ई.एल.डी. ग्रेड ३ को गृह शिक्षणको लागी योजना
रीच लेभल 'घ' (Reach Level D)

Red Activities
सुन्ने कृयाकलाप:

िलको तलिंकमा क्लिक गरे कथा सुन्ने:

•

https://www.justbooksreadaloud.com/ReadToMe.php?vid=LittleMelbaBigTrombone&iP
=IndexCategory.php&t=All&p1=&p2=

लेख्ने कृयाकलाप
कथामा भएको दृश्य बनाउनुहोस् र िीन िोटा मुख्य शब्दहरूको प्रयोग गरी
तित्र लेबल गनुुहोस्। प्रत्येक शब्द प्रयोग गरी िाक्य बनाउनुहोस्।
शब्दहीन पुस्तक बनाउनुहोस् र कथालाई तित्रमा तितत्रन गनुुहोस्।

•
•

बोल्ने अभ्यास

हप्ताको कथा

•

कसैलाई िपाइँ लाई कथाको बारे मा र त्यो कथा तकन मनपर्यो भनेर
बुझाउनुहोस्।

•

कसैलाई िपाईको शब्दहीन पुस्तक दे खाउनुहोस् र कथा आफ्नै शब्दमा
िर्ुन गनुुहोस्।.

Oye, Celia! pg. 350-363

साप्ताशहक योजनाहरू
सोमबार
कथा पढ् नुहोस्

मंगलबार

Yellow Activities
सुन्ने कृयाकलाप:

िलको तलिंकमा क्लिक गरे कथा सुन्ने:

•

https://www.justbooksreadaloud.com/ReadToMe.php?vid=LittleMelbaBigTrom
bone&iP=IndexCategory.php&t=All&p1=&p2=

लेख्ने कृयाकलाप
•

दृश्य र तित्रहरूको प्रयोग गरे र कथा पु न: िर्ुन गनुुहोस्।

•
•

कथाको सुरूिाि, मध्य र अन्तको लातग तित्र बनाउनुहोस्। प्रत्येक तित्रको िर्ुन गनुुहोस् र
सिंक्रमर् शब्द प्रयोग गरे र िाक्य लेख्नुहोस् (प्रथम, अगाति, र अक्लन्तम)
कथाको मुख्य तििार बु झाउनुहोस्। मुख्य तििार बिाउनुहोस्, समथु न गनु िीन िोटा
तििरर् / िथ्य र एक तनष्कर्ु समािे श गनुुहोस्।सिंक्रमर् शब्दहरू समािे श गनुुहोस् (एउटा
तिस्तार, दोस्रो तििरर्, अक्लन्तम तििरर्)।

•
•

कसैलाई कथाको बारे मा र त्यो कथा तकन मनपर्यो भनेर बु झाउनुहोस्।
कसैलाई िपाईको शब्दहीन पुस्तक दे खाउनुहोस् र कथा आफ्नै शब्दमा िर्ु न गनुुहोस्।

सुन्ने कृयाकलाप

बुधवार
कथा पुनः पढ् नुहोस्

बोल्ने अभ्यास
•

कसैलाई िपाईिंको कथा पढ् नुहोस् र उनीहरूले िपाईिंको कुरा सुनेकोमा पुन: भन्नुहोस् ।

•
•

पररिारका एक सदस्यलाई साप्तातहक कथाको मुख्य तििार बिाउनु होस्।
समथुन गनु िीन िोटा तििरर् / िथ्यहरु बिाउनु होस् ।

Blue Activities

शबहीबार
एउटा लेख्ने कृयाकलाप छनौट गनुु होस् र लेख्नुहोस्

िुक्रवार
एउटा बोल्ने गतितिति छनौट गनुुहोस् र बोल्ने अभ्यास गनुुहोस्

सुन्ने कृयाकलाप:

िलको तलिंकमा क्लिक गरे कथा सुन्ने:

•

https://www.justbooksreadaloud.com/ReadToMe.php?vid=LittleMelbaBigTrom
bone&iP=IndexCategory.php&t=All&p1=&p2=

लेख्ने कृयाकलाप
कथाको मुख्य तििार िर्ुन गनुुहोस् । एक पररिय, सिंक्रमर् शब्दहरूका साथ िीन
तििरर्हरू (एउटा तििरर्, दोस्रो तििरर् र अक्लन्तम तििरर्) समािे श गनुुहोस् टर ाक्लजिसन
शब्दहरूको साथ समथुन तििरर्हरू (लेखकले भने अनुसार, पाठ अनुसार, पृष्ठ _ मैले
पढे को) र अन्तमा िर्ुन गनुु होस्।
कथाप्रति िपाईको िारर्ा के हो? िपाईिंको राय बिाउनुहोस्, िीन कारर् लेख्नुहोस्, पाठ
प्रमार्को साथ प्रत्ये क कारर् समथुन गनुुहोस् र िपाईिंको राय पुन: िर्ुन गनुुहोस् ।

•

•

बोल्ने अभ्यास

•
•

लेखकको उद्दे श्यको मू ल्या बर्ुन गनुुहोस् (मनाउने, मनोरञ्जन, िा िानकारी तदन?) र
कथाबाट प्रमार्को साथ उद्दे श्यको समथु न गनुुहोस्।
आफ्नो राय साझा गनुुहोस् र िर्ु न गनुुहोस् तक िपाईिं कसरी पररििुन गनुुहुजछ िा
कहानी थप्नुहुजछ। िपाइँ का कारर्हरूको िर्ुन गनु तनतिि गनुुहोस् ...

