
ਇਸ ੀ.ਡੀ.ਐਪ.ਵ ਿੱ ਚ ਰੀ-ਰਾਇਭਰੀ ਦ ਗਤੀਵ ਧੀ ਕਲੰਡਰ ਦ ਵ ਿੱ ਚ ਵਦਿੱ ਤ ਹਏ  ਵ ਵਿਆਂ ਦ ਆਧਾਵਰਤ ਹਿੱ ਥੀਂ ਫਣਾਏ ਹਏ ਭਟੀਰੀਅਲ ਦੀਆਂ ਕਝੁ ਤਸ ੀਰਾਂ 

ਬਜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜ ਤੁਹਾਨੰੂ ਰੀ ਰਾਇਭਰੀ ਦਾ ਭਟੀਰੀਅਲ ਵਤਆਰ ਕਰਨ ਵ ਿੱ ਚ ਭਦਦ ਕਰਨਗੀਆ ਂ

ਇਨਹ ਾਂ ਤਸ ੀਰਾਂ ਨੰੂ ਫਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਬ ਤੋਂ ਵਹਲਾਂ ਇਿੱ ਕ ਸਾਫ਼ ਜ ਉੱਤ ਤਸ ੀਰ ਡਰਾਅ ਕਰਕ ਉਸ ਨੰੂ ਗਿੱ ਤ ਉੱਤ ਸਟ ਕਰਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਸ ੀਰ ਵ ਿੱ ਚ 

ਉਸ ਤਸ ੀਰ ਦ ਅਨੁਸਾਰ ਲੜੀਂਦ ਰੰਗ ਬਰ ਸਕਦ ਹ ਅਤ ਉਸ ਨੰੂ ਟ ਨਾਲ ਲਭੀਨੇਿਨ ਕਰ ਸਕਦ ਹ  

ੰਛੀ ਵ ਸ ਵ ਿੱ ਚ ਤੁਸੀਂ:- 

ਕਾਂ ,ਕਫੂਤਰ ,ਫਿੱ ਤਖ,ਕਇਲ ,ਤਤਾ, ਭਰ ,ਵਚੜੀ ਅਤ ਭੁਰਗ ਦੀਆਂ  ਤਸ ੀਰਾਂ ਨੰੂ ਫਣਾ ਸਕਦ ਹ ।



 

ਇਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਫਣਾਉਣ ਲਈ ਲੜੀਂਦੀ ਸਭਿੱ ਗਰੀ:- 

ਗਿੱ ਤਾ,ਪ ੀਕਲ,ਾਣੀ  ਾਲ  ਰੰਗ,ਭਭੀ ਰੰਗ,ਸਕੈੱਚ ੈੱਨ, ਨਵਸਲ ,ਕੈਂਚੀ,ਕਟਰ,ਚੜੀ  ਾਲੀ ਸਲਟ ਇਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਲਭੀਨੇਿਨ ਕਰਨ ਲਈ । 



ਪਲ ਵ ਸ ਵ ਿੱ ਚ ਤੁਸੀਂ:- 

ਕਲਾ, ਸਫ, ਨਾਿਾਤੀ ,ਸੰਤਰਾ, ਅਨਾਨਾਸ ,ਅਨਾਰ, ੀਤਾ ,ਅੰਗੂਰ,ਜਾਭਣ,ਸਟਰਾਫਰੀ ਅਤ ਚਰੀ ਫਣਾ ਸਕਦ ਹ । 

 





 

ਇਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਫਣਾਉਣ ਲਈ ਲੜੀਂਦੀ ਸਭਿੱ ਗਰੀ:- 

ਗਿੱ ਤਾ,ਪ ੀਕਲ,ਾਣੀ  ਾਲ  ਰੰਗ,ਭਭੀ ਰੰਗ,ਸਕੈੱਚ ੈੱਨ, ਨਵਸਲ ,ਕੈਂਚੀ,ਕਟਰ,ਚੜੀ  ਾਲੀ ਸਲਟ ਇਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਲਭੀਨੇਿਨ ਕਰਨ ਲਈ । 



ਸਫਜੀਆਂ ਵ ਸ ਵ ਿੱ ਚ ਤੁਸੀਂ:- 

ਵਆਜ,ਆਲੂ,ਗਬੀ,ਫੈਂਗਨ,ਵਨੰਫ,ੂਗਾਜਰ,ਵਬੰਡੀ,ਠਾ,ਭਟਰ ਅਤ ਟਭਾਟਰ ਫਣਾ ਸਕਦ ਹ । 







 

ਇਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਫਣਾਉਣ ਲਈ ਲੜੀਂਦੀ ਸਭਿੱ ਗਰੀ:- 

ਗਿੱ ਤਾ,ਪ ੀਕਲ,ਾਣੀ  ਾਲ  ਰੰਗ,ਭਭੀ ਰੰਗ,ਸਕੈੱਚ ੈੱਨ, ਨਵਸਲ ,ਕੈਂਚੀ,ਕਟਰ,ਚੜੀ  ਾਲੀ ਸਲਟ ਇਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਲਭੀਨੇਿਨ ਕਰਨ ਲਈ । 



ਜਾਨ ਰ ਵ ਸ ਵ ਿੱ ਚ ਤੁਸੀਂ:- 

ਹਾਥੀ,ਭਿੱ ਝ,ਗਧਾ,ਲੂੰ ਭੜੀ,ਗਾਂ,ਵਫਿੱ ਲੀ,ਿਰ,ਘੜਾ,ਅਤ ਫਿੱ ਕਰੀ ਫਣਾ ਸਕਦ ਹ । 



 

ਇਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਫਣਾਉਣ ਲਈ ਲੜੀਂਦੀ ਸਭਿੱ ਗਰੀ:- 

ਗਿੱ ਤਾ,ਪ ੀਕਲ,ਾਣੀ  ਾਲ  ਰੰਗ,ਭਭੀ ਰੰਗ,ਸਕੈੱਚ ੈੱਨ, ਨਵਸਲ ,ਕੈਂਚੀ,ਕਟਰ,ਚੜੀ  ਾਲੀ ਸਲਟ ਇਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਲਭੀਨੇਿਨ ਕਰਨ ਲਈ । 

 



ਆ ਾਜਾਈ ਦ ਸਾਧਨ ਵ ਸ ਵ ਿੱ ਚ ਤੁਸੀਂ:- 

ਰਲ-ਗਿੱ ਡੀ,ਫਿੱ ਸ,ਹ ਾਈ ਜਹਾਜ, ਟਰਕਟਰ,ਸਾਈਕਲ ਅਤ ਕਾਰ ਫਣਾ ਸਕਦ ਹ । 

 



 

ਇਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਫਣਾਉਣ ਲਈ ਲੜੀਂਦੀ ਸਭਿੱ ਗਰੀ:- 

ਗਿੱ ਤਾ,ਪ ੀਕਲ,ਾਣੀ  ਾਲ  ਰੰਗ,ਭਭੀ ਰੰਗ,ਸਕੈੱਚ ੈੱਨ, ਨਵਸਲ ,ਕੈਂਚੀ,ਕਟਰ,ਚੜੀ  ਾਲੀ ਸਲਟ ਇਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਲਭੀਨੇਿਨ ਕਰਨ ਲਈ । 

 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ ਤੁਸੀਂ ਹਾ -ਬਾ  ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਣ  ਾਲ  ਵਚਹਰ ਵਜ ੇਂ ਹਿੱ ਸਦਾ ਹਇਆ ,ਰੋਂਦਾ ਹਇਆ ਅਤ  ਉਦਾਸ ਫਣਾ ਸਕਦ ਹ  

 



 

ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਗਲ ਆਕਾਰ, ਚਰਸ ਆਕਾਰ ਅਤ ਕਣ ਦ ਆਕਾਰ ਫਣਾ ਸਕਦ ਹ ਵਜ ੇਂ ਵਕ ਤਸ ੀਰ ਵ ਚ ਵਦਖਾਇਆ ਵਗਆ ਹ ਤ  ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਫਿੱ ਵਚਆ ਂਨੰੂ 

ਅਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਤੰਨ ਅਲਿੱ ਗ ਅਲਿੱ ਗ ਆਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਹਚਾਣ ਤ ਆਣ ਭੁਿੱ ਢਲ  ਵਤੰਨ ਰੰਗ  ਹਰਾ,ਲਾਲ ਤ ਨੀਲ  ਦੀ ਵਹਚਾਣ ਕਰ ਾ ਸਕਦ ਹ । ਇਸ ਦ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ 

ਫਿੱ ਵਚਆਂ ਨੰੂ Classification and Comparison  ੀ ਕਰ ਾ ਸਕਦ ਹ । 

 

ਤੁਸੀਂ ਕੁਿੱ ਝ ਤਸ ੀਰਾਂ ਦ Puzzle  ੀ ਫਣਾ ਸਕਦ ਹ ਵਜ ੇਂ ਵਕ ਕੁਿੱ ਝ ਤਸ ੀਰਾਂ ਵ ਚ ਵਦਖਾਇਆ ਵਗਆ ਹ 

 



 

 

ਫਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਰੀ-ਰਾਇਭਰੀ ਦ ਗਤੀਵ ਧੀ ਕਲੰਡਰ ਦ ਵ ਿੱ ਚ ਵਦਿੱ ਤ ਹਏ  ਵ ਵਿਆਂ ਦ ਆਧਾਵਰਤ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸਭਿੱਗਰੀ  ੀ ਫਣਾ ਸਕਦ ਹ । 

 


