
ਟੇਬਲ ਸੈਟੱ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੋ

 A m, stram, gram, pique et pique et colegra m !

ਗਾਉਣਾ ਮਜੇ਼ ਨੂ ੰਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਡੈਡੀ ਨਾਲ ਖੇਡੋ

ਮਮੰੀ ਨਾਲ ਖੇਡੋ

ਪਾਣੀ ਪੀਓ

ਮਰੇ ੇਕੱਪੜ ੇਉਤਾਰ ਵਦਓ

ਟਾਇਲਟ ਜਾਓ

ਮੇਰੇ ਗਦੰ ੇਕੱਪੜ ੇਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਵਦ
ਓ

ਵਕਤਾਬ ਪੜ੍ੋ ਵਬਸਤਰ ਤੇ ਜਾਓ

ਮਨੈੂੰ ਧੋਿੋ ਮਰੇਾ ਪਜਾਮਾ ਪਾਿੋ

ਚੁਮੰਣ ਅਤੇ ਜੱਫੀ

ਪਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੋ

ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਡਰਾਇੰਗਨੱਚਣਾਅਗੱ ੇਿਧਣ ਲਈ ਵਟੰਕਰ

ਮਨੈੂ ੰਪਵਿਨਾਓ ਮਰੇ ੇਿੱਥ ਧੋਿੋ
ਮਰੇ ੇਿਾਲਾ ਂਵਿੱਚ ਕੰਘੀ ਕਰੋ

ਖਾਓ

ਸਨਕੈ ਖਾਓ

ਮਰੇ ੇਦੰਦ ਬੁਰਸ਼ ਕਰੋ
leS 5 différences

ਆਪਣ ੇਆਪ ਦਾ ਆਨੰਦ ਬਾਿਰ ਖੇਡੋ ਪਾਰਕ ਨੰੂ ਜਾਓ 
ਮਰੇੀਆ ਂਵਕਤਾਬਾਂ ਸਟੋਰ ਕਰੋ

ਗੋਲ ਚੱਕਰ ਨੰੂ ਕੱਟਟੋ। ਵਫਰ ਤੁਸੀ ਂਉਨ੍ਾਂ ਨੰੂ ਨੱਥੀ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਵਚਪਕਾ ਸਕਦੇ ਿੋ ਵਜੱਥੇ ਿੀ ਤੁਸੀ ਂਨੀਲੇ 
ਸਟਟੱਕਰਾਂ ਦੀ ਿਰਤਂੋ ਕਰਨਾ ਚਾਿੰੁਦੇ ਿੋ।

ਚਵਮਨੌ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੋਸਤਾਂ 
ਨਾਲ ਰੁਟੀਨ



ਦੁਪਵਿਰ

ਸਿੇਰ

ਵਡਨਰ

ਦੁਪਵਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ

ਸ਼ਾਮ ਅਤੇ ਨੀਦਂ

ਰੁਟੀਨ
ਉੱਠ ਜਾਓ

ਉਿਨਾਂ ਵਬੰਦੀਆਂ ਨੰੂ ਵਚਪਕਾਓ ਜੋ ਤੁਿਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰੁਟੀਨ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀਆਂ ਿਨ।

ਮਨੈੂ ੰਪਵਿਨਾਓ



A
ider à mettre la ta

ble

 A m, stram, gram, pique et pique et colegra m !

Chanter

Nettoyer la table Jouer avec papa
Jouer avec maman

Boire de l’eau

Me déshabille
r

Aller à la toilette
M

ettre m
on linge sale dans l

e 
pa

ni
er

Regarder un liv
re

Me coucher

Me laver

M

ettre mon pyjam
a

Bisous et câlin
s

Aider à cuisiner

Me relaxer DessinerDanserBouger Bricoler

M’habiller

Laver mes mains
Peigner mes cheveux

Manger

Prendre une colla
tio

n
Brosser mes dents

leS 5 différences

M’amuser Jouer dehors Aller au parc

Ranger mes jouets

Découpez les pastilles. À l’aide de gommette bleue, vous pouvez ensuite les coller 
sur le tableau ci-joint ou à l’endroit de votre choix.

La routine avec 
Chaminou et ses amis



L’après-midi

L’avant-midi

Le souper

Le dîner

La soirée et le dodo

La routine de

Le lever

Collez les pastilles qui correspondent à la routine quotidienne de votre enfant.

M’habiller


