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

 

यस वर्ष कक्षामा, तपाइँको  

बच्चाले ..... 

 

 

 

अंगे्रजी भार्ामा पढ्ई  
• पहिलेको कक्षामा हसकेको सीपिरू प्रयोग गरै्द अहिक लामा लामा चुनौतीपूर्ष पुस्तकिरू र लेखिरू बुझन र लेखकले आफ्र्ा 

पाठकलाई आकसाषथ गनष अपनाएको तररकािरूको बारेमा  हसके्न । 

• अनुसन्धान प्रोजेक्टिरू र मौखखक रूपमा प्रसु्तत गररएको जानकारी मार्ष त ज्ञान हनमाषर् गने जारी राख्रै्द, लेखकिरूले कसरी 

आफ्नो बँुर्दा बनाउँछन् र उनीिरूको तकष लाई प्रमार् र तकष का साथ समथषन गछष न् भने्न बारेमा हसके्न। 

• बहु-अनुचे्छर्द कथािरू, स्पष्टीकरर्ात्मक, र तकष संगत हनबन्धिरू हनमाषर् गनष मित्त्वपूर्ष समय र प्रयास समपषर् गरै्द, अहिक 

स्पष्टता र सटीक हववरर्को साथ लेखे्न क्षमतालाई तीव्र पने। 

• शब्दावली ज्ञान हवस्तार गनष जारी राख्रै्द, व्याकरर्, पँूजीकरर्, हवराम हचह्न र हिजे्जको िेरै अहिवेशनिरु मा आर्ैं लाई बुझाउन 

को लागी सक्छम हुने। 

• छैटौ गे्रडको हवर्य र पाठको बारेमा एकलै, समूिमा , वा हशक्षकको  नेतृत्वमा  छलर्लमा प्रभावी   ढंगले  बूजाई बढाउनको 

लाहग हडहजटल र दृश्य प्रर्दशषन प्रयोग गरेर आफ्नो र्दाबी र हनष्कर्ष प्रसु्तत गनष हसके्न। 

गक्षणत 
• के्षत्र,सति के्षत्र, र मात्रा (भोलू्यम) संग सम्बखन्धत वास्तहवक हवश्व समस्यािरू सुल्झाउन हसके्न। 

• फ्रकसनलाई (हभन्नलाई) फ्रकसनले  गुर्ा र भाग गने ज्ञान हवस्तार गने। 

• फ्रकसन र हमहित नुम्बरिरुको आकृहत प्रयोग गरेर  हतनीिरुलाई  गर्ना गनष र अन्य हिसाब गनष प्रयोग गने। 

• तथ्यलाई (डाटा)  कसरी व्यवखथथत गने र ग्रार्िरू कसरी बुझे्न भने्न कुराको हवकास गने। 

• अनुपातका (रेसीओ) अनी मध्यमान (मीन) , मध्य र मोड को बारे ज्ञान हबस्तर गने। 

सामाजिक शिक्षा  
▪ इहतिास, भूगोल, नागररकता, राजनीहत, संसृ्कहत, र आहथषक प्रर्ालीिरू बुझेर पृथ्वी र माहनसिरूको बारेमा हविाथीको बुझाइ गहिरो बनाउन 

हवश्वको प्राचीन सभ्यतािरूको अध्ययन गने। 

▪ मेसोपोटाहमया, सुमेर र इहजप्टको प्रारखिक सभ्यतािरूले कसरी उनीिरूको सरकार र आहथषक प्रर्ाली हवकास गरायो  र कसरी उनीिरूले 

वरपरका भौगोहलक सुहविािरूले आफ्नो  हवकासमा सियोग गरओ भने्न बारे जाने्न। 

▪ पुरातन प्रमुख िमषिरूमा ध्यान केखित गरै्द: यहूर्दी िमष, बौद्ध िमष, हिन्रू्द िमष, ग्रीक पौराहर्क कथा, र इसाई िमषको उर्दय बारे जाने्न। 

• मेसोपोटाहमया, इहजप्ट, यहूर्दी संसृ्कहत, भारत, चीन, ग्रीस, र रोमका प्रमुख संसृ्कहतिरूको बारेमा हसके्न। 

क्षवज्ञान  

• पृथ्वीको प्रर्ालीिरूको अने्वर्र्का साथै पृथ्वी र मानव गहतहवहि शीर्षकिरूमा जाने्न। 

• ब्रह्माण्डमा पृथ्वीको थथानको बारेमा जाने्न। 

• इन्जीहनयररंग सीपिरू हसक्न र प्रर्दशषन गनष, जसमधे्य केिी समावेश: मोडेलिरू हसजषना र प्रयोग गने; हवशे्लर्र् र डेटा व्याख्या मोडेलिरू 

   (गहर्तीय मोडेल सहित) प्रयोग गरेर; र कम्प्युटेसनल सोच प्रयोग गने। 

• प्रमार्बाट तकष मा संलग्न, र जानकारी प्राप्त गनष, मूल्यांकन गरेर सञ्चार गने हसके्न। 
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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 

• एर्.एइ. हट.हट. (आवृहत (हफ्रके्वन्सी), तीव्रता, समय, प्रकार) हसद्धान्त र पोर्र् अविारर्ाको अनुप्रयोगमा भाग हलने। 

• हर्टनेस मापन, प्रिर गने, र बासे्कटबल कौशल र अन्य हवहभन्न  हवहवित शरीररक् चालिरूमा  भाग हलएर कौशल हनमाषर् गने । 

• स्वास्थ्य-वृखद्ध हवकल्पिरू व्यखिगत हर्टनेस र कल्यार्करी लक्ष्यिरूमा समावेश गने। 

 

संगीत  

• ब्यान्ड वा खरि  (तर)बाजािरु (इनु्स्ट्रमेन्ट) हसके्न अवसर हर्दने। 

• हवहभन्न ऐहतिाहसक अविािरूबाट हवहभन्न सांसृ्कहतक हविा र संगीत सहित संगीतका हवहभन्न प्रकार र शैलीिरूको अनुभव हलने। 

• संगीत प्रर्दशषन गनष, रचना गनष, जाँच गनष, र  व्याख्या गनष हसके्न। 

• संगीतको अनुभव र  गुरुत्वयुि, कौशल, र  प्रहवहिको अभ्यास र एक उपकरर्को ईने्सम्बल मा संगीत को तत्विरु प्रयोग गनष हसके्न। 

 

 

क्षित्रकारीता  
• कलाको तत्विरू र हडजाइनका हसद्धान्तिरूको प्रयोग गरेर कलाकृहत हसजषना गनष। 

• कलाकृहत हसजषना गनष हवहभन्न हमहडया, हविा, शैली, र प्रहवहििरूको हमिर् गनष हसके्न। 

• प्रसु्तत कला र कला प्रहतहबखम्बत गनष सौरं्दयष मापर्दण्ड रोजन हसके्न। 

• दृश्य हवचार रर्नीहतिरू सखिहलत गरै्द आफ्नो कलामा प्रहतहिया गने  र अनुशासन, संसृ्कहत, ठाउँ, र समय भर जडान गनष हसके्न। 

जानकारीपूणष र अंकीय (DIGITAL) सािरता 
• व्यापक रूपमा पढ्नका लाहग छापाका र हडहजटल स्रोतिरूको प्रयोग गरेर : सियोग, सञ्चार, नयाँ हवचार उत्पन्न, अने्वर्र्, र समस्यािरूको 

समािान गने। 

• सुरक्षा अभ्यास गनष जारी राखे्न, जानकारीको उहचत प्रयोग गने, र पुस्तकालय र आर्दरपूवष ढंगले  टेक्नोलोजी िोतिरूको प्रयोग रे्दखाउने। 

 
 

      


