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घरमै बसेर शिक्षा हाशिल गर्न परेमा पाररवाररक स्रोत:  
आमाबुवा/अभििावक: हाम्रो शहर र एसे्टट र समुदायहरूको सुरक्षाको लाभि कदमहरू चाल्नको लाभि तयारी िने क्रममा, हामीले अन-घर 

संसाधनको लाभि घर-घर भशक्षाको तयारी िरेका छन जुन भवद्यार्थी र पररवारले भसक्नको लाभि प्रयोि िनन सक्दछन् र कक्षा कोठा 

भशक्षकहरूले पभहले नै भसकाईएको सीपहरू अझै भवकास िनन सक्छन्। सधैं जस्तो, एसपीएसको सार्थ  भसग्र अवित रहनुहोस्, सोशल 

मीभडयामा हामीलाई पछ्याउनुहोस् र मोबाइल उपकरणहरूको लाभि एसपीएस अनुप्रयोि डाउनलोड िनुनहोस्। 

 

 अंगे्रजी िाषा प्रभवणता 

• घरमा शसकर्का लाशग  शर्रे्दशित प्रश्नहरु 

• तपाईलाई ध्वशर्, अक्षर र िब्दहरू के थाहा छ? हामी घरमा आवाज, अक्षर र िब्दहरू कसरी प्रयोग गछौं? 

• तपाई कस्ता प्रकारका पुस्तकहरू पढ्र् मर् पराउरु्हुन्छ? तपाई कुर् िीर्नकहरूमा पढ्र् मर् पराउरु्हुन्छ? 

• तपाईलाई के लेख्न मर् पछन ? के त्यहााँ कथाहरू छर्् तपाईंले अझै भनु्नभएको छैर्? के तपाईसाँग केशह शविेर् अरु्भवहरू लेख्रु् भएको छ जसको 

बारेमा लेख्न सकु्नहुन्छ? तपाई कुर् िीर्नकहरुको बारेमा बशढ जान्न चाहारु्हुन्छ? 

दुई वा बभि भनम्न भसके्न अवसरहरू रोजु्नहोस्: 

• "साईट वड्सहरू" को अभ्यास गरु्नहोस् जबसम्म तपाईंको बच्चाले शतर्ीहरूलाई िब्दमा र शहजे्ज िब्दहरूको साथ शचनै्दर्। 

• "सशह" पुस्तकहरु छारे्र पढ्रु्होस्, अशर् तेस्को बारेमा कुरा गरु्नहोस् तल शर्दइएका जसै्त प्रश्नहरु सोर््दरु्होस: मुख्य पात्र को हो? के तपाईं उहााँसाँग साथी 

बनु्नहुरे्छ? शकर्? 

• कथामा प्रमुख समस्या के हो? कसरी समस्या समाधार् भयो? 

• यस पुस्तकले तपाईंलाई कुरै् पशर् चीजको सम्झर्ा गराउाँर्दछ जुर् तपाईंले पशहले पढ्रु् भएको वा पढ्रु् भएको शथयो? 

• तपाईको बच्चालाई शसक्न रुशच वा तेस्को बारेमा धेरै थाहा भएको, तपाईले पढ्रु् भएको कुराको वा तपाईसंग भएको अरु्भवहरुको शचत्रहरू बर्ाउरु्होस् 

र तेस्को बारे अफ्रू् बच्चा संग छलफल गरु्नहोस। 

 

िभणत 
कक्षा ३-५ भवद्यार्थीहरूले हालै भसकै्द िरेको िभणतको पाठहरु : 

शे्रणी -३ :  १०० सम्मको िुणन, के्षत्रफल र रेखा िभणत। 

शे्रणी-४ : जोड्न र घटाव, िुणन र िाि, रेखा िभणत र मापन। 

शे्रणी-५ : फरकसनलाई िुणन र िाि िनन, पूणन संख्या र दशमलव, ग्राभफइंि, खण्ड र रेखा िभणत। 

 

गे्रड स्तर द्वारा अभधक भवभशष्ट भदशाभनदेशहरूको लाभि,  अभििावक नू्यजलेटरमा िई हनन सकु्नहुनेछ (एकाइ ४,५, वा ६  मा क्लिक िनुनहोस्): 

गे्रड ३: मापन र अंशहरु, िुणन, िाि िने र के्षत्र र रेखा िभणत। 

शे्रणी ४ : जोडने  र घटाउने, रेखा िभणत र मापन र िुणा िने, िाि िने, डाटा र अंशहरू। 

शे्रणी ५ : िुणा, समू्पणन संख्या र दशमलव भविाजन, िुणा र िाि भिन्न र ग्राभफि, रेखा िभणत र खण्ड। 

 

भप्रसू्कल देक्लख सबै गे्रड स्तरहरूका लाभि शीषनकहरू। 

 

र्थप समर्थनन: 

िभणत लभनिंि सेन्टरमा केभह भनिःशुल्क िभणत अनुप्रयोिहरू छन् free math apps जुन उनीहरूको कक्षाकोठाको अध्ययनका लाभि सहायक 

हुन्छन् शब्दावली अभ्यास पभन छ। 

भवद्यार्थीहरू "मोभबमेक्स" प्रयोि िरेर उनीहरूको व्यक्लिित िभणत भशक्षा मािनमा काम िनन सक्दछन्। तपाईको बच्चाले "मोबीमेक्स म्यार्थ" 

भित्र िई िभणत तथ्यहरु वा नम्बर टाईल्समा काम िनन रोज्न सक्छ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

पररवारमा कसरी संसृ्कशत साझा गररन्छ तेस बारेमा छलफल गर्न र शचत्र बर्ाउर् प्रोत्साशहत गररन्छ, उर्दाहरणका लाशग आफ्रु् 

बसोबासको के्षत्र, वरपरको भूगोल, शवश्वास प्रणाली, मूल्यहरू, र यसका माशर्सहरूका सम्पर्दा। 

शवद्याथीहरूले शर्म्न अर्लाइर् स्रोत सामाशजक शिक्षाअध्ययर्को लाशग "केलेवर" माध्यमबाट पशर् गर्न सक्दछर््। 

मोबीमाक्स 

आई शसशभक्स 

शपअसनर् रेयालाईज 

भवज्ञान 
• शवद्याथीहरूले मोबी म्यकस प्रयोग गरी केलेभरमा आफ्र्ो शर्जी शवज्ञार् शिक्षण मागनमा  काम गर्न सक्छर््। 

• पाठ जीव शवज्ञार् शवर्यहरूको साथ सुरू हुरे्छ र यस वर्नमा अध्ययर् गररएकाअन्य िीर्नकहरूको समीक्षा गरे् शतर लान्छ। 

• पररवारहरूलाई हाम्रो प्राकृशतक संसार अवलोकर् र रेकडन गर्न प्रोत्साशहत गररन्छ : चन्द्रमा, मौसम, र हाम्रो वरीपरी रे्दखखरे्    

        जर्ावरहरूको प्रकारहरू शचत्रण गरे् शवद्याथीहरूको लाशग उर्ीहरूको शवज्ञार्को अरु्भव शवस्तार गर्नका लाशग राम्रो तररका हो। 

 

भफटनेस र स्वास्थ्य 

घर मा स्वास्थ्य र शफटरे्स अभ्यास गर्नका लागी धेरै रचर्ात्मक तररकाहरू छर््-सुरू गर्नका लागी  यी अर्लाइर् स्रोतहरू प्रयास गरु्नहोस्: 

• पररवारका लाशग कल्याण शवचारहरू  Wellness Ideas for Families 

• घरमा शसशकरे् स्वास्थ्य  Health at Home 

• एक सशिय घर को लागी उपकरणहरु:   

• प्राथशमक स्वास्थ्य पात्रो Fitness Calendars for Elementary 

• एक सशिय घर को लागी उपकरणहरु:  Tools for an Active Home: यो स्रोत हाम्रो पूरक पाठ्यिम ओपर्फ््सएड को शहस्सा हो    

र एक दु्रत र शर्िःिुल्क लगईर् आवश्यक छ। शवचारहरूमा गशतशवशधहरू,कल्याण उपकरणहरू, स्वास्थ्य लगहरू, शभशडयो शलंकहरु, र 

सबै गे्रड स्तरहरूको लाशग सहकारी गशतशवशधहरू समावेि छर््। 

• सबै शवद्याथीहरूको वेल्रे्ट माफन त शभशडयो लाइबे्ररी र शफटरे्स मोडु्यलमा जार्ा सक्छर्। केलेभर  माफन त वा यहााँ here लग ईर्   

   गरु्नहोस्।  

      संिीत 
हप्तामा कखिमा रु्दई पटक १५-३० शमर्ट अभ्यास / पे्ल / संगीत सुनु्नहोस् । पाररवाररक गीतहरू, तालहरू, सांगीशतक अवधारणाहरूसाँग साझेर्दारी 

गरु्नहोस् जुर् तपाईंले र्दोस्रो सेमेस्टरमा शसक्न िुरू गरु्न भएको छ। 
 भचत्रकारीता  
एक शिल्प गशतशवशध मा वा शचत्र बर्ौर्मा प्रशत हप्ता एक रु्दई चोशट संलग्न। दृश्य सोच गशतशवशधहरूमा संलग्न हुरु्होस् (तलका शलंकहरू)। 

गे्रड ३  : VTS 

गे्रड ४ : VTS 

गे्रड ५ : VTS 

 

अनलाइन स्रोतहरू 

• शथंकसेन्ट्रल (जौर्ी अर्लाइर्) ((ThinkCentral (Journeys Online)) मा: शवद्याथीहरू पढ्र् वा शफक्शर् र गैरशफक्शर् शकताब सुन्न     

सक्दछर््। 

• मोबी मैक्स(Moby Max): शवद्याथीहरूले यस शर्जीकृत लशर्नवे मागनको साथ उर्ीहरूलाई सबै भन्दा आवश्यक परे् ई.एल.ए सीपहरू 

शसक्न सक्छर्् 

• टैशपंग.कम (Typing.com): शवद्याथीहरूले प्रभावकारी र रमाईलो तरीकाले टाइप गर्न शसक्न सक्दछर््। 

• स्टारफल र पी.बी. एस शकड्स (PBS Kids) : रु्दबैले बच्चाका लाशग अरु्कूल खेलहरू, शभशडयोहरू, र अन्तशिन यात्मक अध्ययर् गशतशवशधहरू       

प्रर्दार् गछन र््। 

घरमै बसेर भशक्षा हाभशल िनन परेमा पाररवाररक स्रोत: 
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