
 
 

ਿਵਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਖੋਜਾਂ 
 
 

ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਿਨਯੰਿਤ�ਤ ਕਰਦਾ 
ਹੈ 

ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਤੀਬਰ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੰੂ ਿਕਵ� ਿਨਯੰਿਤ�ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?  
ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋਣ ਲਈ ਿਸੰਕ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਕੀ ਉਸ ਕੋਲ ਿਨਰਾਸ਼ਾ ਨੰੂ 
ਿਨਯੰਿਤ�ਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਜਨੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਿਜਵ� ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਗਤੀਿਵਧੀ ਚਣੁਨਾ, ਜੇਕਰ ਉਸਦੀ ਮਨਪਸੰਦ ਗੇਮ ਉਪਲਬਧ ਨਾ 
ਹੋਵੇ? 

ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤ ੇਉਮੀਦਾਂ ਦੀ 
ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਪਿਰਵਾਰਕ ਸਦੱਸ ਤ� ਦਬੁਾਰਾ ਿਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਟਟੂੀ ਖੱੁਲ� ੀ ਛੱਡ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, 
ਤਾਂ ਕੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਇਸਨੰੂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ? ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਿਨੱਤਨੇਮ ਿਵੱਚ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਦਂਾ ਹੈ? 
ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਿਬਨਾਂ ਯਾਦ ਕਰਵਾਏ, ਰਾਤ ਨੰੂ ਸੌਣ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਦੰਦਾਂ ਨੰੂ ਬੁਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ? 

ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਦ ਦੀਆਂ 
ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਢੁੱਕਵ� ਤੌਰ ਤੇ 
ਿਧਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ 

ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਦ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਿਵੱਚ� ਕੁਝ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜਦ� ਉਹ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ 
ਆਪਣਾ ਕੋਟ ਉਤਾਰ ਕੇ ਇਸਨੰੂ ਹੁੱਕ ਤੇ ਟੰਗਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ੈਲਫ ਿਵੱਚ� ਿਖਡੌਣਾ ਜਾਂ ਗੇਮ ਚਣੇੁਗਾ? 

ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਘੁਲਦਾ-
ਿਮਲਦਾ ਹੈ 

ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੋਰ ਬੱਿਚਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਪੱੁਛਣ ਦੀ ਪਿਹਲ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਹੋਰ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ 
ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਿਕਵ� ਪੱੁਛਦਾ ਹੈ? ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਦੋ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਿਵੱਚ ਗ�ਦ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ, 
ਤਾਂ ਉਹ (ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਨਾਲ) ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਪੱੁਛਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਉਹ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਸਕਦਾ ਹੈ।   

ਖੁਦ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਦਿੂਜਆਂ 
ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਿਵੱਚ 
ਸੰਤੁਲਨ ਿਬਠਾਉਦਂਾ ਹ ੈ

ਹੋਰ ਬੱਿਚਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਸਮ� ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਿਕੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰ ਿਖਡੌਣੇ, ਮਾਰਕਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ? 
ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਡ�ਾਇੰਗ ਕਰਦੇ ਸਮ�, ਕਦੇ-ਕਦਾਈ ਂਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਰਕਰ ਸਾਂਝ ੇਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦ� ਉਸਦੀ 
ਭੈਣ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਲ�ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦਬੁਾਰਾ ਉਸਤ� ਮੰਗਦਾ ਹੈ। 

ਸਮਾਿਜਕ ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ ਹੱਲ 
ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਜਦ� ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਿਕਸੇ ਸਮੱਿਸਆ ਦਾ ਸਾਮ�ਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਿਕਵ� ਹੱਲ ਸੁਝਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰਦਾ ਹੈ? 
ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜਦ� ਉਹ ਅਤੇ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਦੋਸਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਇੱਕੋ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਝਾਅ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, “ਮ� 
ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਲੇ-ਦਆੁਲੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਲਵਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਫੇਰ ਤੁਸੀ ਂਕੱਟ ਲੈਣਾ।” 

ਯਾਤਰਾ ਸਬੰਧੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ 
ਦਰਸਾਉਦਂਾ ਹ ੈ

ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਆਸਪਾਸ ਘੁੰਮਦੇ ਸਮ� ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਿਕੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰ�ਾਂ ਿਨਯੰਿਤ�ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਬਦਲਦੇ 
ਹੋਏ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ� ਅਤੇ ਉਤੱਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖੇਡ ਦੇ ਉਪਕਰਨ ਤੇ ਚੜ� ਅਤੇ ਉਤੱਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਉਛੱਲ-ਕੱੁਦ ਕਰ ਸਕਦਾ 
ਹੈ, ਜੋ ਉਸਦਾ ਰਸਤਾ ਰੋਕਦੀ ਹੋਵੇ। 

ਸੰਤੁਲਨ ਸਬੰਧੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ 
ਦਰਸਾਉਦਂਾ ਹ ੈ

ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਤੁਰਦੇ ਜਾਂ ਖੇਡਦੇ ਸਮ� ਿਕੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰ�ਾਂ ਸੰਤੁਲਨ ਿਬਠਾਉਦਂਾ ਹੈ? ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਉਹ ਗਲੀ ਿਵੱਚ ਤੁਰਦੇ ਸਮ� ਪਗਡੰਡੀ ਤੇ 
ਸੰਤੁਲਨ ਿਬਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੋ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਉਤੱਰਦੇ ਸਮ�, ਛੋਟਾ ਕਦਮ ਕੱੁਦ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਉਗਂਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ 
ਵਰਤ� ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ, ਕਲਾਈਆਂ ਅਤੇ ਉਗਂਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਿਕਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਿਕਿਰਆਵਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਦਾਹਰਨ 
ਲਈ, ਉਹ ਿਪਚਕਾਰੀ ਵਾਲੇ ਿਖਡੌਣੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਿਪਚਕਾਰੀ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕ�ਚੀ ਨਾਲ ਕੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਬਣਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ�ਣ ਲਈ ਮੱੁਠੇ ਨੰੂ ਘੁੰਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ “ਇਟਸੀ ਿਬਟਸੀ ਸਪਾਈਡਰ” ਵਰਗੇ ਗੀਤਾਂ ਤੇ ਿਥਰਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

 
 
 



7b ਿਲਖਣ ਅਤੇ ਡ�ਾਇੰਗ ਦ ੇ
ਟਲੂ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ 

ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਪ�ਿਸਲ, ਪੈਨ ਜਾਂ ਕ�ੇਓਨ ਫੜ�ਦਾ ਹੈ? 
ਇਸਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ, ਤੁਸੀ ਂਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਿਲਖਣ ਜਾਂ ਡ�ਾਇੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਟਲੂ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, “   
ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਓ।” ਜਦ� ਉਹ ਪ�ਿਸਲ ਫੜ�ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਪਕੜ ਿਕਵ� ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦੀ ਹੈ? 

8a ਭਾਸ਼ਾ ਨੰੂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਖ਼ਾਸ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਅਤੇ ਸਧਾਰਨ ਸਟੇਟਮ�ਟਾਂ, ਸਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਈ ਢੁਕੱਵ� ਤੌਰ ਤੇ ਪ�ਤੀਿਕਿਰਆ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ? 
ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਪੱੁਛੇ ਜਾਣ ਤੇ ਿਕਤਾਬ ਿਵੱਚ ਆਪਣੀ ਮਨਪਸੰਦ ਿਮਸਾਲ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

8b ਿਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ 
ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਦੋ ਜਾਂ ਵੱਧ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਿਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ, ਜੋ ਜਾਣ ੂਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ ਹੋਣ? ਉਦਾਹਰਨ 
ਲਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੱਥ ਧੋਣ ਦੇ ਜਾਣ ੂਿਨੱਤਨੇਮ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਤ� ਬਾਅਦ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਸੁਕਾਉਣ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

9b ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਬੋਲਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਸਭ ਤ� ਵੱਧ ਜਾਣ ੂਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਉਸਦੀ ਗੱਲਬਾਤ 
ਸਮਝ ਆਵੇ? ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱਚ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਆਖ 
ਸਕਦਾ ਹੈ, “ਮ� ਚੀਟਂੀਆਂ ਅਤੇ ਝੀਗਂਰ (ਗ�ਾਸਹੋਪਰ) ਦੇਿਖਆ।” 

10a ਗੱਲਬਾਤ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 
ਹੁੰਦਾ ਹੈ 

ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਿਤੰਨ ਵਟਾਂਦਿਰਆਂ ਿਵੱਚ ਿਕੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰ�ਾਂ ਅੱਗ-ੇਿਪੱਛੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ , ਉਸਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਸ 
ਤਰ�ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ: ਬੱਚਾ: ਮ� ਪਾਰਕ ਿਵੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀ:ਂ “ਅਸੀ ਂਲੰਚ ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।” ਬੱਚਾ: “ਕੀ ਅਸੀ ਂਉਥੇੱ 
ਜਾ ਕੇ ਸਲਾਈਡ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?” ਤੁਸੀ:ਂ “ਜ਼ਰਰੂ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਵਰਖਾ ਨਾਲ ਿਭੱਜੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।” ਬੱਚਾ: “ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਕਸ ਵੀ ਪਾਰਕ ਿਵੱਚ ਹੋਵੇਗਾ।” 
ਤੁਸੀ:ਂ “ਮੇਰੇ ਿਖਆਲ ਿਵੱਚ ਮੈਕਸ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਿਗਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੱਚਾ: “ਓਹ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜੂਲੀ ਉਥੇੱ ਹੋਵੇਗੀ।” 

11a ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇ
ਜੁੜਦਾ ਹ ੈ

ਜਦ� ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਖੇਡ ਿਰਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਨਪਸੰਦ ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀ ਂਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਿਵਘਨ ਪੈਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਅਸਾਨੀ 
ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਲਈ ਵਾਪਸ ਆਉਦੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜਦ� ਿਧਆਨ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ੋਰ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗ ੇ
ਵਧਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕਈ ਤਰ�ਾਂ ਦੇ ਚਣੌੁਤੀਪੂਰਣ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਸ ਉਤੇੱ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰ ੂ
ਕਰਦਾ ਹੈ?  ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਾ ਕਈ ਿਦਨਾਂ ਤ� ਇੱਕੋ ਿਖਡੌਣੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਹਣੁ ਤੁਸੀ ਂਦੇਖਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ 
ਬੱਚਾ ਹੋਰ ਰਚੁੀਆਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਵੱਧ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।  

11b ਡਿਟਆ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਅਿਜਹੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਅਜਮਾਉਣਾ ਿਕਵ� ਸ਼ੁਰ ੂਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸਦੇ ਲਈ ਚਣੌੁਤੀਪੂਰਣ ਹਨ? 
ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਨੰੂ ਲੱਭਣ ਲਈ ਿਫ�ੱਜ ਤੇ ਿਚਪਕਾਏ ਮੈਗਨੈਿਟਕ ਅੱਖਾਂ ਨੰੂ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਿਜਹਨਾਂ ਿਵੱਚ ਉਸਦੇ ਨਾਮ ਦੀ 
ਸਪੈਿਲੰਗ ਹੈ। 

11c ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ ਹੱਲ 
ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਜਦ� ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਕੋਈ ਸਮੱਿਸਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਹੱਲ ਲੱਭਦਾ ਹੈ? ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਉਹ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਿਕ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ 
ਨਹੀ,ਂ ਜਾਣਬੱੁਝ ਕੇ ਅਿਜਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਣੁ ਕੇ ਅਸਾਨ ਪਹੇਲੀ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅਜਮਾਏ ਿਬਨਾਂ ਅਨੁਕੂਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। 
ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਕੁਝ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਸਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕੰਮ ਨਹੀ ਂਕਰਦੀ, ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਪਰੀਖਣ ਅਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ-ਕਰਕੇ ਕੇ ਹੱਲ 
ਲੱਭ ਲ�ਦਾ ਹੈ। 

12a ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇ
ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ 

ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ “ਕੀ ਗਾਇਬ ਹੈ” ਖੇਡਦੇ ਸਮ� ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਵਸਤਾਂ ਨੰੂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਦਰੂ 
ਹਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣ? ਅਤੇ ਕੀ ਉਹ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਨੰੂ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ?  



ਵਰਗੀਕਰਨ ਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ 
ਵਰਤਦਾ ਹੈ 

ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ (ਿਜਵ� ਅਕਾਰ, ਰੰਗ ਜਾਂ ਆਿਕ�ਤੀ)? ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, 
ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨੰੂ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਵਸਤਾਂ ਨੰੂ ਛਾਂਟਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਿਜਵ� 
ਅਕਾਰ ਅਤੇ ਆਿਕ�ਤੀ ਜਾਂ ਅਕਾਰ ਅਤੇ ਰੰਗ?  ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਬਟਨਾਂ ਨੰੂ ਛਾਂਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਫਰ ਛੋਟੇ 
ਅਤੇ ਿਚੱਟੇ ਬਟਨਾਂ ਨੰੂ ਛਾਂਟ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

ਸੰਕੇਤਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੋਚਦਾ 
ਹ ੈ

ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਿਵਚਾਰਾਂ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ, ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਿਫਰ ਡ�ਾਇੰਗ, ਰਚਨਾ, ਗਤੀਿਵਧੀ ਅਤੇ ਨਾਟਕੀ ਰਚਨਾ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰ ਿਰਹਾ 
ਹੈ?  ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਆਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, “ਆਓ ਮੰਨ ਲਈਏ ਿਕ ਿਕਤਾਬ ਿਵੱਚ ਬੀਜ ਉਗੱ ਰਹੇ ਹਨ।” 

ਤੁਕਬੰਦੀ ਤੇ ਿਧਆਨ ਿਦੰਦਾ 
ਹ ੈਅਤੇ ਅੰਤਰ ਪਛਾਣਦਾ ਹ ੈ

ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਕਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਨੰੂ ਪਛਾਣਨਾ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਕਦੇ-ਕਦਾਈ ਂਕਾਲਪਿਨਕ ਸ਼ਬਦਾਂ 
ਨਾਲ, ਿਜਵ� “ਸੈਟ” ਦੀ “ਮੈਟ, ਲੈਟ, ਗਨੈਟ, ਗੈਟ” ਨਾਲ ਤੁਕਬੰਦੀ ਕਰਨਾ? 

ਿਬਲਕੱੁਲ ਛੋਟੀਆਂ 
ਇਕਾਈਆਂ ਤੇ ਿਧਆਨ 
ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਅੰਤਰ 
ਪਛਾਣਦਾ ਹ ੈ

ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਿਕੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰ�ਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਸ਼ਬਦ, ਵੱਖਰੇ ਉਚਾਰਖੰਡਾਂ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਇਸਦਾ ਪਤਾ 
ਲਗਾਉਣ ਲਈ: ਆਖੋ, “ਆਓ ਤਾਲੀ ਵਜਾਉਣ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀਏ। ਅਸੀ ਂਇਕੱਠੇ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚ� ਹਰੇਕ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਤੇ ਤਾਲੀ ਵਜਾਵਾਂਗੇ।” ਉਸਦਾ ਨਾਮ 
ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਉਸ ਿਵੱਚ ਆਏ ਉਚਾਰਖੰਡਾਂ ਤੇ ਤਾਲੀ ਵਜਾਓ। ਛੇ ਨਾਵਾਂ ਨੰੂ ਅਜਮਾਓ। ਉਹ ਿਕੰਨੇ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉਚਾਰਖੰਡਾਂ ਤੇ ਤਾਲੀ ਵਜਾਉਣ ਯੋਗ ਹੈ? 

ਅੱਖਰਾਂ ਨੰੂ ਪਛਾਣਦਾ ਅਤ ੇ
ਉਹਨਾਂ ਦ ੇਨਾਮ ਦੱਸਦਾ ਹ ੈ

ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਕੁਝ ਅੱਖਰਾਂ ਨੰੂ ਪਛਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ 10 ਤੱਕ ਅੱਖਰਾਂ ਨੰੂ ਪਛਾਣਨਾ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ 
ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅੱਖਰ? ਕੀ ਉਹ ਹੋਰ ਅੱਖਰ ਪਛਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ?  ਿਕੰਨੇ? 

ਅੱਖਰ-ਧੁਨੀ ਿਗਆਨ 
ਵਰਤਦਾ ਹੈ 

ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਛੋਟੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਧੁਨੀਆਂ ਨੰੂ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ, ਿਜਵ� ਇੱਕ ਨਾਮ “ਟ�ਾਈ-ਨਾ” ਿਵੱਚ ਹਰੇਕ ਉਚਾਰਖੰਡ ਲਈ ਇੱਕ ਤਾਲੀ? 

ਿਪ�ੰਟ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਟੈਕਸਟ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਪੰਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਉਗਂਲੀ ਨੰੂ ਖੱਬੇ ਤ� ਸੱਜੇ ਘੁੰਮਾਉਦੇਂ ਹੋਏ 
ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? 

ਫੌਰੀ ਰੀਿਡੰਗ ਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ 
ਵਰਤਦਾ ਹੈ 

ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੰੂ ਦੇਖ ਕੇ ਪੜ�ਨ ਅਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਿਹੰਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਥੋੜ�ੇ ਬੋਲ ਸੁਝਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਟੈਕਸਟ ਿਵੱਚ ਕੁਝ 
ਸ਼ਬਦ ਆਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ? 

ਨਾਮ ਿਲਖਦਾ ਹੈ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕੁਝ ਅੱਖਰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕੁਝ ਿਬਨਾਂ ਕ�ਮ ਿਵੱਚ ਿਲਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਨਾਮ ਿਲਖ ਸਕਦਾ 
ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸਪੈਿਲੰਗ ਗਲਤ ਿਲਖੇ।  



ਿਗਣਤੀ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ 20 ਤੱਕ ਿਗਣਤੀ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ 10-20 ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ 
ਿਕੰਨੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਹਨ? ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ 1 ਤ� 10 ਤੱਕ ਿਗਣਤੀ ਕਰਦੇ ਸਮ� ਕ�ਮ ਿਵੱਚ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਗਲੀ ਸੰਿਖਆ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਕੀ 
ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਪੰਜ ਤੱਕ ਵਸਤਾਂ ਨੰੂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਕਰਨਾ, ਭਾਗਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪੰਜ ਤੱਕ ਵਸਤਾਂ 
ਪਛਾਣਨਾ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, “ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੰਜ ਿਕਊਬ ਹਨ, 3 ਨੀਲੇ ਅਤੇ 2 ਲਾਲ”? ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਇਕੱਠੇ ਿਕਤਾਬ ਪੜ�ਦੇ 
ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਿਵਸਤਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ, “ਇਹ 3 ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਪੰਨੇ ਤੇ 3 ਬਗਸ ਹਨ।” 

ਮਾਤਰਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ 
ਹੈ 
 
 

ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਿਕੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰ�ਾਂ 6-10 ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਸੱੈਟ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਧ, ਘੱਟ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ (ਸਮਾਨ) ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ 
ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਸਮੂਹਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਉਹ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਇੱਕ ਿਖਡੌਣਾ ਚੱਕਰ ਤੇ 10 ਬੌਲਡ-ਅਪ ਸੌਕਸ ਨੰੂ  ਟੌਸ ਕਰਦਾ 
ਹੈ। ਜਦ� ਿਤੰਨ ਬਾਹਰ ਿਡੱਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਹੋਰ ਅੰਦਰ ਗਈਆਂ।”  ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਿਕੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰ�ਾਂ 
ਸਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਿਗਣਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਿਗਣਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਪਿਹਲਾਂ ਤ� ਿਗਣੀ ਗਈ ਸੰਿਖਆ ਿਵੱਚ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ) ਿਕ ਉਹ 
ਿਕੰਨੀਆਂ ਹਨ? ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ: ਿਬੰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਸੱੈਟ ਬਣਾਓ, 1-10 ਤੱਕ ਹਰੇਕ ਸੰਿਖਆ ਲਈ ਇੱਕ। ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਕਾਰਡ 
ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸੰਿਖਆ ਿਗਣਨ ਲਈ ਆਖੋ। ਦਜੂਾ ਕਾਰਡ ਚਣੋੁ ਅਤੇ ਆਖੋ, “ਮੈਨੰੂ ਦੱਸੋ ਿਕ ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਕੋਲ ਿਕੰਨੀਆਂ 
ਿਬੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਨੰੂ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਡ ਿਵੱਚ ਚਾਰ ਿਬੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਦਬੁਾਰਾ ਿਗਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਮ� ਚਾਰ ਤ� ਸ਼ੁਰ ੂਕਰਕੇ, 
ਆਪਣੀਆਂ ਿਬੰਦੀਆਂ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਿਵੱਚ ਜੋੜ ਿਰਹਾ ਹਾਂ। ਚਾਰ, ਪੰਜ, ਛੇ, ਸੱਤ। ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਕੋਲ ਸੱਤ ਿਬੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਣੁ ਤੁਸੀ ਂਵਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ 
ਹੋ।” 

ਅੰਕਿੜਆਂ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 
ਮਾਤਰਾ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹ ੈ

ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਿਕਹੜੀਆਂ ਸੰਿਖਆਵਾਂ ਨੰੂ ਪਛਾਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਿਕੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰ�ਾਂ ਿਗਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਸਤਾਂ ਕੇ ਸੱੈਟ ਨੰੂ 
ਹਰੇਕ ਸੰਿਖਆ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ: ਇੰਡੈਕਸ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਿਜਹੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ 10 ਤੱਕ ਸੰਿਖਆਵਾਂ ਿਲਖੋ। ਉਹਨਾਂ 
ਨੰੂ ਬੇਤਰਤੀਬ ਕ�ਮ ਿਵੱਚ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਉਸਨੰੂ ਇੱਕ ਸੰਿਖਆ ਚਣੁਨ ਲਈ ਆਖੋ, ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਉਹਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੱਸ ਸਕੇ ਿਕ ਉਹ 
ਿਕਹੜੀ ਸੰਿਖਆ ਹੈ। ਇਸਤ� ਬਾਅਦ, ਉਸਨੰੂ ਛੋਟੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਸੰਗ�ਿਹ ਿਦਖਾਓ (ਿਜਵ� ਪੇਪਰ ਕਿਲੱਪਾਂ, ਬਟਨ ਜਾਂ ਬਲੌਕਸ)। ਆਖੋ, “ਹਣੁ, ਜਦ� 
ਤੁਸੀ ਂਕਾਰਡ ਚਣੁਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਂਮੈਨੰੂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਿਕਹੜੀ ਸੰਿਖਆ ਹੈ ਅਤੇ ਿਫਰ ਿਗਣੋ ਿਕ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਿਕੰਨੇ [ਬਟਨ] ਹੋਣਗੇ।” 
 

ਆਿਕ�ਤੀਆਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਦੋ-ਪਸਾਰੀ ਆਿਕ�ਤੀਆਂ ਨੰੂ ਪਛਾਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਇਹ ਿਤ�ਕੋਣ 
ਹੈ ਿਕਉਿਂਕ ਇਸਦੀਆਂ ਿਤੰਨ ਭੁਜਾਵਾਂ ਹਨ।”  ਉਹ ਿਤੰਨ-ਪਸਾਰੀ ਆਿਕ�ਤੀਆਂ ਨੰੂ ਪਛਾਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਿਜਵ�, 
“ਇਹ ਗ�ਦ ਹੈ ਿਕਉਿਂਕ ਇਹ ਿਰੜ�ਦੀ ਹੈ।”  
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