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ਅੱਖਰਾਂ ਅਤੇ ਨੰਬਰਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡੋ
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈਂ ਖੇਡਾਂ ਹਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਰਾਂ ਅਤੇ ਅੰਕਾਂ ਿਾਲ ਖੇਡ 
ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਿ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਧੁਿੀਆਂ ਤੋਂ ਉਿ੍ਹਾਂ ਿਵੇਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ 
ਪਸੱਖਣ ਤੱਕ ਪਜਿ੍ਹਾਂ ਦਾ ਿਪਹਲਾ ਅੱਖਰ ਸਮਾਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਪਜਹੇ ਅੰਕਾਂ 
ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਿਛਾਣੇਗਾ, ਪਜਵੇਂ ਪਕ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਾ 
ਿੰਬਰ ਜਾਂ ਉਿ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ, ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਿ੍ਹਾਂ ਿੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ, 
ਦੁਕਾਿਾਂ ਜਾਂ ਸੜ੍ਹਕੀ ਪਚੰਿ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਅੱਖਰ ਅਤੇ ਅੰਕ 
ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹਿ!

ਮੁੱਖ ਸੁਝਾਅ
ਆਿਣੇ ਬੱਚੇ ਿਾਲ ਉੱਚੀ ਪਗਣਤੀ ਬੋਲੋ - ਿਤਾ ਲਗਾਓ ਪਕ ਮੂਹਰਲੇ 
ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਕੰਨੇ ਕਦਮ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ 
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਕਸੇ ਿਾਰਕ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪਕੰਨੇ ਲੈਂਿ ਿੋਸਟਾਂ ਕੋਲੋਂ 
ਲੰਘਦੇ ਹੋ!

ਛੋਟੀ ਗੱਲਬਾਤ ਿਾਲੇ ਵਿਚਾਰ
ਉਿ੍ਹਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਣਚਾਹੀ ਡਾਕ ਅਤੇ 
ਿੁਰਾਣੀਆਂ ਮੈਗਜ਼ੀਿਾਂ ਪਵਚ ਪਮਲ ਸਕਦੇ ਹਿ। ਇਿ੍ਹਾਂ ਪਵਚੋਂ ਕੁਝ 
ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਲਵੋ ਅਤੇ ਇਕ ਕਲਾਜ਼ ਬਣਾਓ। ਭਾਲ ਕਰੋ ਕੀ ਤੁਸੀਂ 
ਆਿਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਿਾਮ ਦਾ ਿਪਹਲਾ ਅੱਖਰ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਉਹ ਅਜੇ 
ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਿਛਾਣ ਿਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਇਿ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਿੇ ਵਾਹੋ ਅਤੇ 
ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਿ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ।

'ਮੈਂ ਪਾਰਕ ਜਾ ਵਰਹਾ/ਰਹੀ ਹਾਂ'
ਿਾਰਕ ਦੇ ਪਟ੍ਰਿ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਿਾਲ ਕੀ ਪਲਜਾਓਗੇ ਇਹ ਦੱਸਪਦਆਂ ਵਾਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਖੇਡ 
ਖੇਡੋ। ਪਿਯਮ ਇਹ ਹੈ ਪਕ ਤੁਸੀਂ ਕੇਵਲ 'ਿੀ' (P) ਧੁਿੀ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਲਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ 
(ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 'ਮੈਂ ਿਾਰਕ ਜਾ ਪਰਹਾ/ਰਹੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਕ ਪਿਕਪਿਕ ਤੇ ਜਾ 
ਪਰਹਾ/ਰਹੀ ਹਾਂ/ਿੈਰਟ/ਿੈਂਪਸਲ ਪਲਜਾ ਪਰਹਾ/ਰਹੀ ਹਾਂ')।   ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਥਾਂ ਪਜੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ 
ਰਹੇ ਹੋ ਉਸਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ (ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਸਮੁੰਦਰ ਿਾਸੇ 
ਵੱਲ, ਪਜੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੇਵਲ 'ਐਸ' (S) ਿਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਲਆ ਸਕਦੇ ਹੋ)। ਕੀ 
ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਲਜਾ ਰਹੇ ਹੋ?

ਪਲਾਸਟੀਸੀਨ ਜਾਂ ਖੇਡ ਿਾਲੀ ਵਮੱਟੀ ਦੇ ਅੱਖਰ
ਿਲਾਸਟੀਸੀਿ ਜਾਂ ਆਿਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਪਤਆਰ ਕੀਤੀ ਖੇਡ ਵਾਲੀ ਪਮੱਟੀ ਦੇ ਿਾਲ 
ਇਕੱਪਿਆਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖੋ। 
ਇਕੱਪਿਆਂ ਪਮਸ਼ਰਣ ਬਣਾਓ:

• ਸਾਦੇ ਆਟੇ ਦੇ ਦੋ ਕੱਿ
• ਿੰਡੇ ਿਾਣੀ ਦਾ 1/2 ਕੱਿ
• ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੇ ਪਤੰਿ ਵੱਡੇ ਚਮਚ
• ਇਕ ਵੱਡਾ ਚਮਚ ਪਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ (ਪਵਕਲਿਕ)
• ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਅਿੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਧ ਸਮੱਗਰੀ ਵਾਲਾ ਰੰਗ ਜਾਂ ਪਗਪਲੱਟਰ

ਛੋਟੀ ਗੱਲਬਾਤ ਿਾਲੇ ਵਿਚਾਰ
ਆਿਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਿਿਿ ਨੂੰ 
ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਿ ਲਈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 
ਵਰਣਮਾਲਾ ਦੇ ਿਾਵਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅੱਖਰ ਦੀਆਂ 
ਧੁਿੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 'ਮੈਂ ਿਾਰਕ 
ਜਾ ਪਰਹਾ/ਰਹੀ ਹਾਂ' ਜਾਂ 'ਮੈਂ ਜਾਸੂਸ' ਵਰਗੀਆਂ 
ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਪਿਆਂ ਖੇਡਪਦਆਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀਆਂ 
ਧੁਿੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ, ਉਿ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ 
ਿੜ੍ਹਿਾ ਪਸੱਖਪਦਆਂ ਉਿ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਪਵਚ 
ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।


