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

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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اشاعت
کی تاریخ

مصنف

عنوان

Adler, David

Young Cam Jansen and the
 Library Mysteryیا Cam Jansen

2001

 Camخریداری کی وہ فہرست ڈھونڈنے کیلیئے اپنی فوٹوگرافک یادداشت استعمال کرتا ہے
جو اس کے والد الئبریری میں کھو چکے ہیں۔

2008

جب پہلے گریڈ کی مکھی کا اینٹینا اس کے سر پر نہیں ٹکتا اور ڈرم بجانے والے اوپن ہاؤس
ڈرامے کیلیئے اپنی نشستوں پر نہیں بیٹھتے ،فیصلہ کرتا ہے کہو وہ مدد کرنے کیلیئے
" "don’t-you-dareگوند کا استعمال کرے گا۔
ایک جوان باحوصلہ انجینیئر کو پہلے اپنی ناکامی کے خوف کو فتح کرنا ہے۔

2017

 Pete the Catنے خراب کیلے کو چکھ لیا اور کہا کہ اب وہ کبھی کیال نہیں کھائے گا،
اگرچہ وہ عام طور پر پھل پسند کرتا ہے۔

سیریز کی کوئی کتاب
Applegate,
Katherine

Never Glue Your Friends to
 Chairsیا Roscoe Riley Rules

سیریز کی کوئی کتاب
Beaty, Andrea

 Rosie Revere, Engineerیا اس
مصنف کی کوئی اس جیسی کتاب

Dean, James

Pete the Cat and the Bad

Elliot, Rebecca

2013

 Bananaیا  Pete the Catسیریز
کی کوئی کتاب
 Eva’s Treetop Festivalیا Owl
 Diariesسیریز کی کوئی کتاب

2015

سکول میں موسم بہار کو منانے کیلیئے ایک زبردست میلہ بہت اچھا خیال ہے -لیکن
 Wingdaleایک نوجوان الو کو پتہ چلتا ہے کہ اس کیلیئے بہت کام کرنے کی ضرورت ہے
اور مدد کیلیئے اپنے دوستوں سے کہنا غلط نہیں ہے۔
مس  Daisyکے غیر معمولی تدریسی طریقۂ کار نے ان کی دوسری جماعت کے طلباء کو
حیران کر دیا ،خاص طور پر ضدی متعلم A.J.
 Squishایک میک امیوبیا جو اپنے پسندیدہ ہیرہ کے کارناموں کی مزاحیہ کتاب پسند کرتا
ہے " Super Amoeba " ،مقابلہ کرنے کی کوشش کرتا ہے جب اس کے بہترین دوست کو
غنڈہ گردی کی دھمکی ملتی ہے۔
جانوروں کے بارے میں ایک غیر افسانوی کتاب ،سوال اور جواب کی صورت میں رنگین
تشریح۔

2015

فیک-بیلیو کی زمین پر  Three Little Pugsکے استعمال شدہ گاڑیوں نے ڈرپوک ولف کو
ڈلیوری وین کی بجائے لیموں بیچا۔  Princess Pinkکو موقع مال کہ وہ ولف کے پیسے واپس
دلوانے کیلیئے کراٹے استعمال کرے اور  Pugsکو کاروباری کامیابی کے راستے پر سیدھا
ڈالے۔
جب  Pinkaliciousنے کالس میں  Alisonکا سارا گالبی پینٹ استعمال کر لیا ،تو وہ پریشان
تھی کہ اپنی بہترین دوست کو واپس کیسے ادا کرے۔

Gutman, Dan

Miss Daisy Is Crazy! My Weird
 Schoolسیریز کی کوئی کتاب

2004

Holm, Jennifer

 Squish: Super Amoebaیا
 Squish seriesسیریز کی کوئی
کتاب

2011

Jenkins, Steve and
Robin Page

What Do You Do with a Tail
 ?Like Thisیا بچوں کی غیر

2003

Jones, Noah

افسانوی جانوروں کی کوئی کتاب
 The Three Little Pugsیا
Princess Pink and the Land of
 Fake-Believeسیریز کی کوئی

کتاب
Kann, Victoria

 Pinkalicious: Pinkie Promiseیا
 Pinkaliciousسیریز کی کوئی کتاب

وضاحت

2011

Eva
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Lobel, Arnold

Manushkin, Fran
Osborne, Mary
Pope
Park, Barbara

 Frog and Toad Are Friendsیا
 Frog and Toadسیریز کی کوئی
کتاب
2015
 Cartwheel Katieیا Katie Woo
سیریز میں کوئی کتاب
 Dinosaurs Before Darkیا 1992 Magic
 Tree Houseسیریز کی کوئی کتاب
1970

Junie B. Jones Is Captain Field
 Dayیا  Junie B. Jonesسیریز کی
Henry and Mudge and the Big
 Sleepoverیا Henry and Mudge

2006

 Henryاور اسکا کتا  Mudgeکی ایٹک میں رات گزانے کیلیئے مدعو کیے جاتے ہیں ،جہاں
وہ ڈراؤنی فلمیں دیکھتے ہیں ،پیزا کھاتے ہیں اور اس مقابلے سے لطف اندوز ہوتے ہیں جو
اس بات کا تعین کرتا ہے کہ کس کا کتا زیادہ بہتر پاپ کارن پکڑ سکتا ہے۔
 Skippyjon Jonesایک بہت زیادہ تخیل والی کالی بلی ہے جو  El Skippitoبننا چاہتی ہے،
اس کا زورو -جیسا متباد ایگو۔
کتے اور بھالو کے درمیان نزدیکی دوستی کی بہت سے آسان کہانیاں۔

1974

ایک لڑکا جو ٹی وی بن جاتا ہے اور لڑکی جو وہیل کھاتی ہے ،مزاحیہ شاعری کے
مجموعے میں یہی دو کردار ہیں جسے مصنف نے اپنی ڈرائنگ سے بنایا ہے۔

2012

میگا بال سنڈے کو الوا ڈمو میں ایک فٹ بال میچ میں پودے کھانے واال ڈائناسور گوشت
کھانے والے ڈائناسور کا مقابلہ کرتا ہے۔
جب  Geraldہاتھی اداس ہے تو  Piggieاسے ہنسانے کا تہیہ کرتا ہے اور بہت سی کوششوں
کے بعد اسے پتہ چلتا ہے کہ  Geraldکے موڈ کو بدلنا بہت چھوٹی چیز سے ممکن ہے۔

Schachner, Judy

سیریز کی کوئی کتاب
 Skippyjon Jonesیا Skippyjon
 Jonesسیریز کی کوئی کتاب

Seeger, Laura
Vaccaro

Dog and Bear: Two Friends,
 Three Storiesیا Dog and Bear

Silverstein, Shel

Wheeler, Lisa
Willems, Mo

 Katieجمناسٹک کالس میں داخل ہے مگر جب اسے کوئی کام ہوتا مشکل لگتا ہے تو وہ
حوصلہ چھوڑ دیتی ہے اور اسے لگتا کہ اسے نکال دیں گے۔
آٹھ سالہ  Jackاور اس کی چھوٹی بہن  Annieکو ایک جادوئی ٹری ہاؤس ملتا ہے جو انہیں
پرانے زمانے میں لے جاتا ہے جہاں وہ زندہ ڈائناسور دیکھتے ہیں۔
روم نائن کی فیلڈ ڈے ٹیم کے کیپٹن کی حیثیت سے ،بہت سے مواقعے ہارنے کے بعد Junie
 B. Jonesاپنے فوجیوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کرتی ہے۔

2009

کوئی کتاب
Rylant, Cynthia

دو بہترین دوستوں کی مہم جوئی کی دوبارہ گنتی کی پانچ کہانیاں  Frog -اور

Toad

2005

سیریز کی کوئی کتاب
 Where the Sidewalk Endsیا
اس مصنف کی بچوں کی کوئی
نظموں کی کتاب
 Dino-Footballیا  Dinoسیریز کی
کوئی کتاب
 My Friend Is Sadیا & Elephant
 Piggieکی کوئی اور کتاب

2017

2007
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