कोभिड-१९ (कोरोना िाइरस २०१९) योजना

कक्षा - ६

घरमै बसेर भिक्षा हाभिल गनन परे मा पाररवाररक स्रोत:
आमाबुवा/अभििावक: हाम्रो िहर र एस्टे ट र समुदायहरूको सुरक्षाको लाभग कदमहरू चाल्नको लाभग तयारी गने क्रममा, हामीले अन-घर
संसाधनको लाभग घर-घर भिक्षाको तयारी गरे का छन जुन भवद्यार्थी र पररवारले भसक्नको लाभग प्रयोग गनन सक्दछन् र कक्षा कोठा
भिक्षकहरूले पभहले नै भसकाईएको सीपहरू अझै भवकास गनन सक्छन्। सधैं जस्तो, एसपीएसको सार्थ भसग्र अवगत रहनुहोस्, सोिल
मीभडयामा हामीलाई पछ्याउनुहोस् र मोबाइल उपकरणहरूको लाभग एसपीएस अनुप्रयोग डाउनलोड गनुनहोस्।

अंग्रेजी िाषा प्रभवणता
भतन वा बभि भनम्न भसक्ने अवसरहरू रोज्नु होस्:

•
•

"साईट वड् सहरू" को अभ्यास गर्नुहोस् जबसम्म तपाईंको बच्चाले ततर्ीहरूलाई शब्दमा र तहज्जे शब्दहरूको साथ तिन्दै र्।

•
•
•

कथामा प्रमनख समस्या के हो? कसरी समस्या समाधार् भयो?

•

स्प्रंगबोडु तडतजटल: तवद्याथीहरूले कनर्ै पतर् हालको वा छन टाएको कायु हरू, इम्बेडेड मनल्याङ्कर्हरू र तजंक रीतिङ्ग रीतडं ग प्रयोगशाला प्रयोग गरी
शब्दावली तसक्न,कोलोज़ रीतडं ग अभ्यास गर्ु, लेखहरू पत्तो लगौर्, र स्प्रन्ट रीतडं ग प्रयोग गरे र आफ्र्ै सीपहरूको परीक्षण गर्ु सक्दछर््।

•

पनस्तक समीक्षा र तसफाररसहरू पढे र, आफूलाई मर् परे को पनस्तक फेला पार्ु यहााँ here साइर् अप गर्नुहोस्।

"सतह" पनस्तकहरु छार्ेर पढ् र्नहोस् , अतर् तेस्को बारे मा कनरा गर्नुहोस् तल तिइएका जस्तै प्रश्नहरु सोि् र्नहोस: मनख्य पात्र को हो? के तपाईं उहााँसाँग साथी
बन्ननहुर्ेछ? तकर्?
यस पनस्तकले तपाईंलाई कनर्ै पतर् िीजको सम्झर्ा गराउाँ िछ जनर् तपाईंले पतहले पढ् र्न भएको वा पढ् र्न भएको तथयो?
तपाईको बच्चालाई तसक्न रुति वा ते स्को बारे मा धेरै थाहा भएको, तपाईले पढ् र्न भएको कनराको वा तपाईसंग भएको अर्नभवहरुको तित्रहरू बर्ाउर्नहोस्
र तेस्को बारे अफ्र्ू बच्चा संग छलफल गर्नुहोस।

गभणत
o
o
o
o
o

तपाईंको तवद्याथीलाई यी स्रोतहरूको मद्दतले उर्ीहरूको तशक्षामा तर्रन्तर रहर् मद्दत गर्नुहोस:
तपाईको तवद्याथीले डस्प्रिक्ट होमपेजबाट - मोबी मैक्स, कोड.कम/Code.org, खार् एकेडे मी, डे समोस्/Desmos जस्ता
स्रोठारू प्रयोग गर्ु सक्छर् I
ब्ल्याकबोडर् सेलमा गई तपाईंको तवद्याथीले आफ्र्न कक्षाको पाठहरू प्राप्त गर्ु सक्छर्
उतर्हरुको तडतजटल पाठ्यक्रम यहाु ाँ here बाट प्राप्त गर्ु सतकन्छ I
तपाईंको तवद्याथीले यहाु ाँhere र्ेिेतशत पाठहरूको समीक्षा गर्ु सक्दछर्।

सामाभजक भिक्षा
पररवार र तवद्याथीहरूलाई ग्रीस र रोमको प्रािीर् सभ्यताहरूको बारे मा लेख्न प्रोत्सातहत गररन्छ; उर्ीहरुले तमथ्या र तकंविन्तीहरू माफुत
कसरी संसार र प्रत्येक प्रकृततको कार्ूर्हरूको व्याख्या गर्े प्रयास गरे को सतहत; तवज्ञार्मा उर्ीहरूको महत्त्वपूणु आतवष्कारहरू; र
ग्रीसले कसरी लोकतन्त्रको तवकास गर्यो, एउटा प्रणाली जसमा मातर्सहरूले राजाले शासर् गर्नु को सट्टा मातर्सहरू आफैंले शासर्
गछु र््।

कोभिड-१९ (कोरोना िाइरस २०१९) योजना
घरमै बसेर भिक्षा हाभिल गनन परे मा पाररवाररक स्रोत:
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भवज्ञान
• तवद्याथीहरूले मोबी म्यकस केलेभरमा प्रयोग गरी आफ्र्ो तर्जी तवज्ञार् तशक्षण मागुमा काम गर्ु सक्छर््।
• पाठ जीव तवज्ञार् तवषयहरूको साथ सनरू हुर्ेछ र यस वषुमा अध्ययर् गररएकाअन्य शीषुकहरूको समीक्षा गर्े ततर लान्छ।
• पररवारहरूलाई हाम्रो प्राकृततक संसार अवलोकर् र रे कडु गर्ु प्रोत्सातहत गररन्छ : िन्द्रमा, मौसम, र हाम्रो वरीपरी िे स्प्खर्े
जर्ावरहरूको प्रकारहरू तित्रण गर्े तवद्याथीहरूको लातग उर्ीहरूको तवज्ञार्को अर्नभव तवस्तार गर्ुका लातग राम्रो तररका हो।

भिटनेस र स्वास्थ्य
घर मा स्वास्थ्य र तफटर्ेस अभ्यास गर्ुका लागी धेरै रिर्ात्मक तररकाहरू छर््-सनरू गर्ुका लागी यी अर्लाइर् स्रोतहरू प्रयास गर्नु होस्:
• पररवारका लातग कल्याण तविारहरू Wellness Ideas for Families
• घरमा तसतकर्े स्वास्थ्य Health at Home
• एक सतक्रय घर को लागी उपकरणहरु:
• प्राथतमक स्वास्थ्य पात्रो Fitness Calendars for Elementary
• एक सतक्रय घर को लागी उपकरणहरु: Tools for an Active Home: यो स्रोत हाम्रो पूरक पाठ्यक्रम ओपर्फ््सएड को तहस्सा हो
र एक द्रन त र तर्िःशनल्क लगईर् आवश्यक छ। तविारहरूमा गतततवतधहरू,कल्याण उपकरणहरू, स्वास्थ्य लगहरू, तभतडयो तलंकहरु, र
सबै ग्रेड स्तरहरूको लातग सहकारी गतततवतधहरू समावेश छर््।
• सबै तवद्याथीहरूको वेल्र्ेट माफुत तभतडयो लाइब्रेरी र तफटर्ेस मोड्यनलमा जार्ा सक्छर्। केले भर माफुत वा यहााँ here लग ईर्
गर्नुहोस्।

संगीत
हप्तामा कस्प्िमा िन ई पटक १५-३० तमर्ट अभ्यास / प्ले / संगीत सनन्ननहोस् । पाररवाररक गीतहरू, तालहरू, सांगीततक अवधारणाहरूसाँग साझेिारी
गर्नुहोस् जनर् तपाईंले िोस्रो सेमेररमा तसक्न शनरू गर्नु भएको छ।
•ब्यान्ड: ब्रनस तपअसुर् र याुर् र्वतलर् द्वारा उत्कृष्टताको पाठ्यपनस्तक संस्करण। तपाइाँ को व्यस्प्िगत आई.पी.एस प्रयोगकताु लाइसेन्स कोड पयोग गरी
टि ् याकहरूको साथ प्ले गर्ु तपाईको पनस्तकको पछातड जार्नहोस् र तर्िे शर् अर्नसरण गर्नुहोस् वा यहााँ स्प्िक गर्नुहोस् I
स्प्रि:हरू: टे री शेड र जेरेमी वूल्स्तेन्हुल्मे द्वारा पाठ्य पनस्तक स्प्रिंग बेतसक्स। तपाइाँ को व्यस्प्िगत आई.पी.एस प्रयोगकताु लाइसेन्स कोड पयोग गर्ु कोड
पयोग गरी टि ् याकहरूको साथ प्ले गर्ु तपाईको पनस्तकको पछातड जार्नहोस् र तर्िे शर् अर्नसरण गर्नुहोस् वा यहााँ स्प्िक गर्नुहोस् I

भचत्रकारीता
एक तशल्प गतततवतध मा वा तित्र बर्ौर्मा प्रतत हप्ता एक िन ई िोतट संलग्न।
दृश्य सोि गतततवतधहरूमा संलग्न हुर्नहोस् (तलका तलंकहरू)।

अनलाइन स्रोतहरू
• तथंकसेन्टिल (जौर्ी अर्लाइर्) ((ThinkCentral (Journeys Online)) मा: तवद्याथीहरू पढ् र् वा तफक्शर् र गैरतफक्शर् तकताब सनन्न
सक्दछर््।
तथंकसेन्टिल (जौर्ी अर्लाइर्) ((ThinkCentral (Journeys Online)) मा: तवद्याथीहरू पढ् र् वा तफक्शर् र गैरतफक्शर् तकताब सनन्न
सक्दछर््।
मोबी मैक्स(Moby Max): तवद्याथीहरूले यस तर्जीकृत लतर्ुवे मागु को साथ उर्ीहरूलाई सबै भन्दा आवश्यक पर्े ई.एल.ए सीपहरू
तसक्न सक्छर््
टै तपंग.कम (Typing.com): तवद्याथीहरूले प्रभावकारी र रमाईलो तरीकाले टाइप गर्ु तसक्न सक्दछर््।
रारफल र पी.बी. एस तकड् स (PBS Kids) : िन बैले बच्चाका लातग अर्नकूल खेलहरू, तभतडयोहरू, र अन्ततक्रुयात्मक अध्ययर्
गतततवतधहरू
प्रिार् गछु र््।

