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ਖੇਡ

 ਰਾਹੀ ਸ ਿੱਖਣਾ
ਮੁਢਲੇ ਬਚਪਨ ਦੀ ਪਸਰ ਸਿਤੀ
ਸ ਿੱ ਚ ਖਡੇ ਰਾਹੀ ਸ ਿੱ ਖਣਾ

ਖੇਡ ਕੀ ਹੈ? ਬੱਚੇ ਕੁਦਰਤਨ ਖੇਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਉਨਹਾ ਦੇ 
ਸਸੱਖਣ, ਸਿਕਾਸ ਤੇ ਪਹਚਾਨ ਬਣਾਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ I 
ਖੇਡ ਕੇਈ ਸ਼ਕਲਾ ਸਿੱਚ ਹੁੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ 
ਪਸਰਸਸਿਤੀਆਂ , ਅੁੰਦਰ ਜਾਂ ਬਾਹਰ, ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋ ਿੱਧ 
ਲੋਕਾਂ ਨੂੁੰ  ਸ ੱਲਾ ਕੇ, ਚੁਸਤ ਜਾਂ ਸੁਸਤ, ਖੇਡ ਸਿਚ ਸਹੱਸਾ ਲੈਣ 
ਿਾਸ਼ਿਆਂ ਲਈ ਖਾਸ  ਤਲਬ ਤੇ  ਹੱਤਿ ਰਖਦਾ ਹੈ, ਸੋਚ 
ਉਲਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇਣ ਿਾਲਾ ਤੇ  ਜ਼ੇਦਾਰ ਹੋ 
ਸਕਦਾ ਹੈI

ਖੇਡ ਬੱਸਚਆਂ ਨੂੁੰ  ਸਸੱਖਣ ਦ ੇਅਿਸਰ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹ ੈਸਜਿੇਂ 
ਸਜਿੇਂ ਓਹ ਲਭਦ ੇਹਨ, ਰਚਨਾ ਕਰਦ ੇਹਨ, ਬਦਲਦੇ ਹਨ ਤੇ 
ਕਲਪਨਾ ਕਰਦ ੇਹਨ I ਖੇਡ ਇੱਕ  ਦਦਗਾਰ ਿਾਤਾਿਰਣ 

ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹ ੈ ਸਜਿੇ ਬੱਚੇ ਸਿਾਲ ਪੁੱ ਛ ਸਕਦ ੇ ਹਨ, 

ਉਲਝਨਾ ਸੁਲਝਾ ਸਕਦ ੇਹਨ ਤ ੇਸੁੰਗੀਨ ਸੋਚ ਸਿਚ ਰੁੱ ਝ 

ਸਕਦ ੇਹਨ I ਖੇਡ ਬੱਸਚਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੁੰ  ਫੈਲਾ ਸਕਦਾ ਹ ੈਤੇ 
ਉਨਹਾ ਦ ੇਜਾਨਣ ਤ ੇਸਸੱਖਣਾ ਦੀ ਇਛਾ ਨੂੁੰ  ਿਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ I 
(EYLF, 2009, p .15 )  

ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਸਿੱਚ ਸਕੱਤੀ ਖੋਜ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਸਕ ਬੱਚੇ 
ਉੱਦੋਂ ਸਸੱਖਦੇ ਤੇ ਸਿਕਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੱਦੋ ਸਾਰਸਿਕ ਖੇਡ ਿਾਲੇ 
ਅਨੁਭਿਾ ਸਿੱਚ ਸ਼ਾਸ ਲ ਹੁੁੰ ਦੇ ਨੇ I

ਸਸਕਸ਼ਕ ਸਜਹੜੇ  ੁਢਲੇ ਬਚਪਨ ਦੀ ਪਸਰਸਸਿਤੀ ਸਿੱਚ 
ਸਜਿੇਂ ਕੇ ਸਕੁੰ ਡਰਗਾਰਟਨ, ਚਾਇਲਡ ਕੇਅਰ, ਫੈਸ ਲੀ
ਡੇਕੇਅਰ ਤੇ ਸਕੂਲ ਉਪਰੁੰਤ ਕੇਅਰ ਸਿੱਚ ਬੱਸਚਆਂ ਨਾਲ 
ਕੁੰ  ਕਰਦੇ ਹਨ ਓਹ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ 
ਸਿਅਕਤੀਗਤ ਸਦਲਚਸਪੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰੋਗਰਾ  ਸਤਆਰ ਕਰਦੇ 
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ਹਨ I ਸਸਕਸ਼ਕ ਇਹ ਖੁੱ ਲੇ ਸਸਖਅਇਕ ਿਾਤਾਿਰਣ ਸਿੱਚ 
ਅਨੇਕ ਪਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਡ ਿਾਲੇ ਅਨੁਭਿ ਪਰਦਾਨ ਕਰ ਕੇ 
ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਜਿੇ ਬੱਚੇ ਅੁੰ ਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਰਾ  ਨਾਲ 
ਆ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ I

ਸਸਕਸ਼ਕ ਆ  ਤੋਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੱਸਚਆਂ ਨੂੁੰ   ਦਦ
ਕਰਨ ਲਈ ਿਖਰੀਆ ਅਸਧਆਪਨ ਨੀਤੀਆ ਂਿਰਤ
ਦੇ ਹਨ ਤਾ ਜੋ ਓਹਨਾ ਸਿਚ ਸਸਖਣ ਦੀ
ਚਾਹ,ਉਤਸੁਕਤਾ, ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸ ਲਣ ਿਾਲੇ
ਲੋਕਾਂ ਸਿਚ ਸਜਸਗਆਸੂਕਤਾ ਤ ੇ ਸਦਲਚਸਪੀ
ਉਤਪਨ ਹੋਿੇ I ਖੇਡ ਰਹੀ ਬੱਚੇ ਕਲਪਨਾ, ਬਨਾਨਾ,
ਖੋਜਨਾ, ਲਭਣਾ, ਬੋਲਨਾ, ਸਿਾਲ ਕਰਨਾ, ਸੁਨ ਨਾ ,
ਸੋਚਣਾ,  ੇਹਸੂਸ, ਸਪਰਸ਼ ਤੇ ਸੁੁੰ ਘਦੇ ਹਨ I ਖੇਡ
ਸਿੱਚ ਸੌਦਾ ਕਰਨਾ, ਸ ਸਇਆ ਹਲ ਕਰਨਾ, ਖਤਰੇ
ਲੇਣਾ, ਨਿੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾ ਿਰਤਣਾ, ਚੀਜ਼ਾ ਸਕਿੇਂ ਕੁੰ 
ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਨੂੁੰ  ਦੇਖਣਾ ਸ਼ਾਸ ਲ ਹੁੁੰ ਦਾ ਹੈ I ਓਹ
ਆਪਣੇ ਤ ੇ ਦੂਜਇਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਖੇਡ ਦੇ
ਸਨਯ  ਸਸਖਦੇ ਨੇ, ਦੋਸਤ ਬਣਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਰਸ਼ਤੇ
ਸਿਕਸਸਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦ ੇ ਲੋਕਾ,
ਅਸਧਆਪਕ ਤੇ ਹੋਰ ਬਸਚਆਂ ਤ ੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ
ਸਸਖਦੇ ਨੇ I ਖੇਡ ਬਸਚਆਂ ਨੂੁੰ  ਅਿਸਰ ਪਰਦਾਨ
ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੀ ਓਹ ਜਸ਼ਨ  ਨਾਉਣ,ਸਾਧਣ,ਅਸਫ਼ਲ
ਹੋਣ, ਜੀਤਨ, ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਨ, ਅਸਭਆਸ
ਕਰਨ,ਨਿੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਯਾ ਗੁਣਾ ਨੂੁੰ  ਜਾਂਚ ਕਰਨ,

ਸਿਚਾਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿੀਂ ਸੂਝ ਅਤੇ ਗੁਣਾ ਸਿਚ
ਸਨਪੁੁੰ ਨ ਹੋਣ।

ਅਸਧਆਪਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਤਆਰ ਕੀਤ ੇਬਾਹਰਲੇ ਅਤੇ
ਅੁੰਦਰਲੇ ਖੇਡ ਦ ੇਅਨੁਭਿ ਸਜਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਿੇਖਣ ਦੀ
ਉ ੀਦ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹ ੋਓਹ ਹਨ:ਸਚੱਤਰਕਾਰੀ,ਕੈਂਚੀ
ਅਤੇ ਗੂੁੰ ਦ ਨਾਲ ਕਟਨਾ ਅਤੇ ਸਚਪਕਾਨਾ, ਦੁਬਾਰਾ

ਇਸਤੇ ਾਲ ਕਰਨ ਿਾਲੀ ਸਾ ੱਗਰੀ ਦਾ ਇਸਤ ਾਲ
ਕਰਨਾ, ਬਲਾਕ ਨਾਲ ਸਨਰ ਾਣ ਕਰਨਾ, ਸੁੰਰਚਨਾ
ਿਾਲੇ ਸਖਡੌਣੇ, ਸਜਗ੍ਸਾ ਪਜ਼ਲ,ਗੁੰਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ
ਖੇਡਣਾ, ਉਂਗਲ ਨਾਲ ਸਚੱਤਰਕਾਰੀ,ਗਾਰੇ ਦ ੇਟੁਕੜੇ
ਨੂੁੰ  ਖੋਦਨਾ,ਰੇਤ ਦ ੇ ਟੋਏ ਸਿਚ ਨਕਲੀ ਖਾਨਾ
ਬਣਾਉਣਾ, ਗੁਨਣ ਅਤੇ ਖੇਡਨ ਿਾਲੀ ਸਚਕਨੀ
ਸ ੱਟੀ,ਖੇਡਾਂ ਖੇਲਨਾ, ਨਾਟਕੀ ਨਾਟਕ, ਕਪੜੇ
ਪਾਨਾ,ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ, ਸਚੱਤਰਕਾਰੀ,ਹਿੋੜੀ  ਾਰਨਾ, 
ਨਚਨਾ ,ਗਾਨਾ ,ਚੜਨਾ ,  ਕੁਦਨਾ ,ਭਝਨਾ , ਰੱਸੀ
ਕੁਦਨਾ,ਅੁੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ ਸਿਚ ਕਹਾਨੀਆਂ
ਸੁਨਣਾ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਨਾਨਾ, ਸਖਆਲੀ ਨਾਟਕ,

ਸਕਤਾਬਾਂ ਪੜਨਾ,ਪਾਣੀ ਦੀ ਖੇਡ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਤੇ
ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ।

ਖੇਡ ਸਾਰੇ ਬੱਸਚਆਂ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹ,ੈ ਇਹ ਓਹਨਾ ਨੂੁੰ
ਆਪਣੀ ਦੁਸਨਆ ਨੂੁੰ  ਸ ਝਨ ਸਿਚ  ਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਸ ਝ ਦ ੇ ਸਿਕਾਸ ਨੂੁੰ
ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹ।ੈਬੱਚੇ ਕਦੀ ਇਕੱਲੇ ਖੇਡਣਗੇ ਕਦੀ
ਇਕ ਦ ੋਹੋਰ ਬੱਸਚਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣਗੇ ਅਤੇ ਬੱਸਚਆਂ ਦੀ
ਛੋਟੀ ਜਾ ਿੱਡੀ  ੁੰਡਲੀ ਸਿਚ ਖੇਲਣਗੇ।ਖੇਡ ਸ਼ੋਰ ਿਾਲਾ
ਜਾ ਸ਼ਾਂਤ,ਫੁਰਤੀਲਾ ਜਾ ਸੁਸਤ ਿੀ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ।ੈ

ਖੇਡ ਸਰੀਰਕ ਸਿਕਾਸ ਦਾ ਅਿਸਰ ਸਦੁੰ ਦਾ ਹ ੈ ਜੋ
ਬੱਸਚਆਂ ਸਿਚ ਭਰੋਸੇ ਨੂੁੰ  ਿਧਾਉਂਦਾ ਹ,ੈਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ
ਿੱਡੀਆਂ  ਾਸ-ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੁੰ   ਜਬੂਤੀ ਸਦੁੰ ਦਾ ਹ ੈਅਤੇ
ਬੱਸਚਆਂ ਦ ੇ ਤਾਲ ੇਲ ਦੇ ਸਿਕਾਸ ਸਿਚ  ਦਦ
ਕਰਦਾ ਹ ੈI

ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਕਲਪਨਾ ਦਾ ਇਸਤ ਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਜੋ ਓਹਨਾ ਨੇ ਦੇਸਖਆ ਹ ੈਓਹ ਦਰ੍ਸ਼ਾਨ ਲਈ, ਸਜਿੇਂ
ਕੀ-ਖਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਕਰਨ
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ਖੇਡ ਰਾਹੀ ਸ ਿੱਖਣਾ

ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨਾ, ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਿਾਲਾ ਬਣਨਾ,
ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਾ ਇਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ. ਇਹ ਬਸਚਆ ਂ ਨੂੁੰ
ਸ ਾਜ ਸਿਚ ਿਖਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੂਸ ਕਾ ਦੀ ਸ ਝ ਨੂੁੰ
ਸਸਖਣ ਸਿਚ  ਦਦ ਕਰਦਾ ਹ ੈ।

ਬੱਸਚਆਂ ਨੂੁੰ  ਓਹਨਾ ਦ ੇ ਸਤਆਰ ਹੋਣ ਤ ੋ ਸਪਹਲਾਂ
ਰਸ ੀ ਸਸਖਲਾਈ ਅਤੇ ਬੂਝ ਅਤੇ ਗੁਣ ਦੀ ਸੀਖ ਦੇਣ
ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹ ੋ ਸਕਦਾ ਹ ੈ ਕੇ ਬੱਸਚਆਂ ਦਾ
ਭਰੋਸਾ ਘਟ ਜਾਿੇ,ਿਾਪਸੀ,ਨਾ ਨਜ਼ਰੂ ਸਿਹਾਰ ਅਤੇ
ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀ ਭਾਿਨਾ ਪੈਦਾ ਹ ੋਜਾਿੇ । ਖੇਡ ਦੇ
ਰਾਹੀ ਸਸਖਣਾ ਬਸਚਆਂ ਨੂੁੰ  ਆਪਣੇ ਦਰ ਤ ੇ ਸਸਖਣ
ਅਤੇ ਓਹ ਭਰੋਸਾ ਬੂਝ ਅਤ ੇਗੁਣਾਂ ਨੂੁੰ  ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ
ਜ ੋਕੀ ਸਜਆਦਾ  ੁਸ਼ਸਕਲ ਕੁੰ  ਅਤੇ ਧਾਰਣਾਿਾਂ ਨੂੁੰ
ਕਰਨ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹਨ ਦੀ ਆਸਗਆ ਸਦੁੰ ਦਾ ਹ ੈ।

ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ  ੁਢਲੇ ਬਚਪਨ ਅਿਸਿਾ ਤੋਂ ਸਪਰਆ ਾਰੀ
ਸਕੂਲ ਸਿਚ ਜਾਂਦ ੇਹਨ ਓਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਸਹਜੇ ਹੀ
ਖੇਡਾਂ  ੁਤਾਸਬਕ ਸਸੱਸਖਆ ਤੋਂ ਸਸੱਸਖਆ ਦ ੇ ਸਜਆਦਾ
ਰਸ ੀ ਸੀਖਲਾਈ ਢਾਂਚੇ ਿਾਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ।

ਅਸਧਆਪਕ  ੁਢਲੇ ਬਚਪਨ ਅਿਸਿਾ ਸਿਚ ਿੱਖ
ਿੱਖ ਅਸਧਆਪਨ ਤਰੀਕੇ ਿਰਤਦੇ ਹਨ। ਸਜਿੇ ਬੱਚਾ
ਜਾਂਦਾ ਹ ੈਉਿ ੇਕੁਛ ਸੁੰਚਾਸਲਤ ਸਕਸਰਆਿਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ
ਸਜਹੜੀਆਂ ਕੁੱ ਝ ਸਜਆਦਾ ਰਸ ੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਜਿੇਂ
ਗਾਨਾ ਬਜਾਨਾ, ਕਹਾਨੀਆਂ ਤ ੇ ਸਿਚਾਰ ਿਟਾਂਦਰਾ।
ਸਦਨ ਦ ੇ ਸਜਆਦਾਤਰ ਸਹੱਸੇ ਲਈ ਬੱਚੇ ਸਕਿੇ
ਖੇਲਣਗੇ, ਸਕਸ ਦ ੇ ਨਾਲ ਖੇਲਣਗੇ, ਸਕੁੰ ਨਾ ਸ ਾਂ
ਸਬਤਾਉਣਗੇ ਸਕਸੇ ਇਕ ਖੇਡ ਸਕਰਆ ਤ,ੇ ਦ ੇ ਬਾਰੇ
ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਪ ਲੈਣਗੇ। ਅਸਧਆਪਕ  ਦਦ ਤੇ
ਰਾਹ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦ ੇਹਨ ਜਦੋਂ ਬਸਚਆਂ ਨੂੁੰ   ਦਦ ਦੀ
ਲੋੜ ਹੋਿੇ।

ਸਜਿੇ ਿੀ ਬੱਚੇ ਖੇਲਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ,ਉਿੇ
ਕੁਝ ਸਨਯ  ਹੋਣਗੇ ਸਜਹੜੇ ਕੀ ਉਹਨਾ ਨੂ ਉਹ
ਸਿਹਾਰ ਸਸਖਾਉਣਗੇ ਸਜਹੜੇ ਦੁਸਨਆ ਨੂ ਸਿੀਕਾਰ
ਹੋਣ। ਸਨਯ  ਬਸਚਆਂ ਨੂੁੰ  ਸੁਰਕਸਸ਼ਤ ਰਸਹਣ,

ਸ ਾਨ ਦੀ ਸੁੰਭਾਲ ਕਰ ਤ ੇਸਨਰਪੱਖਤਾ ਤ ੇਇਨਸਾਫ਼
ਸਿਚ  ਦਦ ਕਰਦ ੇ ਹਨ। ਸਜਿੇਂ ਕੀ ਬੱਚੇ ਝੂਲੇ ਤੇ
ਿਾਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਸਿਚ ਆਪਣੇ ਸਨਯ  ਆਪ ਬਣਾ
ਸਕਦ ੇ ਹਨ। ਬਸਚਆਂ ਨੂੁੰ  ਸਨਯ  ਬਨਾਉਣ ਸਿਚ
ਸ਼ਾਸ ਲ ਕਰਕ ੇ ਉਹਨਾ ਦ ੇ ਸੋਚ ਤੇ ਸ ੱਸਸਆ
ਸੁਲਝਾਉਣ ਦ ੇਗੁਣ, ਬੋਲਨ ਤ ੇਸ ਾਸਜਕ ਗੁਣਾ ਦੇ
ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੁੰ ਸਖਅਕ ਤ ੇ ਸਾਖਰਤਾ ਗੁਣਾ ਸਿਚ
 ਦਦ ਸ ਲਦੀ ਹ।ੈ ਸਨਯ  ਆਸਾਨ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਹੋਣੇ
ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤ ੇ ਬਸਚਆਂ ਦੀ ਉ ਰ ਤ ੇ ਸਿਕਾਸ
ਅਿਸਿਾ ਦ ੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜ ੋ ਉਹਨਾ ਦਾ
 ਤਲਬ ਸ ਝ ਆਿੇ।

ਖੇਡ ਸਿੱਚ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ  ੋਜੂਦਾ ਸ ਝ ਤ ੇ ਸਿਚਾਰ
ਸਿਚ ਨਿੇਂ ਤ ੇ ਸਦਲਚੱਸਪ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਿਾਧਾ ਕਰ
ਸਕਦ ੇ ਹਨ। ਸਜਿੇਂ ਕੀ ਰੇਤ ਸਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ
ਜਾਏ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਰੇਤ ਸਿਚ ਸ ਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਹ ੈਜਦੋਂ
ਤਕ ਰੇਤ ਸਿਚ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਨਾ ਸ ਾਂ ਸਕੇ,ਪਾਣੀ ਦਾ
ਤੋਬਾ ਬਨ ਜਾਏਗਾ, ਬਚੇ ਇਹ ਸਗਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕੀ
ਤੋਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦ ੇਕੀਨੇ ਦਬੇ ਚਾਹੀਦੇ
ਹਨ। ਇਹ ਨਿੀਂ ਸਿਸਗਆਨਕ ਖੋਜ ਤ ੇ ਸਹਸਾਬੀ
ਜਾਂਚ ਸ ੇਤ  ਹਤਿਪੂਰਨ ਸਸਸਖਆ ਿਲ ਲੈ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਬਸਚਆਂ ਨੂੁੰ  ਖੇਡ ਡੋਰਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ
ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਓਹ ਦੁਸਨਆ ਬਾਰੇ ਸਸੱਖਣ ਲਈ
ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਨਜਰ, ਕੁੰਨਾ, ਸਪਰਸ਼ ਤ ੇਕਦੇ
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ਕਦ ੇਸਵਾਰਥ ਦਾ ਇਸਤਮਾਲ ਕਰਦ ੇਹਨ।

ਬੱਚੇ ਕਈ ਿਕਿਰਆਵ� ਬਾਰ ਬਾਰ ਦੋਰਾ�ਦੇ ਹਨ, ਖਤਰੇ
ਲੈ ਕੇ, ਕੁਝ ਗੁਣਾ ਦਾ ਅਿਭਆਸ ਕਰ ਕੇ ਤੇ ਿਸਖ ਕੇ ਿਜਵ�
ਆਪਨ� ਆਪ ਉਚੀ ਜਗਾਹ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਯਾ ਸੱਮਿਸਆ ਨੂ
ਸੁਲਝਾਉਣ ਿਵੱਚ ਮਹਾਰਤ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਕਪੜੇ
ਜ� ਕੁਰਤੀ ਆਪ ਪਾਉਣਾ, ਛੋਟੀ ਬੀਮ ਤੇ ਸੰਤੁਲਨ
ਬਣਾਉਣਾ,ਆਪਨ� ਆਪ ਕ�ਚੀ ਵਰਤਣਾ, ਕੁਦਨਾ ਤੇ ਝੂਲੇ ਤੇ
ਆਪਨ� ਆਪ ਨੰੂ ਧਕਨਾ। ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਤੇ ਵਧੀਆਂ
ਉਪਲਵਦੀਆਂ ਬੱਚੇ, ਪਿਰਵਾਰਾ ਤੇ ਉਨਹਾ ਦੀ ਿਸਿਖਆ
ਿਵਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਿਧਆਪਕ� ਲਈ
ਇਨਾਮਦਾਇਕ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ I

ਖੇਡ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਗੱਲ� ਕਰਨ ਤ ੇਸਵਾਲ ਪੂਸ਼ਨ, ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ
ਦਾ ਅਿਭਆਸ, ਸਾਖਰਤਾ, ਸੰਖੇਆਕ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਗੁਣਾ ਦੇ
ਿਵਕਾਸ ਦਾ ਅਵਸਰ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ I ਖਡੇ ਦ ੇਰਹੀ ਬੱਚੇ
ਬੋਲਨਾ ਿਸਖ ਰਹੇ ਹਨ ਤ ੇਦਜੂੇ ਲੋਕਾ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ I
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