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

रीच लेभल ‘ख’ (Reach Level B) 

 

हप्ताको कथा 

I Face the Wind pg. 76-93 

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://safeYouTube.net/w/Xb87 

 

 लेखे्न कृयाकलाप 

• तपाई बतास चलेकोमा भएको लचत्र बनाउनुहोस्। शब्दमा सुरूवात ध्वलनको साथ तपाईिंको लचत्रमा भएका 

५ वोटा चीजहरू लेबल गनुुहोस्। उदाहरण: W for wind.  

• Cloudy with a Chance of Meatballs कीताबमा आकाशबाट झने केलह चीजको लचत्र 

बनाउनुहोस्। शब्दमा सुरूवात ध्वलनको साथ तपाईिंको लचत्रमा भएका ५ वोटा चीजहरू लेबल 

गनुुहोस्। उदाहरण: P for pancake. 

 

बोल्ने अभ्यास 

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

पढेर सुनौनुहोस्। 

• तपाईिं कुन खानेकुरा आकाशबाट ख सोिंस। लकन? तपाईको पररवारको एक सदस्यलाई बताउनुहोस्।  

Yellow Activities 

सुने्न कृयाकलाप 

• तलको ललिंकमा क्लिक गरे कथा सुने्न: 

https://safeYouTube.net/w/Xb87 

लेखे्न कृयाकलाप  

• तपाई बतास चलेकोमा भएको लचत्र बनाउनुहोस्।  यलद बतास चलेको लदन हो भने तपाइँ के 

लगाउँनुहुनेछ? उदाहरण: पीटको हररयो कताला छ । तपाईिंको बच्चाले सुने को धेरै आवाजहरु 

लमलाएर लचत्रमा भएका ५ वोटा चीजहरू लेबल गनुुहोस्। उदाहरण:   Blo for blow. तपाइँको 

बच्चालाई लचत्रको तल वाक्य पूरा गनु लगाउनुहोस्: से्टलालुनाको  ________ छ। उदाहरण: The 

wind blows ________. Example: The wind blows leaves.   
 

• " Cloudy with a Chance of Meatballs कीताबमा आकाशबाट झने केलह चीजको लचत्र 

बनाउनुहोस्। शब्दमा सुरूवात ध्वलनको साथ तपाईिंको लचत्रमा भएका ५ वोटा चीजहरू लेबल 

गनुुहोस्। उदाहरण: Blo for blow. तपाइँको बच्चालाई लचत्रको तल वाक्य पूरा गनु लगाउनुहोस्: 

से्टलालुनाको  ________ छ। उदाहरण: I want ________ to fall from the sky. Example: 

A want cookies to fall from the sky. 

बोल्ने अभ्यास 

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

सुनौनुहोस्। 

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

बताउनुहोस्। 

Blue Activities 

सुने्न कृयाकलाप 

https://safeYouTube.net/w/Xb87 

लेखे्न कृयाकलाप 

• तपाई बतास चलेकोमा भएको लचत्र बनाउनुहोस्।  यलद बतास चलेको लदन हो भने तपाइँ के 

लगाउँनुहुनेछ? उदाहरण: पीटको हररयो कताला छ । तपाईिंको बच्चाले सुने को धेरै आवाजहरु 

लमलाएर लचत्रमा भएका ५ वोटा चीजहरू लेबल गनुुहोस्। उदाहरण:   Blo for blow. लचत्र्को 

तल तपाईिंको बच्चाले उनलाई हावामा के गनु मनपदुछ भने्न बारेमा धेरै वाक्यहरू 

लेख्नलगाउनुहोस्। यलद उनलाई  हावा चलेको मौसम मन पदैन भने लकन र कुन मौसम उनलाई 

मन पछु। 

• Cloudy with a Chance of Meatballs कीताबमा आकाशबाट झने केलह चीजको लचत्र 

बनाउनुहोस्। शब्दमा सुरूवात ध्वलनको साथ तपाईिंको लचत्रमा भएका ५ वोटा चीजहरू लेबल 

गनुुहोस्। उदाहरण: Blo for blow. लचत्रको तल तपाईिंको बच्चाले धरै भन्दा धेरै वाक्यहरूमा लेख्न 

लगाउनुहोस् : यलद उनी कथामा लथए भने लबहानको खाजा, दॆउसोको खान, र बेलुकाको 

खानेकुराको लालग  आकाशबाट के   वृलि भए हुिंलथयो भने्न चाहन्छन्। 

 

बोल्ने अभ्यास  

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

सबै लेबल र चररत्रको बारेमा लेख्नुभएको वाक्य पढेर सुनाउनुहोस्। 

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

राम्रो लाग्यो भनु्नहोस्। 

https://safeyoutube.net/w/Xb87
https://safeyoutube.net/w/Xb87
https://safeyoutube.net/w/Xb87

