
The Very Hungry Caterpillar ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਪੜਚਹੋਲ ਕਰਹੋ:
https://literacytrust.org.uk/family-zone/birth-4/read-and-explore-very-hungry-
caterpillar/ 

ਕਹਾਣੀ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ

ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਯਾਦ ਰੱਖ:ੋ

ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੱਦ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੇਠਾਂ ਹੋ ਜਾਓ

ਸੁਣੋ 

ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਓ

ਚਲਾਉਣ ਸਮੇਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਤਤਆਰ ਕਰੋ ਪੜ੍ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤ ਜਗ੍ਾਂ ਲੱਭਹੋ!
ਇਸ ਨੰੂ ਮਨੋਰੰਜਕ ਅਤੇ ਅਨੰਦਮਈ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ 
ਤਚਹਰ ੇਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਹੋ!

ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾਂ:

ਛਹੋਟੇ ਬੱਚਚਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸ਼ਬਦ ਨੰੂ ਪੜਨ੍ ਦੀ ਲਹੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ ਹ,ੈ ਤੁਸੀਂ ਚਸਰਫ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਾਰੇ 
ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਹੋ।

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨਾ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕਹੋਚਸ਼ਸ਼ ਕਰਹੋ—ਚਸਰਫ ਪੁਆਇੰਟ ਅਤੇ ਨਾਮ। ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਚਹਣ ਦੀ 
ਕਹੋਚਸ਼ਸ਼ ਕਰਹੋ “ਇਹ ... ਹ”ੈ ਥਹੋੜ੍ੀ ਦੇਰ ਰੁਕਹੋ, ਜ ੇਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਾ ਨੰੂ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਚਹੰਦੇ ਹਹੋ।

ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕਰਹੋ ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਚਹਤ ਕਰਹੋ ਅਤੇ ਉਹ ਜਹੋ ਬਹੋਲਦੇ ਹਨ ਉਸ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਜਹੋੜਹੋ। 
ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ ਜ ੇਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ “ਐਪ” ਕਚਹੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਹੋ “ਹਾਂ! ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਪਲ!”

ਥਹੋੜ੍ੇ ਵੱਡੇ ਬੱਚਚਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਬਾਅਦ ਚਵੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚਕਤਾਬ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਚਹਤ 
ਕਰਹੋ, ਵੇਖਹੋ ਚਕ ਉਹ ਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।

Based on a concept designed with the National Literacy Trust. The National Literacy Trust is a registered charity no. 1116260 (England and Wales) and SC042944 (Scotland). 



ਮੁੱ ਖ ਸੁਝਾਅ

ਜ ੇਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕਹੋਈ ਸ਼ਬਦ ਬਹੋਲਦਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਇਸ ਚਵੱਚ ਸ਼ਬਦ ਜਹੋੜਹੋ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ 
“ਗੈੱਗ” ਕਚਹੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਚਹੰਦੇ ਹਹੋ “ਹਾਂ! ਛਹੋਟਾ ਐੱਗ!” ਜਾਂ “ਹਾਂ! ਪੱਤ ੇਤੇ ਐੱਗ!” ਆਚਦ। ਜ ੇਤੁਹਾਡਾ 
ਬੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਬਹੋਲਦਾ ਹ ੈਤਾਂ ਚਚੰਤਾ ਨਾ ਕਰਹੋ, ਬਸ ਸਹੀ ਉਚਾਰਨ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਨੰੂ ਦੁਹਰਾਓ।

ਡਰਾਇੰਗ ਅਤੇ ਕਲਤਰੰਗ

ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਡਰਾਇੰਗ ਅਤੇ ਕਲਚਰੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰੰਗ ਭਰਨ ਲਈ 
ਆਊਟਲਾਈਨ ਚਖੱਚ ਸਕਦੇ ਹਹੋ, ਜਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਚਕਤਾਬ ਚਵੱਚੋਂ ਇਨ੍ਾਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਡਰਾਇੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਹੋ: 
ਕੈਟਰਚਪਲਰ, ਚਤਤਲੀਆਂ ਅਤੇ ਚਕਤਾਬ ਚਵੱਚੋਂ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ (ਸੇਬ, ਨਾਸ਼ਪਾਤੀ, ਪਲੱਮ, ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ, 
ਸੰਤਰਾ, ਕੇਕ, ਆਈਸ ਕਰੀਮ ਆਚਦ)।

ਮੈਨੰੂ ਤਕਸ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? 

•   ਡ੍ਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋਈ ਚੀਜ਼ (ਪੈਨਚਸਲ, ਕ੍ਰੇਯਨਜ਼, 
ਚਾਕ)

•   ਡ੍ਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਹੋਈ ਸਤ੍ਾ (ਕਾਗਜ਼, ਰਹੋਲਹੋਫ 
ਵਾਲਪੇਪਰ, ਬਗੀਚੇ ਚਵੱਚ ਸਲੈਬਾਂ)

•   ਰੰਗ ਭਰਨ ਲਈ ਕਹੋਈ ਚੀਜ਼ (ਪੈਨਚਸਲ ਕ੍ਰੇਯਨਜ਼, 
ਫੈਲਟਸ, ਪੇਂਟਜ਼, ਚਾਕ)

ਸੁਰੂ ਕਰੀਏ? 

•   ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਚਨਰਧਾਰਤ ਕਰਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ 
ਗਤੀਚਵਧੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਹੋ

•   ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਡ੍ਰਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰੰਗ ਭਰਨ ਲਈ 
ਉਤਸ਼ਾਚਹਤ ਕਰਹੋ

•   ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਕਹੋਚਸ਼ਸ਼ਾਂ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਹੋ

ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖਹੋ! ਤੁਸੀਂ ਰੰਗ ਭਰਨ ਅਤੇ ਡਰਾਇੰਗ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ 
ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਚਵੱਚ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਹੋ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ: ਅੰਡਾ, ਕੈਟਰਚਪਲਰ, ਕਹੋਕੂਨ/ਚਕ੍ਰਸਾਚਲਸ, 
ਚਤਤਲੀ, ਮੈਟਾਮਹੋਰਫਹੋਚਸਸ, ਲਾਈਫਸਾਈਕਲ, ਰੰਗੀਨ, ਬਦਲਾਅ।

ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਹੋ ਕਰ ਰਹ ੇਹਹੋ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਹੋ, ਚਕਉਂਚਕ ਤੁਸੀਂ ਅਚਜਹਾ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟੇਟਰ 
ਵਾਂਗ ਹੀ ਕਰ ਰਹ ੇਹਹੋ! ਸਧਾਰਣ ਵਾਕਾਂ ਚਵੱਚ ਬਹੋਲਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਛਹੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਚਦਓ!

Based on a concept designed with the National Literacy Trust. The National Literacy Trust is a registered charity no. 1116260 (England and Wales) and SC042944 (Scotland). 
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ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਡਦ ੇਸਮੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਹੋ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ: “ਕੱਟਹੋ, ਕੱਟਹੋ। ਇਸ ਨੰੂ ਕੱਟ ਚਦਓ।” 
“ਚਚਪਕਾਓ। ਇਸ ‘ਤੇ ਚਚਪਕਾ ਚਦਓ। ਬਸ। ਵਧੀਆ ਚਚਪਕ ਚਗਆ!”

ਬਣਾਉਣਾ

The Very Hungry Caterpillar ਚਕਤਾਬ ਚਵੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬਣਾਓ। ਕੇਟਰਚਪਲਰਜ਼ ਬਣਾਓ। 
ਅੰਚਡਆਂ ਦੇ ਡੱਚਬਆ ਂਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਹੋ, ਪਾਸਟਾ ਚਟਊਬਾਂ ਚਵੱਚ ਰੰਗ ਭਰਹੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਚਟ੍ਰੰ ਗ ਚਵੱਚ ਲੜੀ ਬਣਾਓ। 
ਪਲੇਡਫ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਚਦਆਂ ਕੇਟਰਚਪਲਰਜ਼ ਲਈ ਖਾਣਾ ਬਣਾਓ।
ਚਤਤਲੀਆਂ ਬਣਾਓ: ਤੁਸੀਂ ਚਤਤਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਆਊਟਲਾਈਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਸੀਰੀਅਲ ਬਾਕਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਹੋ।

ਮੈਨੰੂ ਤਕਸ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? 

•   ਸਮੱਗਰੀ ਚਜਵੇਂ ਚਕ ਅੰਚਡਆਂ ਦੇ ਡੱਬ,ੇ ਪਾਸਤਾ 
ਚਟਊਬਾਂ, ਸੀਰੀਅਲ ਬਾਕਸ, ਧਾਗੇ, ਚਕਚਨ ਰਹੋਲ 
ਚਟਊਬ, ਰੰਗੀਨ ਕਾਗਜ਼, ਕ੍ਰੇਯਨ, ਚਾਕ, ਦੁੱਧ ਦਾ 
ਖਾਲੀ ਡੱਬਾ ਆਚਦ।

ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ? 

•   ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਵੇਖਹੋ

•   ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਚਦਆਂ ਰਚਨਾਤਮਕ ਹਹੋਣ ਲਈ 
ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਹੋ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਚਹਤ ਕਰਹੋ

•   ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਹੋਚਸ਼ਸ਼ਾਂ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਚਹਤ ਕਰਹੋ

ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖਹੋ! ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਚਵੱਚ ਨਵੇਂ 
ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਹੋ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ: ਬਣਾਓ, ਕੈਟਰਚਪਲਰ, ਚਤਤਲੀ, ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਹੋ, ਜਹੋੜਹੋ, ਚਚਪਕਾਓ, 
ਕੁਚਲਹੋ , ਚਨਚਹੋੜਹੋ, ਰਹੋਲ, ਮਹੋਲਡ।

ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਹੋ ਕਰ ਰਹ ੇਹਹੋ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਹੋ, ਚਕਉਂਚਕ ਤੁਸੀਂ ਅਚਜਹਾ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟੇਟਰ 
ਵਾਂਗ ਹੀ ਕਰ ਰਹ ੇਹਹੋ! ਸਧਾਰਣ ਵਾਕਾਂ ਚਵੱਚ ਬਹੋਲਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਛਹੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਚਦਓ!

Based on a concept designed with the National Literacy Trust. The National Literacy Trust is a registered charity no. 1116260 (England and Wales) and SC042944 (Scotland). 
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ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਹੋ ਚਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਕੱਥੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ: ਤੁਸੀਂ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਵੇਖ ਰਹ ੇਹਹੋ। ਕੁਰਸੀ ਤੇ 
ਵੇਖਣ ਦੀ ਕਹੋਚਸ਼ਸ਼ ਕਰਹੋ। ਕੀ ਇਹ ਬਾਕਸ ਚਵੱਚ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੱਭ ਚਲਆ! ਬਹੁਤ ਖੂਬ! ਇਹ ਉੱਥੇ ਹੈ! 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਚਕੱਥੇ ਚਮਚਲਆ?

ਲੁਕਣ-ਮੀਟੀ

ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਲੁਕਣ-ਮੀਟੀ ਖੇਲਹੋ। ਕੁਝ ਅਸਲ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆ ਂਕਰਹੋ ਜਾਂ ਚਕਤਾਬ The 
Very Hungry Caterpillar ਚਵੱਚੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਹੋ। ਵਾਰੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾ ਨੰੂ ਕਮਰੇ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ 
ਲੁਕਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਲੱਭਣ ਲਈ, ਉਨ੍ਾਂ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੋਲ ਚਲਆਓਣ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ 
ਉਤਸ਼ਾਚਹਤ ਕਰਹੋ। 
ਬਾਹਰ ਕੀੜੇ ਲੱਭਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਚਕਹੜੇ ਕੀੜੇ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਹੋ?

ਹੁਨਰ: ਵਾਰੀ ਲੈਣਾ, ਲੁਕਾਉਣਾ ਅਤੇ ਲੱਭਣਾ

ਮੈਨੰੂ ਤਕਸ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? 

•   ਲੁਕਣ-ਮੀਟੀ ਖੇਡਣ ਲਈ ਕਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਦਾਹਰਣ 
ਲਈ ਸੇਬ, ਨਾਸ਼ਪਾਤੀ, ਪਲੱਮ, ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ, 
ਕੈਟਰਚਪਲਰ ਜਾਂ ਚਤਤਲੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ

•  ਕੀੜੇ ਲੱਭਣ ਜਾਣ ਲਈ ਪਾਰਕ/ਬਗੀਚਾ

ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ? 

•  ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਲੁਕਾਓ
•   ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਲੱਭਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਚਹਤ 

ਕਰਹੋ, ਲਹੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਉਨ੍ਾਂ ਨੰੂ ਸੁਰਾਗ ਦੇਣਾ
•  ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਕਹੋਚਸ਼ਸ਼ਾਂ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰ਼ਸਾ ਕਰਹੋ

ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖਹੋ! ਖੇਡਦ ੇਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਚਵੱਚ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ 
ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਹੋ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ: ਲੁਕਾਓ, ਲੱਭਹੋ, ਚਗਣਹੋ, ਭਾਲਹੋ , ਕੀੜੇ, ਮੱਕੜੀ, ਕੈਟਰਚਪਲਰ, ਲੇਡੀਬਰਡ, 
ਕੀੜੀ ਆਚਦ।

ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਹੋ ਕਰ ਰਹ ੇਹਹੋ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਹੋ, ਚਕਉਂਚਕ ਤੁਸੀਂ ਅਚਜਹਾ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਕਮੇਂਟੇਟਰ 
ਵਾਂਗ ਹੀ ਕਰ ਰਹ ੇਹਹੋ! ਸਧਾਰਣ ਵਾਕਾਂ ਚਵੱਚ ਬਹੋਲਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਛਹੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਚਦਓ!

Based on a concept designed with the National Literacy Trust. The National Literacy Trust is a registered charity no. 1116260 (England and Wales) and SC042944 (Scotland). 
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ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਚਦਖਾਉਣ ਦੀ ਲਹੋੜ ਹਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਚਕ ਕਾਲਪਚਨਕ ਖੇਡ ਚਕਵੇਂ ਖੇਡਣੀ ਹ ੈ- 
ਉਨ੍ਾਂ ਨੰੂ ਚਦਖਾਓ ਚਕ ਚਾਹ ਚਕਵੇਂ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਕੱਪ ਨੰੂ ਟੈਡੀ ਦੇ ਮੂੰ ਹ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਆਚਦ। ਇਸ ਨੰੂ ਮਜ਼ੇਦਾਰ 
ਅਤੇ ਚਦਲਚਸਪ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ਾਚਰਆਂ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਹੋ, ਚਜਵੇਂ ਉੱਚੇ ਸੁਰ ਚਵੱਚ 
ਖਾਣ ਅਤੇ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ। ਚਟੱਪਣੀ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਹੋ : “ਚਾਹ ਪਾਓ। ਟੈਡੀ ਪੀ ਚਰਹਾ ਹੈ। ਸਰਰੱਪ!”

ਕਾਲਪਤਨਕ ਖੇਡ

ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕਾਲਪਤਨਕ ਖੇਡ ਖੇਡਹੋ। ਕਹਾਣੀ ਨੰੂ ਕਾਲਪਚਨਕ ਖੇਡ ਚਵੱਚ ਚਵਖਾਉਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ 
ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਚਕਤਾਬ ਚਵੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕਠੀਆ ਂਕਰਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਮਨਪਸੰਦ 
ਗੁੱਡੀਆ,ਂ ਟੈਡੀਜ਼ ਜਾਂ ਸੁਪਰਹੀਰਹੋਜ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚਾਹ ਪਾਰਟੀ ਕਰਹੋ। ਸ਼ਾਮਲ ਹਹੋਵਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਚਦਖਾਓ ਚਕ 
ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਲੇਟ ਚਵੱਚ ਚਕਸ ਤਰ੍ਾਂ ਰੱਖੀਆ ਂਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਾਂ ਨੰੂ ਟੈਡੀ ਨੰੂ ਚਖਲਾਉਣ ਚਦਓ।
ਇਕੱਠੇ ਚਮਲ ਕੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਸਲ ਚਾਹ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਫਲ ਅਤੇ ਹਹੋਰ ਖਾਣ ਪੀਣ 
ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਾਰੀ ਲਈ ਜਾਓ।

ਹੁਨਰ: ਕਲਪਨਾ ਕਰਨਾ, ਮੰਨਣਾ

ਮੈਨੰੂ ਤਕਸ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? 

•   ਅਸਲ ਜਾਂ ਕਾਲਪਚਨਕ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ 
ਚੀਜ਼ਾਂ

•   ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਲਈ 
ਕਾਗਜ਼/ਪੈੱਨ

•  ਸੁਪਰ ਮਾਰਕੀਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ

ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ? 

•   ਕਾਲਪਚਨਕ ਖੇਡ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲਹੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 
ਇਕੱਠੀਆ ਂਕਰਹੋ

•   ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਚਮਲ ਕੇ 
ਸੂਚੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਚਹਤ ਕਰਹੋ

•  ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਕਹੋਚਸ਼ਸ਼ਾਂ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਹੋ

ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖਹੋ! ਖੇਡਦ ੇਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਚਵੱਚ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ 
ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਹੋ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ: ਪੀਣਾ, ਪਸੰਦੀਦਾ, ਕਲਪਨਾ ਕਰਨਾ, ਹਫਤੇ ਦੇ ਚਦਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, 
ਸੂਚੀ, ਖਰੀਦਦਾਰੀ।

ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਹੋ ਕਰ ਰਹ ੇਹਹੋ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਹੋ, ਚਕਉਂਚਕ ਤੁਸੀਂ ਅਚਜਹਾ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟੇਟਰ 
ਵਾਂਗ ਹੀ ਕਰ ਰਹ ੇਹਹੋ! ਸਧਾਰਣ ਵਾਕਾਂ ਚਵੱਚ ਬਹੋਲਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਛਹੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਚਦਓ!

Based on a concept designed with the National Literacy Trust. The National Literacy Trust is a registered charity no. 1116260 (England and Wales) and SC042944 (Scotland). 
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ਤੁਹਾਨੰੂ ਛਹੋਟੇ ਬੱਚਚਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੰੂ ਫੜੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲਹੋੜ ਹਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਹਰੇਕ 
ਤਸਵੀਰ ਚਦਖਾਓ ਅਤੇ ਚਜਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਇਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚਦੇ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਹੋ “ਇਹ ਇੱਕ ... ਹ”ੈ ਇਹ ਵੇਖਣ 
ਲਈ ਰੁਕਹੋ ਚਕ ਕੀ ਉਹ ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜ ੇਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਾਂ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਹੋ, 
ਚਫਰ ਤਸਵੀਰ ਨੰੂ ਛੱਡ ਚਦਓ ਤਾਂ ਜਹੋ ਉਹ ਇਸ ਨੰੂ ਪਹੋਸਟ ਕਰ ਸਕਣ। ਜ ੇਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਹੀ ਉਚਾਰਨ 
ਨਹੀਂ ਕਰਦ ੇਹਨ - ਤਾਂ ਬਸ ਸ਼ਬਦ ਨੰੂ ਦੁਹਰਾਓ ਚਜਵੇਂ ਚਕ ਬੱਚਾ ਕਚਹੰਦਾ ਹੈ “ਟੇਟ” ਤੁਸੀਂ ਕਹਹੋ “ਹਾਂ! ਕੇਕ!”

ਪੋਸਤਟੰਗ

ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਪਹੋਸਚਟੰਗ ਖੇਡਹੋ। ਇੱਕ ਕੈਟਰਚਪਲਰ ਪਹੋਸਟ ਬਾਕਸ ਬਣਾਓ। ਇਹ ਕੈਟਰਚਪਲਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਗਹੋਲ 

ਚਚਹਰਾ ਹਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਚਜਸਦੇ ਮੂੰ ਹ ਚਵੱਚ ਇੱਕ ਛੇਕ ਹਹੋਵੇ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਕਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਡੱਬ ੇਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਹੋ। 
ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਮੂੰ ਹ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖਹੋ। ਵਾਰੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਨੰੂ ਪਰਤਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ 
ਨਾਮ ਦੱਸਹੋ। ਚਫਰ ਇਸ ਨੰੂ ਪਹੋਸਟ ਕਰ ਚਦਓ/ਕੈਟਰਚਪਲਰ ਨੰੂ ਖੁਆ ਚਦਓ।

ਮੈਨੰੂ ਤਕਸ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? 

•   ਕੁਝ ਅਚਜਹੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾਂ ਚਜਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਖਾਣੇ 
ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਹੋਣ (ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਾਂ ਨੰੂ 
ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਚਵੱਚੋਂ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹਹੋ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ 
ਖੁਦ ਚਤਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਹੋ)

•  ਗੱਤਾ, ਜੁੱਤੀ ਦਾ ਡੱਬਾ

ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ? 

•   ਪਹੋਸਟ ਬਾਕਸ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਚਨਰਧਾਰਤ ਕਰਹੋ
•   ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਚਹਤ ਕਰਹੋ ਚਕ 

ਤਸਵੀਰਾਂ ਚਕਸ ਦੀਆਂ ਹਨ
•  ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਕਹੋਚਸ਼ਸ਼ਾਂ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਹੋ

ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖਹੋ! ਖੇਡਦ ੇਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਚਵੱਚ ਨਵੇਂ 
ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਹੋ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ: ਪਹੋਸਟ, ਕੈਟਰਚਪਲਰ, ਚਤਤਲੀ।

ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਹੋ ਕਰ ਰਹ ੇਹਹੋ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਹੋ, ਚਕਉਂਚਕ ਤੁਸੀਂ ਅਚਜਹਾ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟੇਟਰ 
ਵਾਂਗ ਹੀ ਕਰ ਰਹ ੇਹਹੋ! ਸਧਾਰਣ ਵਾਕਾਂ ਚਵੱਚ ਬਹੋਲਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਛਹੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਚਦਓ!

Based on a concept designed with the National Literacy Trust. The National Literacy Trust is a registered charity no. 1116260 (England and Wales) and SC042944 (Scotland). 
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ਬਗ ਹਹੋਟਲ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਪ੍ਰਚਕਰਤੀ ਦੀ ਪੜਚਹੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਹਰ ਚਲਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ 
ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਖਤਰਨਾਕ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਛਹੋਟੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਉਨ੍ਾਂ ਦਾ ਚਵਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾਉਣ ਚਵੱਚ 
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗਤੀਚਵਧੀ ਨਾਲ ਹੁਨਰਾਂ ਨੰੂ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਚਣਾਤਮਕ ਉਸਾਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾ 
ਵਰਗ ੇਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੁਨਰ ਚਸੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇੱਕ ਬਗਹੋਟਲ 
ਬਣਾਓ
ਆਪਣੇ ਘਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੱਗ ਹਹੋਟਲ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਚੜਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਕਰਤੀ ਬਾਰੇ ਹਹੋਰ ਜਾਣਨਾ 
ਜਾਰੀ ਰੱਖਹੋ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਕਰਤੀ ਦੀ ਪੜਚਹੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚਕਤਾਬ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਂ ਦੀ ਚਸਖਲਾਈ ਚਵੱਚ 
ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲਓ।
ਹੁਨਰ: ਕਲਪਨਾ ਕਰਨਾ, ਬਣਾਉਣਾ, ਤਸੱਖਣਾ

ਮੈਨੰੂ ਤਕਸ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? 

•   ਸਾਫ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਪਲਾਸਚਟਕ ਦੀਆਂ 
ਬਹੋਤਲਾਂ (2 ਲੀਟਰ ਦੀਆਂ ਬਹੋਤਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ 
ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ)

•   ਚਤੱਖੀ ਕੈਂਚੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਹੋੜੀ
•   ਗਲੂ - ਸੁਪਰ ਗਲੂ, ਪੀ.ਵੀ.ਏ. ਗਲੂ ਜਾਂ 

ਗਲੂ ਗਨ/ਸਟੈਪਲਰ
•  ਤਾਰ/ਰੱਸੀ
•  ਹਹੋਲਪੰਚ
•   ਹਹੋਟਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਹਹੋਟਲ ਦੇ 

‘ਕਮਚਰਆਂ’ ਨੰੂ ਭਰਨ ਲਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਜਵੇਂ ਚਕ 
ਟ੍ਰੀ ਸਟੰਪਜ਼, ਪਾਈਨਕਹੋਨਜ਼, ਪੱਤ,ੇ ਪੱਥਰ, 
ਸ਼ੈੱਲ, ਸੁਤਲੀ ਦੇ ਲੰਬੇ ਟੁਕੜੇ, ਪੁਰਾਣਾ 
ਟਾਇਰ, ਲਹੋਲੀਸਚਟੱਕਜ਼

ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ? 

•   ਤੁਹਾਨੰੂ ਲਹੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਬੈਗ ਚਵੱਚ ਇੱਕਠੀਆਂ ਕਰਹੋ ਅਤੇ 
ਆਪਣਾ ਬਗਹਹੋਟਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਗੀਚੇ ਚਵੱਚ ਇੱਕ ਢੁੱਕਵੀਂ ਜਗ੍ਾ ਦੇਖਹੋ

•   ਪਲਾਸਚਟਕ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਬਹੋਤਲਾਂ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਅੱਧ ਨੰੂ ਕੱਟਹੋ ਅਤੇ ਪਲਾਸਚਟਕ 
ਦੀਆਂ ਬਹੋਤਲਾਂ ਨੰੂ ਇਕੱਠੇ ਸਟੈਪਲ ਕਰਹੋ/ ਚਚਪਕਾਓ

•   ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਹੋ ਚਕ ਹਰ ਕਮਰੇ ਚਵੱਚ 
ਚਕਹੜੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖਣੀਆ ਂਹਨ

•   ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਲੇਬਲ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਂ ਦੁਆਰਾ 
ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹ ੇਕੰਮ ਲਈ ਉਨ੍ਾਂ ਦੀ ਚਵਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਸੰ਼ਸਾ ਕਰਹੋ ਚਜਵੇਂ ਚਕ “ਮੈਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ 
ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੰੂ ਪਚਹਲਾਂ ਜਾਣ ਦੇਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਪਸੰਦ ਆਇਆ, ਇਹ 
ਸੱਚਮੁੱਚ ਦਹੋਸਤਾਨਾ ਸੀ”

•   ਬਹੋਤਲ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚਵੱਚ ਛੇਕ ਕਰਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਚਵਚੋਂ ਥਹੋੜੀ ਤਾਰ ਪਰਹੋ ਚਦਓ, 
ਇਸ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਬਗੀਚੇ ਚਵੱਚ ਚਕਤੇ ਲਟਕਾ ਚਦਓ ਅਤੇ ਇਸ ਚਵੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 
ਕੀਚੜਆਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਹੋ।

•  ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਕਹੋਚਸ਼ਸ਼ਾਂ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਹੋ

ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖਹੋ! ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਗ ਹਹੋਟਲ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਚਦਆ ਂਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ 
ਚਵੱਚ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਹੋ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ: ਜ ੇਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ‘ਸ਼ੈੱਲ’ ਕਚਹੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਹੋ ‘ਛਹੋਟੇ ਸ਼ੈੱਲ’।

ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਹੋ ਕਰ ਰਹ ੇਹਹੋ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਹੋ, ਚਕਉਂਚਕ ਤੁਸੀਂ ਅਚਜਹਾ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟੇਟਰ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕਰ 
ਰਹ ੇਹਹੋ! ਸਧਾਰਣ ਵਾਕਾਂ ਚਵੱਚ ਬਹੋਲਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਛਹੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਚਦਓ! ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ: ਤੁਸੀਂ ਕਚਹ 
ਸਕਦੇ ਹਹੋ ‘ਲੇਡੀਬਰਡ ਇੱਥੇ ਰਚਹਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ’।
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