
 

   

 

ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਰਨਾ
ਚੋਣ ਬੋਰਡ 
ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨ ੂੰ  ਹੇਠਾਾਂ ਦਿਖਾਈਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਗਤੀਦਵਧੀਆਾਂ ਦਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਾਾਂ ਵੱਧ ਿੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖੋ। ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਅਤ ੇ

ਉਸਿਾ ਅਨੁਸਰਨ ਕਰਨਾ, ਬੌਦਧਕ ਅਤ ੇਸਮਾਦਜਕ ਮਾਨਦਸਕ ਦਵਕਾਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪ ਰਣ ਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਾਂ ਹਨ।  

ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਸਵਾਲ: 

• ਤੁਸੀ ਾਂ ਚੀਜਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਕਉ ਾਂ ਛਾਾਂਦਿਆ? 

• ਇਹਨਾਾਂ ਚੀਜਾਾਂ ਦਵੱਚ ਸਮਾਨ ਕੀ ਹ?ੈ ਉਹ ਵੱਖਰੀਆਾਂ ਦਕਵੇਂ ਹਨ? 

• ਕੀ ਕੋਈ ਿ ਜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਦਜਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀ ਾਂ ਇਹਨਾਾਂ ਚੀਜਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਛਾਾਂਿ ਸਕਿੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀ ਾਂ ਮੈਨ ੂੰ  ਦਿਖਾ ਸਕਿੇ ਹੋ? 

 

ਇਸਨ ੂੰ  ਛਾਾਂਿੋ: ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਬਰਤਨਾਾਂ ਿਾ 

ਢੇਰ ਲਗਾਓ; ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨ ੂੰ  ਆਖੋ ਦਕ 

ਉਸ ਦਵੱਚ ਇੱਕੋ ਦਜਹੀਆਾਂ ਵਸਤਾਾਂ ਪਾਵੇ; 

ਸਾਰ ੇਚਮਚੇ, ਕਾਾਂਿੇ ਆਦਿ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖੇ। 

ਮੋੜੋ ਅਤ ੇਢੇਰ ਲਗਾਓ: ਧੋਣ ਵਾਲੇ 

ਕੱਪਦੜਆਾਂ ਿੀ ਤਦਹ ਲਗਾਉਾਂਿੇ ਸਮੇਂ, 

ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨ ੂੰ  ਆਖੋ ਦਕ ਉਹ ਕਪੱੜੇ 

ਿੀਆਾਂ ਇੱਕੋ ਦਜਹੀਆਾਂ ਵਸਤਾਾਂ ਿਾ ਢੇਰ 

ਲਗਾਵੇ …ਜੁਰਾਬਾਾਂ ਇਕੱਠੀਆਾਂ, ਕਮੀਜਾਾਂ 

ਇਕੱਠੀਆਾਂ, ਪੈਂਿਾਾਂ ਇਕੱਠੀਆਾਂ। 

ਇਕੱਤਰ ਕਰ ੋਅਤ ੇਛਾਾਂਿੋ: ਬਾਹਰ ਪਏ 

ਪੱਦਤਆਾਂ, ਪੱਥਰਾਾਂ ਜਾਾਂ ਸੋਿੀਆਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਕੱਤਰ 

ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨ ੂੰ  ਇੱਕੋ ਦਜਹੀਆਾਂ 

ਦਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਾਂ ਵਾਲੀਆਾਂ ਚੀਜਾਾਂ ਿੇ ਢੇਰਾਾਂ 

ਦਵੱਚ ਛਾਾਂਿਣ ਲਈ ਆਖੋ, ਉਿਾਹਰਨ 

ਲਈ ਉਹ ਚੀਜਾਾਂ, ਜੋ ਰੁੱਖਾਾਂ ਤੇ ਉਗੱਿੀਆਾਂ 

ਹਨ, ਉਹ ਚੀਜਾਾਂ ਦਜਹਨਾਾਂ ਿੀਆਾਂ ਫੁੱਲ 

ਪੱਤੀਆਾਂ ਹਨ, ਉਹ ਚੀਜਾਾਂ, ਜੋ ਹਰੀਆਾਂ 

ਹਨ। 

 

ਜਿੋਂ ਉਹ ਉਹਨਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਛਾਾਂਿ ਲੈਣ, ਤਾਾਂ 

ਉਹਨਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਵੱਖਰ ੇਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਿਬੁਾਰਾ 

ਛਾਾਂਿਣ ਿੀ ਕੋਦਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖੋ। 

 

ਛਾਾਂਿੋ ਅਤੇ ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ ਰੱਖ:ੋ 

ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨ ੂੰ  ਆਖੋ ਦਕ ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ 

ਿੀਆਾਂ ਚੀਜਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ ਛਾਾਂਿਣ 

ਦਵੱਚ ਮਿਿ ਕਰੇ, ਦਜੱਥੇ ਉਹਨਾਾਂ ਨ ੂੰ  

ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ (ਦਫਿਜ, ਪੈਂਿਰੀ ਜਾਾਂ 

ਫਿੀਜਰ)। ਉਹਨਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਪੁੱਛੋ ਦਕ ਕੀ ਉਹਨਾਾਂ 

ਨ ੂੰ  ਇੱਕੋ ਦਜਹੀਆਾਂ ਚੀਜਾਾਂ ਦਿਖਾਈ ਿੇ 

ਰਹੀਆਾਂ ਹਨ? 

ਛਾਾਂਿੋ ਅਤੇ ਦਵਵਸਦਥਤ ਕਰੋ: ਆਪਣੇ 

ਬੱਚੇ ਨ ੂੰ  ਰੂੰਗ ਜਾਾਂ ਲੂੰਮਾਈ ਿੇ ਮੁਤਾਬਕ, 

ਕਿੇਓਨਸ, ਮਾਰਕਰ, ਰੂੰਗੀਨ ਪੈਂਦਸਲਾਾਂ 

ਛਾਾਂਿਣ ਲਈ ਆਖ।ੋ 

 

ਛਾਾਂਿੋ ਅਤੇ ਸਾਫ ਕਰੋ: ਅਗਲੀ ਵਾਰ 

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨ ੂੰ  ਦਖਡੌਦਣਆਾਂ ਨ ੂੰ  ਤਰਤੀਬ 

ਨਾਲ ਲਗਾਉਣ ਿੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਸਨ ੂੰ  

ਆਖੋ ਦਕ ਉਹ ਸਾਰ ੇਦਖਡੌਦਣਆਾਂ ਨ ੂੰ ਖਾਸ 

ਦਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਮੁਤਾਬਕ ਰੱਖੇ, ਦਜਵੇਂ ਰੂੰਗ ਜਾਾਂ 

ਅਕਾਰ, ਦਫਰ ਖਾਸ ਪਿਕਾਰ ਿੀਆਾਂ ਵਸਤਾਾਂ 

ਮੁਤਾਬਕ ਰੱਖੇ ਜਾਾਂ ਖਾਸ ਫੂੰਕਸ਼ਨ ਿੇ 

ਦਹਸਾਬ ਨਾਲ (ਦਜਵੇਂ ਉਹ ਦਖਡੌਣ ੇਜੋ ਸ਼ੋਰ 

ਕਰਿੇ ਹਨ, ਦਜਹਨਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਜੋਦੜਆ ਜਾ 

ਸਕਿਾ ਹੈ, ਢੇਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਾ 

ਹੈ ਜਾਾਂ ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਾ ਹੈ)। 
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