
 



  

1 | P a g e  
 

 

 فىرست

 2 ............................................................................................................................ “ اوهيت جي رياضي”

Unit 1: Numbers ...................................................................................................................... 3 

Sub Topic: My Pets (Pg #1) .................................................................................................. 3 

Sub Topic: Colors and Shapes (Pg # 2 to 4) .......................................................................... 4 

Sub topic: Big and Small, Long and Short (Pg # 5 to 10) ..................................................... 5 

Sub Topic: Light and Heavy(Pg # 11 to 12) ......................................................................... 7 

Sub Topic : Equal More and Less (Pg # 13 to 20) ................................................................ 8 

Sub Topic: Patterns(Pg # 21 to 22) ..................................................................................... 01 

Sub Topic: How many/Counting (Pg # 23 to 27) ................................................................ 00 

Sub Topic : Identification of Numbers (Pg # 28 to 47) ....................................................... 04 

Sub Topic : Identifying Zero(Pg # 48 to 50) ....................................................................... 05 

Sub Topic : Number Line (Pg # 51 to 52) ........................................................................... 06 

Sub Topic : Ordinal Numbers (Pg#52 to 53) ...................................................................... 07 

Sub Topic : What is Ten (Pg # 54 to 64) ............................................................................. 08 

Sub Topic : Ascending Order, Descending Order (Pg#65 to 73) ........................................ 09 

Sub Topic : Half & Quarter (Pg#74 to 76) .......................................................................... 20 

Unit: 2: Algebra ..................................................................................................................... 22 

Sub Topic: Addition(Pg#77 to 80) ...................................................................................... 22 

Sub Topic: Subtraction(Pg#81 to 84) .................................................................................. 24 

Sub Topic: Revision(Pg#85 to 91) ...................................................................................... 25 

Unit 3: Pakistani Money ....................................................................................................... 28 

Sub Topic: Notes and Coins(Pg#92 to 96) .......................................................................... 28 

Unit 4: Measurement ............................................................................................................. 29 

Sub Topic: Length (Pg#97 to 98) ........................................................................................ 29 

Sub Topic :Capacity (Pg # 99 to 100) ................................................................................. 31 

Unit 5: Time ........................................................................................................................... 30 

Sub Topic : Hours (Pg # 101 to 105) ................................................................................... 30 

Sub Topic : Shapes (Pg # 106 to 107) ................................................................................. 33 

 
 



  

2 | P a g e  
 

 “رياضي جي اوهيت ”

 ڇا „ھي؟ رياضي

حٍھً کي اٌگً ۽ عددن حي  ۿاھڏيَء طرح رياضي ةَ ھڪ زةان „ھي ۿحيئً شٍڌيۿ اردو ۽ اٌگريزي ٻّني ھڪ زةان „ھي

کاٌصّاِء ذاصم ٌَ ٿّ ڪري شگھخي. ىثال: ھڪ اٌصان حي دل حي  دٌيا حّ ڪّ ةَ عهوۿ رياضي .ٻّني چيّ ويٍدو „ھي

ڌڙڪي ٿي. ھاڻي  ڀيرا 27ٍٽ ۾ ھڪ ىتَ ُڪ اٌصام حي دك  ڌڙڪڻ حّ وكت ىعهّم ڪخي تَ اشان کي ىعهّم ٿيٍدو

حي  کام هٺي ُر ٌيٌّياشاٌخي رهز ىرن حي ڪيً  ائيًياضي „ھي. رھا ڇا „ھي؟ ا   per minute 72تّھان شّچيّ تَ 

 ذصاب ڪتابۿٌٍڍي کام ٌٍڍي ۽ هڎي کام هڎي ةازار حي  رياٌي/پرچّن حي دڪان کان وٺيڪ   ىثاك طّر: ڪو ڪار

ُر حڳَِ  ائيًت ائيًکام هٺي شائٍس حي ُر ؼهوۿ „شيام حي اهچايً کام هٺي شيٍڊ ۽ ڌرتيَء حي گِر ياتڪفه هوع  

اٌصاٌي حصو حي ىاپ ۽ هضػ كطػ حّ ذصاب ڪتاب  درزيحيڪڎًُ  س حّ اشتؽياك ٌاگزير „ُي. ذاالٌڪَتي شائٍ

ريگر ۽ اٌخٍيئر رياضيَء ۾ ٌَ رکي تَ ٌُّد اشام ڪپڏم پائڻ حي ڍٌگ کام ةَ ىررهل ُخّمۿ حيڪڎًُ ُڪ رازهۿ ڪا

م کام ؼالهن دٌيا ۾ اٌصاٌي شيخَِ شام حيڪا ةَ ۿ ا  ٌَ ُخي تَ اشام ؼانيظام گِرم حي ةخاِء ىيداًٌ ۾ رٍُدا ُخّم ڀــَڏ

رياضيَء کي  ُّ ئي شتب „ُي حّا   حّ ڀاڱّ چڱّ خاطّ „ُي. م ۾ ةَ رياضيا   ۿم ۾ حيڪا تيزي „ئي „ُيٿي „ُي ۽ ا  تركي 

ئي ٻارن تَ ٌٍڍپڻ حي اةتدائي تعهيو کان  ُّ ئي چّڻ „ُيتؽهييي ىاُرم حّ ةَ ا   شائٍصي عهو حي راڻي چيّ ويٍدو „ھي.

حي دٌيا کام هاكف ٿيً پر اًٌِ حّ ڀرپّر اشتؽياك ڪري ددن ۽ ع ًاٌگ ٌَ صرف ھيي تَ حيئً ا  ڃکي رياضي پڏھائي و

 دٌيا حي تركيَء ۾ پٍٍِخّ ڪردار ادا ڪري شگًِ.

 

 پڙھائڻ جا طريقا؟ رياضي

 .شهھاڏي پڏھائڻ گھرحيشام رياضيَء کي صرف ھڪ ىضيّم شيخھي پڏھائڻ ةدرام اٌھي کي رهزىرن حي زٌدگيَء 

ُ  م حي َح پر ُا ا   ۿهاشطّ ٌاُيٽي نڳائڻ شام رَ  ائيًحّ پري پري ت رياضيَء طاٌدار دٌيا کام هٺي ً ِهڪ كدرت حي حّڏيم 

گيَء شام الڳاپّ رکٍدڏ رهزىرن حي زٌد تًٍِ ڪري رياضيَء کي .ٌدگيَء حي ُر پِهَّء ۾ ٌغر ايٍدي „ُيرهز ىرن حي ز

اٌيَء ۽ ىزي کي „ش م اشڪّك اٌدر ىّحّد طاگرد رياضيڪرڻ شا ائيًضرهرت „ُي ۽  ائڻ حيپڏُذريؽي  شرگرىيً

اشڪّك ۾ پڏھائڻ کي „شام ةڻائڻ  Get Ahead OUP Maths Grade One شام پڏُيۿ شکي ۽ شيخِي شگٍِدا.

ؼيهيً تي  ڪيتحيڪّ ھيٺ ڎٌم ذ   ۿترتيب ڎٌّ هيّ „ھي ”ىيٍيّئم“ھڪ  ۿالِء رياضيَء حي ڪتاب کي اڳيام رکٍدي

 ىظتيم „ھي.

 “رمنگاةرين اسٽ”

 “ نوان نفظ”

 “سرگرميونڪالس روم جون ”

 “ستق پڙھڻ”

 “ نکڻ”

 “جائزو”
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Unit 1: Numbers 

Sub Topic: My Pets (Pg #1) 
 

Brainstorming 
رم حا حّاب ةّرڊ تي اٻ اشتادحاٌّر ڎٺا „ھً؟  اشّاك ڪٍده تَ تّھام ڪھڏا ڪھڏةاري ۾  ٻارم کام حاٌّرم حي ۾  اشتاد

دم کي پٍٍِخي طرفام ضرهري ۽ طاگر اشتادم شام گڎ ا   .ڇٍدهخاصيتّم پڻ ٻارم کام پ   نحّّرن نکٍده ۽ اٌھً حاٌ

ياَ ىؽهّىات پڻ هاةصت  Myٻارن کي چٌّدو تَ اڄ اشيً پانتّ حاٌّرن يعٍي  اشتادشرگرىيَء حي „خر ۾  .ڪٍده رٍُده ىِ 
Pets .ًحي ةاري ۾ پڏھٍداشي 

 

New Words 
اٌھً نفغً حّ  دو.ائيٍپڏھهاري طريلي شام “ 3+2”ىٿي ڄاڻايم ؼٍّام ۾ اشتؽياك ٿيم ٌّام نفظ ةّرڊ تي نکٍده۽ اشتاد

 .ٻ ڌائيٍدهظ ٻارم کام ا چاريٍده ۽ کيً نفغً حي ىؽٍيٰ پڻ صريد تهف  
 

Numbers My Pets Color This 
 ُي رٌگ پانتّ ىٍٍِخّ ؼدد

 

Classroom Activities 
م حي  ُڪ ُڪ ڪري  ةّرڊ  تي پاڻ ٺاُيٍده ۽ پِّء ڎٌم حاٌّر حّ ٌانّ ۽ ا   ڪتاب ۾ ڏٌم حاٌّرن حّن تصّيرون اشتاد

عٍّان ةاةت ڪتاب ۾ ڏٌم ھر   اشتاد ً شرگرىيً کان عالوهاٌِ .ٻ ڌائيٍدوٻارن کي حصو حي ذصً حا ٌاال  اٌگريزي ۾ 

 شرگرىي ڪرائڻ حّ پاةٍد ھٌّدو.
 
 
 
 
 
 

Reading 
م کاٌپِّء ڪتاب حي صفري تي ۽ ا   ٻ ڌائيٍدهظ شام پڏُي ىّاد صريد تهف  هاري طريلي ىطاةق شتق ۾ ڎٌم “ 3+2 ”اشتاد

 .دهائيٍ۽ شيخِ ٻ ڌائيٍدهڎٌم ُدايت/ُدايتّم ٻارم کي  پڏُي 
 

Writing 
 دو.ائيٍحّن شيّريّن ىظلّن ةّرڊۿ ڪاپيَء ۽ ڪتاب تي ذم ڪر My Petsڪتاب ۾ ڏٌم  اشتاد

 

Assessment 
ٻارن  زحاٌّرن حا فهيض ڪارڊ اشتادم کاٌپِّء پڻ ڎيٍده ۽ ا   feedbackٻارم حّ حائزه هٺٍده ۽ کيً  اشتادرٌگ ڀرڻ دهرام 

ڪتاب ۾ ڏٌم عٍّان ةاةت حائزي حّن حيڪي ةَ ورڪ طيٽس  .ڇٍدوکي ڏيکاريٍدو ۽ حاٌّرن حا ٌاال طاگردن کان پ  

 .دهائيٍذم ڪر پڻ الزىي طّر تي ٻارم کام ھيا   .ڪتاب ۾ نڳم „ھً
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Sub Topic: Colors and Shapes (Pg # 2 to 4) 
 

Brainstorming 
 ٻارم کام ةاةت يًطيً ڏاٌھً اطارو ڪٍدي اٌھً طيً حي رٌگً ۽ طڪه ڪالس ۾ يا ڪالس کام ٻاھر ىّحّد اشتاد

ٻارن کي چٌّدو تَ  اشتادشرگرىيَء حي „خر ۾ .هڻ هغيرن۽ ةّرڊ  ۿنغڏ دريۿ ڪاپيۿ گِڏياكۿ حھڏوڪ: ىختهف شّال ڪٍدو

 حي ةاري ۾ پڏھٍداشيً. Colors and Shapes يؽٍيٰ يًً ۽ طڪهاڄ اشيً رٌگ
 

New Words 
اٌھً نفغً حّ  دو.ائيٍپڏھهاري طريلي شام “ 3+2”ىٿي ڄاڻايم ؼٍّام ۾ اشتؽياك ٿيم ٌّام نفظ ةّرڊ تي نکٍده۽ اشتاد

 .ٻ ڌائيٍدهظ ٻارم کام ا چاريٍده ۽ کيً نفغً حي ىؽٍيٰ پڻ صريد تهف  
 

Colors Draw line Join Things Same Shape Yellow Red Green Shape Match 

ڪ ٺاوڻ رنگ ڻ لي ڙي شيين جيڙ ڙو شڪل سائي ڳاڙوي ڦِڪي شڪل وڪجى  وڪجى
 

Classroom Activities 
رٌگ حي ڪا ةَ طيِء حيڪا اٌھً  ن۽ ا   ائيًرٌگ ٻڌي پصٍد حّ ڪّ ةَ پٍھٍخ ُّ طاگردن کي ھدايت ڪٍدو تَ اشتاد

اھڏيَء طرح ھر ٻار کي  .ڪ„ھي شائّ ۽ طيِء حّ ٌانّ پان طازيَ حّ پصٍديده رٌگ :ىثال ۿائيًپڻ ٻڌحّ ٌانّ  نا   ۿڏٺي ھخي

 .ائيًطيِء حّ ٌانّ ٻڌ م رٌگ هاريا   رٌگ ۽ پٍٍِخي پصٍد حّ ىّكعّ ڏيّ تَ ھّ

 اشتاد اھڏيَء طرح .Yellowواصف حّ ٌانّ „ھي  ۿGreen حّ ٌانّ „ھيطازيَ  حيئً: ۿتي رکٍده حا ٌاال رٌگًارم ٻ اشتاد

شاىھّن رکي کيً ڪخھَ رٌگيً ڪارڊ ٻارن حي  اشتادکاٌپِّء  ن. ا  م حي ئي ٻڌايم رٌگ حّ ٌانّ رکٍدهتي ا  ھر ٻار 

عٍّان ةاةت ڪتاب ۾ ڏٌم  اشتادً شرگرىيً کان عالوه اٌِڏيکاريً.  يرٌگ ڳّنھ پٍھٍخّ ٌانّ يعٍيٰ ُّ تَ ٍدهھدايت ڪ

 پاةٍد ھٌّدو. پڻ ھر شرگرىي ڪرائڻ حّ
 

Reading 
م کاٌپِّء ڪتاب حي صفري تي ۽ ا   ٻ ڌائيٍدهظ شام پڏُي ىّاد صريد تهف  هاري طريلي ىطاةق شتق ۾ ڎٌم “ 3+7 ”اشتاد

 .دهائيٍ۽ شيخِ ٻ ڌائيٍدهڎٌم ُدايت/ُدايتّم ٻارم کي  پڏُي 
 

Writing 
حّن شيّريّن ىظلّن ةّرڊۿ ڪاپيَء ۽ ڪتاب تي ذم  Colors and Shapesڪتاب ۾ ڏٌم  ٻارم کام اشتاد

 دو.ائيٍڪر
 

Assessment 
 پڻ ڪتاب تي ٻارم حي ڪيم ڪو حّ حائزه ڇٍدو ۽ڪالس ۾ ىّحّد ىختهف طيً حي رٌگً ةاةت پ   ٻارم کام اشتاد

ڏٌم عٍّان ةاةت حائزي حّن حيڪي ةَ ڪتاب ۾  هٺٍده تَ ڇا ٻارم کي رٌگً حي ةاري ۾ صريد شڃاڻپ ٿي هئي „ھي.

 ھي ذم ڪرائڻ تيام الزىي „ھً.ا   .ورڪ طيٽس ڪتاب ۾ ڏٌم „ھً
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Sub topic: Big and Small, Long and Short (Pg # 5 to 10) 
 

Brainstorming 
ٌٍڍي ي تَ ٻھڪ هڎي  ةّرڊ تي ٺاُيٍده حً ىام ةاكۿ ةيٽۿ گالس هغيرن حّم ٻَ تصّيرهم :ھڪ طيِء ىثاكڪا ةَ  اشتاد

۽ اھڏا  ؟تصّيرم ۾ ڪھڏه فرق „ھي : ةّرڊ تي ٺِيمارم کام شّاك ڪٍده تَٻحي ةاري ۾  اًٌِ تصّيرم اشتادٌُّدي. 

ڇٍده تَ ڪالس ۾ ڪِڏيّم ٻارم کام پ   اشتادم کام ؼالهن ا  پڇٍده.  اًٌِ ةاةت پڻ شّاك ٻارم کام ڎئي ڪخھَ ٻيا ىثاك

„شپاس ىّحّد ٻيً  طاگردم کام اشڪّك ۾ ىّحّد يا اشتاداُڏي طرح  .طيّم هڎيّم „ًُ ۽ ڪِڏيّم طيّم ٌٍڍيّم „ًُ

ٻارن کي چٌّدو  اشتاد„خر ۾ شرگرىيَء حي .دهائيٍ۽ اًٌِ حي ٌٍڍي هڎي ُخڻ حي ڀيٽ پڻ ڪر طيً حا ىثاك پڻ ڎيٍده

 حي ةاري ۾ پڏھٍداشيً. Big and Smallتَ اڄ اشيً ٌٍڍو ۽ وڏو يعٍي 

 

         
 
 
 
 

ً ذريعي ٌٍڍيۿ ڪخَِ ٌٍڍي ۽ صفا ٌٍڍي حّ تصّر اگردن کي ٽً ُڪخِڏيً يا ىختهف طيط ان کاٌپِّء اشتاد

دو ۽ اُڏي طرح ڊگِيۿ ٿّري وڌيڪ ڊگِي ۽ شڀ کان وڌيڪ ڊگِي حّ تصّر ةَ ُڪخِڏيً ٽً يا ىختهف ائيٍشيخِ

 دو.ائيٍطيً ذريعي شيخِ
 

 

 

 

 

 

New Words 
 

اٌھً نفغً حّ  دو.ائيٍپڏھهاري طريلي شام “ 3+7”ىٿي ڄاڻايم ؼٍّام ۾ اشتؽياك ٿيم ٌّام نفظ ةّرڊ تي نکٍده۽ اشتاد

 .ٻ ڌائيٍدهظ ٻارم کام ا چاريٍده ۽ کيً نفغً حي ىؽٍيٰ پڻ صريد تهف  
 

Longest Longer Long Short Smaller Biggest Small Big 

ي ي تهام ڊگى ()ڊيگىه  ننڍو ڊگىي ڪجىه ڊگى  ۾
ڪجىه 

 ننڍو
ڏو  وڏو ننڍو تهام و

 

Classroom Activities 
ً ىان ھڪ ٌٍڍي ۽ ھڪ وڏي ح ًيرون ٺاھتصّ ٻَ حّن پٍھٍخي پصٍد حي ڪٍھً ةَ طيِءُّ ٻارن کي چٌّدو تَ  اشتاد

 ناڳيان پيض ڪً. ا  تَ ھّ پٍھٍخّ ڪيم ڪو شڀٍي طاگردن  ٍدهار کي ىّكعّ ڏيٻھر  اشتادم ڪو ڪرڻ کاٌپِّء ا   ھخي.

شڀ تصّيرون ڪٍھً ھڪ يا ٻً طيٽس تي  ٺھيم طيً حّ ھڪ پّشٽر ٺاھيّ ۽ کاٌپِّء شڀٍي ٻارن حّ ڪيم ڪو يعٍيٰ
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عٍّان ةاةت ڪتاب ۾ ڏٌم ھر شرگرىي ڪرائڻ  اشتاد ً شرگرىيً کان عالوهاٌِڪري ڇڎيّ.  Displayنڳائي ڪالس ۾

 پاةٍد ھٌّدو. پڻ حّ
 

Reading 
م کاٌپِّء ڪتاب حي صفري تي ۽ ا   ٻ ڌائيٍدهظ شام پڏُي ىّاد صريد تهف  هاري طريلي ىطاةق شتق ۾ ڎٌم “ 3+7 ”اشتاد

 .دهائيٍ۽ شيخِ ٻ ڌائيٍدهڎٌم ُدايت/ُدايتّم ٻارم کي  پڏُي 
 

Writing 
ةّرڊۿ ڪاپيَء ۽ ڪتاب  ٻارم کام حّن شيّريّن ىظلّن Long and Short& Big and Smallڪتاب ۾ ڏٌم   اشتاد

 دو.ائيٍتي ذم ڪر
 

Assessment 
 ُّ طاگردن کي ھدايت ڪٍدو تَ ۽ ھٌّديّنٺِيم  Big & Small Picturesحً ۾ ۿڪخھَ ورڪ طيٽس ٺاھيٍدو اشتاد

دو ۽ ائيٍشرگرىيّن ڪر شيّريّم ڪتاب ۾ ڏٌم حائزي حّن اشتاد. ائيً( حّ ٌظان نڳ√تي ) Bigوڏيً تصّيرن يعٍي 

ڪتاب ۾ ڏٌم عٍّان ةاةت حائزي حّن حيڪي ةَ ورڪ طيٽس ڪتاب ۾  ڪٍدو.پڻ ضرورت پّڻ تي طاگردن حي ىدد 

 ھي ذم ڪرائڻ تيام الزىي „ھً.ا   .نڳم „ھً
 

 :ورڪ شيٽ جي نهيني

Long and Short ۽  حي تصّرLong, Longer & Longest  الِء ةَ شاڳيّ ئي طريلّ حي تصّر کي شيخِائڻ

 .حيڪّ ىٿي ةيام ڪيم „ُي ۿهڃي اشتؽياك ڪيّ
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Sub Topic: Light and Heavy(Pg # 11 to 12) 
 

Brainstorming 
کڻي  شام ٌده تَ ٻئي ٿيهھا هاري هاريچّ کيً ٻَ ٿيهھا اڳيام رکي ده ۽ائيٍھرھڪ ٻار کي ڪالس „ڎه گ  َ ڪٍھً ة اشتاد

گھڻا ڪتاب يا اشڪّك  حّ ٻيّ شاىام ھٌّده ۽ ٻئي ٿيهھي ۾ گھٽ ٿيهھي ۾ ھڪ  .فرق ٻڌايّ شّ ۽ ٻٍھي ۾ ىّحّدڏ

ارم حا حّاب ٌّٽ ڪٍده ۽ کيً ھهڪي ۽ ڳري يؽٍي ٻ اشتاد ره ھٌّده.شاىام ھٌّدهۿ يؽٍي ھڪ ٿيهھّ ھهڪّ ۽ ٻيّ ڳ

Light and Heavy ٻارن کي چٌّدو تَ اڄ اشيً ھهڪّ ۽ ڳرو يعٍي  اشتادشرگرىيَء حي „خر ۾  ده.ائيٍحّ تصّر شخھ

Light and Heavy .ًحي ةاري ۾ پڏھٍداشي 
 

New Words 
اٌھً نفغً حّ  دو.ائيٍپڏھهاري طريلي شام “ 3+7”ىٿي ڄاڻايم ؼٍّام ۾ اشتؽياك ٿيم ٌّام نفظ ةّرڊ تي نکٍده۽ اشتاد

 .ٻ ڌائيٍدهظ ٻارم کام ا چاريٍده ۽ کيً نفغً حي ىؽٍيٰ پڻ صريد تهف  
 

Light Heavy Heaviest 
ڳروسڀ کان  ڳرو ولڪي  

 

Classroom Activities 
. اُڏي طريلي پڇٍده ةاةت کاٌئً فرق ده ۽ اٌھً حيائيٍکڻرن کان ڪالس ۾ ىّحّد ىختهف هزم هاريّ طيّم ٻا اشتاد

 اٌھً ۾ ۽ دوائيٍٻارن کان کڻ اشتؽياك ڪٍدي ّ ۽ چاٻيۿ ٌٍڍا ۽ وڏا ڪتاب وغيرهٌٍڍيّن ۽ وڏيّن پٿريّنۿ تان اشتادشام 

ويھاريٍدو. وچ ۾ ٻَ وڏا گّل دائرا فرش تي ٺاھيٍدو ۽  ۾طاگردن کي ھڪ وڏي گّل دائري  اشتاد ڇٍده.پ   ةاةت فرق ىّحّد

ن ّھهڪيّن طيکيً ھدايت ڪٍدو تَ ھڪ دائري ۾  يّن گھڻي تعداد ۾ شٍدن اڳيان رکريّن طي۽ ڳ ىختهف ھهڪيّن

 ٍديتَ ھڪخھڏيً طيً حي چٌّڊ ڪ ٍدهھدايت ڪي ک طاگردن ڎ ا شتادم شام گا   ڳريّن طيّن رکّ ۽ دائري ۾ ٻئي

 ده.ائيٍڪر پڻ عٍّان ةاةت ڪتاب ۾ ڏٌم ھر شرگرىي اشتادکان عالوه  نا  ھهڪي ۽ ڳري حي شڃاڻپ ڪريّ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Reading 
م کاٌپِّء ڪتاب حي صفري ۽ ا   ٻ ڌائيٍدهظ شام پڏُي ىّاد صريد تهف  هاري طريلي ىطاةق شتق ۾ ڎٌم “ 3+2 ”اشتاد

 .دهائيٍ۽ شيخِ ٻ ڌائيٍدهتي ڎٌم ُدايت/ُدايتّم ٻارم کي  پڏُي 
Writing 

ىظلّن ةّرڊۿ ڪاپيَء ۽ حّن شيّريّن  Heavy & Heaviestشام گڎ  Light and Heavyڪتاب ۾ ڏٌم  اشتاد

 دو.ائيٍڪر ڪتاب تي ذم

Assessment 
طاگردن کي ھدايت  اشتاد. ھٌّدو طاىمتصّر  ّح Light  and Heavy۾ حً ۿڪخھَ ورڪ طيٽس ٺاھيٍدو اشتاد

 & Heavy :حِڏهڪ عٍّان شيّرم ڪتاب ۾ ڏٌم .حّ ٌظان نڳايّ (√)تي  Heavy ڪٍدو تَ ڳريً تصّيرن يعٍيٰ
Heaviest  الزىي „ھً. ذم ڪرائڻ پڻ ھيا   .ڪتاب ۾ نڳم „ھًةاةت حائزي حّن حيڪي ةَ ورڪ طيٽس 
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Sub Topic : Equal More and Less (Pg # 13 to 20) 
 

Brainstorming 
ىام  ٻً گرهپً اكيحڎًُ تَ ة ۿً ۾ طاگردم حّ تؽداد ةراةر ٌُّدهٻً گرهپ ۿڪالس ۾ ٻارم حا چار گرهپ ٺاُيٍده اشتاد

حّ تصّر  Equal, More and Lessٻارن کي  اشتاداھڏي طرح ُڪ گرهپ ۾ ٻار گِٽ ٌُّدا ۽ ُڪ ۾ هڌيڪ ٌُّدا. 

 .حي ةاري ۾ پڏھٍداشيً Equal, More and Lessشرگرىيَء حي  „خر ۾ ٻارن کي چٌّدو تَ اڄ اشيً  واضد ڪٍدو.

 

  

 

 
 

 

 

 

New Words 
اٌھً نفغً حّ  دو.ائيٍپڏھهاري طريلي شام “ 3+7”ىٿي ڄاڻايم ؼٍّام ۾ اشتؽياك ٿيم ٌّام نفظ ةّرڊ تي نکٍده۽ اشتاد

 .ٻ ڌائيٍدهظ ٻارم کام ا چاريٍده ۽ کيً نفغً حي ىؽٍيٰ پڻ صريد تهف  
 

Equal More Less Count Draw Missing Circle Tick Box Which 
بر ن دائرو گم ٿيل ٺاوڻ ڳڻڻ گىٽ گىڻي برا ڙو دٻي نشا  ڪى

 

Classroom Activities 
يً حا ڪاٺٌٍڍيً  حيئً ُّ ۿهطيً کي ٻيھر اشتعيال ڪٍد ٿيميعٍي اشتعيال  Low/no cost Material اشتاد

ڌي ڇڎيٍدو ۽ کيً ھدايت ڪٍدو تَ ھر ھڪ شيٽ ڪخھَ شيٽ ٺاھيٍدو ھر شيٽ کي ڌاڳي يا ڪپڏي وغيره شان ٻ  

تَ ڪيترا شيٽ ةراةر  ٻ ڌائيٍدونکٍدو ويٍدو ۽ „خر ۾ کيً  ةّرڊ تي تعداد حا شيٽ ڌايمي ٻارم طرفام ٻ  ةّرڊ ت اشتاد .ڳڻيّ

عٍّان ةاةت ڪتاب ۾ ڏٌم ھر  اشتادً شرگرىيً کان عالوه اٌِم خاڪّ ىثال طّر ڏٌم „ھي. ي ٺھيةّرڊ ت الِء اشتاد„ھً. 

 شرگرىي ڪرائڻ حّ پاةٍد ھٌّدو.
 

 Un Equal اڻ ةراةر Equal ةراةر

 حا ٻَ شيٽ ةراةر „ھً. 3

 .حا چار شيٽ ةراةر „ھً 5

 حا ٻَ شيٽ ةراةر „ھً. 7

ۿ ھڪ شيٽ 6ۿ ھڪ شيٽ 4ۿ ھڪ شيٽ 9ٽ ھڪ شي

 اڻ ةراةر يعٍيٰ شيٽ شڀ يؽٍي اُي. ھيحّ „8

unEqual .ًھ„ 
 

ً شرگرىيً کان عالوه اٌِحي شرگرىي ڪرائي شگھي ٿّ ۽  More and Lessشاڳئي طرح گھٽ ۽ وڌيڪ  اشتاد

 عٍّان ةاةت ڪتاب ۾ ڏٌم ھر شرگرىي ڪرائڻ حّ پاةٍد ھٌّدو. اشتاد
 

Reading 
م کاٌپِّء ڪتاب حي صفري تي ۽ ا   ٻ ڌائيٍدهظ شام پڏُي تهف  ىّاد صريد هاري طريلي ىطاةق شتق ۾ ڎٌم “ 3+7 ”اشتاد

 .دهائيٍ۽ شيخِ ٻ ڌائيٍدهڎٌم ُدايت/ُدايتّم ٻارم کي  پڏُي 

Writing 
 دو.ائيٍڪر ىظلّن ةّرڊۿ ڪاپيَء ۽ ڪتاب تي ذمحّن شيّريّن  Equal More and Lessڪتاب ۾ ڏٌم  اشتاد
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Assessment 
ٻارم حا چار گرهپ ٺاُيٍده. ٻً گرهپً کي  پٍج ٌٍڍا پٿر ۽ پٍج ٌٍڍيّم ڪاٺيّم کڻي اچڻ الِء چٌّده ۽ ٻئي گرهپ  اشتاد

ۿ ٽئيً گرهپ کي ڎَُ ٌٍڍا پٿر ۽ چّٿيً گرهپ کي ڎَُ ٌٍڍيّم ٍڍيّم ڪاٺيّم کڻي اچڻ الِء چٌّدهکي ٽي ٌٍڍا پٿر ۽ ٽي ٌ

م شاىام شيّري ڪالس حي اڳيام ڪي پٍٍِخّ گڎُّ ارم کي چٌّده تَ ٻ اشتادپِّء م کاٌ. ا  ڪاٺيّم کڻي اچڻ الِء چٌّده

ڇٍده تَ ڪِڏي گرهپ شڀ کام هڌيڪ شاىام ۽ ڪِڏي گرهپ گِٽ شاىام ٻارم کام پ   اشتاد۽ „خر ۾  پيض ڪً ڳڻي

 ھي ذم ڪرائڻا   .ڪتاب ۾ نڳم „ھًڪتاب ۾ ڏٌم عٍّان ةاةت حائزي حّن حيڪي ةَ ورڪ طيٽس  گڎ ڪيّ „ُي.

 الزىي „ھً.
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Sub Topic: Patterns(Pg # 21 to 22) 
 

Brainstorming 
تَ ىّن ڏاٌھً طاگردن کي چٌّدو  ۽ ّن ۽ پٍج رٻڏ ھٿ ۾ کڻٍدويکي گّل دائري ۾ ويھاري پٍج پيٍصه شڀٍي طاگردن اشتاد

 ھڪ ڀيرو ٻيھر ھڪ پيٍصم ۿي رکٍدوتکاٌپِّء ھڪ رٻڏ زىيً  نا   ۿھڪ پيٍصم زىيً تي ھيٺ رکٍدو اشتادّ. غّر شان ڏش

ڇا  زىيً تي ڇٍدو تَ تّھان غّر ڪيّ تَ ىان ڇا ڪيّ؟ ھاڻي ىٌّکي ٻڌايّ تَ ىانطاگردن کان پ   يي رکزىيً ت ۽ ُڪ رٻڏ

حي طريليڪار کي حاري رکٍدي کيً ڳڻپ کان پھريان وارو تصّر واضد ڪٍدو ۽ ترتيب  Patternsرکٍدس؟ ۽ پِّء 

 حي ةاري ۾ پڏھٍداشيً. Patternsپّري ڪٍدو. شرگرىيَء حي  „خر ۾ ٻارن کي چٌّدو تَ اڄ اشيً 
 
 

 
 

 

New Words 
 

اٌھً نفغً حّ  دو.ائيٍپڏھهاري طريلي شام “ 3+2”ىٿي ڄاڻايم ؼٍّام ۾ اشتؽياك ٿيم ٌّام نفظ ةّرڊ تي نکٍده۽ اشتاد

 .ٻ ڌائيٍدهظ ٻارم کام ا چاريٍده ۽ کيً نفغً حي ىؽٍيٰ پڻ صريد تهف  
 

Pattern Guess What Next Figure 
ن ڇا اندازو نهيني  تصيير ٻيي/اڳيي

 

Classroom Activities 
پٿريّمۿ  ۿپًۿ ڪاٺيّم: حيئً ۿىختهف طيّمدايت ڪٍده تَ ُ ًکي س ۾ ٻارم حا ٽي چار گرهپ ٺاُيٍده ۽ڪال اشتاد

 ڏٌم طيّن اشتعيال ڪٍدي کيً ُدايت ڪٍده تَةيٍچ يا زىيً تي گڎ ڪري رکً ۽  وغيرهۿ رٻڏ ۽ رٌگ ّميةٽڻۿ پيٍصه

Pattern ٌپاةٍد  پڻ عٍّان ةاةت ڪتاب ۾ ڏٌم ھر شرگرىي ڪرائڻ حّ اشتادھً شرگرىيً کان عالوه تيار ڪريّ. ا

 ھٌّدو.
 

Reading 
م کاٌپِّء ڪتاب حي صفري ۽ ا   ٻ ڌائيٍدهظ شام پڏُي ىّاد صريد تهف  هاري طريلي ىطاةق شتق ۾ ڎٌم “ 3+2 ”اشتاد

 .دهائيٍ۽ شيخِ ٻ ڌائيٍدهتي ڎٌم ُدايت/ُدايتّم ٻارم کي  پڏُي 
 

Writing 
 دو.ائيٍحّن شيّريّن ىظلّن ةّرڊۿ ڪاپيَء ۽ ڪتاب تي ذم ڪر  Patternsڪتاب ۾ ڏٌم  اشتاد

 

Assessment 
طاگردم کي ُدايت  اشتادده. ائيٍةّرڊ تي ٺاھي ٻارم کام ىڪيم ڪر Patterns ىختهف طيً حا ٌيٌّا يؽٍي اشتاد

ڪتاب  ڪً.حّ ڪّ ةَ ُڪ ٌيٌّّ تيار Patternڪاپيً ۾ پٍٍِخي پصٍد حي تصّيرم ذريؽي  ًپٍٍِخي ُّ ڪٍده تَ

 الزىي „ھً. ذم ڪرائڻ ھيا   .حّن حيڪي ةَ ورڪ طيٽس „ھً ۾ ڏٌم عٍّان ةاةت حائزي
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Sub Topic: How many/Counting (Pg # 23 to 27) 

 

Brainstorming 
ّم ٻيّم طيّمۿ ٌٍڍيّم ڪتابۿ اشٽيظٍري ح :حيئً ۿڪالس ۾ ىّحّد ٿّري تؽداد هاريّم طيّم ڳڻڻ الِء چٌّده اشتاد

 ؟ هم „ًُڀيٍر ڀائر۽ڇٍده تَ تُّام حا ڪيترا ُر ٻار کام پ   اشتاديّم هغيرن. پٿريّمۿ ڪاٺ

ڪ ڪٍده تَ ُر ُڪ ٻار کي صريد طرح ڳڻپ م ڳانَِ حي پَ ده ۽ ا  ائيٍشام ُر ُڪ ٻار کام ڳڻپ ڪر هاري هاري اشتاد

شرگرىيَء حي  „خر ۾ ٻارن کي چٌّدو تَ اڄ اشيً  ڪخھَ طيّم ىيز تي رکي ٻارم کي ڳڻڻ الِء چٌّده. اشتاداچي ٿي. 

Counting ًحي ةاري ۾ پڏھٍداشي . 
 

New Words 
اٌھً نفغً حّ  دو.ائيٍپڏھهاري طريلي شام “ 3+2”ىٿي ڄاڻايم ؼٍّام ۾ اشتؽياك ٿيم ٌّام نفظ ةّرڊ تي نکٍده۽ اشتاد

 .ٻ ڌائيٍدهظ ٻارم کام ا چاريٍده ۽ کيً نفغً حي ىؽٍيٰ پڻ صريد تهف  
 

How many Objects 
 شيين ڪيترا

   

Classroom Activities 
ده )حيڪڎًُ ڪالس ۾ حڳَِ ُخي تَ ڪرائي ٌَ تَ ڪالس رهل کام ٻاُر ائيٍنڪّٽي راٌد ڪرڪ ٻارم کي ن   اشتاد

پھريام „ڳ  .ڻّ ھٌّده „ھيڎيڻ هاري ٻار کي ٻيً ٻارم کي ڳّنِڪ نڪّٽي راٌد ۾ „ڳ ( ن  .ُا راٌد ڪرائي شگِخي ٿيا  

 .ٍڌ تي ةيھڻ الِء چٌّدهىخصّص ھٍڌ „ڳ ڎيڻ الِء( ھڪ ھتي رهىاك شام پٽي ٻڌي ڪخھَ هكت )ڎيٍدڏ ٻار حي اکيً 

ڳڻپ ىھم ةاكي ٻار  ائيً. ڎھَ تڳڻپ ڪٍده ائيًڎھَ تاکيً تام رهىاك کّنڻ ىھم „ڳ ڎيٍدڏ ٻار هڎي „هاز شام ھڪ کام 

شڀ  تَم ٻارم کي ڳّنھي هٺٍده رم کي ڳّنھيٍدهۿ حڎًُ ھّ شڀٍي نڪٻاڳڻپ ىڪيم ٿيڻ کاٌپِّء ھّ نڪيم  ۿنڪٍدا

ده تَ حيئً ٻارم کي ائيٍھا ىظق ڪافي ٻارم کام ڪرا   اشتادهيٍدي.  ي هاري اچيّنھيم ٻار تي هري „ڳ حيً ڳپھرکان 

. راٌد ىڪيم ٿيڻ دهائيٍرگرىي پٍھخي ٌگراٌيَء ۾ ڪرھا شا   اشتادرهاٌي شام ڳڻپ اچي هڃي.  ائيًھڪ کام ڎھً ت

عٍّان ةاةت ڪتاب ۾   اشتادً شرگرىيً کان عالوه اٌِ ده.ائيٍڳڻپ ڪر ائيًڎھً ت ن„ڳ ٌَ ڎيٍدڏ ٻارم کا اشتادکاٌپِّء 

 پاةٍد ھٌّدو. پڻ ڏٌم ھر شرگرىي ڪرائڻ حّ
 

Reading 
م کاٌپِّء ڪتاب حي صفري تي ۽ ا   ٻ ڌائيٍدهظ شام پڏُي ىّاد صريد تهف  هاري طريلي ىطاةق شتق ۾ ڎٌم “ 3+2 ”اشتاد

 .دهائيٍ۽ شيخِ ٻ ڌائيٍدهڎٌم ُدايت/ُدايتّم ٻارم کي  پڏُي 
 

Writing 
 دو.ائيٍرڪةّرڊۿ ڪاپيَء ۽ ڪتاب تي ذم  حّن شيّريّن ىظلّن How many/Countingڪتاب ۾ ڏٌم  اشتاد

 

Assessment 
۽ ڪالس ۾ ىّحّد طيً حي پڻ ڳڻپ  هٺٍده ةٽڻۿ اشٽراۿ اشٽڪس هغيرن حي ڳڻپ ڪرائي ٻارم حّ حائزه اشتاد

ھرائي ةّرڊ تي پٍھٍخّ ٻار کي گ  دهۿ ھر ھڪ ائيٍاٌھً حي ڳڻپ ڪر ۿىختهف تؽداد حّم تصّيرهم ٺاھي. هدائيٍڪر

 اٌھً حي ىدد ڪٍده. اشتادحيڪڎھً ٻارم کي ٌانّ نکڻ ٌَ اچي تَ  ٌانّ نکڻ الِء چٌّده ۽ ٌاني حا اکر ڳڻڻ الِء چٌّده.

 .دهائيٍضرهر ذم ڪر ھي„ھً ا  نڳم  ائزي حّن حيڪي ةَ ورڪ طيٽسڪتاب ۾ ڏٌم عٍّان ةاةت ح
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Sample Worksheet # 1 
 ڪم کي رٌگ ڪيّ حيڪا طڪهً حي ترتيتي شهصهيم ط  ڪهً کي رٌگ ڪيّ ۽ ٌٍڍي خاٌي ىام ا  ط  ڎ ٌم ار ۾ طھر ك

(Pattern) کي پّره ڪري. 
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Sample Worksheet # 2  
حيڪا طڪهً حي تصهصم  دائره ڎيّۿي گّك م طڪم تھر ھڪ كطار ۾ ڎٌم ترتيتي شهصهي کي ڎشّ ۽ ٌٍڍي خاٌي ىام ا  

 کي حاري رکي.
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Sub Topic : Identification of Numbers (Pg # 28 to 47) 
 

tormingsBrain 
پڏھٍده ۽  ٌغو One Two Buckle my Shoe ڳڻپ حي هرحاَء الِء اشتاد

ڪا ةَ ھڪ تصّير  اشتادپِّء م کاٌم کي پاڻ شام گڎ پڏھڻ الِء چٌّده. ا  ٻار

ٍده تَ ةّرڊ نکٍده ۽ ٻارم کام شّاك ڪ One يعٍيشام ھڪ  اٌھيَء ۿٺاھي

فهيض  ڪارڊ  اشتادٻارم حي حّاةً کاٌپِّء  .ٺھيم „ھي تي ڇا نکيم ۽ ڇا

 تي نکيم ؼدد ٻارم کي ڎيکاريٍده.
 

New Words 
 3+2”ىٿي ڄاڻايم ؼٍّام ۾ اشتؽياك ٿيم ٌّام نفظ ةّرڊ تي نکٍده۽ اشتاد

 .ٻ ڌائيٍدهظ ٻارم کام ا چاريٍده ۽ کيً نفغً حي ىؽٍيٰ پڻ اٌھً نفغً حّ صريد تهف   دو.ائيٍپڏھهاري طريلي شام “
 

Nine Eight Seven Six Five Four Three Two One 

ٺ ي  ن   ه ست ا ر پنج ڇى ڪ ٻه ٽي چا  و
 

Classroom Activity 
َّ ۾ ڪخَِ پٿر کڻي ايٍده ۽ ُڪ پٿر کڻي ٻارم کام پ   اشتاد ا پٿر „ًُ؟ ٻار ڇٍده تَ ُي گِڻپياني/هٽي يا ڪًٍِ ٻئي ٿاٌ

نکٍده ۽  ”ُڪ“ةّرڊ تي  اشتاد .نکڻ شکٍداشيً ”ُڪ“اٌِي کاٌپِّء کيً چٌّده تَ اڄ اشيً  ”ُڪ“ ۿڌائي شگًِ ٿاٻ  

اٌِي کاٌپِّء  نکيم „ُي. ”ُڪ“ر „ُي ۽ ةّرڊ تي ىٍٍِخي ُٿ ۾ ُڪ پٿ يؽٍيٰ ۿنکيم „ُي ”ُڪ“تَ ُي  ٻ ڌائيٍدهکيً 

اٌِي کاٌپِّء شاڳئي  .پٿر „ًُ ”ٻَ“ڇٍده تَ ُاڻي گِڻا پٿر „ًُ؟ طاگرد حّاب ڎئي شگًِ ٿا تَ ُي ٻيّ پٿر کڻٍده ۽ کيً پ  

 ائيًت 9کام  1ٻارم کي اشتاداُڏيَء طرح  .نکٍده 2نکڻ شکٍداشيً ۽ ةّرڊ تي  2طريلي شام کيً چٌّده تَ اڄ اشام 

پاةٍد  پڻ عٍّان ةاةت ڪتاب ۾ ڏٌم ھر شرگرىي ڪرائڻ حّ  اشتادً شرگرىيً کان عالوه اٌِ اٌگ نکڻ شيکاريٍده.

 ھٌّدو.
 

Reading 
م کاٌپِّء ڪتاب حي صفري تي ۽ ا   ٻ ڌائيٍدهظ شام پڏُي ىّاد صريد تهف  هاري طريلي ىطاةق شتق ۾ ڎٌم “ 3+2 ”اشتاد

 .دهائيٍ۽ شيخِ ٻ ڌائيٍدهڎٌم ُدايت/ُدايتّم ٻارم کي  پڏُي 
 

Writing 
 دو.ائيٍةّرڊۿ ڪاپيَء ۽ ڪتاب تي ذم ڪرحّن شيّريّن  Identification of Numbersڪتاب ۾ ڏٌم  اشتاد

 

Assessment 
ده. ةّرڊ تي ائيٍاٌھً حي صريد شڃاڻپ ڪر ۿحي ىدد شام ىختهف ؼدد ڎيکاري زفهيض ڪارڊ طاگردم کي اشتاد

ڪتاب ۾ ڏٌم عٍّان ةاةت  هٺٍده. ئزهىختهف ؼدد نکي حائزه هٺٍده ۽ ٻارم کام ةّرڊ تي ىختهف ؼدد نکرائي پڻ حا

 .الزىي „ھً ھي ذم ڪرائڻا   .ڪتاب ۾ نڳم „ھًحائزي حّن حيڪي ةَ ورڪ طيٽس 
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Sub Topic : Identifying Zero(Pg # 48 to 50) 
 

tormingBrains 
 .ٻ ڌائيٍدهاڻپ الِء ُيٺ ڎٌم ٌغو  حي تصّر حي شڃ Zeroاشتاد

  

(1)A Crow has a stone in his beak,  
The stone fell down   

Tell me now what is in crow’s beak? 
(Nothing) 

 

(2) There is a basket on the table 
The basket fell down  

Now tell me what is on the table. 
 

 ىؽٍيٰ ڪخَِ ةَ ٌاُي. ”0“تَ  ٻ ڌائيٍدهده ۽ کيً ائيٍحّ تصّر ٻارم کي شيخھ Zeroپِّء ٌغو حي هضاذت کاٌ اشتاد
 

New Words 
اٌھً نفغً حّ  دو.ائيٍپڏھهاري طريلي شام “ 3+2”ىٿي ڄاڻايم ؼٍّام ۾ اشتؽياك ٿيم ٌّام نفظ ةّرڊ تي نکٍده۽ اشتاد

 .ٻ ڌائيٍدهظ ٻارم کام ا چاريٍده ۽ کيً نفغً حي ىؽٍيٰ پڻ صريد تهف  

Nothing Which Identifying 

 سڃاڻپ جيڪو ڪجھه ةه نه

Classroom Activity 
ُڪ ٿيهِي ۽ پٿر  5پٿر ۽ ٻئي ٿيهِي ۾  3اًٌِ ىام ُڪ ٿيهِيَء ۾  .ٍدهٿيهِيّم ٺاُي ي يا پيپر هغيرن حّم ٽيڪپڏ اشتاد

ده ۽ „خر ائيٍدهۿ پِّء ٻئي ٿيهِيَءحا پٿر ڳڻائيٍکاٌپِّء ٽً پٿريً هاري ٿيهِي ىام پٿر ڪڍي ٻارم کام ڳڻ م. ا  خاني رکٍده

ڌائي شگًِ ٿا تَ ُيَء ٿيهِي خاني „ُي يا ٻار ٻ   ۿپٿر „ًُ 0حڎًُ تَ ٽئيً ٿيهِيَء ۾  ۿحا پٿر ڳڻڻ الِء چٌّده۾ ٽئيً ٿيهِيَء 

تَ حڎًُ اشام کي ڪًٍِ طيِء حّ تؽداد ةهڪم ةَ ٌَ ىهي  ٻ ڌائيٍدهٻارم کي  اشتاداُڏيَء طرح  .ً ۾ُڪ ةَ پٿر ٌَ „ُيُ  

م نکٍدا „ُيّم؟ ا  تؽداد اشام نکت ۾ ڪيئً  0ي ختر „ُي تَ تُّام ک شام عاُر ڪٍدا „ُيّم. 0تَ اٌِي کي اشام 

عٍّان ةاةت ڪتاب ۾ ڏٌم ھر شرگرىي ڪرائڻ حّ   اشتادن کان عالوه ا   ده.ائيٍنکي شڃاڻپ ڪر 0ةّرڊ تي  اشتادپِّء کاٌ

 پاةٍد ھٌّدو.
 

Reading 
م کاٌپِّء ڪتاب حي صفري تي ۽ ا   ٻ ڌائيٍدهظ شام پڏُي ىّاد صريد تهف  هاري طريلي ىطاةق شتق ۾ ڎٌم “ 3+2 ”اشتاد

 .دهائيٍ۽ شيخِ ٻ ڌائيٍدهڎٌم ُدايت/ُدايتّم ٻارم کي  پڏُي 
 

Writing 
 دو.ائيٍحّن شيّريّن ىظلّن ةّرڊۿ ڪاپيَء ۽ ڪتاب تي ذم ڪر Identifying Zeroڪتاب ۾ ڏٌم  اشتاد

Assessment 
م حي ده ۽ ا  ائيٍحي شڃاڻپ ڪر  Zeroىختهف تصّيرهم ٺاُي ۿ اًٌِ حي ىدد شام ۽ ةّرڊ تيٺاُي زفهيض ڪارڊ اشتاد

ڪتاب ۾ ڏٌم عٍّان ةاةت حائزي حّن حيڪي ةَ ورڪ طيٽس ڪتاب ۾ نڳم  .ّر حي ةاري ۾ ٻارم کام شّاك ڪٍدهتص

 ھي ذم ڪرائڻ تيام الزىي „ھً.ا   .„ھً
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Sub Topic : Number Line (Pg # 51 to 52) 
 

Brain Storming 
يڪا خاني ٍده تَ ةّرڊ تي حڇم ىام ڪخَِ ؼدد ُّ ٌَ نکٍده ۽ ٻارم کام پ  ؼدد نکٍده ۽ ا   ائيًت 9کام  0ةّرڊ تي  اشتاد

 ڇٍده.گو ٿيم اٌگ ٻارم کام پ   اشتاداُڏي طرح  ايٍده. م ۾ ڪِڏه اٌگا   ۿحڳَِ „ُي
 

New Words 
اٌھً نفغً حّ  دو.ائيٍپڏھهاري طريلي شام “ 3+2”ىٿي ڄاڻايم ؼٍّام ۾ اشتؽياك ٿيم ٌّام نفظ ةّرڊ تي نکٍده۽ اشتاد

 .ٻ ڌائيٍدهظ ٻارم کام ا چاريٍده ۽ کيً نفغً حي ىؽٍيٰ پڻ صريد تهف  
 

Own Make This Number line 
 عددي نيڪ ھيَء ٺاھڻ پنھنجو

 

Classroom Activity 
اٌگ نکٍده  ۽  ائيًت 9کام  1م ۾ ٺاُيٍده ۽ ا   ئيًةّرڊ تي ُڪ  ٌيتر ال اشتاد

 „ُي.  Number Lineتَ ُي ٻ ڌائيٍدهکي  ٻارم

 ۿڎيٍدهش ً شامي اٌگٻار ک ھًاٌ ٻارم حي چٌّڊ ڪٍده ۽ 9 اشتاد م کاٌپِّءا  

ڏي طرح ٻارم کي ؼدد اُ ۿٌيتر ڪاطف حّ „ُي 6ؼهي حّ „ُيۿ  4ٌيتر  :حيئً

 .هرُائي ڎيٍده

ڪخَِ ٻارم کي هيِاري ڇڎيٍده ۽ اًٌِ حا ىخصّص ؼدد ةّرڊ  اشتادم کاٌپِّء ا  

 Numberده تَ ڪِڏه ٌيترڇٍتام ڊاُي ڇڎيٍده ۽ ڪالس حي ٻارم کام پ  

Line .ٻارم حا صريد حّاب ةّرڊ تي خاني حايً ۾  اشتاد ىام گو ٿيم „ُي

شرگرىي حي ٻَ يا ٽي  مده ۽ ا  ائيًٍِ ٌيترم حي شڃاڻپ ڪراٌ ًنکٍده ۽ کي

 ده.ائيٍىظق ڪر دفؽا
 

Reading 
م کاٌپِّء ڪتاب حي صفري تي ۽ ا   ٻ ڌائيٍدهظ شام پڏُي ىّاد صريد تهف  هاري طريلي ىطاةق شتق ۾ ڎٌم “3+2 ”اشتاد

 .دهائيٍ۽ شيخِ ٻ ڌائيٍدهُدايتّم ٻارم کي  پڏُي /ڎٌم ُدايت
 

Writing 
 دو.ائيٍحّن شيّريّن ىظلّن ةّرڊۿ ڪاپيَء ۽ ڪتاب تي ذم ڪر Number Lineڪتاب ۾ ڏٌم  اشتاد

 

Assessment 
ىڪيم ڪرڻ حي  ئيًحًٍِ ىام ڪخَِ ٌيتر غائب/گو ٿيم ٌُّدا ۽ کيً ٌيتر ال ۿٺاُيٍده ئيًةّرڊ تي ٌيتر ال اشتاد

 ده.ائيٍىڪيم ڪر Number Lineاٌِي ۾ ٌيتر نکرائي  ڪڍيۿةّرڊ تي ُڪ خاني نيڪ  اشتادُدايت ڪٍده. 

 الزىي „ھً. ھي ذم ڪرائڻا   .نڳم „ھً ائزي حّن حيڪي ةَ ورڪ طيٽسڪتاب ۾ ڏٌم عٍّان ةاةت ح
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Sub Topic : Ordinal Numbers (Pg#52 to 53) 
 

tormingBrains 
 :حيئً ۿھڪ ىخصّص رٌگ ڪٍدوکي ٺاھيٍدو ۽ ريم حي ھر گاڏي  تصّيرحي  ريم ڪًٍِ چارٽ يا ةّرڊ تي اشتاد

طاگردن  ۽ نکٍدو First, second and thirdتي  ً گاڎمٌھا اشتاد .يّن گاڏو ٌيروٽپھريّن گاڏو ڳاڙھّۿ ٻيّ گاڏو شائّ ۽ 

 حاِء تييا ڪھڏي ٌيتر  وڎيا حاِء تي „ھي؟ شائّ گا ڙھّ گاڏو ڪھڏي ٌيترام گھڻا گاڏا „ھً؟ ڳڇٍدو تَ ريم ۾ ڪ  کان پ  

 Ordinalشرگرىيَء حي  „خر ۾ ٻارن کي چٌّدو تَ اڄ اشيً  اشتادھي. „ھي ۽  ٌيرو گاڏو ڪھڏي ٌيتر يا حاِء تي „

Numbers .ًحي ةاري ۾ پڏھٍداشي 
 

New Words 
اٌھً نفغً حّ  دو.ائيٍپڏھهاري طريلي شام “3+2”ىٿي ڄاڻايم ؼٍّام ۾ اشتؽياك ٿيم ٌّام نفظ ةّرڊ تي نکٍده۽ اشتاد

 .ٻ ڌائيٍدهظ ٻارم کام ا چاريٍده ۽ کيً نفغً حي ىؽٍيٰ پڻ صريد تهف  
 

First Second Third 
ن ن پىريي ن ٻيي  ٽيي

 

ctivitiesAroom Class 
م حّ ةّرڊ ده ۽ ا  ائيٍشيخھ Ordinal Numberؼدد حي ىدد شام ٻارم کي  اشتاد

 اًٌِةيھاريٍدو ۽ اڳيام كطار ۾ ي ڪالسٽً ٻارم ک اشتاد .دهائيٍڪر تي هرحاُء

 اشتاد. تي ڪھڏو ٻار „ھي First, Second and Thirdڇٍدو حا ٌاال وٺي کيً پ  

ٍده ۽ اًٌِ دٻيً کي اشتؽياك ڎيٽي ٽي دٻيّم  ماچيس هغيرن حّىٻارم کي 

گاڎي  ريم مڪٍدي کيً ريم گاڎي ٺاُڻ الِء چٌّده ۽ کيً ُدايت ڪٍده تَ ا  

 ٻارم کام شٍدم اشتاد ًئيا شام عاُر ڪً.  Ordinal Numbersکي

Position   ڇي ۽ پOrdinal Numbers  ّتصّر هاضد ڪريح. 

حي ةاري ۾ پٍھٍخي پصٍد ىطاةق  Ordinal Numbersيعٍي  First, Second, Thirdارن کي ھدايت ڪٍدو تَ ٻ اشتاد

. عٍّان ةاةت ڪتاب ۾ ڏٌم ھر شرگرىي ڪرائڻ حّ پاةٍد ھٌّدو اشتادھً شرگرىيً کان عالوه اٌ. ًڪا ةَ ڊرائٍگ ڪ

حا فهيض  Ordinal Numbers (First, Second, Third)۽Cardinal Number ((One, Two, Three اشتاد

شام  Third۽ Twoشام  SecondۿOne مشا First :حيئً .ي اٌھً حا حّڏا ٺاھڻ الِء چٌّدهطاگردم ک ۿٺاھي ڪارڊ

Three عٍّان ةاةت ڪتاب ۾ ڏٌم ھر شرگرىي  اشتادىيً کان عالوه ً شرگراٌِ .حّڏا ڪالس ۾ پيض ڪٍدا يمھٺا

 پاةٍد ھٌّدو. پڻ ڪرائڻ حّ
 

Reading 
م کاٌپِّء ڪتاب حي صفري ۽ ا   ٻ ڌائيٍدهظ شام پڏُي ىّاد صريد تهف  هاري طريلي ىطاةق شتق ۾ ڎٌم “ 3+2 ”اشتاد

 .دهائيٍ۽ شيخِ ٻ ڌائيٍدهتي ڎٌم ُدايت/ُدايتّم ٻارم کي  پڏُي 
 

Writing 
 دو.ائيٍحّن شيّريّن ىظلّن ةّرڊۿ ڪاپيَء ۽ ڪتاب تي ذم ڪر Ordinal Numbers ڪتاب ۾ ڏٌم اشتاد

 

Assessment 
 Ordinal Numbers (First, Second, Third) ۽CardinalNumber ( (One, Two, Threeٻارم کام  اشتاد

 .هٺيةاةت اڳ ڪرايم شرگرىيً ذريؽي حاٌچ 
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Sub Topic : What is Ten (Pg # 54 to 64) 
 

tormingBrains 
ً کي ڎھً يپيٍصه پٿرم ۽ ۿڪاٺيً اشتاد کام ؼالهن ما   .پٿريّم رکٍده 01ٿيهِا ٺاُيٍده ۽ ُر ٿيهِي ۾ ٌٍڍا ٌٍڍا  اشتاد

 ائيًت 9تَ  ٻ ڌائيٍدهده ۽ کيً ائيٍڳڻپ ڪر ٻارم کام اًٌِ حي ڪري ُڪ ُڪ ۽ ٍدوةٍڊك ٺاھي حي صّرت ۾ ٻڌيڎھً 

حيػ ٿيٍده تيئً ئي ايڪا ڎُاڪً ۾ تتديم  ۾ مُڪ ٻيّ ايڪّ ا  ئي حيئً  .شي شڀ ايڪا „ًُ ۿحيڪي ةَ ؼدد „ًُ

 ۿڎھاڪي حي ةٍڊك شام گڎ ٻَ يا ٽي شاڳيّم طيّم گڎ رکي واضد ڪرڻ الِءتصّر  ّکام ؼالهن ايڪً ح ما   ٿي هيٍدا.

 م کاما   ةٍڊك ۾ ڪيتري تؽداد حّم طيّم „ھً ۽ ؟ٿّ شيخھَ ۾ اچيڇا  ڎشيُّ تَ تّھام کي ا  ٍدو طاگردم کام شّاك ڪ

 ده تَائيٍ۽ کيً شيخِ هاضد ڪٍده تصّرڎھاڪي حّ  اشتادگردم حي حّاةً ىام اط ؟„ھً پيم طيّم ڪيتريّم ڳان

ھي ا   .„ًُ انڳ پيم ائيًت 9کام  0 تصّر کي عاھر ڪري ٿّ ۽ حيڪي طيّم واري ھڪ ڎھاڪي هاره ةٍڊك ڎھاڪي

 حي ةاري ۾ پڏھٍداشيً. Tenth„خر ۾ ٻارن کي چٌّدو تَ اڄ اشيً  شرگرىيَء حي اشتاد .کي عاھر ڪً ٿيّم ًايڪ
 

New Words 
اٌھً نفغً حّ  دو.ائيٍپڏھهاري طريلي شام “ 3+2”ىٿي ڄاڻايم ؼٍّام ۾ اشتؽياك ٿيم ٌّام نفظ ةّرڊ تي نکٍده۽ اشتاد

 .ٻ ڌائيٍدهظ ٻارم کام ا چاريٍده ۽ کيً نفغً حي ىؽٍيٰ پڻ صريد تهف  
 

Match Beads Dots 
 ٻڪاٽ   موتي مالئڻ

 

Classroom Activity 
 

 ٌُّديّم پيم ڪاٺيّن۽  پٿريّم حً ۾ ىختهف تؽداد ۾ ۿڪخَِ ٿيهِيّم ڎيٍده ۾ هرُائي کيً ًم کي گرهپدطاگر اشتاد

طيً شام ڎٌم  تَ کيً ُدايت ڪٍدهڎئي  (هغيرن06، 03، 00ٻئي گرهپ کي  ۿ08، 05، 02 ھڪ گرهپ کي) :حيئً

رکيم طيً کي ايڪً طّر عاھر  ڳگرد ڎھً حّ ھڪ ةٍڊك ٺاھي ڎھاڪي کي عاھر ڪٍدا ۽ اناط. ايڪا ۽ ڎھاڪا ٺاھيّ

عٍّان ةاةت ڪتاب ۾ ڏٌم ھر  اشتادً شرگرىيً کان عالوه اٌِ ڪيم ڪو کي ڪالس ۾ پيض ڪٍدا.۽ پٍٍِخي  ڪٍدا

 پاةٍد ھٌّدو. پڻ شرگرىي ڪرائڻ حّ
 

Reading 
م کاٌپِّء ڪتاب حي صفري تي ۽ ا   ٻ ڌائيٍدهظ شام پڏُي ىّاد صريد تهف  هاري طريلي ىطاةق شتق ۾ ڎٌم “ 3+2 ”اشتاد

 .دهائيٍ۽ شيخِ ٻ ڌائيٍدهڎٌم ُدايت/ُدايتّم ٻارم کي  پڏُي 
 

Writing 
 دو.ائيٍحّن شيّريّن ىظلّن ةّرڊۿ ڪاپيَء ۽ ڪتاب تي ذم ڪر Tens and Units ڪتاب ۾ ڏٌم اشتاد

 

Assessment 
 

 Tens۽  Unitsٻارم کام شّاك ڪٍده تَ ڪيترا ايڪا ۽ ڪيترا ڎھاڪا  ۿحا ٽاهر ةّرڊ تي ٺاھي Tens۽Units اشتاد

 الزىي „ھً. ذم ڪرائڻھي ا   .ڪتاب ۾ نڳم „ھًڪتاب ۾ ڏٌم عٍّان ةاةت حائزي حّن حيڪي ةَ ورڪ طيٽس  „ھً.
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Sub Topic : Ascending Order, Descending Order (Pg#65 to 73) 
 

Brainstorming 
 ڇي تَ اشام ىٿي ڪيئً هيٍداشيً ۽م پ  تي اٌگ نکي طاگردم کا يڎاڪ ھر م حيا   ۿڎاڪڻ ٺاھي ُڪ ةّرڊ تي اشتاد

 Ascending۽ ُيٺام کام ىٿام هاري ترتيب کي   Descending Orderىٿام کام ُيٺ  ُيٺ ڪيئً ايٍداشيً؟

Order وغيره پر ڪڎھً 51کان  1:ىثال .کان طروع ڪري اڳتي وڌٌدا „ھيّن 1. اشان ھييظَ اٌگ/عدد چئتّ „ُي 

شرگرىيَء حي  „خر  اشتادٌّدي „ھي. حيئً ھاڻي ھڪ ڏاڪڻ حّ ىثال ڏٺّشيً. پةتي ڳڻپ ةَ ڪرڻي ڪڎھً اشان کي ا  

 .پڏھٍداشيًحي ةاري ۾  Ascending Order  and Descending Order۾ ٻارن کي چٌّدو تَ اڄ اشيً 

 

 

 

 

 
 

New Words 
اٌھً نفغً حّ  دو.ائيٍپڏھهاري طريلي شام “ 3+2”۽ ىٿي ڄاڻايم ؼٍّام ۾ اشتؽياك ٿيم ٌّام نفظ ةّرڊ تي نکٍده اشتاد

 .ٻ ڌائيٍدهظ ٻارم کام ا چاريٍده ۽ کيً نفغً حي ىؽٍيٰ پڻ صريد تهف  

Missing Comes Descending After Between Before Aloud Real Ascending 
ل ي رويل.کُٽي  ستتي ترتيب حليلي وڏي „واز سان پھرين وچ ۾ کانپوِء اةتي ترتيب اچي ٿ

 

oom ActivityClassr 
کاٌپِّء کيً ھدايت ڪٍدو تَ  ناٌگ/عدد پڏھي ٻڌايّ. ا   ائيًَ تتَ ھڪ کان ڏھ ڪٍدهٻارن کي ھدايت  اشتاد .1

 Ascending andيعٍيتتي ترتيب تي ۽ ش  ا ة اشتاد اٌگ/عدد پڏھي ٻڌايّ. ائيًڏھَ کان ھڪ ت

Descending Order  ٻارم کام  تتي ۽ ا ةتي ترتيب ةَش   ائيًت 100کان  1 اٌگً حي اشتاد. ٻ ڌائيٍدو۾ پڏھي

 شگھي ٿّ. ڪرائي
 

Ascending order يعني سڌي ترتيب 

01 9 8 7 6 5 4 3 2 0 
 

Descending order يعني ا ةتي ترتيب 

0 2 3 4 5 6 7 8 9 01 
 

۽ طاگردم کام شّاك ڪٍده تَ اٌھً  1 ,2 ,3 ,4 ,6,5 ,7 ,8 ,9 ,10ةتي ترتيب ۾ ؼدد نکٍده ةّرڊ تي ا   اشتاد .2

عٍّان   اشتاد ً شرگرىيً کان عالوهِ؟ اٌھاڻي تّھام کي ڇا ٿّ شيخھَ ۾ اچي ڇٍدو تَپ   کاٌئً ۽ ؼددم کي پڏھّ

 پاةٍد ھٌّدو. پڻ ةاةت ڪتاب ۾ ڏٌم ھر شرگرىي ڪرائڻ حّ
 

Reading 
م کاٌپِّء ڪتاب حي صفري تي ۽ ا   ٻ ڌائيٍدهظ شام پڏُي ىّاد صريد تهف  هاري طريلي ىطاةق شتق ۾ ڎٌم “3+2 ”اشتاد

 .دهائيٍ۽ شيخِ ٻ ڌائيٍدهڎٌم ُدايت/ُدايتّم ٻارم کي  پڏُي 
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Writing 
تي  حّن شيّريّن ىظلّن ةّرڊۿ ڪاپيَء ۽ ڪتاب Descending Order۽  Ascending Order ڪتاب ۾ ڏٌم اشتاد

ي ڪي غهطيّم ڪيّم „ًُ تَ اًٌِ حي ٌظاٌدُي ڪر ڎهگڎ چيڪ پڻ ڪٍده. حيڪڎًُ ٻارم۽ گ دوائيٍذم ڪر

 ا ًٌِ کي صريد ڪٍده.
 

Assessment 
ةّرڊ تي ھڪ  اشتاد ده.ائيٍُي ؼدد ٻارم کام ىڪيم ڪرحًٍِ ۾ ٌاىڪيم ؼدد نکٍده ۽ ا   ۿٍدهھڪ چارٽ ٺاھي اشتاد

ةّرڊ تي ھڪ کام ڎھً  اشتاد؟ ايٍدهم ٌيتر کام پھريام يا پِّء ڪھڏه ؼدد ا   ڇٍده تَپ   ؼدد نکي طاگردم کام شّاك ڪري

 011کام  0طاگردم کي  اشتاد .ترتيب ۾ نکڻ الِء ھدايت ڪٍده م حيؼدد طاگردم کي اًٌِ ۿةي ترتيب ؼدد نکي ائيًت

م ڎٌحائزي حّن حيڪي ةَ ورڪ طيٽس ڪتاب ۾ ڏٌم عٍّان ةاةت  ٍدو.۽ پاڻ ةَ اٌھً حي ىدد ڪ ٌدوپڏھڻ الِء چّ ائيًت

 الزىي „ھً. ھي ذم ڪرائڻا   .„ھً
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Sub Topic : Half & Quarter (Pg#74 to 76) 
 

Brainstorming 
کي ىٌّتَ  ٌده۽ طاگردن کي چّ حي تصّير ةّرڊ تي ٺاُيٍدهصّفۿ ىاٌي وغيره  :ةَ طيِء حيئًًٍِ کائڻ حي ڪ اشتاد

ٻارن کي  اشتادن حي ورھاشت ۾ ىٍھٍخي ىدد ڪريّ. ا  ٻارن ۾ ةراةر ورھائڻّ „ھيۿ ھاڻي ىاٌي يا صّف وغيره ٻً  ھي

اڌ ىاٌي ايٍدي. اھڏي كصو حي  حي ذصي ۾ ةراةر ذصً ۾ ورھائخي تَ ھر ٻار تَ ڪا ةَ طيِء حيڪڎھً ٻً ٻ ڌائيٍدو

ّا وغيره کي اڻپّر عددن ۾ ظاھر ڪيّ ويٍدو „ھي.  ّۿ ش  شرگرىيَء حي „خر ۾ ٻارن کي چٌّدو تَ  اشتادعددن حيئً اڌۿ ىٍ 

 .حي ةاري ۾ پڏھٍداشيً  Half & Quarterاشيًاڄ 
 

New Words 
اٌھً نفغً حّ  دو.ائيٍپڏھهاري طريلي شام “ 3+2”۽ ىٿي ڄاڻايم ؼٍّام ۾ اشتؽياك ٿيم ٌّام نفظ ةّرڊ تي نکٍده اشتاد

 .ٻ ڌائيٍدهظ ٻارم کام ا چاريٍده ۽ کيً نفغً حي ىؽٍيٰ پڻ صريد تهف  

 

oomActivityClassr 
 

 ٻًھڪ حيترم  (Recycle Paper)اشتعيال ٿيم ڪاغذ اڳيام  دمطاگر اشتاد .1

ڪٽيم  و ۽دائيٍحّ تصّر شيخھ اڌيعٍي  (Half)طاگردم کي ڪٽيٍدي ذصً ۾

م تصّر ا   ۽ دهائيٍحّتصّرشيخھچّٿائي (Quarter)ذصي کي هري اڌ ىام ڪٽي 

ةّرڊ  اشتاد ۿکي رهز ىرن حي زٌدگيَء شام حّڏيٍده. اًٌِ شرگرىيً کي حاري رکٍدي

اٌھً  ٍده ۽ طاگردم کي چٌّده تَٺاھيحّم تصّيرهم چّرس  ۿ چّڪٍڊي ياگّكتي 

عٍّان ةاةت  اشتادً شرگرىيً کان عالوه هرُايّ. اٌِ ذصً ۾۽ چئً کي ٻً 

 پاةٍد ھٌّدو. پڻ ڪتاب ۾ ڏٌم ھر شرگرىي ڪرائڻ حّ

ً اٌُِدايت ڪٍده تَ  کيً گّك يا چّرس پٍا ڎئي ٻارم کي حّڏم ۾ هيِاري اشتاد .7

 .ڪريّرٌگ ۾  اڌ يا چّٿيً ذصي م پٍي حيچئً ذصً ۾ هرُايّ ۽ پِّء ا   کي
 

Reading 
م کاٌپِّء ڪتاب حي صفري ۽ ا   ٻ ڌائيٍدهظ شام پڏُي ىّاد صريد تهف  هاري طريلي ىطاةق شتق ۾ ڎٌم “ 3+2 ”اشتاد

 .دهائيٍ۽ شيخِ ٻ ڌائيٍدهتي ڎٌم ُدايت/ُدايتّم ٻارم کي  پڏُي 
 

Writing 
 دو.ائيٍحّن شيّريّن ىظلّن ةّرڊۿ ڪاپيَء ۽ ڪتاب تي ذم ڪر Half & Quarter ڪتاب ۾ ڏٌم اشتاد

 

Assessment 
 اشتادحائزي طّر . ڪرڻ الِء چٌّده Quarter ۽ ,Halfچّٿّم ۽ پِّء اڌ پِريام  ڻا پٍا طاگردم کي ڎيئي اٌھً کي پرا اشتاد

ڪتاب ۾ نڳم ڪتاب ۾ ڏٌم عٍّان ةاةت حائزي حّن حيڪي ةَ ورڪ طيٽس  .دهائيٍڪتاب ۾ ڎٌم شرگرىيّم ڪر

 الزىي „ھً. ھي ذم ڪرائڻا   .„ھً

 

Part Object Half each Whole Different Quarter 
ي ِء حص  چوٿون حصو مختهف سڄو ھر ھڪ اڌ شي
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Unit: 2: Algebra 

Sub Topic: Addition(Pg#77 to 80) 
 

Brainstorming 
 شّاك ڪٍده: ڳانھَ ٻّنھَ ۽ٌغو حي ةاري  ۾۽  ٻ ڌائيٍدهپڏھي ٻارم کي ٌغو  اشتاد

Poem 
Four little Monkey 
Singing I like chilly 
One more join in. 
Making them two 

Two little monkeys 
Resting on tree 

One more join in 
Making them three. 
Three little monkeys 

Looking for more 
One more join in 

Making them four. 
Four little monkeys. 

New Words 
اٌھً نفغً حّ  دو.ائيٍپڏھهاري طريلي شام “ 3+2”ىٿي ڄاڻايم ؼٍّام ۾ اشتؽياك ٿيم ٌّام نفظ ةّرڊ تي نکٍده۽ اشتاد

 .ٻ ڌائيٍدهظ ٻارم کام ا چاريٍده ۽ کيً نفغً حي ىؽٍيٰ پڻ صريد تهف  
 

Many Algebra Things Addition Total Altogether 
ڙ شيين الجبرا ڪيترائي لڪُ  جي ڻ/گڏائي رکڻ  جهع ڪر  

 

Classroom Activity 
ىختهف تعداد حا پٿر رکٍدو  اٌھً ۾ ۿکڻٍدو /دٻاٻَ پياال اشتاد

۾ ىّحّد  ُاڻ اًٌِ َکاٌپِّء طاگردن کي چٌّدو تَ اچّ ت ن۽ ا  

۾ ىّحّد  پياني/دٻيپھريً  اشتاد .پٿرن حي ڳڻپ ڪريّن

م پٍج پٿر ھٌّدا ًِحٍ ۿپٿرن حي ڳڻپ ڪٍدو  نا   .۾ ڪ 

ڳڻپ  پياني/دٻي ۾ ىّحّد پٿرم حيٻئي  اشتاد پِّءکاٌ

م ٽي پٿر ھٌّدا حًٍِۿ ڪٍده  اشتادکاٌپِّء  نا   .۾ ڪ 

۾ ىّحّد  /دٻًطاگردن کي چٌّدو تَ اچّ تَ ھاڻي ٻٍھي پيانً

ُا . ا  دوائيٍحّڙ حّ تصّر واضد ڪر ٻارم کي ذريؽي شيّرا پٿر ڳڻيم شرگرىي ا   اشتاد۽ پِّء  پٿرن کي ىالئي ڳڻيّن

ده ۽ پِّء ةّرڊ تي حّڏ حي ٌظاٌيَء کام طاگردم کي ائيٍڪالس ۾ ىّحّد شيّرم طاگردم کام دُر اشتادشاڳي شرگرىي 

 Word Problems ذصاب يعٍيٰ درحي وارا اشتادن کان عالوه ا  ده. ائيٍذصاب ذم ڪر حّڏ حا نکت ۾هاكف ڪرائي 

 پڻ عٍّان ةاةت ڪتاب ۾ ڏٌم ھر شرگرىي ڪرائڻ حّ اشتادً شرگرىيً کان عالوه اٌِدو. ائيٍڪر ذم طاگردم کام پڻ

 پاةٍد ھٌّدو.
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Reading 
م کاٌپِّء ڪتاب حي صفري ۽ ا   ٻ ڌائيٍدهظ شام پڏُي ىّاد صريد تهف  هاري طريلي ىطاةق شتق ۾ ڎٌم “ 3+2 ”اشتاد

 .دهائيٍ۽ شيخِ ٻ ڌائيٍدهتي ڎٌم ُدايت/ُدايتّم ٻارم کي  پڏُي 
 

Writing 
 دو.ائيٍحّن شيّريّن ىظلّن ةّرڊۿ ڪاپيَء ۽ ڪتاب تي ذم ڪر Addition ڪتاب ۾ ڏٌم اشتاد

 

Assessment 
ٻارم کي دائري ۾ ةيِاريۿ زةاٌي حّڏ حا ذصاب ڎيٍده ۽ هاري هاري شام ُر ٻار ا م شام گڎ ذصاب حّ حّاب  اشتاد

 ىثاك: ۿڎيٍده

 ؟„ًُ ّنيپيٍصهم ڪيتريّم ىّىم هٽ ڪ  ڌايّ تَ ٻ   .„ًُ ّنييٍصهپم شايّ 7 ۽ ڳاڙھيّن 2ىّىم هٽ  .0

ڌايّ تَ رپيا ٻيا ڎٌا ٻ   2اڄ اذيد حي ةاةا  ٌَ ڪئي.ُا اذيد خرچ ڪاا   ۿخرچي ڎٌي رپيا 2اذيد کي ةاةا ڪانَِ  .2

 ؟ڪيترا رپيا خرچي ٿي هئي مڪ   اذيد هٽ

ڪخَِ ذصاب ڪالس ۾ اشتؽياك ڪٍدي ةّرڊ تي حّڏ حا  ٌاال اح مطاگرد خَِةدران ڪالس حي ڪ ًٌان فرضي اشتاد

ھي ا   .نڳم „ھًتاب ۾ ڪتاب ۾ ڏٌم عٍّان ةاةت حائزي حّن حيڪي ةَ ورڪ طيٽس ڪ .ذم ڪرائي ئي نکي ٻارم کام

 الزىي „ھً.ذم ڪرائڻ 

/  اشتاد :ٌّٽ ٽ   شاڳئي طريلي شان ڪرائي شگھي ٿّ. Subtractionڪ 
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Sub Topic: Subtraction(Pg#81 to 84) 
 

Brainstorming 
م ٻار „ًُ. گرهپ ۾ طاىم ڪ   8گرهپ ۾  :اشتاد ڪالس حي ڪخَِ ٻارم کي شڎي اًٌِ حّ ُڪ گرهپ ٺاُيٍده. ىثاك

اًٌِ کي گرهپ کام انڳ  ڪڍي ٻارم کي 3ٻارم ىام  8م ةؽد گرهپ ۾ ةيِاريم . ا  ٻ ڌائيٍدهٻارم حّ تؽداد شڀٍي ٻارم کي 

م ىام ڪيترا اشام ٻاُر ڇٍده تَ گرهپ ۾ پِريام ڪيترا ٻار ُئا ۽ ا  ڪري ةيِاريٍده. حًٍِ ةؽد ڪالس حي ٻارم کام پ  

ده.ائيٍڌڻ ةؽد اشتاد ٻارم کي ڪٽ حّ تصّر شيخِيا ۽ گرهپ ۾ ةاكي ڪيترا ٻار ةچيا. ٻارم حا حّاب ٻ  ڪڍي ةيِار  
 

ordsWNew  
اٌھً نفغً  دو.ائيٍپڏھپڏُڻ حي طريلي شام “ 3+2”اشتاد ىٿي ڄاڻايم ؼٍّام ۾ اشتؽياك ٿيم ٌّام نفظ ةّرڊ تي نکٍده۽

 .ٻ ڌائيٍدهظ ٻارم کام ا چاريٍده ۽ نفغً حي ىؽٍيٰ پڻ حّ صريد تهف  
 

Count Subtraction Altogether 
ٽ ڳڻيي ڻ ڪ  گڏائي رکڻ/جهع ڪر

 

Classroom Activity 
پٿريّم ڎيٍده. ڪالس ”ٌّ“م کي ۽ ڪالس حي ڪًٍِ ُڪ ٻار کي شڎي ا   ڪالس ۾ ىختهف پٿريّم کڻي ايٍدهاشتاد 

ُ  حي ٻارم کام پ   م ٻار کي چٌّده تَ ُّ کيس ىهيم ٻارم حي حّاب ةؽد اشتاد ا   ڪيتريّم پٿريّم „ًُ؟ ً ٻار هٽڇٍده تَ 

پٿريً ىام پٍج پٿريّم ڪالس حي ڪيًٍِ ٻئي ٻار کي ڎئي ۽ پِّء ڪالس کي ٻڌائي تَ هٽس ڪيتريّم پٿريّم ةچيّم 

ده. اُڏي ائيٍىظلّم ڪر„ًُ. اُڏي طريلي هاري هاري شام ڪالس حي ٻيً ٻارم کامۿ پٿريً حّ تؽداد ةدالئي اُڏيّم 

م ةؽد ا   اًٌِ کي ڪٽ حّ ؼيم شيخِائي شگِخي ٿّ. ۿشام ٻارم کي ڪرائي َءيًِ ةَ ٻي طكصو حي ىظق پٿريً يا ڪٍ

اشتاد ُڪ ڀريم پياني ۾ پيم پٿرم حي تؽداد ىام ُڪ خاني پيانيۿ حًٍِ ۾ ڪّ ةَ پٿر پيم ٌَ ُخيۿ اًٌِ کي ڪٽ 

صاب اشتاد ٻارم کي ڪٽ حي ٌظاٌي ۽ ڪٽ حا ذ شيخِاڻي ڎيٍده.کي ڪٽ ڪرڻ ةاةت  ”ڏيَءٻ  “ڪرڻ حي ذريؽي 

ًٍ دو. ھ  ائيٍپڻ ڪر word problems اٌھي کان عالوه اشتاد درحي وارا/زةاٌي ذصاب يعٍيٰ شيکاريٍده.ذم ڪرڻ 

 شرگرىيً کان عالوه اشتاد  عٍّان ةاةت ڪتاب ۾ ڏٌم ھر شرگرىي ڪرائڻ حّ پاةٍد ھٌّدو.
 

Reading 
صفري تي ىّحّد  م کاٌپِّء۽ ا   ٻ ڌائيٍدهظ شام پڏُي ىّاد صريد تهف  هاري طريلي ىطاةق شتق ۾ ڎٌم “ 3+2 ”اشتاد

م حي ٌگراٌي ٻارم کي ڪو ڪرڻ حي ُدايت ڪٍده ۽ ا   ده. „خر ۾ائيٍ۽ شيخِ ٻ ڌائيٍدهٻارم کي پڏُي  ّمُدايت

 ڪٍده.
 

Writing 
 دو.ائيٍڪاپيَء ۽ ڪتاب تي ذم ڪرحّن شيّريّن ىظلّن ةّرڊۿ  Subtraction اشتاد ڪتاب ۾ ڏٌم

 

Assessment 
حّ حّاب  مٍده ۽ ا  ڇده ۽ کاٌئس ڪٽ حّ زةاٌي ذصاب پ  ائيٍِرڪالس حي ٻارم کي هاري هاري شام ةّرڊ تي گ  اشتاد 

ً. ڇُّ ىّكؽّ ڎيٍده تَ ُّ ةَ ُڪٻئي کام اُڏي ئي كصو حا زةاٌي ذصاب پ  ةّرڊ تي نکٍده هيٍده. حًٍِ ةؽد ٻارم کي ةَ ا  

 تيام الزىي „ھً.ذم ڪرائڻ  ورڪ طيٽس شيّريّم حائزي حّن ڪتاب ۾ ڏٌم عٍّان ةاةت کام ٻارم
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Sub Topic: Revision(Pg#85 to 91) 
 

۽  ٻ ڌائيٍدهاشتاد ڪتاب حي ڄاڻايم صفرً تي ڎٌم هرحاُء حّم شيّريّم ىظلّم ٻارم کي هاري هاري شام پڏُي 

صهصم ٻارم حي رٍُيائي م شڄي ؼيم ۾ ىده. اشتاد ا  ائيٍذم ڪر ُي شڀ ىظلّم ٻارم کامده. حًٍِ ةؽد ا  ائيٍشيخِ

 .ڪٍده رٍُده
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Sample Worksheet # 1 

ي ني ۾ عدد جيڙ ڪي  .ھر ھڪ „
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Sample Worksheet # 2 
يڙ ڪيي  .ھر ھڪ گل ۾ عدد ج

. 
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Unit 3: Pakistani Money 
 

Sub Topic: Notes and Coins(Pg#92 to 96) 
 

Brainstorming 
 اشتادٻارم حي حّاةً کاٌپِّء  ؟تَ ىٍٍِخي ُٿ ۾ ڇا „ُي اٌدازه نڳرائيڪّ نڪائي ٻارم کام پٍٍِخي ُٿ ۾ ش   اشتاد

ڪا ۽ ڪّڏا ٌّٽ ڪالس حي ڪالس ۾ ڪخَِ ش   اشتاد؟ ڇٍده تَ ُي ڇا „ُي۽ پ   ڪّ ڎيکاريٍدهٻارم کي نڪايم ش  

ٻار اٌِي ٌّٽ حي  ۿچيڪّ اش  يا حًٍِ ٻار هٽ حيڪّ ٌّٽ  .يڳّنڻ الِء چئنڪائي رکي ۽ ٻارم کي ىختهف حڳًِ تي 

 حي ةاري ۾ پڏھٍداشيً.  Coins and Notesشرگرىيَء حي  „خر ۾ ٻارن کي چٌّدو تَ اڄ اشيً اشتاد .ڌائيةاري ۾ ٻ  
 

New Words 
اٌھً نفغً حّ  دو.ائيٍپڏھهاري طريلي شام “ 3+2”ىٿي ڄاڻايم ؼٍّام ۾ اشتؽياك ٿيم ٌّام نفظ ةّرڊ تي نکٍده۽ اشتاد

 .ٻ ڌائيٍدهظ ٻارم کام ا چاريٍده ۽ کيً نفغً حي ىؽٍيٰ پڻ صريد تهف  
 

money Notes Coins   metal paper need Buy Made Rupee 
ڻ ضرورت ڪاغذ ڌاتو ِسڪا ڪاغذ وارا پئسا  پئسا ڪر ل خريد  يرُ  ٺىي پي  

 

ctivitiesAClassroom  
 

ڪام گرهپ د   ُڪ حًٍِ ۾ ۿگرهپ ٺاُيٍده 2ٻارم حا  اشتاد

ده تَ ٻيّ گرهپ گراُڪً حّ ڪردار ادا ڪٍده. ئيٍُال

 ۿڪام کّنيٍدهڪالس رهل ۾ ُڪ ٌٍڍه د   پِريّم گرهپ

تي  حً ۿم ٌُّداٽ ۽ کير حا خاني دٻا رکييحًٍِ ۾ ة صڪ

 لهي ٌّٽ ڎيٍدهٻارم کي ٌ اشتاد كييتً حا ٽـيگ نڳم ٌُّدا.

ُا حڎًُ ا   .تام خريداري ڪرڻ الِء چٌّدهڪام ۽ کيً د  

„خر ۾ ُر ٻار پٍٍِخي  شرگرىي ىڪيم ٿي هيٍدي تَ پِّء

م تَ ا   ٻ ڌائيٍدهکي  ٻارم ٻيً ي ةاةتخريداري ۽ هڪر م ڪ 

ً اٌِ .پئصا ڪيايا خرچ ڪيا ۽ ڪيترا پئصا ڪيترا

 پاةٍد ھٌّدو. پڻ عٍّان ةاةت ڪتاب ۾ ڏٌم ھر شرگرىي ڪرائڻ حّ اشتادشرگرىيً کان عالوه 
 

Reading 
م کاٌپِّء ڪتاب حي صفري تي ۽ ا   ٻ ڌائيٍدهظ شام پڏُي ىّاد صريد تهف  هاري طريلي ىطاةق شتق ۾ ڎٌم “3+2 ”اشتاد

 .دهائيٍ۽ شيخِ ٻ ڌائيٍدهڎٌم ُدايت/ُدايتّم ٻارم کي  پڏُي 
 

Writing 
 دو.ائيٍىظلّن ةّرڊۿ ڪاپيَء ۽ ڪتاب تي ذم ڪر حّن Pakistani Money ڪتاب ۾ ڏٌم اشتاد .1

 نکڻ حي ُدايت ڪٍده. ا ًٌِ حي كييت ئي کاٌئًڪا ٻارم کي ڎٌلهي پئصا ۽ ش   اشتاد .2
 

Assessment 
ڪتاب ۾ ڏٌم ٍده. ڇةاري ۾ پ   کان اٌھً حي كييتً حي مطاگرد ۿاٌھً تي كييتّن نکي ۿىختهف تصّيرون ٺاھي اشتاد

 الزىي „ھً. ائڻھي ذم ڪرا   .ةَ ورڪ طيٽس ڪتاب ۾ نڳم „ھًعٍّان ةاةت حائزي حّن حيڪي 
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Unit 4: Measurement 

Sub Topic: Length (Pg#97 to 98) 
 

Brainstorming 
 ؟ىً ۾ ڪيتري ٿيٍديكدڊيگَِ حي  ئي ڇيڏيٻشّاك ڪٍده تَ اشام حي ڪالس حي ُڪ ڇيڏي کام  انم کٻار اشتاد

 ده تَائيٍُّ پڻ شيخِٻارم کي ا   اشتاد .دهائيًٍ ۾ ڪرحي ىاپ كدى ڪالس انک نٻار اشتادکاٌپِّء  ىهڻ حّاةً ٻارم حي

شرگرىيَء حي  „خر ۾ ٻارن کي چٌّدو تَ اڄ اشيً  اشتاد ىاپي شگِّم ٿا.ڊيگھَ هف طريلً شام تىخ ڪيئً اشيً

Length .ًحي ةاري ۾ پڏھٍداشي 
 

ordsWNew  
اٌھً نفغً  دو.ائيٍپڏھپڏُڻ حي طريلي شام “ 3+2”۽ ىٿي ڄاڻايم ؼٍّام ۾ اشتؽياك ٿيم ٌّام نفظ ةّرڊ تي نکٍده اشتاد

 .ٻ ڌائيٍدهظ ٻارم کام ا چاريٍده ۽ نفغً حي ىؽٍيٰ پڻ حّ صريد تهف  
 

String Footstep Time Finding Put Takes Length Measurement 
 ناپ ڊيگھه کڻي ٿي رکڻ ڳيلىڻ وقت قدم ڏوري

 

ctivitiesAClassroom  
روپ کي پھريً گ .ڏيٍدو ڪرڻ الِء ٽٍھي گروپً کي انڳ انڳ ڪو ٍدو ۽يٺاھ ۾ىّحّد ٻارن حا ٽي گروپ ڪالس اشتاد

 حڎًُ تَ ۿچٌّده ىاپڻ الِء ڪالس حّ درً ذريعي يۿ ٻئي گروپ کي پيٍصهُدايت ڪٍده حيٺً ذريعي ىيز ىاپڻ ٌگرا

شڀٍي  اشتاد ذريعي ىاپڻ الِء چٌّدو. گروپً ۾ ڪو ڪرڻ کاٌپِّء اشڪيم اٌچ ٽيپٽئيً گروپ کي پٍھٍخّ كد ھڪ 

 گروپً کي ھدايت ڪٍدو ھّ پٍھٍخّ ڪيم ڪو شڀٍي شاٿيً اڳيان پيض ڪً. 
 

Reading 
م کاٌپِّء ڪتاب حي صفري ۽ ا   ٻ ڌائيٍدهظ شام پڏُي ىّاد صريد تهف  هاري طريلي ىطاةق شتق ۾ ڎٌم “ 3+2 ”اشتاد

 .دهائيٍ۽ شيخِ ٻ ڌائيٍدهتي ڎٌم ُدايت/ُدايتّم ٻارم کي  پڏُي 
 

Writing 
 دو.ائيٍةّرڊۿ ڪاپيَء ۽ ڪتاب تي ذم ڪر حّن شيّريّن ىظلّن Measurement-Length ڪتاب ۾ ڏٌم اشتاد

 

Assessment 
حّن حيڪي ةَ ورڪ طيٽس  ةاةت حائزيڪتاب ۾ ڏٌم عٍّان  ٻارم حي ڪيم ڪو حّ حائزه ڪتاب تي هٺٍده. اشتاد

 الزىي „ھً. ھي ذم ڪرائڻا   .„ھً نڳم
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Sub Topic :Capacity (Pg # 99 to 100) 

 

Brainstorming 
اڳيان ھڪ حڳ ۽ ھڪ گالس رکٍدو ۽ شّال ڪٍدو تَ حيڪڎھً اشان  طاگردن اشتاد

ٻٍھي ٿاٌّن ۾ پاڻي وحھڻ چاھيّن تَ ڪھڏي ٿاٌّ ۾ وڌيڪ پاڻي پٌّدو؟ ٻارن حي حّاةً 

ڪاڻ تَ ي ڀيٽ ۾ حڳ ۾ وڌيڪ پاڻي پٌّدو ڇاواضد ڪٍدو تَ گالس ح اشتادکاٌپِّء 

ڳ  حي گ   „خر ۾ ٻارن کي چٌّدو تَ  شرگرىيَء حي اشتادي. ٍخائض وڌيڪ „ھگالس کان ح 

 حي ةاري ۾ پڏھٍداشيً. Capacityاڄ اشيً 
 

ordsWNew  
اٌھً نفغً  دو.ائيٍپڏھپڏُڻ حي طريلي شام “ 3+7”ىٿي ڄاڻايم ؼٍّام ۾ اشتؽياك ٿيم ٌّام نفظ ةّرڊ تي نکٍده۽ اشتاد

 .ٻ ڌائيٍدهظ ٻارم کام ا چاريٍده ۽ نفغً حي ىؽٍيٰ پڻ حّ صريد تهف  
 

Capacity Same Pour Fills Empty Full Alot  
ي ڀريم خاني ڀرڻ پاڻياٺ وجھڻ ساڳيو گنجائش  جىجى

 

ctivitiesAClassroom  
حيئً  ۿحً حي شاڳئي گٍخائض ھخي ۿ. ھڪ گروپ کي اھڏيّن طيّن ڏيٍدودوائيٍٻارن کي ٻً گروپً ۾ ورھ اشتاد

گالس ۽ ڪّپۿ ٻئي گروپ کي گالس ۽ حڳ ڏيٍدو ۽کيً ھدايت ڪٍدو تَ ٻٍھي ٿاٌّن ۾ پاڻي وحھي ٿاٌّن حي 

عٍّان  اشتادً شرگرىيً کان عالوه اٌِڪو شڀٍي شاٿيً اڳيان پيض ڪريّ. ٍخائض ىعهّم ڪريّ ۽ پٍھٍخّ ڪيم گ  

 پاةٍد ھٌّدو. پڻ ةاةت ڪتاب ۾ ڏٌم ھر شرگرىي ڪرائڻ حّ
 

Reading 
م کاٌپِّء ڪتاب حي صفري ۽ ا   ٻ ڌائيٍدهظ شام پڏُي ىّاد صريد تهف  هاري طريلي ىطاةق شتق ۾ ڎٌم “ 3+2 ”اشتاد

 .دهائيٍ۽ شيخِ ٻ ڌائيٍدهتي ڎٌم ُدايت/ُدايتّم ٻارم کي  پڏُي 
 

Writing 
 دو.ائيٍةّرڊۿ ڪاپيَء ۽ ڪتاب تي ذم ڪر حّن شيّريّن ىظلّن Capacity ڪتاب ۾ ڏٌم اشتاد

 

Assessment 
ائزي حّن ڪتاب ۾ ڏٌم عٍّان ةاةت ح .پاڻ هٺٍده اشتاداًٌِ حّ حائزه  ۿڪتاب ۾ ڎٌم شرگرىيّم ىڪيم ڪرائي

 الزىي „ھً. ھي ذم ڪرائڻا   .حيڪي ةَ ورڪ طيٽس نڳم „ھً
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Unit 5: Time 
 

Sub Topic : Hours (Pg # 101 to 105) 
 

Brainstorming 
رشيس ڪھڏي ٽائيو تي  ي ٽائيو تي ايٍدا „ھيّ؟ تّھان کيڏطاگردن کان شّال ڪٍدو تَ تّھان اشڪّل ڪھ اشتاد

ڇٍدو تَ اشان کي ٽائيو حي ختر طاگردن کان پ   اشتادىّڪم ڪھڏي ٽائيو تي ٿيٍدي „ھي؟ اٌھي کاٌپِّء  ٿيٍدي „ھي؟

 .حي ةاري ۾ پڏھٍداشيً ”ڪالڪً“ شرگرىيَء حي  „خر ۾ ٻارن کي چٌّدو تَ اڄ اشيً اشتادڪٿان پٌّدي „ھي؟ 

م کي غّر شام ڎشّ تَ م شام گڎ اشتاد ُڪ پراڻّ ڪئهيٍڊر ڪالس ۾ کڻي ايٍده ۽ طاگردم کي ُٿً ۾ ڎئي چٌّده تَ ا  ا  

ً کي ڇا چٌّدا ُ  “ ده تَ:ڇٍم ڪئهٍڊرکي ُٿ ۾ حِهي کاٌئً پ  م ۾ ڇا ڇا „ُي. طاگردم حي ڎشڻ کاٌپِّء اشتاد ا  ا  

ُ  “ۿ ”„ًُ؟ ُ  ” “ً ۾ ڇا ڇا ٌغر „يّ؟اهُام کي  اٌدازي ىّحب حي  طاگردم هغيرن هغيرن. ”ً ۾ ڎيًٍِ حا ٌاال نکيم „ًُ؟ڇا 

ٌغر رکٍدي ڎٌم ً کي اشام ڪئهيٍڊر چٌّدا „ُيّمۿ ڪئهيٍڊر ُ  “ دي چٌّده تَ:ائيٍاشتاد کيً شيخِ ۿحّاةً کي ىد 

م کاٌپِّء اشتاد طاگردم کي ا   ”ٍدم ۽ ىختهف ڎيًٍِ هغيرن حي ختر پٌّدي „ُي.ڎيًٍِۿ ى  ذريؽي اشام کي ىِيًٍۿ 

 ده.ائيٍڎيٍده ۽ کاٌئً ىِيًٍ حا ٌاالۿ ُفتي حي ڎيًٍِ حا ٌاال ۽ ىِيًٍ حي تاريخً هغيرن حي ىظق ڪرڪئهيٍڊر 
 

ordsWNew  
 

اٌھً  دو.ائيٍپڏھپڏُڻ حي طريلي شام  “3+2” ۽ ىٿي ڄاڻايم ؼٍّام ۾ اشتؽياك ٿيم ٌّام نفظ ةّرڊ تي نکٍده اشتاد

 .ٻ ڌائيٍدهظ ٻارم کام ا چاريٍده ۽ نفغً حي ىؽٍيٰ پڻ نفغً حّ صريد تهف  
 

Home days week arrange lunch Breakfast O’clock Clock Hours Time 
 وكت ڪالڪ گھڙيال ةجي نيرن مانجھاندو ترتيب ھفتو ڏينھن گھر

 

ctivitiesAClassroom  
نهبر   :1سرگرني 

َ ڪاٌٽا ُڪ ڪالڪ ٻم تي ا   ۿڪاغذ شام گِڏياك ٺاُي ڪّ گِڏياك ُٿ ڪٍده يا اشتاد

ڪاٌٽً حي هضاذت  ىّحّد ٻارم کي گِڏياك ۾  اشتادپِّء  ٺاُيٍدهو هاره ۽ ُڪ ىٍٽ هار

 ۿُڪ ُڪ ٻار کي شڎي اشتادحٍھً کاٌپِّء  هاضػ ڪٍده. حّ تصّر” ًڪالڪ“ ۿڪٍدي

 ده.ائيٍىختهف هكت ٺِرگھڏيال ۾ کام  ما  
 

نهبر   : 2سرگرني 

راڻي ڪاغذ وغيره کي اشتعيال ڪٍدي گھڏيال ھدايت ڪٍدو تَ پاٺي يا ڪٍھً پ   کيً حّڏم ۾ هيِاري يٻارم ک اشتاد

يا  رات هاري ىاٌي ۿد هاري ىاٌيٍىٍخِ حيئً ٌاطتّۿ .حّوكت ظاھرڪريّرهزىرن حي ڪيً  اٌھي حي ىدد شان ۿٺاھي

 .وكت وغيرهحّ ڻ ڃاچڻ ۽ هاشڪّل 
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نهبر   :3سرگرني 

م کام ه. ا  دائيٍىِيٍا شيخِ ٻارم کي ڎيًٍِ ۽  حي ىدد شانم ا   ۿت تي نڳائيڀ  هيٍڊر ئپٍٍِخي ڪالس ۾ ُڪ ڪ اشتاد

 وضاذت ڪٍدو. پڻ ةاةتڎيًٍِ  ىّڪم هارم ۽ً ڪياشڪّل حي ؼالهن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

نهبر   :3سرگرني 

۽ ُفتي حي  ٺاُيًم کي پٍٍِخيً ڪاپيً ۾ طاگردم کي ُدايت ڪٍده تَ ُّ ا  اشتاد ُيٺ ڎٌم ڪانو ةّرڊ تي نکٍده ۽ 

 ڎيًٍِ حا ٌاال ترتيب ۾ نکً:

 Tuesday 

 Friday 

 Monday 

 Sunday 

 Thursday 

 Saturday 

 Wednesday 
 

Reading 
م کاٌپِّء ڪتاب حي صفري تي ۽ ا   ٻ ڌائيٍدهظ شام پڏُي ىّاد صريد تهف  هاري طريلي ىطاةق شتق ۾ ڎٌم “ 3+2 ”اشتاد

 .دهائيٍ۽ شيخِ ٻ ڌائيٍدهڎٌم ُدايت/ُدايتّم ٻارم کي  پڏُي 
 

Writing 
حّن شيّريّن ىظلّن ةّرڊۿ ڪاپيَء ۽ ڪتاب تي ذم  Hours and Days of  the Week ڪتاب ۾ ڏٌم اشتاد

 دو.ائيٍڪر
 

Assessment 
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نهبر   :1سرگرني 

 هيم ڏيٍھً ۽ ىّڪم وارن ڏيٍھً ةاةت پريزٌٽيظً ڏيٍدا.اشڪّل حي ک  هيٍڊر حي ىدد شان پٍھٍخي ئىاھّار ڪ طاگرد

نهبر   : 2سرگرني 

ي صريد ترتيب شام رکً. اشتاد  ڎيًٍِ ۽ ىِيًٍ حا ٌاال ةي ترتيب رکي ٻارم کي ُدايت ڪٍده تَ اُ 
 

Sub Topic : Shapes (Pg # 106 to 107) 
 

Brainstorming 
ً طڪم حّن ٻيّن چّرس طڪم حّن ڪخھَ طيّن ڏيکاريٍدو ۽ کيً چٌّدو تَ تّھان حي گھر ۾ ھ   طاگردن کي اشتاد

اٌھي  .تَ اھڏي كصو حّن حيڪي ةَ طيّن حً حا چارئي پاشا ةراةر ھخً ٻ ڌائيٍدوکيً  اشتادڪھڏيّن طيّن „ھً؟ 

ةؽد اشتاد طاگردم کي ڪا گّك طيِء کڻي ڎيکاري  نچئتّ „ھي. ا   Square Shapeطڪم کي چّرس طڪم يعٍي 

م ةؽد . ا  ”م کي گّك چئتّ „ُيا   ۿڪم گّك ُخيم حي ط  حًٍِ طيِء کي ڪّ ةَ ڪٍاره ٌَ ُخي ۽ ا  “ده تَ ائيٍشيخِ

يِء حي طڪم کي اشام ڇا ٻڌايّ تَ ًُ ط“ڇٍده تَ: اشتاد ُڪ ڪتاب ُٿ ۾ کڻي طاگردم کي ڎيکاريٍده ۽ کاٌئً پ  

ٌغر رکٍدي اشتاد کيً شيخِطاگ ”چٌّداشيً؟ حًٍِ طيِء حا ٻئي ىخانف پاشا “تَ  هدائيٍردم حي حّاةً کي ىد 

ٍڊي طيِء ُٿ ۾ کڻي طاگردم کي ڪ  اشتاد ڪا ٽ   ئي طرح ۽ اُڏي ”م کي ىصتطيم چئتّ „ُيا   ۿُڪخيترا ُخً

ُ  “ده تَ: ائيٍشيخِ  .”ٍڊه چئتّ „ُيڪ  م کي ٽ  ا   .خًحًٍِ طيِء حا ٽئي ىخانف پاشا ُڪخيترا 
 

New Words 
اٌھً نفغً حّ  دو.ائيٍپڏھهاري طريلي شام “ 3+2”۽ ىٿي ڄاڻايم ؼٍّام ۾ اشتؽياك ٿيم ٌّام نفظ ةّرڊ تي نکٍده اشتاد

 .ٻ ڌائيٍدهظ ٻارم کام ا چاريٍده ۽ کيً نفغً حي ىؽٍيٰ پڻ صريد تهف  
 

Square Circle Triangle Rectangle Shape Inside Outside 
نڊوڪُٽ   گول/دائرو چورس هران اندران شڪل مستطيل   ٻا

 

ctivitiesAroom Class 
نهبر   : 1سرگرني 

م کاٌپِّء ا  ۿ Square, Rectangle, Circle & Trianglۿ :ٺاھيٍدو گروپً حا ٌاال ھٌّدا چار گروپ دن حاطاگر اشتاد

چّرس طڪم واريّن تصّيرون  ڪالس ۾ ىّحّد Squareگروپ  حيئً: ۿّم ڎيٍدهھر گروپ کي انڳ انڳ ھدايت اشتاد

ڪٍڊي ڪالس ۾ ىّحّد ٽ Triangleگروپ  ۿد گّل طڪم واريّن تصّيرون ٺاھيڪالس ۾ ىّحّ Circleۿ گروپ ٺاھي

۽ „خر ۾ شڀ  ڪالس ۾ ىّحّد ىصتطيم طڪهيّم ٺاُي Rectangle گرهپ چّٿّمۿ ُيطڪم واريّن تصّيرون ٺا

 پيض ڪٍدا. ڪالس „ڎه پٍھٍخّ پٍھٍخّ ڪيم ڪو

 هاريّم شرگرىيّم   (In-Out)تي 018صفري ٌيتر عٍّان ةاةت ڪتاب ۾ اشتادً شرگرىيً کان عالوه اٌٌِّٽ: 

ه تَ ڪخَِ ٌٍڍيّم طيّم کڻي ڪًٍِ دٻي ۾ اٌدر رکٍده ۽ ٻارم کام شّاك ڪٍد اشتادم الِء ا   ڪرائڻ حّ پاةٍد ھٌّدو.

حي اٌدر ۽ ٻاُر رکي ٻارم حّ  هغيرندٻي ىختهف طيّم ڪًٍِ  اشتاداُڏي طريلي شام  ؟ُا طيِء ڪٿي „ُيُاڻي ا  

 تصّر هاضػ ڪٍده.
 

Reading 
م کاٌپِّء ڪتاب حي صفري ۽ ا   ٻ ڌائيٍدهظ شام پڏُي ىّاد صريد تهف  هاري طريلي ىطاةق شتق ۾ ڎٌم “ 3+2 ”اشتاد

 .دهائيٍ۽ شيخِ ٻ ڌائيٍدهتي ڎٌم ُدايت/ُدايتّم ٻارم کي  پڏُي 
 

Writing 
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 دو.ائيٍحّن شيّريّن ىظلّن ةّرڊۿ ڪاپيَء ۽ ڪتاب تي ذم ڪر GeometryShapes ڪتاب ۾ ڏٌم اشتاد
 

Assessment 
نهبر   : 1سرگرني 

ىّحّد ۾ طڪهيً اًٌِ  ٻارم کام ّم ٺاُييطڪهحّم  Square, Rectangle, Circle & Triangleۿ تي ةّرڊ اشتاد

ائزي حّن ڪتاب ۾ ڏٌم عٍّان ةاةت ح و.الِء چٌّدّم ٺاُڻ يطڪه يکاريمش   ةّرڊ تي ٻارم کي اشتاد ڇٍده.پ   ةاةت فرق

 ھي ذم ڪرائڻ تيام الزىي „ھً.ا   .نڳم „ھً حيڪي ةَ ورڪ طيٽس

نهبر   :2سرگرني 

م طڪم حي ٌاني نکڻ حي ُدايت ڪٍدهۿ ده ۽ ُر ڪارڊ تي ا  ائيٍىختهف طڪهيً حا ڪارڊ ٻارم ۾ هرُ اشتاد

 ڪري. ۿ ا ًٌِ غهطيً کي د رشتاًٌِ حي ُيت افزائي ڪٍدي اشتادحيڪڎًُ ٻار غهطي ڪً تَ 

 



 

 
 




