
ਜਮਾਤ: ਚੌਥੀ 

ftPkL^ ਨੰਨ ਮੁੰ ਨ ਬੱਚ ੇ (eftsk) 

T[d/P  ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਗਣੁ  ਦਾ ਿਬਆਨ ਕਰਕੇ ਬਚਪਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੰੂ ਦਰਸਾ ਣਾ। 

g{ot frnkB dh goy   ਅਿਧਆਪਕ ਦੁਆਰਾ ਪਾਠ ਸੰਬੰਧੀ ਪਸ਼ਨ ਪੱੁਛ ੇਜਾਣਗੇ। 

    1. ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਬਚਪਨ ਦੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਯਾਦ ਹੈ? 

    2. ਤਸੁ  ਬਚਪਨ ਿਵੱਚ ਿਕਹੜੀਆ ਂਖੇਡ  ਖੇਡਦੇ ਸੀ? 
seBheh :zso  Zoom, s;thoK, thvhU, ;wkoN p'ov 
;jkfJe ;wZroh g[;se, uke, MkVBk, pb?e ^ p'ov  (https://youtu.be /mxoi13Bj2EK) 

ftPk ;wZroh  fJ; ਪਾਠ ਿਵੱਚ ਛੋਟ-ੇਛੋਟੇ ਬੱਿਚਆ ਂਬਾਰੇ ਦੱਿਸਆ ਂਿਗਆ ਹੈ । ਿਕ ਿਕਵ ਬੱਚੇ 

ਤੋਤਲੀ    ਬੋਲੀ ਬਲੋਦ ੇਅਤ ੇਿਦਲ ਦ ੇਸਾਫ਼ ਸਭ ਨੰੂ ਿਪਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਉਹਨ  ਨੰੂ 

ਕੋਈ    ਿਜੱਧਰ ਮੋੜਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਪਰ ਹੀ ਮੂੜਦ ੇਹਨ। ਬੱਿਚਆਂ ਦੀਆ ਂਿਕਲਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ 

   ਿਵਹੜੇ ਿਵੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆ ਦਾ। 

gVQkT[D dk Yzr ਇਸ ਿਵੱਚ ਅਿਧਆਪਕਾ ਪਾਠ ਨੰੂ ਪੜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂਨੰੂ ਪਾਠ 

   ਨੰੂ ਪੜਨ ਲਈ ਕਹੇਗੀ। ਅਿਧਆਪਕਾ ਦੁਆਰਾ ਔਥੇ ਸ਼ਬਦ, ਸ਼ਬਦ ਅਰਥ ਅਤ ੇ

   ਅਿਭਆਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

ftfdnkoEhnK dh Pw{bhns   ਬੱਿਚਆਂ ਨ ਕਿਵਤਾ ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਸੁਿਣਆ। ਅਿਧਆਪਕਾ ਨ ਬੱਿਚਆ ਂਨੰੂ 

     ਿਵੱਚ ਪਸ਼ਨ ਪੱੁਛੇ ਅਤੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨ ਤਰ ਦੇਵ ਹੋਵਗੇ। ਬੱਿਚਆਂ ਨ ਵੀ  

     ਅਿਧਆਪਕ  ਤ ਆਪਣੇ ਸੰੁਕੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਸ਼ਨ ਪੱੁਛ।ੇ 

gVu'b ns/ ;gZPNheoB  ਅਿਧਆਪਕਾ ਨ ਬਿਚਆਂ ਤ ਪਸ਼ਨ ਪੱੁਛੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨ ਤਰ ਿਦੱਤੇ। ਅਿਧਆਪਕਾ 

ਨ ਵੀ    ਬੱਿਚਆ ਂਦ ੇਪਸ਼ਨ  ਦ ੇ ਤਰ ਿਦੱਤ।ੇ 

ebkswe fefonktK   ਚੰਗੇ ਗੁਣਾ ਦਾ ਚਾਰਟ ਬਣਵਾਇਆਂ ਜਾਵੇਗਾ। 

d[jokJh    ਅਿਧਆਪਕ  ਦੁਆਰਾ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਵਾਕ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਥਾਵ  ਿਦੱਤੀਆ ਂ

ਜਾਣਗੀਆਂ।     ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਸ਼ਬਦ  ਦੇ ਅਰਥ ਿਲਖਣ ਲਈ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣਗ।ੇ 

xo dk ezw    ਅਿਧਆਪਕਾ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਕਿਵਤਾ ਜੁਬਾਨੀ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੇਗੀ। 

w[ZbKeD    ਅਿਧਆਪਕਾ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਤ ਪਸ਼ਨ ਪੱੁਛੇਗੀ । ‘ ਥੋੜੇ’ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ 

ਦੱਸੋ। ਬੱਚੇ     ਆਪਣੇ ਬੋਲ  ਿਵੱਚ ਕੀ ਘੋਲਦੇ ਹਨ। 
 

 
 
 
 
 



ਜਮਾਤ: ਚੌਥੀ 

ਿਵਸ਼ਾ: ਪਸ਼ੌਿਟਕ ਭੋਜਨ 

ਿਦਨ  ਦੀ ਿਗਣਤੀ : 6 ਿਦਨ 

ਉਦੇਸ਼:  ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਬਜ਼ਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾ ਖਾਣ ਦੀ ਥ  ਘਰ ਦਾ ਬਿਣਆ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਲਈ ਪੇਿਰਤ ਕਰਨ ਦਾ 

ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। 

ਪੂਰਵ ਿਗਆਨ ਦੀ ਪਰਖ: ਅਿਧਆਪਕਾ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਪਾਠ ਸੰਬੰਧੀ ਪਸ਼ਨ ਪੱੁਛੇਗੀ। 

    1) ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਕਹੜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਪਸੰਦ ਹੈ? 

    2) ਕੀ ਤਸੁ  ਕਦ ੇਬਜ਼ਾਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ ਹੈ? 

ਤਕਨੀਕੀ ਯੰਤਰ: Zoom, ਤਸਵੀਰਾ, ਵੀਡੀਓ, ਸਮਾਰਟ ਬੋਰਡ  

ਸਹਾਇਕ ਸੱਮਗਰੀ:  ਪੁਸਤਕ, ਚਾਕ, ਝਾੜਨਾ, ਬੱਲੈਕ- ਬੋਰਡ , link 

ਿਵਸ਼ਾ ਸੱਮਗਰੀ:  ਇਸ ਪਾਠ ਿਵੱਚ ਿਪੰਕੂ ਨਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੇਟ ਿਵੱਚ ਦਰਦ ਦੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨ ਤੇ 

ਉਸਨੰੂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਿਲਜਾਇਆ ਿਗਆ। ਡਾਕਟਰ ਨ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਉਸਦੇ ਪੇਟ ਿਵੱਚ ਦਰਦ ਉਸਦੀਆਂ 

ਗਲਤ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤ  ਕਰਕ ੇਹੋਈ ਹੈ। 

ਪੜਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ : ਇਸ ਿਵੱਚ ਅਿਧਆਪਕਾ ਪਾਠ ਨੰੂ ਪੜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂਨੰੂ ਪਾਠ 

ਨੰੂ ਪੜਨ ਲਈ ਕਹੇਗੀ। ਅਿਧਆਪਕਾ ਦੁਆਰਾ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦ, ਸ਼ਬਦ ਅਰਥ ਅਤ ੇਅਿਭਆਸ ਕਰਵਾਇਆ 

ਜਾਵੇਗਾ। 

ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਮੂਲੀਅਤ: ਬੱਿਚਆ ਂਨ ਪਾਠ ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਸੁਿਣਆ। ਅਿਧਆਪਕ  ਨ 

ਬੱਿਚਆ ਂਨੰੂ ਿਵੱਚ-ਿਵੱਚ ਪਸ਼ਨ ਪੱੁਛ ੇਿਜੰਨ  ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨ ਤਰ ਲਈ ਅਿਧਆਪਕ  ਤ ਪਸ਼ਨ ਪੱੁਛੇ।  

ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਤੇ ਸੱਪਸ਼ਟੀਕਰਨ: ਅਿਧਆਪਕਾ ਨ ਬੱਿਚਆ ਂਤ ਪਸ਼ਨ ਪੱੁਛ ੇਬੱਿਚਆਂ ਨ 

ਤਰ ਿਦੱਤੇ। ਅਿਧਆਪਕਾ ਨ ਵੀ ਬੱਿਚਆ ਂਦੇ ਪਸ਼ਨ  ਦ ੇ ਤਰ ਿਦੱਤੇ। 

ਕਲਾਤਮਕ ਿਕਆਵ :  ਫਲ ਅਤ ੇਸਬਜ਼ੀਆ ਂਚਾਰਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਦੁਹਰਾਈ: ਅਿਧਆਪਕਾ ਦਆੁਰਾ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਵਾਕ ਬਣਾਓ ਅਤ ੇਖਾਲੀ ਥਾਵ  ਿਦੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 

ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ: ਅਿਧਆਪਕਾ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਬਹੁ ਿਵਕਲਪੀ ਪਸ਼ਨ  ਦ ੇ ਤਰ ਿਲਖਣ ਲਈ ਕਹੇਗੀ। 

ਮੁਲਾਕਣ: ਅਿਧਆਪਕਾ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਤ ਪਸ਼ਨ ਪੱੁਛੇਗੀ। 

  1. ਮੰਮੀ ਨ ਿਪੰਕੂ ਬਾਰ ਿਕਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ? 

  2. ਿਪੰਕ ੂਕੰਟੀਨ ਤ ਿਕਹੜੀਆ ਂਚੀਜ  ਲੈ ਕੇ ਖਾਦਾ ਸੀ।  

 
 



ਜਮਾਤ: ਚੌਥੀ 

ਿਵਸ਼ਾ: ਿਲੰਗ ਬਦਲੋ, ਵਚਨ ਬਦਲੋ 

ਿਦਨ  ਦੀ ਿਗਣਤੀ : 2 ਿਦਨ 

ਉਦੇਸ਼:  ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਿਵਆਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ। 

ਪੂਰਵ ਿਗਆਨ ਦੀ ਪਰਖ: ਅਿਧਆਪਕਾ ਦਆੁਰਾ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਿਵਸੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਝ ਪਸ਼ਨ ਪੱੁਛੇ ਜਾਣਗੇ। 

1. ਮਾਤਾ ਜੀ ਦ ੇਭਰਾ ਨੰੂ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹਨ? 

2. ਿਕਤਾਬ ਦਾ ਬਹੁ ਵਚਨ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? 

ਤਕਨੀਕੀ ਯੰਤਰ: ਚਾਰਟ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਬੋਰਡ  

ਸਹਾਇਕ ਸੱਮਗਰੀ:  ਪੁਸਤਕ, ਚਾਕ, ਝਾੜਨਾ, ਬੱਲੈਕ- ਬੋਰਡ , link 

ਿਵਸ਼ਾ ਸੱਮਗਰੀ:  ਇਹਨ  ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਿਵੱਚ ਬੱਿਚਆ ਂਨੰੂ ਪੁਿਲੰਗ ਇਸਤਰੀ ਿਲੰਗ, ਇੱਕ ਵਚਨ ਅਤ ੇਬਹੁ-

ਵਚਨ ਿਲਖਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। 

ਪੜਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ : ਇਸ ਿਵੱਚ ਅਿਧਆਪਕਾ ਦੋਵੇ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਬਾਰੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਸਮਝਾਏਗੀ ਅਤ ੇਬੱਿਚਆਂ 

ਨੰੂ ਪੜਨ ਲਈ ਕਹੇਗੀ। ਅਿਧਆਪਕ  ਦੁਆਰਾ ਿਲੰਗ ਬਦਲੋ ਅਤੇ ਵਚਨ ਬਦਲੋ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। 

ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਮੂਲੀਅਤ: ਅਿਧਆਪਕਾ ਦਆੁਰਾ ਸਮਝਾਉਣ ਤ ਬਾਅਦਗ ਬੱਿਚਆਂ ਤ ਪਸ਼ਨ 

ਪੱੁਛੇ ਜਾਣਗੇ ਬੱਚੇ ਪਸ਼ਨ  ਦੇ ਤਰ ਦੇਣਗੇ। ਬੱਚ ੇਵੀ ਅਿਧਆਪਕਾ ਤ ਪਸ਼ਨ ਪੱੁਛਣਗੇ। ਿਜਵ 

1. ਪੁਿਲੰਗ ਦਾ ਉਲਟ ਕੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ? 

2. ਵਚਨ ਿਕੰਨ ਤਰ  ਦੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ? 

ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਤੇ ਸੱਪਸ਼ਟੀਕਰਨ: ਅਿਧਆਪਕਾ ਨ ਵੀ ਬੱਿਚਆਂ ਤ ਪਸ਼ਨ ਪੱੁਛੇ। 

ਅਿਧਆਪਕਾ ਨ ਬੱਿਚਆ ਂਦੁਆਰਾ ਪੱੁਛ ੇਗਏ ਪਸ਼ਨ  ਦੇ ਤਰ ਿਦੱਤੇ।  

ਕਲਾਤਮਕ ਿਕਆਵ :  ਅਿਧਆਪਕਾ ਦਆੁਰਾ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂਨੰੂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ- ਦੁਆਲੇ ਿਵੱਚ ਹਰੇਕ ਿਵਸ਼ੇ 

ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਿਲਖ ਕੇ ਤਸਵੀਰ ਸਮਤੇ ਚਾਰਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ। 

ਦੁਹਰਾਈ: ਅਿਧਆਪਕਾ ਦਆੁਰਾ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਿਵਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣਗ।ੇ 

ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ: ਅਿਧਆਪਕਾ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਿਲੰਗ ਬਦਲੋ ਅਤੇ ਵਚਨ ਬਦਲੋ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੇਗੀ। 

ਮੁਲਾਕਣ: ਅਿਧਆਪਕਾ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਤ ਕੁਝ ਪਸ਼ਨ ਪੱੁਛੇਗੀ। 

  1. ' ਕਬਤੂਰ ' ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤਰੀ ਿਲੰਗ ਕੀ ਹੈ? 

   2. 'ਪਲੇਟ ' ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਬਹੁ ਵਚਨ ਕੀ ਹੈ?  

 
 
 



ਿਵਸ਼ਾ: ਫੇਰੀ ਵਾਲਾ (ਕਿਵਤਾ)  

ਿਦਨ  ਦੀ ਿਗਣਤੀ : 5 ਿਦਨ 

ਉਦੇਸ਼:  ਗਲੀ ਿਵੱਚ ਫੇਰੀ ਵਾਲੇ ਦ ੇਿਖਡੌਣੇ ਵੇਚਣ ਆਉਣ ਦ ੇਿਦਸ਼ ਨੰੂ ਬੱਿਚਆਂ ਨਾਲ ਸ ਝਾ ਕਰਨਾ। 

ਪੂਰਵ ਿਗਆਨ ਦੀ ਪਰਖ: ਅਿਧਆਪਕਾ ਦਆੁਰਾ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਿਵਸੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਝ ਪਸ਼ਨ ਪੱੁਛੇ ਜਾਣਗੇ। 

1. ਕੀ ਤਸੁ  ਕਦੇ ਫੇਰੀ ਵਾਲਾ ਦੇਿਖਆ ਹੈ? 

ਤਕਨੀਕੀ ਯੰਤਰ: ਚਾਰਟ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਬੋਰਡ  

ਸਹਾਇਕ ਸੱਮਗਰੀ:  ਪੁਸਤਕ, ਚਾਕ, ਝਾੜਨਾ, ਬੱਲੈਕ- ਬੋਰਡ , link 

ਿਵਸ਼ਾ ਸੱਮਗਰੀ:  ਇਸ ਪਾਠ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਫੇਰੀ ਵਾਲਾ ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਸੋਹਣੇ-ਸੋਹਣੇ ਿਖਡੌਣ ੇਿਲਆਇਆ ਹੈ। 

ਉਹ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਿਖਡਾਉਿਣਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਕ ੇਆਵਾਜ਼ਾ ਲਗਾ-ਲਗਾ ਕੇ ਬਲੁਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। 

ਪੜਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ : ਇਸ ਿਵੱਚ ਅਿਧਆਪਕਾ ਕਿਵਤਾ ਪੜਾਏਗੀ ਅਤ ੇਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਕਿਵਤਾ 

ਪੜਨ ਲਈ ਕਹੇਗੀ। ਅਿਧਆਪਕਾ ਦਆੁਰਾ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦ, ਸ਼ਬਦ ਅਰਥ ਅਤੇ ਅਿਭਆਸ ਕਰਵਾਇਆ 

ਜਾਵੇਗਾ। 

ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਮੂਲੀਅਤ: ਬੱਿਚਆ ਂਨ ਕਿਵਤਾ ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਸੁਿਣਆ ਅਿਧਆਪਕਾ ਨ 

ਬੱਿਚਆ ਂਨੰੂ ਿਵੱਚ-ਿਵੱਚ ਪਸ਼ਨ ਪੱੁਛ ੇਅਤ ੇਬੱਿਚਆਂ ਨ ਤਰ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਬੱਿਚਆਂ ਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੰੁਕੇ ਦਰੂ 

ਕਰਨ ਲਈ ਅਿਧਆਪਕਾ ਤ ਪਸ਼ਨ ਪੱੁਛੇ। 

ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਤੇ ਸੱਪਸ਼ਟੀਕਰਨ: ਅਿਧਆਪਕਾ ਨ ਬੱਿਚਆ ਂਤ ਪਸ਼ਨ ਪੱੁਛ ੇਿਜਨ  ਦੇ 

ਬੱਿਚਆ ਂਨ ਤਕ ਿਦੱਤ ੇਅਿਧਆਪਕਾ ਨ ਵੀ ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਪਸ਼ਨ  ਦ ੇ ਤਰ ਿਦੱਤੇ।   

ਕਲਾਤਮਕ ਿਕਆਵ :  ਬੱਿਚਆਂ ਤ ਉਹਨ  ਦ ੇਮਨ ਭਾ ਦ ੇਿਖਡੌਣ ੇਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਵਾਈ ਗਈ। 

ਦੁਹਰਾਈ: ਅਿਧਆਪਕਾ ਦਆੁਰਾ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਿਵਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਖਾਲੀ ਥਾਵ  ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਅਰਥ ਿਦੱਤ ੇ

ਜਾਣਗੇ। 

ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ: ਅਿਧਆਪਕਾ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਕਿਵਤਾ ਜੁਬਾਨੀ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੇਗੀ। 

ਮੁਲਾਕਣ: ਅਿਧਆਪਕਾ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਤ ਕੁਝ ਪਸ਼ਨ ਪੱੁਛੇਗੀ। 

  1. ' ਪਹੀਆ ਂ' ਵਾਲੇ ਿਖਡਣੌੇ ਦਾ ਨ  ਕੀ ਸੀ? 

  2. ' ਤਾਲੀ ' ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ। 
 
 
 
 
 
 



ਿਵਸ਼ਾ: ਭੱਪੋ ਚਹੂੀ   

ਿਦਨ  ਦੀ ਿਗਣਤੀ : 5 ਿਦਨ 

ਉਦੇਸ਼:  ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਸਮ ਦੀ ਵੰਡ ਿਸਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤ ੇਮਨ ਲਾ ਕੇ ਪੜਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਿਰਤ ਕਰਨ ਦਾ 

ਯਤਨ ਕਰਨਾ। 

ਪੂਰਵ ਿਗਆਨ ਦੀ ਪਰਖ: ਅਿਧਆਪਕਾ ਬੱਿਚਆ ਨੰੂ ਿਵਸ਼ੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਝ ਪਸ਼ਨ ਪੱੁਛੇਗੀ। 

    1. ਤੁਸ  ਿਕਸ ਸਮ ਖੇਡਦ ੇਹੋ? 

ਤਕਨੀਕੀ ਯੰਤਰ: ਚਾਰਟ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਬੋਰਡ  

ਸਹਾਇਕ ਸੱਮਗਰੀ:  ਪੁਸਤਕ, ਚਾਕ, ਝਾੜਨਾ, ਬੱਲੈਕ- ਬੋਰਡ , link 

ਿਵਸ਼ਾ ਸੱਮਗਰੀ:  ਇਸ ਪਾਠ ਿਵੱਚ ਭੱਪੋ ਨਾਮਕ ਚੂਹੀ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੈਠੀ ਟੀ. ਵੀ. ਦੇਖਦੀ ਰਿਹੰਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ 

ਿਦਨ ਿਕਤਾਬਾ ਵਾਲੇ ਮੇਜ਼ ਨਾਲ ਠਡਾ ਲੱਗਣ ਤ ੇਿਕਤਾਬ ਥੱਲੇ ਿਡੱਗ ਪਈ ਤ  ਜਦ ਉਹ ਿਕਤਾਬ ਨੰੂ ਚੁੱ ਕਣ 

ਲੱਗੀ ਤ  ਿਕਤਾਬ ਨ ਉਸਨੰੂ ਪੜਾਈ ਵੱਲ ਪੇਿਰਤ ਕੀਤਾ। 

ਪੜਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ : ਅਿਧਆਪਕਾ ਪਾਠ ਨੰੂ ਪੜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਪੜਨ ਲਈ ਕਹੇਗੀ। 

ਅਿਧਆਪਕਾ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦ, ਸ਼ਬਦ ਅਰਥ ਅਤ ੇਅਿਭਆਸ ਕਰਵਾਏਗੀ। 

ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਮੂਲੀਅਤ: ਅਿਧਆਪਕਾ ਦਆੁਰਾ ਪੜਾਏ ਗਏ ਪਾਠ ਨੰੂ ਬੱਿਚਆਂ ਨ ਿਧਆਨ 

ਨਾਲ ਸੁਿਣਆਂ। ਅਿਧਆਪਕਾ ਨ ਿਵੱਚ ਿਵੱਚ ਬੱਿਚਆ ਂਤ ਪਸ਼ਨ ਪੱੁਛੇ। ਬੱਚੇ ਨ ਪੱੁਛੇ ਪਸ਼ਨ  ਦ ੇ ਤਰ ਿਦੱਤੇ। 

ਬੱਿਚਆ ਂਨ ਵੀ ਅਿਧਆਪਕਾ ਤ ਪਸ਼ਨ ਪੱੁਛ ਕ ੇਆਪਣੇ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਕੀਤੇ।  

ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਤੇ ਸੱਪਸ਼ਟੀਕਰਨ: ਅਿਧਆਪਕਾ ਨ ਬੱਿਚਆ ਂਤ ਪਸ਼ਨ ਪੱੁਛ ੇਿਜਨ  ਦੇ 

ਬੱਿਚਆ ਂਨ ਤਰ ਿਦੱਤੇ ਅਿਧਆਪਕਾ ਨ ਵੀ ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਪਸ਼ਨ  ਦ ੇ ਤਰ ਿਦੱਤੇ।   

ਕਲਾਤਮਕ ਿਕਆਵ :  ਪਾਠ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਤਸਵੀਰ ਬਣਵਾਈ ਗਈ। 

ਦੁਹਰਾਈ: ਅਿਧਆਪਕਾ ਦਆੁਰਾ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਪਾਠ ਿਵੱਚ ਖਾਲੀ ਥਾਵ  ਅਤੇ ਵਾਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਦੱਤੇ 

ਜਾਣਗੇ। 

ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ: ਅਿਧਆਪਕਾ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਬਹੁ ਿਵਕਲਪੀ ਪਸ਼ਨ ਜੁਬਾਨੀ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੇਗੀ। 

ਮੁਲਾਕਣ: ਅਿਧਆਪਕਾ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਤ ਕੁਝ ਪਸ਼ਨ ਪੱੁਛੇਗੀ। 

  1. ਭੱਪ ੋਨੰੂ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਸੀ? 

  2. ਭੱਪੋ ਨੰੂ ਠਡਾ ਿਕਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਲੱਿਗਆ? 

 
 
 
 



ਿਵਸ਼ਾ: ਮੁਹਾਵਰੇ, ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਬਦ  ਦੀ ਥ  ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ  

ਿਦਨ  ਦੀ ਿਗਣਤੀ : 2 ਿਦਨ 

ਉਦੇਸ਼:  ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਿਵਆਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ। 

ਪੂਰਵ ਿਗਆਨ ਦੀ ਪਰਖ: ਅਿਧਆਪਕਾ ਦਆੁਰਾ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਿਵਸੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਝ ਪਸ਼ਨ ਪੱੁਛੇ ਜਾਣਗੇ। 

1. ਖੇਤੀ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? 

2. ਅਸ  ਆਪਣੀ ਗੱਬ ਪਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਿਕਵੇ ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹ । 

ਤਕਨੀਕੀ ਯੰਤਰ: ਚਾਰਟ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਬੋਰਡ  

ਸਹਾਇਕ ਸੱਮਗਰੀ:  ਪੁਸਤਕ, ਚਾਕ, ਝਾੜਨਾ, ਬੱਲੈਕ- ਬੋਰਡ , link 

ਿਵਸ਼ਾ ਸੱਮਗਰੀ:  ਇਸ ਿਵੱਚ ਬੱਿਚਆ ਂਨੰੂ ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਬਦ  ਦੀ ਥ  ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ, ਮੁਹਾਵਰੇ ਬਾਰੇ ਦੱਿਸਆਂ 

ਜਾਵੇਗਾ। 

ਪੜਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ : ਇਸ ਿਵੱਚ ਅਿਧਆਪਕਾ ਸਾਰੇ ਿਵਿਸਆ ਂਨੰੂ ਪੜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਬੱਿਚਆ ਂਨੰੂ ਪੜਨ ਲਈ 

ਕਹੇਗੀ। ਅਿਧਆਪਕਾ ਦਆੁਰਾ ਮੁਹਾਵਿਰਆਂ ਦੇ ਅਰਥ ਅਤ ੇਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਿਲਖਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।  

ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਮੂਲੀਅਤ: ਅਿਧਆਪਕਾ ਨ ਵੀ ਬੱਿਚਆਂ ਤ ਪਸ਼ਨ ਪੱੁਛੇ। ਅਿਧਆਪਕਾ ਨ 

ਬੱਿਚਆ ਂਦ ੇਪਸ਼ਨ  ਦੇ ਤਰ ਿਦੱਤੇ। 

ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਤੇ ਸੱਪਸ਼ਟੀਕਰਨ: ਅਿਧਆਪਕਾ ਦਆੁਰਾ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂਨੰੂ 

ਮੁਹਾਵਿਰਆਂ ਦਾ ਚਾਰਟ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ। 

ਕਲਾਤਮਕ ਿਕਆਵ :  ਬੱਿਚਆਂ ਤ ਉਹਨ  ਦ ੇਮਨ ਭਾ ਦ ੇਿਖਡੌਣ ੇਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਵਾਈ ਗਈ। 

ਦੁਹਰਾਈ: ਅਿਧਆਪਕਾ ਦਆੁਰਾ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਿਵਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਖਾਲੀ ਥਾਵ  ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਅਰਥ ਿਦੱਤ ੇ

ਜਾਣਗੇ। 

ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ: ਅਿਧਆਪਕਾ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਕਿਵਤਾ ਜੁਬਾਨੀ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੇਗੀ। 

ਮੁਲਾਕਣ: ਅਿਧਆਪਕਾ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਤ ਕੁਝ ਪਸ਼ਨ ਪੱੁਛੇਗੀ। 

  1. ਇੱਕ ਅਨਾਰ................ਿਬਮਾਰ। 

  2. ਕਿਵਤਾ ਿਲਖਣ ਵਾਲਾ। 
 
 
 
 
 
 
 



ਿਵਸ਼ਾ: ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ 

ਿਦਨ  ਦੀ ਿਗਣਤੀ : 5 ਿਦਨ 

ਉਦੇਸ਼:  ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦ ੇਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਘਟਨਾ ਤ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ। 

ਪੂਰਵ ਿਗਆਨ ਦੀ ਪਰਖ: ਅਿਧਆਪਕਾ ਬੱਿਚਆਂ ਤ ਿਵਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਪਸ਼ਨ ਪੱੁਛੇਗੀ। ਿਜਵ- 

1. ਪਿਹਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨ  ਦਸੋ। 

2. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨ ਿਕੰਨੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆ ਂਕੀਤੀਆ। 

ਤਕਨੀਕੀ ਯੰਤਰ: ਚਾਰਟ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਬੋਰਡ  

ਸਹਾਇਕ ਸੱਮਗਰੀ:  ਪੁਸਤਕ, ਚਾਕ, ਝਾੜਨਾ, ਬੱਲੈਕ- ਬੋਰਡ , link 

ਿਵਸ਼ਾ ਸੱਮਗਰੀ:  ਇਸ ਪਾਠ ਿਵੱਚ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ 

ਹੈ। ਜਦ ਗਰੁ ੂਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸੈਦਪੂਰ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਠਿਹਰੇ ਤ  ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਨ ਉਹਨ  ਨੰੂ 

ਰਾਜਭੋਗ ਤੇ ਬਲਾਇਆ ਿਜਸਨੰੂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨ ਖਾਣ ਤ ੋਇਨਕਾਰ ਕਰ ਿਚੱਤਾ ਿਕ ਿਕ ਉਹ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੰੂ 

ਲੁੱ ਟਕਾ ਸੀ। 

ਪੜਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ : ਅਿਧਆਪਕਾ ਪਾਠ ਨੰੂ ਪੜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਪੜਨ ਲਈ ਕਹੇਗੀ। 

ਅਿਧਆਪਕਾ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦ, ਸ਼ਬਦ ਅਰਥ ਅਤ ੇਅਿਭਆਸ ਕਰਵਾਏਗੀ। 

ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਮੂਲੀਅਤ: ਅਿਧਆਪਕਾ ਦਆੁਰਾ ਪੜਾਏ ਗਏ ਪਾਠ ਨੰੂ ਬੱਿਚਆਂ ਨ ਿਧਆਨ 

ਨਾਲ ਸੁਿਣਆ। ਅਿਧਆਪਕਾ ਨ ਿਵੱਚ - ਿਵੱਚ ਬੱਿਚਆਂ ਤ ਪਸ਼ਨ ਪੱੁਛੇ। ਬੱਿਚਆਂ ਨ ਪਸ਼ਨ  ਦ ੇ ਤਰ ਿਦੱਤੇ। 

ਬੱਿਚਆ ਂਨ ਵੀ ਅਿਧਆਪਕਾ ਤ ਪਸ਼ਨ ਪੱੁਛੇ।  

ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਤੇ ਸੱਪਸ਼ਟੀਕਰਨ: ਅਿਧਆਪਕਾ ਨ ਬੱਿਚਆ ਂਤ ਪਸ਼ਨ ਪੱੁਛੇ। ਬੱਿਚਆਂ ਨ 

ਤਰ ਿਦੱਤੇ। ਅਿਧਆਪਕਾ ਨ ਵੀ ਬੱਿਚਆ ਂਦੇ ਮੌਕੇ ਦਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਸ਼ਨ  ਦੇ ਤਰ ਿਦੱਤੇ। 

ਕਲਾਤਮਕ ਿਕਆਵ :  ਸੀ ਗਰੁੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨ  ਦਾ ਚਾਰਟ 

ਬਣਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਦੁਹਰਾਈ: ਅਿਧਆਪਕਾ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਪਾਠ ਿਵੱਚੋ ਖਾਲੀ ਥਾਵ  ਅਤੇ ਵਾਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਹੇਗੀ। 

ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ: ਅਿਧਆਪਕਾ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਸਬਦ  ਦੇ ਅਰਥ ਜ਼ਬੁਾਨੀ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੇਗੀ। 

ਮੁਲਾਕਣ: ਅਿਧਆਪਕਾ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਤ ਕੁਝ ਪਸ਼ਨ ਪੱੁਛੇਗੀ। 

  1. ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ? 

  2. ਹਮੇਸ਼ਾ ਿਕਹੜੀ ਿਕਰਤ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।? 

 
 
 



ਿਵਸ਼ਾ: ਮਹਾਰਾਜੇ ਦਾ ਇੰਨਸਾਫ 

ਿਦਨ  ਦੀ ਿਗਣਤੀ : 5 ਿਦਨ 

ਉਦੇਸ਼:  ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਿਸੰਘ ਦ ੇਜੀਵਨ ਤ ੇਉਹਨ  ਦ ੇਇੰਨਸਾਫ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ। 

ਪੂਰਵ ਿਗਆਨ ਦੀ ਪਰਖ: ਅਿਧਆਪਕਾ ਬੱਿਚਆਂ ਤ ਿਵਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਪਸ਼ਨ ਪੱੁਛੇਗੀ। ਿਜਵ- 

1. ਤੁਸ  ਕਦੇ ਿਕਸ ਰਾਜੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੀ ਹੈ? 

ਤਕਨੀਕੀ ਯੰਤਰ: ਚਾਰਟ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਬੋਰਡ  

ਸਹਾਇਕ ਸੱਮਗਰੀ:  ਪੁਸਤਕ, ਚਾਕ, ਝਾੜਨਾ, ਬੱਲੈਕ- ਬੋਰਡ , link 

ਿਵਸ਼ਾ ਸੱਮਗਰੀ:  ਇਸ ਪਾਠ ਿਵੱਚ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਿਸੰਘ ਦ ੇਜੀਵਨ ਦੀ ਘਟਨਾ 

ਬਾਰੇ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਿਕਵ ਬੇਰੀ ਨੰੂ ਵੱਟੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦਾ ਵੱਟਾ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਿਸਰ ਤੇ ਵੱਿਜਆਂ 

ਜਦ ਿਸਪਾਹੀਆ ਂਨ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਮਹਾਰਾਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤ  ਉਸਨ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਤਰ ਿਦੱਤਾ। 

ਿਜਸਤੋ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਸਨੰੂ ਮੋਹਰ  ਿਦੱਤੀਆਂ।  

ਪੜਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ : ਅਿਧਆਪਕਾ ਪਾਠ ਨੰੂ ਪੜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਪੜਨ ਲਈ ਕਹੇਗੀ। 

ਅਿਧਆਪਕਾ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦ, ਸ਼ਬਦ ਅਰਥ ਅਤ ੇਅਿਭਆਸ ਕਰਵਾਏਗੀ। 

ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਮੂਲੀਅਤ: ਅਿਧਆਪਕਾ ਦਆੁਰਾ ਪੜਾਏ ਗਏ ਪਾਠ ਨੰੂ ਬੱਿਚਆਂ ਨ ਿਧਆਨ 

ਨਾਲ ਸੁਿਣਆ। ਅਿਧਆਪਕਾ ਨ ਿਵੱਚ - ਿਵੱਚ ਬੱਿਚਆਂ ਤ ਪਸ਼ਨ ਪੱੁਛੇ। ਬੱਿਚਆਂ ਨ ਪਸ਼ਨ  ਦ ੇ ਤਰ ਿਦੱਤੇ। 

ਬੱਿਚਆ ਂਨ ਵੀ ਅਿਧਆਪਕਾ ਤ ਪਸ਼ਨ ਪੱੁਛੇ।  

ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਤੇ ਸੱਪਸ਼ਟੀਕਰਨ: ਅਿਧਆਪਕਾ ਨ ਬੱਿਚਆ ਂਤ ਪਸ਼ਨ ਪੱੁਛੇ। ਬੱਿਚਆਂ ਨ 

ਤਰ ਿਦੱਤੇ। ਅਿਧਆਪਕਾ ਨ ਵੀ ਬੱਿਚਆ ਂਦੇ ਸੰਕੇ ਦਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਸ਼ਨ  ਦੇ ਤਰ ਿਦੱਤੇ। 

ਕਲਾਤਮਕ ਿਕਆਵ :  ਪਾਠ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਤਸਵੀਰ ਬਣਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਦੁਹਰਾਈ: ਅਿਧਆਪਕਾ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਪਾਠ ਿਵੱਚੋ ਖਾਲੀ ਥਾਵ  ਅਤੇ ਵਾਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਹੇਗੀ। 

ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ: ਅਿਧਆਪਕਾ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਸਬਦ  ਦੇ ਅਰਥ ਜ਼ਬੁਾਨੀ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੇਗੀ। 

ਮੁਲਾਕਣ: ਅਿਧਆਪਕਾ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਤ ਕੁਝ ਪਸ਼ਨ ਪੱੁਛੇਗੀ। 

  1. ਤਰਖਾਣ ਿਕਸਨੂੰ  ਆਖਦੇ ਹਨ? 

  2. ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਿਕਸ ਿਪੰਡ ਰਿਹੰਦ ੇਸਨ? 

 
 
 
 
 
 



 
ਿਵਸ਼ਾ: ਬਲੋੀ ਜ  ਭਾਸ਼ਾ, ਅੱਖਰ ਿਗਆਨ, ਿਵਰੋਧੀ , ਅਸ਼ੁੱ ਧ-ਸ਼ੁੱ ਧ ਸ਼ਬਦ 

ਿਦਨ  ਦੀ ਿਗਣਤੀ : 4 ਿਦਨ 

ਉਦੇਸ਼:  ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਿਵਆਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ। 

ਪੂਰਵ ਿਗਆਨ ਦੀ ਪਰਖ: ਅਿਧਆਪਕਾ ਬੱਿਚਆਂ ਤ ਿਵਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਪਸ਼ਨ ਪੱੁਛੇਗੀ। ਿਜਵ- 

1. ਅਸ  ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦਸੂਿਰਆਂ ਤੱਕ ਿਕਵ ਪਹੰੁਚਾ ਦੇ ਹਨ? 

ਤਕਨੀਕੀ ਯੰਤਰ: ਚਾਰਟ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਬੋਰਡ  

ਸਹਾਇਕ ਸੱਮਗਰੀ:  ਪੁਸਤਕ, ਚਾਕ, ਝਾੜਨਾ, ਬੱਲੈਕ- ਬੋਰਡ , link 

ਿਵਸ਼ਾ ਸੱਮਗਰੀ:  ਇਸ ਪਾਠ ਿਵੱਚ ਬੱਿਚਆ ਂਨੰੂ ਬਲੋੀ ਜ  ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਅਤੇ ਬੋਧੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਿਕਸਮ  

ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਬਲੋੀ ਅਤ ੇਿਲਖਤੀ ਬਲੋੀ ਬਾਰੇ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ। 

ਪੜਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ : ਇਸ ਪਾਠ ਿਵੱਚ ਅਿਧਆਪਕਾ ਪਾਠ ਨੰੂ ਪੜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਪਾਠ 

ਪੜਨ ਲਈ ਕਹੇਗਾ। ਅਿਧਆਪਕਾ ਦਆੁਰਾ ਿਵਸ਼ੇ ਨੰੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ act ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਮੂਲੀਅਤ: ਅਿਧਆਪਕਾ ਦਆੁਰਾ ਪੜਾਏ ਗਏ ਪਾਠ ਨੰੂ ਬੱਿਚਆਂ ਨ ਿਧਆਨ 

ਨਾਲ ਸੁਿਣਆ। ਅਿਧਆਪਕਾ ਨ ਿਵੱਚ - ਿਵੱਚ ਬੱਿਚਆਂ ਤ ਪਸ਼ਨ ਪੱੁਛ।ੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨ ਪਸ਼ਨ  ਦ ੇ ਤਰ ਿਦੱਤੇ। 

ਬੱਿਚਆ ਂਨ ਵੀ ਅਿਧਆਪਕਾ ਤ ਪਸ਼ਨ ਪੱੁਛੇ।  

ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਤੇ ਸੱਪਸ਼ਟੀਕਰਨ: ਅਿਧਆਪਕਾ ਨ ਬੱਿਚਆ ਂਤ ਪਸ਼ਨ ਪੱੁਛੇ। ਬੱਿਚਆਂ ਨ 

ਤਰ ਿਦੱਤੇ। ਅਿਧਆਪਕਾ ਨ ਵੀ ਬੱਿਚਆ ਂਦੇ ਮੌਕੇ ਦਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਸ਼ਨ  ਦੇ ਤਰ ਿਦੱਤੇ। 

ਕਲਾਤਮਕ ਿਕਆਵ :  ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਬਲੋੀਆ ਂਜ ਦੀਆ ਂਭਾਸ਼ਾਵ  ਦਾ ਚਾਰਟ ਬਣਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਦੁਹਰਾਈ: ਅਿਧਆਪਕਾ ਦਆੁਰਾ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਬਹੁ- ਿਵਕਲਪੀ ਪਸ਼ਨ ਅਤ ੇਖਾਲੀ ਥਾਵ  ਿਦੱਤੀਆਂ 

ਜਾਣਗੀਆਂ।  

ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ: ਅਿਧਆਪਕਾ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਿਵਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਅਸ਼ੁੱ ਧ- ਸ਼ੁੱ ਧ ਸ਼ਬਦ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ 

ਕਹੇਗੀ।  

ਮੁਲਾਕਣ: ਅਿਧਆਪਕਾ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਤ ਕੁਝ ਪਸ਼ਨ ਪੱੁਛੇਗੀ। 

  1. ਬਲੋੀ ਿਕਸਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ? 

  2. ਸਵਰ ਅੱਖਰ ਿਕੰਨ ਹਨ ਅਤੇ ਿਕਹੜੇ ਹਨ? 

 
 
 
 


