ေနာင္ေတာင္းပရဟိတ

Ice Breaker
ေျပာထားခ်င္တာက

သင္တန္းတြင္ အလြယ္တကူ အသံုးျပဳႏုိင္ရန္ ရည္႐ြယ္၍ ဤဂိမ္းမ်ားကုိ စုစည္းျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕ ဂိမ္းသည္ ကုိယ္တုိင္
ကုိယ္က် ကစားဖူးေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕မွာ ျမင္ဖူး႐ံုသာ ျမင္ဖူးသည္။ အခ်ိဳ႕ဂိမ္းဆုိလွ်င္ လံုးဝ မကစားဖူးပါ။ ဥပမာ ေျခေထာက္
ဆင္း၍ ေျခမေကြးဘဲ မတ္တပ္ထသည့္ ဂိမ္းဆုလ
ိ ွ်င္ လံုးဝ မကစားဖူးပါ။ ထုိ႔ေနာက္ ထုိဂိမ္းသည္ ကစားလုိ႔ ရ မရ စမ္း
မၾကည့္ဖူးပါ။ သုိ႔ေသာ္ အျခား ဂိမ္းစာအုပ္တစ္ခုတြင္ ေတြ႕၍ ေရးေပးထားျခင္းျဖစ္သည္။ စာအုပ္တစ္အုပ္သည္ မန္က်ည္း
ရိပ္မွ ထုတ္ေဝသည့္ စာအုပ္ျဖစ္ၿပီး ေနာက္တစ္အုပ္ကမူ ထုိင္းႏုိင္ငံဘက္မွ ထုတ္ေဝသည့္ စာအုပ္ျဖစ္သည္။ ေရးထားသည့္
အခ်က္မ်ား မျပည့္စံုပါက စာေရးသူ၏ အျပစ္သာ ျဖစ္သည္။ အတတ္ႏုိင္ဆံုး ရွင္းလင္းေအာင္ ေရးထားေသာ္လည္း မရွင္း
မလင္းျဖစ္ပါက စာေရးသူထံ လူကုိယ္တုိင္လည္းေကာင္း E-mail ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ဖုန္းျဖင့္လည္းေကာင္း ေမးျမန္း
ႏုိင္ပါသည္။

မိတဆ
္ က္နည္း
ရည္ရြယ္ခ်က္

- သင္တန္းအစတြင္ အသံုးျပဳ၍ သင္တန္းသားအခ်င္းအခ်င္း အမည္သိရန္၊ ရင္းႏွီးရန္

လုိအပ္ခ်ိန္

- ၁၅ မိနစ္ (သု)ိ႔ ၃၀ မိနစ္

လူဦးေရ

- သင္တန္းသားအားလံုး

လုိအပ္ပစၥည္း

- စာရြက္ႏွင့္ ေဘာလ္ပင္

လုပ္ေဆာင္နည္းအဆင့္ဆင့္။

။ သင္တန္းသားမ်ားအားလံုးကုိ A4 စာရြက္ တစ္ရြက္စီေပးလုိကပ
္ ါ။ ထုိစာရြက္ကုိ

ကြက္တိေလး ၾကက္ေျခခတ္ေစပါ။ ထုိ႔ေနာက္ အကြက္ေလးကြက္ရလာလွ်င္ “မိမိအမည္၊ မိမိေနသည့္ရြာ၊ မိမိအလုပ္ အကုိင္
ႏွင့္ မိမိရည္မွန္းခ်က္” ကုိ တစ္ကြက္ခ်င္းစီ အျခားသူ ဖတ္၍ ရေအာင္ ေရးေစပါ။ ၿပီးေသာအခါ ရင္ဘတ္တင
ြ ္ကပ္၍
အားလံုးကုိ တစ္ေယာက္ခ်င္းစီ လုိက္ျပပါ။
တစ္နည္း။

။ သင္တန္းသားမ်ားအားလံုးကုိ ေလးေထာင့္က်က် ျဖတ္ထားေသာ စာရြက္ တစ္ရြက္စီေပးပါ။ ထုိ႔ေနာက္

ထုိစာရြက္တြင္ “မိမိအမည္၊ မိမိ ေနရပ္၊ မိမိအလုပ္အကုိင္၊ မိမိရည္မွန္းခ်က္” ကုိ ေရးေစပါ။ ထုိ႔ေနာက္ထုိစာရြက္ကုိ စကၠဴစြန္
ေခါက္ေစပါ။ ၿပီးလွ်င္ အလယ္သုိ႔ စကၠဴစြန္ကုိ ပစ္ထည္ခ
့ ုိင္းပါ။ ၿပီးလွ်င္ သင္တန္းသားမ်ားအားလံုးကုိ မိမိႏွင့္ အနီးဆံုး
စာရြက္ကုိ ေကာက္ယူခုိင္းပါ။ မိမိအမည္ ျပန္က်လွ်င္ လဲလွယ္ခ်င္သူ တစ္ဦးဦးႏွင့္ လွ်ိဳ႕ဝွက္လဲလွယ္ပါေစ။ ၿပီးလွ်င္
တစ္ေယာက္ခ်င္းစီ ဖတ္ျပပါ။ ပထမဦးဆံုး ဖတ္သူထံ အဖတ္ျပခံရသူက ေဘးတြင္ သြားေရာက္ေနထုိင္ေပးရမည္။
Six Heart Theory ။

။ သင္တန္းမွဴးမွ ဖလစ္ခ်ပ္တြင္ အသည္းပံု ေျခာက္ပံုကုိ စာရြက္၏ အလယ္ခ်ိဳး၍ ႏွစ္ဖက္တင
ြ ္

တစ္ခုစီ သံုးခု ခ်ေရးလာပါ။ ၿပီးလွ်င္ နံရံတြင္ ကပ္၍ အေပၚသုိ႔ ေခါက္တင္ထားပါ။ ပထမတစ္ေခါက္တင
ြ ္ အသည္းပံု ႏွစ္ပုက
ံ ုိ
ဖြင့ခ
္ ်ျပပါ။ ထုိ႔ေနာက္ လူတစ္ေယာက္ကုိ ေတြ႕လွ်င္ မည္သည့္အရာကုိ ပုိ၍ အသိခ်င္ဆုးံ လဲ ဟုေမးၿပီး သိခ်င္သည့္အရာလဲ
ဟုေမးၿပီး သူတုိ႔ သိခ်င္ေသာ “အမည္၊ ေမြးသကၠရာဇ္” စသျဖင့္ တစ္ခုခု ကုိ ခ်ေရးပါ။ ၿပီးလွ်င္ ေနာက္ထပ္ အသည္းႏွစ္ခုကုိ
ထပ္မံ ဖြင့္ျပပါ။ လူစိမ္းတစ္ဦးႏွင့္ ပုိ၍ ထပ္သိခ်င္ေသးေသာ အရာမ်ားကို ထပ္ေမး၍ သူတုိ႔ သိခ်င္သည့္အတုိင္း ခ်ေရးပါ။
“သူတုိ႔ရည္မွန္းခ်က္၊ သူတုိ႔ သြားခ်င္သည့္ႏုိင္င”ံ စသျဖင့္ ျဖစ္ႏုိင္သည္။ ေနာက္ထပ္ က်န္ေနေသာ အသည္းႏွစ္ခုကုိ ထပ္မံ
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ဖြင့ျ္ ပပါ။ ၿပီးလွ်င္ ထပ္ျဖည့္ပါ။ “မိမိႀကိဳက္ေသာ အမူအရာႏွင့္ မိမိမႀကိဳက္ေသာ အမူအရာ” စသည္ျဖစ္ႏုိင္သည္။ ထုိ႔ေနာက္
တစ္ဦးခ်င္းစီအား လိုက္ျပပါ။ သို႔မဟုတ္ အသည္းေျခာက္ခတ
ု ြင္ ေရးထားေသာ အရာမ်ားသည္ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္သည့္
သ႐ုပ္ေဆာင္၊ သြားခ်င္သည့္ႏုိင္ငံ စသျဖင့္ ပုဂၢိဳလ္ေရး သိပ္မပါပါက “ေမြးသကၠရာဇ္ခ်င္း တူတဲ့သူ ရွာပါ”၊ “ စားခ်င္တဲ့
အရာခ်င္း တူတ့သ
ဲ ူ ရွာပါ” စသျဖင့္ အုပ္စုဖြဲ႕ ရွာခုိင္းေစႏုိင္ပါသည္။
ကမာၻတစ္ခြင္။

။ သင္တန္းမွဴးမွ စာရြက္တစ္ရက
ြ ္တင
ြ ္ ေအာက္ပါ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ႀကိဳတင္ ျဖည့္ထားပါ။

(၁) ဘာသာစကား ေလးမ်ိဳးႏွင့္ အထက္ေျပာတတ္သူ
(၂) ေရကူးကၽြမ္းက်င္သူ
(၃) သီခ်င္းဆုိ ဝါသနာပါသူ
(၄) ဒီဇင္ဘာလ၌ ေမြးဖြားသူ
(၅) မိသားစု ငါးေယာက္ႏွင့္ အထက္ရွိသူ
(၆) အက ဝါသနာပါသူ
(၇) ရည္စားသံုးေယာက္နဲ႔ အထက္ထားဖူးသူ
(၈) ငါးဟင္းကုိ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္သူ
(၉) အျခား ေဒသႏွင့္ သင့္ေလွ်ာ္သည့္ ေမးခြန္း ႏွစ္ခုျဖည့္၍ ဆယ္ခုျပည့္ေအာင္ လုပ္ပါ။
ၿပီးလွ်င္ ထုိစာရြက္ကုိ သင္တန္းသားမ်ားအားလံုးကုိ ေဝပါ။ ၿပီးလွ်င္ တစ္ေယာက္ခ်င္းစီ လုိက္ေမးေစပါ။ ေမးျမန္းခ်ိန္ (၁၀)
မိနစ္စသျဖင့္ ေပးပါ။ ၿပီးလွ်င္ သင္တန္းမွဴးထံ လာအပ္ေစပါ။ အမ်ားဆံုး ေမးႏုိင္သူကုိ ဆုေပးပါ။ မွန္ မမွန္ စစ္ေဆးပါ။
ၿပီးလွ်င္ ထုိထမ
ဲ ွ အမွန္ဆုးံ ျဖစ္သူကုိ ဆုေပးပါ။

ေၾကာင္န႔ႂဲ ကြက္ (၁)
ရည္ရြယ္ခ်က္

- အားျဖည့္ စိတ္ႂကြေစရန္ႏွင့္ ျဖတ္ထုိးဉာဏ္ကုိ ေလ့က်င့္ေပးရန္

လုိအပ္ခ်ိန္

- ၅ (သု)ိ႔ ၁၀ မိနစ္

လူဦးေရ

- ၃၀ ေအာက္ (စံုဂဏန္းျဖစ္ရမည္၊ မျပည့္ပါက ဦးေဆာင္သူပါ ပါဝင္ေပးပါ)

လုိအပ္ပစၥည္း

- မရွိ

လုပ္ေဆာင္နည္းအဆင့္ဆင့္။

။

အဖြဲ႕သားမ်ားထဲမွ

ေၾကာင္န႔ဲ

ႂကြက္လုပ္ဖုိ႔

ေစတနာ့ဝန္ထမ္း

ႏွစ္ဦးကုိ

ေခၚထုတ္လုိက္ပါ။ က်န္သည့္ အဖြဲသားမ်ားမွာ ခါးေထာက္ လက္ခ်ိတ္ကာ စက္ဝိင
ု ္းတစ္ခုအတြင္းမွ သင့္ေလွ်ာ္ေသာ
ေနရာတြင္ ေနေစပါ။ တစ္တြဲႏွင့္ တစ္တြဲၾကား ေၾကာင္နဲ႔ ႂကြက္ ျဖတ္ေျပးႏုိင္ရန္ ေနရာ ရွိပါေစ။ အတြဲမ်ားအားလံုး
ခါးေထာက္၍ လက္ခ်င္းခ်ိတထ
္ ားၿပီး ႂကြက္က အလြယ္တကူ လက္လာခ်ိတ္ႏုိင္ရန္ အတြက္ အသင့္ခါးေထာက္ထားပါ။
ယင္းေနာက္ ေၾကာက္နဲ႔ ႂကြက္ကုိ ခပ္လွမ္းလွမ္းတြင္ ေနေစၿပီးလွ်င္ ေၾကာင္က ႂကြက္ကုိ စလုိက္ႏုိင္ပါၿပီ။ ေၾကာင္က
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ႂကြက္ကုိ လုိက္ဖမ္းသည့္အခါ အဝုိင္းပတ္အထဲထက္ အဝုိင္းအျပင္ဘက္သုိ႔ ေရာက္သြားသည္က မ်ားလိမ့မ
္ ည္။ ထုိအခါ
ပံ့ပိးု သူမွ အဝုိင္းအျပင္ဘက္သုိ႔ အလြန္အကၽြံေရာက္မသြားေစရန္ သတိေပးပါ။ ထုိသုိ႔ လုိက္ေနရင္း ႂကြက္က လက္ခ်င္းခ်ိတ္
ထားေသာ အျခားအတြဲ၏ တစ္ဖက္ဖက္မွ လက္ခ်င္း ခ်ိတ္လိက
ု ္ႏုိင္သည္။ ထုိအခါ လက္ခ်ိတ္ခံရေသာ တစ္ဖက္မွ တစ္စံု
တစ္ဦးသည္ ႂကြက္ျဖစ္သြားမည္။ ထုိႂကြက္ျဖစ္သြားသူကုိသာ အမိလုိက္ဖမ္းရမည္။ ဖမ္းမိသာြ းပါက ေၾကာင္သည္ ႂကြက္
ျဖစ္သြားၿပီးလွ်င္ ႂကြက္သည္ ေၾကာင္ျဖစ္သြားသည္။

ေၾကာင္န႔ဲ ႂကြက္ (၂)
ရည္ရြယ္ခ်က္

- စိတ္အားျဖည့္ တက္ႂကြေစရန္။

လိုအပ္ခ်ိန္

- ၅ မိနစ္ (သုိ႔) ၁၀ မိနစ္

လူဦးေရ

- သင္တန္းအတြင္းရွိ လူမ်ား (၃၀ ဦးဝန္းက်င္)

လုိအပ္ပစၥည္း

- ေၾကာင္ကုိယ္စားျပဳ ပစၥည္းႏွင့္ ႂကြက္ကုိယ္စားျပဳပစၥည္း

လုပ္ေဆာင္နည္း အဆင့္ဆင့္။

။ သင္တန္းပံ့ပိးု သူမွ ကုိယ္စားျပဳပစၥည္းမ်ားကုိ ယူျပ၍ မည္သည့္ပစၥည္းက ေၾကာင္ကုိ

ကုိယ္စားျပဳၿပီး မည္သည့္ပစၥည္းက ႂကြက္ကုိ ကုိယ္စားျပဳေၾကာင္း ရွင္းျပပါ။ ထုိ႔ေနာက္ ေၾကာင္န႔ဲ ႂကြက္ မည္သည့္
အေကာင္က ပုိ၍ အေျပးျမန္သနည္းေမးပါ။ ႂကြက္က အေျပးျမန္သည္ဟု ေျဖလာခဲ့လွ်င္လည္း ခႏၶာကုိယ္ႀကီးေသာ
အေကာင္ ျဖစ္သည့္ ေၾကာင္က ပုိအေျပးမျမန္ႏုိင္ဘူးလား စသျဖင့္ ဦးေဆာင္ေခၚယူေဆြးေႏြး၍ ေၾကာင္က ပုိအေျပးျမန္
ေၾကာင္း ေျပာပါ။ ၿပီးလွ်င္ ႂကြက္ကုိယ္စားျပဳပစၥည္းႏွင့္ ေၾကာင္ကုိယ္စားျပဳပစၥည္းကုိ ဆယ္ဦးအကြာခန္႔တြင္ တစ္ဦးဦးထံ၌
ေပးထားလုိက္ပါ။ ထုိ႔ေနာက္ ထိုကုိယ္စားျပဳပစၥည္းျဖင့္ ေၾကာင္က ခႏၶာကုိယ္ကုိ တစ္ပတ္၊ ႂကြက္က ခႏၶာကိုယ္ကုိ ႏွစ္ပတ္
ပတ္ေစ၍ ဝုိင္းအတြင္း လွည့္သြားေစပါ။ ပစၥည္းႏွစ္ခုကုိ တစ္ခါတည္းကုိင္မိလွ်င္ သုိ႔မဟုတ္ တစ္ဦးတည္းက ပစၥည္းႏွစ္ခု ကုိ
ရလုိက္လွ်င္ “အမ” ျဖစ္သြားၿပီးေနာက္ ထုိအမျဖစ္သူက ေၾကာင္ကိုယ္စားျပဳ ပစၥည္းကုိယူ၍ ဆယ္ဦးအကြာခန္႔တြင္
ႂကြက္ကုိယ္စားျပဳ ပစၥည္းကုိ ေပး၍ ထပ္မံလွည့္ေစပါ။

ေၾကာင္န႔ႂဲ ကြက္ (၃)
ရည္ရြယ္ခ်က္

- တက္ႂကြေစရန္

လုိအပ္ခ်ိန္

- ၁၀ မိနစ္

လူဦးေရ

- သင္တန္းသားအားလံုး

လုိအပ္ပစၥည္း

- မရွိ

လုပ္ေဆာင္နည္းအဆင့္ဆင့္။

။

သင္တန္းသားအားလံုး

စက္ဝုိင္းပံုစံေနပါ။

လက္ခ်င္းခ်ိတ္ထားပါ။

ေၾကာင္ကို

အျပင္တြင္ထားပါ။ ႂကြက္ကုိ ဝုိင္းအထဲတြင္ ထားပါ။ ေၾကာင္က ႂကြက္ကုိဝင္ဖမ္းေစပါ။ မဖမ္းႏုိင္ေအာင္ ဝုိင္းထားသူမ်ား
ကာကြယ္ပါ။ ႂကြက္ကလည္း ဟုိဒီ ေလွ်ာက္ေျပးကာ ေၾကာင္ကုိ စေနာက္ႏုိင္သည္။ အကယ္၍ ႏွစ္ဦးၾကားတစ္ခုခုမွ ေဖာက္
ဝင္ကာ ႂကြက္ကုိ ဖမ္းႏုိင္ခဲ့ပါက ထုိအတြသ
ဲ ည္ ေၾကာင္နဲ႔ ႂကြက္ျဖစ္သည္။

3

ေနာင္ေတာင္းပရဟိတ

Ice Breaker
တစ္မွ ျပန္၍ စတင္ျခင္း

ရည္ရြယ္ခ်က္

- တက္ႂကြလာေစရန္၊ သတိရွိေစရန္။

လုိအပ္ခ်ိန္

- ၅ မိနစ္ (သုိ႔) ၁၀ မိနစ္

လူဦးေရ

- သင္တန္းတြင္းရွိ လူဦးေရ (၃၀ ဝန္းက်င္)

လိုအပ္ပစၥည္း

- မရွိ

လုပ္ေဆာင္နည္း အဆင့္ဆင့္။

။ စက္ဝုိင္းပံု မတ္တပ္ရပ္ သုိ႔မဟုတ္ ထုိင္ခိင
ု ္းပါ။ သင္တန္းပံ့ပုိးသူမွ ဂိမ္းပံုစံကုိ ဤသုိ႔

ရွင္းျပပါ။
၁။ တစ္မွ စ၍ ဂဏန္းအစဥ္အတုိင္း ေရတြက္သြားပါ။ မ ဂဏန္းျဖစ္သည့္ ၃ ၅ ၇ ၉ စသည္တုိ႔တြင္ ပါးစပ္မွ မရြတ္ဘဲ
လက္ခုပ္သာ တီးေစရန္။ မွားသြားပါက အစမွ ျပန္စရန္။
၂။ တစ္မွ စ၍ ဂဏန္းအစဥ္အတုိင္း ေရတြက္သြားပါ။ ၃ ႏွင့္စား၍ ျပတ္သည့္ ဂဏန္းမ်ားႏွင့္ ၃ ပါဝင္သည့္ ဂဏန္းမ်ားတြင္
ဂဏန္းစဥ္ကုိ မရြတ္ဆုိဘဲ လက္ခုပ္တီးေစပါ။ မွားသြားပါက အစမွ ျပန္စရန္။
၃။ တစ္မွ စ၍ ဂဏန္းအစဥ္အတုိင္း ေရတြက္သြားပါ။ တစ္ဟုဆုိၿပီး လက္ခုပ္တီးပါ။ ႏွစ္ဟု ဆုိၿပီး လက္ခုပ္တီးပါ။
အစဥ္အတုိင္း သြားပါ။ ၄ ေရာက္လွ်င္ လက္ခုပ္ မတီး ေလးဟုလည္း မေအာ္ဘဲ “ေဟး” ဟုသာ ေအာ္ရမည္။ ၿပီးလွ်င္ ၄ ႏွင့္
ႏွင့စ
္ ား၍ ျပတ္သည့္ ဂဏန္းမ်ားႏွင့္ ေလးပါသည့္ ဂဏန္းသုိ႔ ေရာက္တုိင္း “ေဟး” ဟုသာ ေအာ္ရန္။ မွားသြားပါက အစကေန
ျပန္စရန္ ျဖစ္သည္။
၄။ စက္ဝုိင္းပံုစံေန၍ အားလံုး မ်က္စိမွိတ္၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အားလံုး ေက်ာခုိင္း၍ေသာ္လည္းေကာင္း တစ္မွစ၍ ဂဏန္း
အစဥ္အတုိင္း ရြတ္ဆုိေစပါ။ သုိ႔ေသာ္ လူအစဥ္အတုိင္း မျဖစ္ရ။ ႏွစ္ေယာက္ သံုးေယာက္တည္း မျဖစ္ရ။ အသံထပ္သြားပါက
အစမွ ျပန္၍ ရြတ္ဆုိရမည္။

သူခိးု ဖမ္းျခင္း (သု)ိ႔ ဘယ္သလ
ူ ဲ
ရည္ရြယ္ခ်က္

- တက္ႂကြ ဖ်တ္လတ္ရန္၊ သင္တန္းသား အမည္မ်ားကုိ မွတ္မေ
ိ စရန္

လုိအပ္ခ်ိန္

- ၅ မိနစ္ (သုိ႔) ၁၀ မိနစ္

လူဦးေရ

- သင္တန္းသားအားလံုး (၃၀) ဝန္းက်င္

လိုအပ္ပစၥည္း

- စကၠဴလိပ္ (သုိ႔မဟုတ္) တစ္လီတာ ေရသန္႔ဗူး

လုပ္ဆာင္နည္း အဆင့္ဆင္။့

။ သင္တန္းသားတစ္ဦးကုိ ေခၚထုတ္ပါ။ သုိ႔မဟုတ္ ပံ့ပုိးသူကုိယ္တုိင္ ဝင္ေဆာ့ပါ။

အားလံုး စက္ဝုိင္းပံုစံ ရပ္ေနပါ။ ထုိ႔ေနာက္ ေခၚထားေသာ သင္တန္းသား (သု)ိ႔ ပံ့ပုိးသူမွ ဝုိင္းအလယ္တြင္ရပ္၍
သင္တန္းသား တစ္ဦးဦးအား “မေန႔ည ဘယ္သူနဲ႔ အျပင္ခိးု ထြက္သလဲ”၊ “ညက ဘယ္သူနဲ႔ ထမင္းစားလဲ” စသျဖင့္
သင့္ေတာ္ရာ ေမးခြန္းတစ္ခုကုိ ေမးရမည္။ ထုိသူက “ဘယ္သူန”ဲ႔ ဟုေျပာလွ်င္ ထုိသူကုိ သြား၍ ႐ုိက္ရမည္။ ထုိသူမွ အျခား
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သင္တန္းသား တစ္ဦးဦးနဲ႔ နာမည္ကုိ ေျပာရမည္။ မေျပာႏုိင္လွ်င္ ႐ုိက္ရမည္။ အ႐ုိက္ခံရပါက ထိုသူသည္ ဝုိင္းအလယ္သုိ႔
ဝင္ကာ အျခားသူတစ္ဦးဦးအား ေမးရမည္။

အုိလံပစ္ကစားနည္း
ရည္ရြယ္ခ်က္

- တက္ႂကြလာေစရန္၊ အသင္းအဖြဲ႕စိတ္ဓာတ္ရွိရန္

လိုအပ္ခ်ိန္

- ၂၀ မိနစ္

လူဦးေရ

- အဖြဲ႕ ၃ ဖြဲ႕ သို႔မဟုတ္ ၄ ဖြဲ႕ခြႏ
ဲ ုိင္သည့္ အေနအထား

လုိအပ္ပစၥည္း

- မရွိ

လုပ္ေဆာင္နည္း အဆင့္ဆင့္။

။ သင္တန္းသားမ်ားကုိ မိမိနားလည္သလုိ အဖြဲ႕ ၃ ဖြဲ႕ သုိ႔မဟုတ္ ၄ ဖြဲ႕ခြပ
ဲ ါ။ ၿပီးလွ်င္

တ္ဖြဲ႕ခ်င္းစီအား မိမိႏွစ္သက္ရာ အားကစားတစ္ခုခုကုိ ေရြးေစပါ။ ဥပမာ “ေဘာလံုးကန္” ဟု၍ေရြးလွ်င္ ေဘာလံုးကန္သည့္
သ႐ုပ္သ႑ာန္ပါ လုပ္ေဆာင္ျပေစရမည္။ ထုိ႔ေနာက္ အဖြဲ႕အားလံုးအား သူတုိ႔ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ အားကစား တစ္ခု တစ္ခု
စီေရြးပါ။ ထုိ႔ေနာက္ အဖြဲ႕အားလံုးအား တစ္ဦးေနာက္ တစ္ဥးီ ေန၍ တန္းစီက ေလးဖြဲ႕ မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္ စုပါ။ ၿပီးလွ်င္
ရရွိထားေသာ အားစကားနာမည္မ်ားကုိ သ႑န္ႏွင့္ သံုးေခါက္ရြတ္ဆုိေစပါ။ “လက္ေဝွ႕ထုိး”၊ “တင္းနစ္႐ုိက”္ စသည္ တစ္ခုခု
ျဖစ္လွ်င္ ဤကဲ့သုိ႔ ကစားေစပါ။ “ေဘာလံုးကန္ ေဘာလံုးကန္ ေဘာလံုးကန္ၿပီး လက္ေဝွ႕ထုိး” ဟု ပံုစံနဲ႔ တကြလုပ္ၿပီးလွ်င္
လက္ေဝွ႕ထုိးအဖြဲ႕ကုိ

တညီတညာတည္း

လက္ညိဳးထုိးေစပါ။

မညီပါက

“အမ”

အျဖစ္သတ္မွတ္ကာ

ျပန္စေစပါ။

အဖြဲ႕အသီးသီးအား တုိင္ပင္ ခ်ိန္ေပးပါ။ အကယ္၍ “အမ” အျဖစ္မထားလုိလွ်င္ မွားေသာ အဖြဲ႕ကုိ ထြက္သြားခုိင္းၿပီး
က်န္သည့္ အဖြဲ႕ျဖင့္ ဆက္ကစားႏုိင္ပါသည္။

မင္းကုိ ငါခ်စ္တယ္
ရည္ရြယ္ခ်က္

- တက္ႂကြေစရန္၊ ပံ့ပိးု သူ ခုိင္းသည့္အတုိင္း လုပ္ေဆာင္တတ္ရန္

လုိအပ္ခ်ိန္

- ၅ မိနစ္ သုိ႔မဟုတ္ ၁၀ မိနစ္

လူဦးေရ

- သင္တန္းသား အားလံုး (၃၀ ဝန္းက်င္)

လိုအပ္ပစၥည္း

- ထုိင္ခံုမ်ား (သု)ိ႔ ခံုမရွိပါက ေနရာ အမွတ္အသားျပဳလုပ္ႏုိင္သည့္ အခ်က္မ်ား

လုပ္ေဆာင္နည္း အဆင့္ဆင့္။

။ သင္တန္းသားအားလံုးကုိ စက္ဝုိင္းပံုစံ ေနရာယူေစပါ။ အလယ္မွ သင္တန္းသား

တစ္ဦး (သု)ိ႔ ပံ့ပိးု သူက ဝင္ေနေစပါ။ အလယ္ကလူအတြက္ ခံု (သု)ိ႔ ေနရာ မရွိေစရ။ ၿပီးလွ်င္ အလယ္ကလူမွ သင္တန္းသား
တစ္ဦးဦးအား “မင္းကုိ ငါခ်စ္တယ္” ဟုေျပာရမည္။ အေျပာခံရသူမွ “ဘာေၾကာင့္မိ႔ု ခ်စ္တာလဲ” ဟုျပန္ေမးရမည္။ ထုိအခါ
အလယ္ကလူမွ “အက်ႌဝတ္ထားလုိ႔”၊ “နာရီပတ္ထားလု”ိ႔ စသျဖင့္ အားလံုးၾကားေအာင္ ေျပာေစပါ။ ထုိအခါ အက်ႌဝတ္ထား
သူ၊ သုိ႔မဟုတ္ နာရီပတ္ထားသည့္သူမွန္သမွ် မိမိေနရာမွ သံုးေနရာအကြာရွိ ေနရာကုိ သြားေရာက္ယူၾကရန္။ အလယ္က
ေမးျမန္းသည့္သူမွ ထသြားေသာ သူေနရာကုိ ယူရန္။ ခံု သုိ႔မဟုတ္ ေနရာ မရ၍ အလယ္တြင္ က်န္ေနသူက အျခား တစ္ဦး
ဦးအား “နင့္ကုိ ငါခ်စ္တယ္” စသျဖင့္ ျပန္စေမးရန္ျဖစ္သည္။
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Ice Breaker
လုိတရ ရွင္ဘုရင္

ရည္ရြယ္ခ်က္

- တက္ႂကြေစရန္၊ ခုိ္င္းသည့္ အတုိင္း လုပ္တတ္ေစရန္၊ ေခါင္းေဆာင္ ေရြးတတ္ရန္

လိုအပ္ခ်ိန္

- ၂၀ မိနစ္

လူဦးေရ

- သင္တန္းသား အားလံုး

လုိအပ္ပစၥည္း

- သင္တန္းခန္းမအတြင္းႏွင့္ သင္တန္းဝန္းက်င္ရွိ ပစၥည္းမ်ား၊ အပင္မ်ား

လုပ္ေဆာင္နည္း အဆင့္ဆင့္။

။ အဖြဲ႕ ၃ ဖြဲ႕ ခြဲလုိက္ပါ။ ထုအ
ိ ဖြဲ႕ထဲမွ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးကုိ ေရြးထုတ္ေစပါ။

ထုိ႔ေနာက္ ထုိေခါင္းေဆာင္အား ပံ့ပုိးသူမွ တစ္ေနရာရာသုိ႔ ေခၚသြား၍ ႀကိဳတင္ေရးထားေသာ ပစၥည္းစာရင္းကုိ ျပပါ။ (ဥပမာ
- ေဘာလ္ပင္ ၁၀ ေခ်ာင္း၊ သစ္ရြက္ႀကီး ၂ ရြက္၊ သံုးၿပီးသားဖလစ္ခ်ပ္ႀကီး ၁ ခ်ပ္၊ မာကာပင္ ၇ ေခ်ာင္း) စသျဖင့္ အမ်ိဳးအမည္
ေပါင္း ၁၅ မွ ၂၀ အထိအေရြးခံရေသာ ေခါင္းေဆာင္အား မွတ္မိေအာင္ ၾကည့္ေစ၍ မိမိအဖြဲ႕ဆီသုိ႔ ျပန္သြားကာ ထုိပစၥည္း
မ်ားကုိ ရွာယူေစပါ။ အျမန္ဆုးံ ႏွင့္ အမွန္ဆုးံ အဖြဲ႕ကုိ ဆုေပးပါ။

ေစ်းဝယ္သြားစုိ႔
ရည္ရြယ္ခ်က္

- တက္ႂကြေစရန္၊ ခုိင္းသည့္အတုိင္း လုပ္တတ္ရန္

လုိအပ္ခ်ိန္

- ၅ မိနစ္ သုိ႔ ၁၀ မိနစ္

လူဦးေရ

- သင္တန္းသားအားလံုး

လုိအပ္ပစၥည္း

- ခံု၊ သုိ႔မဟုတ္ ေနရာကို မွတ္သားေပးႏုိင္သည့္ အမွတ္အသား

လုပ္ေဆာင္နည္းအဆင့္ဆင့္။

။ အားလံုးကုိ စက္ဝိင
ု ္းပံုစံျဖင့္ မိမိေနရာ အသီးသီးတြင္ ေနေစပါ။ ထုိ႔ေနာက္ ပံ့ပိးု သူ

သုိ႔မဟုတ္ သင္တန္းသား တစ္ဦးဦးမွ အလယ္တြင္ စက္ဝုိင္းအတုိင္းပတ္၍ ေစ်းစဝယ္ပါ။ မိမိ ေခၚလုိသည့္သူကုိ “ခရမ္းခ်ဥ္
သီး ဝယ္တယ္” ဟုေခၚ၍ မိမိေနာက္ လုိက္ေစပါ။ “အာလူးဝယ္တယ္” ဆုိၿပီး ထပ္ေခၚပါ။ သုိ႔ျဖင့္ မိမိေခၚလုိသည့္သူကုိ မိမိ
ဝယ္လုိသည့္ ပစၥည္းမ်ားနာမည္ျဖင့္ ေခၚသြားပါ။ မိမိႀကိဳက္ႏွစ္သက္သေလာက္ ေခၚၿပီးလွ်င္ ေစ်းျခင္းေတာင္းျပည့္ၿပီ ဟုဆုိ
ကာ လြတ္ေသာ ေနရာတစ္ေနရာတြင္ မိမိက ဝင္ထုိင္လုိက္ပါ။ အစပုိင္း အလယ္သုိ႔ ဝင္မည့္သူအတြက္ ေနရာ မရွိေစရ။

သားေရကြငး္ လက္ဆင့္ကမ္းျခင္း
ရည္ရြယ္ခ်က္

- တက္ႂကြေစရန္၊ အဖြဲ႕အစည္းစိတ္ဓာတ္တုိးလာေစရန္

လုိအပ္ခ်ိန္

- ၁၅ မိနစ္

လူဦးေရ

- သင္တန္းသားအားလံုး (စံုဂဏန္းျဖစ္ရမည္)

လုိအပ္ပစၥည္း

- သားေရကြင္း သုိ႔မဟုတ္ စကၠဴတိတ္ေခြႏွင့္ သြားၾကားထုိးတံ သို႔မဟုတ္ ေဘာလ္ပင္
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လုပ္ေဆာင္နည္းအဆင့္ဆင့္။

Ice Breaker
။ သင္တန္းသားအားလံုးကုိ ညီတူညီမွ် အဖြဲ႕ႏွစ္ဖြဲ႕ခြပ
ဲ ါ။ လုိအပ္ျခင္း ပုိျခင္းကုိ ပံ့ပုိးသူ

မွ ကူညီပါ။ ထုိ႔ေနာက္ ေဘာလ္ပင္ (သု)ိ႔ သြားၾကားထုိးတံကုိ ကုိက္ထားေစပါ။ လက္ကုိ လံုးဝ အသံုးမျပရဟု ေျပာပါ။ ၿပီးလွ်င္
ထိပ္ဆံုးတစ္ဦးမွစ၍ စကၠဴတိတ္ေခြ (သုိ႔) သားေရကြင္းကုိ ကုိက္ထားေသာ ေဘာလ္ပင္ သုိ႔ သြားၾကားထုိးတံတြင္
ဇြတ္ေပးလုိက္ပါ။ ထုိသူမွ ေနာက္လူသုိ႔ မကုိင္တြယ္ပဲ ေဘာလ္ပင္ျဖင့္ ေဘာလ္ပင္၊ သြားၾကားထုိးတံျဖင့္ သြားၾကားထိုးတံ
အတုိင္း လက္ဆင့္ကမ္းသြားပါေစ။ အကယ္၍ လမ္းတြင္ ျပဳတ္က်ခဲ့ပါက အစမွ ျပန္စရမည္။ အမ်ားဆံုးႏွင့္ အျမန္ဆံုး
ရသည့္အဖြဲ႕ကုိ ဆုေပးပါ။ သုိ႔မဟုတ္ အနည္းဆံုးရသည့္ အဖြဲ႕ကုိ အကတစ္ခုခုျဖင့္ ေဖ်ာ္ေျဖပါေစ။

ပူးေပါင္းလက္ဆင့္ကမ္းျခင္း
ရည္ရြယ္ခ်က္

- တက္ႂကြေစရန္၊ အဖြဲ႕အစည္းစိတ္ဓာတ္ထားရွိႏိုင္ရန္

လိုအပ္ခ်ိန္

- ၁၅ မိနစ္

လူဦးေရ

- သင္တန္းသားအားလံုး (စံုဂဏန္းျဖစ္ရမည္)

လုိအပ္ပစၥည္း

- ပူေပါင္းမ်ား

လုပ္ေဆာင္နည္း အဆင့္ဆင့္။

။ သင္တန္းသားကုိ အုပ္စု ႏွစ္စုခြဲပါ။ က်ားမ ညီပါေစ။ အေရအတြက္ ညီပါေစ။

ၿပီးလွ်င္း အစဥ္အတုိင္းရပ္၍ ထိပ္ဆံုးမွ ေနာက္ဆံုးအထိ ပူေပါင္းကုိ ပခံုးႏွင့္ ေခါင္းၾကားညႇပ္ၿပီး တစ္ဦးခ်င္းစီ လက္ဆင့္
ကမ္းရမည္။ လက္နဲ႔ မထိရပါ။ မက်ရပါ။ က်ပါက အစက ျပန္စရမည္။ အားလံုးၿပီး၍ ေနာက္ဆံုးရသူက ေရွ႕ကုိလာ၍ ပခံုးႏွင့္
ေခါင္းၾကား ပူေပါင္းကုိ ညႇပ္လာၿပီး လာျပန္ေပးႏုိင္ရမည္။ အျမန္ဆံုးအဖြဲ႕ အႏုိင္ရမည္။

နဂါးအၿမီးဆြဲျခင္း
ရည္ရြယ္ခ်က္

- တက္ႂကြေစရန္၊ အဖြဲ႕အစည္းစိတ္ဓာတ္ထားရွိႏုိင္ရန္၊ အုပ္စုစတ
ိ ္ဓာတ္ျမႇင့တ
္ င္ရန္

လုိအပ္ခ်ိန္

- ၁၅ မိနစ္

လူဦးေရ

- သင္တန္းသားအားလံုး (စံုဂဏန္းျဖစ္ရမည္။)

လုိအပ္ပစၥည္း

- ပုဝါစ သုိ႔မဟုတ္ အက်ႌ

လုပ္ေဆာင္နည္း အဆင့္ဆင့္။

။ သင္တန္းသားအလားလံုးကုိ အဖြဲ႕ ႏွစ္ဖြဲ႕ ခြဲပါ။ က်ားမႏွင့္ လူဦးေရ ညီမွ်ပါေစ။

အဖြဲ႕ကုိ ခါးခ်င္းကုိင္ေစၿပီး ခုိင္ၿမဲေနေစရန္ အဖြဲ႕ မကြဲရန္ အတြဲမျပဳတ္ရန္ သတိေပးပါ။ ၿပီးလွ်င္ အဖြဲ႕၏ ေနာက္ဆံုးလူကုိ
သူ၏ ခါးတြင္ အက်ႌစ၊ သုိ႔မဟုတ္ ပုဝါစ ခ်ိတ္ဆဲထ
ြ ား ေစပါ။ ထုိ႔ေနာက္ အဖြဲ႕၏ ေရွ႕ဆံုးလူမွ တစ္ဖက္အဖြဲ႕၏ ေနာက္ဆံုး
လူတင
ြ ္ ခ်ိတ္ထားေသာ ပုဝါစ သုိ႔မဟုတ္ အက်ႌစကုိ လွမ္းယူရင္း မိမိအဖြဲ႕ကုိလည္း ကာကြယ္ရမည္။ လက္တဲျြ ပဳတ္ျခင္း၊
ပုဝါစ ပါသြားျခင္းသည္ အ႐ႈံးျဖစ္သည္။

7

ေနာင္ေတာင္းပရဟိတ

Ice Breaker
ၾကက္မႀကီးနဲ႔ ၾကက္ကေလး

ရည္ရြယ္ခ်က္

- တက္ႂကြေစရန္

လုိအပ္ခ်ိန္

- ၁၀ မိနစ္

လူဦးေရ

- သင္တန္းသားအားလံုး (စံုဂဏန္းျဖစ္ရမည္။)

လုိအပ္ပစၥည္း

- မရွိ

လုပ္ေဆာင္နည္း အဆင့္ဆင့္။

။ သင္တန္းသားမ်ားကုိ အုပ္စု ႏွစ္စုခြဲပါ။ ထုိ႔ေနာက္ အုပ္စုလိက
ု ္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္ကာ

တစ္ေယာက္ေနာက္တြင္ တစ္ေယာက္ေနေစပါ။ ေရွ႕ဆံုးေနသူသည္ ၾကက္မႀကီးျဖစ္ၿပီး ေနာက္တြင္ ေနသူအားလံုးက ၾကက္
ကေလးမ်ားျဖစ္သည္။ တစ္ဖက္က ၾကက္မႀကီးသည္ မိမိၾကက္ကေလးမ်ားကုိ လာဖမ္းမည္ျဖစ္သျဖင့္ မိမိၾကက္ကေလးမ်ား
ပါမသြားေစရန္ ၾကက္မႀကီးက ကာကြယ္ရမည္။ (အထက္ပါ နဂါးအၿမီးဆြဲျခင္းက ေနာက္ဆံုးလူတင
ြ ္ ခ်ိတ္ထားေသာ ပုဝါ
စသည္ကုိ ဖမ္းျခင္းျဖစ္ၿပီး ဤကစားနည္းက ေရွ႕ဆံုးလူမွ လႊဲ၍ က်န္လူအားလံုးကုိ ဖမ္းႏုိင္သည္။ ထုိအခါ အဖမ္းခံရသူက
အသာတၾကည္ လုိက္ပါသြားရမည္ ျဖစ္သည္။)

ေျခသံုးေခ်ာင္း
ရည္ရြယ္ခ်က္

- သူတပါး၏ အားနည္းခ်က္ကုိ နားလည္ေစရန္

လိုအပ္ခ်ိန္

- ၂၀ မိနစ္

လူဦးေရ

- သင္တန္းသား အခ်ိဳ႕

လုိအပ္ပစၥည္း

- ႀကိဳး

လုပ္ေဆာင္နည္း အဆင့္ဆင့္။

။ သင္တန္းသားထဲမွ မတူညီေသာ (ပုသူႏွင့္ ရွည္သူ၊ ဝသူႏွင့္ ပိန္သ)ူ လူမ်ားကုိ

ႏွစ္ဦးစီတြဲေစပါ။ တူညီသူကုိလည္း ႏွစ္ဦးစီ ထပ္မံတြဲေစပါ။ ထုိ႔ေနာက္ သူတုိ႔၏ ေျခႏွစ္ေခ်ာင္းကုိ ပူးခ်ည္ကာ သတ္မွတ္
ထားသည့္ လမ္းေၾကာင္းႏွင့္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ေနရာသို႔ လမ္းေလွ်ာက္ေစပါ။ တစ္တြဲၿပီးမွ တစ္တြဲေလွ်ာက္ပါေစ။
အားလံုး ေလွ်ာက္ၿပီးေသာအခါ အတြဲမညီဘဲ ေလွ်ာက္ရသူႏွင့္ အတြဲညီညီေလွ်ာက္ရသူတုိ႔၏ ခံစားခ်က္ကုိ ေမးပါ။
တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ရာတြင္လည္းေကာင္း သင္တန္းတြင္ သင္ၾကားရာတြင္လည္း မတူညီႏုိင္ေၾကာင္း
သင္တန္းသားမ်ားအား သိနားလည္ႏုိင္ပါေစ။

ဓာတ္ႀကီးေလးပါး
ရည္ရြယ္ခ်က္

- သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ အေၾကာင္းသိရွိရန္၊ ဉာဏ္ရည္ တုိးတက္ရန္

လုိအပ္ခ်ိန္

- ၁၅ မိနစ္

လူဦးေရ

- သင္တန္းသားအားလံုး
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လုိအပ္ပစၥည္း

Ice Breaker

- ဝိႈက္ဘုတ္ ၊ မာကာပင္

လုပ္ေဆာင္နည္းအဆင့္ဆင့္။

။ သင္တန္းသားအားလံုးကုိ အဝုိင္းလုိက္ ထုိင္ေစပါ။ ဦးေဆာင္သူက “ေျမႀကီး”

ဟုဆုိလွ်င္ ေျမႀကီးနဲ႔ ဆက္စပ္သည့္ “သစ္ပင္၊ စုိက္ခင္း” စသည္ကုိ ဆက္ေျပာသြားပါေစ။ ေျပာသည့္အခ်က္မ်ားကုိ
ဝိႈက္ဘုတ္တြင္ ခ်ေရးေပးပါ။ “ငွက္” ဟုေျပာလွ်င္ ပ်ံတတ္သည့္ အေကာင္မွန္သမွ်ကုိ ေျပာေစပါ။ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္
ဆုိင္ရာ သင္တန္းမ်ားတြင္ သံုးႏုိင္သည္။ ဦးေဆာင္သူ အစား အျခားသူကုိ အစားထုိးေစႏုိင္ပါသည္။

တုိးတုိးေျပာ
ရည္ရြယ္ခ်က္

- ပတ္ဝန္းက်င္ လူအေၾကာင္း သိေစရန္

လုိအပ္ခ်ိန္

- ၁၅ မိနစ္

လူဦးေရ

- သင္တန္းသား အားလံုး

လုိအပ္ပစၥည္း

- ပန္းခ်ီဆြဲရန္ စာရြက္ႏွင့္ Crayon မ်ား

လုပ္ေဆာင္နည္း အဆင့္ဆင့္။

။ အဖြဲ႕ သံုးဖြဲ႕ကုိ အညီအမွ်ခြပ
ဲ ါ။ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး မလွမ္းမကမ္းတြင္ ေနေစပါ။

ထုိ႔ေနာက္ ဦးေဆာင္သူ တစ္ဦးစီကုိ ေခၚထုတ္ပါ။ ထြက္လာသူကုိ ပံ့ပိးု သူမွ ႐ုပ္ပုတ
ံ စ္မ်ိဳးစီျပပါ။ ၿပီးလွ်င္ ထုိသူအား အစမွ
တစ္ဦးကုိ တုိးတုိးေလး ေျပာေစပါ။ ၿပီးလွ်င္ ထုိသူမွ အျခားသူကုိ ထပ္မံ၍ တုိးတုိးဆက္ေျပာေစပါ။ ေနာက္ဆံုးထိ ေရာက္သြား
လွ်င္ ၾကားသည့္အတိုင္း ပံုဆြဲပါ။ ၿပီးလွ်င္ ျပန္စစ္ျပပါ။ ပံုကုိ ၾကည့္ရၿပီး စတင္ေျပာသူအား သူေျပာသည့္ပံု ဟုတ္ မဟုတ္ေမး
ပါ။ ထုိ႔ေနာက္ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ထုိက့သ
ဲ ုိ႔ ျဖစ္ေနေၾကာင္း ခံစားခ်က္ေမး၍ ေျပာပါ။

ငွက္ပ်ံ
ရည္ရြယ္ခ်က္

- သြက္လက္စြာလႈပ္႐ွား၍ ဉာဏ္ထက္ျမက္ေစရန္

လုိအပ္ခ်ိန္

- ၁၀ မိနစ္

လူဦးေရ

- သင္တန္းသားအားလံုး

လိုအပ္ပစၥည္း

- မရွိ

လုပ္ေဆာင္နည္း အဆင့္ဆင့္။

။ အားလံုးကုိ စက္ဝုိင္းပံု မတ္တပ္ရပ္ေစပါ။ ဦးေဆာင္သူက အလယ္တြင္ေန၍ ငွက္ပ်ံ

ဟုေအာ္လုိက္ပါ။ ၿပီးလွ်င္ လက္ေျမႇာက္ပါ။ ငွက္သည္ ပ်ံတတ္သည့္ သတၱဝါျဖစ္သျဖင့္ လက္ေျမႇာက္လုိက္ျခင္းသည္ မွန္
သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ေခြးပ်ံ ဟုေအာ္ကာ လက္ေျမႇာက္လုိက္ပါ။ သင္တန္းသားမ်ားက ေခြးဆုိေသာ သတၱဝါသည္ မပ်ံတတ္
သျဖင့္ လက္လုိက္ေျမႇာက္ပါက မွားသည္။ ထုိက့သ
ဲ ုိ႔ သတၱဝါမ်ားအမည္ကုိ ေျပာ၍ ၾကက္ပ်ံ၊ ဆင္ပ်ံ စသျဖင့္ မွားယြင္းသည့္
အမူအယာျဖင့္ ဦးေဆာင္ကာ မွားယြင္းသည့္သူကုိ ဖမ္းႏုိင္သည္။ မွားယြင္းသည့္ အမူအယာ ဆုိသည္မွာ နဂါးပ်ံ ဟုေျပာပါ
လွ်က္ လက္ေျမႇာက္မျပျခင္း၊ ဝက္ပ်ံ ဆုိပါလွ်က္ လက္ေျမႇာက္ျခင္းစသည္ကုိ ဆုိလုိသည္။
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Ice Breaker
ကြနယ
္ က္ျဖစ္ေနသည့္ မိတ္ေဆြလက္မ်ား

ရည္ရြယ္ခ်က္

- တစ္ဦးနဲ႔ တစ္ဦးရင္းႏွီးေစရန္၊ အေျဖရွိေသာ္လည္း တစ္ခါတစ္ရံ အေျဖခက္ေနသည္ကုိ သိရွိရန္

လုိအပ္ခ်ိန္

- ၂၀ မိနစ္

လူဦးေရ

- သင္တန္းသား အားလံုး

လုိအပ္ပစၥည္း

- မရွိ

လုပ္ေဆာင္နည္း အဆင့္ဆင့္။

။ သင္တန္းသားမ်ားကုိ အညီအမွ် အုပ္စု ႏွစ္စုဖြဲ႕ပါ။ ၿပီးလွ်င္ ေခါင္းေဆာင္ ႏွစ္ဦးစီ

အျပင္ေခၚထုတ္ပါ။ ထုိ႔ေနာက္ အတြင္းတြင္ က်န္ေနသူမ်ားသည္ စက္ဝုိင္းပံုအတုိင္းေန၍ အခ်င္းခ်င္း လက္ခ်င္းဆုပ္ကိုင္ကာ
တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦးလက္မ်ား ႐ႈပ္ေထြးသြားေအာင္ ေက်ာ္တန္ေက်ာ္ ငံု႔တန္ငု႔ျံ ဖင့္ ကြန္ယက္ဖ႕ြဲ လုိက္ပါ။ အားလံုးၿပီးလွ်င္ အျပင္
သုိ႔ထက
ြ ္သာြ းေသာသူကုိ ျပန္ေခၚယူ၍ ဆန္႔က်င္ဘက္အဖြဲ႕၏ ကြန္ယက္ကုိ ေျဖရွင္းေစပါ။ အျမန္ဆံုးႏွင့္ အမွန္ဆုးံ ေျဖရွင္း
ႏုိင္သူကုိ အႏုိင္ေပးပါ။ လက္ခ်င္းယွက္ကာ ကြန္ယက္ျပဳလုပ္ကာ ေနသူမ်ား လက္တဲြ မျပဳတ္ရန္ လုိပါသည္။ လက္တဲြ
ျပဳတ္ပါက ေျဖရွင္းမရ ျဖစ္တတ္သည္။

ႀကိဳးကြနယ
္ က္
ရည္ရြယ္ခ်က္

- ရင္းႏွီးေစရန္၊ ျပႆနာကုိ ေျဖရွင္းတတ္ရန္

လုိအပ္ခ်ိန္

- တစ္နာရီ

လူဦးေရ

- သင္တန္းသားအားလံုး (စံုဂဏန္း)

လုိအပ္ပစၥည္း

- ပလပ္စတစ္ႀကိဳးမ်ား

လုပ္ေဆာင္နည္းအဆင့္ဆင့္။

။ ႏွစ္ေပခန္႔အရွည္ရွိ ပလပ္စတစ္ႀကိဳးကုိ ႀကိဳတင္ျဖတ္ထားပါ။ သင္တန္းသားထဲမွ

ကူညီလုိသည့္သူ တစ္ဦး သုိ႔မဟုတ္ ႏွစ္ဦးကုိ ရွာထားပါ။ ၿပီးလွ်င္ သင္တန္းသားမ်ားကုိ တစ္ေယာက္တစ္ေခ်ာင္းေပးပါ။
မိမိလက္ညိဳးျဖင့္

ႀကိဳးထိပ္တစ္ဖက္ကုိ

ေသခ်ာကုိေစပါ။

ထုိ႔ေနာက္

တြလ
ဲ ခ
ြဲ ်ထားေစပါ။ သင္တန္းမွဴးမွ စုထားေသာႀကိဳးကုိ စုကုိင္လုိက္ပါ။

အလယ္တြင္

အားလံုးကုိ

စုလိက
ု ္ေစပါ။

ၿပီးလွ်င္ သင္တန္းသားမ်ားကုိ ေအာက္တြင္

မိမိဖမ္းမိေသာ ႀကိဳးတစ္ေခ်ာင္းကုိ ယူေစပါ။ ႀကိဳးထိပ္တဖက္ကုိ လက္ညိဳးျဖင့္ လိပ္၍ ေသခ်ာကုိင္ေစပါ။ အားလံုးႀကိဳးကုိ
ကုိင္မိၾကၿပီဆိလ
ု ွ်င္ သင္တန္းမွဴးမွ အလယ္တြင္ ကုိင္ထားေသာ ႀကိဳးစည္းကုိ ျဖည္းျဖည္း ခ်င္းလြတ္ၿပီး သင္တန္းသားကုိ
ျဖည္းျဖည္းခ်င္း ေနာက္ဆုတ္ေစပါ။ ႀကိဳးမ်ား ႐ႈပ္ေထြးေနပါလိမ့္မည္။ ယခင္ကူညီလုိသူကုိ ထုိႀကိဳးကိစၥ ေျဖရွင္းေစပါ။
သင္တန္းသားက ၃၀ ေက်ာ္လွ်င္ ႏွစ္ဖြဲ႕ျပဳလုပ္၍ ၿပိဳင္ေစႏုိင္သည္။

ေလွနစ္ေတာ့မယ္
ရည္ရြယ္ခ်က္

- စြမ္းအားျဖည့္ရန္၊ အုပ္စုဖြဲ႕ရန္

လုိအပ္ခ်ိန္

- ၁၀ မိနစ္
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လူဦးေရ

- သင္တန္းသားအားလံုး

လုိအပ္ပစၥည္း

- မရွိ

လုပ္ေဆာင္နည္း အဆင့္ဆင့္။

။ သင္တန္းသားမ်ားအားလံုး အုပ္စုဖြဲ႕၍ ေလွျဖင့္ ခရီးထြက္ခဲ့ၾကသည္။ ေလွသည္

တေျဖးေျဖး ခရီးႏွင္ေနသည္။ ထုိသုိ႔ ဦးေဆာင္သူမွ ေျပာၿပီး သင္တန္းသားမ်ားကုိ လမ္းေလွ်ာက္ေစပါ။ ခဏအၾကာ မုန္တုိင္း
လာေတာ့မယ္ သံုးေယာက္တတြေ
ဲ နပါ ဟုေျပာရမည္။ ေနာက္ မုန္တင
ုိ ္းလာၿပီး၍ ေလွျဖင့္ ခရီးျပန္ဆက္ေစပါ။ ခဏတြင္
မုန္တုိင္းလာျပန္ေတာ့မည္ ျဖစ္၍ ေလးေယာက္တတြဲေနပါဟု ေျပာပါ။ မုန္တုိင္းၿငိမ္၍ မိမဆ
ိ ႏၵအတုိင္း ျပဳလုပ္ေစၿပီးလွ်င္
အုပ္စုဖြဲ႕လုိပါက “မိန္းကေလး ၃ ေယာက္၊ ေယာက်္ားေလး ၂ ေယာက္ဖြဲ႕ပါ” စသျဖင့္ ေစခုိင္းႏုိင္ပါသည္။

မွန္းဆၾကည္ပ
့ ါ
ရည္ရြယ္ခ်က္

- ျပႆနာကုိ ရွင္းလင္းတတ္ေစရန္

လုိအပ္ခ်ိန္

- ၁၅ မိနစ္

လူဦးေရ

- သင္တန္းသားအားလံုး

လုိအပ္ပစၥည္း

- ဗူးလြတ္၊ ဘီး၊ ေသာ့တြဲ၊ ခဲတံ၊ ေဘာလ္ပင္၊ ေဆးပုလင္းခြံ၊ လက္သည္းညႇပ္စသည္

လုပ္ေဆာင္နည္းအဆင့္ဆင့္။

။ သင္တန္းသားမ်ားကုိ သင့္ေလ်ာ္သလုိ အုပ္စုဖြဲ႕ပါ။ သင္တန္းမွဴးမွ အထက္ပါ ပစၥည္း

မ်ားကုိ ဗူးလြတ္တင
ြ ္ထည့္၍ အဖံုးပိတ္လိုက္ပါ။ (၁) ဗူးကုိ မကုိင္ၾကည့္ဘဲ အေဝးမွ ဗူးထဲတြင္ မည္သည့္ပစၥည္းပါသည္ကုိ
ခန္႔မွန္းေစပါ။ (၂) ဗူးကုိ ကုိင္လႈပ္ၿပီး အထဲရွိ ပစၥည္းမ်ားကုိ ခန္႔မွန္းေစပါ။ (၃) ဗူးကုိ ဖြင့္ၿပီး အဝတြင္ ၾကည့္ကာ မည္သည့္
ပစၥည္းမ်ားပါသည္ကုိ ခန္႔မွႏ္းေစပါ။ (၄) ဗူးထဲမွ ပစၥည္းမ်ားကုိ ထုတ္ျပၿပီး စာရင္းျပဳစုေစပါ။ ထုိ႔ေနာက္ မကုိင္ၾကည့္ရဘဲ
ခန္႔မွန္းရသည့္ အေနအထားမွသည္ ေနာက္ဆံုး ပစၥည္းမ်ားကုိ ထုတ္ျပသည့္အထိ မည္ကဲ့သုိ႔ ကြာျခားေၾကာင္း ေျပာေစပါ။
ျပႆနာကုိ မကုိင္တြယ္ၾကည့္ဘဲႏွင့္ အေဝးက ခန္မ
႔ ွန္း႐ံုႏွင့္ အေျဖမွန္ မသိႏုိင္ေၾကာင္း ေျပာျပပါ။

ကား (သု)ိ႔ သေဘၤာစီးျခင္း
ရည္ရြယ္ခ်က္

- အခ်င္းခ်င္း ရင္းႏွီးေစရန္၊ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦးနားလည္ေစရန္

လုိအပ္ခ်ိန္

- ၁ နာရီ

လူဦးေရ

- သင္တန္းသားအားလံုး

လုိအပ္ပစၥည္း

- ဖလစ္ခ်ပ္

လုပ္ေဆာင္နည္းအဆင့္ဆင့္။

။ သင္တန္းသားမ်ားကုိ ခရီးတစ္ခု ထြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မည္သည့္အရာကုိ စီး၍

ထြက္လုိသနည္းေမးပါ။ သူတုိ႔စီးလုိသည့္ အရာျဖင့္ ခရီးစဥ္ ငါးခုဆဲပ
ြ ါ။ ထုိ႔ေနာက္ ဖလစ္ခ်ပ္ကို ခ်၍ အားလံုး တက္ေစပါ။
ခရီးတစ္ေထာက္ေရာက္လွ်င္ ပစၥည္းမ်ား ဝယ္ယူလုိက္သျဖင့္ ကား (သု)ိ႔ သေဘာၤ မဆန္႔ေတာ့ေၾကာင္းေျပာၿပီး ဖလစ္ခ်ပ္ကို
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တစ္ဝက္ေခါက္လိက
ု ္ပါ။ ခရီးတစ္ေထာက္နားတုိင္း တစ္ဝက္ေခါက္ပါ။ အမ်ိဳးသားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး အေရအတြက္မွ်လွ်င္
သီးသန္႔ခြဲကစားေစႏုိင္သည္။ ကစားၿပီးလွ်င္ မိမိဘဝတြင္ မည္ကဲ့သုိ႔ အသံုးခ်မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာေစပါ။

အုပ္စုဖ႕ြဲ ပံု
ရည္ရြယ္ခ်က္

- သင္တန္းအတြင္း အုပ္စုဖြဲ႕ႏုိင္ရန္

လုိအပ္ခ်ိန္

- ၁၀ မိနစ္

လူဦးေရ

- သင္တန္းသား အားလံုး

လုိအပ္ပစၥည္း

- မဲလိပ္၊ ေရာင္စုစ
ံ ကၠဴ၊ စကၠဴ၊ ပန္းခ်ီစသည္

လုပ္ေဆာင္နည္း အဆင့္ဆင့္။

။ သင္တန္းသားမ်ားကုိ အုပ္စဖ
ု ြဲ႕လုိသည့္အခါ သံုးႏုိင္သည္။ မဲလိပ္တြင္ တိရစၲာန္

အမည္မ်ားကုိ ေရး၍ မဲႏွိပ္ေစပါ။ ထုိ႔ေနာက္ သင္တန္းသားမ်ား ကုိယ့္မဲလိပ္ကုိ သူတပါးမျပဘဲ ဖြင့ၾ္ ကည့္ေစရန္ ေျပာပါ။
ထုိ႔ေနာက္ မိမိရရွိထားေသာ တိရစၧာန္ အမ်ိဳးအစားအလုိက္ အသံျပဳ၍ မိမိႏွင့္ တူေသာ အေကာင္ကုိ စကားမေျပာဘဲ
လုိက္ရွာေစပါ။
သတင္းစာ ဂ်ာနယ္တုိ႔တြင္ ပါေသာ ေၾကာ္ျငာမ်ား၊ အျခား႐ုပ္ပုမ
ံ ်ားကုိ လုိအပ္သေလာက္ ျဖတ္ေတာက္၍ ၎စကၠဴျဖတ္စမ်ား
ကုိ ေဝငွကာ ထုိပံုကုိ ျပန္လည္ဆက္ေစျခင္းျဖင့္လည္း အုပ္စုဖြဲ႕ႏုိင္သည္။ စကားမေျပာရပါ။
စကၠဴကုိ အဝုိင္း၊ ေလးေထာင့္ စသည္ညႇပ္ၿပီး သင္တန္းသားမ်ား၏ နဖူးတြင္ ကပ္ေပးပါ။ ထုိ႔ေနာက္ အဝုိင္းခ်င္း ေလးေထာင့္
ခ်င္းတူသည့္သူမ်ားကုိ စကားမေျပာဘဲ ရွာေစပါ။ မိမိနဖူးတြင္ မည္သည့္အမ်ိဳးအစားေရာက္ေနသည္ကုိ မိမိမသိပါ။ စကား
မေျပာရပါ။
ေရာင္စုံ စကၠဴကုိ နဖူးတြင္ တစ္ေရာင္စီကပ္လိက
ု ္ျခင္းျဖင့္လည္း ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါသည္။
ႏွစ္ဦးခ်င္းတြဲေစလုိလွ်င္

မင္းသားနဲ႔

မင္းသမီးစံုတြဲကုိေသာ္လည္းေကာင္း၊

တိရစၧာန္

အစံုကုိေသာ္လည္းေကာင္း

မဲလိပ္ျပဳလုပ္ကာ ခြဲႏုိင္သည္။ (ဥပမာ = ေကာ္ဖီ=ေပါင္မုန႔၊္ လက္ဘက္ရည္=အီၾကာေကြး၊ ေကာင္းကင္=ျပာသည္ စသျဖင့္)
ဆန္႔က်င္ဘက္ကုိလည္း ျပဳလုပ္ႏုိင္သည္။ (ဥပမာ = မုိးႏွင့္ေျမ၊ အျဖဴႏွင့္အမည္း စသျဖင့္)

ငါေျပာသလုိလုပ္၊ ငါလုပသ
္ လုိ မလုပ္န႔ဲ
ရည္ရြယ္ခ်က္

- အထက္လူႀကီးတုိ႔၏ အေၾကာင္း သိရွိရန္

လုိအပ္ခ်ိန္

- ၁၀ မိနစ္

လူဦးေရ

- သင္တန္းသားအားလံုး

လုိအပ္ပစၥည္း

- မရွိ
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Ice Breaker
။

သင္တန္းသားမ်ားအားလံုးကုိ

စက္ဝုိင္းပံုစံ

မတ္တပ္ရပ္ေစပါ။

ထုိ႔ေနာက္

ဦးေဆာင္သူမွ ကစားနည္းအေၾကာင္းကုိ ရွင္းျပပါ။ “ေခါင္းကုတ္ေနတယ္” ဟုေျပာၿပီး ထမင္းစားေနဟန္ ျပဳလုပ္ပါ။ ေဘးက
သင္တန္းသားမ်ားအားလံုးက ေခါင္းကုတ္ေနရမည္။ “ငါမွန္ၾကည့္ေနတယ္” ဟုေျပာၿပီး ေခါင္းၿဖီးေနပါ။ သင္တန္းသားမ်ားက
မွန္ၾကည့္ေနရမည္။ ဤကစားနည္းကုိ ကစား၍ အထက္လူႀကီးမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္ ကြလ
ဲ တ
ြဲ တ္ေၾကာင္း၊ လူႀကီး
ျဖစ္ၿပီဆိလ
ု ွ်င္ သတိထားရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာပါ။ (လက္ေအာက္ ငယ္သားမ်ားသည္ မိမိအထက္က လူလုပ္သလုိ အကုန္
လုိက္လုပ္တတ္သည္။ အျမင္သည္ အေရးႀကီးသည္။)

ေလေပၚမွာ
ရည္ရြယ္ခ်က္

- အခ်င္းခ်င္း႐ုိင္းပင္း ကူညီတတ္ရန္၊ တစ္ဦးနဲ႔ တစ္ဦးနားလည္ေစရန္

လုိအပ္ခ်ိန္

- ၁၀ မိနစ္

လူဦးေရ

- သင္တန္းသားအားလံုး

လုိအပ္ပစၥည္း

- ေဘာလံုးတစ္လံုး၊ သံပုယုိသီး၊ ၾကက္ဥ

လုပ္ေဆာင္နည္းအဆင့္ဆင့္။

။ သင္တန္းသားမ်ားအားလံုးကုိ စက္ဝုိင္းပံုစံေနေစပါ။ သင္တန္းသား တစ္ဦးမွ စ၍

အျခားသင္တန္းသား တစ္ဦးထံ ေဘာလံုးပစ္ေပးလုိက္ပါ။ ထုိသူမွ တစ္ဆင့္ အျခားသူထံ ထပ္မံ ပစ္ေပးပါ။ ေဘာလံုးသည္
ေလေပၚမွာသာ ရွိေနရမည္။ အခ်ိန္ၾကာသည္အထိ မက်ေစဘဲ ကစားႏုိင္သည့္အခါ အဖြဲ႕အစည္း စိတ္ဓာတ္ခုိင္မာ ေစလုိပါ
က ၾကက္ဥအရြယ္ရွိ သံပုယုိသီးကုိ စတင္ပစ္ေစပါ။ သံပုယုိသီးကုိ အခ်ိန္ၾကာသည္အထိ ပစ္ႏုိင္လွ်င္ ၾကက္ဥကုိ ပစ္ေစပါ။
အေပၚတမ္းဆုိလွ်င္ ေဘာလံုးအထိ ကစားႏုိင္သည္။ အဖြဲ႕အစည္းစိတ္ဓာတ္တည္ေဆာက္လုိလွ်င္ ၾကက္ဥထိ ကစား
ႏုိင္ပါသည္။

လူ၊ အိမ္ႏွင့္ မုန္တိင
ု ္း
ရည္ရြယ္ခ်က္

- တက္ႂကြေစရန္၊ အခ်င္းခ်င္း ရင္းႏွီးေစရန္

လုိအပ္ခ်ိန္

- ၁၀ မိနစ္

လူဦးေရ

- သင္တန္းသားအားလံုး

လိုအပ္ပစၥည္း

- မရွိ

လုပ္ေဆာင္နည္း အဆင့္ဆင့္။

။ သင္တန္းသားအားလံုးကုိ သင္တန္းခန္းမွ ဟုိေနရာဒီေနရာ လမ္းေလွ်ာက္ေစပါ။

ၿပီးလွ်င္ လူႏွစ္ဦးကုိ လက္ခ်င္းခ်ိတ္ကာ ေျမႇာက္ထားၿပီး အိမ္ေခါင္မိးု ပံုစံ ျပဳလုပ္ပါ။ တစ္ေယာက္ကုိ ထုိအိမ္ထဲတြင္ ေနေစပါ။
ၿပီးလွ်င္ သင္တန္းမွဴးမွ “အိမ”္ ဟုေအာ္လွ်င္ အိမ္ျပဳလုပ္ထားသူမ်ား ေျပာင္းရမည္။ “လူ” ဟုေအာ္လွ်င္ အိမ္ထဲမွ လူမ်ား
ေျပာင္းရမည္။ မုန္တုိင္းဟု ေအာင္လွ်င္ အားလံုး ပ်က္စီးမည္။ အိမ္ဟု ျပန္ေအာ္၍ ထပ္ခါ ထပ္ခါ ျပဳလုပ္ႏုိင္သည္။
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Ice Breaker
ဘြတ္၊ ရႊတ္၊ ဒုိင္း ၁- ၂- ၃-

ရည္ရြယ္ခ်က္

- တက္ႂကြေစရန္၊ အခ်င္းခ်င္းနားလည္ေစရန္

လိုအပ္ခ်ိန္

- ၁၀ မိနစ္

လူဦးေရ

- ၃ ေယာက္စီတြဲႏုိင္ေသာ လူဦးေရ

လုိအပ္ပစၥည္း

- မရွိ

လုပ္ေဆာင္နည္းအဆင့္ဆင့္။

။ သင္တန္းသားအားလံုးကုိ သင့္ေတာ္ရာအတုိင္း သံုးေယာက္စီတြဲေစပါ။ ထုိအတြက
ဲ ုိ

နံပါတ္စဥ္ တပ္ေပးပါ။ ေရွ႕ေနာက္ ရပ္ေစပါ။ ထုိသံုးေယာက္ထတ
ဲ ြင္ တစ္ေယာက္က ဘြတ္၊ တစ္ေယာက္က ရႊတ္၊
တစ္ေယာက္က ဒုိင္းဟု ေအာ္ရမည္။ အသံမထပ္ရ။ မမွားရ။ ေနာက္ဆံုး ဒုိင္းဟု ရြတ္ဆသ
ုိ ူသည္ မိမိဆက္လုိေစသည္ အျခား
နံပါတ္ကုိ ရြတ္ဆုိရမည္။ ဥပမာ မိမိက ၁ ဆုိလွ်င္ ဘြတ္ ရႊတ္ ဒိုင္း ၂ စသျဖင့္ ရြတ္ဆုိသာြ းရပါမည္။ ေသၿပီးသားအဖြဲ႕ နံပါတ္
ကုိေျပာျခင္း၊ မိမိအဖြဲ႕ကုိ ျပန္ေျပာျခင္းမ်ား မွားသည္။

ကံတူ အက်ိဳးေပး ကစားနည္း
ရည္ရြယ္ခ်က္

- တက္ႂကြေစရန္

လုိအပ္ခ်ိန္

- ၅ မိနစ္ သုိ႔ ၁၀ မိနစ္

လူဦးေရ

- သင္တန္းသားအားလံုး (စံုဂဏန္းရွိရမည္)

လုိအပ္ပစၥည္း

- စာရြက္မ်ား၊ ေဘာလ္ပင္မ်ား

လုပ္ေဆာင္နည္း အဆင့္ဆင့္။

။ သင္တန္းသားအားလံုးကုိ ႏွစ္ေယာက္တတြဲ တြေ
ဲ ပးပါ။ ၿပီးေနာက္ သူတုိ႔လက္ထဲ

ေဘာလ္ပင္န႔ဲ စာရြက္ထည့္ေပးပါ။ ၿပီးလွ်င္ စိတ္ႀကိဳက္ဂဏန္းတစ္လံုး ခ်ေရးေစပါ။ ဂဏန္းမမ်ားရန္ သတိေပးပါ။ ထု႔ိေနာက္
အတြဲခ်င္း မ်က္ႏွာခ်င္းျပန္ဆိင
ု ္၍ ႏွစ္ေယာက္စလံုး ဂဏန္းကုိေပါင္းပါ။ ရလာေသာ အေျဖအတုိင္း လက္ခ်င္းခ်ိတ္
ေက်ာခ်င္းကပ္ၿပီး ခုန္ေစပါ။ (သင္တန္းသားမ်ား ညည္းေငြ႕လာ၍ ဂိမ္းကစားေပးပါ ဟုေျပာလွ်င္ ကစားေပးႏုိင္သည္။)

ၾကမ္းျပင္ကို လက္ဝါးခ်
ရည္ရြယ္ခ်က္

- တက္ႂကြေစရန္

လုိအပ္ခ်ိန္

- ၁၀ မိနစ္

လူဦးေရ

- သင္တန္းသားအားလံုး

လုိအပ္ပစၥည္း

- မရွိ
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လုပ္ေဆာင္နည္းအဆင့္ဆင့္။

Ice Breaker
။

သင္တန္းသားမ်ားအားလံုးကုိ စက္ဝိုင္းပံုစံ ထုိင္ေစပါ။ လက္ကုိ ေအာက္သုိ႔

ေထာက္ခ်ပါ။ ၿပီးလွ်င္ မိမိလက္ကုိ တစ္ဖက္လူ၏ လက္တစ္ဖက္ကုိ ေက်ာ္လုိက္ပါ။ ၿပီးလက္ ၾကမ္းကုိ လက္အစဥ္အတုိင္း
ပုတ္သြားပါ။ ဂဏန္းအစဥ္အတိင
ု ္းေရတြက္၍လည္း သြားႏုိင္သည္။
တစ္နည္း။

။ မိမိလက္ကို မိမိေရွ႕တြင္သာ ခ်ထားပါ။ ဘယ္မွ ညာသုိ႔ ေတာက္ေလွ်ာက္တစ္ခ်က္ခ်င္းစီ ပုတ္သြားပါ။

ထုိက့သ
ဲ ုိ႔ အစဥ္အတုိင္းသြားေနသည္ကုိ ဖ်က္လုိပါက မိမိကေန တစ္ဖက္ဖက္ကုိ ႏွစ္ခ်က္ပုတ္၍ ျပန္သြားေစႏုိင္ပါသည္။

တုတ္႐ိက
ု ္ခုလ
ံ ုျခင္း
ရည္ရြယ္ခ်က္

- သြက္လက္ဖ်တ္လတ္ေစရန္

လုိအပ္ခ်ိန္

- ၁၀ မိနစ္

လူဦးေရ

- သင္တန္းသားအားလံုး

လုိအပ္ပစၥည္း

- စကၠဴလိပ္

လုပ္ေဆာင္နည္း အဆင့္ဆင့္။

။ သင္တန္းသားအားလံုးကုိ ခံုကုိယ္စီျဖင့္ စက္ဝုိင္းသ႑န္ထုိင္ေစပါ။ ခံုမပါလည္း

ရသည္။ အလယ္တြင္ေတာ့ ခံုလြတ္ တစ္လံုးခ်ထားပါ။ သင္တန္းသား တစ္ဦးမွ ထုိစကၠဴလိပ္ကို ယူ၍ အျခား သင္တန္းသား
တစ္ဦးကုိ ႐ုိက္လုိက္ၿပီး စကၠဴလိပ္ကုိ ခံုတြင္ ျပန္ထားပါ။ အ႐ုိက္ခံရသူက ထုိစကၠဴလိပ္ကုိ ေျပးယူ၍ မိမိအား လာ႐ုိက္သူ
ခံုတြင္ မထုိင္မီျပန္႐ိက
ု ္ပါ။ ခံုတြင္ မထုိင္မီ ႐ုိက္ႏုိင္ပါက ပထမလူသည္ အျခားသူတစ္ေယာက္ကုိ ျပန္၍ ႐ုိက္ႏုိင္သည္။ ခံုတြင္
ထုိင္လုိက္ႏုိင္ပါက ဒုတိယလူသည္ အျခားသင္တန္းသား တစ္ဦးဦးကုိ ထုိနည္းအတုိင္း ဆက္လက္ျပဳလုပ္သြားေစရမည္။

ေစာင္ကာ နာမည္ေခၚ
ရည္ရြယ္ခ်က္

- နာမည္မွတ္မိေစရန္

လိုအပ္ခ်ိန္

- ၁၀ မိနစ္

လူဦးေရ

- သင္တန္းသားအားလံုး

လုိအပ္ပစၥည္း

- ေစာင္

လုပ္ေဆာင္နည္းအဆင့္ဆင့္။

။ အဖြဲ႕ ႏွစ္ဖြဲ႕ အညီအမွ် ခြလ
ဲ ုိက္ပါ။ တစ္ဖက္စီေနင ထုင
ိ ္ေနေစပါ။ အလယ္တြင္

ေစာင္တစ္ထည္ကုိ သင္တန္းသား သုိ႔မဟုတ္ ပံ့ပိးု ကူညီသူမွာ ကိုင္၍ ကာလုိက္ပါ။ တစ္ဖက္စီမွ တစ္ေယာက္စီကုိ
ေရွ႕ထြက္ေနေစပါ။ သင္တန္းမွဴးမွ ၁ ၂ ၃ ရြတ္ဆုိလုိက္ပါ။ ထုိအခါ ေစာင္ကို တၿပိဳင္နက္ ေအာက္ခ်လုိက္ပါ။ တစ္ဖက္မွ
တစ္ေယာက္စီသည္ မိမိ၏ အျခားတစ္ဖက္မွ နာမည္ကို အျမန္ဆံုးႏွင့္ အမွန္ဆုးံ ရြတ္ဆုိႏုိင္ရမည္။ မရြတ္ဆုိႏုိင္လွ်င္
႐ႈံးသည္။ နာမည္ေျပာင္ကို ေခၚခြင့ရ
္ ွိ မရွိ သင္တန္းသားမ်ားႏွင့္ သေဘာတူညီမႈ ရယူပါ။ ေစာင္အစား တစ္စုတ
ံ ရာကုိ
အသုံးျပဳႏုိင္ပါသည္။
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Ice Breaker
Line Up

ရည္ရြယ္ခ်က္

- တက္ႂကြေစရန္

လိုအပ္ခ်ိန္

- ၁၀ မိနစ္

လူဦးေရ

- သင္တန္းသားအားလံုး

လုိအပ္ပစၥည္း

- မရွိ

လုပ္ေဆာင္နည္း အဆင့္ဆင့္။

။ သင္တန္းသားမ်ားကုိ အညီအမွ် ႏွစ္ဖြဲ႕ခြပ
ဲ ါ။ ထုိ႔ေနာက္ သင္တန္းမွဴးမွ သင္တန္းသား

မ်ားကုိ ေအာက္ပါအတုိင္း ေစခုိင္းပါ။ အျမန္ဆံုးႏွင့္ အမွန္ဆုးံ ျပဳလုပ္ႏုိင္သည့္ အဖြဲ႕ကုိ အႏိုင္ေပးႏုိင္သည္။ အရွည္ဆံုး - ဟု
ေအာ္လုိက္လွ်င္ အဖြဲ႕လုိက္ အရွည္ဆံုးျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပရ
္ မည္။ အရွည္ဆံုးတြင္ သင္တန္းမွဴးမွ အက်ႌစသည္ကုိ အသံုး
ျပဳခြင့္ ေပး မေပး သေဘာတူညီမႈ အရင္ ရယူထားရမည္။ ထုိ႔ေနာက္ အပုဆုံး၊ အျမင့္ဆံုး၊ အတုိဆံုး၊ အဝိုင္းဆံုး စသျဖင့္
ေစခုိင္းသြားႏုိင္ပါသည္။

How do you do?
ရည္ရြယ္ခ်က္

- တက္ႂကြေစရန္

လုိအပ္ခ်ိန္

- ၁၀ မိနယ္

လူဦးေရ

- သင္တန္းသားအားလံုး

လိုအပ္ပစၥည္း

- မရွိ

လုပ္ေဆာင္နည္း အဆင့္ဆင့္။

။ သင္တန္းသားအားလံုးကုိ ဝုိင္းထုိင္ေစပါ။ သင္တန္းသားတစ္ဦးကုိ ဝုိင္းအျပင္တြင္

ေနေစပါ။ ထုိအျပင္တြင္ ေနေသာ သင္တန္းသားမွ ဝုိင္းကုိ ပတ္၍ သူအလုိရွိေသာ သူကုိ ေခၚ၍ How do you do? ဟု
လက္ဆဲႏ
ြ ႈတ္ဆက္လုိက္ပါ။ ထုိအေခၚခံရသူကလည္း How do you do? ဟု ျပန္ႏႈတ္ဆက္ပါ။ ၿပီးလွ်င္ ႏွစ္ဦးသား ဝုိင္းကုိ
ပတ္၍ ဆန္႔က်င္ဘက္ကုိ ေျပးပါ။ ေနရာလုေစပါ။ ေနရာ မရသူကုိ ဆက္လက္၍ အျခားသူမ်ားကုိ အထက္ပါနည္းအတုိင္း
ျပဳလုပ္ေစပါ။
တစ္နည္း။

။ သင္တန္းသားအားလံုးကုိ ဝုိင္းထိုင္ေစပါ။ သင္တန္းသားတစ္ဦးကုိ ဝုိင္းအျပင္တြင္ ေနေစပါ။ အျပင္တြင္

ေနေနသူထံတင
ြ ္ ပစၥည္းတစ္ခုခု ကုိင္ထား၍ ဝုိင္းကုိ လက္ယာရစ္ပတ္ေနေစပါ။ မိမိအလုိရွိသူ၏ ေနာက္ေက်ာတြင္ ထုိပစၥည္း
ကုိခ်ထားလုိက္ၿပီး ဝုိင္းပတ္အတုိင္းေျပးပါ။ မိမိေနာက္တြင္ ပစၥည္းတစ္ခုခု (ေဘာလံုးအေသး ဆုိလွ်င္ ပုိေကာင္းပါသည္။)
ခ်ထားခံရသည္ကုိ သိလုိက္သူက ထုိပစၥည္းျဖင့္ ထုိသူအား လွမ္းပစ္ႏုိင္သည္။ ထိသာြ းပါက မိမိႏုိင္၍ မထိပါက မိမိ႐ံးႈ သျဖင့္
ဝုိင္းကုိ ျပန္ပတ္၍ အျခားသူ တစ္ဦးဦး၏ ေနာက္တြင္ခ်လုိက္၍ ဆက္လုပ္သြားပါ။
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Ice Breaker
သက္မဲ့ သက္ရွိ

ရည္ရြယ္ခ်က္

- တက္ႂကြေစရန္

လုိအပ္ခ်ိန္

- ၁၀ မိနစ္

လူဦးေရ

- သင္တန္းသားအားလံုး

လိုအပ္ပစၥည္း

- ေခါင္းအံုး (သုိ႔မဟုတ)္ အျခားပစၥည္းတစ္ခုခု

လုပ္ေဆာင္နည္းအဆင့္ဆင့္။

။ သင္တန္းသားအားလံုးကုိ စက္ဝုိင္းပံုစံ မတ္တပ္ရပ္ေစပါ။ ၿပီးလွ်င္ ပံ့ပိးု သူ (သု)ိ႔

ကူညီလုိသူ တစ္ဦးဦးမွ ေခါင္းအံုး (သု)ိ႔ အျခားပစၥည္းတစ္ခုခုကုိ ယူလာ၍ သက္ရွိတစ္ဦးလုိ ဆက္ဆံပါ။ ဥပမာ - ခ်စ္သူ၊
ကေလး၊

စိတ္ေကာက္ေနသူ

စသျဖင့္

ျပဳလုပ္၍

သ႐ုပ္ေဆာင္ကာ

ေျပာဆုိပါ။

ထုိအထဲမွ

လုပ္ျပသူအတုိင္း

သင္တန္းသားမ်ားမွ မိမိညာဘက္ရွိ သင္တန္းသားမ်ားကုိ တစ္ေယာက္ခ်င္းစီ ထုအ
ိ လယ္မွ ျပဳလုပ္သြားသည့္အတုိင္း
သ႐ုပ္ဆက္ေဆာင္၍ ေျပာေစပါ။ အမ်ိဳးသား အမ်ိဳးသမီးၾကားညႇပ္ထားလွ်င္ ပုိေကာင္းသည္။

နာမည္ဝက
ွ ္
ရည္ရြယ္ခ်က္

- မွတ္ဉာဏ္ေကာင္းေစရန္

လုိအပ္ခ်ိန္

- ၁၅ မိနစ္

လူဦးေရ

- သင္တန္းသားအားလံုး (စံုဂဏန္းျဖစ္ရမည္)

လိုအပ္ပစၥည္း

- မ်က္မိကုိ ပိတ္ႏိုင္သည့္ ပိတ္စ

လုပ္ေဆာင္နည္းအဆင့္ဆင့္။

။

သင္တန္းသားကုိ

ႏွစ္ဖြဲ႕ခြလ
ဲ ုိက္ပါ။

တစ္ဖြဲ႕ႏွင့္တစ္ဖြဲ႕ကုိ

ခပ္လွမ္းလွမ္းတြင္

မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္ ရပ္ေစပါ။ အလယ္တြင္ မ်ဥ္းေၾကာင္းတစ္ေၾကာင္း သတ္မွတ္ထားေပးပါ။ ထုိ႔ေနာက္ သင္တန္းသားမ်ား
အားလံုးကုိ ႐ုပ္ရွင္ မင္းသား/မင္းသမီး (သုိ႔မဟုတ)္ နာမည္ေက်ာ္ပုဂၢိဳလ္တုိ႔အမည္ကုိ ေပးလုိက္ပါ။ ၿပီးလွ်င္ တစ္ဖြဲ႕မွ
သင္တန္းသားတစ္ဦးကုိ ေရြး၍ မ်က္စိကို ပိတ္လုိက္ေစပါ။ အျခားတစ္ဖြဲ႕မွ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးက မိမိအဖြဲ႕သားမွ
နာမည္ဝွက္ေပးထားေသာ တစ္ေယာက္ေယာက္ကုိ ေခၚ၍ ထုိမ်က္လံုးပိတ္ထားသူအား သြားပုတ္ေစပါ။ အပုတ္ခံရသူက
မိမိကုိ လာပုတ္သူသည္ နာမည္အမွန္ျဖင့္ မည္သူျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာရမည္။ ေျပာႏုိင္ပါက ထုိသူပါဝင္ေသာအဖြဲ႕ ေရွ႕သုိ႔
ေျခတစ္လွမ္းတက္ရမည္။ ၿပီးလွ်င္ တစ္ဖက္အဖြဲ႕ကုိ ထုိနည္းအတုိင္း ျပန္လည္ျပဳလုပ္ပါ။

ေရဒီယို သတင္းေၾကျငာ
ရည္ရြယ္ခ်က္

- ေပ်ာ္ရႊင္ တက္ႂကြေစရန္

လိုအပ္ခ်ိန္

- ၁၀ မိနစ္

လူဦးေရ

- သင္တန္းသား အားလံုး
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လုိအပ္ပစၥည္း

Ice Breaker

- မရွိ

လုပ္ေဆာင္နည္းအဆင့္ဆင့္။

။ သင္တန္းသားမ်ားအားလံုး တစ္ဖက္တြင္ ပေစာက္ပုစ
ံ ံ ဝုိင္း၍ ထိုင္ေနေစပါ။ ပံ့ပိးု သူ

သုိ႔မဟုတ္ ကူညီလုိသူက ထုိဝုိင္း၏ ထိပ္တြင္ ထုိင္ေနပါ။ မ်က္လံုးပိတ္လုိက္ပါ။ ထုိ႔ေနာက္ သင္တန္းသားမ်ားထဲမွ ငါးဦးကုိ
တစ္ေယာက္ေယာက္က ကူညီ၍ ထိပ္တြင္ ေနေနသူအား တစ္ခြန္းခ်င္းစီ သြားေျပာပါ။ ငါးေယာက္ သတ္မွတ္၍ တစ္ေယာက္
ခ်င္းစီ “ဘယ္သူက၊ ဘယ္သူ႔ကုိ၊ ဘယ္အခ်ိန္၊ ဘယ္ေနရာမွာ၊ ဘာလုပ္လုိက္တယ္” ေျပာရမည္။ အားလံုး ၿပီးေသာအခါ
ထိပ္မွ ေနေနသူက အားလံုးကုိ စု၍ ေၾကျငာရပါမည္။

အမူအရာႏွင့္ အစားအစာ
ရည္ရြယ္ခ်က္

- တက္ႂကြေစရန္

လုိအပ္ခ်ိန္

- ၅ မိနစ္ (သုိ႔) ၁၀ မိနစ္

လူဦးေရ

- သင္တန္းသားအားလံုး

လုိအပ္ပစၥည္း

- မရွိ

လုပ္ေဆာင္နည္းအဆင့္ဆင့္။

။

အဖြဲ႕ႏွစ္ဖဲြ႕ခြလ
ဲ ုိက္ပါ။

တစ္ဖက္စီတြင္

စု၍

ေနေစပါ။

အဖြဲ႕ထဲမွ

တစ္ဦးတစ္ေယာက္က အမူအယာျဖင့္ တစ္စုတ
ံ စ္ခု ထြက္လုပ္ျပပါ။ ဥပမာ ေခါက္ဆဲေ
ြ ၾကာ္ကုိ စားပံုျပဳလုပ္၍ တစ္ဖက္
အဖြဲ႕အား ခန္႔မွန္းေစပါ။ မွန္ပါက တစ္မွတ္ေပးပါ။ တဖက္အဖြဲ႕ကုိျပန္လည္၍ အမူအယာျဖင့္ တစ္ခုခုလုပ္ေစၿပီးလည္း
ခန္႔မွန္းေစပါ။

အသံကူး အမူအရာကူး
ရည္ရြယ္ခ်က္

- တက္ႂကြေစရန္၊ နည္းပညာအကူးအေျပာင္း

လုိအပ္ခ်ိန္

- ၁၀ မိနစ္

လူဦးေရ

- သင္တန္းသားအားလံုး

လုိအပ္ပစၥည္း

- မရွိ

လုပ္ေဆာင္နည္းအဆင့္ဆင့္။
သင္တန္းသား

အားလံုးကို

။

သင္တန္းသားမ်ားကုိ

ေက်ာခုိင္းထားေစရမည္။

ပံ့ပိးု သူမွ

တန္းစီေနေစပါ။
အသံတစ္ခု

(အဖြဲ႕ခြဲလိပ
ု ါက
ျပဳလုပျ္ ပပါ။

ခြဲႏုိင္ပါသည္။)

ထုိ႔ေနာက္

ပထမဆံုး

သင္တန္းသားကုိ ထုိအသံအတုိင္း ျပဳလုပ္ေစပါ။ အသံမတူမခ်င္း ဆက္ဆက္ ျပဳလုပ္ေစပါ။ အသံတူပါက ဆက္၍ ထုိသူမွ
အျခားအသံတစ္ခု ျပဳလုပေ
္ စပါ။
တစ္နည္း။

။ သင္တန္းသားကုိ အဖြဲ႕ခြဲပါ။ အားလံုး ေက်ာခုိင္းေနေစပါ။ ပံ့ပိးု သူမွ ပထမဆံုးသူတစ္ေယာက္အား

အမူအယာ တစ္ခုလုပ္ျပပါ။ ဥပမာ အိပ္ယာထ၊ မ်က္ႏွာသစ္၊ သြားတိုက္၊ ေက်ာင္းသြား မုန႔စ
္ ား စသည့္ အမူအယာမ်ား
ဆက္ကာ ျပဳလုပ္သြားပါ။ ျပည့္စံုပါက ပထမဆံုးၾကည့္ေနသူမွ ဒုတိယသင္တန္းသားကုိ ဆက္လက္ျပဳလုပ္ျပပါ။ အစဥ္
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အတုိင္း ဆက္ဆက္ျပဳလုပ္ျပသြားပါ။ အဆံုးေရာက္လွ်င္ ေနာက္ဆံုးျပဳလုပ္သူ၏ နားလည္သေဘာေပါက္မႈကို ေမးပါ။
ထုိ႔ေနာက္ အစဆံုးျပဳလုပ္သူ၏ နားလည္သေဘာေပါက္မႈကုိ ေျပာေစပါ။

စကားပံု
ရည္ရြယ္ခ်က္

- ေဝါဟာရ ႂကြယ္ဝေစရန္

လိုအပ္ခ်ိန္

- ၁၀ မိနစ္

လူဦးေရ

- သင္တန္းသားအားလံုး

လုိအပ္ပစၥည္း

- စကားပံုမ်ား၊ မဲလိပ္မ်ား

လုပ္ေဆာင္နည္းအဆင့္ဆင့္။

။ ပံ့ပိးု သူမွ နာမည္ႀကီး ထင္ရွားေသာ စကားပံုမ်ား စုထားၿပီး မဲလိပ္တြင္ တစ္ျဖတ္စီ

ထည့္၍ လိပ္ပါ။ ထုိမဲလိပ္ကုိ မဲခြက္တြင္ထည့္၍ သင္တန္းသားကုိ ႏိႈက္ေစပါ။ ၿပီးလွ်င္ စကားလံုးဝမေျပာပဲ မိမိရရွိထားေသာ
မဲလိပ္တြင္ပါသည့္ စကားပံု အဆက္ကုိ လုိက္ရွာပါေစ။ အျမန္ဆံုး အမွန္ဆုးံ ရွာႏုိင္သူကုိ ဆုေပးပါ။

ေဘာလံုးလက္ဆင့္ကမ္း
ရည္ရြယ္ခ်က္

- တက္ႂကြေစရန္

လုိအပ္ခ်ိန္

- ၁၀ မိနစ္

လူဦးေရ

- သင္တန္းသားအားလံုး (စံုဂဏန္းျဖစ္ရမည္။)

လုိအပ္ပစၥည္း

- ေဘာလံုးႏွစ္လံုး

လုပ္ေဆာင္နည္းအဆင့္ဆင့္။

။ သင္တန္းသားမ်ားကုိ အဖြ႕ဲ ႏွစ္ဖြဲ႕ အညီအမွ် ခြဲပါ။ ေရွ႕ေနာက္ အညီတန္းစီေစပါ။

ေပါင္ကို နည္းနည္းကားထားေစပါ။ ၿပီးလွ်င္ ေရွ႕ဆံုးလူမွစ၍ ေဘာလံုးကုိ ေပါင္ၾကားထဲမွေန၍ ေနာက္လူကုိ လက္ဆင့္ကမ္း
ေစပါ။ ေဘာလံုးေနာက္ဆံုးကုိ ေရာက္သြားလွ်င္ ေနာက္ဆံုးလူက ေရွ႕ဆံုးကုိ ေျပးလာ၍ တဖန္ ေဘာလံုးကုိ ေနာက္လူထံ
ေပါင္ၾကားမွ လက္ဆင့္ကမ္းေစပါ။ ပထမဆံုးလူက ပထမဆံုးေနရာျပန္ေရာက္သည္အထိ ဆက္ကာ ဆက္ကာ ျပဳလုပ္ေစပါ။

Zip, Zap, Zom
ရည္ရြယ္ခ်က္

- တက္ႂကြေစရန္၊ အမည္မွတ္မေ
ိ စရန္

လုိအပ္ခ်ိန္

- ၁၀ မိနစ္

လူဦးေရ

- သင္တန္းသားအားလံုး

လိုအပ္ပစၥည္း

- မရွိ
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Ice Breaker
။ သင္တန္းသားမ်ားကုိ ခံုျဖင့္ မိမိေနရာ မိမိထုိင္ေနေစပါ။ သုိ႔မဟုတ္ သတ္မွတ္ထား

သည့္ေနရာအတုိင္း ထုိင္ေနေစပါ။ Zip ဟု သင္တန္းမွဴးမွ ေအာ္လွ်င္ ဘယ္ဘက္သုိ႔ တစ္ခုေရႊ႕ပါ။ Zap ဟုေအာ္လွ်င္ ညာ
ဘက္သုိ႔ တစ္ခုေရႊ႕ပါ။ Zom ဟုေအာ္လွ်င္ ေနရာေရႊ႕ပါ။ ၿပီးလွ်င္ မိမိေဘးႏွစ္ဖက္မွ ရွိသူ၏ အမည္မ်ားကုိ ေမးေစပါ။
ေမးၿပီးလွ်င္ သင္တန္းမွဴးမွ Zip , Zap, Zom ကုိ သင့္ေလွ်ာ္သလုိ ဆက္လက္ေအာ္ႏုိင္သည္။ ၿပီးလွ်င္ အမည္မွန္ မမွနက
္ ုိ
လည္း ေမးျမန္းႏုိင္ပါသည္။ Normal, Special, Free စသျဖင့္ အျခား အေခၚအေဝၚမ်ားျဖင့္လည္း ကစားႏိုင္ပါသည္။

ပုလင္းေရျဖည့္ျခင္း
ရည္ရြယ္ခ်က္

- အဖြဲ႕အစည္းစိတ္ဓာတ္တည္ေထာင္ရန္

လုိအပ္ခ်ိန္

- ၅ မိနစ္ (သုိ႔) ၁၀ မိနစ္

လူဦးေရ

- သင္တန္းသားအားလံုး (စံုဂဏန္းရွိရမည္)

လုိအပ္ပစၥည္း

- ပုလင္းႏွင့္ ဇြန္း ႏွစ္စုံ

လုပ္ေဆာင္နည္းအဆင့္ဆင့္။

။ သင္တန္းသားမ်ားကုိ အုပစ
္ ု ႏွစ္စု အညီအမွ်ခြဲလိက
ု ္ပါ။ တန္းစီ၍ ေနေစပါ။

အုပ္စုတစ္စုစီတြင္ ပုလင္းလြတ္ တစ္လံုးႏွင့္ ဇြန္းတစ္ေခ်ာင္းစီေပးလုိက္ပါ။ ထုိ႔ေနာက္ သင္တန္းသားမ်ားကုိ လက္ဆင့္ကမ္း
၍ ဇြန္းျဖင့္ ေရခပ္ကာ ပုလင္းထဲသုိ႔ ထည့္ေစပါ။ သံုးမိနစ္တစ္ခါ စစ္ေဆးပါ။ ေရမ်ားသည့္အဖြဲ႕ကုိ အႏုိင္ေပးပါ။

ပင္ဂြင္းငွက္
ရည္ရြယ္ခ်က္

- စည္းလံုးမႈ ရွိေစရန္

လုိအပ္ခ်ိန္

- ၃၀ မိနစ္

လူဦးေရ

- သင္တန္းသားအားလံုး

လုိအပ္ပစၥည္း

- ထုိင္ခံုမ်ား

လုပ္ေဆာင္နည္အဆင့္ဆင့္။

။ သင္တန္းခန္းမ အျပည့္ သင္တန္းသားမ်ား မိမိခုက
ံ ုိယ္စီျဖင့္ ထုိင္ေနပါ။ သုိ႔မဟုတ္

သတ္မွတ္ထားေသာ ေနရာအသီးသီးျဖင့္ ေနေနပါ။ ထုိ႔ေနာက္ ပင္ဂြင္းငွက္ အျဖစ္သ႐ုပေ
္ ဆာင္သူက ပင္ဂြင္းငွက္လုိ
လမ္းေလွ်ာက္လာပါ။ ထုိ႔ေနာက္ လႊတ္ေနေသာ ေနရာ တစ္ေနရာတြင္ ဝုိင္ထိင
ု ္ပါ။ အျခားသူမ်ားက ထုိေနရာ ပင္ဂြင္းငွက္
မထုိင္ႏုိင္ေစရန္ ကာကြယ္ပါ။ မကာကြယ္ႏုိင္ပါက အနီးဆံုးလူကုိ ပင္ဂြင္းငွက္ျပဳလုပေ
္ စပါ။

ဘဲလမ္းေလွ်ာက္
ရည္ရြယ္ခ်က္

- အဖြဲ႕သားမ်ား စည္းလံုးေစရန္၊ ခြင့္လြတ္နားလည္တတ္ေစရန္

လုိအပ္ခ်ိန္

- ၃ နာရီ
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လူဦးေရ

- သင္တန္းသားအားလံုး

လုိအပ္ပစၥည္း

- စာရြက္အလြတ္မ်ား၊ အခ်က္ေပးစနစ္၊ ေစာင့္ၾကည့္သူ ႏွစ္ဦး

လုပ္ေဆာင္နည္းအဆင့္ဆင့္။

။ သင္တန္းသားအားလံုးကုိ စာရြက္တစ္ရြက္စီေပး၍ သင္တန္းခန္းမအတြင္း ဟုိဟိုဒီဒီ

လမ္းေလွ်ာက္ေစပါ။ သင့္ေတာ္သေလာက္ လမ္းေလွ်ာက္ေစၿပီး အဆင္ေျပလွ်င္ ေရာက္ေနသည့္ ေနရာတြင္ ရပ္ေစပါ။
ေဝထားေသာ စာရြက္ကို ၾကမ္းျပင္ေပၚတြင္ အသီးသီးခ်၍ တိတ္ျဖင့္ ေသခ်ာကပ္၍ နင္းထားေစပါ။ သင္တန္းမွဴးလည္း
စာရြက္လြတ္တစ္ရြက္ကုိ သင့္ေတာ္ေသာ ေနရာတစ္ေနရာတြင္ ခ်လုိက္ပါ။ ၿပီးလွ်င္း သေဘာတရားကုိ ရွင္းျပပါ။ ဘဲသည္
ေနရာ မရွိမရွိ လုိအပ္ေနသျဖင့္ မိမိေနရာတြင္ ေနေတာ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း။ ထုိေနရာကုိ သင္တန္းသားမ်ားက ဘဲ လာမေန
ႏုိင္ေအာင္ ကာကြယ္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာရမည္။ ကာကြယ္သည္ ဆုိေသာ္လည္း (၁) စကားမေျပာရ၊ (၂) အမူအရာ
မျပရ၊ (၃) တစ္ေနရာတည္း လူႏွစ္ေယာက္ မရွိရ။ (၄) မိမေ
ိ နရာမွ ထြက္သြားၿပီးပါက ျပန္မဝင္ရ စသျဖင့္ စည္းကမ္းကုိ
သတ္မွတ္ေပးရမည္။ ေစာင့္ၾကည့္သူမွ အထက္ပါ စည္းကမ္းႏွင့္ မကုိက္ညီပါက အခ်က္ေပး၍ အစမွ ျပန္စႏုိင္သည္။ ေစာင့္
ၾကည့္သူတစ္ဦးမွ အခ်ိန္ကို မွတ္သားေနရမည္။ ၿပီးလွ်င္ စိန္ေခၚေပးရမည္။

ေျမြ အေရခံြ
ရည္ရြယ္ခ်က္

- တက္ႂကြေစရန္၊ လူမ်ိဳးအမည္မ်ား သိရွိရန္

လိုအပ္ခ်ိန္

- ၁၀ မိနစ္

လူဦးေရ

- သင္တန္းသားအားလံုး၊ (စံုဂဏန္းျဖစ္ရမည္)

လုိအပ္ပစၥည္း

- မရွိ

လုပ္ေဆာင္နည္းအဆင့္ဆင့္။

။ သင္တန္းသားမ်ားအားလံုး သိသမွ် လူမ်ိဳးအမည္မ်ားကုိ ေျပာေစ၍ ဝိႈက္ဘုတ္ေပၚ

တြင္ခ်ေရးပါ။ ထုိ႔ေနာက္ သင္တန္းသားမ်ားကုိ လူဦးေရ အညီအမွ်ျဖင့္ ႏွစ္ဖြဲ႕ခြဲ၍ မ်က္ႏွာခ်င္းဆုင
ိ ္ ထုိင္ေစပါ။ ၿပီးလွ်င္
ထိပ္ဆံုးအတြဲမွ စ၍ မိမိစိတ္ႀကိဳက္လူမ်ိဳးအမည္ကုိ ေရြးေစပါ။ မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္လူႏွစ္ေယာက္သည္ မြန္၊ ခ်င္း၊ ကခ်င္ စသ
ျဖင့္ ျဖစ္ေနမည္။ ထုိ႔ေနာက္ သင္တန္းမွဴးမွ “ကခ်င္၊ ပေလာင္” ဟုေအာ္ရမည္။ ထုိအခါ တစ္ဖက္မွ ကခ်င္နဲ႔ တစ္ဖက္မွ
ပေလာင္တုိ႔ ေနရာခ်င္းလဲလွယ္၍ ထုိင္ရမည္။ အလွ်င္ ထုိင္ႏုိင္သူကုိ အႏုိင္ေပး၍ ကစားႏုိင္ပါသည္။

ရာမမင္းသား၊ မယ္သီတာႏွင့္ ဒႆဂီရိ
ရည္ရြယ္ခ်က္

- တက္ႂကြေစရန္၊ အဖြဲ႕သားမ်ားစည္းလံုးရန္

လုိအပ္ခ်ိန္

- ၁၀ မိနစ္

လူဦးေရ

- သင္တန္းသားအားလံုး (စံုဂဏန္းျဖစ္ရမည္)

လုိအပ္ပစၥည္း

- မရွိ

21

ေနာင္ေတာင္းပရဟိတ
လုပ္ေဆာင္နည္းအဆင့္ဆင့္။

Ice Breaker
။ သင္တန္းသားမ်ားအားလံုးကုိ ရာမမင္းသားကုိ ဘယ္သူႏုိင္မယ္ထင္လဲ စသျဖင့္

ေမး၍ ရာမမင္းသားကုိ မယ္သီတာက ႏုိင္သည္။ မယ္သီတာကုိ ဘီလူးက ႏုိင္သည္။ ဘီလူးကုိ ရာမမင္းသားက ႏုိင္သည္ ဟု
ခြဲျပလုိက္ၿပီး

ရာမမင္းသား၊

မယ္သီတာႏွင့္ဒႆဂီရိတုိ႔၏

အမူအရာကုိ

အားလံုး

သေဘာတူသည့္အတုိင္း

သ႐ုပ္ေဆာင္ေစပါ။ ထုိ႔ေနာက္ အဖြဲ႕ႏွစ္ဖြဲ႕ကုိ အညီအမွ် မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္ ခြဲလုိက္ပါ။ ၿပီးလွ်င္ တစ္ဖြဲ႕ႏွင့္ တစ္ဖြဲ႕ကုိ
ေက်ာခုိင္းေစပါ။ တုိင္ပင္ခြင့္ အနည္းေပးပါ။ ၿပီးလွ်င္း သင္တန္းနည္းျပမွ တစ္ ႏွစ္ သံုးဟု တုိင္ပင္ေရတြက္၍ ေက်ာခုိင္းရာမွ
ျပန္လွည္ၿ့ ပီး မိမိႀကိဳက္ႏွစ္သက္သည့္ အမူအရာ လုပ္ေစပါ။ အားလံုးမညီလွ်င္ အ႐ႈံး။ နည္းလမ္းအတုိင္း ႐ႈံးလွ်င္ အ႐ႈံး ဟု
သတ္မွတ္ေပးပါ။
အခ်ို႕က ေယာက်္ား၊ မိန္းမ၊ ျခေသၤ့ ဟုလည္းကစားၾကသည္။ အျခား မိမိႀကိဳက္ႏွစ္သက္သည့္ အမည္မ်ားျဖင့္လည္း
ကစားႏုိင္ပါသည္။

Pik, Pack, Boom 1, 2, 3
ရည္ရြယ္ခ်က္

- တက္ႂကြေစရန္၊ သြက္လက္ဖ်တ္လတ္ေစရန္၊ သတိရွိေစရန္

လုိအပ္ခ်ိန္

- ၁၀ မိနစ္

လူဦးေရ

- သင္တန္းသားအားလံုး (၃ ေယာက္တတြတ
ဲ ႏ
ြဲ ုိင္သည့္ အေနအထား)

လိုအပ္ပစၥည္း

- မရွိ

လုပ္ေဆာင္နည္းအဆင့္ဆင့္။

။ သင္တန္းသားမ်ားကုိ သံုးေယာက္ တစ္တြဲတြဲေစပါ။ အတြဲမ်ာားအလုိက္ နံပါတ္စဥ္

တပ္ေပးလုိက္ပါ။ အတြဲတုိင္းတြင္ တစ္ေယာက္စီ၌ တာဝန္တစ္ခု ယူဖုိ႔ ေျပာပါ။ တစ္ေယာက္က Pik ဟုေအာ္လွ်င္
တစ္ေယာက္က Pack ဟုေအာ္ၿပီး ေနာက္ဆံုးတစ္ေယာက္က Boom 2 ဟုအျခားအဖြဲ႕နံပါတ္ကုိ ေအာ္ပါ။ ထုိအဖြဲ႕မွ ျပန္၍
တစ္ေယာက္စီ Pik, Pack, Boom 3 စသျဖင့္ အျခား မိမိဆႏၵရီသည့္ အဖြဲ႕ကုိ ေအာ္လုိက္ပါ။ အသံမထပ္ရ။ နံပါတ္စဥ္
မမွားရပါ။ မွားယြင္းသည့္အဖြဲ႕ကုိ ခ်က္ခ်င္း ျပစ္ဒဏ္ခတ္ႏုိင္သည္။ သုိ႔မဟုတ္ မွားယြင္းသည့္အဖြဲ႕ကို ေနာက္တစ္ဖြဲ႕ မမွား
မခ်င္း “အမ” အျဖစ္ထားႏုိင္သည္။ ထုိအေတာအတြင္း အျခားအဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ဖြဲ႕မွ ထုိအဖြဲ႕နံပါတ္ကုိ ေအာ္မိလွ်င္လည္း အမ
အျဖစ္ သတ္မွတ္ႏုိင္ပါသည္။

Dede Doedoe
ရည္ရြယ္ခ်က္

- တက္ႂကြေစရန္၊ သတိရွိေစရန္

လိုအပ္ခ်ိန္

- ၁၀ မိနစ္

လူဦးေရ

- သင္တန္းသားအားလံုး

လုိအပ္ပစၥည္း

- မရွိ
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Ice Breaker
။ သင္တန္းသားအားလံုးကုိ စက္ဝုိင္းပံုစံ မတ္တပ္ရပ္ေစပါ။ သင္တန္းမွဴး (သုိ႔) ကူညီ

လုိသူ တစ္ဦးဦးမွ အလယ္တြင္ေန၍ တစ္ဦးဦးအား Dede ဟု လက္ညိဳထုိးလုိက္ပါ။ လက္ညိဳးအထုိးခံရသူ၏ ေဘးႏွစ္ဖက္မွ
ႏွစ္ဦးက လက္ကုိ ပခံုးေလာက္ေျမႇာက္ကာ Doe Doe ဟုေအာ္ကာ လက္ခါျပရမည္။ လက္ညိဳးအထိုးခံရသူက ဘာမွ
မလုပ္ရပါ။ အကယ္၍ တစ္ေယာက္ေယာက္မွားသြားပါက ဝုိင္းအလယ္သုိ႔ ဝင္၍ ျပန္လည္ စတင္ႏုိင္သည္။

သေဘၤာသား
ရည္ရြယ္ခ်က္

- တက္ႂကြေစရန္၊ အဖြဲ႕ခြဲရန္

လုိအပ္ခ်ိန္

- ၁၅ မိနစ္

လူဦးေရ

- သင္တန္းသားအားလံုး

လုိအပ္ပစၥည္း

- မရွိ

လုပ္ေဆာင္နည္း အဆင့္ဆင့္။

။

သင္တန္းသားမ်ားအားလံုး

သေဘၤာတစ္စီးေပၚ

ေရာက္ေနေၾကာင္းေျပာပါ။

“ေလွဦးပုိင္း” ဟုေျပာလွ်င္ သင္တန္းသားမ်ား အားလံုး ေလွဦးပုိင္းကုိ လာစုပါ။ “ပဲ့ပုိင္း” ဆုိလွ်င္ သင္တန္းသားမ်ား
တစ္ဖက္နဲ႔ တစ္ဖက္ အညီအမွ် ရပ္ေစပါ။ “ေမွ်ာ္စင္ၾကည့္” ဆုိလွ်င္ သင္တန္းသား ႏွစ္ေယာက္စီ ေက်ာခ်င္းကပ္၍
တစ္ေယာက္က ထုိင္ၿပီး တစ္ေယာက္က မတ္တပ္ရပ္ပါ။ တစ္လွည့္စီ လုပ္ပါ။ “သေဘၤာသား အက” ဟုေျပာလွ်င္ သင္တန္း
သားမ်ားအားလံုး လက္တစ္ဖက္က ခါးေထာက္၍ လက္တစ္ဖက္က ေဝွ႕ယမ္းကာ ေျခတေပါင္က်ိဳး အက ကပါ။ “ႀကိဳးဆြဲ”
ဟုေအာ္လွ်င္

သင္တန္းသားမ်ားအားလံုး

ႀကိဳးကုိ

ဝုိင္းဆြဲေနသည့္

သ႑ာန္ျပဳလုပ္ပါ။

“မီးျပတုိက္”

ဟုေအာ္လွ်င္

တစ္ေယာက္က ရပ္၍ တစ္ေယာက္က ထုိသူ၏ ေခါင္းေပၚတြင္ လက္ကုိ မီးလင္းေနသည့္ သ႑ာန္ျပဳလုပပ
္ ါ။ “ကပၸတိန္” ဟု
ေအာ္လွ်င္ သေဘာၤသားမ်ားအားလံုး အေလးျပဳသည့္ သ႑ာန္ျပဳလုပ္ပါ။ Capatin on the board ဟုေအာ္လွ်င္ သေဘၤာ
သားႏွစ္ေယာက္တြဲ၍ ေလွသ႑ာန္ျပဳလုပၿ္ ပီး တစ္ေယာက္က ထုိေလွထဲတင
ြ ္ ကပၸတိန္တစ္ဦး အေလးျပဳေနဟန္ လုပ္ပါ။
“ေလွေလွာ္”

ဟုေအာ္လွ်င္

သင္တန္းသားမ်ား

ေလးေယာက္တတြတ
ဲ ၍
ြဲ

ေလွေလွာ္ေနသည့္ဟန္

ျပဳလုပ္ပါ။

ေလွေလွာ္သည့္အခါ တစ္ဖက္တည္း ျဖစ္ေနရမည္။ “ညစာစား” ဟုေအာ္လွ်င္ သင္တန္းသားအားလံုး ငါးေယာက္ တတြဲ
တြ၍
ဲ ထုင
ိ ္ခ်ကာ ထမင္းစားေနသည့္ သ႑ာန္ျပဳလုပ္။ (အခ်ိဳ႕အခ်က္အလက္မ်ားကုိ မိမိဘာသာ ေလွ်ာ့၍ ကစားႏုိင္သည္။)

ေခါင္းေဆာင္ရာွ
ရည္ရြယ္ခ်က္

- တက္ႂကြရန္၊ မ်က္စိလွ်င္ရန္

လုိအပ္ခ်ိန္

- ၁၀ မိနစ္

လူဦးေရ

- သင္တန္းသားအားလံုး

လုိအပ္ပစၥည္း

- မရွိ

လုပ္ေဆာင္နည္းအဆင့္ဆင့္။

။

သင္တန္းသားအားလံုးကုိ

စက္ဝုိင္းသ႑ာန္ေနေစပါ။

ထုိထဲမွ

သင္တန္းသား

တစ္ဦးကုိ အျပင္ေခၚထုတ္ပါ။ ထုိ႔ေနာက္ တစ္ဖက္သုိ႔ လွည့္ေနေစပါ။ အဝုိင္းထဲမွ သင္တန္းသားမ်ားက ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦး
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Ice Breaker

ဦးတင္၍ ထုိေခါင္းေဆာင္လုပ္သည့္အတုိင္း လုိက္လုပ္ေနပါ။ အဆင္သင့္ျဖစ္လွ်င္ ဝုိင္းအျပင္ဘက္ ထြက္ေနေသာ သင္တန္း
သားကုိ ေခၚ၍ ဝုိင္းထဲတင
ြ ္ မည္သူက ဦးေဆာင္၍ လုပ္ေနသည္ကုိ ရွာေစပါ။

ေမ်ာက္ဖင္ (သု)ိ႔ ၾကက္ဖင္
ရည္ရြယ္ခ်က္

- တက္ႂကြေစရန္

လုိအပ္ခ်ိန္

- ၅ မိနစ္ (သုိ႔) ၁၀ မိနစ္

လူဦးေရ

- သင္တန္းသားအားလံုး

လုိအပ္ပစၥည္း

- မရွိ

လုပ္ေဆာင္နည္းအဆင့္ဆင့္။

။ သင္တန္းသားမ်ားအားလံုး စက္ဝုိင္းသ႑ာန္ေနေစပါ။ သင္တန္းမွဴး (သု)ိ႔ ကူညီလုိ

လူတစ္ဦးဦးမွ သင္တန္းသားတစ္ဦးဦးကုိ မိမိႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ ေမးပါ။ “မနက္က ဘာစားလဲ” ဟုေမးလွ်င္ ေျဖရမည့္ သူက
“ေမ်ာက္ဖင္” (သုိ႔) “ၾကက္ဖင္” ဟု တစ္ခုခု ေျဖရမည္။ ေျဖဆုိသူက လံုးဝ မရယ္ရပါ။ လူတစ္ဦးကုိ သံုးႀကိမ္ေမး၍ မရယ္ပါက
အျခားသူ တစ္ဦးဦးကုိ ေျပာင္းေမးႏုိင္ပါသည္။

Super Man
ရည္ရြယ္ခ်က္

- တက္ႂကြေစရန္

လုိအပ္ခ်ိန္

- ၁၀ မိနစ္

လူဦးေရ

- သင္တန္းသားအားလံုး

လုိအပ္ပစၥည္း

- မရွိ

လုပ္ေဆာင္နည္း အဆင့္ဆင့္။

။ သင္တန္းသားမ်ားအားလံုးကုိ ငါးကေလးလုိ ေနေစပါ။ ဟုိဟုိ ဒီဒီ လမ္းေလွ်ာက္ပါ။

ထုိ႔ေနာက္ ေတြ႕သည့္သူႏွင့္ ဗုိလ္ ၊ က်ား ၊ ေသနတ္ ဆြပ
ဲ ါ။ ႏုိင္သြားပါက တစ္ဆင့္ တက္ပါ။ ႐ႈံးသြားပါက မိမိအဆင့္ အတုိင္း
ေနပါ။ ဗုိလ္ က်ား ေသနတ္ဆြဲ၍ ႏုိင္သြားသူမ်ားသည္ “ငါး၊ ေမ်ာက္၊ လူ၊ စူပါမင္း” ဟု အဆင့္ဆင့္တက္ပါ။ စူပါမင္း အျမန္ဆုးံ
ျဖစ္သူကုိ ေရြးပါ။ (အဆံုးသတ္တင
ြ ္ မည္သူနဲ႔ ယွဥ္၍ Super Man ျဖစ္လာသည္ကုိ စစ္ႏုိင္ပါသည္။)

လိပ္မႏွင့္ လိပ္ဥ
ရည္ရြယ္ခ်က္

- တက္ႂကြေစရန္

လုိအပ္ခ်ိန္

- ၁၀ မိနစ္

လူဦးေရ

- သင္တန္းသားအားလံုး
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လိုအပ္ပစၥည္း

Ice Breaker

- တိတ္

လုပ္ေဆာင္နည္းအဆင့္ဆင့္။

။ သင္တန္းသားမ်ားအားလံုး ဆန္႔သည့္ စက္ဝုိင္းတစ္ခုကုိ ဖန္တီးလုိက္ပါ။ ထုိ႔ေနာက္

သင္တန္းသားအားလံုးကုိ အထဲတင
ြ ္ စုေနေစပါ။ ၿပီးလွ်င္ စည္းဝုိင္း အျပင္မွ တစ္ေယာက္ေနေစပါ။ အျပင္မွသူသည္ လိပ္ဥ
ရွာသူ ျဖစ္သည္။ အထဲတင
ြ ္ လိပ္ဥမ်ားျဖစ္သည္။ လိပ္ဥရွာသူက လိပ္ဥကုိ ရေအာင္ယူပါလိမ့္မည္။ လိပ္ဥမ်ားက မိမိပါ
မသြားေစရန္ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ ကာကြယ္ရမည္။

မိေက်ာင္း၊ ဖားနဲ႔ ၾကာရြက္
ရည္ရြယ္ခ်က္

- တက္ႂကြေစရန္၊ ကုိယ္ခ်င္းစာတတ္ရန္

လိုအပ္ခ်ိန္

- ၂၀ မိနစ္

လူဦးေရ

- သင္တန္းသားအားလံုး

လိုအပ္ပစၥည္း

- စာရြက္မ်ား

လုပ္ေဆာင္နည္း အဆင့္ဆင့္။

။

သင္တန္းသားမ်ားအားလံုးကုိ

စာရြက္

တစ္ရြက္စီေပးပါ။

ၿပီးလွ်င္

ဟုိဟုိဒီဒီ

လမ္းေလွ်ာက္ခုိင္းပါ။ ထုိေနာက္ မိမိေရာက္ေနေသာ ေနရာတြင္ စာရြက္ကုိ ခ်နင္းထားေစပါ။ အားလံုးကြက္တိျဖစ္ရန္ စီစဥ္၍
တိတ္ျဖင့္ ေသခ်ာကပ္၍ အားလံုးကုိ အျပင္ထြက္ေစပါ။ ဤ အဝန္းအဝုိင္းသည္ ေရကန္ျဖစ္သည္။ သင္တုိ႔သည္
ဖားမ်ားျဖစ္သည္။

ကပ္ထားေသာ

စာရြက္မ်ားသည္

ၾကာရြက္ျဖစ္သည္။

သင္တန္းမွဴးသည္

မိေက်ာင္း

ျဖစ္သည္။

မိေက်ာင္းသည္ ဖားမ်ားကုိ စားရန္ ေရာက္လာသည္။ ၾကာရြက္ေပၚတြင္ မေနႏုိင္ေသာ ဖားမ်ားကုိ မိေက်ာင္းက စားမည္ ဟု
ရွင္းျပကာ

မိေက်ာင္းလာၿပီဟု

သင္တန္းမွဴးက

ေအာ္၍

စာရြက္တစ္ရြက္ေပၚတြင္

တက္ေနပါ။

လြတ္သြားေသာ

တစ္ေယာက္က မိေက်ာင္းစာ မိၿပီဟုဆုိကာအျပင္ထြက္ေနေစပါ။ စာရြက္တစ္ရြက္ေလွ်ာ့ပါ။ မိေက်ာင္းသည္ ဟုိဟုိဒီဒီ
ေလွ်ာက္၍ မိေက်ာင္းလာၿပီ ဟုေအာ္ကာ စာရြက္တစ္ရြက္ေပၚတြင္ ေနေစပါ။ ထုိနည္းအတုိင္း တစ္ေယာက္ ႏွစ္ေယာက္စ
က်န္သည္အထိ ျပဳလုပ္သြားႏုိင္ပါသည္။

လက္ညိဳးတစ္ေခ်ာင္းျဖင့္ လူတစ္ေယာက္ကို မ,ျခင္း
ရည္ရြယ္ခ်က္

- အခ်င္းခ်င္းညီၫြတ္ရန္၊ စိတ္ဓာတ္တည္ၿငိမ္ရန္

လုိအပ္ခ်ိန္

- ၃၀ မိနစ္

လူဦးေရ

- သင္တန္းသားအားလံုး

လုိအပ္ပစၥည္း

- မရွိ

လုပ္ေဆာင္နည္းအဆင့္ဆင့္။

။ သင္တန္းသားမ်ားကုိ ဝသူႏွင့္ ပိန္သူဟု ခြဲလုိက္ပါ။ ၿပီးလွ်င္ ပိန္သူကုိ သုိ႔မဟုတ္

သတၱိရွိသူ တစ္ဦးဦးကုိ အလယ္တြင္ လဲေလ်ာင္းေနေစပါ။ ထုိ႔ေနာက္ ေဘးမွ သင္တန္းသားမ်ားက ထုိသူကုိ လက္ညိဳး
တစ္ေခ်ာင္းတည္းျဖင့္ ဝိုင္း၍ မ,ပါ။ ထုိေနာက္ အားလံုးကုိ အလယ္တင
ြ ္ အိပ္ေစပါ။
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Ice Breaker

ေက်ာကပ္မတ္တတ္ထျခင္း
ရည္ရြယ္ခ်က္

- တစ္ဦးတည္းေန၍ မရ၊ တစ္ဦးတည္း လုပ္၍ မရ။ အေခ်ာင္ခိ၍
ု မရေၾကာင္း သိေစရန္

လုိအပ္ခ်ိန္

- ၁၅ မိနစ္

လူဦးေရ

- သင္တန္းသားအားလံုး

လိုအပ္ပစၥည္း

- မရွိ

လုပ္ေဆာင္နည္းအဆင့္ဆင့္။

။ ပထမဦးဆံုး လူႏွစ္ေယာက္ကုိ ေက်ာခ်င္းကပ္ၿပီး မွီထုိင္ေစပါ။ ၿပီးလွ်င္ ၿပိဳင္တူ

တစ္ဖက္ ေက်ာကို အမွီျပဳ၍ မတ္တပ္ထရန္ ၫႊန္ၾကားပါ။ လက္ကုိ အားမျပဳရပါ။ ႏွစ္ေယာက္ အဆင္ေျပပါက သံုးေယာက္၊
ေလးေယာက္၊ ငါးေယာက္ စသျဖင့္ သင္တန္းသားအားလံုး လုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည့္အဆင့္ထိသာြ းပါ။ ထုိ႔ေနာက္ အဖြဲ႕အစည္း
တြင္အေခ်ာင္ခိ၍
ု မရေၾကာင္း အေခ်ာင္ခိလ
ု ွ်င္ က်န္ခဲ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာပါ။

ေျခခ်င္းထပ္ မတ္တတ္ထျခင္း
ရည္ရြယ္ခ်က္

- အခ်င္းခ်င္း ကူညီေဖးမတတ္ရန္

လုိအပ္ခ်ိန္

- ၃၀ မိနစ္

လူဦးေရ

- သင္တန္းသားအားလံုး

လုိအပ္ပစၥည္း

- မရွိ

လုပ္ေဆာင္နည္းအဆင့္ဆင့္။

။ သင္တန္းသားအားလံုးကုိ စက္ဝုိင္းပံုကပ္ထုိင္ေစပါ။ ၿပီးေတာ့ ေျခဆင္းထား ေစပါ။

ၿပီးလွ်င္ မိမိႏွင့္ ႏွစ္ေယာက္ေက်ာ္မွလည္းေကာင္း၊ မိမိႏွင့္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္မွလည္းေကာင္း လက္ခ်င္းဆြဲ၍ မတ္တတ္ထပါ။
ဒူးမေကြးရပါ။ အားလံုး တၿပိဳင္တည္း မဟုတ္ပါ။ တစ္ေယာက္ထႏုိင္လွ်င္ အျခားသူမ်ားကုိ ေဖးမကူညီႏုိင္သည္။ အားလံုး
မတ္တတ္ထႏုိင္သည္အထိ လုပ္ေဆာင္သြားရမည္။

လက္မ်ားျဖင့္ လဲအိပ္ျခင္း
ရည္ရြယ္ခ်က္

- သင္တန္းသားခ်င္းခ်င္း ရင္းႏွီးရန္

လုိအပ္ခ်ိန္

- ၂၀ မိနစ္

လူဦးေရ

- သင္တန္းသားအားလံုး (တစ္ဖြဲ႕လွ်င္ ေျခာက္ေယာက္ဖြဲ႕ႏုိင္သည့္ အေနအထား)

လုိအပ္ပစၥည္း

- မရွိ
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Ice Breaker

လုပ္ေဆာင္နည္းအဆင့္ဆင့္။

။ သင္တန္းသားမ်ားအားလံုးကုိ ေျခာက္ေယာက္ တစ္အုပ္စု ဖြဲ႕လုိက္ပါ။ ၿပီးလွ်င္

ထုိထမ
ဲ ွ တစ္ေယာက္ကုိ မတ္တတ္ရပ္ေနရာမွ အိပ္ေနသည့္ပံုစံျဖစ္သြားေအာင္ အျခားငါးေယာက္က လက္ျဖင့္ထိန္းၿပီး လွဲခ်
ေစပါ။ တစ္ေယာက္ၿပီး တစ္ေယာက္ ျပဳလုပ္ေစပါ။

ဆင္လမ္းေလွ်ာက္ထက
ြ ္ျခင္း
ရည္ရြယ္ခ်က္

- အသင္းအဖြဲ႕စိတ္ဓာတ္ရွိရန္၊ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦးခြင့လ
္ ြတ္တတ္ရန္

လုိအပ္ခ်ိန္

- ၃၀ မိနစ္

လူဦးေရ

- သင္တန္းသားအားလံုး

လုိအပ္ပစၥည္း

- မရွိ

လုပ္ေဆာင္နည္းအဆင့္ဆင့္။

။ သင္တန္းသားမ်ားအားလံုးကုိ ေရွ႕ေနာက္ တန္းစီေစပါ။ ေရွ႕လူ၏ ပခံုးကုိ ထိကုိင္

ႏုိင္သည့္အေနအထားတြင္ ရွိၿပီး ထိကုိင္ထားပါေစ။ ထုိအစဥ္အတန္းႀကီးသည္ ဆင္ကုိယ္လံုး ျဖစ္သည္။ ဆင္ကုိယ္လံုးတြင္
မ်က္လံုးမပါရသျဖင့္ မ်က္လံုးကုိ အဝတ္စျဖင့္ ပိတ္ထားရမည္။ ၿပီးလွ်င္ တစ္ေယာက္ေယာက္က ေရွ႕မွ ဦးေဆာင္ရမည္။
ထုိသူသည္ ဆင္မ်က္လုးံ ျဖစ္သည္။ ဆင္မ်က္လံုးသြားရာ ဆင္ကုိယ္လံုးလုိက္ရမည္ ျဖစ္သည္။ လက္ျဖင့္ မထိရ။ အသံျဖင့္
တိတိက်က်

မၫႊန္ျပရ။

အသံသေကၤတျဖင့္သာ

ျပဳလုပသ
္ ြားရမည္။

ဆင္မ်က္လုးံ က

ဆင္ကုိယ္လံုး

အားလံုးကုိ

အသံသေကၤတျဖင့္ ၫႊန္ျပႏုိငသ
္ ည္။ လမ္းသြားစဥ္ ဆင္ကုိယ္လံုးေနရာ ေနသူမ်ား အတြဲမျပဳတ္ရပါ။

ႏ်ဴကလီးယား အဆိပ္ဗုးံ
ရည္ရြယ္ခ်က္

- အသင္းအဖြဲ႕ စိတ္ဓာတ္ရွိရန္၊ သည္းခံတတ္ရန္၊ သတိရွိရန္

လုိအပ္ခ်ိန္

- ၄၀ မိနစ္

လူဦးေရ

- သင္တန္းသားအားလံုး

လုအ
ိ ပ္ပစၥည္း

- ပံုး၊ ေက်ာက္ခဲ၊ ပလပ္စတစ္ႀကိဳးမ်ား

လုပ္ေဆာင္နည္းအဆင့္ဆင့္။

။

ေလးေထာင့္သ႑န္ရွိ

တုိင္မ်ားအတြင္း

ပလပ္စတစ္ႀကိဳးျဖင့္

အဆင့္ဆင့္

ကာလုိက္ပါ။ ၿပီးလွ်င္ အလယ္တြင္ ေက်ာက္ခဲထည့္ထားေသာ ပံုးတစ္ပံုးႏွင့္ ပံုးအလြတ္ တစ္ပုးံ ခ်ထားပါ။ ပံုးတစ္ပံုးမွ
ေက်ာက္ခဲမ်ားသည္ ႏ်ဴကလီးယားဗံုးမ်ားျဖစ္သျဖင့္ လက္နဲ႔ မထိရ။ ႀကိဳးျဖင့္ ကာထားေသာ အဝုိင္းသည္ ႏ်ဴကလီးယား
အဆိပ္ပ်ံ႕ေနသျဖင့္ လက္မလွ်ိဳမိေစရ။ လက္လ်ဴိမိပါက လက္ျပတ္သည္။ သင္တန္းသားမ်ားကုိ ေလးေထာင္ ပတ္လည္၏
အျပင္ဘက္မွ ကုိင္၍ ရႏုိင္ေသာ ပလပ္စတစ္ႀကိဳး ေလးေခ်ာင္းေပးလိုက္ပါ။ ထုိႀကိဳးတုိ႔ျဖင့္ ပံုးတစ္ပံုးထဲမွ ေက်ာက္ခဲမ်ားကုိ
ပံုးတစ္ပံုးသုိ႔ ေျပာင္းထည့္ေပးရမည္။ သင္တန္းသား အေရအတြက္မ်ားပါက ႏွစ္ဖြဲ႕ခြႏ
ဲ ုိင္ပါသည္။
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အဆိပ္ျမစ္ျဖတ္ကူးျခင္း

ရည္ရြယ္ခ်က္

- အသင္းအဖြဲ႕စိတ္ဓာတ္တည္ေဆာက္ရန္

လုိအပ္ခ်ိန္

- ၁ နာရီ

လူဦးေရ

- သင္တန္းသားအားလံုး

လုိအပ္ပစၥည္း

- ခံုမ်ား၊ ေက်ာက္ခဲမ်ား၊ စာရြက္မ်ားႏွင့္ ယပ္ေတာင္

လုပ္ေဆာင္နည္းအဆင့္ဆင့္။

။ အခန္းထဲ သုိ႔မဟုတ္ အခန္း၏ အျပင္ဘက္တြင္ အစႏွင့္ အဆံုးရွိ ခရီးစဥ္တစ္ခု

ျပဳလုပ္ပါ။ ခရီးတြင္ အနားယူရန္ေနရာ(ကၽြန္း)၊ မိေက်ာင္းရွိသည့္ေနရာ(အႏၲရာယ္ဇုန)္ ၊ ေက်ာက္စရစ္ခဲ အေသး (အဆိပ္ပင္)
စသျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားပါ။ သင္တန္းသားမ်ား အသံုးျပဳရန္ စကၠဴ၊ သစ္သား၊ ေက်ာက္ခဲ စသည္တစ္ခုခု ေပးပါ။ လူဦးေရ၏
သံုးပံုတစ္ပံု အေရအတြက္သာ ေပးပါ။ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦးလက္္တဲြ မျပဳတ္ေစရဘဲ ထုိပင္လယ္ကုိ ကူးရမည္ျဖစ္သည္။ အက်ႌစ
စသည္တုိ႔ကုိ ဆြယ
ဲ ူထားႏုိင္သည္။ ေျခခ်င္းထိ႐ုလ
ံ ည္းရသည္။ အဓိက တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦးအဆက္အသြယ္ မျပတ္ေစရပါ။
အဆက္အသြယ္ျပတ္ပါက အစမွ ျပန္စရမည္။ တစ္ဖက္ကမ္းကုိ ေရာက္မွ အဆက္အသြယ္ ျဖတ္ရပါမည္။ အေျခအေနအရ
ခရီးစဥ္တြင္ ဒုကၡိတ စသည္တုိ႔ ထည့္ႏုိင္ပါသည္။

စကၠဴအိမတ
္ ည္ေဆာက္ျခင္း
ရည္ရြယ္ခ်က္

- အသင္းအဖြဲ႕စိတ္ တည္ေဆာက္ရန္

လုိအပ္ခ်ိန္

- ၁ နာရီ ၃၀ မိနစ္

လူဦးေရ

- သင္တန္းသားအားလံုး

လုိအပ္ပစၥည္း

- ဖလစ္ခ်ပ္ အေဟာင္းမ်ား၊ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္အေဟာင္းမ်ား

လုပ္ေဆာင္နည္း အဆင့္ဆင့္။

။ သင္တန္းသားအေျခအေနအရ ႏွစ္ဖြဲ႕ သုိ႔မဟုတ္ သံုးဖြဲ႕ခြပ
ဲ ါ။ သုိ႔မဟုတ္ ငါးေယာက္

တစ္ဖြဲ႕ဖြဲ႕ပါ။ ၿပီးလွ်င္ သတင္းစာ၊ ဖလစ္ခ်ပ္၊ ဂ်ာနယ္အေဟာင္းမ်ား အလံုအေလာက္ေပးပါ။ တိတ္တစ္ေခြေပးပါ။ တုိင္ပင္ခ်ိန္
မိနစ္ (၃၀) ေပးပါ။ အိမ္တကယ္ေဆာက္သည့္ အခ်ိန္တြင္ စကားမေျပာရပါ။ အိမ္၏ အေနအထားမွာ လူတစ္ေယာက္ ဝင္ႏုိင္
ထြက္ႏုိင္ ရွိရမည္။ အိမ္အမုိး၊ နံရံ၊ တံခါးေပါက္၊ ျပတင္းေပါက္ႏွင့္ ၾကမ္းခင္းပါရမည္။ စကၠဴႏွင့္ ထပ္ေတာင္း၍ မရပါ။

ပူေပါင္း
ရည္ရြယ္ခ်က္

- တစ္ဦးနဲ႔ တစ္ဦးနားလည္ေစရန္

လုိအပ္ခ်ိန္

- ၁၀ မိနစ္

လူဦးေရ

- သင္တန္းသားအားလံုး

လုိအပ္ပစၥည္း

- အရြယ္အစားတူ ပူေပါင္းမ်ား
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Ice Breaker
။ သင္တန္းသားမ်ားအားလံုး ဝလံုးပံုစံဝုိင္းဝုိင္းေနေစပါ။ ၿပီးလွ်င္ အားလံုးကုိ ညာဘက္

လွည့္ေစပါ။ ၿပီးလွ်င္ ႏွစ္ေယာက္ၾကား အသင့္မႈတ္ထားေသာ ပူးေပါင္းမ်ားကုိ ထည့္ပါ။ တစ္ဖက္ေက်ာႏွင့္ တစ္ဖက္ဝမ္းပုိက္
ၾကားျဖစ္ပါေစ။ ၿပီးလွ်င္ ထုိပူးေပါင္းကုိ လက္ျဖင့္ မထိေစဘဲ တစ္ပတ္ျပည့္ေအာင္ ဝုိင္းကုိ ပတ္ခုိင္းပါ။ ျပဳတ္က်လွ်င္ ျပဳတ္က်
သည့္ေနရာမွ အစဟု သတ္မွတ္ကာ ျပန္စခုိင္းပါ။

ေလးေထာင့္ကက
ြ ္
ရည္ရြယ္ခ်က္

- တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦးနားလည္ေစရန္

လုိအပ္ခ်ိန္

- ၁၀ မိနစ္

လူဦးေရ

- သင္တန္းသားအားလံုး

လုိအပ္ပစၥည္း

- ေလးေထာင့္စကၠဴမ်ား

လုပ္ေဆာင္နည္းအဆင့္ဆင့္။

။

သင္တန္းဆရာမွ

ေလးေထာက္အရြယ္အစားရွိ

စကၠဴမ်ားကုိ

အမ်ိဳးမ်ိဳးညႇပ္၍

ေရာထားပါ။ (အဖြဲ႕ခြဲလုိသည္ဆုိလွ်င္ တကြက္ကုိ ငါခုစီ ျဖတ္ႏုိင္သည္။) ၿပီးလွ်င္ ထုိစာရြက္ကုိ သင္တန္းသားမ်ားအား တစ္
ပုိင္းစီ ေဝလုိက္ပါ။ ထုိ႔ေနာက္ စကားမေျပာရ။ အမူအရာ မျပရ။ မိမိႏွင့္ အဆက္ခ်င္းတူသည့္ သူငယ္ခ်င္းမ်ားကုိ တိတ္ဆိတ္
စြာလုိက္ရွာရမည္။

ပူေပါင္းျဖင့္ လမ္းေလွ်ာက္ထက
ြ ္ျခင္း
ရည္ရြယ္ခ်က္

- တက္ႂကြေစရန္၊ ပူးေပါင္းတတ္ေစရန္

လုိအပ္ခ်ိန္

- ၁၀ မိနစ္

လူဦးေရ

- သင္တန္းသားအားလံုး (စံုဂဏန္းျဖစ္ရမည္)

လိုအပ္ပစၥည္း

- ပူေပါင္းမ်ား

လုပ္ေဆာင္နည္းအဆင့္ဆင့္။

။ သင္တန္းသားမ်ားကုိ အေနအထားအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ပံုစံ မတူသည့္ လူႏွစ္ဦးစီကို

ေရြးထုတ္လုိက္ပါ။ ၿပီးလွ်င္ တစ္ဖက္မွေန၍ တစ္ဖက္သုိ႔ ႏွစ္ဥးီ တြဲ၍ ေဘာလံုးတစ္လံုးကုိ ေျချဖင့္ညႇပ္ကာ လမ္းေလွ်ာက္
သြားေစရမည္။ ပူေပါင္းက်ပါက အစကေန ျပန္စရမည္။

ဘုရင္မလမ္းေလွ်ာက္ထက
ြ ္ျခင္း
ရည္ရြယ္ခ်က္

- အနစ္နာခံတတ္ရန္

လုိအပ္ခ်ိန္

- ၁၅ မိနစ္
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လူဦးေရ

- သင္တန္းသားအားလံုး

လုိအပ္ပစၥည္း

- မရွိ

လုပ္ေဆာင္နည္းအဆင့္ဆင့္။

။ သင္တန္းသားမ်ားထဲမွ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးကုိ ေရြးခ်ယ္ၿပီး ဘုရင္မ ခန္႔လုိက္ပါ။

ထုိဘုရင္မက တေနရာသုိ႔ လမ္းေလွ်ာက္ထြက္ပါသည္။ ဘုရင္မ၏ ေျခေထာက္ ေျမမထိရေအာင္ သင္တန္းသားမ်ားက
ဝုိင္း၍ ကာကြယ္ေပးရမည္။ ဘုရင္မကေတာ့ သြားခ်င္သည့္ ေနရာသြားေနမည္။ ဘုရင္မေျခေထာက္ ေျမမထိေအာင္
သင္တန္းသားမ်ား မိမိေျချဖင့္ ထုိးခံေပးႏုိင္သည္။

လွ်ပ္စစ္ႀကိဳးကုိ ျဖတ္ကူးျခင္း
ရည္ရြယ္ခ်က္

- အသင္းအဖြဲ႕ စိတ္ဓာတ္ တည္ေဆာက္ရန္

လုိအပ္ခ်ိန္

- ၃ နာရီ

လူဦးေရ

- သင္တန္းသားအားလံုး

လုိအပ္ပစၥည္း

- ပလပ္စတစ္ႀကိဳးမ်ား၊ ခံုမ်ား

လုပ္ေဆာင္နည္း အဆင့္ဆင့္။

။

တစ္ခါက

သင္တန္းသားမ်ား

စုထိင
ု ္ေနသည့္

ရြာတစ္ရြာတြင္

အခက္အခဲ

တစ္ခုျဖစ္ေပၚလာသည္။ ဥပမာ - မီးေတာင္ေပါက္ျခင္း၊ ငလွ်င္လႈပ္ျခင္း၊ သူပုန္ဝင္ျခင္း တစ္ခုခု ေျပာပါ။ ထုိအခါ
သင္တန္းသားမ်ားအားလံုး ထြက္ေျပးလာၾကရသည္။ ထြက္ေျပးလာစဥ္ လမ္းတြင္ လွ်ပ္စစ္မ်ားျဖင့္ ကာဆီးထားေသာ ေနရာ
တေနရာသုိ႔ ေရာက္လာသည္။ ထုိေနရာတြင္ သင္တန္းသား အခ်င္းခ်င္း လက္တဲမ
ြ ျဖဳတ္ရ၊ လွ်ပ္စစ္ႀကိဳးကုိ မထိရဘဲ
ေက်ာ္လႊားရမည့္ အေနအထားသို႔ ေရာကေနေသည္- ဟု ရွင္းျပကာ သင္တန္းသားမ်ားအားလံုးအတြက္ ေအာက္တြင္
ငါးလက္အကြာတြင္ ႀကိဳးတစ္ေခ်ာင္း၊ ထုိႀကိဳးအထက္ ၁၁ လက္မ အကြာတြင္ ႀကိဳးတစ္ေခ်ာင္းထားၿပီး ပင့္ကူအိမ္သဖြယ္
အေပါက္မ်ားျပဳလုပ္၍ တစ္ဖက္ကုိ ကူးခုိင္းရမည္။ ထုိသုိ႔ ကူးစဥ္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ထိေနရမည္။ ႀကိဳးကုိ မေတာ္တဆထိလွ်င္
ႀကိဳးကုိ ထိသူက အစက ျပန္စရမည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ ထိလွ်င္ အားလံုး အစက ျပန္စရမည္။ အတြဲျပဳတ္သြားလွ်င္လည္း
အားလံုး အစက ျပန္စရမည္။ ထုိမွ တစ္ဆင့္ေက်ာ္လာႏုိင္လွ်င္ ငါးေပ အျမင့္ရွိ ႀကိဳးကုိ မထိဘဲ ေက်ာ္ေစရမည္။ ထုိမွ
တစ္ဆင့္

လူတစ္ကုိယ္ဆန္႔စာ

အက်ဥ္းအၾကပ္ၾကားထဲကုိ

ငါးေပခန္႔သြားေစရမည္။

ၿပီးလွ်င္

တစ္ဦးဝင္ဆန္႔သည့္

ငံုသြားႏုိင္သည့္ အေနအထားကုိ ဖန္တီးထားရမည္။ သင္တန္းသား အေျခအေနအရ အဆင့္တုိးလွ်င္ တုိးႏုိင္သလုိ
ေလွ်ာ့လွ်င္လည္း ေလွ်ာ့ႏုိင္သည္။ သတ္မွတ္ထားသည့္ ေနရာသုိ႔ အားလံုး ေရာက္သြားမွ လက္တဲျြ ဖဳတ္ခြင့ရ
္ ွိသည္။

Falling Doll
ရည္ရည္ခ်က္

- အသင္းအဖြဲ႕ စိတ္ဓာတ္တည္ေထာင္ရန္၊ တစ္ဦးနဲ႔ တစ္ဦး ဆက္စပ္ေနသည္ကို သိေစရန္

လုိအပ္ခ်ိန္

- ၂ နာရီ

လူဦးေရ

- သင္တန္းသားအားလံုး
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- လူတစ္ရပ္စာအျမင့္ရွိ ခံုတန္း

လုပ္ေဆာင္နည္းအဆင့္ဆင့္။

။ အဆင့္ (၁) ။ လူႏွစ္ေယာက္တဲ၍
ြ အရပ္လိုက္ တစ္ေယာက္ေပၚ တစ္ေယာက္

အေတာင့္လုိက္ ရပ္၍ (အ႐ုပက
္ ဲ့သ)ို႔ ေက်ာျဖင့္ လဲက်ေစပါ။ တစ္ေယာက္က ထိန္းေပးၿပီး ျပန္မတ္ေအာင္ တြန္းထုတ္ပါ။
အဆင့္ (၂) သံုးေယာက္တြဲပါ။ အလယ္တစ္ေယာက္ အ႐ုပ္ကဲ့သုိ႔ ေတာင့္ေတာင့္ႀကီး လဲက်ပါ။ ေရွ႕မွလည္းေကာင္း
ေနာက္မွလည္းေကာင္း
ႀတိဂံပုံစံရွိသည့္

တြန္းထုတ္ပါ။

အဆင့္

အေနအထားအတုိင္း

(၃)။

လဲက်ေစပါ။

ေလးေယာက္တြဲပါ။
အဆင့္

(၄)

။

အလယ္တစ္ေယာက္က
ငါးေယာက္တဲပ
ြ ါ။

အ႐ုပ္ကဲ့သုိ႔

အလယ္ကလူက

ေလးဘက္မ်က္ႏွာဆီသုိ႔ အ႐ုပက
္ ဲ့သုိ႔ လဲက်ပါ။ က်န္သည့္ေလးေယာက္က အျပင္မွေန၍ သင့္ေတာ္ရာဆီ တြန္းလြတ္ပါ။
အားလံုး အလယ္ကေနဖူးပါေစ။ ထုိ႔ေနာက္ လူတစ္ရပ္စာ ျမႇင့ေ
္ သာ ခံုေပၚတြင္ ေက်ာျဖင့္ လဲက်ေစပါ။ ေအာက္က
သင္တန္းသားမ်ားက ဝုိင္းဝန္း၍ ထိန္းေပးပါ။ သင္တန္းသားအားလံုး လဲခ်ပါေစ။ Read to fall ေအာက္ကေမး၍ Read to
catch

ဟုေျဖၿပီး

ခုန္ခ်ႏုိင္သည္။

ထုိက့သ
ဲ ုိ႔

ျပဳလုပ္စဥ္

သင္တန္းသားတြင္

ေရာဂါ

ရွိမရွိ

စစ္ေဆးပါ။

အျမင့္ေၾကာက္တတ္သူမ်ားကုိ မခုန္ခ်ေစရ။ သင္တန္းမွဴး သတိရွိပါေစ။ ဤသင္ခန္းစာကို ခံုအျမင့္မွ လဲခ်ျခင္းကုိ ျဖဳတ္၍
တစ္ပုိင္းတစ္ကိုလည္း ကစားႏုိင္ပါသည္။

သံမိႈေပၚ လမ္းေလွ်ာက္ျခင္း
ရည္ရြယ္ခ်က္

- အဖြ႕အ
ဲ စည္း စိတ္ဓာတ္ တည္ေထာင္ရန္

လုိအပ္ခ်ိန္

- ၂ နာရီ

လူဦးေရ

- သင္တန္းသားအားလံုး

လုိအပ္ပစၥည္း

- မ်က္လံုးပိတ္ရန္ ပိတ္စ၊ သံမိႈ

လုပ္ေဆာင္နည္း အဆင့္ဆင့္။

။ အဆင့္ဆင့္ ျပဳလုပ္ရမည့္ ဂိမ္းျဖစ္ပါသည္။ ပထမဦးဆံုး မိမိယံုၾကည္ေသာ သူႏွစ္

ေယာက္ကုိ တြေ
ဲ စပါ။ ထုိ႔ေနာက္ တစ္ေယာက္လက္ဖဝါးကုိ တစ္ေယာက္ဆုပ္ကုိင္၍ တစ္ဦးက မ်က္စိမွိတ္ၿပီး တစ္ဦးက
သင္တန္းခန္းမအတြင္း အျခားသူမ်ားနဲ႔ မတုိက္မိေစဘဲ ဟုိဟိုဒီဒီ ေခၚသြားပါ။ တစ္လွည့္စီ ျပဳလုပေ
္ စပါ။ ဒုတိယ
တစ္ေယာက္၏ လက္ဝါးေပၚ တစ္ေယာက္က လက္ညိဳးမွ်သာ ေထာက္၍ လက္ဝါးျဖန္႔ထားသူက လက္ညိဳးေထာက္သူကို
မ်က္လံုးပိတ္ေစၿပီး သင္တန္းခန္းမအတြင္း သူတပါးကုိ မတုိက္မိေစဘဲ ဟုိဟိုဒီဒီ ေခၚသြားပါ။ တစ္ေယာက္ တစ္လွည့္စီ
ျပဳလုပ္ပါ။ တတိယ ၎ႏွစ္ေယာက္ကုိ ျပန္တြဲေစၿပီး အသံသေကၤတျဖင့္ တစ္ေယာက္ကုိ တစ္ေယာက္ မွတ္သားခုိင္းပါ။
ၿပီးလွ်င္ တစ္ဦးကုိ မ်က္စိမွိတေ
္ စပါ။ မ်က္စိဖြင့ထ
္ ားေသာသူကုိ ေနရာေရႊ႕လုိက္ပါ။ ၿပီးလွ်င္ မိမိအသံ သေကၤတျဖင့္
ေခၚေစပါ။ တစ္ေယာက္တစ္လွည့္စီ ျပဳလုပ္ေစပါ။ စတုတၳ သင္တန္းခန္းမ အျပင္ဘက္သုိ႔ ေခၚထြက္ပါ။ တစ္ေယာက္ကုိ
ပုဝါစျဖင့္ မ်က္လံုးကို ေသခ်ာပိတ္ေစၿပီးလွ်င္ တစ္ေယာက္ကုိ လက္တ၍
ဲြ လည္းေကာင္း၊ အသံသေကၤတျဖင့္လည္းေကာင္း
မိမိႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ တစ္ခုခုျဖင့္ ေခၚေစပါ။ သင္တန္းနည္းျပမွ ထိုသူမ်ားကုိ ခက္ခဲေသာ ေနရာမ်ားသုိ႔ ေခၚသြားပါ။
ခရီးတဝက္တြင္ မ်က္လံုးပိတ္သူႏွင့္ မ်က္လံုးဖြင့္သူ ေျပာင္းပါ။ ယခင္နည္းအတုိင္း ျပန္ေခၚသြားပါ။ ပဥၥမ ဆယ္ေပဝန္းက်င္
ခန္႔ရွိေသာ အက်ယ္အဝန္း (သုိ႔မဟုတ္) သင္တန္းသားမ်ား အားလံုး စု၍ သြားႏုိင္ေသာ အေနအထားအထိ ဦးထုပ္ပါ သံမိႈ
မ်ားကုိ ခင္းထားပါ။ ေႂကြပုဂံရွိလွ်င္ ေႂကြပုဂံ၊ ေႂကြပုဂံ မရွိလွ်င္ စတီးပုဂံလံုး ေသးေသးမ်ားကုိလည္း ေနရာအႏွံ႕ သင္ေလွ်ာ္
သလုိခ်ထားပါ။ ခရီးအရည္ အနည္းဆံုး ဆယ္ေပရွိပါေစ။ ထုိသံမႈိခင္းထားေသာ လမ္းေပၚကုိ တစ္ဦးကုိ မ်က္လံုးပိတ္၍
မ်က္လံုးဖြင့္ထားသူ တစ္ဦးက အသြားအျပန္ ေခၚယူေစပါ။ ဆ႒မ အားလံုးမ်က္လံုးဖြင့္၍ ငါးဦးတစ္ဖြဲ႕စီ ေျခခ်င္းထိကာ ေျခ

31

ေနာင္ေတာင္းပရဟိတ

Ice Breaker

မျပဳတ္ေစဘဲ သံမႈိခင္းထားေသာ လမ္းကုိ အသြားအျပန္ ေလွ်ာက္ေစပါ။ အ႒မ သင္တန္းသားအားလံုး ေျခခ်င္းထိကာ
ေျခတြဲ မျပဳတ္ေစဘဲ သံမိႈခင္းထားေသာ လမ္းကုိ အသြားအျပန္ ထပ္ေလွ်ာက္ပါေစ။ (သံမိႈနင္းမိလွ်င္ သံဆိပ္တက္ တတ္
သျဖင့္ အရက္ျပန္မ်ား ဂြမ္းမ်ား အသင့္ေဆာင္ထားရန္လုိသည္။)

ေထာင္မဴွ းေထာင္သား
ရည္ရည္ခ်က္

- တက္ႂကြေစရန္၊ မ်က္စိလွ်င္ေစရန္၊ သတိရွိေစရန္

လုိအပ္ခ်ိန္

- ၁၀ မိနစ္

လူဦးေရ

- သင္တန္းသားအားလံုး (စံုဂဏန္း မဟုတ္ဘဲ တစ္ေယာက္ပိေ
ု နရမည္)

လုိအပ္ပစၥည္း

- မရွိ

လုပ္ေဆာင္နည္းအဆင့္ဆင့္။

။ သင္တန္းသားမ်ားအားလံုးကုိ ႏွစ္ေယာက္တတြတ
ဲ ေ
ြဲ ပးပါ။ ထုိထတ
ဲ ြင္ တစ္ေယာက္စီ

ကုိ စက္ဝုိင္းပံုစံ ေနေစပါ။ ေနာက္တစ္ေယာက္ကုိ ထုိထုိင္ေနေသာ လူ၏ ေနာက္တြင္ ရပ္ေစပါ။ တစ္ေယာက္ကုိ အလႊတ္
ထားပါ။ ထုိ႔ေနာက္ ဂိမ္းအေၾကာင္း ရွင္းျပပါ။ ထုိင္ေနသူမ်ားသည္ ေထာင္သားမ်ား ျဖစ္သည္။ ေနာက္တြင္ ရပ္ေနသူမ်ား
သည္ ေထာင္မွဴးမ်ားျဖစ္သည္။ ထုိအထဲတင
ြ ္ လႊတ္ေနၿပီး ရပ္ေနေသာ လူတစ္ေယာက္သည္လည္း ေထာင္မွဴးျဖစ္သည္။
ထုိေထာင္မွဴးသည္ ေထာင္သားမရွိသျဖင့္ အခက္ႀကံဳေနရာ သူသည္ အျခားေထာင္သားမ်ားကုိ မ်က္စိမွိတ္ျပ၍ ေခၚလိမ့္
မည္။

ထုိသူအေခၚမခံရေအာင္

မိမိေထာင္သားမ်ားကုိ

မိမိကုိယ္တုိင္

ကာကြယ္ထားရမည္။

ဟုဆုိကာ

ဂိမ္းကုိ

စတင္ႏုိင္သည္။ မ်က္စိမွိတ္၍ မေခၚတတ္ဟုဆုိပါက အျခားသေကၤတတစ္ခုခုျဖင့္ ေျပာင္းေခၚႏုိင္ပါသည္။ အခ်ိန္တစ္ဝက္
ခန္႔ေရာက္ပါက ေထာင္မွဴးႏွင့္ ေထာင္သား ေျပာင္းလဲႏုိင္ပါသည္။

ဝါးပုိးဝါးလံုးေခါင္း
ရည္ရြယ္ခ်က္

- အသင္းအဖြဲ႕ စိတ္ဓာတ္ရွိရန္

လုိအပ္ခ်ိန္

- ၃၀ မိနစ္

လူဦးေရ

- သင္တန္းသားအားလံုး (စံုဂဏန္းျဖစ္ရမည္)

လုိအပ္ပစၥည္း

- ႏွစ္ေပခန္႔ရွည္၍ အေပါက္မ်ားေဖာက္ထားသာ ဝါးပုိးဝါး

လုပ္ေဆာင္နည္း အဆင့္ဆင့္။

။ သင္တန္းသားမ်ားကုိ အုပ္စု အညီအမွ်ႏွစ္စုခြဲလုိက္ပါ။ ထုိ႔ေနာက္ အေပါက္

အသီးသီးေဖာက္ထားၿပီး ဖင္ဘက္မွ အပိတ္ပါေသာ ဝါးပုိးဝါးလံုးကုိ ေပးလုိက္ပါ။ သတင္းစာ အခ်ိဳ႕ေပးလုိက္ပါ။ ပလပ္စတစ္
ႀကိဳးအခ်ိဳ႕ေပးလိုက္ပါ။ ထပ္ေတာင္းလွ်င္ မေပးရပါ။ ၿပီးလွ်င္ ထုိသတင္းစာႏွင့္ ႀကိဳးျဖင့္ ေရကန္မွ ေရမ်ားကုိ ဝါးလံုးေခါင္းထဲ
ေရပါေအာင္ ခပ္ခဲ့ရန္ ၫႊန္ၾကားပါ။ သတင္းစာႏွင့္ ႀကိဳးသည္ ဟိတ္ဟန္အျဖစ္ေပးလုိက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး အေပါက္မ်ားကုိ အားလံုး
လက္ညိဳးလက္ေခ်ာင္းမ်ားျဖင့္ ပိတ္ခဲ့ရန္သာ ျဖစ္သည္။
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ေသေသခ်ာခ်ာၾကည့္ပါ

ရည္ရြယ္ခ်က္

- တက္ႂကြေစရန္၊ ဉာဏ္စမ္းရန္

လိုအပ္ခ်ိန္

- ၁၀ မိနစ္

လူဦးေရ

- သင္တန္းသားအားလံုး

လုိအပ္ပစၥည္း

- ေဘာလ္ပင္မ်ား (သုိ႔မဟုတ)္ ေခါက္ဆဲစ
ြ ားတူမ်ား

လုပ္ေဆာင္နည္းအဆင့္ဆင့္။

။ သင္တန္းသားမ်ားကုိ တ႐ုတ္စာ သင္ဖူးသလား။ တ႐ုတ္သခ်ၤာကုိ သိပါသလား

ဟုေမးပါ။ ထုိ႔ေနာက္ ေဘာလ္ပင္ (သု)ိ႔ တူမ်ားျဖင့္ မိမိစိတ္ႀကိဳက္ပံုစံခ်၍ တစ္သည္ ဤပံုစံျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏွစ္သည္ ဤပံုစံ
ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာျပပါ။ ၿပီးလွ်င္ ေဘာလ္ပင္ (သု)ိ႔ တူကို မိမိစတ
ိ ္ႀကိဳက္ခ်၍ “ေသေသခ်ာခ်ာၾကည့္ပါ” ဟု ဟိတ္ဟန္ လုပ္ၿပီး
မိမိလက္ေခ်ာင္းမ်ားကုိ ၾကမ္းျပင္ေပၚေထာက္၍ “ဒါက ဘယ္ေလာက္လဲ” ဟုေမးပါ။ အခ်ိဳ႕က အျမင္အားေကာင္းသည္။
ထုိ႔ေၾကာင့္ သိေနသူအား မေျဖရန္တားျမစ္သြားရမည္။ အားလံုး သိသာြ းသည္အထိ ကစားႏုိငပ
္ ါသည္။

ေသေသခ်ာခ်ာနားေထာင္ပါ
ရည္ရြယ္ခ်က္

- တက္ႂကြေစရန္၊ ဉာဏ္စမ္းရန္

လုိအပ္ခ်ိန္

- ၅ မိနစ္ (သုိ႔) ၁၀ မိနစ္

လူဦးေရ

- ငါးဦး သုိ႔မဟုတ္ ေျခာက္ဦး

လုိအပ္ပစၥည္း

- သစ္သားျပား (မရွိပါက) ဖလစ္ခ်ပ္အေဟာင္းမ်ား ေခါက္ထားရန္

လုပ္ေဆာင္နည္းအဆင့္ဆင့္။

။

သင္တန္းသားမ်ားအားလံုးကုိ

တံတားတစ္ခု

ျဖတ္ရမည္

ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာပါ။

ထုိတံတားသည္ လူ ငါးဦး သုိ႔မဟုတ္ ေျခာက္ဦးသာ ဆန္႔ေၾကာင္းေျပာပါ။ ေျခာက္ေယာက္ဆုိလွ်င္လည္း ေျခာက္ေယာက္
တက္ေစပါ။ တံတား မဆန္႔သည့္ အေနအထားတြင္ ရွိပါေစ။ ထုိအခါမွ “ဤတံတားသည္ ထူးဆန္းေၾကာင္း မည္သုိ႔ပင္ ကူး၍
မရပါေစမူ ဤဘက္စြန္းမွ လူသည္ ဟုိဘက္စြန္းကုိ ေရာက္လွ်င္ လြတ္ေျမာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း” ေျပာ၍ မဆန႔္သည့္ အတုိင္း
အတာအထိ ရပ္ေနၾကေသာ သူမ်ားအား “တံတားရဲ႕ ေရွ႕တည့္တည့္မွာ ေခ်ာက္ကမ္းပါရွိတယ္။ တံတားရဲ႕ ေနာက္တည့္
တည့္မွာ ေခ်ာက္ကမ္းပါ ရွိတယ္” ဟုိေျပာကာ တစ္ေယာက္မွ ျပဳတ္မက်ေစရန္ ေရွ႕လူ ေနာက္လူ ခ်ိန္းေစပါ။ “တံတားရဲ႕
ဘယ္ဘက္မွာ ေခ်ာက္ကမ္းပါ ရွိတယ္၊ တံတားရဲ႕ ညာဘက္မွာ ေခ်ာက္ကမ္းပါး ရွိတယ္” ဟုလည္း ေျပာႏုိင္ပါသည္။
ေရွ႕ေနာက္ ဟုေျပာလွ်င္ ေဘးႏွစ္ဘက္သည္ ဘာမွ မရွိ။ ဘယ္ညာေျပာလွ်င္ တံတား၏ ေရွ႕ေနာက္တြင္ ဘာမွ မရွိပါ။
ေသခ်ာနားေထာင္ပါ။ တံတားရ႕ဲ ေရွ႕ေနာက္ (သု)ိ႔ ဘယ္ညာတြင္ ေခ်ာက္ကမ္းပါးရွိတယ္ဟု လုိအပ္ခ်ိန္တြင္ သတိေပးပါ။

ႀကိဳးအတားအဆီးမ်ား
ရည္ရြယ္ခ်က္

- အခက္အခဲဆုိသည္မွာ လုပ္ၾကည့္မွ သိရေၾကာင္း သိေစရန္

လုိအပ္ခ်ိန္

- ၁၅ မိနစ္
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လူဦးေရ

- သင္တန္းသား အားလံုး (အဓိက ငါးဦး)

လုိအပ္ပစၥည္း

- ပလပ္စတစ္ႀကိဳးမ်ား၊ မ်က္လုးံ ပိတ္ပုဝါ

လုပ္ေဆာင္နည္း အဆင့္ဆင့္။

။ သင္တန္းသားမ်ားထဲမွ ငါးဦးကုိ ကူညီလုိသူ အျဖစ္ေခၚလုိက္ပါ။ ထုိငါးဦးကုိ

ခဏေနေစပါ။ ေနာက္ထပ္ သင္တန္းသား ဆယ္ဦးကုိ ကူညီသူ အျဖစ္ထပ္ေခၚပါ။ ထုိ႔ေနာက္ ထုိဆယ္ဦးကို ပလပ္စတစ္
ႀကိဳးျဖင့္ အနိမ့္ အျမင့္ မတူညီေသာ တန္းမ်ားကုိ ဖန္တီးလုိက္ပါ။ တစ္ဖန္ ခပ္လွမ္းလွမ္း သင္တန္းခန္းမ၏ အဆံုးေလာက္
တြင္ ပန္းတုိင္ဆုိၿပီး ေယာက္်ားေလးတစ္ေယာက္ မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ ေနေစပါ။ ၿပီးလွ်င္ ယခင္ ေခၚထားေသာ ငါးဦးကုိ
ဤႀကိဳးမ်ားကုိ ျဖတ္ေက်ာ္ရမည္။ ခုန္တန္ ခုန္ရည္။ ငံု႔တန္ ငံု႕ရမည္။ ေက်ာ္တန္ ေက်ာ္ရမည္ဟုေျပာကာ ထုိတန္း ထားေသာ
ႀကိဳးမ်ားကုိ အစမ္းေလ့က်င့္ၾကည့္ေစပါ။ ေဘးတြင္ ႀကိဳးကုိင္ထားသူမ်ားက ငံု႕ရမည့္ႀကိဳးကုိ ငံု႕ႏုိင္ေၾကာင္း၊ ေက်ာ္ရမည္
ႀကိဳးကုိ ေက်ာ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာျပ အႀကံေပးႏုိင္သည္။ ၿပီးလွ်င္ သူတုိ႔ကုိ ပုဝါမ်ားျဖင့္ မ်က္လံုးပိတ္လုိက္ပါ။ သူတိ႔ု
ကုိယ္ကုိ သံုးပတ္ေလာက္ လွည့္လုိက္ပါ။ ထုိသုိ႔ လွည့္ေနစဥ္ ႀကိဳးမ်ားကုိ တၿပိဳင္နက္ ဟုိဘက္ ဒီဘက္ လူညီသည့္
အေနအထား ရွိေအာင္ ႐ုပ္သိမး္ လုိက္ပါ။ ၿပီးလွ်င္ ထုိသူမ်ားကုိ သြားႏုိင္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာပါ။ ေဘးလူမ်ားက ခုန္ဖုိ႔ ငံု႔ဖုိ႔
ေျပာပါ။ ပန္းတုိင္ဆီ ေရာက္ေအာင္ သြားေစပါ။ (သတင္းစကား= အခက္အခဲ ဟူသည္ တကယ္လုပ္ၾကည့္လွ်င္ မရွိ
ေတာ့ေၾကာင္းေျပာျပပါ။)

အစည္းအေဝး (၁)
ရည္ရြယ္ခ်က္

- ရပ္ရြာသုိ႔ ဆင္း၍ လူထုကုိ စည္း႐ံုးသည့္အခါ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ကုိ သိရွိရန္

လုိအပ္ခ်ိန္

- ၁ နာရီ

လူဦးေရ

- သင္တန္းသားအားလံုး

လုိအပ္ပစၥည္း

- စာရြက္မ်ား၊ ခံုမ်ား၊ ေဘာလ္ပင္မ်ား၊ ဂစ္တာ စသည္

လုပ္ေဆာင္နည္းအဆင့္ဆင့္။

။

ပထမ

သင္တန္းသားငါးဦးကုိ

မိမိစိတ္ႀကိဳက္ ေရြးထုတ္လုိက္ပါ။

ထုိငါးဦးကုိ

လွ်ိဳ႕ဝွက္စြာ ေခၚေျပာပါ။ (၁) စကားအရမ္းေျပာသူ၊ (၂) အတည္ေျပာေနသူ (၃) ဘာေျပာေျပာ မျဖစ္ႏုိင္ဘူး ဟု အၿမဲျငင္းသူ
(၄) ဘာဆုိ ဘာမွ ဝင္မေျပာသူ (၅) စကားေျပာခ်င္ ေျပာ၍ မေျပာခ်င္လွ်င္လည္း ဟုိလုပ္ ဒီလုပ္၊ ဂနာမၿငိမ္သ၊ူ ထသြား လုိက္
ျပန္ဝင္လာလုိက္လုပ္သူအျဖစ္ တစ္ဦးကုိ တစ္ဦး မသိေစဘဲ ေျပာထားပါ။ ေနာက္ထပ္ငါးဦးကုိ ထုိသူမ်ား ဘာလုပ္
ေနသည္ကုိ

ေသခ်ာစြာ

ေစာင့္ၾကည့္ပါေစ။

ဘာလုပ္သည္ကုိ

ေသခ်ာစာျဖင့္

မွတ္ခုိင္းပါ။

ေနာက္ထပ္

ငါးဦးကုိ

ေစာင့္ၾကည့္သူအား ေစာင့္ၾကည့္ပါေစ။ သူတုိ႔ကုိလည္း ေစာင့္ၾကည့္သူ တကယ္ ေစာင့္ၾကည့္မႈ ရွိမရွိ ေစာင့္ၾကည့္ကာ စာျဖင့္
လုိက္မွတ္ေနေစပါ။ ေနာက္ထပ္ ငါးဦးကုိ ဤ အတုိင္း လွ်ိဳ႕ဝွက္စာြ ျပန္ခိင
ု ္းပါ။ တစ္ဦးသည္ ဂစ္တာတီး၍ သီခ်င္းဆုိေနရမည္။
အဓိကအားျဖင့္ အစည္းအေဝး အနီး တြင္ လာလုပ္ေနမည္။ ႏွစ္ေယာက္သည္ တစ္ေယာက္န႔ဲ တစ္ေယာက္ စိတ္ဝင္စားစရာ
တစ္ခုခုကုိ

အစည္းအေဝးတြင္းမွ

စကားသံမ်ားကုိ

ေႏွာက္ယွက္ႏုိင္သည့္

အသံေန

အသံထားျဖင့္

ေျပာရမည္။

တစ္ေယာက္သည္ အိပ္ခ်င္သည္ အိပ္ဦးမည္ ဟုဆုိကာ တဝါးဝါး သမ္းျပၿပီး တကယ္အိပ္သြားရမည္။ တစ္ေယာက္က
ဟုိဟုိဒီဒီ ေလွ်ာက္သြား၍ ဟုိလူကုိ စကား သြားေျပာလုိက္ ဒီလူကုိ စကားသြားေျပာလုိက္ လုပ္ေနမည္။ ထုိ႔ေနာက္
အစည္းအေဝးကုိ စတင္မည္။ အစည္းအေဝးတြင္ အေျဖတစ္ခခ
ု ု ထြက္ေအာင္ သင္တန္းမွဴးမွ ေျပာထားရမည္။ ထုိ႔ေနာက္
ခံစားခ်က္မ်ားကုိ ေမးပါ။ အဆံုးတြင္ မည္သူက မည္သည့္ တာဝန္ ယူထားရေၾကာင္း ေျပာေစပါ။ (ဤ ဂိမ္းကုိ တကယ့္
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ခရီးစဥ္ တစ္ခုခု တစ္စုတ
ံ စ္ရာ လုပ္ရန္ တစ္ခုခု ရွိသည့္အခါ သုိ႔မဟုတ္ သင္တန္းထဲတြင္ ေႏွာက္ယွက္ေနသူ ရွိသည့္ အခါ
ကစားႏုိင္ပါသည္။)

အစည္းအေဝး (၂)
ရည္ရြယ္ခ်က္

- တက္ႂကြေစရန္၊ ကုိယ့္အဆင့္နဲ႔ ကုိယ္ ေျပာေရးဆုိခြင့အ
္ ေၾကာင္း သိေစရန္

လုိအပ္ခ်ိန္

- ၁၅ မိနစ္

လူဦးေရ

- Volunteer ငါးဦးႏွင့္ သင္တန္းသားမ်ား

လုိအပ္ပစၥည္း

- A4 စကၠဴငါးရြက္

လုပ္ေဆာင္နည္းအဆင့္ဆင့္။

။

ျဖစ္ေၾကာင္းထုိအစည္းအေဝးအတြက္

သင္တန္းသားမ်ားကုိ
လူငါးေယာက္

အေရးႀကီးသည့္

အစည္းအေဝး

လုိအပ္ေၾကာင္းေျပာ၍

တစ္ခု

ငါးေယာက္ကုိ

ျပဳလုပရ
္ မည္
သင္တန္းခန္းမ

ေထာင့္တစ္ေနရာဆီ ေခၚသြားပါ။ ၿပီးလွ်င္ သူတ႔၏
ုိ
နဖူးေပၚတြင္ အသင့္ေရးလာေသာ A4 စာရြက္ကုိ ေသခ်ာေအာင္
ကပ္ခ်ည္ေပးပါ။ (၁) ရြာသူႀကီး - ဘာေျပာေျပာ ေထာက္ခံပါ။ (၂) ငေပါ - သူဘာေျပာေျပာ ဝုိင္းရယ္ပါ။ (၃) မိန္းမစိတ္န႔လ
ဲ ူ
- သူဘာေျပာေျပာ ဝုိင္းဝန္းကန္႔ကက
ြ ္ပါ။ ဝိုင္းျငင္းပါ။ (၄) အရက္သမား - သူဘာေျပာေျပာ ဆန္႔က်င္ဘက္ကုိ ျပန္ေျပာပါ။
(၅) သူႀကီးကေတာ္ - သူဘာေျပာ ေျပာ သူႀကီးဘက္လွည့္၍ ခင္ဗ်ားသေဘာက ဘယ္လုိလဲဟု ဆက္ေမးသြားပါ။ သူတုိ႔အား
ငါးမိနစ္ခန္႔

တုိင္ပင္ေစ၍

ခံစားခ်က္ကုိ

ေမးၿပီး

အစည္းအေဝးလုပ္သည့္အခါ

ကုိယ့္အေနအထားနဲ႔ကုိယ္သာ

ဝင္ေျပာရန္ေျပာျပပါ။

စကားနားေထာင္နည္း
ရည္ရြယ္ခ်က္

- သူတပါးေျပာသည္ကုိ ေလးစားစြာ နားေထာင္တတ္ရန္

လုိအပ္ခ်ိန္

- ၂၀ မိနစ္

လူဦးေရ

- သင္တန္းသားအားလံုး (၃ ေယာက္တဖြဲ႕ ဖြဲ႕ႏုိင္ေသာ အေနအထား)

လုိအပ္ပစၥည္း

- မရွိ

လုပ္ေဆာင္နည္း အဆင့္ဆင့္။

။ သင္တန္းသားမ်ားအားလံုးကုိ မိမိနည္းျဖင့္ သံုးေယာက္ တစ္တြဲ တြလ
ဲ ုိက္ပါ။ မစံုပါက

ပံ့ပိးု သူမ်ားမွ ကူညီပါ။ ၿပီးလွ်င္ မိမိအဖြဲ႕ထဲမွ တစ္ေယာက္ကုိ တစ္၊ တစ္ေယာက္ကုိ ႏွစ္၊ တစ္ေယာက္ကုိ သံုးဟု သတ္မွတ္
ထားေစပါ။ ၿပီးလွ်င္ တစ္နံပါတ္ ယူထားသူကုိ “မိမိဘဝတြင္ ရင္အခုန္ခဲ့ရဆံုးအရာ” ကို သံုးမိနစ္ သို႔ ငါးမိနစ္ခန္႔ ေျပာရမည္
ျဖစ္၍ စဥ္းစားထားရန္ ေျပာၿပီး ႏွစ္နံပါတ္ က်သူကုိ အျပင္ေခၚထုတ္ပါ။ အျပင္တြင္ တစ္နံပါတ္ေျပာသည့္ အရာကုိ
နားေထာင္ေသာလည္း စိတ္မဝင္စားသည့္ ဟန္ေဆာင္ေစပါ။ ၿပီးလွ်င္ မိမိေနရာ မိမိျပန္ဝင္၍ တစ္နံပါတ္က်သူအား သံုးမိနစ္
သုိ႔ ငါးမိနစ္ ေျပာေစပါ။ ေျပာၿပီးလွ်င္ သံုးနံပါတ္က်သူအား “မိမိဘဝတြင္ အေပ်ာ္ရႊင္ခဲ့ရဆံုး အေၾကာင္းအရာ” ကုိေျပာရန္
စဥ္းစားထားေစပါ။ ထုိ႔ေနာက္ တစ္နံပါတ္က်သူကို အျပင္ေခၚထုတ္၍ အျပင္တြင္ သူဘာေျပာေျပာ စိတ္ဝင္တစား
နားေထာင္ေပး၍ မွတ္ သားသင့္သည္ကုိ မွတ္သားထားရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာပါ။ ျပန္ေမးခြင့္ မရွိ ဟု သတ္မွတ္ေသာ္လည္း
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အနည္းငယ္ကုိေတာ့ ေျပာသူ အားရေအာင္ ေထာက္ခံသည့္ ေခါင္းညိမ့သ
္ င့္သည္ကုိ ေထာက္ခံ ေခါင္းညိမ့ေ
္ စပါ။ ထုိ႔ေနာက္
ျပန္ဝင္ေစ၍ နားေထာင္ေစပါ။ (သတင္းစကား - သူတပါး စကားေျပာသည္ကို နားမေထာင္သည့္အခါ ဘယ္လုိ ခံစားရလဲ၊
သူတပါးက နားေထာင္သည့္အခါ ဘယ္လုိ ခံစားရလဲ၊ စသျဖင့္ေမး၍ သူတပါး စကားေျပာလွ်င္ ေလးစားစြာ နားေထာင္
ေပးသင့္သည္ မဟုတ္လားဟု ေမးကာ အဆံုးသတ္ႏုိင္သည္။)

မုန္႔စားျခင္း
ရည္ရြယ္ခ်က္

- တက္ႂကြေစရန္၊ လူတုိ႔ အေၾကာင္းကုိ သိေစရန္

လိုအပ္ခ်ိန္

- ၅ မိနစ္ (သုိ႔) ၁၀ မိနစ္

လူဦးေရ

- ႏွစ္ဦး သုိ႔မဟုတ္ ေလးဦး

လုိအပ္ပစၥည္း

- ဘီစကစ္၊ ေရ၊ ဖေယာင္းတုိင္၊ သစ္သားမီးျခစ္

လုပ္ေဆာင္နည္းအဆင့္ဆင့္။

။ သင္တန္းသားအားလံုး ျမင္သာသည့္ အေနအထားတြင္ သင္တန္းသား ႏွစ္ဦးကုိ

ေခၚထုတ္လုိက္ပါ။ သူတုိ႔အတြက္ ဘီစကစ္ ဆယ္ခ်ပ္၊ ေရတစ္ခြက္၊ သစ္သားမီးျခစ္တစ္လံုးႏွင့္ မီးထြန္းထားေသာ ဖေယာင္း
တုိင္အေသး ခ်ထားေပးလုိက္ပါ။ ၿပီးလွ်င္ မုန႔ထ
္ ုိင္စားရမည္၊ မုန႔န
္ င္လွ်င္ ေရေသာက္ႏုိင္သည္။ သုိ႔ေသာ္ မိမိ ဖေယာင္းတုိင္
မွ မီးေသသြားပါက မုန္႔ကုိ မစားရ၊ မဝါးရ၊ မၿမိဳရ၊ မိမိ၏ ဖေယာင္းတုိင္မီး ျပန္လင္းလာေအာင္ လုပ္ၿပီးမွ ျပန္စားရမည္။ အျခား
သူကုိ ႏုိင္ရန္အတြက္ သူတပါး ဖေယာင္းတုိင္မီးကုိ ၿငိမ္းသတ္ႏုိင္ပါသည္။ အျခားသင္တန္းသားမ်ားႏွင့္ ႏွစ္ႀကိမ္ သံုးႀကိမ္
ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါသည္။

ပန္းပုထုျခင္း
ရည္ရြယ္ခ်က္

- ကုိယ္လုပ္သည့္အတုိင္း ကုိယ္ခံရေၾကာင္း သိရွိရန္

လုိအပ္ခ်ိန္

- ၂၀ မိနစ္

လူဦးေရ

- Volunteer ငါးဦးခန္႔ႏွင့္ သင္တန္းသားမ်ားအားလံုး

လုိအပ္ပစၥည္း

- သင္တန္းခန္းမအတြင္းရွိ ပစၥည္းမ်ား အလွျပင္ပစၥည္းမ်ား (လုိအပ္သလုိ သံုးႏုိင္သည္)

လုပ္ေဆာင္နည္းအဆင့္ဆင့္။

။ ေရွးဦးစြာ Volunteer ငါးဦးသုိ႔မဟုတ္ လုိအပ္သေလာက္ အျပင္ထြက္ေနေစပါ။

အတြင္းဘက္ကုိ လံုးဝ မျမင္ေစရ အသံကုိ မၾကားေစရပါ။ ထုိသူမ်ားထြက္သာြ းၿပီးလွ်င္ အတြင္းရွိ သင္တန္းသားတစ္ဦးကုိ
အားလံုးေရွ႕တြင္ မိမိႏွစ္သက္သည့္ အမူအရာျဖင့္ ေနေန ေစပါ။ သူ႔အမူအယာကုိ သူေက်နပ္ၿပီဆိလ
ု ွ်င္ အျပင္မွ ေနေသာ
ကူညီသူ တစ္ဦးကုိ ေခၚလုိက္ပါ။ အမ်ားေရွ႕တြင္ အမူအယာျဖင့္ ရပ္ေနသူကို ျပ၍ ဤကဲသုိ႔ေျပာပါ။ “သင္တန္းသားေတြက
အရမ္းလွတ့ပ
ဲ န္းပုတစ္ခု လုိခ်င္ေနတယ္။ သူတုိ႔ ႀကိဳးစားၿပီးထုေပမယ့္ ပန္းပုကုိ သူတုိ႔ ျပန္မႀကိဳက္ဘူး ျဖစ္ေနလုိ႔ အခုလုိ
အျပင္က ပန္းပုဆရာႀကီးကုိ ဖိတ္လုိက္ရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဆရာခမ်ာ ဒီပန္းပုကို သင္တန္းသားမ်ား စိတ္တုိင္းက်ေအာင္
ပန္းပုထုေပးဖုိ႔ အပ္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ” ဆုိၿပီး ႀကိဳက္သည့္အေနအထားအတုိင္း ျပဳျပင္ပါေစ။ ျပဳျပင္၍ ၿပီးသြားေသာအခါ
သင္တန္းသားမ်ားအား ႀကိဳက္ၿပီလားဟုေမးပါ။ ႀကိဳက္သည္ဆုိလွ်င္ ပန္းပုဆရာႀကီးအား ဂုဏ္ျပဳလက္ခုပ္ေလးျဖင့္ ဂုဏ္ျပဳ
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ေစပါ။ ထုိ႔ေနာက္ ပန္းပု အထုခံရသူအား ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းေျပာပါ။ ၿပီးလွ်င္ ပန္းပုလာထုသူအား သူမ်ားကုိ လုပ္ခ်င္တာ
လုပ္ၿပီးၿပီ။ သူမ်ားကုိ လုပ္သလုိ ကုိယ္တုိင္ျပန္လပ
ု ္ျပပါ ဟုေျပာ၍ ပထမဆံုးေရာက္လာသူ ပန္းပုဆရာကုိ သူလုပ္ထားသည့္
အတုိင္း သူ႔အား ျပန္လုပ္ေပးပါ။ သူလုပ္ထားသည္နဲ႔ တူၿပီးမွ အျပင္မွ ပန္းပုဆရာတစ္ေယာက္အား ထပ္ေခၚ၍ ယခင္
အတုိင္း ဆက္ခုိင္းသြားပါ။ (သတင္းစကား- သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ သင္တန္းတြင္ ေပးေလ့ရွိသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ကုိယ္ လုပ္ခ်င္
သလုိလုပ္ၿပီးရင္ အဲဒီအတုိင္း ကုိယ္ျပန္ခံရမယ္)

ေရ
ရည္ရြယ္ခ်က္

- မိမိဖ်က္ဆီးလုိက္ေသာ အရာမ်ား နဂုိအတုိင္း ျပန္မရႏုိင္ေၾကာင္း သိေစရန္

လုိအပ္ခ်ိန္

- ၂၀ မိနစ္

လူဦးေရ

- သင္တန္းသားအားလံုး (ႏွစ္ဖြဲ႕ခြရ
ဲ န္)

လုိအပ္ပစၥည္း

- ေရပံုးမ်ား

လုပ္ေဆာင္နည္းအဆင့္ဆင့္။

။ သင္တန္းသားမ်ားကုိ ႏွစ္ဖြဲ႕ခြဲပါ။ ေရပံုးတစ္ပံုးစီေပး၍ ေရခပ္လာေစပါ။ ထုိေရကုိ

မည္သည့္အဖြဲ႕ အညစ္ပတ္ဆံုးျဖစ္ေအာင္ လုပ္ႏုိင္သလဲဆုိၿပီး ခုိင္းပါ။ ႀကိဳက္သည့္ေနရာတြင္ မိမိႀကိဳက္သည့္ နည္းျဖင့္
ျပဳလုပ္ေစပါ။ ၅ မိနစ္ အခ်ိန္ေပးပါ။ ၿပီးလွ်င္ အညစ္ပတ္ဆံုးကုိ ဆုေပးပါ။ ထု႔ေ
ိ နာက္ ေရအားလံုးကုိ နဂုိအတုိင္း ျပန္လုိခ်င္
ေၾကာင္းေျပာ၍ ၎ေရမ်ားကုိ အသန္႔ရွင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ နဂုိအတုိင္း ျပန္ျဖစ္ေအာင္ ၁၀ မိနစ္အခ်ိနေ
္ ပး၍ ျပန္လုပ္ေစပါ။
အသန္႔ရွင္းဆံုး လုပ္ႏုိင္သည့္အဖြဲ႕ကုိ ဆုေပးပါ။ Message = သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ကုိ ဖ်က္ဆီးလုိက္ၿပီးေနာက္ နဂုိအတုိင္း
ျပန္မရႏုိင္ပါ။

မုန္လာဥျဖဴ
ရည္ရြယ္ခ်က္

- သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ကုိ ထိန္းသိမ္းတတ္ရန္

လုိအပ္ခ်ိန္

- ၂၀ မိနစ္

လူဦးေရ

- သင္တန္းသားအားလံုး

လုိအပ္ပစၥည္း

- ဖလစ္ခ်ပ္၊ မာကာပင္၊ စကၠဴတိတ္၊ မုန္လာဥျဖဴ ငါးလံုးႏွင့္ မီးဖုိေခ်ာင္သံုး ဓားငါးေခ်ာင္း

လုပ္ေဆာင္နည္းအဆင့္ဆင့္။

။

အဖြဲ႕

ငါးဖြ႕ဲ ခြဲလုိက္ပါ။

တစ္ဖြဲ႕စီကုိ

ဖလစ္ခ်ပ္၊

မာကာပင္၊

မုန္လာဥျဖဴႏွင့္

မီးဖုိေခ်ာင္သုးံ ဓား တစ္ေခ်ာင္းစီေပးပါ။ ထုိ႔ေနာက္ မုန္လာဥျဖဴအေၾကာင္း စံုစမ္းေစပါ။ မုန္လာဥျဖဴ၏ အေရာင္ အရြယ္
အရသာ အဆင့္ဆင့္ ထပ္မံ ျပဳျပင္လုိ႔ ရသည့္ပံုစံ စသျဖင့္ သုေတသန လုပ္ေစပါ။ အခ်ိန္ ၁၀ မိနစ္ေပးပါ။ အားလံုးၿပီးလွ်င္
အဖြဲ႕လုိက္ တင္ျပေစပါ။ အားလံုး တင္ျပၿပီးသြားလွ်င္ မုန္လာဥကုိ ယခင္ပုစ
ံ ံအတုိင္း ျပန္လုိခ်င္ေၾကာင္းေျပာပါ။ တိတ္
အနည္းငယ္ေပးပါ။ ၎တုိ႔ စိတ္ႀကိဳက္ျပန္လည္၍ မုန္လာဥကုိ ဆက္စပ္ပါေစ။ မုန္လာဥကုိ အရင္အတုိင္း ျပန္ရေသာ
အဖြဲ႕ကုိ ဆုေပးပါ။ Message = သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ကုိ မိမလ
ိ ုပ္ခ်င္သလုိ လုပ္ၿပီးေနာက္ နဂိုအတုိင္း ျပန္မရႏုိင္ေတာ့ပါ။
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ဓာတ္လိက
ု ္ျခင္း (သုိ႔) ကူးစက္ေရာဂါ

ရည္ရြယ္ခ်က္

- တက္ႂကြေစရန္

လုိအပ္ခ်ိန္

- ၁၀ မိနစ္

လူဦးေရ

- သင္တန္းသားအားလံုး

လုိအပ္ပစၥည္း

- ထိကုိင္၍ ရႏုိင္ေသာ ပစၥည္းတစ္ခုခု

လုပ္ေဆာင္နည္းအဆင့္ဆင့္။

။ သင္တန္းသားမ်ားအားလံုးကုိ စက္ဝိင
ု ္းပံုစံ ထုိင္ေစပါ။ ၿပီးလွ်င္ အလယ္တြင္

ထိကုိင္၍ ရႏုိင္ေသာ ပစၥည္းတစ္ခုခု (ဗူး၊ တိတ္ေခြ စသည္) ထားပါ။ ထုိပစၥည္းကုိ ထိလွ်င္ ဓာတ္လုိက္ႏုိင္ေၾကာင္း (သု)ိ႔
ကူးစက္ေရာဂါရႏုိင္ေၾကာင္းေျပာပါ။ ၿပီးလွ်င္ သင္တန္းမွဴး (သုိ႔) ကူညီသူ တစ္ဦးဦးမွ ထုိပစၥည္းကုိ သြားထိလုိက္ပါ။ ထုိအခါ
မိမိႀကိဳက္သည့္ ပံုစံျဖင့္ ပံုပ်က္ပန္းပ်က္ ဓာတ္လုိက္သလုိ လုပ္ပါ။ ၿပီးလွ်င္ မိမိထိခ်င္ေသာသူကုိ သြားေရာက္ထိကုိင္ပါ။ မိမိ
ထိလုိက္ေသာသူသည္ ဓာတ္လုိက္သြားၿပီး နဂုိဓာတ္လုိက္ေနသူက ဓာတ္မလုိက္ေတာ့။ ထုိအခါ ဓာတ္အလိုက္ခံရသူက
ယခင္လူ လုပ္သည့္အတုိင္း အမူအယာတူလုိက္လုပ္၍ အလယ္က ပစၥည္းကုိ သြားထိပါ။ ၿပီးလွ်င္ ပံုစံေျပာင္း၍ ဓာတ္လုိက္ပါ။
ထုိ႔ေနာက္ မိမိထိခ်င္ေသာသူကုိ သြားထိပါ။

အိမ္နီးနားခ်င္းကုိ ခ်စ္လား
ရည္ရြယ္ခ်က္

- တက္ႂကြေစရန္

လုိအပ္ခ်ိန္

- ၁၀ မိနစ္

လူဦးေရ

- သင္တန္းသားအားလံုး

လုိအပ္ပစၥည္း

- မရွိ

လုပ္ေဆာင္နည္းအဆင့္ဆင့္။

။ သင္တန္းသားမ်ားအားလံုးကုိ ဝုိင္းထုိင္ေစပါ။ ၿပီးလွ်င္ တစ္ဦးဦးမွစ၍ (၁, ၂, ၃, ၄)

စသျဖင့္ နံပါတ္စဥ္တပ္လိက
ု ္ပါ။ ဝင္ေရာက္ကစားမည့္ သင္တန္းမွဴးကုိယ္တုိင္လည္း မိမိကုိယ္ကုိ နံပါတ္စဥ္ တပ္ေပးပါ။
ၿပီးလွ်င္ သင္တန္းသားတစ္ဦးဦးကုိ သြားေရာက္၍ ဤကဲ့သုိ႔ ေမးျမန္းပါ။ “အိမ္နီးခ်င္းနံပါတ္ေတြကုိ ခ်စ္လား” အေမးခံရသူက
“မခ်စ္ဘူး” ဟုေျဖပါ။ ေမးျမန္းသူက ျပန္၍ “ဒါဆုိ ဘယ္နံပါတ္ေတြကုိ ခ်စ္လဲ” ဟုဆက္ေမးပါ။ ထုိအခါ ေျဖသူက မိမိအိမ္
နီးခ်င္းနံပါတ္ မဟုတ္ေသာ အျခား နံပါတ္ ျဖစ္သည့္ နံပါတ္မ်ားကုိ ေျဖပါ။ ဥပမာ “၁၂ ႏွင့္ ၁၈” ဆုိလွ်င္ ေဘးႏွစ္ေယာက္က
ထ၍ ၁၂ ႏွင့္ ၁၈ ေနရာသြားယူပါ။ ၁၂ ႏွင့္ ၁၈ ကလည္း ထုိထေျပးလာေသာ ေနရာတြင္ ဝင္ေရာက္ရယူပါ။ ေမးျမန္းသူက
လည္း ထုိေလးေနရာတြင္ တေနရာရာကုိ ဝင္ေနပါ။ အေမးခံရသူကေတာ့ ထေျပးရန္ မလုိပါ။

ေမးခြန္းနဲ႔ အေျဖ
ရည္ရြယ္ခ်က္

- တက္ႂကြေစရန္

လုိအပ္ခ်ိန္

- ၁၀ မိနစ္
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လူဦးေရ

- သင္တန္းသားအားလံုး (စံုဂဏန္းျဖစ္ရမည္)

လုိအပ္ပစၥည္း

- စာရြက္၊ ေဘာလ္ပင္

လုပ္ေဆာင္နည္း အဆင့္ဆင့္။

။ သင္တန္းသားမ်ားကုိ အညီအမ် မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္ အတန္းလုိက္ ထုိင္ေစပါ။

မိမိလူကုိ မိမိၾကည့္ၿပီးေနာက္ အားလံုး ေက်ာခုိင္း ထုိင္ေစပါ။ ထုိ႔ေနာက္ တစ္ဖက္မွ ထုိင္ေနသူမ်ားအားလံုးကုိ မိမိစိတ္ထဲတင
ြ ္
ရွိသည့္ ေမးခြန္းတစ္ခုကုိ စာရြက္တြင္ ခ်ေရးေစ ပါ။ ေမးခြန္းမ်ားေရးၿပီးလွ်င္ တစ္ဖက္မွ ထုိင္ေနသူမ်ားအားလံုးကုိ
မိမိစိတ္ထဲတင
ြ ့္ ရွိသည့္ အေျဖကုိ စာရြက္တြင္ ခ်ေရးေစပါ။ အားလံုးၿပီးလွ်င္ တစ္တြဲစီ ေမးခြန္းအရင္ဖတ္ေစ၍ အေျဖကုိ
ဖတ္ျပေစပါ။ (self awareness တြင္ သံုးႏုိင္သည္။ အားလံုး၏ အေတြးအေခၚမ်ားသည္ မည္သူနဲ႔မွ် မတူညီၾကပါ။)

အနီးၾကည့္ အေဝးၾကည့္
ရည္ရြယ္ခ်က္

- တစ္ဦးကုိ တစ္ဦးနားလည္ေစရန္

လုိအပ္ခ်ိန္

- ၁၀ မိနစ္

လူဦးေရ

- သင္တန္းသားအားလံုး (စံုဂဏန္းျဖစ္ရမည္)

လုိအပ္ပစၥည္း

- စာရြက္မ်ား၊ ေဘာလ္ပင္မ်ား

လုပ္ေဆာင္နည္း အဆင့္ဆင့္။

။ သင္တန္းသားမ်ားအားလံုးကုိ မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္ ခပ္လွမ္းလွမ္းတြင္ မတ္တပ္ရပ္

ေစပါ။ ၿပီးလွ်င္ တစ္ဦးနဲ႔ တစ္ဥးီ အကဲခတ္ေစပါ။ ထုိ႔ေနာက္ မိမိရရွိထားေသာ စာရြက္တြင္ တစ္ဖက္သူကုိ ခန္႔မွန္းသည့္
အခ်က္အလက္မ်ား (၁၀) ခုခန္႔ ခ်ေရးေစပါ။ မခန္႔မွန္းတတ္လွ်င္ သင္တန္းညႇိႏႈိင္းေရးမွဴးမွ လမ္းၫႊန္ေပးပါ။ “တစ္ဖက္သား
သည္ ေမာင္ႏွမ ဘယ္ႏွစ္ေယာက္ရွိသည္၊ တစ္ဖက္သားသည္ ပညာအရည္အခ်င္း ဘယ္ေလာက္ရွိသည္၊ တစ္ဖက္သား
သည္ မည္သည့္နယ္ဘက္က လာသည္” စသျဖင့္ အသင္းအဖြဲ႕တြင္ လုိအပ္ႏိုင္သည့္ အခ်က္မ်ားကုိ ထည့္ပါ။ ခန္႔မွန္း၍
ၿပီးသြားလွ်င္ မိမိခန္႔မွန္းထားသည့္ အခ်က္ႏွင့္ တစ္ဖက္သားတုိ႔၏ တကယ္ျဖစ္ေနသည့္အရာတုိ႔သည္ မွန္ မမွန္ တုိက္စစ္
ေစပါ။ “မွန္သည္မ်ားသလား၊ မွားသည္ မ်ားသလား” ေမးပါ။ (လံုးဝ မသိေသးေသာ သူမ်ားရွိသည့္ အေနအထားတြင္သာ
ဤဂိမ္းကုိ ကစားသင့္သည္။)
ဒုတိယဆင့္။

။ ၎တုိ႔ ရရွိထားေသာ စာရြကအ
္ သီးသီးကုိ ေလးေခါက္ ေခါက္ေစပါ။ ၿပီးလွ်င္ အစြန္းဘက္မွ အေပါက္

ေလးတစ္ေပါက္ျဖစ္ရန္ ဖဲ့ေစလုိက္ပါ။ ထုိ႔ေနာက္ ယခင္ကလုိ ခပ္လွမ္းလွမ္းတြင္ ေနေစၿပီးလွ်က္ လက္တစ္လွမ္းအကြာမွ
အေပါက္ေလးကေန တစ္ဖက္သားကုိ လွမ္းၾကည့္ေစပါ။ ခပ္လွမ္းလွမ္းမွ ၾကည့္လွ်င္ မ်က္ႏွာမွ်သာ ျမင္ရမည္။ ထုိ႔ေနာက္
အေပါက္ကို မ်က္လံုးနားကပ္၍ ၾကည့္ေစပါ။ ထုိအခါ တစ္ကုိယ္လံုး ျမင္ရမည္။ (Message = တစ္ဖက္သားကုိ အေဝးမွ
ၾကည့္ေန႐ံုနဲ႔ ေကာင္းေကာင္း မသိႏုိင္၊ အနီးကပ္ၾကည့္မွ ေကာင္းေကာင္း သိရသည္။ အကဲခတ္ပါ၊ အကဲမျဖတ္ပါနဲ)႔
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