
ਜਮਾਤ: ਪਹਿਲੀ  
ਹਿਸ਼ਾ: ਿਰਨਮਾਲਾ 
ਹਿਨਾਂ ਿੀ ਹਿਣਤੀ : 15 ਹਿਨ 

ਉਿਸ਼ੇ:  ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੂੰ  ਵਰਨਮਾਲਾ ਦਾ ਸਹੀ ਉਿਾਰਨ ਅਤ ੇਦੀ ਬਨਾਵਟ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ। 
ਪੂਰਿ ਹਿਆਨ ਿੀ ਪਰਖ: ਬੱਚਿਆ ਂਤੋਂ ਵਰਨਮਾਲਾ ਸਣੁੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੁੱ ਝ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀਆ ਂਤਸਵੀਰਾਂ  
    ਚਦਖਾ ਕ ੇਨਾੂੰ ਪੱੁਛ ੇਜਾਣਗੇ। 
ਤਕਨੀਕੀ ਯੰਤਰ: Zoom, ਤਸਵੀਰਾ, ਵੀਡੀਓ, ਸਮਾਰਟ ਬੋਰਡ  
ਸਿਾਇਕ ਸੱਮਿਰੀ:  ਪੁਸਤਕ, ਿਾਕ, ਝਾੜਨਾ, ਬੱਲੈਕ- ਬੋਰਡ , link 

ਹਿਸ਼ਾ ਸੱਮਿਰੀ:  ਬੱਿੇ ਪੁਸਤਕ ਚਵੱਿ ਦੇਖ ਕੇ ਵਰਨਮਾਲਾ ਪੜਹਨਗੇ, ਵਰਨਮਾਲਾ ਖਾਲੀ ਥਾਂਵਾ  
   ਭਰੋ, ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਕੇ ਅੱਖਰ ਚਲਖੋ, ਲਾਈਨ ਤਰਤੀਬ ਚਵਿ ਚਲਖੋ, ਚਮਲਾਨ  
   ਕਰੋ ਨੂੂੰ  ਚਵਸ਼ਾ ਸੱਮਗਰੀ ਚਵੱਿ ਸਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
ਪੜਾਉਣ ਿਾ ਢੰਿ : ਵਰਨਮਾਲਾ ਨੂੂੰ  ਪੁਸਤਕ ਚਦਖਾ ਕ ੇਪੜਹਾਇਆ ਜਾਵਗੇਾ ਅਤੇ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ  
   ਚਵਚਦਆਰਥੀਆ ਂਤੋਂ ਵਰਨਮਾਲਾ ਪੜਹਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। 
ਹਿਹਿਆਰਥੀਆਂ ਿੀ ਸਮਲੂੀਅਤ: ' ਘ ' ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅੱਖਰ ਨੂੂੰ  ਕੀ ਕਚਹਣਾ ਹੈ?  
     ਵਰਨਮਾਲਾ ਚਵੱਿ ਚਕੂੰ ਨੇ ਅੱਖਰ ਹਨ? 

ਹਿਹਿਆਰਥੀਆਂ ਿੀ ਪੜਚੋਲ ਤੇ ਸੱਪਸ਼ਟੀਕਰਨ: ਚਵਚਦਆਰਥੀਆ ਂਦ ੇਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ  
       ਸਵਾਲ ਪੱੁਛ-ੇਜਾਣਗੇ: 
       ' ਮਛਲੀ ਚਕਸ ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? 

       ਤਸਵੀਰਾਂ ਦ ੇਸਾਹਮਣੇ ਅੱਖਰ ਚਲਖੋ? (ੳ-ਲ)  
       ਚਕਸ ਭਾਸ਼ਾ ਚਵੱਿ ਹੈ? 

ਕਲਾਤਮਕ ਹਕਿਆਿਾਂ:     ਜਮਾਤ ਚਵੱਿ ਵਰਨਮਾਲਾ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧੀ ਚਕਿਆਵਾਂ  
       ਕਰਵਾਈਆ ਂਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਵਾਂ ਕ ੇ 
       ਰੂੰਗ ਭਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। 
ਿੁਿਰਾਈ: ਵਰਨਮਾਲਾ ਚਵੱਿ ਖਾਲੀ ਖਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇ ਵਰਨਮਾਲਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।  
  ਜੁਬਾਨੀ ਸੁਚਣਆ ਜਾਵੇਗਾ। 
ਘਰ ਿਾ ਕੰਮ: ਜਮਾਤ ਚਵਿ ਕੀਤਾ ਕੂੰਮ ਘਰ ਤੋਂ ਦੁਹਰਾਉਣ ਲਈ ਚਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
ਮੁਲਾਕਣ: ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੂੰ  ਸਾਰੀ ਵਰਨਮਾਲਾ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਅੱਖਰ ਚਲਖਣੇ  
  ਚਸੱਖ ਜਾਣਗੇ।  
 



ਜਮਾਤ: ਪਹਿਲੀ  
ਹਿਸ਼ਾ: ਿਰਨਮਾਲਾ 
ਹਿਨਾਂ ਿੀ ਹਿਣਤੀ : 12 ਹਿਨ 

ਉਿਸ਼ੇ:  ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੂੰ  ਵਰਨਮਾਲਾ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਪਚਹਿਾਣ ਚਸਖਾਉਣਾ। ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਸੂੰ ਬੂੰ ਚਧਤ ਤਸਵੀਰਾਂ 
ਦੇ ਨਾਂ ਚਸਖਾਉਣਾ। 
ਪੂਰਿ ਹਿਆਨ ਿੀ ਪਰਖ: ਬੱਚਿਆ ਂਤੋਂ ਵਰਨਮਾਲਾ ਸਣੁੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪੱੁਛ ੇਜਾਣਗੇ। 
ਤਕਨੀਕੀ ਯੰਤਰ: Zoom, ਤਸਵੀਰਾ, ਵੀਡੀਓ, ਸਮਾਰਟ ਬੋਰਡ  
ਸਿਾਇਕ ਸੱਮਿਰੀ:  ਪੁਸਤਕ, ਿਾਕ, ਝਾੜਨਾ, ਬੱਲੈਕ- ਬੋਰਡ , link 

ਹਿਸ਼ਾ ਸੱਮਿਰੀ:  ਬੱਚਿਆ ਂਤੋਂ ੳ-ਲ਼ ਤੱਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦ ੇਨਾਂ, ਸਹੀ ਅੱਖਰ ਤੇ ਗੋਲਾ ਲਗਾਓ, ਸਹੀ 
ਚਮਲਾਨ ਕਰੋ, ਚਲਖੇ ਅੱਖਰ ਦ ੇਅੱਗੇ, ਚਪੱਛ ੇਅਤ ੇਚਵਿਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅੱਖਰ ਚਲਖੋ, ਲਾਈਨ ਸਹੀ ਕਰਕ ੇ
ਚਲਖੋ ਨੂੂੰ  ਚਵਸ਼ਾ ਸੱਮਗਰੀ ਚਵੱਿ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
ਪੜਾਉਣ ਿਾ ਢੰਿ : ਤਸਵੀਰਾਂ ਚਦਖਾ ਕੇ ਹਰੇਕ ਬੱਿੇ ਨੂੂੰ  ਵਰਨਮਾਲਾ ਪੜਹਨ ਲਈ ਚਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
ਹਿਹਿਆਰਥੀਆਂ ਿੀ ਸਮਲੂੀਅਤ: ' ਤ ' ਅੱਖਰ ਵਾਲੀ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? 'ਸ਼' ਕੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ? 

ਹਿਹਿਆਰਥੀਆਂ ਿੀ ਪੜਚੋਲ ਤੇ ਸੱਪਸ਼ਟੀਕਰਨ: ਤੁਸੀ ਸਾਰੇ ਆਪਣ ੇਆਪਣ ੇਨਾਂ ਦਾ ਪਚਹਲਾ ਅੱਖਰ 
ਚਲਖੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਚਧਆਪਕ ਦਾ ਨਾਂ ਚਕਸ ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਸ਼ਰੂੁ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ? 

ਕਲਾਤਮਕ ਹਕਿਆਿਾਂ:     ਤਸਵੀਰ ਬਣਵਾ ਕ ੇਉਹਨਾਂ ਚਵੱਿ ਰੂੰਗ ਭਰੇ 
ਜਾਣਗੇ। ਅੱਖੜ ਚਲਖਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। 
ਿੁਿਰਾਈ: ਸਾਰੀ ਵਰਨਮਾਲਾ ਨੂੂੰ  ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਜੁਬਾਨੀ ਸੁਚਣਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੁੱ ਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 
ਚਲਖਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।  
ਘਰ ਿਾ ਕੰਮ: ਜਮਾਤ ਚਵਿ ਕੀਤਾ ਕੂੰਮ ਘਰ ਤੋਂ ਦੁਹਰਾਉਣ ਲਈ ਚਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
ਮੁਲਾਕਣ: ਬੱਚਿਆ ਂਨੂੂੰ  ਵਰਨਮਾਲਾ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਰਨਮਾਲਾ ਦਾ ਟੈਸਟ ਚਲਆ ਜਾਵਗੇਾ।  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ਜਮਾਤ: ਪਹਿਲੀ  
ਹਿਸ਼ਾ: ਮੁਕਤਾ ਿੋ ਅੱਖਰਾ  
ਹਿਨਾਂ ਿੀ ਹਿਣਤੀ : 15 ਹਿਨ 

ਉਿਸ਼ੇ:  ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੂੰ  ਦ ੋਅੱਖਰਾਂ ਨੂੂੰ  ਜੋੜ ਕ ੇਨਵੇਂ-2 ਸ਼ਬਦ ਚਸਖਾਉਣਾ। 
ਪੂਰਿ ਹਿਆਨ ਿੀ ਪਰਖ: ਬੱਚਿਆ ਂਤੋਂ ਵਰਨਮਾਲਾ ਸਣੁੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤ ੇਦ ੋਅੱਖਰ ਜੋੜ ਕ ੇਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ 
ਬੋਲਣਾ ਚਸਖਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। 
ਤਕਨੀਕੀ ਯੰਤਰ: Zoom, ਤਸਵੀਰਾ, ਵੀਡੀਓ, ਸਮਾਰਟ ਬੋਰਡ  
ਸਿਾਇਕ ਸੱਮਿਰੀ:  ਪੁਸਤਕ, ਿਾਕ, ਝਾੜਨਾ, ਬੱਲੈਕ- ਬੋਰਡ , link 

ਹਿਸ਼ਾ ਸੱਮਿਰੀ:  ਮੁਕਤਾ ਦੋ ਅੱਖਰੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਚਵੱਿ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ, ਸ਼ਬਦ ਰਿਨਾ, ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਕ ੇਨਾਂ 
ਚਲਖੋ, ਖਾਲੀ ਥਾਂਵਾ ਭਰੋ ਆਚਦ ਨੂੂੰ  ਚਵਸ਼ਾ ਸੱਮਗਰੀ ਚਵੱਿ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 
ਸ਼ਬਦ ਚਲਖਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। 
ਪੜਾਉਣ ਿਾ ਢੰਿ : ਜਮਾਤ ਚਵੱਿ ਦੋ ਅੱਖਰੀ ਸ਼ਬਦ ਤਸਵੀਰਾਂ ਚਦਖਾ ਕ ੇਪੜਹੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ 
ਸਾਰੇ ਚਵਚਦਆਰਥੀਆੂੰ  ਤੋਂ ਪੜਹਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 
ਹਿਹਿਆਰਥੀਆਂ ਿੀ ਸਮਲੂੀਅਤ: ਭ + ਰ = ਕੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ? 

     ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੂੰ  ਚਕਵੇਂ ਚਲਖਣਾ ਹੈ ? 

 ਹਿਹਿਆਰਥੀਆ ਂਿੀ ਪੜਚੋਲ ਤੇ ਸੱਪਸ਼ਟੀਕਰਨ: ਚਵਚਦਆਰਥੀਆ ਂਦ ੇਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ 
ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੱੁਚਛਆ ਜਾਵੇਗਾ । ਹੇਠਾਂ ਚਦੱਤੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਚਲਖੋ: 
ਹ + ਸ = ........., ਮ +ਤ = .............., ਦ +ਸ = ............. 
ਕਲਾਤਮਕ ਹਕਿਆਿਾਂ: ਮੁਕਤਾਂ ਦੋ ਅੱਖਰੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀਆ ਂਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਚਲਖਵਾਏ 
ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਚਵੱਿ ਰੂੰਗ ਭਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। 
ਿੁਿਰਾਈ: ਚਵਚਦਆਰਥੀਆ ਂਤੋਂ ਛਟੋਾ ਚਜਹਾ ਟੈਸਟ ਚਲਆ ਜਾਏਗਾ। ਚਜਵੇਂ  ਘ +ਰ ........... ,  
ਤ +ਰ = ..........., ਹ+ਲ = ............... 
ਘਰ ਿਾ ਕੰਮ: ਜਮਾਤ ਚਵਿ ਕੀਤਾ ਕੂੰਮ ਘਰ ਤੋਂ ਦੁਹਰਾਉਣ ਲਈ ਚਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
ਮੁਲਾਕਣ: ਬੱਿੇ ਮੁਕਤਾ ਦ ੇਅੱਖਰੀ ਸ਼ਬਦ ਚਲਖਣੇ ਚਸੱਖ ਜਾਣਗੇ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੂੰ  ਜੋੜਨਾ ਆ 
ਜਾਵੇਗ। 
  
 
 
 
 
 



ਜਮਾਤ: ਪਹਿਲੀ  
ਹਿਸ਼ਾ: ਮੁਕਤਾ ਿੋ ਅੱਖਰੀ  
ਹਿਨਾਂ ਿੀ ਹਿਣਤੀ : 16 ਹਿਨ 

ਉਿਸ਼ੇ:  ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੂੰ  ਦ ੋਅੱਖਰਾਂ ਨੂੂੰ  ਜੋੜ ਕ ੇਨਵੇਂ-2 ਸ਼ਬਦ ਬਨਾਉਣ ੇਚਸਖਾਉਣਾ। 
ਪੂਰਿ ਹਿਆਨ ਿੀ ਪਰਖ: ਬੱਚਿਆ ਂਤੋਂ ਚਸਖਾਏ ਗਏ ਦੋ ਅੱਖਰੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ੇਜਾਣਗੇ। 
ਤਕਨੀਕੀ ਯੰਤਰ: Zoom, ਤਸਵੀਰਾ, ਵੀਡੀਓ, ਸਮਾਰਟ ਬੋਰਡ  
ਸਿਾਇਕ ਸੱਮਿਰੀ:  ਪੁਸਤਕ, ਿਾਕ, ਝਾੜਨਾ, ਬੱਲੈਕ- ਬੋਰਡ , link 

ਹਿਸ਼ਾ ਸੱਮਿਰੀ:  ਮੁਕਤਾ ਦੋ ਅੱਖਰੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਸਬਦਾਂ ਚਵੱਿ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਸ਼ਬਦ ਰਿਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ 
ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਗੋਲਾ ਲਗਾਓ, ਸ਼ਬਦ ਪੂਰੇ ਕਰੋ, ਸਹੀ ਚਮਲਾਨ ਕਰ ੋਆਚਦ ਨੂੂੰ  ਚਵਸ਼ਾ ਸੱਮਗਰੀ ਚਵੱਿ ਸ਼ਾਮਲ 
ਕੀਤਾ ਚਗਆ ਹੈ। 
ਪੜਾਉਣ ਿਾ ਢੰਿ : ਦੋ ਅੱਖਰੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੂੰ  ਚਕਤਾਬ ਚਵਿੋਂ ਪੜਹਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਵਾਰੀ-2 ਚਵਚਦਆਰਥੀ 
ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜਹਨਗੇ। ਚਿਰ ਚਵਚਡਓ ਚਦਖਾਈ ਜਾਵਗੇੀ। 
ਹਿਹਿਆਰਥੀਆਂ ਿੀ ਸਮਲੂੀਅਤ: ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਚਕਸ ਦੀ ਹ?ੈ ਚਕਹੜ ੇਅੱਖਰ ਜੋੜ ਤੋਂ 'ਤਰ' ਸ਼ਬਦ 
ਬਣਦਾ ਹੈ।  
 ਹਿਹਿਆਰਥੀਆ ਂਿੀ ਪੜਚੋਲ ਤੇ ਸੱਪਸ਼ਟੀਕਰਨ: ਸਵਾਲਾਂ ਦ ੇਜਵਾਬ ਦ ੇਕ ੇਬੱਚਿਆ ਂਨੂੂੰ  ਚਕਹਾ ਜਾਏਗਾ 
ਚਕ ਦਸੋਂ: ਸ਼ਬਦ ਚਕਵੇ ਪੂਰੇ ਕਰੋਗੇ? 

ਟ + ........= .........,  ਿ +ਲ = ..............,   ......... +ਲ = ............. 
ਕਲਾਤਮਕ ਹਕਿਆਿਾਂ: ਬੱਚਿਆਂਵ ਨੂੂੰ  ਤਸਵੀਰਾਂ ਚਦਖਾ ਕ ੇਉਨਾਂ ਚਵਿ ੋਦੋ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਨਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣ 
ਵਾਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਚਲਖਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਚਜਵੇਂ ਹਲ, ਤਰ, ਜਲ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਚਵੱਿ ਰੂੰਗ ਭਰੇ ਜਾਣਗੇ। 
ਿੁਿਰਾਈ: ਬੱਚਿਆ ਂਨੂੂੰ  ਤਸਵੀਰਾਂ ਚਦਖਾ ਕੇ ਨਾਂ ਚਲਖਣ ਦਾ ਟਸੈਟ ਚਲਆ ਜਾਏਗਾ। ਗਲਤ ਸ਼ਬਦ ਚਲਖ 
ਕੇ ਸਹੀ ਚਲਖਣ ਲਈ ਚਕਹਾ ਜਾਏਗਾ। ਚਜਵੇਂ ਬਟ = ........   ਰਘ = ........... , ਰਪ = ........... 
ਘਰ ਿਾ ਕੰਮ: ਜਮਾਤ ਚਵਿ ਕੀਤਾ ਕੂੰਮ ਘਰ ਤੋਂ ਦੁਹਰਾਉਣ ਲਈ ਚਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
ਮੁਲਾਕਣ: ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਸਾਰੇ ਚਵਚਦਆਰਥੀ ਮਕੁਤਾ ਦੋ ਅੱਖਰੀ ਸ਼ਬਦ ਚਲਖਣੇ ਤ ੇਬੋਲਣ ੇਚਸੱਖ ਜਾਣਗੇ। 
 
 
 
 
 
 
 
 



ਜਮਾਤ: ਪਹਿਲੀ  
ਹਿਸ਼ਾ: ਮੁਕਤਾ ਹਤੰਨ ਅੱਖਰੀ  
ਹਿਨਾਂ ਿੀ ਹਿਣਤੀ :  
ਉਿਸ਼ੇ:  ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੂੰ  ਚਤੂੰ ਨ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੂੰ  ਜੋੜ ਕੇ ਨਵੇਂ-2 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਉਿਾਰਨਾ ਅਤ ੇਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਚਲਖਣਾ 
ਚਸਖਾਉਣਾ। 
ਪੂਰਿ ਹਿਆਨ ਿੀ ਪਰਖ: ਬੱਚਿਆ ਂਤੋਂ ਮਕੁਤਾ ਚਤੂੰਨ ਅੱਖਰੀ ਸ਼ਬਦ ਪੱੁਛ ੇਜਾਣਗੇ। 
ਤਕਨੀਕੀ ਯੰਤਰ: Zoom, ਤਸਵੀਰਾ, ਵੀਡੀਓ, ਸਮਾਰਟ ਬੋਰਡ  
ਸਿਾਇਕ ਸੱਮਿਰੀ:  ਪੁਸਤਕ, ਿਾਕ, ਝਾੜਨਾ, ਬੱਲੈਕ- ਬੋਰਡ , link 

ਹਿਸ਼ਾ ਸੱਮਿਰੀ:  ਮੁਕਤਾ ਚਤੂੰ ਨ ਅੱਖਰੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਚਵੱਿ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਸ਼ਬਦ ਰਿਨਾ, ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਕੇ 
ਸ਼ਬਦ ਚਲਖੋ, ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਭਰੋ ਨੂੂੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੂੰ  ਤਸਵੀਰਾਂ ਚਦਖਾ ਕ ੇਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ 
ਪਚਹਿਾਣ ਕਰਾਈ ਜਾਏਗੀ। 
ਪੜਾਉਣ ਿਾ ਢੰਿ : ਬੱਚਿਆ ਂਨੂੂੰ  ਚਕਤਾਬ ਚਵੱਿੋਂ ਚਤੂੰ ਨ ਅੱਖਰੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜਹਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਚਿਰ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ 
ਸਾਰੇ ਚਵਚਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਪੜਹਨ ਲਈ ਚਕਹਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਮਰਾਟ ਬੋਰਡ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਚਦਖਾਈ ਜਾਏਗੀ। 
ਹਿਹਿਆਰਥੀਆਂ ਿੀ ਸਮਲੂੀਅਤ:  1) ਭ+ਵ+ਨ ਨੂੂੰ  ਜੋੜ ਕ ੇਚਕਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਬਣੇਗਾ?  
     2) ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੂੰ  ਚਕਵੇਂ ਚਲਖਾਗੇ? 

ਹਿਹਿਆਰਥੀਆਂ ਿੀ ਪੜਚੋਲ ਤੇ ਸੱਪਸ਼ਟੀਕਰਨ: ਚਵਚਦਆਰਥੀਆ ਂਦ ੇਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ 
ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਚਲਖਣ ਲਈ ਕਹੇ ਜਾਣਗੇ ਚਜਵੇਂ - ਕ + ਮ+ ਲ = ........, ਬ+ਲ+ਬ = ....... 
ਕਲਾਤਮਕ ਹਕਿਆਿਾਂ: ਮੁਕਤਾ ਚਤੂੰ ਨ ਅੱਖਰੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਸੂੰਬੂੰ ਧਤ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦ ੇਨਾਂ 
ਚਲਖਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਚਵੱਿ ਰੂੰਗ ਭਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। 
ਿੁਿਰਾਈ: ਿੁਿਰਾਈ ਹਿੱਚ ਹਿਹਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਜੁਬਾਨੀ ਟਸੈਟ ਹਲਆ ਜਾਏਿਾ ਅਤੇ ਸ਼ਬਿ 
ਹਲਖਣ ਲਈ ਹਿੱਤੇ ਜਾਣਿੇ ਹਜਿੇਂ - ਮਟਰ, ਬਲਿ, ਕਮਲ, ਭਿਨ। 

ਘਰ ਿਾ ਕੰਮ: ਜਮਾਤ ਚਵੱਿ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਕੂੰ ਮ ਘਰ ਤੋਂ ਦੁਹਰਾਉਣ ਲਈ ਚਦੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। 
ਮੁਲਾਕਣ: ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਬੱਿ ੇਚਤੂੰਨ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੂੰ  ਜੋੜ ਕ ੇਸ਼ਬਦ ਬਣਾਉਣ ੇਚਸੱਖ ਜਾਣਗੇ।  
 
 
 
 
 
 
 
 



ਜਮਾਤ: ਪਹਿਲੀ  
ਹਿਸ਼ਾ: ਮੁਕਤਾ ਹਤੰਨ ਅੱਖਰੀ ਸ਼ਬਿ 

ਹਿਨਾਂ ਿੀ ਹਿਣਤੀ :  
ਉਿਸ਼ੇ:  ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੂੰ  ਚਤੂੰ ਨ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੂੰ  ਜੋੜ ਕੇ ਨਵੇਂ-2 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਉਿਾਰਨਾ ਅਤ ੇਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ 
ਉਿਾਰਨ ਕਰਨ ਚਸਖਾਉਣਾ ਹੈ। 
ਪੂਰਿ ਹਿਆਨ ਿੀ ਪਰਖ: ਬੱਚਿਆ ਂਤੋਂ ਮਕੁਤਾ ਚਤੂੰਨ ਅੱਖਰੀ ਸ਼ਬਦ ਪੱੁਛ ੇਜਾਣਗੇ। 
ਤਕਨੀਕੀ ਯੰਤਰ: Zoom, ਤਸਵੀਰਾ, ਵੀਡੀਓ, ਸਮਾਰਟ ਬੋਰਡ  
ਸਿਾਇਕ ਸੱਮਿਰੀ:  ਪੁਸਤਕ, ਿਾਕ, ਝਾੜਨਾ, ਬੱਲੈਕ- ਬੋਰਡ , link 

ਹਿਸ਼ਾ ਸੱਮਿਰੀ:  ਮੁਕਤਾ ਚਤੂੰ ਨ ਅੱਖਰੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਚਵੱਿ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਸ਼ਬਦ ਰਿਨਾ, ਉਲਟੇ ਸ਼ਬਦ ਸਹੀ 
ਕਰਕੇ ਚਲਖੋ, ਸਹੀ ਚਮਲਾਨ ਕਰੋ, ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਭਰੋ, ਵਾਕ ਸਹੀ ਕਰਕ ੇਚਲਖੋ, ਸਹੀ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਗੋਲਾ 
ਲਗਾਓ ਨੂੂੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। 
ਪੜਾਉਣ ਿਾ ਢੰਿ : ਬੱਚਿਆ ਂਨੂੂੰ  ਚਕਤਾਬ ਚਵੱਿੋਂ ਚਤੂੰ ਨ ਅੱਖਰੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜਹਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਚਿਰ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ 
ਸਾਰੇ ਚਵਚਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਪੜਹਨ ਲਈ ਚਕਹਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਮਰਾਟ ਬੋਰਡ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਚਦਖਾਈ ਜਾਏਗੀ। 
ਹਿਹਿਆਰਥੀਆਂ ਿੀ ਸਮਲੂੀਅਤ:  1. ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਚਕਸ ਦੀ ਹੈ? 

     2. ਇਸ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਤ ੇਕੀ ਚਲਖਣਾ ਹੈ? 

ਹਿਹਿਆਰਥੀਆਂ ਿੀ ਪੜਚੋਲ ਤੇ ਸੱਪਸ਼ਟੀਕਰਨ: ਬੱਚਿਆ ਂਨੂੂੰ  ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਚਦੱਤ ੇ
ਜਾਣਗੇ। ਚਿਰ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਭਰਨ ਲਈ ਚਕਹਾ ਜਾਏਗਾ ਚਜਵੇਂ - ਮ..... ਰ, ਕ....... ਲ, ਿਤ........। 
ਕਲਾਤਮਕ ਹਕਿਆਿਾਂ: ਬੱਚਿਆ ਂਤੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਵਾ ਕ ੇਉਹਨਾਂ ਚਵੱਿ ਰੂੰਗ ਭਰਨ ਲਈ ਚਕਹਾ ਜਾਏਗਾ। 
ਿੁਿਰਾਈ: ਦੁਹਰਾਈ ਚਵੱਿ ਚਵਚਦਆਰਥੀਆ ਂਤੋਂ ਟਸੈਟ ਚਲਆ ਜਾਏਗਾ ਅਤ ੇਵਾਕ ਪੂਰੇ ਕਰੋ- ਰਮਨ-  
ਢਕ , ਗਗਨ ................. ਪਟਰ ਮਤ ਕਰਨ। 
ਘਰ ਿਾ ਕੰਮ: ਜਮਾਤ ਚਵੱਿ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਕੂੰ ਮ ਘਰ ਤੋਂ ਦੁਹਰਾਉਣ ਲਈ ਚਦੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। 
ਮੁਲਾਕਣ: ਬੱਿੇ ਚਤੂੰ ਨ ਅੱਖਰੀ ਸ਼ਬਦ ਬਨਾਉਣੇ ਚਸੱਖ ਜਾਣਗੇ। ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਬੋਲ ਚਲਖਤ ਦਾ ਟੈਸਟ ਚਲਆ 
ਜਾਏਗਾ।  
 
 
 
 
 

 
 


