
ਮੇਰੀ ABC ਦੀ ਿਕਤਾਬ (ਪੱਧਰ 1) 
 

 

ਵੇਰਵਾ-  ਿਸੱਿਖਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਅੱਖਰ� ਦੀ ਿਕਤਾਬ ਬਣਾਉਣਗੇ ,��ੇਣੀਆਂ ਿਵੱਚ ਵੰਡਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਗੇ, ਿਚੱਤਰ 
ਬਣਾਉਣਗੇ।  

ਮੱੁਖ ਪ��ਨ 
 

ਕੀ ਤੁਸ� ਆਪਣੀ ਅੱਖਰ� ਦੀ ਿਕਤਾਬ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? 

ਕੱੁਲ ਲੋੜ�ਦਾ ਸਮ�   2 ਹਫਿਤਆਂ ਿਵੱਚ 10 ਘੰਟੇ  

ਲੋੜ�ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ   ਕਾਪੀ , ਪੈਨਿਸਲ, ਰਬੜ ਅਤੇ ਰੰਗ 

ਿਸੱਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ  1. ਿਕਤਾਬ� ਤ� ਦੇਖ ਕੇ ਿਪ�ੰ ਟ ਦੀ ਸੂਝ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਉਿਚਤ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ, 
�ਬਦ�, ਅੱਖਰ� ਅਤੇ ਧੁਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ।  
2. ਿਪ�ੰ ਟ ਅਤੇ ਿਚੱਤਰ� ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਿਵਚਕਾਰ ਦੇ ਫਰਕ ਨੰੂ ਦੱਸਣਾ।  
3. ਧੁਨੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਖਰ� ਨੰੂ ਸਹੀ ਤਰ�� ਪੜ�ਨਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ।  
4. ਪੜਨ ਲਈ ਉਿਚਤ ਰਣਨੀਤੀਆਂ/ਯੋਜਨਾਵ� ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਕਰਨਾ।  
5. ਿਲਖਣ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਤਰੀਕਾ ਿਦਖਾਉਣਾ।  
6. ਿਲਖਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਉਿਚਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਚਾਿਰਤ/ ਿਬਆਨ ਕਰਨਾ। 
7. ਿਲਖਤ ਕੰਮ ਨੰੂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਗਿਠਤ ਕਰਨਾ, ਸਪੈਿਲੰਗ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਿਵ�ਰਾਮ ਿਚੰਨ�  
ਲਗਾਉਣਾ। 
8. ਿਲਖਣ ਦੀਆਂ ਉਿਚਤ ਰਣਨੀਤੀਆਂ/ਯੋਜਨਾਵ� ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਕਰਨਾ। 

 
ਪਿਹਲਾ ਿਦਨ (1)

 
ਅੱਜ ਤੁਸ�  ਿਸੱਖੋਗੇ ਿਕ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭੈਣ-ਭਰਾਵ� ਨੰੂ ਵਰਣਮਾਲਾ ਿਸੱਖਣ ਲਈ ਵਰਣਮਾਲਾ ਦੀ ਿਕਤਾਬ ਿਕਵ� 
ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ! 
 

ਸੁਝਾਇਆ ਿਗਆ ਸਮ�   ਗਤੀਿਵਧੀ ਅਤੇ ਵੇਰਵਾ 

5 ਿਮੰਟ  ● ਿਸੱਿਖਆਰਥੀ ਇੱਕ ਵਰਣਮਾਲਾ ਦੀ ਿਕਤਾਬ ਨੰੂ ਹਵਾਲਾ ਲਈ ਵੇਖਣਗੇ ਜੇ ਉਹਨ� ਕੋਲ ਹੈ 
1. ਹਰੇਕ ਅੱਖਰ ਨੰੂ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਅੱਖਰ� ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੋਵ� ਅੱਖਰ� 

ਲਈ ਦੋ �ਬਦ ਿਲਖੇ ਜਾਣਗੇ, ਿਜਨ� � ਨੰੂ ਲੇਬਲ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਿਜਵ� ਿਕ: Aa: 
Apple (ਸੇਬ) ਅਤੇ Ant (ਕੀੜੀ ) ਜ� Bb:Ball (ਬਾਲ) ਅਤੇ Bird (ਪੰਛੀ) 

10 ਿਮੰਟ  ਿਸੱਿਖਆਰਥੀ ਹਰੇਕ ਅੱਖਰ ਲਈ 2 ਿਕਸਮ� ਦੇ �ਬਦ� ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਗੇ। ਿਜਵ� ਿਕ: ਜਾਨਵਰ� ਦਾ 
ਨਾਮ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਨਾਮ। 

40 ਿਮੰਟ  ਿਸੱਿਖਆਰਥੀ ਪਿਹਲੇ ਿਦਨ ਚਾਰ, A, B, C ,D 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। 

10-20  ਿਮੰਟ  ● ਨੰਬਰ ਦਾ ਿਵਸਥਾਰ: (ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਬੀਜ ਗਿਣਤ) ਿਸੱਿਖਆਰਥੀ ਪੇਜ 'ਤੇ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 
ਿਲਖਣਗੇ ਅਤੇ ਨੰਬਰ� ਨੰੂ ਕ�ਮ ਿਵੱਚ ਿਲਖਣਗੇ, 



● ਵੱਡੇ ਿਸੱਿਖਆਰਥੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਰੰਗ� ਿਵੱਚ ਿਜਸਤ ਸੰਿਖਆਵ� (even numbers) ਅਤੇ 
ਟ�ਕ  ਸੰਿਖਆਵ� (odd numbers) ਨੰੂ ਿਲੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।  
● ਸੰਕੇਤ: ਮਾਪੇ �ਬਦ ਿਲਖਣ ਲਈ ਲਾਈਨ� ਿਖੱਚਣ ਿਵਚ ਿਸੱਿਖਆਰਥੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹਨ ਜ� ਿਫਰ ਖੁਦ� ਅੱਖਰ ਿਲੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਸੱਿਖਆਰਥੀ ਨੰੂ ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਕ 
ਉਹ ਦੱਸਣ ਕੀ ਿਲਿਖਆ ਹੈ। 
● ਜੋ ਿਸੱਿਖਆਰਥੀ ਵੱਡੇ ਹਨ, ਉਹ ਖੁਦ ਸਪੈਿਲੰਗ ਿਲੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।  
● ਸੁਝਾਅ: ਿਸੱਿਖਆਰਥੀ ਿਚੱਤਰ� ਨੰੂ ਆਪ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਿਕਸੇ ਿਕਤਾਬ ਜ� ਅਖਬਾਰ ਤ� 
ਕੱਟ ਕੇ ਿਚਪਕਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।  
● ਿਸੱਿਖਆਰਥੀ 5 ਸਵਰ� ਨੰੂ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਰੰਗ� ਿਵਚ ਿਲਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤ� ਿਕ ਉਹਨ� ਦੀ 
ਪਿਹਚਾਣ ਕਰ ਸਕਣ : A, E, I, O ਅਤੇ U. 
 

 
2-5  ਿਦਨ 

 
2-5 ਿਦਨ ਤੁਸ� ਵਰਣਮਾਲਾ ਲਈ ਨਵ� �ਬਦ� 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗ ੇ
 

ਸੁਝਾਇਆ ਿਗਆ ਸਮ�   ਗਤੀਿਵਧੀ ਅਤੇ ਵੇਰਵਾ 

50 ਿਮੰਟ  ● ਿਸੱਿਖਆਰਥੀ ਇੱਕ ਿਦਨ ਿਵੱਚ 5 ਵਰਣਮਾਲਾ ਦੇ ਅੱਖਰ� 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।  
o ਦੂਜੇ ਿਦਨ ਉਹ E, F, G, H, I ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। (E ਅਤੇ I ਸਵਰ ਹਨ, ਇਹ ਵੱਖਰੇ ਰੰਗ� ਨਾਲ 
ਿਲਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ )   
o ਤੀਜੇ ਿਦਨ ਉਹ J, K, L, M, N  'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।  
o ਚੌਥੇ ਿਦਨ ਉਹ O, P, Q, R, S 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ( O ਸਵਰ ਹੈ ਤ� ਇਹ ਵੱਖਰੇ ਰੰਗ ਨਾਲ 
ਿਲਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ) 
o ਪੰਜਵ� ਿਦਨ ਉਹ T, U, V, W, X 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ( U ਸਵਰ ਹੈ ਤ� ਇਹ ਵੱਖਰੇ ਰੰਗ ਨਾਲ 
ਿਲਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ) 
o ਿਸੱਿਖਆਰਥੀ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਅੱਖਰ ਿਲਖਣਗੇ (Cc) 
o ਿਸੱਿਖਆਰਥੀ ਹਰੇਕ ਅੱਖਰ ਲਈ ਦੋ �ਬਦ� ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਗੇ ਿਜਨ� � ਦੀਆਂ ��ੇਣੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ 
ਹੋਣਗੀਆਂ ਿਜਵ� ਿਕ- Cc: CAT (ਿਬੱਲੀ) ਅਤੇ CUP (ਕੱਪ) 
o ਿਸੱਿਖਆਰਥੀ �ਬਦ� ਦੇ ਿਚੱਤਰ� ਬਨਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਰੰਗ ਭਰਨਗੇ।  
o ਿਸੱਿਖਆਰਥੀ ਹਰੇਕ ਪੇਜ ਦੇ ਹੇਠ� ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਿਲਖਣਗੇ।  
ਸੁਝਾਅ : ਮਾਪੇ ਿਸੱਿਖਆਰਥੀ ਨੰੂ ਿਲਖਣ ਲਈ ਲਾਈਨ� ਿਖੱਚਣ ਿਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ 
ਿਸੱਿਖਆਰਥੀ ਉਹਨ� 'ਤੇ ਅੱਖਰ ਿਲਖਣਗੇ।  

15 ਿਮੰਟ  ਅੰਕ� ਦਾ ਵਾਧਾ: (ਡੇਟਾ ਹ�ਡਿਲੰਗ): 
o ਿਸੱਿਖਆਰਥੀ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਬਣਾਉਣਗੇ ਿਜਸ 'ਤੇ ਉਹ ਿਲਖਣਗੇ ਿਕ ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼� ਦੀ 
ਿਗਣਤੀ ਿਕੰਨੀ ਹੈ।   ਪ��ਨ ਹੋਣਗੇ : ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਣਮਾਲਾ ਦੀ ਿਕਤਾਬ ਿਵੱਚ ਿਕੰਨ� ਖਾਣੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼� 
ਪੀਲੀ, ਹਰੀ, ਲਾਲ ਆਿਦ ਹਨ?  ਿਸੱਿਖਆਰਥੀ ਕੱੁਲ ਜੋੜ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਿਲਖਣਗੇ।  
o ਿਸੱਿਖਆਰਥੀ ਜਾਨਵਰ� ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਦੇ ਿਚੱਤਰ ਲਗਾਉਣਗੇ ਿਕ ਜ਼ਮੀਨ, ਪਾਣੀ ਜ� ਹਵਾ ਿਵੱਚ  
ਿਕਹੜਾ ਿਕਹੜਾ ਜੀਵ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ।   ਪ��ਨ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ : ਵਰਣਮਾਲਾ ਦੀ ਿਕਤਾਬ ਿਵੱਚ ਿਕੰਨ� 
ਜਾਨਵਰ ਪਾਣੀ, ਹਵਾ ਜ� ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ?  
ਜ਼ਮੀਨ: �ੇਰ, ਕੱੁਤਾ, 
ਪਾਣੀ: ਮੱਛੀ, �ਾਰਕ,  
ਹਵਾ: ਕ�, ਿਚੜੀ ਆਿਦ 



 ਿਸੱਿਖਆਰਥੀ ਕੱੁਲ ਜੋੜ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਿਲਖਣਗੇ। 
o ਿਸੱਿਖਆਰਥੀ ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ��ੇਣੀਆਂ ਦੀਆ ਚੀਜ਼� ਦੇ ਿਚੱਤਰ ਲਗਾਉਣਗੇ।  
ਪ��ਨ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ   : ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਣਮਾਲਾ ਦੀ ਿਕਤਾਬ ਿਵਚ ਿਕੰਨ� ਭੋਜਨ 
 ਿਵਚਲੀਆਂ ਚੀਜ਼� ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਡੇਅਰੀ ਜ� ਹੋਰ ਹਨ 
 ਫਲ: ਲੀਚੀ, ਅੰਗੂਰ; 
 ਸਬਜ਼ੀਆਂ: ਆਲੂ, ਗਾਜਰ; 
ਡੇਅਰੀ : ਦੱੁਧ, ਦਹ�; ਿਸੱਿਖਆਰਥੀ ਕੱੁਲ ਜੋੜ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਿਲਖਣਗੇ।  

 
ਛੇਵ� ਿਦਨ  (6) 

 
ਅੱਜ ਤੁਸ� ਆਪਣੀ ਵਰਣਮਾਲਾ ਦੀ ਿਕਤਾਬ ਨੰੂ ਖਤਮ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਇਸਨੰੂ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨਾਲ ਸ�ਝਾ 
ਕਰੋਗ ੇ
 

ਸੁਝਾਇਆ ਿਗਆ ਸਮ�   ਗਤੀਿਵਧੀ ਅਤੇ ਵੇਰਵਾ 

20 ਿਮੰਟ  ● ਿਸੱਿਖਆਰਥੀ Y ਅਤੇ Z ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦੋ ਅੱਖਰ� ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ 

10 ਿਮੰਟ  ● ਿਸੱਿਖਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਵਰਣਮਾਲਾ ਦੀ ਿਕਤਾਬ ਪਿਹਲਾ ਪੇਜ਼ ਿਡਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਗੇ 
o ਿਸੱਿਖਆਰਥੀ  ਿਕਤਾਬ ਦੇ "ਿਸਰਲੇਖ" ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਗੇ - ਿਜਵ� ਿਕ 'ਮੇਰੀ ਵਰਣਮਾਲਾ ਦੀ 
ਿਕਤਾਬ',  'ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ABC' ਆਿਦ।  
o ਿਸੱਿਖਆਰਥੀ ਿਕਤਾਬ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਪੰਨਾ ਇਸ ਤਰ�� ਦਰਸਾਉਣਗੇ ਿਕ ਛੋਟੇ ਪਾਠਕ  
ਿਕਤਾਬ ਦੇ ਉਦੇ� ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ।  
o ਿਸੱਿਖਆਰਥੀ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਿਚੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਿਲਖਣਗੇ 
(ਆਪਣੇ ਨਾਮ ) 

10 ਿਮੰਟ  ● ਿਸੱਿਖਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਵਰਣਮਾਲਾ ਦੀ ਿਕਤਾਬ ਪਿਰਵਾਰ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਨਾਲ ਸ�ਝਾ 
ਕਰਨਗੇ।  

10 ਿਮੰਟ  ● ਿਸੱਿਖਆਰਥੀ ਉਨ� � ਸਾਰੇ ਨਵ� �ਬਦ� ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਗੇ ਜੋ ਉਨ� � ਨ� ਨਵ� ਿਸੱਖੇ ਹਨ।  

 

ਰੰਗ   ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼�   ਕੱੁਲ ਜੋੜ�  

ਲਾਲ  

 

   



ਪੀਲਾ 

 

 

   

ਸੰਤਰੀ 

 

     

ਹਰਾ  

 

 
 

 

 
ਮੁਲ�ਕਣ ਮਾਪਦੰਡ 

 
● ਿਡਜ਼ਾਇਨ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ 
● ਹਰ ��ੇਣੀ ਦੇ �ਬਦ� ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਸੋਚ 
● ਿਲਖਣ ਦੀ ਸਪ�ਟਤਾ 
● ਸਪੈਿਲੰਗ ਦਾ ਿਗਆਨ 
 
ਕੱੁਝ ਹੋਰ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ 

 
● ਿਸੱਿਖਆਰਥੀ ਵਧੇਰੇ ��ੇਣੀਆਂ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਪੈਿਲੰਗ� ਪ�ਤੀ ਵਾਧੂ �ਬਦ� 'ਤੇ ਕ�ਦ�ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ 
● ਿਸੱਿਖਆਰਥੀ �ਬਦ� ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਣ ਅਤੇ ਰੰਗ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਿਚੱਤਰ� ਨੰੂ ਿਚਪਕਾ ਵੀ  ਸਕਦੇ ਹਨ 
 


