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ਆਪ੍ਣਾ ਮਾਰਗ ਬਣਾਓ!ਸਮਰ ਰੀਿਡੰਗ 
ਪੜ�ਨਾ/ਰੀਿਡੰਗ ਸਾਨੰੂ ਬੇਅੰਤ ਯਾਤਰਾਵ� 'ਤੇ ਲੈ ਜ�ਦਾ/ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗਰਮੀਆਂ ਿਵੱਚ ਅਸ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਮਾਰਗ ਬਨਾਉਣ ਲਈ 
ਸੱਦਾ ਿਦੰਦੇ ਹ� ਿਜੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸ� ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਹਾਲ�ਿਕ ਤੁਸ� �ਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ। 
ਇਸ ਕਾਰਡ ਦੇ ਅਗਲੇ ਿਹੱਸੇ �ਤੇ ਸਟੈਿਪੰਗ ਸਟੋਨ੍ਜ਼ 'ਤੇ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਆਪਣੇ ਪੜ�ਨ/ਰੀਿਡੰਗ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ 
ਿਰਕਾਰਡ ਕਰੋ।

ਆਪਣੀ ਰੀਿਡੰਗ ਨੰੂ ਿਕਵ� ਿਰਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਹੈ:
ਤੁਸ� ਸਟੈਿਪੰਗ ਸਟੋਨ੍ਜ਼ ਨੰੂ ਿਜਵ� ਚਾਹੋ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਿਕਸੇ ਿਕਤਾਬ ਦਾ ਿਸਰਲੇਖ ਿਲਖੋ, ਿਕਸੇ ਗਤੀਿਵਧੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਓ, 

ਜ� ਇਸ ਿਵੱਚ ਰੰਗ ਭਰੋ!

ਿਕਵ� ਪੜ�ਣਾ ਹੈ:
ਤੁਹਾਡਾ ਪੜ�ਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ�� ਪੜ�ੋ ਿਜੱਥੇ ਿਜਵ� ਤੁਸ� ਜੋ ਪੜ�ਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ। 
ਹੇਠ� ਪੰਜ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰੀਿਡੰਗ ਅਿਭਆਸ� ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆਨਲਾਈਨ ਵਰਤਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ 
ਿਵਚਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ!
ਰੀਿਡੰਗ:
ਇੱਕ ਿਕਤਾਬ ਸ�ਝੀ ਕਰੋ: ਗੋਦੀ ਿਵੱਚ, ਮਨਪਸੰਦ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ, ਜ� ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ 'ਤੇ।
ਇਕੱਠ�  ਆਡੀਓਬੁੱ ਕ ਸੁਣੋ।
ਿਕਤਾਬ ਦੀਆਂ ਿਸਫਾਰਸ਼� ਲਈ ਲਾਇਬ�ੇਰੀਅਨ ਨੰੂ ਪੁੱ ਛੋ।
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਜ� ਿਰਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਸਟੋਰੀ ਟਾਈਮ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ।

ਗਾਉਣਾ:
ਪਸੰਦੀਦਾ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਜ� ਨਾਚ ਸ�ਝਾ ਕਰੋ।
ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਇਸਨੰੂ ਵਾਪਸ ਗਾਓ।
ਆਪਣਾ ਮਨਪਸੰਦ ਗਾਣਾ ਜ� ਨਰਸਰੀ ਦੀ ਕਿਵਤਾ ਗਾਓ।
ਤੁਸ� ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਿਲਖੋ (ਭੋਜਨ ਦਾ ਸਮ�, ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣਾ, ਆਿਦ।)

ਗੱਲਬਾਤ:
ਆਪਣੀ ਮਨਪਸੰਦ ਿਕਤਾਬ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਨਪਸੰਦ ਿਹੱਸਾ ਿਕਹੜਾ ਹੈ?
ਚੈਟ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਸੇ ਮਨਪਸੰਦ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਕਾਲ ਜ� ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰੋ।
ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਭੋਜਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਕੀ ਇਹ ਨਮਕੀਨ, ਿਮੱਠਾ ਜ� ਖੱਟਾ ਹੈ?
ਿਕਤਾਬ ਪੜ�ਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ� ਅਤੇ ਿਸਰਫ਼ ਤਸਵੀਰ� ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ।

ਖੇਡਣਾ:
ਖੇਡਣ ਵੇਲੇ ਿਖਡੌਿਣਆਂ ਅਤੇ ਬਲਾਕ� ਨੰੂ ਸ�ਝਾ ਕਰੋ।
ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਗਾਣੇ 'ਤੇ ਡ�ੰ ਮ ਵਜਾਓ। ਸਾਜ਼ ਪ�ੇਰਣਾ ਸਰੋਤ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰਸੋਈ ਿਵੱਚ ਦੇਖੋ।
ਚੀਜ਼� ਲੁਕਾਓ ਅਤੇ ਲੱਭੋ। ਤੁਸ� ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਿਕਸੇ ਸੰਵੇਦੀ ਿਬਨ ਿਵੱਚ, ਬਾਹਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ...
ਸੋਚੋ ਿਕ ਤੁਸ� ਿਕਸੇ ਐਡਵ�ਚਰ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸ� ਿਕੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਸ ਨੰੂ ਕਰੋ।

ਿਲਖਣਾ:
ਨਵ� ਸ਼ਬਦ ਜ� ਪੱਤਰ ਿਲਖਣ ਦਾ ਅਿਭਆਸ ਕਰੋ।
ਿਕਸੇ ਖਾਸ (ਿਜਵ� ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਇਬ�ੇਰੀਅਨ ਜ� ਿਕਸੇ ਦੋਸਤ) ਬਾਰੇ ਿਲਖੋ ਜ� ਉਸਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਓ।
ਕਾਗਜ਼ ਪਾੜੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੋਲਾਜ ਬਣਾਓ।
ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸ� ਲੱਭਦੇ ਹੋ (ਿਮੱਟੀ ਜ� ਸੋਟੀਆਂ ਜ� ਪੱਥਰ) ਉਸਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ।
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