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Tap, Tap, Tap

I can hear sounds and see things moving. Move objects 
or things and make sounds so I can follow them.

ཀྲེག་ ཀྲེག་ ཀྲེག་

ང་གིས་སྐད་གོ་བའི་ཁར་ ཅ་ལ་ཚུ་སྤོ་སར་མཐྤོང་མས།  ཅ་ལ་ཚུ་ཕར་ཚུར་སྤོཝ་ད་ཅིག་
ཁར་ སྐད་རྐྱབ་བཅུགཔ་ད་ ང་གིས་རྟིང་བདའ་བལྟ་ཚུགས་པས།

སྤོབ་ཚན་ དང་པ: ཕྤོརཔ་དང་ཅིག་ཁར་ རྩེདམྤོ་རྩེ་ནི།

Birth onwards

SESSION 1: PLAYING GAMES WITH CUPS

རྨེ་སྐྱེ་ལས་ འགོ་བཙུགས་ཏེ།
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Where did it go?

Play hiding games with me.
I enjoy finding things hidden away from me.

ཡ་ ཀྭ་ལས་ ག་ཏེ་ཡར་སྤོའི་?

ང་དང་ཅིག་ཁར་ སྦ་སྟེ་བཞག་ནིའི་རྩེདམྤོ་རྩེ་གནང་། ང་གིས་ ཅ་ལ་སྦ་བཞག་ཡྤོད་མི་
འཚྤོལ་ནི་ལུ་དགའ།

6 Months onwardsཟླཝ་ ༦ ལས་ འགོ་བཙུགས་ཏེ།

སྤོབ་ཚན་ དང་པ: ཕྤོརཔ་དང་ཅིག་ཁར་ རྩེདམྤོ་རྩེ་ནི།
SESSION 1: PLAYING GAMES WITH CUPS
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སྤོབ་ཚན་ དང་པ: ཕྤོརཔ་དང་ཅིག་ཁར་ རྩེདམྤོ་རྩེ་ནི།

SESSION 1: PLAYING GAMES WITH CUPS

Cups within Cups

My fingers need to grow strong.
Give me cups to put into each other and pull apart.

ཕྤོརཔ་གཅིག་གིས་གཅིག་གུ་ བརྩེག་ནི།

ངེ་གི་མཛུབ་མྤོ་ཚུ་ སྒྲིང་སྒྲི་འགྱོ་ནིའི་དྤོན་ལས་ ཕྤོརཔ་ཚུ་གཅིག་གི་ནང་གཅིག་བཙུགས་
ནི་དང་ ལྤོགས་ཏེ་བཏྤོན་ནིའི་དྤོན་ལུ་ ང་ལུ་ གནང་།

1 year onwardsལྤོ་ ༡ ལས་ འགོ་བཙུགས་ཏེ།
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Which cups is it under?

Play remembering games with me. I love to play guessing 
games.

འདབ་མ་དེ་ ཕྤོརཔ་ ག་དེ་གི་འྤོག་ལུ་སྤོ?

ང་དང་ཅིག་ཁར་ དཔྱད་རིག་གཏང་ནིའི་རྩེདམྤོ་རྩེ་གནང་། ང་གིས་ ཕྤོ་ཚྤོད་དཔག་ནིའི་
རྩེདམྤོ་ལུ་དགའ།

2 years onwardsལྤོ་ ༢ ལས་ འགོ་བཙུགས་ཏེ།

སྤོབ་ཚན་ དང་པ: ཕྤོརཔ་དང་ཅིག་ཁར་ རྩེདམྤོ་རྩེ་ནི།
SESSION 1: PLAYING GAMES WITH CUPS
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Discover objects

Rub lots of different textures on my hand or foot.
I love exploring how different materials and objects feel 
and I love to hear you speak.

ཅ་ལ་ངོས་འཛིན།

ངེ་གི་ལགཔ་དང་ རྐང་མའི་གུ་ ཚྤོར་སྣང་མ་འདྲཝ་ཚུ་རེག་བཅུག། 
ང་གིས་མཁོ་ཆས་དང་ ཅ་ལ་མ་འདྲཝ་ཚུ་གིས་ ཚྤོར་སྣང་ག་དེ་འབད་ར་འབྱུངམ་མས་ག་ 
བལྟ་ནི་དང་ ཁྱོད་ཀྱི་བྤོའྤོ་ཉན་ནི་ལུ་དགའ།

Birth onwardsརྨེ་སྐྱེ་ལས་ འགོ་བཙུགས་ཏེ།

སྤོབ་ཚན་ གཉིས་པ: ཁྱིམ་ནང་གི་ ཅ་ལ་དང་ཅིག་ཁར་ རྩེ་ནིའི་རྩེདམྤོ།

SESSION 2: PLAYING GAMES WITH HOUSEHOLD ITEMS
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Knock it down

Make a tower of blocks/cups for me to knock down. I 
will be able to see how I can have an effect on the things 
around me. 

ཧྲམ་གཏང་ནི།

ང་གིས་ ཧྲམ་གཏང་ནིའི་དྤོན་ལུ་  ས་དུམ་དང་ ཡང་ན་ ཕྤོརཔ་གི་ ཐྤོ་བརྩིག་གནང་།  

ང་གིས་ ང་རའི་སྦྤོ་ལྤོགས་ཁ་གི་ ཅ་ལ་ལུ་ བྱེམ་ག་དེ་འབད་རྐྱབ་ཚུགས་ག་ཤེས་ནི་མས།

6 Months onwardsཟླཝ་ ༦ ལས་ འགོ་བཙུགས་ཏེ།

སྤོབ་ཚན་ གཉིས་པ: ཁྱིམ་ནང་གི་ ཅ་ལ་དང་ཅིག་ཁར་ རྩེ་ནིའི་རྩེདམྤོ།

SESSION 2: PLAYING GAMES WITH HOUSEHOLD ITEMS
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Drumming

Help me make sounds using things we find at home.
I love making and listening to different sounds.

བང་རྔ་བརྡུང་ནི།

ང་ལུ་ ང་བཅས་རའི་ཁྱིམ་ནང་ཡྤོད་པའི་ ཅ་ལ་གིས་སྐད་རྐྱབ་བཏུབ་འབད་ནི་ལུ་ ཆ་

རྤོགས་འབད་གནང་། ང་གིས་ སྐད་མ་འདྲཝ་འཐྤོན་བཅུག་ནི་དང་ ཉན་ནི་ལུ་དགའ།

སྤོབ་ཚན་ གཉིས་པ: ཁྱིམ་ནང་གི་ ཅ་ལ་དང་ཅིག་ཁར་ རྩེ་ནིའི་རྩེདམྤོ།

1 year onwardsལྤོ་ ༡ ལས་ འགོ་བཙུགས་ཏེ།

SESSION 2: PLAYING GAMES WITH HOUSEHOLD ITEMS
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Pretend cooking

While you are cooking, give me some empty bowls and 
plates so I can try cooking too.
I love using my imagination and copy what I see adults doing

བཞེས་སྒོ་འབད་རྫུ་བཏབ་ནི།

ཁྱོད་བཞེས་སྒོ་འབདཝ་ད་ ང་ཡང་བཞེས་སྒོ་འབད་དེ་བལྟ་ནིའི་དྤོན་ལས་ ང་ལུ་ ཟངས་
གཞྤོང་དང་ ཐ་ལི་སྤོངམ་ཚུ་གནང་། ང་ཡང་བཞེས་སྒོ་ངོ་མ་སྦེ་འབདཝ་ཨིན་ཟེར་མནྤོ་ནི་
དང་ རྒན་ཤྤོས་ཀྱིས་འབད་མི་ཚུ་ ལད་སྤོལ་རྐྱབ་ནི་ལུ་དགའ།

2 years onwardsལྤོ་ ༢ ལས་ འགོ་བཙུགས་ཏེ།

སྤོབ་ཚན་ གཉིས་པ: ཁྱིམ་ནང་གི་ ཅ་ལ་དང་ཅིག་ཁར་ རྩེ་ནིའི་རྩེདམྤོ།

SESSION 2: PLAYING GAMES WITH HOUSEHOLD ITEMS
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སྤོབ་ཚན་ གསུམ་པ: གོ་ལ་གཅིག་དང་ཅིག་ཁར་ རྩེདམྤོ་རྩེ་ནི།

SESSION 3: PLAYING GAMES WITH A CLOTH

Talking about sensation

Rub many different textures on my hand or foot.
I love exploring how different materials feel and hear 
you speak.

ཚྤོར་སྣང་ ངོས་འཛིན།

ངེ་གི་རྐངམ་དང་ ལག་པའི་གུ་ རྒྱུ་ཆ་མ་འདྲཝ་ཚུ་དབུར་ཏེ་ ཚྤོར་སྣང་འབྱུང་བཅུག། ང་
གིས་མཁོ་ཆས་མ་འདྲཝ་ཚུ་གིས་ ཚྤོར་སྣང་ག་དེ་འབད་ར་འབྱུངམ་མས་ག་ བལྟ་ནི་དང་ 
ཁྱོད་ཀྱི་བྤོའྤོ་ཉན་ནི་ལུ་དགའ།

Birth onwardsརྨེ་སྐྱེ་ལས་ འགོ་བཙུགས་ཏེ།
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Ku-Ku

I love to see things disappear so play Ku-Ku with me.

ཀུ་ཀུ་རྩེ་ནི།

ང་གིས་ ག་ཅི་ར་འབད་རུང་ ཚར་གཅིག་མཐྤོང་ དེ་ལས་ད་རུང་མ་མཐྤོངམ་འབད་འགྱོ་
མི་ཚུ་ བལྟ་ནི་ལུ་དགའ། འདི་འབདཝ་ལས་ ང་དང་ཅིག་ཁར་ ཀུ་ཀུ་རྩེ་གེ།

6 Months onwardsཟླཝ་ ༦ ལས་ འགོ་བཙུགས་ཏེ།

སྤོབ་ཚན་ གསུམ་པ: གོ་ལ་གཅིག་དང་ཅིག་ཁར་ རྩེདམྤོ་རྩེ་ནི།

SESSION 3: PLAYING GAMES WITH A CLOTH
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སྤོབ་ཚན་ གསུམ་པ: གོ་ལ་གཅིག་དང་ཅིག་ཁར་ རྩེདམྤོ་རྩེ་ནི།

SESSION 3: PLAYING GAMES WITH A CLOTH

Lift the cloth

I enjoy learning how to find things so will you hide 
something to help find it?

གོ་ལ་ཡར་འཐུ་ནི།

ང་གིས་ ཅ་ལ་ག་དེ་འབད་འཚྤོལཝ་དྲག་ག་ ལྷབ་ནི་ལུ་དགའ། འདི་འབདཝ་ལས་ ཁྱོད་
ཀྱིས་ ག་ཅི་ཅིག་སྦ་བཞག་སྟེ་ ང་ལུ་འཚྤོལ་བཅུག་མས།

1 year onwardsལྤོ་ ༡ ལས་ འགོ་བཙུགས་ཏེ།
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Close, close, Far, far

Play with me a game of hiding objects. Give me a clue so 
I can find it.

སྦྤོ་ལྤོགས་ཁར་ སྦྤོ་ལྤོགས་ཁར་ ཐག་རིང་སར་ཐག་རིང་སར།

ང་གིས་འཚྤོལ་ཐྤོབ་ནིའི་དྤོན་ལས་ མཐའམ་ཅིག་སབ་ཅི་ར་ ང་དང་ཅིག་ཁར་ ཅ་ལ་སྦ་
བཞག་སྟེ་འཚྤོལ་ནིའི་རྩེདམྤོ་རྩེ་གནང་།

2 years onwardsལྤོ་ ༢ ལས་ འགོ་བཙུགས་ཏེ།

སྤོབ་ཚན་ གསུམ་པ: གོ་ལ་གཅིག་དང་ཅིག་ཁར་ རྩེདམྤོ་རྩེ་ནི།

SESSION 3: PLAYING GAMES WITH A CLOTH
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Leaf kick

Hold up a big leaf for me to kick to help my legs become strong.
I love laughing and smiling with you.

འདབ་མ་གུ་རྤོག་ཐེ་བླུག་ནི།

ང་གིས་རྤོག་ཐེ་བླུག་སྟེ་ ངེ་གི་རྐངམ་སྒྲིང་སྒྲི་ཐལ་ནིའི་དྤོན་ལས་ ཤིང་གི་འདབ་མ་སྦྤོམ་
ཚུ་བཤེད་དེ་སྤོད་གནང་། ང་གིས་ ཁྱོད་དང་ཅིག་ཁར་ དགའ་ནི་དང་ དགའ་འཛུམ་སྤོན་
ནི་ལུ་དགའ།

སྤོབ་ཚན་  དགུ་པ: ཕྱི་ཁར་རྩེདམྤོ་རྩེ་ནི། 

Birth onwards

SESSION 9: PLAYING GAMES OUTSIDE

རྨེ་སྐྱེ་ལས་ འགོ་བཙུགས་ཏེ།
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What do you see, feel and hear?

Take me for a walk outside and show me lots of things.
It is good for me to explore outside. I love using all my 
senses.

ཁྱོད་ཀྱིས་ ག་ཅི་མཐྤོང་མས? ལགཔ་འདྤོགས་ནི་དང་ ཉན་ཏེ་བལྟ་ནི།

ང་ཕྱི་ཁར་བཤལ་བར་འཁྱིད་དེ་ ང་གིས་མ་ཤེསཔ་ལེ་ཤ་ར་སྤོན་གནང་། ཕྱི་ཁར་བཤལ་ཏེ་
བལྟ་ནི་འདི་ ང་ལུ་ལེགས་ཤྤོམ་ཅིག་ཨིན་མས། ང་གིས་དབང་པྤོ་ག་ར་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་
ལུ་དགའ།

6 Months onwardsཟླཝ་ ༦ ལས་ འགོ་བཙུགས་ཏེ།

སྤོབ་ཚན་  དགུ་པ: ཕྱི་ཁར་རྩེདམྤོ་རྩེ་ནི། 

SESSION 9: PLAYING GAMES OUTSIDE
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Take it out.

Give me a bowl with lots of different items for me to take out.
You can help me become independent and try to do 
things by myself.

ཕྱི་ཁར་བཏྤོན།

ང་གིས་ཕྱི་ཁར་བཏྤོན་ནིའི་དྤོན་ལུ་ ཟངས་གཞྤོང་ནང་ ཅ་ལ་ལེ་ཤ་ཡྤོད་མི་ཅིག་གནང་། 
ང་གིས་ ལཱ་ཚུ་ ང་རང་གིས་ར་འབད་དེ་ གཅིག་ཁྱད་ཆོདཔ་བཟྤོ་ནི་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་ཆ་
རྤོགས་འབད་གནང་།

1 year onwardsལྤོ་ ༡ ལས་ འགོ་བཙུགས་ཏེ།

སྤོབ་ཚན་  དགུ་པ: ཕྱི་ཁར་རྩེདམྤོ་རྩེ་ནི། 

SESSION 9: PLAYING GAMES OUTSIDE
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Sorting nature

Give me different natural objects and support me to put 
them into groups. You can teach me how to sort items 
and help me learn new words.

ཕྱེ་སེལ་རྐྱབ་ནི།

ང་ལུ་ རང་བཞིན་གནས་སངས་ལས་བྱུང་བའི་ ཅ་དངོས་ཚུ་བྱིན་ཞིན་ན་ དེ་ཚུ་ཕྱེ་སེལ་
རྐྱབ་སྟེ་ སྡེ་ཚན་བཟྤོ་ནི་ལུ་ཆ་རྤོགས་འབད་གནང་། 
ཁྱོད་ཀྱིས་ ང་ལུ་ ཅ་ལ་ཚུ་ ཕྱེ་སེལ་རྐྱབ་ནི་དང་ མིང་ཚིག་གསརཔ་སྦྱང་ནི་ལུ་ ཆ་
རྤོགས་འབད་གནང་།

2 years onwardsལྤོ་ ༢ ལས་ འགོ་བཙུགས་ཏེ།

སྤོབ་ཚན་  དགུ་པ: ཕྱི་ཁར་རྩེདམྤོ་རྩེ་ནི། 

SESSION 9: PLAYING GAMES OUTSIDE
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Baby dance

Sing me songs and move my hands and feet to the rhythm.
I love moving in different ways and hearing you sing.

ཨ་ལྤོའི་ལེའུ།

ང་ལུ་ཞབས་ཁྲ་འཐེན་ཞིན་ན་ ཞབས་ཁྲའི་གདངས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ངེ་གི་ལགཔ་དང་
རྐངམ་ལེའུ་སྒྱུར་གནང་།
ང་ མ་འདྲཝ་འབད་སར་ནི་དང་ ཁྱོད་ཀྱི་ཞབས་ཁྲ་ཉན་ནི་ལུ་དགའ།

སྤོབ་ཚན་ བཅུ་པ: ལག་ཐྤོག་གི་རྩེདམྤོ་རྩེ་ནི།

Birth onwards

SESSION 10: PLAYING GAMES WITH OUR HANDS

རྨེ་སྐྱེ་ལས་ འགོ་བཙུགས་ཏེ།
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Thumb song

Sing the thumb song with me and show me the actions: 
“Where is [...]. Where is [...]? Here I am! Here I am! How 
are you this morning? How are you this morning? Well 
thank you. Well thank you.” You can teach me new songs 
and show me how to use my hands in different ways.

ཨམ་མཐེ་བྤོང་གི་ཞབས་ཁྲ།

ཨམ་མཐེ་བྤོང་གི་ཞབས་ཁྲ་འདི་ ང་དང་ཅིག་ཁར་འཐེན་ཡི་ར་ རྣམ་འགྱུར་འབད་ཐངས་
སྤོན་གནང་། ” […]ག་ཏེ་ཡྤོད།  […]ག་ཏེ་ཡྤོད? ང་ནཱ་ཡྤོད! ང་ནཱ་ཡྤོད! ཁྱོད་ད་རེས་ 
ག་དེ་འབད་ཡྤོད? ཁྱོད་ད་རེས་ ག་དེ་འབད་ཡྤོད? ལེགས་ཤྤོམ་འབད་ར་ཡྤོད་ལགས་ 
བཀའ་དྲིན་ཆེ། ལེགས་ཤྤོམ་འབད་ར་ཡྤོད་ལགས་ བཀའ་དྲིན་ཆེ། ཁྱོད་ཀྱིས་ང་ལུ་ 
ཞབས་ཁྲ་གསརཔ་ཚུ་སྤོན་ཏེ་ ལག་པའི་ཕྱག་རྒྱ་སྒྱུར་ཐངས་སྤོན་གནང་།

6 Months onwardsཟླཝ་ ༦ ལས་ འགོ་བཙུགས་ཏེ།

སྤོབ་ཚན་ བཅུ་པ: ལག་ཐྤོག་གི་རྩེདམྤོ་རྩེ་ནི།
SESSION 10: PLAYING GAMES WITH OUR HANDS
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My Body 

Ask : Where is your nose?
Point to the child’s nose. Say: “There it is!”
Continue with other body parts.

ངའི་གཟུགས།

ཁྱོད་གི་ལྷ་པ་ཀ་ལས་ཟེར་དྲིས། ཨ་ལའི་ལྷ་པ་གུ་མཛུགས་མྤོ་པགས་འབད་ ཨ་ན་ཟེར་
སབ་ འདི་བཟུམ་འབད་གཞན་མཟུགས་ཀྱིས་ཡན་ལགས་ལུ་ཡང་འབད།

1 year onwardsལྤོ་ ༡ ལས་ འགོ་བཙུགས་ཏེ།

སྤོབ་ཚན་ བཅུ་པ: ལག་ཐྤོག་གི་རྩེདམྤོ་རྩེ་ནི།
SESSION 10: PLAYING GAMES WITH OUR HANDS
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Fish...Fish... frog!

Play “fish, fish and frog with me! show me the fish and not 
the frog. Let me try to catch the fish.  You can help me 
understand that games have rules and how to take turns.

ཉ་དང་སྦལཔ། 

ང་དང་ཅིག་ཁར་ ཉ་ཉ་ སྦལཔ་གི་རྩེདམྤོ་རྩེ་གེ། ང་ལུ་སྦལཔ་མེན་པར་ ཉ་སྤོན། ང་གིས་ 
ཉ་གཟུང་སྟེ་བལྟ་གེ། 
ང་གིས་ རྩེདམྤོ་ཚུ་ལུ་ཡང་ རྩེ་ཐངས་དང་ སྐོར་རྐྱབ་འབད་རྩེ་དགོཔ་ཡྤོད་མི་ཚུ་ ཧ་གོ་
ནི་ལུ་ ཆ་རྤོགས་འབད་གནང་།

2 years onwardsལྤོ་ ༢ ལས་ འགོ་བཙུགས་ཏེ།

སྤོབ་ཚན་ བཅུ་པ: ལག་ཐྤོག་གི་རྩེདམྤོ་རྩེ་ནི།
SESSION 10: PLAYING GAMES WITH OUR HANDS



21

SESSION 11: PLAYING GAMES WITH BOOKS AND PICTURES

Baby’s story

Read me a story using an expressive voice and show me 
the pictures. You can help me to feel loved and secure. I 
love to hear new words.

Birth onwards

ཨ་ལྤོ་གི་སྲུང་།

ང་ལུ་ ཚྤོར་སྣང་དང་བཅས་པའི་སྐད་ཀྱི་ཐྤོག་ལས་ སྲུང་ལྷག་ཅི་ར་ པར་ཚུ་སྤོན་གནང་། 
ཁྱོད་ཀྱིས་ ང་ལུ་དགའ་བས་ ང་བདེ་ཏྤོག་ཏྤོ་ཨིན་མས་ཟེར་བའི་ ཚྤོར་སྣང་བསྐྱེད་ཚུགསཔ་
བཟྤོ་ནི་ལུ་ཆ་རྤོགས་འབད་གནང་། ང་གིས་ མིང་ཚིག་གསརཔ་ གོ་ནི་ལུ་དགའ། 

རྨེ་ སྐྱེ་ལས་ འགོ་བཙུགས་ཏེ།

སྤོབ་ཚན་ བཅུ་གཅིག་པ: ཀི་ཏབ་་དང་པར་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ རྩེདམྤོ་རྩེ་ནི།
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Point and talk.

Tell me what you see in the pictures and tell me when 
and where you have seen this in real life.

6 Months onwards

འདི་བཟུམ་ཧེ་མར་མཐྤོང་ཅི་ག?

པར་ནང་ ག་ཅི་མཐྤོང་མི་ཚུ་ ང་ལུ་སབ་གནང་། དེ་ཚུ་ ངོ་མ་འབད་ ག་ཏེ་ལུ་ ང་བཅས་
ཀྱིས་ ནམ་ མཐྤོང་ཚུགས་ག་ སབ་གནང་།

ཟླཝ་ ༦ ལས་ འགོ་བཙུགས་ཏེ།

SESSION 11: PLAYING GAMES WITH BOOKS AND PICTURES
སྤོབ་ཚན་ བཅུ་གཅིག་པ: ཀི་ཏབ་་དང་པར་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ རྩེདམྤོ་རྩེ་ནི།
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Where is...?

Show me books and pictures and help me to find different 
animals and objects. I learn so much when you talk to me 
and show me what words means.

1 year onwards

ག་ཏེ་འདུག…?

ང་ལུ་ པར་དང་ཀི་ཏབ་་ཚུའི་ནང་ལས་ སེམས་ཅན་མ་འདྲཝ་དང་ ཅ་ལ་ཚུ་སྤོན་གནང་། 
ཁྱོད་ཀྱིས་ ང་ལུ་བྤོའྤོ་སབ་ད་ ང་གིས་ལེ་ཤ་ཤེས་ཚུགས་པས། འདི་འབདཝ་ལས་ མིང་
ཚིག་ཚུ་གིས་ ག་ཅི་སབ་ཨིན་ན་ སྤོན་གནང་།

ལྤོ་ ༡ ལས་ འགོ་བཙུགས་ཏེ།

SESSION 11: PLAYING GAMES WITH BOOKS AND PICTURES
སྤོབ་ཚན་ བཅུ་གཅིག་པ: ཀི་ཏབ་་དང་པར་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ རྩེདམྤོ་རྩེ་ནི།
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What is this?

Describe the things or objects in the pictures for me to 
find. I love it when you praise me when I am successful.

2 years onwards

འདི་ག་ཅི་སྤོ།

ང་གིས་འཚྤོལ་ཐྤོབ་ནིའི་དྤོན་ལུ་ པར་ནང་ཡྤོད་པའི་ ཅ་ལ་ ཚུའི་བཤད་པ་རྐྱབ་གནང་། 
ང་གིས་ ཚགས་ཁར་ཚུད་པའི་སྐབས་ སྤོད་པ་རྐྱབ་ད་ དགའ།

ལྤོ་ ༢ ལས་ འགོ་བཙུགས་ཏེ།

SESSION 11: PLAYING GAMES WITH BOOKS AND PICTURES
སྤོབ་ཚན་ བཅུ་གཅིག་པ: ཀི་ཏབ་་དང་པར་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ རྩེདམྤོ་རྩེ་ནི།
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Baby massage

I love when you massage different parts of my body and 
talk about them. I feel your tenderness and love.

སྤོབ་ཚན་ བཅུ་གཉིས་པ: མིང་ཚིག་ཡར་དྲག་བཏང་ནིའི་ རྩེདམྤོ་རྩེ་ནི།

ཨ་ལྤོ༌ ཧུམ༌ཕུ༌ རྐྱབ་

ངེ་གཟུགས་ ཧུམ༌ཕུ༌ རྐྱབ་འབད་ ང་ལུ་བྤོའྤོ་སབ་གནང་ ང་ཁྱོད་ཀྱིསའཇམ་བ་དང་རྩེ་
བའི་ལགཔ་བཀལཝ་ད་ ང་དགའ་བས།

Birth onwards

SESSION 12: PLAYING GAMES THAT BUILD vOCABULARY

རྨེ་སྐྱེ་ལས་ འགོ་བཙུགས་ཏེ།
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Take turns talking.

Let us take turns to talk. I feel happy when you understand 
what I am trying to say and respond.

བྤོའྤོ་ སྐོར་རྐྱབ་འབད་ སབ་གེ།

ང་དང་ཅིག་ཁར་ བྤོའྤོ་ སྐོར་རྐྱབ་འབད་སབ་གེ། ང་ཁྱོད་ཅིག་ཁར་ ཁ་སབ་ད་དགའ་ 
བས།

6 Months  onwardsཟླཝ་ ༦ ལས་ འགོ་བཙུགས་ཏེ།

སྤོབ་ཚན་ བཅུ་གཉིས་པ: མིང་ཚིག་ཡར་དྲག་བཏང་ནིའི་ རྩེདམྤོ་རྩེ་ནི།
SESSION 12: PLAYING GAMES THAT BUILD vOCABULARY

ཨ་པ་པ་
ཨིན་མས་་་
འདི་རྤོ་ཁྱི་ཨིན།
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Feeling faces.

When you act out different emotions on your face, for 
example: happy face, angry face. I can understand these 
emotions by copying you and express my emotions too. 

གདྤོང་གི་རྣམ་རྒྱུར་

གདྤོང་གི་རྣམ་རྒྱུར་ མ་འདྲཝ་ཚུ་ སྤོན་འདི་རྩེདམྤོ་ རྩེ་གནང་།

1 year onwardsལྤོ་ ༡ ལས་ འགོ་བཙུགས་ཏེ།

སྤོབ་ཚན་ བཅུ་གཉིས་པ: མིང་ཚིག་ཡར་དྲག་བཏང་ནིའི་ རྩེདམྤོ་རྩེ་ནི།
SESSION 12: PLAYING GAMES THAT BUILD vOCABULARY
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Going on a trip.

Put me on your knee facing you and tell me a story about 
going for a walk with different movements. I love to move 
in different ways and use eye contact.

ཨ་ལྤོ་ ཕང་མར་ཡར་ འཕར་རྐྱབ་ནི་

ང་ཁྱོད་ཀྱི་པུ་མྤོ་ཁར་བཀལ་སྦེ་ སར་ཡི་ར་ བཤལ་ཏེ་འགྱོ་བའི་ སྲུང་ཅིག་གཏང་གནང་།
ང་ཕར་ཚུར་སར་ཡི་ར་ མིག་ཏྤོ་གི་འབྲེལ་བ་ བཞག་ནི་ལུ་དགའ།

2 years onwardsལྤོ་ ༢ ལས་ འགོ་བཙུགས་ཏེ།

སྤོབ་ཚན་ བཅུ་གཉིས་པ: མིང་ཚིག་ཡར་དྲག་བཏང་ནིའི་ རྩེདམྤོ་རྩེ་ནི།
SESSION 12: PLAYING GAMES THAT BUILD vOCABULARY
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Copycat

I love to look at your face and copy your expressions and 
sounds. 

ལད་སྤོལ་རྐྱབ་

ང་ཁྱོད་ཀྱིས་ གདྤོང་ལུ་བལྟ་འབད་ རྣམ་འགྱུར་ད་ སྐད་མ་འདྲཝ་ ལད་སྤོལ་རྐྱབ་ནི་ལུ་ 
དགའ།

སྤོབ་ཚན་ བཅུ་གསུམ་པ: ཨ་ལྤོ་དང་ཅིག་ཁར་ རྩེདམྤོ་རྩེ་ཏེ་ ཨ་ལྤོའི་མཐུན་འབྲེལ་ ཡར་དྲག་ བཏང་ནི།

Birth onwards

SESSION 13: PLAYING GAMES TO BOND WITH OUR CHILDREN

རྨེ་སྐྱེ་ལས་ འགོ་བཙུགས་ཏེ།

ཨ་་་ཨ་་་ཨ་་་་

ཨུ་་་ཨུ་་་ཨུ་་་

ཨ་་་ཨ་་་ཨ་་་་

ཨུ་་་ཨུ་་་ཨུ་་་
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Talk to me respectfully

I like when you take time to tell what is going to happen 
and allow me to participate.

ང་ལུ་གུས་ཞབས་ཀྱི་ཐྤོག་ལས་སབ་ནང་།

ཁྱོད་ཀྱིས་ དུད་ཚྤོད་བཏྤོན་སྦེ་ ང་བཅས་ག་ཅི་ འབད་ནི་ཨིན་ན་ སབ་འབད་ ང་ཡང་ 
བཅའ་མར་ བཏྤོག་བཅུགཔ་ད་ ང་དགའ་བེས།

6 Months  onwardsཟླཝ་ ༦ ལས་  འགོ་བཙུགས་ཏེ།

གཅེས་གཅེས་

ཞབས་ཁྲ་ཐེན་གེ་ ཞབས་ཁྲ་ག་ཅི་ཐེན་ནི

སྤོབ་ཚན་ བཅུ་གསུམ་པ: ཨ་ལྤོ་དང་ཅིག་ཁར་ རྩེདམྤོ་རྩེ་ཏེ་ ཨ་ལྤོའི་མཐུན་འབྲེལ་ ཡར་དྲག་ བཏང་ནི།
SESSION 13: PLAYING GAMES TO BOND WITH OUR CHILDREN
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Do you want...?

I like when you ask me what I want because I feel loved 
and  important.

ག་དེམ་ གཅི་

ང་ལུ་ ག་གཅི་བགོ་ག་ འདྲིཝ་ད་ ང་དགའ་
དེ་འབད་འདྲིཝ་ད་ ཁྱོད་ཀྱིས་ང་ལུ་ འཕང་ནི་དང་ ང་གི་མནྤོ་བསམས་ཚུ་ 
ཁག་ཆེ་བས་ཟེར་ཤེས།

1 year onwardsལྤོ་ ༡ ལས་ འགོ་བཙུགས་ཏེ།

ཚར་གཉིས་ ?

ཚར་གཅིག་ ?

སྤོབ་ཚན་ བཅུ་གསུམ་པ: ཨ་ལྤོ་དང་ཅིག་ཁར་ རྩེདམྤོ་རྩེ་ཏེ་ ཨ་ལྤོའི་མཐུན་འབྲེལ་ ཡར་དྲག་ བཏང་ནི།
SESSION 13: PLAYING GAMES TO BOND WITH OUR CHILDREN
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Walk... Walk... Stop.

I like it when you play games that helps me develop my 
ability to stop what I am doing.

འགྱོ་་་ འགྱོ་་་ སྤོད་

ང་དང་ཅིག་ཁར་ རྕེདམྤོ་ འགྱོ་་་ འགྱོ་་་ སྤོད་ ཟེར་མི་འདི་ རྕེད་གནང་། འདི་
བཟུམ་རྕེདམྤོ་གི་ ང་ག་འབད་མི་འདི་ བཞག་ནི་ལུ་ སྦྱང་བ་བཚུད་འྤོང་།

2 years onwardsལྤོ་ ༢ ལས་  འགོ་བཙུགས་ཏེ།

འགྱོ་་་ འགྱོ་་་
འགྱོ་་་འགྱོ་་་སྤོད།

སྤོབ་ཚན་ བཅུ་གསུམ་པ: ཨ་ལྤོ་དང་ཅིག་ཁར་ རྩེདམྤོ་རྩེ་ཏེ་ ཨ་ལྤོའི་མཐུན་འབྲེལ་ ཡར་དྲག་ བཏང་ནི།
SESSION 13: PLAYING GAMES TO BOND WITH OUR CHILDREN


