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'میں پارک جارہا ہوں'
باریاں لیتے ہوئے ایک کھیل کھیلیں جس میں یہ کہیں کہ آپ پارک تک کا سفر 
کریں۔ قاعدہ یہ ہے کہ آپ صرف 'پ' کی آوازوں والی چیزیں لے جاسکتے ہیں 

)مثال کے طور پر میں پارک جارہا ہوں اور میں پکنک/پیرٹ/پنسل لے جاؤں 
گا'(۔ آپ جس جگہ جارہے ہیں اسے تبدیل کرکے زیادہ مزہ اٹھا سکتے ہیں )مثال 

کے طور پر، سمندر کے کنارے، جہاں آپ صرف ‘s’ سے شروع ہونے والی 
چیزیں لے جا سکتے ہیں(۔ کیا آپ وہ سب چیزیں یاد کر سکتے ہیں جو آپ نے 

ساتھ لے جانی ہیں؟

پالسٹیسین یا کھیلنے کی چکنی مٹی کے حروف
پالسٹیسین سے حروف کی شکلیں بنانے کی کوشش کیجیے، یا اپنی چکنی مٹی 

بنائیے۔ 
باہم مالئیے:

عام میدے کے دو کپ	
ٹھنڈے پانی کا ½ کپ	 

نباتاتی تیل کے تین چمچ	
لیموں کے جوس کا ایک کھانے کا چمچ )اختیاری(	
کوئی سا فوڈ کلر یا رنگدار مادہ جو آپ چاہیں۔	

چھوٹی گپ شپ کا آئیڈیا
اپنے بچے کی جلد مطالعے میں حوصلہ 
افزائی کے لئے، حروف کے ناموں کی 

بجائے حروف کی آوازیں استعمال کریں۔ 
جب آپ ‘I‘m going to the park’ یا 

‘I spy’ جیسے کھیل مل کر کھیلیں تو 
حروف کی آوازیں استعمال کرنے سے، 

انہیں پڑھنا سیکھتے ہوئے لفظوں کی 
آوازیں نکالنے میں مدد ملے گی۔

حروف اور ہندسوں کے ساتھ کھیلیے
تمام اقسام کے کھیل ایسے ہیں جو آپ حروف اور ہندسوں کی شکل 

اور آوازوں سے لے کر اسی پہلے حرف سے بننے والے نئے الفاظ 
سیکھنے تک، ان کے ساتھ کھیل سکتے ہیں۔ آپ ایسے ہندسے تالش 
کرسکتے ہیں جو آپ کا بچہ شناخت کرسکتا ہو، جیسے کہ آپ کے 
دروازے کا نمبر یا ان کی عمر، اور دیکھیے کیا آپ ان ہندسوں کو 

بسوں، دکانوں یا سڑک کے اشاروں پر تالش کر سکتے ہیں۔ یاد 
رکھیے کہ حروف اور ہندسے ہر جگہ ہوتے ہیں!

ستارہ اشارہ
اپنے بچے کے ساتھ باآواز گنتی کریں - دیکھیں کہ آپ کو 

مرکزی دروازے تک جانے کے لئے کتنے قدم اٹھانے پڑتے 
ہیں یا پارک کی جانب پیدل جاتے ہوئے روشنی کے کھمبوں 

کی تعداد کیا ہے!

چھوٹی گپ شپ کا آئیڈیا
جنک ڈاک اور پرانے رسالوں میں آپ جو حروف تالش کرسکتے 

ہیں ان کے بارے میں بات کیجیے۔ کچھ حروف کو کاٹ لیجیے 
اور ایک کوالج بنائیے۔ دیکھیں کیا آپ اپنے بچے کے نام کا پہال 

حرف تالش کرسکتے ہیں۔ اگر وہ ابھی بھی حرف کی شناخت نہیں 
کرسکتے، تو مل کر اس کی تصویر بنائیں اور دیکھیں کہ کیا آپ 
جب باہرگھوم پھررہے ہوتے ہیں تو اس کی نشاندہی کرسکتے ہیں۔


