
ਜਮਾਤ: ਪੰਜਵੀਂ  
ਵਵਸ਼ਾ: ਜੀ ਕਹੋ ਤੇ ਜੀ ਕਹਾਓ 

ਵਿਨਾਂ ਿੀ ਵਿਣਤੀ : 7 ਵਿਨ 

ਉਿਸ਼ੇ:  ਬੱਚਿਆਂ ਨ ੂੰ  ਸਦਾ ਚ ੱਠਾ ਬੋਲਣ ਅਤ ੇਵੱਚਿਆ ਂਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਚਰਤ ਕਰਨਾ। 
ਪੂਰਵ ਵਿਆਨ ਿੀ ਪਰਖ: ਬੱਚਿਓ ਤੁਹਾਿ ੇਘਰ ਚਵੱਿ ਦਾਦਾ- ਦਾਦੀ ਅਤ ੇਛੋਟ ੇਬੱਿੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ 
ਤੁਸੀਂ ਚਕਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। 
ਤਕਨੀਕੀ ਯੰਤਰ: Zoom, ਤਸਵੀਰਾ, ਵੀਿੀਓ, ਸ ਾਰਟ ਬੋਰਿ  
ਸਹਾਇਕ ਸੱਮਿਰੀ:  ਪੁ੍ਸਤਕ, ਿਾਕ, ਝਾੜਨਾ, ਬੱਲੈਕ- ਬੋਰਿ , link 

ਵਵਸ਼ਾ ਸੱਮਿਰੀ:  ਇਸ ਕਚਵਤਾ ਚਵੱਿ ਸਾਨ ੂੰ  ਚ ੱਠਾ ਬੋਲਣ ਅਤ ੇਵੱਚਿਆ ਂਦਾ ਸਚਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ 
 ੱਹਹਤਾ ਬਾਰੇ ਦੱਚਸਆਂ ਚਗਆ ਹੈ। ਇਨਹ ਾਂ ਗੁਣਾਂ ਕਾਰਨ ਬੂੰ ਦਾ ਵੱਿੀਆਂ  ਸੁੀਬਤਾ ਨ ੂੰ  ਹੱਥ ਪ੍ਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀ 
ਕਚਹਣ ਨਾਲ ਔਖੇ ਤ ੇਔਖਾ ਕੂੰ  ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਸਾਚਰਆ ਂਤ ੇਚਪ੍ਆਰ ਤੇ ਸਚਤਕਾਰ 
ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।  
ਪੜਾਉਣ ਿਾ ਢੰਿ : ਇਸ ਕਚਵਤਾਂ ਨ ੂੰ  ਜ ਾਤ ਚਵੱਿ ਵਾਰ-2 ਦੁਹਾਰਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਚਿਰ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ 
ਤੋਂ ਇਹ ਕਚਵਤਾ ਪ੍ੜਹਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਚਵਤਾ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ।  
ਵਵਵਿਆਰਥੀਆਂ ਿੀ ਸਮਲੂੀਅਤ: 1. ਕਦਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕੀ ਅਰਥ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ? 

     2. ਇਹ ਕਚਵਤਾ ਚਕਸ ਨੇ ਚਲਖੀ ਹੈ। 
ਵਵਵਿਆਰਥੀਆਂ ਿੀ ਪੜਚੋਲ ਤੇ ਸੱਪਸ਼ਟੀਕਰਨ: ਚਵਚਦਆਰਥੀਆ ਂਨ ੂੰ  ਉਹਨਾਂ ਦ ੇਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ 
ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਪੱੁ੍ਛੇ ਜਾਣਗੇ ਚਜਵੇਂ 1. ਜੀ ਕਚਹਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਿੀ ਕੀ ਹੈ ?  
2. ਚ ਠਾਸ ਚਕਸ ਦਾ ਸ ਿਕ ਹੈ? 

ਕਲਾਤਮਕ ਵਕਿਆਵਾਂ:  ਇਸ ਕਚਵਤਾ ਨਾਲ ਸੂੰਬੂੰ ਚਿਤ ਤਸਵੀਰ ਬਣਵਾ ਕ ੇਉਸ ਚਵਿ ਰੂੰਗ ਭਰੇ ਜਾਣਗੇ। 
ਸ ਾਰਟ ਬੋਰਿ ਤ ੇਇਹ ਕਚਵਤਾ ਚਦਖਾਈ ਜਾਏਗੀ। 
ਿੁਹਰਾਈ: ਸਾਰੀ ਕਚਵਤਾ ਵਾਰੀ -ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆ ਂਤੋਂ ਸਣੁੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤ ੇਚਪ੍ਛਲਾ ਅਚਭਆਸ 
ਕਰਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। 
ਘਰ ਿਾ ਕੰਮ: ਜ ਾਤ ਚਵਿ ਕਰਾਇਆ ਕੂੰ  ਘਰ ਤੋਂ ਯਾਦ ਕਰਕ ੇਆਉਣ ਲਈ ਚਕਹਾ ਜਾਏਗਾ। 
ਮੁਲਾਕਣ: ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨ ੂੰ  ਸ ਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਚਕ ਚ ੱਠਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਬੱਿ ੇਸਭ ਦ ੇ ਨ ਨ ੂੰ  
ਭਾਉਂਦ ੇਹਨ।  
 
 
 
 
 



ਜਮਾਤ: ਪੰਜਵੀਂ  
ਵਵਸ਼ਾ: ਿਧਾ ਅਤੇ ਲੂੰ ਬੜੀ 
ਵਿਨਾਂ ਿੀ ਵਿਣਤੀ : 5 ਵਿਨ 

ਉਿਸ਼ੇ:  ਬੱਚਿਆਂ ਨ ੂੰ  ਹਰ ਕੂੰ  ਸਿੋ-ਸ ਝ ਕ ੇਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਚਰਤ ਕਰਨਾ। ਬਾਲ  ਨੋਚਵਚਗਆਨ ਦੀ 
ਸੂੰ ਤਸ਼ੁਟੀ ਕਰਨਾ। 
ਪੂਰਵ ਵਿਆਨ ਿੀ ਪਰਖ: ਬੱਚਿਓ ਤਸੁੀਂ ਕਦ ੇਗਿਾ ਜਾ ਲ ੂੰ ਬੜੀ ਦੇਖੇ ਹਨ? ਤਹੁਾਨ ੂੰ  ਉਹਨਾਂ ਦ ੇਸੁਭਾਅ 
ਬਾਰੇ ਕੁੱ ਝ ਪ੍ਤਾ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਚਵਿੋਂ ਚਕਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਿਲਾਕ ਹੈ? 

ਤਕਨੀਕੀ ਯੰਤਰ: Zoom, ਤਸਵੀਰਾ, ਵੀਿੀਓ, ਸ ਾਰਟ ਬੋਰਿ  
ਸਹਾਇਕ ਸੱਮਿਰੀ:  ਪੁ੍ਸਤਕ, ਿਾਕ, ਝਾੜਨਾ, ਬੱਲੈਕ- ਬੋਰਿ , link 

ਵਵਸ਼ਾ ਸੱਮਿਰੀ:  ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਨ ੂੰ  ਸਾਰੇ ਕੂੰ   ਸੋਿ ਸ ਝ ਕੇ ਕਰਨੇ ਿਾਹੀਦ ੇਹਨ। ਇਸ ਚਵੱਿ 
ਿੋਬੀ ਦ ੇਗਿੇ ਦੀ ਚ ੱਤਰਤਾ ਲ ੂੰ ਬੜੀ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਤਰਬ ਜ ਦ ੇਖੇਤ ਚਵਿ ਵੜ ਕੇ ਸਾਰੇ 
ਿਸਲ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਚਦੂੰ ਦ ੇਹਨ ਤੇ ਚਿਰ ਗਿਾ ਗਾਣਾ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਦਾ ਹੈ ਚਜਸ ਨਾਲ ਖੇਤ ਦਾ  ਾਲਕ 
ਉਸ ਨ ੂੰ  ਬਹਤੁ  ਾਰਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਗਿੇ ਨ ੂੰ  ਆਪ੍ਣੀ   ਰਖਤਾ ਦਾ ਅਚਹਸਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  

ਪੜਾਉਣ ਿਾ ਢੰਿ : ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨ ੂੰ  ਕਲਾਸ ਚਵੱਿ ਬੋਲ ਕ ੇਪ੍ਚੜਹਆ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਵਾਰੀ - ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ 
ਬੱਚਿਆ ਂਤੋਂ ਪ੍ਾਠ ਦੀ ਦੁਹਰਾਈ ਕਰਾਈ ਜਾਏਗੀ। 
ਵਵਵਿਆਰਥੀਆਂ ਿੀ ਸਮਲੂੀਅਤ: 1. ਗਿਾ ਕੀ ਕੂੰ  ਕਰਦਾ ਹੈ? 

     2. ਬਰਬਾਦ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? 

ਵਵਵਿਆਰਥੀਆਂ ਿੀ ਪੜਚੋਲ ਤੇ ਸੱਪਸ਼ਟੀਕਰਨ: ਚਵਚਦਆਰਥੀਆ ਂਨ ੂੰ  ਉਹਨਾਂ ਦ ੇਜਵਾਬ ਦ ੇਕ ੇਚਿਰ 
ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱੁ੍ਛ ੇਜਾਣਗੇ ਚਜਵੇਂ - 1. ਗਿੇ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ? 

     2. ਖੇਤ ਚਵਿ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? 

ਕਲਾਤਮਕ ਵਕਿਆਵਾਂ:  ਇਸ ਪ੍ਾਠ ਨਾਲ ਸੂੰ ਬੂੰ ਿਤ ਖੇਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਵਾਂ ਕ ੇਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਾਉਣ 
ਲਈ ਵਾੜ  ਾਚਿਸ ਦੀਆਂ ਤੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਲਗਵਾਈ ਜਾਏਗੀ। 
ਿੁਹਰਾਈ: ਬੱਵਚਆਂ ਤੋਂ ਪੜਹਵਾ ਕੇ ਇਸ ਿਾ ਵਕਤਾਬ ਵਪਛਲਾ ਅਵਿਆਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਿਾ। 

ਘਰ ਿਾ ਕੰਮ: ਜ ਾਤ ਦਾ ਕੂੰ  ਘਰੋਂ ਦੁਹਰਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਪ੍ਾਠ ਦ ੇਪ੍ਰਸ਼ਨ -ਉੱਤਰ ਚਲਖਣ ਲਈ ਚਕਹਾ 
ਜਾਏਗਾ। 
ਮੁਲਾਕਣ: ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਚਵਚਦਆਰਥੀ ਸ ਝ ਜਾਣਗੇ ਚਕ ਚਬਨਾਂ ਚਵਿਾਰੇ ਕੂੰ   ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 
ਪ੍ਛਤਾਉਣਾ ਹੀ ਪ੍ੈਂਦਾ ਹੈ।  
 
 

ਜਮਾਤ: ਪੰਜਵੀਂ  



ਵਵਸ਼ਾ: ਵਵਵਿਆਨਕ ਸੂਝ 

ਵਿਨਾਂ ਿੀ ਵਿਣਤੀ : 5 ਵਿਨ 

ਉਿਸ਼ੇ:  ਬੱਚਿਆਂ ਨ ੂੰ  ਚਵਚਗਆਨਕ ਦੇ  ੱਹਤਵ ਤੋਂ ਜਾਣ  ਕਰਵਾਉਣਾ, ਬੱਚਿਆ ਂਨ ੂੰ  ਨਵੀਂ ਸੋਿ ਿਾਰਨ ਕਰਨ 
ਅਤੇ ਚਵਚਗਆਨਕ ਸ ਝ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਚਰਤ ਕਰਨਾ। 
ਪੂਰਵ ਵਿਆਨ ਿੀ ਪਰਖ: ਬੱਚਿਓ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਪ੍ਤਾ ਟੈਲੀਚਵਜ਼ਨ, ਟੈਲੀਿੋਨ ਚਕਸ ਨੇ ਬਣਾਏ। ਚਵਚਗਆਨਕ 
ਕਾਢ ਚਕਸ ਨ ੂੰ  ਕਚਹੂੰਦੇ ਹਨ? 

ਤਕਨੀਕੀ ਯੰਤਰ: Zoom, ਤਸਵੀਰਾ, ਵੀਿੀਓ, ਸ ਾਰਟ ਬੋਰਿ  
ਸਹਾਇਕ ਸੱਮਿਰੀ:  ਪੁ੍ਸਤਕ, ਿਾਕ, ਝਾੜਨਾ, ਬੱਲੈਕ- ਬੋਰਿ , link 

ਵਵਸ਼ਾ ਸੱਮਿਰੀ:  ਇਸ ਪ੍ਾਠ ਚਵੱਿ ਚਵਚਗਆਨਕ ਦੀ  ਹੱਤਤਾ ਦੱਸਦ ੇਹੋਏ ਹਰ ਇੱਕ ਨ ੂੰ  ਨਵੀਂ ਚਵਚਗਆਨਕ 
ਸ ਝ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਚਰਤ ਕੀਤਾ ਚਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਦਸਣ ਦੀ ਕੋਚਸ਼ਸ ਕੀਤੀ 
ਗਈ ਹੈ। ਚਕ ਜੇਕਰ ਚਵਚਦਆਨਕ ਕਾਢਾਂ ਵਰਦਾਨ ਹਨ ਪ੍ਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸਾਿ ੇਲਈ 
ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।  
ਪੜਾਉਣ ਿਾ ਢੰਿ : ਕਲਾਸ ਚਵਿ ਇਹ ਪ੍ਾਠ ਪ੍ਚੜਹਆ ਜਾਏਗਾ ਅਤ ੇਚਿਰ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਬੱਚਿਆ ਂਤੋਂ ਪ੍ਾਠ 
ਪ੍ੜਹਾਇਆ ਜਾਏਗਾ।  
ਵਵਵਿਆਰਥੀਆਂ ਿੀ ਸਮਲੂੀਅਤ: 1.  ਵੀਹਵੀ ਸਦੀ ਚਕਸ ਨ ੂੰ  ਕਚਹੂੰਦੇ ਹਨ? 

     2. ਚਵਚਗਆਨਕ ਕਾਢ ਚਕਸ ਨ ੂੰ  ਕਚਹੂੰਦੇ ਹਨ? 

ਵਵਵਿਆਰਥੀਆਂ ਿੀ ਪੜਚੋਲ ਤੇ ਸੱਪਸ਼ਟੀਕਰਨ: ਚਵਚਦਆਰਥੀਆ ਂਨ ੂੰ  ਉਹਨਾਂ ਦ ੇਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ 
ਚਦੱਤ ੇਜਾਣਗੇ ਅਤ ੇਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱੁ੍ਛੇ ਜਾਣਗੇ ਚਜਵੇਂ-  
1) ਚਵਚਗਆਨ ਚਕਸ ਸਦੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰ  ਹੋਇਆ  ੂੰ ਚਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? 

2) ਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਚਕਸ ਦੀ ਭਾਲ ਸੀ? 

ਕਲਾਤਮਕ ਵਕਿਆਵਾਂ:  ਇਸ ਪ੍ਾਠ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਵਾ ਕ ੇਉਨਹ ਾਂ ਚਵੱਿ ਰੂੰਗ ਬਰਵਾਏ 
ਜਾ ਗੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਾਠ ਦ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੋ ਚਕ ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਛੁੱ ਟੀਆਂ ਦ ੇਕੂੰ   ਚਵੱਿ 
ਚਦੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। 
ਿੁਹਰਾਈ: ਬੱਚਿਆ ਂਤੋਂ ਘਰ ਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਾਠ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾ ਕ ੇਚਲਆਉਣ ਲਈ ਚਕਹਾ ਜਾਏਗਾ। 
ਬੱਚਿਆ ਂਤੋਂ ਪ੍ੜਹਵਾ ਕ ੇਇਸ ਦਾ ਚਕਤਾਬ ਚਪ੍ਛਲਾ ਅਚਭਆਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। 
ਘਰ ਿਾ ਕੰਮ: ਬੱਚਿਆ ਂਨ ੂੰ  ਘਰ ਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਾਠ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾ ਕ ੇਚਲਆਉਣ ਲਈ ਚਕਹਾ ਜਾਏਗਾ। 
ਮੁਲਾਕਣ: ਬੱਿੇ ਇਸ ਪ੍ਾਠ ਨ ੂੰ  ਿੂੰ ਗੀ ਤਰਹਾਂ ਸ ਝ ਜਾਣਗੇ ਚਕ ਚਵਚਗਆਨ ਤੋਂ ਚਸਰਿ  ਨੱੁਖ ਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ 
ਪ੍ਸ਼  ਪ੍ੂੰਛੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਲਾਭ ਉਠਾਏ ਹਨ। 
ਜਮਾਤ: ਪੰਜਵੀਂ  



ਵਵਸ਼ਾ: ਕਵਵਤਾ ਠੰਢੀ-ਠਾਰ ਕੁਲਫ਼ੀ  
ਵਿਨਾਂ ਿੀ ਵਿਣਤੀ : 5 ਵਿਨ 

ਉਿਸ਼ੇ:  ਕੁਲਫ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦ ੇਗਲੀ ਚਵਿ ਆਉਣ ਦ ੇਚਦਰਸ਼ ਨ ੂੰ  ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 
 ਨੋਰਜਨ ਕਰਨਾ। 
ਪੂਰਵ ਵਿਆਨ ਿੀ ਪਰਖ: ਬੱਚਿਓ ਗਰ ੀ ਦੇ  ਸੌ  ਚਵਿ ਅਸੀਂ ਚਕਹੋ ਜਹੀਆਂ ਿੀਜ਼ਾਂ ਖਾਥੇ ਹਾਂ। ਕੀ 
ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਕੁਲਫ਼ੀ ਖਾਣੀ ਪ੍ਸੂੰਦ ਹੈ? 

ਤਕਨੀਕੀ ਯੰਤਰ: Zoom, ਤਸਵੀਰਾ, ਵੀਿੀਓ, ਸ ਾਰਟ ਬੋਰਿ  
ਸਹਾਇਕ ਸੱਮਿਰੀ:  ਪੁ੍ਸਤਕ, ਿਾਕ, ਝਾੜਨਾ, ਬੱਲੈਕ- ਬੋਰਿ , link 

ਵਵਸ਼ਾ ਸੱਮਿਰੀ:  ਇਸ ਕਚਵਤਾ ਚਵੱਿ ਗਲੀ ਦ ੇਚਦਰਸ਼ ਨ ੂੰ  ਚਦਖਾਇਆ ਚਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਦ ੇਰਾਹੀ ਬੱਚਿਆੂੰ  ਨ ੂੰ  
ਵੱਖ-2 ਰੱੁਤੇਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਚਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਚਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਚਕ ਚਕਵੇਂ 
 ੌਸ  ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਿਾ ਖਾਣਾ-ਪ੍ੀਣਾ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਜਵੇਂ ਗਰ ੀਆ ਂਚਵੱਿ ਅਸੀਂ ਠੂੰ ਢੀਆ ਂ
ਿੀਜ਼ਾ ਖਾਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਚਵੱਿ ਗਰ ।  
ਪੜਾਉਣ ਿਾ ਢੰਿ : ਇਸ ਕਚਵਤਾ ਨ ੂੰ  ਜ ਾਤ ਚਵੱਿ ਪ੍ਚੜਹਆ ਜਾਏਗਾ ਤ ੇਵਾਰ-2 ਇਹ ਕਚਵਤਾ ਦੁਹਰਾਈ 
ਜਾਏਗੀ ਚਿਰ ਇਹ ਕਚਵਤਾ ਵਾਰ-2 ਇਹ ਕਚਵਤਾ ਦਹੁਰਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਚਿਰ ਇਹ ਕਚਵਤਾ ਵਾਰ-2 ਸਾਰੇ 
ਬੱਚਿਆ ਂਤੋਂ ਬੁਲਵਾਈ ਜਾਏਗੀ।  
ਵਵਵਿਆਰਥੀਆਂ ਿੀ ਸਮਲੂੀਅਤ: 1. ਹੋਕਾ ਕੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ? 

     2. ਬ ਹੇ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? 

     3. ਭਲ ਰੀਆ ਕੌਣ ਹੈ?  
ਵਵਵਿਆਰਥੀਆਂ ਿੀ ਪੜਚੋਲ ਤੇ ਸੱਪਸ਼ਟੀਕਰਨ: ਚਵਚਦਆਰਥੀਆ ਂਨ ੂੰ  ਉਹਨਾਂ ਦ ੇਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ 
ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੱੁ੍ਛੇ ਜਾਣਗੇ ਚਜਵੇਂ - 1) ਗਲੀ ਚਵੱਿ ਕੌਣ ਆਇਆ? 

      2) ਕੁਲਫ਼ੀ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ। 
ਕਲਾਤਮਕ ਵਕਿਆਵਾਂ:  ਇਸ ਚਵੱਿ ਬੱਚਿਆ ਂਤੋਂ ਕਲੁਫ਼ੀਆਂ ਅਤ ੇਆਈਸਕਰੀ ਾਂ ਦੇ ਚਿੱਤਰ ਬਣਵਾ ਕੇ ਰੂੰਗ 
ਭਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। 
ਿੁਹਰਾਈ: ਇਸ ਕਚਵਤਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜ ਾਤ ਚਵੱਿ ਪ੍ੜਹਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਬੱਚਿਆ ਂਤੋਂ ਇਸ ਦਾ Recitation 
ਟੈਸਟ ਚਲਆ ਜਾਏਗਾ। ਚਜਸ ਦੇ ਹਰ ਬੱਿ ੇਨ ੂੰ  ਬ ਦੇ ਅੂੰਕ ਚਦੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। 
ਘਰ ਿਾ ਕੰਮ: ਇਸ ਕਚਵਤਾ ਨ ੂੰ  ਘਰ ਯਾਦ ਕਰਕ ੇਆਉਣ ਲਈ ਚਕਹਾ ਜਾਏਗਾ। 
ਮੁਲਾਕਣ: ਬੱਚਿਆ ਂਨ ੂੰ  ਇਹ ਕਚਵਤਾ ਿੂੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਚਕਉਂਚਕ ਗਰ ੀਆਂ ਚਵੱਿ ਠੂੰ ਢੀਆਂ 
ਚ ੱਠੀਆਂ ਕੁਲਫ਼ੀਆ ਂਸਭ ਨ ੂੰ  ਪ੍ੂੰਸਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।  
ਜਮਾਤ: ਪੰਜਵੀਂ  



ਵਵਸ਼ਾ: ਬਲੋੀ ਜਾ ਿਾਸ਼ਾ (ਵਵਆਕਰਨ) 
ਵਿਨਾਂ ਿੀ ਵਿਣਤੀ : 2 ਵਿਨ 

ਉਿਸ਼ੇ:  ਬੱਚਿਆਂ ਨ ੂੰ  ਚਵਆਕਰਚਨਕ ਚਨਯ ਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣ  ਕਰਾਉਣਾ ਅਤ ੇਆਪ੍ਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਹੀ ਉਿਾਰਣ 
ਚਸਖਾਉਣਾ। 
ਪੂਰਵ ਵਿਆਨ ਿੀ ਪਰਖ: ਬੱਚਿਓ ਤਸੁੀਂ ਚਕਹੜੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਚਵੱਿ ਰਚਹੂੰਦ ੇਹਨ। ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਚਕਨੇ ਤਰਹਾਂ ਦੀ 
ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ? 

ਤਕਨੀਕੀ ਯੰਤਰ: Zoom, ਤਸਵੀਰਾ, ਵੀਿੀਓ, ਸ ਾਰਟ ਬੋਰਿ  
ਸਹਾਇਕ ਸੱਮਿਰੀ:  ਪੁ੍ਸਤਕ, ਿਾਕ, ਝਾੜਨਾ, ਬੱਲੈਕ- ਬੋਰਿ , link 

ਵਵਸ਼ਾ ਸੱਮਿਰੀ:  ਇਸ ਪ੍ਾਠ ਦਾ ਉਦਸ਼ੇ ਬੱਚਿਆ ਂਨ ੂੰ  ਚਵਆਕਰਚਨਕ ਚਨਯ ਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣ  ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ 
ਦੱਚਸਆ ਚਗਆ ਹੈ ਚਕ ਚਜਸ ਸਾਿਨ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪ੍ਣੇ  ਨ ਦ ੇਚਵਿਾਰਾਂ ਭਾਵਾਂ ਨ ੂੰ  ਦ ਚਜਆ ਂਅੱਗੇ ਪ੍ਰਗਟ 
ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨ ੂੰ  ਬੋਲੀ ਜਾ ਭਾਸ਼ਾ ਚਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦ ੋਚਕਸ ਾਂ ਦੀ ਹੈ  ੌਚਖਕ ਅਤ ੇ
ਚਲਖਤੀ। ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਹੈ।  
ਪੜਾਉਣ ਿਾ ਢੰਿ : ਇਸ ਪ੍ਾਠ ਨ ੂੰ  ਜ ਾਤ ਚਵਿ ਪ੍ੜਹਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਚਦਖਾ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਾਠ 
ਨ ੂੰ  ਿੂੰ ਗੀ ਤਰਹਾਂ ਸ ਝਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। 
ਵਵਵਿਆਰਥੀਆਂ ਿੀ ਸਮਲੂੀਅਤ: 1. ਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ? 

     2.  ਜਾਨਵਰ ਚਕਵੇਂ ਬੋਲਦੇ ਹਨ? 

ਵਵਵਿਆਰਥੀਆਂ ਿੀ ਪੜਚੋਲ ਤੇ ਸੱਪਸ਼ਟੀਕਰਨ: ਚਵਚਦਆਰਥੀਆ ਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ 
ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱੁ੍ਛ ੇਜਾਣਗੇ 

1) ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਚਕਹੜੀ ਹੈ? 

2) ਚਕਤਾਬਾਂ ਚਵੱਿ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਚਕਹੜੀ ਚਕਸ  ਦੇਖਣ ਨ ੂੰ  ਚ ਲਦੀ ਹੈ? 

ਕਲਾਤਮਕ ਵਕਿਆਵਾਂ:  ਇਸ ਪ੍ਾਠ ਦੇ ਅਿਾਰ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਾਪ੍ੀ ਚਵੱਿ ਪੇ੍ਸਟ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆ।ਂ 
ਿੁਹਰਾਈ: ਇਸ ਪ੍ਾਠ ਨ ੂੰ  ਿੂੰ ਗੀ ਤਰਹਾਂ ਸ ਝਾ ਕ ੇਇਸ ਪ੍ਾਠ ਚਵਿੋਂ ਟਸੈਟ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। 
ਘਰ ਿਾ ਕੰਮ: ਜ ਾਤ ਚਵੱਿ ਕਰਾਇਆ ਕੂੰ  ਘਰ ਤੋਂ ਯਾਦ ਕਰਕ ੇਆਉਣ ਲਈ ਚਕਹਾ ਜਾਏਗਾ। 
ਮੁਲਾਕਣ: ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬੱਿੇ ਚਵਆਕਰਚਨਕ ਚਨਯ ਾਂ ਤੋਂ ਿੂੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਜਾਣ  ਹੋ ਜਾਣਗੇ।                                                                                                                                                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 



ਜਮਾਤ: ਪੰਜਵੀਂ  
ਵਵਸ਼ਾ: ਕੁਿਰਤ  
ਵਿਨਾਂ ਿੀ ਵਿਣਤੀ : 5 ਵਿਨ 

ਉਿਸ਼ੇ:  ਬੱਚਿਆਂ ਨ ੂੰ  ਕੁਦਰਤ ਦ ੇਸਰ ਪ੍ ਤੋਂ ਜਾਣ  ਕਰਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕਦੁਰਤ ਦੇ  ੱਹਤਵ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ । 
ਪੂਰਵ ਵਿਆਨ ਿੀ ਪਰਖ: ਬੱਚਿਓ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਪ੍ਤਾ ਹੈ ਚਕ ਸ ਰਜ ਚਕੱਥੋ ਆਉਂਦਾ ਹ?ੈ ਹਵਾ ਚਕਵੇਂ ਿਲਦੀ 
ਹੈ? ਇਸ ਸਭ ਨ ੂੰ  ਕਦੁਰਤ ਚਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਤਕਨੀਕੀ ਯੰਤਰ: Zoom, ਤਸਵੀਰਾ, ਵੀਿੀਓ, ਸ ਾਰਟ ਬੋਰਿ  
ਸਹਾਇਕ ਸੱਮਿਰੀ:  ਪੁ੍ਸਤਕ, ਿਾਕ, ਝਾੜਨਾ, ਬੱਲੈਕ- ਬੋਰਿ , link 

ਵਵਸ਼ਾ ਸੱਮਿਰੀ:  ਇਹ ਪ੍ਾਠ ਛੋਟੀ ਜਹੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਚਜਸ ਚਵੱਿ ਇੱਕ ਆਦ ੀ ਸਿਰ ਦੀ ਥਕਾਵਟ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਲੈਦਾ-ਲੈਦਾ ਸੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ੍ਣੇ  ਨ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨ ੂੰ  ਜਲਦੀ ਹੀ ਸ ਝ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਾਠ ਰਾਹੀਂ ਦੱਚਸਆ ਚਗਆ ਹੈ ਚਕ ਪ੍ਰ ਾਤ ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚਸਰਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਿਨਾ ਬਹੁਤ ਸੋਿ 
ਸ ਝ ਕ ੇਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਥ ੇਹਰ ਵਸਤ  ਦੀ ਆਪ੍ਣੀ ਪ੍ਚਹਿਾਣ ਹੈ। ਅਤ ੇਸਾਨ ੂੰ  ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਦੇ  ੱਹਤਵ ਨ ੂੰ  
ਸ ਝਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਚਪ੍ਆਰ ਕਰਨਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ।  
ਪੜਾਉਣ ਿਾ ਢੰਿ : ਜ ਾਤ ਚਵੱਿ ਇਹ ਪ੍ਾਠ ਪ੍ੜਹ ਕੇ ਵਾਰੀ -ਵਾਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ੜਹਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ 
ਜੋ ਉਹ ਸਬਦਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਉਿਾਰਨ ਕਰ ਸਕਣ।  
ਵਵਵਿਆਰਥੀਆਂ ਿੀ ਸਮਲੂੀਅਤ: 1. ਬੋਹੜ ਕੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ? 

     2. ਪ੍ੈਂਿਾ ਚਕਸ ਨ ੂੰ  ਕਚਹੂੰਦ ੇਹਨ?  

ਵਵਵਿਆਰਥੀਆਂ ਿੀ ਪੜਚੋਲ ਤੇ ਸੱਪਸ਼ਟੀਕਰਨ: ਬੱਚਿਆ ਂਦ ੇਸਵਾਲਾਂ ਦ ੇਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 
ਸਵਾਲ ਪੱੁ੍ਛ ੇਜਾਣਗੇ ਚਜਵੇਂ 
1) ਆਦ ੀ ਨੇ ਚਕਥੋਂ ਪ੍ਾਣੀ ਪ੍ੀਤਾ? 

2) ਖ ਹ ਕੋਲ ਚਕਹੜਾ ਦਰਖ਼ਤ ਸੀ? 

ਕਲਾਤਮਕ ਵਕਿਆਵਾਂ:  ਇਸ ਚਵੱਿ ਬੱਚਿਆ ਂਨ ੂੰ  ਸਾਿੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਰਖ਼ਤ, ਿਲ ਅਤੇ ਿੁੱ ਲ ਬਾਰੇ 
ਦਸ ਕ ੇਉਹਨਾਂ ਦੀਆ ਂਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੂੰਗ ਭਰਨ ਲਈ ਚਕਹਾ ਜਾਏਗਾ। 
ਿੁਹਰਾਈ: ਜ ਾਤ ਚਵੱਿ ਿੂੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਪ੍ਾਠ ਨ ੂੰ  ਸ ਝਾ ਕ ੇਇਸ ਪ੍ਾਠ ਦੇ ਚਪ੍ਛਲਾ ਅਚਭਆਸ ਕਰਵਾਇਆ 
ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਟਸੈਟ ਚਲਆ ਜਾਏਗਾ। 
ਘਰ ਿਾ ਕੰਮ: ਜ ਾਤ ਚਵੱਿ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਕੂੰ   ਘਰ ਤੋਂ ਦੁਹਰਾਅ ਕੇ ਚਲਆਉਣ ਲਈ ਚਕਹਾ ਜਾਏਗਾ। 
ਮੁਲਾਕਣ: ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬੱਿੇ ਇਸ ਪ੍ਾਠ ਨ ੂੰ  ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਸ ਝ ਜਾਣਗੇ ਚਕ ਕਦੁਰਤ ਬੜੀ 
ਬੇਅੂੰਤ ਹੈ।  
ਜਮਾਤ: ਪੰਜਵੀਂ  



ਵਵਸ਼ਾ: ਅੱਖਰ ਅਤੇ ਵਰਨਮਾਲਾ  
ਵਿਨਾਂ ਿੀ ਵਿਣਤੀ : 2 ਵਿਨ 

ਉਿਸ਼ੇ:  ਬੱਚਿਆਂ ਨ ੂੰ  ਚਵਆਕਰਚਨਕ ਚਨਯ ਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਨ ੂੰ  ਸ ਝ ਸਕਣ । 

ਪੂਰਵ ਵਿਆਨ ਿੀ ਪਰਖ: ਬੱਚਿਓ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਪ੍ਤਾ ਹੈ ਚਕ ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਚਲਖੀ ਚਕਹੜੀ ਹੈ। 
ਵਰਨ ਾਲਾ ਦੇ ਚਕੂੰ ਨੇ ਅੱਖਰ ਹਨ। 
ਤਕਨੀਕੀ ਯੰਤਰ: Zoom, ਤਸਵੀਰਾ, ਵੀਿੀਓ, ਸ ਾਰਟ ਬੋਰਿ  
ਸਹਾਇਕ ਸੱਮਿਰੀ:  ਪੁ੍ਸਤਕ, ਿਾਕ, ਝਾੜਨਾ, ਬੱਲੈਕ- ਬੋਰਿ , link 

ਵਵਸ਼ਾ ਸੱਮਿਰੀ:  ਇਸ ਚਵਆਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਾਠ ਚਵੱਿ ਚਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਚਕ ਚਕਸ ੇਵੀ ਭਾਸਾ ਨ ੂੰ  ਚਲਖਤੀ ਰ ਪ੍ 
ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦ ੇਚਿੂੰਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਅੱਖਰ ਜਾਂ ਵਰਨ ਕਚਹੂੰਦੇ ਹਨ। ਚਕਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨ ੂੰ  ਸ ਝਣ ਲਈ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ 
ਚਗਆਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ। ਅੱਖਰ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦ ੇਹੁੂੰ ਦ ੇਹਨ ਸਵਰ, ਚਵਅੂੰਜਨ। ਵਰਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਜਦੋਂ ਚਨਸ਼ਚਿਤ 
ਤਰਤੀਬ ਚਵੱਿ ਰੱਚਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਹੀ ਵਰਨ ਾਲ ਆਖਦੇ ਹਨ। 
ਪੜਾਉਣ ਿਾ ਢੰਿ : ਇਸ ਪ੍ਾਠ ਨ ੂੰ  ਕਲਾਸ ਚਵੱਿ ਿੂੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਸ ਝਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆ ਂਤੋਂ 
ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਦੁਹਰਾਈ ਕਰਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸ ਝ ਜਾਣ।  
ਵਵਵਿਆਰਥੀਆਂ ਿੀ ਸਮਲੂੀਅਤ: 1. ਵਰਨ ਚਕਸ ਨ ੂੰ  ਕਚਹੂੰਦੇ ਹਨ। 
     2. ਵਰਨ ਾਲਾ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ।  
ਵਵਵਿਆਰਥੀਆਂ ਿੀ ਪੜਚੋਲ ਤੇ ਸੱਪਸ਼ਟੀਕਰਨ: ਚਵਚਦਆਰਥੀਆ ਂਨ ੂੰ  ਉਹਨਾਂ ਦ ੇਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ 
ਦੇ ਕ੍ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੱੁ੍ਛੇ ਜਾਣਗੇ ਚਜਵੇਂ- ਅੱਖਰ ਨ ੂੰ  ਹੋ ਕੀ ਆਚਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?  
2)  ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਵਰਨ ਾਲ ਚਵੱਿ ਚਕੂੰ ਨੇ ਅੱਖਰ ਹਨ? 

ਕਲਾਤਮਕ ਵਕਿਆਵਾਂ:  ਵਰਨ ਾਲਾਂ ਦ ੇਅੱਖਰਾਂ ਦ ੇ ਤੁਾਚਬਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਵਾਂ ਕ ੇਉਹਨਾਂ ਚਵੱਿ ਰੂੰਗ 
ਭਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। 
ਿੁਹਰਾਈ: ਇਸ ਪ੍ਾਠ ਨ ੂੰ  ਿੂੰ ਗੀ ਤਰਹਾਂ ਸ ਝਾ ਕ ੇਇਸ ਪ੍ਾਠ ਚਵਿੋਂ ਟਸੈਟ ਚਲਆ ਜਾਏਗਾ। 
ਘਰ ਿਾ ਕੰਮ: ਜ ਾਤ ਚਵੱਿ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਕੂੰ   ਘਰ ਤੋਂ ਦੁਹਰਾਅ ਕੇ ਚਲਆਉਣ ਲਈ ਚਕਹਾ ਜਾਏਗਾ। 
ਮੁਲਾਕਣ: ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬੱਿੇ ਚਵਆਕਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਦੇ ਸ ਝ ਕੇ ਸਾਰੇ ਵਰਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਉਿਾਰਨ 
ਚਸਖ ਜਾਣਗੇ।  
 
 
 
 
 
 
 



ਜਮਾਤ: ਪੰਜਵੀਂ  
ਵਵਸ਼ਾ: ਅਲੈਿੱਜੈਂਡਰ ਿਿਾਹਮ ਬੈੈੱਲ 

ਵਿਨਾਂ ਿੀ ਵਿਣਤੀ : 6 ਵਿਨ 

ਉਿਸ਼ੇ:  ਬੱਚਿਆਂ ਨ ੂੰ  ਅਲੈੈੱਗਜੈਂਿਰ ਗਰਾਹ  ਬੈੈੱਲ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ। ਬੱਚਿਆ ਨ ੂੰ  ਹਰ ਕੂੰ  
ਚ ਹਨਤ ਅਤ ੇਲਗਨ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਣੇਾ। 
ਪੂਰਵ ਵਿਆਨ ਿੀ ਪਰਖ: ਬੱਚਿਓ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਪ੍ਤਾ ਹੈ ਚਕ ਅਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ-ਬੈਠੇ ਚਕਵੇਂ ਚਕਸ ੇਨਾਲ ਚਕਤ ੇ
ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਾਂ। ਉਹ ਟੈਲੀਿਨੋ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਪ੍ਤਾ ਹੈ ਚਕ ਟੈਲੀਿੋਨ ਦੀ ਖੋਜ ਚਕਸ ਨ ੂੰ  
ਕੀਤੀ। 
ਤਕਨੀਕੀ ਯੰਤਰ: Zoom, ਤਸਵੀਰਾ, ਵੀਿੀਓ, ਸ ਾਰਟ ਬੋਰਿ  
ਸਹਾਇਕ ਸੱਮਿਰੀ:  ਪੁ੍ਸਤਕ, ਿਾਕ, ਝਾੜਨਾ, ਬੱਲੈਕ- ਬੋਰਿ , link 

ਵਵਸ਼ਾ ਸੱਮਿਰੀ:  ਇਸ ਪ੍ਾਠ ਚਵੱਿ  ਹਾਨ ਖੋਜਕਾਰ ‘ਅਲੈਗੱਜੈਂਿਰ ਗਰਾਹ  ਬੈਂਲ ’ ਦ ੇਜੀਵਨ ਬਾਰੇ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਾਠ ਚਵੱਿ ਉਹਨਾਂ ਦ ੇਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਚਵੱਿ ਕੀਤੀ ਚ ਹਨਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਚਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਾਠ ਰਾਹੀ ਹਰ ਖੇਤਰ ਚਵਿ ਨਾ  ਖੱਟਣ ਵਾਲੇ ਚਵਅਕਤੀ ਆਪ੍ਣੀ ਚ ਹਨਤ ਅਤ ੇ
ਲਗਨ ਦ ੇਆਸਰੇ ਹੀ ਇਸ  ਕੁਾ  ਉੱਪ੍ਰ ਪ੍ਹੁੂੰਿਦ ੇਹਨ ਦੱਸਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਚਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਾਠ 
ਚਵੱਿ ਚਵਚਦਆਰਥੀਂ ਨ ੂੰ  ਸੱਿੀ ਚ ਹਨਤ ਅਤ ੇਲਗਨ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਿਣ ਲਈ ਚ ਹਨਤ ਕਰਨ ਲਈ 
ਉਤਸ਼ਾਚਹਤ ਕੀਤਾ ਚਗਆ ਹੈ। 
ਪੜਾਉਣ ਿਾ ਢੰਿ : ਇਸ ਪ੍ਾਠ ਨ ੂੰ  ਕਲਾਸ ਚਵੱਿ ਿੂੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਸ ਝਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆ ਂਤੋਂ 
ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਦੁਹਰਾਈ ਕਰਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸ ਝ ਜਾਣ।  
ਵਵਵਿਆਰਥੀਆਂ ਿੀ ਸਮਲੂੀਅਤ: 1. ਸਿਾਰਨ ਲੋਕ ਚਕੂੰਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਚਹੂੰਦ ੇਹਨ? 

     2. ਤਪ੍ਚਦਕ ਕੀ ਹੈ? 

ਵਵਵਿਆਰਥੀਆਂ ਿੀ ਪੜਚੋਲ ਤੇ ਸੱਪਸ਼ਟੀਕਰਨ: ਚਵਚਦਆਰਥੀਆ ਂਦ ੇਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ 
ਉਹਨਾਂ ਤੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱੁ੍ਛ ੇਜਾਣਗੇ ਚਜਵੇਂ- 1) ਟੈਲੀਿੋਨ ਦੀ ਖੋਜ ਚਕਸ ਨੇ ਕੀਤੀ? 

     2) ਕੋਚਸ਼ਸ਼ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ? 

ਕਲਾਤਮਕ ਵਕਿਆਵਾਂ: ਇਸ ਪ੍ਾਟ ਦ ੇਅਨੁਸਾਰ ਟਲੈੀਿੋਨ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਬਣਵਾ ਕ ੇਰੂੰਗ ਭਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਬੱਚਿਆਂ 
ਤੋਂ ਪੱੁ੍ਚਛਆ ਜਾਵੇਗਾ ਚਕ ਉਹ ਆਪ੍ਣ ੇਦਸੋਤਾਂ ਨਾਲ ਿਨੋ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦ ੇਹਨ। 
ਿੁਹਰਾਈ: ਇਸ ਪ੍ਾਠ ਨ ੂੰ  ਿੂੰ ਗੀ ਤਰਹਾਂ ਸ ਝਾ ਕ ੇਇਸ ਪ੍ਾਠ ਚਵਿੋਂ ਟਸੈਟ ਚਲਆ ਜਾਏਗਾ। 
ਘਰ ਿਾ ਕੰਮ: ਜ ਾਤ ਚਵੱਿ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਕੂੰ   ਘਰ ਤੋਂ ਦੁਹਰਾਅ ਕੇ ਚਲਆਉਣ ਲਈ ਚਕਹਾ ਜਾਏਗਾ। 
ਮੁਲਾਕਣ: ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਚਵਚਦਆਰਥੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਸ ਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਚਕ ਚ ਹਨਤ ਅਤ ੇਲਗਨ ਨਾਲ 
ਕਾ ਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। 
 



ਜਮਾਤ: ਪੰਜਵੀਂ  
ਵਵਸ਼ਾ: ਲੁਕਣ-ਮੀਚੀ  
ਵਿਨਾਂ ਿੀ ਵਿਣਤੀ : 5 ਵਿਨ 

ਉਿਸ਼ੇ:  ਬੱਚਿਆਂ ਨ ੂੰ  ਪ੍ੂੰ ਜਾਬ ਦੀਆ ਂਦਸੇੀ ਖਿੇਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ। ਲੁਕਣ- ੀਿੀ ਦੀ ਖੇਿ ਚਵਿੀ ਬਾਰੇ 
ਦੱਸਣਾ। 
ਪੂਰਵ ਵਿਆਨ ਿੀ ਪਰਖ: ਬੱਚਿਓ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਪ੍ਤਾ ਹੈ ਚਕ ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੇਸੀ ਖੇਿਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਤਾ ਹੈ। ਚਕ 
ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਪ੍ਤਾ ਹ ੈਚਕ ਲੁਕਣ- ੀਿੀ ਚਕਵੇਂ ਖੇਿੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
ਤਕਨੀਕੀ ਯੰਤਰ: Zoom, ਤਸਵੀਰਾ, ਵੀਿੀਓ, ਸ ਾਰਟ ਬੋਰਿ  
ਸਹਾਇਕ ਸੱਮਿਰੀ:  ਪੁ੍ਸਤਕ, ਿਾਕ, ਝਾੜਨਾ, ਬੱਲੈਕ- ਬੋਰਿ , link 

ਵਵਸ਼ਾ ਸੱਮਿਰੀ:  ਇਸ ਪ੍ਾਠ ਚਵੱਿ ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਖੇਿ ਲੁਕਣ- ੀਿੀ ਦੀ ਖੇਿ ਚਵਿੀ ਬਾਰੇ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਾਠ ਰਾਹੀ ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਦੀਆ ਂਪੁ੍ਰਾਤਨ ਖੇਿਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਣੇ ਦੀ 
ਕੋਚਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਾਠ ਰਾਹੀ ਸਰੀਰਕ ਖੇਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਤਸ਼ਾਚਹਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਿਾਂ ਖੇਿਦ ੇ
ਸ ੇਂ ਚਨਯ ਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਪ੍ਾਲਣ ਕਰਨ ਦੀ ਚਸੱਚਖਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾਂ ਇਸ ਪ੍ਾਠ ਦਾ ਉਦਸ਼ੇ ਹੈ। 
ਪੜਾਉਣ ਿਾ ਢੰਿ : ਇਸ ਪ੍ਾਠ ਨ ੂੰ  ਕਲਾਸ ਚਵੱਿ ਿੂੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਸ ਝਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆ ਂਤੋਂ 
ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਦੁਹਰਾਈ ਕਰਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸ ਝ ਜਾਣ।  
ਵਵਵਿਆਰਥੀਆਂ ਿੀ ਸਮਲੂੀਅਤ: 1. ਹਰ ਨ-ਚਪ੍ਆਰੀ ਚਕਸ ਨ ੂੰ  ਕਚਹੂੰਦ ੇਹਨ। 
     2. ਸੂੰ ਚਿਆ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? 

ਵਵਵਿਆਰਥੀਆਂ ਿੀ ਪੜਚੋਲ ਤੇ ਸੱਪਸ਼ਟੀਕਰਨ: ਚਵਚਦਆਰਥੀਆ ਂਨ ੂੰ  ਉਹਨਾਂ ਦ ੇਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ 
ਦੇ ਚਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੱੁ੍ਛੇ ਜਾਣਗੇ ਚਜਵੇਂ- 1) ਲੁਕਣ-  ੀਿੀ ਖੇਿ ਚਕਵੇਂ ਸ਼ਰੁ  ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? 

2) ਦਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬੱਿਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? 

ਕਲਾਤਮਕ ਵਕਿਆਵਾਂ: ਇਸ ਪ੍ਾਠ ਨਾਲ ਸੂੰ ਬੂੰ ਿਤ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਾਪ੍ੀ ਚਵੱਿ ਚਿਪ੍ਕਾਉਣ ਲਈ ਚਕਹਾ ਜਾਏਗਾ 
ਅਤੇ ਕੁੱ ਝ ਵਾਕ ਚਲਖਣ ਲਈ ਚਕਹਾ ਜਾਏਗਾ ਅਤ ੇਛਟੋੀ ਜਹੀ ਗ ੇ ਜ ਾਤ ਚਵੱਿ ਚਖਿਾਈ ਜਾਏਗੀ। 
ਿੁਹਰਾਈ: ਇਸ ਚਵੱਿ ਪ੍ਾਠ ਦਾ ਚਪ੍ਛਲਾ ਅਚਭਆਸ ਪ੍ ਰਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਟਸੈਟ ਚਲਆ ਜਾਏਗਾ। 
ਘਰ ਿਾ ਕੰਮ: ਜ ਾਤ ਚਵੱਿ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਕੂੰ   ਘਰ ਤੋਂ ਦੁਹਰਾਅ ਕੇ ਚਲਆਉਣ ਲਈ ਚਕਹਾ ਜਾਏਗਾ। 
ਮੁਲਾਕਣ: ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਚਵਚਦਆਰਥੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਸ ਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਚਕ ਖੇਿਾਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜ਼ਰ ਰੀ ਚਹੱਸਾ 
ਹਨ। 
 
 


