
 

 
 
 
 
ਬੱਚੇ  
ਥੱਿਕਆ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਨ� � ਿਵੱਚ� ਕੁਝ ਅਜ਼ਮਾਓ!  

ਿਕਤਾਬ ਦਆੁਰਾ ਪ�ੇਿਰਤ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਓ  

ਆਪਣੀ ਥਕਾਵਟ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ �ਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਿਵੱਚ ਪੜ� ੋ

ਪ�ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜ� ਪ�ੇਰਣਾਦਾਇਕ ਿਕਤਾਬ ਪੜ� ੋ

ਨਵ� ਚਟੁਕਲਾ ਿਸੱਖੋ  

ਆਪਣੀ ਿਕਤਾਬ ਨੰੂ ਪਾਰਕ ਿਵੱਚ ਲੈ ਜਾਓ  

ਜਾਦੂਈ ਿਕਤਾਬ ਪੜ� ੋ

ਇਕੱਠ�  ਆਡੀਓਬੁੱ ਕ ਸੁਣ।ੋ 

ਦੁਖਦਾਈ ਿਕਤਾਬ ਪੜ� ੋ

ਲਾਇਬ�ੇਰੀ ਿਵੱਚ 10 ਿਕਤਾਬ� ਦੀ ਜ�ਚ ਕਰੋ 

ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ �ਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਿਵੱਚ ਪੜ�ਨ ਲਈ ਕਹੋ 

ਰਾਤ ਨੰੂ ਫਲੈਸ਼ਲਾਈਟ ਚਲਾ ਕੇ ਪੜ�ੋ 

ਿਕਤਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵ� ਕਵਰ ਬਣਾਓ 

30 ਿਮੰਟ ਲਈ ਪੜ� ੋ

ਆਪਣ ੇਪਾਲਤ ੂਜਾਨਵਰ ਲਈ ਪੜ�ੋ 

ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵ� ਨੰੂ ਰੰਗੋ 

ਦੋਸਤ ਨੰੂ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਿਲਖੋ  

ਪਿਰਵਾਰ ਦ ੇਿਕਸੇ ਮ�ਬਰ ਨੰੂ ਕਾਲ ਕਰੋ 

ਿਬਨ� ਸ਼ਬਦ� ਦ ੇਕੁਝ ਪੜ� ੋ

ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਿਲਖੋ 

ਸੱਚੀ ਕਹਾਣੀ ਪੜ� ੋ

ਪੀਲੇ ਕਵਰ ਵਾਲੀ ਿਕਤਾਬ ਪੜ� ੋ

ਆਪਣੀ ਿਕਤਾਬ ਦਾ ਮਨਪਸੰਦ ਪਾਤਰ ਬਣਾਓ  

ਅਮਰੀਕਨ ਗਰ੍ਲ ਡੌਲ ਦੀ ਜ�ਚ ਕਰੋ 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਜਸ ਤ� ਖੁਸ਼ੀ ਿਮਲਦੀ ਹੈ ਉਸਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਓ 

ਿਕਸੇ ਲਾਇਬ�ੇਰੀਅਨ ਨੰੂ ਉਹਨ� ਦੀ ਮਨਪਸੰਦ ਿਕਤਾਬ ਬਾਰੇ ਪੱੁਛ ੋ

 
 
 

 

 
 

 
 
 

ਪੂਰਵ ਪਾਠਕ/ਪ�ੀਰੀਡਰ  
ਥੱਿਕਆ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਨ� � ਿਵੱਚ� ਕੁਝ ਅਜ਼ਮਾਓ!  

ਧੱੁਪ ਿਵਚ ਪੜ� ੋ

ਕਿਰਆਨ�  ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੰੂ ਗਾਓ 

ਆਪਣਾ ਨ� ਿਲਖੋ 

ਕਿਵਤ�ਵ� ਵਾਲੀ ਿਕਤਾਬ ਪੜ� ੋ

ਵੱਧ ਤ� ਵੱਧ ਿਗਣਤੀ ਿਗਣੋ ਿਜੰਨੀ ਤੁਸ� ਿਗਣ ਸਕਦ ੇਹੋ 

ਦੋਸਤੀ ਬਾਰੇ ਿਕਤਾਬ ਪੜ� ੋ

ਆਪਣ-ੇਆਪ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਿਖੱਚ ੋ

ਲਾਇਬ�ੇਰੀ ਿਵੱਚ ਿਕਤਾਬ ਪੜ� ੋ

ਆਪਣ ੇਪਿਰਵਾਰ ਨਾਲ ਗੀਤ ਗਾਓ 

ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਬਾਰੇ ਿਕਤਾਬ ਪੜ� ੋ

ਕਲਿਰੰਗ ਿਕਤਾਬ ਿਵੱਚ ਰੰਗ ਭਰੋ 

ਇਸ ਿਵੱਚ ਿਬੱਲੀ ਨਾਲ ਿਕਤਾਬ ਪੜ�ੋ 

ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਸਮ� ਲਾਇਬ�ੇਰੀ ਿਵੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵ ੋ

ਬੂਿਟਆਂ ਬਾਰੇ ਿਕਤਾਬ ਪੜ�ੋ  

ਲਾਇਬ�ੇਰੀ ਕਾਰਡ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰੋ 

ਆਪਣੀ ਲਾਇਬ�ੇਰੀਅਨ ਤ� ਸਿਟੱਕਰ ਪ�ਾਪਤ ਕਰੋ 

ਮੌਸਮ ਬਾਰੇ ਿਕਤਾਬ ਪੜ� ੋ

ਪੜ�ਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮਨਪਸੰਦ ਥ�/ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਬੈਠ�  

ਿਬਨ� ਬੋਲੇ ਿਕਤਾਬ ਪੜ� ੋ

ਆਪਣ ੇਮਨਪਸੰਦ ਗੀਤ 'ਤ ੇਨੱਚ ੋ

ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਿਖੱਚ ੋ

ਆਕਾਰ�/ਅਿਕ�ਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਿਕਤਾਬ ਪੜ� ੋ

ABC/ਏਬੀਸੀ ਗਾਓ 

ਸਾਹਸੀ ਕੰਮ�/ਐਡਵ�ਚਰ ਬਾਰੇ ਿਕਤਾਬ ਪੜ� ੋ

ਆਪਣੀਆਂ �ਗਲ� ਅਤ ੇਅੰਗੂਿਠਆਂ ਨੰੂ ਿਹਲਾਓ 

 

 



 

 

 

  

  

ਿਕਸੋ਼ਰ  
ਥੱਿਕਆ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਨ� � ਿਵੱਚ� ਕੁਝ ਅਜ਼ਮਾਓ!  

ਕਿਵਤਾ ਦੀ ਿਕਤਾਬ ਪੜ� ੋ

ਿਕਸੇ ਿਕਤਾਬ ਬਾਰੇ TikTok ਬਣਾਓ 

ਿਕਤਾਬ ਦੇ ਖਰਾਬ ਕਵਰ ਨੰੂ ਦਬੁਾਰਾ ਬਣਾਓ 

ਉਹ ਿਕਤਾਬ ਪੜ�ੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਚਣੁਤੌੀ ਿਦੰਦੀ ਹੈ 

ਲਾਇਬ�ੇਰੀ ਿਵੱਚ ਸੈ਼ਲਫ� ਨੰੂ ਬ�ਾਊਜ਼ ਕਰੋ  

ਿਕਸੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਮਨਪਸੰਦ ਿਕਤਾਬ ਪੜ� ੋ

ਆਪਣ ੇਫ਼ਨੋ 'ਤੇ ਆਡੀਓਬੁੱ ਕ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ 

ਗੈਰ-ਕਲਪਿਨਕ ਿਕਤਾਬ ਪੜ� ੋ 

ਿਕਸੇ ਲਈ �ਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਿਵੱਚ ਪੜ�ੋ 

ਪੌਡਕਾਸਟ ਸੁਣੋ  

ਗ�ਾਿਫਕ ਨਾਵਲ ਪੜ� ੋ 

ਦੋਸਤ� ਨਾਲ DND ਦਾ ਖੇਲ ਖੇਡ ੋ

ਪਾਣੀ ਕੋਲ ਿਕਤਾਬ ਪੜ� ੋ

ਿਕਸੋ਼ਰ� ਲਈ ਲਾਇਬ�ੇਰੀ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵ ੋ

ਸਮਾਿਜਕ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਬਾਰੇ ਪੜ� ੋ

ਦੋਸਤ ਨੰੂ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਿਲਖੋ  

ਫੈਨਿਫਕਸ਼ਨ ਪੜ� ੋ

ਆਪਣੀ ਮਨਪਸੰਦ ਲਾਇਬ�ੇਰੀਅਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ  

ਫਲੈਸ਼ਲਾਈਟ ਚਲਾ ਕੇ ਪੜ�ੋ  

ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਫੈਨਿਫਕਸ਼ਨ ਬਣਾਓ 

ਆਪਣਾ ਮਨਪਸੰਦ ਅਸਲੀ ਪਾਤਰ ਬਣਾਓ 

ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪੜ�ਦੇ ਰਹੋ 

ਆਪਣ ੇਦੋਸਤ� ਨਾਲ ਬੁੱ ਕ ਕਲੱਬ ਬਣਾਓ 

ਰੀਡਰ 2 ਰੀਡਰ ਬਾਰੇ ਿਕਸੇ ਲਾਇਬ�ੇਰੀਅਨ ਨੰੂ ਪੱੁਛ ੋ

ਆਪਣ ੇਮਨਪਸੰਦ ਲੇਖਕ ਨੰੂ ਪੱਤਰ ਭੇਜੋ 

 

 ਬਾਲਗ  
ਥੱਿਕਆ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਨ� � ਿਵੱਚ� ਕੁਝ ਅਜ਼ਮਾਓ!  

ਅਨੁਵਾਿਦਤ ਿਕਤਾਬ ਪੜ� ੋ

ਬਚਪਨ ਦੀ ਮਨਪਸੰਦ ਿਕਤਾਬ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ� ੋ

ਉਸ ਲਾਇਬ�ੇਰੀ ਿਵੱਚ ਜਾਓ ਿਜੱਥੇ ਤੁਸ� ਕਦ ੇਨਾ ਗਏ ਹੋਵ ੋ

ਲੋਕ-ਕਥਾ ਦੀ ਪੁਨਰ-ਕਥਨ ਪੜ� ੋ

ਆਪਣ ੇਬੱਿਚਆਂ ਲਈ �ਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਿਵੱਚ ਪੜ� ੋ

ਉਹ ਿਕਤਾਬ ਪੜ�ੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹਾਸਾ ਿਦਲਾਵ ੇ

ਫ��ਡਜ਼ ਬੁੱ ਕ ਸਟਰੋ ਤ� ਖਰੀਦ ੋ

1950 ਤ� ਪਿਹਲ� ਦੀ ਕਲਾਿਸਕ ਿਲਖਤ ਪੜ� ੋ

ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਿਕਤਾਬ ਪੜ�ੋ  

ਨਵ� ਸੌ਼ਕ ਅਪਣਾਓ  

ਇਕੱਠ�  ਆਡੀਓਬੁੱ ਕ ਸੁਣ।ੋ 

ਇਸ ਿਵੱਚ ਟਾਈਮ ਟ�ਵੈਲ ਵਾਲੀ ਿਕਤਾਬ ਪੜ� ੋ

ਇੱਕ ਵਾਰ ਿਵੱਚ 20 ਿਕਤਾਬ� ਦੀ ਜ�ਚ ਕਰੋ 

ਆਪਣ ੇਿਵਹੜੇ ਜ� ਸਥਾਨਕ ਪਾਰਕ ਿਵੱਚ ਪੜ� ੋ

ਬਾਲਗ� ਲਈ ਕਲਿਰੰਗ ਿਕਤਾਬ ਦੀ ਜ�ਚ ਕਰੋ  

ਪੌਡਕਾਸਟ ਸੁਣੋ  

ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤ ਨੰੂ ਕਾਲ ਕਰੋ  

ਉਸ ਿਕਤਾਬ ਨੰੂ ਪੜ�ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਸ� ਕਦੇ ਪੂਰੀ ਨਹ� ਕੀਤੀ 

ਘਰ ਰਿਹਣ ਅਤੇ ਪੜ�ਨ ਦੀਆਂ ਯਜੋਨਾਵ� ਨੰੂ ਰੱਦ ਕਰੋ 

ਸਥਾਨਕ ਇਿਤਹਾਸ ਬਾਰੇ ਿਕਤਾਬ ਪੜ� ੋ

ਲਾਇਬ�ੇਰੀ ਤ� ਬੋਰਡ ਗੇਮ ਦੀ ਜ�ਚ ਕਰੋ 

ਲਾਇਬ�ੇਰੀ ਕਾਰਡ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣ ੇਬੱਚੇ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰੋ 

ਸੌਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਪੜ�ਨ ਲਈ ਸਮ� ਕੱਢੋ  

ਸੰਤਰੀ ਕਵਰ ਵਾਲੀ ਿਕਤਾਬ ਪੜ� ੋ

ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਸੰਗ�ਿਹ ਬਾਰੇ ਪੱੁਛ ੋ
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