روزمرہ کی زندگی میں نوعمر بچوں کو
کہانیاں سنانا
والدین کے لیے تجاویز

نوعمر بچوں کو کہانیاں سنانا گفتگو ،مطالعہ اور تحریر کو فروغ دینے کا ایک اہم تعمیری بالک ہے۔ ہمیں
معلوم ہے کہ یہ ضروری ہے کہ بچے کتابیں پڑھنے کا اشتراک کرتے اور سیکھتے ہوئے بڑے ہوں لیکن
بچوں کو کتابوں کے بغیر کہانیاں سننے کا مزہ لینے کا بھی تجربہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ کام ایسا
ہے جسے والدین اور نگراں حضرات جہاں بھی اور جب بھی ان کے پاس چند منٹ کا وقت ہو کر سکتے ہیں!
کہانی سنانے کی کچھ تجاویز یہ ہیں…
چھوٹے بچے اور نوعمر بچے روزانہ ،کہیں بھی کہانیاں پسند کرتے ہیں!
• کہانیوں کا اشتراک کرنے سے حاصل ہونے والی تفریح اور قربت شیئر کرنے الئق مزہ ہے
• بچوں کو ایک ساتھ بغل گیری اور آپ کی بولی کی آواز سے مزہ آتا ہے
• کبھی بھی  -غسل خانے میں ،باغیچے میں ،کار میں ،بس پر ،کھانے کے وقت یا سونے کے وقت  -کہانیاں سنائیں
• بچوں کو فیملی میں پیش آنے والی چیزوں کے بارے میں کہانیوں سے مزہ آتا ہے
• اپنی کہانیوں کو مزید ذاتی بنانے کے لیے فیملی کے افراد ،پالتو جانوروں ،اپنی گلی کا نام شامل کرنے کی کوشش کریں
• ان تمام زبانوں میں کہانیاں سنائیں جو آپ کی فیملی گھر پر استعمال کرتی ہے – آپ کے بچے کی نشوونما میں تمام زبانیں اہم
ہیں
• بچے بار بار کہانیاں سننا پسند کرتے ہیں :من پسند کہانیاں  -لگا تار  -سننے سے خود سے کہانیاں سنانے کا ان کا اعتماد
بڑھتا ہے اور ان کے بڑے ہونے پر بہتر قارئین بننے میں انہیں مدد ملتی ہے

ہر کوئی کہانیاں سنا سکتا ہے
• کھلنڈرا بنیں! اس میں کوئی ‹صحیح یا غلط› نہیں ہے – بس اپنی کہانی بنائیں اور روایتی لوک کہانیوں کا اپنا ورژن سنائیں
•• کہانی میں شامل کرداروں کے لیے مختلف بولیاں آزمائیں
• اپنے بچے سے پوچھیں کہ وہ کہانی میں کس کے شامل ہونے کے خواہاں ہیں ،یا کیا معاملہ پیش آئے گا ،اس سے بچوں کو
قصہ گوئی کا حصہ بننے اور انہیں شامل حال رکھنے میں مدد ملتی ہے
• فقرے اور آوازیں دہرائیں – اس سے بچوں کو زبان کے ساتھ کھیلتے ہوئے آوازیں ،الفاظ اور فقروں کو دہرانے کا لطف اٹھانے
میں مدد ملتی ہے
• بچے جب اسے سنانے میں شامل ہوں تو انہیں خود اپنی آوازیں اور الفاظ بنانے کی ترغیب دیں



• کسی من پسند کھلونے ،فیملی ایونٹ ،خریداری کے لیے جانے ،یا پالتو جانور کے بارے میں کہانی بنانے کی کوشش کریں

بچے جتنی زیادہ کہانیاں سنتے ہیں  -اتنا ہی زیادہ سیکھتے ہیں
• جب آپ بچوں کو کہانیاں سناتے ہیں تو آپ انہیں کہانیاں کارگر ہونے کا طریقہ سیکھنے میں مدد کر رہے ہوتے ہیں
• کہانی سنانے سے بچوں کو یہ سمجھنے میں مدد ملتی ہے کہ کہانی کا ایک آغاز اور ایک اختتام ہوتا ہے
• چونکہ بچے کہانی کے حصوں کو سیکھتے اور خود سے دہراتے ہیں ،لہذا وہ قصہ گو بھی بن رہے ہوتے ہیں
• بچے اس بارے میں بات کر سکتے ہیں کہ کہانی میں آگے کیا ہوتا ہے ،اس سے ان کی زبان فروغ پاتی ہے
• سادہ سی انگلی کے پتلے یا اشیاء بچوں کے لیے کہانی کی کردار نگاری میں مفید ہو سکتی ہیں

والدین…
• جب بھی اور جہاں بھی ان کے پاس وقت ہو کہانیاں سنانے کے مواقع تخلیق کر سکتے ہیں
• ان کے بچے جو کچھ جانتے ہیں اور کر سکتے ہیں اور وہ کہانی سننے اور کہنے میں شامل ہوں تو اس کے تئیں قدر شناسی کا مظاہرہ
کریں
• کہانی سنانے کے آس پاس اپنے بچوں کے ساتھ برجستہ اور منصوبہ بند آپسی بات چیت شیئر کریں
• کہانی سنانے والے افراد کے اچھے ماڈلز بنیں – کہانیاں بناتے ہوئے ،بہت ساری ثقافتوں کی روایتی لوک کہانیاں سناتے ہوئے ،کرداروں
کی آوازوں کو استعمال کرتے ہوئے ،الفاظ اور آوازوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے – تاکہ کہانی سنانا تفریح بن جائے

ہر کسی کو اچھی کہانی پسند آتی ہے
کچھ والدین کا کہنا ہے کہ وہ کتاب کے بغیر کہانیاں سنانے میں اعتماد محسوس نہیں کرتے لیکن اگر
آپ سنانا شروع کرتے ہیں تو آپ اپنے بچے کے ساتھ اس کا اشتراک کرنا مسرت بخش پائیں گے،
جس پر بالکل بھی کوئی الگت نہیں آتی ہے۔ کہانیاں بچوں کی ابتدائی آموزش کا واقعی اہم حصہ ہیں،
لیکن سب سے اہم بات ،قصہ گوئی کا اشتراک کرنا آرام کرتے ہوئے اور ایک ساتھ تفریح کرتے ہوئے
وقت گزارنے کا ایک پیارا سا طریقہ بھی ہو سکتا ہے!

مزید معلومات کے لیے:
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