
 ਜਮਾਤ: ਸਤਵੀਂ  

ਦਿਨਾਂ ਿੀ ਦਿਣਤੀ - ਪੰਜ ਦਿਨ 

ftPkL^ ਸਵੇਰਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ 

T[d/P  ਬੱਲਚਆ ਂਨ ੂੰ  ਸਵੇਰੇ ਜਿਦੀ ਉੱਠਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਕੇ ਜਿਦੀ ਉੱਠਣ ਿਈ ਪ੍ਰੇਲਰਤ ਕਰਨਾ। 
g{ot frnkB dh goy   ਅਲਿਆਪ੍ਕ ਦਆੁਰਾ ਪ੍ਾਠ ਸੂੰ ਬੂੰ ਿੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱੁ੍ਛੇ ਜਾਣਗੇ। 
    1. ਤੁਸ਼ੀ ਸਵੇਰੇ ਲਕੂੰ ਨੇ ਵਜੇ ਉੱਠਦੇ ਹੋ? 
ਤਕਨੀਕੀ ਯੂੰਤਰ  Zoom, s; thoK, thvhU, wkoN p'ov 
;jkfJe ;wZroh g[;se, uke, MkVBk, pb?e ^ p'ov   
ftPk ;wZroh  fJ; ਕਲਵਤਾ ਲਵੱਚ ਬੱਲਚਆਂ(ਮਨੱੁਖਾਂ) ਨ ੂੰ  ਸਵੇਰੇ ਜਿਦੀ ਉੱਠਣ, ਪ੍ਰਲਕਰਤੀ ਦਾ   
  ਅਨੂੰ ਦ ਮਾਨਣ ਅਤੇ ਗੁਰ  ਘਰਾਂ ਲਵੱਚ ਚੱਿ ਰਹੀ ਬਾਣੀ ਕ ੇਪ੍ਰਵਾਹ ਨ ੂੰ  ਸੁਣਨ ਦੀ ਗੱਿ   
 ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਰ ਨਾਿ ਉੱਠਣ ਵਾਲਿਆ ਂਸਵੇਰੇ ਜਿਦੀ ਉੱਠਣ ਅਤੇ ਮੂੰ ਲਿਿਾਂ ਸਰ   
 ਕਰਨ ਿਈ ਪ੍ਰੇਲਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ? 
gVQkT[D dk Yzr ਇਸ ਲਵੱਚ ਅਲਿਆਪ੍ਕਾ ਕਲਵਤਾ ਨ ੂੰ  ਪ੍ੜ੍ਹਾਏਗੀ ਅਤ ੇਬੱਲਚਆ ਂਨ ੂੰ  ਨਾਿ-ਨਾਿ ਪ੍ੜ੍ਹਨ  
  ਿਈ ਕਹੇਗੀ ਅਲਿਆਪ੍ਕਾ ਦਆੁਰਾ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦ, ਸ਼ਬਦ ਅਰਥ ਅਤ ੇਅਲਿਆਸ   

 ਕਰਵਾਏਗੀ। 
ftfdnkoEhnK dh Pw{bhns   ਅਲਿਆਪ੍ਕਾ ਦਆੁਰਾ ਪ੍ੜ੍ਹਾਏ ਗਏ ਪ੍ਾਠ ਨ ੂੰ  ਬੱਲਚਆਂ ਨੇ ਲਿਆਨ  
    ਨਾਿ ਸੁਲਣਆ ਅਤ ੇਲਦਿਚਸਪ੍ੀ ਵੀ ਲਦਖਾਈ। ਅਲਿਆਪ੍ਕਾ ਲਵੱਚ-  
   ਲਵੱਚ ਬੱਲਚਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱੁ੍ਛੇਗੀ। ਲਜੂੰਨਾ ਦਾ ਉੱਤਰ ਬੱਚੇ ਦਣੇਗੇ।  
gVu'b ns/ ;gZPNheoB  ਅਲਿਆਪ੍ਕਾ ਨੇ ਬਲਚਆ ਂਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱੁ੍ਛ ੇਬੱਲਚਆਂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਲਦੱਤ।ੇ  

    ਅਲਿਆਪ੍ਕਾ ਨੇ ਵੀ ਬੱਲਚਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦ ੇਉੱਤਰ ਲਦੱਤ।ੇ 
ebkswe fefonktK   ਫੁੱ ਿ ਦੀ ਸੂੰ ਰਚਨਾ ਅਤ ੇਉਸਦ ੇਿਾਗਾ ਨਾਿ ਸੂੰ ਬੂੰ ਲਿਤ ਚਾਰਟ   
    ਬਣਵਾਇਆ ਲਗਆ।  
d[jokJh    ਅਲਿਆਪ੍ਕਾਂ ਦਆੁਰਾ ਬੱਲਚਆਂ ਨ ੂੰ  ਵਾਕ ਬਣਾਓ ਅਤ ੇਖਾਿੀ ਥਾਵਾਂ 
ਲਦੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆ।ਂ    ਬੱਲਚਆ ਂਨ ੂੰ  ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਲਿਖਣ ਿਈ ਲਦੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। 
xo dk ezw    ਅਲਿਆਪ੍ਕਾ ਬੱਲਚਆਂ ਨ ੂੰ  ਕਲਵਤਾ ਜੁਬਾਨੀ ਯਾਦ ਕਰਨ ਿਈ ਕਹੇਗੀ। 

w[ZbKeD    ਅਲਿਆਪ੍ਕਾ ਲਵਲਦਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱੁ੍ਛੇਗੀ। 

     ‘ ਥੋੜ੍’ੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਦੱਸ।ੋ  
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ftPkL^ ਸੱਤ ਅਜ ਬੇ  
T[d/P  ਬੱਲਚਆ ਂਨ ੂੰ  ਕਹਾਣੀ ਰਾਹੀ ਜੀਵਨ ਲਵੱਚ ਸਬਰ-ਸੂੰਤੋਖ ਰੱਖਣ ਅਤ ੇਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਦਾਤਾ 
ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਦੱਲਸਆ ਂਹੈ। 
g{ot frnkB dh goy   ਅਲਿਆਪ੍ਕਾ ਬੱਲਚਆ ਂਤੋਂ ਲਵਸ਼ੇ ਸੂੰਬੂੰ ਿੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱੁ੍ਛੇਗੀ। 
seBheh :zso Zoom, s;thoK, thvhU, ;wkoN p'ov 
;jkfJe ;wZroh g[;se, uke, MkVBk, pb?e ^ p'ov   
ftPk ;wZroh  fJ; ਕਹਾਣੀ ਲਵੱਚ ਗੁਰਮੀਤ ਨਾ ਮਦੀ ਿੜ੍ਕੀ ਜਦੋਂ ਲਪ੍ੂੰ ਡ ਤੋਂ ਸ਼ਲਹਰ ਦ ੇਸਕ ਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 
ਤਾਂ ਉੱਥ ੇਅਲਿਆਪ੍ਕਾ ਵੱਿੋ ਿਏ ਗਏ ਅਚਨਚੇਤ ਟਸੈਟ ਲਵੱਚ ਲਪ੍ਤਾ ਵੱਿੋਂ ਸਮਝਾਏ ਹੋਏ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੱਿੋਂ ਲਦੱਤ ੇ
ਉਪ੍ਹਾਰਾ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦੀ ਹੈ। ਲਜਸ ਨ ੂੰ  ਦੇਖ ਕੇ ਅਲਿਆਪ੍ਕਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  
gVQkT[D dk Yzr ਅਲਿਆਪ੍ਕਾ ਬੱਲਚਆਂ ਨ ੂੰ  ਕਹਾਣੀ ਪ੍ੜ੍ਹਾਏਗੀ ਅਤੇ ਨਾਿ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਪ੍ੜ੍ਨ ਿਈ 
ਕਹੇਗੀ। ਅਲਿਆਪ੍ਕਾ ਦਆੁਰਾ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਅਰਥ ਲਿਖਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। 
ftfdnkoEhnK dh Pw{bhns   ਬੱਲਚਆ ਂਨੇ ਅਲਿਆਪ੍ਕਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ੜ੍ਹਾਏ ਗਏ ਪ੍ਾਠ ਨ ੂੰ  ਲਿਆਨ ਨਾਿ 
ਸੁਲਣਆ ਂ। ਲਵੱਚੋਂ-2 ਅਲਿਆਪ੍ਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਪੱੁ੍ਛ।ੇ ਬੱਲਚਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਲਿਆਪ੍ਕਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱੁ੍ਛੇ। 
gVu'b ns/ ;gZPNheoB  ਅਲਿਆਪ੍ਕਾ ਨੇ ਬਲਚਆ ਂਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱੁ੍ਛ ੇਬੱਲਚਆਂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਲਦੱਤ।ੇ  

    ਅਲਿਆਪ੍ਕਾ ਨੇ ਵੀ ਬੱਲਚਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦ ੇਉੱਤਰ ਲਦੱਤ।ੇ 
ebkswe fefonktK   ਮਨੱੁਖ ਦੀਆਂ ਪ੍ੂੰਜ ਲਗਆਨ ਇੂੰਦਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾ ਕੱਟ ਕ ੇਚਾਰਟ 
ਉਤੇ ਲਚਪ੍ਕਾਈਆਂ ਗਈਆ।ਂ  
d[jokJh    ਅਲਿਆਪ੍ਕਾਂ ਦਆੁਰਾ ਬੱਲਚਆਂ ਨ ੂੰ  ਛਟੋੇ ਉਤਰਾਂ ਵਾਿੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜੁਬਾਨੀ 
ਯਾਦ ਕਰਨ ਿਈ ਲਦੱਤੇ ਗਏ। 
xo dk ezw    ਅਲਿਆਪ੍ਕਾ ਦਆੁਰਾ ਛੋਟ ੇਉਤਰਾਂ ਵਾਿੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜੁਬਾਨੀ ਯਾਦ ਕਰਨ 
ਿਈ ਲਦੱਤੇ ਗਏ। 
w[ZbKeD    ਅਲਿਆਪ੍ਕਾ ਬੱਲਚਆਂ ਦ ੇਮੁਿਾਕਣ ਿਈ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱੁ੍ਛੇਗੀ। 
    1. ਗੁਰਮੀਤ ਕੀ ਵੇਖਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦੀ ਸੀ? 
    2. ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਲਵਉਂਤਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ? 
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ftPkL^ ਿਾਸ਼ਾ ਜਾ ਬੋਿੀ, ਲਵਆਕਰਨ, ਲਿੂੰ ਗ ਬਦਿੋ, ਵਚਨ ਬਦਿੋ 

T[d/P  ਲਵਲਦਆਰਥੀਆ ਂਨ ੂੰ  ਲਵਆਰਕਨ ਸੂੰਬੂੰ ਿੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਣੇਾ।  
g{ot frnkB dh goy   ਅਲਿਆਪ੍ਕਾ ਬੱਲਚਆ ਂਤੋਂ ਲਵਸ਼ੇ ਸੂੰਬੂੰ ਿੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱੁ੍ਛੇਗੀ। 
    1. ਅਸੀਂ ਆਪ੍ਣੀ ਗੱਿ ਦ ਸਲਰਆਂ ਤੱਕ ਲਕਵੇਂ ਪ੍ਹੁੂੰ ਚਾਉਂਦੇ ਹਨ? 
seBheh :zso Zoom, s;thoK, thvhU, ;wkoN p'ov 
;jkfJe ;sZroh g[;se, uke, MkVBk, pb?e ^ p'ov   
ftPk ;wZroh  ਇਹਨਾਂ ਲਵਲਸ਼ਆ ਂਲਵੱਚ ਬੱਲਚਆਂ ਨ ੂੰ  ਿਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਬੋਿੀ ਦੀ ਉਤਪ੍ਤੀ, ਬੋਿੀ ਦੀਆ ਂਲਕਸਮਾਂ 
   ਲਵਆਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਹਤਾ, ਲਵਆਕਰਨ ਦ ੇਅੂੰਗਾਂ, ਲਿੂੰ ਗ ਬਦਿੋ, ਵਚਨ ਬਦਿੋ ਬਾਰੇ  
  ਦੱਲਸਆ ਲਗਆ ਹੈ। 
gVQkT[D dk Yzr ਇਸ ਲਵੱਚ ਆਲਿਆਪ੍ਕਾ ਪ੍ਾਠ ਨ ੂੰ  ਸਮਝਾਏਗੀ ਅਤ ੇਨਾਿ-ਨਾਿ ਬੱਲਚਆ ਂਨ ੂੰ  ਪ੍ੜ੍ਨ  
  ਿਈ ਕਹੇਗੀ। ਅਲਿਆਪ੍ਕਾ ਦਆੁਰਾ ਅਲਿਆਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 
ftfdnkoEhnK dh Pw{bhns   ਅਲਿਆਪ੍ਕਾ ਦਆੁਰਾ ਕਰਵਾਏ ਲਵਲਸ਼ਆ ਂਨ ੂੰ  ਲਿਆਨ ਨਾਿ ਸੁਲਣਆ।  
    ਅਲਿਆਪ੍ਕਾ ਨੇ ਲਵੱਚ-ਲਵੱਚ ਬੱਲਚਆਂ ਨ ੂੰ  ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱੁ੍ਛ ੇਅਤੇ ਬੱਚ ੇਉੱਤਰ   
   ਦੇਣਗੇ। ਬੱਚ ੇਵੀ ਅਲਿਆਪ੍ਕਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁ੍ੂੰ ਛਣਗ ੇਅਤੇ ਆਪ੍ਣੇ ਸ਼ੂੰ ਕੇ    
  ਦ ਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ। 
gVu'b ns/ ;gZPNheoB  ਅਲਿਆਪ੍ਕਾ ਨੇ ਬਲਚਆ ਂਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱੁ੍ਛ ੇਬੱਲਚਆਂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਲਦੱਤ।ੇ  

    ਅਲਿਆਪ੍ਕਾ ਨੇ ਵੀ ਬੱਲਚਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦ ੇਉੱਤਰ ਲਦੱਤ।ੇ 
ebkswe fefonktK   ਲਵਆਕਰਨ ਦੇ ਅੂੰਗਾਂ ਦਾ ਚਾਰਟ ਬਣਵਾਇਆ ਜਾਵਗੇਾ। 
d[jokJh    ਅਲਿਆਪ੍ਕਾ ਦਆੁਰਾ ਬੱਲਚਆਂ ਨ ੂੰ  ਬਹੁ ਲਵਕਿਪ੍ੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਤ ੇਖਾਿੀ  
    ਥਾਵਾਂ ਲਦੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆ।ਂ 
xo dk ezw    ਅਲਿਆਪ੍ਕਾ ਬੱਲਚਆਂ ਨ ੂੰ  ਲਿੂੰ ਗ ਬਦਿੋ ਅਤੇ ਵਚਨ ਬਦਿੋ ਯਾਦ  
    ਕਰਨ ਿਈ ਕਹੇਗੀ। 
w[ZbKeD    ਅਲਿਆਪ੍ਕਾ ਬੱਲਚਆਂ ਦ ੇਮੁਿਾਕਣ ਿਈ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱੁ੍ਛੇਗੀ। 
    1. ਬੋਿੀ ਦੀਆਂ ਲਕੂੰ ਨੀਆਂ ਲਕਸਮਾਂ ਹਨ? 
    2. ਲਵਆਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ? 
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ftPkL^ ਖੁਸ਼ਬ  
T[d/P  - ਮਨੱੁਖੀ ਲਰਸ਼ਲਤਆਂ ਨਾਿ ਜੁੜ੍ੀਆਂ ਿਾਵਨਾਂ ਅਤੇ ਸੂੰ ਵੇਗਾ ਨ ੂੰ  ਖ ਬਸ ਰਤ ਕਹਾਣੀ ਰਾਹੀ ਪ੍ੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ 
ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
g{ot frnkB dh goy   ਅਲਿਆਪ੍ਕਾ ਦੁਆਰਾ ਲਵਸ਼ੇ ਸੂੰਬੂੰ ਿੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱੁ੍ਛੇ ਜਾਣਗੇ।  
    1. ਤੁਸੀ ਲਕੂੰ ਨੇ ਿਣੈ ਿਰਾ ਹੋ।  
seBheh :zso Zoom, s;thoK, thvhU, ;wkoN p'ov 
;jkfJe ;wZroh g[;se, uke, MkVBk, pb?e ^ p'ov   
ftPk ;wZroh  ਇਸ ਪ੍ਾਠ ਲਵੱਚ ਅਮਨ ਮਾਂ-ਬਾਪ੍ ਦਾ ਇਕੱਿਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹਮਸ਼ੇਾ ਲਖਲਝਆ ਹੀ 
ਰਲਹੂੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਲਦਨ ਉਹਨਾਂ ਦ ੇਘਰ ਮਲਹਮਾਨ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਟੇੀ ਰ ਬੀ ਨ ੂੰ  ਉਸਨੇ ਆਪ੍ਣੀ ਦੀਦੀ ਬਣਾ 
ਲਿਆਂ ਅਤ ੇਉਹ ਹੁਣ ਬਹਤੁ ਖੁਸ਼ ਸੀ।  
gVQkT[D dk Yzr ਇਸ ਲਵੱਚ ਆਲਿਆਪ੍ਕਾ ਪ੍ਾਠ ਨ ੂੰ  ਸਮਝਾਏਗੀ ਅਤ ੇਨਾਿ-ਨਾਿ ਬੱਲਚਆ ਂਨ ੂੰ  ਪ੍ੜ੍ਨ  
  ਿਈ ਕਹੇਗੀ। ਅਲਿਆਪ੍ਕਾ ਦਆੁਰਾ ਅਲਿਆਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 
ftfdnkoEhnK dh Pw{bhns   ਲਵਲਦਆਰਥੀਆ ਂਨੇ ਅਲਿਆਪ੍ਕਾ ਦਆੁਰਾ ਪ੍ੜ੍ਹਾਏ ਗਏ ਪ੍ਾਠ ਨ ੂੰ  ਲਿਆਨ 
ਨਾਿ ਸੁਲਣਆ। ਅਲਿਆਪ੍ਕਾ ਨੇ ਲਵੱਚ-ਲਵੱਚ ਬੱਲਚਆ ਂਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਪ੍ੁੱ ਛੇ। ਲਜੂੰਨਾ ਦਾ ਉੱਤਰ ਬੱਲਚਆਂ ਦੁਆਰਾ 
ਲਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
ਲਵਲਦਆਰਥੀਂਆ ਂgVu'b ns/ ;gZPNheoB  ਅਲਿਆਪ੍ਕਾ ਦਆੁਰਾ ਪੱੁ੍ਛ ੇਗਏ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦ ੇਉੱਤਰ 
ਬੱਲਚਆ ਂਨੇ ਲਦੱਤੇ ਬੱਲਚਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪ੍ਣ ੇਸੂੰ ਕ ੇਦ ਰ ਕਰਨ ਿਈ ਅਲਿਆਪ੍ਕਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱੁ੍ਛੇ। ਲਜੂੰਨਾ ਦ ੇ
ਅਲਿਆਪ੍ਕਾ ਨੇ ਉੱਤਰ ਲਦੱਤੇ। 
ebkswe fefonktK   ਘਰ ਲਵੱਚ ਪ੍ਏ ਸਮਾਨ ਤੋਂ ਰੱਖੜ੍ੀ ਲਤਆਰ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। 
d[jokJh    ਅਲਿਆਪ੍ਕਾ ਦਆੁਰਾ ਬੱਲਚਆਂ ਨ ੂੰ  ਬਹੁ ਲਵਕਿਪ੍ੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਤ ੇਖਾਿੀ  
    ਥਾਵਾਂ ਲਦੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆ।ਂ 
xo dk ezw    ਬਹੁ ਲਵਕਿਪ੍ੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜੁਬਾਨੀ ਯਾਦ ਕਰਨ ਿਈ ਲਦੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। 
w[ZbKeD    ਅਲਿਆਪ੍ਕਾ ਬੱਲਚਆਂ ਦ ੇਮੁਿਾਕਣ ਿਈ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱੁ੍ਛੇਗੀ। 
    1. ਅਮਨ ਦ ੇਲਕੂੰ ਨੇ ਿਣੈ ਿਰਾ ਸਨ? 
    2. ਰੱਖੜ੍ੀ ਦ ੇਲਤਉਹਾਰ ਤੇ ਰ ਬੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? 
 

 
ਜਮਾਤ: ਸਤਵੀਂ 



ਦਿਨਾਂ ਿੀ ਦਿਣਤੀ - ਪੰਜ ਦਿਨ 

ftPkL^ ਮਦਾਰੀ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ (ਕਲਵਤਾ)  
T[d/P  - ਬੱਲਚਆਂ ਨ ੂੰ  ਮਦਾਰੀ ਦੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਦ ੇਲਦਰਸ਼ ਅਤੇ ਉਸ ਸੂੰਬੂੰ ਿੀ ਆਪ੍ਣੀਆ ਂਮਨੋਿਾਵਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਲਸਆਂ। 
g{ot frnkB dh goy   ਅਲਿਆਪ੍ਕਾ ਦੁਆਰਾ ਲਵਸ਼ੇ ਸੂੰਬੂੰ ਿੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱੁ੍ਛੇ ਜਾਣਗੇ।  
    1. ਤੁਸੀ ਕਦੇ ਮਦਾਰੀ ਵਾਿਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਲਖਆ ਹੈ?  
seBheh :zso s;thoK,ਮਾਡਿ , ;wkoN p'ov 
;jkfJe ;wZroh g[;se, uke, MkVBk, pb?e ^ p'ov   
ftPk ;wZroh  ਇਸ ਕਲਵਤਾ ਲਵੱਚ ਸਰਦੀਆਂ ਲਵੱਚ ਜੁੜ੍ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਿੋਕਾਂ ਨਾਿ ਬੱਚ ੇਸ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। 
ਲਫਰ ਮਦਾਰੀ ਵਾਿਾ ਉੱਥ ੇਆ ਕੇ ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ਟੇ ਖਾਤਰ ਬਾਂਦਰ ਅਤ ੇਬਾਂਦਰੀ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਲਦਖਾਉਦਾ ਅਤੇ ਪੈ੍ਸੇ 
ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। 
gVQkT[D dk Yzr ਇਸ ਲਵੱਚ ਆਲਿਆਪ੍ਕਾ ਪ੍ਾਠ ਨ ੂੰ  ਸਮਝਾਏਗੀ ਅਤ ੇਨਾਿ-ਨਾਿ ਬੱਲਚਆ ਂਨ ੂੰ  ਪ੍ੜ੍ਨ  
  ਿਈ ਕਹੇਗੀ। ਅਲਿਆਪ੍ਕਾ ਦਆੁਰਾ ਅਲਿਆਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 
ftfdnkoEhnK dh Pw{bhns   ਲਵਲਦਆਰਥੀਆ ਂਨੇ ਅਲਿਆਪ੍ਕਾ ਦਆੁਰਾ ਪ੍ੜ੍ਹਾਏ ਗਏ ਕਲਵਤਾ ਨ ੂੰ  
ਲਿਆਨ ਨਾਿ ਸੁਲਣਆ। ਅਲਿਆਪ੍ਕਾ ਨੇ ਲਵੱਚ-ਲਵੱਚ ਬੱਲਚਆ ਂਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਪ੍ੁੱ ਛ।ੇ ਲਜੂੰਨਾ ਦਾ ਉੱਤਰ ਬੱਲਚਆਂ 
ਦੁਆਰਾ ਲਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
gVu'b ns/ ;gZPNheoB  ਅਲਿਆਪ੍ਕਾ ਦਆੁਰਾ ਪੱੁ੍ਛ ੇਗਏ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦ ੇਉੱਤਰ ਬੱਲਚਆਂ ਨੇ ਲਦੱਤੇ 
ਬੱਲਚਆ ਂਨੇ ਵੀ ਆਪ੍ਣ ੇਸ਼ੂੰ ਕੇ ਦ ਰ ਕਰਨ ਿਈ ਅਲਿਆਪ੍ਕਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱੁ੍ਛੇ। ਲਜੂੰਨਾ ਦ ੇਅਲਿਆਪ੍ਕਾ ਨੇ ਉੱਤਰ 
ਲਦੱਤੇ। 
ebkswe fefonktK   ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਕੱਲਤਆ ਂਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਿਗਾ ਕ ੇਉਹਨਾਂ ਦ ੇਨਾਵਾਂ ਦਾ 
ਚਾਰਟ ਲਤਆਰ ਕਰੋ। 
d[jokJh    ਅਲਿਆਪ੍ਕਾ ਦਆੁਰਾ ਕਾਲਵ-ਟਟੋੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦ ੇਉੱਤਰ ਅਤੇ ਵਾਕ 
ਬਣਾਉਣ ਿਈ ਲਦੱਤ ੇਜਾਣਗੇ। 
xo dk ezw    ਬਹੁ ਲਵਕਿਪ੍ੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਤ ੇਕਲਵਤਾ ਜੁਬਾਨੀ ਯਾਦ ਕਰਨ ਿਈ ਲਦੱਤੇ 
ਜਾਣਗੇ। 
w[ZbKeD    ਅਲਿਆਪ੍ਕਾ ਬੱਲਚਆਂ ਦ ੇਮੁਿਾਕਣ ਿਈ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱੁ੍ਛੇਗੀ। 
    1. ਲਕਸ ਨੇ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰ  ਕੀਤਾ? 
    2. ਮਦਾਰੀ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਲਕਸ ਕਵੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ? 

ਜਮਾਤ: ਸਤਵੀਂ 
ਦਿਨਾਂ ਿੀ ਦਿਣਤੀ - ਚਾਰ ਦਿਨ 



ftPkL^ ਅੱਖਰ ਜਾ ਵਰਨ ਬੋਿ, ਿਗਾ ਮਾਤਰਵਾਂ ਅਤੇ ਿਗਾਖਰ ਲਵਰੋਿੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁੱ ਿ ਸ਼ਬਦ, ਮੁਹਾਵਰੇ,   
T[d/P  - ਲਵਲਦਆਰਥੀਆ ਂਨ ੂੰ  ਲਵਆਕਰਨ ਸੂੰਬੂੰ ਿੀ ਉਲਚਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ। 
g{ot frnkB dh goy   ਅਲਿਆਪ੍ਕਾ ਦੁਆਰਾ ਲਵਸ਼ੇ ਨ ੂੰ  ਸ਼ੁਰ  ਕਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਲਹਿਾਂ ਬੱਲਚਆ ਂਨ ੂੰ  ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱੁ੍ਛੇ 
ਜਾਣਗੇ। 
 1. ਸਵਰ ਅੱਖਰ ਲਕਹੜ੍ੇ-ਲਕਹੜ੍ੇ ਹਨ? 
seBheh :zso s;thoK,ਮਾਡਿ , ;wkoN p'ov 
;jkfJe ;sZroh g[;se, uke, MkVBk, pb?e ^ p'ov   
ftPk ;wZroh  ਇਹਨਾਂ ਲਵਲਸ਼ਆ ਂਲਵੱਚ ਅੱਖਰ ਜਾ ਵਰਨ ਬੋਿ ਵਰਨਮਾਿਾ ਦੀ ਵਰਗ ਵੂੰਡ, ਲਵਅੂੰਜਨ 
ਦੀਆ ਂਉਪ੍ ਲਕਸਮਾਂ ਿਗਾਂਸ ਿਗਾਖਰ, ਲਵਰੋਿੀ ਸ਼ਬਦ, ਅਸ਼ੁੱ ਿ-ਸ਼ੁੱ ਿ ਸ਼ਬਦ, ਮਹੁਾਵਲਰਆਂ ਦ ੇਅਰਥ ਲਿਖਵਾਏ 
ਜਾਣਗੇ। 
gVQkT[D dk Yzr ਇਸ ਲਵੱਚ ਆਲਿਆਪ੍ਕਾ ਸਾਰੇ ਲਵਲਸ਼ਆ ਂਨ ੂੰ  ਸਮਝਾਏਗੀ ਅਤੇ ਨਾਿ-ਨਾਿ ਬੱਲਚਆਂ ਨ ੂੰ  
ਪ੍ੜ੍ਹਨ ਿਈ ਕਹੇਗੀ। ਅਲਿਆਪ੍ਕਾ ਪ੍ਾਠਾਂ ਲਪੱ੍ਛ ੇਲਦੱਤਾ ਅਲਿਆਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਉਤਰ ਲਿਖਵਾਏਗੀ। 
ftfdnkoEhnK dh Pw{bhns   ਲਵਲਦਆਰਥੀਆ ਂਨੇ ਅਲਿਆਪ੍ਕਾ ਦਆੁਰਾ ਪ੍ੜ੍ਹਾਏ ਗਏ ਲਵਸ਼ਾ ਨ ੂੰ  ਲਿਆਨ 
ਨਾਿ ਸੁਲਣਆ। ਅਲਿਆਪ੍ਕਾ ਨੇ ਲਵੱਚ-ਲਵੱਚ ਬੱਲਚਆ ਂਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਪ੍ੁੱ ਛੇ। ਲਜੂੰਨਾ ਦਾ ਉੱਤਰ ਬੱਲਚਆਂ ਦੁਆਰਾ 
ਲਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
gVu'b ns/ ;gZPNheoB  ਅਲਿਆਪ੍ਕਾ ਨੇ ਬੱਲਚਆ ਂਵੱਿੋਂ ਪੱੁ੍ਛੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦ ੇਉੱਤਰ ਦ ੇਕੇ ਉਹਨਾਂ 
ਦੇ ਸ਼ੂੰ ਕ ੇਦ ਰ ਕੀਤੇ। ਬਲਚਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਲਿਆਪ੍ਕਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਪ੍ੁੱ ਛ ੇਅਤ ੇਅਲਿਆਪ੍ਕਾ ਵੱਿੋਂ ਪੱੁ੍ਛ ੇਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ 
ਵੀ ਲਦੱਤੇ। 
ebkswe fefonktK   ਵਰਨਮਾਿਾ ਦੀ ਵਰਗ ਵੂੰਡ ਅਤੇ ਿਗਾਂ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਦਾ ਚਾਰਟ ਲਤਆਰ 
ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 
d[jokJh    ਅਲਿਆਪ੍ਕਾ ਨੇ ਬੱਲਚਆ ਂਨ ੂੰ  ਸ਼ੁੱ ਿ ਸ਼ਬਦ ਕਰਨ ਿਈ ਲਦੱਤੇ। 
xo dk ezw    ਲਵਰੋਿੀ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਮੁਹਾਵਲਰਆਂ ਦੇ ਅਰਥ ਜੁਬਾਨੀ ਯਾਦ ਕਰਨ ਿਈ 
ਲਦੱਤੇ। 
w[ZbKeD    ਅਲਿਆਪ੍ਕਾ ਬੱਲਚਆਂ ਦ ੇਮੁਿਾਕਣ ਿਈ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱੁ੍ਛੇਗੀ। 
    1. ਿਗਾ ਮਾਤਰਾਵਾਂ, ਲਕੂੰ ਨੀਆਂ ਹਨ? 
    2. ‘ ਉਂਗਿੀ ਕਰਨਾ’ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? 
ਜਮਾਤ: ਸਤਵੀਂ 
ਦਿਨਾਂ ਿੀ ਦਿਣਤੀ - ਪੰਜ ਦਿਨ 

ftPkL^ ਜੂੰਗ  ਢੋਿੀ    



T[d/P  - ਬੱਲਚਆਂ ਨ ੂੰ  ਕਿਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਤ ੋਜਾਣ ਕਰਵਾਉਣਾ   
g{ot frnkB dh goy   ਅਲਿਆਪ੍ਕਾ ਦੁਆਰਾ ਲਵਸ਼ੇ ਨ ੂੰ  ਸ਼ੁਰ  ਕਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਲਹਿਾਂ ਬੱਲਚਆ ਂਨ ੂੰ  ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱੁ੍ਛੇ 
ਜਾਣਗੇ। 
 1. ਕੀ ਤਸੁੀਂ ਲਕਸੇ ਿੋੜ੍ਵੂੰ ਦ ਦੀ ਕਦੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ? 
seBheh :zso s;thoK,ਮਾਡਿ , ;wkoN p'ov 
;jkfJe ;wZroh g[;se, uke, MkVBk, pb?e ^ p'ov   
ftPk ;wZroh  ਇਸ ਪ੍ਾਠ ਲਵੱਚ ਇੱਕ ਲਮਹਨਤੀ ਲਵਅਕਤੀ ਜੂੰਗ  ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਲਸਆ ਲਗਆ ਹੈ। ਜੋ ਆਪ੍ਣ ੇ
ਪੇ੍ਟ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਲਦਨ ਢੋਿ ਵਜਾਉਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿੋਕ ਉਸਨ ੂੰ  ਜੂੰਗ  ਢੋਿੀ ਕਲਹ ਕੇ ਬੁਿਾਉਦ ੇਹਨ। 
ਲਕਉਂਲਕ ਉਹ ਇੱਕ ਚੂੰਗਾ ਕਿਾਕਾਰ ਸੀ। 
gVQkT[D dk Yzr ਅਲਿਆਪ੍ਕਾ ਪ੍ਾਠ ਨ ੂੰ  ਪ੍ੜ੍ਹਗੇੀ ਅਤੇ ਬੱਲਚਆ ਂਨ ੂੰ  ਪ੍ੜ੍ਹਣ ਿਈ ਕਹੇਗੀ। ਅਲਿਆਪ੍ਕਾ ਵੱਿੋਂ 
ਔਖੇ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਅਰਥ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। 
ftfdnkoEhnK dh Pw{bhns   ਬੱਲਚਆ ਂਨੇ ਅਲਿਆਪ੍ਕਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ੜ੍ਹਾਏ ਗਏ ਪ੍ਾਠ ਨ ੂੰ  ਲਿਆਨ ਨਾਿ 
ਸੁਲਣਆ। ਪ੍ਾਠ ਪ੍ੜ੍ਹਾਉਂਦ ੇਸਮੇਂ ਲਵੱਚ-ਲਵੱਚ ਅਲਿਆਪ੍ਕਾ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਪ੍ੁੱ ਛੇ। ਬੱਲਚਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਲਿਆਪ੍ਕਾ ਨ ੂੰ  
ਆਪ੍ਣੇ ਸ਼ੂੰ ਕ ੇਦ ਰ ਕਰਨ ਿਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱੁ੍ਛੇ। 
gVu'b ns/ ;gZPNheoB  ਅਲਿਆਪ੍ਕਾ ਨੇ ਬੱਲਚਆ ਂਵੱਿੋਂ ਪੱੁ੍ਛੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦ ੇਉੱਤਰ ਦ ੇਕੇ ਉਹਨਾਂ 
ਦੇ ਸ਼ੂੰ ਕ ੇਦ ਰ ਕੀਤੇ। ਬਲਚਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਲਿਆਪ੍ਕਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਪ੍ੁੱ ਛ ੇਅਤ ੇਅਲਿਆਪ੍ਕਾ ਵੱਿੋਂ ਪੱੁ੍ਛ ੇਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ 
ਵੀ ਲਦੱਤੇ। 
ebkswe fefonktK   ਬੱਲਚਆ ਂਨ ੂੰ  ਢੋਿ ਦਾ ਲਚੱਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤ ੇਰੂੰਗ ਿਰਨ ਿਈ ਲਕਹਾ 
ਜਾਵੇਗਾ। 
d[jokJh    ਅਲਿਆਪ੍ਕਾ ਦਆੁਰਾ ਵਾਕ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਵਾਕ ਲਕਸਨੇ ਲਕਸਨ ੂੰ  ਕਹੇ ਕਰਨ 
ਿਈ ਲਦੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।  
xo dk ezw    ਬਹੁ ਲਵਕਿਪ੍ੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜੁਬਾਨੀ ਯਾਦ ਕਰਨ ਿਈ ਲਦੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। 
w[ZbKeD    ਅਲਿਆਪ੍ਕਾ ਬੱਲਚਆਂ ਦ ੇਮੁਿਾਕਣ ਿਈ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱੁ੍ਛੇਗੀ। 
    1. ਸਰਦਾਰ ਗੱਿਾਂ ਕਰਦਾ- ਕਰਦਾ ਕੀ ਕਰ ਲਰਹਾ ਸੀ? 
    2. ਜੂੰਗ  ਲਕਹੜ੍ਾ ਕਿਾਕਾਰ ਸੀ? 
ਜਮਾਤ: ਸਤਵੀਂ 
ਦਿਨਾਂ ਿੀ ਦਿਣਤੀ - ਪੰਜ ਦਿਨ 

ftPkL^ ਸਾਡੀ ਲਹੂੰ ਮਤ    



T[d/P  - ਬੱਲਚਆਂ ਨ ੂੰ  ਲਹੂੰ ਮਤ ਦ ੇਸਹੀ ਅਰਖਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣ  ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤ ੇਬੱਲਚਆਂ ਨ ੂੰ  ਲਹੂੰਮਤੀ ਬਣਨ ਿਈ ਪ੍ਰੇਲਰਤ 
ਕਰਨਾ। 
g{ot frnkB dh goy   ਅਲਿਆਪ੍ਕਾ ਦੁਆਰਾ ਲਵਸ਼ੇ ਨ ੂੰ  ਸ਼ੁਰ  ਕਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਲਹਿਾਂ ਬੱਲਚਆ ਂਨ ੂੰ  ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱੁ੍ਛੇ 
ਜਾਣਗੇ। 
 1. ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਲਕਸ ੇਮਸ਼ੁਕਿ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ? 
seBheh :zso s;thoK,ਮਾਡਿ , ;wkoN p'ov 
;jkfJe ;sZroh g[;se, uke, MkVBk, pb?e ^ p'ov   
ftPk ;wZroh  ਇਸ ਪ੍ਾਠ ਲਵੱਚ ਬੱਲਚਆਂ ਨ ੂੰ  ਲਹੂੰ ਮਤ ਦ ੇਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣ  ਕਰਵਾਇਆ ਲਗਆ ਹੈ । 
ਲਕ ਲਕਸੇ ਵੀ ਮੂੰ ਜਿ ਨ ੂੰ  ਪ੍ਾਉਣ ਿਈ ਲਹੂੰਮਤ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਲਕਸ ੇਵੀ ਮੂੰ ਜਿ 
ਨ ੂੰ  ਪ੍ਾਉਣ ਿਈ ਆਤਮ-ਲਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਵੀ ਅਲਹਮ ਰੋਿ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
gVQkT[D dk Yzr ਅਲਿਆਪ੍ਕਾ ਪ੍ਾਠ ਨ ੂੰ  ਪ੍ੜ੍ਹਗੇੀ ਅਤੇ ਬੱਲਚਆ ਂਨ ੂੰ  ਪ੍ੜ੍ਹਣ ਿਈ ਕਹੇਗੀ। ਅਲਿਆਪ੍ਕਾ ਵੱਿੋਂ 
ਔਖੇ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਅਰਥ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। 
ftfdnkoEhnK dh Pw{bhns   ਬੱਲਚਆ ਂਨੇ ਅਲਿਆਪ੍ਕਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ੜ੍ਹਾਏ ਗਏ ਲਵਸ਼ ੇਨ ੂੰ  ਲਿਆਨ ਨਾਿ 
ਸੁਲਣਆ। ਪ੍ਾਠ ਪ੍ੜ੍ਹਾਉਂਦ ੇਸਮੇਂ ਲਵੱਚ-ਲਵੱਚ ਅਲਿਆਪ੍ਕਾ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਪ੍ੁੱ ਛੇ। ਬੱਲਚਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਲਿਆਪ੍ਕਾ ਨ ੂੰ  
ਆਪ੍ਣੇ ਸ਼ੂੰ ਕ ੇਦ ਰ ਕਰਨ ਿਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱੁ੍ਛੇ। 
gVu'b ns/ ;gZPNheoB  ਅਲਿਆਪ੍ਕਾ ਨੇ ਬੱਲਚਆ ਂਵੱਿੋਂ ਪੱੁ੍ਛੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦ ੇਉੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 
ਦੇ ਸ਼ੂੰ ਕ ੇਦ ਰ ਕੀਤੇ। ਬਲਚਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਲਿਆਪ੍ਕਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਪ੍ੁੱ ਛ ੇਅਤ ੇਅਲਿਆਪ੍ਕਾ ਵੱਿੋਂ ਪੱੁ੍ਛ ੇਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ 
ਵੀ ਲਦੱਤੇ। 
ebkswe fefonktK   ਪ੍ਾਠ ਨਾਿ ਸੂੰਬੂੰ ਲਿਤ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। 
d[jokJh    ਬੱਲਚਆ ਂਨ ੂੰ  ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਕਹਾਵਤਾਂ ਦ ੇਅਰਥ ਲਿਖਣ ਿਈ 
ਲਕਹਾ ਜਾਵੇਗੀ। 
xo dk ezw    ਬਹੁ ਲਵਕਿਪ੍ੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜੁਬਾਨੀ ਯਾਦ ਕਰਨ ਿਈ ਲਦੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। 
w[ZbKeD    ਅਲਿਆਪ੍ਕਾ ਬੱਲਚਆਂ ਦ ੇਮੁਿਾਕਣ ਿਈ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱੁ੍ਛੇਗੀ। 
    1. ਲਹੂੰ ਮਤੀ ਿੋਕ ਕੀ ਜਰ ਰ ਕਰਦ ੇਹਨ? 
    2. ‘ ਸਾਡੀ ਲਹੂੰ ਮਤ ’  ਕਹਾਣੀ ਲਕਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ? 
ਜਮਾਤ: ਸਤਵੀਂ 
ਦਿਨਾਂ ਿੀ ਦਿਣਤੀ - ਸੱਤ ਦਿਨ 

ftPkL^ ਸ਼ਬਦ ਬੋਿ, ਨਾਂਵ, ਪ੍ੜ੍ਨਾਂਵ, ਬਹੁਤ ੇਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ, ਿੇਖ, ਅਰਿੀ।    
T[d/P  - ਲਵਲਦਆਰਥੀਆ ਂਨ ੂੰ  ਲਵਆਕਰਨ ਸੂੰਬੂੰ ਿੀ ਉਲਚਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ। 



g{ot frnkB dh goy   ਅਲਿਆਪ੍ਕਾ ਦੁਆਰਾ ਲਵਸ਼ੇ ਨ ੂੰ  ਸ਼ੁਰ  ਕਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਲਹਿਾਂ ਬੱਲਚਆ ਂਨ ੂੰ  ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱੁ੍ਛੇ 
ਜਾਣਗੇ। 
 1. ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? 
 2. ਿੋਹੇ ਦਾ ਕੂੰ ਮ ਕਰਨ ਵਾਿੇ ਨ ੂੰ  ਕੀ ਆਖਦ ੇਹਨ ? 
seBheh :zso s;thoK,ਮਾਡਿ , ;wkoN p'ov 
;jkfJe ;sZroh g[;se, uke, MkVBk, pb?e ^ p'ov   
ftPk ;wZroh  ਇਹਨਾਂ ਲਵਲਸ਼ਆ ਂਲਵੱਚ ਸ਼ਬਦ ਬੋਿ, ਨਾਂਵ, ਨਾਂਵ ਦੀਆਂ ਲਕਸਮਾਂ, ਪ੍ੜ੍ਨਾਂਵ, ਪ੍ੜ੍ਨਾਂਵ 
ਦੀਆ ਂਲਕਸਮਾਂ ਸ਼ਬਦਾ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ, ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ, ਿੇਖ ਅਰਜੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। 
gVQkT[D dk Yzr ਅਲਿਆਪ੍ਕਾ ਪ੍ਾਠ ਨ ੂੰ  ਪ੍ੜ੍ਹਗੇੀ ਅਤੇ ਬੱਲਚਆ ਂਨ ੂੰ  ਪ੍ੜ੍ਹਣ ਿਈ ਕਹੇਗੀ। ਅਲਿਆਪ੍ਕਾ 
ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ੇਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਅਲਿਆਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵਗੇਾ। 
ftfdnkoEhnK dh Pw{bhns   ਬੱਲਚਆ ਂਨੇ ਪ੍ ਰੇ ਲਵਸ਼ੇ ਨ ੂੰ  ਲਿਆਨ ਨਾਿ ਸੁਲਣਆ ਅਤ ੇਪ੍ ਰੀ ਲਦਿਚਸਪ੍ੀ 
ਲਦਖਾਈ। ਅਲਿਆਪ੍ਕਾ ਲਵੱਚ-ਲਵੱਚ ਬੱਲਚਆ ਂਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱੁ੍ਛੇਗੀ ਅਤ ੇਬੱਚ ੇਉੱਤਰ ਦੇਣਗ ੇਬੱਲਚਆਂ ਨੇ ਵੀ 
ਅਲਿਆਪ੍ਕਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱੁ੍ਛੇ। 
gVu'b ns/ ;gZPNheoB  ਅਲਿਆਪ੍ਕਾ ਨੇ ਬੱਲਚਆ ਂਵੱਿੋਂ ਪੱੁ੍ਛੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦ ੇਉੱਤਰ ਦ ੇਕੇ ਉਹਨਾਂ 
ਦੇ ਸ਼ੂੰ ਕ ੇਦ ਰ ਕੀਤੇ। ਬਲਚਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਲਿਆਪ੍ਕਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਪ੍ੁੱ ਛ ੇਅਤ ੇਅਲਿਆਪ੍ਕਾ ਵੱਿੋਂ ਪੱੁ੍ਛ ੇਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ 
ਵੀ ਲਦੱਤੇ। 
ebkswe fefonktK   ਨਾਂਵ ਦੀਆ ਂਲਕਸਮਾਂ ਦਾ ਚਾਰਟ ਬਣਾਓ। 
d[jokJh    ਅਲਿਆਪ੍ਕਾ ਦਆੁਰਾ ਬੱਲਚਆਂ ਨ ੂੰ  ਖਾਿੀ ਥਾਵਾਂ ਲਦੱਤੀਆ ਂਜਾਣਗੀਆਂ। 
xo dk ezw    ਬਹੁ ਲਵਕਿਪ੍ੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜੁਬਾਨੀ ਯਾਦ ਕਰਨ ਿਈ ਲਦੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। 
w[ZbKeD    ਅਲਿਆਪ੍ਕਾ ਬੱਲਚਆਂ ਦ ੇਮੁਿਾਕਣ ਿਈ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱੁ੍ਛੇਗੀ। 
    1. ਸ਼ਬਦ ਲਕਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹ?ੈ 
    2. ਲਕਸ ੇਦ ੇਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਕੀ ਲਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? 
 
 


