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

 

यस वर्ष कक्षामा, तपाइँको  

बच्चाले ..... 

 

 

 

अंगे्रजी भार्ामा पढ्ई  
• व्यापक रुपमा उच्च-गुणवत्ताको ववववध विक्शन र न्नविक्शनहरु बढ्दो चुनौतीपूणषसंसृ्कवतहरू र समय अववधको गवहरो  अध्यन गने। 

• अनुसन्धान प्रोजेक्टहरू र मौखिक रूपमा प्रसु्तत गररएको जानकारी मािष त ज्ञान वनमाषण गने र अन्य ववर्यहरूको 

सावहखिक र सूचना स्रोतहरूको ववशे्लर्णात्मक जवाि वदने जुन सिलताको लावग महत्वपूणष हुनेछ। 

• वर्ष भरीनै छोटो र ववस्ताररत समयसीमहरूमा असंख्य कथाहरू र वनबन्धहरू उत्पादन गनष महत्त्वपूणष समय र प्रयास गने। 

• आफ्नो गे्रड संग वमल्ने ववर्यहरु र पाठको बारेमा एकै्ल वा समूहमा , वा  विक्षकको नेतृत्वमा छलिलमा प्रभावकारी रूपमा 

संलग्न भईरहने र आफ्नो  ज्ञान बडाउनको लावग वडवजटल र दृश्य ज्ञान प्रयोग गरेर वसकेको जानकारी प्रसु्तत गने। 

• िब्दावली ज्ञानको ववस्तार र व्याकरण, साना ठुला अक्षर , ववराम वचह्न र वहजे्ज को धेरै अवधवेिन गने र आफ्नो 

लेिाई वा बोलाईहरुमा प्रयोग गदाष वनयन्त्रण गने। 

गक्षणत 
• कमु्पवटंङ्ग र फ्रकसनमा ध्यान वदने, ठुला नुमे्बरहरु भाग गनष, दिमलव संख्याहरूको वहसाब गनष , र आयताकार वप्रज्माको िैलाउ (भलुम) 

पत्ता लगाउँने।  

• सू्कलसत्र (बर्ष) भारी जोड्न, घटाउन, र गुणन गनष जारी राखे्न। 

• एकाई फ्रकसनलाई पूणष अङ्कले भाग गनष (३/४ ÷ ३) , र पूणष अङ्कलाई एकाई फ्रकसनले भाग गनष (३ ÷ ३/४ ) वसके्न। 

• दिमलव संख्याहरूको वहसाब गनष, र आयताकार वप्रज्म (बाकस जस्तो आकारहरु) को भोलू्यम पत्ता लगाउँने । 

सामाजिक शिक्षा  
• अमेररकाको इवतहास, भूगोल र अथषिास्त्रको  पूवष उपवनवेिबाट क्राखिले आरम्भ गरीएको लोकताखन्त्रक सरकारको अध्ययन गने। मूल 

अमेररकी अनुभव / परम्परा र नागररकता जस्ता वववभन्न पररपे्रक्ष्यको सबै  ववविष्ट रूपमा दिाषउनमा जोड वगने छ। 

• २१ औ ंिताब्दी सीप अभ्यास: टोलीमा काम गने, डाटा / समयरेिाको व्याख्या, तुलना र कन्ट्र ास्ट, आलोचनात्मक सोच, संसाधनहरु को उवचत  

प्रयोग, र कसरी प्राथवमक र माध्यवमक स्रोतहरु को उपयोग गने भनेर बुझे्न। 

 

क्षवज्ञान  

• ताराहरू र सौयषमण्डल र संरचना र पदाथषको अने्वर्ण। 

• पृथ्वीको प्रणालीहरू जसै्त पररतन्त्रमा (इकोवसस्टम) पानी, पदाथष, र जीवहरूमा ऊजाषको बारेमा िोज गने। 

• इन्जीवनयररंग सीपहरू वसक्न र प्रदिषन गनष, जसमधे्य केही समावेि: मोडेलहरू वसजषना र प्रयोग गने; ववशे्लर्ण र डेटा व्याख्या मोडेलहरू 

   (गवणतीय मोडेल सवहत) प्रयोग गरेर; र कम्प्युटेसनल सोच प्रयोग गने। 

• प्रमाणबाट तकष मा संलग्न, र जानकारी प्राप्त गनष, मूल्यांकन गरेर सञ्चार गने वसके्न। 

•  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

यस वर्ष कक्षामा, तपाइँको  

बच्चाले ..... 

 

 

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 अवधारणामा जसै्त उनीहरूको स्वास्थ्य र पोर्णको  भागहरूमा उनीहरूको ज्ञान ववस्तार गने। 

• विटनेस मापन, प्रहर गने, र बासे्कटबल कौिल र अन्य वववभन्न  ववववधत िरीररक् चालहरूमा  भाग वलएर कौिल वनमाषण गने । 

• स्वास्थ्य-वृखि ववकल्पहरू व्यखिगत विटनेस र कल्याणकरी लक्ष्यहरूमा समावेि गने। 

संगीत 

• स्वरमा सुधार र वबवभन्न संगीतका उपकरणहरुको एने्सम्बल गनष वसके्न। 

• वववभन्न ऐवतहावसक अवधाहरूबाट ववववध सांसृ्कवतक ववधा र संगीत सवहत संगीतको वववभन्न प्रकार र िैलीहरूको ववसृ्तत अनुभव, 

अने्वर्ण र अने्वर्ण। 

• संगीतको तत्व पवहचान गनष र अने्वर्ण गनष संगीत कौिल र प्रवववधहरूप्रयोग। 

 

क्षित्रकारीता  
• ववधाथीको पूवष विक्षामाआधार राख्दै  आफ्नो छनौटको कलाको तत्व र वडजाइनका वसिािहरूको प्रयोग गरेर कलाकृवत वसजषना गनष । 

• कलाकृवत वसजषना गनष वववभन्न वमवडया, ववधा, िैली, र प्रवववधहरूको वमश्रण गने। 

• अरूलाई आफ्नो कलाकृवत प्रवतवबखम्बत गनष र व्याख्या गनषको लावग वदिा वनदेिनहरू स्थापना गने। 

• कलाको वसजषना गदाष दृश्य सोचे्न रणनीवतहरूको ववकास गने र प्रवतवक्रया वदने जसे्ल अनुिासनहरू, संसृ्कवतहरू, ठाउँ, र 

समयहरूमाहरूको वमश्रण झाल्कौछ। 

 

जानकारीपूणष र अंकीय (DIGITAL) सािरता 
• व्यापक रूपमा पढ्नका लावग छापाका र वडवजटल स्रोतहरूको प्रयोग गरेर : सहयोग, सञ्चार, नयाँ ववचार उत्पन्न, अने्वर्ण, र समस्याहरूको 

समाधान गने। 

• सुरक्षा अभ्यास गनष जारी राखे्न, जानकारीको उवचत प्रयोग गने, र पुस्तकालय र आदरपूवष ढंगले  टेक्नोलोजी श्रोतहरूको प्रयोग देिाउने। 

 

 

 

      


