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آئیے فیملی کے پڑھنے کے 
 وقت کو تفریحی بنائیں!

بلند آواز میں 
پڑھنے کے 

کے لیے وقت 
نکات 7  

 

1 
 !  یںدکھاوا کر

جب آپ ان اعمال کو کرنے کا دکھاوا کرتے ہیں جو کردار کر رہے ہیں )اور واقعی اسے اچھے طریقے 
سے کرتے ہیں!(، تو آپ اپنے بچوں کو ان کی "دماغ کی آنکھ" بنانے میں مدد کر رہے ہیں تاکہ وہ بعد 

میں خود ہی باب کی کتابیں )تصویروں کے بغیر کتابیں( پڑھتے وقت اپنے دماغ میں تصویریں بنانے 
 کے قابل ہو جائیں۔
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 صوتی اثرات بنائیں!  

جب آپ صوتی اثرات پیدا کرنے کے لیے اپنی آواز اور باڈی لینگویج کا استعمال کرتے ہیں )جیسے 
کہ جب کردار اپنے بوٹوں میں کیچڑ سے گزر رہا ہوتا ہے( تو اس سے کتاب پڑھنے میں مزہ آتا ہے، 

 اور آپ کے بچوں کو نئے الفاظ سیکھنے میں مدد ملتی ہے )مثال کے طور پر، "سلورپنگ"(۔
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 کہانی کو اپنے بچے کی زندگی سے جوڑیں!  

جب آپ کہانی کو کسی ایسی چیز سے جوڑتے ہیں جس کے بارے میں آپ کا بچہ جانتا ہے تو، اس سے کہانی اور 

کرداروں کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے اور ہماری گفتگو کو مزید دلچسپ اور تفریحی بنانے میں بھی مدد کرتا ہے 

 )مثال کے طور پر یاد رکھیں جب ہم ...؟(!

    
 بات چیت کریں!

یہ کتاب نہیں ہے جو اہمیت رکھتی ہے؛ اہم وہ بات چیت ہے جو آپ کتاب پڑھتے وقت کرتے ہیں! اپنے بچے سے ہر وقت 

سواالت کرنے کے بجائے، جو کچھ آپ دیکھتے ہیں اس کے بارے میں تبصرے کرنے کی کوشش کریں )مثال کے طور 

"مجھے حیرت …( پر، میں فرانس جانا پسند کروں گا!(۔ اور تعجب ہے! )مثال کے طور پر، میں حیران ہوں کہ کیا

 کہنا اکثر زبردست طریقے سے گفتگو کو چالنے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔…" ہے

 

5 

4 

 الفاظ کی طرف اشارہ کریں!

جبکہ تحقیق ہمیں بتاتی ہے کہ یہ سب سے آسان چیز ہے جو ہم بچوں کو پرنٹ کے بارے میں سمجھانے کے لیے کر سکتے ہیں، 

یہ وہ چیز ہے جو ہم سب سے کم کرتے ہیں! ان الفاظ کی طرف اشارہ کریں جو نمایاں ہوں )جیسے بولڈ الفاظ، یا مختلف فونٹ 

 جاتے ہیں۔ والے الفاظ(، اور ان جملوں کی طرف اشارہ کریں جو پوری کہانی میں دہرائے

 اس بارے میں بات کریں کہ کردار کیسا محسوس کر رہے ہیں!

جب ہم اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ کردار کیسا محسوس کر رہے ہیں، یا وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں، تو 

اس بات کو سمجھنے اور پرواہ کرنے کی صالحیت کہ  -ہم بچوں کو ہمدردی پیدا کرنے میں مدد کرتے ہیں 

 کوئی اور کیسا محسوس کر رہا ہے۔

 نئے الفاظ سیکھیں!  

زیادہ نادر یا منفرد الفاظ ہوتے ہیں۔ ان فیصد  05یونیورسٹی گریجویٹس کی گفتگو سے  2بچوں کی کتابوں میں 

الفاظ کی وضاحت اور نشان دھی کریں جو آپ کے بچے کے لیے نئے ہو سکتے ہیں )مثال کے طور پر قیمتی(

 ۔ اپنے بچوں کو دکھائیں کہ وہ الفاظ کے معنی بھی کیسے تالش کریں!

3 

6 

7 

https://empowersimcoe.ca/early-literacy/

