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ہیں؟ جانتے آپ کیا
پسند کرتے سنانا اور گھڑنا کہانیاں بچے دلچسپ عمر کے ہے۔ اس رہی بڑھ صالحیت تصّوراتی بچے کی کے آپ

کیلۓ ایک ان تاہم ہیں۔ سکتے کر ہدایات پر عمل 2-3 اور ہیں کہانیاں سن سکتے لمبی نسبت کی پہلے ہیں۔ بچے
کیلۓ سکول وہ اس طرح ہے۔ چاہتا کرنا زیادہ کام خود اور کا بچہ اب آپ ھوتا۔ نہیں رہنا آسان بیڻھے جگہ ہی

ہے۔ ھو جاتا طرح تیار اچھی
انہیں آسان کرنا استعمال جسے ہیں سکتے پکڑ کے درمیان پنسل انگلیوں اور انگوڻھے کے ہاتھ اس بچے زیادہ تر

ہے۔ بہترین طریقہ یہ کا پکڑنے پنسل کیلۓ کام کے لکھائی میں سکول ھو۔ لگتا
ہیں۔ لکھائی کے قابل بنتے سے بچوں کے ہاتھ ڈرائنگ

ہیں۔ کر دیتے سمجھنا شروع فرق بیچ کے اور اصل حروف ڈالنے نشان سے محض پنسل میں بچے عمر اس

ہیں؟ کیا کر سکتے آپ اب
علم میں صالحیت اور تصّوراتی بچے کی تاکہ پڑھیں رسالے اور ترکیبیں کی کھانوں اشتہارات، نقشے، کتابیں، کے ساتھ بچے

ھو۔ اضافہ

سکول جو ہیں ایسی ھوتی ان کی آوازیں اور کا انداز گانوں ان گائیں۔ گانے بھی بچے کے پسندیدہ اور نظمیں بھی اور گانے نۓ
ہیں۔ پائی جاتی میں کتابوں والی ھونے استعمال کیلۓ پڑھنا سکھانے میں

‘کم’) ‘زیادہ’، ‘کچھ’، ‘گہرا’، پہلے’، ‘درمیانی’، ‘آخری’، (جیسے سکھائیں تصّورات ابتدائی اسے ھوۓ کھیلتے ساتھ کے بچے
میں مدد ملے گی۔ مضمون کے حساب میں سکول ۔اس طرح بچے کو

بچے میں بارے کریں۔ پروگراموں کے کی کوشش رکھنے محدود تک گھنڻے میں 1-2 دن کا وقت ویڈیو دیکھنے اور وی ڻی
کریں۔ باتیں ساتھ کے

اور الفاظ میں بتائیں کے نام حروف دالئیں۔ شوق کرنے کا شروع اور لکھنا کرنے ادا پہچاننے، کے حروف کے نام اس کو بچے
دالئیں۔ واقفیت سے آوازوں کی حروف

لکھنا طرف سے کس عدد حرف یا ایک کہ سمجھائیں کو بچے لکھیں۔ اعداد اور حروف سے مومی رنگوں اور فنگر پینٹ مڻی،
ہیں۔ (پچھلی طرف دیکھیں)۔ بڑھتے آگے کس طرف کرتے ہیں اور شروع

ہیں؟ آپ کی مدد کر سکتے لوگ کون
پوچھیں: لوگوں سے ان کریں۔ نہ دیر تو ھو فکر قسم کی کسی کو آپ اگر ہے۔ تاہم ھوتی سے رفتار مختلف نشوونما بچوں کی مختلف

رشتے دار اور دوست

ورکر کمیونڻی یا نرس کمیونڻی ڈاکڻر، مقامی کا آپ

عملہ۔ کا گروپ پلے کیئر سنڻر یا چائلڈ سکول، پری

ہے۔ سکتا دے تجاویز مزید کو آپ ورکر سّپورٹ چائلڈ یا ڈاکڻر کا آپ میں صورت کی ضروریات اضافی
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ابتداىء
الفاظ

4 years Urdu

مشورے میں سلسلے کے بچے کے سال چار
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(optional)

The numbers

(Taken from Introducing the English K–6 Syllabus to Parents and School Community Members NSW Board Of Studies 1998 p23)

ہیں کیسے لکھتے اور بڑے حروف میں چھوڻے انگلش

حروف چھوڻے

حروف بڑے


