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མིག་འཕྲུལ་གྱི་དོོ་ཕདོ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས།མིག་འཕྲུལ་གྱི་དོོ་ཕདོ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས།

How to play with the Magic Bag



( 2 )

མིག་འཕྲུལ་གྱི་དོོ་ཕདོ་ཟེར་བའི་ཐབས་ཤེས་འདི་ གཙོོ་བོ་ར་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ཀོ་ཝིཊ་ ༡༩ འི་ནདོ་

ཡམས་ཀྱི་གནས་སྟངས་འདི་ནང་ ཨ་ ལུ་ཚུའི་མི་ཚེ་དོོན་མེདོ་སྦེ་མ་ལུས་པར་ རྩེདོ་རིགས་ཀྱི་ཐོག་

ལས་ལྷབ་སྦྱང་འབདོ་དེ་ མི་ཚེ་ནང་གོ་ཆོདོ་པའི་རིག་རྩལ་ཚུ་ གོང་འཕེལ་ གཏང་ནི་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་

འབདོ་ཚུགས་པའི་དོམིགས་གཏདོ་བསྐྱེདོ་དེ་ ནདོ་ཡམས་ཀྱི་དུས་ཚོོདོ་ཁར་ ཨ་ལུའི་གཅེས་སྐྱོང་དོང་

གོང་འཕེལ་ གྱི་གདོོང་ལན་ཐབས་ལམ་ཅིག་སྦེ་བཟོོ་བཟོོཝ་ཨིན།

This concept of Magic Bag was developed specifically as an ECCD response 
to COVID-19 in the country to support the children most in need and 
ensure that they continue to have access to learning through play, helping 
to develop life-long skills.

ལས་འགུལ་འདིའི་ཐོག་ལས་ ཨ་ལུའི་ཕམ་དོང་བདོག་འཛིན་འཐབ་མི་ཚུ་གིས་ནམ་ར་འབདོ་རུང་ 

རང་གི་ཁྱིམ་ནང་ལུ་ དོགའ་སྤྲོོ་དོང་ བཅས་པའི་སྐྱོང་བཞག་ དོང་ ཨ་ལུའི་དོང་འདོོདོ་དོང་བསྟུན་

པའི་ལས་སྣ་ཚུ་གི་་ཐོག་ལས་ ལྕོགས་གྲུབ་དོང་འཁྲིལ་ཏེ་མནོ་རིག་ཡར་ རྒྱས་གཏང་ཚུགས་པའི་

ལྷབ་སྦྱང་གི་གནས་སྟངས་དོགའ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་བཟོོ་གནང་བའི་རེ་བ་བསྐྱེདོཔ་ཨིན། རྩེདོ་ཆས་འདི་ཚུ་

གིས་ ཕམ་དོང་ བུ་གཞི་གི་བར་ནང་ སྤྲོོ་ཉམས་དོང་བཅས་པའི་དུས་ཚོོདོ་རྒྱ་ཆེ་དྲགས་སྦེ་བཟོོ་སྟེ་ 

ཕམ་གྱིས་ཨ་ལུ་གཅེས་སྐྱོང་འཐབ་ནིའི་ གནས་སྐབས་ ཐོབ་པའི་ཁར་ ཨ་ལུ་ཚུ་ལུ་ཡང་ སེམས་

བག་ཆགས་པའི་གནས་སྟངས་བཟོོ་ཚུགས། རྩེདོ་ཆས་འདི་ཚུ་བརྟེན་ཏེ་ དོཔེར་ན་ བུམོ་གིས་ 

མདོའ་གཞུ་དོཀྲོགས་ནི་མེདོཔ་དོང་ བུཚོ་གིས་གདོོབ་ཅུ་བཙུགས་ནི་མེདོཔ་ལ་སོགས་པའི་རྣམ་རྟོོག་

ཚུ་ལུ་མ་བལྟ་བར་ ཨ་ལུ་ཚུ་ཁོང་རའི་ དོག་སྣང་དོང་བསྟུན་ཏེ་ རྩེདོམོ་ག་དེ་རྩེ་རུང་བཏུབ་ཨིན།
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The project expects to encourage caregivers to create a playful learning 
environment at home and integrate playful parenting and socio-emotional 
learning into everyday activities, promoting all developmental domains. 
The play materials will stimulate joyful interactions that enhance parental 
self-confidence, the bond between caregivers and children, and the child’s 
sense of security. They will also address gender stereotypes that restrict 
young girls’ and boys’ ability to play with materials of their choice.

དོོ་ཕདོ་རེ་རེའི་ནང་ལུ་ ཤོོག་བྱང་དོཀརཔོ་དོང་གནགཔོ་ཆ་ཚོང་རེ། གོ་ལ་གིས་བཟོོ་ཡོདོ་པའི་ ༡. 

སེམས་ཅན་གྱི་རྩེདོམོ་ཅིག། ༢. སྤ་དུམ་ ཆ་ཚོང་ཅིག། ༣. ཤིང་འབྲས་དོང་ཚོོདོ་བསྲེ་གི་ཀི་དེབ་

ཅིག། ༤. ཨ་ལོང་གི་རྩེདོམོ་ཅིག་ཡོདོ། རྩེདོ་མོའི་ཅ་ཆས་འདི་ཚུ་ རྒྱལ་སྤྱི་རྩེདོ་ཆས་ ཀྱི་ལས་

ཚོོགས་ ལེ་གོ་(LEGO) གཞི་ཚོོགས་ཀྱི་མ་དོངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོག་ལས་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ཡོདོ་

པའི་ འཛམ་གླིང་བྱིས་པའི་མ་ དོངུལ་ Save the Children Bhutan Country Office 

གིས་ ཨམ་སྲུའི་ཆ་བཞག་དོང་ལྕོགས་གྲུབ་ཡར་བསྐྱེདོ་ལས་སྡེ། RENEW བརྒྱུདོ་དེ་ ཨམ་སྲུ་སྡེ་

ཚོན་ཅིག་གྲོས་སྟོན་པ་སྦེ་འཚོོལ་ཏེ་བཟོོ་བཟོོཝ་ཨིན།

Each bag includes a set of black and white cards, a fabric animal doll, a set 
of fabric blocks, a fabric book of fruits and vegetables and a set of fabric 
stacking rings. These play materials are developed by Save the Children 
Bhutan Country office with funding support from LEGO Foundation. Save 
the Children engaged a group of women through RENEW who was hired 
by Save the children as the consultancy firm. 
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པར་དོང་བཅས་པའི་ལམ་སྟོན་འདི་གིས་ ཨ་ལུའི་ཕམ་དོང་བདོག་འཛིན་འཐབ་མི་ཚུ་ལུ་ མིག་

འཕྲུལ་གྱི་དོོ་ ཕདོ་འདིའི་དོོན་ཚོན་ཚུ་ ཚུལ་བཞིན་དུ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ ཨ་ལུ་ཚུ་ཡེངས་མ་

བཅུག་པར་བཞག་ནི་དོང་ སྤྲོོ་ཉམས་དོང་བྱམས་སྐྱོང་ཆེ་བའི་ ཕ་མའི་སྐྱོང་བཞག་འཐབ་ནི། དེ་ལས་

ཨ་ལུ་དོང་བདོག་འཛིན་འཐབ་མི་གཉིས་ཆ་ར་དོབངཔོ་མ་ངལ་བར་ སེམས་བདེ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་བཞག་ 

ཚུགས་ནིའི་དོོན་ལུ་ཨིན།

This pictorial guide for parents/caregivers is to help to use the content of 
the magic bag to ensure meaningful engagement of children, positive and 
playful parenting and the mental well-being of children and caregiver.
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༡ ༡ ཤིང་འབྲས་དོང་ཚོོདོ་བསྲེ་གི་ཀི་དེབ།ཤིང་འབྲས་དོང་ཚོོདོ་བསྲེ་གི་ཀི་དེབ།

1. Fruit and vegetable book 
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༡.༡. ཆ་སྒྲིག་ནིའི་རྩེདོམོ: རང་གི་ཁྱིམ་ནང་ཡོདོ་མི་ ཅ་ལ་ངོ་མ་དོག་པ་ཅིག་དོང་ ཀི་དེབ་ནང་ཡོདོ་

མི་ཅ་ལ་ཚུ་ཆ་སྒྲིག་སྟེ་བལྟ་བཅུག་   

ཞིན་ན་ དེ་ཚུའི་མིང་སྟོན་བྱིན། དེ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ཁྱེདོ་ཀྱི་ཨ་ལུ་ཚུ་གིས་ ཁ་ལེགས་ཤོོམ་སྦེ་

སླབ་མ་ཚུགས་པའི་བསྒང་ལས་ར་  

ཚིག་ལེ་ཤོ་སྦྱང་ཚུགསཔ་ཨིན། སྦྱོང་ལཱ་འདི་གིས་སྦེ་ ཨ་ལུ་ཚུ་གིས་མིང་ཚིག་གསརཔ་ཨོ་

ཏོག་ཏོ་ཅིག་ཤེས་ཚུགས་པའི་ཁར་  

ཅ་ལ་དེ་ཚུ་ མི་ཚེ་ནང་ག་ཅི་སྦེ་དོགོཔ་ཨིན་ན་ཡང་ཤེས་ཚུགས་པའི་ཕན་པ་ཡོདོ།

1.1. Matching games: Match the items in a book with items in your home. 
Prepare by finding a few real items in your home that are in the 
book. Your baby is learning many words well before they can talk. 
This activity will help them develop a bigger vocabulary and make 
connections to these items in real life.

(ཨ་ལུ་གསར་སྐྱེས་ལས་ཟླཝ་ ༦ ཚུན་འབདོ་མི་ལུ་) ལགཔ་འདོོགས་ཏེ་ཧ་གོ་ནི་: ཨ་ལུ་ཚུ་ལུ་ 

དུས་སྟབས་ཅིག་གི་ནང་ ཅ་ལ་ལེ་ཤོ་སྦེ་མེན་པར་ དོང་པ་ར་ ཅ་ལ་གཅིག་སྟོན་ཏེ་ ཁོང་གིས་ལགཔ་

འདོོགས་བཅུག་སྦེ་ དོཔེར་ན་ ཅ་ལ་དེ་འཇམ་ཅུག་ཅུ་ཅིག་ཨིན་པ་ཅིན་ འདི་ག་དེ་སྦེ་འདུག? འདི་

འཇམ་ཅུག་ཅུ་འདུག། ཟེར་སྟོན་ཏེ་ འཇམ་ཅུག་ཅུ་ཟེར་མི་འདི་ ག་དེ་སྦེ་འོངམ་ཨིན་ན? ཧ་གོ་

བཅུག་ནི། དེ་ལས་ཅ་ལ་དེ་ དྲིམ་ཧུམ་བཅུག་ཞིན་ན་ དོཔེར་ན་ དྲིམ་ཞིམ་ཏོང་ཏོ་ཅིག་ཨིན་པ་ཅིན་ 

འདི་དྲིམ་ཞིམ་ཏོང་ཏོ་འདུག། ཟེར་སླབ་བཅུག་སྟེ་ ཞིམ་ཏོང་ཏོ་ཟེར་མི་འདི་ ག་ཅི་བཟུམ་ཅིག་ཨིན་

ན? ཧ་གོ་བཅུག། དེ་གི་སྐབས་ལུ་ ཁོང་གིས་ཐག་རིང་སར་ཆེནམོ་ཅིག་མཐོང་མི་ཚུགས་ནི་ཨིནམ་

ལས་ ཕམ་རང་ཁོང་གི་སྦོོ་ལོགས་ཁ་ར་སྡོོདོ་དེ་འབདོ་དོགོ།
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Sensory discovery (Birth onwards): You can show them one item at a 
time. Let them feel the item and talk about how it feels: “It feels smooth.” 
Let them smell the item: “It smells sweet”. Make sure you are close to 
them because they can’t see too far.

༓ (ཟླཝ་ ༦ ལས་ལོ་གཅིག་ཚུན་འབདོ་མི་ལུ་) ཅ་ལ་སྟོན་ཞིན་ན་ བློོ་སླབ་ནི་: དུས་སྟབས་

ཅིག་ནང་ ཅ་ལ་གཅིག་སྟོན་སྦེ་ ཅ་ལ་དེའི་ཚོོས་གཞི་གི་སྐོར་ལས་བློོ་སླབ་ནི། དོཔེར་ན་ 

(འདི་དོམརཔོ་ཨིན་མས་) བཟོོ་རྣམ་གྱི་སྐོར་ལས་ (འདི་ ཐདོ་སྒོར་སྒོ་ཨིན་མས་) ཟེར་རུང་ 

ཡང་ན་ སྦོོམ་ཆུང་གི་སྐོར་ལས་ (འདི་ ཁྱོདོ་ཀྱི་ལགཔ་ལས་བ་ཡང་སྦོོམ་པས་ འདི་འབདོཝ་

དོ་ ངེ་གི་ལགཔ་དོང་འཕྱདོཔ་དོ་ཆུང་མས་)

∗	 Show and tell (6 months +): you can show them one item at a time. 
Talk about the colour (“It is bright red”), shape (“it is round”) or size 
(“it is bigger than your hand, but smaller than mine”.

༓ (སྐྱེས་ལོ་ ༡ ལས་ ༢ ཚུན་འབདོ་མི་ལུ་) ག་ཏེ་འདུག་ག་འཚོོལ་བཅུག་ནི་: ཅ་ལ་ལེ་ཤོ་སླ་

བསྲེ་སྟེ་ཡོདོ་པའི་ཧོདོ་ཅིག་ནང་ལས་ ཅ་ལ་ཅིག་གི་མིང་སྟོན་ཏེ་ དེ་ཁོང་གིས་འཚོོལ་བཅུག་ནི།

∗	 Where is? (1+) you can ask them to find the items in a basket mixed 
with other items.

༓ (སྐྱེས་ལོ་ ༢ ཡན་ཆདོ་འབདོ་མི་ལུ་) ང་གིས་འཚོོལ་ཐོབ་ཟེར་བའི་སྦྱོང་ལཱ: ཅ་ལ་གི་མིང་སླབ་

སྦེ་ ཁོང་གིས་ཁྱིམ་ན་དོང་ ཕྱི་ཁ་ལས་ཕར་འཚོོལ་བཅུག་ནི།

∗	 I can find it (2+) they can look for the item in your house or outside.
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1.2.  1.2.  ལྷག་ནིའི་རྩེདོམོ།ལྷག་ནིའི་རྩེདོམོ། Reading games: 
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༓ (ཨ་ལུ་གསར་སྐྱེས་ལས་ཟླཝ་ ༦ ཚུན་འབདོ་མི་ལུ་) ཨ་ལུ་གི་སྲུང་: པར་ཁྲ་ཆེམ་ཆེ་སྦེ་ཡོདོ་

པའི་ཀི་དེབ་ནང་བལྟ་ཞིན་ན་ པར་ ནང་གི་ཨ་ལུ་དེ་གུ་རང་གི་ཨ་ལུ་གི་མིང་སྦྲགས་ཏེ་ དོཔེར་

ན་ ཨ་ལུ་གི་མིང་ཀརྨ་ཨིན་པ་ཅིན་ པར་གུ་ལག་བརྡ་འབདོ་ཡི་ར་ ཉིནམ་ཅིག་ལུ་ ཀརྨ་

གིས་ལྡུམ་ར་ནང་ཨེ་མ་དོམརཔོ་སྦོོམ་ཅིག་མཐོང་ནུག། ཀརྨ་གིས་ཁོ་རའི་ཨ་པ་དོང་ཨའི་

གཉིས་ཀྱིས་ ཨེ་མ་ དེ་ཚུ་ཚོར་ལེ་ཤོ་ཟོ་སར་མཐོང་ནུག། ཁོ་གིས་ ཨེ་མ་དེ་ཚུ་གནམ་མེདོ་ས་

མེདོ་ཁ་ཚོཝ་ཨིནམ་ཤེས་ནི་དེ་གིས་ དེ་ཚུ་མ་དོཀྲོག་པར་ བཞག་དོགོ་ཟེར་མནོ་ནུག། ཟེར་ 

ཨ་ལུ་ཁོ་རའི་མིང་ངོ་མ་ པར་གུ་སྦྱར་ཏེ་སླབ་ཅི་ར་སྲུང་གཏང་དོགོ། ཨ་ལུ་ཚུ་ཁོང་རའི་མིང་གོ་ 

ནི་ལུ་དོགའ་དོོ་ཡོདོཔ་ལས་ དེ་སྦེ་པར་དོང་སྦྲགས་ཏེ་སླབ་ནི་འདི་ལུ་སྤྲོོ་བ་བསྐྱེདོ་འོང་།

∗	 Baby’s story (Birth onwards): Point to colourful images and use the 
baby’s name for the character in the story. For example: Establish eye 
contact with the baby, then say “One day, [Karma] saw a big red chili in 
the garden. Karma had seen his mother and father eat these many 
times. He knew they were very very spicy, and he shouldn’t touch 
them”. Continue to describe the story using the baby’s name. Children 
love to hear their own name.

༓ (ཟླཝ་ ༦ ལས་ལོ་གཅིག་ཚུན་འབདོ་མི་ལུ་) པར་སྟོན་ཡི་ར་ བློོ་སླབ་ནི་: པར་ཁྲ་ཆེམ་ཆེ་སྦེ་

ཡོདོ་པའི་པར་གུ་མཛུབ་མོ་དོཔག་ ཞིན་ན་ འདི་ག་ཅི་སྨོོ? འདི་གི་ཚོོས་གཞི་ག་ཅི་ཨིན་མས? 

འདི་ཚུ་ག་དེ་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་སྨོོ། ལ་སོགས་པའི་སྐོར་ལས་བློོ་ སླབ་ནི། དེ་ལས་ ཨ་ལུ་

གིས་པར་གུ་མཛུབ་མོ་དོཔག་སྟེ་འོང་པའི་སྐབས་ལུ་ཡང་ མཛུབ་མོ་ག་ཏེ་བཀལ་སར་ འདི་ག་
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ཅི་སྨོོ? འདི་གི་ཚོོས་གཞི་ག་ཅི་མས? ཟེར་མི་ཚུ་དྲིས་ཡི་ར་ ལན་ཡང་སླབ་སྟེ་ མིང་ཚིག་སྦྱང་

བ་ཚུདོ་བཅུག་དོགོ། དེའི་སྐབས་ལུ་ ཕམ་གིས་ བློོ་སླབ་དོ་གཅིག་ཁར་སྐདོ་མ་འདྲཝ་དོང་ 

རྣམ་འགྱུར་ཚུ་ཡང་སྟོན་བྱིན་དོགོ། དོཔེར་ན་ ཨ་ལུ་དོང་མིག་ཏོ་གི་འབྲེལ་ བ་བཞག་ཐོག་

ལས་ ཨ་ནི་པར་ནང་གི་ཨེ་མ་དོམརཔོ་སྦོོམ་འདི་ལུ་བལྟ་ཞིག། ང་བཅས་ཀྱིས་ཨེ་མ་ལུ་དོགའ། 

ང་བཅས་འབྲུག་ལུ་ ཨེ་མ་ལེ་ཤོ་བཙུགས་འོང་། ཨེ་མ་འདི་ཚུ་ཟོཝ་དོ་ གནམ་མེདོ་ས་མེདོ་ཁ་

ཚོ་འོང་་་་་ ཧུ་ཧུ་ཧུ་ ཟེར་ལག་པའི་སྤར་རི་སྦུག་ལུ་འཕུ་ བཏབ་ནི། ལ་སོགས་པ་ཚུ་འབདོ་ཡི་

ར་ པར་རིམ་པ་བཞིན་དུ་མཛུབ་མོ་དོཔག་སྟེ་བློོ་སླབ་ནི།

∗	 Point and talk (6 months +): Point to colourful images and talk about 
what it is, what color it is, how it is used. When your child points, do 
the same thing. You can add sounds and actions as well. For example: 
Establish eye contact with the baby, then say “Look at the big red chilli 
in this picture. We love chillies. We grow lots of chilis in Bhutan. When 
we eat them, it makes us feel very  hot [blow onto your fingers]. 
Continue using the different images you see.

༓ (སྐྱེས་ལོ་ ༡ ལས་ ༢ ཚུན་འབདོ་མི་ལུ་) ག་ཏེ་འདུག་ག་འཚོོལ་བཅུག་ནི་: དོཔེར་ན་ བློམ་

བན་དོ་ག་ཏེ་འདུག? ཀེ་བ་ག་ཏེ་ འདུག? ཟེར་དོོ་བཟུམ་སྦེ་ ཀི་དེབ་ཀྱི་པར་ནང་ཡོདོ་མི་ ཅ་

ལ་ཚུའི་མིང་སླབ་ཅི་ར་ ཨ་ལུ་གིས་མཛུབ་མོ་དོཔག་སྟེ་སྟོན་བཅུག་ནི།

∗	 Where is? (1+) Ask the child to point to different things on the page. 
For example: “Where is the tomato? Where is the potato?”
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༓ (སྐྱེས་ལོ་ ༢ ཡན་ཆདོ་འབདོ་མི་ལུ་) འདི་ག་ཅི་སྨོོ? : ཟེར་བའི་སྦྱོང་ལཱ་ནང་ རང་གི་ཨ་ལུ་

ཚུ་ལུ་ ཚོོདོ་བསྲེ་དོང་ཤིང་འབྲས་ཀྱི་ མིང་ཚུ་འདྲི་སྟེ་བལྟ་དོགོ། དོཔེར་ན་ འདི་ག་ཅི་སྨོོ? 

ཟེར་འདྲི་བའི་སྐབས་ལུ་ རེ་ཚེ་སྐབས་ ཨ་ལུ་གིས་དེ་འཕྲལ་ལས་པར་དེ་གུ་མཛུབ་མོ་དོཔག་

སྟེ་ངོས་ལེན་འབདོ་མ་བཏུབ་པ་ཅིན་ ཨུ་ཚུགས་མ་རྐྱབ་པར་ ཨ་ཙི་ཅིག་བཞག་སྦེ་ ཡུདོཔ་

ཅིག་ལས་འདྲི་སྟེ་བལྟ་དོགོ། དོ་རུང་ཡང་ངོས་ལེན་འབདོ་མ་བཏུབ་པ་ཅིན་ དེ་ལས་ཕམ་རང་

གིས་ པར་གུ་མཛུབ་མོ་དོཔག་སྟེ་ དོཔེར་ན་ འདི་ཚོལ་ལུ་ཨིན། འདི་ལ་ཕུ་དོམརཔོ་ཨིན། 

ཟེར་པར་དོང་སྦྲགས་ཏེ་མིང་སྟོན་བྱིན་དོགོ། དེ་ལས་ བར་མཚོམས་ཅིག་བཞག་ཞིན་ན་ དོ་

རུང་ཡང་ དྲིས་ཏེ་བལྟ་དོགོ།

∗	 What is this? (2+) You can ask your child what the vegetables and fruit 
are. For example: “What is this?” Wait. If your child does not point to 
the image, give your child some time. If they still don’t, you can point 
to the image and say “this is an orange, this is a carrot. It is orange etc. 
Then ask again a bit later.
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1.3. 1.3. ཚོོས་གཞི་ འཚོོལ་ནི།ཚོོས་གཞི་ འཚོོལ་ནི། Color hunt: 
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༓ (ཨ་ལུ་གསར་སྐྱེས་ལས་ཟླཝ་ ༦ ཚུན་འབདོ་མི་ལུ་) ཚོོས་གཞི་འཚོོལ་ནི་ དོང་པ། : ཀི་

དེབ་ཁ་ཕྱེ་ཞིན་ན་ ཚོོས་གཞི་མ་ འདྲཝ་སྦེ་མཐོང་མི་ཚུའི་སྐོར་ལས་བློོ་སླབ། དོཔེར་ན་ ཁྱོདོ་

ཀྱིས་དོགའ་ཤོོས་ཀྱི་ཚོོས་གཞི་ག་ཅི་སྨོོ? ཅ་ལ་དེ་ཚུ་ཚོོས་གཞི་འགྱུར་ཏེ་འགྱོ་འོང་ག? ཟེར་མི་

ཚུའི་ཐོག་ལས་བློོ་སླབ་དོགོ།

∗	 Colour hunt 1 (Birth onwards): Open the book and talk about the 
colours that you see, your favourite colour, how that object might 
change in colour.

༓ (ཟླཝ་ ༦ ལས་ལོ་གཅིག་ཚུན་འབདོ་མི་ལུ་) ཚོོས་གཞི་འཚོོལ་ནི་ གཉིས་པ། : ཨ་ལུ་ཚུ་

གིས་ ལོག་ཅི་ར་སླབ་དོ་ཤེས་ ཚུགསཔ་ཨིན། འདི་འབདོཝ་ལས་ ཀི་དེབ་ནང་ཡོདོ་མི་ ཚོོས་

གཞི་དོང་ ཚོོདོ་བསྲེ་ དེ་ལས་ཤིང་འབྲས་ཀྱི་མིང་ཚུ་ ལོག་ཅི་ར་ སླབ་སྟེ་ལདོ་སྲོོལ་རྐྱབ་

བཅུག་དོགོ།

∗	 Colour hunt 2 (6 months +): Babies learn through repetition. So, keep 
repeating the colour and names of the fruit and vegetable in the book.

༓ (ལོ་ ༡ ལས་ ༢ ཚུན་འབདོ་མི་ལུ་) ཚོོས་གཞི་འཚོོལ་ནི་ གསུམ་པ། : ཚོོས་གཞི་འཚོོལ་

བའི་སྐབས་ལུ་ ག་ར་སླ་བསྲེ་སྟེ་ མེན་པར་ དུས་སྟབས་གཅིག་ལུ་ ཀི་དེབ་ནང་གི་ཚོོས་

གཅིག་ལུ་རྐྱངམ་ཅིག་དོམིགས་གཏདོ་བསྐྱེདོ་དེ་འབདོ་དོགོ། འདི་འབདོཝ་ ལས་ ཚོོས་གཞི་

གི་སློབ་སྦྱོང་བྱིན་པའི་སྐབས་ ཨ་ལུ་གིས་ ཀི་དེབ་ནང་ཡོདོ་མི་ བཟོའ་འཐུང་གི་ཅ་ལ་དོང་ཆ་
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འདྲ་བའི་ཅ་ལ་ཚུ་ ཁྱིམ་ན་དོང་ཕྱི་ཁ་ལས་ཕར་ འཚོོལ་དོགོཔ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ ཐུན་ཚོན་

གཅིག་ནང་ ཚོོས་གཞི་གསུམ་དེ་རེ་སྦེ་སྟོན་པ་ཅིན་ལེགས་ ཤོོམ་འོང་། ག་དེམ་ཅིག་སྦེ་ ཨ་

ལུ་གིས་སྟོན་མི་དེ་ རང་གིས་མནོ་མི་ཚོོས་གཞི་དེ་མེན་པ་ཅིན་ ཨེང་་་ འ་ནི་འདི་ ཚོོས་གཞི་

་་་ ཟེར་སླབ་ཨིན། ཟེར་ཚོོས་གཞི་དེའི་མིང་ཚོར་ཅིག་སླབ་བྱིན་ཞིན་ན་ ང་བཅས་དོ་ལྟོ་ འ་ནི་

ཚོོས་གཞི་འདི་འཚོོལཝ་ཨིན་ཟེར་ ཚོོས་གཞི་གི་མིང་སླབ་སྟེ་པར་ཡང་སྟོན་སྦེ་ འཕྲོ་མཐུདོ་དེ་

ར་འཚོོལ་བཅུག་དོགོ། (སྦྱོང་ལཱ་འདི་ ཨ་ལུ་ཟླཝ་ ༢༤ ལས་ ༤༨ ཚུན་ཚོོདོ་ལུ་འབདོ་

བཏུབ་)

∗	 Colour hunt 3 (1 year +): When going on a colour hunt choose one 
item in the book to focus on at a time. I suggest limited this activity to 
looking at colours from three items per session. Focusing on one item 
have your child look around your home or garden for items of the 
same colour to match with the food item in the book. If your child 
chooses an item that is not the colour you are looking for, you can 
respond by saying, “Oh that is (what the colour of the item found is). 
We’re looking for this colour (point to the book) and name the colour. 
Let’s keep looking!” (24 months - 48 months)

༓ (སྐྱེས་ལོ་ ༢ ཡན་ཆདོ་འབདོ་མི་ལུ་) མནོ་བསམ་གཏང་ནིའི་སྦྱོང་ལཱ་ : དོཔེར་ན་ ཨ་ནི་འདི་ 

ཨེ་མ་དོམརཔོ་ཨིན་མས། སྟེ་ གཞན་ཡང་ འ་ནི་བཟུམ་སྦེ་ ཚོོས་གཞི་དོམརཔོ་འབདོ་མི་ག་

ཅི་ར་ཡོདོ་ག? ཡང་ན་ ཨ་ནི་ཨེ་མ་འདི་ཁ་ཚོཝ་མས། གཞན་ཡང་ འདི་བཟུམ་སྦེ་ཁ་ཚོ་མི་ག་
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ཅི་ཡོདོ་ག? ག་དེམ་ཅིག་སྦེ་ཁོང་གིས་ལན་སླབ་ནི་མེདོ་པ་ཅིན་ རང་གི་ཧོངས་ལས་ དོཔེར་ན་ 

བློམ་བན་དོ་ཚུ་ དོམརཔོ་མེན་ན? ཟེར་སླབ་སྟེ་མནོ་བསམ་གཏང་ཚུགསཔ་བཟོོ་དོགོ།

∗	 Think, think, think (2 years +): You can ask them “This is a red chili. 
What else do we know that is red like this?” Or “This is a spicy chili. 
What else do we know that is spicy?” Wait. If they don’t answer, you 
can give some ideas. “I wonder if tomatoes are red.”
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2. 2. ༢ གོ་ལ་གི་རྩེདོ་ཆས་ སྤ་དུམ།༢ གོ་ལ་གི་རྩེདོ་ཆས་ སྤ་དུམ། Fabric building blocks 

༢.༡  གོ་ལ་གི་རྩེདོ་ཆས་ སྤ་དུམ། ༢.༡  གོ་ལ་གི་རྩེདོ་ཆས་ སྤ་དུམ། 2.1 Fabric building blocks Title?



( 17 )

༓ (ཨ་ལུ་གསར་སྐྱེས་ལས་ཟླཝ་ ༦ ཚུན་འབདོ་མི་ལུ་) གོ་ལ་གི་རྩེདོ་ཆས་ སྤ་དུམ་ཚུ་སྤེལ་ནི་

དོང་ཧྲམ་གཏང་ནི། : ཨ་ལུ་ཚུ་གོབ་ སྟེ་འགྱོ་བའི་དུས་ཚོོདོ་དེ་ཁར་ གོ་ལ་གི་རྩེདོ་ཆས་སྤ་

དུམ་ཚུ་ ཕར་ཚུར་གཏོར་ཏེ་སྤེལ་ནི་གཏང་ནི་དོང་ བརྩིག་སྟེ་ཡོདོ་མི་ཚུ་ཧྲམ་ གཏང་བཅུག་

དོགོ། དེའི་བསྒང་ལུ་ ཁོང་གིས་ཕོ་བཤུདོ་རྐྱབ་སྟེ་བདོའ་ཟུན་ནིའི་དོོན་ལས་ རྩེདོ་ཆས་སྤ་དུམ་

ཚུ་ཁོང་གི་ སྦོོ་ལོགས་ ཁར་བཞག་དོགོ།

∗	 Swipe and knock down fabric building blocks (Birth onwards): Let 
babies swipe and knock down staked blocks during tummy time. Keep 
the blocks near your baby and babies can reach out during tummy 
time 

 

༓ (ཟླཝ་ ༦ ལས་ལོ་གཅིག་ཚུན་འབདོ་མི་ལུ་) གཟུང་སྟེ་བཞག་ནི། : ཨ་ལུ་ཚུ་ལུ་ དོང་པ་

ར་གོ་ལ་གི་རྩེདོ་ཆས་བཟོོ་དོབྱིབས་ གཅིག་སྤྲོོདོ་དེ་བལྟ་བཅུག། དེ་ལས་ སྐར་མ་དོག་པ་ཅིག་

གི་ཤུལ་ལས་ དོ་རུང་དོབྱིབས་སོ་སོ་ཅིག་སྤྲོོདོ་དེ་གཟུང་བཅུག། དེ་ལས་ དོ་རུང་དུས་ཡུན་

སྐར་མ་དོག་པ་ཅིག་ལས་ རྩེདོ་ཆས་དོབྱིབས་མ་འདྲཝ་ གསུམ་པ་དེ་སྤྲོོདོ། འ་ནི་སྐབས་ལུ་ 

ཨ་ལུ་གི་ལག་པར་ རྩེདོམོ་ གསུམ་པ་དེ་ལེན་ནིའི་དོོན་ལས་ ཧེ་མ་གི་གཉིས་ལས་གཅིག་ས་

ཁར་བཞག་ནིའི་དོཔའ་བཅམ་འོང་ག་ཡང་མི་ཤེས། འདིའི་དོོན་ལུ་ དོབྱིབས་གསུམ་པ་དེ་ དེ་

འཕྲལ་ལས་ལག་པར་མ་སྤྲོོདོ་པར་ ཚོར་ཅིག་བལྟ་དོགོ།

∗	 Holding on (6 months +): Give your baby one shape to explore. Then 
after a few minutes, give your baby another shape to hold. Then after 
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a few minutes, give your baby a third. Wait. Your baby will need to 
figure out that they need to put one object down before they can take 
the other item you are handing them.

༓ (ལོ་ ༡ ལས་ ༢ ཚུན་འབདོ་མི་ལུ་) ལྗིདོ་ཚོདོ་སྙོམ་ནི་དོང་ མ་འགྱེལ་བར་བཞག་ནི། : 

སྤ་དུམ་ཚུ་རེ་རེ་སྦེ་ ཨ་ལུ་གི་ལག་ པར་སྤྲོོདོ། རང་གིས་སྤ་དུམ་གཉིས་ བརྩེགས་ཏེ་བཞག་

སྦེ་ དེ་ལས་ཨ་ལུ་དེ་ལུ་སྤ་དུམ་ཅིག་སྤྲོོདོ་དེ་སྤ་དུམ་གཉིས་བརྩེགས་དེ་གུ་ བཀལ་བཅུག། ག་

དེམ་ཅིག་སྦེ་རམ་འགྱོ་སྟེ་འབདོ་རུང་ ཁོང་ལུ་ལོག་ཅི་ར་འབདོ་དེ་བལྟ་ནིའི་གོ་སྐབས་ཅིག་

འབདོཝ་ལས་ ཁྱདོ་ མེདོ། ཨ་ལུ་ཚུ་གིས་ འཕྲོ་མཐུདོ་དེ་ར་ སྤ་དུམ་བརྩིག་བཅུག། སྤ་

དུམ་བརྩིག་མི་ཚུ་ མ་འགྱེལ་བར་བཞག་ནིའི་ཐབས་ཤེས་ ག་ཅི་བཏོན་དེས་ག? སྤ་དུམ་གྱི་

གོང་འོག་དོང་ ཡང་ན་ དོབྱིབས་མ་འདྲཝ་ཚུ་སོར་ཡི་ར་བརྩིག་སྟེ་བལྟཝ་མས་ག? རང་གིས་

ན་ འཐན་སྦེ་བལྟ་དོགོ།

∗	 Balance and stability (1+) Present each block to your child. Place one 
block on top of another. Offer your child another block for them to 
place on top. If it topples over that is ok. This is another opportunity 
to try again. Allow your child to continue stacking the blocks, watch 
how they try to stabilize the tower. Do they change the order and 
choice of blocks?

༓ (སྐྱེས་ལོ་ ༢ ཡན་ཆདོ་འབདོ་མི་ལུ་) ཅ་ལ་གཞན་དོང་སླ་བསྲེ་སྟེ་བལྟ་ནི། : གོ་ལ་གི་སྤ་

དུམ་ཚུ་དོང་གཅིག་ཁར་རྩེདོམོ་རྩེ་ ནིའི་དོོན་ལུ་ ཁྱིམ་ནང་གི་ཅ་ལ་གཞན་ དོཔེར་ན་ ལྕགས་
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ཀྱི་ཕོརཔ། པདོ་སྡེར་དོང་ཐ་ལི་བཟུམ། ཤོོག་གུ་སྒྲོམ་ཅུང་། དོང་ ལྕགས་ཊིན་པོག་ཏོ་ཁ་མ་

ཕྱེཝ། ཚུ་འཚོོལ་ཏེ་སྤྲོོདོ་དོགོ། ཅ་ལ་གཞན་མི་ཚུ་ཡང་སྤྲོོདོ་པའི་བསྒང་ལས་ ཨ་ལུ་གིས་ག་དེ་

སྦེ་འབདོཝ་ མས? བརྩིག་མ་ཚུགས་པའི་དོཀའ་ངལ་ ཡང་ན་ ཐབས་ཤེས་གཞན་ག་ཅི་ར་

བཏོན་སར་མཐོང་མས? ཁོང་གིས་ ཅ་ལ་འཐེབ་ ཚུ་ཐོབ་དོ་ལུ་ སྤ་དུམ་བརྩིག་ནི་གི་དོོན་ལུ་ 

གནས་སྐབས་གཞན་ཡང་བཏོན་ཚུགས་པས་ག? ཕམ་གིས་ན་འཐན་སྦེ་བལྟ་དོགོ།

 
∗	 Integrating with other materials: (2+): Find other materials around 

your home to use with the blocks, such as metal cups, bowls, boxes, 
unopened cans. How does this change your child’s interaction with 
them? What new challenges or discoveries are found? Do they use 
different strategies when constructing with the additional materials?

2.2 ༢.༢ གསར་འཚོོལ།2.2 ༢.༢ གསར་འཚོོལ། Exploration
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༓ (ཨ་ལུ་གསར་སྐྱེས་ལས་ཟླཝ་ ༦ ཚུན་འབདོ་མི་ལུ་) ལགཔ་འདོོགས་ཏེ་ཚོོར་བ་མྱོོང་ནི་: 

རང་གི་ཨ་ལུ་དེ་ གང་རྐྱལ་སྦེ་ཧལ་ བཞག་ཞིན་ན་ ཀི་དེབ་ཚུ་རེ་རེ་སྦེ་སྟོན་ཏེ་ ཨ་ལུ་གིས་

བལྟ་བཅུག་ནི་དོང་ ཡང་ན་ ལག་པ་གིས་དོཀྲོག་བཅུག། ཚོོར་བ་ལེགས་ ཤོོམ་སྦེ་ཐོབ་

ཚུགས་ནིའི་དོོན་ལུ་ ཨ་ལུའི་རྐངམ་དོང་ལག་པའི་ནང་ན་ ཧོངས་མར་འཕུར་དོགོ། དེ་ལས་

འབདོན་ ག་ཅི་བཟུམ་སྦེ་ ཚོོརཝ་མས་ག? དྲིས་ཏེ་བལྟ།

∗	 Touch and feel (Birth onwards): Lay down your baby on its back. Show 
a bock one at a time and let your baby look at it or touch it. Rub the 
block on the baby’s feet / hands so it can feel the texture. Talk about 
the texture.

༓ (ཟླཝ་ ༦ ལས་ལོ་གཅིག་ཚུན་འབདོ་མི་ལུ་) ཕྱི་ཁར་བཏོན་བཀོ་ནི། : གོ་ལ་གི་རྩེདོ་ཆས་སྤ་

དུམ་ཚུ་ ཟོངས་གཞོང་ཅིག་ནང་ བླུགས་ཏེ་བཞག། ཨ་ལུ་གིས་དེ་ཚུ་ཕྱི་ཁར་བཏོན་བཀོ་ནི་ལུ་

དོགའ་འོང་།

∗	 Pour it out (6 months onwards): Put all the blocks in a bowl. Your child 
will love to pour them out.

༓ (ལོ་ ༡ ལས་ ༢ ཚུན་འབདོ་མི་ལུ་) བསྒྱོམ་ནི། : ཧོདོ་ཅིག་བཀལ་ཞིན་ན་ རང་གི་ཨ་ལུ་

དེ་ལུ་ ཅ་ལ་ཚུ་བསྒྱོམ་སྟེ་ཧོདོ་ནང་ བཙུགས་བཅུག། ཨ་ལུ་ཚུ་གིས་ ཅ་ལ་ཚུ་བསྒྱོམ་སྟེ་སྒྲོམ་

ནང་བཙུགས་ནི་དོང་ ཡང་ན་ སྒྲོམ་ནང་ལས་བཏོན་བཀོ་ནི་ལུ་དོགའཝ་ ཨིན།
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∗	 Clean up (1 year onwards): Take a container and let your child put the 
objects into the container. Babies love to put thing into boxes or to 
pour them out of boxes.

༓ (སྐྱེས་ལོ་ ༢ ཡན་ཆདོ་འབདོ་མི་ལུ་) དོབྱིབས་དོང་བཟོོ་རྣམ་འཚོོལ་ནི། : དེའི་སྐབས་ལུ་

ཡང་ དོབྱིབས་ཚུ་སེམས་ཁར་བཞག་ ཚུགས་ནིའི་དོོན་ལུ་ དུས་སྟབས་གཅིག་ལུ་དོབྱིབས་

སྟོན་ནིའི་རྩེདོ་ཆས་ སྤ་དུམ་ གཅིག་རྐྱངམ་ཅིག་ལག་ལེན་འཐབ་དོགོ། བཟོའ་འཐུང་གི་བཟོོ་

དོབྱིབས་སྦེ་ཡོདོ་མི་ སྤ་དུམ་ཚུ་ལུ་བལྟ་སྟེ་ ཐིག་ཁྲ་བཀུག་སྟེ་ཡོདོ་མི། ཕྲང་སྟེ་ཡོདོ་མི། དོང་ 

དོབྱིབས་ཐདོ་ སྒོར་སྒོར། དོབྱིབས་རིངམོ་སྦེ་ཡོདོ་མི་ལ་སོགས་པའི་སྐོར་ལས་ བློོ་སླབ་དོགོ། 

དེ་ལས་ཨ་ལུ་ཚུ་ལུ་དོབྱིབས་དེ་ཚུ་དོང་ཅོག་འཐདོ་ པའི་ཅ་ལ་ག་ཅི་འཚོོལ་ཐོབ་ག? ཟེར་སླབ་

སྟེ་ཨ་ལུ་དོང་གཅིག་ཁར་ ཁྱིམ་གྱི་ཕྱི་ཁ་དོང་ནང་ན་གཉིས་ཆ་ར་བཤོལ་ཏེ་འཚོོལ་དོགོ། དེ་སྦེ་

དོབྱིབས་འཚོོལ་བར་འགྱོཝ་དོ་ དོབྱིབས་དེའི་སྤ་དུམ་འདི་ཡང་གཅིག་ཁར་འབག་སྟེ་འགྱོ་

དོགོ།

∗	 Shape hunt (2 years onwards): Choose only one block at a time. Discuss 
the types of lines and shape the food item has (i.e. curved lines, straight 
lines, round shape, long shape etc.). Ask your child: what can we find 
around us that resembles this shape? While on your shape hunt bring 
the block along with you. You can look inside or outside!

གསར་འཚོོལ་འབདོ་ནིའི་སྦྱོང་ལཱ་འདི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ཅ་ལ་གི་ལོགས་གཉིས་སྦེ་བལྟ་ཚུགས་པའི་ལྕོགས་

གྲུབ་དེ་ལས་ གོང་འཕེལ་འགྱོ་སྟེ་ ལོགས་གསུམ་སྦེ་བལྟ་ཤེསཔ་ཐལ་འོང་། ཨ་ལུ་གིས་ཅ་ལ་ཚུའི་
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ལོགས་གསུམ་སྦེ་བལྟ་ཚུགས་པའི་རིག་རྩལ་དེ་གིས་ ཁོང་ལུ་ཅ་ལ་གི་མཐོང་ སྣང་གསརཔ་སྦེ་བྱིན་

ཚུགས། དེ་གིས་ཡང་མ་ཚོདོ་པར་ ལོགས་གསུམ་སྦེ་ཡོདོ་མི་ཅ་ལ་ཚུ་ ཕྱོགས་སོར་ཏེ་བལྟ་བཅུག་

ཞིན་ན་ བལྟ་ཐངས་སོརཝ་དོ་ མཐོང་སྣང་ཡང་སོར་ཏེ་འགྱོཝ་ཨིན་པའི་སྐོར་ལས་བློོ་སླབ་དོགོ།

This exploration helps to transition from 2D to 3D. Children observing 
items in three-dimensional form brings about a new perspective. You can 
even look at the 3 dimensional fro different angles and discuss how the 
item looks depending on the perspective.

3. 3. ༣. ཕུང་བརྩིག་ནི།༣. ཕུང་བརྩིག་ནི། Stacking tower
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༣.༡ ཨ་ལུའི་དོངོས་ཁམས་རིག་པ། : དོངོས་ཁམས་རིག་པའི་ལྷབ་སྦྱང་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ཨ་ལུ་ཆུང་

ཀུ་ཚུ་གིས་ རང་གི་མི་ཚེ་དོང་མཐའ་   

འཁོར་གྱི་སྐོར་ལས་ གསར་འཚོོལ་འབདོ་དེ་ཧ་གོ་ནི་ལུ་ཕན་ཐོགས་རྒྱ་ཆེ་དྲགས་སྦེ་ར་ཡོདོ། 

རྩེདོམོ་འདི་ཚུ་གིས་སྦེ་ ཨ་ལུ་ཚུ་  

གིས་ དོབྱིབས་སྒོར་སྒོརམ་དོང་ ཅ་ལ་ཚུ་ག་ཅི་སྦེ་རྦོོབ་སྒྲིལ་ཏེ་འགྱོཝ་ཨིན་ན? ཤེས་ཚུགས། 

ག་དེམ་ཅིག་སྦེ་ཁོང་གིས་འགོ་  

བཙུགསཔ་ཅིག་ར་འབདོ་མ་ཚུགས་རུང་ཁྱདོ་མེདོ། ཁག་ཆེ་ཤོོས་འདི་ར་ ཁོང་ལུ་ལོག་ཅི་ར་

འབདོ་བཅུག་ནི་དོང་ ཁོང་རའི་རང་  

དོབང་གི་ཐོག་ལས་ དོབྱིབས་སྒོར་སྒོརམ་གི་ཨ་ལོང་ཚུ་ ག་དེ་སྦེ་དོགའཝ་ཅིག་རྩེ་བཅུག་

དོགོ། ཨ་ལུ་གིས་ཡང་ཅིན་ ཨ་ལོང་  

དེ་སྣུམ་འཁོར་གཏང་དོོ་བཟུམ་སྦེ་ ཕར་ལས་ཚུར་དོང་ ཚུར་ལས་ཕར་སྦེ་ཡང་བསྒྱིར་འོང་ག་ 

མི་ཤེས།

3.1. Baby physics: Physics plays a large role in young children’s explorations 
and understanding of the world. These games help babies learn about 
circles and how things move. It’s ok if they are not able to do this task 
at first. The most important is to allow them to attempt and leave 
room for them to explore the circles in their way. Your child may 
instead take the circle and turn it from side to side as if they are 
driving a car. 



( 24 )

༓ (ཨ་ལུ་གསར་སྐྱེས་ལས་ཟླཝ་ ༦ ཚུན་འབདོ་མི་ལུ་) དོབྱིབས་སྒོརསྒོརམ་གི་ཨ་ལོང་བལྟ་ནི། 

: རང་གི་ཨ་ལུ་དེ་ གང་རྐྱལ་སྦེ་ འབདོ་རུང་ ཡང་ན་ ག་ཕུབ་སྦེ་བཞག། དེ་ལས་ཁོང་ལུ་ 

སྒོར་སྒོརམ་སྦེ་ཡོདོ་པའི་དོབྱིབས་ཅིག་སྟོན། ཁོང་སྐྱེས་ཏེ་ཟླཝ་དོག་པ་ ཅིག་ལང་པའི་སྐབས་

ལུ་ ཁོང་གིས་ལགཔ་བསྣར་ཏེ་ ཨ་ལོང་དེ་གུ་གཟུང་འོང་། 

3.2. Discovering circles (Birth onwards): Put your baby down on their 
back or on their belly. You can show them one of the circles. When 
they are a few months old, they will reach out and eventually start 
to grasp the ring.

༓ (ཟླཝ་ ༦ ལས་ལོ་གཅིག་ཚུན་འབདོ་མི་ལུ་) གསར་འཚོོལ་འབདོ་ནི། : ཨ་ལོང་ཅིག་ཨ་ལུ་

གི་རྐང་མར་བཙུགས་བཞག་སྟེ་བལྟ། ཨ་ལུ་གིས་མར་སྒུར་ཏེ་ ཨ་ལོང་དེ་གུ་བཤེདོ་དེ་འཐེན་

འོང་། ཨ་ལོང་དེ་ཡང་ཅིན་ ཨ་ལུ་གི་ལག་པར་བཙུགས་ཏེ་བལྟ་རུང་བཏུབ། ཁོང་གིས་རྩེདོམོ་

འདི་ལུ་དོགའ་འོང་། 

3.3. Exploration (6 months +): Take one of the rings and put it on the 
baby’s foot. Your baby will reach down and pull it off. You can also put 
the ring on the baby’s arm. Babies love this game.

༓ (ལོ་ ༡ ལས་ ༢ ཚུན་འབདོ་མི་ལུ་) སྒྲིལ་གཏང་ནིའི་རྩེདོམོ་ ཀ། : ཨ་ལུ་ཆུང་ཀུ་དོང་ 

ལྷག་པར་དུ་གོམ་ཅུང་སྤོ་བའི་བསྒང་ གི་ཨ་ལུ་ཚུ་གིས་ ཅ་ལ་ཚུ་ག་ཅི་སྦེ་སྤརཝ་ཨིན་ན? 

ཤེས་དོགོ་མནོ་སྟེ་ར་སྡོོདོ་འོང་། འདི་འབདོཝ་ལས ཨ་ལོང་ཅིག་འཐུ་སྟེ་ འཐིང་གཞི་ཨེན་ཏ་

གུ་ལས་ཕར་སྒྲིལ་ཏེ་གཏང་། དེ་ལས་ཨ་ལུ་ཚུ་ལུ་ཡང་ དེ་སྦེ་འབདོ་དེ་བལྟ་བཅུག་དོགོ། 
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3.4. Rolling game, A (1+) Young children especially toddlers are curious 
about how things move. Start by taking one circle and roll it along 
the floor. Encourage your child to attempt to do the same.

༓ (ལོ་ ༢ ཡན་ཆདོ་འབདོ་མི་ལུ་) སྒྲིལ་གཏང་ནིའི་རྩེདོམོ་ ཁ། : དེ་སྦེ་འཕྲོ་མཐུདོ་དེ་ར་ རང་

གི་ཨ་ལུ་གིས་ ཅ་ལ་ཚུ་ག་ཅི་སྦེ་ རྦོོབ་རིལ་ཏེ་འགྱོཝ་ཨིན་ན་བལྟ་བཅུག་དོགོ། ཅ་ལ་གཞན་

ཡང་ དོཔེར་ན་ ལྕགས་ཊིན་པོག་ཏོ། དོམ་སྦྱིས། ལ་སོགས་པ་ཚུ་སྦོོ་ ལོགས་ཁར་བཀལ་ཏེ་

བལྟ་བཅུག་དོགོ། ག་དེམ་ཅིག་སྦེ་ཅ་ལ་སྒྲིལ་གཏང་ནི་འདི་ལེགས་ཤོོམ་སྦེ་འགྱོ་བཏུབ་པ་ཅིན་ 

ཅ་ལ་སྒྲིལ་ གཏངམ་དོ་ སྐདོ་ཤུགས་སྦེ་ག་ཅི་སྦེ་རྐྱབ་ཨིན་ན? ཟེར་དྲིས་ཏེ་བློོ་སླབ་དོགོ། ཨ་

ལོང་འདི་གིས་ ཐག་རིང་ཐུང་ ག་དེམ་ཅིག་ འགྱོ་འོང་ག? ཨ་ལོང་ག་དེ་གིས་ ཐག་རིང་

ཤོོས་ཁར་ལྷོདོ་ཚུགས་ག? ཨ་ནི་འདི་ ག་ཅི་སྦེ་རྦོོབ་རིལ་ཡི་ག? ཨ་ནི་གིས་ཐག་ རིང་ས་ར་

ལྷོདོ་རུང་ ཨ་ཕི་དེ་གིས་འགྱོ་མ་བཏུབ་མི་དེ་ ག་ཅི་སྦེ་ཨིན་ན? ཟེརཝ་ལ་སོགས་པའི་དྲི་བ་

བཀོདོ་དེ་བློོ་སླབ་དོགོ།

3.5. Rolling game B (2+) Continue to encourage your baby to explore 
how things roll. You can bring out other things as well (e.g., a can, a 
bottle, etc.). If the rolling is a success discuss voice wonderings out 
loud, “I wonder how far the circle can go? Which one can we make 
go further? I wonder why this one fell. I wonder why this one went 
far and this one did not?”
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3.6. 3.6. ༣.༢ ཧེ་མ་ལས་རྩེདོམོ་རྩེ་སྟེ་ཡོདོ་པའི་སྤ་དུམ་ཚུ་དོང་ཅ་ལ་གཞན་ཚུ་ སླ་བསྲེ།༣.༢ ཧེ་མ་ལས་རྩེདོམོ་རྩེ་སྟེ་ཡོདོ་པའི་སྤ་དུམ་ཚུ་དོང་ཅ་ལ་གཞན་ཚུ་ སླ་བསྲེ།
3.7. 3.2. Combine these with the felt blocks (earlier material). 
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༓ (ཨ་ལུ་གསར་སྐྱེས་ལས་ཟླཝ་ ༦ ཚུན་འབདོ་མི་ལུ་) ལགཔ་དོང་མིག་ཏོ་གི་མཉམ་འབྲེལ། : 

ཨ་ལུ་ཚུ་ལུ་ ཨ་ལོང་རེ་རེ་སྦེ་ སྤྲོོདོ་ཞིན་ན་ རྩེདོམོ་གི་ཕུང་བརྩིགས་ཏེ་ཡོདོ་མི་ནང་ གནས་

སྐབས་བཏོན་ཏེ་བཙུགས་བཅུག། ཨ་ལོང་ཚུ་སྤྲོོདོཔ་དོ་ རེ་རེ་བཞིན་ དུ་ ཚོོས་གཞི་ག་ཅི་

ཨིན་མས་ ཚོོས་གཞི་སླབ་ཅི་ར་སྤྲོོདོ་དོགོ། 

∗	 Hand eye coordination.  (Birth on wards): Pass the ring one at a time 
to the child and let the child put it through the stalk. As you give the 
ring, name the colour of the ring. 

༓ (ཟླཝ་ ༦ ལས་ལོ་གཅིག་ཚུན་འབདོ་མི་ལུ་) འཕུལ་ནི་དོང་འཐེན་ནི། : ཧེ་མ་ལས་ཡོདོ་པའི་ 

རྩེདོ་ཆས་སྤ་དུམ་དོབྱིབས་གྲུ་བཞི་ དོཀྱུས་རིངམོ་སྦེ་ཡོདོ་མི་དེ་ རྩེདོ་ཆས་ཨ་ལོང་དེ་ནང་

བཙུགས་ཏེ་སྤྲོོདོ་སྦེ་ ཨ་ལུ་གིས་ལོག་སྟེ་བཏོན་བཅུག་དོགོ། 

∗	 Push and pull ___ (6 months +): Put the long rectangular felt block 
inside the circle and encourage your baby to take them apart.

༓ (ལོ་ ༡ ལས་ ༢ ཚུན་འབདོ་མི་ལུ་) གསར་འཚོོལ་འབདོ་ནི། : དོཔེར་ན་ རྩེདོ་ཆས་ཚུ་

ཕུང་བརྩིག་ནི། གཅིག་གིས་གཅིག་གུ་ བརྡུང་བལྟ་ནི། ལག་པ་ལས་འཕྱོག་ནི། ཚུ་འབདོ་དེ་ 

རང་གི་ཨ་ལུ་ལུ་ རྩེདོ་ཆས་སྤ་དུམ་ཚུ་གི་རྩེ་ཐངས་མ་འདྲཝ་ཚུ་སྟོན་བྱིན་ དོགོ།

∗	 Exploration (1+): Show babies how to use blocks in different ways 
(staking, tapping, and grasping).
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༓ (ལོ་ ༢ ཡན་ཆདོ་འབདོ་མི་ལུ་) ཕུང་བརྩིག་མི་ཆུང་ཀུ་ཚུ། : 

ཅ་ལ་གཞན་ཚུ་དོང་ ཧེ་མ་ལས་རྩེ་སྟེ་ཡོདོ་པའི་ རྩེདོ་ཆས་སྤ་དུམ་ཚུ་ སླ་བསྲེ་རྐྱབ་སྟེ་ཁྱིམ་

རྐྱབ་བཅུག། དེའི་སྐབས་ལུ་ ཁོང་གིས་ཅ་ལ་ཚུ་ གྱལ་བསྒྱིག་སྟེ་བཞགཔ་མས་ཡ? བརྩིག་

སྟེ་བལྟཝ་མས? ཁོང་གིས་ཅ་ལ་ཚུ་གཅིག་གུ་གཅིག་བཀལ་ཏེ་བརྩིག་པ་ཅིན་ འོག་ལུ་འགྱམ་ 

ག་ཅི་བཟུམ་བཙུགསཔ་མས? ཕུང་བརྩིགས་ཏེ་ཡོདོ་མི་དེ་ མ་འགྱེལ་བར་བཞག་ནིའི་དོོན་ལུ་ 

ག་ཅི་འབདོ་དེས? ཕམ་ཚུ་གིས་བལྟ་དོགོ།

རྒྱ་བསྐྱེདོ་སྦྱོང་ལཱ། : ག་དེམ་ཅིག་སྦེ་ རང་གི་ཁྱིམ་ནང་ ཤོོག་གུ་དོང་ཚོོན་ཁྲ་པི་སི། ས་སྨྱུག་དོང་བྱང་

ཤིང་ཚུ་ཡོདོ་པ་ཅིན་ ཨ་ལུ་ཚུ་ལུ་ ཨ་ལོང་ཚུ་ག་དེ་སྦེ་འགྱོཝ་སྨོོ? འབྲི་བཅུག་དོགོ། དེའི་སྐབས་སུ་ 

དོམིགས་བསལ་གྱི་ལམ་ལུགས་གཅིག་གུ་བཀལ་ནི་དོང་ གྱལ་ཕྲང་ཧིང་བཏུབ་མི་བཏུབ་བལྟ་ནི་ཚུ་

འབདོ་བ་ཅིན་ ཨ་ལུ་གི་རིག་རྩལ་གོང་འཕེལ་འགྱོ་ནིའི་ལམ་བཀགཔ་ཨིན། འདི་འབདོཝ་ལས་ 

རང་གི་མནོ་མི་ལྟར་དུ་ ཨ་ལུ་གིས་འབདོ་དོགོ་ཟེར་མི་འདི་བཀོ་བཞག་ཞིན་ན་ ཨ་ལུ་ཁོང་རའི་མནོ་

ལུགས་དོང་འཁྲིལ་ཏེ་འབདོ་བཅུག་དོགོ། ཁོང་རའི་རང་དོབང་གི་ཐོག་ལས་ སྦྱོང་ལཱ་འབདོ་བཅུག་སྟེ་ 

འཕྲལ་འཕྲལ་ར་ ལཱ་གི་གྲུབ་འབྲས་བལྟ་བ་ཅིན་ ཚོར་ཅིག་བ་ཚོར་ཅིག་དྲགཔ་སྦེ་ ཁོང་ར་གིས་

གནདོ་དོོན་ཁ་གསལ་ཡང་རྐྱབ་ཚུགསཔ་སྦེ་འབྲི་འོང་།

Extension: If you have access to paper and crayons or a chalk and 
chalkboard ask your child to draw how the circles move. Note specific 
techniques or lines your child creates, i.e. “I see your lines are going around 
and around.” We want to avoid putting our own expectations on to how 
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our child will represent the movement, so refrain from making any 
judgements or pushing your child towards what you think their 
representation should look like. This exploration is to encourage 
connection and they will be in their own process, if you revisit this 
exploration regularly you will notice a progression in how they represent 
movement.

4. ༤. དོཀར་ནག་པར་རིས་ཅན་མའི་ཀི་དེབ། ༤. དོཀར་ནག་པར་རིས་ཅན་མའི་ཀི་དེབ། black & white books

༤.༡ ཁྲ་དོང་བཟོོ་དོབྱིབས།༤.༡ ཁྲ་དོང་བཟོོ་དོབྱིབས།  4.1 Patterns and Shape: 
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༓ (ཨ་ལུ་གསར་སྐྱེས་ལས་ཟླཝ་ ༦ ཚུན་འབདོ་མི་ལུ་) རིགཔ་བསྒྱིམ་སྟེ་བལྟ་ནི། : ཨ་ལུ་ཚུ་

གིས་འགོ་དོང་པ་ར་ ཚོོས་གཞི་ དོཀརཔོ་དོང་གནགཔོ་རྐྱངམ་ཅིག་མཐོང་ཚུགས། དེའི་

སྐབས་ལུ་ཁོང་གིས་ ཚོོས་གཞི་གཉིས་འབདོ་མི་པར་ཚུ་དོགའ་དོོ་ཡོདོཔ་ ལས་ ན་འཐན་སྦེ་

བལྟ་འོང་། རང་གི་ཨ་ལུ་དེ་ ཐ་ན་ཟླཝ་ ༢ དེ་ཅིག་ལང་པའི་བསྒང་ལས་ པར་དེ་སྦེ་བལྟ་

ཤེས་མི་ལུ་ངལ་ རངས་བསྐྱེདོ་དེ་རྒྱབ་སྐྱོར་འབདོ་དོགོ། རང་གི་ཨ་ལུ་དེ་ ལྟག་ཀོ་གི་ཤེདོ་

བཏགས་ནིའི་དོོན་ལུ་ ཁོང་རའི་ཕོཝ་གུ་ལྗིདོ་བཀལ་སྦེ་ གོབ་སྟེ་བཞག་ཞིན་ན་ དོཀརཔོ་དོང་

གནག་པའི་པར་རིས་ཚུ་གདོོང་ཁར་བཞག་སྟེ་བལྟ་བཅུག་དོགོ། 

∗	 Paying attention (Birth onwards): Babies initially only see in black and 
white. They love these kinds of images and will pay close attention. 
Notice how attentive your baby is, even at such a young age! From 
about 2 months, you can also put your baby on their belly to help 
develop their neck muscles. Put the black and white images in front of 
the baby to look at.

༓ (ཟླཝ་ ༦ ལས་ལོ་གཅིག་ཚུན་འབདོ་མི་ལུ་) མིག་ཏོ་གསལ་ཐབས། : སྦྱོང་ལཱ་འདི་ ཨ་ལུ་

ཟླཝ་ ༦ དེ་ཅིག་ལང་མི་ཚུའི་དོོན་ ལུ་བཟོོ་བཟོོཝ་ ཨིན། འདི་གཙོོ་བོ་ར་ ཨ་ལུ་ཚུ་སེམས་

མ་ཡེངས་པར་བཞག་ཐབས་ཀྱི་དོོན་ལུ་ཨིན། ཀི་དེབ་འདི་བལྟ་ཡི་ར་འགྱོ་ བའི་བསྒང་ལས་ 

ཨ་ལུ་ཚུ་ ཁོང་རའི་མིག་ཏོ་གསལ་ནི་དོང་གཅིག་ཁར་ ལྷབ་སྦྱང་འབདོ་ནི་ལུ་ཡང་ཕན་ཐོགས། 

∗	 Vision (6 months +): This activity is designed for infants up to months 
of age. This is for development of babies’ attention.  Looking through 
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this book with your baby helps to support the development of their 
vision and helps in learning.

༓ (ལོ་ ༡ ལས་ ༢ ཚུན་འབདོ་མི་ལུ་) ཉི་མའི་འོདོ་བལྟ་ནི། : ཉིམ་ཕོག་པའི་ས་གོ་ནང་སྦེ་ 

ཞབས་ཁྲ་འཐེན་ཡི་ར་ ཨ་ལུ་གིས་ མཐོང་སར་ རང་གི་ལགཔ་ཕར་དོང་ཚུར་གཡུག། དེའི་

སྐབས་ལུ་ གྱིབ་མ་ག་དེ་སྦེ་སྤརཝ་མས་ག་བལྟ་བཅུག་དོགོ། 

∗	 Exploring sunlight (1+): Sing a song and turn your hands back and forth 
to make them dance. Explore how the shadows move. 

༓ (ལོ་ ༢ ཡན་ཆདོ་འབདོ་མི་ལུ་) སྐྱ་གསལ་གསལ་དོང་ གནག་དུང་དུང་གི་ཁྱདོ་པར། : 

ཁྱིམ་ནང་ལུ་ སྐྱ་གསལ་གསལ་སྦེ་ ཡོདོ་མི་དོང་ གནག་དུང་དུང་སྦེ་ཡོདོ་མི་ས་གོ་ཚུ་འཚོོལ་

ཏེ་བལྟ་བཅུག། གནག་དུང་དུང་སྦེ་ གྱིབ་མ་ཕོག་སྟེ་ཡོདོ་མི་ ས་གོ་ ག་དེམ་ཅིག་འདུག? 

གྱིབ་མ་དེ་ ག་དེ་སྦེ་འཐོནམ་ཨིན་ན? སྐྱ་གསལ་གསལ་སྦེ་ཡོདོ་པའི་ ས་གོ་ག་དེམ་ཅིག་

འདུག? འོདོ་ཟེར་ ལུ་ དོབྱིབས་ཡོདོ་ག? སྐྱ་གསལ་གསལ་དོང་གནག་དུང་དུང་གི་གནས་

སྟངས་ཚུ་ སོར་ཏེ་འགྱོ་འོང་ག? ག་དེ་སྦེ་སོར་ཏེ་འགྱོ་ འོང་ག? ཟེར་མི་ཚུའི་ཐོག་ལས་བློོ་

སླབ་དོགོ། 

∗	 Light and shadow (2+): Explore light and shadow areas in your home. 
How many dark/shadow places can you find? What do the shadows 
remind you of? How many light places can you find? Does light have a 
shape? Do the light and shadows change? How do they change?
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5. ༥. གོ་ལ་གིས་བཟོོ་ཡོདོ་པའི་ སེམས་ཅན་གྱི་རྩེདོམོ། (ཉ་ཆེན་/རོ་ཁྱི་/རི་བོང་)5. ༥. གོ་ལ་གིས་བཟོོ་ཡོདོ་པའི་ སེམས་ཅན་གྱི་རྩེདོམོ། (ཉ་ཆེན་/རོ་ཁྱི་/རི་བོང་)

Fabric animal dolls (Shark/ Dogs/ rabbit) 
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༥.༡  ཞབས་ཁྲ་དོང་ སྤྲོོ་གླུ།༥.༡  ཞབས་ཁྲ་དོང་ སྤྲོོ་གླུ།
5.1 Songs and rhymes?

(ཨ་ལུ་གསར་སྐྱེས་ལས་ཟླཝ་ ༦ ཚུན་འབདོ་མི་ལུ་) ཞབས་ཁྲ་འཐེན། : ཨཔ་རྡོ་རྗེ་ལུ་ ཁྱིམ་ཅིག་

འདུག། 

“ ཨཔ་རྡོ་རྗེ་ལུ་ཁྱིམ་ཅིག་འདུག། ཁྱིམ་དེ་གི་ནང་ན་ རོ་ཁྱི་ཅིག་འདུག། དོབའེ་ཆ་རོགས་ཚུ། 

ཕར་ཧའུ་ཧའུ་་་ ཚུར་ལས་ཧའུ་ཧའུ་་་ ག་ཏེ་ལས་ཡང་ཧའུ་ཧའུ་་་་། “

∗	 (Birth onwards): Sing the song “Ap Dorji lu Chim Chi Du” – a Dzongkha 
version of “Old McDonald had a farm”.
“Ap Dorji lu chim chi du.
Chim di gi nana rochi chi du
Oye cha roo tsu 
Pha lay wow wow. Tshu lay wow wow
Gatey lay ra Wow Wow.

༓ (ཟླཝ་ ༦ ལས་ལོ་གཅིག་ཚུན་འབདོ་མི་ལུ་) : བལྟ་ནི། འདོོགས་ནི། ནོམ་ནི། སེམས་ཅན་

གྱི་རྩེདོམོ་ཚུ་ ཨ་ལུ་ཚུ་ལུ་སྟོན་བྱིན། རྩེདོམོ་ཚུ་ ཨ་ལུ་གི་རྩ་བར་བཞག་སྦེ་ ཨ་ལུ་གིས་ལག་

པ་གིས་དོཀྲོག་ནི་དོང་ ནོམ་ནི་ཚུ་འབདོ་བཅུག་དོགོ། དེ་ལས་ཕམ་རང་ གིས་ དོཔེར་ན་ འ་

ནི་འདི་རོ་ཁྱི་ཨིན། འདི་ལུ་རྐང་ལག་བཞི་འདུག། འདི་ལུ་མིག་ཏོ་གཉིས་འདུག། ཟེར་མི་ཚུ་

སླབ་བྱིན་དོགོ།
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∗	 (6 months +): Look, touch and feel it. Show the doll to the child. Put 
the doll near the child. Let the child touch it, feel it. Talk to the baby. 
This is a dog. It has legs. It has two eyes etc.

༓ གཟུགས་ཀྱི་ཡན་ལག། : གཟུགས་ཀྱི་ཡན་ལག་ཚུའི་མིང་ དོཔེར་ན་ མིག་ཏོ། ལྷ་པ། ཁ། 

རྣམ་ཅོ། ལགཔ། དོང་ རྐངམ་ ཟེར་མི་ཚུ་སྟོན་ཏེ་བྱིན། སེམས་ཅན་གྱིས་སྐདོ་ ག་དེ་སྦེ་རྐྱབ་

འོང་ག་ སྟོན་བྱིན། དོཔེར་ན་ འ་ནི་འདི་ རོ་ཁྱི་ཨིན། འདི་གིས་སྐདོ་ ཧའུ་ཧའུ་ ཟེར་རྐྱབ་

འོང་ཟེར་སྟོན་ཞིན་ན་ ཨ་ལུ་གིས་ལདོ་སྲོོལ་རྐྱབ་བཅུག་ནི། དེ་སྦེ་སེམས་ཅན་ག་རའི་སྐདོ་ 

སྟོན་བྱིན་དོགོ།  

∗	 Body Parts___: Name the body parts such as eyes, nose, mouth, ears, 
hands, and legs. Teach the sound the animal makes e.g. This is a dog, and 
it makes a woof woof sound. Let the child repeat after you.  Sound of 
the animal 

Eyes

Ear

Nose

Hands

Mouth

Legs
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༓ (ལོ་ ༢ ཡན་ཆདོ་འབདོ་མི་ལུ་) ཉ་ཆེན་ཕྱུ་གུའི་ཞབས་ཁྲ། : ཉ་ཆེན་གྱི་ཕྱུ་གུ། ཟེར་མི་ཞབས་

ཁྲ་དེ་འཐེན་ནི། ཉ་ཆེན་གྱི་རྩེདོམོ་ ཚུ་ལུ་བལྟ་ཞིན་ན་ ག་འདི་སྦོོམ་པས། ཆུང་ཤོོས་ར་ག་འདི་

སྨོོ? ཨ་ལུ་ཚུ་ལུ་ ཉ་ཆེན་དེ་ཚུ་སྦོོམ་ཆུང་ག་དེ་སྦེ་ར་འོང་ནི་མས? ཟེར་དྲིས་ཏེ་ ཁོང་གི་ལགཔ་

བརྐྱང་ཞིན་ན་ སྦོོམ་ཆུང་སྟོན་བཅུག། ཐབས་ཤེས་གཞན་ཡང་ རྣམ་འགྱུར་དོང་བཀོདོ་རྒྱ་ཚུ་

དོང་འཁྲིལ་བཅུག་སྟེ་ཡང་ ཞབས་ཁྲ་འདི་འཐེན་བཏུབ། རང་གི་ཨ་ལུ་གིས་ ཞབས་ཁྲའི་

ལེའུ་ཚུདོ་ཚུགས་པས་ག? ཁོང་གི་རྣམ་འགྱུར་དོང་གཟུགས་སྤར་ཐངས་ཚུ་བལྟ་དོགོ།

∗	 Baby Shark Song (2+): Sing the song, Baby Shark. Discuss what the 
different sizes of each shark might be. Who is the smallest, who is the 
biggest? Why? Ask your child to demonstrate how big or small each 
shark is with their arms and hands. Another aspect to this song is 
following actions and instructions. Does your child follow the pattern 
of the song in their movements?
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