ਖੇਡੋ

ਪੀਿ-ਅ-ਬ
ਪੀਿ-ਅ-ਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੜਾਅ ਕਵਚਲੇ ਬੱ ਕਚਆਂ ਲਈ ਇਿ
ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਖੇਡ ਹੈ
ਿਦੋਂ ਤਸੀਂ ਪੀਕ-ਅ-ਬ ਖੇਡਦੇ ਹੋ, ਤਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਲਚਹਰੇ ਤੇ ਲਿਆਨ ਕੇਂਦਲਰਤ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਲਕ
ਤਸੀਂ ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਖੇਡਦੇ ਹੋ ਿਦੋਂ ਤਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਖਸ਼ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਲਵਚ ਹੈ। ਿੇ ਤਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਬੇਆਰਾਮ ਿਾਂ ਥਲਕਆ
ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸਨੰ ਇਹ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਨਾ ਲੱਗੇ।
ਿਦੋਂ ਤਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਲੇ ਲਟਆ ਹੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਲਿਆਨ ਤਹਾਡੇ ਤੇ ਹੰ ਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਲਚਹਰੇ ਨੰ ਹੱ ਥਾਂ ਨਾਲ ਿਾਂ ਕੰ ਬਲ ਨਾਲ ਢੱ ਕ
ਲਵੋ। ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੰ ਪੱ ਛੋ ''ਮੰ ਮੀ/ਡੈਡੀ ਲਕੱ ਥੇ ਚਲੇ ਗਏ?'' ਲਫਰ ਆਪਣਾ ਲਚਹਰਾ ਪਰਗਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕਹੋ ''ਪੀਕ-ਅ-ਬ!''
ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਲਚਹਲਰਆਂ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੰ ਵਰਤ ਕੇ ਦੇਖ।ੋ ਇਹ ਦੇਖੋ ਲਕ ਕੀ ਤਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੰ ਹਸਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਪੀਕ-ਅ-ਬ ਉਸ ਸਮੇਂ ਖੇਡੇ ਿਾਣ ਲਈ ਵਿੀਆ ਹੈ ਿਦੋਂ ਤਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਪੇਟ ਦੇ ਬਲ ਲਰੜ੍ਹਦਾ ਹੰ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਨਹਾਂ ਨੰ ਵੱ ਡੇ ਹੰ ਲਦਆਂ ਆਪਣੀਆਂ
ਮਜ਼ਬਤੀਆਂ ਨੰ ਬਣਾਉਣ ਲਵਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਿੇ ਤਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਪੇਟ ਦੇ ਬਲ ਹੋਣਾ ਪਸੰ ਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਉਨਹਾੂ
ਨੰ ਮਨੋਰੰ ਿਨ ਕਰਨ ਲਵਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਵਧੀਆ ਗੱ ਲ ਹੈ
ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਮ ਖੇਡਾਂ ਤਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੰ ਖੇਡਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਲੈ ਣ ਦੀ ਸਮਝ ਲਵਕਸਤ ਕਰਨ ਲਵਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਉਨਹਾਂ ਨੰ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਵੱ ਡੇ ਹੰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਮਾਿਕ ਹਨਰਾਂ ਨੰ ਲਸੱ ਖਣ ਲਵਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
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