
ई.एल.डी. गे्रड १ को गृह शिक्षणको लागी योजना 

रीच लेभल ‘ख’ (Reach Level B) 

 

हप्ताको कथा 

Slither, Slide, Hop and Run pg. 44-57 

साप्ताशहक योजनाहरू 

सोमबार 

कथा पढ्नुहोस् 

 

मंगलबार 

सुने्न कृयाकलाप 

 

बुधवार 

कथा पुनः पढ्नुहोस् 

 

शबहीबार 

एउटा लेखे्न कृयाकलाप छनौट गनुुहोस् र लेख्नुहोस् 

िुक्रवार 

एउटा बोल्ने गशिशवशध छनौट गनुुहोस् र बोल्ने अभ्यास  

गनुुहोस् 

 

 

 

 

 

 

 

Red Activities 

सुने्न कृयाकलाप 

• तलको ललिंकमा क्लिक गरे कथा सुने्न: 

• https://www.uniteforliteracy.com/unite/animals/book?BookId=1282 

 लेखे्न कृयाकलाप 

• क्लिटर, िाइड, हप र रनबाट दुई वा बढी जनावरहरूका लित्र बनाउनुहोस्। शब्दमा सुरूवात ध्वलनको 

साथ तपाईिंको लित्रमा भएका ५ वोटा िीजहरू लेबल गनुुहोस्। उदाहरण: ए को लालग एललगेटर (A for 

alligator)। 

• "हु वक्ड हीर" (Who Walked Here) भने्न कथाबाट दुई वा बढी जनावरहरूका लित्र बनाउनुहोस्। शब्दमा 

सुरूवात ध्वलनको साथ तपाईिंको लित्रमा भएका ५ वोटा िीजहरू लेबल गनुुहोस्। उदाहरण: बी को 

लागीब्याट (B for Bat)। 

बोल्ने अभ्यास 

• पररवारको एक सदस्यलाई तपाईिंको लेखन देखाउनुहोस् र तपाईिंको लित्रमा तपाईिंको सबै लेबलहरू 

पढेर सुनौनुहोस्। 

• Slither, Slide, Hop and Run and Who Walked Here मा भएका सबै जनावरका नाम तपाईको 

पररवारको एक सदस्यलाई बताउनुहोस्।  

Yellow Activities 

सुने्न कृयाकलाप 

• तलको ललिंकमा क्लिक गरे कथा सुने्न: 

https://www.uniteforliteracy.com/unite/animals/book?BookId=1282 

लेखे्न कृयाकलाप  

• क्लिटर, िाइड, हप र रनबाट दुई वा बढी जनावरहरूका लित्र बनाउनुहोस्। लित्र बनाउनुहोस्। 

तपाईिंको बच्चाले सुन्न सकेको आवाजको साथ तपाईिंको लित्रमा ५ वोटा िीजहरू लेबल गनुुहोस्। 

उदाहरण: Bek for beak. तपाइँको बच्चाललाई लित्रको तल वाक्य पूरा गनु लागौनुहोस्: पीटको 

________ छ। 

• उदाहरण: पीटको हररयो कताला छ ।________. ( Example: A snake can ________. Example: 

An Eagle can fly).   

• "हु वक्ड हीर" (Who Walked Here) भने्न कथाबाट  दुई वा बढी जनावरहरूका लित्र 

बनाउनुहोस्। तपाईिंको बच्चाले सुने को धेरै आवाजहरु लमलाएर   तपाईिंको लित्रमा भएका ५ वोटा 

िीजहरू लेबल गनुुहोस्। उदाहरण: (Bek for beak)। तपाइँको बच्चालाई लित्रको तल वाक्य पूरा 

गनु लगाउनुहोस्: से्टलालुनाको  ________ छ। उदाहरण: ( A bear has ________. Example: A 

bear has paws to dig).    

• पररवारको एक सदस्यलाई लेखन देखाउनुहोस् र तपाईिंको लित्रमा तपाईिंको सबै लेबलहरू पढेर 

सुनौनुहोस्। 

• पररवारका एक सदस्यलाई पीटको साके र से्टलालुनाको कथाहरूमा सबै पात्रहरूको नाम 

बताउनुहोस्। 

 बोल्ने अभ्यास 

पररवारको एक सदस्यलाई तपाईिंको लेखन देखाउनुहोस् र लतनीहरूलाई तपाईिंको लित्रमा भएका सबै लेबल र 

िररत्रको बारेमा लेख्नुभएको वाक्य पढेर सुनाउनुहोस्। 

• तपाईको पररवारका कसैलाई सुनाउनुहोस् कुन कथा मनपर्यो।अनी लकन तपाईिंलाई त्यो कथा राम्रो 

लाग्यो भनु्नहोस्। 

Blue Activities 

सुने्न कृयाकलाप 

• तलको ललिंकमा क्लिक गरे कथा सुने्न: 
https://www.uniteforliteracy.com/unite/animals/book?BookId=1282 

लेखे्न कृयाकलाप 

• क्लिटर, िाइड, हप र रनबाट दुई वा बढी जनावरहरूका लित्र बनाउनुहोस्। तपाईिंको बच्चाले सुने 

को धेरै आवाजहरु लमलाएर लित्रमा भएका ५ वोटा िीजहरू लेबल गनुुहोस्। उदाहरण: (Bek for 

beak)। तल तपाईिंको बच्चाले लबलभन्न जनावरहरू कसरी िल्दछन् भने्न बारेमा सके सम्म धेरै 

वाक्यहरू लेख्न लगाउनुहोस्। 

• "हु वक्ड हीर" (Who Walked Here) भने्न कथाबाट  दुई वा बढी जनावरहरूका लित्र 

बनाउनुहोस्। तपाईिंको बच्चाले सुने को धेरै आवाजहरु लमलाएर लित्रमा भएका ५ वोटा िीजहरू 

लेबल गनुुहोस्। उदाहरण: (Bek for beak)। तल तपाइँको बच्चालाई  "हु वक्ड हीर" (Who 

Walked Here) भने्न कथाको  जनावरहरू कसरी फरक लथयो भनेर धेरै वाक्यहरू लेख्न 

लगाउनुहोस्। 

बोल्ने अभ्यास  

• पररवारको एक सदस्यलाई तपाईिंको लेखन देखाउनुहोस् र लतनीहरूलाई तपाईिंको लित्रमा भएका 

सबै लेबल र िररत्रको बारेमा लेख्नुभएको वाक्य पढेर सुनाउनुहोस्। 

• तपाईको पररवारका कसैलाई सुनाउनुहोस् कुन कथा मनपर्यो।अनी लकन तपाईिंलाई त्यो कथा 

राम्रो लाग्यो भनु्नहोस्। 

https://www.uniteforliteracy.com/unite/animals/book?BookId=1282
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