
 

 

پورے بازو کو حرکت دیں! قالین پر بڑے دائرے بنانے کے لیے اپنی پہلی دو انگلیوں کا 
استعمال کریں )جو اوپر سے شروع اور بائیں طرف حرکت کرتے ہیں(، اور ایسی لکیریں بنائیں 

 جو جگہ کے اوپر سے نیچے تک جاتی ہیں۔

ٹریس کرنے کے لئے پہلی دو انگلیوں کا استعمال کریں 
 )اس طرح زیادہ حسی ان پٹ موجود ہے(۔

 

 

         

 بولیں۔ ناملکهتے وقت حرف کا 

 خطوط پرنٹ کرنے کی خوشی!
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ایک کهردری سطح پر حروف کو ٹریس کریں 
)جیسے، ایک پائی پلیٹ میں ریت/نمک میں، 

 قالین پر(۔

پائی پلیٹ یا فلیٹ پالسٹک فوڈ کنٹینر کے نچلے حصے 
میں نمک، یا ریت یا چاکلیٹ کی کهیر کی ایک پتلی تہہ 
ڈالیں اور حروف کهینچیں )چهوٹے حروف بنانی کے 
 لیے ہمیشہ اوپر سے شروع کریں، اور نیچے آئیں(۔

 بولیں۔ حرف کی آوازلکهتے وقت 

ملٹی سینسری جگہوں پر ٹریس کریں جیسے شاور کے بعد بهاپ 
سے بهرے آئینے یا شاور کے دروازے پر، ایک کار کی گندی 

کهڑکی، ایک ٹهنڈی کار کی کهڑکی یا دروازہ، فٹ پاته پر چاک، 
ایک دوسرے کی پیٹه پر، ایک دوسرے کے ہاتهوں پر، ہوا میں، 

 باته ٹب میں شیونگ کریم یا جهاگ صابن پر.

 :اپنے بچے کو یہ سمجهانے کے لیے لکهیں کہ لکهنے میں کتنا مزہ آتا ہے

وہ جو کهینچتے ہیں اس پر ایک 'عنوان' لکهیں )ان سے پوچهیں کہ ان کی تصویر کو  •

 'کیا کہا جاتا ہے'(۔

 لکهتے وقت ان حروف کی آوازیں بولیں جو آپ لکهـ رہے ہیں۔ •

اپنے لیے نوٹ/لسٹیں بنائیں )باورچی خانے میں ایک سفید بورڈ اس کام کی لیے مناسب  •

 ہے( اور لکهتے وقت آوازیں بولیں۔

اپنے بچوں کے لیے ایک کہانی لکهیں )یا اسے کمپیوٹر پر ٹائپ کریں( جب وہ اسے  •
 بناتے ہیں۔ آغاز، وسط اور اختتام بنانے میں ان کی مدد کریں۔

گهر یا احاطہ کے ارد گرد چهوٹے نوٹوں کے ساته ایک سکیوینجر ہنٹ بنائیں )_____ کے نیچے  •
 دیکهیں، ______ میں دیکهیں، اور پهر آخر میں تهوڑا سا ایک لطف کی چیز چهوڑ دیں(۔
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لکهتے وقت ایک "کلیدی لفظ" بولیں )مثال کے  7

" ہو سکتا sun" کے لیے، سورج "sطور پر، "

 ہے(۔
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