
آسٹریلیا میں Dolly Parton کی تخیّلی الئبریری کے متعلق مزید جاننے کے لیے براہ مہربانی 
ہماری ویب سائیٹ دیکھیں:

unitedway.com.au/imagination-library

یہ مزیدار کتاب Roo اورPossum  کے بعد آ رہی ہے 
اور ان کتابوں میں وہ آسٹریلیا کے جنگلوں میں رنگ 

دریافت کر رہے ہیں۔ 

رنگوں کی پہچان پیدا کرنا بچوں کے لیے ایک نہایت اہم مہارت ہے 
اور بچے بہت سی گفتگو اور مشق کے ساتھ لمبا عرصہ استعمال 
کر کے یہ مہارت حاصل کرتے ہیں۔ یہ کتاب رنگوں کی دریافت 
کی ہر طرح کی دلچسپ سرگرمیوں کے لیے بہت عمدہ آغاز ہے۔

بے بی کے ساتھ کتاب پڑھنے کے لیے تجاویز

Roo Knows Blue - Renée Treml

کیا آپ جانتے ہیں؟

1 سے 4 سال عمر کے بچوں کے ساتھ پڑھنے کے لیے تجاویز

پری سکول کی عمر کے بچوں کے ساتھ پڑھنا

DOLLY PARTON
تخیّلی الئبریری کی 

کتاب کو اس طرح پکڑنا یقینی بنائیں کہ بے بی اسے دیکھ سکتا ہو۔ بے بی کو کتاب پکڑنے دیں یا 	 
مل کر صفحے پلٹیں۔ 

کبھی کبھار شاید آپ کہانی پڑھیں گے ، کبھی کبھار شاید آپ صرف مل کر صفحے دیکھیں گے اور 	 
رنگوں کے نام لیں گے۔ 

بچے کو جواب بتانے سے پہلے اس سے ہر صفحے کا رنگ پوچھیں۔ اگر بچہ نہ جانتا ہو تو اس کی 	 
مدد کریں۔ 

جب آپ لوگ باہر گھوم رہے ہوں تو بچے کو رنگوں کی طرف توجہ دالئیں – ایسی چیزیں تالش 	 
کریں جو پوری کی پوری یا زیادہ تر ایک ہی رنگ کی ہوں جیسے کاریں، غبارے یا پھول۔

اپنے بچے کو Roo کی غلطی پہچاننے کی ترغیب دیں۔ بچے کو وہ لفظ تالش کرنے کے لیے مدد 	 
دیں جو صفحے پر ہر رنگ کا نام بیان کرتا ہے اور اسے مل کر پڑھیں۔ 

خاکوں میں سب رنگین چیزیں تالش کرنے اور انہیں نام دینے کے لیے مل کر کام کریں؛ ان میں سے 	 
کچھ چیزیں آسان ہوں گی جیسے آسمان اور جھیل مگر کچھ چیزیں کم جانی پہچانی ہوں گی جیسے 

لومڑی، پتنگے اور پنک گاالہ پرندہ۔


