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‘ੜ੍ਹ ੰਜਾਫ, ੜ੍ਹਾ ੰਜਾਫ’ 
ਦੰਫਯ-2019 

ਜੰਡਾ 
ftZfdne e?bzvo 
  ਛ ੁੱ ਟੀਆਂ  

1 ਦੰਫਯ : ਲ਼ਵੀਦੀ ਦਦਲ ਰੀ ਗ ਯੂ ਤੇਗ ਫਵਾਦਯ ਜੀ ।  
25 ਦੰਫਯ : ਦਰਰਦਭ ਦਦਲ । 

  ਲੇਯ ਦੀ ਬਾ 
 2 ਦੰਫਯ :  ਰੀ ਗ ਯੂ ਤੇਗ ਫਵਾਦਯ ਜੀ ਦੀ ਜੀਲਨੀ ਫਾਯੇ ਗੁੱ ਰਫਾਤ ਰਯਨੀ । 

 10 ਦੰਫਯ : ਭਨ ੁੱ ਖੀ AiDkwrW ਫਾਯੇ ਫੁੱ ਦਿਆਂ ਨੰੂ ਜਾਗਯਰੂ ਰਯਨਾ । 

 13 ਦੰਫਯ : ਊਯਜਾ ਦੀ ਭਵੁੱ ਤਤਾ ਫਾਯੇ ਫੁੱ ਦਿਆਂ ਨਾਰ ਲਾਯਤਾਰਾ ਰਯਨਾ । 

 21 ਦੰਫਯ : ਗਦਣਤ ਦਲਦਗਆਨੀ ਰੀ ਦਨਲਾ ਯਾਭਾਨ ਜਨ ਜੀ ਦੀ ਗਦਣਤ ਨੰੂ ਦੇਣ ੰਫੰਧੀ ਜਾਣਰਾਯੀ 
ਾਂਝੀ ਰਯਨੀ। 

 24 ਦੰਫਯ : ਦਰਰਦਭ ਦੇ ਦਤਉਵਾਯ ੰਫੰਧੀ ਲਾਯਤਾਰਾ । 

ਨੈਦਤਰ ਰਦਯਾਂ ਰੀਭਤਾ ਰਈ ਦਲਲ਼ੇ   
 ਬਾਲ਼ਣ ਰਰਾ ਇੁੱ ਰ ਿੰਗਾ ਗ ਣ । 

 ਊਯਜਾ ਦੀ ਫੁੱ ਿਤ ਰਯ । 
 ਾਰੀਥੀਨ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਦੀਆਂ ਵਾਨੀਆਂ । 
 ਵੁੱ ਥੀਂ ਦਰਯਤ ਰਯ । 

ਇ ਭਵੀਨੇ ਖਾ  
 ਗਤੀਦਲਧੀ ਰੈਰੰਡਯ ਅਨ ਾਯ ਰੀ ਰਾਇਭਯੀ-1 ਅਤੇ ਰੀ ਰਾਇਭਯੀ -2 ਦੀਆਂ ਗਤੀਦਲਧੀਆਂ ਤੇ ਪਰ 
ਰਯਨਾ [ 
 ਰੀ ਰਾਇਭਯੀ ਦੇ ਨਲੇਂ ਦਾਖਦਰਆਂ ਰਈ ਦਾਖਰਾ ਭ ਦਵੰਭ ਿਰਾਉਣੀ । 
 suMdr ilKweI Aqy phwiVAW 'qy Poks krnw[ 
 ਯਦੀ ਤੋਂ ਫਿਾਅ ੰਫੰਧੀ ਫੁੱ ਦਿਆਂ ਨੰੂ ਦਦਲ਼ਾ ਦਨਯਦੇਲ਼ ਦੇਣੇ । 

 ਦੰਫਯ ਦੇ ਇਦਤਵਾਦਰ ਦਦਵਾਦੜ੍ਆਂ ਫਾਯੇ ਿਯਿਾ ਰਯਨੀ ਦਜਲੇਂ ਦਰ ਲ਼ਾਦਵਫਜਾਦਦਆਂ ਦੀ ਲ਼ਵਾਦਤ। 

ਦਯਜਣਾਤਭਰ ਰਾਯਜ  
 ਰੁੱ ਦੜ੍ਆਂ ਦੀ ਦਰਭਾਂ ਅਤੇ ਯ ੁੱ ਤ ਫਾਯੇ ਫੁੱ ਦਿਆਂ ਦ ਆਯਾ ਿਾਯਟ ਜਾ ਰਯੈ ਫ ੁੱ ਰ ਦਤਆਯ ਰਯਲਾਉਣੀ। 

 ਛ ੁੱ ਟੀਆਂ ਦੇ ਰੰਭ ਦੀ ਮਜਨਾਫੰਦੀ ਰਯਨੀ। 

 ਊਯਜਾ ਦਦਲ ੰਫੰਧੀ ੇਦਟੰਗ ਭ ਰਾਫਰੇ ਰਯਲਾਉਣੇ  । 

ਫਾਰ ਬਾ 
  ਰਾਈਡ ਦਲੁੱ ਿ ਆ ਜਨਯਰ ਨਾਰੇੇੱਜ ਦੇ ਰਲ਼ਨਾਂ ਦੇ ਭ ਰਾਫਰੇ ਰਯਲਾਉਣੇ 

 suMdr ilKweI Aqy phwiVAW ਦੇ ਭ ਰਾਫਰੇ ਰਯਲਾਉਣੇ। 

ਭਾਦਆਂ ਨਾਰ ਭੇਰ ਜਰ  
 b`icAW dy is`Kx pD̀rW bwry mwipAW nwl g`lbwq krnI[ 

 ਭਾਦਆ ਨੰੂ ਯਦੀ ੰਫੰਧੀ ਅਤੇ ਦਵਤ ਦੀ ੰਬਾਰ ੰਫੰਧੀ ਜਾਗਯੂਰ ਰਯਨਾ। 

 ਫੁੱ ਦਿਆਂ ਨੰੂ ਭਭ ਅਨ ਾਯ ਗਯਭ ਰੁੱ ੜ੍ੇ ਅਤੇ ਫੂਟ ਲਗੈਯਾ ਾ ਰੇ ਬੇਜਣ ਰਈ ਦੁੱ ਣਾ। 

 ਯੀਦਡੰਗ ੈੇੱਰ ਦੀਆਂ ਦਰਤਾਫਾਂ ੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਇਵਨਾਂ ਦੀ ਭਵੁੱਤਤਾ ਫਾਯੇ ਭਾਦਆਂ ਨੰੂ ਭਝਾਉਣਾ। 



 
 

 
 

 ਰੂਰ ਭੈਨੇਜਭੈਂਟ ਰਭੇਟੀ ਅਤੇ ਭਾਦਆਂ ਨਾਰ ਰੂਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱ ਦਆਲਾਂ ਅਤੇ ਇਵਨਾਂ ਦੇ ਵੁੱ ਰ ੰਫੰਧੀ 
ਭੀਦਟੰਗ ਰਯਨੀ। 

 

ਰੀ - ਰਾਇਭਯੀ -1 

B'N^  

^ ਛੇਲੇਂ ਦਦਨ B{z nfXnkge pZfunK dh d[jokJh$wBg;zd rshftXhnK eotkT[Dr/. 

^ nfXnkge jo o'I nzro/Ih d/ e[M n;kB PpdK$tkeK dh tos'A eoBr/. fit/A class,  prayer,  black,  bell,  

bag,  pencil,  eraser,  sharpener, toilet,  play,  ground,  classmates,  staff room,  trees,  neat and clean,  
left,  right,  white, cycle,  road,  car,  come here,  go there, What is your name? What is your school 
name? What is your teacher’ s name? 

- ਫੁੱ ਦਿਆਂ ਨਾਰ ਇ ਭਵੀਨੇ ਆਉਣ ਲਾਰੇ ਦਤਉਵਾਯਾਂ ਫਾਯੇ ਗੁੱਰਫਾਤ ਰਯਨਾ 
^ nfXnkge fJ;/ soQK e?bzvo d/ fj;kp Bkb rshftXhnK eotkT[Dr/. 
gqh^gqkfJwohL 2 

 ftPk ns/ ;wK rshftXh ;wZroh 

1H 

d' rZbK eohJ/ 
(brGr 10 fwzN) 
GkPkJh ftek; 
tZvk ;w{j 

ਰੂਰ ਆਉਣਾ/ਰਾਯਥਨਾ, ਜਭਾਤ ਦਲੁੱ ਿ ਰਣ-ਰਣ/ਲਤੂਆਂ/ਦਰਦਯਆਲਾਂ, ਘਯ 
ਲਾ ਜਾਣਾ, ਫਤਾ, ਰੂਰ ਦੀ ਲਯਦੀ, ਰੂਰ ਦਲੁੱ ਿ ਰੀ-ਰੀ, ਰਾਇਫਰੇਯੀ, 
ਰੂਰ ਦੇ ਰਯਭਿਾਯੀ/ਵਯ ਦਲਦਦਆਯਥੀ, ਖਾਨਾ, ਦਲਵੜ੍ਾ/ਖਡੇ ਦਾ ਭੈਦਾਨ, 
ਭ ੁੱ ਖ ਦਫ਼ਤਯ ਅਤੇ ਵਯ ਰਭਯੇ, ਾਣੀ, ਦਯੁੱ ਖ਼ਤ, ਾਫ਼-ਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਾਂਬ-ੰਬਾਰ 
|  

;zpzfXs cb?P 
ekov fuZso 

2H 

ob e/ f;ZyhJ/ 
(brGr 30 fwzN) 
p"fXe ftek; 
S'N/ ;w{j 

ਰਾੇ ਯੰਗ ਦੀ ਦਵਿਾਣ, ਦੂਯ-ਨੇੜ੍ੇ ਦ ਵਯਾਈ, ਭਾਣਾ (ਉਂਗਰਾਂ ਨਾਰ), ਵਰਰਾ-
ਬਾਯੀ, ਦਵਰਾਂ-ਫਾਅਦ, ਜ਼ਰ (ਟ ਰੜ੍ ੇਜੜ੍ਨਾ), ੈਟਯਨ (ਯੰਗਾਂ ਦੇ ਅਧਾਯ ‘ਤ)ੇ, 
ਯੰਗ/ਅਰਾਯ ਦਾ ਲਯਗੀਰਯਨ, 7 ਅਤ8ੇ ਦਾ ੰਰਰ ਅਤ ੇਦਵਿਾਣ, ਇੁੱ ਰ ਵਯ 
(+1) ਆਦਦ | 

frnkB dk 
ozrhB \IkBk, 
;zpzfXs cb?P 
ekov, ਜ਼ਰ 
ਆਦਦ | 
 

3H 

pksK gktK, rhs 
rktK 
(brGr 15 fwzN) 
GkPkJh ftek; 
tZvk ;w{j 

ਰਵਾਣੀ –ਜੰਗਰ ਦਾ ਰੂਰ, ਗ ੁੱ ਰ ੂਦਾ ਗਜ਼ਫ ਦਟਾਯਾ, ਵੁੱ ਣਾ ਭਨਹ ਾ ਵੈ|  
ਰਦਲਤਾ –ਟਨ-ਟਨ-ਟਨ-ਟਨ, Humpty dumpty, ਭੇਯ ੇਭੈਡਭ, ਰੂਰ ਯਜ਼ 
ਆਉਣਾ ਜੀ| 
ਠ, ਨ ਦੀ ਧ ਨੀ ਤੇ ਦਵਿਾਣ, ਦ ਅੁੱ ਖਯੀ ਲ਼ਫਦ (ਵਯ, mn ਆਦਦ ) ਫ ਝਾਯਤਾਂ, 
ਦਰਤਾਫ ਘਯ ਦੀ ੈਯ 

ejkDh feskpK, 
ekov 
rshftXh 
e?bzvo 

4H 

y/v^y/v ftZu 
(brGr 20 fwzN) 
;ohoe ftek;, 
;wkfie 
ns/ GktBkswe 
ftek; 

ਫਰ ਫਈ ਦਰੰਨੇ, ਫਤਰਾਂ ਡੇਗਣੀਆਂ, ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਰਯਤ, ਅੁੱ ਖਯ ‘ਤੇ ਰ ੁੱ ਦ, 
Teacher says, ਊਠਰ-ਫੈਠਰ, ਲ਼ਭ-ਾ, ਡਾਇ  ੁੱ ਟ ਅਤ ੇਰ ੁੱ ਦ, ਦਯ ‘ਤੇ 
ਦਰਤਾਫ ਯੁੱ ਖ ਰੇ ਦੁੱ ਧੀ ਯਖੇਾ ‘ਤੇ ਿੁੱ ਰਣਾ, ਜ ਭੈਂ ਰਵਾਂ ਰਯ ਜ ਭੈਂ ਨਾ ਰਵਾਂ, ਨਾ 
ਰਯ, ਊਿ-ਨੀਿ, ਗੇਂਦ  ੁੱ ਟ, ਤੂਫ਼ਾਨ ਆਇਆ-ਫੁੱ ਦਰ ਛਾਇਆ, ਦਿੁੱ ਟੀ ਿਟੰਗ 
ਫਰ, ਭੀਂਵ ਤਾੜ੍ੀ, ਵਲਾ ਿੁੱ ਰ ਯਵੀ ਵੈ| 

rshftXh 
e?bzvo 

5H 

ouhJ/^oukJhJ/ 
(brGr 20 fwzN) 
ouBksfwe ftek; 
S'N/ ;w{j 

ਰਾਗਜ਼ ਪਾੜ੍ਨਾ, 7,8, ਠ, ਨ ਦਰਖਣਾ, ਭਤੀ ਦਯਣਾ, ਰਾਗਜ਼ ‘ਤ ੇਫਤਰਾਂ 
ਛਾਣਾ, ਰਾਗਜ਼ ਦੀਆਂ ਫੁੱ ਤੀਆਂ ਫਣਾਉਣਾ, ਗੇਂਦ ਫਣਾ ਰ ੇਯੰਗ ਰਯਨਾ, ਰਾਗਜ਼ 
‘ਤੇ ਵਯੇ ਯੰਗ ਨਾਰ ਉਂਗਰਾਂ ਛਾ ਰੇ ਦਯਖ਼ੁੱ ਤ ਫਣਾਉਣਾ ਆਦਦ | 

frnkB dk 
ozrhB 
\IkBk,fbyD 
ebk,ozr, 
ekrI,ਰਰੇਅ 

6H BZuhJ/- rkJhJ/  I love my school, 1,2,3,4,5 , ਭੇਯੇ ਭੈਡਭ, Humpty dumpty. rshftXh 
e?bzvo 

 ftPk ns/ ;wK rshftXh ;wZroh 

1H 

d' rZbK eohJ/ 
(brGr 10 fwzN) 
GkPkJh ftek; 
tZvk ;w{j 

ਆਲਾਜਾਈ ਦੇ ਾਧਨਾਂ ਦੇ ਨਾਭ , ੜ੍ਰ ‘ਤੇ ਿੁੱ ਰਣ ਲਾਰੇ ਲਾਵਨ, ਫੁੱ  ਅੁੱ ਡਾ, 
ਟੈਰੀ ਟੈਂਡ/ਾਈਰਰ ਟੈਂਡ, ਟਰੈਦਫ਼ਰ ਦਨਮਭ, ਯੇਰਗੁੱ ਡੀ, ਯੇਰਲੇ ਟੇਲ਼ਨ, 
ਵਲਾ ਦਲੁੱ ਿ ਿੁੱ ਰਣ ਲਾਰੇ ਲਾਵਨ, ਵਲਾਈ ਅੁੱ ਡਾ, ਾਣੀ ਦਲੁੱ ਿ ਿੁੱ ਰਣ ਲਾਰੇ 
ਲਾਵਨ| 

;zpzfXs fuZso cb?P 
ekov 
 

2H 
ob e/ f;ZyhJ/ 
(brGr 30 fwzN) 

15 ਅਤੇ 16 ਦੀ ਦਵਿਾਣ,1-16 ਰਰਭ ਦਲੁੱ ਿ ਰਗਾਉਣਾ, ਬੂਯੇ ਯੰਗ ਦੀ frnkB dk 
ozrhB \IkBk, ;zpzfXs 



 
 

 
 

B'N^  
^ ਛੇਲੇਂ ਦਦਨ B{z nfXnkge pZfunK dh d[jokJh$wBg;zd rshftXhnK eotkT[Dr/. 

^ nfXnkge jo o'I nzro/Ih d/ e[M n;kB PpdK$tkeK dh tos'A eoBr/. fit/Aroad,  vehicle,  car,  

bus,  truck,  bicycle,  traffic rules,  bus stand,  railway station,  airpot,  train,  plane,  water,  port,  
What is this? What is the colour?In which class do you read? How old are you, ? I am 4/5 year 
old.  Etc.  

-ਫੁੱ ਦਿਆਂ ਨਾਰ ਇ ਭਵੀਨੇ ਆਉਣ ਲਾਰੇ ਦਤਵਾਯਾਂ ਫਾਯੇ ਗੁੱਰਫਾਤ ਰਯਨਾ 
^ nfXnkge fJ;/ soQK e?bzvo d/ fj;kp Bkb rshftXhnK eotkT[Dr/. 
-ਲ਼ਫਦ ਿਾਯਟ/Word Wall– ਫੁੱ ਿ ੇਦ ਆਯਾ ਫਰੇ ਗ ਲ਼ਫਦ ਨੰੂ ਲ਼ਫਦ ਿਾਯਟ/Word Wall  ‘ ਤ ੇਦਰਦਖਆ ਜਾਲ|ੇ  

ਜਭਾਤ ਦਵਰੀ 
ੰਜਾਫੀ 

pwT dw 
nW 

ਦੰਫਯ mhIny iv`c kI 
isKwieAw jwvy[ 

suJweIAW gqIivDIAW 

21. ru`K  
 
22. Blw 
bu`Jo KW!  
 
23. myrw 
skUl  

pVHnw:- 
ividAwrQI SbdW Aqy 
Aswn vwkW nUM pVHn dy Xog 
hovy[ 
ilKxw:-  
ividAwrQI  SbdW dI bol-
ilKq krn Aqy sDwrn 
pRSnW dy au`qr ie`k jW do 
SbdW iv`c dyx dy Xog hovy[ 
mOiKk:- 
 ividAwrQI ivAkqIgq 

Aqy smUihk rUp iv`c 
kivqw/bwl-gIq gwiex 
kr skdw hovy [ 

 ividAwrQI Aswn 
buJwrqW dy au`qr dyx 
iv`c smr`Q hovy[ 

 SbdW nUM pVHn iv`c pRp`k krn leI muhwrnI dIAW gqIivDIAW 
ਰਯਲਾਉਣਾ। ijvyN:-DunI rwhIN muhwrnI aucwrn (lGU-dIrG), 
mudrwvW rwhIN muhwrnI aucwrn[ 
 

 ipCly mhIinAW dOrwn krvwey swrIAW mwqrwvW vwLy SbdW  nUM 
pVHn dw AiBAws kਯਲਾਉਣਾ। 

 muhwrnI dI bol-il^q[ 

 ਰੈਆਤਭਰ ਅਤੇ ਲ਼ ੁੱ ਧ ਉਿਾਯn ਨਾL pihlW krvwey gey bwl gIqW nUM  
ਗwaux ਦਾ ਅਦਬਆ ਰਯਲਾਉਣਾ। 

 ividAwrQIAW nUM r`uKW dy PwieidAW qoN jwxUM krvwauxw Aqy sOKy 
vwk pVHwaux ਦ ੇsmr`Q bxwauxw[ 

 ividAwrQIAW nUM Aswn buJwrqW dy au`qr dyx iv`c smr`Q 
bxwauxw[ 

 Awpxy skUl bwry kuJ vwk bolx leI auqSwihq krnw Aqy sOKy 
vwk pVHn iv`c smr`Q bxwauxw[[ 

 

p"fXe ftek; 
S'N/ ;w{j 

ਦਵਿਾਣ, ਆਇਤ ਅਰਾਯ ਦੀ ਦਵਿਾਣ,ਇੁੱ ਰ ਵਯ (+1) ਗਤੀਦਲਧੀ, ਭਦਖਰ 
ਜੜ੍, ਦਰਵੜ੍ਾ ਅੰਰ ਗਾਇਫ ਵੈ, ਛਾਂਟਣਾ(ਯੰਗ), ੁੱ ਜਾ –ਖੁੱ ਫਾ,  ੰ ਘਣਾ, ਭਾਣਾ 
(ਦਗੁੱ ਠ, ਭ ੁੱ ਠੀ ਬਯ) ੰਫੰਧ ਗਤੀਦਲਧੀ, ਲਤੂਆਂ ਦਾ ਡ ੁੱ ਫਣਾ-ਤੈਯਨਾ| 

cb?P ekov 
 

3H 

pksK gktK, rhs 
rktK 
(brGr 15 fwzN) 
GkPkJh ftek; 
tZvk ;w{j 

ਰਵਾਣੀ- ਦਖਡਦਣਆਂ ਦੀ ਦੜ੍, ਫੁੱ , ਦਰ ਦੀ ਲਾਯੀ, ਯੇਰਗੁੱ ਡੀ ਦਾ ਡਯ, 
ਉੱਡਣ ਲਾਰਾ ਆਟ,ਯੇਰੂ ਯੇਰਗੁੱ ਡੀ, ਰੀਯਤੀ ਲੀ ਿਾਵ ੰ ਦੀ ਵੈ ਉੱਡਣਾ ਆਦਦ| 
ਰਦਲਤਾ–ਗੁੱ ਡੀ, ਆ ਦਭਰ ਰੇ ਤਾੜ੍ੀ ਲਜਾਈ, सडक ऩार, ਾਫ਼ ਾਣੀ, ਫੁੱ ਾਂ,|  
ਪ , ਫ, ਬ, ਭ, ਮ ਦੀਆਂ ਧ ਨੀਆਂ ਅਤੇ ਦਵਿਾਣ | 
ਦਰਤਾਫ ਘਯ ਦੀ ੈਯ, ਫ ਝਾਯਤਾਂਅਤ ੇਟਰੈਦਫ਼ਰ ਟਯ | 

ejkDh feskpK, ekov 
rshftXh e?bzvo 

4H 

y/v^y/v ftZu 
(brGr 20 fwzN) 
;ohoe ftek;, 
;wkfie 
ns/ GktBkswe 
ftek; 

ਅੰਰ/ਅੁੱ ਖਯ ‘ਤੇ ਰ ੁੱ ਦ, ਵਯੀ ਯੀ ਆ ਜਾ, ੜ੍ਰ ‘ਤੇ ਭਨੰਦ ਲਾਵਨ ਿਰਾ, 
ਤਾਰਭੇਰ-1 ਅਤੇ 2, ੜ੍ਰ ਦੇ ਖੁੱ ਫੇ ਾੇ ਿੁੱ ਰਣਾ, ੁੱ ਜੇ ਤਾੜ੍ੀ-ਖੁੱ ਫੇ 
ਤਾੜ੍ੀ,ੜ੍ਰ ਾਯ ਰਯਾਉਣਾ,ਟਰਦੈਫ਼ਰ ਰਾਇਟਾਂ ਦੇਖ ਰੇ ਿੁੱ ਰਣਾ, ਯਰੇਗੁੱ ਡੀ 
ਫਣਾ, ਜਵਾਜ਼ ਫਣ ਰੇ ਉੱਡ,ਵਯਾ ਭ ੰ ਦਯ ਗੀ ਿੰਦਯ, ਦਰਲ਼ਤੀ ਿਰਾ, 
ਗੇਂਦ ਖਡੇ, ਰੰਗੜ੍ਾ ਲ਼ੇਯ, 

rshftXh e?bzvo 

5H 

ouhJ/^oukJhJ/ 
(brGr 20 fwzN) 
ouBksfweftek; 
S'N/ ;w{j 

15, 16ਅਤ ੇ, ਪ, ਫ, ਬ, ਭ, ਮ ਦਰਖਣਾ | 
ਰਰੇਅ ਨਾਰ ਰੂਟਯ/ਟਯੀਟ ਰਾਇਟ ਫਣਾਉਣਾ, ਰਾਗਜ਼ ‘ਤੇ ਫੁੱ /ੜ੍ਰ 
ਫਣਾਉਣਾ, ਭਾਦਿ ਦੀਆਂ ਡੁੱ ਫੀਆਂ ਨਾਰ ਯੇਰਗੁੱ ਡੀ ਫਣਾਉਣਾ, ਰਾਗਜ਼ ਭੜ੍ ਰੇ 
ਦਰਲ਼ਤੀ/ਜਵਾਜ਼ ਫਣਾਉਣਾ ਆਦਦ | 

frnkB dk ozrhB 
\IkBk 
fbyD ebk, 
ozr,ekrI,ਰਰੇਅ 

6H BZuhJ/- rkJhJ/ ਦਗਣਤੀ, ਦਰੁੱ ਰਰੀ, Bus rshftXh e?bzvo 



 
 

 
 

ਅੰਗਯੇਜ਼ੀ 
Lesson no & 
Name 

Child will learn  How to learn- 
(Related Activities) 

 
Lesson No. 9 
English 
Alphabet 
(a-z) 93-98 
 
 
 
 
 
 
 
Lesson No. 10 
Joining Sounds 

Reading 
1. to associate 

words with 
pictures 

2. to differentiate 
between capital 
and small letters 

3. to name familiar 
objects seen in 
the pictures 

4. to recognize 
letters and their 
sounds q-z 

Writing 

 to write letters/words  

 to match 
letters/words 

 to write what comes 
after, before and in 
between the letters 

 to write letter/word 
for the picture 

 to draw pictures for 
the letters/words etc. 

Oral 

 to recite poems with 
actions 

 to listen English 
words, greetings, 
polite form of 
expressions 

 
Reading Practice of-  

 reading and recognition of letters  q-z 

 relating pictures and words to letters q-z   pg no.93 - 98 

 letter sound. 

 joining sounds. 

 reading and framing two and three letter words. 

 recognizing word for the pictures and drawing picture 
for the word.  

Writing 
Practice of- 

 writing letters q- z with correct formation in four 
line pattern keeping in view the correct starting 
point for each letter 

 tracing and writing words 

 matching letters/words with pictures 

 dictation of letters/words 

 writing letter/words for pictures 

 drawing picture for letter/word 

 what comes after, before or in between the given 
letter 

 rearranging letters in correct order 
Oral 
Practice of- 

 Group/ individual recitation of rhymes 

  Commands/action words, greetings etc. 

 Conversation questions 

 Vocabulary: words and pictures of the lesson. 

ਗਦਣਤ 

ਜਭਾਤ- ਦੂਜੀ 
ੰਜਾਫੀ 

pwT dw nW ਦੰਫਯ mhIny iv`c kI 
isKwieAw jwvy[ 

suJweIAW gqIivDIAW 

15. dsihrw 
16. hrIAW 
sbzIAW 
 
 
 
 
 

pVHnw:- 
ividAwrQI pVHn 
sm`grI, ijvNy pMjwbI 
dIAW srl Aqy sMKyp 
khwxIAW, kivqwvW Aqy 
lyK Awid nMU pUrn 
ivSrwm, kwmw, 
pRSnvwck qy ivsimk-

pVHnw 
 ividAwrQIAW nUM iqauhwrW qoN jwxUM krvwauNdy hoey dsihrw 

iqauhwr bwry d`sxw[pwT-pusqk iv`c dsihrw lyK sMbMDI 
id`qy ic`qr a`upr crcw krnI[ 

 lyK/kivqw pVHwauNdy smyyN ies  nUM ivckwr rokdy hoey ies 
nwL sMbMiDq pRSn pu`Cਣੇ[ 

 lyK/kivqw pUrw pVHwaux qoN bwAd ies sMbMDI crcw ਰਯਨੀ। 

pwT dw nW Aqy nM: ividAwrQI , jo isKygw sbMDq gqIivDIAW 

8. smW  svyr, dupihr, Swm 
Aqy rwq vyly hox 
vwlIAW ikirAwvW 
dI smJ ivkisq 
krnw [ 

 rozwnw jIvn dIAW gqIivDIAW rwhIN svyr, dupihr, 
Swm Aqy rwq bwry jwxkwrI dyxw 

 qukbMdIAW nwl svyr, dupihr, Swm dw sMklp [ 
 rozwnw jIvn dI gqIivDI dIAW qsvIrW nUM kRm 

Anuswr lgw ky isKwauxw [ 



 
 

 
 

 
 
 
 

icMnHW Anuswr Tihrwau dy 
ky TIk FMg nwL bol ky 
pVH skdw hovy[  

ilKxw:-  
ividAwrQI bol-ilKq qoN 
ielwvw hor pRSn h~l 
krn dy Xog hovy[ 
mOiKk:- 
ividAwrQI ivAkqIgq 
Aqy smUihk rUp iv`c 
kivqw/gIq gwiex kr 
skdw hovy [auh iesdw 
AnMd lYNdy hn Aqy auhnW 
AMdr sMgIq pRqI iK`c 
pYdw hoxI SurU huMdI 
hY[ividAwrQI iksy dUjy 
ividAwrQI duAwrw pVyH 
gey pwT nMU iDAwn nwL 
suxdy hn 
Aqy auhnW dI suxn 
SkqI iv`c vwDw huMdw hY[ 

 lyK/kivqw ivcly AOKy SbdW nUM cuxn leI ਰਦਵਣਾ। iehnW 

SbdW bwry g`lbwq vI ਰਯਨੀ। 
 eI-kMtYNt dI vrqoN krdy hoey lyK/kivqw sMbMDI jwxkwrI 

pRdwn krnw[ 

 hr ividAwrQI nUM pwT pVHn dw mOkw ਦੇਣਾ। 
 lyK/kivqw ivcly AOKy/mnpsMd SbdW dIAW gqIivDIAW 

krvwauxIAW[iehnW dy aucwrn Aqy ArQW bwry g`lbwq 
ਰਯਨੀ। 

 pwT /kivqw dy Asl Bwv qoN jwxU ਰਯਲਾਉਣਾ। 
ilKxw 

 bol-ilKq ਰਯਲਾਉਣਾ[ 

 suMdr ilKweI dw AiBAws krvwauxw[ 
 ਾਠ ਦਾ ਅਦਬਆ ਵੁੱ ਰ ਰਯਲਾਉਣਾ। 

mOiKk:- 
 kivqw dy suhj nUM mwxn leI lYAmeI AMdwz iv`c kivqw 

ਗਾਉਣੀ [ividAwrQIAW duAwrw smUihk rUp iv`c mudrwvW 

sihq kivqw gwiex ਰਯਲਾਉਣਾ। 

ਅੰਗਯੇਜ਼ੀ 
Lesson no & 
Name 

Child will learn How to learn- 
(Related Activities) 

 
Lesson No.13 
Going to a 
Zoo 
 
 
 
Lesson No. 14 
A Pet Hen 

 

Reading 

 to read small words, phrases and 
sentences  

 to use simple adjectives related 
to size, shape, colour, weight, 
texture such as big, small, round, 
pink, red, heavy, soft etc.  

 Uses Preposition  

 to use  I am/He is/She is 

 to use he - his/she - her 

 to Use vocabulary related to 

Zoo and animals 

 to read words, phrases and 
sentences with comprehension 

Writing 

 to write words and 
phrases/sentences in response to 
pictures  

 to write phrases/sentences using 
prepositions and punctuation 

Oral 

 to recite rhymes with actions 

 to listen English words, 

greeting, polite form of 

expressions and respond in 
English 

 to express verbally his/ her 
opinion and ask questions 
about characters in story. 

Reading  
1. Practice of  reading phrases and sentences in 
the Lessons 13 and 14. 
2.  Practice of reading the chapter with proper 
fluency, pronunciation, punctuation and 
understanding. 
3. Practice of understanding sentence structure 
and framing sentences by using  
This/That/These/Those related to various objects 
and situations. 
 
Writing 
Practice of- 

 Practice exercises given at the end of the 
chapter 

 Dictation of words/phrases/sentences 
from the chapters 

 Practice of framing sentences using 
This/That/These/Those  

 Choosing correct phrase/sentence for the 
picture 

 Rearranging words to form correct 
sentences 

 make sentences 
Oral 
Practice of- 

 Recitation of rhyme- Nature 

 Vocabulary:  Words related to chapters, 
Pet animals 

ਗਦਣਤ 
pwT dw nW ividAwrQI , jo isKygw sbMDq gqIivDIAW 



 
 

 
 

Aqy nM: 
8.smW  h&qy dy idnW Aqy swl 

dy mhIinAW dI 
gfjukD krnw[ 

 id`qy hoey AvDI kwl nUM 
GMitAw / idnW dy 
ADwr qy kRm Anuswr 
lVIb`D krnw[ 

 ;{{oi dI siQqI okjhA tZy^tZy ikirAwvW bwry d`sxw [ 
 ;e{b ftZu j'D tkbhnK rshftXhnK dk ;wK dZ;Dk . 
  kYlMfr idKw ky  h&qy d/ fdBK ns/ wjhfBnK d/ fdBK dh frDsh 

bwry p`uCxw [ 
 kYlMfr idKw ky fdBK   d/ BK puCxy  Aqy wjhfBnK d/ BktK dh 

ikDekoh dyxw . 
 kYlMfr idKw ky iqauhwrW bwry d`sxw [ 
 iwks d/ pZfunK d/ iBwfdB pb?ep'ov s/ fbyDk [ 
 tZy^tZy xNBktK dhnK ;wK ntXhnK pko/ ikDekoh d/Dk 
 o[ZsK pko/ eftsk okjhA dZ;Dk . 
gq'i?eNL 

 e?bzvo bxwauxw [ 

ਜਭਾਤ - ਤੀਯੀ  
ੰਜਾਫੀ 

pwT dw 
nW 

ਦੰਫਯ mhIny iv`c kI 
isKwieAw jwvy[ 

suJweIAW gqIivDIAW 

19. AwE 
gIty KyfIey 
 
 
20. sRI 
hirmMdr 
swihb dy 
drSn 
 

 

pVHnw:- 
ividAwrQI 
lyK/vwrqwlwp pVHdy 
smyN pUrn ivSrwm, 
kwmw, pRSn-vwck 
Awid icMnHW Anuswr 
aucwrn kr skdw 
hovy[pwT-pusqk 
ivclIAW khwxIAW, 
kivqwvW qy lyKW nMU 
ਢ ੁੱ ਰਲੇਂ aucwrn, 
TihrwA, dbwA sihq 
au`cI bol ky pVH sky  
Aqy mOn pwT vI kr 
skdw hovy[ 
ilKxw:-  
ਉਵ ilKqI kMm krdy 
hox, A`KrW dI bnwvt, 
ie`kswrqw, A`KrW 
ivclI ivSyS qy 
loVINdI dUrI r`Kxw 
Awid g`lW dI smJ 
r`Kdy hox[ 
mOiKk:- 
pVHI jW suxI hoeI 
khwxI nUM dubwrw Awpxy 
SbdW iv`c suxw sky[ 

pVHnw 
 jmwq iv`c vwrqwlwp/ lyK  nUM hwv-Bwv nwL  ਣਾਉਣਾ[ 

pwT dy nW ਅਤ ੇic`qr ਫਾਯ ੇcrcw ਰਯਨੀ। 
 pwT suxwauNdy smyN pwT dy ivckwr/AMq iv~c pRSn  ੁੱ ਛਣੇ। 
 pwT nUM ivSrwm icMnHW nUM iDAwn iv`c r`Kdy hoey pVHn dw 

ਅਦਬਆ ਰਯਲਾਉਣਾ।  
 pwT suxwaux qoN bwAd pwT sMbMDI crcw ਰਯਨੀ। 
  pwT dy AslI mMqv bwry jwxkwrI dyxw Aqy mMcn krnw। 
 wT sMbMDI eI-kMtYNt dI vrqoN nwL igAwn pRdwn krnw[ 

ilKxw:-  
  bol-ilKq ਰਯਲਾਉਣਾ[ 

 suMdr ilKweI dw ਅਦਬਆ ਰਯਲਾਉਣਾ। । 
 ਾਠ ਦਾ ੈਯਹਾ ਦੇ ਰੇ ਰਲ਼ਨ ਵੁੱ ਰ ਰਯਨ ਰਈ ਦੇਣੇ। 
 ਾਠ ਦਾ ਅਦਬਆ ਵੁੱ ਰ ਰਯਲਾਉਣਾ। 
 id~qy ivSy qy kuJ sqrW ilKx leI auqSwihq krnw[ 
 pwTW nwL sbMDq vrkSIts iqAwr kr ky dyxw[ 

mOiKk:- 
 suxy hoey lyK/ vwrqwlwp nUM Awpxy SbdW iv`c suxwaux dw 

ਅਦਬਆ ਰਯਲਾਉਣਾ। 
 vwrqwlwp dw mMcn krvwauxw। 
 id~qy ivSy / qsvIr qy Awpxy ivcwr pyS krn dw mOkw 

ਦੇਣਾ 

ਅੰਗਯੇਜ਼ੀ 
Lesson no 
& Name 

Child will learn How to learn- 
(Related Activities) 

 
 
Lesson-8 
 Going to 
Market 

Reading 

 to read aloud with proper 
pronunciation and pause. 

 to read small text in English and 
draws conclusions in English. 

 to read printed scripts on 
classroom walls, posters, 

Reading 
1. Follow Pre reading, While Reading and   
Post Reading steps for reading of text.    
2. Focus on meaning, spelling, opposites, 
plural, Noun, Adjective etc. while discussing 
the chapter. 
3. Focus on Silent letters, vocabulary and 



 
 

 
 

poems etc. 
Writing 

 to write words phrases and 
sentences 

 to identify correct spelling of words 

 to rearrange words to form 
sentences 

 to identify correct sentence 

 to compose short sentences 

 to write in English on personal 
experiences/events using 
visual/verbal clues. 

 to answer questions based on  seen 
or unseen passages 

Oral 

 to recite poems with actions 

 to use greetings 

 to answer simple conversation 
based questions 

 to express his opinion verbally and 
to ask questions about characters 
in the story. 

grammar part of the chapter. 
Writing 
1. Dictation of New words, difficult words 
and sentences from the chapter. 
2. Question answer and exercises given at the 
end of the chapter. 
3.Concept of Adverb and comprehension 
passage 
4. MCQs based on the chapter 

5. Make sentences and writing 3-4 sentences 

about the pictures of the chapter.  
 
Oral 
1.  Vocabulary: words related to -th and –ch 
sound 
2. Practice of rhyme - Vegetable 
3. Role play of the story 
4. Practice to Speak 3- 4 sentences about 
pictures of the chapter 

ਗਦਣਤ 
pwT dw nW 
Aqy nM: 

ividAwrQI , jo 
isKygw 

sbMDq gqIivDIAW 

9. ਭਾਂ  kYlMfr qy iksy 
Kws qrIk Aqy 
idn nUM 
pihcwxnw [ 

 dIvwr GVI / 
gu`t xVh dI 
vrqoN krdy hoey 
smyN nUM GMitAW 
dI iekweI q`k 
shI pVHnw [ 

 kYlMfr qoN swl,mhIinAW dy nwvW dI jwxkwrI, imqIAW l`Bxw 
[ 

 kYlMfr 'qy iksy Kws qrIk Aqy idn nUM pihcwxnw [ 
 ਤ ਰਫੰਦੀਆਂ। ਰਦਲਤਾਲਾਂ ਨਾਰ ਦਦਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ, ਭਵੀਦਨਆਂ ਦੇ ਨਾਂ, 

ਘੜ੍ੀ ਫੰਧੀ ਜਾਣਰਾਯੀ ਦੇਣਾ। 
 GVI qoN sUeIAW dI jwxkwrI Aqy GMitAW dI jwxkwrI dy nwl 

smW pVHnw [ 
gq'i?eNL 

 dIvwr GVI/ gu`t GVI    iqAwr krnw [ 
  e?bzvo fsnko eoBk . 

 
ਲਾਤਾਲਯਨ ਦੁੱ ਦਖਆ  

ਾਠ 
ਨੰਫਯ 

ਾਠ dw 
nwm 

ਦਲਦਦਆਯਥੀ ਜ ਦੁੱ ਖੇਗਾ  ਝਾਈਆਂ ਗਤੀਦਲਧੀਆਂ 

17 ਪ ੁੱ ਰਾਂ ਲਾਰੀ 
ਪਯਾਰ  

 ਦੁੱ ਦਖਆਯਥੀ ਲੁੱ ਖ-ਲੁੱ ਖ 
ਰਰਾਯ ਦ ੇ ਰੁੱ ਦੜ੍ਆਂ, 
ਨਭੂਦਨਆਂ, ਦਡਜ਼ਾਈਨਾਂ ਅਤ ੇ
ਰੁੱ ਦੜ੍ਆਂ ਦੀ ਯੰਗਾਈ ਫਾਯ ੇ
ਜਾਣਰਾਯੀ ਰਾਤ ਰਯਦ ੇ
ਵਨ। 

 ਦਲਦਦਆਯਥੀਆਂ ਦਾ 
 ਵਜਾਤਭਰ ਦਲਰਾ ਵ ੰ ਦਾ 
ਵੈ। 

 ਾਠ-ਿਯਿਾ ਅਤੇ ਰਲ਼ਨ-ਉੱਤਯ ਦਲਧੀ ਨਾਰ ਾਠ ਦੀ 
ੇਸ਼ਰਾਯੀ। 

 ਾਠ ਦਲੁੱ ਿ ਦਦੁੱ ਤੀਆਂ ਯਿਨਾਤਭਰ ਦਰਦਯਆਲਾਂ ਰਯਲਾਉਣਾ 
ਦਜਲੇਂ :- 

 ਦਰਦਯਆ - 1: ਫੁੱ ਦਿਆਂ ny ਰੁੱ ਦੜ੍ਆਂ ਨੰੂ ਦਰਲੇਂ ਦਵਦਨਆ 
ਵੈ? 

 ਦਰਦਯਆ-2 : ਦਦੁੱ ਤੇ ਤਾਦਯਆਂ ਦਲੁੱ ਿ ਯੰਗ ਬਯਲਾਉਣਾ। 
 ਦਰਦਯਆ-3 : ਦਲਦਦਆਯਥੀਆਂ ਤੋਂ ਨਭੂਨੇ ਦਤਆਯ 

ਰਯਲਾਉਣਾ। 
18 ਦਭੁੱ ਟੀ ਦ ੇ   ਯਾਤਨ ਭੇਂ ਦਲੁੱ ਿ ਲਯਤ ੇ  ਾਠ-ਿਯਿਾ, ਨਾਟਰ ਅਤ ੇਰਲ਼ਨ-ਉੱਤਯ ਦਲਧੀ ਨਾਰ ਾਠ 



 
 

 
 

ਦਖਡਣੇ  
 

ਜਾਂਦੇ ਦਭੁੱ ਟੀ ਦੇ ਫਯਤਨਾਂ ਅਤ ੇ
ਦਖਡਦਣਆਂ ਫਾਯੇ ਜਾਣਰਾਯੀ। 

 ਦਲਦਦਆਯਥੀਆਂ ਦਾ 
 ਵਜਾਤਭਰ ਦਲਰਾ ਵ ੰ ਦਾ 
ਵੈ। 

ਦੀ ੇਲ਼ਰਾਯੀ। 
 ਦਰਦਯਆ-1: ਅਨ ਾਯ ਦਭੁੱ ਟੀ ਦੇ ਦਖਡਣੇ ਦਤਆਯ 

ਰਯਲਾਉਣੇ। 
 ਘ ਦਭਆਯ ਦਾ ਘਯ ਅਤ ੇ ਅਜਾਇਫ ਘਯ ਦਲਜ਼ਟ 

ਰਯਲਾਉਣੇ।  
 
 
 

ਜਭਾਤ – ਿਥੀ 
ੰਜਾਫੀ 

pwT dw nW ਦੰਫਯ mhIny iv`c kI isKwieAw 
jwvy[ 

suJweIAW gqIivDIAW 

20. imhnq 
dw mu`l 
 
 
 
 
 
21. pqMg 
cVHweIey 
 
 
 
 
 
lyK- TMF dw 
ie`k idn 
 
 

ਦਲਆਰਯਨ 
ivSrwm 
icMnH lwE 
 
 

pVHnw:- 
 
ividAwrQI pwTkRm dIAW 
ikqwbW, bwl-swihq, rswly, 
ieSiqhwr Awid 
iv`coN srl kivqwvW, khwxIAW, 
lyK, KbrW Awid pVH sky[ auh 
ivSrwm-icMnHW dy mh`qv qoN jwxMU 
huMidAW, auhnW Anuswr shI-
aucwrn Aqy dbwA nwL (au`cI 
Aqy mOn) pVH skdw hovy[ 
ilKxw:-  
ividAwrQI ivhwrk ivAwkrn dy 
bhuq swry BydW nMU pCwxdw hY Aqy 
ilMg, vcn, ivroDI Sbd Awid 
ilK skdw hovy[ 
ividAwrQI pwT-pusqk ivcly 
srl pRSnW dy au`qr Aqy KwLI 
QWvW iv`c Fu`kvyN Sbd Awp cux 
ky ilK skdw hovy[ pwT / khwxI 
iv`c Awey coxvyN sbdW dy vcn 
bdl skdw hovy[ 
mOiKk:- 
ividAwrQI srl pRSnW dy zubwnI 
au`qr dy skdw hY[ auh 
sihpwTIAW Aqy AiDAwpkW nwL 
ibnW iJjk g`lbwq kr skdw 
hY[ 
auh iksy kivqw jW khwxI nMU 
Awpxy qrIky jW SbdW ivc̀ suxw 
sky[ 
auh AiDAwpk jW sihpwTIAW 
duAwrw pVyH gey  pwT jW pwT-
AMS nMU smJ sky[ auh ryfIE jW 
tYlIivzn qoN suxy hoey kivqw, 

pVHnw:- 
 ividAwrQIAW AMdr cMgIAW kdrW-kImqW 

ivkisq krn Aqy imhnq krn dI mh`qqw qoN 
jwxUM krvwieAw jwvy[ 

 jmwq iv`c khwxI nUM hwv-Bwv nwL suxwauxw Aqy 
GtnwvW bwry crcw ਰਯਨੀ। 

 pwT suxwauNdy smyN pwT dy ivckwr/AMq iv`c pRSn 
pu`Cਣੇ[ 

 pwT pVHwaux qoN bwAd pwT sMbMDI crcw ਰਯਨੀ। 
 pwT ivcly AOKy/mnpsMd SbdW dIAW gqIivDIAW 
krvwauxIAW[ iehnW dy aucwrn Aqy ArQW bwry 

g`lbwq ਰਯਨੀ। iehnW SbdW dI isrjxwqimk prK, 
vwkW iv`c vrqoN, bol-ilKq Awid gqIivDIAW rwhIN 
AiBAws krvwauxw[ 

 eI-kMtYNt dI vrqoN krdy hoey pwT bwry jwxkwrI pRdwn 
krnw। 

 nypko, o;kb/ ns/ bkfJpq/oh dhnK feskpK gVQB pRqI 
auqSwihq krnw. 

ilKxw:-  
 bol-ilKq ਰਯਲਾਉਣਾ[ 
 ;[zdo fbykJh dk nfGnk; eotkT[Dk. 
 ਾਠ ਦਾ ੈਯw ਦੇ ਰੇ ਰਲ਼ਨ ਵੁੱ ਰ ਰਯਨ ਰਈ ਦੇਣੇ। 
 ਾਠ ਦਾ ਅਦਬਆ ਵੁੱ ਰ ਰਯਲਾਉਣਾ। 
 id~qy ivSy qy kuJ sqrW ilKx leI auqSwihq krnw[ 
 pwTW nwL sbMDq vrkSIts iqAwr kr ky dyxw[ 

mOiKk:- 
 lYAmeI AMdwz iv`c kivqw rkT[D dk nfGnk; 

eotkT[Dk. 
 gkm ;pzXh uouk ftZu Gkr b?D ns/ w"fye gq;aBK d/ 

itkp d/D dk nfGnk; eotkT[Dk. 
 khwxI isrjx leI auqSwihq ਰਯਨਾ। 
 id~qy ivSy / qsvIr qy Awpxy ivcwr pyS krn dw 

mOkw ਦੇਣਾ 
ivAwkrn/rcnwqimk gqIivDI sMbMDI 

 rcnwqimk gqIivDI qihq pwT iv`coN pYrw rcnw 



 
 

 
 

khwxI jW ivAMg Awid dy Bwv nUM 
smJ skdw hovy[ 

ਰਯਲਾਉਣਾ। 
 id`qy gey ivSy ’qy 8-10 sqrW ilKx leI auqSwihq 
krnw[ 

ਅੰਗਯੇਜ਼ੀ 
Lesson no 
& Name 

Child will learn How to learn- 
(Related Activities) 

 
Lesson-8  
Guru 
Nanak Dev 
Ji 

Reading 

 to read aloud with proper 
pronunciation and pause 

 to read text with 
comprehension 

Writing 

 to write dictation of words 
phrases and sentences 

 to compose simple 
sentences or paragraph  

 to use punctuation mark 
and other grammatical 
aspects 

  to solve questions and 
other exercises given at the 
back. 

Oral 

 to recite poems with 
actions 

 to use dictionary 

 to respond to oral 
messages  

 to use short sentences in 
English 

Reading 
1. Follow Pre reading, While Reading and   Post 
Reading steps for reading of text.    
2. Focus on meaning, spelling, opposites, plural 
etc. while discussing the chapter. 
3. Focus on Silent letters, vocabulary and grammar 
part of the chapter. 
Writing 
1. Dictation of New words, difficult words and 
sentences from the chapter. 
2. Question answer and exercises given at the end 
of the chapter. 
3.Concept of Punctuation, revision of in/on/at and 
comprehension passage 
4. MCQs based on the chapter 

5 . Make sentences and writing 3-4 sentences 

about the pictures of the chapter. 
6. Practice of Notice Writing  
Oral 
1. Statements 
2. Vocabulary: Question Words and making new 
word by adding and removing a letter. 
3. Role play of the story 
4. Practice to Speak 3- 4 sentences about pictures 
of the chapter 

ਗਦਣਤ 
pwT dw nW 
Aqy nM: 

ividAwrQI , jo isKygw sbMDq gqIivDIAW 

9.AMkVw 
ivigAwn 

 ie`kTI kIqI sUcnw 
nMU swrਣIb`D Aqy 
gRwP rwhIN pySkwrI 
Aqy iehnW qoN 
pRwpq sUcnwvW nMU 
AMikq krnw[ 

 fuZso rqkc, SV 
rqkc, gkJh ukoN 
iK r'b BeP/ 
pBkT[Dk ns? fJBQK 
ftZu w"i{dk ikDekoh 
B{z gVQBk . 

 nkb/ d[nkb/ dhnK t;sK Bkb nzefVnK dk fuZso rqkc 
fsnko eoBk f;ykT[Dk[ 

 fuZso rqkc ftZu fwbkB fuzBQ brkT[D dh ikDekoh d/Dk[ 
 fuZso rqkc d/ nzefVnK okjhA gqPBK d/ T[Zso d/D 

f;ykT[Dk[  
 ekrI dhnK ozr^fpozrhnK gZNhnK Bkb SV rqkc fsnko 

eoBk Aqy pRSnW dy au~qr dyxw f;ykT[Dk . 
 gkJh ukoN (r'b BeP/) ;pzXh ikDekoh d/Dk . 

pRojYkt 
 jmwqW iv`c b`icAW dI igxqI Anuswr rMg ibrMgI p`tIAW 

nwl CV gRw& bxvwauxw[ 
 v`K-v`K qrHW dy p`iqAW nwl ic`qr gRw& iqAwr krnw[ 

ਲਾਤਾਲਯਣ ਦੁੱ ਦਖਆ  
ਾਠ 
ਨੰਫਯ 

ਾਠ 
dw 

nwm 

ਦਲਦਦਆਯਥੀ ਜ ਦੁੱ ਖੇਗਾ  ਝਾਈਆਂ ਗਤੀਦਲਧੀਆਂ 

19 ਛ ੁੱ ਰ-ਛ ੁੱ ਰ  ਆਲਾਜਾਈ ਦੇ ਾਧਨਾਂ 
ਫਾਯੇ ਜਾਣਰਾਯੀ। 

 ਾਠ-ਿਯਿਾ, ਰਸ਼ਨ-ਉੱਤਯ ਅਤੇ ਰਵਾਣੀ ਦਲਧੀ ਨਾਰ ਾਠ ਦੀ 
ੇਲ਼ਰਾਯੀ। 



 
 

 
 

ਯੇਰ  

 

 ਮਾਤਯਾ ਰਯਨ ਦੀ 
ਦਖਰਾਈ। 

 

 ਯੇਰਲੇ ਟਾਈਭ-ਟੇਫਰ ਅਤ ੇਯੇਰਲ-ੇਦਟਰਟ ਦਰਆ ਰੇ ਦਦਖਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉ 
ਉੱਯ ਦਰਖੀ ੂਿਨਾ ਨੰੂ ਭਝਣਾ ਅਤ ੇ ਇਦੀ ਲਯਤੋਂ ਰਯਨਾ 
ਦਖਾਉਣਾ। 

 ਭੈਟਯ ਟਯੇਨ ਅਤੇ ਦਵਭਾਰੀਅਨ ਰ ਈਨ ਫਾਯੇ ਇੰਟਯਨੈੇੱਟ / ਈ-ਰੰਟੈਂਟ ਦੀ 
ਭਦਦ ਨਾਰ ਰਈ ੇਲ਼ਰਾਯੀ ਦਦਖਾਉਣਾ। 

 ਫੁੱ ਦਿਆਂ ਨੰੂ ਆਣੀ ਰਈ ਮਾਤਯਾ ਫੰਧੀ ਡਾਇਯੀ ਦਰਖਣ ਰਈ ਰਦਵਣਾ। 
20 ਜਾਣ 

ਆਣੀ 
ਰਯੰੀ 
(ਭ ਦਯਾ) 

ਨੰੂ 

 ਦਲਦਦਆਯਥੀਆਂ ਨੰੂ 
ਆਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਯੰੀ / 
ਭ ਦਯਾ ਫਾਯੇ ਜਾਣਰਾਯੀ 
ਰਾਤ ਵ ੰ ਦੀ ਵੈ।  

 ਦੇਸ਼ ਰਤੀ ਨਭਾਨ ਦੀ 
ਬਾਲਨਾ ੈਦਾ ਵ ੰ ਦੀ ਵੈ। 

 ਾਠ-ਿਯਿਾ ਅਤੇ ਰਲ਼ਨ-ਉੱਤਯ ਦਲਧੀ ਨਾਰ ਾਠ ਦੀ ੇਲ਼ਰਾਯੀ। 
 ਨਰਰੀ / ਅਰੀ ਰਯੰੀ ਨ ਟਾਂ ਦਾ ਦਨਯੀਖਣ  ਰਯਨ ਰਈ ਰਦਵਣਾ ਅਤ ੇ
ਬਾਯਤੀ ਰਯੰੀ ਫਾਯੇ ਜਾਣਰਾਯੀ ਇਰੁੱ ਠੀ ਰਯਲਾਉਣਾ। 

 ਲੁੱ ਖ-ਲੁੱ ਖ ਨ ਟ ਦਦਖਾ ਰ ੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਰੀਭਤ ਫਾਯੇ ੂਿਨਾ ਾਯਨੀ ਦਲੁੱ ਿ 
ਬਯਲਾਉਣਾ। 

 ਿਾਯਟ ਦੀ ਭਦਦ ਨਾਰ ਨ ਟ ਉੱਯ ਦਰਖੀਆਂ ਲੁੱ ਖ-ਲੁੱ ਖ ਬਾਸ਼ਾਲਾਂ ਦੇ 
ਨਭੂਨੇ ਦਦਖਾਉਣਾ। 

21 ਇਭਾਯ
ਤਾਂ ਅਤੇ 

  

 

 ਲੁੱ ਖ-ਲੁੱ ਖ ਰਰਾਯ ਦੀਆਂ 
ਇਭਾਯਤਾਂ ਅਤ ੇ  ਾਂ 
ਫਾਯੇ ਜਾਣਰਾਯੀ। 

 ਇਭਾਯਤਾਂ ਅਤੇ  ਾਂ ਦ ੇ
ਦਨਯਭਾਣ ਨਾਰ ਜ ੜ੍ ੇ
ਦਰੁੱ ਤਾਰਾਯਾਂ ਦੇ ਰੰਭਾਂ ਦ ੇ
ਭਵੁੱ ਤਲ ਫਾਯੇ ਭਝਣਾ। 

 ਾਠ-ਿਯਿਾ ਅਤੇ ਰਲ਼ਨ-ਉੱਤਯ ਦਲਧੀ ਨਾਰ ਾਠ ਦੀ ੇਸ਼ਰਾਯੀ। 
 ਲੁੱ ਖ-ਲੁੱ ਖ ਦਰੁੱ ਤਾਰਾਯਾਂ ਦਾ ਯਰ ਰੇਅ ਰਯਲਾਉਣਾ। 
 ਖਾਰੀ ਤੀਰੀਆਂ ਲਾਰੀ ਡੁੱ ਫੀ ਦੀ ਭਦਦ ਨਾਰ ਇੁੱ ਟਾਂ ਦਤਆਯ ਰਯਲਾਉਣ 
ਦੀ ਗਤੀਦਲਧੀ। 

 ਲੁੱ ਖ-ਲੁੱ ਖ ਰਰਾਯ ਦੇ  ਾਂ ਨੰੂ ਦਯਾਉਂਦੀਆਂ ਲੈੇੱਫ ੇਲ਼ਰਾਯੀਆਂ / ਈ-
ਰੰਟੈਂਟ ਦਦਖਾਉਣਾ। 

 
ਦਵੰਦੀ  

pwT kw kRmw<k E<v 
nwm  

CwZ gRhx kry<gy s<biDq gqIiviDXW 

 
phly pFæI< jw cukI 
kivqwAo<  AOr 
mwZwAo< kI dohrwe~ [ 
 
 
idsMbr pypr kI 
ËXwrI [ 
 
Anuávwr ‘A< ’ kI 
mwZw  kw  sMpUx~  
zwn Ev< pRXog [ 
 
Anunwisk ‘ > ’ kw 
põXog Ev< sMpUx~  
zwn [ 
 
 
 

pFænw :  
ih<dI  pFæny my< inpunqw [ 
mwZw kI phcwn E<v pRXog [ 
ilKnw :  
*qsvIro< kw ÛX<jno< sy imlwn 
krnw[ 
*apXu#q mwZw kw pRXog krqy huE 
swQ~k SÑd bnwnw [   
*dyvnwgrI E<v gurmuKI ilip dono< 
Bw†wAo< kw aÇcwrx krqy huE A<qr 
ápàt kr ilKnw]  
*Su© E<v su<dr kr ky ilKnw[ 
mOiKk : 
*kivqwAo< kw lXwËmk F<g sy 
aÇcwrx krnw [ 
*CwZ  ApnI k@w ky bwry my< 
bwqcIq kr sky , es iv†X pr 
kuC p<i#qXW bol sky [ 
*idKwe~ ge~ qávIr sy sMb<iDq 
vw#X kh sky[ (iksI BI qrh kw 
pRdU†x drswqI qsvIr  ) 
*ÛX<jno< ky apXog sy AOr 
Aiqir#q SÑd  bnw sky [  

pFænw :  
*kivqwAo< kw lXwËmk F<g sy  aicq Awroh E<v 
Avroh ky swQ  aÇcwrx [ 
 *mwZwAo< kI  ÍvinXo<  ko phcwnkr  pFænw [ 
*icZ dyKkr kwv`XmXI F<g sy ÛX<jno<  E<v 
mwZwAo< kw aÇcwrx v phcwn [ 
ilKnw :  
* बाराखडी की गतिविधधया> 
*प्रति ऱेख / देख कर लऱखना   
*श्रिुऱेख 

 *ररक्ि स्थान भरें  
*मात्रा रहिि शब्द 

*शब्द अिंाक्षरी  
*अधधक से अधधक शब्द तनमााण 

*vw#X rcnw ( SÑd lVI ) 
*Bw†x pRiqXoigqw [ 
mOiKk : 
*kivqwAo< kw lXwËmk F<g sy  aicq Awroh E<v 
Avroh ky swQ  aÇcwrx [  
*mwZw Xu#q SÑdo< kw bwr-bwr aÇcwrx Ev< 
AÒXws [ 
* iksI iv†X pr Bw†x dynw [ 

ਜਭਾਤ – ੰਜਲੀਂ 



 
 

 
 

ੰਜਾਫੀ 
pwT dw 
nW 

ਦੰਫਯ mhIny iv`c kI 
isKwieAw jwvy[ 

suJweIAW gqIivDIAW 

19. pulwV 
XwqrI: 
klpnw 
cwvlw 
 
 
 
 
20. 
ਾਯਾgVHI 
dI lVweI 
 
 
 
ivAwkrn: 
ibnY p`qr- 
pMjvIN pws 
krky skUl 
C`fx dw 
srtIiPkyt 
lYx leI 
 
 
 
 
ikirAw dw 
sMklp 
 
 

pVHnw:- 
ividAwrQI shI aucwrn, 
ivSrwm-icMnHW pRqI pUrI 
swvDwnI vrqidAW hoieAW 
gqI Aqy pRBwvSwlI FMg 
nwL bol ky iK u[Zg^ukg w{zj 
ftZu th pVH skdw hovy[ 
ividAwrQI A^bwr, bwl-
swihq Awid iv`coN Awpxy 
mn-pRcwvy leI coxvIAW 
rcnwvW pVH skdw hovy[ 
 ividAwrQI pwT-sm`grI 
iv`coN loV Anuswr AwpxI 
psMd dI FukvIN sm`grI dI 
cox kr skdw hovy[ 
ividAwrQI pwT-pusqk dy 
pwT, iksy ieSiqhwr, noits 
Aqy mwto Awid nMU pVH 
ky aus dy Bwv nMU giRhx kr 
skdw hovy[ 
ilKxw:-  
ividAwrQI iksy ivSy ’qy 
pYrw/ lyK rcnw kr skdw 
hovy[ 
ividAwrQI rcnwqmk 
AiBAws leI srl-BWq dI 
qukbMdI, id`qy gey sMkyqW dy 
ADwr ‘qy khwxI vwrqwlwp, 
lyK Awid ilK skdw hovy[ 
mOiKk:- 
ividAwrQI kivqwvW nMU 
sur,qwl Aqy lYA ftZu gw 
skdw hovy[ 
aus AMdr hor kivqwvW 
pVHn Aqy Kud kivqwvW rcx 
leI auqSwh pYdw krnw[ 
pwT dy AMq iv`c AiBAwsI 
pRSnW qoN pihlW ‘kuJ hor 
Xwd r`KxXog g`lW’ Aqy 
‘zubwnI AiBAws’dy pRSn 
krvwauxy[ 

pVHnw:- 
 klpnw cwvlw dy jIvn bwry g`lbwq pusqk iv`c id`qy 

ic`qr qy crcw krnw, ies pwT nwL sbMDq jwxkwrI 
sWJI krnI, AOKy SbdW dy ArQW nUM audwhrnW sihq 
smJwauxw, eI kMtYt dI vrqoN krnI,  pwT pVHn dw 
mOkw dyxw, pwT nUM ivckwr rokdy hoey Aqy AMq ivc̀ 
pRSn pu`Cxy, mweIf mYipMg Awid gqIivDIAW 
krvwauxIAW[ 

  SRyxI iv`c ividAwrQIAW nUM kivqw dy suhj nUM mwxn 
leI lYAmeI AMdwz iv`c kivqw gwauxw[ 

 ividAwrQIAW nwL smUihk rUp iv`c mudrwvW sihq 
kivqw gwiex krnw[ 

 ;jh T[ukoB ns/ ft;aokw fuzBQK B{z fXnkB ftZu oZyd/ 
j'J/ rsh nwL gkm^gVQB dk nfGnk; eotkT[Dk. 

 kivqw dw mMcn krnw। ( eI-kMtYNt dI shwieqw nwL) 
 A^bwr, o;kb/ ns/ bkfJpq/oh dhnK feskpK gVQB pRqI 

auqSwihq krnw. 
ilKxw:-  

 bol ilKq ਰਯਲਾਉਣਾ[ 

 ਾਠ ਦਾ ੈਯਹਾ ਦੇ ਰੇ ਰਲ਼ਨ ਵੁੱ ਰ ਰਯਨ ਰਈ ਦੇਣੇ। 
 ਾਠ ਦਾ ਅਦਬਆ ਵੁੱ ਰ ਰਯਲਾਉਣਾ। 
 id~qy ivSy qy kuJ sqrW ilKx leI auqSwihq krnw[ 
 pwTW nwL sbMDq vrkSIts iqAwr kr ky dyxw[ 

ArzI sMbMDI : 
 b`icAW nwL pMjvIN pws krky skUl C`fx dw 

srtIiPkyt lYx leI ibnY p`qr bwry crcw ਰਯਨੀ 
 ArzI ilKx dy FMg bwry smJ ivkisq krn ih`q 

skUl C`fx dw srtIiPkyt lYx leI ArzI ilKx dy 
inXm suJwauxy[ 

 ArzI ilKx dw AiBAws krvwauxw[ 
mOiKk:- 

 swrwgVHI dy ShIdW pko/ uouk eoBk[ 
 ShIdW dy ihtB pko/ p'bD bJh T[sPkfjs eoBk[ 
 imhnq krn bwry iwks ftZu uouk eoBw[ 
 gkm sMbMDI ਜ਼ ਫਾਨੀ ;ob gq;aBK d/ T[Zso d/D ns/ uouk 

ftZu Gkr b?D dk nfGnk; eotkT[Dk. 
 eftsk$khwxI isrjx leI auqSwihq ਰਯਨਾ। 
 idqy ivSy / qsvIr qy Awpxy ivcwr pyS krn dw mOkw 

ਦੇਣਾ 
ਅੰਗਯੇਜ਼ੀ 

Lesson no 
& Name 

Child will learn How to learn- 
(Related Activities) 

Lesson-8 
  A 
Glimpse 
From 
History 

Reading 

 to read text and story 
books independently 

 to learn new words 
Writing 

 to take dictation of words, 

Reading 
1. Follow Pre reading, While Reading and   Post Reading 
steps for reading of text.    
2. Focus on word meaning, spelling, opposite, plural, odd 
one out, Silent letters etc. of the chapter. 
3. Focus on vocabulary and grammar part of the chapter. 



 
 

 
 

sentences, dialogues etc.  

  to compose sentence or 
paragraph 

  to solve questions and 
other exercises given at 
the back. 

 to use forms of verbs 

 to create 
sentences/paragraph 

 Oral 

 to recite poems. 

 to use dictionary 

 to use grammatically 
correct sentences 

 to converse on given topic 

4. Practice of reading chapter with proper fluency, 
pronunciation, punctuation and understanding. 
Writing 
1. Dictation of New words, difficult words and sentences 
from the chapter. 
2. Question answer and exercises given at the end of the 
chapter. 
 3. Concept of Adverb and revision of Simple Present 
Tense, Preposition and Punctuation. 
4. MCQ based on the chapter 

5 . Make Sentence, guided composition and writing 

sentences for picture of the chapter.  
6. Practice of Invitation writing.  
 Oral 
1. Vocabulary:  National and Religious Festivals, 
Synonyms and antonyms 
2. Practice of speaking 3-4 sentences about picture of the 
chapter. 

ਗਦਣਤ  
pwT dw nW 
Aqy nM: 

ividAwrQI , jo isKygw sbMDq gqIivDIAW 

10. AMkVw 
ivigAwn 

 rojwnw jIvn nwl 
sbMiDq siQqIAW 
sbMDI AMkVy iekTy 
krnw,iesnUM swrxIb`D 
krnw,CVgRw& rwhIN 
pyS krnw Aqy mulWkx 
krnw[ 

 AMkVy ie`kTy krky Aqy 
ic`qr AwlyKW rwhIN 
inrUipq krnw [  

 AKbwrW / rswilAW 
ftZu'A v`K-v`K 
ic`qr/CV ie`kTy krky 
jmwq iv`c ivcwr – 
vtwdrW kIqw jw 
skdw hY [ 

 nkb/ d[nkb/ dhnK t;sK Bkb nzefVnK dk fuZso 
rqkc fsnko eoBk f;ykT[Dk[ 

 iwks ftZu ftfdnkoEhnK d/ eZd dw fuZso nkb/y 
fsnko eoBk. 

 fuZso rqkc d/ nzefVnK okjhA gqPBK d/ T[Zso d/D 
f;ykT[Dk[  

 ekrI dhnK ozr^fpozrhnK gZNhnK Bkb SV rqkc 
fsnko eoBk Aqy pRSnW dy au~qr dyxw f;ykT[Dk . 

 gkJh ukoN (r'b BeP/) ;pzXh ikDekoh d/Dk . 
pRojYkt 

 CV gRwP dIAW qsvIrW nUM AKbwrW , mYgjInW 
,Awid iv`cON l~B ky SIt / cwrt 'qy lgwauxw [ 

 v`K –v`K rMgW dy btnW nwl CV gRw& iqAwr krnw 
[ 

ਲਾਤਾਲਯਣ ਦੁੱ ਦਖਆ  
ਾਠ 
ਨੰਫਯ 

ਾਠ dw 
nwm 

ਦਲਦਦਆਯਥੀ ਜ 
ਦੁੱ ਖੇਗਾ 

 ਝਾਈਆਂ ਗਤੀਦਲਧੀਆਂ 

21 ਝਰਰ 
ਫੀਤੇ ਭੇਂ 
ਦੀ  

 ਦਲਯਾਤੀ 
ਇਭਾਯਤਾਂ ਉਨਹ ਾਂ 
ਦੀ ਦਨਯਭਾਣ 
ਰਰਾ ਅਤੇ ਉ 
ਨਾਰ ਜ ੜ੍ੀਆਂ 
ਸ਼ਖ਼ੀਅਤਾਂ ਫਾਯੇ 
ਜਾਣਰਾਯੀ। 

 ਨਰਲ਼ੇ ਫੰਧੀ 
ਭਝ ਦਲਰਦਤ 
ਰਯਨਾ ਅਤੇ ਇ 

 ਾਠ-ਿਯਿਾ ਅਤੇ ਰਲ਼ਨ-ਉੱਤਯ ਦਲਧੀ ਯਾਵੀਂ ਾਠ ਦੀ ੇਲ਼ਰਾਯੀ। 
 ਇਦਤਵਾਰ ਭਾਯਰਾਂ ਉੱਤ ੇਰੁੱ ਗੇ ੂਿਨਾ ਫਯਡ ’ਤੇ ਦਲਦਦਆਯਥੀਆਂ ਨੰੂ 
ਜਾਣਰਾਯੀ ੜ੍ਹ ਰੇ  ੁੱ ਛੇ ਗ ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਯ ਦੇਣਾ ਦਖਾਉਣਾ।  

 ਲੀਡੀ ਰਦਰ ਯਾਵੀਂ ਾਠ ਦਲਿਰੀਆਂ ਇਦਤਵਾਰ ਇਭਾਯਤਾਂ 
ਦਲਖਾਉਣੀਆਂ । 

 ੰਜਾਫ ਦੇ ਖ਼ਾਰੀ ਨਰਲ਼ੇ ਦਲੁੱ ਿ ਦਜ਼ਦਰਹਆਂ ਦੇ ਨਾਭ ਬਯ ਰੇ ਦਯਾਉਣੇ । 
 ੰਜਾਫ ਦੇ ਨਰਲ਼ੇ ਦਲੁੱ ਿ ਇਦਤਵਾਰ ਇਭਾਯਤਾਂ ਦੇ ਲ਼ਦਵਯ ਦਯਾਉਣੇ । 
 ਆਣੇ ਰੂਰ ਦੇ ਨੇੜ੍ ੇਦੀ ਰਈ ਇਦਤਵਾਰ ਇਭਾਯਤ ਦਲਦਜਟ ਰਯਨਾ 
। 



 
 

 
 

ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਰਯਨਾ 
। 
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ਰ ਦਯਤੀ 
ਰਤ 

 ਰ ਦਯਤੀ ਦਭਆਂ 
ਦਾ ਭਵੁੱ ਤਲ 
ਦੁੱ ਦਦਆਂ ਇਨਹ ਾਂ 
ਦੀ ਦ ਯਲਯਤੋਂ 
ਯਰਣ ਰਤੀ 
ਜਾਗਯੂਰਤਾ । 

 ਰ ਦਯਤੀ ਦਭਆਂ 
ਦੀ  ਮਗ ਲਯਤੋਂ 
ਦੀ ਦਖਰਾਈ। 

 ਾਠ-ਿਯਿਾ ਅਤੇ ਰਲ਼ਨ-ਉੱਤਯ ਦਲਧੀ ਯਾਵੀਂ ਾਠ ਦੀ ੇਲ਼ਰਾਯੀ । 
 ਦਯੁੱ ਖਤ ਦੀ ਟਾਵਣੀ ਨੰੂ ਦਫਨਾਂ ਤੜ੍ੇ ਰੀਥੀਨ ਦ ੇਦਰਪਾਪੇ ਦਲੁੱ ਿ ਾ ਰੇ 
ਦੂਯੇ ਦਦਨ ਆਈ ਤਫਦੀਰੀ ਨ ਟ ਰਯਨ ਰਈ ਰਦਵਣਾ । 

 ‘ਵਲਾ ਥਾਂ ਘੇਯਦੀ ਵ’ੈ ਰਮਗ-ਗ ਫਾਯੇ ਦਲਿ ਵਲਾ ਬਯ ਰੇ ਰਯਲਾਉਣਾ । 
 ਰਾਗਜ਼ ਦੀ ਬੰਫੀਯੀ ਦੀ ਭਦਦ ਨਾਰ ਣ ਿੁੱ ਰੀ ਦਾ ਦਧਾਂਤ ਭਝਾਉਣਾ 
। 

 ਰਦੂਲ਼ਣ ਰੰਟਯਰ ਯਟੀਦਪਰਟੇ ਦੀ ਰਾੀ ਦਦਖਾ ਰੇ ਇ ਦੇ ਭਵੁੱ ਤਲ 
ਫਾਯੇ ਦੁੱ ਣਾ। 
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ਖੇਤ ਤੋਂ 
ਰੇਟ 
ਤੁੱ ਰ 

ਬਜਨ ਫ਼ਰਾਂ ਦ ੇ
ਉਤਾਦਨ ਨਾਰ ਜ ੜ੍ ੇ

ਲੁੱ ਖ ਲੁੱ ਖ ਰੰਭਾਂ ਅਤ ੇ
ਬਜਨ ਦਾਯਥਾਂ ਦ ੇ
ਾਡੇ ਤੁੱ ਰ ਵ ੰ ਿ 

ਫਾਯੇ ਜਾਣਰਾਯੀ। 

 ਾਠ-ਿਯਿਾ, ਰਸ਼ਨ-ਉੱਤਯ ਅਤੇ ਲਾਯਤਾਰਾ ਦਲਧੀ ਯਾਵੀਂ ਾਠ ਦੀ 
ੇਲ਼ਰਾਯੀ । 

 ਫ਼ਰ ਉਤਾਦਨ ਤੋਂ ਰੈ ਰੇ ਬਜਨ ਤੁੱ ਰ ਦੀ ਰਦਰਦਯਆ ਨੰੂ 
ਦਯਾਉਂਦੀਆਂ ਤਲੀਯਾਂ ਨੰੂ ੜ੍ਾਅ ਲਾਯ ਤਯਤੀਫਫੁੱ ਧ ਰਯਨ ਦੀ 
ਰਦਰਦਯਆ ਅਤੇ ਇਵ ਦਰਦਯਆ ਦਲਦਦਆਯਥੀਆਂ ਤੋਂ ਰਯਲਾਉਣਾ । 

 ਦਰਦਯਆ ਫ਼ਰਾਂ ਦੇ ਫੀਜ ਇਰੁੱ ਠੇ ਰਯਰੇ ਵਾੜ੍ਹੀ ਅਤੇ  ਣੀ ਦੇ 
ਅਨ ਾਯ ਲੰਡ ਰੇ ਰਯੈ ਫ ੁੱ ਰ ਤੇ ਰਗਾਉਣੇ।  

 ਖੇਤੀਫਾੜ੍ੀ ਰਈ ਲਯਤੇ ਜਾਂਦੇ ੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲੀਯਾਂ ਇਰੁੱ ਠੀਆਂ 
ਰਯਰੇ ਿਾਯਟ /ਰਯੈ ਫ ੁੱ ਰ ਦਤਆਯ ਰਯਨੀ । 

 ਅਖ਼ਫਾਯਾਂ ਦਲੁੱ ਿੋਂ ਖੇਤੀਫਾੜ੍ੀ ਨਾਰ ਫੰਦਧਤ ਦਿੁੱ ਤਯ ਇਰੁੱ ਠੇ ਰਯਰੇ 
ਰਯੈ ਫ ੁੱ ਰ ਦਲੁੱ ਿ ਰਗਾਉਣੇ । 

 ਰੂਰ ਦਲਿ ਯਦਵੰਦ ਖੂੰ ਵਦ ਤੋਂ ਗੰਡਇਆਂ ਦੀ ਖਾਦ ਦਤਆਯ 
ਰਯਨਾ। 

ਦਵੰਦੀ  
pwT kw 
kRmw<k E<v 
nwm  

CwZ gRhx kry<gy s<biDq gqIiviDXW 

  
 
 
19)  Anmol 
sIK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20) bwpU 
gw<DI ky qIn 
bNdr 
 
 

pFænw : 
*sMb<iDq  khwinXo< ko ivrwm-icNh (lGu 
ivrwm,pUx~ ivrwm,pRÜn-vwck, ivs`imk icNh) 
sihq pFænw [ 
* isK Dm~ Ev< gu{ swihbwn kI jwnkwrI [ 
*burw n dyKo, burw n suno , burw n kho ka 
isDw<q smJnw Ev< CwZ ko nYiqk muØXo< kw 
boD [ 
ilKnw :  
* iksI  piriáQiq  kw AÇCwe~ ky swQ  
swmnw kYsy kry< , es pr kuC p<i#qXW ilKnw 
[ (AÍXwpk CwZ ko piriáQiq  dy< ) 
*gurmuKI  E<v dyvnwgrI  ilip my< SÑdo<  ko 
ilKnw [  
*nXy SÑd bnwnw [ 

*kiTn SÑdo<  kw AQ~ bqw pwnw E<v vw#X 
bnw pwnw [ 
*pwT`X –swmgRI  my< AwE pRÜno<  ky aÁr 
ilKnw[ 
*pwT my< Awe~< qsvIro< sy s<b<iDq Coty–Coty 
vw#X ilKnw[ 

pFænw :  
 *ikqwb Gr kI sYr [( AiDk sy AiDk ikqwby< 
pFæny ky ilE pRyirq krnw [ ) 
*Awgy #Xw hogw [(khwnI sunwqy huE bIc my< CwZo< 
sy Anumwn lgvwqy huE pUCnw [) 
*icZ pUrw kry< [  
* icZwËmkqw [(icZ pr kuC vw#X khnw [) 
ilKnw :  
 *idE gE g´w<S ko smJkr puCy gE pRÜno< ky 
aËqr  ilKnw ] 
*il<g, vcn, ivlom SÑd, SÑdwQ~, smwnwQ~k 
SÑd [ 

*ir#q áQwn Bry> [ 
*shI-glq[ 
*pwT`X-puáqk AwDwirq pRSno< ky aËqr dy<[ 
*Su© kr ky ilKy<[ 
*‰uq lyKn[ 
*vw#X bnwE<[ 
*muhwvro< sy vw#X[ 
*su<dr kr ky ilKy> [ 
*sulyK ilKnw[ 



 
 

 
 

*AÛXváiQq  vw#Xo<  ko  ÛXváiQq  krnw] 
*vw#X pirvq~n krqy huE vcn , il<g bdl 
kr ilKnw , imlwn krnw [ 
*kivqw kI p>i#qXW pUrI kr sknw [ 
mOiKk : 
* CwZ pwT sy s<b<iDq, g´wSo< my< sy Coty-Coty 
pRÜno<  ky aÁr dy pwEgw [ 
*idKwe~ ge~ qsvIr sy sMb<iDq vw#X kh 
pwEgw [  

*pYrw-rcnw [ 
*AÛXváiQq vw#Xo< ko  ÛXváiQq krnw] 
mOiKk :          
*pwT sy s<biDq, g´wSo<  my< sy Coty-Coty pRÜno<  
ky aÁr dynw [ 
*idKwe~ ge~ qávIr sy sMb<iDq vw#X khnw] 

 
 
 
ਇ ਭਵੀਨੇ ਦਯਾਨ ਦਧਆਨ ਦੇਣ ਮਗ ਦਲਲ਼ੇਲ਼ ਨ ਰਤੇ 
 ਦੰਫਯ ਭਵੀਨੇ ਰਈ ੰਜ ਨ ਰਤਾ ਮਜਨਾਫੰਦੀ- 

1. ਵਯ ਜਭਾਤ ਦੇ ਟੀਦਿਆਂ ਤੋਂ ਦੁੱ ਛੇ ਦਲਦਦਆਯਥੀਆਂ ਤੇ ਰੰਭ ਰਯਨਾ। 
2. ਾਯੀਆਂ ਜਭਾਤਾਂ ਦੇ ਦਲਦਦਆਯਥੀਆਂ ਦੇ ਤ ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਤੀਜੇ ਿੰਗੇ ਨੰਫਯਾਂ ਯਾਵੀਂ 

ਦਰਆਉਣਾ। 
3. ਈ ਰੰਟੈਂਟ ਦੀ ਭੁੱ ਦਦ ਨਾਰ ਦਲਦਦਆਯਥੀਆਂ ਨੰੂ ੜ੍ਹਾਉਣਾ। 
4. ਆਣੇ ਰੂਰ ਨੰੂ ਭਾਯਟ ਰੂਰ ਫਣਾਉਣਾ। 
5. ਵਯ ਜਭਾਤ ਦੇ ਦਲਦਦਆਯਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਰੇ ਦਲੁੱ ਿ ਲਾਧਾ ਰਯਨਾ। 

 ਰੀ ਰਾਇਭਯੀ ਜਭਾਤਾਂ ਡਾਟੇ ਫੰਧੀ-  
ਰੂਰ ੁੱ ਧਯੀ ਦਲਲ਼ਰੇਲ਼ਣ ਦੇ ਆਧਾਯ 'ਤੇ ਰੀ-ਰਾਇਭਯੀ 1 ਅਤੇ 2 ਦੇ ਫੁੱ ਦਿਆਂ ਦੇ ਦਲਰਾ ਦੇ ੰਜ ੁੱ ਖਾਂ - 
ਬਾਲ਼ਾਈ ਦਲਰਾ, ਫਦਧਰ ਦਲਰਾ, ਭਾਦਜਰ ਅਤੇ ਬਾਲਨਾਤਭਰ ਦਲਰਾ, ਯੀਯ ਦਲਰਾ ਅਤੇ 
ਯਿਨਾਤਭਰ ਦਲਰਾ ਦਲੁੱ ਿੋਂ ਰਭਜ਼ਯ ੁੱ ਖਾਂ ਨੰੂ ਨ ਟ ਰੀਤਾ ਜਾਲੇ ਅਤੇ  ਧਾਯ ਦਵੁੱ ਤ ਢ ੁੱ ਰਲੇਂ ਮਤਨ ਰੀਤੇ 
ਜਾਣ। 
 ਰੀ-ਰਾਇਭਯੀ ਦਾਖ਼ਰਾ ਲਧਾਉਣ ਫੰਧੀ: 
14 ਨਲੰਫਯ ਤੋਂ ਰੀ-ਰਾਇਭਯੀ ਜਭਾਤਾਂ ਰਈ ਦਾਖ਼ਰਾ ਲ਼ ਯੂ ਵ ਿ ੁੱ ਦਰਆ ਵੈ। ਭੂਵ ਅਦਧਰਾਯੀ, ਰੂਰ 
ਭ ੁੱ ਖੀ, ਟਾਫ਼ ਭੈਂਫਯਾਂ ਅਤੇ ੜ੍ਹ ੰਜਾਫ, ੜ੍ਹਾ ੰਜਾਫ ਟੀਭ ਭੈਂਫਯ ਦਲਲ਼ੇਲ਼ ਮਜਨਾਫੰਦੀ ਤਦਵਤ ਦਾਖ਼ਰੇ 
ਲਧਾਉਣ ਰਈ ਰੰਭ ਰਯਨਗੇ। 
 ਰੀ. ਰਾਇਭਯੀ ਦੇ ਅਲਰਰਣ ਫੰਧੀ- 

ਦਭਤੀ 9 ਦੰਫਯ 2019 ਤੋਂ 19 ਦੰਫਯ 2019 ਤੁੱ ਰ ਰੀ-ਰਾਇਭਯੀ ਜਭਾਤਾਂ ਨੰੂ ੜ੍ਹਾਉਣ ਲਾਰੇ 
ਅਦਧਆਰਾਂ ਲੁੱ ਰੋਂ  ਫੁੱ ਦਿਆਂ ਦਾ ਅਲਰਰਣ ਰਯਦੇ ਵ ਭ ਰਾਂਰਣ ਰੀਤਾ ਜਾਲੇਗਾ। ਇ ਤੋਂ ਉਯੰਤ 23 
ਦੰਫਯ 2019 ਤੁੱ ਰ ਅਦਧਆਰਾਂ ਲੁੱ ਰੋਂ  ਦਯਯਟ ਰਾਯਡ ਅਤੇ ੰਰਰਨ ਲ਼ੀਟ ਬਯੀ ਜਾਲੇਗੀ ਅਤ ੇ
ਫੰਧਤ ੀ.ੇੱਭ.ਟੀ. ਨੰੂ ਦਦੁੱ ਤੀ ਜਾਲੇਗੀ। 

 ਭੁੱ ਧਲਯਤੀ ਜਾਂਿ ਫੰਧੀ- 
ਨਲੰਫਯ ਭਵੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਦਲੁੱ ਿ (29 ਨਲੰਫਯ ਤੋਂ) ਵੀ ਦਵਰੀ ਤੋਂ ੰਜਲੀਂ ਜਭਾਤ ਤੁੱ ਰ ਦੇ ਾਯੇ 

ਫੁੱ ਦਿਆਂ ਦੀ ਭੁੱ ਧਲਯਤੀ ਜਾਂਿ ਰੀਤੀ ਜਾਣੀ ਵੈ। ਵਯ ਰੂਰ ਭ ੁੱ ਖੀ/ਇੰਿਾਯਜ ਆਣੇ ਰੂਰ ਦੇ ਾਯੇ 
ਦਲਦਦਆਯਥੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਿ ਵਣ ਨੰੂ ਮਰੀਨੀ ਫਣਾਉਣਗੇ। ਇ ਫੰਧ ਦਲੁੱ ਿ ਭੂਵ ਦਜ਼ਰਹਾ 
ਦੁੱ ਦਖਆ ਅਫ਼ਯ (.ਦੁੱ ), ਉ ਦਜ਼ਰਹਾ ਦੁੱ ਦਖਆ ਅਫ਼ਯ (.ਦੁੱ ), ਡਾਇਟ ਦਰੰ ੀਰ, ਫਰਾਰ 
ਰਾਇਭਯੀ ਦੁੱ ਦਖਆ ਅਫ਼ਯ, ਰਰੁੱ ਟਯ ਵੈੇੱਡ ਟੀਿਯ ਅਤੇ 'ੜ੍ਹ ੰਜਾਫ, ੜ੍ਹਾ ੰਜਾਫ' ਟੀਭ ਭੈਂਫਯ 
ਆਣੀ ਦਲਦਜ਼ਟ ਦਯਾਨ ਫੁੱ ਦਿਆਂ ਦੀ ਯੈਂਡਭ ਜਾਂਿ ਦਾ ਰੰਭ ਜ਼ਯੂਯ ਰਯਨ। 

 ਡਾਟਾ ਬਯਨ ਫੰਧੀ 



 
 

 
 

 ਭੂਵ ਦਜ਼ਰਹਾ ਦੁੱ ਦਖਆ ਅਫ਼ਯ, ਫਰਾਰ ਰਾਇਭਯੀ ਦੁੱ ਦਖਆ ਅਫ਼ਯ ਦੀ ੂਯਨ ਦਜ਼ੰਭੇਲਾਯੀ ਵੈ ਦਰ ਰੀ-
ਰਾਇਭਯੀ ਅਤੇ ਰਾਇਭਯੀ ਜਭਾਤਾਂ dy hryk fwty ਨੰੂ ਦਨਯਧਾਦਯਤ ਦਭਤੀ ਤੋਂ ਦਵਰਾਂ ਬਯਨਾ ਮਰੀਨੀ 
ਫਣਾਇਆ ਜਾਲੇ। 

 ਭੁੱ ਧਲਯਤੀ ਜਾਂਿ ਦੇ ਅੰਰਦੜ੍ਆ ਦਾ ਯੀਦਲਊ 

ਦੰਫਯ ਭਵੀਨੇ ਦੇ ਲ਼ ਯੂ ਦਲੁੱ ਿ ਵੀ ਭੁੱ ਧਲਯਤੀ ਜਾਂਿ ਦੇ ਨਤੀਦਜਆਂ ਨੰੂ ਯੀਦਲਊ ਰੀਤਾ ਜਾਲੇ। ਵਯ 
ਰੂਰ ਦੀ ਜਭਾਤਲਾਯ ਅਤ ੇ ਦਲਲ਼ਾਲਾਯ ਗਯੇਅ ਯੀਆ ਦੀ ਦਵਿਾਣ ਰੀਤੀ ਜਾਲੇ ਅਤੇ ਇ ਨੰੂ 
ਜਰਦੀ ਖ਼ਤਭ ਰਯਨ ਦੀ ਰਦਲ਼ਲ਼ ਰੀਤੀ ਜਾਲੇ। ਭ ੁੱ ਿੀ ਟੀਭ ਰਰ 'ੜ੍ਹ ੰਜਾਫ, ੜ੍ਹਾ ੰਜਾਫ' 
ਤਦਵਤ ਰੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਭ ੁੱ ਢਰੇ ਰਲ਼ਰਾਂ ਦੇ ਭ ਰਾਂਰਣ ਅਤੇ ਦੁੱ ਖਣ ਦਯਣਾਭਾਂ ਅਧਾਦਯਤ ਭ ਰਾਂਰਣ ਦਾ ਰੂਰ 
ਲਾਇਜ਼ ਘੁੱ ਟਦੇ ਰਰਭ ਅਨ ਾਯ ਨਤੀਜਾ ਵਣਾ ਜ਼ਯੂਯੀ ਵੈ। 

 
 
 
 
 

 ਦਭਲ਼ਨ ਤ-ਰਤੀਲ਼ਤ 

ੰਜਲੀਂ ਜਭਾਤ ਾਰ 2019-20 ਰਈ ਫਯਡ ਰੀਦਖਆ ਦੇਣ ਜਾ ਯਵੀ ਵੈ। ਦਜ ਰਈ ਫੁੱ ਦਿਆਂ ਨੰੂ 
ੂਯੀ ਦਭਵਨਤ ਨਾਰ ਦਤਆਯੀ ਰਯਲਾਈ ਜਾਲੇ ਤਾਂ ਜ ਾਯੇ 100% ਫੁੱ ਿੇ ਲਧੀਆ ਰਾਯਗ ਜ਼ਾਯੀ ਦਦਖਾ 
ਰਣ ਅਤੇ ਦਭਲ਼ਨ ਤ-ਰਤੀਲ਼ਤ ਦਲੁੱ ਿ ੂਯੀ ਫ਼ਰਤਾ ਦਭਰੇ। 

 ਦਵਰੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਜਭਾਤ ਫੰਧੀ- 
ਰਾਇਭਯੀ ਰੂਰਾਂ ਦਲੁੱ ਿ ਰੀ-ਰਾਇਭਯੀ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਭਾਤ ਤੁੱ ਰ ਖ਼ਾ ਤਯ 'ਤੇ  ਪਰ ਰਯਨ ਦੀ ਜ਼ਯੂਯਤ 
ਵੈ। ਇਵ ਜਭਾਤਾਂ ਰਾਇਭਯੀ  ਦੁੱ ਦਖਆ ਦੀ ਨੀਂਵ ਦੇ ਤਯ 'ਤੇ ਰੰਭ ਰਯਦੀਆਂ ਵਨ। ਇਵਨਾਂ ਜਭਾਤਾਂ ਦਲੁੱ ਿ 
ਭ ੁੱ ਢਰੇ ਰਲ਼ਰਾਂ ਦੇ ਨਾਰ-ਨਾਰ ਦੁੱ ਖਣ ਦਯਣਾਭਾਂ ਅਨ ਾਯ ਫੁੱ ਦਿਆਂ ਨੰੂ ਰੰਭ ਰਯਲਾਇਆ ਜਾਲੇ। 'ੜ੍ਹ 
ੰਜਾਫ, ੜ੍ਹਾ ੰਜਾਫ' ਟੀਭ ਭੈਂਫਯ ਲੀ ਆਣੀ ਦਲਦਜ਼ਟ ਦਯਾਨ ਦਵਰੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਜਭਾਤ ਦਲੁੱ ਿ 
ਗਤੀਦਲਧੀਆਂ ਦੀ ਡੈਭ ਲੁੱ ਧ ਤੋਂ ਲੁੱ ਧ ਦੇਣ। 

 ਫਰਾਰ ੁੱ ਧਯੀ ਭੀਦਟੰਗਾਂ ਫੰਧੀ- 
'ੜ੍ਹ ੰਜਾਫ, ੜ੍ਹਾ ੰਜਾਫ' ਤਦਵਤ ਭਵੀਨੇਲਾਯ ਜੰਡੇ ਫੰਧੀ ਫਰਾਰ ੁੱ ਧਯੀ ਭੀਦਟੰਗਾਂ 

ਰੀਤੀਆਂ jwx। ਇ ਫੰਧ ਦਲੁੱ ਿ ਇਵ ਮਰੀਨੀ ਫਣਾਇਆ ਜਾਲੇ ਦਰ ਇਵ ਫਰਾਰ ੁੱ ਧਯੀ ਭੀਦਟੰਗਾਂ 
'ੜ੍ਹ ੰਜਾਫ, ੜ੍ਹਾ ੰਜਾਫ' ਜੰਡੇ 'ਤੇ ਰੇਂਦਦਯਤ ਵਣ। ਫੀ.ੀ.ਈ.., ੀ.ੇੱਿ.ਟੀ., 
ਫੀ.ੇੱਭ.ਟੀ.,ੀ.ੇੱਭ.ਟੀ. ਇ ਭੀਦਟੰਗ ਦੇ ਫੰਧ ਦਲੁੱ ਿ ਅਗੇਤ ਮਜਨਾਫੰਦੀ ਰਯਰੇ ਿੰਗੇ ਭਾਵਰ 
ਦਲੁੱ ਿ ਭੀਦਟੰਗ ਰਯਨ। 

 eyjMfy nUM lwgU krn sMbMDI 
ਭੂਵ ਦੁੱ ਦਖਆ ਅਫ਼ਯ (.ਦੁੱ ) ਅਤ ੇ ਫਰਾਰ ਰਾਇਭਯੀ ਦੁੱ ਦਖਆ ਅਫ਼ਯ ਦੰਫਯ ਭਵੀਨੇ ਦ ੇ
ਜੰਡੇ ਨੰੂ ਵਯੇਰ ਰੂਰ ਦਲੁੱ ਿ ਬੇਜ ਰੇ ਰੂਰਾਂ ਅੰਦਯ ਰਾਗੂ ਰਯਨਾ ਮਰੀਨੀ ਫਣਾਉਣਗੇ। 


