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ਇਹ ਵਕਤਾਬਚਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਮਾਵਿਆਂ, ਸੰਭਾਲਕਾਂ ਅਤੇ 
ਬੱਵਚਆਂ ਦੇ ਿਵਰਿਾਰਾਂ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਵਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਮਹੱਤਿਿੂਰਣ ਵਸੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕਵਰਆਿਾਂ ਜੋ ਘਰ 
ਵਿੱਚ ਿਾਿਰਦੀਆਂ ਹਨ ਨਾਲ ਭਵਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਿਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ 
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਲਈ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਾਂ ਦੀ ਿਧੀਆ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 
ਕਰਨ ਲਈ ਮਦਦ ਿਜੋਂ ਵਤਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਿਈਆਂ ਹਨ। 

ਆਿਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਹਸਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਅਕਤੀਿਤ 
ਿ੍ਰਤੀਵਕਵਰਆਿਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕਰੋ। 
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ਸਾਖਰਤਾ 
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਸਾਖਰਤਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾਿਾਂ 
ਨੰੂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ

ਸਾਖਰਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨ, ਬੋਲਣ, ਿੜ੍ਨ, ਵਲਖਣ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ-ਜੋੜ (spelling) 
ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਿਨਾਿਾਂ, ਇਹ ਵਖਆਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੰੂ 
ਸੰਚਾਵਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਿਾਲੇ ਅਤੇ ਵਲਖਤੀ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਰਥ ਬਣਾਉਣ ਦੀ 
ਸਮਰੱਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
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ਬੋਲਣਾ ਅਤੇ ਸੁਣਨਾ

ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਿੁਣਨ ਦੇ ਿੁਨਰ ਿਕੂਲ ਸਿੱਿ ਤੁਿਾਡੇ ਬੱਿੇ ਦੀ ਸਿਿਲਾਈ ਦੀ ਬੁਸਨਆਦ 
ਬਣਾਉਂਦੇ ਿਨ। ਇਿ ਿੁਨਰ ਬੱਿੇ ਨੰੂ ਦੂਸਜਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ, ਦੋਿਤੀਆਂ 
ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਿਕੂਲ ਦੀਆਂ ਿਰਗਰਮੀਆਂ ਸਿੱਿ ਸਿਿਾ ਲੈਣ ਸਿੱਿ ਮਦਦ ਕਰਦੇ 
ਿਨ।

ਜੇ ਤੁਿੀਂ ਘਰ ਸਿੱਿ ਅੰਗ੍ੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਕੋਈ ਿੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਿੋ ਤਾਂ ਇਿ 
ਮਿੱਤਿਪੂਰਣ ਿੈ ਸਕ ਤੁਿੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਿੇ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਘਰ ਸਿੱਿ ਬੋਲਣ ਿਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ 
ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ ਸਿੱਿ ਿਿਾਇਤਾ ਕਰੋ।.
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ਆਿਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ

• ਆਿਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਬਿੁਤ ਿਾਰੇ ਸਿਸਸ਼ਆ ਬਾਰੇ ਿੱਲ ਕਰ,ੋ ਉਦਾਿਰਣ ਲਈ ਉਨ੍ਾਂ ਸਿਸਸ਼ਆਂ 
ਬਾਰੇ ਜੋ ਿਰ ਰੋਜ਼ ਿਾਪਰਦੇ ਿਨ।

• ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ੋਆਪਣੇ ਿਸਭਆਿਾਰ ਸਿੱਿੋਂ, ਤੁਿਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਿਾਡੇ 
ਬੱਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਾਣੀਆਂ।

• ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਿੱਲ ਜਾਂ ਿਰਣਨ ਸਜਿੇਂ ਉਿ ਿਾਪਰ ਰਿੀਆਂ ਿਨ, ਉਦਾਿਰਣ ਿਜੋਂ, “ਅਿੀਂ 
ਅੱਜ ਤੁਰ ਕੇ ਿਕੂਲ ਜਾਿਾਂਗੇ ਅਤੇ ਪਾਰਕ ਸਿੱਿੋਂ ਦੀ ਲੰਘਾਂਗੇ।”

• ਆਿਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਿੱਲ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਂ ਨੰੂ ਿਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕਰ।ੋ ਗੱਲਬਾਤ 
ਿੁਣਨ ਅਤੇ ਗਲਬਾਤ ਿਮੇਂ ਦਿਲ ਦੇਣ (interact) ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਸਦਿਾਓ।

• ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਿਮੇਂ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਿਾਡੇ ਬੱਿੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਿੋ ਤਾਂ ਉਿ 
ਿ੍ਰਸ਼ਨ ਿੁਛ ੋਸਜਿ ਲਈ ਸਿਰਫ ਿਾਂ ਜਾਂ ਸਕਿੇ ਜਿਾਬ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਿੀਂ ਿੁੰਦੀ। ਉਦਾਿਰਣ 
ਿਜੋਂ, “ਤੁਿੀਂ ਅੱਜ ਿਕੂਲ ਸਿੱਿ ਕੀ ਕੀਤਾ?”

• ਉਿ ਪ੍ਸ਼ਨ ਿਰਤੋ ਜੋ ਵਕਿੇਂ ਜਾਂ ਵਕਉਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਿਰਣ ਿਜੋਂ, “ਤੁਿਾਨੂੰ 
ਪਾਰਕ ਸਿੱਿ ਸਕਨ੍ੇਂ  ਪੰਛੀ ਸਦੱਿਦੇ ਿਨ?”

• ਪ੍ਸ਼ਨ ਪੁਛਣ ਿਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਜਿਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਵਦਓ।

• ਿਲਬਾਤ ਨੰੂ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਬਣਾਓ। ਅਜੀਬ ਕਿਾਣੀਆਂ ਬਣਾਓ, ਆਪਣੇ ਬੱਿੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ 
ਅਤੇ ਗਾਓ।
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ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ

• ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਾਓ। ਉਿ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੋ ਕਿਾਣੀ ਦੇ ਆਰੰਭ, ਮੱਧ ਅਤੇ ਅੰਤ 
ਸਿੱਿ ਿੋਇਆ।

• ਪੜ੍ਨ ਬਾਅਦ, ਿਾਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਿੱਲ ਕਰ ੋਜਾਂ ਤੁਿਾਡੇ ਬੱਿੇ ਲਈ ਸਕਤਾਬ ਦੇ ਮਨਪਿੰਦ ਸਿਿੇ 
ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ।

• ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ੋਸਕ ਸਕਿੇ ਿਮਾਗਮ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਿਮੇਂ ਜਾਂ ਿਕੂਲ ਜਾਣ ਿਮੇਂ ਕੀ ਿੋ ਿਕਦਾ ਿੈ। 
ਿਮਾਗਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੋ ਿੋਇਆ ਉਿ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਿਾਰ ਅਤੇ 
ਭਾਿਨਾਿਾਂ ਿਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੋ। 

• ਆਪਣੇ ਬੱਿੇ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਤੋਂ ਉਨ੍ਾਂ ਦੀ ਆਿਣੀ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾਉਣ ਸਿੱਿ ਿਿਾਇਤਾ ਕਰੋ। 
ਪ੍ਸ਼ਨ ਪੁਛੋ ਸਜਿੇਂ ਸਕ, “ਕਿਾਣੀ ਸਕਿ ਬਾਰੇ ਿੈ?” “ਕਿਾਣੀ ਸਿੱਿ ਕੌਣ ਿੈ?” “ਕਿਾਣੀ ਸਿੱਿ 
ਕੀ ਿੁੰਦਾ ਿੈ?” 

• ਆਿਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਉਨ੍ਾਂ ਦਾ ਿੂਰਾ ਨਾਮ, ਪਤਾ, ਉਮਰ, ਜਨਮ ਸਦਨ ਅਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਸਿਿਾਓ।

• ਿਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਿਾਡੇ ਬੱਿੇ ਨੰੁ ਪੁਛੋ ਸਕ ਉਨ੍ਾਂ ਦਾ ਸਦਨ ਸਕਿੇਂ ਿੀ ਅਤੇ ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਲਈ ਿੁਛ,ੋ ਉਦਾਿਰਣ ਿਜੋਂ, “ਤੁਿੀਂ ਅਸਜਿਾ ਸਕਉਂ ਮਸਿਿੂਿ ਕੀਤਾ?”  
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ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅੰਿ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਿੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਉਣ ਦੇ 
ਹੁਨਰਾਂ ਲਈ ਵਕਤਾਬਾਂ
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ਸ਼ਬਦ ਵਨਰਮਾਣ

• ਗੱਲ ਕਰਨ ਿਮੇਂ ਿਰਣਨਾਤਮਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰ।ੋ ਜੇ ਤੁਿਾਡਾ ਬੱਿਾ ਕਿੇ, “ਇੱਥੇ ਇੱਕ 
ਕੁੱਤਾ ਿੈ”।ਇੱਕ ਿੇਰਿਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ ਸਜਿੇਂ ਸਕ, “ਇਿ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਸਜਿਾ, ਜੱਤ ਿਾਲਾ ਸਿੱਟਾ 
ਕੁੱਤਾ ਿੈ।”

• ਆਪਣੇ ਬੱਿੇ ਨੰੂ ਨਿੇਂ ਸ਼ਬਦ ਵਸਖਾ ਕ ੇਉਨ੍ਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਉਿਾਰੀ ਕਰੋ।

• ਆਪਣੇ ਬੱਿੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਨ ਿੇਲੇ ਸਕਤਾਬਾਂ ਸਿੱਿ ਿਰਤੇ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਬਾਰੇ ਿੱਲ ਕਰ।ੋ 
ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਬਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਸਿਿਾਰ ਕਰੋ। ਤੁਿੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਿੇਂ, ਸਦਲਿਿਪ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੰੂ 
ਲੱਭਣ ਬਾਰੇ ਿੀ ਗੱਲ ਕਰ ਿਕਦੇ ਿੋ।

• ਇੱਕ ਿਾਕ ਸਿੱਿ ਨਿੇਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਵਭਆਸ ਕਰ।ੋ

• ਘਰ ਦੇ ਆਿ ਪਾਿ ਦੀਆਂ ਿੀਜਾਂ ਲਈ ਲੇਬਲ ਬਣਾਓ।
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ਿੜ੍ਾਈ
ਬੱਚੇ (ਦੂਵਜਆਂ ਿਲੋਂ ) ਿੜ੍ੇ ਜਾਣ, ਦੂਵਜਆਂ ਨਾਲ ਿੜ੍ਨ ਅਤੇ ਆਿਣੇ ਆਿ ਿੜ੍ਨ ਤੋਂ 
ਿੜ੍ਨਾ ਵਸੱਖਦੇ ਹਨ।

ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਿੜ੍ਦੇ ਹੋਏ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ। ਕੱੁਝ ਮੌਵਕਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ ਵਜਿੇਂ ਵਕ 
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਨੰੂ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਵਕਤਾਬਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਨੰੂ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਅਤੇ 
ਸੁਿਰਮਾਰਕੀਟ ਨੰੂ।

ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਿੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਿਰਤੀ ਿਈ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ, ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਖਰਾਂ 
ਦੀਆਂ ਅਿਾਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਿਰਤੀ ਜਾਣ ਿਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਕਤਾਬਾਂ ਿੜ੍ੋ।
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ਆਿਣ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਿੜ੍ੋ

• ਿੜ੍ਨ ਨੰੂ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਅਤੇ ਸਦਲਿਿਪ ਬਣਾਓ। ਬੱਿੇ ਦੂਸਜਆਂ ਨੰੂ ਿੇਿ ਕੇ, ਨਕਲ ਕਰਕੇ ਅਤੇ 
ਉਿਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਨਾ ਸਿੱਿਦੇ ਿਨ।

• ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਉਹ ਵਕਤਾਬਾਂ ਚੁਣਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਂ ਨੰੂ ਦੁਬਾਰਾ ਿੜ੍ਨ ਲਈ ਵਦਓ ਸਜਨ੍ਾਂ ਸਿੱਿ 
ਉਨ੍ਾਂ ਦੀ ਸਦਲਿਿਪੀ ਿੈ।

• ਪੜ੍ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਸਿਲਾਂ ਵਕਤਾਬ ਬਾਰੇ ਿੱਲ ਕਰ।ੋ ਸਿਰਲੇਿ ਅਤੇ ਕਿਾਣੀ ਸਿੱਿ ਕੀ ਿੋ 
ਿਕਦਾ ਿੈ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। 

• ਤਸਿੀਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ੋਅਤੇ ਉਿ ਸਕਿੇਂ ਕਿਾਣੀ ਨੰੂ ਜੋੜਦੀਆਂ ਿਨ।

• ਪੜ੍ਸਦਆਂ ਿੋਇਆਂ ਆਿਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਕਹਾਣੀ ਬਾਰੇ ਸਿਾਲ ਿੁਛ ੋਸਜਿੇਂ ਸਕ, “ਤੁਿਾਡਾ ਕੀ 
ਸਿਆਲ ਿੈ ਸਕ ਬਾਅਦ ਸਿੱਿ ਕੀ ਿੋਿੇਗਾ?” “ਤੁਿਾਡਾ ਇਿ ਸਿਆਲ ਸਕਉਂ ਿੈ?” 

• ਪੜ੍ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਾਣੀ ਬਾਰੇ ਿੱਲ ਕਰ।ੋ ਿਿਾਲ ਪੁਛੋ ਸਜਿੇਂ ਸਕ, “ਕਿਾਣੀ ਦਾ ਸਕਿੜਾ 
ਸਿਿਾ ਤੁਿਾਨੂੰ ਸਬਿਤਰ ਲੱਗਾ?” ਜਾਂ “ਕਿਾਣੀ ਸਿੱਿ ਕੀ ਸਦਲਿਿਪ, ਿਿਾਉਣੀ (ਗੱਲ) ਜਾਂ 
ਉਦਾਿੀ ਭਰਪੂਰ ਿੀ?” 

• ਆਪਣੇ ਬੱਿੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਂ ਦੇ ਭਰਾਿਾਂ, ਭੈਣਾਂ ਜਾਂ ਦੋਿਤਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਪਿੰਦ 
ਕਹਾਣੀਆਂ ਿੜ੍ਨ ਲਈ ਿਾਰੀਆਂ ਲਓ।

• ਿੜ੍ਨ ਦੀ ਕਈ ਵਕਸਮਾਂ ਦੀ ਸਮੱਿਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ੋਸਜਿੇਂ ਅਿਬਾਰਾਂ, ਰਿਾਲੇ, ਪੋਿਟਰ, 
ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਿਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦੇ ਨੁਿਿੇ (recipes) ਅਤੇ ਿਰੀਦਦਾਰੀ ਿੂਿੀਆਂ। 
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ਤੁਕਾਂਤਾਂ ਿਾਲੀਆਂ ਅੰਿ੍ਰੇਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਵਕਤਾਬਾਂ 
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ਿੜ੍ਨ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮਨਿਰਚਾਿਾ ਕਰਨਾ

• ਅੰਿ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਾਂ ਵਕਤਾਬਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ ਵਜਨ੍ਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਕਾਂਤ ਜਾਂ ਬੁਝਾਰਤਾਂ ਿਨ।

• ਤੁਕਬੰਦੀ ਿਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਬਾਰੇ ਿੱਲ ਕਰ।ੋ Cat, hat, sat, bat ਸ਼ਬਦ ਉਿ ਿਾਰੀਆਂ 
ਉਦਾਿਰਣਾਂ ਿਨ ਜੋ ਅੰਗ੍ੇਜ਼ੀ ਸਿੱਿ ਤੁਕਾਂਤ ਿਨ ਸਕਉਂਸਕ ਅੰਤ ਸਿੱਿ ਉਨ੍ਾਂ ਿਾਸਰਆਂ ਦੀ 
ਇੱਕੋ ਅਿਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਿੈ।

• ਤੁਕਬੰਦੀ ਿਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ੋਅਤੇ ਅੰਗ੍ੇਜ਼ੀ ਸਿੱਿ ਤੁਕਾਂਤਾਂ ਿਾਲੀਆਂ ਿੇਡਾਂ ਿੇਡੋ। 
ਤੁਕਬੰਦੀ ਿਾਲੇ ਿਾਕ ਬਣਾਓ ਸਜਿੇਂ ਸਕ, “Have you ever seen a snail 
deliver the mail?”
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ਅੱਖਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਿਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡੋ

• ਅੱਖਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਿਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਨਿਰਚਾਿਾ ਕਰ।ੋ ਉਨ੍ਾਂ ਅਿਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਿੁੰਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 
ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਸਦਆਂ ਕੱੁਝ ਮਿੌਲੀਏ ਿਾਕ ਬਣਾਓ।.

• ਜਦੋਂ ਤੁਿੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਿੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ ਰਿੇ ਿੁੰਦੇ ਿੋ, ਉਨ੍ਾਂ ਨੂੰ ਕਿੋ ਸਕ ਉਿ ਉਨ੍ਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਿੱਲ 
ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਸਿਣ ਲਈ ਕਹ ੋਸਜਨ੍ਾਂ ਨੂੰ ਉਿ ਜਾਣਦੇ ਿਨ।

• ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਅਿਾਜ਼ ਨਾਲ ਖੇਡੋ। ਪ੍ਸ਼ਨ ਪੁਛੋ ਸਜਿੇਂ ਸਕ ਤੁਿਾਡਾ ਨਾਮ ਸਕਿ 
ਅਿਾਜ਼ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਿੁੰਦਾ ਿੈ?”  “ਕੀ dad ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਸਿੱਿ ਿੀ ਇਿੀ ਅਿਾਜ਼ ਿੈ?” 
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ਅੰਿ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅੱਖਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਕਤਾਬਾਂ
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ਵਚਤਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਲਖਾਈ
ਆਿਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਵਦਲਚਸਿ ਚੀਜਾਂ ਬਾਰੇ ਵਚਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਲਖਣ ਬਾਰੇ 
ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕਰੋ।

ਆਿਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਉਸ ਵਦਆਂ ਵਚਤਰਾਂ ਅਤੇ ਵਲਖਤ ਬਾਰੇ ਿੱਲ ਕਰਨ ਲਈ 
ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕਰੋ। ਉਨ੍ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਂ ਨੇ ਵਕਸ ਤਰ੍ਾਂ ਉਨ੍ਾਂ ਦੀ 
ਵਚਤਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਵਲਖਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਵਦਲਚਸਿੀ ਵਿਖਾਓ।
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ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਲਖੋ

• ਵਚਤਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਲਖਾਈ ਕਰਵਦਆਂ ਵਦਲਿਰਚਾਿਾ ਕਰ।ੋ ਆਪਣੇ ਬੱਿੇ ਨੰੂ ਉਨ੍ਾਂ ਿੀਜਾਂ 
ਦੇ ਸਿਤਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਸਲਿਣ ਬਾਰੇ ਕਿੋ ਸਜਨ੍ਾ ਨੂੰ ਉਿ ਕਰਨਾ ਿਾਿੁੰਦੇ, ਬਣਾਉਂਣਾ ਜਾਂ 
ਿੇਡਣਾ ਿਾਿੁੰਦੇ ਿਨ।  

• ਆਿਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਉਨ੍ਾਂ ਦੀ ਵਲਖਤ ਬਾਰੇ ਿੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹ।ੋ ਇਿ ਉਨ੍ਾਂ ਿਲੋਂ  ਿਾਿੀਆਂ 
ਲਕੀਰਾਂ, ਅੱਿਰਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਿੋ ਿਕਦੀ ਿੈ।

• ਪੈਟਰਨ (ਸਿਤਰ) ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਲਿਣ ਲਈ ਿੱਖ ਿੱਖ ਸਮੱਿਰੀਆਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰ ੋਸਜਿੇ 
ਿਾਕ, ਕਾਗਜ਼ ਅਤੇ ਪੈਨਿਲਾਂ, ਮਾਰਕਰ ਅਤੇ ਪੈਨ।

• ਆਪਣੇ ਬਿੇ ਨੰੂ ਉਨ੍ਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵਲਖਣ ਲਈ ਕਹ।ੋ ਤੁਿਾਡਾ ਬੱਿਾ ਉਂਨ੍ਾਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 
ਨਾਮ ਸਲਿਣ ਦੀ ਕੋਸਸ਼ਸ਼ ਿੀ ਕਰ ਿਕਦੇ ਿਨ ਸਜਿੜੇ ਉਨ੍ਾਂ ਲਈ ਮਿੱਤਿਪੂਰਣ ਿਨ।

• ਜਦੋਂ ਤੁਿਾਡਾ ਬੱਿਾ ਸਲੱਿਦਾ ਜਾਂ ਸਿਤਰਕਾਰੀ ਕਰਦਾ ਿੈ ਉਿ ਨਾਲ ਵਚਤਰ ਅਤੇ ਅੱਖਰਾਂ 
ਦੀਆਂ ਅਿਾਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਿੱਲ ਕਰ ੋਸਜਿੜੀਆਂ ਉਿ ਸਲੱਿਣ ਦੀ ਕੋਸਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਸਰਿਾ/ਰਿੀ ਿੈ। 

• ਆਿਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਉਸ ਦੀ ਕਲਿਨਾ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਕ ੇਕਿਾਣੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ 
ਉਤਸ਼ਾਸਿਤ ਕਰੋ। ਉਿ ਸਿਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਅੱਿਰ ਸਲੱਿ ਕੇ ਇੱਕ ਕਿਾਣੀ ਦੀ ਸਕਤਾਬ 
ਉਤਪਨ ਕਰ ਿਕਦੇ ਿਨ। 

• ਆਪਣੇ ਬੱਿੇ ਨੰੂ ਉਨ੍ਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਿਰਤੀ ਜਾਣ ਿਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੁਨੇਹੇ ਵਲੱਖਣ ਲਈ 
ਿਮਰਥਨ ਸਦਓ।
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ਵਕਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਲਈ ਵਚਤਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਲਖਾਈ ਕਰਨੀ

• ਆਿਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕਰੋ ਵਕ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਾਸਪੰਗ ਿੂਿੀ ਦਾ ਵਚਤਰ ਬਣਾਏ ਜਾਂ ਵਲਖ,ੇ 
ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਸਰਿਾਰ ਦੇ ਿਿੇਤੇ ਸਿਅਕਤੀ, ਜਾਂ ਉਨ੍ਾਂ ਦੀ ਮਨਪਿੰਦ ਸਕਤਾਬ ਬਾਰੇ।   

• ਇੱਕ ਿੀਤ ਜਾਂ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਉਤਿੰਨ ਕਰ ੇਅਤੇ ਅੱਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਿੇ ਜਾਂ ਉਿ ਗੀਤ ਜਾਂ ਕਸਿਤਾ 
ਨਾਲ ਸਮਲਦਾ ਇੱਕ ਸਿੱਤਰ ਬਣਾਓ।

• ਜਦੋਂ ਉਿ ਉਤਪੰਨ ਕਰ ਰਿੇ ਜਾਂ ਸਲੱਿ ਰਿੇ ਿੁੰਦੇ ਿਨ ਆਿਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਉਸ ਸਿੱਤਰ ਜਾਂ 
ਸਲੱਿਤ ਬਾਰੇ ਿਰਣਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੋ। 

• ਉਨ੍ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਕਿੇ ਦੋਿਤ ਜਾਂ ਪਸਰਿਾਰ ਦੇ ਸਕਿੇ ਮੈਂਬਰ ਨੰੂ ਕੋਈ ਰੌਿਕ, ਮਜਾਕੀ ਜਾਂ 
ਸਦਲਿਿਪ ਿਰਤਾਲਾਪ ਦੇ ਿਾਪਰਨ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਚੱਠੀ ਵਲੱਖਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਸਿਤ ਕਰੋ।

• ਇੱਕ ਵਕਤਾਬਚਾ, ਜਰਨਲ ਜਾਂ ਡਾਇਰੀ ਰੱਖ ੋਸਜਿ ਸਿੱਿ ਤੁਿਾਡਾ ਬੱਿਾ ਿਰ ਰੋਜ਼ ਸਲੱਿ ਜਾਂ 
ਸਿੱਤਰ ਿਕਦਾ ਿੈ।

• ਸਕਿੇ ਜਸ਼ਨ ਜਾਂ ਿਾਿ ਿਾਸਕਆ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਵਨਮੰਤ੍ਰਣ ਬਣਾਓ। 
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ਸੁਨੇਹੀਆਂ ਬਾਰੇ ਿੱਲ ਕਰੋ

• ਆਪਣੇ ਬੱਿੇ ਨੰੂ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਹੋ ਸਜਿੜਾਂ ਉਿ ਭੇਜਣਾ ਿਾਿੁੰਦੇ ਿੋਣ। ਇਿ 
ਇੱਕ ਪੋਿਟਰ ਿੋ ਿਕਦਾ ਿੈ ਸਜਿੇਂ ਸਕ “ਕੁਤੇ ਤੋਂ ਬੱਿੋ”, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਅਸਧਆਪਕ ਨੂੰ ਇੱਕ 
ਸਿੱਠੀ ਸਕ ਉਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਿਾਿੁੰਦੇ ਿਨ।

• ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਿਰਤੇ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰ ੋਸਜਿੜੇ ਤੁਿਾਡੇ ਬੱਿੇ ਦੇ ਿੱਸਭਆਿਾਰ, 
ਤਜੱਰਬੇ ਅਤੇ ਰੁਿੀਆਂ ਦਾ ਸਿਿਾ ਿਨ।

• ਤੁਿਾਡੇ ਬੱਿੇ ਿਲੋਂ  ਸਲਿੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਾਂ ਵਚੱਠੀਆ ਂਜਾਂ ਸਜਿੜੀਆਂ ਤੁਿੀਂ ਇਕੱਸਠਆ ਨੇ 
ਪੜ੍ੀਆਂ ਿਨ ਬਾਰੇ ਿੱਲ ਕਰ।ੋ

• ਗੱਲ ਕਰਨ ਿਮੇਂ, ਆਪਣੇ ਬੱਿੇ ਦਾ ਿਮਰਥਨ ਕਰੋ ਸਕ ਉਹ ਿੂਰੇ ਿਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਿੱਲ 
ਕਰਵਦਆਂ ਕਈ ਤਰ੍ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰ।ੇ
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ਅੰਕ 

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵਿਣਤੀ ਦੇ ਹੁਨਰਾਂ ਨੰੂ 
ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ

ਅੰਕ ਇਿ ਿਮਝਣ ਦੇ ਯੋਗ ਿੋਣ ਸਿੱਿ ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ ਸਕ ਨੰਬਰ ਿਰ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ 
ਿਸਥਤੀਆਂ ਸਿੱਿ ਸਕਿੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਿਨ।

ਅਿੀਂ ਨੰਬਰ ਰੋਜ਼ ਿੇਿਦੇ ਅਤੇ ਿਰਤਦੇ ਿਾਂ। ਪੜ੍ਨ ਿਮੇਂ ਿਫੇ ‘ਤੇ ਨੰਬਰ ਿੁੰਦੇ ਿਨ, 
ਸ਼ਾਡੇ ਮਕਾਨ ਦਾ ਿੀ ਨੰਬਰ ਿੁੰਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਿੀਂ ਕੋਈ ਿੀਜ ਿਰੀਦਦੇ ਿਾਂ ਤਾਂ 
ਅਿੀਂ ਨੰਬਰ ਜੋੜਦੇ ਅਤੇ ਘਟਾਉਂਦੇ ਿਾਂ।  

ਆਪਣੇ ਬੱਿੇ ਦਾ ਸਗਣਤੀ ਪ੍ਤੀ ਿਕਾਰਤਮਕ ਰਿੱਈਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਸਿੱਿ ਿਿਾਈ 
ਿੋਿੋ।

ਆਪਣੀ ਘਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਿ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਿੁਨਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਮਿੱਤਿਪੂਰਣ ਿੈ।
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ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਵਿ ਣਨਾ

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਜੋ ਬੱਿੇ ਸਿਕਿਤ ਕਰਦੇ ਿਨ ਸਗਣਤੀ ਿੁੰਦੀ ਿੈ। ਸਜਿ ਸਿੱਿ 
ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ: 

• ਨੰਬਰਾਂ ਨੰੂ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਠੀਕ ਤਰ੍ਾਂ ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਸਗਣਨਾ

• ਿਿਤੂਆਂ ਨਾਲ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਕਰਨਾ

• ਇਿ ਜਾਣਨਾ ਸਕ ਆਿਰੀ ਸਗਣੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੂਰਨ ਿਿਤੂਆਂ ਦਾ ਜੋੜ ਿੁੰਦਾ ਿੈ।  

ਿਰਤੇ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਅੱਖਰ 

• ਅਗਾਂਿ ਨੂੰ ਸਗਣੋ, ਸਪਛਾਂਿ ਨੰੂ ਸਗਣੋ

• ਅੱਗੇ ਿਾਲਾ ਨੰਬਰ, ਬਾਅਦ ਿਾਲਾ ਨੰਬਰ

• ਿਧੇਰੇ, ਉਿ ਤੋਂ ਘੱਟ

• ਇਿ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਿੁੰਦਾ ਿੈ।
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ਅੰਿ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ

0 zero 1 one 
2  two 3 three
4  four 5 five
6  six 7 seven
8  eight 9 nine

10  ten
 23



ਨੰਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਸੱਖਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕਰਨ ਿਾਲੀਆਂ 
ਿਤੀਵਿਧੀਆਂ 

• ਤੁਿਾਡੇ ਬੱਿੇ ਨੰੂ ਨੰਬਰਾਂ ਅਤੇ ਰਕਮਾਂ ਨੰੂ ਪਸਿਿਾਣਨ ਸਿੱਿ ਿਿਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨੰਬਰਾਂ 
ਅਤੇ ਵਬੰਦੀਆਂ ਿਾਲੀਆਂ ਡਾਈਸਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰ।ੋ ਆਪਣੇ ਬੱਿੇ ਨੰੂ ਪੁਛੋ, “ਡਾਈਿ ਉਪਰ 
ਸਕਨ੍ੀਆਂ ਸਬੰਦੀਆਂ ਿਨ?”

• ਡਾਈਿ ਅਤੇ ਸਗਣਤੀ ਕਰਨ ਿਾਲੀਆਂ ਬੋਰਡ ਖੇਡਾਂ ਇਕੱਠੇ ਖੇਡ।ੋ

• ਿੜ੍ ਕੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ।ੋ ਸਗਣਤੀ, ਰਕਮਾਂ, ਅਤੇ ਸਕਤਾਬ ਸਿੱਿ ਸਦੱਿ ਰਿੇ ਨੰਬਰਾਂ 
ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਸਜਿ ਸਿੱਿ ਿਫੇ ਦੇ ਨੰਬਰ ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ।

• ਸੈਰ ਕਰਨ ਿੇਲੇ ਆਿਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਨੰਬਰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕਹ।ੋ ਆਪਣੇ ਬੱਿੇ ਨੰੂ ਪੁਛੋ, “ਤੁਿੀਂ 
ਸਕਿੜੇ ਨੰਬਰ ਿੇਿ ਿਕਦੇ ਿੋ?” ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ, ਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ਅਤੇ 
ਗਲੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਲਿੇ ਨੰਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ।

• ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਿਰਤੋਂ ਸਿੱਿ ਅਉਣ ਿਾਲੀਆਂ ਿਿਤਾਂ ਸਜਿੇਂ ਘੜ੍ੀਆਂ ਅਤੇ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ਬਾਰੇ 
ਿੱਲ ਕਰ।ੋ ਆਪਣੇ ਬੱਿੇ ਦੀ ਿਿਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਿਾਇਕ ਿੋਣ ਿਾਲੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਯਾਦ 
ਕਰਿਾਓ।
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ਚੀਜਾਂ ਜਾਂ ਵਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵਿਣਤੀ ਨੰੂ ਿਵਹਚਾਣਨਾ

ਵਬੰਦੀਆਂ ਿਾਲੇ ਡਾਈਸ ਦੇ ਿੈਟਰਨ 

ਵਬੰਦੀਆਂ ਿਾਲੇ ਿੈਟਰਨ

3 4

6 6
ਵਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਿੈਟਰਨਜ਼ ਿਾਲੇ ਡੌਮੀਨੋ (Domino)
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ਆਿਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਵਿਣਨਾ

• ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਵਿਣੋ। ਿਧਾਰਨ ਪਕਿਾਨ ਇਕੱਠੇ ਪਕਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਿੇ ਨੰੂ 
ਿਮੱਗਰੀ ਸਗਣਨ ਲਈ ਕਿੋ।

• ਆਿਣੇ ਬੱਚ ੇਨੰੂ ਪਸਰਿਾਰਕ ਖਾਣੇ ਿਾਲਾ ਮੇਜ਼ ਸੈਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ 
ਉਸ਼ਾਵਹਤ ਕਰ।ੋ ਉਨ੍ਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਸਗਣਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੋ, ਅਤੇ ਉਿ ਮੇਜ਼ ਲਈ 
ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ, ਕੱਪ, ਕਾਂਟੇ ਅਤੇ ਿਮਿ ਸਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੋ।

• ਆਿਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਵਿਣੋ ਸਕ ਉਨ੍ਾਂ ਦੀ ਿਕੂਲ ਦੀ ਕਮੀਜ਼ ਦੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਬਟਨ ਸਕਨੇ 
ਿਨ।

• ਆਪਣੇ ਬੱਿੇ ਨੰੂ ਕਿੋ ਸਕ ਉਿ ਵਿਣੇ ਸਕ ਉਿ ਦੇ ਲੰਿ ਬਾਕਿ ਸਿੱਿ ਵਕਨ੍ੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਹਨ।

• ਅਿਾਂਹ ਨੂੰ ਵਿਣੋ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਿਰਤੋਂ ਿਾਲੀਆਂ ਿੀਜਾਂ ਸਜਿੇ ਕਾਰਾਂ, ਮਕਾਨ, ਜੁਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬੈਗ 
ਸਗਣੋ। 

• ਵਿਛਾਹ ਨੰੂ ਵਿਣੋ। (ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ) ਿੇਠਾਂ ਨੰੂ ਜਾਣਾ ਸਫਰ ਉਤਾਂਿ ਨੰੂ। 10, 9, 8 ....

ਅੰਿਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਿੀਤ

• Here is the Beehive

• Five Little Ducks

• The Ants Go Marching

• One, Two, Buckle My Shoe

• Five Cheeky Monkeys Jumping on the Bed

• Ten Green Bottles
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ਅੰਿ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਵਕਤਾਬਾਂ
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ਜੋੜਨਾਂ ਅਤੇ ਘਟਾਉਣਾ

ਛੋਟੇ ਬੱਸਿਆਂ ਨੰੂ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਭਾਿਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਿੈ। 
ਇਿ ਸਿੱਿ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਿੱਧ ਿਿਤੂਆਂ ਨੰੂ ਜੋੜਨਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਾਂ ਿਿਤੂਆਂ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣਾ 
ਅਤੇ ਿੱਿ ਿੱਿ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਿੈ।

ਿਰਤਣ ਿਾਲੇ ਅੱਖਰ

• ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਿੈ, ਜੋੜਦਾ ਿੈ, ਬਣਾਉਦਾ ਿੈ

• ਉਿ ਨਾਲੋਂ  ਘੱਟ, ਉਿ ਨਾਲੋਂ  ਿੱਧ

• ਿਾਰੇ ਇਕੱਠੇ

• ਕੱਢ ਸਦਓ

• ਿੋਰ ਸਕੰਨੇ
28 



ਿਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜੋ ਜੋੜਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ

• ਰੋਜ਼ਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰ,ੋ ਸਿਡੌਣੇ, ਫਲ,ਸਕਤਾਬਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ। ਬੱਿੇ ਜੋੜਨ ਲਈ 
ਆਪਣੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰ ਿੱਕਦੇ ਿਨ।

• ਜਦੋਂ ਤੁਿੀਂ ਤੁਰ ਰਿੇ ਿੋ ਤਾਂ ਿੱਖੋ ਿੱਖਰੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਦੀ ਵਿਣਤੀ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਿਾਨੂੰ ਸਦੱਿ ਰਿੀਆਂ 
ਿਨ, ਉਦਾਿਰਣ ਿਜੋਂ ਇੱਕ ਬਾਗ ਸਿੱਿ ਫੱੁਲ।

• ਜੰਤਰੀ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਿੇ ਨੰੂ ਉਨ੍ਾਂ ਸਦਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿੋ ਜਦੋਂ ਉਿ ਿਕੂਲ 
ਗਏ ਿਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਿੋਰ ਗਤੀਸਿਧੀ ਕੀਤੀ ਿੀ। ਿਫਤੇ ਦੇ ਅਿੀਰ ਸਿੱਿ ਹਰੇਕ ਵਕਵਰਆ 
ਲਈ ਵਦਨਾਂ ਦੀ ਵਿਣਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ।ੋ

• ਿਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਿਮੇਂ, ਇਿ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਸਕ ਤੁਿਾਨੂੰ ਕੀ ਿਰੀਦਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 
ਿੈ। ਿ੍ਰਸ਼ਨ ਿੁਛ ੋਸਜਿੇਂ ਸਕ, “ਪਸਰਿਾਰ ਸਿੱਿ ਿਰੇਕ ਲਈ ਸਕਨੇ੍ ਕੇਲੇ? ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਿੋਰ ਲੈ 
ਲਿਾਂ, ਿਾਡੇ ਕੋਲ ਸਕਨੇ੍ ਿੋਣਗੇ?”

• ਉਹ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡੋ ਜੋ ਦੋ ਡਾਈਸਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ, ਸਮਿਾਲ ਿਜੋਂ “Snakes and 
Ladders।” 
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ਘਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕਾਰਿਾਈਆਂ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕਰਨਾ

• ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਿਸਤਾਂ ਨੰੂ ਘਟਾਓ। ਆਪਣੇ ਲੰਛ ਬਾਕਿ ਸਿੱਿਲੀਆਂ ਿੀਜਾਂ ਨੰੂ ਸਗਣੋ ਅਤੇ 
ਸਫਰ ਸਨਕਾਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਿਿਤਾਂ ਨੰੂ ਘਟਾਓ।

• ਖਾਣ ਸਮੇਂ ਵਿਣੋ ਵਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਕਂਨ੍ੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਹਨ। ਿਿਾਲ ਪੁਛੋ ਸਜਿੇਂ ਸਕ, “ਮੈਂ ਸਕਨੈ੍ 
ਅੰਗੂਰ ਿਾ ਲਏ ਿਨ? ਬਾਕੀ ਸਕਨੇ੍ ਰਸਿ ਗਏ ਿਨ?”

• ਆਪਣੇ ਬੱਿੇ ਨੰੂ ਫਰਕ ਦੇਖਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਚੀਜਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ 
ਸਜਿੇਂ ਸਕ ਕਾਰਟਨ ਸਿੱਿੋਂ ਆਂਡੇ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਕੇਸਲਆਂ ਨੰੂ ਝੰੁਡ ਸਿੱਿੋਂ ਸਨਿੇਸੜਆ ਜਾਿੇ।

• ਿੀਤ ਿਾਓ ਸਜਿੇਂ ਸਕ, "Five Little Ducks", ਸਜਥੇ ਇੱਕ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਨੰਬਰ 
ਘੱਟਦੇ ਿਨ।

• ਸਿਾਲ ਿੁਛ ੋਸਜਿੇਂ ਸਕ, “ਿਾਡੇ ਕੋਲ ਛੰਨੇ ਸਿੱਿ ਪੰਜ ਿੇਬ ਿਨ। ਜੇ ਮੈਂ ਦੋ ਿਾ ਲਿਾਂ ਤਾਂ ਬਾਕੀ 
ਸਕਨੇ੍ ਿੇਬ ਰਸਿ ਜਾਣਗੇ?”
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ਅੰਿ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਿਧਾਉਣ ਅਤੇ ਘਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵਕਤਾਬਾਂ
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ਿੈਟਰਨਾ ਦੀ ਿਵਹਚਾਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ 
ਬਣਾਉਣਾ 
ਇੱਕ ਿੈਟਰਨ ਦੁਹਰਾਇਆ ਸੈਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਮੂਵਨਆਂ, ਅਿਾਜ਼ਾਂ, ਨੰਬਰਾਂ ਜਾਂ 
ਿਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬੱਚੇ ਿਵਹਚਾਣ ਕਰਨ, ਬਣਾਉਣ, ਨਕਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀਆਂ ਕਾਰਿਾਈਆਂ 
ਦੁਆਰਾ ਿੈਟਰਨਾਂ ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸੱਕਦੇ ਹਨ। 
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ਿਰਤੋਂ ਿਾਲੇ ਸ਼ਬਦ

• ਦੁਿਰਾਉਣਾ

• ਜਾਰੀ ਰੱਿੋ

• ਬਣਾਓ

• ਪਛਾਣੋ

• ਿਰਣਨ ਕਰਨਾ

• ਨਮੂਨਾ

• ਉਿੀ

• ਿੱਿਰਾ

ਿੈਟਰਨਾਂ ਨੰੂ ਿਵਹਚਾਣੌ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰੋ 

• ਿੈਟਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰ ੋਸਜਿੇਂ ਉਿ ਤੋਿਫੇ ਿਲੇਟਣ ਿਾਲੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ, ਗੁਿਲਿਾਨੇ ਦੀਆਂ 
ਟਾਇਲਾਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਿਿੇਜ਼ ਉਪਰ ਿੁੰਦੇ ਿਨ। ਿੱਿੋ ਿੱਿਰੇ ਪੈਟਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ 
ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਿਿਾਰ ਕਰੋ ਸਕ ਇਿ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਸਕਿੇਂ ਬਣਦਾ ਿੈ।

• ਨਮੁਵਨਆ ਬਾਰੇ ਿਲ ਕਰੋ। ਿਿਾਲ ਪੁਛੋ ਸਜਿੇਂ ਸਕ “ਇਿ ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਸਕਊਂ ਿੈ?”  
“ਕੀ ਤੁਿੀਂ ਇਿ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਿ ਿਕਦੇ ਿੋ?” 

• ਤੁਿਾਡੇ ਬੱਿੇ ਨੰੂ ਪੈਟਰਨਾਂ ਦੀ ਪਸਿਿਾਣ ਕਰਨ ਸਿੱਿ ਿਿਾਇਤਾ ਲਈ ਕਾਰਡਾਂ, ਡੌਮੀਨੋਜ਼ ਜਾਂ 
ਡਾਈਸ (cards, dominoes or dice) ਨਾਲ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡ।ੋ
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ਿੈਟਰਨਾ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨੀ

• ਿੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਿੇਡਾਂ ਿੇਡੋ ਸਜਥੇ ਤੁਿੀਂ ਇੱਕ ਿੈਟਰਨ ਨੰੂ ਤਾੜੀ ਮਾਰਦੇ ਹ ੋਅਤੇ 
ਤੁਿਾਡਾ ਬੱਿਾ ਉਿੇ ਪੈਟਰਨ ਨੰੂ ਦੁਿਰਾਉਂਦਾ ਿੈ। ਆਪਣੇ ਬੱਿੇ ਨੰੂ ਤਾੜੀ ਮਾਰਨ ਲਈ ਕਿੋ ਜੋ 
ਤੁਿੀਂ ਦੁਿਰਾਓ।

• ਖਾਣੇ ਲਈ ਮੇਜ਼ ਦੀ ਇਕੱਠੇ ਵਤਆਰੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਿੈਟਰਨ ਬਣਾਓ ਵਜਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 
ਪਲੇਟ ਅਤੇ ਿਮਿਾ, ਪਲੇਟ ਅਤੇ ਿਮਿਾ, ਪਲੇਟ ਅਤੇ ਿਮਿਾ ਿੋਿੇ।

ਿੈਟਰਨ ਬਣਾਉਣੇ

• ਹਰ ਰੋਜ਼ ਿਰਤਣ ਿਾਲੀਆਂ ਿਸਤਾ ਂਸਜਿੇਂ ਿਡਾਉਸਣਆਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਨਾਲ ਪੈਟਰਨ ਬਣਾਓ।

• ਸਾਧਾਰਣ ਿੈਟਰਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ੋਅਤੇ ਸਫਰ ਔਖੇ ਿੈਟਰਨ ਬਣਾਓ ਸਜਿੇਂ ਸਕ ਇੱਕ 
ਿੇਬ, ਦੋ ਕੇਲੇ, ਇੱਕ ਿੇਬ, ਦੋ ਕੇਲੇ, ਇੱਕ ਿੇਬ, ਦੋ ਕੇਲੇ। 
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ਅੰਿ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਿੈਟਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਕਤਾਬਾਂ
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ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਅੰਿ੍ਰੇਜ਼ੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 
ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵਕਤਾਬਾਂ 

ਿੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਨਰਮਾਣ ਲਈ ਵਕਤਾਬਾਂ

Dunbi the Owl – Daisy Utemorrah, editor Pamela Lofts. Scholastic 
Australia

Possum Magic – Mem Fox, illustrator Julie Vivas. Omnibus Books

Splosh for the Billabong – Ros Moriarty, illustrator Balarinji. Allen 
and Unwin

The Day the Crayons Quit – Drew Daywalt, illustrator Oliver Jeffers. 
Harper Collins Children’s Books

The Echidna and the Shade Tree – Mona Green, editor Pamela 
Lofts. Scholastic Australia

The Little Refugee – Anh and Suzanne Do, illustrator Bruce 
Whatley. Allen & Unwin Children

The True Story of the 3 Little Pigs – Jon Scieszka, illustrator Lane 
Smith. Penguin

The Very Cranky Bear – Nick Bland. Scholastic Australia
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ਵਕਤਾਬਾਂ ਵਜਨ੍ਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਕਾਂਤ ਹਨ

Miss Spider’s Tea Party – David Kirk. Scholastic Inc

No Way Yirrikipayi! – Alison Lester. Pan Macmillan Australia

Pig the Pug – Aaron Blabey. Scholastic Australia

Piranhas Don’t Eat Bananas – Aaron Blabey. Scholastic Australia

Oi Cat! – Kes Gray, Jim Field. Hachette Australia

Sebastian Lives in a Hat – Thelma Catterwell, illustrator Kerry 
Argent. Omnibus Books

Walking Through the Jungle – Stella Blackstone. Barefoot Books

The Cat in the Hat – Dr Seuss. Random House

ਅੱਖਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਕਤਾਬਾਂ 

ABC Dreaming – Warren Brim. Magabala Books

Animalia – Graeme Base. Picture Puffins 

Dr Seuss’s ABC – Dr Seuss. Random House

I Spy, An Alphabet in Art – Lucy Micklethwait. Greenwillow Book

ਿੂਿੀਬੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਸਕਤਾਬਾਂ ਨੰੂ ਿਾਿਰਤਾਂ ਅਤੇ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰੀਸਕਆਂ ਲਈ ਿਰਸਤਆ ਜਾ 
ਿਕਦਾ ਿੈ।

ਸਾਡੀ ਿੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਿੱਧੀਆ 
ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਿਧੇਰੇ ਸਰੋਤ ਲੱਭੋ:

education.nsw.gov.au/lit-and-num-at-home
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ਅੰਿ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਕਤਾਬਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰਾਂ ਨੰੂ ਵਿਕਸਤ 
ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਿੀਆਂ

ਨੰਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਵਕਤਾਬਾਂ 

Counting on Community – Innosanto Nagara. Seven Stories Press, 
Penguin.

Counting with Tiny Cat – Viviane Schwarz. Walker Books

Five Little Ducks – Penny Ives. Child’s Play International Ltd

One is a Snail, Ten is a Crab – April Pulley Sayre and Jeff Sayre, 
illustrator Randy Cecil. Scholastic Australia

One Woolly Wombat – Kerry Argent. Scholastic Australia

Ten Black Dots – Donald Crews. Scholastic Australia

Ten Little Dinosaurs – Mike Brownlow, illustrator Simon Rickerty. 
Orchard Books

Ten Little Jarjum – Tabulam Aboriginal Community members,  
editors Suzi Williams and Kate Merrifield. NSW Board of Studies

Ten Scared Fish – Ros Moriarty, illustrator Balarinji. Allen and 
Unwin
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ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਕਤਾਬਾਂ

Five Little Monkeys Play Hide-and-seek – Eileen Christelow. 
Houghton Mifflin

Ten Little Beasties – Rebecca and Ed Emberley. Macmillan

Ten Little Fingers and Ten Little Toes – Mem Fox, illustrator Helen 
Oxenbury. Puffin Books

Ten Little Ladybugs – Melanie Gerth, illustrator Laura Huliska-
Beith. Intervisual Books Inc

There Were 10 in the Bed – illustrator Wendy Straw. Sweet Cherry 
Publishing

The Shopping Basket – John Burningham. Random House

Uno’s Garden – Graeme Base. Penguin Books, Puffin

ਿੈਟਰਵਨੰਿ ਬਾਰੇ ਵਕਤਾਬਾਂ

Anno’s Counting Book – Mitsumasa Anno. Harper Collins

Caterpillar and Butterfly – Ambelin Kwaymullina. Fremantle Press

One fish, two fish, red fish, blue fish – Dr Seuss. Random House

The Very Hungry Caterpillar – Eric Carle. Hamish Hamilton Press
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ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੁਭਾਵਸ਼ਆਈ ਸੇਿਾ 

ਜੇ ਤੁਿਾਨੂੰ ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਿੈ ਤਾਂ ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਿਕੂਲ ਦੇ ਸਪ੍ੰਿੀਪਲ ਨੂੰ 
ਕਾਲ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਿਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੁੱਛਸਗਛ ਸਿੱਿ ਿਿਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕਿੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 
ਿੈ ਤਾਂ ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 131 450 ‘ਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਇੰਟਰਪ੍ੈਟਰ ਿੇਿਾ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ 
ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਿ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੋ। ਇਿ ਿੇਿਾ ਤੁਿਾਡੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਿੋਿੇਗੀ।

NSW ਦਾ ਸਿਸਿਆ ਸਿਭਾਗ
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