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ਇਨਹ ਾਂ ਗਰਮੀਆ ਂਵ ਿੱਚ ਗਿੱ ਲਬਾਤ ਕਰ,ੋ ਗਾਓ, ਪੜ੍ਹ,ੋ ਵਲਖ ੋਅਤ ੇਖਡੇ!ੋ 

ਇਸ ਕਾਰਡ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਜਿੰ ਨੀਆਂ  ੀ ਗਤੀਵ ਧੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁਿੰ ਦੇ ਹੋ ਕਰੋ। 

ਵਜ ੇਂ ਵਜ ੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਨਹ ਾਂ ਤੇ ਵਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ ਜਾਂ ਇਿੱ ਕ ਤਸ ੀਰ ਬਣਾਓ। 
ਆਪਣੇ ਬਿੱ ਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਵ ਕਾਸ ਸਬਿੰ ਧੀ ਲੋੜ੍ਾਂ ਨੂਿੰ  ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 

ਬੇਵਿਜਕ ਹੋ ਕੇ ਵਕਸੇ  ੀ ਗਤੀਵ ਧੀ ਨੂਿੰ  ਬਦਲੋ।  

 

ਪਿੰਜ ਸਰੁੂਆਤੀ 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! 

ਗਿੱਲਾਂ 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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ਆਪਣੇ ਖਡੌਣੇ ਜਾਨ ਰਾਂ 
ਨਾਲ ਕਹਾਣੀ ਸਮਾਂ ਲਿੰ ਘਾਓ 

ਕਾਗਜ ਪਾੜ੍ ੋ

 ਿੱ ਖ- ਿੱ ਖ ਿਾਸਾ ਾਂ ਵ ਿੱ ਚ 
ਹੈਲੋ ਕਹ ੋ

"ਬਿੱ ਸ ਤੇ ਪਹੀਏ" ( ੀਲਜ 
ਆਨ ਦਾ ਬਿੱ ਸ) ਗਾਓ ਅਤ ੇ

ਐਕਵ ਿੰ ਗ ਕਰ ੋ

ਵਕਸੇ ਲਈ ਇਿੱਕ 
ਤਸ ੀਰ ਬਣਾਓ 

ਇਿੱਕ ਵਕਤਾਬ 
ਗਾਓ 

ਇਿੱਕ ਡਾਂਸ 
ਪਾਰ ੀ ਕਰੋ 

 

ਹਰੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਦੀ 
ਸੂਚੀ ਬਣਾਓ 

ਇਿੱਕ ਗੀਤ ਤੇਜੀ ਨਾਲ 
ਗਾਓ, ਵਿਰ ਹੌਲੀ 

ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਰਿੰਗ 
ਕਰੋ 

ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ 
ਉਸ ਬਾਰੇ ਇਿੱ ਕ ਗੀਤ 

ਬਣਾਓ 

ਸੀਸੇ ਵ ਿੱ ਚ ਵਚਹਰੇ 
ਬਣਾਓ 

ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੋ 
ਅਤੇ ਪੜ੍ਹ ੋ ਆਪਣ ੇਬਾਰੇ ਇਿੱ ਕ 

ਕਹਾਣੀ ਬਣਾਓ 

ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਖੇਡ ੋ

ਆਪਣ ੇਘਰ ਦੇ ਆਲੇ-
ਦੁਆਲੇ ਚਿੱ ਕਰ ਲਿੱ ਿ ੋ

ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੇਖਦੇ 
ਹੋ ਉਸ ਬਾਰੇ ਗਿੱਲ ਕਰੋ 

ਇਿੱਕ ਮਨਪਸਿੰਦ 
ਗੀਤ ਗਾਓ 

ਆਪਣੀ ਮਨਪਸਿੰਦ ਵਕਤਾਬ 
ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਵਦਖਾ ਾ 

ਕਰੋ 

ਇਿੱਕ ਵਕਤਾਬ ਵ ਿੱਚੋਂ 
ਤਸ ੀਰਾਂ ਪੜ੍ਹ ੋ

ਇਨਹ ਾਂ ਗਰਮੀਆ ਂਵ ਿੱਚ ਗਿੱ ਲਬਾਤ ਕਰ,ੋ ਗਾਓ, ਪੜ੍ਹ,ੋ ਵਲਖ ੋਅਤ ੇਖਡੇ!ੋ 
ਵਜਿੰ ਨੀਆ ਂਮਰਜੀ ਗਤੀਵ ਧੀਆਂ ਕਰੋ। ਵਜ ੇਂ ਵਜ ੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦ ੇਹੋ ਉਨਹ ਾਂ ਤ ੇਵਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ ਜਾਂ ਇਿੱ ਕ ਤਸ ੀਰ ਬਣਾਓ। 

ਆਪਣ ੇਬਿੱਚੇ ਦੀਆ ਂਲੋੜ੍ਾਂ ਪੂਰੀਆ ਂਕਰਨ ਲਈ ਵਕਸੇ  ੀ ਗਤੀਵ ਧੀ ਨੂਿੰ  ਬੇਵਿਜਕ ਬਦਲੋ। 

“ਆਈ ਸਪਾਈ” 
ਖੇਡੋ  

ਵਨਸ਼ਾਨਾਂ ਨੂਿੰ  ਲਿੱ ਿ ੋ
ਅਤੇ ਪੜ੍ਹ ੋ

ਬਾਹਰ ਪੜ੍ਹ ੋ

ਜਾਨ ਰਾਂ ਦੀਆਂ 
ਆ ਾਜਾਂ ਬਣਾਓ ਵ ਰੋਧੀਆ ਂਬਾਰੇ 

ਗਿੱਲ ਕਰੋ 




