ਆਪਣੀ ਰੀਿਡੰ ਗ ਿਰਕਾਰਡ ਕਰੋ:

ਤੁਸੀਂ ਸਟੈ ਿਪੰ ਗ ਸਟੋ ਨ੍ ਜ਼ ਨੂੰ ਿਜਵੇ ਂ ਚਾਹੋ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ।
ਿਲਖੋ , ਬਣਾਓ, ਜਾਂ ਰਚਨਾਤਮਕ ਬਣੋ - ਸਭ ਕੁਝ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ !

ਸਮਰ ਰੀਿਡੰ ਗ 2022
ਇਸ ਕਾਰਡ ਦੇ ਅਗਲੇ ਿਹੱ ਸੇ �ਤੇ ਸਟੈਿਪੰ ਗ ਸਟੋਨ੍ਜ਼ 'ਤੇ ਅਤੇ ਇਸਦੇ
ਆਲੇ -ਦੁਆਲੇ ਆਪਣੇ ਪੜ�ਨ/ਰੀਿਡੰ ਗ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਿਰਕਾਰਡ ਕਰੋ।
ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਪੜ�ਨ ਵਾਸਤੇ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰ ਜ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ
ਸਾਖਰਤਾ ਅਿਭਆਸ� (ਪੜ�ਨਾ, ਗਾਉਣਾ, ਬੋਲਣਾ, ਖੇਡਣਾ ਅਤੇ ਿਲਖਣਾ)
ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱ ਥੇ ਕੁਝ ਿਵਚਾਰ ਹਨ!

SUMMER READING

2022

ਰੀਿਡੰ ਗ:

ਇਕੱ ਠ� ਆਡੀਓਬੁੱ ਕ ਸੁਣੋ।
ਿਕਤਾਬ ਦੀਆਂ ਿਸਫਾਰਸ਼� ਲਈ ਲਾਇਬ�ੇਰੀਅਨ ਨੂੰ ਪੁੱ ਛੋ।
ਕਹਾਣੀ ਸੁਨਾਉਣ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ
ਇੱ ਕ ਿਕਤਾਬ ਸ�ਝੀ ਕਰੋ: ਗੋਦੀ ਿਵੱ ਚ, ਮਨਪਸੰ ਦ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ, ਜ� ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ 'ਤੇ।

ਗਾਉਣਾ:

ਪਸੰ ਦੀਦਾ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਜ� ਨਾਚ ਸ�ਝਾ ਕਰੋ।
ਇੱ ਕ ਗਾਣਾ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਗਾਓ।
ਆਪਣਾ ਮਨਪਸੰ ਦ ਗਾਣਾ ਜ� ਨਰਸਰੀ ਦੀ ਕਿਵਤਾ ਗਾਓ।
ਤੁਸ� ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਰੇ ਇੱ ਕ ਗਾਣਾ ਿਲਖੋ (ਭੋਜਨ ਦਾ ਸਮ�, ਕੱ ਪੜੇ ਪਾਉਣਾ, ਆਿਦ।)

ਗੱ ਲਬਾਤ:

ਆਪਣੀ ਮਨਪਸੰ ਦ ਿਕਤਾਬ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਨਪਸੰ ਦ ਿਹੱ ਸਾ ਿਕਹੜਾ ਹੈ?
ਚੈਟ ਅਤੇ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਸੇ ਮਨਪਸੰ ਦ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਲ ਜ� ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰੋ।
ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰ ਦ ਭੋਜਨ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲ ਕਰੋ। ਕੀ ਇਹ ਨਮਕੀਨ, ਿਮੱ ਠਾ ਜ� ਖੱ ਟਾ ਹੈ?
ਿਕਤਾਬ ਪੜ�ਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ� ਅਤੇ ਿਸਰਫ਼ ਤਸਵੀਰ� ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ।

ਖੇਡਣਾ:

ਖੇਡਣ ਵੇਲੇ ਿਖਡੌਿਣਆਂ ਅਤੇ ਬਲਾਕ� ਨੂੰ ਸ�ਝਾ ਕਰੋ।
ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਗਾਣੇ 'ਤੇ ਡ�ੰ ਮ ਵਜਾਓ। ਸਾਜ਼ ਪ�ੇਰਣਾ ਸਰੋਤ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰਸੋਈ ਿਵੱ ਚ ਦੇਖੋ।
ਚੀਜ਼� ਲੁਕਾਓ ਅਤੇ ਲੱਭੋ। ਤੁਸ� ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਿਕਸੇ ਸੰ ਵੇਦੀ ਿਬਨ ਿਵੱ ਚ, ਬਾਹਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ...
ਸੋਚੋ ਿਕ ਤੁਸ� ਿਕਸੇ ਐਡਵ�ਚਰ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸ� ਿਕੱ ਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਸ ਨੂੰ ਕਰੋ।

ਿਲਖਣਾ:

ਨਵ� ਸ਼ਬਦ ਜ� ਪੱ ਤਰ ਿਲਖਣ ਦਾ ਅਿਭਆਸ ਕਰੋ।
ਿਕਸੇ ਖਾਸ (ਿਜਵ� ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਇਬ�ੇਰੀਅਨ ਜ� ਿਕਸੇ ਦੋਸਤ) ਬਾਰੇ ਿਲਖੋ ਜ� ਉਸਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਓ।
ਕਾਗਜ਼ ਪਾੜੋ ਅਤੇ ਇੱ ਕ ਕੋਲਾਜ ਬਣਾਓ।
ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸ� ਲੱਭਦੇ ਹੋ (ਿਮੱ ਟੀ ਜ� ਸੋਟੀਆਂ ਜ� ਪੱ ਥਰ) ਉਸਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ।

  

  

