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ٿورائتا
اسان يو-ايس-ايڊ ( سنڌ ريڊنگ پروگرام) جي طرفان انهن سڀني معزز ۽ محترم ساٿين جاا دلاي طاور شاڪار
گذار ۽ ٿورائتا آهيون .جن ’ ‘SRPجي سموري تدريسي مواد کي تخليق ڪرڻ ۽ مختلف ٽيڪنياڪاي جاائازي
وارن مرحلن مان گذاري مڪمل ڪيو ،انهن ساٿين جي فهرست ۽ تفصيل هن رهنماا جاي آخاري صافاحان ۾
ڏسي سگهجي ٿي.
اسان ڊائريڪٽر  ،BOCڊائريڪٽر جنرل  ،PITEڊائريڪٽر  ،STEDAڊائريڪٽر اسڪولز ۽ ڊائارياڪاٽار ڪاالاياجاز
(ڪراچي ،حيدرآباد ،الڙڪاڻو ۽ سکر ريجن) جا نهايت ئي ٿورائتا آهيون ،جن پنهنجي باصالحيت ۽ ماحاناتاي
ساٿين کي هن اهم ڪم الِء چونڊيو .اسان انهن سڀني دوستن جا به شڪر گذار آهيون ،جن جو تعلق خااناگاي
ادارن  Private Sectorسان آهي .جن ۾ اردو ۽ سنڌي ٻولين جا ڪهاڻيڪار ،اياڊياٽارز ،ڪاماپاوزرس ،آرٽساٽ ۽
پبلشرز شامل آهن .جن پنهنجي مهارت ۽ اڻٿڪ محنت سان هن مواد کاي ساهاياڙڻ ۽ ساناوارڻ ۾ اساان جاي
ڀرپور مدد ڪئي .ان سان گڏوگڏ اسان USAID۽  PMIUجا به نهايت ٿورائتا آهيون ،جن جي تعاون ۽ رهاناماائاي
کانسواِء اسان هن اهم ڪم کي مڪمل نه ڪري سگهون ها.
آخر ۾ اسان سنڌ ريڊنگ پروگرام جي سڀني ساٿين جا به شڪر گذار آهيون ،جن جي رهنمائي ،مدد ۽ تاعااون
کانسواِء هي ڪم مڪمل نه ٿي سگهي ها .خاص طور تي هن سڄي ڪم کي سنڀاليندڙ ٽيم جنهن ۾ ڊاڪاٽار
ڪرسٽوفر آشفورڊ ،ناديه ڪريم شاهه ،آفتاب احمد نظاماڻي ،عطيه تبسم ڀٽو ،آفتاب خشڪ ،منيب احماد خاان،
طوبي هاتف فاروقي شامل آهن.
ذوالفقار احمد بچاڻي ،شبانه شيخ ۽
ٰ
اسان انهن تمام ساٿين جا دل جي گهرائي سان شڪر گذار آهيون ،جان جاي ڪااوشان ۽ اڻاٿاڪ ماحانات جاي
عيوض اسان اردو ۽ سنڌي ٻولي ۾ درجي پهرئين ۽ ٻئي جي استادن الِء گڏيل طور تي  411سبقي ماناصاوبان

سان گڏوگڏ شاگردن الِء  56نوان درجيوار ۽ وڏي واڪي پڙهڻ الِء ڪتاب (آکاڻيون) تخليق ڪارڻ ۾ ڪاامايااب
ٿيا آهيون .اسان هن مواد جي تياري ۾ شرڪت ڪندڙ هر هڪ ساٿيَء کي دل جي سچائيَء ساان ڪام ڪانادي
ڏٺو .اميد ڪريون ٿا ته ،معزز ۽ مانائتا استاد هن مواد کي ڀرپور طريقي سان استاعاماال ڪانادا ۽ اساان کاي
پنهنجن راين کان ضرور آگاهه ڪندا ته جيئن هن تدريسي مواد جي ايندڙ ڇاپن ۾ گهربل ۽ ضروري تبديليون
عمل ۾ آڻي سگهون.

سنڌ ريڊنگ پروگرام سٿ
V

پيش لفظ
ٻار کي بنيادي ٻولي پڙهائڻ جون چار مهارتون مقرر ٿيل آهن :ٻاڌڻ ،ڳاالاهاائاڻ ،پاڙهاڻ ۽ لاکاڻ .اناهان
مهارتن ۾ پڙهڻ کي وڌيڪ اهميت ڏني وئي آهي .يعني جيڪو ٻار گھڻو پڙهي ٿو ان جي ذهانت ۾ ڪشادگي
پيدا ٿيندي آهي.
ٻوليَء جي چئن مهارتن مان پڙهڻ ،ٻوليَء کي سمجهڻ جو هڪ اهم پهلو آهي .خيالن جي اظهار واري
لکت کي زباني اچارڻ جو عمل ’پڙهڻ‘ چيو وڃي ٿو .هن عمل ۾ آواز جي عاالماتانک اکارن ۽ درسات زيارن
زبرن کي ڄاڻي وڏي آواز يا خاموشيَء سان ’پڙهي سمجهڻ‘ کي پڙهڻ مڃاياو وياو آهاي .جاياڪاڏهان ڪاناهان
عبارت کي بغير سمجهڻ جي پڙهيو وڃي ٿو ته ان کي پڙهڻ نه چئبو يعني ڪنهن عبارت کاي ساماجاهاڻ ئاي
پڙهڻ واري عمل سان سلهاڙيل آهي.
ان عمل بابت ڀٽ ڌڻي سرڪار چوي ٿو ته:


پڙهيو تان پڙهن ،ڪڙهن ڪين قلوب ۾

يعني ائين ته پڙهي وٺجي ٿو پر جيستائين ان کي دل سان پاڙهاي ساماجاهاڻ واري عامال ماان ناه ٿاو
گذارجي ته ان عمل مان ڪوبه الڀ حاصل نٿو ٿئي .ان سبب بزرگن توڻي جديد محققن پاڙهاڻ جاي ماراد کاي
سمجهڻ سان پابند ڪيو آهي.
ظاهري طور ،پڙهڻ وارو عمل لکيل يا ڇپيل مواد مان معنى توڻي مراد حاصل ڪرڻ جو نالو آهي .هن
مهارت ۾ لکيل يا ڇپيل ڪنهن لفظ يا بيان کي سڃاڻڻ ۽ سمجهڻ اهم ڄااتاو وياو آهاي .ڏٺاو وڃاي تاه هايَء
مهارت ٻين مهارتن :ٻڌڻ ،ڳالهائڻ ۽ لکڻ سان سلهاڙيل آهي ،ان ڪري هن مهارت کي مرڪزي حيثيت حاصل
آهي.
تحقيق موجب پڙهڻ جي مهارت کي پنجن اهم جزن ۾ رکيو ويو آهي ،جنهن سان پڙهاڻ جاي ماهاارت
کي وڌائي سگهجي ٿو:
.1
.2
.3
.4
.5

صوتي سڃاڻپ
آواز جي ڄاڻ
پڙهڻ جي رواني
لفظن جو ذخيرو
پڙهي سمجهڻ

((Phonemic awareness
((Phonic
((Frequency
((Vocabulary
((Comprehension

سنڌ ريڊنگ پروگرام ( )Sindhi Reading Programبه ٻارن جي پڙهڻ جي مهارت کي بهتر بڻائڻ الِء ماٿايان
جزن کي سامهون رکي هڪ سلسلو هاليو آهي جنهن ۾ ٻار کي آواز جي ايڪي کان وٺي اکرن جي صورتان،
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لفظن ،جملن ،پيراگراف ۽ مواد کي پڙهي سمجهڻ تائين آڻڻ الِء ڪوشش ورتي وئي آهي.
انهن پنجن جزن کي سامهون رکي سنڌ ريڊنگ پروگرام سبقي خاڪا تيار ڪيا آهن ،جاياڪاي ساناڌي
پڙهائڻ جي دائري ڪار ۽ ترتيب ( )Scope And Sequenceجي مطابق تيار ڪيا ويا آهن.
پهرين ۽ ٻئين ڪالس جي عنوانن جي ترتيب قومي نصاب جي معيار ،مهارتن ۽ سکيا جي حااصاالت
آهر رکي وئي آهي ته جيئن موجوده الف -بي جي ترتيب سان گڏ آوازن ۽ اکرن سان گڏ پدن ،لفظان ۽ جامالان
جي پڙهڻ جي سکيا جاري رهي سگھي.
پهرين ڪالس ۾ ٻار وينجن آواز ( )Consonant۽ انهن سان سلهاڙيل اکرن جون شڪلاياونک صاورتاون،
سر آواز (’ (Vowelsا -آ -ا -اي -ا -او -اي -اي -او -او‘ ۽ انهن جو آوازنک اکرن سان ڳانڍاپو پڙهندا .تحقيق ماان
ثابت ٿيو آهي ته ٻار پدن ( )Syllablesذريعي لفظ ٺاهڻ سوالئيَء سان سکي وٺندا آهن تنهنڪري منڍ ۾ ٻان پادن
وارا آسان لفظ ڏيئي پدن ذريعي لفظ پڙهائڻ سيکاريا ويا آهن ،جهڙوڪ:
•
•
•
•

ا  +ک = اک
ڪ  +ن = ڪن
گا  +با = گابا
ٻ  +لي = ٻلي

اهي لفظ ٻارن کي پدن جي ذريعي ٽوڙي ۽ جوڙي ( )Segmenting and Blendingساياکاارياا وياا آهان .هار هافاتاي
بصري لفظ به ترتيب سان کنيا ويا آهن ۽ اڳتي هلي سبقن ۾ انهن بصري لفظن جو ورجاُء ڪراياو وياو آهاي.
اهڙيَء طرح ٻن پدن وارن لفظن ۽ بصري لفظن کي مالئي جمال ٺاهي جمال پڙهائڻ سيکاريا ويا آهن.
 .1سکيا جي حاصالت :استاد کي خبر رهي ته سبق جي پڄاڻيَء تي شاگردن کي ڇا حاصل ڪرڻو آهاي ياعاناي
سبق پڙهائڻ جو ڪهڙو مقصد آهي.
 .2گهربل وقت :استاد کي خبر رهي ته مون وٽ  35منٽ آهن ،ان وقت ۾ مون کاي پاناهاناجاا ماقاصاد حااصال
ڪري سبق پورو ڪرڻو آهي.
 .3تدريسي سامان :استاد کي پهريان اهو سامان تيار ڪرڻو آهي ،جيڪو ان کي سبق الِء گھربل آهي.
 .4تعارفي سرگرمي :هيَء سرگرمي  2منٽن تي مشتمل آهي .هن ۾ استاد گهر الِء ڏنل ڪم بابت پڇندو ۽ ان
ڏينهن جي عنوان جو تعارف ڪرائيندو.
 .5اچو ته آکاڻي ٻڌون ( :(Story Timeهيَء سرگرمي وڏي واڪي پڙهڻ ( )Read Aloudشروع ۾ رکي وئاي آهاي،
جنهن ۾ استاد ٻارن کي ڪا دلچسپ ۽ مزيدار آکاڻي ٻڌائيندو ۽ شااگاردن کاان ان باابات ماخاتالاف ساوال
پڇندو ته جيئن ٻار جي پڙهي -سمجهڻ ( )Comprehensionواري سگھ وڌي.
 .6اچو ته گڏجي پڙهون (’ :(Let’s Read Togetherدرجيوار ڪتاب‘ ( )Leveled Readerواري سرگرمي اچو ته آکاڻي
ٻڌون جي جاِء تي رکي وئي آهي .هن سرگرمي ۾ ٻارن جي  Levelجي مطابق ڪاتااباي صاورت ۾ ڪاجاهاه
مواد ڏنو ويوآهي ،جنهن ۾ ٻار جي دلچسپيَء جو پڻ خيال رکيو ويو آهي ته جيئن ٻار دلچسپاي ساان پااڻ
پڙهي سگهي.
 .7آوازن جون رانديون ( :(Playing With Soundsجيئن ته ٻار پنهنجي ارد گرد ڪيترائي آواز ٻڌي ٿاو ۽ اناهان
جي سڃاڻپ ڪري ٿو .اهڙي طرح هن سرگرمي ۾ به راند ذريعي ٻار کان آوازن جي سڃاڻپ ڪرائي وڃي
ٿي .هيَء سرگرمي صوتي سڃاڻپ تي مشتمل آهي.
 .8اکرن جي راند ( :(Playing With Lettersآوازن جي راند کان پوِء ٻارن کي اکرن جي سڃاڻپ ڪارائاي وڃاي
VII
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ٿي ،جنهن ۾ اکر ۽ آواز کي مالئي پد ٺاهيو وڃي ٿو ۽ پد کي مالئي لفظ.
 .9اچو ته تيزي سان پڙهون :ٻار جڏهن پد جوڙي لفظ ٺاهڻ ۽ پڙهڻ سکي ٿو وٺي تاه پاوِء هان سارگارمايَء ۾
انهن لفظن ۽ بصري لفظن جي مدد سان جمال پڙهڻ سيکاريا وڃن ٿا.
 .10پڄاڻي :هيَء سرگرمي سبق جي آخر ۾ جائزي الِء ڏني وئي آهي ،جنهن مان خبر پوندي تاه اساتااد گاھاربال
مقصد حاصل ڪري سگهيو آهي يا نه!
 .11گھر ۾ پڙهو :آخر ۾ استاد ،ٻار کي الڳاپيل عنوان تحت گھر ۾ پڙهڻ الِء هدايت ڪري ٿو.

VIII

نظرثاني ڪاميٽيَء جا ويچار
سنڌي ۽ اردو ٻولين کي مناسب انداز ۾ پڙهائڻ الِء سنڌ حڪومت جي تعليم واري کاتي ،سنڌ بيسڪ
ايجوڪيشن پروگرام ۽ سنڌ ريڊنگ پروگرام جي سهڪار سان تدريسي مواد ترتيب ڏنو ويو آهي .هيُء مواد
ٽن بنيادي عنصرن (سبقي خاڪن ،وڏي واڪي پڙهڻ ۽ درجيوار ڪتابن) تي ٻڌل آهي .هي مواد پهرئين درجي
۽ ٻئين درجي ۾ پڙهندڙ شاگردن جي پنجن بنيادي مهارتن کي اڀارڻ الِء ترتيب ڏنو ويو آهي؛ جنهن ۾ ()1
آوازن جي ڄاڻ ( )2علم صوت ( )3لفظن جو ذخيرو ( )4رواني ۽ ( )5پڙهي سمجهڻ ،شامل آهن.
هيُء درسي مواد نصاب مطابق جوڙيو ويو آهي ،جنهن ۾ شاگردن جي الڳاپي ۽ دلچسپيَء سان گڏ،
ٻولي جي استعمال ۽ پڙهڻ جي ڄاڻ کي ظاهر ڪرڻ جو خيال پڻ رکيو ويو آهي .هن مواد جي هڪ خاصيت
هيَء به آهي ته هن ۾ استادن جي الِء اهڙيون سرگرميون شامل ڪيون ويون آهن ،جن جي وسيلي پڙهائڻ واري
عمل کي دلچسپ بڻائڻ ۾ مدد ملندي.
اسان هن مواد جو نهايت تفصيل سان جائزو ورتو آهي ،جنهن ۾ نصاب ،ٻوليَء جو استعمال ،تدريسي
هدايتون ،لفظن جي چونڊ ۽ اکرن جي ترتيب شامل آهي .اسان جتي به ضروري سمجهيو آهي ،اتي مواد ۾
مناسب ترميمون ۽ اضافا ڪيا آهن.
اسان سنڌ حڪومت جي تعليم واري کاتي ،سنڌ بيسڪ ايجوڪيشن پروگرام ۽ سنڌ ريڊنگ پروگرام
جي هن اهم ڪوشش کي ساراهيون ٿا ،جو هن پڙهائڻ جي طريقي سان شاگردن جي پڙهڻ واري صالحيت ۾
واڌارو ٿيندو ۽ اسان جي اسڪولن ۾ پڙهڻ پڙهائڻ جو معيار مٿانهون ٿيندو.
آخر ۾ اسان ان ڳالهه تي خوشي محسوس ڪريون ٿا ،جو اسان کي هن مواد جو جائزو وٺڻ جي
ذميواري سونپي وئي؛ جيتوڻيڪ هن مواد کي وڌيڪ بهتر بڻائڻ جي گنجائش اڃا به موجود آهي ،جنهن ڪري
اسان اميد ڪريون ٿا ته اوهان پنهنجي راِء کان سنڌ ريڊنگ پروگرام جي ٽيم کي واقف ڪندا .پڪ سان اوهان

IX

اصطالحي لفظن جي تشريح


صوت ( (Phonemeڇا آهي؟
صوت ،ڪنهن لفظ ۾ موجود آواز جي سڀ کان ننڍي ايڪي کي چئبو آهي مثال طور ،لفاظ ’کاٽ‘ چائان
آوازن (وينجن ۽ سر) جو مرڪب آهي :ککک+کاک+کٽک+کاک.
(لفظ ’کٽ‘ ۾ ’ک‘ ۽ ’ٽ ‘وينجن ( (Consonants۽ ’ا‘ يعني زبرونک سر ( (vowelsآهن انهن ٻنهي قسمن جاي
آوازن مان هرهڪ کي ’صوت‘ چئجي ٿو).



صوتي ڄاڻ
صوتي ڄاڻ انفرادي آوازن سان ٺهيل لفظن جي علم کي چئبو آهي .مثال طور ،لفاظ ’کاٽ‘ ۾ چاار آواز
آهن :ککک+کاک+کٽک+کاک .انهن مان ٻه آواز ککک+کاک پاڻ ۾ ملي هڪ پد (’ (Syllableک‘ ٺاهين ٿا ۽ پد ملاي هاڪ
لفظ ٺاهين ٿا .ان کان عالوه جڏهن ٻار اهو ڄاڻي ٿو ته ’ٻلي ،ٻير ،ٻار‘ سڀني ۾ لفظ جو پهريون آواز کٻک
آهي ته ان عمل کي صوتي ڄاڻ چئجي ٿو .ان ۾ آوازن جي سڃاڻپ ۽ ڪنهن لفظ جي پدن کي الڳ ڪرڻ
يا مالئي لفظ ٺاهڻ پڻ شامل آهي.



ڊيڪوڊنگ
ڊيڪوڊنگ ،آواز ۽ اکر جي تعلق کي ذهن ۾ رکي لکيل لفظن جي صحيح ادائگيَء جي اساتاعاماال ڪارڻ
واري صالحيت کي چئبو آهي .آواز ۽ اکرن جي اهڙي تعلق واري سماجاهاه ٻاارن ۾ اهاا صاالحايات پايادا
ڪندي آهي ته ٻار پڙهيل ۽ اڻ پڙهيل لفظ آساني سان سڃاڻي سگهندو آهي.



صوتي ميالپ
صوتي ميالپ انفرادي آوازن کي روانيَء سان مالئي لفظ ٺاهڻ جي صالحيت کي چئبو آهي .مثاال طاور،
لفظ ’کير‘ جي انفرادي آوازن ککک کايک کرک کاک کي پدن ۾ آڻي پوِء گڏي ’کير‘ پڙهبو آهي يعاناي لافاظ ۾
صوتي ميالپ مان مراد لفظن ۾ موجود آوازن کي يڪجا ڪري پڙهڻ آهي.



صوتي ڇيد
لفظن ۾ موجود آوازن کي الڳ ڪري ڄاڻائڻ ’صوتي ڇيد‘ چيو ويندو آهي جيئن:
• کٽ = ککک+کاک+کٽک+کاک.
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آواز جو علم ((Phonics
ڪنهن لکيل لفظ ۾ مخصوص اکر ۽ آواز جي تعلق کي ’آواز جو علم‘ چئبو آهي .آواز جي عالام ساان
هو لفظ ۾ موجود هر هڪ اکر جو مخصوص آواز يا اکرن جي مجموعي کي پاڙهاي ساگاهاي ٿاو .ماثاال
طور :جيڪڏهن ٻار لفظ ’هاٿي‘ نه پڙهي سگهي ته هو ان لفظ کي آوازن ۾ الڳ ڪري کهاهک کآک کٿک کايک
يا ’ها‘ ’ +ٿي‘ اکر يا اکرن جي مجموعي کي مناسب آواز ڏيندو آهي ،بعد ۾ ٻار آواز يا پاد جاوڙي لافاظ
ٺاهيندو آهي.



Phonological Awareness
لفظن ۾ آوازن جي اهڙي ترتيب جيڪا پڙهڻ ۽ لاکاڻ ۾ ماددگاار هاجاي ،ان عالام کاي Phonological
 Awarenessچئبو آهي .جيڪي ماڻهو  Phonological Awarenessکان واقف هوندا آهن اهي پهريون ۽ آخاري
آواز ،هم قافيو (آواز) ،مخصوص آواز وغيره کي لکڻ ۽ پڙهڻ ۾ استعمال ڪرڻ ڄاڻندا آهن.



الف-بي جو اصول
الف -بي مان مراد اکرن جي ترتيب آهي .اهو تصور ته اکر آوازن جي نمائندگي ڪندا آهن جن سان لفاظ
ٺهندا آهن .الف -بي جو اصول لکيل اکرن ۽ ڳالهايل آوازن جي وچ ۾ امڪاني تاعالاق پايادا ڪارڻ جاو
عمل آهي.



 Decodableمواد ڇا آهي؟
پڙهڻ جي تدريس ۾ ` `Decodableاصطالح لفظن ۾ موجود صوتي عاالماتان تاي مشاتامال هاونادو آهاي
جيڪي ٻار پهريون ئي سکي چڪو هوندو آهي Decodable .مواد معلوم ڪرڻ الِء لفظ جي بناوٽ جاچي
ان کي ٻار جي سکيل معلومات سان ڀيٽيو ويندو آهاي .اڪاثار  Decodable Textشاروع ۾تاڏهان آساان
لڳندو آهي ،جڏهن ٻار کي صوتي عالمت جي محدود ڄاڻ هجي .ٻار صوتي عالمت بابت وڌيڪ سکندو
ويندو آهي ته  decodableمواد وڌندو ويندو آهي.



ٻار الِء  decodableمواد سکڻ ڇو ضروري آهي؟
ابتدائي پڙهڻ دوران صوتي عالمتن ذريعي مواد پڙهڻ ضروري آهاي ،ڇااڪااڻ تاه اهاو عامال ٻاار کاي
صحيح صوتي مهارتون استعمال ڪرڻ جو موقعو ڏيندو آهي .جيڪڏهن توهان ٻار کي اهڙو مواد ڏيندؤ
جيڪو  decodableناهي ته ٻار صحيح طرح نه پڙهي سگهندو ۽ ان جي مشڪالت ۾ اضافو ٿيندو .هاڪ
سٺي پڙهندڙ ٿيڻ الِء ٻار کي وڌ ۾ وڌ عملي مشق ڪرڻ جي ضرورت آهي.



رواني ڇا آهي؟
روانيَء مان مراد مواد کي درستگي ،تيزي ۽ آوازن جي الهي چاڙهي سان پڙهڻ واري صالحيت آهي.



رواني ڪيئن وڌندي آهي؟
مشق -مشق -مشق .رواني بهتر ڪرڻ الِء هر هر پڙهڻ هڪ بهترين طريقو آهاي .پاڙهانادڙ کاي اهاو ڄااڻاڻ
ضروري آهي ته جملن جي وچ ۽ آخر ۾ ڪٿي رڪڻو آهي ۽ ڪڏهن جهيالر کي تبديل ڪرڻو آهي .ان ۾
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پڙهيل مواد ڪيترائي ڀيرا وري پڙهڻ ،روانيَء سان پڙهيل انداز ٻاڌڻ ياا وڏي ڪاتااب کاي گاڏجاي پاڙهاڻ
(استاد سان) شامل آهي .اهڙا ڪتاب چونڊيو جيڪي ٻار آساني سان پڙهي سگهن .جيڪڏهن ڪاتااب گاهاڻاو
مشڪل هوندو ته ٻار لفظن ۽ پڙهي سمجهڻ کتفهيمي سوالن ۾ ڦاسي ويندو ۽ کاياس روانايَء ۾ ڏکاياائاي
ٿيندي.


ڪهڙيون حڪمت عمليون تفهيمک پڙهي سمجهڻ ۾ مددگار هونديون آهن؟
سٺا پڙهندڙ بامقصد ۽ سرگرم هوندا آهن .اهي متن ۾ معنى حاصل ڪرڻ الِء مختلف حڪامات عامالاياون
استعمال ڪندا آهن .انهن مان ڪجهه اهم هيٺ ڏنل آهن:



تفهيمک پڙهي سمجهڻ جي نگراني ڪرڻ
هڪ سٺي پڙهندڙ کي خبر هوندي آهي ته هو ڪڏهن متن کي ساماجاهانادو آهاي ،ڪاٿاي رڪاڻاو آهاي ۽
تفهيمک پڙهي سمجهڻ بهتر ڪرڻ الِء ڪهڙيون حڪمت عمليون استعمال ڪرڻيون آهن.



اڳوڻي معلومات جو استعمال
اڳوڻي معلومات پڙهندڙ کي آکاڻي ۽ ان جي موضوع بابت معلومات وچ ۾ الڳااپاو قاائام ڪارڻ ۾ مادد
ڪندي آهي.



اڳڪٿي ڪرڻ
سٺو پڙهندڙ متن بابت اڳواٽ معلومات ۽ متن مان اخذ ڪيل معلومات ذريعي اڳڪٿاي ڪانادو آهاي تاه
اڳتي ڇا ٿيندو.



سوال
پڙهڻ دوران ٻار جي ذهن ۾ متن متعلق جيڪي سوال اڀرندا آهن ۽ گڏوگڏ ازخود جواب ٺهندا آهن ته هاو
متن مان معنى ۽ مراد اخذ ڪندا آهن .سٺا سوال ٻار جي بنيادي معلومات تي انحصار ڪانادا آهان تاه هاو
ڪهڙي اضافي معلومات حاصل ڪرڻ چاهين ٿا.



آکاڻي جي بناوٽ جي سڃاڻپ
ٻار ڪهاڻيَء کي تڏهن سمجهندو ،جڏهن ان جاي تارتاياب ڄااڻانادو ،جايائان :جاوڙجاڪ ،پاالٽ ،ڪاردار ۽
موضوع.



خالصو
پڙهندڙ ڪهاڻيَء جو خالصو ڪرڻ وقت ،مواد جي پڙهي سمجهڻ واري اظهار ،ڪهاڻي جي مرڪزي خيال
۽ اهم معلومات جو تعين ڪندي ان کي پنهنجي لفظن ۾ استعمال ڪندو آهي.



تفهيمک پڙهي سمجهڻ جي تدريس ڪڏهن شروع ٿيندي آهي؟
جيئن ته پڙهڻ جو مقصد مواد سان تعلق پيدا ڪرڻ آهي ان الِء تفهايام تاي شاروع کاان ئاي تاوجاهاه ڏياڻ
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درجي پهرين الِء پڙهڻ سکڻ جا مقرر ڪيل هدف
اکرن جي نالن جي سڃاڻپ
هن مهارت جو هدف  1منٽ ۾  111اکرن جي نالن جي صحيح سڃاڻپ ڪرڻ آهي.
صوتي ڄاڻ
هن مهارت جو هدف  11آوازن مان  8صحيح آواز ٻڌائڻ آهي.
روانيَء سان پڙهڻ
هن مهارت جو هدف  1منٽ ۾  31صحيح لفظ پڙهڻ آهي.
پڙهي سمجھڻ
هن مهارت جو هدف  5سوالن مان  3صحيح جواب ڏيڻ آهي.
ٻڌي سمجھڻ
هن مهارت جو هدف  5سوالن مان  3صحيح جواب ڏيڻ آهي.
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سبق نمبر

1

اکر ’ا‘ (وينجن  (Consonantجو آواز ۽
سالم شڪل
ڪالس پهريون

ِسکيا جي حاصالت

سبق جي پڄاڻيَء تي شاگرد انهيَء الئق ٿيندا ته ُهو:
ڊي ڪوڊنگ ۽ رواني )(Decoding and Fluency
• اکر ’ا‘ جي آوازکي لفظن ۾ سڃاڻي سگهندا
• اکر ’ا‘ جي شڪل کي لفظن ۾ ُاچاري سگهندا
• اکر ’ا‘ جي آواز کي لفظن ۾ ،سالم شڪل جي صورت ۾ مالئي سگهندا

نوٽ :ان مرحيي تي اکر ’ا‘ جو تعارف نه ڪرايو ويندو ۽ نه ئي نالو ٻڌايو ويندو.
اکر ’ا‘ جو آواز /ا /يعني زبر وارو آواز ُاچاريو ويندو.

بصري لفظ ) (Sight Wordsهي ۽ آهي کي صحيح ُاچاري ۽ روانيَء سان پڙهي سگهندا.
ڇاپي تصور )(Print Concept
• شاگرد ’ڇاپي تصور‘ جي حوالي سان ڪتاب جي سرورق ،عنوان ،ليکڪ ۽ مصور بابت ڄاڻي سگهندا .اهو بهه
ڄاڻي سگهندا ته سنڌي ٻولي ساڄي کان کاٻي پاسي پڙهي /پڙهائي ويندي آهي .اهو خهيهار رکهو تهه ههڪ ِسه
پڙهڻ کان پوِء ٻيون ِسٽون به ساڄي کان کاٻي پاسي پڙهڻيون آهن.
گهربل وقت

 35منٽ

تدريسي سامان
• وڏي واڪي پڙهڻ ) (Read Aloudالِء تجويز ڪيل ڪتاب ’ َٿڪل رڪشا‘
• سي نمبر  :1اکر’ا‘ جي شروعاتي شڪل واري آواز سان ٺهندڙ لفظن جا تصويري ۽ لفظي فهيهيها ڪهارڊ
)(Flash Cards
َ
َ
َ
َ
ک ،ا ُن ،الماڙي ،ا َ
ٺ ،اجرڪ وغيره
جهڙوڪ :ا ِ
• سي نمبر ’ :2ا‘ کانسواِء ٻين آوازن سان ٺهندڙ لفظن جا تصويري ۽ لفظي فييا ڪارڊ ).(Flash Cards
جهڙوڪ :ٻڪري ،بدڪ ،ڪڪڙ ،ڏيڏر ،طوطو وغيره
نوٽ :فييا ڪارڊن بدران اهي لفظ بورڊ تي به لکي سگهو ٿا.

تعارفي سرگرمي

2
منٽ

 .1شاگردن سان دعا سالم کان پوِء ٻڌايو ته اڄ اسان پڙهڻ سهان الاهاپهيهل مهسهتهيهو سهرگهرمهيهون ڪهنهداسهيهن.
جهڙوڪ :راند روند ڪنداسين ۽ ڪهاڻيون ٻڌنداسين .اهڙيَء طرح اسان پاڻمرادو پڙهڻ سکنداسين.
 .2شاگردن کي ااين سرگرمي جي باري ۾ ٻڌايو.

1
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سرگرمي نمبر  .1اچو ته آکاڻي ٻڌون

Story Time

10
من

 1هن هفتي جي آکاڻي ’ َٿڪل رڪشا‘ جو تعارف ڪرايو .وڏي واڪي پڙهڻ جا نڪتا ذهن ۾ رکندي شاگهردن
آڏو درسي مواد جي عنوان ،ڪتاب جي سرورق ،ليکڪ ۽ تصويرن تي روشني وجهو.
 2شاگردن کي ٻڌايو ته ڪتاب جو نالو يا آکاڻيَء جو عنوان سرورق جي مٿان لهکهيهل ههونهدو آههي .بهورڊ تهي
ليڪ ڏئي ُان مٿان عنوان لکو .شاگردن کي ٻڌايو ته اسان سنڌي ڪتاب ساڄي پاسي کان پڙهڻ شروع ڪندا
آهيون ۽ کاٻي پاسي ويندا آهيون.
 3شاگردن کي همٿايو ته هو ڪتاب جي تصويرن ۽ درسي مواد جي عنوان تي االهائيهن .انهههن کهان په هو تهه
ڪتاب  /آکاڻي ’ َٿڪل رڪشا‘ ڇا بابت آهي؟ انهن کان ٻه يا ٽي جواب حاصل ڪريو .پنو اٿالئهيهنهدي چه هو،
اچو ته پنو اٿاليون ۽ ڏسون ته ااتي آکاڻيَء ۾ ڇا آهي؟ پوِء وڏي واڪي پڙهڻ شروع ڪريو ۽ خاص خهاص
جڳهن تي بيهي شاگردن کان سوار ڪريو ،انهن کي سوالن جا جواب ڏيڻ ۾ همٿايو ۽ مدد ڪريو .جهيهتهرو
ٿي سگهي وڌ ۾ وڌ جواب وٺو.
نوٽ :شاگردن کي هن مرحيي تي درست ڪرڻ جي ڪوشا نه ڪريو.

سرگرمي نمبر  .2آوازن جون رانديون
.1
.2

.3
.4

.5

Playing with Sounds

8
من

شاگردن کي اڄ جي سبق الِء اکر ’ا‘ جي شروعاتي اکر جو آواز ٻڌايو جي ن /ا/
شاگردن کي ٻڌايو ته:
ُ
(الو) اڄ جي سرگرميَء جو نالو آهي ’اونداهي ڪمري ۾ آواز ٻڌڻ‘.
(ب) شاگردن کي چ و ته ان سرگرميَء الِء پنهنجون اکيون بند ڪريو ۽ سوچيو ته توهان هڪ
ُاونداهي ڪمري ۾ ويٺا آهيو جتي توهان ڪجهه ڏسي نه ٿا سگهو پر آواز ُٻڌي سگهو ٿا .توهان
مستيو لفظ ٻڌندو ۽ سڃاڻندو ته انهن لفظن ۾ اڄ جو سکيل آواز آهي يا نه؟
(ج) مان هڪ لفظ االهائيندس ،توهان ان لفظ کي غور سان ٻڌو ۽ ٻڌايو ته ان ۾ اڄ وارو آواز
آهي؟ جيڪڏهن لفظ ۾ اهو آواز آهي ته پنهنجو هٿ مٿي ڪري اهو آواز ورجايو.
شاگردن کي مثار ڏئي سرگرمي سمجهايو.
تجويز ڪيل لفظن جي فهرست استعمار ڪندي سرگرمي ڪرايو .۽ انفرادي طور تي ٻار کان سوار ڪري
جواب وٺو.
َ
َ
َ
َ
• تجويز ڪيل لفظن جي فهرست :اک ،ا ُن ،ا َ
ٺ ،الماڙي وغيره.
استاد شروعاتي آواز جي مناسبت سان تجويز ڪيل لفظن جي فهرست کانسواِء بهه لهفهظ اسهتهعهمهار ڪهري
سگهي ٿو .انهن لفظن ۾ وڌ ۾ وڌ ناال شامل ڪريو ،جن کي شاگرد سڃاڻي سگهن( .جهڙوڪ :ڪالس جهي
ٻارن جا ناال ،اسڪور جي استادن جا ناال ،شهر /اوٺ جو نالو وغيره)

سرگرمي نمبر  3اکرن جي راند

Playing with Letters

 .1اکر ’ا‘ بورڊ تي لکو ،انهيَء اکر ڏي اشارو ڪريو ۽ آواز ٻڌايو ،جي ن/ :ا/
 .2شاگردن کي چ و ته ُاهي توهان جي پٺيان ساايو آواز ورجائين.
2

8
منٽ

ڪالس پهريون

 .3شاگردن کي ٻڌايو ته اکر جي هن شڪل کي’ا‘ چ بو آهي.
 .4استاد سالم اکر ’ا‘ کي اشارن /چاڪ سان بورڊ تي لکي ۽ ٻارن کي هوا ۾ /ڊيسڪ تي لکڻ الِء چ ي.
 .5ڪالس ۾ اکري قطار ڏانهن اشارو ڪريو (اکرن جو چارٽ ٽنگيل هجي) ۽ شاگردن کي ٻڌايو ته هر اکر جو
پنهنجو آواز هوندو آهي ۽ اهو آواز جنهن جي اڄ توهان مشق ڪ ي آهيُ ،اهو /ا /آهي .اکري قطهار ۾ اکهر
’ا‘ ڏي اشارو ڪريو.
 .6شاگردن کي ٻڌايو ته جي ن جي ن اسان ااتي وڌنداسين ،تي ن تي ن انهن اکرن جي آوازن کي سکنداسين.
 .7بصري لفظ ) (Sight Wordsهِي ۽ آهي.
 .8هيٺ ڏنل ٻه لفظ بورڊ تي ٿوري وٿيَء سان هن ريت لکو:
• هيَء___________________ آهي.
 .9ٻه ڀيرا انهن لفظن کي جهيي جهيي پڙهو.
 .10هاڻي انهن ٻنهي لفظن جي وچ ۾ ’ َاک‘ جي تصوير وارو فييا ڪارڊ رکو:
َ
ک آهي).
• هيَء ___________________ آهي( .هيَء ا ِ
 .11جميي جي لفظن ۽ تصوير ڏي اشارو ڪندي پڙهو.
َ
ک آهي).
• جي ن :هيَء _____________________ آهي( .هيَء ا ِ
 .12هاڻي انهن ٻنهي لفظن جي وچ ۾ ’اجرڪ‘ وارو فييا ڪارڊ رکو.
ُ
جرڪ آهي).
• هيُء ___________________ آهي( .هيُء َا
 .13هاڻي انهن ٻنهي لفظن جي وچ ۾ ’الماڙي‘ وارو فييا ڪارڊ رکو.
• هيَء ___________________ آهي( .هيَء َالماڙي آهي).
 .14جميي جي لفظن ۽ تصوير ڏي اشارو ڪندي پڙهو.
 .15هر ٻار کي الڳ الڳ اِهي جمال پڙهڻ الِء چ و .ان دوران تصويرن وارن مستيو فييا ڪارڊن کهي رکهو ۽
ٻارن کي همٿائيندا رهو ته شاباس ،واهه واهه! توهان هين ر ته اهي جمال پڙهيا آهن.
 .16ٻارن کان پ و ،اڻي ٻڌايو ته هن جميي ۾ڪيترا لفظ آهن ’هِيَء اک آهي‘ ۽ هر لفظ تي آڱر رکي ٻڌايهو تهه
جي ن ٻارن ۾ اڻپ جو تصور پيدا ٿ ي.

سرگرمي نمبر  4اچو ته تيزيَء سان پڙهون

Let’s Read Faster

5

ٹنم

 .1اکر ’ا‘ جو فييا ڪارڊ ڏيکاريو ۽ ان سان گڏ آواز /ا /جي مشق ڪرايو .وقت مطابق سڀني ٻارن کان الهڳ
الڳ ۽ وڌ ۾ وڌ مشق ڪرايو.
 .2اکر ’ا‘ جي شروع ۽ ٻين سڀني آوازن جي فييا ڪارڊن کي مالئي ڇڏيو .پوِء شاگردن کي چ و ته اکهر ’ا‘
3

ڪالس پهريون

جي شروعاتي آواز وارين تصويرن کي اوليو( .نوٽ :هڪڙي ننڍڙي گروپ جي سرگرميَء الِء توهان کي اوترن
ئي فييا ڪارڊن جي سيٽن جي ضهرورت پهونهدي ،جهيهتهرا شهاگهردن جها گهروپ ههونهدا (.تصهويهرن جها ڪهارڊ
ڏيکاريندي سموري ڪالس کي سرگرمي ڪرايوُ .انهن کان پ و ته اههڙيهن تصهويهرن جها نهاال ٻهڌايهو ،جهن جهي
شروع ۾ اکر ’ا‘ جو آواز هجي .جڏهن اهڙو آواز ُٻڌو ته پنهنجو هٿ مٿي کڻو.
 .3اکر’ا‘ کي وڏي واڪي چٽو ڪري پڙهو ۽ ٻارن کان به پڙهايو.

پڄاڻي
•

2
منٽ

سبق جي پڄاڻيَء تي واري واري سان بورڊ تي تصويري فييا ڪارڊ لڳائيندا وڃو ۽ مستيو شاگردن کهان
انفرادي طور تي هر تصوير جو شروع وارو آواز معيوم ڪريو .پوِء شاگرد واري واري سان انهن اکرن جو
آواز ٻڌائين ۽ انهن کي چ و ته بورڊ تي انهن آوازن جي اکري شڪيين (عالمتن) جي سڃاڻپ ڪن.

گهر ۾ پڙهو

Read at Home

 .1شاگردن کي هدايت ڪريو ته هو:
پنهنجن ساٿين يا گهرڀاتين جي مدد سان اکر ’ا‘ جي سالم شڪل واري آواز جا لفظ اولي اچن.

4

سبق نمبر

2

اکر ’ا‘ ( (Vowelجو آواز ۽ آخري شڪل
ڪالس پهريون

ِسکيا جي حاصالت

سبق جي پڄاڻيَء تي شاگرد انهيَء الئق ٿيندا ته ُهو:
ڊي ڪوڊنگ ۽ رواني
• اکر ’ا‘ جي آوازکي لفظن ۾ سڃاڻي سگهندا
• اکر ’ا‘ جي آخري شڪل کي لفظ جي آخر ۾ سڃاڻي سگهندا
• اکر ’ا‘ جي آواز کي لفظ ۾ آخري شڪل سان مالئي سگهندا
)(Decoding and Fluency

نوٽ :انهي مرحيي تي اکر ’ا‘ جو نه تعارف ڪرايو ويندو
نه نالو ٻڌايو ويندو.
بصري لفظ (’ (Sight Wordsهي ۽ آهي‘ کي صحيح ُاچاري ۽ روانيَء سان پڙهي سگهندا.

ڇاپي تصور ((Print Concept
• شاگرد ’ڇاپي تصور‘ جي حوالي سان ڪتاب جي سرورق ،عنوان ،ليکڪ ۽ مصور بابت ڄاڻي سگهندا .اهو بهه
ڄاڻي سگهندا ته سنڌي ٻولي ساڄي کان کاٻي پاسي پڙهي /پڙهائي ويندي آهي ،اهو خيهار رکهو تهه ههڪ ِسه
پڙهڻ کان پوِء ٻيون ِسٽون به ساڄي کان کاٻي پاسي پڙهڻيون آهن.
گهربل وقت

 35منٽ

تدريسي سامان
• درجيوار ڪتاب ( :(Levelled Readerالِء تجويز ڪيل ڪتاب’ :هي ڇا آهي‘
• سي نمبر  .1اکر’ا‘ جي آخري شڪل سان ٺهندڙ لفظن جا تصويري ۽ لفظي فييا ڪارڊ ((Flash Cards
جهڙوڪ :بابا ،اانا ،گابا،کارا ،ڇا ،وغيره
• سي نمبر ’ .2ا‘ کانسواِء ٻ ي آواز سان ٺهندڙ لفظن جا تصويري ۽ لفظي فييا ڪارڊ )(Flash Cards
يرَ ،پ ُنَ ،ب َد َ
ڪ َ
جي نُ :
مورَ ،پ َ
ت وغيره
،ک َ  ،ڀِ ِ
نوٽ :فييا ڪارڊن بدران اهي لفظ بورڊ تي به لکي سگهو ٿا.

تعارفي سرگرمي

2
منٽ

 .1شاگردن سان سالم دعا کان پوِء ڏنل گهر جي ڪم بابت ُپ و ۽ کين ٻڌايو ته ،اوهان جي پڙهڻ کي دلچسهپ
بنائڻ الِء تصويرن ،راندين ۽ مزي وارين االهين جو بندوبست ڪيو ويو آهي.
 .2شاگردن کي ٻڌايو ته اڄ اسان اکرن ۽ آوازن بابت هڪ ن ين راند ڪنداسين ۽ مزيدار ڪتاب پهڙههنهداسهيهن.
اهڙيَء طرح اسان پاڻمرادو پڙهڻ سکنداسين.

5
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سرگرمي نمبر  .1آوازن جون رانديون
.1
.2

.3
.4
•

.5

شاگردن کي اڄ جي سبق الِء اکر ’ا‘ جي آخري شڪل وارو آواز ٻڌايو جي ن’ :با ،تا ،سا ،جا‘
شاگردن کي ٻڌايو ته:
ُ
اڄ جي سرگرميَء جو نالو آهي’ :اونداهي ڪمري ۾ آواز ٻڌڻ‘
(الو)
شاگردن کي چ و ته ان سرگرميَء الِء پنهنجون اکيهون بهنهد ڪهريهو ۽ سهوچهيهو تهه تهوههان ههڪ
(ب)
ُ
اونداهي ڪمري ۾ ويٺا آهيو ،جتي توهان ڪجهه ڏسي نه ٿا سگهو پر آواز ُٻڌي سگهو ٿا.
توهان مستيو لفظ ٻڌو ۽ سڃاڻو ته انهن لفظن ۾ اڄ جو سکيل آواز آهي يا نه؟
مان هڪ لفظ االهائيندس ،توهان ان لفظ کي غور سان ٻهڌو ۽ ٻهڌايهو تهه ان ۾ اڄ وارو آواز
(ج)
آهي يا نه؟ جيڪڏهن لفظ ۾ اهو آواز آهي ته پنهنجو هٿ مٿي ڪري اهو آواز ورجايو.
شاگردن کي مثار ڏئي سرگرمي سمجهايو.
تجويز ڪيل لفظن جي فهرست استعمار ڪندي سرگرمي ڪرايو .انفرادي طور تي ٻار کهان سهوار ڪهري
جواب وٺو.
تجويز ڪيل لفظن جي فهرست :ٻار ،ڪتاب ،بابا ،اانا ،گابا وغيره.
استاد ،لفظ ۾ اکر ’ا‘ جي آخري شڪل جي مناسبت سان تجويز ڪيل لفظن جي فهرست کان سواِء به لفظ
استعمار ڪري سگهي ٿو .انهن لفظن ۾ وڌ ۾ وڌ اهڙا ناال شامل ڪريو ،جن کي شاگرد سهڃهاڻهي سهگهههن.
(جي ن :ڪالس جي ٻارن جا ناال ،اسڪور جي استادن جا ناال ،شهر /اوٺ جو نالو وغيره)

سرگرمي نمبر  ..2اکرن جي راند
.1
.2
.3
.4

Playing with Sounds

8
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Playing with Letters

8
منٽ

هن سرگرمي جي مدد سان شاگرد شڪل ۽ آواز جو تعيق سڃاڻي سگهندا.
شاگردن کي چ و ته هو ’ا‘ جي شڪل نوٽ ڪن ۽ آڱر سان انهن کي ميز يا ڊيسڪ تي لکڻ جهي ڪهوشها
ڪن.
بصري لفظ (’ (Sight Wordsهي ،آهي‘ بورڊ تي ٿوري وٿيَء سان هن ريت لکو.
هي _________________ آهي.
•
بورڊ تي لکيل بصري لفظن ( (Sight Wordsجي وچ ۾ ’بابا‘ وارو تصويري فييا ڪارڊ رکندي جميو ٺاهيو.

•

هيُء _________________ آهي( .هيُء بابا آهي).

•

هيُء _________________ آهي( .هيُء گابو آهي)

• هيُء __________________ آهي( .هيُء ڪتاب آهي(.
 . 5ٻنهي لفظن کي آڱر جي اشاري سان وڏي واڪي ۽ چٽو پڙهايو ۽ ٻهارن کهي چه هو تهه تهوههان جهي پهٺهيهان
ورجائين.
6
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.6
.7
.8

.9

هر لفظ جي هيٺان آڱر رکندي ٻارن کان جمال چورايو.
شاگردن کي جمال روانيَء سان پڙهايو ۽ اصالح پڻ ڪريو.
هر ٻار کي الڳ الڳ اِهي جمال پڙهڻ الِء چ و .ان دوران تصويرن وارن مستيو فييا ڪارڊن کهي رکهو ۽
ٻارن کي همٿائيندا رهو ته شاباس ،واهه واهه! توهان هين ر ته هي جمال پڙهيا آهن.
• هي بابا آهي
• هي گابو آهي
ٻارن کان پ و ته اڻي ٻڌايو ته هن جميي ۾ڪيترا لفظ آهن؟ ’هيُء ڪتاب آهي‘ ۽ هر لهفهظ تهي آڱهر رکهي
ٻڌايو ته جي ن ٻارن ۾ اڻپ جو تصور پيدا ٿ ي.

سرگرمي نمبر  .3اچو ته تيزيَء سان پڙهون

Let’s Read Faster

5

ٹنم

 .1اکر ’ا‘ جي وڌ ۾ وڌ مشق ڪرايو.
 .2اکر ’ا‘ واري آخري شڪيين وارن فييا ڪارڊن کي ٻين اکرن سان مالئي ڇڏيو .پوِء شاگردن کي چه هو تهه
ٻن گروپن ۾ ويهن .هڪ گروپ اکر ’ا‘ جي آخري شڪل وارا فييا ڪارڊ جهمهڪ ڪهري ۽ ٻهيهو گهروپ ’ا‘
کانسواِء ٻين شڪيين وارا لفظ اولي.
 .3اکر ’ا‘ کي وڏي واڪي چٽو ڪري پڙهو ۽ ٻارن کان به پڙهايو.

.1
.2
.3
.4

.5

.6
.7
.8

سرگرمي نمبر  .4اچو ته گڏجي پڙهون

Let’s Read Together

10

ٹنم

درجيوار ڪتاب ( :(Levelled Readerشاگردن کي ٻڌايو ته اڄ اهي پنهنجي پنهنجي گروپ ۾ ڪتهاب پهڙههنهدا،
جنهن جو نالو ’هي ڇا آهي‘ آھي .انهن کي اهو به ٻڌايو ته هو ڏنل تصويرن ذريعي اهو ڪتاب پڙهندا.
شاگردن جا گروپ ٺاهيو ۽ هڪ هڪ ڪتاب سڀني گروپن ۾ ورهايو.
شاگردن آڏو هڪ دفعو ’مثالي پڙهڻي‘ ڪري ڏيکاريو.
پوِء شاگردن کي ڪتاب ڏيکاريندي ٽائٽل ڪور /سرورق تي ڇپيل ڪتاب جو نالو پڙهو ۽ شاگردن کي چ و
ته ورجائين .اهڙيَء طرح شاگرد هر صفحو پڙهندا ۽ ورجائيندا .اهو خيار رکو ته شاگرد پنو صحيح انداز ۾
اٿالئين ٿا.
شاگردن کي ٻڌايو ته ،ڪتاب سڌو جهيبو آهي ،جي ن پنو اٿالئڻ وارو پاسو کهاٻهي ههٿ طهرف ُههجهي .اسهتهاد،
شاگردن کي ٻڌائي ته ڪتاب جو سرورق ،اسان کي ڪتاب جي عنوان بابت ٻڌائي ٿو ،پوِء عهنهوان ۾ مهوجهود
لفظن جي هيٺان واري واري سان آڱر رکي انهن جي ترتيب سيکاري .شهاگهردن کهي ٻهڌايهو تهه اسهان ،سهنهڌي
ڪتاب ساڄي پاسي کان پڙهڻ شروع ڪندا آهيون .استاد ڪتاب ۾ پهرين ِس جي پهرئين لفظ تي آڱر رکهي
ان کي ساڄي کان کاٻي پاسي وٺي وڃي ۽ شاگردن کي ڪتاب تي ترتيب سان آڱر رکرائي مشق ڪرايو.
هاڻي انهن کي چ و ته پنهنجي پنهنجي گروپ ۾ ڪتاب پڙهن ۽ پڙهڻ مهل ان لفظ تي آڱهر رکهن ،جهڏههن
هڪڙو ساٿي پڙهي ته ٻيا ان کي غور سان ٻڌن.
شاگردن کي وڌ ۾ وڌ اهو ڪتاب پڙهايو ۽ انھن جي چوڌاري چڪر لڳائي ،اها تسيي ڪريو ته هو ان لهفهظ
تي آڱر رکي رهيا آهن جيڪو پڙهي به رهيا آهن.
ڪتاب پڙهڻ کان پوِء ٻارن کان پ و ته :ڪتاب جي آخري صفحي تي لکيل االهه باقي صفحن کان ڪهيه هن
مستيو آهي؟
7
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پڄاڻي

2
منٽ

 .1هن سبق جي پڄاڻيَء تي ’ا‘ اکر بورڊ تي لکو ۽ شاگردن کان پ و ته هن شڪل جو آواز ڪهڙو آهي؟
 .2ان شڪل تي آڱر رکندي چ ن يا پنجن شاگردن کان ان آواز جو ورجاُء ڪرايو.

گهر ۾ پڙهو

Read at Home

 .1ٻارن کي چ و ته هو گهر وڃي اهڙين شين جا وڌ ۾ وڌ ناال وٺن جن ۾ ’ا‘ جي آخري شڪل هجي.

استادن الِء نوٽ

شاگردن کي همٿايو ته جي ن هو اهڙيون تصويرون گڏ ڪن ،جن ۾ سندن دلچسپي هجي .استهاد مهسهتهيهو ٻهارن
جي جمڪ ڪيل سمورين تصويرن کي آخر واري شڪل مطابق الڳ الڳ ڪرائيندو .جيڪي تصويرون اکهر ’ا‘
جي آواز سان الااپيل نه هجن انهن کي الڳ ڪري رکندو .ٻارن کي ڌيان ڏياريهنهدو ۽ الاهاپهيهل تصهويهرن کهي
شاگردن کان پنهنجي نوٽ ُبڪ ۾ چنبڙائي اکرن جي آوازن جو آلبم ٺهرائيندو.

8

سبق نمبر

3

’ب‘ اکر جو آواز ،شروعاتي ۽ سالم
شڪل
ڪالس پهريون

ِسکيا جي حاصالت

سبق جي پڄاڻيَء تي شاگرد انهيَء الئق ٿيندا ته ُهو:
ڊي ڪوڊنگ ۽ رواني )(Decoding and Fluency
• اکر ’ب‘ جي آوازکي لفظن ۾ سڃاڻي سگهندا
• اکر ’ب‘ جي شروعاتي ۽ سالم شڪل کي لفظن ۾ سڃاڻي سگهندا
• اکر ’ب‘ جي آواز کي شروعاتي ۽ سالم شڪل ۾ ٻين اکرن سان مالئي سگهندا
نوٽ :ان مرحيي تي اکر ’ب‘ جو تعارف نه ڪرايو ويندو ۽ نه نالو ٻڌايو ويندو.
اکر ’ب‘ جو آواز  /ب  /يعني زبر وارو آواز ُاچاريو ويندو.

بصري لفظ )’ (Sight Wordsهي ۽ آهي‘ کي صحيح ُاچاري ۽ روانيَء سان پڙهي سگهندا.
ڇاپي تصور )(Print Concept
• شاگرد ’ڇاپي تصور‘ جي حوالي سان ڪتاب جي سرورق ،عنوان ،ليکڪ ۽ مصور بابت ڄاڻي سگهندا .اهو بهه
ڄاڻي سگهندا ته سنڌي ٻولي ساڄي کان کاٻي پاسي پڙهي /پڙهائي ويندي آهي ،اهو خيهار رکهو تهه ههڪ ِسه
پڙهڻ کان پوِء ٻيون ِسٽون به ساڄي کان کاٻي پاسي پڙهڻيون آهن.
گهربل وقت:

 35منٽ
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• وڏي واڪي پڙهڻ ) (Read Aloudالِء تجويز ڪيل ڪتاب ’ َٿڪل رڪشا‘
• سي نمبر  .1اکر’ب‘ جي شروعاتي ۽ سالم شڪل واري آواز سان ٺهنهدڙ لهفهظهن جها تصهويهري ۽ لهفهظهي
فييا ڪارڊ )(Flash Cards
جهڙوڪ :بدڪ ،بصر ،بس ،برف ،بادام ،باغ ،گالب ،جواب وغيره
• سي نمبر ’ .2ب‘ کانسواِء ٻين آوازن سان ٺهندڙ لفظن جا تصويري ۽ لفظي فييا ڪارڊ )(Flash Cards
جهڙوڪ :پاڻي ،ٽوپي ،پاوا ،کارا ،شينهن ،لغڙ،هاٿي ،عينڪ وغيره
نوٽ :فييا ڪارڊن بدران اهي لفظ بورڊ تي به لکي سگهو ٿا.

تعارفي سرگرمي

2
منٽ

 .1شاگردن سان دعا سالم کان پوِء ٻڌايو ته اڄ اسان پڙهڻ سهان الاهاپهيهل مهسهتهيهو سهرگهرمهيهون ڪهنهداسهيهن.
جهڙوڪ :راند روند ڪنداسين ۽ ڪهاڻيون ٻڌنداسين .اهڙيَء طرح اسان پاڻمرادو پڙهڻ سکنداسين.
 .2شاگردن کي ااينَء سرگرمي جي باري ۾ ٻڌايو.

9
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سرگرمي نمبر  .1اچو ته آکاڻي ٻڌون

Story Time

10
من

 1هن هفتي جي آکاڻي ’ َٿڪل رڪشا‘ جو تعارف ڪرايو .وڏي واڪي پڙهڻ جا ُنڪتا ذهن ۾ رکندي شاگهردن
َ
سرورق ،ليکڪ ۽ تصويرن تي روشني وجهو.
آڏو درسي مواد جي عنوان ،ڪتاب جي
َ
سرورق جي مٿان لهکهيهل ههونهدو آههي .بهورڊ تهي
 2شاگردن کي ٻڌايو ته ڪتاب جو نالو يا آکاڻيَء جو عنوان
ليڪ ڏئي ُان مٿان عنوان لکو .شاگردن کي ٻڌايو ته ،اسان سنڌي ڪتاب سهاڄهي پهاسهي کهان پهڙههڻ شهروع
ڪندا آهيون ۽ کاٻي پاسي ويندا آهيون.
 3شاگردن کي همٿايو ته هو ڪتاب جي تصويرن ۽ درسي مواد جي عنوان تي االهائيهن .انهههن کهان په هو تهه
ڪتاب  /آکاڻي ’ َٿڪل رڪشا‘ ڇا بابت آهي؟ انهن کان ٻه يا ٽي جواب حاصل ڪريو .پنو اٿالئهيهنهدي چه هو،
اچو ته پنو اٿاليون ۽ ڏسون ته ااتي آکاڻيَء ۾ ڇا آهي؟ پوِء وڏي واڪي پڙهڻ شروع ڪريو ۽ خاص خهاص
جڳهن تي بيهي شاگردن کان سوار ڪريو ،انهن کي سوالن جا جواب ڏيڻ ۾ همٿايو ۽ مدد ڪريو .جهيهتهرو
ٿي سگهي وڌ ۾ وڌ جواب وٺو.
نوٽ :شاگردن کي هن مرحيي تي درست ڪرڻ جي ڪوشا نه ڪريو.

سرگرمي نمبر  ..2آوازن جون رانديون
.1
.2

.3
.4

.5

Playing with Sounds

8
من

شاگردن کي اڄ جي سبق الِء اکر ’ب‘ جي شروعاتي اکر جو آواز ٻڌايو ،جي ن/ :ب/
شاگردن کي ٻڌايو ته:
ُ
اڄ جي سرگرميَء جو نالو آهي ’اونداهي ڪمري ۾ آواز ٻڌڻ‘.
(الو)
شاگردن کي چ و ته ان سرگرميَء الِء پنهنجون اکيون بند ڪريو ۽ سوچيو ته توهان هڪ
(ب)
ُ
اونداهي ڪمري ۾ ويٺا آهيو جتي توهان ڪجهه ڏسي نه ٿا سگهو پر آواز ُٻڌي سگهو ٿا .توهان
مستيو لفظ ٻڌندو ۽ سڃاڻندو ته انهن لفظن ۾ اڄ جو سکيل آواز آهي يا نه؟
مان هڪ لفظ االهائيندس ،توهان ان لفظ کي غور سان ٻهڌو ۽ ٻهڌايهو تهه ان ۾ اڄ وارو آواز
(ج)
آهي؟ جيڪڏهن لفظ ۾ اهو آواز آهي ته پنهنجو هٿ مٿي ڪري اهو آواز ورجايو.
شاگردن کي مثار ڏئي سرگرمي سمجهايو.
تجويز ڪيل لفظن جي فهرست استعمار ڪندي سرگرمي ڪرايو .انفرادي طور تي ٻار کهان سهوار ڪهري
جواب وٺو.
تجويز ڪيل لفظن جي فهرست :بدڪ ،بصر ،بس ،برف ،بادام ،باغ ،زبان ،ابا ،گالب ،جواب وغيره
استاد شروعاتي آواز جي مناسبت سان تجويز ڪيل لفظن جي فهرست کانسواِء بهه لهفهظ اسهتهعهمهار ڪهري
سگهي ٿو .انهن لفظن ۾ وڌ ۾ وڌ ناال شامل ڪريو ،جن کي شاگرد سڃاڻي سگههن( .جهيه هن :ڪهالس جهي
ٻارن جا ناال ،اسڪور جي استادن جا ناال ،شهر /اوٺ جو نالو وغيره)

سرگرمي نمبر  .3اکرن جي راند

Playing with Letters

 .1اکر ’ب‘ بورڊ تي لکو ،انهيَء اکر ڏي اشارو ڪريو ۽ آواز ٻڌايو ،جي ن / :ب /
 .2شاگردن کي چ و ته ُاهي توهان جي پٺيان ساايو آواز ورجائين.
10
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.3
.4
.5

.6
.7

.7

شاگردن کي ٻڌايو ته اکر جي هن شڪل کي’ب‘ چ بو آهي.
استاد سالم اکر ’ب‘ کي اشارن /چاڪ سان بورڊ تي لکي ۽ ٻارن کي هوا ۾ /ڊيسڪ تي لکڻ الِء چ ي.
ڪالس ۾ اکري قطار ڏانهن اشارو ڪريو (اکرن جو چارٽ ٽنگيل هجي) ۽ شاگردن کي ٻڌايو ته هر اکر جو
پنهنجو آواز هوندو آهي ۽ اهو آواز جنهن جي اڄ توهان مشق ڪ ي آهيُ ،اهو /ب /آهي .اکري قطار ۾ اکر
’ب‘ ڏي اشارو ڪريو.
شاگردن کي ٻڌايو ته جي ن جي ن اسان ااتي وڌنداسين ،تي ن تي ن انهن اکرن جي آوازن کي سکنداسين.
بصري لفظ (Sight Words) :هِي ۽ آهي بورڊ تي ٿوري وٿيَء سان هن ريت لکو:
• هيَء___________________ آهي.
ٻه ڀيرا انهن لفظن کي جهيي جهيي پڙهو.
هاڻي انهن ٻنهي لفظن جي وچ ۾ ’ َبس‘ وارو فييا ڪارڊ رکو.

• هيَء ___________________ آهي( .هيَء بس آهي)
 .9جميي جي لفظن ۽ تصوير ڏي اشارو ڪندي پڙهو.
• جي ن :هيَء _____________________ آهي( .هيَء َبس آهي).
 .11هاڻي انهن ٻنهي لفظن جي وچ ۾ ’بٽڻ‘ وارو فييا ڪارڊ رکو.

• هيُء ___________________ آهي( .هيُء بٽڻ آهي).
 .11هاڻي انهن ٻنهي لفظن جي وچ ۾ ’بدڪ‘ وارو فييا ڪارڊ رکو.

• هيَء ___________________ آهي( .هيَء َبدڪ آهي).
 .12جميي جي لفظن ۽ تصوير ڏي اشارو ڪندي پڙهو.
 .13هر ٻار کي الڳ الڳ اِهي جمال پڙهڻ الِء چ و .ان دوران تصويرن وارن مستيو فييا ڪارڊن کهي رکهو ۽
ٻارن کي همٿائيندا رهو ته شاباس ،واهه واهه! توهان هين ر ته هي جمال پڙهيا آهن.
 .14ٻارن کان پ و ،اڻي ٻڌايو ته هن جميي ۾ڪيترا لفظ آهن ’هِيَء بس آهي‘ ۽ هر لفظ تي آڱر رکي ٻڌايهو تهه
جي ن ٻارن ۾ ’اڻپ جو تصور‘ پيدا ٿ ي.

.1

سرگرمي نمبر  .4اچو ته تيزيَء سان پڙهون

Let’s Read Faster

5

ٹنم

 .1اکر ’ب‘ جو فييا ڪارڊ ڏيکاريو ۽ ان سان گڏ آواز /ب /جي مشق ڪرايو .وقت مطابق سهڀهنهي ٻهارن کهان
الڳ الڳ ۽ وڌ ۾ وڌ مشق ڪرايو.
 .2اکر ’ب‘ جي شروعاتي ۽ سالم شڪل ۽ ٻين سڀني آوازن وارن اکرن جي فييا ڪارڊن کي مالئي ڇهڏيهو.
پوِء شاگردن کي چ و ته اکر /آواز ’ب‘ جي شروعاتي ۽ سالم شڪل وارين تصويرن کي اوليو( .نوٽ :ههڪهڙي
11
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ننڍڙي گروپ جي سرگرميَء الِء توهان کي اوترن ئي فييا ڪارڊن جي سيهٽهن جهي ضهرورت پهونهدي ،جهيهتهرا
شاگردن جا گروپ هوندا (.تصويرن جا ڪارڊ ڏيکاريندي سموري ڪالس کي سرگرمي ڪرايوُ .انهن کان پ و ته
اهڙين تصويرن جا ناال ٻڌايو ،جن جي شروع ۾ اکر ’ب‘ جو آواز هجي .جڏهن اهڙو آواز ُٻڌو ته پهنهههنهجهو ههٿ
مٿي کڻو.
 .3اکر’ب‘ کي وڏي واڪي چٽو ڪري پڙهو ۽ ٻارن کان به پڙهايو.

پڄاڻي
•

2
منٽ

سبق جي پڄاڻيَء تي واري واري سان بورڊ تي تصويري فييا ڪارڊ لڳائيندا وڃو ۽ مستيو شاگردن کهان
انفرادي طور تي هر تصوير جو شروع وارو آواز معيوم ڪريو ،پوِء شاگرد واري واري سهان انهههن اکهرن
جو آواز ٻڌائين ۽ انهن کي چ و ته بورڊ تي انهن آوازن جي اکري شڪيين (عالمتن) جي سڃاڻپ ڪن.

گهر ۾ پڙهو

Read at Home

 .1شاگردن کي هدايت ڪريو ته هو:
پنهنجن ساٿين يا گهرڀاتين جي مدد سان اکر ’ب‘ جي شروعاتي ۽ سالم شڪل واري آواز جا لهفهظ اهولهي
اچن.

12

اکر ’ب‘ جو آواز ،وچين ۽ آخري شڪل

سبق نمبر

4
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ِسکيا جي حاصالت

سبق جي پڄاڻيَء تي شاگرد انهيَء الئق ٿيندا ته ُهو:
ڊي ڪوڊنگ ۽ رواني
• اکر ’ب‘ جي آواز کي لفظ جي وچ ۾ ۽ آخر ۾سڃاڻي سگهندا
• اکر ’ب‘ جي آواز /ب /کي اچاري سگهندا
• اکر ’ب‘ جي آواز کي وچين ۽ آخري شڪل سان مالئي سگهندا
)(Decoding and Fluency

نوٽ :انهي مرحيي تي اکر ’ب‘ جو نه تعارف ڪرايو ويندو نه نالو ٻڌايو ويندو.
اکر ’ب‘ جو آواز /ب /يعني زبر جو آواز ُاچاريو ويندو.
بصري لفظ (’ (Sight Wordsهي ۽ آهي‘ کي صحيح ُاچاري ۽ روانيَء سان پڙهي سگهندا.

ڇاپي تصور ((Print Concept
• شاگرد ’ڇاپي تصور‘ جي حوالي سان ڪتاب جي سرورق ،عنوان ،ليکڪ ۽ مصور بابت ڄاڻي سگهندا .اهو بهه
ڄاڻي سگهندا ته سنڌي ٻولي ساڄي کان کاٻي پاسي پڙهي /پڙهائي ويندي آهي .اهو خهيهار رکهو تهه ههڪ ِسه
پڙهڻ کان پوِء ٻيون ِسٽون به ساڄي کان کاٻي پاسي پڙهڻيون آهن.
گهربل وقت

 35منٽ
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• درجيوار ڪتاب (:(Levelled Readerالِء تجويز ڪيل ڪتاب’ :هي ڇا آهي؟‘
• سي نمبر  .1اکر’ب‘ جي وچين ۽ آخري شڪل سان ٺهندڙ لفظن جا تصويري ۽ لفظي فييا ڪارڊ ((Flash Cards
جهڙوڪ :سبق ،جبل ،اخبار ،ڪٽنب ،بيب ،انب وغيره
• سي نمبر ’ .2ب‘ کانسواِء ٻين آوازن سان ٺهندڙ لفظن جي تصويرن جا فييا ڪارڊ )(Flash Cards
جي ن :پاڻي ،شڪل ،گھنڊ ،لغڙ ،هاٿي وغيره
نوٽ :فييا ڪارڊن بدران اهي لفظ بورڊ تي به لکي سگهو ٿا.

تعارفي سرگرمي

2
منٽ

 .1شاگردن سان سالم دعا کان پوِء ڏنل گهر جي ڪم بابت پ و ۽ کين ٻڌايو ته اوهان جي پڙهڻ کي دلهچهسهپ
بنائڻ الِء تصويرن ،راندين ۽ مزي وارين االهين جو بندوبست ڪيو ويو آهي.
 .2شاگردن کي ٻڌايو ته اڄ اسان اکرن ۽ آوازن بابت هڪ ن ين راند ڪنداسين ۽ مزيدار ڪتاب پهڙههنهداسهيهن.
اهڙيَء طرح اسان پاڻمرادو پڙهڻ سکنداسين.
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سرگرمي نمبر  .1آوازن جون رانديون

Playing with Sounds

8
منٽ

 .1تصويرن جا فييا ڪارڊ استعمار ڪندي اکر ’ب‘ جي وچين ۽ آخري شڪل جي آوازن جهي شهاگهردن کهي
مشق ڪرايو.
• هن سرگرميَء جو اڀياس ڪريو.
• هر لفظ جي وچ ۽ آخر واري آواز تي زور ڏيندي ٻه دفعا ورجايو.
َ
خهبهارَ ،ب ُ
َ
هيهب وغهيهره ۽
• شاگردن کي چ و ته ساا ي آواز وارا لفظ سڀ ي واري واري سان ورجائين .مثهار :ا
شاگردن کي چ و ته توهان جي ُاچاريل لفظن جي هر هڪ آواز کي به ورجائين.
• شاگردن کي انفرادي طور تي لفظ ’ب‘ جي وچين ۽ آخري آواز کي ُاچارڻ الِء چ و.

سرگرمي نمبر  ..2اکرن جي راند
.1
.2
.3
.4

.5
.6
.7
.8

Playing with Letters

8
منٽ

هن سرگرميَء جي مدد سان شاگرد شڪل ۽ آواز جو تعيق سڃاڻي سگهندا.
شاگردن کي چ و ته هو ’ب‘ جي شڪل نوٽ ڪن ۽ آڱر سان انهن کي ميز يا ڊيسهڪ تهي لهکهڻ جهي ڪهوشها
ڪن.
بصري لفظ’ (Sight Words( :هي ،آهي‘ بورڊ تي ٿوري وٿيَء سان هن ريت لکو:
هي _________________ آهي.
•
بورڊ تي لکيل بصري لفظن ( (Sight Wordsجي وچ ۾ ’بيب‘ وارو تصويري فييا ڪارڊ رکندي جميو ٺاهيو.

•

هيُء _________________ آهي( .هيُء َب ُ
يب آهي).

•

َ
اخبار آهي)
هيَء _________________ آهي( .هيَء

• هيُء __________________ آهي( .هيُء َا ُ
نب آهي(.
ٻنهي لفظن کي آڱر جي اشاري سان وڏي واڪي ۽ چٽو پڙهايو ۽ ٻارن کي چ و ته توهان جي پٺيان ورجائين.
هر لفظ جي هيٺان آڱر رکندي ٻارن کان جمال چورايو ۽ ’مثالي پڙهڻي‘ ( (Model readingڪرايو.
شاگردن کي جمال روانيَء سان پڙهايو ۽ اصالح پڻ ڪريو.
هر ٻار کي الڳ الڳ اِهي جمال پڙهڻ الِء چ و .ان دوران تصويرن وارن مستيو فييا ڪارڊن کهي رکهو ۽
ٻارن کي همٿائيندا رهو ته شاباس! واهه واهه! توهان هين ر ته هي جمال پڙهيا آهن.
• هيُء بيب آهي.
• هيَء اخبار آهي.
14
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 .9ٻارن کان پ و ۽ اڻي ٻڌايو ته هن جميي ۾ ڪيترا لفظ آهن؟ ’هيُء ُ
بيب آهي‘ ۽ هر لفظ تي آڱر رکي ٻڌايو
ته جي ن ٻارن ۾ اڻپ جو تصور پيدا ٿ ي.

سرگرمي نمبر  3اچو ته تيزيَء سان پڙهون

Let’s Read Faster

5

ٹنم

 .1اکر ’ ب‘جو فييا ڪارڊ ڏيکاريو ۽ ان سان گڏ آواز /ب /جي مشق ڪرايو .وقت مطابق سڀني ٻارن کان اکر
’ب‘ جي الڳ الڳ ۽ وڌ ۾ وڌ مشق ڪرايو.
 .2اکر ’ب‘ ۽ ٻين سڀني اکرن جا لفظي فييا ڪارڊ مالئي ڇڏيو ،پوِء شاگردن کي چ و ته ٻن گروپن ۾ ويهن.
هڪ گروپ اکر ’ب‘ جي وچين ۽ آخري شڪل وارا فييا ڪارڊ جمڪ ڪري ۽ ٻهيهو گهروپ ’ب‘ کهان سهواِء
ٻين شڪيين وارا لفظ اولي.
 .3اکر ’ب‘ کي وڏي واڪي چٽو ڪري پڙهو ۽ ٻارن کان به پڙهايو.
10

سرگرمي نمبر  .4اچو ته گڏجي پڙهون
.1
.2
.3
.4

.5

.6
.7
.8
•

ٹنم

Let’s Read Together

درجيوار ڪتاب ( :(Levelled Readerشاگردن کي ٻڌايو ته اڄ اهي پنهنجي پنهنجي گروپ ۾ ڪهتهاب پهڙههنهدا،
جنهن جو نالو ’هي ڇا آهي‘ آھي .انهن کي اهو به ٻڌايو ته هو ڏنل تصويرن ذريعي اهو ڪتاب پڙهندا.
شاگردن جا گروپ ٺاهيو ۽ هڪ هڪ ڪتاب سڀني گروپن ۾ ورهايو.
شاگردن آڏو هڪ دفعو ’مثالي پڙهڻي‘ ڪري ڏيکاريو.
پوِء شاگردن کي ڪتاب ڏيکاريندي ٽائٽل ڪور /سرورق تي ڇپيل ڪتاب جو نالو پڙهو ۽ شاگردن کي چ هو
ته ورجائين .اهڙيَء طرح شاگرد هر صفحو پڙهندا ۽ ورجائيندا .اهو خيار رکو ته شاگرد پنو صحيح انداز ۾
اٿالئين ٿا.
ُ
شاگردن کي ٻڌايو ته ،ڪتاب سڌو جهيبو آهي ،جي ن پنو اٿالئڻ وارو پاسو کاٻي ههٿ طهرف ههجهي .اسهتهاد،
شاگردن کي ٻڌائي ته ڪتاب جو سرورق اسان کي ڪتاب بابت ٻڌائي ٿو .پوِء عنوان ۾ موجهود لهفهظهن جهي
هيٺان واري واري سان آڱر رکي انهن جي ترتيب سيکاري .شاگردن کهي ٻهڌايهو تهه ،اسهان ،سهنهڌي ڪهتهاب
ساڄي پاسي کان پڙهڻ شروع ڪندا آهيون .استاد ڪتاب ۾ پهرين ِس جي پهرئين لفظ تهي آڱهر رکهي ان
کي ساڄي کان کاٻي پاسي وٺي وڃي ۽ شاگردن کي ڪتاب تي ترتيب سان آڱر رکرائي مشق ڪرائي.
هاڻي انهن کي چ و ته پنهنجي پنهنجي گروپ ۾ ڪتاب پڙهن ۽ پڙهڻ مهل ان لفظ تهي آڱهر رکهن .جهڏههن
هڪڙو ساٿي پڙهي ته ٻيا ان کي غور سان ٻڌن.
شاگردن کي وڌ ۾ وڌ اهو ڪتاب پڙهايو ۽ انھن جي چوڌاري چڪر لڳائي اها تسيي ڪريو تهه ههو ان لهفهظ
تي آڱر رکي رهيا آهن جيڪو پڙهي به رهيا آهن.
ڪتاب پڙهڻ کان پوِء ٻارن کان پ و.
ڪتاب جي آخري صفحي تي لکيل االهه باقي صفحن کان ڪي ن مستيو آهي؟

پڄاڻي

2
منٽ

 .1هن سبق جي پڄاڻيَء تي اکر ’ب‘ بورڊ تي لکو ۽ شاگردن کان پ و ته هن شڪل جو آواز ڪهڙو آهي؟
 .2ان شڪل تي آڱر رکندي چ ن يا پنجن شاگردن کان ان آواز جو ورجاُء ڪرايو.
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گهر ۾ پڙهو

Read at Home

 .1ٻارن کي چ و ته هو گهر وڃي اهڙين شين جا وڌ ۾ وڌ ناال وٺن جن جي شروع ،وچ ۽ آخر ۾ ’ب‘ جو آواز
هجي.

استادن الِء نوٽ

شاگردن کي همٿايو ته جي ن هو اهڙيون تصويرون گڏ ڪن ،جن ۾ سندن دلچسپي هجي .استهاد مهسهتهيهو ٻهارن
جي جمڪ ڪيل سمورين تصويرن کي شروع ،وچ ۽ آخر واري شڪل مطابق الهڳ الهڳ ڪهرائهيهنهدو .جهيهڪهي
تصويرون اکر ’ب‘ جي آواز سان الااپيل نه هجن انهن کي الهڳ ڪهري رکهنهدو .ٻهارن کهي ڌيهان ڏيهاريهنهدو ۽
الااپيل تصويرن کي شاگردن کان پنهنجي نوٽ ُبڪ ۾ چنبڙائي اکرن جي آوازن جو آلبم ٺهرائيندو.

16

سبق نمبر

5

اکر ’ا ۽ ب‘ جي آوازن جو مستيو شڪيين
سان الااپو (ورجاُء)
ڪالس پهريون

ِسکيا جي حاصالت

سبق جي پڄاڻيَء تي شاگرد انهيَء الئق ٿيندا ته ُهو:
ڊي ڪوڊنگ ۽ رواني
• اکر ’ا ۽ ب‘ جي آوازن کي لفظن ۾ سڃاڻي سگهندا
• اکر ’ا ۽ ب‘ جي آوازن کي ُاچاري سگهندا
) (Decoding and Fluency

• اکر ’ا ۽ ب‘ جي مستيو شڪيين کي لفظن ۾ مالئي سگهندا

نوٽ :ان مرحيي تي اکر ’ا ۽ ب ‘ جو تعارف نه ڪرايو ويندو ۽ نه ئي نالو ٻڌايو
ويندو.
بصري لفظ ( (Sight Wordsهي ۽ آهي کي صحيح ُاچاري ۽ روانيَء سان پڙهي سگهندا.

ڇاپي تصور ((Print Concept
• شاگرد ’ڇاپي تصور‘ جي حوالي سان ڪتاب جي سرورق ،عنوان ،ليکڪ ۽ مصور بابت ڄاڻي سگهندا .اههو
به ڄاڻي سگهندا ته سنڌي ٻولي ساڄي کان کاٻي پاسي پڙهي /پڙهائي ويندي آهي .اهو خيار رکو ته هڪ ِس
پڙهڻ کان پوِء ٻيون ِسٽون به ساڄي کان کاٻي پاسي پڙهڻيون آهن.
گهربل وقت

 35منٽ

تدريسي سامان

•
•
•
•
•

درجيوار ڪتاب ( :(Levelled Readerالِء تجويز ڪيل ڪتاب’ :هي ڇا آهي؟‘
َسي نمبر  .1اکر’ا ۽ ب ‘جي منڍ ،وچ ۽ آخر واري شڪل جا تصويري ۽ لفظي فييا ڪارڊ )(Flash Cards
جهڙوڪ :اک ،ادا ،بدڪ ،بصر ،جبل ،بيب ،جواب ،گالب وغيره.
َسي نمبر ’ .2ا ۽ ب‘ کانسواِء مستيو آوازن وارا لفظي فييا ڪارڊ )(Flash Cards
جهڙوڪ :ڪييو ،صوف ،چمچو ،طوطو وغيره.
اکري قطار جو چارٽ

معني لفظن ( )Non Wordsجا فييا ڪارڊ.
بي
ٰ

نوٽ :فييا ڪارڊن بدران اهي لفظ بورڊ تي به لکي سگهو ٿا.

تعارفي سرگرمي

2
منٽ

 .1شاگردن سان سالم دعا کان پوِء ڏنل گهر جي ڪم بابت پ و.
 .2شاگردن کي ٻڌايو ته اڄ اسان آوازن ۽ اکرن بابت هڪ ن ين راند ڪنداسين ۽ مزيدار ڪتاب پڙهنداسين.
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سرگرمي نمبر  .1آوازن جون رانديون

Playing with Sounds

8

ٹنم

 .1شاگردن کي ٻڌايو ته:
اڄ اسان تصويرن واري سرگرمي ڪنداسين ،جنهن جو نالو آهي ’تصوير کان نالي تائين‘.
(الو)
مان توهان کي هڪ تصوير ڏيکاريندس ۽ توهان کي ان جو نالو ٻڌائڻو آهي.
(ب)
نالي کان پوِء ان نالي جو منڍ وارو آواز سڃاڻڻو آهي.
(ج)
منڍ واري آواز سان شروع ٿيندڙ هڪ ٻيو نالو ٻڌائڻو آهي.
(د)
 .2شاگردن کي هڪ مثار جي مدد سان هن سرگرميَء جون هدايتون سمجهايو.
هيَء تصوير ڏسو( .اک /بصر جو تصويري ڪارڊ ڏيکاريندي)
(الو)
هن تصوير جو نالو ٻڌايو؟
(ب)
هن تصوير جي نالي جي منڍ وارو آواز ڪهڙو آهي؟
(ج)
هن نالي جي منڍ واري آواز سان شروع ٿيڻ وارو ڪو ٻيو نالو ٻڌايو (اهو نالو ڪنهن به شيِء،
(د)
جاِء ،جانور يا انسان جو ٿي سگهي ٿو).
 .3ساا ي طريقي سان ’ ا ۽ ب‘ جي مستيو آوازن جون تصويرون ڏيکاريندي ،سرگهرمهي ڪهرايهو .ڪهوشها
ڪريو ته وڌ ۾ وڌ شاگردن کي موقعو ميي سگهي.

سرگرمي نمبر  :.2اکرن جي راند
.1
.2
.3
.4
.5

.6
.7

Playing with Letters

8

ٹنم

اکر ’ا ۽ ب‘بورڊ تي لکو ،انهيَء اکر ڏي اشارو ڪريو ۽ آواز ٻڌايو ،جي ن/ :ا /۽ /ب/
شاگردن کي چ و ته هو توهان جي پٺيان ساايو آواز ورجائين.
شاگردن کي ٻڌايو ته هن شڪل کي’ا ۽ ب‘ چ بو آهي.
استاد سالم اکر ’ا ۽ ب‘ کي اشارن /چاڪ سان بورڊ تي لکي ۽ ٻارن کي هوا ۾ /ڊيسڪ تي لکڻ الِء چ ي.
ڪالس ۾ اکرن جي قطار ڏانهن اشارو ڪريو (اکرن جو چارٽ ٽنگيل هجي) ۽ شاگردن کي ٻڌايو ته هر اکر
جو پنهنجو آواز هوندو آهيُ .اهي آواز جن جي اڄ توهان مشق ڪ ي آهيُ ،اهي/ا /۽ /ب /آهن .اکهري قهطهار
۾ اکر ’ا ۽ ب‘ ڏي اشارو ڪريو.
شاگردن کي ٻڌايو ته جي ن جي ن اسان ااتي وڌنداسين ،تي ن تي ن انهن اکرن جي آوازن کي سکنداسين.
بصري لفظ ) (Sight Wordsهي ۽ آهي کي استعمار ڪندي شاگرد کان هيٺ ڏنل جمال پڙهايو:

•

هيُء ___________________ آهي( .هيُء بصر آهي).

•

هيَء ___________________ آهي( .هيَء اک آهي).

•

هيُء ___________________ آهي( .هيُء جبل آهي).
18
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• هيُء ___________________ بيب آهي( .هيُء بيب آهي).
 .7هر ٻار کي الڳ الڳ اِهي جمال پڙهڻ الِء چ و .ان دوران تصويرن وارن مستيو فهيهيها ڪهارڊن کهي رکهو.
ٻارن کي همٿائيندا رهو ته شاباس ،واهه واهه! توهان هين ر هي جمال پڙهيا آهن.
 .8ٻارن کي چ و ،اڻي ٻڌايو ته هن جميي ۾ڪيترا لفظ آهن’ .هيَء اک آهي‘’ ،هيُء بيب آهي‘ ۽ هر لهفهظ تهي
آڱر رکي ٻڌايو.
معني لفظ
’ * .9الو‘ کان ’ب‘ تائين پڙهيل اکرن /آوازن مان حرف عيت (ا ،و ۽ ي) ڪم آڻيندي ،ٽه-اکري بي
ٰ
( )Non Wordsٺاهيو :جي ن ٽيجهه ،بڏو ،ٻسا وغيره
معني لفظن ( )Non Wordsجا فييا ڪارڊ ٻارن کي ڏيکاريو ۽ پڙهڻ جي مشق ڪرايو.
* بي
ٰ
* ٻارن جا چار گروپ ٺاهيو ۽ انهن ۾ ’الو‘ کان ’ب‘ تائين الفابي جا فيهيها ڪهارڊ ورههايهو ۽ ههر ههڪ
معني لفظ ٺاهڻ الِء چ و.
گروپ کي هڪ هڪ ٽه-اکري بي
ٰ

سرگرمي نمبر  .3اچو ته تيزيَء سان پڙهون

Let’s Read faster

5

ٹنم

 .1اکر ’ا ۽ ب‘ جو فييا ڪارڊ ڏيکاريو ۽ ان سان گڏ آواز /ا /۽ /ب /جي مشق ڪرايو .وقت مطابق سڀني ٻارن
کان الڳ الڳ ۽ وڌ ۾ وڌ مشق ڪرايو.
 .2اکر ’ا ۽ ب‘ وارن سڀني آوازن جي فييا ڪارڊن کي مالئي شاگردن کي چ و ته اکر ’ا ۽ ب‘ جي مسهتهيهو
شڪيين ۽ آوازن وارين تصويرن کي اوليو ( .هڪڙي ننڍڙي گروپ جي سرگرميَء الِء توهان کي اوترن ئي
فييا ڪارڊن جي سيٽن جي ضرورت پوندي ،جيتهرا شهاگهردن جها گهروپ ههونهدا ).يها تصهويهرن جها ڪهارڊ
ڏيکاريندي سڄي ڪالس کي سرگرمي ڪرايوُ .انهن کان پ و ته اهڙين تصويرن جا ناال ٻڌايو ،جن جي ُمنڍ،
وچ يا آخر ۾ ’ا ۽ ب‘ جا آواز هجن .جڏهن اهڙو آواز ُٻڌن ته هو پنهنجو هٿ مٿي کڻن.
 .3اکر’ا ۽ ب‘ کي وڏي واڪي چٽو ڪري پڙهو ۽ ٻارن کان به پڙهايو.

سرگرمي نمبر  4اچو ته گڏجي پڙهون

.1
.2
.3
.4

.5

.6
.7
•

1

Let’s Read Together

10

ٹنم

درجيوار ڪتاب ( :(Level Readerشاگردن کي ٻڌايو ته اڄ اهي پنهنجي پنهنجي گروپ ۾ ڪتاب پڙهندا جنهن
جو نالو ’هي ڇا آهي؟‘ آھي ،انهن کي اهو به ٻڌايو ته هو ڏنل تصويرن ذريعي اهو ڪتاب پڙهندا.
شاگردن جا گروپ ٺاهيو ۽ هڪ هڪ ڪتاب سڀني گروپن ۾ ورهايو.
شاگردن آڏو هڪ دفعو ’مثالي پڙهڻي‘ ڪري ڏيکاريو.
شاگردن کي ڪتاب ڏيکاريندي ٽائٽل ڪور /سرورق تي ڇپيل ڪتاب جو نالو پڙهو ۽ شاگردن کي چه هو تهه
ورجائين .اهڙيَء طرح شاگرد هر صفحو پڙهندا ۽ ورجائيندا .اهو خيار رکو ته شاگرد پنو صهحهيهح انهداز ۾
اٿالئين ٿا.
هاڻي انهن کي چ و ته پنهنجي پنهنجي گروپ ۾ ڪتاب پڙهن ۽ پڙهڻ مهل ان لفظ تي آڱر رکن ۽ جهڏههن
هڪڙو ساٿي پڙهي ته ٻيا ان کي غور سان ٻڌن.
شاگردن کي وڌ ۾ وڌ اهو ڪتاب پڙهايو ۽ انهن جي چوڌاري چڪر لڳائي اها تسيي ڪريو ته ههو ان لهفهظ
تي آڱر رکي رهيا آهن جيڪو پڙهي به رهيا آهن.
ڪتاب جي پڙهڻ کان پوِء شاگردن کان پ و ته:
ڪتاب جي آخري صفحي تي لکيل االهه باقي صفحن کان ڪي ن مستيو آهي؟
19

ڪالس پهريون

پڄاڻي

2
منٽ

 .1سبق جي پڄاڻيَء تي اکر ’ا ۽ ب‘ بورڊ تي لکو ۽ شاگردن کان پ و ته:
• هن شڪل جو آواز ڪهڙو آهي؟
• هن شڪل جي هيٺان آڱر رکندي چ ن پنجن ٻارن کان هڪ هڪ ڪري آواز چورايو.
 .2شاگردن کي چ و ته هن اکر جي آواز /ا /۽ /ب /سان شروع ٿيندڙ لفظ ٻڌايو.

گهر ۾ پڙهو

Read at Home

 .1شاگردن کي هدايت ڪريو ته هو:
پنهنجن ساٿين يا گهرڀاتين جي مدد سان ’ا ۽ ب‘ جي مستيو شڪيين وارا ڪي به ٽي لفظ اولي اچن.

20

اکر ’ٻ‘ جو آواز ،شروعاتي ۽ سالم شڪل
سبق نمبر

6
ڪالس پهريون

ِسکيا جي حاصالت

سبق جي پڄاڻيَء تي شاگرد انهيَء الئق ٿيندا ته ُهو:
ڊي ڪوڊنگ ۽ رواني )(Decoding and Fluency
• اکر ’ٻ‘ جي آوازکي لفظن ۾ سڃاڻي سگهندا
• اکر ’ٻ‘ جي آواز کي لفظن ۾ اچاري سگهندا
• اکر ’ٻ‘ جي شروعاتي ۽ سالم شڪل کي لفظن سان مالئي سگهندا
نوٽ :ان مرحيي تي اکر ’ٻ‘ جو تعارف نه ڪرايو ويندو ۽ نه ئي نالو ٻڌايو ويندو.
اکر ’ٻ‘ جو آواز  /ٻ  /يعني زبر وارو آواز ُاچاريو ويندو.

بصري لفظ )’ (Sight Wordsهي ،آهي ۽ آهن‘ کي صحيح ُاچاري ۽ روانيَء سان پڙهي سگهندا.
ڇاپي تصور )(Print Concept
• شاگرد ’ڇاپي تصور‘ جي حوالي سان ڪتاب جي سرورق ،عنوان ،ليکڪ ۽ مصور بابت ڄاڻي سگهندا .اهو بهه
ڄاڻي سگهندا ته سنڌي ٻولي ساڄي کان کاٻي پاسي پڙهي /پڙهائي ويندي آهي ،اهو خيهار رکهو تهه ههڪ ِسه
پڙهڻ کان پوِء ٻيون ِسٽون به ساڄي کان کاٻي پاسي پڙهڻيون آهن.
گهربل وقت:

 35منٽ

تدريسي سامان

ُ
• وڏي واڪي پڙهڻ ) (Read Aloudالِء تجويز ڪيل ڪتاب ’ ُ
ڏيڏر ۽ ڏينڀو‘
ڌنار ۽ ڌوٻي
• سي نمبر  .1اکر’ٻ‘ جي شروعاتي ۽ سالم شڪين سان ٺهندڙ لفظن جا تصويري ۽ لهفهظهي فهيهيها ڪهارڊ
)(Flash Cards
جهڙوڪ :ٻڪري ،ٻار ،ٻير ،ڊٻَ ،رٻ وغيره
• سي نمبر ’ .2ٻ‘ کانسواِء ٻين آوازن سان ٺهندڙ لفظن جا تصويري ۽ لفظي فييا ڪارڊ ).(Flash Cards
َ
ک ،ماني عينڪ وغيره
جهڙوڪ :ڏاڙهون ،ڪتاب ،ٽماٽو ،ميوو ،ا ِ
نوٽ :فييا ڪارڊن بدران اهي لفظ بورڊ تي به لکي سگهو ٿا.

تعارفي سرگرمي

2
منٽ

 .1شاگردن سان دعا سالم کان پوِء ڏنل گهر جي ڪم بابت پ و ۽ کين ٻڌايو ته اڄ اسان پڙههڻ سهان الاهاپهيهل
مستيو سرگرميون ڪنداسين.
 .2جهڙوڪ :راند روند ڪنداسين ۽ ڪهاڻيون ٻڌنداسين .اهڙيَء طرح اسان پاڻمرادو پڙهڻ سکنداسين.
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سرگرمي نمبر  .1اچو ته آکاڻي ٻڌون

Story Time

10
من

 1هن هفتي جي آکاڻي ’ڪانَء جا م مائ ‘ جو تعارف ڪرايو .وڏي واڪي پڙهڻ جا ُنڪتها ذههن ۾ رکهنهدي
شاگردن آڏو درسي مواد جي عنوان ،ڪتاب جي سرورق ،ليکڪ ۽ تصويرن تي روشني وجهو.
 2شاگردن کي ٻڌايو ته ڪتاب جو نالو يا آکاڻيَء جو عنوان َس َ
رورق جي مٿان لهکهيهل ههونهدو آههي .بهورڊ تهي
ليڪ ڏئي ُان مٿان عنوان لکو .شاگردن کي ٻڌايو ته ،اسان سنڌي ڪتاب سهاڄهي پهاسهي کهان پهڙههڻ شهروع
ڪندا آهيون ۽ کاٻي پاسي ويندا آهيون.
 3شاگردن کي همٿايو ته هو ڪتاب جي تصويرن ۽ درسي مواد جي عنوان تي االهائيهن .انهههن کهان په هو تهه
ڪتاب  /آکاڻي ’ڪانَء جا م مائ ‘ ڇا بابت آهي؟ انهن کان ٻه يا ٽي جواب حاصل ڪريو .پنو اٿهالئهيهنهدي
چ و ،اچو ته پنو اٿاليون ۽ ڏسون ته ااتي آکاڻيَء ۾ ڇا آهي؟ پوِء وڏي واڪي پڙهڻ شروع ڪريو ۽ خهاص
خاص جڳهن تي بيهي شاگردن کان سوار ڪريو ،انهن کي سوالن جا جواب ڏيڻ ۾ همٿايو ۽ مهدد ڪهريهو.
جيترو ٿي سگهي وڌ ۾ وڌ جواب وٺو.
نوٽ :شاگردن کي هن مرحيي تي درست ڪرڻ جي ڪوشا نه ڪريو.

سرگرمي نمبر  .2آوازن جون رانديون
.1
.2

.3
.4

.5

Playing with Sounds

8
من

شاگردن کي اڄ جي سبق الِء اکر ’ٻ‘ جو آواز ٻڌايو ،جي ن/ :ٻ/
شاگردن کي ٻڌايو ته
اڄ جي سرگرميَء جو نالو آهي ’ ُاونداهي ڪمري ۾ آواز ٻڌڻ‘.
(الو):
شاگردن کي چ و ته ان سرگرميَء الِء پنهنجون اکيون بند ڪريو ۽ سوچيو ته توهان هڪ
(ب):
ُاونداهي ڪمري ۾ ويٺا آهيو جتي توهان ڪجهه ڏسي نه ٿا سگهو پر آواز ُٻڌي سگهو ٿا .توهان
مستيو لفظ ٻڌندئو ۽ سڃاڻندئو ته انهن لفظن ۾ اڄ جو سکيل آواز آهي يا نه؟
مان هڪ لفظ االهائيندس ،توهان ان لفظ کي غور سان ٻهڌو ۽ ٻهڌايهو تهه ان ۾ اڄ وارو آواز
(ج):
آهي؟ جيڪڏهن لفظ ۾ اهو آواز آهي ته پنهنجو هٿ مٿي ڪري اهو آواز ورجايو.
شاگردن کي مثار ڏئي سرگرمي سمجهايو.
تجويز ڪيل لفظن جي فهرست استعمار ڪندي سرگرمي ڪرايو .انفرادي طور تي ٻارن کان سوار ڪهري
جواب وٺو.
• تجويز ڪيل لفظن جي فهرست ،جهڙوڪ :ٻڪري ،ٻار ،ٻير ،ڊٻ ،رٻ وغيره
استاد شروعاتي ۽ سالم اکر جي آواز جي مناسبت سان تجويز ڪيل لفظن جي فههرسهت کهانسهواِء بهه لهفهظ
استعمار ڪري سگهي ٿو .انهن لفظن ۾ وڌ ۾ وڌ ناال شامل ڪريو ،جن کي شاگرد سڃاڻي سگهن( .جي ن:
ڪالس جي ٻارن جا ناال ،اسڪور جي استادن جا ناال ،شهر /اوٺ جو نالو وغيره)

سرگرمي نمبر  3اکرن جي راند

Playing with Letters

 .1اکر ’ٻ‘ بورڊ تي لکو ،انهيَء اکر ڏي اشارو ڪريو ۽ آواز ٻڌايو ،جي ن / :ٻ /
 .2شاگردن کي چ و ته ُاهي توهان جي پٺيان ساايو آواز ورجائين.
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8
منٽ
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.3
.4
.5

.6
.7

.8
.9

شاگردن کي ٻڌايو ته اکر جي هن شڪل کي’ٻ‘ چ بو آهي.
استاد سالم اکر ’ٻ‘ کي اشارن /چاڪ سان بورڊ تي لکي ۽ ٻارن کي هوا ۾ /ڊيسڪ تي لکڻ الِء چ ي.
ڪالس ۾ اکري قطار ڏانهن اشارو ڪريو (اکرن جو چارٽ ٽنگيل هجي) ۽ شاگردن کي ٻڌايو ته هر اکر جو
پنهنجو آواز هوندو آهي ۽ اهو آواز جنهن جي اڄ توهان مشق ڪ ي آهيُ ،اهو /ٻ /آهي .اکري قطار ۾ اکر
’ٻ‘ ڏي اشارو ڪريو.
شاگردن کي ٻڌايو ته جي ن جي ن اسين ااتي وڌنداسين ،تي ن تي ن انهن اکرن جي آوازن کي سکنداسين.
بصري لفظ ) (Sight Wordsهِي ،آهي ۽ آهن بورڊ تي ٿوري وٿيَء سان هن ريت لکو:
• هيَء___________________ آهي.
ٻه ڀيرا انهن لفظن کي جهيي جهيي پڙهو.
هاڻي انهن ٻنهي لفظن جي وچ ۾ ’ ُٻڪ‘ جي تصوير وارو فييا ڪارڊ رکو:

• هيُء ___________________ آهي( .هيُء ُٻڪ آهي)
 .11جميي جي لفظن ۽ تصوير ڏي اشارو ڪندي پڙهو:
• جي ن :هيُء ________________ آهن( .هيُء ُٻڪ آهي).
 .11هاڻي انهن ٻنهي لفظن جي وچ ۾ ’ٻار‘ جي تصوير وارو فييا ڪارڊ رکو.

• هيُء ___________________ آهي( .هيُء ٻار آهي).
 .12هاڻي انهن ٻنهي لفظن جي وچ ۾ ’ٻڪريَء‘ جي تصوير وارو فييا ڪارڊ رکو.

•

هيَء ___________________ آهي( .هيَء َٻڪري آهي).

• هِي ___________________ آهن( .هِي ٻير آهن).
 .13جميي جي لفظن ۽ تصوير ڏي اشارو ڪندي پڙهو.
 .14هر ٻار کي الڳ الڳ اِهي جمال پڙهڻ الِء چ و .ان دوران تصويرن وارن مستيو فييا ڪارڊن کهي رکهو ۽
ٻارن کي همٿائيندا رهو ته شاباس ،واهه واهه! توهان هين ر ته هي جمال پڙهيا آهن.
 .15ٻارن کان پ و ،اڻي ٻڌايو ته هن جميي ۾ڪيترا لفظ آهن ’هيُء َٻڪري آهي‘ ۽ هر لفظ تي آڱر رکي ٻڌايو
ته جي ن ٻارن ۾ اڻپ جو تصور پيدا ٿ ي.

.1

سرگرمي نمبر  .4اچو ته تيزيَء سان پڙهون

Let’s Read Faster

5

ٹنم

 .1اکر ’ٻ‘ جو فييا ڪارڊ ڏيکاريو ۽ ان سان گڏ آواز /ٻ /جي مشق ڪرايو .وقت مطابق سهڀهنهي ٻهارن کهان
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الڳ الڳ ۽ وڌ ۾ وڌ مشق ڪرايو.
 .2اکر ’ٻ‘ وارن سالم ۽ ٻين سڀني آوازن جي فييا ڪارڊن کي مالئي ڇڏيو .پوِء شاگردن کي چه هو تهه اکهر
’ٻ‘ جي شروعاتي آواز وارين تصويرن کي اوليو( .نوٽ :هڪڙي ننڍڙي گروپ جي سرگرميَء الِء تهوههان کهي
اوترن ئي فييا ڪارڊن جي سيٽن جي ضرورت پوندي ،جيترا شاگردن جا گروپ ههونهدا (.تصهويهرن جها ڪهارڊ
ڏيکاريندي سموري ڪالس کي سرگرمي ڪرايوُ .انهن کان پ و ته اههڙيهن تصهويهرن جها نهاال ٻهڌايهو ،جهن جهي
شروع ۾ اکر ’ٻ‘ جو آواز هجي .جڏهن اهڙو آواز ُٻڌو ته پنهنجو هٿ مٿي کڻو.
 .3اکر’ٻ‘ کي وڏي واڪي چٽو ڪري پڙهو ۽ ٻارن کان به پڙهايو.

پڄاڻي
•

2
منٽ

سبق جي پڄاڻيَء تي واري واري سان بورڊ تي تصويري فييا ڪارڊ لڳائيندا وڃو ۽ مستيو شاگردن کهان
انفرادي طور تي هر تصوير جو شروعاتي آواز معيوم ڪريو .پوِء شاگرد واري واري سان انههن اکهرن جهو
آواز ٻڌائين ۽ انهن کي چ و ته بورڊ تي انهن آوازن جي اکري شڪيين (عالمتن) جي سڃاڻپ ڪن.

گهر ۾ پڙهو

Read at Home

 .1شاگردن کي هدايت ڪريو ته هو:
پنهنجن ساٿين يا گهرڀاتين جي مدد سان اکر ’ٻ‘ جي شروعاتي ۽ سالم شڪل واري آواز جا لهفهظ اهولهي
اچن.
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7

اکر ’ٻ‘ جو آواز ،وچين ۽ آخري شڪل
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ِسکيا جي حاصالت

سبق جي پڄاڻيَء تي شاگرد انهيَء الئق ٿيندا ته ُهو:
ڊي ڪوڊنگ ۽ رواني
• اکر ’ٻ‘ جي آواز کي وچين ۽ آخري شڪل ۾ سڃاڻي سگهندا
• اکر ’ٻ‘ جي آواز کي لفظن ۾ ُاچاري سگهندا
• اکر ’ٻ‘ جي آواز کي وچين ۽ آخري شڪل سان مالئي سگهندا
)(Decoding and Fluency

نوٽ :انهي مرحيي تي اکر ’ٻ‘ جو نه تعارف ڪرايو ويندو نه نالو ٻڌايو ويندو.
اکر ’ٻ‘ جو آواز /ٻ /يعني زبر جو آواز ُاچاريو ويندو.
بصري لفظ ( (Sight Wordsهي ،آهي ۽ آهن کي صحيح ُاچاري ۽ روانيَء سان پڙهي سگهندا.

ڇاپي تصور ((Print Concept
• شاگرد ’ڇاپي تصور‘ جي حوالي سان ڪتاب جي سرورق ،عنوان ،ليکڪ ۽ مصور بابت ڄاڻي سگهندا .اهو بهه
ڄاڻي سگهندا ته سنڌي ٻولي ساڄي کان کاٻي پاسي پڙهي /پڙهائي ويندي آهي ،اهو خيهار رکهو تهه ههڪ ِسه
پڙهڻ کان پوِء ٻيون ِسٽون به ساڄي کان کاٻي پاسي پڙهڻيون آهن.
گهربل وقت

 40منٽ

تدريسي سامان
• درجيوار ڪتاب ( :(Levelled Readerالِء تجويز ڪيل ڪتاب’ :وڻ‘
• سي نمبر  .1اکر’ٻ‘ جي وچين ۽ آخري شڪل سان ٺهندڙ لفظن جا تصويري ۽ لفظي فييا ڪارڊ (Flash
(Cards
جهڙوڪ :ڪٻر ،ڇٻر ،ڇٻا ،پٻَ ،ٻٻرَ ،کٻڙ وغيره
• سي نمبر ’ .2ٻ‘ کانسواِء ٻين آوازن سان ٺهندڙ لفظن جي تصويرن جا فييا ڪارڊ ).(Flash Cards
تابَ ،ن ُ
ڪ ُ
ڪَ ،ک َ وغيره
جي ن :ٽماٽوِ ،
نوٽ :فييا ڪارڊن بدران اهي لفظ بورڊ تي به لکي سگهو ٿا.

تعارفي سرگرمي

2
منٽ

 .1شاگردن سان سالم دعا کان پوِء ڏنل گهر جي ڪم بابت ُپ و ۽ کين ٻڌايو ته ،اوهان جي پڙهڻ کي دلچسهپ
بنائڻ الِء تصويرن ،راندين ۽ مزي وارين االهين جو بندوبست ڪيو ويو آهي.
 .2شاگردن کي ٻڌايو ته اڄ اسان اکرن ۽ آوازن بابت هڪ ن ين راند ڪنداسين ۽ مزيدار ڪتاب پهرههنهداسهيهن.
اهڙيَء طرح اسين پاڻمرادو پڙهڻ سکنداسين.
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سرگرمي نمبر  .1آوازن جون رانديون
.1
.2

.3
.4
•

.5

Playing with Sounds

8
منٽ

شاگردن کي اڄ جي سبق الِء اکر ’ٻ‘ جو آواز ٻڌايو ،جي ن/ :ٻ/
شاگردن کي ٻڌايو ته:
ُ
اڄ جي سرگرميَء جو نالو آهي ’اونداهي ڪمري ۾ آواز ٻڌڻ‘.
(الو)
شاگردن کي چ و ته ان سرگرميَء الِء پنهنجون اکيهون بهنهد ڪهريهو ۽ سهوچهيهو تهه تهوههان ههڪ
(ب)
ُ
اونداهي ڪمري ۾ ويٺا آهيو جتي توهان ڪجهه ڏسي نه ٿا سگهو پر آواز ُٻڌي سگهو ٿا .توهان
مستيو لفظ ٻڌو ۽ سڃاڻو ته انهن لفظن ۾ اڄ جو سکيل آواز آهي يا نه؟
مان هڪ لفظ االهائيندس ،توهان ان لفظ کي غور سان ٻهڌو ۽ ٻهڌايهو تهه ان ۾ اڄ وارو آواز
(ج)
آهي؟ جيڪڏهن لفظ ۾ اهو آواز آهي ته پنهنجو هٿ مٿي ڪري اهو آواز ورجايو.
شاگردن کي مثار ڏئي سرگرمي سمجهايو.
تجويز ڪيل لفظن جي فهرست استعمار ڪندي سرگرمي ڪرايو .انفرادي طور تي ٻار کهان سهوار ڪهري
جواب وٺو.
تجويز ڪيل لفظن جي فهرست :ڪٻر ،ڇٻر ،ڇٻا ،پٻ ،ٻٻرَ ،کٻڙ وغيره
استاد اکر ’ٻ‘ جي وچين ۽ آخري شڪل جي مناسبت سان تجويز ڪيل لفظن جي فهرست کانسواِء به لفظ
استعمار ڪري سگهي ٿو .انهن لفظن ۾ وڌ ۾ وڌ ناال اهڙا شامل ڪريو ،جن کي شاگرد سهڃهاڻهي سهگهههن.
(جي ن :ڪالس جي ٻارن جا ناال ،اسڪور جي استادن جا ناال ،شهر /اوٺ جو نالو وغيره)

سرگرمي نمبر  .2اکرن جي راند

Playing with Letters

8
منٽ

 .1هن سرگرمي جي مدد سان شاگرد شڪل ۽ آواز جو تعيق سڃاڻي سگهندا.
 .2شاگردن کي چ و ته هو ’ٻ‘ جي شڪل نوٽ ڪن ۽ آڱر سان انهن کي ميز يا ڊيسهڪ تهي لهکهڻ جهي ڪهوشها
ڪن.
 .3بصري لفظ’ (Sight Words( :هي ،آهي‘ بورڊ تي ٿوري وٿيَء سان هن ريت لکو.
هي _________________ آهي.
•
 .4بورڊ تي لکيل بصري لفظن ( (Sight Wordsجي وچ ۾ ’ڇٻر ،ڪٻر ۽ ڇٻا‘ وارو تصويري فهيهيها ڪهارڊ رکهنهدي
جمال ٺاهيو.

•

هيَء ____________________ آهي( .هيَء ڇٻر آهي).

•

هيَء ____________________ آهي( .هيَء ڪٻر آهي)

•

هي _____________________ آهن( .هي َڇٻا آهن(.
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 .5ٻنهي لفظن کي آڱر جي اشاري سان وڏي واڪي ۽ چٽو پڙهايو ۽ ٻارن کي چ و ته توهان جي پٺيان ورجائين.
 .6هر لفظ جي هيٺان آڱر رکندي ٻارن کان جمال چورايو.
 .7شاگردن کي جمال روانيَء سان پڙهايو ۽ اصالح پڻ ڪريو.
 .8هر ٻار کي الڳ الڳ اِهي جمال پڙهڻ الِء چ و .ان دوران تصويرن وارن مستيو فييا ڪارڊن کهي رکهو ۽
ٻارن کي همٿائيندا رهو ته شاباس ،واهه واهه! توهان هين ر ته هي جمال پڙهيا آهن.
• هيَء ڇٻر آهي.
• هيَء ڪٻر آهن.
 .9ٻارن کان پ و ،اڻي ٻڌايو ته هن جميي ۾ڪيترا لفظ آهن؟ ’هيَء ڇٻر آهي‘ ۽ هر لفظ تي آڱر رکي ٻڌايو ته
جي ن ٻارن ۾ اڻپ جو تصور پيدا ٿ ي.

سرگرمي نمبر  3اچو ته تيزيَء سان پڙهون

Let’s Read Faster

5

ٹنم

 .1اکر ’ٻ‘ جي وڌ ۾ وڌ مشق ڪرايو.
 .2اکر ’ٻ‘ جي وچين ،آخري شڪيين ۽ ٻين مستيو شڪيين وارن فهيهيها ڪهارڊن کهي مهالئهي ڇهڏيهو .پهوِء
شاگردن کي چ و ته ٻن گروپن ۾ ويهن .هڪ گروپ اکر ’ٻ‘ جي وچين ۽ آخري شڪل وارا فهيهيها ڪهارڊ
جمڪ ڪري ۽ ٻيو گروپ ’ٻ‘ کانسواِء ٻين شڪيين وارا لفظ اولي.
 .3اکر ’ٻ‘ کي وڏي واڪي چٽو ڪري پڙهو ۽ ٻارن کان به پڙهايو.

سرگرمي نمبر  4اچو ته گڏجي پڙهون
.1
.2
.3
.4

.5

.6
.7
.8
•

Let’s Read Together

10

ٹنم

درجيوار ڪتاب ( :(Level Readerشاگردن کي ٻڌايو ته اڄ اهي پنهنجي پنهنهجهي گهروپ ۾ ڪهتهاب پهڙههنهدا،
جنهن جو نالو ’وڻ‘ آھي .انهن کي اهو به ٻڌايو ته هو ڏنل تصويرن ذريعي اهو ڪتاب پڙهندا.
شاگردن جا گروپ ٺاهيو ۽ هڪ هڪ ڪتاب سڀني گروپن ۾ ورهايو.
شاگردن آڏو هڪ دفعو ’مثالي پڙهڻي‘ ڪري ڏيکاريو.
پوِء شاگردن کي ڪتاب ڏيکاريندي ٽائٽل ڪور /سرورق تي ڇپيل ڪتاب جو نالو پڙهو ۽ شاگردن کي چ و
ته ورجائين .اهڙيَء طرح شاگرد هر صفحو پڙهندا ۽ ورجائيندا .اهو خيار رکو ته شاگرد پنو صحيح انداز ۾
اٿالئين ٿا.
شاگردن کي ٻڌايو ته ،ڪتاب سڌو جهيبو آهي ،جي ن پنو اٿالئڻ وارو پاسو کاٻي هٿ طهرف ُههجهي .اسهتهاد،
شاگردن کي ٻڌائي ته ڪتاب جو سرورق اسان کي ڪتاب بابت ٻڌائي ٿو .پوِء عنوان ۾ موجود لهفهظهن جهي
هيٺان واري واري سان آڱر رکي انهن جي ترتيب سيکاري .شاگردن کي ٻڌايو ته ،اسان ،سنڌي ساڄي پاسي
کان پڙهڻ شروع ڪندا آهيون .استاد ڪتاب ۾ پهرين ِس جي پهرئين لفظ تي آڱر رکي ان کي ساڄي کان
کاٻي پاسي وٺي وڃي ۽ شاگردن کي ڪتاب تي ترتيب سان آڱر رکرائي مشق ڪرائي.
هاڻي انهن کي چ و ته پنهنجي پنهنجي گروپ ۾ ڪتاب پڙهن ۽ پڙهڻ مهل ان لفظ تهي آڱهر رکهن .جهڏههن
هڪڙو ساٿي پڙهي ته ٻيا ان کي غور سان ٻڌن.
شاگردن کي وڌ ۾ وڌ اهو ڪتاب پڙهايو ۽ انھن جي چوڌاري چڪر لڳائي اها تسيي ڪريو ته ههو ان لهفهظ
تي آڱر رکي رهيا آهن جيڪو پڙهي به رهيا آهن.
ڪتاب پڙهڻ کان پوِء ٻارن کان پ و.
ڪتاب جي آخري صفحي تي لکيل االهه باقي صفحن کان ڪي ن مستيو آهي؟
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پڄاڻي

2
منٽ

 .1هن سبق جي پڄاڻيَء تي ’ٻ‘ اکر بورڊ تي لکو ۽ شاگردن کان پ و ته هن شڪل جو آواز ڪهڙو آهي؟
 .2ان شڪل تي آڱر رکندي چ ن يا پنجن شاگردن کان ان آواز جو ورجاُء ڪرايو.

گهر ۾ پڙهو

Read at Home

 .1ٻارن کي چ و ته هو گهر وڃي اهڙين شين جا وڌ ۾ وڌ ناال وٺن جن ۾ ’ٻ‘ جي وچين ۽ آخري شڪل ڪهم
آندر هجي.

استادن الِء نوٽ

شاگردن کي همٿايو ته جي ن هو اهڙيون تصويرون گڏ ڪن ،جن ۾ سندن دلچسپي هجي .استهاد مهسهتهيهو ٻهارن
جي جمڪ ڪيل سمورين تصويرن کي شروع ،وچ ۽ آخر واري شڪل مطابق الڳ الهڳ ڪهرائهيهنهدو .جهيهڪهي
تصويرون اکر ’ٻ‘ جي آواز سان الااپيل نه هجن انهن کي الهڳ ڪهري رکهنهدو .ٻهارن کهي ڌيهان ڏيهاريهنهدو ۽
الااپيل تصويرن کي شاگردن کان پنهنجي نوٽ ُبڪ ۾ چنبڙائي اکرن جي آوازن جو آلبم ٺهرائيندو.

28
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سبق نمبر
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ِسکيا جي حاصالت

سبق جي پڄاڻيَء تي شاگرد انهيَء الئق ٿيندا ته ُهو:
ڊي ڪوڊنگ ۽ رواني )(Decoding and Fluency
• اکر ’ڀ‘ جي آواز کي شروعاتي شڪل ۾ سڃاڻي سگھندا
• اکر ’ڀ‘ جي شڪل کي لفظن ۾ اچاري سگهندا
اکر ’ڀ‘ جي شروعاتي ۽ سالم شڪل کي لفظن ۾ مالئي سگھندا
نوٽ :ان مرحيي تي اکر ’ڀ‘ جو تعارف نه ڪرايو ويندو ۽ نه ئي نالو ٻڌايو ويندو.
اکر ’ڀ‘ جو آواز  /ڀ  /يعني زبر وارو آواز ُاچاريو ويندو.
بصري لفظ )’ (Sight Wordsهي ،آهي ۽ آهن‘ کي صحيح ُاچاري ۽ روانيَء سان پڙهي سگهندا.

ڇاپي تصور
• شاگرد ’ڇاپي تصور‘ جي حوالي سان ڪتاب جي سرورق ،عنوان ،ليکڪ ۽ مصور بابت ڄاڻي سگهندا .اهو بهه
ڄاڻي سگهندا ته سنڌي ٻولي ساڄي کان کاٻي پاسي پڙهي /پڙهائي ويندي آهي ،اهو خيهار رکهو تهه ههڪ ِسه
پڙهڻ کان پوِء ٻيون ِسٽون به ساڄي کان کاٻي پاسي پڙهڻيون آهن.
)(Print Concept

گهربل وقت

 35منٽ

تدريسي سامان
• وڏي واڪي پڙهڻ ) (Read Aloudالِء تجويز ڪيل ڪتاب ’ڪانَء جا م مائ ‘
• سي نمبر  .1اکر’ڀ‘ جي شروعاتي ۽ سالم شڪل واري آواز سان ٺهنهدڙ لهفهظهن جها تصهويهري ۽ لهفهظهي
فييا ڪارڊ )(Flash Cards
ُ
جهڙوڪ :ڀت ،ڀنڀوريون ،ڀانڊارو ،ڀولڙو ،ڀيو ،ڀالئي ،ڀورو ،اوڀر ،الڀ ،اڀ وغيره
• سي نمبر ’ .2ڀ‘ کانسواِء ٻ ي آواز سان ٺهندڙ لفظن جا تصويري ۽ لفظي فييا ڪارڊ )،(Flash Cards
جي ن :تِ ِڏُ ،ٻ ُ
ڪَ ،پيوِ ،جهرڪي ،گهوڙو وغيره.
نوٽ :فييا ڪارڊن بدران اهي لفظ بورڊ تي به لکي سگهو ٿا.

تعارفي سرگرمي

2
منٽ

 .1شاگردن سان دعا سالم کان پوِء گهر جي ڏنل ڪم بابت پ و ۽ کين ٻڌايو ته ،اڄ اسان پڙهڻ سهان الاهاپهيهل
مستيو سرگرميون ڪنداسين.
جهڙوڪ :راند روند ڪنداسين ۽ آکاڻي ٻڌنداسين .اهڙيَء طرح اسان پاڻمرادو پڙهڻ سکنداسين.
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سرگرمي نمبر  .1اچو ته آکاڻي ٻڌون

Story Time

10
من

 1هن هفتي جي آکاڻي ’ڪانَء جا م مائ ‘ جو تعارف ڪرايو .وڏي واڪي پڙهڻ جا ُنڪتها ذههن ۾ رکهنهدي
شاگردن آڏو درسي مواد جي عنوان ،ڪتاب جي سرورق ،ليکڪ ۽ تصويرن تي روشني وجهو.
 2شاگردن کي ٻڌايو ته ڪتاب جو نالو يا آکاڻيَء جو عنوان َس َ
رورق جي مٿان لهکهيهل ههونهدو آههي .بهورڊ تهي
ليڪ ڏئي ُان مٿان عنوان لکو .شاگردن کي ٻڌايو ته ،اسان سنڌي ڪتاب سهاڄهي پهاسهي کهان پهڙههڻ شهروع
ڪندا آهيون ۽ کاٻي پاسي ويندا آهيون.
 3شاگردن کي همٿايو ته هو ڪتاب جي تصويرن ۽ درسي مواد جي عنوان تي االهائيهن .انهههن کهان په هو تهه
ڪتاب  /آکاڻي ’ڪانَء جا م مائ ‘ ڇا بابت آهي؟ انهن کان ٻه يا ٽي جواب حاصل ڪريو .پنو اٿهالئهيهنهدي
چ و ،اچو ته پنو اٿاليون ۽ ڏسون ته ااتي آکاڻيَء ۾ ڇا آهي؟ پوِء وڏي واڪي پڙهڻ شروع ڪريو ۽ خهاص
خاص جڳهن تي بيهي شاگردن کان سوار ڪريو ،انهن کي سوالن جا جواب ڏيڻ ۾ همٿايو ۽ مهدد ڪهريهو.
جيترو ٿي سگهي وڌ ۾ وڌ جواب وٺو.
نوٽ :شاگردن کي هن مرحيي تي درست ڪرڻ جي ڪوشا نه ڪريو.

سرگرمي نمبر  .2آوازن جون رانديون
.1
.2

.3
.4

.5

Playing with Sounds

8
من

شاگردن کي اڄ جي سبق الِء اکر ’ڀ‘ جي شروعاتي اکر جو آواز ٻڌايو ،جي ن/ :ڀ/
شاگردن کي ٻڌايو ته:
اڄ جي سرگرميَء جو نالو آهي ’ ُاونداهي ڪمري ۾ آواز ٻڌڻ‘.
(الو)
شاگردن کي چ و ته ان سرگرميَء الِء پنهنجون اکيون بند ڪريو ۽ سوچيو ته توهان هڪ
(ب)
ُاونداهي ڪمري ۾ ويٺا آهيو ،جتي توهان ڪجهه ڏسي نه ٿا سگهو پر آواز ُٻڌي سگهو ٿا.
توهان مستيو لفظ ٻڌندئو ۽ سڃاڻندئو ته انهن لفظن ۾ اڄ جو سکيل آواز آهي يا نه؟
مان هڪ لفظ االهائيندس ،توهان ان لفظ کي غور سان ٻهڌو ۽ ٻهڌايهو تهه ان ۾ اڄ وارو آواز
(ج)
آهي؟ جيڪڏهن لفظ ۾ اهو آواز آهي ته پنهنجو هٿ مٿي ڪري اهو آواز ورجايو.
شاگردن کي مثار ڏئي سرگرمي سمجهايو.
تجويز ڪيل لفظن جي فهرست استعمار ڪندي سرگرمي ڪرايو .انفرادي طور تي ٻار کهان سهوار ڪهري
جواب وٺو ۽ ٻارن کي چ و ته انهن لفظن جي هر هڪ آواز کي پڻ ورجائين.
• تجويز ڪيل لفظن جي فهرست ،جهڙوڪ :ڀت ،ڀنڀوري ،ڀانڊارو ،ڀولڙوُ ،اڀ وغيره
استاد اکر ’ڀ‘ جي آواز سان شروع ٿيندڙ ۽ سالم شڪل جي مناسبت سان تجويز ڪيل لفظن جي فهرست
کانسواِء به لفظ استعمار ڪري سگهي ٿو .انهن لفظن ۾ وڌ ۾ وڌ ناال شامل ڪريو ،جن کي شاگرد سڃاڻي
سگهن( .جي ن :ڪالس جي ٻارن جا ناال ،اسڪور جي استادن جا ناال ،شهر /اوٺ جو نالو وغيره)

سرگرمي نمبر  .3اکرن جي راند

Playing with Letters

 .1اکر ’ڀ‘ بورڊ تي لکو ،انهيَء اکر ڏي اشارو ڪريو ۽ آواز ٻڌايو ،جي ن / :ڀ /
 .2شاگردن کي چ و ته ُاهي توهان جي پٺيان ساايو آواز ورجائين.
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 .3شاگردن کي ٻڌايو ته اکر جي هن شڪل کي’ڀ‘ چ بو آهي.
 .4استاد سالم اکر ’ڀ‘ کي اشارن /چاڪ سان بورڊ تي لکي ۽ ٻارن کي هوا ۾ /ڊيسڪ تي لکڻ الِء چ ي.
 .5ڪالس ۾ اکري قطار ڏانهن اشارو ڪريو (اکرن جو چارٽ ٽنگيل هجي) ۽ شاگردن کي ٻڌايو ته هر اکر جو
پنهنجو آواز هوندو آهي ۽ اهو آواز جنهن جي اڄ توهان مشق ڪ ي آهيُ ،اهو /ڀ /آهي .اکري قطار ۾ اکر
’ڀ‘ ڏي اشارو ڪريو.
 .6شاگردن کي ٻڌايو ته جي ن جي ن اسين ااتي وڌنداسين ،تي ن تي ن انهن اکرن جي آوازن کي سکنداسين.
 .7بصري لفظ )’ (Sight Wordsهِي ،آهي ۽ آهن‘
 .8هيٺ ڏنل ٻه لفظ بورڊ تي ٿوري وٿيَء سان هن ريت لکو:
• هيَء___________________ آهي.
 .9ٻه ڀيرا انهن لفظن کي جهيي جهيي پڙهو.
 .10هاڻي انهن ٻنهي لفظن جي وچ ۾ ’ڀت‘ جي تصوير وارو فييا ڪارڊ رکو:

• هيَء ___________________ آهي( .هيَء ڀت آهي)
 .11جميي جي لفظن ۽ تصوير ڏي اشارو ڪندي پڙهو:
• جي ن :هيَء _____________________ آهن( .هيَء ڀت آهي).
 .12هاڻي انهن ٻنهي لفظن جي وچ ۾ ’ڀنڀوريون‘ وارو فييا ڪارڊ رکو.

• هي ________________________ آهن (هي ڀنڀوريون آهن).
 .13هاڻي انهن ٻنهي لفظن جي وچ ۾ ’ڀولڙي‘ جي تصوير وارو فييا ڪارڊ رکو.

• هيُء ___________________ آهي( .هيُء ڀولڙو آهي).
 .14جميي جي لفظن ۽ تصوير ڏي اشارو ڪندي پڙهو
 .15هر ٻار کي الڳ الڳ اِهي جمال پڙهڻ الِء چ و .ان دوران تصويرن وارن مستيو فييا ڪارڊن کهي رکهو ۽
ٻارن کي همٿائيندا رهو ته شاباس ،واهه واهه! توهان هين ر ته هي جمال پڙهيا آهن.
 .16ٻارن کان پ و ،اڻي ٻڌايو ته هن جميي ۾ڪيترا لفظ آهن؟ ’هيَء ڀت آهي‘ ۽ هر لفظ تي آڱر رکي ٻڌايو ته
جي ن ٻارن ۾ اڻپ جو تصور پيدا ٿ ي.

سرگرمي نمبر  .4اچو ته تيزي سان پڙهون

Let’s Read Faster

5

ٹنم

 .1اکر ’ڀ‘ جو فييا ڪارڊ ڏيکاريو ۽ ان سان گڏ آواز /ڀ /جي مشق ڪرايو .وقت مطابق سهڀهنهي ٻهارن کهان
الڳ الڳ ۽ وڌ ۾ وڌ مشق ڪرايو.
 .2اکر ’ڀ‘ سان شروع ٿيندڙ لفظن ۽ ٻين سڀني آوازن وارن لفظن جي فييا ڪارڊن کي مالئي ڇهڏيهو .پهوِء
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شاگردن کي چ و ته اکر ’ڀ‘ جي شروعاتي آواز وارين تصويرن کي اوليو( .نوٽ :هڪڙي نهنهڍڙي گهروپ جهي
سرگرميَء الِء توهان کي اوترن ئي فييا ڪارڊن جي سيٽن جي ضرورت پهونهدي ،جهيهتهرا شهاگهردن جها گهروپ
هوندا (.تصويرن جا ڪارڊ ڏيکاريندي سموري ڪالس کي سرگرمي ڪرايوُ .انهن کان پ و ته اههڙيهن تصهويهرن
جا ناال ٻڌايو ،جن جي شروع ۾ اکر ’ڀ‘ جو آواز هجي .جڏهن اهڙو آواز ُٻڌو ته پنهنجو هٿ مٿي کڻو.
 .3اکر’ڀ‘ کي وڏي واڪي چٽو ڪري پڙهو ۽ ٻارن کان به پڙهايو.

پڄاڻي
•

2
منٽ

سبق جي پڄاڻيَء تي واري واري سان بورڊ تي تصويري فييا ڪارڊ لڳائيندا وڃو ۽ مستيو شاگردن کهان
انفرادي طور تي هر تصوير جو شروعاتي آواز معيوم ڪريو .پوِء شاگرد واري واري سان انههن اکهرن جهو
آواز ٻڌائين ۽ انهن کي چ و ته بورڊ تي انهن آوازن جي اکري شڪيين (عالمتن) جي سڃاڻپ ڪن.

گهر ۾ پڙهو

Read at Home

 .1شاگردن کي هدايت ڪريو ته هو:
پنهنجن ساٿين يا گهرڀاتين جي مدد سان اکر ’ڀ‘ جي شروعاتي ۽ سالم شڪل واري آواز جا لهفهظ اهولهي
اچن.
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9

اکر ’ڀ‘ جو آواز ،وچين ۽ آخري شڪل
ڪالس پهريون

ِسکيا جي حاصالت

سبق جي پڄاڻيَء تي شاگرد انهيَء الئق ٿيندا ته ُهو:
ڊي ڪوڊنگ ۽ رواني
• اکر ’ڀ‘ جي آواز کي لفظ جي وچين ۽ آخري شڪل ۾ سڃاڻي سگهندا
• اکر ’ڀ‘ جي آواز کي ُاچاري سگهندا
• اکر ’ڀ‘ جي آواز کي لفظ جي وچين ۽ آخري شڪل سان مالئي سگهندا
)(Decoding and Fluency

نوٽ :انهي مرحيي تي اکر ’ڀ‘ جو نه تعارف ڪرايو ويندو نه ئي نالو ٻڌايو ويندو.
اکر ’ڀ‘ جو آواز /ڀُ /اچاريو ويندو.
بصري لفظ ( (Sight Wordsهي ،آهي ۽ آهن کي صحيح ُاچاري ۽ روانيَء سان پڙهي سگهندا.

ڇاپي تصور ((Print Concept
• شاگرد ’ڇاپي تصور‘ جي حوالي سان ڪتاب جي سرورق ،عنوان ،ليکڪ ۽ مصور بابت ڄاڻي سگهندا .اهو بهه
ڄاڻي سگهندا ته سنڌي ٻولي ساڄي کان کاٻي پاسي پڙهي /پڙهائي ويندي آهي ،اهو خيهار رکهو تهه ههڪ ِسه
پڙهڻ کان پوِء ٻيون ِسٽون به ساڄي کان کاٻي پاسي پڙهڻيون آهن.
گهربل وقت

 35منٽ

تدريسي سامان

• درجيوار ڪتاب ( :(Levelled Readerالِء تجويز ڪيل ڪتاب ’وڻ‘
• سي نمبهر  .1اکر ’ڀ‘ جي وچين ۽ آخري شڪل سان ٺهندڙ لفظن جا تصويهري ۽ لههفههظههي فههيههيهها ڪههارڊ
(.(Flash Card
ُ
کنڀ ،ڄڀ وغيره
جهڙوڪ :ڏينڀو ،ٿنڀو،ڪنڀر،
• سي نمبر ’ .2ڀ‘ کانسواِء ٻ ي آواز سان ٺهندڙ لفظن جا تصويري فييا ڪارڊ )(FlashCards
ُ
ت وغيره
جي ن:
ڪتاب ،گابو ،اانو ،تاروِ ،ڇ ِ
نوٽ :فييا ڪارڊن بدران اهي لفظ بورڊ تي به لکي سگهو ٿا.

تعارفي سرگرمي

2
منٽ

 .1شاگردن سان سالم دعا کان پوِء ڏنل گهر جي ڪم بابت پ و ۽ کين ٻڌايو ته ،اوهان جي پڙهڻ کي دلچسهپ
بنائڻ الِء تصويرن ،راندين ۽ مزي وارين االهين جو بندوبست ڪيو ويو آهي.
 .2شاگردن کي ٻڌايو ته اڄ اسان اکرن ۽ آوازن بابت هڪ ن ين راند ڪنداسين ۽ مزيدار ڪتاب پهڙههنهداسهيهن.
اهڙيَء طرح اسين پاڻمرادو پڙهڻ سکنداسين.
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سرگرمي نمبر  .1آوازن جون رانديون
.1
.2
•
•

•

.3
.4
•

.5

Playing with Sounds

8
منٽ

شاگردن کي اڄ جي سبق الِء اکر ’ڀ‘ جو آواز ٻڌايو ،جي ن/ :ڀ/
شاگردن کي ٻڌايو ته:
ُ
اڄ جي سرگرميَء جو نالو آهي ’اونداهي ڪمري ۾ آواز ٻڌڻ‘.
ُ
شاگردن کي چ و ته ان سرگرميَء الِء پنهنجون اکيون بند ڪريو ۽ سوچيو ته توهان هڪ اونداهي ڪمري ۾
مسهتهيهو
ويٺا آهيو جتي توهان ڪجهه ڏسي نه ٿا سگهو پر آواز ُٻڌي سگهو ٿا .توهان
لفظ ٻڌو ۽ سڃاڻو ته انهن لفظن ۾ اڄ جو سکيل آواز آهي يا نه؟
مان هڪ لفظ االهائيندس ،توهان ان لفظ کي غور سان ٻڌو ۽ ٻڌايهو تهه ان ۾ اڄ وارو آواز آههي يها نهه؟
جيڪڏهن لفظ ۾ اهو آواز آهي ته پنهنجو هٿ مٿي ڪري اهو آواز ورجايو.
شاگردن کي مثار ڏئي سرگرمي سمجهايو.
تجويز ڪيل لفظن جي فهرست استعمار ڪندي هيَء سرگرمي ڪرايو .انفرادي طور تهي ٻهار کهان سهوار
ڪري جواب وٺو.
کنڀِ ،ڄ َ
ُ
ڀ ،ڪنڀر وغيره
تجويز ڪيل لفظن جي فهرست ،جهڙوڪ :ڏينڀو ،ٿنڀو،
استاد اکر ’ڀ‘ جي وچين ۽ آخري شڪل جي مناسبت سان تجويز ڪيل لفظن جي فههرسهت کهان سهواِء بهه
لفظ استعمار ڪري سگهي ٿو .انهن لفظن ۾ وڌ ۾ وڌ اهڙا ناال شامهل ڪهريهو ،جهن کهي شهاگهرد سهڃهاڻهي
سگهن .جي ن (ڪالس جي ٻارن جا ناال ،اسڪور جي استادن جا ناال ،شهر /اوٺ جو نالو وغيره)

سرگرمي نمبر  .2اکرن جي راند

Playing with Letters

8
منٽ

 .1هن سرگرمي جي مدد سان شاگرد شڪل ۽ آواز جو تعيق سڃاڻي سگهندا.
 .2شاگردن کي چ و ته هو ’ڀ‘ جي شڪل نوٽ ڪن ۽ آڱر سان انهن کي ميز يا ڊيسهڪ تهي لهکهڻ جهي ڪهوشها
ڪن.
 .3بصري لفظ (’ (Sight Wordsهي ،آهي ،آهن‘ بورڊ تي ٿوري وٿيَء سان هن ريت لکو.
هي _________________ آهي.
•
کنڀِ ،ڄ َ
 .4بورڊ تي لکيل بصري لفظن ( (Sight Wordsجي وچ ۾ ’ ُ
ڀ ۽ ٿنڀا‘ وارو تصويري فهيهيها ڪهارڊ رکهنهدي
جمال ٺاهيو.
•

ُ
کنڀ آهي).
هيُء _________________ آهي( .هيُء

•

هيَء _________________ آهي( .هيَء ِڄ َ
ڀ آهي)

• هي __________________ آهن( .هي ٿنڀا آهن(.
 . 5ٻنهي لفظن کي آڱر جي اشاري سان وڏي واڪي ۽ چٽو پڙهايو ۽ ٻارن کي چ و ته توهان جي پٺيان ورجائين.
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 .6هر لفظ جي هيٺان آڱر رکندي ٻارن کان جمال چورايو.
 .7شاگردن کي جمال روانيَء سان پڙهايو ۽ اصالح پڻ ڪريو.
 .8هر ٻار کي الڳ الڳ اِهي جمال پڙهڻ الِء چ و .ان دوران تصويرن وارن مستيو فييا ڪارڊن کهي رکهو ۽
ٻارن کي همٿائيندا رهو ته شاباس! واهه واهه! توهان هين ر ته هي جمال پڙهيا آهن.
َ
کنڀ آهي.
• هيُء
• هيَء ِڄ َ
ڀ آهي.
ُ
کنڀ آهي‘ ۾ڪيترا لفظ آهن ۽ هر لفظ تي آڱر رکي ٻڌايو تهه
 .9ٻارن کي چ و ،اڻي ٻڌايو ته هن جميي’ :هي
جي ن ٻارن ۾ اڻپ جو تصور پيدا ٿ ي.

سرگرمي نمبر  3اچو ته تيزيَء سان پڙهون

Let’s Read Faster

5

ٹنم

 .1اکر ’ڀ‘ جي وڌ ۾ وڌ مشق ڪرايو.
 .2اکر ’ڀ‘ وارن ۽ ٻين سڀني وچ ۽ آخري شڪيين وارن لفظن جي فهيهيها ڪهارڊن کهي مهالئهي ڇهڏيهو .پهوِء
شاگردن کي چ و ته ٻن گروپن ۾ ويهن .هڪ گروپ اکر ’ڀ‘ جي وچين ۽ آخري شڪل وارا فهيهيها ڪهارڊ
جمڪ ڪري ۽ ٻيو گروپ ’ڀ‘ کانسواِء ٻين شڪيين وارا لفظ اولي.
 .3اکر ’ڀ‘ کي وڏي واڪي چٽو ڪري پڙهو ۽ ٻارن کان به پڙهايو.

سرگرمي نمبر  4اچو ته گڏجي پڙهون
.1
.2
.3
.4

.5

.6
.7
.8
•

Let’s Read Together

10

ٹنم

درجيوار ڪتاب ( :(Level Readerشاگردن کي ٻڌايو ته اڄ اهي پنهنجي پنهنهجهي گهروپ ۾ ڪهتهاب پهڙههنهدا،
جنهن جو نالو ’وڻ‘ آھي .انهن کي اهو به ٻڌايو ته هو ڏنل تصويرن ذريعي اهو ڪتاب پڙهندا.
شاگردن جا گروپ ٺاهيو ۽ هڪ هڪ ڪتاب سڀني گروپن ۾ ورهايو.
شاگردن آڏو هڪ دفعو ’مثالي پڙهڻي‘ ڪري ڏيکاريو.
پوِء شاگردن کي ڪتاب ڏيکاريندي ٽائٽل َ
ڪور /سرورق تي ڇپيل ڪتاب جو نالو پڙهو ۽ شاگردن کي چ و
ته ورجائين .اهڙيَء طرح شاگرد هر صفحو پڙهندا ۽ ورجائيندا .اهو خيار رکو ته شاگرد پنو صحيح انداز ۾
اٿالئين ٿا.
شاگردن کي ٻڌايو ته ،ڪتاب سڌو جهيبو آهي ،جي ن پنو اٿالئڻ وارو پاسو کاٻي هٿ طهرف ُههجهي .اسهتهاد،
شاگردن کي ٻڌائي ته ڪتاب جو سرورق اسان کي ڪتاب بابت ٻڌائي ٿو .پوِء عنوان ۾ موجود لهفهظهن جهي
هيٺان واري واري سان آڱر رکي انهن جي ترتيب سيکاري .شاگردن کي ٻڌايو ته ،اسان سنڌي ڪتاب ساڄي
پاسي کان پڙهڻ شروع ڪندا آهيون .استاد ڪتاب ۾ پهرين ِس جي پهرئين لهفهظ تهي آڱهر رکهي ان کهي
ساڄي کان کاٻي پاسي وٺي وڃي ۽ شاگردن کي ڪتاب تي ترتيب سان آڱر رکرائي مشق ڪرايو.
هاڻي انهن کي چ و ته پنهنجي پنهنجي گروپ ۾ ڪتاب پڙهن ۽ پڙهڻ مهل ان لفظ تهي آڱهر رکهن .جهڏههن
هڪڙو ساٿي پڙهي ته ٻيا ان کي غور سان ٻڌن.
شاگردن کي وڌ ۾ وڌ اهو ڪتاب پڙهايو ۽ انھن جي چوڌاري چڪر لڳائي اها تسيي ڪريو ته ههو ان لهفهظ
تي آڱر رکي رهيا آهن جيڪو پڙهي به رهيا آهن.
ڪتاب پڙهڻ کان پوِء ٻارن کان پ و.
ڪتاب جي آخري صفحي تي لکيل االهه باقي صفحن کان ڪي ن مستيو آهي؟
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پڄاڻي

2
منٽ

 .1سبق جي پڄاڻيَء تي لفظن جي وچ ۽ آخر ۾ اکر ’ڀ‘ جي آواز جي مشق ڪرايو.
• هن لفظ جي وچ ۾ ڪهڙو آواز آهي؟ (ڪنڀر)
• هن لفظ جي آخر ۾ ڪهڙو آواز آهي؟ (ڄڀ)

گهر ۾ پڙهو

Read at Home

 .1ٻارن کي چ و ته هو گهر وڃي اهڙين شين جا وڌ ۾ وڌ ناال وٺن جن جي وچ ۽ آخر ۾ ’ڀ‘ جو آواز هجي.

استادن الِء نوٽ

شاگردن کي همٿايو ته جي ن هو اهڙيون تصويرون گڏ ڪن ،جن ۾ سندن دلچسپي هجي .استهاد مهسهتهيهو ٻهارن
جي جمڪ ڪيل سمورين تصويرن کي شروع ،وچ ۽ آخر واري شڪل مطابق الهڳ الهڳ ڪهرائهيهنهدو .جهيهڪهي
تصويرون اکر ’ڀ‘ جي آواز سان الااپيل نه هجن انهن کي الهڳ ڪهري رکهنهدو .ٻهارن کهي ڌيهان ڏيهاريهنهدو ۽
الااپيل تصويرن کي شاگردن کان پنهنجي نوٽ ُبڪ ۾ چنبڙائي اکرن جي آوازن جو آلبم ٺهرائيندو.
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11

اکر ’ٻ ،ڀ‘ جي آوازن جو مستيو شڪيين
سان الااپو (ورجاُء)
ڪالس پهريون

ِسکيا جي حاصالت

سبق جي پڄاڻيَء تي شاگرد انهيَء الئق ٿيندا ته ُهو:
ڊي ڪوڊنگ ۽ رواني

)(Decoding and Fluency

• اکر ’ٻ ۽ ڀ‘ جي شروعاتي ،وچين ۽ آخري آواز کي لفظن ۾ سڃاڻي سگهندا.
• اکر ’ٻ ۽ ڀ‘ جي آواز کي ُاچاري سگهندا.
• اکر ’ٻ ۽ ڀ‘ جي مستيو شڪيين سان مالئي سگهندا
نوٽ :ان مرحيي تي اکر ’ٻ ۽ ڀ ‘ جو تعارف نه ڪرايو ويندو ۽ نه ئي نالو ٻڌايو ويندو.
اکر ’ ٻ ۽ ڀ ‘ جو آواز /ٻ/ /ڀ /يعني زبر وارو آواز ُاچاريو ويندو
بصري لفظ ( (Sight Wordsهي ،آهي ۽ آهن کي صحيح ُاچاري ۽ روانيَء سان پڙهي سگهندا.

ڇاپي تصور ((Print Concept
• شاگرد ’ڇاپي تصور‘ جي حوالي سان ڪتاب جي سرورق ،عنوان ،ليکڪ ۽ مصور بابت ڄاڻي سگهندا .اههو
به ڄاڻي سگهندا ته سنڌي ٻولي ساڄي کان کاٻي پاسي پڙهي /پڙهائي ويندي آهي .اهو خيار رکو ته هڪ ِس
پڙهڻ کان پوِء ٻيون ِسٽون به ساڄي کان کاٻي پاسي پڙهڻيون آهن.
گهربل وقت

 35منٽ

تدريسي سامان

•
•
•

•
•

درجيوار ڪتاب ( :(Levelled Readerالِء تجويز ڪيل ڪتاب ’وڻ‘
َسي نمبهر  .1اکر ’ٻ ۽ ڀ ‘جي ش روع تايههه ،و چ ينهه ۽ آخ ري ش ڪهه ه لجا تصويري ۽ لفظي فيهيها ڪهارڊ.
ُ
کنڀ ،ڀنڀوري ،ڊڀَ ،رٻ وغيره.
جهڙوڪ :ٻڪري ،ٻارَ ،ڇٻاِ ،چٻ ،ڀت ،ڄڀ،
اکههري ٽههوڪههري (  ) Letter Basketشههاگههردن جههي گههروپههن مههطههابههق اکههرن جههي فههيههيهها ڪههارڊن جهها سههي ه
ٺاهيو ته جي ن هر گروپ وٽ  6کان  8ڪارڊ هجن( .ا ،ب ،ٻ ،ڀ ،ت ،ٿ ،ن ،ر) خيار رکو ته هر گروپ وٽ،
هفتي جي آخر ۾ ’ٻ‘’ ،ڀ‘ جا ڪارڊ الزمي هجن.
اکري قطار جو چارٽ
معني لفظن ( )Non Wordsجا فييا ڪارڊ.
بي
ٰ
نوٽ :فييا ڪارڊن بدران اهي لفظ بورڊ تي به لکي سگهو ٿا.

تعارفي سرگرمي

2
منٽ

 .1شاگردن سان سالم دعا کان پوِء گهر الِء ڏنل ڪم بابت پ و.
 .2شاگردن کي ٻڌايو ته اڄ اسان آوازن ۽ اکرن بابت هڪ ن ين راند ڪنداسين ۽ مزيدار ڪتاب پڙهنداسين.
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سرگرمي نمبر  .1آوازن جون رانديون
.1
•
•
•
•

.2
•
•
•
•

.3

شاگردن کي ٻڌايو ته:
اڄ اسان تصويرن واري سرگرمي ڪنداسين .جنهن جو نالو آهي ’تصوير کان نالي تائين‘
مان توهان کي هڪ تصوير ڏيکاريندس ۽ توهان کي ان جو نالو ٻڌائڻو آهي.
نالي کان پوِء ان نالي جو منڍ وارو آواز سڃاڻڻو آهي.
منڍ واري آواز سان شروع ٿيندڙ هڪ ٻيو نالو ٻڌائڻو آهي.
شاگردن کي هڪ مثار جي مدد سان هن سرگرميَء جون هدايتون سمجهايو.
هيَء تصوير ڏسو( .ٻڪري /ڄڀ جو تصويري ڪارڊ ڏيکاريندي)
هن تصوير جو نالو ٻڌايو؟
هن تصوير جي نالي جي منڍ وارو آواز ڪهڙو آهي؟
هن نالي جي منڍ واري آواز سان شروع ٿيڻ وارو ڪو ٻيو نالو ٻڌايو (اهو نالو ڪنهن به شيِء ،جاِء ،جانهور
يا انسان جو ٿي سگهي ٿو).
ساا ي طريقي سان ’ٻ ۽ ڀ‘ جي مستيو آوازن جون تصويرون ڏيکاريندي ،سرگرمي ڪهرايهو .ڪهوشها
ڪريو ته وڌ ۾ وڌ شاگردن کي موقعو ميي سگهي.

سرگرمي نمبر  .2اکرن جي راند
.1
.2
.3
.4
.5

.6
.7

Playing with Sounds

8

ٹنم

Playing with Letters

8

ٹنم

اکر ’ٻ ۽ ڀ‘بورڊ تي لکو ،انهيَء اکر ڏي اشارو ڪريو ۽ آواز ٻڌايو ،جي ن/ :ٻ /۽ /ڀ/
شاگردن کي چ و ته هو توهان جي پٺيان ساايو آواز ورجائين.
شاگردن کي ٻڌايو ته هن شڪل کي’ٻ ۽ ڀ‘ چ بو آهي.
استاد سالم اکر ’ٻ ۽ ڀ‘ کي اشارن /چاڪ سان بورڊ تي لکي ۽ ٻارن کي هوا ۾ /ڊيسڪ تي لکڻ الِء چ ي.
ڪالس ۾ اکرن جي قطار ڏانهن اشارو ڪريو (اکرن جو چارٽ ٽنگيل هجي) ۽ شاگردن کي ٻڌايو ته هر اکر
جو پنهنجو آواز هوندو آهي ۽ ُاهي آواز جن جي اڄ توهان مشق ڪه هي آههيُ ،اههي/ٻ /۽ /ڀ /آههن .اکهري
قطار ۾ اکر ’ٻ ۽ ڀ‘ ڏي اشارو ڪريو.
شاگردن کي ٻڌايو ته جي ن جي ن اسين ااتي وڌنداسين ،تي ن تي ن انهن اکرن جي آوازن کي سکنداسين.
بصري لفظ (Sight Words) :هي ،آهي ۽ آهن کي استعمار ڪندي شاگرد کان هيٺ ڏنل جمال پڙهايو:

•

هيَء ___________________ آهي( .هيَء ٻڪري آهي).

•

هي ____________________ آهن( .هي َڇٻا آهن).

•

هيَء ___________________ آهي( .هيَء ِڄ َ
ڀ آهي).
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•

هي ____________________ آهن( .هي ڀنڀوريون آهن).

 .7هر ٻار کي الڳ الڳ اِهي جمال پڙهڻ الِء چ و .ان دوران تصويرن وارن مستيو فهيهيها ڪهارڊن کهي رکهو.
ٻارن کي همٿائيندا رهو ته شاباس ،واهه واهه! توهان هين ر هي جمال پڙهيا آهن.
 .8ٻارن کي چ و ،اڻي ٻڌايو ته هن جميي ۾ڪيترا لفظ آهن؟ ’هيَء ٻڪري آهي‘’ ،هيَء َ
ڄڀ آهي‘ ۽ ههر لهفهظ
تي آڱر رکي ٻڌايو.
معني لفظ
’ * .9الو‘ کان ’ڀ‘ تائين پڙهيل اکرن /آوازن مان حرف عيت (ا ،و ۽ ي) ڪم آڻيندي ،ٽه-اکري بي
ٰ
( )Non Wordsٺاهيو :جي ن ٽيجهه ،بڏو ،ٻسا وغيره
معني لفظن ( )Non Wordsجا فييا ڪارڊ ٻارن کي ڏيکاريو ۽ پڙهڻ جي مشق ڪرايو.
* بي
ٰ
* ٻارن جا چار گروپ ٺاهيو ۽ انهن ۾ ’الو‘ کان ’ڀ‘ تائين الفابي جا فيهيها ڪهارڊ ورههايهو ۽ ههر ههڪ
معني لفظ ٺاهڻ الِء چ و.
گروپ کي هڪ هڪ ٽه-اکري بي
ٰ

سرگرمي نمبر  3اچو ته تيزيَء سان پڙهون

Let’s Read faster

5

ٹنم

 .1اکر ’ٻ ۽ ڀ‘ جو فييا ڪارڊ ڏيکاريو ۽ ان سان گڏ آواز /ٻ /۽ /ڀ /جي مشهق ڪهرايهو .وقهت مهطهابهق
سڀني ٻارن کان الڳ الڳ ۽ وڌ ۾ وڌ مشق ڪرايو.
 .2اکر ’ٻ ۽ ڀ‘ وارن سڀني آوازن جي فييا ڪارڊن کي مالئهي شهاگهردن کهي چه هو تهه اکهر ’ٻ ۽ ڀ‘ جهي
مستيو شڪيين ۽ آوازن وارين تصويرن کي اوليو ( .هڪڙي ننڍڙي گروپ جي سرگرميَء الِء تهوههان کهي
اوترن ئي فييا ڪارڊن جي سيٽن جي ضرورت پوندي ،جيترا شاگردن جا گروپ ههونهدا ).يها تصهويهرن جها
ڪارڊ ڏيکاريندي سڄي ڪالس کي سرگرمي ڪرايوُ .انهن کان پ و ته اهڙين تصويرن جا نهاال ٻهڌايهو ،جهن
جي ُمنڍ ،وچ يا آخر ۾ ’ٻ ۽ ڀ‘ جا آواز هجن .جڏهن اهڙو آواز ُٻڌن ته هو پنهنجو هٿ مٿي کڻن.
 .3اکر’ٻ ۽ ڀ‘ کي وڏي واڪي چٽو ڪري پڙهو ۽ ٻارن کان به پڙهايو.

سرگرمي نمبر  4اچو ته گڏجي پڙهون

.1
.2
.3
.4

.5
.6
.7
•

1

Let’s Read Together

10

ٹنم

درجيوار ڪتاب ( :(Level Readerشاگردن کي ٻڌايو ته اڄ اهي پنهنجي پنهنجي گروپ ۾ ڪتاب پڙهنهدا،
جنهن جو نالو ’وڻ‘ آھي انهن کي اهو به ٻڌايو ته هو ڏنل تصويرن ذريعي اهو ڪتاب پڙهندا.
شاگردن جا گروپ ٺاهيو ۽ هڪ هڪ ڪتاب سڀني گروپن ۾ ورهايو.
شاگردن آڏو هڪ دفعو ’مثالي پڙهڻي‘ ڪري ڏيکاريو.
شاگردن کي ڪتاب ڏيکاريندي ٽائٽل ڪور /سرورق تي ڇپيل ڪتاب جو نالو پڙهو ۽ شاگردن کي چه هو تهه
ورجائين .اهڙيَء طرح شاگرد هر صفحو پڙهندا ۽ ورجائيندا .اهو خيار رکو ته شاگرد پنو صهحهيهح انهداز ۾
اٿالئين ٿا.
هاڻي انهن کي چ و ته پنهنجي پنهنجي گروپ ۾ ڪتاب پڙهن ۽ پڙهڻ مهل ان لفظ تي آڱر رکن ۽ جهڏههن
هڪڙو ساٿي پڙهي ته ٻيا ان کي غور سان ٻڌن.
شاگردن کي وڌ ۾ وڌ اهو ڪتاب پڙهايو ۽ انهن جي چوڌاري چڪر لڳائي اها تسيي ڪريو ته ههو ان لهفهظ
تي آڱر رکي رهيا آهن جيڪو پڙهي به رهيا آهن.
ڪتاب جي پڙهڻ کان پوِء شاگردن کان پ و ته:
ڪتاب جي آخري صفحي تي لکيل االهه باقي صفحن کان ڪي ن مستيو آهي؟
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پڄاڻي

2

ٹنم

 .1سبق جي پڄاڻيَء تي اکر ’ٻ ۽ ڀ‘ بورڊ تي لکو ۽ شاگردن کان پ و ته:
• هن شڪل جو آواز ڪهڙو آهي؟
• هن شڪل جي هيٺان آڱر رکندي چ ن پنجن ٻارن کان هڪ هڪ ڪري آواز چورايو.
 .2شاگردن کي چ و ته هن اکر جي آواز /ٻ /۽ /ڀ /سان شروع ٿيندڙ لفظ ٻڌايو.

گهر ۾ پڙهو

Read at Home

 .1شاگردن کي هدايت ڪريو ته هو:
پنهنجن ساٿين يا گهرڀاتين جي مدد سان ’ٻ ۽ ڀ‘ جي مستيو آوازن وارا ڪي به چار لفظ اولي اچن.
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اکر ’ت‘ جو آواز ،شروعاتي ۽ سالم شڪل
سبق نمبر

11
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ِسکيا جي حاصالت

سبق جي پڄاڻيَء تي شاگرد انهيَء الئق ٿيندا ته ُهو:
ڊي ڪوڊنگ ۽ رواني )(Decoding and Fluency
• اکر ’ت‘ جي ُمنڍ واري آواز کي لفظن ۾ سڃاڻي سگهندا
• اکر ’ت‘ جي آواز کي ُاچاري سگهندا
• اکر ’ت‘ جي شروعاتي ۽ سالم شڪل کي لفظن ۾ مالئي سگهندا
نوٽ :ان مرحڪي تي اکر ’ت‘ جو تعارف نه ڪرايو ويندو ۽ نه ئي نالو ٻڌايو ويندو.
اکر ’ت‘ جو آواز  /ت  /يعني زبر وارو آواز ُاچاريو ويندو.

بصري لفظ ) (Sight Wordsهي ،آهي ،آهن ۽ جا کي صحيح ُاچار ۽ روانيَء سان پڙهي سگهندا.
ڇاپي تصور )(Print Concept
• شاگرد ’ڇاپي تصور‘ جي حوالي سان ڪتاب جي َس َ
رورق ،عنوان ،ليکڪ ۽ مصور بابت ڄاڻي سگهندا .اهو بهه
ڄاڻي سگهندا ته سنڌي ٻولي ساڄي کان کاٻي پاسي پڙهي /پڙهائي ويندي آهي .اهو خهيهار رکهو تهه ههڪ ِسه
پڙهڻ کان پوِء ٻيون ِسٽون به ساڄي کان کاٻي پاسي پڙهڻيون آهن.
گهربل وقت

 35منٽ

تدريسي سامان
• وڏي واڪي پڙهڻ ) (Read Aloudالِء تجويز ڪيل ڪتاب ’وتايو فقير ۽ خيرات جي ماني‘
• سي نمبر  .1اکر’ت‘ جي شروعاتي ۽ سالم شڪل سان ٺهندڙ لفظن جا تصويري ۽ لهفهظهي فهڪهيه
)(Flash Cards

جهڙوڪ :تارو ،تاال ،تارازي ،تار ،تاج ،رات وغيره
• سي نمبر ’ .2ت‘ کانسواِء ٻين آوازن سان ٺهندڙ لفظن جا تصويري ۽ لفظي فڪي
جيئن :اکُ ،ٻڪَ ،ٻڪري ،بدڪ ،ڀولڙو وغيره.
نوٽ :فڪي

ڪارڊ

ڪهارڊ

).(Flash Cards

ڪارڊن بدران اهي لفظ بورڊ تي به لکي سگهو ٿا.

تعارفي سرگرمي

2
منٽ

 .1شاگردن سان دعا سالم کان پوِء ڏنل گهر جي ڪم بابت ُپڇو ۽ کين ٻڌايو ته اڄ اسان پڙههڻ سهان الپهاپهيهل
مختڪف سرگرميون ڪنداسين .جهڙوڪ :راند روند ڪنداسين ۽ آکهاڻهيهون ٻهڌنهداسهيهن .اههڙيَء هر اسهان
پاڻمرادو پڙهڻ سکنداسين.
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سرگرمي نمبر  .1اچو ته آکاڻي ٻڌون

Story Time

10
من

 1هن هفتي جي آکاڻي ’ وتايو فقير ۽ خيرات جي ماني‘ جو تعارف ڪرايو .وڏي واڪي پڙهڻ جا ُنڪتها هههن
۾ رکندي شاگردن آڏو درسي مواد جي عنوان ،ڪتاب جي َس َ
رورق ،ليکڪ ۽ تصويرن تي روشني وجهو.
 2شاگردن کي ٻڌايو ته ڪتاب جو نالو يا آکاڻيَء جو عنوان َس َ
رورق جي مٿان لکيهل ههونهدو آههي .بهورڊ تهي
ليڪ ڏئي ُان مٿان عنوان لکو .شاگردن کي ٻڌايو ته ،اسان ،سنڌي ڪتاب ساڄهي پهاسهي کهان پهڙههڻ شهرو
ڪندا آهيون ۽ کاٻي پاسي ويندا آهيون.
 3شاگردن کي همٿايو ته هو ڪتاب جي تصويرن ۽ درسي مواد جي عنوان تي پالهائيهن .انهههن کهان پهڇهو تهه
ڪتاب  /آکاڻي ’وتايو فقير ۽ خيرات جي ماني‘ ڇا بابت آهي؟ انهن کان ٻه يا ٽي جواب حاصل ڪريو .پهنهو
اٿالئيندي چئو ،اچو ته پنو اٿاليون ۽ ڏسون ته اپتي آکاڻيَء ۾ ڇا آهي؟ پوِء وڏي واڪي پڙهڻ شرو ڪريو
۽ خاص خاص جڳهن تي بيهي شاگردن کان سوار ڪريو ،انهن کي سوالن جا جواب ڏيڻ ۾ همٿايهو ۽ مهدد
ڪريو .جيترو ٿي سگهي وڌ ۾ وڌ جواب وٺو.
نوٽ :شاگردن کي هن مرحڪي تي درست ڪرڻ جي ڪوش

سرگرمي نمبر  .2آوازن جون رانديون
.1
.2
•
•

•

.3
.4

.5

نه ڪريو.

Playing with Sounds

8
من

شاگردن کي اڄ جي سبق الِء اکر ’ت‘ جو آواز ٻڌايو ،جيئن/ :ت/
شاگردن کي ٻڌايو ته:
اڄ جي سرگرميَء جو نالو آهي ’ ُاونداهي ڪمري ۾ آواز ٻڌڻ‘.
شاگردن کي چئو ته ان سرگرميَء الِء پنهنجون اکيون بند ڪريو ۽ سوچيو ته توهان هڪ ُاونداهي ڪمري ۾
ويٺا آهيو جتي توهان ڪجهه ڏسي نه ٿا سگهو پر آواز ُٻڌي سگهو ٿا .توهان مختڪف لفظ ٻڌندو ۽ سڃاڻندو
ته انهن لفظن ۾ اڄ جو سکيل آواز آهي يا نه؟
مان هڪ لفظ پالهائيندس ،توهان ان لفظ کي غور سان ٻڌو ۽ ٻڌايو ته ان ۾ اڄ وارو آواز آهي؟ جيڪڏهن
لفظ ۾ اهو آواز آهي ته پنهنجو هٿ مٿي ڪري اهو آواز ورجايو.
شاگردن کي مثار ڏئي سرگرمي سمجهايو.
تجويز ڪيل لفظن جي فهرست استعمار ڪندي سرگرمي ڪرايو .انفرادي ور تي ٻار کهان سهوار ڪهري
جواب وٺو.
• تجويز ڪيل لفظن جي فهرست :تارو ،تاال ،تارازي ،تار ،تاج ،رات وغيره
استاد اکر ’ت‘ جي آواز سان شرو ٿيندڙ لفظن جي مناسبت سان تجويز ڪيل لفظن جي فهرست کانسهواِء
به لفظ استعمار ڪري سگهي ٿو .انهن لفظن ۾ وڌ ۾ وڌ اهڙا ناال شامل ڪريو ،جن کهي شهاگهرد سهڃهاڻهي
سگهن( .جيئن :ڪالس جي ٻارن جا ناال ،اسڪور جي استادن جا ناال ،شهر /پوٺ جو نالو وغيره)

سرگرمي نمبر  .3اکرن جي راند

Playing with Letters

 .1اکر ’ت‘ بورڊ تي لکو ،انهيَء اکر ڏي اشارو ڪريو ۽ آواز ٻڌايو ،جيئن / :ت /
 .2شاگردن کي چئو ته ُاهي توهان جي پٺيان ساپيو آواز ورجائين.
 .3شاگردن کي ٻڌايو ته اکر جي هن شڪل کي’ت‘ چئبو آهي.
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 .4استاد سالم اکر ’ت‘ کي اشارن /چاڪ سان بورڊ تي لکي ۽ ٻارن کي هوا ۾ /ڊيسڪ تي لکڻ الِء چئي.
 .5ڪالس ۾ اکري قطار ڏانهن اشارو ڪريو (اکرن جو چارٽ ٽنگيل هجي) ۽ شاگردن کي ٻڌايو ته هر اکر جو
پنهنجو آواز هوندو آهي ۽ اهو آواز جنهن جي اڄ توهان مشق ڪئي آهيُ ،اهو /ت /آهي .اکري قطار ۾ اکر
’ت‘ ڏي اشارو ڪريو.
 .6شاگردن کي ٻڌايو ته جيئن جيئن اسين اپتي وڌنداسين ،تيئن تيئن انهن اکرن جي آوازن کي سکنداسين.
 .7بصري لفظ ) (Sight Wordsهِي ،آهي ،آهن ،جي ۽ جا.
 .8هيٺ ڏنل ٻه لفظ بورڊ تي ٿوري وٿيَء سان هن ريت لکو:
• هي___________________ آهي.
 .9ٻه ڀيرا انهن لفظن کي جهڪي جهڪي پڙهو.
 .10هاڻي انهن ٻنهي لفظن جي وچ ۾ ’تاري‘ جي تصوير وارو فڪي ڪارڊ رکو:

• هيُء ___________________ آهي( .هيُء تارو آهي)
 .11جمڪي جي لفظن ۽ تصوير ڏي اشارو ڪندي پڙهو:

• جيئن :هيُء _____________________ آهي( .هيُء تارو آهي).
 .12هاڻي انهن ٻنهي لفظن جي وچ ۾ ’تاج‘ جي تصوير وارو فڪي

ڪارڊ رکو.

• هيُء ___________________ آهي( .هيُء تاج آهي).
 .13هاڻي انهن ٻنهي لفظن جي وچ ۾ ’تالي‘ جي تصوير وارو فڪي

ڪارڊ رکو.

•

هيُء ___________________ آهي( .هيُء تالو آهي).

•

هي ____________________ جا ٻه ُپڙ آهن( .هي تارازيَء جا ٻه ُپڙ آهن).

 .14جمڪي جي لفظن ۽ تصوير ڏي اشارو ڪندي پڙهو.
 .15هر ٻار کي الڳ الڳ اِهي جمال پڙهڻ الِء چئو .ان دوران تصويرن وارن مختڪف فڪي ڪارڊن کهي رکهو ۽
ٻارن کي همٿائيندا رهو ته شاباس! واهه واهه! توهان هينئر ته اِهي جمال پڙهيا آهن.
 .16ٻارن کي چئو ،پڻي ٻڌايو ته هن جمڪي ’هي تارو آهي‘ ۾ڪيترا لفظ آهن ۽ هر لفظ تي آڱر رکي ٻهڌايهو تهه
جيئن ٻارن ۾ پڻپ جو تصور پيدا ٿئي.
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سرگرمي نمبر  .4اچو ته تيزي سان پڙهون

Let’s Read Faster

5

ٹنم

 .1اکر ’ت‘ جو فڪي ڪارڊ ڏيکاريو ۽ ان سان گڏ آواز /ت /جي مشق ڪرايو .وقت مطابهق سهيهنهي ٻهارن کهان
الڳ الڳ ۽ وڌ ۾ وڌ مشق ڪرايو.
 .2اکر ’ت‘ سان شرو ٿيندڙ لفظن ۽ ٻين سيني آوازن وارن لفظن جي فڪي ڪارڊن کي مالئي ڇهڏيهو ،پهوِء
شاگردن کي چئو ته اکر ’ت‘ جي شروعاتي آواز وارين تصويرن کي پوليو( .نوٽ :ههڪهڙي نهنهڍڙي گهرو
جي سرگرميَء الِء توهان کي اوترن ئي فڪي ڪارڊن جي سيٽن جي ضرورت پونهدي ،جهيهتهرا شهاگهردن جها
گرو هوندا (.تصويرن جا ڪارڊ ڏيکاريندي سموري ڪالس کي سرگرمي ڪرايوُ .انهن کان پڇو ته اهڙيهن
تصويرن جا ناال ٻڌايو ،جن جي شرو ۾ اکر ’ت‘ جو آواز هجي .جڏهن اهڙو آواز ُٻڌو ته پنهنجو هٿ مهٿهي
کڻو.
 .3اکر’ت‘ کي وڏي واڪي ِچٽو ڪري پڙهو ۽ ٻارن کان به پڙهايو.

پڄاڻي
•

2
منٽ

سبق جي پڄاڻيَء تي واري واري سان بورڊ تي تصويري فڪي ڪارڊ لڳائيندا وڃو ۽ مختڪف شاگردن کهان
انفرادي ور تي هر تصوير جو شرو واري آواز معڪوم ڪريو .پوِء شاگرد واري واري سهان انهههن اکهرن
جو آواز ٻڌائين ۽ انهن کي چئو ته بورڊ تي انهن آوازن جي اکري شڪڪين (عالمتن) جي سڃاڻپ ڪن.

گهر ۾ پڙهو

Read at Home

 .1شاگردن کي هدايت ڪريو ته هو:
پنهنجن ساٿين يا گهرڀاتين جي مدد سان اکر ’ت‘ جي شروعاتي ۽ سالم شڪل واري آواز جا لهفهظ پهولهي
اچن.
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اکر ’ت‘ جو آواز ،وچين ۽ آخري شڪل
ڪالس پهريون

ِسکيا جي حاصالت

سبق جي پڄاڻيَء تي شاگرد انهيَء الئق ٿيندا ته ُهو:
ڊي ڪوڊنگ ۽ رواني
• اکر ’ت‘ جي آواز کي لفظن جي وچين ۽ آخري شڪل ۾ سڃاڻي سگهندا
• اکر ’ت‘ جي آواز کي ُاچاري سگهندا
• اکر ’ت‘ جي آواز کي لفظن ۾ وچين ۽ آخري شڪل سان مالئي سگهندا
)(Decoding and Fluency

نوٽ :انهي مرحڪي تي اکر ’ت‘ جو نه تعارف ڪرايو ويندو نه نالو ٻڌايو ويندو.
اکر ’ت‘ جو آواز /تُ /اچاريو ويندو.
بصري لفظ ( (Sight Wordsهي ،آهي ،آهن ،جي ۽ جا کي صحيح ُاچار ۽ روانيَء سان پڙهي سگهندا.

ڇاپي تصور ((Print Concept
• شاگرد ’ڇاپي تصور‘ جي حوالي سان ڪتاب جي َس َ
رورق ،عنوان ،ليکڪ ۽ مصور بابت ڄاڻي سگهندا .اهو بهه
ڄاڻي سگهندا ته سنڌي ٻولي ساڄي کان کاٻي پاسي پڙهي /پڙهائي ويندي آهي .اهو خهيهار رکهو تهه ههڪ ِسه
پڙهڻ کان پوِء ٻيون ِسٽون به ساڄي کان کاٻي پاسي پڙهڻيون آهن.
گهربل وقت

 35منٽ

تدريسي سامان
• درجيوار ڪتاب ( :(Levelled Readerالِء تجويز ڪيل ڪتاب ’بابا‘
• سي نمبر  .1اکر’ت‘ جي وچين ۽ آخري شڪل سان ٺهندڙ لفظن جا تصويري ۽ لفظي فڪي ڪارڊ (Flash
(Cards
جهڙوڪ :تتر ،يڪتارو ،ڀت ،ڇت ،جيت وغيره
• سي نمبر ’ .2ت‘ کانسواِء ٻين آوازن سان ٺهندڙ لفظن جا تصويري ۽ لفظي فڪي ڪارڊ (Flash Cards(.
نوٽ :فڪي

ڪارڊن بدران اهي لفظ بورڊ تي به لکي سگهو ٿا.

تعارفي سرگرمي

2
منٽ

 .1شاگردن سان سالم دعا کان پوِء ڏنل گهر جي ڪم بابت پڇو ۽ کين ٻڌايو ته ،اوهان جي پڙهڻ کي دلچسهپ
بنائڻ الِء تصويرن ،راندين ۽ مزي وارين پالهين جو بندوبست ڪيو ويو آهي.
 .2شاگردن کي ٻڌايو ته اڄ اسان اکرن ۽ آوازن بابت هڪ نئين راند ڪنداسين ۽ مزيدار ڪتاب پهرههنهداسهيهن.
اهڙيَء ر اسين پاڻمرادو پڙهڻ سکنداسين.
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سرگرمي نمبر  .1آوازن جون رانديون
.1
.2
•
•

•

.3
.4
•

.5

Playing with Sounds

8
منٽ

شاگردن کي اڄ جي سبق الِء اکر ’ت‘ جو آواز ٻڌايو .جيئن /ت/
شاگردن کي ٻڌايو ته
ُ
اڄ جي سرگرميَء جو نالو آهي ’اونداهي ڪمري ۾ آواز ٻڌڻ‘.
ُ
شاگردن کي چئو ته ان سرگرميَء الِء پنهنجون اکيون بند ڪريو ۽ سوچيو ته توهان هڪ اونداهي ڪمري ۾
ويٺا آهيو ،جتي توهان ڪجهه ڏسي نه ٿا سگهو پر آواز ُٻڌي سگهو ٿا .توهان مختڪف لفظ ٻڌو ۽ سڃاڻو تهه
انهن لفظن ۾ اڄ جو سکيل آواز آهي يا نه؟
مان هڪ لفظ پالهائيندس ،توهان ان لفظ کي غور سان ٻڌو ۽ ٻڌايو ته ان ۾ اڄ وارو آواز آهي؟ جيڪڏهن
لفظ ۾ اهو آواز آهي ته پنهنجو هٿ مٿي ڪري اهو آواز ورجايو.
شاگردن کي مثار ڏئي سرگرمي سمجهايو.
تجويز ڪيل لفظن جي فهرست استعمار ڪندي سرگرمي ڪرايو .انفرادي ور تي ٻار کهان سهوار ڪهري
جواب وٺو ۽ ٻارن کي چئو ته انهن لفظن جي هر هڪ آواز کي پڻ ورجائين.
تجويز ڪيل لفظن جي فهرست :تتر ،يڪتارو ،ڀت ،ڇت ،جيت وغيره
استاد اکر ’ت‘ جي وچين ۽ آخري شڪل جي مناسبت سان تجويز ڪيل لفظن جي فهههرسهت کهان سهواِء بهه
لفظ استعمار ڪري سگهي ٿو .انهن لفظن ۾ وڌ ۾ وڌ اهڙا ناال شامهل ڪهريهو ،جهن کهي شهاگهرد سهڃهاڻهي
سگهن( .جيئن :ڪالس جي ٻارن جا ناال ،اسڪور جي استادن جا ناال ،شهر /پوٺ جو نالو وغيره)

سرگرمي نمبر  .2اکرن جي راند

Playing with Letters

8
منٽ

 .1هن سرگرمي جي مدد سان شاگرد شڪل ۽ آواز جو تعڪق سڃاڻي سگهندا.
 .2شاگردن کي چئو ته هو ’ت‘ جي شڪل نوٽ ڪن ۽ آڱر سان انهن کي ميز يا ڊيسهڪ تهي لهکهڻ جهي ڪهوشه
ڪن.
 .3بصري لفظ (’ (Sight Wordsهي ،آهي‘ بورڊ تي ٿوري وٿيَء سان هن ريت لکو.
هي _________________ آهي.
•
ت ،ڀت ۽ تار‘ وارا تصويري فهڪهيه ڪهارڊ
 .4بورڊ تي لکيل بصري لفظن (’ (Sight Wordsهي ،آهي‘ جي وچ ۾ ’ ِڇ ِ
رکندي جمال ٺاهيو.

•

ت آهي).
هيَء _________________ آهي( .هيَء ِڇ ِ

•

ت آهي)
هيَء _________________ آهي( .هيَء ڀِ ِ

• هيَء __________________ جي تار آهي( .هيَء يڪتاري جي تار آهي(.
 . 5ٻنهي لفظن کي آڱر جي اشاري سان وڏي واڪي ۽ چٽو پڙهايو ۽ ٻارن کي چئو ته توهان جي پٺيان ورجائين.
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 .6هر لفظ جي هيٺان آڱر رکندي ٻارن کان جمال پڙهايو.
 .7شاگردن کي جمال روانيَء سان پڙهايو ۽ اصال پڻ ڪريو.
 .8هر ٻار کي الڳ الڳ اِهي جمال پڙهڻ الِء چئو .ان دوران تصويرن وارن مختڪف فڪي ڪارڊن کهي رکهو ۽
ٻارن کي همٿائيندا رهو ته شاباس! واهه واهه! توهان هينئر ته اِهي جمال پڙهيا آهن.
ت آهي.
• هيَء ِڇ ِ
• هيَء يڪتاري جي تار آهي.
 .9ٻارن کي چئو ،پڻي ٻڌايو ته هن جمڪي ’هيَء ڇت آهي‘ ۾ڪيترا لفظ آهن ۽ هر لفظ تي آڱر رکي ٻڌايهو تهه
جيئن ٻارن ۾ پڻپ جو تصور پيدا ٿئي.

سرگرمي نمبر  .3اچو ته تيزيَء سان پڙهون

Let’s Read Faster

5

ٹنم

 .1اکر ’ت‘ جي وڌ ۾ وڌ مشق ڪرايو.
 .2اکر ’ت‘ جي وچين ۽ آخري شڪڪين وارن فڪي ڪارڊن کي مالئي ڇڏيو .پهوِء شهاگهردن کهي چهئهو تهه ٻهن
گروپن ۾ ويهن .هڪ گرو اکر ’ت‘ جي وچين ۽ آخري شڪل وارا فڪي ڪارڊ جمع ڪري ۽ ٻيو گهرو
’ت‘ کانسواِء ٻين شڪڪين وارا لفظ پولي.
 .3اکر ’ت‘ کي وڏي واڪي چٽو ڪري پڙهو ۽ ٻارن کان به پڙهايو.

سرگرمي نمبر  .4اچو ته گڏجي پڙهون
.1
.2
.3
.4

.5

.6
.7
.8
•

Let’s Read Together

10

ٹنم

درجيوار ڪتاب ( :(Levelled Readerشاگردن کي ٻڌايو ته اڄ اهي پنهنجي پنهنجي گرو ۾ ڪتاب پهڙههنهدا،
جنهن جو نالو ’بابا‘ آھي .انهن کي اهو به ٻڌايو ته هو ڏنل تصويرن هريعي اهو ڪتاب پڙهندا.
شاگردن جا گرو ٺاهيو ۽ هڪ هڪ ڪتاب سيني گروپن ۾ ورهايو.
شاگردن آڏو هڪ دفعو ’مثالي پڙهڻي‘ ڪري ڏيکاريو.
پوِء شاگردن کي ڪتاب ڏيکاريندي ٽائٽل ڪورَ /س َ
رورق تي ڇپيل ڪتاب جو نالو پڙهو ۽ شاگردن کي چئو
ته ورجائين .اهڙيَء ر شاگرد هر صفحو پڙهندا ۽ ورجائيندا .اهو خيار رکو ته شاگرد پنو صحيح انداز ۾
اٿالئين ٿا.
شاگردن کي ٻڌايو ته ،ڪتاب سڌو جهڪبو آهي ،جيئن پنو اٿالئڻ وارو پاسو کاٻي هٿ هرف ُههجهي .اسهتهاد،
شاگردن کي ٻڌائي ته ڪتاب جو َس َ
رورق اسان کي ڪتاب بابت ٻڌائي ٿو .پوِء عنوان ۾ موجود لهفهظهن جهي
هيٺان واري واري سان آڱر رکي انهن جي ترتيب سيکاري .شاگردن کهي ٻهڌايهو تهه ،اسهان ،سهنهڌي ڪهتهاب
ساڄي پاسي کان پڙهڻ شرو ڪندا آهيون .استاد ڪتاب ۾ پهرين ِس جي پهرئين لفظ تهي آڱهر رکهي ان
کي ساڄي کان کاٻي پاسي وٺي وڃي ۽ شاگردن کي ڪتاب تي ترتيب سان آڱر رکرائي مشق ڪرائي.
هاڻي انهن کي چئو ته پنهنجي پنهنجي گرو ۾ ڪتاب پڙهن ۽ پڙهڻ مهل ان لفظ تهي آڱهر رکهن .جهڏههن
هڪڙو ساٿي پڙهي ته ٻيا ان کي غور سان ٻڌن.
شاگردن کي وڌ ۾ وڌ اهو ڪتاب پڙهايو ۽ انھن جي چوڌاري چڪر لڳائي اها تسڪي ڪريو ته ههو ان لهفهظ
تي آڱر رکي رهيا آهن ،جيڪو پڙهي به رهيا آهن.
ڪتاب پڙهڻ کان پوِء ٻارن کان پڇو.
ڪتاب جي آخري صفحي تي لکيل پالهه باقي صفحن کان ڪيئن مختڪف آهي؟
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پڄاڻي

2
منٽ

 .1هن سبق جي پڄاڻيَء تي ’ت‘ اکر بورڊ تي لکو ۽ شاگردن کان پڇو ته هن شڪل جو آواز ڪهڙو آهي؟
 .2ان شڪل تي آڱر رکندي چئن يا پنجن شاگردن کان ان آواز جو ورجاُء ڪرايو.

گهر ۾ پڙهو

Read at Home

 .1ٻارن کي چئو ته هو گهر وڃي اهڙين شين جا وڌ ۾ وڌ ناال وٺن جن ۾ ’ت‘ آواز جي وچين ۽ آخري شڪهل
هجي.

استادن ال نوٽ:

شاگردن کي همٿايو ته جيئن هو اهڙيون تصويرون گڏ ڪن ،جن ۾ سندن دلچسپي هجي .استهاد مهخهتهڪهف ٻهارن
جي جمع ڪيل سمورين تصويرن کي اکرن جي وچ ۽ آخر واري شڪل مطابق الڳ الڳ ڪرائهيهنهدو .جهيهڪهي
تصويرون اکر ’ت‘ جي آواز سان الپاپيل نه هجن انهن کي الهڳ ڪهري رکهنهدو .ٻهارن کهي ڌيهان ڏيهاريهنهدو ۽
الپاپيل تصويرن کي شاگردن کان پنهنجي نوٽ ُبڪ ۾ چنبڙائي اکرن جي آوازن جو آلبم ٺهرائيندو.
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اکر ’ٿ‘ جو آواز ،شروعاتي ۽ سالم
شڪل
ڪالس پهريون

ِسکيا جي حاصالت

سبق جي پڄاڻيَء تي شاگرد انهيَء الئق ٿيندا ته ُهو:
ڊي ڪوڊنگ ۽ رواني )(Decoding and Fluency
• اکر ’ٿ‘ جي ُمنڍ واري آواز کي لفظن ۾ سڃاڻي سگهندا
• اکر ’ٿ‘ جي آواز کي ُاچاري سگهندا
• اکر ’ٿ‘ جي آواز کي لفظن ۾ شروعاتي ۽ سالم شڪل سان مالئي سگهندا
نوٽ :ان مرحڪي تي اکر ’ٿ‘ جو تعارف نه ڪرايو ويندو ۽ نه ئي نالو ٻڌايو ويندو.
اکر ’ٿ‘ جو آواز  /ٿ  /يعني زبر وارو آواز ُاچاريو ويندو.

بصري لفظ ) (Sight Wordsهي ،آهي ،آهن ۽ جا کي صحيح ُاچار ۽ روانيَء سان پڙهي سگهندا.
ڇاپي تصور )(Print Concept
• شاگرد ’ڇاپي تصور‘ جي حوالي سان ڪتاب جي َس َ
رورق ،عنوان ،ليکڪ ۽ مصور بابت ڄاڻي سگهندا .اهو بهه
ڄاڻي سگهندا ته سنڌي ٻولي ساڄي کان کاٻي پاسي پڙهي /پڙهائي ويندي آهي .اهو خهيهار رکهو تهه ههڪ ِسه
پڙهڻ کان پوِء ٻيون ِسٽون به ساڄي کان کاٻي پاسي پڙهڻيون آهن.
گهربل وقت

 35منٽ

تدريسي سامان
•
•

•
•
•

وڏي واڪي پڙهڻ ) (Read Aloudالِء تجويز ڪيل ڪتاب’ :وتايو فقير ۽ خيرات جي ماني‘
سي نمبر  .1اکر’ٿ‘ جي شروعاتي ۽ سالم شڪل سان ٺهندڙ لفظن جا تصويري ۽ لهفهظهي فهڪهيه ڪهارڊ
)(Flash Cards
ُ
جهڙوڪ :ٿنيو ،ٿانو ،ٿالهه ،ٿيڪهو ،هاٿي ،اٿ ،رٿ وغيره.
سي نمبر ’ .2ٿ‘ کانسواِء ٻين آوازن سان ٺهندڙ لفظن جا تصويري ۽ لفظي فڪي ڪارڊ ).(Flash Cards
انب ،ڪالس ،پين ،ڪتاب وغيره.
ڪالس ۾ لڳل اکري قطار ((Letter Line
نوٽ :فڪي

ڪارڊن بدران اهي لفظ بورڊ تي به لکي سگهو ٿا.

تعارفي سرگرمي

2
منٽ

 .1شاگردن سان دعا سالم کان پوِء ڏنل گهر جي ڪم بابت ُپڇو ۽ کين ٻڌايو ته اڄ اسان پڙههڻ سهان الپهاپهيهل
مختڪف سرگرميون ڪنداسين .جهڙوڪ :راند روند ڪهنهداسهيهن ۽ آکهاڻهي ٻهڌنهداسهيهن .اههڙيَء هر اسهان
پاڻمرادو پڙهڻ سکنداسين.
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سرگرمي نمبر  .1اچو ته آکاڻي ٻڌون

Story Time

10
من

 1هن هفتي جي آکاڻي ’ وتايو فقير ۽ خيرات جي ماني‘ جو تعارف ڪرايو .وڏي واڪي پڙهڻ جا ُنڪتها هههن
۾ رکندي شاگردن آڏو درسي مواد جي عنوان ،ڪتاب جي َس َ
رورق ،ليکڪ ۽ تصويرن تي روشني وجهو.
 2شاگردن کي ٻڌايو ته ڪتاب جو نالو يا آکاڻيَء جو عنوان َس َ
رورق جي مٿان لهکهيهل ههونهدو آههي .بهورڊ تهي
ليڪ ڏئي ُان مٿان عنوان لکو .شاگردن کي ٻڌايو ته ،اسان سنڌي ڪتاب سهاڄهي پهاسهي کهان پهڙههڻ شهرو
ڪندا آهيون ۽ کاٻي پاسي ويندا آهيون.
 3شاگردن کي همٿايو ته هو ڪتاب جي تصويرن ۽ درسي مواد جي عنوان تي پالهائيهن .انهههن کهان پهڇهو تهه
ڪتاب  /آکاڻي ’وتايو فقير ۽ خيرات جي ماني‘ ڇا بابت آهي؟ انهن کان ٻه يا ٽي جواب حاصل ڪريو .پهنهو
اٿالئيندي چئو ،اچو ته پنو اٿاليون ۽ ڏسون ته اپتي آکاڻيَء ۾ ڇا آهي؟ پوِء وڏي واڪي پڙهڻ شرو ڪريو
۽ خاص خاص جڳهن تي بيهي شاگردن کان سوار ڪريو ،انهن کي سوالن جا جواب ڏيڻ ۾ همٿايهو ۽ مهدد
ڪريو .جيترو ٿي سگهي وڌ ۾ وڌ جواب وٺو.
نوٽ :شاگردن کي هن مرحڪي تي درست ڪرڻ جي ڪوش

سرگرمي نمبر  .2آوازن جون رانديون
.1
.2
•
•

•

.3
.4

.5

نه ڪريو.

Playing with Sounds

8
من

شاگردن کي اڄ جي سبق الِء اکر ’ٿ‘ جو آواز ٻڌايو ،جيئن/ :ٿ/
شاگردن کي ٻڌايو ته:
اڄ جي سرگرميَء جو نالو آهي ’اونداهي ڪمري ۾ آواز ُٻڌڻ‘.
شاگردن کي چئو ته ان سرگرميَء الِء پنهنجون اکيون بند ڪريو ۽ سوچيو ته توهان هڪ ُاونداهي ڪمري ۾
ويٺا آهيو جتي توهان ڪجهه ڏسي نه ٿا سگهو پر آواز ُٻڌي سگهو ٿا .توهان مختڪف لفظ ٻڌندو ۽ سڃاڻندو
ته انهن لفظن ۾ اڄ جو سکيل آواز آهي يا نه؟
مان هڪ لفظ پالهائيندس ،توهان ان لفظ کي غور سان ٻڌو ۽ ٻڌايهو تهه ان ۾ اڄ وارو آواز آههي يها نهه؟
جيڪڏهن لفظ ۾ اهو آواز آهي ته پنهنجو هٿ مٿي ڪري اهو آواز ورجايو.
شاگردن کي مثار ڏئي سرگرمي سمجهايو.
تجويز ڪيل لفظن جي فهرست استعمار ڪندي سرگرمي ڪرايو .انفرادي ور تي ٻار کهان سهوار ڪهري
جواب وٺو.
• تجويز ڪيل لفظن جي فهرست :ٿنيو ،ٿانو ،ٿالهه ،ٿڪهو ،رٿ وغيره
استاد ’ٿ‘ جي شروعاتي آواز جي مناسبت سان تجويز ڪيل لفظن جي فهرست کانسواِء به لفظ اسهتهعهمهار
ڪري سگهي ٿو .انهن لفظن ۾ وڌ ۾ وڌ اهڙا ناال شامل ڪريو ،جن کي شاگرد سڃاڻهي سهگهههن( .جهيهئهن:
ڪالس جي ٻارن جا ناال ،اسڪور جي استادن جا ناال ،شهر /پوٺ جو نالو وغيره)

Playing With Letters

سرگرمي نمبر  .3اکرن جي راند

 .1اکر ’ٿ‘ بورڊ تي لکو ،انهيَء اکر ڏي اشارو ڪريو ۽ آواز ٻڌايو ،جيئن / :ٿ /
 .2شاگردن کي چئو ته ُاهي توهان جي پٺيان ساپيو آواز ورجائين.
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منٽ
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.3
.4
.5

.6
.7

.8
.9

شاگردن کي ٻڌايو ته اکر جي هن شڪل کي’ٿ‘ چئبو آهي.
استاد سالم اکر ’ٿ‘ کي اشارن /چاڪ سان بورڊ تي لکي ۽ ٻارن کي هوا ۾ /ڊيسڪ تي لکڻ الِء چئي.
ڪالس ۾ اکري قطار ڏانهن اشارو ڪريو (اکرن جو چارٽ ٽنگيل هجي) ۽ شاگردن کي ٻڌايو ته هر اکر جو
پنهنجو آواز هوندو آهي ۽ اهو آواز جنهن جي اڄ توهان مشق ڪئي آهيُ ،اهو /ٿ /آهي .اکري قطار ۾ اکر
’ٿ‘ ڏي اشارو ڪريو.
شاگردن کي ٻڌايو ته جيئن جيئن اسين اپتي وڌنداسين ،تيئن تيئن انهن اکرن جي آوازن کي سکنداسين.
بصري لفظ ) (Sight Wordsهِي ،آهي ،آهن ۽ جا بورڊ تي ٿوري وٿيَء سان هن ريت لکو:
• هي ___________________ آهي.
ٻه ڀيرا انهن لفظن کي جهڪي جهڪي پڙهو.
هاڻي انهن ٻنهي لفظن جي وچ ۾ ’ٿنيي‘ وارو تصويري فڪي ڪارڊ رکو.

• هيُء ___________________ آهي( .هيُء ٿنيو آهي)
 .11جمڪي جي لفظن ۽ تصوير ڏي اشارو ڪندي پڙهو:
• جيئن :هيُء ________________ آهن( .هيُء ٿنيو آهي).
 .11هاڻي انهن ٻنهي لفظن جي وچ ۾ ’ٿانون‘ وارو تصويري فڪي

ڪارڊ رکو.

• هي مٽيَء جا ___________________ آهن( .هي مٽيَء جا ٿانو آهن).
 .12هاڻي انهن ٻنهي لفظن جي وچ ۾ ’ٿيڪهو‘ وارو تصويري فڪي ڪارڊ رکو.

• هيُء ___________________ آهي( .هيُء ٿيڪهو آهي).
 .13جمڪي جي لفظن ۽ تصوير ڏي اشارو ڪندي پڙهو.
 .14هر ٻار کي الڳ الڳ اِهي جمال پڙهڻ الِء چئو .ان دوران تصويرن وارن مختڪف فڪي ڪارڊن کهي رکهو ۽
ٻارن کي همٿائيندا رهو ته شاباس! واهه واهه! توهان هينئر ته اِهي جمال پڙهيا آهن.
 .15ٻارن کان پڇو ،پڻي ٻڌايو ته هن جمڪي ’هي ٿنيو آهي‘ ۾ ڪيترا لفظ آهن ۽ هر لفظ تي آڱر رکي ٻڌايو تهه
جيئن ٻارن ۾ پڻپ جو تصور پيدا ٿئي.

سرگرمي نمبر  .4اچو ته تيزيَء سان پڙهون

Let’s Read Faster

5

ٹنم

 .1اکر ’ٿ‘ جو فڪي ڪارڊ ڏيکاريو ۽ ان سان گڏ آواز /ٿ /جي مشق ڪرايو .وقت مطابهق سهيهنهي ٻهارن کهان
الڳ الڳ ۽ وڌ ۾ وڌ مشق ڪرايو.
 .2اکر ’ٿ‘ جي شروعاتي ۽ سالم شڪل ۽ ٻين سيني آوازن جي فڪي ڪارڊن کي مالئي ڇڏيو .پوِء شاگهردن
کي چئو ته اکر ’ٿ‘ جي شروعاتي ۽ سالم شڪڪين وارين تصهويهرن کهي پهولهيهو( .نهوٽ :ههڪهڙي نهنهڍڙي
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گرو جي سرگرميَء الِء توهان کي اوترن ئي فڪي ڪارڊن جي سيٽن جي ضرورت پوندي ،جيترا شاگردن
جا گرو هوندا (.تصويرن جا ڪارڊ ڏيکاريندي سموري ڪالس کي سرگرمي ڪرايهوُ .انهههن کهان پهڇهو تهه
اهڙين تصويرن جا ناال ٻڌايو ،جن جي شرو ۾ اکر ’ٿ‘ جو آواز هجي .جڏهن اهڙو آواز ُٻڌو ته پنهنجو هٿ
مٿي کڻو.
 .3اکر’ٿ‘ کي وڏي واڪي چٽو ڪري پڙهو ۽ ٻارن کان به پڙهايو.

پڄاڻي
•

2
منٽ

سبق جي پڄاڻيَء تي واري واري سان بورڊ تي تصويري فڪي ڪارڊ لڳائيندا وڃو ۽ مختڪف شاگردن کهان
انفرادي ور تي هر تصوير جو شرو وارو آواز معڪوم ڪريو .پوِء شاگرد واري واري سان انهن اکرن جو
آواز ٻڌائين ۽ انهن کي چئو ته بورڊ تي انهن آوازن جي اکري شڪڪين (عالمتن) جي سڃاڻپ ڪن.

گهر ۾ پڙهو

Read at Home

 .1شاگردن کي هدايت ڪريو ته هو:
پنهنجن ساٿين يا گهرڀاتين جي مدد سان اکر ’ٿ‘ جي شروعاتي ۽ سالم شڪل واري آواز جا لفظ پهولهي
اچن.
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اکر ’ٿ‘ جو آواز ،وچين ۽ آخري شڪل
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ِسکيا جي حاصالت

سبق جي پڄاڻيَء تي شاگرد انهيَء الئق ٿيندا ته ُهو:
ڊي ڪوڊنگ ۽ رواني
• اکر ’ٿ‘ جي آواز کي لفظن جي وچين ۽ آخري شڪل ۾ سڃاڻي سگهندا
• اکر ’ٿ‘ جي آواز کي ُاچاري سگهندا
• اکر ’ٿ‘ جي آواز کي لفظن جي وچين ۽ آخري شڪل سان مالئي سگهندا
)(Decoding and Fluency

نوٽ :انهي مرحڪي تي اکر ’ٿ‘ جو نه تعارف ڪرايو ويندو نه ئي نالو ٻڌايو ويندو.
اکر ’ٿ‘ جو آواز /ٿُ /اچاريو ويندو.
بصري لفظ ( (Sight Wordsهي ،آهي ،آهن ،جي ۽ جا کي صحيح ُاچار ۽ روانيَء سان پڙهي سگهندا.

ڇاپي تصور ((Print Concept
• شاگرد ’ڇاپي تصور‘ جي حوالي سان ڪتاب جي َس َ
رورق ،عنوان ،ليکڪ ۽ ُمصور بابت ڄاڻي سگهندا .اهو بهه
ڄاڻي سگهندا ته سنڌي ٻولي ساڄي کان کاٻي پاسي پڙهي /پڙهائي ويندي آهي .اهو خهيهار رکهو تهه ههڪ ِسه
پڙهڻ کان پوِء ٻيون ِسٽون به ساڄي کان کاٻي پاسي پڙهڻيون آهن.
گهربل وقت

 35منٽ

تدريسي سامان
• درجيوار ڪتاب ( :(Levelled Readerالِء تجويز ڪيل ڪتاب ’بابا‘
• سي نمبر  .1اکر’ٿ‘ جي وچين ۽ آخري شڪل سان ٺهندڙ لفظن جا تصويري ۽ لفظي فڪي ڪارڊ (Flash
(Cards
جهڙوڪ :مٿو ،ڦيٿو ،هٿيو ،پٿر ،کٿو ،هٿ ،نٿ وغيره.
• سي نمبر ’ .2ٿ‘ کانسواِء ٻين آوازن سان ٺهندڙ لفظن جا تصويري ۽ لفظي فڪي ڪارڊ ((Flash Cards
جهڙوڪ :ٻڪ ،ک  ،تڏ ،سهو ،پيرو وغيره.
نوٽ :فڪي

ڪارڊن بدران اهي لفظ بورڊ تي به لکي سگهو ٿا.

تعارفي سرگرمي

2
منٽ

 .1شاگردن سان سالم دعا کان پوِء ڏنل گهر جي ڪم بابت پڇو ۽ کين ٻڌايو ته ،اوهان جي پڙهڻ کي دلچسهپ
بنائڻ الِء تصويرن ،راندين ۽ مزي وارين پالهين جو بندوبست ڪيو ويو آهي.
 .2شاگردن کي ٻڌايو ته اڄ اسان اکرن ۽ آوازن بابت هڪ نئين راند ڪنداسين ۽ مزيدار ڪتاب پهڙههنهداسهيهن.
اهڙيَء ر اسين پاڻمرادو پڙهڻ سکنداسين.
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سرگرمي نمبر  .1آوازن جون رانديون
.1
.2
•
•

•

.3
.4
•

.5

Playing with Sounds

8
منٽ

شاگردن کي اڄ جي سبق الِء اکر ’ٿ‘ جو آواز ٻڌايو ،جيئن/ :ٿ/
شاگردن کي ٻڌايو ته:
ُ
اڄ جي سرگرميَء جو نالو آهي ’اونداهي ڪمري ۾ آواز ٻڌڻ‘.
ُ
شاگردن کي چئو ته ان سرگرميَء الِء پنهنجون اکيون بند ڪريو ۽ سوچيو ته توهان هڪ اونداهي ڪمري ۾
ويٺا آهيو جتي توهان ڪجهه ڏسي نه ٿا سگهو پر آواز ُٻڌي سگهو ٿا .توهان مختڪف لفظ ٻڌو ۽ سڃهاڻهو تهه
انهن لفظن ۾ اڄ جو سکيل آواز آهي يا نه؟
مان هڪ لفظ پالهائيندس ،توهان ان لفظ کي غور سان ٻڌو ۽ ٻڌايو ته ان ۾ اڄ وارو آواز آهي؟ جيڪڏهن
لفظ ۾ اهو آواز آهي ته پنهنجو هٿ مٿي ڪري اهو آواز ورجايو.
شاگردن کي مثار ڏئي سرگرمي سمجهايو.
تجويز ڪيل لفظن جي فهرست استعمار ڪندي سرگرمي ڪرايو .انفرادي ور تي ٻار کهان سهوار ڪهري
جواب وٺو.
تجويز ڪيل لفظن جي فهرست:
جهڙوڪ :مٿو ،ڦيٿو ،هٿ ،نٿ ،هٿيو ،پٿر ،کٿو وغيره
استاد اکر ’ٿ‘ جي وچين ۽ آخري شڪل جي مناسبت سان تجويز ڪيل لفظن جي فههرسهت کهان سهواِء بهه
لفظ استعمار ڪري سگهي ٿو .انهن لفظن ۾ وڌ ۾ وڌ اهڙا ناال شامهل ڪهريهو ،جهن کهي شهاگهرد سهڃهاڻهي
سگهن( .جيئن :ڪالس جي ٻارن جا ناال ،اسڪور جي استادن جا ناال ،شهر /پوٺ جو نالو وغيره)

سرگرمي نمبر  .2اکرن جي راند

Playing with Letters

8
منٽ

 .1هن سرگرمي جي مدد سان شاگرد شڪل ۽ آواز جو تعڪق سڃاڻي سگهندا.
 .2شاگردن کي چئو ته هو ’ٿ‘ جي شڪل نوٽ ڪن ۽ آڱر سان ان کي ميز يا ڊيسڪ تي لکڻ جي ڪوش ڪن.
 .3بصري لفظ (’ (Sight Wordsهي ،آهي‘ بورڊ تي ٿوري وٿيَء سان هن ريت لکو.
هي _________________ آهي.
•
َ
َ
َ
َ
 .4بورڊ تي لکيل بصري لفظن (’ (Sight Wordsهي ،آهي ۽ آهن‘ جي وچ ۾ ’ َمٿو ،هٿ ۽ نٿ‘ وارا تصويري فهڪهيه
ڪارڊ رکندي جمال ٺاهيو.

•

هيُء ________________ آهي( .هيُء َمٿو آهي).

•

هي _________________ آهي( .هي َه َ
ٿ آهن)

• هيَء ________________ سون جي آهي( .هيَء نَ َ
ٿ سون جي آهي(.
 . 5ٻنهي لفظن کي آڱر جي اشاري سان وڏي واڪي ۽ چٽو پڙهايو ۽ ٻارن کي چئو ته توهان جي پٺيان ورجائين.
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 .6هر لفظ جي هيٺان آڱر رکندي ٻارن کان جمال پڙهايو.
 .7شاگردن کي جمال روانيَء سان پڙهايو ۽ اصال پڻ ڪريو.
 .8هر ٻار کي الڳ الڳ اِهي جمال پڙهڻ الِء چئو .ان دوران تصويرن وارن مختڪف فڪي ڪارڊن کهي رکهو ۽
ٻارن کي همٿائيندا رهو ته شاباس! واهه واهه! توهان هينئر ته اِهي جمال پڙهيا آهن.
• هي مٿو آهي.
• هي َه َ
ٿ آهن.
 .9ٻارن کان پڇو ته پڻي ٻڌايو ته هن جمڪي ’هي مٿو آهي‘ ۾ ڪيترا لفظ آهن؟ ۽ هر لفظ تي آڱر رکي ٻڌايهو
ته جيئن ٻارن ۾ پڻپ جو تصور پيدا ٿئي.

سرگرمي نمبر  .3اچو ته تيزيَء سان پڙهون

Let’s Read Faster

5

ٹنم

 .1اکر ’ٿ‘ جي وڌ ۾ وڌ مشق ڪرايو.
 .2اکر ’ٿ‘ جي وچين ۽ آخري شڪڪين وارن فڪي ڪارڊن کي مالئي ڇڏيو .پهوِء شهاگهردن کهي چهئهو تهه ٻهن
گروپن ۾ ويهن .هڪ گرو اکر ’ٿ‘ جي وچين ۽ آخري شڪل وارا فڪي ڪارڊ جمع ڪري ۽ ٻيو گهرو
’ڀ‘ کانسواِء ٻين شڪڪين وارا لفظ پولي.
 .3اکر ’ٿ‘ کي وڏي واڪي چٽو ڪري پڙهو ۽ ٻارن کان به پڙهايو.

سرگرمي نمبر  .4اچو ته گڏجي پڙهون
.1
.2
.3
.4

.5

.6
.7
.8
•

Let’s Read Together

10

ٹنم

درجيوار ڪتاب ( :(Level Readerشاگردن کي ٻڌايو ته اڄ اهي پنهنجي پنهنهجهي گهرو ۾ ڪهتهاب پهڙههنهدا،
جنهن جو نالو ’بابا‘ آھي .انهن کي اهو به ٻڌايو ته هو ڏنل تصويرن هريعي اهو ڪتاب پڙهندا.
شاگردن جا گرو ٺاهيو ۽ هڪ هڪ ڪتاب سيني گروپن ۾ ورهايو.
شاگردن آڏو هڪ دفعو ’مثالي پڙهڻي‘ ڪري ڏيکاريو.
پوِء شاگردن کي ڪتاب ڏيکاريندي ٽائٽل ڪورَ /س َ
رورق تي ڇپيل ڪتاب جو نالو پڙههو ۽ شهاگهردن کهي چهئهو تهه
ورجائين .اهڙيَء ر شاگرد هر صفحو پڙهندا ۽ ورجائيندا .اهو خيار رکو ته شاگرد پنو صحيح انداز ۾ اٿالئين ٿا.
شاگردن کي ٻڌايو ته ،ڪتاب سڌو جهڪبو آهي ،جيئن پنو اٿالئڻ وارو پاسو کاٻي هٿ هرف ُههجهي .اسهتهاد،
شاگردن کي ٻڌائي ته ڪتاب جو َس َ
رورق اسان کي ڪتاب بابت ٻڌائي ٿو .پوِء عنوان ۾ موجود لهفهظهن جهي
هيٺان واري واري سان آڱر رکي انهن جي ترتيب سيکاري .شاگردن کهي ٻهڌايهو تهه ،اسهان ،سهنهڌي ڪهتهاب
ساڄي پاسي کان پڙهڻ شرو ڪندا آهيون .استاد ڪتاب ۾ پهرين ِس جي پهرئين لفظ تهي آڱهر رکهي ان
کي ساڄي کان کاٻي پاسي وٺي وڃي ۽ شاگردن کي ڪتاب تي ترتيب سان آڱر رکرائي مشق ڪرائي.
هاڻي انهن کي چئو ته پنهنجي پنهنجي گرو ۾ ڪتاب پڙهن ۽ پڙهڻ مهل ان لفظ تهي آڱهر رکهن .جهڏههن
هڪڙو ساٿي پڙهي ته ٻيا ان کي غور سان ٻڌن.
شاگردن کي وڌ ۾ وڌ اهو ڪتاب پڙهايو ۽ انھن جي چوڌاري چڪر لڳائي اها تسڪي ڪريو ته ههو ان لهفهظ
تي آڱر رکي رهيا آهن جيڪو پڙهي به رهيا آهن.
ڪتاب پڙهڻ کان پوِء ٻارن کان پڇو.
ڪتاب با با ۾ ڪهڙين ڪهڙين شين جو هڪر ڪيو ويو آهي؟
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پڄاڻي

2
منٽ

 .1هن سبق جي پڄاڻيَء تي ’ٿ‘ اکر بورڊ تي لکو ۽ شاگردن کان پڇو ته هن شڪل جو آواز ڪهڙو آهي؟
 .2ان شڪل تي آڱر رکندي چئن يا پنجن شاگردن کان ان آواز جو ورجاُء ڪرايو.

گهر ۾ پڙهو

Read at Home

 .1ٻارن کي چئو ته هو گهر وڃي اهڙين شين جا وڌ ۾ وڌ ناال وٺن جن ۾ ’ٿ‘ آواز جي وچين ۽ آخري شڪهل
هجي.

استادن الِء نوٽ

شاگردن کي همٿايو ته جيئن هو اهڙيون تصويرون گڏ ڪن ،جن ۾ سندن دلچسپي هجي .استهاد مهخهتهڪهف ٻهارن
جي جمع ڪيل سمورين تصويرن کي وچين ۽ آخري شڪل مطابق الڳ الڳ ڪرائيندو .جيڪي تصويرون اکر
’ٿ‘ جي آواز سان الپاپيل نه هجن انهن کي الڳ ڪري رکندو .ٻارن کي ڌيان ڏياريندو ۽ الپاپيل تصويرن کي
شاگردن کان پنهنجي نوٽ ُبڪ ۾ چنبڙائي اکرن جي آوازن جو آلبم ٺهرائيندو.
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اکر ’ت ۽ ٿ‘ جي آوازن جو مختڪف
شڪڪين سان الپاپو (ورجاُء)
ڪالس پهريون

ِسکيا جي حاصالت

سبق جي پڄاڻيَء تي شاگرد انهيَء الئق ٿيندا ته ُهو:
ڊي ڪوڊنگ ۽ رواني
• اکر ’ت ۽ ٿ‘ جي منڍ ،وچ ۽ آخر واري آواز کي لفظن ۾ سڃاڻي سگهندا
• اکر ’ت ۽ ٿ‘ جي آواز کي ُاچاري سگهندا
) (Decoding and Fluency

• اکر ’ت ۽ ٿ‘ جي آواز کي مختڪف شڪڪين سان مالئي سگهندا

نوٽ :ان مرحڪي تي اکر ’ت ۽ ٿ ‘ جو تعارف نه ڪرايو ويندو ۽ نه ئي نالو ٻڌايو
ويندو.
بصري لفظ ( (Sight Wordsهي ،آهي ،آهن ۽ جا کي صحيح ُاچار ۽ روانيَء سان پڙهي سگهندا.

ڇاپي تصور ((Print Concept
• شاگرد ’ڇاپي تصور‘ جي حوالي سان ڪتاب جي َس َ
رورق ،عنوان ،ليکڪ ۽ ُمصور بابت ڄاڻي سگهندا .اههو
به ڄاڻي سگهندا ته سنڌي ٻولي ساڄي کان کاٻي پاسي پڙهي /پڙهائي ويندي آهي .اهو خيار رکو ته هڪ ِس
پڙهڻ کان پوِء ٻيون ِسٽون به ساڄي کان کاٻي پاسي پڙهڻيون آهن.
گهربل وقت

 35منٽ

تدريسي سامان

•
•
•

•

درجيوار ڪتاب ( :(Levelled Readerالِء تجويز ڪيل ڪتاب ’بابا‘
سي نمبر  .1اکر ’ت ۽ ٿ‘جي آوازن وارين شين جا تصويري ۽ لفظي فڪي
جهڙوڪ :تارو ،تالو ،يڪتارو ،ڀت ،رت ،ٿنيو ،پٿر ،نٿ ،رٿ وغيره
ڪالس ۾ لڳل اکري قطار ((Letter Line
معني لفظن ( )Non Wordsجا فڪي ڪارڊ.
بي
ٰ
نوٽ :فڪي

ڪارڊ )(Flash Cards

ڪارڊن بدران اهي لفظ بورڊ تي به لکي سگهو ٿا.

تعارفي سرگرمي

2
منٽ

 .1شاگردن سان سالم دعا کان پوِء گهر الِء ڏنل ڪم بابت پڇو.
 .2شاگردن کي ٻڌايو ته اڄ آوازن ۽ اکرن بابت هڪ نئين راند ڪنداسين ۽ مزيدار ڪتاب پڙهنداسين.
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سرگرمي نمبر  .1آوازن جون رانديون
.1
•
•
•
•

.2
•
•
•
•

.3

شاگردن کي ٻڌايو ته:
اڄ اسان تصويرن واري سرگرمي ڪنداسين .جنهن جو نالو آهي ’تصوير کان نالي تائين‘
مان توهان کي هڪ تصوير ڏيکاريندس ۽ توهان کي ان جو نالو ٻڌائڻو آهي.
نالي کان پوِء ان نالي جو منڍ وارو آواز سڃاڻڻو آهي.
منڍ واري آواز سان شرو ٿيندڙ هڪ ٻيو نالو ٻڌائڻو آهي.
شاگردن کي هڪ مثار جي مدد سان هن سرگرميَء جون هدايتون سمجهايو.
هيَء تصوير ڏسو( .تارو /ٿالهي جو تصويري ڪارڊ ڏيکاريندي)
هن تصوير جو نالو ٻڌايو؟
هن تصوير جي نالي جي منڍ وارو آواز ڪهڙو آهي؟
هن نالي جي منڍ واري آواز سان شرو ٿيڻ وارو ڪو ٻيو نالو ٻڌايو (اهو نالو ڪنهن به شيِء ،جاِء ،جانهور
يا انسان جو ٿي سگهي ٿو).
ساپئي ريقي سان ’ت ۽ ٿ‘ جي مختڪف آوازن جون تصويرون ڏيکاريندي ،سرگرمي ڪهرايهو .ڪهوشه
ڪريو ته وڌ ۾ وڌ شاگردن کي موقعو مڪي سگهي.

سرگرمي نمبر  .2اکرن جي راند
.1
.2
.3
.4
.5

.6
.7

Playing with Sounds

8

ٹنم

Playing with Letters

8

ٹنم

اکر ’ت ۽ ٿ‘بورڊ تي لکو ،انهيَء اکر ڏي اشارو ڪريو ۽ آواز ٻڌايو ،جيئن/ :ت /۽ /ٿ/
شاگردن کي چئو ته هو توهان جي پٺيان ساپيو آواز ورجائين.
شاگردن کي ٻڌايو ته هن شڪل کي’ت ۽ ٿ‘ چئبو آهي.
استاد سالم اکر ’ت ۽ ٿ‘ کي اشارن /چاڪ سان بورڊ تي لکي ۽ ٻارن کي هوا ۾ /ڊيسڪ تي لکڻ الِء چئي.
ڪالس ۾ اکرن جي قطار ڏانهن اشارو ڪريو (اکرن جو چارٽ ٽنگيل هجي) ۽ شاگردن کي ٻڌايو ته هر اکر
جو پنهنجو آواز هوندو آهي ۽ ُاهي آواز جن جي اڄ توهان مشق ڪهئهي آههيُ ،اههي/ت /۽ /ٿ /آههن .اکهري
قطار ۾ اکر ’ت ۽ ٿ‘ ڏي اشارو ڪريو.
شاگردن کي ٻڌايو ته جيئن جيئن اسين اپتي وڌنداسين ،تيئن تيئن انهن اکرن جي آوازن کي سکنداسين.
بصري لفظ ) (Sight Wordsهي ،آهي ،آهن ۽ جا کي استعمار استاد شاگرد کان هيٺ ڏنل جمال پڙهايو:

•

هي ___________________ آهن( .هي تارا آهن).

•

هي ___________________ آهن( .هي تاال آهن).

•

هي ___________________ آهي( .هي ٿيڪهو آهي).
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• هي گاڏيَء جا ___________________ آهن( .هي گاڏيَء جا ڦيٿا آهن).
 .7هر ٻار کي الڳ الڳ اِهي جمال پڙهڻ الِء چئو .ان دوران تصويرن وارن مختڪف فهڪهيه ڪهارڊن کهي رکهو.
ٻارن کي همٿائيندا رهو ته شاباس ،واهه واهه! توهان هينئر اِهي جمال پڙهيا آهن.
 .8ٻارن کي چئو ،پڻي ٻڌايو ته هن جمڪي ۾ڪيترا لفظ آهن؟ ’هي تارا آهن‘’ ،هي ٿيڪهو آهي‘ ۽ هر لفهظ تهي
آڱر رکي ٻڌايو.
معني لفظ
’ * .9الف‘ کان ’ٿ‘ تائين پڙهيل اکرن /آوازن مان حرف عڪت (ا ،و ۽ ي) ڪم آڻيندي ،ٽه-اکري بي
ٰ
( )Non Wordsٺاهيو :جيئن ٽيجهه ،بڏو ،ٻخا وغيره
معني لفظن ( )Non Wordsجا فڪي ڪارڊ ٻارن کي ڏيکاريو ۽ پڙهڻ جي مشق ڪرايو.
* بي
ٰ
* ٻارن جا چار گرو ٺاهيو ۽ انهن ۾ ’الف‘ کان ’ٿ‘ تائين الفابي جا فڪهيه ڪهارڊ ورههايهو ۽ ههر ههڪ
معني لفظ ٺاهڻ الِء چئو.
گرو کي هڪ هڪ ٽه-اکري بي
ٰ

سرگرمي نمبر  .3اچو ته تيزيَء سان پڙهون

Let’s Read Faster

5

ٹنم

 .1اکر ’ت ۽ ٿ‘جو فڪي ڪارڊ ڏيکاريو ۽ ان سان گڏ آواز /ت /۽ /ٿ /جي مشق ڪرايو .وقت مطهابهق سهيهنهي
ٻارن کان الڳ الڳ ۽ وڌ ۾ وڌ مشق ڪرايو.
 .2اکر ’ت ۽ ٿ‘ جي آوازن وارن لفظن ۽ ٻين سيني آوازن وارن لفظن جي فڪي ڪارڊن کي مالئي شاگردن
کي چئو ته اکر ’ت ۽ ٿ‘ جي مختڪف شڪڪين ۽ آوازن وارين تصويرن کي پوليو( .هڪڙي ننڍڙي گهرو
جي سرگرميَء الِء توهان کي اوترن ئي فڪي ڪارڊن جي سيٽن جي ضرورت پونهدي ،جهيهتهرا شهاگهردن جها
گرو هوندا ).يا تصويرن جا ڪارڊ ڏيکاريندي سڄي ڪالس کي سرگرمي ڪرايوُ .انهن کان پڇو ته اهڙيهن
تصويرن جا ناال ٻڌايو ،جن جي ُمنڍ ،وچ يا آخر ۾ ’ت ۽ ٿ‘ جا آواز ههجهن .جهڏههن اههڙو آواز ُٻهڌن تهه ههو
پنهنجو هٿ مٿي کڻن.
 .3اکر’ت ۽ ٿ‘ کي وڏي واڪي چٽو ڪري پڙهو ۽ ٻارن کان به پڙهايو.

سرگرمي نمبر  .4اچو ته گڏجي پڙهون
.1
.2
.3
.4

.5

.6
.7
•

Let’s Read Together

10

ٹنم

درجيوار ڪتاب ( :(Level Readerشاگردن کي ٻڌايو ته اڄ اهي پنهنجي پنهنجي گرو ۾ ڪتاب پڙهندا جنهن
جو نالو ’بابا‘ آھي انهن کي اهو به ٻڌايو ته هو ڏنل تصويرن هريعي اهو ڪتاب پڙهندا.
شاگردن جا گرو ٺاهيو ۽ هڪ هڪ ڪتاب سيني گروپن ۾ ورهايو.
شاگردن آڏو هڪ دفعو ’مثالي پڙهڻي‘ ڪري ڏيکاريو.
شاگردن کي ڪتاب ڏيکاريندي ٽائٽل ڪورَ /س َ
رورق تي ڇپيل ڪتاب جو نالو پڙهو ۽ شاگردن کي چهئهو تهه
ورجائين .اهڙيَء ر شاگرد هر صفحو پڙهندا ۽ ورجائيندا .اهو خيار رکو ته شاگرد پنو صهحهيهح انهداز ۾
اٿالئين ٿا.
هاڻي انهن کي چئو ته پنهنجي پنهنجي گرو ۾ ڪتاب پڙهن ۽ پڙهڻ مهل ان لفظ تي آڱر رکن ۽ جهڏههن
هڪڙو ساٿي پڙهي ته ٻيا ان کي غور سان ٻڌن.
شاگردن کي وڌ ۾ وڌ اهو ڪتاب پڙهايو ۽ انهن جي چوڌاري چڪر لڳائي اها تسڪي ڪريو ته ههو ان لهفهظ
تي آڱر رکي رهيا آهن جيڪو پڙهي به رهيا آهن.
ڪتاب جي پڙهڻ کان پوِء شاگردن کان پڇو ته:
ڪتاب جي آخري صفحي تي لکيل پالهه باقي صفحن کان ڪيئن مختڪف آهي؟
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پڄاڻي:

2
منٽ

 .1سبق جي پڄاڻيَء تي اکر ’ت ۽ ٿ‘ بورڊ تي لکو ۽ شاگردن کان پڇو ته:
• هن شڪل جو آواز ڪهڙو آهي؟
• هن شڪل جي هيٺان آڱر رکندي چئن پنجن ٻارن کان هڪ هڪ ڪري آواز چورايو.
 .2شاگردن کي چئو ته هن اکر جي آواز /ت /۽ /ٿ /سان شرو ٿيندڙ لفظ ٻڌايو.

گهر ۾ پڙهو

Read at Home

 .1شاگردن کي هدايت ڪريو ته هو پنهنجن ساٿين يا گهرڀاتين جي مدد سان ’ت ۽ ٿ‘ جي مختهڪهف شهڪهڪهيهن
وارا ڪي به پنج لفظ پولي اچن.
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اکر ’ٽ‘ جو آواز ،شروعاتي ۽ سالم شڪل

سبق نمبر

11
ڪالس پهريون

ِسکيا جي حاصالت

سبق جي پڄاڻيَء تي شاگرد انهيَء الئق ٿيندا ته ُهو:
ڊي ڪوڊنگ ۽ رواني )(Decoding and Fluency
• اکر ’ٽ‘ جي ُمنڍ واري آواز کي لفظن ۾ سڃاڻي سگهندا
• اکر ’ٽ‘ جي آواز کي ُاچاري سگهندا
• اکر ’ٽ‘ جي آواز کي شروعاتي ۽ سالم شڪل سان مالئي سگهندا
نوٽ :ان مرحڪي تي اکر ’ٽ‘ جو تعارف نه ڪرايو ويندو ۽ نه نالو ٻڌايو ويندو.
اکر ’ٽ‘ جو آواز  /ٽ  /يعني زبر وارو آواز ُاچاريو ويندو.

بصري لفظ ) (Sight Wordsهي ،آهي ،آهن ،جي جا ۽ جو کي صحيح ُاچار ۽ روانيَء سان پڙهي سگهندا.
ڇاپي تصور )(Print Concept
َ
ُ
• شاگرد ’ڇاپي تصور‘ جي حوالي سان ڪتاب جي س َ
رورق ،عنوان ،ليکڪ ۽ مصور بابت ڄاڻي سگهندا .اهو بهه
ڄاڻي سگهندا ته سنڌي ٻولي ساڄي کان کاٻي پاسي پڙهي /پڙهائي ويندي آهي .اهو خهيهار رکهو تهه ههڪ ِسه
پڙهڻ کان پوِء ٻيون ِسٽون به ساڄي کان کاٻي پاسي پڙهڻيون آهن.
گهربل وقت

 35منٽ

تدريسي سامان
• وڏي واڪي پڙهڻ ) (Read Aloudالِء تجويز ڪيل ڪتاب ’ڪير ٽپيو‘
• سي نمبر  .1اکر’ٽ‘ جي شروعاتي ۽ سالم شڪل سان ٺهندڙ لفظن جا تصويري ۽ لهفهظهي فهڪهيه ڪهارڊ
)(Flash Cards
جهڙوڪ :ٽڪري ،ٽماٽا ،ٽاري ،ٽرڪ ،وٽو ،الٽ ،وٽ وغيره
• سي نمبر ’ .2ٽ‘ کانسواِء ٻين آوازن سان ٺهندڙ لفظن جا تصويري ۽ لفظي فڪي ڪارڊ ).(Flash Cards
جيئن :ٻڪري ،ڀت ،تارو ،رات وغيره
نوٽ :فڪي

ڪارڊن بدران اهي لفظ بورڊ تي به لکي سگهو ٿا.

تعارفي سرگرمي

2
منٽ

 .1شاگردن سان دعا سالم کان پوِء ڏنل گهر جي ڪم بابت ُپڇو ۽ کين ٻڌايو ته ،اڄ اسان پڙهڻ سهان الپهاپهيهل
مختڪف سرگرميون ڪنداسين .جهڙوڪ :راند روند ڪهنهداسهيهن ۽ آکهاڻهي ٻهڌنهداسهيهن .اههڙيَء هر اسهان
پاڻمرادو پڙهڻ سکنداسين.
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سرگرمي نمبر  .1اچو ته آکاڻي ٻڌون

Story Time

10
من

 1هن هفتي جي آکاڻي ’ڪير ٽپيو‘ جو تعارف ڪرايو .وڏي واڪي پڙهڻ جا ُنڪتا هههن ۾ رکهنهدي شهاگهردن
آڏو درسي مواد جي عنوان ،ڪتاب جي َس َ
رورق ،ليکڪ ۽ تصويرن تي روشني وجهو.
 2شاگردن کي ٻڌايو ته ڪتاب جو نالو يا آکاڻيَء جو عنوان َس َ
رورق جي مٿان لهکهيهل ههونهدو آههي .بهورڊ تهي
ليڪ ڏئي ُان مٿان عنوان لکو .شاگردن کي ٻڌايو ته ،اسان ،سنڌي ڪتاب ساڄهي پهاسهي کهان پهڙههڻ شهرو
ڪندا آهيون ۽ کاٻي پاسي ويندا آهيون.
 3شاگردن کي همٿايو ته هو ڪتاب جي تصويرن ۽ درسي مواد جي عنوان تي پالهائيهن .انهههن کهان پهڇهو تهه
ڪتاب  /آکاڻي ’ڪير ٽپيو‘ ڇا بابت آهي؟ انهن کان ٻه يا ٽي جواب حاصل ڪريو .پنو اٿالئيندي چئو ،اچهو
ته پنو اٿاليون ۽ ڏسون ته اپتي آکاڻيَء ۾ ڇا آهي؟ پوِء وڏي واڪهي پهڙههڻ شهرو ڪهريهو ۽ خهاص خهاص
جڳهن تي بيهي شاگردن کان سوار ڪريو ،انهن کي سوالن جا جواب ڏيڻ ۾ همٿايو ۽ مدد ڪريو .جهيهتهرو
ٿي سگهي وڌ ۾ وڌ جواب وٺو.
نوٽ :شاگردن کي هن مرحڪي تي درست ڪرڻ جي ڪوش

سرگرمي نمبر  .2آوازن جون رانديون
.1
.2
•
•

•

.3
.4

.5

نه ڪريو.

Playing with Sounds

8
من

شاگردن کي اڄ جي سبق الِء اکر ’ٽ‘ جو آواز ٻڌايو ،جيئن/ :ٽ/
شاگردن کي ٻڌايو ته
اڄ جي سرگرميَء جو نالو آهي ’اونداهي ڪمري ۾ آواز ُٻڌڻ‘.
شاگردن کي چئو ته ان سرگرميَء الِء پنهنجون اکيون بند ڪريو ۽ سوچيو ته توهان هڪ ُاونداهي ڪمري ۾
ويٺا آهيو جتي توهان ڪجهه ڏسي نه ٿا سگهو پر آواز ُٻڌي سهگهههو ٿها .تهوههان مهخهتهڪهف لهفهظ ٻهڌنهدئهو ۽
سڃاڻندئو ته انهن لفظن ۾ اڄ جو سکيل آواز آهي يا نه؟
مان هڪ لفظ پالهائيندس ،توهان ان لفظ کي غور سان ٻڌو ۽ ٻڌايو ته ان ۾ اڄ وارو آواز آهي؟ جيڪڏهن
لفظ ۾ اهو آواز آهي ته پنهنجو هٿ مٿي ڪري اهو آواز ورجايو.
شاگردن کي مثار ڏئي سرگرمي سمجهايو.
تجويز ڪيل لفظن جي فهرست استعمار ڪندي سرگرمي ڪرايو .انفرادي ور تي ٻار کهان سهوار ڪهري
جواب وٺو۽ ٻارن کي چئو ته انهن لفظن جي هر هڪ آواز کي پڻ ورجائين.
• تجويز ڪيل لفظن جي فهرست:
جهڙوڪ :ٽڪري ،ٽماٽا ،ٽاري ،ٽرڪ ،الٽ ،پاٽ وغيره
استاد اکر ’ٽ‘ جي آواز سان شرو ٿيندڙ لفظن جي مناسبت سان تجويز ڪيل لفظن جي فهرست کانسهواِء
به لفظ استعمار ڪري سگهي ٿو .انهن لفظن ۾ وڌ ۾ وڌ اهڙا ناال شامل ڪريو ،جن کهي شهاگهرد سهڃهاڻهي
سگهن( .جيئن :ڪالس جي ٻارن جا ناال ،اسڪور جي استادن جا ناال ،شهر /پوٺ جو نالو وغيره)

سرگرمي نمبر  .3اکرن جي راند

Playing with Letters

 .1اکر ’ٽ‘ بورڊ تي لکو ،انهيَء اکر ڏي اشارو ڪريو ۽ آواز ٻڌايو ،جيئن / :ٽ /
 .2شاگردن کي چئو ته ُاهي توهان جي پٺيان ساپيو آواز ورجائين.
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 .3شاگردن کي ٻڌايو ته اکر جي هن شڪل کي’ٽ‘ چئبو آهي.
 .4استاد سالم اکر ’ٽ‘ کي اشارن /چاڪ سان بورڊ تي لکي ۽ ٻارن کي هوا ۾ /ڊيسڪ تي لکڻ الِء چئي.
 .5ڪالس ۾ اکري قطار ڏانهن اشارو ڪريو (اکرن جو چارٽ ٽنگيل هجي) ۽ شاگردن کي ٻڌايو ته هر اکر جو
پنهنجو آواز هوندو آهي ۽ اهو آواز جنهن جي اڄ توهان مشق ڪئي آهيُ ،اهو /ٽ /آهي .اکري قطار ۾ اکر
’ٽ‘ ڏي اشارو ڪريو.
 .6شاگردن کي ٻڌايو ته جيئن جيئن اسين اپتي وڌنداسين ،تيئن تيئن انهن اکرن جي آوازن کي سکنداسين.
 .7بصري لفظ ) (Sight Wordsهِي ،آهي ،آهن ،جي ،جا ۽ جو
 .8هيٺ ڏنل ٻه لفظ بورڊ تي ٿوري وٿيَء سان هن ريت لکو:
• هي ___________________ آهي.
 .9ٻه ڀيرا انهن لفظن کي جهڪي جهڪي پڙهو.
 .10هاڻي انهن ٻنهي لفظن جي وچ ۾ ’ٽاري‘ وارو فڪي ڪارڊ رکو:

• هيَء وڻ جي ___________________ آهي( .هيَء وڻ جي ٽاري آهي)
 .11جمڪي جي لفظن ۽ تصوير ڏي اشارو ڪندي پڙهو:
• جيئن :هيَء وڻ جي _____________________ آهن( .هيَء وڻ جي ٽاري آهي).
 .12هاڻي انهن ٻنهي لفظن جي وچ ۾ ’ٽماٽا‘ وارو فڪي ڪارڊ رکو.
• هي ___________________ آهن( .هي ٽماٽا آهن).
 .13هاڻي انهن ٻنهي لفظن جي وچ ۾ ’ٽرڪ‘ وارو فڪي

ڪارڊ رکو.

• هيَء ___________________ آهي( .هيَء ٽرڪ آهي).
 .14جمڪي جي لفظن ۽ تصوير ڏي اشارو ڪندي پڙهو
 .15هر ٻار کي الڳ الڳ اِهي جمال پڙهڻ الِء چئو .ان دوران تصويرن وارن مختڪف فڪي ڪارڊن کهي رکهو ۽
ٻارن کي همٿائيندا رهو ته شاباس! واهه واهه! توهان هينئر ته اِهي جمال پڙهيا آهن.
 .16ٻارن کان پڇو ،پڻي ٻڌايو ته هن جمڪي ۾ڪيترا لفظ آهن ’هيَء وڻ جي ٽاري آهي‘ ۽ هر لفظ تي آڱر رکي
ٻڌايو ته جيئن ٻارن ۾ پڻپ جو تصور پيدا ٿئي.

سرگرمي نمبر  .4اچو ته تيزي سان پڙهون

Let’s Read Faster

5

ٹنم

 .1اکر ’ٽ‘ جو فڪي ڪارڊ ڏيکاريو ۽ ان سان گڏ آواز /ٽ /جي مشق ڪرايو .وقت مطابهق سهيهنهي ٻهارن کهان
الڳ الڳ ۽ وڌ ۾ وڌ مشق ڪرايو.
 .2اکر ’ٽ‘ سان شرو ٿيندڙ لفظن ۽ ٻين سيني آوازن وارن لفظن جي فڪي ڪارڊن کي مالئي ڇهڏيهو .پهوِء
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شاگردن کي چئو ته اکر ’ٽ‘ جي شروعاتي آواز وارين تصويرن کي پوليو( .نوٽ :ههڪهڙي نهنهڍڙي گهرو
جي سرگرميَء الِء توهان کي اوترن ئي فڪي ڪارڊن جي سيٽن جي ضرورت پونهدي ،جهيهتهرا شهاگهردن جها
گرو هوندا ).يا تصويرن جا ڪارڊ ڏيکاريندي سموري ڪالس کي سرگرمي ڪهرايهوُ .انهههن کهان پهڇهو تهه
اهڙين تصويرن جا ناال ٻڌايو ،جن جي شرو ۾ اکر ’ٽ‘ جو آواز هجي .جڏهن اهڙو آواز ُٻڌو ته پنهنجو هٿ
مٿي کڻو.
 .3اکر’ٽ‘ کي وڏي واڪي چٽو ڪري پڙهو ۽ ٻارن کان به پڙهايو.

پڄاڻي
•

2
منٽ

سبق جي پڄاڻيَء تي واري واري سان بورڊ تي تصويري فڪي ڪارڊ لڳائيندا وڃو ۽ مختڪف شاگردن کهان
انفرادي ور تي هر تصوير جو شرو وارو آواز معڪوم ڪريو .پوِء شاگرد واري واري سان انهن اکرن جو
آواز ٻڌائين ۽ انهن کي چئو ته بورڊ تي انهن آوازن جي اکري شڪڪين (عالمتن) جي سڃاڻپ ڪن.

گهر ۾ پڙهو

Read at Home

 .1شاگردن کي هدايت ڪريو ته هو:
پنهنجن ساٿين يا گهرڀاتين جي مدد سان اکر ’ٽ‘ جي شروعاتي ۽ سالم شڪل وارا لفظ پولي اچن.
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سبق نمبر

11
ڪالس پهريون

ِسکيا جي حاصالت

سبق جي پڄاڻيَء تي شاگرد انهيَء الئق ٿيندا ته ُهو:
ڊي ڪوڊنگ ۽ رواني
• اکر ’ٽ‘ جي آواز کي لفظن جي وچين ۽ آخري شڪل ۾ سڃاڻي سگهندا
• اکر ’ٽ‘ جي آواز کي ُاچاري سگهندا
• اکر ’ٽ‘ جي آواز کي لفظن جي وچين ۽ آخري شڪل سان مالئي سگهندا
)(Decoding and Fluency

نوٽ :انهي مرحڪي تي اکر ’ٽ‘ جو نه ئي تعارف ڪرايو ويندو نه ئي نالو ٻڌايو ويندو.
اکر ’ٽ‘ جو آواز /ٽ /يعني زبر وارو آواز ُاچاريو ويندو.
بصري لفظ ( (Sight Wordsهي ،آهي ،آهن ،جي ،جا ۽ جو کي صحيح ُاچار ۽ روانيَء سان پڙهي سگهندا.

ڇاپي تصور ((Print Concept
• شاگرد ’ڇاپي تصور‘ جي حوالي سان ڪتاب جي َس َ
رورق ،عنوان ،ليکڪ ۽ ُمصور بابت ڄاڻي سگهندا .اهو بهه
ڄاڻي سگهندا ته سنڌي ٻولي ساڄي کان کاٻي پاسي پڙهي /پڙهائي ويندي آهي .اهو خهيهار رکهو تهه ههڪ ِسه
پڙهڻ کان پوِء ٻيون ِسٽون به ساڄي کان کاٻي پاسي پڙهڻيون آهن.
گهربل وقت

 35منٽ

تدريسي سامان

• درجيوار ڪتاب ( :(Levelled Readerالِء تجويز ڪيل ڪتاب ’بابا‘
• سي نمبر  .1اکر’ت‘ جي وچين ۽ آخري شڪل سان ٺهندڙ لفظن جا تصويري ۽ لفظي فڪي ڪارڊ ((Flash Cards
جهڙوڪَ :مٽرَ ،پٽڪوَ ،بٽڻَ ،ک َ ،م ُ وغيره
• سي نمبر ’ .2ٽ‘ کانسواِء ٻين آوازن سان ٺهندڙ لفظن جا تصويري ۽ لفظي جا فڪي ڪارڊ ).(Flash Cards
جهڙوڪ :گابا ،مٺائي ،ڪيڪو وغيره
نوٽ :فڪي

ڪارڊن بدران اهي لفظ بورڊ تي به لکي سگهو ٿا.

تعارفي سرگرمي

2
منٽ

 .1شاگردن سان سالم دعا کان پوِء ڏنل گهر جي ڪم بابت ُپڇو ۽ کين ٻڌايو ته اوهان جي پڙهڻ کي دلهچهسهپ
بنائڻ الِء تصويرن ،راندين ۽ مزي وارين پالهين جو بندوبست ڪيو ويو آهي.
 .2شاگردن کي ٻڌايو ته اڄ اسان اکرن ۽ آوازن بابت هڪ نئين راند ڪنداسين ۽ مزيدار ڪتاب پهڙههنهداسهيهن.
اهڙيَء ر اسان پاڻمرادو پڙهڻ سکنداسين.
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سرگرمي نمبر  .1آوازن جون رانديون
.1
.2

.3
.4
•

.5

Playing with Sounds

8
منٽ

شاگردن کي اڄ جي سبق الِء اکر ’ٽ‘ جو آواز ٻڌايو ،جيئن/ :ٽ/
شاگردن کي ٻڌايو ته:
ُ
اڄ جي سرگرميَء جو نالو آهي ’اونداهي ڪمري ۾ آواز ٻڌڻ‘.
(الف)
شاگردن کي چئو ته ان سرگرميَء الِء پنهنجون اکيهون بهنهد ڪهريهو ۽ سهوچهيهو تهه تهوههان ههڪ
(ب)
ُ
اونداهي ڪمري ۾ ويٺا آهيو جتي توهان ڪجهه ڏسي نه ٿا سگهو پر آواز ُٻڌي سگهو ٿا .توهان
مختڪف لفظ ٻڌو ۽ سڃاڻو ته انهن لفظن ۾ اڄ جو سکيل آواز آهي يا نه؟
مان هڪ لفظ پالهائيندس ،توهان ان لفظ کي غور سان ٻهڌو ۽ ٻهڌايهو تهه ان ۾ اڄ وارو آواز
(ج)
آهي؟ جيڪڏهن لفظ ۾ اهو آواز آهي ته پنهنجو هٿ مٿي ڪري اهو آواز ورجايو.
شاگردن کي مثار ڏئي سرگرمي سمجهايو.
تجويز ڪيل لفظن جي فهرست استعمار ڪندي سرگرمي ڪرايو .انفرادي ور تي ٻار کهان سهوار ڪهري
جواب وٺو.
تجويز ڪيل لفظن جي فهرست:
جهڙوڪ :مٽر ،پٽڪو ،ک  ،بٽڻ ،م ُ وغيره
استاد اکر ’ٽ‘ جي وچين ۽ آخري شڪل جي مناسبت سان تجويز ڪيل لفظن جي فهرست کانسواِء به لفظ
استعمار ڪري سگهي ٿو .انهن لفظن ۾ وڌ ۾ وڌ اهڙا ناال شامل ڪريو ،جن کي شاگرد سهڃهاڻهي سهگهههن.
(جيئن :ڪالس جي ٻارن جا ناال ،اسڪور جي استادن جا ناال ،شهر /پوٺ جو نالو وغيره)

سرگرمي نمبر  .2اکرن جي راند

Playing with Letters

8
منٽ

 .1هن سرگرمي جي مدد سان شاگرد شڪل ۽ آواز جو تعڪق سڃاڻي سگهندا.
 .2شاگردن کي چئو ته هو ’ٽ‘ جي شڪل نوٽ ڪن ۽ آڱر سان انهن کي ميز يا ڊيسهڪ تهي لهکهڻ جهي ڪهوشه
ڪن.
 .3بصري لفظ (’ (Sight Wordsهي ،آهي‘ بورڊ تي ٿوري وٿيَء سان هن ريت لکو.
هي _________________ آهي.
•
 .4بورڊ تي لکيل بصري لفظن (’ (Sight Wordsهي ۽ آهي‘ جي وچ ۾ ’ َپٽڪو ،مٽر ۽ که ‘ وارا تصهويهري فهڪهيه
ڪارڊ رکندي جمال ٺاهيو.

•

هيُء _________________ آهي( .هيُء َپٽڪو آهي).

•

هي _________________ آهي( .هي َم َٽر آهن).

•

هيَء _________________ آهي( .هيَء َک َ آهي(.
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 .5ٻنهي لفظن کي آڱر جي اشاري سان وڏي واڪي ۽ چٽو پڙهايو ۽ ٻارن کي چئو ته توهان جي پٺيان ورجائين.
 .6هر لفظ جي هيٺان آڱر رکندي ٻارن کان جمال چورايو.
 .7شاگردن کي جمال روانيَء سان پڙهايو ۽ اصال پڻ ڪريو.
 .8هر ٻار کي الڳ الڳ اِهي جمال پڙهڻ الِء چئو .ان دوران تصويرن وارن مختڪف فڪي ڪارڊن کهي رکهو ۽
ٻارن کي همٿائيندا رهو ته شاباس! واهه واهه! توهان هينئر ته اِهي جمال پڙهيا آهن.
• هيُء َپٽڪو آهي.
• هي َم َٽر آهن.
 .9ٻارن کان پڇو ،پڻي ٻڌايو ته هن جمڪي ۾ڪيترا لفظ آهن ’هي َپٽڪو آهي‘ ۽ هر لفظ تي آڱر رکي ٻڌايو ته
جيئن ٻارن ۾ پڻپ جو تصور پيدا ٿئي.

سرگرمي نمبر  .3اچو ته تيزي سان پڙهون

Let’s Read Faster

5

ٹنم

 .1اکر ’ٽ‘ جي وڌ ۾ وڌ مشق ڪرايو.
 .2اکر ’ٽ‘ جي وچين ۽ آخري شڪڪين وارن ۽ ٻين آوازن وارن فڪي ڪارڊن کي مالئي ڇڏيو .پوِء شهاگهردن
کي چئو ته ٻن گروپن ۾ ويهن .هڪ گرو اکر ’ٽ‘ جي وچين ۽ آخهري شهڪهل وارا فهڪهيه ڪهارڊ جهمهع
ڪري ۽ ٻيو گرو ’ٽ‘ کانسواِء ٻين شڪڪين وارا لفظ پولي.
 .3اکر ’ٽ‘ کي وڏي واڪي چٽو ڪري پڙهو ۽ ٻارن کان به پڙهايو.

.1
.2
.3
.4
.5

.6
.7
.8
.9

سرگرمي نمبر  .4اچو ته گڏجي پڙهون

Let’s Read Together

10

ٹنم

درجيوار ڪتاب ( :(Level Readerشاگردن کي ٻڌايو ته اڄ اهي پنهنجي پنهنهجهي گهرو ۾ ڪهتهاب پهڙههنهدا،
جنهن جو نالو ’بابا‘ آھي .انهن کي اهو به ٻڌايو ته هو ڏنل تصويرن هريعي اهو ڪتاب پڙهندا.
شاگردن جا گرو ٺاهيو ۽ هڪ هڪ ڪتاب سيني گروپن ۾ ورهايو.
شاگردن آڏو هڪ دفعو ’مثالي پڙهڻي‘ ڪري ڏيکاريو.
پوِء شاگردن کي ڪتاب ڏيکاريندي ٽائٽل ڪورَ /س َ
رورق تي ڇپيل ڪتاب جو نالو پڙههو ۽ شهاگهردن کهي چهئهو تهه
ورجائين .اهڙيَء ر شاگرد هر صفحو پڙهندا ۽ ورجائيندا .اهو خيار رکو ته شاگرد پنو صحيح انداز ۾ اٿالئين ٿا.
شاگردن کي ٻڌايو ته ،ڪتاب سڌو جهڪبو آهي ،جيئن پنو اٿالئڻ وارو پاسو کاٻي هٿ هرف ُههجهي .اسهتهاد،
شاگردن کي ٻڌائي ته ڪتاب جو َس َ
رورق اسان کي ڪتاب بابت ٻڌائي ٿو .پوِء عنوان ۾ موجود لهفهظهن جهي
هيٺان واري واري سان آڱر رکي انهن جي ترتيب سيکاري .شاگردن کهي ٻهڌايهو تهه ،اسهان ،سهنهڌي ڪهتهاب
ساڄي پاسي کان پڙهڻ شرو ڪندا آهيون .استاد ڪتاب ۾ پهرين ِس جي پهرئين لفظ تهي آڱهر رکهي ان
کي ساڄي کان کاٻي پاسي وٺي وڃي ۽ شاگردن کي ڪتاب تي ترتيب سان آڱر رکرائي مشق ڪرائي.
هاڻي انهن کي چئو ته پنهنجي پنهنجي گرو ۾ ڪتاب پڙهن ۽ پڙهڻ مهل ان لفظ تهي آڱهر رکهن .جهڏههن
هڪڙو ساٿي پڙهي ته ٻيا ان کي غور سان ٻڌن.
شاگردن کي وڌ ۾ وڌ اهو ڪتاب پڙهايو ۽ انھن جي چوڌاري چڪر لڳائي اها تسڪي ڪريو ته ههو ان لهفهظ
تي آڱر رکي رهيا آهن جيڪو پڙهي به رهيا آهن.
ڪتاب پڙهڻ کان پوِء ٻارن کان پڇو:
ڪتاب جي آخري صفحي تي لکيل پالهه باقي صفحن کان ڪيئن مختڪف آهي؟
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پڄاڻي

2
منٽ

 .1هن سبق جي پڄاڻيَء تي ’ٽ‘ اکر بورڊ تي لکو ۽ شاگردن کان پڇو ته هن شڪل جو آواز ڪهڙو آهي؟
 .2ان شڪل تي آڱر رکندي چئن يا پنجن شاگردن کان ان آواز جو ورجاُء ڪرايو.

گهر ۾ پڙهو

Read at Home

 .1ٻارن کي چئو ته هو گهر وڃي اهڙين شين جا وڌ ۾ وڌ ناال وٺن جن ۾ ’ٽ‘ جو آواز جهي وچهيهن ۽ آخهري
شڪل هجي.

استادن ال نوٽ

شاگردن کي همٿايو ته جيئن هو اهڙيون تصويرون گڏ ڪن ،جن ۾ سندن دلچسپي هجي .استهاد مهخهتهڪهف ٻهارن
جي جمع ڪيل سمورين تصويرن کي وچين ۽ آخري شڪل مطابق الڳ الڳ ڪرائيندو .جيڪي تصويرون اکر
’ٽ‘ جي آواز سان الپاپيل نه هجن انهن کي الڳ ڪري رکندو .ٻارن کي ڌيان ڏياريندو ۽ الپاپيل تصويرن کي
شاگردن کان پنهنجي نوٽ ُبڪ ۾ چنبڙائي اکرن جي آوازن جو آلبم ٺهرائيندو.
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اکر ’ٺ‘ جو آواز ،شروعاتي ۽
سالم شڪل
ڪالس پهريون

ِسکيا جي حاصالت

سبق جي پڄاڻيَء تي شاگرد انهيَء الئق ٿيندا ته ُهو:
ڊي ڪوڊنگ ۽ رواني )(Decoding and Fluency
• اکر ’ٺ‘ جي ُمنڍ واري آواز کي لفظن ۾ سڃاڻي سگهندا
• اکر ’ٺ‘ جي آواز کي ُاچاري سگهندا
• اکر ’ٺ‘ جي آواز کي لفظن ۾ شروعاتي ۽ سالم شڪل سان مالئي سگهندا
نوٽ :ان مرحڪي تي اکر ’ٺ‘ جو تعارف نه ڪرايو ويندو ۽ نه ئي نالو ٻڌايو ويندو.
اکر ’ٺ‘ جو آواز  /ٺ  /يعني زبر وارو آواز ُاچاريو ويندو.

بصري لفظ ) (Sight Wordsهي ،آهي ،آهن ،جي جا ۽ جو کي صحيح ُاچار ۽ روانيَء سان پڙهي سگهندا.
ڇاپي تصور )(Print Concept
شاگرد ’ڇاپي تصور‘ جي حوالي سان ڪتاب جي َس َ
رورق ،عنوان ،ليکڪ ۽ ُمصور بابت ڄهاڻهي سهگهههنهدا .اههو بهه
ڄاڻي سگهندا ته سنڌي ٻولي ساڄي کان کاٻي پاسي پڙهي /پڙهائي ويندي آهي .اهو خيار رکو ته هڪ ِسه پهڙههڻ
کان پوِء ٻيون ِسٽون به ساڄي کان کاٻي پاسي پڙهڻيون آهن.
گهربل وقت

 35منٽ

تدريسي سامان
• وڏي واڪي پڙهڻ ) (Read Aloudالِء تجويز ڪيل ڪتاب ’ڪير ٽپيو‘
• سي نمبر  .1اکر’ٺ‘ جي شروعاتي ۽ سالم شڪل سان ٺهندڙ لفظن جا تصويري ۽ لهفهظهي فهڪهيه
)(Flash Cards

ُ
ڪاٺُ ،ا ُٺ وغيره
جهڙوڪ :ٺپو ،ٺونٺ ،ٺپڻي،
• سي نمبر ’ .2ٺ‘ کانسواِء ٻين آوازن سان ٺهندڙ لفظن جا تصويري ۽ لفظي فڪي
جهڙوڪ :م ُ  ،ڪتاب ،ڪرسي ،ميز وغيره
نوٽ :فڪي

ڪارڊ

ڪهارڊ

).(Flash Cards

ڪارڊن بدران اهي لفظ بورڊ تي به لکي سگهو ٿا.

تعارفي سرگرمي

2
منٽ

 .1شاگردن سان دعا سالم کان پوِء ڏنل گهر جي ڪم بابت ُپڇو ۽ کين ٻڌايو ته ،اڄ اسان پڙهڻ سهان الپهاپهيهل
مختڪف سرگرميون ڪنداسين .جهڙوڪ :راند روند ڪهنهداسهيهن ۽ آکهاڻهي ٻهڌنهداسهيهن .اههڙيَء هر اسهان
پاڻمرادو پڙهڻ سکنداسين.
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سرگرمي نمبر  .1اچو ته آکاڻي ٻڌون

Story Time

10
من

 1هن هفتي جي آکاڻي ’ڪير ٽپيو‘ جو تعارف ڪرايو .وڏي واڪي پڙهڻ جا ُنڪتا هههن ۾ رکهنهدي شهاگهردن
آڏو درسي مواد جي عنوان ،ڪتاب جي َس َ
رورق ،ليکڪ ۽ تصويرن تي روشني وجهو.
 2شاگردن کي ٻڌايو ته ڪتاب جو نالو يا آکاڻيَء جو عنوان َس َ
رورق جي مٿان لهکهيهل ههونهدو آههي .بهورڊ تهي
ليڪ ڏئي ُان مٿان عنوان لکو .شاگردن کي ٻڌايو ته ،اسان ،سنڌي ڪتاب ساڄهي پهاسهي کهان پهڙههڻ شهرو
ڪندا آهيون ۽ کاٻي پاسي ويندا آهيون.
 3شاگردن کي همٿايو ته هو ڪتاب جي تصويرن ۽ درسي مواد جي عنوان تي پالهائيهن .انهههن کهان پهڇهو تهه
ڪتاب  /آکاڻي ’ڪير ٽپيو‘ ڇا بابت آهي؟ انهن کان ٻه يا ٽي جواب حاصل ڪريو .پنو اٿالئيندي چئو ،اچهو
ته پنو اٿاليون ۽ ڏسون ته اپتي آکاڻيَء ۾ ڇا آهي؟ پوِء وڏي واڪهي پهڙههڻ شهرو ڪهريهو ۽ خهاص خهاص
جڳهن تي بيهي شاگردن کان سوار ڪريو ،انهن کي سوالن جا جواب ڏيڻ ۾ همٿايو ۽ مدد ڪريو .جهيهتهرو
ٿي سگهي وڌ ۾ وڌ جواب وٺو.
نوٽ :شاگردن کي هن مرحڪي تي درست ڪرڻ جي ڪوش

سرگرمي نمبر  .2آوازن جون رانديون
.1
.2
•
•

•

.3
.4

نه ڪريو.

Playing with Sounds

8
من

شاگردن کي اڄ جي سبق الِء اکر ’ٺ‘ جو شروعاتي آواز ٻڌايو ،جيئن/ :ٺ/
شاگردن کي ٻڌايو ته:
اڄ جي سرگرميَء جو نالو آهي ’اونداهي ڪمري ۾ آواز ُٻڌڻ‘.
شاگردن کي چئو ته ان سرگرميَء الِء پنهنجون اکيون بند ڪريو ۽ سوچيو ته توهان هڪ ُاونداهي ڪمري ۾
ويٺا آهيو جتي توهان ڪجهه ڏسي نه ٿا سگهو پر آواز ُٻڌي سگهو ٿا .توهان مختڪف لفظ ٻڌندو ۽ سڃاڻندو
ته انهن لفظن ۾ اڄ جو سکيل آواز آهي يا نه؟
مان هڪ لفظ پالهائيندس ،توهان ان لفظ کي غور سان ٻڌو ۽ ٻڌايهو تهه ان ۾ اڄ وارو آواز آههي يها نهه؟
جيڪڏهن لفظ ۾ اهو آواز آهي ته پنهنجو هٿ مٿي ڪري اهو آواز ورجايو.
شاگردن کي مثار ڏئي سرگرمي سمجهايو.
تجويز ڪيل لفظن جي فهرست استعمار ڪندي سرگرمي ڪرايو .انفرادي ور تي ٻار کهان سهوار ڪهري
جواب وٺو.

• تجويز ڪيل لفظن جي فهرست ،جهڙوڪ :ٺپو ،ٺونٺ ،ٺپڻيُ ،اٺ ۽ ڪاٺ وغيره
 .5استاد اکر ’ٺ‘ جي آواز سان شرو ٿيندڙ لفظن جي مناسبت سان تجويز ڪيل لفظن جي فهرست کانسهواِء
به لفظ استعمار ڪري سگهي ٿو .انهن لفظن ۾ وڌ ۾ وڌ اهڙا ناال شامل ڪريو ،جن کهي شهاگهرد سهڃهاڻهي
سگهن( .جيئن :ڪالس جي ٻارن جا ناال ،اسڪور جي استادن جا ناال ،شهر /پوٺ جو نالو وغيره)

سرگرمي نمبر  .3اکرن جي راند

Playing with Letters

 .1اکر ’ٺ‘ بورڊ تي لکو ،انهيَء اکر ڏي اشارو ڪريو ۽ آواز ٻڌايو ،جيئن / :ٺ /
 .2شاگردن کي چئو ته ُاهي توهان جي پٺيان ساپيو آواز ورجائين.
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8
منٽ

ڪالس پهريون

.3
.4
.5

.6
.7

شاگردن کي ٻڌايو ته اکر جي هن شڪل کي’ٺ‘ چئبو آهي.
استاد سالم اکر ’ٺ‘ کي اشارن /چاڪ سان بورڊ تي لکي ۽ ٻارن کي هوا ۾ /ڊيسڪ تي لکڻ الِء چئي.
ڪالس ۾ اکري قطار ڏانهن اشارو ڪريو (اکرن جو چارٽ ٽنگيل هجي) ۽ شاگردن کي ٻڌايو ته هر اکر جو
پنهنجو آواز هوندو آهي ۽ اهو آواز جنهن جي اڄ توهان مشق ڪئي آهيُ ،اهو /ٺ /آهي .اکري قطار ۾ اکر
’ٺ‘ ڏي اشارو ڪريو.
شاگردن کي ٻڌايو ته جيئن جيئن اسين اپتي وڌنداسين ،تيئن تيئن انهن اکرن جي آوازن کي سکنداسين.
بصري لفظ ) (Sight Wordsهِي ،آهي ،آهن ،جي ،جا ۽ جو بورڊ تي ٿوري وٿيَء سان هن ريت لکو:

• هيَء___________________ آهي.
 .8ٻه ڀيرا انهن لفظن کي جهڪي جهڪي پڙهو.
 .9هاڻي انهن ٻنهي لفظن جي وچ ۾ ’ ُٺونٺ‘ وارو تصويري فڪي

ڪارڊ رکو:

• هيَء ___________________ آهي( .هيَء ُٺونٺ آهي)
 .11جمڪي جي لفظن ۽ تصوير ڏي اشارو ڪندي پڙهو:
• هيُء ___________________ آهي( .هيُء ٺپو آهي).
 .11هاڻي انهن ٻنهي لفظن جي وچ ۾ ’ َٺپي‘ وارو تصويري فڪي

ڪارڊ رکو.

• هيَء ___________________ جي پٽي آهي( .هيَء ڪاٺ جي پٽي آهي).
 .12جمڪي جي لفظن ۽ تصوير ڏي اشارو ڪندي پڙهو
 .13هر ٻار کي الڳ الڳ اِهي جمال پڙهڻ الِء چئو .ان دوران تصويرن وارن مختڪف فڪي ڪارڊن کي رکو ۽
ٻارن کي همٿائيندا رهو ته شاباس! واهه واهه! توهان هينئر ته اِهي جمال پڙهيا آهن’ .هيَء ُٺونٺ آهي‘.
 .14ٻارن کان پڇو ،پڻي ٻڌايو ته هن جمڪي ۾ڪيترا لفظ آهن ’هيَء ُٺونٺ آهي‘ ۽ هر لفظ تي آڱر رکي ٻڌايو
ته جيئن ٻارن ۾ پڻپ جو تصور پيدا ٿئي.

سرگرمي نمبر  .4اچو ته تيزيَء سان پڙهون

Let’s Read Faster

 .1اکر ’ٺ‘ جو فڪي ڪارڊ ڏيکاريو ۽ ان سان گڏ آواز /ٺ /جي مشق ڪرايو .وقت مطابهق سهيهنهي ٻهارن کهان
الڳ الڳ ۽ وڌ ۾ وڌ مشق ڪرايو.
 .2اکر ’ٺ‘ جي شرو ۽ ٻين سيني آوازن جي فڪي
ڪارڊن کي مالئي ڇڏيو .پوِء شاگردن کهي چهئهو تهه 5
ٹنم
اکر ’ٺ‘ جي شروعاتي آواز وارين تصويرن کي پوليو( .نوٽ :هڪڙي ننڍڙي گرو جي سرگرميَء الِء
توهان کي اوترن ئي فڪي ڪارڊن جي سيٽن جي ضرورت پوندي ،جيتهرا شهاگهردن جها گهرو ههونهدا ).يها
تصويرن جا ڪارڊ ڏيکاريندي سموري ڪالس کي سرگرمي ڪرايوُ .انهن کان پڇو ته اههڙيهن تصهويهرن جها
ناال ٻڌايو ،جن جي شرو ۾ اکر ’ٺ‘ جو آواز هجي .جڏهن اهڙو آواز ُٻڌو ته پنهنجو هٿ مٿي کڻو.
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 .3اکر’ٺ‘ کي وڏي واڪي چٽو ڪري پڙهو ۽ ٻارن کان به پڙهايو.

پڄاڻي
•

سبق جي پڄاڻيَء تي واري واري سان بورڊ تي تصويري فڪي ڪارڊ لڳائيندا وڃو ۽ مختڪف شاگردن کهان
انفرادي ور تي هر تصوير جو شرو وارو آواز معڪوم ڪريو .پوِء شاگرد واري واري سان انهن اکرن جو
آواز ٻڌائين ۽ انهن کي چئو ته بورڊ تي انهن آوازن جي اکري شڪڪين (عالمتن) جي سڃاڻپ ڪن.
2
منٽ

گهر ۾ پڙهو

Read at Home

 .1شاگردن کي هدايت ڪريو ته هو:
پنهنجن ساٿين يا گهرڀاتين جي مدد سان اکر ’ٺ‘ جي شروعاتي ۽ سالم شڪل وارا ڪي به پنج لفظ پولي
اچن.

72
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11

اکر ’ٺ‘ جو آواز ،وچين ۽ آخري شڪل
ڪالس پهريون

ِسکيا جي حاصالت

سبق جي پڄاڻيَء تي شاگرد انهيَء الئق ٿيندا ته ُهو:
ڊي ڪوڊنگ ۽ رواني
• اکر ’ٺ‘ جي آواز کي لفظن جي وچين ۽ آخري شڪل ۾ سڃاڻي سگهندا
• اکر ’ٺ‘ جي آواز کي ُاچاري سگهندا
• اکر ’ٺ‘ جي آواز کي لفظن جي وچين ۽ آخري شڪل سان مالئي سگهندا
)(Decoding and Fluency

نوٽ :انهي مرحڪي تي اکر ’ٺ‘ جو نه تعارف ڪرايو ويندو نه ئي نالو ٻڌايو ويندو.
اکر ’ٺ‘ جو آواز /ٺ /يعني زبر جو آواز ُاچاريو ويندو.
بصري لفظ ( (Sight Wordsهي ،آهي ،آهن ،جي ،جا ۽ جو کي صحيح ُاچار ۽ روانيَء سان پڙهي سگهندا.

ڇاپي تصور ((Print Concept
• شاگرد ’ڇاپي تصور‘ جي حوالي سان ڪتاب جي َس َ
رورق ،عنوان ،ليکڪ ۽ مصور بابت ڄاڻي سگهندا .اهو بهه
ڄاڻي سگهندا ته سنڌي ٻولي ساڄي کان کاٻي پاسي پڙهي /پڙهائي ويندي آهي .اهو خهيهار رکهو تهه ههڪ ِسه
پڙهڻ کان پوِء ٻيون ِسٽون به ساڄي کان کاٻي پاسي پڙهڻيون آهن.
گهربل وقت

 35منٽ

تدريسي سامان

• درجيوار ڪتاب ( :(Levelled Readerالِء تجويز ڪيل ڪتاب ’بابا‘
• سي نمبر  .1اکر’ٺ‘ جي وچين ۽ آخري شڪل سان ٺهندڙ لفظن جا تصويري ۽ لفظي فڪي ڪارڊ (Flash
(Cards
َ
ٺ ،هيٺ وغيره.
جهڙوڪ :بٺو ،پٺي ،ل ِ
• سي نمبر ’ .2ٺ‘ کانسواِء ٻئي آواز سان ٺهندڙ لفظن جا تصويري ۽ لفظي جا فڪي ڪارڊ ).(Flash Cards
جهڙوڪ :زيتون ،تڏ ،ميز ،ڏيڏر وغيره.
نوٽ :فڪي

ڪارڊن بدران اهي لفظ بورڊ تي به لکي سگهو ٿا.

تعارفي سرگرمي

2
منٽ

 .1شاگردن سان سالم دعا کان پوِء ڏنل گهر جي ڪم بابت ُپڇو ۽ کين ٻڌايو ته ،اوهان جي پڙهڻ کي دلچسهپ
بنائڻ الِء تصويرن ،راندين ۽ مزي وارين پالهين جو بندوبست ڪيو ويو آهي.
 .2شاگردن کي ٻڌايو ته اڄ اسان اکرن ۽ آوازن بابت هڪ نئين راند ڪنداسين ۽ مزيدار ڪتاب پهڙههنهداسهيهن.
اهڙيَء ر اسان پاڻمرادو پڙهڻ سکنداسين.
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سرگرمي نمبر  .1آوازن جون رانديون
.1
.2
•
•

•

.3
.4
•

.5

Playing with Sounds

8
منٽ

شاگردن کي اڄ جي سبق الِء اکر ’ٺ‘ جو آواز ٻڌايو ،جيئن/ :ٺ/
شاگردن کي ٻڌايو ته
ُ
اڄ جي سرگرميَء جو نالو آهي ’اونداهي ڪمري ۾ آواز ٻڌڻ‘.
ُ
شاگردن کي چئو ته ان سرگرميَء الِء پنهنجون اکيون بند ڪريو ۽ سوچيو ته توهان هڪ اونداهي ڪمري ۾
ويٺا آهيو جتي توهان ڪجهه ڏسي نه ٿا سگهو پر آواز ُٻڌي سگهو ٿا .توهان مختڪف لفظ ٻڌو ۽ سڃهاڻهو تهه
انهن لفظن ۾ اڄ جو سکيل آواز آهي يا نه؟
مان هڪ لفظ پالهائيندس ،توهان ان لفظ کي غور سان ٻڌو ۽ ٻڌايو ته ان ۾ اڄ وارو آوازآهي؟ جيڪهڏههن
لفظ ۾ اهو آواز آهي ته پنهنجو هٿ مٿي ڪري اهو آواز ورجايو.
شاگردن کي مثار ڏئي سرگرمي سمجهايو.
تجويز ڪيل لفظن جي فهرست استعمار ڪندي سرگرمي ڪرايو .انفرادي ور تي ٻار کهان سهوار ڪهري
جواب وٺو.
تجويز ڪيل لفظن جي فهرست:
جهڙوڪ :بٺو ،پٺيُ ،م َ
ٺ ،هيٺ وغيره
ٺ ،ل ِ
ِ
استاد اکر ’ٺ‘ جي وچين ۽ آخري شڪل جي مناسبت سان تجويز ڪيل لفظن جي فهرست کانسواِء به لفظ
استعمار ڪري سگهي ٿو .انهن لفظن ۾ وڌ ۾ وڌ اهڙا ناال شامل ڪريو ،جن کي شاگرد سهڃهاڻهي سهگهههن.
(جيئن :ڪالس جي ٻارن جا ناال ،اسڪور جي استادن جا ناال ،شهر /پوٺ جو نالو وغيره)

سرگرمي نمبر  .2اکرن جي راند

Playing with Letters

8
منٽ

 .1هن سرگرمي جي مدد سان شاگرد شڪل ۽ آواز جو تعڪق سڃاڻي سگهندا.
 .2شاگردن کي چئو ته هو ’ٺ‘ جي شڪل نوٽ ڪن ۽ آڱر سان انهن کي ميز يا ڊيسڪ تي لکڻ جي ڪوشه
ڪن.
 .3بصري لفظ (’ (Sight Wordsهي ،آهي ،جي ۽ جو‘ بورڊ تي ٿوري وٿيَء سان هن ريت لکو.
هي _________________ آهي.
•
َ
 .4بورڊ تي لکيل بصري لفظن (’ (Sight Wordsهي ۽ آهي‘ جي وچ ۾ ’ل ُ
ٺَ ،بٺو ۽ ُپٺي‘ وارو تصهويهري فهڪهيه
ڪارڊ رکندي جمال ٺاهيو.

•

هيَء ___________________ آهي( .هيَء َل ُ
ٺ آهي)

•

هيُء سرن جو _________________ آهي( .هيُء ِسرن جو َبٺو آهي)

•

هيَء ماڻهوَء جي _________________ آهي( .هيَء ماڻهوَء جي پٺي آهي)
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 .5ٻنهي لفظن کي آڱر جي اشاري سان وڏي واڪي ۽ چٽو پڙهايو ۽ ٻارن کي چئو ته توهان جي پٺيان ورجائين.
 .6هر لفظ جي هيٺان آڱر رکندي ٻارن کان جمال پڙهايو.
 .7شاگردن کي جمال روانيَء سان پڙهايو ۽ اصال پڻ ڪريو.
 .8هر ٻار کي الڳ الڳ اِهي جمال پڙهڻ الِء چئو .ان دوران تصويرن وارن مختڪف فڪي ڪارڊن کهي رکهو ۽
ٻارن کي همٿائيندا رهو ته شاباس! واهه واهه! توهان هينئر ته اِهي جمال پڙهيا آهن.
• هيَء َلٺ آهي.
• هيُء َبٺو آهي.
 .9ٻارن کان پڇو ،پڻي ٻڌايو ته هن جمڪي ۾ ڪيترا لفظ آهن؟ ’هيَء َل ُ
ٺ آهي‘ ۽ هر لفظ تي آڱر رکي ٻڌايو ته
جيئن ٻارن ۾ پڻپ جو تصور پيدا ٿئي.

سرگرمي نمبر  .3اچو ته تيزيَء سان پڙهون

Let’s Read Faster

5

ٹنم

 .1اکر ’ٺ‘ جي وڌ ۾ وڌ مشق ڪرايو.
 .2اکر ’ٺ‘ جي وچين ۽ آخري شڪڪين وارن ۽ ٻين مختڪف آوازن وارن لفظن جي فڪي ڪارڊن کي مهالئهي
ڇڏيو .پوِء شاگردن کي چئو ته ٻن گروپن ۾ ويهن .هڪ گرو اکر ’ٺ‘ جهي وچهيهن ۽ آخهري شهڪهل وارا
فڪي ڪارڊ جمع ڪري ۽ ٻيو گرو ’ٺ‘ کانسواِء ٻين شڪڪين وارا لفظ پولي.
 .3اکر ’ٺ‘ کي وڏي واڪي چٽو ڪري پڙهو ۽ ٻارن کان به پڙهايو.

سرگرمي نمبر  .4اچو ته گڏجي پڙهون
.1
.2
.3
.4
.5

.6
.7

Let’s Read Together

10

ٹنم

درجيوار ڪتاب ( :(Levelled Readerشاگردن کي ٻڌايو ته اڄ اهي پنهنجي پنهنجي گرو ۾ ڪتاب پهڙههنهدا،
جنهن جو نالو ’بابا‘ آھي .انهن کي اهو به ٻڌايو ته هو ڏنل تصويرن هريعي اهو ڪتاب پڙهندا.
شاگردن جا گرو ٺاهيو ۽ هڪ هڪ ڪتاب سيني گروپن ۾ ورهايو.
شاگردن آڏو هڪ دفعو ’مثالي پڙهڻي‘ ڪري ڏيکاريو.
پوِء شاگردن کي ڪتاب ڏيکاريندي ٽائٽل ڪورَ /س َ
رورق تي ڇپيل ڪتاب جو نالو پڙههو ۽ شهاگهردن کهي چهئهو تهه
ورجائين .اهڙيَء ر شاگرد هر صفحو پڙهندا ۽ ورجائيندا .اهو خيار رکو ته شاگرد پنو صحيح انداز ۾ اٿالئين ٿا.
شاگردن کي ٻڌايو ته ،ڪتاب سڌو جهڪبو آهي ،جيئن پنو اٿالئڻ وارو پاسو کاٻي هٿ هرف ُههجهي .اسهتهاد،
شاگردن کي ٻڌائي ته ڪتاب جو َس َ
رورق اسان کي ڪتاب بابت ٻڌائي ٿو .پوِء عنوان ۾ موجود لهفهظهن جهي
هيٺان واري واري سان آڱر رکي انهن جي ترتيب سيکاري .شاگردن کهي ٻهڌايهو تهه ،اسهان ،سهنهڌي ڪهتهاب
ساڄي پاسي کان پڙهڻ شرو ڪندا آهيون .استاد ڪتاب ۾ پهرين ِس جي پهرئين لفظ تهي آڱهر رکهي ان
کي ساڄي کان کاٻي پاسي وٺي وڃي ۽ شاگردن کي ڪتاب تي ترتيب سان آڱر رکرائي مشق ڪرائي.
هاڻي انهن کي چئو ته پنهنجي پنهنجي گرو ۾ ڪتاب پڙهن ۽ پڙهڻ مهل ان لفظ تهي آڱهر رکهن .جهڏههن
هڪڙو ساٿي پڙهي ته ٻيا ان کي غور سان ٻڌن.
شاگردن کي وڌ ۾ وڌ اهو ڪتاب پڙهايو ۽ انھن جي چوڌاري چڪر لڳائي اها تسڪي ڪريو ته ههو ان لهفهظ
تي آڱر رکي رهيا آهن جيڪو پڙهي به رهيا آهن.
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 .8ڪتاب پڙهڻ کان پوِء ٻارن کان پڇو.
• ڪتاب جي آخري صفحي تي لکيل پالهه باقي صفحن کان ڪيئن مختڪف آهي؟

پڄاڻي

2
منٽ

 .1هن سبق جي پڄاڻيَء تي ’ٺ‘ اکر بورڊ تي لکو ۽ شاگردن کان پڇو ته هن شڪل جو آواز ڪهڙو آهي؟
 .2ان شڪل تي آڱر رکندي چئن يا پنجن شاگردن کان ان آواز جو ورجاُء ڪرايو.

گهر ۾ پڙهو

Read at Home

 .1ٻارن کي چئو ته هو گهر وڃي اهڙين شين جا وڌ ۾ وڌ ناال وٺن جهن ۾ ’ٺ‘ جهي وچهيهن ۽ آخهري شهڪهل
هجي.

استادن ال نوٽ:

شاگردن کي همٿايو ته جيئن هو اهڙيون تصويرون گڏ ڪن ،جن ۾ سندن دلچسپي هجي .استهاد مهخهتهڪهف ٻهارن
جي جمع ڪيل سمورين تصويرن کي وچين ۽ آخري شڪل مطابق الڳ الڳ ڪرائيندو .جيڪي تصويرون اکر
’ٺ‘ جي آواز سان الپاپيل نه هجن انهن کي الڳ ڪري رکندو .ٻارن کي ڌيان ڏياريندو ۽ الپاپيل تصويرن کي
شاگردن کان پنهنجي نوٽ ُبڪ ۾ چنبڙائي اکرن جي آوازن جو آلبم ٺهرائيندو.
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12

اکر ’ٽ ۽ ٺ‘ جي آوازن جو مختڪف
شڪڪين سان الپاپو (ورجاُء)
ڪالس پهريون

ِسکيا جي حاصالت

سبق جي پڄاڻيَء تي شاگرد انهيَء الئق ٿيندا ته ُهو:
ڊي ڪوڊنگ ۽ رواني

) (Decoding and Fluency

• اکر ’ٽ ۽ ٺ‘ جي آواز کي لفظن جي وچين ۽ آخري شڪل ۾ سڃاڻي سگهندا
• اکر ’ٽ ۽ ٺ‘ جي آواز کي ُاچاري سگهندا
• اکر ’ٽ ۽ ٺ‘ جي آواز کي لفظن جي وچين ۽ آخري شڪل سان مالئي سگهندا
نوٽ :ان مرحڪي تي اکر ’ٽ ۽ ٺ ‘ جو تعارف نه ڪرايو ويندو ۽ نه ئي نالو ٻڌايو
ويندو.
بصري لفظ ( (Sight Wordsهي ،آهي ۽ آهن کي صحيح ُاچار ۽ روانيَء سان پڙهي سگهندا.

ڇاپي تصور ((Print Concept
• شاگرد ’ڇاپي تصور‘ جي حوالي سان ڪتاب جي َس َ
رورق ،عنوان ،ليکڪ ۽ ُمصور بابت ڄاڻي سگهندا .اههو
به ڄاڻي سگهندا ته سنڌي ٻولي ساڄي کان کاٻي پاسي پڙهي /پڙهائي ويندي آهي .اهو خيار رکو ته هڪ ِس
پڙهڻ کان پوِء ٻيون ِسٽون به ساڄي کان کاٻي پاسي پڙهڻيون آهن.
گهربل وقت

 35منٽ

تدريسي سامان

•
•
•

•

درجيوار ڪتاب ( :(Levelled Readerالِء تجويز ڪيل ڪتاب ’بابا‘
سي نمبر  .1اکرن ’ٽ ۽ ٺ‘جي آوازن وارين شين جا تصويري ۽ لفظي فڪي
ُ
ڪاٺ وغيره
جهڙوڪ :ٽڪري ،ٽماٽا ،بٽڻ ،ک  ،الٽ ،ٺپو ،ٺونٺَ ،بٺوُ ،اٺ ۽
ڪالس ۾ لڳل اکري قطار ((Letter Line
معني لفظن ( )Non Wordsجا فڪي ڪارڊ.
بي
ٰ
نوٽ :فڪي

ڪارڊ )(Flash Cards

ڪارڊن بدران اهي لفظ بورڊ تي به لکي سگهو ٿا.

تعارفي سرگرمي

2
منٽ

 .1شاگردن سان سالم دعا کان پوِء گهر الِء ڏنل ڪم بابت پڇو.
 .2شاگردن کي ٻڌايو ته اڄ اسان آوازن ۽ اکرن بابت هڪ نئين راند ڪنداسين ۽ مزيدار ڪتاب پڙهنداسين.
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سرگرمي نمبر  .1آوازن جون رانديون
.1
•
•
•
•

.2
•
•
•
•

.3

Playing with Sounds

8

ٹنم

شاگردن کي ٻڌايو ته:
اڄ اسان تصويرن واري سرگرمي ڪنداسين .جنهن جو نالو آهي ’تصوير کان نالي تائين‘
مان توهان کي هڪ تصوير ڏيکاريندس ۽ توهان کي ان جو نالو ٻڌائڻو آهي.
نالي کان پوِء ان نالي جو ُمنڍ وارو آواز سڃاڻڻو آهي.
ُمنڍ واري آواز سان شرو ٿيندڙ هڪ ٻيو نالو ٻڌائڻو آهي.
شاگردن کي هڪ مثار جي مدد سان هن سرگرميَء جون هدايتون سمجهايو.
هيَء تصوير ڏسو( .ٽاري/ٺپو جو تصويري ڪارڊ ڏيکاريندي)
هن تصوير جو نالو ٻڌايو؟
هن تصوير جي نالي جي ُمنڍ وارو آواز ڪهڙو آهي؟
هن نالي جي ُمنڍ واري آواز سان شرو ٿيڻ وارو ڪو ٻيو نالو ٻڌايو (اهو نالو ڪنهن به شيِء ،جاِء ،جانهور
يا انسان جو ٿي سگهي ٿو).
ساپئي ريقي سان ’ٽ ۽ ٺ‘ جي آوازن واريون مختڪف تصويرون ۽ لفظ ڏيکاريندي ،سرگرمي ڪرايهو۽
ٻارن کي چئو ته انهن لفظن جي هر هڪ آواز کي پڻ ورجائين .ڪوش ڪريو ته وڌ ۾ وڌ شهاگهردن کهي
موقعو مڪي سگهي.
8

ٹنم

سرگرمي نمبر  .2اکرن جي راند
.1
.2
.3
.4
.5

.6
.7
.8

Playing with Letters

اکر ’ٽ ۽ ٺ‘بورڊ تي لکو ،انهيَء اکر ڏي اشارو ڪريو ۽ آواز ٻڌايو ،جيئن/ :ٽ /۽ /ٺ/
شاگردن کي چئو ته هو توهان جي پٺيان ساپيو آواز ورجائين.
شاگردن کي ٻڌايو ته هن شڪل کي’ٽ ۽ ٺ‘ چئبو آهي.
استاد سالم اکر ’ٽ ۽ ٺ‘ کي اشارن /چاڪ سان بورڊ تي لکي ۽ ٻارن کي هوا ۾ /ڊيسڪ تي لکڻ الِء چئي.
ڪالس ۾ اکرن جي قطار ڏانهن اشارو ڪريو (اکرن جو چارٽ ٽنگيل هجي) ۽ شاگردن کي ٻڌايو ته هر اکر
جو پنهنجو آواز هوندو آهي ۽ ُاهي آواز جن جي اڄ توهان مشق ڪئهي آههيُ ،اههي/ٽ /۽ /ٺ /آههن .اکهري
قطار ۾ اکر ’ٽ ۽ ٺ‘ ڏي اشارو ڪريو.
شاگردن کي ٻڌايو ته جيئن جيئن اسان اپتي وڌنداسين ،تيئن تيئن انهن اکرن جي آوازن کي سکنداسين.
بصري لفظ ) (Sight Wordsهي ،آهي ۽ آهن بورڊ تي ٿوري وٿيَء سان هن ريت لکو..
• هي __________________ آهي.
بورڊ تي لکيل بصري لفظ ( )Sight Wordsجي وچ ۾ ’ٽماٽا ،ٽاري ۽ ٺپو‘ وارا تصويري فڪي ڪارڊ رکندي
جمال ٺاهيو.
•

هي ___________________ آهن( .هي ٽماٽا آهن).

•

هيَء وڻ جي ___________________آهي( .هيَء وڻ جي ٽاري آهي).
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•

هيُء ___________________ آهي( .هيُء ٺپو آهي).

•

هيَء___________________ آهي( .هيَء ٺونٺ آهي).
ڪهارڊن کهي رکهو.

 .9هر ٻار کي الڳ الڳ اِهي جمال پڙهڻ الِء چئو .ان دوران تصويرن وارن مختڪهف فهڪهيه
ٻارن کي همٿائيندا رهو ته شاباس! واهه واهه! توهان هينئر اِهي جمال پڙهيا آهن.
 .10ٻارن کي چئو ،پڻي ٻڌايو ته هن جمڪي ۾ ڪيترا لفظ آهن؟ ’هي ٽماٽا آهن‘’ ،هيَء ٺونٺ آهي‘ ۽ هر لفظ تي
آڱر رکي ٻڌايو.
معني لفظ
’ * .11الف‘ کان ’ٺ‘ تائين پڙهيل اکرن /آوازن مان حرف عڪت (ا ،و ۽ ي) ڪم آڻيندي ،ٽه-اکري بي
ٰ
( )Non Wordsٺاهيو :جيئن ٽيجهه ،بڏو ،ٻخا وغيره
معني لفظن ( )Non Wordsجا فڪي ڪارڊ ٻارن کي ڏيکاريو ۽ پڙهڻ جي مشق ڪرايو.
* بي
ٰ
5
ٹنم
* ٻارن جا چار گرو ٺاهيو ۽ انهن ۾ ’الف‘ کان ’ٺ‘ تائين الفابي جا فڪي ڪارڊ ورهايو ۽ هر ههڪ
معني لفظ ٺاهڻ الِء چئو.
گرو کي هڪ هڪ ٽه-اکري بي
ٰ

سرگرمي نمبر  .3اچو ته تيزيَء سان پڙهون

Let’s Read Faster

 .1اکر ’ٽ ۽ ٺ‘ جو فڪي ڪارڊ ڏيکاريو ۽ ان سان گڏ آواز /ٽ /۽ /ٺ /جي مشق ڪرايو .وقت مهطهابهق سهيهنهي
ٻارن کان الڳ الڳ ۽ وڌ ۾ وڌ مشق ڪرايو.
 .2اکر ’ٽ ۽ ٺ‘ جي آواز وارن ۽ ٻين سيني آوازن وارن لفظن جي فڪي ڪارڊن کي مالئي شاگردن کي چئو
ته اکر ’ٽ ۽ ٺ‘ جي مختڪف شڪڪين ۽ آوازن وارين تصويرن کهي پهولهيهو( .ههڪهڙي نهنهڍڙي گهرو جهي
سرگرميَء الِء توهان کي اوترن ئي فڪي ڪارڊن جي سيٽن جي ضرورت پوندي ،جيترا شاگردن جها گهرو
هوندا ).يا تصويرن جا ڪارڊ ڏيکاريندي سڄي ڪالس کي سهرگهرمهي ڪهرايهوُ .انهههن کهان پهڇهو تهه اههڙيهن
تصويرن جا ناال ٻڌايو ،جن جي ُمنڍ ،وچ يا آخر ۾ ’ٽ ۽ ٺ‘ جا آواز هجن .جڏهن اهڙو آواز ُٻڌن تهه ههو 10
ٹنم
پنهنجو هٿ مٿي کڻن.
 .3اکر’ٽ ۽ ٺ‘ کي وڏي واڪي چٽو ڪري پڙهو ۽ ٻارن کان به پڙهايو.

سرگرمي نمبر  .4اچو ته گڏجي پڙهون
.1
.2
.3
.4

Let’s Read Together

درجيوار ڪتاب ( :(Level Readerشاگردن کي ٻڌايو ته اڄ اهي پنهنجي پنهنجي گرو ۾ ڪتاب پڙهندا ،جنهن
جو نالو ’بابا‘ آھي انهن کي اهو به ٻڌايو ته هو ڏنل تصويرن هريعي اهو ڪتاب پڙهندا.
شاگردن جا گرو ٺاهيو ۽ هڪ هڪ ڪتاب سيني گروپن ۾ ورهايو.
شاگردن آڏو هڪ دفعو ’مثالي پڙهڻي‘ ڪري ڏيکاريو.
شاگردن کي ڪتاب ڏيکاريندي ٽائٽل ڪورَ /س َ
رورق تي ڇپيل ڪتاب جو نالو پڙهو ۽ شاگردن کهي چهئهو تهه
ورجائين .اهڙيَء ر شاگرد هر صفحو پڙهندا ۽ ورجائيندا .اهو خيار رکو ته شاگرد پنهو صهحهيهح انهداز ۾
اٿالئين ٿا.
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.6
.7
.8
•
•

•

کاٻي پاسي وٺي وڃي ۽ شاگردن کي ڪتاب تي ترتيب سان آڱر رکرائي مشق ڪرائي.
هاڻي انهن کي چئو ته پنهنجي پنهنجي گرو ۾ ڪتاب پڙهن ۽ پڙهڻ مهل ان لفظ تي آڱر رکن ۽ جهڏههن
هڪڙو ساٿي پڙهي ته ٻيا ان کي غور سان ٻڌن.
شاگردن کي وڌ ۾ وڌ اهو ڪتاب پڙهايو ۽ انهن جي چوڌاري چڪر لڳائي اها تسڪي ڪريو ته ههو ان لهفهظ
تي آڱر رکي رهيا آهن جيڪو پڙهي به رهيا آهن.
ڪتاب جي پڙهڻ کان پوِء شاگردن کان پڇو:
توهان جي گهر ۾ اهڙيون ڪهڙيون شيون آهن جن جو توهان جا گهر وارا گهڻو خيار رکندا آهن؟
ڪتاب ’بابا‘ ۾ ڪهڙين شين جو هڪر ٿيل آهي ،جيڪي ’بابا‘ جون آهن؟
ڪتاب جي آخري صفحي تي لکيل پالهه باقي صفحن کان ڪيئن مختڪف آهي؟

پڄاڻي

2
منٽ

 .1سبق جي پڄاڻيَء تي اکر ’ٽ ۽ ٺ‘ بورڊ تي لکو ۽ شاگردن کان پڇو ته:
• هن شڪل جو آواز ڪهڙو آهي؟
• هر اکر جي شڪل جي هيٺان آڱر رکندي چئن پنجن ٻارن کان هڪ هڪ ڪري آواز چورايو.
 .2شاگردن کي چئو ته آواز /ٽ ۽ /ٺ /سان شرو ٿيندڙ لفظ ٻڌايو.

گهر ۾ پڙهو

Read at Home

 .1شاگردن کي هدايت ڪريو ته هو:
پنهنجن ساٿين يا گهرڀاتين جي مدد سان اکرن ’ٽ ۽ ٺ‘ جي مختڪف شڪڪين وارا ڪي به پنج لفظ پهولهي
اچن.
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ِسکيا جي حاصالت

سبق جي پڄاڻيَء تي شاگرد انهيَء الئق ٿيندا ته ُهو:
ڊي ڪوڊنگ ۽ رواني )(Decoding and Fluency
• اکر ’ث‘ جي ُمنڍ واري آواز کي لفظن ۾ سڃاڻي سگهندا
• اکر ’ث‘ جي آواز کي ُاچاري سگهندا
• اکر ’ث‘ جي ُمنڍ واري آواز کي شڪل سان مالئي سگهندا
نوٽ :ان مرحڪي تي اکر ’ث‘ جو تعارف نه ڪرايو ويندو ۽ نه ئي نالو ٻڌايو ويندو.
اکر ’ث‘ جو آواز  /ث  /يعني زبر وارو آواز ُاچاريو ويندو.

بصري لفظ ) (Sight wordهي ،آهي ،آهن ،جي جا ،جو ۽ ۾ کي صحيح ُاچار ۽ روانيَء سان پڙهي سگهندا.
ڇاپي تصور )(Print Concept
• شاگرد ’ڇاپي تصور‘ جي حوالي سان ڪتاب جي َس َ
رورق ،عنوان ،ليکڪ ۽ ُمصور بابت ڄاڻي سگهندا .اهو بهه
ڄاڻي سگهندا ته سنڌي ٻولي ساڄي کان کاٻي پاسي پڙهي /پڙهائي ويندي آهي .اهو خهيهار رکهو تهه ههڪ ِسه
پڙهڻ کان پوِء ٻيون ِسٽون به ساڄي کان کاٻي پاسي پڙهڻيون آهن.

گهربل وقت

 35منٽ

تدريسي سامان
• وڏي واڪي پڙهڻ ) (Read Aloudالِء تجويز ڪيل ڪتاب ’ڪانَء جا م مائ ‘
• سي نمبر  .1اکر’ث‘ جي شروعاتي ۽ سالم شڪل سان ٺهندڙ لفظن جا تصويري ۽ لهفهظهي شهڪهيه ڪهارڊ
)(Picture Cards
جهڙوڪ :ثمر ،ثمرين ،ثواب ،وارث وغيره
• سي نمبر ’ .2ث‘ کانسواِء ٻين آوازن سان ٺهندڙ لفظن جا تصويري ۽ لفظي شڪي ڪارڊ ).(Picture Cards
جيئن :اکُ ،ٻڪَ ،ٻڪريَ ،بدڪ ،ڀولڙو وغيره
نوٽ :شڪي

ڪارڊن بدران اهي لفظ بورڊ تي به لکي سگهو ٿا.

تعارشي سرگرمي

2
منٽ

 .1شاگردن سان دعا سالم کان پوِء ڏنل گهر جي ڪم بابت ُپڇو ۽ کين ٻڌايو ته ،اڄ اسان پڙهڻ سهان الاهاپهيهل
مختڪف سرگرميون ڪنداسين.
جهڙوڪ :راند روند ڪنداسين ۽ آکاڻي ٻڌنداسين .اهڙيَء طرح اسان پاڻمرادو پڙهڻ سکنداسين.
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سرگرمي نمبر  .1اچو ته آکاڻي ٻڌون

Story Time

10
من

 1هن هفتي جي آکاڻي ’ڪانَء جا م مائ ‘ جو تعارف ڪرايو .وڏي واڪي پڙهڻ جا ُنڪتها هههن ۾ رکهنهدي
شاگردن آڏو درسي مواد جي عنوان ،ڪتاب جي َس َ
رورق ،ليکڪ ۽ تصويرن تي روشني وجهو.
 2شاگردن کي ٻڌايو ته ڪتاب جو نالو يا آکاڻيَء جو عنوان َس َ
رورق جي مٿان لهکهيهل ههونهدو آههي .بهورڊ تهي
ليڪ ڏئي ُان مٿان عنوان لکو .شاگردن کي ٻڌايو ته ،اسان ،سنڌي ڪتاب ساڄهي پهاسهي کهان پهڙههڻ شهرو
ڪندا آهيون ۽ کاٻي پاسي ويندا آهيون.
 3شاگردن کي همٿايو ته هو ڪتاب جي تصويرن ۽ درسي مواد جي عنوان تي االهائيهن .انهههن کهان پهڇهو تهه
ڪتاب  /آکاڻي ’ڪانَء جا م مائ ‘ ڇا بابت آهي؟ انهن کان ٻه يا ٽي جواب حاصل ڪريو .پنو اٿهالئهيهنهدي
چئو ،اچو ته پنو اٿاليون ۽ ڏسون ته ااتي آکاڻيَء ۾ ڇا آهي؟ پوِء وڏي واڪي پڙهڻ شرو ڪريو ۽ خها
خا جڳهن تي بيهي شاگردن کان سوار ڪريو ،انهن کي سوالن جا جواب ڏيڻ ۾ همٿايو ۽ مهدد ڪهريهو.
جيترو ٿي سگهي وڌ ۾ وڌ جواب وٺو.
نوٽ :شاگردن کي هن مرحڪي تي درست ڪرڻ جي ڪوش

سرگرمي نمبر  .2آوازن جون رانديون

نه ڪريو.

Playing with Sounds

8
من

 .1شاگردن کي اڄ جي سبق الِء اکر ’ث‘ جو آواز ٻڌايو ،جيئن/ :ث/
 .2شاگردن کي ٻڌايو ته:
اڄ جي سرگرميَء جو نالو آهي ’ ُاونداهي ڪمري ۾ آواز ٻڌڻ‘.
(الف)
شاگردن کي چئو ته ان سرگرميَء الِء پنهنجون اکيهون بهنهد ڪهريهو ۽ سهوچهيهو تهه تهوههان ههڪ
(ب)
ُاونداهي ڪمري ۾ ويٺا آهيو جتي توهان ڪجهه ڏسي نه ٿا سگهو پر آواز ُٻڌي سگهو ٿا .توهان
مختڪف لفظ ٻڌندو ۽ سڃاڻندو ته انهن لفظن ۾ اڄ جو سکيل آواز آهي يا نه؟
مان هڪ لفظ االهائيندس ،توهان ان لفظ کي غور سان ٻهڌو ۽ ٻهڌايهو تهه ان ۾ اڄ وارو آواز
(ج)
آهي يا نه؟ جيڪڏهن لفظ ۾ اهو آواز آهي ته پنهنجو هٿ مٿي ڪري اهو آواز ورجايو.
 .3شاگردن کي مثار ڏئي سرگرمي سمجهايو.
 .4تجويز ڪيل لفظن جي شهرست استعمار ڪندي سرگرمي ڪرايو .انفرادي طور تي ٻار کهان سهوار ڪهري
جواب وٺو.
تجويز ڪيل لفظن جي شهرستَ :ثمرَ ،ثمرينَ ،ثواب ،اثر ،وارث وغيره
 .5استاد اکر ’ث‘ جي آواز سان شرو ٿيندڙ لفظن جي مناسبت سان تجويز ڪيل لفظن جي شهرست کانسواِء
به لفظ استعمار ڪري سگهي ٿو .انهن لفظن ۾ وڌ ۾ وڌ اهڙا ناال شامل ڪريو ،جن کهي شهاگهرد سهڃهاڻهي
سگهن( .جيئن :ڪالس جي ٻارن جا ناال ،اسڪور جي استادن جا ناال ،شهر /اوٺ جو نالو وغيره)

سرگرمي نمبر  .3اکرن جي راند

Playing with Letters

 .1اکر ’ث‘ بورڊ تي لکو ،انهيَء اکر ڏي اشارو ڪريو ۽ آواز ٻڌايو ،جيئن / :ث /
 .2شاگردن کي چئو ته ُاهي توهان جي پٺيان ساايو آواز ورجائين.
 .3شاگردن کي ٻڌايو ته اکر جي هن شڪل کي’ث‘ چئبو آهي.
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 .4استاد سالم اکر ’ث‘ کي اشارن /چاڪ سان بورڊ تي لکي ۽ ٻارن کي هوا ۾ /ڊيسڪ تي لکڻ الِء چئي.
 .5ڪالس ۾ اکري قطار ڏانهن اشارو ڪريو (اکرن جو چارٽ ٽنگيل هجي) ۽ شاگردن کي ٻڌايو ته هر اکر جو
پنهنجو آواز هوندو آهي ۽ اهو آواز جنهن جي اڄ توهان مشق ڪئي آهيُ ،اهو /ث /آهي .اکري قطار ۾ اکر
’ث‘ ڏي اشارو ڪريو.
 .6شاگردن کي ٻڌايو ته جيئن جيئن اسين ااتي وڌنداسين ،تيئن تيئن انهن اکرن جي آوازن کي سکنداسين.
 .7بصري لفظ )’ (sight wordsهِي ،آهي ،آهن ،جي ،جا ،جو ۽ ۾‘
 .8بورڊ تي ٿوري وٿيَء سان هن ريت لکو.
• هي ___________________ آهي.
 .9ٻه ڀيرا انهن لفظن کي جهڪي جهڪي پڙهو.
 .10هاڻي انهن ٻنهي لفظن جي وچ ۾ ’ َثمر‘ جي تصوير وارو شڪي ڪارڊ رکو:

• پڪي ۾ ___________________ آهي( .پڪي ۾ ثمر آهي)
 .11جمڪي جي لفظن ۽ تصوير ڏي اشارو ڪندي پڙهو:
• جيئن :پڪي ۾ _____________________ آهي( .پڪي ۾ ثمر آهي).
 .11هاڻي انهن ٻنهي لفظن جي وچ ۾ ’ثمرين‘ جي تصوير وارو شڪي ڪارڊ رکو.

• هيُء ___________________ جو ڪتاب آهي( .هي ثمرين جو ڪتاب آهي).
 .12جمڪي جي لفظن ۽ تصوير ڏي اشارو ڪندي پڙهو.
 .13هر ٻار کي الڳ الڳ اِهي جمال پڙهڻ الِء چئو .ان دوران تصويرن وارن مختڪف شڪي ڪارڊن کهي رکهو ۽
ٻارن کي همٿائيندا رهو ته شاباس! واهه واهه! توهان هينئر ته اِهي جمال پڙهيا آهن’ .پڪي ۾ ثمر آهي‘
 .14ٻارن کي چئو ،اڻي ٻڌايو ته هن جمڪي ’پڪي ۾ ثمر آهي‘ ۾ ڪيترا لفظ آهن ۽ هر لفظ تي آڱر رکي ٻڌايو
ته جيئن ٻارن ۾ اڻپ جو تصور پيدا ٿئي.

سرگرمي نمبر  .4اچو ته تيزيَء سان پڙهون

Let’s Read Faster

5

ٹنم

 .1اکر ’ث‘ جو شڪي ڪارڊ ڏيکاريو ۽ ان سان گڏ آواز /ث /جي مشق ڪرايو .وقت مطابق سهنهنهي ٻهارن کهان
الڳ الڳ ۽ وڌ ۾ وڌ مشق ڪرايو.
 .2اکر ’ث‘ سان شرو ٿيندڙ لفظن ۽ ٻين سنني آوازن وارن لفظن جي شڪي ڪارڊن کهي مهالئهي ڇهڏيهو .پهوِء
شاگردن کي چئو ته اکر ’ث‘ جي شروعاتي آواز وارين تصويرن کي اوليو( .نوٽ :هڪڙي ننڍڙي گروپ جهي
سرگرميَء الِء توهان کي اوترن ئي شڪي ڪارڊن جي سيٽن جي ضرورت پوندي ،جيهتهرا شهاگهردن جها گهروپ
هوندا ).يا تصويرن جا ڪارڊ ڏيکاريندي سموري ڪالس کي سرگرمي ڪرايوُ .انهن کان پڇو ته اهڙين تصويرن
جا ناال ٻڌايو ،جن جي شرو ۾ اکر ’ث‘ جو آواز هجي .جڏهن اهڙو آواز ُٻڌو ته پنهنجو هٿ مٿي کڻو.
 .3اکر’ث‘ کي وڏي واڪي چٽو ڪري پڙهو ۽ ٻارن کان به پڙهايو.
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پڄاڻي
•

2
منٽ

سبق جي پڄاڻيَء تي واري واري سان بورڊ تي تصويري شڪي ڪارڊ لڳائيندا وڃو ۽ مختڪف شاگردن کهان
انفرادي طور تي هر تصوير جو شروعاتي آواز معڪوم ڪريو .پوِء شاگرد واري واري سان انههن اکهرن جهو
آواز ٻڌائين ۽ انهن کي چئو ته بورڊ تي انهن آوازن جي اکري شڪڪين (عالمتن) جي سڃاڻپ ڪن.

گهر ۾ پڙهو

Read at Home

 .1شاگردن کي هدايت ڪريو ته هو:
پنهنجن ساٿين يا گهرڀاتين جي مدد سان اکر ’ث‘ جي شروعاتي ۽ سالم شڪل وارا ڪي به پنج لفظ اولي
اچن.

84
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11

اکر ’ث‘ جو آواز ،وچين ۽ آخري شڪل
ڪالس پهريون

ِسکيا جي حاصالت

سبق جي پڄاڻيَء تي شاگرد انهيَء الئق ٿيندا ته ُهو:
ڊي ڪوڊنگ ۽ رواني
• اکر ’ث‘ جي آواز کي لفظن جي وچين ۽ آخري شڪل ۾ سڃاڻي سگهندا
• اکر ’ث‘ جي آواز کي لفظن ۾ اچاري سگهندا
• اکر ’ث‘ جي آواز کي لفظن ۾ وچين ۽ آخري شڪل سان مالئي سگهندا
)(Decoding and Fluency

نوٽ :انهي مرحڪي تي اکر ’ث‘ جو نه تعارف ڪرايو ويندو نه ئي نالو ٻڌايو ويندو.
اکر ’ث‘ جو آواز /ث /يعني زبر وارو ُاچاريو ويندو.

بصري لفظ ( (Sight wordهي ،آهي ،آهن ،جي ،جا ،جو ۽ ۾ کي صحيح ُاچاري ۽ روانيَء سان پڙهي سگهندا.
ڇاپي تصور ((Print Concept
• شاگرد ’ڇاپي تصور‘ جي حوالي سان ڪتاب جي َس َ
رورق ،عنوان ،ليکڪ ۽ ُمصور بابت ڄاڻي سگهندا .اهو بهه
ڄاڻي سگهندا ته سنڌي ٻولي ساڄي کان کاٻي پاسي پڙهي /پڙهائي ويندي آهي .اهو خهيهار رکهو تهه ههڪ ِسه
پڙهڻ کان پوِء ٻيون ِسٽون به ساڄي کان کاٻي پاسي پڙهڻيون آهن.
گهربل وقت

 35منٽ

تدريسي سامان

• درجيوار ڪتاب ( (Levelled Readerالِء تجويز ڪيل ڪتاب ’پڪي ۾ ڇا آهي‘
• سي نمبر  .1اکر’ث‘ جي وچين ۽ آخري شڪل سان ٺهندڙ لفظن جا تصويري ۽ لفظي شڪي
(Cards

جهڙوڪ :نثار ،ڪثرت ،بحث وغيره
• سي نمبر ’2ث‘ کان سواِء ٻين آوازن سان ٺهندڙ لفظن جا تصويري ۽ لفي شڪي
جهڙوڪ :ڪتاب ،پين ،ٺپوُ ،اٺ ،ٻڪري وغيره
نوٽ :شڪي

ڪارڊ

(Picture

ڪارڊ(Flash Cards( .

ڪارڊن بدران اهي لفظ بورڊ تي به لکي سگهو ٿا.

تعارشي سرگرمي

2
منٽ

 .1شاگردن سان سالم دعا کان پوِء ڏنل گهر جي ڪم بابت ُپڇو ۽ کين ٻڌايو ته اوهان جي پڙهڻ کي دلهسهسهپ
بنائڻ الِء تصويرن ،راندين ۽ مزي وارين االهين جو بندوبست ڪيو ويو آهي.
 .2شاگردن کي ٻڌايو ته اڄ اسان اکرن ۽ آوازن بابت هڪ نئين راند ڪنداسين ۽ مزيدار ڪتاب پهڙههنهداسهيهن.
اهڙيَء طرح اسان پاڻمرادو پڙهڻ سکنداسين.
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سرگرمي نمبر  .1آوازن جون رانديون
.1
.2

.3
.4

Playing with Sounds

8
منٽ

شاگردن کي اڄ جي سبق الِء اکر ’ث‘ جو آواز ٻڌايو ،جيئن/ :ث/
شاگردن کي ٻڌايو ته
ُ
اڄ جي سرگرميَء جو نالو آهي ’اونداهي ڪمري ۾ آواز ٻڌڻ‘.
(الف)
شاگردن کي چئو ته ان سرگرميَء الِء پنهنجون اکيهون بهنهد ڪهريهو ۽ سهوچهيهو تهه تهوههان ههڪ
(ب)
ُ
اونداهي ڪمري ۾ ويٺا آهيو جتي توهان ڪجهه ڏسي نه ٿا سگهو پر آواز ُٻڌي سگهو ٿا .توهان
مختڪف لفظ ٻڌو ۽ سڃاڻو ته انهن لفظن ۾ اڄ جو سکيل آواز آهي يا نه؟
مان هڪ لفظ االهائيندس ،توهان ان لفظ کي غور سان ٻهڌو ۽ ٻهڌايهو تهه ان ۾ اڄ وارو آواز
(ج)
آهي يا نه؟ جيڪڏهن لفظ ۾ اهو آواز آهي ته پنهنجو هٿ مٿي ڪري اهو آواز ورجايو.
شاگردن کي مثار ڏئي سرگرمي سمجهايو.
تجويز ڪيل لفظن جي شهرست استعمار ڪندي سرگرمي ڪرايو .انفرادي طور تي ٻار کهان سهوار ڪهري
جواب وٺو.

• تجويز ڪيل لفظن جي شهرست :نثار ،بحث ،ڪثرت وغيره
 .5استاد اکر ’ث‘ جي وچين ۽ آخري شڪل جي مناسبت سان تجويز ڪيل لفظن جي شهرست کانسواِء به لفظ
استعمار ڪري سگهي ٿو .انهن لفظن ۾ وڌ ۾ وڌ اهڙا ناال شامل ڪريو ،جن کي شاگرد سهڃهاڻهي سهگهههن.
(جيئن :ڪالس جي ٻارن جا ناال ،اسڪور جي استادن جا ناال ،شهر /اوٺ جو نالو وغيره)

سرگرمي نمبر  .2اکرن جي راند

Playing with Letters

 .1هن سرگرمي جي مدد سان شاگرد شڪل ۽ آواز جو تعڪق سڃاڻي سگهندا.
 .2شاگردن کي چئو ته هو ’ث‘ جي شڪل نوٽ ڪن ۽ آڱر سان ان کي ميز يا ڊيسڪ تي لکڻ جي ڪوش
 .3بصري لفظ (’ (Sight Wordsهي ،آهي ۽ ۾‘ بورڊ تي ٿوري وٿيَء سان هن ريت لکو.
هي _________________ آهي.
•
 .4بورڊ تي لکيل بصري لفظن (’ (Sight Wordsهي ۽ آهي‘ جي وچ ۾ ’نثار ۽ بحث‘ وارا تصهويهري شهڪهيه
رکندي جمال ٺاهيو.

•

8
منٽ

ڪن.

ڪهارڊ

_______________________ باغ ۾ بيٺو آهي( .نثار باغ ۾ بيٺو آهي)

• اجائي _________________ ۾ نه پئو( .اجائي بحث ۾ نه پئو)
 .5ٻنهي لفظن کي آڱر جي اشاري سان وڏي واڪي ۽ چٽو پڙهايو ۽ ٻارن کي چئو ته توهان جي پٺيان ورجائين.
 .6هر لفظ جي هيٺان آڱر رکندي ٻارن کان جمال چورايو.
 .7شاگردن کي جمال روانيَء سان پڙهايو ۽ اصالح پڻ ڪريو.
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ڪارڊن کهي رکهو ۽

 .8هر ٻار کي الڳ الڳ اِهي جمال پڙهڻ الِء چئو .ان دوران تصويرن وارن مختڪف شڪي
ٻارن کي همٿائيندا رهو ته شاباس! واهه واهه! توهان هينئر ته اِهي جمال پڙهيا آهن.
• نثار باغ ۾ بيٺو آهي.
• اجايو بحث ۾ نه پئو.
 .9ٻارن کي چئو ،اڻي ٻڌايو ته هن جمڪي ۾ ڪيترا لفظ آهن ’نثار باغ ۾ بيٺو آهي‘ ۽ هر لفظ تي آڱر رکهي
ٻڌايو ته جيئن ٻارن ۾ اڻپ جو تصور پيدا ٿئي.

سرگرمي نمبر  .3اچو ته تيزيَء سان پڙهون

Let’s Read Faster

5

ٹنم

 .1اکر ’ث‘ جي وڌ ۾ وڌ مشق ڪرايو.
 .2اکر ’ث‘ جي وچين ۽ آخري شڪڪين وارن شڪي ڪارڊن کي مالئي ڇڏيو .پهوِء شهاگهردن کهي چهئهو تهه ٻهن
گروپن ۾ ويهن .هڪ گروپ اکر ’ث‘ جي وچين ۽ آخري شڪل وارا ۽ ٻين آوازن وارن لفظن جي شهڪهيه
ڪارڊ جمع ڪري ۽ ٻيو گروپ ’ث‘ کانسواِء ٻين شڪڪين وارا لفظ اولي.
 .3اکر ’ث‘ کي وڏي واڪي چٽو ڪري پڙهو ۽ ٻارن کان به پڙهايو.

سرگرمي نمبر  .4اچو ته گڏجي پڙهون
.1
.2
.3
.4

.5

.6
.7

.8
•

Let’s Read Together

10

ٹنم

درجيوار ڪتاب ( :(Level Readerشاگردن کي ٻڌايو ته اڄ اهي پنهنجي پنهنهجهي گهروپ ۾ ڪهتهاب پهڙههنهدا،
جنهن جو نالو ’پڪي ۾ ڇا آهي‘ آھي .انهن کي اهو به ٻڌايو ته هو ڏنل تصويرن هريعي اهو ڪتاب پڙهندا.
شاگردن جا گروپ ٺاهيو ۽ هڪ هڪ ڪتاب سنني گروپن ۾ ورهايو.
شاگردن آڏو هڪ دشعو ’مثالي پڙهڻي‘ ڪري ڏيکاريو.
پوِء شاگردن کي ڪتاب ڏيکاريندي ٽائٽل ڪورَ /س َ
رورق تي ڇپيل ڪتاب جو نالو پڙهو ۽ شاگردن کي چئو
ته ورجائين .اهڙيَء طرح شاگرد هر صفحو پڙهندا ۽ ورجائيندا .اهو خيار رکو ته شاگرد پنو صحيح انداز ۾
اٿالئين ٿا.
شاگردن کي ٻڌايو ته ،ڪتاب سڌو جهڪبو آهي ،جيئن پنو اٿالئڻ وارو پاسو کاٻي هٿ طهرف ُههجهي .اسهتهاد،
شاگردن کي ٻڌائي ته ڪتاب جو َس َ
رورق اسان کي ڪتاب بابت ٻڌائي ٿو .پوِء عنوان ۾ موجود لهفهظهن جهي
هيٺان واري واري سان آڱر رکي انهن جي ترتيب سيکاري .شاگردن کهي ٻهڌايهو تهه ،اسهان ،ڪهتهاب سهنهڌي
ساڄي پاسي کان پڙهڻ شرو ڪندا آهيون .استاد ڪتاب ۾ پهرين ِس جي پهرئين لفظ تهي آڱهر رکهي ان
کي ساڄي کان کاٻي پاسي وٺي وڃي ۽ شاگردن کي ڪتاب تي ترتيب سان آڱر رکرائي مشق ڪرائي.
هاڻي انهن کي چئو ته پنهنجي پنهنجي گروپ ۾ ڪتاب پڙهن ۽ پڙهڻ مهل ان لفظ تهي آڱهر رکهن .جهڏههن
هڪڙو ساٿي پڙهي ته ٻيا ان کي غور سان ٻڌن.
شاگردن کي وڌ ۾ وڌ اهو ڪتاب پڙهايو ۽ انھن جي چوڌاري چڪر لڳائي اها تسڪي ڪريو ته ههو ان لهفهظ
تي آڱر رکي رهيا آهن جيڪو پڙهي به رهيا آهن.
ڪتاب پڙهڻ کان پوِء ٻارن کان پڇو ته:
ڪتاب جي آخري صفحي تي لکيل االهه باقي صفحن کان ڪيئن مختڪف آهي؟
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پڄاڻي

2
منٽ

 .1هن سبق جي پڄاڻيَء تي اکر ’ث‘ بورڊ تي لکو ۽ شاگردن کان پڇو ته هن شڪل جو آواز ڪهڙو آهي؟
 .2ان شڪل تي آڱر رکندي چئن يا پنجن شاگردن کان ان آواز جو ورجاُء ڪرايو.

گهر ۾ پڙهو

Read at Home

 .1ٻارن کي چئو ته هو گهر وڃي اهڙين شين جا وڌ ۾ وڌ ناال وٺن جن جي وچ ۽ آخر ۾ ’ث‘ جو آواز هجي.

استادن ال نوٽ:

شاگردن کي همٿايو ته جيئن هو اهڙيون تصويرون گڏ ڪن ،جن ۾ سندن دلسسپي هجي .استهاد مهخهتهڪهف ٻهارن
جي گڏ ڪيل سمورين تصويرن کي وچين ۽ آخري شڪل مطابق الڳ الڳ ڪرائيندو .جيڪي تصهويهرون اکهر
’ث‘ جي آواز سان الااپيل نه هجن انهن کي الڳ ڪري رکندو .ٻارن کي ڌيان ڏياريندو ۽ الااپيل تصويرن کي
شاگردن کان پنهنجي نوٽ ُبڪ ۾ چنبڙائي اکرن جي آوازن جو آلبم ٺهرائيندو.
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سبق نمبر

12
ڪالس پهريون

ِسکيا جي حاصالت

سبق جي پڄاڻيَء تي شاگرد انهيَء الئق ٿيندا ته ُهو:
ڊي ڪوڊنگ ۽ رواني )(Decoding and Fluency
• اکر ’پ‘ جي آواز کي لفظن جي شرو ۾ سڃاڻي سگهندا
• اکر ’پ‘ جي آواز کي اچاري سگھندا
• اکر ’پ‘ جي آواز کي لفظن ۾ شروعاتي ۽ سالم شڪل سان مالئي سگهندا
نوٽ :ان مرحڪي تي اکر ’پ‘ جو تعارف نه ڪرايو ويندو ۽ نه ئي نالو ٻڌايو ويندو.
اکر ’پ‘ جو آواز  /پ  /يعني زبر وارو آواز ُاچاريو ويندو.

بصري لفظ ) (Sight wordهي ،آهي ،آهن ،جي جا ،جو ۽ ۾ کي صحيح ُاچار ۽ روانيَء سان پڙهي سگهندا.
ڇاپي تصور )(Print Concept
• شاگرد ’ڇاپي تصور‘ جي حوالي سان ڪتاب جي َس َ
رورق ،عنوان ،ليکڪ ۽ مصور بابت ڄاڻي سگهندا .اهو بهه
ڄاڻي سگهندا ته سنڌي ٻولي ساڄي کان کاٻي پاسي پڙهي /پڙهائي ويندي آهي .اهو خهيهار رکهو تهه ههڪ ِسه
پڙهڻ کان پوِء ٻيون ِسٽون به ساڄي کان کاٻي پاسي پڙهڻيون آهن.

گهربل وقت

 35منٽ

تدريسي سامان
• وڏي واڪي پڙهڻ ) (Read Aloudالِء تجويز ڪيل ڪتاب ’ڪانَء جا ِم مائ ‘
• سي نمبر  .1اکر’پ‘ جي شروعاتي ۽ سالم شڪل سان ٺهندڙ لفظن جا تصويري ۽ لهفهظهي شهڪهيه ڪهارڊ
)(Picture Cards
جهڙوڪ :پڳ ،پر ،پکو ،پکي ،پاڻي ،پن ،واپار ،ماپ وغيره
• سي نمبر ’ .2پ‘ کانسواِء ٻين آوازن سان ٺهندڙ لفظن جا تصويري ۽ لفظي شڪي ڪارڊ ).(Picture Cards
جهڙوڪ :دادو ،جبل ،وڻ ،ٽاري ،باغ وغيره.
نوٽ :شڪي

ڪارڊن بدران اهي لفظ بورڊ تي به لکي سگهو ٿا.

تعارشي سرگرمي

2
منٽ

 .1شاگردن سان دعا سالم کان پوِء ڏنل گهر جي ڪم بابت ُپڇو ۽ کين ٻڌايو ته ،اڄ اسان پڙهڻ سهان الاهاپهيهل
مختڪف سرگرميون ڪنداسين.
جهڙوڪ :راند روند ڪنداسين ۽ آکاڻي ٻڌنداسين .اهڙيَء طرح اسان پاڻمرادو پڙهڻ سکنداسين.
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سرگرمي نمبر  1اچو ته آکاڻي ٻڌون

Story Time

10
من

 1هن هفتي جي آکاڻي ’ڪانَء جا ِم مائ ‘ جو تعارف ڪرايو .وڏي واڪي پڙهڻ جا ُنڪتها هههن ۾ رکهنهدي
شاگردن آڏو درسي مواد جي عنوان ،ڪتاب جي َس َ
رورق ،ليکڪ ۽ تصويرن تي روشني وجهو.
 2شاگردن کي ٻڌايو ته ڪتاب جو نالو يا آکاڻيَء جو عنوان َس َ
رورق جي مٿان لهکهيهل ههونهدو آههي .بهورڊ تهي
ليڪ ڏئي ُان مٿان عنوان لکو .شاگردن کي ٻڌايو ته ،اسان ،سنڌي ڪتاب ساڄهي پهاسهي کهان پهڙههڻ شهرو
ڪندا آهيون ۽ کاٻي پاسي ويندا آهيون.
 3شاگردن کي همٿايو ته هو ڪتاب جي تصويرن ۽ درسي مواد جي عنوان تي االهائيهن .انهههن کهان پهڇهو تهه
ڪتاب  /آکاڻي ’ڪانَء جا م مائ ‘ ڇا بابت آهي؟ انهن کان ٻه يا ٽي جواب حاصل ڪريو .پنو اٿهالئهيهنهدي
چئو ،اچو ته پنو اٿاليون ۽ ڏسون ته ااتي آکاڻيَء ۾ ڇا آهي؟ پوِء وڏي واڪي پڙهڻ شرو ڪريو ۽ خها
خا جڳهن تي بيهي شاگردن کان سوار ڪريو ،انهن کي سوالن جا جواب ڏيڻ ۾ همٿايو ۽ مهدد ڪهريهو.
جيترو ٿي سگهي وڌ ۾ وڌ جواب وٺو.
نوٽ :شاگردن کي هن مرحڪي تي درست ڪرڻ جي ڪوش

سرگرمي نمبر  .2آوازن جون رانديون
.1
.2

.3
.4

.5

نه ڪريو.

Playing with Sounds

8
من

شاگردن کي اڄ جي سبق الِء اکر ’پ‘ جو آواز ٻڌايو ،جيئن/ :پ/
شاگردن کي ٻڌايو ته:
اڄ جي سرگرميَء جو نالو آهي ’اونداهي ڪمري ۾ آواز ٻڌڻ‘.
(الف)
شاگردن کي چئو ته ان سرگرميَء الِء پنهنجون اکيون بند ڪريو ۽ سوچيو ته توهان هڪ
(ب)
ُاونداهي ڪمري ۾ ويٺا آهيو جتي توهان ڪجهه ڏسي نه ٿا سگهو پر آواز ُٻڌي سگهو ٿا .توهان
مختڪف لفظ ٻڌندو ۽ سڃاڻندو ته انهن لفظن ۾ اڄ جو سکيل آواز آهي يا نه؟
مان هڪ لفظ االهائيندس ،توهان ان لفظ کي غور سان ٻهڌو ۽ ٻهڌايهو تهه ان ۾ اڄ وارو آواز
(ج)
آهي يا نه؟ جيڪڏهن لفظ ۾ اهو آواز آهي ته پنهنجو هٿ مٿي ڪري اهو آواز ورجايو.
شاگردن کي مثار ڏئي سرگرمي سمجهايو.
تجويز ڪيل لفظن جي شهرست استعمار ڪندي سرگرمي ڪرايو .انفرادي طور تي ٻار کهان سهوار ڪهري
جواب وٺو.
• تجويز ڪيل لفظن جي شهرست:
جهڙوڪ :پڳ ،پر ،پکو ،پکي ،پاڻي ،پن ،واپار ،ماپ وغيره
استاد اکر ’پ‘ جي آواز سان شرو ٿيندڙ لفظن جي مناسبت سان تجويز ڪيل لفظن جي شهرست کانسهواِء
به لفظ استعمار ڪري سگهي ٿو .انهن لفظن ۾ وڌ ۾ وڌ اهڙا ناال شامل ڪريو ،جن کهي شهاگهرد سهڃهاڻهي
سگهن( .جيئن :ڪالس جي ٻارن جا ناال ،اسڪور جي استادن جا ناال ،شهر /اوٺ جو نالو وغيره)

سرگرمي نمبر  .3اکرن جي راند

Playing with Letters

 .1اکر ’پ‘ بورڊ تي لکو ،انهيَء اکر ڏي اشارو ڪريو ۽ آواز ٻڌايو ،جيئن / :پ /
 .2شاگردن کي چئو ته ُاهي توهان جي پٺيان ساايو آواز ورجائين.
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8
منٽ

ڪالس پهريون

 .3شاگردن کي ٻڌايو ته اکر جي هن شڪل کي’پ‘ چئبو آهي.
 .4استاد سالم اکر ’ث‘ کي اشارن /چاڪ سان بورڊ تي لکي ۽ ٻارن کي هوا ۾ /ڊيسڪ تي لکڻ الِء چئي.
 .5ڪالس ۾ اکري قطار ڏانهن اشارو ڪريو (اکرن جو چارٽ ٽنگيل هجي) ۽ شاگردن کي ٻڌايو ته هر اکر جو
پنهنجو آواز هوندو آهي ۽ اهو آواز جنهن جي اڄ توهان مشق ڪئي آهيُ ،اهو /پ /آهي .اکري قطار ۾ اکر
’پ‘ ڏي اشارو ڪريو.
 .6شاگردن کي ٻڌايو ته جيئن جيئن اسين ااتي وڌنداسين ،تيئن تيئن انهن اکرن جي آوازن کي سکنداسين.
 .7بصري لفظ ) (sight wordsهِي ،آهي ،آهن ،جي ،جا ،جو ۽ ۾.
 .8هيٺ ڏنل ٻه لفظ بورڊ تي ٿوري وٿيَء سان هن ريت لکو:
• هي ___________________ آهي.
 .9ٻه ڀيرا انهن لفظن کي جهڪي جهڪي پڙهو.
 .10هاڻي انهن ٻنهي لفظن جي وچ ۾ ’پکي‘ وارو شڪي ڪارڊ رکو:

• ___________________ پڃري ۾ آهي( .پکي پڃري ۾ آهي)
 .11جمڪي جي لفظن ۽ تصوير ڏي اشارو ڪندي پڙهو:

• جيئن _____________________ :پڃري ۾ آهي( .پکي پڃري ۾ آهي).
 .12هاڻي انهن ٻنهي لفظن جي وچ ۾ ’ َپ َ
ڳ‘ وارو شڪي ڪارڊ رکو.

•

هيَء ___________________ آهي( .هيَء پڳ آهي(.

•

هيُء ___________________ آهي( .هيُء پکو آهي(.

(ج َ
• َج َ
ڳ ۾ _______________ آهيَ .
ڳ ۾ پاڻي آهي(.
 .13جمڪي جي لفظن ۽ تصوير ڏي اشارو ڪندي پڙهو.
 .14هر ٻار کي الڳ الڳ اِهي جمال پڙهڻ الِء چئو .ان دوران تصويرن وارن مختڪف شڪي ڪارڊن کهي رکهو ۽
ٻارن کي همٿائيندا رهو ته شاباس! واهه واهه! توهان هينئر ته اِهي جمال پڙهيا آهن’ .پکي پڃري ۾ آهي‘
 .15ٻارن کي چئو ،اڻي ٻڌايو ته هن جمڪي ۾ڪيترا لفظ آهن ’پکي پڃري ۾ آهي‘ ۽ ههر لهفهظ تهي آڱهر رکهي
ٻڌايو ته جيئن ٻارن ۾ اڻپ جو تصور پيدا ٿئي.
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سرگرمي نمبر  4اچو ته تيزيَء سان پڙهون

Let’s Read Faster

5

ٹنم

 .1اکر ’پ‘ جو شڪي ڪارڊ ڏيکاريو ۽ ان سان گڏ آواز /پ /جي مشق ڪرايو .وقت مطابهق سهنهنهي ٻهارن کهان
الڳ الڳ ۽ وڌ ۾ وڌ مشق ڪرايو.
 .2اکر ’پ‘ سان شرو ٿيندڙ لفظن ۽ ٻين سنني آوازن وارن لفظن جي شڪي ڪارڊن کي مالئي ڇهڏيهو .پهوِء
شاگردن کي چئو ته اکر ’پ‘ جي شروعاتي آواز وارين تصويرن کي اوليو( .نوٽ :ههڪهڙي نهنهڍڙي گهروپ
جي سرگرميَء الِء توهان کي اوترن ئي شڪي ڪارڊن جي سيٽن جي ضرورت پونهدي ،جهيهتهرا شهاگهردن جها
گروپ هوندا ).يا تصويرن جا ڪارڊ ڏيکاريندي سموري ڪالس کي سرگرمي ڪهرايهوُ .انهههن کهان پهڇهو تهه
اهڙين تصويرن جا ناال ٻڌايو ،جن جي شرو ۾ اکر ’پ‘ جو آواز هجي .جڏهن اهڙو آواز ُٻڌو ته پنهنجو هٿ
مٿي کڻو.
 .3اکر’پ‘ کي وڏي واڪي چٽو ڪري پڙهو ۽ ٻارن کان به پڙهايو.

پڄاڻي
•

2
منٽ

سبق جي پڄاڻيَء تي واري واري سان بورڊ تي تصويري شڪي ڪارڊ لڳائيندا وڃو ۽ مختڪف شاگردن کهان
انفرادي طور تي هر تصوير جا شروعاتي ۽ سالم شڪل وارا آواز معڪوم ڪريو .پهوِء شهاگهرد واري واري
سان انهن اکرن جو آواز ٻڌائين ۽ انهن کي چئو ته بورڊ تي انهن آوازن جي اکري شڪڪين (عالمتن) جهي
سڃاڻپ ڪن.

گهر ۾ پڙهو

Read at Home

 .1شاگردن کي هدايت ڪريو ته هو:
پنهنجن ساٿين يا گهرڀاتين جي مدد سان اکر ’پ‘ جي شروعاتي ۽ سالم شڪل وارا ڪي به پنج لفظ اولي
اچن.
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سبق نمبر

12
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ِسکيا جي حاصالت

سبق جي پڄاڻيَء تي شاگرد انهيَء الئق ٿيندا ته ُهو:
ڊي ڪوڊنگ ۽ رواني
• اکر ’پ‘ جي آواز کي لفظن جي وچين ۽ آخري شڪل ۾ سڃاڻي سگهندا
• اکر ’پ‘ جي آواز کي ُاچاري سگهندا
• اکر ’پ‘ جي آواز کي لفظن ۾ وچين ۽ آخري شڪل سان مالئي سگهندا
)(Decoding and Fluency

نوٽ :انهي مرحڪي تي اکر ’پ‘ جو نه تعارف ڪرايو ويندو نه ئي نالو ٻڌايو ويندو.
اکر ’پ‘ جو آواز /پ /يعني زبر جو آواز ُاچاريو ويندو.

بصري لفظ ( (Sight wordهي ،آهي ،آهن ،جي ،جا ۽ جو کي صحيح ُاچاري ۽ روانيَء سان پڙهي سگهندا.
ڇاپي تصور ((Print Concept
• شاگرد ’ڇاپي تصور‘ جي حوالي سان ڪتاب جي َس َ
رورق ،عنوان ،ليکڪ ۽ ُمصور بابت ڄاڻي سگهندا .اهو بهه
ڄاڻي سگهندا ته سنڌي ٻولي ساڄي کان کاٻي پاسي پڙهي /پڙهائي ويندي آهي .اهو خهيهار رکهو تهه ههڪ ِسه
پڙهڻ کان پوِء ٻيون ِسٽون به ساڄي کان کاٻي پاسي پڙهڻيون آهن.
گهربل وقت

 35منٽ

تدريسي سامان

• درجيوار ڪتاب ( (Levelled Readerالِء تجويز ڪيل ڪتاب ’پڪي ۾ ڇا آهي‘
• سي نمبر  .1اکر’پ‘ جي وچين ۽ آخري شڪل سان ٺهندڙ لفظن جا تصويري ۽ لفظي شڪي
(Cards
جهڙوڪ :ڇپر ،ٺپوَ ،چ َپلَ ،چپِ ،ڇ َ
پ وغيره
• اڳ ۾ استعمار ٿيل لفظن جي شهرست تيار ڪريو.
نوٽ :شڪي

ڪارڊ (Picture

ڪارڊن بدران اهي لفظ بورڊ تي به لکي سگهو ٿا.

تعارشي سرگرمي

2
منٽ

 .1شاگردن سان سالم دعا کان پوِء ڏنل گهر جي ڪم بابت ُپڇو ۽ کين ٻڌايو ته توهان جي پڙهڻ کي دلسهسهپ
بنائڻ الِء تصويرن ،راندين ۽ مزي وارين االهين جو بندوبست ڪيو ويو آهي.
 .2شاگردن کي ٻڌايو ته اڄ اسان اکرن ۽ آوازن بابت هڪ نئين راند ڪنداسين ۽ مزيدار ڪتاب پهڙههنهداسهيهن.
اهڙيَء طرح اسان پاڻمرادو پڙهڻ سکنداسين.
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سرگرمي نمبر  .1آوازن جون رانديون
.1
.2

.3
.4

Playing with Sounds

8
منٽ

شاگردن کي اڄ جي سبق الِء اکر ’پ‘ جو آواز ٻڌايو ،جيئن/ :پ/
شاگردن کي ٻڌايو ته:
ُ
اڄ جي سرگرميَء جو نالو آهي ’اونداهي ڪمري ۾ آواز ٻڌڻ‘.
(الف)
شاگردن کي چئو ته ان سرگرميَء الِء پنهنجون اکيهون بهنهد ڪهريهو ۽ سهوچهيهو تهه تهوههان ههڪ
(ب)
ُ
اونداهي ڪمري ۾ ويٺا آهيو جتي توهان ڪجهه ڏسي نه ٿا سگهو پر آواز ُٻڌي سگهو ٿا .توهان
مختڪف لفظ ٻڌو ۽ سڃاڻو ته انهن لفظن ۾ اڄ جو سکيل آواز آهي يا نه؟
مان هڪ لفظ االهائيندس ،توهان ان لفظ کي غور سان ٻهڌو ۽ ٻهڌايهو تهه ان ۾ اڄ وارو آواز
(ج)
آهي يا نه؟ جيڪڏهن لفظ ۾ اهو آواز آهي ته پنهنجو هٿ مٿي ڪري اهو آواز ورجايو.
شاگردن کي مثار ڏئي سرگرمي سمجهايو.
تجويز ڪيل لفظن جي شهرست استعمار ڪندي سرگرمي ڪرايو .انفرادي طور تي ٻار کهان سهوار ڪهري
جواب وٺو۽ ٻارن کي چئو ته انهن لفظن جي هر هڪ آواز کي پڻ ورجائين.

• تجويز ڪيل لفظن جي شهرست :ڇپر ،ٺپوَ ،چ َپل ،چپِ ،ڇ َ
پ وغيره
 .5استاد اکر ’پ‘ جي وچين ۽ آخري شڪل جي مناسبت سان تجويز ڪيل لفظن جي شهرست کانسواِء به لفظ
استعمار ڪري سگهي ٿو .انهن لفظن ۾ وڌ ۾ وڌ اهڙا ناال شامل ڪريو ،جن کي شاگرد سهڃهاڻهي سهگهههن.
جيئن( :ڪالس جي ٻارن جا ناال ،اسڪور جي استادن جا ناال ،شهر /اوٺ جو نالو وغيره)

سرگرمي نمبر  .2اکرن جي راند

Playing with Letters

8
منٽ

 .1هن سرگرمي جي مدد سان شاگرد شڪل ۽ آواز جو تعڪق سڃاڻي سگهندا.
 .2شاگردن کي چئو ته هو ’پ‘ جي شڪل نوٽ ڪن ۽ آڱر سان ان کي ميز يا ڊيسڪ تي لکڻ جي ڪوش
 .3بصري لفظ (’ (Sight Wordsهي ،آهي ۽ ۾‘ بورڊ تي ٿوري وٿيَء سان هن ريت لکو.

ڪن.

هي _________________ آهي.
•
 .4بورڊ تي لکيل بصري لفظن (’ (Sight Wordsهي ۽ آهي‘ جي وچ ۾ ’چپلَ ،ٺپو ۽ چپ‘ وارا تصويري شڪي
رکندي جمال ٺاهيو.

ڪارڊ

•

هي _________________ آهن( .هي َچ َپ َل آهن).

•

هيُء _________________ آهي( .هيُء ٺپو آهي)
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• هي _________________ آهن( .هي َچ َ
پ آهن)
 .5ٻنهي لفظن کي آڱر جي اشاري سان وڏي واڪي ۽ چٽو پڙهايو ۽ ٻارن کي چئو ته توهان جي پٺيان ورجائين.
 .6هر لفظ جي هيٺان آڱر رکندي ٻارن کان جمال چورايو.
 .7شاگردن کي جمال روانيَء سان پڙهايو ۽ اصالح پڻ ڪريو.
 .8هر ٻار کي الڳ الڳ اِهي جمال پڙهڻ الِء چئو .ان دوران تصويرن وارن مختڪف شڪي ڪارڊن کهي رکهو ۽
ٻارن کي همٿائيندا رهو ته شاباس ،واهه واهه! توهان هينئر ته اِهي جمال پڙهيا آهن.
• هي چپڪون آهن.
• هي َچپ آهن.
 .9ٻارن کي چئو ته ،اڻي ٻڌايو ته هن جمڪي ۾ڪيترا لفظ آهن’هيُء َٺپو آهي‘ ۽ هر لفظ تي آڱر رکي ٻڌايو تهه
جيئن ٻارن ۾ اڻپ جو تصور پيدا ٿئي.

سرگرمي نمبر  .3اچو ته تيزيَء سان پڙهون

Let’s Read Faster

5

ٹنم

 .1اکر ’پ‘ جي وڌ ۾ وڌ مشق ڪرايو.
 .2اکر ’پ‘ جي وچين ۽ آخري شڪڪين وارن ۽ ٻين آوازن وارن لفظن جي شڪي ڪارڊن کهي مهالئهي ڇهڏيهو.
پوِء شاگردن کي چئو ته ٻن گروپن ۾ ويهن .هڪ گروپ اکر ’پ‘ جي وچيهن ۽ آخهري شهڪهل وارا شهڪهيه
ڪارڊ جمع ڪري ۽ ٻيو گروپ ’پ‘ کانسواِء ٻين شڪڪين وارا لفظ اولي.
 .3اکر ’پ‘ کي وڏي واڪي چٽو ڪري پڙهو ۽ ٻارن کان به پڙهايو.

سرگرمي نمبر  .4اچو ته گڏجي پڙهون
.1
.2
.3
.4

.5

.6

Let’s Read Together

10

ٹنم

درجيوار ڪتاب ( (Level Readerشاگردن کي ٻڌايو ته اڄ اهي پنهنجي پنهههنهجهي گهروپ ۾ ڪهتهاب پهڙههنهدا،
جنهن جو نالو ’پڪي ۾ ڇا آهي‘ آھي .انهن کي اهو به ٻڌايو ته هو ڏنل تصويرن هريعي اهو ڪتاب پڙهندا.
شاگردن جا گروپ ٺاهيو ۽ هڪ هڪ ڪتاب سنني گروپن ۾ ورهايو.
شاگردن آڏو هڪ دشعو ’مثالي پڙهڻي‘ ڪري ڏيکاريو.
پوِء شاگردن کي ڪتاب ڏيکاريندي ٽائٽل ڪورَ /س َ
رورق تي ڇپيل ڪتاب جو نالو پڙهو ۽ شاگردن کي چئو
ته ورجائين .اهڙيَء طرح شاگرد هر صفحو پڙهندا ۽ ورجائيندا .اهو خيار رکو ته شاگرد پنو صحيح انداز ۾
اٿالئين ٿا.
شاگردن کي ٻڌايو ته ،ڪتاب سڌو جهڪبو آهي ،جيئن پنو اٿالئڻ وارو پاسو کاٻي هٿ طهرف ُههجهي .اسهتهاد،
شاگردن کي ٻڌائي ته ڪتاب جو َس َ
رورق اسان کي ڪتاب بابت ٻڌائي ٿو .پوِء عنوان ۾ موجود لهفهظهن جهي
هيٺان واري واري سان آڱر رکي انهن جي ترتيب سيکاري .شاگردن کهي ٻهڌايهو تهه ،اسهان ،سهنهڌي ڪهتهاب
ساڄي پاسي کان پڙهڻ شرو ڪندا آهيون .استاد ڪتاب ۾ پهرين ِس جي پهرئين لفظ تهي آڱهر رکهي ان
کي ساڄي کان کاٻي پاسي وٺي وڃي ۽ شاگردن کي ڪتاب تي ترتيب سان آڱر رکرائي مشق ڪرائي.
هاڻي انهن کي چئو ته پنهنجي پنهنجي گروپ ۾ ڪتاب پڙهن ۽ پڙهڻ مهل ان لفظ تهي آڱهر رکهن .جهڏههن
هڪڙو ساٿي پڙهي ته ٻيا ان کي غور سان ٻڌن.
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 .7شاگردن کي وڌ ۾ وڌ اهو ڪتاب پڙهايو ۽ انھن جي چوڌاري چڪر لڳائي اها تسڪي ڪريو ته ههو ان لهفهظ
تي آڱر رکي رهيا آهن جيڪو پڙهي به رهيا آهن.
 .8ڪتاب پڙهڻ کان پوِء ٻارن کان پڇو ته:
• ڪتاب جي آخري صفحي تي لکيل االهه باقي صفحن کان ڪيئن مختڪف آهي؟

پڄاڻي

2
منٽ

 .1هن سبق جي پڄاڻيَء تي اکر ’پ‘ بورڊ تي لکو ۽ شاگردن کان پڇو ته هن شڪل جو آواز ڪهڙو آهي؟
 .2ان شڪل تي آڱر رکندي چئن يا پنجن شاگردن کان ان آواز جو ورجاُء ڪرايو.

گهر ۾ پڙهو

Read at Home

 .1ٻارن کي چئو ته هو گهر وڃي اهڙين شين جا وڌ ۾ وڌ ناال وٺن جن جي وچين ۽ آخري شهڪهل ۾ ’پ‘ جهو
آواز هجي.

استادن ال نوٽ:

شاگردن کي همٿايو ته جيئن هو اهڙيون تصويرون گڏ ڪن ،جن ۾ سندن دلسسپي هجي .استهاد مهخهتهڪهف ٻهارن
جي گڏ ڪيل سمورين تصويرن کي وچين ۽ آخري شڪل مطابق الڳ الڳ ڪرائيندو .جيڪي تصهويهرون اکهر
’پ‘ جي آواز سان الااپيل نه هجن انهن کي الڳ ڪري رکندو .ٻارن کي ڌيان ڏياريندو ۽ الااپيل تصويرن کي
شاگردن کان پنهنجي نوٽ ُبڪ ۾ چنبڙائي اکرن جي آوازن جو آلبم ٺهرائيندو.
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اکر ’ث ۽ پ‘ جو آواز ۽ مختڪف شڪڪين
سان الااپو (ورجاُء)
ڪالس پهريون

ِسکيا جي حاصالت

سبق جي پڄاڻيَء تي شاگرد انهيَء الئق ٿيندا ته ُهو:
ڊي ڪوڊنگ ۽ رواني

) (Decoding and Fluency

• اکر ’ث ۽ پ‘ جي منڍ ،وچ ۽ آخر واري آواز کي لفظن ۾ سڃاڻي سگهندا
• اکر ’ث ۽ پ‘ جي آواز کي ُاچاري سگهندا
• اکر ’ث ۽ پ‘ جي شروعاتي وچين ۽ آخري شڪل واري آواز کي مالئي سگهندا
نوٽ :ان مرحڪي تي اکر ’ث ۽ پ ‘ جو تعارف نه ڪرايو ويندو ۽ نه ئي نالو ٻڌايو ويندو.
اکر ’ ث ۽ پ ‘ جو آواز /ث/ /پ /يعني زبر وارو آواز ُاچاريو ويندو
بصري لفظ  (Sight word(:هي ،آهي ،آهن ،جي ،جا ،جو ۽ ۾ کي صحيح ُاچاري ۽ روانيَء سان پڙهي سگهندا.

ڇاپي تصور ((Print Concept
• شاگرد ’ڇاپي تصور‘ جي حوالي سان ڪتاب جي َس َ
رورق ،عنوان ،ليکڪ ۽ ُمصور بابت ڄاڻي سگهندا .اههو
به ڄاڻي سگهندا ته سنڌي ٻولي ساڄي کان کاٻي پاسي پڙهي /پڙهائي ويندي آهي .اهو خيار رکو ته هڪ ِس
پڙهڻ کان پوِء ٻيون ِسٽون به ساڄي کان کاٻي پاسي پڙهڻيون آهن.
گهربل وقت

 35منٽ

تدريسي سامان

•
•

•
•

درجيوار ڪتاب ( (Levelled Readerالِء تجويز ڪيل ڪتاب ’پڪي ۾ ڇا آهي‘
سي نمبر  .1اکر ’ث ۽ پ‘ جي آوازن /ث /۽ /پ /سان ٺهندڙ شهيهن جها تصهويهري ۽ لهفهظهي شهڪهيه
)(Picture Cards
َ
جهڙوڪ :پڳ ،پکو ،پکي ،چپل ،چپ ،ثمر ،ثواب ،ڪوثر ،نثار ،بحث وغيره
ڪالس ۾ لڳل اکري قطار ((Letter Line
معني لفظن ( )Non Wordsجا شڪي ڪارڊ.
بي
ٰ
نوٽ :شڪي

ڪهارڊ

ڪارڊن بدران اهي لفظ بورڊ تي به لکي سگهو ٿا.

تعارشي سرگرمي

2
منٽ

 .1شاگردن سان سالم دعا کان پوِء گهر الِء ڏنل ڪم بابت پڇو.
 .2شاگردن کي ٻڌايو ته اڄ آوازن ۽ اکرن بابت هڪ نئين راند ڪنداسين ۽ مزيدار ڪتاب پڙهنداسين.
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سرگرمي نمبر  .1آوازن جون رانديون

Playing with Sounds

8

ٹنم

 .1شاگردن کي ٻڌايو ته:
اڄ اسان تصويرن واري سرگرمي ڪنداسين .جنهن جو نالو آهي ’تصوير کان نالي تائين‘
(الف)
مان توهان کي هڪ تصوير ڏيکاريندس ۽ توهان کي ان جو نالو ٻڌائڻو آهي.
(ب)
نالي کان پوِء ان نالي جو منڍ وارو آواز سڃاڻڻو آهي.
(ج)
منڍ واري آواز سان شرو ٿيندڙ هڪ ٻيو نالو ٻڌائڻو آهي.
(د)
 .2شاگردن کي هڪ مثار جي مدد سان هن سرگرميَء جون هدايتون سمجهايو.
هيَء تصوير ڏسو( .پڳ /ثمر جو تصويري ڪارڊ ڏيکاريندي)
(الف):
هن تصوير جو نالو ٻڌايو؟
(ب):
هن تصوير جي نالي جي منڍ وارو آواز ڪهڙو آهي؟
(ج):
هن نالي جي منڍ واري آواز سان شرو ٿيڻ وارو ڪو ٻيو نالو ٻڌايو (اهو نالو ڪنهن به شيِء،
(د):
جاِء ،جانور يا انسان جو ٿي سگهي ٿو).
 .3ساائي طريقي سان ’ث ۽ پ‘ جي مختڪف آوازن جون تصويرون ڏيکاريندي ،سرگرمي ڪهرايهو .ڪهوشه
ڪريو ته وڌ ۾ وڌ شاگردن کي موقعو مڪي سگهي.

سرگرمي نمبر  .2اکرن جي راند
.1
.2
.3
.4

.5
.6

Playing with Letters

8

ٹنم

اکر ’ث ۽ پ‘بورڊ تي لکو ،انهن اکرن ڏي اشارو ڪريو ۽ آواز ٻڌايو ،جيئن/ :ث /۽ /پ/
شاگردن کي چئو ته هو توهان جي پٺيان ساايو آواز ورجائين.
شاگردن کي ٻڌايو ته اکر جي هن شڪل کي’ث ۽ پ‘ چئبو آهي.
ڪالس ۾ اکرن جي قطار ڏانهن اشارو ڪريو (اکرن جو چارٽ ٽنگيل هجي) ۽ شاگردن کي ٻڌايو ته هر اکر
جو پنهنجو آواز هوندو آهي ۽ ُاهي آواز جن جي اڄ توهان مشق ڪئهي آههيُ ،اههي/ث /۽ /پ /آههن .اکهري
قطار ۾ اکر ’ث ۽ پ‘ ڏي اشارو ڪريو.
شاگردن کي ٻڌايو ته جيئن جيئن اسين ااتي وڌنداسين ،تيئن تيئن انهن اکرن جي آوازن کي سکنداسين.
بصري لفظ ) (sight wordsهي ،آهي ۽ ۾کي استعمار ڪندي استاد شاگرد کان هيٺ ڏنل جمال پڙهائي.

۾ ___________________ آهي( .پڪي

۾ ثمر آهي).

•

پڪي

•

___________________________ پڃري ۾ آهي( .پکي پڃري ۾ آهي).

•

هي ________________________ آهي( .هي پکو آهي).
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• هيُء ____________________ جو ڪتاب آهي( .هيُء ثمرين جو ڪتاب آهي).
 .7هر ٻار کي الڳ الڳ اِهي جمال پڙهڻ الِء چئو .ان دوران تصويرن وارن مختڪف شهڪهيه ڪهارڊن کهي رکهو.
ٻارن کي همٿائيندا رهو ته شاباس! واهه واهه! توهان هينئر هي جمال پڙهيا آهن.
 .8ٻارن کي چئو ،اڻي ٻڌايو ته هن جمڪي ۾ڪيترا لفظ آهن’ .پڪي ۾ ثمر آهي‘’ ،هي پکو آههي‘ ۽ ههر لهفهظ
تي آڱر رکي ٻڌايو.
معني لفظ
’ * .9الف‘ کان ’پ‘ تائين پڙهيل اکرن /آوازن مان حرف عڪت (ا ،و ۽ ي) ڪم آڻيندي ،ٽه-اکري بي
ٰ
( )Non Wordsٺاهيو :جيئن ٽيجهه ،بڏو ،ٻخا وغيره
معني لفظن ( )Non Wordsجا شڪي ڪارڊ ٻارن کي ڏيکاريو ۽ پڙهڻ جي مشق ڪرايو.
* بي
ٰ
* ٻارن جا چار گروپ ٺاهيو ۽ انهن ۾ ’الف‘ کان ’پ‘ تائين الفابي جا شڪهيه ڪهارڊ ورههايهو ۽ ههر ههڪ
معني لفظ ٺاهڻ الِء چئو.
گروپ کي هڪ هڪ ٽه-اکري بي
ٰ

سرگرمي نمبر  .3اچو ته تيزيَء سان پڙهون

Let’s Read faster

5

ٹنم

 .1اکر ’ث ۽ پ‘جو شڪي ڪارڊ ڏيکاريو ۽ ان سان گڏ آواز /ث /۽ /پ /جي مشق ڪرايو .وقت مطابهق سهنهنهي
ٻارن کان الڳ الڳ ۽ وڌ ۾ وڌ مشق ڪرايو.
 .2اکر ’ث ۽ پ‘وارن آوازن ۽ ٻين سنني آوازن جي شڪي ڪارڊن کي مالئي شاگردن کي چئو ته اکهر ’ث ۽
پ‘ جي مختڪف شڪڪين ۽ آوازن وارين تصويرن کي اوليو( .هڪڙي نهنهڍڙي گهروپ جهي سهرگهرمهيَء الِء
توهان کي اوترن ئي شڪي ڪارڊن جي سيٽن جي ضرورت پوندي ،جيتهرا شهاگهردن جها گهروپ ههونهدا ).يها
تصويرن جا ڪارڊ ڏيکاريندي سڄي ڪالس کي سرگرمي ڪرايوُ .انهن کان پڇو ته اهڙين تصويرن جها نهاال
ٻڌايو ،جن جي ُمنڍ ،وچ يا آخر ۾ ’ث ۽ پ‘ جا آواز هجن .جڏهن اهڙو آواز ُٻڌن ته هو پنهنجو هٿ مٿي کڻن.
 .3اکر’ث ۽ پ‘ کي وڏي واڪي چٽو ڪري پڙهو ۽ ٻارن کان به پڙهايو.

سرگرمي نمبر  4اچو ته گڏجي پڙهون
.1
.2
.3
.4

.5
.6
.7
•

Let’s Read Together

10

ٹنم

درجيوار ڪتاب ( :(Levelled Readerشاگردن کي ٻڌايو ته اڄ اهي پنهنجي پنهنجي گروپ ۾ ڪتاب پهڙههنهدا،
جنهن جو نالو ’پڪي ۾ ڇا آهي‘ آھي انهن کي اهو به ٻڌايو ته هو ڏنل تصويرن هريعي اهو ڪتاب پڙهندا.
شاگردن جا گروپ ٺاهيو ۽ هڪ هڪ ڪتاب سنني گروپن ۾ ورهايو.
شاگردن آڏو هڪ دشعو ’مثالي پڙهڻي‘ ڪري ڏيکاريو.
شاگردن کي ڪتاب ڏيکاريندي ٽائٽل ڪورَ /س َ
رورق تي ڇپيل ڪتاب جو نالو پڙهو ۽ شاگردن کي چهئهو تهه
ورجائين .اهڙيَء طرح شاگرد هر صفحو پڙهندا ۽ ورجائيندا .اهو خيار رکو ته شاگرد پنو صهحهيهح انهداز ۾
اٿالئين ٿا.
هاڻي انهن کي چئو ته پنهنجي پنهنجي گروپ ۾ ڪتاب پڙهن ۽ پڙهڻ مهل ان لفظ تي آڱر رکن ۽ جهڏههن
هڪڙو ساٿي پڙهي ته ٻيا ان کي غور سان ٻڌن.
شاگردن کي وڌ ۾ وڌ اهو ڪتاب پڙهايو ۽ انهن جي چوڌاري چڪر لڳائي اها تسڪي ڪريو ته ههو ان لهفهظ
تي آڱر رکي رهيا آهن جيڪو پڙهي به رهيا آهن.
ڪتاب جي پڙهڻ کان پوِء شاگردن کان پڇو ته:
ڪتاب جي آخري صفحي تي لکيل االهه باقي صفحن کان ڪيئن مختڪف آهي؟
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پڄاڻي

2
منٽ

 .1سبق جي پڄاڻيَء تي اکر ’ث ۽ پ‘ بورڊ تي لکو ۽ شاگردن کان پڇو ته:
• هن شڪل جو آواز ڪهڙو آهي؟
• هر اکر جي شڪل جي هيٺان آڱر رکندي چئن پنجن ٻارن کان هڪ هڪ ڪري آواز چورايو.
 .2شاگردن کي چئو ته /ث /۽ /پ /جي آواز وارا لفظ ٻڌايو.

گهر ۾ پڙهو

Read at Home

 .1شاگردن کي هدايت ڪريو ته هو:
پنهنجن ساٿين يا گهرڀاتين جي مدد سان ’ث ۽ پ‘ جي مختڪف آوازن وارا ڪي به پنج لفظ اولي اچن.
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اکر ’ج‘ جو آواز ،شروعاتي
شڪل
ڪالس پهريون

ِسکيا جي حاصالت

سبق جي پڄاڻيَء تي شاگرد انهيَء الئق ٿيندا ته ُهو:
ڊي ڪوڊنگ ۽ رواني )(Decoding and Fluency
• اکر ’ج‘ جي شڪل کي لفظن جي شرو ۾ سڃاڻي سگهندا
• اکر ’ج‘ جي آواز کي لفظن ۾ اچاري سگهندا
• اکر ’ج‘ جي آواز کي لفظن ۾ شروعاتي ۽ سالم شڪل مالئي سگهندا
نوٽ :ان مرحڪي تي اکر ’ج‘ جو تعارف نه ڪرايو ويندو ۽ نه ئي نالو ٻڌايو ويندو.
اکر ’ج‘ جو آواز  /ج  /يعني زبر وارو آواز ُاچاريو ويندو.

بصري لفظ ) (Sight wordهي ،آهي ،آهن ،آهيون ،جي ،جا ،جو ۽ ۾ کي صحيح ُاچار ۽ روانيَء سان پڙهي سگهندا.
ڇاپي تصور )(Print Concept
َ
ُ
َ
• شاگرد ’ڇاپي تصور‘ جي حوالي سان ڪتاب جي سرورق ،عنوان ،ليکڪ ۽ مصور بابت ڄاڻي سگهندا .اهو بهه
ڄاڻي سگهندا ته سنڌي ٻولي ساڄي کان کاٻي پاسي پڙهي /پڙهائي ويندي آهي .اهو خهيهار رکهو تهه ههڪ ِسه
پڙهڻ کان پوِء ٻيون ِسٽون به ساڄي کان کاٻي پاسي پڙهڻيون آهن.

گهربل وقت

 35منٽ

تدريسي سامان
• وڏي واڪي پڙهڻ ) (Read Aloudالِء تجويز ڪيل ڪتاب ’ڄار ۽ ڄاهو‘
• سي نمبر  .1اکر’ج‘ جي شروعاتي شڪل سان ٺهندڙ لفظن جا تصويري ۽ لفظي شهڪهيه ڪهارڊ (Picture
).Cards
جهڙوڪ :جيت ،جڪيبيَ ،جههاز ،جبل ،جڳ ،جواب وغيره
• سي نمبر ’ .2ج‘ کانسواِء ٻين آوازن سان ٺهندڙ لفظن جا تصويري ۽ لفظي شڪي ڪارڊ ).(Picture Cards
جيئنَ :بصرَ ،ٻڪريَ ،تارو وغيره
نوٽ :شڪي

ڪارڊن بدران اهي لفظ بورڊ تي به لکي سگهو ٿا.

تعارشي سرگرمي

2
منٽ

 .1شاگردن سان دعا سالم کان پوِء ڏنل گهر جي ڪم بابت ُپڇو ۽ کين ٻڌايو ته ،اڄ اسان پڙهڻ سهان الاهاپهيهل
مختڪف سرگرميون ڪنداسين.
جهڙوڪ :راند روند ڪنداسين ۽ آکاڻي ٻڌنداسين .اهڙيَء طرح اسان پاڻمرادو پڙهڻ سکنداسين.
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سرگرمي نمبر  .1اچو ته آکاڻي ٻڌون

Story Time

10
من

 1هن هفتي جي آکاڻي ’ڄار ۽ ڄاهو‘ جو تعارف ڪرايو .وڏي واڪي پڙهڻ جا ُنڪتا ههن ۾ رکنهدي شهاگهردن
آڏو درسي مواد جي عنوان ،ڪتاب جي َس َ
رورق ،ليکڪ ۽ تصويرن تي روشني وجهو.
 2شاگردن کي ٻڌايو ته ڪتاب جو نالو يا آکاڻيَء جو عنوان َس َ
رورق جي مٿان لهکهيهل ههونهدو آههي .بهورڊ تهي
ليڪ ڏئي ُان مٿان عنوان لکو .شاگردن کي ٻڌايو ته ،اسان ،سنڌي ڪتاب ساڄهي پهاسهي کهان پهڙههڻ شهرو
ڪندا آهيون ۽ کاٻي پاسي ويندا آهيون.
 3شاگردن کي همٿايو ته هو ڪتاب جي تصويرن ۽ درسي مواد جي عنوان تي االهائيهن .انهههن کهان پهڇهو تهه
ڪتاب  /آکاڻي ’ڄار ۽ ڄاهو‘ ڇا بابت آهي؟ انهن کان ٻه يا ٽي جواب حاصل ڪريو .پنو اٿالئيندي چئو ،اچو
ته پنو اٿاليون ۽ ڏسون ته ااتي آکاڻيَء ۾ ڇا آهي؟ پوِء وڏي واڪهي پهڙههڻ شهرو ڪهريهو ۽ خها خها
جڳهن تي بيهي شاگردن کان سوار ڪريو ،انهن کي سوالن جا جواب ڏيڻ ۾ همٿايو ۽ مدد ڪريو .جهيهتهرو
ٿي سگهي وڌ ۾ وڌ جواب وٺو.
نوٽ :شاگردن کي هن مرحڪي تي درست ڪرڻ جي ڪوش

سرگرمي نمبر  .2آوازن جون رانديون
.1
.2
•
•

•

.3
.4
•

.5

نه ڪريو.

Playing with Sounds

8
من

شاگردن کي اڄ جي سبق الِء اکر ’ج‘ جو آواز ٻڌايو ،جيئن/ :ج/
شاگردن کي ٻڌايو ته:
اڄ جي سرگرميَء جو نالو آهي ’ ُاونداهي ڪمري ۾ آواز ٻڌڻ‘.
شاگردن کي چئو ته ان سرگرميَء الِء پنهنجون اکيون بند ڪريو ۽ سوچيو ته توهان هڪ ُاونداهي ڪمهري
۾ ويٺا آهيو جتي توهان ڪجهه ڏسي نه ٿا سگهو پر آواز ُٻڌي سگهو ٿها .تهوههان مهخهتهڪهف لهفهظ ٻهڌنهدو ۽
سڃاڻندو ته انهن لفظن ۾ اڄ جو سکيل آواز آهي يا نه؟
مان هڪ لفظ االهائيندس ،توهان ان لفظ کي غور سان ٻڌو ۽ ٻڌايو ته ان ۾ اڄ وارو آواز آهي؟ جيڪڏهن
لفظ ۾ اهو آواز آهي ته پنهنجو هٿ مٿي ڪري اهو آواز ورجايو.
شاگردن کي مثار ڏئي سرگرمي سمجهايو.
تجويز ڪيل لفظن جي شهرست استعمار ڪندي سرگرمي ڪرايو .انفرادي طور تي ٻار کهان سهوار ڪهري
جواب وٺو.
تجويز ڪيل لفظن جي شهرست :جيت ،جڪيبيَ ،جههاز ،جبل ،جڳ ،جواب وغيره
استاد اکر ’ج‘ جي آواز سان شرو ٿيندڙ لفظن جي مناسبت سان تجويز ڪيل لفظن جي شهرست کهانسهواِء
به لفظ استعمار ڪري سگهي ٿو .انهن لفظن ۾ وڌ ۾ وڌ اهڙا ناال شامل ڪريو ،جن کهي شهاگهرد سهڃهاڻهي
سگهن( .جيئن :ڪالس جي ٻارن جا ناال ،اسڪور جي استادن جا ناال ،شهر /اوٺ جو نالو وغيره)

سرگرمي نمبر  .3اکرن جي راند

Playing with Letters

 .1اکر ’ج‘ بورڊ تي لکو ،انهيَء اکر ڏي اشارو ڪريو ۽ آواز ٻڌايو ،جيئن / :ج /
 .2شاگردن کي چئو ته ُاهي توهان جي پٺيان ساايو آواز ورجائين.
 .3شاگردن کي ٻڌايو ته اکر جي هن شڪل کي’ج‘ چئبو آهي.
102

8
منٽ

ڪالس پهريون

 .4استاد سالم اکر ’ج‘ کي اشارن /چاڪ سان بورڊ تي لکي ۽ ٻارن کي هوا ۾ /ڊيسڪ تي لکڻ الِء چئي.
 .5ڪالس ۾ اکري قطار ڏانهن اشارو ڪريو (اکرن جو چارٽ ٽنگيل هجي) ۽ شاگردن کي ٻڌايو ته هر اکر جو
پنهنجو آواز هوندو آهي ۽ اهو آواز جنهن جي اڄ توهان مشق ڪئي آهيُ ،اهو /ج /آهي .اکري قطار ۾ اکهر
’ج‘ ڏي اشارو ڪريو.
 .6شاگردن کي ٻڌايو ته جيئن جيئن اسين ااتي وڌنداسين ،تيئن تيئن انهن اکرن جي آوازن کي سکنداسين.
 .7بصري لفظ ) (sight wordsهِي ،آهي ،آهن ،جي ،جا ،جو ۽ ۾.
 .8هيٺ ڏنل ٻه لفظ بورڊ تي ٿوري وٿيَء سان هن ريت لکو.
• هي ___________________ آهي.
 .9ٻه ڀيرا انهن لفظن کي جهڪي جهڪي پڙهو.
 .10هاڻي انهن ٻنهي لفظن جي وچ ۾ ’جيت‘ وارو شڪي ڪارڊ رکو:

•

.11

هيُء ___________________ آهي( .هيُء جيت آهي)
جمڪي جي لفظن ۽ تصوير ڏي اشارو ڪندي پڙهو:

•

جيئن :هيُء _____________________ آهي( .هيُء جيت آهي).
هاڻي انهن ٻنهي لفظن جي وچ ۾ ’جڳ‘ وارو شڪي ڪارڊ رکو.

•

_________________ ۾ پاڻي آهي( .جڳ ۾ پاڻي آهي(.

.12

• مان ۽ ادا ___________________ ۾ آهيون( .مان ۽ ادا جهاز ۾ آهيون(.
 .13جمڪي جي لفظن ۽ تصوير ڏي اشارو ڪندي پڙهو
 .14هر ٻار کي الڳ الڳ اِهي جمال پڙهڻ الِء چئو .ان دوران تصويرن وارن مختڪف شڪي ڪارڊن کهي رکهو ۽
ٻارن کي همٿائيندا رهو ته شاباس ،واهه واهه! توهان هينئر ته اِهي جمال پڙهيا آهن’ .هي جيت آهي‘
 .15ٻارن کي چئو ،اڻي ٻڌايو ته هن جمڪي ۾ڪيترا لفظ آهن ’هي جيت آهي‘ ۽ هر لفظ تي آڱر رکي ٻڌايهو تهه
جيئن ٻارن ۾ اڻپ جو تصور پيدا ٿئي.

سرگرمي نمبر  .4اچو ته تيزيَء سان پڙهون

Let’s Read Faster

5

ٹنم

 .1اکر ’ج‘ جو شڪي ڪارڊ ڏيکاريو ۽ ان سان گڏ آواز /ج /جي مشق ڪرايو .وقت مهطهابهق سهنهنهي ٻهارن کهان
الڳ الڳ ۽ وڌ ۾ وڌ مشق ڪرايو.
 .2اکر ’ج‘ سان شرو ٿيندڙ لفظن ۽ ٻين سنني آوازن وارن لفظن جي شڪي ڪارڊن کي مالئهي ڇهڏيهو .پهوِء
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شاگردن کي چئو ته اکر ’ج‘ جي شروعاتي آواز وارين تصويرن کي اوليو( .نوٽ :ههڪهڙي نهنهڍڙي گهروپ
جي سرگرميَء الِء توهان کي اوترن ئي شڪي ڪارڊن جي سيٽن جي ضرورت پونهدي ،جهيهتهرا شهاگهردن جها
گروپ هوندا ).يا تصويرن جا ڪارڊ ڏيکاريندي سموري ڪالس کي سرگرمي ڪهرايهوُ .انهههن کهان پهڇهو تهه
اهڙين تصويرن جا ناال ٻڌايو ،جن جي شرو ۾ اکر ’ج‘ جو آواز هجي .جڏهن اهڙو آواز ُٻڌو ته پنهنجو هٿ
مٿي کڻو.
 .3اکر’ج‘ کي وڏي واڪي چٽو ڪري پڙهو ۽ ٻارن کان به پڙهايو.

پڄاڻي
•

2
منٽ

سبق جي پڄاڻيَء تي واري واري سان بورڊ تي تصويري شڪي ڪارڊ لڳائيندا وڃو ۽ مختڪف شاگردن کهان
انفرادي طور تي هر تصوير جو شروعاتي آواز معڪوم ڪريو .پوِء شاگرد واري واري سان انههن اکهرن جهو
آواز ٻڌائين ۽ انهن کي چئو ته بورڊ تي انهن آوازن جي اکري شڪڪين (عالمتن) جي سڃاڻپ ڪن.

گهر ۾ پڙهو

Read at Home

 .1شاگردن کي هدايت ڪريو ته هو:
پنهنجن ساٿين يا گهرڀاتين جي مدد سان اکر ’ج‘ جي شروعاتي شڪل وارا ڪي به پنج لفظ اولي اچن.
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اکر ’ج‘جو آواز ،وچين ۽ آخري/سالم
شڪل
ڪالس پهريون

ِسکيا جي حاصالت

سبق جي پڄاڻيَء تي شاگرد انهيَء الئق ٿيندا ته ُهو:
ڊي ڪوڊنگ ۽ رواني
• اکر ’ج‘ جي آواز کي لفظن جي وچين ۽ آخري شڪل ۾ سڃاڻي سگهندا
• اکر ’ج‘ جي آواز کي لفظن ۾ اچاري سگهندا
• اکر ’ج‘ جي آواز کي لفظن ۾ وچين ۽ آخري شڪل سان مالئي سگهندا
)(Decoding and Fluency

نوٽ :انهي مرحڪي تي اکر ’ج‘ جو نه تعارف ڪرايو ويندو نه ئي نالو ٻڌايو ويندو.
اکر ’ج‘ جو آواز /ج /يعني َزبر جو آواز ُاچاريو ويندو.
بصري لفظ ( (Sight wordهي ،آهي ،آهن ،۽ ،جي ،جا ،جي ۽ ۾ کي صحيح ُاچار ۽ روانيَء سان پڙهي سگهندا.

ڇاپي تصور ((Print Concept
• شاگرد ’ڇاپي تصور‘ جي حوالي سان ڪتاب جي َس َ
رورق ،عنوان ،ليکڪ ۽ ُمصور بابت ڄاڻي سگهندا .اهو بهه
ڄاڻي سگهندا ته سنڌي ٻولي ساڄي کان کاٻي پاسي پڙهي /پڙهائي ويندي آهي .اهو خهيهار رکهو تهه ههڪ ِسه
پڙهڻ کان پوِء ٻيون ِسٽون به ساڄي کان کاٻي پاسي پڙهڻيون آهن.
گهربل وقت

 35منٽ

تدريسي سامان

• درجيوار ڪتاب ( (Levelled Readerالِء تجويز ڪيل ڪتاب ’ڪير ڪنهن کان ننڍو آهي‘
• سي نمبر  .1اکر’ج‘ جي وچين ۽ آخري شڪل سان ٺهندڙ لفظن جا تصويري ۽ لفظي شڪي
(Cards
َ
جهڙوڪ :حجم ،جيجل ،گجر ،گج ،سج وغيره.
• اڳ ۾ استعمار ٿيل لفظن جي شهرست تيار ڪريو.
نوٽ :شڪي

ڪارڊ (Picture

ڪارڊن بدران اهي لفظ بورڊ تي به لکي سگهو ٿا.

تعارشي سرگرمي

2
منٽ

 .1شاگردن سان سالم دعا کان پوِء ڏنل گهر جي ڪم بابت ُپڇو ۽ کين ٻڌايو ته توهان جي پڙهڻ کي دلسهسهپ
بنائڻ الِء تصويرن ،راندين ۽ مزي وارين االهين جو بندوبست ڪيو ويو آهي.
 .2شاگردن کي ٻڌايو ته اڄ اسان اکرن ۽ آوازن بابت هڪ نئين راند ڪنداسين ۽ مزيدار ڪتاب پهڙههنهداسهيهن.
اهڙيَء طرح اسان پاڻمرادو پڙهڻ سکنداسين.
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سرگرمي نمبر  .1آوازن جون رانديون
.1
.2

.3
.4

Playing with Sounds

8
منٽ

شاگردن کي اڄ جي سبق الِء اکر ’ج‘ جو آواز ٻڌايو ،جيئن/ :ج/
شاگردن کي ٻڌايو ته:
ُ
اڄ جي سرگرميَء جو نالو آهي ’اونداهي ڪمري ۾ آواز ٻڌڻ‘.
(الف)
شاگردن کي چئو ته ان سرگرميَء الِء پنهنجون اکيهون بهنهد ڪهريهو ۽ سهوچهيهو تهه تهوههان ههڪ
(ب)
ُ
اونداهي ڪمري ۾ ويٺا آهيو جتي توهان ڪجهه ڏسي نه ٿا سگهو پر آواز ُٻڌي سگهو ٿا .توهان
مختڪف لفظ ٻڌو ۽ سڃاڻو ته انهن لفظن ۾ اڄ جو سکيل آواز آهي يا نه؟
مان هڪ لفظ االهائيندس ،توهان ان لفظ کي غور سان ٻهڌو ۽ ٻهڌايهو تهه ان ۾ اڄ وارو آواز
(ج)
آهي؟ جيڪڏهن لفظ ۾ اهو آواز آهي ته پنهنجو هٿ مٿي ڪري اهو آواز ورجايو.
شاگردن کي مثار ڏئي سرگرمي سمجهايو.
تجويز ڪيل لفظن جي شهرست استعمار ڪندي سرگرمي ڪرايو .انفرادي طور تي ٻار کهان سهوار ڪهري
جواب وٺو.

• تجويز ڪيل لفظن جي شهرست :حجم ،جيجل ،گجرَ ،گج ،سج وغيره
 .5استاد اکر ’ج‘ جي وچين ۽ آخري شڪل جي مناسبت سان تجويز ڪيل لفظن جي شهرست کانسواِء به لفظ
استعمار ڪري سگهي ٿو .انهن لفظن ۾ وڌ ۾ وڌ اهڙا ناال شامل ڪريو ،جن کي شاگرد سهڃهاڻهي سهگهههن.
جيئن( :ڪالس جي ٻارن جا ناال ،اسڪور جي استادن جا ناال ،شهر /اوٺ جو نالو وغيره)

سرگرمي نمبر  .2اکرن جي راند

Playing with Letters

 .1هن سرگرمي جي مدد سان شاگرد شڪل ۽ آواز جو تعڪق سڃاڻي سگهندا.
 .2شاگردن کي چئو ته هو ’ج‘ جي شڪل نوٽ ڪن ۽ آڱر سان ان کي ميز يا ڊيسڪ تي لکڻ جي ڪوش
 .3بصري لفظ (’ (Sight Wordsهي ،آهي‘ بورڊ تي ٿوري وٿيَء سان هن ريت لکو.
هي _________________ آهي.
•
ُ
 .4بورڊ تي لکيل بصري لفظن ( (Sight Wordsجي وچ ۾ ’حجم ،سج ،گهجهر ۽ گهج‘ وارا تصهويهري شهڪهيه
رکندي جمال ٺاهيو.

•

هيُء _________________ آهي( .هيُء حجم آهي)

•

_____________________ ۽ چنڊ آسمان ۾هوندا آهن( .سج ۽ چنڊ آسمان ۾ هوندا آهن)

•

هيَء _________________ آهي( .هيَء گجر آهي)
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8
منٽ

ڪن.

ڪهارڊ
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.5
.6
.7
.8

.9

• هيُء _________________ آهي( .هيُء َگ ُج آهي)
ٻنهي لفظن کي آڱر جي اشاري سان وڏي واڪي ۽ چٽو پڙهايو ۽ ٻارن کي چئو ته توهان جي پٺيان ورجائين.
هر لفظ جي هيٺان آڱر رکندي ٻارن کان جمال چورايو.
شاگردن کي جمال روانيَء سان پڙهايو ۽ اصالح پڻ ڪريو.
هر ٻار کي الڳ الڳ اِهي جمال پڙهڻ الِء چئو .ان دوران تصويرن وارن مختڪف شڪي ڪارڊن کهي رکهو ۽
ٻارن کي همٿائيندا رهو ته شاباس! واهه واهه! توهان هينئر ته اِهي جمال پڙهيا آهن.
• هيُء حجم آهي.
• سج ۽ چنڊ آسمان ۾ هوندا آهن.
ٻارن کي چئو ته ،اڻي ٻڌايو ته هن جمڪي ۾ ڪيترا لفظ آهن ’هي حجم آهي‘ ۽ هر لفظ تي آڱر رکي ٻڌايو
ته جيئن ٻارن ۾ اڻپ جو تصور پيدا ٿئي.

سرگرمي نمبر  .3اچو ته تيزيَء سان پڙهون

Let’s Read Faster

5

ٹنم

 .1اکر ’ج‘ جي وڌ ۾ وڌ مشق ڪرايو.
 .2اکر ’ج‘ جي وچين ۽ آخري شڪڪين وارن ۽ ٻين سنني آوازن وارن لفظن جي شڪيه ڪهارڊن کهي مهالئهي
ڇڏيو .پوِء شاگردن کي چئو ته ٻن گروپن ۾ ويهن .هڪ گروپ اکر ’ج‘ جهي وچهيهن ۽ آخهري شهڪهل وارا
شڪي ڪارڊ جمع ڪري ۽ ٻيو گروپ ’ج‘ کانسواِء ٻين شڪڪين وارا لفظ اولي.
 .3اکر ’ج‘ کي وڏي واڪي چٽو ڪري پڙهو ۽ ٻارن کان به پڙهايو.

سرگرمي نمبر  .4اچو ته گڏجي پڙهون
.1

.2
.3
.4
.5

.6

Let’s Read Together

10

ٹنم

درجيوار ڪتاب ( :(Levelled Readerشاگردن کي ٻڌايو ته اڄ اهي پنهنجي پنهنجي گروپ ۾ ڪتاب پهڙههنهدا،
جنهن جو نالو آهي ’ڪير ڪنهن کان ننڍو آهي‘ .انهن کي اهو به ٻڌايو تهه ههو ڏنهل تصهويهرن هريهعهي اههو
ڪتاب پڙهندا.
شاگردن جا گروپ ٺاهيو ۽ هڪ هڪ ڪتاب سنني گروپن ۾ ورهايو.
شاگردن آڏو هڪ دشعو ’مثالي پڙهڻي‘ ڪري ڏيکاريو.
پوِء شاگردن کي ڪتاب ڏيکاريندي ٽائٽل ڪورَ /س َ
رورق تي ڇپيل ڪتاب جو نالو پڙههو ۽ شهاگهردن کهي چهئهو تهه
ورجائين .اهڙيَء طرح شاگرد هر صفحو پڙهندا ۽ ورجائيندا .اهو خيار رکو ته شاگرد پنو صحيح انداز ۾ اٿالئين ٿا.
شاگردن کي ٻڌايو ته ،ڪتاب سڌو جهڪبو آهي ،جيئن پنو اٿالئڻ وارو پاسو کاٻي هٿ طهرف ُههجهي .اسهتهاد،
شاگردن کي ٻڌائي ته ڪتاب جو َس َ
رورق اسان کي ڪتاب بابت ٻڌائي ٿو .پوِء عنوان ۾ موجود لهفهظهن جهي
هيٺان واري واري سان آڱر رکي انهن جي ترتيب سيکاري .شاگردن کهي ٻهڌايهو تهه ،اسهان ،سهنهڌي ڪهتهاب
ساڄي پاسي کان پڙهڻ شرو ڪندا آهيون .استاد ڪتاب ۾ پهرين ِس جي پهرئين لفظ تهي آڱهر رکهي ان
کي ساڄي کان کاٻي پاسي وٺي وڃي ۽ شاگردن کي ڪتاب تي ترتيب سان آڱر رکرائي مشق ڪرائي.
هاڻي انهن کي چئو ته پنهنجي پنهنجي گروپ ۾ ڪتاب پڙهن ۽ پڙهڻ مهل ان لفظ تهي آڱهر رکهن .جهڏههن
هڪڙو ساٿي پڙهي ته ٻيا ان کي غور سان ٻڌن.
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 .7شاگردن کي وڌ ۾ وڌ اهو ڪتاب پڙهايو ۽ انھن جي چوڌاري چڪر لڳائي اها تسڪي ڪريو ته ههو ان لهفهظ
تي آڱر رکي رهيا آهن جيڪو پڙهي به رهيا آهن.
 .8ڪتاب پڙهڻ کان پوِء ٻارن کان پڇو ته :ڪتاب جي آخري صفحي تي لکيل االهه باقي صفحن کان ڪهيهئهن
مختڪف آهي؟

پڄاڻي

2
منٽ

 .1هن سبق جي پڄاڻيَء تي ’ج‘ اکر بورڊ تي لکو ۽ شاگردن کان پڇو ته هن شڪل جو آواز ڪهڙو آهي؟
 .2اکر جي شڪل تي آڱر رکندي چئن يا پنجن شاگردن کان ان آواز جو ورجاُء ڪرايو.

گهر ۾ پڙهو

Read at Home

 .1ٻارن کي چئو ته هو گهر وڃي اهڙين شين جا وڌ ۾ وڌ ناال وٺن جن جي وچين ۽ آخري شهڪهل ۾ ’ج‘ جهو
آواز هجي.

استادن ال نوٽ:

شاگردن کي همٿايو ته جيئن هو اهڙيون تصويرون گڏ ڪن ،جن ۾ سندن دلسسپي هجي .استهاد مهخهتهڪهف ٻهارن
جي گڏ ڪيل سمورين تصويرن کي وچين ۽ آخري شڪل مطابق الڳ الڳ ڪرائيندو .جيڪي تصهويهرون اکهر
’ج‘ جي آواز سان الااپيل نه هجن انهن کي الڳ ڪري رکندو .ٻارن کي ڌيان ڏياريندو ۽ الااپيل تصويرن کهي
شاگردن کان پنهنجي نوٽ ُبڪ ۾ چنبڙائي اکرن جي آوازن جو آلبم ٺهرائيندو.
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سبق نمبر
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ِسکيا جي حاصالت

سبق جي پڄاڻيَء تي شاگرد انهيَء الئق ٿيندا ته ُهو:
ڊي ڪوڊنگ ۽ رواني )(Decoding and Fluency
• اکر ’ڄ‘ جي آواز کي لفظن جي شرو ۾ سڃاڻي سگهندا
• اکر ’ڄ‘ جي شڪل کي لفظن ۾ اچاري سگهندا
• اکر ’ڄ‘ جي آواز کي لفظن ۾ شروعاتي ۽ سالم شڪل سان مالئي سگهندا
نوٽ :ان مرحڪي تي اکر ’ڄ‘ جو تعارف نه ڪهرايهو ويهنهدو ۽ نهه ئهي نهالهو ٻهڌايهو
ويندو.

بصري لفظ ) (Sight wordهي ،آهي ،آهن ،آهيون ،جي ،جا ،جو ۽ ۾ کي صحيح ُاچار ۽ روانيَء سان پڙهي سگهندا.
ڇاپي تصور )(Print Concept
شاگرد ’ڇاپي تصور‘ جي حوالي سان ڪتاب جي َس َ
رورق ،عنوان ،ليکڪ ۽ ُمصور بابت ڄهاڻهي سهگهههنهدا .اههو بهه
ڄاڻي سگهندا ته سنڌي ٻولي ساڄي کان کاٻي پاسي پڙهي /پڙهائي ويندي آهي .اهو خيار رکو ته هڪ ِسه پهڙههڻ
کان پوِء ٻيون ِسٽون به ساڄي کان کاٻي پاسي پڙهڻيون آهن.

گهربل وقت

 35منٽ

تدريسي سامان
• وڏي واڪي پڙهڻ ) (Read Aloudالِء تجويز ڪيل ڪتاب ’ڄار ۽ ڄاهو‘
• سي نمبر  .1اکر’ڄ‘ جي شروعاتي ۽ سالم شڪل سان ٺهندڙ لفظن جا تصويهري ۽ لهفهظهي شهڪهيه ڪهارڊ
)(Picture Cards
جهڙوڪ :ڄمون ،ڄار ،ڄڀ ،ڄڃ ،ڄاهو ،ڄاري ،اڄ وغيره
• سي نمبر ’ .2ڄ‘ کانسواِء ٻئي آواز سان ٺهندڙ لفظن جا تصويري ۽ لفظي شڪي ڪارڊ ).(Picture Cards
جيئنَ :بصرَ ،ٻڪريَ ،تاروُ ،جتي ،چنڊ وغيره
نوٽ :شڪي

ڪارڊن بدران اهي لفظ بورڊ تي به لکي سگهو ٿا.

تعارشي سرگرمي

2
منٽ

 .1شاگردن سان دعا سالم کان پوِء ڏنل گهر جي ڪم بابت ُپڇو ۽ کين ٻڌايو ته ،اڄ اسان پڙهڻ سهان الاهاپهيهل
مختڪف سرگرميون ڪنداسين.
جهڙوڪ :راند روند ڪنداسين ۽ آکاڻي ٻڌنداسين .اهڙيَء طرح اسان پاڻمرادو پڙهڻ سکنداسين.
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سرگرمي نمبر  .1اچو ته آکاڻي ٻڌون

Story Time

10
من

 1هن هفتي جي آکاڻي ’ڄار ۽ ڄاهو‘ جو تعارف ڪرايو .وڏي واڪي پڙهڻ جا ُنڪتا ههن ۾ رکنهدي شهاگهردن
آڏو درسي مواد جي عنوان ،ڪتاب جي َس َ
رورق ،ليکڪ ۽ تصويرن تي روشني وجهو.
 2شاگردن کي ٻڌايو ته ڪتاب جو نالو يا آکاڻيَء جو عنوان َس َ
رورق جي مٿان لهکهيهل ههونهدو آههي .بهورڊ تهي
ليڪ ڏئي ُان مٿان عنوان لکو .شاگردن کي ٻڌايو ته ،اسان ،سنڌي ڪتاب ساڄهي پهاسهي کهان پهڙههڻ شهرو
ڪندا آهيون ۽ کاٻي پاسي ويندا آهيون.
 3شاگردن کي همٿايو ته هو ڪتاب جي تصويرن ۽ درسي مواد جي عنوان تي االهائيهن .انهههن کهان پهڇهو تهه
ڪتاب  /آکاڻي ’ڄار ۽ ڄاهو‘ ڇا بابت آهي؟ انهن کان ٻه يا ٽي جواب حاصل ڪريو .پنو اٿالئيندي چئو ،اچو
ته پنو اٿاليون ۽ ڏسون ته ااتي آکاڻيَء ۾ ڇا آهي؟ پوِء وڏي واڪهي پهڙههڻ شهرو ڪهريهو ۽ خها خها
جڳهن تي بيهي شاگردن کان سوار ڪريو ،انهن کي سوالن جا جواب ڏيڻ ۾ همٿايو ۽ مدد ڪريو .جهيهتهرو
ٿي سگهي وڌ ۾ وڌ جواب وٺو.
نوٽ :شاگردن کي هن مرحڪي تي درست ڪرڻ جي ڪوش

سرگرمي نمبر  .2آوازن جون رانديون
.1
.2
•
•

•

.3
.4

.5

نه ڪريو.

Playing with Sounds

8
من

شاگردن کي اڄ جي سبق الِء اکر ’ڄ‘ جو آواز ٻڌايو ،جيئن/ :ڄ/
شاگردن کي ٻڌايو ته:
اڄ جي سرگرميَء جو نالو آهي ’ ُاونداهي ڪمري ۾ آواز ٻڌڻ‘.
شههاگههردن کههي چههئههو تههه ان سههرگههرمههيَء الِء پههنهههههنههجههون اکههيههون بههنههد ڪههريههو ۽ سههوچههيههو تههه تههوهههان هههڪ
ُاونداهي ڪمري ۾ ويٺا آهيو جتي توهان ڪجهه ڏسي نه ٿا سگهو پر آواز ُٻڌي سگهو ٿا .تهوههان مهخهتهڪهف
لفظ ٻڌو ۽ سڃاڻو ته انهن لفظن ۾ اڄ جو سکيل آواز آهي يا نه؟
مان هڪ لفظ االهائيندس ،توهان ان لفظ کي غور سان ٻڌو ۽ ٻڌايهو تهه ان ۾ اڄ وارو آواز آههي يها نهه؟
جيڪڏهن لفظ ۾ اهو آواز آهي ته پنهنجو هٿ مٿي ڪري اهو آواز ورجايو.
شاگردن کي مثار ڏئي سرگرمي سمجهايو.
تجويز ڪيل لفظن جي شهرست استعمار ڪندي سرگرمي ڪرايو .انفرادي طور تي ٻار کهان سهوار ڪهري
جواب وٺو۽ ٻارن کي چئو ته انهن لفظن جي هر هڪ آواز کي پڻ ورجائين.
• تجويز ڪيل لفظن جي شهرست :ڄمون ،ڄار ،ڄڀ ،ڄڃ ،ڄاهوَ ،ڄاريَ ،اڄ وغيره
استاد اکر ’ڄ‘ جي آواز سان شرو ٿيندڙ لفظن جي مناسبت سان تجويز ڪيل لفظن جي شهرست کهانسهواِء
به لفظ استعمار ڪري سگهي ٿو .انهن لفظن ۾ وڌ ۾ وڌ اهڙا ناال شامل ڪريو ،جن کهي شهاگهرد سهڃهاڻهي
سگهن( .جيئن :ڪالس جي ٻارن جا ناال ،اسڪور جي استادن جا ناال ،شهر /اوٺ جو نالو وغيره)

سرگرمي نمبر  .3اکرن جي راند

Playing with Letters

 .1اکر ’ڄ‘ بورڊ تي لکو ،انهيَء اکر ڏي اشارو ڪريو ۽ آواز ٻڌايو ،جيئن / :ڄ /
 .2شاگردن کي چئو ته ُاهي توهان جي پٺيان ساايو آواز ورجائين.
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 .3شاگردن کي ٻڌايو ته اکر جي هن شڪل کي’ڄ‘ چئبو آهي.
 .4استاد سالم اکر ’ڄ‘ کي اشارن /چاڪ سان بورڊ تي لکي ۽ ٻارن کي هوا ۾ /ڊيسڪ تي لکڻ الِء چئي.
 .5ڪالس ۾ اکري قطار ڏانهن اشارو ڪريو (اکرن جو چارٽ ٽنگيل هجي) ۽ شاگردن کي ٻڌايو ته هر اکر جو
پنهنجو آواز هوندو آهي ۽ اهو آواز جنهن جي اڄ توهان مشق ڪئي آهيُ ،اهو /ڄ /آهي .اکري قطار ۾ اکهر
’ڄ‘ ڏي اشارو ڪريو.
 .6شاگردن کي ٻڌايو ته جيئن جيئن اسين ااتي وڌنداسين ،تيئن تيئن انهن اکرن جي آوازن کي سکنداسين.
 .7بصري لفظ ) (sight wordsهِي ،آهي ،آهن ،جي ،جا ،جو ۽ ۾.
 .8هيٺ ڏنل ٻه لفظ بورڊ تي ٿوري وٿيَء سان هن ريت لکو:
• هي ___________________ آهي.
 .9ٻه ڀيرا انهن لفظن کي جهڪي جهڪي پڙهو.
 .10هاڻي انهن ٻنهي لفظن جي وچ ۾ ’ ِڄڀ‘ وارو شڪي ڪارڊ رکو:
• هيَء ___________________ آهي( .هيَء ِڄڀ آهي)
 .11جمڪي جي لفظن ۽ تصوير ڏي اشارو ڪندي پڙهو:
• جيئن :هيَء _____________________ آهي( .هيَء ِڄڀ آهي).
 .12هاڻي انهن ٻنهي لفظن جي وچ ۾ ’ڄار‘ وارو شڪي ڪارڊ رکو.

•

_______________________ ۾ مڇي ڦاٿل آهي( .ڄار ۾ مڇي ڦاٿل آهي(.

• هيَء ___________________ آهي( .هيَء ڄڃ آهي(.
 .13جمڪي جي لفظن ۽ تصوير ڏي اشارو ڪندي پڙهو
 .14هر ٻار کي الڳ الڳ اِهي جمال پڙهڻ الِء چئو .ان دوران تصويرن وارن مختڪف شڪي ڪارڊن کهي رکهو ۽
ڀ آهي‘.
ٻارن کي همٿائيندا رهو ته شاباس! واهه واهه! توهان هينئر ته اِهي جمال پڙهيا آهن’ .هيَء ِڄ ِ
 .15ٻارن کي چئو ،اڻي ٻڌايو ته هن جمڪي ’هيَء ِڄڀ آهي‘ ۾ڪيترا لفظ آهن؟ ۽ هر لفظ تي آڱر رکي ٻڌايو ته
جيئن ٻارن ۾ اڻپ جو تصور پيدا ٿئي.

سرگرمي نمبر  .4اچو ته تيزيَء سان پڙهون

Let’s Read Faster

5

ٹنم

 .1اکر ’ڄ‘ جو شڪي ڪارڊ ڏيکاريو ۽ ان سان گڏ آواز /ڄ /جي مشق ڪرايو .وقت مهطهابهق سهنهنهي ٻهارن کهان
الڳ الڳ ۽ وڌ ۾ وڌ مشق ڪرايو.
 .2اکر ’ڄ‘ سان شرو ٿيندڙ لفظن ۽ ٻين سنني آوازن وارن لفظن جي شڪي ڪارڊن کي مالئهي ڇهڏيهو .پهوِء
شاگردن کي چئو ته اکر ’ڄ‘ جي شروعاتي آواز وارين تصويرن کي اوليو( .نوٽ :ههڪهڙي نهنهڍڙي گهروپ
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جي سرگرميَء الِء توهان کي اوترن ئي شڪي ڪارڊن جي سيٽن جي ضرورت پونهدي ،جهيهتهرا شهاگهردن جها
گروپ هوندا ).يا تصويرن جا ڪارڊ ڏيکاريندي سموري ڪالس کي سرگرمي ڪهرايهوُ .انهههن کهان پهڇهو تهه
اهڙين تصويرن جا ناال ٻڌايو ،جن جي شرو ۾ اکر ’ڄ‘ جو آواز هجي .جڏهن اهڙو آواز ُٻڌو ته پنهنجو هٿ
مٿي کڻو.
 .3اکر’ڄ‘ کي وڏي واڪي چٽو ڪري پڙهو ۽ ٻارن کان به پڙهايو.

پڄاڻي
•

2
منٽ

سبق جي پڄاڻيَء تي واري واري سان بورڊ تي تصويري شڪي ڪارڊ لڳائيندا وڃو ۽ مختڪف شاگردن کهان
انفرادي طور تي هر تصوير جو شروعاتي ۽ سالم شڪل وارو آواز معڪوم ڪريو .پوِء شاگهرد واري واري
سان انهن اکرن جو آواز ٻڌائين ۽ انهن کي چئو ته بورڊ تي انهن آوازن جي اکري شڪڪين (عالمتن) جهي
سڃاڻپ ڪن.

گهر ۾ پڙهو

Read at Home

 .1شاگردن کي هدايت ڪريو ته هو:
پنهنجن ساٿين يا گهرڀاتين جي مدد سان اکر ’ڄ‘ جي شروعاتي ۽ سالم شڪل وارا ڪي به پنج لفظ اولي
اچن.
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ِسکيا جي حاصالت

سبق جي پڄاڻيَء تي شاگرد انهيَء الئق ٿيندا ته ُهو:
ڊي ڪوڊنگ ۽ رواني
• اکر ’ڄ‘ جي آواز کي لفظن جي وچين ۽ آخري شڪل ۾ سڃاڻي سگهندا
• اکر ’ڄ‘ جي آواز کي ُاچاري سگهندا
• اکر ’ڄ‘ جي آواز کي لفظن ۾ وچين ۽ آخري شڪل سان مالئي سگهندا
)(Decoding and Fluency

نوٽ :انهي مرحڪي تي اکر ’ڄ‘ جو نه تعارف ڪرايو ويندو نه ئي نالو ٻڌايو ويندو.
اکر ’ڄ‘ جو آواز /ڄ /يعني َزبر جو آواز ُاچاريو ويندو.

بصري لفظ ( (Sight wordهي ،آهي ،آهن ،۽ ،جي ،جا ،جي ۽ ۾ کي صحيح ُاچار ۽ روانيَء سان پڙهي سگهندا.
ڇاپي تصور ((Print Concept
• شاگرد ’ڇاپي تصور‘ جي حوالي سان ڪتاب جي َس َ
رورق ،عنوان ،ليکڪ ۽ مصور بابت ڄاڻي سگهندا .اهو بهه
ڄاڻي سگهندا ته سنڌي ٻولي ساڄي کان کاٻي پاسي پڙهي /پڙهائي ويندي آهي .اهو خهيهار رکهو تهه ههڪ ِسه
پڙهڻ کان پوِء ٻيون ِسٽون به ساڄي کان کاٻي پاسي پڙهڻيون آهن.
گهربل وقت

 35منٽ

تدريسي سامان

• درجيوار ڪتاب ( :(Levelled Readerالِء تجويز ڪيل ڪتاب ’ڪير ڪنهن کان ننڍو آهي‘
• سي نمبر  .1اکر’ڄ‘ جي وچين ۽ آخري شڪل سان ٺهندڙ لفظن جها تصهويهري ۽ لهفهظهي شههڪههيهه ڪههارڊ
((Picture Cards
جهڙوڪ :ڀڄڻ ،سڄڻ ،سڄو ،ڀڄ ،ڇڄ وغيره
• سي نمبر  .2اکر ’ڄ‘ کان سواِء ٻين آوازن وارن لفظن جا تصويري ۽ لفظي شڪهيه ڪهارڊ ((Flash Cards
جهڙوڪ :پڳَ ،پکو ،جهاز ،جبل ،ٽماٽا ،جڳ ،وغيره
نوٽ :شڪي

ڪارڊن بدران اهي لفظ بورڊ تي به لکي سگهو ٿا.

تعارشي سرگرمي

2
منٽ

 .1شاگردن سان سالم دعا کان پوِء ڏنل گهر جي ڪم بابت ُپڇو ۽ کين ٻڌايو ته ،توهان جي پڙهڻ کي دلسسپ
بنائڻ الِء تصويرن ،راندين ۽ مزي وارين االهين جو بندوبست ڪيو ويو آهي.
 .2شاگردن کي ٻڌايو ته اڄ اسان اکرن ۽ آوازن بابت هڪ نئين راند ڪنداسين ۽ مزيدار ڪتاب پهڙههنهداسهيهن.
اهڙيَء طرح اسان پاڻمرادو پڙهڻ سکنداسين.
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سرگرمي نمبر  .1آوازن جون رانديون
.1
.2
•
•

•

.3
.4

Playing with Sounds

8
منٽ

شاگردن کي اڄ جي سبق الِء اکر ’ڄ‘ جو آواز ٻڌايو ،جيئن/ :ڄ/
شاگردن کي ٻڌايو ته:
ُ
اڄ جي سرگرميَء جو نالو آهي ’اونداهي ڪمري ۾ آواز ٻڌڻ‘.
ُ
شاگردن کي چئو ته ان سرگرميَء الِء پنهنجون اکيون بند ڪريو ۽ سوچيو ته توهان هڪ اونداهي ڪمري ۾
ويٺا آهيو جتي توهان ڪجهه ڏسي نه ٿا سگهو پر آواز ُٻڌي سگهو ٿا .توهان مختڪف لفظ ٻڌو ۽ سڃهاڻهو تهه
انهن لفظن ۾ اڄ جو سکيل آواز آهي يا نه؟
مههان هههڪ لههفههظ اههالهههههائههيههنههدس ،تههوهههان ان لههفههظ کههي غههور سههان ٻههڌو ۽ ٻههڌايههو تههه ان ۾ اڄ وارو آواز
آهي يا نه؟ جيڪڏهن لفظ ۾ اهو آواز آهي ته پنهنجو هٿ مٿي ڪري اهو آواز ورجايو.
شاگردن کي مثار ڏئي سرگرمي سمجهايو.
تجويز ڪيل لفظن جي شهرست استعمار ڪندي سرگرمي ڪرايو .انفرادي طور تي ٻار کهان سهوار ڪهري
جواب وٺو.

• تجويز ڪيل لفظن جي شهرست :ڀڄڻ ،سڄڻ ،سڄو ،ڀڄ ،ڇڄ وغيره
 .5استاد اکر ’ڄ‘ جي وچين ۽ آخري شڪل جي مناسبت سان تجويز ڪيل لفظن جي شهرست کانسواِء به لفهظ
استعمار ڪري سگهي ٿو .انهن لفظن ۾ وڌ ۾ وڌ اهڙا ناال شامل ڪريو ،جن کي شاگرد سهڃهاڻهي سهگهههن.
(جيئن :ڪالس جي ٻارن جا ناال ،اسڪور جي استادن جا ناال ،شهر /اوٺ جو نالو وغيره)

سرگرمي نمبر  .2اکرن جي راند

Playing with Letters

8
منٽ

 .1هن سرگرمي جي مدد سان شاگرد شڪل ۽ آواز جو تعڪق سڃاڻي سگهندا.
 .2شاگردن کي چئو ته ،هو ’ڄ‘ جي شڪل نوٽ ڪن ۽ آڱر سان ان کي ميز يا ڊيسڪ تي لکڻ جي ڪوش ڪن.
 .3بصري لفظ (’ (Sight Wordsهي ،آهي‘ بورڊ تي ٿوري وٿيَء سان هن ريت لکو.
هي _________________ آهي.
 .4بورڊ تي لکيل بصري لفظن ( (Sight Wordsجي وچ ۾ ’سڄڻ ۽ ڇڄ‘ وارا تصويري شڪيه ڪهارڊ رکهنهدي جهمهال
ٺاهيو.

•

____________________ ڀڄڻ ۾ تکو آهي( .سڄڻ ڀڄڻ ۾ تکو آهي)

• هيُء _________________ آهي( .هيُء ڇڄ آهي)
 .5ٻنهي لفظن کي آڱر جي اشاري سان وڏي واڪي ۽ چٽو پڙهايو ۽ ٻارن کي چئو ته توهان جي پٺيان ورجائين.
 .6هر لفظ جي هيٺان آڱر رکندي ٻارن کان جمال چورايو.
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 .7شاگردن کي جمال روانيَء سان پڙهايو ۽ اصالح پڻ ڪريو.
 .8هر ٻار کي الڳ الڳ اِهي جمال پڙهڻ الِء چئو .ان دوران تصويرن وارن مختڪف شڪي ڪارڊن کهي رکهو ۽
ٻارن کي همٿائيندا رهو ته شاباس ،واهه واهه! توهان هينئر ته اِهي جمال پڙهيا آهن.
• سڄڻ ڀڄڻ ۾ تکو آهي.
• هيُء ڇڄ آهي.
 .9ٻارن کي چئو ،اڻي ٻڌايو ته هن جمڪي ۾ڪيترا لفظ آهن ’سڄڻ ڀڄڻ ۾ تکو آهي‘ ۽ هر لفظ تي آڱر رکي
ٻڌايو ته جيئن ٻارن ۾ اڻپ جو تصور پيدا ٿئي.

سرگرمي نمبر  .3اچو ته تيزيَء سان پڙهون

Let’s Read Faster

5

ٹنم

 .1اکر ’ڄ‘ جي وڌ ۾ وڌ مشق ڪرايو.
 .2اکر ’ڄ‘ جي وچين ۽ آخري شڪڪين وارن ۽ ٻين سنني آوازن وارن لفظن جي شڪيه ڪهارڊن کهي مهالئهي
ڇڏيو .پوِء شاگردن کي چئو ته ٻن گروپن ۾ ويهن .هڪ گروپ اکر ’ڄ‘ جهي وچهيهن ۽ آخهري شهڪهل وارا
شڪي ڪارڊ جمع ڪري ۽ ٻيو گروپ ’ڄ‘ کانسواِء ٻين شڪڪين وارا لفظ اولي.
 .3اکر ’ڄ‘ کي وڏي واڪي چٽو ڪري پڙهو ۽ ٻارن کان به پڙهايو.

سرگرمي نمبر  .4اچو ته گڏجي پڙهون
.1

.2
.3
.4
.5

.6
.7
.8
•

Let’s Read Together

10

ٹنم

درجيوار ڪتاب ( (Level Readerشاگردن کي ٻڌايو ته اڄ اهي پنهنجي پنهههنهجهي گهروپ ۾ ڪهتهاب پهڙههنهدا،
جنهن جو نالو ’ڪير ڪنهن کان ننڍو آهي‘ آھي .انهن کي اهو به ٻڌايو تهه ههو ڏنهل تصهويهرن هريهعهي اههو
ڪتاب پڙهندا.
شاگردن جا گروپ ٺاهيو ۽ هڪ هڪ ڪتاب سنني گروپن ۾ ورهايو.
شاگردن آڏو هڪ دشعو ’مثالي پڙهڻي‘ ڪري ڏيکاريو.
پوِء شاگردن کي ڪتاب ڏيکاريندي ٽائٽل ڪورَ /س َ
رورق تي ڇپيل ڪتاب جو نالو پڙههو ۽ شهاگهردن کهي چهئهو تهه
ورجائين .اهڙيَء طرح شاگرد هر صفحو پڙهندا ۽ ورجائيندا .اهو خيار رکو ته شاگرد پنو صحيح انداز ۾ اٿالئين ٿا.
شاگردن کي ٻڌايو ته ،ڪتاب سڌو جهڪبو آهي ،جيئن پنو اٿالئڻ وارو پاسو کاٻي هٿ طهرف ُههجهي .اسهتهاد،
شاگردن کي ٻڌائي ته ڪتاب جو َس َ
رورق اسان کي ڪتاب بابت ٻڌائي ٿو .پوِء عنوان ۾ موجود لهفهظهن جهي
هيٺان واري واري سان آڱر رکي انهن جي ترتيب سيکاري .شاگردن کهي ٻهڌايهو تهه ،اسهان ،سهنهڌي ڪهتهاب
ساڄي پاسي کان پڙهڻ شرو ڪندا آهيون .استاد ڪتاب ۾ پهرين ِس جي پهرئين لفظ تهي آڱهر رکهي ان
کي ساڄي کان کاٻي پاسي وٺي وڃي ۽ شاگردن کي ڪتاب تي ترتيب سان آڱر رکرائي مشق ڪرائي.
هاڻي انهن کي چئو ته پنهنجي پنهنجي گروپ ۾ ڪتاب پڙهن ۽ پڙهڻ مهل ان لفظ تهي آڱهر رکهن .جهڏههن
هڪڙو ساٿي پڙهي ته ٻيا ان کي غور سان ٻڌن.
شاگردن کي وڌ ۾ وڌ اهو ڪتاب پڙهايو ۽ انھن جي چوڌاري چڪر لڳائي اها تسڪي ڪريو ته ههو ان لهفهظ
تي آڱر رکي رهيا آهن جيڪو پڙهي به رهيا آهن.
ڪتاب پڙهڻ کان پوِء ٻارن کان پڇو ته:
ڪتاب جي آخري صفحي تي لکيل االهه باقي صفحن کان ڪيئن مختڪف آهي؟
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پڄاڻي

2
منٽ

 .1هن سبق جي پڄاڻيَء تي ’ڄ‘ اکر بورڊ تي لکو ۽ شاگردن کان پڇو ته هن شڪل جو آواز ڪهڙو آهي؟
 .2ان شڪل تي آڱر رکندي چئن يا پنجن شاگردن کان ان آواز جو ورجاُء ڪرايو.

گهر ۾ پڙهو

Read at Home

 .1ٻارن کي چئو ته هو گهر وڃي اهڙين شين جا وڌ ۾ وڌ ناال وٺن جن جي وچ ۽ آخر ۾ ’ڄ‘ جو آواز هجي.

استادن ال نوٽ:

شاگردن کي همٿايو ته جيئن هو اهڙيون تصويرون گڏ ڪن ،جن ۾ سندن دلسسپي هجي .استهاد مهخهتهڪهف ٻهارن
جي گڏ ڪيل سمورين تصويرن کي وچين ۽ آخري شڪل مطابق الڳ الڳ ڪرائيندو .جيڪي تصهويهرون اکهر
’ڄ‘ جي آواز سان الااپيل نه هجن انهن کي الڳ ڪري رکندو .ٻارن کي ڌيان ڏياريندو ۽ الااپيل تصويرن کهي
شاگردن کان پنهنجي نوٽ ُبڪ ۾ چنبڙائي اکرن جي آوازن جو آلبم ٺهرائيندو.
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23

اکر ’ج ۽ ڄ‘ جي آوازن جو مختڪف
شڪڪين سان الااپو (ورجاُء)
ڪالس پهريون

ِسکيا جي حاصالت

سبق جي پڄاڻيَء تي شاگرد انهيَء الئق ٿيندا ته ُهو:
ڊي ڪوڊنگ ۽ رواني
• اکر ’ج ۽ ڄ‘ جي منڍ ،وچ ۽ آخر واري آواز کي لفظن ۾ سڃاڻي سگهندا
• اکر ’ج ۽ ڄ‘ جي آواز کي ُاچاري سگهندا
• اکر ’ج ۽ ڄ‘ جي شروعاتي ،وچين ۽ آخري شڪل ٻين اکرن سان مالئي سگهندا
) (Decoding and Fluency

نوٽ :ان مرحڪي تي اکر ’ث ۽ پ ‘ جو تعارف نه ڪرايو ويندو ۽ نه ئي نالو ٻڌايو ويندو.
اکر ’ ث ۽ پ ‘ جو آواز /ج/ /ڄ /يعني زبر وارو آواز ُاچاريو ويندو
بصري لفظ ( (Sight Wordsهي ،آهي ،آهن ،جي ،جا ،جو ،۽ ،۾ ۽ تي کي صحيح ُاچار ۽ روانيَء سان پڙهي سگهندا.

ڇاپي تصور ((Print Concept
• شاگرد ’ڇاپي تصور‘ جي حوالي سان ڪتاب جي َس َ
رورق ،عنوان ،ليکڪ ۽ ُمصور بابت ڄاڻي سگهندا .اههو
به ڄاڻي سگهندا ته سنڌي ٻولي ساڄي کان کاٻي پاسي پڙهي /پڙهائي ويندي آهي .اهو خيار رکو ته هڪ ِس
پڙهڻ کان پوِء ٻيون ِسٽون به ساڄي کان کاٻي پاسي پڙهڻيون آهن.
گهربل وقت

 35منٽ

تدريسي سامان

•
•
•

•

درجيوار ڪتاب ( (Levelled Readerالِء تجويز ڪيل ڪتاب ’ڪير ڪنهن کان ننڍوآهي‘
سي نمبر  .1اکرن ’ج ۽ ڄ‘جي آوازن وارا شين جا تصويري ۽ لفظي شڪي ڪارڊ )(Picture Cards
جهڙوڪ :جتي ،حجم ،سج ،ڄڀ ،سڄڻَ ،ڇڄ وغيره
سي نمبر ’ .2ج ۽ ڄ‘ کان سواِء مختڪف آوازن وارا شين جا لفظي شڪي ڪارڊ (.(Picture Cards
معني لفظن ( )Non Wordsجا شڪي ڪارڊ.
بي
ٰ
نوٽ :شڪي

ڪارڊن بدران اهي لفظ بورڊ تي به لکي سگهو ٿا.

تعارشي سرگرمي

2
منٽ

 .1شاگردن سان سالم دعا کان پوِء گهر الِء ڏنل ڪم بابت پڇو.
 .2شاگردن کي ٻڌايو ته اڄ آوازن ۽ اکرن بابت هڪ نئين راند ڪنداسين ۽ مزيدار ڪتاب پڙهنداسين.
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سرگرمي نمبر  .1آوازن جون رانديون
.1
•
•
•
•

.2
•
•
•
•

.3

شاگردن کي ٻڌايو ته:
اڄ اسان تصويرن واري سرگرمي ڪنداسين .جنهن جو نالو آهي ’تصوير کان نالي تائين‘
مان توهان کي هڪ تصوير ڏيکاريندس ۽ توهان کي ان جو نالو ٻڌائڻو آهي.
نالي کان پوِء ان نالي جو منڍ وارو آواز سڃاڻڻو آهي.
منڍ واري آواز سان شرو ٿيندڙ هڪ ٻيو نالو ٻڌائڻو آهي.
شاگردن کي هڪ مثار جي مدد سان هن سرگرميَء جون هدايتون سمجهايو.
هيَء تصوير ڏسو( .جڳ /ڄار جو تصويري ڪارڊ ڏيکاريندي)
هن تصوير جو نالو ٻڌايو؟
هن تصوير جي نالي جي منڍ وارو آواز ڪهڙو آهي؟
هن نالي جي منڍ واري آواز سان شرو ٿيڻ وارو ڪو ٻيو نالو ٻڌايو (اهو نالو ڪنهن به شيِء ،جاِء ،جانهور
يا انسان جو ٿي سگهي ٿو).
ساائي طريقي سان ’ج ۽ ڄ‘ جي مختڪف شڪڪين جهون تصهويهرون ڏيهکهاريهنهدي آوازن واري سهرگهرمهي
ڪرايو .ڪوش ڪريو ته وڌ ۾ وڌ شاگردن کي موقعو مڪي سگهي.

سرگرمي نمبر  .2اکرن جي راند
.1
.2
.3
.4

.5
.6

Playing with Sounds

8

ٹنم

Playing with Letters

8

ٹنم

اکر ’ج ۽ ڄ‘بورڊ تي لکو ،انهن اکرن ڏي اشارو ڪريو ۽ آواز ٻڌايو ،جيئن/ :ج /۽ /ڄ/
شاگردن کي چئو ته هو توهان جي پٺيان ساايو آواز ورجائين.
شاگردن کي ٻڌايو ته اکر جي هن شڪل کي’ج ۽ ڄ‘ چئبو آهي.
ڪالس ۾ اکرن جي قطار ڏانهن اشارو ڪريو (اکرن جو چارٽ ٽنگيل هجي) ۽ شاگردن کي ٻڌايو ته هر اکر
جو پنهنجو آواز هوندو آهي ۽ ُاهي آواز جن جي اڄ توهان مشق ڪئي آهيُ ،اهي/ج /۽ /ڄ /آهن .اکري قطار
۾ اکر ’ج ۽ ڄ‘ ڏي اشارو ڪريو.
شاگردن کي ٻڌايو ته جيئن جيئن اسين ااتي وڌنداسين ،تيئن تيئن انهن اکرن جي آوازن کي سکنداسين.
بصري لفظ ) (sight wordsهي ،آهي ۽ ۾ کي استعمار ڪندي استاد شاگرد کان هيٺ ڏنل جمال پڙهايو.

•

َ
(جڳ ۾ پاڻي آهي).
_________________________ ۾ پاڻي آهي.

•

_________________________ ۽ چنڊ آسمان ۾ هوندا آهن( .سج ۽ چنڊ آسمان ۾ هوندا آهن).

•

_________________________ ۾ مڇي ڦاٿي آهيَ .
(ڄار ۾ مڇي ڦاٿل آهي).

•

هيَء _____________________ آهي( .هيَء ِڄ َ
ڀ آهي).
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ڪهارڊن کهي رکهو.

 .7هر ٻار کي الڳ الڳ اِهي جمال پڙهڻ الِء چئو .ان دوران تصويرن وارن مختڪف شهڪهيه
ٻارن کي همٿائيندا رهو ته شاباس! واهه واهه! توهان هينئر اِهي جمال پڙهيا آهن.
 .8ٻارن کي چئو ،اڻي ٻڌايو ته هنن جمڪن ۾ ڪيترا لفظ آهن ’جڳ ۾ پاڻي آهي‘’ ،ڄار ۾ مڇي ڦاٿل آهي‘ هر
لفظ تي آڱر رکي ٻڌايو.
معني لفظ
’ * .9الف‘ کان ’ڄ‘ تائين پڙهيل اکرن /آوازن مان حرف عڪت (ا ،و ۽ ي) ڪم آڻيندي ،ٽه-اکري بي
ٰ
( )Non Wordsٺاهيو :جيئن ٽيجهه ،بڏو ،ٻخا وغيره
معني لفظن ( )Non Wordsجا شڪي ڪارڊ ٻارن کي ڏيکاريو ۽ پڙهڻ جي مشق ڪرايو.
* بي
ٰ
* ٻارن جا چار گروپ ٺاهيو ۽ انهن ۾ ’الف‘ کان ’ڄ‘ تائين الفابي جها شهڪهيه ڪهارڊ ورههايهو ۽ ههر ههڪ
معني لفظ ٺاهڻ الِء چئو.
گروپ کي هڪ هڪ ٽه-اکري بي
ٰ

سرگرمي نمبر  .3اچو ته تيزيَء سان پڙهون

Let’s Read faster

5

ٹنم

 .1اکر ’ج ۽ ڄ‘ جو شڪي ڪارڊ ڏيکاريو ۽ ان سان گڏ آواز /ج /۽ /ڄ /جي مشق ڪرايو .وقهت مهطهابهق سهنهنهي
ٻارن کان الڳ الڳ ۽ وڌ ۾ وڌ مشق ڪرايو.
 .2اکر ’ج ۽ ڄ‘وارن سنني آوازن جي شڪي ڪارڊن کي مالئي شاگردن کي چئو ته اکر ’ج ۽ ڄ‘ جي مختڪهف
شڪڪين ۽ آوازن وارين تصويرن کي اوليو( .هڪڙي ننڍڙي گروپ جي سرگرميَء الِء توهان کي اوترن ئي
شڪي ڪارڊن جي سيٽن جي ضرورت پوندي ،جيتهرا شهاگهردن جها گهروپ ههونهدا ).يها تصهويهرن جها ڪهارڊ
ڏيکاريندي سڄي ڪالس کي سرگرمي ڪرايوُ .انهن کان پڇو ته اهڙين تصويرن جا ناال ٻڌايو ،جن جي ُمنڍ،
وچ يا آخر ۾ ’ج ۽ ڄ‘ جا آواز هجن .جڏهن اهڙو آواز ُٻڌن ته هو پنهنجو هٿ مٿي کڻن.
 .3اکر’ج ۽ ڄ‘ کي وڏي واڪي چٽو ڪري پڙهو ۽ ٻارن کان به پڙهايو.

سرگرمي نمبر  4اچو ته گڏجي پڙهون

.1

.2
.3
.4

.5
.6
.7
•

1

Let’s Read Together

10

ٹنم

درجيوار ڪتاب ( :(Level Readerشاگردن کي ٻڌايو ته اڄ اهي پنهنجي پنهنجي گروپ ۾ ڪتاب پڙهندا جنهن
جو نالو ’ڪير ڪنهن کان ننڍو آهي‘ آھي انهن کي اهو به ٻڌايو ته هو ڏنهل تصهويهرن هريهعهي اههو ڪهتهاب
پڙهندا.
شاگردن جا گروپ ٺاهيو ۽ هڪ هڪ ڪتاب سنني گروپن ۾ ورهايو.
شاگردن آڏو هڪ دشعو ’مثالي پڙهڻي‘ ڪري ڏيکاريو.
شاگردن کي ڪتاب ڏيکاريندي ٽائٽل ڪورَ /س َ
رورق تي ڇپيل ڪتاب جو نالو پڙهو ۽ شاگردن کي چهئهو تهه
ورجائين .اهڙيَء طرح شاگرد هر صفحو پڙهندا ۽ ورجائيندا .اهو خيار رکو ته شاگرد پنو صهحهيهح انهداز ۾
اٿالئين ٿا.
هاڻي انهن کي چئو ته پنهنجي پنهنجي گروپ ۾ ڪتاب پڙهن ۽ پڙهڻ مهل ان لفظ تي آڱر رکن ۽ جهڏههن
هڪڙو ساٿي پڙهي ته ٻيا ان کي غور سان ٻڌن.
شاگردن کي وڌ ۾ وڌ اهو ڪتاب پڙهايو ۽ انهن جي چوڌاري چڪر لڳائي اها تسڪي ڪريو ته ههو ان لهفهظ
تي آڱر رکي رهيا آهن جيڪو پڙهي به رهيا آهن.
ڪتاب جي پڙهڻ کان پوِء شاگردن کان پڇو ته:
ڪتاب جي آخري صفحي تي لکيل االهه باقي صفحن کان ڪيئن مختڪف آهي؟
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پڄاڻي

2
منٽ

 .1سبق جي پڄاڻيَء تي اکر ’ج ۽ ڄ‘ بورڊ تي لکو ۽ شاگردن کان پڇو ته:
• هن شڪل جو آواز ڪهڙو آهي؟
• هر اکر جي شڪل جي هيٺان آڱر رکندي چئن يا پنجن ٻارن کان هڪ هڪ ڪري آواز چورايو.
 .2شاگردن کي چئو ته/ ،ج /۽ /ڄ /جي آوازن وارا لفظ ٻڌايو.

گهر ۾ پڙهو

Read at Home

 .1شاگردن کي هدايت ڪريو ته هو:
پنهنجن ساٿين يا گهرڀاتين جي مدد سان ’ج ۽ ڄ‘ جي آوازن وارا ڪي به پنج لفظ اولي اچن.
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13

اکر ’جھ‘ جو آواز ،شروعاتي ۽ سالم شڪل
ڪالس پهريون

ِسکيا جي حاصالت

سبق جي پڄاڻيَء تي شاگرد انهيَء الئق ٿيندا ته هو:

ڊي ڪوڊنگ ۽ رواني
• اکر ’جھ‘ جي آواز کي لفظن جي شروع ۾سڃاڻي سگهندا
• اکر ’جھ‘ جي آواز کي ُاچاري سگهندا
• اکر ’جھ‘ جي آواز کي لفظن ۾ شروعاتي ۽ سالم شڪل سان مالئي سگهندا
)(Decoding and Fluency

نوٽ :ان مرحلي تي اکر ’جھ‘ جو تعارف نه ڪرايو ويندو ۽ نه ئي نالو ٻڌايو ويندو.
اکر ’جھ‘ جو آواز /جھ /يعني زبر وارو آواز ُاچاريو ويندو.
بصري لفظ ) (Sight Wordsهي ،آهي ،آهن ،جي ،جا ،جو ،۾ ۽ تي کي صحيح ُاچاري ۽ روانيَء سان پڙهي سگهندا.

ڇاپي تصور
• شاگرد ’ڇاپي تصور‘ جي حوالي سان ڪتاب جي سرورق ،عنوان ،ليکڪ ۽ ُمصور بابت ڄاڻي سگهندا .اهو بهه
ڄاڻي سگهندا ته سنڌي ٻولي ساڄي کان کاٻي پاسي پڙهي /پڙهائي ويندي آهي .اهو خهيهار رکهو تهه ههڪ ِسه
پڙهڻ کان پوِء ٻيون ِسٽون به ساڄي کان کاٻي پاسي پڙهڻيون آهن.
)(Print Concept

گهربل وقت

 35منٽ

تدريسي سامان
•
•
•
•

وڏي واڪي پڙهڻ ) (Read Aloudجي الِء تجويز ڪيل ڪتاب ’ جهرڪي ۽ چنڊ‘
َسي نمبر  .1اکر’جھ‘ جي آواز /جھ /سان شروع ٿيندڙ شين جا تصويري ۽ لفظي فليش ڪارڊ ()Flash Cards
جهڙوڪ :جهولي ،جهنڊوَ ،جهنگ ،جهرڪيُ ،جهومرُ ،جهڙ ،ٻاجههُ ،
واجهه وغيره
ڪالس ۾ لڳل اکري قطار )(Letter Line
اکر ’جهه‘ کانسواِء ٻين آوازن سان شروع ٿيندڙ شين جا تصويري ۽ لفظي فليش ڪارڊ ()Flash Cards
نوٽ :فليش ڪارڊن بدران اهي لفظ بورڊ تي به لکي سگهو ٿا.

تعارفي سرگرمي

2
منٽ

 .1شاگردن سان سالم دعا کان پوِء انهن کي ڏنل گهر جي ڪم بابت پڇو.
 .2شاگردن کي ٻڌايو ته ،اڄ اسان پڙهڻ سان الڳاپيل مختلف سرگرميون ڪنداسين.
جهڙوڪ :راند روند ڪنداسين ۽ آکاڻي ٻڌنداسين .اهڙيَء طرح اسان پاڻمرادو پڙهڻ سکنداسين.
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سرگرمي نمبر  .1اچو ته آکاڻي ٻڌون

Story Time

10
من

 .1هن هفتي جي آکاڻي ’جهرڪي ۽ چنڊ‘ جو تعارف ڪرايو .وڏي واڪهي پهڙههڻ جها ُنهڪهتها کههن ۾ رکهنهدي
شاگردن آڏو درسي مواد جي عنوان ،ڪتاب جي سرورق ،ليکڪ ۽ تصويرن تي روشني وجهو.
 .2شاگردن کي همٿايو ته هو ڪتاب جي تصويرن ۽ درسي مواد جي عنوان تي ڳالهائيهن .انهههن کهان پهڇهو تهه
ڪتاب /آکاڻي ڇا بابت آهي؟ انهن کان ٻه يا ٽي جواب حاصل ڪريو .پنو اٿالئيندي چئو ،اچو ته پنو اٿاليون
۽ ڏسون ته اڳتي آکاڻيَء ۾ ڇا آهي؟ پوِء وڏي واڪي پڙهڻ شروع ڪريو ۽ خاص خاص جڳهين تهي بهيهههي
شاگردن کان سوار ڪريو ،انهن کي سوالن جا جواب ڏيڻ ۾ همٿايو ۽ مدد ڪريو ،جيترو ٿي سگهي وڌ ۾
وڌ جواب وٺو.
نوٽ :شاگردن کي هن مرحلي تي درست ڪرڻ جي ڪوشش نه ڪريو

سرگرمي نمبر  .2آوازن جون رانديون

Playing with Sounds

8
من

.1

شاگردن کي ٻڌايو ته:
اڄ اسان تصويرن واري سرگرمي ڪنداسين جنهن جو نالو آهي ’تصوير کان نالي تائين‘
مان توهان کي هڪ تصوير ڏيکاريندس ۽ توهان کي ان جو نالو ٻڌائڻو آهي.
نالي کان پوِء ان نالي جي ُمنڍ وارو آواز سڃاڻڻو آهي.
ُمنڍ واري آواز سان شروع ٿيڻ وارو هڪ ٻيو نالو به ٻڌائڻو آهي.

.2

شاگردن کي هڪ مثار جي مدد سان هن سرگرميَء جون هدايتون سمجهايو.
هيَء تصوير ڏسو:
َ
(جهه)
هن تصوير جو نالو ٻڌايو؟ جهرڪي
هن تصوير جي نالي جي منڍ وارو آواز ڪهڙو آهي؟
هن نالي جي منڍ واري آواز سان شروع ٿيڻ وارو ڪو ٻيو نالو ٻڌايو( .اهو نالو ڪنهن به شيِء ،جاِء ،جانور
يا انسان جو ٿي سگهي ٿو) جيئن :جهومر

•
•
•
•

•
•
•
•

 .3ساڳي طريقي سان تصويرون ڏيکاريندي سرگرمي ڪرايو .ڪوشش ڪريو ته وڌ ۾ وڌ شاگردن کي مهوقهعهو
ملي سگهي.

سرگرمي نمبر  .3اکرن جي راند
.1
.2
.3
.4
.5

Playing with Letters

8
منٽ

اکر ’جھ‘ بورڊ تي لکو ،انهيَء اکر ڏي اشارو ڪريو ۽ آواز ٻڌايو جيئن /جھ/
شاگردن کي چئو ته هو توهان جي پٺيان ساڳيو آواز ورجائين.
شاگردن کي ٻڌايو ته هن شڪل کي ’جھ‘ چئبو آهي.
استاد سالم اکر ’جهه‘ کي اشارن /چاڪ سان بورڊ تي لکي ۽ ٻارن کي هوا ۾ /ڊيسڪ تي لکڻ الِء چئي.
ڪالس ۾ اکرن جي قطار ڏانهن اشارو ڪريو (اکرن جو چارٽ ٽنگيل هجي) ۽ شاگردن کي ٻڌايو ته هر اکر
جو پنهنجو آواز هوندو آهي ۽ اهو آواز جنهن جي اڄ توهان مشق ڪئي آهي ،اهو /جھ /آهي .اکري قطار ۾
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.6
.7
.8
.9

اکر ’جھ‘ ڏي اشارو ڪريو.
شاگردن کي ٻڌايو ته جيئن جيئن اسين اڳتي وڌنداسين ،تيئن تيئن انهن اکرن جي آوازن کي سکنداسين.
بصري لفظ ( )Sight Wordsهيُء ،آهي ،لفظن کي بورڊ تي ٿوري وٿيَء سان هيٺين ريت لکو:
• هي _____________________ آهي.
ٻه ڀيرا انهن لفظن کي جهلي جهلي پڙهو.
هاڻي انهن ٻنهي لفظن جي وچ ۾ جهنڊي وارو فليش ڪارڊ رکو.

• هيُء _____________________ آهي( .هيُء جهنڊو آهي)
 .11جملي جي لفظن ۽ تصوير ڏي اشارو ڪندي پڙهو.
• جيئن :هيُء _____________________ آهي( .هيُء جهنڊو آهي)

• ________________ ٽاريَء تي ويٺي آهي( .ج ِھرڪي ٽاريَء تي ويٺي آھي)

• ________________ جو رنگ سائو ۽ اڇو آهي( .جھنڊي جو رنگ سائو ۽ اڇو آهي)
 .11جهنڊو ،جهنگ ،جهرڪيُ ،جهومرُ ،ج ُ
هڙ ،جهڙن لفظن جون تصويرون ٻيهر ڏيکاريو ۽ سڀني ٻارن کي پڙهڻ
الِء چئو .پنهنجي آڱر هر هڪ لفظ ۽ تصوير تي رکو ته جيئن هو به پڙهن.
 .12هر ٻار کي الڳ الڳ اهي جمال پڙهڻ الِء چئو .ان دوران تصويرن وارن مختلف فهلهيهش ڪهارڊن کهي رکهو.
ٻارن کي همٿائيندا رهو ته شاباس! واهه واهه! توهان هينئر ته هي جملو پڙهيو آهيِ ’ .جهههرڪهي ٽهاريَء تهي
ويٺي آهي‘
 .13ٻارن کي چئو ،ڳڻي ٻڌايو ته هن جملي ۾ ڪيترا لفظ آهن ’جهرڪي ٽاريَء تي ويٺي آهي‘ .هر لفظ تي آڱر
رکي ٻڌايو .جيئن ٻارن ۾ ڳڻپ جو تصوير پيدا ٿئي.

سرگرمي نمبر  .4اچو ته تيزي سان پڙهون

Let’s Read Faster

5

ٹنم

 .1اکر ’جھ‘ جو فليش ڪارڊ ڏيکاريو ۽ انهن سان گڏ آواز /جھ /جي مشق ڪرايو .وقت مهطهابهق سهڀهنهي ٻهارن
کان الڳ الڳ ۽ وڌ ۾ وڌ مشق ڪرايو.
 .2اکر ’جھ‘ وارن ۽ ٻين مختلف آوازن وارن فليش ڪارڊن کي مالئي ڇڏيو .پوِء شاگردن کي چئو ته مهنهڍ ۾
اکر ’جھ‘ جي آواز وارين تصويرن کي ڳوليو ( .هڪڙي ننڍڙي گروپ جي سرگرميَء الِء توههان کهي اوتهرن
ئي فليش ڪارڊن جي سيٽن جي ضرورت پوندي ،جيترا شاگردن جا گروپ ههونهدا ).يها تصهويهرن جها ڪهارڊ
ڏيکاريندي سموري ڪالس کي سرگرمي ڪرايو .انهن کان ُپڇو ته ،اهڙين تصويرن جا ناال ٻڌايو ،جهن جهي
ُمنڍ ۾ اکر ’جھ‘ جو آواز هجي جڏهن اهڙو آواز ٻڌو ته پنهنجو هٿ مٿي کڻو.
 .3اکر ’جھ‘ کي وڏي واڪي چٽو ڪري پڙهو ۽ ٻارن کان به پڙهايو.
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پڄاڻي

2
منٽ

 سبق جي پڄاڻيَء تي اکر ’جھ‘بورڊ تي لکو ۽ شاگردن کان پڇو ته هن اکهر جهي شهڪهل جهو آواز ڪهههڙو
آهي؟
 اکر ’جهه‘ جي شڪل جي هيٺان آڱر رکندي چئن يا پنجن ٻارن کان هڪ هڪ ڪري آواز چورايو.
 شاگردن کي چئو ته آواز /جھ /سان شروع ٿيڻ وارا لفظ ٻڌايو.

گهر ۾ پڙهو

Read at Home

 .1شاگردن کي هدايت ڪريو ته هو پنهنجن ساٿين يا گهرڀاتين جي مدد سان اکر ’جھ‘ جي شروعاتي ۽ سهالهم
شڪل وارا ڪي به پنج لفظ ڳولي اچن.
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اکر ’جهه‘ جو آواز ،وچين ۽ آخري شڪل
ڪالس پهريون

ِسکيا جي حاصالت

سبق جي پڄاڻيَء تي شاگرد انهيَء الئق ٿيندا ته هو:

ڊي ڪوڊنگ ۽ رواني )(Decoding and Fluency
• اکر ’جھ‘ جي آواز کي لفظن جي وچ ۽ آخر ۾سڃاڻي سگهندا
• اکر ’جھ‘ جي آواز کي ُاچاري سگهندا
• اکر ’جھ‘ جي آواز کي لفظن ۾ وچين ۽ آخري شڪل سان مالئي سگهندا
نوٽ :انهي مرحلي تي اکر ’جھ‘ جو نه تعارف ڪرايو ويندو نه ئي نالو ٻڌايو ويندو.
اکر ’جھ‘ جو آواز /جھه /يعني زبر وارو آواز ُاچاريو ويندو.

بصري لفظ ) (Sight Wordsهي ،آهي ،آهن ،جي ،جا ،جو ،۾ ۽ تي کي صحيح ُاچاري ۽ روانيَء سان پڙهي سگهندا.
ڇاپي تصور )(Print Concept
• شاگرد ’ڇاپي تصور‘ جي حوالي سان ڪتاب جي سرورق ،عنوان ،ليکڪ ۽ ُمصور بابت ڄاڻي سگهندا .اهو بهه
ڄاڻي سگهندا ته سنڌي ٻولي ساڄي کان کاٻي پاسي پڙهي /پڙهائي ويندي آهي .اهو خهيهار رکهو تهه ههڪ ِسه
پڙهڻ کان پوِء ٻيون ِسٽون به ساڄي کان کاٻي پاسي پڙهڻيون آهن.
گهربل وقت

 35منٽ

تدريسي سامان
• درجيوار ڪتاب ( :)Levelled Readerالِء تجويز ڪيل ڪتاب ’ڪير ڪنهن جهڙو ناهي‘
• سي  .1اکر ’جھ‘ جي وچين ۽ آخري شڪلين سان ٺهندڙ لفظن جا تصويري ۽ لفظي فلهيهش ڪهارڊ ( Flash
)Cards
جهڙوڪ :مانجهي ،ڪينجهر ،ڪارونجهر ،جهنجهڻو ۽ ڳ َ
جهه وغيره
ِ
• اڳ ۾ استعمار ٿيل لفظن جي فهرست تيار ڪريو.
نوٽ :فليش ڪارڊن بدران اهي لفظ بورڊ تي به لکي سگهو ٿا.

تعارفي سرگرمي

2
منٽ

 .1شاگردن سان سالم دعا کان پوِء انهن کي ڏنل گهر جي ڪم بابت پڇو.
 .2انهن کي ٻڌايو ته اوهان جي پڙهڻ کي دلچسپ بنائهڻ الِء تصهويهرن ،رانهديهن ۽ مهزي واريهن ڳهالهههيهن جهو
بندوبست ڪيو ويو آهي .اهڙيَء طرح اسين پاڻمرادو پڙهڻ سکنداسين.
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سرگرمي نمبر  .1آوازن جون رانديون
.1

.2
.3

.4
.5

Playing with Sounds

8
منٽ

مان توهان کي هڪڙو نظم ٻڌائيندس .جيڪڏهن ان ۾ ڪنهن لفظ ۾ ’جهه‘ جو وچون يا آخري آواز هجي
ته توهان کي ان لفظ تي اٿي بيهڻو آهي
جهڙوڪ :مانجهي ،جهنگ ،سانجهي ،جھونگاريو ،جھرڪي ،جھومر ،جھجھو وغيره
جيڪڏهن ضرورت هجي ته هڪ يا ٻن شاگردن کان مثار طور مشق ڪرايو.
شاگردن کي همٿايو ۽ انهن کي راند جو نالو ٻڌايو ’اکرن کريعي ُاٿ  -ويهه‘.
مانجهيَء جي جهههھوپهڙي ههئهي جهھهنهگ ۾
سانجهيَء وقت مانجهيَء پئي جھونگاريهو
تهههههه ههههههههڪهههڙي جهههههھههههرڪهههههههههي آئههههههههههههههي
چهههههههههنههب ۾ کههههههڻهههي سهههههههونههو جهھهومههههر
مههههههانههجهههههههههههههههههههيَء ڏٺو جههههههھومهههههههههههههههههههههر
ڪهههههههههههههههههجههههههههههههههههههه ٿههههههيههههههههههه مهونهجهههه
پهههههههههههههههههر سههههههههههههوچههههههههههههههههي اهههههههههههههههههههههههههههو
تهههههه جھومههههر کهههههههههههي وڪهههههڻهههههههههههههههههههههههههههي
جهههههههھههههههجههههههھههههو مههههلهههنههههههدم مهههههههههههههههههههههههار
پههههههههههوِء خههههوشههههههههيَء ۾ هههههههههههڻهي جهِهههھهمهر
ڪيائين ڪهههههههههههههههههههههههههههههههههههمهههههههههههههههههههههههههههههههههار
اکر ’جھه‘ جو آواز جن لفظن جي وچ ۽ آخر ۾ اچي اهي لفظ بورڊ تي لکي انهن کي وڏي واڪي چٽو
ڪري پڙهو ۽ شاگردن کان ٻه ٻه دفعا پڙھايو.
شاگردن کي انفرادي طور تي ’جهه‘ وارا لفظ پڙھايو۽ ٻارن کي چئو ته انهن لفظن جي هر هڪ آواز کي
پڻ ورجائين.

سرگرمي نمبر  .2اکرن جي راند

Playing with Letters

8
منٽ

 .1هن سرگرمي جي مدد سان شاگرد شڪل ۽ آواز جو تعلق سڃاڻي سگهندا.
 .2شاگردن کي چئو ته هو ’جھه‘ جي شڪل نوٽ ڪن ۽ ان کي آڱر سان ميز يا ڊيسڪ تي لکڻ جي ڪوشش ڪن.
 .3بصري لفظ (’ )Sight Wordsهي ۽ آهي‘ لفظ بورڊ تي ٿوري وٿيَء سان هن ريت لکو.
هي _________________ آهي.
•
 .4ٻه ڀيرا انهن لفظن کي جهلي جهلي پڙهو.
 .5ٻنهي لفظن کي آڱر جي اشاري سان وڏي واڪي ۽ چٽو پڙهايو ۽ ٻارن کي چئو ته توهان جي پٺيان ورجائين.
 .6هاڻي انهن ٻنهي لفظن جي وچ ۾ ’اناج‘ وارو فليش ڪارڊ رکو.

• ______________________ جھجھو آهي( .اناج جهجهو آهي).
 .7بورڊ تي لکيل بصري لفظن (’ )Sight Wordsهي ۽ آهي‘ جي وچ ۾ تصويري فليش ڪارڊ رکندي جمال ٺاهيو.
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•

هيَء _________________ آهي( .هيَء ِڳجهه آهي)

•

هيُء __________________ آهي( .هيُء مانجهي آهي)

•

ٻار __________________ راند کيڏن ٿا( .ٻار ونجهوٽي راند کيڏن ٿا)

• هي __________________ آهن( .هي جھنڊا آهن)
 .8هر لفظ جي هيٺان آڱر رکندي ٻارن کان جمال پڙهايو.
 .9شاگردن کي جمال رواني سان پڙهايو ۽ اصالح پڻ ڪريو.

سرگرمي نمبر  .3اچو ته تيزيَء سان پڙهون

Let’s Read Faster

5

ٹنم

 .1اکر ’جھ‘ جي وڌ ۾ وڌ مشق ڪرايو.
 .2اکر ’جھ‘ جي وچين ۽ آخري شڪل وارن آوازن جي فليش ڪارڊن کي مالئي ڇڏيو ۽ پوِء شاگردن کي چئو
ته ٻن گروپن ۾ ويهن .هڪ گروپ اکر ’جھ‘ جي وچين آواز وارا فليش ڪارڊ جمع ڪري ۽ ٻيو گروپ آخر
وارن آوازن جا لفظ ڳولي.
 .3اکر ’جھ‘ کي وڏي واڪي چٽو ڪري پڙهو ۽ ٻارن کان به پڙهايو.

سرگرمي نمبر  .4اچو ته گڏجي پڙهون
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
•

Let’s Read Together

10

ٹنم

درجيوار ڪتاب ( )Level Readerشاگردن کي ٻڌايو ته اڄ اهي پنهنجي پنهنجي گروپ ۾ ڪتاب پڙهندا جنهن
جو نالو ’ڪير ڪنهن جهڙو ناهي‘ آھي .انهن کي اهو به ٻڌايو ته هو ڏنل تصويرن کريعي اهو ڪتاب پڙهندا.
شاگردن جا گروپ ٺاهيو ۽ هڪ هڪ ڪتاب سڀني گروپن ۾ ورهايو.
شاگردن آڏو هڪ دفعو ’مثالي پڙهڻي‘ ڪري ڏيکاريو.
پوِء شاگردن کي ڪتاب ڏيکاريندي ٽائٽل ڪور /سرورق تي ڇپيل ڪتاب جو نالو پڙهو ۽ شاگردن کي چئو
ته ورجائين .اهڙيَء طرح شاگرد هر صفحو پڙهندا ۽ ورجائيندا .اهو خيار رکو ته شاگرد پنو صحيح انداز ۾
اٿالئين ٿا.
هاڻي انهن کي چئو ته پنهنجي پنهنجي گروپ ۾ ڪتاب پڙهن ۽ پڙهڻ مهل ان لفظ تي آڱر رکن ۽ جڏهن
هڪڙو ساٿي پڙهي ته ٻيا ان کي غور سان ٻڌن.
شاگردن کي وڌ ۾ وڌ اهو ڪتاب پڙهايو ۽ انھن جي چوڌاري چڪر لڳائي اها تسلي ڪريو ته هو ان لفظ
تي آڱر رکي رهيا آهن جيڪو پڙهي به رهيا آهن.
ڪتاب پڙهڻ کان پوِء ٻارن کان پڇو ته:
ڪتاب جي آخري صفحي تي لکيل ڳالهه باقي صفحن کان ڪيئن مختلف آهي.
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پڄاڻي

2
منٽ

 .1هن سبق جي پڄاڻيَء تي اکر ’جھ‘ بورڊ تي لکو ۽ شاگردن کان پڇو ته هن شڪل جو آواز ڪهڙو آهي؟
 .2اکر جي شڪل تي آڱر رکندي چئن يا پنجن شاگردن کان ان آواز جو ورجاُء ڪرايو.

گهر ۾ پڙهو

Read at Home

 .1ٻارن کي چئو ته هو گهر وڃي اهڙين شين جا وڌ ۾ وڌ ناال وٺن جن جي وچ ۽ آخر ۾ ’جھ‘ جو آواز هجي.

استادن ال نوٽ:

شاگردن کي همٿايو ته جيئن هو اهڙيون تصويرون گڏ ڪن ،جن ۾ سندن دلچسپي هجي .استهاد مهخهتهلهف ٻهارن
جي گڏ ڪيل سمورين تصويرن کي ’جهه‘ جي وچين ۽ آخري شڪل واري آواز مطابق الڳ الڳ ڪرائيندو ۽
جيڪي تصويرون اکر ’جھ‘ جي آواز سان الڳاپيل نه هجن .انههن کهي الهڳ ڪهري رکهنهدو ۽ ٻهارن کهي ڌيهان
ڏياريندو ۽ الڳاپيل تصويرن کي شاگردن کان پهنهههنهجهي نهوٽ ُبهڪ ۾ چهنهبهڙائهي اکهرن جهي آوازن جهو آلهبهم
ٺهرائيندو.
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11
ڪالس پهريون

ِسکيا جي حاصالت

هن سبق جي پڄاڻيَء تي شاگرد انهيَء الئق ٿيندا ته هو:

• ڊي ڪوڊنگ ۽ رواني )(Decoding and Fluency

• اکر ’ڃ‘ جي منڍ واري شڪل کي لفظن ۾ سڃاڻي سگهندا
• اکر ’ڃ‘ جي آواز کي اچاري سگهندا
• اکر ’ڃ‘ جي شروعاتي ۽ سالم شڪل کي لفظ ۾ مالئي سگهندا
نوٽ :ان مرحلي تي اکر ’ڃ‘ جو نه تعارف ڪرايو ويندو ۽ نه ئي نالو ٻڌايو ويندو.
اکر ’ڃ‘ جو آواز /ڃه /يعني زبر وارو آواز ُاچاريو ويندو.
بصري لفظ ) (Sight Wordsهي ،آهي ،آهن ،جي ،جا ،جو ،۾ ۽ تي کي صحيح ُاچاري ۽ روانيَء سان پڙهي سگهندا.

ڇاپي تصور
• شاگرد ’ڇاپي تصور‘ جي حوالي سان ڪتاب جي سرورق ،عنوان ،ليکڪ ۽ مصور بابت ڄاڻي سگهندا .اهو بهه
ڄاڻي سگهندا ته سنڌي ٻولي ساڄي کان کاٻي پاسي پڙهي /پڙهائي ويندي آهي .اهو خهيهار رکهو تهه ههڪ ِسه
سٽون به ساڄي کان کاٻي پاسي پڙهڻيون آهن.
پڙهڻ کان پوِء ٻيون ِ
)(Print Concept

گهربل وقت

 35منٽ

تدريسي سامان
•
•

•
•

وڏي واڪي پڙهڻ ) (Read Aloudجي الِء تجويز ڪيل ڪتاب ’جهرڪي ۽ چنڊ‘
َسي نمبر  .1اکر’ڃ‘ جي شروعاتي ۽ سالم شڪل سان ٺهندڙ شين جا تصهويهري ۽ لهفهظهي فهلهيهش ڪهارڊ
()Flash Cards
جهڙوڪ :اڃايل ،وڃڻ ،اڃان ،اڃاراُ ،رڃ وغيره
ڪالس ۾ لڳل اکري قطار ()Letter Line
سي نمبر  .2اکر ’ڃ‘ کانسواِء ٻين آوازن سان ٺهندڙ شين جا تصويري ۽ لفظي فليش ڪارڊ ()Flash Card
جيئن :پڳ ،تِڏ ،گابا ،سيٽي ،تيليُ ،
ٻڪ ،ڪن ،پن ،کٽي وغيره.
نوٽ :فليش ڪارڊن بدران اهي لفظ بورڊ تي به لکي سگهو ٿا.

تعارفي سرگرمي

2
منٽ

 .1شاگردن سان دعا سالم کان پوِء ٻڌايو ته اڄ اسين پڙهڻ سان الڳهاپهيهل مهخهتهلهف سهرگهرمهيهون ڪهنهداسهيهن.
جهڙوڪ :راند روند ڪنداسين ۽ ڪهاڻيون ٻڌنداسين .اهڙيَء طرح اسين پاڻمرادو پڙهڻ سکنداسين.
 .2شاگردن کي اڳين سرگرمي جي باري ۾ ٻڌايو.
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سرگرمي نمبر  .1اچو ته آکاڻي ٻڌون

Story Time

10
منٽ

 .1هن هفتي جي آکاڻي ’جهرڪي ۽ چنڊ‘ جو تعارف ڪرايو .وڏي واڪهي پهڙههڻ جها نهڪهتها کههن ۾ رکهنهدي
شاگردن آڏو درسي مواد جي عنوان ،ڪتاب جي سرورق ،ليکڪ ۽ تصويرن تي روشني وجهو.
 .2شاگردن کي همٿايو ته هو ڪتاب جي تصويرن ۽ درسي مواد جي عنوان تي ڳالهائيهن .انهههن کهان پهڇهو تهه
ڪتاب /آکاڻي ڇا بابت آهي؟ ۽ انهن کان ٻه يا ٽي جواب حاصل ڪريو .پنو اٿالئيندي چهئهو تهه اچهو تهه پهنهو
اٿاليون ۽ ڏسون ته اڳتي آکاڻيَء ۾ ڇا آهي .پوِء وڏي واڪي پڙهڻ شروع ڪريو ۽ خاص خاص جڳهين تهي
بيهي شاگردن کان سوار ڪريو ،انهن کي سوالن جا جواب ڏيڻ ۾ همٿايو ۽ مدد ڪريو ،جيترو ٿي سگهههي
وڌ ۾ وڌ جواب وٺو.
نوٽ :شاگردن کي هن مرحلي تي درست ڪرڻ جي ڪوشش نه ڪريو

سرگرمي نمبر  .2آوازن جون رانديون

Playing with Sounds

8
منٽ

 .1شاگردن کي اڄ جي سبق الِء اکر ’ڃ‘ جو آواز ٻڌايو جيئن :اڄ جو آواز /ڃه /آهي.
 .2شاگردن کي ٻڌايو ته اڄ جي سرگرميَء جو نالو آهي ’ ُاونداهي ڪمري ۾ آواز ٻڌڻ‘
 .3شاگردن کي چئو ته ان سرگرميَء جي الِء توهان پنهنجون اکيون بند ڪريو ۽ سوچيو ته توهان هڪ ُاونداهي
ڪمري ۾ ويٺا آهيو جتي توهان ڪجهه ڏسي نه ٿا سگهو پر آواز ُٻڌي سگهو ٿا .توهان مختلف لفهظ ٻهڌنهدا
۽ سڃاڻيندا ته انهن لفظن ۾ اڄ جي سکيل اکر ’ڃ‘ جو آواز آهي يا نه.
 .4مان هڪ لفظ ڳالهائيندس توهان ان لفظ کي غور سان ٻڌو ۽ ٻڌايو ته ان ۾ اڄ وارو آواز آهي؟ جيڪڏههن
لفظ ۾ اهو آواز آهي ته پنهنجو هٿ مٿي ڪريو ۽ اهو آواز ورجايو ،ياد رکو ته اکيون بند هجن.
 .5شاگردن کي مثار ڏئي سرگرمي سمجهايو.
 .6تجويز ڪيل لفظن جي فهرست استعمار ڪندي سرگرمي ڪرايو ،جيڪڏهن شاگردن کي سرگرمي سمجهڻ
يا آواز سڃاڻڻ ۾ مشڪل پيش اچي ته وضاحت ڪريو ،جواب وٺڻ الِء انفرادي طهور تهي شهاگهرد جهو نهالهو
کڻي جواب حاصل ڪريو.
ُ
تجويز ڪيل لفظن جي فهرست :اڃايل ،وڃڻ ،اڃا ،اڃارا ،رڃ ،اڃ وغيره
 .9استاد ُمنڍ واري آواز جي مناسبت سان تجويز ڪيل لفظن جي فهرست کانسواِء به لهفهظ اسهتهعهمهار ڪهري
سگهي ٿو .انهن لفظن ۾ وڌ ۾ وڌ ناال شامل ڪريو جن کي شاگرد سڃاڻي سهگهههن( .جهيهئهن :ڪهالس جهي
ٻارن جا ناال ،اسڪور جي استادن جا ناال ،شهر /ڳوٺ جو نالو وغيره)
.1
.2
.3
.4
.5
.6

سرگرمي نمبر  .3اکرن جي راند

Playing with Letters

هن سرگرميَء جي مدد سان شاگرد شڪل ۽ آواز جو تعلق سڃاڻي سگهندا.
بورڊ تي اکر ’ڃ‘ لکو ۽ ان ڏي اشارو ڪندي شاگردن کي ’ڃ‘ جو آواز /ڃه /ٻڌايو.
انهن کي ٻڌايو ته هن شڪل کي اسين ’ڃ‘ جي آواز سان سڃاڻندا آهيون.
استاد سالم اکر ’ڃ‘ کي اشارن /چاڪ سان بورڊ تي لکي ۽ ٻارن کي هوا ۾ /ڊيسڪ تي لکڻ الِء چئي.
شاگردن کي چئو ته توهان جي پٺيان’ .ڃ‘ جي آواز کي ورجائين.
بصري لفظ ( )Sight Wordsهي ۽ آهي بورڊ تي ٿوريَء وٿيَء سان هن ريت لکو.
• هي __________________ آ هي؟
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 .6بورڊ تي لکيل بصري لفظ ’هي ۽ آهي‘ آڱر جي اشاري سان وڏي واڪي ۽ چٽو پڙهايو ۽ ٻارن کي چئهو تهه
هو توهان جي پٺيان پڙهن.
 .7بورڊ تي لکيل بصري لفظن ( )Sight Wordsجي وچ ۾ ’گابا ۽ پاڃاري‘ تصويري لفظي فليش ڪارڊ رکهنهدي
جملو ٺاهيو.

•

گابا _______________________ آهن (گابا اڃارا آهن).

•

هيُء ُاڃايل _________________ آهي( .هيُء ُاڃايل ڪانُء آهي)

• هيَء ______________________ آهي( .هيَء پاڃاري آهي)
َ .8ساڳيَء طرح ’ڃ‘ جي استعمار وارا نوان تصويري /لفظي فليش ڪارڊ استعمار ڪندي جمال ٺاهيو .شاگردن
کي چئو ته ُهو توهان جي پٺيان اِهي جمال ورجائين .ٻن جملن کان پوِء ڪوشش ڪريو تهه ٻهار پهاڻ تصهويهر
جي مدد سان پڙهي سگهن.
 .9هر لفظ جي هيٺان آڱر رکندي ٻارن کان جمال چورايو.
 .10شاگردن کي اهي جمال روانيَء سان پڙهايو .ضرورت هجي ته انهن جي اصالح پڻ ڪريو.

سرگرمي نمبر  .4اچو ته تيزيَء سان پڙهون

Let’s Read Faster

5
منٽ

 .1اکر ’ڃ‘ جو فليش ڪارڊ ڏيکاريو ۽ ان سان گڏ آواز /ڃه /جي مشق ڪرايو .وقت مهطهابهق سهڀهنهي ٻهارن کهان
الڳ الڳ ۽ وڌ ۾ وڌ مشق ڪرايو.
 .2اکر ’ڃ‘ وارن ۽ ٻين سڀني منڍ وارن آوازن جي فليش ڪارڊن کي مالئي ڇڏيو .پوِء شاگهردن کهي چهئهو تهه
ُمنڍ ۾ اکر ’ڃ‘ جي آواز وارين تصويرن کي ڳوليو.
 .3اکر’ڃ‘ کي وڏي واڪي چٽو ڪري پڙهو ۽ ٻارن کان به پڙهايو.
2
منٽ

پڄاڻي

 .1هن سبق جي پڄاڻيَء تي اکر ’ڃ‘ بورڊ تي لکو ۽ شاگردن کان پڇو ته:
 .2هن اکر جي شڪل جو آواز ڪهڙو آهي.
 .3اکر ’ڃ‘ جي شڪل تي آڱر رکندي چئن يا پنجن شاگردن کان ان آواز جو ورجاُء ڪرايو.

گهر ۾ پڙهو

Read at Home

 .1ٻارن کي چئو ته هو گهر ۾ اهڙين شين جا وڌ ۾ وڌ ناال وٺن جن ۾ اکر ’ڃ‘ جو آواز هجي.
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استادن الِء نوٽ:

شاگردن کي همٿايو ته جيئن هو اهڙيون تصويرون گڏ ڪن جن ۾ سندن دلچسپي هجي .استاد مختلف ٻارن جي
گڏ ڪيل سمورين تصويرن کي شروعاتي ۽ سالم شڪل واري آواز مطهابهق الهڳ الهڳ ڪهرائهيهنهدو .جهيهڪهي
تصويرون اکر ’ڃ‘ جي آواز سان الڳاپيل نه هجن انهن کي الهڳ ڪهري رکهنهدو ۽ ٻهارن کهي ڌيهان ڏيهاريهنهدو.
جيڪي الڳاپيل آوازن جون تصويرون هونديون شاگرد کان انهن تصويرن کي پنهنجي نوٽ ُبڪ ۾ چهنهبهڙائهي،
اکرن جي آوازن جو آلبم ٺهرائيندو.
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اکر ’ڃ‘ جو آواز ،وچين ۽ آخري شڪل
ڪالس پهريون

ِسکيا جي حاصالت

هن سبق جي پڄاڻيَء تي شاگرد انهيَء الئق ٿيندا ته هو:
ڊي ڪوڊنگ ۽ رواني) (Decoding and Fluency
• اکر ’ڃ‘ جي آواز جي آخري ۽ وچين شڪل کي لفظن ۾ سڃاڻي سگهندا
• اکر ’ڃ‘ جي آواز کي ُاچاري سگهندا
• اکر ’ڃ‘ جي آواز کي لفظ ۾ وچين ۽ آخري شڪل سان مالئي سگهندا
• نوٽ :انهي مرحلي تي اکر ’ڃ‘ جو نه تعارف ڪرايو ويندو نه ئي نالو ٻڌايو ويندو.
اکر ’ڃ‘ جو آواز /ڃه /يعني زبر وارو آواز ُاچاريو ويندو.
بصري لفظ ) (Sight Wordsهي ،آهي ،آهن ،جي ،جا ،جو ،۾ ۽ تي کي صحيح ُاچاري ۽ روانيَء سان پڙهي سگهندا.

ڇاپي تصور
• شاگرد ’ڇاپي تصور‘ جي حوالي سان ڪتاب جي سرورق ،عنوان ،ليکڪ ۽ مصور بابت ڄاڻي سگهندا .اهو بهه
ڄاڻي سگهندا ته سنڌي ٻولي ساڄي کان کاٻي پاسي پڙهي /پڙهائي ويندي آهي .اهو خهيهار رکهو تهه ههڪ ِسه
پڙهڻ کان پوِء ٻيون ِسٽون به ساڄي کان کاٻي پاسي پڙهڻيون آهن.
)(Print Concept

گهربل وقت

 35منٽ

تدريسي سامان
• درجيوار ڪتاب ( )Levelled Readerالِء تجويز ڪيل ڪتاب ’ڪير ڪنهن جهڙو ناهي‘
• اکر ’ڃ‘ جي وچين ۽ آخري شڪل سان ٺهندڙ لفظن جا تصويري ۽ لفظي فليش ڪارڊ
ڄڃُ ،م َ
جهڙوڪ :پڃر ،پڃروَ ،
ڃ وغيره
• جيڪڏهن تجويز ٿيل فهرست کان مختلف لفظ چونڊڻ چاهيو ٿا ته اهي به شامل ڪري ڇهڏيهو .جهن ۾ ’ڃ‘
جو آواز موجود نه هجي.
جيئنَ :پ َ
ڳَ ،تِ ِڏ ،گاباِ ،سيٽي ،تِيليُ ،ٻڪُ ،
ڪنَ ،پنَ ،ک َ َ وغيره
نوٽ :فليش ڪارڊن بدران اهي لفظ بورڊ تي به لکي سگهو ٿا.

تعارفي سرگرمي

2
منٽ

 .1شاگردن کي همٿائيندي ٻڌايو ته اوهان جي پڙهڻ کي دلچسپ بنهائهڻ الِء تصهويهرن ،رانهديهن ۽ مهزي واريهن
ڳالهين جو بندوبست ڪيو ويو آهي.
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سرگرمي نمبر  .1آوازن جون رانديون
.1
.2
.3
.4
.5
.6

Playing with Sounds

8
منٽ

تصويرن جا فليش ڪارڊ استعمار ڪندي ’ڃ‘ جي وچين ۽ آخري شڪل واري آواز جي شاگردن کهي مشهق
ڪرايو.
هن سرگرمي جو اڀياس ڪريو.
هر لفظ جي وچ ۽ آخر واري آواز تي زور ڏيندي ٻه دفعا ورجايو.
ڃرَ ،ڄ َ
شاگردن کي چئو ته ساڳيو آواز سڀئي واري واري سان ورجائين .مثار’ :ڃ‘ پڃروَ ،پ َ
ڃ‘ شاگردن کهي
چئو ته توهان جي ُاچاريل لفظن جي آوازن کي ورجائين.
شاگردن کي انفرادي طور تي لفظن جي آخري آوازن کي اچارڻ الِء چئو.
 3کان  4لفظ اهڙا چونڊيو جن جي وچ ۽ آخر ۾ ’ڃ‘ وارو آواز هجي ۽ ٻار به انهن کي باربار ورجائين.

سرگرمي نمبر  .2اکرن جي راند

Playing with Letters

8
منٽ

هن سرگرميَء جي مدد سان شاگرد شڪل ۽ آواز جو تعلق سڃاڻي سگهندا.
 .1شاگردن کي چئو ته هو ’هڃه‘ ۽ ’ڃ‘ جي شڪل نوٽ ڪن ۽ آڱر سان انهن کي ميز يا ڊيسڪ تهي لهکهڻ جهي
ڪوشش ڪن.
 .2بصري لفظ (’)Sight Wordsهي ،آهي‘ لفظ بورڊ تي ٿوري وٿيَء سان هن ريت لکو.
هي _________ آهي؟
•
 . 3ٻنهي لفظن کي آڱر جي اشاري سان وڏي واڪي ۽ چٽو پڙهايو ۽ ٻهارن کهي چهئهو تهه تهوههان جهي پهٺهيهان
ورجائين.
 .4بورڊ تي لکيل بصري لفظن ( )Sight Wordsجي وچ ۾ ’ڄڃُ ،مڃ ۽ پڃرو) وارا تصويري فليش ڪارڊ رکندي
جمال ٺاهيو.
•

هيَء _________________ آهي( .هيَء ڄڃ آهي)

•

هيَء __________________ آهي( .هيَء ُم َ
ڃ آهي)

هيُء __________________ آهي( .هيُء پڃرو آهي)
•
 .5ڄڃ ،پڃروُ ،م َ
ڃ جهڙن لفظن جون تصويرون ٻيهر ڏيکاريو ۽ سڀني ٻارن کي پڙهڻ الِء چئو پنهنجي آڱر ههر
هڪ لفظ ۽ تصوير تي رکو ته جيئن هو پڙهن.
• _________________ اچي ٿي( .ڄڃ اچي ٿي).

• _______________ لوهه جو آهي( .پڃرو لوھ جو آھي).
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 .9هر لفظ هيٺان آڱر رکندي ٻارن کان جمال پڙهايو.
 .10شاگرد کي جمال روانيَء سان پڙهايو ۽ اصالح پڻ ڪرايو.

سرگرمي نمبر  .3اچو ته تيزيَء سان پڙهون

Let’s Read faster

5
منٽ

 .1اکر ’ڃ‘ جي وڌ ۾ وڌ مشق ڪرايو.
 .2اکر ’ڃ‘ جي وچ ۽ آخر واري شڪل جي فليش ڪارڊن کي مالئي پوِء شاگردن کي چئو ته هڪ گروپ وارا
اکر ’ڃ‘ جي آخري شڪل وارا فليش ڪارڊ جمع ڪن ۽ ٻئي گروپ وارا اکر ’ڃ‘ جي وچ واري شڪل وارا
فليش ڪارڊ جمع ڪن.
 .3اکر ’ڃ‘ کي وڏي واڪي چٽو ڪري پڙهو ۽ ٻارن کان به پڙهايو.

سرگرمي نمبر  .4اچو ته گڏجي پڙهون
.1
.2
.3
.4

.5
.6
.7
•
•

Let’s Read Together

10
منٽ

درجيوارڪتاب ( )Level Readerشاگردن کي ٻڌايو ته اڄ اهي پنهنجي پنهنجي گروپ ۾ ڪتاب پڙهندا جهنهههن
جو نالو ’ڪير ڪنهن جهڙو ناهي‘ آھي .انهن کي اهو به ٻڌايو ته هو ڏنل تصويرن کريعي اهو ڪتاب پڙهندا.
شاگردن جا گروپ ٺاهيو ۽ هڪ هڪ ڪتاب سڀني گروپن ۾ ورهايو.
شاگردن آڏو هڪ دفعو مثالي پڙهڻي ڪري ڏيکاريو.
پوِء شاگردن کي ڪتاب ڏيکاريندي ٽائٽل ڪور /سرورق تي ڇپيل ڪتاب جو نالو پڙهو ۽ شاگردن کهي چهئهو تهه
ورجائين .اهڙيَء طرح شاگرد هر صفحو پڙهندا ۽ ورجائيندا .اهو خيار رکو ته شاگرد پنو صحيح انداز ۾ اٿالئين.
هاڻي انهن کي چئو ته پنهنجي پنهنجي گروپ ۾ ڪتاب پڙهن ۽ پڙهڻ مهل ان لفظ تي آڱر رکن ۽ جهڏههن
هڪڙو ساٿي پڙهي ته ٻيا ان کي غور سان ٻڌن.
شاگردن کي وڌ ۾ وڌ اهو ڪتاب پڙهايو ۽ انھن جي چوڌاري چڪر لڳائي اها تسلي ڪريو ته ههو ان لهفهظ
تي آڱر رکي رهيا آهن جيڪو پڙهي به رهيا آهن.
ڪتاب جي پڙهڻ کان پوِء شاگردن کان پڇو ته:
توهان جي گهر ۾ اهڙيون ڪهڙيون شيون آهن جن جو توهان جا گهر وارا گهڻو خيار رکندا آهن.
ڪتاب جي آخري صفحي تي لکيل ڳالهه باقي صفحن کان ڪيئن مختلف آهي.؟

پڄاڻي

2
منٽ

 .1هن سبق جي پڄاڻيَء تي ’ڃ‘ اکر بورڊ تي لکو ۽ شاگردن کان پڇو ته اکر جي هن شڪل جو آواز ڪهڙو آهي.

 .2ان شڪل تي آڱر رکندي چئن يا پنجن شاگردن کان ان آواز جو ورجاُء ڪرايو.

گهر ۾ پڙهو

Read at Home

 .1ٻارن کي چئو ته هو گهر وڃي اهڙين شين جا وڌ ۾ وڌ ناال وٺن جن ۾ ’ڃ‘ جي وچين ۽ آخهري شهڪهل جهو
استعمار هجي.
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استادن ال نوٽ:

• شاگردن کي همٿايو ته جيئن هو اهڙيون تصويرون گڏ ڪن ،جن ۾ سندن دلچسپي ههجهي .اسهتهاد مهخهتهلهف
ٻارن جي گڏ ڪيل سمورين تصويرن کي وچ ۽ آخهر واري آواز مهطهابهق الهڳ الهڳ ڪهرائهيهنهدو جهيهڪهي
تصويرون اکر ’ڃ‘ جي آواز سان الڳاپيل نه هجن .انهن کي به الڳ ڪرائيندو ۽ ٻهارن جهو ڌيهان ڏيهاريهنهدي
الڳاپيل تصويرن کي شاگردن کان پنهنجي نوٽ ُبڪ ۾ چنبڙائي اکرن جي آوازن جو آلبم ٺهرائيندو.
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13

اکر’جھ ۽ ڃ‘ جو آواز ۽ مختلف شڪلين
سان الڳاپو (ورجاُء)
ڪالس پهريون

ِسکيا جي حاصالت

سبق جي پڄاڻيَء تي شاگرد انهيَء الئق ٿيندا ته هو:
ڊي ڪوڊنگ ۽ رواني ) (Decoding and Fluency
• اکر ’جھ ۽ ڃ ‘ جي مختلف شڪلين وارا آواز کي سڃاڻي سگهندا
• اکر ’جھ ۽ ڃ ‘ جي آواز کي ُاچاري سگهندا
• اکر ’جھ ۽ ڃ ‘ جي مختلف شڪلين کي لفظن ۾ مالئي سگهندا
[

نوٽ :ان مرحلي تي اکر ’جهه ۽ ڃ ‘ جو تعارف نه ڪرايو ويندو ۽ نه ئي نالو ٻڌايو ويندو.
اکر ’ جھ ۽ ڃ ‘ جو آواز /جھ/ /ڃ /يعني زبر وارو آواز ُاچاريو ويندو
بصري لفظ ) (Sight Wordsهي ،آهي ،آهن ،جي ،جا ،جو ،۾ ۽ تي کي صحيح ُاچاري ۽ روانيَء سان پڙهي سگهندا.

ڇاپي تصور
• شاگرد ’ڇاپي تصور‘ جي حوالي سان ڪتاب جي سرورق ،عنوان ،ليکڪ ۽ مصور بابت ڄاڻي سگهندا .اههو
به ڄاڻي سگهندا ته سنڌي ٻولي ساڄي کان کاٻي پاسي پڙهي /پڙهائي ويندي آهي .اهو خيار رکو ته هڪ ِس
پڙهڻ کان پوِء ٻيون ِسٽون به ساڄي کان کاٻي پاسي پڙهڻيون آهن.
)(Print Concept

گهربل وقت

 35منٽ

تدريسي سامان
•
•

•
•
•

درجيوار ڪتاب ( )Levelled Readerالِء تجويز ڪيل ڪتاب ’ڪير ڪنهن جهڙو ناهي‘
َسي نمبر  .1اکر’جهه ۽ ڃ ‘جي آواز وارين شين جا تصويري ۽ لفظي فليش ڪارڊ ))Flash Cards
ڃُ ،م َ
هڙَ ،ڄ َ
ڃُ ،اڃ ،پڃرو ،ڪينهجهههر ،ڪهارونهجهههر ،ڳهجهههه،
جهڙوڪ :جھرڪيُ ،جهومرُ ،جهوپڙي ،جھنڊوُ ،ج ُ ُ
واجهه ،ٻاجهه وغيره.
َسي نمبر ’ .2جهه ۽ ڃ‘ کانسواِء مختلف آوازن وارا شين جا لفظي فليش ڪهارڊ ) .)Flash Cardsجهههڙوڪ:
ڪتاب ،تتر ،ٽوپي وغيره.
اڳ ۾ استعمار ٿيل لفظن جي فهرست تيار ڪريو.
معني لفظن ( )Non Wordsجا فليش ڪارڊ.
بي
ٰ
نوٽ :فليش ڪارڊن بدران اهي لفظ بورڊ تي به لکي سگهو ٿا.

تعارفي سرگرمي

2
منٽ

 .1شاگردن سان سالم دعا کان پوِء گهر الِء ڏنل ڪم بابت پڇو.
 .2شاگردن کي ٻڌايو ته اڄ آوازن ۽ اکرن بابت هڪ نئين راند ڪنداسين ۽ مزيدار ڪتاب پڙهنداسين.
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سرگرمي نمبر  .1آوازن جون رانديون

Playing with Sounds

8

ٹنم

 .1شاگردن کي ٻڌايو ته:
الف -اڄ اسان تصويرن واري سرگرمي ڪنداسين .جنهن جو نالو آهي ’تصوير کان نالي تائين‘
ب -مان توهان کي هڪ تصوير ڏيکاريندس ۽ توهان کي ان جو نالو ٻڌائڻو آهي.
ج -نالي کان پوِء ان نالي جومنڍ وارو آواز سڃاڻڻو آهي.
د -منڍ واري آواز سان شروع ٿيندڙ هڪ نالو ٻڌائڻو آهي.
 .2شاگردن کي هڪ مثار جي مدد سان هن سرگرميَء جون هدايتون سمجهايو.
الف -هيَء تصوير ڏسو’( .جهوپڙيَء‘ جو تصويري ڪارڊ ڏيکاريندي)
ب -هن تصوير جو نالو ٻڌايو؟
ج -هن تصوير جي نالي جي منڍ وارو آواز ڪهڙو آهي؟
د -هن نالي جي منڍ واري آواز سان شروع ٿيڻ وارو ڪو ٻيو نالو ٻڌايو (اهو نهالهو ڪهنهههن بهه شهيِء ،جهاِء،
جانور يا انسان جو ٿي سگهي ٿو).
 .3ساڳئي طريقي سان ’ جهه ۽ ڃ‘ جي مختلف آوازن جون تصويرون ڏيکاريندي ،سرگرمي ڪرايو .ڪوشهش
ڪريو ته وڌ ۾ وڌ شاگردن کي موقعو ملي سگهي.

سرگرمي نمبر  .2اکرن جي راند
.1
.2
.3
.4
.5

.6
.7

Playing with Letters

8

ٹنم

اکر ’جھ ۽ ڃ‘بورڊ تي لکو ،انهن اکرن ڏي اشارو ڪريو ۽ آواز ٻڌايو ،جيئن/ :جھ /۽ /ڃ/
شاگردن کي چئو ته هو توهان جي پٺيان ساڳيو آواز ورجائين.
شاگردن کي ٻڌايو ته هن شڪل کي’جھ ۽ ڃ‘چئبو آهي.
استاد سالم اکرن’ :جهه ،ڃ‘ کي اشارن /چاڪ سان بورڊ تي لکي ۽ ٻارن کي ههوا ۾ /ڊيسهڪ تهي لهکهڻ الِء
چئي.
ڪالس ۾ اکرن جي قطار ڏانهن اشارو ڪريو (اکرن جو چارٽ ٽنگيل هجي) ۽ شاگردن کي ٻڌايو ته هر اکر
جو پنهنجو آواز هوندو آهي ۽ ُاهي آواز جن جي اڄ توهان مشق ڪئهي آههيُ ،اههي’جهھ ۽ ڃ‘ آههن .اکهري
قطار ۾ اکر ’جھ ۽ ڃ‘ڏي اشارو ڪريو.
شاگردن کي ٻڌايو ته جيئن جيئن اسين اڳتي وڌنداسين ،تيئن تيئن انهن اکرن جي آوازن کي سکنداسين.
بصري لفظ ) :(Sight Wordsهِي ،هيَء ،هيُء ،آهي ۽آهن کي استعمار ڪندي استاد شاگهردن کهان ههيهل ڏنهل
جمال پڙهائي:

•

هِيَء ___________________ آهي( .هيَء جھرڪي آهي)

•

ُ
هومر آهي)
هيُء ___________________ آهي( .هيُء ُج
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•

هيَء ___________________ آهن( .هيَء ُم َ
ڃ آهن)

• راجا ___________________ ڦڙڪائي ٿو( .راجا جھنڊوڦڙڪائي ٿو)
 .8هر ٻار کي الڳ الڳ اِهي جمال پڙهڻ الِء چئو .ان دوران تصويرن وارن مختلف فليهش ڪهارڊن کهي رکهيهو
وڃي .ٻارن کي همٿائيندا رهو ته شاباس! واهه واهه! توهان هينئر هي جمال پڙهيا آهن.
 .9ٻارن کي چئو ته ،ڳڻي ٻڌايو ته هن جملي ۾ڪيترا لفظ آهن ’راجا جهنڊو ڦڙڪائي ٿو‘ ۽ هر لهفهظ تهي آڱهر
رکي ٻڌايو.
معني لفظ
’ * .10الف‘ کان ’ڃ‘ تائين پڙهيل اکرن /آوازن مان حرف علت (ا ،و ۽ ي) ڪم آڻيندي ،ٽه-اکري بي
ٰ
( )Non Wordsٺاهيو :جيئن ٽيجهه ،بڏو ،ٻخا وغيره
معني لفظن ( )Non Wordsجا فليش ڪارڊ ٻارن کي ڏيکاريو ۽ پڙهڻ جي مشق ڪرايو.
* بي
ٰ
* ٻارن جا چار گروپ ٺاهيو ۽ انهن ۾ ’الف‘ کان ’ڃ‘ تائين الفابي جها فهلهيهش ڪهارڊ ورههايهو ۽ ههر ههڪ
معني لفظ ٺاهڻ الِء چئو.
گروپ کي هڪ هڪ ٽه-اکري بي
ٰ

سرگرمي نمبر  .3اچو ته تيزيَء سان پڙهون

Let’s Read faster

5

ٹنم

 .1اکر ’جھ ۽ ڃ‘جو فليش ڪارڊ ڏيکاريو ۽ ان سان گڏ آواز /جهه /يا /ڃه /جي مشق ڪرايو .وقت مطابق سهڀهنهي
ٻارن کان الڳ الڳ ۽ وڌ ۾ وڌ مشق ڪرايو.
 .2اکر ’جھ ۽ ڃ‘جي سڀني شڪلين وارن فليش ڪارڊن کي مالئي ،شاگردن کي چئو ته ُمهنهڍ ۾ اکهر ’جهههه ۽
ڃ‘ جي شڪلين وارين تصويرن کي ڳوليو ( .هڪڙي ننڍڙي گروپ جي سرگرميَء الِء توهان کهي اوتهرن ئهي
فليش ڪارڊن جي سيٽن جي ضرورت پوندي ،جيتهرا شهاگهردن جها گهروپ ههونهدا ).يها تصهويهرن جها ڪهارڊ
ڏيکاريندي سڄي ڪالس کي سرگرمي ڪرايوُ .انهن کان پڇو ته اهڙين تصويرن جا ناال ٻهڌايهو ،جهن وچ يها
آخر ۾ جهه ۽ ڃ‘جا آواز هجن .جڏهن اهڙو آواز ُٻڌن ته هو پنهنجو هٿ مٿي کڻن.
 .3اکر’جھ ۽ ڃ‘کي وڏي واڪي چٽو ڪري پڙهو ۽ ٻارن کان به پڙهايو.

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
•

سرگرمي نمبر  .4اچو ته گڏجي پڙهون

Let’s Read Together

10

ٹنم

درجيوار ڪتاب ( :)Level Readerشاگردن کي ٻڌايو ته اڄ اهي پنهنجي پنهنجي گروپ ۾ ڪتاب پڙهندا جنهن
جو نالو آهي ’ڪير ڪنهن جهڙو ناهي‘ .انهن کي اهو به ٻڌايو ته هو ڏنل تصويرن کريعي اهو ڪتاب پڙهندا.
شاگردن جا گروپ ٺاهيو ۽ هڪ هڪ ڪتاب سڀني گروپن ۾ ورهايو.
شاگردن آڏو هڪ دفعو ’مثالي پڙهڻي‘ ڪري ڏيکاريو.
شاگردن کي ڪتاب ڏيکاريندي ٽائٽل ڪور /سرورق تي ڇپيل ڪتاب جو نهالهو پهڙههو ۽ شهاگهردن کهي چهئهو تهه
ورجائين .اهڙيَء طرح شاگرد هر صفحو پڙهندا ۽ ورجائيندا .اهو خيار رکو ته شاگرد پنو صحيح انداز ۾ اٿالئين.
هاڻي انهن کي چئو ته پنهنجي پنهنجي گروپ ۾ ڪتاب پڙهن ۽ پڙهڻ مهل ان لفظ تي آڱر رکن ۽ جهڏههن
هڪڙو ساٿي پڙهي ته ٻيا ان کي غور سان ٻڌن.
شاگردن کي وڌ ۾ وڌ اهو ڪتاب پڙهايو ۽ شاگردن جي چوڌاري چڪر لڳائي اها تسلي ڪريو ته هو ان لفظ
تي آڱر رکي رهيا آهن ،جيڪو پڙهي به رهيا آهن.
ڪتاب جي پڙهڻ کان پوِء شاگردن کان پڇو ته:
ڪتاب جي آخري صفحي تي لکيل ڳالهه باقي صفحن کان ڪيئن مختلف آهي.
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پڄاڻي

2
منٽ

 .1سبق جي پڄاڻيَء تي بورڊ تي اکر ’جھ ۽ ڃ‘ لکو ۽ شاگردن کان پڇو ته:
• هر اکر جي شڪل جو آواز ڪهڙو آهي؟
• هر اکر جي شڪل جي هيٺان آڱر رکندي چئن پنجن ٻارن کان هڪ هڪ ڪري آواز چورايو.
 .2شاگردن کي چئو ته آواز ’جھ ۽ ڃ‘ سان ٺهندڙ مختلف لفظ ٻڌايو.

گهر ۾ پڙهو

Read at Home

 .1شاگردن کي هدايت ڪريو ته هو:
پنهنجن ساٿين يا گهرڀاتين جي مدد سان ’جھ ۽ ڃ‘ جي مختلف شڪلين وارا لفظ ڳولي اچن.
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’ َا‘(زبر) جو آواز ۽ اکر سان الڳاپو
ڪالس پهريون

ِسکيا جي حاصالت

سبق جي پڄاڻيَء تي شاگرد انهيَء الئق ٿيندا ته هو:
ڊي ڪوڊنگ ۽ رواني ) (Decoding and Fluency

• آواز’ َا‘ ( )vowelکي اکر جي شڪل ۾ سڃاڻي سگھندا
• آواز’ َا‘ ( )vowelکي اکر ( )Consonantسان اچاري پڙهي سگھندا
نوٽ :ان مرحلي تي ’ َا‘ جو ’الف زبر َا‘ سان تعارف نه ڪرايو
ويندو ،پر َ/ا( /زبر) جو آواز اچاريو ويندو.

بصري لفظ ) (Sight Wordsهي ،آهي ،آهن ،جي ،جا ،جو ،۾ ۽ تي ،ٿو ،ٿي ،ٿا کي صحيح ُاچاري ۽ روانيَء سان
پڙهي سگهندا.
ڇاپي تصور )(Print Concept
• شاگرد ’ڇاپي تصور‘ جي حوالي سان ڪتاب جي سرورق ،عنوان ،ليکڪ ۽ مصور بابت ڄاڻي سگهندا .اههو
به ڄاڻي سگهندا ته سنڌي ٻولي ساڄي کان کاٻي پاسي پڙهي /پڙهائي ويندي آهي .اهو خيار رکو ته هڪ ِس
پڙهڻ کان پوِء ٻيون ِسٽون به ساڄي کان کاٻي پاسي پڙهڻيون آهن.
گهربل وقت

 35منٽ

تدريسي سامان
•
•
•
•

وڏي واڪي پڙهڻ ) (Read aloudالِء تجويز ڪيل ڪتاب ’احسان جو بدلو‘
َسي نمبر َ ’ .1ا‘ (زبر) جي آواز سان شروع ٿيندڙ شين جا تصويري فليش ڪارڊ ))Flash Cards
جهڙوڪَ :اکَ ،اداَ ،ا ُڌَ ،ا ُنَ ،ک َ َ ،پ َ
ڳ وغيره.
َسي نمبر َ ’ .2ا‘ کانسواِء مختلف آوازن سان شروع ٿيندڙ شين جا تصويري فليش ڪارڊ ).)Flash Cards
تُ ،س ُ ،ا ُٺ وغيره.
جيئن :ڀِت ،ٽوپيِ ،ڇ ِ
اکري قطار /سر آوازن ( )Vowelجو چارٽ
نوٽ :فليش ڪارڊن بدران اهي لفظ بورڊ تي به لکي سگهو ٿا.

تعارفي سرگرمي

2
منٽ

 .1شاگردن سان سالم دعا کان پوِء گهر الِء ڏنل ڪم بابت پڇو.
 .2شاگردن کي ٻڌايو ته اڄ اسان ’ َا‘(زبر) جي آوازبابت هڪ نئين راند ڪنداسين ۽ آکاڻي ٻڌنداسين.
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سرگرمي نمبر  .1اچو ته آکاڻي ٻڌون

Story Time

10

ٹنم

 .1هن هفتي جي آکاڻي /درسي مواد ’احسان جو بدلو‘جو تعارف ڪرايو .وڏي واڪي پڙهڻ جا ُنڪهتها کههن ۾
رکندي شاگردن آڏو درسي مواد جي عنوان ،ڪتاب جي سرورق ،ليکڪ ۽ تصويرن تي روشني وجهو.
 .2شاگردن کي ٻڌايو ته ،اسان ،سنڌي ٻولي ساڄي پاسي کان پڙهڻ شروع ڪندا آهيون ۽ کهاٻهي پهاسهي ويهنهدا
آهيون .استاد ڪتاب ۾ پهرين ِس جي پهرئين لفظ تي آڱر رکي ان کي ساڄي کان کاٻي پاسي وٺي وڃهي
۽ شاگردن کي وري به ٻڌائي ته ،اسان سنڌي ڪتاب ساڄي کان کاٻي پاسي پڙهندا آهيون .هاڻي شاگردن کان
ڪتاب تي ترتيب سان آڱر رکرائي مشق ڪرايو.
 .3شاگردن کي همٿايو ته هو ڪتاب جي تصويرن ۽ درسي مواد جي عنوان تي ڳالهائيهن .انهههن کهان پهڇهو تهه
ڪتاب /آکاڻي’احسان جو بدلو‘ڇا بابت آهي؟ ۽ انهن کان ٻه يا ٽي جواب حاصل ڪريو .پنو اٿالئينهدي چهئهو
اچو ته پنو اٿاليون ۽ ڏسون ته اڳتي آکاڻيَء ۾ ڇا آهي؟ پوِء وڏي واڪي پڙهڻ شروع ڪريو ۽ خاص خهاص
جڳهين تي بيهي شاگردن کان سوار ڪريو .انهن کي سوالن جا جواب ڏيڻ ۾ همٿايو ۽ مدد ڪريو ،جيتهرو
ٿي سگهي وڌ ۾ وڌ جواب وٺو.
نوٽ :شاگردن کي هن مرحلي تي درست ڪرڻ جي ڪوشش نه ڪريو.

سرگرمي نمبر  .2آوازن جون رانديون
.1
.2

.3
.4
•

.5

Playing with Sounds

8

ٹنم

شاگردن کي اڄ جي سبق الِء ’زبر‘ جو آواز ( )vowelٻڌايو ،جيئن :اڄ جو آواز َ/ا /آهي.
شاگردن کي ٻڌايو ته :
(الف) :اڄ جي سرگرمي جو نالو آهي’لفظ سڃاڻو ۽ تاڙي وڄايو‘
َ
ُ
(ب) :استاد ٻارن کي مختلف لفظن جا فليش ڪارڊ ڏئي چوي ته :اهي لهفهظ جهن ۾ /ا( /زبهر) وارو آواز
اچيُ ،اتي ُاٿي بيهي تاڙي وڄايو.
(ج)ُ ’ :ڊڪ ڊوڙ لفظ سڃاڻو ۽ ڊوڙو‘
استاد ٻارن کي ٻن قسمن جا ڪارڊ ڏئي چوي ٿو ته جيڪي لفظ مان چوان تهن ۾ ’ َا‘ َاچهي تهه ڊوڙ
پايو ۽ لفظ ورجايو ۽ جنهن لفظ ۾ ’ َا‘ وارو آواز نه هجي ُاتي خاموش رهو.
شاگردن کي مثار ڏئي سرگرمي سمجهايو.
تجويز ڪيل لفظن جي فهرست استعمار ڪندي سرگرمي ڪرايو ۽ انهفهرادي طهور تهي ٻهارن کهان سهوار
ڪري جواب وٺو۽ ٻارن کي چئو ته انهن لفظن جي هر هڪ آواز کي پڻ ورجائين.
تجويز ڪيل لفظن جي فهرستَ :اکَ ،اداَ ،ا ُڌَ ،ا ُنَ ،ک َ َ ،پ َ
ڳ
استاد َ/ا /واري آواز جي مناسبت سان تجويز ڪيل لفظن جي فهرست کانسواِء به ٻيا لفظ استهعهمهار ڪهري
سگهي ٿو .انهن لفظن ۾ وڌ ۾ وڌ اهڙا ناال شامل ڪريو ،جن کي شاگرد سڃاڻي سگهههن( .جهيهئهن :ڪهالس
جي ٻارن جا ناال ،اسڪور جي استادن جا ناال ،شهر /ڳوٺ جو نالو وغيره)

سرگرمي نمبر  .3اکرن جي راند

Playing with Letters

َ ’ .1ا‘ (زبر) بورڊ تي لکو ،انهيَء ڏي اشارو ڪريو ۽ آواز ٻڌايو ،جيئنَ / :ا/
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8

ٹنم
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.2
.3
.4
.5

.6
.7

شاگردن کي چئو ته هو توهان جي پٺيان ساڳيو آواز ورجائين.
شاگردن کي ٻڌايو ته هن شڪل کي’ َا‘چئبو آهي.
استاد ’ َا‘ (زبر) کي اشارن /چاڪ سان بورڊ تي لکي ۽ ٻارن کي هوا ۾ /ڊيسڪ تي لکڻ الِء چئي.
ڪالس ۾ اکري قطار /سر يا آوازن ( )Vowelsڏانهن اشارو ڪريو (آوازن جو چارٽ ٽنگيل هجي) ۽ شاگردن
کي ٻڌايو ته ’ َا‘ جو پنهنجو آواز هوندو آهي ۽ اهو آواز جنهن جي اڄ توهان مشق ڪئيُ ،اهو َ /ا /آهي .اکري
قطار /سر يا آوازن ( )Vowels۾ آواز ’ َا‘ ڏي اشارو ڪريو.
شاگردن کي ٻڌايو ته جيئن جيئن اسين اڳتي وڌنداسين ،تيئن تيئن انهن آوازن کي سکندا سين.
بصري لفظ ) (Sight Wordsهي ،آهي کي هن ريت بورڊ تي ٿوري وٿيَء سان لکو:

• هي ___________________ آهي.
 .8ٻه ڀيرا انهن لفظن کي پڙهو.
َ
 .9هاڻي انهن ٻنهي لفظن جي وچ ۾ ’اک‘ وارو فليش ڪارڊ رکو:
َ
ک آهي)
• هيَء _______________________ آهي( .هيَء ا ِ
 .11جملي جي لفظن ۽ تصوير ڏي اشارو ڪندي پڙهو:

• هيَء __________________________ آهي.

• جيئن :هي_____________________ آهي( .هي َادا آهي).
َ ’ .11اکَ ،اداَ ،ا ُڌ‘ جهڙن لفظن جون تصويرون ٻيهر ڏيکاريو ۽ سڀني ٻارن کي پڙهڻ الِء چئو .پنهنجي آڱهر ههر
لفظ ۽ تصوير تي رکو ،جيئن اهي به پڙهن.
 .12هر ٻار کي الڳ الڳ اِهي جمال پڙهڻ الِء چئو .ان دوران تصويرن وارن مختلف فهلهيهش ڪهارڊن کهي رکهو.
ٻارن کي همٿائيندا رهو ته شاباس! واهه واهه! توهان هينئر ته هي جملو پڙهيو آهي’ .هيَء َاک آهي‘.
 .13ٻارن کي چئو ته ڳڻي ٻڌايو ته هن جملي ۾ ڪيترا لفظ آهن ’هيَء َاک آهي‘ .هر لفظ تي آڱر رکي ٻڌايهو تهه
جيئن ٻارن ۾ ڳڻپ جو تصور پيدا ٿئي.
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سرگرمي نمبر  .3اچو ته تيزيَء سان پڙهون

Let’s Read faster

5

ٹنم

َ ’ .1ا‘جو فليش ڪارڊ ڏيکاريو ۽ انهن سان گڏ آوازَ /ا( /زبر) جي مشق ڪرايو .وقت مطابق سهڀهنهي ٻهارن کهان
الڳ الڳ ۽ وڌ ۾ وڌ مشق ڪرايو.
َ
َ ’ .2ا‘وارن ۽ ٻين آوازن جي فليش ڪارڊن کي مالئي پوِء شاگردن کي چئو ته ’ا‘ جهي آواز واريهن تصهويهرن
کي ڳوليو ( .هڪڙي ننڍڙي گروپ جي سرگرميَء الِء توهان کي اوترن ئي فليهش ڪهارڊن جهي سهيهٽهن جهي
ضرورت پوندي ،جيترا شاگردن جا گروپ هوندا ).يا تصويرن جا ڪهارڊ ڏيهکهاريهنهدي سهمهوري ڪهالس کهي
سرگرمي ڪرايوُ .انهن کان پڇو ته اهڙين تصويرن جا ناال ٻڌايو ،جن ۾’ َا‘جو آواز هجي .جهڏههن اههڙو آواز
ُٻڌن ته پنهنجو هٿ مٿي کڻن.
َ ’ .3ا‘ کي وڏي واڪي چٽو ڪري پڙهو ۽ ٻارن کان به پڙهايو.

پڄاڻي

2

ٹنم

 .1سبق جي پڄاڻيَء تي واري واري سان بورڊ تي تصويري فليش ڪارڊ لڳائيندا وڃو ۽ مختلف شاگردن کهان
انفرادي طور تي هر تصوير ۾ ڏنل ’ َا‘ (زبر) وارو آواز معلوم ڪريو .پوِء شاگرد واري واري سان انهن ’ َا‘
زبر جو آواز ٻڌائين ۽ انهن کي چئو ته بورڊ تي انهيَء آواز جون شڪليون (عالمتون) سڃاڻن.

گهر ۾ پڙهو

Read at Home

 .1شاگردن کي هدايت ڪريو ته هو:
پنهنجن ساٿين يا گهرڀاتين جي مدد سان ’ َا‘ جي آواز وارا لفظ ڳولي اچن.
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سبق نمبر

13
ڪالس پهريون

ِسکيا جي حاصالت

سبق جي پڄاڻيَء تي شاگرد انهيَء الئق ٿيندا ته هو:
ڊي ڪوڊنگ ۽ رواني )(Decoding and Fluency
• آواز ’اِ‘ ( )vowelکي اکر جي شڪل ۾ سڃاڻي سگهندا
• آواز ’اِ‘ ( )vowelکي اکر ( )consonantسان اچاري پڙهي سگهندا
نوٽ :ان مرحلي تي’اِ‘ جو ’الف زير اِ‘ سان تعهارف نهه ڪهرايهو ويهنهدو ،پهر /اِ/
(زير) جو آواز ُاچاريو ويندو.
بصري لفظ ) (Sight Wordsهي ،آهي ،آهن ،جي ،جا ،جو ،۾ ،۽ تي ،ٿو ،ٿي ۽ ٿا کي صحيح ُاچهاري ۽ روانهيَء سهان
پڙهي سگهندا.
ڇاپي تصور )(Print Concept
• شاگرد ’ڇاپي تصور‘ جي حوالي سان ڪتاب جي سرورق ،عنوان ،ليکڪ ۽ مصور بابت ڄاڻي سگهندا .اههو
به ڄاڻي سگهندا ته سنڌي ٻولي ساڄي کان کاٻي پاسي پڙهي /پڙهائي ويندي آهي .اهو خيار رکو ته هڪ ِس
پڙهڻ کان پوِء ٻيون ِسٽون به ساڄي کان کاٻي پاسي پڙهڻيون آهن.
گهربل وقت

 35منٽ

تدريسي سامان
•
•
•
•

درجيوار ڪتاب ) (Levelled Readerالِء تجويز ڪيل ڪتاب ’ڪير ڪنهن کان ننڍو آهي‘
َسي نمبر ’.1اِ‘ (زير) جي آواز سان شروع ٿيندڙ شين جا تصويري فليش ڪارڊ ))Flash Cards
جيئن :انجڻ ،ڀِت ،تِ ِڏ وغيره.
َسي نمبر ‘ .2اِ‘(زير) کانسواِء مختلف آوازن سان شروع ٿيندڙ شين جا تصويري فليش ڪارڊ ).)Flash Cards
جيئنَ :ک َ َ ،اکُ ،اس ،وغيره
آوازن جو چارٽ.
نوٽ :فليش ڪارڊن بدران اهي لفظ بورڊ تي به لکي سگهو ٿا.

تعارفي سرگرمي

2
منٽ

 .1شاگردن سان سالم دعا کان پوِء گهر الِء ڏنل ڪم بابت پڇو.
 .2شاگردن کي ٻڌايو ته اڄ اسان ’اِ‘ (زير) جي آواز بابت هڪ نئين راند ڪنداسين ۽ مزيدار ڪتاب پڙهنداسين.
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سرگرمي نمبر  .1آوازن جون رانديون
.1
.2

.3
.4
.5

شاگردن کي اڄ جي سبق جو ُسر آواز ٻڌايو جيڪو آواز /اِ( /زير) آهي.
شاگردن کي ٻڌايو ته :
(الف) :اڄ جي سرگرمي جو نالو آهي’تصويري فليش ڪارڊن کريهعهي ’اِ‘ (زيهر) جهي آواز کهي اسهتهعهمهار
ڪرائڻ‘.
(ب) :شاگردن کي ٻڌايو ته توهان کي تصويرن جا ڪارڊ ڏنا وڃن ٿا ،جڏهن توهان کي چيهو وڃهي تهه پهوِء
توهان تصويرن جي نالن جا آواز ٻڌائيندا ته اهو ’اِ‘ (زير) جو آواز اِن تصوير يا لفظ ۾ آهي يها نهه؟
تَ ،پنُ ،ا ُٺَ ،اک ،اِنسانَ ،انگور)
ت ،ڀِ ِ
(ڇ ِ
ِ
ُ
(ج) :هڪ هڪ ٻار پنهنجو ڪارڊ مٿي ڪندو ۽ ڪارڊ تي ڇپيل تصوير جي نالهي کهي اچهاريهنهدو ۽ ڏنهل
آواز ’اِ‘ (زير) کي سڃاڻي ورجائيندو.
شاگردن کي مثار ڏئي سرگرمي سمجهايو.
تجويز ڪيل لفظن جي فهرست استعمار ڪندي سرگرمي ڪرايو ۽ انفرادي طور تي ٻار کان سوار ڪهري
جواب وٺو.
استاد ُمنڍ واري آواز جي مناسبت سان تجويز ڪيل لفظن جي فهرست کانسواِء به لهفهظ اسهتهعهمهار ڪهري
سگهي ٿو .انهن لفظن ۾ وڌ ۾ وڌ اهڙا ناال شامل ڪريو ،جن کي شاگرد سڃاڻي سگهن .جيئن ڪالس جي
ٻارن جا ناال ،اسڪور جي استادن جا ناال ،شهر /ڳوٺ جو نالو وغيره.

سرگرمي نمبر  .2اکرن جي راند
.1
.2
.3
.4
.5

.6
.7

Playing with Sounds

8

ٹنم

Playing with Letters

8

ٹنم

آواز ’اِ‘ (زير) بورڊ تي لکو ،انهيَء ڏي اشارو ڪري ان جو آواز ٻڌايو ،جيئن/ :اِ/
شاگردن کي چئو ته هو توهان جي پٺيان ساڳيو آواز ورجائين.
شاگردن کي ٻڌايو ته هن شڪل کي’اِ‘چئبو آهي.
استاد ’اِ‘ (زير) کي اشارن /چاڪ سان بورڊ تي لکي ۽ ٻارن کي هوا ۾ /ڊيسڪ تي لکڻ الِء چئي.
ڪالس ۾ اکري قطار /سر يا آوازن ( )Vowelsڏانهن اشارو ڪريو (آوازن جو چارٽ ٽنگيل هجي) ۽ شاگردن
کي ٻڌايو ته ’اِ‘ زير جو پنهنجو آواز هوندو آهي ۽ اهو آواز جنهن جي اڄ توهان مشق ڪئي آههيُ ،اههو /اِ/
آهي .اکري قطار /سر يا آوازن ( )Vowels۾ اکر ’اِ‘ڏي اشارو ڪريو.
شاگردن کي ٻڌايو ته جيئن جيئن اسين اڳتي وڌنداسين ،تيئن تيئن انهن اکرن جي آوازن کي سکندا سين.
بصري لفظ هي ،آهي ،کي هيٺيئن ريت بورڊ تي ٿوري وٿيَء سان لکو:
• هيَء___________________ آهي.

• هيَء___________________ آهي( .ھيَء اِنجڻ آھي)
 .8ٻه ڀيرا انهن لفظن کي پڙهو.
 .9هاڻي انهن ٻنهي لفظن جي وچ ۾ ’اِنجڻ‘ وارو فليش ڪارڊ رکو:
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• جيئن :هيَء ___________________ آهي( .هيَء اِنجڻ آهي)
 .10اِنجڻ ،ڀِت ،تِڏ ،جهڙن لفظن جون تصويرون ٻيهر ڏيکاريو ۽ سڀني ٻارن کي پڙهڻ الِء چئو .پنهنجي آڱر ههر
لفظ ۽ تصوير تي رکو جيئن اهي پڙهن.

• هيَء _____________________ هلي ٿي ( .هيَء اِنجڻ هلي ٿي)

• هيَء _____________________ آهي( .هيَء ڀِت آهي)

• هيَء _____________________ آهي( .هيَء تِ ِڏ آهي)
 .11ٻه ڀيرا انهن لفظن کي پڙهو.
 .12هر ٻار کي الڳ الڳ اِهي جمال پڙهڻ الِء چئو ان دوران تصويرن وارن مختلهف فهلهيهش ڪهارڊن کهي رکهو.
ٻارن کي همٿائيندا رهو ته شاباس! واهه واهه! توهان هينئر ته هي جملو پڙهيو آهي’ .هيَء تِ ِڏ آهي‘.
 .13ٻارن کان پڇو ته ڳڻي ٻڌايو ته هن جملي ۾ ڪيترا لفظ آهن ’هيَء تِ ِڏ آهي‘ ۽ هر لفظ تي آڱر رکي ٻڌايو تهه
جيئن ٻارن ۾ ڳڻپ جو تصور پيدا ٿئي.

سرگرمي نمبر  .3اچو ته تيزيَء سان پڙهون

Let’s Read faster

5

ٹنم

’ .1اِ‘جو فليش ڪارڊ ڏيکاريو ۽ ان سان گڏ آواز /اِ( /زير) جي مشق ڪرايو .وقت مطابق سڀني ٻارن کان الڳ
الڳ ۽ وڌ ۾ وڌ مشق ڪرايو.
’ .2اِ‘ جي آواز ۽ ٻين آوازن جي فليش ڪارڊن کي مالئي پوِء شاگردن کي چئو ته ’اِ‘جي آواز وارين تصويرن
کي ڳوليو ( .هڪڙي ننڍڙي گروپ جي سرگرميَء الِء توهان کي اوترن ئي فليهش ڪهارڊن جهي سهيهٽهن جهي
ضرورت پوندي ،جيترا شاگردن جا گروپ هوندا ).يا تصويرن جا ڪهارڊ ڏيهکهاريهنهدي سهمهوري ڪهالس کهي
سرگرمي ڪرايوُ .انهن کان پڇو ته اهڙين تصويرن جا ناال ٻڌايو ،جن ۾ ’اِ‘ (زير) جو آواز هجي .ٻار جهڏههن
اهڙو آواز ُٻڌن ته پنهنجو هٿ مٿي کڻن.
’ .3اِ‘ (زير) کي وڏي واڪي چٽو ڪري پڙهو ۽ ٻارن کان به پڙهايو.
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سرگرمي نمبر  .4اچو ته گڏجي پڙهون
.1

.2
.3
.4

.5

.6
.7

.8
•
•

Let’s Read Together

10

ٹنم

درجيوار ڪتاب ( :)Levelled Readerشاگردن کي ٻڌايو ته اڄ اهي پنهنجي پنهنجي گروپ ۾ ڪهتهاب پهڙههنهدا
جنهن جو نالو ’ڪير ڪنهن کان ننڍو آهي‘ آھي انهن کي اهو به ٻڌايو تهه ههو ڏنهل تصهويهرن کريهعهي اههو
ڪتاب پڙهندا.
شاگردن جا گروپ ٺاهيو ۽ هڪ هڪ ڪتاب سڀني گروپن ۾ ورهايو.
شاگردن آڏو هڪ دفعو ’مثالي پڙهڻي‘ ڪري ڏيکاريو.
پوِء شاگردن کي ڪتاب ڏيکاريندي ٽائٽل ڪور /سرورق تي ڇپيل ڪتاب جو نالو پڙهو ۽ شاگردن کي چئو
ته ورجائين .اهڙيَء طرح شاگرد هر صفحو پڙهندا ۽ ورجائيندا .اهو خيار رکو ته شاگرد پنو صحيح انداز ۾
اٿالئين ٿا.
شاگردن کي ٻڌايو ته ،ڪتاب سڌو جهلبو آهي ،جيئن پنو اٿالئڻ وارو پاسو کاٻي هٿ طهرف ُههجهي .اسهتهاد،
شاگردن کي ٻڌائي ته ڪتاب جو سرورق اسان کي ڪتاب بابت ٻڌائي ٿو .پوِء عنوان ۾ موجود لهفهظهن جهي
هيٺان واري واري سان آڱر رکي انهن جي ترتيب سيکاري .شاگردن کهي ٻهڌايهو تهه ،اسهان ،سهنهڌي ڪهتهاب
ساڄي پاسي کان پڙهڻ شروع ڪندا آهيون .استاد ڪتاب ۾ پهرين ِس جي پهرئين لفظ تهي آڱهر رکهي ان
کي ساڄي کان کاٻي پاسي وٺي وڃي ۽ شاگردن کي ڪتاب تي ترتيب سان آڱر رکرائي مشق ڪرايو.
هاڻي انهن کي چئو ته پنهنجي پنهنجي گروپ ۾ ڪتاب پڙهن ،پڙهڻ مهل ان لفظ تي آڱهر رکهن ۽ جهڏههن
هڪڙو ساٿي پڙهي ته ٻيا ان کي غور سان ٻڌن.
شاگردن کي وڌ ۾ وڌ اهو ڪتاب پڙهايو ۽ شاگردن جي چوڌاري چڪر لڳائي اها تسلي ڪريو ته هو ان لفظ
تي آڱر رکي رهيا آهن جيڪو پڙهي به رهيا آهن.
ڪتاب پڙهائڻ کان پوِء ٻارن کان پڇو ته:
ڪتاب ۾ کڪر ڪيل انب ۽ ڄمون ميوا آهن ،اوهان اهڙن ٻين ميون جا ناال ٻڌايو.
ٻارو توهان جيڪڏهن چنڊ هجو ها ته ڇا ڪريو ها؟

پڄاڻي

2

ٹنم

 .1سبق جي پڄاڻيَء تي واري واري سان بورڊ تي تصويري فليش ڪارڊ لڳايو ۽ مختلف شاگردن کان انفرادي
طور تي هر تصوير ۾ زير وارو آواز معلوم ڪريو .شاگرد واري واري سان اهو آواز ٻڌائين ۽ انهههن کهي
چئو ته بورڊ تي ان آواز جي شڪل جي سڃاڻپ ڪن.

گهر ۾ پڙهو
.1

Read at Home

شاگردن کي هدايت ڪريو ته هو پنهنجن ساٿين يا گهرڀاتين جي مدد سان ’اِ‘ واري آوازن وارا لفهظ ڳهولهي
اچن.
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’ ُا‘ (پيش) جو آواز ۽ اکر جو الڳاپو
ڪالس پهريون

ِسکيا جي حاصالت
سبق جي پڄاڻيَء تي شاگرد انهيَء الئق ٿيندا ته هو:
ڊي ڪوڊنگ ۽ رواني )(Decoding and Fluency
• آواز ’ ُا‘ ( )Vowelکي اکر جي شڪل ۾ سڃاڻي سگھندا
• آواز ’ ُا‘ ( )Vowelکي اکر ( )Consonantسان اچاري پڙهي سگھندا
نوٽ :ان مرحلي تي اکر ’ ُا‘جو ’الف پيش ُا‘ سان تعارف نهه ئهي ڪهرايهو ويهنهدو،
پر ُ/ا( /پيش) جو آواز ُاچاريو ويندو.

بصري لفظ ) (Sight Wordsهي ،آهي ،آهن ،جي ،جا ،جو ،۾ ۽ تي ،ٿو ،ٿي ۽ ٿا کي صحيح ُاچهاري ۽ روانهيَء سهان
پڙهي سگهندا.
ڇاپي تصور )(Print Concept
• شاگرد ’ڇاپي تصور‘ جي حوالي سان ڪتاب جي سرورق ،عنوان ،ليکڪ ۽ مصور بابت ڄاڻي سگهندا .اههو
به ڄاڻي سگهندا ته سنڌي ٻولي ساڄي کان کاٻي پاسي پڙهي /پڙهائي ويندي آهي .اهو خيار رکو ته هڪ ِس
پڙهڻ کان پوِء ٻيون ِسٽون به ساڄي کان کاٻي پاسي پڙهڻيون آهن.
گهربل وقت

 35منٽ

تدريسي سامان
•
•
•
•

وڏي واڪي پڙهڻ ( )Read aloudالِء تجويز ڪيل ڪتاب ’احسان جو بدلو‘
َسي نمبر ُ ’.1ا‘(پيش) جي آواز سان شروع ٿيندڙ شين جا تصويري ۽ لفظي فليش ڪارڊ (.)Flash Cards
جهڙوڪُ :ا َ
سُ ،انُ ،ا َڃُ ،ا ُٺ ُاڀ
َسي نمبر  .2آواز ’ ُا‘(پيش) کانسواِء مختلف آوازن سان شروع ٿيندڙ شين جا تصويري فليش ڪارڊ )Flash
( .Cardsجيئنَ :اکَ ،انب ،ڀِتَ ،پ ُن
سي نمبر :3جملن جو چارٽ جنهن ۾ ’ ُا‘ آواز سان ٺهيل لفظ استعمار ٿيل هجن.
ُ .1ا َ
س تِکي آهي .2 .مون کي ُاڃ لڳي آهيُ .3 .ا ُٺ پاڻي پئي ٿو .4 .ماڻهو ُاٺ تي ويٺو آهي.
ُ .5ا ُٺ گهوڙي کان وڏو آهيُ .6 .اڀ تي تارا آهن.

• آوازن جو چارٽ.

نوٽ :فليش ڪارڊن بدران اهي لفظ بورڊ تي به لکي سگهو ٿا.

تعارفي سرگرمي

2
منٽ

 .1شاگردن سان سالم دعا کان پوِء گهر الِء ڏنل ڪم بابت پڇو.
 .2شاگردن کي ٻڌايو ته اڄ اسان آوازن ۽ اکرن بابت هڪ نئين راند ڪنداسين ۽ آکاڻي ٻڌنداسين.
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سرگرمي نمبر  .1اچو ته آکاڻي ٻڌون

Story Time

10

ٹنم

 .1هن هفتي جي آکاڻي /درسي مواد’احسان جو بدلو‘جو تعارف ڪرايو .وڏي واڪي پڙهڻ جا نهڪهتها کههن ۾
رکندي شاگردن آڏو درسي مواد جي عنوان ،ڪتاب جي سرورق ،ليکڪ ۽ تصويرن تي روشني وجهو.
 .2شاگردن کي ٻڌايو ته ،اسان ،سنڌي ٻولي ساڄي پاسي کان پڙهڻ شروع ڪندا آهيون ۽ کهاٻهي پهاسهي ويهنهدا
آهيون .استاد ڪتاب ۾ پهرين ِس جي پهرئين لفظ تي آڱر رکي ان کي ساڄي کان کاٻي پاسي وٺي وڃهي
۽ شاگردن کي وري به ٻڌائي ته ،اسان ،سنڌي ڪتاب ساڄي کان کاٻي پاسي پڙهندا آههيهون .ههاڻهي شهاگهردن
کي ڪتاب تي ترتيب سان آڱر رکرائي مشق ڪرايو.
 .3شاگردن کي همٿايو ته هو ڪتاب جي تصويرن ۽ درسي مواد جي عنوان تي ڳالهائيهن .انهههن کهان پهڇهو تهه
ڪتاب /آکاڻي’ احسان جو بدلو‘ ڇا بابت آهي؟ ۽ انهن کان ٻه يا ٽي جواب حاصل ڪريو .پنو اٿالئيندي چئهو،
اچو ته پنو اٿاليون ۽ ڏسون ته اڳتي آکاڻيَء ۾ ڇا آهي؟ پوِء وڏي واڪي پڙهڻ شروع ڪريو ۽ خاص خهاص
جڳهين تي بيهي شاگردن کان سوار ڪريو ۽ انهن کي سوالن جا جهواب ڏيهڻ ۾ ههمهٿهايهو ۽ مهدد ڪهريهو،
جيترو ٿي سگهي وڌ ۾ وڌ جواب وٺو.
نوٽ :شاگردن کي هن مرحلي تي درست ڪرڻ جي ڪوشش نه ڪريو.

سرگرمي نمبر  .2آوازن جون رانديون

.1
.2

.3
.4

.5

Playing with Sounds

8

ٹنم

ُ
(پيش) آهي.
شاگردن کي اڄ جي سبق الِء ’ ُا‘ جو آواز ٻڌايو ،جيئن اڄ جو آواز ُ /ا/
شاگردن کي ٻڌايو ته :
(الف) اڄ جي سرگرميَء جو نالو آهي’اچو ته آواز سڃاڻو‘
شاگردن کان هڪ هڪ سوار ’ ُا‘ (پيش) بابت پڇو جيڪو ٻارن جي ويجهڙائي واري مهاحهور مهان
(ب)
ُ
ُ
هجي جيئن شاگرد هڪڙي لفظ ۾ جواب ڏئي سگهن .ٻاهر اس آهي  -ا َ
ڀ تي تارا آههن  -مهونهکهي
ُا َڃ لڳي آهي  -ماڻهو ُاٺ تي ويٺو آهي.
مان ڪجھ لفظ ڳالهائيندس توهان انهن لفظن کي غور سان ٻڌو ۽ ٻڌايو ته انهن ۾ اڄ وارو آواز
(ج)
آهي يا نه؟ جيڪڏهن لفظ ۾ اهو آواز آهي ته پنهنجو هٿ مٿي ڪري اهو آواز ورجايو.
ُ
ُاٺ ،آڱرُ ،اسَ ،اکَ ،مکُ ،مکڙيُ ،انُ ،اڀ
شاگردن کي مثار ڏئي سرگرمي سمجهايو.
تجويز ڪيل لفظن جي فهرست استعمار ڪندي سرگرمي ڪرايو ۽ انفرادي طور تي ٻار کان سوار ڪهري
جواب وٺو.
استاد ’ ُا‘ آواز جي مناسبت سان تجويز ڪيل لفظن جي فهرست کانسواِء به لفظ استعمار ڪري سگهي ٿو.
انهن لفظن ۾ وڌ ۾ وڌ اهڙا ناال شامل ڪريو ،جن کي شاگرد سڃاڻي سگهن( .جيئن :ڪالس جي ٻهارن جها
ناال ،اسڪور جي استادن جا ناال ،شهر /ڳوٺ جو نالو وغيره)

سرگرمي نمبر  .3اکرن جي راند

Playing with Letters

 .1آواز ’ ُا‘بورڊ تي لکو ،انهيَء اکر ڏي اشارو ڪريو ۽ آواز ٻڌايو ،جيئنُ / :ا/
 .2شاگردن کي چئو ته ُاهي به توهان جي پٺيان ساڳيو آواز ورجائين.
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ٹنم
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.3
.4
.5

.6
.7
.8
.9

شاگردن کي ٻڌايو ته هن آواز کي’ ُا‘چئبو آهي.
استاد ’ ُا‘ کي اشارن /چاڪ سان بورڊ تي لکي ۽ ٻارن کي هوا ۾ /ڊيسڪ تي لکڻ الِء چئي.
ڪالس ۾ اکرن ۽ سر آوازن ( )Vowelsجي چارٽن ڏانهن اشارو ڪريو (آوازن جو چارٽ ٽهنهگهيهل ههجهي) ۽
شاگردن کي ٻڌايو ته جنهن جي اڄ توهان مشق ڪئي آهيُ ،اهوُ /ا /آههي .سهر يها آوازن ( )Vowels۾ ’ ُا‘ ڏي
اشارو ڪريو.
شاگردن کي ٻڌايو ته جيئن جيئن اسين اڳتي وڌنداسين ،تيئن تيئن انهن آوازن کي سکنداسين.
بصري لفظ ) (Sight Wordsهي ،آهي ۽ تي هيٺينَء ريت بورڊ تي ٿوري وٿيَء سان لکو:
• هي _______________ آهي.
ٻه ڀيرا انهن لفظن کي پڙهو.
ُ
هاڻي انهن ٻنهي لفظن جي وچ ۾ ’اٺ‘ وارو فليش ڪارڊ رکو:

• هيُء ___________________ آهي( .ھيُء ُا ُٺ آھي).
• ُاڀ تي ___________________ آهن(ُ .اڀ تي تارا آهن)
 .10جملي جي لفظن ۽ تصوير ڏي اشارو ڪندي پڙهو:

• جيئن :ماڻهو _____________________ تي ويٺو آهي( .ماڻھو ُا َ
ٺ تي ويٺو آھي).
ُ .11اسُ ،اڀُ ،اٺُ ،ان جهڙن لفظن جون تصويرون ٻيهر ڏيکاريو ۽ سڀني ٻارن کي پڙهڻ الِء چئو .پنههنهجهي آڱهر
هر لفظ ۽ تصوير تي رکو جيئن اهي به پڙهن.

• هيُء ُاٺ____________________ آهي.

• ُاڀ تي _____________________ آهن.

• ماڻهو ______________________ تي ويٺو آهي.
 .11هر ٻار کي الڳ الڳ اِهي جمال پڙهڻ الِء چئو .ان دوران تصويرن وارن مختلف فهلهيهش ڪهارڊن کهي رکهو.
ٻارن کي همٿائيندا رهو ته شاباس! واهه واهه! توهان هينئر ته هي جملو پڙهيو آهي’ .هي ُاٺ آهي‘.
 .12ٻارن کي چئو ته ،ٻڌايو ته هن جملي ۾ڪيترا لفظ آهن؟ ’هي ُاٺ آهي‘ ۽ هر لفهظ تهي آڱهر رکهي ٻهڌايهو تهه
جيئن ٻارن ۾ ڳڻپ جو تصور پيدا ٿئي.
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Let’s Read faster

5

ٹنم

 .1آواز ’ ُا‘جو فليش ڪارڊ ڏيکاريو ۽ ان سان گڏ آوازُ /ا /جي مشق ڪرايو .وقت مطابق سڀني ٻارن کهان الهڳ
الڳ ۽ وڌ ۾ وڌ مشق ڪرايو.
 .2آواز ’ ُا‘ وارن ۽ ٻين آوازن وارن فليش ڪارڊن کي مالئي پهوِء شهاگهردن کهي چهئهو تهه ’ ُا‘جهي آواز واريهن
تصويرن کي ڳوليو( .هڪڙي ننڍڙي گروپ جي سرگرميَء الِء توهان کي اوترن ئي فليش ڪارڊن جي سيٽن
جي ضرورت پوندي ،جيترا شاگردن جا گروپ هوندا ).يا تصويرن جا ڪارڊ ڏيکاريندي سموري ڪالس کهي
سرگرمي ڪرايوُ .انهن کان پڇو ته اهڙين تصويرن جا ناال ٻڌايو ،جن ۾’ ُا‘(پيش) جو آواز هجي .جڏهن اهڙو
آواز ُٻڌن ته پنهنجو هٿ مٿي کڻن.
 .3آواز ’ ُا‘ کي وڏي واڪي چٽو ڪري پڙهو ۽ ٻارن کان به پڙهايو.
2

پڄاڻي

ٹنم

 .1سبق جي پڄاڻيَء تي واري واري سان بورڊ تي تصويري فليش ڪارڊ لڳايو ۽ مختلف شاگردن کان انفرادي
طور تي ’ ُا‘ آواز معلوم ڪريو .پوِء شاگرد واري واري سان ان جو آواز ٻڌائين ۽ انهن کي چئو ته بورڊ تي
ان آواز جي شڪل جي سڃاڻپ ڪن.

گهر ۾ پڙهو

Read at Home

 .1شاگردن کي هدايت ڪريو ته هو:
ُ
پنهنجن ساٿين يا گهرڀاتين جي مدد سان ’ا‘ جي آواز وارا لفظ ڳولي اچن.
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13

’اي‘ جو آواز ۽ اکر سان الڳاپو
ڪالس پهريون

ِسکيا جي حاصالت

هن سبق جي پڄاڻيَء تي شاگرد انهيَء الئق ٿيندا ته هو:

ڊي ڪوڊنگ ۽ رواني
• آواز ’اي‘ ( )vowelکي اکر جي شڪل ۾ سڃاڻي سگھندا
• آواز ’اي‘ ( )vowelکي اکر ( )Consonantسان اچاري پڙهي سگهندا
• آواز ’اي‘ کي اکرن جي شڪل سان مالئي سگھندا
)(Decoding and Fluency

نوٽ :ان مرحلي تي ’اي‘ جو ’الف+يي=اي‘ سان تعارف نه ڪرايو ويندو،
پر /اي /جو آواز اچاريو ويندو.

بصري لفظ ) (Sight Wordsهي ،آهي ،آهن ،جي ،جا ،جو ،۾ ،۽ ،تي ،ٿو ،ٿي ۽ ٿا کي صحيح ُاچاري ۽ روانهيَء سهان
پڙهي سگهندا
ڇاپي تصور )(Print Concept
شاگرد ’ڇاپي تصور‘ جي حوالي سان ڪتاب جي سرورق ،عنوان ،ليکڪ ۽ مصور بابت ڄاڻي سگههنهدا .اههو بهه
ڄاڻي سگهندا ته سنڌي ٻولي ساڄي کان کاٻي پاسي پڙهي /پڙهائي ويندي آهي .اهو خيار رکو تهه ههڪ ِسه
پڙهڻ کان پوِء ٻيون ِسٽون به ساڄي کان کاٻي پاسي پڙهڻيون آهن.
گهربل وقت

 35منٽ

تدريسي سامان
•
•
•
•

درجيوار ڪتاب ( )Levelled Readerالِء تجويز ڪتاب ’ڪير ڪنهن کان ننڍو آهي‘
سي نمبر ’.1اي‘ جي آواز سان شروع ٿيندڙ شين جا تصويري فليش ڪارڊ
جهڙوڪ :ٻير ،پير ،وي  ،ريل ،ڊيل ،ايراضي ،ايڪو ،ايڪڙ وغيره.
سي نمبر’ .2اي‘ جي آواز کانسواِء شروع ٿيندڙ شين جا تصويري فليش ڪارڊ
جيئن :بصر ،ٻڪ ِري ،تارو ،بدڪ ،قلم ،طوطو ،ڀت ،نٿ
سي نمبر .3آوازن جو چارٽ ُ
(سرن ( )Vowelجو چارٽ)
نوٽ :فليش ڪارڊن بدران اهي لفظ بورڊ تي به لکي سگهو ٿا.

تعارفي سرگرمي

2
منٽ

 .1شاگردن سان سالم دعا کان پوِء گهر الِء ڏنل ڪم بابت ُپڇو.
 .2شاگردن کي ٻڌايو ته اڄ اسان آوازن ۽ اکرن واري هڪ راند ڪنداسين ۽ مزيدار ڪتاب پڙهنداسين.
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سرگرمي نمبر  .1آوازن جون رانديون

Playing with Sounds

8

ٹنم

 .1شاگردن کي اڄ جي سبق الِء ’اي‘ جو آواز ٻڌايو ،جيئن :آواز /اي /آهي.
 .2شاگردن کي ٻڌايو ته:
• اڄ جي سرگرميَء جو نالو ’جملن ۾ لفظ ڳولڻ جي راند‘ آهي.
• شاگردن کي چئو ته مان ڪجهه جمال ٻڌايان ٿي/ٿو انهن مان توهان اهي لفظ ورجايو جهن ۾ ’اي‘ وارو
آواز موجود هجي.
ٻير آهي ،هيَء ريل آهي .هي َ
• هيُء ُ
پير آهن ،هيَء پيتي آهي.
• شاگردن کي چئو ته اهڙا روزانو ڪم اچڻ وارا لفظ ٻڌايو ،جهن ۾ ’اي‘ وارو آواز ههجهي ۽ جهيهڪهي
توهان اسڪور يا گهر ۾ پڙھندا يا ٻڌندا آھيو.
• بي ِبي ،بيگم ،تيز ،سيرُ ،
ميڙ ،پيتي ،ايڪا ،نيڪ ،ڊيل
• شاگردن کي مثار ڏيئي سرگرمي سمجهايو.
• تجويز ڪيل لفظن جي فهرست استعمار ڪندي سرگرمي ڪرايو ،جيڪڏههن شهاگهردن کهي سهرگهرمهي
سمجهڻ يا آواز سڃاڻڻ ۾ مشڪل پيش اچي ته وضاحت ڪريو ،جواب وٺڻ الِء توهان انفرادي طور تي
شاگرد جو نالو کڻي جواب حاصل ڪريو.
• استاد منڍ واري آواز جي مناسبت سان تجويز ڪيل لفظن جي فهرست کانسواِء به لفظ استعمار ڪري
سگهي ٿو /ٿي .انهن لفظن ۾ وڌ ۾ وڌ ناال استعمار ڪريو ،جن کي شاگرد سڃهاڻهي سهگهههن( .جهيهئهن:
ڪالس جي ٻارن جا ناال استادن جا ناال ،شهرن ،ڳوٺن جا ناال وغيره)

سرگرمي نمبر  .2اکرن جي راند
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

Playing with Letters

8

ٹنم

آواز ’اي‘ بورڊ تي لکي انهيَء ڏي اشارو ڪريو ۽ آواز ٻڌايو ،جيئن/ :اي/
شاگردن کي چئو ته هو توهان جي پٺيان ساڳيو آواز ورجائين.
انهن کي ٻڌايو ته هن شڪل کي ’اي‘ چئبو آهي ۽ ان کي مختلهف اکهرن سهان مهالئهي آواز ڪهڍبهو آههي،
جيئن :بي ،تي ،جي ،گي وغيره.
استاد ’اي‘ کي اشارن /چاڪ سان بورڊ تي لکي ۽ ٻارن کي هوا ۾ /ڊيسڪ تي لکڻ الِء چئي.
ڪالس ۾ آوازن واري قطار ڏانهن اشارو ڪريو( .آوازن جو چارٽ ٽنگيل هجن) ۽ شاگهردن کهي ٻهڌايهو تهه
’اي‘ جو پنهنجو آواز هوندو آهي .اهو آواز جنهن جي اڄ توهان مشق ڪئي آهي اهو ’اي‘ آهي.
شاگردن کي ٻڌايو ته جيئن جيئن اسين اڳتي وڌنداسين ،تيئن تيئن انهن آوازن کي سکنداسين.
بصري لفظ ( )Sight Wordsهي ،آهي ،آهن کي هيٺينَء ريت بورڊ تي ٿوري ٿوري وٿيَء سان لکو.

• هي________________ آهي.
 .7ٻه ڀيرا انهن لفظن کي جھلي جھلي پڙهو.
 .8هاڻي انهن ٻنهي لفظن جي وچ ۾ تصويري فليش ڪارڊ رکو.

•

هي _______________ آهن( .هي پير آهن)
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 .9جملي جي لفظن ۽ تصوير ڏانهن اشارو ڪندي پڙهو ،جيئن :هي _______________ آهي.
 .10ڊيل ،ريل ،پير جهڙن لفظن جون تصويرون ٻيهر ڏيکاريو ۽ سڀني ٻارن کي پڙهڻ الِء چئو ،پنهنجي آڱر ههر
لفظ ۽ تصوير تي رکو جيئن هو به پڙهن.

•

هيَء _______________________ آهي( .هيَء ڊيل آهي)

•

هيَء ________________________ آهي( .هيَء ريل آهن)

•

هِي ________________________ آهي ( .هِي پير آهن)

• ٻير جي وڻ ۾ ______________ آهن ( .ٻير جي وڻ ۾ ٻير آهن)
 .11هر ٻار کي الڳ الڳ اهي جمال ورجائڻ الِء چئو .ان دوران تصويرن وارا مختلف فليش ڪارڊ رکو ۽ ٻهارن
کي همٿائيندا رهو ته شاباس! واهه واهه! توهان هينئر ته اهي جمال ورجايا آهن .هيَء ريل آهي.
هيَء ڊيل آهي.
 .12ٻارن کي چئو ،ڳڻي ٻڌايو ته هن جملي ’هيَء ريل آهي‘ ۾ ڪيترا لفظ آهن .هر لفظ تي آڱر رکي ٻهڌايهو تهه
جيئن ٻارن ۾ ڳڻپ جو تصور پيدا ٿئي.

سرگرمي نمبر  .3اچو ته تيزيَء سان پڙهون

Let’s Read faster

5

ٹنم

 .1آواز ’اي‘ جو فليش ڪارڊ ڏيکاريو ۽ ان سان گڏ آواز /اي /جي مشق ڪرايو .وقت مطابق سڀني ٻهارن کهان
الڳ الڳ ۽ وڌ ۾ وڌ مشق ڪرايو.
’ .2اي‘ ۽ ٻين آوازن جا فليش ڪارڊ مالئي پوِء شاگردن کي چئو ته ’اي‘ جي آواز واريون تصويرون ڳهولهيهو.
(هڪڙي ننڍڙي گروپ جي سرگرميَء الِء توهان کي اوترن ئهي فهلهيهش ڪهارڊن جهي سهيهٽهن جهي ضهرورت
پوندي ،جيترا شاگردن جا گروپ هوندا ).يا تصويرن جا ڪارڊ ڏيکارينهدي سهمهوري ڪهالس کهي سهرگهرمهي
ڪرايو ۽ انهن کان پڇو ته اهڙين تصويرن جا ناال ٻڌايو جن ۾ ’اي‘ جو آواز هجي .جڏهن اهڙو آواز ٻڌو تهه
پنهنجو هٿ مٿي کڻن.
 .3آواز ’اي‘ کي وڏي واڪي چٽو ڪري پڙهو ۽ ٻارن کان به پڙهايو.
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سرگرمي نمبر  .4اچو ته گڏجي پڙهون
.1

.2
.3
.4

.5

.6
.7

.8
•
•

Let’s Read Together

10

ٹنم

درجيوار ڪتاب ( )Level Readerشاگردن کي ٻڌايو ته اڄ اهي پنهنجي پنهنجي گروپ ۾ ڪتاب پڙهندا جنهن
جو نالو ’ڪير ڪنهن کان ننڍو آهي‘ آھي انهن کي اهو به ٻڌايو ته هو ڏنهل تصهويهرن کريهعهي اههو ڪهتهاب
پڙهندا.
شاگردن جا گروپ ٺاهيو ۽ هڪ هڪ ڪتاب سڀني گروپن ۾ ورهايو.
شاگردن آڏو هڪ دفعو ’مثالي پڙهڻي‘ ڪري ڏيکاريو.
پوِء شاگردن کي ڪتاب ڏيکاريندي ٽائٽل ڪور /سرورق تي ڇپيل ڪتاب جو نالو پڙهو ۽ شاگردن کي چئو
ته ورجائين .اهڙيَء طرح شاگرد هر صفحو پڙهندا ۽ ورجائيندا .اهو خيار رکو ته شاگرد پنو صحيح انداز ۾
اٿالئين ٿا.
شاگردن کي ٻڌايو ته ،ڪتاب سڌو جهلبو آهي ،جيئن پنو اٿالئڻ وارو پاسو کاٻي هٿ طهرف ُههجهي .اسهتهاد،
شاگردن کي ٻڌائي ته ڪتاب جو سرورق اسان کي ڪتاب بابت ٻڌائي ٿو .پوِء عنوان ۾ موجود لهفهظهن جهي
هيٺان واري واري سان آڱر رکي انهن جي ترتيب سيکاري .شاگردن کهي ٻهڌايهو تهه ،اسهان ،سهنهڌي ڪهتهاب
ساڄي پاسي کان پڙهڻ شروع ڪندا آهيون .استاد ڪتاب ۾ پهرين ِس جي پهرئين لفظ تهي آڱهر رکهي ان
کي ساڄي کان کاٻي پاسي وٺي وڃي ۽ شاگردن کي ڪتاب تي ترتيب سان آڱر رکرائي مشق ڪرايو.
هاڻي انهن کي چئو ته پنهنجي پنهنجي گروپ ۾ ڪتاب پڙهن ،پڙهڻ مهل ان لفظ تي آڱهر رکهن ۽ جهڏههن
هڪڙو ساٿي پڙهي ته ٻيا ان کي غور سان ٻڌن.
شاگردن کي وڌ ۾ وڌ اهو ڪتاب پڙهايو ۽ شاگردن جي چوڌاري چڪر لڳائي اها تسلي ڪريو ته هو ان لفظ
تي آڱر رکي رهيا آهن جيڪو پڙهي به رهيا آهن.
ڪتاب پڙهائڻ کان پوِء ٻارن کان پڇو ته:
ڪتاب ۾ کڪر ڪيل انب ۽ ڄمون ميوا آهن ،اوهان اهڙن ٻين ميون جا ناال ٻڌايو.
ٻارو توهان جيڪڏهن چنڊ هجو ها ته ڇا ڪريو ها؟

پڄاڻي

2

ٹنم

• سبق جي پڄاڻي تي واري واري سان بورڊ تي تصويري فليش ڪارڊ لڳايو ۽ شاگردن کان انفرادي طور تي
هر تصوير ۾ ’اي‘ وارو آواز معلوم ڪريو .شاگرد واري واري سان ’اي‘ جو آواز ٻڌائين ۽ انهن کي چهئهو
ته بورڊ تي انهيَء آواز جي شڪل جي سڃاڻپ ڪن.

گهر ۾ پڙهو

Read at Home

 .1شاگردن کي هدايت ڪريو ته پنهنجن ساٿين يا گهر ڀاتين جي مدد سان ’اي‘ جي آواز وارا لفظ ڳولي اچن.
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ِسکيا جي حاصالت

هن سبق جي پڄاڻيَء تي شاگرد انهيَء الئق ٿيندا ته هو:
ڊي ڪوڊنگ ۽ رواني )(Decoding and Fluency
• آواز ’ َا – اِ ُ -ا ۽ اي ‘ ( )vowelsکي اکرن جي شڪل ۾ سڃاڻي سگهندا
• آواز ’ َا – اِ ُ -ا ۽ اي ‘ ( )vowelsکي اکرن ( )consonantsسان ُاچاري ۽ پڙهي سگهندا
نوٽ :ان مرحلي تي ’ َا – اِ ُ -ا ۽ اي ‘ جو هِجي ڪري تعارف نه ڪرايو ويندو،
پر َ/ا/ ،/اِ/ُ ،/ا/۽ /اي /جا آواز اچاريا ويندا.

بصري لفظ ) (Sight Wordsهي ،آهي ،آهن ،جي ،جا ،جو ،۾ ،۽ ،تي ،ٿو ،ٿي ،ٿا ۽ کي صحيح ُاچاري ۽ روانهيَء
سان پڙهي سگهندا.
ڇاپي تصور )(Print Concept
• شاگرد ’ڇاپي تصور‘ جي حوالي سان ڪتاب جي سرورق ،عنوان ،ليکڪ ۽ مصور بابت ڄاڻي سگهندا .اههو
به ڄاڻي سگهندا ته سنڌي ٻولي ساڄي کان کاٻي پاسي پڙهي /پڙهائي ويندي آهي ،اههو خهيهار رکهو تهه ههڪ
ِس پڙهڻ کان پوِء ٻيون ِسٽون به ساڄي کان کاٻي پاسي پڙهڻيون آهن.
گهربل وقت

 35منٽ

تدريسي سامان
•
•
•
•

درجيوار ) (Levelled Readerالِء تجويز ڪيل ڪتاب ’ڪير ڪنهن کان ننڍو آهي‘
ُ
َ
َ
سي نمبر  .1آوازن ’ا – اِ  -ا ۽ اي‘ سان شروع ٿيندڙ شين جا تصويري ۽ لفظي فليش ڪارڊ ))Flash Cards
َ
َ َ
َ
ٻيرَ ،
نجڻُ ،ا ُٺُ ،اڀُ ،انَُ ،ا َ
ڊيلَ ،
سَ ،
پير وغيره.
جهڙوڪ :اک ،اڌ ،الماري ،ڀِ ِ
ت ،تِ ِڏ ،ا ِ
سي نمبر  .2آوازن جو چارٽ.
معني لفظن ( )Non Wordsجا فليش ڪارڊ.
بي
ٰ
نوٽ :فليش ڪارڊن بدران اهي لفظ بورڊ تي به لکي سگهو ٿا.

تعارفي سرگرمي

2
منٽ

 .1شاگردن سان سالم دعا کان پوِء گهر الِء ڏنل ڪم بابت پڇو.
 .2شاگردن کي ٻڌايو ته اڄ اسان آوازن ۽ اکرن جي ورجاَء بابت هڪ نئين راند ڪهنهداسهيهن ۽ مهزيهدار ڪهتهاب
( )Levelled Readerپڙهنداسين.
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سرگرمي نمبر  .1آوازن جون رانديون

Playing with Sounds

8
منٽ

 .1شاگردن کي ٻڌايو ته:
الف -اڄ اسان تصويرن واري سرگرمي ڪنداسين .جنهن جو نالو آهي ’تصوير کان نالي تائين‘
ب -مان توهان کي هڪ تصوير ڏيکاريندس ۽ توهان کي ان جو نالو ٻڌائڻو آهي.
ج -نالي کان پوِء ان ۾ استعمار ٿيندڙ آواز سڃاڻڻو آهي.
 .2شاگردن کي هڪ مثار جي مدد سان هن سرگرميَء جون هدايتون سمجهايو.
َ
ک جو تصويري ڪارڊ ڏيکاريندي)
الف -هيَء تصوير ڏسو( .ا ِ
ب -هن تصوير جو نالو ٻڌايو؟
ج -هن تصوير ۾ ڪهڙو آواز اچي رهيو آهي ٻڌايو؟
د -هن نالي جي منڍ واري آواز سان شروع ٿيڻ وارو ڪو ٻيو نالو ٻڌايو (اهو نهالهو ڪهنهههن بهه شهيَء ،جهاِء،
جانور يا انسان جو ٿي سگهي ٿو)
 .3ساڳئي طريقي سان تصويرون ۽ لفظ ڏيکاريندي ،سرگرمي ڪرايو .۽ ٻارن کي چئو ته انهن لفظهن جهي ههر
هڪ آواز کي پڻ ورجائين .ڪوشش ڪريو ته وڌ ۾ وڌ شاگردن کي موقعو ملي سگهي.

سرگرمي نمبر  .2اکرن جي راند
.1
.2
.3
.4
.5

.6
.7

Playing with Letters

8
منٽ

’ َا – اِ ُ -ا ۽ اي‘ بورڊ تي لکو ،انهن آوازن ڏي اشارو ڪريو ۽ ٻڌايو ،جيئنَ / :ا/ /اِ/ُ /ا/ /اي/
شاگردن کي چئو ته هو توهان جي پٺيان ساڳيو آواز ورجائين.
شاگردن کي ٻڌايو ته هن شڪل کي’ َا – اِ ُ -ا ۽ اي ‘ چئبو آهي.
استاد آواز ’ َا – اِ ُ -ا ۽ اي‘ کي اشارن /چاڪ سان بورڊ تي لکي ۽ ٻارن کي هوا ۾ /ڊيسڪ تي لکڻ الِء چئي.
ڪالس ۾ آوازن جي چارٽ ڏانهن اشارو ڪريو (آوازن جو چارٽ ٽنگيل هجي) ۽ شاگردن کي ٻڌايو ته اڄ
جن آوازن جي توهان مشق ڪئي آهيُ ،اهي ’ َا – اِ ُ -ا ۽ اي ‘ آهن .آوازن ۾’ َا – ،اُِ - ،ا ۽ اي ‘ ڏانهن اشارو
ڪريو.
شاگردن کي ٻڌايو ته جيئن جيئن اسين اڳتي وڌنداسين ،تيئن تيئن انهن اکرن جي آوازن کي سکنداسين.
بصري لفظ ) (Sight Wordsهي ،هيَء ،آهي ،آهن کي استعمار ڪندي استاد شهاگهردن کهان ههيهل ڏنهل جهمهال
پڙهائي( :جمال بورڊ يا چارٽ تي لکيل هجن).
•

َ
ک آهي)
هيَء ___________________ آهي( .هيَء ا ِ

•

هيَء ___________________ آهي( .هيَء الماڙي آهي)

•

ت آهي)
هيَء ___________________ آهي( .هيَء ڀِ ِ
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•

هيُء ___________________ آهي( .هيُء ُا ُٺ آهي)

•

ڀ تي _________________ آھنُ ( .ا َ
ُا َ
ڀ تي تارا آھن )

 .7هر ٻار کي الڳ الڳ اِهي جمال پڙهڻ الِء چئو ان دوران تصويرن وارن /لفظي مختلف فهلهيهش ڪهارڊن کهي
رکو .ٻارن کي همٿائيندا رهو ته شاباس! واهه واهه! توهان هينئر ته هي جمال پڙهيا آهن.
 .8ٻارن کي چئو ته ،ڳڻي ٻڌايو ته هن جملي ۾ڪيترا لفظ آهن؟ ۽ هر لفظ تي آڱر رکي ٻڌايو.
’ * .9الف‘ کان آواز ’اي‘ تائين پڙهيل اکرن /آوازن مان حرف علت (ا ،و ۽ ي) ڪهم آڻهيهنهدي ،ٽهه-اکهري بهي
معني لفظ ( )Non Wordsٺاهيو :جيئن ٽيجهه ،بڏو ،ٻخا وغيره
ٰ
معني لفظن ( )Non Wordsجا فليش ڪارڊ ٻارن کي ڏيکاريو ۽ پڙهڻ جي مشق ڪرايو.
* بي
ٰ
* ٻارن جا چار گروپ ٺاهيو ۽ انهن ۾ ’الف‘ کان آواز ’اي‘ تائين الفابي ۽ آوازن جا فليش ڪارڊ ورههايهو
معني لفظ ٺاهڻ الِء چئو.
۽ هر هڪ گروپ کي هڪ هڪ ٽه-اکري بي
ٰ

سرگرمي نمبر  .3اچو ته تيزيَء سان پڙهون

Let’s Read faster

5
منٽ

َ ’ .1ا – اِ ُ -ا ۽ اي ‘ جي آواز سان ٺهندڙ لفظن جا فليش ڪارڊ ڏيکاريو ۽ انهن سان گڏ آواز َ /ا/ /اِ/ُ /ا/ /اي /جي
مشق ڪرايو .وقت مطابق سڀني ٻارن کان الڳ الڳ ۽ وڌ ۾ وڌ مشق ڪرايو.
َ ’ .2ا – اِ ُ -ا ۽ اي ‘ وارن آوازن ۽ ٻين آوازن سان ٺهندڙ لفهظهن جهي فهلهيهش ڪهارڊن کهي مهالئهي ڇهڏيهو .پهوِء
شاگردن کي چئو ته ’ َا – اِ ُ -ا ۽ اي‘ جي آواز واريهن تصهويهرن کهي ڳهولهيهو( .ههڪهڙي نهنهڍڙي گهروپ جهي
سرگرميَء الِء توهان کي اوترن ئي فليش ڪارڊن جي سيٽن جي ضرورت پوندي ،جيهتهرا شهاگهردن جها گهروپ
هوندا ).يا تصويرن جا ڪارڊ ڏيکاريندي سڄي ڪالس کي سرگرمي ڪرايوُ .انهن کان پڇو ته اهڙين تصهويهرن
جا ناال ٻڌايو ،جن ۾ ’ َا – اِ ُ -ا ۽ اي ‘ جو آواز هجي .جڏهن اهڙو آواز ُٻڌو ته پنهنجو هٿ مٿي کڻو.
َ .3ا – اِ ُ -ا ۽ اي ‘ جي آوازن کي وڏي واڪي چٽو ڪري پڙهو ۽ ٻارن کان به پڙهايو.

.1
.2
.3
.4

.5

سرگرمي نمبر  .4اچو ته گڏجي پڙهون

Let’s Read Together

10
منٽ

درجيوار ڪتاب ( )Level Readerشاگردن کي ٻڌايو ته اڄ اهي پنهنجي پنهنجي گروپ ۾ ڪتاب پڙهندا جنهن جو نالو
آهي ’ڪير ڪنهن کان ننڍو آهي‘ انهن کي اهو به ٻڌايو ته هو ڏنل تصويرن کريعي اهو ڪتاب پڙهندا.
شاگردن جا گروپ ٺاهيو ۽ هڪ هڪ ڪتاب سڀني گروپن ۾ ورهايو.
شاگردن آڏو هڪ دفعو مثالي پڙهي ڪري ڏيکاريو.
پوِء شاگردن کي ڪتاب ڏيکاريندي ٽائٽل ڪور /سرورق تي ڇپيل ڪتاب جو نالو پڙهو ۽ شاگردن کي چهئهو تهه
ُاهي ورجائين .اهڙيَء طرح شاگرد هر صفحو پڙهندا ۽ ورجائيندا .اهو خيار رکو ته شاگرد پنو صحيهح انهداز ۾
اٿالئين ٿا.
ُ
شاگردن کي ٻڌايو ته ،ڪتاب سڌو جهلبو آهي ،جيئن پنو اٿالئڻ وارو پهاسهو کهاٻهي ههٿ طهرف ههجهي .اسهتهاد،
شاگردن کي ٻڌائي ته ڪتاب جو سرورق اسان کي ڪتاب بابت ٻڌائي ٿو .پوِء عنوان ۾ موجود لفظن جي هيٺان
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واري واري سان آڱر رکي انهن جي ترتيب سيکاري .شاگردن کي ٻڌايو ته ،اسان ،سنڌي ڪتهاب سهاڄهي پهاسهي
کان پڙهڻ شروع ڪندا آهيون .استاد ڪتاب ۾ پهرين ِس جي پهرئين لفظ تي آڱر رکي ان کهي سهاڄهي کهان
کاٻي پاسي وٺي وڃي ۽ شاگردن کي ڪتاب تي ترتيب سان آڱر رکرائي مشق ڪرائي.
 .6هاڻي انهن کي چئو ته پنهنجي پنهنجي گروپ ۾ ڪتاب پڙهن ۽ پڙهڻ مهل هر لهفهظ تهي آڱهر رکهن ۽ جهڏههن
هڪڙو ساٿي پڙهي ته ٻيا ان کي غور سان ٻڌن .شاگردن کي وڌ ۾ وڌ اهو ڪتاب پڙهايو ۽ چڪر لڳائهي اسهتهاد
اها تسلي ڪري ته هو ان لفظ تي آڱر رکي رهيا آهن جيڪو پڙهي به رهيا آهن.

پڄاڻي
.1
•
•

.2

2
منٽ

سبق جي پڄاڻيَء تي ’ َا – اِ ُ -ا ۽ اي‘ بورڊ تي لکو ۽ شاگردن کان پڇو ته:
هن شڪل جو آواز ڪهڙو آهي؟
هر آواز جي هيٺان آڱر رکندي چئن پنجن ٻارن کان هڪ هڪ ڪري آواز ورجايو.
شاگردن کي چئو ته هن آواز ’ َا – اِ ُ -ا ۽ اي ‘ سان ٺهندڙ لفظ ٻڌايو.

گهر ۾ پڙهو

Read at Home

 .1شاگردن کي هدايت ڪريو ته هو:
پنهنجن ساٿين يا گهرڀاتين جي مدد سان ’ َا – اِ ُ -ا ۽ اي ‘ جي آوازن جا لفظ ڳولي اچن.
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’آ‘ (مد) جو آواز ۽ اکر سان الڳاپو
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ِسکيا جي حاصالت

هن سبق جي پڄاڻيَء تي شاگرد انهيَء الئق ٿيندا ته هو:
ڊي ڪوڊنگ ۽ رواني )(Decoding and Fluency
• آواز ’آ‘ ) (vowelکي اکر جي شڪل ۾ سڃاڻي سگهندا
• آواز ’آ‘ کي اکر ) (consonantسان اچاري پڙهي سگهندا
• آواز ’آ‘ کي اکرن جي شڪل سان مالئي سگهندا
نوٽ :ان مرحلي تي ’آ‘ جو ’الف مد آ‘ سان تعارف نه ڪرايو ويندو ،پر /آ/
(مد) جو آواز اچاريو ويندو.
بصري لفظ ) (Sight Wordsهي ،آهي ،آهن ،جي ،جا ،جو ،۾ ،تي ،ٿو ،ٿي ،ٿا ۽ کان کي صحيح ُاچاري ۽ روانيَء
سان پڙهي سگهندا.

ڇاپي تصور )(Print Concept

• شاگرد ’ڇاپي تصور‘ جي حوالي سان ڪتاب جي سرورق ،عنوان ،ليکڪ ۽ مصور بابت ڄاڻي سگهننندا .اهنو
به ڄاڻي سگهندا ته سنڌي ٻولي ساڄي کان کاٻي پاسي پڙهي /پڙهائي ويندي آهي ،اهو خيال رکو ته هڪ ِسٽ
پڙهڻ کان پوِء ٻيون ِسٽون به ساڄي کان کاٻي پاسي پڙهڻيون آهن.
گهربل وقت

 35منٽ

تدريسي سامان
• وڏي واڪي پڙهڻ ) (Read aloudالِء تجويز ڪيل ڪتاب ’ درياهه جون دانهون ‘
• سيٽ نمبر  .1آواز ’ آ ‘ سان ٺهندڙ لفظن جا تصويري ۽ لفظي فليش ڪارڊ )(Flash Cards
جهڙوڪ :آنا ،آچر ،آلو ،آکيرو ،آرو ،ڳانا ،پاوا وغيره
• سيٽ نمبر  ’ .2آ ‘ کانسواِء مختلف آوازن سان شروع ٿيندڙ شين جا تصويري ۽ لفظي فليش ڪارڊ ).(Flash Cards
جيئن :اک ،ٻڪ ،کٽ ،پڳ ،انُ ،اٺ وغيره
نوٽ :جيڪڏهن فليش ڪارڊ نه هجن ته اهي لفظ بورڊ تي به لکي سگهو ٿا.

تعارفي سرگرمي

2
منٽ

 .1شاگردن سان سالم دعا کان پوِء انهن کان گهر الِء ڏنل ڪم بابت پڇو.
 .2شاگردن کي ٻڌايو ته اڄ اسان آوازن ۽ اکرن بابت هڪ نئين راند ڪنداسين ۽ آکاڻي ٻڌنداسين.
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سرگرمي نمبر  1اچو ته آکاڻي ٻڌون
.1
.2

.3
.4

Story Time

10
منٽ

هن هفتي جي آکاڻي /درسي مواد ’ درياهه جون دانهون‘ جو تعارف ڪرايو .وڏي واڪي پڙهڻ جا نڪتا ذهن
۾ رکندي شاگردن آڏو درسي مواد جي عنوان ،ڪتاب جي سرورق ،ليکڪ ۽ تصويرن بابت روشني وجهو.
شاگردن کي ٻڌايو ته ڪتاب جو نالو يا آکاڻيَء جو عنوان سرورق جي مٿان لنکنينل هنونندو آهني .بنورڊ تني
ليڪ ڏئي ُان مٿان عنوان لکو .شاگردن کي ٻڌايو ته ،اسان ،سنڌي ڪتاب ساڄني پناسني کنان پنڙهنڻ شنروع
ڪندا آهيون ۽ کاٻي پاسي ويندا آهيون.
شاگردن کي همٿايو ته هو ڪتاب جي تصويرن ۽ درسي مواد جي عنوان تي ڳالهائينن .اننهنن کنان پنڇنو تنه
ڪتاب /آکاڻي ’درياهه جون دانهون‘ ڇا بابت آهي؟ انهن کان ٻه يا ٽي جواب حاصل ڪريو.
پنو اٿالئيندي چئو ،اچو ته پنو اٿاليون ۽ ڏسون ته اڳتي آکاڻيَء ۾ ڇا آهي؟
نوٽ :شاگردن کي هن مرحلي تي درست ڪرڻ جي ڪوشش نه ڪنرينو وڏي واڪني پنڙهنڻ
شروع ڪريو .خاص خاص جڳهين تي بيهي شاگردن کان سوال ڪريو .انهن کي سوالن جا
جواب ڏيڻ ۾ همٿايو ۽ مدد ڪريو ،جيترو ٿي سگهي وڌ ۾ وڌ جواب وٺو.

سرگرمي نمبر  2آوازن جون رانديون
.1
.2
•
•
•
•
•

.3
.4
.5

Playing with Sounds

8
منٽ

شاگردن کي اڄ جي سبق الِء ’آ‘ جو آواز ٻڌايو ،جيئن/ :آ/
شاگردن کي ٻڌايو ته :
اڄ جي سرگرمي جو نالو آهي’آوازن جي راند‘.
شاگردن کي تصويرن جا فليش ڪارڊ ڏيکاري انهن جا ناال ُپڇو.
نالي ۾ جتي به ’آ‘ جو آواز اچي ُاهو سڃاڻڻو آهي.
ٻارن کان سوال ڪريو ته هن تصوير جو نالو ڇا آهي ۽ ُمنڍ ۾ ڪهڙو آواز آهي؟
ساڳئي طريقي سان تصويرون ڏيکاريندي سرگرمي ڪرايو ،ڪوشش ڪريو ته وڌ ۾ وڌ شاگردن کي موقعو
ملي سگهي.
شاگردن کي مثال ڏئي سرگرمي سمجهايو.
تجويز ڪيل لفظن جي فهرست استعمال ڪندي سرگرمي ڪرايو ۽ انفرادي طور تي ٻار کان سوال ڪنري
جواب وٺو.
استاد ’آ‘ جي آواز جي مناسبت سان تجويز ڪيل لفظن جي فهنرسنت کنانسنواِء بنه لنفنظ اسنتنعنمنال ڪنري
سگهي ٿو .انهن لفظن ۾ وڌ ۾ وڌ ناال شامل ڪريو جن کي شاگرد سڃاڻي سنگنهنن( .جنينئنن :ڪنالس جني
ٻارن جا ناال ،اسڪول جي استادن جا ناال ،شهر /ڳوٺ جو نالو وغيره)

سرگرمي نمبر  3اکرن جي راند

Playing with Letters

 .1اکر’آ‘ بورڊ تي لکو ،انهيَء اکر ڏي اشارو ڪريو ۽ آواز ٻڌايو ،جيئن/ :آ/
 .2شاگردن کي چئو ته هو توهان جي پٺيان ساڳيو آواز ورجائين.
 .3شاگردن کي ٻڌايو ته هن شڪل کي’آ‘ چئبو آهي.
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منٽ
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.4
.5

.6
.7

استاد آواز ’آ‘ کي اشارن /چاڪ سان بورڊ تي لکي ۽ ٻارن کي هوا ۾ /ڊيسڪ تي لکڻ الِء چئي.
ڪالس ۾ اکري قطارُ /سر /آوازن ( )Vowel Soundڏانهن اشارو ڪريو (اکرن جنو چنارٽ ٽنننگنينل هنجني) ۽
شاگردن کي ٻڌايو ته هر اکر جو پنهنجو آواز هوندو آهي ۽ اهو آواز جنهن جي اڄ توهان مشق ڪئي آهني،
ُاهو /آ /آهي .اکري قطارُ /سر آوازن ( )Vowel Sound۾ ’آ‘ ڏي اشارو ڪريو.
شاگردن کي ٻڌايو ته جيئن جيئن اسين اڳتي وڌنداسين ،تيئن تيئن انهن اکرن جي آوازن کي سکنداسين.
بصري لفظ ) (Sight Wordsهي ،آهي ۽ آهن ،هن جو هيٺ ڏنل ٻه لفظ بورڊ تي ٿوري وٿيَء سان هن ريت لکو.

• هي ___________________ آهي.
 .7ٻه ڀيرا انهن لفظن کي جهلي جهلي پڙهو.
 .8هاڻي انهن ٻنهي لفظن جي وچ ۾ ’آنا‘ وارو فليش ڪارڊ رکو.

• هي ___________________ آهن( .هي آنا آهن)
 .9جملي جي لفظن ۽ تصوير ڏي اشارو ڪندي پڙهو:

• جيئن :هيُء _____________________ آهي( .هيُء آکيرو آهي)

• ________________ ڀاُء کان وڏو آهي( .آچر ڀاُء کان وڏو آهي)

ٽ جا _____________________ آهن( .هي َک َ
• هي َک َ
ٽ جا پاوا آهن)
 .10آچر ،آلو ،آکيرو ،آنا ۽ پاوا جهڙن لفظن جون تصويرون ٻيهر ڏيکاريو ۽ سڀننني ٻنارن کني پنڙهنڻ الِء چنئنو.
پنهنجي آڱر هر لفظ ۽ تصوير تي رکو جيئن اهي پڙهن.
 .11هر ٻار کي الڳ الڳ اِهي جمال پڙهڻ الِء چئو ان دوران تصويرن وارن مختلنف فنلنينش ڪنارڊن کني رکنو.
ٻارن کي همٿائيندا رهو ته شاباس! واهه واهه! توهان هينئر ته هي جملو پڙهيو آهي’ .هي آنا آهن‘.
 .12ٻارن کي چئو ،ڳڻي ٻڌايو ته هن جملي ’هي آنا آهن‘ ۾ڪيترا لفظ آهن ۽ هر لفظ تني آڱنر رکني ٻنڌاينو تنه
جيئن ٻارن ۾ ڳڻپ جو تصور پيدا ٿئي.

سرگرمي نمبر  3اچو ته تيزيَء سان پڙهون

Let’s Read faster

5

ٹنم

’ .1آ‘ جو فليش ڪارڊ ڏيکاريو ۽ انهن سان گڏ آواز /آ /جي مشق ڪرايو .وقت مطابق سڀننني ٻنارن کنان النڳ
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الڳ ۽ وڌ ۾ وڌ مشق ڪرايو.
’ .2آ‘ ۽ ٻين سڀني مختلف آوازن وارن فليش ڪارڊن کي مالئي ڇڏيو .پوِء شاگردن کي چئو تنه ’آ‘ جني آواز
وارين تصويرن کي ڳوليو ) .هڪڙي ننڍڙي گروپ جي سرگرميَء الِء توهان کي اوتنرن ئني فنلنينش ڪنارڊن
جي سيٽن جي ضرورت پوندي ،جيترا شاگردن جا گروپ هوندا( انهيَء بدران تصويرن جا ڪارڊ ڏيکارينندي
سموري ڪالس کي سرگرمي ڪرايوُ .انهن کان پڇو ته اهڙين تصويرن جا ناال ٻڌايو ،جن جي ُمنڍ ۾ ’آ‘ جو
آواز هجي .جڏهن اهڙو آواز ُٻڌن ته پنهنجو هٿ مٿي کڻن.
 .3اکر’آ‘ کي وڏي واڪي چٽو ڪري پڙهو ۽ ٻارن کان به پڙهايو.
2
منٽ

پڄاڻي

 .1سبق جي پڄاڻيَء تي واري واري سان بورڊ تي تصويري فليش ڪارڊ لڳايو ۽ مختلف شاگردن کان انفرادي
طور تي هر تصوير جو آواز معلوم ڪريو پوِء شاگرد واري واري سان انهن اکرن جو آواز ٻڌائين ۽ اننهنن
کي چئو ته بورڊ تي انهن آوازن جي اکري شڪلين (عالمتن) جي سڃاڻپ ڪن.

گهر ۾ پڙهو

Read at Home

 .1شاگردن کي هدايت ڪريو ته هو:
پنهنجن ساٿين يا گهرڀاتين جي مدد سان ’آ‘ واري آواز جا ڪي به پنج لفظ ڳولي اچن.

174

سبق نمبر

14

’ ُاو‘ جو آواز ۽ اکر سان الڳاپو
ڪالس پهريون

ِسکيا جي حاصالت

هن سبق جي پڄاڻيَء تي شاگرد انهيَء الئق ٿيندا ته هو:
ڊي ڪوڊنگ ۽ رواني ) (Decoding and Fluency
• آواز ’ ُاو‘ ) (vowelکي اکر جي شڪل ۾ سڃاڻي سگهندا
• آواز ’ ُاو‘ کي اکر ) (consonantسان اچاري پڙهي سگهندا
• آواز ’ ُاو‘ کي اکرن جي شڪل سان مالئي سگهندا
نوٽ :ان مرحلي تي ’ ُاو‘ جو ’الف واؤ پيش ُاو‘ سان تعارف نه ڪرايو ويندو،
پر ُ/او /جو آواز اچاريو ويندو.

بصري لفظ ) (Sight Wordsهي ،آهي ،آهن ،جي ،جا ،جو ،۾ ،تي ،ٿو ،ٿي ،ٿا ۽ کان کي صحيح ُاچناري ۽ رواننيَء
سان پڙهي سگهندا.
ڇاپي تصور )(Print Concept
• شاگرد ’ڇاپي تصور‘ جي حوالي سان ڪتاب جي سرورق ،عنوان ،ليکڪ ۽ مصور بابت ڄاڻي سگهندا .اهنو
به ڄاڻي سگهندا ته سنڌي ٻولي ساڄي کان کاٻي پاسي پڙهي /پڙهائي ويندي آهي ،اهنو خنينال رکنو تنه هنڪ
ِسٽ پڙهڻ کان پوِء ٻيون ِسٽون به ساڄي کان کاٻي پاسي پڙهڻيون آهن.
گهربل وقت

 35منٽ

تدريسي سامان
• درجيوار ڪتاب ) (Levelled Readerالِء تجويز ڪيل ڪتاب ’ڪير ڪنهن جهڙو ناهي؟‘
• سيٽ نمبر  .1آواز ’ ُاو‘ سان ٺهندڙ لفظن جا تصويري ۽ لفظي فليش ڪارڊ ((Flash Cards
صوفُ ،توتُ ،
ڪ َ
وڪُ ،س َ
جهڙوڪُ :بوٽُ ،
وٽُ ،بوٽ وغيره
• سيٽ نمبر  .1آواز ’ ُاو‘ کانسواِء ٺهندڙ لفظن جا تصويري ۽ لفظي فليش ڪارڊ ((Flash Cards
جهڙوڪ :بال ،تڏ ،قلم ،لغڙ ،بيت وغيره
نوٽ :فليش ڪارڊن بدران اهي لفظ بورڊ تي به لکي سگهو ٿا.

تعارفي سرگرمي

2
منٽ

 .1شاگردن سان سالم دعا کان پوِء انهن کي ڏنل گهر جي ڪم بابت پڇو.
 .2شاگردن کي ٻڌايو ته اڄ اسان ’ ُاو‘ جي آواز سان ٺهندڙ لفظن بنابنت هنڪ ننئنينن رانند ڪنننداسنينن ۽ ننئنون
درجيوار ڪتاب پڙهنداسين.
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سرگرمي نمبر  1آوازن جون رانديون

.1
.2

.3
.4
.5
.6

Playing with Sounds

8
منٽ

تيار ڪيل لفظن جي فهرست مان مدد وٺو .پهرين ’ ُاو‘ جي اچار سان ٺهندڙ آواز ،جهڙوڪُ :بوُ ،توُ ،ٻوُ ،
صو
اهڙن سڀني لفظن جي آوازن جي مشق ڪرايو .
شاگردن کي آوازن جي ’اٿ  -ويهه‘ واري راند ڪرائيندي انهن کي ٻڌايو ته:
مان توهان کي هڪڙو هڪڙو تصويري ڪارڊ ڏيکاريندس .جيڪڏهن ان ۾’ ُاو‘ وارو آواز هجي ته توهان کي
اهو لفظ پڙهڻو آهي ۽ ان لفظ تي توهان کي اٿي بيهڻو آهي ،جهڙوڪُ :بوٽُ ،
صوفُ ،توت.
جيڪڏهن انهي لفظ ۾ ’ ُاو‘ جو آواز نه هجي ته توهان کي ويٺي ويٺي لفظ ٻڌائڻو آهي.
جيڪڏهن ضرورت هجي ته هڪ يا ٻن شاگردن کان مثال طور مشق ڪرايو.
تجويز ڪيل فليش ڪارڊ (ڪالم  2۽  )3کي پاڻ ۾ مالئيندي هڪڙو هڪڙو ڪارڊ ڏيکاريو ۽ سرگرمي
پوري ڪريو.
ُ
شاگردن کي همٿايو ۽ انهن کي راند جو نالو ٻڌايو ( .آواز ذريعي اٿ  -ويهه)
ڪالم نمبر 2
ُاو
ُبو
ُتو
ُ
صو
ُسو

ڪالم نمبر  3ڪالم نمبر 4
لفظ
َا
َ
ُبوٽ
ٽ
َ
ُتوت
ت
ُ
َف
صوف
َ
ُسوٽ
ٽ

سرگرمي نمبر  2اکرن جي راند

Playing with Letters

8
منٽ

 .1آواز ’ ُاو‘ مان ٺهندڙ الڳ الڳ ٻن پدن وارن ٽي اکري لفظن جا فليش ڪارڊ هڪ هڪ ڪري ٽوڪريَء مان
ڪڍو ۽ شاگردن کي ڏيکاريندي پڇو ته هي ڇا لکيل آهي؟ پوِء ساڳيو لفظ بورڊ تي لکي ٻيهر ورجايو،
جيئن ’ ُبوٽ‘ لکو ۽ شاگرد کي ’ ُبو‘ ۽ ’ َ
ٽ‘ جا ٻئي فليش ڪارڊ مالئي ڏيکاريو .شاگردن کان پڇو ته هي
ڪهڙو لفظ ٺهيو؟
 .2استاد شاگردن کي گروپن ۾ ورهائي ۽ هر گروپ کي هڪڙي هڪڙي ٻن پدن وارن لفظن جي ٽوڪري ڏئي.
 .3شاگردن کان به انهن کي ڏنل ٽوڪريَء مان ٻن پدن وارا ٽي اکري لفظ ڪڍرائي ۽ انهن کان ساڳي مشق
ڪرائي ،جهڙوڪُ :بوٽُ ،توتُ ،سوٽُ ،
صوف وغيره .ضرورت موجب انهن جي رهنمائي ڪريو.

.1
•
•
•

.2

سرگرمي نمبر  .3اچو ته تيزيَء سان پڙهون

Let’s Read faster

5
منٽ

ڪالس ۾ جملن جو چارٽ لڳايو .جملن کي وڏي واڪي چٽو ڪري پڙهو ۽ شاگردن کان به پڙهايو.
ص َ
هي ُ
وف آهن.
هِي ُب َ
وٽ آهن.
ُت َ
وتُ ،
صوف کان مِٺا آهن.
شاگردن کي اهي جمال روانيَء سان پڙهڻ جو موقعو ڏيو .جيڪڏهن ضرورت هجي ته پد ٽوڙي ۽ جوڙي
انهن کي پڙهڻ ۾ مدد ڪريو.
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سرگرمي نمبر  .4اچو ته گڏجي پڙهون
.1

.2
.3
.4

.5

.6

.7
.8

Let’s Read Together

10
منٽ

درجيوار ڪتاب ) :(Levelled Readerشاگردن کي ٻڌايو ته اڄ اهي پنهنجي پنهنننجني گنروپ ۾ ڪنتناب پنڙهننندا
جنهن جو نالو آهي ’ڪير ڪنهن جهڙو ناهي‘ انهن کي اهو به ٻڌايو ته هو ڏنل تصويرن ذرينعني اهنو ڪنتناب
پڙهندا.
شاگردن جا گروپ ٺاهيو ۽ هڪ هڪ ڪتاب سڀني گروپن ۾ ورهايو.
شاگردن آڏو هڪ دفعو مثالي پڙهڻي ڪري ڏيکاريو.
پوِء شاگردن کي ڪتاب ڏيکاريندي ٽائٽل ڪور /سرورق تي ڇپيل ڪتاب جو نالو پڙهو ۽ شاگردن کي چئو
ته ُاهي ورجائين .اهڙيَء طرح شاگرد هر صفحو پڙهندا ۽ ورجائيندا .اهو خيال رکو ته شناگنرد پنننو صنحنينح
انداز ۾ اٿالئين ٿا.
شاگردن کي ٻڌايو ته ،ڪتاب سڌو جهلبو آهي ،جيئن پنو اٿالئڻ وارو پاسو کاٻي هٿ طنرف ُهنجني .اسنتناد،
شاگردن کي ٻڌائي ته ڪتاب جو سرورق اسان کي ڪتاب بابت ٻڌائي ٿو .پوِء عنوان ۾ موجود لنفنظنن جني
هيٺان واري واري سان آڱر رکي انهن جي ترتيب سيکاري .شاگردن کي ٻڌايو ته اسان ،سنڌي ساڄي پناسني
کان پڙهڻ شروع ڪندا آهيون .استاد ڪتاب ۾ پهرين ِسٽ جي پهرئين لفظ تي آڱر رکي ان کي ساڄي کان
کاٻي پاسي وٺي وڃي ۽ شاگردن کي ڪتاب تي ترتيب سان آڱر رکرائي مشق ڪرائي.
هاڻي انهن کي چئو ته پنهنجي پنهنجي گروپ ۾ ڪتاب پڙهن ۽ پڙهڻ مهل ان لفظ تي آڱر رکن ۽ جنڏهنن
هڪڙو ساٿي پڙهي ته ٻيا ان کي غور سان ٻڌن شاگردن کي وڌ ۾ وڌ اهو ڪتاب پنڙهناينو ۽ چنڪنر لڳنائني
استاد اها تسلي ڪري ته هو ان لفظ تي آڱر رکي رهيا آهن جيڪو پڙهي به رهيا آهن.
ُ
ڪتاب جي پڙهائيَء کان پوِء شاگردن کي چئو ته توهان هن آکاڻي ۾ اهڙا لفظ ڳوليو ،جن ۾ ’او‘ جنو آواز
هجي.
شاگردن کان پڇو ته :ڪتاب جي پهرين صفحي تي لکيل ڳالهه باقي صفحن کان ڪيئن مختلف آهي؟

پڄاڻي

2
منٽ

 .1سبق جي پڄاڻيَء تي واري واري سان بورڊ تي ’ ُاو‘ جي آواز وارا لفظي فلنينش ڪنارڊ لڳناينو ۽ منخنتنلنف
شاگردن کان انفرادي طور تي هر لفظ جو آواز معلوم ڪريو .پوِء شاگرد واري واري سان انهنن لنفنظنن ۾
’ ُاو‘ جو آواز ٻڌائيندا.

گهر ۾ پڙهو

Read at Home

 .1شاگردن کي هدايت ڪريو ته هو:
پنهنجن ساٿين يا گهرڀاتين جي مدد سان ڪنهن به ڪتاب يا رسالي مان ’ ُاو‘ سان ٺهڻ وارا لفظ ڳنولني يناد
ڪري اچو.
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’اِي‘ جو آواز ۽ اکر سان الڳاپو
ڪالس پهريون

ِسکيا جي حاصالت

هن سبق جي پڄاڻيَء تي شاگرد انهيَء الئق ٿيندا ته هو:

ڊي ڪوڊنگ ۽ رواني )(Decoding and Fluency

• آواز ’اِي‘ ) (vowelکي اکر جي شڪل ۾ سڃاڻي سگهندا
• آواز ’اِي‘ کي اکر ) (consonantسان اچاري پڙهي سگهندا
• آواز ’اِي‘ کي اکرن جي شڪل سان مالئي سگهندا
نوٽ :ان مرحلي تي ’اِي‘ جو ’الف يي زير اِي‘ سان تعارف نه ڪرايو ويندو،
پر /اِي /جو آواز اچاريو ويندو.

بصري لفظ ) (Sight Wordsهي ،آهي ،آهن ،جي ،جا ،جو ،۾ ،تي ،ٿو ،ٿي ،ٿا ۽ کان کي صحيح ُاچاري ۽ رواننيَء
سان پڙهي سگهندا.
ڇاپي تصور )(Print Concept
• شاگرد ’ڇاپي تصور‘ جي حوالي سان ڪتاب جي سرورق ،عنوان ،ليکڪ ۽ مصور بابت ڄاڻي سگهندا .اهنو
به ڄاڻي سگهندا ته سنڌي ٻولي ساڄي کان کاٻي پاسي پڙهي /پڙهائي ويندي آهي ،اهنو خنينال رکنو تنه هنڪ
ِسٽ پڙهڻ کان پوِء ٻيون ِسٽون به ساڄي کان کاٻي پاسي پڙهڻيون آهن.
گهربل وقت

 35منٽ

تدريسي سامان
• وڏي واڪي پڙهڻ ) (Read Aloudتجويز ڪيل ڪتاب ’درياهه جون دانهون‘
• سيٽ نمبر  .1آواز ’اِي‘ سان ٺهندڙ لفظن جا لفظي فليش ڪارڊ.
جهڙوڪ :شيشي ،سيٽي ،پيلي ،تيلي ،نيري وغيره
• سيٽ نمبر  .2بصري لفظ هي ،آهي ،آهن ،جي ،جا ،جو ،۾ ،تي ،ٿو ،ٿي ،ٿا ۽ کان جا فليش ڪارڊ
نوٽ :فليش ڪارڊن بدران اهي لفظ بورڊ تي به لکي سگهو ٿا.

تعارفي سرگرمي

2
منٽ

 .1شاگردن سان سالم دعا کان پوِء انهن کان ڏنل گهر جي ڪم بابت پڇو.
 .2شاگردن کي ٻڌايو ته اڄ آوازن ۽ اکرن بابت هڪ نئين راند ڪنداسين ۽ آکاڻي پڙهنداسين.
 .3شاگردن کي ٻڌايو ته اڄ اسان ’اِي‘ سان ٺهندڙ لفظ پڙهنداسين ۽ ٺاهينداسين.
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سرگرمي نمبر  1اچو ته آکاڻي ٻڌون

Story Time

10
منٽ

 .1هن هفتي جي آکاڻي ’ درياهه جون دانهون‘ جو تعارف ڪرايو .وڏي واڪي پڙهڻ جا نڪتا ذهنن ۾ رکننندي
شاگردن آڏو درسي مواد جي عنوان ،ڪتاب جي سرورق ،ليکڪ ۽ تصويرن تي روشني وجهو.
 .2شاگردن کي ٻڌايو ته ڪتاب جو نالو يا آکاڻيَء جو عنوان سرورق جي مٿان لنکنينل هنونندو آهني .بنورڊ تني
ليڪ ڏئي ُان مٿان عنوان لکو .شاگردن کي ٻڌايو ته ،اسان سنڌي ڪتاب سناڄني پناسني کنان پنڙهنڻ شنروع
ڪندا آهيون ۽ کاٻي پاسي ويندا آهيون.
 .3شاگردن کي همٿايو ته هو ڪتاب جي تصويرن ۽ درسي مواد جي عنوان تي ڳالهائينن .اننهنن کنان پنڇنو تنه
ڪتاب /آکاڻي ’درياهه جون دانهون‘ ڇا بابت آهي؟ انهن کان ٻه يا ٽي جواب حاصل ڪريو .پننو اٿنالئنيننندي
چئو ،اچو ته پنو اٿاليون ۽ ڏسون ته اڳتي آکاڻيَء ۾ ڇا آهي؟ پوِء وڏي واڪي پڙهڻ شروع ڪريو ۽ خناص
خاص جڳهين تي بيهي شاگردن کان سوال ڪريو ،انهن کي سوالن جا جواب ڏيڻ ۾ همٿايو ۽ مدد ڪنرينو.
جيترو ٿي سگهي وڌ ۾ وڌ جواب وٺو.
نوٽ :شاگردن کي هن مرحلي تي درست ڪرڻ جي ڪوشش نه ڪنرينو وڏي واڪني پنڙهنڻ
شروع ڪريو .خاص خاص جڳهين تي بيهي شاگردن کان سوال ڪريو ،انهن کي سوالن جا
جواب ڏيڻ ۾ همٿايو ۽ مدد ڪريو ،جيترو ٿي سگهي وڌ ۾ وڌ جواب وٺو.

سرگرمي نمبر  2آوازن جون رانديون
.1

.2

•

.3
.4
.5
.6

Playing with Sounds

8
منٽ

شاگردن کان گذريل ڏينهن واري سبق بابت ’اِي‘ جي آواز سان ٺهندڙ لفظن جنو ورجناُء ڪنراينو ،ضنرورت
هجي ته پنهنجي تيار ڪيل لفظن جي فهرست منان مندد وٺنو .پنهنرينن ’اِي‘ جني اچنار سنان ٺنهننندڙ آواز،
يشي ،تِي ِلي اهڙن سڀني لفظن جي آوازن جي مشق ڪرايو.
جهڙوڪِ :ش ِ
شاگردن کي آوازن جي ’اٿ  -ويهه‘ واري راند ڪرائيندي ٻڌايو ته:
مان توهان کي تصويري فليش ڪارڊ ڏيکاريندس .جيڪڏهن ان ۾ آواز ’اِي‘ هجي ته توهان کي اهنو لنفنظ
پڙهڻو آهي ۽ اٿي بيهڻو آهي .جيئن :شيشي ،تيلي ،نيري ،پيلي وغيره
جيڪڏهن انهي لفظ ۾ ’اِي‘ وارو آواز نه هجي ته توهان کي ويٺي ويٺي لفظ ٻڌائڻو آهي.
جهڙوڪُ :ب ُ
وٽُ ،
صوف ،آنا ،پاوا
جيڪڏهن ضرورت هجي ته هڪ يا ٻن شاگردن کان مثال ڏيڻ الِء مشق ڪرايو.
تجويز ڪيل فليش ڪارڊ (ڪالم ا ۽  )2کي پاڻ ۾ مالئيندي هڪڙو هڪڙو ڪارڊ ڏيکاريو ۽ سرگرمي پنوري
ڪريو.
شاگردن کي ٻڌايو ته ،اڄ اسان هڪ راند ڪنداسين ،جنهن جو نالو آهي ’ ،آواز ذريعي اٿ  -ويهه‘.
استاد بورڊ تي ’اِي‘ جي آواز سان ٺهندڙ لفظ لکي مشق ڪرائي.
ڪالم نمبر 1
تِي
نِي
ِشي
ِپي

ڪالم نمبر 2
لِي
ِري
ِشي
لِي
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ڪالم نمبر 3
تِيلي
نِيري
ِشيشي
ِپي ِلي
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سرگرمي نمبر  3اکرن جي راند
.1

.2
.3
•

Playing with Letters

8
منٽ

آواز ’اِي‘ مان ٺهندڙ الڳ الڳ ٻن پدن وارن چار اکري لفظن جا فليش ڪارڊ هنڪ هنڪ ڪنري ٽنوڪنريَء
مان ڪڍو ۽ شاگردن کي ڏيکاريندي پڇو ته هي ڇا لکيل آهي؟ پوِء ساڳيو لفظ بورڊ تي لکي ٻيهر ورجايو،
جيئن ’ ِشيشي‘ لکو ۽ شاگرد کي ’ ِشي‘ ۽ ’ ِشين‘ جا ٻئي فليش ڪارڊ مالئي ڏيکاريو .شاگردن کنان پنڇنو تنه
هي ڪهڙو لفظ ٺهيو؟
استاد شاگردن کي گروپن ۾ ورهائي ۽ هر گروپ کي هڪڙي هڪڙي ٻن پندن وارن لنفنظنن جني ٽنوڪنري
ڏئي.
شاگردن کان به انهن کي ڏنل ٽوڪريَء مان ٻن پدن وارا چار اکري لفظ ڪڍرائي ۽ انهن کان سناڳني مشنق
ڪرائي.
يشي ۽ ِپي ِلي وغيره .ضرورت موجب انهن جي رهنمائي ڪريو.
جهڙوڪ :تِي ِلي ،نِي ِريِ ،ش ِ

سرگرمي نمبر  4اچو ته تيزيَء سان پڙهون

Let’s Read faster

5

ٹنم

 .1ڪالس ۾ جملن جو چارٽ ٽنگيو .جملن کي وڏي واڪي چٽو ڪري پڙهو ۽ شاگردن کان به پڙهايو.
• هيَء ِسيٽي آهي.
• هِيَء ِشيشي آهي.
• َم ُ
س نِيري آهي.
• ٻار کِير ِپئي ٿو.
 .2شاگردن کي اِهي جمال روانيَء سان پڙهڻ جو موقعو ڏيو جيڪڏهن ضرورت هجي تنه پند ٽنوڙي ۽ جنوڙي
انهن کي پڙهڻ ۾ مدد ڪريو.

پڄاڻي

2

ٹنم

 .1سبق جي پڄاڻيَء تي واري واري سان بورڊ تي ’اِي‘ جي آواز وارن لفظن جا تصويري فليش ڪارڊ لڳايو ۽
مختلف شاگردن کان انفرادي طور تي هر لفظ جو آواز معلوم ڪريو .پوِء شاگنرد واري واري سنان اننهنن
لفظن ۾ ’اِي‘ جو آواز ٻڌائيندا.

گهر ۾ پڙهو

Read at Home

 .1شاگردن کي هدايت ڪريو ته:
پنهنجن ساٿين ۽ گهرڀاتين جي مدد سان ڪنهن به ڪتاب يا رسالي منان ’اِي‘ جني آواز سنان ٺنهننندڙ لنفنظ
ڳولي ۽ ياد ڪري اچو.
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سبق نمبر

11

’ َاي‘ جو آواز ۽ اکر سان الڳاپو
ڪالس پهريون

ِسکيا جي حاصالت

هن سبق جي پڄاڻيَء تي شاگرد انهيَء الئق ٿيندا ته هو:

ڊي ڪوڊنگ ۽ رواني )(Decoding and Fluency

• آواز ’ َاي‘ ) (vowelکي اکر جي شڪل ۾ سڃاڻي سگهندا
• آواز ’ َاي‘ کي اکر ) (consonantسان اچاري پڙهي سگهندا
• آواز ’ َاي‘ کي اکرن جي شڪل سان مالئي سگهندا
نوٽ :ان مرحلي تي اکر ’ َاي‘ جو تعارف نه ڪرايو ويندو ۽ نه نالو ٻڌايو ويندو.
اکر ’ َاي‘ جو آوازَ /ايُ /اچاريو ويندو.

بصري لفظ ) (Sight Wordsهي ،آهي ،آهن ،جي ،جا ،جو ،۾ ،تي ،ٿو ،ٿي ،ٿا ،۽ ،کنان ۽ کني صنحنينح ُاچناري ۽
روانيَء سان پڙهي سگهندا.
ڇاپي تصور )(Print Concept
• شاگرد ’ڇاپي تصور‘ جي حوالي سان ڪتاب جي سرورق ،عنوان ،ليکڪ ۽ مصور بابت ڄاڻي سگهندا .اهنو
به ڄاڻي سگهندا ته سنڌي ٻولي ساڄي کان کاٻي پاسي پڙهي /پڙهائي ويندي آهي ،اهنو خنينال رکنو تنه هنڪ
ِسٽ پڙهڻ کان پوِء ٻيون ِسٽون به ساڄي کان کاٻي پاسي پڙهڻيون آهن.
گهربل وقت

 35منٽ

تدريسي سامان

•
•
•

•

درجيوار) (Levelled Readerتجويز ڪيل ڪتاب’ :ڪير ڪنهن جھڙو ناهي‘
سيٽ نمبر  .1آواز ’ َاي‘ سان ٺهندڙ لفظن جا تصويري ۽ لفظي فليش ڪارڊ ((Flash Cards
جهڙوڪَ :ميزَ ،بيتَ ،عينڪ وغيره
سيٽ نمبر  .2بصري لفظ هي ،آهي ،آهن ،جي ،جا ،جو ،۾ ،تي ،ٿو ،ٿي ،ٿا ۽ کان جا فليش ڪارڊ(Flash Card( .
جملن جو چارٽ
نوٽ :فليش ڪارڊن بدران اهي لفظ بورڊ تي به لکي سگهو ٿا.

تعارفي سرگرمي

2
منٽ

 .1شاگردن سان سالم دعا کان پوِء ڏنل گهر جي ڪم بابت پڇو.
 .2شاگردن کي ٻڌايو ته اڄ اسان ’ َاي‘ سان ٺهندڙ لفظن بابت هڪ نئين راند ڪنداسين ۽ نئون درجيوار ڪتاب
پڙهنداسين.
 .3شاگردن کي ٻڌايو ته اڄ اسان ’ َاي‘ سان ٺهندڙ لفظ پڙهنداسين ۽ ٺاهينداسين.
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سرگرمي نمبر  1آوازن جون رانديون

.1

.2

.3
.4
.5

Playing with Sounds

8
منٽ

شاگردن کان سبق بابت ’ َاي‘ جي آواز سان ٺهندڙ لفظن جي مشق ڪرايو .ضرورت هجي ته پنهننجني
تيار ڪيل لفظن جي فهرست مان مدد وٺو .پهرين ’ َاي‘ جي آواز سان ٺهندڙ لفظن.
جهڙوڪَ :ميزَ ،بيتَ ،عينڪ جهڙن سڀني لفظن جي آوازن جي مشق ڪرايو .
شاگردن کي آوازن جي ’اٿ  -ويهه‘ واري راند ڪرائيندي ٻڌايو ته:
َ
توهان کي هڪڙو هڪڙو لفظي ڪارڊ ڏيکاريندس .جيڪڏهن ان ۾ ’اي‘ جو آواز هجي ته توهان کي
اهو لفظ پڙهڻو آهي ۽ اٿي بيهڻو آهي.
جيڪڏهن انهي لفظ ۾ ’ َاي‘ وارو آواز نه هجي ته توهان کي ويٺي ويٺي لفظ ٻڌائڻو آهي.
جهڙوڪَ :ميز ،بيت َ ،عينَڪ ،عيد ،گيتُ ،
صوف ،آنا ،پاوا وغيره
جيڪڏهن ضرورت هجي ته هڪ يا ٻن شاگردن کان مثال ڏيڻ الِء مشق ڪرايو.
تجويز ڪيل فليش ڪارڊ ڪالم ( 2۽  )3ٻنهي کي پاڻ ۾ مالئيندي هڪڙو هڪڙو ڪارڊ ڏينکنارينو ۽
سرگرمي پوري ڪريو.
شاگردن کي همٿايو ۽ انهن کي راند جو نالو ٻڌايو’ .آواز ذريعي اٿ  -ويهه‘
ڪالم نمبر 2
َاي
َمين
َعين
َبين

ڪالم نمبر 3
َز
َنن َ
+ڪ
ُت

سرگرمي نمبر  2اکرن جي راند

ڪالم نمبر 4
لفظ
َميز
عينڪ
بيت
Playing with Letters

8
منٽ

 .1آواز ’ َاي‘ مان ٺهندڙ الڳ الڳ ٻن /ٽن پدن وارا ٽي يا چار اکري لفظن جا فلنينش ڪنارڊ هنڪ هنڪ ڪنري
ٽوڪريَء مان ڪڍو ۽ شاگردن کي ڏيکاريندي پڇو ته هي ڇا لکيل آهي؟ پوِء ساڳيو لنفنظ بنورڊ تني لنکني
ٻيهر ورجايو ،جيئنَ ’ :عينڪ‘ لکو ۽ شاگرد کي ’ َعين‘َ ’،ننن‘ ۽ ’ َ
ڪ‘ جا ٽئي فنلنينش ڪنارڊ منالئني ڏينکنارينو.
شاگردن کان پڇو ته هي ڪهڙو لفظ ٺهيو؟
 .2استاد شاگردن کي گروپن ۾ ورهائي ۽ هر گروپ کي هِڪڙي هِڪڙي ٻن /ٽن پدن وارن لفظن جي ٽوڪري ڏئي.
 .3شاگردن کان به انهن کي ڏنل ٽوڪريَء مان ٻن /ٽن پدن وارا ٽي يا چار اکري لفنظ ڪنڍرائني ۽ اننهنن کنان
ساڳي مشق ڪرائي ،جهڙوڪَ :بيتَ ،ميزَ ،عينڪ وغيره .ضرورت موجب انهن جي رهنمائي ڪريو.

سرگرمي نمبر  3اچو ته تيزيَء سان پڙهون
.1
•
•
•

.2

Let’s Read faster

5
منٽ

ڪالس ۾ جملن جو چارٽ ٽنگيو /لڳايو .جملن کي وڏي واڪي چٽو ڪري پڙهو ۽ شاگردن کان به پڙهايو.
هيَء َم َ
يز آهي.
هي َبيت آهي.
هِيَء َعينڪ آهي.
شاگردن کي اِهي جمال روانيَء سان پڙهڻ جو موقعو ڏيو جيڪڏهن ضرورت هجي تنه پند ٽنوڙي ۽ جنوڙي
انهن کي پڙهڻ ۾ مدد ڪريو.
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سرگرمي نمبر  4اچو ته گڏجي پڙهون
.1

.2
.3
.4

.5

.6

.7
.8

Let’s Read Together

10
منٽ

درجيوار ڪتاب ) :(Levelled Readerشاگردن کي ٻڌايو ته اڄ اهي پنهنجي پنهنننجني گنروپ ۾ ڪنتناب پنڙهننندا
جنهن جو نالو آهي ’ڪير ڪنهن جهڙو ناهي‘ انهن کي اهو به ٻڌايو ته هو ڏنل تصويرن ذرينعني اهنو ڪنتناب
پڙهندا.
شاگردن جا گروپ ٺاهيو ۽ هڪ هڪ ڪتاب سڀني گروپن ۾ ورهايو.
شاگردن آڏو هڪ دفعو مثالي پڙهڻي ڪري ڏيکاريو.
پوِء شاگردن کي ڪتاب ڏيکاريندي ٽائٽل َ
ڪور /سرورق تي ڇپيل ڪتاب جو نالو پڙهو ۽ شاگردن کي چئو
ته ُاهي ورجائين .اهڙيَء طرح شاگرد هر صفحو پڙهندا ۽ ورجائيندا .اهو خيال رکو ته شناگنرد پنننو صنحنينح
انداز ۾ اٿالئين ٿا.
شاگردن کي ٻڌايو ته ،ڪتاب سڌو جهلبو آهي ،جيئن پنو اٿالئڻ وارو پاسو کاٻي هٿ طنرف ُهنجني .اسنتناد،
شاگردن کي ٻڌائي ته ڪتاب جو سرورق اسان کي ڪتاب بابت ٻڌائي ٿو .پوِء عنوان ۾ موجود لنفنظنن جني
هيٺان واري واري سان آڱر رکي انهن جي ترتيب سيکاري .شاگردن کي ٻڌايو ته اسان ،سنڌي ساڄي پناسني
کان پڙهڻ شروع ڪندا آهيون .استاد ڪتاب ۾ پهرين ِسٽ جي پهرئين لفظ تي آڱر رکي ان کي ساڄي کان
کاٻي پاسي وٺي وڃي ۽ شاگردن کي ڪتاب تي ترتيب سان آڱر رکرائي مشق ڪرائي.
هاڻي انهن کي چئو ته پنهنجي پنهنجي گروپ ۾ ڪتاب پڙهن ۽ پڙهڻ مهل ان لفظ تي آڱر رکن ۽ جنڏهنن
هڪڙو ساٿي پڙهي ته ٻيا ان کي غور سان ٻڌن شاگردن کي وڌ ۾ وڌ اهو ڪتاب پنڙهناينو ۽ چنڪنر لڳنائني
استاد اها تسلي ڪري ته هو ان لفظ تي آڱر رکي رهيا آهن جيڪو پڙهي به رهيا آهن.
َ
ڪتاب جي پڙهائيَء کان پوِء شاگردن کي چئو ته توهان هن آکاڻي ۾ اهڙا لفظ ڳوليو ،جن ۾ ’اي‘جنو آواز
هجي.
هن درجيوار ڪتاب (’ (Levelled Readerڪير ڪنهن جهڙو ناهي‘ ۾ ڪهڙن جانورن ۽ پکين جو ذڪنر ٿنينل
آهي؟

پڄاڻي

2
منٽ

 .1سبق جي پڄاڻيَء تي واري واري سان بورڊ تي ’ َاي‘ جي آواز وارن لفظن جا تصويري فليش ڪارڊ لڳائيندا
وڃو ۽ مختلف شاگردن کان انفرادي طور تي هر لفظ جو آواز معلوم ڪريو .پوِء شاگرد واري واري سنان
انهن لفظن ۾ ’ َاي‘ اکرن جو آواز ٻڌائيندا.

گهر ۾ پڙهو

Read at Home

 .1شاگردن کي هدايت ڪريو ته پنهنجن ساٿين يا گهرڀاتين جي مدد سان ڪنهن به ڪتاب ،رسنالني ينا اخنبنارن
مان ’ َاي‘ سان ٺهندڙ لفظ ڳوليو ۽ ياد ڪري اچو.
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14

’’آ ُ -او ِ -اي ۽ َاي‘ جو آواز ۽ پڙهيل
لفظن سان الڳاپو (ورجاُء)
ڪالس پهريون

ِسکيا جي حاصالت

هن سبق جي پڄاڻيَء تي شاگرد انهيَء الئق ٿيندا ته هو:

ڊي ڪوڊنگ ۽ رواني )(Decoding and Fluency

• ’ آ ُ -او ِ -اي ۽ َاي‘ ) (vowelsجي آوازن کي لفظن ۾ سڃاڻي سگهندا
• ’ آ ُ -او ِ -اي ۽ َاي‘ ) (vowelsجي آوازن کي ُاچاري سگهندا
• ’ آ ُ -او ِ -اي ۽ َاي‘ ) (vowelsجي آوازن کي لفظن ۾ شڪل سان مالئي سگهندا
نوٽ :هن مرحلي تي ’ آ ُ -او  -اِي ۽ َاي‘ جا آواز هِجي نه ڪيا ويندا ،پر اننهنن
کي  /آُ / ،/او/ ،/اِي /۽ َ/ايُ /اچاريو ويندو.

بصري لفظ ) (Sight Wordsهي ،آهي ،آهن ،جي ،جا ،جو ،۾ ،تي ،ٿو ،ٿي ،ٿا ۽ کان کي صحيح ُاچاري ۽ رواننيَء
سان پڙهي سگهندا.
ڇاپي تصور )(Print Concept
• شاگرد ’ڇاپي تصور‘ جي حوالي سان ڪتاب جي سرورق ،عنوان ،ليکڪ ۽ مصور بابت ڄاڻي سگهندا .اهنو
به ڄاڻي سگهندا ته سنڌي ٻولي ساڄي کان کاٻي پاسي پڙهي /پڙهائي ويندي آهي .اهو خيال رکو ته هڪ ِسٽ
پڙهڻ کان پوِء ٻيون ِسٽون به ساڄي کان کاٻي پاسي پڙهڻيون آهن.
گهربل وقت

 35منٽ

تدريسي سامان

• درجيوار ڪتاب ) (Levelled Readerالِء تجويز ڪيل ڪتاب ’ڪير ڪنهن جھڙو ناهي‘
• سيٽ نمبر ’ .1آ ُ -او ِ -اي ۽ َاي ‘ ) (vowelsآواز سان شروع ٿيندڙ شين جا تصويري ۽ لنفنظني فنلنينش ڪنارڊ
)،(Picture Cards
جهڙوڪ :بابا ،ڳانا ،پاواُ ،بوٽُ ،توتُ ،
يشيِ ،سي ِٽي ،تِي ِليَ ،ميزَ ،عينڪَ ،بيت وغيره
صوفُ ،ٻوٽيِ ،ش ِ
• سيٽ نمبر  ’ .2آ ُ -او ِ -اي ۽ َاي ‘ کانسواِء مختلف آوازن سان شروع ٿيندڙ شين جا تصويري ۽ لفظي فليش
ڪارڊ ).(Picture Cards
َ
جيئنَ :ب َد َ
ڪَ ،ک َ
پيرَ ،
سيرُ ،
ٽ ،ريلُ ،
ٻير وغيره.
نوٽ :فليش ڪارڊن بدران اهي لفظ بورڊ تي به لکي سگهو ٿا.

تعارفي سرگرمي

2
منٽ

 .1شاگردن سان سالم دعا کان پوِء انهن کان گهر الِء ڏنل ڪم بابت پڇو.
 .2شاگردن کي ٻڌايو ته اڄ آوازن ۽ اکرن بابت هڪ نئين راند ڪنداسين ۽ درجيوار ڪنتناب ()Levelled Reader
پڙهنداسين.
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سرگرمي نمبر  1آوازن جون رانديون
.1
•
•
•

.2
•
•

•
•

.3

شاگردن کي ٻڌايو ته:
اڄ اسان تصويرن واري سرگرمي ڪنداسين .جنهن جو نالو آهي ’تصوير کان نالي تائين‘
مان توهان کي هڪ تصوير ڏيکاريندس ۽ توهان کي ان جو نالو ٻڌائڻو آهي.
نالي کان پوِء ان ۾ استعمال ٿيندڙ آواز سڃاڻڻو آهي.
شاگردن کي هڪ مثال جي مدد سان هن سرگرميَء جون هدايتون سمجهايو.
هيَء تصوير ڏسوُ ( .بوٽ جو تصويري ڪارڊ ڏيکاريندي)
هن تصوير جو نالو ٻڌايو؟
هن ۾ ڪهڙو آواز اچي رهيو آهي ٻڌايو؟
ان آواز سان ٺهندڙ ڪو ٻيو نالو ٻڌايو( .اهو نالو ڪنهن به شيِء ،جاِء ،جانور يا انسان جو ٿي سگهي ٿو)
ساڳئي طريقي سان تصويرون ڏيکاريندي ،سرگرمي ڪرايو .ڪنوشنش ڪنرينو تنه وڌ ۾ وڌ شناگنردن کني
موقعو ملي سگهي.

سرگرمي نمبر  .2اکرن جي راند

.1
.2
.3
.4

.5
.6

Playing with Sounds

8
منٽ

Playing with Letters

8
منٽ

’ آ ُ -او ِ -اي ۽ َاي ‘ بورڊ تي لکو ،انهيَء ڏانهنن اشنارو ڪننندي آواز ٻنڌاينو .جنينئنن/ :آ/ُ /او/ِ /اي /۽ َ/اي./
شاگردن کي چئو ته هو توهان جي پٺيان ساڳيو آواز ورجائين.
شاگردن کي ٻڌايو ته انهن کي’آ ُ -او ِ -اي ۽ َاي‘ چئبو آهي.
استاد ’آ ُ -او ِ -اي ۽ َاي‘ آوازن کي اشارن /چاڪ سان بورڊ تي لکي ۽ ٻارن کي هوا ۾ /ڊيسڪ تي لکڻ الِء
چئي.
ڪالس ۾ اکرن جي قطار /سر آوازن ( )Vowel Soundڏانهن اشارو ڪريو (اکرن جو چارٽ ٽنگينل هنجني) ۽
شاگردن کي ٻڌايو ته هر اکر جو پنهنجو آواز هوندو آهي ۽ اهو آواز جنهن جي اڄ توهان مشق ڪئي آهني،
ُاهو ’ آ ُ -او ِ -اي ۽ َاي ‘ آهي .اکري قطار /سر آوازن ( )Vowel Sound۾ اکر ’آ ُ -او ِ -اي ۽ َاي‘ ڏي اشنارو
ڪريو.
شاگردن کي ٻڌايو ته جيئن جيئن اسان اڳتي وڌنداسين ،تيئن تيئن انهن اکرن جي آوازن کي سکنداسين.
بصري لفظ ) (Sight Wordsهيُء ،آهي ۽ تي کي استعمال ڪندي استاد شاگرد کان هيٺ ڏنل جمال پڙهائيندو:

•

هِيُء ___________________ آهي( .هيُء بابا آهي)

•

هي ____________________ آهن( .هي ُبوٽ آهن)

•

هيَء ___________________ آهي( .هيَء شيشي آهي)
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•

َميز _______________ تي ڪتاب آهي ( .ميز تي ڪتاب آهي).

 .7هر ٻار کي الڳ الڳ اِهي جمال پڙهڻ الِء چئو .ان دوران تصويرن وارن مختلف فليش ڪارڊن کني رکنو .ٻنارن
کي همٿائيندا رهو ته شاباس ،واهه واهه! توهان هينئر ته اِهي جمال پڙهيا آهن.
 .8ٻارن کي چئو ،هر لفظ تي آڱر رکي ڳڻي ٻڌائين ته هن جملي ۾ڪيترا لفظ آهن.

سرگرمي نمبر  3اچو ته تيزيَء سان پڙهون

Let’s Read faster

5
منٽ

 ’ .1آ ُ -او ِ -اي ۽ َاي‘ آوازن سان ٺهندڙ لفظن جا فليش ڪارڊ ڏيکاريو ۽ انهن سان گڏ آواز /آ/ُ /او/ /اِي /۽ َ/اي/
جي مشق ڪرايو .وقت مطابق سڀني ٻارن کان الڳ الڳ ۽ وڌ ۾ وڌ مشق ڪرايو.
 ’ .2آ ُ -او ِ -اي ۽ َاي ‘ وارن ۽ ٻين آوازن جي فليش ڪارڊن کي مالئي ڇڏيو .پوِء شاگردن کي چئو ته اکر ’ آ
 ُاو ِ -اي ۽ َاي ‘ جي آواز وارين تصويرن کي ڳوليو) .هڪڙي ننڍڙي گروپ جي سرگرميَء الِء تنوهنان کنياوترن ئي فليش ڪارڊن جي سيٽن جي ضرورت پوندي ،جيترا شاگردن جا گروپ هوندا (.تصويرن جا ڪارڊ
ڏيکاريندي سڄي ڪالس کي سرگرمي ڪرايوُ .انهن کان پڇو ته اهڙين تصويرن جا ناال ٻڌايو ،جن ۾ اکر ’
آ ُ -او ِ -اي ۽ َاي ‘ جو آواز هجي .جڏهن اهڙو آواز ُٻڌن ته پنهنجو هٿ مٿي کڻن.
 .3اکر’ آ ُ -او ِ -اي ۽ َاي ‘ کي وڏي واڪي چٽو ڪري پڙهو ۽ ٻارن کان به پڙهايو.

سرگرمي نمبر  4اچو ته گڏجي پڙهون
.1
.2
.3
.4

.5

.6

.7
.8

Let’s Read Together

10
منٽ

درجيوار ڪتاب ) :(Levelled Readerشاگردن کي ٻڌايو ته اڄ اهي پنهنجي پنهنجي گروپ ۾ ڪتاب پڙهندا جنهن
جو نالو آهي ’ڪير ڪنهن جهڙو ناهي‘ انهن کي اهو به ٻڌايو ته هو ڏنل تصويرن ذريعي اهو ڪتاب پڙهندا.
شاگردن جا گروپ ٺاهيو ۽ هڪ هڪ ڪتاب سڀني گروپن ۾ ورهايو.
شاگردن آڏو هڪ دفعو مثالي پڙهڻي ڪري ڏيکاريو.
پوِء شاگردن کي ڪتاب ڏيکاريندي ٽائٽل ڪور /سرورق تي ڇپيل ڪتاب جو نالو پڙهو ۽ شاگردن کي چئو
ته ُاهي ورجائين .اهڙيَء طرح شاگرد هر صفحو پڙهندا ۽ ورجائيندا .اهو خيال رکو ته شناگنرد پنننو صنحنينح
انداز ۾ اٿالئين ٿا.
ُ
شاگردن کي ٻڌايو ته ،ڪتاب سڌو جهلبو آهي ،جيئن پنو اٿالئڻ وارو پاسو کاٻي هٿ طنرف هنجني .اسنتناد،
شاگردن کي ٻڌائي ته ڪتاب جو سرورق اسان کي ڪتاب بابت ٻڌائي ٿو .پوِء عنوان ۾ موجود لنفنظنن جني
هيٺان واري واري سان آڱر رکي انهن جي ترتيب سيکاري .شاگردن کي ٻڌايو ته اسان ،سنڌي ساڄي پناسني
کان پڙهڻ شروع ڪندا آهيون .استاد ڪتاب ۾ پهرين ِسٽ جي پهرئين لفظ تي آڱر رکي ان کي ساڄي کان
کاٻي پاسي وٺي وڃي ۽ شاگردن کي ڪتاب تي ترتيب سان آڱر رکرائي مشق ڪرائي.
هاڻي انهن کي چئو ته پنهنجي پنهنجي گروپ ۾ ڪتاب پڙهن ۽ پڙهڻ مهل ان لفظ تي آڱر رکن ۽ جنڏهنن
هڪڙو ساٿي پڙهي ته ٻيا ان کي غور سان ٻڌن شاگردن کي وڌ ۾ وڌ اهو ڪتاب پنڙهناينو ۽ چنڪنر لڳنائني
استاد اها تسلي ڪري ته هو ان لفظ تي آڱر رکي رهيا آهن جيڪو پڙهي به رهيا آهن.
ڪتاب جي پڙهائيَء کان پوِء شاگردن کي چئو ته توهان هن آکاڻي ۾ اهڙا لفظ ڳوليو ،جن ۾ آ ُ -او ِ -اي ۽
َاي ‘جو آواز هجي.
شاگردن کان پڇو ته :ڪتاب جي پهرين صفحي تي لکيل ڳالهه باقي صفحن کان ڪيئن مختلف آهي؟
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پڄاڻي

2
منٽ

 .1سبق جي پڄاڻيَء تي بورڊ تي ’ آ ُ -او  -اِي ۽ َاي ‘ آواز لکو ۽ شاگردن کان پڇو ته انهن جو آواز ڪهڙو آهي.
 .2هن شڪل جي هيٺان آڱر رکندي چئن پنجن ٻارن کان هڪ هڪ ڪري آواز ورجايو.
 .3شاگردن کي چئو ته هن آواز ’ آ ُ -او ِ -اي ۽ َاي ‘ سان ٺهندڙ لفظ ٻڌايو.

گهر ۾ پڙهو

Read at Home

 .1شاگردن کي هدايت ڪريو ته هو:
َ
ُ
پنهنجن ساٿين يا گهرڀاتين جي مدد سان ’ آ  -او  -اِي ۽ اي ‘ جي آواز وارا لفظ ڳولي اچن.
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14

’ َاو‘ جو آواز ۽ اکر سان الڳاپو
ڪالس پهريون

ِسکيا جي حاصالت

هن سبق جي پڄاڻيَء تي شاگرد انهيَء الئق ٿيندا ته هو:

ڊي ڪوڊنگ ۽ رواني )(Decoding and Fluency

• آواز ’ َاو‘ ) (vowelکي اکر جي شڪل ۾ سڃاڻي سگهندا
• آواز ’ َاو‘ کي اکر ) (consonantسان اچاري پڙهي سگهندا
• آواز ’ َاو‘ کي اکرن جي شڪل سان مالئي سگهندا
نوٽ :ان مرحلي تي ’ َاو‘ جو ’الف واؤ زبر َاو‘ سان تعارف نه ڪرايو ويندو ،پر َ/او /جو

آواز اچاريو ويندو.
بصري لفظ ) (Sight Wordsهي ،آهي ،آهن ،جي ،جا ،جو ،۾ ،تي ،ٿو ،ٿي ،ٿا ۽ کان کي صحيح ُاچاري ۽ رواننيَء
سان پڙهي سگهندا.
ڇاپي تصور )(Print Concept
• شاگرد ’ڇاپي تصور‘ جي حوالي سان ڪتاب جي سرورق ،عنوان ،ليکڪ ۽ مصور بابت ڄاڻي سگهندا .اهنو
به ڄاڻي سگهندا ته سنڌي ٻولي ساڄي کان کاٻي پاسي پڙهي /پڙهائي ويندي آهي ،اهنو خنينال رکنو تنه هنڪ
ِسٽ پڙهڻ کان پوِء ٻيون ِسٽون به ساڄي کان کاٻي پاسي پڙهڻيون آهن.
گهربل وقت

 35منٽ

تدريسي سامان
• وڏي واڪي) (Read aloudپڙهڻ وارو ڪتاب جي الِء تجويز ڪيل ڪتاب ’درياهه جون دانهون‘
• سيٽ نمبر  .1آواز ’ َاو‘ سان ٺهندڙ لفظن جا تصويري فليش ڪارڊ ((Flash Cards
جهڙوڪَ :ح ُ
ور َ
تَ ،م َ
وضَ ،ف َ
وجَ ،ع َ
وج.
• جملن جو چارٽ
نوٽ :فليش ڪارڊن بدران اهي لفظ بورڊ تي به لکي سگهو ٿا.

تعارفي سرگرمي

2
منٽ

 .1شاگردن سان سالم دعا کان پوِء انهن کان گهر جي الِء ڏنل ڪم بابت پڇو.
 .2شاگردن کي ٻڌايو ته اڄ آوازن ۽ اکرن بابت هڪ نئين راند ڪنداسين ۽ آکاڻي پڙهنداسين.
 .3شاگردن کي ٻڌايو ته اڄ اسان ’ َاو‘ سان ٺهندڙ لفظ پڙهنداسين ۽ ٺاهينداسين.
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سرگرمي نمبر  1اچو ته آکاڻي ٻڌون

Story Time

10
منٽ

 .1هن هفتي جي آکاڻي ’ درياهه جون دانهون‘ جو تعارف ڪرايو .وڏي واڪي پڙهڻ جا نڪتا ذهنن ۾ رکننندي
شاگردن آڏو درسي مواد جي عنوان ،ڪتاب جي سرورق ،ليکڪ ۽ تصويرن تي روشني وجهو.
 .2شاگردن کي ٻڌايو ته ڪتاب جو نالو يا آکاڻيَء جو عنوان سرورق جي مٿان لنکنينل هنونندو آهني .بنورڊ تني
ليڪ ڏئي ُان مٿان عنوان لکو .شاگردن کي ٻڌايو ته ،اسان سنڌي ڪتاب سناڄني پناسني کنان پنڙهنڻ شنروع
ڪندا آهيون ۽ کاٻي پاسي ويندا آهيون.
 .3شاگردن کي همٿايو ته هو ڪتاب جي تصويرن ۽ درسي مواد جي عنوان تي ڳالهائينن .اننهنن کنان پنڇنو تنه
ڪتاب /آکاڻي ’درياهه جون دانهون‘ ڇا بابت آهي؟ انهن کان ٻه يا ٽي جواب حاصل ڪريو .پنننو اٿنالئنيننندي
چئو اچو ته پنو اٿاليون ۽ ڏسون ته اڳتي آکاڻيَء ۾ ڇا آهي؟ پوِء وڏي واڪي پڙهڻ شروع ڪنرينو ۽ خناص
خاص جڳهين تي بيهي شاگردن کان سوال ڪريو ،انهن کي سوالن جا جواب ڏيڻ ۾ همٿايو ۽ مدد ڪنرينو.
جيترو ٿي سگهي وڌ ۾ وڌ جواب وٺو.
نوٽ :شاگردن کي هن مرحلي تي درست ڪرڻ جي ڪوشش نه ڪريو.

سرگرمي نمبر  2آوازن جون رانديون

.1

.1

.3
.4
.5
.6

Playing with Sounds

8
منٽ

شاگردن کان گذريل ڏينهن واري آکاڻيَء بابت ’ َاو‘ جي آواز سان ٺهندڙ لفظن جو ورجاُء ڪنراينو ،ضنرورت
هجي ته پنهنجي تيار ڪيل فهرست مان مدد وٺو .پهرين ’ َاو‘ جي آواز سان ٺهندڙ لفظن.
جهڙوڪَ :خوَ ،عوَ ،فو اهڙن سڀني آوازن جي مشق ڪرايو.
شاگردن کي آوازن جي ’اٿ  -ويهه‘ واري راند ڪرائيندي ٻڌايو ته:
َ
مان توهان کي هڪڙو هڪڙو تصويري ڪارڊ ڏيکاريندس .جيڪڏهن ان ۾’او‘ جو آواز هجي ته توهان کني
اهو لفظ پڙهڻو آهي ۽ ان لفظ تي توهان کي اٿي بيهڻو آهي .جهڙوڪَ :فوجَ ،عورتَ ،حوض.
۽ جيڪڏهن انهي لفظ ۾ ’ َاو‘ نه هجي ته توهان کي ويٺي ويٺي لفظ ٻڌائڻو آهي .جهڙوڪ :سيٽي ،باجا ،پن
جيڪڏهن ضرورت هجي ته هڪ يا ٻن شاگردن کان مثال طور مشق ڪرايو.
تجويز ڪيل فليش ڪارڊ ڪالم ’ 2 ،1۽  ‘3ٻنهي کي پاڻ ۾ مالئينندي هنڪنڙو هنڪنڙو ڪنارڊ ڏينکنارينو ۽
سرگرمي پوري ڪريو.
شاگردن کي همٿايو ۽ انهن کي راند جو نالو ٻڌايو’ .آواز ذريعي اٿ  -ويهه‘
استاد بورڊ تي لکي ’ َاو‘ جي آواز سان ٺهندڙ لفظن جي مش ڪرائي.
ڪالم نمبر 2
َاو
َحو
َفو
َمو
َعو

ڪالم نمبر 3

ڪالم نمبر 4

ُ
ض
َج
َج
َر َ +
ت

لفظ
َح ُ
وض
َف َ
وج
َم َ
وج
ور َ
َع َ
ت
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سرگرمي نمبر  .3اکرن جي راند

Playing with Letters

8
منٽ

Let’s Read faster

5
منٽ

 .1آواز ’ َاو‘ مان ٺهندڙ الڳ الڳ ٻن پدن وارا ٽي يا چنار اکنري لنفنظنن جنا فنلنينش ڪنارڊ هنڪ هنڪ ڪنري
ٽوڪريَء مان ڪڍو ۽ شاگردن کي ڏيکاريندي پڇو ته هي ڇا لکيل آهي؟ پوِء ساڳيو لنفنظ بنورڊ تني لنکني
وض‘ لکو ۽ شاگرد کي ’ َحو‘ ۽ ’ ُ
ٻيهر ورجايو ،جيئن ’ َح ُ
ض‘ جا ٻئي فليش ڪارڊ مالئي ڏيکارينو .شناگنردن
کان پڇو ته هي ڪهڙو لفظ ٺهيو؟
 .2شاگردن کي گروپن ۾ ورهايو ۽ هر گروپ کي هڪڙي هڪڙي ٻن پدن وارن لفظن جي ٽوڪري ڏيو.
 .3شاگردن کان انهن کي ڏنل ٽوڪريَء مان ٻن پدن وارا ٽي يا چار اکري لفظ ڪنڍراينو ۽ اننهنن کنان سناڳني
ور َ
مشق ڪرايو ،جهڙوڪَ :حوضَ ،فوجَ ،موجَ ،ع َ
ت وغيره .ضرورت موجب انهن جي رهنمائي ڪريو.

سرگرمي نمبر  4اچو ته تيزيَء سان پڙهون

 .1ڪالس ۾ جملن جو چارٽ ٽنگيو .جملن کي وڏي واڪي چٽو ڪري پڙهو ۽ شاگردن کان به پڙهايو.
• هِيُء َحوض آهي.
• هِيَء َف َ
وج آهي
• هِيَء َعورت آهي.
 .2شاگردن کي اهي جمال روانيَء سان پڙهڻ جو موقعو ڏيو جيڪڏهن ضرورت هجي تنه پند ٽنوڙي ۽ جنوڙي
انهن کي پڙهڻ ۾ مدد ڪريو.

پڄاڻي

2
منٽ

 .1سبق جي پڄاڻيَء تي واري واري سان بورڊ تي ’ َاو‘ آواز وارا لفظي فليش ڪارڊ لڳائيندا وڃو ۽ منخنتنلنف
شاگردن کان انفرادي طور تي هر لفظ جو آواز معلوم ڪريو؛ پوِء شاگرد واري واري سان انهن لنفنظنن ۾
’ َاو‘ اکرن جو آواز ٻڌائيندا.

گهر ۾ پڙهو

Read at Home

 .1شاگردن کي هدايت ڪريو ته:
َ
پنهنجن ساٿين يا گهرڀاتين جي مدد سان ڪنهن به ڪتاب ،رسالي يا اخبارن مان ’او‘ سان ٺهندڙ لفظ ڳولي
اچن.
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سبق نمبر

14

’او‘ جو آواز ۽ اکر سان الڳاپو
ڪالس پهريون

ِسکيا جي حاصالت

هن سبق جي پڄاڻيَء تي شاگرد انهيَء الئق ٿيندا ته هو:

ڊي ڪوڊنگ ۽ رواني )(Decoding and Fluency

• آواز ’او‘ ) (vowelکي اکر جي شڪل ۾ سڃاڻي سگهندا
• آواز ’او‘ کي اکر ) (consonantسان اچاري پڙهي سگهندا
• آواز ’او‘ کي اکرن جي شڪل سان مالئي سگهندا
نوٽ :ان مرحلي تي ’الف واؤ او‘ سان تعارف نه ڪرايو ويندو،
پر  /او /آواز ُاچاريو ويندو.

بصري لفظ ) (Sight Wordsهي ،آهي ،آهن ،جي ،جا ،جو ،۾ ،تي ،ٿو ،ٿي ،ٿا ۽ کان کي صحيح ُاچاري ۽ روانيَء
سان پڙهي سگهندا.
ڇاپي تصور )(Print Concept
• شاگرد ’ڇاپي تصور‘ جي حوالي سان ڪتاب جي سرورق ،عنوان ،ليکڪ ۽ مصور بابت ڄاڻي سگهندا .اهنو
به ڄاڻي سگهندا ته سنڌي ٻولي ساڄي کان کاٻي پاسي پڙهي /پڙهائي ويندي آهي ،اهنو خنينال رکنو تنه هنڪ
ِسٽ پڙهڻ کان پوِء ٻيون ِسٽون به ساڄي کان کاٻي پاسي پڙهڻيون آهن.
گهربل وقت

 35منٽ

تدريسي سامان
درجيوار ڪتاب ) (Levelled Readerالِء تجويز ڪيل ڪتاب ’ڪير ڇا ڪندو آهي‘
• سيٽ نمبر  .1آواز ’او‘ سان ٺهندڙ لفظن جا تصويري فليش ڪارڊ ((Flash Cards
جهڙوڪ :ڦوٽو ،چولو ،گهوڙو ،دودو ،طوطو وغيره.
• جملن جو چارٽ
نوٽ :فليش ڪارڊن بدران اهي لفظ بورڊ تي به لکي سگهو ٿا.

تعارفي سرگرمي

2
منٽ

 .1شاگردن سان سالم دعا کان پوِء انهن کان ڏنل گهر جي ڪم بابت پڇو.
 .2شاگردن کي ٻڌايو ته اڄ اسان ’او‘ جي آواز سان ٺهندڙ لفظن بابت هنڪ ننئنينن رانند ڪنننداسنينن ۽ ننئنون
درجيوار ڪتاب ( )Levelled Readersپڙهنداسين.
 .3شاگردن کي ٻڌايو ته اڄ اسان ’او‘ سان ٺهندڙ لفظ پڙهنداسين ۽ ٺاهينداسين.
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سرگرمي نمبر  .1آوازن جون رانديون
.1

.2

.3
.4
.5

Playing with Sounds

8
منٽ

شاگردن کان گذريل ڏينهن واري آکاڻيَء بابت آواز ’او‘ سان ٺهندڙ لفظن جو ورجاُء ڪرايو ،ضرورت هجي
ته پنهنجي تيار ڪيل فهرست مان مدد وٺو .پهرين ’او‘ جي آواز سان ٺهندڙ لفظن .جهڙوڪ :ڦو ،چو ،گو،
دو ،جو ،چو ۽ طو اهڙن سڀني لفظن جي آوازن جي مشق ڪرايو .
شاگردن کي آوازن جي ’اٿ  -ويهه‘ واري راند ڪرائيندي ٻڌايو ته :مان توهان کي هڪ هڪ تصويري فليش
ڪارڊ ڏيکاريندس جيڪڏهن ان ۾ ’او‘ وارو آواز هجي ته توهان کي اهو لفظ پڙهڻو آهني ۽ ان لنفنظ تني
توهان کي اٿي بيهڻو آهي .جهڙوڪ :ڦوٽو ،چولو ،گهوڙو ،طوطو وغيره.
جيڪڏهن انهن لفظن ۾ ’او‘ جو آواز نه هجي ته توهان کي ويٺي ويٺي لفظ ٻڌائڻو آهي .جنهنڙوڪُ :تنوت،
َک َ
ٽُ ،بوٽُ ،
صوف
جيڪڏهن ضرورت هجي ته هڪ يا ٻن شاگردن کان مثال ڏيڻ الِء مشق ڪرايو.
تجويز ڪيل فليش ڪارڊ ڪالم ’ 1۽  ‘2کي پاڻ ۾ مالئيندي هڪڙو هڪڙو ڪنارڊ ڏينکنارينو ۽ سنرگنرمني
پوري ڪريو.
ڪالم نمبر  2ڪالم نمبر 3
او
ٽو
ڦو
لو
چو
ڙو
گهو
دو
دو
طو
طو

سرگرمي نمبر  2اکرن جي راند

ڪالم نمبر 4
لفظ
ڦوٽو
چولو
گھوڙو
دودو
طوطو
Playing with Letters

8
منٽ

 .1آواز ’او‘ مان ٺهندڙ الڳ الڳ لفظن جا فليش ڪارڊ هڪ هڪ ڪري ٽوڪريَء مان ڪنڍو ۽ شناگنردن کني
ڏيکاريندي پڇو ته هي ڇا لکيل آهي؟ پوِء ساڳيو لفظ بورڊ تي لکي ٻيهر ورجايو ،جنينئنن ’ڦنوٽنو‘ لنکنو ۽
شاگرد کي ’ڦو‘ ۽ ’ٽو‘ جا ٻئي فليش ڪارڊ مالئي ڏيکاريو .شاگردن کان پڇو ته هي ڪهڙو لفظ ٺهيو؟
 .2استاد شاگردن کي گروپن ۾ ورهائي ۽ هر گروپ کي هڪ هڪ لفظن جي ٽوڪري ڏئي.
 .3شاگردن کان به ڏنل ٽوڪريَء مان لفظ ڪڍرايو ۽ انهن کان ساڳي مشق ڪرايو.
جهڙوڪ :ڦوٽو ،چولو ،گهوڙو ،دودو ،طوطو وغيره .ضرورت موجب انهن جي رهنمائي ڪريو.

.1
•
•
•

سرگرمي نمبر  3اچو ته تيزيَء سان پڙهون

Let’s Read faster

ڪالس ۾ جملن جو چارٽ لڳايو .جملن کي وڏي واڪي چٽو ڪري پڙهو ۽ شاگردن کان به پڙهايو.
هي ڦوٽو آهي.
گهوڙو ڊوڙي ٿو.
چولي تي ڀرت ڀريل آهي.
192

5
منٽ

ڪالس پهريون

• دودو منهنجو ڀاُء آهي.
• طوطو اڏامي ٿو.
 . 2شاگردن کي اهي جمال روانيَء سان پڙهڻ جو موقعو ڏيو .جيڪڏهن ضرورت هجي ته لفظ ٽوڙي ۽ جنوڙي
انهن کي پڙهڻ ۾ مدد ڪريو.

سرگرمي نمبر  4اچو ته گڏجي پڙهون
.1

.2
.3
.4

.5

.6

.7
•

•

Let’s Read Together

10
منٽ

درجيوار ڪتاب ) :(Levelled Readerشاگردن کي ٻڌايو ته اڄ اهي پنهنجي پنهنجي گروپ ۾ ڪنتناب پنڙهننندا
جنهن جو نالو آهي ’ڪير ڇا ڪندو آهي‘ انهن کي اهو به ٻڌايو ته هنو ڏننل تصنوينرن ذرينعني اهنو ڪنتناب
پڙهندا.
شاگردن جا گروپ ٺاهيو ۽ هڪ هڪ ڪتاب سڀني گروپن ۾ ورهايو.
شاگردن آڏو هڪ دفعو مثالي پڙهڻي ڪري ڏيکاريو.
پوِء شاگردن کي ڪتاب ڏيکاريندي ٽائٽل ڪور /سرورق تي ڇپيل ڪتاب جو نالو پڙهو ۽ شاگردن کي چئو
ته ورجائين .اهڙيَء طرح شاگرد هر صفحو پڙهندا ۽ ورجائيندا .اهو خيال رکو ته شاگرد پنو صحيح انداز ۾
اٿالئين ٿا.
شاگردن کي ٻڌايو ته ،ڪتاب سڌو جهلبو آهي ،جيئن پنو اٿالئڻ وارو پاسو کاٻي هٿ طنرف ُهنجني .اسنتناد،
شاگردن کي ٻڌائي ته ڪتاب جو سرورق اسان کي ڪتاب بابت ٻڌائي ٿو .پوِء عنوان ۾ موجود لنفنظنن جني
هيٺان واري واري سان آڱر رکي انهن جي ترتيب سيکاري .شاگردن کي ٻڌايو ته ،اسان سنڌي ڪتاب ساڄي
پاسي کان پڙهڻ شروع ڪندا آهيون .استاد ڪتاب ۾ پهرين ِسٽ جي پهرئين لنفنظ تني آڱنر رکني ان کني
ساڄي کان کاٻي پاسي وٺي وڃي ۽ شاگردن کي ڪتاب تي ترتيب سان آڱر رکرائي مشق ڪرائي.
هاڻي انهن کي چئو ته پنهنجي پنهنجي گروپ ۾ ڪتاب پڙهن ۽ پڙهڻ مهل هر لفظ تي آڱنر رکنن .جنڏهنن
هڪڙو ساٿي پڙهي ته ٻيا ان کي غور سان ٻڌن .شاگردن کي وڌ ۾ وڌ اهنو ڪنتناب پنڙهناينو ۽ اننهنن جني
چوڌاري چڪر لڳائي استاد اها تسلي ڪري ته هو ان لفظ تي آڱر رکي رهيا آهن جيڪو پڙهي به رهيا آهن.
ڪتاب جي پڙهائيَء کان پوِء شاگردن کان پڇو ته:
’ڪير ڇا ڪندو آهي‘ ۾ ڪهڙيون ڪهڙيون شيون آهن؟
توهان کي هن ڪتاب مان سڀ کان وڌيڪ ڪهڙي ڳالهه پسند آئي ۽ ڇو؟
2
منٽ

پڄاڻي

 .1سبق جي پڄاڻيَء تي واري واري سان بورڊ تي ’او‘ وارا لفظي فنلنينش ڪنارڊ لڳنائنيننندا وڃنو ۽ منخنتنلنف
شاگردن کان انفرادي طور تي هر لفظ جو آواز معلوم ڪريو پوِء شاگرد واري واري سان اننهنن لنفنظنن ۾
’او‘جو آواز ٻڌائيندا.

گهر ۾ پڙهو

Read at Home

 .1شاگردن کي هدايت ڪريو ته هو:
پنهنجن ساٿين يا گهرڀاتين جي مدد سان ڪنهن به ڪتاب مان ’او‘ سان ٺهڻ وارا لفظ ڳنولني ۽ يناد ڪنري
اچن.
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اکر ’چ‘ جو آواز ۽ شروعاتي ۽ سالم شڪل
سبق نمبر

14
ڪالس پهريون

ِسکيا جي حاصالت

هن سبق جي پڄاڻيَء تي شاگرد انهيَء الئق ٿيندا ته هو:

ڊي ڪوڊنگ ۽ رواني )(Decoding and Fluency

• ’چ‘ جي آواز کي لفظن ۾ سڃاڻي سگهندا
• ’چ‘ جي آواز کي ُاچاري سگهندا
• ’چ‘ جي آواز کي لفظن ۾ شروعاتي ۽ سالم شڪل سان مالئي سگهندا
نوٽ :ان مرحلي تي ’چ‘ جو تعارف نه ڪرايو ويندو ۽ نه نالو ٻڌايو ويندو.
اکر ’چ‘ جو آواز /چ /يعني زبر وارو آواز ُاچاريو ويندو.

بصري لفظ ) (Sight Wordsهي ،آهي ،آهن ،جي ،جا ،جو ،۾ ،تي ،ٿو ،ٿي ،ٿا ۽ کان کي صحيح ُاچاري ۽ روانيَء
سان پڙهي سگهندا.
ڇاپي تصور )(Print Concept
• شاگرد ’ڇاپي تصور‘ جي حوالي سان ڪتاب جي سرورق ،عنوان ،ليکڪ ۽ مصور بابت ڄاڻي سگهندا .اهنو
به ڄاڻي سگهندا ته سنڌي ٻولي ساڄي کان کاٻي پاسي پڙهي /پڙهائي ويندي آهي ،اهنو خنينال رکنو تنه هنڪ
ِسٽ پڙهڻ کان پوِء ٻيون ِسٽون به ساڄي کان کاٻي پاسي پڙهڻيون آهن.
گهربل وقت

 35منٽ

تدريسي سامان
• وڏي واڪي پڙهڻ ) (Read aloudجي تجويز ڪيل ڪتاب ’درياهه جون دانهون‘
• سيٽ نمبر  .1اکر’چ‘ جي آواز مان شروع ٿيندڙ شين جي تصويري فليش ڪارڊ )(Flash Cards
جهڙوڪَ :چ َ
پ ،چمچو ،چرخو ،چولو ،چاڪ ،مِرچ ،چاٻي وغيره.
• سيٽ نمبر ’ .2چ‘ کانسواِء مختلف آوازن سان شروع ٿيندڙ شين جا تصويري فليش ڪارڊ ).(Flash Cards
جيئن :هاٿي ،وڻ ،مور وغيره
نوٽ :فليش ڪارڊن بدران اهي لفظ بورڊ تي به لکي سگهو ٿا.

تعارفي سرگرمي

2
منٽ

 .1شاگردن سان سالم دعا کان پوِء انهن کي ڏنل گهر جي ڪم بابت پڇو.
 .2شاگردن کي ٻڌايو ته اڄ آوازن ۽ اکرن بابت هڪ نئين راند ڪنداسين ۽ آکاڻي ٻڌنداسين.
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سرگرمي نمبر  1اچو ته آکاڻي ٻڌون

Story Time

10
منٽ

 .1هن هفتي جي آکاڻي ’ درياهه جون دانهون‘ جو تعارف ڪرايو .وڏي واڪي پڙهڻ جا نڪتا ذهنن ۾ رکننندي
شاگردن آڏو درسي مواد جي عنوان ،ڪتاب جي سرورق ،ليکڪ ۽ تصويرن بابت روشني وجهو.
 .2شاگردن کي ٻڌايو ته ڪتاب جو نالو يا آکاڻيَء جو عنوان سرورق جي مٿان لکيل هوندو آهي .بورڊ تني لنينڪ
ڏئي ُان مٿان عنوان لکو .شاگردن کي ٻڌايو ته ،اسان سنڌي ڪتناب سناڄني پناسني کنان پنڙهنڻ شنروع ڪننندا
آهيون ۽ کاٻي پاسي ويندا آهيون.
 .3شاگردن کي همٿايو ته هو ڪتاب جي تصويرن ۽ درسي مواد جي عنوان تني ڳنالنهنائنينن .اننهنن کنان پنڇنو تنه
ڪتاب /آکاڻي ’درياهه جون دانهون‘ ڇا بابت آهي .انهن کان ٻه يا ٽي جواب حاصل ڪريو .پنو اٿالئينندي چنئنو
اچو ته پنو اٿاليون ۽ ڏسون ته اڳتي آکاڻيَء ۾ ڇا آهي؟ پوِء وڏي واڪي پڙهڻ شروع ڪنرينو ۽ خناص خناص
جڳهين تي بيهي شاگردن کان سوال ڪريو .انهن کي سوالن جا جواب ڏيڻ ۾ همٿايو ۽ مندد ڪنرينو جنينتنرو
ٿي سگهي وڌ ۾ وڌ جواب وٺو.
نوٽ :شاگردن کي هن مرحلي تي درست ڪرڻ جي ڪوشش نه ڪريو.

سرگرمي نمبر  2آوازن جون رانديون
.1
.2
•
•

•

.3
.4

Playing with Sounds

8
منٽ

شاگردن کي اڄ جي سبق الِء اکر ’چ‘ جو آواز ٻڌايو ،جيئن/ :چ /
شاگردن کي ٻڌايو ته:
ُ
اڄ جي سرگرمي جو نالو آهي ’اونداهي ڪمري ۾ آواز ٻڌڻ‘.
ُ
شاگردن کي چئو ته ان سرگرميَء جي الِء پنهنجون اکيون بند ڪريو ۽ سنوچنينو تنه تنوهنان هنڪ اوننداهني
ڪمري ۾ ويٺا آهيو جتي توهان ڪجهه ڏسي نه ٿا سگهو پر آواز ُٻڌي سگهو ٿا .توهان مختلف لفنظ ٻنڌنندا
۽ سڃاڻيندا ته انهن لفظن ۾ اڄ جو سکيل آواز آهي يا نه.
مان هڪ لفظ ڳالهائيندس توهان ان لفظ کي غور سان ٻڌو ۽ ٻنڌاينو تنه ان ۾ اڄ وارو آواز آهني؟ ينا ننه
جيڪڏهن لفظ ۾ اهو آواز آهي ته پنهنجو هٿ مٿي ڪري اهو آواز ورجايو.
شاگردن کي مثال ڏئي سرگرمي سمجهايو.
تجويز ڪيل لفظن جي فهرست استعمال ڪندي سرگرمي ڪرايو .۽ انفرادي طور تي ٻار کان سوال ڪري
جواب وٺو.

• تجويز ڪيل لفظن جي فهرست :چمچو ،چولو ،مرچ ،هاٿي ،وڻ ،مور وغيره
 .5استاد ُمنڍ واري آواز جي مناسبت سان تجويز ڪيل لفظن جي فهرست کانسواِء به لنفنظ اسنتنعنمنال ڪنري
سگهي ٿو .انهن لفظن ۾ وڌ ۾ وڌ ناال شامل ڪريو ،جن کي شاگرد سڃاڻي سگهنن( .جنينئنن :ڪنالس جني
ٻارن جا ناال ،اسڪول جي استادن جا ناال ،شهر /ڳوٺ جو نالو وغيره)

سرگرمي نمبر  3اکرن جي راند

Playing with Letters

 .1اکر ’چ‘ بورڊ تي لکو ،انهيَء اکر ڏي اشارو ڪريو ۽ آواز ٻڌايو ،جيئن/ :چ/
 .2شاگردن کي چئو ته هو توهان جي پٺيان ساڳيو آواز ورجائين.
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8
منٽ

ڪالس پهريون

.3
.4
.5

.6
.7
.8
.9

شاگردن کي ٻڌايو ته اکر جي هن شڪل کي’چ‘ چئبو آهي.
استاد اکر ’چ‘ جي سالم شڪل کي اشارن /چاڪ سان بورڊ تي لکي ۽ ٻارن کي هوا ۾ /ڊيسڪ تي لکڻ الِء
چئي.
ڪالس ۾ اکري قطار ڏانهن اشارو ڪريو (اکرن جو چارٽ ٽنگيل هجي) ۽ شاگردن کي ٻڌايو ته هر اکر جو
پنهنجو آواز هوندو آهي ۽ اهو آواز جنهن جي اڄ توهان مشق ڪئي آهيُ ،اهو ’چ‘ آهي .اکري قطار ۾ اکر
’چ‘ ڏي اشارو ڪريو.
شاگردن کي ٻڌايو ته جيئن جيئن اسان اڳتي وڌنداسين ،تيئن تيئن انهن اکرن جي آوازن کي سکنداسين.
بصري لفظ ) (Sight Wordsهي ۽ آهي هيٺ ڏنل ٻه لفظ بورڊ تي ٿوري وٿيَء سان لکو:
• هيُء___________________ آهي.
ٻه ڀيرا انهن لفظن کي پڙهو.
هاڻي انهن ٻنهي لفظن جي وچ ۾ ’چولو‘ وارو فليش ڪارڊ رکو:

• هيُء___________________ آهي( .هيُء چولو آهي)

• هيُء _____________________ آهي( .هيُء چنڊ آهي)
 .10جملي جي لفظن ۽ تصوير ڏي اشارو ڪندي پڙهو:

• جيئن :هيُء _______________ آهي( .هيُء چمچو آهي)
 .11چمچو ،چولو جهڙن لفظن جون تصويرون ٻيهر ڏيکاريو ۽ سڀني ٻارن کي پڙهڻ الِء چئو .پنهننجني آڱنر هنر
لفظ ۽ تصوير تي رکو جيئن اهي پڙهن.

• هِيُء چمچو __________________ آهي.

• هِيُء مرچ ____________________ آهي.

•

هيُء چولو ____________________ آهي.
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 .12هر ٻار کي الڳ الڳ اِهي جمال پڙهڻ الِء چئو .ان دوران تصويرن وارن مختلف فنلنينش ڪنارڊن کني رکنو.
ٻارن کي همٿائيندا رهو ته شاباس ،واهه واهه! توهان هينئر ته هي جملو پڙهيو آهي’ .هِيُء چنڊ آهي‘.
 .13ٻارن کي چئو ،ڳڻي ٻڌايو ته هن جملي ’هِيُء چنڊ آهي‘ ۾ڪيترا لفظ آهن ۽ هر لفظ تي آڱر رکي ٻنڌاينو تنه
جيئن ٻارن ۾ ڳڻپ جو تصور پيدا ٿئي.

سرگرمي نمبر  4اچو ته تيزيَء سان پڙهون

Let’s Read faster

5
منٽ

 .1اکر ’چ‘ جو فليش ڪارڊ ڏيکاريو ۽ انهن سان گڏ آواز /چ /جي مشق ڪرايو .وقت مطابق سڀنني ٻنارن کنان
الڳ الڳ ۽ وڌ ۾ وڌ مشق ڪرايو.
 .2اکر ’چ‘ وارن ۽ ٻين سڀني آوازن جي فليش ڪارڊن کي مالئي ڇڏيو .پوِء شاگردن کي چئو ته اکر ’چ‘ جي
آواز وارين تصويرن کي ڳوليو ) .هڪڙي ننڍڙي گروپ جي سرگنرمنيَء الِء تنوهنان کني اوتنرن ئني فنلنينش
ڪارڊن جي سيٽن جي ضرورت پوندي ،جيترا شاگردن جا گروپ هونندا (.تصنوينرن جنا ڪنارڊ ڏينکناريننندي
سموري ڪالس کي سرگرمي ڪرايوُ .انهن کان پڇو ته اهڙين تصويرن جا ناال ٻڌايو ،جن ۾ اکنر ’چ‘ جني
شروعاتي ۽ سالم شڪل جو آواز هجي .جڏهن اهڙو آواز ُٻڌن ته پنهنجو هٿ مٿي کڻن.
 .3اکر’چ‘ کي وڏي واڪي چٽو ڪري پڙهو ۽ ٻارن کان به پڙهايو.

پڄاڻي

2
منٽ

 .1سبق جي پڄاڻيَء تي واري واري سان بورڊ تي تصويري فليش ڪارڊ لڳايو ۽ مختلف شاگردن کان انفرادي
طور تي هر تصوير آواز معلوم ڪريو .پوِء شاگرد واري واري سان انهن اکرن جو آواز ٻڌائين ۽ انهن کي
چئو ته بورڊ تي انهن آوازن جون اکري شڪليون (عالمتون) سڃاڻن.

گهر ۾ پڙهو

Read at Home

 .1شاگردن کي هدايت ڪريو ته هو:
پنهنجن ساٿين يا گهرڀاتين جي مدد سان اکر ’چ‘ جي شروعاتي ۽ سالم شڪل واري آواز جنا لنفنظ ڳنولني
اچن.
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اکر ’چ‘ جو آواز ،وچين ۽ آخري شڪل
ڪالس پهريون

ِسکيا جي حاصالت

هن سبق جي پڄاڻيَء تي شاگرد انهيَء الئق ٿيندا ته هو:
ڊي ڪوڊنگ ۽ رواني )(Decoding and Fluency
• ’چ‘ جي آواز کي لفظن ۾ سڃاڻي سگهندا
• ’چ‘ جي آواز کي ُاچاري سگهندا
• ’چ‘ جي آواز کي لفظن ۾ وچين ۽ آخري شڪل سان مالئي سگهندا
نوٽ :انهي مرحلي تي’چ‘ جو نه تعارف ڪرايو ويندو نه نالو ٻڌايو ويندو،
پر /چ /آواز ُاچاريو ويندو.

بصري لفظ ) (Sight Wordsهي ،آهي ،آهن ،جي ،جا ،جو ،۾ ،تي ،ٿو ،ٿي ،ٿا ۽ کان کي صحيح ُاچاري ۽ روانيَء
سان پڙهي سگهندا.
ڇاپي تصور )(Print Concept
• شاگرد ’ڇاپي تصور‘ جي حوالي سان ڪتاب جي سرورق ،عنوان ،ليکڪ ۽ مصور بابت ڄاڻي سگهندا .اهنو
به ڄاڻي سگهندا ته سنڌي ٻولي ساڄي کان کاٻي پاسي پڙهي /پڙهائي ويندي آهي ،اهنو خنينال رکنو تنه هنڪ
ِسٽ پڙهڻ کان پوِء ٻيون ِسٽون به ساڄي کان کاٻي پاسي پڙهڻيون آهن.
گهربل وقت

 35منٽ

تدريسي سامان

•
•
•
•

درجيوار ڪتاب ) (Levelled Readerالِء تجويز ڪيل ڪتاب ’ڪير ڇا ڪندو آهي‘
ننڍا ڪارڊ ،بورڊ باڪس ،ڇٻيون (شاگردن جي گروپن مطابق)
’چ‘ جي وچين ۽ آخري شڪل وارن آوازن سان ٺهندڙ لفظن جا تصويري ۽ لفظي فليش ڪارڊ ((Flash Card
جهڙوڪ :خچر ،چمچو ،چيچ ،مچ وغيره
تجويز ٿيل فهرست کانسواِء مختلف لفظن جا فليش ڪارڊ به شامل ڪريو ،جن جي وچ ۽ آخنر ۾ ’چ‘ جنو
آواز موجود نه هجي.
جيئن :ٽوپي ،جهرڪي ،بدڪ ،ڏيڏر وغيره
نوٽ :فليش ڪارڊن بدران اهي لفظ بورڊ تي به لکي سگهو ٿا.

تعارفي سرگرمي

2
منٽ

 .1شاگردن سان سالم دعا کان پوِء گهر الِء ڏنل ڪم بابت پڇو.
 .2شاگردن کي همٿائيندي ٻڌايو ته توهان جي پڙهڻ کي دلچسپ بنائنڻ الِء تصنوينرن ،رانندينن ۽ منزي وارينن
ڳالهين جو بندوبست ڪيو ويو آهي.
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سرگرمي نمبر  1آوازن جون رانديون

Playing with Sounds

8
منٽ

 .1تصويرن جا فليش ڪارڊ استعمال ڪندي ’چ‘ جي وچين ۽ آخري شڪل جي مشق ڪرايو.
 .2هن سرگرمي جو اڀياس ڪريو.
• هر لفظ ۾ ’چ‘ جي وچين ۽ آخري شڪل واري آواز تي زور ڏيندي ٻه دفعا ورجايو.
• شاگردن کي چئو ته ساڳيو آواز سڀئي واري واري سان ورجائين ،جيئن :خچنر ،چنمنچنو ،چنينچ وغنينره
شاگردن کي چئو ته توهان جي ُاچاريل لفظن جي آوازن کي ورجائين.
• شاگردن کي انفرادي طور تي لفظ ۾ وچين ۽ آخري شڪل وارن آوازن کي اچارڻ الِء چئو.
 3 .3کان  4لفظ اهڙا چونڊيو جن ۾ ’چ‘ جي وچين ۽ آخري شڪل وارو آواز هجي ۽ باربار ورجائين.

سرگرمي نمبر  2اکرن جي راند
.1
.2
.3
.4
.5
.6

Playing with Letters

8
منٽ

هن سرگرمي جي مدد سان شاگرد شڪل ۽ آواز جو تعلق سڃاڻي سگهندا.
بصري لفظ ) (Sight Wordsڳولڻ الِء شاگردن کي چئو
’هي ،آهي‘ لفظ بورڊ تي ٿوري وٿيَء سان هن ريت لکو.
هي _________ آهي.
ٻنهي لفظن کي آڱر جي اشاري سان وڏي واڪي ۽ چٽو پڙهايو .ٻارن کي چئو ته توهان جي پٺيان ورجائين.
شاگردن کي چئو ته هو ’چن‘ ۽ ’چ‘ جي شڪل نوٽ ڪن ۽ آڱر سان انهن کي ميز يا ڊيسڪ تي لکڻ جي ڪوشش ڪن.
بورڊ تي لکيل بصري لفظن ) (Sight Wordsجي وچ ۾ تصويري فليش ڪارڊ رکندي جملو ٺاهيو.
• هيُء _________________ آهي( .هيُء َخ َ
چ ُر آهي)
• هيُء _________________ آهي( .هيُء چمچو آهي)

• هيَء _________________ آهي( .هيَء چ َ
يچ آهي)
ِ
 .7خچر ،چمچو ،چيچ ،مچ جهڙن لفظن جون تصويرون ٻيهر ڏيکاريو ۽ سڀني ٻارن کي پڙهڻ الِء چئو پنهننجني آڱنر هنر
هڪ لفظ ۽ تصوير تي رکو ته جيئن هو به پڙهن.

• _______________ کي نه مار( .خچر کي نه مار)

• _______________ ۾ منڊي پاِء( .چيچ ۾ ُمنڊي پاِء)
• _______________ سان چانور کاُء( .چمچي سان چانور کاُء)
 .8هر لفظ جي هيٺان آڱر رکندي ٻارن کان جمال چورايو ۽ ’مثالي پڙهڻي‘ ) (Model readingڪرايو.
 .9شاگردن کي جمال روانيَء سان پڙهايو ۽ اصالح پڻ ڪرايو.
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سرگرمي نمبر  3اچو ته تيزيَء سان پڙهون

Let’s Read faster

5
منٽ

 .1اکر ’چ‘ جي وڌ ۾ وڌ مشق ڪرايو.
 .2اکر ’چ‘ جي وچين ۽ آخري شڪل وارن آوازن جي فليش ڪارڊن کي مالئي ڇڏيو ۽ پوِء شاگردن کني چنئنو تنه اکنر
’چ‘ جي آخري آواز وارا فليش ڪارڊ جمع ڪن.
 .3اکر ’چ‘ کي وڏي واڪي چٽو ڪري پڙهو ۽ ٻارن کان به پڙهايو.

.1
.2
.3
.4

.5

.6
.7
.8

سرگرمي نمبر  4اچو ته گڏجي پڙهون

Let’s Read Together

10
منٽ

درجيوار ڪتاب )’ :(Levelled Readerڪير ڇا ڪندو آهي‘ شاگردن کي ٻڌايو ته اڄ اهي پنهنجي پنهنجي گروپ ۾ ڪتاب
پڙهندا جنهن جو نالو آهي’ .ڪير ڇا ڪندو‘ آھي .انهن کي اهو به ٻڌايو ته هو ڏنل تصويرن ذريعي اهو ڪتاب پڙهندا.
شاگردن جا گروپ ٺاهيو ۽ هڪ هڪ ڪتاب سڀني گروپن ۾ ورهايو.
شاگردن آڏو هڪ دفعو ’مثالي پڙهڻي‘ ڪري ڏيکاريو.
شاگردن کي ڪتاب ڏيکاريندي ٽائٽل ڪور /سرورق تي ڇپيل ڪتاب جو نالو پنڙهنو ۽ شناگنردن کني چنئنو تنه
ورجائين .اهڙيَء طرح شاگرد هر صفحو پڙهندا ۽ ورجائيندا .اهو خيال رکنو تنه شناگنرد پنننو صنحنينح اننداز ۾
اٿالئين ٿا.
ُ
شاگردن کي ٻڌايو ته ،ڪتاب سڌو جهلبو آهي ،جيئن پنو اٿالئڻ وارو پاسو کاٻي هٿ طرف هجي .استناد ،شناگنردن
کي ٻڌائي ته ڪتاب جو سرورق اسان کي ڪتاب بابت ٻڌائي ٿو .پوِء عنوان ۾ موجنود لنفنظنن جني هنينٺنان واري
واري سان آڱر رکي انهن جي ترتيب سيکاري .شاگردن کي ٻڌايو ته ،اسان سنڌي ساڄي پاسي کنان پنڙهنڻ شنروع
ڪندا آهيون .استاد ڪتاب ۾ پهرين ِسٽ جي پهرئين لفظ تي آڱر رکي ان کي ساڄي کان کاٻي پاسي وٺني وڃني
۽ شاگردن کي ڪتاب تي ترتيب سان آڱر رکرائي مشق ڪرائي.
هاڻي انهن کي چئو ته پنهنجي پنهنجي گروپ ۾ ڪتاب پڙهن ۽ پڙهڻ مهل ان لفظ تي آڱر رکن ۽ جڏهن هنڪنڙو
ساٿي پڙهي ته ٻيا ان کي غور سان ٻڌن.
شاگردن کي وڌ ۾ وڌ اهو ڪتاب پڙهايو ۽ انھن جي چوڌاري چڪر لڳائي اها تسلي ڪريو ته هو ان لفظ تني آڱنر
رکي رهيا آهن جيڪو پڙهي به رهيا آهن.
ڪتاب جي پڙهڻ کان پوِء شاگردن کان پڇو ته بار ڪير ڍوئيندو آهي؟

پڄاڻي

2
منٽ

 .1هن سبق جي پڄاڻيَء تي ’چ‘ اکر بورڊ تي لکو ۽ شاگردن کان پڇو ته هن شڪل جو آواز ڪهڙو آهي.
 .2ان شڪل تي آڱر رکندي چئن يا پنجن شاگردن کان ان آواز جو ورجاُء ڪرايو.

گهر ۾ پڙهو

Read at Home

 .1ٻارن کي چئو ته هو گهر وڃي اهڙين شين جا وڌ ۾ وڌ ناال وٺن جن ۾ ’چ‘ جا وچين ۽ آخنري شنڪنل وارا
آواز هجن.

استادن الِء نوٽ:

شاگردن کي همٿايو ته جيئن هو اهڙيون تصويرون گڏ ڪن ،جن ۾ سندن دلچسپي هجي .اسنتناد منخنتنلنف ٻنارن جني گنڏ
ڪيل سمورين تصويرن کي ’چ‘ جي وچين ۽ آخري واري شڪل جي آواز منطنابنق النڳ النڳ ڪنرائنيننندو ۽ جنينڪني
تصويرون اکر ’چ‘ جي آواز سان الڳاپيل نه هجن .انهن کي الڳ ڪري رکندو ۽ ٻنارن کني ڌينان ڏيناريننندو ۽ الڳناپنينل
تصويرن کي شاگردن کان پنهنجي نوٽ ُبڪ ۾ چنبڙائي اکرن جي آوازن جو البم ٺهرائيندو.
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آواز’او َ -او‘ ۽ اکر ’چ‘ جي آوازن جو
مختلف شڪلين سان الڳاپو (ورجاُء)
ڪالس پهريون

ِسکيا جي حاصالت

هن سبق جي پڄاڻيَء تي شاگرد انهيَء الئق ٿيندا ته هو:

ڊي ڪوڊنگ ۽ رواني )(Decoding and Fluency

• ’او َ -او  -چ‘ جي آواز کي لفظن ۾ سڃاڻي سگهندا
• ’او َ -او  -چ‘ جي آواز کي ُاچاري سگهندا
• ’او َ -او  -چ‘ جي آواز کي مختلف شڪلن سان مالئي سگهندا
نوٽ :ان مرحلي تي ’او َ -او  -چ ‘ جو تعارف نه ڪرايو ويندو ۽ نه نالو ٻڌايو ويندو.
آواز /اوَ /او/ /چ /يعني زبر وارو آواز ُاچاريو ويندو.

بصري لفظ ) (Sight Wordsهي ،آهي ،آهن ،جي ،جا ،جو ،۾ ،تي ،ٿو ،ٿي ،ٿا ۽ کان کي صحيح ُاچاري ۽ روانيَء
سان پڙهي سگهندا.
ڇاپي تصور )(Print Concept
• شاگرد ’ڇاپي تصور‘ جي حوالي سان ڪتاب جي سرورق ،عنوان ،ليکڪ ۽ مصور بابت ڄاڻي سگهندا .اهنو
به ڄاڻي سگهندا ته سنڌي ٻولي ساڄي کان کاٻي پاسي پڙهي /پڙهائي ويندي آهي ،اهنو خنينال رکنو تنه هنڪ
ِسٽ پڙهڻ کان پوِء ٻيون ِسٽون به ساڄي کان کاٻي پاسي پڙهڻيون آهن.
گهربل وقت

 35منٽ

تدريسي سامان

• درجيوار ڪتاب ) (Levelled Readerالِء تجويز ڪيل ڪتاب ’ڪير ڇا ڪندو آهي‘
•
•

َ

سيٽ نمبر  .1اکر’او  -او  -چ ‘جي آواز سان شروع ٿيندڙ شين جا تصويري ۽ لفظي فليش ڪارڊ )(Flash Cards

جهڙوڪ :ڪوڪو ،گهوڙوَ ،حوضَ ،فوجَ ،موجُ ،
چنڊَُ ،چاٻي ،چمچو ،مرچ وغيره.
َ

سيٽ نمبر ’ .2او  -او  -چ ‘ کانسواِء مختلف آوازن سان شروع ٿيندڙ شين جا تصويري ۽ لفظي فلنينش ڪنارڊ (Flash
)Cards

جيئن :تِيليِ ،شيشيُ ،بوٽُ ،ٻوٽوَ ،ميزَ ،عينڪ وغيره.
• اکرن ۽ آوازن جو چارٽ

نوٽ :فليش ڪارڊن بدران اهي لفظ بورڊ تي به لکي سگهو ٿا.

تعارفي سرگرمي

2
منٽ

 .1شاگردن سان سالم دعا کان پوِء انهن کان گهر الِء ڏنل ڪم بابت پڇو.
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سرگرمي نمبر  1آوازن جون رانديون
.1
•
•
•

.2
•

•
•
•

.3
.4

شاگردن کي ٻڌايو ته:
اڄ اسان تصويرن واري سرگرمي ڪنداسين .جنهن جو نالو آهي ’تصوير کان نالي تائين‘
مان توهان کي هڪ تصوير ڏيکاريندس ۽ توهان کي ان جو نالو ٻڌائڻو آهي.
نالي کان پوِء ان ۾ موجود آواز سڃاڻڻو آهي.
شاگردن کي هڪ مثال جي مدد سان هن سرگرميَء جون هدايتون سمجهايو.
هيَء تصوير ڏسو( .چنڊ جو تصويري ڪارڊ ڏيکاريندي)
هن تصوير جو نالو ٻڌايو؟
هن تصوير جي نالي جي منڍ وارو آواز ڪهڙو آهي؟
هن نالي جي منڍ واري آواز سان شروع ٿيڻ وارو ڪو ٻيو نالو ٻڌايو (اهو نالو ڪنهن به شيِء ،جاِء ،جاننور
يا انسان جو ٿي سگهي ٿو)
ساڳئي طريقي سان تصويرون ڏيکاريندي ،سرگرمي ڪرايو .ڪنوشنش ڪنرينو تنه وڌ ۾ وڌ شناگنردن کني
موقعو ملي سگهي.
َ
ساڳئي طريقي سان ’چ‘ جي مختلف شڪلين جو الڳاپو ۽ ’او ،او۽ چ‘ جي آوازن سان ٺنهننندڙ لنفنظنن جني
مشق ڪرايو.

سرگرمي نمبر  2اکرن جي راند
.1
.2
.3
.4

.5
.6

Playing with Sounds

8
منٽ

Playing with Letters

8
منٽ

’او َ -او  -چ‘بورڊ تي لکو ،انهيَء اکر ڏي اشارو ڪريو ۽ انهيَء جو آواز ٻڌايو ،جيئن/ :او/َ /او/ /چ/
شاگردن کي چئو ته هو توهان جي پٺيان ساڳيو آواز ورجائين.
شاگردن کي ٻڌايو ته هن شڪل کي’او َ -او  -چ ‘چئبو آهي.
ڪالس ۾ اکرن جي قطار ڏانهن اشارو ڪريو (اکرن ۽ آوازن جو چارٽ ٽنگيل هجي) ۽ شاگردن کي ٻنڌاينو
ته هر اکر جو پنهنجو آواز هوندو آهي .اهو آواز جنهن جي اڄ توهان مشق ڪئي آهيُ ،اهنو ’او َ -او  -چ‘
آهي .اکري قطار ۾ اکر ’او َ -او  -چ ‘ ڏي اشارو ڪريو.
شاگردن کي ٻڌايو ته جيئن جيئن اسان اڳتي وڌنداسين ،تيئن تيئن انهن اکرن جي آوازن کي سکنداسين.
بصري لفظ ) :(Sight Wordsهيَء ،آهي ،آهن ۾ ۽ ٿو کي استعمال ڪندي استاد شاگرد کان هينٺ ڏننل جنمنال
پڙهائيندو:

•

•

•

هيَء ___________________ آهي( .هيَء چاٻي آهي)

_______________________ ۾ پاڻي آهي( .حوض ۾ پاڻي آهي)
هي ___________________ آهن( .هي ڪوڪا آهن)
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•

_____________________ ڊوڙي ٿو ( .گھوڙو ڊوڙي ٿو)

• _____________________ چمڪي ٿو( .چنڊ چمڪي ٿو)
 .7هر ٻار کي الڳ الڳ اِهي جمال پڙهڻ الِء چئو .ان دوران تصويرن وارن مختلف فنلنينش ڪنارڊن کني رکنو.
ٻارن کي همٿائيندا رهو ته شاباس! واهه واهه! توهان هينئر ته اِهي جمال پڙهيا آهن.
 .8ٻارن کي چئو ،ڳڻي ٻڌايو ته هن جملي ’هيَء چاٻي آهي‘ ۾ ڪيترا لفظ آهن ۽ هر لفظ تي آڱر رکي ٻڌايو.

سرگرمي نمبر  3اچو ته تيزيَء سان پڙهون

Let’s Read faster

5
منٽ

’ .1او َ -او  -چ ‘جا فليش ڪارڊ ڏيکاريو ۽ انهن سان گڏ آواز /او/َ /ا/ /چ /جي مشق ڪرايو .وقت مطابق سڀننني
ٻارن کان الڳ الڳ ۽ وڌ ۾ وڌ مشق ڪرايو.
’ .2او َ -او ۽ اکر چ ‘وارن ۽ ٻين آوازن جي فليش ڪارڊن کي مالئي ڇڏيو .پوِء شاگردن کي چئو تنه ’او َ -او -
چ ‘جي آواز وارين تصويرن کي ڳوليو .هڪڙي ننڍڙي گروپ جي سرگرميَء الِء توهان کي اوترن ئي فنلنينش
ڪارڊن جي سيٽن جي ضرورت پوندي ،جيترا شاگردن جا گنروپ هنونندا .اننهنيَء بندران تصنوينرن جنا ڪنارڊ
ڏيکاريندي به سڄي ڪالس کي اها سرگرمي ڪرائي سگهو ٿاُ .انهن کنان پنڇنو تنه اهنڙينن تصنوينرن جنا نناال
ٻڌايو ،جن ۾’ او َ -او ۽ اکر چ ‘جو آواز هجي .جڏهن اهڙو آواز ُٻڌن ته پنهنجو هٿ مٿي کڻن.
’ .3او َ -او ۽ اکر چ ‘ کي وڏي واڪي چٽو ڪري پڙهو ۽ ٻارن کان به پڙهايو.

.1
.2
.3
.4

.5

.6
.7

سرگرمي نمبر  4اچو ته گڏجي پڙهون

Let’s Read Together

10
منٽ

درجيوار ڪتاب ) :(Levelled Readerشاگردن کي ٻڌايو ته اڄ اهي پنهنجي پنهنجي گروپ ۾ ڪتاب پڙهندا جنهن
جو نالو آهي ’ڪير ڇا ڪندو‘ آھي ،انهن کي اهو به ٻڌايو ته هو ڏنل تصويرن ذريعي اهو ڪتاب پڙهندا.
شاگردن جا گروپ ٺاهيو ۽ هڪ هڪ ڪتاب سڀني گروپن ۾ ورهايو.
شاگردن آڏو هڪ دفعو مثالي پڙهڻي ڪري ڏيکاريو.
پوِء شاگردن کي ڪتاب ڏيکاريندي ٽائٽل ڪور /سرورق تي ڇپيل ڪتاب جو نالو پڙهو ۽ شاگردن کي چئو
ته ورجائين .اهڙيَء طرح شاگرد هر صفحو پڙهندا ۽ ورجائيندا .اهو خيال رکو ته شاگرد پنو صحيح انداز ۾
اٿالئين ٿا.
هاڻي انهن کي چئو ته پنهنجي پنهنجي گروپ ۾ ڪتاب پڙهن ۽ پڙهڻ مهل ان لفظ تي آڱر رکن ۽ جنڏهنن
هڪڙو ساٿي پڙهي ته ٻيا ان کي غور سان ٻڌن.
شاگردن کي وڌ ۾ وڌ اهو ڪتاب پڙهايو ۽ شاگردن جي چوڌاري چڪر لڳائي اها تسلي ڪريو ته هو ان لفظ
تي آڱر رکي رهيا آهن جيڪو پڙهي به رهيا آهن.
ڪتاب جي آخري صفحي تي لکيل ڳالهه باقي صفحن کان ڪيئن مختلف آهي؟
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وڏي واڪي پڙهڻ جي رٿابندي
)(Read-Aloud Planner

203

وڏي واڪي پڙهڻ جي رٿابندي
) (Read-Aloud Planner

’ َٿڪل رڪشا ‘
ڪالس پهريون

مصنف:

ادل سومرو

تصويرون:

عارف حسين ترڪ

صنف(Genre) :

نثري آکاڻي

وقت:

 8کان  01منٽ

وڏي واڪي پڙهڻ

ڇاپي تصور(Print Concept) :
هن آکاڻي کي ٻڌڻ کان پوِء شاگرد ُسڃاڻي سگهندا ته:
 شاگردن کي ٻڌايو ته هر ڪتاب جو هڪڙو نالو ٿيندو آهي.
 ڪتاب جو نالو سرورق مٿان ۽ آکاڻيَء جو نالو آکاڻيَء جيي ميٿيان لي يييل
هوندو آهي .بورڊ تي ليڪ ڏئي ُان مٿان عنوان ل و.
 ڪتاب جو سرورق اسان کي ڪتاب جي مواد جي باري ۾ ڄاڻ ڏيندو آهي.
 جيڪي ڪتاب ل يا ويندا آهن انهن جا مصنف ۽ مصور به هوندا آهن.
 شاگردن کي ٻڌايو ته سنڌي ڪتاب سڌو جهلبو آهي ،اسان ،سينيڌي ڪيتياب
ساڄي پاسي کان پڙهڻ شروع ڪندا آهيون ۽ کاٻيي پياسيي ويينيدا آهيييون.
هڪ ِسٽ پڙهڻ کان پوِء ٻيون ِسٽون به ساڄيي کيان کياٻيي پياسيي پيڙهينيدا
آهيون( .نوٽ :هر سٽ تي آڱر کي ساڄي کان کاٻي پاسي ڦيريندي شاگردن
کي ٻڌايو).
ُ
 ڪتاب جا پنا کاٻي کان ساڄي پاسي اٿالئيندا آهيون.
 ڪتاب ۾ ل يل آکاڻي ۽ ڄاڻ جو اسان جي زندگي سان الڳاپو آهي.
زبان جي مهارت(Oral Language) :
• نون لفظن کي درست ُاچار ۽ لهجي سان ورجائيندا.
• آکاڻي کي پنهنجن لفظن ۾ بيان ڪندا.
• آکاڻيَء ۾ ڏنل ڄاڻ بابت سوالن جا جواب ڏيندا.

) Read aloud
(focus

وڏي واڪي پڙهڻ کان پهرين:
 .1شاگردن کي ڪتاب جو تعارف ڪرايو.
 .2بورڊ تي ڪتاب جو نالو /عنوان ل و ۽ واري واري سان هر ليفيه هييي يان
آڱر رکي چٽن لفظن ۾ ڪتاب جو نالو پڙهو.
 .3شاگردن کي ڪتاب جو سر َورق ڏي اريندي ڪتاب جو نالو ٻيهر پڙهو.
 .4شاگردن کي چئو ته ُاهيي تيوهيان جيي پي يييان ڪيتياب جيو نياليو /عينيوان
ورجائين ۽ هر لفه کي پڙهندي پنهنجي هڪ آڱر مٿي کڻن.
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 .5پاڻ آڱرين تي ڳڻيندي نالي /عنوان ۾ شامل لفظن جو تعداد ٻڌايو.
 .6شاگردن کي اشارو ڪندي ٻڌايو ته جهڙيَء طرح اسان جا ناال ٿين ٿا ،اهڙيَء
طرح ڪتاب جو به نالو ٿيندو آهي ،جيڪو ُهن جي َسرورق /ٽائيٽل ڪور
يعني پهرئين صفحي تي وڏن لفظن ۾ ل يل هوندو آهي.
وڏي واڪي پڙهڻ:
 .7وڏي واڪي پڙهڻ دوران جذبي ۽ مناسب تاثرن جو اظهار ڪريو .ضرورت
هجي ته شاگردن کي سمجهڻ ۾مدد ڪريو يا آسان لفظن ۾ اهو جملو
ورجايو.
وڏي آواز ۾ سوچڻ(Think aloud) :
 .8آکاڻي دوران مقرر ڪيل وقفي ۾ شاگردن کان هيٺ ڏنل سوال ڪريو يا
پنهنجي سوچ کي () Think aloudوڏي آواز ۾ جملي جي صورت ۾ ظاهر
ڪريو’ .دونهين کان بچڻ ڇو ضروري آهي ،ان سان ڪهڙا نقصان ٿين ٿا؟‘

لفظن جو ذخيرو

)(Vocabulary

 .9لفه ’گدالڻ ۽ ڇوٽڪارو‘ جو مطلب شاگردن کان ُپڇو .پوِء استاد آکاڻي جي
جملي کي ورجائيندي انهن لفظن ۽ ٻين نون لفظن جو مطلب سمجھائي.
 .10آکاڻي ۾ ڏنل ڪي به جمال وڏي آواز سان پڙهي شاگردن کي ٻڌايو.
 .11تنهن کان پوِء وڏي آواز ۽ تاثر سان ُاهي ئي جمال ٻيهر ورجائي شاگردن
کي ٻڌايو.
وڏي واڪي پڙهڻ کان پوِء:
 .12آکاڻي ختم ڪرڻ کان پوِء شاگردن کان ُپڇو ته:
• ڪتاب /آکاڻي ’ٿڪل رڪشا‘ ڇا جي باري ۾ آهي؟
 .13شاگردن کي پنهنجي خيالن جو اظهار ڪرڻ جو موقعو ڏيو ۽ ُپڇو ته توهان
ائين ڇو سوچيندا آهيو؟ وڌ ۾ وڌ شاگردن کان جواب وٺو.
 .14شاگردن کان ُپڇو ته:
• ذاڪر جي حالت کي ڏسندي پاڙي وارن سندس ڪهڙي مدد ڪئي؟ شاگردن
کان جواب وٺو.
اضافي سوال (نوٽ؛ هنن سوالن پڇڻ جو مقصد ٻارن جي س يا جي جانچ ڪرڻ نه
بلڪه انهن جي سوچڻ ۽ ڳالهائڻ جي صالحيتن ۾ واڌارو ڪرڻ آهي.
 .1ٻارن کي ڪو به موضوع ڏيو مثال طور؛ درياهه جو ُ
سير يا چنڊ جو سفر ۽ چئو
ته هو هڪ آکاڻي پڙهي ٻڌائين.
 .2ٻارن کان پڇو ته هو هن آکاڻيَء کي ڪنهن ٻئي طريقي سان ختم ڪرڻ
چاهيندا؟
 .3ٻارن کي چئو ته هو هن آکاڻيَء مان اڄ جي سبق واري آوازن جا لفه ڳولهين.
 .4ٻارن کان پڇو ته انهيَء آکاڻيَء ۾ ڪهڙي شيِء يا ڳالهه انهن کي نئين لڳي؟
 .5ٻارن کان اهو پڇو ته آکاڻيَء جا ڪهڙا ڪهڙا ڪردار اهم هئا؟
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وڏي واڪي پڙهڻ جي رٿابندي
) (Read-Aloud Planner

’ ڪانَء جا ِمٽ مائٽ ‘
ڪالس پهريون

مصنف:

نور احمد ميمڻ

تصويرون:

انيس الرحمان ميمڻ

صنف(Genre) :

نثري آکاڻي

وقت:

 8کان  01منٽ

وڏي واڪي پڙهڻ

ڇاپي تصور(Print Concept) :
هن آکاڻي کي ٻڌڻ کان پوِء شاگرد ُسڃاڻي سگهندا ته:
 شاگردن کي ٻڌايو ته هر ڪتاب جو هڪڙو نالو ٿيندو آهي.
 ڪتاب جو نالو سرورق مٿان ۽ آکاڻيَء جو نالو آکاڻيَء جيي ميٿيان لي يييل
هوندو آهي .بورڊ تي ليڪ ڏئي ُان مٿان عنوان ل و.
 ڪتاب جو سرورق اسان کي ڪتاب جي مواد جي باري ۾ ڄاڻ ڏيندو آهي.
 جيڪي ڪتاب ل يا ويندا آهن انهن جا مصنف ۽ مصور به هوندا آهن.
 شاگردن کي ٻڌايو ته سنڌي ڪتاب سڌو جهلبو آهي ،اسان ،سينيڌي ڪيتياب
ساڄي پاسي کان پڙهڻ شروع ڪندا آهيون ۽ کاٻيي پياسيي ويينيدا آهيييون.
هڪ ِسٽ پڙهڻ کان پوِء ٻيون ِسٽون به ساڄيي کيان کياٻيي پياسيي پيڙهينيدا
آهيون( .نوٽ :هر سٽ تي آڱر کي ساڄي کان کاٻي پاسي ڦيريندي شاگردن
کي ٻڌايو).
 ڪتاب جا پنا کاٻي کان ساڄي پاسي ُاٿالئيندا آهيون.
 ڪتاب ۾ ل يل آکاڻي ۽ ڄاڻ جو اسان جي زندگي سان الڳاپو آهي.
زبان جي مهارت(Oral Language) :
• نون لفظن کي درست ُاچار ۽ لهجي سان ورجائيندا.
• آکاڻي کي پنهنجن لفظن ۾ بيان ڪندا.
• آکاڻيَء ۾ ڏنل ڄاڻ بابت سوالن جا جواب ڏيندا.

) Read aloud
(focus

وڏي واڪي پڙهڻ کان پهرين:
 .1شاگردن کي ڪتاب جو تعارف ڪرايو.
 .2بورڊ تي ڪتاب جو نالو /عنوان ل و ۽ واري واري سان هر ليفيه هييي يان
آڱر رکي چٽن لفظن ۾ ڪتاب جو نالو پڙهو.
 .3شاگردن کي ڪتاب جو سر َورق ڏي اريندي ڪتاب جو نالو ٻيهر پڙهو.
 .4شاگردن کي چئو ته ُاهيي تيوهيان جيي پي يييان ڪيتياب جيو نياليو /عينيوان
ورجائين ۽ هر لفه کي پڙهندي پنهنجي هڪ آڱر مٿي کڻن.
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 .5پاڻ آڱرين تي ڳڻيندي نالي /عنوان ۾ شامل لفظن جو تعداد ٻڌايو.
 .6شاگردن کي اشارو ڪندي ٻڌايو ته جهڙيَء طرح اسان جا ناال ٿين ٿا ،اهيڙيَء
طرح ڪتاب جو به نالو ٿيندو آهي ،جيڪو ُهن جي َسرورق /ٽائيييٽيل ڪيور
يعني پهرئين صفحي تي وڏن لفظن ۾ ل يل هوندو آهي.
وڏي واڪي پڙهڻ:
 .7وڏي واڪي پڙهڻ دوران جذبي ۽ مناسب تاثرن جو اظهار ڪريو .ضيرورت
هجي ته شاگردن کي سمجهڻ ۾مدد ڪريو ييا آسيان ليفيظين ۾ اهيو جيميليو
ورجايو.
وڏي آواز ۾ سوچڻ(Think aloud) :
 .8آکاڻي دوران مقرر ڪيل وقفي ۾ شاگردن کان هيٺ ڏنل سوال ڪيرييو ييا
پنهنجي سوچ کي () Think aloudوڏي آواز ۾ جملي جيي صيورت ۾ ظياهير
ڪريو’ .صبح جو سوير ڇو اٿڻ گهرجي ،ان جا ڪهڙا فائدا آهن؟‘

لفظن جو ذخيرو

)(Vocabulary

 .9لفه ’خوشامد‘ جو مطلب شاگردن کان ُپڇو .پوِء استاد آکاڻي جي جملي کي
ورجائيندي ان لفه ۽ ٻين نون لفظن جو مطلب سمجھائي.
 .10آکاڻي ۾ ڏنل ڪي به جمال وڏي آواز سان پڙهي شاگردن کي ٻڌايو.
 .11تنهن کان پوِء وڏي آواز ۽ تاثر سان ُاهي ئي جمال ٻيهير ورجيائيي شياگيردن
کي ٻڌايو.
وڏي واڪي پڙهڻ کان پوِء:
 .12آکاڻي ختم ڪرڻ کان پوِء شاگردن کان ُپڇو ته:
• ڪتاب /آکاڻي ’ڪانَء جا مِٽ َمائٽ‘ ڇا جي باري ۾ آهي؟
 .13شاگردن کي پنهنجي خيالن جو اظهار ڪرڻ جو موقعو ڏيو ۽ ُپڇو ته توهان
ائين ڇو سوچيندا آهيو؟ وڌ ۾ وڌ شاگردن کان جواب وٺو.
 .14شاگردن کان ُپڇو ته:
• ڪانُء ڇو بيحد اداس ٿيو؟ شاگردن کان جواب وٺو.
اضافي سوال (نوٽ؛ هنن سوالن پڇڻ جو مقصد ٻارن جي س يا جي جانچ ڪرڻ نه
بلڪه انهن جي سوچڻ ۽ ڳالهائڻ جي صالحيتن ۾ واڌارو ڪرڻ آهي.
 .1ٻارن کي ڪو به موضوع ڏيو مثال طور؛ درياهه جو ُ
سير يا چنڊ جو سفر ۽ چئو
ته هو هڪ آکاڻي پڙهي ٻڌائين.
 .2ٻارن کان پڇو ته هو هن آکاڻيَء کي ڪنهن ٻئي طريقي سان ختم ڪرڻ
چاهيندا؟
 .3ٻارن کي چئو ته هو هن آکاڻيَء مان اڄ جي سبق واري آوازن جا لفه ڳولهين.
 .4ٻارن کان پڇو ته انهيَء آکاڻيَء ۾ ڪهڙي شيِء يا ڳالهه انهن کي نئين لڳي؟
 .5ٻارن کان اهو پڇو ته آکاڻيَء جا ڪهڙا ڪهڙا ڪردار اهم هئا؟
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وڏي واڪي پڙهڻ جي رٿابندي
) (Read-Aloud Planner

’ وتايو فقير ۽ خيرات جي ماني ‘
ڪالس پهريون

مصنف:

نور احمد ميمڻ

تصويرون:

ڪپتان ابڙو

صنف(Genre) :

نثري آکاڻي

وقت:

 8کان  01منٽ

وڏي واڪي پڙهڻ

ڇاپي تصور(Print Concept) :
هن آکاڻي کي ٻڌڻ کان پوِء شاگرد ُسڃاڻي سگهندا ته:
 شاگردن کي ٻڌايو ته هر ڪتاب جو هڪڙو نالو ٿيندو آهي.
 ڪتاب جو نالو سرورق مٿان ۽ آکاڻيَء جو نالو آکاڻيَء جيي ميٿيان لي يييل
هوندو آهي .بورڊ تي ليڪ ڏئي ُان مٿان عنوان ل و.
 ڪتاب جو سرورق اسان کي ڪتاب جي مواد جي باري ۾ ڄاڻ ڏيندو آهي.
 جيڪي ڪتاب ل يا ويندا آهن انهن جا مصنف ۽ مصور به هوندا آهن.
 شاگردن کي ٻڌايو ته سنڌي ڪتاب سڌو جهلبو آهي ،اسان ،سينيڌي ڪيتياب
ساڄي پاسي کان پڙهڻ شروع ڪندا آهيون ۽ کاٻيي پياسيي ويينيدا آهيييون.
هڪ ِسٽ پڙهڻ کان پوِء ٻيون ِسٽون به ساڄيي کيان کياٻيي پياسيي پيڙهينيدا
آهيون( .نوٽ :هر سٽ تي آڱر کي ساڄي کان کاٻي پاسي ڦيريندي شاگردن
کي ٻڌايو).
 ڪتاب جا پنا کاٻي کان ساڄي پاسي ُاٿالئيندا آهيون.
 ڪتاب ۾ ل يل آکاڻي ۽ ڄاڻ جو اسان جي زندگي سان الڳاپو آهي.
زبان جي مهارت(Oral Language) :
• نون لفظن کي درست ُاچار ۽ لهجي سان ورجائيندا.
• آکاڻي کي پنهنجن لفظن ۾ بيان ڪندا.
• آکاڻيَء ۾ ڏنل ڄاڻ بابت سوالن جا جواب ڏيندا.

) Read aloud
(focus

وڏي واڪي پڙهڻ کان پهرين:
 .1شاگردن کي ڪتاب جو تعارف ڪرايو.
 .2بورڊ تي ڪتاب جو نالو /عنوان ل و ۽ واري واري سان هر ليفيه هييي يان
آڱر رکي چٽن لفظن ۾ ڪتاب جو نالو پڙهو.
 .3شاگردن کي ڪتاب جو سر َورق ڏي اريندي ڪتاب جو نالو ٻيهر پڙهو.
 .4شاگردن کي چئو ته ُاهيي تيوهيان جيي پي يييان ڪيتياب جيو نياليو /عينيوان
ورجائين ۽ هر لفه کي پڙهندي پنهنجي هڪ آڱر مٿي کڻن.
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 .5پاڻ آڱرين تي ڳڻيندي نالي /عنوان ۾ شامل لفظن جو تعداد ٻڌايو.
 .6شاگردن کي اشارو ڪندي ٻڌايو ته جهڙيَء طرح اسان جا ناال ٿين ٿا ،اهيڙيَء
طرح ڪتاب جو به نالو ٿيندو آهي ،جيڪو ُهن جي َسرورق /ٽائيييٽيل ڪيور
يعني پهرئين صفحي تي وڏن لفظن ۾ ل يل هوندو آهي.
وڏي واڪي پڙهڻ:
 .7وڏي واڪي پڙهڻ دوران جذبي ۽ مناسب تاثرن جو اظهار ڪريو .ضيرورت
هجي ته شاگردن کي سمجهڻ ۾مدد ڪريو ييا آسيان ليفيظين ۾ اهيو جيميليو
ورجايو.
وڏي آواز ۾ سوچڻ(Think aloud) :
 .8آکاڻي دوران مقرر ڪيل وقفي ۾ شاگردن کان هيٺ ڏنل سوال ڪيرييو ييا
پنهنجي سوچ کي () Think aloudوڏي آواز ۾ جملي جيي صيورت ۾ ظياهير
ڪريو’ .سادا ڪپڙا پهريل ماڻهن کي ڪيئن کيڪارڻ گهرجي؟‘

لفظن جو ذخيرو

)(Vocabulary

 .9لفه ’کيڪاريو‘ جو مطلب شاگردن کان ُپڇو .پوِء استاد آکاڻي جيي جيميليي
کي ورجائيندي ان لفه ۽ ٻين نون لفظن جو مطلب سمجھائي.
 .10آکاڻي ۾ ڏنل ڪي به جمال وڏي آواز سان پڙهي شاگردن کي ٻڌايو.
 .11تنهن کان پوِء وڏي آواز ۽ تاثر سان ُاهي ئي جمال ٻيهير ورجيائيي شياگيردن
کي ٻڌايو.
وڏي واڪي پڙهڻ کان پوِء:
 .12آکاڻي ختم ڪرڻ کان پوِء شاگردن کان ُپڇو ته:
• ڇا توهان به سادا ڪپڙا پهرڻ پسند ڪندا آهيو؟
 .13شاگردن کي پنهنجي خيالن جو اظهار ڪرڻ جو موقعو ڏيو ۽ ُپڇو ته توهان
ائين ڇو سوچيندا آهيو؟ وڌ ۾ وڌ شاگردن کان جواب وٺو.
 .14شاگردن کان ُپڇو ته:
• توهان مان ڪير ڪير سادا ڪپڙا پهريل مياڻيهين کيي پسينيد ڪينيدو آهيي؟
شاگردن کان جواب وٺو.
اضافي سوال (نوٽ؛ هنن سوالن پڇڻ جو مقصد ٻارن جي س يا جي جانچ ڪرڻ نه
بلڪه انهن جي سوچڻ ۽ ڳالهائڻ جي صالحيتن ۾ واڌارو ڪرڻ آهي.
 .1ٻارن کي ڪو به موضوع ڏيو مثال طور؛ درياهه جو ُ
سير يا چنڊ جو سفر ۽ چئو
ته هو هڪ آکاڻي پڙهي ٻڌائين.
 .2ٻارن کان پڇو ته هو هن آکاڻيَء کي ڪنهن ٻئي طريقي سان ختم ڪرڻ
چاهيندا؟
 .3ٻارن کي چئو ته هو هن آکاڻيَء مان اڄ جي سبق واري آوازن جا لفه ڳولهين.
 .4ٻارن کان پڇو ته انهيَء آکاڻيَء ۾ ڪهڙي شيِء يا ڳالهه انهن کي نئين لڳي؟
 .5ٻارن کان اهو پڇو ته آکاڻيَء جا ڪهڙا ڪهڙا ڪردار اهم هئا؟
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وڏي واڪي پڙهڻ جي رٿابندي
) (Read-Aloud Planner

’ ڪير ٽپيو ‘
ڪالس پهريون

مصنف:

امرا عالم

تصويرون:

مهرين زبيري

صنف(Genre) :

نثري آکاڻي

وقت:

 8کان  01منٽ

وڏي واڪي پڙهڻ

ڇاپي تصور(Print Concept) :
هن آکاڻي کي ٻڌڻ کان پوِء شاگرد ُسڃاڻي سگهندا ته:
 شاگردن کي ٻڌايو ته هر ڪتاب جو هڪڙو نالو ٿيندو آهي.
 ڪتاب جو نالو سرورق مٿان ۽ آکاڻيَء جو نالو آکاڻيَء جيي ميٿيان لي يييل
هوندو آهي .بورڊ تي ليڪ ڏئي ُان مٿان عنوان ل و.
 ڪتاب جو سرورق اسان کي ڪتاب جي مواد جي باري ۾ ڄاڻ ڏيندو آهي.
 جيڪي ڪتاب ل يا ويندا آهن انهن جا مصنف ۽ مصور به هوندا آهن.
 شاگردن کي ٻڌايو ته سنڌي ڪتاب سڌو جهلبو آهي ،اسان ،سينيڌي ڪيتياب
ساڄي پاسي کان پڙهڻ شروع ڪندا آهيون ۽ کاٻيي پياسيي ويينيدا آهيييون.
هڪ ِسٽ پڙهڻ کان پوِء ٻيون ِسٽون به ساڄيي کيان کياٻيي پياسيي پيڙهينيدا
آهيون( .نوٽ :هر سٽ تي آڱر کي ساڄي کان کاٻي پاسي ڦيريندي شاگردن
کي ٻڌايو).
ُ
 ڪتاب جا پنا کاٻي کان ساڄي پاسي اٿالئيندا آهيون.
 ڪتاب ۾ ل يل آکاڻي ۽ ڄاڻ جو اسان جي زندگي سان الڳاپو آهي.
زبان جي مهارت(Oral Language) :
• نون لفظن کي درست ُاچار ۽ لهجي سان ورجائيندا.
• آکاڻي کي پنهنجن لفظن ۾ بيان ڪندا.
• آکاڻيَء ۾ ڏنل ڄاڻ بابت سوالن جا جواب ڏيندا.

) Read aloud
(focus

وڏي واڪي پڙهڻ کان پهرين:
 .1شاگردن کي ڪتاب جو تعارف ڪرايو.
 .2بورڊ تي ڪتاب جو نالو /عنوان ل و ۽ واري واري سان هر ليفيه هييي يان
آڱر رکي چٽن لفظن ۾ ڪتاب جو نالو پڙهو.
 .3شاگردن کي ڪتاب جو سر َورق ڏي اريندي ڪتاب جو نالو ٻيهر پڙهو.
 .4شاگردن کي چئو ته ُاهيي تيوهيان جيي پي يييان ڪيتياب جيو نياليو /عينيوان
ورجائين ۽ هر لفه کي پڙهندي پنهنجي هڪ آڱر مٿي کڻن.
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 .5پاڻ آڱرين تي ڳڻيندي نالي /عنوان ۾ شامل لفظن جو تعداد ٻڌايو.
 .6شاگردن کي اشارو ڪندي ٻڌايو ته جهڙيَء طرح اسان جا ناال ٿين ٿا ،اهيڙيَء
طرح ڪتاب جو به نالو ٿيندو آهي ،جيڪو ُهن جي َسرورق /ٽائيييٽيل ڪيور
يعني پهرئين صفحي تي وڏن لفظن ۾ ل يل هوندو آهي.
وڏي واڪي پڙهڻ:
 .7وڏي واڪي پڙهڻ دوران جذبي ۽ مناسب تاثرن جو اظهار ڪريو .ضيرورت
هجي ته شاگردن کي سمجهڻ ۾مدد ڪريو ييا آسيان ليفيظين ۾ اهيو جيميليو
ورجايو.
وڏي آواز ۾ سوچڻ(Think aloud) :
 .8آکاڻي دوران مقرر ڪيل وقفي ۾ شاگردن کان هيٺ ڏنل سوال ڪيرييو ييا
پنهنجي سوچ کي () Think aloudوڏي آواز ۾ جملي جيي صيورت ۾ ظياهير
ڪريو’ .ڪهڙو جانور رات جو جاڳندو آهي؟‘

لفظن جو ذخيرو

)(Vocabulary

 .9لفه ’رڙهندو‘ جو مطلب شاگردن کان ُپڇو .پوِء استاد آکاڻي جي جملي کي
ورجائيندي ان لفه ۽ ٻين نون لفظن جو مطلب سمجھائي.
 .10آکاڻي ۾ ڏنل ڪي به جمال وڏي آواز سان پڙهي شاگردن کي ٻڌايو.
 .11تنهن کان پوِء وڏي آواز ۽ تاثر سان ُاهي ئي جمال ٻيهير ورجيائيي شياگيردن
کي ٻڌايو.
وڏي واڪي پڙهڻ کان پوِء:
 .12آکاڻي ختم ڪرڻ کان پوِء شاگردن کان ُپڇو ته:
• ڪتاب  /آکاڻي ’ڪير ٽپيو‘ ڇا جي باري ۾ آهي؟
 .13شاگردن کي پنهنجي خيالن جو اظهار ڪرڻ جو موقعو ڏيو ۽ ُپڇو ته توهان
ائين ڇو سوچيندا آهيو؟ وڌ ۾ وڌ شاگردن کان جواب وٺو.
 .14شاگردن کان ُپڇو ته:
• گينڊو ُاڏامندو آهي يا نه ۽ ڇا کائيندو آهي؟ شاگردن کان جواب وٺو.
اضافي سوال (نوٽ؛ هنن سوالن پڇڻ جو مقصد ٻارن جي س يا جي جانچ ڪرڻ نه
بلڪه انهن جي سوچڻ ۽ ڳالهائڻ جي صالحيتن ۾ واڌارو ڪرڻ آهي.
 .1ٻارن کي ڪو به موضوع ڏيو مثال طور؛ درياهه جو ُ
سير يا چنڊ جو سفر ۽ چئو
ته هو هڪ آکاڻي پڙهي ٻڌائين.
 .2ٻارن کان پڇو ته هو هن آکاڻيَء کي ڪنهن ٻئي طريقي سان ختم ڪرڻ
چاهيندا؟
 .3ٻارن کي چئو ته هو هن آکاڻيَء مان اڄ جي سبق واري آوازن جا لفه ڳولهين.
 .4ٻارن کان پڇو ته انهيَء آکاڻيَء ۾ ڪهڙي شيِء يا ڳالهه انهن کي نئين لڳي؟
 .5ٻارن کان اهو پڇو ته آکاڻيَء جا ڪهڙا ڪهڙا ڪردار اهم هئا؟
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وڏي واڪي پڙهڻ جي رٿابندي
) (Read-Aloud Planner

’ ڄار ۽ ڄاهو ‘
ڪالس پهريون

مصنف:

علي راز شر

تصويرون:

عارف حسين ترڪ

صنف(Genre) :

نثري آکاڻي

وقت:

 8کان  01منٽ

وڏي واڪي پڙهڻ

ڇاپي تصور(Print Concept) :
هن آکاڻي کي ٻڌڻ کان پوِء شاگرد ُسڃاڻي سگهندا ته:
 شاگردن کي ٻڌايو ته هر ڪتاب جو هڪڙو نالو ٿيندو آهي.
 ڪتاب جو نالو سرورق مٿان ۽ آکاڻيَء جو نالو آکاڻيَء جيي ميٿيان لي يييل
هوندو آهي .بورڊ تي ليڪ ڏئي ُان مٿان عنوان ل و.
 ڪتاب جو سرورق اسان کي ڪتاب جي مواد جي باري ۾ ڄاڻ ڏيندو آهي.
 جيڪي ڪتاب ل يا ويندا آهن انهن جا مصنف ۽ مصور به هوندا آهن.
 شاگردن کي ٻڌايو ته سنڌي ڪتاب سڌو جهلبو آهي ،اسان ،سينيڌي ڪيتياب
ساڄي پاسي کان پڙهڻ شروع ڪندا آهيون ۽ کاٻيي پياسيي ويينيدا آهيييون.
هڪ ِسٽ پڙهڻ کان پوِء ٻيون ِسٽون به ساڄيي کيان کياٻيي پياسيي پيڙهينيدا
آهيون( .نوٽ :هر سٽ تي آڱر کي ساڄي کان کاٻي پاسي ڦيريندي شاگردن
کي ٻڌايو).
 ڪتاب جا پنا کاٻي کان ساڄي پاسي ُاٿالئيندا آهيون.
 ڪتاب ۾ ل يل آکاڻي ۽ ڄاڻ جو اسان جي زندگي سان الڳاپو آهي.
زبان جي مهارت(Oral Language) :
• نون لفظن کي درست ُاچار ۽ لهجي سان ورجائيندا.
• آکاڻي کي پنهنجن لفظن ۾ بيان ڪندا.
• آکاڻيَء ۾ ڏنل ڄاڻ بابت سوالن جا جواب ڏيندا.

) Read aloud
(focus

وڏي واڪي پڙهڻ کان پهرين:
 .1شاگردن کي ڪتاب جو تعارف ڪرايو.
 .2بورڊ تي ڪتاب جو نالو /عنوان ل و ۽ واري واري سان هر ليفيه هييي يان
آڱر رکي چٽن لفظن ۾ ڪتاب جو نالو پڙهو.
 .3شاگردن کي ڪتاب جو سر َورق ڏي اريندي ڪتاب جو نالو ٻيهر پڙهو.
 .4شاگردن کي چئو ته ُاهيي تيوهيان جيي پي يييان ڪيتياب جيو نياليو /عينيوان
ورجائين ۽ هر لفه کي پڙهندي پنهنجي هڪ آڱر مٿي کڻن.
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 .5پاڻ آڱرين تي ڳڻيندي نالي /عنوان ۾ شامل لفظن جو تعداد ٻڌايو.
 .6شاگردن کي اشارو ڪندي ٻڌايو ته جهڙيَء طرح اسان جا ناال ٿين ٿا ،اهيڙيَء
طرح ڪتاب جو به نالو ٿيندو آهي ،جيڪو ُهن جي َسرورق /ٽائيييٽيل ڪيور
يعني پهرئين صفحي تي وڏن لفظن ۾ ل يل هوندو آهي.
وڏي واڪي پڙهڻ:
 .7وڏي واڪي پڙهڻ دوران جذبي ۽ مناسب تاثرن جو اظهار ڪريو .ضيرورت
هجي ته شاگردن کي سمجهڻ ۾مدد ڪريو ييا آسيان ليفيظين ۾ اهيو جيميليو
ورجايو.
وڏي آواز ۾ سوچڻ(Think aloud) :
 .8آکاڻي دوران مقرر ڪيل وقفي ۾ شاگردن کان هيٺ ڏنل سوال ڪيرييو ييا
پنهنجي سوچ کي () Think aloudوڏي آواز ۾ جملي جيي صيورت ۾ ظياهير
ڪريو’ .جبل مٿان ڇا ُاڀريو؟‘

لفظن جو ذخيرو

)(Vocabulary

 .9لفه ’ڪتري‘ جو مطلب شاگردن کان ُپڇو .پوِء استاد آکاڻي جي جملي کيي
ورجائيندي ان لفه ۽ ٻين نون لفظن جو مطلب سمجھائي.
 .10آکاڻي ۾ ڏنل ڪي به جمال وڏي آواز سان پڙهي شاگردن کي ٻڌايو.
 .11تنهن کان پوِء وڏي آواز ۽ تاثر سان ُاهي ئي جمال ٻيهير ورجيائيي شياگيردن
کي ٻڌايو.
وڏي واڪي پڙهڻ کان پوِء:
 .12آکاڻي ختم ڪرڻ کان پوِء شاگردن کان ُپڇو ته:
• ڪتاب /آکاڻي ’ڄار ۽ ڄاهو‘ ڇا جي باري ۾ آهي؟
 .13شاگردن کي پنهنجي خيالن جو اظهار ڪرڻ جو موقعو ڏيو ۽ ُپڇو ته توهان
ائين ڇو سوچيندا آهيو؟ وڌ ۾ وڌ شاگردن کان جواب وٺو.
 .14شاگردن کان ُپڇو ته:
• سڄڻ ڄار ڀرسان ڪنهن کي ڏٺو؟ شاگردن کان جواب وٺو.
اضافي سوال (نوٽ؛ هنن سوالن پڇڻ جو مقصد ٻارن جي س يا جي جانچ ڪرڻ نه
بلڪه انهن جي سوچڻ ۽ ڳالهائڻ جي صالحيتن ۾ واڌارو ڪرڻ آهي.
 .1ٻارن کي ڪو به موضوع ڏيو مثال طور؛ درياهه جو ُ
سير يا چنڊ جو سفر ۽ چئو
ته هو هڪ آکاڻي پڙهي ٻڌائين.
 .2ٻارن کان پڇو ته هو هن آکاڻيَء کي ڪنهن ٻئي طريقي سان ختم ڪرڻ
چاهيندا؟
 .3ٻارن کي چئو ته هو هن آکاڻيَء مان اڄ جي سبق واري آوازن جا لفه ڳولهين.
 .4ٻارن کان پڇو ته انهيَء آکاڻيَء ۾ ڪهڙي شيِء يا ڳالهه انهن کي نئين لڳي؟
 .5ٻارن کان اهو پڇو ته آکاڻيَء جا ڪهڙا ڪهڙا ڪردار اهم هئا؟
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وڏي واڪي پڙهڻ جي رٿابندي
) (Read-Aloud Planner

’ جهرڪي ۽ چنڊ ‘
ڪالس پهريون

مصنف:

ادل سومرو

تصويرون:

عارف حسين ترڪ

صنف(Genre) :

نثري آکاڻي

وقت:

 8کان  01منٽ

وڏي واڪي پڙهڻ

ڇاپي تصور(Print Concept) :
هن آکاڻي کي ٻڌڻ کان پوِء شاگرد ُسڃاڻي سگهندا ته:
 شاگردن کي ٻڌايو ته هر ڪتاب جو هڪڙو نالو ٿيندو آهي.
 ڪتاب جو نالو سرورق مٿان ۽ آکاڻيَء جو نالو آکاڻيَء جيي ميٿيان لي يييل
هوندو آهي .بورڊ تي ليڪ ڏئي ُان مٿان عنوان ل و.
 ڪتاب جو سرورق اسان کي ڪتاب جي مواد جي باري ۾ ڄاڻ ڏيندو آهي.
 جيڪي ڪتاب ل يا ويندا آهن انهن جا مصنف ۽ مصور به هوندا آهن.
 شاگردن کي ٻڌايو ته سنڌي ڪتاب سڌو جهلبو آهي ،اسان ،سينيڌي ڪيتياب
ساڄي پاسي کان پڙهڻ شروع ڪندا آهيون ۽ کاٻيي پياسيي ويينيدا آهيييون.
هڪ ِسٽ پڙهڻ کان پوِء ٻيون ِسٽون به ساڄيي کيان کياٻيي پياسيي پيڙهينيدا
آهيون( .نوٽ :هر سٽ تي آڱر کي ساڄي کان کاٻي پاسي ڦيريندي شاگردن
کي ٻڌايو).
 ڪتاب جا پنا کاٻي کان ساڄي پاسي ُاٿالئيندا آهيون.
 ڪتاب ۾ ل يل آکاڻي ۽ ڄاڻ جو اسان جي زندگي سان الڳاپو آهي.
زبان جي مهارت(Oral Language) :
• نون لفظن کي درست ُاچار ۽ لهجي سان ورجائيندا.
• آکاڻي کي پنهنجن لفظن ۾ بيان ڪندا.
• آکاڻيَء ۾ ڏنل ڄاڻ بابت سوالن جا جواب ڏيندا.

) Read aloud
(focus

وڏي واڪي پڙهڻ کان پهرين:
 .1شاگردن کي ڪتاب جو تعارف ڪرايو.
 .2بورڊ تي ڪتاب جو نالو /عنوان ل و ۽ واري واري سان هر ليفيه هييي يان
آڱر رکي چٽن لفظن ۾ ڪتاب جو نالو پڙهو.
 .3شاگردن کي ڪتاب جو سر َورق ڏي اريندي ڪتاب جو نالو ٻيهر پڙهو.
 .4شاگردن کي چئو ته ُاهيي تيوهيان جيي پي يييان ڪيتياب جيو نياليو /عينيوان
ورجائين ۽ هر لفه کي پڙهندي پنهنجي هڪ آڱر مٿي کڻن.
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 .5پاڻ آڱرين تي ڳڻيندي نالي /عنوان ۾ شامل لفظن جو تعداد ٻڌايو.
 .6شاگردن کي اشارو ڪندي ٻڌايو ته جهڙيَء طرح اسان جا ناال ٿين ٿا ،اهيڙيَء
طرح ڪتاب جو به نالو ٿيندو آهي ،جيڪو ُهن جي َسرورق /ٽائيييٽيل ڪيور
يعني پهرئين صفحي تي وڏن لفظن ۾ ل يل هوندو آهي.
وڏي واڪي پڙهڻ:
 .7وڏي واڪي پڙهڻ دوران جذبي ۽ مناسب تاثرن جو اظهار ڪريو .ضيرورت
هجي ته شاگردن کي سمجهڻ ۾مدد ڪريو ييا آسيان ليفيظين ۾ اهيو جيميليو
ورجايو.
وڏي آواز ۾ سوچڻ(Think aloud) :
 .8آکاڻي دوران مقرر ڪيل وقفي ۾ شاگردن کان هيٺ ڏنل سوال ڪيرييو ييا
پنهنجي سوچ کي () Think aloudوڏي آواز ۾ جملي جيي صيورت ۾ ظياهير
ڪريو’ .وڻ تي وي ل جهرڪيَء ڇا ڏٺو ۽ ڇا سوچيو؟‘

لفظن جو ذخيرو

)(Vocabulary

 .9لفه ’ ُر َڃ‘ جو مطلب شاگردن کان ُپڇو .پوِء استاد آکياڻيي جيي جيميليي کيي
ورجائيندي ان لفه ۽ ٻين نون لفظن جو مطلب سمجھائي.
 .10آکاڻي ۾ ڏنل ڪي به جمال وڏي آواز سان پڙهي شاگردن کي ٻڌايو.
 .11تنهن کان پوِء وڏي آواز ۽ تاثر سان ُاهي ئي جمال ٻيهير ورجيائيي شياگيردن
کي ٻڌايو.
وڏي واڪي پڙهڻ کان پوِء:
 .12آکاڻي ختم ڪرڻ کان پوِء شاگردن کان ُپڇو ته:
• ڪتاب /آکاڻي ’جهرڪي ۽ چنڊ‘ ڇا جي باري ۾ آهي؟
 .13شاگردن کي پنهنجي خيالن جو اظهار ڪرڻ جو موقعو ڏيو ۽ ُپڇو ته توهان
ائين ڇو سوچيندا آهيو؟ وڌ ۾ وڌ شاگردن کان جواب وٺو.
 .14شاگردن کان ُپڇو ته:
• جهرڪي ڪيڏانهن ُاڏامڻ لڳي ۽ جهرڪيَء کي چنڊ ڇا سمجهايو؟ شاگيردن
کان جواب وٺو.
اضافي سوال (نوٽ؛ هنن سوالن پڇڻ جو مقصد ٻارن جي س يا جي جانچ ڪرڻ نه
بلڪه انهن جي سوچڻ ۽ ڳالهائڻ جي صالحيتن ۾ واڌارو ڪرڻ آهي.
 .1ٻارن کي ڪو به موضوع ڏيو مثال طور؛ درياهه جو ُ
سير يا چنڊ جو سفر ۽ چئو
ته هو هڪ آکاڻي پڙهي ٻڌائين.
 .2ٻارن کان پڇو ته هو هن آکاڻيَء کي ڪنهن ٻئي طريقي سان ختم ڪرڻ
چاهيندا؟
 .3ٻارن کي چئو ته هو هن آکاڻيَء مان اڄ جي سبق واري آوازن جا لفه ڳولهين.
 .4ٻارن کان پڇو ته انهيَء آکاڻيَء ۾ ڪهڙي شيِء يا ڳالهه انهن کي نئين لڳي؟
 .5ٻارن کان اهو پڇو ته آکاڻيَء جا ڪهڙا ڪهڙا ڪردار اهم هئا؟
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وڏي واڪي پڙهڻ جي رٿابندي
) (Read-Aloud Planner

’ احسان جو بدلو ‘
ڪالس پهريون

مصنف:

نور احمد ميمڻ

تصويرون:

سلطان چانڊيو

صنف(Genre) :

نثري آکاڻي

وقت:

 8کان  01منٽ

وڏي واڪي پڙهڻ

ڇاپي تصور(Print Concept) :
هن آکاڻي کي ٻڌڻ کان پوِء شاگرد ُسڃاڻي سگهندا ته:
 شاگردن کي ٻڌايو ته هر ڪتاب جو هڪڙو نالو ٿيندو آهي.
 ڪتاب جو نالو سرورق مٿان ۽ آکاڻيَء جو نالو آکاڻيَء جيي ميٿيان لي يييل
هوندو آهي .بورڊ تي ليڪ ڏئي ُان مٿان عنوان ل و.
 ڪتاب جو سرورق اسان کي ڪتاب جي مواد جي باري ۾ ڄاڻ ڏيندو آهي.
 جيڪي ڪتاب ل يا ويندا آهن انهن جا مصنف ۽ مصور به هوندا آهن.
 شاگردن کي ٻڌايو ته سنڌي ڪتاب سڌو جهلبو آهي ،اسان ،سينيڌي ڪيتياب
ساڄي پاسي کان پڙهڻ شروع ڪندا آهيون ۽ کاٻيي پياسيي ويينيدا آهيييون.
هڪ ِسٽ پڙهڻ کان پوِء ٻيون ِسٽون به ساڄيي کيان کياٻيي پياسيي پيڙهينيدا
آهيون( .نوٽ :هر سٽ تي آڱر کي ساڄي کان کاٻي پاسي ڦيريندي شاگردن
کي ٻڌايو).
 ڪتاب جا پنا کاٻي کان ساڄي پاسي ُاٿالئيندا آهيون.
 ڪتاب ۾ ل يل آکاڻي ۽ ڄاڻ جو اسان جي زندگي سان الڳاپو آهي.
زبان جي مهارت(Oral Language) :
• نون لفظن کي درست ُاچار ۽ لهجي سان ورجائيندا.
• آکاڻي کي پنهنجن لفظن ۾ بيان ڪندا.
• آکاڻيَء ۾ ڏنل ڄاڻ بابت سوالن جا جواب ڏيندا.

) Read aloud
(focus

وڏي واڪي پڙهڻ کان پهرين:
 .1شاگردن کي ڪتاب جو تعارف ڪرايو.
 .2بورڊ تي ڪتاب جو نالو /عنوان ل و ۽ واري واري سان هر ليفيه هييي يان
آڱر رکي چٽن لفظن ۾ ڪتاب جو نالو پڙهو.
 .3شاگردن کي ڪتاب جو سر َورق ڏي اريندي ڪتاب جو نالو ٻيهر پڙهو.
 .4شاگردن کي چئو ته ُاهيي تيوهيان جيي پي يييان ڪيتياب جيو نياليو /عينيوان
ورجائين ۽ هر لفه کي پڙهندي پنهنجي هڪ آڱر مٿي کڻن.
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 .5پاڻ آڱرين تي ڳڻيندي نالي /عنوان ۾ شامل لفظن جو تعداد ٻڌايو.
 .6شاگردن کي اشارو ڪندي ٻڌايو ته جهڙيَء طرح اسان جا ناال ٿين ٿا ،اهيڙيَء
طرح ڪتاب جو به نالو ٿيندو آهي ،جيڪو ُهن جي َسرورق /ٽائيييٽيل ڪيور
يعني پهرئين صفحي تي وڏن لفظن ۾ ل يل هوندو آهي.
وڏي واڪي پڙهڻ:
 .7وڏي واڪي پڙهڻ دوران جذبي ۽ مناسب تاثرن جو اظهار ڪريو .ضيرورت
هجي ته شاگردن کي سمجهڻ ۾مدد ڪريو ييا آسيان ليفيظين ۾ اهيو جيميليو
ورجايو.
وڏي آواز ۾ سوچڻ(Think aloud) :
 .8آکاڻي دوران مقرر ڪيل وقفي ۾ شاگردن کان هيٺ ڏنل سوال ڪيرييو ييا
پنهنجي سوچ کي () Think aloudوڏي آواز ۾ جملي جيي صيورت ۾ ظياهير
ڪريو ’ .مشيڪيل ۾ ڦياٿيل مياڻيهين ۽ جيانيورن سيان ڪيهيڙو ورتياُء ڪيرڻ
گهرجي؟‘

لفظن جو ذخيرو

)(Vocabulary

 .9لفه ’لقاُء‘ جو مطلب شاگردن کان ُپڇو .پوِء استاد آکياڻيي جيي جيميليي کيي
ورجائيندي ان لفه ۽ ٻين نون لفظن جو مطلب سمجھائي.
 .10آکاڻي ۾ ڏنل ڪي به جمال وڏي آواز سان پڙهي شاگردن کي ٻڌايو.
 .11تنهن کان پوِء وڏي آواز ۽ تاثر سان ُاهي ئي جمال ٻيهير ورجيائيي شياگيردن
کي ٻڌايو.
وڏي واڪي پڙهڻ کان پوِء:
 .12آکاڻي ختم ڪرڻ کان پوِء شاگردن کان ُپڇو ته:
• ڪتاب  /آکاڻي ’احسان جو بدلو‘ ڇا بابت آهي؟
 .13شاگردن کي پنهنجي خيالن جو اظهار ڪرڻ جو موقعو ڏيو ۽ ُپڇو ته توهان
ائين ڇو سوچيندا آهيو؟ وڌ ۾ وڌ شاگردن کان جواب وٺو.
 .14شاگردن کان ُپڇو ته:
• ماڪوڙي واهه ڪناري پاڻي پيئڻ وئي ته ڇا ٿيو؟ ڳيري کي ڪينيهين ميارڻ
جي ڪوشش ڪئي؟ شاگردن کان جواب وٺو.
اضافي سوال (نوٽ؛ هنن سوالن پڇڻ جو مقصد ٻارن جي س يا جي جانچ ڪرڻ نه
بلڪه انهن جي سوچڻ ۽ ڳالهائڻ جي صالحيتن ۾ واڌارو ڪرڻ آهي.
 .1ٻارن کي ڪو به موضوع ڏيو مثال طور؛ درياهه جو ُ
سير يا چنڊ جو سفر ۽ چئو
ته هو هڪ آکاڻي پڙهي ٻڌائين.
 .2ٻارن کان پڇو ته هو هن آکاڻيَء کي ڪنهن ٻئي طريقي سان ختم ڪرڻ
چاهيندا؟
 .3ٻارن کي چئو ته هو هن آکاڻيَء مان اڄ جي سبق واري آوازن جا لفه ڳولهين.
 .4ٻارن کان پڇو ته انهيَء آکاڻيَء ۾ ڪهڙي شيِء يا ڳالهه انهن کي نئين لڳي؟
 .5ٻارن کان اهو پڇو ته آکاڻيَء جا ڪهڙا ڪهڙا ڪردار اهم هئا؟
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وڏي واڪي پڙهڻ جي رٿابندي
) (Read-Aloud Planner

’ درياهه جون دانهون ‘
ڪالس پهريون

مصنف:

ادل سومرو

تصويرون:

عارف حسين ترڪ

صنف(Genre) :

نثري آکاڻي

وقت:

 8کان  01منٽ

وڏي واڪي پڙهڻ

هن آکاڻي کي ٻڌڻ کان پوِء شاگرد:
ڇاپي تصور(Print Concept) :
ُسڃاڻي سگهندا ته.
 شاگردن کي ٻڌايو ته هر ڪتاب جو هڪڙو نالو ٿيندو آهي.
 ڪتاب جو نالو سرورق مٿان ۽ آکاڻيَء جو نالو آکاڻيَء جيي ميٿيان لي يييل
هوندو آهي .بورڊ تي ليڪ ڏئي ُان مٿان عنوان ل و.
 ڪتاب جو سرورق اسان کي ڪتاب جي مواد جي باري ۾ ڄاڻ ڏيندو آهي.
 جيڪي ڪتاب ل يا ويندا آهن انهن جا مصنف ۽ مصور به هوندا آهن.
 شاگردن کي ٻڌايو ته سنڌي ڪتاب سڌو جهلبو آهي ،اسيان سينيڌي ڪيتياب
ساڄي پاسي کان پڙهڻ شروع ڪندا آهيون ۽ کاٻيي پياسيي ويينيدا آهيييون.
هڪ ِسٽ پڙهڻ کان پوِء ٻيون ِسٽون به ساڄيي کيان کياٻيي پياسيي پيڙهينيدا
آهيون( .نوٽ :هر سٽ تي آڱر کي ساڄي کان کاٻي پاسي ڦيريندي شاگردن
کي ٻڌايو).
 ڪتاب جا پنا کاٻي کان ساڄي پاسي ُاٿالئيندا آهيون.
 ڪتاب ۾ ل يل آکاڻي ۽ ڄاڻ جو اسان جي زندگي سان الڳاپو آهي.
زبان جي مهارت(Oral Language) :
• نون لفظن کي درست ُاچار ۽ لهجي سان ورجائيندا.
• آکاڻي کي پنهنجن لفظن ۾ بيان ڪندا.
• آکاڻيَء ۾ ڏنل ڄاڻ بابت سوالن جا جواب ڏيندا.

) Read aloud
(focus

وڏي واڪي پڙهڻ کان پهرين:
 .1شاگردن کي ڪتاب جو تعارف ڪرايو.
 .2بورڊ تي ڪتاب جو نالو /عنوان ل و ۽ واري واري سان هر ليفيه هييي يان
آڱر رکي چٽن لفظن ۾ ڪتاب جو نالو پڙهو.
 .3شاگردن کي ڪتاب جو سر َورق ڏي اريندي ڪتاب جو نالو ٻيهر پڙهو.
 .4شاگردن کي چئو ته ُاهيي تيوهيان جيي پي يييان ڪيتياب جيو نياليو /عينيوان
ورجائين ۽ هر لفه کي پڙهندي پنهنجي هڪ آڱر مٿي کڻن.
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 .5پاڻ آڱرين تي ڳڻيندي نالي /عنوان ۾ شامل لفظن جو تعداد ٻڌايو.
 .6شاگردن کي اشارو ڪندي ٻڌايو ته جهڙيَء طرح اسان جا ناال ٿين ٿا ،اهڙيَء
طرح ڪتاب جو به نالو ٿيندو آهي ،جيڪو ُهن جي َسرورق /ٽائيٽل ڪور
يعني پهرئين صفحي تي وڏن لفظن ۾ ل يل هوندو آهي.
وڏي واڪي پڙهڻ:
 .7وڏي واڪي پڙهڻ دوران جذبي ۽ مناسب تاثرن جو اظهار ڪريو .ضرورت
هجي ته شاگردن کي سمجهڻ ۾مدد ڪريو يا آسان لفظن ۾ اهو جملو
ورجايو.
وڏي آواز ۾ سوچڻ(Think aloud) :
 .8آکاڻي دوران مقرر ڪيل وقفي ۾ شاگردن کان هيٺ ڏنل سوال ڪريو يا
پنهنجي سوچ کي () Think aloudوڏي آواز ۾ جملي جي صورت ۾ ظاهر
ڪريو .درياهه ۽ ٻين گهمڻ وارين جاين جي ڪيئن ۽ ڇو حفاظت ڪرڻ
گهرجي؟

لفظن جو ذخيرو

)(Vocabulary

 .9لفه ’ َپ َهه‘ جو مطلب شاگردن کان ُپڇو .پوِء استاد آکاڻي جي جملي کي
ورجائيندي ان لفه ۽ ٻين نون لفظن جو مطلب سمجھائي.
 .10آکاڻي ۾ ڏنل ڪي به جمال وڏي آواز سان پڙهي شاگردن کي ٻڌايو.
ُُهي ئي جملا ٻيهر ورجائي شاگردن
 .11تنهن کان پوِء وڏي آواز ۽ تاثر سان ا
کي ٻڌايو.
وڏي واڪي پڙهڻ کان پوِء(After Read Aloud( :
 .12آکاڻي ختم ڪرڻ کان پوِء شاگردن کان ُپڇو ته:
• ڪتاب /آکاڻي ’درياهه جون دانهون‘ ڇا جي باري ۾ آهي؟
 .13شاگردن کي پنهنجي خيالن جو اظهار ڪرڻ جو موقعو ڏيو ۽ ُپڇو ته توهان
ائين ڇو سوچيندا آهيو .وڌ ۾ وڌ شاگردن کان جواب وٺو.
 .14شاگردن کان ُپڇو ته:
• هن آکاڻي ۾ درياهه دانهون ڪندي ڇا چيو؟ شاگردن کان جواب وٺو.
اضافي سوال (نوٽ؛ هنن سوالن پڇڻ جو مقصد ٻارن جي س يا جي جانچ ڪرڻ نه
بلڪه انهن جي سوچڻ ۽ ڳالهائڻ جي صالحيتن ۾ واڌارو ڪرڻ آهي.
 .1ٻارن کي ڪو به موضوع ڏيو مثال طور؛ درياهه جو ُ
سير يا چنڊ جو سفر ۽ چئو
ته هو هڪ آکاڻي پڙهي ٻڌائين.
 .2ٻارن کان پڇو ته هو هن آکاڻيَء کي ڪنهن ٻئي طريقي سان ختم ڪرڻ
چاهيندا؟
 .3ٻارن کي چئو ته هو هن آکاڻيَء مان اڄ جي سبق واري آوازن جا لفه ڳولهين.
 .4ٻارن کان پڇو ته انهيَء آکاڻيَء ۾ ڪهڙي شيِء يا ڳالهه انهن کي نئين لڳي؟
 .5ٻارن کان اهو پڇو ته آکاڻيَء جا ڪهڙا ڪهڙا ڪردار اهم هئا؟
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درجيوار ڪتاب پڙهڻ جي رٿابندي
)(Levelled-Readers Planner
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درجيوار ڪتاب پڙهڻ جي رٿابندي
)(Levelled-Readrs Planner

’ هي ڇا آهي؟ ‘
ڪالس پهريون

مصنف:

علي راز شر

تصويرون:

عارف حسين ترڪ

صنف(Genre) :

نثري آکاڻي

وقت:

 8کان  10منٽ

درجيوار ڪتاب پڙهڻ درجيوار ڪتاب پڙهڻ جي ُپڄاڻيَء تي شاگرد اهو ڄاڻي سگهندا ته:
)  Levelled Readersڇاپي تصور(Print Concept) :
 هر ڪتاب جو هڪڙو نالو ٿيندو آهي.
(focus
 ڪتاب جو سرورق اسان کي ڪتاب جي مواد جي باري ۾ ڄاڻ ڏيندو آهي.
 جيڪي ڪتاب ل يا ويندا آهن انهن جا مصنف ۽ مصور به هوندا آهن.
 شاگردن کي ٻڌايو ته ،سنڌي ڪتاب سڌو جهلبو آهيي ،جيييئين پينيو اٿيالئيڻ
وارو پاسو کاٻي هٿ طرف ُهجي .استاد ،شاگردن کي ٻڌائي ته ڪتياب جيو
سرورق اسان کي ڪتاب بابت ٻڌائي ٿو .پوِء عنوان ۾ موجود لفيظين جيي
هي ان واري واري سان آڱر رکي انهن جي ترتيب سي اري .شياگيردن کيي
ٻڌايو ته اسان ،سنڌي ڪتاب ساڄي پاسي کان پڙهڻ شروع ڪينيدا آهيييون.
استاد ڪتاب ۾ پهرينَء ِس َ
ٽ جي پهرئين لفه تي آڱر رکي ان کي سياڄيي
کان کاٻي پاسي وٺي وڃي ۽ شاگردن کيي ڪيتياب تيي تيرتيييب سيان آڱير
رکائي مشق ڪرائي.
 هڪ ِسٽ پڙهڻ کان پوِء ٻيون ِسٽون به ساڄيي کيان کياٻيي پياسيي پيڙهينيدا
آهيون( .نوٽ :هر سٽ تي آڱر کي ساڄي کان کاٻي پاسي ڦيريندي شاگردن
کي ٻڌايو).
 ڪتاب جا پنا کاٻي کان ساڄي پاسي ُاٿالئيندا آهيون.
 ڪتاب ۾ ل يل آکاڻي ۽ ڄاڻ جو اسان جي روز مره زنيدگيي سيان الڳياپيو
آهي.
زبان جي مهارت(Oral Language) :
• نون لفظن کي درست ُاچار سان ورجائيندا ۽ لفظن جي ذخييري ۾ اضيافيو
ٿيندو.
• آکاڻيَء کي پنهنجن لفظن ۾ بيان ڪري سگهندا.
• ڪنهن به ٻڌل مواد /آکاڻيَء سان الڳاپيل واقعن ،حالتن ۽ تنيقيييدي سيوالين
جا جواب ڏئي سگهندا.
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)(Think Aloud

درجيوار ڪتاب پڙهڻ کان پهريائين:
َ
 .1شاگردن کان ُپڇو ته :ڇا توهان کي آکاڻيون /ڪتاب پڙهڻ س ا لڳندا آهن؟
 .2شاگردن کي ڪتاب جو سرورق ڏي اريندي ُپيڇيو تيه ،انيهين جيي خيييال ۾

آکاڻيَء /ڪتاب جو سرورق ڏسي ،انهن کي ڇا لڳندو آهي ته آکاڻي /ڪتياب
ڇا جي باري ۾ آهي؟
 .3انهن کي ُٻڌايو ته ،اڄ جيڪا آکاڻي /ڪتاب توهان پڙهنيداُ ،اهيا تيوهيان کيي
نون لفظن پڙهڻ ۽ س ڻ ۾ مدد ڏيندي .شياگيردن کيي ُٻيڌاييو تيه ،درجيييوار
ڪتاب پڙهڻ جو موقعو سڀني ٻارن کي ملندو.
 .4درجيوار ڪتاب جو تعارف ڪرايو.
 .5بورڊ تي ڪتاب جو عنوان /نالو ل ي واري واري سان هر لفه جي هييي يان
آڱر رکندي چٽي انداز ۾ ڪتاب جو نالو پڙهو.
 .6شاگردن کي ڪتاب جو سرورق ڏي اريندي ڪتاب جو نالو ٻيهر پڙهو.
 .7شاگردن کي اشارو ڪندي ٻڌايو ته ،جيهيڙيَء طيرح اسيان جيا نياال ٿييين ٿيا،
اهڙيَء طرح ڪتاب جو به نالو ٿيندو آهيي ،جيييڪيو ڪيتياب جيي َسيرورق/
ٽائيٽل ڪور يعني پهرئين صفحي تي وڏن اکرن ۾ ل يل هوندو آهي.
 .8شاگردن کي ٻڌايو ته ڪتاب جو نالو ييا آکياڻييَء جيو عينيوان ،سيرورق جيي
مٿان ل يل هوندو آهي .بورڊ تي ليڪ ڏئي ُان مٿان عنوان لي يو .شياگيردن
کي ٻڌايو ته ،اسان ،سنڌي ڪتاب سياڄيي پياسيي کيان پيڙهيڻ شيروع ڪينيدا
آهيون ۽ کاٻي پاسي ويندا آهيون.
 .9شاگردن کي چئو ته ،پنهنجي هٿ ۾ جهليل ڪتاب تي آڱر رکي ڪتاب جي
عنوان /نالي جي سڃاڻپ ڪن ۽ توهان سان گڏجي ڪتاب جو عنوان پڙهن.
هر هڪ لفه پڙهندي آڱر مٿي کڻن .هاڻي پاڻ آڱرين تي ڳڻيندي انهن کيي
عنوان ۾ شامل لفظن جو تعداد ُٻڌايو.
پاڻ پڙهڻ(Individual Reading( :
 .10شاگردن کان پڙهائڻ کان پهرين ڪتاب جو پاسو شاگردن جي طرف ڪينيدي
وڏي واڪي پڙهڻ واري انداز ۾ انهن کي آکاڻي پڙهي ُٻڌايو .يياد رکيو تيه
هڪ هڪ لفه آهستي آهستي /جهلي جهلي پڙهڻو آهي ۽ هر هڪ لفه جي
هي ان آڱر رکي ،ان جي ادائگي سي اريو .مناسب تاثر ۽ جذبي سان ڪتياب
پڙهو.
 .11شاگردن کي ُٻڌايو ته :دم ( ).جو استعمال ڪييئين ٿييينيدو آهيي؟ انيهين کيي
ُٻڌايو ته ،دم جي نشانيَء جو مطلب اهو هوندو آهي ته ،هِتي بيهڻيو آهيي ۽
اهو به ُٻڌايو ته هِتي جملو ختم ٿي رهيو آهي.
تفهيم ((Comprehension
 .12درجيوار ڪتاب پڙهڻ کان پوِء شاگردن کان ُپڇو ته :پڙهيل آکياڻيي /ڪيتياب
ڇا جي باري ۾ آهي؟ انهن کي پنهنجي خيالن جي اظهار ڪرڻ جو موقعيو
ڏيو ۽ آکاڻيَء /ڪتاب بابت ڪجهه ٻيييا سيوال ڪيرييو .پيپيڙهيييل آکياڻييَء/
ڪتاب ’هي ڇا آهي‘ ۾ ڪهڙين ڪهڙين شين ۽ ڪهيڙي پي ييَء جيو ذڪير
ڪيو ويو آهي.
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.13

شاگردن کان لفه ’ٺپو‘ جو مطلب پڇو .پوِء استاد درجيوار ڪتياب ۾ ڏنيل
جملن کي ورجائيندي ان لفه ۽ ٻين نون لفظن جو مطلب سمجھائي.

 .14درجيوار ڪتاب ۾ ڏنل ڪجهه جمال وڏي واڪي شاگردن کان پڙهايو.
 .15پوِء وڏي واڪي ۽ تاثر سان اهي ئي جمال ٻيهر ورجائي شاگردن کي پڙهيي
ٻڌايو.
درجيوار ڪتاب جي ُپڄاڻيَء تي:
 .16شاگردن کان پڇو ته:
• ڪتاب جي آخري صفحي تي ل يل ڳالهه باقي صفحن کان ڪيئن مختليف
آهي؟
 .17شاگردن کي پنهنجي خيالن جي اظهار ڪيرڻ جيو ميوقيعيو ڏييو ۽ ُپيڇيو تيه
توهان ائين ڇو سوچيندا آهيو؟ وڌ ۾ وڌ شاگردن کان جواب وٺو.
 .18شاگردن کان ُپڇو ته:
• هن آکاڻيَء ذريعي اسان کي ڇا سمجهائڻ جي ڪوشش ڪئيي وئيي آهيي؟
شاگردن کان جواب وٺو.
اضافي سوال (نوٽ؛ هنن سوالن پڇڻ جو مقصد ٻارن جي س يا جي جانچ ڪرڻ نه
بلڪه انهن جي سوچڻ ۽ ڳالهائڻ جي صالحيتن ۾ واڌارو ڪرڻ آهي.
 .1ٻارن کي ڪو به موضوع ڏيو مثال طور؛ درياهه جو ُ
سير يا چنڊ جو سفر ۽ چئو
ته هو هڪ آکاڻي پڙهي ٻڌائين.
 .2ٻارن کان پڇو ته هو هن آکاڻيَء کي ڪنهن ٻئي طريقي سان ختم ڪرڻ
چاهيندا؟
 .3ٻارن کي چئو ته هو هن آکاڻيَء مان اڄ جي سبق واري آوازن جا لفه ڳولهين.
 .4ٻارن کان پڇو ته انهيَء آکاڻيَء ۾ ڪهڙي شيِء يا ڳالهه انهن کي نئين لڳي؟
 .5ٻارن کان اهو پڇو ته آکاڻيَء جا ڪهڙا ڪهڙا ڪردار اهم هئا؟
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مصنف:

ادل سومرو

تصويرون:

عارف حسين ترڪ

صنف(Genre) :

نثري آکاڻي

وقت:

 8کان  10منٽ

درجيوار ڪتاب پڙهڻ درجيوار ڪتاب پڙهڻ جي ُپڄاڻيَء تي شاگرد اهو ڄاڻي سگهندا ته:
)  Levelled Readersڇاپي تصور(Print Concept) :
(focus
 هر ڪتاب جو هڪڙو نالو ٿيندو آهي.
 ڪتاب جو سرورق اسان کي ڪتاب جي مواد جي باري ۾ ڄاڻ ڏيندو آهي.
 جيڪي ڪتاب ل يا ويندا آهن انهن جا مصنف ۽ مصور به هوندا آهن.
 شاگردن کي ٻڌايو ته ،سنڌي ڪتاب سڌو جهلبو آهيي ،جيييئين پينيو اٿيالئيڻ
وارو پاسو کاٻي هٿ طرف ُهجي .استاد ،شاگردن کي ٻڌائي ته ڪتياب جيو
سرورق اسان کي ڪتاب بابت ٻڌائي ٿو .پوِء عنوان ۾ موجود لفيظين جيي
هي ان واري واري سان آڱر رکي انهن جي ترتيب سي اري .شياگيردن کيي
ٻڌايو ته اسان ،سنڌي ڪتاب ساڄي پاسي کان پڙهڻ شروع ڪينيدا آهيييون.
استاد ڪتاب ۾ پهرينَء ِس َ
ٽ جي پهرئين لفه تي آڱر رکي ان کي سياڄيي
کان کاٻي پاسي وٺي وڃي ۽ شاگردن کيي ڪيتياب تيي تيرتيييب سيان آڱير
رکائي مشق ڪرائي.
 هڪ ِسٽ پڙهڻ کان پوِء ٻيون ِسٽون به ساڄيي کيان کياٻيي پياسيي پيڙهينيدا
آهيون( .نوٽ :هر سٽ تي آڱر کي ساڄي کان کاٻي پاسي ڦيريندي شاگردن
کي ٻڌايو).
 ڪتاب جا پنا کاٻي کان ساڄي پاسي ُاٿالئيندا آهيون.
 ڪتاب ۾ ل يل آکاڻي ۽ ڄاڻ جو اسان جي روز مره زنيدگيي سيان الڳياپيو
آهي.
زبان جي مهارت(Oral Language) :
• نون لفظن کي درست ُاچار سان ورجائيندا ۽ لفظن جي ذخييري ۾ اضيافيو
ٿيندو.
• آکاڻيَء کي پنهنجن لفظن ۾ بيان ڪري سگهندا.
• ڪنهن به ٻڌل مواد /آکاڻيَء سان الڳاپيل واقعن ،حالتن ۽ تنيقيييدي سيوالين
جا جواب ڏئي سگهندا.
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درجيوار ڪتاب پڙهڻ کان پهريائين:
َ
 .1شاگردن کان ُپڇو ته :ڇا توهان کي آکاڻيون /ڪتاب پڙهڻ س ا لڳندا آهن؟
 .2شاگردن کي ڪتاب جو سرورق ڏي اريندي ُپڇو ته ،انهن جيي خيييال ۾ آکياڻييَء/

ڪتاب جو سرورق ڏسي ،انهن کي ڇا لڳندو آهي ته آکاڻي /ڪتاب ڇا جيي بياري
۾ آهي؟
 .3انهن کي ُٻڌايو ته ،اڄ جيڪا آکاڻي /ڪتاب توهان پڙهينيداُ ،اهيا تيوهيان کيي نيون
لفظن پڙهڻ ۽ س ڻ ۾ مدد ڏيندي .شاگردن کي ُٻڌايو ته ،درجيوار ڪيتياب پيڙهيڻ
جو موقعو سڀني ٻارن کي ملندو.
 .4درجيوار ڪتاب جو تعارف ڪرايو.
 .5بورڊ تي ڪتاب جو عنوان /نالو ل ي واري واري سان هر لفه جيي هييي يان آڱير
رکندي چٽي انداز ۾ ڪتاب جو نالو پڙهو.
 .6شاگردن کي ڪتاب جو سرورق ڏي اريندي ڪتاب جو نالو ٻيهر پڙهو.
 .7شاگردن کي اشارو ڪندي ٻڌايو ته ،جهڙيَء طرح اسان جا ناال ٿين ٿا ،اهڙيَء طرح
ڪتاب جو به نالو ٿيندو آهي ،جيڪو ڪتاب جي َسرورق /ٽيائيييٽيل ڪيور ييعينيي
پهرئين صفحي تي وڏن اکرن ۾ ل يل هوندو آهي.
 .8شاگردن کي ٻڌايو ته ڪتاب جو نالو يا آکاڻييَء جيو عينيوان ،سيرورق جيي ميٿيان
ل يل هوندو آهي .بورڊ تي ليڪ ڏئي ُان مٿان عنوان ل و .شاگردن کي ٻڌايو تيه،
اسان ،سنڌي ڪتاب ساڄي پاسي کان پڙهڻ شروع ڪندا آهيييون ۽ کياٻيي پياسيي
ويندا آهيون.
 .9شاگردن کي چئو ته ،پنهنجي هٿ ۾ جهليل ڪيتياب تيي آڱير رکيي ڪيتياب جيي
عنوان /نالي جي سڃاڻپ ڪن ۽ توهان سان گڏجي ڪتاب جو عنيوان پيڙهين .هير
هڪ لفه پڙهندي آڱر مٿي کڻن .هاڻي پاڻ آڱرين تي ڳڻيندي انهن کي عنوان ۾
شامل لفظن جو تعداد ُٻڌايو.
پاڻ پڙهڻ(Individual Reading( :
 .10شاگردن کان پڙهائڻ کان پهرين ڪتاب جو پاسو شاگردن جي طرف ڪينيدي وڏي
واڪي پڙهڻ واري انداز ۾ انهن کي آکاڻي پڙهي ُٻڌايو .ياد رکيو تيه هيڪ هيڪ
لفه آهستي آهستي /جهلي جهلي پڙهڻو آهي ۽ هر هيڪ ليفيه جيي هييي يان آڱير
رکي ،ان جي ادائگي سي اريو .مناسب تاثر ۽ جذبي سان ڪتاب پڙهو.
ُ
 .11شاگردن کي ُٻڌايو ته :دم ( ).جو استعمال ڪيئن ٿيندو آهي؟ انهن کي ٻيڌاييو تيه،
دم جي نشانيَء جو مطلب اهو هوندو آهي ته ،هِتي بيهڻو آهي ۽ اهو به ُٻيڌاييو تيه
هِتي جملو ختم ٿي رهيو آهي.
تفهيم ((Comprehension
 .12درجيوار ڪتاب پڙهڻ کان پوِء شاگردن کان ُپڇو ته :پڙهيل آکاڻي /ڪتاب ڇا جيي
باري ۾ آهي؟ انهن کي پنهنجي خييالين جيي اظيهيار ڪيرڻ جيو ميوقيعيو ڏييو ۽
آکاڻيَء /ڪتاب بابت ڪجهه ٻيا سوال ڪريو .پڙهيل آکاڻيَء /ڪتاب ۾ ’وڻ‘ تي،
’وڻ‘ جي هي ان ۽ ’وڻ‘ جي ڀرسان ڪهڙين ڪهڙين شين جيو ذڪير ڪيييو وييو
آهي؟
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 .13شاگردن کان لفه ’ڇٻر‘ جو مطلب پڇو .پوِء استاد درجيوار ڪتاب ۾ ڏنيل
جملن کي ورجائيندي ان لفه ۽ ٻين نون لفظن جو مطلب سمجھائي.
 .14درجيوار ڪتاب ۾ ڏنل ڪجهه جمال وڏي واڪي شاگردن کان پڙهايو.
 .15پوِء وڏي واڪي ۽ تاثر سان اهي ئي جمال ٻيهر ورجائي شاگردن کي پڙهيي
ٻڌايو.
درجيوار ڪتاب جي ُپڄاڻيَء تي:
 .16شاگردن کان پڇو ته:
• ڪتاب جي آخري صفحي تي ل يل ڳالهه باقي صفحن کان ڪيئن ميخيتيليف
آهي؟
 .17شاگردن کي پنهنجي خيالن جي اظهار ڪيرڻ جيو ميوقيعيو ڏييو ۽ ُپيڇيو تيه
توهان ائين ڇو سوچيندا آهيو؟ وڌ ۾ وڌ شاگردن کان جواب وٺو.
 .18شاگردن کان ُپڇو ته:
• وڻ تي ڇا ڇا وي و هو؟ شاگردن کان جواب وٺو.
اضافي سوال (نوٽ؛ هنن سوالن پڇڻ جو مقصد ٻارن جي س يا جي جانچ ڪرڻ نه
بلڪه انهن جي سوچڻ ۽ ڳالهائڻ جي صالحيتن ۾ واڌارو ڪرڻ آهي.
 .1ٻارن کي ڪو به موضوع ڏيو مثال طور؛ درياهه جو ُ
سير يا چنڊ جو سفر ۽ چئو
ته هو هڪ آکاڻي پڙهي ٻڌائين.
 .2ٻارن کان پڇو ته هو هن آکاڻيَء کي ڪنهن ٻئي طريقي سان ختم ڪرڻ
چاهيندا؟
 .3ٻارن کي چئو ته هو هن آکاڻيَء مان اڄ جي سبق واري آوازن جا لفه ڳولهين.
 .4ٻارن کان پڇو ته انهيَء آکاڻيَء ۾ ڪهڙي شيِء يا ڳالهه انهن کي نئين لڳي؟
 .5ٻارن کان اهو پڇو ته آکاڻيَء جا ڪهڙا ڪهڙا ڪردار اهم هئا؟
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مصنف:

حريم عاطف خان

تصويرون:

زين نقوي

صنف(Genre) :

نثري آکاڻي

وقت:

 8کان  10منٽ

درجيوار ڪتاب پڙهڻ درجيوار ڪتاب پڙهڻ جي ُپڄاڻيَء تي شاگرد اهو ڄاڻي سگهندا ته:
)  Levelled Readersڇاپي تصور(Print Concept) :
(focus
 هر ڪتاب جو هڪڙو نالو ٿيندو آهي.
 ڪتاب جو سرورق اسان کي ڪتاب جي مواد جي باري ۾ ڄاڻ ڏيندو آهي.
 جيڪي ڪتاب ل يا ويندا آهن انهن جا مصنف ۽ مصور به هوندا آهن.
 شاگردن کي ٻڌايو ته ،سنڌي ڪتاب سڌو جهلبو آهيي ،جيييئين پينيو اٿيالئيڻ
وارو پاسو کاٻي هٿ طرف ُهجي .استاد ،شاگردن کي ٻڌائي ته ڪتياب جيو
سرورق اسان کي ڪتاب بابت ٻڌائي ٿو .پوِء عنوان ۾ موجود لفيظين جيي
هي ان واري واري سان آڱر رکي انهن جي ترتيب سي اري .شياگيردن کيي
ٻڌايو ته اسان ،سنڌي ڪتاب ساڄي پاسي کان پڙهڻ شروع ڪينيدا آهيييون.
استاد ڪتاب ۾ پهرينَء ِس َ
ٽ جي پهرئين لفه تي آڱر رکي ان کي سياڄيي
کان کاٻي پاسي وٺي وڃي ۽ شاگردن کيي ڪيتياب تيي تيرتيييب سيان آڱير
رکائي مشق ڪرائي.
 هڪ ِسٽ پڙهڻ کان پوِء ٻيون ِسٽون به ساڄيي کيان کياٻيي پياسيي پيڙهينيدا
آهيون( .نوٽ :هر سٽ تي آڱر کي ساڄي کان کاٻي پاسي ڦيريندي شاگردن
کي ٻڌايو).
 ڪتاب جا پنا کاٻي کان ساڄي پاسي ُاٿالئيندا آهيون.
 ڪتاب ۾ ل يل آکاڻي ۽ ڄاڻ جو اسان جي روز مره زنيدگيي سيان الڳياپيو
آهي.
زبان جي مهارت(Oral Language) :
• نون لفظن کي درست ُاچار سان ورجائيندا ۽ لفظن جي ذخييري ۾ اضيافيو
ٿيندو.
• آکاڻيَء کي پنهنجن لفظن ۾ بيان ڪري سگهندا.
• ڪنهن به ٻڌل مواد /آکاڻيَء سان الڳاپيل واقعن ،حالتن ۽ تنيقيييدي سيوالين
جا جواب ڏئي سگهندا.
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درجيوار ڪتاب پڙهڻ کان پهريائين:
َ
 .1شاگردن کان ُپڇو ته :ڇا توهان کي آکاڻيون /ڪتاب پڙهڻ س ا لڳندا آهن؟
 .2شاگردن کي ڪتاب جو سرورق ڏي اريندي ُپڇو ته ،انهن جيي خيييال ۾ آکياڻييَء/

ڪتاب جو سرورق ڏسي ،انهن کي ڇا لڳندو آهي ته آکاڻي /ڪتاب ڇا جيي بياري
۾ آهي؟
 .3انهن کي ُٻڌايو ته ،اڄ جيڪا آکاڻي /ڪتاب توهان پيڙهينيداُ ،اهيا تيوهيان کيي نيون
لفظن پڙهڻ ۽ س ڻ ۾ مدد ڏيندي .شاگردن کي ُٻڌايو ته ،درجييوار ڪيتياب پيڙهيڻ
جو موقعو سڀني ٻارن کي ملندو.
 .4درجيوار ڪتاب جو تعارف ڪرايو.
 .5بورڊ تي ڪتاب جو عنوان /نالو ل ي واري واري سان هر لفيه جيي هييي يان آڱير
رکندي چٽي انداز ۾ ڪتاب جو نالو پڙهو.
 .6شاگردن کي ڪتاب جو سرورق ڏي اريندي ڪتاب جو نالو ٻيهر پڙهو.
 .7شاگردن کي اشارو ڪندي ٻڌايو ته ،جهڙيَء طرح اسان جا ناال ٿين ٿا ،اهڙيَء طرح
ڪتاب جو به نالو ٿيندو آهي ،جيڪو ڪتاب جي َسيرورق /ٽيائيييٽيل ڪيور ييعينيي
پهرئين صفحي تي وڏن اکرن ۾ ل يل هوندو آهي.
 .8شاگردن کي ٻڌايو ته ڪتاب جو نالو يا آکياڻييَء جيو عينيوان ،سيرورق جيي ميٿيان
ل يل هوندو آهي .بورڊ تي ليڪ ڏئي ُان مٿان عنوان ل و .شاگردن کي ٻڌايو تيه،
اسان سنڌي ،ڪتاب ساڄي پاسي کان پڙهڻ شروع ڪندا آهيييون ۽ کياٻيي پياسيي
ويندا آهيون.
 .9شاگردن کي چئو ته ،پنهنجي هٿ ۾ جهلييل ڪيتياب تيي آڱير رکيي ڪيتياب جيي
عنوان /نالي جي سڃاڻپ ڪن ۽ توهان سان گڏجي ڪتاب جو عينيوان پيڙهين .هير
هڪ لفه پڙهندي آڱر مٿي کڻن .هاڻي پاڻ آڱرين تي ڳڻيندي انهن کي عنوان ۾
شامل لفظن جو تعداد ُٻڌايو.
پاڻ پڙهڻ(Individual Reading( :
 .10شاگردن کان پڙهائڻ کان پهرين ڪتاب جو پاسو شاگردن جي طرف ڪينيدي وڏي
واڪي پڙهڻ واري انداز ۾ انهن کي آکاڻي پڙهي ُٻڌايو .يياد رکيو تيه هيڪ هيڪ
لفه آهستي آهستي /جهلي جهلي پڙهڻو آهي ۽ هر هيڪ ليفيه جيي هييي يان آڱير
رکي ،ان جي ادائگي سي اريو .مناسب تاثر ۽ جذبي سان ڪتاب پڙهو.
ُ
 .11شاگردن کي ُٻڌايو ته :دم ( ).جو استعمال ڪيئن ٿيندو آهي؟ انهن کي ٻيڌاييو تيه،
دم جي نشانيَء جو مطلب اهو هوندو آهي ته ،هِتي بيهڻو آهي ۽ اهو به ُٻيڌاييو تيه
هِتي جملو ختم ٿي رهيو آهي.
تفهيم ((Comprehension
 .12درجيوار ڪتاب پڙهڻ کان پوِء شاگردن کان ُپڇو ته :پڙهيل آکاڻي /ڪتاب ڇا جيي
باري ۾ آهي؟ انهن کي پنهنجي خيالن جي اظهار ڪرڻ جو موقعو ڏيو ۽ آکاڻيَء/
ڪتاب بابت ڪجهه ٻيا سوال ڪريو .پڙهيل آکاڻيَء /ڪتاب ’بيابيا‘ ۾ سيائيييڪيل،
واچ ،ڪپڙا ۽ ڪنهن جا هئا؟
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لفظن جو ذخيرو
)(Vocabulary

 .13شاگردن کان لفه ’ َعينڪ‘ جو مطلب پڇو .پوِء استياد درجيييوار ڪيتياب ۾
ڏنل جملن کي ورجائيندي ان لفه ۽ ٻين نون لفظن جو مطلب سمجھائي.
 .14درجيوار ڪتاب ۾ ڏنل ڪجهه جمال وڏي واڪي شاگردن کان پڙهايو.
 .15پوِء وڏي واڪي ۽ تاثر سان اهي ئي جمال ٻيهر ورجائي شاگردن کي پڙهيي
ٻڌايو.
درجيوار ڪتاب جي ُپڄاڻيَء تي:
 .16شاگردن کان پڇو ته:
• ڪتاب جي آخري صفحي تي ل يل ڳالهه باقي صفحن کان ڪيئن ميخيتيليف
آهي؟
 .17شاگردن کي پنهنجي خيالن جي اظهار ڪيرڻ جيو ميوقيعيو ڏييو ۽ ُپيڇيو تيه
توهان ائين ڇو سوچيندا آهيو؟ وڌ ۾ وڌ شاگردن کان جواب وٺو.
 .18شاگردن کان ُپڇو ته:
• هن آکاڻيَء ۾ ٻار اڪثر ڇا جو ذڪر ڪري ٿو؟ شاگردن کان جواب وٺو.
اضافي سوال (نوٽ؛ هنن سوالن پڇڻ جو مقصد ٻارن جي س يا جي جانچ ڪرڻ نه
بلڪه انهن جي سوچڻ ۽ ڳالهائڻ جي صالحيتن ۾ واڌارو ڪرڻ آهي.
 .1ٻارن کي ڪو به موضوع ڏيو مثال طور؛ درياهه جو ُ
سير يا چنڊ جو سفر ۽ چئو
ته هو هڪ آکاڻي پڙهي ٻڌائين.
 .2ٻارن کان پڇو ته هو هن آکاڻيَء کي ڪنهن ٻئي طريقي سان ختم ڪرڻ
چاهيندا؟
 .3ٻارن کي چئو ته هو هن آکاڻيَء مان اڄ جي سبق واري آوازن جا لفه ڳولهين.
 .4ٻارن کان پڇو ته انهيَء آکاڻيَء ۾ ڪهڙي شيِء يا ڳالهه انهن کي نئين لڳي؟
 .5ٻارن کان اهو پڇو ته آکاڻيَء جا ڪهڙا ڪهڙا ڪردار اهم هئا؟
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درجيوار ڪتاب پڙهڻ جي رٿابندي
)(Levelled-Readrs Planner

’ پليٽ ۾ ڇا آهي؟ ‘
ڪالس پهريون

مصنف:

ادل سومرو

تصويرون:

عارف حسين ترڪ

صنف(Genre) :

نثري آکاڻي

وقت:

 8کان  10منٽ

درجيوار ڪتاب پڙهڻ درجيوار ڪتاب پڙهڻ جي ُپڄاڻيَء تي شاگرد اهو ڄاڻي سگهندا ته:
)  Levelled Readersڇاپي تصور(Print Concept) :
 هر ڪتاب جو هڪڙو نالو ٿيندو آهي.
(focus
 ڪتاب جو سرورق اسان کي ڪتاب جي مواد جي باري ۾ ڄاڻ ڏيندو آهي.
 جيڪي ڪتاب ل يا ويندا آهن انهن جا مصنف ۽ مصور به هوندا آهن.
 شاگردن کي ٻڌايو ته ،سنڌي ڪتاب سڌو جهلبو آهيي ،جيييئين پينيو اٿيالئيڻ
وارو پاسو کاٻي هٿ طرف ُهجي .استاد ،شاگردن کي ٻڌائي ته ڪتياب جيو
سرورق اسان کي ڪتاب بابت ٻڌائي ٿو .پوِء عنوان ۾ موجود لفيظين جيي
هي ان واري واري سان آڱر رکي انهن جي ترتيب سي اري .شياگيردن کيي
ٻڌايو ته اسان ،سنڌي ڪتاب ساڄي پاسي کان پڙهڻ شروع ڪينيدا آهيييون.
استاد ڪتاب ۾ پهرينَء ِس َ
ٽ جي پهرئين لفه تي آڱر رکي ان کي سياڄيي
کان کاٻي پاسي وٺي وڃي ۽ شاگردن کيي ڪيتياب تيي تيرتيييب سيان آڱير
رکائي مشق ڪرائي.
 هڪ ِسٽ پڙهڻ کان پوِء ٻيون ِسٽون به ساڄيي کيان کياٻيي پياسيي پيڙهينيدا
آهيون( .نوٽ :هر سٽ تي آڱر کي ساڄي کان کاٻي پاسي ڦيريندي شاگردن
کي ٻڌايو).
ُ
 ڪتاب جا پنا کاٻي کان ساڄي پاسي اٿالئيندا آهيون.
 ڪتاب ۾ ل يل آکاڻي ۽ ڄاڻ جو اسان جي روز مره زنيدگيي سيان الڳياپيو
آهي.
زبان جي مهارت(Oral Language) :
• نون لفظن کي درست ُاچار سان ورجائيندا ۽ لفظن جي ذخييري ۾ اضيافيو
ٿيندو.
• آکاڻيَء کي پنهنجن لفظن ۾ بيان ڪري سگهندا.
• ڪنهن به ٻڌل مواد /آکاڻيَء سان الڳاپيل واقعن ،حالتن ۽ تنيقيييدي سيوالين
جا جواب ڏئي سگهندا.
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)(Think Aloud

درجيوار ڪتاب پڙهڻ کان پهريائين:
َ
 .1شاگردن کان ُپڇو ته :ڇا توهان کي آکاڻيون /ڪتاب پڙهڻ س ا لڳندا آهن؟
 .2شاگردن کي ڪتاب جو سرورق ڏي اريندي ُپڇو ته ،انهن جي خيييال ۾ آکياڻييَء/

ڪتاب جو سرورق ڏسي ،انهن کي ڇا لڳندو آهي ته آکاڻي /ڪتاب ڇا جي بياري
۾ آهي؟
 .3انهن کي ُٻڌايو ته ،اڄ جيڪا آکاڻي /ڪتاب توهان پڙهنداُ ،اهيا تيوهيان کيي نيون
لفظن پڙهڻ ۽ س ڻ ۾ مدد ڏيندي .شاگردن کي ُٻڌايو ته ،درجيوار ڪتياب پيڙهيڻ
جو موقعو سڀني ٻارن کي ملندو.
 .4درجيوار ڪتاب جو تعارف ڪرايو.
 .5بورڊ تي ڪتاب جو عنوان /نالو ل ي واري واري سان هر لفه جي هييي يان آڱير
رکندي چٽي انداز ۾ ڪتاب جو نالو پڙهو.
 .6شاگردن کي ڪتاب جو سرورق ڏي اريندي ڪتاب جو نالو ٻيهر پڙهو.
 .7شاگردن کي اشارو ڪندي ٻڌايو ته ،جهڙيَء طرح اسان جيا نياال ٿييين ٿيا ،اهيڙيَء
طرح ڪتاب جو به نالو ٿيندو آهي ،جيڪو ڪتاب جيي َسيرورق /ٽيائيييٽيل ڪيور
يعني پهرئين صفحي تي وڏن اکرن ۾ ل يل هوندو آهي.
 .8شاگردن کي ٻڌايو ته ڪتاب جو نالو يا آکاڻيَء جيو عينيوان ،سيرورق جيي ميٿيان
ل يل هوندو آهي .بورڊ تي ليڪ ڏئي ُان مٿان عنوان ل و .شاگردن کي ٻڌايو ته،
اسان ،سنڌي ڪتاب ساڄي پاسي کان پڙهڻ شروع ڪندا آهيون ۽ کياٻيي پياسيي
ويندا آهيون.
 .9شاگردن کي چئو ته ،پنهنجي هٿ ۾ جهليل ڪتياب تيي آڱير رکيي ڪيتياب جيي
عنوان /نالي جي سڃاڻپ ڪن ۽ توهان سان گڏجي ڪتاب جو عنوان پيڙهين .هير
هڪ لفه پڙهندي آڱر مٿي کڻن .هاڻي پاڻ آڱرين تي ڳڻيندي انهين کيي عينيوان
۾ شامل لفظن جو تعداد ُٻڌايو.
پاڻ پڙهڻ(Individual Reading( :
 .10شاگردن کان پڙهائڻ کان پهرين ڪتاب جو پاسو شاگردن جي طرف ڪنيدي وڏي
واڪي پڙهڻ واري انداز ۾ انهن کي آکاڻي پڙهي ُٻڌايو .ياد رکو تيه هيڪ هيڪ
لفه آهستي آهستي /جهلي جهلي پڙهڻو آهي ۽ هر هڪ ليفيه جيي هييي يان آڱير
رکي ،ان جي ادائگي سي اريو .مناسب تاثر ۽ جذبي سان ڪتاب پڙهو.
ُ
 .11شاگردن کي ُٻڌايو ته :دم ( ).جو استعمال ڪيئن ٿيندو آهي؟ انهن کي ٻڌايو تيه،
دم جي نشانيَء جو مطلب اهو هوندو آهي ته ،هِتي بيهڻو آهي ۽ اهو به ُٻڌايو تيه
هِتي جملو ختم ٿي رهيو آهي.
تفهيم ((Comprehension
 .12درجيوار ڪتاب پڙهڻ کان پوِء شاگردن کان ُپڇو ته :پڙهيل آکاڻي /ڪتاب ڇا جيي
باري ۾ آهي؟ انهن کي پنهنجي خييالين جيي اظيهيار ڪيرڻ جيو ميوقيعيو ڏييو ۽
آکاڻيَء /ڪتاب بابت ڪجهه ٻيا سوال ڪريو .پڙهيل آکاڻيَء /ڪتاب ’پليٽ ۾ ڇيا
آهي‘ ۾ پليٽ کي ڪهڙين ڪهڙين شين الِء استعمال ڪيو ويو آهي؟
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لفظن جو ذخيرو
)(Vocabulary

 .13شاگردن کان لفه ’پاپڙ‘ جو مطلب پڇو .پوِء استاد درجيوار ڪتاب ۾ ڏنيل
جملن کي ورجائيندي ان لفه ۽ ٻين نون لفظن جو مطلب سمجھائي.
 .14درجيوار ڪتاب ۾ ڏنل ڪجهه جمال وڏي واڪي شاگردن کان پڙهايو.
 .15پوِء وڏي واڪي ۽ تاثر سان اهي ئي جمال ٻيهر ورجائي شاگردن کي پڙهيي
ٻڌايو.
درجيوار ڪتاب جي ُپڄاڻيَء تي:
 .16شاگردن کان پڇو ته:
ڪتاب جي آخري صفحي تي ل يل ڳالهه باقي صفحن کان ڪيئن ميخيتيليف
•
آهي؟
 .17شاگردن کي پنهنجي خيالن جي اظهار ڪيرڻ جيو ميوقيعيو ڏييو ۽ ُپيڇيو تيه
توهان ائين ڇو سوچيندا آهيو؟ وڌ ۾ وڌ شاگردن کان جواب وٺو.
 .18شاگردن کان ُپڇو ته:
پليٽ ۾ ڇا ڇا هو؟ شاگردن کان جواب وٺو.
•
اضافي سوال (نوٽ؛ هنن سوالن پڇڻ جو مقصد ٻارن جي س يا جي جانچ ڪرڻ نه
بلڪه انهن جي سوچڻ ۽ ڳالهائڻ جي صالحيتن ۾ واڌارو ڪرڻ آهي.
 .1ٻارن کي ڪو به موضوع ڏيو مثال طور؛ درياهه جو ُ
سير يا چنڊ جو سفر ۽ چئو
ته هو هڪ آکاڻي پڙهي ٻڌائين.
 .2ٻارن کان پڇو ته هو هن آکاڻيَء کي ڪنهن ٻئي طريقي سان ختم ڪرڻ
چاهيندا؟
 .3ٻارن کي چئو ته هو هن آکاڻيَء مان اڄ جي سبق واري آوازن جا لفه ڳولهين.
 .4ٻارن کان پڇو ته انهيَء آکاڻيَء ۾ ڪهڙي شيِء يا ڳالهه انهن کي نئين لڳي؟
 .5ٻارن کان اهو پڇو ته آکاڻيَء جا ڪهڙا ڪهڙا ڪردار اهم هئا؟
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درجيوار ڪتاب پڙهڻ جي رٿابندي
)(Levelled-Readrs Planner

’ ڪير ڪنهن جهڙو ناهي؟ ‘
ڪالس پهريون

مصنف:

علي راز شر

تصويرون:

عارف حسين ترڪ

صنف(Genre) :

نثري آکاڻي

وقت:

 8کان  10منٽ

درجيوار ڪتاب پڙهڻ درجيوار ڪتاب پڙهڻ جي ُپڄاڻيَء تي شاگرد اهو ڄاڻي سگهندا ته:
)  Levelled Readersڇاپي تصور(Print Concept) :
 هر ڪتاب جو هڪڙو نالو ٿيندو آهي.
(focus
 ڪتاب جو سرورق اسان کي ڪتاب جي مواد جي باري ۾ ڄاڻ ڏيندو آهي.
 جيڪي ڪتاب ل يا ويندا آهن انهن جا مصنف ۽ مصور به هوندا آهن.
 شاگردن کي ٻڌايو ته ،سنڌي ڪتاب سڌو جهلبو آهيي ،جيييئين پينيو اٿيالئيڻ
وارو پاسو کاٻي هٿ طرف ُهجي .استاد ،شاگردن کي ٻڌائي ته ڪتياب جيو
سرورق اسان کي ڪتاب بابت ٻڌائي ٿو .پوِء عنوان ۾ موجود لفيظين جيي
هي ان واري واري سان آڱر رکي انهن جي ترتيب سي اري .شياگيردن کيي
ٻڌايو ته اسان ،سنڌي ڪتاب ساڄي پاسي کان پڙهڻ شروع ڪينيدا آهيييون.
استاد ڪتاب ۾ پهرينَء ِس َ
ٽ جي پهرئين لفه تي آڱر رکي ان کي سياڄيي
کان کاٻي پاسي وٺي وڃي ۽ شاگردن کيي ڪيتياب تيي تيرتيييب سيان آڱير
رکائي مشق ڪرائي.
 هڪ ِسٽ پڙهڻ کان پوِء ٻيون ِسٽون به ساڄيي کيان کياٻيي پياسيي پيڙهينيدا
آهيون( .نوٽ :هر سٽ تي آڱر کي ساڄي کان کاٻي پاسي ڦيريندي شاگردن
کي ٻڌايو).
 ڪتاب جا پنا کاٻي کان ساڄي پاسي ُاٿالئيندا آهيون.
 ڪتاب ۾ ل يل آکاڻي ۽ ڄاڻ جو اسان جي روز مره زنيدگيي سيان الڳياپيو
آهي.
زبان جي مهارت(Oral Language) :
• نون لفظن کي درست ُاچار سان ورجائيندا ۽ لفظن جي ذخييري ۾ اضيافيو
ٿيندو.
• آکاڻيَء کي پنهنجن لفظن ۾ بيان ڪري سگهندا.
• ڪنهن به ٻڌل مواد /آکاڻيَء سان الڳاپيل واقعن ،حالتن ۽ تنيقيييدي سيوالين
جا جواب ڏئي سگهندا.
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درجيوار ڪتاب پڙهڻ کان پهريائين:
َ
 .1شاگردن کان ُپڇو ته :ڇا توهان کي آکاڻيون /ڪتاب پڙهڻ س ا لڳندا آهن؟
 .2شاگردن کي ڪتاب جو سرورق ڏي اريندي ُپڇو ته ،انهن جي خيييال ۾ آکياڻييَء/

ڪتاب جو سرورق ڏسي ،انهن کي ڇا لڳندو آهي ته آکاڻي /ڪتاب ڇا جيي بياري
۾ آهي؟
 .3انهن کي ُٻڌايو ته ،اڄ جيڪا آکاڻي /ڪتاب توهان پڙهنيداُ ،اهيا تيوهيان کيي نيون
لفظن پڙهڻ ۽ س ڻ ۾ مدد ڏيندي .شاگردن کي ُٻڌايو ته ،درجيوار ڪيتياب پيڙهيڻ
جو موقعو سڀني ٻارن کي ملندو.
 .4درجيوار ڪتاب جو تعارف ڪرايو.
 .5بورڊ تي ڪتاب جو عنوان /نالو ل ي واري واري سان هر لفه جيي هييي يان آڱير
رکندي چٽي انداز ۾ ڪتاب جو نالو پڙهو.
 .6شاگردن کي ڪتاب جو سرورق ڏي اريندي ڪتاب جو نالو ٻيهر پڙهو.
 .7شاگردن کي اشارو ڪندي ٻڌايو ته ،جهڙيَء طرح اسيان جيا نياال ٿييين ٿيا ،اهيڙيَء
طرح ڪتاب جو به نالو ٿيندو آهي ،جيڪو ڪتاب جيي َسيرورق /ٽيائيييٽيل ڪيور
يعني پهرئين صفحي تي وڏن اکرن ۾ ل يل هوندو آهي.
 .8شاگردن کي ٻڌايو ته ڪتاب جو نالو يا آکاڻييَء جيو عينيوان ،سيرورق جيي ميٿيان
ل يل هوندو آهي .بورڊ تي ليڪ ڏئي ُان مٿان عنوان ل و .شاگردن کي ٻڌايو تيه،
اسان ،سنڌي ڪتاب ساڄي پاسي کان پڙهڻ شروع ڪندا آهيييون ۽ کياٻيي پياسيي
ويندا آهيون.
 .9شاگردن کي چئو ته ،پنهنجي هٿ ۾ جهليل ڪيتياب تيي آڱير رکيي ڪيتياب جيي
عنوان /نالي جي سڃاڻپ ڪن ۽ توهان سان گڏجي ڪتاب جو عنوان پيڙهين .هير
هڪ لفه پڙهندي آڱر مٿي کڻن .هاڻي پاڻ آڱرين تي ڳڻيندي انهن کي عنوان ۾
شامل لفظن جو تعداد ُٻڌايو.
پاڻ پڙهڻ(Individual Reading( :
 .10شاگردن کان پڙهائڻ کان پهرين ڪتاب جو پاسو شاگردن جي طرف ڪينيدي وڏي
واڪي پڙهڻ واري انداز ۾ انهن کي آکاڻي پڙهي ُٻڌايو .ياد رکيو تيه هيڪ هيڪ
لفه آهستي آهستي /جهلي جهلي پڙهڻو آهي ۽ هر هيڪ ليفيه جيي هييي يان آڱير
رکي ،ان جي ادائگي سي اريو .مناسب تاثر ۽ جذبي سان ڪتاب پڙهو.
ُ
 .11شاگردن کي ُٻڌايو ته :دم ( ).جو استعمال ڪيئن ٿيندو آهي؟ انهن کي ٻيڌاييو تيه،
دم جي نشانيَء جو مطلب اهو هوندو آهي ته ،هِتي بيهڻو آهي ۽ اهو به ُٻڌاييو تيه
هِتي جملو ختم ٿي رهيو آهي.
تفهيم ((Comprehension
 .12درجيوار ڪتاب پڙهڻ کان پوِء شاگردن کان ُپڇو ته :پڙهيل آکاڻي /ڪتاب ڇا جي
باري ۾ آهي؟ انهن کي پنهنجي خييالين جيي اظيهيار ڪيرڻ جيو ميوقيعيو ڏييو ۽
آکاڻيَء /ڪتاب بابت ڪجهه ٻيا سوال ڪيرييو .پيڙهيييل آکياڻييَء /ڪيتياب ’ڪييير
ڪنهن جهڙو ناهي‘ ۾ اسان کي ڪهڙي ڳالهه سمجهائڻ جي ڪوشش ڪئي وئي
آهي؟
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 .13شاگردن کان لفه ’ڀنڀوري ‘ جو مطلب پڇو .پوِء استاد درجيوار ڪيتياب ۾
ڏنل جملن کي ورجائيندي ان لفه ۽ ٻين نون لفظن جو مطلب سمجھائي.
 .14درجيوار ڪتاب ۾ ڏنل ڪجهه جمال وڏي واڪي شاگردن کان پڙهايو.
 .15پوِء وڏي واڪي ۽ تاثر سان اهي ئي جمال ٻيهر ورجائي شاگردن کي پڙهيي
ٻڌايو.
درجيوار ڪتاب جي ُپڄاڻيَء تي:
 .16شاگردن کان پڇو ته:
• توهان جي گهر ۾ اهڙيون ڪهڙيون شيون آهن جن جو توهان جا گيهير وارا
گهڻو خيال رکندا آهن؟
 .17شاگردن کي پنهنجي خيالن جي اظهار ڪيرڻ جيو ميوقيعيو ڏييو ۽ ُپيڇيو تيه
توهان ائين ڇو سوچيندا آهيو؟ وڌ ۾ وڌ شاگردن کان جواب وٺو.
 .18شاگردن کان ُپڇو ته:
• هن آکاڻيَء مان اسان ڇا سمجهيو؟ شاگردن کان جواب وٺو.
اضافي سوال (نوٽ؛ هنن سوالن پڇڻ جو مقصد ٻارن جي س يا جي جانچ ڪرڻ نه
بلڪه انهن جي سوچڻ ۽ ڳالهائڻ جي صالحيتن ۾ واڌارو ڪرڻ آهي.
 .1ٻارن کي ڪو به موضوع ڏيو مثال طور؛ درياهه جو ُ
سير يا چنڊ جو سفر ۽ چئو
ته هو هڪ آکاڻي پڙهي ٻڌائين.
 .2ٻارن کان پڇو ته هو هن آکاڻيَء کي ڪنهن ٻئي طريقي سان ختم ڪرڻ
چاهيندا؟
 .3ٻارن کي چئو ته هو هن آکاڻيَء مان اڄ جي سبق واري آوازن جا لفه ڳولهين.
 .4ٻارن کان پڇو ته انهيَء آکاڻيَء ۾ ڪهڙي شيِء يا ڳالهه انهن کي نئين لڳي؟
 .5ٻارن کان اهو پڇو ته آکاڻيَء جا ڪهڙا ڪهڙا ڪردار اهم هئا؟
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درجيوار ڪتاب پڙهڻ درجيوار ڪتاب پڙهڻ جي ُپڄاڻيَء تي شاگرد اهو ڄاڻي سگهندا ته:
)  Levelled Readersڇاپي تصور(Print Concept) :
 هر ڪتاب جو هڪڙو نالو ٿيندو آهي.
(focus
 ڪتاب جو سرورق اسان کي ڪتاب جي مواد جي باري ۾ ڄاڻ ڏيندو آهي.
جيڪي ڪتاب ل يا ويندا آهن انهن جا مصنف ۽ مصور به هوندا آهن .
 شاگردن کي ٻڌايو ته ،سنڌي ڪتاب سڌو جهلبو آهيي ،جيييئين پينيو اٿيالئيڻ
وارو پاسو کاٻي هٿ طرف ُهجي .استاد ،شاگردن کي ٻڌائي ته ڪتياب جيو
سرورق اسان کي ڪتاب بابت ٻڌائي ٿو .پوِء عنوان ۾ موجود لفيظين جيي
هي ان واري واري سان آڱر رکي انهن جي ترتيب سي اري .شياگيردن کيي
ٻڌايو ته اسان ،سنڌي ڪتاب ساڄي پاسي کان پڙهڻ شروع ڪينيدا آهيييون.
استاد ڪتاب ۾ پهرينَء ِس َ
ٽ جي پهرئين لفه تي آڱر رکي ان کي سياڄيي
کان کاٻي پاسي وٺي وڃي ۽ شاگردن کيي ڪيتياب تيي تيرتيييب سيان آڱير
رکائي مشق ڪرائي.
 هڪ ِسٽ پڙهڻ کان پوِء ٻيون ِسٽون به ساڄيي کيان کياٻيي پياسيي پيڙهينيدا
آهيون( .نوٽ :هر سٽ تي آڱر کي ساڄي کان کاٻي پاسي ڦيريندي شاگردن
کي ٻڌايو).
ُ
 ڪتاب جا پنا کاٻي کان ساڄي پاسي اٿالئيندا آهيون.
 ڪتاب ۾ ل يل آکاڻي ۽ ڄاڻ جو اسان جي روز مره زنيدگيي سيان الڳياپيو
آهي.
زبان جي مهارت(Oral Language) :
• نون لفظن کي درست ُاچار سان ورجائيندا ۽ لفظن جي ذخييري ۾ اضيافيو
ٿيندو.
• آکاڻيَء کي پنهنجن لفظن ۾ بيان ڪري سگهندا.
• ڪنهن به ٻڌل مواد /آکاڻيَء سان الڳاپيل واقعن ،حالتن ۽ تنيقيييدي سيوالين
جا جواب ڏئي سگهندا.
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درجيوار ڪتاب پڙهڻ کان پهريائين:
َ
 .1شاگردن کان ُپڇو ته :ڇا توهان کي آکاڻيون /ڪتاب پڙهڻ س ا لڳندا آهن؟
 .2شاگردن کي ڪتاب جو سرورق ڏي اريندي ُپڇو ته ،انهن جيي خيييال ۾ آکياڻييَء/

ڪتاب جو سرورق ڏسي ،انهن کي ڇا لڳندو آهي ته آکاڻي /ڪتاب ڇا جيي بياري
۾ آهي؟
 .3انهن کي ُٻڌايو ته ،اڄ جيڪا آکاڻي /ڪتاب توهان پڙهينيداُ ،اهيا تيوهيان کيي نيون
لفظن پڙهڻ ۽ س ڻ ۾ مدد ڏيندي .شاگردن کي ُٻڌايو ته ،درجيوار ڪيتياب پيڙهيڻ
جو موقعو سڀني ٻارن کي ملندو.
 .4درجيوار ڪتاب جو تعارف ڪرايو.
 .5بورڊ تي ڪتاب جو عنوان /نالو ل ي واري واري سان هر لفه جيي هييي يان آڱير
رکندي چٽي انداز ۾ ڪتاب جو نالو پڙهو.
 .6شاگردن کي ڪتاب جو سرورق ڏي اريندي ڪتاب جو نالو ٻيهر پڙهو.
 .7شاگردن کي اشارو ڪندي ٻڌايو ته ،جهڙيَء طرح اسان جا ناال ٿين ٿا ،اهڙيَء طرح
ڪتاب جو به نالو ٿيندو آهي ،جيڪو ڪتاب جي َسرورق /ٽيائيييٽيل ڪيور ييعينيي
پهرئين صفحي تي وڏن اکرن ۾ ل يل هوندو آهي.
 .8شاگردن کي ٻڌايو ته ڪتاب جو نالو يا آکاڻييَء جيو عينيوان ،سيرورق جيي ميٿيان
ل يل هوندو آهي .بورڊ تي ليڪ ڏئي ُان مٿان عنوان ل و .شاگردن کي ٻڌايو تيه،
اسان ،سنڌي ڪتاب ساڄي پاسي کان پڙهڻ شروع ڪندا آهيييون ۽ کياٻيي پياسيي
ويندا آهيون.
 .9شاگردن کي چئو ته ،پنهنجي هٿ ۾ جهليل ڪيتياب تيي آڱير رکيي ڪيتياب جيي
عنوان /نالي جي سڃاڻپ ڪن ۽ توهان سان گڏجي ڪتاب جو عنيوان پيڙهين .هير
هڪ لفه پڙهندي آڱر مٿي کڻن .هاڻي پاڻ آڱرين تي ڳڻيندي انهن کي عنوان ۾
شامل لفظن جو تعداد ُٻڌايو.
پاڻ پڙهڻ(Individual Reading( :
 .10شاگردن کان پڙهائڻ کان پهرين ڪتاب جو پاسو شاگردن جي طرف ڪينيدي وڏي
واڪي پڙهڻ واري انداز ۾ انهن کي آکاڻي پڙهي ُٻڌايو .ياد رکيو تيه هيڪ هيڪ
لفه آهستي آهستي /جهلي جهلي پڙهڻو آهي ۽ هر هيڪ ليفيه جيي هييي يان آڱير
رکي ،ان جي ادائگي سي اريو .مناسب تاثر ۽ جذبي سان ڪتاب پڙهو.
ُ
 .11شاگردن کي ُٻڌايو ته :دم ( ).جو استعمال ڪيئن ٿيندو آهي؟ انهن کي ٻيڌاييو تيه،
دم جي نشانيَء جو مطلب اهو هوندو آهي ته ،هِتي بيهڻو آهي ۽ اهو به ُٻيڌاييو تيه
هِتي جملو ختم ٿي رهيو آهي.
تفهيم ((Comprehension
 .12درجيوار ڪتاب پڙهڻ کان پوِء شاگردن کان ُپڇو ته :پڙهيل آکاڻي /ڪتاب ڇيا جيي
باري ۾ آهي؟ انهن کي پنهنجي خيالن جي اظهار ڪرڻ جو موقعو ڏيو ۽ آکاڻيَء/
ڪتاب بابت ڪجهه ٻيا سوال ڪريو .پڙهيل آکاڻيَء /ڪتياب ’ڪييير ڪينيهين کيان
ننڍو آهي‘ ۾ اسان کي ڪهڙي ڳالهه سمجهائڻ جي ڪوشش ڪئي وئي آهي؟
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.13

شاگردن کان لفه ’ڄاهو‘ جو مطلب پڇو .پوِء استاد درجيوار ڪتاب ۾ ڏنل
جملن کي ورجائيندي ان لفه ۽ ٻين نون لفظن جو مطلب سمجھائي.

 .14درجيوار ڪتاب ۾ ڏنل ڪجهه جمال وڏي واڪي شاگردن کان پڙهايو.
 .15پوِء وڏي واڪي ۽ تاثر سان اهي ئي جمال ٻيهر ورجائي شاگردن کي پڙهيي
ٻڌايو.
درجيوار ڪتاب جي ُپڄاڻيَء تي:
 .16شاگردن کان پڇو ته:
• توهان کي هن ڪتاب مان سڀ کان وڌيڪ ڪهڙي ڳالهه پسند آئي ۽ ڇو؟
 .17شاگردن کي پنهنجي خيالن جي اظهار ڪيرڻ جيو ميوقيعيو ڏييو ۽ ُپيڇيو تيه
توهان ائين ڇو سوچيندا آهيو؟ وڌ ۾ وڌ شاگردن کان جواب وٺو.
 .18شاگردن کان ُپڇو ته:
• گجر ڪنهن کان ننڍي آهي؟ شاگردن کان جواب وٺو.
اضافي سوال (نوٽ؛ هنن سوالن پڇڻ جو مقصد ٻارن جي س يا جي جانچ ڪرڻ نه
بلڪه انهن جي سوچڻ ۽ ڳالهائڻ جي صالحيتن ۾ واڌارو ڪرڻ آهي.
 .1ٻارن کي ڪو به موضوع ڏيو مثال طور؛ درياهه جو ُ
سير يا چنڊ جو سفر ۽ چئو
ته هو هڪ آکاڻي پڙهي ٻڌائين.
 .2ٻارن کان پڇو ته هو هن آکاڻيَء کي ڪنهن ٻئي طريقي سان ختم ڪرڻ
چاهيندا؟
 .3ٻارن کي چئو ته هو هن آکاڻيَء مان اڄ جي سبق واري آوازن جا لفه ڳولهين.
 .4ٻارن کان پڇو ته انهيَء آکاڻيَء ۾ ڪهڙي شيِء يا ڳالهه انهن کي نئين لڳي؟
 .5ٻارن کان اهو پڇو ته آکاڻيَء جا ڪهڙا ڪهڙا ڪردار اهم هئا؟
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درجيوار ڪتاب پڙهڻ درجيوار ڪتاب پڙهڻ جي ُپڄاڻيَء تي شاگرد اهو ڄاڻي سگهندا ته:
)  Levelled Readersڇاپي تصور(Print Concept) :
 هر ڪتاب جو هڪڙو نالو ٿيندو آهي.
(focus
 ڪتاب جو سرورق اسان کي ڪتاب جي مواد جي باري ۾ ڄاڻ ڏيندو آهي.
 جيڪي ڪتاب ل يا ويندا آهن انهن جا مصنف ۽ مصور به هوندا آهن.
 شاگردن کي ٻڌايو ته ،سنڌي ڪتاب سڌو جهلبو آهيي ،جيييئين پينيو اٿيالئيڻ
وارو پاسو کاٻي هٿ طرف ُهجي .استاد ،شاگردن کي ٻڌائي ته ڪتياب جيو
سرورق اسان کي ڪتاب بابت ٻڌائي ٿو .پوِء عنوان ۾ موجود لفيظين جيي
هي ان واري واري سان آڱر رکي انهن جي ترتيب سي اري .شياگيردن کيي
ٻڌايو ته اسان ،سنڌي ڪتاب ساڄي پاسي کان پڙهڻ شروع ڪينيدا آهيييون.
استاد ڪتاب ۾ پهرينَء ِس َ
ٽ جي پهرئين لفه تي آڱر رکي ان کي سياڄيي
کان کاٻي پاسي وٺي وڃي ۽ شاگردن کيي ڪيتياب تيي تيرتيييب سيان آڱير
رکائي مشق ڪرائي.
 هڪ ِسٽ پڙهڻ کان پوِء ٻيون ِسٽون به ساڄيي کيان کياٻيي پياسيي پيڙهينيدا
آهيون( .نوٽ :هر سٽ تي آڱر کي ساڄي کان کاٻي پاسي ڦيريندي شاگردن
کي ٻڌايو).
 ڪتاب جا پنا کاٻي کان ساڄي پاسي ُاٿالئيندا آهيون.
 ڪتاب ۾ ل يل آکاڻي ۽ ڄاڻ جو اسان جي روز مره زنيدگيي سيان الڳياپيو
آهي.
زبان جي مهارت(Oral Language) :
• نون لفظن کي درست ُاچار سان ورجائيندا ۽ لفظن جي ذخييري ۾ اضيافيو
ٿيندو.
• آکاڻيَء کي پنهنجن لفظن ۾ بيان ڪري سگهندا.
• ڪنهن به ٻڌل مواد /آکاڻيَء سان الڳاپيل واقعن ،حالتن ۽ تنيقيييدي سيوالين
جا جواب ڏئي سگهندا.
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)(Think Aloud

درجيوار ڪتاب پڙهڻ کان پهريائين:
َ
 .1شاگردن کان ُپڇو ته :ڇا توهان کي آکاڻيون /ڪتاب پڙهڻ س ا لڳندا آهن؟
 .2شاگردن کي ڪتاب جو سرورق ڏي اريندي ُپڇو ته ،انيهين جيي خيييال ۾ آکياڻييَء/
ڪتاب جو سرورق ڏسي ،انهن کي ڇا لڳندو آهي ته آکاڻي /ڪتاب ڇا جي باري ۾
آهي؟
 .3انهن کي ُٻڌايو ته ،اڄ جيڪا آکاڻي /ڪتاب توهيان پيڙهينيداُ ،اهيا تيوهيان کيي نيون
لفظن پڙهڻ ۽ س ڻ ۾ مدد ڏيندي .شاگردن کي ُٻڌايو ته ،درجيوار ڪتاب پڙهڻ جو
موقعو سڀني ٻارن کي ملندو.
 .4درجيوار ڪتاب جو تعارف ڪرايو.
 .5بورڊ تي ڪتاب جو عنوان /نالو ل ي واري واري سان هر ليفيه جيي هييي يان آڱير
رکندي چٽي انداز ۾ ڪتاب جو نالو پڙهو.
 .6شاگردن کي ڪتاب جو سرورق ڏي اريندي ڪتاب جو نالو ٻيهر پڙهو.
 .7شاگردن کي اشارو ڪندي ٻڌايو ته ،جهڙيَء طرح اسان جا ناال ٿين ٿا ،اهڙيَء طيرح
ڪتاب جو به نالو ٿيندو آهي ،جيڪو ڪتاب جيي َسيرورق /ٽيائيييٽيل ڪيور ييعينيي
پهرئين صفحي تي وڏن اکرن ۾ ل يل هوندو آهي.
 .8شاگردن کي ٻڌايو ته ڪتاب جو نالو يا آکاڻيَء جو عنوان ،سرورق جي مٿان ل يل
هوندو آهي .بورڊ تي ليڪ ڏئي ُان مٿان عنوان ل و .شاگردن کي ٻڌايو تيه ،اسيان،
سنڌي ڪتاب ساڄي پاسي کان پڙهڻ شروع ڪنيدا آهيييون ۽ کياٻيي پياسيي ويينيدا
آهيون.
 .9شاگردن کي چئو ته ،پنهنجي هٿ ۾ جهيليييل ڪيتياب تيي آڱير رکيي ڪيتياب جيي
عنوان /نالي جي سڃاڻپ ڪن ۽ توهان سان گڏجي ڪتاب جيو عينيوان پيڙهين .هير
هڪ لفه پڙهندي آڱر مٿي کڻن .هاڻي پاڻ آڱرين تي ڳڻيندي انهن کي عينيوان ۾
شامل لفظن جو تعداد ُٻڌايو.
پاڻ پڙهڻ(Individual Reading( :
 .10شاگردن کان پڙهائڻ کان پهرين ڪتاب جو پاسو شاگردن جيي طيرف ڪينيدي وڏي
واڪي پڙهڻ واري انداز ۾ انهن کي آکاڻي پڙهي ُٻڌايو .ياد رکو ته هڪ هڪ لفه
آهستي آهستي /جهلي جهلي پڙهڻو آهي ۽ هر هڪ لفه جي هي ان آڱير رکيي ،ان
جي ادائگي سي اريو .مناسب تاثر ۽ جذبي سان ڪتاب پڙهو.
ُ
 .11شاگردن کي ُٻڌايو ته :دم ( ).جو استعمال ڪيئن ٿيندو آهي؟ انهن کيي ٻيڌاييو تيه،
دم جي نشانيَء جو مطلب اهو هوندو آهي ته ،هِتي بيهڻو آهي ۽ اهو بيه ُٻيڌاييو تيه
هِتي جملو ختم ٿي رهيو آهي.
تفهيم ((Comprehension
 .12درجيوار ڪتاب پڙهڻ کان پوِء شاگردن کان ُپڇو ته :پڙهيل آکاڻي /ڪتاب ڇيا جيي
باري ۾ آهي؟ انهن کي پنهنجي خيالن جي اظهار ڪرڻ جو موقعو ڏيو ۽ آکاڻيَء/
ڪتاب بابت ڪجهه ٻيا سوال ڪريو .پڙهيل آکاڻيَء /ڪتاب ’ڪير ڇا ڪندو آهيي‘
۾ ڌنار ۽ ڌوٻي ڇا ڪندا آهن؟.
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لفظن جو ذخيرو
)(Vocabulary

 .13شاگردن کان لفه ’ڍوئيندو ‘ جو مطلب پڇو .پوِء استاد درجيوار ڪتياب ۾
ڏنل جملن کي ورجائيندي ان لفه ۽ ٻين نون لفظن جو مطلب سمجھائي.
 .14درجيوار ڪتاب ۾ ڏنل ڪجهه جمال وڏي واڪي شاگردن کان پڙهايو.
 .15پوِء وڏي واڪي ۽ تاثر سان اهي ئي جمال ٻيهر ورجائي شاگردن کي پڙهيي
ٻڌايو.
درجيوار ڪتاب جي ُپڄاڻيَء تي:
 .16شاگردن کان پڇو ته:
• ’ڪير ڇا ڪندو آهي‘ ۾ ڪهڙيون ڪهڙيون شيون آهن؟
 .17شاگردن کي پنهنجي خيالن جي اظهار ڪيرڻ جيو ميوقيعيو ڏييو ۽ ُپيڇيو تيه
توهان ائين ڇو سوچيندا آهيو؟ وڌ ۾ وڌ شاگردن کان جواب وٺو.
 .18شاگردن کان ُپڇو ته:
• توهان کي هن ڪتاب مان سڀ کان وڌيڪ ڪهڙي ڳالهه پسند آئي ۽ ڇيو؟
شاگردن کان جواب وٺو.
اضافي سوال (نوٽ؛ هنن سوالن پڇڻ جو مقصد ٻارن جي س يا جي جانچ ڪرڻ نه
بلڪه انهن جي سوچڻ ۽ ڳالهائڻ جي صالحيتن ۾ واڌارو ڪرڻ آهي.
 .1ٻارن کي ڪو به موضوع ڏيو مثال طور؛ درياهه جو ُ
سير يا چنڊ جو سفر ۽ چئو
ته هو هڪ آکاڻي پڙهي ٻڌائين.
 .2ٻارن کان پڇو ته هو هن آکاڻيَء کي ڪنهن ٻئي طريقي سان ختم ڪرڻ
چاهيندا؟
 .3ٻارن کي چئو ته هو هن آکاڻيَء مان اڄ جي سبق واري آوازن جا لفه ڳولهين.
 .4ٻارن کان پڇو ته انهيَء آکاڻيَء ۾ ڪهڙي شيِء يا ڳالهه انهن کي نئين لڳي؟
 .5ٻارن کان اهو پڇو ته آکاڻيَء جا ڪهڙا ڪهڙا ڪردار اهم هئا؟
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مٽيريل ڊولپرز
اردو گروپ

انسٽيٽيوٽ

سنڌي گروپ

انسٽيٽيوٽ

محمد فاروق
دانش

گورنمينٽ سچل سرمست
ڪاليج ،حيدرآباد

عبدالحميد
کوسو

گورنمينٽ ايليمينٽري ڪاليج
ايجوڪيشن ،حيدرآباد

جهانگير
عباسي

گورنمينٽ ڊگري ڪاليج،
الڙڪاڻو

امداد علي الکو

گورنمينٽ ايليمينٽري ڪاليج آف
ايجوڪيشن ،قاسم ڪراچي

محمد وسيم
مغل

بيورو آف ڪريڪيولم،
گورنمينٽ ڊگري ڪاليج،
ميرپورخاص

سلمى راڄپر

گورنمينٽ ايليمينٽري ڪاليج آف
ايجوڪيشن شاهه فيصل ڪالوني،
ڪراچي

محمد يوسف گورنمينٽ ايليمينٽري ڪاليج فار پير محمد شاهه
ايجوڪيشن ،حيدرآباد
شيخ

اي ،ڊي ،اي ،او آفيس ،الڙڪاڻو

ريحانه پروين
ميراڻي

پراونشل ايجوڪيشن اسسمينٽ
سيل ،ڄامشورو

ناهيد اختر
نسيم اختر

انجمن آرائين اسڪول لطيف
آباد ،حيدرآباد

گورنمينٽ ايليمينٽري ڪاليج فار نسيم اختر ميمڻ
ايجوڪيشن شاهه فيصل
ڪالوني ،ڪراچي

روزينه خواجه گورنمينٽ ايليمينٽري ڪاليج فار نياز احمد مالح
ايجوڪيشن ،حيدرآباد

اسسٽنٽ پروفيسر گورنمينٽ
ايليمينٽري ڪاليج فار
ايجوڪيشن ،دادو
گورنمينٽ ايليمينٽري ڪاليج فار
ايجوڪيشن ،خيرپور

صفدر عباس

گورنمينٽ ڪاليج آف
ايجوڪيشن ايف بي ايريا،
ڪراچي

فوزيه ميمڻ

گورنمينٽ ايليمينٽري ڪاليج فار
ايجوڪيشن (وومين) ،س ر

سليم الدين

گورنمينٽ ڊگري ڪاليج،
نصرپور

ڊاڪٽر الطاف
حسين جوکيو

گورنمينٽ ڊگري ڪاليج ،ڪنڊيارو
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اردو گروپ

انسٽيٽيوٽ

سنڌي گروپ

انسٽيٽيوٽ

ثروت عالم

پرائيوٽ ايجوڪيشن ڪنسلٽنٽ،
اسالم آباد

زڪيه شاهه

پرائمري اسڪول ٽيچر نيو وحدت
ڪالوني ،حيدرآباد

شبانه شيخ

گورنمينٽ گرلس پرائمري
اسڪول مسلم ٽائون ،حيدرآباد

شرم خاتون

گورنمينٽ گرلس هاِء اسڪول،
دادو

ياسمين
مبارڪ

گورنمينٽ گرلس هاِء اسڪول
نيو پنڊ ،س ر

دلشاد ڏيٿو

گورنمينٽ ايليمينٽري ڪاليج فار
ايجوڪيش ،حيدرآباد

زاهده بنگش

پراونشل ايجوڪيشن اسسمينٽ
سيل ،ڄامشورو

عزيز اهلل
ڪنگراڻي

گورنمينٽ ڊگري ڪاليج جوهي،
دادو

شگفته

گورنمينٽ ايليمينٽري ڪاليج فار
ايجوڪيشن ،س ر

درياهه خاتون
ميمڻ

هاِء اسڪول ٽيچر ،س ر

ناهيد اختر
اعواڻ

گورنمينٽ گرلس هاِء اسڪول
نيو پنڊ ،س ر

محمد ادريس
جتوئي

ڊپٽي ڊائريڪٽر بي او سي،
ڄامشورو
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ايم آر سي ميمبرز
اردو گروپ

انسٽيٽيوٽ

سنڌي گروپ

انسٽيٽيوٽ

محمد وسيم
مغل

بيورو آف ڪريڪيولم گورنمينٽ
ڊگري ڪاليج ،ميرپورخاص

شرم خاتون

گورنمينٽ گرلس هاِء اسڪول،
دادو

ناهيد اختر

انجمن آرائين اسڪول لطيف
آباد ،حيدرآباد

ڊاڪٽر الطاف
جوکيو

گورنمينٽ ڊگري ڪاليج ،ڪنڊيارو

ياسين شيخ

ريٽائرڊ پرنسپال گورنمينٽ
ڪاليج ،حيدرآباد

محمد ادريس
جتوئي

ڊپٽي ڊائريڪٽر بي او سي،
ڄامشورو

سليم الدين

گورنمينٽ ڊگري ڪاليج،
نصرپور

سلمى راڄپر

گورنمينٽ ايليمينٽري ڪاليج فار
ايجوڪيشن شاهه فيصل ڪالوني،
ڪراچي

ياسمين
مبارڪ

گورنمينٽ گرلس هاِء اسڪول
نيو پنڊ ،س ر

دلشاد ڏيٿو

گورنمينٽ ايليمينٽري ڪاليج فار
ايجوڪيشن ،حيدرآباد

محمد فاروق
دانش

گورنمينٽ سچل سرمست
ڪاليج ،حيدرآباد

ڊاڪٽر مير حسن
ڏاهري

پراونشل انسٽيٽيوٽ فار ٽيچرز
ايجوڪيشن ،نوابشاهه

ظهير عباس
چانگ

ڊپٽي ڊائريڪٽر سنڌ ٽيچر
ايجوڪيشن اينڊ ڊولپمينٽ
اٿارٽي ،ڪراچي

پروين آرائين

هاِء اسڪول ٽيچر ،حيدرآباد

ناظم علي خان

(ريٽائرڊ) سبجيڪٽ اسپيشلسٽ،
سنڌ ٽيڪسٽ بڪ بورڊ ،ڄامشورو

امداد حسيني

رائيٽر اينڊ شاعر ،ڄامشورو

سحر امداد

پروفيسر يونيورسٽي آف سنڌ،
ڄامشورو

شيال ديوي

اسسٽنٽ ڊائريڪٽر ،سنڌ ٽيچر
ايجوڪيشن اينڊ ڊولپمينٽ اٿارٽي
ڪراچي
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اردو گروپ

انسٽيٽيوٽ

سنڌي گروپ

انسٽيٽيوٽ

پروفيسر محمد
ياسين شيخ

ريٽائرڊ پرنسپال گورنمينٽ ڪاليج،
حيدرآباد

محمد ادريس جتوئي

ڊپٽي ڊئريڪٽر اينڊ ڪوآرڊينيٽر
بيورو آف ڪريڪيولم ۽ ايڪسٽينشن
ونگ سنڌ ،ڄامشورو

محمد وسيم مغل

اسسٽنٽ پروفيسر گورنمينٽ ڊگري ڪاليج،
(ميل) ميرپورخاص

ولي محمد منڱريو

پرنسپال  /اسسٽنٽ پروفيسر
پروفيسر گورنمينٽ ڊگري ڪاليج( ،ميل)
م ي ،ٿرپارڪر

ذوالفقار بيهڻ

اسسٽنٽ پروفيسر گورنمينٽ ڊگري ڪاليج،
(ميل) لياري ڪراچي

روزينه خواجه

اسسٽنٽ پروفيسر گورنمينٽ ڊگري ڪاليج،
(فيميل) حيدرآباد

فوزيه ميمڻ

اسسٽنٽ پروفيسر گورنمينٽ ڊگري ڪاليج،
(فيميل) س ر

صدف حليم

اسسٽنٽ پروفيسر گورنمينٽ ڊگري ڪاليج،
(فيميل) حيدرآباد

دلشاد ڏيٿو

اسسٽنٽ پروفيسر گورنمينٽ نارمل ٽيچرس
ٽريننگ سينٽر( ،ميل) حيدرآباد

شگفته

اسسٽنٽ پروفيسر گورنمينٽ ڊگري ڪاليج،
(فيميل) س ر

عبدالحميد کوسو

ليڪچرار گورنمينٽ ڊگري ڪاليج( ،ميل)
حيدرآباد

عمر فاروق

گورنمينٽ ڊگري ڪاليج( ،ميل) س ر

عصمت فاطمه ويسر

ليڪچرار گورنمينٽ ڊگري ڪاليج( ،فيميل)
ٺه

نادرا

اسسٽنٽ پروفيسر گورنمينٽ ڊگري ڪاليج،
(فيميل) حيدرآباد

امداد الکو

ليڪچرار گورنمينٽ ڊگري ڪاليج( ،ميل)
قاسم آباد ڪراچي

ناهيد

ايڇ ايس ٽي پروفيسر گورنمينٽ ڊگري
ڪاليج( ،فيميل) حيدرآباد

سلمى راڄپر

ليڪچرار گورنمينٽ ڊگري ڪاليج( ،فيميل)
شاهه فيصل ڪالوني ڪراچي

فرحت

ورڪنگ ٽيچر (پي ايس ٽي) پي سي
اسڪول اٽيچڊ پروفيسر گورنمينٽ ڊگري
ڪاليج( ،فيميل) حيدرآباد

دين محمد سيلرو

ليڪچرار گورنمينٽ ڊگري ڪاليج( ،ميل)
الڙڪاڻو

محمد يوسف شيخ اسسٽنٽ پروفيسر گورنمينٽ ڊگري ڪاليج،
(ميل) حيدرآباد
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اردو گروپ

انسٽيٽيوٽ

سنڌي گروپ

انسٽيٽيوٽ

حفيه زبير

ٽيڪنيڪل اسسٽنٽ
بيورو آف ڪريڪيولم ۽ ايڪسٽينشن
ونگ سنڌ ،ڄامشورو

عزيز اهلل پنهور

ورڪنگ ٽيچر (پي ايس ٽي) گورنمينٽ
پرائمري اسڪول چوهاڻ ڪالوني ،مورو

آسمه سومرو

ورڪنگ ٽيچر (پي ايس ٽي) پي سي
اسڪول اٽيچڊ گورنمينٽ ڊگري ڪاليج
(فيميل) حيدرآباد

محمد يوسف جويو

بيورو آف ڪريڪيولم ۽ ايڪسٽينشن
ونگ سنڌ ،ڄامشورو

زاهد علي ابڙو

بيورو آف ڪريڪيولم ۽ ايڪسٽينشن
ونگ سنڌ ،ڄامشورو
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ڪالس پهريون

ڪهاڻيڪار
حريم عاطف خان

رائيٽر ،اسالم آباد

علي راز شر

اسسٽنٽ پروفيسر گورنمينٽ ايليمينٽري ڪاليج
فار ايجوڪيشن ،ڪراچي

فاڪها عابد

فري النسر

ادل سومرو

ريٽائرڊ پروفيسر شاهه عبداللطيف يونيورسٽي ،خيرپور

مبشر علي زيدي

جيو نيوز پرائيوٽ

ڪمپوزرس
جواز علي خاصخيلي

سنڌ ريڊنگ پروگرام

نذير احمد ميمڻ

فري النسر

ممتاز خاصخيلي

فري النسر

نواز علي دائودپوٽو

فري النسر

توفيق احمد ماڪا

فري النسر

ّ
مصور
باک پيرزادو

فري النسر

عارف حسين ترڪ

سٽي اسڪول ،پرائيوٽ ڪراچي

انعم آسي

سبق فائونڊيشن ،ڪراچي

زين نقوي

فري النسر

صوفيا بال گام واال

فري النسر

خالد زوئي

فري النسر

حشام الحق حقي

سنڌ ريڊنگ پروگرام

مسرت ذوالفقار

سنڌ ايجوڪيشن فائونڊيشن ،ڪراچي
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