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ابتدائی
الفاظ

��ں؟ جانتے آپ ک�ا
�ے۔ آزماتا صالح�ت�ں نئ� بچ� روزان� آپ کا

س� کون اور ج�س� ��ں ا�ک چ�ز�ں س� کون سکتا �ے ک� پ�چان سکتا �ے اور مال سے دوسرے ا�ک کو چ�زوں بچ� آپ کا
مختلف۔

س�ک�تے ��ں۔ بولنا الفاظ ز�ادہ �� اتنے وہ مل�ں، کو سننے الفاظ ز�ادہ جتنے بچوں کو
�ے۔ سکتا کر نشاند�� چ�زوں ک� پ�چان� جان� سکتا �ے اور کر عمل پر آسان �دا�ات ا�ک چند بچ� کا آپ

�ے۔ س�ک�تا بچ� جن سے طر�قے ��ں لگانا ا�سے �ت� اور د�ک�نا سے غور ڈ�ونڈنا، کو چ�زوں
�ے۔ کر سکتا مدد ک� آپ م�ں پلٹنے صفحے اور �ے چا�تا چننا کتاب�ں بچ� خود آپکا

�ے۔ اچ�ا لگتا سات� کا بچوں دوسرے بچے کو کے آپ

��ں؟ ک�ا کر سکتے آپ اب
کر پڑ���۔ مل سات� کے سن�� اور اس د�ک���، اس ک� بات�ں اپنے بچے کو کر نکال روزان� وقت

بتائ�ے۔ نام کے ان آپ طرف اشارہ کرے، ک� چ�زوں جن بچ� کا آپ
حوصل� بڑ�ائ�ے۔ کا اس ک�ل� نقل کرنے آواز�ں سک�ائ�ے۔ آواز�ں ک� اور ان نام کے جانوروں بچے کو اپنے

ل�ج�۔ اد�ار م�وزک اور کتاب�ں اچ�� سےاچ�� الئبر�ری عالقے ک� اپنے
ک�ج�۔ پ�چان ک� لوگوں دوسرے اور دوستوں گ�ر کے لوگوں، چ�زوں، م�ں زندگ� اصل اور تصو�روں کتابوں،

گا���۔ سے مزے مزے ان��ں گ�ت آتے ��ں، اور نظم�ں جو کو بچے آپکے
گزارا جاۓ۔ م�ں وی د�ک�نے وقت ٹ� کم 1 گ�نٹے سے روزان� ک� ک�ج� کوشش

د�ج�۔ رنگ موم� اور برش موٹے کو بچے ک�ل� کرنے ڈرائنگ
��ں؟ چکے ممبر بن کے پلے گروپ کے عالقے اپنے ک�ا آپ

��ں؟ سکتے کر مدد ک� آپ لوگ کون
اور دوست۔ لوگ کے کے خاندان آپ

کا عمل�۔ گروپ پلے �ا ادارے کے نگ�داشت ک� بچوں ورکر، کم�ونٹ� �ا کا ڈاکٹر آپ
                                        ک� و�ب سائ�ٹ 

مز�د بات�ں م�ں بارے کے ضرور�ات ک�ل� خصوص� ورکر سے ان بچے �وں تو اپنے ڈاکٹر �ا ضرور�ات اضاف� ک� بچے آپ کے اگر
پوچ���۔

رک��� م�ں نظر
مشورے۔ مز�د ک�ل� بچے کے سال 3
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مشورے م�ں سلسلے کے بچے کے ماہ اٹ�ارہ
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