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અકરષરો અને આંકડાઓ સાથે રમવું
તમે અક્ષરો અને આંકિાવાળી િોતાના આકાર અને અવાજથી 
માિંીને િહેલો અક્ષર એકસરખો ધરાવતા નવા શબ્દો શીખવા 
સુધીની બધાં િરક્ારની રમતો રમી શકો છો. તમે તમારા બાળકને 
ખબર હોય તેવી સંખ્યાઓ, જેમ કે દરવાજાનો નંબર અથવા 
િોતાની ઉંમર શોધી શકો છો, અને શું તમે આ સંખ્યાઓ બસો, 
દુકાનો કે રસ્તા િરના પચહ્નો િર મળી શકે તે જોઇ શકો છો. 
યાદ રાખશો કે અક્ષરો અને સંખ્યાઓ બધે જ જોવા મળે છે!

સરટાર શટપ
તમારા બાળકની સાથે મોટા અવાજે ગણતરી કરો – તમારે 
મુખ્ય દરવાજા સુધી િહોંચવા કેટલા િગલાં ભરવા િિે છે તે 
અથવા તમે િાકર્ સુધી જવા ચાલો ત્યારે િસાર થયેલા 
લેમ્િિોસ્ટ્સની સંખ્યા શોધી કાઢો!

નાની વાતચીત માટે મૌશલક શવચાર
તમને જંક (નકામા) મેઇલ અને જૂના સામપયકોમાં જોવા મળતા 
અક્ષરો પવશે વાત કરો. કેટલાક અક્ષરો કાઢી નાખીને એક 
કલાશ (પચતર્) બનાવો. શું તમે તમારા બાળકના નામનો િહેલો 
અક્ષર શોધી શકો છો તે જુઓ. જો બાળક હજુ િણ અક્ષર ના 
ઓળખી શકે તો, તેને સાથોસાથ દોરી બતાવો અને જુઓ કે શું 
બાળક તેને શોધી શકો છો જ્યારે તમે કંઇક કરવાના હો.

‘આઇ એમ ગોઇંગ ટૂ ધી પાકરર’
તમે િાકર્ જવા સાથે શું લઇને જશો એવું કહીને વારો બદલવાનો આવે 
તેવી રમત રમો. પનયમ એ છે કે તમે માતર્ ‘p’ (િી) અવાજ આવે તેવી 
વસ્તુઓ સાથે જઇ શકો છો (દાખલા તરીકે, ’હું િાકર ્જઉ છું અને હું 
પિકપનક કરીશ/િેરટ/િેપન્સલ’ લેવા જઉ છું). તમે જવાના હો તે સ્થળ 
બદલીને વધારે મોજમજા કરી શકો છો (દાખલા તરીકે, દપરયા પકનારે, 
જ્યાં તમે માતર્ ‘s’ થી શર ૂથતી બાબતો લઇ જઇ શકો છો). શું તમે બધું 
જે લઇ જવાના હો તે યાદ રાખી શકો છો?

પરલાશસરટસીન કે ડો (લોટની કણક)થી અકરષરો બનાવો
િ્લાપસ્ટસીનથી, અથવા તમારી જાતે િો (લોટની કણક)માંથી અક્ષરના 
આકારો બનાવો. 
પમશર્ણ કરો:

• બે કિ કોરો લોટ
• ½ કિ ઠંિુ િાણી
• તર્ણ ચમચા વનસ્િપત તેલ
• એક ચમચો લીંબુનો રસ (વૈકપલ્િક)
• તમને ગમતો કોઇ ખાદ્ય રંગ અથવા પગ્લટર.

નાની વાતચીત માટે મૌશલક શવચાર
તમારા બાળકને વહેલું વાંચવા 
િર્ોત્સાપહત કરવા, કક્કા 
અક્ષરવાળા નામોને બદલે અક્ષર 
અવાજોનો ઉિયોગ કરો. અક્ષરના 
અવાજોનો ઉિયોગ કરવો જ્યારે તમે 
‘આઇ એમ ગોઇંગ ટૂ ધી િાકર્’ 
અથવા ‘આઇ સ્િાય’ જેવી રમતો 
એકસાથે રમો, તેનાથી બાળક 
વાંચવાનું શીખે ત્યારે શબ્દો 
બોલવામાં મદદ મળશે.


