Con il patrocinio di

তথ্য সংক্রান্ত নির্দে নিকা

আমার সার্থ্ খের্ া!
প্রচন ত দক্ষতার নিকাি িৃ্ নি করার জিয প্রস্তাানিত
নক্রযাক াপগুন

একসার্থ্ খে াধু া করা!
নপ্রয নপতামাতাগণ,
আপিার নিশুর্দর সার্থ্ একটি সহজ, সজিিী এিং পনরর্িি িান্ধি উপার্য
খে াধু া করার টিপস এিং ধারণা খদওযার উর্ের্িয এই িইটি খ ো হর্যর্ে।
এমি ধারণাগুন যা আপিার্দর নিশুর্দর খক্ষর্ে খচষ্টা করার জিয খতমি
অিুিী ি িা নির্িাদিমূ ক পরীক্ষায পনরণত হর্ত হর্ি িা, খযমি স্কুর্ িা
খথ্রানপর্ত হর্য থ্ার্ক; এইগুন র ক্ষয আনিষ্কার করা, নিনিময এিং অিিযই
তার্দর িতু ি দক্ষতা অজের্ি সহাযতা করার জিয মজাদার অনিজ্ঞতা প্রদাি
করা।
নির্ণর নিকল্প নহসার্ি এিং তার্দর আত্মনিশ্বাস ও নিজস্ব দক্ষতা খিাধর্ক
উত্সানহত করার এক উপায নহসার্ি একসার্থ্ গর়্ে খতা ার জিয, দুপুরর্ি া
একসার্থ্ কাটার্িার জিয আপিার্ক ধারণা খদওযার জিয মতামত রর্যর্ে।
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খেলাধুলার গুরুত্ব
“এটি লক্ষ্য করা উচিত খে খেলাধুলা চিশুদের কাদে শুধুই খেলা নয়; তাদের খেলাগুচল তাদের
মদনর সবদিদয় গুরুতর কােয কলাপ চিসাদব খেো উচিত "

চমদিল চি মন্টাইন

খে ায খযাগ নদি!

খেলাধুলার মাধযমম,




একটি নিশু আনিষ্কার করর্ি এিং পরীক্ষা করর্ি:
 তার িরীর নির্য
অর্িযর সার্থ্ এিং িস্তুর সার্থ্ খস নকিার্ি সম্পকে
স্থাপি করর্ি তা নির্য
তার চারপার্ির স্থাি নির্য এইিার্ি, খস নিকার্ির
িারসার্মযর জিয প্রর্যাজিীয দক্ষতাগুন খির্ে
(সংর্িদিিী -সম্পকে যুক্ত, জ্ঞাি নিনিক,
িাষা,খমার্টার-প্রচন ত রীনত)

আপনি যেি আপিার সন্তার্ির সার্থ্ খে র্িি
নির্জর্ক তার উচ্চতায রােুি
•
তার দনষ্টর নদর্ক খদের্ত খচষ্টা করুি
•
খস নক কর্র তা পযের্িক্ষণ করুি
•
পরীক্ষা করার জিয তার্ক সময নদি
•
আপনি যা কর্রি তাই যার্ত খস করর্ত পার্র
খসই সম্ভািিা তার্ক প্রদাি করুি
• তার আর্ির্গর সার্থ্ আপনি নমর্ি যাি এিং ...
•

মজা করুি!
নিশুর্দর সমস্তা ইনিয নদর্য িস্তুগুন অর্েষণ করর্ত এিং
জাির্ত হর্ি।
এই কারর্ণই, জীির্ির প্রথ্ম দুই িের্রর মর্ধয, সনতযকার্রর িস্তুগুন
গুরুত্বপূণে।

তার্দর প্রদাি করা এিং তার্দর সার্থ্ খিযার করা

নিশ্ব স্বাস্থয সংস্থা কর্যকটি সুপানরি প্রকাি কর্রর্ে: খটন নিিি, স্মাটের্ াি, টযাির্ ট িা কনম্পউটারগুন নিনিযিার্ি খদোর
জিয িাচ্চার্দর ও নিশুর্দর খের়্ে রাোর প্রর্যাজি খিই। িতু ি নির্দে নিকাগুন র্ত ি া হর্যর্ে খয জীির্ির প্রথ্ম দুই িের
সমযকার্ নির্ণর সামর্ি নিনিযিার্ি ির্স থ্াকার জিয নিশুর্দর কের্িা খের়্ে রাো যার্ি িা।
2 খথ্র্ক 4 িের িযর্সর নিশুর্দর খক্ষর্ে সমযসীমা এক নদর্ি একটি ঘন্টা, নকন্তু এক ঘন্টার কম সময হর্ িার্ া হয।
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িযাাঁ, ইন্টারদনট এবং প্রেুচি
চবষদয়!
তর্ি আপিার সন্তার্ির জিয িতু ি খে াগুন এিং খে ার
সামগ্রী ততনরর জিয ধারণা এিং টিপর্সর উৎস নহসার্ি
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মযািুযা নিযন্ত্রণ এিং সংর্িদিিী তা সংহত করার খে াগুন

“একটি খেজার িার্স্কট”
6 মাস িযস খথ্র্ক

খেজার িার্স্কটটি 6 মার্সর খিনি িযর্সর িাচ্চার্দর জিয একটি নক্রযাক াপ, খয নিশুরা সহাযতা ো়োই িসর্ত পার্র
এিং চারপার্ির নির্শ্বর প্রনত যার্দর আগ্রহ উর্েের্যাগযিার্ি িনি খপর্যর্ে।একটি অিিয অনিজ্ঞতা, যার সাহার্যয তারা
তার্দর জ্ঞাি নদর্য নিশ্বর্ক আনিষ্কার ও অর্েষণ করর্ত পার্র।নজনিসগুন িা়োচা়ো কর্র, িাচ্চারা একটি নিনদে ষ্ট িস্তু
সম্পর্কে অর্িক নকেু আনিষ্কার করর্ত পার্র, খযমি ওজি, মাপ, আকার এিং খগা মা . যনদ সঠিকিার্ি সংগঠিত করা
যায তর্ি
মর্িাসংর্যাগ ও হাত-খচার্ের সমেয িযিহার কর্র একটি খেজার িার্স্কট িতু ি নজনিস আনিষ্কার্রর সুর্যাগ হর্য উঠর্ত
পার্র।

একটি খেজার িার্স্কর্ট খয নজনিসগুন রাের্ত হর্ি
প্রাকনতক নজনিসপে: পাইি গার্ের
, িামুর্কর খো , খচস্টিাট গার্ের িাদাম, পাথ্র, প্রাকনতক স্পঞ্জ এিং িারর্কর্ র
খো ;
 প্রাকনতক উপকরণ খথ্র্ক ততনর নজনিসপে: উর্ র এিং কটি নরর্ র ি , ের়্ের ততনর খটনি মযাট, খিনিং ব্রাি,
দাাঁত মাজার ব্রাি, কার্ঠর নচরুনি, প্রাকনতক িস্তু নদর্য ততনর দাাঁ়োর ব্রাি;
 কার্ঠর নজনিসপে: ঝু মঝু নম, কাপর়্ের পাতাগুন , পদে ার আংটা, চামচ, নসি নিম রাোর িাটি;
 ধাতি নজনিসপে: চানির খগাোগুন , খচি, রান্নাঘর্রর খ টার্িার যন্ত্র, সসপযাি, নসগার রাোর িাক্স, জার্রর ঢাকিা,
খোর্টা খোর্টা খগ্রটার, নিস্কু ট কাটার েু ন়ে, খচি খদওযা িাথ্ প্লাগ;




িরম নজনিসপে: চাম়ো, কাপ়ে, রািার, পিম: পাউিার পা , রািার্রর পাইর্পর টু কর্রা, খটনিস ি , চাম়োর পাসে
িা নজপ াগার্িা িযাগ, কাপর়্ের িযাগ (িক্তিার্ি খস াই করা) যার মর্ধয যার্িন্ডার, থ্াইম িা িঙ্গ রর্যর্ে, শুহণে।
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মযািুযা নিযন্ত্রণ এিং সংর্িদিিী তা সংহত করার খে াগুন

“একটি খেজার বাদেট”

কর্যকটি উদাহরণ:
খদো/খিািা/স্পিে একসার্থ্ িযিহার করর্ত: ঝু মঝু নম, চানির খগাোগুর্ া, প্লানস্টর্কর িাি খমা়ো, টির্ির র্য …
 খদো /খিািা/স্পিে একসার্থ্ িযিহার করর্ত: প্লানিগুর্ া, নিনরষ কাগজ, রািার্রর খে িা, িান , িা , নিনিন্ন ধরর্ণর
মযদা, রান্না িাকরা পাস্তাা, খিনিং খ াম...
 স্পিে/স্বাদ/গন্ধ একসার্থ্ িযিহার করর্ত: একসার্থ্ মাো নক্রম, গাজর, ির্ণর তা …


নিশুরা যনদ খসইগুন

তার্দর মুর্ের্দয তাহর্ ?

নজনিসগুন মুর্ের মর্ধয খরর্ে খসইগুন িুঝর্ত চাওযা খোর্টা িাচ্চার্দর কার্ে স্বািানিক।(সিেদা
যত্নিী প্রাপ্তিযস্কর্দর তদারনকর্ত)এই পনথ্িী সম্পর্কে তার্দর জািার এটি প্রথ্ম উপায।
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সুক্ষ্ম-খমার্টার দক্ষতা িা়োর্িার জিয খে াগুন
নচমটি নদর্য িক্ত কর্র ধরা

9 মাস িযস খথ্র্ক

আপিার িাচ্চার্ক খোর্টা খোর্টা োদযিস্তু,
খযমি প্রাতঃরার্ির নসনরযার্ র খগা া িা
নিস্কু র্টর টু কর্রা নদর্য নচমটি নদর্য িক্ত
কর্র ধরার খচষ্টা করর্ত নদি।

িি কদর চিমটি চেদয় ধরাদক িচিিালী করা

কাপ়ে শুকার্িার নিপ এিং প্লানস্টর্কর পাে নদর্য খেম ততনর
করা।

টংস নদর্য প্লানস্টর্কর খোর্টা খোর্টা টু করা তু র্ খিওযা

চিম খ াকাদনা

10 মাস বয়স খেদক

ঢাকনির্ত গতে যুক্ত একটি পার্ে
নিশুর্ক প্লানস্টর্কর নিম খঢাকার্ত
নদি।
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সুক্ষ্ম-খমার্টার দক্ষতা িা়োর্িার জিয খে াগুন
প্রচতচেদনর বস্তুগুচল োদত িাত বযবিার করা িয়
18 মাস িযস খথ্র্ক

20 মাস িযস খথ্র্ক

জুর্তাগুন র্ত আটকার্িা খি র্ক্রা খো া (িযাগ, জযার্কট, িযাকপযাকস ইতযানদর্ত)
এিং িন্ধ করা
একটি নজপ খো া এিং িন্ধ করা

24 মাস িযস খথ্র্ক

খিাতর্ র ঢাকিা খপাঁনচর্য খপাঁনচর্য খো া
ও িন্ধ করা

খিকর্ সগুন

24 মাস িযস খথ্র্ক

(খোট টিউিগুন র মর্তা) পাস্তাা এিং একটি িক্ত সুর্তা (আর্গ নপনিএ আঠা ানগর্য রান্না করা এিং
শুনকর্য খিওযা সুর্তা) িা খকার্িা জুর্তার ন র্তর সাহার্যয খিকর্ স ততনর করা।

পাস্তা বা খবাতাদমর খনকদলস

24 মাস িযস খথ্র্ক

খিাতার্ম সুর্তা পরার্িা অথ্িা জুর্তার ন র্ত িা রান্নাঘর্রর পাকার্িা সুর্তার টু কর্রার মর্ধয পাস্তাার খোট খোট টু করা
খঢাকার্িা, খযমি খোর্টা খোর্টা খগা পযাটারিনি নদর্য।
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সুক্ষ্ম-খমার্টার দক্ষতা িা়োর্িার জিয খে াগুন

"খ াকাদনা"খেলা

একটি পার্ের ঢাকিার্ত থ্াকা ু র্টার মর্ধয নদর্য নির্রা খপর্ির
ঢাকিাগুন খঢাকার্িা।

সংনিষ্ট স্লর্ট নেনপগুন

খঢাকার্িা।

সংনিষ্ট স্লর্ট খোর্টা খোর্টা নিস্কগুর্ া খঢাকার্িা।

24 মাস িযস খথ্র্ক

মর্িন ং মাটি/ িণ নদর্য মাো একটি তার্ র উপর্র আটকার্িা
রান্নাঘর্রর একটি স্কু যার্রর মর্ধয পুাঁনত খঢাকার্িা।
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সংনিষ্ট

ু র্টার মর্ধয কাঠি খঢাকার্িা।

সুক্ষ্ম-খমার্টার দক্ষতা িা়োর্িার জিয খে াগুন

টু কর্রাগুর্ া ইন্টার ক করা

24 মাস এিং তার খিনি িযস হর্

ময়োর তাল চেদয় খেলা

খে িা মযদাৃ্র তা িা রুটি ততনরর মযদার তা হাত নদর্য ধরা

কাাঁনচ নদর্য নকেু করার নচন্তা িািিা
"সাপ" ততনর করর্ত খে িা
মযদার তা (িা ির্ণর
তা ) নদর্য খে া িা একটি
খে ার পুতু র্ক োওযার্িার
জিয "িাম্পন ং" িা
"নমনষ্ট" ততনর করর্ত খগা
কাাঁনচ নদর্য কাটা।
দাগগুন

অিুসরণ কর্র কিন টি খকর্ট িার করা।
10

36 মাস িযর্স

সুক্ষ্ম-খমার্টার দক্ষতা িা়োর্িার জিয খে াগুন

পেরেক

24 মাস বয়স খেদক
খিার্িের উপর্র এর্ ার্মর্ া
িার্ি (িা াইি
অিুসার্র) িা একটি িক্সা
অিুসরণ কর্র নিশুর্ক
খপগগুন খঢাকার্ত নদি।

িাাঁটাপে

একটি কাগর্জর পষ্ঠায একটি পথ্ ততনর করুি এিং একটি আঙু নদর্য সম্পূণেিার্ি খসই পথ্ ধর্র একটি মার্িে
ি খঠর্ নির্য যাি।

খবাল্ট
36 মাস িযস খথ্র্ক

11

িা খোট

সুক্ষ্ম-খমার্টার দক্ষতা িা়োর্িার জিয খে াগুন
আঙ্গল
ু চেদয় ততচর পুতুল

আঙু র্ র সাহার্যয খে া পুতু গুন র সার্থ্ একটি খে া খে া যা অিিযই:
• এর্ক অপরর্ক চু মু নদর্য শুর্িচ্ছা জািার্ি (িুর়্ো আঙু টি অিয আঙু গুন র নিপরীর্ত খরর্ে)
• নকেু খোর্টা খোর্টা িস্তু একসার্থ্ সরার্িা (িুর়্ো আঙু টি অিয আঙু গুন র নিপরীর্ত খরর্ে)
• িাও করা (প্রনতটি আঙু িাাঁনকর্য)
• ঘুম খথ্র্ক ওঠা (িন্ধ করা মুর্ঠা খথ্র্ক প্রনতটি আঙু প্রসানরত কর্র)
• এই আঙ্গুর্ র ি়োচ়োগুন প্রথ্র্ম এক হার্ত এিং তারপর্র এক সার্থ্ উিয হার্তই করুি

প্রনতটি আঙু র্ র িগার সার্থ্
যুক্ত খোর্টা নস্টকারগুন র
মুেগুন িা চনরেগুন র সার্থ্
অথ্িা প্রনতটি আঙু র্ র
িগার উপর্র একটি মুে
আাঁনকর্য আর্গর পষ্ঠার
খে াটি নদর্য খে া যায।

12

সুক্ষ্ম-খমার্টার দক্ষতা িা়োর্িার জিয খে াগুন
অিুিুনতর খমার্টার অনিজ্ঞতা ক্রমিধেমাি জটি এিং ইচ্ছাকত নক্রযাক াপ (অিযাস) সংগঠিত করার্ক সহাযতা কর্র
এিং সহজতর কর্র যা নিশুর্দর অিুমনত খদয: নির্জরাই খপািাক পর্র/িা পর্র খের্ত িা পাি করর্ত ন ের্ত এিং আাঁকর্ত
তার্দর িযাকপযাকটি খগাোর্ত …...

আপনার চনদজর আগ্রিদক সবয াচধক বযবিার করুন!
আপনি আপিার নিশুর্দর সাধারণ, প্রনতনদর্ির নক্রযাক ার্প জন়েত করর্ত পার্রি। তারা আপিার্ক সহাযতা করার্ক উপর্িাগ
করর্ি এিং তারা গনিেত হওযার মর্তা িতু ি দক্ষতার নিকাি করর্ত পার্র!

রান্নাঘদর
মযদা মাো

খমিার্িা

মটরশুটি িা িীিস ো়োর্িা

খটনি

সাজার্িা

13

সুক্ষ্ম-খমার্টার দক্ষতা িা়োর্িার জিয খে াগুন
বাগাদন
খোাঁ়োেুাঁন়ে করা

জ খদওযা

ু

এিং পাতা সংগ্রহ করা

বাচিদত







নজনিসগুন সারার্িা (িু াগার্িা/খো া)
(কাপ়ে শুকার্িার নিপ নদর্য) খধাযা িস্তুগুন খঝা ার্িা
নজনিসগুন খঢর্ রাো (খযমি িাজার্রর িযাগ িা নিি
ওযািার োন করা)
িাঙা নজনিসগুন আঠা নদর্য আটকার্িা

(36 মাস িযস খথ্র্ক)

নিপজ্জিক

হর্ত পার্র এমি নজনিসগুন

নদর্য 'িাি করা যাক' খে া খের্
যাক

14

তার অনিজ্ঞতা করা

িাত আর খিাদের সমন্বয় বািাদনার জনয খেলাগুদলা
চেটলস্
নস্কট র্সর নদর্ক উিয হাৃ্র্ত
(3 িের অিনধ) িা এক
হার্ত (4 িের িা তার
খিনি) একটি ি েুাঁ র়্ে
যতগুন সম্ভি মাটির্ত খ া
খদওযার র্ক্ষয খে ুি।
নস্কট র্সর িদর্ প্লানস্টর্কর
জর্ র খিাত গুন , অসুনিধা
স্তার অিুযাযী জ নদর্য িনতে
কর্র িযিহার করা খযর্ত
পার্র.

খোাঁিা এবং খলাফালুচফ খেলা
4 িের িযস খথ্র্ক

একটি খোৃ্র্টা ি

নগ্রপ এিং টিপ উন্নত করার জিয
েুাঁ র়্ে একটি কাপ িযিহার কর্র কযাচ ধরার
করার খচষ্টা করর্ত িাটে িা ি
খচষ্টা করা।

ক্ষয উন্নত করর্ত খটনিস খে া, প্রথ্র্ম খি ুি নদর্য এিং
তারপর্র
একটি ি নদর্য।

15

ক্ষযটির খকর্ি আঘাত
নির্ক্ষপ কর্র খে া।

টিসুয খপপার্রর নকেু টু কর্রা িা র্য
ি গুন র্ত িু নদর্য আটর্ক খদওযা।
ি গুন র্ক টিপ কর্র একটি িা নতর্ত খ

া।

খচার্ে খদোর উপ নি উন্নত করার খে াগুন
একসার্থ্ দুটি টু কর্রার্ক একনেত করা
এিং একটি পাজ সম্পুণে করার জিয
ধীর্র ধীর্র
অসুনিধা িা়োর্িা

24 মাস িযস খথ্র্ক

স্মৃচত বা েচব চেদয় চবদঙ্গা খেলা
একই েনি েুাঁর্জ িার করা িা
সম্পকে যুক্ত েনিগুন নদর্য
িাক্সগুন িনতে করা খে ুি।
এটি এমি একটি খে া যা
তারা নির্জরাই, খজা়োয িা
খোর্টা খোর্টা দর্ খে র্ত
পার্র। োপার্িা র্টা িা
আাঁকাগুন র সাহার্যয
কািের্িািে খথ্র্ক েনিগুন
ততনর করা খযর্ত পার্র।
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পনরকল্পিা এিং ক্রম দক্ষতা িা়োর্িার জিয খে াগুন
এটি খকাোয় খেদত পাদর এবং চকভাদব এটি খসোদন রাো োয়
তা অনুমান করা
24 মাস িযস খথ্র্ক

নিশুটির্ক ি টি সংনিষ্ট রর্ঙর উপর্র রাের্ত হর্ি।

4 িের িযস খথ্র্ক

রনঙি কাঠিগুন

আকার্রর সার্থ্ সংনিষ্ট রর্ঙর উপর্র
এিং সঠিক অিস্থার্ি রাের্ত হর্ি।

4 িের িযস খথ্র্ক

সহজ খথ্র্ক শুরু কর্র আর্রা জটি টাওযার, খেি, ধাপ
এিং নিনিন্ন নিিযাস ততনর করর্ত রনঙি ব্লক িযিহার করা,
(খযমি কাঠার্মা এিং টু কর্রার সংেযা (কাঠার্মা এিং
টু কর্রার সংেযার নিনির্ত)। একিার্র একটি ব্লক িযিহার
কর্র একসার্থ্ ততনর করুি িা তার্দর ইনতমর্ধয সম্পূণে হওযা
একটি মর্ি এিং অিুসরণ করার জিয একটি অঙ্কি নদি।
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পনরকল্পিা এিং ক্রম দক্ষতা িা়োর্িার জিয খে াগুন
ব্লক টাওয়ার

20 মাস িযস খথ্র্ক

নিনডং ব্লক নদর্য একটি
টাওযার িা খেি ততনর
করা

কাঠি চেদয় পচরকল্পনা এবং ক্রম ততচর
4 িের িযস খথ্র্ক
কাঠি নদর্য জযানমনতক আকারগুন র কনপ ততনর করা

কাঠি

জযানমনতক আকারগুন র কনপ ততনর করর্ত পাি করার ি
িযিহার করা খযর্ত পার্র

জযানমনতক আকারগুন র কনপ ততনর করর্ত কার্ঠর স্কু যারওজযানমনতক আকারগুন র কনপ ততনর করর্ত খদি াই কাঠিও
িযিহার করা খযর্ত পার্র
িযিহার করা খযর্ত পার্র
18

পনরকল্পিা এিং ক্রম দক্ষতা িা়োর্িার জিয খে াগুন
টযানগ্রামস
4 িের িযস খথ্র্ক

মূনতে ততনর করর্ত জযানমনতক আকার িযিহার করা

5 িের িযস খথ্র্ক

নিনিন্ন আকার্রর সাতটি টাই স নদর্য, সমস্তা টু কর্রা িযিহার কর্র মূনতে ততনর করা সম্ভি নিনিন্ন টু কর্রা ওিার যানপং নদর্য শুরু
করুি এিং তারপর্র মূনতে গুন র অিুন নপ ততনর করুি।
7 টি আকার ততনর করর্ত, ইন্টারর্ির্ট "রঙ করার জিয টযািগ্রামগুন " অিুসন্ধাি করুি। আপিার্ক ধারণা খদওযার জিয প্রচু র
র্টা এিং আকার রর্যর্ে।

19

গ্রার্ ার্মানেনসটির্ত উৎসাহ নদর্ত খে াগুন
ভুট্টার আটা চেদয় আাঁকা

4 িের িযস খথ্র্ক

উল্লম্ব পৃষ্ঠতলগুচল
খদওযার্ ঝু ার্িা
একটি েন়ে িা খপি
নদর্য খ োর খিািে, িা
পার্সে করার কাগজ
িযিহার করুি তার্দর
উেম্ব এিং অিুিূনমক
নিদিেি, িি,
ক্রস,িাক্স, সাপ, খমঘ
ইতযানদর অিুন নপ
ততনর করর্ত নদি

খেনচসলস

20

এই ধারণাগুন
নিকািগত নিউর্রা এিং
সাইর্কার্মানেনসটি নির্য কাজ কর্র এমি একটি
গ্রুর্পর খথ্রানপর্স্টর খপিাদার অনিজ্ঞতার
া ।
নিকািগত নিউর্রা এিং সাইর্কার্মানেনসটি
খথ্রানপর্স্টর কার্জর মূ
ক্ষয সামনগ্রক নহসার্ি
নির্িনচত নিশুর্দর মর্ধয সুষম, সমেযপূণে
নিকাি।
এই ধরর্ণর খথ্রানপস্ট পুিিোসি, নিশুর
স্নাযুগত মর্িানচনকৎসা, মর্িানিজ্ঞাি এিং নিশু
নির্িষজ্ঞ ও নিক্ষািযিস্থাগত পুিিোসি খক্ষর্ের
খপিাদারর্দর দ্বারা স্বাস্থযর্সিা কমীর্দর দ্বারা
গঠিত িহু-নিিাগীয দ নির্য কাজ কর্রি।

চবকািগত চনউদরা- এবং
সাইদকাদমাটিচলটি খেরাচপে
Photos by
Caterina Fineschi

আরও তথ্য এিং পরামর্িের জিয, আপনি
আপিার স্থািীয স্বাস্থযর্সিা খজ ায নিশু ও
িযঃসনন্ধকতা
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টসকািা খসর্রা স্বাস্থয কতে পর্ক্ষর নিকািমূ ক নিউর্রা এিং
সাইর্কার্মানেকটি খথ্রানপস্ট দ্বারা েনি-খকটানরিা ন র্িনস
আমরা এই পুনস্তাকাটি ততনরর জিয আমার্দর মর্ি হওযা সমস্তা
নিশুর্ক ধিযিাদ জািার্ত চাই।
সুপানরি করা িইগুন
GIOCO, CREO E IMPARO, V. SANTI, ASTRO EDITORE 2019.
I GIOCHI PIÙ STIMOLANTI E CREATIVI DA FARE CON IL TUO
BAMBINO DA 0 A 6, G. COZZA, NEWTON COMPTON EDITORE,

2018.
IL GIOCO DEI BAMBINI, E. BAUMGARTNER, CAROCCI EDITORE,
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"5 িের্রর কম িযসী নিশুর্দর িারীনরক নক্রযাক াপ, আসনক্তমূ ক
আচরণ এিং ঘুর্মর নির্দে নিকা" - নিশ্ব স্বাস্থয সংস্থা (2019). 0 মাস
খথ্র্ক 6 িের িযস পযেন্ত মর্ন্টসনর নক্রযাক ার্পর িই।
ওর্যি ব্রাউজ করার পরামিে
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MBINI-DAI-6.HTML

খসািযা খিটওযাকে নপন্টার্রস্ট (উদাহরণস্বরূপ, "সুক্ষ্ম খমাটর
দক্ষতার জিয খে া"-র অিুসন্ধাি করা, উদাহরণস্বরূপ, িা
"গ্রার্ ার্মার্টার নক্রযাক াপ")।
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