
ستارہ اشارہ
تصویری کارڈز کی چابیوں کے چھلے، اپنے 

بچے کے ساتھ کھیلنے کا بہترین طریقہ ہیں۔ ان 
تصویروں کا ایک چابی کا چھال بنالیں جوآپ باہر 

گھومتے پھرتے دیکھتے ہوں گے۔

تصویری کارڈ کی چابیوں کا چھال کیسے بنایا اور استعمال کیا جاتا 
ہے

آپ کو کیا چاہیے ہو گا
آپ کی خریداری فہرست کے لئے ایک پینسل اور کاغذ	
پھلوں اور سبزیوں کی تصویریں	
بچوں- کی محفوظ قینچی	
سوراخ کرنے واال پنچ	
تصویروں کے اندر سے گزارنے کے لئے ڈوری یا ربن	

آپ کو کیا کرنا ہو گا 
کوئی ترکیب تالش کیجیے اور کتابچوں اور رسالوں میں سے اجزا 

کی تصویریں کاٹ کر اکٹھے خریداری کی ایک فہرست بنائیے۔ 

ہر تصویر کے ایک کونے میں ایک سوراخ پنچ کر کے اور ڈوری 
کے ساتھ باہم باندھ کر ایک چابی واال چھال بنائیے۔

جب آپ خریداری کریں تو اپنے بچے کو چابی کا چھال استعمال 
کرنے دیں۔ اسے تصویریں استعمال کرتے ہوئے کھانا تالش کرنے 

میں مدد ملے گی۔ آپ جو بھی دیکھیں اس بارے میں باہم بات 
کیجیے اور اکٹھے گنیں کہ آپ کو کتنی ضرورت ہوگی۔

چھوٹی گپ شپ کا آئیڈیا
جب آپ اپنے بچے کے ساتھ باہر گھومنے 

جائیں، تو ان آوازوں کو سنیں جو آپ کو سنائی 
دے سکتی ہیں، جس میں ٹریفک کا شور، 

سائرنز، کتوں کا بھونکنا، پرندوں کا چہچہانا 
اور اوپر اڑتے ہوائی جہاز شامل ہیں۔ آپ جو 

بھی سنیں اس کے بارے میں بات کریں۔ آوازوں 
کی نقل کرنے کی کوشش کریں - کیا آپ ویسی 

آواز نکال سکتے ہیں؟ 

باہر نکلیں اور گھومیں
دنیا، سیرئیل پیکٹس اور سڑکوں کے اشاروں سے لے کرچھینٹے 

والے جوہڑوں اور جھڑتے پتوں تک، سنسنی خیز الفاظ اور 
تصویروں اورمحسوس کرنے، دریافت کرنے اور کرنے والے 

کاموں سے بھری پڑی ہے۔

اپنے بچے کی حوصلہ افزائی کریں کہ وہ اپنے اطراف کی دنیا کو 
دریافت کریں۔ 

سیر پر جائیے اور سڑکوں کے اشاروں اور دکانوں کے	
فرنٹ کے حروف، الفاظ اور ہندسوں کے بارے میں بات 

کیجیے
کھانے کی خریداری کرتے ہوئے، پھلوں اور سبزیوں کے	

سائزوں، رنگوں اور خوشبوؤں کا موازنہ کیجیے

کیا آپ جانتے ہیں کہ سیر کے لئے باہر جانا 
آپ کے بچے کو سیکھنے میں مدد دے سکتا 
ہے۔  اپنے بچے کی رفتار سے چلیں، ان اشیا 
کے بارے میں بات کریں اور دلچسپی لیں جو 
آپ کا بچے مالحظہ کرے اور جن کے بارے 

میں پوچھے۔ 


