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

रीच लेभल ‘ख’ (Reach Level B) 

 

हप्ताको कथा 

If Maps Could Talk pg. 210-223 

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/ZzH7 

 लेखे्न कृयाकलाप 

• तपाईिंको कोठाको नक्शा बनाउनुहोस्। शब्दमा सुरूवात ध्वलनको साथ तपाईिंको नक्सामा भएका ५ 

वोटा  चीजहरू लेबल गनुुहोस्। उदाहरण: B for bed. 

• तपाईिंको घरको नक्शा बनाउनुहोस्। शब्दमा सुरूवात ध्वलनको साथ तपाईिंको नक्सामा भएका ५ 

वोटा  चीजहरू लेबल गनुुहोस्। उदाहरण: B for bathroom. 

 

बोल्ने अभ्यास 

• पररवारको एक सदस्यलाई तपाईिंको नक्शा देखाउनुहोस् र तपाईिंको नक्शामा भएका सबै लेबलहरू पढेर सुनौनुहोस्। 

• यी गीतहरूको साथमा गाउनुहोस्: 

https://safeYouTube.net/w/t8H7 

https://safeYouTube.net/w/wCH7 
 

Yellow Activities 

सुने्न कृयाकलाप 

• तलको ललिंकमा क्लिक गरे कथा सुने्न: 
https://safeYouTube.net/w/ZzH7 

लेखे्न कृयाकलाप  

• तपाईिंको कोठाको नक्शा कोनुुहोस् तपाईिंको नक्शामा तपाईिंको बच्चाले सुनेको आवाज लमलाई ५ 

वटा चीजहरू लेबल गनुुहोस ।उदाहरण: Bot for boat. तल तपाईिंको बच्चालाई  वाक्य पूरा गनु 

लगाउनुहोस्:In my room I have a ________because__________. Example: In my room I 

have a dresser to put my clothes.  

• तपाईिंको घरको नक्शा बनाउनुहोस्। शब्दमा सुरूवात ध्वलनको साथ तपाईिंको नक्सामा भएका ५ 

वोटा  चीजहरू लेबल गनुुहोस्। उदाहरण: B for bathroom. तल तपाईिंको बच्चालाई  वाक्य पूरा 

गनु लगाउनुहोस्:I have _____ bedrooms in my house. I have _____ bathrooms in my 

house. Example: I have 3 bedrooms in my house.  

 

बोल्ने अभ्यास 

• पररवारको एक सदस्यलाई तपाईिंको नक्शा देखाउनुहोस् र तपाईिंको नक्शामा भएका सबै लेबलहरू पढेर सुनौनुहोस्। 

• यी गीतहरूको साथमा गाउनुहोस्: 

https://safeYouTube.net/w/t8H7 

https://safeYouTube.net/w/wCH7 
 

Blue Activities 

सुने्न कृयाकलाप 

• तलको ललिंकमा क्लिक गरे कथा सुने्न: 
https://safeYouTube.net/w/ZzH7 

 
लेखे्न कृयाकलाप  

 

• तपाईिंको कोठाको नक्शा कोनुुहोस् तपाईिंको नक्शामा तपाईिंको बच्चाले सुनेको आवाज लमलाई ५ 

वटा चीजहरू लेबल गनुुहोस ।उदाहरण: Dresser for dresser तल तपाईिंको बच्चालाई  वाक्य पूरा 

गनु लगाउनुहोस् । तल तपाईिंको बच्चाले उनीहरूको कोठामा भएका लबलभन्न चीजहरू उनीहरूले 

केमा  प्रयोग गरु्न भने्न  बारेमा धरै वाक्यहरू लेख्न लगाउनुहोस्। 

• तपाईिंको घरको नक्शा बनाउनुहोस्। तपाईिंको बच्चाले सुनेका धेरै आवाजको साथ तपाईिंको नक्सामा  

चीजहरू लेबल गनु लगाउनुहोस्। उदाहरण: Closit for closet.  तपाइँको घर लभत्र र बालहर कस्तो 

देक्लखन्र् भने्न बारे तल तपाइँको बच्चाले धेरै वाक्यहरू लेख्न लगाउनुहोस्। साथै, उनीहरूको घर 

साथीको घर भन्दा कसरी फरक र्? 

बोल्ने अभ्यास  

• पररवारको एक सदस्यलाई तपाईिंको नक्शा देखाउनुहोस् र तपाईिंको नक्शामा भएका सबै लेबलहरू पढेर सुनौनुहोस्। 

• यी गीतहरूको साथमा गाउनुहोस्: 

https://safeYouTube.net/w/t8H7 

https://safeYouTube.net/w/wCH7 
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