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ਇਹ ਮੇਰੇ ਪ੍ੀ ਿਕੂਲ ਦਾ ਗੇਟ ਹੈ।

ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪ੍ੀ ਿਕੂਲ ਦਾ ਬੈਗ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਪੱਠ ‘ਤੇ ਚੁੱਕਦਾ ਹਾ।ਂ  
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ੀ ਿਕੂਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹਾ ਂਤਾ ਂਮੈਂ ਇਿ ਨੂੰ ਇੱਕ ਿਾਿ ਜਗ੍ਾ ‘ਤੇ ਰੱਿਦਾ ਹਾ।ਂ
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ਮੈਂ ਪ੍ੀ ਿਕੂਲ ਨੂੰ ਦੁਸਪਹਰ ਦੇ ਿਾਣੇ ਦਾ ਡੱਬਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਦਂਾ ਹਾ।ਂ  
ਜਦੋਂ ਮੈਂਨੂੰ ਸਪਆਿ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾ ਂਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹਾ।ਂ

ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ੀ ਿਕੂਲ ਸਿੱਚ ਪਸਹਨਣ ਲਈ ਇੱਕ ਟੋਪੀ ਹੈ।  
ਮੈਂ ਇਿ ਨੂੰ ਧੁੱਪ ਤੋਂ ਬੱਚਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਿੇਡਣ ਦੇ ਿਮੇਂ ਪਸਹਨਦਾ ਹਾ।ਂ
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ਮੇਰੇ ਪ੍ੀ ਿਕੂਲ ਸਿੱਚਲੇ ਿੱਡੇ ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਦੇਿਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਸਿਆ ਸਿੱਚ ਮੇਰੀ 
ਿਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਦਾਿ ਹੁੰਦਾ ਹਾ ਂਮੈਂ ਉਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਦੱਿਦਾ ਹਾ ਂਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂਨੂੰ 
ਸਬਹਤਰ ਮਸਹਿੂਿ ਕਰਨ ਸਿੱਚ ਮੇਰੀ ਿਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਿੱਡੇ ਲੋਕ ਹਰ ਸਕਿੇ ਨੂੰ ਚੰਗੇ 
ਦੋਿਤ ਬਣਨ ਬਾਰੇ ਪ੍ੇਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਪ੍ੀ ਿਕੂਲ ਸਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੁੱਝ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਿਤ ਹਨ ਸਜਨ੍ਾ ਂਨਾਲ ਮੈਂ ਿੇਡਦਾ ਹਾ,ਂ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਨਿੇਂ 
ਿੀ ਹਨ। ਕਈ ਿਾਰ ਹਾਲਾਸਂਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਿੇਡਣਾ ਪਿੰਦ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ



Punjabi 5

ਪ੍ੀ ਿਕੂਲ ਸਿੱਚ ਿੇਡਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਿਾਰੀਆ ਂਿੱਿੋ ਿੱਿਰੀਆ ਂਚੀਜਾ ਂਹਨ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੈਂ 
ਉਹ ਚੁਣਦਾ ਹਾ ਂਜੋ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਹੁੰਦਾ ਹਾ।ਂ ਮੈਂਨੂੰ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਿੀਆ ਂਚੀਜਾ ਂ
ਸਿੱਿਣੀਆ ਂਬਹੁਤ ਪਿੰਦ ਹਨ।
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ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਿੇਡਦਾ ਹਾ,ਂ ਮੈਂ ਕਾਗਜ਼ ਅਤੇ ਬਕਸਿਆ ਂਨਾਲ ਚੀਜਾ ਂਬਣਾਉਣੀਆ ਂਪਿੰਦ 
ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਦਾਿੀ ਮਸਹਿੂਿ ਕਰਦਾ ਹਾ,ਂ ਮੈਂ ਬਲਾਕਾ ਂਨਾਲ ਉਿਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹਾ ਂ
ਸਜਿੇਂ ਮੈਂ ਘਰ ਸਿੱਚ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ

ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਿੇਡਦਾ ਹਾ,ਂ ਤਾ ਂਮੈਂ ਉਪਕਰਣਾ ਂ‘ਤੇ ਦੌੜਨਾ ਅਤੇ ਉੱਚਾ ਚੜ੍ਨਾ ਪਿੰਦ ਕਰਦਾ 
ਹਾ।ਂ  ਮੈਂਨੂੰ ਰੇਤ ਨਾਲ ਿੇਡਣਾ ਿੀ ਪਿੰਦ ਹੈ।
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ਜਦੋਂ ਿੇਡਣ ਦਾ ਿਮਾ ਂਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਿਡੌਸਣਆ ਂਨੂੰ ਪੈਕ ਕਰਨ ਸਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ 
ਿਾਡੇ ਪ੍ੀ ਿਕੂਲ ਦੀ ਦੇਿਭਾਲ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਇਿ ਨੂੰ ਿਾਫ ਿੁਥਰਾ ਰੱਿਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ।

ਕਦੇ ਕਦੇ, ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਿਡੇਰੇ ਲੋਕ ਨਿੀਆ ਂਚੀਜਾ ਂਸਿੱਿਣ ਲਈ ਅਤੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਲਈ 
ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਿੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਹਾਣੀਆ ਂਿਾਝਂੀਆ ਂਕਰਨ ਦਾ ਿੀ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਾ,ਂ 
ਸਜਿੇਂ ਮੈਂ ਘਰ ਸਿੱਚ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ
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ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਨੱਕ ਿੱਗਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਟਸ਼ੂ ਪੇਪਰ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹਾ ਂਅਤੇ ਇਿ ਨੂੰ ਿਾਫ ਕਰਦਾ 
ਹਾ।ਂ  ਜਦੋਂ ਮੈ ਇਹ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹਾ,ਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਕ ਸਟਸ਼ੂ ਨੂੰ ਕੂੜੇਦਾਨ ਸਿੱਚ ਿੁਟ ਕੇ 
ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਹਨ।

ਮੇਰੇ ਪ੍ੀ ਿਕੂਲ ਸਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਿੱਡਾ ਗੁਿਲਿਾਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂਨੂੰ ਟਾਇਲਟ ਿਰਤਣ ਦੀ 
ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾ ਂਮੈਂ ਗੁਿਲਿਾਨੇ ਸਿੱਚ ਜਾਦਂਾ ਹਾ।ਂ ਸਫਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ 
ਲੈਂਦਾ ਹਾ,ਂ ਮੈਂ ਟਾਇਲਟ ਨੂੰ ਫਲੱਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋ ਲੈਂਦਾ ਹਾ।ਂ
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ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਿਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਣ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਿੁਕਾ ਲੈਂਦਾ ਹਾ।ਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ 
ਹੱਥਾ ਂਨੂੰ ਧੋਣਾ ਯਾਦ ਰੱਿਣ ਸਿੱਚ ਬਹੁਤ ਿੱਧੀਆ ਹਾ।ਂ ਮੈਂ ਇਹ ਿੁਸਨਿਸਚਤ ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਸਕ 
ਮੈਂ ਿਾਰੇ ਕੀਟਾਣੂਆ ਂਨੂੰ ਧੋ ਦੇਿਾ ਂਤਾ ਂਜੋ ਮੈਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਾ।ਂ

ਮੈਂ ਦੂਿਰੇ ਬੱਸਚਆ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸਪਹਰ ਦਾ ਿਾਣਾ ਿਾਦਂਾ ਹਾ।ਂ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਭੋਜਨ 
ਨੂੰ ਨਾ ਂਿੋਲ ਿੱਕਾ,ਂ ਤਾ ਂਮੈਂ ਸਕਿੇ ਿੱਡੇ ਸਿੱਅਕਤੀ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਂਦਾ ਹਾ।ਂ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਂਆਪਣਾ 
ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਪਸਹਲਾ ਂਿਾਦਂਾ ਹਾ ਂਤਾ ਂਜੋ ਮੈਂ ਨਰੋਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਾ।ਂ ਜੇ ਮੈਂ 
ਆਪਣਾ ਿਾਰਾ ਭੋਜਨ ਨਾ ਂਿਾ ਿੱਕਾ,ਂ ਤਾ ਂਸਜਹੜਾ ਂਭੋਜਨ ਬੱਸਚਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਿ ਨੂੰ ਪੈਕ 
ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹਾ ਂਅਤੇ ਉਿ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਜਾਦਂਾ ਹਾ।ਂ
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ਦੁਸਪਹਰ ਦਾ ਿਾਣਾ ਿਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸ਼ਾਤਂ ਦਾ ਿਮਾ ਂਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਿਾਰੇ ਬੱਚੇ ਕੁੱਝ ਸ਼ਾਤਂ ਕੰਮ 
ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਜਿੇਂ ਸਕ ਕੋਈ ਸਕਤਾਬ ਿੇਿਣੀ, ਪਹੇਲੀਆ ਂਜਾ ਂਡਰਾਇਗੰ ਕਰਨੀ।  ਜਦੋਂ ਿੀ 
ਮੇਰਾ ਿਰੀਰ ਥੱਕਾਿਟ ਮਸਹਿੂਿ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਲੇਟ ਜਾਦਂਾ ਹਾ ਂਅਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ

ਜਦੋਂ ਲਗਬਗ ਘਰ ਜਾਣ ਦਾ ਿਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬੈਗ ਪੈਕ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹਾ ਂਅਤੇ ਉਿ 
ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਪੱਠ ‘ਤੇ ਰੱਿ ਲੈਂਦਾ ਹਾ,ਂ ਜਾਣ ਲਈ ਸਤਆਰੀ।
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ਪ੍ੀ ਿਕੂਲ ਦੇ ਸਦੱਨ ਦੇ ਅੰਤ ਸਿੱਚ ਿਾਰੇ  ਬੱਸਚਆ ਂਦਾ ਕੋਈ ਿੱਡਾ ਸਿਅੱਕਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਜਹੜਾ 
ਉਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 

ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਦਂਾ ਹਾ,ਂ ਮੈਂ ਮੁਿਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਿਾਰੇ ਿੱਡੇ ਸਿਅੱਕਤੀਆ ਂਨੂੰ ਅਲਸਿਦਾ ਕਸਹੰਦਾ ਹਾ ਂ
ਅਤੇ ਬੱਸਚਆ ਂਨੂੰ ਮੈਂ ਕਸਹੰਦਾ ਹਾ,ਂ “ਿੇਡਣ ਲਈ ਧੰਨਿਾਦ, ਅਗ਼ਲੀ ਿਾਰ ਸਮਲਾਗਂੇ।“  
ਜਦੋਂ ਿਾਰੇ ਚਲੇ ਜਾਦਂੇ ਹਨ, ਮੇਰਾ ਪ੍ੀ ਿਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਦਂਾ ਹੈ।


