ਜਮਾਤ-ਪਹਿਲੀ
ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੀ ਵੰਡ
ਮਿੀਨਾ

ਹਵਸ਼ਾ

ਗਤੀਹਵਧੀ

ਉਦੇਸ਼

ਅਪਰੈਲ

1. ੳ ਤੋਂ ਙ ਤੱਕ੍ ( ਵਰਨਮਾਲਾ

1. ਸੌਿੇ ਤੋਂ ਔਿੇ ਅੱਿਰਾਾਂ

1. ਅੱਿਰਾਾਂ ਦੀ

)ਮੌਹਿਕ੍ ਤੇ ਹਲਿਤੀ ਅਹਿਆਸ।

ਦਾ ਅਹਿਆਸ। (ਫਲੈ ਸ਼
ਕ੍ਾਰਡ ਰਾਿੀ)ਾਂ

ਪਹਿਚਾਣ ਕ੍ਰਵਾ ਕ੍ੇ

2. ਫਲਾਾਂ ਦੇ ਨਾਮ

2. ਫਲਾਾਂ ਦਾ ਕ੍ੋਲਾਜ਼
ਬਣਾਉਣਾ।
3. ਸਵੈ- ਪਹਿਚਾਣ (
ਮੌਹਿਕ੍ ) ਹਸਿਾਈ
ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੁਲਾਾਂਕ੍ਣ

ਹਲਿਤੀ ਅਹਿਆਸ
ਕ੍ਰਵਾਉਣਾ।
2. ਫਲਾਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ
ਕ੍ਰਵਾ ਕ੍ੇ ਉਿਨਾਾਂ ਦੇ
ਨਾਮ ਦਾ ਉਚਾਰਨ
ਹਸਿਾਉਣਾ।
3. ਸਵੈ- ਪਹਿਚਾਣ
ਰਾਿੀ ਾਂ ਛੋਟੇ ਵਾਕ੍ਾਾਂ ਦਾ
ਉਚਾਰਨ ਹਸਿਾਉਣਾ।

ਮਈ

1. ਚ ਤੋਂ ਣ ਤੱਕ੍ ( ਵਰਨਮਾਲਾ )

1. ਅੱਿਰਾਾਂ ਤੋਂ

1. ਚ ਤੋਂ ਣ ਤੱਕ੍ ਅੱਿਰਾਾਂ

ਮੌਹਿਕ੍ ਤੇ ਹਲਿਤੀ ਅਹਿਆਸ।

ਬਣਦੀਆਾਂ ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਦੀ

ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕ੍ਰਵਾ ਕ੍ੇ

ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਉਣਾ।

ਹਲਿਤ ਕ੍ੌਸ਼ਲ

2. ਸਬਜ਼ੀਆਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ( ਮੌਹਿਕ੍ )
3. ਰੰਗਾਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ( ਮੌਹਿਕ੍ )

2. ਸਬਜ਼ੀਆਾਂ ਹਵਿਾ ਕ੍ੇ

ਹਸਿਉਣਾ।

ਉਿਨਾਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ

2. ਸਬਜ਼ੀਆਾਂ ਦੀ

ਕ੍ਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪਹਿਚਾਣ ਕ੍ਰਵਾ ਕ੍ੇ

ਬੱਚੇ ਇਸਦਾ ਨਾਮ,

ਉਚਾਰਨ ਹਸਿਉਣਾ।

ਰੰਗ ਵੀ ਦੱਸਣਗੇ।

3. ਰੰਗਾਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ

3. ਵੱਿ-ਵੱਿ ਵਸਤਾਾਂ

ਕ੍ਰਵਾ ਕ੍ੇ ਉਚਾਰਨ

ਦੁਆਰਾ ਰੰਗਾਾਂ ਦੀ

ਹਸਿਾਉਣਾ।

ਪਹਿਚਾਣ ਕ੍ਰਵਾਈ
ਜਾਵੇਗੀ।
ਜੁਲਾਈ

1. ਤ ਤੋਂ ਮ ਤੱਕ੍ ( ਵਰਨਮਾਲਾ )

1. ਫਲੈ ਸ਼ ਕ੍ਾਰਡ ਦੀ

ਮੌਹਿਕ੍ ਤੇ ਹਲਿਤੀ ਅਹਿਆਸ।

ਮਦਦ ਨਾਲ

1. ਦੇਿਣ ਤੇ ਸੁਣਨ ਦੀ
ਹਕ੍ਹਰਆ ਰਾਿੀ ਾਂ ਦੇਿਣ-

ਵਰਨਮਾਲਾ ਤਰਤੀਬ

ਸੁਣਨ ਤਰੰਗਾਾਂ ਦਾ

ਹਸਿਾਉਣੀ।

ਹਵਕ੍ਾਸ ਕ੍ਰਨਾ।

2. ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਹਸੱਿ ਗੁ ਰਆ
ੂ ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ
ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਯਾਦ ਕ੍ਰਨੇ।

2. ਹਸੱਿ ਗੁ ਰਆ
ੂ ਾਂ ਦੀਆਾਂ
ਤਸਵੀਰਾਾਂ ਹਦਿਾ ਕ੍ੇ
ਪਹਿਚਾਣ

ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਕ੍ਸ਼ੀਟ
ਰਾਿੀ ਾਂ

ਕ੍ਰਵਾਉਣੀ।
3. ਵਰਨਮਾਲਾ- ਗੀਤ
ਹਸਿਾਉਣਾ।

ਅਗਸਤ

1. ਯ ਤੋਂ ੜ ਤੱਕ੍ ( ਵਰਨਮਾਲਾ )

1. ਪੈਂਤੀ ਦੀਆਾਂ ਿਾਲੀ

1. ਯਾਦ ਸ਼ਕ੍ਤੀ ਹਵੱਚ

ਮੌਹਿਕ੍ ਤੇ ਹਲਿਤੀ ਅਹਿਆਸ।

ਥਾਵਾਾਂ ਿਰਨੀਆਾਂ।

ਵਾਧਾ ਕ੍ਰਨਾ।

2. ਸਰੀਰਕ੍ ਅੰਗਾਾਂ ਦੇ ਨਾਮ

2. ਬੱਚੇ ਅੰਗਾਾਂ ਦੀ

2.ਅੰਗਾਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ

ਪਹਿਚਾਣ ਕ੍ਰਕ੍ੇ

ਤੇ ਉਿਨਾਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ

ਉਿਨਾਾਂ ਦੇ ਨਾਮ

ਉਚਾਰਨ ਹਸਿਾਉਣਾ।

ਦੱਸਣਗੇ।
ਸਤੰਬਰ

ਮੱਧ-ਪਰੀਹਿਆ

ਅਕ੍ਤੂ ਬ

1. ਦੋ ਤੇ ਹਤੰਨ ਅੱਿਰਾਾਂ ਦਾ ਜੋੜ।

ਰ

ਮੱਧ- ਪਰੀਹਿਆ
1. ਹਚੱਤਰਾਾਂ ਦੀ

1. ਦੇਿਣ ਤੇ ਸਮਝਣ

ਸਿਾਇਤਾ ਨਾਲ

ਦੀ ਹਕ੍ਹਰਆ ਦਾ

ਅੱਿਰਾਾਂ ਦਾ ਜੋੜ

ਹਵਕ੍ਾਸ ਕ੍ਰਨਾ।

ਦੱਹਸਆ ਜਾਵੇਗਾ।
2.ਵਰਨਮਾਲਾ ਗੀਤ

2. ਸਮੂਿ ਹਕ੍ਹਰਆ
ਗਾਇਨ ਰਾਿੀ ਾਂ

ਦਾ ਗਾਇਨ।

ਮਨੋਰੰਜਕ੍ ਤਰੀਕ੍ੇ ਰਾਿੀ ਾਂ
ਯਾਦ ਕ੍ਰਵਾਉਣਾ।

ਨਵੰਬਰ

1. ਚਾਰ ਅੱਿਰਾਾਂ ਦਾ ਜੋੜ
2. ਮਿੀਹਨਆਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ( ਮੌਹਿਕ੍ )

ਦਸੰਬਰ

ਦੁਿਰਾਈ

ਜਨਵਰੀ

ਦੁਿਰਾਈ

ਫਰਵਰੀ

ਦੁਿਰਾਈ

ਮਾਰਚ

ਸਲਾਨਾ ਪਰੀਹਿਆ

1. ਚਾਰ ਅੱਿਰਾਾਂ ਦੇ

1. ਅੱਿਰਾਾਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ

ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸੰਬੰਹਧਤ

ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਉਣੇ

ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਉਣਾ।

ਹਸਿਾਉਣੇ।

2. ਮਿੀਹਨਆਾਂ ਦੀ

2. ਆਤਮ-ਹਵਸ਼ਵਾਸ ਤੇ

ਿਾਸੀਅਤ/ਹਤਉਿਾਰਾਾਂ

ਉਚਾਰਨ ਹਵਧੀ ਦਾ

ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸਣੇ।

ਹਵਕ੍ਾਸ ਕ੍ਰਨਾ।

ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਕ੍ਸ਼ੀਟ
ਰਾਿੀ।ਾਂ

ਸਲਾਨਾ ਪਰੀਹਿਆ

