
#bunjilplace

7 - 12 ਸਾਲ 

ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ 

ਲਈ

ਦਿ ਨਿਊ ਬਲੈਕ ਵੇਨਗਾਰਡ ਦਾ 
ਵਰਚੁਅਲ ਟੂਰ ਕਰੋ: ਕਲਾ ਅਤੇ 

ਫੈਸ਼ਨ ਵਿਚਕਾਰ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ 
(ਜਾਂ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ 

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵੇਖੋ!) 

ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ 
ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ 

ਛੁੱਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇਕ ਜ਼ੀਨ ਬਣਾਓ 

ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਸ਼ੂਟ 
ਕਰੋ

ਕੁਝ ਡਰਾਇੰਗ ਬਣਾਓ ਜੋ 
ਬੱਦਲ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਂਦੇ 

ਹਨ

ਕੰਬਲ ਦਾ ਤੰਬੂ ਬਣਾਓ

ਘਰ ਵਿਚ ਓਬਸਟੈਕਲ ਕੋਰਸ 
ਬਣਾਓ

ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ 
ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਓ

 [1 ] ਕੁਝ ਸੁਆਦੀ ਬਣਾਉ ਵਰਣਮਾਲਾ ਦੀਆਂ ਯੁੱਧਾਂ ਖੇਡੋ - 
ਟੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਜਾਓ ਅਤੇ ਕੋਈ 
ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਇਕੱਠੀ ਕਰੋ ਜੋ 

ਵਰਣਮਾਲਾ ਦੇ ਹਰ ਅੱਖਰ ਨਾਲ 
ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ A -Z ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 

ਇਕੱਠਾ ਕਰੇਗਾ ਜੇਤੂ ਹੋਵੇਗਾ!

ਹਫਤੇ ਦੇ ਹਰ ਦਿਨ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ 
ਵਸਤੂ ਇਕੱਠੀ ਕਰੋ, ਅਤੇ 

ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ 
ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੋ

 AT-AT ਵਾਕਰ ਡਰਾਇੰਗ ਕਰੋ 
(ਸਟਾਰ ਵਾਰਜ਼ ਚੀਜ਼)

 ਬੋਰਡ ਗੇਮਜ਼ ਰਾਤ ਕਰੋ ਸਾਈਕਲ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਜਾਓ 
ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢ ਵਿਚ ਘੁੰਮੋ 
(ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਲੈ 

ਕੇ ਜਾਓ!)

ਕੇਨੀ ਪਿਟੌਕ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 
ਚੱਲੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਮੱਛੀ 

ਮਿੱਤਰ ਦਾ ਚਿਤਰ ਬਣਾਓ 

ਗਾਉਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਗਾਣਾ 
ਸਿੱਖੋ। ਬੋਨਸ ਪੁਆਇੰਟ ਜੇ 

ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਰੁਟੀਨ 
ਹੈ

ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਭੋਜਨ ਬਾਰੇ 
ਇਕ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੋ।

ਗੱਤੇ ਦੇ ਬਕਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 
ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਲਾਕ 
ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਹੜੇ 
ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਾਵਰ ਬਣਾਓ

ਪਿਘਲਣ ਦੀ ਦੌੜ। ਇਕ ਪਲੇਟ ‘ਤੇ 
ਤਿੰਨ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਰੱਖੋ। ਇੱਕ 
ਨੂੰ ਖੰਡ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਨਮਕ ਨਾਲ, 

ਇੱਕ ਮਿਰਚ ਨਾਲ ਛਿੜਕੋ। ਪਹਿਲਾਂ 
ਕਿਹੜਾ ਪਿਘਲੇਗਾ? ਪਤਾ ਲਗਾਓ 

ਕਿ ਕਿਉਂ

ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਟੈਕਸਟਰ ਦੀ 
ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਗਜ਼ ‘ਤੇ ਕੁਝ 
ਡਰਾਇੰਗ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰੰਗੀਨ 
ਕਿਤਾਬ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫਿਰ 
ਇਕ ਕਿਤਾਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 
ਆਪਣੇ ਡਰਾਇੰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ 

ਸਟੈਪਲ ਕਰੋ। 

ਆਪਣੇ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਜਾਂ ਦੋਸਤਾਂ 
ਨਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਾਟਕ 
ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖੇਲ 

ਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰੋ

ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ‘ਤੇ 
ਦਿਆਲਤਾ ਦੇ ਕੰਮ ਲਿਖਕੇ 
ਇੱਕ ਦਿਆਲਤਾ ਦੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ 

ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ 
ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪਾਓ। ਹਰ ਦਿਨ 

ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਆਲਤਾ ਦੇ ਇੱਕ 
ਕੰਮ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ

ਬਾਹਰ ਬੁਲਬਲੇ ਬਣਾਓ। 
ਡਿਟਰਜੈਂਟ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇੱਕ 
ਟੱਬ ਵਿੱਚ ਨਾਲੀ, ਤਾਰ ਅਤੇ ਕੋਟ 

ਹੈਂਗਰ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ

ਮੁਸਕਾਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਓ। 
ਕਾਰਡ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਤਾਰੀਫ਼ 
ਲਿਖੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 
ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇ 

ਦਿਓ

ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਦੇ 
ਘਰ ਵਿਚ ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਦੀ ਰਾਤ 

ਕਰੋ

ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਨਾਸ਼ਤਾ 
ਜਾਂ ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਬਣਾਓ

ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ‘ਚ, ਸਕੂਲ ਹੌਲੀਡੇ ਬਿੰਗੋ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ 
ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੋ! ਲਗਾਤਾਰ 5 ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ 
ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ? ਆਪਣੀਆਂ ਬਿੰਗੋ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ 
(ਅਤੇ ਐਨਟਿਕਸ!) ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ, ਅਤੇ @bunjil_place 
#bunjilplace ਨੂੰ ਟੈਗ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ 
ਕਰਦੇ ਹੋ!

ਸਕੂਲ ਹੌਲੀਡੇ ਬਿੰਗੋ!

https://my.matterport.com/show/?m=sYgnVzHbXFz
https://youtu.be/gZtIkQw4GTs
https://youtu.be/Ui4oMV5GG5o
https://youtu.be/bv8sLeobo6U


ਸਕੂਲ ਹੌਲੀਡੇ ਬਿੰਗੋ! 4 - 6 ਸਾਲ 

ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ 

ਲਈ

ਦਿ ਨਿਊ ਬਲੈਕ ਵੇਨਗਾਰਡ ਦਾ 
ਵਰਚੁਅਲ ਟੂਰ ਕਰੋ: ਕਲਾ ਅਤੇ 

ਫੈਸ਼ਨ ਵਿਚਕਾਰ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ 
(ਜਾਂ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ 

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵੇਖੋ!) 

ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ 
ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਓ

ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣਾ ਖੇਡੋ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਚਿਤਰ 
ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ 
ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਸਮਾਨ ਵਿੱਚ 
ਬੱਦਲਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋ

ਕੰਬਲ ਦਾ ਤੰਬੂ ਬਣਾਓ

ਕੇਨੀ ਪਿਟੌਕ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 
ਚੱਲੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਮੱਛੀ 

ਮਿੱਤਰ ਦਾ ਚਿਤਰ ਬਣਾਓ 

ਹਫਤੇ ਦੇ ਹਰ ਦਿਨ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ 
ਵਸਤੂ ਇਕੱਠੀ ਕਰੋ, ਅਤੇ 

ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ 
ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੋ

ਗਰੂਫੈਲੋ ਦੇ ਪਾਤਰਾਂ ਦੀਆਂ 
ਉਂਗਲੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ 

ਬਣਾਓ (ਮਦਦ ਲਈ ਇੱਕ 
ਸਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ!)

ਪਿਘਲਣ ਦੀ ਦੌੜ। ਇਕ ਪਲੇਟ ‘ਤੇ 
ਤਿੰਨ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਰੱਖੋ। ਇੱਕ 
ਨੂੰ ਖੰਡ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਨਮਕ ਨਾਲ, 

ਇੱਕ ਮਿਰਚ ਨਾਲ ਛਿੜਕੋ। ਪਹਿਲਾਂ 
ਕਿਹੜਾ ਪਿਘਲੇਗਾ? ਪਤਾ ਲਗਾਓ 

ਕਿ ਕਿਉਂ

 ਬੋਰਡ ਗੇਮਜ਼ ਰਾਤ ਕਰੋ

ਸਾਈਕਲ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਜਾਓ 
ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢ ਵਿਚ ਘੁੰਮੋ 
(ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਲੈ 

ਕੇ ਜਾਓ!)

ਗਾਉਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਗਾਣਾ 
ਸਿੱਖੋ। ਬੋਨਸ ਪੁਆਇੰਟ ਜੇ 

ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਰੁਟੀਨ 
ਹੈ

ਬਾਹਰ ਬੁਲਬਲੇ ਬਣਾਓ। 
ਡਿਟਰਜੈਂਟ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇੱਕ 
ਟੱਬ ਵਿੱਚ ਨਾਲੀ, ਤਾਰ ਅਤੇ ਕੋਟ 

ਹੈਂਗਰ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ

ਆਪਣੇ ਗਰੂਫੈਲੋ ਫਿੰਗਰ 
ਕਠਪੁਤਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ 
ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ 
ਲਈ ਕਠਪੁਤਲੀ ਸ਼ੋਅ ਬਣਾਓ 

ਆਪਣੀ ਰੰਗੀਨ ਕਿਤਾਬ ਤਿਆਰ 
ਕਰੋ । ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਟੈਕਸਟਰ ਦੀ 
ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਗਜ਼ ‘ਤੇ ਕੁਝ 
ਡਰਾਇੰਗ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਕ 
ਕਿਤਾਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ 

ਡਰਾਇੰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਸਟੈਪਲ ਕਰੋ। 

ਗੱਤੇ ਦੇ ਬਕਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 
ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਲਾਕ 
ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਹੜੇ 
ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਾਵਰ ਬਣਾਓ

ਘਰ ਵਿਚ ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਦੀ ਰਾਤ 
ਕਰੋ

ਇੱਕ ਆਰਟ ਗੈਲਰੀ ਬਣਾਓ 
ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾਕਾਰੀ 

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਤ ਕਰੋ

ਆਪਣੇ ਵਿਹੜੇ ਤੋਂ ਪੱਤੇ ਅਤੇ 
ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ 

ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕੋਲਾਜ ਬਣਾਓ

ਸਟਾਰਗੈਜਿੰਗ ਜਾਓ

ਪੰਛੀ ਵੇਖਣ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਲੌਜਰੂਮ ਵਿਚ 
ਪਿਕਨਿਕ ਮਨਾਓ

ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 
ਰੀਸਾਈਕਲ ਘਰੇਲੂ ਸਮੱਗਰੀ 

ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ

ਕਲਰ ਸਕੈਵੇਂਜਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲਈ 
ਜਾਓ

ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰ ਦਾ 
ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਓ। ਆਪਣੇ 

ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਹਿੱਸਿਆਂ 
ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰੋ 

ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ‘ਚ, ਸਕੂਲ ਹੌਲੀਡੇ ਬਿੰਗੋ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ 
ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੋ! ਲਗਾਤਾਰ 5 ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ 
ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ? ਆਪਣੀਆਂ ਬਿੰਗੋ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ 
(ਅਤੇ ਐਨਟਿਕਸ!) ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ, ਅਤੇ @bunjil_place 
#bunjilplace ਨੂੰ ਟੈਗ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ 
ਕਰਦੇ ਹੋ!

#bunjilplace

https://my.matterport.com/show/?m=sYgnVzHbXFz
https://youtu.be/bv8sLeobo6U
https://www.bunjilplace.com.au/sites/default/files-public/2020-04/The_Gruffalos_Child_Finger_Puppets.pdf



