
8 1

સપંર્ક  સાધવા માટેઃ
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PhonicsPhonicsRead Write Incશબ્ાવલી
Fred Talk – વાચંતા પહલેા શબ્દના ધવનન ઉચચારી જોવા (સનંિશ્રણ)

ધવનિ-સનંમશ્રણ – શબ્દ બનાવવા િાટે ધવનનન ેભેળવવા. ્દા.ત. 
c-a-t  cat

ખાસ નમત્રો – એકથી વધ ુઅક્ષરોથી લખવાિા ંઆવતા ધવનનઓ ્દા.ત.   
sh, ng, qu, ch

Speed Sounds – એકલ ધવનનઓ જે શબ્દો બનાવ ેછે

https://www.ruthmiskin.com/en/find-out-more/parents/ વબેસાઈટ પર 
તિન ેતિારા બાળકન ેિ્દ્દરૂપ થવાિા ંિ્દ્દ કરે તેવી ઘણી નવડિયો ઉપલબધ છે. 
Read Write Inc., નવશ ેવધ ુજાણકારી િાટે તિારા બાળકની સ્કૂલિા ંજ સસથત 
Read Write Inc. િેનેજર સાથ ેવાત કરવા અથવા તો www.readwriteinc.com. 
વબેસાઈટની મલુાકાત લેવા િહરેબાની કરશો. 

તિારા બાળકન ેવાતાતાઓ ભાવ સાથ ે
વાચંી સભંળાવો! તિ ેવાતાતા િાટે જેટલી 
વધ ુચાહના ્દાખવશો તેટલી તિારા 
બાળકિા ંવાચંન પ્રતય ેચાહના જાગશ.ે

તિારૂ ંબાળક Read Write Inc., નાિના એક એક્દિ 
પ્રચલલત અને સફળ વાચંન કાયતાક્રિ થકી વાચંવાનુ ંશીખી 
રહુ ંછે. આ પ્રથમ પસુ્તિરા તિ ેતિારા બાળકન ેકેવી રીતે 
ઝિપથી પ્રારંભ કરાવી શકશો ત ે્દશાતાવશ.ે

તિારૂ ંબાળક એક્દિ સરળ રીતે વાચંવાનુ ંશીખી જશ ેતેઃ 
1. અક્ષરરોિે તેિના ‘ધવનન’થી વાચંવાનુ ંશીખશ.ે
2. આ ધવનનઓ ભેળવીન ેશબ્રો બનાવશ.ે
3. વાતિા્કમાિંા શબ્દો વાચંશ.ે

ઘરે વાચંિ
Booklet 1

2

Booklet 1િા ંતિ ેતિારા બાળકન ેનીચેની 
બાબતોિા ંકેવી રીતે િ્દ્દ કરી શકશો ત ે 
્દશાતાવલે છે.
• સેટ 1 Speed Sounds વાચંવાિા ં
• ઘવનનઓ ભેળવીન ેશબ્દો બનાવવાિાં
• Blending Books વાચંવાિા
• Red, Green અને Purple Storybooks 

વાચંવાિા.ં

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/
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મારં બાળર રેવી રીતેિ વાચંતિા શીખશે? 
સૌથી પહલેા, તિારૂ ંબાળક નીચ ેપ્રિાણે વાચંતા શીખશઃે
•  Set 1 Speed Sounds: એકાક્ષરિા ંલખાતા ધવનનઓ:  

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 અને બ ેઅક્ષરોિા ંલખાતા આ ધવનનઓ (તિારૂ ંબાળક તેિન ે
‘ખાસ નિત્ો’ કહશેે): sh  th  ch  qu  ng  nk  ck

• આ શબ્દોિા ંરહલે ધવનનઓ ભેળવીન ેપ કૂરો શબ્દ વાચંવાનુ ં 
e.g. m–a–t  mat, c–a–t  cat, g–o–t  got, f–i–sh  fish,  
s–p–o–t spot, b–e–s–tbest, s–p–l–a–sh  splash

•  Blending Books અને Red, Green અને Purple Storybooks.

બીજુ ં, ત ેઆ વાચંતા શીખશઃે 
•  Set 2 Speed Sounds: ay  ee  igh  ow  oo  oo  ar  or    

air  ir  ou  oy 
•  આ ધવનનઓવાળા શબ્દો
•  Pink, Orange અને Yellow Storybooks.

ત્ીજુ ં, ત ેઆ વાચંતા શીખશઃે
•  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
• આ ધવનનઓવાળા શબ્દો
• Blue અને Grey Storybooks.

તિમારા બાળરનુ ંવાચંિ રેવી રીતેિ સાભંળવું

• પહલેા તિારૂ ંબાળક તિન ેવાચંી સભંળાવ ેત ેપછી જ તિ ેત ેપસુતક 
વાચંી સભંળાવશો.

• તિારા બાળકન ેઆખી વાતાતા વાચંતા પહલેા ધવનનઓ અને શબ્દો 
વાચંવાનુ ંકહશેો.

• તિારૂ ંબાળક વાચંત ુ ંહોય તયારે જે શબ્દો ત ેઆસાનીથી સહજ રીતે 
વાચંી ન શકે તેવા શબ્દોના ધવનનના ઉચચાર કરવાનુ ંકહશેો. તિારા 
બાળકન ેવધ ુપિતી જહિેત ઉઠાવવા ન ્ેદશો. તિારંુ બાળક સફળ 
થાય તયારે તેના અવશય વખાણ કરશો.

• વાતાતા આગળ ચાલ ેત ેિાટે ્દરેક વાક્ય કે પાનુ ંફરીથી વાચંતા 
રહશેો. (તિારા બાળકની ઉજાતા શબ્દો વાચંવાિા ંવપરાઈ જશ,ે વાતાતા 
વાચંવાિા ંનહી.)

• તિારા બાળકન ેતસવીરો જોઈન ેશબ્દોનુ ંઅનિુાન કરવાનુ ંના 
કહશેો.

• બધ ુધીરજ અને પ્રેિથી કરશો!

બાળકોિા ંવાતાતાઓ પ્રતય ેચાહના કેળવવા િાટે અિે ્દરરોજ સ્કૂલિા ંવાતાતા-
સિય રાખીયે છીયે. અિે આશા રાખીયે છીયે કે તિ ેપણ આિ જ તિારા 
બાળકન ેરોજ સતુી ટાણે વાતાતા વાચંી સભંળાવવાનો સિય રાખશો. અિારી 
સ્કૂલિા ંતિન ેઉધાર લઈ જવા િાટે અવનવા પસુતકો છે.

તિારા બાળકન ેઅક્ષરનુ ંનાિ નહીં પણ અક્ષરનો ધવનન 
ઉચચારવાનુ ંશીખવવાિા ંઆવશ,ે એટલે કે ‘m’ અક્ષર ‘mat’ 
પ્રિાણે, ‘em’ નહીં; ‘s’ અક્ષર ‘sun’ પ્રિાણએ, ‘es’ નહીં. 
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1. તિમારા બાળરિે Set 1 Speed Sounds વાચંવામા ં
મ્્ રરરો
શરૂઆત કરતા પહલેા, ધવનનઓનુ ંસપષટ ઉચચારણ કરવાની પ્રેક્ટસ કરવા 
િાટે https://www.ruthmiskin.com/en/find-out-more/parents/ 
વબેસાઈટની મલુાકાત લો. તિ ેપોત ેજેટલી સપષટતાથી ધવનનઓ 
ઉચચારશો તેટલુ ંતિારૂ ંબાળક વધ ુજલ્દી શીખશ.ે 

મહતવનુ:ં અિે ધવનનઓ શીખવાિતી વખત ે‘mmmm’ ઉચચારીયે 
છીયે ‘muh’ નહીં ‘luh’ નહીં ‘lllll’. બાળકો જયારે ધવનનઓ ભેળવવાનુ ં
શીખતા હોય તયારે આ ખરેખર તેિન ેિ્દ્દરૂપ થાય છે. 

તિારૂ ંબાળક Set 1 Speed Sounds cards અથવા  
My Set 1 Speed Sounds Book ઘરે લઈ આવશ.ે
તિ ેજોશો કે તેિા ં્દરેક ધવનન એક તસવીરના આકારિા ં્દોરેલ.  
્દાખલા તરીકેઃ
• ‘s’ snake (સાપં)ના આકારિા ં
• d’ dinosaur (િાઈનોસોર)ના આકારિાં
• ‘a’ apple (એપલ-સફરજનના) આકારિા ં
• ‘m’ બ ેmountains (િાઊંટન-પહાિ)ના આકારિાં

3. તિમારા બાળરિે  
Sound Blending Books 
વાચંવામા ંમ્્ રરરો
તિારા બાળકન ે્દરેક શબ્દ ધવનનઓિા ં
(Fred Talk)િા ંવાચંવાનુ ંકહો અને ત ેપછી 
શબ્દ બોલવાનુ.ં પછી, ત ેપાછળ ફેરવીને પોત ેબરાબર છે કે કેિ ત ેતપાસી 
શકે. 

4. તિમારા બાળરિે Storybooks વાચંવામા ંમ્્ રરરો
Black and White Storybooks
તિારંુ બાળક Read Write Inc. Phonics Storybooks વાચંવાનુ ંશરૂ ંકરે 
તયારે ત ેએક બલેક એનિ વહાઈટ Storybook ઘરે લઈ આવવાનુ ંચાલ ુ
રાખશ.ે આ તેણે સ્કૂલિા ંવાચંેલી હોય 
ત ેરંગીન આવનૃતની કોપી છે. 

તિારા બાળકે તેના વાચંન શીક્ષકની 
સાથ ેઆ વાતાતા ત્ણ વખત વાચંી 
લીધેલ હશ,ે તેથી ત ેઆ વાતાતા 
આતિનવશ્ાસપ કૂવતાક વાચંી શકવુ ંજોઈએ. 

આ પસુતકોિા ંતેન ેસબંનંધત પ્રવનૃતિઓ 
કેવી રીતે અનસુરવી તેનો સલંક્ષપત 
ખલુાસો આપેલ છે.

Book Bag Books
તિારૂ ંબાળક એક Book Bag Book પણ ક્દાચ 
ઘરે લાવ.ે ત ેપસુતક તેણે તાજેતરિા ંવાચંી હોય ત ે
Storybookિાનંા નવચારો (આઈિ્ા) અને ઘણા ં
શબ્દો આગળ ધપાવ ેછે. આ પસુતક વાચંવાિા ં
તિારા બાળકન ેવધ ુિ્દ્દની જરૂર પિશ.ે

ફરીથી, આ પસુતકોિા ંપણ તેન ેસબંનંધત 
પ્રવનૃતિઓ કેવી રીતે અનસુરવી ત ેસિજાવવાિા ં
આવલે છે. 

PhonicsRead Write Inc

Series developed by Ruth Miskin

Sound 
Blending 1

How to get in touch:

web www.oxfordprimary.co.uk

email primary.enquiries@oup.com

tel. +44 (0) 1536 452610

 fax +44 (0) 1865 313472
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Read Write IncPhonicsRead Write Inc Phonics

 Set 1: Green Storybooks
 1 On the bus
 2 My dog Ned
 3 Six fish
 4 The spell
 5 Black Hat Bob
 6 Tug, tug
 7 Chips
 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

Series developed by Ruth Miskin

On the bus
Set 1   Story 1
a  e  i  o  u

On the bus

Read Write Inc. Phonics
Black and White Storybooks
Green Set 1: 
Mixed Pack of 10
ISBN 9780198372516
Mixed Pack of 100
ISBN 9780198372523

Name: 

837253 CVR Mono.indd   All Pages 26/06/2017   14:04
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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. તિમારા બાળરિે શબ્રો વાચંવામા ંમ્્ રરરો. 
જયારે તિારૂ ંબાળક આતિનવશ્ાસપ કૂવતાક Set 1 Speed Sounds વાચંવા 
લાગે પછી ત ેશબ્દો વાચંવાનુ ંશીખી શકે છે. પહલેા, તિારા બાળકન ેFred 
નાિના રિકિાના ્ેદિકા સાથ ેઓળખાણ કરવાિા ંઆવશ.ે Fred િાત્ શબ્દના 
ધવનનઓ જ ઉચચારી શકે છે અને તેન ેશબ્દ વાચંવાિા ંતિારા બાળકની 
િ્દ્દની જરૂર છે. એટલે, જયારે તિ ેતિારા બાળકને Fred Talk કહતેા 
સાભળશો, તિન ેખબર પિી જશ ેકે તેનો અથતા શબ્દનો ઉચચાર કરવાનો છે.
તિ ેતિારા બાળકન ેનીચેના પગલાઓ થકી િ્દ્દ કરી શકો છોઃ

1.  તિારંુ બાળક ઝિપથી વાચંી શકે તેવો શબ્દ ત્ણ કાિતા વાપરીને બનાવો, 
્દા.ત. c–a–t.  

ધવનનઓ તરફ ચીંધીને ઉચચારો, અને ત ેપછી શબ્દ બોલો. તિારા બાળકન ે
તિારી નકલ કરવાનુ ંકહો. 
કાિતા એકબીજા સાથ ેભળવી ્દો. તિારા બાળકન ેફરીથી શબ્દ બનાવવાનુ ં
કહો, અને પછી તેના તરફ ચીંધીને ધવનન ઉચચારવાનુ ંકહો. 
વધ ુબીજા 3-ધવનનવાળા શબ્દો સાથ ેફરીથી કરો, કે જેિા ંએકથી વધ ુ
અક્ષરથી બનેલા ધવનનઓ હોય, ્દા.ત. ch–a–t, sh–i–p, th–i–s.

2. ત્ણ કાિતા મ કૂકો. આ વખત,ે તિારાબાળકન ેધવનનઓ ઉચચારવાનુ ંકહો. 
જયા ંસધુી તિારૂ ંબાળક તિારી િ્દ્દ વગર આ કરી શકે તયા ંસધુી તેન ે
ધવનનઓન ેશબ્દોિા ંભળવવાિા ંિ્દ્દ કરો.

3. આ પ્રડક્રયા ફરી વાર 4-ધવનનઓવાળા શબ્દો સાથ ેકરો, ્દા.ત. 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 cards િરો પ્રયરોગ
્દરેક તસવીરનુ ંનાિ કાિતાની પાછળ લખેલ છે. 

1.  તિારા બાળકન ે્દરેક કાિતાની પાછળની તસવીરનુ ંનાિ ઉચચારવાનુ ં
કહશેો, ્દા.ત. a-a-a-apple, sssssnake, અને ્દરેક વખત ઝિપ વધારતા 
જાઓ.

2.  તિારા બાળકન ે્દરેક તસવીરની પાછળ છુપાયેલ ધવનન ઉચચારવાિા ં
િ્દ્દ કરો, ્દા.ત. ‘s’ snake ની પાછળ ‘s’ છે. જયારે તિારૂ ંબાળક આ 
ઝિપથી કરી શકે તયા ંસધુી વારંવાર કરો.

3.  તિારા બાળકન ેઅક્ષરની બાજુના ધવનનઓ ઉચચારવાિા ંિ્દ્દ કરો 
અને ્દરેક વખત ઝિપ વધારતા જાઓ. જો ત ેભ કૂલી જાય, તો ફરીથી 
તસવીરવાળી બાજુ ફેરવો.  જયારે તિારૂ ંબાળક પાછળ ફેરવીને તપાસયા 
વગર ધવનનઓ ઉચચારી શકે, તયારે ઝિપ વધારો!

મારી Set 1 Speed Sounds Book નો 
પ્રયોગ
તિારા બાળકન ેપસુતકના પાના ફેરવવાનુ ંઅને બની 
શકે તેટલી ઝિપથી ધવનનઓ ઉચચારવાનુ ંકહો. જો 
તિારૂ ંબાળક કોઈક ધવનન ઉચચારતા અચકાય તો 
ફરી યા્દ કરવા િાટે પાછળ ધવનન-તસવીર તો છે જ. 
તિારૂ ંબાળક ત ેજ પાના પર ધવનન લખવાની પણ 
પ્રેક્ટસ કરી શકે છે. 

્લાસિા ંSpeed Sounds 
શીખવા નવશ.ે 
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Name: 

Class: 

Read Write Inc

Phonics

Read Write Inc

Phonics

My Set 1  
Speed Sounds Book

How to get in touch:

web www.oxfordprimary.co.uk

email primary.enquiries@oup.com

tel. +44 (0) 1536 452610

 fax +44 (0) 1865 313472
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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.િા ં
ધવનનઓ વાચંવા અને લખવાની પ્રેક્ટસ 
કરો.

Fred ધવનનઓ 
ઉચચારે છે અને 
બાળકો શબ્દ ઓળખી 
કાઢે છે.
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