
 

   

ਗਿਣਨਾ
ਚੋਣ ਬੋਰਡ 
ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨ ੂੰ  ਹੇਠਾਾਂ ਗਿਖਾਈਆਾਂ ਿਈਆਾਂ ਿਤੀਗਿਧੀਆਾਂ ਗਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਾਾਂ ਿੱਧ ਿੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖੋ। ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਅਤ ੇ

ਉਸਿਾ ਅਨੁਸਰਨ ਕਰਨਾ, ਬੌਗਧਕ ਅਤ ੇਸਮਾਗਜਕ ਮਾਨਗਸਕ ਗਿਕਾਸ ਲਈ ਮਹੱਤਿਪ ਰਣ ਕੁਸ਼ਲਤਾਿਾਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਪਤਾ 

ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਮਾਤਰਾ ਕਿਰਧਾਰਤ ਿਰਿ ਬਾਰੇ ਿੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਹੇਠਾਾਂ ਕਦਤੱੀਆਾਂ ਗਤੀਕਿਧੀਆਾਂ 

ਕਿੱਚੋਂ ਚੋਣ ਿਰੋ। 

ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਸਿਾਲ: 

• ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨ ੂੰ  ਆਖੋ ਗਕ ਉਹ ਿਧੱ ਤੋਂ ਿੱਧ ਗਿਣੇ। ਇਹ ਕਗਹੂੰਿੇ ਹਏੋ ਸ਼ੁਰ  ਕਰੋ, “ਇੱਕ, ਿੋ, ਗਤੂੰਨ…”  

• ਪੁੱਛੋ, “ਛੇ ਤੋਂ ਬਾਅਿ ਗਕਹੜੀ ਸੂੰਗਖਆ ਆਿੇਿੀ? ਗਤੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਿ? ਪੂੰਜ ਤੋਂ ਬਾਅਿ?”   

• ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨ ੂੰ  ਗਿਣਨ ਲਈ 20 ਿਸਤਾਾਂ ਗਿਓ।  ਆਖੋ, “[ਿਸਤਾਾਂ] ਨ ੂੰ  ਗਿਣੋ।”  ਜਿੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਗਿਣਨਾ ਖ਼ਤਮ 

ਕਰ ਲਿ ੇਤਾਾਂ ਪੁੱਛੋ, “ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਾਂ ਗਕੂੰਨੀਆਾਂ ਿਸਤਾਾਂ ਹਨ?” 

ਪਗਰਿਾਰ ਲਈ ਸੁਝਾਅ: 

ਪ ਰਾ ਗਿਨ ਗਿਣਨ ਿੇ ਮੌਕ ੇ

ਲੱਭੋ। ਬੱਚੇ ਨ ੂੰ  ਉਤਸ਼ਾਗਹਤ 

ਕਰੋ ਗਕ ਗਿਣਿੇ ਸਮੇਂ ਿਸਤਾਾਂ 

ਨ ੂੰ  ਛ ਹੇ ਜਾਾਂ ਉਹਨਾਾਂ ਿੱਲ 

ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰੇ।  ਇਸਨ ੂੰ  

ਮਜੇਿਾਰ ਅਤ ੇਗਿਜੀਕਲ 

ਬਣਾਓ। ਅਗਜਹੀਆਾਂ ਿਸਤਾਾਂ 

ਲੱਭੋ, ਗਜਹਨਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਗਿਣਨ 

ਗਿੱਚ ਉਸਨ ੂੰ  ਗਿਲਚਸਪੀ 

ਹੋਿੇ। ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਅਕਸਰ 

ਗਸੱਖਿੇ ਸਮੇਂ “ਤੇਰਾਾਂ, ਚੌਿਾਾਂ” 

ਿਾਲੀਆਾਂ ਸੂੰਗਖਆਿਾਾਂ (13, 

14 ਆਗਿ) ਗਿੱਚ  
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ਗਿਣਨ ਿਾ ਅਗਭਆਸ ਕਰਿੇ 

ਸਮੇਂ ਖਾਸ ਗਧਆਨ ਗਿਓ।  

ਸਗਕੂੰਟ ਗਿਣਨਾ: ਬੱਚੇ ਨ ੂੰ  

ਅੂੰਿਾਜਾ ਲਿਾਉਣ ਲਈ 

ਆਖੋ ਗਕ ਉਹ ਕੂੰਮ (ਕੱਪੜੇ 

ਪਗਹਣਨ, ਜੱੁਤੀਆਾਂ ਪਾਉਣ, 

ਗਖਡੌਗਣਆਾਂ ਨ ੂੰ  ਤਰਤੀਬ ਗਿੱਚ 

ਲਿਾਉਣ) ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਗਿੱਚ 

ਗਕੂੰਨੇ ਸਗਕੂੰਟ ਲਿਾਿੇਿਾ। 

ਬੱਚੇ ਨ ੂੰ  ਆਖੋ ਗਕ ਉਹ ਸਮੇਂ ਨ ੂੰ  

ਗਿਣਿੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 

ਗਿਣਤੀ ਕਰੇ। ਉਸਿੇ ਬਾਅਿ 

ਪੁੱਛੋ, “ਉਸ ਗਿੱਚ ਗਕੂੰਨੇ ਸਗਕੂੰਟ 

ਲੱਿੇ? ਕੀ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਿਧੱ 

ਜਾਾਂ ਘੱਟ ਸੀ, ਜੋ ਤੁਸੀ ਾਂ ਸੋਗਚਆ 

ਸੀ?”  

ਛਾਲਾਾਂ ਜਾਾਂ ਟੱਪੇ ਗਿਣਨਾ: 

ਿੇਖੋ ਗਕ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਪੈਰ ਨਾਲ 

ਜਾਾਂ ਿੋਿੇਂ ਪੈਰਾਾਂ ਨਾਲ ਗਕੂੰਨੀ 

ਿਾਰ ਕੱੁਿ ਸਕਿਾ ਹੈ। ਉਸਨ ੂੰ  

ਉਤਸ਼ਾਗਹਤ ਕਰੋ ਗਕ ਉਹ 

ਹਰੇਕ ਕਿਮ ਗਿਣੇ ਅਤ ੇ

ਨਾਮ ਿੱਸੇ ਗਕ ਅੂੰਤ ਗਿੱਚ 

ਗਕੂੰਨੀਆਾਂ ਿਸਤਾਾਂ ਹਨ।  

ਿੁਬਾਰ ੇਨ ੂੰ  ਉਛਾਲਣਾ: ਇੱਕ 

ਿੁਬਾਰਾ ਿਲੁਾਓ। ਬੱਚੇ ਨ ੂੰ  

ਆਖੋ ਗਕ ਉਹ ਗਿਣੇ ਗਕ 

ਿੁਬਾਰਾ ਗਕੂੰਨੀ ਿਾਰ, ਿਰਸ਼ 

ਨ ੂੰ  ਛ ਹੇ ਗਬਨਾਾਂ ਹਿਾ ਗਿੱਚ ਉਡੱ 

ਸਕਿਾ ਹੈ।  

 

ਕਿਮ ਗਿਣ:ੋ  

ਜਿੋਂ ਤੁਸੀ ਾਂ ਉਪੱਰ ਜਾਾਂ ਹੇਠਾਾਂ 

ਕਿਮ ਰੱਖੋ, ਤਾਾਂ ਹਰੇਕ ਕਿਮ 

ਨ ੂੰ  ਗਿਣੋ ਅਤ ੇਇਸ ਬਾਰ ੇ

ਿੱਲ ਕਰੋ ਗਕ ਅੂੰਤ ਗਿੱਚ ਗਕੂੰਨੇ 

ਹਨ।   

 

ਿਸਤਾਾਂ ਗਿਣਨਾ: ਘਰ ਿੇ 

ਆਲੇ-ਿਆੁਲੇ ਜਾਾਂ ਬਾਹਰ 

ਛੋਟੀ ਿਸਤਾਾਂ ਲੱਭੋ (ਬਟਨ, 

ਪੱਥਰ, ਬਰੈਡ ਬੂੰਨਹਣ ਿਾਲੇ 

ਧਾਿੇ, ਮਾਰਬਲ, ਗਸੱਕ)ੇ। ਬੱਚੇ 

ਨ ੂੰ  ਆਖੋ ਗਕ ਉਹ ਿਸਤਾਾਂ ਨ ੂੰ  

ਡੱਬੇ ਿੇ ਅੂੰਿਰ ਰੱਖਿੇ ਹੋਏ 

ਗਿਣਨ ਿਾ ਅਗਭਆਸ ਕਰੇ।  

ਉਾਂਿਲੀਆਾਂ ਅਤ ੇਅੂੰਿ ਠੇ 

ਗਿਣਨਾ: ਤੁਹਾਡੇ ਪਗਰਿਾਰ 

ਗਿੱਚ ਸਾਰੀਆਾਂ ਉਾਂਿਲੀਆਾਂ 

ਅਤ ੇਅੂੰਿ ਠੇ ਗਿਣਨ ਿਾ 

ਅਗਭਆਸ ਕਰੋ। ਇਸਨ ੂੰ  

ਸਧਾਰਨ ਗਜਹਾ ਬਣਾਓ—

ਪਾਲਤ  ਜਾਨਿਰਾਾਂ ਸਮੇਤ।  

ਗਿਣਨਾ ਅਤ ੇਬਣਾਉਣਾ: 

ਡਾਈ ਜਾਾਂ ਡਾਈਸ ਿੇ ਜੋੜੇ ਨ ੂੰ  

ਰੋਲ ਕਰੋ। ਬੱਚੇ ਨ ੂੰ  ਆਖੋ ਗਕ 

ਟਾਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 

ਉਹਨਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਿਸਤਾਾਂ (ਗਕਤਾਬਾਾਂ, 

ਬਲੌਕਸ, ਗਸੱਕੇ) ਿਾ ਢੇਰ 

ਲਿਾਿੇ। ਟਾਿਰ ਿੇ ਗਡੱਿਣ 

ਤੱਕ ਅਗਜਹਾ ਕਰਿੇ ਰਹੋ।  

 


