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ابتدائی
الفاظ

��ں؟ جانتے آپ ک�ا
ک� مدد اور شاباش سے طرف آپ ک� اسے اور �ے لگتا ب�ت اچ�ا د�ک�نا سے غور ڈ�ونڈنا، ان��ں چ�ز�ں کو بچے کے آپ

�ے۔ ضرورت
�ے۔ سکتا سے اور الفاظ ب�� سمج� ب�ت وہ جبک� �ے ر� شروع کر الفاظ استعمال کرنا کچ� کے کر ا�ک ا�ک بچ� آپ کا

لگتا �ے۔ اچ�ا د�رانا ک��ل و�� گانے اور بار بار اور گزارنا، گانے گانا وقت سات� کے آپ بچے کو
�وں۔ الفاظ ز�ادہ جن م�ں وہ کتاب�ں اچ�� لگت� ��ں کو بچوں کے عمر اس

�ے۔ �وتا پسند بنانا اور نقطے سے نشان رنگوں موم� موٹے ان��ں
سات� کے بچے اپنے آپ ک� �ے �وتا ب�تر �م�ش� ک� نسبت ��� وی ٹ� �ے۔ ا�م ب�ت دور �� م�ں معاملے کے زبان

ک��ل�ں۔

��ں؟ ک�ا کر سکتے آپ اب
گ�ر اپنے ب�� اب�� سک�ائ�ے۔ ب�� الفاظ ن� اور ان��ں د�رائ�ے ک�ل� الفاظ بچوں ک�ج�۔ مدد ک� بچے اپنے م�ں کرنے بات�ں

ر���۔ کرتے استعمال زبان ک�
د�ج�۔ حرکت انگل�وں کو سات� سات� گا�� اور گ�ت آسان

سک�ائ�ے۔ نام کے حصوں کے جسم ذر�عے کے نظموں اور ک��لوں
لے جائ�ے۔ سات� کتاب�ں جگ� ک�ان�اں پڑ���۔ �ر تصو�ر�ں د�ک��� اور کر ب�ٹ� روزان� اکٹ�ے

رک���۔ ر�ڈ�و بند اور وی ٹ� تو �وں ر�ے ک��ل سات� کے اپنے بچے آپ جب
سن��۔ آواز�ں د�ک�ئے اور اد�ر اد�ر چ�ز�ں م�ں اپنے گ�ر کر نکال وقت

گا��۔ گآنے سن�� اور سات� سات� کر �ا ٹ�پ لگا ڈی س� �ا گاڑی م�ں بچوں ک� م�ں گ�ر
�ے؟ خ�ال ک�ا کا آپ بارے م�ں کے بننے ممبر کا گروپ پلے الئبر�ری �ا ک� عالقے اپنے

��ں؟ سکتے کر مدد ک� آپ لوگ کون
اور دوست۔ لوگ کے کے خاندان آپ

کا عمل�۔ گروپ پلے �ا ادارے کے نگ�داشت ک� بچوں ورکر، کم�ونٹ� �ا کا ڈاکٹر آپ
                                      ک� و�ب سائ�ٹ

مز�د بارے م�ں کے ضرور�ات ان سے ورکر ک�ل� خصوص� �ا بچے اپنے ڈاکٹر تو �وں ضرور�ات اضاف� ک� کے بچے آپ اگر
پوچ���۔ بات�ں

رک��� م�ں نظر
تحر�ر۔ اور ا�ک مشتمل پر مشوروں ک�ل� بچے کے ماہ 18
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