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हप्ताको कथा 

Communication Then and Now pg. 144-161 

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/e297 

 लेखे्न कृयाकलाप 

• तपाइँ कसरी कुराकानी गनन वा सिंचार गनन मन पराउनुहुन्छ? फोनमा, व्यक्लिगत रुपमा कुरा गनन वा लचठी 

लेख्न? तपाइँ सिंचार गरै्द गरेको एउटा  लचत्र बनाउनुहोस्। शब्दमा सुरूवात ध्वलनको साथ तपाईिंको लचत्रमा 

भएका ५ वोटा चीजहरू लेबल गनुनहोस्। उर्दाहरण: W for wind.  

• हजुरबुबाको यात्रामा उहाँ डुिंगा र रेल द्वारा यात्रा गनुनभयो। डुिंगा वा रेलमा यात्रा गरेको 

तपाईिंको लचत्र बनाउनुहोस। कीताबमा शब्दमा सुरूवात ध्वलनको साथ तपाईिंको लचत्रमा भएका 

५ वोटा चीजहरू लेबल गनुनहोस्। उर्दाहरण: B for boat. 

बोल्ने अभ्यास 

• पररवारको एक सर्दस्यलाई तपाईिंको लेखन रे्दखाउनुहोस् र तपाईिंको लचत्रमा तपाईिंको सबै लेबलहरू 

पढेर सुनौनुहोस्। 

• आफ्नो हजुरबाको बारेमा पररवारको एक सर्दस्यलाई सोध्नुहोस्। तपाईिंको पररवार कुन रे्दशबाट 

आएको हो भनेर तपाईिंको पररवारसँग कुरा गनुनहोस्। 

Yellow Activities 

सुने्न कृयाकलाप 

• तलको ललिंकमा क्लिक गरे कथा सुने्न: 
https://safeYouTube.net/w/e297 

लेखे्न कृयाकलाप  

• तपाइँ कसरी कुराकानी गनन वा सिंचार गनन मन पराउनुहुन्छ? फोनमा, व्यक्लिगत रुपमा कुरा गनन वा 

लचठी लेख्न? तपाइँ सिंचार गरै्द गरेको एउटा  लचत्र बनाउनुहोस्। शब्दमा सुरूवात ध्वलनको साथ 

तपाईिंको लचत्रमा भएका ५ वोटा चीजहरू लेबल गनुनहोस्। उर्दाहरण: W for wind.  तपाइँको 

बच्चालाई लचत्रको तल वाक्य पूरा गनन लगाउनुहोस्  I like to communicate by 

________because__________. Example: I like to communicate by writing letters 

because I like to draw pictures too. 
 

• हजुरबुवाको यात्रामा उनले सारा लवश्व यात्रा गरे। यलर्द तपाईिं सिंसारको कुनै पलन 

ठाउँमा जान सकु्न हुक्लियो भने तपाईिं  कहाँ जान चाहानुहुन्छ र लकन? 

 

• लचत्र बनाउन लगाउनुहोस र लचत्रमा भएका  ५ वटा चीजहरू तपाईको बच्चाले सुनेका 

आवाजहरु लमलाएर लेबल गनन लगाउनुहोस् । उर्दाहरण: Bot for boat.  तपाइँको बच्चालाई  

तल लेख्न र वाक्य पूरा गनन लगाउनुहोस्लचत्रमा भएका ५ वोटा चीजहरू लेबल गनुनहोस्। तपाइँको 
बच्चालाई लचत्रको तल वाक्य पूरा गनन लगाउनुहोस्: I want to go to _______ because 

________Example: I want to go to Disneyland because I want to go inside the 

princess castle.  

•  

बोल्ने अभ्यास 

• पररवारको एक सर्दस्यलाई लेखन रे्दखाउनुहोस् र तपाईिंले  लचत्रमा लेख्नुभएको र सबै लेबलहरू पढेर 

सुनाउनुहोस्। 

• आफ्नो हजुरबाको बारेमा पररवारको एक सर्दस्यलाई सोध्नुहोस्। तपाईिंको पररवार कुन रे्दशबाट 

आएको हो भनेर तपाईिंको पररवारसँग कुरा गनुनहोस्। 

Blue Activities 

सुने्न कृयाकलाप 

• तलको ललिंकमा क्लिक गरे कथा सुने्न: 
https://safeYouTube.net/w/e297 

 
• तपाइँ कसरी कुराकानी गनन वा सिंचार गनन मन पराउनुहुन्छ? फोनमा, व्यक्लिगत रुपमा कुरा गनन 

वा लचठी लेख्न? तपाइँ सिंचार गरै्द गरेको एउटा  लचत्र बनाउनुहोस्। शब्दमा सुरूवात ध्वलनको साथ 

तपाईिंको लचत्रमा भएका ५ वोटा चीजहरू लेबल गनुनहोस्। . Example: fon for phone.  लचत्रको 

तल तपाईिंको बच्चाले उनको कुराकानी गने लबलभन्न तररकाहरू बारेमा धरै भन्दा धरै वाक्यहरू 

लेख्नलगाउनुहोस्।  

• हजुरबुबाको यात्रामा ऊनी जुन रे्दशमा जक्लिएको लथए तेई रे्दशमा फलकन ए। तपाई कहाँ 

जिनुभएको लथयो? तपाईिंको लचत्रमा ५ वटा चीजहरू बनाउनुहोस् र आफुले सुनेका 

आवाजहरु लमलाएर ५ वोटा लचजहरु लेबलगनुनहोस्। उर्दाहरण: fon for phone. At the 

bottom have your child write multiple sentences about different ways that they 

communicate.  

•  

बोल्ने अभ्यास  
• पररवारको एक सर्दस्यलाई लेखन रे्दखाउनुहोस् र तपाईिंले  लचत्रमा लेख्नुभएको र सबै लेबलहरू 

पढेर सुनाउनुहोस्। 

• आफ्नो हजुरबाको बारेमा पररवारको एक सर्दस्यलाई सोध्नुहोस्। तपाईिंको पररवार कुन रे्दशबाट 

आएको हो भनेर तपाईिंको पररवारसँग कुरा गनुनहोस्। 
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