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

 

यस वर्ष कक्षामा, तपाइँको 
बच्चा को ..... 

 

 

 

 

    अंगे्रजी भार्ामा पढ्ई  

▪ वर्षमाला र यसको भूममकाको बारेमा पढ्ई । 

▪ अनुप्रासयुक्त कमवता वा काव्यमा शव्द शुरुवातसँग ममल्दो, र शब्दहरूमा ममसाउने ध्वमनहरूको अभ्यास। 

▪ येस्ता मियाकालाप जसे्ल पढ्न र मसक्न को लागी एक शक्तक्तशाली कदम हो। 

▪ Their मतनीहरूको शब्दावलीको आकार मवस्तार गदै; उनीहरूको पुस्तकहरू र कथाहरू पढ्ने र बुझे्न क्षमताको एक प्रमुख 

कारक 

▪ मतनीहरूको शब्दावलीको आकार मवस्तार गदै; उनीहरूको पुस्तकहरू र कथाहरू पढ्ने र बुझे्न क्षमताको एक प्रमुख कारक 

▪ लेखनको साथ प्रयोग गरी कथाहरू, जानकारी, र मवचारहरू साझा गनष मचत्र, मिक्टमेन्ट, र लेखनको संयोजन प्रयोग गनष प्रोत्सामहत 

गररनेछ। 

▪ बोल्ने र सुने्न सीपले मवद्याथीहरूलाई मवचार, भावना, र मवचारहरू स्पष्ट रूपमा अमभव्यक्त गनष मद्दत गदषछ। 

गक्षणत 
▪ समू्पर्ष संख्या र आकारहरूमा ध्यान केक्तित गने। 

▪ १०० सम्म गन्ती र नम्बरहरूमा तुलना गने, मवशेर् संख्यामा २० सम्म। 

▪ जोिन र घटाउने बारे सोचाईको मबकश । 

▪ मबद्धरुपमा आकारहरू कोनष, मतनीहरूलाई अन्य आकारहरू बनाउन संयोजनगनष मसकै्द, मतनीहरूलाई अन्य आकारहरू संग  

▪ तुलना गनष, पूर्ष पजलहरू ममलाउन। 

 

 

            सामाजिक जिक्षा 
▪ सामामजक र भावनात्मक मनयमहरू,एक राम्रो ममत्र हुने, जागरूकता, सकारात्मक र नकारात्मक भावनाहरू, सुने्न कला, 

शाक्तन्तको रर्नीमत, अन्तमिष या रर्नीमतहरू, र साथीहरूको साथ समस्या समाधान गने ज्ञान को मबकाश I  

▪ सामामजक र भावनात्मक सीपहरूको अभ्यास गदाष उनीहरू सामामजक अध्ययन सामग्री मसक्छन्: अरूसँग सहयोग गदाष,      

आवश्यकताहरू, सामानहरू र सेवाहरू, मवश्व कस्तो छ, संसृ्कमत कसरी साझा गररएको छ, र मतनीहरूको व्यक्तक्तगत 

इमतहास I  

▪ २१ औ ंशताब्दीका  सीपहरुको प्रयोग: समस्या सुल्झाउने, सुने्न र बोल्ने, मुख्य मदशा मनदेशन, तथ्य र काल्पमनक बीच मभन्नता, 

र दृष्टान्तको प्रयोग I 

   क्षवज्ञान 
मौसम अने्वर्ण साथै धकेल्नु र तानु्न। 

• जनावर, बोटमबरुवा र उनीहरूको वातावरर् को औलोकन। 

• मवमभन्न ईक्तजजमनयररंगको बारेमा मोिेलहरू मसजषना र प्रयोग गरेर; मवशे्लर्र् र िेटा व्याख्या मोिेलहरू (गमर्तीय मोिेल समहत) प्रयोग गरेर; 

र कम्प्युटेसनल सोच प्रयोग सीखे्न र सीपको प्रदशषन गने I 

• मवमवन्न प्रमार् संलग्न गरी तकष मा संलग्न हुने, जानकारी प्राप्त गने, मूल्ांकन गरेर सञ्चार गने। 
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स्वास्थ्य र क्षिटनेस 
▪ आफ्नो वातावरर्मा कसरी सुरमक्षत रूपमा रहेर हात मुमन पारेर मामथ तर्ष  मनके्षप गने, सरपट दौि, र                                                               

एउटा खुट्टामा उमिनु बारेमा अने्वर्र् गदै।  

▪ उपकरर्हरूको प्रयोग गदै हात मुमन पारेर मामथ तर्ष  मनके्षप गने, लात हाने्न, र प्रहार गने मसपको मबकाश।                                                                                         

▪ स्वास्थ्य-बढाउने मवकल्पहरूको बारेमा मसके्नI 

 
 

 संगीत 
• धूनको उचाईको अनुगूञ्जन, गमत मवज्ञान, र ताल। 

• आफ्नो आवाज र शरीरको प्रयोग गरी ध्वनीको उचाई, राग, गमत मवज्ञान, ताल, ध्वनीको मवमभन्न स्रोतहरू, मवमभन्न खेल र गमतमवमधहरूको 

माध्यमबाट पत्ता लगाउन।  

• परम्परागत बच्चाहरूको गीतहरू, नसषरी राइमहरू, लोक गीतहरू, शास्त्रीय संगीत, र मवश्व संगीत खोजी गछष न।  

• गायन संगै संगीतको तत्वहरु अने्वर्र् गने प्रमवमधI  
 

क्षित्रकारीता 
• अने्वर्र् र रचनात्मक कला मनमाषर् प्रमियाहरूमा भाग मलने र कलाकृमत मसजषना गनष चषरर्बद्द प्रमियाको प्रयोग गनष मसक्छन्। 

• अवलोकन सीप, राम्रो पे्ररक पेशी सञ्चालक गने सीप, र संवेदक जिानहरू मवकास गने। 

• कला र मिजाइन को मसद्धान्त को तत्वहरु को प्रयोग र प्रयोग शुरू गनष आधारभूत कला मनमाषर् प्रमवमध। 

• आफ्ना मवचारहरू साझेदारी गने र अरूलाई मतनीहरूको कलाकृमत बुझाउने तररका मस मसके्नI  
 

जानकारीपूणष र अंकीय (DIGITAL) सािरता 
• पुस्तकालय संसाधनहरु र  मशल्प मवज्ञान कसरी प्रयोग गनष मसक्छन्। 

• पुस्तकालय र प्रमवमधको प्रयोग गनष को साथैइ कसरी सुरमक्षत रहने भने्न बारे अभ्यास गनष मसके्न। 
 

 

 

 
Find curriculum & standard listings on our 

website: spokaneschools.org/curriculum 

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

  


