टेलिफोन माफफ त घरमा नै गराउन सलिने पाठ्यक्रम तथा प्रारलभिि लसिाइ तथा
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यी लक्रयाििापहरू िौलति रूपमा िक्षािोठामा उपलथथत िएर लिक्षणलसिाइिो िायफ गनफ नसलिने
अिथथामा साधारण टेलिफोन िा मोबाइि फोनिो प्रयोग गरी गनफ सलिरछ । यसिो िालग लिद्याियिो
सयं ोजनमा, दैलनि पाठयोजनाअनस
ु ार लिक्षििे अलििािििाई टे लिफोन िा सरदेि (एसएमएस) माफफ त
लसिाइ लक्रयाििाप प्रदान गनफपु दफछ । सो लक्रयाििाप अलििािििे बािबालििािाई गराउनुपने हुरछ
िने आिश्यि रूपमा लिक्षििे थप सहयोग प्रदान गनफ सलिने िातािरण लनमाफण गनफपु दफछ ।
लिथतृतमा ‘टे लिफोनमा आधाररत लिक्षणलसिाइ’ िायफढााँचा हेनफुहोस् ।
लिषयिथतु

लििासिा
पक्ष

म र मेरो पररिार

िारीररि
लििास

लक्रयाििाप
बालबाललकालाई कापीमा आफ्नो हत्के लाको छाप बनाउन लिनुहोस् ।
बालबाललकालाई आफ्नो अनुहारको लित्र कोनन लगाउनुहोस् ।
िैलनक िईु पटक (उठे पलछ र सत्ु नु अगालि) िााँत मााँझ्न लगाउनुहोस् ।
बालबाललकालाई आफ्ना साथीहरूको लित्र कोनन लगाउनुहोस् ।
बालबाललकालाई ससाना ढुङ्गा लसमी एवम् मकै का िाना ,छे स्का ,पात पलतङ्गरलगायत बटुल्न
लगाउनुहोस् । त्यसबाट आफ्नो र पररवारका सिस्यहरूको लित्र तथा आकार बनाउन लगाउनहु ोस् ।
बालबाललकालाई हात शरीर तन्काउन र लनहुरेर खट्टु ा छुन लगाउनहु ोस् ।
बालबाललकालाई भइु माँ ा घस्रेर अगालि तथा पछालि सनन लगाउनुहोस् ।
पलत्रका च्यातेर लवलभन्न आकृ लत बन्ने गरी कापीमा टााँस्न लगाउनुहोस् । यसका लालग आफै ाँले नमनु ा पलन
िेखाइलिनुहोस् ।
कलमजको टााँक लगाउन तथा जत्तु ाको लफत्ता बााँध्ने अभ्यास गराउनहु ोस् । यसपलछ आफै ाँ लगु ा लगाउने तथा
फुकाल्ने अभ्यास गराउनुहोस् ।
खाना खानुअलघ एवम् पलछ र िपी प्रयोग गररसके पलछ हात धनु े अभ्यास गनन लिनहु ोस् ।
आफ्नो लगु ा धनु र सफा लगु ा लिन्न तथा प्रयोग गनन लसकाउनहु ोस् ।
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नुहाउने बेलामा लजउमा साबुन घस्िै साबुनबाट लफाँ ज लनकाल्िै उिाउन लगाउनुहोस् ।
बालबाललकालाई आफ्ना लगु ाहरू पट्याउन लसकाउनुहोस् ।
बौलिि
लििास

बालबाललकालाई आफ्नो शरीरको नाम भन्न लगाउनहु ोस् ।
साथीहरूसाँगको समानता र लभन्नता छुट्याउन लगाउनहु ोस,् जस्तै : को अग्लो, को होिो को ,कालो ,को
गोरो ,को मोटो ,को पातलो आलि ।
घरमा साँगै बसेका पररवारको सङ््या गन्न लगाउनुहोस् ।
ताली बजाउाँिै िशसम्म गन्ती गनन लगाउनुहोस् ।
बालबाललकाले लबहानिेलख बेलक
ु ासम्म गने कामहरूको लित्र बनाउन लिनुहोस् ।
शरीरका अङ्ग प्रयोग गरेर लवलभन्न आवाज लनकाल्न लगाउनुहोस् ।

सामालजि तथा पररवारका सिस्यको नाम र सम्बन्ध बताउन लगाउनहु ोस् ।
सांथिृलति
लििास
मास्क लगाउने सही तररका गरेर िेखाउनुहोस् र गनन लगाउनहु ोस् ।
हात र खट्टु ाको नङ काट्न लसकाउनहु ोस् ।
हात धनु े सही तररका गरे र िेखाउनुहोस् र गनन लगाउनुहोस् ।
हालछउाँ गिान तथा खोक्िा नाक र मख
ु छोप्ने अभ्यास गराउनुहोस् ।
बालबाललकालाई िैलनक रूपमा ठुलालाई अलभवािन गनन प्रोत्सालहत गननहु ोस् र पररवारका अरू सिस्यले
पलन सो कुरा गरे र िेखाउनहु ोस् ।
बालबाललकालाई लवलभन्न अवस्थामा पररलित तथा अपररलित व्यलिबाट कसरी सहयोग माग्ने भन्नेबारेका
कथा सनु ाउनहु ोस् ।
बालबाललकालाई पररवारमा गररने घरायसी काममा उनीहरूको इच्छा र क्षमताअनुसार संलग्न गराउनहु ोस् ।
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घरका काममा गन्ती र अङ्क प्रयोग गरेर सहयोग गनन लगाउनहु ोस,् जस्तै : ६ ओटा आलु ल्याउन
अह्राउनुहोस् ।
सिं ेगात्मि
लििास

घरलभत्रको कुनै क्षेत्रलाई बालबाललकाको खेल्ने वा लसक्ने क्षेत्रका रूपमा तोलकलिनहोस् ।
बालबाललकालाई कोठालभत्र वा आाँगनमा सरु लक्षत रूपमा लपङ खेल्ने व्यवस्था लमलाइलिनुहोस् ।
बालबाललकालाई लनलित लजम्मेवारी लिनहु ोस,् जस्तै : कोठा सजाउने, बोटलबरुवालाई पानी लिनुहोस् ।
बालबाललकालाई अरूहरूका आवश्यकताप्रलत सिेत हुनपु ने सन्िभन भएका कथा सनु ाउनहु ोस् र सोबारेमा
उनीहरूसाँग छलफल गननहु ोस् ।
बालबाललकाले अन्य व्यलिलाई सहयोग वा मैत्रीपर्ू न व्यवहार गरे को घटना सलम्िनुहोस् र सोका बारे मा
छलफल गरे र प्रशंसा गनहुन ोस् ।

िालषि
लििास

बालबाललकालाई बेला बेलामा आफ्नो परू ा नाम भन्न लगाउनुहोस् ।
बालबाललकालाई आफ्ना साथीहरूको नाम र साथीको मनपने बानी भन्न लगाउनहु ोस् ।
बालबाललकाको लशक्षकको नाम सोध्नहु ोस् । लमल्ने साथीको नाम सोध्नुहोस् ।
बाललवकास के न्र वा लवद्यालयमा गररने मनपने लियाकलापका बारे मा कुराकानी गनुनहोस् ।
आफ्नो नाम, उमेर र ठे गाना भन्ने अभ्यास गनन लगाउनुहोस् ।
अलभभावकको नाम र फोन नम्बर याि गनन लगाएर भन्न लगाउनहु ोस् ।
बालबाललकालाई शरीरका अङ्गहरूको नाम भन्ने खेल खेलाउनहु ोस् ।
बालबाललकालाई मामाघरका पााँि जना मन पने व्यलिको नाम भन्न लगाउनुहोस् । त्यहााँ यलि मन नपने
व्यलि भए उनीहरूका नाम पलन भन्न लगाउनुहोस् र सोबारे छलफल गनुनहोस् ।
बालबाललकालाई आफ्नो मन पने अङ्गको लित्र कोनन र त्यसमा रङ भनन लिनुहोस् ।
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मेरो ठााँउ

िारीररि
लििास

ढुङ्गा, माटो, बालवु ा जम्मा गरेर अथवा रङ वा िे यनको माध्यमबाट गाउाँको लित्र बनाउन लगाउनहु ोस् ।
लवलभन्न पेसाका मालनसले गने कामको नक्कल गनन लगाउनुहोस् ।
िोरी वा सलले लवलभन्न आकार बनाइन त्यसमालथ सन्तल
ु न गरेर लहाँि्न लिनहु ोस् ।
अलभभावकको लनिेशनमा अगालि, पछालि, िायााँ, बायााँ लहाँि्न (लनिेशन खेल) लगाउनुहोस् ।
बालबाललकालाई एक खट्टु ाले उफ्रेर िशसम्म गन्न लगाउनहु ोस् ।
बालबाललकासाँग बल फाल्ने र समात्ने गरेर खेल्नुहोस् ।
ठुला प्वाल भएको वस्तुलाई धागामा उन्न लिनहु ोस् ।
आफ्नो कोठा आफै ाँ सफा गनन लगाउनुहोस् ।
जत्तु ाहरू लमलाएर रा्न लगाउनहु ोस् ।
फोहोर र फोहोर फाल्ने ठााँउका बारेमा छलफल गनुनहोस् ।
बालबाललकालाई ससाना ढुङ्गा ,लसमी एवम् मकै का िाना ,छे स्का ,पात पलतङ्गरलगायत बटुल्न
लगाउनुहोस् । त्यसबाट आफ्नो बाललवकास के न्र वा लवद्यालयको आकार बनाउन लगाउनहु ोस् ।

बौलिि
लििास

लवलभन्न तलस्बरहरू िेखाएर आफ्नो ठााँउमा भएको नभएको जानकारी ललनुहोस् ।
घरको वररपरर कलतओटा र कस्ता खालका घर छन,् सोध्नहु ोस् ।
हाम्रो गाउाँमा अस्पताल, लवद्यालय, बैङ्क, कलकारखाना छन् लक छै नन,् सोध्नहु ोस् । लतनीहरूले के काम
गिनछन्, भन्न , लगाउनुहोस् ।
कुनै आकारको नाम लिएर सोही आकारअनुसारका वस्तुहरू जम्मा गनन लगाउनुहोस,् जस्तै : तीनकुने ।
कुनै रङको नाम लिएर सोही रङअनसु ारका वस्तुहरू जम्मा गनन लगाउनहु ोस् ।
घर वररपररका ढुङ्गाहरू सङ्कलन गनन लगाइन सानोिेलख ठुलाको िममा लमलाएर रा्न लिनुहोस् ।
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लवलभन्न आकारहरू बनाएर सोलभत्र बालबाललकालाई मनपने रङ भनन लिनुहोस् ।
बालबाललकालाई घर वररपररका बोटलबरुवा, पशपु क्षीको लित्र बनाउन लगाइन सोबारे छलफल गनहुन ोस् ।
कुनै अङ्क ठुलो गरी कापीमा लेलखलिनहु ोस् र सो लभत्र रङ लगाउन लिनहु ोस् ।
घरलभत्रका लवलभन्न वस्तहु रू लम्बाइ र आकारका आधारमा जम्मा गने खेल खेलाउनहु ोस् ।
घरमा भएका लवलभन्न वस्तुहरूको तौल तथा उिाइ नाप्न लगाउनुहोस् ।
सामालजि तथा हाम्रो गाउाँमा के के काम (लगु ा लसउने, पसल गने, खेती गने जस्ता काम) गने मान्छे हरू छन् भनी सोध्नहु ोस्
सांथिृलति
।
लििास
साबुन, पानी, कपाल, काइाँयो, िााँत ब्रस जस्ता लमल्ने वस्तु, लित्र वा शब्ि राखेर जोिा लमलाउन लगाउनुहोस्
।
घरमा भएको लवलभन्न औजारहरूको लित्र बनाउन लिनुहोस् र सोका बारेमा छलफल गनुनहोस् ।
सिं ेगात्मि
लििास

लवलभन्न लकलसमको भावनाहरू थाहा लिने कथा भन्नुहोस् र कथाको जस्तै भाव प्रकट गनन लगाउनुहोस,्
जस्तै,: अल्छी, ि:ु खी, खसु ी, िलकन एको, रमाएको ।
बालबाललकाले बनाएका लित्रलाई कोठामा प्रिशनन गनन लगाउनुहोस् ।
बालबाललकालाई लवलभन्न संवेगअनुसार अलभनय गनन लगाउनुहोस् ,जस्तै: रोएको, हााँसेको आलि ।
अरूको भावनाको नक्कल गनन लगाउनुहोस:् जस्तै , लििी खसु ी भएको, आमाले माया गरे को, िाजु
ररसाएको ।
बालबाललकालाई हप्ताको एक पटक घर तथा लछमेकका बारे मा समािार सङ्कलन गनन लगाएर भन्न
लिनहु ोस् ।

िालषि
लििास

आफ्नो नाम, उमेर र ठे गाना भन्ने अभ्यास गनन लगाउनुहोस् ।
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अलभभावकको नाम र फोन नम्बर याि गनन लगाएर भन्न लगाउनहु ोस् ।
आफ्नो गाउाँको नाम भन्न लगाउनुहोस् । आफ्नो घरको ठे गाना भन्न लगाउनुहोस् ।
घरमा भएका लवलभन्न सामानहरू के बाट बनेका छन,् छुट्याउन लगाउनुहोस,् जस्तै : काठबाट,
प्लालस्टकबाट बनेका ।
बालबाललकासाँग घरमा भएका कुनै उपकरर् िेखाउने र त्यसको नाम भन्ने खेल खेलाउनहु ोस् ।
वररपरर पाइने समान वस्तुहरूको प्रयोग गरेर १० सम्मको गन्ती र अङ्क लसकाउनहु ोस् ।
हावामा र बालवु ामा अङ्क लेखाउनुहोस् ।
िारीररि
चाडपिफ (मेरो
लििास
घरमा मनाइने
पिफहरू, सबैिे मन
पराउने पिफहरू,
चाडपिफमा गररने
लक्रयाििापहरू)

बालबाललकालाई उनीहरूले मनपराउने कम्तीमा तीनओटा पवनहरूसम्बद्ध लियाकलाप समेटी लित्र बनाउन
लगाउनुहोस् ।
मख
ु ले लसटी बजाउन लसकाउनुहोस् ।
लवलभन्न आकार र लित्र लभत्र रङ लगाउन लिनहु ोस् ।
कागज पट्याउन र कै ाँिीको प्रयोग गरेर काट्न लगाउनहु ोस् ।
ठुलो िोरी प्रयोग गरेर बन्ु न र बाट्न लगाउनुहोस् ।
मछ
ु े को माटो वा लपठोबाट लवलभन्न आकार बनाउन लिनुहोस् ।
आाँखा बन्ि गनन लगाएर लवलभन्न खाद्यवस्तु िा्न लगाइन लतनीहरूको स्वाि पलहिान गने खेल खेल्न
लिनुहोस् ।
घरमा भएका लवलभन्न मसलाहरू सघ्ाँु न लिनहु ोस् र लिनाउनहु ोस् ।
बालबाललकालाई लवलभन्न भााँिाहरू लिएर पानी र बालवु ामा खेल्न लिनुहोस् ।
बालबाललकालाई लगलो माटोबाट लवलभन्न आकार प्रकार बनाएर खेल्न लिनुहोस् ।
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िािपवनमा गाइने गीत गाएर बालबाललकालाइन निाउनुहोस् । उनीहरूलाइन लवलभन्न कथा सनु ाइन त्यसमा
उनीहरूलाइन मन परे को पात्रको भलू मका अलभनय पलन गनन लगाउनुहोस् ।
बौलिि
लििास

बालबाललकालाई यस वर्न घरमा के के पवनहरू मनाइयो, भन्न र वर्नन गनन लगाउनुहोस् ।
कुन िािपवनमा के के खानेकुरा पकाउाँछौ भनी खानेकुराको नाम र स्वाि सम्िन र के के कुराहरूले बनेको हो
भन्न र लित्र कोनन लगाउनहु ोस् ।
लिनमा एउटा शब्ि लसकाउनहु ोस् । त्यसबाट सरुु हुने अक्षरलाई ठुलो गरे र लेलखलिनुहोस् र त्यो लभत्र रङ
लगाउन लिनुहोस,् जस्तै : िसै ाँ “ि” इि –इ , उभौलल –उ , छठ- छ आलि ।
बालबाललकाले लिनमा कलत पानी खान्छन्, उनीहरूलाई नै गन्न र अलभलेख रा्न लगाउनुहोस् ।

सामालजि तथा बालबाललकालाई िािपवनमा के के लियाकलाप गछौ भनी सिू ी तयार गनन लगाउनहु ोस् ।
सांथिृलति
लििास
पवनमा खाइने स्वस्थकर र अस्वस्थकर खानेकुराका बारेमा छलफल गनुनहोस् र स्वस्थकर खाना मात्र खान
प्रोत्साहन गनहुन ोस् ।
खाना खााँिा राम्ररी िपाएर नहताररकन लबस्तारै खाने अभ्यास गराउनहु ोस् ।
बालबाललकालाई आफूलाई मनपने पवनको कथालाई नाटकमा प्रस्ततु गनन प्रेररत गनुनहोस् ।
बालबाललकासाँग कुनै धालमनक कायनिमको लवस्तृत प्रलियाबारे छलफल गनुनहोस् ।
सिं ेगात्मि
लििास

बालबाललकालाई कुनै अलभनय वा नृत्य प्रिशनन गनन लगाउनहु ोस् ।
बालबाललकालाई कपिाका टुिाबाट पपेट र पतु ली बनाएर लिनहु ोस् र पवन सम्बलन्धत अलभनय गनन
लगाउनुहोस् ।
िािपवनको अलभनय गनन लगाउनहु ोस,् जस्तै : पजू ा गरे को, खाना पकाएको, बााँिेको ।

िालषि
लििास

िािपवनमा गाइने गीत गाएर बालबाललकालाई निाउनहु ोस् ।
बालबाललकासाँग गाउाँखाने कथा र उखानहरू भन्ने खेल खेलाउनहु ोस् ।
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बालबाललकालाई हालसालै अनभु व गरे को कुनै रमाइलो घटना भन्न लिनुहोस् ।
थोप्लाहरूबाट कुनै लित्र बनाउनुहोस् र बालबाललकालाई ती थोप्लाहरू जोिेर लित्र परू ा गनन लिनुहोस् ।
कुनै लित्र बनाएर बालबाललकालाई िेखाउनहु ोस् र सो लित्रबारे वर्नन गनन लिनहु ोस् ।
थोप्लाबाट ठुला अक्षर बनाएर थोप्ला जोि्न लगाउनहु ोस् ।
िािपवनसाँग सम्बलन्धत शब्ि र लित्रहरूमा रङ भनन लगाउनहु ोस् ।
लवलभन्न िािपवनका अवसरमा सो िािपवनका बारेमा छलफल गनहुन ोस् ।

समय (घडी,
क्यािेरडर, ऋत)ु

िारीररि
लििास

बालबाललकालाई घिीको लित्र कोनन लगाई त्यसमा भएको अङ्क लिन्न लगाउनहु ोस् ।
घिीलभत्र भएको अङ्कअनुसारको वस्तु जम्मा गनन लगाउनुहोस् ।
मलहनाको िाटन बनाएर मलहनाको नाम भन्िै उफ्रन लगाउनुहोस् ।
घिीको समयअनुसार गन्िै उफ्रन तथा शरीरका अङ्गहरू(हात, खट्टु ा) िलाउन लगाउनुहोस:् जस्तै , १, २,
३ पटक उफ्रने वा १ भन्िा हात तल, २ भन्िा हात मालथ ।

बौलिि
लििास

घरमा भएको क्यालेन्िरमा आजको लिन, गते बार र मलहना िेखाउनुहोस् । गते गन्न र बारहरूको नाम भन्ने
अभ्यास गराउनुहोस् ।
घिीमा कलत बज्िा के के लियाकलाप गने भनी सिू ी तयार पानुनहोस् । घिीलभत्र भएको सानो सइु न र ठुलो
सइु क
न ो काम भन्न लगाउनहु ोस् ।
घरमा भएका सिस्यहरू ककस्को हातमा कस्तो खालको घिी छ, हेरी फरक छुट्याउन लगाउनुहोस् ।
एक मलहनामा कलत लिन र कलत हप्ता हुन्छन,् गन्न लगाउनहु ोस् ।
घरमा भएको सिस्यहरूको जन्मलिन कलहले पछन भनी सिू ी तयार गरी बालबाललकासाँग लमलेर जन्मलिनको
क्यालेन्िर बनाउनहु ोस् र लभत्तामा िन्ु ि्याउनुहोस् ।
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बालबाललकालाई आजको मौसम हेरी लित्र कोनन लगाउनहु ोस् । सके मा एक हप्ता लनरन्तर सो गनन
लगाउनुहोस् ।
बालबाललकालाई सयू न, िन्रमा, तारा र आकाशको लित्र बनाइन रङ भनन लगाउनुहोस् । बालबाललकाले
बनाएका लित्रको व्या्या गनन लगाउनुहोस् ।
बालबाललकालाई िैलनक रूपमा क्यालेन्िर िेखाउनहु ोस् र आजको बार तथा लमलत(साल मलहना र गते)
बताउन लसकाउनहु ोस् ।
बालबाललकाले िैलनक गने कामहरूको कायनताललकासाँगै बनाउनुहोस् ।
जािो मलहना, गमी मलहना र पानी पने मलहना छुट्याउन लगाउनुहोस् । ती मलहनामा गररने लियाकलापको
सिू ी तयार गनुनहोस् ।
कुन ऋतुमा (मौसम) कस्तो लगु ा लगाउने भनी छुट्याउन लगाउनुहोस् र लित्र कोनन लगाउनहु ोस् ।
सामालजि तथा बालबाललकालाई समयको महत्त्वका बारेमा कथा सनु ाउनुहोस् ।
सांथिृलति
लििास
बालबाललकासाँग लगु ा लमलाउनहु ोस् । जािोमा र गमीमा लगाइने लगु ाका बारेमा छलफल गननहु ोस् बाक्लो,
पातलो, लामो, उनी, सतु ीको आलि ।
कुन मलहना के का लालग प्रलसद्ध छ अथवा कुन मलहनामा के लवशेर् कायन गररन्छ, सोका बारेमा बताउनुहोस् र
अलभनय गराउनुहोस् ,जस्तै : असोज कालत्तकमा िसै ाँ लतहार, मङ्लसर पसु मा धान काट्ने थन्क्याउने आलि ।
अथवा स्थान लवशेर् मनाइने जात्रा, मेला पवनहरुको बारेमा बताउनुहोस् ।
सिं ेगात्मि
लििास

बालबाललकालाई ररस उठे को बेला अथवा धेरै खश
ु ी भएको बेलामा लामो सास फे नन र िशसम्म गन्ती गनन
लिनुहोस् । अथवा घिीको सइु क
न ो लटकलटकसाँगै १० सेकेन्ि लामो सास फे नन लगाउनहोस् ।
बालबाललकालाई भान्साका सामग्रीबाट लवलभन्न आवाज लनकालेर सन्ु न र फरक भन्न लगाउनुहोस् ।
खाली बोतल वा िब्बामा लवलभन्न गेिागिु ी, अन्न वा बालवु ा रा्िा कस्तो कस्तो आवाज लनस्कन्छ,
छुट्याउन लगाउनहु ोस् ।

िालषि
लििास

एक वर्नमा कलतओटा ऋतु पछन न् ,भन्न र ऋतुअनुसार फल्ने फलफूलको लित्र कोनन लगाउनुहोस् ।
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बालबाललकालाई कुनै कथा भन्नुहोस् तर सो कथाको अन्त्य िालहाँ बालबाललका आफै ाँ लाई गनन लिनहु ोस् ।
बालबाललकासाँग गाउाँखाने कथा र उखानहरू भन्ने खेल खेलाउनहु ोस् ।
बालबाललकासाँग शब्िको अन्ताक्षरी खेल्नहु ोस् ।
बालबाललकासाँग औाँला सािै कुनै लित्र कथा पढ्नहु ोस् ।
औाँलाको प्रयोग गरी हावामा अक्षर तथा आकृ लत बनाएर खेल्न लगाउनुहोस् ।
बालबाललकालाई लकताब वा पलत्रकामा िेखक
े ा अक्षर तथा लित्रहरू सानन लगाउनुहोस् ।
िारीररि
िातािरण
(पानी, बोटलबरुिा, लििास
जनािर,
चराचुरुङ्गी,
लिराफट्याङ्रा,
खेतीपाती,
िरपरिो जलमनिो
बनोट, पररितफन)

बालबाललकालाई पानी पिान आउने आवाजको नक्कल थपिी बजाएर गनन लगाउनहु ोस् ।
लवलभन्न जनावर, िरा र यातायातका साधनको आवाज नक्कल गनन लिनुहोस् ।
बालहरबाट निेलखने िोलामा सामानहरू राखेर बालबाललकाले छामेर पत्ता लगाउने खेल खेलाउनहु ोस् ।
लवलभन्न गेिागिु ी लमसाएर बालबाललकालाई लिनहु ोस् र एकै नासका गेिागिु ी छुट्याउन लिनहु ोस् ।
बालबाललकालाई आफ्नो घर वरपर भएको बोटलबरुवा िेखाउन लैजानुहोस् र नाम भन्न लगाउनुहोस् ।
बालबाललकालाई िरा उि्न आाँट्यो, उि्नै लाग्यो, उि्यो भन्िा िरा उिे जस्तै गरी अलभनय गनन
लगाउनुहोस् र फे रर िरा उि्न आाँट्यो, उि्नै लाग्यो, उिेन भन्िा िपु लागेर बस्ने खेल खेलाउनुहोस् ।
बालबाललकालाई खेत घमु ाउन लैजानहु ोस् । बाटामा िेखेका कुराहरू सम्िन लगाउनहु ोस् र घरमा आएर
िमशः भन्न लगाउनहु ोस् ।

बौलिि
लििास

बालबाललकालाई पानी कहााँ कहााँबाट र कसरी आउाँछ, भन्न लगाउनहु ोस् ।
पानीको स्रोतहरूको लित्र कोनन लगाउनुहोस् ।
बालबाललकालाई पानीबाट के के गने गररन्छ, भन्न लगाउनहु ोस् ।
बालबाललकालाई सफा र फोहर पानीलबिको लभन्नता छुट्याउन लगाउनुहोस् ।
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बालबाललकालाई कुनै लबरुवा उखेलेर िेखाउनुहोस् र त्यसमा पात, िााँठ र जरा लिनाउनुहोस् । पलछ
लबरुवाको लित्र कोनन लगाउनहु ोस् ।
बालबाललकालाई बोटलबरुवा र यसको फाइिाका बारेमा भन्न लगाउनहु ोस् ।
बालबाललकालाई बोटलबरुवाको पातहरूलबिको समानता र लभन्नता छुट्याउन लगाउनहु ोस् ।
लवलभन्न आकारको ढुङ्गा जम्मा गनन लगाउनुहोस,् गन्न लगाउनुहोस् र ठुलो सानो छुट्याउन लगाउनुहोस् ।
लवलवध लकलसमका खतरा लबजल
ु ी, और्धी, लवर्ािी, धाररलो वस्तका बारेमा छलफल गनुनहोस् ।
कुनै जनावरको लित्र वा फोटोलाई किा कागजमा टााँस्नुहोस् । त्यसलाई िार टुिामा काटेर
बालबाललकालाई जोिेर खेल्न लिनहु ोस् ।
बालबाललकालाई लवलभन्न वस्तहु रू पानीमा तैररने र िुब्ने गरर छुट्याउने खेल खेलाउनहु ोस् ।
बालबाललकालाइन रातीपलछ लबहान हुन्छ, लबहानपलछ लिउाँसो हुन्छ, लिउाँसोपलछ फे रर राती लकन हुन्छ होला,
मौसम लकन पररवतनन हुन्छ भनी सोच्न र खोजी गनन लगाउनहु ोस् ।
बालबाललकालाई घरपालवु ा जनावर िेखाउन लैजानुहोस् र उसको हात, खट्टु ा, आाँखा, नाक र मख
ु आलि
गन्न लगाउनहु ोस् ।
बालबाललकालाई िरा िेखाउन लैजानुहोस् र िराको खट्टु ा, पखेटा आलिका बारे मा सोध्नहु ोस,् जस्तै :
िराको हात छ लक छै न, पखेटा कस्तो छ, आाँखा कलतओटा छन,् कस्तो रङका छन् आलि ।
कलमला, माकुरा, साङ्ला र पतु ली िेखाउन लैजानुहोस् । उनीहरूको समानता र लभन्नताका बारे मा छलफल
गनुनहोस् ।
बालबाललकालाई लकराले टोक्छ र लकराको टोकाइबाट कसरी बच्न सलकन्छ भन्ने बारेमा बताइलिनहु ोस् ।
सामालजि तथा बालबाललकालाई लबरुवा रोप्न लगाउनहु ोस् । ती लबरुवामा लिन लिनै पानी हाल्न लगाउनहु ोस् र आफूले
सांथिृलति
रोपेको लबरुवाको सरं क्षर् गनन लगाउनुहोस् ।
लििास
बालबाललकालाई जनावरको जनावरको नाम भनेर कसरी संरक्षर् गने र माया कसरी गने भनी सोध्नुहोस् ।
यलि आवश्यक भएमा त्यसका बारेमा थप तथ्य पलन बताइलिनुहोस् ।
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सिं ेगात्मि
लििास

बालबाललकालाइन िराको कथा सनु ाउनुहोस् र कथामा भएको जस्तो अलभनय गनन लगाउनहु ोस् ।
बालबाललकालाई िराले खाने खाना र उसको वासस्थानका बारे मा बताउनुहोस् ।
बालबाललकालाई धान रोप्ने, काट्ने र कसरी थन्काउने भनी अलभनय गनन लगाउनहु ोस् ।

िालषि
लििास

बालबाललकालाई िराहरूको नाम भन्न लगाउनुहोस् ।
बालबाललकालाई मछु े को माटो वा लपठोबाट मनपने िरा बनाउन लगाउनुहोस् र बनेको िरालाई घाम, पानी
र हावाहुरीबाट बिाउन के के गनपुन छन , वर्नन गनन लगाउनुहोस् ।
बालबाललकालाई जनावरहरूको नाम भन्न लगाउनहु ोस् ।
बालबाललकालाई गाईको लित्र कोनन लगाउनुहोस् र लित्रमा रङ भनन लगाउनुहोस् ।
बालबाललकालाई घरपालवु ा जनावर र जङ्गली जनावरलबिको लभन्नता बताइलिनुहोस् ।
बालबाललकासाँग जङ्गली जनावरले खाने खाना र उस्को वासस्थानका बारेमा छलफल गनुनहोस् ।
बालबाललकालाई थाहा भएको लकराहरूको नाम भन्न लगाउनहु ोस् ।
बालबाललकालाई पतु लीको लित्र कोनन लगाउनहु ोस,् रङ भनन लिनहु ोस् र लभत्तामा टााँस्न लगाउनहु ोस् ।
बालबाललकालाई लकराफट्याङ्ग्राले खाने खाना र बस्ने ठाउाँका बारेमा छलफल गनहुन ोस् ।
बालबाललकालाई खेती लगाउाँिा आवश्यक पने औजारहरूका बारेमा लसकाइ लिनुहोस् ।
बालबाललकाले िेखेको औजारको लित्र कोनन लगाउनुहोस् ।
बालबाललकालाई कुन समयमा के छने ? कलहले पाक्छ ? र कसरी थन्काउने भन्नेबारेमा छलफल गनुनहोस् ।
बालबाललकालाई उनीहरूको वरपर भएको जलमन कस्तो छ भनी सोध्नहु ोस् र त्यस्तै लित्र बनाउन
लगाउनहु ोस् ।
बालबाललकालाई हाम्रो वरपर पाइने माटो, बालवु ा, लगट्टी तथा ढुङ्गा ल्याउन लगाउनुहोस् र यी वस्तुबाट नै
जलमन बनेको हुन्छ भनेर बताइलिनहु ोस् ।

12

टेलिफोन माफफ त घरमा नै गराउन सलिने पाठ्यक्रम तथा प्रारलभिि लसिाइ तथा
लििास मापदण्डमा आधाररत बाििे लरित लक्रयाििापहरू: पूिफप्राथलमि िक्षा

बालबाललकालाई िैलनक रूपमा िेलखराखेका वस्तक
ु ा बारेमा एक लमनेट बोल्न लगाउनुहोस् ।
लवलभन्न पशपु क्षीको नाम भन्ने र त्यसको वासस्थान सोध्ने खेल खेलाउनुहोस् ।
बालबाललकालाई लवलभन्न पशपु क्ष
ं ीको आवाज नक्कल गनन लिनहु ोस् ।
कुनै लित्र बनाएर बालबाललकालाई िेखाउनुहोस् र सो लित्रको वर्नन गनन लिनुहोस् ।
बालबाललकालाई आफ्नो गाउाँ/ठााँउ पलहला कस्तो लथयो र अलहले कस्तो भयो भन्ने बारे मा रोिक कथा
बनाएर सनु ाउनुहोस् ।
बालबाललकालाई लकराफट्याङ्ग्रा, िरा र जनावर, पतु ली, गाई र कुखरु ाका बारे मा कुरा गनुनहोस् । के के
फरक छन् र के के समानता छन,् सोध्नहु ोस् । अन्िा, बच्िाका बारे मा बताइलिनुहोस् र लित्र बनाउन
लिनुहोस् ।

यातायात

िारीररि
लििास

बालबाललकालाई बसको लित्र बनाउन लगाउनुहोस् र बसको पाङ्ग्रा, झ्याल र ढोका गन्न लगाउनुहोस् ।
बालबाललकालाई बस, लजप आलि िेखाउन लैजानहु ोस् र हामी एक ठााँउवाट अको ठााँउमा जान
यातायातको प्रयोग गछौ भनी लसकाउनहोस् ।
बालबाललकालाई एम्बुलन्े सको लित्र कोनन लगाउनुहोस् र यसको प्रयोगका बारेमा छलफल गनहुन ोस् ।

बौलिि
लििास

लवलभन्न लिशा तथा नलजक र टाढा कुनै वस्तु रा्ने लनिेशन खेल खेलाउनुहोस् ।
बालबाललकालाई फरक फरक ठाउाँको नाम भनेर के िढेर जाने भनी सोध्नहु ोस् । जस्तो मामाघर, तरकारी
लकन्न, लवद्यालय, पहाि, लहमाल र कुनै सहर जस्तो लक काठमािौाँ ।
बालबाललकालाई बस, कार, लजप तथा ट्रकलबि तल
ु ना गनन लगाउनहु ोस् र लभन्नता छुट्याउन लगाउनहु ोस् ।
पानीमा लहाँि्ने, आकाशमा उि्ने जहाजलाई के भलनन्छ भनी सोध्नहु ोस् र पानीजहाज र हवाइनजहाजको लित्र
कोनन लगाउनहु ोस् ।

सामालजि तथा सिक लनयमका बारेमा लसकाउनहु ोस् ।
सांथिृलति
लििास
रातो, पहे ाँलो र हररयो ट्रालफक बत्ती बनाइन कस्तो बेलामा बाटो काट्ने भनी लसकाउनहु ोस् ।
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भइु माँ ा वा कागजमा जेब्रािस बनाएर बाटो काट्ने खेल खेलाउनुहोस् ।
सिं ेगात्मि
लििास

बालबाललका यलि कुनै गािीमा िढेका छन् भने उनीहरूलाई कस्तो लागेको लथयो, सम्िेर वर्नन गनन
लगाउनुहोस् ।
गािीको आवाज लनकाल्िै गािी िलाउने, लाइनमा उलभएर यात्रु िढ्ने िढाउने, लसट बेल्ट बााँध्ने, भािा
माग्ने जस्ता अलभनय गनन लगाउनहु ोस् ।
बालबाललकालाई हवाइनजहाज, पानीजहाज, रे ल र बस िढेको कल्पना गरेर कथा भन्न लगाउनुहोस् र िाख
ललएर लबि लबिमा प्रश्न गिै सन्ु नहु ोस् ।

िालषि
लििास

बालबाललकालाई कुनै कथा भन्नुहोस् तर सो कथाको अन्त्य िालहाँ बालबाललका आफै ाँलाई गनन लिनहु ोस् ।
बालबाललकालाई कुनै गािीका बारे मा कानेखसु ी गरेर भन्नुहोस् र कलतको सही तररका सनु ेका छन,् भन्न
लगाउनुहोस् ।
बालबाललकाले सनु ेका कथालाई उनीहरूलाई नै भन्न लगाउनुहोस् ।
बालबाललकासाँग यातायातको नाम भन्ने र सोको स्वर लनकाल्न लगाउने खेल खेलाउनहु ोस् ।
मालथ, तल, िायााँ, बायााँ, अगालि, पछालि जस्ता शब्ि प्रयोग गरे र कुनै कथा सनु ाउनुहोस् ।
बालबाललकालाइन लकताब वा पलत्रका मा िेखेका अक्षर तथा लित्रहरू सानन लगाउनुहोस् ।

हाम्रो पलहचान

िारीररि
लििास

बालबाललकालाई आाँगनमा लैजानहु ोस,् वरपर भएको वस्तुहरू बटुल्न लगाउनहु ोस,् जस्तै: पातपलतङ्गर,
काठका टुिाहरू, ढुङ्गाहरू आलि । बालबाललकासाँगै लमलेर ती वस्तबु ाट नेपालको नक्सा बनाउनुहोस् ।
बालबाललकालाई लहमाल,पहाि र तराईमा बस्ने मान्छे ले लगाउने लगु ाको लित्र िेखाउाँिै उनीहरुलाई लित्र
कोनन लगाउनुहोस् ।
बालबाललकालाई आमा, लििी र भाउजल
ू े लगाउने गहना र बबु ा तथा िाइहरूले लगाउने गहनाको नाम भन्न
लगाउनहु ोस् र गहना खोजेर जम्मा गनन लगाउनहु ोस् ।

बौलिि
लििास

नेपालको नक्सालाई किा कागजमा टााँस्नुहोस् । त्यसलाई ७ प्रिेशमा काटेर बालबाललकालाई पजल बनाएर
लिनुहोस् ।
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बालबाललकालाई खोलानालाको लित्र बनाउन लगाउनुहोस् ।
हाम्रो िेशको नाम भन्न लगाउनुहोस् र यो कुन महािेशमा पछन भनी सोध्नुहोस् ।
सामालजि तथा बालबाललकालाई हामी बसेको ठााँउका मान्छे ले बोल्ने भार्ा र लगाउने लगु ाको अलभनय गनन लगाउनहु ोस,्
सांथिृलति
जस्तै : तराईमा बस्ने को, पहािमा बस्ने को र लहमालमा बस्ने को ।
लििास
आफ्नो घर भएको लजल्ला वा गाउाँको लित्र वा नक्सामा नेपालको िन्िा रा्न लगाउनहु ोस् ।
िेशका रालरट्रय लवभलू तहरूको कथा भन्नुहोस् र अलभनय गनन लगाउनुहोस् ।
सिं ेगात्मि
लििास

बालबाललकालाई अरूहरूका समस्या, कलठनाइका बारेमा सिेत हुनपु ने सन्िभन समेलटएका कथा
सनु ाउनहु ोस् र सोका बारे मा छलफल गननहु ोस् ।
अरूका समस्या समाधानका लालग उपाय कल्पना गनन लगाउनुहोस् ।
कस्तो कस्तो बेलामा अन्य व्यलिलाई सहयोग गनुनपिनछ र कसरी सहयोग गनेलगायतका लवर्यमा
छलफल गरे र यलि कसैले सहयोग गरे को भए उनको खल
ु रे प्रशंसा गनहुन ोस् ।

िालषि
लििास

बालबाललकालाई रालरट्रय गान परू ा गाउन लसकाउनहु ोस् । रालरट्रय गीत गाउाँिा उठे र गाउनुपछन भनी
बताउनहु ोस् ।
बालबाललकालाई मन पने लित्र (जस्तै : सगरमाथा र गौतम बुद्धको लित्र) खोज्न लगाउनहु ोस् र लित्र काटेर
सािा कागजमा टााँस्न लगाउनहु ोस् ।
बालबाललकालाई नेपालका लवलभन्न घम्ु न लायक ठाउाँहरू, प्राकृ लतक तथा सांस्कृ लतक सम्पिाहरूका बारेमा
बताउनहु ोस् ।
बालबाललकालाइन लकताब वा पलत्रका मा िेखेका अक्षर तथा लित्रहरू सानन लगाउनहु ोस् ।
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मूल्याङ्िन
प्रारलम्भक लसकाइ तथा लवकास मापिण्िअनुसार बालबाललकाले ४ वर्न (६० मलहना) परू ा गनुनअगालि कम्तीमा लनम्नलललखत सिू क
हालसल गनन सक्नपु छन । यी सिू कहरू लशक्षा तथा मानव स्रोत लवकास के न्रबाट लवकलसत प्रारलम्भक लसकाइ तथा लवकास प्रगलत
लववरर्मा आधाररत छन् । यसलाई बालबाललकाको लनरन्तर अवलोकनमाफन त अलभभावक वा लशक्षकले मल्ू याङ्कन गनन सक्छन् :

१. िारीररि लििास : थथि
ू अङ्गिो लििास

बालबाललकाले शरीर सन्तल
ु न गरी लसधा, सााँघरु ो बाटो वा काठको फल्याकमा तीन लमटरसम्म लहाँि्न सक्छन् ।
प्रयास गरे ता पलन कुनै पलन कायन गनन नसके मा (१), आलं शक रूपमा गनन सके मा (२), सन्तोर्जनक रूपमा गनन सके मा (३), पर्ू न र
उत्कृ ष्ट रूपमा गनन सके मा (४)

२. िारीररि लििास : सूक्ष्म अङ्गिो लििास

बालबाललकाले टााँक, लखप, फस्नर लगाउन र तनु ा बााँध्न सक्छन् ।
प्रयास गरे ता पलन कुनै पलन कायन गनन नसके मा (१), आलं शक रूपमा गनन सके मा (२), सन्तोर्जनक रूपमा गनन सके मा (३), पर्ू न र
उत्कृ ष्ट रूपमा गनन सके मा (४)

३. िारीररि लििास : इलरिय अङ्गिो लििास

बालबाललकाले िगु नन्ध र सगु न्ध (बास्ना), तातो र लिसो (स्पशन), नलजक र टाढा (िरु ी), गलु लयो र नुलनलो (स्वाि), ठुलो र सानो
(आवाज) पलहिान गनन सक्छन् ।
प्रयास गरी प्रलतलिया लिन उत्सक
ु मात्र भएमा (१), आंलशक रूपमा गनन सके मा (२), सन्तोर्जनक रूपमा गनन सके मा (३), पर्ू न र
उत्कृ ष्ट रूपमा गनन सके मा (४)

४. िारीररि लििास : थिाथ्य /सरसफाइ (व्यलिगत तथा िातािरणीय सरसफाइ)

बालबाललकाले खाना खानुअलघ र खाना खाइसके पलछ हात धन्ु छन् । िैलनक िााँत माझ्छन् । कपाल कोछन न् । िपीको सही प्रयोग
गिनछन् । फोहोरलाई फोहोरिानी (िस्टलबन) मा रा्छन् ।
अरूको सहयोगमा मात्र कायन सम्पािन गरेमा (१), एक वा िईु ओटा आफै ाँले गरे मा (२), तीनिेलख िारओटा आफै ाँले गरेमा (३),
सबै आफै ाँले गरेमा (४)

५. िारीररि लििास : सुरलक्षत अभ्यास (व्यिहार)

बालबाललकाले लवलवध लकलसमका खतरा (जस्तै लबजल
ु ी, और्धी, लवर्ािी, आगो, धाररला वस्तुहरू) बारे बताउन सक्छन् ।
अरूको सहयोगमा मात्र बताएमा (१), एक वा िईु ओटा आफै ाँले बताएमा (२), तीनिेलख िारओटा आफै ाँले बताएमा (३), सबै
आफै ाँले बताएमा (४)
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६. िारीररि लििास : पोषण

बालबाललकाको तौल र उिाइ उमेरअनुसार लठक छ । (स्वास्थ्य सम्पकन कािनमा भएको ताललकाअनुसार)
उमेरअनुसार तौल र उिाइ लठक छै न (१), उमेरअनुसार उिाइ नभएको (२), उमेरअनुसार तौल नभएको (३) उमेरअनुसार तौल र
उिाइ लठक छ (४)

७. सामालजि लििास : जीिनोपयोगी लसप

बालबाललका लवलभन्न सामलू हक लियाकलापमा सहभागी हुन्छन्, जस्तै : समहू मा पजल लमलाउने, छलफल, अलभनय, खेल आलि ।
सहभागी भएता पलन सलिय हुन नसके मा (१), आलं शक रूपमा सलिय भएमा (२), सन्तोर्जनक रूपमा सलिय भएमा (३), पर्ू न र
उत्कृ ष्ट रूपमा सलिय सहभागी भएमा (४)

८. सामालजि लििास : सामालजि व्यिहार

बालबाललकाले आफ्नो गल्ती लस्वकाने र अरूको राम्रो कामको प्रशसं ा गने गिनछन् ।
प्रयास गरे पलन सही तररकाले प्रकट गनन नसके मा (१), कलहलेकाही ाँ मात्र सही तररकाले प्रकट गरे मा (२), सन्तोर्जनक रूपमा गरे मा
(३), स्वस्फूतन रूपमा सही तररकाले प्रकट गरेमा (४)

९. सिं ेगात्मि लििास : संिेग प्रिट तथा सरतुिन

बालबाललकाले अवस्थाअनुसार लवलभन्न संवेगहरू (खसु ी, माया, िःु ख, ररस, लिन्ता र ईरयान) प्रकट गने गिनछन् ।
प्रयास गरे पलन प्रकट गनन नसके मा (१), आंलशक रूपमा प्रकट गनन सके मा (२), सन्तोर्जनक रूपमा गरे मा (३), पर्ू न र उत्कृ ष्ट
रूपमा गरेमा (४)
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१०. संिेगात्मि लििास : संिेगात्मि सुरक्षा तथा आत्मलिश्वास

बालबाललकाले आफूलाई फरक फरक अवस्थामा घल
ु लमल/समायोजन गरी आत्मलवश्वासका साथ प्रस्ततु गनन सक्छन् ।
प्रयास गरे पलन अवस्थानुसार प्रकट गनन नसके मा (१), कलहलेकाही ाँ मात्र प्रकट गरे मा (२), सन्तोर्जनक रूपमा गरेमा (३), स्वस्फूतन
रूपमा प्रकट गरेमा (४)

११. बौलिि लििास : बौलिि लसप तथा लसिाइ प्रलक्रया

बालबाललकाले लिनभररका लियाकलाप र घटेका घटना िलमक रूपमा बताउन सक्छन् ।
प्रयास गरे ता पलन कुनै पलन बताउन नसके मा (१), आंलशक रूपमा (एकिेलख तीनओटा) बताउन सके मा (२), सन्तोर्जनक रूपमा
बताउन सके मा (३),पर्ू न रूपमा (िार वा पााँिओटा) िलमक रूपमा बताउन सके मा (४)

१२. बौलिि लििास : िगीिरण तथा क्रम लमिाउने

बालबाललकाले लिइएका आकार तथा वस्तुहरू लवशेर्ताका आधारमा छुट्याउन सक्छन् । (प्राथलमक रङ, ज्यालमतीय आकारः वृत्त,
वगानकार, लत्रभजु , नापः ठुलो र सानो, लामो र छोटो)
प्रयास गरे पलन सही प्रलतलिया नजनाएमा (१), आलं शक रूपमा सही अनमु ान गरे मा (२), सन्तोर्जनक रूपमा सही अनमु ान गरेमा
(३), पर्ू न र उत्कृ ष्ट रूपमा सही अनुमान गरेमा (४)

१३. बौलिि लििास : िैज्ञालनि खोज

बालबाललकाले मौसमअनुसार (घाम लागेको, बािल लागेको, पानी परे को, गमी, जािो आलि) लिन कस्तो छ ? लिनेर भन्न सक्छन।्
प्रयास गरे पलन सही प्रलतलिया नजनाएमा (१), आंलशक रूपमा सही अनुमान गरे मा (२), सन्तोर्जनक रूपमा सही सही अनुमान
गरेमा (३), पर्ू न र उत्कृ ष्ट रूपमा सही अनुमान गरे मा (४)

१४. बौलिि लििास : दुरी तथा लदिा

बालबाललकाले मालथ, तल, िायााँ, बायााँ, अगालि र पछालि िेखाउन सक्छन् ।
प्रयास गरे पलन सही प्रलतलिया नजनाएमा (१), आंलशक रूपमा सही लिशा िेखाएमा (२), सन्तोर्जनक रूपमा सही लिशा िेखाएमा
(३), पर्ू न र उत्कृ ष्ट रूपमा सही लिशा िेखाएमा (४)

१५. बौलिि लििास : गलणतीय ज्ञान/सङ््या

बालबाललकाले १ िेलख १० सम्म वस्तसु ाँग सङ््याको सम्बन्ध पलहिान गनन सक्छन् ।
प्रयास गरे पलन सही सम्बन्ध पलहिान नगरे मा (१), आलं शक रूपमा सही सम्बन्ध पलहिान गरेमा (२), सन्तोर्जनक रूपमा सही
सम्बन्ध पलहिान गरेमा (३), पर्ू न र उत्कृ ष्ट रूपमा सही सम्बन्ध पलहिान गरे मा (४)
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१६. बौलिि लििास : लसजफनिीिता (पररिल्पना, नाटि र अलिनय)

बालबाललकाले अपर्ू न कथामा काल्पलनक घटना थपेर परू ा गनन सक्छन् ।
प्रयास गरे पलन सान्िलभनक प्रयास नगरेमा (१), आलं शक रूपमा सन्िभन प्रस्तुत गरेमा (२), सन्तोर्जनक रूपमा घटना परू ा गरेमा (३),
पर्ू न र उत्कृ ष्ट रूपमा घटना परू ा गरेमा (४)

१७. िालषि लििास : सञ्चार

कुनै पलन काम, व्यवहार र धारर्ाका अधारमा प्रलतलिया लिन सक्छन् ।
प्रयास गरे पलन सही प्रलतलिया नजनाएमा (१), आलं शक रूपमा सही प्रलतलिया जनाएमा (२), सन्तोर्जनक रूपमा सही प्रलतलिया
जनाएमा (३), पर्ू न र उत्कृ ष्ट रूपमा सही प्रलतलिया जनाएमा (४)

१८. िालषि लििास : पूिफ पढाइ

बालबाललकाले अक्षर तथा शब्िलाई लित्रसाँग सम्बन्ध पलहिान गनन सक्छन् ।
प्रयास गरे पलन कुनै पलन लमलाउन नसके मा (१), आलं शक रूपमा लमलाउन सके मा (२), सन्तोर्जनक रूपमा लमलाउन सके मा (३),
पर्ू न र उत्कृ ष्ट रूपमा लमलाउन सके मा (४)

१९. िालषि लििास : पूिफ िेखन

बालबाललकाले लसधा, छि्के, अधन गोलाकार, गोलाकारलगायतका लवलभन्न आकृ लतका धसान र ढााँिाहरू कोनन सक्छन् ।
प्रयास गरे पलन धसान र ढााँिाहरू कोनन नसके मा (१), आंलशक रूपमा धसान र ढााँिाहरू कोनन सके मा (२), सन्तोर्जनक रूपमा धसान र
ढााँिाहरू कोनन सके मा (३), पर्ू न र उत्कृ ष्ट रूपमा धसान र ढााँिाहरू कोनन सके मा (४)

२०. सांथिृलति लििास
बालबाललकाले रालरट्रय गान गाउन सक्छन् ।
प्रयास गरे पलन प्रकट गनन नसके मा (१), आलं शक रूपमा प्रकट गनन सके मा (२), सन्तोर्जनक रूपमा गरेमा (३), पर्ू न र उत्कृ ष्ट रूपमा
गरे मा (४)
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