
   

 T&I 31366 Explore Family Math B Activties (Urdu) 

 خاندانی ریاضی کی سرگرمیاں دریافت کریں 

کے ایکسپلور کالس  -مندرجہ ذیل دو سرگرمیاں بلڈنگ بالکس کے نصاب سے تطبیق کی گئی ہے، عام طور پر پری 

رومز میں الگو کیا جاتا ہے۔ یہ ساری سرگرمیاں تین اور چار سال کی عمر کے بچوں کے لئے تطبیق کی گئی ہیں اور  

تھ کی جاسکتی ہیں، جن میں کچھ سامان کی  گھروں میں آسانی سے اہل خانہ اور دیگر نگہداشت گزاروں کے سا

ضرورت ہے۔ وہ پلے فل اور تفریح کے لئے بنائے گئے ہیں، جبکہ گھر میں ہونے والی ترتیب میں بچوں کی نشوونما  

 میں بھی مدد کرتے ہیں۔

 : رقص کے نمونے1سرگرمی 

 رقص کے لئے، ساز۔  : درکار مواد
 

 : کیسے کھیلنا ہے 

 لئے لطف اندوز گانا منتخب کریںآپ اور آپ کا بچہ رقص کے  •

اپنے بچے کو رقص کرتے ہوئے نمونے کی پیروی کرنے کی دعوت دیں۔ مثال کے طور پر، پیر/ہیل،   •
 پیر/ہیل/، پیر/ہیل۔

 مزید پیچیدہ حرکتوں کی کوشش کرنے پر غور کریں۔ مثال کے طور پر، تالی/کک/کک، یا پیر/ پیر/ہیل/ تالی۔  •

کسی نمونے پر رقص کرنے کے بعد، اپنے بچے کو اس نمونے کی وضاحت کرنے کی دعوت دیں جس میں   •
 انہوں نے ناچ لیا تھا۔ نمونے کے اس حصے پر زور دیں جو دہرا رہا ہے )پیر/پیر، مثال کے طور پر(۔

 
 یہ کھیل کیوں؟ 

کی کھوج میں مدد کرنے، اور نمونوں   نمونے ریاضی کے لئے ضروری ہیں اور ہمارے آس پاس ہیں۔ بچوں کو نمونوں

میں ہونے والے ڈھانچے کو دیکھنے میں مدد، ریاضی کی مضبوط بنیاد فراہم کرے گی۔ نمونوں کو پہچاننا اور انھیں  

 دوبارہ بنانا باآلخر ریاضی میں بچوں کی مدد کرتا ہے، اور آخر کار الجبرا! 

 : حلقے اور کین2سرگرمی 

دوسرے سلنڈروں کے کین )جیسے مونگ پھلیوں کا ایک کین، ایک سوپ کا کین، ایک پنسل   مختلف سائز یا  : درکار مواد
 ہولڈر، وغیرہ۔( 

 
 : کیسے کھیلنا ہے 

 

 تحریری ٹول کا استعمال کرتے ہوئے کاغذ پر کئی کین کے بنیادوں کا سراغ لگائیں۔ •
  اپنے بچے سے سراغ لگائے حلقوں سے کینوں کو مالنے کے لئے کہیں۔ •
 بچے کی جانچ پڑتال کے لئے براہ راست سراغ لگائے ہوئے حلقوں پر رکھنے کی ترغیب دیں۔اپنے  •

 
 یہ کھیل کیوں؟  

چیزیں )جیسے کین( کی شکل "چہروں" کی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر، کین   3Dبچے یہ سیکھتے ہیں کہ  •

 کے دو رخ یا "چہرے" ہیں جو حلقے ہیں۔

اس سرگرمی میں، بچے فعال طور پر شکلیں تالش کرتے ہیں۔ آپ اپنے بچے کو انگلی حلقے کے کنارے یا   •
حلقے مکمل طور گول  کہ   کین کے "چہرے" کے گرد چالنے میں مدد کرسکتے ہیں۔ بچوں کو محسوس ہوگا 

 ۔ہیں
 

 © Clements & Sarama, 2013, McGraw-Hill Education فیملی ریاضی کی تمام سرگرمیاں بلڈنگ بالکس، 




Accessibility Report


		Filename: 

		Explore_FamilyMath_B_Activities_Urdu.pdf




		Report created by: 

		

		Organization: 

		




[Enter personal and organization information through the Preferences > Identity dialog.]


Summary


The checker found no problems in this document.


		Needs manual check: 0

		Passed manually: 2

		Failed manually: 0

		Skipped: 0

		Passed: 30

		Failed: 0




Detailed Report


		Document



		Rule Name		Status		Description

		Accessibility permission flag		Passed		Accessibility permission flag must be set

		Image-only PDF		Passed		Document is not image-only PDF

		Tagged PDF		Passed		Document is tagged PDF

		Logical Reading Order		Passed manually		Document structure provides a logical reading order

		Primary language		Passed		Text language is specified

		Title		Passed		Document title is showing in title bar

		Bookmarks		Passed		Bookmarks are present in large documents

		Color contrast		Passed manually		Document has appropriate color contrast

		Page Content



		Rule Name		Status		Description

		Tagged content		Passed		All page content is tagged

		Tagged annotations		Passed		All annotations are tagged

		Tab order		Passed		Tab order is consistent with structure order

		Character encoding		Passed		Reliable character encoding is provided

		Tagged multimedia		Passed		All multimedia objects are tagged

		Screen flicker		Passed		Page will not cause screen flicker

		Scripts		Passed		No inaccessible scripts

		Timed responses		Passed		Page does not require timed responses

		Navigation links		Passed		Navigation links are not repetitive

		Forms



		Rule Name		Status		Description

		Tagged form fields		Passed		All form fields are tagged

		Field descriptions		Passed		All form fields have description

		Alternate Text



		Rule Name		Status		Description

		Figures alternate text		Passed		Figures require alternate text

		Nested alternate text		Passed		Alternate text that will never be read

		Associated with content		Passed		Alternate text must be associated with some content

		Hides annotation		Passed		Alternate text should not hide annotation

		Other elements alternate text		Passed		Other elements that require alternate text

		Tables



		Rule Name		Status		Description

		Rows		Passed		TR must be a child of Table, THead, TBody, or TFoot

		TH and TD		Passed		TH and TD must be children of TR

		Headers		Passed		Tables should have headers

		Regularity		Passed		Tables must contain the same number of columns in each row and rows in each column

		Summary		Passed		Tables must have a summary

		Lists



		Rule Name		Status		Description

		List items		Passed		LI must be a child of L

		Lbl and LBody		Passed		Lbl and LBody must be children of LI

		Headings



		Rule Name		Status		Description

		Appropriate nesting		Passed		Appropriate nesting






Back to Top
