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

 

 यस वर्ष कक्षामा, तपाइँको  

 बच्चाले …. 

 

 

 

अंगे्रजी भार्ामा पढ्ई  
• चुनौतीपूर्ष फिक्शन, गैरफिक्शन, र अन्य सामग्रीहरू पढ्नको लाफग क्षमता र कौशलता फनमाषर् गने। 

• फवश्वको बारेमा फसक्न जारी राख्नुका साथै इफतहास, फवज्ञान, कला, र संगीतका पुस्तकहरूको दायरा सफहत फवफिन्न 

संसृ्कफतहरूको थप जफिल कथाहरू र कफवताहरू पढेर शब्दावली कौशल फनमाषर् गनुष। 

• स्पष्ट रूपमा र फवसृ्तत रूपमा पाठले के िन्छ िनेर व्याख्या गने उनीहरूको क्षमतामा महत्त्वपूर्ष प्रगफत गने — दुबै स्पष्ट 

रूपमा (पाठमा प्रत्यक्ष रूपमा िफनएको छ) र यसको फववरर्बाि फनफहत के हो िने्न बारे फसके्न। 

• वास्तफवक र कल्पित अनुिवहरू, सारांशहरू, जानकारीमूलक र राय फनबन्ध एकाफिक अनुचे्छदहरू र बढ्दो सही व्याकरर् 

र फवराम फचह्नहरू बारे प्रिावी कथाहरू लेखे्न। 

• आफ्नो गे्रड संग फमल्दो फवर्यहरू र पाठहरूका बारेमा एकलै अथवा समूहमा वा फशक्षकको -नेतृत्वमा  छलिलमा 

प्रिावकारी रूपमा संलग्न हँदै; अरूको फवचारहरूको फनमाषर् र उनीहरूको आफ्नै फवचार स्पष्ट पनष अफिव्यक्त। 

गक्षणत 
• बह-संख्यामा नम्बरहरू र फ्रकसनहरु गुर्ा र िाग गनष फसक्नका साथै रेखा गफर्तको बारे फसके्न। 

• कारकहरू र फवफिन्न नम्बरहरूको गुर्कहरू पत्ता लगाउँनु। 

• फवफिन्ननुमे्बरहरु र गुर्ाकारहरुको फवचार-फवफनमय गनुष फसके्न। 

• दशमलव संख्याहरूको तुलना र दशमलव र फिन्न फिन्नता पत्ता लगाउँदै  बह-संख्या नुमे्बरहरू गुर्ा गने र फविाजन गने कायष कुशल 

रर्नीफतहरूको फवकास गने। 

• के्षत्र र िैलाउ मापन गनष र ररखा गफर्तमा प्रोिर ेक्टरहरू प्रयोग गरेर  कोर्हरू नाप्न फसके्न। 

सामाजिक शिक्षा  
• वाफशंगिन से्टिको इफतहास पढ्दा फनम्न कुरामा जोड फददै: 

• से्टिको र अमेररकी िूगोल, जनजातीय जन्मिूफम, मूल फनवासी अमेररकीहरू, अने्वर्कहरू र िर व्यापारीहरू, आप्रवासन र बन्दोबस्त, 

• वाफशंगिन से्टिको सरकार र अथषव्यवस्था, नागररकता र संयुक्त राज्यको के्षत्रहरू। 

• २१ औ ंशताब्दीका अभ्यासहरू अभ्यास गदै: इनसेि मयापहरु पढ्न, समयरेखा प्रयोग गरेर, माध्यफमक र प्राथफमक स्रोतहरू पफहचान  

• गने, ग्राि कौशल अभ्यास गने, िोलीमा काम गने, र रॊड मयाप र मापन प्रयोग गने फसके्न। 

 

क्षवज्ञान  

• पृथ्वीलाई रुपान्तरर् गने प्रफियाहरुका साथै छाल  र उजाषहरुको बारेमा अने्वर्र् गने। 

• जीवन फवज्ञानमा, ऊजाष र संरचना, प्रकायष, र सूचना प्रसंस्करर् बारेमा फसके्न। 

• इन्जीफनयररंग सीपहरू फसक्न र प्रदशषन गनष, जसमधे्य केही समावेश: मोडेलहरू फसजषना र प्रयोग गने; फवशे्लर्र् र डेिा व्याख्या 

मोडेलहरू 

• (गफर्तीय मोडेल सफहत) प्रयोग गरेर; र कम्प्युिेसनल सोच प्रयोग गनष फसके्न। 

• प्रमार्संग तकष मा संलग्न, र जानकारी प्राप्त गने, मुल्ांकन, र सञ्चार गनष फसके्न। 
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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 

• स्वास्थ्य अविारर्ाहरू जसै्त फििनेस र पोर्र्को तत्त्वहरूको बारेमा फसके्न। 

• ओिरहन्ड फ्याफचंग र समाते्न,प्रहार गने, र रम्प डोरीको साथ सीपहरू फवस्तार गने। 

• स्वास्थ्य-बृल्पि फवकिहरूको थप ज्ञान प्राप्त गने। 

 

संगीत 

• स्वरमा सुिार र फबफिन्न संगीतका उपकरर्हरुको एने्सम्बल गनष फसके्न। 

• फवफिन्न ऐफतहाफसक अविाहरूबाि फवफवि सांसृ्कफतक फविा र संगीत सफहत संगीतको फवफिन्न प्रकार र शैलीहरूको फवसृ्तत अनुिव, 

अने्वर्र् र अने्वर्र्। 

• संगीतको तत्व पफहचान गनष र अने्वर्र् गनष संगीत कौशल र प्रफवफिहरूप्रयोग। 

क्षित्रकारीता को 
• फविाथीको पूवष फशक्षामाआिार राख्दै  आफ्नो छनौिको कलाको तत्व र फडजाइनका फसिान्तहरूको प्रयोग गरेर कलाकृफत फसजषना गनष । 

• कलाकृफत फसजषना गनष फवफिन्न फमफडया, फविा, शैली, र प्रफवफिहरूको फमश्रर् गने। 

• अरूलाई आफ्नो कलाकृफत प्रफतफबल्पम्बत गनष र व्याख्या गनषको लाफग फदशा फनदेशनहरू स्थापना गने। 

• कलाको फसजषना गदाष दृश्य सोचे्न रर्नीफतहरूको फवकास गने र प्रफतफिया फदने जसे्ल अनुशासनहरू, संसृ्कफतहरू, ठाउँ, र 

समयहरूमाहरूको फमश्रर् झाल्कौछ। 

जानकारीपूणष र अंकीय (DIGITAL) सािरता 
• व्यापक रूपमा पढ्नका लाफग छापाका र फडफजिल स्रोतहरूको प्रयोग गरेर : सहयोग, सञ्चार, नयाँ फवचार उत्पन्न, अने्वर्र्, र समस्याहरूको 

समािान गने। 

• सुरक्षा अभ्यास गनष जारी राखे्न, जानकारीको उफचत प्रयोग गने, र पुस्तकालय र आदरपूवष ढंगले  िेक्नोलोजी श्रोतहरूको प्रयोग देखाउने। 

 

 

   
   


