
ਖ਼ਬਰ ਕੀ ਹੈ? (ਪੱਧਰ 1)
 

 
ਵੇਰਵਾ  ਿਸੱਿਖਆਰਥੀ ਕੋਿਵਡ-19 ਬਾਰੇ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਿਰਪੋਰਿਟੰਗ ਿਲਖਣਗੇ ਹੋਰ ਭਾਗ� ਨੰੂ ਿਡਜ਼ਾਈਨ 

ਕਰਨਗੇ।  

ਮੱੁਖ ਪ��ਨ  ਅਸ� ਮੌਜੂਦਾ ਖਬਰ� ਦੀ ਖੋਜ ਿਕਵ� ਕਰਦੇ ਹ� ਅਤੇ ਪੇ� ਕਰਦੇ ਹ�? 

ਕੱੁਲ ਲੋੜ�ਦਾ ਸਮ�   3 ਘੰਟੇ ਕੱੁਲ 6 ਿਦਨ� ਿਵੱਚ 

ਲੋੜ�ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ   ਪੇਜ਼ ਅਤੇ ਪੈਨਿਸਲ, ਇਕ ਅਖਬਾਰ  

ਿਸੱਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ  1. ਮੱੁਢਲੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ (ਸੈਕੰਡਰੀ) ਖੋਜ ਕਰਨਾ।  
2. ਿਲਖਤ ਨੰੂ ਿਦਲਚਸਪ ਬਨਾਉਣਾ। 
3. ਜੋ ਫੀਡਬੈਕ ਿਮਿਲਆ ਹੈ ਉਸਦਾ ਮੱੁਢਲੇ ਗਿਣਤ, ਅਿਕ�ਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗ�ਾਿਫਕਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 
ਪ�ਸਤੁਤ ਕਰਨਾ।  
4. ਤਸਵੀਰ� ਦੁਆਰਾ ਮੱੁਢਲੇ ਸੰਦੇ�� ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸ�ਝਾ ਕਰਨਾ।  

ਪਿਹਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ  ਅਖਬਾਰ� ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅਖਬਾਰ� ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਭਾਗ� ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ।  

 
ਪਿਹਲਾ ਿਦਨ (1) 

 
ਅੱਜ ਤੁਸ� ਜਾਣੋਗੇ ਿਕ ਅਖਬਾਰ ਿਕਵ� ਬਣਦਾ ਹੈ।  
 

ਸੁਝਾਇਆ ਿਗਆ ਸਮ�   ਗਤੀਿਵਧੀ ਅਤੇ ਵੇਰਵਾ 

5 ਿਮੰਟ  ●ਿਸੱਿਖਆਰਥੀ ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਵੇਖਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਈ ਆਪਣਾ 
ਅਖਬਾਰ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਗੇ।  

30 ਿਮੰਟ  ● ਖ਼ਬਰ� ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ, ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਖੇਡ� ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।  
● ਿਸੱਿਖਆਰਥੀ ਇਕ ਅਖਬਾਰ ਨੰੂ ਵੇਖਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ� � ਦੇ ਮਾਪੇ ਉਨ� � ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ 
ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਭਾਗ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਗੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਅਸਾਨ �ਬਦ� ਿਵੱਚ ਦੱਸਣਗੇ ਕੇ ਿਕ 
ਇਸ ਿਵੱਚ ਕੀ ਿਲਿਖਆ ਹੈ।  
● ਿਸੱਿਖਆਰਥੀ ਉਹਨ� ਦੀ ਸਮਝ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹਰੇਕ ਭਾਗ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਗੇ ਿਕ ਉਹਨ� ਨੰੂ ਕੀ 
ਸਮਝ ਆਇਆ।  

 
 

 



ਦੂਜਾ ਿਦਨ (1)

ਅੱਜ ਤੁਸ� ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾਉਗੇ ਅਤੇ ਕੋਿਵਡ-19 ਤੇ ਲੌਕਡਾਉਨ ਦੇ ਪ�ਭਾਵ� ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋਗੇ। 
 

ਸੁਝਾਇਆ ਿਗਆ ਸਮ�   ਗਤੀਿਵਧੀ ਅਤੇ ਵੇਰਵਾ 

30-40 ਿਮੰਟ ●  ਿਸੱਿਖਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਅਤੇ ਲਾਕਡਾਉਨ ਦੇ ਪ�ਭਾਵ ਬਾਰੇ 
ਦੱਸਣਗੇ ਅਤੇ ਿਲਖਣਗੇ।  
●ਉਹ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ��ਨ� ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਗੇ 
-ਲੌਕਡਾਉਨ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਆਮ ਿਦਨ ਿਕਵੇ ਦਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ - ਸਾਰੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਕੀ ਕੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, 
ਘਰ ਿਵੱਚ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ? 
-ਘਰ ਿਵਚ ਹਰ ਿਕਸੇ ਦਾ ਮੂਡ ਿਕਵ� ਦਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ? 
-ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਕੋਈ ਕੀ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ 
ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਤ� ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਖਣ ? 
-ਘਰ ਿਵਚ ਰਿਹਣ ਿਵਚ ਕੀ ਚੰਗਾ ਹੈ? 

 
 

 

ਤੀਜਾ ਿਦਨ (3)
 

ਅੱਜ ਤੁਸ� ਮੌਸਮ ਬਾਰੇ ਿਸੱਖੋਗੇ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰੋਗੇ 
 

ਸੁਝਾਇਆ ਿਗਆ ਸਮ�   ਗਤੀਿਵਧੀ ਅਤੇ ਵੇਰਵਾ 

40 ਿਮੰਟ 
 

● ਿਸੱਿਖਆਰਥੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮੌਸਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਿਲਖਣਗੇ ਿਕ ਹੁਣ ਬਸੰਤ, 
ਗਰਮੀ, ਪਤਝੜ, ਜ� ਸਰਦੀਆਂ ਹਨ।  
● ਿਸੱਿਖਆਰਥੀ ਸੰਬੰਿਧਤ ਮੌਸਮ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨਗੇ ਿਕ ਸੂਰਜ, ਬੱਦਲ, ਮ�ਹ, ਆਿਦ 
ਕੀ ਦੇਖਣ ਨੰੂ ਿਮਲਦਾ ਹੈ।  
● ਿਸੱਿਖਆਰਥੀ ਿਲਖਣਗੇ ਜੋ ਉਹ ਮੌਸਮ ਿਵੱਚ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਗਰਮ / ਠੰਡਾ / 
ਸੰਤੁਿਲਤ 
● ਿਸੱਿਖਆਰਥੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਗੇ ਿਕ ਮੌਸਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਕੀ ਕੱਪੜੇ ਪਿਹਨਦੇ ਹਨ ਤੇ 
ਹਰ ਮੌਸਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀ ਕੀ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਰਿਹੰਦੀਆਂ ਹਨ।  ਿਜਵ� ਿਕ - ਗਰਮੀ ਿਵੱਚ 
ਧੱੁਪ ਤ� ਪ�ਹੇਜ, ਮ�ਹ ਦੇ ਮੌਸਮ ਿਵੱਚ ਜ਼ਕੁਾਮ, ਭੁਖਾਰ ਤ� ਬਚਾਅ।  

 
 

 

ਚੌਥਾ ਿਦਨ (4) 
 

ਅੱਜ ਤੁਸ� ਹਰੇਕ ਲਈ ਖੇਡਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵ� ਗੇਮ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਖਬਾਰ ਲਈ ਫੀਡਬੈਕ ਫਾਰਮ ਿਤਆਰ ਕਰੋਗੇ. 
 



ਸੁਝਾਇਆ ਿਗਆ ਸਮ�   ਗਤੀਿਵਧੀ ਅਤੇ ਵੇਰਵਾ 

20 ਿਮੰਟ ●ਅੰਤਮ ਭਾਗ ਲਈ ਿਸੱਿਖਆਰਥੀ ਇਕ ਿਦਲ ਿਖੱਚਵ� ਖੇਡ ਿਤਆਰ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਉਹ ਘਰ ਿਵਚ 
ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਹਨ।  
ਉਦਾਹਰਣ:  ਮ� ਇਕ ਗਾਣਾ ਗਾਵ�ਗਾ/ਗਾਵ�ਗੀ , ਅਤੇ ਹਰ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਨੱਚਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਦ� ਮ� 
ਗਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੰਦਾ/ਿਦੰਦੀ ਹ�, ਤ� ਹਰ ਰੱੁਕ ਜਾਏਗਾ। ਿਜਹੜਾ ਨਹ� ਰੁਕੇਗਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੋ 
ਜਾਵੇਗਾ।  

10 ਿਮੰਟ ● ਿਸੱਿਖਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਮਾਿਪਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫੀਡਬੈਕ ਫਾਰਮ ਿਤਆਰ ਕਰਨਗੇ 
ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਿਤੰਨ ਪ��ਨ ਹੋਣਗੇ - 
-ਕਹਾਣੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ  
-ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝਣਾ ਆਸਾਨ ਸੀ  
-ਖੇਡ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੈ।  
ਿਜਸਦੇ ਜਵਾਬ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ-  
 

 ਬਹੁਤ ਸਿਹਮਤ  ਸਿਹਮਤ ਅਸਿਹਮਤ  
 

 
ਪੰਜਵ� ਿਦਨ (5) 

 
ਅੱਜ ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਅਖਬਾਰ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਤੇ  ਹੁਨਰ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋਗੇ।  
 

ਸੁਝਾਇਆ ਿਗਆ ਸਮ�   ਗਤੀਿਵਧੀ ਅਤੇ ਵੇਰਵਾ 

20 ਿਮੰਟ ●ਿਸੱਿਖਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਪੰਿਨਆਂ  ਨੰੂ ਿਡਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ �ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ 
●ਿਸੱਿਖਆਰਥੀ ਹਰੇਕ ਪੰਨ� ਨੰੂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਆਕਾਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ, ਮੌਸਮ ਦੀ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਖੇਡ ਨੰੂ ਿਕਸ ਜਗ�ਾ ਤੇ ਦਰਸਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਗੇ।  

20 ਿਮੰਟ ●ਿਸੱਿਖਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸਨੰੂ ਿਲਖਣਗੇ 

 
 

ਛੇਵ� ਿਦਨ (6)
 

ਅੱਜ ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਅਖਬਾਰ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨਾਲ ਸ�ਝਾ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਉਨ� � ਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਸੁਣੋਗੇ 
 

ਸੁਝਾਇਆ ਿਗਆ ਸਮ�   ਗਤੀਿਵਧੀ ਅਤੇ ਵੇਰਵਾ 

20 ਿਮੰਟ ● ਿਸੱਿਖਆਰਥੀ ਅਖਬਾਰ ਨੰੂ ਪਿਰਵਾਰਕ ਮ�ਬਰ� ਨਾਲ ਸ�ਝਾ ਕਰਨਗੇ।  

10 ਿਮੰਟ ● ਿਸੱਿਖਆਰਥੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਟੈਲੀ ਚਾਰਟ ਿਤਆਰ ਕਰਨਗੇ।  
● ਿਸੱਿਖਆਰਥੀ ਫੀਡਬੈਕ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਗੇ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਲਈ ਇਸ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ 



ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਗੇ।  

 

ਮੁਲ�ਕਣ ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ  
● ਿਲਖਤ ਅਤੇ ਿਵਚਾਰ ਦੀ ਸਪੱ�ਟਤਾ।  
● ਸੋਚ ਦੀ ਮੌਿਲਕਤਾ ਦਾ ਪੱਧਰ।  
●  ਕੰਮ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਿਵਚ ਲੱਗੇ ਰਿਹਣਾ।  
● ਿਦਲਚਸਪ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਢ�ਚੇ ਦੀ ਪੇ�ਕਾਰੀ।  

 


