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रीच लेभल ‘ख’ (Reach Level B) 

 

हप्ताको कथा 

A Year for Kiko pg. 108-125 

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/dR87 
 लेखे्न कृयाकलाप 

• आफ्नु मनपने ऋतु (लिउँद, वसन्त, ग्रीष्म ,शरद) मा तपाई भएको लित्र बनाउनुिोस्। त्यो मौसममा तपाइँ 

के लगाउने गनुुहुन्छ? शब्दमा सुरूवात ध्वलनको साथ तपाईिंको लित्रमा भएका ५ वोटा िीजिरू लेबल 

गनुुिोस्। उदािरण: W for wind.  

• अलिले कुन ऋतु िो? वसन्त  ऋतुमा  तपाइँ के गनु िािानुहुन्छ लित्र बनाउनुिोस् 

।कीताबमा शब्दमा सुरूवात ध्वलनको साथ तपाईिंको लित्रमा भएका ५ वोटा िीजिरू लेबल 

गनुुिोस्। उदािरण: S for sun. 

 

बोल्ने अभ्यास 

• पररवारको एक सदस्यलाई तपाईिंको लेखन देखाउनुिोस् र तपाईिंको लित्रमा तपाईिंको सबै लेबलिरू 

पढेर सुनौनुिोस्। 

• तपाईिंको जन्म कुन मलिना र कुन ऋतुमा  भएको   लथयो भनेर पररवारका एक सदस्यलाई सोध्नुिोस्?  

 

Yellow Activities 

सुने्न कृयाकलाप 

• तलको ललिंकमा क्लिक गरे कथा सुने्न: 

https://safeYouTube.net/w/dR87 
लेखे्न कृयाकलाप  

• आफ्नु मनपने ऋतु (लिउँद, वसन्त, ग्रीष्म ,शरद) मा तपाई भएको लित्र बनाउनुिोस्। त्यो मौसममा 

तपाइँ के लगाउने गनुुहुन्छ? शब्दमा सुरूवात ध्वलनको साथ तपाईिंको लित्रमा भएका ५ वोटा 

िीजिरू लेबल गनुुिोस्। उदािरण:   Blo for blow. तपाइँको बच्चालाई लित्रको तल वाक्य पूरा 

गनु लगाउनुिोस्:  My favorite season is ________because__________. उदािरण:  My 

favorite season is summer because I like to swim.  
 

• अलिले कुन ऋतु िो? वसन्त  ऋतुमा  तपाइँ के गनु िािानुहुन्छ लित्र बनाउनुिोस् 

।कीताबमा शब्दमा सुरूवात ध्वलनको साथ तपाईिंको लित्रमा भएका ५ वोटा िीजिरू लेबल 

गनुुिोस्। उदािरण: Blo for blow. तपाइँको बच्चालाई लित्रको तल वाक्य पूरा गनु लगाउनुिोस्: 

से्टलालुनाको  ________ छ। उदािरण: It is _______. In the spring I like to 

________Example: It is spring. In the spring I like to play in the rain.  

 

बोल्ने अभ्यास 

• पररवारको एक सदस्यलाई लेखन देखाउनुिोस् र तपाईिंले  लित्रमा लेख्नुभएको सबै लेबलिरू पढेर 

सुनाउनुिोस्। 

• पररवारका एक सदस्यलाई पीटको साके र से्टलालुनाको कथािरूमा सबै पात्रिरूको नाम 

बताउनुिोस्। 

Blue Activities 

सुने्न कृयाकलाप 

• तलको ललिंकमा क्लिक गरे कथा सुने्न: 

https://safeYouTube.net/w/dR87 

 
• आफ्नु मनपने ऋतु (लिउँद, वसन्त, ग्रीष्म ,शरद) मा तपाई भएको लित्र बनाउनुिोस्। त्यो मौसममा 

तपाइँ के लगाउने गनुुहुन्छ? शब्दमा सुरूवात ध्वलनको साथ तपाईिंको लित्रमा भएका ५ वोटा 

िीजिरू लेबल गनुुिोस्। उदािरण:   Blo for blow.  लित्रको तल तपाईिंको बच्चाले उनलाई 

मनपने ऋतुमा के गनु मनपछु भनेर धेरै वाक्यिरू लेख्नलगाउनुिोस्। यलद उनलाई  िावा िलेको 

मौसम मन पदैन भने लकन र कुन मौसम उनलाई मन पछु। 

 

• अलिले कुन ऋतु िो? वसन्त  ऋतुमा  तपाइँ के गनु िािानुहुन्छ लित्र बनाउनुिोस् ।कीताबमा 

शब्दमा सुरूवात ध्वलनको साथ तपाईिंको लित्रमा भएका ५ वोटा िीजिरू लेबल गनुुिोस्। 

उदािरण: Blo for blow लित्रको तल तपाईिंको बच्चालाई वसन्त ऋतुमा के गनु मनपदुछ 

भने्न बारेमा धेरै वाक्यिरू लेख्नलगाउनुिोस्। 

बोल्ने अभ्यास  

• पररवारको एक सदस्यलाई तपाईिंको लेखन देखाउनुिोस् र लतनीिरूलाई तपाईिंको लित्रमा भएका 

सबै लेबल र िररत्रको बारेमा लेख्नुभएको वाक्य पढेर सुनाउनुिोस्। 

• तपाईको पररवारको कसैलाई तपाईलाई कुन कथा मनपर्यो भनेर भनु्निोस् । अनी लकन 

तपाईिंलाई त्यो कथा राम्रो लाग्यो भनेर भनु्निोस्। 

https://safeyoutube.net/w/dR87
https://safeyoutube.net/w/dR87
https://safeyoutube.net/w/dR87

