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रीच लेभल 'ङ’ (Reach Level E)
Red Activities
सुन्ने कृयाकलाप:

िलको तलिंकमा क्लिक गरे कथा सुन्ने:

•

https://www.uniteforliteracy.com/aza/wildlife/book?BookId=1299

लेख्ने कृयाकलाप
कथामा मलाई मनपने अिं श _________ तथयो। मलाई यो अिंश मनपर्यो तकनतक
_______________।
कथाको मुख्य तिचार _______________ हो। दु ई महत्त्वपू र्ु तििरर्हरू _____________ र
_______________ हुन्।

•
•

हप्ताको कथा

What’s Faster Than a Speeding Cheetah?

बोल्ने अभ्यास

•
•

पररिारको एक सदस्यलाई कथाको सुरूमा के भयो बिाउनुहोस् ।
पररिारको एक सदस्यलाई यो छनौटमा तसक्नुभएको दु इटा कुरा बिाउनुहोस्।
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साप्ताशहक योजनाहरू
सोमबार

Yellow Activities
सुन्ने कृयाकलाप:

•

िलको तलिंकमा क्लिक गरे कथा सुन्ने:
https://www.uniteforliteracy.com/aza/wildlife/book?BookId=1299

लेख्ने कृयाकलाप

कथा पढ् नुहोस्

•
•

मंगलबार

कथा सारािं श गनु एउटा अनु च्छेद लेख्नुहोस् र सु रू, मध्य र अन्तमा के भयो भन्नुहोस्। पतहलो,
अको, अक्लन्तम जस्तो सिं क्रमर् शब्दहरू समािे श गनुुहोस् ।
छनौटको मु ख्य तिचार बिाउन एउटा अनु च्छेद लेख्नुहोस् र त्यो मु ख्य तिचारलाई समथुन गनु
दु ई मुख्य तििरर्हरू तदनुहोस् ।

बोल्ने अभ्यास

सुन्ने कृयाकलाप

•
•

कथामा मुख्य पात्र (हरू) र सेतटिं ग िर्ु न गनुुहोस् ।
पररिारका एक सदस्यलाई छनौटको बारे मा िीन िथ्यहरू बिाउनुहोस् ।

बुधवार

Blue Activities

कथा पुनः पढ् नुहोस्

सुन्ने कृयाकलाप:

•

िलको तलिंकमा क्लिक गरे कथा सुन्ने:

https://www.uniteforliteracy.com/aza/wildlife/book?BookId=1299

लेख्ने कृयाकलाप

शबहीबार
एउटा लेख्ने कृयाकलाप छनौट गनुु होस् र लेख्नुहोस्

िुक्रवार
एउटा बोल्ने गतितिति छनौट गनुुहोस् र बोल्ने अभ्यास गनुुहोस्

•
•

कथाको बारे मा िपाइँ को राय भन्न सके सम्म िेरै अनु च्छेदहरू लेख्नुहोस्। िपाईिंको राय समथुन गनु िे रै
कारर्हरू समािेश गनु तनतिि गनुुहोस्।
यस कथा लेख्नका लातग लेखकको उद्दे श्य (कारर्) के तथयो (मनाउन, मनोरञ्जन तदन, िा सूतचि गनु)? िपाईको
सोचाइलाई िर्ुन गनु सके सम्म िे रै अनुच्छेद लेख्नुहोस्। कथाबाट सके सम्म िेरै उदाहरर्हरू समािेश
गनुुहोस् िपाईिंको छनोटलाई समथुन गनु।

बोल्ने अभ्यास

•
•

पररिारका सदस्यलाई कथाको सब भन्दा महत्वपूर्ु घटनाहरू पु न सु नाउँ नुहोस् (सही क्रममा)।
पररिार िा सदस्यलाई कारर्का साथ यतद यो एक कल्पतनक िा नक्लिक्शन कहानी हो िर्ुन
गनुुहोस्।
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