
 

   

 

ਅੱਖਰ ਪਛਾਣ
ਚੋਣ ਬੋਰਡ 
ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨ ੂੰ  ਹੇਠਾਾਂ ਦਿਖਾਈਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਗਤੀਦਿਧੀਆਾਂ ਦਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਾਾਂ ਿੱਧ ਿੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖੋ। ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਅਤ ੇ

ਉਸਿਾ ਅਨੁਸਰਨ ਕਰਨਾ, ਬੌਦਧਕ ਅਤ ੇਸਮਾਦਜਕ ਮਾਨਦਸਕ ਦਿਕਾਸ ਲਈ ਮਹੱਤਿਪ ਰਣ ਕੁਸ਼ਲਤਾਿਾਾਂ ਹਨ।     ਇਹ ਪਤਾ 

ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਅਖੱਰਾਾਂ ਬਾਰੇ ਿੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਹੇਠਾਾਂ ਕਦੱਤੀਆਾਂ ਗਤੀਕਿਧੀਆਾਂ ਕਿੱਚੋਂ ਚੋਣ ਿਰੋ। 

ਲੋੜੀ ਾਂਿੀਆਾਂ ਸਮੱਗਰੀਆਾਂ: 

• ਕਾਗਜ਼, ਪੈਂਦਸਲ/ਪੈਨ, ਦਰਿਜ ਿੇ ਮੈਗਨੇਟ, ਜਾਾਂ ਅੱਖਰ ਰਲੈਸ਼ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਕਾਰਡ

ਸਾਖਰਤਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾਿਾਾਂ ਗਤੀਦਿਧੀ ਚੋਣਾਾਂ 

 

ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਦਿੱਚ 

ਕੁਝ ਅੱਖਰ ਪਛਾਣਿਾ ਅਤ ੇਨਾਮ 

ਿੱਸਿਾ ਹ ੈ

ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਣਾਓ 

ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨ ੂੰ  ਆਖੋ ਉਹ ਦਰਿਜ ਿੇ 

ਮੈਗਨੇਟ ਜਾਾਂ ਅੱਖਰ ਰਲੈਸ਼ ਕਰਨ ਿਾਲੇ 

ਕਾਰਡਾਾਂ ਿੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਿੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ 

ਨਾਮ ਦਲਖ।ੇ  

 

 

ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? 

ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨ ੂੰ  ਆਖੋ ਦਕ ਉਹ ਉਸਿੇ 

ਨਾਮ ਦਿਚਲੇ ਅੱਖਰ ਬੋਲ ਕੇ ਿੱਸੇ। 

 

10 ਅੱਖਰਾਾਂ ਤਕੱ ਪਛਾਣਿਾ ਹੈ ਅਤੇ 

ਨਾਮ ਿਸੱਿਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ 

ਖੁਿ ਿੇ ਨਾਮ 

ਦਿਚਲੇ ਅੱਖਰਾਾਂ ਦਿੱਚ 

 

ਇਕੱਠੇ ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਣਾ 

ਚਾਿਲ, ਸੈਂਡਦਿੱਚ ਜਾਾਂ ਅਨਾਜ ਿਾ ਭੋਜਨ 

ਦਤਆਰ ਕਰਿੇ ਸਮੇਂ, ਿੱਖ-ਿੱਖ ਸਮੱਗਰੀ 

ਿਾਲੇ ਡੱਬੇ ਅਤ ੇਜਾਰ ਿਰਤ ੋ(ਉਿਾਹਰਨ 

ਲਈ ਅਨਾਜ ਿਾ ਡੱਬਾ ਅਤ ੇਿੁੱਧ ਿਾ 

ਕਾਰਟਨ) ਅਤ ੇਬੇਤਰਤੀਬ ਕਿਮ ਦਿੱਚ 

ਬੱਚੇ ਨ ੂੰ  ਲੇਬਲਾਾਂ ਤੇ ਦਲਖ ੇਅੱਖਰ 

ਪਛਾਣਨ ਲਈ ਆਖੋ। 

 

ਉਚੱੀ ਪੜਹੋ 

ਇਕੱਠੇ ਕਹਾਣੀ ਪੜਹਿੇ ਸਮੇਂ, ਬੱਚੇ ਨ ੂੰ  

ਆਖੋ ਦਕ ਉਹ ਅਖੱਰ ਪੜਹੇ ਜੋ ਉਹ 

ਜਾਣਿਾ ਹੈ, ਅਤ ੇਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਹਰੇਕ ਅੱਖਰ 

ਿਾ ਨਾਮ ਿੱਸੇ। 

 

ਜਿੋਂ ਬੇਤਰਤੀਬ ਕਿਮ ਦਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ 

ਜਾਾਂਿੇ ਹਨ ਤਾਾਂ 

11–20 ਅੱਪਰਕਸੇ ਅਤ ੇ11–20 

ਲੋਅਰਕੇਸ ਿੇ ਅੱਖਰ 

ਪਛਾਣਿਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਮ ਿਸੱਿਾ 

ਹ ੈ

ਅੱਖਰ ਰੀਲਡ ਦਟਿਪ 

ਜਿੋਂ ਇਕੱਠੇ ਸੈਰ ਕਰਨ ਜਾਾਂ ਸਟੋਰ ਦਿਖੇ 

ਜਾਓ, ਤਾਾਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਿੇਲੇ ਜੋ ਿਖੱ-ਿੱਖ 

ਅੱਖਰ ਤੁਸੀ ਾਂ ਿੇਖੋ, ਬੱਚੇ ਨ ੂੰ  ਉਹ ਪਛਾਣਨ 

ਲਈ ਆਖ।ੋ ਇਹ ਪੁੱਛਿੇ ਹੋਏ ਦਕ “ਤੁਸੀ ਾਂ 

ਦਕਹੜੇ ਅੱਖਰ ਿੇਖ ਰਹੇ ਹੋ?” ਜੇਕਰ 

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨ ੂੰ  ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਿੇ, ਤਾਾਂ ਉਸਿੀ 

ਮਿਿ ਕਰੋ (ਪਰੂੰਤ  ਠੀਕ ਿੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ 

ਦਗਣੋ)। 

 

ਰਲੈਸ਼ ਕਾਰਡ 

ਅੱਖਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਗਜ਼ 

ਿੇ ਸਕਿੇਅਰਾਾਂ ਤੇ ਿੱਖਰੇ ਅਪਰਕਸੇ 

ਅੱਖਰ ਦਲਖ।ੋ ਅਪਰਕੇਸ (ਕੈਦਪਟਲ) 

ਅੱਖਰਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਾਮਹਣ ੇਰੱਖਿੇ ਹੋਏ ਅੱਖਰ 

ਕਾਰਡਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਮੇਜ਼ ਤੇ ਜਾਾਂ ਰਰਸ਼ ਤੇ ਰੈਲਾਓ। 

ਬੱਚੇ ਨ ੂੰ  ਆਖੋ ਦਕ ਉਹ ਹਰੇਕ ਅੱਖਰ ਿਾ 

ਪਤਾ ਲਗਾਿੇ, ਦਜਸਨ ੂੰ  ਉਹ ਪਛਾਣਿਾ ਹ,ੈ 

ਉਸਿਾ ਨਾਮ ਿੱਸੇ ਅਤੇ ਕਾਰਡ ਿਾ ਪਾਸਾ 

ਪਲਟ।ੇ 

 

 


