
 

   

 

ਸੰਕੇਤਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ
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।  

ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਸਿਾਲ: 

• ਤੁਹਾਨ ੰ  ਸ਼ੁਰ ਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਕਹੜੀਆਾਂ ਸਮੱਗਰੀਆਾਂ ਿੀ ਲੋੜ ਹੈ? 

• ਤੁਸੀ ਾਂ ਪਦਹਲਾਾਂ ਦਕਹੜੇ ਭਾਗਾਾਂ ਿੀ ਡਰਾਇੰਗ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਹੋ? 

• ਜੋ ਤੁਸੀ ਾਂ ਇੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਹ,ੈ ਮੈਨ ੰ  ਉਸ ਬਾਰ ੇਿੱਸੋ। 

• ਤੁਹਾਡਾ ਮਨਪਸੰਿ ਭਾਗ ਦਕਹੜਾ ਹੈ? 

• ਤੁਸੀ ਾਂ ਹੋਰ ਦਕਹੜੇ ਿੇਰਿੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਿੇ ਹੋ? 

• ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਿਆੁਲੇ ਹੋਰ ਕੀ ਸੀ? 

ਇਸਿੀ ਡਰਾਇੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ 

ਿੱਸੋ: ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨ ੰ  ਤਸਿੀਰ 

ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਤ ੇਦਿਰ ਇਸ ਬਾਰੇ 

ਤੁਹਾਨ ੰ  ਿੱਸਣ ਲਈ ਆਖੋ ਦਕ ਉਸਨੇ ਕੀ 

ਬਣਾਇਆ ਹੈ।  

ਇਸ ਉਤੱੇ ਐਕਟ ਕਰ:ੋ ਇੱਕ ਗਮੇ ਖੇਡੋ, 

ਦਜੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕੁਝ ਐਕਟ ਕਰਿਾ 

ਹੈ ਅਤ ੇਅੰਿਾਜਾ ਲਗਾਉਣ ਿੀ ਕੋਦਸ਼ਸ਼ 

ਕਰਕੋ ਦਕ ਉਹ ਕੀ ਐਕਟ ਕਰ ਦਰਹਾ ਹੈ।  

ਇਸਨ ੰ  ਕਈ ਿਾਰ ਕਰਿੇ ਹੋਏ ਿਾਰੀ 

ਬੰਨਹੋ। 

ਇਹ ਬਣਾਓ: ਕੁਝ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 

ਗੱਤਾ, ਪੇਪਰਕਦਲੱਪਾਾਂ, ਪੱਥਰ ਜਾਾਂ ਹੋਰ 

ਸਮੱਗੀਆਾਂ ਇਕੱਤਰ ਕਰੋ। ਆਪਣ ੇਬੱਚੇ 

ਨ ੰ  ਉਸਿੀ ਤਸਿੀਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 

ਆਖੋ, ਜੋ ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਿਾਲੇ ਹਨ ਅਤ ੇ

ਦਿਰ ਉਸਨ ੰ  ਉਸਿੀ ਡਰਾਇੰਗ ਬਣਾਉਣ 

ਦਿਓ। 

 

 

 

 

 

ਸੈਰ ਕਰ ੋਅਤ ੇਡਰਾਇੰਗ ਬਣਾਓ: 

ਬਾਹਰ ਸੈਰ ਕਰਨ ਜਾਓ। ਉਹਨਾਾਂ ਚੀਜਾਾਂ 

ਬਾਰ ੇਗੱਲ ਕਰੋ, ਜੋ ਤੁਸੀ ਾਂ ਿੇਖਿੇ ਹੋ 

(ਕਾਰਾਾਂ, ਘਰ, ਰੁੱਖ ਆਦਿ) ਜਿੋਂ ਤੁਸੀ ਾਂ ਘਰ 

ਿਾਪਸ ਆਓ, ਤਾਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨ ੰ  ਕੋਈ 

ਅਦਜਹੀ ਚੀਜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਖੋ, ਜੋ 

ਉਸਨੇ ਸੈਰ ਿੇ ਸਮੇਂ ਿੇਖੀ ਹੋਿੇ। 

 

 

 

ਪੜਹੋ ਅਤੇ ਦਕਦਰਆ ਕਰ:ੋ ਇਕਠੇੱ ਇੱਕ 

ਦਕਤਾਬ ਪੜਹੋ। ਪੜਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਿ, ਆਪਣੇ 

ਬੱਚੇ ਨ ੰ  ਕਹਾਣੀ ਿੇ ਦਕਸੇ ਭਾਗ ਜਾਾਂ ਪ ਰੀ 

ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਦਕਦਰਆ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖੋ। 

 

ਯਾਿ ਕਰ ੋਅਤੇ ਬਣਾਓ: ਆਪਣ ੇਬੱਚੇ 

ਤੋਂ ਉਸਿੀਆਾਂ ਮਨਪਸੰਿ ਯਾਿਾਾਂ ਦਿੱਚੋਂ 

ਦਕਸੇ ਇੱਕ ਬਾਰ ੇਪੁੱਛੋ, ਉਸਨ ੰ  ਇਸਿੀ 

ਡਰਾਇੰਗ ਬਣਾਉਣ ਜਾਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਸ 

ਉਤੱੇ ਐਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖੋ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


