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

 

यस वर्ष कक्षामा, तपाइँको  

बच्चाले ..... 

 

 

 

अंगे्रजी भार्ामा पढ्ई  
• पढ्न, लेख्न, बोल्न, र सुन्नमा बक्षढ सीप प्राप्त गने। 

• अिरहरू र ध्वक्षनहरू मेल खाने क्षनयमहरू अभ्यास गनष जारी राखे्न र शब्दहरू बनाउँदा कसरी शब्दहरूको क्षहजे्ज ढाँचाको 

प्रयोग गने र अक्षिक शब्दहरू सही क्षहजे्जमा राख्नको लाक्षग अभ्यास गने। 

• नयाँ अविारणाहरू क्षसकने जसले क्षतनीहरूलाई नयाँ शब्दहरूको अर्ष पत्ता लगाउन मद्दत पुर्याउँछ जसै्त एकै जड भएको 

शब्दहरू (उदाहरणका लाक्षग जोड र जोड्नु) 

• कर्ाहरू,जानकारी,र क्षवचारका टुक्राहरु लेख्न अक्षभव्यक्त गनष  क्षसकेका नयाँ शब्दहरु र वाक्ांशहरु प्रयोग गने । 

• अंगे्रजी बोल्ने र लेखे्न बेलामा औपचाररक र अनौपचाररक भार्ाको प्रयोगको बारेमा जाने्न । 

गक्षणत  

• जोडन र घटाउनमा ध्यान केन्द्रित गदै, पे्लस भेलू , आकारहरू, र लम्बाई नापन क्षसके्न । 

• शून्य देन्द्रख बीस (१-२०) सम्म जोडन र घटाउने तथ्यहरूको सार् िाराप्रवाह बने्न, र १,००० सम्म जोडन र घटाउन क्षसके्न। 

• लम्बाई मापनको प्रयोग र लम्बाईमा अिररर् प्रश्नहरुको उत्तर गने। 

• चीज क्षबजहरु पक्षहचान गनष, वणषन गनष, तुलना गनष, सँगै राखन, र अलग आकारहरू अलग-अलग गनष क्षसके्न । 

 सामाजिक शिक्षा  
• संसृ्कततका तवतिन्न पक्षहरूको अध्ययन र  समुदाय र देशको तिमे्मवार नागररक हुनुको अर्ष के हो िने्न बारे िाने्न। 

• अमेररकाको तवतिन्न के्षत्रहरूको बारेमा अने्वर्ण गदै:िसै्त हाम्रो राष्ट्रका संस्र्ापक तसद्धान्तहरू,  सबै नागररकहरूको साझा 

अतिकार; सरकारले कानून र कानून प्रवतषकको रूपमा कस्तो िूतमका खेल्छ। अमेररकी कागिातहरू र ऐततहातसक घटनाहरू; 

वसु्त र सेवाहरूको व्यापार; कसरी पैसाले काम गदषछ; हाम्रो संसारको िौततक सुतविाहरू;  तवतिन्न संसृ्कततहरूले हाम्रो देशको 

संसृ्कततलाई कस्तो योगदान पुराएको छ ; र कसरी समुदायहरू पररवतषन हँुदै िान्छ र समय तबत्दै िान्छ।२१ औ ंशताब्दीका 

अभ्यासहरू अभ्यास गदै: कायष तलँदै, ग्राति a गदै, नक्सा से्कलको प्रयोग गरेर, ग्रातिक स्रोतहरू प्रयोग गदै, र टाइमलाइन पढ्ने। 

• २१ औ ंशताब्दीका सीप अभ्यास: द्वन्द्व र सहयोग, चाटष र ग्राि, एक नक्शा को िागहरु, ग्रातिक स्रोतहरु को उपयोग, र समयरेखा 

बारे िाने्न। 

क्षवज्ञान  

• पृथ्वीलाई तवतिन्न प्रतियाहरुले कसरी असर गछष ,  सारै् पदार्षको संरचना र गुणहरूको बारे िाने्न। 

• पररतन्त्रमा िएको परस्पर तनिषरताको बारे िाने्न।  

• मोडेलहरूको  तसिषना र प्रयोग गरेर इन्िीतनयररंग सीपहरू तसक्न र प्रदशषन गनष, िसमधे्य केही समावेश: ; तवशे्लर्ण र डेटा 

व्याख्या मोडेलहरू (गतणतीय मोडेल सतहत) प्रयोग गरेर; र कम्प्युटेसनल सोच प्रयोग गदै। 

• प्रमाणबाट तकष मा संलग्न, र िानकारी प्राप्त गने, मुल्ांकन गने, र सञ्चार गने। 
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Want to find out more? 
Find curriculum & standard listings on our 

website: spokaneschools.org/curriculum 

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

 

 

 
 

स्वास्थ्य र क्षिटनेस 

• छलाँग, सरपट र िोतगंग  गनष ध्यान केन्द्रित गदै तिटनेस वातावरणमा उनीहरूको र्प गह्रो चालहरूको अभ्यासमा तवस्तार गदै। 

• व्यन्द्रिगत र सहकारी गतततवतिका उपकरणहरूको प्रयोग गदै, खुट्टाको चालहरु , िाल्ने, र समाते्न सीपहरुको  तवकास गने।  
• स्वास्थ्य-बढाउने तवकल्पहरूको बारेमा तसके्न। 

 

संगीत  

• अन्य  वसु्त, आफ्नो आवाि, खेल र गतततवतिहरूका उपकरणहरूको प्रयोगगदै संगीत र ध्वतन स्रोतहरूको पतहचान,िेदिाव, र 

अनुिव गने। 

• परम्परागत बच्चाहरूको गीत, नसषरी राइम्स, लोक गीत, पाटषनर गीत, शास्त्रीय संगीत, र तवश्व संगीत सतहत तवतिन्न प्रकार, शैली, र संगीत को 

तविा का अने्वर्ण। 

• संगीतको तत्वहरू अने्वर्ण गदाष गाउने र बिाउने सीपहरू र प्रतवतिहरू तवकास गनष िारी राखे्न। 

 

क्षचत्रकारीता  
• तवतिन्न तमतडया,प्रकार, शैली, र प्रतवतिहरूको अने्वर्ण र प्रयोग गरेर तडिाइनका तत्वहरू  बूझ्नन र  को तवकास गनष िारी राखे्न। 

• व्यन्द्रिगत अर्षपूणष आटष  प्रतत दृतष्ट्गोचर र अनुिवहरूको दायरा तसिषना गरेर र प्रतततिया प्रदान गनुष। 

• दृतष्ट्गोचर सोच रणनीततहरूको तवकास। 

• दृश्य कला र अनुिवको माध्यम दोवार संसृ्कतत र वातावरणको बारेमा उनीहरूको चेतना तवस्तार गने। 

 

जानकारीपूणष र अंकीय (DIGITAL) सािरता 
▪ व्यापक रूपमा पढ्ने र पुस्तकालय स्रोतहरु र तशल्प तवज्ञान प्रयोग गरी आफ्नो पढ्ईलाई समर्षन    

गनष तसक्छन्। 

▪ पुस्तकालय र प्रतवतिको प्रयोग गनष िारी राख्दै कसरी सुरतक्षत रहने िने्न बारे अभ्यास गनष तसके्न। 

 

 
 

      


