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ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ 
ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਿੜ੍ਹਿ ਦੀ ਲੋੜ ਿਹੀਂ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਲੀਆ ਪਕਤਾਬਾਂ 
ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਅਤੇ ਇਿ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਿਾ ਆਿਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀਆ ਂਦਾ ਆਿੰਦ 
ਮਾਣਿ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਿ ਦਾ ਸ਼ਾਿਦਾਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਪਵਚ ਕੋਈ 
ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਕਹਾਣੀ ਬਾਰੇ ਆਿਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਵਚ 
ਗੱਲ ਕਰੋ।

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਕਤਾਬਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕਿੱੇ ਮਜ਼ਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:
• ਪਕਤਾਬ ਦੇ ਕਵਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪਸਰਲੇਖ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰੋ।
• ਆਿਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਕਤਾਬ ਿਕੜ੍ਹਿ ਪਦਓ ਅਤੇ ਿੰਨੇ ਿਲਟਣ ਪਦਓ।
• ਉਿ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਿ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੋ।
• ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਪਕਰਦਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵਰਤੋ। ਆਵਾਜ਼

ਵਾਲੇ ਿ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜੋ, ਪਜਵੇਂ ਿੂਲ ਪਵਚ ਛਿਾਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਬੀਿ ਕਰਦਾ
ਕਾਰ ਦਾ ਹੌਰਿ ਜਾਂ ਜਾਿਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ।

• ਜਦੋਂ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਿ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਿੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਕ ਕੀ
ਉਿ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਿਸੰਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੀ ਉਿ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਾਣੀ ਪਵਚ ਕੋਈ
ਿਸੰਦੀਦਾ ਪਕਰਦਾਰ ਸੀ।

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ ੋਪਕ ਪਜਿ੍ਹਾਂ ਬੱਪਚਆਂ ਨੂੰ ਉਿ੍ਹਾਂ 
ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਿੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ 
ਪਿਯਮਤ ਰੂਿ ਪਵਚ ਿੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਪਗਆ ਸੀ 
ਉਿ੍ਹਾਂ ਨੇ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪਵਚ ਗਪਣਤ, 
ਸ਼ਬਦਾਵਾਲੀ ਅਤੇ ਅੱਖਰ-ਜੋੜ ਪਵਚ ਉਿ੍ਹਾਂ 
ਬੱਪਚਆਂ ਿਾਲੋਂ ਪਜ਼ਆਦਾ ਵਧੀਆ ਿ੍ਰਦਰਸ਼ਿ ਕੀਤਾ 
ਪਜਿ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਿਾਲ ਮਦਦ ਿਹੀਂ ਕੀਤੀ 
ਗਈ ਸੀ?5 

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ  ਪਕ ਬੱਪਚਆਂ ਦੀ ਅਕਸਰ ਇਕ 
ਿਸੰਦੀਦਾ ਕਹਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਜਸਨੂੰ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ 
ਸੁਣਿਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਿ? ਇਹ ਉਿ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ 
ਤਰਤੀਬ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਪਲਖੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀ 
ਿਾਲ ਜੋੜਿਾ ਪਸੱਖਣ ਪਵਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ - ਇਹ 
ਿੜ੍ਹਿਾ ਪਸੱਖਣ ਦੇ ਪਵਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਦਮ ਹਿ!

ਛੋਟੀ ਗੱਲਬਾਤ ਿਾਲੇ ਵਿਚਾਰ
ਆਿਣੇ ਬੱਚੇ ਿਾਲ ਉਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਚਿਿ
ਪਵਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਿੂਰੇ ਿਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ - 
ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲ ਉਿ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਦੇ ਸਪਮਆਂ ਦੀਆਂ 
ਆਿਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ!

ਮੁੱਖ ਸੁਝਾਅ
ਇਕੱਿੇ ਪਮਲ ਕੇ ਇਕ ਗੁਫ਼ਾ ਬਣਾਓ (ਇਕ ਮੇਜ਼ ਉੱਿਰ ਕਿੱੜਾ ਿਾ 
ਪਦਓ), ਇਸ ਪਵਚ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਿ ਲਈ ਥਾਂ ਹੋਣੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਗੁਫ਼ਾ ਵਾਲਾ ਆਿਣਾ ਪਬਰਤਾਂਤ ਬਣਾ 
ਸਕਦੇ ਹੋ - ਇਹ ਇਕ ਰਾਖਸ਼ ਦੀ ਗੁਫ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਕ ਰਾਕੇਟ 
ਵਾਲਾ ਜਹਾਜ਼ ਜਾਂ ਪਕਸੇ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰੀ ਦਾ ਟਾਵਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।


