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यो गाइड...
● प्रदान गर्छ CPS परिवािहरुका लागी मागगदर्गक उनीहरुको केटाकेटटलाइ

बाइ द इन्ड अफ फस्ट गे्रड पढाईमा सहायता गनग

● प्रदर्छन गर्छ पाठ्यक्रम सामग्रीहरु ि टनदेर्ात्मक फे्रमवकग त्यसले हाम्रा फस्ट

गे्रडिको लागी टसकाइको गटत बढाउछ उटनहरुको पढाइप्रटतको लगावलाइ टेवा

टदिंदा स्वतन्त्र पाठकको रुपमा बृटद गछग ।

● मनाउँर् बर्गभरिको प्रते्यक भागमा टबद्यार्थी टबकार् टबद्यार्थीको प्रगटतको

मुल्ािंकन गनग।



सामग्री ताटलका

एटि चाइल्ड रिड्स बाइ द

इन्ड अफ फस्टग गे्रड

1. यो बाइ द इन्ड अफ फस्ट गे्रडको पढाई कस्तो देखिन्छ?

2. घिमा ध्वटनकी अभ्यास कस्तो देखिन्छ?

a. गे्रडद्वािा, सामग्री, चतुर्थाांसद्वािा

b. िणनीटतहरु

3. मौखिक र्ब्दावली ि पृष्ठभुटम ज्ञान टनमागणमा परिवािहरुले

टबद्यार्थीहरुलाई कसिी सहायता गदगछन्?

a. ELA (बुटि ि बुटिमता & अटभयान टर्क्षा) सामग्री तर्था

िणनीटतहरु

b. लटलत कला सामग्री तर्था िणनीटतहरु

c. टबज्ञान ि सामाटिक अध्ययन सामग्री ि िणनीटतहरु

d. गटणत सामग्री ि िणनीटतहरु

e. CPS Outdoors (बाटहिी टर्क्षा) सामग्री ि िणनीटतहरु

4. परिवािहरुले टडकोटडङको अभ्यास ि ज्ञान टनमागणलाई कसिी सहायता

गछग न्?

a. के्षत्र ि टिओड्सको अनुक्रम

b. अनलाइन पहुँच कसिी हाटसल गने?

c. िणनीटतहरु

5. अरु सहयोगहरु तर्था उपकिणहरु

a. मैले सहयोगको लागी को सग सम्पकग गने?

i. म के िोटििहेको हनुपने

b. पुस्तकालय साझेदािी

c. िोिी रिडि

d. CPS TV



https://youtu.be/FbM091OM_wc

http://www.youtube.com/watch?v=FbM091OM_wc


यो बाइ द इन्ड अफ फस्ट

गे्रडको पढाई कस्तो

देखिन्र्?

1



पढाईका 3 अंगहरु

● बोध र र्ब्दावली – के बबद्यार्थीसंग बिनीहरु के

पबढरहेका र्न् भने्न बुझ्नलाई पृष्ठभुबम ज्ञान र

मौखिक र्ब्दावली बसपहरु र्न्?

● प्रवाह – के बबद्यार्थीहरु बर्टो र कुर्लिापुवछक

र्ब्दहरु उच्चारण गनछ सक्र्न् िाबक बिनीहरु

र्ब्दहरु उच्चारण गनुछको सट्टा र्ब्दबाट अर्थछ

बनाउनमा एकबिि हुन सकुन्?

● अबभब्यखि – के बबद्यार्थीहरु प्रवाह र बोधको

संयोजन गरेर स्वभाविः, स्पष्टसंग र आरामसार्थ

पबढरहेका र्न्?



घरमा ध्वबनकी अभ्यास

कस्तो देखिन्र्?
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घरमा अभ्यास गर!
पटहलो उच्चािण

परिवतगन गनुगहोस।

पटहलो उच्चािणलाइ वन-

टसलेवल वडगमा सखिचु्यट

गनुगहोस।

कट अफ द साउण्ड, 

वडग अन द कभग

यहाुँ "एक्सपेरियन्सटसङ

लेसन्समा" द मोसन मोडेल्ड

प्रयोग गरिएको छ। यहाुँ

सुरुको उच्चािणको टडटलसन

मोडेल्ड गरिएको छ।

साइलेन्स द इन्ड

सुरुको उच्चािण ग्राब्ड गरिएको

छ ि रिन युटनटलाई छुट्याइएको

छ ि साइलेन््ड गरिएको छ।

टमक्स इट अप

यो टभटडयो परिचय गिाउुँछ टक

टमक्स इट अप टवक्स ले कुनै

पटन गे्रडमा के गछग । दे रिनफोसग

अल पास्ट लटनगङ द टमखक्सङ

बाउल मोसन रिमाइन््डस द

सु्टडेन््टस एनी स्कील माइट बी

इन द टमक्स।

चेन्ि द साउण्ड, 2

टसलेवल वडग

सखिचु्यट फस्ट साउण्ड इन द

सेकेण्ड टसलेबल

कट अफ द साउण्ड, 

2 टसलेवल वडग

टडटलट द फस्टग साउण्ड फ्रम द

सेकेण्ड टसलेबल इन अ टु-

टसलेवल वडग

चेन्ि द इन्ड

रिम युटनट लाइ एक-अक्षि र्ब्द

मा प्रटत्र्थापन गनुगहोस्।

टमक्स इट अप-2

टमक्स इट अप टवक्सले सबै

टवगतका टसकाइलाई र्थप

बटलयो बनाउुँछ। टमखक्सङ

बाउल मोसनले टर्क्षार्थीलाइ

सम्झाउछ टक टमश्रणमा िे पटन

हनसक्छ।

चेन्ि द साउण्ड, 

2 टसलेवल वडग

पटहलो उच्चािणलाइ दोस्रो

अक्षिमा प्रटत्र्थापन गनुगहोस्।

https://vimeo.com/452881759
https://vimeo.com/452881456
https://vimeo.com/452881640
https://vimeo.com/452880734
https://vimeo.com/452882071
https://vimeo.com/452881950


चिुर्थाांसद्वारा पबहलो गे्रडको पढाइ
बबषयः बकिाबहरुको संसार मोडु्यल 1, चिुर्थाांस 1 हामी

कक्षाकोठामा

के पबढरहेका

र्ौः

िपाइको फस्टछ गे्रडरसंग घरमा पढाई अभ्यास गने िररकाहरु

ज्ञान बनमाछण गनछ िपाईको बच्चासंग बचन्तन िर्था िोज गनुछहोसः
● टकताबहरुले कसिी सिंसािभि िीवनहरु परिवतगन गदगछन्?

● टकताबहरुले कसिी माटनसको िीवनहरु परिवतगन गदगछन्, तपाईलाई र्थाहा भएको वा अक्षिहरुमा

तपाईले पढेको वा टेटलटभिनमा देिेको?

● यो टकन प्रवाहले पढ्न महत्वपूणग छ? 

● कर्थाहरु सिंगै बनाउनुहोस ि अक्षि, सेटटङ ि घटनाहरुको नाम टदने अभ्यास गनुगहोस।

● टोमस ि

पुस्तकालय

मटहला

● ABC सिंग्रहालय

● टबखिओबुिोको

लागी प्रटतक्षा

● CNN टहिोिः

लुइस सोरिआनो

● मेिो लाइबे्ररियन

एक ऊिं ट हो

● त्यो टकताब

मटहला

● प्याक हसग

लाइबे्ररियन

● हरिया अण्डाहरु

ि हाम

प्रवाह बनाउन िपाईको बच्चासंग आवाज र बहजे्जसंग िेल्नुहोसः
● ___ मा पटहलो उच्चािण के हो? ___ मा अखिम उच्चािण के हो? टबचमा?

● छोटो स्विहरु (a-apple, e- Ed, i- itch, o-octopus, u-up)  ि व्यन्िनहरु

○ उच्चािण भनेि, र्ब्द भनेि टचठीलाइ सिंज्ञा टदन अभ्यास गनुगहोस।

● एउटा र्ब्द भनु्नहोस ि तपाइको बच्चालाइ यसलाइ उच्चािणमा ढाल्नलाइ सोध्नुहोस वा केटह

उच्चािणहरु भनु्नहोस ि तपाइको बच्चालाइ यसलाइ र्ब्दटभत्र बनाउन लगाउनुहोस।

ज्ञान र प्रवाहलाइ संगसंगै ल्याउनलाइ बय बजओड्स पढ्न अभ्यास गनुछहोसः

सेट 1: अनाखन्स एन्ड द पट अफ टबन्स, लाइबे्ररि क्याट, िेिी डर ि, द स्टोिी इन द केभ, िस्ट इन टाइम, हाउ टु मेक पेपि



चिुर्थाांसद्वारा पबहलो गे्रडको पढाइ
बबषयः जीवका बबरे्षिाहरु मोडु्यल 2, चिुर्थाांस 2 हामी

कक्षाकोठामा

के पबढरहेका

र्ौः

िपाइको फस्टछ गे्रडरसंग घरमा पढाई अभ्यास गने िररकाहरु

ज्ञान बनमाछण गनछ िपाईको बच्चासंग बचन्तन िर्था िोज गनुछहोसः
● कािणहरु के हन् ताटक माटनसहरु िनाविहरुको अवलोकन गदगछन्?

● टबटबध िनावि प्रिाटतहरुमा केटह समानताहरु/फिकहरु के हन्?

● िनाविहरु आफ्नो बचाव कसिी गछग न् ि माटनसहरुले उनीहरुको वरिपरि कसिी व्यबहाि गनुगपछग?  

● कर्थाहरु सिंगै बनाउनुहोस ि अक्षि, सेटटङ ि इभेन््टसको नाम टदने अभ्यास गनुगहोस।

● सेभेन ब्लाइन्ड

माइस

● म...िेन

● समुिंटि घोडाः

समुिंिमा

सबैभन्दा लिालु

माछा

● यसिी पुच्छिसिंग

तपाई के

गनुगहन्छ?

● एउटा

बाुँदिमाटर्थ

कटहले

नमुसु्किाउनुहोस

।

प्रवाह बनाउन िपाईको बच्चासंग आवाज र बहजे्जसंग िेल्नुहोसः
● ___ मा पटहलो उच्चािण के हो? ___ मा अखिम उच्चािण के हो? टबचमा?

● छोटो स्विहरु (a-apple, e- Ed, i- itch, o-octopus, u-up)  ि व्यन्िनहरु

○ उच्चािण भनेि, र्ब्द भनेि टचठीलाइ सिंज्ञा टदन अभ्यास गनुगहोस।

● एउटा र्ब्द भनु्नहोस ि तपाइको बच्चालाइ यसलाइ उच्चािणमा ढाल्नलाइ सोध्नुहोस वा केटह उच्चािणहरु भनु्नहोस ि

तपाइको बच्चालाइ यसलाइ र्ब्दटभत्र बनाउन लगाउनुहोस।

ज्ञान र प्रवाहलाइ संगसंगै ल्याउनलाइ बय बजओड्स पढ्न अभ्यास गनुछहोसः

सेट 1: भभेट मंकी अलामछ से्मल टेल्स सेट 2: सुपर खस्पनी माउस दक्रयाब एन्ड द उबचछन सेट 3: स्माल वन्डसछ अ बवस टुफ्लाइ

सेट 4: याछबबट वा हार?    डर अ याछबबट बी वागल इलेफेन्ट टक थ्रोनी डेबभल खस्टक बवर्थअस वन लुकस्लगस्टडी द हासछ एन्ड दफ्रग्सवन हार



चिुर्थाांसद्वारा पबहलो गे्रडको पढाइ
बबषयः र्खिर्ाली बलहरु मोडु्यल 3, चिुर्थाांस 3 हामी

कक्षाकोठामा

के पबढरहेका

र्ौः

िपाइको फस्टछ गे्रडरसंग घरमा पढाई अभ्यास गने िररकाहरु

ज्ञान बनमाछण गनछ िपाईको बच्चासंग बचन्तन िर्था िोज गनुछहोसः
● वायु परिवतगन हन सके्न तरिकाहरु के हन्?

● माटनससिंग हन सके्न फिक अनुभवहरु के हन्?

● तपाईसिंग हन सके्न केटह भावनाहरु के हन्?

● तपाईलाई मन पने केटह टकताबहरुलाइ नामाटकिं त गनुगहोस ताटक त्यसले कर्थाहरु भनोस ि िानकािी

प्रदान गिोस्? 

● महरु्र्हरु

● वायु महरु्र्

गनुगहोस।

● टगल्बटो ि वायु

● घिमा

लाटोकसेिो, 

:पाहना"

● काममा वायु

● साहसी इिेने

● यो र्हिमा

िस्यो।

● द ब्वाय ह

हाने्ड द टवन्ड

● यो टवन्डटमल

● लाटोकसेिो ि

चन्द्रमा

● वायु के ले

बनाउुँछ?

प्रवाह बनाउन िपाईको बच्चासंग आवाज र बहजे्जसंग िेल्नुहोसः
● ___ मा पटहलो उच्चािण के हो? ___ मा अखिम उच्चािण के हो? टबचमा?

● छोटो स्विहरु (a-apple, e- Ed, i- itch, o-octopus, u-up)  ि व्यन्िनहरु

○ उच्चािण भनेि, र्ब्द भनेि टचठीलाइ सिंज्ञा टदन अभ्यास गनुगहोस।

● एउटा र्ब्द भनु्नहोस ि तपाइको बच्चालाइ यसलाइ उच्चािणमा ढाल्नलाइ सोध्नुहोस वा केटह

उच्चािणहरु भनु्नहोस ि तपाइको बच्चालाइ यसलाइ र्ब्दटभत्र बनाउन लगाउनुहोस।

ज्ञान र प्रवाहलाइ संगसंगै ल्याउनलाइ बय बजओड्स पढ्न अभ्यास गनुछहोसः

सेट 1: बसड स्क्याटर इन मोसन सेट 2: सोररङकाइट मेसेन्जर सेट 3: बवन्डजायन््टस टावसछ अफ नाखस्टफन सेट 4:  मेजसछ द वाइन्ड द गे्रटस्टमछ अफ

गाले्भस्टन क्राफे्टड बाइ द बवन्ड अग्रोइङ बवन्ड फुल सेलअहेड द राइट ब्रदसछ फायर एट द बमल मोखन्डर यन

द डस्टबोउल राइड दस्टमछ



चिुर्थाांसद्वारा पबहलो गे्रडको पढाइ
बबषयः बसन्डर ेला कर्थाहरु मोडु्यल 4, चिुर्थाांस 4 हामी

कक्षाकोठामा

के पबढरहेका

र्ौः

िपाइको फस्टछ गे्रडरसंग घरमा पढाई अभ्यास गने िररकाहरु

ज्ञान बनमाछण गनछ िपाईको बच्चासंग बचन्तन िर्था िोज गनुछहोसः
● इमान्दाि, मेहनती, माफ टदने, दयालु हनुको मतलब के हो?

● पात्रहरु को हन्? सेटटङ कहाुँ छ? घटनामा परिघटना के हन् िुन कर्थामा घट्छन्?

● यो टकन प्रवाहले पढ्न महत्वपूणग छ? 

● कर्थाहरु सिंगै बनाउनुहोस ि अक्षि, सेटटङ ि घटनाहरुको नाम टदने अभ्यास गनुगहोस।

● ग्लास खिपि, 

गोल्ड स्यान्डलः

अ वल्डग वाइड

टसन्डर ेला

● टसन्डर ेला

● सेखन्डर लनः अ

क्यािेटबयन

टसन्डर ेला

● द िफ-फेस गलग

● टबगफुट टसन्डर ेला

● अडेटलटा

● द कोरियन

टसन्डर ेला

● ग्लास खिपि, 

गोल्ड स्यान्डलः

अ वल्डग वाइड

टसन्डर ेला

प्रवाह बनाउन िपाईको बच्चासंग आवाज र बहजे्जसंग िेल्नुहोसः
● ___ मा पटहलो उच्चािण के हो? ___ मा अखिम उच्चािण के हो? टबचमा?

● छोटो स्विहरु (a-apple, e- Ed, i- itch, o-octopus, u-up)  ि व्यन्िनहरु

○ उच्चािण भनेि, र्ब्द भनेि टचठीलाइ सिंज्ञा टदन अभ्यास गनुगहोस।

● एउटा र्ब्द भनु्नहोस ि तपाइको बच्चालाइ यसलाइ उच्चािणमा ढाल्नलाइ सोध्नुहोस वा केटह

उच्चािणहरु भनु्नहोस ि तपाइको बच्चालाइ यसलाइ र्ब्दटभत्र बनाउन लगाउनुहोस।

ज्ञान र प्रवाहलाइ संगसंगै ल्याउनलाइ बय बजओड्स पढ्न अभ्यास गनुछहोसः

सेट 1: बसन्डर ेला वल्ड टेल, नु्य बिस्ट Set 2: द बकंग एन्ड दस्यान्डल वनसाइन एट अ टाइम Set 3: बबल्ली बेग एण्ड बहज बुल बुकअफ केल्स

सेट 4: बसन्डर ेला अन से्टज अ मु्यबजकललाइफ एइफेल टावर फस्टछ से्टप्स दस्फीन्स रु् टेल्सअ टेल हुकलाइटहाउस यास्टल्स

सेन्टबबसले्सजयारे्थडर ल अल द वल्डछस् अ से्टज



रणनीबिहरु

● र्ब्दहरु उच्चारण गने अभ्यास गनुछहोस।

● घरको बभिी र बाबहरी वािाबरणमा र्ब्दहरु फेला पानुछहोस।

● प्रवाह बनमाछणको लागी मनपने पुस्तकहरु पढ्नुहोस र फेरर

पढ्नुहोस।

● िेलहरु िेल्नुहोस, कोनुछहोस, गाउनुहोस र िपाई जुन पबढरहनु

भएको र् र जुन उच्चारण सुनु्नहुन्र् र जुन अक्षर िपाई देख्नुहुन्र्,

त्यसको बारेमा कुराकानी गनुछहोस।

● अरु पररवारका सदस्यहरुसंग पठन अभ्यास गनुछहोस।

● िपाईको बच्चाको पठनको लागी घरको चारैबिर पुस्तकहरु

राख्नुहोस।

● िपाईको वररपररका बप्रन्टसंग र्ब्दावली बनाउनुहोस् र पठन

अभ्यास गनुछहोस्।



पाठ्यक्रमको वारपार हामी

कसरी र्ब्दावली र

ज्ञानको बनमाछण गदछर्ौ?ं
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ELA, सामाबजक अध्ययन, स्वास्थ्य, PE,

बबश्व भाषा

● िपाईको बर्क्षार्थीहरुलाइ केबह कुराको बचि कोनछ लगाउनुहोस जसको बारेमा

उनीहरुले कक्षामा कुराकानी गरेका बर्थए। उनीहरुलाइ कुनै पबन भाषामा

उनीहरुले बचिसंग सम्बखिि याद गरेको कुनै पबन र्ब्दहरु िपाईलाइ बिाउन

सोध्नुहोस।

● बच्चाहरुसंग कुराकानी गदाछ रै्बक्षक र्ब्दावलीको बारम्बार प्रयोग गनुछहोस।

○ सबह र्ब्दावलीको प्रयोग गरेर पाररवाररक बक्रयाकलापहरुको 'वणछन' 

गनुछहोस। (i.e. street, park, neighborhood, store)

○ बच्चाहरुलाइ र्ब्दहरु अभ्यास गनछ बदनुहोस् (समुदाय/घर का

सामानहरुको नाम), बिनीहरुको उच्चारण गनुछहोस र ब्याख्या गनुछहोस

बक बिनीहरु के हुन्।

● एउटा बलफ्ाँकेर मौखिक र्ब्दावलीको अभ्यास गनुछहोस (माबर्थ, मुबन, बाट, 

संगसंगैं इत्याबद)

● बाबहर सुरबक्षि ठाउँमा वणछमालाको प्रते्यक अक्षर वा अक्षरहरुको एउटा सेट

पेबटमा लेख्न चकको प्रयोग गनुछहोस। जब िपाईले एउटा अक्षरको उच्चारण

भनु्नहुन्र् वा अक्षरको नाम, बच्चाले भने्न अक्षर मेल हुन बदनुहोस्। र्ब्दहरुको

अर्थछ बदन बर्क्षार्थीहरु उनीहरुको नाम समाबेर् गरर उसै्त फरम्याट प्रयोग गनछ



गबणि, बवज्ञान, प्रबवबध र लबलि कला

गबणि:

● नम्बर बचन्न जसै र्ब्द जब बर्क्षार्थी बगन्ती, आदेर्, प्रकार बदन्र्न् र ढाँचा बचन्दर्न्।

● रै्बक्षक र्ब्दावली ठुलो स्वरमा पढ्नुहोस।

● गबणिको कुराकानीले भाषा बसपहरुको बनमाछण गर्छ ।

● र्ब्दले के अर्थछ राख्र् भनेर सोच्दा जसै बर्क्षार्थीहरु बनबिि वसु्तहरु (नम्बसछ, काउण्टसछ

इत्याबद) वणछन गदछर्न्।

कलाः

● िपाईको बच्चासंग बसकाईका र्ब्दहरुलाई एउटा नयाँ गीिमा अभ्यास गनुछहोस।

● एउटा डर म र डर म बबटर जसै्त घर वररपरर िपाईले प्रयोग गनछ सके्न आइटमहरु पत्ता

लगाउनुहोस् र बच्चाहरुलाइ बिबनहरुको नाम राख्न बदनुहोस्।

● िपाईको बच्चासंग घरको वररपररका बबबभन्न रंगहरुको नाम पबहचान गनुछहोस्।

● िपाईको बच्चासंग िपाईको बच्चाको आटछ बकट्समा आटछ सामग्रीहरु (पेपर, क्रायोन, पेखन्सल, 

माकछ र इत्याबद) पबहचान गनुछहोस।

बवज्ञान:

● एउटा बवज्ञान बटपोटपुखस्तका रु्रु गनुछहोस् जसमा बर्क्षार्थीहरुले अवलोकनहरु बनाउर्न्, 

देिेको कोर्छ न् र बचि लेबल पबन गनछ सक्र्न्।

● पाकछ मा बहडाईको आनन्द बलनुहोस्। मौखिक र्ब्दहरुको र्ब्दावली बढाउन िपाईको

बहडाईमा जे देख्नुहुन्र् त्यो पोइन्टआउट गनुछहोस (लोिके, ओक रुि, रुिको जराहरु, 

र्ायाँहरु, बादलहरु बद्बलएको आबद)

● िपाई िपाईको बर्क्षार्थीलाई जसै्त, बिमी बकन सोच्छौ बक पािहरु रुिबाट झर्छ न्? सोधेर

बसजछनात्मक सोचमा पबन संलग्न गराउन सकु्नहुन्र् बकन सबै लोिकेहरु कटुसको रुिमा

जम्मा भइरहेका र्न्? इत्याबद।



CPS Outdoors (बाबहरी बर्क्षा)

● घरबाबहरको एउटा बहडाई वा पाकछ को यािा ज्ञान बनमाछण र र्ब्दावली

र्थप गनछमा एक ठुलो िररका हुन सक्र्। नयाँ र्ब्दावली बचनाएर र

र्ब्दको अर्थछ वणछन गरेर िपाईको बर्क्षार्थीसंग संवाद कायम

राख्नुहोस

● बय प्रकृबिसंगि बक्रयाकलाप र कला घरमा वा घरबाबहरको सेबटङको

बबबबधिामा गनछ सबकन्र्। बक्रयाकलाप गने क्रममा, नयाँ र्ब्द बसकेर

र उनीहरु कस्तो देखिन्र्न् भने्नमा र उच्चारण गररन्र्न् भने्नमा ध्यान

बदएर ज्ञान बढाउनमा केखिि हुनुहोस।

○ कलाहरु

○ सबै उमेर समुह – नेचर स्क्याभेन्जर हन्ट

○ साल्ट डफ फोबसल्स

○ 5 सेने्सज इन द गाडेन

○ जोली जम्पसछ एखिबभबट

https://drive.google.com/drive/folders/1qhZAJjoJNYPEIKQeYAu_J67It72cVpo7?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vgxNTmqXbibnyhTFncjz4Cvjdl-VIE2Q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14OE0g0k2yRYECdb6RwOtpWg1OHAaJpu9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13gHKHAn2PwT1L4M6aol_Pl5LzqANOU7z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CCBt75Q4eYGYKfLLw_VJ7tsPABzW7Lbo/view?usp=sharing


पररवारहरुले कसरी

बडकोबडङको अभ्यास र

ज्ञान बनमाछणमा टेवा

बदन्र्न्?
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गोडेसः घरमा कसरी प्रयोग गने

गोडेस अनलाइन पुखस्तका वा बर्क्षार्थीले घर ल्याउने भौबिक टेक््स्टस हुन्।

गोडेसले बर्क्षार्थीलाई उनीहरुको ज्ञान बबस्तार गनछ ध्वबनकी, उच्च

अबभरुबच र कलालाई एकैसार्थ ल्याउने गदछर्। गोडेसको उदे्दश्य

केटाकेटीलाई बडकोड, बचन्तन िर्था उनीहरु र उनीहरुको वररपररको

संसारको बारेमा बसकाउन सहयोग गनुछ हो।

● िपाईको बच्चालाई दृष्टांिको िोज गनछ र उनीहरुको बारेमा सवाल गनछ

प्रोत्साहन गनुछहोस।

● बिबनहरु कक्षामा के बसबकरहेका र्न् त्यसको सम्बि बनाउनुहोस, 

सबै गोदेस टेक्स्टहरु ELA पाठहरुसंग सम्बखिि र्न्।

● साधारण उच्चारणको िोज गनुछहोस र कसरी अक्षरहरु उनीहरुलाई

उत्पादन गनछ संगै आउर्न् भने्न बारेमा संवाद गनुछहोस्।

● संवधछन स्रोिहरुको िोज गनुछहोस, वेब ररसचछ गनुछहोस, संगै कोने

गनुछहोस र िपाइको घरमा र्ब्दहरु पत्ता लगाउनुहोस जुन उसै्त

उच्चारण हुन्र्न्।



गोडेस घरमा कसरी प्रयोग गने

टयटनहरु गोडेस बुकका र्ीर्कग हरु िो अक्षि उच्चािणहरुसिंग ताटक आधािसिंग (फोनेटमक अवेिनेस
प्रोग्राम िसले प्रवाह ि अटभव्यखिलाई सहायता गछग ) पिंटतबि छन् ।

पुस्तकहरुको एक

संसार

टर्क्षार्थीहरु समय ि

सिंसृ्कटतको वािपाि

बाुँटडएका पुस्तकहरुको

र्खिको िोि गदगछन्।

जीवका बबरे्षिाहरु

टर्क्षार्थीहरु इखन्टर गुइङ

एटनमल टर ेट्स ि

व्यबहािहरुको िोि

गदगछन् ि माटनसहरुसिंग

टचनाइन्छ िसले

िनाविको बािेमा

अध्ययन गदगछ।

र्खिर्ाली बलहरु

टर्क्षार्थीहरु पृथ्वीमा

वायुले िीवनलाई कसिी

असि गदगछ ि कसिी

यसको उिागलाई र्खिमा

उत्पन्न गनगको लागी प्रयोग

गनग सटकन्छ भनेि िोिी

गदगछन्।

बसन्डर ेला कर्थाहरु

टर्क्षार्थीहरु देर्हरु ि

सिंसृ्कटतहरुको इनु्डरिङ

टेलको आुँिाबाट िोि

गदगछन्।



गोडेसको पहँुच कसरी?

● बर्क्षार्थीहरु उनीहरुको गुगल िािामा प्रबबष्ट हुन्र्न्।

● CLEVER मा खिक गनुछहोस्।

● In SYNC मा खिक गनुछहोस।

● जब बर्क्षकले गोडे कक्षामा बदन्र्न्, यो मेन पेजमा देखिन्र् जब

बर्क्षार्थीहरु लग इन हुन्र्न्।

http://www.youtube.com/watch?v=A8PtPwCDJSM


गोडेसको के्षि र बसके्वन्स

कसिी पुस्तकहरुले

सिंसािभि िीवन

परिवतगन गदगछन्?

केटाकेटट कर्थाहरु पढ्छन् त्यसले

टतटनहरुलाइ बुझ्न सहयोग गछग , 

पुस्तकहरु कहाुँबाट आउुँछन्, 

कसिी टतटनहरुले हाम्रो िीवनलाइ

प्रभाव पादगछन् ि कर्थाको भाग

िसले आनन्द ल्ाउुँछ िो

टतटनहरुलाई पढ्छन् ि

टतटनहरुलाइ बताउुँछन्।

चिुर्थाांस 1

चतुर्थाांस 1 मा तपाईको

बच्चाले पढ्न सके्न

र्ीर्कग हरु िाुँच गनुगहोस

हामी िनाविको बािेमा

के पत्ता लगाउन सक्छौिं' 

छुटै्ट टबरे्र्ताहरु

केटाकेटटले कर्थाहरु पढ्छन्, 

त्यसले टतटनहरुलाई टसकाउुँछ टक

माटनसहरु टकन टबटभन्न प्रकािका

िनाविहरुको अध्ययन ि

अवलोकन गछग न्, समानता तुलना

गछग न् ि िनाविका टबरे्र्ताहरुको

टबच फिक छुट्याउुँछन् सारै्थ

कािवाहीको बािेमा बुझ्दछन्

िसले माटनस ि िनावि सुिटक्षत

िाख्दछ।

चिुर्थाांस 2

चतुर्थाांस 2 मा तपाईको

बच्चाले पढ्न सके्न

र्ीर्कग हरु िाुँच गनुगहोस

माटनसहरु वायुको

र्खिर्ाली बललाई

कसिी िवाफ टदन्छन्?

केटाकेटटले कर्थाहरु पढ्छन्, 

त्यसले टतटनहरुलाई पत्ता लगाउन

सहयोग गनेछ टक कसिी वायु एक

उिाग ि एक बल हो। र्थप रुपले, 

टतनीहरुले एउटा बुझाइ पाउनेछन्

टक प्राकृटतक टबपटत्तहरुसिंग

माटनसको टतटनहरुको प्रटतकृयामा

महरु्सको दुरि िहन्छ।

चिुर्थाांस 3

चतुर्थाांस 3 मा तपाईको

बच्चाले पढ्न सके्न

र्ीर्कग हरु िाुँच गनुगहोस

टकन सिंसािभिका

माटनसहरु टसन्डर ेलालाइ

आदि गदगछन्?

केटाकेटटले सिंसािभरिबाट

कर्थाहरु पढनेछन्, त्यससिंग

टतटनहरुको समान तत्व ि

टतटनहरुको व्यबहािको समान

लक्षणहरु पटहचान गनग समान

सिंदेर् हन्छ

चिुर्थाांस 4

चतुर्थाांस 4 मा तपाईको

बच्चाले पढ्न सके्न

र्ीर्कग हरु िाुँच गनुगहोस

https://docs.google.com/document/d/1muu2HFUnwVWDzWKEj2yTP-0dvba9lnzo9f4hTJqjuRE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1muu2HFUnwVWDzWKEj2yTP-0dvba9lnzo9f4hTJqjuRE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/11o5eTC9EqWhjDAJJDvKaZdt7yaYLnp661Rv5caY01YA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1po3JRmetH3Ru66nCo5730F8oe2LS3a9tcqAw1FFtPV4/edit?usp=sharing
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पुस्तकालय
रणनीबिहरु बिनीहरुको पाठर्ाला पुस्तकालय प्रयोग गरररहेको बेला बाबुआमाहरुले प्रयोग गनछ सक्र्न्

● बर्क्षार्थीहरुलाइ पठनको लागी बचि पुस्तकहरु पाउन अनुमबि बदनुहोस; र्ब्दहरु माि नपबढ िर दृषिांट पबन पढेर।

(यसले बसजछनबर्ल सोचाइलाई अनुमबि बदन्र्)

● पाठर्ाला पुस्तकालयबाट प्रबदगन गरिएको फेटमली टलटिेसी नाइटमा सहभाटग हनुहोस।

● साक्षिता प्रबदगन गनग भचुगअल बुक फेयिमा सहभाटग हनुहोस।

● पाठर्ाला पुस्तकालयको OPAC system - Destiny. उपयोग गिी बुक्स, इबुक्स, अटडयो बुक्स िाुँच गनुगहोस्।

● स्कुल अप्रुभ्ड भेन्डर्सबाट अनलाइन पुस्तकहरु पाठशालामा र पाठशाला बाहहर पढ्नुहोर्। जस्तो हक Sora, Epic 

● Use ि बाबुआमाका लागी योग्य स्रोतहरु, ि कम लागत लागे्न टनदेर्ात्मInfohio.org - ओटहओमा यसले टर्क्षार्थीहरुलाइ, 

प्रते्यक टर्क्षार्थी, टर्क्षाप्रदायक क ि प्राटबटधक सहायतामा न्यायसिंगत पहुँच प्रदान गिी टसकाइमा रुपाििण गछग ।

● साक्षिता प्रबदगन गनगको लागी भचुगअल बुक फेयि

● टबर्यद्वािा पुिक टेक्स्टको प्रयोग गिेि बुटि ि ज्ञानलाई टेवा टदनुहोस्।

○ टवट & टव्डम टलटिेसी नाइट

● बुक्स, इबुक्स, अटडयोबुक्स (Destiny, PLCH, Sora, Epic) चेक आवट गनुगहोस्।

● Use Infohio - Bookflix -

○ बर्क्षार्थीलाई सम्बि स्क्र्थाबपि गरेर, पृष्ठभुबम ज्ञान बढाएर र र्ब्दावली बढाएर आधारभुि ज्ञान बढाउन सहयोग

गर्छ ।

○ कराएर पढ्ने बबषेर्िा पंगु बनाउन सबकन्र् जब पाठकले प्रगबि गर्छ ।

○ काल्पबनक र बास्तबवक टेक्स्ट िुलना गरेर रमाइलो गनुछहोस।

● साक्षिता टबर्यहरु – िाइटमङ, सीलेबल्स, अटलटेिेसन आटद

● टभटडयोहरु आलोचना गनुगहोस ि पुस्तक पढ्नुहोस – मौखिक तरिकाले बोध प्रश्नहरु सोध्नुहोस, लेिाइमा ि दृष्ािंतबाट।

(ज्ञानको गटहिाइ)

● तपाईको टर्क्षार्थीलाई अध्ययन गनुगहोस ि टतनीहरुलाइ तपाईको अध्ययन गनग टदनुहोस।

https://cps-k12.follettdestiny.com/common/welcome.jsp?context=saas62_3416785
https://www.infohio.org/
https://www.infohio.org/
https://www.infohio.org/
https://static.pdesas.org/content/documents/M1-Slide_19_DOK_Wheel_Slide.pdf


िोिी रिडि

● िोिी रिडिले प्रोग्रामले टसखन्सनाटत पखब्लक सु्कललाइ सपोटग गछग , 

प्रते्यक बच्चाले बाइ द इन्ड अफ फस्टग गे्रड अध्ययन गदगछन्।

इटनटसयटटभ बाईः

○ टर्क्षार्थीहरुको लागी घि लानलाई उच्च गुणस्तरिय पुस्तकहरु

प्रदान गदै।

○ घिमा उनीहरुको परिवािसिंगै पुस्तक पढ्नलाइ इने्सखन्टभ्स

प्रदानगदै

○ टर्क्षार्थीहरुलाइ पुस्तक छान्न अनुमटत टददैं ि टतटनहरुको गे्रड लेबल

मार्थी

○ परिवािलाइ उटनहरुको केटाकेटटहरुलाई िमाउन सहायता गने

अनुमटत टददैं ि घिमा पुस्तकहरुको टबटबधता पढ्दै।


