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ਐਸ.ਟੀ.ਈ.ਐਮ. ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮਤਲਬ? 
ਪਰਿਵਿਨੀ ਸ਼ਬਦ ਐਸ.ਟੀ.ਈ.ਐਮ. ਦਾ ਮਤਲਬ ਰਵਰਿਆਨ‚ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ‚ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਿ ਅਤੇ 
ਿਰਿਤ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਐਸ.ਟੀ.ਈ.ਐਮ. ਮੂਲ ਤੌਿ ’ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਇੰਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ (ਐਨਐਸਐਫ) ਤੋਂ 
ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਤੋਂ ਅਮਿੀਕੀ ਸਿਕਾਿ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਪੇਰਸ਼ਆਂ ਦਾ ਵਿਨਿ ਕਿਨ ਲਈ 
ਕੀਤੀ ਿਈ ਸੀ ਰਜੰਨ੍ਹ ਾਂ ਨੇ ਅਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਵਿਕ ਵੀਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਿਨਾ ਆਸਾਨ ਬਿਾਇਆ। ਮੌਜੂਦਾ 
ਤੌਿ ’ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਤੋਂ ਰਸੱਰਿਅਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਸਿਿ ਦੇ ਤਜਿਰਬਆਂ ਦਾ ਵਿਨਿ ਕਿਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ 
ਹੈ ਰਜੱਥੇ ਰਵਰਿਆਨ‚ ਤਕਨਾਲਾਜੀ‚ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਿ ਅਤੇ ਿਰਿਤ ਦੀਆਂ ਧਾਿਿਾਵਾਂ ਨੰੂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ 
ਏਕੀਰਕਤ ਜਾਂ ਜੋਰਿਆ ਰਿਆ ਹੈ। 

ਐਸ.ਟੀ.ਈ.ਐਮ. ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਕਉਂ ਹੈ?
ਬੱਚੇ ਐਸ.ਟੀ.ਈ.ਐਮ. ਿਤੀਰਵਧੀਆਂ ਦੀ ਿੋਜ ਕਿਦੇ ਹੋਏ ਆਪਿੀ ਰਜਰਿਆਸ ਅਤੇ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਸੋਚ 
ਦੇ ਹੁਨਿ ਨੰੂ ਰਵਕਸਤ ਕਿਦੇ ਹਨ। ਪੂਿੇ ਸੰਸਾਿ ਅਤੇ ਅਮਿੀਕਾ ਦੋਨਾਂ ਰਵੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਿਿਤੀ ਰਵੱਚ 
ਿੁਜ਼ਿਾਿ ਵਾਧਾ ਕੈਿੀਅਿ ਰਵੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਰਕ ਐਸ.ਟੀ.ਈ.ਐਮ. ਿੇਤਿ ਰਵੱਚ ਰਡਿਿੀ ’ਤੇ ਰਨਿਭਿ 
ਕਿਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਵੱਚ ਰਚਰਕਤਸਾ ਿੇਤਿ‚ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਿ‚ ਕੰਰਪਊਟਿ ਪ੍ਰੋਿਿਾਰਮੰਿ ਅਤੇ 
ਸਾਫਟਵੇਅਿ ਰਵਕਾਸ ਰਵੱਚ ਨੌਕਿੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕੈਿੀਅਿਾਂ ਰਵੱਚ ਨਵਾਂ ਰਵਕਾਸ ਰਕਿਤੀਆਂ 
’ਤੇ ਰਨਿਭਿ ਕਿੇਿਾ ਜੋ ਰਕ ਜਰਿਆਸੂ ਿੰਭੀਿ ਰਵਚਾਿਕ ਹਨ। 

ਕਲਾਸਰੂਮ ਕਵੱਚ ਕਕਸ ਤਰਾਂ  ਕਸਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਬਾਲਵਾਿੀ (ਰਕੰਡਿਿਾਿਟਨ) ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਿੇ ਅਿੰਰਭਕ ਬੱਰਚਆਂ ਦੇ 
ਪ੍ਰੋਿਿਾਮਾਂ ਅਤੇ ਪਬਰਲਕ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਐਸ.ਟੀ.ਈ.ਐਮ ਰਸੱਰਿਆ ਨੰੂ ਆਪਿੇ ਫਲਸਫੇ‚ ਪਾਠਕਮ ਅਤੇ 
ਮੁਲਾਂਕਿ ਦੇ ਰਹੱਸੇ ਵਜੋਂ ਅਪਿਾਇਆ ਹੈ। ਅਰਧਆਪਕ ਹੋਿ ਵੱਧ ਜੁਿ ਕੇ ਰਸੱਰਿਆ ਲਈ ਕਮਿੇ ਨੰੂ 
ਰਡਜ਼ਾਈਨ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹਨ‚ ਉਹਨਾਂ ਿਤੀਰਵਧੀਆਂ ਦਾ ਰਵਕਾਸ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਰਕ ਐਸ.ਟੀ.ਈ.ਐਮ. 
ਦੇ ਚਾਿੋਂ ਿੇਤਿਾਂ ਰਵੱਚ ਹੁਨਿ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਕਿਨ ਅਤੇ ਬੱਰਚਆਂ ਦੇ ਰਸਿਿ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਨ ਲਈ 
ਐਸ.ਟੀ.ਈ.ਐਮ. ਦੇ ਅਰਧਐਨ ਦੀ ਵਿਤੋਂ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਐਸ.ਟੀ.ਈ.ਐਮ. ਨੰੂ ਪੱਤਿ 
ਵੀ ਜੋਿੇ ਹਨ ਰਸੱਿਿ ਦੇ ਿੇਤਿਾਂ ਦਾ ਵਿਿਨ ਕਿਨ ਲਈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਿਿਾਮਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਿ ਹਨ ਰਜਵੇਂਰਕ 
ਰਵਿਾਇਨ‚ ਤਕਨਾਲਾਜੀ‚ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਿ‚ ਕਲਾ ਅਤੇ ਿਰਿਤ ਲਈ ਐਸ.ਟੀ.ਈ.ਏ.ਐਮ. ਜਾਂ ਰਫਿ 
ਰਵਰਿਆਨ‚ ਤਕਨਾਲਾਜੀ‚ ਪਿਨ‚ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਿ‚ ਕਲਾ ਅਤੇ ਿਰਿਤ ਲਈ ਐਸ.ਟੀ.ਆਿ.ਈ.ਏ.ਐਮ। 
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਿਿਾਮ ਰਵੱਚ ਐਮ.ਟੀ.ਈ.ਐਮ. ਰਕਵੇਂ ਪਿ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲਿਾਉਿ 
ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਅਰਧਆਪਕ ਨਾਲ ਿੱਲ ਕਿੋ।

ਕਵਕਿਆਨਕ ਜਾਂਚ ਉਹਨਾਂ ਹੁਨਿਾਂ ਬਾਿੇ  
ਦੱਸਦਾ ਰਜੰਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਵਿਤੋਂ ਬੱਚਾ ਕੁਦਿਤੀ ਅਤੇ  
ਭੌਰਤਕ ਸੰਸਾਿ ਬਾਿੇ ਰਸੱਿਿ ਲਈ ਕਿਦਾ ਹੈ।  
ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਜਾਿਕਾਿੀ ਸੰਿਰਠਤ ਕਿਨ ਲਈ ਿਹੁ  
ਨਾਲ ਵੇਿਦੇ ਹਨ, ਸਵਾਲ ਪੁੱ ਛਦੇ ਹਨ, ਵਿਿਨ ਕਿਦੇ ਹਨ‚ ਮਾਪਦੇ, 
ਤੁਲਨਾ ਕਿਦੇ ਹਨ‚ ਫ਼ਿਕ ਦੇਿਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਿੀਕਿਨ ਕਿਦੇ ਹਨ‚ 
ਭਰਵੱਿਬਾਿੀ ਕਿਦੇ ਹਨ‚ ਪ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਿ ਇਕੱਤਿ ਕਿਦੇ ਹਨ, 
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਰਵੱਚ ਇਹ ਦਿਸ਼ਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ 
ਰਸੱਟੇ ਕੱਢਦੇ ਹਨ। ਬੱਚੇ ਰਵਰਿਆਨ ਦੀਆਂ ਹੇਠ ਰਲਿੀਆਂ ਸ਼ਾਿਾਵਾਂ ਬਾਿੇ 
ਰਸਿਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਹੁਨਿ ਦੀ ਵਿਤੋਂ ਕਿਦੇ ਹਨ। 

ਭੌਕਤਕ ਕਵਕਿਆਨ  ਰਵੱਚ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਿੁਿਾਂ ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਆਕਾਿ‚ 
ਆਰਕ੍ਰਤੀ, ਕਠੋਿਤਾ‚ ਬਿਾਵਟ ਅਤੇ ਕਾਿਨ ਅਤੇ ਪਭਾਵ ਬਾਿੇ ਰਸੱਿਿਾ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ । ਬੱਚੇ ਕੁਦਿਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਚੱਟਾਨਾਂ‚ ਰਸੱਪੀਆਂ‚ 
ਪੌਰਦਆਂ‚ ਫੁੱ ਲਾਂ‚ ਦਿੱਿਤਾਂ‚ ਪਾਿੀ‚ ਜਾਨਵਿਾਂ ਅਤੇ ਕੀਰਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਿ 
ਅਤੇ ਰਨਰਿਿਿ ਕਿਕੇ ਜੀਵਨ ਕਵਕਿਆਨ ਦੀਆਂ ਧਾਿਿਾਂਵਾਂ ਬਾਿੇ ਰਸਿ 
ਿਹੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ| ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੁਦਿਤੀ ਪ੍ਰਰਕਰਿਆਵਾਂ ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਮੌਸਮ‚ 
ਤਾਪਮਾਨ‚ ਜਾਂ ਿੁੱ ਤਾਂ ਬਾਿੇ ਪੁੱ ਛ-ਪਿਤਾਲ ਕਿਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਧਰਤੀ 
ਕਵਕਿਆਨ ਦੇ ਹੁਨਿਾਂ  ਦਾ ਅਕਭਆਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।

ਸਾਇੰਸ
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ਇੰਜੀਨਅਰਿੰਿਟੈਕਨਾਲੋਜੀ
ਜਦੋਂ ਬੱਰਚਆਂ ਨੰੂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਅਲੱਿ-ਅਲੱਿ ਕਿਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਰਦੱਤੇ ਜਾਂਦੇ 
ਹਨ ਰਕ ਤਾਂ ਰਕ ਉਹ ਰਸਿ ਸਕਿ ਰਕ ਉਹ ਰਕਸ ਤਿ੍ਹਾਂ ਬਿਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ 
ਅਤੇ ਰਫਿ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਵਾਪਸ ਜੋਿਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਿ ਬਾਿੇ 
ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਿ ਰਵੱਚ ਕਈ ਤਿਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਿਿੀਆਂ ਅਤੇ 
ਉਪਕਿਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਦੇ ਹੋਏ ਰਡਜ਼ਾਈਨ ਕਿਨਾ‚ ਬਿਾਉਿਾ 
ਅਤੇ ਸਮੱਰਸਆਵਾਂ ਨੰੂ ਹੱਲ ਕਿਨਾ‚ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ 
ਰਨਿਮਾਿ ਕਿਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਯੋਜਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਿਦੀਆਂ ਹਨ। 
ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਿ ਲਈ ਧੀਿਜ‚ ਸਰਥਿਤਾ ਅਤੇ ਲਚੀਲੇਪਿ ਦੀ ਲੋਿ ਪੈਂਦੀ 
ਹੈ। ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਿ ਿਾਹੀਂ ਬੱਚੇ ਇਹ ਰਸੱਿਦੇ ਹਨ ਰਕ ਿਲਤੀਆਂ ਰਸੱਿਿ 
ਅਤੇ ਸੁਧਾਿ ਕਿਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਿੀਕਾ ਹਨ। ਬੱਚੇ ਉਦੋਂ ਇੰਜੀਨੀਅਿ 
ਬਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਲਾਕਾਂ ਨਾਲ ਰਨਿਮਾਿ ਕਿਨ ਲੱਿਦੇ‚ ਨਵੇਂ 
ਉਪਕਿਨ ਰਵਕਰਸਤ ਕਿਨ ਲੱਿ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਰਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਰਵੱਚ ਸੁਧਾਿ 
ਕਿਨ ਦੇ ਤਿੀਕੇ ਲੱਭਦੇ ਹਨ 
ਜੋ ਰਕ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ 
ਕਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਟੈਕਨਾਲਜੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਪਕਿਨਾਂ ਨੰੂ ਵਿਤਿਾ ਅਤੇ ਸਮੱਰਸਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ 
ਕਿਨਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਇਸ ਨੰੂ ਹੱਲ ਕਿਨ ਲਈ ਰਕਸੇ ਵੱਡੇ 
ਦੀ ਲੋਿ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਿਨ ਲਈ‚ “ਮੈਨੰੂ ਇੱਕ ਸਮੱਰਸਆ ਰਦਿੀ ਹੈ। 
ਮੈਨੰੂ ਲੱਿਦਾ ਹੈ ਰਕ ਚਕੌਿ ਬਲਾਕ ਿੋਲ ਬਲਾਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁਿ ਰਿਹਾ 
ਹੈ। ਮੈਂ ਜਾਿਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹਾਂ ਰਕ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੰੂ ਹੱਲ ਕਿਨ ਲਈ ਰਮਲ 
ਕੇ ਕੰਮ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।” ਇਹ ਬੱਰਚਆਂ ਨੰੂ ਸਮੱਰਸਆਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਿ 
ਕਿਨ ਅਤੇ ਵੱਿ-ਵੱਿ ਤਿ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਅਜ਼ਮਾਉਿ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ 
ਕਿਦਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟੈਕਨਾਲਜੀ ਸ਼ਬਦ 
ਨੰੂ ਸੁਿਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਾਿਟ 
ਫ਼ੋਨਾਂ ਜਾਂ ਕੰਰਪਊਟਿ ਬਾਿੇ ਸੋਚਦ ੇ
ਹਾਂ‚ ਪਿ ਇਹ ਯਾਦ ਿੱਿੋ ਰਕ ਟੈਕਨਾਲਜੀ ਸਧਾਿਨ 
ਉਪਕਿਨਾਂ ਨੰੂ ਰਤਆਿ ਕਿਨ ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਪੈਨਰਸਲਾਂ‚ 
ਪੇਪਿ ਅਤੇ ਪਿਾਰਨਆਂ ਲਈ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਬਿਾਉਿ ਤੋਂ ਸ਼ੁਿੂ ਹੋਈ ਹੈ। 
ਟੈਕਨਾਲਜੀ ਭੌਰਤਕੀ ਰਵਰਿਆਨ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਿ ਨਾਲ ਚੰਿੀ ਤਿਾਂ 
ਜੁਿੀ ਹੋਈ ਹ।ੈ ਬੱਚੇ ਜੋ ਪਰਹਲਾਂ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਉਸ ਰਵੱਚ ਬਦਲਾਅ 
ਜਾਂ ਸੁਧਾਿ ਕਿਨ ਲਈ ਉਪਕਿਨਾਂ ਦੀ ਵਿਤੋਂ ਕਿਦੇ ਹੋਏ ਤਕਨਾਲਾਜੀ 
ਦਾ ਅਰਭਆਸ ਕਿਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਰਵੱਚ ਕਾਿਾਂ ਨੰੂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੌਿਾਉਿ 
ਲਈ ਿੈਂਪ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਨਾ‚ ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਅਰਧਐਨ ਕਿਨ ਲਈ 
ਦੂਿਬੀਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਨਾ‚ ਅਤੇ ਰਕਸੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ’ਤੇ ਿੋਜ ਜਾਂ 
ਰਡਜ਼ਾਈਨ ਕਿਨ ਲਈ ਕੰਰਪਊਟਿ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।  
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ਿਰਿਤ ਮਾਤਾ-ਕਪਤਾ ਲਈ ਸੁਝਾਅ
 •  ਐਸ.ਟੀ.ਈ.ਐਮ. ਿਤੀਰਵਧੀਆਂ ਲਈ ਸਮੱਿਿੀ ਆਮ ਤੌਿ ’ਤੇ ਘਿ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ ਲੱਭੀ 

ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ‚ ਜਾਂ ਇੱਕ ਡਾਲਿ ਸਟੋਿ ਤੋਂ ਿਿੀਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁਿ-ਵਿਤੀਆਂ ਜਾਿ ਵਾਲੀਆਂ 
ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਜਾਿੀਆਂ-ਪਛਾਿੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਤੋਂ ਕਿਨੀ ਕਾਲਪਰਨਕਤਾ ਅਤੇ ਰਜਰਿਆਸਾ ਨੰੂ 
ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਕਿਦਾ ਹੈ ਰਕ ਐਸ.ਟੀ.ਈ.ਐਮ. ਪਿਾਈ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਿਨ ਆਧਾਿ ਹੈ।

 •  ਕਈ ਜਨਤਕ ਲਾਇਬੇਿੀਆਂ ਰਵੱਚ “ਮੇਕਿਸਪੇਸ” ਕਮਿੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਿਿਾਮ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਇਹ ਬੱਰਚਆਂ ਨੰੂ 
ਐਸ.ਟੀ.ਈ.ਐਮ. ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਰਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈ।

 •   ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਿੇ ਬੱਰਚਆਂ ਨਾਲ ਿਰਤਰਵਧੀਆਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਰਨਿਧਾਰਿਤ ਕਿਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਇਕੱਠੇ 
ਮਜ਼ੇ ਕਿਨ ਅਤੇ ਿੱਲਬਾਤ ਕਿਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਆਪਿੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਨਵੀਂ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਰਸਿਾਉਿ 
ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਿੱਲਬਾਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਓ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਿੇਡਦੇ ਹੋਏ ਸਵਾਲ ਪੁੱ ਛ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 
ਸੋਚ ਦੇ ਦਾਇਿੇ ਨੰੂ ਵਧਾਓ।

 •  ਲਾਇਬੇਿੀ ਤੋਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੰੂ ਦੇਿੋ ਅਤੇ ਹਿ ਿੋਜ਼ 15 ਰਮੰਟ ਤੱਕ ਲਈ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਪਿ੍ਹ ਕੇ ਸੁਿਾਓ ਜਾਂ 
ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਿ੍ਹੋ।

 •   ਇਹ ਰਧਆਨ ਰਵੱਚ ਿੱਿੋ ਰਕ ਲਿਕੇ ਅਤੇ ਲਿਕੀਆਂ ਦੋਨੋਂ  ਐਸ.ਟੀ.ਈ.ਐਮ. ਹੁਨਿ ਦੀ ਪਿਾਈ ਕਿ 
ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਿਨ ਹੈ ਰਕ ਸਾਿੇ ਬੱਰਚਆਂ ਨੰੂ ਐਸ.ਟੀ.ਈ.ਐਮ. ਪਿਾਈ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹੀ 
ਬਿਨ ਲਈ ਹੱਲਾਸ਼ੇਿੀ ਰਦਓ!

ਿੱਲਬਾਤ ਸਟਾਟਰ 

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਿੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਿੂ ਕਿਨ ਲਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱ ਛਦੇ ਹੋ ਤਾਂ‚ “ਕੀ” ਜਾਂ “ਰਕਵੇਂ” ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਿੂ ਕਿਨ 
ਦੀ ਕੋਰਸ਼ਸ਼ ਕਿੋ। ਿੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਿੂ ਕਿਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਉਦਾਹਿਨਾਂ ਹਨ:

 • ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੀ ਲੱਿਦਾ ਹੈ ਕੀ ਹੋਵੇਿਾ? 
 • ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰੂ ਰਕਸ ਤਿ੍ਹਾਂ ਬਿਾਇਆ? 
 • ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੈਟਿਨ ਦੇਿੇ ਹਨ? 
 • ਇਹ ਰਕਸ ਤਿ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਿਦਾ ਹੈ? 
 • ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਿਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਿਾਈ ਹੈ? 
 • ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਕਸ ਤਿਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿੇਿੀ? 
 •  ਇਸ ਕੰਮ ਨੰੂ ਕਿਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਰਕਸ ਦੀ ਲੋਿ ਪਵੇਿੀ?
 •  ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰੂ ਵੱਿਿੇ ਤਿੀਕੇ ਨਾਲ ਰਕਵੇਂ ਕਿ  

 ਸਕਦੇ ਹੋ?
 •  ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੋਰਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ?(ਜੇਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੰਮ 

ਨਹੀਂ ਕਿ ਿਹੀ)
 • ਮੈਂ ਰਕਸ ਤਿਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਿਰਿਤ ਬਾਿੇ ਰਸੱਿਿ ਰਵੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਿੇ ਵੱਿ- 
ਵੱਿ ਹੁਨਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਨਿ  
ਉੱਨਤ ਿਰਿਤ ਰਸੱਿਿ ਲਈ ਬੱਰਚਆਂ ਰਵੱਚ 
ਇੱਕ ਆਧਾਿ ਰਤਆਿ ਕਿਦਾ ਹੈ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ 
ਕੇ ਮੁੱ ਢਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੱਕ‚ ਬੱਚੇ ਨੰਬਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਿਦੇ ਹੋਏ ਅਰਭਆਸ 
ਕਿਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਰਿਿਤੀ ਕਿਦੇ ਹਨ‚ ਨੰਬਿਾਂ ਨਾਲ 
ਸੰਬੰਰਧਤ ਪ੍ਰਤੀਕ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਰਸੱਿਦੇ ਹਨ‚ ਮਾਤਿਾਵਾਂ (ਘੱਟ ਜਾਂ 
ਵੱਧ) ਨਾਲ ਪਯੋਿ ਕਿਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਕਿਤ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ (ਜੋਿਨਾ 
ਅਤੇ ਘਟਾਉਿਾ) ਕਿਨਾ ਸ਼ੁਿੂ ਕਿ ਰਦੰਦੇ ਹਨ। ਰਜਵੇਂ-ਰਜਵੇਂ ਬੱਚੇ ਆਪਿੇ 
ਸੰਰਿਆਵਾਂ ਬਾਿੇ ਰਿਆਨ ਨੰੂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ‚ ਉਹ ਅਨੁਮਾਨ 
ਲਿਾਉਿ (ਆਕਾਿ‚ ਿਤੀ‚ ਦੂਿੀ ਜਾਂ ਮਾਤਿਾ ਦਾ ਸਹੀ ਅਨੁਮਾਨ 
ਲਿਾਉਿਾ) ਦਾ ਅਰਭਆਸ ਸ਼ੁਿੂ ਕਿ ਰਦੰਦੇ ਹਨ।

ਿਰਿਤ ਰਵੱਚ ਮਾਪ‚ ਆਰਕ੍ਰਤੀਆਂ, ਆਕਾਿਾਂ‚ ਿੰਿਾਂ‚ ਪੈਟਿਨ‚ 
ਵਿਿੀਕਿਨ (ਸਮਾਨ ਵਸਤੁਆਂ ਨੰੂ ਇੱਕੋ ਿਿੁੱ ਪ ਰਵੱਚ ਿੱਿਿਾ) ਕਿਨਾ 
ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਧਾਿਨਾ (ਅਤੀਤ‚ ਵਿਤਮਾਨ ਅਤੇ ਭਰਵੱਿ) ਬਾਿੇ 
ਰਸੱਿਿਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ । ਿਰਿਤ ਦੀ ਵਿਤੋਂ ਰਵਰਿਆਨ‚ ਤਕਨਾਲਾਜੀ‚ 
ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਿ‚ ਕਲਾ ਅਤੇ ਪਿ੍ਹਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ 
ਰਵਰਿਆਰਨਕ ਤਜਿਰਬਆਂ ਲਈ ਮਾਪ‚ ਨੰਬਿ ਅਤੇ ਚਾਿਟਾਂ ਦੀ‚ 
ਤਕਨਾਲਾਜੀ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਕੈਲਕੁਲੇਟਿਾਂ ਅਤੇ ਕੀਬੋਿਡਾਂ ਦੀ‚ 
ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਿ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਪੈਮਾਰਨਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਿਾਉਿ 
ਦੀ‚ ਕਲਾ ਰਵੱਚ ਿੇਿਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਕਾਿਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਪਿ੍ਹਨ ਲਈ ਪੈਟਿਨ 
ਦੀ ਵਿਤੋਂ ਕਿਦੇ ਹਨ। ਿਰਿਤ ਦੀ ਿੋਜ਼ਾਨਾ ਕਈ ਤਿੀਰਕਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤੋਂ 
ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  
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ਛੋਟ ੇਬੱਕਚਆ ਂਉਮਰ (1 ½- 3 ਸਾਲ ) ਲਈ ਿਤੀਵੀਧੀਆਂ
 •  ਿਾਲੀ ਬਾਕਸ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਿੱਿੋ। ਇਹ ਇੱਕ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਿੱਿਿ, ਬਿਾਉਿ ਜਾਂ ਰਿਲੌਿੇ ਭਿਨ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ 

ਕਿਨ ਲਈ ਰਬਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਕਾਿਨ‚ ਪਭਾਵ ਜਾਂ ਮਾਤਿਾ ਬਾਿੇ ਰਸੱਿਿਿੇ।

 •  ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕੌਲੇ ਜਾਂ ਰਡਸ਼ ਟੱਬ ਰਵੱਚ ਥੋਿ੍ਹਾ ਰਜਹਾ ਪਾਿੀ ਲਵੋ। ਬਾਸਟਿਸ, ਕੀਪ,ਮਾਪ ਲੈਿ ਵਾਲੇ 
ਕੱਪ ਅਤੇ ਚਮਚ ਪਾਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਆਇਤਨ ਅਤੇ ਮਾਪ ਦਾ ਰਨਿੀਿਿ ਕਿ ਿਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 
ਉਸ ਉੱਤੇ ਰਨਿਿਾਨੀ ਿੱਿੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਿੀ ਦੀ ਬਚਾਏ ਿੇਤ ਦੀ ਵਿਤੋਂ ਵੀ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹੋ।

 •  ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਕ ਬਾਿ ਰਤਆਿ ਕਿੋ । ਛੋਟੇ ਿਮਰਲਆਂ ਰਵੱਚ ਿਾਿ ਯੋਿ ਬੂਟੇ ਲਾਓ ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਪੁਦੀਨਾ‚ 
ਪੁਦੀਨਾ, ਤੁਲਸੀ ਜਾਂ ਓਿੀਿੈਨੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਇਹਨਾਂ ਨੰੂ ਲਿਾਉਿ ਰਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿ ਸਕਦਾ 
ਹੈ‚ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਵੱਧਦੇ ਹੋਏ ਦੇਿਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧੁਨੀ ਸਚੇਚਤਾ 
ਜਾਿਿੂਕਤਾ ਬਿਾਉਿ ਲਈ ਰਵੰਡ ਚਾਈਮ ਅਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਲਈ ਦਾਿਾ ਿੱਿੋ ਤਾਂ ਰਕ ਉਹ ਪੰਛੀਆਂ ਨੰੂ 
ਦੇਿ ਸਕਿ ਅਤੇ ਰਦ੍ਰਸ਼ਟੀਿਤ ਟਿੈਰਕੰਿ ਦਾ ਅਰਭਆਸ ਕਿ ਸਕਿ।

 •  ਕੁਝ ਸਕਾਿਫ ਜਾਂ ਲੰਬੇ ਰਿਬਨ ਲਓ‚ ਆਪਿੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮਨਪਸੰਦ ਰਮਊਰਜ਼ਕ ਚਲਾਓ ਅਤੇ ਨੱਚੋ! 
ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚਾ ਸਿੀਿ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ, ਸੁਿਨ ਦੇ ਹੁਨਿ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਥਾਂ ਬਾਿੇ 
ਜਾਿਿੂਕਤਾ ਦਾ ਅਰਭਆਸ ਕਿਨਿੇ।

 •  ਬਾਹਿ ਸੈਿ ਕਿਨ ਲਈ ਜਾਓ ਜਾਂ ਰਫਿ ਰਕਸੇ ਪਾਿਕ ਰਵੱਚ ਜਾਓ ਅਤੇ ਆਪਿ ੇ
ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਿੇ ਅਤੇ ਮਕੌਿੇ ਲੱਭੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਇੱਕ ਵਡਦਿਸ਼ੀ 
ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨਾਲ ਨੇਿੇ ਤੋਂ ਦੇਿਿ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਇੱਕ ਪਾਿਦਿਸ਼ੀ ਪਲਾਸਰਟਕ ਦ ੇ
ਡੱਬੇ ਰਵੱਚ ਿੱਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੀਿੇ ਜਾਂ ਮਕੌਿੇ ਰਕਵੇਂ ਰਦਿਦੇ ਅਤੇ ਘੁੰ ਮਦੇ ਹਨ ਇਸ 
ਬਾਿੇ ਆਪਿੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਿੱਲਬਾਤ ਕਿੋ।

 •  ਬੱਚ ੇਇੱਕ ਬਕਸ ੇਨੰੂ ਰਿਡੌਰਿਆਂ ਨਾਲ ਭਿ ਕੇ ਅਤੇ ਰਫਿ ਬਕਸ ੇਨੰੂ ਧੱਕ ਜਾਂ ਰਿੱਚ ਕੇ 
ਭਾਿ ਅਤੇ ਮਾਪ ਬਾਿ ੇਸਮਝਿ ਦਾ ਅਰਭਆਸ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਦੋ ਛੋਟੀਆਂ ਬਾਲਟੀਆਂ 
ਰਿਡੌਰਿਆਂ ਨਾਲ ਭਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹ ਚੁੱ ਕ ਸਕਦੇ ਹੋਿ ਜਾਂ ਜੇਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੋ ਬਾਲਟੀਆਂ ਨਹੀਂ 
ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੁਾਬਾਂ ਰਵੱਚ ਰਿਡੌਿ ੇਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਇੱਕ ਰਸਿੇ ’ਤੇ ਿੱਠ ਮਾਿ 
ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਿੇਕ ਜੁਿਾਬ ਵੱਿਿੀ ਭਾਿੀ ਬਿਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਜੋ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਿ ਸਕਿ।

 •  ਬੱਚ ੇਵਸਤੂਆਂ ਨੰੂ ਉੱਪਿ ਚੁੱ ਕ ਕ ੇਆਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੰੂ ਿੰਿਦਾਿ ਬਲਾਕ ਜਾਂ ਰਿਡੌਿਾ ਕਾਿਾਂ 
ਦੇਿ ਦੀ ਕਰੋਸ਼ਸ਼ ਕਿ ੋਰਜਸ ਨੰੂ ਉਹ ਆਕਾਿ ਜਾਂ ਿੰਿ ਮਤੁਾਬਕ ਲਾਈਨ ਰਵੱਚ ਜਾਂ ਿਿੱੁਪ ਰਵੱਚ 
ਇਕੱਠਾ ਕਿ ਸਕ।ੇ

 •  ਆਪਿੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਰਸਿਾਓ ਰਕ ਡਾਂਸ ਨੰੂ ਸਰਥਿ ਰਕਵੇਂ ਕਿਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਮਨਪਸੰਦ ਿਾਿਾ ਵਜਾਉਿ 
ਤੋਂ ਸ਼ੁਿੂ ਕਿੋ ਅਤੇ ਰਫਿ ਸੰਿੀਤ ਨੰੂ ਬੰਦ ਕਿ ਰਦਓ ਅਤੇ ਆਿੋ‚ “ਸਰਥਿ ਹੋ ਜਾਓ” ਉਸ ਨੰੂ ਦੱਸੋ ਰਕ 
ਜਦੋਂ ਸੰਿੀਤ ਿੁਕੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਿੀਿ ਨੇ ਿੁੱ ਕ ਜਾਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਿੀਤ ਨੰੂ ਚਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਿ 
ਕੇ ਡਾਂਸ ਅਤੇ ਸਰਥਿ ਹੋ ਜਾਿ ਰਵਚਾਲੇ ਬਦਲ ਜਾਿੀ ਿੱਿੋ। 

ਬਾਲਾਂ (ਉਮਿ 0-1 ½ ਸਾਲ ) ਲਈ ਿਤੀਕਵਧੀਆਂ
 •  ਜ਼ਿੁਾਬਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਜੋਿੇ ਨੰੂ ਿੋਲ ਕਿਕੇ ਇੱਕ ਨਿਮ ਰਜਹੀ ਿੇਂਦ ਬਿਾਓ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਿੇ ਰਸ਼ਸੂ ਵੱਲ 

ਿੇਿ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਿੁਿ੍ਹਦੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਨਜ਼ਿ ਿੱਿਿ ਲਈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਿਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਿ 
ਕਿੇਿੀ ਅਤੇ ਅੰਤ ਰਵੱਚ ਉਹ ਇਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਜਾਵੇਿੀ‚ ਇਸ ਨੰੂ ਰਹਲਾਏਿੀ ਅਤੇ ਰਨਿੀਿਿ 
ਕਿੇਿੀ।

 •  ਪਾਿੀ ਅਤੇ ਸੋਡੇ ਦੀਆਂ ਿਾਲੀ ਬੋਤਲਾਂ ਨੰੂ ਧੋਵੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਹਵਾ ਰਵੱਚ ਸੁਕਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਰਵੱਚ 
ਮਨੋਿੰਜਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਛੋਟੇ ਪੱਥਿ‚ ਿੰਿਦਾਿ ਪਾਿੀ‚ ਸੁੱ ਕੀਆਂ ਫਲੀਆਂ ਜਾਂ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਿ ਵਾਲਾ 
ਸਾਬਿ ਭਿੋ ਅਤੇ ਪਾਿੀ ਦੇ ਬੁਲਬੁਲੇ ਬਿਾਓ। ਿੂੰ ਦ ਜਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਟੇਪ ਨਾਲ ਢੱਕਿ ਨੰੂ ਬੰਦ ਕਿੋ ਅਤੇ 
ਆਪਿੇ ਰਸ਼ਸੂ ਵੱਲ ਿੇਿ੍ਹ ਰਦਓ।

 •  ਿਾਿੇ ਦੇ ਕੰਟੇਨਿ ਤੋਂ ਰਕਸੇ ਧਾਤ ਜਾਂ ਪਲਾਸਰਟਕ ਦੇ ਢੱਕਿ ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਧੋਵੋ (ਰਤੱਿੇ ਰਕਨਾਿੇ ਵਾਲੇ 
ਿਰਹਿ ਰਦਓ)। ਇਹਨਾਂ ਨੰੂ ਆਪਿੇ ਬਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਕੌਲੀ ਰਵੱਚ ਿੱਿੋ ਤਾਂ ਰਕ ਉਹ ਵੱਿ-ਵੱਿ ਆਕਾਿ‚ 
ਬਿਾਵਟ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਰਵੱਚ ਫ਼ਿਕ ਕਿ ਸਕਿ। 

 •  ਇੱਕ ਵਾਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਸ਼ਸ਼ੂ ਰਿਿਿਾ ਸ਼ੁਿੂ ਕਿ ਰਦੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਸਿ੍ਹਾਿੇ ਜਾਂ ਵਲੇਟੇ ਿਏ ਕੰਬਲ ਦੀ 
ਵਿਤੋਂ ਕਿ ਕੇ ਿੋਕ ਦੌਿ ਬਿਾਓ।

 •  ਤਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਵੱਿ-ਵੱਿ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸਿੁਨ ਲਈ ਚਿੇੌ ਅਤੇ ਲੱਕਿੀ ਦੇ ਚਮਰਚਆਂ ਨਾਲ ਭਾਂਰਡਆਂ‚ 
ਪਤੀਰਲਆਂ, ਜਾਂ ਪਲਾਸਰਟਕ ਦੀਆਂ ਕੌਲੀਆਂ ਨੰੂ ਵਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਿੀਤ ਉਤਪੰਨ ਕਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 •  ਸਧਾਿਨ ਿਾਿੇ ਿਾਓ ਰਜਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਟਿਨ ਹੋਿ ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਟਰਵੰਕਲ‚ ਟਰਵੰਕਲ ‚ ਰਲਟਲ ਸਟਾਿ‚ 
ਇਟਸੀ ਰਬਟਸੀ ਸਪਾਈਡਿ ਜਾਂ ਿੋ‚ ਿੋ‚ ਿੋ ਯੂਅਿ ਬੋਟ।

 •  ਜਦੋਂ ਰਸ਼ਸੂ ਆਪਿੇ ਪੇਟ ਦਾ ਬਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਪਿ੍ਹਨ ਲਈ ਇੱਕ ਿੁਝਾਨ ਬੋਿਡ ਬਿਾਓ। 
ਦਿਰਮਆਨੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆਕਾਿ ਦੇ ਕਾਿਡਬੋਿਡ ਲਵੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਿੋਲ੍ਹੋ  ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਫਿਸ਼ ਉੱਤੇ 
ਪੱਧਿਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਸੀਨਿੀਆਂ‚ ਜਾਨਵਿਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਿਾਂ ਕੱਟੋ ਜਾਂ ਆਪਿੀਆਂ ਪਰਿਵਾਿਕ 
ਫੋਟੋਆਂ ਦੀ ਕਾਪੀਆਂ ਦੀ ਵਿਤੋਂ ਕਿੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਬਕਸੇ ਦੇ ਦੋਨੋਂ  ਪਾਸੇ ਿੂੰ ਦ ਨਾਲ ਰਚਪਕਾਓ। 
ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਪਾਿਦਿਸ਼ੀ ਪੈਰਕੰਿ ਟੇਪ ਨਾਲ ਢੱਕ ਰਦਓ। ਬਿਤਿ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿੋ 
ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਚਮਕਦਾਿ ਪੰਨੀ ਦੇ ਚੌਿਸ ਟੁਕਿੇ‚ ਜਾਂ ਰਫਿ ਇੱਕ ਪੁਿਾਿੇ ਤੌਲੀਏ ਦਾ ਰਹੱਸਾ ਅਤੇ ਇਸ 
ਨੰੂ ਰਕਨਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਟੇਪ ਨਾਲ ਲਿਾਓ। ਦੋਨਾਂ ਰਕਨਾਰਿਆਂ ਨੰੂ ਢੱਕ ਰਦਓ ਤਾਂ ਜੋ ਤਸੀਂ ਬੋਿਡ ਨੰੂ 
ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਸਕੋ।

 •  ਿੱਦੀ ਸਮੱਿਿੀ ਇਕੱਠੀ ਕਿੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਿੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੰੂ ਪੁੱ ਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਿੱਦੀ ਕੱਪਿੇ ਰਸਉਂਦੇ ਹਨ 
ਜਾਂ ਧਾਿੇ ਨਾਲ ਬੁਿਦੇ ਹਨ। ਵੱਿ-ਵੱਿ ਬਿਤਿਾਂ (ਧੁੰ ਦਲੀ‚ ਚਮਕਦਾਿ ਜਾਂ ਨਿਮ) ਨੰੂ ਿੋਜਿ ਦੀ 
ਕੋਰਸ਼ਸ਼ ਕਿੋ। ਸਮੱਿਿੀ ਨੰੂ ਇੱਕ ਟੱਬ ਜਾਂ ਬਾਲਟੀ ਰਵੱਚ ਿੱਿੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕੱਪਿੇ ਨੰੂ ਛੂੰ ਹਦਾ 
ਹੈ‚ ਤਾਂ ਉਸਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿੰਿਾਂ ਅਤ ਬਿਤਿ ਬਾਿੇ ਦੱਸੋ।

ਆਪਿ ੇਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆ ਂਿਤੀਕਵਧੀਆਂਆਪਿ ੇਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆ ਂਿਤੀਕਵਧੀਆਂ
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ਸਕੂਲ ਜਾਿ ਵਾਲੇ ਬੱਕਚਆਂ ( ਉਮਿ 6-9) ਲਈ 
ਿਤੀਕਵਧੀਆਂ

 •  ਫਲੈਸ਼ਲਾਈਟ ਟੈਿ ਚਲਾ ਕੇ ਸੁਿਨ‚ ਰਨਿੀਿਿ ਕਿਨ ਅਤੇ ਟਿੈਰਕੰਿ ਹੁਨਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਿਾਓ। ਸ਼ਾਮ 
ਨੰੂ ਇੱਕ ਸੁਿੱਰਿਅਤ ਬਾਹਿਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਚਲਾਓ। ਿੈਿੂਲਿ ਟੈਿ ਚਲਾਓ‚ ਉਸ ਰਵਅਕਤੀ ਤੋਂ ਛੁੱ ਟ ਕੇ 
ਜੋ ਰਕ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੰੂ ਟੈਿ ਕਿਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਫਲੈਸ਼ਲਾਈਟ ਦੀ ਚਮਕ ਕਿੋ।

 •  ਹੱਥ ਨਾਲ ਤਾਲੀ ਵਜਾਉਿ ਦੀਆਂ ਿੇਡਾਂ ਿੇਡ ਕੇ ਮੈਮਿੀ ਅਤੇ ਪੈਟਿਨ ਹੁਨਿ ਦਾ ਅਰਭਆਸ ਕਿੋ। 
ਆਪਿੇ ਹੱਥ ਚੁੱ ਕ ਕੇ ਅਤੇ ਹਥੇਲੀਆਂ ਨੰੂ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਿੇ ਕਿ ਕੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਮੂੰ ਹ ਕਿੋ। ਤਾਿੀ 
ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ੈਲੀ ਰਡਜ਼ਾਈਨ ਬਿਾਓ। ਰਜਵੇਂ-ਰਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਿੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਰਿਿਤੀ ਜਾਂ ਕਰਵਤਾਵਾਂ 
ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿੋ।

 •  ਆਪਿੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਵੱਿ-ਵੱਿ ਤਿ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਿਡ ਅਤੇ ਕਾਿਡ ਿੇਡਾਂ ਿੇਡੋ। ਇਹ ਿੇਡਾਂ ਿਰਿਰਤਕ 
ਹੁਨਿ ਪੈਦਾ ਕਿਦੀਆਂ ਹਨ।

 •  ਇੱਕ ਮਰਹਲ ਦੇ ਅੰਦਿ ਦਾ ਰਹੱਸਾ ਰਡਜ਼ਾਈਨ ਕਿੋ। ਰਚੱਟੇ ਕਾਿਜ਼‚ ਇੱਕ ਪੈਨਰਸਲ‚ਇੱਕ ਪੈਮਾਨੇ ਅਤੇ 
ਇੱਕ ਿਬਿ ਦੀ ਵਿਤੋਂ ਕਿੋ। ਕਮਰਿਆਂ ਲਈ ਚਕੌਿ‚ ਚੱਕਿ‚ ਆਇਤ ਅਤੇ ਛੇ ਭੁਜ ਬਿਾਓ‚ ਮੋਟੀਆਂ 
ਲਾਈਨਾਂ ਨਾਲ ਦਿਵਾਜ਼ੇ ਅਤੇ ਰਿਿਕੀਆਂ ਰਦਿਾਓ। ਿੁਪਤ ਿਸਤੇ ਬਿਾਓ ਅਤੇ ਬਿਾਵਟਾਂ ਬਿਾਓ 
ਰਜਸਦੀ ਵਿਤੋਂ ਲੋਕ ਕਿ ਸਕਿ।

 •  ਆਪਿੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਆਪਿੇ ਨਾਲ ਿੋਟੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਿਾਉਿ ਅਤੇ ਪਕਾਉਿ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਕਿੋ। 
ਉਸ ਨੰੂ ਿਾਿਾ ਪਕਾਉਿ ਦੇ ਤਿੀਕੇ ਨੰੂ ਪਿ੍ਹਨਾ ਅਤੇ ਰਨਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਾ ਕਿਨਾ ਰਸਿਾਓ। ਬ੍ਰੈੈੱਡ 
ਬੇਕ ਕਿਨ ਅਤੇ ਰਮਠਾਈਆਂ ਬਿਾਉਿ ਦੀ ਵੀ ਕੋਰਸ਼ਸ਼ ਕਿੋ!

 •  ਆਪਿੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਇੱਕ ਪੁਲ ਬਿਾਉਿ ਦੀ ਚੁਿੌਤੀ ਰਦਓ। ਤੁਹਾਨੰੂ 2 ਕਟੋਰਿਆਂ‚ ਇੱਕ 12 ਇੰਚ ਦੇ 
ਪੈਮਾਨੇ‚ 20 ਿਮਡਿੋਪ ਅਤੇ 40 ਟੁਥਰਪਕ ਦੀ ਲੋਿ ਹੈ। ਕਟੋਰਿਆਂ ਨੰੂ ਉਲਟਾ ਘੁਮਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ 
10 ਇੰਚ ਦੀ ਰਵੱਥ ’ਤੇ ਿੱਿ ਰਦਓ। ਟੀਚਾ ਿੰਮਡ੍ਰੋਪ ਅਤੇ ਟੁਥਰਪਕਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੁਲ ਬਿਾਉਿਾ ਹੈ 
ਜੋ ਰਕ ਰਬਨਾਂ ਟੁੱ ਟੇ ਇੱਕ ਕਟੋਿੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਕਟੋਿੇ ਤੱਕ ਲਮਕਦਾ ਹੈ।

 •  ਇੱਕ ਲਾਵਾ ਲੈਂਪ ਬਿਾਓ। ਇੱਕ ਪਲਾਸਰਟਕ ਦੀ ਬੋਤਲ‚ ਪਾਿੀ‚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਤੇਲ‚ ਿਾਿ ਵਾਲੇ ਿੰਿ 
ਅਤੇ ਅਲਕਾ-ਸੈਲਟਜ਼ਿ ਟੈਬਲੈਟ ਦੀ ਵਿਤੋਂ ਕਿੋ। ਬੋਤਲ ਨੰੂ ¼ ਪਾਿੀ ਨਾਲ ਭਿ ਲਵੋ ਅਤੇ ਰਫਿ 
ਇਸ ਨੰੂ ਤੇਲ ਨਾਲ ਉੱਪਿ ਤੱਕ ਭਿ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੰੂ ਅੱਡ ਅੱਡ ਹੁੰ ਦੇ ਦੇਿੋ ਅਤੇ ਰਫਿ ਿਾਿ ਵਾਲੇ 
ਿੰਿ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਬੂੰ ਦਾਂ ਇਸ ਰਵੱਚ ਰਮਲਾਓ। ਇਸ ਨੰੂ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠਦੇ ਹੋਏ ਦੇਿੋ। ਅਲਕਾ-ਸੈਲਟਜ਼ਿ 
ਟੈਬਲੈਟ ਨੰੂ ਦੋ ਰਹੱਰਸਆਂ ਰਵੱਚ ਤੋਿ ਲਓ ਅਤੇ ਡੁਬਾਓ ਅੱਧਾ ਰਹੱਸਾ ਇਸ ਰਵੱਚ ਪਾ ਰਦਓ। ਜਦੋਂ 
ਬੁਲਬੁਲੇ ਸ਼ੁਿੂ ਹੋ ਜਾਿ ਤਾਂ ਦੁਸਿਾ ਰਹੱਸਾ ਵੀ ਰਮਲਾ ਰਦਓ ਅਤੇ ਢੱਕਿ ਬੰਦ ਕਿ 
ਰਦਓ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਰਿਆ ਇਸ ਬਾਿੇ ਿੱਲਬਾਤ ਕਿੋ।

 •  ਿਮਰਲਆਂ ਰਵੱਚ ਬੂਟੀਆਂ (ਪੁਦੀਨਾ‚ ਤੁਲਸੀ ਜਾਂ ਚਾਈਵ) ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ 
(ਿਾਜਿ‚ ਰਪਆਜ਼ ਜਾਂ ਕਾਲੀਰਮਿਚ) ਲਿਾ ਕੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬਿੀਚਾ ਸ਼ੁਿੂ ਕਿੋ। 
ਰਜਵੇਂ-ਰਜਵੇਂ ਬਾਿ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਰਨਿੀਿਿ ਕਿੋ ਅਤੇ ਰਧਆਨ ਿੱਿੋ 
ਅਤੇ ਰਫਿ ਜਿੀ-ਬੂਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਿਾਿ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲਓ।

ਪਰੂਵ-ਸਕੂਲੀ ਬੱਕਚਆ ਂ(ਉਮਿ 3-6) ਲਈ ਿਤੀਕਵਧੀਆਂ
 •  ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਮਾਨ ਵਸਤੂਆਂ ਨੰੂ ਤਿਤੀਬਵਾਿ ਜਾਂ ਿਿੁੱ ਪ ਰਵੱਚ ਿੱਿਿ ਦਾ ਅਰਭਆਸ ਕਿਨ 

ਲਈ ਮਰਫਨ ਰਟਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 
ਆਕਾਿ‚ ਆਰਕਤੀ ਜਾਂ ਿੰਿ ਦੇ ਆਧਾਿ ’ਤੇ ਵੱਿ-ਵੱਿ ਕਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 •  ਮਸਾਲੇ ਦੇ ਿਾਲੀ ਕੰਟੇਨਿਾਂ ਨੰੂ ਬਚਾ ਕ ੇਿੱਿ।ੋ ਿੂੰ  ਦੇ ਫੰਬੇ ਨੰੂ ਵਨੇੀਲਾ ਅਿਕ‚ ਨੀਂਬੂ ਦਾ ਿਸ ਅੰਿਿੂ ਦੇ 
ਿਸ ਆਰਦ ਰਵੱਚ ਰਭਓ ਰਦਓ। ਹਿਕੇ ਕੰਟੇਨਿ ਰਵੱਚ ਇੱਕ ਿੂੰ  ਦਾ ਫੰਬਾ ਿੱਿ।ੋ ਆਪਿ ੇਪ੍ਰੀ-ਸਕਲੂ ਜਾਿ 
ਬੱਚ ੇਨੰੂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਿਾਉਿ ਦੀ ਚਿੁਤੌੀ ਰਦਓ ਰਕ ਇਸ ਦੀ ਿਸ਼ੁਬੂ ਰਕਵੇਂ ਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰੂ 
ਇੱਕ ਰਮਲਾਨ ਕਿਨ ਵਾਲੀ ਿਡੇ ਰਵੱਚ ਬਦਲਿ ਲਈ ਦੋ ਕੰਟੇਨਿਾਂ ਰਵੱਚ ਇੱਕ ੋਿਸ਼ੁਬੂ ਨੰੂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

 •   ਪਿਛਾਵਾਂ ਤਲਾਸ਼ ਕਿਨ ਲਈ ਬਾਹਿ ਜਾਓ। ਉਸ ਨਾਲ ਿੱਲ ਕਿੋ ਰਕ ਪਿਛਾਵੇਂ ਨੰੂ ਕੌਿ ਬਿਾ 
ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਫਲੈਸ਼ਲਾਈਟ ਦੇ ਸਾਹਮਿੇ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਿੱਿ ਕੇ ਉਸ ਨੰੂ ਰਦਿਾਓ ਰਕ ਦੀਵਾਿ 
ਉੱਤੇ ਪਿਛਾਵੇਂ ਨਾਲ ਪੁਤਲੀਆਂ ਰਕਵੇਂ ਬਿਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ( ਇੱਕ ਿਿਿੋਸ਼ ਬਿਾਉਿ ਲਈ 2 
ਉਂਿਲਾਂ ਨੰੂ ਫਿੋ)।

 •  ਪਾਿੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਭਾਂਡੇ ਰਵੱਚ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਿ ਵਾਲੇ ਸਾਬਿ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਬੂੰ ਦਾਂ ਰਮਲਾ ਕੇ ਿੁਦ ਬੁਲਬੁਲੇ 
ਬਿਾਓ। ਪਲਾਸਰਟਕ ਦੀਆਂ ਫਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਸਕਟਾਂ ਨਾਲ‚ ਇੱਕ ਲੂਪ ਰਵੱਚ ਧਾਿਾ ਬੰਨ੍ਹ  ਕੇ ਜਾਂ ਇੱਕ 
ਚੱਕਿ ਰਵੱਚ ਮੁਿੇ ਹੋਏ ਪਾਈਪ ਕਲੀਨਿ ਨਾਲ ਬੁਲਬੁਲੇ ਉਡਾਉਿ ਦੀ ਕੋਰਸ਼ਸ਼ ਕਿੋ। ਚਿਚਾ ਕਿੋ ਰਕ 
ਰਕਹਿੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਬੁਲਬੁਲੇ ਬਿਦੇ ਹਨ।

 •  ਕੈਂਚੀਆਂ ਦੇ ਹੁਨਿ ਦਾ ਅਰਭਆਸ ਕਿੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਬੱਰਚਆਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਕੈਂਚੀਆਂ ਦੀ ਲੋਿ ਪਵੇਿੀ। ਇੱਕ 
ਕਾਿਜ਼ ਦੇ ਟੁਕਿੇ ’ਤੇ ਰਸੱਧੀਆ ਿੇਿਾਵਾਂ ਰਿੱਚੋ ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਿੇਿਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੱਟਿ ਲਈ ਸੱਦੋ। ਇਸ ਤੋਂ 
ਅੱਿੇ ਚੱਕਿ ਰਿੱਚਿ ਅਤੇ ਿੋਲ ਿੇਿਾਵਾਂ ਰਿੱਚਿ ਦੀ ਕੋਰਸ਼ਸ਼ ਕਿੋ। 

 •  ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪਿੇ ਧੋਿ ਲੱਿੋ ਤਾਂ ਆਪਿੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਜ਼ਿੁਾਬਾਂ ਛਾਂਟਿ ਅਤੇ ਤਰਹ ਲਾਉਿ ਰਵੱਚ ਮਦਦ 
ਕਿਨ ਅਤੇ ਰਿਿਨ ਅਤੇ ਆਕਾਿ‚ ਿੰਿ ਅਤੇ ਪੈਟਿਨ ਪਛਾਿਨ ਦਾ ਅਰਭਆਸ ਕਿਨ ਲਈ ਕੱਪਿੇ‚ 
ਹੱਥ ਤੌਲੀਏ ਅਤੇ ਨਹਾਉਿ ਵਾਲੇ ਤੌਲੀਏ ਧੋਿ ਲਈ ਕਹੋ।

 •  ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰਦਲਚਸਪ ਪਹੇਲੀ ਬਿਾਉਿ ਲਈ ਪੁਿਾਿੇ ਕਾਿਡਾਂ ਜਾਂ ਮੈਿਜ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਪੇਜਾਂ ਤੋਂ ਪੱਟੀਆਂ‚ 
ਚਕੌਿ, ਜਾਂ ਹੋਿ ਆਕਾਿ ਕੱਟਿ ਲਈ ਆਪਿੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹੋ।

 •  ਾਲੀ ਬਕਸੇ‚ ਪਲਾਸਰਟਕ ਦੇ ਕੰਟੇਨਿ‚ ਕਾਿਜ਼ ਦੇ ਤੌਲੀਏ 
ਰਟਊਬਾਂ ਅਤੇ ਹੋਿ ਮੁਿ-ਵਿਤਿਯੋਿ ਵਸਤੂਆਂ ਇਕੱਤਿ ਕਿੋ। 
ਕੈਂਚੀਆਂ‚ ਟੇਪ, ਧਾਿਾ ਅਤੇ ਿੂੰ ਦ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿੋ। ਆਪਿੇ ਬੱਚੇ 
ਨੰੂ ਉਹ ਬਿਾਉਿ ਲਈ ਕਹੋ ਜੋ ਉਹ ਬਿਾਉਿਾ 
ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

ਆਪਿ ੇਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆ ਂਿਤੀਕਵਧੀਆਂਆਪਿ ੇਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆ ਂਿਤੀਕਵਧੀਆਂ
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ਆਭੂਸ਼ਨ ਡੋਹ: ਤੁਹਾਨੰੂ 2 ਕੱਪ ਆਟੇ‚ 1 ਕੱਪ ਨਮਕ ਅਤੇ 1/2 ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੱਪ ਰਵਚਾਲੇ ਪਾਿੀ ਦੀ ਲੋਿ 
ਪਵੇਿੀ। ਇੱਕ ਕਟੋਿੇ ਰਵੱਚ ਆਟੇ ਅਤੇ ਨਮਕ ਨੰੂ ਰਮਲਾਓ। ਇਸ ਰਵੱਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪਾਿੀ ਰਮਲਾਓ ਜਦ ਤੱਕ ਰਕ 
ਆਟੇ ਰਵੱਚ ਸਰਥਿਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਆਟੇ ਨੰੂ ਿੁੰ ਨੋ। ਆਟੇ ਨੰੂ ਆਕਾਿ ਦੇਿ ਲਈ ਕੁਕੀ-ਕਟਿ ਜਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੀ 
ਵਿਤੋਂ ਕਿੋ। ਆਭੂਸ਼ਿ ਰਵੱਚ ਇੱਕ ਸੁਿਾਿ ਕਿਨ ਲਈ ਪੈਨ ਦੇ ਰਸਿੇ ਦੀ ਵਿਤੋਂ ਕਿੋ। ਆਭੂਸ਼ਿ ਨੰੂ ਪੂਿੀ ਿਾਤ 
ਸੁੱ ਕ ਲੈਿ ਰਦਓ ਜਾਂ ਰਫਿ ਇਸ ਨੰੂ ਓਵਨ ਰਵੱਚ 300 ਰਡਿਿੀ ਤੱਕ ਸੇਕ ਲਓ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਸਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ 
ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ’ਤੇ ਪੇਂਟ ਕਿੋ ਅਤੇ ਧਾਿੇ ਜਾਂ ਰਿਬਨ ’ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੰੂ ਪਿੋ ਰਦਓ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਆਟੇ ਦੀ ਵਿਤੋਂ ਹੱਥ 
ਦੀ ਛਾਪ ਛੱਡਿ ਜਾ ਫੁਟਪਰਿੰਟ ਆਭੂਸ਼ਿ ਬਿਾਉਿ ਲਈ ਵੀ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਖਾਿਯੋਿ ਪੇਂਟ: ਪੇਂਟ ਨੰੂ ਬਿਾਉਿ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋਿ ਪਵੇਿੀ: ਕੌਿਨਸਟਾਿਚ ਦੇ 2 
ਕੱਪ‚ 1 ਕੱਪ ਠੰਡਾ ਪਾਿੀ‚ 4 ½ ਕੱਪ ਉਬਰਲਆ ਪਾਿੀ ਅਤੇ ਿਾਿਯੋਿ ਿੰਿ। ਕੌਿਨਸਟਾਿਚ ਨੰੂ ਪਾਿੀ ਰਵੱਚ 
ਰਮਲਾਓ ਅਤੇ ਰਹਲਾਓ। ਹੁਿ ਇਸ ਰਵੱਚ ਿਿਮ ਪਾਿੀ ਰਮਲਾਓ‚ ਹਿੇਕ ਕੱਪ ਰਮਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਘੋਲ ਨੰੂ ਰਹਲਾਉਂਦੇ 
ਿਹੋ। ਇਸ ਨੰੂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰਹਲਾਉਂਦੇ ਜਾਓ ਜਦ ਤੱਕ ਰਕ ਘੋਲ ਰਪਘਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਚਕਨੀ ਪੁਰਡੰਿ 
ਵਿਿੀ ਸਰਥਿਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਘੋਲ ਨੰੂ ਛੋਟੇ ਮੇਸਨ ਜਾਿਾਂ ਰਵੱਚ ਪਾਓ ਅਤੇ ਹਿੇਕ ਜਾਿ ਰਵੱਚ 
ਿਾਿਯੋਿ ਿੰਿ ਰਮਲਾਓ। ਵਿਤਨ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ ਇਸ ਨੰੂ ਠੰਡਾ ਹੋ ਲੈਿ ਰਦਓ। 

ਖਾਿਯੋਿ ਿੂੰ ਦ: ਇਸ ਿੂੰ ਦ ਨੰੂ ਬਨਾਉਿ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ 1 ਕੱਪ ਆਟਾ‚ 1 ½ ਕੱਪ ਪਾਿੀ‚ 1/3 ਕੱਪ ਿੰਡ ਅਤੇ 
1 ਛੋਟਾ ਚਮਚਾ ਰਸਿਕੇ ਦੀ ਲੋਿ ਪਵੇਿੀ। ਇੱਕ ਭਾਂਡੇ ਰਵੱਚ 1 ਕੱਪ ਆਟਾ ਅਤੇ 1/3 ਕੱਪ ਿੰਡ ਰਮਲਾਓ। ਲੋਿੀਂਦੇ 
ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਪਾਿੀ ਰਮਲਾਓ ਅਤੇ ਇਸ ਿੁਠਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿੈਿ ਇੱਕ ਮੋਟੀ ਪੇਸਟ ਬਿਾਓ। ਬਾਕੀ ਦਾ ਪਾਿੀ ਵੀ ਪਾ 
ਰਦਓ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਰਮਲਾਓ ਜਦ ਤੱਕ ਰਕ ਪੇਸਟ ਰਚਕਨੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਚਮਚਾ ਰਸਿਕੇ ਦਾ ਪਾਓ 
ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਦਿਰਮਆਨੀ ਿਿਮੀ ’ਤੇ ਿੱਿੋ ਜਦ ਤੱਕ ਰਕ ਘੋਲ ਿਾਿ੍ਹਾ ਹੋਿਾ ਸ਼ੁਿੂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨੰੂ ਠੰਡਾ 
ਕਿੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਾਿ ਜਾਂ ਰਫਿ ਏਅਿਟਾਈਟ ਪਲਾਸਰਟਕ ਕੰਟੇਨਿ ਰਵੱਚ ਪਾ ਰਦਓ। ਇਸ ਨੰੂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ 
ਇੱਕ ਫਰਿੱਜ ਰਵੱਚ ਸਟੋਿ ਕਿੋ।

ਐਸ.ਟੀ.ਈ.ਐਮ. ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ: 
•  PBS Kids Design Squad Globa (PBC ਰਕਡਸ ਰਡਜ਼ਾਈਨ ਸਕੁਐਡ ਿਲੋਬਲ) http://pbskids.

org/designsquad/

•  Math is Everywhere Tool Kit by Sesame Street (ਸੀਸੇਮ ਸਟੀਟ ਵੱਲੋਂ ਮੈਥ ਇਜ਼ ਐਵਿੀਵੇਅਿ 
ਟੂਲ ਰਕੱਟ) http://www.sesamestreet.org/toolkits/math

•  ਬੱਰਚਆਂ ਲਈ ਸਾਇੰਸ ਦੀਆਂ ਿੇਡਾਂ ਅਤੇ ਿਤੀਰਵਧੀਆ ਂhttp://www.sciencekids.co.nz/ 

•  ਐਸ.ਟੀ.ਈ.ਐਮ. ਮਾਤਾ-ਰਪਤਾ ਅਤੇ ਰਸੱਰਿਅਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਦੇ ਸਿੋਤ http://stem-works.com/ 

•  K-12 ਲਈ ਐਸ.ਟੀ.ਈ.ਐਮ. ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਸਿੋਤ ਸੂਚੀ http://www.mastersindatascience.
org/blog/the-ultimate-stem-guide-for-kids-239-cool-sites-about-science-
technology-engineering-and-math/ 

ਐਸ.ਟੀ.ਈ.ਐਮ. ਪ੍ੋਜੈਕਟ ਰੈਕਸਪੀਆਂ

ਹੇਠਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਿੈਰਸਪੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਿੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਬਿਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਿਾਿਾ ਪਕਾਉਿਾ ਦੀਆਂ 
ਰਵਧੀਆਂ ਰਵੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਿ ਦੇ ਬੱਚੇ ਿਾਿ ਦਾ ਸਮਾਨ ਰਮਲਾਉਿ ਜਾਂ ਘੋਲਿ ਰਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ 
ਕਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਿ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਿਨ ਹੈ ਰਕ ਜਦੋਂ ਿਸੋਈ ਰਵੱਚ ਕੰਮ ਕਿ ਿਹੇ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਬੱਰਚਆਂ 
ਦੀ ਰਨਿਿਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਿਾਸ ਤੌਿ ’ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਰਵਧੀ ਲਈ ਸਟੋਵ ਜਾਂ ਚਾਕੂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ 
ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ।

ਕਵੰਡ ਚਾਈਮ:  ਤੁਸੀਂ ਆਪਿੇ ਘਿ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ ਮੁਿ-ਵਿਤਿ ਯੋਿ ਸਮੱਿਿੀ ਨਾਲ ਰਵੰਡ ਚਾਈਮ 
ਬਿਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪਲਾਸਰਟਕ ਦੇ ਕੌਫੀ ਕੰਟੇਨਿ ਜਾਂ ਲੀਟਿ ਦੀ ਸੋਡੇ ਦੀ ਬੋਤਲ ਦਾ ਆਧਾਿ 
ਦੇ ਿੂਪ ਰਵੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੇਠਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਮੋਿੀਆਂ ਕਿੋ ਅਤੇ ਰਸਿਿ ’ਤੇ ਦੋ 
ਮੋਿੀਆਂ ਕਿੋ। ਉੱਪਿਲੇ ਇੱਕ ਮੋਿੀ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਮੂਿੀ ਰਵੱਚੋਂ ਧਾਿਾ ਲੰਘਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੰੂ ਹੈਂਿਿ ਬਿਾ ਲਓ। 
ਹੇਠਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਹਿੇਕ ਮੋਿੀ ਰਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਧਾਿੇ ਦਾ ਟੁਕਿਾ ਲਟਕਾਓ। ਬੱਚੇ ਧਾਿੇ ’ਤੇ ਪਲਾਸਰਟਕ ਮੋਤੀ ਲਿਾ 
ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਰਫਿ ਹੋਿ ਮੁਿ-ਵਿਤਿ ਯੋਿ ਵਸਤੂਆਂ ਨੰੂ ਬੰਨ੍ਹ  ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਤਆਿ ਹੋਏ ਉਪਤਾਦ ਨੰੂ ਪੇਂਟ 
ਕਿੋ ਅਤੇ ਬਾਹਿ ਲਟਕਾ ਰਦਓ।

ਪੰਛੀਆਂ ਲਈ ਆਸਾਨ ਫੀਡਰ:  ਆਂਰਡਆਂ ਦੇ ਕਾਿਟਨ, ਕੈਂਚੀਆਂ ਅਤੇ ਚੋਿੇ ਨਾਲ ਪੰਛੀਆਂ ਲਈ 
ਇੱਕ ਸਧਾਿਨ ਫੀਡਿ ਬਿਾਓ। ਆਂਰਡਆਂ ਦੇ ਕਾਿਟਨ ਦੇ ਢੱਕਿ ਨੰੂ ਕੱਟੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿ ਰਦਓ। 
ਹੇਠਲੀ ਟਿੇ ਦੇ ਹਿੇਕ ਕੋਨੇ ’ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਸੁਿਾਿ ਕਿੋ। ਧਾਿੇ ਦੇ ਦੋ ਲੰਬੇ ਟੁਕਿੇ ਕੱਟੋ। ਧਾਿੇ ਦੇ ਇੱਕ ਟੁਕਿੇ 
ਨੰੂ ਇੱਕ ਸੁਿਾਿ ਤੋਂ ਸਾਹਮਿੇ ਵਾਲੇ ਸੁਿਾਿ ਰਵੱਚੋਂ ਲੰਘਾਓ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ  ਰਦਓ। ਇਸੇ ਤਿਾਂ 
ਹੀ ਧਾਿੇ ਦੇ ਦੂਸਿੇ ਟੁਕਿੇ ਨਾਲ ਕਿੋ। ਅੰਡੇ ਦੇ ਕੱਪਾਂ ਨੰੂ ਚੋਿੇ ਨਾਲ ਭਿ ਰਦਓ ਅਤ ੇ
ਇਸ ਨੰੂ ਬਾਹਿ ਲਟਕਾ ਰਦਓ।

ਕਕਤਾਬਾਂ:  ਤੁਸੀਂ ਆਪਿੇ "ਪੰਰਨਆਂ" ਨੰੂ ਇਕੱਠੇ ਿੱਿ ਕੇ ਅਤੇ ਿੱਬੇ ਪਾਸੇ ਸਟੈਪਲ 
ਕਿਕੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਿੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਘਿ ਦੀਆਂ ਬਿੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰਕਤਾਬਾਂ ਬਿਾ 
ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਪਲ ਨਹੀਂ ਕਿਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਿੱਬੇ ਰਕਨਾਿੇ ਰਵੱਚ 
ਸੁਿਾਿ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਹਿੇਕ ਸੁਿਾਿ ਰਵੱਚੋਂ ਧਾਿਾ ਲੰਘਾ ਕੇ ਰਕਤਾਬ ਨੰੂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ 
ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ  ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਪਲੇਡੋਹ: ਪਲੇਡੋਹ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋਿ ਪਵੇਿੀ: 1 ਕੱਪ ਆਟਾ‚ ½ ਕੱਪ ਨਮਕ‚ 1 ਕੱਪ 
ਪਾਿੀ‚ 2 ਵੱਡੇ ਚਮਚੇ ਤੇਲ‚ 2 ਵੱਡੇ ਚਮਚੇ ਕਿੀਮ ਜਾਂ ਟਾਿਟਿ ਅਤੇ ਿਾਿ ਵਾਲਾ ਿੰਿ। ਆਟੇ‚ ਨਮਕ ਅਤੇ ਤੇਲ 
ਨੰੂ ਰਮਲਾ ਲਓ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪਾਿੀ ਰਮਲਾਓ। ਇਸ ਨੰੂ ਦਿਰਮਆਨੀ ਅੱਿ ’ਤੇ ਪਕਾਓ ਜਦ ਤੱਕ ਰਕ ਆਟਾ ਸਖ਼ਤ 
ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨੰੂ ਵੈਕਸ ਪੇਪਿ ’ਤੇ ਪਾਓ ਅਤੇ ਠੰਡਾ ਹੋਿ ਰਦਓ। ਇਸ ਨੰੂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਿੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ 
ਿੁੰ ਨੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਕ ਇਸ ਰਵੱਚ ਸਰਥਿਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਨੰੂ ਇਸੇ ਤਿਾਂ ਵਿਤੋ ਜਾਂ ਰਫਿ ਕੁਝ ਬੂੰ ਦਾਂ ਿਾਿ 
ਵਾਲੇ ਿੰਿ ਦੀਆਂ ਰਮਲਾਓ (ਘੋਲਿ ਲਈ ਿੁੰ ਨੋ)।



   Children’s Home Society of California   1514   ਐਸ.ਟੀ.ਈ.ਐਮ.

ਕਸੱਕਖਅਕਾਂ ਲਈ ਸੁਝਾਅ
 •  ਐਸ.ਟੀ.ਈ.ਐਮ. ਿਤੀਰਵਧੀਆਂ ਰਵੱਚ ਐਸ.ਟੀ.ਈ.ਐਮ.ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3 ਿੇਤਿਾਂ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਨਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਦਾਹਿਨ ਲਈ, ਜੇਕਿ ਬੱਚੇ ਿੈਂਪ ਉੱਤੇ ਕਾਿਾਂ ਦੀ ਦੌਿ ਕਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ (ਭੌਰਤਕ 
ਰਵਰਿਆ), ਤਾਂ ਉਹ ਸਮੇਂ ਨੰੂ ਮਾਪਿ ਲਈ ਦੇ ਇੱਕ ਸਟਾਪ ਵਾਚ (ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ) ਦੀ ਵਿਤੋਂ ਕਿ 
ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਿੀ ਨੰੂ ਮਾਪਿ ਲਈ (ਿਰਿਤ) ਿੂਲਿ ਦੀ ਵਿਤੋਂ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।

 •   ਿਡੇ ਦੌਿਾਨ ਬੱਰਚਆਂ ਨਾਲ ਅਿਥਪੂਿਨ ਿੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਿੰਭੀਿ ਸਚੋ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 
ਰਸਿਿ ਰਵੱਚ ਸਰਹਯਿੋ ਕਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਸੱਰਿਅਕ ਕੰਮ ਕਿ ਿਹੇ ਬੱਰਚਆ ਦਾ ਰਨਿੀਿਿ ਕਿ ਸਕਦੇ 
ਹਨ ਅਤੇ ਬੱਚ ੇਦੀ ਸਮਝ ਨੰੂ ਵਧਾਉਿ ਜਾਂ ਧਿਨਾਵਾਂ ਨੰੂ ਜੋਿਨ ਲਈ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕੀ ਦੇਿ 
ਜਾਂ ਸਿੁ ਿਹੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਿਨ ਵਜੋਂ‚ “ਮ ੈਦੇਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਰਕ ਨੀਲੇ ਬਲਾਕ ਦੇ ਉੱਪਿ ਲਾਲ ਬਲਾਕ ਨੰੂ 
ਿਿਾ ਕਿ ਰਦੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਿ ੇਕੀ ਕਿਿੋ?ੇ" ਿੁੱ ਲ੍ਹੇ  ਸਵਾਲ ਪੱੁਛੋ ਰਜੰਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਿੱਲਬਾਤਾਂ ਰਵੱਚ ਰਵਕਸਤ 
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 •  ਬੱਰਚਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੰੂ ਰਲਿਿਾ ਯਾਦ ਿੱਿੋ। ਫੋਟੋਆਂ ਰਿੱਚੋ ਅਤੇ ਹਿੇਕ ਤਸਵੀਿ ਰਵੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ 
ਇਸਦਾ ਵਿਨਿ ਕਿਨ ਲਈ ਕੁਝ ਵਾਕ ਰਲਿੋ। ਰਕਤਾਬ ਿੇਤਿ ਲਈ ਫੋਟੋ ਐਲਬਮ ਰਵੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 
ਿੱਿੋ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਪੋਸਟਿ ਰਤਆਿ ਕਿੋ ਜੋ ਰਕ ਰਦਿਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਿਨ ਕੀਮਤੀ ਹੈ 
ਰਕਉਂਰਕ ਇਹ ਹਿੇਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰਵਕਾਸ ਅਤੇ ਰਸਿਿ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਿਨ ਕਿਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 
ਅਰਜਹਾ ਉਪਕਿਨ ਹੈ ਰਜਸ ਦੀ ਵਿਤੋਂ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੰੂ ਯਾਦ ਕਿਨ‚ ਦਿਸ਼ਾਉਿ ਅਤੇ 
ਸੁਧਾਿ ਕਿਨ ਲਈ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।

 •  ਰਨਯਮਤ ਆਤਮ-ਮੁਲਾਂਕਿ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਿੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਰਵਚਾਿ ਕਿਨਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ 
ਜਾਿਕਾਿੀ ਨੰੂ ਵਧਾਉਿ ਦੇ ਤਿੀਕੇ ਲੱਭਿਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਿਿਾਮ ਦੀ ਿੁਿਵੱਤਾ ਰਵੱਚ ਸੁਧਾਿ ਕਿਦਾ ਹੈ 
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਸ਼ੇਵਾਿਾਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਨੰੂ ਰਦਿਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਿਨ‚ ਪਾਠਕਮ ਅਤੇ ਿੱਲਬਾਤ ਉੱਤੇ 
ਕੁਝ ਬੁਰਨਆਦੀ ਰਵਚਾਿਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਿੂ ਕਿੋ ਰਜਵੇਂ ਰਕ:

 -  ਕੀ ਇਹ ਥਾਂ ਹਿੇਕ ਦਾ ਸਵਾਿਤ ਕਿਦੀ ਹੈ?

 -   ਕੀ ਇੱਥੇ ਬੱਰਚਆਂ ਨੰੂ ਉਤਸੁਕਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਿਿਾ  
ਰਮਲਦੀ ਹੈ?

 -  ਕੀ ਐਸ.ਟੀ.ਈ.ਐਮ. ਸਾਿੇ ਪਿ੍ਹਾਈ ਵਾਲੇ ਿੇਤਿਾਂ 
ਰਵੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ?

 -  ਰਕਸ ਬਾਿੇ ਹੋਿ ਰਜ਼ਆਦਾ ਪਿਨਾ ਪਸੰਦ ਕਿਾਂਿਾ?

 -  ਕੀ ਇਸ ਨੰੂ ਵਧਾਉਿ ਦੇ ਹੋਿ ਤਿੀਕੇ ਹਨ?

 -   ਮੈਂ ਇਸ ਤਜਿਬੇ ਰਵੱਚ ਰਕਸ ਤਿਾਂ ਸੁਧਾਿ ਕਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

 -  ਕੀ ਮਾਤਾ-ਰਪਤਾ ਇਹ ਜਾਿਦੇ ਅਤੇ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਰਕ ਬੱਚੇ ਰਕਹਿੇ ਹੁਨਿ ਰਸੱਿ ਅਤੇ ਰਵਕਰਸਤ ਕਿ  
ਿਹੇ ਹਨ? 

ਮਾਤਾ-ਕਪਤਾ ਅਤੇ ਕਸੱਕਖਅਕਾਂ ਲਈ ਸਰੋਤ
ਬੱਰਚਆਂ ਲਈ ਰਕਤਾਬਾਂ
• ਿੋਸਾਨਾ ਹੈਨਸਨ ਵੱਲੋਂ  Astronauts Today (ਆਸਟਿੋਨਾਟ ਟੂਡੇ)  (ਉਮਿ 3-6)
• ਡੇਰਵਡ ਮੈਕਾਊਲੇ ਵੱਲੋਂ  Built to Last (ਰਬਲਟ ਟੂ ਲਾਸਟ) ਵੱਲੋਂ  (ਉਮਿ 6-9) 
•  ਰਕ੍ਰਸਟੀਨਾ ਕਾਸਟੈਲਾ ਵੱਲੋਂ  Discovering Nature’s Alphabet (ਰਡਸਕਵਰਿੰਿ ਨੇਚਿਸ ਅਲਫਾਬੇਟ)  

(ਉਮਿ 5-9) 
• ਬਿੂਸ ਮੈਕਰਮਲਨ ਵੱਲੋਂ  (Eating Fractions) ਈਰਟੰਿ ਫਿੈਕਸ਼ਨਜ਼ (ਉਮਿ 6-9) 
• ਡੋਨਾਲਡ ਕਰਿਊਜ਼ ਵੱਲੋਂ  Freight Train (ਫਿੇਟ ਟਿੇਨ)  (ਉਮਿ 0-6) 
• ਹੈਲਨ ਜਾਿਡਨ ਵੱਲੋਂ  How A Seed Grows (ਹਾਓ ਏ ਸੀਡ ਿਿੋਜ਼) (ਉਮਿ 6-9) 
•  ਲਾਓਿਾ ਜੇ ਨੁਮਿਆਫ ਵੱਲੋਂ  If You Give a Mouse a Cookie (ਇਫ ਯੂ ਰਿਵ ਏ ਮਾਊਸ ਏ ਕੁਕੀ)  

(ਉਮਿ 4-8) 
• ਟਾਨਾ ਹੋਬਾਨ ਵੱਲੋਂ  Look Book (ਲੁਕ ਬੁਕ) (ਉਮਿ 3-8) 
• ਐਲਨ ਸਟਾਲ ਵਾਲਸ਼ ਵੱਲੋਂ  Mouse Paint (ਮਾਊਸ ਪੇਂਟ) (ਉਮਿ 2-4) 
• ਐਟਂੋਨੇਟੇ ਪੋਿਰਟਸ ਵੱਲੋਂ  Not a Box (ਨਾਟ ਏ ਬਾਕਸ) (ਉਮਿ 3-7) 
•  ਿਾਕਸ‚ ਫਾਰਸਲਸ ਐਡਂ ਐਿੋਹੈਡਸ (ਟੇਕ ਅਲੋਂਿ ਿਾਈਡਸ) ਲਾਿਾ ਐਵਿਟ (ਉਮਿ 4-7) 
•  ਐਡਂਿੀਆਂ ਬੀਆਟੀ ਵੱਲੋਂ  Rosie Revere, Engineer (ਿੋਜ਼ੀ ਿੈਵਿ‚ ਇੰਜੀਨੀਅਿ) (ਉਮਿ 6-9)
•  ਟਾਨਾ ਹੋਬਾਨ ਵੱਲੋਂ  Shapes, Shapes, Shapes (ਸ਼ੇਪਸ‚ ਸ਼ੇਪਸ‚ ਸ਼ੇਪਸ) (ਉਮਿ 4-8) 
• ਮੋਲੀ ਬਾਂਿ ਵੱਲੋਂ  Ten, Nine, Eight (ਟੈਨ‚ ਨਾਈਨ‚ ਏਟ) (ਉਮਿ 3-6) 
• ਪੀਟਿ ਐਚ ਿੇਨਾਲਡ ਵੱਲੋਂ  The Dot (ਦਾ ਡਾਟ) (ਉਮਿ 4-9)
•  ਐਸ਼ਲੇ ਸਪਾਇਿਸ ਵੱਲੋਂ  The Most Magnificent Thing (ਦ ਮੋਸਟ 

ਮੈਿਨੀਫੀਸੈਂਟ ਰਥੰਿ) (ਉਮਿ 4-9) 
• ਐਜ਼ਿਾ ਜੈਕ ਕੀਟਸ ਵੱਲੋਂ  The Snowy Day (ਦਾ ਸਨੋਈ ਡ)ੇ (ਉਮਿ 2-5) 
•  ਐਰਿਕ ਕਾਿਲੇ ਵੱਲੋਂ  The Very Hungry Caterpillar (ਦਾ ਵੈਿੀ ਹੰਿਿੀ 

ਕੈਟਿਰਪਲਿ) (ਉਮਿ 0-6) 
•  ਫ੍ਰਾਂਸੇਸ ਰਮੰਟਿਸ ਵੱਲੋਂ  Too Big, Too Small, Just Right (ਟੂ ਰਬਿ‚ ਟ ੂ

ਸਮਾਲ‚ ਜਸਟ ਿਾਈਟ) (ਉਮਿ 2-5) 
• ਟਾਨਾ ਹੋਬਾਨ ਵੱਲੋਂ  Who Are They? ਹੂ ਆਿ ਦੇ?) (ਉਮਿ 0-3) 
• ਿਾਬਿਟ ਰਨਊਬੈਕਿ ਵੱਲੋਂ  Wow Ocean (ਵਾਓ ਓਸ਼ੀਅਨ) (ਉਮਿ 3-6)

ਮਾਤਾ-ਰਪਤਾ ਜਾਂ ਰਸੱਰਿਅਕਾਂ ਲਈ ਰਕਤਾਬਾਂ:
•  ਯੂਐਸ ਰਨਊਜ਼ ਐਡਂ ਵਿਲਡ ਰਿਪੋਿਟ ਵੱਲੋਂ  A Parent’s Guide to S.T.E.M. (ਏ ਪੈਿੇਂਟਸ ਿਾਈਡ ਟੂ 

S.T.E.M).

•  ਲੂਸ ਪਾਿਟਸ: ਲੀਸਾ ਡਾਲੀ ਐਡਂ ਰਮਿੀਅਮ ਬੈਲੋਿਲੋਵਸਕੀ ਵੱਲੋਂ  Inspiring Play in Young Children 
and Loose Parts 2 (ਇੰਸਪਾਇਰਿੰਿ ਪਲੇਅ ਇਨ ਯੰਿ ਰਚਲਡਿਨ ਐਡਂ ਲੂਸ ਪਾਿਟਸ 2): Inspiring 
Play in (ਇੰਸਪਾਇਰਿੰਿ ਪਲੇਅ ਇਨ) Infants and Toddlers (ਇਨਫੈਂਟਸ ਐਡਂ ਟਾਡਲਿਸ)

•  STEAM ਰਕਡਸ: ਐਨ ਕੈਿੇ ਵੱਲੋਂ  50+ਸਾਇੰਸ / ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ /ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਿ / ਕਲਾ / ਿਰਿਤ ਹੈਂਡਸ  
ਔਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ

•  STEM Sprouts Teaching Guide (STEM ਸਪਿਾਊਟ ਟੀਰਚੰਿ ਿਾਈਡ) ਬੋਸਟਨ ਦੇ ਰਚਲਡਿਨਜ਼ 
ਰਮਊਜ਼ੀਅਮ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਰਕਤਾਬ ਹੈ ਰਜਹਿੀ http://www.bostonchildrensmuseum.org/
sites/defaut/files/pdfs/STEMGuide.pdfਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ 

•  ਸੈਲੀ ਮੂਮਾ‚ਈਡੀਡੀ ਵੱਲੋਂ  Teaching S.T.E.M. In the Early Years (ਟੀਰਚੰਿ ਐਸ.ਟੀ.ਈ.ਐਮ. ਇਨ  
ਦਾ ਅਿਲੀ ਯੀਅਿਜ਼)

ਿਵਿਗਆਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਇੰਜੀਨੀਅਿਰੰਗ ਗਿਣਤ



Corporate Headquarters
1300 West Fourth Street
Los Angeles, CA 90017

(213) 240-5900
(213) 240-5945 Fax

©2017 Children’s Home Society of California

ਸੀਐਚਐਸ (CHS) ਫੈਿਮਲੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ (714) 712-7888 ’ਤੇ 
ਕਾਲ ਕਰੋ। ਸੀਐਚਐਸ ਅਰਲੀ ਲਰਿਨੰਗ ਅਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ�ੋਗਰਾਮਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਾੑਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 
(888) (888) CHS-4KIDS ’ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। 

ਫੈਿਮਲੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਪੋਡਕਾਸਟ‚ ਅਤੇ ਸੀਐਚਐਸ ਪੋ ੑਗਰਾਮ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੀ 
ਵੈਬਸਾਈਟ www.chs-ca.org  ’ਤੇ ਵੀ ਪਾੑਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।


