2022 ਗਰਮੀਆਂ ਚ ਪੜ੍ਹਨਾ
ਇਨਹਾਂ ਗਰਮੀਆਂ ਵ ਿੱ ਚ ਗਿੱ ਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਗਾਓ, ਪੜ੍ਹ,ੋ ਵਲਖੋ ਅਤੇ ਖੇਡ!ੋ
ਇਸ ਕਾਰਡ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਜਿੰ ਨੀਆਂ ੀ ਗਤੀਵ ਧੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁਿੰ ਦੇ ਹੋ ਕਰੋ।
ਵਜ ੇਂ ਵਜ ੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਨਹਾਂ ਤੇ ਵਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ ਜਾਂ ਇਿੱ ਕ ਤਸ ੀਰ ਬਣਾਓ।
ਆਪਣੇ ਬਿੱ ਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਵ ਕਾਸ ਸਬਿੰ ਧੀ ਲੋ ੜ੍ਾਂ ਨੂਿੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ

ਬੇਵਿਜਕ ਹੋ ਕੇ ਵਕਸੇ ੀ ਗਤੀਵ ਧੀ ਨੂਿੰ ਬਦਲੋ ।

ਪਿੰ ਜ ਸੁਰੂਆਤੀ ਸਾਖਰਤਾ ਅਵਿਆਸ:
ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਪਰ ਸਕਤੀਸਾਲੀ ਅਵਿਆਸ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਜਾਨਾ ਦੇ ਕਿੰ ਮ ਕਾਰ ਵ ਿੱ ਚ ਵਦਮਾਗ ਨੂਿੰ ਮਜੇ ਨਾਲ ਤੇਜ ਕਰਨ ਦੇ
ਕੁਿ ਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਹਨ!

ਗਿੱ ਲਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱ ਚੇ ਨੂਿੰ ਸਬਦਾ ਲੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂਿੰ ਸਮਿਣ ਵ ਿੱ ਚ ਮਦਦ
ਵਮਲਦੀ ਹੈ।

ਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਤੁਕਬਿੰ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱ ਚੇ ਨੂਿੰ ਸਬਦਾਂ ਵ ਿੱ ਚੋਂ ਆ ਾਜਾਂ ਨੂਿੰ ਸੁਣਨ ਵਦਿੰ ਦੇ ਹਨ।
ਇਕਿੱ ਠੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵਕਤਾਬਾਂ ਨੂਿੰ ਵਪਆਰ ਕਰਨ ਿੱ ਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱ ਚੇ ਨੂਿੰ ਨ ੇਂ ਸਬਦਾਂ ਅਤੇ ਚੀਜਾਂ ਨਾਲ
ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਵਲਖਣਾ ਉਂਗਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਸੁਰੂ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱ ਚੇ ਨੂਿੰ ਇਹ ਸਮਿਣ ਵ ਿੱ ਚ ਮਦਦ
ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਕ ਸਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ।
ਖੇਡਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱ ਚੇ ਨੂਿੰ ਆਪਣੀ ਕਲਪਨਾ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੋਜ ਦੁਆਰਾ ਵਸਿੱ ਖਣ ਲਈ ਉਤਸਾਵਹਤ ਕਰਦਾ
ਹੈ।
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ਇਨਹਾਂ ਗਰਮੀਆਂ ਵ ਿੱ ਚ ਗਿੱ ਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਗਾਓ, ਪੜ੍ਹ,ੋ ਵਲਖੋ ਅਤੇ ਖੇਡ!ੋ
ਵਜਿੰ ਨੀਆਂ ਮਰਜੀ ਗਤੀਵ ਧੀਆਂ ਕਰੋ। ਵਜ ੇਂ ਵਜ ੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਨਹਾਂ ਤੇ ਵਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ ਜਾਂ ਇਿੱ ਕ ਤਸ ੀਰ ਬਣਾਓ।
ਆਪਣੇ ਬਿੱ ਚੇ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜ੍ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕਸੇ ੀ ਗਤੀਵ ਧੀ ਨੂਿੰ ਬੇਵਿਜਕ ਬਦਲੋ ।
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