Aims of Tacpac:
All students will: Interact with familiar people (eg: smiling,
turning, giving eye contact/vocalising).
Some students will: Express likes and dislikes through expression
and actions.
Few students will: Respond in different ways to resources.

Instructions: Complete this Tacpac at least once per week and repeat this
weekly. It should be done in a distraction free environment (if possible) and a
different piece of music accompanies each item/action – click the link and play
the music for around 3 – 5 mins for each step. If you can’t get the exact items
just substitute them with something similar.

Africa Tacpac

1.

Jungle - Stroking with leaves (any

sort – palm, fern, grasses etc.)

https://www.youtube.com/watch?v=-IAfg_Iy7n8

2. Elephant – rough sandpaper or
material/leather on hands and feet.

https://www.youtube.com/watch?v=Hjx-S-6U9k0

3. Desert – Sprinkle sand on feet.

https://www.youtube.com/watch?v=Je-4Okke4BE

4. Waterfall – pour water over hands
and/or feet (or spray or sprinkle)

https://www.youtube.com/watch?v=qBw1k_4bDVY

https://www.youtube.com/watch?v=h4war7sLnuQ

5. African Mask – light covering over

6. Mango – Feel and smell a mango or

face e.g. chiffon or silk.

any other soft fruit.

https://www.youtube.com/watch?v=YtrouhSprzA&list=RDQMtzHUvuWxB2o&start_radio=1

7. Relax – with incense sticks or
scented candle (if no medical contraindications).

https://www.youtube.com/watch?v=gcgPRmLPPqw

Bengali translation of Africa Tacpac

আফ্রিকা ট্যাকপ্যাককর বাাংলা অনুবাদ
Āphrikā ṭyākapyākēra bānlā anubāda
ট্যাকপ্যাককর লক্ষ্য:
সমস্ত ফ্রিক্ষ্ার্থী করকব: প্ফ্ররফ্রিত বযক্তিকদর সাকর্থ আলাপ্িাফ্ররতা (যেমন: হাফ্রস, ঘুফ্ররক়ে যদও়ো, যিাকের যোগাকোগ
যদও়ো / য াকালাইক্ত াং)।
ফ্রকছু ফ্রিক্ষ্ার্থী করকব: এক্সকেিন এবাং ক্তি়োকলাকপ্র মাধ্যকম প্ছন্দ এবাং অপ্ছন্দ েকাি ককর
অল্প সাংেযক ফ্রিক্ষ্ার্থীই হকবন: ফ্রবফ্র ন্ন সাংস্থা়ে সম্পকদর েফ্রত সাডা ফ্রদন।

ফ্রনকদেিাবলী: েফ্রত সপ্তাকহ একবার এই ট্যাকপ্যাকটট্ সম্পূর্ েকরুন এবাং এই সাপ্তাফ্রহক প্ুনরাবৃফ্রি করুন। এটট্ একটট্
ফ্রবডম্বনা মুি প্ফ্ররকবকি করা উফ্রিত (েফ্রদ সম্ভব হ়ে) এবাং েফ্রতটট্ আইকট্ম / ক্তি়োটট্র সাকর্থ সাংগীত একটট্ আলাদা
ট্ুককরা র্থাকক - ফ্রলঙ্কটট্ ফ্রিক করুন এবাং েফ্রতটট্ প্দকক্ষ্কপ্র নয ো়ে 3 - 5 ফ্রমফ্রনকট্র নয সঙ্গীত যেলুন। আপ্ফ্রন
েফ্রদ সটিক আইকট্মগুফ্রল না প্ান তকব যকবল তাকদর অনুরূপ্ ফ্রকছু ফ্রদক়ে ফ্রবকল্প করুন।
আফ্রিকা ট্যাকপ্যাক
Ṭyākapyākēra lakṣya:
Samasta śikṣārthī karabē: Paricita byaktidēra sāthē ālāpacāritā (yēmana: Hāsi, ghuriẏē dē'ōẏā,
cōkhēra yōgāyōga dē'ōẏā/ bhōkālā'ijiṁ).
Kichu śikṣārthī karabē: Ēksaprēśana ēbaṁ kriẏākalāpēra mādhyamē pachanda ēbaṁ apachanda prakāśa
karē
alpa saṅkhyaka śikṣārthī'i habēna: Bibhinna sansthāẏa sampadēra prati sāṛā dina.

Nirdēśābalī: Prati saptāhē ēkabāra ē'i ṭyākapyākaṭi sampūrṇa karuna ēbaṁ ē'i sāptāhika punarābr̥tti
karuna. Ēṭi ēkaṭi biṛambanā mukta paribēśē karā ucita (yadi sambhaba haẏa) ēbaṁ pratiṭi ā'iṭēma/
kriẏāṭira sāthē saṅgīta ēkaṭi ālādā ṭukarō thākē - liṅkaṭi klika karuna ēbaṁ pratiṭi padakṣēpēra jan'ya
prāẏa 3 - 5 miniṭēra jan'ya saṅgīta khēluna. Āpani yadi saṭhika ā'iṭēmaguli nā pāna tabē kēbala tādēra
anurūpa kichu diẏē bikalpa karuna.
Āphrikā ṭyākapyāka

Africa Tacpac

. হাফ্রত - হাত এবাং প্াক়ে রুক্ষ্ সযান্ডকপ্প্ার বা উপ্াদান /

ঙ্গল - প্াতা ফ্রদক়ে যরাফ্রকাং (যে যকানও ধ্রকর্র -

িামডা

যে র
ু , ফান, ে ঘাস ইতযাফ্রদ)

2. Hāti - hāta ēbaṁ pāẏē rukṣa syānḍapēpāra bā

Jaṅgala - pātā diẏē sṭrōkiṁ (yē kōna'ō

upādāna/ cāmaṛā

dharaṇēra - khējura, phārna, ghāsa ityādi)

https://www.youtube.com/watch?v=-IAfg_Iy7n8
https://www.youtube.com/watch?v=Hjx-S-6U9k0

হাফ্রত - হাত এবাং প্াক়ে রাস্তা সযান্ডকপ্প্ার বা

া়েগা / িামডা

২.হফ্রত - হতা ēবাṁ প্ুক রুফ্রক়ো সা়োনাপ্াপ্পারা ব ā উপ্দান / িমṛā
. Hāti - hāta ēbaṁ pāẏē rāstā syānḍapēpāra bā jāẏagā/ cāmaṛā
2.Hati - hatā ēbāṁ puka rukiẏā sāẏānāpāppārā ba ā upadāna/
camaṛā

https://www.youtube.com/watch?v=Je-4Okke4BE

লেপ্াত - হাত এবাং / বা প্াক়ে

ল pourাালা (বা

যে বা ফ্রছটট্ক়ে ফ্রদন)
Jalaprapāta - hāta ēbaṁ/ bā pāẏē jala pourālā
(bā sprē bā chiṭiẏē dina)

https://www.youtube.com/watch?v=qBw1k_4bDVY

https://www.youtube.com/watch?v=h4war7sLnuQ
৫. আফ্রিকান মাস্ক - হালকা coveringাাকা মুে

Mang. আম - একটট্ আকমর বা অনয যকানও নরম

ফ্রিফন বা ফ্রসল্ক

ফল অনু ব করুন এবাং গন্ধ প্ান।

5. Āphrikāna māska - hālakā coveringākā

Mang. Āma - ēkaṭi āmēra bā an'ya kōna'ō

mukha śiphana bā silka

narama phala anubhaba karuna ēbaṁ gandha
pāna.

https://www.youtube.com/watch?v=YtrouhSprzA&list=RDQMtzHUvuWxB2o&start_radio=1

7. আরাম করুন - ধ্ূকপ্র কাটি বা সুগন্ধেুি
যমামবাফ্রত সহ (েফ্রদ যকানও যমফ্রিককল
contraindication না র্থাকক)।
7. Ārāma karuna - dhūpēra kāṭhi bā
sugandhayukta mōmabāti saha (yadi kōna'ō
mēḍikēla contraindication nā thākē).

https://www.youtube.com/watch?v=gcgPRmLPPqw

