پڑھیں

ویلز آن دا بس
یہ گانا گانا شروع کریں اور اپنے بچے سے کہیں کہ
بس میں موجود دیگر چیزوں کے بارے میں بتائے اور
یہ بھی کہ وہ کیا آوازیں نکالتی ہیں
اپنے بچے کو اپنے ساتھ اپنی گود میں یا اپنے برابر بٹھائیں۔ دیکھیں کہ آیا وہ آپ کے ساتھ گاتے ہیں۔ ہاتھوں کے
اشارے گانے کو یاد رکھنے میں ان کو مدد دیں گے۔ بس کے لیے اپنے ہاتھ کو گول میں گھمائیں ،وائپرز کے لیے
آگے اور پیچھے ،اور جب آپ 'بیپ' کریں تو ایک خیالی ہارن دبائیں۔
دا وائپرز آن دا بس گو سوئش ،سوئش ،سوئش،
آل ڈے النگ
دا ہارن آن دا بس گوز بیپ ،بیپ ،بیپ،
بیپ ،بیپ ،بیپ ،بیپ ،بیپ،
بیپ،
دا ہارن آن دا بس گوز بیپ ،بیپ ،بیپ،
آل ڈے النگ

دا ویلز آن دا بس گو راؤنڈ اینڈ راؤنڈ،
راؤنڈ اینڈ راؤنڈ ،راؤنڈ اینڈ
راؤنڈ،
دا ویلز آن دا بس گو راؤنڈ اینڈ راؤنڈ،
آل ڈے النگ۔
دا وائپرز آن دا بس گو سوئش ،سوئش ،سوئش،
سوئش ،سوئش ،سوئش ،سوئش،
سوئش ،سوئش،

آپ اپنے بچے کو لطف اندوز کرنے کے لیے یہ گانا اس وقت بھی گا سکتے ہیں جب آپ باہر ہوں۔ ان سے ان
چیزوں کے بارے میں بتانے کو کہیں جو وہ دیکھ اور سن سکتے ہیں۔ یہ ان کی اپنے ارد گرد کے ماحول پر توجہ
دینے میں حوصلہ افزائی کرتا ہے۔

یہ جاننا اچھا ہے
بچے اس نظم سے ایکشنز اور حرکت کے بارے میں سیکھتے ہیں اور اپنے ارد گرد موجود چیزوں کے بارے میں
سمجھ بوجھ حاصل کرتے ہیں۔
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