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ਹਰ ਦਿਨ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰੋ ਪੜ੍ਹੋ ਗਾਓ ਖੇਡੋ!

ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਕਿੰ ਡਰਗਾਰਟਨ ਬੈਗ ਵਿਚਲੇ ਸਰੋਤਾਂ
ਦੀ ਇਕੱ ਠਿਆਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ...
ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ

ਪੜ੍ਹਨ ਸਬੰ ਧੀ 3C ਇਹ ਹਨ:
Cuddle (ਲਾਡ-ਪਿਆਰ) Conversation (ਗੱ ਲਬਾਤ)
Choice (ਚੋਣ)।

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੜ੍ਹਕੇ ਸੁਣਾਉਣਾ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ, ਸੁਣਨ
ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿੱ ਚ
ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

• ਵਿਭਿੰ ਨ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਦਿਲਚਸਪ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ।

• ਤਸਵੀਰਾਂ ’ਤੇ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਸੰ ਸਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧ ਜੋੜੋ।
• ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਾਨਕ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਵਿਖੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱ ਚ ਭਾਗ ਲਓ।

ਛਪਾਈ ਵੱ ਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ

ਅੱ ਖਰਾਂ ਅਤੇ ਅੰ ਕਾਂ ਦਾ ਸਬੰ ਧ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਘਰ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਚਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੋ।

•ਚ
 ੁੰ ਬਕੀ ਅੱ ਖਰਾਂ ਅਤੇ ਅੰ ਕਾਂ ਦਾ ਮੇਲ਼ ਖਾਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਓ; ਏ.ਬੀ.ਸੀ. ਵਾਲਾ ਗੀਤ ਗਾਓ; ਫਰਿੱ ਜ ਉੱਤੇ,
ਕੁੱ ਕੀ ਸ਼ੀਟ ਜਾਂ ਪਲੇ ਸਮੈਟ ਉੱਤੇ ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਬਣਾਓ।
•ਘ
 ਰ ਵਿਚਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਿਣੋ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਜ਼ੁਰਾਬਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ; ਪਰਿਵਾਰਕ ਖਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦੇ
ਕਾਂਟੇ, ਚਾਕੂ, ਚਮਚੇ)

•ਅ
 ੱ ਖਰਾਂ ਅਤੇ ਅੰ ਕਾਂ ਦਾ ਮੇਲ਼ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ, ਕਿਸੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਡੱ ਬੇ ਉੱਤੇ ਅੱ ਖਰਾਂ ਅਤੇ ਅੰ ਕਾਂ ਜਾਂ ਵੱ ਡੇ ਛਾਪੇ
ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਕਰੋ।

•ਰ
 ੰ ਗਾਂ, ਅੱ ਖਰਾਂ, ਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਅੰ ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੰ ਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਲੜੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰੋ। (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ
ababa 123 123)
• ਖੋਜ ਕਰੋ ਕਿ ਚੁੰ ਬਕ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱ ਗਰੀਆਂ ਵੱ ਲ ਆਕਰਿਸ਼ਤ ਹੋਣਗੇ।
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ਹਰ ਦਿਨ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰੋ ਪੜ੍ਹੋ ਗਾਓ ਖੇਡੋ!
ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਪੜਚੋਲ

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਅਤੇ ਕਲਪਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਹੁਣ, ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ, ਕੱ ਟਣ ਅਤੇ ਚਿਪਕਾਉਣ ਲਈ ਰੰ ਗਦਾਰ ਚਾਕ, ਕਾਗਜ਼,
ਗੂੰ ਦ ਅਤੇ ਕੈਂਚੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੋ ੜੀਂਦਾ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦਾ ਕੰ ਟਰੋਲ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਭਵਿੱ ਖ ਵਿੱ ਚ
ਛਪਾਈ ਦੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ।

•	ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਰੰ ਗਦਾਰ ਚਾਕਾਂ, ਮਾਰਕਰਾਂ, ਫਿੰ ਗਰ ਪੇਂਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਸਮੱ ਗਰੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੇਤ ਅਤੇ
ਸ਼ੇਵਿੰਗ ਕਰੀਮ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਹੁਣ ਅਤੇ ਰੰ ਗ ਭਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੋ।

•	ਪੁਰਾਣੇ ਰਸਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱ ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕੱ ਟ ਕੇ ਰੱ ਖੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ
ਦਿਲਚਸਪ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ।
•	ਪਸੰ ਦੀਦਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੁੱ ਤਿਆਂ ਵਾਲੇ ਡੱ ਬੇ ਨਾਲ ਚਿਪਕਾਉਣ ਦੇ ਵਿਭਿੰ ਨ
ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ।
•	ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕਰੋ।

ਪਲੇ ਡਫ ਬੱ ਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਲਪਨਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਂਗਲਾਂ ’ਤੇ ਕੰ ਟਰੋਲ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ
ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਵਿਭਿੰ ਨ ਰੰ ਗਾਂ ਵਿੱ ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਸ਼ਕਲਾਂ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਜਾਂ ਅੱ ਖਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ
ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੋ।
ਪਲੇ ਡਫ ਦੀ ਰਚਨਾ-ਵਿਧੀ:
600 ਮਿ.ਲੀ. ਆਟਾ (2 1/2 ਕੱ ਪ), 120 ਮਿ.ਲੀ. ਨਮਕ (1/2 ਕੱ ਪ), 10 ਮਿ.ਲੀ. ਟਾਰਟਰ ਜਾਂ ਐਲਮ ਦੀ ਕਰੀਮ (2 ਚਮਚੇ), 480 ਮਿ.ਲੀ.
ਉੱਬਲਿਆ ਪਾਣੀ (2 ਕੱ ਪ), 30 ਮਿ.ਲੀ. ਤੇਲ (2-3 ਵੱ ਡੇ ਚਮਚ), 2 ਪੈਕੇਜ਼ ਮਿੱ ਠਾ-ਰਹਿਤ ਕੂਲ-ਏਡ।
1.

ਸਾਰੇ ਅੰ ਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਓ ਅਤੇ ਚੰ ਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾਓ।

3.

ਇਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਕੰ ਟੇਨਰ ਜਾਂ ਜ਼ਿੱ ਪ-ਲਾਕ ਵਾਲੇ ਬੈਗ ਵਿੱ ਚ ਸਟੋਰ ਕਰੋ।

2.

ਆਟੇ ਨੂੰ ਗੁੰ ਨਹੋ੍ ਅਤੇ ਇਹ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ।

ਸੰ ਗੀਤ ਅਤੇ ਹਿੱ ਲਜੁੱ ਲ

ਸਾਰੇ ਬੱ ਚੇ ਸੰ ਗੀਤ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਪਸੰ ਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

• ਗਾਣਿਆਂ ਦੀ ਲੈ ਅ ਨਾਲ ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਉਛਾਲੋ , ਕਿੱ ਕ ਮਾਰੋ ਅਤੇ ਪਕੜੋ।

• ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਨੂੰ ਕਿੰ ਡਰਗਾਰਟਨ ਦੇ ਸੰ ਗੀਤ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਗਾਓ, ਨੱਚੋ, ਤਾੜੀ ਵਜਾਓ ਅਤੇ ਗਿਣੋ।

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰ ਦ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਆਦਤਾਂ
ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਿੱ ਖਿਆ ਅਤੇ ਲੰਬੀ-ਮਿਆਦ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ
ਕਰਨਗੀਆਂ।

