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ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ
ਪੜ੍ਹਨ ਸਬੰਧੀ 3C ਇਹ ਹਨ: 
Cuddle (ਲਾਡ-ਪਪਆਰ) Conversation (ਗੱਲਬਾਤ)  
Choice (ਚੋਣ)।

 ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਰੋਜਾਨਾ ਪੜ੍ਹਕੇ ਸੁਣਾਉਣਾ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ, ਸੁਣਨ 
ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਪਕਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪਵੱਚ 
ਪਦਲਚਸਪੀ ਪਵਕਪਸਤ ਕਰਨ ਪਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

• ਪਵਪਿੰਨ ਪਕਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਪਦਲਚਸਪ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। 

• ਤਸਵੀਰਾਂ ’ਤੇ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਜੋੜੋ। 

• ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਾਨਕ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਪਵਖੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਪ੍ੋਗਰਾਮਾਂ ਪਵੱਚ ਿਾਗ ਲਓ।

ਛਪਾਈ ਵੱਲ ਪਧਆਨ ਦੇਣਾ
ਅੱਖਰਾਂ ਅਤੇ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਪਕਤਾਬਾਂ, ਘਰ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪਵਚਲੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੋ।

•  ਚੁੰ ਬਕੀ ਅੱਖਰਾਂ ਅਤੇ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਮੇਲ਼ ਖਾਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਓ; ਏ.ਬੀ.ਸੀ. ਵਾਲਾ ਗੀਤ ਗਾਓ; ਫਪਰੱਜ ਉੱਤੇ, 
ਕੁੱ ਕੀ ਸ਼ੀਟ ਜਾਂ ਪਲੇਸਮੈਟ ਉੱਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਬਣਾਓ। 

•  ਘਰ ਪਵਚਲੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਪਗਣੋ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਜਰੁਾਬਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ; ਪਪਰਵਾਰਕ ਖਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦੇ 
ਕਾਂਟੇ, ਚਾਕੂ, ਚਮਚੇ)

•  ਅੱਖਰਾਂ ਅਤੇ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਮੇਲ਼ ਪਕਸੇ ਪਕਤਾਬ, ਪਕਸੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਡੱਬੇ ਉੱਤੇ ਅੱਖਰਾਂ ਅਤੇ ਅੰਕਾਂ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਛਾਪੇ 
ਦੀ ਪਕਸੇ ਵੀ ਪਕਸਮ ਨਾਲ ਕਰੋ। 

•  ਰੰਗਾਂ, ਅੱਖਰਾਂ, ਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਅੰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਲੜੀਆਂ ਦਾ ਪਨਰਮਾਣ ਕਰੋ। (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ 
ababa 123 123) 

•  ਖੋਜ ਕਰੋ ਪਕ ਚੁੰ ਬਕ ਪਕਹੜੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਵੱਲ ਆਕਪਰਸ਼ਤ ਹੋਣਗੇ।

 ਹਰ ਪਦਨ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਪੜ੍ਹੋ ਗਾਓ ਖੇਡੋ!

 ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਪਕੰਡਰਗਾਰਟਨ ਬੈਗ ਪਵਚਲੇ ਸਰੋਤਾਂ 
ਦੀ ਇਕੱਪਿਆਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ...
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ਪਸਰਜਣਾਤਮਕ ਪੜਚੋਲ
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਦਲਚਸਪੀ ਅਤੇ ਕਲਪਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਹੁਣ, ਪਨਰਮਾਣ ਕਰਨ, ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਪਚਪਕਾਉਣ ਲਈ ਰੰਗਦਾਰ ਚਾਕ, ਕਾਗਜ, 
ਗੂੰ ਦ ਅਤੇ ਕੈਂਚੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਪਸਰਜਣਾਤਮਕ ਪਕਪਰਆਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਿਪਵੱਖ ਪਵੱਚ 
ਛਪਾਈ ਦੀਆਂ ਪਕਪਰਆਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਤਆਰ ਕਰੇਗਾ।

•  ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਰੰਗਦਾਰ ਚਾਕਾਂ, ਮਾਰਕਰਾਂ, ਪਫੰਗਰ ਪੇਂਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਜੇਦਾਰ ਸਮੱਗਰੀਆਂ, ਪਜਵੇਂ ਪਕ ਰੇਤ ਅਤੇ 
ਸ਼ੇਪਵੰਗ ਕਰੀਮ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਹੁਣ ਅਤੇ ਰੰਗ ਿਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੋ। 

•  ਪੁਰਾਣੇ ਰਸਾਪਲਆਂ ਅਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਪਵੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕੱਟ ਕੇ ਰੱਖੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ 
ਪਦਲਚਸਪ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। 

•  ਪਸੰਦੀਦਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੰੂ ਕਾਗਜ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜਾਂ ਪਜਵੇਂ ਪਕ ਜੁੱ ਪਤਆਂ ਵਾਲੇ ਡੱਬੇ ਨਾਲ ਪਚਪਕਾਉਣ ਦੇ ਪਵਪਿੰਨ 
ਤਰੀਪਕਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ। 

•  ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਪ੍ਸ਼ੰਸਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹਰ ਪਕਸੇ ਦੇ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸਨੰੂ ਪੋਸਟ ਕਰੋ।

ਪਲੇਡਫ ਬੱਪਚਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਕਲਪਨਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਂਗਲਾਂ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਪਵਕਸਤ ਕਰਨ 
ਪਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਪਵਪਿੰਨ ਰੰਗਾਂ ਪਵੱਚ ਚੀਜਾਂ, ਸ਼ਕਲਾਂ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਜਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਪਨਰਮਾਣ 
ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੋ।

ਪਲੇਡਫ ਦੀ ਰਚਨਾ-ਪਵਧੀ:

600 ਪਮ.ਲੀ. ਆਟਾ (2 1/2 ਕੱਪ), 120 ਪਮ.ਲੀ. ਨਮਕ (1/2 ਕੱਪ), 10 ਪਮ.ਲੀ. ਟਾਰਟਰ ਜਾਂ ਐਲਮ ਦੀ ਕਰੀਮ (2 ਚਮਚੇ), 480 ਪਮ.ਲੀ. 
ਉੱਬਪਲਆ ਪਾਣੀ (2 ਕੱਪ), 30 ਪਮ.ਲੀ. ਤੇਲ (2-3 ਵੱਡੇ ਚਮਚ), 2 ਪੈਕੇਜ ਪਮੱਿਾ-ਰਪਹਤ ਕੂਲ-ਏਡ।

1.  ਸਾਰੇ ਅੰਸ਼ਾਂ ਨੰੂ ਪਮਲਾਓ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਲਾਓ।

2. ਆਟੇ ਨੰੂ ਗੁੰ ਨ੍ਹਹੋ  ਅਤੇ ਇਹ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਪਤਆਰ ਹੈ। 

3. ਇਸਨੰੂ ਪਕਸੇ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਪਲਾਸਪਟਕ ਦੇ ਕੰਟੇਨਰ ਜਾਂ ਪਜੱਪ-ਲਾਕ ਵਾਲੇ ਬੈਗ ਪਵੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰੋ। 

ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਪਹੱਲਜੁੱ ਲ
ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਪਕਪਰਆਵਾਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

• ਗਾਪਣਆਂ ਦੀ ਲੈਅ ਨਾਲ ਗੇਂਦ ਨੰੂ ਉਛਾਲੋ, ਪਕੱਕ ਮਾਰੋ ਅਤੇ ਪਕੜੋ। 

• ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਨੰੂ ਪਕੰਡਰਗਾਰਟਨ ਦੇ ਸੰਗੀਤ ਨੰੂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਗਾਓ, ਨੱਚੋ, ਤਾੜੀ ਵਜਾਓ ਅਤੇ ਪਗਣੋ।

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮ ਰਪਹਣਾ ਅਤੇ ਪਸਹਤਮੰਦ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਅਪਜਹੀਆਂ ਆਦਤਾਂ 
ਪਵਕਪਸਤ ਕਰਨ ਪਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪਸੱਪਖਆ ਅਤੇ ਲੰਬੀ-ਪਮਆਦ ਦੀ ਪਸਹਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ 
ਕਰਨਗੀਆਂ।

 ਹਰ ਪਦਨ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਪੜ੍ਹੋ ਗਾਓ ਖੇਡੋ!


