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

रीच लेभल ‘ख’ (Reach Level B) 

 

हप्ताको कथा 

Caperucita Roja pg. 236-257 

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/aMH7 

 लेखे्न कृयाकलाप 

• कपेरुण सीटा रोजो (Caperuncita Rojo) कथामा भएका पत्रहरुको लित्र बनाउनुहोस्। शब्दमा 

सुरूवात ध्वलनको साथ तपाईिंको नक्सामा भएका ५ वोटा  िीजहरू लेबल गनुुहोस्। उदाहरण: W 

for wolf. 

• द वोल्फ़स स्टोरी (The Wolf’s  Story)  कथामा भएका पत्रहरुको लित्र बनाउनुहोस्। शब्दमा 

सुरूवात ध्वलनको साथ तपाईिंको नक्सामा भएका ५ वोटा  िीजहरू लेबल गनुुहोस्। उदाहरण: G 

for grandma 
 

बोल्ने अभ्यास 

• पररवारको एक सदस्यलाई तपाईिंको नक्शा देखाउनुहोस् । 

• तपाईिंको पररवारमा कसैलाई कथाका पत्र र दुबै कथाहरूको सेलटिंग्स बताउनुहोस्। 

 

 

 

Yellow Activities 

सुने्न कृयाकलाप 

• तलको ललिंकमा क्लिक गरे कथा सुने्न: 

• https://safeYouTube.net/w/aMH7 
लेखे्न कृयाकलाप  

• तपाईलाई कोपरुन्सीटा रोजोको कथामा मनपने अिंशको एक लित्र बनाउनुहोस्। तपाईिंको बच्चाले 

सुनी सकेको धेरै आवाजको साथ तपाईिंको लित्रमा भएका ५ वोटा   िीजहरू लेबल गनुुहोस्। 

उदाहरण: Cap for cape. तल तपाईिंको बच्चालाई  वाक्य पूरा गनाुलागानुहोस्: My favorite 

part is ________because__________. Example: My favorite part is when she 

saves her grandma because she was a hero. 

• तपाईलाई द वोल्फ़स स्टोरी (The Wolf’s  Story)  को कथामा मनपने अिंशको एक लित्र 

बनाउनुहोस्। पाईिंको बच्चाले सुनी सकेको धेरै आवाजको साथ तपाईिंको लित्रमा भएका ५ वोटा   

िीजहरू लेबल गनुुहोस्। उदाहरण:  Bot for boat. तल तपाईिंको बच्चालाई  वाक्य पूरा 

गनाुलागानुहोस्: My favorite part is ________because__________. Example: My 

favorite part is when the wolf escapes out the window because he didn’t do 

anything wrong.  
 
बोल्ने अभ्यास 

• पररवारको एक सदस्यलाई तपाईिंको लेखन देखाउनुहोस् र उनीलाई तपाईिंको तस्वीरमा भएका सबै लेबलहरू र 

तपाईिंले के लेख्नुभएको पढेर सुनाउनुहोस्। 

• तपाईको पररवारमा कसैलाई  कथामा भएको कुन पात्रलाई  तपाई लवश्वास गनुुहुन्छ। ब्ााँसो वास्तवमै खराब लथयो 

लक ऊ लथएन? लतमीलाई कसरी थााँहा छ?भनु्नहोस् । 

Blue Activities 

सुने्न कृयाकलाप 

• तलको ललिंकमा क्लिक गरे कथा सुने्न: 

• https://safeYouTube.net/w/aMH7 

 
लेखे्न कृयाकलाप  

 

• कुन कथा तपाईिंलाई धेरै मनपर् यो , लित्र बनाउनुहोस् ।  तपाईिंको नक्शामा तपाईिंको बच्चाले 

सुनेको आवाज लमलाई ५ वटा िीजहरू लेबल गनुुहोस ।उदाहरण: Dresser for dresser. लित्रको 

तल तपाइाँको बच्चाले कुन कथा राम्रो लग्यो र लकन मन पयो भने्न बारे धेरै भन्दा धेरै वाक्यहरू लेख्न 

लगाउनुहोस्। 

• दुबै कथाको लित्र बनाउनुहोस् । तपाईिंको बच्चाले सुनेका धेरै आवाजको साथ तपाईिंको नक्सामा ५ 

वोटा िीजहरू लेबल गनु लगाउनुहोस्। उदाहरण: Closit for closet.  तल तपाईिंको बच्चालाई दुवै 

कथा कसरी एकै लकलसमका हुन् वा लभन्न छन् भनेर बहुलवध वाक्यहरू लेख्न लगाउनुहोस्। 

उनीहरू कसलाई लवश्वास गछुन् कसे्ल सत्य बताउाँदै लथए? ब्ााँसो वा क्यापरुनलसटा रोजो। 

 

बोल्ने अभ्यास  
• तपाईको पररवारमा कसैलाई बताउनुहोस् कथाको कुन पात्रलाई तपाई लवश्वास गनुुहुन्छ। 

ब्ााँसो वास्तवमै खराब लथयो लक ऊ लथएन? लतमीलाई कसरी थााँहा छ? 

• तपाईको पररवारका कसैलाई भनु्नहोस् तपाईलाई कुन कथा मनपर् यो। लकन तपाईिंलाई मन 

पर् यो बनेर तीन वोटा कारण बताउनुहोस्। 

https://safeyoutube.net/w/aMH7
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