پرنس ولیئم کاؤنٹی پبلک سکولز
سمر میں مطالعہ کا پروگرام
تجویز کردہ کتابوں کی فہرست
ایلیمنٹری – گریڈ ّاول

پرنس ولیئم کاونٹی پبلک سکولز کے موسم گرما کے مطالعہ کی سفارشات کا مقصد طلباء کی حوصلہ افزائی کرنا ہے تاکہ وہ معیاری ادب سے لطف اندوز ہوں اور
اپنی انفرادی مطالعاتی مہارتوں کو تنقیدی سوچ ،تخلیقی سوچ ،رابطے ،تعاون اور شہریت کے لیے پروان چڑھا سکیں۔ اس چیلنج میں طالبعلم/طالبہ کی شمولیت
رضاکارانہ ہے۔ جو طلباء شرکت کا انتخاب کرتے ہیں وہ اپنی خود چنی ہوئی کتابیں پڑھیں گے۔ جو طلباء موسم گرما میں پڑھتے ہیں ،وہ زندگی بھر پڑھنے کی عادات
کی معاونت کے لیے بڑھ سکتے اور نئے تجربات تالش کر سکتے ہیں۔
خوشی حاصل کرنے کے لیے مطالعے سے محبت بڑھانے میں مدد کے لیے درج ذیل عنوانات کچھ تجاویز ہیں۔ والد یا والدہ ،سرپرست یا الئیبریرین کی رہنمائی میں
طالبعلم/طالبہ کی چنی گئی دیگر کتابیں بھی قابل قبول ہوں گی۔
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 PWCSموسم گرما میں مطالعہ کے لیے تجویز کردہ کتابوں کی فہرست
اول
گریڈ ّ -

اشاعت کی
تاریخ
2005

مصنف

عنوان

Arnold, Tedd

 Hi! Fly Guyیا  Fly Guyسیریز میں
کوئی کتاب

Colando, Lucille

There Was an Old Lady Who
 Swallowed a Batیا There Was
 an Old Ladyسیریز کی اس مصنف کی

2002

Pete the Cat: Rocking in My
School Shoessیا ete the Catکی

2011

وضاحت
جب  Buzzنے اپنے جانوروں کے شو کیلیئے ایک مکھی پکڑی تو اس کے والدین اور ججوں نے اسے
بتایا کہ ایک مکھی ایک پالتو جانور نہیں ہو سکتی ،مگر  Fly Guyنے انہیں غلط ثابت کر دیا۔
روایتی مجموعی شاعری پر ایک سادہ تبدیلی

کوئی کتاب
Dean, James

 Pete the catنے اپنے سکول کے جوتے پہنے جب وہ الئبریری ،کھانے کے کمرے ،کھیل کے میدان
میں اور جب وہ اپنا خصوصی گانا گا رہا تھا۔

کوئی کتاب
Dr. Seuss
Greene, Stephanie

Holm, Jennifer
Labatt, Mary
Lobel, Arnold
London, Jonathan
Manushkin, Fran
Mayer, Mercer

One Fish, Two Fish, Red Fish, Blue
 Fishیا  Dr. Seussکی کوئی کتاب
Princess Posey and the First
 Grade Paradeیا Princess Posey

سیریز کی کوئی کتاب
 Babymouse: Our Heroیا
 Babymouseسیریز کی کوئی کتاب
 Sam Gets Lostیا اسی مصنف کی
 Samسیریز کی کوئی کتاب
 Frog and Toad Are Friendsیا Frog
 and Toadسیریز کی کوئی کتاب
 Froggy Goes to Hawaiiیا Froggy
سیریز کی کوئی کتاب
 Katie Woo Has the Fluیا Katie
 Wooسیریز کی کوئی کتاب
 Grandma’s Gardenیا Little Critter
سیریز کی کوئی کتاب

1960

دلچسپ ہم قافیہ الفاظ کی کوئی آسان کتاب

2010

 Poseyکی پہال گریڈ شروع کرنے کے خوف میں اس وقت کمی آ گئی جب اس کی استانی نے اسے کہا
کہ سکول کے پہلے دن وہ اپنے سب سے آرام دہ کپڑوں میں آ سکتی ہے۔

2005

ایک تصوراتی جوان چوہا جو ڈاج بال میں اپنے دشمن سے ڈرتا ہے مگر اپنی دوست کی مدد اور اپنی
ماں کے تعاون سے جو ثابت کرتا ہے کہ وہ ایک ہیرو ہے۔
 Samسیریز ،پپی کے بارے میں آسان سیریز

1970

دو بہترین دوستوں کی مہم جوئی کی دوبارہ گنتی کی پانچ کہانیاں

2011

جب  Froggyچھٹیوں کیلیئے ہوائی گیا تو وہ اتنا پرجوش تھا کہ اس نے اپنے والدین پر زیادہ توجہ نہ
دی۔
کیٹی سکول نہیں جا سکی کیونکہ وہ زکام کی وجہ سے گھر پر تھی۔

2002

 Little Critterاور چھوٹی بہن نے اپنی دادی کی سبزیوں کے باغ میں پودے لگانے میں مدد کی۔

2004

2012
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 PWCSموسم گرما میں مطالعہ کے لیے تجویز کردہ کتابوں کی فہرست
اول
گریڈ ّ -
مصنف

عنوان

Park, Barbara

Junie B. Jones Has a Peep in Her

اشاعت کی
تاریخ
2000

 Pocketیا  Junie B. Jonesسیریز کی
کوئی کتاب
Rylant, Cynthia

وضاحت
جب  Junie B. learnsکو پتہ چال کہ اس کی کنڈرگارٹن کی کالس فیلڈ ٹرپ کیلیئے فارم پر جا رہی ہے
تو وہ پریشان تھی کہ مرغ اس پر حملہ کر دے گا۔

Henry and Mudge in the Sparkle
 Daysیا  Henry and Mudgeسیریز کی

1988

سردیوں میں  Henryاور اس کا کتا  Mudgeبرف میں کھیلے ،خاندان کے ساتھ کرسمس کا رات کا
کھانا کھایا اور چٹختی ہوئی سردی میں آگ کے پاس بیٹھے۔

3, 2, 1 go! A Transportation
 Countdownیا ٹرانسپورٹیشن کے

2003

الٹی گنتی  10سے  ،1دس کھلونے سکول کی بسوں سے شروع اور ایک کھلونا شہر کی بس پر ختم۔

کوئی کتاب
.Schuette, Sarah L

بارے میں بچوں کی کوئی کتاب
Scotton, Rob
Watt, Melanie
Willems, Mo

 Splat the Cat Takes the Cakeیا
 Splat the Catسیریز کی کوئی کتاب
 Chesterیا  Chesterسیریز کی کوئی
کتاب

مختلف مقامات

 Splatکیک بیک کرنے کے مقابلے میں شامل ہوئی اور اس کا مقصد ایک ایسا کیک بنانا ہے جس کی
شکل سپر ہیرو جیسی ہو۔
 Melanie Wattایک چوہے کے بارے میں کہانی لکھنے کی کوشش کر رہی ہے مگر اس کی بلی
 Chesterاس کا الل مارکر لے لیتی ہے اور دوبارہ کہانی لکھتی ہے۔
جب  Piggieاڑنے کا عزم کرتا ہے ،ہاتھی کو کچھ شبہ ہے مگر جب  Piggieدوسروں سے کچھ مدد
حاصل کرتا ہے تو حیرت انگیز چیزیں واقع ہوتی ہیں۔
اس مجموعی کہانی میں ،ایک ہوشیار مکھی تمام سوئے ہوئے لوگوں کے درمیان صرف ایک ڈنگ سے
ہنگامہ کھڑا کر دیتی ہے۔
مواد کا کچھ ایسا بیان اور ہم قافیہ الفاظ جو ایسی چیزیں بیان کرتے ہیں جو ڈائناسور کر سکتے ہیں جب
وہ غصے میں ہیں  -اور وہ اپنا غصہ کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں۔
بہت سے لوگوں کی سوانح حیات کی سیریز ،تاریخی اور دور حاضر دونوں کی۔

مختلف مقامات

سائنس کے عنوانات پر بے شمار اقسام کی سیریز جسے بچوں کا پریس شائع کرتا ہے۔

2012
2007

Wood, Audrey

Today I Will Fly! Elephant and
 Piggieیا سیریز کی کوئی کتاب
 The Napping Houseیا اس مصنف

1984

Yolan, Jane

کی بچوں کی کوئی کتاب
?How Do Dinosaurs Say I’m Mad

2013

“Rookie
” Biographyسیریز
“Rookie Read”About Science
سیریز

یا اس مصنف کی بچوں کی کوئی کتاب
 Benjamin Franklinیا Rookie
 Biographyسیریز کی کوئی کتاب
 Giant Pandas: Gifts from Chinaیا
 Rookie Read about Scienceسیریز

2007

کی کوئی کتاب
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