टेलिफोन माफफ त घरमा नै गराउन सलिने पाठ्यक्रममा आधाररत बाििे लरित लक्रयाििापहरू:

िक्षा २

भाषा लिक्षण
यी लक्रयाििापहरू भौलति रूपमा िक्षािोठामा उपलथित भएर लिक्षणलसिाइिो िायफ गनफ नसलिने
अवथिामा साधारण टेलिफोन वा मोबाइि फोनिो प्रयोग गरी गनफ सलिरछ । यसिो िालग लवद्याियिो
संयोजनमा, दैलनि पाठयोजनाअनुसार लिक्षििे अलभभावििाई टेलिफोन वा सरदेि (एसएमएस) माफफ त
लसिाइ लक्रयाििाप प्रदान गनफपु दफछ । सो लक्रयाििाप अलभभावििे बािबालििािाई गराउनुपने हुरछ
भने आवश्यि रूपमा लिक्षििे िप सहयोग प्रदान गनफ सलिने वातावरण लनमाफण गनफपु दफछ ।
लवथतृतमा ‘टे लिफोनमा आधाररत लिक्षणलसिाइ’ िायफढााँचा हेनफुहोस् ।
क्षेत्र

लसिाइ उपिलधध

लवद्यािय तिा समदु ायमा प्रयोग हुने
ध्वलन
सचेतीिरण िधद तिा आदरसचू ि एवम्

आज्ञासच
ू ि िधद पलहचान र उच्चारण
गनफ
संवाद, छिफि र प्रश्नोत्तर गनफ

लक्रयाििाप
बालबाललकालाई आफू र बालबाललकालबच घरमा हुने कुराकानीको अलिनय गनन
लगाउनहु ोस् ।
वरपरका कुनै व्यलिको बोल्ने तररका सनु रे नक्कल गनन लगाउनुहोस् ।
कुनै एउटा छोटो घटनाका बारे मा बालबाललकालाई सनु ाउनुहोस् र सो घटनामा के के
िएको लियो सोध्नहु ोस् ।
बालबाललकालाई किा सनु ाउनुहोस् र त्यो किासँग सम्बलधित प्रश्नहरू सोध्नुहोस् ।
आफूलाई लवगतमा परे को बालबाललकाले पलन बुझ्ने कुनै समस्या सनु ाउनुहोस् र
बालबाललकालाई त्यो समस्यामा के गर्थ्यौ िनेर सोध्नुहोस् सािै आफूले गरे का कुराहरू
सनु ार्न छलफल गनहुन ोस् ।

उथतै उथतै सुलनने ध्वलन उच्चारण गनफ

बाललबाललकालाई उस्ता उस्तै सलु नने शब्दहरू सनु ाउनुहोस् र उच्चारण गनन लगाउनहु ोस् ।
(अङ्ग्रेजीमा पलन गराउन सलकने) जस्तै पानी-नानी, घाम-माम, गाना-नाना ।

पाठगत नयााँ िधद पलहचान र उच्चारण
गनफ

बालबाललकालाई लकताबमा िएको कुनै पाठ पढेर सनु ाउनुहोस् र नयाँ शब्दहरू पलहचान
गरी उच्चारण गनन लगाउनहु ोस् । (अङ्ग्गेजीमा पलन गराउन सलकने)
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टेलिफोन माफफ त घरमा नै गराउन सलिने पाठ्यक्रममा आधाररत बाििे लरित लक्रयाििापहरू:

िक्षा २
िधदिा वणफगत ध्वलन जोड्न र
छुट्याउन

बालबाललकालाई दैलनक रूपमा प्रयोग हुने शब्दहरू लदनहु ोस् र सो शब्दलाई वणनमा
छुट्याएर फरक फरक उच्चारण गनन लगाउनहु ोस,् जस्तै : कमल- क म ल; खाना- खा ना
पररलचत शब्दहरूका वणन छुट्याएर सनु ाउनुहोस् र बालबाललकालाई ती वणन जोडेर
उच्चारण गनन लगाउनहु ोस् । जस्तै : ग म ला- गमला

हिरत र संयक्त
ु व्यञ्जन वणफ प्रयोग
भएिा िधद पलहचान र उच्चारण गनफ

आिा शब्द वा खट्टु ा काटेका शब्दको सचू ी बनार्न उच्चारण गनन लगाउनुहोस् ।

अनमु ान र िल्पना गरी मौलिि वणफन
गनफ

बालबाललकालाई कोरोनाले गदान िेट्न नपाएको लमल्ने सािी िेट िएमा के गछौ िनी
सोध्नुहोस् ।

लवषयवथत,ु पात्र र घटनासम्बरधी
मौलिि वणफन गनफ

कोरोनाले गदान बालबाललकामा परेको प्रिावबारे छलफल गदै बालबाललकाको िारणा
व्यि गनन लगाउनहु ोस् ।

श्रव्य / दृश्य श्रव्य / दृश्य सामग्रीिा आधारमा
हाउभाउसलहत छिफि, िुरािानी र
बोध

नेपाली लकताबको पाठमा िएका कुनै लचत्र देखार्न लचत्रमा िर्रहेको लियाकलापको
अलिनय गनन लगाउनुहोस् ।

प्रथतुलत गनफ

लटिी/मोबार्ल फोनमा कुनै कायनिम हेरेपलछ कस्तो लाग्यो िनी सोध्नहु ोस् ।
रे लडयोमा कुनै बालकायनिम सनु ाउनुहोस् र त्यस कायनिममा िएका कुराहरू आफूलाई
िधन लगाउनुहोस् ।
पाठमा िएका कुनै लचत्र देखानुहोस् र बालबाललकालाई लागेका राम्रा र नराम्रा कुराहरूको
छलफल गनहुन ोस् ।
लचत्रवणफन गनफ

नेपाली लकताबको पाठमा िएका कुनै लचत्र देखार्न के के िर्रहेको छ िनी छलफल
गननहु ोस् ।
नेपाली लकताबको पाठमा िएका कुनै लचत्र देखार्न बालबाललकालाई एउटा किा मौलखक
रूपमा िधन लगाउनहु ोस् ।

दुई दृश्य अवथिािो अविोिन,
तुिना र प्रलतलक्रया लदन

बालबाललकाको लकताबमा िएका दईु लिधन पररवेशका लचत्र देखाई अवस्िा तुलना गनन
लगाउनुहोस् ।
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टेलिफोन माफफ त घरमा नै गराउन सलिने पाठ्यक्रममा आधाररत बाििे लरित लक्रयाििापहरू:

िक्षा २
दुईओटा दृश्यहरूिो समानता र
लभरनता गनफ
िधदसूची लनमाफण गनफ
िेख्यवणफ
सचेतीिरण

अक्षर जोडेर तिा लििे र, िपेर र
पररवतफन गरेर िधद लनमाफण र िधदिा
अक्षर लवभाजन गनफ

बालबाललकाले लटिी/मोबार्लमा देखेका र आफै ँले देखेका सामाधय पररवेशको समानता
र लिधनता िधन लगाउनहु ोस् ।
आफ्नो समदु ायमा देखेका जनावरको नाम कापीमा लेख्न लगाउनहु ोस् ।
बालबाललकाई लवलिधन शब्द खोज्न लगाउनुहोस् र शब्दको अगालड वणन िपी नयाँ शब्द
बनाउन लगाउनहु ोस,् जस्तै : अ-शाधत, आ-कार, प्र-हार, प्रलत-फल
बालबाललकाई लवलिधन शब्द खोज्न लगाउनहु ोस् र सो शब्दबाट नयाँ शब्दहरू बनाउन
लगाउनहु ोस,् जस्तै : गाउँ र घर बाट गाउँघर, घाँस र पातबाट घाँसपात, झ्याल र ढोकाबाट
झ्यालढोका

हिरत तिा संयक्त
ु व्यञ्जन वणफ र
िेख्य सङ्िे तिो प्रयोग गनफ

हलधत लागेका (खट्टु ा काट्दा) शब्दहरूको सचू ी बनाउन लदनहु ोस् ।
सयं ि
ु व्यञ्जन वणन लगेका तीनओटा शब्द खोजी लेख्न लगाउनुहोस,्
जस्तै : अक्क अ क् क; मक्ख म क् ख

िधदअनस
ु ारिा लचत्र र लचत्रअनस
ु ारिा
िधदिो िेिन गनफ

बालबाललकालाई कुनै लचत्र देखाउनुहोस् र सो लचत्रमा देखेका वस्तुको नाम लेख्न
लगाउनुहोस् ।

िधद िधदिो जोड्न वा छुट्याउन

दईु शब्दबाट बनेका शब्दहरूलाई छुट्यार लेख्न र उच्चारण गनन लगाउनुहोस,्
जस्तै : फलफूल, महाराह, गाउँघर
लकताबमा िएका ५ ओटा शब्द खोजेर लेख्न लगाउनहु ोस् जनु एकअकोमा जोडेर नयाँ
शब्द बधछ र उच्चारण गनन लगाउनहु ोस,् जस्तै : लिर-पाखा, कक्षा-कोठा

चरिलबरदु(ँाँ), लिरलबरदु(ँं) र
लवसगफ(ँ ) िो प्रयोग गनफ

चधरलबधद(ु ँँ)को प्रयोग हुदँ ा वणनलाई लामो उच्चारण गराउँछ, जस्तै : आँप, डाँडा ।
चधरलबधदु लागेका ५ ओटा शब्द लेख्न लगार्न उच्चारण गनन लगाउनहु ोस् ।
लशरलबधद(ु ँं)को प्रयोग हुदँ ा वणनलाई छोटो उच्चारण गराउँछ, जस्तै : अंश, संसार ।
लशरलबधदु लागेका ५ ओटा शब्द लेख्न लगार्न उच्चारण गनन लगाउनुहोस् ।
लवसगन(ँ )को प्रयोगले परु ा अक्षर उच्चारण गराउँछ, जस्तै : पनु :, म:म: । लवसगन लागेका
५ शब्द लकताबबाट लेखाउनहु ोस् र उच्चारण गनन लगाउनुहोस् ।
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टेलिफोन माफफ त घरमा नै गराउन सलिने पाठ्यक्रममा आधाररत बाििे लरित लक्रयाििापहरू:

िक्षा २
िधद भण्डार दैलनि प्रयोग हुने िधद, िीषफिधद र
लवषयक्षेत्रगत िधदिो उच्चारण,
अिफबोध र प्रयोग गनफ

बालबाललकाले प्रयोग गने पाठ्यसामरीको सचू ी बनाएर उच्चारण गनन लगाउनहु ोस् । सािै
लतनका प्रयोग पलन सोध्नहु ोस् ।
आफ्नो घर सफा राख्नका लालग के के सामरीहरू प्रयोग हुधछ, लचत्र बनाउन लगार्न नाम
उच्चारण गनन लगाउनहु ोस् ।

पठन प्रवाह

पठन बोध

िेिाइ

पाठबाट नयााँ िधद पलहचान,
उच्चारण, अिफबोध र प्रयोग गनफ

आफूलाई िाहा िएको किा बालबाललकालाई सनु ाउनुहोस् र नयाँ शब्दहरूको अिन
छलफल गनहुन ोस् ।

थिानीय रूपमा प्रचलित िधदहरूिो
प्रयोग गनफ

दैलनक रूपमा प्रयोग हुने शब्द (खाना, खेल, घर) को वाक्यमा प्रयोग गनन लगाउनुहोस् ।

सम्मानबोधि िधदिो प्रयोग गनफ

आफूिधदा ठुला व्यलिसँग प्रयोग गररने शब्दको सचू ी बनाउनहु ोस् र ती शब्दको प्रयोगबारे
छलफल गनहनु ोस् ।

गद्यात्मि पाठ (वाक्य र अनुच्छे द
गलत, यलत, भाव र िद्ध
ु ता) पठन गनफ

लोकिाकाको गीत बालबाललकालाई लय लमलाएर गाउन लगाउनहु ोस् ।

पद्यात्मि पाठ (गलत, यलत, िय,
हाउभाउ र िुद्धता) पठन गनफ

पाठमा िएको कुनै कलवता वा किा पढ्न लगाउनुहोस् ।

वाचन (सथवर, िुत, एिि, यगु ि र
समूह) गनफ

बालबाललकालाई पाठ्यपस्ु तकको कुनै मन पने किा पढेर सनु ाउन लगाउनुहोस् ।

पाठगत पात्र र घटना पलहचान तिा
सार प्रथतलु त गनफ

बालबाललकालाई लकताबको मन पने पाठ पढ्न लगाउनहु ोस् र के के बझु ेको छ, ५-६
वाक्यमा लेख्न लगाउनहु ोस् ।

सच
ू नामूिि सामग्री (पोथटर,
पत्रपलत्रिािगायत) बाट लवषयवथतु
बोध गनफ
िधद, वाक्य र अनुच्छे दिो अनि
ु ेिन
तिा श्रलु तिेिन गनफ

घर वरपर टाँलसएको पचान बालबाललकालाई पढ्न लगार्न पचानले लदन खोजेको सधदेश २-३
वाक्यमा लेख्न लगाउनुहोस् ।
बालबाललकालाई लवलिधन शब्द र अिन लेखार्न वाक्यमा प्रयोग गनन लगाउनुहोस् ।
बालबाललकालाई मन पने गीत लेख्न लगाउनुहोस् ।
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टेलिफोन माफफ त घरमा नै गराउन सलिने पाठ्यक्रममा आधाररत बाििे लरित लक्रयाििापहरू:

िक्षा २
बालबाललकालाई एउटा लोककिा सनु ाउँदै लेख्न लगाउनहु ोस् । (श्रलु तलेखन गनन
लगाउनहु ोस् ।)
प्रश्नोत्तर र अरय ढााँचामा लिलित
प्रलतलक्रया गनफ

बालबाललकालाई लोककिा सनु ाउनुहोस् र सोका बारेमा प्रश्न सोिी उत्तर कापीमा लेख्न
लगाउनुहोस् ।

लवषय वथतुिो लसिलसिा तिा क्रम
लमिान गनफ

कुनै किा बुँदागत रूपमा लेख्नुहोस् । हरे क बदुँ ालाई काटेर िम नलमलार्न
बालबाललकालाई लदनहु ोस् । बालबाललकालाई सो बुँदाहरू िम लमलाएर राख्न
लगाउनुहोस् ।

पाठगत पात्र तिा सरदभफ पररवतफन गरी
पुनिेिन गनफ

बालबाललकालाई एउटा किा सनु ाउनुहोस् र त्यस्तै अको किा लेख्न लगाउनुहोस् ।

लनधाफररत िीषफि तिा लवषयवथति
ु ा
आधारमा लनदेलित र थवतरत्र रचना गनफ

कोरोनाले परे को प्रिावका बारेमा बालबाललकालाई ५-६ वाक्यमा लेख्न लाउनहु ोस् ।

लवषयवथति
ु ा आधारमा िधदभरण र
वाक्य पूरण गनफ

पाठ्यपस्ु तकमा िएका पाठ पढ्न लगाउनुहोस् र पाठका आिारमा लमल्ने शब्द िने
लियाकलाप गराउनहु ोस् ।
पाठ्यपस्ु तकमा िएका पाठ पढ्न लगाउनुहोस् र पाठका आिारमा खाली ठाउँ िने
लियाकलाप गराउनहु ोस् ।

िायफमि
ू ि व्यािरण र िेख्य लचह्निो
प्रयोग गरी िेिन अभ्यास गनफ

लेखन लचह्न प्रयोग हुने अभ्यास गराउनुहोस् ।
जस्तै ? , । !
ओहो! कलत राम्रो फूल होला ?
राम, हरर र श्याम घर गए ।

लनधाफररत िीषफि तिा लवषयवथति
ु ा
आधारमा लनदेलित िेिन गनफ

बालबाललकालाई मन पने जनावरको बारेमा ४-५ वाक्यको एक अनच्ु छे द लेख्न
लगाउनहु ोस् ।

थवतरत्र रचना गनफ

बालबाललकालाई घरमा नै बसेर पढ्न पाउँदाको अनुिवका बारे मा ५-६ वाक्यको एक
अनुच्छे द लेखाउनुहोस् ।
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टेलिफोन माफफ त घरमा नै गराउन सलिने पाठ्यक्रममा आधाररत बाििे लरित लक्रयाििापहरू:

िक्षा २
English
यी लक्रयाििापहरू भौलति रूपमा िक्षािोठामा उपलथित भएर लिक्षणलसिाइिो िायफ गनफ नसलिने
अवथिामा साधारण टेलिफोन वा मोबाइि फोनिो प्रयोग गरी गनफ सलिरछ । यसिो िालग लवद्याियिो
संयोजनमा, दैलनि पाठयोजनाअनुसार लिक्षििे अलभभावििाई टेलिफोन वा सरदेि (एसएमएस) माफफ त
लसिाइ लक्रयाििाप प्रदान गनफपु दफछ । सो लक्रयाििाप अलभभावििे बािबालििािाई गराउनुपने हुरछ
भने आवश्यि रूपमा लिक्षििे िप सहयोग प्रदान गनफ सलिने वातावरण लनमाफण गनफपु दफछ ।
लवथतृतमा ‘टे लिफोनमा आधाररत लिक्षणलसिाइ’ िायफढााँचा हेनफुहोस् ।

Skills
Listening

Learning outcomes
Identify and
discriminate sounds

Activities

घर वरपर सलु नने आवाजहरू बेला बेलामा के को आवाज हो िनेर बालबाललकालाई सोध्नुहोस् र
अङ्ग्रेजीमा िधन लगाउनुहोस् ।
बालबाललकालाई कुनै अङ्ग्रेजी बालगीत, किा, कलवता सनु ाउनहु ोस् । (अङ्ग्रेजी पढ्न समस्या
िएमा छरलछमेकको मदत ललनुहोस् ।)

Identify words that
have the same initial,
medial or final sound

सरुु , लबच वा अधत्यमा उस्तै सलु नने अङ्ग्रेजी शब्दहरू, जस्तै:
feet पढेर सनु ाउनहु ोस् ।

Recognize, identify
and produce rhyming
words. (e.g. cow
→now)

उस्तै सलु नने अङ्ग्रेजी शब्दहरू, जस्तै:
लगाउनुहोस् ।

Follow the message in
short simple
conversations

बालबाललकासँग सक्दो सरल अङ्ग्रेजी िाषामा काम गनन लनदेशन लदनहु ोस,् जस्तै

hot-pot

cat-mat, pen-ten, seat-

बालबाललकालाई सनु ाउनुहोस् र िधन पलन

: Open

the door. Sit down. Go to bed.
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टेलिफोन माफफ त घरमा नै गराउन सलिने पाठ्यक्रममा आधाररत बाििे लरित लक्रयाििापहरू:

िक्षा २
Speaking

Participate in short
conversation with
teachers and friends
using simple English

बालबाललकासँग अङ्ग्रेजी िाषा प्रयोग गरी नाम, उमेर, लमल्ने सािीको नाम सोध्नहु ोस् ।
What is your name? My name is ….

How old are you? I am …. years old.

What is your best friend’s name? My best friend’s name is …..

घरमा िएका सामाधय वस्तुको सङ्ग्ख्या सोिी उत्तर िधन लगाउनुहोस् ।
जस्तै : How many cups are there? There are… cups.

How many

plates are there? There are …. plates.

Describe familiar
objects, persons and
events using simple
adjectives and adverbs

बालबाललकाको लमल्ने सािीका बारेमा अङ्ग्रेजीमा के ही वाक्य िधन लगाउनुहोस् ।

Ask and answer short,
simple questions

बालबाललकासँग अङ्ग्रेजीमा सरल प्रश्नहरू सोिी उत्तर िधन लगाउनुहोस् ।
जस्तै : What do you like to eat? I like to eat …

बालबाललकालाई मन पने वस्तुको बयान बालबाललकाले जानेको अङ्ग्रेजीमा गनन लगाउनहु ोस् ।

Which color do you like? I like …. color.

Sing or recite a
song/chant by
listening to the teacher
or an audio

कुनै अङ्ग्रेजी बालगीत वा कलवता बालबाललकालाई लय लमलार्न सनु ाउनुहोस् र
बालबाललकालाई पलन लय लमलार्न वाचन गनन लगाउनहु ोस् । (अङ्ग्रेजी पढ्न सक्नहु ुधन िने वरपर
कसैको मदत ललनहु ोस् )

Talk about present
and past

बालबाललका कोरोना अलघ लवद्यालय जादाको अनिु व सरल अङ्ग्रेजीमा सनु ाउन लगाउनहु ोस् ।
हाल कोरोनाको कारणले लवद्यालय जान नपाउँदाको अनिु व सरल अङ्ग्रेजीमा सनु ाउन
लगाउनहु ोस् ।

Reading

Put sounds together to
read words and
sentences

बालबाललकालाई अङ्ग्रेजीका सरल शब्द पढ्न लगाउनहु ोस् ।
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टेलिफोन माफफ त घरमा नै गराउन सलिने पाठ्यक्रममा आधाररत बाििे लरित लक्रयाििापहरू:

िक्षा २

Writing

Recognize and read
words with the help of
the visuals

लचत्र र अङ्ग्रेजी शब्द जोडा लमलाउन लदनहु ोस् र शब्द उच्चारण गनन लगाउनहु ोस् ।

Perform rhymes and
chants with
appropriate rhyme
and rhythm
Read sentences and
short paragraphs
correctly

लय लमलाएर अङ्ग्रेजी लकताबको कलवता पढ्न मदत गननहु ोस् । (अङ्ग्रेजी पढ्न असहज िएमा
कसैको मदत ललनहु ोस् )

Write words in correct
order to form simple
sentences

कागजको टुिाहरूमा लवलिधन शब्द लेखेर लदनुहोस,् जस्तै: like, I,
बालबाललकालाई शब्द लमलार्न वाक्य कापीमा लेख्न लगाउनुहोस् ।

Write dictated words,
phrases and sentences

बालबाललकालाई आफूले जाने सम्मको अङ्ग्रेजी शब्द िधनुहोस र लेख्न लगाउनहु ोस् ।

Give basic personal
information in writing
(e.g. name, address,
age, nationality,
family information,
etc.)

बालबाललकालाई आफ्ना बारे मा जस्तै : नाम, ठे गाना, उमेर अङ्ग्रेजीमा लेख्न लगाउनुहोस् ।

Express ideas in
simple sentences

बालबाललकाले दैलनक गने कामहरू अङ्ग्रेजीमा दैलनकी लेखाउनहु ोस् ।

बालबाललकालाई अङ्ग्रेजी पढ्न सक्ने व्यलिका सामु वाक्य तिा छोटा अनछ
ु े द पढ्न
लगाउनुहोस् ।
play, game, to

र

बालबाललकालाई आफ्नो लमल्ने सािीहरूका बारे मा अङ्ग्रेजी िाषा प्रयोग गरी के ही वाक्य लेख्न
लगाउनुहोस् ।
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टेलिफोन माफफ त घरमा नै गराउन सलिने पाठ्यक्रममा आधाररत बाििे लरित लक्रयाििापहरू:

िक्षा २

गलणत
यी लक्रयाििापहरू भौलति रूपमा िक्षािोठामा उपलथित भएर लिक्षणलसिाइिो िायफ गनफ नसलिने
अवथिामा साधारण टेलिफोन वा मोबाइि फोनिो प्रयोग गरी गनफ सलिरछ । यसिो िालग लवद्याियिो
संयोजनमा, दैलनि पाठयोजनाअनुसार लिक्षििे अलभभावििाई टेलिफोन वा सरदेि (एसएमएस) माफफ त
लसिाइ लक्रयाििाप प्रदान गनफपु दफछ । सो लक्रयाििाप अलभभावििे बािबालििािाई गराउनुपने हुरछ
भने आवश्यि रूपमा लिक्षििे िप सहयोग प्रदान गनफ सलिने वातावरण लनमाफण गनफपु दफछ ।
लवथतृतमा ‘टे लिफोनमा आधाररत लिक्षणलसिाइ’ िायफढााँचा हेनफुहोस् ।
क्षेत्र
ज्यालमलत

लसिाइ उपिलधध

लक्रयाििाप

लत्रभुज, चतुभफज
ृ िा
ु र वत्त
आिारहरू ट्रे स गनफ

बालबाललकालाई घरमा िएको तीन तीनओटा लत्रिजु , चतिु नजु र वृत्तको आकारका वस्तु खोजेर लचत्र
बनाउन लगाउनहु ोस् ।

ठोस वथतुहरू (जथतै
लसरिा, तार, बााँस, लििा,
बााँसिा चोया, डोरी, आलद)
िो प्रयोग गरी लत्रभुज र
चतुभफज
ु िा आिारहरू
बनाउन

लगलो माटो वा लपठोको प्रयोगले बालबाललकालाई लत्रिजु , चतुिनजु र वृत्तको आकार बनाउन
लगाउनुहोस् ।

सङ्ख्यािो देवनागरी र लहरदुअरेलबि
सङ्ख्याङ्िन पद्धलतमा
ज्ञान

१००० सम्मिा
सङ्ख्याहरूिाई थिानमान
तालििामा प्रथततु गनफ,
थिानमान भरन, पढ्न र
िेख्न

आगनमा २-३ लमटर लम्बार्को लत्रिजु , चतिु नजु र वृत्तको आकार बनाउनहु ोस् र आकारको नाम
िधनहु ोस् । बालबाललकालाई सो आकारको घेरामा लहँड्न लगाउनहु ोस् ।

बालबाललकालाई साना साना लसधका लदनुहोस् र गधती गनन लगाउनुहोस् । गधती गदान १० ओटा
लसधकालाई रबरले एउटा मठु ा र सो मठु ा १० ओटाको एक मठु ा बनार्न १००० सम्म गधती गनन
लगाउनहु ोस् ।

बालबाललकालाई सङ्ग्ख्या िधनहु ोस् र लसधकाको मदतले अङ्ग्क गधती गनेर अक्षरमा लेख्न लगाउनहु ोस्
।
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टेलिफोन माफफ त घरमा नै गराउन सलिने पाठ्यक्रममा आधाररत बाििे लरित लक्रयाििापहरू:

िक्षा २
१०० सम्मिा
सङ्ख्याहरूिाई देवनागरी
र लहरदुअरेलबि
सङ्ख्याङ्िन पद्धलतमा
(अक्षरमा) तीन
अङ्िसम्मिा
सङ्ख्याहरूिाई थिानमान
तालििामा प्रथतुत गनफ,
थिानमान भरन र िेख्न

लसधकाको प्रयोगले तीन अङ्ग्कको सङ्ग्ख्या गधती गनन लगाउने र सय तिा दशको मठु ा बनाउन
लगाउनहु ोस् र कलतओटा सय, दश र एक िए, गधती गराउन लगाउनहु ोस् ।

बालबाललकालाई तीन अङ्ग्कको तीन ओटा सङ्ग्ख्या लदनहु ोस् र सबैिधदा ठुलो वा सानो सङ्ग्ख्या कुन
हो िनेर सोध्नुहोस् ।

तीन अङ्िसम्मिा
बालबाललकालाई तीन अङ्ग्कको तीनओटा सङ्ग्ख्या लदनुहोस् र बढ्दो वा घट्दो िममा राख्न
सङ्ख्याहरूिाई तुिना गरी लगाउनुहोस् ।
बढ्दो वा घट्दो क्रममा
पढ्न र िेख्न (तीन
ओटासम्म मात्र)

गलणतिा
आधारभतू
लक्रयाहरू
जोड

योगफि १,००० सम्म
आउने तीन अङ्ि सम्मिा
सङ्ख्याहरूिो जोड गनफ

दईु अङ्ग्कको दईु ओटा सङ्ग्ख्या जोड्नका लालग बालबाललकालाई एउटा िाँडा र मकै लदनुहोस् । सो
सङ्ग्ख्याको मकै िाँडामा हालेर सबै गधती गनन लगाउनहु ोस् ।

घटाउ

तीन अङ्िसम्मिो
सङ्ख्यािो घटाउ गनफ

तीन अङ्ग्कको दईु ओटा सङ्ग्ख्या घटाउनका लालग बालबाललकालाई एउटा िाँडा र मकै लदनहु ोस् ।
पलहले िेरै सङ्ग्ख्याको मकै िाँडामा हालेर दोस्रो सङ्ग्ख्याको मकै लझक्न लगार्न बाँकी मकै गधती गनन
लगाउनुहोस् ।

गुणन

गुणनिाई दोहोररएिो
जोडिा रूपमा व्यक्त गनफ

गणु न लसकाउनका लालग बालबाललकालाई लसधका लदनुहोस् र लदर्एको सङ्ग्ख्यालाई जलतले गणु न गरे को
छ त्यलत नै पटक लदर्एको सङ्ग्ख्या िपेर जोड्न लगाउनुहोस् ।

भाग

१० सम्मिो
िाग लसकाउनका लालग बालबाललकालाई लसधका लदनुहोस् र लदर्एको सङ्ग्ख्यालाई जलतले िाग गरे को
गुणनतालििामा आधाररत छ त्यलत नै ठाउँमा बराबर छुट्याउन लगाउनहु ोस् ।
रहेर दुई अङ्िसम्मिो
सङ्ख्यािाई १० सम्मिो
सङ्ख्यािे लनिेष भाग जाने
भाग गनफ

10

टेलिफोन माफफ त घरमा नै गराउन सलिने पाठ्यक्रममा आधाररत बाििे लरित लक्रयाििापहरू:

िक्षा २
समय, मुिा क्यािेरडर हेरेर िुनै लदनिो
र नापतौि/ लमलत (साि, मलहना, गतेर
बार) भरन र िेख्न
नाप
समय

बालबाललकालाई क्यालेधडर लदएर कुनै एक मलहना कापीमा सानन लगाउनहु ोस् ।
बालबाललकासँग क्यालेधडर पल्टार्न वषनमा कलत मलहना, मलहनामा कलत लदन र हप्ता हुधछ, छलफल
गनुनहोस् ।
बालबाललकालाई हरे क लदन क्यालेधडर हेरी गते, बार, मलहना र साल सोध्नुहोस् ।
बालबाललकालाई २०७७ सालमा बाँकी रहेको मलहनामा कुन मलहना, गते र बारमा कुन कुन पवन परे को
छ, सचू ी बनाउन लगाउनुहोस् ।

घडी हेरी घण्टा र लमनेटमा
समय भरन र िेख्न

बालबाललकालाई घडी देखार्न समय हेनन मदत गनुनहोस् र कापीमा घडीको नमनु ा बनाउन लगाउनहु ोस् ।
बालबाललकासँग घडी देखार्न लमनेट, घण्टा र लदनको बारे मा छलफल गनुनहोस् ।
बालबाललकालाई समय समयमा कलत बज्यो िनेर सोध्नहु ोस् ।

मुिा

रु. १००० सम्मिा लसक्िा
तिा नोट लचरन

बालबाललकालाई लवलिधन नेपाली नोट वा लचत्र देखार् लचधन मदत गनहनु ोस् र सो को लचत्र बनाउन
लगाउनहु ोस् ।
बालबाललकालाई कुन नोटमा के को लचत्र छ, सोध्नुहोस् ।

रूपारतर गनफ नपने मुिा
सम्बरधी जोड र घटाउ गनफ

दुरी/िम्बाइ लवलभरन वथतुिो िम्बाइ

बालबाललकालाई घरका लकनमेलमा सहयोग गनन लगाउनहु ोस् र लहसाब गनन लगाउनुहोस् ।

घरमा िएका साना साना टेबल, लपकान जस्ता वस्तुहरू स्के लले सेलधटलमटरमा नापेर लेख्न लगाउनुहोस् ।

सेलरटलमटर थिे िमा
अनुमान गनफ, नाप्न र पुलि
गनफ
िम्बाइिो नापिो
नाप्ने लफत्ताले लवलिधन वस्तु नाप्न लगाउनुहोस् र लमटर तिा सेलधटलमटरमा लेख्न लगाउनुहोस् ।
प्रामालणि एिाइिो
पलहचान र रुिरिो प्रयोग
नाप्ने लफत्ताले बालबाललकाको शरीरको लवलिधन अङ्ग्गहरू नापेर सेलधटलमटरमा लेख्न लगाउनहु ोस् ।
गरी वथति
ु ो नाप सेलरटलमटर
र लमलिलमटर थिे िमा पढ्न
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टेलिफोन माफफ त घरमा नै गराउन सलिने पाठ्यक्रममा आधाररत बाििे लरित लक्रयाििापहरू:

िक्षा २
क्षेत्रफि

क्षमता

समान प्रिृलतिा िुनै
दुईओटा सतहिो
अविोिन गरी क्षेत्रफि
तुिना गनफ ।

घरमा िएका लवलिधन वस्तु देखार् क्षेत्रफल ठुलो वा सालो छ तल
ु ना गराउनहु ोस् ।

समान प्रिृलतिा
भााँडाहरूिो अविोिन
गरी क्षमता ति
ु ना गनफ

१००, २००, ५०० वा १००० लमललललटरको कुनै प्रमालणत िाँडाहरू लदनुहोस् र घरमा िएका िाँडाको
क्षमता मापन गराउनहु ोस् ।

घरमा िएका लवलिधन वस्तुहरू २-२ ओटा देखार्न लचत्र बनाउन लगाउनुहोस् र क्षेत्रफल तल
ु ना गनन ठुलो
वस्तुमा गोलाकार लगाउन िधनुहोस् ।

१ ललटर पानीको बोतल लदनुहोस् र अधय िाँडामा पानीको क्षमता कलत हुधछ, नाप्न लगाउनुहोस् ।
लवलिधन क्षमता िएका िाँडाहरू देखाउनुहोस् र सो िाँडा िनन १ ललटर वा ५०० लमललललटरले कलत
पटक हाल्नपु छन , सोध्नहु ोस् ।
१०० ग्राम देलि १
लििोग्रामसम्मिो
प्रामालणि ढििो प्रयोग
गरी वरपरिा वथतुिो तौि
लिन

बालबाललकालाई १००, २००, ५०० वा १००० रामको प्रमालणत वजन लदनुहोस् र घरमा िएका
वस्तुको तौल तल
ु ना गराउनुहोस् ।

तथ्याङ्ि/
साधारण
ग्राफ

लदइएिो लचत्रग्राफबाट
सदथयहरूिो सङ्ख्या गनेर
तालििामा प्रथतुत गनफ

घरको िाधछामा िएका िाँडाहरू गधन लगाउनुहोस् र कुन िाँडा िेरै वा िोरै छ, कुन कलत ओटा छ लहरै
राखेर सोध्नहु ोस् ।

समहू

समान गुणहरूिा आधारमा िाधछामा िएका िाँडाहरू एकै ठाँउमा जम्मा गरे र बालबाललकालाई उस्तै िाँडाहरू समहू मा छुट्याउन
वथतुहरूिो पलहचान गनफ
लगाउनहु ोस् ।

तौि

१ के जीको नुनको प्याके ट लदनहु ोस् र अधय घरका वस्तुहरूसँग तल
ु ना गनुनहोस् ।
वस्तहु रूको तौलहरू बालबाललकालाई िधनहु ोस् र कलतओटा लकलोसँग बराबर छ, सोध्नहु ोस् ।

बालबाललकाको लेखपढ गने सामरीको सङ्ग्ख्याअनुसार बारराफ बनाउन मदत गनुनहोस् ।

वथतुहरूबाट नलमल्ने
वथतुिो पलहचान गनफ

बीजगलणत अविोिन लवलधबाट हि
हुने िोठा सङ्िे तिा जोड
लक्रया समावेि भएिा
समथया समाधान गनफ

घरमा िएका उस्तै वस्तुहरू जस्तै िाँडासँग नलमल्ने वस्तु जस्तै कलम राखेर नलमल्ने बस्तु छाधन
लगाउनुहोस् ।
बालबाललकालाई एउटा सङ्ग्ख्या िधनहु ोस् र त्यो सङ्ग्ख्या हुनलाई अरू कुन कुन सङ्ग्ख्याहरू
जोड्नपु छन , लेख्न लगाउनहु ोस् ।
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टेलिफोन माफफ त घरमा नै गराउन सलिने पाठ्यक्रममा आधाररत बाििे लरित लक्रयाििापहरू:

िक्षा २

हाम्रो सेरोफे रो
यी लक्रयाििापहरू भौलति रूपमा िक्षािोठामा उपलथित भएर लिक्षणलसिाइिो िायफ गनफ नसलिने
अवथिामा साधारण टेलिफोन वा मोबाइि फोनिो प्रयोग गरी गनफ सलिरछ । यसिो िालग लवद्याियिो
संयोजनमा, दैलनि पाठयोजनाअनुसार लिक्षििे अलभभावििाई टे लिफोन वा सरदेि (एसएमएस) माफफ त
लसिाइ लक्रयाििाप प्रदान गनफपु दफछ । सो लक्रयाििाप अलभभावििे बािबालििािाई गराउनुपने हुरछ
भने आवश्यि रूपमा लिक्षििे िप सहयोग प्रदान गनफ सलिने वातावरण लनमाफण गनफपु दफछ ।
लवथतृतमा ‘टे लिफोनमा आधाररत लिक्षणलसिाइ’ िायफढााँचा हेनफुहोस् ।
लवषयक्षेत्र
म र मेरो
पररवार

लसिाइ उपिलधध

लक्रयाििाप

आफ्नो पररवारिा सदथयिो िाम
बताउन सक्ने

आफ्नो पररवारका सदस्यले गने काम सोध्नुहोस र सचू ी बनाउन लगाउनुहोस् ।
आफ्नो लछमेकीले गने कामहरूका बारेमा सोिपछु गनुनहोस् ।
आफ्नो पररवारका सदस्यले घरमा गने कामहरूको अलिनय गराउनहु ोस् ।

आफ्नो सामानहरूिो लहफाजत र
प्रयोग गनफ

बालबाललकाले प्रयोग गने सामारी प्रयोग गररसके पलछ बालबाललकालाई नै सो स्िानमा
राख्न लगाउनहु ोस् ।
लवलिधन सामान जस्तै लकताब तिा जत्तु ा कहाँ रालखधछ, सोध्नहु ोस् ।
आफ्नो सामानको उलचत प्रयोग कसरी गनन सलकधछ, बालबाललकालाई लेख्न लगाउनहु ोस् ।

आफ्नो लजम्मेवारी परू ा गनफ

बालबाललकाले लवलिधन समयमा गने कायन के के हुन,् सोध्नहु ोस् र ताललका बनाउन सहयोग
गननहु ोस् ।
बालबाललकालाई साना साना घरायसी कामहरू जस्तै रूमाल िनु ,े िाँडा माँझ्ने स्वतधत्र
रूपमा गनन लगाउनुहोस् ।
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टेलिफोन माफफ त घरमा नै गराउन सलिने पाठ्यक्रममा आधाररत बाििे लरित लक्रयाििापहरू:

िक्षा २
छरलछमेिीहरूिो आदर र सत्िार
गनफ

आफूिधदा ठुलालाई कसरी आदर गररधछ, बालबाललकालाई अलिनय गनन लगाउनहु ोस् ।
लछमेकी घरमा आउँदा कस्तो व्यवहार गनपुन छन , सोध्नहु ोस् ।

छरलछमेिीहरूिो िवाइिवाइ र
रहनसहनिा बारेमा जारन

आफ्नो समदु ाय वा छरलछमेकमा कस्ता िाषाहरू बोललधछ, बालबाललकालाई बुँदामा लेख्न
लगाउनुहोस् ।
लछमेकीको राम्रा बानीहरू बालबाललकालाई लेख्न लगाउनुहोस् ।

आफ्नो टोििो सामालजि
व्यलक्तत्वहरूिा बारेमा बताउन

असल व्यलिका बारेमा एउटा किा सनु ाउनहु ोस् र असल बानीको छलफल गनहनु ोस् ।
बालबाललकाले समदु ायमा देखेका असल वा सहयोगी कायन के के हुन,् लेख्न लगाउनहु ोस् ।
बालबाललकालाई स्वयम् ले गरे का असल कामहरू िधन लगाउनुहोस् ।
बालबाललकालाई समदु ायको असल मालनसको अलिनय गरेर देखाउन लगाउनहु ोस् ।

थिानीय थवाथथ्य सेवा लदने
संथिाहरूिो सामारय पररचय लदन

गाउँघरमा िएका स्वास्र्थ्यचौकीमा के के सेवा पार्धछ, बालबाललकासँग छलफल गनहुन ोस् ।
गाउँघरमा लबरामीलाई कसरी स्वास्र्थ्यचौकी लैजानपु छन , लचत्र बनाउनहु ोस् ।

लबरामी हुाँदा थवाथथ्य सेवा लिनपु छफ
भरने धारणा राख्न

बालबाललकालाई खोपको लकन लगार्धछ िनेर गाउँको स्वास्र्थ्य स्वयम्सेलवकासँग
बालबाललकाको छलफल गराउनहु ोस् ।

लबरामी परेिो अवथिामा थवाथथ्य
सेवा लिन

लबरामी हुदँ ा कता जानपु छन र लकन िनेर बालबाललकासँग सोध्नहु ोस् ।

लबरामी व्यलक्तिाई सहयोग गनफपु छफ
भरने धारणा राख्न

गाउँको स्वास्र्थ्य स्वयम् सेलवकाले गाउँमा गने कायनहरू के के हुन,् बालबाललकासँग
छलफल गराउनहु ोस् ।

आफ्नो पररवेिमा पाइने
िानेिुरािो नाम बताउन

घर वरपर अवलोकन गरी के के खानेकुरा पार्धछ, लचत्र बनाएर नाम लेख्न लगाउनहु ोस् ।
बालबाललकालाई लवलिधन चाडमा के कस्ता खानेकुरा खार्धछ र लतनका महत्त्वका बारे मा
छलफल गनहनु ोस् ।
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टेलिफोन माफफ त घरमा नै गराउन सलिने पाठ्यक्रममा आधाररत बाििे लरित लक्रयाििापहरू:

िक्षा २
बालबाललकालाई मनपने खानेकुराको ताललका बनाउन लगाउनहु ोस् ।
सफा र ताजा िानेिुरा मात्र
िानुपछफ भरने िुरामा सचेत

बासी खानाले शरीरमा के कस्तो असर गछन , छलफल गनुनहोस् ।
बालबाललकालाई समदु ायमा के कस्ता ताजा खानेकुरा पार्धछ, अवलेकन गरी लेख्न
लगाउनुहोस् ।

िरीर घुमाउन र बटानफ

बालबाललकालाई टाउको, कम्मर र कुम ४-४ पटक दवु ै लदशामा घमु ाउन लगाउनुहोस् ।
बालबाललकालाई ५ पटक उठबस गनन लगाउनहु ोस् ।
खट्टु ा लसिा राखी घोलप्टएर हातले िर्ु ँ छुन लगानहु ोस् ।
खट्टु ा लसिा राखी लजउपछालड लगेर तधकाउन लगाउनुहोस् ।
हात िँर्ु मा टेकी खट्टु ा उठाउन लगाउनुहोस् ।
बालबाललकालाई मन पने गीतमा नाच्न लगाउनुहोस् ।

मेरो दैलनि
जीवन

लिक्षििे भनेिा ििाहरूमा
आधाररत िायफहरू समहू मा गनफ

बालबाललकालाई किा सनु ाउनुहोस् र किाअनुसार बालबाललकालाई अलिनय गनन
लगाउनहु ोस् ।

जोडीमा चारै लदिामा लहाँड्न

आँगनको लबचमा बालबाललकालाई उभ्याउनहु ोस् र दायाँ-बायाँ, अलघ-पलछ जान लनदेशन
लदनुहोस् ।

भिुरडो फाल्न र समात्न

५-६ पार्लाको दरु ीमा बालबाललकासँग बल फ्याल्ने र समात्ने खेल खेल्नुहोस् ।
१० पार्लाको दरु ीमा बालबाललकासँग खट्टु ाले बल गडु ाएर पास गरी खेल्नुहोस् ।
५-६ पार्लाको दरु ीमा बालबाललकासँग बल िर्ु मँ ा ठोक्कार्न पास गरी खेल्नुहोस् ।
बालबाललकालाई बल लित्तामा फालेर आफै ँ समात्न लगाउनहु ोस् ।

साधारण िङजम्प गनफ

बालबाललकालाई डोरी लदनुहोस् र खट्टु ा नदोबारी डोरी उफ्रने (लस्कप) खेल खेलाउनुहोस् ।
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टेलिफोन माफफ त घरमा नै गराउन सलिने पाठ्यक्रममा आधाररत बाििे लरित लक्रयाििापहरू:

िक्षा २
आँगनमा एउटा रे खा लकरेर सो रेखादेलख बालबाललकालाई दवु ै खट्टु ाले उलफ्रने (लङ्गजम्प)
खेल खेलाउनहु ोस् ।
साधारण हाइजम्प गनफ

बालबाललकालाई डोरी लदनुहोस् र एक खट्टाले पालैपालो खट्टा नदोबारी डोरी उफ्रने (लस्कप)
खेल खेलाउनुहोस् ।
अग्लो ठाउँमा कुनै वस्तु झधु ड्याएर बालबाललकालाई सो वस्तु छुन लगाउनुहोस् । वस्तु
लबस्तारै मालि सानुनहोस् र फे री छुन लगाउनुहोस् ।

सानो वा ठुिो बि लनलित ठाउाँमा
फाल्न

८-९ ओटा चेप्टो ढुङ्ग्गा एक मालि अको हालेर बालबाललकालाई १० पार्लाको दरु ीबाट
बलले ढाल्न लगाउनुहोस् ।
१० पार्लाको दरु ीमा बल अट्ने टोकरी राखेर बालबाललकालाई बल हाल्न लगाउनहु ोस् ।

िरीरमा पानीिो मात्रा सरतुिन गनफ
समय समयमा पानी लपउन

गाउँघरमा पानी सफा गनन के गररधछ, बालबाललकालाई देखाउनुहोस् ।
बालबाललकालाई नलजकै को िाराबाट पानी ल्याएर सफा कपडाले छाधन लगाउनुहोस् र
कपडामा फोहोर छ लक छै न, अवलोकन गनुनहोस् ।

िरीरिा लवलभरन अङ्गहरू सफाइ
गने तररिा भरन

बालबाललकालाई आफ्नो लचत्र बनाउन लगाउनुहोस् र शरीरका लवलिधन अङ्ग्गहरू देखाउँदै
नाम लेख्न लगाउनुहोस् ।
शरीरका लवलिधन अङ्ग्गहरू सफा गने तररकाका बारे मा छलफल गनहनु ोस् ।
बालबाललकालाई आफ्ना शरीरका अङ्ग्गहरू जस्तै नाक, मख
ु को सफार् दैलनक रूपमा गनन
लगाउनुहोस् ।
बालबाललकाले आफै ँ सफार् गनन नसक्ने अङ्ग्गहरू सफा गनन मदत गनहुन ोस् ।
बालबाललकालाई खाना खानुअलघ, शौच गरेपलछ र खेलेर आएपलछ साबुन पानीले २०
सेकेधडसम्म हातखट्टु ा िनु लगाउनुहोस् ।
बालबाललकालाई दैलनक २ पटक खाना खाएपलछ दाँत माझ्न र गलु लयो खाएपलछ मख
ु
कुल्ला गनन लगाउनहु ोस् ।
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टेलिफोन माफफ त घरमा नै गराउन सलिने पाठ्यक्रममा आधाररत बाििे लरित लक्रयाििापहरू:

िक्षा २
बालबाललकालाई लबहान तिा बेलक
ु ा सफा पानीले आँखा िनु लगाउनहु ोस् ।
व्यलक्तगत सफाइमा प्रयोग हुने
सामग्रीहरूिो सच
ू ी लनमाफणमा
नेतत्ृ व लिन

बालबाललकाले दैलनक रूपमा प्रयोग गने व्यलिगत सफार्का सामरीहरू बटुलेर लचत्र
बनाउन लगाउनहु ोस् ।
घरमा िएका सफार्का सामरीहरू बालबाललकालाई देखाउनुहोस् र कुन अङ्ग्ग सफा राख्न
प्रयोग हुधछ, सोध्नहु ोस् ।

िरीरिा लवलभरन अङ्गहरू सफा
गनफ र लयनीहरूिाई ठीि लथिलतमा
राख्न

बालबाललकालाई व्यलिगत सफार् नगदान के के हुन सक्छ, लेख्न लगाउनुहोस् ।

लठि तररिािे लहाँड्न, उलभन, बथन र
सुत्न

बालबाललका लहँड्दा, उलिँदा वा बस्दा ढाड कुप्रो गने बानी छ िने दैलनक रूपमा लसिा
गननका लालग प्रोत्साहन गनुनहोस् ।
बालबाललका सत्ु दा घोप्टो परेर वा खट्टु ा खम्ु च्याएर सत्ु ने बानी छ िने लदनहुँ लसिा उत्तानो
परेर सत्ु न मदत गननहु ोस् ।

ताप र प्रिाििा स्रोतहरू लचरन र
सूचीिरण गनफ

बालबाललकालाई ताप र प्रकाशको मख्ु य स्रोतको लचत्र बनाएर रङ्ग िनन लगाउनहु ोस् ।
तीनओटा तापको स्रोतहरूको सचू ी बनाउन लगाउनुहोस् ।
बालबाललकाले देखेका कुनै तीनओटा प्रकाशका स्रोतको लचत्र बनाउन लगाउनहु ोस् ।

ताप र प्रिाििो उपयोलगतािो
सूची तयार गनफ

बालबाललकासँग प्रकाशको आवश्यकताका बारे मा छलफल गनुनहोस् ।
बालबाललकालाई तापको कुनै एक प्रयोग झलल्कने लचत्र बनाउन लगाउनहु ोस् ।
दईु ओटा िाडामा बालबाललकालाई मकै वा के राउ रोप्न लगाउनहु ोस् र एउटा िाडालाई
घरबालहर घाम लागेको ठाँउमा र अकोलाई घरलित्र लचसो र अँध्यारो ठाँउमा राख्न
लगाउनुहोस् । के ही लदनपलछ फरक छलफल गनहुन ोस् ।

िोक्दा, हालच्छउाँ गदाफ नािमुि
छोप्न र जिाभावी निुक्न

कोरोनाबाट बच्न के के गनुनपछन , अलिनय गनन लगाउनुहोस् ।
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टेलिफोन माफफ त घरमा नै गराउन सलिने पाठ्यक्रममा आधाररत बाििे लरित लक्रयाििापहरू:

िक्षा २
कोरोना सननबाट बच्नको लालग के के गनपनु छन , लेख्न लगाउनहु ोस् ।

हाम्रो समुदाय लवद्याियमा रहेिा असहाय,
अपाङ्गहरूिाई सम्मान र सहयोग
भावना देिाउन
छरलछमेिमा रहेिा असहाय,
अपाङ्गहरूिाई सम्मान र सहयोग
गनफ

असहाय तिा अपाङ्ग्ग व्यलिलाई कसरी सहयोग गनन सलकधछ, बालबाललकासँग छलफल
गनुनहोस् ।

बालबाललकालाई आफ्नो सािी कुनै रूपमा अशि छन् िने कसरी सहयोग गनहुन ुधछ,
सोध्नुहोस् ।
गाउँ टोलमा िएका वृद्धहरूलाई कसरी सहयोग गनन सलकधछ, बालबाललकासँग छलफल
गनुनहोस् ।

पररलचत अपररलचत व्यलक्तहरूसाँग
आवश्यि सहयोग आदानप्रदान
गनफ

तपाई ँजस्तै आफूले नलचनेको बालबाललका बाटोमा लडेर रोर्रहेको देख्निु यो िने के
गननहु ुधछ, बालबाललकासँग छलफल गननहु ोस् ।
कुनै लदन बाटो लबलसनए िने के गछौ िनी बालबाललकासँग छलफल गनहुन ोस् ।

समदु ायिा सावफजलनि
सम्पलत्तहरूिो संरक्षणबारे
जानिारी लिन

बालबाललकालाई आफ्नो समदु ायमा िएको चौतारा, िारा, पल
ु जस्ता साझा सम्पलत्तको
लचत्र बनाएर रङ्ग िनन लगाउनहु ोस् ।
बालबाललकालाई आफ्नो समदु ायको साझा सम्पलत्तहरू के के छन,् अवलोकन गरे र कापीमा
लेख्न लगाउनुहोस् ।
समदु ायमा िएका साझा सम्पलत्तहरूको प्रयोग र महत्त्वका बारेमा छलफल गनहनु ोस् ।

सने र नसनफ साधारण रोगहरूिो
नाम बताउन

सने र नसने रोगहरूका बारेमा बालबाललकासँग छलफल गरी रोगको नाम िधन लगाउनहु ोस्
।

आफूिाई सरचो नभएिो िुरा
अरूिाई बताउन

बालबाललकालाई सधचो नहुदँ ा के गछौ िनेर अलिनय गनन लगाउनुहोस् ।

लनधाफररत थिानमा िेलिने िेि
साधारण ििेटाइ, िुिुर फुक्यो
आलद साधारण िेिहरू िेल्न

आँगनमा चारकुने सीमा बनाउनहु ोस् र बालबाललकासँग सो सीमालित्र लखेट्ने खेल
खेलाउनुहोस् ।
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टेलिफोन माफफ त घरमा नै गराउन सलिने पाठ्यक्रममा आधाररत बाििे लरित लक्रयाििापहरू:

िक्षा २
लिक्षििो लनदेिनमा थिानीय
िेिहरू िेल्न

बालबाललकालाई घ्वार्ँ खेल खेलाउनहु ोस् ।
वरपरका सािीसँग बालबाललकालाई लक
ु ामारी खेल खेलाउनुहोस् ।
वरपरका सािीसँग बालबाललकालाई छोर्डुम खेल खेलाउनहु ोस् ।

थवतरत्ररूपमा अगालड पल्टन

बालबाललकालाई नरम घाँस वा परालमालि टाउको लनहुरार् पलल्टएर लसिा उलिनका लालग
मदत गनुनहोस् ।

सजीव वथतुिा िक्षणहरू लचरन र
बताउन

घर वरपरका पाँच सजीव वस्तुहरू खोजेर लचत्र बनाउन लगाउनुहोस् ।
बालबाललकासँग सजीव वस्तुको लक्षणका बारे मा छलफल गनुनहोस् र लेख्न लगाउनुहोस् ।

लवलभरन जनावरहरूिो बासथिान
लचरन (जलमन र पानी)

बालबाललकालाई जलमन र पानीमा बस्ने पाँच पाँचओटा जनावरको लचत्र बनाएर रङ्ग िनन
लगाउनहु ोस् ।
बालबाललकाले देखेका सनु ेका जनावरको बासस्िानका बारेमा छलफल गनुनहोस् ।
बालबाललकालाई घरवरपर देलखने जनावरहरूको वासस्िान अवलोकन गनन लगाउनुहोस् र
लेख्न लगाउनुहोस् ।

जनावरिाई वगीिरण गनफ
(घरपािवा र जङ्गिी)

बालबाललकालाई १० ओटा जनावरको नाम िधनहु ोस् र घरपालवा तिा जङ्ग्गली जनावर
छुट्याउन लगाउनुहोस् ।
बालबाललकालाई घरपालवु ा र जङ्ग्गली जनावरको पाँच पाँचओटा लचत्र सङ्ग्कलन गरी
कापीमा टाँस्न लगाउनहु ोस् ।
बालबाललकालाई तीन तीनओटा घरपालवु ा र जङ्ग्गली जनावरको आवाजको नक्कल गनन
लगाउनुहोस् ।

जनावरहरूिो िाना लचरन र िाने
तररिा बताउन

बालबाललकालाई १५ ओटा जनावरको नाम िधनहु ोस् र ती जनावरको खाना र खाने तररका
लेख्न लगाउनुहोस् ।
चपाउने, लनल्ने, चस्ु नेर र चाट्ने खाने तररका िएका दईु दईु ओटा जनावरका नाम र लतनका
खाना लेख्न लगाउनुहोस् ।
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टेलिफोन माफफ त घरमा नै गराउन सलिने पाठ्यक्रममा आधाररत बाििे लरित लक्रयाििापहरू:

िक्षा २
मालनसिे जनावर र लबरुवाहरूबाट
पाउने फाइदा (िाना) बताउन

बालबाललकालाई मन पने खानेकुराको सचू ी बनाउन लगाउनहु ोस् र ती खानाहरू के बाट
(जनावर वा लबरुवा) पार्धछ लेख्न लगाउनहु ोस् ।
बालबाललकालाई जनावर र लबरुवाहरूबाट पाउने पाँच पाँचओटा खानाको नाम लेख्न
लगाउनुहोस् ।
बालबाललकालाई मन पने खानेकुराको लचत्र बनाएर रङ्ग िनन लगाउनहु ोस् ।

छरलछमेििा व्यलक्तहरूिे गने सबै
प्रिारिा राम्रा िामिो सम्मान र
सहयोगिो भावना लिन

आफ्नो समदु ायको मालनसहरूले गने कामहरू के के हुन,् बालबाललकालाई सोिेर लेख्न
लगाउनहु ोस् ।
समदु ायको मालनसहरूले गने काम गननका लालग के के औजार चालहधछ, सोही व्यलिसँग
छलफल गरे र लेख्न लगाउनुहोस् ।
बालबाललकाको लक्ष्यको बारमा छलफल गनहुन ोस् । कामको सम्मानका बारेमा कुरा गनुनहोस्
।
बालबाललका िलवष्यमा के बधन चाहधछन्, अलिनय गनन लगाउनुहोस् ।

हाम्रो
लवद्यािय

सतिफ , गोडाफाट र लवश्राम जथता
िायफहरू गनफर िाइनमा अगालड
लहाँड्न

बालबाललकालाई घरमा नै सतकन , गोडाफाट र लवश्राम जस्ता कायन गराउनुहोस् ।

२५ लमटरसम्मिो दुरी दौडन

खल
ु ा ठाउँमा ठुला मालनसको ५० पार्ला जलतको दरु ीमा सोझो रे खा कोरी बालबाललकालाई
दौडार् खेलाउनुहोस् ।
२५ पार्लाको दरु ीमा के ही वस्तु राख्नुहोस् र दौलडएर त्यो वस्तु ल्याउन लनदेशन लदनुहोस् ।

एि िट्टु ािे टेिी िरीर सरति
ु न गरी
उलभन

आँगनमा ८-९ ओटा र्ँटा लहर लगाउनुहोस् र बालबाललकालाई र्ँटा मालि सधतल
ु न बनार्न
लहँड्न लगाउनुहोस् ।
बालबाललकालाई एक खट्टु ाले टेकेर हातले बल समात्न लगाउनुहोस् ।
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टेलिफोन माफफ त घरमा नै गराउन सलिने पाठ्यक्रममा आधाररत बाििे लरित लक्रयाििापहरू:

िक्षा २
सडि, बाटोघाटो, घर तिा
लवद्याियमा हुन सक्ने
दुघफटनाहरूिो िारण र यथता
दुघफटनाहरूबाट बच्ने उपाय बताउन

घर वा लवद्यालयमा के कारणले दघु टननाहरू हुन सक्छन्, बालबाललकासँग छलफल गननहु ोस्
।

घाउ चोटपटि िाग्दा प्रािलमि
उपचार गनफपु छफ भरने धारणा राख्न

आफू वा आफ्नो सािीलाई घाउ लाग्दा के गछौ िनी सोध्नुहोस् । प्रािलमक उपचारका
बारेमा कुरा गनुनहोस् ।
बालबाललकालाई आफ्नो घर वा लवद्यालयमा प्रािलमक उपचारको लालग के कस्तो
सामरीहरू छन्, लेख्न लगाउनुहोस् ।

हाम्रो
वातावरण

सडि, बाटोघाटो, घर तिा
लवद्याियमा हुन सक्ने
दुघफटनाहरूबाट बच्ने उपाय
अपनाउन

बालबाललकाले दघु टन ना िएका देखक
े ा छन्, सोध्नुहोस् र त्यस्ता दघु नटनाबाट बच्न के
गनुनपछन , छलफल गनहुन ोस् ।

वरपरिो वातावरण फोहोर हुने
िारणहरू बताउन

आफ्नो घर वरपर फोहोर छ लक छै न अवलोकन गराउनुहोस् र त्यसको कारण
बालबाललकासँग छलफल गनहुन ोस् ।

वरपरिो वातावरण सफा राख्ने
उपाय बताउन

बालबाललकालाई घर वरपर िएका ससाना फोहोर लटपेर फोहोर फाल्ने िाँडामा फाल्न
लगाउनुहोस् ।
सफा वातावरणको महत्वका बारे मा बालबाललकासँग छलफल गनुनहोस् ।
बालबाललकालाई कस्तो वातावरण मनपछन , सोध्नहु ोस् र लचत्र बनाउन लगाउनुहोस् ।
वातावरण सफा राख्न के के गनपनु छन , बालबाललकालाई सोध्नहु ोस् ।

घर तिा लवद्यािय सफा गने तररिा
र यसिा फाइदा बताउन

बालबाललकासँग कसरी लवद्यालय सफा राख्न सलकधछ र त्यसका फार्दा छलफल गनुनहोस् ।
बालबाललकालाई घर सफार्को कायनमा समावेश गनहुन ोस् ।
बालबाललकालाई आफू बस्ने कोठा दैलनक रूपमा सफा गनन लगाउनहु ोस् ।
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टेलिफोन माफफ त घरमा नै गराउन सलिने पाठ्यक्रममा आधाररत बाििे लरित लक्रयाििापहरू:

िक्षा २
बालबाललकासँग घरको आँगन सफा गनन मदत ललनहु ोस् ।
बालबाललकालाई कुलहने र नकुलहने फोहोर छुट्याएर फोहोर फाल्ने टोकरीमा फाल्न
प्रोत्सालहत गनुनहोस् ।
बालबाललकालाई आफूले घर सफा राख्दा प्रयोग हुने सामरीको लचत्र बनार्न नाम लेख्न
लगाउनुहोस् ।

मेरो लसजफना

घर तिा लवद्यािय सफा राख्न
सहयोग गने भावना राख्न

बालबाललकालाई फोहोर वा सफामध्ये कुन मनपछन सोध्नुहोस् र सफार्को महत्त्व झल्काउँदै
छलफल गनहुन ोस् ।

वातावरण दूलषत हुनबाट बचाउन

वातावरण सफा राख्न बालबाललकाले के के गनन सक्छन,् लेख्न लगाउनहु ोस् ।

आफ्नो टोि, समुदाय र त्यस
वररपररिो (जलमनिो थवरूप,
नदीनािा, वनजङ्गि) आलदिो
अविोिन गनफ

मामाघर जाने बाटोमा के के देखेको छौ िनी छलफल गनुनहोस् ।

नक्सािो सामारय िाम गनफ

आफू बस्ने समदु ायको लचत्र बनाएर र रङ्ग िनन लगाउनुहोस् ।

समदु ायमा के कस्ता प्राकृ लतक सम्पदाहरू जस्तै नदीनाला, वनजङ्ग्गल छन्, अवलोकन गरी
लेख्न लगाउनुहोस् ।

समदु ाय भ्रमण गरेर अलििावकको मदतले एउटा नक्सा तयार गनन लगाउनुहोस् ।
बालबाललकाले बनाएको नक्सामा बालबाललकाको लमल्ने सािीको घर कता पछन , बाटो
खोज्न लगाउनहु ोस् ।
आफ्नो घरदेलख लवद्यालय सम्मको नक्सा अलििावकको मदतले तयार गनन लगाउनहु ोस् ।
रालरट्रय लचह्नहरूिो पलहचान गनफ

नेपालको रालष्िय लचह्नहरूको लचत्र बनाएर आफ्नो कोठाको लित्तामा टाँस्न लगाउनुहोस् ।
लगलो माटो वा लपठोको प्रयोगले गाई, झधडा, चरा वा फूलको आकार बनाउन लगाउनहु ोस् ।
कागजको प्रयोगले नेपालको रालष्िय झधडा बनाएर रङ्ग िनन लगाउनुहोस् ।
नेपालको रालष्िय गान गाउन लगाउनुहोस् ।
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टेलिफोन माफफ त घरमा नै गराउन सलिने पाठ्यक्रममा आधाररत बाििे लरित लक्रयाििापहरू:

िक्षा २
हाम्रो संथिृलत चाडपवफबारे जानिारी लिन

आफ्नो समदु ाय वा छरलछमेकमा कस्ता चाडपवन मनार्धछ, बालबाललकालाई सोध्नहु ोस् ।
आफ्नो लछमेकीले मनाउने चाडमा के के गछन न,् बालबाललकालाई सोिेर लेख्न लगाउनुहोस्
।
बालबाललकालाई मनपने चाड कुन कुन हुन्, सोध्नुहोस् ।
बालबाललकालाई मनपने चाडमा के के गररधछ िधन लगाउनुहोस् ।

हाम्रो
वरपरिा
जीवजरतु

रालरट्रय लचह्नहरूिो पलहचान गनफ

बालबाललकालाई नेपालको रालष्िय लचह्नहरूको के के हुन्, लेख्न लगाउनहु ोस् ।

जनावरिो चाििो तररिा बताउन

बालबाललकासँग घस्रने, लहँड्न,े दगनु ,े उफ्रने, उड्ने र पौडने जनावरका बारेमा छलफल
गनुनहोस् ।
बालबाललकालाई एक एकओटा घस्रने, लहँड्ने, दगनु े, उफ्रने, उड्ने र पौडने जनावरको
नक्कल गनन लगाउनुहोस् ।

लवलभरन जनावरिो लहाँडाइिो
नक्िि गनफ

खरायोको दौडार् नक्कल गनन लगाउनुहोस् ।
हाँसको लहँडार् नक्कल गनन लगाउनहु ोस् ।
भ्यागतु ाको उफ्रार् नक्कल गनन लगाउनहु ोस् ।
चराको उडार् नक्कल गनन लगाउनहु ोस् ।
लबरालोको चाल नक्कल गनन लगाउनुहोस् ।

लबरुवािो वगीिरण गनफ (ठुिो,
मिौिा र सानािाई क्रमि रूि,
बुट्यान र िारपात)

बालबाललकालाई वरपर अवलोकन गनन लगाउनुहोस् र रुख, बुट्यान र झारपातका दईु
दईु ओटा लचत्र बनाउन लगाउनुहोस् ।
बालबाललकालाई रुख, बटु ् यान र झारपातको पाँच पाँचओटा नाम लेख्न लगाउनहु ोस् ।
बालबाललकालाई वरपर अवलोकन गनन लगाउनहु ोस् र कुनै एउटा लबरुवाको लचत्र बनाएर
लवलिधन िागहरूमा छुट्याउन लगाउनुहोस् ।
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िक्षा २
सञ्चार
प्रलवलध र
बजार

आफ्नो गाउाँ/नगरमा उत्पालदत तिा
लनलमफत वथतहु रूिो उपयोग गनफ

हाम्रो
वरपरिो
संसार

घाम िागेिो लदनिो मौसमिो
िक्षण िारण सलहत बताउन

तपाईको
ँ समदु ायमा कस्ता वस्तहु रू उत्पादन हुधछन् बालबाललकालाई अवलोकन गरे र
लेख्न लगाउनहु ोस् ।
समदु ायमा उत्पालदत वस्तुहरू कसले उत्पादन गछन न,् बालबाललकासँग छलफल गनहुन ोस् ।
बालबाललकालाई घाम लागेको लदनको मौसमको लचत्र बनाउन लगाउनुहोस् ।
घाम लागेको र बादल लागेको लदनको फरक छलफल गरी लेख्न लगाउनुहोस् ।
बालबाललकालाई कुन मौसम मनपछन र लकन, सोध्नुहोस् र छलफल गनुनहोस् ।

रयानो लदन हुनुिो िारण (हावा र
पृथ्वी तात्नु) बताउन

बालबाललकालाई दईु ओटा लस्टलका िाँडा लदनहु ोस् । एउटा िाडालाई घाममा र अकोलाई
छायामा राख्न लगादनहु ोस् । फरक छलफल गनहुन ोस् ।
बालबाललकालाई आफ्नो एक जोर मोजा िनु लगाउनहु ोस् र एउटा मोजालाई घाम लगेको
ठाँउमा र अको छाया िएको ठाँउमा सक
ु ाउन लगाउनहु ोस् । फरक छलफल गनहनु ोस् ।

घाम िागेिो लदन र छाया पने लबच
सम्बरध बताउन र प्रदिफन गनफ

साँझको समयमा बालबाललकालाई मैनबत्ती बाल्न लगाउनुहोस् । मैनबत्तीको उज्यालोमा
कुनै वस्तु राखेर छाया कता परे को छ हेनन लगाउनुहोस् ।
साँझको समयमा बालबाललकालाई मैनबत्ती बाल्न लगाउनुहोस् । मैनबत्तीको उज्यालोमा
हातको प्रयोगले लवलिधन आकृ लतहरू बनाउन मदत गनुनहोस् ।
घाम लागेको समय र बादल लागेको समयमा के के फरक हुधछ, बालबाललकासँग छलफल
गनुनहोस् ।

पृथ्वीिो आिार पलहचान गनफ र
सतहिो लवलभरन भागहरूिो नाम
बताउन

पृर्थ्वीको लचत्र बनाएर रङ्ग िनन लगाउनुहोस् ।

पृथ्वीमा लदन र रात हुनुिो िारण
व्याख्या गनफ

साँझको समयमा बालबाललकालाई मैनबत्ती बाल्न लगाउनुहोस् । मैनबत्तीको नलजकै एउटा
बल राख्न लगाउनहु ोस् । उज्यालोलतर लदन र अँध्यारोमा रात हुने तर्थ्यबारे छलफल गनुनहोस्
।
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िक्षा २
आफ्नो वरपरिा लवलभरन
वथतहु रूिो आिार र साइज (ठुिो,
सानो) बताउन

घरमा िएका लवलिधन वस्तहु रू देखाई बालबाललकालाई ठुलो सानो तल
ु ना गनन लगाउहोस,्
जस्तै िाल कचौरा
बालबाललकालाई घरमा िएका तीन तीनओटा गोलाकार, वृत्ताकार, चतिु नजु र लत्रिजु
आकारका वस्तुहरू खोजेर लचत्र बनाउन लगाउनहु ोस् ।
बालबाललकालाई वरपर िएका लमल्दो आकारका वस्तुको तीन तीनओटा लचत्र बनाउन
लगाउनुहोस् र ठुलोमा रातो र सानोमा लनलो रङ्ग िनन लगाउनुहोस् ।

गरध र थवादिा आधारमा वथति
ु ो
पलहचान गनफ

बालबाललकाको आँखामा रुमालले छोपेर लवलिधन स्वादका (अलमलो, लपरो, नुलनलो,
गोललयो) खानेकुरा चाख्न लगाएर स्वाद पत्ता लगाउन लगाउनुहोस् ।
बालबाललकाको आँखामा रुमालले छोपेर लवलिधन गधिका वस्तु सँघु ेर गधि िधन
लगाउनहु ोस् ।
बालबाललकालाई वरपर अवलोकन गराउनहु ोस् र राम्रो गधि आउने वस्तुको नाम लेख्न
लगाउनुहोस् ।

िडा र नरम वथतु छुट्याउन

बालबाललकालाई घरमा िएका लवलिधन वस्तुको स्पशन गरेर कडा र नरम वस्तु छुट्याउन
लगाउनुहोस् ।
बालबाललकालाई वरपर िएका पाँच पाँचओटा कडा र नरम वस्तुको लचत्र बनाउन
लगाउनुहोस् ।
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