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रीच लेभल ‘ख’ (Reach Level B) 

 

हप्ताको कथा 

A New Old Tune pg. 176-189 

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/rdH7 

 लेखे्न कृयाकलाप 

• तपाईको घरमा पुरानो केलि खोजु्निोस्। तेस्को लित्र बनाउनुिोस् र तपाइँ त्यो के को  लालग  प्रयोग गनुुहुन्छ 

भनेर लित्र मारु्त मलाई देखाउनुिोस्। शब्दमा सुरूवात ध्वलनको साथ तपाईिंको लित्रमा भएका ५ वोटा 

िीजिरू लेबल गनुुिोस्। उदािरण: L for light.   

• Have You Thanked An Inventor Today कथाबाट एउटा तपाईिंले प्रते्यक लदन प्रयोग 

गनुुभएको लिजको आलवष्कारको लित्र बनाउनुिोस्।  शब्दमा सुरूवात ध्वलनको साथ 

तपाईिंको लित्रमा भएका ५ वोटा िीजिरू लेबल गनुुिोस्। उदािरण: C for clock. 

 

बोल्ने अभ्यास 

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

पढेर सुनौनुिोस्। 

• आफ्नो पररवार सिंग घरमा भएका पुराना िीजिरु खोज्न जानुिोस् र त्यो के िो अलन के को लालग प्रयोग 

भइरिेको छ भनेर तपाइँका अलभभावकलाई सोध्नुिोस्। 

 

Yellow Activities 

सुने्न कृयाकलाप 

• तलको ललिंकमा क्लिक गरे कथा सुने्न: 
https://safeYouTube.net/w/rdH7 

लेखे्न कृयाकलाप  

• तपाईको घरमा पुरानो केलि खोजु्निोस्। तेस्को लित्र बनाउनुिोस् र तपाइँ त्यो के को  लालग  प्रयोग 

गनुुहुन्छ भनेर लित्र मारु्त मलाई देखाउनुिोस्। शब्दमा सुरूवात ध्वलनको साथ तपाईिंको लित्रमा 

भएका ५ वोटा िीजिरू लेबल गनुुिोस्। उदािरण: Bot for boat. तपाइँको बच्चालाई लित्रको तल 

वाक्य पूरा गनु लगाउनुिोस्  : I found an old ________ and it is used for__________. 

Example: I found an old watch and it is used to tell the time.  

 

• Have You Thanked An Inventor Today कथाबाट एउटा तपाईिंले प्रते्यक लदन प्रयोग 

गनुुभएको लिजको आलवष्कारको लित्र बनाउनुिोस्। शब्दमा सुरूवात ध्वलनको साथ 

तपाईिंको लित्रमा भएका ५ वोटा िीजिरू लेबल गनुुिोस्। उदािरण: उदािरण: Bot for boat. 

तपाइँको बच्चालाई लित्रको तल वाक्य पूरा गनु लगाउनुिोस्  : I use a ________ it helps 

me______. उदािरण: I use a clock it helps me get ready for school.  

  

 

बोल्ने अभ्यास 

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

सुनाउनुिोस्। 

• पररवारको एक सदस्यलाई उनीिरूको कुनै िीजको बारेमा सोध्नुिोस् जुन सिंग उनीिरू सानो हुदा 

खेल्ने गथे र उनीिरूलाई तपाईिंको मनपने खेलौना के िो भनेर भनु्निोस्। 

 

Blue Activities 

सुने्न कृयाकलाप 

• तलको ललिंकमा क्लिक गरे कथा सुने्न: 
https://safeYouTube.net/w/rdH7 

 
लेखे्न कृयाकलाप  

 
• तपाईको घरमा पुरानो केलि खोजु्निोस्। तेस्को लित्र बनाउनुिोस् र तपाइँ त्यो के को  लालग  प्रयोग 

गनुुहुन्छ भनेर लित्र मारु्त मलाई देखाउनुिोस्। तपाईिंको लित्रमा भएका ५ वोटा िीजिरू लेबल 

गनुुिोस्। . Example: fon for phone तल तपाईिंको बच्चाले उनीिरूलाई घरमा रे्ला परेका 

पुराना िीजिरू र के को लालग प्रयोग गररन्छ भने्न बारेमा धरै वाक्यिरू लेख्नुिोस् । 

 

• Have You Thanked An Inventor Today कथाबाट एउटा तपाईिंले प्रते्यक लदन प्रयोग 

गनुुभएको लिजको आलवष्कारको लित्र बनाउनुिोस्।  शब्दमा सुरूवात ध्वलनको साथ 

तपाईिंको लित्रमा भएका ५ वोटा िीजिरू लेबल गनुुिोस्। उदािरण: C for clock. लित्रको तल 

तपाइँको बच्चालाई यी आलवष्कारिरू ले कसरी मद्दत गदुछन् भने्न बारे धेरै वाक्यिरू लेख्न 

लगाउनुिोस्। 

 

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

पढेर सुनाउनुिोस्। 

• पररवारको सदस्यसँग िीजिरूको बारेमा कुरा गनुुिोस् जुन उनीिरू सानो हँुदा प्रयोग गथे। यो 

कसरी लभन्न  वा तपाइँ प्रयोग गने जसै्त समान छ छलर्ल गनुुिोस । 
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