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यो परात्ो कसरी प्योग गनने
घरबाट भसकाइ प्भरिया सुरु हुन्छ! पररवारहरूलरे आफू समर्थिि 
िएको महसुस गरुर्् र उर्रीहरूलाई प्ारम्िक बालयावसथिािरर 
बालबाशलकाहरूलाई कसररी प्ोतसाहर् गर्ने िन्रे कुरा थिाहा हुरु् 
महतवपणू्ग ्छ । यो पात्ो िपाईंलरे बच्ालाई दकन्डरगरार्टन र प्थम 
गे््ड  को सफलिाको ियाररीमा कसररी सहयोग गर््ग सकरु्हुन्छ िन्रे 
कुराको बाररेमा िपाईंलाई करे हरी सचूर्ा िथिा मागदश्गर् प्दार् गर्ने 
उदरेशयलरे भवकास गररएको हो ।

यो पात्ोमा भमशशगर्को K-12 का अङ्ग्रेजरी िाषा कला र गशणिका 
मार्कहरू, प्ारम्िक साक्रिाका आधारििू शशक्ण अभयासहरूका स्बनधमा 
बालबाशलकाको सफलिामा कसररी सहयोग गर्ने र भमशशगर्लाई 10 मा शशष्ग 10 बर्ाउर् कसररी सहयोग गर्ने स्बनधमा भवभिन् 
खालका जार्काररीहरू ्छर्् । PA 306, ग्रेड िरीर्अरु्सारको पठर्स्बनधरीकारु्र्लाई समथि्गर् गर्ने संसाधर् पभर् हो ।

• दैभर्क भरियाकलापहरू िपाईंको बच्ाको उमरेर, चाहर्ा वा सरीपको सिर अरु्सार अँगालर् सभकन्छ ।
• यो पात्ो कुरै् पभर् वष्ग प्योग गर््ग भमलर्रे गरर रचर्ा गररएको ्छ । खालरी बकसलाई खालरी ्छोडर्, परूा िएका भरियाकलापहरू भचनह 

लगाउर्, वा भमभि लरेखर् प्योग गर््ग सभकन्छ ।
• प्त्रेक मभहर्ालरे िपाईंलाई भ्रमण गर््ग मर् लागरेको संसाधर्लाई 

इभगिि ग्छ्ग  ।

भकनडरगाट्गर् दरेमख ग्रेड िरीर्स्म भवकभसि िएको साक्रिाको ज्ार् 
र सरीपलरे िभवषयको साक्रिाको भवकासको बाररेमा िभवषयवाणरी 
ग्छ्ग  । हप्ाको हररेक भदर् फरक क्रेत्मा करे मनरिि हुन्छ । अरु्सनधार्लरे 
हामरीलरे साक्रिाका आधारििू क्रेत्हरूमा धयार् भदँदा जवार् 
बच्ाहरू सशक्त पाठक र लरेखकको रूपमा भवकभसि हुन्छर्् िन्रे 
कुरा दरेखाउ्ँछ । 

आइतबरार: बोध
बोध िर्रेको पढरेको कुराको बझुाइ र अथि्ग भर्कालर्रे क्मिा हो । यसलरे 
भर््र् कुराहरूलाई समरेट्छ:

• महत्वपणू्ग जार्काररीमा धयार् भदर्रे
• भर्भचिि अथि्ग र शबद र पाठहरू वयाखया गर्ने
• मुखय भवचार पभहचार् गर्ने
• प्शर्हरूको जबाफ भदर्रे
• पठर्बाट प्ाप् गररेको जार्काररी प्योग गर्ने

सोमबरार: सवभर्भमक बोध
सवभर्भमक बोध िर्रेको धवभर् सुन्रे, ्ुछटट्ाउर्रे र भर्यन्त्रण गर््ग सकर्रे 
क्मिा हो । यसलरे भर््र् कुराहरूलाई समरेट्छ:
• एकल धवभर् र शबदमा िएको धवभर् पभहचार् गर्ने
• धवभर्हरू जोडरेर शबद बर्ाउर्रे
• शबदहरूमा धवभर्हरू थिपर्रे
• शबदहरू ्ुछटट्ाउर्रे र भयर्रीहरूलाई फरक-फरक धवभर्मा भविाजर् गर्ने
• सझुराव: तपराईंले /b/ देखनुभयो भने, यसलराई यो अक्षरले बनराउने धवदनको 

रूपमरा वराचन गररन्छ ।

मङ्गलबरार: र्ादभवद्ा
र्ादभवद्ा िर्रेको अक्रहरू र अक्रहरूलरे प्भिभर्भधतव गर्ने धवभर्हरू 
बरीचको स्बनध बझुर् सकर्रे क्मिा हो । यसलरे भर््र् कुराहरूलाई 
समरेट्छ:

• शलमखि िाषाका अक्रहरू र शबदहरू बरीचको स्बनध । उदाहरणको लाभग, अक्र 
“n” लरे nice, र new मा /n/ को धवभर्लाई प्भिभर्भधतव ग्छ्ग

• उच्ारण-एकाइको ढाँचा
• शबदका िागहरू (उपसग्गहरू, प्त्यहरू, र मलू शबदहरू)

बधुबरार: पोखििा
पोखििा िर्रेको बझुाइमा सहयोग पुग्रे गररी उभचि गभि, सटरीकिा, 
अभिवयभक्त र वाकयांशहरू भमलाएर वाचर् गर्ने क्मिा हो । यसलरे भर््र् 
कुराहरूलाई समरेट्छ:

• सवचाशलि रूपमा शबद पभहचार् गर्ने
• ठरीकसँग शबद पभहचार् गर्ने
• अभिवयभक्त प्योग गर्ने

दबदहबरार: शबदावलरी
प्िावकाररी रूपमा संवाद गर््ग हामरीलरे जान्रे पर्ने शबदहरू । यसलरे भर््र् 
कुराहरूलाई समरेट्छ:

• मौमखक शबदावलरी - हामरीलरे बोलर् वा सुर्रेको कुरा पभहचार् गर््ग प्योग गर्ने 
शबदहरू

• पठर्का शबदावलरी - हामरीलरे मुरिणमा पभहचार् गर्ने वा प्योग गर्ने शबदहरू 

शुक्रबरार: सङ्खयास्बनधरी प्ारम्िक ज्ार्
सङ्खयास्बनधरी प्ारम्िक ज्ार्लरे साक्रिालाई पणू्गिा भदन्छ र 
यसलाई कभहलरेकाहरी ँ“गशणिरीय साक्रिा पभर्” िभर्न्छ । यसलरे भर््र् 
कुराहरूलाई समरेट्छ:

• सङ्खया र अनय गशणिरीय अवधारणाहरू प्योग गररेर िक्ग  भदर्रे क्मिा
• भवभिन् प्सगि र समसयाहरू हल गर््ग गशणिरीय अवधारणाहरू प्योग गर्ने
• िक्ग सगिि रूपमा सोचर्रे र िक्ग  भदर्रे

शदनबरार: लरेखर्
लरेखर्लरे बालबाशलकाहरूलाई आफैलाई अभिवयक्त गर्ने अवसर प्दार् 
ग्छ्ग  । यसलरे भर््र् कुराहरूलाई समरेट्छ:

• आफर्ा साक्रिाका सरीपहरू रचर्ामा बदलर्रे
• आफूसँग िएको अक्र/धवभर्को स्बनधको ज्ार् प्योग गर्ने
• आफर्ा अरु्िव र िावर्ाहरू संवाद र आदार्-प्दार् गर्ने



सेपरेमबर

आफ्नो म्प न्े कुरामा 
रमाउ्े
हामीले बच्ाको ध्ान के ले खिच्छ भनेर एक पटक 
नजिकबाट नन्ाजल्ौं र उनीहरूका रुनिहरूमा सामेल 
हुने तररकाहरू िोज्यौ भने, हामी उनीहरूको साक्षरताका 
सीपहरू ननमामाण हुने तररकाहरूले उनीहरूसँग अनतरनरि्ा 
गनमा सक्छौं । पठनको उतसाह िगाउन बच्ालाई मनपनने 
केही पुसतक, गीत र कथाहरू प्र्ोग गनुमाहोस् । 
रोिाइ नसकाइको एउटा उतपे्ररणा हो!

महिनाको राइम/गीत: 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!

हरियाकलापिरू
तपाईं “sky” सँग ्छन्द नमलेका कुन-कुन शब्दहरू सोचन सकनुहुन्छ ? 
तपाईं “st-” बाट सुरु भएका कुन-कुन शब्दहरू सोचन सकनुहुन्छ ?
हावामा हीराको आकार बनाउनुहोस्!
फरक आकार मानेर कनवता पुनलनेिन गनुमाहोस् ।

बच्ासँग PBS Parents अनवरेषण गररेर आफूलाई मर्पर्ने कुरामा रमाउर् िफ्ग  करे मनरिि शैशक्क 
प्दश्गर्हरू हरेरु््गहोस्: http://www.pbs.org/parents/.

आइततबरार 
(बोध)

सोमबरार 
(सवदनदमक बोध)

मङ्गलबरार 
(नराददवद्रा)

बधुबरार 
(पोखततरा)

दबदहबरार 
(शबदरावली/शबद अधययन)

शुक्रबरार 
(सङखयरासमबनधी  
प्रारममभक ज्रान)

शदनबरार 
(लेखन)

हप्
रा 1

पृष्ठिभूमको ज्ार्लरे 
बालबाशलकालाई माभर्स, 
ठाउँ र चरीजहरूसँग स्बनध 
सथिाभपि गर््ग भदन्छ । पढरु् 
अगाभड, िपाईंलाई कथिाको 
बाररेमा करे  थिाहा हुर् सक्छ 
सोचरु्होस् ।

आफर्ो बच्ालाई एउटा 
शबद िन् लगाउरु्होस् र 
बच्ालाई उक्त शबदमा 
िएका धवभर्हरूको बाररेमा 
बिाउरु्होस् । उदाहरणको लाभग 
hot: /h/ /o/ /t/

A भदर्को अक्र हो । 
सँगै “A” बर्ाउरु्होस्/
कोरु््गहोस् । Apple मा 
जसिै /a/ को धवभर्बाट सुरु 
हुर्रे शबदहरू लरेखरु्होस् ।

बच्ालाई यरी शबदहरू 3 
पटक िन् लगाउरु्होस्: I, 
am, the, little, a, to, 
have, is, my, like.

बच्ालाई र्याँ शबद 
भचर्ाउरु्होस्:
िावर्ाहरू
अरु्िवहरू
बशलया पक्हरू

आजको भदर्का 
सङ्खयाहरू 1 र 19 हुर्् । 
बच्ालाई यरी सङ्खयाहरू 
लरेखर् र कोर््ग अभयास गर्ने कुरामा 
सहयोग गरु््गहोस् । िपाईं आज 
कभि ठाउँमा यरी सङ्खयहरू िरेटर् 
सकरु्हुन्छ हरेरु््गहोस्!

बच्ालाई उर्रीहरूको 
मर्पर्ने लरेखकलाई भचठ्री 
लरेखर् र साथिमा उर्रीहरूको 
मर्पर्ने पुसिकको भचत् राखर् 
सहयोग गरु््गहोस् ।

हप्
रा 2

पढरु् अगाभड बच्ालाई 
उक्त भवषयको बाररेमा 
करे  थिाहा ्छ कुराकार्री 
गरु््गहोस् ।

आफर्ो बच्ासँग, धवभर्को 
सफाररीमा जारु्होस् । 
बच्ालाई एउटा अक्रको 
धवभर् चयर् गर््ग लगाउरु्होस् र 
भहँडाइमा भर्सकरु्होस् र उक्त धवभर्मा 
सुरु र अनत् हुर्रे सामाग्रीहरू खोजरु् 
होस् । उदाहरणको लाभग, /t/ 
table, ant.

ABC गरीि गाउरु्होस् । 
आफर्ो बच्ालाई औलँालरे 
हावामा अक्रहरू बर्ाउर् 
सहयोग गरु््गहोस् र त्सपभ्छ 
खटु्ालरे पभर् प्यास गर््ग 
लगाउरु्होस् ।

आफर्ो बच्ालाई 
उर्रीहरूलरे काड्गमा भसकर् 
खोशजरहरेको अक्रहरू 
लरेखर् सहयोग गरु््गहोस्; 
त्सपभ्छ यरी शबदहरू प्योग 
गररेर जरे पायो त्हरी वाकय 
बर्ाउरु्होस् ।

पररवारका िमसवरहरू 
प्योग गररेर िावर्ाहरू िफ्ग  
सङ्रे ि गरु््गहोस् ।
आफर्ो बच्ासँग भमलरेर यो 
अवसरलाई पररवारका सदसयहरूलरे 
महसुस गरररहरेका िावर्ाहरूको 
बाररेमा कुराकार्री गर््ग प्योग गरु््गहोस् ।

आफर्ो बच्ासँग भमलरेर 
आफर्ो घरमा िएको 
िरीर्वटा वसिुको ल्बाइ 
र्ापरु्होस् । यरी वसिुहरूलाई 
सबिैनदा ्छोटोबाट सबिैनदा 
लामोको रिममा राखरु्होस् ।

बच्ालाई उर्रीहरूलाई 
मर्पररेको पुसिक पढर् र 
र्याँ अनत् लरेखर् सहयोग 
गरु््गहोस् । 

हप्
रा 3

लरेखकको उदरेशय: 
लरेखकहरू कुरै् कारणलरे 
लरेख्छर््, जसिै जार्काररी 
भदर्, मर्ोरञ्जर् भदर् र भवश्वसि पार््ग । 
बच्ालाई आज पढरेको कथिामा 
लरेखकको उदरेशय भर्धा्गरण गर््ग 
सहयोग गरु््गहोस् ।

आफर्ो बच्ासँग भमलरेर 
3-4 वटा धवभर् िएका 
शबदहरू ्छर्ौट गरु््गहोस् । 
भदर् िर कुरै् पभर् समय यो शबद 
उच्ारण हँुदा, बच्ालाई शबदमा 
िएका धवभर्हरू उच्ारण गर््ग 
लगाउरु्होस् ।

B भदर्को अक्र हो । 
सँगै “B” बर्ाउरु्होस्/
कोरु््गहोस् । Ball मा जसिै 
/b/ को धवभर्बाट सुरु हुर्रे 
शबदहरू लरेखरु्होस् ।

बच्ालाई /o/ को धवभर् 
िएको ्छोटो शबद िन् 
लगाउरु्होस् । 3 भमर्रेटमा 
आफर्ो बच्ालरे /o/ को धवभर् 
िएका कभि वटा ्छोटा शबद िन् 
सक्छर्् भवचार गरु््गहोस् । अरू 
सवरवण्गको साथिमा पभर् यसै गरु््गहोस् । 
उदाहरणको लाभग on, octopus ।

बच्ासँग भमलरेर फरक-
फरक िावर्ाहरू 
िएको अरु्हारको पोसटर 
बर्ाउरु्होस् । आफर्ो बच्ालाई 
पोसटरमा िएका िावर्ाहरूबाट एउटा 
िावर्ा पभहचार् गर््ग लगाउरु्होस् र 
उर्लाई उर्लरे यसिो कभहलरे र भकर् 
महसुस गररे िर्रेर सोधरु्होस् । 

भदर्को आकार समल्ब 
चिुिु्गज हो । बच्ालाई 
समल्ब चिुिु्गज बर्ाउर् 
सहयोग गरु््गहोस् । िपाईं आज 
कभि ठाउँमा समल्ब चिुिु्गज 
िरेटर् सकरु्हुन्छ हरेरु््गहोस्!

बच्ालाई उर्रीहरूको 
मर्पर्ने पुसिक पढर् 
सहयोग गरु््गहोस्; त्सपभ्छ 
बच्ाको र्ामको पभहलो 
अक्रबाट सुरु हुर्रे 
सब ैशबदहरूको सभूच 
बर्ाउरु्होस्

हप्
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आफर्ो बच्ालाई 
हासयासपद कथिा पढर् 
सहयोग गरु््गहोस् । 
बच्ालाई लरेखकलरे उक्त कथिा मर्ोरञ्जर् 
भदर्, जार्काररी भदर्, आश्वसि पार््ग वा 
वयाखया गर््ग लरेखरेका हुर्् भर्ण्गय गर््ग 
सहयोग गरु््गहोस् ।

Head/Shoulders/
Knees/Toes खरेलरु्होस् । 
एउटा शबद िनु्होस् र 
बच्ालाई पभहलो धवभर्मा 
आफर्ो शशर, दोस्ोमा काँध, 
िरेस्ोमा घँुडा र चौथिोमा खटु्ाका 
औलँाहरू ्ुछर् लगाउरु्होस् ।

बच्ाको र्ामको पभहलो 
अक्रबाट रै् सुरु हुर्रे 
शबदहरू िफ्ग  सङ्रे ि 
गरु््गहोस् (John, jump) । 
आफर्ो बच्ासँग सुरुका 
धवभर्हरू कसररी समार् ्छर्् िन्रे 
बाररेमा कुराकार्री गरु््गहोस् ।

आफर्ो बच्ालाई उर्री 
पभहलो र्जरमा कभि 
शबदहरू पढर् सक्छर्् 
िर्रेर याद गर््ग सहयोग 
गरु््गहोस् ।

आफर्ो बच्ालाई 
मभहर्ाको गरीि (Twinkle, 
Twinkle, Little Star) 
बाट एउटा शबद चयर् गर््ग 
सहयोग गरु््गहोस् । बच्ालाई 
त्सको अथि्ग िन् लगाउरु्होस् ।

आफर्ो बच्ालाई उसको 
मर्पर्ने सङ्खया चयर् गर््ग 
लगाउरु्होस् र उक्त सङ्खया 
भदर्िरर खोजरु्होस् । उर्रीहरूलाई 
उक्त सङ्खया वा चरीजको भचत् कोर््ग 
सहयोग गरु््गहोस् वा कुरै् गरीि त्भि 
रै् पटक गाउर् लगाउरु्होस् ।

आफर्ो बच्ालाई दरेखरेका 
शबदहरूको जर््गल बर्ाउर् 
सहयोग गरु््गहोस्: आफर्ो 
बच्ालरे पभहलो र्जरमा पढर् 
सकर्रे शबदको सचूरी बर्ाउरु्होस् र 
उर्रीहरूलरे प्त्रेक पटक पढरे पभ्छ 
उक्त शबदलाई त्समा थिपरु्होस् ।

हप्
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आफर्ो बच्ालाई 
जार्काररीमलूक कथिा 
पढर् सहयोग गरु््गहोस् । 
बच्ालाई लरेखकलरे उक्त कथिा 
मर्ोरञ्जर् भदर्, जार्काररी भदर्, 
आश्वसि पार््ग वा वयाखया गर््ग 
लरेखरेका हुर्् भर्ण्गय गर््ग सहयोग 
गरु््गहोस् ।

3-4 वटा धवभर् िएको 
एउटा शबद िनु्होस् । 
बच्ालाई उर्रीहरूलरे 
शबदमा िएको प्त्रेक धवभर् 
उच्ारण गददै गदा्ग जम्पङ 
जयाकस(उभरिर्रे कसरि) गर््ग 
लगाउरु्होस्

C भदर्को अक्र हो । 
सँगै “C” बर्ाउरु्होस्/
कोरु््गहोस् । Cat मा जसिै 
/c/ को धवभर्बाट सुरु हुर्रे 
शबदहरू लरेखरु्होस् ।

आफर्ो बच्ालाई 
उर्रीहरूको मर्पर्ने पुसिक 
पढर् सहयोग गरु््गहोस् । 
वाचर्का खणडहरूमा उपयुक्त 
िाव प्योग गरु््गहोस् । बच्ालाई 
आफर्ो िाव र्क्कल गर््ग 
प्ोतसाभहि गरु््गहोस् ।

बच्ालाई बाभहर र यिाउभि 
शलएर जाँदा, उर्रीहरूलाई 
आफूलरे दरेखरेको, सँुघरेको 
वा महसुस गररेको कुराको 
आधारमा र्याँ शबद भचर्ाउरु् 
होस् ।

बच्ालाई खररीलरे 
होपसकोचको भचत् बर्ाउर् 
सहयोग गरु््गहोस् । अगाभड 
र प्छाभडबाट भगनिरी गरु््गहोस् 
(1s, 2s, 5s, 10s, आभद लरे) ।

आफर्ो बच्ालाई 
वण्गमाला पुसिक बर्ाउर् 
सहयोग गरु््गहोस् । 
पररवारका सदसयहरूका 
िमसवरहरू र भचत्हरू 
थिपरु्होस् । प्त्रेक िमसवरमा 
र्ाम लरेखरु्होस् ।

सथरानीय संसराधन: Ingham County Parks - लयार्भसङको मुटुबाट थिोरै भमर्रेटको दरूरीमा अवमसथिि यो पाक्ग मा खरेलकुद र मर्ोरञ्जर्मा समर्पि उतकृष्ट 1,200 एकड िनदा धरेरै खालरी ठाउँ ्छ । लयार्भसङ 
िाल हरेददै वर्िोजको शानि सरलिामा रमाउरु्होस् वा वर्फूल हरेददै, प्ाकृभिक बाटामा भहँडदै, वा ग्रेनड खोलाको सुनदर भकर्ारामा डुगिामा सैर गददै भदउँसोको समय भबिाउरु्होस् । http://pk.ingham.org/ भ्रमण 
गरु््गहोस् ।



अकरोबर

आफ्नो शरीरलाई 
ऊराजा दि्ुहनोस्
प्रमाणहरूले पोषणसम्बन्धी राम्ा ्बानधीहरू शैक्षिक 
विकाससँग जोविएका हुन्छन् भनेर देखाउ्ँछ । सिस्थ 
खानाले मससतिषकलाई वनखा्छ्छ र मससतिषकमा जानकारधी राखधी 
रहन सहयोग ग्छ्छ । ्बच्ामा सिास्थय खानवपनका वयिहार 
वसकने कुरा सिास्थय भविषयको लावग महत्िपणू्छ हुन्छ ।
ल खाऊँ!

महिनाको राइम/गीत: Little Miss Muffet
Little Miss Muffet
Sat on a tuffet
Eating her curds and whey.
Along came a spider
And sat down beside her
And frightened Miss Muffet away!

हरियाकलापिरू
“c” ले curds र came मा कसतिो धिवन ्बनाउँ्छ ?
समान धिवन र अषिर “c” ्बाट सुरु हुने अरू शबदहरू के के हुन् ?
तिपाईं Muffet सँग ्छनद वमलने शबदहरू भेटन सकनुहुन्छ ?
तिपाईंलाई व्बहानको खाजामा के खाना मन प्छ्छ  ?  ्छनद वमलेको 
नयाँ हरफ लेखनुहोस्!

बच्ासँग PBS Parents अनवरेषण गररेर आफर्ो शररीरलाई ऊजा्ग भदर्रे िफ्ग  करे मनरिि शैशक्क 
प्दश्गर्हरू हरेरु््गहोस्: Fizzy’s Lunch Lab, http://www.pbs.org/parents/lunchlab/.

आइततबरार 
(बोध)

सोमबरार 
(सवदनदमक बोध)

मङ्गलबरार 
(नराददवद्रा)

बधुबरार 
(पोखततरा)

दबदहबरार 
(शबदरावली/शबद अधययन)

शुक्रबरार 
(सङखयरासमबनधी  
प्रारममभक ज्रान)

शदनबरार 
(लेखन)

हप्
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कारण िर्रेको कुरै् कुरा 
हुरु्को आधार हो । प्िाव 
िर्रेको कारणलरे गदा्ग हुर्रे 
कुरै् कुरा हो । बच्ासँग पढदा, 
“करे  ियो“ र “यो भकर् ियो?“ 
िर्रेर सोधरु्होस् ।

आफर्ो बच्ासँग, ्छनद 
भमलर्रे र र्भमलर्रे दवुै 
शबदहरू िनु्होस् (pan/
man/tan/pat) । आफर्ो 
बच्ालाई एउटा ्छनद र्भमलरेको 
शबद िन् लगाउरु्होस् ।

D भदर्को अक्र हो । 
सँगै “D” बर्ाउरु्होस्/
कोरु््गहोस् । Dog मा जसिै 
/d/ को धवभर्बाट सुरु हुर्रे 
शबदहरू लरेखरु्होस् ।

आफर्ो बच्ालाई धरेरै 
गाह्ो र्हुर्रे कथिा चयर् 
गरु््गहोस् । सुरुमा एकै् 
कथिा पढरु्होस् र त्सपभ्छ 
सँगै भमलरेर पढरु्होस् ।

बच्ालाई र्याँ शबद 
भचर्ाउरु्होस्:
सवसथि
भचर्री
शाररीररक भरियाकलाप

भदर्का सङ्खयाहरू 2 
र 18 हुर्् । बच्ालाई 
यरी सङ्खयाहरू लरेखर् र 
कोर््ग अभयास गर्ने कुरामा सहयोग 
गरु््गहोस् । िपाईं आज कभि ठाउँमा 
यरी सङ्खयहरू िरेटर् सकरु्हुन्छ 
हरेरु््गहोस्!

बच्ालाई खाजा बर्ाउर्रे 
भर्दनेशर्हरू लरेखर् सहयोग 
गरु््गहोस् । पभहला करे  
आउँ्छ सोधरु्होस् ? त्सपभ्छ 
करे  हुन्छ ?

हप्
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आफर्ो बच्ासँग कारण 
र प्िाव पभहचार् गर्ने 
सङ्रे ि शबदहरू खोजरु्होस्: 
भकर्िर्रे, त्सैलरे, यसैलरे

बच्ालाई राइम भसज्गर्ा 
गर््ग सहयोग गरु््गहोस् । 
“भिभम मलाई “cake” 
वा जरे पायो त्हरी शबद “laz”  
सँग ्छनद भमलर्रे शबदहरू िन् 
सक्छौं?” िर्रेर सोधरु्होस् ।

बच्ालाई पकाएको 
थिोरै सपागरेटरी भदरु्होस् । 
बच्ालाई सपागरेटरी प्योग 
गररेर अक्रहरू बर्ाउर् 
सहयोग गरु््गहोस् ।

बच्ाको साथिमा, 
सटरीकिामा धयार् भदँदै 
गि हप्ाको कथिा फरे रर 
पढरु्होस् । पोखििा वा 
िावमा धयार् भदँदै फरे रर 
पढरु्होस् । 

बच्ालाई कुरै् िमसवर वा 
फोटोको बाररेमा कथिा िन् 
सहयोग गरु््गहोस् ।

बच्ालाई एक खटु्ालरे दश 
पटक उरिर् लगाउरु्होस् 
र प्त्रेक पटक उभरँिदा 
एकको अनिर राखरेर गनु्होस् । यो 
काय्ग दोहोया्गउरु्होस् र दईु, पाँच 
र त्सपभ्छ दशको अनिर राखरेर 
गनु्होस् ।

बच्ालाई भकर्मरेलको 
सचूरी लरेखर्रे कुरामा सहयोग 
मागु्होस् ।

हप्
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बच्ालाई बरेक गदा्ग 
कारण र प्िावको बाररेमा 
सोचर् सहयोग गरु््गहोस् । 
माररयालरे करे क बरेक गररर्् 
भकर्िर्रे उर्को आमाको जन्म 
भदर् भथियो ।

“जरे पायो त्हरी र्ाम राखर्रे 
खरेल ।” बच्ालाई एउटा 
खार्ाको र्ामको पभहलो 
अक्र अकदै  अक्रलरे प्भिसथिापर् गर््ग 
लगाउरु्होस् । उदाहरणको लाभग, 
“Milk को ठाउँमा Wilk ”.

E भदर्को अक्र हो । 
सँगै “E” बर्ाउरु्होस्/
कोरु््गहोस् । Egg मा जसिै 
/e/ को धवभर्बाट सुरु हुर्रे 
शबदहरू लरेखरु्होस् ।

बच्ालाई कथिा िन् 
अभयास गराउरु्होस्, 
त्सपभ्छ सरेल फोर्/
क्पयुटरबाट त्सलाई 
ररेकड्ग गरु््गहोस् ।

आफर्ो बच्ासँग पभहलो 
हप्ाका शबदहरूबाट 
एउटा खरेल बर्ाउरु्होस् । 
समार्िा र भिन्िाहरूको सभूच 
बर्ाउरु्होस् वा ्छनद भमलरेका 
सबिैनदा धरेरै शबदहरू कसलरे िन् 
सक्छ भवचार गरु््गहोस् ।

भदर्को आकार घर् हो । 
िपाईं आज कभि ठाउँमा 
घर् िरेटर् सकरु्हुन्छ 
हरेरु््गहोस्!

आफर्ो बच्ासँग, शरदको 
प्कृभिको भहँडाइमा 
भर्सकरु्होस् । 10 वटा 
पािहरू खोजरु्होस् र िरी 
पािहरूमा करे -करे  समार् र 
असमार् ्छ लरेखरु्होस् ।

हप्
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आफर्ो बच्ासँग, खार्ा 
र पोषणको बाररेमा एउटा 
जार्काररीमलूक कथिा 
पढरु्होस् । सवास्थय खार्ा खारु् पर्ने 
कारणको बाररेमा कारण र प्िाव 
पभहचार् गरु््गहोस् । हररेक भदर् एउटा 
सयाउ खारु् होस्, भचभकतसकबाट 
टाढा रहरु्होस् ।

बच्ासँग िोजर्को 
समयमा, िपाईं /b/ 
बाट सुरु हुर्रे कुरै् खार्ा 
“beans” खारु् हँुदै्छ 
िर्रेर िनु्होस् । अकको 
खार्ाको साथिमा यो काम 
दोहोया्गउरु्होस् ।

बच्ालाई /a/ को ्छोटो 
धवभर् िएका खार्ाहरू 
(apple मा जसिै) को र्ाम 
सोचर् सहयोग गरु््गहोस् । सँगै िरी 
शबदहरू लरेखरु्होस् । सँगै त्ो 
सचूरी पढरु्होस् ।

बोलरीमा पररभचि 
वाकयांशहरू भर्मा्गण गर््ग 
बच्ासँगै र्स्गररीका राइम 
िथिा कभविाहरू िनु्होस् ।

आफर्ो बच्ालाई 
मभहर्ाको गरीि (Little 
Miss Muffet) बाट एउटा 
शबद चयर् गर््ग र अथि्ग िन् 
सहयोग गरु््गहोस् ।

आफर्ो बच्ालाई िपाईं 
आज कभि सबजरी र 
फलफूलका टुरिाहरू 
खारु् हुन्छ गन् र याद गर््ग सहयोग 
गरु््गहोस् । िपाईंलरे आज फलफूल 
धरेरै खारु् ियो भक सबजरी सोधरु्होस् 
? कभिलरे धरेरै?

आफर्ो बच्ालाई 
िरेटरेरर्लाई एउटा धनयवाद 
पत् लरेखर् सहयोग 
गरु््गहोस् ।

हप्
रा 5

आफर्ो बच्ालाई कारण-
प्िावको स्बनध जर्ाउर्रे 
शबदहरू बझुर् सहयोग 
गरु््ग होस् । भकर्भक मैलरे 
धरेरै कयानडरी खाए, मरेरो परेट 
दखुयो ।

सटोरमा िएको समयमा, 
बच्ालाई समार् धवभर्मा 
सुरु/अनत् हुर्रे 2 सभहिका 
3 वटा सामग्रीहरू उठाउर् सहयोग 
गरु््गहोस् । बच्ालाई समार् धवभर् 
िएका सामाग्रीहरू टोकररीमा राखर् 
लगाउरु्होस् ।

F भदर्को अक्र हो । 
सँगै “F” बर्ाउरु्होस्/
कोरु््गहोस् । Fish मा जसिै 
/f/ को धवभर्बाट सुरु हुर्रे 
शबदहरू लरेखरु्होस् ।

बच्ालाई दोहोररएको 
कथिामा पररभचि वाकयांश 
दोहोया्गउर् लगाउरु्होस् ।

बच्ालाई बाभहर र यिाउभि 
शलएर जाँदा, उर्रीहरूलाई 
र्याँ शबद भचर्ाउरु्होस् ।

बच्ालाई वयसक वा 
दाजु/भददरीलाई खार्ा 
बर्ाउर् सहयोग गर््ग 
लगाउरु्होस् । आफर्ो बच्ालाई ररसरेपरी 
वा भर्दनेशर्हरूमा िएका सङ्खयाहरू 
खोजर् सहयोग गरु््गहोस् र सामाग्रीहरूको 
मात्ा र्ापरु्होस् ।

बच्ालाई आफर्ो र्ाम 
लरेखर् र प्त्रेक अक्रबाट 
सुरु हुर्रे खार्ाहरूको 
बाररेमा सोचर् सहयोग गरु््गहोस् । 
िरी शबदहरू लरेखरु्होस् ।

सथरानीय संसराधन: Tri-County क्रेत्मा सवास्थय र पोषणलाई समथि्गर् गर््ग धरेरै उतकृष्ट संसाधर्हरू ्छर्् । िपाईंलरे https://www.capitalareahealthalliance.org/healthy_living_resources.php मा 
सवसथि जरीवर्का गभिभवभधहरूको सामुदाभयक पात्ोको साथिमा गभिभवभध र काय्गरिमहरूको सचूरी फरे ला पार्ने सकरु्हुन्छ ।



नोभेमबर

परिवािसँग जोडिने
साक्षरतालाई बढवा दिने घरमा हुराकाइएरा बालबाललराहरू 
ठूलो भएर राम्ो वाचर बन्छन् र दवद्ालयमा राम्ो ग्छका न् । 
यसले उनीहरूरो रल्पना-शदतिलाई बढाउँ्छ र उनीहरूरो 
संसारसमबन्ी बझुाइलाई दवसतार ग्छका , भाषा र सुने् सी्पहरू 
दवरास ग्छका  । दनयदमत रू्पमा बच्ासँग साक्षरतारा 
गदतदवद्हरूमा सहभागी हुने समय दनरालिा एउटा 
महत्व्परूका सनिेश प्रवाह हुन्छ: ्पठन लाभिायर ्छ ।
्पाठर नेतृतवरताका हुन् ।

महिनाको राइम/गीत: This Little Piggy
This little piggy went to market,
This little piggy stayed home,
This little piggy had roast beef,
This little piggy had none,
And this little piggy cried “wee, wee, wee”
All the way home.

हरियाकलापिरू
अरू रुन-रुन शबिहरूमा Piggy मा जसततै /i/ रो ्छोटो धवदन आउँ्छ ?
अरू रुन-रुन शबिहरू“w-” बाट सुरु हुन्छन् ?
प्रत्ेर सँुगुररो दचत्र बनाउनुहोस्!

बच्ासँग PBS Parents अनवरेषण गररेर पररवारसँग जोभडर्रे िफ्ग  करे मनरिि शैशक्क प्दश्गर्हरू 
हरेरु््गहोस्: Martha Speaks, http://www.pbs.org/parents/martha/.

आइततबरार 
(बोध)

सोमबरार 
(सवदनदमक बोध)

मङ्गलबरार 
(नराददवद्रा)

बधुबरार 
(पोखततरा)

दबदहबरार 
(शबदरावली/शबद अधययन)

शुक्रबरार 
(सङखयरासमबनधी  
प्रारममभक ज्रान)

शदनबरार 
(लेखन)

हप्
रा 1

िुलर्ा गदा्ग र फरक 
्ुछटट्ाउँदा, दईुवटा 
कुराहरू कसररी उसिै वा 
फरक ्छर्् िर्रेर बिाउरु्होस् । 
बच्ालाई कथिाहरूमा िएका 
पात्हरूको िुलर्ा र फरक 
्ुछटट्ाउर् लगाउरु्होस् ।

आफर्ो बच्ासँग 
पररवारहरूको बाररेमा 
एउटा पुसिक पढरु्होस् । 
3 वटा धवभर् िएको एउटा शबद 
खोजरु्होस् । शबदमा िएका धवभर्हरू 
उच्ारण गरु््गहोस्, उदाहरणको लाभग, 
/c/ /a/ /t/ । बच्ालाई यो शबद िन् 
लगाउरु्होस् ।

G भदर्को अक्र हो । 
सँगै “G” बर्ाउरु्होस्/
कोरु््गहोस् । Goat मा जसिै 
/g/ को धवभर्बाट सुरु हुर्रे 
शबदहरू लरेखरु्होस् ।

सँगै भचत् बर्ाउरु्होस् 
र भचत्हरूलाई लरेबल 
गरु््गहोस् । लरेबलहरू पढर् 
अभयास गरु््गहोस् ।

बच्ालाई र्याँ शबद 
भचर्ाउरु्होस्:
पररवार
भबदा
पर्पराहरू

भदर्का सङ्खयाहरू 3 र 
17 हुर्् । यरी सङ्खयाहरू 
लरेखर् र कोर््ग अभयास 
गरु््गहोस् । िपाईं आज कभि 
ठाउँमा यरी सङ्खयहरू िरेटर् 
सकरु्हुन्छ हरेरु््गहोस्!

आफर्ो बच्ालाई उर्रीहरू 
कृिज् रहरेका चरीजहरूको 
सचूरी बर्ाउर् सहयोग 
गरु््गहोस् । सचूरीमा मभहर्ाको 
हररेक भदर् र्याँ चरीज थिपरु्होस् ।

हप्
रा 2

आफर्ो बच्ालाई उसिै 
िर्रेको चरीजहरू कसररी 
सामार् ्छर्् िन्रे हो िर्रेर 
भसकाउरु् होस् । फरक िर्रेको 
भिभर्हरू कसररी समार् ्ैछर्र्् िन्रे 
हो । Three Little Pigs पढरु्होस्, 
बच्ालाई िरी कसररी उसिै वा फरक 
्छर्् िर्रेर बिाउर् लगाउरु्होस् ।

“जरे पायो त्हरी र्ाम 
राखर्रे खरेल ।” बच्ालाई 
पररवारका प्त्रेक 
सदसयको र्ामको पभहलो अक्र 
अकदै  अक्रलरे प्भिसथिापर् गर््ग 
लगाउरु्होस् । उदाहरणको लाभग, 
Bob को ठाउँमा “Tob” ।

बच्ालाई अक्र र 
धवभर्हरूको मरेल भमलाउर्रे 
कुरामा अभयास गर््ग भदर् 
अरु्मार् गर्ने खरेल खरेलरु्होस् । “म 
/t/ को धवभर्बाट सुरु हुर्रे कुरै् 
कुरा सोभचरहरेको ्ुछ ।”

एउटा कला पररयोजर्ाका 
लाभग सामानय भर्दनेशर्हरू 
पढरु्होस्/लरेखरु्होस्। 
बच्ालरे पररयोजर्ा परूा गररेसँगै 
फरे रर िपाईंका लाभग पढर् 
लगाउरु्होस् ।

आफर्ो बच्ालाई आफर्ो 
पररवारको कुरै् िमसवर वा 
फोटोको बाररेमा कथिा िन् 
लगाउरु्होस् ।

आफर्ो बच्ालाई भर््र् 
कुरा सोधरु्होस्: भिम्ो 
पररवारमा कभि जर्ा 
माभर्स हुरु्हुन्छ ? कभि जर्ा 
करे टा ? कभि जर्ा करे टरी ? भिम्ो 
भवसिाररि पररवारमा कभि जर्ा 
हुरु्हुन्छ ?

बच्ालाई वंश वृक् बर्ाउर् 
र लरेबल गर््ग सहयोग 
गरु््गहोस् ।

हप्
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बच्ासँग एउटा कथिा 
पढरु्होस् र पात्हरू कुर् 
िररकालरे उसिै वा कसररी 
फरक ्छर्् िर्रेर खोजदै समय 
भबिाउरु्होस् ।

पररवारका प्त्रेक 
सदसयलाई आफर्ो मर्पर्ने 
पुसिक, कभविा वा र्स्गररी 
राइम चयर् गर््ग लगाउरु्होस् र 
सँगै पढरु्होस् । 

H भदर्को अक्र हो । 
सँगै “H” बर्ाउरु्होस्/
कोरु््गहोस् । Horse मा 
जसिै /h/ को धवभर्बाट सुरु 
हुर्रे शबदहरू लरेखरु्होस् ।

बच्ालाई उर्रीहरूको 
मर्पर्ने गरीि गाउर् 
प्ोतसाभहि गरु््गहोस् 
र गरीिहरूको मर्पर्ने हरफ 
दोहोया्गउरु्होस् ।

बच्ालाई सोधरु्होस्, 
“पररवार िर्रेको करे  हो ?  
करे  लरे करे हरी पररवारहरूलाई 
अरू पररवारिनदा फरक बर्ाउँ्छ 
? सब ैपररवारहरू एउटै िए संसार 
कसिो हुन्थयो होला ?

भदर्को आकार सोलरी हो । 
बच्ालाई सोलरीको भचत् 
बर्ाउर् लगाउरु्होस् । 
िपाईं आज कभि ठाउँमा 
सोलरीहरू िरेटर् सकरु्हुन्छ 
हरेरु््गहोस्!

आफर्ो बच्ासँग िपाईं 
पररवारको रूपमा जारु् 
िएको भवशरेष ठाउँको 
समयको बाररेमा कुरा गरु््गहोस् । 
उर्रीहरूलाई त्सको बाररेमा 
कथिा लरेखर् सहयोग गरु््गहोस् ।

हप्
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उसिै, दवुै, र त्सै गररी 
जसिा शबदहरूलरे 
िुलर्ालाई सङ्रे ि ग्छ्ग र्् र 
भिन्, िर र िथिाभप लरे फरकलाई 
सङ्रे ि ग्छ्ग र्् । सँगै एउटा पुसिक 
पढरु्होस् र िपाईं यसिा शबदहरू 
कभि िरेटर् सकरु्हुन्छ हरेरु््गहोस् ।

आफर्ो बच्ालरे पररवार 
र साथिरीहरूको र्ाम 
ठूलो-ठूलो सवरमा िनदै 
गदा्ग उर्रीहरूलाई र्ामहरू 
टुक्याएर िन् लगाउरु्होस् ।

(Egg मा जसिै) /e/ 
को ्छोटो धवभर् िएका 
शबदहरू खोजरु्होस्। रङ 
र रिरे यर् प्योग गररेर सँगै िरी 
शबदहरू लरेखरु्होस् ।

आफर्ो बच्ासँग 
उर्रीहरूको कला 
पररयोजर्ाहरू प्योग गररेर 
एउटा कलाको पुसिक बर्ाउरु्होस् । 
प्त्रेक पररयोजर्ाको बाररेमा एउटा 
वाकय लरेखरु्होस् । प्ाय: फरे रर 
पढरु्होस् । 

मभहर्ाको गरीि (This 
Little Piggy) बाट एउटा 
शबद चयर् गरु््गहोस् । 
बच्ालाई त्सको अथि्ग िन् 
लगाउरु्होस् ।

आफर्ो बच्ालाई भर््र् 
कुरा सोधरु्होस्: “िपाईंको 
घर/अपाट्गमरेनट र््बर कभि 
हो ?” भमलरेर त्हाँ िएका अङ्हरू 
जोडरु्होस् । “अङ् ठूलो ियो 
भक सार्ो ियो ? उक्त अङ्मा 10 
जोडरु्होस् । 5 घटाउरु्होस् ।”

बच्ालाई धनयवाद 
भदवसको सबिैनदा राम्ो 
राभत् िोजर् करे  हुन्छ िन् 
लगाउरु्होस् ?  उर्रीहरूलाई उर्रीहरूलरे 
िर्रेको खार्ा सबिैनदा राम्ो रोजाइ हो 
िर्रेर कसैलाई भवश्वास भदलाउर् सकर्रे 
एउटा कथिा लरेखर् लगाउरु्होस् ।

हप्
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आफर्ो बच्ासँग, शबदमा 
िएको धवभर्लाई उच्ारण-
एकाइसँग जोडर्रे शबदका 
खरेलहरू खरेलरु्होस् (“p-e-n” 
को भहज्रे pen हुन्छ िर्रे, hen 
को भहज्रे करे  हुन्छ ?)। 

आफर्ो बच्ालाई एउटा 
पुसिक ्छार्रेर पररवारका 
एक सदसयको लाभग पढर् 
लगाउरु्होस् ।

आफर्ो बच्ालाई एउटा 
वाकय िनु्होस् र उर्लाई 
आफूसँगै उक्त वाकय 
दोहोया्गउर् लगाउरु्होस् । आफर्ो 
बच्ालाई उर्लरे दोहोया्गउर् सकर्रे 
शबदहरूको सङ्खया बढाउर् 
चुर्ौिरी भदरु्होस् ।

आफर्ो बच्ालाई 
पररवारका सदसयहरू भचत् 
बर्ाउर् सहयोग गरु््गहोस् ।

आफर्ो बच्ालाई 
पररवारका सदसयहरूको 
गुण िुलर्ा गर््ग 
लगाउरु्होस् । को सबिैनदा अगलो 
्छ ? सबिैनदा होचो ? सबिैनदा 
गाढा कपाल कसको ्छ ? सबिैनदा 
चभ्कलो ? सबिैनदा सार्ो को ्छ ? 
सबिैनदा ठूलो ?

आफर्ो बच्ालाई 
पररवारका कुरै् 
सदसयलाई हासयासपद 
कथिा सुर्ाउर् 
लगाउरु्होस् ।

आफर्ो मर्पर्ने कथिा पढरु् 
अगाभड, पढरेको समयमा र 
पभढ सकरे पभ्छ पात्हरूको 
बाररेमा प्शर्हरू सोधरु्होस् ।

सथरानीय संसराधन: Project Appleseed अभििावकहरूका लाभग भवद्ाथिथीसँग प्रेरणा र सहिाभगिाको काम गर्ने एउटा भर्ःशुलक औजार हो । िपाईं यो संसाधर् 
http://www.projectappleseed.org/motivate-the-unmotivated-child मा िरेटर् सकरु्हुन्छ । यो वरेबसाइटमा िपाईं धरेरै उपयोगरी औजारहरू िरेटर् सकरु्होस्, 
जसिै सहिाभगिाका 150 भदर्रे भरियाकलापहरू http://www.projectappleseed.org/activities । 



द्डसेमबर

भावना र सम्बन्धहरूको 
्बारेमा ससकने 
यो सानो उमेरमा, तपाईंको बच्ालाई आफूले अनुभव 
गरेको कुरा बताउन अप्ठ्ारो परररहेको हुन सक्छ । सुरुका 
प्ारम्भक वर्षहरूमा, बालबाललकाहरू ववद्ालयको 
औपचाररक वातावरण हुुँदा, उनीहरू साथी र वयसकहरूसुँग 
धेरै अनतरवरिया गरररहेका हुन्छन् । यो वृम्ध भएको अरू 
वयवतिसुँगको स्पक्ष ले बच्ाको संसारको बारेमा बझुाइलाई 
फरावकलो बनाउन सुरु ग्छ्ष  । यो उमेरमा बालबाललका आफना 
भावनाहरू र भावनाहरू आउने कारण पवहचान गनने क्षमताहरू 
ववकास गरररहेका हुन्छन् । उनीहरू कसरी आफना भावनाहरू 
वयवसथापन गनने र सही तररकाले वयवहार गनने भने् कुरा 
वसवकरहेका पवन हुन्छन् ।
तपाईंले आज बच्ालाई अङ्कमाल गनु्षभयो ?

महिनाको राइम/गीत: Hickory Dickory Dock
Hickory, dickory, dock,
The mouse ran up the clock.
The clock struck one,
The mouse ran down,
Hickory, dickory, dock.

हरियाकलापिरू
राइममा कवत वटा शबद “d” बाट सुरु हुन्छन् ?
अरू कुन-कुन शबदहरू “d” बाट सुरु हुन्छन् ?
फरक समय प्योग गनु्षहोस् र राइम फेरर लेखनुहोस् । 
घडीमा 1:00 बजेको वचत्र कोनु्षहोस् । 

बच्ासँग PBS Parents अनवरेषण गररेर िावर्ा र स्बनधहरूको बाररेमा भसकर् 
िफ्ग  करे मनरिि शैशक्क प्दश्गर्हरू हरेरु््गहोस्: Daniel Tiger’s Neighborhood, 
http://www.pbs.org/parents/daniel/.

आइततबरार 
(बोध)

सोमबरार 
(सवदनदमक बोध)

मङ्गलबरार 
(नराददवद्रा)

बधुबरार 
(पोखततरा)

दबदहबरार 
(शबदरावली/शबद अधययन)

शुक्रबरार 
(सङखयरासमबनधी  
प्रारममभक ज्रान)

शदनबरार 
(लेखन)

हप्
रा 1

मुखय भवचारलरे कथिा 
मुखयिः करे को बाररेमा ्छ 
िर्रेर बिाउँ्छ । साहयक 
भववरणलरे मुखय भवचारलाई वण्गर् 
वा वयाखया ग्छ्ग  । आफर्ो बच्ासँग 
एउटा कथिा पढरु्होस् र मुखय भवचार 
र भववरणहरूको बाररेमा िनु्होस् ।

आफर्ो बच्ालाई 2 वटा 
धवभर् भदरु्होस् । उसलाई 
िनु्होस्, “कृपया यो 
धवभर्बाट सुरु/अनत् हुर्रे 
सामग्री उठाउ ।”

I भदर्को अक्र हो । 
सँगै “I” बर्ाउरु्होस्/
कोरु््गहोस् । Igloo मा जसिै 
/i/ को धवभर्बाट सुरु हुर्रे 
शबदहरू लरेखरु्होस् ।

आफर्ो बच्ालाई गुभडया 
जर्ावर, घरपालुवा 
जर्ावर, दाजुिाइ/
भददरीबभहर्री, भ्छमरेकी वा 
हजुरबबुा-हजुरआमा वा सुन् 
चाहरेका जो कोहरीलाई कुरै् कुरा 
पढरेर सुर्ाउर् लगाउरु्होस् ।

बच्ालाई र्याँ शबद 
भचर्ाउरु्होस्:
अलमशलरु्
उतसाभहि
भर्राश हुरु्

भदर्का सङ्खयाहरू 4 र 
16 हुर्् । आफर्ो बच्ालाई 
यरी सङ्खयाहरू लरेखर् र 
कोर््ग अभयास गर््ग लगाउरु्होस् । 
िपाईं आज कभि ठाउँमा यरी 
सङ्खयहरू िरेटर् सकरु्हुन्छ 
हरेरु््गहोस्!

आफर्ो बच्ासँग ऐर्मा 
हरेरु््गहोस् र अरु्हार 
बर्ाउरु्होस् । िपाईं 
खसुरी, दखुरी, रिोभधि, मखू्ग करे  
दरेमखरु् िएको ्छ ?   सँगै भमलरेर 
आफूलाई खसुरी बर्ाउर्रे कुराको 
बाररेमा कथिा लरेखरु्होस् ।

हप्
रा 2

आफर्ो बच्ासँग भमत्िाको 
बाररेमा एउटा कथिा 
पढरु्होस् । भमलरेर कथिाको 
मुखय भवचार र सहायक 
भववरण खोजरु्होस् ।

आवाजहरू सुन्रे 
उदरेशयलरे बाभहर भहँडाइमा 
भर्सकरु्होस् । सुर्रेका 
भवभिन् आवाजहरूको 
बाररेमा कुरा गरु््गहोस् । 
बच्ालाई उर्रीहरूलरे सुर्रेका 
आवाजहरूको भचत् कोर््ग 
लगाउरु्होस् ।

अक्रहरूको धवभर् 
बर्ाउरु्होस् र आफर्ो 
बच्ालाई मकैको परीठो वा 
बालुवामा भमलर्रे अक्रहरूको 
भचत् कोर््ग लगाउरु्होस् । 

िावर्ाको बाररेमा पुसिक 
पढरु्होस् । सँगै पुसिकालय 
जारु्होस् र लाइब्रेररयर्लाई 
कसिो खालको भकिाब पढर्रे 
िर्रेर सोधरु्होस् । साथिरीलाई पढरेर 
सुर्ाउरु्होस् ।

बच्ालाई उर्रीहरू 
वासिवमै ्छक्क पररेको 
वा उतसाभहि िएको 
समयको बाररेमा कथिा िन् 
लगाउरु्होस् ।

आफर्ो बच्ा उदास िएको 
समयमा उर्रीहरूलाई 
शानि बर्ाउर् कुरै् भर्भचिि 
सङ्खयाबाट उलटो गन् 
लगाउरु्होस् ।

आफर्ो बच्ालाई खरेलौर्ा 
र उर्रीहरूलाई मर् पर्ने 
खरेलहरूको इच्ा सचूरी 
बर्ाउर् सहयोग गरु््गहोस् ।

हप्
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एउटा कथिा पढरु्होस्; र 
आफर्ो बच्ालरे कुरै् कुरा 
बझुरेर्र्् िर्रे, उर्रीहरूलाई 
करे  बशुझएर् र भकर् बशुझएर् 
िर्रेर बझुर् सहयोग गरु््गहोस् ।

पररवारसँग एउटा घरेरा 
बर्ाएर बसरु्होस् र 
बच्ाको कार्मा एउटा 
गोपय कुरा कार्रेखसुरी गरु््गहोस् । 
अमनिम वयभक्तलरे गोपय कुरा 
र्िभर्नजरेल गोपय कुरा घरेरा 
वररपरर रहरेका एक वयभक्तलरे अकको 
वयभक्तलाई िभर्रहर्रे ्छर्् ।

J भदर्को अक्र हो । 
सँगै “J” बर्ाउरु्होस्/
कोरु््गहोस् । Jar मा जसिै 
/j/ को धवभर्बाट सुरु हुर्रे 
शबदहरू लरेखरु्होस् ।

आफर्ो बच्ालाई ठूलो 
सवरमा भमत्िाको बाररेमा 
एउटा पुसिक पढर् 
लगाउरु्होस् । पोखििा 
बढाउर् त्सपभ्छ फरे रर पढर् 
लगाउरु्होस् ।

पभहलो हप्ाका 
शबदहरूबाट एउटा खरेल 
बर्ाउरु्होस् । बच्ालाई 
समार्िा र भिन्िाहरूको सभूच 
बर्ाउर् लगाउरु्होस् वा ्छनद 
भमलरेका सबिैनदा धरेरै शबदहरू 
कसलरे िन् सक्छ भवचार गरु््गहोस् ।

भदर्को आकार बरेलर्ा 
हो । बच्ालाई बरेलर्ाको 
भचत् बर्ाउर् लगाउरु्होस् । 
िपाईं आज कभि ठाउँमा 
बरेलर्ाहरू िरेटर् सकरु्हुन्छ 
हरेरु््गहोस्!

बच्ालाई उपहारमा खोल 
लगाउर् सहयोग गरु््गहोस् 
र त्सपभ्छ कसररी खोल 
लगाउर्रे िर्रेर भर्दनेशर्हरू 
लरेखरु्होस् । पभहला करे  गर्ने ? 
त्सपभ्छ करे  गर्ने ? आभद ।

हप्
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कथिा पढदै गदा्ग, बच्ालाई 
शबदहरूको बाररेमा सोचर् 
लगाउरु्होस् र उर्रीहरूको 
मर्मा आकृभि बर्ाउरु्होस् । 
यसलरे उर्रीहरूलाई कथिासँग 
जोडर् सहयोग ग्छ्ग  ।

आफर्ो बच्ासँग भमत्िाको 
बाररेमा एउटा पुसिक 
पढरु्होस् । 3 वटा धवभर् 
िएको एउटा शबद खोजरु्होस् । 
शबदमा िएका धवभर्हरू उच्ारण 
गरु््गहोस्, उदाहरणको लाभग, /c/ 
/a/ /t/ । बच्ालाई यो शबद िन् 
लगाउरु्होस् ।

सँगै /i/ को ्छोटो धवभर् 
(igloo मा जसिै) िएका 
खरेलौर्ा र खरेलहरूको र्ाम 
सोचरु्होस् । शबदहरू लरेखरु्होस् 
र सँगै सचूरी पढरु्होस् ।

आफर्ो बच्ालाई 
100-200 शबदको एउटा 
भमत्िाको बाररेको कभविा 
चयर् गर््ग  लगाउरु्होस् । आफर्ो 
बच्ालरे पढदै गदा्ग समय हरेरु््गहोस् 
र उर्रीहरूलाई आफर्ो सबिैनदा 
भ्छटो समयको ररेकड्ग शजतर् प्यास 
गर््ग लगाउरु्होस् ।

मभहर्ाको गरीि (Hickory, 
Dickory, Dock) बाट 
एउटा शबद चयर् गरु््गहोस् । 
बच्ालाई त्सको अथि्ग िन् 
लगाउरु्होस् ।

बच्ासँग भमलरेर वसिुहरू 
गनु्होस् । हररेक पटक अकको 
वसिु ्ँुछदा हररेकलरे गन्रे 
पालो फरे रु््गहोस् ।

आफर्ो बच्ालाई 
12 Days of Christmas 
मा आफरै् शबद प्योग 
गररेर गरीि रचर्ा गर््ग सहयोग 
गरु््गहोस् ।

हप्
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बच्ासँग भमलरेर एउटा 
कथिा पढरु्होस् र कथिा फरे रर 
िन्को लाभग पात्, पररवरेश 
र कथिावसिु सभहि मुखय 
घटर्ाहरू प्योग गरु््गहोस् । 

आफर्ो बच्ालाई भबदाको 
काड्ग बर्ाउर् सहयोग 
गरु््गहोस् । उर्रीहरूलरे लरेखदै 
गदा्ग शबदमा िएका धवभर्हरू 
िनु्होस्, बच्ालाई /h/ /i/ “hi” 
िर्रेर िन् लगाउरु्होस् । 

आफर्ो बच्ालाई 
भवज्ापर्मा हरेर््ग र आफूलरे 
भचर्रेका चरीजहरूमा सङ्रे ि 
गर््ग लगाउरु्होस् । उर्रीहरू उक्त 
पृष्ठमा िएका कुरै् पभर् अक्र/
शबदहरू भचन्छर्् भक िर्रेर 
सोधरु्होस् ।

बच्ालाई अभडयो 
पुसिकहरू सुन् 
लगाउरु्होस् । यसलरे 
उर्रीहरूलाई पोखि वाचर्को 
अकको र्मुर्ा सुन्रे अवसर 
प्दार् ग्छ्ग  ।

बच्ालाई बाभहर र 
यिाउभि शलएर जाँदै गदा्ग, 
उर्रीहरूलाई आफूलरे 
दरेखरेको, सँुघरेको वा महसुस 
गररेको कुराबाट र्याँ शबद 
भचर्ाउरु् होस् ।

ठूलो समहूमा, जोड र 
घटाउका समसयाहरूमा 
अभिर्य गररेर 
दरेखाउरु्होस् । अभहलरे यहाँ 
5 जर्ा ्छर्् िर 2 जर्ा जारु् 
पर्ने ियो ।

आफर्ो बच्ालाई र्याँ 
वष्गको संकलप लरेखर् 
सहयोग गरु््गहोस् ।

सथिार्रीय संसाधर्: सामाशजक र िावर्ातमक भसकाइ घरबाट सुरु हुन्छ । आमाबाब ुर पररवारहरू आफर्ा बालबाशलकाको वयावहाररक सामाशजक र िावार्तमक ज्ार्को भवकासमा सहयोग गर््ग महत्वपणू्ग 
साझरेदार हुन्छर्् । Casel पररवारका लाभग सामाशजक र िावर्ातमक भसकाइ (social emotional learning वा SEL) को बाररेमा थिप कुरा जान् पाउर्रे एउटा भर्ःशुलक संसाधर् हो र यसलरे घरको प्योगको लाभग 
औजारहरू प्दार् ग्छ्ग  । https://casel.org/in-the-home/.



जनवरी

आफ्नो वरिपरिकनो 
संसाि अनववेषण ग न्े
खले भनेको बच्चाको कचाम हो । यसले आनन्द द्दन्छ, ऊरचाजा 
नष्ट ग्छजा  र बच्चाहरूलचाई आफूलचाई अदभवयक्त गनने एउटचा 
तररकचा प्र्दचान ग्छजा  । खलेले रचनचातमक क्षमतचा, कल्पनचा, 
आतम-दिश्चास र समसयचा-समचाधचानको क्षमतचालचाई प्रोतसचाहन 
्पदन ग्दजा्छ । बचालबचाललकचाको खलेले मौखखक भचाषचा र अक्षर 
र धिदनहरू चलचाउने (धिदनसमबनधधी बोध र नचा्ददिद्चा) रसतचा 
सचाक्षरतचाकचा दनदचित सधी्पहरूलचाई समरजान ग्छजा  । 
उनधीहरूको कल्पनचालचाई बढन द्दनुहोस्!

महिनाको राइम/गीत: Humpty Dumpty
Humpty Dumpty sat on a wall,
Humpty Dumpty had a great fall.
All the king’s horses and all the king’s men
Couldn’t put Humpty together again.

हरियाकलापिरू:
त्पचाईं “-all” मचा अनत्य हुने ्दईु िटचा शब्द भेटन सकनुहुन्छ ?
त्पचाईं sat मचा रसततै /a/ को ्छोटो धिदन भएको अकको शब्द भेटन 
सकनुहुन्छ ?
Humpty Dumpty ्पखचाजाल (wall) को सट्चामचा अरू कुन ठचाउँमचा बसन 
सक्थयो ?
उ अककै  ठचाउँमचा बसेको मचानेर ्छन्द दमलेको नयचँा हरफ बनचाउनुहोस् ।

बच्ासँग PBS Parents अनवरेषण गररेर आफर्ो वररपररको संसार अनवरेषण गर्ने िफ्ग  करे मनरिि शैशक्क 
प्दश्गर्हरू हरेरु््गहोस्: Dinosaur Train, http://www.pbs.org/parents/dinosaurtrain/; र Odd 
Squad, http://www.pbs.org/parents/oddsquad/home/.

आइततबरार 
(बोध)

सोमबरार 
(सवदनदमक बोध)

मङ्गलबरार 
(नराददवद्रा)

बधुबरार 
(पोखततरा)

दबदहबरार 
(शबदरावली/शबद अधययन)

शुक्रबरार 
(सङखयरासमबनधी  
प्रारममभक ज्रान)

शदनबरार 
(लेखन)

हप्
रा 1

आफर्ो बच्ालाई उर्रीहरूलरे 
कथिाका घटर्ाहरूको रिम 
िनदा सुरु, त्सपभ्छ र 
अनत्मा करे  हुन्छ िनु् प्छ्ग  िर्रेर 
वयाखया गरु््गहोस् ।

“जरे पायो त्हरी र्ाम 
राखर्रे खरेल ।” बच्ालाई 
पररवारका प्त्रेक 
सदसयको र्ामको पभहलो अक्र अकदै  
अक्रलरे प्भिसथिापर् गर््ग लगाउरु्होस् । 
उदाहरणको लाभग, Bob को ठाउँमा 
“Tob” ।

K भदर्को अक्र हो । 
सँगै “K” बर्ाउरु्होस्/
कोरु््गहोस् । Kangaroo मा 
जसिै /k/ को धवभर्बाट सुरु हुर्रे 
शबदहरू लरेखरु्होस् ।

एउटा ्छोटो शबद िनु्होस् 
(उदाहरणको लाभग, ant, 
apple). 3 भमर्रेटमा 
आफर्ो बच्ालरे कभि वटा ्छोटा 
शबद सोचर् सक्छर्् भवचार 
गरु््गहोस् । अरू सवरवण्गको 
साथिमा पभर् यसै गरु््गहोस् ।

बच्ालाई र्याँ शबद 
भचर्ाउरु्होस्: 
कुदु्
उरिरु्
बालुवा
चट्ार्

भदर्का सङ्खयाहरू 5 र 
15 हुर्् । आफर्ो बच्ालाई 
यरी सङ्खयाहरू लरेखर् र 
कोर््ग अभयास गर््ग लगाउरु्होस् । 
िपाईं आज कभि ठाउँमा यरी 
सङ्खयहरू िरेटर् सकरु्हुन्छ 
हरेरु््गहोस्!

आफर्ो बच्ासँग टच्ग 
लाइट प्योग गररेर अँधयारो 
कोठामा हरु््गहोस् । 
बच्ालाई उर्रीहरूलरे करे  दरेखरे र 
कसिो महसुस गररे िर्रेर वण्गर् 
गर््ग लगाउरु्होस् ।

हप्
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दैभर्क जरीवर्का 
उदाहरणहरू जसिै 
भबहार्को दैभर्की भदएर 
आफर्ो बच्ालाई अरु्रिम 
बझुर् सहयोग गरु््गहोस् । सुरुमा, 
म उठ्ुछ । त्सपभ्छ, म लुगा 
लगाउँ्ुछ । त्सपभ्छ, म भबहार्को 
खाजा खान्ुछ ।

“I Spy” खरेलरु्होस् । “म 
मरेरो सार्ा आँखालरे /m/ 
को धवभर्बाट सुरु हुर्रे कुरै् 
चरीजमा जासुस ग्ुछ्ग” बच्ालाई 
“दधू” िर्रेर जबाफ भदन्छर्् । 
दोहोया्गउरु्होस् ।

सरेिो रिरे यर्लरे सरेिो 
कागजमा  /th/ को 
धवभर् िएका शबदहरू 
लरेखरु्होस् । आफर्ो बच्ालाई 
शबदहरू दरेमखर्रे बर्ाउर् र 
पढर् पार्रीको रगि प्योग गर््ग 
लगाउरु्होस् ।

अगाभड बढरु्होस् र आफर्ो 
बच्ाको मर्पर्ने पुसिक 
100 औ ंपटक पढरु्होस्!

आफर्ो बच्ालाई िपाईं 
खरेशलरहरेको र रमाइरहरेको 
क्णको बाररेमा कथिा बन् 
सहयोग गरु््गहोस् ।

बलकहरूसँग खरेलरु्होस्! 
कुर्-कुर् बलकहरू भमल्छर्् 
? कुर्-कुर् गुडकन्छर्् 
? कुर्-कुर् भचमलिन्छर्् ? आफर्ो 
बच्ालाई आकार अरु्सार बलकहरू 
भमलाउर् लगाउरु्होस् र हररेक 
समहूको सङ्खया गनु्होस् । 

आफर्ो बच्ालाई 
उर्रीहरूको मर्पर्ने 
खरेलौर्ाको भचत् बर्ाउर् 
लगाउरु्होस् । करे  लरे यसलाई 
भवशरेष बर्ाउँ्छ िन्रे बाररेमा 
कुरा गरु््गहोस् र त्सपभ्छ 
यसको बाररेमा लरेखरु्होस् ।

हप्
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रखाइरिम िर्रेको कथिामा 
िएका घटर्ाहरूको 
रिम हो । पभहला, 
अगाभड, त्सपभ्छ, र अनत्  
जसिा शबदहरूलरे रखाइरिमलाई 
जर्ाउँ्छर्् । बच्ालाई कथिा सुर्ाउँदै 
गदा्ग, कथिामा करे  हुन्छ िर्रेर कुरा 
गर््ग यरी शबदहरू प्योग गरु््गहोस् ।

“धवभर् अरु्सार 
उरिरु्होस् ।” एउटा 
शबद िनु्होस् र आफर्ो 
बच्ालाई शबदको प्त्रेक 
धवभर्मा धवभर् उच्ारण गददै 
उरिर् लगाउरु्होस् (उदाहरणको 
लाभग bat /b/ /a/ /t/ 3 पटक 
उरिर्रे) ।

L भदर्को अक्र हो । 
सँगै “L” बर्ाउरु्होस्/
कोरु््गहोस् । /l/ को 
धवभर्बाट सुरु हुर्रे शबदहरू 
टोपरीमा राखरु्होस् र शबद 
अरु्मार् गर्ने खरेल खरेलरु्होस् ।

मभहर्ाको राइम वाचर् गददै 
आफर्ो बच्ालरे कभि वटा 
भहउँ पररी बर्ाउर् सक्छर्् 
भवचार गरु््गहोस् । भहउँ ्ैछर् ? 
कापनेट प्योग गरु््गहोस्!

पभहलो हप्ाका 
शबदहरूबाट एउटा खरेल 
बर्ाउरु्होस् । बच्ालाई 
समार्िा र भिन्िाहरूको सभूच 
बर्ाउर् सहयोग गरु््गहोस् वा ्छनद 
भमलरेका सबिैनदा धरेरै शबदहरू 
कसलरे िन् सक्छ भवचार गरु््गहोस् ।

भदर्को आकार वृत्त हो । 
बच्ालाई वृत्तको भचत् 
बर्ाउर् लगाउरु्होस् । 
िपाईं आज कभि ठाउँमा 
वृत्तहरू िरेटर् सकरु्हुन्छ 
हरेरु््गहोस्!

आफर्ो बच्ासँग, 
पररवारका सदसयहरूको 
र्ाम लरेखरु्होस् । 
वयञ्जर्हरूका लाभग एउटा 
रगि र सवरहरूका लाभग अकको 
रगि प्योग गरु््गहोस् 

हप्
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आफर्ो बच्ालाई एउटा 
कथिा पढरेर सुर्ाउरु्होस् 
र रखाइरिमको बाररेमा 
प्शर्हरू सोधरु्होस् । सुरुमा करे  
हुन्छ ? भिभमलरे कसररी थिाहा पायौ 
? अनत्मा करे  हुन्छ ?

“I Spy” खरेलरु्होस् । “म 
यरी धवभर्हरू /d/, /o/, 
/g/ बाट कुरै् चरीजमा 
जासुस ग्ुछ्ग  ।” िनु्होस् बच्ालरे 
“dog” िन्छर्् । आफर्ो 
बच्ासँग पालैपालो गररेर 
खरेलरु्होस् ।

आफर्ो बच्ालाई /o/ 
को ्छोटो धवभर् िएका 
वसिुहरू (उदाहरणको 
लाभग, octopus) खोजर् 
लगाउरु्होस् ।

आफर्ो बच्ालाई 
आफूसँगै ठूलो सवरमा पढर् 
लगाउरु्होस् । कुराकार्री 
गदा्ग जुर् गभिमा बोलरु्हुन्छ 
त्हरी गभिमा बोलरु्होस् ।

मभहर्ाको गरीि (Humpty 
Dumpty) बाट एउटा 
शबद चयर् गरु््गहोस् । 
बच्ालाई त्सको अथि्ग िन् 
लगाउरु्होस् ।

बलक वा लरेगोहरूसँग 
खरेलरु्होस्! उर्रीहरूलरे कभि 
िररकालरे दईु फरक रगिको 
लरेगो प्योग गररेर दश बर्ाउर् 
सक्छर्् ? उदाहरणको लाभग, 
2 वटा रािो र 8 वटा र्रीलो ।

आफर्ो बच्ालाई खाजा 
खार्रे झोला वा मोजा 
प्योग गररेर कठपुिलरी 
बर्ाउर् र कथिा िन् सहयोग 
गरु््गहोस् ।

हप्
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आफर्ो बच्ालाई सङ्रे ि भदर्रे 
शबदहरू सुन् लगाउरु्होस् । 
सुरुमा आकाश अँधयारो 
ियो । त्सपभ्छ भबजुलरी च्करे र 
आकाश उजयालो ियो । त्सपभ्छ, 
पार्री पर््ग थिालयो । िाभक उर्रीहरूलरे 
कथिा फरे रर िन् सकुर्् ।

आफर्ो बच्ालाई घर 
वररपरर िएका वा बच्ालरे 
बर्ाएका चरीजहरूलाई 
रगिमञ्चको सामाग्रीको को 
रूपमा प्योग गररेर र्स्गररी राइममा 
अभिर्य गर््ग लगाउरु्होस् । 

बच्ालाई एउटा शबद 
भदरु्होस् र बरीचको 
सवर अक्र हटाएर र्याँ 
शबद बर्ाउरु्होस् । बच्ालाई 
शबद अरु्मार् गर््ग लगाउरु्होस् 
(उदाहरणको लाभग, “शबद sat हो, 
/a/ लाई /i/ मा पररवि्गर् गदा्ग कुर् 
शबद बन्छ ?” बच्ालरे “sit” िन्छर्् ।)

सार्ो र्ाटक लरेखरु्होस् र 
बच्ालाई यसका पंभक्तहरू 
स्झर् लगाउरु्होस् र 
यसमा अभिर्य गरु््गहोस् । 

आफर्ो बच्ालाई बाभहर 
र यिाउभि शलएर जाँदै 
गदा्ग, उर्रीहरूलाई आफूलरे 
दरेखरेको, सँुघरेको वा महसुस गररेको 
कुराबाट र्याँ शबद भचर्ाउरु् होस् ।

बच्ालाई भिम्ो सबिैनदा 
िाररी खरेलौर्ा कुर् हो िर्रेर 
सोधरु्होस् ? भिभमलरे कसररी 
थिाहा पायौं ? भिम्ो सबिैनदा लामो 
खरेलौर्ा कुर् हो ? यो कभि लामो ्छ 
? आफर्ा खटु्ाका औलँाहरू आकार 
अरु्सार भमलाएर राखरु्होस् ।

नयार्ो कपडा लगाएर 
भहउँदरे भहँडाइमा 
भर्सकरु्होस् । आफर्ो 
बच्ालाई सोधरु्होस्, “भिभम 
बाभहर करे  दरेख्छौ ?” त्सको 
बाररेमा लरेखरु्होस् ।

सथिार्रीय संसाधर्: इंगम काउनटरीमा यभि धरेरै कुराहरू ्छर्् भक कुरै् एउटा पात्ोलरे सब ैकुरा अटाउँदैर् । www.lansingfamilyfun.com मा िपाईंको पररवारलरे अनवरेषण गर््ग सकर्रे इंगम काउनटरी भित्का भवभिन् 
भरियाकलाप र सथिार्हरू खोजर् “लयार्भसङका रमाइला भचजहरू” प्योग गरु््गहोस् ।



फेब्अुरी

नाचन र गाउन, 
कति रमाइलो
सङ्गीत भनेको वासतवमै सबकैो लागि हो! जगत नराम्ो 
सवरमा िगीत िाए पगन तपाईंको बच्ाले तपाईंको सवर मन 
पराउने छन् । सङ्गीत मार्फ त िगीत र राइमहरूको साथमा 
साक्षरताका सगीपहरू गनमा्फण िन््फहोस् । यगी क्राहरूले 
जवान बच्ाहरूलाई मौखिक भाषा गवकास िर्दै िर्ा्फ 
वयगतिित धवगन, ढाँचा, पररगचत शबर्हरू पगहचान िन्फ 
सहयोि िछ्फ  । भोलय्म ठूलो बनाउन्होस्!

महिनाको राइम/गीत: Little Boy Blue
Little Boy Blue, come blow your horn.
The sheep’s in the meadow,
The cow’s in the corn.
But where is the boy who looks after the sheep?
He’s under a haystack, fast asleep.
Will you wake him? No, not I!
For if I do, he’s sure to cry.

हरियाकलापिरू
तपाईं यो राइममा “bl-” बाट स्रु हुने शबर्हरू भेटन सकन्हुनछ ?
तपाईं “bl-” भएका अरू कगत शबर्हरू सोचन सकन्हुनछ ?
“-eep” मा अनत्य हुने शबर्हरू के-के हुन् ?  तपाईं कगत वटा शबर् 
सोचन सकन्हुनछ ?
भेडाको हेरचाह िनने केटो कहाँ छ ?
यो राइम रेरर पढन्होस् तर आफनो मनपनने रङ् प्रयोि िन््फहोस् ।

बच्ासँग PBS Parents अनवरेषण गररेर र्ाचर् र गाउर् िफ्ग  
करे मनरिि शैशक्क प्दश्गर्हरू हरेरु््गहोस्: The Electric Company, 
http://www.pbs.org/parents/electriccompany/home/.

आइततबरार 
(बोध)

सोमबरार 
(सवदनदमक बोध)

मङ्गलबरार 
(नराददवद्रा)

बधुबरार 
(पोखततरा)

दबदहबरार 
(शबदरावली/शबद अधययन)

शुक्रबरार 
(सङखयरासमबनधी  
प्रारममभक ज्रान)

शदनबरार 
(लेखन)

हप्
रा 1

आफर्ो बच्ासँग कथिामा 
िएको भववरण हरेरु््गहोस् र 
यो कुरा वासिवमा स्िव 
्छ भक ्ैछर् भवचार गरु््गहोस् । “म 
भवद्ालयको बसमा भवद्ालय 
आउर् सकथिरे िर हररयो ड्रेगर्मा 
आउर् समकदर्थिें ।”

सफाइ गदा्ग गाउर्रे गरीि 
गाउरु् वा बजाउरु्होस् र 
बच्ालाई सहिागरी हुर् 
प्ोतसाभहि गरु््गहोस्!

M भदर्को अक्र हो । 
सँगै “M” बर्ाउरु्होस्/
कोरु््गहोस् । Mouse मा 
जसिै /m/ को धवभर्बाट सुरु 
हुर्रे शबदहरू लरेखरु्होस् ।

मभहर्ाको राइम गाउरु्होस् 
(Little Boy Blue) । पणू्ग 
भवराममा, आफर्ो आवाज 
सार्ो बर्ाउरु्होस् । प्शर् भचनहमा, 
आफर्ो आवाज ठूलो बर्ाउरु्होस् ।

बच्ालाई र्याँ शबद 
भचर्ाउरु्होस्:
गरीि
उपकरण
गाउरु्
र्ाचरु्

भदर्का सङ्खयाहरू 6 र 14 
हुर्् । आफर्ो बच्ालाई यरी 
सङ्खयाहरू लरेखर् र कोर््ग 
अभयास गर््ग लगाउरु्होस् । िपाईं 
आज कभि ठाउँमा यरी सङ्खयहरू 
िरेटर् सकरु्हुन्छ हरेरु््गहोस्!

आफर्ो बच्ासँग आज 
िपाईं करे  गरु््ग हुर्रे्छ, 
िरी चरीजहरूको सचूरी 
लरेखरु्होस् । भदर् िर सचूरीबाट 
भयर्रीहरूलाई हटाउँदै 
जारु्होस् ।

हप्
रा 2

वासिभवक कथिाहरू 
वासिभवक जरीवर्मा घटरेका 
हुर् सक्छर््; कालपभर्क 
कथिा हँुदैर्र्् । कथिा वासिभवक हो 
वा कालपभर्क िर्रेर भर्ण्गय गर््ग 
आफर्ो बच्ासँगै कथिामा िएको 
भववरण हरेरु््गहोस् ।

कुरै् सगिरीि बजाउरु्होस् र 
आफर्ो बच्ालाई करे  को 
धवभर् हो िर्रेर सोधरु्होस् । 
उदाहरणको लाभग ड्म, चाइ्स, 
हावालरे बजाउर्रे बाजा

“She sells sea shells 
down by the sea 
shore.” राइम गाउरु्होस् । 
आफर्ो बच्ालाई प्त्रेक पटक 
/sh/ बाट सुरु हुर्रे शबद सुन्रे 
भबभत्तकै िालरी बजाउर् वा उरिर् 
लगाउरु्होस् ।

 /i/ िएको ्छोटो शबद 
िनु्होस् (उदाहरणको 
लाभग, igloo, iguana) । 
3 भमर्रेटमा आफर्ो बच्ालरे कभि 
वटा /i/ िएका शबद सोचर् सक्छर्् 
भवचार गरु््गहोस् । अरू सवरवण्गको 
साथिमा पभर् यसै गरु््गहोस् ।

आफर्ो बच्ालाई आफू 
सगिरीिमा रमाइरहरेको 
समयको बाररेमा एउटा 
कथिा िनु्होस् ।

बच्ासँग सङ्खया िएको 
गरीि गाउरु्होस् (5 little 
monkeys) । गरीि अगाभड 
बढदै जाँदा सङ्खया कसररी 
पररवि्गर् हुन्छ िर्रेर सोधरु्होस् । 
सङ्खयाहरू दरेखाउर् आफर्ा 
औलँाहरू प्योग गरु््गहोस् ।

आफर्ो बच्ालाई एउटा 
काड्ग बर्ाउर् सहयोग 
गरु््गहोस् र कोहरी भवशरेष 
वयभक्तलाई भदरु्होस् ।

हप्
रा 3

आफर्ो बच्ासँग कथिा 
पढदै गदा्ग कथिा कालपभर्क 
हो भक होइर् िर्रेर भर्ण्गय 
गर््ग प्शर्हरू सोधरु्होस् । यो 
वासिभवक जरीवर्मा हुर् सक्छ ? 
भिभमलरे कसररी थिाहा पायौ ?

साधारण सामार्हरूलाई 
सागिभिक उपकरणको रूपमा 
प्योग गरु््गहोस् (उदाहरणको 
लाभग, पुछर्को लाभग प्योग हुर्रे 
कागजको रोल, ससपयार्, च्चा) । 
बच्ालाई उर्रीहरूलरे बर्ाउर्रे धवभर्हरू 
बदलर् लगाउरु्होस् (grrr, whoosh, 
whaa, mmm) ।

N भदर्को अक्र हो । 
सँगै “N” बर्ाउरु्होस्/
कोरु््गहोस् । Nest मा जसिै 
/n/ को धवभर्बाट सुरु हुर्रे 
शबदहरू लरेखरु्होस् ।

आफर्ो बच्ालरे पढदै गदा्ग, 
उर्रीहरूलाई एक-एकवटा 
शबदको सट्ा शबदहरूको 
समहू बर्ाएर पढर् प्ोतसाभहि 
गरु््गहोस् । जब उर्रीहरू पणू्ग 
भवराममा पुग्छर्् अकको वाकय पढरु् 
अगाभड एकभ्छर् रोकरु्होस् ।

पभहलो हप्ाका 
शबदहरूबाट एउटा खरेल 
बर्ाउरु्होस् । बच्ालाई 
समार्िा र भिन्िाहरूको सभूच 
बर्ाउर् सहयोग गरु््गहोस् वा ्छनद 
भमलरेका सबिैनदा धरेरै शबदहरू 
कसलरे िन् सक्छ भवचार गरु््गहोस् ।

भदर्को आकार भत्िुज 
हो । बच्ालाई भत्िुजको 
भचत् बर्ाउर् लगाउरु्होस् । 
िपाईं आज कभि ठाउँमा 
भत्िुजहरू िरेटर् सकरु्हुन्छ 
हरेरु््गहोस्!

आफर्ो बच्ालाई अरू 
कसैलाई भत्िुज बर्ाउर् 
भसकाउर् सहयोग 
गरु््गहोस् । सुरुमा करे  गर्ने ? 
त्सपभ्छ ? अनत्मा ?

हप्
रा 4

आफर्ो बच्ालाई पभहलयै 
जार्रेका कुराहरूको 
साथिमा कथिामा िएको 
प्माण प्योग गररेर कथिाका पात् 
र घटर्ाहरूको बाररेमा थिप कुरा 
अरु्मार् गर््ग वा भर्षकष्गहरू 
भर्कालर् लगाउरु्होस् ।

एउटा गरीि बजाउरु्होस् र 
आफर्ो बच्ालाई एउटा 
लक् अक्रको धवभर् 
वा शबद सुन् लगाउरु्होस् । 
उर्रीहरूलरे यसलाई सुर्रेपभ्छ िालरी 
बजाउर् लगाउरु्होस् ।

बच्ासँग Umbrella 
मा जसिै /u/ को ्छोटो 
धवभर् िएका शबदहरूको 
बाररेमा सोचरु्होस् । सँगै शबदहरू 
लरेखरु्होस् र सचूरी पढरु्होस् ।

िपाईंलरे वाकयमा 
अलपभवराम दरेखरु्ियो िर्रे 
एकभ्छर् रोभकएर उदाहरण 
दरेखाउरु्होस् । बच्ालाई 
दोहोया्गउर् सहयोग गरु््गहोस् ।

मभहर्ाको राइमबाट एउटा 
शबद चयर् गरु््गहोस् । 
बच्ालाई त्सको अथि्ग िन् 
लगाउरु्होस् ।

आफर्ो बच्ालाई उर्री 1 
सरेकरे नड सुलटो वा उलटोबाट 
गनिरी गर््ग सक्छर्् भक 
सकदैर्र्् िर्रेर सोधरु्होस् । 10 
सरेकरे नड? 5 सरेकरे नड? िपाईंलरे 
गनदै गदा्ग सँगै एउटा गरीि 
बर्ाउरु्होस् ।

आफर्ो बच्ालाई 
उर्रीहरूको मर्पर्ने 
गरीिका शबदहरू लरेखर् 
लगाउरु्होस् । ्छनद भमलरेका 
शबदहरू ररेखाङ्र् गरु््गहोस् । 

हप्
रा 5

भर्षकष्ग भर्कालर् अभयास 
गरु््गहोस् । आफर्ो बच्ालाई 
एउटा साथिरी भदर्िर 
समुनरिको भकर्ारमा जान्छ र 
रािो अरु्हार शलएर फक्ग न्छ िर्रेर 
कलपर्ा गर िनु्होस् । करे  ियो ?

बच्ालाई सुर्रेको गरीिमा 
हाि चलाउर् वा शररीर 
हल्ाउर् लगाउरु्होस् ।

बच्ासँग भमलरेर,  V A L E 
N T I N E अक्रहरूबाट 
जभि सकदो धरेरै शबदहरू 
बर्ाउरु्होस् ।

आफर्ो बच्ालाई 
उर्रीहरूको मर्पर्ने 
गरीिहरूका शबदहरू 
लरेखर् लगाउरु्होस् । गरीिको 
भकिाब बर्ाउरु्होस्!

बच्ालाई बाभहर र 
यिाउभि शलएर जाँदै गदा्ग, 
उर्रीहरूलाई आफूलरे 
दरेखरेको, सँुघरेको वा महसुस गररेको 
कुराबाट र्याँ शबद भचर्ाउरु् 
होस् ।

उलटो र सुलटोबाट भगनिरी 
िएको गरीि सुनु्होस् । 
िपाईंको बच्ालरे उलटोबाट 
गरीि गाउर् सक्छर्् ?

आफर्ो बच्ालाई वष्ग 
िररीका मभहर्ाहरूको 
सचूरी बर्ाउर् सहयोग 
गरु््गहोस् । -er मा अनत् हुर्रे सब ै
शबदहरूमा गोलो लगाउरु्होस् ।

सथिार्रीय संसाधर्: City of East Lansing लरे बालबाशलकाहरूको भर्ःशुलक कनसट्गको श्रङ्खला (FREE Children’s Concert Series) को भहससाको रूपमा पररवारहरूका लाभग प्त्क् सगिरीि प्सिुभि 
प्ायोजर् ग्छ्ग  । बालबाशलकाहरूको कनसट्गको श्रङ्खलाको वि्गमार् िाशलका हरेर््ग www.cityofeastlansing.com/137/Childrens-Concert-Series मा जारु्होस् ।



मराच्ट

ठूलो स्वरमा पढ न्े
जन्मबाटै साक्षरता ससक न्े प्रसरिया सुरु हुन्छ! पस्छको 
पढाइको सफलतामा आवशयक प न्े बुझाइ र सीपहरू 
स्मामाण ग म्ा, बच्ाको लासग ठूलो सवरमा पढ न्े कुरा  एकदम 
महत्वपूणमा सरियाकलाप हुन्छ । यो उमनेरका बालबाललकाहरू 
लामो कथा सुन्छ्् तर कथालाई रमाइलो र अनतरसरियातमक 
ब्ाउ् ्सबसमा्ुहोस् । धनेरै बनेगला बनेगलै शबद र सित्रहरू 
भएका पुसतकहरूलने शबदावली र ्याँ अवधारणाको बुझाइ 
सवकास ग्छमा ्् ।
राम्ो सकताब ललएर सहज हु्ुहोस्!

महिनाको राइम/गीत: Little Bo Peep
Little Bo Peep has lost her sheep,
And doesn’t know where to find them.
Leave them alone, And they’ll come home,
Wagging their tails behind them.

हरियाकलापिरू
तपाईं sheep को जसतै /e/ को लामो धवस् भएका कसत वटा शबद 
सोच् सक्ुहुन्छ ?
कु्-कु् शबदहरू “th-” बाट सुरु हुन्छ्् ? ती शबदहरूमा “th-” 
अक्षरहरूलने कसतो धवस् ब्ाउँ्छ्् ?
सा्ी बो सपपलने अरू कने  हराउ् सककथ्् ? तपाईं उक्त िीज प्रयोग गरनेर 
यो राइम पु्: लनेख् सक्ुहुन्छ ?

बच्ासँग PBS Parents अनवरेषण गररेर ठूलो सवरमा पढर्रे िफ्ग  करे मनरिि शैशक्क प्दश्गर्हरू 
हरेरु््गहोस्: The Cat in the Hat, http://www.pbs.org/parents/catinthehat/.

आइततबरार 
(बोध)

सोमबरार 
(सवदनदमक बोध)

मङ्गलबरार 
(नराददवद्रा)

बधुबरार 
(पोखततरा)

दबदहबरार 
(शबदरावली/शबद अधययन)

शुक्रबरार 
(सङखयरासमबनधी  
प्रारममभक ज्रान)

शदनबरार 
(लेखन)

हप्
रा 1

बच्ालाई भर्षकष्ग भर्कालर् 
सहयोग गरु््गहोस: मरेरो बबुा 
कुकीहरू बरेक गरु््ग हँुदै 
भथियो । उहाँलरे र्ागिो हािलरे िावा 
समातरु् ियो । त्सप्छरी उहाँ 
भचचयाउरु् ियो ? करे  ियो ?

आफर्ो बच्ालाई पढरु् 
अगाभड एउटा शबद 
भदरु्होस् । उक्त शबद सुनदा 
उर्रीहरू िालरी बजाउर्, हाइ गर््ग 
वा हाँसउठदो अरु्हार बर्ाउर् 
सक्छर्् । 

O भदर्को अक्र हो । 
सँगै “O” बर्ाउरु्होस्/
कोरु््गहोस् । Ostrich मा 
जसिै /o/ को धवभर्बाट सुरु 
हुर्रे शबदहरू लरेखरु्होस् ।

वाचर्को पोखि र्मरू्ा 
प्दार् गर््ग बच्ालरे सुन्रे गररी 
ठूलो सवरमा पढरु्होस् । 
बच्ाहरूलरे मर्पराउर्रे 
शरीष्गकहरू खोजरु् हँुदै्छ ? 
whatdowedoallday.com 
भ्रमण गरु््गहोस् ।

बच्ालाई र्याँ शबद 
भचर्ाउरु्होस्:
भकिाब
पात्
पररवरेश
कथिा

आफर्ो बच्ालाई उर्रीहरू 
यो मभहर्ा कभि वटा 
पुसिक पढ्ुछ िर्रेर सोचर् 
सक्छर्् िर्रेर एउटा लक्य राखर् सहयोग 
गरु््गहोस् । प्त्रेक हप्ा उर्रीहरू कभि 
पुसिक पढ्छर्् जोडरु्होस् र मभहर्ाको 
अमनिममा िरी सब ैजोडरु्होस्! 

आफर्ो बच्ालाई 
“The Very Hungry 
Caterpillar” पढरेर 
सुर्ाउरु्होस् । उर्रीहरूलाई 
उर्रीहरूलरे खार्रे चरीज प्योग गररेर 
कथिाको र्याँ संसकरण लरेखर् 
सहयोग गरु््गहोस् ।

हप्
रा 2

आफर्ो बच्ालाई 
कथिामा िएका माभर्स र 
जर्ावरहरूलाई पात्हरू 
िभर्न्छ िर्रेर वयाखया गरु््गहोस् । 
लरेखकलरे आफर्ा कथिाहरूमा 
महत्वपणू्ग पात्हरूको र्ाम राख्छर्् 
र वण्गर् ग्छ्ग र्् ।

पररवारको कथिाको 
समय । प्त्रेक सदसयलाई 
आफर्ो मर्पर्ने पुसिक, 
कभविा वा र्स्गररी राइम चयर् गर््ग 
लगाउरु्होस् र सँगै पढरु्होस् ।

िपाईं सुरुको धवभर् 
पररवि्गर् गरु््गहोस् र 
बच्ालाई शबद िन् 
लगाउरु्होस् । उदाहरणको 
लाभग, शबद spring हो, /s/ 
हटाउँदा, कुर् शबद बन्छ ? 
बच्ालरे ring िन्छर्् ।

आज आफर्ो बच्ासँग 
कथिा पढदा, अभिवयभक्तमा 
सहयोग गर्ने प्शर् भचनह, 
भवसमयाभदबोधक भचनह र उदधरण 
भचनहहरू जसिा भवराम भचह्नहरू 
िफ्ग  सङ्रे ि गरु््गहोस् । 

आफर्ो बच्ालाई 
पुसिकमा रमाइरहरेका कुरै् 
वयभक्तको बाररेमा कथिा 
बर्ाउर् र िन् सहयोग 
गरु््गहोस् ।

भदर्का सङ्खयाहरू 7 र 13 
हुर्् । आफर्ो बच्ालाई यरी 
सङ्खयाहरू लरेखर् र कोर््ग 
अभयास गर््ग लगाउरु्होस् । िपाईं 
आज कभि ठाउँमा यरी सङ्खयहरू 
िरेटर् सकरु्हुन्छ हरेरु््गहोस्!

आफर्ो बच्ालाई 
उर्रीहरूको वसनिको 
मर्पर्ने चरीजको बाररेमा 
लरेखर् सहयोग गरु््गहोस् ।

हप्
रा 3

आफर्ो बच्ासँग कथिा 
पढदा, प्त्रेक पात्लरे करे  
िन्छ, ग्छ्ग  वा महसुस ग्छ्ग  
िन्रे कुरामा धयार् भदएर प्त्रेक 
पात्लाई भचनु्होस् ।

आफर्ो बच्ालाई एउटा 
कथिा पढरेर सुर्ाएपभ्छ 
3 वटा धवभर् िएका 
शबदहरू ्छानु्होस् । बच्ालाई 
/d/ /o/ /g/ को धवभर्हरू 
िनु्होस् र “dog” िन् 
लगाउरु्होस् ।

P भदर्को अक्र हो । 
सँगै “P” बर्ाउरु्होस्/
कोरु््गहोस् । Pig मा जसिै 
/p/ को धवभर्बाट सुरु हुर्रे 
शबदहरू लरेखरु्होस् ।

आफर्ो बच्ालाई प्त्रेक 
भचनह पढदा िपाईंको 
आवाज कसररी पररवि्गर् 
हुन्छ दरेखाउर् भबराम भचनहहरू 
कसररी प्योग गर्ने िर्रेर वयाखया 
गरु््गहोस् ।

पभहलो हप्ाका 
शबदहरूबाट एउटा खरेल 
बर्ाउरु्होस् । बच्ालाई 
समार्िा र भिन्िाहरूको सभूच 
बर्ाउर् लगाउरु्होस् वा ्छनद 
भमलरेका सबिैनदा धरेरै शबदहरू 
कसलरे िन् सक्छ भवचार गरु््गहोस् ।

भदर्को आकार वग्ग हो । 
बच्ालाई वग्गको भचत् 
बर्ाउर् लगाउरु्होस् । 
िपाईं आज कभि ठाउँमा 
वग्गहरू िरेटर् सकरु्हुन्छ 
हरेरु््गहोस्!

आफर्ो बच्ालाई अरू 
कसैलाई वग्ग बर्ाउर् 
भसकाउर् सहयोग 
गरु््गहोस् । सुरुमा करे  गर्ने ? 
त्सपभ्छ ? अनत्मा ?

हप्
रा 4

आफर्ो बच्ासँग कथिा पढदा 
पात्हरूको बाररेमा प्शर्हरू 
सोधरु्होस् । कथिामा को ्छ 
? भिभम पात्हरूको बाररेमा करे  
स्झर् सक्छौं ?

एउटा कथिा पढरी सकरे पभ्छ, 
3 वटा धवभर् िएका 
शबदहरू ्छानु्होस् । 
आफर्ो बच्ालाई शबद िनु्होस् 
र उर्रीहरूलाई त्सको धवभर्हरू 
िन् लगाउरु्होस् । उदाहरणको 
लाभग, dog मा, बच्ालरे 
/d//o//g/ िन्रे ्छर्् ।

आफर्ो बच्ालाई /ch/ 
को धवभर्बाट सुरु हुर्रे घर 
वररपरर िएका वसिुहरू 
खोजर् लगाउरु्होस् ।

ठूलो सवरमा एउटै 
रुभचका भवषयका भवभिन् 
पुसिकहरू पढरु्होस् । 
आफर्ो बच्ालाई िपाईंलरे 
पढरेको सुभर्सकरे पभ्छ एउटा 
पुसिक पढर् लगाउरु्होस् ।

मभहर्ाको गरीि (Little Bo 
Peep) बाट एउटा शबद 
चयर् गरु््गहोस् । बच्ालाई 
त्सको अथि्ग िन् लगाउरु्होस् ।

पुसिक पढदै गदा्ग, एउटा 
पृष्ठमा एउटै प्कारका 
कभि वटा सामाग्री ्छर्् 
सोधरु्होस् । उर्रीहरू गर्रेर 
िनदा हरेररेरै िन् सक्छर्् भक 
भवचार गरु््गहोस् ।

आफर्ो बच्ालाई 
उर्रीहरूको मर्पर्ने पुसिक 
पढर् लगाउरु्होस् । 
सोधरु्होस्, “भिभमलाई यो पुसिक 
भकर् मर् प्छ्ग  ?” उर्रीहरूलाई यो 
कुरा कसैलाई िन् लगाउरु्होस् र 
त्सको बाररेमा लरेखरु्होस् ।

हप्
रा 5

आफर्ो बच्ालरे पात्हरूको 
रूप र अभिर्य पभहचार् गररेर 
कथिाका पात्हरूको वण्गर् 
गर््ग सक्छर्् भक िर्रेर भवचार 
गरु््गहोस् ।

एउटा कथिाबाट फरक 
वाकयहरू ्छर्ौट गरु््गहोस् 
र आफूलरे वाकय पढदै गदा्ग 
आफर्ो बच्ालाई शबदहरूको 
सङ्खया गन् लगाउरु्होस् ।

आफर्ो बच्ाको ढाडमा 
आफर्ा औलँाहरूलरे 
अक्र/शबदहरू लरेखरु्होस् 
र उर्रीहरूलाई िपाईंलरे करे  
लरेखरु्ियो अरु्मार् गर््ग 
लगाउरु्होस् । आफर्ो 
बच्ालाई आफूसँग पभर् यसै 
गर््ग लगाउरु्होस् ।

एउटा महत्वपणू्ग शबद 
हटाएर एउटा मर्पर्ने कथिा 
फरे रर पढरु्होस्, त्सपभ्छ 
बच्ालरे ्ुछटरेको शबद िन् 
सकुर् िन्का लाभग एकभ्छर् 
रोभकरु्होस् ।

बच्ालाई बाभहर र 
यिाउभि शलएर जाँदै गदा्ग, 
उर्रीहरूलाई आफूलरे 
दरेखरेको, सँुघरेको वा महसुस 
गररेको कुराबाट र्याँ शबद 
भचर्ाउरु् होस् ।

आफर्ो बच्ालाई 
भकिाबमा िएका 
सङ्खयाहरू िुलर्ा गर््ग 
सहयोग गरु््गहोस् । कुर् पृष्ठमा 
एउटै कुरा सबिैनदा धरेरै ्छ ?  
सबिैनदा कम ?

आफर्ो बच्ासँग भमलरेर 
िपाईंलरे यो मभहर्ा पढरेका 
सब ैभकिाबहरूको सचूरी 
बर्ाउरु्होस् । उर्रीहरूलाई 
मर्पर्ने भकिाबको ्छरेउमा भचनह 
लगाउर् लगाउरु्होस् ।

सथिार्रीय संसाधर्: प्ारम्िक बालयावसथिा साक्रिा संघ (Early Childhood Literacy Coalition) लरे प्त्रेक माच्गमा दईु हप्ाको भर्ःशुलक भरियाकलाप र प्ारम्िक साक्रिा उतसवको साथिमा साक्रिाको 
उतसव मर्ाउँ्छ । Capital Area District Libraries को वरेबसाइट www.cadl.org मा गएर परूा िाशलका हरेरु््गहोस् । ECLC को फरे सबकु पृष्ठ www.facebook.com/EarlyChildhoodLiteracyCoalition 
मा हरेरु््गहोस् ।



अदप्ल

परीक्षण, सिर्जना र 
िमस्ा िमाधान
STEAM विज्ञान, प्रविवि, इन्जिवनयरिङ, कलञा ि गणितमञा केन्रित णिक्ञा हो ।
विज्ञान सब ैठञाउँमञा छ—जिनञािि, बोटवबरुिञा, ि प्रञाकृवतक संसञाि देनि सिञास्थय 
ि पोषि, औजिञाि ि यन्त्र, ि अ्य िेिै कुिञामञा! बञालबञाणलकञाहरू प्रञाकृवतक रूपमञा 
णजिज्ञासु हु्छन् ि विज्ञानले उनीहरूलञाई आफनो संसञाि अ्िेषि गन्न  प्रोतसञाहन 
गछ्न  । जििञान बच्ञाहरू: पिीक्ि ि त्ुवट विवि प्रयोग गछ्न न्, जुिन िैज्ञावनक 
प्रवरियञाको एउटञा महत्िपिू्न वहससञा हो । ियसकहरूले बच्ञालञाई प्रशन सोिेि 
ि िेिै िञालकञा सम्ञािनञाहरूको बञािेमञा अनुस्िञान गन्न वदएि णजिज्ञासञालञाई 
प्रोतसञाहन गन्न गछ्न न् ।
वतमीलञाई त्यसले कसिी कञाम गछ्न  जिसतो लञागछ ?
वतमीलञाई णजििञाफको घञँाटी वकन लञामो हु्छ जिसतो लञागछ ?
कुन औजिञािले हञामीलञाई यो कञाम गन्न मद्दत गछ्न  ?
यो बिफको डल्ोलञाई तञातो पञानीमञा िञाखयो ्ने के हु्छ ?

महिनाको राइम/गीत: Five little monkeys
Five little monkeys jumping on the bed,
One fell down and bumped his head,
Mama called the doctor and the doctor said,
“No more monkeys jumping on the bed!”
(4, 3, आवद मञानेि दोहोयञा्नउनुहोस् ।)

हरियाकलापिरू
तपञाईं bed सँग छ्द वमलने िबदहरू सोचन सकनुहु्छ ?
तपञाईं उलटोबञाट यो गीत कसिी गञाउनु हु््थयो ?
तपञाईंले यसलञाई गञाउँदै गदञा्न सङखयञाहरू घटदै िञा बढदै जिञाने छन् ?

बच्ासँग PBS Parents अनवरेषण गररेर पररीक्ण, भसज्गर्ा र समसया समाधार् िफ्ग  करे मनरिि शैशक्क 
प्दश्गर्हरू हरेरु््गहोस्: SciGirls, http://www.pbs.org/parents/scigirls/; र Curious Crew, 
https://www.pbs.org/show/curious-crew/.

आइततबरार 
(बोध)

सोमबरार 
(सवदनदमक बोध)

मङ्गलबरार 
(नराददवद्रा)

बधुबरार 
(पोखततरा)

दबदहबरार 
(शबदरावली/शबद अधययन)

शुक्रबरार 
(सङखयरासमबनधी  
प्रारममभक ज्रान)

शदनबरार 
(लेखन)

हप्
रा 1

आफर्ो बच्ासँग 
जार्काररीमलूक भकिाब 
पढरु्होस् । शरीष्गक, बोलड 
शबदहरू, भचत् र भचत् वण्गर् गर्ने 
पाठ भचर्ाउरु्होस् ।

आफर्ो बच्ालाई 2 वटा 
धवभर् भदरु्होस् । प्त्रेक 
धवभर्को लाभग एउटा 
झोला ठरीक पारु््गहोस् र एउटा 
धवभर्बाट सुरु/अनत् हुर्रे 
सामाग्रीहरू सहरी झोलामा 
हालरु्होस् 

Q भदर्को अक्र हो । 
सँगै “Q” बर्ाउरु्होस्/
कोरु््गहोस् । Quilt मा जसिै 
/q/ को धवभर्बाट सुरु हुर्रे 
शबदहरू लरेखरु्होस् ।

पंभक्तको अनत्मा भबराम 
भचनह ्ैछर् ? उक्त वाकय 
अकको पंभक्तमा जाररी हुन्छ 
र किै र्रोकी िपाईंका आँखाहरू 
एकदम चाँडो सर्ने ्छर्् । यो कुरा 
िपाईं पुसिकमा िरेटर् सकरु्हुन्छ 
भक भवचार गरु््गहोस् ।

बच्ालाई र्याँ शबद 
भचर्ाउरु्होस्:
ढाँचा
ि्थयाङ्
कारण
प्िाव

भदर्का सङ्खयाहरू 8 र 12 
हुर्् । आफर्ो बच्ालाई यरी 
सङ्खयाहरू लरेखर् र कोर््ग 
अभयास गर््ग लगाउरु्होस् । िपाईं 
आज कभि ठाउँमा यरी सङ्खयहरू 
िरेटर् सकरु्हुन्छ हरेरु््गहोस्!

आफर्ो बच्ालाई 
उर्रीहरूको मर्पर्ने 
जर्ावरको बाररेका 
ि्थयहरूको साथिमा एउटा 
कथिा लरेखर् सहयोग 
गरु््गहोस् ।

हप्
रा 2

भवषयसचूरी र सचूरी िएको 
एउटा पुसिक पढरु्होस् । 
आफर्ो बच्ालाई यसलरे 
उर्रीहरूलरे खोजरेको चरीज 
िरेट्ाउर् कसररी सहयोग ग्छ्ग  
िर्रेर दरेखाउरु्होस् ।

आवाजहरू सुन् भहँडाइमा 
भर्सकरु्होस् । आफर्ो 
बच्ालाई एउटा अक्रको 
धवभर् ्छान् लगाउरु्होस्, जसिै 
/t/ । त्सपभ्छ/t/ बाट सुरु/अनत् 
हुर्रे सामाग्रीहरू खोजरु्होस् ।

िपाईं सुरुको धवभर् 
पररवि्गर् गरु््गहोस् र 
बच्ालाई शबद िन् 
लगाउरु्होस् । उदाहरणको 
लाभग mat बाट fat बाट sat 
बाट bat बाट cat ।

सहरी र राम्ो गभिमा पढर्रे 
र्मरू्ा प्दश्गर् गरु््गहोस् । 
बच्ाको लाभग पढदै गदा्ग 
कुराकार्री गररे जसिो गररेर सवर 
ठूलो र सार्ो बर्ाउरु्होस् ।

आफर्ो बच्ालाई 
उर्रीहरू STEAM को 
भरियाकलापमा रमाइरहरेको 
समयको बाररेमा कथिा िन् 
सहयोग गरु््गहोस् ।

आफर्ो बच्ासँग, 
बाभहरबाट झोलामा 
सामार्हरू सङ्लर् गरु््गहोस् 
र भयर्रीहरूमा िएको कुरै् समार् 
कुराको आधारमा भयर्रीहरूलाई 
्ुछटट्ाउरु्होस् । 

आफर्ो बच्ालाई एउटा 
खरेल बर्ाउर् वा पररभचि 
खरेललाई पररवि्गर् गर््ग 
सहयोग गरु््गहोस् । र्याँ 
भर्दनेशर्हरू लरेखरु्होस् ।

हप्
रा 3

एउटा जार्काररीमलूक पाठ 
पढरु् अगाभड पवू्ग ज्ार्को 
बाररेमा कुरा गरु््गहोस् । 
पठर्को एउटा उदरेशय िय गरु््गहोस् 
र बच्ालरे सुन्रे गररी पढदै गररेको 
समयमा र पभढसकरे पभ्छ उदरेशयसँग 
स्बनधहरू बर्ाउरु्होस् ।

झयाल खोलरेर बसरु्होस् र 
पररवरेशका आवाजहरू 
सुनु्होस् । बच्ालाई 
उर्रीहरूलरे करे  सुन्छर्् वण्गर् गर््ग 
लगाउरु्होस् ।

R भदर्को अक्र हो । 
सँगै “R” बर्ाउरु्होस्/
कोरु््गहोस् । Rake मा जसिै 
/r/ को धवभर्बाट सुरु हुर्रे 
शबदहरू लरेखरु्होस् ।

आफर्ो बच्ासँग 
ओछयार्मा जार्रे समयमा 
पालैपालो गररेर ठूलो सवरमा 
पढरु्होस् । बच्ाहरू यो भवशरेष 
समयमा रमाउँ्छर्् ।

पभहलो हप्ाका 
शबदहरूबाट एउटा खरेल 
बर्ाउरु्होस् । बच्ालाई 
समार्िा र भिन्िाहरूको सभूच 
बर्ाउर् लगाउरु्होस् वा ्छनद 
भमलरेका सबिैनदा धरेरै शबदहरू 
कसलरे िन् सक्छ भवचार गरु््गहोस् ।

भदर्को आकार आयि 
हो । बच्ालाई आयिको 
भचत् बर्ाउर् लगाउरु्होस् । 
िपाईं आज कभि ठाउँमा आयिहरू 
िरेटर् सकरु्हुन्छ हरेरु््गहोस्!

आफर्ो बच्ालाई कोहरी 
भवशरेष वयभक्तलाई एउटा 
काड्ग बर्ाउर् सहयोग 
गरु््गहोस् ।

हप्
रा 4

पृष्ठिभूमको ज्ार्लरे िपाईंको 
बच्ालाई र्याँ कथिामा 
करे  अपरेक्ा गर्ने िर्रेर जान्  
सहयोग ग्छ्ग  । पढरु् अगाभड 
उर्रीहरूलाई उक्त भवषयको 
बाररेमा करे  थिाहा ्छ सोधरु्होस् ।

सामाग्रीहरू िरेला गरु््गहोस् 
र ्छोभपएको टोकररीमा 
राखरु्होस्  टोकररीबाट 
भचहाउरु्होस् र एउटा सामाग्रीको 
धवभर् िनु्होस् । बच्ालाई उक्त 
सामाग्रीको र्ाम िन्रे ्छर्् । 
उदाहरणको लाभग, /s/ /o/ /c/ /k/, 
बच्ालरे sock िन्रे ्छर्् ।

अक्रहरूको धवभर् 
बर्ाउरु्होस् र आफर्ो 
बच्ालाई लिरेट वा 
भकसिरीमा राखरेर भचर्री वा 
रु्र्मा अक्रहरूको भचत् कोर््ग 
लगाउरु्होस् ।

पात्हरूलरे जसररी 
िनथिरे त्सररी रै् 
आफर्ो बच्ालाई 
उदधरण भचनहहरूमा 
िएका शबदहरू पढरेर 
सुर्ाउरु्होस् ।

मभहर्ाको गरीि (Five 
Little Monkeys) बाट 
एउटा शबद चयर् गरु््गहोस् । 
बच्ालाई त्सको अथि्ग िन् 
लगाउरु्होस् ।

आफर्ो बच्ासँग पार्रीको 
फोका उडाउरु्होस् । 
िपाईंलरे कभि वटा फोका 
बर्ाउरु् ियो ? िपाईंको बच्ालरे 
कभि वटा फोका बर्ाए ? आफर्ो 
बच्ालाई िरी सङ्खयाहरू जोडर् र 
घटाउर् सहयोग गरु््गहोस् ।

आफर्ो बच्ालाई आफरै् 
भचत् बर्ाउर् र शररीरका 
िागहरूको र्ाम लरेखर् 
लगाउरु्होस् (टाउको, मुख, 
आभद) । 

हप्
रा 5

जार्काररीमलूक कथिा पढरु् 
अगाभड, आफर्ो बच्ालाई 
पभहलयैबाट करे  थिाहा ्छ, 
उर्रीहरू करे  थिाहा पाउर् चाहन्छर्् 
र उर्रीहरूलरे पभढसकरे पभ्छ करे  जार्रे 
िर्रेर सोधरु्होस् । 

साधारण वसिुहरूलाई 
सागिभिक उपकरणको 
रूपमा प्योग गरु््गहोस् । 
आफर्ो बच्ालाई उर्रीहरूलरे 
बर्ाउर्रे धवभर्हरू बदलर् 
लगाउरु्होस् (grrr, whoosh, 
whaa, mmm) ।

पभत्का वा सचूरीपत्बाट 
िमसवरहरू ्छर्ौट 
गरु््गहोस् । िमसवरको 
र्ाम लरेखरु्होस् र आफर्ो 
बच्ालाई अमनतम धवभर् िन् 
लगाउरु्होस् । 

आफर्ो बच्ालरे पढरेको 
सुनु्होस् र उर्रीहरूलरे कुरै् 
पभर् शबद ्छोडरे वा गलि 
पढरे िर्रे औलँयाउरु्होस् ।

बच्ालाई बाभहर र 
यिाउभि शलएर जाँदै गदा्ग, 
उर्रीहरूलाई आफूलरे 
दरेखरेको, सँुघरेको वा महसुस 
गररेको कुराबाट र्याँ शबद 
भचर्ाउरु् होस् ।

टबमा पार्री िरु््गहोस् र 
बच्ालाई त्हाँ खरेलौर्ा 
िैररन्छ भक डुब्छ िर्रेर जाँच 
गर््ग लगाउरु्होस् । खरेलौर्ाहरू 
्ुछटट्ाउरु्होस् र कभि वटा िैररए 
वा डुबरे िर्रेर गणर्ा गरु््गहोस् ।

बच्ालाई उर्रीहरूलरे यो 
हप्ा गररेको एउटा काम 
्छर्ौट गर््ग र त्सको बाररेमा 
एउटा कथिा लरेखर् लगाउरु्होस् 

सथरानीय संसराधन: MSU Science Festival धरेरै भदर्स्म चलर्रे एउटा गजबको काय्गरिमको श्रङ्खला हो जुर् काय्गरिमलरे भवज्ार्, प्भवभध, इमनजभर्यररङ, कला र गशणिको क्रेत्हरूलाई भवशरेष रूपमा 
झलकाउँ्छ (STEAM) । यो वष्गको परूा िाशलका हरेर््ग, https://www.sciencefestival.msu.edu मा जारु्होस् ।



मे

संसारको चित्र बनाउने
कला साक्षरताको एउटा पुल हो । यसले बालबाललकालाई 
हात, नाडी र औलँाहरूको सानो मांसपेशीको सीप मार्फ त 
साक्षरताका सीपहरू ननमा्फण गनने, आतम-निश्ास बढाउने 
र बालबाललकालाई आफनो ज्ान देखाउने अिसर प्रदान 
गर्फ  । कलाले बालबाललकाको सोचाइका उच्च सीपहरू 
सुधार गर्फ  र उनीहरूलाई आफनो कलपना प्रयोग गन्फ 
प्रोतसानहत गर्फ  ।
नबगार गन्फ नमलने ठाउँमा एउटा स्ान बनाउनुहोस् ।

महिनाको राइम/गीत: Hey Diddle Diddle
Hey diddle diddle,
The cat and the fiddle,
The cow jumped over the moon.
The little dog laughed
To see such fun,
And the dish ran away with the spoon.

हरियाकलापिरू
तपाईं बीचमा /oo/ को धिनन भएका दईु िटा शबदहरू भेटन 
सकनुहुनर ?
तपाईं उक्त धिनन भएका अरू कनत िटा शबद सोचन सकनुहुनर ?
तपाईंलाई मनपनने साङ्ीनतक उपकरण कुन हो ?
आफनो मनपनने उपकरण समािेश गरेर राइम पररित्फन गनु्फहोस् ।

बच्ासँग PBS Parents अनवरेषण गररेर भचत्कला िफ्ग  करे मनरिि शैशक्क प्दश्गर्हरू हरेरु््गहोस्: 
Pinkalicious & Peterrific, http://www.pbs.org/parents/pinkalicious/home/.

आइततबरार 
(बोध)

सोमबरार 
(सवदनदमक बोध)

मङ्गलबरार 
(नराददवद्रा)

बधुबरार 
(पोखततरा)

दबदहबरार 
(शबदरावली/शबद अधययन)

शुक्रबरार 
(सङखयरासमबनधी  
प्रारममभक ज्रान)

शदनबरार 
(लेखन)

हप्
रा 1

आफर्ो बच्ालाई कथिामा 
घटर्रे कुरा वा कथिाका 
सबिैनदा महत्वपणू्ग घटर्ाहरू 
रै् कथिावसिु हो िर्रेर वयाखया 
गरु््गहोस् । आफर्ो बच्ालाई 
कथिाको सुरुमा, बरीचमा र अनत्मा 
करे  ियो िर्रेर सोधरु्होस् ।

एउटा धवभर् (जसिै /s/) 
चयर् गरु््गहोस् र आफर्ो 
बच्ालाई उक्त धवभर्बाट 
सुरु/अनत् हुर्रे िमसवरहरू काटरेर 
भचत् संग्ह(कोल्ाज) बर्ाउर् 
लगाउरु्होस् ।

S भदर्को अक्र हो । 
सँगै “S” बर्ाउरु्होस्/
कोरु््गहोस् । Sun मा जसिै 
/s/ को धवभर्बाट सुरु हुर्रे 
शबदहरू लरेखरु्होस् ।

आफर्ो बच्ासँग पालैपालो 
गररेर एउटा वाकय, अरु्च्रेद 
वा पृष्ठ पढरु्होस् ।

बच्ालाई र्याँ शबद 
भचर्ाउरु्होस्:
कलाकार
रगि
ररेखा
आकार

भदर्का सङ्खयाहरू 9 र 
11 हुर्् । यरी सङ्खयाहरू 
लरेखर् र कोर््ग अभयास 
गरु््गहोस् । िपाईं आज कभि 
ठाउँमा यरी सङ्खयहरू िरेटर् 
सकरु्हुन्छ हरेरु््गहोस्!

शशक्कको प्शंसा गर्ने 
हप्ा: आफर्ो बच्ालाई 
उर्रीहरूका शशक्कको 
लाभग एउटा काड्ग बर्ाउर् 
सहयोग गरु््गहोस् ।

हप्
रा 2

आफर्ो बच्ालाई 
कथिाहरूका घटर्ाहरूको 
बाररेमा प्शर् सोधरु्होस् । 
यसलरे उर्रीहरूलाई उर्रीहरूलरे 
पढरेको कुरा स्झर् सहयोग 
ग्छ्ग  ।

आफर्ो बच्ालाई मोजाको 
एउटा कठपुिलरी बर्ाउर् 
सहयोग गरु््गहोस् र एउटा जरे 
पायो त्हरी र्ाम राखरु्होस्: “Silly 
Sam,Tickely Tashawn, आभद ।” 
“कठपुिलरी” लरे िपाईंको बच्ालाई 
प्शर्हरू सोधर् सक्छ ।

ररेभरिशजररेटरमा िरीर् 
अक्रको शबद (cat) 
बर्ाउर् चु्बकीय 
अक्रहरू प्योग गरु््गहोस् । 
आफर्ो बच्ालाई उक्त शबद 
पढर् र वाकयमा प्योग गर््ग 
लगाउरु्होस् ।

आफर्ो बच्ालाई 
साथिरी, भ्छमरेकी वा 
दाजुिाइ/भददरीबभहर्री वा 
आफनिलाई मर्पर्ने पुसिक पढरेर 
सुर्ाउर् लगाउरु्होस् ।

आफर्ो बच्ालाई आफू 
एउटा कला पररयोजर्ामा 
काम गरररहरेको समयको 
बाररेमा एउटा कथिा िन् सहयोग 
गरु््गहोस् ।

आफर्ो बच्ालाई 8 वटा 
रगि प्योग गररेर एउटा भचत् 
बर्ाउर् लगाउरु्होस् । 
त्सप्छरी रगिहरू गनु्होस् र 
रगिको र्ाम िनु्होस् ।

आफर्ो बच्ालाई 
उर्रीहरूलाई खसुरी बर्ाउर्रे 
सब ैचरीजहरूको सचूरी 
लरेखर् लगाउरु्होस् ।

हप्
रा 3

कथिाहरूमा समसया र 
समाधार् हुन्छ । आफर्ो 
बच्ालाई समसया र समसया 
कसररी समाधार् गररयो पत्ता 
लगाउर् सहयोग गरु््गहोस् ।

आफर्ो बच्ालाई मोजाको 
कठपुिलरीलाई सुरु, बरीच 
वा अनत्मा एउटै धवभर् 
िएका भवभिन् वसिु वा भचत्हरू 
“खवुाउर्” लगाउरु्होस् । 

T भदर्को अक्र हो । 
सँगै “T” बर्ाउरु्होस्/
कोरु््गहोस् । Toy मा जसिै 
/t/ को धवभर्बाट सुरु हुर्रे 
शबदहरू लरेखरु्होस् ।

आफर्ो बच्ालाई 
शबदहरूलाई अथि्ग भदर्रे 
वाकयांशको समहू बर्ाएर 
पढर् लगाउरु्होस् । अरु्िभूिको 
साथिमा पढरु्होस् ।

पभहलो हप्ाका 
शबदहरूबाट एउटा खरेल 
बर्ाउरु्होस् । बच्ालाई 
समार्िा र भिन्िाहरूको सभूच 
बर्ाउर् सहयोग गरु््गहोस् वा ्छनद 
भमलरेका सबिैनदा धरेरै शबदहरू 
कसलरे िन् सक्छ भवचार गरु््गहोस् ।

भदर्को आकार 
समचिुिु्गज हो । बच्ालाई 
समचिुिु्गजको भचत् बर्ाउर् 
लगाउरु्होस् । िपाईं आज 
कभि ठाउँमा समचिुिु्गज िरेटर् 
सकरु्हुन्छ हरेरु््गहोस्!

एउटा अक्र चयर् गरु््गहोस् 
र आफर्ो बच्ालाई उक्त 
अक्रको धवभर्बाट सुरु 
हुर्रे पाँचवटा वसिु खोजर् 
लगाउरु्होस् । आफर्ो बच्ालाई 
िरी शबदहरू एउटा सचूरीमा लरेखर् 
सहयोग गरु््गहोस् ।

हप्
रा 4

बच्ालाई पररवरेशको 
बाररेमा जान् सहयोग 
गरु््गहोस् । पररवरेश िर्रेको 
कथिा घटर्रे सथिार् र समय 
हो ।

साधारण वसिुहरू 
प्योग गररेर सागिभिक 
उपकरणहरू बर्ाउरु्होस् । 
आफर्ो बच्ालाई उर्रीहरूलरे 
बर्ाउर्रे धवभर्हरू बदलर् 
लगाउरु्होस् (grrr, whoosh, 
whaa, mmm) ।

/sh/ को धवभर्बाट सुरु 
हुर्रे शबदहरूको सचूरी 
बर्ाउरु्होस् । सँगै त्ो 
सचूरी पढरु्होस् । /sh/ को 
धवभर् बर्ाउर्रे शबदहरूमा 
भचनह लगाउरु्होस् ।

आफर्ो बच्ालरे पभहलो 
र्जरमा कभि वटा 
शबदहरू पढर् सक्छर्् 
अभिलरेख राखरु्होस् । अभयास 
गरु््गहोस् र उक्त गणर्ालाई शजतर् 
खोजरु्होस् ।

आफर्ो बच्ालाई 
बाभहरबाट 10 वटा पत्ता 
िरेला गर््ग लगाउरु्होस् । िरी 
पािहरू कसररी समार् वा फरक ्छर्् 
्छलफल गरु््गहोस् । िरी पािहरूलाई 
कागजको पन्ामा टाँसरेर एउटा कला 
भसज्गर्ा गरु््गहोस् !

आफर्ो बच्ासँग, 
चु्बकीय अक्रहरू 
प्योग गररेर ररेभरिशजररेटरमा 
शबदहरूको भहज्रे वा पररवारका 
सदसयहरूको र्ाम लरेखरु्होस् ।

मभहर्ाको राइम (Hey 
Diddle, Diddle) बाट 
एउटा शबद चयर् गरु््गहोस् । 
बच्ालाई त्सको अथि्ग िन् 
लगाउरु्होस् ।

हप्
रा 5

पररवरेश (समय र सथिार्) 
वासिभवक वा दरेखावटरी हुर् 
सक्छ । करे हरी कथिाहरूमा, 
पात्हरू र कथिावसिुका लाभग 
पररवरेश महत्वपणू्ग हुन्छ । आफर्ो 
बच्ासँग पररवरेशको बाररेमा बिाउर्रे 
भववरण खोजरु्होस् ।

बच्ालाई िमसवर दरेखाएर 
उक्त िमसवर करे  को 
धवभर्बाट सुरु/अनत् हुन्छ 
िर्रेर सोधरु्होस् । (उदाहरणको 
लाभग, /t/, /m/, /b/ ।)

भमलरेर Hope सँग ्छनद 
भमलर्रे शबदहरू सोचरु्होस् । 
भमलरेर िरी शबदहरू 
लरेखरु्होस् । िरी शबदहरूको 
भहज्रे समार् ्छ ?

आफर्ो बच्ालरे अभयास 
गररसकरे पभ्छ, एउटा 
मोबाइल फोर् प्योग 
गररेर उर्रीहरूलरे पढदै गररेको 
ररेकड्ग गरु््गहोस् । उर्रीहरूलाई 
उर्रीहरूको आफरै् वाचर् पछयाउर् 
लगाउरु्होस् ।

बच्ालाई बाभहर र 
यिाउभि शलएर जाँदै गदा्ग, 
उर्रीहरूलाई आफूलरे 
दरेखरेको, सँुघरेको वा महसुस 
गररेको कुराबाट र्याँ शबद 
भचर्ाउरु् होस् ।

आफर्ो बच्ालाई िपाईंलरे 
यो वष्ग भसकरे का आकारहरू 
प्योग गररेर एउटा भचत् 
बर्ाउर् लगाउरु्होस् । ठूलो 
सवरमा प्त्रेक आकारको र्ाम 
िनु्होस् ।

ग्रीषम ऋिु चाँड ैआउर्रे्छ 
यहाँ! आफर्ो बच्ालाई 
उर्रीहरूलाई ग्रीषम ऋिुमा 
गर््ग मर्पर्ने चरीजको बाररेमा 
लरेखर् सहयोग गरु््गहोस् ।

सथिार्रीय संसाधर्: यो बाभहर भर्सकर्रे र East Lansing Art Festival! हरेर्ने उतकृष्ट समय हो! The East Lansing Art Festival को बाल कलाको गभिभवभध क्रेत्लरे बालबाशलका िथिा पररवारहरूका लाभग 
कलाका वासिभवक हसि, बर्ाउर्रे-र-शलएर जार्रे भरियाकलापहरू, कुरै् काम कसररी गर्ने िन्रे काय्गशालाहरू प्दार् ग्छ्ग  र प्त्क् प्दश्गर्हरू प्सिुि ग्छ्ग  । सबिैनदा अमनिम जार्काररी प्ाप् गर््ग यो वरेबसाइट 
जारु्होस्:  http://www.elartfest.com/#intro.



जनू

आफ्नो समुदाय 
अन्वेषण ग न्े!
जवान बच्ाहरूको काम समुदाय अनववेषण गनने हो । 
बालबाललकालवे आफैलवे प्ारम्भ गरवेको सवतःसफफू त्त खवेलको 
सह्भागगता र ढाँचागत अनु्भवहरूबाट ला्भ उठाउँछन् । 
यी अनु्भवहरूलवे मौखखक ्भाषाका सीपहरू र शबदावली 
गवकास गनने अवसर प्दान गछ्त न् ।
ल, एउटा साहगसक यात्ामा जाऔ!ं

महिनाको राइम/गीत: Baa, Baa Black Sheep
Baa, baa, black sheep,
Have you any wool?
Yes, sir, yes, sir,
Three bags full;
One for the master,
And one for the dame,
And one for the little boy
Who lives down the lane.

हरियाकलापिरू
Wool सँग कुन-कुन शबदहरूको छनद गमलछ ?
तपाईं “bl-” बाट सुरु हुनवे black बाहवेकको अकको एउटा रङ्गको नाम 
्भन्न सकनुहुनछ ?
अकको जनावर समाववेश गरवेर राइम पररवत्तन गनु्तहोस् ।

बच्ासँग PBS Parents अनवरेषण गररेर आफर्ो समुदाय अनवरेषण गर््ग िफ्ग  करे मनरिि शैशक्क प्दश्गर्हरू 
हरेरु््गहोस्: SUPER WHY, http://www.pbs.org/parents/superwhy/; र WordGirl, 
http://www.pbs.org/parents/wordgirl/parentsandteachers.html.

आइततबरार 
(बोध)

सोमबरार 
(सवदनदमक बोध)

मङ्गलबरार 
(नराददवद्रा)

बधुबरार 
(पोखततरा)

दबदहबरार 
(शबदरावली/शबद अधययन)

शुक्रबरार 
(सङखयरासमबनधी  
प्रारममभक ज्रान)

शदनबरार 
(लेखन)

हप्
रा 1

िपाईंलरे सारांश लरेखदा, 
िपाईं ्छोटकररीमा करे  हुन्छ 
वा कथिा मलूि: करे  को 
बाररेमा ्छ िनु्हुन्छ िर्रेर आफर्ो 
बच्ालाई वयाखया गरु््गहोस् । 
सँगै,एउटा मर्पर्ने कथिा सारांशमा 
लरेखर् अभयास गरु््गहोस् । 

एउटा कथिा पढरी सकरे पभ्छ, 
3 वटा धवभर् िएका 
शबदहरू ्छानु्होस् । आफर्ो 
बच्ालाई शबद िनु्होस् र उर्रीहरूलाई 
त्सको धवभर्हरू िन् लगाउरु्होस् । 
उदाहरणको लाभग, िपाईंलरे dog 
्छर्ौट गरु््ग हुर्रे्छ, बच्ालरे /d//o//g/ 
िन्रे ्छर्् ।

U भदर्को अक्र हो । 
सँगै “U” बर्ाउरु्होस्/
कोरु््गहोस् । Uncle मा 
जसिै /u/ को धवभर्बाट 
सुरु हुर्रे शबदहरू 
लरेखरु्होस् ।

आफर्ो बच्ालाई 100-
200 शबदको एउटै कथिा 
बार्बार दोहोया्गएर पढर् 
अभयास गर््ग सहयोग गरु््गहोस् । 
समय हरेरु््गहोस् र प्भि भमर्रेट 
कभि वटा सहरी शबद पभढन्छ 
भवचार गरु््गहोस् । 

बच्ालाई र्याँ शबद 
भचर्ाउरु्होस्:
सङ्खया
शरीष्गक
लरेखक
वाकय

भदर्का सङ्खयाहरू 0 र 
10 हुर्् । यरी सङ्खयाहरू 
लरेखर् र कोर््ग अभयास 
गरु््गहोस् । िपाईं आज कभि 
ठाउँमा यरी सङ्खयहरू िरेटर् 
सकरु्हुन्छ हरेरु््गहोस्!

आफर्ो बच्ाको 
आँखामा पट्री बाँधरु्होस् र 
उर्रीहरूलाई चाखलागदो 
खार्रे कुरा (सुनिला, पप रकस) 
भदरु्होस् । उर्रीहरूलाई उर्रीहरूलरे 
करे  को सवाद शलए, करे  महसुस गररे, 
करे  सँुघरे िन्रे बाररेमा लरेखर् सहयोग 
गरु््गहोस् ।

हप्
रा 2

एउटा कथिा फरे रर िनदा 
पाठकहरूलाई उर्रीहरूलरे 
पढरेको कुरा स्झर् सहयोग 
ग्छ्ग  । आफर्ो बच्ालाई मुखय 
घटर्ाहरू पभहचार् गर््ग र 
रिमैसँग िन् लगाउरु्होस् ।

पररवारका प्त्रेक 
सदसयलाई आफर्ो मर्पर्ने 
पुसिक, कभविा वा र्स्गररी 
राइम चयर् गर््ग लगाउरु्होस् र सँगै 
पढरु्होस् ।

आफर्ो बच्ासँग, एउटा 
भकिाबमा िरीर् वटा 
र्याँ शबद खोजरु्होस् । 
उर्रीहरूलाई शबदहरू लरेखर् 
लगाउरु्होस् र प्त्रेक शबदको अथि्ग 
वण्गर् गददै एउटा िमसवर बर्ाउरु्होस् ।

एउटा महत्वपणू्ग शबद 
हटाएर एउटा मर्पर्ने कथिा 
फरे रर पढरु्होस् र बच्ालाई 
्ुछटरेको शबद िन् भदर्का 
लाभग एकभ्छर् रोभकरु्होस् ।

आफू अक्रहरूसँग 
खरेशलरहरेको समयको बाररेमा 
एउटा कथिा िनु्होस् ।

आफर्ो बच्ालाई घडरीमा 
िएको भमर्रेट र घणटाको 
सुइरोसँग पररभचि 
गराउरु्होस् । सँगै, एक घणटा र 
आधा घणटाको फरकमा समय िन् 
अभयास गरु््गहोस् । 

आफर्ो बच्ालाई सडकका 
भचनहहरूको बाररेमा एउटा 
भकिाब बर्ाउर् सहयोग 
गरु््गहोस् । उर्रीहरूलाई प्त्रेक पृष्ठमा 
एउटा भचनह बर्ाउर् लगाउरु्होस् र 
त्सपभ्छ उक्त भचनहलरे िपाईंलरे करे  गरु््ग 
िर्रेर सङ्रे ि ग्छ्ग  लरेखरु्होस् ।

हप्
रा 3

आफर्ो बच्ालाई 
पभहला, अगाभड, र अनत् 
जसिा शबदहरू कथिाका 
घटर्ाहरूको रिमको बाररेमा सङ्रे ि 
भदर्रे शबदहरू हुर्् िर्रेर बिाउरु्होस् । 
उर्रीहरूलरे हालसालै पढरेको कथिामा 
उर्रीहरूलाई यो कुरा प्यास गर््ग 
लगाउरु्होस् ।

शबदहरूमा िएका 
धवभर्हरू िनकाएर िनु्होस् 
र बच्ालाई भर्यभमि 
गभिमा शबद िन् लगाउरु्होस् । 2 वटा 
धवभर् िएको शबदबाट सुरु गरु््गहोस् र 
त्सपभ्छ बढाउँदै जारु्होस्, उदाहरणको 
लाभग iiiittttt, बच्ालरे “it” िन्छर्् ।

V भदर्को अक्र हो । 
सँगै “V” बर्ाउरु्होस्/
कोरु््गहोस् । Vest मा जसिै 
/v/ को धवभर्बाट सुरु हुर्रे शबदहरू 
लरेखरु्होस् ।

वाचर्लाई झर्् रमाइलो 
बर्ाउर् बच्ालाई आवाज 
र सुर फरक बर्ाउँदै पढर् 
अभयास गर््ग लगाउरु्होस् ।

पभहलो हप्ाका 
शबदहरूबाट एउटा खरेल 
बर्ाउरु्होस् । बच्ालाई 
समार्िा र भिन्िाहरूको सभूच 
बर्ाउर् लगाउरु्होस् वा ्छनद भमलरेका 
सबिैनदा धरेरै शबदहरू कसलरे िन् 
सक्छ भवचार गरु््गहोस् ।

भदर्को आकार 
अणडाकार हो । बच्ालाई 
अणडाकारको भचत् बर्ाउर् 
लगाउरु्होस् । िपाईं आज कभि 
ठाउँमा अणडाकारहरू िरेटर् 
सकरु्हुन्छ हरेरु््गहोस्!

आफर्ो बच्ालाई आफर्ो 
समुदायको भहससाको 
रूपमा रहरेका भवभिन् 
माभर्स र ठाउँहरूको बाररेमा 
लरेखर् सहयोग गरु््गहोस् ।

हप्
रा 4

आफर्ो बच्ालाई कथिा 
कसररी थिोरै वाकयहरूमा 
फरे रर िन्रे अभयास गर््ग 
लगाउरु्होस् ।

र्स्गररी राइम िन् “रोबोटको 
बोलरी” प्योग गरु््गहोस् । 
िपाईंका बच्ालरे भविाशजि 
धवभर्हरू सुन्रे्छर्् र त्सपभ्छ िरी 
धवभर्हरूलाई एकै ठाउँमा भमसाएर िन्रे 
्छर्् । उदाहरणको लाभग, िपाईं /s//i//r/ 
िनु्हुन्छ, बच्ालरे sir िन्रे ्छर्् ।

िपाईं सुरुको धवभर् 
पररवि्गर् गरु््गहोस् र 
बच्ालाई शबद िन् 
लगाउरु्होस् । (उदाहरणको 
लाभग, spring बाट ring बाट 
sing बाट thing ।)

िपाईंलाई प्त्रेक पात्लरे 
शबदहरू कसररी िन्छर्् 
जसिो लाग्छ, त्सररी रै्  िरी 
शबदहरू पढरु्होस् ।

मभहर्ाको राइम (Baa, 
Baa, Black Sheep) बाट 
एउटा शबद चयर् गरु््गहोस् । 
बच्ालाई त्सको अथि्ग िन् 
लगाउरु्होस् ।

आफर्ो बच्ालाई 2 
वटा वृत्त खोजर् र काटर् 
सहयोग गरु््गहोस् । एउटा 
वृत्तलाई 2 वटा बराबर िागमा 
काटरु्होस् । अकको वृत्तलाई 4 वटा 
बराबर िागमा काटरु्होस् । आधा 
र एक चौथिाइको फरकको बाररेमा 
्छलफल गरु््गहोस् ।

आफर्ो बच्ालाई 
गैर-कालपभर्क (सत्) 
कथिा पढर् लगाउरु्होस् । 
आफूलरे भसकरे का सब ैर्याँ 
शबदहरूको सचूरी बर्ाउरु्होस् ।

हप्
रा 5

आफर्ो बच्ालाई राम्ा 
पाठकहरूलरे पढरेको कथिा 
राम्ोसँग स्झर् आफूलरे 
पढरेको कुरा याद ग्छ्ग र्् िन्रे 
कुरा बिाउरु्होस् ।

आफर्ो बच्ालरे पररवार र 
साथिरीहरूको र्ाम ठूलो-
ठूलो सवरमा िनदै गदा्ग 
उर्रीहरूलाई र्ामहरू टुक्याएर 
िन् लगाउरु्होस् । (उदाहरणको 
लाभग, Jon-a-thon)

make सँग ्छनद भमलर्रे 
शबदहरू सोचरु्होस् । भमलरेर 
िरी शबदहरू लरेखरु्होस् । िरी 
शबदहरूको भहज्रे समार् ्छ ?

बच्ालाई 3-4 पटक 
कभविा पढर् सहयोग 
गरु््गहोस् िबस्म जबस्म 
िपाईं सहज र िावसभहि कभविा 
पढर् सकरु्हुन् ।

बच्ालाई बाभहर र यिाउभि 
शलएर जाँदा, उर्रीहरूलाई 
आफूलरे दरेखरेको, सँुघरेको वा 
महसुस गररेको कुराको आधारमा 
र्याँ शबद भचर्ाउरु् होस् ।

सँगै, िनदा कम वा िनदा 
बढरी प्योग गररेर वासिभवक 
जरीवर्का सामार्हरू 
िुलर्ा गरु््गहोस् । (उदाहरणको 
लाभग, माभथिल्ो िला र िल्ो 
िलाका कोठाहरूको सङ्खया 
िुलर्ा गरु््गहोस् ।)

आफर्ो बच्ालाई 
समुदायका सहयोगरीलाई 
एउटा धनयवाद पत् लरेखर् 
सहयोग गरु््गहोस् र त्ो पत् िरी 
वयभक्तलाई भदरु्होस् ।

सथिार्रीय संसाधर्: यो मभहर्ा लयामनसङको Be A Tourist In Your Own Town (आफरै् शहरमा पय्गटक हुर्रे) काय्गरिम जाँच गर््ग भर्भचिनि हुरु्होस् । यो भदर्लरे काय्गरिमका सहिागरीहरूलाई 80 वटा सथिार्रीय 
गनिवयहरू र भर््र् सथिार् समरेटर्रे एक-भदर्रे भवशरेष यात्ाहरूमा भ्रमण गर््ग अरु्मभि भदन्छ: Impression 5 Science Center, Potter Park Zoo, State Capitol Building, Michigan History Center र 
अनय धरेरै सथिार्हरू! थिप जार्काररीका लाभग http://www.lansing.org/events/be-a-tourist/ मा हरेरु््गहोस् ।



जुलराई

सङ्ख्याहरूको 
बझुयाइ र प्र्ोग
गणितको बारेमा कुरा गरादा भाषाका सीपहरू निमादाि हुन्छि् । 
बालबाणलकाहरूले शबरले के भन्न खोजेको हो भिेर सोचरदै 
गरादा र कुि शबरले निनचित वसतु र पररससथिनतहरूलाई विदाि 
ग्छदा  भिेर नििदाय गरदै गरादा साक्षरताका सीपहरू नवकास 
ग्छदा ि् । गणित शबरहरूको अथिदा के हो भिेर ्छलफल गिने 
एउटा उपयुक्त सनरभदा हो । बालबाणलकाहरूले कनतको मजाले 
कथिा बझु्छि् र भन्छि् भने्न कुरा भनवषयको नवद्ालयको 
सफलताको सबदैभनरा राम्ो भनवषयवक्ता हो ।
गणित र साक्षरता: एउटा शनक्तशाली जोडा!

महिनाको राइम/गीत: The Itsy Bitsy Spider
The itsy bitsy 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 itsy bitsy spider climbed up the spout again.

हरियाकलापिरू
Spout सँग कुि-कुि शबरहरूको ्छनर नमल्छ ? अरू कुि-कुि 
शबरहरूको /ou/ धवनि हुन्छ ?
तपाईं “sp-” बाट सुरु हुिे अरू कुि-कुि शबरहरू सोचि सकिुहुन्छ ?
तपाईंलाई मिपिने कीराको प्रकार कुि हो ? आफिो मिपिने कीरा प्रयोग 
गरेर राइम पररवतदाि गिुदाहोस् ।

बच्ासँग PBS Parents अनवरेषण गररेर सङ्खयाहरूको बझुाइ र प्योग िफ्ग  करे मनरिि शैशक्क प्दश्गर्हरू 
हरेरु््गहोस्: Cyberchase, http://www.pbs.org/parents/cyberchase/; Peg + Cat, 
http://www.pbs.org/parents/peg/; र Odd Squad, http://www.pbs.org/parents/oddsquad/home/.

आइततबरार 
(बोध)

सोमबरार 
(सवदनदमक बोध)

मङ्गलबरार 
(नराददवद्रा)

बधुबरार 
(पोखततरा)

दबदहबरार 
(शबदरावली/शबद अधययन)

शुक्रबरार 
(सङखयरासमबनधी  
प्रारममभक ज्रान)

शदनबरार 
(लेखन)

हप्
रा 1

कुरै् कथिा पढदा, आफर्ो 
बच्ालाई पात्हरू को हुर््, 
उर्रीहरू करे  ग्छ्ग र््, उर्रीहरू 
भकर् त्सो ग्छ्गर्, र घटर्ाहरू 
कसररी घट्छर्् िर्रेर याद गर््ग 
लगाउरु्होस् ।

आफर्ो बच्ालाई /T/ को 
धवभर्बाट सुरु/अनत् हुर्रे 
सङ्खयाहरू भचचयाउर् 
लगाउरु्होस्, “ten, twelve, 
twenty”। फरक धवभर्को 
साथिमा दोहोया्गउरु्होस् ।

आफर्ो बच्ालाई sleep 
सँग ्छनद भमलर्रे शबदहरू 
सोचर् लगाउरु्होस् । 
आफर्ो बच्ालाई िरी शबदहरू 
लरेखर् सहयोग गरु््गहोस् । आफर्ो 
बच्ालाई िरी शबदहरूको भहज्रे 
समार् ्छ भक िर्रेर सोधरु्होस् ।

आफर्ो बच्ालाई गैर-
कालपभर्क कथिा पढर् 
लगाउरु्होस् । पोखििा र 
बझुाइ बढाउर् िागहरू पुर्: 
पढरु्होस् ।

बच्ालाई र्याँ शबद 
भचर्ाउरु्होस्:
भमलाएर राखरु्
बराबर
सङ्खयाहरू
जोड

भदर्का सङ्खयाहरू 20 र 
30 हुर्् । आफर्ो बच्ालाई 
यरी सङ्खयाहरू लरेखर् र 
कोर््ग अभयास गर््ग लगाउरु्होस् । 
िपाईं आज कभि ठाउँमा यरी 
सङ्खयहरू िरेटर् सकरु्हुन्छ 
हरेरु््गहोस्!

आफर्ो बच्ालाई 10 
(वा सो िनदा माभथि) स्म 
गन् लगाउरु्होस् र हररेक 
सङ्खया अक्रको रूपमा 
लरेखरु्होस् ।

हप्
रा 2

आफर्ो बच्ालाई कहाँ र 
कभि बरेला कथिा घट्छ िर्रेर 
याद गर््ग लगाउरु्होस् । 
भववरणहरू फरे ला पार््ग 
सहयोगको लाभग पुर्: पढरु्होस् ।

आफर्ो बच्ालाई glad 
सँग ्छनद भमलर्रे वा सुरु, 
बरीच र अनत्मा समार् 
धवभर् िएको 10 वटा शबद 
सोचर् सहयोग गरु््गहोस् ।

W भदर्को अक्र हो । 
सँगै “W” बर्ाउरु्होस्/
कोरु््गहोस् । Water मा 
जसिै /w/ को धवभर्बाट सुरु 
हुर्रे शबदहरू लरेखरु्होस् ।

एकैचोटरी ठूलो सवरमा पढर्रे 
सत्: आफर्ो बच्ालाई 
पढर् सशजलो हुर्रे पुसिक 
्छानु्होस् । आफर्ो बच्ालाई 
आफूसँगै समार् गभिमा ठूलो 
सवरमा पढर् लगाउरु्होस् ।

बच्ालाई कुरै् िमसवर वा 
फोटोको बाररेमा कथिा िन् 
लगाउरु्होस् ।

बाभहर ढुगिाहरू िरेला 
गरु््गहोस् । बच्ालाई 
सोधरु्होस् “भिभम 2 वटा 
ढुगिाको कभि समहूहरू बर्ाउर् 
सक्छौं ? 3 वटाको कभि समहूहरू ? 
4 वटाको समहूहरू ? कुरै् ढुगिाहरू 
बाँकी रहरेका ्छर्् ?”

आफर्ो बच्ालाई 
सोधरु्होस्, “भिभम आफर्ो 
र्ामको सुरुको अक्रसँग 
समार् अक्रबाट सुरु हुर्रे कभि 
शबदहरू सोचर् सक्छौं ? यरी 
शबदहरू लरेखरु्होस् र शबदहरू 
गनु्होस् ।”

हप्
रा 3

एउटा कथिा पभढसकरे पभ्छ, 
आफर्ो बच्ालाई 
सोधरु्होस्, “कथिामा को 
भथियो ? करे  ियो ? भकर् त्सिो 
ियो ?”

आफर्ो बच्ासँग यो राइम 
िनु्होस् - “Riddle dee 
dee, riddle dee dee 
भिभम मरेरो लाभग भिम्ो र्ाममा िएको 
उच्ारण-एकाइको सङ्खया जभि उरिर् 
सक्छौं ?”  बच्ालाई उरिर् लगाउरु्होस् । 
अरू र्ामको साथिमा दोहोया्गउरु्होस् ।

अक्रहरूका धवभर्हरू 
िनु्होस् । आफर्ो 
बच्ालाई अक्र वा 
धवभर्सँग मरेल खार्रे अक्रहरू 
लरेखर् लगाउरु्होस् ।

आफर्ो बच्ालाई एउटा 
मर्पर्ने पुसिक फरे रर पढर् 
प्ोतसाभहि गरु््गहोस् ।

आफर्ो बच्ासँग पभहलो 
हप्ाका शबदहरूबाट 
एउटा खरेल बर्ाउरु्होस् । 
समार्िा र भिन्िाहरूको सभूच 
बर्ाउरु्होस् वा सबिैनदा धरेरै ्छनद 
भमलरेका वा पया्गयवाचरी शबदहरू 
कसलरे िन् सक्छ भवचार गरु््गहोस् ।

भदर्को आकार षडिुज 
हो । बच्ालाई षडिुज 
बर्ाउर् सहयोग गरु््गहोस् । 
िपाईं आज कभि ठाउँमा 
षडिुजहरू िरेटर् सकरु्हुन्छ 
हरेरु््गहोस्!

आफर्ो बच्ालाई समय 
को बाररेमा एउटा पुसिक 
बर्ाउर् सहयोग गरु््गहोस् । 
भदर्को फरक-फरक समय र त्ो 
समयमा िपाईं करे  गरु््गहुन्छ लरेखरु्होस् । 
(उदाहरणको लाभग:  भबहार् 7:00 
बजरे- म उठ्ुछ ।)

हप्
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आफर्ो बच्ालरे पढरेको कुरा 
राम्ोसँग बझुर् प्सट्ाउर्रे 
प्शर्हरू सोधरु्होस् । पढरु् 
अगाभड, पढरेको समयमा र पभढ 
सकरे पभ्छ प्शर्हरू सोधर्रु्होस् ।

आफर्ो बच्ासँग यो 
राइम िनु्होस् - “Riddle 
dee dee, riddle 
dee dee भिभम मरेरो लाभग यभि 
पटक (औलँाहरू दरेखाउरु्होस्) 
उरिर् सक्छौं ?” बच्ालाई उरिर् 
लगाउरु्होस् । फरक औलँाको 
सङ्खया दरेखाएर दोहोया्गउरु्होस् ।

X भदर्को अक्र हो । 
सँगै “X” बर्ाउरु्होस्/
कोरु््गहोस् । Fox मा जसिै 
/x/ को धवभर्बाट सुरु हुर्रे 
शबदहरू लरेखरु्होस् ।

बच्ालरे एउटा ्छोटो कथिा 
कभि समयमा पढ्छर्् 
हरेरु््गहोस् । यसको धरेरै पटक 
अभिलरेख बर्ाउरु्होस् ।

मभहर्ाको राइमबाट एउटा 
शबद चयर् गरु््गहोस् । 
बच्ालाई त्सको अथि्ग िन् 
लगाउरु्होस् ।

आफर्ो बच्ालाई भचत्हरू 
बर्ाएर िपाईंलरे भदर्को 
समयमा सामर्ा गरु््ग पररेको 
घटाउका समसयाहरू दरेखाउर् 
लगाउरु्होस् । (K का लाभग 
10 भित्, पभहलो ग्रेडका 
लाभग 20 भित्) ।

आफर्ो बच्ालाई खालरी 
ठाउँ िर््ग लगाउरु्होस् । 
गमथीयाममा म …. दरेख्ुछ । 
गमथीयाममा म …. महसुस ग्ुछ्ग  । 
गमथीयाममा म …. को सवाद शलन्ुछ । 
गमथीयाममा म ….  को गनध सँुघ्ुछ । 
म …. को आवाज सुन्ुछ ।

हप्
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आफर्ो बच्ालाई कथिा 
फरे रर पढरेर र कथिाको 
प्माण प्योग गररेर प्शर्हरू 
सोधरु्होस् ।

एउटा शबद िनु्होस् 
र आफर्ो बच्ालाई 
उक्त शबदमा िएका 
धवभर्हरूको सङ्खया 
गन् लगाउरु्होस् ।

शबदको खरेल खरेलरु्होस्: 
िपाईं अनत्को धवभर् 
पररवि्गर् गरु््गहोस् 
र बच्ालाई शबद िन् 
लगाउरु्होस् । उदाहरणको 
लाभग, flip बाट flop बाट flap 
बाट flag.

आफर्ो बच्ालाई सहरी 
रूपमा र शबदहरू र््छोडरी 
पढर् प्ोतसाहर् गरु््गहोस् । 
उर्रीहरूलरे त्ुभटहरू गररे िर्रे 
प्भिभरिया भदरु्होस् ।

बच्ालाई बाभहर र यिाउभि 
शलएर जाँदा, उर्रीहरूलाई 
आफूलरे दरेखरेको, सँुघरेको 
वा महसुस गररेको कुराको 
आधारमा र्याँ शबद भचर्ाउरु् 
होस् ।

आफर्ो बच्ालाई जोड 
र घटाउका ि्थयहरू 
सोधरु्होस् । उर्रीहरूलाई 
उर्रीहरूलरे यसलाई कसररी समाधार् 
गररे र उर्रीहरू अकको कुरै् रणर्रीभि 
भर्कालर् सक्छर्् भक िर्रेर सोधरु्होस् । 
आवशयकिा अरु्सार सामार्हरू प्योग 
गरु््गहोस् ।

आफर्ो बच्ासँग सँगै गर्ने 
भमलर्रे रमाइला चरीजहरूको 
सचूरी बर्ाउरु्होस् र 
आजका लाभग गर्ने एउटा चरीज 
्छर्ौट गरु््गहोस् ।

सथिार्रीय संसाधर्: Impression 5 Science Center सब ैउमरेरका बालबाशलकाहरूको भवज्ार् र गशणिका सोचाइलाई समथि्गर् गर्ने एउटा अनिरभरियातमक, सथिार्रीय संसाधर्को हो । पार्रीका भवशरेषिाहरू 
अनवरेषण गरु््गहोस्, पार्रीका वासिभवक फोकाहरू बर्ाउरु्होस् र अरू थुिपै् भसजा्गर्ातमक चुर्ौिरीहरूमा रमाउरु्होस् । गमथीयामका काय्गरिम र प्दश्गर्रीहरूको परूा सचूरीका लाभग https://impression5.org/ भ्रमण 
गरु््गहोस् ।



अगसत

बाहिर खेल्नुमा 
मजा छ
बच्चा हुँदचा घरबचाहिर खलेेको कुरचा यचाद छ—त्ो स्वतन्त्रतचा 
र आश्चय्यजनक भचा्वनचा ? तपचाईंको घर बचाहिरको के्त्र 
सचाक्रतचाले समृद्ध ्वचातचा्वरण िो जिचाुँ बचालबचाललकचािरू 
भचाषचा, अक्र र शबदिरू परीक्ण गन्य सकछन् । घरबचाहिर 
देखखएकचा र सुहनएकचा सब ैनयचाुँ चीजिरूको बचारेमचा कुरचाकचानी 
गनु्यिोस्—चरचा, लोखकके , बचादल, लचाठी र ढुङ्चािरू।
सब ैकक्चाकोठचािरूमचा चचार ्वटचा पखचा्यल हुँदैनन् ।

महिनाको राइम/गीत: Mary Had a Little Lamb
Mary had a little lamb,
Its fleece was white as snow.
And everywhere that Mary went,
The lamb was sure to go.
It followed her to school one day,
Which was against the rules.
It made the children laugh and play
To see a lamb at school.

हरियाकलापिरू
तपचाईं snow र go मचा कुन अक्रले /o/ को ध्वहन बनचाउुँछ भनेर भन्न 
सकनुहनछ ?
ती कसरी फरक छन् ?
रचाइममचा कुन शबद “sn-” बचाट सुरु हनछ ? अरू कुन-कुन शबदिरू 
त्सबचाट सुरु हनछन् ?
तपचाईं आफनो मनपनके जनचा्वर र आफनो नचामको सचाथमचा नयचाुँ रचाइम 
बनचाउन सकनुहनछ ?

बच्ासँग PBS Parents अनवरेषण गररेर घरबाभहरको खरेल िफ्ग  करे मनरिि शैशक्क प्दश्गर्हरू 
हरेरु््गहोस्: The Ruff Ruffman Show, http://www.pbs.org/parents/ruff/home/.

आइततबरार 
(बोध)

सोमबरार 
(सवदनदमक बोध)

मङ्गलबरार 
(नराददवद्रा)

बधुबरार 
(पोखततरा)

दबदहबरार 
(शबदरावली/शबद अधययन)

शुक्रबरार 
(सङखयरासमबनधी  
प्रारममभक ज्रान)

शदनबरार 
(लेखन)

हप्
रा 1

आफर्ो बच्ासँग कथिामा 
मुखय भवचारहरूलाई 
समथि्गर् गर्ने ि्थय र 
भववरणहरूको बाररेमा कुरा 
गरु््गहोस् ।

आफर्ो बच्ालाई एउटा 
पुसिक ्छान् लगाउरु्होस् 
र बाभहर पढदै गदा्ग पुसिक 
भ्छमरेकीसँग बाँडरु्होस् ।

Y भदर्को अक्र हो । 
सँगै “Y” बर्ाउरु्होस्/
कोरु््गहोस् । Yard मा 
जसिै /y/ को धवभर्बाट सुरु हुर्रे 
शबदहरू लरेखरु्होस् ।

आफर्ो बच्ालाई 
उर्रीहरूका पररवारका 
सदसय, सहपाठरी र 
साथिरीहरूको र्ाम पढर् अभयास 
गर््ग लगाउरु्होस् ।

बच्ालाई र्याँ शबद 
भचर्ाउरु्होस्:
कीराहरू
लोखकने हरू
बादल
लौरोहरू
ढुगिाहरू

भदर्का सङ्खयाहरू 40 
र 50 हुर्् । बच्ालाई 
यरी सङ्खयाहरू लरेखर् र 
कोर््ग अभयास गर्ने कुरामा सहयोग 
गरु््गहोस् । िपाईं आज कभि ठाउँमा 
यरी सङ्खयहरू िरेटर् सकरु्हुन्छ 
हरेरु््गहोस्!

आफर्ो बच्ासँग, कीराको 
खोजरीमा भर्सकरु्होस्! 
िपाईं कसिो प्कारका 
कीराहरू िरेटर् सकरु्हुन्छ ? 
आफूलरे िरेटरेको कुराको बाररेमा 
एउटा कथिा लरेखरु्होस् ।

हप्
रा 2

आफर्ो बच्ालाई पाठकलरे 
कथिाको दशृय कलपर्ा 
गदा्ग, उर्रीहरू आफर्ो 
मर्मा त्सको भचत् बर्ाउँ्छर्् 
िर्रेर वयाखया गरु््गहोस् ।

आफर्ो बच्ासँग पाक्ग मा 
जारु्होस् र धवभर् प्योग 
गररेर “I Spy” खरेलरु्होस् । 
(उदाहरणको लाभग, “म यरी धवभर्हरू 
/d/, /o/, /g/ बाट कुरै् चरीजमा 
जासुस ग्ुछ्ग  ।” आफर्ो बच्ालाई पभर् 
यसै गर््ग लगाउरु्होस् ।)

आफर्ो बच्ालाई hike 
सँग ्छनद भमलर्रे शबदहरू 
सोचर् सहयोग गरु््गहोस् । 
सँगै िरी शबदहरू लरेखरु्होस् । िरी 
शबदहरूको भहज्रे समार् ्छ ?

िपाईंको बच्ालरे ABCs 
मा हरेररेर एक भमर्रेटमा कभि 
वटा धवभर् बर्ाउर् सक्छर्् 
? बच्ालाई दोहोया्गउर् लगाउरु्होस् 
िाकी उर्रीहरू आफर्ो सबिैनदा 
भ्छटो समयको ररेकड्गलाई शजतर् 
प्यास गर््ग सकुर्् ।

बच्ालाई कुरै् िमसवर वा 
फोटोको बाररेमा कथिा िन् 
लगाउरु्होस् ।

आफर्ो बच्ालाई एउटा 
डोररीलरे दईुवटा रूखको 
वररपरर र्ापर् लगाउरु्होस् । 
आफर्ो बच्ालाई कुर् रूख ठूलो 
्छ सोधरु्होस् ? कुर् सार्ो ्छ ?

आफर्ो बच्ालाई सडक 
परेटरीमा पार्री र रगि लगाउर्रे 
बरुुषलरे अक्रहरू लरेखर् 
अभयास गर््ग सहयोग गरु््गहोस् ।

हप्
रा 3

आफर्ो बच्ालाई 
उर्रीहरूको होस प्योग 
गररेर कथिाको दशृय कलपर्ा 
गर््ग लगाउरु्होस् । करे  िइरहरेको 
्छ हरेर््ग, बासर्ाहरू सँुघु् र 
आवाजहरू सुन् प्यास गरु््गहोस् ।

बच्ा शानि समयमा जार् 
लागरेको बरेलामा, सुसरेलरेको 
आवाजमा र्स्गररी राइम 
वाचर् गरु््गहोस् र बच्ालाई 
सामरेल हुर् भर्मन्त्रणा 
गरु््गहोस् ।

Z भदर्को अक्र हो । 
सँगै “Z” बर्ाउरु्होस्/
कोरु््गहोस् । घर बाभहर 
सडक कोर्ने खररी प्योग गररेर Zebra 
मा जसिै /z/ को धवभर्बाट सुरु हुर्रे 
शबदहरू लरेखरु्होस् ।

आफर्ो बच्ासँग, 
घरबाभहरका साहभसक 
काय्ग र रुखमुभर्को 
प्कृभिको बाररेमा भकिाबहरू 
पुर्: पढरु्होस् ।

आफर्ो बच्ासँग 
वण्गमालाको खरेल 
खरेलरु्होस् । वयसकलरे 
एउटा अक्र िन्रे ्छर्् र बच्ालरे 
उक्त अक्रबाट सुरु हुर्रे एउटा 
शबदको साथिमा प्भिभरिया भदर्रे 
्छर्् ।

भदर्को आकार अष्टिुज 
हो । बच्ालाई अष्टिुज 
बर्ाउर् सहयोग गरु््गहोस् । 
िपाईं आज कभि ठाउँमा 
अष्टिुजहरू िरेटर् सकरु्हुन्छ 
हरेरु््गहोस्!

आफर्ो बच्ासँग, बाभहर 
जारु्होस् र आँखा बनद 
गरु््गहोस् । बरेगला-बरेगलै 
आवाजहरू सुनु्होस् । आफूलरे 
सुर्रेका सब ैकुराहरूको सचूरी 
बर्ाउरु्होस् ।

हप्
रा 4

िपाईंलरे ठूलो सवरमा कथिा 
िनदै गदा्ग आफर्ो बच्ालाई 
उर्रीहरूको आँखा बनद गर््ग 
र कथिाको दशृय कलपर्ा गर््ग 
लगाउरु्होस् ।

आवाजहरू सुन् भहँडाइमा 
भर्सकरु्होस् । आफर्ो 
बच्ालाई एउटा अक्र 
्छान् र उक्त धवभर्बाट सुरु/ 
अनत् हुर्रे सामाग्रीहरू खोजरु् 
लगाउरु्होस् । उदाहरणको 
लाभग, /k/ kitten, rock ।

आफर्ो बच्ासँग, 
वण्गमाला काड्ग प्योग गररेर 
“Memory” वा “Go 
Fish” खरेल खरेलरु्होस् ।

आफर्ो बच्ालाई 
कागजको काड्गमा 
अक्रहरू लरेखर् सहयोग 
गरु््गहोस् । िरी अक्रहरूलाई 
अक्रहरूको सुरुको धवभर्बाट “सुरु” 
हुर्रे घर वररपररका चरीज र्शजकै 
राखरु्होस् । B - book, C - coffee, 
L – lamp ।

आफर्ो बच्ासँग, 
मभहर्ाको गरीि (Mary 
Had a Little Lamb) 
बाट एउटा शबद चयर् 
गरु््गहोस् । बच्ालाई त्सको 
अथि्ग िन् लगाउरु्होस् ।

आफर्ो बच्ासँग, सडक 
परेटरी र सडक माग्गमा 
सङ्खयाहरू लरेखरु्होस् । 
एउटा सङ्खया िनु्होस्, आफर्ो 
बच्ालाई त्ो सङ्खया वा मलू 
सङ्खयाको जोड हुर्रे दईु वटा 
सङ्खयास्म कुद् लगाउरु्होस् ।

आफर्ो बच्ासँग, बादलमा 
आकार वा बर्ावटहरू 
खोजरु्होस् । त्सको 
बाररेमा एउटा कथिा 
लरेखरु्होस् ।

हप्
रा 5

आफर्ो बच्ालाई उर्रीहरू 
गलि िएको खणडमा 
वाकय वा कथिा फरे रर पढर् 
लगाउरु्होस् । बझुाइ जाँच गर््ग 
प्शर्हरू सोधरु्होस् ।

“धवभर् अरु्सार 
उरिरु्होस् ।” एउटा 
शबद िनु्होस् र आफर्ो 
बच्ालाई शबदको प्त्रेक 
धवभर्मा धवभर् उच्ारण गददै उरिर् 
लगाउरु्होस् । उदाहरणको लभग, 
fish, 3 पटक उरिर्रे /f//i//sh/ ।

आफर्ो बच्ालाई दाह्री 
काटर्रे भरिम वा भगलो 
खार्रे कुरामा अक्रहरू 
बर्ाउर् र लरेखर् अभयास गर््ग 
लगाउरु्होस् ।

िपाईंको बच्ालरे ABCs 
मा हरेररेर एक भमर्रेटमा 
कभि वटा धवभर् बर्ाउर् 
सक्छर्् ? बच्ालाई दोहोया्गउर् 
लगाउरु्होस् िाकी उर्रीहरू 
आफर्ो ररेकड्गलाई शजतर् प्यास 
गर््ग सकुर्् ।

बच्ालाई बाभहर र यिाउभि 
शलएर जाँदा, उर्रीहरूलाई 
आफूलरे दरेखर्रे, सँुघ्रे वा 
महसुस गर्ने कुराको आधारमा 
र्याँ शबद भचर्ाउरु् होस् ।

आफर्ो बच्ासँग, 
भर्भचिि सङ्खयाका 
भवभवध सामाग्रीहरू 
खोजर् भर्सकरु्होस्!  फरक 
सङ्खयाको साथिमा 
दोहोया्गउरु्होस् । ज्मा कभि 
सामाग्रीहरू ्छर्् भर्धा्गरण 
गरु््गहोस् ।

आफर्ो बच्ालाई एउटा 
काड्ग बर्ाउर् सहयोग 
गरु््गहोस् र कोहरी भवशरेष 
वयभक्तलाई भदरु्होस् ।

सथरानीय संसराधन: खरेल जवार् बच्ाको सवसथि भवकास र भसकाइको महत्वपणू्ग भहससा हो । इंगम काउनटरीमा धरेरै सथिार्हरू ्छर्् जसलरे पररवारहरूलाई आफर्ो बच्ाको साथिमा खरेलर्रे र अनवरेषण गर्ने 
भरियाकलापहरू प्दार् ग्छ्ग : जस मधयरे धरेरैमा कुरै् शुलक लागदैर् । वि्गमार् काय्गरिमको सबिैनदा अमनिम सचूरी हरेर््ग http://www.cadl.org/events मा जारु्होस् । िपाईं http://www.wkar.org/community 
मा गएर पभर् वि्गमार् काय्गरिमहरूको सचूरी हरेर््ग सकरु्हुन्छ ।



दवकरासशील पराठकको गे््ड तीन तफ्ट को यरात्रा

एउटा पाठकका ठोस उपलमबधहरू

6 मदहनरा

बोलरी र्क्कल ग्छ्ग र््, 
उदाहरणको लाभग, “र्ा-र्ा, 

गा-गा ।”

सामानय भचत्हरूका 
िमसवरहरूमा रमाउँ्छर््

बोलरी मात् रहन्छर््!

अरु्हार, जर्ावर र 
वसिुहरूको भकिाब 

पढ्छर्् ।

1 वर्ट

भवभिन् खालका साधारण 
वाकयांश बझु्छर्् । 

उर्रीहरूसँग एक वा धरेरै शबद 
हुन्छ । पल्ा उठाएर हरेर्ने 
भकिाब मर् पराउँ्छर्् ।

सटोलरलाई ठरेलदै गदा्ग 
“कुराकार्री” ग्छ्ग र्् ।

अनिरभरियातमक भकिाब 
पढ्छर्् ।

2 वर्ट

उर्रीहरूसँग 250-350 
शबदहरू हुन्छ ।

भकिाब समाउँ्छर्् र भचत्मा 
हरे्छ्ग र्् ।

र्स्गररी राइम पढ्छर्् र 
िन्छर्् ।

सँगै पुसिाकलयमा गएर 
भकिाबहरू खोज्छर्् ।

3 वर्ट

उर्रीहरूसँग 800-1000 
शबदहरू हुन्छ । साधारण 
राइमहरू दोहोया्गउँ्छर्् ।

िपाईंलरे पढदै गदा्ग भचत् र 
शबदहरूमा इशारा ग्छ्ग र्् 
्छनदको खरेल खरेल्छर््:

4 वर्ट

सहज रूपमा लामा वाकयहरू 
प्योग ग्छ्ग र्् ।

शबदहरूको ्छनद भमलाउर् र 
खरेलर् थिाल्छर्् ।

िपाईंलरे पढदै गदा्ग र्याँ 
शबदहरूमा धयार् भदन्छर्् । 
अरू पररमसथिभिहरूमा यरी 
शबदहरू दोहोया्गउँ्छर्् ।

5 वर्ट

उर्रीहरूसँग 3000-5000 
शबदहरू हुन्छ ।

अक्रसँग धवभर् भमलाउर् 
सुरु ग्छ्ग र्् ।

जभटल र भमभश्रि वाकय 
प्योग ग्छ्ग र्् ।

भचनहहरूमा िएका 
अक्रहरूमा धयार् 

भदन्छर्् । अक्रहरूको 
धवभर्को बाररेमा कुरा ग्छ्ग र्् 

(“Mom र milk दवुैमा 
सुरुमा “mmm” को धवभर् 

हुन्छ”) ।

6 वर्ट

पृष्ठहरूमा िएका शबदहरू 
पढ्छर्् ।

पढदा खरेररी ज्ार्, भचत् र पाठ 
प्योग गररेर अरु्मार् ग्छ्ग र्् ।

उर्रीहरूसँग कालपभर्क र गैर-
कालपभर्क पुसिक र पभत्काहरू 

उपलबध हुन्छर्् ।

संग्हालयह र पुसिकालय 
जान्छर्् ।

7 वर्ट

शबदहरू सवचाशलि रूपमा 
पढर् थिाल्छर्् । भकिाब पढरेर 
र सुर्रेर ज्ार् भवसिार ग्छ्ग र्् ।

पठर्लाई प्ोतसाभहि गर््ग 
मसरिर्मा बसर्रे समय सरीभमि 

गरु््गहोस् ।

सरल पुसिकहरूको पठर् 
र पुर्: पठर्लाई प्ोतसाभहि 

गरु््गहोस् ।

8–9 वर्ट

अधयाय िएका पुसिकहरू 
पढ्छर्् । अभहलरे वष्गमा 

3,000 शबदहरू जाभर्रहरेका 
हुन्छर्् । 

आफर्ो बच्ालाई 
ओछयार्मा जार्रे समय 

अगाभड एकै् पढर्रे िाशलका 
भवकास गर््ग सहयोग 

गरु््गहोस् ।

वयसकहरूलरे बालबाशलकाको िाषा र पठर्मा सहयोग गर्ने िररकाहरू
बच्ाको ज्ार् भर्मा्गण गर््ग जन्मबाट रै् बोलर्रे र पठर् गर्ने बार्री बसाउरु्होस् । गरीिहरू गाउरु्होस् र खरेलहरू खरेलरु्होस् । िाषा बढाउर् उर्रीहरूलाई उर्रीहरूलरे िर्रेका कुराहरू बझुाउरु्होस् । त्सपभ्छ गाडरीमा करे  ियो, िपाईंलरे समाचारमा करे  दरेखरु्ियो, 
िपाईंलरे ररेभडयोमा करे  सुनु्ियो— िन्रे बाररेमा आफरै् कथिाहरू िनु्होस्—र उर्रीहरूलाई पभर् आफर्ो िन् प्ोतसाभहि गरु््गहोस् । पढर्रे बार्री बसाउरु्होस् । शशशुहरू भचत्का साधारण भकिाब हरेददै आफूलाई बोकरे को र आफूसँग बोलरेको कुरामा रमाउँ्छर्् । 
बामरे सररेर भहँडर्रे बच्ाहरू पल्ा उठाएर भचत् हरेर््ग र बर्ावट महसुस गर््ग र राइम सुन् मर् पराउँ्छर्् । 4-9 वष्ग उमरेरका बालबाशलका लामो कथिा र मर्पर्ने कथिा र गैर-कालपभर्क पुसिकहरू दोहोया्गएर पढर् मर् पराउँ्छर्् । अधयाय िएका पुसिकहरू 
ठूलो सवरमा पढर्रे कुरामा धयार् भदरु्होस्— बच्ालाई सुरुमा सुन्रे काम गाह्ो लाग्छ िर अभयासको साथिमा सशजलो हुन्छ; आफर्ो पठर् क्मिा बाभहरका राम्ा कथिाहरू सुन्रे कुरा बच्ाको िाषाको भवकासको लाभग बहुमलूय ्छ । उसिै हरेरचाहकिा्ग र 
बालबाशलकाका लाभग सँगै पढर्रे कुरा एकदम रमाइलो हुन्छ । 

श्रोि Lesaux, N., “Turning the Page: Refocusing Massachusetts for Reading Success,” Strategies for Children, 2010.
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जरान् ुपनने केही सहयोगी शबदरावली

बाल रेखदेख प्रदायक र शिक्षकहरूले तपाईंसँग तपाईंको बच्ाले कसरी पठन गन्न ससकददै छन् भने् बारेमा कुरा गदा्न तल सदइएका केही िबदावलीहरू प्रयोग 
गन्न सकछन् । तपाईंले यी िबदावलीहरूबाट धेरदै िबदावलीहरू यो पात्ोमा प्रयोग भएको पाउनु हुनेछ ।

• वर्टमरालरासमबनधी ज्रान—वण्गमालाका अक्रहरूको र्ाम र आकार जानु्

• ठूलरा दकतराबहरू—ठूला आकारका भकिाबहरू जसलरे बालबाशलकाहरूलाई 
मुरिण र भचत्ण साझरेदाररी गर््ग भदन्छ ।

• समममश्रर—वयभक्तगि आवाजहरू जोडरेर बोलचालको शबद बर्ाउरु् ।

• दवकरासशील दहजे्— शबदहरू लरेखर्रे प्यासमा अक्र-धवभर्को स्बनधको 
जार्काररीको प्योग ।

• जन्मगत सराक्षरतरा—साक्रिा जन्मबाट सुरु हुन्छ र वयसकहरूसँगको 
सहिाभगिामा अथि्गपणू्ग पठर् र लरेखर्का भरियाकलापहरू माफ्ग ि प्ोतसाभहि 
गररन्छ िन्रे भवचार ।

• वरातरावररीय मुद्रर—दैभर्क जरीवर्का भहससाको रूपमा रहरेको मुरिण, जसिै 
भचनहहरू, भबलबोड्गहरू, लरेबलहरू र वयापाररक प्भिक भचनहहरू ।

• प्योगरातमक लेखन—बर्ावटरी र वासिभवक अक्रहरू भसज्गर्ा गररेर र 
कागजका कोरकार र  भचनहहरू भमलाएर युवा बालबाशलकाको लरेखर्मा 
पररीक्ण गर्ने प्यासहरू ।

• आदवषकरार गररएको दहजे्—भवकासशरील भहज्रे हरेरु््गहोस् ।

• सराक्षरतरा—लरे बोलर्रे, सुन्रे, पढर्रे, लरेखर्रे र बोलचाल र शलमखि दवुै िाषाको 
प्शंसामा संलग् हुर्रे सब ैभरियाकलापहरूलाई समरेट्छ ।

• सवदनम—बोलरीचालरीको िाषाको सबिैनदा सार्ा िागहरू जुर् भमलरेर 
शबदहरू बन्छ । उदाहरणको लाभग, hit िन्रे शबद िरीर् वटा सवभर्मलरे बर्रेको 
्छ (/h/ /i/ /t/) र एउटा सवभर्मलरे pit, hip र hot शबदहरू िनदा फरक ्छ ।

• सवदनदमक बोध—बोलरीचालरीको िाषामा िएका अलग-अलग धवभर्हरू याद 
गर्ने र प्योग गर्ने क्मिा ।

• धवदनसमबनधी बोध—बोलरीचालरीको िाषा एक-एक र फरक-फरक 
धवभर्हरूबाट बर्रेको ्छ िन्रे बझुाइ । सवभर्मका अभिररक्त, धवभर्स्बनधरी 
बोधका गभिभवभधहरूलरे राइम, शबद, वाकय वा उच्ारण-एकाइको काय्गलाई 
समरेटर् सक्छ ।

• बनरावरी पठन—आफूलरे पठर् गर््ग भसकरु् अगाभडको बालबाशलकाको “पठर्” 
को प्यास । साधारणिया बालबाशलकाहरू एउटा पररभचि पुसिक वयवहाररक 
रूपमा कणठ िए जसररी रै् पढ्छर्् ।

• मुद्ररको ज्रान—मुरिण र भकिाब र भकिाबहरू कसररी प्योग हुन्छर्् िन्रे 
कुराको बाररेमा थिाहा पाउरु् ।

• दवभराजन—धवभर् अरु्सार बोलरीचालरीको िाषा भविाजर् गरु््ग

• बोलीचरालीको भराररा—बोलर् र सुन् प्योग हुर्रे िाषा; यो शलमखि िाषाको 
ठरीक उलटो ्छ; जुर् लरेखर् र पठर्मा प्योग हुर्रे िाषा हो ।

• उच्रारर-एकराइ—सवर वण्ग िएको शबदको िाग, वा बोलरीचालरी िाषामा, 
एउटा सवर िएको धवभर् (e-vent, news-pa-per, pret-ty)

• शबदरावली—प्िावकाररी रूपमा संवाद गर््ग हामरीलरे जान्रे पर्ने शबदहरू । 
मौमखक शबदावलरीलरे हामरीलरे बोलर् वा सुर्रेको कुरा पभहचार् गर््ग प्योग गर्ने 
शबदहरूलाई जर्ाउँ्छ । पठर्का शबदावलरीलरे हामरीलरे मुरिणमा पभहचार् गर्ने 
वा प्योग गर्ने शबदहरूलाई जर्ाउँ्छ ।

दकन घरमरा हरेक ददन 20 दमनेर पठन गनने ?

दवद्राथथी “A” ले:

प्भि भदर् ⏱ 20 दमनेर पठर् ग्छ्ग र््
प्भि भवद्ालय वष्ग = 3,600 दमनेर
प्भि वष्ग = 1,800,000 शबदहरू
मरानकीकृत परीक्षरामरा 90 औ ंशतरंाशमरा अङ्क 
लयराउँ्छन्

दवद्राथथीले “B” ले:

प्भि भदर् ⏱ 5 दमनेर पठर् ग्छ्ग र््
प्भि भवद्ालय वष्ग = 900 दमनेर
प्भि वष्ग = 282,000 शबदहरू
मरानकीकृत परीक्षरामरा 50 औ ंशतरंाशमरा अङ्क 
लयराउँ्छन्

दवद्राथथीले “C” ले:

प्भि भदर् ⏱ 1 दमनेर पठर् ग्छ्ग र््
प्भि भवद्ालय वष्ग = 180 दमनेर
प्भि वष्ग = 8,000 शबदहरू
मरानकीकृत परीक्षरामरा 10 औ ंशतरंाशमरा अङ्क 
लयराउँ्छन्

एकजर्ा भवद्ाथिथी भकनडरगाट्गर्मा घरमा प्भि भदर् 20 भमर्रेट पढर् सुरु ग्छ्गर्् िर्रे, ग्रेड 6 को अनत्मा, भवद्ाथिथी A लरे 60 भवद्ालय भदर् बराबर पढरेका हुर्रे ्छर््, भवद्ाथिथी B लरे 12 भवद्ालय 
भदर् बराबर पढरेका हुन्छर््, र भवद्ाथिथी C लरे 3 भवद्ालय भदर् बराबर पढरेका हुन्छर्् । पठर् अरु्िवको यो अनिर र फलसवरूप प्ाप् हुर्रे शबदावलरीको ज्ार् समय अरु्सार बढदै जान्छ ।

रराम्ो पराठक बन् चराहनुहुन्छ ? बस R
पुसिक 

दोहोया्गउरु्होस्

E
वयसि हुरु्होस् र 
मजा शलरु्होस्

A
प्शर्हरू 

सोधरु्होस्

D
थिप गरु््गहोस्

“READ” Rollins Center for Language and Literacy, 2017 बाट शलइएको हो (www.readrightfromthestart.org)। अरु्मभि शलएर प्योग गररएको ।

थिप जार्काररी र आफर्ो बच्ाको सहयोगको लाभग िवर्का भर्दनेशकलाई स्पक्ग  गरु््गहोस् ।


