ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ...ਸਫ਼ਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ !
ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋ। ਹੇਠਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੌਸ਼ਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਖਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮੂਲ ਯੋਗਤਾਵਾਂ
(ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ) ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾਵਾਂ (ਗਿਆਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕੌਸ਼ਲ) ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ
ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਿੱਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕੌਸ਼ਲਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸਿੱਖਦੇ, ਵਧਦੇ ਅਤੇ ਸਫ਼ਲ
ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖੋ!
ਲਚੀਲਾਪਣ
ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ, ਤਨਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ, ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ, ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ, ਨਵੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਨ ਅਤੇ ਨਿਰਣੇ ਲੈਣ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ।
ਤੰਦਰੁਸਤੀ
ਚੰਗੀ ਸਰੀਰਕ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੋਸ਼ਕ ਆਹਾਰ ਯੋਜਨਾ, ਸਹੀ
ਨੀਂਦ, ਨਿਯਮਿਤ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ, ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਆਤਮ-ਸਨਮਾਨ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ, ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਹੋਣਾ
ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
ਸਮਾਜਿਕ ਕੌਸ਼ਲ
ਤਾਕਤਵਰ, ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਣਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਸਨੇਹਪੂਰਨ ਸੰਬੰਧ, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਲਗਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ, ਸਮਝੌਤਾ
ਕਰਨਾ, ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਆਚਰਨ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ।
ਸਵੈ-ਨਿਯੰਤਰਣ
ਆਵੇਗ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰਨ, ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ, ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ
ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ।
ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਸੋਚ ਸੰਬੰਧੀ ਕੌਸ਼ਲ
ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ, ਟੀਚੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ, ਨਿਰਣੇ ਲੈਣ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ
ਕਰਨ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ।
ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਾਖ਼ਰਤਾ
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨ, ਬੋਲਣ, ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਲਿਖਣ
ਸੰਬੰਧੀ ਕੌਸ਼ਲਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ।
ਵਿਗਿਆਨ
ਸੰਖਿਆਵਾਂ, ਆਕ੍ਰਿਤੀਆਂ, ਨਮੂਨਿਆਂ, ਆਕਾਰ, ਅਤੇ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ। ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਗਿਣਤੀ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਜੋੜ ਅਤੇ ਘਟਾਉ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ
ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ। ਦੂਰੀ, ਗਤੀ, ਭਾਰ, ਵਿਸਤਾਰ, ਅਤੇ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉ, ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ (ਭੂਤਕਾਲ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ, ਅਤੇ
ਭਵਿੱਖ ਕਾਲ) ਨੂੰ ਸਮਝੋ।
ਸਮਾਜਿਕ ਅਧਿਐਨ
ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਮਝਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ (ਉਦਾਹਰਨ: ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇਸ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦਾ/ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਧੇਗਾ।); ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ
ਖੋਜ ਕਰੋ (ਉਦਾਹਰਨ: ਧੁੱਪ ਵਰਖਾ ਨੂੰ ਸੁੱਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।); ਕੁਦਰਤੀ ਵਸਤੂਆਂ (ਉਦਾਹਰਨ: ਚੱਟਾਨਾਂ, ਸੀਪਾਂ, ਪਾਣੀ, ਜਾਨਵਰ ਅਤੇ ਕੀੜੇ); ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਕੇ
ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਭਾਲ ਕਰੋ; ਪਰਿਚਿਤ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ (ਉਦਾਹਰਨ: ਇੱਕ ਟਿਸ਼ੂ ਬਾਕਸ ਤੇ ਚਾਰ ਪੇਪਰ ਟਾਵਲ ਰੋਲ
ਲਗਾ ਕੇ ਇੱਕ ਰੋਬੋਟ ਬਣਾਓ।); ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੋ; ਅਤੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਕਰੋ।
ਸਮਾਜਿਕ ਅਧਿਐਨ
ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ,
ਅਤੇ ਘਰਾਂ, ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀਆਂ, ਅਤੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ
ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ (ਪੁਲਿਸ, ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਡਾਕ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ,
ਆਦਿ), ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ।
ਰਚਨਾਤਮਕ ਕਲਾਵਾਂ
ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਧੀਆਂ ਸਿੱਖਣਾ ਜਿਵੇਂ: ਚਿੱਤਰਕਲਾ, ਪੇਂਟਿੰਗ, ਨੱਕਾਸ਼ੀ, ਪੁਤਲੀਆਂ
ਵਰਤਣਾ, ਗਾਉਣਾ, ਨੱਚਣਾ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਬਣਾਉਣਾ।

ਪਿਆਰੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਸੰਰੱਖਿਅਕ,

ਇਹ ਸਕੂਲ ਤਿਆਰੀ ਕਿੱਟ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਦਿੰਦੀ ਹੈ! ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਅਤੇ
ਕਾਗਜ਼ ਦੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਭਰਨ ਲਈ ਕਹੋ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਦੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਕੱਟਣ ਲਈ ਕਹੋ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ
ਦੇ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ!
ਰੰਗਾਂ, ਆਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਓ। ਇਹ ਟੂਲ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ
ਕਰਨ ਸਮੇਂ, ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਖੜ੍ਹਣ ਜਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਕਦਾ
ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਤੇ ਜਬਰਦਸਤ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮਜ਼ੇ ਕਰੋ!

ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ/ਰਹੀ ਹਾਂ!

ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਵਰਗ ਕੱਟਣ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ
ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੁਣਨ ਦਿਓ। ਇਸਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰੋ!
ਸਵੈ-ਨਿਯੰਤਰਣ
ਖੁਸ਼ ਚਿਹਰਾ, ਉਦਾਸ ਚਿਹਰਾ ਅਤੇ
ਗੁੱਸੇ ਵਾਲਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ
ਉਦਾਸ ਜਾਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾ
ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ?

ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਾਖ਼ਰਤਾ
ਆਪਣੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ
ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੋ ਜਾਂ ਸੁਣਾਓ।

ਗਣਿਤ
ਕੁਝ ਜੁਰਾਬਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿਓ ਅਤੇ ਫਿਰ
ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ
ਮੇਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ
ਵਲ੍ਹੇਟੋ।

ਸਮਾਜਿਕ ਕੌਸ਼ਲ
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਨਾਲ
ਅਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ
ਕਰਦੇ ਹੋ?

ਤੰਦਰੁਸਤੀ
ਉਹਨਾਂ 3 ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨਾਂ ਦ
ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਖਾਧੇ ਹਨ
ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ
ਸਿਹਤਮੰਦ ਕਿਉਂ ਹਨ।

ਰਚਨਾਤਮਕ ਕਲਾਵਾਂ
ਆਪਣਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਗਾਣਾ ਗਾਓ।
ਗਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਯੰਤਰ
ਵਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ?

ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਸੋਚ
ਤੁਸੀਂ 2 ਕਾਗਜ਼ਾਂ, ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਟਿਸ਼ੂ
ਬਾਕਸ, ਕ੍ਰੇਆੱਨ, ਕੈਂਚੀਆਂ ਅਤੇ ਟੇਪ
ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ?

ਸਮਾਜਿਕ ਅਧਿਐਨ
ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਦੱਸ
ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਕਹਾਣੀ
ਸੁਣਾਓ।

ਲਚੀਲਾਪਣ
ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ
ਬਣਾਓ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ
ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਵਿਗਿਆਨ
ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ
ਬਣਾਓ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੁਦਰਤ
ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਦੇਖੀਆਂ।

ਰਚਨਾਤਮਕ ਖੇਡ

ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਰੰਗ ਭਰਨ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਟਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ
ਵਰਤੋਂ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਖੇਡਣ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਪ੍ਰਤੀ ਆਰਾਮਦੇਹ
ਅਨੁਭਵ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਲਈ ਅਭਿਆਸ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਲੰਚ ਵਾਲਾ ਥੈਲਾ

ਬਾਸਕੇਟਬਾਲ

ਪੁਸਤਕ

ਪਿੱਠ ਵਾਲਾ ਥੈਲਾ
ਕ੍ਰੇਆੱਨ

ਰੰਗ

ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਭਰਨ ਦਿਓ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਰਚਨਾਤਮਕ
ਖੇਡ ਕਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦਿਓ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ
ਸਕੂਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ!

ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਗੱਲਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਜ਼ੇ ਲਈ ਵਿਚਾਰ
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ?
ਗਣਿਤ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ:
• ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ
ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ
ਹੋ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਜਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਪੱਤਾ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕੀ
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲ ਜਿੰਨਾ ਬਲੇਡ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ
ਆਪਣੇ ਜਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਪੌਦਾ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ?
• ਗਰਮੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਸਪੰਜ, ਬਰੁੱਸ਼ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਇੱਕ
ਬਾਲਟੀ ਪਾਣੀ ਲਓ। ਫੁੱਟਪਾਥ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਭਰੋ
ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸਮਾਜਿਕ ਅਧਿਐਨ:
• ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ
ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਖਾਸ ਦਿਨ
ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ
ਕਰਦੇ ਹੋ?
• ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ (ਘਰ, ਰਾਜ,
ਦੇਸ਼ ਆਦਿੈ।), ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਇੱਕ
ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਓੈ।

ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਸੋਚ:
• ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਨਕਸ਼ਾ
ਬਣਾਓ।
• ਖਾਲੀ ਬਕਸੇ, ਪੇਪਰ ਟਾਵਲ ਰੋਲ,
ਟੇਪ, ਕੈਂਚੀਆਂ ਅਤੇ ਕ੍ਰੇਆੱਨ ਇਕੱਠੇ
ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ?
• ਜੇਕਰ 2 ਲੋਕ ਇੱਕੋ ਖਿਡੌਣਾ
ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਰਚਨਾਤਮਕ ਕਲਾਵਾਂ:
• ਆਪਣੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸੰਗੀਤ ਤੇ ਡਾਂਸ ਕਰੋ।
• ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਵਾਂਗ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹੋ?
ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਅਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾ
ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ।
• ਆਪਣੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਓ।

ਲਚੀਲਾਪਣ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਯੰਤਰਣ:
• ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਓ ਜਾਂ ਇੱਕ
ਸੂਚੀ ਬਣਾਓ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕਰਦੇ ਹੋ।
ਆਪਣੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਾਂ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ
ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ।
• ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਝਗੜਿਆਂ ਨਾਲ
ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ।
ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ: ਸਾਡੀ “ਮੈਂ” ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਮੈਂ ਰੁਕਦਾ ਹਾਂ,
ਮੈਂ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।
ਸਮਾਜਿਕ ਕੌਸ਼ਲ:
• ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਵਿਅਕਤੀ
ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਰਡ ਬਣਾਓ।
• ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਫੋਟੋ ਐਲਬਮ ਬਣਾਓ
ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ
ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿਉਂ
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।

ਤੰਦਰੁਸਤੀ:
• ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਭੋਜਨ ਯੋਜਨਾ
ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਿਆਣੇ ਦੇ
ਸਮਾਨ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਓ।
• ਡਿਨਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਮਿੰਟਾਂ
ਦੀ ਸੈਰ ਕਰੋ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਕਿੱਟ ਦੀ ਛਪਾਈ ਉਪਰਾਂਤ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਾਖ਼ਰਤਾ:
• ਆਪਣੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਜਾਨਵਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ।
ਉਸ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਵਾਲੀ
ਕਹਾਣੀ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਬਾਲਗ
ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ
ਹੈ।
• “ਸਾਇਮਨ ਸੇਜ਼” ਖੇਡੋ।
• ਸੌਣ ਸਮੇਂ 1 ਪੁਸਤਕ ਪੜ੍ਹੋ।
• ਸਵੇਰੇ 1 ਗਾਣਾ ਗਾਓ।
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