
 پنجاب ا�جوک�شن سپ�شل ، متاثرە سماعت برا�ئ  س�لبائئ 

 
  th(5 (پنجم    :جماعت

رٹ    :مضمون  کرافٹ اینڈ ا�

  :نام کا کتاب

ردو   : تعل�م ذر�عۂ   انگلش+ ا�

 دن4  :دورانیہ وار ہفتہ

 150   : نم�ب  کل

 

  ڻرم فرسٹ
Creative Collage Work 

۔ مںی  بار� اس� کو طلباء اپ�ن  ۔ کرنا کی� یہ کہ دکھائںی  انہںی  بتائںی ۔ کو کر�ن  عمل پر اس � ان کر دے کام ��  کہںی

 

 



 

 

یک ە چ��ا اور ش�ی  ، لومڑی الل��  کوا، پ�اسا) �شک�ل    Story Board ۔(وغ�ی

۔ مںی  بار� اس� کو طلباء اپ�ن  ۔ کرنا کی� یہ کہ دکھائںی  انہںی  بتائںی ۔ کو کر�ن  عمل پر اس � ان کر دے کام ��  کہںی

 

 

 Shading Technique�  مشق 

۔ مںی  بار� اس� کو طلباء اپ�ن  ۔ کرنا کی� یہ کہ دکھائںی  انہںی  بتائںی ۔ کو کر�ن  عمل پر اس � ان کر دے کام ��  کہںی

 



 

 

رٹ
�
   َر�رEraser ا

۔ مںی  بار� اس� کو طلباء اپ�ن  ۔ کرنا کی� یہ کہ دکھائںی  انہںی  بتائںی ۔ کو کر�ن  عمل پر اس � ان کر دے کام ��  کہںی

 

 



 

 

 

 ڻرم س�کنڈ

�ل مختلف chart :  texture بنانا۔ پر پی�پ    � می�ٹ

۔ مںی  بار� اس� کو طلباء اپ�ن  ۔ کرنا کی� یہ کہ دکھائںی  انہںی  بتائںی ۔ کو کر�ن  عمل پر اس � ان کر دے کام ��  کہںی

 



 

 

 Sheets وا� ہو�ن  استعمال � اعتبار � رنگوں

 Simple Drawing Sheet Chart Papers ل�ئ  � کلر پنسل

 Scholars Sheet ل�ئ  � کلر واڻر

 Scholars Sheet ل�ئ  � کول چار

 Scholars Sheet ل�ئ  � کلر پوس�ٹ 

ئل
�
 Canvas/Chipboardل�ئ  � کلر Acrylic �ا پینٹ ا

 

۔ مںی  کالس انہںی  اور ک��ں ر�نمائئ  مںی  بار� � شیٹس ان � طلباء اپ�ن  کرم براە  � کون کہ بتائںی  ب� یہ دکھائںی

۔ ہوئت  استعمال کب ش�ٹ �� 

  

Fabric Paint 

Tie & Die 

Fabric Paints �  مشق ابتدائئ  

ک � طلباء اپ�ن  ۔ ط��قہ کا کر�ن  استعمال کا ان مںی  کالس انہںی  اور ک��ں ر�نمائئ  مںی  بار� � پینٹس فی�ب ن  دکھائںی  ن�ی
 دیں۔ کر�ن  مشق � اس انہںی 



 

 

Simple Tile Designs 

 ط��قہ کا کر�ن  استعمال کا ان مںی  کالس انہںی  اور ک��ں ر�نمائئ  � طلباء اپ�ن  مںی  بار� � باتوں بن�ادی � ڈیزائن ڻائل
۔ ن  دکھائںی  دیں۔ کر�ن  مشق � اس انہںی  ن�ی

 



 
 

  ڻرم تھرڈ
 

�ں � بوتلوں � پالسڻک ں  بنانا۔ چ�ی

�ں مختلف مںی  کالس انہںی  اور ک��ں ر�نمائئ  � طلباء اپ�ن  مںی  بار� � فن � بوتلوں � پالسڻک ن  ان ل�ی  � بنا�ن  چ�ی

۔ ط��قہ کا کر�ن  استعمال کو بوتلوں ن  دکھائںی  دیں۔ کر�ن  مشق � اس انہںی  ن�ی

 
 

 
 



 
 

 بنانا۔ اش�اء مختلف � مدد � دھا�وں

 استعمال کا دھا�وں ل�ی  � پینٹنگ مںی  کالس انہںی  اور ک��ں ر�نمائئ  � طلباء اپ�ن  مںی  بار� � آرٹ ساتھ � دھا�وں

۔ ط��قہ کا کر�ن  ن  بتائںی  دیں۔ کر�ن  مشق � اس انہںی  ن�ی

 
 

 

Card boardمدد � پی�پ  اور �  

 دیں۔ کر�ن  مشق � اس انہںی  اور ک��ں ر�نمائئ  � طلباء اپ�ن  مںی  بار� � بنا�ن  آرٹ � پی�پ  کارڈ اور بورڈ کارڈ



 
 

 

 
 

 �Spray پر برتنوں � میٹ 

� ساتھ � ان اور برتنوں � میٹ  کو طلبا اپ�ن   عمل پر اس مںی  کالس .ک��ں۔ ر�نمائئ  مںی  بار� � استعمال � پینٹ س�پ

۔ ب� � ان ل�ئ  � کر�ن   کہںی



 
 

 
 

؟ فرق ک�ا مںی  �� Engrave & Emboss 

Engrave & Emboss۔ ط���ق  دو � کر�ن  پ�دا گہرائئ  مںی  مواد د�گر سم�ت دھات �ا کاغذ  پ�دا اثر اپنا Emboss ہںی
، کرئق  استعمال کا مواد موجودە تمام ل�ی  � کر�ن   کو مقدار ڻ��س � مواد ل�ی  � کر�ن  پ�دا اثر اپنا Engrave کہ جب ��

  ��  دییق  ہڻا

 �گرم�اں 

Exhibition ا ؟ ��  ہوئق  ک�ا� Display؟ ہوتا ک�ا ؟ جاتا ک�ا کی� یہ �� وں وا� جا�ن  بنائئ  سال سارا اور �� ن  کا چ�ی

Display ۔��  شامل مںی  �گرمیوں  
 

 


