ई.एल.डी. ग्रेड ५ को गृह शिक्षणको लागी योजना
रीच लेभल ‘च’ (Reach Level F)

Red Activities
सुन्ने कृयाकलाप:

िलको तलिंकमा क्लिक गरे कथा सुन्ने:

•

https://www.justbooksreadaloud.com/ReadToMe.php?vid=BerenstainBearsMovingDay&iP=Ind
exCategory.php&t=Search&p1=moving%20day&p2=

लेख्ने कृयाकलाप

हप्ताको कथा

Westward Bound! pg. 384-401

•

यति चुतनएको कथा सङ्ग्रह नन्-तिक्शन हो भने, छोटो नन्-तिक्शन सारािंश लेख्नुहोस्, २ मुख्य तिचार र
तििरण लेख्नुहोस्: मुख्य तिचार _____ हो। एउटा तििरण _________ हो। अको तििरण ________हो।

•

यति चुतनएको कथा सङ्ग्रह नन्-तिक्शन हो भने, एउटा छोटो कथा सारािंश लेख्नुहोस्:
मुख्य पात्रहरू _______ हुन्। सेतटिं ग ______________ हो। (पतहले, पतछल्लो, अक्लिम)

बोल्ने अभ्यास
कसैलाई चुतनएको कथा सङ्ग्रहमा तचत्रमा के भइरहेको छ भनेर बिाउनुहोस्।
कसैलाई चुतनएको कथा सङ्ग्रहको महत्त्वपूणु अिंशहरू अतभनय गरे र िे खानुहोस्।

•
•

साप्ताशहक योजनाहरू
सोमबार
कथा पढ् नुहोस्

मंगलबार

Yellow Activities
सुन्ने कृयाकलाप:

िलको तलिंकमा क्लिक गरे कथा सुन्ने:

•

https://www.justbooksreadaloud.com/ReadToMe.php?vid=BerenstainBearsMovingDay&iP=In
dexCategory.php&t=Search&p1=moving%20day&p2=
लेख्ने कृयाकलाप:
•
कक्लिमा एउटा अनुच्छेि अजै लेख्नुहोस्, यति िपाईिं सक्नुहुन्छ भने! िल तिएको िाक्य मध्ये एकप्रयोग
गरी सुरू गनुुहोस्: चुतनएको कथा सङ्ग्रहको बारे मा २ भागहरु लेख्नुहोस् जुन िपाईलाई चासो लग्यो:
चुतनएको कथा सङ्ग्रहमा के चाखलाग्दो तथयो _____। अको चाखलाग्दो कुरा _______ तथयो।
•

सुन्ने कृयाकलाप

चुतनएको कथा सङ्ग्रह बारे िपाईिंको राय लेख्नुहोस्:
मलाई यो चुतनएको कथा सङ्ग्रह पढ् िा रमाईलो लग्यो िा लागेन तकनभने ____________।

बोल्ने अभ्यास

बुधवार

•
•

कथा पुनः पढ् नुहोस्

िपाईले यस हप्ता पढ् नु भएको चुतनएको कथा सङ्ग्रह बा कसैलाई भन्नुहोस् ।
चुतनएको कथा सङ्ग्रहमा कुनै महत्त्वपूणु कुराको तचत्र कोनुुहोस् र कसैलाई िपाईिंको तचत्रको बारे मा
बिाउनुहोस्।

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=BerenstainBearsMovingDay&iP=Ind
exCategory.php&t=Search&p1=moving%20day&p2=

लेख्ने कृयाकलाप
•
•

कथाको मुख्य तिचार िणुन गनुुहोस्। एक पररचय, टर ाक्लन्जसन शव्िहरु प्रयोग गरी िीन तििरणहरू समािेश
गरी लेख्नुहोस् अतन एउटा तनष्कर्ु लेख्नुहोस् ।
कथाप्रति िपाईको िारणा के हो? िपाईिंको राय लेख्नुहोस्, िीन िोटा कारणहरु पाठमा भएको प्रमाणको
साथ प्रत्येक कारणलाई समथुन गनुुहोस् र िपाईिंको राय पुन लेख्नुहोस्।

बोल्ने अभ्यास
•
•

कसैलाई कथाको लेखकको उद्दे श्य बिाउनुहोस् (मनाउन, मनोरन्जन गनु, िा सूतचि गनु भनेर) र चुतनएको
कथा सङ्ग्रह बाट प्रमाणको साथ उद्दे श्यको समथुन गनुुहोस्।
आफ्नो राय साझा गनुुहोस् र िणुन गनुुहोस् की िेसलाई कसरी िपाईिं पररििुन गनुुहुन्छ िा कहानीमा
थप्नुहुन्छ। िपाइँ का कारणहरू स्पष्ट पानुुहोस्।

