शंसेचे वतुळ
ही अॅ ट हीट कोण क

शकतं?

सवाना

ही अॅ ट हीट तु ही के हा क

शकता?

असं काहीही नाही. तुम यातला चांगल
ु पणा कवा दयाळू वभाव आजमव यासाठ कोणतीही
वेळ ही यो यच हणावी लागेल.

ही अॅ ट हीट तु हाला कशा कारे मदत करेल?
सोशल ड ट संग या नयमांमुळे आपण एकमेकांपासून अंतर राखून असलो तरीही यामुळे
आपलेपणाची भावना वृ गत होईल.
आप या कुटुं बीयांचं आप यावर जीवापाड ेम आहे आ ण आप या म ांना आपलं खूप
कौतुक आहे याची येकाला जाणीव होईल.
आप या ना यांम ये सकारा मकता येईल.
आपण कोणासाठ तरी मू यवान आ ण कमती आहोत ही भावना वाढ यास मदत होईल.
हा खेळ आ ण तु हाला मळणा या नवनवीन काॅ लमट् समुळे आप या मनः थतीवर झालेला
प रणाम तु हाला च कत करणारा असेल.

काय सा ह य लागेल?
काॅ लमट् स आ ण क णेने भरलेलं मन
कुटुं बीय/ म
तुमचे कुटुं बीय कवा म तुम यापासून र असतील तर फोन, काॅ युटर,
आ ण इंटरनेट कने शन

हे तु ही कसे कराल?
कुटुं बीय कवा म ांना गोल क न आ ण पाय पस न बसायला सांगा
खेळाला सु वात करणारी
करेल.

गोलातील कोण याही सद याला नवडू न याची/ तची तुती

एकदा काॅ लमट मळा यानंतर एक पाय मडू न स या पायावर ठे वा जेणेक न तु हाला
काॅ लमट मळाली आहे हे सवा या ल ात राहील.
जोपयत सवाना काॅ लमट् स मळणार नाहीत तोपयत हा खेळ चालू ठे वा.
समजा तुमचे म कवा कुटुं बीय याच घरात नसतील कवा तुम यापासून लांब असतील तर
तु ही काईप कवा झूम वाप न हा खेळ ह युअलीदे खील खेळू शकता.
खेळात भाग घेणा यांना बा प कवा स दयापे ा इतर गो ी कवा वभावगुणांव न
काॅ लमट् स दे यासाठ वृ के यास खेळ ख या अथाने रंगतदार आ ण अथपूण होईल.

