ਪੜ੍ਹੋ

ਇਿ ਯਾਦਾਸ਼ਿ ਬਣਾਉਂਦੀ ਕਿਿਾਬ ਦੀ ਡਰਾਇੂੰਗ ਬਣਾਓ
ਪੜਹਨ ਦੇ ਕਵਚ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਮਦਦ ਿਰੋ, ਅਿੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ
ਚੁਣ ਿੇ ਕਿਿਾਬ ਬਣਾਓ ਜੋ ਉਹ ਪਸੂੰ ਦ ਿਰਦੇ ਹਨ
ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਸਬੰ ਿੀ ਇਹ ਲਕਤਾਬ ਘਰ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਇਕੱ ਲਠਆਂ ਕੀਤੀ ਿਾਣ ਵਾਲੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗਤੀਲਵਿੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਵਚ ਕਝ ਖਾਸ
ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੰ ਰੱ ਲਖਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਲਹਲਾਂ, ਤਹਾਨੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇਗਾ:






ਇਕ ਸਕਰੈਪਬੱ ਕ
ਪੈੈੱਨ, ਪੈਂਸਲਾਂ ਿਾਂ ਕਰੇਆਨਜ਼
ਤਸਵੀਰਾਂ, ਮੈਗਜ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਕੈਟਾਲਾਗ
ਬੱ ਲਚਆਂ ਲਈ ਸਰੱ ਲਖਅਤ ਕੈਂਚੀ
ਗੰ ਦ

ਕਦਮ 1: ਸਕਰੈਪਬੱ ਕ ਦੇ ਕਵਰ ਨੰ ਸਿਾਉਣ ਲਵਚ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਉਨਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਲਖੋ।
ਕਦਮ 2: ਉਨਹਾਂ ਨੰ ਉਨਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਸੰ ਦੀਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਣਨ ਲਵਚ ਮਦਦ ਕਰੋ: ਲਕਤਾਬਾਂ, ਲਖਡੌਣੇ, ਪਾਲਤ ਿਾਨਵਰ, ਲੋ ਕ, ਟੀ ਵੀ ਸ਼ੋਅ।
ਲਕਤਾਬਾਂ ਲਵਚ ਡਰਾਇੰ ਗ ਕਰਨ ਲਵਚ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ।
ਕਦਮ 3: ਪਲਰਵਾਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਨਹਾਂ ਨੰ ਉਹ ਤਹਾਡੇ ਘਰ ਲਵਚ ਪਏ ਮੈਗਜ਼ੀਨਾਂ ਲਵਚੋਂ ਪਸੰ ਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੰ
ਇਕੱ ਠਾ ਕਰੋ। ਇਨਹਾਂ ਨੰ ਇਕੱ ਠੇ ਿੋੜ੍ੋ।
ਕਦਮ 4: ਚੀਜ਼ਾਂ, ਲਿਵੇਂ ਲਕ ਲਟਕਟਾਂ, ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਡਰਾਇੰ ਗਾਂ ਨੰ ਲਕਤਾਬ ਲਵਚ ਿੋੜ੍ਨ ਲਈ ਇਕੱ ਠੇ ਕਰਦੇ ਰਹੋ।

ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਵਧੀਆ ਗੱ ਲ ਹੈ
ਬੱ ਚੇ ਉਨਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਿੋ ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਿਾਂ ਉਨਹਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਿੋ ਲਕ ਉਨਹਾਂ ਲਈ ਮਹੱ ਤਵਪਰਨ ਹਨ, ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਸੰ ਦ ਕਰਦੇ
ਹਨ। ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਬਣਾਉਂਦੀ ਲਕਤਾਬ ਨੰ ਬਣਾਉਣਾ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਅਤੇ ਆਤਮ ਲਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਨੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।
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