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অক্ষর ও সংে্যা ড়নদয ছেলুন
অক্ষর ও েংখ্যা ভদসে আপভে েব ধরসের শখ�া শখ�স্ পাসরে, 
্াসদর আকৃভ্ ও েবদ শেসক শুরু কসর ে্তুে েবদেিূি শ�গুভ�র 
প্রেি অক্ষর একই। আপোর ভেশু ভেেস্ পাসর এিে েংখ্যাগুভ� 
আপভে খতুাসজ শদখস্ পাসরে, শ�িে- আপোর দরজার েম্বর বা 
্াসদর বেে, এবং শদখতুে শেগুভ� আপভে বাে, শদাকাে বা রাস্ার 
োইসে খতুাসজ পাে ভক ো। িসে রাখসবে, অক্ষর ও েংখ্যা েব 
জােিাে রসেসে!

সটার টিপ
আপোর ভেশুর োসে শজাসর শজাসর গুেতুে - োিসের 
দরজাটিস্ শপঁোসোর জে্য আপোসক ক্গুভ� পদসক্ষপ 
ভেস্ িে বা পাসককে শিাস্ �াওোর েিে আপভে ক্গুভ� 
�্যামপসপাস্ শপভরসে �াে!

সমল টক ধারণা
জাঙক শিই�   এবং পতুরসো ি্যািাভজসে শ� অক্ষরগুভ� আপভে 
খতুাসজ পাে শেগুভ� েমপসককে কো ব�তুে। অক্ষরগুভ� শকস্ ভেে 
ও একটি শকা�াজ ত্ভর করুে। শদখতুে আপভে আপোর 
ভেশুর োসির প্রেি অক্ষর খতুাসজ পাে ভক ো। �ভদ ্ারা এখসো
অক্ষরটিসক ভেেস্ ো পাসর ্সব এটিসক একোসে আাকতুে 
এবং শদখতুে শ� আপভে বাইসর োকাকা�ীে শেটিসক খতুাসজ পাে 
ভক ো।

‘I’m going to the park’
পাসককে �াওোর েিে আপভে কী ভেসবে ্া বস� পা�া বদ� কসর কসর একটি 
শখ�া শখ�তুে। ভেেিটি িস�া আপভে ‘p’ ভদসে শুরু িে শকব� এিে ভজভেে 
ভেস্ পারসবে (শ�িে- ‘আভি পাসককে �াভ্ে এবং আভি একটি picnic/
parrot/pencil োসে ভেসে �াভ্ে’)। আপভে শ� জােিাে �াস্েে ্া 
পভরব্কেে কসর আপভে আসরা িজা করস্ পাসরে (শ�িে- েিতুসদ্রর ্ীসর, 
শ�খাসে আপভে শকব� ‘s’ ভদসে োি শুরু িে এিে ভজভেে ভেসে শ�স্ 
পাসরে)। আপভে �া �া ভেসবে ্ার েবগুস�া ভক আপভে িসে করস্ পাসরে?

পলাড়সটড়সন বা ছপল ছড়া অক্ষর
প�াভস্ভেে ভদসে অক্ষসরর আকভৃ্ ত্ভর করস্ শেষ্া করুে অেবা 
আপোর ভেসজর শপ� শিা ত্ভর করুে। 
একোসে শিোে:

• ভিভি িেদা দুই কাপ
• ½ কাপ ঠাণিা পাভে
• ভ্ে শ্ভব� োিে শিভজস্ব� অসে�
• এক শ্ভব� োিে শ�বতুর রে (ঐভ্েক)
• শ�সকাসো খাবার রঙ বা ভ্�্ার শ�িে- আপভে োে

সমল টক ধারণা
আপোর ভেশুর প্রােভিক পড়াসক 
উৎোভি্ করস্ অক্ষসরর োসির 
পভরবস্কে অক্ষরটির ধ্বভে ব্যবিার 
করুে। ‘I’m going to the park’ বা ‘I 
spy’ এর িস্া শখ�াগুভ� একোসে 
শখ�ার েিে অক্ষসরর ধ্বভের 
ব্যবিাসরর ফস� ভেশুরা পড়া শেখার 
েিে েবদগুভ� উ্োরণ করস্ 
ভেখসব।


