دو ﻣﺎﮦ ﮐﯽ ﻋﻤﺮ ﮐﮯ ﺑﭽﮯ
ﮐﮯ ﺳﻠﺴﻠﮯ ﻣﯿﮟ ﻣﺸﻮرے
2 months Urdu

اﺑﺘﺪاﺋﯽ
اﻟﻔﺎظ
ﮐﯿﺎ آپ ﺟﺎﻧﺘﮯ ﮨﯿﮟ؟
آپ ﮐﺎ ﺑﭽہ ﺳﻤﺎﺟﯽ ﺗﻌﻠﻘﺎت ﮐﯽ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮ رﮨﺎ ﮨﮯ ﺟﻮ ﺳﺎری ﻋﻤﺮ اس ﮐﮯ ﮐﺎم آۓ ﮔﯽ۔
ﻧﻨﮭﺎ ﺑﭽہ آپ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﺣﺮﮐﺎت ﮐﺎ ﺗﺒﺎدﻟہ ﮐﺮ ﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ ـ دﯾﮑﮭﺘﺎ ﮨﮯ ،ﻣﺴﮑﺮاﺗﺎ ﮨﮯ اور ﺟﺎﻧﺎ ﭘﮩﭽﺎﻧﺎ ﭼﮩﺮﮦ
دﯾﮑﮫ ﮐﺮ ﻏﻮں ﻏﺎں ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ۔
 2ﻣﺎﮦ ﮐﯽ ﻋﻤﺮ ﻣﯿﮟ ﻧﮱ ﺗﺠﺮﺑﺎت ﺳﮯ ﮔﺰرﺗﮯ ھﻮۓ ﺑﭽﮯ ﮐﺎ دﻣﺎغ راﺑﻄﮯ ﺑﻨﺎ رﮨﺎ ھﻮﺗﺎ ﮨﮯ۔
 3ﺳﮯ  4ﻣﺎﮦ ﮐﯽ ﻋﻤﺮ ﻣﯿﮟ ھﻮ ﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ ﮐہ آپ ﮐﺎ ﺑﭽہ ﮐﻮﺋﯽ آواز ،ﻣﺜﻼ″ﺟﮭﻨﺠﮭﻨﮯ ﮐﺎ ﺷﻮر ،ﺳﻦ ﮐﺮ
آواز ﮐﺎ ذرﯾﻌہ
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯿﻠﮱ ﺳﺮ ﻣﻮڑﻧﮯ ﻟﮕﮯ۔
ﺑﭽﮯ ان ﺣﺎﻻت ﻣﯿﮟ زﯾﺎدﮦ ﺳﯿﮑﮭﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﺟﺐ ان ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎدی ﺿﺮورﯾﺎت ﭘﻮری ھﻮ رﮨﯽ ھﻮں اور وﮦ اﭘﻨﮯ
آپ ﮐﻮ ﻣﺤﻔﻮظ ﻣﺤﺴﻮس ﮐﺮﺗﮯ ھﻮں۔
ﯾہ اﺑﺘﺪاﺋﯽ ﻣﮩﯿﻨﮯ اور ﺳﺎل آپ ﮐﮯ ﺑﭽﮯ ﮐﮯ ﺳﯿﮑﮭﻨﮯ ﮐﯿﻠﮱ ﺑﮩﺖ اﮨﻢ ﮨﯿﮟ۔

آپ اس وﻗﺖ اﭘﻨﮯ ﺑﭽﮯ ﮐﻮ ﺳﯿﮑﮭﻨﮯ ﮐﯿﻠﮱ ﮐﺲ ﻃﺮح ﻣﺪد دے ﺳﮑﺘﮯ ﮨﯿﮟ؟
ﺑﭽﮯ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﻼﯾﮱ اور اس ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﻣﺴﮑﺮاﯾﮱ۔ اﭘﻨﮯ ﺑﭽﮯ ﮐﯽ آواز ﺳﻨﻨﮯ اور ﺟﻮاب دﯾﻨﮯ
ﮐﯿﻠﮱ ﻟﻤﺤﺎت ﺗﻼش ﮐﯿﺠﮱ۔
ﺑﭽﮯ ﮐﻮ ﺣﺮﮐﺎت ،آوازوں اور ﭼﮩﺮے ﮐﮯ ﺗﺎﺛﺮات ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ “ﺑﺎﺗﯿﮟ” ﮐﺮﺗﮯ ھﻮۓ دﯾﮑﮭﮱ۔
ﺑﭽﮯ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ اﭘﻨﮯ ﮔﮭﺮ ﮐﯽ زﺑﺎن ﻣﯿﮟ ﺑﺎت ﮐﯿﺠﮱ۔ ﺟﺐ ﺑﭽہ ﻏﻮں ﻏﺎں ﮐﺮے ﺗﻮ اﺳﮯ ﺟﻮاب دﯾﺠﮱ۔
ﮔﺎﻧﮯ ﮔﺎﯾﮱ ،ﮐﭽﮫ ﭘﮍھ ﮐﺮ ﺳﻨﺎﺋﯿﮯ اور اﺳﮯ ﺟﺎﻧﯽ ﭘﮩﭽﺎﻧﯽ اور دﻟﭽﺴﭗ ﮐﮩﺎﻧﯿﺎں ﺳﻨﺎﺋﯿﮯ۔
ﺑﭽﮯ ﮐﻮ ﻧﮱ اﻟﻔﺎظ ،آوازﯾﮟ اور ﺗﺠﺮﺑﺎت ﻓﺮاﮨﻢ ﮐﯿﺠﮱ۔
اﭘﻨﮯ ﺑﭽﮯ ﮐﻮ ﮐﮭﻠﻮﻧﮯ اور ﮐﺘﺎﺑﯿﮟ ﭼﮭﻮﻧﮯ ﻣﯿﮟ ﻣﺪد دﯾﺠﮱ۔

ﺑﭽﮯ ﮐﻮ ﺳﮑﮭﺎﻧﮯ ﻣﯿﮟ ﮐﻮن ﻟﻮگ آپ ﮐﯽ ﻣﺪد ﮐﺮ ﺳﮑﺘﮯ ﮨﯿﮟ؟
آپ ﮐﮯ اﮨﻞ ﺧﺎﻧﺪان اور دوﺳﺖ۔
آپ ﮐﺎ ڈاﮐﮣﺮ ﯾﺎ ﮐﻤﯿﻮﻧﮣﯽ ورﮐﺮ۔
ﺑﭽﻮں ﮐﯽ ﻧﮕﮩﺪاﺷﺖ ﮐﮯ ادارے ﯾﺎ ﭘﻠﮯ ﮔﺮوپ ﮐﺎ ﻋﻤﻠہ۔
اﮔﺮ آپ ﮐﮯ ﺑﭽﮯ ﮐﯽ اﺿﺎﻓﯽ ﺿﺮورﯾﺎت ھﻮں ﺗﻮ اﭘﻨﮯ ڈاﮐﮣﺮ ﯾﺎ ﺑﭽﮯ ﮐﯿﻠﮱ ﺧﺼﻮﺻﯽ ورﮐﺮ ﺳﮯ ان
ﺿﺮورﯾﺎت ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﻣﺰﯾﺪ ﺑﺎﺗﯿﮟ ﭘﻮﭼﮭﯿﮱ۔
ﮨﮯ:
 Early Wordsﮐﯽ وﯾﺐ ﺳﺎﺋﯿﭧ ﮐﺎ ﭘﺘہ ﯾہ
www.earlywords.info
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