
grade एस पी एस मा तपाईंको बच्चाको वर्ष भारीको अध्ययन यात्रा को  संक्षिप्त क्षववरण। 

 

यस वर्ष कक्षामा, तपाइँको 
बच्चाले ..... 

 

 

 
 

अंगे्रजी भार्ामा पढ्ई  

• स्वतन्त्र संग पाठक र लेखक बन्न ससकै्द। 

• शब्दहरू बनाउने ध्वसन पसहचान गनषका लासग सनयमहरू ससके्न र अज जसिल शब्दहरू उचारण गनष ससके्न। 

• उनीहरूले पढेको बारेमा सोच्न ससकै्द र सरल कथाहरू र जानकारीको पाठको मुख्य सवचारहरूको बारेमा कुरा गनष समय सबताउने। 

• बसढ शुद्धताका साथ पूणष वाक्यहरू र शब्दहरूको सहजे्ज  प्रयोग गनषका साथै उनीहरूले लेखे्न र बोल्ने भार्ाको उसचत रूपमा प्रयोग गनष ससकै्द। 

गक्षणत 
▪ जोड्न, घिाउन, पे्लस भेलू र आकारहरूमा ध्यान केन्द्रित गने । 

▪ नम्बर हरु जोड्ने र घिाउने, शुन्य देन्द्रख २० सम्म, कथामा आधाररत समस्याहरू समाधान गने र १० सम्म को जसै्त पसन जोड / 

घिाउ तथ्य जाने्न। 

▪ १२० सम्म गन्न र पे्लस भेलू बारे ससके्न (एक, दस ,ं सय )ं। 

▪ आकृसत अने्वर्ण गरी पसहचान, क्रमबद्ध, रेखासचत्र र सिि सतनीहरूलाई सँगै अन्य आकारहरू, पजलहरू समाधान, र 

अंशहरूका बारे कुरा गने। 

  सामाजिक शिक्षा  
▪ सू्कल र घरमा राम्रो नागररकताको बारेमा ससकै्द गदाष उनीहरूको सू्कल र यसको समुदायसँगको सम्बन्धको अध्ययन 

▪ हाम्रो व्यन्द्रिगत आवश्यकताहरू र चाहनाहरू बारे जाने्न, हामी कसरी हाम्रो वातावरणसँग अन्तरसक्रया गदषछ ,ं कसरी पररवारहरू 

समान र  िरक छन्, र संसृ्कसतलाई सवसभन्न तररकाले व्यि गररएको त्यस बारे जाने्न। 

▪ रासरि य सबदाहरू र समारोहहरू पसहचान गने, रासरि य प्रतीकहरूको बारेमा ससके्न, र इसतहासमा जीवन कसरी पररवतषन हुन्छ भने्न बारे 

जाने्न। 

▪ २१ औ ंशताब्दीका सीप अभ्यास: द्वन्द्व र सहयोग, चािष र ग्राि, एक नक्शा को भागहरु, ग्रासिक स्रोतहरु को उपयोग गरेर, र समयरेखा 

बारे जाने्न। 

क्षवज्ञान  

▪ अन्तररक्ष प्रणालीमा आकृसतहरू र आवतषनका साथै प्रकाश र ध्वसन शीर्षकहरूमा छालहरू अने्वर्ण गदै। 

▪ जीवन सवज्ञानमा संरचनाहरू, कायषहरू, र सूचना प्रसंस्करणको बारेमा जाने्न। 

▪ सवसभन्न ईन्द्रन्जसनयररंग क शल प्रदशषन गने र सीखे्न: मोडेलहरू ससजषना र प्रयोग गरेर; सवशे्लर्ण र डेिा व्याख्या मोडेलहरू (गसणतीय 

मोडेल ससहत) प्रयोग गरेर; र असभकलनात्मक सोचको प्रयोग। 

▪ प्रमाणबाि तकष मा संलग्न, र जानकारी प्राप्त गनष, मुल्ांकन, र सञ्चार गने। 
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स्वास्थ्य र क्षिटनेस 

• आफ्नो वातावरणमा सुरसक्षत रूपमा रहेर, सरपि द ड, उसिनु र द ड्ने बारेमा अभ्यासको सवस्तार गने।                                                           

• व्यन्द्रिगत र सहकारी गसतसवसधहरूको बखत उपकरणहरू प्रयोग गदै क शलता सनमाषण गने जसै्त हात मुसन पारेर मासथ तिष  सनके्षप गने, 

पाल्ने, र पक्रने। 

• स्वास्थ्य-बढाउने सवकल्पहरूको बारेमा ससके्न। 

 
संगीत  

• धूनको उचाईको गूञ्जन, गसत सवज्ञान, र ताल। 

• आफ्नो आवाज र शरीरको प्रयोग गरी ध्वनीको उचाई, राग, गसत सवज्ञान, ताल, ध्वनीको सवसभन्न स्रोतहरू, सवसभन्न खेल र गसतसवसधहरूको 

माध्यमबाि पत्ता लगाउन।  

• परम्परागत बच्चाहरूको गीतहरू, नसषरी राइमहरू, लोक गीतहरू, शास्त्रीय संगीत, र सवश्व संगीत खोजी गछष न।  

• गायन संगै संगीतको तत्वहरु अने्वर्ण गने प्रसवसधI  
 

क्षित्रकारीता  
▪ कला र तत्वहरूको सडजाइन को ससद्धान्त को एक सवसभन्न प्रकारको अने्वर्ण गरी सवकास गनष। 

▪ कला क शलता ससजषना गनष चषरणबद्द प्रसक्रयाको प्रयोग प्रयोग गरेर अवलोकन गने ससप, राम्रो पे्ररक पेशी सञ्चालक गने सीप, र 

संवेदक जडानहरू सवकास गने सीपहरू जारी राखने । 

▪ व्यन्द्रिगत अथषपूणष  दृश्य कला अनुभवहरूको दायरा ससजषना गरेर र प्रसतसक्रया प्रदान गने। 

▪ उनीहरूको दृश्य कला अनुभवहरू मािष त आफ्नै समुदाय र वातावरणको चेतना सवकास गने। 

जानकारीपूणष र अंकीय (DIGITAL) सािरता 
▪ व्यापक रूपमा पढ्ने र पुस्तकालय स्रोतहरु र सशल्प सवज्ञान प्रयोग गरी आफ्नो पढ्ईलाई समथषन    

गनष ससक्छन्। 

▪ पुस्तकालय र प्रसवसधको प्रयोग गनष जारी राख्दै कसरी सुरसक्षत रहने भने्न बारे अभ्यास गनष ससके्न। 

 

 

 
Find curriculum & standard listings on our 

website: spokaneschools.org/curriculum 

or check with your child’s school for more info. 

    


