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यो पात्ो कसरी प्रयोग गनने
जन्मबाटै सिक न्े प्रक्रिया िुरु हुन्छ! परिवािलने आफूहरूलाई िहयोग गरिएको अ्ुभव 
हु्ु ि उ्ीहरूलाई प्रािि्भक बालयावस्ाभरि बालबासलकाहरूलाई कििी प्रोतिाह् 
दि न्े भन न्े कुिा ्ाहा हु्ु ्महत्वपूर्ण ्छ। यो पात्ो तपाईंलने बच्ालाई सिकाइ ि 
क्कन्डिगाट्ण्(बाल-िि्) ्मा िफलताका लागग तयािी ग््ण्मा कििी िहयोग ग््ण 
िक्ुहुन्छ भन न्े कुिाको बािने्मा तपाईंलाई कने ही िू््ा त्ा ्मागिर््ण  प्रिा् ग न्े 
उदिनेशयलने ववकाि गरिएको हो ।
यि पात्ो्मा बच्ालाई क्कन्डिगाट्ण््मा िफलताका लागग तयाि ग न्े तरिका, बच्ालने 
क्कन्डिगाट्ण््मा पढ न्े कुिा ि जन्मिनेखि ् ैबच्ाका सिपहरूलाई ववकाि ि िहािा 
दि्, तपाईं ि बच्ालने िँगै ग््ण िक न्े ि्माइला ्ीजहरूको बािने्मा ववसभन् प्रकािका 
जा्कािीहरू ्छ् ्।
• िैन्क क्रियाकलापहरू बच्ाको उ्मनेि, ्ाह्ा वा सिपको सतिअ्ुिाि अगँाल् िक्कन्छ ।
• यो पात्ो कु् ैपन् वर्ण प्रयोग ग््ण स्मल न्ेगिी ि््ा गरिएको ्छ । िाली बकिलाई िाली 

्छोड्, पूिा भएका क्रियाकलापहरू ग्ह् लगाउ्, वा स्मनत लनेख्न प्रयोग ग््ण िक्कन्छ ।
• प्रतयनेक ्मदह्ालने तपाईंको परिवािलने प्रयोग ग््ण वा भ्र्मर ग््ण ्ाह न्े स्ा्ीय िंिाध्लाई 

इङगगत ग्छ्ण ।
• ववकाससम्बनधधी कोसेढुङगा ि वयस्त समयका ससकाइका 

उपायहरू यो पात्ोको प्छाड्ड भनेट् िक्कन्छ ।
बच्ाहरूलने तल उललनेि गरिएका क्नेत्हरू्मा आफूलाई 
क्कन्डिगाट्ण््मा िफलताको तयािी्मा िहयोग ग न्े ववसभन् 
प्रकािका धनेिै सिपहरू सिक् िक्छ् ्। हपताको हिनेक दि् 
फिक क्नेत््मा कने िनरित हुन्छ ।

आइ्त्बार: भाराको ववकाि
क्रियाकलापहरूलने तपाईंको बच्ालाई यी सिपहरू अभयाि ग््ण ्मदित 
ग न्े्छ्:्
• तपाईंलने िँगै पढनेको क्ाको बािने्मा प्रश्को उत्ति दि न्े ।
• कुिाका्ी गिा्ण आफूलने िईु वा धनेिैपटक बोल न्े ।
• क्ा, अ्ुभव वा कुिाका्ीबाट सिकने का रबिहरू प्रयोग ग न्े ।
• प्राय िबैज्ालने बुझ न्े तरिकालने बोल न्े ।
• ्म, ऊ, उ्ी, उिको, उ्को जसता रबिहरू िही तरिकालने प्रयोग ग न्े ।

मङगल्बार: गखरतको ववकाि
क्रियाकलापहरूलने तपाईंको बच्ालाई यी सिपहरू अभयाि ग््ण ्मदित 
ग न्े्छ्:्
• 20 ि््म ्मौखिक रूप्मा गर्ा ग न्े ।
• भौनतकरूप्मा 10 वटा वसतु िही तरिकालने गर्ा ग न्े ।
• 1–20 ि््मका िङ्खया पदह्ा् ग न्े ।
• आधािभूत आकािहरू (वग्ण, वतृ्त, त्त्भुज, आदि) पदह्ा् ग न्े ।
• िईुवटा भाग भएको ढाँ्ा (हरियो, िनेतो, हरियो, िनेतो) सिज््ण ा ग न्े ।
• ि्मा् ववरनेरता (िङग, ्ाप, आकाि, आदि) भएका वसतुहरू ्ुछटटयाउ न्े ।

सोम्बार: िाक्िताको ववकाि
क्रियाकलापहरूलने तपाईंको बच्ालाई यी सिपहरू अभयाि ग््ण ्मदित 
ग न्े्छ्:्
• रबिहरू्मा धवन्िँग िनेल न्े (अनतय, िुरुको आवाज)
• 18 ठुला ि 15 िा्ा अक्ि ि यी अक्िहरूलने ब्ाउ न्े धवन् पदह्ा् ग न्े ।
• आफ्ो सलखित ्ा्म पदह्ा् ग न्े ।
• क्कताबको अगाड्डबाट प्छाड्डि््म हने न्े ि एकपटक्मा एउटा पषृठ पलटाउ न्े ।
• ठूलो अक्िबाट िुरु ग न्े ि िा्ो अक्ि्मा अनतय गिनेि उ्ीहरूको पदहलो 

्ा्म लनेख्नने ।

ब्बहह्बार: िा्मािजक ववकाि
क्रियाकलापहरूलने तपाईंको बच्ालाई यी सिपहरू अभयाि ग््ण ्मदित 
ग न्े्छ्:्
• अरू वयसक ि बच्ाहरूलाई ववशवाि ग न्े ।
• अरू बच्ाहरूको ्छनेउ्मा ्भई उ्ीहरूिँगै िनेल न्े ।
• ि्मूह्मा सिक न्े ि भाग सल न्े ।

्बुध्बार: रािीरिक ववकाि
क्रियाकलापहरूलने तपाईंको बच्ालाई यी सिपहरू अभयाि ग््ण ्मदित 
ग न्े्छ्:्
• िवु ैिुटटा ्माग् उ्ालनेि उफ्र न्े ।
• वयिकतगत स्ा् ब्ाउ न्े ।

• ती् औँलालने (बुढीऔलंा ि िईु औँला) परिने ि अक्ि, िङ्खया वा आकाि लनेख्नने 
वा को न्े ।

• बच्ाको कैँ ्ी प्रयोग ग न्े ।

शनन्बार: सिकाइका दृिषटकोरहरू
क्रियाकलापहरूलने तपाईंको बच्ालाई यी सिपहरू अभयाि ग््ण ्मदित 
ग न्े्छ्:्
• ्याँ कुिा सिक् िजज्ािा ि प्रनेिरा िनेिाउ न्े ।
• 10–15 स्म न्ेट िो्क काय्णहरू गिनेि त्बताउ न्े ।
• कु् ैएक क्रियाकलाप्मा 10–15 स्म न्ेट कने िनरित हु न्े ि एकाग्र भएि 

धया् दि न्े ।
• परिवनेरिँगको अ्ुभव ि््झ न्े ि जोड्ड न्े(क्किा्ा पिल, पुसतकालय) ।
• िईु ्िर भएका न्िनेर्हरू पाल्ा ग न्े ि िा्मानय दि््या्ण ि््झ न्े ।
• िा्मानय ि्मसयाहरूको िा्म्ा ि हल ग न्े ।

शुक्र्बार: भाव्ात्मक ववकाि
क्रियाकलापहरूलने तपाईंको बच्ालाई यी सिपहरू अभयाि ग््ण ्मदित 
ग न्े्छ्:्
• ्मु्खय कने यिगगभि (हनेि्ाह ग न्े वयिकत)बाट एउटा ववसतारित ि्मयका लागग 

्ुछटदट न्े ।

• आफ्ा आवशयकताहरू्मा आफै धया् दि न्े (जसत ैरौ्ालय प्रयोग गिनेपन्छ 
पुछ न्े, हात धु न्े) ।

• आफ्ो भाव्ाको असभवयिकत न्यनत्र ग न्े ।



जनवरी

खेल्नु नै सिक्नु हो ।
खेल्नु भ्ेको बच्चाको कचाम हो । यसले आ्न्द 
द्दन्छ, ऊरचाजा ्ष्ट ग्छजा र बच्चाहरूलचाई आफूलचाई 
अभभवयक्त ग न्े ्तररकचा प्र्दचा् ग्छजा । खेलले 
र््चातमक क्षम्तचा, कल्प्चा, आतम-विशिचास र 
समसयचा-समचाधचा्को क्षम्तचालचाई प्रोतसचादह्त ग्दजा्छ । 
कदहलययै सँगयै खेल् ््छोड न्ुहोस!्
• शििुहरू: आफ्ो मनुखमचा सचामचा् रचाखेर र 

सचामचा् भनुइँमचा ठोकेर अनिेषण र खेल्े ग्छजा् ्। 
बच्चाहरूले घचाँ्टीमचा सचामचा् अडकचाउ् सक्छ्,् 
यो कनु रचामचा स्तकजा  रह्नुहोस ्। टिचाइले्ट ्ेप्परको 
टयनुबबचा्ट छ्छ्जासक्े सचामचा्हरू भििनुको घचाँ्टीमचा 
अडक् सक्छ् ्।

• बामे सरेर हहँड्े बच्ाहरू:अरूको ्चाल-्ल् 
र वयिहचार ्ककल ग्छजा् ्। उ्ीहरू खेलको 
मचाधयमबचा्ट सहचा्नुभूछ्त र सहकचायजाको बचारेमचा 
भसककरहेकचा हनुन्छ् ्।

• प्रिस्ुल जा्े बच्ाहरू: कनु ्यै कनु रचामचा धेरयै 
समयसमम धयचा् द्द् सक्छ् ्र उ्ीहरूमचा 
धयचा् केन्नरि्त ग न्े क्षम्तचा हनुन्छ । बच्चाहरूलचाई 
आफ्चा म् ्प न्े खेलकचा गछ्तविधधहरूमचा वयस्त 
हनु्े ्पयचाजाप्त समय प्र्दचा् ग्नुजाहोस ्।

स्थानीय संसथाधन: खेल र सिकाइका िमूहहरूले पररवारलाई चारवर्ष वा िोभन्ा 
कम उमेरका आफ्ा बचचाहरूिँग खेल्े र अनवेरण ग न्े क्रियाकलापहरू प्र्ा् गर्ष । 
इङ्घमको िेवाक्ेत्रभररका ववसभन् स्ा्मा िमूहहरूको िेवा प्र्ा् गररनर। हालको खेल 
र सिकाइका िमूहहरूको तासलका हे््षwww.inghamgreatstart.org मा जा्ुहोि ्।

 आइ्तवार सोम्बार मङगल्बार ्बुध्बार ब्बहह्बार शुक्र्बार शनन्बार
वर्ण्मालाको गीत 
गाउ्ुहोि ्।

A दि्को अक्ि 
हो । बच्ािँग स्मलनेि 
“A” ब्ाउ्ुहोि/्
को्ु्णहोि ्। “A” वा apple 
जसत ै/a/ को धवन्बाट 
िुरु हु न्े वसतुहरू 
िोज्ुहोि ्।

दि्को आकाि 
भ न्ेको बत्भुज 
हो । तपाईंलने 
कनतवटा बत्भुज भनेट् 
िक्ुहुन्छ हने्ु्णहोि ्।

्ा्ौं, ्ा्ौं, ्ा्ौं! 
कु् ैिङगीत 
बजाउ्ुहोि ्ि आफ्ो 
बच्ािँग ्ाच्ुहोि ्।

आज किैिँग ्प 
ियालु बन्ुहोि ्।

िा्ा िा न्े ि्मय्मा 
बच्ालाई आफ्ो 
िा्ा आफै पिसक् 
प्रोतिादहत ग्ु्णहोि ्।

दहउँ्मान्छने 
ब्ाउ्ुहोि ्।

बच्ािँग बच्ालाई 
्म्प न्े िुपको बािने्मा 
कुिा ग्ु्णहोि ्।

B दि्को अक्ि 
हो । बच्ािँग स्मलनेि 
“B” ब्ाउ्ुहोि/्
को्ु्णहोि ्। “B” वा 
ball जसतै /b/ को 
धवन्बाट िुरुहु न्े 
वसतुहरू िोज्ुहोि ्।

दि्को िङग भ न्ेको 
ननलो हो । तपाईं 
आज कनतवटा ननला 
कुिा भनेट् िक्ुहुन्छ 
हने्ु्णहोि ्।

बादहि जा्ुहोि ्ि 
बच्ािँग स्मलनेि दहउँ 
पिी ब्ाउ्ुहोि ्।

आफ्ो स्ा्ीय 
पुसतकालयको 
बालबासलका िण्ड्मा 
जा्ुहोि ्। पुसतक न्काल्ुहोि ्
वा एकन्छ् तयहाँ बिनेि 
पढ्ुहोि ्। Www.cadl.org 
वा www.elpl.org ्मा गएि आफ्ो 
पुसतकालयको वनेबिाइट हने्ु्णहोि ्।

िुिी अ्ुहाि भएको 
ग्त् को्ु्णहोि ्ि 
आफूलाई कु् कुिालने 
िुिी ब्ाउँ्छ, तयिको 
बािने्मा कुिा ग्ु्णहोि ्।

कागजलने दहउँका 
टुरिा काट्ुहोि ्ि 
तयिलाई िबु ैज्ालने 
स्मलनेि िजाउ्ुहोि ्।

स्मलनेि ्याँ रबि 
सिक्ुहोि ्ि यिलाई 
प्रयोग ग््ण अभयाि 
ग्ु्णहोि ्।

स्मलनेि परिग्त 
पुसतक पढ्ुहोि।् 
तयिपन्छ बच्ालाई 
पुसतक “पढ्” दि्ुहोि।्

आजको दि् िङ्खया 
1 को बािने्मा ्मात् 
्छ । तपाईंलने आज 
न्यस्मत का्म गिा्णगिदै 
कनतवटा “1” भनेट् 
िक्ुहुन्छ हने्ु्णहोि ्।

बादहि जा्ुहोि ्ि 
बच्ािँग स्मलनेि 
बनेल्ा प्रयोग 
ग्ु्णहोि ्।

िाजुभाइ/दििीबदह्ी 
न्छ्मनेकी वा िा्ीिँग 
िनेलको लागग एउटा 
स्मनत तय ग्ु्णहोि ्।

िा्ा िाई िकने पन्छ, 
बच्ालाई आफै ्ुठ् 
प्रोतिादहत ग्ु्णहोि ्।

घि्मा, गोल्डीलकि ि 
ती् भाल ुको क्ा्मा 
ज्ाविका गुड्डयाको 
िा््मा असभ्य 
ग्ु्णहोि ्।

बच्ालाई आफ्ो 
्म् प न्े गीत 
िु्ाउ्ुहोि ्। 
तपाईँको बच्ालाई 
उिको ्म् प न्े गीत 
कु् हो िोध्ुहोि ्।

C दि्को अक्ि 
हो । िँगै स्मलनेि 
“C” ब्ाउ्ुहोि/्
को्ु्णहोि ्। “C” वा cat 
जसत ै/c/ को धवन्बाट 
िुरु हु न्े वसतुहरू 
िोज्ुहोि ्।

तपाईं आज कनतवटा 
तिकािी िा्ुहुन्छ 
गन्ुहोि ्। 
नत्ीहरूको िङग 
कसतो ्छ ।

िाह्ी काट न्े क्रि्म्मा 
आकािहरू को्ु्णहोि ्। 
आकािहरू पदह्ा् 
ग्ु्ण भ न्ेको अक्ि ि 
िङ्खया पदह्ा् ग््ण 
िुरु ग्ु्ण हो ।

िँगै बिनेि िा्ा 
िा्ुहोि ्। तपाईंलने 
दि् कििी त्बताउ्ु 
भयो बच्ालाई भन्ुहोि 
ि उ्ीहरूलाई पन् 
िोध्ुहोि ्।

“दहकिी, ड्डकिी, ्डक.. 
गाउँिै हात धु्, िाँत 
्माझ् ि कपाल को््ण 
अभयाि ग न्े ।

बच्ािँग ऊ िा्ो 
्ँछिाको ि्मयको 
बािने्मा कुिा 
ग्ु्णहोि ्। ऊ कने  कने  
भन्थयो ि ग्थययो ।

“दहकिी, ड्डकिी, ्डक” 
गाउ्ुहोि ्। गीत/
िाइ्म गाउँिा हात 
हललाउ्ुहोि ्।

ओछया््मा जा्ुअगाड्ड 
पढ्ु िाम्ो बा्ी 
्मान्न्छ । तपाईं 
बच्ािँग कनत बनेला पढ न्े ि्मय 
पाउ्ुहुन्छ ? ्ुहाउ न्े ि्मय, 
िा्ा िा न्े ि्मय, दिरा/वपिाब 
ग न्े ि्मय्मा, ग्क्कतिकिँगको 
भनेटघाट्मा प्रयाि ग्ु्णहोि।्

बच्ाको हात ि 
िुटटाका औलंाहरू 
गन्ुहोि ्।

अविोध भएको प् 
सिज््ण ा ग््ण घिका 
परिग्त िा्मा्हरू 
प्रयोग ग्ु्णहोि ्। 
उिाहिरका लागग, 
िोफाको कुि्, तक्कया, 
कप्डा धु न्े भाँ्डो।

स्मलनेि Peek-a-Boo, 
I Spy or Hokey 
Pokey जसता 
िनेलहरू िनेल्ुहोि ्।

बच्ालाई उिलने 
अरूका लागग 
ग््णिक न्े का्मको 
बािने्मा िोच् िहयोग 
ग्ु्णहोि ्।

फिक फिक िा्माग्री: 
कागज, कप्डा, काठ, 
धातु, आदिको बािने्मा 
कुिा ग्ु्णहोि ्। नत्मी 
प्रतयनेक िा्माग्रीबाट 
ब न्ेको वसतु भनेट् 
िक्छौ?

गधी्त/राइम:  
हहकरी डिकरी िक

Hickory Dickory Dock
The mouse ran up the clock.

The clock struck one.
The mouse ran down.
Hickory Dickory Dock.



फेबु्अरी

सङ्गीत भनेको 
सबैका लागि हो
सङ्गीत भनेको वासतवम ैसबकैा लाग् हो! जतत 
नराम्ो सवरमा ्गीत ्ाए पतन तपाईंको बच्ाले 
तपाईंको सवर मन पराउने छन ्।
• शििुहरू: ्गीत, औँलाका ्ाल, नतृ्यमा रमाउँछन ्। 

्यगी क्रि्याकलापहरू सुखदा्यक र रमाइला हुनछन ्र 
्यगी क्रि्याकलापहरूले आफू सुरक्षित भएको भावना 
ससज्जना ्छ्जन ्र तनावबाट मुक्त ददनछन ्।

• बामे सरेर हहँड्े बच्ाहरू: शरीर हललाएर र सक्रि्य 
भएर सङ्गीतमा प्रततक्रि्या ददने ्छ्जन ्। शरीर 
हललाएर, बामे सरेर दहँडने बच्ाहरू ठुला मांशपेशगी 
बसल्यो बनाउँछन ्र समनव्य ्न्ज सस्छन ्।

• प्रि स्ुल जा्े बच्ाहरू: सङ्गीतको माध्यमबाट 
साषिरताका ससपहरू सस्छन ्। ्गीत, कववता र 
ल्यहरूले साना उमेरका बच्ाहरूलाई व्यक्त्त 
धवतन पदह्ान ्न्ज र एउटै ल्य बनाइराख्न, पढन 
सुरु ्नु्जपूव्जको महत्वपूर्ज ससपहरू सस्न सह्यो् 
्छ्जन ्।

स्थानीय संसथाधन: City of East Lansing ले बालबाललकाहरूको निःशुलक कन्सर्टको 
श्रङ्खला (FREE Children’s Concert Series) को हहस्साको रूपमा परिवािहरूका लागि प्रत्यक्ष 
्सङिगीत प्रसतुनत प्रा्योजि िर्ट । बालबाललकाहरूको कन्सर्टको श्रङ्खलाको वत्टमाि ताललका हेि्ट 
www.cityofeastlansing.com/137/Childrens-Concert-Series मा जािुहो्स ्।

 आइ्तवार सोम्बार मङगल्बार ्बुध्बार ब्बहह्बार शुक्र्बार शनन्बार
बच्ािँग स्मलनेि 
रििनेपी (िा्ाको 
परिकाि) तयाि 
ग्ु्णहोि ्। िा्ाको गनध, 
आकृनत ि िा्ाको सवाि 
कसतो हुन्छ भन न्े कुिाको 
बािने्मा कुिाका्ी ग्ु्णहोि ्।

D दि्क अक्ि 
हो । िँगै स्मलनेि 
“D” ब्ाउ्ुहोि/्
को्ु्णहोि ्। “D” वा dog 
जसत ै/d/ को धवन्बाट िुरु 
हु न्े वसतुहरू िोज्ुहोि ्।

वग्ग दि्को आकाि 
हो । तपाईं आज 
कनतवटा वग्ण भनेट् 
िक्ु हुन्छ हने्ु्णहोि ्।

्माग् उफ्र्ुहोि,् 
हलुका उफ्र्ुहोि,् 
भयागुतो जसत ै
उफ्र्ुहोि ्।

आफ्ो स्ा्ीय 
पुसतकालयको 
बालबासलकाको 
िण्ड्मा जा्ुहोि ्।

बच्ालाई उ्को 
कु् ैिाि ्मान्छनेलाई 
फो् लगाउ् िहयोग 
ग्ु्णहोि ्ताक्क उ्ी ती 
वयिकतको कु् िईु कुिा 
्म् प्छ्ण बताउ् िकू् ्।

यो हपता प्रकृनतको 
्ुडलाइ्मा जा्ुहोि ्। 
तपाईंको न्छ्मनेक्मा 
दहउँि कसतो िनेखिन्छ ?

ववरनेर वयिकतको 
िूग् ब्ाउ्ुहोि ्
ि ती वयिकत क्क् 
ववरनेर ्छ् ्भन न्ेबािने्मा 
कुिा ग्ु्णहोि ्।

पुसतकका भागहरू: 
सरर्णक, लनेिक, 
ग्त्काि ि कु् 
दिरा्मा पढ न्े 
भन न्ेबािने्मा कुिा 
ग्ु्णहोि ्।

दि्को िङग भ न्ेको 
रा्तो हो । तपाईं 
आज कनतवटा रा्ता 
्ीज भनेट् िक्ुहुन्छ 
हने्ु्णहोि ्।

आफ्ा िाि 
वयिकतको िूग्बाट 
एकज्ा ्य् 
ग्ु्णहोि ्ि िँगै स्मलनेि 
ती वयिकतलाई ग्ठठठी 
लनेखु्नहोि ्।

आफूलने लनेिनेको 
ग्ठठठी ती िाि 
वयिकतलाई 
दि्ुहोि ्।

सवास्थय वयवहाि 
अभयाि ग्ु्णहोि:् 
सिँगा् फयाँक न्े, 
हात्मा न्हुरिएि िोक न्े 
वा हाचछयू ँग न्े ि 
िकल न्ेकि फयाँक न्े ।

िँगै स्मलनेि रबिजाल 
पूिा ग्ु्णहोि ्।

आफूलाई ्म् प न्े 
िब ै्ीजहरूको बािने्मा 
कुिा ग्ु्णहोि ्।

E दि्को अक्ि 
हो । िँगै स्मलनेि 
“E” ब्ाउ्ुहोि/्
को्ु्णहोि ्। “E” वा 
elephant जसत ै/e/ 
को धवन्बाट िुरु हु न्े 
वसतुहरू िोज्ुहोि ्।

आजको दि् िङ्खया 
2 को बािने्मा ्मात् 
्छ । तपाईंलने 
कनतवटा 2 भनेट् 
िक्ुहुन्छ हने्ु्णहोि ्।

एक िुटटा्मा 
उफ्र् अभयाि 
ग न्े ि तयिपन्छ 
अकयो िुटटा्मा । गनिै 
उफ्र्ुहोि ्। हिनेकपटक 
उक्फँ्रिा ताली बजाउ्ुहोि ्।

िनेल ि सिकाइका 
ि्मूहहरू्मा 
िा्मनेल हु्ुहोि ्। 
तपाईंको ्छनेउ्मा िहनेको 
स्ा् पत्ता लगाउ् 
www.inghamgreatstart.org 
्मा जा्ुहोि ्।

हात धु न्े ि उग्त 
्िरहरू्मा बोल न्े । 
हात धु न्े कुिाको 
बािने्मा गीत ब्ाउ्ुहोि ्।

कागज्मा ्मौि्म 
्झलकाउ न्े ग्त् 
को्ु्णहोि ्। फिक 
फिक िालको ्मौि्मको 
ग्त् को्ु्णहोि ्ि तयिको 
बािने्मा कुिा ग्ु्णहोि ्।

बच्ालने कििी दि् 
त्बताउँ्छ्,् तयिको बािने्मा 
कुिा ग्ु्णहोि ्। उ्ीकने  
ग न्ेवाला ्छ् ्बताउ्ुहोि,् 
उिाहिरका लागग, िा्ा िा न्े, 
एकन्छ् ितु न्े, पिल जा न्े । यिलने 
उ्ीहरू्मा िैन्क रूप्मा प्रयोग हु न्े 
रबिावली न््मा्णर ग्छ्ण । उ्ीहरूलाई 
कु् कुिा िबभैनिा धनेिै ि्माइलो हुन्छ 
जसतो लाग्छ, िोध्हुोि ्।

एउटा ग्त् पुसतक 
हने्ु्णहोि ्ि रबि 
प्रयोग ्गिी उकत 
क्ा भन्ुहोि ्। रबि 
्भएको ग्त् पुसतकहरू 
ि्माइला हुन्छ् ्ि नय्ीहरूलने 
भारालाई बढावा दिन्छ्!्

आफूिँग भएका ्ाँिीका 
िब ैिा्मा्हरू एक 
ठाउँ्मा स्मिाउ्ुहोि ्ि 
बच्ालाई बनेगला बनेगल ैतरिकालने 
ती िा्मा्हरू ्ुछटटयाउ् 
दि्ुहोि ्। िा्म्हरू ्ुछटटयाउ न्े 
काय्ण गखरतको ठूलो िुरुवाती 
सिपको अभयाि ।

“Head and 
Shoulders, Knees 
and Toes” भन न्े 
गीत्मा असभ्य गिनेि 
िनेिाउ्ुहोि ्।

िाजुभाइ/दििीबदह्ी 
न्छ्मनेकी वा िा्ीिँग 
िनेलको लागग एउटा 
स्मनत तय ग्ु्णहोि ्।

आज रा्तो िङगको 
लुगा लगाउ्ुहोि ्।

आफ्ो बच्ािँग 
“Simon Says” 
जसतो न्िनेर् 
िुन्ुप न्े/पाल्ा ग्ु्णप न्े 
िनेल िनेल्ुहोि ्।

क्किा्ा पिलको कृवर 
उतपाि्को िण्ड्मा, 
तपाईंलने िनेिनेका 
िब ैिङगका ्ा्महरू 
भन्ुहोि ्।

“तातो”, “्ि्म”, 
आदिजसता 
वर््ण ात्मक रबिहरू 
ज्ाउ् िङकने त/ग्नह 
ब्ाउ्ुहोि ्। तयिलाई 
घिवरिपरि टाँस्ुहोि ्।

आफ्ो घि्मा भएका 
्मोजाहरू एक एक 
गिनेि ि जो्डी ब्ाएि 
गन्ुहोि ्। जो्डी हु न्े 
वसतुहरूको बािने्मा कुिा 
ग्ु्णहोि ्।

दिलका आकािहरू 
काट्ुहोि ्। भुइँ्मा 
िाखु्नहोि ्। एउटा 
दिलिनेखि अकयोि््म िवु ै
िुटटालने उफ्र्ुहोि ्।

िँगै बिनेि िा्ा 
िा्ुहोि ्। तपाईंलाई 
िबभैनिा धिै ्म् 
प न्े दहउँिको क्रियाकलापको 
बािने्मा कुिा ग्ु्णहोि ्।

आफ्ो बच्ािँग 
क्ा पढ्ुहोि ्। 
बच्ालाई क्कताबको 
कने  कुिा ्म् प्छ्ण , 
भन्/ग्त्को््ण/लनेख्न 
लगाउ्ुहोि ्।

आफ्ो परिवािका 
लागग िुिक्ा 
न्य्महरूको 
िू्ी ब्ाउ्ुहोि ्। 
न्य्म क्क् ्ादहन्छ 
भन न्ेबािने्मा कुिा 
ग्ु्णहोि ्।

गधी्त/राइम:  
हेि एनि सोलजस्ग,  
ननज एनि टोज

(लण्ड् त्रिज इज फसलङ ्डाउ्को लय्मा गाउ न्े) पुिै ि्मय, गीतका रबिअ्ुिाि आफ्ो रिीिको भाग ्ुछ्ुहोि ्।)
Head and shoulders knees and toes, knees and toes.

Head and shoulders knees and toes,eyes, ears, mouth, and nose.
Head and shoulders, knees and toes.



मार्ग

बच्चासँग पढ्ने तरिका
जन्मबाटै साक्षरता ससक न्े प्रक्रिया सुरु हुन्छ! पछ्छको 
पढाइको सफलता्मा आवशयक प न्े बुझाइ र ससपहरू 
छ््मामाण ग्मा, बच्ाका लागग कु् ैकुरा ठूलो सवर्मा 
पढ न्े कुरा एकद्म ्महत्वपूणमा क्रियाकलाप हुन्छ ।
• शििुहरूले: अरूलने बोलनेको कुरा सु न्ेर बोल् 

ससक्छ् ्। बोरमा्मा ्छापपएका पुसतकहरू बच्ाहरूका 
लागग असल रोजाइ हु्—्यी पुसतकहरू सा्ा, दह्ा 
हुन्छ् ्र छय्का पषृठहरू पलटाउ् सजजलो हुन्छ । 
सििुहरूलाई अ्ुहारको ग्त्र हने्मा पछ् ्म्प्छमा , 
तयसैलने सब ैउ्मनेरका ्माछ्सहरूको फोटो भएको 
क्कताब खोज्ुहोस ्।

• बामे सरेर हहँड्े बच्ाहरू: सििुहरूलाई राइ्म, 
गछत, लय र गाय् भएको क्कताब्मा वयसत 
राखु्होस ्। सििुहरूलने बारमबार दोहोऱयाएपछ्छ 
कुराहरू ससक्छ् ्र तयही क्कताब बारमबार ्मागी 
रह् सक्छ् ्।

• प्रि स्ुल जा्े बच्ाहरू: ला्मो कथा सुन् तयार 
हुन्छ् ्तर कथालाई र्माइलो र अनतरक्रियात्मक 
ब्ाउ् ्बबसम्ा ुहोस ्। धनेरै बनेगलाबनेगल ैिबद भएका 
पुसतकहरूलने िबदावली र ्याँ अवधारणाको बुझाइ 
पवकास ग्छमा् ्।

स्थानीय संसथाधन: प्रारम्भिक बराल्रावस्रा सराक्षरतरा सङ्घ (Early Childhood Literacy Coalition) ले 
प्त्ेक मरार्चमरा दईुहपतराको निःशुलक क्रि्राकलराप र प्रारम्भिक सराक्षरतरा उतसवको सरा्मरा सराक्षरतराको उतसव 
मिराउँछ । Capital Area District Libraries को वेबसराइट www.cadl.org मरा गएर पूररा तराललकरा हेिु्चहोस ्। 
www.facebook.com/EarlyChildhoodLiteracyCoalition मरा ECLC को फेसबुक पषृ्ठ हेिु्चहोस ्।

 आइ्तवार सोम्बार मङगल्बार ्बुध्बार ब्बहह्बार शुक्र्बार शनन्बार
ढाँ्ाको बािने्मा कुिा 
ग्ु्णहोि ्कु् ज्ावि्मा 
धका्ण हुन्छ् ्? कु््मा 
टाटा हुन्छ् ्?

F दि्को अक्ि 
हो । िँगै स्मलनेि 
“F” ब्ाउ्ुहोि/्
को्ु्णहोि ्। “F” वा 
fish जसत ै/f/ को 
धवन्बाट िुरुहु न्े वसतुहरू 
िोज्ुहोि ्।

आय्त दि्को 
आकाि हो । तपाईं 
आज कनतवटा 
आय्त भनेट् िक्ुहुन्छ 
हने्ु्णहोि ्।

कु् ैिङगीत बजाएि 
्ाच्ुहोि ्।

िाजुभाइ/दििीबदह्ी 
न्छ्मनेकी वा िा्ीिँग 
िनेलका लागग एउटा 
स्मनत तय ग्ु्णहोि ्।

बादहिी कप्डा लगाउ् 
ि िोल् अभयाि 
ग्ु्णहोि ्।

्ाप न्े कप प्रयोग 
गिनेि कििी ्ाप न्े 
हो बच्ालाई 
िनेिाउ्ुहोि ्। उ्ीहरूलाई 
पा्ी ि िुकिा सि्मी्मा 
अभयाि ग््ण दि्ुहोि ्।

बच्ालाई िा्ा वा 
िाजा ब्ाउ न्े काय्ण्मा 
िघाउ् लगाउ्ुहोि ्। 
बच्ा ि तपाईं कने  गिदै 
हु्ुहुन्छ भ न्ेि कुिा 
ग्ु्णहोि ्।

रबिको धवन््मा 
उच्ािर-एकाइको बािने्मा 
कुिा ग्ु्णहोि ्। िवु ै
ज्ालने रबिको ताल्मा ताली 
बजाउ्ुहोि ्। प्रतयनेक उच्ािर-
एकाइ वा रबिको टुरिा्मा 
एकपटक ताली बजाउ न्े ।

दि्को िङग भ न्ेको 
्बजैनधी हो । तपाईं 
आज कनतवटा ्बजैनधी 
कुिा भनेट् िक्ुहुन्छ 
हने्ु्णहोि ्।

बच्ाहरू अरूलाई 
िहयोग ग््ण पाउँिा 
िुिी हुन्छ् ्। 
बच्ालाई एउटा िा्ो 
कप्डा दि्ुहोि ्ताक्क 
उ्ी तपाईंिँग धुलो ्झा््ण 
िकू् ्।

पुसतकालय्मा 
जा्ुहोि ्।

ििुी अ्ुहािको 
ग्त् को्ु्णहोि ्। 
तपाईं ििुी भएको 
कु् ैि्मयको बािने्मा 
बच्ालाई भन्ुहोि ्।

तपाईंको घि्मा 
भएका ्बजैनधी िङगका 
3 वटा िा्माग्री 
िङकल् ग्ु्णहोि ्। िङको 
गाढाप्को बािने्मा कुिा 
ग्ु्णहोि ्। कु् िङग हलुका/
गाढा ्छ ?

हिनेक दि् झयालबाट 
िुरु ग्ु्णहोि ्ि 
्मौि्मको बािने्मा कुिा 
ग्ु्णहोि ्।

G दि्को अक्ि 
हो । िँगै स्मलनेि 
“G” ब्ाउ्ुहोि/्
को्ु्णहोि ्। “G” वा 
goat जसत ै/g/ को 
धवन्बाट िुरुहु न्े वसतुहरू 
िोज्ुहोि ्।

आजको दि् िङ्खया 
3 को बािने्मा ्मात् 
्छ । तपाईंलने आज 
न्यस्मत का्म गिा्ण 
गिदै कनतवटा “3” भनेट् 
िक्ुहुन्छ हने्ु्णहोि ्।

िा्ो घि ब्ाउ्ुहोि ्
ि िबुजै्ा स्मलनेि 
तयिलाई अधयय् 
ग्ु्णहोि ्।

िँगै बिनेि िा्ा 
िा्ुहोि ्।

30 िनेकने न्ड्मा 
जनतिकिो धनेिै 
िनेलौ्ा िफा 
ग्ु्णहोि ्।

िहसय्मय वसतुहरू 
भनेला पािनेि ्झोला्मा 
िाखु्नहोि ्। बच्ालाई 
उकत ्झोला्मा भएको वसतु 
्ुछ् लगाउ्ुहोि ्ि उकत 
वसतु कने  हो भ न्ेि अ्ु्मा् 
ग््ण लगाउ्ुहोि ्।

“Two Little Black 
Birds” औँलाको 
्ाल्मा गाउ्ुहोि ्।

ि्माइलोका लागग 
्मात्, फलयािलाइट्मा 
पढ्ुहोि ्। ्छायाँबाट 
कठपुतली ब्ाउ्ुहोि ्
वा एकअका्णको क्ा 
भन्ुहोि ्।

आज ्बजैनधी िङगको 
लुगा लगाउ्ुहोि ्।

घि्मा एउटा 
कोठािनेखि अकयो 
कोठा गिदै बनेगलाबनेगल ै
ज्ाविजसतै आय्तको 
िोजी्मा न्सक्ुहोि ्।

अरूलाई “कृपया” 
ि “धनयवाि” भन् 
अभयाि ग्ु्णहोि ्।

दहउँपिगलँिा तपाईंलाई 
कसतो लाग्छ, 
तयिको बािने्मा कुिा 
ग्ु्णहोि ्।

िा्मा्को ब्ावट 
ि्माइलो: बच्ालाई 
कागजको टुरिा, 
कप्डा वा का्ड्णबो्ड्ण 
दि्ुहोि ्। फिक ब्ावटको 
बािने्मा कुिा ग्ु्णहोि ्।

क्किा्ा पिल्मा, ग्िो 
कुिाको बािने्मा कुिा 
ग्ु्णहोि ्।

आफ्ै एउटा पुसतक 
ब्ाउ्ुहोि ्। िँगै 
कागज्मा िसट् 
लगाउ्ुहोि ्। बच्ालाई 
ग्त् को््ण लगाउ्ुहोि ्
ि तपाईं तयि्मा रबि 
लनेखु्नहोि ्।

आफ्ो घि्मा 
भएका िब ैढोका ि 
झयालहरू गन्ुहोि ्। 
अरू पन् ढोका ि 
झयालहरू बाँकी ्छ् ्?

का्ड्णबो्ड्ण ि टनेप 
प्रयोग गिनेि कने ही 
ब्ाउ्ुहोि ्।

नया्ो लुगा लगाएि 
स्ा्ीय पाक्ण /
्मैिा््मा जा्ुहोि ्।

टनेबुल िफा ग न्े ि 
भाँ्डा धु न्े का्म्मा 
िहयोग ग्ु्णहोि ्।

गुसलयो, ्ुन्लो, 
नततो, वपिो ि 
अस्मलो ्ीजको 
बािने्मा कुिा ग्ु्णहोि ्। कु् ै
कुिा ्ाखु्नहोि ्ि उ्ीहरूलाई 
िबभैनिा ्म् पिनेको ्ीजको 
बािने्मा ्छलफल ग्ु्णहोि ्।

औँलाको राल:  
Two Little Blackbirds

Two little blackbirds sitting on a hill
One named Jack (show left hand) and the other named Jill (show right hand)

Fly away Jack! (fly left hand behind back)
Fly away Jill! (fly right hand behind back)

Come back, Jack! (fly left hand back from behind back)
Come back, Jill! (fly right hand back from behind back)



अवप्रल

हरेक दिन विज्ञान
विज्ञान सबैठञाउँमञा छ—जनञािर, बोटबबरुिञा, र प्ञाकृतिक संसञारदेखि 
सिञास्थ्य र पोषण, औजञार र ्यन्त्र, र अन््य धेरै कुरञासमम! 
बञालबञाललकञाहरू प्ञाकृतिकरूपमञा जजज्ञासु हुन्छन ्र विज्ञानले उनीहरूलञाई 
आफनो संसञार अन्िेषण गन्न प्ोतसञाहहि गछ्न ।
• शििुहरू: सब ैज्ञानेजन्रि्य प््योग गरेर संसञार र िसिुहरूको विशषेिञाको 

बञारेमञा लसकछन ्। िपञाईंले कुन ैिेलौनञा भुइँमञा झञानु्न भ्यो र उठञाउनु 
भ्यो भने उनीहरू कञारण र प्भञािको बञारेमञा लसककरहेकञा हुन्छन ्।

• बामे सरेर हहँड्े बच्ाहरू: ससंञारले कसरी कञाम गछ्न भन्ने कुरञा पत्ञा 
लगञाउन िोजजरहेकञा हुन्छन ्। पञँाच ज्ञानेजन्रि्य प््योग गनने भएकञाले 
उनीहरूले आफनो ससंञार बोध गरररहेकञा हुन्छन ्। बञामे सरेर हहँडने 
बचचञाहरूलञाई न्यञँा कुरञा प््यञास गन्न प्ोतसञाहहि गनु्नहोस ्। िपञाईँले 
हहलोमञाटोको िञाडलमञा एउटञा लौरो हञालनभु्यो भने के हुन्छ ? िपञाईंको 
बचचञाले प्कृतिलञाई नजजकबञाट तन्यञालदै गदञा्न, भेहटएकञा िसिहुरूको 
नञाम भन्नहुोस ्।

• प्रिस्ुलजा्े बच्ाहरू: परीक्षण र त्रहुट विधध प््योग गछ्नन, जुन 
िजै्ञातनक प्करि्यञाको एउटञा महत्िपूण्न हहससञाहो । ि्यसकहरूले 
बचचञालञाई प्शन सोधेर र धेरैिञालकञा समभञािनञाहरूको बञारेमञा 
अनुसन्धञान गन्न हदएर जजज्ञासञालञाई प्ोतसञाहन हदने गछ्नन ्।

तिमीलञाई त्यसले कसरी कञाम गछ्न जसिो लञागछ ?
तिमीलञाई जजरञाफको घञाँटी ककन लञामो हुन्छ जसिो लञागछ ?
कुन औजञारले हञामीलञाई ्यो कञाम गन्न मददि गछ्न ?
्यो बरफको डललोलञाई िञािोपञानीमञा रञाख्यो भने के हुन्छ ?

स्थानीय संसथाधन: MSU Science Festival धेरै दिनसम्म चलने एउटा गजबको 
कार्यक्र्मको श्रृङ्खला हो जुन कार्यक्र्मले विज्ान, प्रविधध, इन्जननरररङ, कला र 
गणितको क्ेत्रहरूलाई विशषेरूप्मा झलकाउँछ (STEAM) । रो िष्यको पूरा ताललका हेन्य, 
www.sciencefestival.msu.edu ्मा जानुहोस ्।

 आइ्तवार सोम्बार  मङगल्बार ्बुध्बार ब्बहह्बार  शुक्र्बार शनन्बार
“Little Bo Peep” 
गीत गाउ्ुहोि ्ि 
असभ्य ग्ु्णहोि ्।

वर्ण्मालाको गीत 
गाउ्ुहोि ्।

आजको दि् िङ्खया 
4 को बािने्मा 
्मात् ्छ । 4 वटा 
गह्रौँ ्ीजको बािने्मा 
िोच्ुहोि ्। ि्मुनरिट्मा 
भएका 4 वटा ्ीजको 
बािने्मा िोच्ुहोि ्।

3 वटा ्याँ 
िा्ा िोज्ुहोि ्ि 
परिवािको सवाि जाँ् 
ग्ु्णहोि ्।

बच्ालाई तपाईं 
उ्ीहरूको िनेल्मा 
िहभागी हु् 
िक्ुहुन्छ क्क भ न्ेि 
िोध्ुहोि ्। यिलने िनेल्मा 
अरूिँग कििी िहभागी हु न्े 
भन न्े उिाहिर प्रसतुत ग्छ्ण ।

िङगीत िुनिै गिा्ण 
कु् ैएउटा ग्त््मा 
िङग लगाउ्ुहोि ्। 
तपाईंलाई कसतो लागयो 
कुिा ग्ु्णहोि ्।

कु् ैएउटा ग्त्लाई 
टुरिा पािनेि काट्ुहोि ्
ि तयिलाई 
फने रि पदहलाको 
जसत ैिनेखि न्ेगिी 
स्मलाउ्ुहोि ्।

बच्ाको िैन्क 
तासलकाको दहसिाको 
बािने्मा गीत 
ब्ाउ्ुहोि ्।

H दि्को अक्ि 
हो । िँगै स्मलनेि 
“H” ब्ाउ्ुहोि/्
को्ु्णहोि ्। “H” वा horse 
जसत ै/h/ को धवन्बाट 
िुरुहु न्े वसतुहरू िोज्ुहोि ्।

दि्को िङग भ न्ेको 
हररयो हो । तपाईं 
आज कनतवटा हररया 
्ीज भनेट् िक्ुहुन्छ 
हने्ु्णहोि ्।

अविोध भएको प् 
सिज््ण ा ग्ु्णहोि ्
जिबाट बच्ा 
्माग्बाट, तलबाट, 
सभत्बाट, बादहिबाट, घु्मनेि 
ि पािगिनेि जा्िकू् ्।

स्मत्ताको बािने्मा 
एउटा पुसतक 
पढ्ुहोि ्ि िाम्ो 
िा्ी कििी बन न्े 
भन न्ेबािने्मा कुिा ग्ु्णहोि ्।

घि्मा एउटा रानत 
ठाउँ िोज्ुहोि ्। 
आफूलाई रानत 
ब्ाउ्ु प न्े ्छ भ न्े 
बच्ालाई यो ठाउँ्मा जा् 
प्रोतिादहत ग्ु्णहोि ्।

बच्ालाई त्बहा्को 
िाजा, दिउँिोको 
िा्ा ि िानतको 
िा्ा कनतबनेला िा न्े हो 
भ न्ेि िनेिाउ्ुहोि ्। कु् 
का्म कनतबनेला ग न्े भ न्ेि 
कुिा ग्ु्णहोि ्।

बच्ालाई आविर 
हनेिनेि क्कताब्मा कने  
हुन्छ भ न्ेि अ्ु्मा् 
ग््ण लगाउ्ुहोि ्।

पनेटी/ि्डक्मा भएका 
िनेिा, वतृ्त, अक्िहरू्मा 
पा्ीको िहायतालने 
“िङग लगाउ्ुहोि”् ।

िँगै जि्पङ 
जयाकि(उक्फ्र न्े 
किित) ग्ु्णहोि ्
ि गिदैगिा्ण ठूलो सवि्मा 
गन्ुहोि ्। िँगै कनति््म 
गन् िक्ुहुन्छ हने्ु्णहोि!्

्मोजा बटािनेि बल 
ब्ाउ्ुहोि ्। लुगा 
धु न्े बाटा ख्झक्ुहोि ्
ि ्मोजाको बल तयहाँ 
फयाँक्ुहोि ्। प्रतयनेक पटक 
असलकनत टाढा जा्ुहोि ्।

बच्ालाई उ्ीहरूलने 
िनेलौ्ा िनेसलिकने पन्छ 
तपाईं उ्ीहरूको िनेलौ्ा 
प्रयोग ग््ण िक्ुहुन्छ क्क भ न्ेि 
िोध्ुहोि ्। का्म पूिा गिनेपन्छ 
बच्ालाई अगाड्ड बढ् िहयोग 
ग्ु्णहोि ्।

बच्ालाई एउटा 
टोकिी दि्ुहोि ्
ताक्क उ्ीहरू तयहाँ 
आफूलाई ्म्प न्े ्ीजहरू 
िाख्निकु् ्। उ्ीहरूलने 
ज््मा गिनेका िा्मग्रीको 
बािने्मा कुिा ग्ु्णहोि ्।

बच्ाका िोजाइहरूको 
बािने्मा कुिा 
ग्ु्णहोि ्। बच्ालाई 
जनत िक्ुहुन्छ 
तयनतपटक िोजाइहरू 
ब्ाउ् दि्ुहोि ्।

बच्ालने न्कालनेको 
आवाज ्ककल 
गिनेि बच्ालाई ् ै
िु्ाउ्ुहोि ्।

बच्ालाई 
सिरियल बकि वा 
िादयान्का अरू 
पयाकने ज्मा भएका 
िब ैअक्िहरू पत्ता 
लगाएि घनेिा लगाउ् 
लगाउ्ुहोि ्।

वतृ्त दि्को आकाि 
हो । तपाईं आज 
कनतवटा वतृ्त भनेट् 
िक्ुहुन्छ हने्ु्णहोि ्।

क्फ्रज गने्म (िङगीत 
िोक्किाँ िोक्क्ु प न्े 
िनेल) िनेल्ुहोि ्। 
आफ्ो फो््मा गीत 
बजाउ्ुहोि ्ि िँगै 
्ाच्ुहोि ्। गीत िोक्किाँ, 
िबुजै्ा िोक्क्ुहोि ्। 

्मल्मा जा्ुहोि ्ि 
िनेलिनेल न्े क्नेत््मा अरू 
बच्ािँगै िनेल्ुहोि ्।

िँगै ऐ्ा्मा हनेिदै 
बनेगलाबनेगल ैअ्ुहाि 
ब्ाउ्ुहोि ्। 
भाव्ाको बािने्मा कुिा 
ग्ु्णहोि ्?

बच्ालने कु् ै
प्रश् िोधनेको 
ि्मय्मा क्कताब 
वा वनेबिाइट्मा कििी 
उत्ति िोज न्े भ न्ेि 
िनेिाउ्ुहोि ्।

बच्ािँग िनेसटुिनेनट 
(भोज्ालय) को िनेल 
िनेल्ुहोि ्। यििी 
्ककल गरि न्े िनेलहरूलने 
रबिावली न््मा्णर ग्छ्ण !

I दि्को अक्ि 
हो । िँगै स्मलनेि 
“I” ब्ाउ्ुहोि/्
को्ु्णहोि ्। “I” वा 
igloo जसत ै/i/ को 
धवन्बाट िुरुहु न्े वसतुहरू 
िोज्ुहोि ्।

िँगै िा्ा 
पकाउ्ुहोि!् 
बच्ालाई ्ाप न्े ि 
िा्माग्री ्प न्े का्म्मा 
्माप् कप प्रयोग ग््ण 
प्रोतिादहत ग्ु्णहोि ्।

स्मलनेि पीठो 
्मुछ्ुहोि ्(1 कप 
पीठो + ½ कप ्ु् 
+ ½ कप पा्ी) ि हातलने 
पीठोबाट बनेगलाबनेगल ै्ीज 
ब्ाउ्ुहोि ्।

न्छ्मनेकीको लागग 
एउटा ग्त् वा का्ड्ण 
ब्ाएि दि्ुहोि ्।

िुरु्मा क्कताब्मा 
भएका िुिी अ्ुहाि 
िोज्ु होि ्ि 
तयिपन्छ ििुी अ्ुहाि 
िोज्ुहोि ्। अ्ुभवको 
बािने्मा कुिा ग्ु्णहोि ्?

पु्न््णस्म्णत 
िा्माग्रीहरू (का्ड्णबो्ड्ण, 
पलािसटक, भाँ्डो, 
आदि,) िोज्ुहोि ्ि 
टनेपलने टाँस्ुहोि ्। आज 
बच्ािँग स्मलनेि कने ही 
ब्ाउ्ुहोि!्

नस्गरी गधी्त:  
Little Bo Peep

Little Bo-Peep has lost her sheep,
And can’t tell where to find them.

Leave them alone and they’ll come home,
Wagging their tails behind them.



मे

सामाजिक/भावनात्मक
तपाईंको बच्ाले समूहमा कसरी ममल्े भ्ेर भर्खरै मसक्थालेका 
हु्सक्छ् ्। उ्ीहरू तपाईंका अपेक्ाहरू, अरू बालबामलकाहरूसँग कसरी 
बोल्ाल ग न्े भ्ेर मसककरहेका हुन्छ् ्र न्यमहरूको बझुाइ विकास 
गरररहेका हुन्छ् ्। उ्ीहरू आफ्ा आिेगहरू न्यनत्रण ग न्े क्मता पन् 
विकास ग््ख थामलरहेका हुन्छ् ्। तपाईंको समथ््ख मा, बालबामलकाहरूले यी 
मसपहरू मसक्े ग्छ्ख् ्।
• शिि:ु सामाजिक भाि्ातमक विकासमा समथ््ख  ग्ु्ख भ्ेको उ्ीहरूको 

आिशयकता पूरा ग्ु्ख हो । उ्ीहरू तपाईंसँग बोल्ा उ्ीहरूसँग जिसकेर 
बोल्े, उ्ीहरू रोएको समयमा प्रनतकरिया द््े, तपाईं उ्ीहरूको ्जिक 
भएको समयमा उ्ीहरूलाई ससंार अनिेषण ग््ख द््े

• बामे सरेर हिँड्े बच्ािरू: बामे सरेर दहँड्े बच्ाहरूले आफ्ा 
भाि्ाहरू महससु ग न्े हँु्ा उकत भाि्ालाई ्ाम द््हुोस ्। रेल 
रेल्ा बच्ाको ्ेततृिलाई पछयाउ्हुोस ्। उ्ीहरू अरूसँग रेल् िा् 
रोजिरहेका ्छ् ्भ्े उ्ीहरूलाई तयहाँसमम पगु् सहयोग ग्ु्खहोस ्। 
एउटै सामाग्ी धेरै सङ्खयामा प्र्ा् ग न्े प्रयास ग्ु्खहोस ्ताकक हरेक 
बच्ासँग आफ्हैोस ्।

• प्रिस्ुल जा्े बच्ािरू: अरू बच्ासँग रेल्े वप्रसकुल िा्े बच्ाहरूको 
रहरलाई समथ््ख  ग्ु्खहोस ्। बच्ाहरूमा सहा्भुनूत र दृज्टकोणको 
विकासमा सहयोग पऱुयाउ् “तयसले नतमीलाई कसतो महससु 
गराउँ्छ ?” िसता प्रश्हरू सोध्ुहोस ्। उ्ीहरूले कु् ैसहयोगी काम 
गरे भ्े तपाईंले उकत कुरा या् ग्ु्खभएको ्छ भ्ेर थाहा द््हुोस ्।

स्थानीय संसथाधन: अनुसन्धानले के देखधाउँछ भने उच्च गुणस्तरको प्रिसकुल 
कधार्यक्रममधा सहभधागी भएकधा प्िदरधार्थीहरूमधा ननमन समभधािनधा बढी हुनछन ्।:
• 3rd ग्रने्ड पुगिाि््म पो्खतरूप्मा पढ न्े
• उच् ववदयालय ग्राजुएट (पािग न्े) ग न्े

• कलनेज्मा उपिस्त हु न्े
• अगधक आय आज््ण  ग न्े

नत् ि ्ाि वर्णका धनेिै बच्ाहरू सरक्र रुलक ्लाग न्े वप्रसकुल जा् योगय हुन्छ् ्। 
्प ववकलपहरूको बािने्मा बुझ् ि आवनेि् पूिा ग््णका न्ि्त (कु् ैएउटा काय्णरि्म्मा 
जोड्ड न्े प्रक्रियाको पदहलो कि्म), www.inghampreschool.org ्मा जा्ुहोि ्वा 
1-855-644-7735 ्मा टनेसलफो् ग्ु्णहोि ्।

 आइ्तवार सोम्बार मङगल्बार ्बुध्बार ब्बहह्बार  शुक्र्बार शनन्बार
्मोजा प्रयोग गिनेि 
कठपुतली ब्ाउ्ुहोि ्
ि “Eentsy 
Weentsy Spider” ्मा 
असभ्य ग्ु्णहोि ्।

स्ा्ीय 
पुसतकालयको क्ा 
भन न्े ि्मय्मा 
उपिस्त हु्ुहोि ्। कु् ै
एउटा पुसतक हने्ु्णहोि ्। 
www.cadl.org/events वा 
www.elpl.org ।

समर्तुभु्गज दि्को 
आकाि हो । तपाईं 
आज कनतवटा 
समर्तुभु्गज भनेट् 
िक्ुहुन्छ 
गन्ुहोि ्।

भानिाको ग््टा 
प्रयोग गिनेि एउटा 
भाँ्डोबाट अकयो 
भाँ्डो्मा िा्मा् िा््ण 
प्रयाि ग्ु्णहोि ्।

सिरियल बकिको 
अगाड्डको भाग 
काटनेि एउटा उल्झ् 
(पजल) ब्ाउ्ुहोि ्। 
बच्ािँग स्मलनेि पालपैालो 
गिनेि टुरिाहरू फने रि पदहलाकै 
ठाउँ्मा स्मलाएि िाखु्नहोि ्।

बच्ाको आिँाको 
सिधा प न्े गिी एउटा 
िा्ो ऐ्ा िाखु्नहोि ्। 
ऐ्ा्मा बनेगलाबनेगल ैअ्ुहाि 
ब्ाउ्ुहोि ्।

बच्ािँग स्मलनेि 
भोसलका लागग एउटा 
योज्ा ब्ाउ्ुहोि ्। 
तयिलाई लनेखु्नहोि ्। 
योज्ा पूिा ग्ु्णहोि ्।

बच्ालने बोल न्े भारा 
ववसताि ग्ु्णहोि ्। 
बच्ालने “्मनेिा 
जुत्ताहरू,” भ न्ेको ि्मय्मा 
तपाईं “ती नतम्ा ्ि्कला 
ि िाता जुत्ताहरू हु्”् भन् 
िक्ुहुन्छ ।

J दि्को अक्ि 
हो । िँगै स्मलनेि 
“J” ब्ाउ्ुहोि/्
को्ु्णहोि ्। “J” वा jar 
जसत ै/j/ को धवन्बाट 
िुरुहु न्े वसतुहरू 
िोज्ुहोि ्।

दहँ्डाइ्मा न्सक्ुहोि ्
ि प्राकृनतक वसतुहरू 
(ढुङगा, पाइ्को्, 
आदि) ज््मा ग्ु्णहोि ्। 
तपाईं कने  कने  कुिा 
भनेट्ुहुन्छ दटप्ुहोि ्।

िँगै जि्पङ 
जयाकि(उक्फ्र न्े 
किित) ग्ु्णहोि ्
ि गिदैगिा्ण ठूलो सवि्मा 
गन्ुहोि ्। िँगै कनति््म 
गन् िक्ुहुन्छ हने्ु्णहोि!्

किलैने तपाईंलाई 
असभवाि् गिनेको 
िण्ड्मा “हनेलो!” भ न्ेि 
प्रनतरिया दि् अभयाि 
ग्ु्णहोि ्।

भाव्ाको बािने्मा 
पुसतक पढ्ुहोि ्। 
पुसतकालय जा्ुहोि ्
ि लाइरिनेरिय्लाई कसतो 
िालको क्कताब पढ न्े 
भ न्ेि िोध्ुहोि ्।

हालकैो परिवािको 
यात्ाको बािने्मा कुिा 
ग्ु्णहोि ्।

कु् ैक्कताब पढिा, 
अिनत्म पषृठ 
पलटाउ्ुअगाड्ड 
बच्ालाई कने  हुन्छ 
होला भ न्ेि अ्ु्मा् 
ग््ण लाउ्ुहोि ्।

बच्ािँग स्मलनेि 
जनतिकिो धनेिै ठाउँ्मा 
बच्ाको ्ा्म्मा 
भएको िुरु अक्ि 
िोज्ुहोि ्।

आजको दि् िङ्खया 
5 को बािने्मा ्मात् 
्छ । 5 वटा िा्ा 
्ीजहरू िोज्ुहोि ्। 5 वटा 
ठुला्ीजहरू िोज्ुहोि ्। 
5 वटा ्मधय्म आकािका 
्ीजहरू िोज्ुहोि ्।

कु् ैिङगीत बजाएि 
िँगै हिलल्ुहोि!्

सपनेन्ि्मा “कृपया” 
ि “धनयवाि” 
भन् सिक्ुहोि ्। 
“Por Favor” y 
“Gracias.” आफूलने िनेिनेका 
वयिकतहरूिँग यो कुिा 
अभयाि ग्ु्णहोि ्।

स्मत्ताको बािने्मा 
एउटा पुसतक 
पढ्ुहोि ्ि िाम्ो 
िा्ी कििी बन न्े 
भन न्ेबािने्मा कुिा 
ग्ु्णहोि ्।

दि्को अनतय्मा 
तपाईंलाई कु् कुिालने 
िुिी ब्ायो, तयिको 
बािने्मा कुिा ग्ु्णहोि ्। 
बच्ालाई कु् कुिालने िुिी 
ब्ायो, उ्लाई तयिको बािने्मा 
कुिा ग््ण लगाउ्ुहोि ्।

आफ्ो फो् प्रयोग 
गिनेि, अ्््म लागिा 
ठाउँहरू्मा (ि्डकपनेटी्मा 
िनेिापिनेको ग्िो) प्रकृनतको 
फोटो खिच्ुहोि ्। बच्ालाई 
फोटोहरू िनेिाएि क्ा भन् 
लगाउ्ुहोि ्।

बच्ालाई घि्मा 
्ादह न्े क्किा्ा 
िा्मा्हरूको िूग् 
ब्ाउ् लगाउ्ुहोि ्ि 
पिल्मा पुगनेि िा्मा्हरू 
भनेट् िहयोग ग्ु्णहोि ्।

कुकीको दट््मा ्ु्, 
बालुवा वा िाह्ी काट न्े 
क्रि्म िाख्नुहोि ्। 
िा्मग्री्मा आकािहरू को्ु्णहोि ्। 
बच्ालाई आफूलने कोिनेको आकािको 
्ा्म िोध्ुहोि ्। तयिपन्छ 
उ्ीहरूलाई पालो दि्ुहोि ्।

बच्ालाई —
जन्मदि्को 
गीत जनत ि्मय 
बज्छ तयनत ि्मय प्रयोग 
गिनेि—्माग्, तल ि 
औँलाको बी््मा हात धु् 
सिकाउ्ुहोि ्।

अ्ुहाि्मा िुिी, ििु, 
्डि, न्िारा....्झलक न्े 
गिी बच्ाको तिसवि 
खिच्ुहोि ्। यी तिसविहरू 
बच्ाको ऐ्ावरिपरि 
टाँस्ुहोि ्।

बच्ालने जनतबनेला 
आफ्ा ि्मसयाहरू 
आफै ि्माधा् ग्छ्ण् ्
यािग्ु्णहोि ्। बच्ालने उकत 
ि्मसया कििी ि्माधा् गिने 
िू्ी ब्ाउ्ुहोि ्ि बच्ालाई 
भन्ुहोि ्।

आज गुला्बधी 
दि्हो । तपाईं आज 
कनतवटा गुला्बधी ्ीज 
भनेट् िक्ुहुन्छ हने्ु्णहोि ्। 
गुलाबी रधीजहरूको बािने्मा 
कुिा ग्ु्णहोि ्।

एउटा ्झोला िोज्हुोि ्
ि तयि्मा कने ही परिग्त 
िा्मा्हरू िाखु्नहोि ्। 
कु् ैएउटा िा्मा् ्ुछ्हुोि ्ि 
तयिलाई वर््ण  ग्ु्णहोि ्। बच्ालाई 
उकत िा्मा् कने  हो भ न्ेि अ््ुमा् 
ग््ण लगाउ्हुोि ्। अब अ््ुमा् 
लगाउ न्े पालो तपाईंको!

K दि्को अक्ि 
हो । िँगै स्मलनेि 
“K” ब्ाउ्ुहोि/्
को्ु्णहोि ्। “K” वा 
kangaroo जसत ै/k/ को 
धवन्बाट िुरुहु न्े वसतुहरू 
िोज्ुहोि ्।

आफ्ो ्छिन्छ्मनेक्मा 
फुलहरू दटप्ुहोि ्ि 
एउटा ठूलो क्कताबको 
पा्ाहरूको त्ब््मा 
िाखु्नहोि ्। पत्िल ि 
पातहरू गन्ुहोि ्।

बच्ािँग बललाई 
अगाड्ड प्छाड्ड 
हान्ुहोि ्।

िा्ीिँग ज्मनेको 
पा्ी्मा िनेल्ुहोि ्। 
किलने िबभैनिा धनेिै 
पा्ी छयाप् िक्छ 
हने्ु्णहोि!्

उत्ता्ो पिनेि 
पलट्ुहोि ्ि 
आकार्मा भएका 
बािल हने्ु्णहोि ्। बािल 
कु् कु् ज्ावि जसता 
िनेखिन्छ् ्कुिा ग्ु्णहोि ्।

बच्ालाई लुगा धु न्े, 
्मोजा स्मलाउ न्े ि 
्ुप्रोबाट िा्मा् 
्छान न्े का्म्मा आफूलाई 
िघाउ् लगाउ्ुहोि ्।

गधी्त:  
The Eentsy Weentsy Spider

The eentsy weentsy spider climbed up the water spout.
Down came the rain and washed the spider out.

Out came the sun and dried up all the rain and the  
Eentsy weentsy spider climbed up the spout again.



जुन

घरबाहिरको खेल
बच्चा हँुदचा घरबचाहहर खेलेको कुरचा यचाद छ, तयो स्वतन्त्रतचा र 
आश्य्यजनक भचा्वनचा ? कुदचाइ र उफ्चाइमचा ठूलो मचांशपेशी प्रयोग 
हुनेभएकचाले घरबचाहहरको खेलले बच्चाको शचारीररक व्वकचासलचाई 
समर्यन गछ्य । बच्चाले नयचाँ दृशय, आ्वचाज, गन््ध र बनचा्वट महसुस 
गनने भएकचाले उनीहरूको ससकचाइ बढछ । सब ैउमेरकचा बचालबचासलकचा 
बचाहहर ननसकनुपछ्य , ्वसन्त, ग्ीषम, शरद र हहउँद महसुस गनु्यपछ्य ।
• शििलेु: सट्ोलर ्वचाकस (बच्चाको ह््वल्ेयर) बचाट लचाभ उठचाउन 

सकछन ्।उनीहरू यसमचा बचाहहर ननसकदचा ँबचाहहरको आ्वचाज सनु्न 
सकछन, प्रचाकृनतक प्रकचाश र हचा्वचा महससु गन्य सकछन ्र बचाहहर 
ननसकदचाकँो अनभु्वसँग पररच्त हुन सकछन ्। झचारमचा बसनचाले 
व्वसभन्न कुरचाको बनचा्वट र गन््धको बचारेमचा रचाहचा हदन्छ ।

• बामे सरेर हिँड्े बच्ािरू: घरबचाहहर रहदचाँ नयचाँ अनुभ्व मन 
परचाउँछन ्र नयचाँ ससपहरू ससकनेछन ्। व्वसभन्न प्रकचारकचा सतह 
र सभरचालो ठचाउँमचा हहँडदचा उनीहरूको मचांशपेशीले शरीरलचाई समर्यन 
गनने नयचाँ तररकचाहरू ससकछ ।

• प्रिस्ुल जा्े बच्ािरू: बचाहहर भएकचा सबै ्ीजहरू —्रचा र 
लोखकने , बचादल, लचाठी र ढुङगचा हेदचा्य रमचाउँछन ्। उनीहरू केही 
नयचाँ ्ीज बनचाउन ्वचा फरक तररकचाले नयचाँ सचामग्ीहरू प्रयोग गन्य 
सकछन ्। यो उनीहरूलचाई कुदने, उफ्ने र घरसभत्र भन्दचा फरक 
तररकचाले खेल खेलने एउटचा अ्वसर हो ।

स्थानीय संसथाधन: बाहिरी खेल र सिकाइका लागि प्रकृति केन्द्र मित्त्वपूर्ण िंिाधन िुन ्। इंिम 
काउन््ीमा िीनत्व्ा प्रकृति केन्द्र छन ्जिमा धेरै िङ्ख्ामा बा्ा, का््णक्रम र शकै्षिक अत्विरिरू छन—्
Fenner Nature Center, www.mynaturecenter.org Harris Nature Center, www.meridian.mi.us 
under Parks and Recreation Woldumar Nature Center, www.woldumar.org.

 आइ्तवार सोम्बार मङगल्बार ्बुध्बार ब्बहह्बार शुक्र्बार शनन्बार
ज्ाविको बािने्मा 
पुसतक पढ्ुहोि ्
ि कने ही ज्ाविहरू 
आवाज न्काल्ुहोि ्।

बच्ालाई पढ न्े कुिा 
जतातत ै्छ् ्भन न्े 
कुिा िनेिाउ्ुहोि ्। 
कु् ैिा्मा् (जसत ै
िुपकया् ि सिरियल बकि) 
्मा रबि िािनेि िा्मा् 
िोज न्े िनेल ब्ाउ्ुहोि ्।

आजको दि् सनु्तला 
रङग को दि् हो । 
तपाईं आज कनतवटा 
िनुतला िङग भएका ्ीज 
भनेट् िक्हुुन्छ हने्ु्णहोि ्। 
सनु्तला रङग भएका ्ीजहरूको 
बािने्मा कुिा ग्ु्णहोि ्।

“Head and 
Shoulders, Knees 
and Toes” को 
ताल्मा रिीिका अङग 
्लाउँिै गीत गाउ्ुहोि ्। 
अब रिीिका अरू अङग 
प्रयोग गिनेि गाउ्ुहोि ्।

स्ा्ीय पाक्ण  भ्र्मर 
ग्ु्णहोि ्। अरू 
बच्ाहरूिँग िनेल न्े 
अभयाि ग्ु्णहोि ्।

रानत हु न्े 
तरिकाहरूको ््ुम्ा 
िनेिाउ्ुहोि ्(ववसतािै 
िाि फने न्े, सििा न्े ग्च न्े 
आदि) । यी कुिाहरू कु् ै
ि्मसया ि्माधा् ग्ु्णअगाड्ड 
प्रयोग ग्ु्णहोि ्।

बच्ालाई घिको 
ड्रअिबाट 15 वटा 
बनेगलाबनेगल ै्ीज 
दि्ुहोि ्। कनत प्रकािलने 
ती ्ीजहरू ्ुछटटयाउ् 
स्मल्छ हने्ु्णहोि ्।

“Beehive” पढ्ुहोि ्
ि तयि्मा असभ्य 
ग्ु्णहोि ्।

स्मलनेि, “bee” 
िँग ्छनि स्मल न्े 
जनतिकिो धनेिै 
रबिको िू्ी 
ब्ाउ्ुहोि ्। 

आजको दि् 
िङ्खया 6 को 
बािने्मा ्मात््छ । 
तपाईंलने आज न्यस्मत 
का्म गिा्णगिदै कनतवटा 
“6” भनेट् िक्ुहुन्छ 
हने्ु्णहोि ्।

“Follow the 
Leader( न्ेतालाई 
पछयाउ न्े िनेल)” 
िनेल्ुहोि ्ि फिक फिक 
तरिकालने ि्ु्णहोि:् दहँड्ुहोि,् 
उफ्र्ुहोि,् नघसरि्ुहोि,् एक 
िुटटा्मा उफ्र्ुहोि ्।

िनेल्मा एकज्ा 
िा्ीलाई न््मनत्रा 
ग्ु्णहोि ्। िँगै स्मलनेि 
्याँ िनेल ब्ाउ्ुहोि ्।

बच्ालाई उिलने 
अरूका लागग 
ग््णिक न्े का्मको 
बािने्मा िोच् िहयोग 
ग्ु्णहोि ्।

कयाि्पङग यात्ा्मा 
गइिहनेको जसतो 
्ककल ग्ु्णहोि ्। 
आफूलाई आवशयक प न्े 
िा्माग्री भनेला ग्ु्णहोि ्ि 
सरववि ि्डा ग्ु्णहोि!्

फो््मा िनेल, कुकुि 
भुकने को वा कािको 
ह््णजसता परिग्त 
आवाजहरू िोज्ुहोि ्। आवाज 
बजाउ्ुहोि ्ि बच्ालाई कने को 
आवाज हो भ्ी अ्ु्मा् ग््ण 
लगाउ्ुहोि ्।

L दि्को अक्ि 
हो । िँगै स्मलनेि 
“L” ब्ाउ्ुहोि/्
को्ु्णहोि ्। “L” वा 
love जसत ै/l/ को 
धवन्बाट िुरुहु न्े वसतुहरू 
िोज्ुहोि ्।

कु् ै्ीज तरैिन्छ क्क 
्ुडब्छ ? घिवरिपरि 
भएका ्ीजहरू 
िोज्ुहोि ्। एक बटुका 
पा्ी लयाउ्ुहोि ्। बच्ालाई 
उकत ्ीज ्ुडब्छ क्क तैरिन्छ 
भ न्ेि अ्ु्मा् ग््ण लगाउ्ुहोि ्। 
तयिलाई जाँ् ग्ु्णहोि ्। तैि न्े 
्ीज ि ्ुडब न्े ्ीज ्ुछटटयाउ्ुहोि ्।

लुगा्मा वा गुड्डया्मा 
बट् ि न्े् िोल् 
ि बनि ग््ण अभयाि 
ग्ु्णहोि ्।

िा्ी वा परिवािका 
ििसयलाई ग्ठठठी 
लनेखु्नहोि ्।

बच्ालाई कु् 
कुिालने ििुी ब्ाउँ्छ 
िोध्हुोि ्। बच्ालने 
आफूलाई ्म् प न्े कुिा गिनेि 
ि्माउँिै गिनेको तिसवि खिच्हुोि ्। 
भाव्ाको पुसतक(feelings book) 
िरुु ग्ु्णहोि ्।

बच्ाका लागग 
एउटा िहसय ्झोला 
ब्ाउ्ुहोि ्। ्झोलासभत् 
एउटा िा्मा् िाखु्नहोि ्
ि तयिको पदह्ा्को बािने्मा ्मौखिक 
िङकने त दि्ुहोि ्। ह्ु्णअगाड्ड, 
बच्ालाई उकत िा्मा् कने  हो भ न्ेि 
्ुछ्, वर््ण  ग््ण ि अ्ु्मा् ग््ण 
दि्ुहोि ्। (िोहोऱयाउ्ुहोि)्

तिसवि ्मात् प्रयोग 
गिनेि एउटा क्कताब 
पढ्ुहोि ्।

लठठठीको िोजी्मा 
न्सक्ुहोि ्। लठठठी 
प्रयोग गिनेि अक्ि 
ब्ाउ्ुहोि ्।

अण्डाकाि दि्को 
आकाि हो । तपाईं 
आज कनतवटा 
अण्डाकाि भनेट् 
िक्ुहुन्छ 
गन्ुहोि ्।

ववसभन् प्रकािका 
कागजलाई (पत्पत्त्का, 
सयान्डपनेपि, ्मै् कागज, 
आदि) काटनेि अण्डाकाि 
ब्ाउ्ुहोि ्। कु् िबभैनिा 
ठूलो ्छ ? कु् िबभैनिा ्ि्म 
्छ ?

यो हपता बच्ािँग 
पुसतकालय्मा 
जा्ुहोि ्। पुसतक 
न्काल्ुहोि ्वा एकन्छ् तयहाँ 
बिनेि पढ्ुहोि ्। काय्णरि्महरू 
हने््ण: Www.cadl.org/events 
वा www.elpl.org.

हा्मी कििी िबजै्ा 
सभन् ि ववरनेर ्छौं 
भन न्े बािने्मा कुिा 
ग्ु्णहोि ्। बच्ालाई 
आफ् ैबािने्मा कने ही ववरनेर 
कुिा भन् लगाउ्ुहोि ्।

बािलको िोजी्मा 
न्सक्ुहोि ्। 
जस्म््मा बलयानकने ट 
ओछयाउ्ुहोि ्ि बािल्मा 
कु् कु् वसतु “भनेदटन्छ” 
हने्ु्णहोि ्। (ज्ावि, आकाि, 
आदि ।)

आवाज िुन न्े 
उदिनेशयलने ्ुडल् 
न्सक्ुहोि!् 
बच्ालाई आवाजहरू 
िुन् लगाउ्ुहोि ्ि 
िु न्ेको आवाज कने को हो 
भ न्ेि िोध्ुहोि ्।

M दि्को अक्ि 
हो । िँगै स्मलनेि 
“M” ब्ाउ्ुहोि/्
को्ु्णहोि ्। “M” वा 
mouse जसत ै/m/ को 
धवन्बाट िुरुहु न्े वसतुहरू 
िोज्ुहोि ्।

ताली पडकाएि ि 
ढकढकाएि एउटा 
आवाजको ताल सिज््ण ा 
ग्ु्णहोि ्। बच्ालाई आफूलने 
सिज््ण ा गिनेको ताललाई पछयाउ् 
लगाउ्ुहोि ्। अब उ्ीहरूको 
ताललाई पछयाउ्ुहोि ्।

बनेगला बनेगल ैज्ावि 
जसत ैदहँड् अभयाि 
ग्ु्णहोि ्। गोही जसत ै
नघरि्ुहोि,् िप्ण जसत ैग्पल्ुहोि,् 
ििायो जसत ैउफ्र्ुहोि,् आिा्म 
गरििहनेको हाँि जसतै एकिुटटा्मा 
उसभ्ुहोि ्।

िा्ीिँग प्रकृनतका 
वसतुहरू िोज न्े िनेलका 
लागग न्सक्ुहोि ्। 
फिक फिक िङग ि ब्ावट 
भएका ्ीजहरू िोज्ुहोि ्ि 
कनत िालका हरियो िङग भनेट् 
िक्ुहुन्छ हने्ु्णहोि ्।

पत्त्काबाट फिक फिक 
भाव्ा वयकत ग न्े 
तिसविहरू काट्ुहोि ्। 
एउटा तिसवि िोज्ुहोि ्ि 
तपाईं तयसत ैहु्ुभएको भए 
कने  ग्ु्णहुन्थयो असभ्य गिनेि 
िनेिाउ्ुहोि ्।

कािका ववसभन् 
प्रकाि ि भागहरूको 
बािने्मा कुिा 
ग्ु्णहोि ्। तपाईं बच्ािँग 
स्मलनेि कािको ग्त् ब्ाउ् 
िक्ुहुन्छ ?

औँलाको राल:  
Beehive

(Clasp hands together to make a beehive.)
Here is the beehive. / Where are the bees?

Hidden away where nobody sees. (Look closely at beehive.)
Soon they will all come out of the hive.

One, two, three, four, five! (Hold out fingers in succession as you count.)
Bzzzzzzzz! (Separate hands; fly fingers around as if they are bees.)



जुलाई

पोषण  
र तपाईंको हुर्कँदै गरेको बच्चा
रोम्ो पोषणले बच्चालचाई रचाम्ो सिकचाइ र शचारीररक 
विकचािकचा लचागि आिश्यक पर्ने ऊरचाजा र सिटचासिर् 
दिन्छ । बच्चािचा सिस्थ खचार्वपर्कचा व्यिहचार सिकरे् कुरचा 
सिस्थ िविष्यको लचागि िहत्िपूणजा हुन्छ । 
• शििुहरूलाई: आिचाको िधु िचा सशशुको फिुजालचािचा िचात्र 

पचाइरे् पोषण र सिटचासिर् आिश्यक प्छजा । तपचाईंकचा 
ग्ककतिकले बच्चाको उिेर 6 िदहर्चा पुिेपछ्छ 
बच्चाको अनर् िचा शुदध तरकचारी र फलफूल खुिचाउर् 
्थचालर्ु िरे्र िललचाह दिर् िक्छर् ्।

• बामे सरेर हहँड्े बच्ाहरू: ्छचारे्र खचारे् खचालकचा 
हुर्िक्छर् ्तर उर्ीहरू अरूलचाई हेरेर सिक्छर् ्। धेरै 
प्रकचारकचा खचार्चा खचारु्होि ्र तपचाईंको बच्चाले र््यचाँ 
खचार्चा खचार्खोजरे् िमिचािर्चा बढ्छ । हरेक िोरर्िचा 
फलफूलूर तरकचारीको एउटचा िचार्ो िचाि दिरु्होि ्।

• प्रिस्ुल जा्े बच्ाहरूले: तपचाईंलचाई िोरर्को केही 
अशंको ्योरर्चा बर्चाउर् िह्योि िर्जा िक्छर् ्। 
िइुटचा रोरचाइहरू दिरु्होि—्रसतो कक बकचाजाउली िचा 
िचारर—र बच्चालचाई छर्णजा्य िर्जा दिरु्होि ्। िोरर्लचाई 
पचाररिचाररक िि्य बर्चाउरु्होि ्र सिचास्थ्य खचार्चाकचा 
रोरचाइहरूको बचारेिचा कुरचा िर्ुजाहोि ्।

स्थानीय संसथाधन: परिवािको लागि ताजा कृषि उतपादनहरू खरिद िन्न ककसानहरूको 
स्ानीय बजािमा जानुहोस ्। तपाईंको स्ान नजजक पनने बजािहरूको सूची हेन्न 
www.lansing.org मा जानुहोस ्।

 आइ्तवार सोम्बार मङगल्बार ्बुध्बार ब्बहह्बार शुक्र्बार शनन्बार
िँगै स्मलनेि परिवािका 
फोटोहरू हने्ु्णहोि ्। 
“परिवाि,” “हजुिबुबा/
हजुिआ्मा,” “काका,” 
आदि जसता रबिावली 
वया्खया ग्ु्णहोि ्।

N दि्को अक्ि 
हो । िँगै स्मलनेि 
“N” ब्ाउ्ुहोि/्
को्ु्णहोि ्। “N” वा 
nest जसत ै/n/ को 
धवन्बाट िुरुहु न्े वसतुहरू 
िोज्ुहोि ्।

एउटा ्छडकने  ितह 
ब्ाउ्ुहोि:् फलयाकको 
एकनति वा अकयोनतिको 
ठूलोि्मतल भाग ्हिलल न्े 
गिी िाखु्नहोि ्। ्छडकने  ितहबाट 
बनेगलाबनेगल ैिा्मग्री कििी गुडकँिै 
्झ्छ्ण पिीक्र ग्ु्णहोि ्।

कागज वा कप्डाबाट 
बनेगलाबनेगल ैआकािका 
त्त्भुज काट्ुहोि ्। 
कु् िबभैनिा ठूलो 
्छ ? कु् िबभैनिा 
्ि्म ्छ ?

एकज्ा िा्ीलाई 
िनेल िनेल्को लागग 
न््मनत्रा ग्ु्णहोि ्।

आफूलने गव्ण ्महिुि 
गिनेको क्रको बािने्मा 
बच्ालाई भन्ुहोि ्
ि बच्ालाई उ्ीहरूलने गव्ण 
्महिुि गिनेको क्रको 
बािने्मा भन् लगाउ्ुहोि ्।

घिबादहि बच्ािँग 
स्मलनेि रििनेपी 
(िा्ाको परिकाि) 
ब्ाएको ्ककल ग्ु्णहोि ्। 
“तयो िुप्मा कने  हाल न्े हो ?” 
भ न्ेि िोध्ुहोि ्ि बच्ालाई 
ढुङगाको “आलु” दि्ुहोि ्।

बच्ाको बोल न्े 
क््मता ववसताि 
ग्ु्णहोि ्। बच्ालने 
बोलनेको ि्मय्मा “ओहो, 
कसतो िाम्ो वव्ाि!” वा 
“अब कने  हुन्छ ?” भ न्ेि 
प्रनतक्रिया दि्ुहोि ्।

ढुङगा ि लठठठीबाट 
अक्िहरू 
ब्ाउ्ुहोि ्।

आज पहेँलो दि् 
हो । तपाईं आज 
कनतवटा पहेँला ्ीज 
भनेट् िक्ुहुन्छ हने्ु्णहोि ्। 
पहेँला ्ीजहरूको बािने्मा 
कुिा ग्ु्णहोि ्।

ििीलने ि्डकपनेटी्मा 
को्ु्णहोि ्। गा्डीको 
िनेलौ्ा कुद न्े बाटो 
ब्ाउ्ुहोि ्।

यो हपता बच्ािँग 
पुसतकालय्मा 
जा्ुहोि ्। पुसतक 
न्काल्ुहोि ्वा एकन्छ् तयहाँ 
बिनेि पढ्ुहोि ्। पुसतकालयका 
काय्णरि्महरू हने््ण: www.cadl.org 
वा www.elpl.org।

तपाईं आज अरूलाई 
िहयोग ग््ण कने  
ग््ण िक्ुहुन्छ 
िोच्ुहोि ्।

घि्मा पीठो 
्मुछ्ुहोि ्(1 कप 
पीठो + ½ कप ्ु् 
+ ½ कप पा्ी) । िबै एकै 
ठाउँ्मा स्मस्ुहोि ्। ्मिलाको 
िुगनध दि्ुहोि ्वा िा्ा्मा 
हाल न्े िङग ्प्ुहोि ्।

आफ्ो बच्ाका 
िब ैववरनेरताहरूको 
बािने्मा कुिा ग्ु्णहोि ्। 
बच्ालाई भन्ुहोि,् “नतम्ो आँिा 
कहाँ ्छ ? ए, यहाँ िहने्छ ।” ठुला 
बच्ाहरूलाई आफ्ा रिीरिका 
भागहरू्मा िनेिाउ् लगाउ्ुहोि ्।

O दि्को अक्ि 
हो । िँगै स्मलनेि 
“O” ब्ाउ्ुहोि/्
को्ु्णहोि ्। “O” वा 
ostrich जसत ै/o/ को 
धवन्बाट िुरुहु न्े वसतुहरू 
िोज्ुहोि ्।

आजको दि् िङ्खया 
7 को बािने्मा ्मात् 
्छ । तपाईंलने आज 
न्यस्मत का्म गिा्णगिदै 
कनतवटा “7” भनेट् 
िक्ुहुन्छ हने्ु्णहोि ्।

बच्ािँग बल 
िनेल्ुहोि ्। जस्म््मा 
एकअका्णनति फकने ि 
बस्ुहोि ्ि बलअ गाड्ड ि 
प्छाड्ड गुडकाउ्ुहोि ्।

स्ा्ीय पाक्ण  
जा्ुहोि ्ि पालपैालो 
गिनेि ग्पलनेटी िनेल् 
अभयाि ग्ु्णहोि ्।

घ्माइलो दि््मा 
तपाईंलाई कसतो 
लाग्छ, तयिको 
बािने्मा कुिा ग्ु्णहोि ्।

बच्ािँग जाँिैगिा्ण 
उ्ीहरूलाई ठाउँको 
्ा्म ग््ाउ्ुहोि ्। 
बच्ािँग कहाँ गइिह्ु 
भएको ्छ ि कने  गरििह्ु 
भएको ्छ भन्ुहोि ्।

घिबादहि न्सकने ि 
एकन्छ् दहँड्ुहोि ्ि 
आवाजहरू िुन्ुहोि ्। 
िु न्ेको आवाज पदह्ा् 
ग्ु्णहोि ्।

हाँिोउठिा 
रबिहरूबाट लय 
ब्ाउ्ुहोि ्। 
्ककल ग्ु्णको 
परिभाराहरू पन् 
िनेिाउ्ुहोि!्

बत्भुज दि्को 
आकाि हो । तपाईं 
आज कनतवटा बत्भुज 
भनेट् िक्ुहुन्छ 
गन्ुहोि ्।

कु् ैगीत बजाउ्ुहोि ्
ि बच्ािँग 
्ाच्ुहोि ्। फिक 
प्रकािका ्तृय ग्ु्णहोि ्
ि आफ्ो रिीि 
हललाइ िह्ुहोि ्।

िँगै बिनेि िा्ा 
िा्ुहोि,् आफ्ो 
ग्ममीया्मको िबभैनिा 
्म्प न्े गनतववगधको 
बािने्मा कुिा ग्ु्णहोि ्।

बच्ािँग कु् ै
पुसतक पढ्ुहोि ्ि 
क्ा पदढिकने पन्छ 
बच्ालाई कसतो ्महिुि 
भयो भन् लगाउ्ुहोि ्।

कु् ैतिसवि (पत्त्का, 
सिरियल बकि) बाट 
एउटा उल्झ् (पजल) 
ब्ाउ्ुहोि ्ि बच्ािँग 
स्मलनेि तयिलाई पदहलाको 
ठाउँ्मा िाखु्नहोि ्।

“Five Green and 
Speckled Frogs” 
्मा गीत गाउ्ुहोि ्ि 
असभ्य ग्ु्णहोि ्।

बच्ालाई क्कबो्ड्ण्मा 
आफ्ो ्ा्म लनेख्न 
िहयोग ग्ु्णहोि ्।

आज ववपिीत 
रबिहरूको बािने्मा 
कुिा ग्ु्णहोि ्(ठूलो, 
िा्ो; हो्ो, अगलो; 
आदि ।) आज जता गए 
पन् ववपिीत रबिहरूको 
उिाहिर िोज्ुहोि!्

टाटनेपाङग्रने 
भयागुतोजसत ै
हु्ुहोि,् गीत गाउँिै 
कोठाभि उफ्र्ुहोि ्।

पा्ी्मा िनेल्को 
लागग एकज्ा 
िा्ीलाई न््मनत्रा 
ग्ु्णहोि ्।

परिवाि भएि िँगै 
िाँत ्माझ् अभयाि 
ग्ु्णहोि ्।

बादहि गएि “I 
Spy(्म जािुि)” 
िनेल्ुहोि ्।

गधी्त:  
Five Green and  
Speckled Frogs

Five green and speckled frogs sat on a hollow log
Eating some most delicious bugs. Yum, yum!

One jumped into the pool where it was nice and cool
Then there were four speckled frogs.

(दोहोऱयाउनुहोस ्र रारवटा भयागु्ताका साथमा, तयसपनि न्तनवटा र यसरी नै घटाउँदै आउनुहोस)्



अगस्त

शारीरिक विकास
बच्चाहरूको ठूलो र सचानो मचासंपेशी दैननकरूपमचा बढदै 
र विकचास हँुदै गइरहेको हुन्छ । बच्चाहरू फरक दर तर 
अनमुचान गन्न ममलने ढचाँ् चामचा शचारीररक कचाम परूचा ग्छ्नन ्।
• शििुहरू: नतन महहनचाको उमेरदेखि मशर मचाथि 

उठचाउन िचाल्छन,् त्यसपन्छ उनीहरू ्छचाती उठचाउन 
िचाल्छन,् लडीबुडी गन्न, त्यसपन्छ निमरिन, बसन, 
उठन र अनत्यमचा हहँडन मसक्छन ्। बच्चाले हरेक 
हदन आफनो पेट रचािेर सम्य बबतचाउने सुरक्षित र 
सफचा ठचाउँ पचाउँ्छ भनेर सुननश््त हुनुहोस ्।

• बामे सरेर हहँड्े बच्ाहरू: सन्न मन परचाउँ्छन ्। 
बच्चालचाई सुरक्षित ठचाउँमचा कुदने, ्ढने र फ्यचाँकने 
अिसर हदनुहोस ्। ्म्चा प्र्योग गनने, कचागज 
च्यचातने, ढोकचाको ्ुकुल सचानने जसतचा हचात/पकड 
बमल्यो बनचाउने क्रि्यचाकलचापहरू प्रदचान गनु्नहोस ्।

• प्रिस्ुल जा्े बच्ाहरूले: कुदन, दबु ैिुटटचा मचाथि 
उ्चालेर उफ्रन, शसकवपङ िेलन र ्चाँडो दौडन 
अभ्यचास गनु्नप्छ्न । बच्चालचाई रङग, पेशनसल र 
बच्चाको आकचारको कैँ ्ी प्र्योग गन्न धेरै अिसरहरू 
हदनुहोस ्।

स्थानीय संसथाधन: धेरै स्थानीय पथार्क हरूले विभिनन उमेर समूहरथा बथालबथाभलरथाहरूलथाई 
खेलने ठथाउँ प्रदथान गर्कन ्। Www.pk.ingham.org मथा गएर Ingham County Parks भ्रमण 
गन््कहोस ्। सथा् ैwww.hd.ingham.org/ForParents.aspx मथा गएर Ingham County Health 
Department ले प्रथायोजन गरेरो Back to School Health Fair रो बथारेमथा हेन््कहोस ्।

 आइ्तवार सोम्बार मङगल्बार ्बुध्बार ब्बहह्बार शुक्र्बार शनन्बार
बच्ालाई लुगा 
लगाउ न्े ि िाजा 
ब्ाउ न्े का्म्मा 
आफूलाई न्िनेर्हरू दि् 
लगाउ्ुहोि ्। गलती ग्ु्णहोि ्
ि उ्ीहरूलाई उकतगलती 
िचयाउ् लगाउ्ुहोि!्

P दि्को अक्ि 
हो । िँगै स्मलनेि 
“P” ब्ाउ्ुहोि/्
को्ु्णहोि ्। “P” वा 
pig जसतै /p/ को 
धवन्बाट िुरुहु न्े वसतुहरू 
िोज्ुहोि ्।

आजको दि् िङ्खया 
8 को बािने्मा ्मात् 
्छ । तपाईंलने आज 
न्यस्मत का्म गिा्णगिदै 
कनतवटा “8” भनेट् 
िक्ुहुन्छ हने्ु्णहोि ्।

ििी वा धागोलने िनेिा 
ब्ाउ्ुहोि ्ि आफ्ो 
िनतुल् काय्म गिदै 
दहँड् अभयाि ग्ु्णहोि ्।

िँगै स्मलनेि रबिजाल 
वा अनय कु् ैिनेल 
िनेल्ुहोि ्। पालपैालो 
गिनेि अभयाि ग्ु्णहोि!्

िनेल ि सिकाइका 
ि्मूहहरू्मा िा्मनेल 
हु्ुहोि ्। आफ्ो 
्िजक प न्े स्ा् िोज् 
www.inghamgreatstart.org 
्मा जा्ुहोि ्।

भाँ्डा ्माझ न्े 
बनेसि््मा भरि पा्ी 
िािनेि पलािसटकको 
कप, ्््ा ि बटुकािँग 
िनेल्ुहोि ्।

बच्ािँग फो््मा 
कुिा गिनेजसतो 
ग्ु्णहोि ्। फो् 
उठाउ् ि िनेल िनेल् 
किलैाई कििी बोलाउ न्े 
भ न्ेि अभयाि ग्ु्णहोि ्।

बच्ाको ्ा्म 
लनेखु्नहोि ्। बच्ाको 
औँला प्रयोग 
गिनेि अक्िहरूको न्िा्ी 
ब्ाउ्ुहोि ्ि उ्ीहरूलाई 
तयि्माग् कल्मलने लनेख्न 
लगाउ्ुहोि ्।

बादहिबाट एक ्झोला 
िा्माग्रीहरू भनेला 
ग्ु्णहोि,् तयिपन्छ 
ि्मा् ववरनेरताअ्ुिाि 
िा्मा्हरू एकनति 
्ुछटटयाउ्ुहोि ्।

कैँ ्ीलने वग्ण काट् 
अभयाि ग्ु्णहोि ्।

न्छ्मनेकी, िा्ी वा 
आफनतलाई कु् ैदि् 
िनेल िनेल्का न्ि्त 
न््मनत्रा ग्ु्णहोि ्।

“If You’re Happy 
and You Know 
It!” गाउ्ुहोि ्। 
यि्मा आफ्ै अनतरिकत 
्छनि ्प्ुहोि!्

िँगै स्मलनेि पीठो 
्मुछ्ुहोि ्(¼ कप 
तनेल + 2 कप 
पीठो) बच्ालाई बादहि 
्झाि्मा लगनेि तयि ्मु्छनेको 
पीठोिँग िनेल् दि्ुहोि!्

“Five Plump 
Peas” ्मा गाउ्ुहोि ्
ि औँला ्ालनेि 
असभ्य ग्ु्णहोि ्।

Q दि्को अक्ि 
हो । िँगै स्मलनेि 
“Q” ब्ाउ्ुहोि/्
को्ु्णहोि ्। “Q” वा quilt 
जसत ै/q/ को धवन्बाट 
िुरुहु न्े वसतुहरू िोज्ुहोि ्।

वग्ग दि्को आकाि 
हो । तपाईं आज 
कनतवटा वग्ग 
भनेट्िक्ु हुन्छ 
गन्ुहोि ्।

िँगै तिनक्ुहोि ्। 
सिधा भएि उसभ्ुहोि ्
ि आकारलाई 
्ुछ् िोज्ुहोि,् एकानति 
न्हुि्ुहोि ्ि तयिपन्छ 
अकयोनति । िोहोऱयाउ्ुहोि ्। 
आफ्ो रिीि तनकाउ्ुहोि!्

बच्ालाई आफ्ो 
्ा्म, ठनेगा्ा, फो् 
््बि जान् ्मदित 
ग्ु्णहोि ्।

बच्ालाई आज 
घिको कु् ैएउटा 
का्म्मा िघाउ् 
लगाउ्ुहोि ्।

िँगै स्मलनेि बबल 
(पा्ीको फोका) 
फुलाउ्ुहोि ्। फोका 
कनत बनेिि््म फुटिै् ? 
फोका कनत ्माग्ि््म 
उड्छ ?

बच्ािँग स्मलनेि कु् ै
एउटा क्कताब्मा भएको 
तिसवि हने्ु्णहोि ्ि 
कने  हुन्छ होला भ न्ेि अ्ु्मा् 
ग्ु्णहोि ्। तयिपन्छ तपाईं िही 
हु्ुहुन्छ क्क भ न्ेि जाँ् ग््ण 
क्कताब पढ्ुहोि ्।

यो हपता बच्ािँग 
पुसतकालय गएि 
क्कताबहरू ्छान्ुहोि ्। 
बच्ालाई लाइरिनेरिय्लाई िु्झाव 
दि् वा ववरनेर िा्माग्री कहाँ ्छ 
भ न्ेि कििी िोध न्े भ न्ेि अभयाि 
गिाउ्ुहोि ्।

िङ्खयालने िाली ठाउँ 
भ न्े िनेल िनेल्ुहोि:् 
ि्डकपनेटी्मा िङ्खया 
लनेखु्नहोि ्ि िङ्खया पढ्ुहोि ्
ि ती िङ्खयहरू्मा िाली 
ठाउँ ्छोड्ुहोि ्।

“Red Light, 
Green Light” 
िनेल्ुहोि ्।

आफ्ो ि्मुिाय्मा 
कदहलय ै्गएको ठाउँ 
भ्र्मर ग्ु्णहोि ्।

बच्ालाई कु् कुिालने 
दिकक ब्ाउँ्छ 
िोध्ुहोि ्।

5 वटा पहेँलो िङग 
भएका ्ीजको बािने्मा 
िोच्ुहोि ्। सटोि 
(पिल) ्मा भएका 5 वटा 
्ीजको बािने्मा िोच्ुहोि ्। 
5 वटा ्ि्म ्ीजको बािने्मा 
िोच्ुहोि ्।

ज्ाविहरूको बािने्मा 
एउटा पुसतक 
पढ्ुहोि ्। तपाईंको 
िबभैनिा ्म् प न्े 
ज्ावि कु् हो ?

R दि् को अक्ि 
हो । िँगै स्मलनेि 
“R” ब्ाउ्ुहोि/्
को्ु्णहोि ्। “R” वा rake 
जसत ै/r/ को धवन्बाट 
िुरुहु न्े वसतुहरू िोज्ुहोि ्।

आज खरैो दि् 
हो । तपाईं आज 
कनतवटा खरैा ्ीज 
भनेट् िक्ुहुन्छ हने्ु्णहोि ्। 
खरैा ्ीजहरूको बािने्मा कुिा 
ग्ु्णहोि ्।

प्रतयनेक ्मौि्म; रिि, 
वरा्ण, ग्रीष्म ि दहउँि 
्झलक न्े गिी एउटा 
रूिको ग्त् ब्ाउ्ुहोि ्।. 
बिसलँिा ऋतुहरूको बािने्मा 
कुिा ग्ु्णहोि ्।

आज परिवाि्मा 
क्ा पढ न्े ि्मय 
न्काल्ुहोि ्। 
परिवािका हिनेक ििसयहरूलाई 
आफूलाई िबभैनिा धनेिै ्म् 
प न्े क्कताब िोज् लगाउ्ुहोि ्
ि िँगै पढ्ुहोि ्।

ओछया््मा जा न्े 
ि्मय्मा ऐ्ा्मा हनेिनेि 
न्िार अ्ुहािहरू 
ब्ाउ् अभयाि 
ग्ु्णहोि ्।

बतािको बािने्मा 
िँगै कुिा ग्ु्णहोि ्। 
बताि्मा कु् 
कु् ्ीज उड् िक्छ ? 
पङिा्मा िािनेि आफ्ा 
अ्ु्मा्हरू जाँ् ग््ण 
िक्ुहुन्छ ?

FINGERPLAY  
(औँलाको राल):  
Five Plump Peas

Five plump peas in a pea pod pressed. (एउटा मुठ्ठी माथथ उ्ाउनुहोस)्
One grew, two grew, and so did all the rest. (मुठ्ठी खोलनुहोस–् एकपटकमा एउटा औँला)

They grew and they grew and they never stopped.  
(दईु हा्त एकै ्ाउँमा राखेर, प्रतयेक “grew” मा हा्तहरू ववस्तारै टाढा टाढा सानु्गहोस ्।”)

They grew so big that the pea pod popped! (“popped” भनदा ्ताली ्बजाउनुहोस)्



सेपटेम्बर

हरेक दिन  
गणित सिक्नुहोस्
गणित भनेको गिना गनने र सङ्ख्ाको बारेमा मात्र 
होइन । बच्ाका दैननक गनतविधिहरूमा गणित 
समेटने स्ौं तररकाहरू हुन्छन ्।
• शििुहरू: दैननक जीिनका गनतविधिहरूलाई गिना 

गनने अिसरको रूपमा प्र्ोग गनुनुहोस ्। बच्ालाई 
मोजा लगाउँदै गदानु मोजाको सङ्ख्ा गननुहोस,् 
बच्ाको बुढी औँला गननुहोस,् र बच्ालाई तपाईं 
सामानहरू कहाँ राणिरहनु भएको ्छ भननुहोस ्(“म 
बलकलाई टािरमाधि रा्ख्ुछ ”)।

• बामे सरेर हहँड्े बच्ाहरू: आकार पहह्ान गननु, 
प्रकारअनुसार सामान ्ुछटट्ाउन र सङ्ख्ालाई 
शबदमा व्कत गननु सुरु गननु सक्छन ्। सङ्ख्ाको 
शबद समेटने राइम पढनुहोस ्र गीत गाउनुहोस ्।

• प्रिस्ुल जा्े बच्ाहरूले: दैननक जीिनका गणितका 
समस्ाहरू हल गननु सक्छन ्जसतो कक रातको 
िानामा कनतिटा पलेट ठीक पानने । उनीहरू ढाँ्ा 
पहह्ान गननु र बनाउन सक्छन,् 10 िा त्ोभनदा 
िेरैसमम ठूलो सिरमा गनन सक्छन ्। गणितका 
अििारिाहरू समेटने पसुतक पढनहुोस ्।

स्थानीय संसथाधन: इङ्घम काउन्टीमा परिवािले गर्नसकरे यति धेिै गतिववधधहरू छर ्कक कुर ैपात्रोले पतर िी सबै 
कुिालाई उललेख गर्न सक्ैर । िमाइला पारिवारिक काय्नक्रमका लाधग, www.hulafrog.com मा गएि Hulafrog 
भ्रमण गरु्नहरोस ्। बच्ा हुरे वर्न ि सारा बच्ाहरू भएकरो परिवािसँग समबननधि संसाधर ि काय्नक्रमहरूकरो बािेमा 
थप कुिा जानर, Willow Tree Family करो वेबसाइ् www.willowtreefamily.com मा गएि हेरु्नहरोस ्।

 आइ्तवार सोम्बार मङगल्बार ्बुध्बार ब्बहह्बार शुक्र्बार शनन्बार
िाती तािा हनेिनेि कु् ै
कुिा ्माग्ुहोि ्। 
एक अका्णलाई आफूलने 
्मागनेको कुिाको बािने्मा 
बताउ्ुहोि ्।

S दि्को अक्ि 
हो । िँगै स्मलनेि 
“S” ब्ाउ्ुहोि/्
को्ु्णहोि ्। “S” वा 
sun जसत ै/s/ को 
धवन्बाट िुरुहु न्े वसतुहरू 
िोज्ुहोि ्।

आय्त दि्को 
आकाि हो । तपाईं 
आज कनतवटा आय्त 
भनेट् िक्ुहुन्छ 
गन्ुहोि ्।

यो हपता बच्ािँग 
पुसतकालय्मा 
जा्ुहोि ्। पुसतक 
न्काल्ुहोि ्वा एकन्छ् तयहाँ 
बिनेि पढ्ुहोि ्। काय्णरि्महरू 
हने््ण: Www.cadl.org/events 
वा www.elpl.org ।

आफ्ो न्छ्मनेकको 
एउटा तिसविको ग्त् 
को्ु्णहोि ्। बच्ािँग 
्ीजहरू कहाँ्छ् ्भ न्ेि 
कुिा ग्ु्णहोि ्।

पागल अ्ुहािको 
ग्त् को्ु्णहोि ्ि 
बच्ालाई आफू 
पागल भएको क्रको 
बािने्मा बताउ्ुहोि ्।

बच्ािँग Simon 
Says जसत ैन्िनेर् 
पाल्ा ग्ु्णप न्े िनेल 
िनेल्ुहोि ्।

बच्ालाई क्ा भन् 
प्रोतिादहत ग्ु्णहोि ्। 
बच्ालने कने  भन्छ् ्
लनेखु्नहोि ्ि िुत न्े ि्मय्मा 
बच्ाको लागग उकत क्ा 
पढ्ुहोि ्।

बच्ािँग स्मलनेि 
“पागल” िँग 
्छनि स्मल न्े 10 
वटा ्ीजको बािने्मा 
िोच्ुहोि ्। 

आजको दि् िङ्खया 
9 को बािने्मा ्मात् 
्छ । तपाईंलने आज 
न्यस्मत का्म गिा्णगिदै 
कनतवटा “9” भनेट् 
िक्ुहुन्छ हने्ु्णहोि ्।

कागजको हवाईजहाज 
ब्ाउ्ुहोि ्ि 
बच्ािँग स्मलनेि 
उ्डाउ्ुहोि ्।

आफ्ो स्ा्ीय 
पुसतकालयको 
बालबासलकाको 
िण्ड्मा जा्ुहोि ्।

भइँु्मा पलटनेि बस्ुहोि ्
ि आिँाबनि ग्ु्णहोि ्। 
तपाईं आफूलने फने िनेको 
िािको आवाज आफै िनु् 
िक्हुुन्छ ? तपाईं आफ्ो ्मटुुको 
धडक्को आवाज िनु् िक्हुुन्छ ? 
कने  तपाईं रानत हु्भुयो ?

बोट त्बरुवाको 
जीव््रि; त्बयाँ, टुिा, 
रुिको बािने्मा ्छलफल 
ग्ु्णहोि ्। िू्काङक का्ड्ण्मा हिनेक 
्िरको ग्त् को्ु्णहोि ्। बच्ालाई 
ग्त्हरू िही रि्म्मा िाख्न िहयोग 
ग्ु्णहोि ्।

“The Wheels on 
the Bus” ्मा गीत 
गाउ्ुहोि ्ि असभ्य 
ग्ु्णहोि ्।

T दि्को अक्ि 
हो । िँगै स्मलनेि 
“T” ब्ाउ्ुहोि/्
को्ु्णहोि ्। “T” वा toy 
जसत ै/t/ को धवन्बाट 
िुरुहु न्े वसतुहरू 
िोज्ुहोि ्।

आज कालो दि् 
हो । तपाईं आज 
कनतवटा काला कुिा 
भनेट् िक्ुहुन्छ हने्ु्णहोि ्। 
काला ्ीजहरूको बािने्मा 
कुिा ग्ु्णहोि ्।

न्िा्ी ब्ाउ् 
स्मल न्े कने ही ्ीज 
िोज्हुोि ्। बच्ालाई 
उकत ्ीजको न्िा्ी ब्ाउ् 
दि्हुोि ्ि उकत ्ीजलाई 
्छापको रूपिनेिािँग स्मलाउ न्े 
प्रयाि ग्ु्णहोि ्।

िँगै बिनेि िा्ा 
िा्ुहोि,् आफ्ो 
रिि या्मको 
िबभैनिा ्म्प न्े गनतववगधको 
बािने्मा कुिा ग्ु्णहोि ्।

पटयाएको कागज 
प्रयोग गिनेि भाव्ाको 
क्कताब ब्ाउ्ुहोि ्। 
फिक फिक अ्ुहाि िनेखि न्े 
तिसविहरू को्ु्णहोि ्। बच्ािँग 
भाव्ाको कुिा गिदै गिा्ण 
तिसविलाई ्ा्म दि्ुहोि ्।

बादहि गएि दहलो 
ब्ाउ्ुहोि ्। धूलो 
्माटो्मा पा्ी हालयो 
भ न्े कने  हुन्छ ?

हासयासपि आवाज—
िोबोट, ्डाय्ािोि, 
आदिको आवाज 
न्कालनेि ABC गीत 
गाउ्ुहोि ्।

बच्ािँग क्ा 
पढिैगिा्ण, “को,” “कने ,” 
“कहाँ,” “कदहलने” ि 
“क्क्” जसता प्रश् 
िोध्ुहोि ्।

जा्मु् वा अरू 
्ासता िाँिैगिा्ण 
तयिको िङ्खया 
गन्ुहोि ्।

आयातको आकाि 
काट् अभयाि 
ग्ु्णहोि ्।

अरूिँग “कृपया” ि 
“धनयवाि” भन् 
अभयाि ग्ु्णहोि ्।

औँला वा बुरुि प्रयोग 
गिनेि िङग लगाउ्ुहोि ्
वा ग्त् को्ु्णहोि ्। कु् ै
िङगीत बजाउ्ुहोि ्ि बच्ालाई 
िङगीतलने कसतो भाव्ा दिन्छ 
भ न्ेि िङग लगाउ् प्रोतिादहत 
ग्ु्णहोि ्।

फोटोग्राफि भएको 
्ककल ग्ु्णहोि ्ि 
तिसवि खिचँ्ुहोि ्।

्नरि्माको बािने्मा कुिा 
ग्ु्णहोि ्ि यिको 
ग्त् ब्ाउ्ुहोि ्। 
्नरि्माको आकाि कसतो 
्छ ?

बच्ालाई ्मु्छनेको 
पीठो, ्ु्, िाह्ी 
काट न्े क्रि्म, 
्माक्ण ि्मा आफ्ो ्ा्म 
लनेख्न िहयोग ग्ु्णहोि।्

फो््मा भएका ््बिहरू 
पदह्ा् ग्ु्णहोि ्। 
आफ्ो फो् ््बिको 
बािने्मा कुिा ग्ु्णहोि ्ि ््बि 
ि््झ् िोज्ुहोि ्। आफ्ो 
फो् ््बिको बािने्मा एउटा गीत 
ब्ाउ्ुहोि ्।

बादहिका वसतुहरू 
वरिपरि उक्फ्र्, 
नघसरि् वा एक 
िुटटा टनेकने ि दहँड् 
अभयाि ग्ु्णहोि ्।

्याँ िा्ीको लागग 
ग्ठठठी लनेखु्नहोि ्वा 
ग्त् ब्ाउ्ुहोि ्।

बच्ालाई आफ्ो 
कोट आफै लगाउ् 
वा आफ्ो ्झोला 
आफै बोक् अभयाि 
गिाउ्ुहोि ्।

बा् टब वा सिङक्मा 
कु् कुिा तरैिन्छ वा 
्ुडब्छ भ न्ेि अ्ु्मा् 
ग्ु्णहोि ्।

गधी्त:  
Wheels on the Bus

The wheels on the bus go round and round,
Round and round, round and round.

The wheels on the bus go round and round,
All through the town.

The wipers on the bus go swish, swish, swish…
The driver on the bus says “move on back”…
The people on the bus go up and down…

The babies on the bus go “wah, wah, wah”…
The parents on the bus say “I love you, I love you, I love you”…



अकटो्बर

हरेक दिनको कला
सिर्जना, अन्वेषण र कल्पना गर्ने!
कला बनाउने कार्यले बच्ाहरूले सानो मांसपेशी ्लाउन ससक्छन,् 
बच्ाहरूको आतम-विशिास बढाउँ्छ र बच्ाले उमेरअनुसार उपरुक्त 
हुने ्तररकाले आफना भािनाहरू आदान-प्रदान गन्यसक्छन ्। कलाले 
बच्ाको उच् सो्ाइका ससपहरू सुधार ग्छ्य र बच्ालाई आफनो 
पररकलपना प्ररोग गन्य प्रोतसाहह्त ग्छ्य । बबगार गदा्य पनन केही 
नबबग्रने एउटा ठाउँ बनाउनुहोस ्।
• शििुहरू: उनीहरूलाई ्ँुछदा र ्ाखदा, र खाँदासमे्त सुरक्षि्त हुने 

बेगलाबेगललै बनािटहरू अनिेषण गन्य हदनुहोस ्। उनीहरूलाई काम 
नलागने पत्र चरातन हदनुहोस!्

• बामे सरेर हहँड्े बच्ाहरू: सजिलो कुराबाट सुरु गनु्यहोस!् 
्तपाईंलाई कलाका कालपननक सामग्रीहरू आिशरक पददैन—पेजनसल, 
धुन समलने माक्य र, रङग, कागिका टुक्ाहरू प्ररोग गनु्यहोस ्। 
उनीहरूलाई सामग्रीसँग परीषिण गन्य हदनुहोस ्। ननददेशन िा 
पररि्त्यनका लागग सुझाि नहदनुहोस ्। उतपादनभनदा ससि्यना गनदे 
कुरा महत्िपूण्य ्छ भनने कुरा राद गनु्यहोस ्।

• प्रिस्ुल जा्े बच्ाहरू: बच्ालाई आफनो ससि्यनाको बारेमा कुरा 
गन्य लगाउनुहोस ्। उनीहरूका ससि्यनाका कामहरू प्रदश्यन गनदे 
ठाउँ खोजनुहोस ्। ्तपाईंले अहहलेसमम रस्तो गनु्यभएको ्छलैन 
पानी रङग, टाँसने ्ीि र कागि काटने भुते् धार भएको कैँ ्ी 
िस्ता सामग्रीहरूको सञ्र बढाउनुहोस ्।

स्थानीय संसथाधन: Eli and Edythe Broad Art Museum ले प्रत्ेक महिनाको पहिलो 
शननवार (सप्ािान्को मुख् छुट्टीमा बािेक) बबिान 11 बजेदेखि बेलुका 3 बजेसमम 
पररवारिरूका लागि हदन उपलब्ध िराउँछ । 547 E Circle Dr., East Lansing, MI 
48824, www.broadmuseum.msu.edu.

 आइ्तवार सोम्बार मङगल्बार ्बुध्बार ब्बहह्बार शुक्र्बार शनन्बार
लाइरिनेिीबाट सि्डी 
वा हुपला एलब्म 
लयाउ्ुहोि ्ि 
िँगै बिनेि ्याँ गीत 
सिक्ुहोि ्।

बच्ा ्ुहाउँिै गिा्ण 
तपाईँ उिका लागग 
क्ा पढ्ुहोि ्। 
तपाईंलने बनिी िर्णकहरू 
फने ला पा्ु्णभयो भ न्े 
बच्ालने ्मजनेिाि आश्य्ण 
प्रापत ग्छ्ण !

दि्को आकाि 
भ न्ेको वतृ्त हो । 
तपाईं आज कनतवटा 
वतृ्त भनेट् िक्ुहुन्छ 
गन्ुहोि ्।

िँगै स्मलनेि ग्त् 
को्ु्णहोि ्। कसतो 
ग्त् बन्छ भन न्े 
कुिा्मा कने िनरित ्भई 
ग्त् ब्ाउ न्े प्रक्रिया 
ि ्मजा्मा कने िनरित 
हु्ुहोि ्।

यो हपता बच्ािँग 
पुसतकालय्मा 
जा्ुहोि ्। पुसतक 
न्काल्ुहोि ्वा एकन्छ् तयहाँ 
बिनेि पढ्ुहोि ्। काय्णरि्महरू 
हने््ण: www.cadl.org/events 
वा www.elpl.org ।

हात धु्, िाँत 
्माझ् ि कपाल को््ण 
अभयाि ग्ु्णहोि ्।

पात्मा िङग िलनेि 
ग्त् ब्ाउ्ुहोि ्। 
एउटा पात 
िोज्ुहोि,् तयिलाई एउटा 
कागजको ्मुन् िाखु्नहोि ्ि 
कागज्मा िङग िल्ुहोि ्। 
ि्माइला ब्ावट ि आकािहरू!

बच्ालाई आफ्ो 
िनेलौ्ा ्ुहाउ् 
लगाउ्ुहोि ्। 
यो प्रक्रियाका िबै 
्िरहरूका बािने्मा कुिा 
ग्ु्णहोि ्।

U दि्को अक्ि 
हो । िँगै स्मलनेि 
“U” ब्ाउ्ुहोि/्
को्ु्णहोि ्। “U” वा uncle 
जसत ै/u/ को धवन्बाट 
िुरुहु न्े वसतुहरू िोज्ुहोि ्।

10 वटा ढुङगा 
िोज्ुहोि ्। ती 
कििी ि्मा् ्छ् ्? 
ती कििी फिक ्छ् ्?

बच्ालाई पातहरू 
भनेला ग न्े का्म्मा 
आफूलाई िघाउ् 
लगाउ्ुहोि ्। िँगै 
उफ्र्ुहोि,् कुद्ुहोि,् 
ि पत्ताहरू उठाएि 
फयाँक्ुहोि!्

बच्ालाई उ्को 
कु् ैववरनेर िा्ी वा 
आफनतलाई फो् 
लगाउ् िहयोग ग्ु्णहोि ्
ताक्क उ्ी ती वयिकतलाई 
रििको बािने्मा िईुवटा कुिा 
बताउ् िकू् ्।

बच्ा भएको ्ककल 
ग्ु्णहोि ्ि बच्ालाई 
बुबा/आ्मा भएको 
्ककल ग््ण लगाउ्ुहोि ्। 
तपाईंको हनेि्ाह गिा्ण 
उ्ीहरूलाई ि्माउ् 
दि्ुहोि!्

दहँड्ुहोि ्। जस्म्बाट 
प्राकृनतक वसतु िङकल् 
ग्ु्णहोि ्। िङकल् 
गिनेका िा्मग्री पातको कला ब्ाउ् 
प्रयोग ग्ु्णहोि ्। Lois Ehlert 
को Leaf Man (पातको ्मान्ि) 
पढ्ुहोि ्

बादहि गएि सरववि 
ि्डा ग्ु्णहोि!् कुिमी 
ि बलयानकने ट िािनेि 
िा्ो घि ब्ाउ्ुहोि ्। 
बच्ालाई तपाईंिँग सरवविको 
बािने्मा एउटा क्ा ब्ाउ् 
लगाउ्ुहोि ्।

आज रििको बािने्मा 
कु् ैएउटा जा्कािी 
पढ्ुहोि ्। रिि 
ऋतु्मा पातहरूको िङग क्क् 
परिवत््ण  हुन्छ ि हा्मी कने  
गिा्ण ि्माउँ्छौं कुिा ग्ु्णहोि ्।

आजको दि् िङ्खया 
10 को बािने्मा ्मात् 
्छ । तपाईं आज 
कनतवटा 10 भनेट् िक्ुहुन्छ 
हने्ु्णहोि ्। आज िक्हुन्छ 
भ न्े ्ीजहरू 10 ि््म 
गर्ा ग्ु्णहोि ्।

बच्ालाई कागज्मा 
िसटकि लगाउ् 
लगाउ्ुहोि ्। 
िसटकि जनेको भए पन् हुन्छ । 
बच्ाहरू िसटकिको िा््मा 
िा्ो ्मांिपनेरी ्लाउ् सिक् 
्म् पिाउँ्छ्!्

िँगै बिनेि िा्ा 
िा्ुहोि ्। तपाईंलने 
दि् कििी त्बताउ्ु 
भयो बच्ालाई भन्ुहोि ्
ि उ्ीहरूलाई पन् 
िोध्ुहोि ्।

बच्ालाई पिल्मा 
िनेखि न्े ्मौि्मी िा्मग्री 
ि ती िा्मग्रीहरूलने 
तपाईंलाई कसतो भाव्ा दिन्छ 
भन न्े कुिाको बािने्मा कुिा 
ग्ु्णहोि ्। वासतववकता भ न्ेको कने  
हो ि ्ाटक भ न्ेको कने  हो ?

घिबादहि गएि िुकने का पात 
ज््मा ग्ु्णहोि ्ि पातलाई 
टुरिा टुरिा पा् ु्णहोि ्। 
तयिलने कसतो आवाज दिन्छ ? तयिलने 
कसतो अ्भुव वा गनध दिन्छ ? एउटा 
कागजको ्मनु्  पातहरू िाखु्नहोि ्ि 
कागज्मा िङग िल्हुोि ्।

परिवािको फोटो 
हने्ु्णहोि ्। आफ्ो 
परिवाि ि परिवािलाई 
कने लने ववरनेर ब्ाउँ्छ कुिा 
ग्ु्णहोि ्।

्ुलहोको ट्ने वा 
बा् टब्मा ्ोिै 
िाह्ी काट न्े क्रि्म 
िाखु्नहोि ्। तयि्मा बच्ाको 
्ा्म ि उ्मनेि, अक्ि ि 
िङ्खयाहरू लनेख्न अभयाि 
ग्ु्णहोि ्।

5 वटा िा्ा 
्ीजहरूको बािने्मा 
िोच्ुहोि ्। 5 
वटा िा्ा बैज्ी िङग भएका 
्ीजहरूको बािने्मा िोच्ुहोि ्। 
5 वटा ज्ाविहरूको बािने्मा 
िोच्ुहोि ्।

V दि्को अक्ि 
हो । िँगै स्मलनेि 
“V” ब्ाउ्ुहोि/्
को्ु्णहोि ्। “V” वा vest 
जसत ै/v/ को धवन्बाट 
िुरुहु न्े वसतुहरू िोज्ुहोि ्।

क्किा्लने कने  ग्छ्ण् ्
भ न्ेि कुिा ग््णका 
लागग फिमी िोपनेको 
ठाउँ वा क्किा्को बजाि 
जा्ुहोि ्।

्डिलागिो अ्ुहािको 
ग्त् ब्ाउ्ुहोि ्ि 
्डिलागिा ्ीजहरूको 
बािने्मा कुिा ग्ु्णहोि ्।

फिमी काट्ुहोि ्
वा सकवाि तयाि 
ग्ु्णहोि ्। बच्ालाई 
हातलने त्बयाँ न्काल् 
दि्ुहोि ्ि स्मलनेि त्बयाँ 
गन्ुहोि ्।

घिबादहि न्सकने ि 
एकन्छ् दहँड्ुहोि ्
ि रिि्मा कने  
परिवत््ण हरू िनेखिन्छ 
कुिा ग्ु्णहोि ्।

आफ्ै गग्रदटङ 
(असभभावि्) का्ड्ण 
ब्ाउ्ुहोि ्। िा्मा् 
लुकाउ न्े ठाउँ ब्ाउ्ुहोि ्
ताक्क ्ादहएको बनेला्मा 
तयािी अवस्ा्मा िहोि ्।

बच्ािँग स्मलनेि 
ढाँ्ा ब्ाउ्ुहोि ्। 
बनेगलाबनेगल ैिङग 
भएका ्मोजालाई अगाड्ड 
प्छाड्ड ब्ाउ्ुहोि ्। बच्ालाई 
अब कु् िङगको ्मोजा आउँ्छ 
भ न्ेि िोध्हुोि ्।

भुइँ्मा कागजको 
टनेप वा धागो प्रयोग 
गिनेि ्माकुिाको जालो 
ब्ाउ्ुहोि ्। ्माकुिा 
भएको ्ककल ग्ु्णहोि ्।

स्मलनेि Peek-a-
Boo(्मलैने िनेिेँ), I 
Spy(्म जािुि) वा 
Hokey Pokey(होकी 
पोकी) जसता िनेलहरू 
िनेल्ुहोि ्।

बच्ालाई “कृपया” 
ि “धनयवाि” 
भन्िह्ुहोि—्बच्ालने 
पन् तयि ैग न्े्छ ।

्ुहाउँिा कु् िनेलौ्ा 
वा ्ीज तरैिन्छ क्क 
्ुडब्छ भ न्ेि पिीक्र 
ग्ु्णहोि ्।

गधी्त:  
Clap Your Hands

Clap your hands, clap your hands, clap them just like me.
Touch your ears, touch your ears, touch them just like me.

Tap your feet, tap your feet, tap them just like me.
Pat your head, pat your head, pat it just like me.



नोभेम्बर

बच्चा पेन्सिल समाउन सक्ने 
हुनुभन्दा धेरै अगाडिबाट 
लेखाइ सुरु हुन्छ
बच्चाहरूलचाई आखँचा र हचातको समन्वय व्वकचास गर्न र 
व्व्चारहरू लेख्न सककन्छ र अरूले पढर सक्छर ्भरेर 
बुझरको लचागग अ्वसरहरू ्चाहहन्छ ।
• शििहुरू: भोजर गरने समयमचा बच्चालचाई खचारचाकचा सचारचा 

टुक्चाहरू ग्मोटर, घोचर र उठचाउर हिरुहोस ्। कोरने अभयचास 
गर्नकचा नरम्त बच्चालचाई के्यर(रङग) हिरुहोस ्।

• बामे सरेर हहँड्े बच्ाहरू: बच्चालचाई पेमनसल र मेटर 
ममलरे मचाक्न र हिरुहोस ्तचाकक उरीहरू ग्त्र कोर्न र रङग 
लगचाउर अभयचास गर्न सकूर ्। बच्चालचाई बचालु्वचामचा हचातले 
ग्त्र कोर्न सहयोग गरु्नहोस ्। बच्चालचाई कचागज चयचातर 
हिरुहोस ्र तपचाईं ती टुक्चाहरू टचाँसरुहोस ्। पीठो मुछरुहोस ्
(डललचा बरचाउरुहोस)् तचाकक उरीहरू तयसलचाई गुडकचाउर, 
चयचातर ्वचा कचाटर सकूर ्।

• प्रिस्ुल जा्े बच्ाहरू: पररग्त शबिहरू लेख्न सक्छर,् 
जसतो कक आफरो रचाम । कचाड्नबोड्नमचा प्वचाल बरचाउरुहोस ्
र मभत्र र बचाहहर बचाँधरकचा नरम्त उरीहरूलचाई जुत्चाको लेस 
हिरुहोस ्। बच्चालचाई कचागजमचा लगचाउरकचा लचागग मसटकर 
हिरुहोस ्। बच्चालचाई आफरो कलचाको कचाममचा शीर्नक 
हिर ्वचा तपचाईंको लेखचाइकचा लचागग कथचा भनर सहयोग 
गरु्नहोस ्। सँगै ममलेर ककरचारचा सचामचारको सू्ी बरचाउरुहोस ्
र ककरमेल गिचा्न उकत सू्ी प्रयोग गरु्नहोस ्।

स्थानीय संसथाधन: पुस्तकालयमा कथाको लागि छुटटयाइएको समयले लेखाइका अवसरहरू 
प्रदान िछ्छ र केही पुस्तकालयमा लेखाइ केन्द्र हुन्छ । Www.cadl.org वा www.elpl.org मा 
िएर थप वववरण प्राप्त िनु्छहोस ्।

 आइ्तवार सोम्बार मङगल्बार ्बुध्बार ब्बहह्बार शुक्र्बार शनन्बार
“उलटो रबि भन न्े 
िनेल” िनेल्ुहोि ्। 
एउटा रबि भन्ुहोि ्
ि बच्ालाई तयिको उलटो 
रबि भन् लगाउ्ुहोि ्।

W दि्को अक्ि 
हो । िँगै स्मलनेि 
“W” ब्ाउ्ुहोि/्
को्ु्णहोि ्। “W” वा water 
जसत ै/w/ को धवन्बाट 
िुरुहु न्े वसतुहरू िोज्ुहोि ्।

दि्को आकाि 
भ न्ेको अणिाकार 
हो । तपाईं आज 
कनतवटा अणिाकार 
भनेट् िक्ुहुन्छ 
गन्ुहोि ्।

दि्को िङ्खया ्य् 
ग्ु्णहोि ्। तपाईं 
उकत िङ्खया्मा 
आउ न्े कनतवटा ्ीजहरू 
िनेखु्नहुन्छ गन्ुहोि ्। उकत 
िङ्खया ्मुरिर गरिएको कुिा्मा 
भनेट् िक्कन्छ क्क हने्ु्णहोि ्।

बच्ालाई भऱयाङ्मा 
तल्माग् ग््ण 
िहयोग गिदै गिा्ण 
िुडक्कला गन्ुहोि ्।

भूस्मका परिवत््ण  
ग्ु्णहोि ्। बच्ा 
भएको ्ककल 
ग्ु्णहोि ्ि बच्ालाई बुबा/
आ्मा भएि तपाईंको हनेि्ाह 
ग््ण दि्ुहोि ्।

बच्ालाई भोज्को 
ि्मय्मा पलनेट िाख्नने 
्याट स्मलाउ् 
लगाउ्ुहोि ्। तयो ्मजालने 
स्मलनेको हु्ुप्छ्ण भन न्े ्ैछ् ।

िाजा हाल न्े ििैो 
िङगको कागजको 
्झोलाबाट कठपुतली 
(िनेलौ्ा) ब्ाउ्ुहोि ्। 
िँगै, आफूलने ब्ाएको 
कठपुतलीको बािने्मा क्ा 
भन्ुहोि ्।

 िँगै स्मलनेि क्ा 
ब्ाउ्ुहोि ्। 
पालपैालो गिनेि 
क्ा्मा ्याँ कुिा 
्प्ुहोि ्। तयिलाई 
लनेखु्नहोि ्।

बच्ालाई टनेबुल 
तयाि ग््ण िहयोग 
ग्ु्णहोि ्। को 
कता बस न्े भन न्े न्र्णय 
बच्ालाई ग््ण दि्ुहोि ्।

गीत गाउ्ुहोि:् 
“1, 2, 3 गिदै 
ताली बजाउ्ुहोि ्
्मनेिो जसत ैगिनेि ताली 
बजाउ्ुहोि ्।” (तयिपन्छ 
हात घु्माउ्ुहोि,् 
हललाउ्ुहोि,् आदि ।)

एकन्छ् दहँड्ुहोि ्
वा स्ा्ीय प्रकृनत 
कने नरि्मा जा्ुहोि ्ि 
ज्ाविहरू िोज्ुहोि ्।

हा्मी कििी िबजै्ा 
सभन् ि ववरनेर ्छौं 
भन न्े बािने्मा कुिा 
ग्ु्णहोि ्। बच्ालाई आफ्ै 
बािने्मा कने ही ववरनेर कुिा 
भन् लगाउ्ुहोि ्।

का्ड्णबो्ड्णको पाइपलाई 
टनेपलने जो्डनेि ििुबी् 
ब्ाउ्ुहोि ्। “I 
Spy(्मजािुि)” िनेल्ुहोि ्
वा अनवनेररकता्ण बन्ुहोि ्!

बच्ालाई उिको ्म् 
प न्े क्कताब, गीत, 
िा्ी, आदिको िू् ी 
ब्ाउ न्े कुिा्मा तपाईंलाई िहयोग 
ग््ण लगाउ्हुोि ्। उकत िू् ी 
ििुक्क्तिा् िाखु्नहोि ्ताक्क उ्ीहरूलने 
ठूलो भएपन्छ फने रि हने््ण िकू् ्।

आज परिवािको कु् ै
ििसयलाई ग्ठठठी 
लनेखु्नहोि ्।

सि्मी वा पासता 
गदहिो भाँ्डो वा 
क्बल्मा िािनेि 
िनेल्ुहोि ्। तयि ्माग्बाट 
काि कुिाउ्ुहोि,् ्डा्ुडलने 
उघाउ्ुहोि,् ्माप् कपलने 
्ाप्ुहोि ्।

X दि्को अक्ि 
हो । िँगै स्मलनेि 
“X” ब्ाउ्ुहोि/्
को्ु्णहोि ्। “X” वा 
vest जसत ै/x/ को 
धवन्बाट िुरुहु न्े वसतुहरू 
िोज्ुहोि ्।

यो हपता बच्ािँग 
पसुतकालयको 
क्ा ि्मय्मा 
उपिस्त हु्हुोि ्। पुसतक 
न्काल्ुहोि ्वा एकन्छ् तयहाँ 
बिनेि पढ्ुहोि ्। काय्णरि्महरू 
हने््ण: www.cadl.org/events वा 
www.elpl.org

बच्ािँग स्मलनेि 
आफ् ैग्त् 
ब्ाउ्ुहोि ्। स्मलनेि 
ग्त्को बािने्मा कुिा 
ग्ु्णहोि ्।

बच्ालाई िुकने को 
पासता ि गलू (टाँस न्े 
्ीज) दि्ुहोि ्ि 
कागजको टुरिा्मा कोललाज 
(ग्त्हरूको िङग्रह) 
ब्ाउ् दि्ुहोि ्।

यो ्मदह्ाको गीत 
गाउ् अभयाि 
ग्ु्णहोि ्।

यो हपता बच्ािँग 
पुसतकालय्मा 
जा्ुहोि ्। पुसतक 
न्काल्ुहोि ्वा एकन्छ् तयहाँ 
बिनेि पढ्ुहोि ्। काय्णरि्महरू 
हने््ण: www.cadl.org/events 
वा www.elpl.org

पलनेट्मा पाइको ग्त् 
को्ु्णहोि ्। तयिपन्छ 
तयिलाई आधा वा 
्ाि भाग्मा काट्ुहोि ्।

हातवरिपरि हातको 
आकाि्मा ग्नह 
ब्ाउ्ुहोि ्ि 
तयिलाई रिने य्, ्माक्ण ि ि 
िङग लगाएि िजाउ्ुहोि ्।

बच्ािँग स्मलनेि 
धनयवािको िू्ी 
ब्ाउ्ुहोि ्। 
परिवािका हिनेक ििसयलाई 
उ्ीहरू कने प्रनत आभािी ्छ् ्
्ा्म भन् लगाउ्ुहोि ्।

बच्ालाई िही 
तरिकालने हात धु् 
सिकाउ्ुहोि ्। एउटा 
गीत ब्ाउ्ुहोि ्ताक्क 
उ्ीहरू दठक ि्मयि््म 
हात धोइिहू् ्।

आज परिवािको 
बािने्मा कुिा 
ग्ु्णहोि ्। यिलने 
तपाईंलाई कने  अ््ण िा्ख्छ ? 
तपाईंको परिवाि्मा को को ्छ ? 
एउटा ग्त् ब्ाउ्ुहोि ्वा एउटा 
क्ा लनेखु्नहोि ्।

स्मलनेि बच्ाको िुटटाको 
्छाप ब्ाउ्ुहोि ्ि 
तयिलाई काट्ुहोि ्। 
घिवरिपरि भएका ्ीजहरूको 
“क्फट्मा” ्ाप सल्ुहोि ्। 
तपाईंका बच्ा कनत “क्फट” 
अगला ्छ् ्?

दहँडिा ि गा्डी्मा 
्ढिा, बाटो्मा िनेिनेका 
ग्नहहरूको ्ा्म 
भन्ुहोि ्वा बच्ालने कनतवटा 
ग्नह पदह्ा् ग््णिक्छ् ्
गन्ुहोि ्(िोक न्े ग्नह, क्किा्ा 
पिल, िनेसटुिनेनट, आदि।) ।

घिबादहि भएका 
्ीजहरूको वरिपरि 
नघसरि्, उफ्र् ि एक 
िुटटा्मा दहँड् अभयाि 
ग्ु्णहोि ्।

आज परिवािका िब ै
ििसयहरूको ्मा्झ 
क्ा पढ न्े ि्मय 
न्काल्हुोि ्। परिवािका हिनेक 
ििसयहरूलाई आफूलाई िबभैनिा धनेिै 
्म् प न्े क्कताब िोज् लगाउ्ुहोि ्
ि िँग ैस्मलनेि पढ्ुहोि ्।

्ुछटटी दिककलागिो 
बन्िक्छ । आफूलने 
आफूलाई रानत 
ब्ाउ् फोकाहरू 
फुलाउ् अभयाि 
ग्ु्णहोि ्।

्मु्छनेको पीठो्मा िनेलिा 
रानत हु् िक्कन्छ । 
स्मलनेि ्ोिै पीठो 
्मुछ्ुहोि,् तयिपन्छ रानत हु न्े 
तरिकाहरूको बािने्मा कुिा गिदै 
तयिलाई घोच्ुहोि,् चयात्ुहोि,् 
न््ो्ु्णहोि ्ि दहका्णउ्ुहोि ्।

आजको दि् खरानधी 
िङगको हो । तपाईं 
आज कनतवटा खरानधी 
िङगका कुिा भनेट् िक्ुहुन्छ 
हने्ु्णहोि ्। खरानधी िङगको 
बािने्मा कुिा ग्ु्णहोि ्।

गधी्त:  
If You’re Happy and  
You Know It

If you’re happy and you know it clap your hands.
If you’re happy and you know it clap your hands.

If you’re happy and you know it then your face will surely show it,
If you’re happy and you know it clap your hands.

(Also try “nod your head,” “stomp your feet,” and “do all three.”)



डिसेम्बर

बचत, खर्च,  
अरूलाई दिने
सुरुम ैजिमममेवारी र पैसा कसरी व्यवस्ापन गनने भननमे 
कुरा ससकाउँदा, बच्ा ठूलो भएपछि आर्थिकरूपमा 
जिमममेवार व्यसक बनिन ्।
• शििुहरू: ब्त, ख्थि र अरूलाई ददनमे सो्को 

ववकास गनुथिहोस ्र बच्ालाई उपहारको पैसा र 
खुिुरा पसैा राख्मे “ब्तगनने भाँडो” ददनुहोस ्। बच्ा 
बुझनमे भएपछि, पैसा बाँडनमे र ख्थि गनने कुरामा 
कसरी छनरथि्य सलनमे भननमे अवधाररासँग पररर्त 
गराउनुहोस ्।

• बामे सरेर हहँड्े बच्ाहरू: बच्ालाई कसरी 
पालपैालो गनने भनमेर ससकन सह्योग गनुथिहोस ्र 
ट्ाफिक वा स्ोरको लाइनमा पखखँदा आिै शानत 
रहमेर धै्यथिता दमेखाउनुहोस ्। ध्ैयथिता ब्तको एउ्ा 
महत्वपूरथि दहससा हो!

• प्रिस्ुल जा्े बच्ाहरू: बच्ालाई पैसाको 
नाम भनन र पसैा िुटट्याउन ससकाउँदै अ्थिका 
आधारभूत अवधाररासँग पररर्त गराउनुहोस ्। 
उनीहरूलाई “Store(स्ोर)” खमेलन प्ोतसादहत 
गनुथिहोस ्र सँगै फकनममेल गददै गदाथि बच्ालाई 
सू्ीमा भएका सामानहरू खोजनमे वा खिान्ीलाई 
पसैा ददनमे िसता साना कामहरू ददनुहोस ्।

स्थानीय संसथाधन: CACS Head Start ले समुदायमा परिवािका लागि पसैा वयवस्ापनसम्बन्धी कक्ाहरू 
प्रदान िर्छ । MSUFCU ववत्धीय शिक्ाले ववदयालय, संस्ा, कल्ब ि अरू सामुदाययक साझदेािसँि सहभािधी 
भएि िकै्क्कप्रस्ुय्, काय्छक्रम ि िय्ववग्हरु प्रदान िर्छ । www.cacsheadstart.org/Family-Services ि 
www.msufcu.org/events मा भ्रमण िनु्छहोस ्।

 आइ्तवार सोम्बार मङगल्बार ्बुध्बार ब्बहह्बार शुक्र्बार शनन्बार
बच्ािँग फो््मा 
कुिा गिनेजसतो 
ग्ु्णहोि ्। कुिा गिा्ण 
बच्ाको रबिावली ववकाि 
हुन्छ जिलने बच्ालाई 
पढाईका लागग तयाि पा्छ्ण !

Y दि्को अक्ि 
हो । िँगै स्मलनेि 
“Y” ब्ाउ्ुहोि/्
को्ु्णहोि ्। “Y” वा yellow 
जसत ै/y/ को धवन्बाट 
िुरुहु न्े वसतुहरू िोज्ुहोि ्।

कागज्मा 1-5 
ि््मका िङ्खया 
लनेखु्नहोि ्। प्रतयनेक 
िङ्खयाको प्छाड्ड तयनत ्ै 
िङ्खया ज्ाउ न्े ्ीजको ग्त् 
को्ु्णहोि ्। (1-बल, 2-्मोजा, 
3-बलक, आदि)

कागज चयात न्े 
का्म: बच्ाहरूलाई 
कागज चयात् दिएि 
िा्ो ्मांिपनेरी ववकाि ग््ण 
दि्ुहोि ्। उपयुकत भयो 
भ न्े उकत कागज कोललाज्मा 
टाँस्ुहोि ्।

आफूलाई ्म् प न्े 
िङको बािने्मा कुिा 
ग्ु्णहोि ्। आज 
एकन्छ् बादहि दहँड्ुहोि ्
ि िबैनति तयो िङग 
िोज्ुहोि!्

ऐ्ा्मा पालपैालो गिनेि 
अ्ुहाि ब्ाउ्ुहोि ्। 
उतिाह िनेिाउ्ुहोि ्
ि उतिाहज्क ्ीजहरूको 
बािने्मा कुिा ग्ु्णहोि ्।

घिवरिपरिबाट 
िा्मा्हरू 
िङकल् ग्ु्णहोि ्। 
तीिा्मा्हरू आकाि: िा्ो, 
्मधय्म, ठूलो, धनेिै िा्ो, 
ठूलो आदि वा िङगअ्ुिाि 
्ुछटटयाउ्ुहोि ्।

आफ्ो दि्को बािने्मा 
कुिाग्ु्णहोि । तपाईंलने 
आज कने  ग्ु्णभयो ? 
दि् कसतो भयो ? तपाईंलने 
किलाई भनेट्ुभयो ? 
दिउँिोको िा्ा्मा कने  
िा्ुभयो ?

लय स्मलाउ न्े िनेल 
िनेल्ुहोि!् एउटा 
रबि भन्ुहोि ्ि 
बच्ालाई तयि रबििँग 
लय स्मल न्े एउटा 
रबि भन् प्रोतिादहत 
ग्ु्णहोि ्।

 िँगै स्मलनेि ढाँ्ा 
ब्ाउ्ुहोि ्। 
बनेगलाबनेगल ैिङग 
भएका ्ीजहरू अगाड्डप्छाड्ड 
ब्ाउ्ुहोि ्। बच्ालाई 
ढाँ्ा्मा कु् िङग आउँ्छ 
भ न्ेि िोध्ुहोि ्।

“Follow the 
Leader( न्ेतालाई 
पछयाउ न्े िनेल)” 
िनेल्ुहोि ्।

अ््ुमा् ग न्े िनेल 
िनेल्ुहोि ्। एउटा 
वसतलुाई वया्खया 
ग्ु्णहोि ्ि उकत वसतु कने  हो भ न्ेि 
अ््ुमा् ग््ण िक्कन्छ क्क हने्ु्णहोि ्। 
तयिपन्छ बच्ालाई कु् ैएउटा 
वसतलुाई वया्खया ग््ण दि्हुोि ्।

बच्ाहरूलाई िोज् 
दि्ुहोि,् जसतो 
क्क कसतो ्मोजा 
लगाउ न्े भन न्े कुिा्मा । 
िोज न्े कुिालने आत्मन्भ्णिता 
ि आत्मववशवाि न््मा्णर 
ग्छ्ण ।

बाकि, कागज वा 
पलािसटक जसता 
पु् प्रयोग गरिएका 
िा्मग्रीहरूबाट कु् ै
्ीज ब्ाउ्ुहोि ्।

ज्ाविहरू 
जा्डोया्म्मा कने  ग्छ्ण् ्
भ न्ेि कुिा ग्ु्णहोि ्।

Z दि्को अक्ि 
हो । िँगै स्मलनेि 
“Z” ब्ाउ्ुहोि/्
को्ु्णहोि ्। “Z” वा 
जनेरिा जसतै /z/ को 
धवन्बाट िुरुहु न्े 
वसतुहरू िोज्ुहोि ्।

आज आफ्ो 
वाताविर्मा 
भएका ्ीजहरू्मा 
ढाँ्ा िोज्ुहोि ्(कापनेट्मा, 
सिसलङ्मा, भव्हरू पाि गिनेि 
जाँिैगिा्ण, आदि) । स्मलनेि 
तयिको बािने्मा कुिा ग्ु्णहोि ्।

िङगीत वा ताली 
बजाउ्ुहोि ्ि 
“िोक्क्ुहोि”् । यो 
िुन न्े ि िनतुल् काय्म 
ग न्े िाम्ो अभयाि हो! 

बच्ालाई भन् 
लगाउ्हुोि ्ि 
तपाईं एउटा ग्ठठठी 
लनेखु्नहोि ्। उ्ीहरूलाई 
उ्ीहरूका रबि िनेिाउ्हुोि ्ि 
उकत ग्ठठठी ववरनेर वयिकतलाई 
दि् िहयोग ग्ु्णहोि ्।

20 स्म न्ेटि््म 
बच्ािँग िनेलनेि 
ि्माइलो ग्ु्णहोि ्। 
उ्ीहरूलाई न्ेततृव ग््ण 
दि्ुहोि ्।

कुकी पकाउ्ुहोि ्
ि परिवाि वा 
िा्ीहरूलाई 
बाँड्ुहोि ्।

आज स्मसिग् 
ि िंिािभरिको 
जा्डोया्मको बािने्मा 
कुिा ग्ु्णहोि ्। कने  
िबनैति जा्डो ्छ ?

कु् ैक्कताब्मा 
बच्ािँग स्मलनेि भालु 
(वा अनय कुिा) को 
ग्त् िोज्ुहोि ्। कनतवटा 
भनेट् िक्कन्छ गन्ुहोि ्।

10 बाट उलटोनति 
गन् अभयाि 
ग्ु्णहोि ्।

दह्मपात, स्ोबल 
(दहउँको बल), 
तयिपन्छ दहउँ्मान्छने 
भएको ्ककल ग्ु्णहोि ्
ि तयिपन्छ िँगै 
पगल्ुहोि ्।

“I Spy(्म जािुि)” 
िनेल्ुहोि ्। तपाईं 
भन्ुहोि,् “्मलैने कु् ै
गोलो ि पहेँलो ्ीज हनेिेँ ।” 
बच्ालने तयो कुिा कने  हो 
भ न्ेि अ्ु्मा् ग््ण िक्छ 
क्क िकिै् हने्ु्णहोि ्।

िाम्ो का्म गिा्ण 
बच्ाको प्ररंिा 
ग्ु्णहोि;् न्दि्णषट 
हु्ुहोि ्।

जा्डो ्मौि्मको लुगा 
लगाउ् ि िोल् 
अभयाि ग्ु्णहोि ्।

आज िा्ीको बािने्मा 
कुिा ग्ु्णहोि ्। िाम्ो 
िा्ी बन्ु भ न्ेको 
कने  हो ?

यो हपता बच्ािँग 
पुसतकालय्मा 
जा्ुहोि ्। पुसतक 
न्काल्ुहोि ्वा एकन्छ् 
तयहाँ बिनेि पढ्ुहोि ्।

दि्को आकाि 
भ न्ेको समर्तुभु्गज 
हो । तपाईं आज 
कनतवटा समर्तुभु्गज 
भनेट् िक्ुहुन्छ 
गन्ुहोि!्

बादहि न्सक्ुहोि ्ि 
दहउँि कसतो िनेखिन्छ 
कुिा ग्ु्णहोि । तयहाँ 
दहउँ ्छ ?

आज उपहाि 
दि न्ेबािने्मा कुिा 
ग्ु्णहोि ्। आफूलने 
्म् पिाएको ्मान्छनेको 
लागग घि्म ैउपहाि 
ब्ाउ्ुहोि ्।

िँगै ग्त् ब्ाउ्ुहोि,् 
प्रक्रिया्मा धया् 
दि्ुहोि,् ् क्क 
उतपाि््मा । तपाईहरू 
प्रतयनेकलने कने को ग्त् ब्ाउँिै 
हु्ुहुन्छ कुिा ग्ु्णहोि ्।

बच्ािँग स्मलनेि 
दहउँ ्मान्छनेको ग्त् 
ब्ाउ्ुहोि।् दहउँ 
्मान्छनेका िहायक िा्मा्हरूको 
बािने्मा कुिा ग्ु्णहोि ्। तयिलने 
कु् िङगको टोपी लगाएको 
हु्ुप्छ्ण ?

गधी्त:  
Twinkle, Twinkle, Little Star

Twinkle, twinkle, little star
How I wonder what you are.
Up above the world so high,
Like a diamond in the sky,
Twinkle, twinkle, little star

How I wonder what you are.



्बचराहरू कस्ता हुन्छन:् जनमेदेखख 5 वर्गसमम
श्ोत: “िनेलौ्ा: सिकाइका उपकिरहरू ।” NAEYC रिोिि #571

कु् ैपन् िईु बच्ाको ठयाककै एउटै गनत्मा ववकाि हँुिै्् ्ि बढिै्् ्। बच्ाको वदृगध ि ववकािलाई न्यालिै गिा्ण तपाईँ तल दिइएका 
कुिाहरू्मा वव्ाि पुऱयाउ् िक्ुहुन्छ । तपाईिँग आफ्ो बच्ाको वदृगध ि ववकािको बािने्मा कु् ैपन् प्रश् वा ििोकािहरू ्छ् ्भ न्े तपाईं 
आफ्ो बच्ाको ग्क्कतिकिँग कुिा ग््ण वा तल उललनेि गरिएको टोल-फ्री ््बि्मा टनेसलफो् ग््ण िक्ुहुन्छ ।

अ्ु्मान्त उ्मनेि बच्ाहरू कसता हुनछ् ्

जनमेदेखख 3 महहनासमम

्मान्िहरूलाई हनेिनेि ्मुसकुिाउँ्छ्,् ्बुख्झ न्े आवाज न्काल्छ् ्
गनतसरल ्मान्छने वा वसतुनति आिँा ्ुडलाउँ्छ् ्
अ्ुहाि ि उजयाला िङगहरू ्म् पिाउँ्छ् ्
लि्कन्छ्,् हात फने ला पा्छ्ण्,् लात्ती ्लाउँ्छ्,् सरि ्माग् उठाउँ्छ् ्
िुिी हँुिै ्ुस्छ् ्
रुन्छ् ्ति ि्माएपन्छ प्राय रानत हुन्छ् ्
आवाजनति टाउको फका्णउँ्छ् ्

4 देखख 6 महहनासमम

आ्माबाबु ि अनय िाजुदििी ि अरू ्मान्िहरू रु्ाउँ्छ् ्
िो्क परिरा्महरू दि न्े काय्ण िोहोऱयाउँ्छ् ्
धया् दिएि िुन्छ्,् बोलयो भ न्े प्रनतक्रिया दिन्छ् ्
हाँस्छ्,् घयाि्ण घयाि्ण ग्छ्ण्, आवाज ्ककल ग्छ्ण् ्
हात ि िुटटा अनवनेरर ग््ण ्ाल्छ्,् ्मुि्मा िा्मा् हाल्छ् ्
कु् ैकुिाको िहायता्मा िा्खयो भ न्े बस्छ्,् पिलटन्छ्,् ि्छ्ण्,् उफ्रन्छ् ्
बुढीऔँला प्रयोग ्गिी िा्मा्हरू परिन्छ्,् ्झुिन्डएको ्ीजलाई दहका्णउँ्छ् ्
प्राय ्मुसकुिाइ िहन्छ् ्

7 देखख 12 महहनासमम

िाधािर घट्ा ि््झन्छ्,् िाधािर अवधािरा ब्ाउँ्छ् ्
आफैलाई, रिीिका अङगहरू, परिग्त वयिकतको आवाज पदह्ा् ग्छ्ण् ्।
आफ्ै ्ा्म, अरू िाधािर रबिहरू बुझ्छ् ्
पदहलो अ््ण पूर्णरबिहरू बोल्छ् ्
हातलने िा्मा्हरू अनवनेरर ग्छ्ण्,् बजा्छ्ण् ्वा हललाउँ्छ् ्।
लुकने का वसतुहरू फने लापा्छ्ण्,् िा्मा्हरू भाँ्डोसभत् ि बादहि िा्ख्छ् ्
एकलै बस्िक्छ् ्
पनेटको बल्मा नघसरिन्छ्,् आफै ्माग् उठ्छ्,् उसभन्छ्,् दहँड्छ् ्
अपरिग्त वयिकतहरूिँग लजाउँ्छ् ्वा रििाउँ्छ् ्

1 देखख 1½ वर्गसमम

वयसकलने गिनेको काय्ण ्ककल ग्छ्ण् ्
्प रबि ि वव्ािहरू बोल्छ् ्ि बुझ्छ् ्
क्ाहरू ्म् पिाउँ्छ् ्
िा्मा्हरूिँग पिीक्र ग्छ्ण् ्
िस्ि भएि दहँड्छ्,् भऱयाङ ्ढ्छ् ्
आत्मन्भ्णिता प्रकट ग्छ्ण् ्ति दृढतापूव्णक परिग्त वयिकतहरू रु्ाउँ्छ् ्
िा्मा्हरूको सवास्मतव पदह्ा् ग्छ्ण् ्
स्मत्ता ववकाि ग्छ्ण् ्ति एकलै पन् िनेल्छ् ्
वयसकहरू उ्ीहरूलाई कने  गिाउ् ्ाहन्छ् ्भ न्ेि बुझ् िुरु ग्छ्ण् ्ि उ्ीहरू्मा 
अ्झिै््म आफैलने आफैलाई न्यनत्र ग न्े क््मता हँुिै्

1 देखख 2 वर्गसमम

ि्मासयाहरू ि्माधा् ग्छ्ण् ्
अ्झ धनेिै कुिा बोल्छ् ्ि बुझ्छ् ्
कु् ैका्म पूिा गिा्ण घ्मन्ड ग्छ्ण्,् का्म्मा अरूलाई िहयोग ग््ण ्म् पिाउँ्छ् ्
अ्झ िाम्ोिँग रिीि न्यनत्र ग्छ्ण्,् कुद्छ् ्
अरूिँग अ्झ धनेिै िनेल्छ् ्
्ाटक ग््ण ्ाल्छ् ्

2 देखख 3½ वर्गसमम

्याँ सिपहरू सिक् ्म् पिाउँ्छ् ्
एकि्म ्ाँ्डो गनत्मा भारा सिक्छ् ्
िधैँ िक्रिय िहन्छ् ्
ितिाको बोध हु््ाल्छ
हात ि औँला अ्झ िाम्ोिँग न्यनत्र ग््ण िक्छ् ्
्ाँ्ड ैरििाउँ्छ् ्
आत्मन्भ्णि भए जसतो ग्छ्ण् ्ि अ्झै पन् अरू्मा न्भ्णि िहन्छ् ्

3½ देखख 5 वर्गसमम

परिग्त दृशय असभ्य ग्छ्ण् ्
ला्मो ि्मयि््म धया् दि् िक्छ् ्
्मु्खय, ्ञ्ल वयवहाि िनेिाउँ्छ्,् अ्््मलागिो भारा प्रयोग ग््ण िक्छ् ्
एकि्म धनेिै बोल्छ्,् धनेिै प्रश् िोध्छ् ्
ठूलो ्मान्छनेलने प्रयोग ग््ण िा्मा् िोज्छ् ्कलाका परियोज्ा िा्ख्छ् ्
िावधा् भएि रािीरिक सिप ि िाहि पिीक्र ग्छ्ण् ्
्ाटकीयरूप्मा आफ्ा भाव्ाहरू प्रकट ग्छ्ण् ्
िा्ीिँग िनेल् ्म् ग्छ्ण्,् हा््ण रु्ाउँिै्् ्
कदहलनेकाहीँ आफूिँग भएको ्ीज बाँड्छ् ्ि पालो दिन्छ् ्

जन्मिनेखि 3 वर्णि््मका बच्ाहरू्मा िनेखि न्े ववकािि्बनधी ि्भाववत दढलाइ वा 
अरकतता्मा न्ःरुलक िहयोग ि जा्कािीका लागग, टोल-फ्री 1-800-EarlyOn 
(1-800-327-5966) ्मा टनेसलफो् ग्ु्णहोि ्वा www.1800EarlyOn.org ्मा 
हने्ु्णहोि ्।

Build Up लने सिकाइ्मा अपठयािो ्महिुि गिनेका ि ववरनेर रकै्क्क ि्म्््ण  ि/
वा िनेवा आवशयक प न्े 3 िनेखि 5 वर्णि््मका बच्ा ि आ्माबाबुलाई िहयोग 
ग्छ्ण । टोल-फ्री 1-800-EarlyOn (1-800-320-8384) ्मा टनेसलफो् ग्ु्णहोि ्वा 
www.1800EarlyOn.org ्मा हने्ु्णहोि ्।



सक्क्रय समयको ससकाइ
घरमा
तपाईंले बच्चाको लागि घरका दैनिक काम र क्रियाकलापहरूलाई 
सिकाइका रमाइला खेलहरूमा परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ ।

लुगा धुने
लुगा धुने क्रियाकलापले गणित र समन्वयका सिपहरू निर्माण 
गर्छ । उपयोगी हुने कुराले बच्चाहरूलाई राम्रो भावना दिन्छ, 
जसले उनीहरूलाई उपयोगी भइरहन प्रोत्साहित गर्छ । तपाईंको 
बच्चाले:
• हलुका रङगका लुगा र गाढा रङगका लुगा थुपान्न सकछन ्।
• मोजाको जोडी खोजन सकछन ्।
• पटटयाउनका ननि्त सबै सर्नहरू एक ठाउँमा भेला गन्न 

सकछन ्।

भोजनको समयमा
भोजनको समयको छलफलले बच्चाको विकास र सिकाइ 
बढाउन सहयोग गर्ने गर्छ । भोजनको अन्तरक्रियाले मायाको 
भाषालाई बढावा दिँदै बच्चालाई भाषा प्रयोग गरेर विश्लेषण 
गर्न, क्रम मिलाउन र अनुमान गर्न सहयोग गर्न सक्छ ।
• बचचालाई आफनो ददन कसरी बबतयो भनेर एउरा कथा 

भनन लगाउनुहोस ्वा आफनो ददन कसरी बबतयो भनेर कथा 
भननुहोस ्।

• बचचालाई खाना पकाउने काममा सहयोग गन्न ददनुहोस—्
जसत ैसलादको लागग साग चयातने, चाउमीनको सस घोलने 
वा रेबुल तयार गन्न सहयोग गनने

ओछया््मा जा न्े ि्मय्मा
िि्को अ््त्य्मा ब्््ालाई आिा्म गि्् िहयोग गि््ुहोि् 
ि ओ्छ्या्को ि्मयलाई क्म त्ावपूि्र ि अधिक रा््त 
ब्ाउ्ुहोि् ।
• िधैँ एउटै ि्मय्मा िुत न्े तासलका ब्ाउ्ुहोि ्ताक्क बच्ा तयही 

ि्मय्मा िुतू् ्।
• उिाहिरको लागग: ्ुहाउ न्े, िाँत ्माझ न्े, एउटा क्ा पढ न्े, 

्ु्ब् ग न्े ि िुत्जा न्े ।
• वप्रसकुल जा न्े तपाईंको बच्ालने कनत बनेला ओछया््मा जा न्े 

भ न्ेि योज्ा ब्ाउ् िहयोग ग््ण ि क्ा िुन्, क्ा ब्ाउ् 
वा दि्भरिको कुिा ग््ण ववरनेर ि्मय प्रयोग ग््ण िक्छ् ्।

यात्ा:
ब्््ाको प्िाकृतिक जिज्ञािा बढाउ् यात्िाको ि्मय प्ियोग 
गि््ुहोि् ि ब्््ािँग अ््तिक्ििया गि््ने ि जो्डि्ने तििकाहिू 
िोज््ुहोि् ।

काि/बि्मा
• बच्ाको दि्को बािने्मा कुिा ग्ु्णहोि ्। ववरनेर प्रश्हरू 

िोध्ुहोि: “नतस्मलने वप्रसकुल्मा ग्त् ब्ायौं?” वा “नतस्मलने 
्ीज सयान्डवव् िायौं?”

• तपाईं भववषय्मा कहाँ जाँिै हु्ुहुन्छ बच्ालाई भन्ुहोि ्। 
यो कुिालने बच्ाको िो्ाइ ि योज्का सिपहरू ववकाि 
ग््ण ्मदित ग्छ्ण । (“हा्मी बजाि हँुिै घि गइिहनेका ्छौं”) ।

दहँडिािनेरि
• दहँडिािनेरि बच्ािँग बोल न्े कुिा एउटा िाम्ो किित ्मात् 

्भएि यिलने बच्ालाई प्रकृनतलाई अ्ुभव ग््ण ि बादहिी 
कुिा सिक् दिन्छ ।

• दहँडिािनेरि बच्ािँग िाइ्म व पिने्डको गीत ब्ाउ्ुहोि ्। 
्ाँ्डो दहँड् ि गाउ् वा बोल् प्रयाि ग्ु्णहोि,् तयिपन्छ 
ववसतािै ।

• कु्ा ि न्जीबाटाहरू्मा िोक्कएि ि काि आउँिै्छ क्क भ न्ेि 
िवुैनति कििी हने न्े िनेिाएि बच्ालाई िुिक्क्त हु् सिक् 
िहयोग ग्ु्णहोि ्।

• बच्ालाई प्रश् िोध्ुहोि ्। नत्मी कने को आवाज 
िुन्िक्छौं? नत्मी कने  कने  िनेख्निक्छौ ? आजको ्मौि्म 
कसतो ्छ ?

साव्गजननक ्ाउँहरू

क्किा्ा पिल्मा
कििा्ा पिलको यात्िा त्ाव्मुक्त ि रैक्रिक ब्ाउ् िहयोग 
गि््ुहोि् ।
• बच्ालाई कु् िादयान् सल न्े भ न्ेि िोज् दि्ुहोि ्। आज 

सयाउ, िुनतला वा अङगुि क्कन न्े ?
• बच्ालाई क्किा्ा िा्मा्को िू्ीबाट िा्मा्हरू िोज् 

लगाउ्ुहोि ्।
• घि पुगनेपन्छ बच्ालाई बकि ि कया््मा हासलएका ि्मा्हरू 

ख्झक् िहयोग ग््ण लगाउ्ुहोि ्।

पाक्ण /्मैिा््मा
गतिविधिलाई ििकाइ्मा पििरत गि््ने तििका पत्ता लगाउ्ुहोि् ।
• नत्मी तयो ठूलो रूि भएको ठाउँ्मा कनतको ्ाँ्डो पुग् 

िक्छौं?
• कु् ग्पलनेटी ठूलो ्छ, िातो क्क ्ाँिी िङगको ?
• बच्ालाई वपङ वा अरू बच्ाको िङ्खया गन् लगाउ्ुहोि ्।

पुसतकालय्मा
पुि्तकालयहिू ििकाइका अवििहिूलने भििएका हु्््छ्् ि भारा ि 
पुि्तक अ््वनेरर गि््ने िा्म्िा ठाउँहिू हु्् ।
• पुसतकालय्मा गएि आफ्ै लाइरिनेिी का्ड्ण ब्ाउ्ुहोि ्।
• बच्ालाई पुसतकालय्मा आफै क्कताबहरू ्य् ग््ण 

दि्ुहोि ्।
• बच्ालाई क्कताबको उग्त हनेिवव्ाि, क्कताब कििी ्माग न्े ि 

क्फता्ण ग न्े कुिाको बािने्मा सिकाउ्ुहोि ्।
• आफ्ो स्ा्ीय पुसतकालय्मा क्ाको ि्मय ि अरू 

काय्णरि्म्मा उपिस्त हु्ुहोि ्।

र्िोत Mind in the Making को Born Learning, Families and Work Institute(पििवाि त्ा काि्यिंि््ा्) को 
पिियोज्ा ।  
अभिभावकहिूको प्िाि्म्भिक ििकाइका िु्झावहिूका लागि www.bornlearning.org ्मा हनेि््ुहोि् ।

्मि्तिर्क विज्ञा््मा आधािित प्िाि्म्भिक ििकाइका िु्झावहिू: Www.joinvroom.org  
पििवािहिूको लागि NAEYC: families.naeyc.org  
इंग्म ्माध्या्मिक विि्यालय जिल्लाको पाििवाििक ििकाइको ि्म्पि्क: www.inghamisd.org/flc


