બહાર જઇને કં ઇક કરો
આ દુ નિયા રોમાંચક શબ્દો અને ચિત્રો તેમજ કરવા લાયક,
અનુભવવા અને શોધવા લાયક બાબતોથી ભરપૂર છે,
અનાજના પૅકેટ્સ અને સ્ટ્રીટ ચિહ્ નોથી માંડીને
છબછબિયા કરાવતા ખાબોચિયા અને સ્ખલિત પાંદડાઓ.
તમારા બાળકને પોતાની આસપાસની દુ નિયા ખોળવા
પ્રોત્સાહિત કરો.
• ચાલવા જાવ અને સ્ટ્રીટ ચિહ્ નો અને સ્ટોરફ્રન્ટ
પરના અક્ ષરો, શબ્દો અને સંખ્યાઓ વિશે વાત કરો

• ખાદ્ યપદાર્થોની ખરીદી કરતી વખતે, ફળો અને
શાકભાજીનો આકાર, રં ગો અને સુગંધની સરખામણી કરો
શું તમને ખબર છે કે ચાલવા માટે બહાર
જવાથી તમારા બાળકને શીખવામાં મદદ
મળે છે. તમારા બાળકની ગતિએ ચાલો,
વાતચીત કરો અને બાળકે જોયેલી
બાબતમાં રસ લો અને તેના વિશે પૂછો.

કે વી રીતે પિક્ ચર કાર્ડ કી રિં ગ બનાવવી અને તેનો ઉપયોગ
કરવો
તમને શેની જરૂર પડશે
• તમારી ખરીદવાની યાદી બનાવવા પેન્સિલ અને કાગળ
• ફળ અને શાકભાજીના ચિત્રો
• બાળક માટે સલામત કાતર
• કાણું પાડતું પંચ
• ચિત્રોમાંથી દોરો પરોવવા દોરી કે રિબન
તમારે શું કરવાનું છે
એક રે સિપી શોધો અને સાથે મળીને પત્રિકાઓ અને
સામયિકોમાંથી ઘટકોના ચિત્રો કાપીને ખરીદવાની યાદી
બનાવો.
દરે ક ચિત્રના ખૂણામાં કાણું પાડીને કી રિં ગ બનાવો અને તેને
દોરી સાથે બાંધી દો.
તમે ખરીદી કરવા જાવ ત્યારે તમારા બાળકને કી રિં ગનો
ઉપયોગ કરવા દો. તેનાથી તેણીને ચિત્રોનો ઉપયોગ કરીને
ખાદ્ યપદાર્થ શોધવામાં મદદ મળશે. તમે જુ ઓ તે વિશે વાત
કરો અને તમને કે ટલી સંખ્યાની જરૂર છે, સાથે મળીને તેની
ગણતરી કરો.

સ્ટાર ટિપ
પિક્ ચર કાર્ડ કી રિં ગ્સ તમારા બાળક સાથે
રમવાની એક સરસ રીત છે. તમે બહાર
જઇને કં ઇક કરવાના હો ત્યારે તમારા
જોવામાં આવે તેવા ચિત્રોની કી રિં ગ્સ
બનાવવાનો પ્રયત્ન કરો.
નાની વાતચીત માટે મૌલિક વિચાર
તમે તમારા બાળક સાથે બહાર જઇને કં ઇક
કરવાના હો ત્યારે , ટ્રાફિકનો ઘોંઘાટ,
સાઇરન્સ, સંગીત, કૂ તરાનું ભસવું,
પક્ ષીઓનું ગાવું અને આકાશમાં ઉડતા
વિમાનો સહિત, તમે સાંભળી શકો તે
અવાજ સાંભળો. તમે સાંભળ્યું હોય તે
વિશે વાત કરો. અવાજોની નકલ કરવાનો
પ્રયત્ન કરો – શું તમે સરખો અવાજ
કાઢી શકો છો?

