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PhonicsPhonicsRead Write Incਸ਼ਬਦਾਵਲੀ
Fred Talk – ਪੜ੍ਹਨ (blending) ਤੋਂ ਪਹ੍ਲਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਧੁਨੀ ਉੱਚਾਰਨ 
ਕਰਨਾ

sound-blending - ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਧੁਨੀਆਂ ਨੂ ੰਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਹਿਸਾਲ ਲਈ, 
c–a–t  cat

special friends - ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਹਲਖੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ, ਹਿਸਾਲ ਲਈ, sh, ng, 
qu, ch

Speed Sounds – ਵੱਖੋਂ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਜ ੋਸ਼ਬਦ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ੍ਨ

https://www.ruthmiskin.com/en/find-out-more/parents/ ’ਤੇ ਤੁ੍ਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ 
ਿਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬ੍ੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਡੀਓ ੍ਨ। 
Read write Inc. ਬਾਰੇ ੍ੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਹਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦ ੇਸਕੂਲ ਹਵੱਚ 
Read Write Inc. ਿੈਨੇਜਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਾ ਂwww.readwriteinc.com 'ਤੇ ਜਾਓ। 

ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਭਾਵਨਾ ਸਹ੍ਤ ਕ੍ਾਣੀਆਂ 
ਪੜ੍ਹੋ! ਹਜੰਨਾ ਹਜ਼ਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਾਣੀ ਨੂ ੰ
ਹਪਆਰ ਕਰਦੇ ੍ੋ, ਓਨਾ ੍ੀ ਤੁ੍ਾਡਾ ਬੱਚਾ 
ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰੇਗਾ।

ਤੁ੍ਾਡਾ ਬੱਚਾ ਰੀਡ ਰਾਈਟ ਇੰਕ ਫੋਹਨਕਸ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹਸੱਖ ਹਰ੍ਾ 
੍ੈ, ਜ ੋਇੱਕ ਬ੍ੁਤ ੍ੀ ਪਰਹਹਸੱਧ ਅਤੇ ਸਫਲ ਸਾਖਰਤਾ ਪਰਹੋਗਰਾਿ ੍ੈ। 
ਇ੍ ਪਕਹਲੀ ਪੁਸਕਿਕਾਤੁ੍ਾਨੂ ੰਹਦਖਾਉਂਦੀ ੍ੈ ਹਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ 
ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹਕਵੇ ਂਕਰਵਾ ਸਕਦ ੇ੍ੋ।

ਤੁ੍ਾਡਾ ਬੱਚਾ ਬ੍ੁਤ ੍ੀ ਸਰਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹਸੱਖੇਗਾ।  
ਉ੍ ਇ੍ ਹਸੱਖੇਗਾ ਜਾ ਂਹਸੱਖੇਗੀ: 
1. ਅੱਖਰਾ ਂਨੂ ੰਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆਂ ‘ਧੁਨੀਆਂ’ ਰਾ੍ੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ
2. ਇ੍ਨਾ ਂਧੁਨੀਆਂ ਨੂ ੰਸ਼ਬਦਾਹਂਵੱਚ ਹਿਲਾਉਣਾ
3. ਇੱਕ ਕਹਾਣੀਹਵੱਚ ਸ਼ਬਦਾ ਂਨੂ ੰ ਪੜ੍ਹਨਾ।

ਘਰ ਕਵੱਚ ਪੜਹਹਨਾ
ਪੁਸਹਤਕਾ 1

2

ਪੁਸਹਤਕਾ 1 ਤੁ੍ਾਨੂ ੰਦੱਸਦੀ ੍ੈ ਹਕ ਤੁ੍ਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਕਵੇ ਂ
ਿਦਦ ਕਰਨੀ ੍ੈ:
• Set 1 Speed Sounds ਪੜ੍ਹੋ 
• ਧੁਨੀਆਂ ਨੂ ੰਸ਼ਬਦਾ ਂਹਵੱਚ ਹਿਲਾਓ
• Blending Books (ਿੇਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਕਤਾਬਾ)ਂ 

ਪੜ੍ਹੋ
• ਲਾਲ, ੍ਰੇ ਅਤੇ ਜਾਿਨੀ ਰੰਗ ਵਾਲੀਆਂ 

Storybooks ਪੜ੍ਹੋ 

web www.oxfordprimary.co.uk
email primary.enquiries@oup.com
tel. +44 (0) 1536 452610

www.oup.com

https://www.ruthmiskin.com/en/find-out-more/parents/


2 7

ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕਕਵੇ ਂਪੜਹਹਨਾ ਕਸੱਖੇਗਾ? 
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹ੍ਲਾਂ, ਤੁ੍ਾਡਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹਸੱਖੇਗਾ:
•  Set 1 Speed Sounds: ਇ੍ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਨਾਲ ਹਲਖੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ੍ਨ: m  a  s  

d  t  i  n  p  g  o  c  k  u  b  f  e  l  h  r  j  v  y  w  z  x ਅਤੇ ਦ ੋਅੱਖਰਾਂ 
ਨਾਲ ਹਲਖੀਆਂ ਧੁੰਨੀਆਂ ੍ਨ  (ਤੁ੍ਾਡਾ ਬੱਚਾ ਇ੍ਨਾ ਂਨੂ ੰ'ਖਾਸ ਦੋਸਤ' ਕ੍ੇਗਾ): sh  
th  ch  qu  ng  nk  ck

• sound-blending ਇ੍ਨਾ ਂਧੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ,   
ਹਿਸਾਲ ਲਈ m–a–t  mat, c–a–t  cat, g–o–t  got, f–i–sh  fish,  
s–p–o–t  spot, b–e–s–t  best, s–p–l–a–sh  splash

•  Blending Books ਅਤੇ ਲਾਲ, ੍ਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਿਨੀ ਰੰਗੀ ਦੀਆਂ ਕ੍ਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ 
ਹਕਤਾਬਾਂ।

ਦੂਜਾ, ਉ੍ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹਸੱਖੇਗਾ ਜਾ ਂਹਸੱਖੇਗੀ: 
•  Set 2 Speed Sounds: ay  ee  igh  ow  oo  oo  ar  or   

air  ir  ou  oy 
•  ਇ੍ ਧੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ
•  ਗੁਲਾਬੀ, ਸੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਕ੍ਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਕਤਾਬਾਂ।

ਤੀਜਾ, ਉ੍ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹਸੱਖੇਗਾ ਜਾ ਂਹਸੱਖੇਗੀ:
•  Set 3 Speed Sounds: ea  oi  a-e  i-e  o-e  u-e  aw  are  ur  er  

ow  ai  oa  ew  ire  ear  ure
• ਇ੍ਨਾ ਂਧੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ
• ਨੀਲੀਆ ਂਅਤੇ ਸਲੇਟੀ ਰੰਗੀ ਦੀਆਂ Storybooks ।

ਆਪਣੇ ਬੱਚ ੇਨੂੰ ਪੜਹਹਦ ੇਹੋਏ ਕਕਵੇ ਂਸੁਣਨਾ ਹੈ

• ਇਸ ਤੋਂ ਪਹ੍ਲਾਂ ਹਕ ਤੁ੍ਾਡਾ ਬੱਚਾ ਤੁ੍ਾਨੂ ੰਹਕਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਕ ੇਸੁਣਾਏ, ਹਕਤਾਬ ਨੂ ੰ
ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਹਵੱਚ ਨਾ ਪੜ੍ਹੋ।

• ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂ ੰਕ੍ਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹ੍ਲਾਂ ਧੁਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾ ਂਨੂ ੰਪੜ੍ਹਨ 
ਲਈ ਕ੍ੋ।

• ਜਦੋ ਂਤੁ੍ਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕ੍ਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ੍ੈ, ਤਾ ਂਉਸ ਨੂ ੰਉਨ੍ਹਾ ਂਸ਼ਬਦਾ ਂਲਈ ਵੱਖਰੇ 
ਤੌਰ ’ਤੇ ਧੁਨੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕ੍ ੋਜ ੋਉ੍ ਖੁਦ-ਬ-ਖੁਦ ਨ੍ੀ ਂਪੜ੍ਹ 
ਸਕਦਾ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂ ੰਬ੍ੁਤ ਹਜ਼ਆਦਾ ਖੇਚਲ ਨਾ ਕਰਨ ਹਦਓ। ਜਦੋ ਂਤੁ੍ਾਡਾ 
ਬੱਚਾ ਸਫਲ ੍ੁੰਦਾ ੍ੈ ਤਾ ਂਉਸ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰੋ।

• ਕਥਾਨਕ ਨੂ ੰਚਲਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ੍ਰੇਕ ਵਾਕ ਜਾ ਂਪੰਨ ੇਨੂ ੰਿੁੜ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੋ। (ਤੁ੍ਾਡੇ 
ਬੱਚੇ ਦੀ ਊਰਜਾ ਕ੍ਾਣੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ਼ਬਦਾ ਂਨੂ ੰਪੜ੍ਹਨ ਹਵੱਚ ਜਾ ਰ੍ੀ ੍ੈ।)

• ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂ ੰਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕ ੇਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ 
ਨਾ ਕ੍ੋ।

• ਇ੍ ਸਭ ਠਰੰਿੇ ਅਤੇ ਹਪਆਰ ਨਾਲ ਕਰੋ!

ਸਾਡ ੇਕੋਲ ਸਕੂਲ ਹਵੱਚ ੍ਰ ਰੋਜ਼ ਕ੍ਾਣੀ ਦਾ ਸਿਾ ਂ੍ੁੰਦਾ ੍ੈ ਤਾ ਂਜ ੋਬੱਹਚਆਂ ਹਵੱਚ 
ਕ੍ਾਣੀਆਂ ਲਈ ਹਪਆਰ ਪੈਦਾ ੍ੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਉਿੀਦ ਕਰਦੇ ੍ਾ ਂਹਕ ਤੁਸੀਂ ੍ਰ ਰਾਤ 
ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂ ੰਸੌਣ ਦ ੇਸਿੇ ਂਕ੍ਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕ ੇਅਹਜ੍ਾ ਕਰੋਗੇ। ਸਾਡ ੇਕੋਲ ਤੁ੍ਾਡੇ 
ਲਈ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਸਕੂਲ ਹਵੱਚ ਬ੍ੁਤ ਵਧੀਆ ਹਕਤਾਬਾ ਂ੍ਨ।

ਤੁ੍ਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂ ੰਅੱਖਰ ਲਈ ਧੁਨੀ ਹਸਖਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਨਾ ਹਕ ਅੱਖਰ ਦਾ 
ਨਾਿ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 'mat' ਹਵੱਚ 'em' ਨ੍ੀ ਂਬਲਹਕ 'm'; ਹਜਵੇਂ ‘sun’ 
ਹਵੱਚ ‘es’ ਨ੍ੀ ਂਬਲਹਕ ‘s’ ।
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1. Set 1 Speed Sounds ਪੜਹਹਨ ਕਵੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚ ੇਦੀ 
ਮਦਦ ਕਰੋ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹ੍ਲਾਂ ਹਕ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੋ, ਧੁਨੀਆਂ ਦ ੇਸਪਸ਼ਟ ਉੱਚਾਰਨ ਦਾ ਅਹਭਆਸ 
ਕਰਨ ਲਈ https://www.ruthmiskin.com/en/find-out-more/
parents/'ਤੇ ਜਾਓ ਹਜੰਨਾ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਧੁਨੀਆਂ ਦਾ ਉੱਚਾਰਨ ਕਰੋਗ,ੇ 
ਤੁ੍ਾਡਾ ਬੱਚਾ ਓਨੀ ੍ੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉ੍ਨਾ ਂਨੂ ੰਹਸੱਖੇਗਾ। 

ਮਹੱਿਵਪੂਰਨ: ਅਸੀਂ ਧੁਨੀਆਂ ਨੂ ੰਹਸਖਾਉਂਦ ੇਸਿੇ ਂ‘mmmm’ ਕਹ੍ੰਦ ੇ੍ਾ ਂ‘muh’ 
ਨ੍ੀ ਂਅਤੇ ‘lllll (ਕਹ੍ੰਦ ੇ੍ਾ)ਂ’  ‘luh’ ਨ੍ੀ ਂਕਹ੍ੰਦੇ। ਇ੍ ਅਸਲ ਹਵੱਚ ਬੱਹਚਆਂ 
ਦੀ ਉਸ ਸਿੇ ਂਿਦਦ ਕਰਦੀ ੍ੈ ਜਦੋ ਂਉ੍ ਸ਼ਬਦਾ ਂਨੂ ੰਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਧੁਨੀਆਂ ਨੂ ੰ
ਹਿਲਾਉਣਾ ਹਸੱਖਦੇ ੍ਨ। 

ਤੁ੍ਾਡਾ ਬੱਚਾ Set 1 Speed Sounds ਕਾਰਡ ਜਾ ਂMy Set 1 Speed Sounds 
Book ਘਰ ਹਲਆਏਗਾ।
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗ ੇਹਕ ੍ਰ ਧੁਨੀ ਤਸਵੀਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹਵੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ੍ੈ। ਹਿਸਾਲ ਲਈ,:
• 's' snake ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹਵੱਚ ੍ੈ
• 'd' ਇੱਕ dinosaur ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹਵੱਚ ੍ੈ
• ‘a’ ਇੱਕ apple ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹਵੱਚ ੍ੈ 
• ‘m’ ਦ ੋmountains ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹਵਚ ੍ੈ।

3. ਆਪਣੇ ਬੱਚ ੇਦੀ  
 Sound Blending Books 
ਪੜਹਹਨ ਕਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰੋ
ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂ ੰ੍ਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂ ੰਧੁਨੀਆਂ ਹਵੱਚ 
ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕ੍ ੋ(Fred Talk) ਅਤੇ ਹਫਰ ਸ਼ਬਦ 
ਬੋਲਣ ਲਈ ਕ੍ੋ। ਹਫਰ, ਉ੍ ਿੋੜ ਸਕਦਾ ੍ੈ ਅਤੇ 
ਦੇਖ ਸਕਦਾ ੍ੈ ਹਕ ਕੀ ਉ੍ ਸ੍ੀ ੍ਨ। 

4. ਆਪਣੇ ਬੱਚ ੇਦੀ Storybooks ਪੜਹਹਨ ਕਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰੋ
ਕਾਲ ੇਅਿ ੇਸਫੈਦ ਰੰਗ ਦੀਆ ਂStorybooks 
ਹਜਵੇਂ ੍ੀ ਤੁ੍ਾਡਾ ਬੱਚਾ Read Write Inc. Phonics ਸਟੋਰੀਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ 
੍ੈ, ਉ੍ ਘਰ ਇੱਕ ਕਾਲ ੇਅਤੇ ਹਚੱਟੇ ਰੰਗ ਵਾਲੀ ਕ੍ਾਣੀਆਂ ਦੀ ਹਕਤਾਬ ਹਲਆਏਗਾ। 
ਇ੍ ਉਸ ਰੰਗਦਾਰ ਸੰਸਕਰਣ ਦੀ ਇੱਕ 
ਕਾਪੀ ੍ੈ ਹਜਸ ਨੂ ੰਉਸਨ ੇਸਕੂਲ ਹਵੱਚ 
ਪਹੜ੍ਹਆ ੍ੋਵੇਗਾ। 

ਤੁ੍ਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨ ੇਇ੍ ਕ੍ਾਣੀ ਆਪਣੇ ਰੀਹਡੰਗ 
ਟੀਚਰ ਨਾਲ ਹਤੰਨ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹੀ ੍ੋਵੇਗੀ, ਇਸ 
ਲਈ ਉਸਨੂ ੰਆਤਿ-ਹਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕ੍ਾਣੀ 
ਪੜ੍ਹਨ ਦ ੇਸਿਰੱਥ ੍ੋਣਾ ਚਾ੍ੀਦਾ ੍ੈ। 

ਹਕਤਾਬਾ ਂਹਵੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਹਵਆਹਖਆ 
ਸ਼ਾਿਲ ੍ੈ ਹਕ ਗਤੀਹਵਧੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ 
ਹਕਵੇ ਂਕਰਨੀ ੍ੈ ।

Book Bag Books
ਤੁ੍ਾਡਾ ਬੱਚਾ ਘਰ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਬੈਗ ਬੁੱਕ ਵੀ ਹਲਆ ਸਕਦਾ 
੍ੈ। ਇ੍ ਹਕਤਾਬ ਕ੍ਾਣੀਆਂ ਦੀ ਹਕਤਾਬ ਦ ੇਉ੍ਨਾ ਂ
ਹਵਚਾਰਾ ਂਅਤੇ ਅਨੇਕਾ ਂਸ਼ਬਦਾ ਂਨਾਲ ਬਣੀ ੍ੁੰਦੀ ੍ੈ ਜ ੋ
ਉਸਨ ੇ੍ੁਣੇ ਪੜ੍ਹੀ ੍ੈ। ਤੁ੍ਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂ ੰਇਸ ਹਕਤਾਬ ਨੂ ੰ
ਪੜ੍ਹਨ ਹਵੱਚ ਹਿਆਦਾ ਸ੍ਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ੍ੋਵੇਗੀ।

ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ, ਹਕਤਾਬਾ ਂਹਵੱਚ ਗਤੀਹਵਧੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 
ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹਵਆਹਖਆਵਾਂ ਸ਼ਾਿਲ ਕੀਤੀਆ ਂਗਈਆਂ 
੍ਨ। 

PhonicsRead Write Inc

Series developed by Ruth Miskin

Sound 
Blending 1

How to get in touch:
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 1 On the bus
 2 My dog Ned
 3 Six fish
 4 The spell
 5 Black Hat Bob
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 8 The web
 9 Pip’s pizza
 10 Stitch the witch

Use Set 1 Green Storybooks and  
Green Get Writing! Book 1 after 
learning Speed Sounds Set 1.

Story by Gill Munton
Illustrated by Tim Archbold
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Bounce: qu-qu-qu-queen
Handwrite: Round her head, 
up past her earrings and down
her hair

Bounce: y-y-y-yak
Handwrite: Down a horn up a
horn and under his head

Stretch: sssssnake
Handwrite: Slither down the snake

Bounce: i-i-i-insect
Handwrite: Down the body, dot
for the head

Bounce: c-c-c-caterpillar
Handwrite: Curl around the 
caterpillar

Bounce: k-k-k-kangaroo
Handwrite: Down the kangaroo’s
body, tail and leg

Bounce: ch-ch-ch-choo!
The horse sneezes when the
caterpillar’s hairs get up his nose

Stretch: shhhh says the horse to
the hissing snake

Stretch: llllleg
Handwrite: Down the long leg

Bounce: t-t-t-tower
Handwrite: Down the tower,
across the tower

Bounce: d-d-d-dinosaur
Handwrite: Round his bottom, 
up his tall neck, down to his feet

Stretch: zzzzzip
Handwrite: Zig-zag-zig

Bounce: 
j-j-j-jack-
in-a-box
Handwrite: 

Down his body
curl and dot

Bounce: a-a-a-a-apple
Handwrite: Round the apple,
down the leaf

Stretch: rrrrobot
Handwrite: Down his back, then
curl over his arm

Bounce: b-b-b-boot
Handwrite: Down the laces to the
heel, round the toe
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Bounce: u-u-u-umbrella
Handwrite: Down and under, up
to the top and draw the puddle

Stretch: thhhhh
The princess in the tower is 
rescued by the horse. 
She says: thhhhankyou

Bounce: w-w-w-worm
Handwrite: Down, up, down, up

Bounce: g-g-g-girl
Handwrite: Round her face, down
her hair and give her a curl

Bounce: 0-0-0-0range
Handwrite: All around the orange

Bounce: x-x-x-exercise
Handwrite: Down the arm and
leg and repeat the other side

Stretch: mmmmountain
Handwrite: Maisie, mountain,
mountain

Stretch: nnnng
A thing on a string
thing, ping, string, wing, sing,
sang, pong, song

Stretch: nnnnnet
Handwrite: Down Nobby, 
over his net

Bounce: h-h-h-horse
Handwrite: Down the head to the
hooves and over his back

Bounce: p-p-p-pirate
Handwrite: Down the plait and
over the pirate’s face

Stretch: nnnnk
I think I stink
think, stink, wink, tink, blink, link,
pink

Bounce: e-e-e-egg
Handwrite: Lift off the top and
scoop out the egg

Stretch: vvvvvulture
Handwrite: Down a wing, up a
wing

Stretch: f f f f f lower
Handwrite: Down the stem, and
draw the leaves
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2. ਆਪਣੇ ਬੱਚ ੇਦੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜਹਹਨ ਕਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ੋ
ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋ ਂਤੁ੍ਾਡਾ ਬੱਚਾ ਆਤਿ-ਹਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ Set 1 Speed Sounds ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ 
੍ੈ, ਤਾ ਂਉ੍ ਸ਼ਬਦਾ ਂਨੂ ੰਪੜ੍ਹਨਾ ਹਸੱਖ ਸਕਦਾ ੍ੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹ੍ਲਾਂ, ਤੁ੍ਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ Fred ਨਾਿਕ 
ਇੱਕ ਹਖਡੌਣੇ ਡੱਡ ੂਨਾਲ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ੍ੈ। Fred ਸ਼ਬਦ ਹਵੱਚ ਹਸਰਫ ਧੁਨੀਆਂ ਦਾ 
ਉੱਚਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ੍ੈ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂ ੰਤੁ੍ਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਿਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ 
੍ੈ। ਇਸ ਲਈ, ਜਦੋ ਂਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂ ੰ‘Fred Talk’ਕਹ੍ੰਦ ੇਸੁਣਦੇ ੍ੋ, ਤਾ ਂਤੁ੍ਾਨੂ ੰਪਤਾ ੍ੋਵੋਗੇ 
ਹਕ ਇਸਦਾ ਿਤਲਬ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਧੁਨੀ ਉੱਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ੍ੈ।
ਤੁਸੀਂ ਇ੍ਨਾ ਂਕਦਿਾ ਂਨਾਲਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾ ਂਨੂ ੰਪੜ੍ਹਨ ਹਵੱਚ ਿਦਦ ਕਰ ਸਕਦ ੇ੍ੋ:

1.  ਹਤੰਨ ਕਾਰਡਾ ਂਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਓ ਹਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂ ੰਤੁ੍ਾਡਾ ਬੱਚਾ ਤੁਰੰਤ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ੍ੈ, 
ਹਿਸਾਲ ਲਈ, c-a-t

ਧੁਨੀਆਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕ੍,ੋ ਅਤੇ ਹਫਰ ਸ਼ਬਦ ਕ੍ੋ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂ ੰਤੁ੍ਾਡੀ ਨਕਲ 
ਕਰਨ ਲਈ ਕ੍ੋ। 
ਕਾਰਡਾ ਂਨੂੰਅਸਤ-ਹਵਅਸਤ ਕਰ ਹਦਓ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂ ੰਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕ੍,ੋ 
ਅਤੇ ਹਫਰ ਧੁਨੀਆਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬੋਲੋ। 
3-ਧੁਨੀ ਵਾਲੇ ੍ੋਰ ਸ਼ਬਦਾ ਂਨਾਲ ਦੁ੍ਰਾਓ, ਹਜਸ ਹਵੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਕੁਝ 
ਧੁਨੀਆਂ ਸ਼ਾਿਲ ੍ਨ, ਹਿਸਾਲ ਲਈ,। ch–a–t, sh–i–p, th–i–s.

2. ਹਤੰਨ ਕਾਰਡ ਬਾ੍ਰ ਰੱਖੋ। ਇਸ ਵਾਰ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂ ੰਧੁਨੀਆਂ ਦਾ ਉੱਚਾਰਨ ਲਈ ਕ੍ੋ। 
ਧੁਨੀਆਂ ਨੂ ੰਸ਼ਬਦਾ ਂਹਵੱਚ ਹਿਲਾਉਣ ਹਵੱਚ ਉਸਦੀ ਉਦੋ ਂਤੱਕ ਿਦਦ ਕਰੋ, ਜਦੋ ਂਤੱਕ ਤੁ੍ਾਡਾ ਬੱਚਾ 
ਤੁ੍ਾਡੀ ਿਦਦ ਤੋਂ ਹਬਨਾ ਂਅਹਜ੍ਾ ਨ੍ੀ ਂਕਰ ਸਕਦਾ।

3. ਕੁਝ 4-ਧੁਨੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾ ਂਨਾਲ ਦੁ੍ਰਾਓ, ਹਿਸਾਲ ਲਈ, b–l–i–p, f–r–o–g, g–r–i–n, 
s–t–o–p,  j–u–m–p,  h–a–n–d, b– l-a-ck.

Set 1 Speed Sounds ਕਾਰਡਾ ਂਦੀ ਵਰਿੋ ਂਕਰਨੀ
ਕਾਰਡਾ ਂਦ ੇਹਪੱਛਲੇ ਪਾਸ ੇ੍ਰ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਨਾਿ ਹਲਹਖਆ ੍ੁੰਦਾ ੍ੈ। 

1.  ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂ ੰ੍ਰੇਕ ਕਾਰਡ ਦ ੇਹਪੱਛਲੇ ਪਾਸ ੇਵਾਲੀ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਨਾਿ ਕਹ੍ਣ ਲਈ 
ਕ੍,ੋ ਹਿਸਾਲ ਲਈ, a-a-a-apple, ssssnake, ੍ਰ ਵਾਰ ਤੇਿੀ ਨਾਲ ਕਰੋ।

2.  ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ੍ਰ ਤਸਵੀਰ ਦ ੇਹਪੱਛੇ ਛੁਪੀ ੍ੋਈ ਧੁਨੀ ਉੱਚਾਰਨ ਹਵੱਚ ਿਦਦ ਕਰੋ,  
ਹਿਸਾਲ ਲਈ snake ਦ ੇਹਪੱਛੇ 's' ੍ੈ। ਉਦੋ ਂਤੱਕ ਦੁ੍ਰਾਓ ਜਦੋ ਂਤੱਕ ਤੁ੍ਾਡਾ ਬੱਚਾ 
ਇ੍ ਜਲਦੀ ਨ੍ੀ ਂਕਰ ਸਕਦਾ।

3.  ੍ ਰ ਵਾਰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ੍ੋਏ, ਅੱਖਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸ ੇਦੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਦਾ ਉੱਚਾਰਨ 
ਹਵੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਿਦਦ ਕਰੋ। ਜ ੇਉ੍ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ੍ੈ, ਤਾ ਂਤਸਵੀਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸ ੇ
ਵੱਲ ਿੁੜੋ। ਜਦੋ ਂਤੁ੍ਾਡਾ ਬੱਚਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਪਰਤਾਏ ਬਗੈਰ ਧੁਨੀਆਂ ਦਾ ਉੱਚਾਰਨ 
ਕਰ ਸਕਦਾ ੍ੈ, ਤਾ ਂਰਫ਼ਤਾਰ ਵਧਾਓ! 

My Set 1 Speed Sounds Book ਦੀ ਵਰਿੋ ਂ
ਕਰਨੀ 
ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂ ੰਹਕਤਾਬ ਨੂ ੰਤੇਿੀ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕ੍ ੋਅਤੇ  
 ਹਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ੍ੋ ਸਕ ੇਧੁਨੀਆਂ ਦਾ ਉੱਚਾਰਨ ਕਰਨ ਲਈ 
ਕ੍ੋ। ਜੇਕਰ ਤੁ੍ਾਡਾ ਬੱਚਾ ਧੁਨੀ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਹਝਜਕਦਾ ੍ੈ, ਤਾ ਂ
ਯਾਦ ਦੁਆਉਣ ਵੱਜੋਂ 'ਤਸਵੀਰ-ਧੁਨੀ' ਹਪਛਲੇ ਪਾਸ ੇ੍ੁੰਦੀ ੍ੈ।  
ਤੁ੍ਾਡਾ ਬੱਚਾ ਉਸ ੇਪੰਨ ੇ'ਤੇ ਧੁਨੀ ਹਲਖਣ ਦਾ ਅਹਭਆਸ ਵੀ 
ਕਰ ਸਕਦਾ ੍ੈ। 

ਕਲਾਸਰੂਿ ਹਵੱਚ ਸਪੀਡ ਸਾਊਂਡਿ 
ਨੂ ੰਹਸੱਖਣਾ।
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This My Set 1 Speed Sounds Book is 
for children to take home so they can 
practise the sounds and letters they  
have learnt with a parent or carer.

Read Write Inc.  
Phonics My Set 1  
Speed Sounds Book 
Pack of 5
ISBN 978-0-19-837882-2
Pack of 30
ISBN 978-0-19-837881-5  
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My Set 1 Speed Sounds Book ਹਵੱਚ 
ਆਵਾਜ਼ਾ ਂਨੂ ੰਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਹਲਖਣ ਦਾ 
ਅਹਭਆਸ ਕਰੋ।

ਫਰਹੈਡ ਕਹ੍ੰਦਾ ੍ੈ ਹਕ 
ਧੁਨੀਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਬਦ 
ਨੂ ੰਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ੍ਨ।  

c a t


