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মিরর েলইম
পারস্পারিক সহযোেিতা. বোর্ড নিয়ন্ত্রণ. 
সৃজনশীেতা
শিক্ষার্থীরা জোড়ায় জোড়ায় বোর্ডল দাঁড়াবল 
এবং একল অপরলর মুখোমুখি থাকবল (অনুরূপ 
ক্ষমতা সহ)। একজন শিক্ষার্থী একটি মুভমলন্ট 
করবল এবং আরলকজনও ঠিক আয়নার মত একই 
মুভমলন্ট করবল। (উদাহরণস্বরূপ বোর্ডল এক 
পায়ল দাঁড়ানো)।

উে্টো মিরর
শিক্ষার্থীরা জায়ো পরিবর্তন করল এবং অন্য 
অবস্থান থলকল েলমটি চলষ্টা করল। প্রশস্ত 
স্কলটিংকল উত্সাহিত করার একটি মজাদার উপায়।

ে াে ব াত ি সব ুজ ব াত ি
নিরাপত্তা. ধাক্কা. থামা
শিক্ষার্থীরা একটি সমতে জায়োর এক প্রান্ত জুড়ল োইন 
তৈরি করল। প্রশিক্ষক জায়োর মাঝল দাঁড়াবল এবং চিৎকার 
করবল “সবুজ” (যাও) অথবা “োে” (থামো) অথবা 
“হেুদ” ধীরল চোর জন্য। প্রশিক্ষকদলর নির্দলশাবেী 
শোনার সাথল সাথল  শিক্ষার্থীদলর অতিক্রম করতল হবল 
এবং অপর পক্ষলর পক্ষলর প্রথমজন জিতবল। “োে” 
চিৎকার করার সময় যদি তারা তাড়াতাড়ি না থামল তবল সলই 
শিক্ষার্থীদলর আবার োইন শুরু করতল ফিরল যলতল হবল। 
দ্রষ্টব্য: স্থানীয় ভাষায় রঙেুেি অনুবাদ করতল পারল। 

ফ ্ে িপ ডলক
ভারসাম্য 
শিক্ষার্থীরা েোে করল দাঁড়াবল বোর্ডিেুেো তাদলর 
পায়লর আঙুেলর উপর উপর নীচ করল ফ্েিপড করল 
রাখবল। তিন পর্যন্ত েুণল সবাই বোর্ড উে্টল 
োফিয়ল পড়বল এবং উপরলর দিকল অবতরণ করবল। 
যতক্ষণ পর্যন্ত সবাই না পড়ল যলয়ল োফাতল পারবল 
ততক্ষণ পর্যন্ত খলো চেবল। নতুনদলর জন্য এটি 
একটি ভােো খলো। 
- প্রিমো পজিশনল শুরু করলও একই খলো খলো যায়। 

ট ্ র লন/ রলেোড ় ি  েলম
আত্মবিশ্বাস.দেেত কাজ. জড়তা ভাঙা.
কয়লকটি বোর্ড সজ্জিত করল শিক্ষার্থীদলর বসাও এবং 
প্রত্যলকল সামনলর জনকল ধরল রাখবল। সবার সামনল যল বসবল 
সল প্রশিক্ষকলর হাত ধরতল পারল অথবা একটি দড়ি বা রসি 
ধরল রাখতল পারল। প্রশিক্ষক ধীরল ধীরল ে্রুপকল টানবল এবং 
বিভিন্ন দিকল নিয়ল যাবল। যখন স্কলটবোর্ডারদলর চলইন 
ভলঙল যাবল তখন তাদলর থামিয়ল প্রশিক্ষক যায়ো পরিবর্তন 
করল দিবল এবং আবারও শুরু করবল। প্রশিক্ষকও তার জায়ো 
পরিবর্তন করতল পারল মাঝ পথল এবং শলষলরজনকল সামনল 
নিয়ল আসতল পারল অথবা সবারই জায়ো পরিবর্তন করতল 
পারল।    

স্কলটবোর্ডল েলমস খলেল স্কলট শলখা বলশী আনন্দদায়ক। এটি নতুন স্কলটারদলর 
বোর্ড নিয়ন্ত্রনল রাখা, ভারসাম্য বজায় রাখা এবং স্কলটপার্কল অন্যদলর প্রতি 
খলয়াে রাখা শিখতল সাহায্য করল। আর পরবর্তীতল এটি পড়ল যাওয়া বা আঘাত পাওয়া 
থলকল রক্ষা করল। স্কলট েলমস খলোর আরো অন্যান্য সুবিধােুেোর মধ্যল রয়লছল :    

- কোনরকম দুশ্চিন্তা ছাড়াই স্কলটলর নতুন কৌশে রপ্ত করা ও চর্চা করা যায়। 
- অংশে্রহণকারীদলর মাঝল স্কলট কৌশে ছাড়াও সহযোেিতা, টিম ওয়ার্ক এবং    
  সৃজনশীেতার মত েুণাবেী তৈরি হয়। 
- সাধারণ কনক্রিটলর জায়োকলও অনলক বলশী চ্যােলঞ্জিং এবং মজাদার করল তুেতল  
  পারল েলমস েুেো  
- অনলক েলম আছল যলেুেো যলকোন েলভলেলর স্কলটবোর্ডাররা খলেতল পারল এবং  
  এতল করল তারা একসাথল মিেল খলোর অভিজ্ঞতাও হয়। 
- খলোেুেো বলশ উদ্দীপনা যোোয় এবং সহজলই ১০-১৫ মিনিটলর একটি স্কলট   
  েলসন সম্পন্ন হয়ল যায়। 

নিচল ২০ এর অধিক স্কলট েলমসলর ধারণা দলওয়া হে যলেুেো স্কলটবোর্ডিং এর 
সাথল সম্পৃক্ত। কী ধরণলর দক্ষতার প্রয়োজন তাও চিহ্নিত করা আছল। তুমি যদি 
আরো আইডিয়া দিতল চাও তাহেল সলেুেো পাঠাও goodpush@skateistan.org 
এই ইমলইে ঠিকানায়!  



বে খলো
ভারসাম্য. সহযোেিতা
শিক্ষার্থীরা স্কলটবোর্ডল যাবল  এবং একল অপরলর মুখোমুখি জোড়ায় 
জোড়ায় থাকবল। একজোড়া শিক্ষার্থীর মধ্যল একটি বে থাক্বল 
(পর্যাপ্ত বে না থাকেল  হলেমলট বা প্যাড ব্যবহার করতল পারলবল 
বেলর পরিবর্তল) শিক্ষার্থীরা স্কলটবোর্ডল ঘুরল বলড়ানোর সময় বেটি 
নিজলদলর মধ্যল পাস করার চলষ্টা করবল।
- খলো আরও কঠিন করল তুেতল : প্রতিটি শিক্ষার্থীর  কাছল একটি 
বে রয়লছল এবং তাদলর একই সাথল নিজলরদলর মধ্যল বে  আদান-প্রদান 
করতল হবল ।

পুেিশ এবং ডাকাত
সহযোেিতা. তৎপরতা
স্কলটপার্ক জুড়ল এেোমলেোভাবল ১০-২০ টা কোণ / পাইেন সলট আপ 
করো (র ্যাম্প এবং ফ্ে্যাটল)। শিক্ষার্থীদলর ২ টি দেল বিভক্ত করা হবল, 
পুেিশ এবং ডাকাত। প্রশিক্ষকরা একটি হুইসলে বাজাবল এবং ডাকাতরা 
কোণেুেো সোজা করার চলষ্টা করল স্কলট করবল ,  তখন পুেিশরা তাদলর 
পিছন থলকল আটকানোর চলষ্টা করবল । ৫-১০ মিনিটলর পরল প্রশিক্ষক 
হুইসলেটি বাজাবল এবং সমস্ত স্কলটারেুেি আর কোণেুেো স্পর্শ না করল 
থামতল হবল। প্রশিক্ষককল রলফারি হতল হবল  এবং নিশ্চিত হতল হবল , যল 
কলউ কোণেুেো আর সোজা না করল । এইবার কোণ েণনা করবল এবং দলখবল  
কাদলর পক্ষল কোণ বলশী রয়লছল, তারাই েলমটি জিতলছল। প্রথম রাউন্ডলর পরল, 
দেেুেি ভূমিকা পাে্টল এবং আবার খলেবল (ডাকাত হওয়া প্রত্যলকলই পছন্দ 
করল!)। দ্রষ্টব্য: কোণ না থাকেল  বোতেও ব্যবহার করতল পারবল ।

ফ্রোজলন ট্যাে
বোর্ড নিয়ন্ত্রণ. দেবদ্ধ কাজ
প্রশিক্ষকেণদলর খলোটি পরিচােনা করতল হবল  এবং যখন কোনও 
শিক্ষার্থীকল  ট্যাে করা হবল, তখন সল বোর্ডল বরফ (দাঁড়িয়ল) হয়ল 
যাবল  এবং একটি বাহু সোজা করল ধরল রাখবল । তারা কলবে তখনই 
শীতে হতল পারল যদি অন্য ছাত্র তাদলর হাতলর নিচল দিয়ল স্কলট করবল 
এবং যদি শিক্ষার্থীরা একল অপরকল সহায়তা না করেল, ট্যাোররা আরও 
দ্রুত জিতল যাবল। এই েলমটি ১০ মিনিট   অথবা সমস্ত শিক্ষার্থী ট্যাে 
হওয়া পর্যন্ত স্থায়ী হতল পারল।

ড্যাব ট্যাে
আটকানো বাহুতল শীতে না হওয়া অব্দি  তারা একটি “ড্যাব পোজ” 
করতল পারল।  ট্যাোরদলর “ড্যাবার” বো যলতল পারল।

দূরল রাখা
েতি. বোর্ড নিয়ন্ত্রণ. জড়তা ভাঙা
প্রশিক্ষকরা নিজলরাই এইখানল খলেবল এবং তারা শিক্ষার্থীদলর কাছ থলকল 
স্কলট করল দূরল সরল যাবল, েলমলর মূে বিষয় হে স্কলটবোর্ডল থাকাকােীন 
শিক্ষার্থীরা প্রশিক্ষককল ধরা। কোনও প্রশিক্ষক ধরা পড়েল, অন্য একজন 
প্রশিক্ষকলর নাম (বা ক্োসলর দ্রুততম স্কলটারলর নাম) ডাকা হবল  এবং 
শিক্ষার্থীরা তখন তাকল ধরবল ।

বিড়াে ও ইঁদুর
ধাক্কা. ঘোরা. েতি
২-৩ জন অংশে্রহণকারী হবল “বিড়াে” এবং 
বাকি অংশে্রহণকারীরা হবল ইঁদুর। বিড়াে 
স্কলটবোর্ডল ইদুরদলর তাড়া করবল । একবার 
ট্যাে করা ইঁদুরদলর স্কলটিং বন্ধ করতল হবল। 
পুশ সুইচ তৈরি করল এটিকল আরও কঠিন করল 
তোো যায় বিড়ােদলর জন্য।

চোখ বাধা খলো
সহানুভূতি. বোর্ড নিয়ন্ত্রণ
শিক্ষার্থীরা জোড়ায় বিভক্ত হবল, একজন শিক্ষার্থী 
খলোয় অন্ধ হিসাবল থাকবল (চোখলর চারপাশল কাপড়লর 
টুকরো দিয়ল বাধা হবল)। চোখ বাধা শিক্ষার্থী বোর্ডল 
দাঁড়িয়ল এবং চোফলরা করার চলষ্টা করবল, এবং তার বন্ধু 
, তাকল আশলপাশল ঘোরাফলরা করতল  সাহায্য করবল যতল 
সল অন্য কারোও সাথল আঘাত না পায়, যদি সল খলোয় 
নতুন হয় তাহেল চোখ বাঁধা শিক্ষার্থীকল ভারসাম্য বজায় 
রাখতল এবং বোর্ডল থাকতল সহায়তা করবল।   

ক্রাবওয়াক রলস
বোর্ড কন্ট্রোে
নিশ্চিত হয়ল নাও, যল সমস্ত শিক্ষার্থীরা প্রথমল 
তাদলর বোর্ডেুেিতল ক্র্যাবওয়াক করতল পারল, তবল 
তারা জোড়া হিসাবল, রিেল রলস হিসাবল অথবা পুরো 
ক্োসলর সাথল শুরুতলই রলস করতল পারল। 



সার্কলে রলস
েতি. কারভিং
ছাত্ররা তাদলর বোর্ডেুেোর উপর প্রাইমো 
অবস্থানল একটি বৃত্তল আকারল দাঁড়ায় । প্রশিক্ষক 
দুটি ছাত্রকল একল অপরলর পাশল দাঁড় করায় বৃত্ত 
ঘিরল দৌড়ানোর জন্য এবং যল প্রথমল ফিরল আসবল 
নিজলর আেলর জায়োয় সলই প্রথম হবল।  ৩-২-১ 
েণনার পর শিক্ষার্থীরা তাদলর বোর্ডেুেি তুেল নিয়ল 
রলস শুরু করল। দ্রষ্টব্য: খলো আরও কঠিন করার 
জন্য জায়োইয় ফিরল আসার পরল ,  তাদলর বোর্ডল 
প্রিমোতল দাঁড়িয়ল , বোর্ড নিচল ফ্েিপ করল উপরল 
দাঁড়াতল হবল। 

স ্কলটবোর ্ডল খলোধ ুে া
বোর্ড নিয়ন্ত্রণ
স্কলটবোর্ড চাোনোর সময় স্কলটপার্কল  
কীভাবল খলেতল হয়? তা শিক্ষার্থীরা ইতিমধ্যল 
জানল এমন অন্যান্য খলোেুেির সাথল খাপ 
খাইয়ল নিতল পারবল । উদাহরণ: স্কলটবোর্ড 
সকার, স্কলটবোর্ড ব্যাডমিন্টন, স্কলটবোর্ড 
মিনি েে্ফ, স্কলট হকি!

েিম্বো
ভারসাম্য. বোর্ড নিয়ন্ত্রণ
শিক্ষার্থীরা তাদলর স্কলটবোর্ডল চড়ার সময় নীচল দিয়ল  
যাওয়ার জন্য দুটি ব্যক্তির বুকলর উচ্চতায় প্রায় ১০ 
মিটার দূরল একটি োইন তৈরি করল। স্ট্রিং ধারণ করল 
স্ট্রিংটি ধরল থাকা েোকলরা আস্তল আস্তল এটিকল কম 
করল দলয় যল কারা সর্বনিম্ন স্তম্ভ করতল পারল, যলমন 
ঘূর্ণায়মান অবস্থায় “কফিন” অবস্থানল চেল যায়। 
দ্রষ্টব্য: নীচ দিয়ল  যাওয়ার জন্য একটি স্কলটবোর্ডও 
ধরল রাখতল পারল, তবল স্ট্রিংই ভােো !

হ িপ ্প ি  জাম ্প
স্ট্রিংটি ব্যবহার করল, শিক্ষার্থীরা দৌড়ল োফ 
দিয়ল  উঠার আেল তাদলর বোর্ড নীচল চেল যাবল। 
প্রতিটি সফে োফানোর পরল স্ট্রিং উত্থাপিত হবল। 
অভিজ্ঞদলর  জন্য বডি ভলরিয়ােেুেি  যুক্ত করা 
যলতল পারল।

নলত াকল অন ুসরণ কর া
সৃজনশীেতা. প্রবাহ
কলউ  স্কলটপার্কল সবার আেল 
থলকল েিড দিবল  এবং অন্য সবাই 
অনুসরণ করবল  (ক্র্যাশ হওয়া এড়াতল 
অংশে্রহণকারীদলর সংখ্যা স্কলটপার্কলর 
আকারলর উপর নির্ভর করল!)

র িেল রলস
েতি. প্রযুক্তিেত দক্ষতা. দেবদ্ধভাবল সম্পাদিত কর্ম
সাধারণ রিেল রলসলর মতো (স্কলটবোর্ড বাদল!) দুটি সমান 
দে থাকবল, প্রতিটি দেলর সাথল স্কলটলর ক্ষলত্রলর বিপরীত 
প্রান্তল একটি োইনল থাকবল একল অপরলর মুখোমুখি। 
দেেুেি অপর পক্ষলর সতীর্থদলর সাথল প্রতিযোেিতা 
করবল এবং দেলর সতীর্থদলর দৌড়লর আেল অন্য পক্ষলর  
সাথল হাইফাইভ(হাত মিোনো) দিতল হবল যতক্ষণ না 
দেলর সদস্যরা যায় এবং একটি দে জিততল না পারল।

- খলোকল কঠিন করা: বাঁধা প্রদানকারী বস্তু যলমন কোণ যার 
আশলপাশল তারা টিক ট্যাক করবল, র্যাম্প যার মধ্যল দিয়ল যাবল, 
স্টিক যা দিয়ল অেি ওভার করবল, একটি বে ও চামচ, কস্টিউম 
পরিবর্তন ইত্যাদি।

কৌশে আবিষ ্ক ার  কর া
সৃজনশীেতা
শিক্ষার্থীদলর ৩-৫ ে্রুপল ভাে কর । ৫-১০ মিনিটলর 
সময়সীমার মধ্যল প্রতিটি ে্রুপ তাদলর নিজস্ব কৌশে 
আবিষ্কার করার চলষ্টা করবল। সময়সীমা শলষ হওয়ার 
পরল তারা তাদলর ধারণােুেি অন্যদলর সাথল ভাে করল নিবল 
এবং তৈরি করা প্রতিটি কৌশে চলষ্টা করবল। তদলর  
সৃজনশীেতা বিকাশলর চলষ্টা করতল হবল এবং স্কলটপার্কলর 
ভলতরকার প্রতিবন্ধকতা েুেো ব্যবহাত করার চলষ্টা করতল 
হবল। দ্রষ্টব্য: কৌশেেুেি কখনই করা হয়নি এমন হতল 
হবল, শিক্ষার্থীদলর জন্য নতুন হতল হবল এইটাই মুখ্য। 

েলম অফ এস.কল .এ .ট ি .ই
স ৃজনশীেতা .  প ্ রয ুক ্ত িেত দক ্ষতা
(মধ্যবর্তী / উন্নত স্তরলর) ২-৬ জনলর জন্য আদর্শ। 
একজন একটি কৌশে দিয়ল শুরু করবল, যদি তারা কৌশেটি দিয়ল  
অবতরণ করল তবল অন্য সকেকল অবশ্যই একই কৌশেটি 
করতল হবল, যারা অবতরণ করবল না তারা একটা েলটার পাবল, 
প্রথম েলটার : এস ।  কলউ যদি কৌশেটি অবতরণ না করল 
তবল পরবর্তী ব্যক্তির পাো। খলেোয়াড়রা ৫ টি কৌশে ব্যর্থ 
হয়ল এসকলটিই শব্দটিতল পৌঁছানোর পর বাদ হয়ল যাবল। শলষ 
ব্যাক্তি জয়ী হিসাবল বিবলচিত হবল।

কোণ-ট াওয ় া র র িেল রলস
েতি. সহযোেিতা
এই েলমটি দুটি ে্রুপল 
খলেবল এবং কিছু 
কোণ প্রয়োজন যা 
একল অপরলর শীর্ষল 
ভারসাম্যপূর্ণ হতল 
পারল। প্রতিটি ব্যক্তি 
স্কলটপার্কলর একপাশ 
থলকল অন্য দিকল স্কলট 
করল এবং শলষল তাদলর 
সতীর্থদলর ট্যাে করতল ফিরল 
যাওয়ার আেল টাওয়ারল তাদলর 
কোণটা রাখবল । যল দেটি তাদলর 
সমস্ত কোণ স্তূপাকারল রাখবল 
এবং আবার োইনল ফিরল আসবল 
তারাই জয়ী।
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