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

 

यस वर्ष कक्षामा, तपाइँको  

बच्चाले ..... 

 

 

 

अंगे्रजी भार्ामा पढ्ई  
• पक्षिल्लो गे्रडहरुमा सटीकता, प्रवाह, र आत्मक्षवश्वास संग पढ्न को लागी  आधार बनाउने। 

• सबै शब्दहरूको शाब्दब्दक अर्ष हँदैन (जसै्त ततमी मेरो मुटोको टुक्रा) र अन्य शब्दहरूसँग सम्बन्ध हन्छ  (उदाहरणका लातग 

तवद्यालय र तवद्यार्ी) भने्न कुरा पत्ता लगाउनु। 

• अतिक शब्दहरू पतहचान गदाष र बुझ्दा उनीहरूको शब्दावली तवस्तार हनेछ र उनीहरूलाई वरपरको संसारको बारेमा ज्ञान 

तनमाषण गने क्रममा चुनौतीपूणष कर्ाहरू र पुस्तकहरू पढ्न मद्दत गदषछ। 

• वास्ततवक र काल्पतनक अनुभवहरूको बारेमा जानकारीमूलक वा आफ्ना रायहरु प्रकट गदै कर्ाहरू र अनुचे्छद स्पष्ट 

वाक्यहरूमा लेखे्न। 

• गे्रड स्तरय  तवर्य र पाठहरूका बारेमा एक वा समूहमा, र तशक्षकले नेतृत्व गरेको छलफलमा प्रभावकारी रूपमा संलग्न भई 

आफ्ना तवचारहरू स्पष्ट रूपमा अतभव्यक्त गनष तसके्न। 
 

गक्षणत 
• गुणा गनष, अंश र के्षत्रफलमा नापन ध्यान केब्दित गने। 

• शून्य देखी १० सम्म गुणनफल प्रवाह करी ढंगले गनष र १० भन्दा मार्ीका नुमे्बरहरु गुणा गनष तसके्न। 

• १००० सम्मका नम्बरहरू जोड्न र घटाउन तसके्न । 

• एकाई तभन्नहरू (१ नू्यमेरेटर भएको फ््रयाक्सन  जस्तो १/३ वा १/६) को सार् काम गदै: फ््रयाक्सनहरू जोड्न, घटाउन र  

  तवभाजन अने्वर्ण गने। 

सामाजिक जिक्षा  
▪ तवगत र वतषमानको समुदायको तबतभन्न पक्षहरूको अध्ययनका सारै् स्पोकेन र स्पोकेन जनजाततको इततहासमा जोड तदएर 

  समुदायमा नागररक बनु्न भनेको के हो। 

▪ वातावरणको अने्वर्ण गरेर (मौसम र प्राकृततक स्रोतहरू सतहत) हाम्रो राष्टर लाई  तवगतका घटनाहरू र कायषहरूले कसरीआकार 

  तदएको छ भने्न बारेमा र्ाहा पौने। 

▪ सरकारका तीन शाखाहरू र अर्षव्यवस्र्ाले कसरी काम गदषछ भने्न बारे तसके्न।   

▪ टेक्नोलोजीले कसरी हामीलाई  हाम्रो बसॊबासॊ रोज्नमा असर गछष  भनेर पत्ता लगाउँने, र संसारभर समुदायहरू तसजषना गनष एकै 

 सांसृ्कततक समूहहरू एकसार्मा  बस्दछन्। 

▪ २१ औ ंशताब्दीका सीपहरू जसै्त टाइमलाइनहरू बुझेने, तवर्यहरूमा अनुसन्धान गने , माय्पलाई व्याख्या गने, दृतष्टकोणलाई तुलना गने, 

  द्वन्द्व र सहकायषको सामना गने, र प्रार्तमक स्रोतहरूको प्रयोग गनष। 

 

क्षवज्ञान  

• मौसम र मौसमका तत्व  र अन्ततक्रष याको  तवर्यहरूको अने्वर्ण गने । 

• जीवन चक्र, गुणहरू, र जीवहरूमा वातावरणीय प्रभावहरूको बारेमा जाने्न। 

• इन्जीतनयररंग सीपहरू तसक्न र प्रदशषन गनष, जसमधे्य केही समावेश: मोडेलहरू तसजषना र प्रयोग गने; तवशे्लर्ण र डेटाको  व्याख्या गनष 

   मोडेलहरू (गतणतीय मोडेल सतहत) प्रयोग गने ; र कम्प्युटरको  जस्तो  सोच प्रयोग गने । 

• प्रमाणबाट तकष मा संलग्न, र जानकारी प्राप्त गनष, मुल्ांकन 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 

• उफ्रने,स्लाइतडंग, र कसरतको लातग दौड्नुमा ध्यान केब्दित गदै तफटनेस वातावरणमा उनीहरूको उन्नत चालहरूको  

 अभ्यासमा तवस्तार गने। 

• व्यब्दक्तगत र सहकारी गतततवतिहरूको समयमा उपकरणहरूको प्रयोग गरी सीप तवस्तार गने जसै्त ओभरह्यान्ड थ्रोइ,  

 प्रहर गने, र उफ्रने डोरीको प्रयोग।  

• सुरतक्षतसार् स्वास्थ्य-वृब्दि तवकल्पहरू कसरी अपनाउँने बारेमा तसके्न। 

 

संगीत 
• खेल र अन्य गतततवतिहरूमा आफ्नो आवाज, तनकाय, र उपकरणहरुको प्रयोग गदै, संगीतको अने्वर्ण, प्रदशषन र अनुभव गने। 

• अनुभव, अने्वर्ण, र संगीतका तवतभन्न प्रकार, शैली, र परम्परागत बच्चाहरूको गीत, लोक गीत, पाटषनर गीत, राउन्ड, क्यानन, शास्त्रीय 

संगीत, र तवश्व संगीत सतहत तवतभन्न संगीतको खोज गने। 

• संगीत को कौशलता र प्रतवति तवकास गनष उनीहरुलाई आवश्यक संगीतको तत्वहरु पतहचान गनष र अने्वर्ण गनष  तसके्न । 

क्षित्रकारीता  
• तवद्यार्ीको तनमाषण र कलाका तत्त्वहरू र तडजाइनका तसिान्तहरूका बारेको पुभाष ज्ञानको प्रयोग गरेर कलाकृतत तसजषना गनष छनौट गने। 

• तवतभन्न तमतडया, प्रकार,शैली, र प्रतवतिहरू तमश्रण गरी कलाकृतत तसजषना गनष। 

• स्र्ातपत तदशातनदेशहरूको प्रयोग गरी अरु सार्ी हरु संग आफ्नो कलाकृतत प्रतततबब्दम्बत गदै छलफल गनष। 

• तवद्यार्ीहरूले आफ्नो कलाको प्रयोग गरी तसजषनाहरुमाअनुशासन, संसृ्कतत, ठाउँ, र समयको जडान गने गरी दृश्यगत सोचको तबकाश 

गने रणनीततहरूको तवकास गदै प्रतततक्रया गनष तसक्छन्। 

 

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 गदाष कसरी सुरतक्षत रहने भने्न बारे अभ्यास जारी रखने। 
 

      


