
ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਣ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ
ਸੀਰੀਅਲ ਦੇ ਿੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ ਪਵਚਲੇ ਪਚੰਿ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਕਰਸ਼ਕ 
ਤਲਾਬਾਂ ਅਤੇ ਪਡੱਗੇ ਹੋਏ ਿੱਪਤਆਂ ਤੱਕ, ਦੁਿੀਆਂ ਪਦਲਚਸਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ 
ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ, ਮਪਹਸੂਸ ਕਰਿ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ 
ਖੋਜੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਿਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਆਿਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਿ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਦੁਿੀਆਂ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਕਰਿ 
ਲਈ ਕਹੋ। 

• ਸੈਰ ਕਰਿ ਜਾਓ ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ ਪਵਚ ਲੱਗੇ ਪਚੰਿ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਿਾਂ ਦੇ
ਮਪੱਥਆਂ ਤੇ ਪਲਖੇ ਅੱਖਰਾਂ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਅੰਕਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ

• ਜਦੋਂ ਭੋਜਿ ਲਈ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਿਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ
ਆਕਾਰਾਂ, ਰੰਗਾਂ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਦੀ ਤੁਲਿਾ ਕਰੋ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ ੋਪਕ ਸੈਰ ਕਰਿ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ 
ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਸੱਖਣ ਪਵਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।  ਆਿਣੇ 
ਬੱਚੇ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਅਿੁਸਾਰ ਸੈਰ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਉਹ 
ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਜਿ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਿੋਟ ਕਰਦੇ ਹਿ ਅਤੇ 
ਪਜਿ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਿ, ਉਿ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ 
ਕਰੋ ਅਤੇ ਪਦਲਚਸਿੀ ਪਦਖਾਓ। 

ਮੁੱਖ ਸੁਝਾਅ
ਆਿਣੇ ਬੱਚੇ ਿਾਲ ਖੇਡਣ ਲਈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਲੇ 
ਕਾਰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਚਾਬੀਆਂ ਦੇ ਛੱਲੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ 
ਤਰੀਕਾ ਹਿ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 
ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ 
ਦਾ ਇਕ ਛੱਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਪਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ।

ਤਸਿੀਰਾਂ ਿਾਲੇ ਕਾਰਡ ਦਾ ਚਾਬੀ ਦਾ ਛੱਲਾ ਵਕਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਈਏ 
ਅਤੇ ਿਰਤੀਏ

ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
• ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਦੀ ਸੂਚੀ ਲਈ ਿੈਂਪਸਲ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼
• ਿਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ
• ਬੱਪਚਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਪਖਅਤ ਕੈਂਚੀ
• ਮੋਰੀ ਕਰਿ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਿ
• ਤਸਵੀਰਾਂ ਪਵਚੋਂ ਿਰੌਣ ਲਈ ਧਾਗਾ ਜਾਂ ਪਰਬਿ

ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਿਾ ਹੈ 
ਇਕ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਭਾਲੋ, ਅਤੇ ਿਰਪਚਆਂ ਅਤੇ ਮੈਗਜ਼ੀਿਾਂ ਤੋਂ 
ਖਾਣਾ ਦੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਇਕਪੱਿਆਂ 
ਖ੍ਰੀਦਾਰੀ ਦੇ ਸਮਾਿ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਓ। 

ਹਰ ਤਸਵੀਰ ਦੀ ਇਕ ਿੁੱਕਰ ਤੇ ਮੋਰੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਪਿਰ ਇਿ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ 
ਧਾਗੇ ਿਾਲ ਇਕੱਿੇ ਬੰਿ੍ਹ ਕੇ ਇਕ ਚਾਬੀ ਦਾ ਛੱਲਾ ਬਣਾਓ।

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਲਈ ਜਾਓ ਤਾਂ ਆਿਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚਾਬੀ ਦਾ ਛੱਲਾ ਵਰਤਣ 
ਪਦਓ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਭੋਜਿ ਲੱਭਣ ਪਵਚ ਉਸਦੀ ਮਦਦ 
ਕਰੇਗਾ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉਸ ਬਾਰੇ ਇਕਪੱਿਆਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 
ਇਸਦੀਆਂ ਪਕੰਿੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਿ ਇਸਦੀ ਇਕੱਪਿਆਂ 
ਪਗਣਤੀ ਕਰੋ।

ਛੋਟੀ ਗੱਲਬਾਤ ਿਾਲੇ ਵਿਚਾਰ
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਿਣੇ ਬੱਚੇ ਿਾਲ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ 
ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ 
ਟ੍ਰਰੈਪਫ਼ਕ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ, ਸਾਇਰਿਾਂ, ਸੰਗੀਤ, 
ਕੁੱਪਤਆਂ ਦੇ ਭੌਂਕਣ, ਿੰਛੀਆਂ ਦੇ ਗਾਉਣ, ਉੱਿਰ 
ਉਡਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋਂ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ 
ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਉਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਿਕਲ 
ਉਤਾਰਿ ਦੀ ਕੋਪਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ - ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਿਕਾਲ ਸਕਦੇ ਹੋ? 


