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WEEK LEARNING OUTCOMES 
 

SOURCES/RESOURCES SUGGESTED ACTIVITIES 

WEEK 1 
 
 

 

 
طلبا نظم '  آموزشی ماحصل  :  

کو سمجھ کر لطف صبح کی آمد ' 

اور نئے نئے  اندوز ہوتے ہیں 

اور آوازوں کے فرق کو  اعراب 

موجودہ حاالت  سمجھتے ہیں اور 

الفاظ میں دُعا اپنے  بھی پر خود 

 کا اظہار کرتے ہیں ۔ 

 
ٹی کی شائع  -آر -سی-این ماخذ  : 

کردہ اردو کی درسی کتاب  '  

شاعر   اور  ابتدائی اردو ' کا استعمال

بھی شئر کی گئ ۔کی تصویر   

 
طلبا کو  : ہفتہ وار مجوزہ سرگرمیاں  

میں دکھائی صبح کی آمد پر دنیا بھر 

دینے والے منظر کو اُتا ر کر اپنے  

 اظہاِر خیاالت  
کہا کو نظمی انداز میں لکھنے کو 

جائیگا اس سرگرمی میں طلبا بتائے 

ں۔ و استعمال کرسکتے ہیکگئے ویڈیوز   
https://youtu.be/yiynVfs5xPM 
 

WEEK 2  آموزشی ماحصل ) چڑیا اور

طلبا میں پودے کی کہانی( : 

کہانیوں کو ُسننے سے متعلق  

دلچسپی پیدا ہوتی ہے اور 

ضرورت مندوں سے ہمدردی اور  

امداد کرنے کا جذبہ فروغ پاتا ہے  

 ۔

 
ٹی کی شائع  -آر -سی-این ماخذ  : 

کردہ اردو کی درسی کتاب ' ابتدائی 

کا اور مختلف قسم کی  اردو ' 

پرندوں کے چارٹ کا استعمال ہوگا  

 ۔ 

 
طلبا کو   ہفتہ وار مجوزہ سرگرمیاں  :

ہوئے   دئے گئے لنک کو دیکھتے 

کو  کسی ایک پرندے پر کہانی لکھنے 

ایک گھر میں  ساتھ ہی ور کہا جائیگا ا

نے اور اس کی دیکھ بھال  پودا اُگا

 کرنے پر زور دیا جائیگا ۔
https://youtu.be/NeA4ivosUXs 

 

WEEK 3  
 آموزشی ماحصل ) قواعد ( : 

طلبا درسی کتاب میں دئے گئے 

لفظوں کے اِمال درست کرنا اور  

صحیح طور سے جملے بنانا 

 سیکھیں گے ۔

 
ٹی کی درسی  -آر -سی-اینماخذ  : 

کیا  کتاب ' ابتدائی اردو ' کا استعمال 

 جائے گا ۔

 
 ہفتہ وار مجوزہ سرگرمیاں  :  

جملے  دئے گئے لفظوں کے طلبا کو 

بنانا ، اِمال درست کرنا اور متضاد 

اپنے  لکھنے کو دیا جائے گا جو طلبا 

خود کی صالحیت سے پورا کریں گے  

 ۔

WEEK 4  
        موضوع –آموزشی ماحصل 

طلبا اس ) پرندوں کی دنیا ( : 

نیا میں موجودہ مختلف سے دسبق 

قسم کی پرندوں اور انکے ذندگی  

کے طریقوں سے وابستہ گزارنے 

 ہونگے ۔ 

 
ٹی کی شائع  -آر -سی-اینماخذ  : 

کردہ اردو کی درسی کتاب ' ابتدائی 

کیا جائے گا۔اردو ' کا استعمال   

 
طلبا کو   ہفتہ وار مجوزہ سرگرمیاں  : 

تصاویر اُتارنےاور ان سے چند پرندوں 

نکال کر  متعلق جانکاری انٹرنیٹ سے 

لکھنے کو کہا جائیگا اور ساتھ ہی 

دئے  اچھے الفاظ استعمال کرتے ہوئے 

گئے پرندے پر کہانی لکھنے کو کہا  

جائیگا تاکہ ذہنی صالحیت میں اضافہ  

 ہو۔  
https://youtu.be/lZnOdUldCqE 
 

https://youtu.be/yiynVfs5xPM
https://youtu.be/NeA4ivosUXs
https://youtu.be/lZnOdUldCqE

