टेलिफोन माफफत घरमा नै गराउन सलिने पाठ्यक्रममा आधाररत बाििे लरित लक्रयाििापहरू:

िक्षा ५

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 हेनफहु ोस् ।
लसिाइ क्षेत्र
सुनाइ र
बोिाइ

लसिाइ उपिलधध
सामारय लवषयमा सोधपछ
ु ,
िुरािानी र अरतलक्रफया गनफ

लक्रयाििापहरू
एक अपरिचित व्यचिलाई आफ्नो परििय चदिँदा कसिी चदन्छौ भनी अभ्यास गनन
लगाउनुहोस् ।
कोचभड सङ्क्रमणको समयमा कसिी िाडपर्न मनाउनुभयो भनी परिर्ािका सदस्यसिँग
अन्तर्ानतान चलन लगाउनुहोस् ।
नचिकको पसलबाट १ पाउ चिनी उधािोमा चलन पठाउनहु ोस् ि पसलेसिँग कसिी कुिा
गर्यौ भनी सनु ाउन लगाउनुहोस् ।
कोही नौलो व्यचिलाई घिदेचि स्कुलसम्म कसिी िाने भनी चनदेशन चदन लगाउनुहोस् ।

वथत,ु व्यलि, लचत्र, अनुभव,
थिान र घटनािो वणफन गनफ

पढेका र्ा सनु ेका कथा पनु कन थन गनन लगाउनुहोस् ।
पाठ्यपस्ु तकको िीर्नी पढी घिका सबैभन्दा पाका माचनसको िीर्नी लेख्न लगाउनहु ोस्
।
बन्दाबन्दीको समयमा आफूले गिेका मख्ु य मख्ु य घटना चसलचसला चमलाएि भन्न
लगाउनुहोस् ।
आफ्नो पचछल्लो िन्मचदन कसिी मनाउनुभयो भनी बताउन लगाउनुहोस् ।
घि र्िपि टािँचसएका कुनै पिान र्ा पम््लेट हेनन लगाई त्यसले चदन िोचिएको सन्देश भन्न
लगाउनुहोस् ।

लनदेिन पािना तिा अनुरोध गनफ

एकै पटक ३-४ ओटा चनदेशन चदई पालना गनन प्रोत्साचहत गनुनहोस् ।
चशष्टािािका शब्दहरू िस्तै नमस्काि, कृ पया, माफ गनहुन ोला, धन्यर्ाद आचद शब्दहरू
प्रयोग गिी सर्ं ाद तयाि गनन लगाउनहु ोस् ।
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टेलिफोन माफफत घरमा नै गराउन सलिने पाठ्यक्रममा आधाररत बाििे लरित लक्रयाििापहरू:

िक्षा ५
लवषयवथतु सुनी प्रलतलक्रया लदन

िे चडयो र्ा चटभीको कुनै कायनक्रम सनु ी उि कायनक्रम कस्तो लाग्यो भनी बताउन चदनहु ोस् ।

आफूिे देखेिा, सुनेिा र अनुभव कुनै िमाईलो ठािँउमा घम्ु न गएको अनभु र् अरूलाई सनु ाउन लगाउनहु ोस् ।
गरेिा लवषयवथतु आफ्नै िैिीमा
व्यि गनफ
आफूले पाठ्यपस्तक बाहेक पढेको कथाका बािे मा कुिाकानी गनन लगाउनुहोस् ।

िुरािानी, प्रश्नोत्तर र संवादमा
सलक्रयतापूविफ भाग लिन

मास्कको प्रयोग, हात धनु ु ि सामाचिक दिु ीको महत्त्र्बािे एउटा संर्ाद तयाि गनन
लगाउनुहोस् ।

पाठगत सरदभफिा आधारमा
लवषयवथति
ु ो बोध र तालिफ ि
अलभव्यलि लदन

कथा पढ्न लगाई कथाको सरू
ु , चबि ि अन्त्यमा के भयो भनी बताउन लगाउनहु ोस् ।
पचढएको कथाको कुन पात्र कस्तो लाग्यो भनी चर्श्लेषण गनन लगाउनहु ोस् ।
पचढएको कथाको सािंस लेख्न लगाउनहु ोस् ।
पचढएको चनबन्धको सन्देश बताउन लगाउनहु ोस् ।

आफ्नो पररवेिमा मनाइने
चाडपवफिा लवषयमा जानिारी
लिन र लदन

आफूले मनाउने कुनै िाडबािे चर्स्तृत िानकािी चदिँदै साथीलाई चिठी लेख्न लगाउनुहोस् ।
आफूले भन्दा छुट्टै िाड मनाउने समदु ायमा गई िानकािी चलन पठाउनहु ोस् ।

पढाइ

लिलखत सामग्रीिाई गलत, यलत,
िय लमिाई िुद्ध र थपष्टसाँग
वाचन गनफ

हाउभाउसचहत चकताबमा भएका कचर्तार्ािन गनन लगाउनहु ोस् ।
पाठ्यपस्ु तकमा भएका कचर्ताका शब्दहरू परिर्तनन गनन लगाई नयािँ कचर्ता बनाई र्ािन
गनन लगाउनुहोस् ।
पाठ्यपस्ु तकमा भएका कथाको शीषनक पढी कथाका बािेमा अनुमान गनन लगाउनुहोस् ।
पचढसके पछ यचद आफू कथाकाि भएको भए कथामा के कस्ता परिर्तननहरू गर््यौ भनी
लेख्न लगाउनुहोस् ।

अरूिाई बताउन सक्ने गरी
लवषयवथतु पढ्न

पाठ्यपस्ु तकमा भएका कथा आफू भन्दा साना भाइबचहनीहरूलाई पढेि सनु ाउन
लगाउनुहोस् ।

पाठमा पढेिा लवषयवथति
ु ो
मौलखि उत्तर लदन

पचढएको कथासिँग सम्बचन्धत पािँिओटा प्रश्नहरू बनाउन लगाई उत्ति लेख्न लगाउनुहोस् ।
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िक्षा ५
पाठिा प्रयि
ु नयााँ िधदहरू अिफ
बुझ्ने गरी पढ्न

पचढएका पाठबाट कुनै पािँि शब्द ियन गिी अथन भनी र्ाक्यमा प्रयोग गनन लगाउनहु ोस् ।
पाठबाट कुनै शब्द ियन गिी शब्दको अचन्तम अक्षिबाट पनु ः नयािँ शब्द बनाउन लगाई
शब्द माला बनाउन लगाउनुहोस,् िस्तै: नेपाल–लसनु -निम-मकलआचद
कुनै शब्द ियन गिी उि शब्दको चर्शेषता िनाउने शब्हरू प्रयोग गिी कचर्ता बनाउन
लगाउनुहोस,् िस्तै:
आमा
मायालु
हिँचसला
कोमल ि
मलाई धेिै मन पने।
“ि” बाट सरुु हुने घिमा देचिएका सामानहरूको नामको सिू ी बनाई र्ाक्यमा प्रयोग
गिाउनुहोस।् 
एउटा नामपद लेिी उि नामपद अगाचड चमल्ने चर्षेशण थ्न लगाउनहु ोस,् िस्तै:
रुि
ठुलो रुि
बुढो ठुलो रुि
“उनी मुसुक्ि हािँसेि जुरुक्ि उठी खुरुक्ि भाचगन्” िस्ता अनुकिणात्मक शब्दहरू
प्रयोग गिी र्ाक्यहरू बनाउन लगाउनुहोस् ।
एक िनाले कुनै शब्द भन्ने ि अकोले चर्पिीताथनक शब्दहरू भन्न लगाई दइु न व्यचिचबि
आलो पालो गिी िेल िेल्न लगाउनुहोस,् िस्तै: सि
ु -दःु ि
िग्गा-िचमन,ज्यादै-धेिै िस्ता पयानयर्ािी शब्दहरूको सिू ी तयाि गनन लगाउनहु ोस् ।

मलु ित तिा लवद्यतु ीय सामग्री
रुलचपूवफि पढ्न

चभत्तेपात्रोमा कुनै मचहनामा कुन िाड, साइत र्ा अन्य िानकािीहरू सङ्कलन गनन
लगाउनहु ोस् ।
कुनै बाल पचत्रकाको आफूलाई मन पिे को िण्डबािे र्णनन गनन लगाउनहु ोस् ।
पचत्रकामा प्रकाशन गनन आफ्नो बािीमा फलेका अगानचनक तिकािीहरूकालाचग चर्ज्ञापन
बनाउन लगाउनहु ोस् ।
आफ्नो घिको कुनै कायनक्रममा समदु ायका माचनसहरूलाई बोलाउनका लाचग चनमन्त्रणा
पत्र बनाउन लगाउनुहोस् ।
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टेलिफोन माफफत घरमा नै गराउन सलिने पाठ्यक्रममा आधाररत बाििे लरित लक्रयाििापहरू:

िक्षा ५
हाम्रो ठािँउमा र्ातार्िण संिक्षणका के कस्ता प्रयास भइिहेको छ भनी बुझाउन एउटा
समािाि तयाि गनन लगाउनहु ोस् ।

िेखाइ

लवषयवथति
ु ो लिलखत वणफन गनफ

कथा पढ्न लगाई आफूलाई मन पिेको िण्डको चित्र बनाउन लगाउनहु ोस् ।
पचढएको कथाका पात्र ि घटनाहरू परिर्तनन गिी नयािँ कथा बनाउन लगाउनहु ोस् ।
आफ्नै कथा बनाउन लगाउनुहोस् ।
आफूलाई मन पिेको चर्षयमा चनबन्ध लेख्न लगाउनहु ोस् ।
आफ्नै कचर्ता ििना गनन लगाउनुहोस् ।
आफ्नो घिमा पाक्ने कुनै चमठो परिकािको िाना बनाउने चर्चध लेख्नहु ोस् ।

लहज्जे लमिाई िद्ध
ु साँग अनि
ु ेखन परिर्ािका कसैलाई कुनै पाठ र्ािन गनन लगाई श्रचु तलेिनको अभ्यास गिाउनुहोस् ।
र श्रुलतिेखन गनफ
आफ्नो ठािँउमा िलेको गीत सनु ी त्यसलाई शब्दमा लेख्न लगाउनहु ोस् ।
आफूिे सुनेिा, देखेिा र अनुभव चकतार्मा भएका कचर्तासिँग सम्बचन्धत पािँिओटा प्रश्नहरू बनाउन लगाउनुहोस् ।
गरेिा घटनािो लिलखत वणफन
गनफ
चर्द्यालय िान नपाएको अर्स्थाहरूलाई समेटी दैचनकी लेख्न लगाउनहु ोस् ।
सरं चना बोध गरी व्यावहाररि
रचना तयार गनफ

आफू सन्िो नभएकाले चर्द्यालय आउन नसके को व्यहोिा िनाउिँदै चर्द्यालयका
प्र.अ.लाई चिठी लेख्न लगाउनुहोस् ।

पदसङ्गलत लमिाई वाक्य र
अनुच्छे द िेख्न

पाठ्यपस्ु तकको कमनको फल भन्ने पाठको सािांश लेख्न लगाउनुहोस् ।
आिको चदन चबहानदेचिबेलक
ु ीसम्म के के गर्यौ भनी लेिी त्यही अनुच्छे दलाई चर्पिीत
चलङ्गमा लेख्न लगाउनहु ोस् ।
कतै घम्ु न गएको अनभु र्लाई लेिी पनु ः त्यही अनुच्छे दलाई तेस्रो परुु षमा लेख्न
लगाउनुहोस् ।

िधदवगफ पलहचान र प्रयोग गनफ

कुनै पाठमा भएका नामपदहरू सङ्कलन गनन लगाई व्यचि, िाचत, समहू , पदाथन, र्ा
द्रव्यर्ािक नाममा छुट्याउन लगाउनुहोस् ।
कुनै पाठमा भएका सर्ननामहरू सङ्कलन गनन लगाउनुहोस् ।
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िक्षा ५
आफूलाई आएका सर्ननामहरूको सिू ी तयाि गिी एकर्िन भए बहुर्िन ि बहुर्िन भए
एकर्िनमा परिर्तनन गनन लगाउनहु ोस् ।
आफ्नो घि र्ा बगै िँिाका २० ओटा चर्शेषता (चर्शेषण) को सिू ी बनाउन लगाउनहु ोस् ।
परिर्ािका सदस्यहरूलाई गनन मन लागेका ५/५ ओटा चक्रयाकलापहरू र्ाक्यमा लेख्न
लगाई ती सबै र्ाक्यहरू अकिण बनाउन लगाउनहु ोस् ।
लसजफनात्मि र समािोचनात्मि
लसपिो उपयोग गरी भालषि
सञ्चार र समथया समाधान गनफ

पाठ गरिएको कचर्ताको भार् लेख्न लगाउनुहोस् ।
घिमा भएका सामानहरू िस्तै साबनु , नुनको ्याके ट र्ा दन्त मन्िनमा लेचिएका
कुिाहरूलाई अङ्रेिीमा भए नेपालीमा ि नेपालीमा भए अङ्रेिीमा अनर्ु ाद गनन
लगाउनुहोस् ।
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िक्षा ५

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 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 हेनफहु ोस् ।
लसिाई क्षेत्र

लसिाई उपिलधध

लक्रयाििापहरू

ज्यालमलत

▪ ० देलख १८० लडग्रीिा िोणहरू

र्िपिको र्ातार्िणमा ज्याचमतीय आकाि तथा कोणहरूको िोिी गनन लगाउनुहोस् ।

ु िा
▪ लदइएिा लत्रभुज र चतुभफज
िोणहरू तिा भुजाहरू

लरिको प्रयोग गिी २ओटा ि ३ओटा भिु ाहरू बिाबि भएका ि कुनैपचन भिु ाहरू बिाबि
नभएका चत्रभिु चनमानण गनन लगाउनुहोस् ।

▪ भुजा र िोणिा आधारमा
लत्रभज
ु िो वगीिरण

र्िपिको र्ातार्िणमा देचिएका चत्रभिु ि ितभु निु का भिु ाहरूको रुलिको प्रयोग गिी नाप
चलन लगाउनहु ोस् ।
घिचभत्र देचिएका कोणहरूको िोिी गिी नाप चलन लगाउनुहोस् ।
िािँद(प्रोट्रयाक्टि)को प्रयोग गिी २० चडरीको फिकमा ० देचि १८० का कोणहरू बनाउन
लगाउनुहोस् ।
रुलिको प्रयोग गिी कोण ∠ABC, चत्रभिु △ABC ि ितभु निु ⬜ABCD बनाई सबै
कोणहरूको नाप चलन लगाउनुहोस् ।
र्ास्तचर्क घडीमा लगभग कुन समयमा घण्टा ि चमनेट सईु िचबि ९० चडरीको कोण बन्छ
भनीपत्ता लगाउन लगाउनुहोस् ।

सङ्ख्यािो
ज्ञान

▪ लहरदु अरेलबि अङ्ि प्रयोग गरी
िरोडसम्मिा सङ्ख्या गरती
(अङ्ि र अक्षरमा) तिा ती
सङ्ख्यािो अङ्िहरूिो
थिानमान अङ्ग्रेजीमा
लमलियनसम्मिा सङ्ख्या

नेपालको क्षेत्रफल ि िनसङ्ख्यालाई स्थानमान ताचलकामा िाख्न लगाई अक्षिमा लेख्न
लगाउनहु ोस् ।
१ र्ा आफै िँले मात्र भाग िाने सङ्ख्याहरू (१०० सम्म) को सिू ी बनाउन लगाउनहु ोस् ।
१ देिी १०० को पाटी बनाई रूढ ि संयि
ु सङ्ख्याहरूमा फिक फिक िङ लगाउन
लगाउनुहोस् ।

6

टेलिफोन माफफत घरमा नै गराउन सलिने पाठ्यक्रममा आधाररत बाििे लरित लक्रयाििापहरू:

िक्षा ५
▪ १ देलख १०० सम्मिा रूढ
(prime) र संयुि (composite)
सङ्ख्या
▪ आवश्यि थिानमा
सङ्ख्याहरूिो िूरयारत

चहसाब कापीमा २×२ देिी १०×१० कोठामा िङ भिी िम्मा कोठा गन्न लगाउनुहोस् ।
८००, ८१०, ८२०, .... ९०० सम्मको एउटा सङ्ख्या िे िा बनाउन लगाई ८७०, ८००
र्ा ९०० को नचिक छ, पत्ता लगाउन लगाउनुहोस् ।
१ देचि १० सम्मका र्गन ि घन सङ्ख्याको ताचलका बनाउन लगाउनहु ोस् ।

▪ १ देलख १० सम्मिो सङ्ख्यािो
वगफसङ्ख्या र १ देलख ५ सम्मिा
सङ्ख्यािो घन सङ्ख्या र
यसिा मि
ू हरू (वगफ र घन)
▪ तीन अङ्िसम्मिो सङ्ख्यािो
रूढ गुणनखण्ड

लवलवध

समय

▪ +, -, × र ÷ मध्ये िुनै दुई
लक्रयाहरू र दुई िोष्ठहरू {( )}
प्रयोग भएिा साङ्लख्यि तिा
व्यावहाररि समथयाहरू

पाठ्यपस्ु तकको प्रयोग गिी BODMAS चनयम चसक्न लगाउनुहोस् ।
१२ को २ गणु ाबाट ४ घटाएि ८ िोड्दा कचत हुन्छ िस्ता प्रश्नहरू हल गनन लगाउनहु ोस् ।

कागिको प्रयोग गिी घडीको नमनु ा बनाउन लागाउनुहोस् ।
▪ समयिा एिाइहरूिो गुणन र
सामारय भाग तिा गण
न
र
भाग
ु
सम्बरधी व्यावहाररि समथयाहरू आफ्नो साथीको घिसम्म िान कचत समय लाग्छ, अन्दाि गनन लगाई र्ास्तचर्क समय पचन
पत्ता लगाउन लगाउनहु ोस् ।
एक हप्तामा कचत घण्टा, चमनेट ि सेकेन्ड हुन्छ, पत्ता लगाउन लगाउनहु ोस् ।
चबहान उठे दचे ि नसतु ेसम्म कुन समयमा के के गयौ भनी समयसचहत ताचलका बनाउन
लगाउनुहोस् ।
चतमी १० र्षन ४ मचहना ८ चदनको भयौ। चतम्रो भाइको उमेि चतम्रोभन्दा चठक आधा हो ि
बबु ाको उमेि िौगणु ा हो। भाइ ि बबु ाको उमेि चनकाल्न लगाउनहु ोस् ।

मिु ा

▪ रुलपयााँ पैसासम्बरधी गुणन र
भागिा व्यावहाररि समथयाहरू
▪ रुलपयााँ पैसासम्बरधी जोड र
घटाउिा व्यावहाररि समथयाहरू

बिािमा के ही समान चकन्न पठाउनहु ोस् ि ििनको चर्र्िण बनाउन लगाउनहु ोस् ।
एक चदनमा घिमा चकनेका र्स्तहु रू ि त्यसको मल्ू य सङ्कलन गनन लगाई आि कचत
रुचपयािँको चकनमेल गिे को िहेछ भनी पत्ता लगाउन लगाउनुहोस् ।
घिमा नमनू ा पसल बनाउन लगाई पसले ि राहक बनी िेल्नुहोस् ।

7

टेलिफोन माफफत घरमा नै गराउन सलिने पाठ्यक्रममा आधाररत बाििे लरित लक्रयाििापहरू:

िक्षा ५
नमनु ा पसलमा समानहरू चकन्नका लाचग कचत ििन लाग्छ, योिना बनाउन लगाउनुहोस् ।
भान्सामा भएको एउटा चगलासको मोल आमासिँग सोधी घिमा भएका सबै चगलासहरूको
मोल पत्ता लगाउन लगाउनुहोस् ।
कुनै सामान चबक्री गदान १२ रुचपयािँ ५० पैसा नाफा हुन्छ भने २/५/१० ओटाको सङ्ख्यामा
उि सामान बेच्दा कचत कचत नाफा हुन्छ, पत्ता लगाउनुहोस् ।

दुरी

▪ दुरीिा एिाइहरू प्रयोग भएिा
सरि गुणन र भाग गनफ तिा
त्यससम्बरधी सरि व्यावहाररि
समथयाहरू
▪ लवलभरन वथतहु रूिो िम्बाइ,
चौडाइ, उचाइ र आफ्नो घर
लवद्यािय वररपरर ठाउाँहरूिो
दुरीहरूिो नाप अरदाज

पररलमलत

▪ आयतािार आिृलतहरूिो
पररलमलत (सूत्र प्रयोग गरेर)

घिका सदस्यहरूको उिाइ अन्दाि गिी र्ास्तचर्क नाप पचन चलन लगाउनुहोस् ।
रुलिको प्रयोग घिका चर्चभन्न चनयचमत र्स्तहु रूको नाप चलन लगाउनहु ोस् ।
चफत्ताले घिको आिँगनको लम्बाइ ना्न लगाई १२ िोटी उि आगनमा ओहोिदोहोि गदान
कचत दिु ी चहिँड्छ भनी पत्ता लगाउन लगाउनुहोस् ।

चफत्ताको प्रयोग गिी आफ्नो घिको परिचमचत ना्न लगाउनुहोस् ।
आयताकाि र्स्तहु रू िस्तै चकताब, झ्याल आचदको लम्बाइ(L) ि िौडाइ(b) नापी सत्रू
2(L+b) को प्रयोग गिी परिचमचत चनकाल्न लगाउनहु ोस् ।
रूलिको प्रयोग गिी ३ ओटा आयतहरू बनाउन लगाई प्रत्येक आयतको सत्रू 2(L+b) को
प्रयोग गिी परिचमचत चनकाल्न लगाउनुहोस् ।

क्षेत्रफि

▪ आयतािार आिृलतहरूिो
क्षेत्रफि सत्रू प्रयोग गरी लनिाल्न
तिा त्यस सम्बरधी सरि
व्यावहाररि समथयाहरू

आफ्नो कोठाको लम्बाइ ि िौडाइ नापी सत्रू (L×b) को प्रयोग गिीक्षेत्रफल चनकाल्न
लगाउनुहोस् ।
आफू सत्ु ने िातलाई कत्रो तन्ना िाचहन्छ, पत्ता लगाउन लगाउनुहोस् ।
आफ्नो आिँगनको क्षेत्रफल चनकाली १ र्गनचमटिको ढुङ्गाहरू छा्नुपर्यो भने कचत
सङ्ख्यामा ढुङ्गा िाचहएला चनकाल्न लगाउनहु ोस् ।
रुलिको प्रयोग गिी ३ ओटा आयतहरू बनाउन लगाई, प्रत्येक आयतको सत्रू (L×b) को
प्रयोग गिी क्षेत्रफल चनकाल्न लगाउनुहोस् ।

क्षमता

▪ लमलिलिटर र लिटरसाँग सम्बलरधत औषधीको कचत चबको पानी भदान घिमा भएको बाचल्टन भछन पत्ता लगाउन लगाउनहु ोस् ।
गुणन र भाग तिा तत्सम्बरधी
अन्य भािँडाहरू िस्तै चगलास, िगहरू पचन चदनहु ोस् ।
सरि व्यावहाररि समथयाहरू
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टेलिफोन माफफत घरमा नै गराउन सलिने पाठ्यक्रममा आधाररत बाििे लरित लक्रयाििापहरू:

िक्षा ५
तिल चििहरू िस्तै औषधी, तेल आचदको क्षमता हेनन लगाई कापीमा चटपोट गनन
लगाउनहु ोस् ।
एउटा ्लाचष्टकको पानी बोतलमा साधािणतया १ चलटि पानी अट्छ। यसको सहायताले
दैचनक कचत मात्रामा पानी चपउने िहेछ भनी पत्ता लगाउन लगाउनहु ोस् । सबै परिर्ािका
सदस्यहरूले िम्मा कचत पानी चपउिँदो िहेछ, पत्ता लगाउन लगाउनुहोस् ।

आयतन

▪ सुत्र प्रयोग गरी षड्मुखा
(cuboids) िो आयतन

कागिका बाकस, दिाि ि सलाइको बट्टाको नाप चलन लगाई लम्बाइ(L)×िौडाइ(B)
×उिाइ(H) सत्रू को प्रयोग गिी आयतन चनकाल्न लगाउनुहोस् ।

तौि

▪ ग्राम र लि.ग्रा. िो गुणन र भाग

भान्सा र्ा बािीमा भएका तिकािीहरूको तौल अन्दाि गिी पसलमा गई िोख्न लगाई
र्ास्तचर्क तौल चनकाल्न लगाउनुहोस् ।

▪ गुणन र भागसम्बरधी सरि
व्यावहाररि समथयाहरू

बािीमा भएको कुनै तिकािी (िस्तै फसी) पसलमा गई िोख्न लगाई ८/१०/१२/१५ ओटा
उि तिकािीको तौल कचत होला चनकाल्न लगाउनहु ोस् ।

▪ लवलभरन वथतहु रूिो तौि अरदाज घिमा एक पटक पकाउन िाचहने िामल िोख्न लगाई एक मचहनामा कचत िामल िाचहन्छ
भनी पत्ता लगाउन लगाउनुहोस् ।
▪ लि.ग्रा. र लक्वरटििो सम्बरध

लभरन

▪ लमलश्रत सङ्ख्या र अनुपयुि
लभरनहरूिाई एि अिाफमा
रूपारतरण
▪ लभरनसम्बरधी जोड र घटाउिा
सरि व्यावहाररि समथयाहरू
(दुईओटा मात्रलभरन समावेि हुने
गरी)
▪ लमलश्रत सङ्ख्यािा जोड र घटाउ
(दुईओटा लभरन मात्र भएिो)
▪ लभरनिो गुणन (दुईओटा लभरन
मात्र भएिो)

कागिका र्ृत्त बनाई चसङ्गो, १/२, १/३ ि १/४ चभन्नका टुक्राहरू बनाउन लगाउनहु ोस् ।
चभन्नका टुक्राहरूको प्रयोग गिी चर्चभन्न चभन्नहरू (२/३, ५/४, १ चसङ्गो १/३, आचद)
देिाउन लगाउनहु ोस् ।
चभन्नका टुक्राहरूको प्रयोग गिी ३/४ मा १/२ िोड्दा कचत हुन्छ, चनकाल्न लगाउनहु ोस् ।
चभन्नका टुक्राहरूको प्रयोग गिी २ चसङ्गो १/४ ि ९/४ चबि तल
ु ना गनन लगाउनहु ोस् ।
आधाको आधा (१/२ × १/२) कचत हुन्छ, चभन्नका टुक्राहरूको प्रयोग गिी पत्ता लगाउन
चदनउु नुहोस् ।
एक मठु ी मकै चलई गन्न लगाउनुहोस् । मठु ीको आधा मकै कुििु ालाई चदिँदा आफूचसत कचत
बािँकी हुन्छ, पत्ता लगाउन चदनहु ोस् ।
२-३ चमटिको धागो चलई नाप चलन लगाउनुहोस् । उि धागोको १/३ धागोको लम्बाइ पत्ता
लगाउन लगाउनुहोस् ।
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टेलिफोन माफफत घरमा नै गराउन सलिने पाठ्यक्रममा आधाररत बाििे लरित लक्रयाििापहरू:

िक्षा ५
दिमिव

▪ दिमिव सङ्ख्या र लभरनिाई
एिआपसमा रूपारतर
(दिमिविो तीन थिानसम्म)

स्थानमान ताचलकामा एक ि दश तथा दश ि सयको सम्बन्ध पत्ता लगाउन लगाई एक भन्दा
सानो सङ्ख्या दशाश
ं ,शताश
ं आचदबािे सोच्न लगाउनहु ोस् ।

▪ दिमिविो तीन थिानसम्मिो
जोड र घटाउ

१७ रूचपयाको आधा कचत रूचपयािँ हुन्छ दशमलर्मा देिाउन लगाउनहु ोस् ।

▪ दिमिव सङ्ख्यािो जोड र
घटाउसम्बरधी सरि व्यावहाररि
समथयाहरू

१/२, १/४, १/५, १/१० लाई दशमलर्मा रूपान्तिण गनन लगाउनहु ोस् ।

▪ दिमिव सङ्ख्यािाई लदइएिो
थिानमा िूरयारत

प्रलतित

▪ लभरन र प्रलतितिाई एि
आपसमा रूपारतर

हि १०० भएको चभन्नको अंशले प्रचतशत िनाउिँछ, िस्तै १/१०० भनेको १% हो। १/२,
१/४, १/५, १/१० लाई प्रचतशतमा रूपान्तिण गनन लगाउनुहोस् ।

▪ प्रलतितसम्बरधी सरि
व्यावहाररि समथयाहरू

पृ्र्ीको कचत भाग पानी ि कचत भाग िचमन हो, चभन्न, दशमलर् ि प्रचतशतमा देिाउन
लगाउनुहोस् ।
आफ्नो उिाइ ि नाकको लम्बाइ ना्न लगाईनाक शिीिको उिाइको कचत प्रचतशत हुदिँ ो
िहेछ, चनकाल्न लगाउनुहोस् ।
घिमा पाचलएका िनार्िहरूको सिू ी ि सङ्ख्याको ताचलका बनाई कुन िनार्ि कचत
प्रचतशत छ, चनकाल्न लगाउनहु ोस् ।
घिमा २० ओटा अन्डा पकाएको छ। भाइले १५%, चददीले २०%, आमाले २५% ि
बबु ाले ३५% िानभु यो। आफ्नो भागमा कचतओटा अन्डा पर्यो, पत्ता लगाउन
लगाउनुहोस् ।

ऐलिि
लनयम र
साधारण
व्याज

▪ ऐलिि लनयमद्वारा साधारण
िेनदेनिा लहसाब

घिमा पाचलएको कुििु ाले कचत चदनमा १ ओटा अन्डा चदन्छ, हेनन लगाई एक र्षनमा कचत
ओटा अन्डा चदन्छ, पत्ता लगाउन लगाउनुहोस् ।

▪ ऐलिि लनयमद्वारा साधारण
व्याजसम्बरधी सरि लहसाब

बािीमा लगाइएको बोट(उदाहिण: चसमी)मा कचत फल लाग्यो,गन्न लगाई त्यस्तै १७
बोट भएको भए कचत फल चदन्छ भनी पत्ता लगाउन लगाउनुहोस् ।
आमाले मचहला समहू मा माचसक कचत रुचपयािँ िम्मा गनहुन ुन्छ ि त्यसको ब्यािदि सोधी
एक र्षनमा उहािँले कचत रुचपयािँ ब्यािकारूपमा पाउनुहन्ु छ, पत्ता लगाउन लगाउनहु ोस् ।

लवि र बजेट ▪ लबि

कुनै चबल देिाई यसबाट पाइने िानकािीमा छलफल गननहु ोस् ।
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टेलिफोन माफफत घरमा नै गराउन सलिने पाठ्यक्रममा आधाररत बाििे लरित लक्रयाििापहरू:

िक्षा ५
▪ बजेट हेरी सूचना

आफूले पसल िोल्नु पर्यो भने कस्तो चबलको चनमानण गछौ भनी चबलको नमनु ा बनाउन
लगाउनहु ोस् ।
घिमा नमनु ा पसल बनाउन लगाई पसले ि राहक बनी िेल्नुहोस् । राहकलाई चबल पचन
चदन लगाउनहु ोस् ।
परिर्ािको एक हप्तासम्मको ििन चर्र्िण बनाउन लगाई आिँउदो एक मचहनाको ििनको
बिेट बनाउन लगाउनहु ोस् ।
कुनै पसलमा गई दैचनक उपभोग गने िाद्यान्नको मल्ू यसिू ी तयाि गिी ल्याउन पठाउनहु ोस्
। उि सिू ी अनुसाि घिको साप्ताचहक र्ा माचसक ििन चनकाल्न लगाउनुहोस् ।

तथ्याङ्ि

▪ तालििाबद्ध िुनै सूचनाबाट
लनष्िषफ

परिर्ािका सदस्यहरूलाई मन पने पािँि फलफूलको नामको सिू ीबनाई बािराफमा
देिाउन लगाउनहु ोस् ।

▪ लदइएिो सामारय सूचनािाई
ग्राफमा प्रथततु ीिरण

एक हप्तासम्म िाएको िानको सिू ी बनाई पटकको आधािमा कुन िाना कचत पटक
िाइयो भनी बािराफमा देिाउन लगाउनुहोस् ।
नचिकै को पसलमा ३० चमनेट बस्न लगाई राहकहरूले चकन्न आएका सामानहरूको सिू ी
बनाउन लगाई उि पसलमा सबैभन्दा धेिै ि थोिै िपट हुने सामान पत्ता लगाउन
लगाउनुहोस् ।

समूह

घिमा भएका सामरीहरूको (िस्तै भान्सामा प्रयोग हुने सामानहरू) उपयोचगता हेिी समहू
▪ लदइएिा समहू हरूिा समहू
सङ्िे त (set notation) { } िाई बनाउन लगाउनहु ोस् ।
वाक्यमा प्रथततु ीिरण
अङ्गेिी अक्षिका स्र्ि िव्यन्िनर्णनहरूको समहू बनाउन लगाउनहु ोस् ।
िङ्गली ि घिपालर्ु ा िनार्िहरूको समहू बनाउन लगाउनहु ोस् ।

बीजगलणत

▪ सरि िालधदि समथयाहरूिाई
बीजगलणतीय अलभव्यञ्जिमा
िेख्न (जोड र घटाउ लक्रयामा
समावेि भएिो दुई पदीय
अलभव्यञ्जि मात्र)
▪ बराबरी तथ्य

भान्सामा भएको िम्िाको सेटको मल्ू य आमासिँग सोधी एउटा िम्िाको मल्ू य पत्ता
लगाउन लगाउनुहोस् ।
घिमा भएका िम्िालाई s सङ्के त चदइयो भने यचद १ दिनन िम्िा भएमा १२ s ले िनाउिँछ
। त्यस्तै घिमा भएका चर्चभन्न चििहरूलाई सङ्के तमा लेख्ने अभ्यास गिाउनुहोस् ।
घिमा भएका बाख्रालाई सङ्के तमा लेिी काकाहरूकहािँ पचन भएका बाख्राहरूलाई पचन
सङ्के तमा लेिी िम्मा बाख्राहरूको सङ्ख्या पचन सङ्के तमा लेख्न लगाउनुहोस् ।

एउटा कलम ि एउटा कापीको मल्ू य सोधी आफूसिँग भएका सबै कलम ि कापीको मल्ू य
▪ बराबरी तथ्य प्रयोग गरी एि
चियुि रेखीय समीिरणिो हि बीिगचणतीय अचभव्यञ्िक प्रयोग गिी पत्ता लगाउन लगाउनहु ोस् ।
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टेलिफोन माफफत घरमा नै गराउन सलिने पाठ्यक्रममा आधाररत बाििे लरित लक्रयाििापहरू:

िक्षा ५

लवज्ञान, थवाथि र िाररररि लिक्षा
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 हेनफहु ोस् ।

लसिाइ क्षेत्र

लसिाइ उपिलधध

लक्रयाििापहरू

सजीव
वथतहु रू

▪ ढाड भएिा जनावरहरू पलहचान गरी
वगीिरण गनफ र लतनीहरूिा िक्षण
वणफन गनफ

सबै दईु दलीय चबउहरू चदई र्गीकिण गिी र्गीकिणको आधाि लेख्न
लगाउनुहोस,् िस्तै: गोलकाि ि लाम्िोआकाि

▪ ढाड नभएिा जनावरहरू पलहचान गरी
वगीिरण गनफ र लतनीहरूिा िक्षणहरू
वणफन गनफ
▪ एिदिीय र दुई दिीय लबरुवाहरू
पलहचान गनफ र लतनीहरूिा
िक्षणहरूिो सूची तयार गनफ
▪ लबरुवािा लवलभरन भागहरूिा
पलहचान गरी लतनीहरूिा िायफहरू
वणफन गनफ

ढाड भएका ि नभएका िनार्िको चित्र सङ्कलन गिी एउटा पचु स्तका बनाउन
लगाउनुहोस् ।
ढाड भएका िनार्िको पािँिओटा र्गनहरूको नाम, चित्र ि उदािणसचहत ताचलका
बनाउन लगाउनहु ोस् ।
ढाड भएका ि नभएका िनार्िको अर्लोकन गिी देचिएका ५/५ चर्शेषताहरू
लेख्न लगाउनुहोस् ।
म पानी ि िचमन दर्ु ैमा बस्न सक्ने िनार्ि हुिँ । मेिो छाला िचसलो ि निम हुन्छ।
मेिो चिब्रो अगाचडपरट्ट टािँचसएको हुन्छ यसले चकिा समात्न सचिलो हुन्छ। म को
हुिँ ि कुन र्गनमा पछुन? यस्तािाले गािँउिानेकथाहरू बनाउन लगाउनुहोस् ।
एक ि दईु दलीय चबउहरू िोपी दर्ु ि
ै ाले चबरुर्ाका चर्शेषताहरू अर्लोकन गनन
लगाउनहु ोस् ।

▪ जनावर र लबरुवाहरूिो सामारय जीवन
प्रलक्रयाहरू वणफन गनफ
एक ि दईु दलीय चबउहरू सङ्कलन गिी टािँस्न लगाउनुहोस् ।

एक ि दईु दलीय चबरूर्ाका पातको छाप ि ििाको चित्र बनाई चभन्नता
अर्लोकन गनन लगाउनुहोस् ।
कुनै चबरूर्ा चटपेि ल्याई भागहरूको कामका बािे मा छलफल गनन लगाउनुहोस् ।
र्यस्क फूललाई ब्लेडको मदतले काटी यसका भागहरू सचित्र र्णनन गनन
लगाउनुहोस् ।
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टेलिफोन माफफत घरमा नै गराउन सलिने पाठ्यक्रममा आधाररत बाििे लरित लक्रयाििापहरू:

िक्षा ५
िेपागािँडा र्ा झचु सचल्किालाई भािँडामा िािी त्यसको िीर्निक्र अर्लोकन गिी
सचित्र रिपोटन बनाउन लगाउनहु ोस् ।
िाल, सन्तान उत्पादन, िेतना, पोषण, चनष्कासन, श्वासप्रश्वास, र्ृचि चर्कासबािे
स्र्अध्ययन गनन लगाउनहु ोस् ।

वातावरण

▪ वातावरणमा प्रभाव पाने मालनसिा
लवलभरन लक्रयाििापहरू र यसिो
असर बताउन

र्िपिको र्ातार्िण अर्लोकन गिी सफा र्ा फोहि छ ि यसो हुनमु ा को
चिम्मेर्ाि छ भनी सोच्न लगाउनुहोस् ।

प्रदचू षत हार्ा ि पानीले माचनसमा के कस्तो असि पाछन भनी मचहलास्र्ास्थ
ू गनन लगाउनुहोस् ।
▪ वातावरण संरक्षणिा उपायहरू बताउन स्र्यमस् ेर्ीकासिँग सोधपछ
र अपनाउन
एक हप्तासम्म घिबाट चनस्कने फोहिको सिू ी बनाई कुचहने ि नकुचहने फोहिमा
र्गीकिण गनन लगाउनहु ोस् ।
समदु ायका पाका माचनससिँग सामदु ाचयक र्न ि यसले र्न संिक्षणमा कसिी
भचू मका िेलेको छ भनी सोध्न लगाउनुहोस् ।
हार्ा, पानी, माटो ि र्न संिक्षणमा आफ्नो भचू मकाबािे लेख्न लगाउनहु ोस् ।
र्ातार्िण सिं क्षणका उपायहरूको पिान बनाउन लगाई गाउिँठाउिँमा बािँड्न
लगाउनुहोस् ।
घिमा िेि गएका सामरीको पनु ःप्रयोग गिी उपयोगी सामानहरू बनाउन
लगाउनुहोस,् िस्तैः बोतलबाट कलम िाख्ने भािँडा।

पदािफ र िलि

ु ो अवथिा
▪ तताउाँदा र लचथयाउाँदा वथति
पररवतफन हुने बताउन
▪ पग्िनु, जम्नु, वाष्पीिरण लचलसनु र
उध्र्वपातन लक्रयािा पररभाषा लदन
▪ दैलनि जीवनमा वथतुिो अवथिामा हुन
पररवतफनिो उदाहरण लदन
▪ नवीिरणीय र अनवीिरणीय िलििा
स्रोतहरूलबच फरि छुट्याउन र उदाहरण
लदन

दैचनक िीर्नमा र्ाष्पीकिण कहािँ कहािँ देिेका छौ भनी सिू ी बनाउन
लगाउनुहोस् ।

दैचनक िीर्नमा कहािँ कहािँ ताप शचिको प्रयोग भएको छ भनी सिू ी बनाउन
लगाउनुहोस् ।
रिकापीमा बिफको टुक्रा िािी घाममा िािी पदाथनको अर्स्थामा आएको
परिर्तनन अर्लोकन गनन लगाउनुहोस् ।
माचथल्ला कक्षाका चर्द्याथीहरूको सहायतामा सौयन िल्ु हो बनाउन लगाउनुहोस्
।
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टेलिफोन माफफत घरमा नै गराउन सलिने पाठ्यक्रममा आधाररत बाििे लरित लक्रयाििापहरू:

िक्षा ५
▪ िलििा लवलभरन रूपहरू (ताप,
प्रिाि, लवद्यतु ,् ध्वलन र चुम्बि) िो
असर प्रदिफन गनफ र वणफन गनफ

सयू न नभएको भए पृ्र्ीमा शचिको अन्य स्रोत हुन सम्भर् हुन्छ भन्ने कुिामा
चर्िाि गनन लगाउनहु ोस् ।

▪ िलििो उपयोलगता बताउन

पथ्ृ वी र
अरतररक्ष

▪ मौसम र हावापानीिो सामारय पररचय
लदन
▪ मौसम र हावापानीिाई असर पाने
िारि तत्वहरू (मनसुन, जिचक्र,
आिता) िा व्याख्या गनफ

घि र्ा समदु ायका पाका माचनसहरूसिँग मौसम कसिी पर्ू ाननुमान गनन सचकन्छ
भनी अन्तर्ानतान चलन लगाउनुहोस,् िस्तै: कालो बादल लागेपछी पानी पने
सम्भार्ना हुन्छ।

▪ मौसम अनुमान गने सरि उपाय वणफन
गनफ र मौसम अनुमान गनफ

एक हप्ता सम्म िे चडयो र्ा चटभीबाट सयू ोदय ि सयू ानस्तको समयको त्याङ्क
सङ्कलन गनन लगाई अबका चदनहरूमा सयू ोदय ि सयू ानस्तको समयको अनुमान
लगाउन लगाई चमले नचमलेको पत्ता लगाउन लगाउनहु ोस् ।

▪ पृथ्वीिो लभत्री बनोटिो लचत्र िोरी
भागहरू छुट्याउन

एक मचहनासम्म िन्द्रमाको अर्लोकन गिी सचित्र चटपोट गनन लगाउनहु ोस् ।

▪ ग्रहहरूिा नाम सूयफबाट दुरीिा
आधारमा क्रमबद्ध रूपमा बताउन
▪ चरिमािा उज्यािो भागिो आिारमा
आउने पररवतफन (चरिमािो ििा)
अविोिन, पलहचान गरी लचत्र िोनफ र
यसिो िारण िेख्न

सूचना प्रलवलध ▪ सञ्चार साधनिा रूपमा िम््यटु रिो
प्रयोगबारे बताउन

सामारय
प्रलवलध

एक मचहनासम्मको मौसम कस्तो िह्यो भनी चर्र्िण तयाि गनन लगाउनहु ोस् ।

▪ लढिी, जााँतो, सुधाररएिो चुिो र
िोििो सामारय पररचय लदन
▪ लयनीहरूिो उपयोलगता बताउन

उचसनेको अन्डा ि पृ्र्ीको बनोटचबि तुलना गनन लगाउनुहोस् ।
माटोका रहहरू बनाउन लगाई चकताबको सहायता चलई क्रमबि रूपमा िाख्न
लगाउनुहोस् ।
घिका सबैभन्दा पाका माचनससिँग उहािँको बाल्यकालदेचि आिसम्म र्िपिको
भभू ागमा के कस्ता परिर्तननहरू भए ि यसको कािण के चथयो भनी सोध्न
लगाउनुहोस् ।
चर्चभन्न स्रोतको प्रयोग गिी कम््यटु िका बािे मा िानकािी सङ्कलन गिी लेि
लेख्न लगाउनुहोस् ।
समदु ायमा भएको कुनै सामान्य प्रचर्चधको स्थलगत भ्रमण गिी सचित्र रिपोटन
बनाउन लगाउनहु ोस् ।
समदु ायका पाका माचनससिँग िािँतो र्ा अन्य स्थानीय प्रचर्चधबािे अन्तर्ानतान चलन
लगाई रिपोट लेख्न लगाउनहु ोस् ।
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टेलिफोन माफफत घरमा नै गराउन सलिने पाठ्यक्रममा आधाररत बाििे लरित लक्रयाििापहरू:

िक्षा ५
व्यलिगत
सफाइ

▪ िरीरिा लवलभरन अङ्गहरूिो लनयलमत िे चडयो सनु ी र्ा चटभी हेिी साबुन पानीले हात धनु े अभ्यास गिाउनुहोस् ।
सफाइिो महत्व बताउन
▪ सरतलु ित आराम, लनिा र व्यायामबाट
हुने फाइदा बताउन
▪ थवथि बानीहरू अविम्बन गनफ र
अरूिाई पलन यस िायफमा अलभप्रररत
गने
▪ थवथि बानीहरू अपनाउन

वातावरणीय
सफाइ

▪ वातावरण सफाइिो महत्व बताउन

पोषण तिा
खाना

▪ सरतलु ित खानािो महत्त्व बताउन

▪ वातावरणीय सफाइप्रलत सिारात्मि
चासो राख्न

दैचनक रूपमा दािँत मािँझ्ने, चनयचमत नङ्ग काट्ने, नुहाउने आचद स्र्स्थ बानीको
अभ्यास गिाउनुहोस् ।

र्यस्कहरूको सहायतामा चनयचमत व्यायाम गनन लगाउनुहोस् ।

छिचछमेकमा र्ातार्िण प्रदषू णका के कस्ता चक्रयाकलापहरू भइिहेका छन् भनी
सिू ी तयाि बनाउन लगाई यसको चनिाकिणका उपायहरू लेख्न लगाउनुहोस् ।

सन्तुचलत भोिनमा के कस्ता िानेकुिा पदनछन् भनी स्र्ास्थ सेर्ीसिँग सोधिोि
गनन लगाई उि भोिन घिमा अर्लम्बन गनन लगाउनुहोस् ।

▪ दैलनि सरतुलित भोजन लमिाएर खान
स्र्ास्थकमीसिँग अन्तर्ानतान गिी कुपोषणका कािण ि असिबािे एउटा लेि
▪ िुपोषणिो पररचय लदन र यसिो असर लेिाउनुहोस् ।
बताउन

रोगहरू

▪ सरुवा रोगहरूिा िक्षण, रोग िाग्नुिा
िारण र बच्ने उपाय बताउन
▪ नसने रोग िग्नुिा िारण र बच्ने

कुनै िोगको लक्षण, असि, िोकथामको उपाय ि उपिािकाबािेमा
स्र्ास्थसेर्ीसिँग अन्तर्ानतान गिी बुझ्न लगाउनुहोस् ।

▪ उपाय बताउन

बचाउ तिा
प्रािलमि
उपचार

▪ बचाउ तिा प्रािलमि उपचारिो उपाय
बताउन

घि, बाटो ि अन्य स्थानहरूमा के कस्ता दघु नटनाहरू हुन सक्छ ि यसबाट बच्ने
उपायको सिू ी बनाउन लगाउनुहोस् ।

▪ दुघफटनामा परेिा व्यलििाई सहयोग
गनफ
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टेलिफोन माफफत घरमा नै गराउन सलिने पाठ्यक्रममा आधाररत बाििे लरित लक्रयाििापहरू:

िक्षा ५
▪ प्रािलमि उपचारिा उपायहरू
अपनाउन

स्र्ास्थकमीको सल्लाह चलई घिमा प्राथचमक उपिाि बाकस बनाउन
लगाउनहु ोस् ।

▪ सङ्क्रलमत रगतबाट लवलभरन प्रिारिा
रोगहरू सनफ सक्छन भरने िुरा बताउन

थवाथथ्य सेवा

▪ थवाथथ्य सेवा र सामदु ालयि थवाथथ्यिो प्राथचमक उपिाि के न्द्र, स्र्ास््यिौकी, उपस्र्ास््यिौकी, ि अस्पतालले चदने
महत्व बताउन
सेर्ाको सिू ी चनमानण गनन लगाउनुहोस् ।
▪ थवाथथ्य सेवा र सामुदायिा
थवाथथ्यसम्बरधी सेवा प्रदान गने
संथिाप्रलत सिारात्मि धारणा राख्न
▪ लबरामी हुाँदा थवाथथ्य सेवा लिन,
थवाथथ्य सेवा र सामुदायिा
थवाथथ्यसम्बरधी िायफमा सहयोगी हुन
तिा थवाथथ्य सेवा लिन अरूिाई पलन
सहयोग गनफ

धूमपान तिा
िागुपदािफ

▪ धूमपान, मद्यपान र िागपु दािफबाट बच्ने धमू पान, मद्यपान ि लागपु दाथनले समािमा उत्पन्न गने चर्कृ चतहरूको सिू ी
उपाय वणफन गनफ
बनाउन लगाउनहु ोस् ।
▪ धमू पान, मद्यपान र िागपदािफप्रलत
निारात्मि सोच राख्न
▪ धूमपान, मद्यपान र िागपु दािफ लवरुद्ध
अलभयानमा सररि हुन

िारीररि
लिक्षािा
आधारभूत
लसपहरू
(ि) गलतिीि
अवथिािा
लसपहरू
(अ) लहाँडाइदौडाइ

▪ िदम लमिाई लहाँड्न

धमू पान, मद्यपान ि लागपु दाथनको प्रयोग न्यचू नकिणमा आफ्नो भचू मका के हुन
सक्छ भनी लेख्न लगाउनहु ोस् ।
धमू पान, मद्यपान ि लागपु दाथनको नकािात्मक असि झल्कने पिानहरू बनाई
छिचछमेकमा टािँस्न लगाउनहु ोस् ।
भइु मिँ ा चबचभन्न अक्षिहरू ठुलो गिी लेिी त्यसमाचथ चहिँड्न लगाउनुहोस् ।

▪ ७५ लम. सम्मिो दुरी दौडन
▪ साधारण ररिे खेिहरू खेल्न
▪ छल्न र भाग्न
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टेलिफोन माफफत घरमा नै गराउन सलिने पाठ्यक्रममा आधाररत बाििे लरित लक्रयाििापहरू:

िक्षा ५
(आ) उफ्राइ

▪ साधारण तररिािे हाइजम्प र िङजम्प दर्ु ै हातलाई कम्मिमा िािी दर्ु ै िट्टु ाले एकै िोटी िचत
गनफ
सचकन्छ अगाचड भ्यागतु ो िसिी उफ्रेि आिँगनको पािँि िक्कि लगाउन
लगाउनहु ोस् ।

(इ) फ्यााँिाइ

▪ बि वा िुनै वथतुिाई दुरीमा फाल्न

बललाई चनचित स्थानबाट सके सक्म टाढा फ्यािँक्न लगाई कचत दिु ी पाि गर्यो
भनी चफत्ताको मदतले ना्न लगाउनुहोस् ।

लथिर
अवथिािा
लसपहरू

▪ बारमा झलु रडएर लवलभरन तररिािे
मलच्चन र झनफ । िुनै अग्िोमा चढ्न र
झनफ

सिु क्षाको चबिाि गिी ि र्यस्कको उपचस्थचतमा आगनमा भएको बािमा झचु न्डएि
चर्चभन्न तरिकाले मचच्िन ि झनन लगाउनुहोस् ।

िवाज र
िारीररि
व्यायाम
(ि) िवाज

▪ गोडाचाि, लछटो लहाँड अड जथता
िायफहरू गनफ

पाठ्यपस्ु तकमा भएका चबचभन्न शािीरिक व्यायामको अभ्यास गिाई यसको
अनुभर्लाई दैचनकीमा लेख्न लगाउनुहोस् ।

(ख) थिानीय
खेि

▪ थिानीय खेििो पररचय लदन

स्थानीय स्तिमा िेचलने िेल िेली यसको नाम ि िेल्ने तरिका लेख्न
लगाउनुहोस् ।

▪ लनदेिनलबना नै थिानीय खेिहरू आफै ाँ
खेल्न र खेिाउन

डचन्डचबयो बनाई िेल्न लगाउनहु ोस् ।

लसजफनात्मि ▪ ििानि खेििा रूपमा आउन सक्ने
ििाहरू हािी खेल्न र खेिाउन।
खेिहरू
(ि) ििानि
खेि

ििायो ि कछुर्ाको कथालाई िेलका रूपमा िेल्न लगाउनहु ोस् ।

(ख)
▪ आफूिे देखेिा नौिो जनावरिो
अलभनय (नक्िि) गनफ
अलभनयात्मि
खेिहरू

घिमा भएका िनार्िहरूको िाल तथा व्यर्हािहरू नक्कल गनन लगाउनुहोस् ।

(ख) सरतुिन
िायफ

▪ लवलभरन आिार बनाई िरीरिाई
सरतुिनमा राख्न

शरििका चर्चभन्न अङ्गहरू िस्तै नाम, कम्मि, औिँलाको प्रयोग गिी चर्चभन्न
अक्षि र्ा शब्दहरू हार्ामा लेख्न लगाउनुहोस् ।

शिीिलाई प्रयोग गिी नेपाली र्ा अङ्रेिीका चर्चभन्न अक्षिहरू बनाउन
लगाउनुहोस् ।
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टेलिफोन माफफत घरमा नै गराउन सलिने पाठ्यक्रममा आधाररत बाििे लरित लक्रयाििापहरू:

िक्षा ५

सामालजि अध्ययन
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 हेनफहु ोस् ।
लसिाइ क्षेत्र

लसिाइ उपिलधध

आफू र आफ्नो ▪ सामुदालयि िाममा सहयोग
पररवार तिा
▪ लछमेिीहरूप्रलत गररने व्यवहार
छरलछमेि

चक्रयाकलापहरू
चछमेकीले गने कामको सिू ी बनाई उि कामले आफूलाई हुने फाइदाहरू
लेिाउनुहोस् ।
असल चछमेकीमा हुनपु ने गणु हरू समेटी एउटा कथा लेख्न लगाउनहु ोस् ।

ु लू त (Empathy)
▪ समानभ
आफ्नो छिचछमेकको सिसफाइ कायनक्रम आयोिना गनन लगाउनहु ोस् ।
▪ लछमेिीहरूिो िाम र पेसा
छिचछमेकमा देचिएका समान तथा भेदभार्पणू न व्यर्हािहरूको सिू ी चनमानण गनन
लगाउनुहोस् ।
छिचछमेकमा गरिने भेदभार् अन्त्यका लाचग आफ्नो भचू मका के के हुन सक्छ
भनी लेख्न लगाउनहु ोस् ।

हाम्रो परम्परा, ▪ परम्परागत सामालजि प्रचिनहरू
तुिनात्मि अध्ययन
सामालजि
मूल्य र मारयता
▪ आफ्नो क्षेत्र र राष्रप्रलत सम्मान

समािमा िचलआएका असल ि ििाब प्रिलनहरूको सिू ी बनाउन लगाउनुहोस्
।
समािमा ििाब िलनलाई सधु ािे को घटना पत्ता लगाई यसबािे लेख्न
लगाउनुहोस् ।

▪ आफ्नो क्षेत्रिो व्यलित्व अनुिरणीय समािमा भएका तीन िाचतका भाषा, र्ेषभषू ा, िहनसहन ि मेलापर्नको सचित्र
िाम आफ्नो लजल्िालभत्रिा भाषा, र्णनन गनन लगाउनहोस।
ु ्
वेषभषू ा, रहनसहन, मेिापवफहरूमा
सहभालगता
आफ्नो समािमा मनाइने िाडहरूको चमचतसचहत ताचलका चनमानण गनन
लगाउनुहोस् ।
आफ्नो समािमा िहेका महत्त्र्पणू न सम्पदा (मचन्दि, पाटी, आचद) को पचहिान
गिी संिक्षण गने उपायको सिू ी बनाउन लगाउनहु ोस् ।
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टेलिफोन माफफत घरमा नै गराउन सलिने पाठ्यक्रममा आधाररत बाििे लरित लक्रयाििापहरू:

िक्षा ५
समािमा भएका असल तथा समािसेर्ीको िीर्नी लेख्न लगाउनुहोस् ।
आफूले मनाउने ि अरूले मनाउने िाडचबि समानता ि चभन्नता venn
diagram मा देिाउन लगाउनहु ोस् ।

सामालजि
समथया र
समाधान

▪ बाह्य संथिृलतिो निारात्मि
प्रभावबाट बचावट

स्र्ास्थकमीसिँग अन्तिर्ातान गिाई मादक पदाथनको सेर्नबाट लाग्ने िोगहरूको
सिू ी बनाउन लगाउनहु ोस् ।

▪ सामालजि समथया र लविृलत हटाउन
सहयोग गने सामालजि
सङ्घसंथिाहरू

आपत्कालीन अर्स्थामा िाचहने फोन नं (प्रहिी, स्र्ास्थिौकी, आचद) हरूको
सिू ी तयाि गनन लगाउनुहोस् ।

▪ नीलत लनयमिो आवश्यिता र
लतनिो पािना
▪ समाजमा चोरी डिै ती जथता
घटनाप्रलत सजगता
▪ मादि पदािफ तिा िागू पदािफ
सेवनबाट टाढा रहन र त्यथता
िुितबाट बचावट

मादक पदाथन, िर्ु ा तास आचदको नकािात्मक प्रभार् देचिने पिानहरू बनाउन
लगाउनहु ोस् ।
बाह्य संस्कृ चत (भड्चकलो लगु ा लगाई, पचिमा िीर्न शैली) ले समािमा कस्तो
असि पलान भनी लेख्न लगाउनहु ोस् ।
मादक पदाथन, िर्ु ा तास ि मचहला चहसं ा, बाल अचधकाि हनन चबि सम्बन्ध
पत्ता लगाउन लगाउनहु ोस् ।
आफूले गिे का असल काम ि सधु ाि गनपनु ने कामहरू समेटी दैचनकी लेख्न
लगाउनुहोस् ।
सामाचिक समस्या तथा चर्कृ चत हटाउन सहयोग पर्ु याउने स्थानीय सस्ं थाहरू,
स्थानीय क्लबहरू, स्काउट, िे डक्रस आचदको प्रचतचनचधसिँग अन्तर्ानतान गिाई
चतनीहरूले गने कामकाबािेमा अध्ययन गिाउनहु ोस् ।
सामाचिक समस्या, चर्कृ चत, चहसं ासम्बन्धी समािाि सङ्रकलन गिाई त्यसको
चनिाकिणका उपायबािे छलफल गिाउनहु ोस् ।
िोिीडकै तीबाट बच्न अपनाउनपु ने सार्धानीका सिू ी बनाउन लगाउनुहोस् ।

नागररि चेतना ▪ मौलिि अलधिार/मानव अलधिार
▪ ितफव्य पािना र अलधिारिो
उपयोग

मानर् अचधकािबािे आफूभन्दा माचथल्ला कक्षाका दाइ/चददीसिँग सोधिोि
गिाउनुहोस् ।
घिका सदस्यहरू चमली घिमा सबैले पालना गनुनपने चनयम बनाई पालना गनुनहोस्
।

▪ परम्परागत रूपमा चलिआएिा राम्रा अचधकाि ि कतनव्य एक चसक्काका दई पाटा हुन् भनी बुझाउने उदाहिणहरू
ु
सामालजि लनयमहरूिो पािना
बनाउन लगाउनहु ोस् ।
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टेलिफोन माफफत घरमा नै गराउन सलिने पाठ्यक्रममा आधाररत बाििे लरित लक्रयाििापहरू:

िक्षा ५
पमन (अरूलाई िेतीको काममा सहयोग गनन िानु आफूलाई पचन सहयोग गनन
▪ थिानीय समुदायिा पररलचत तिा
अपररलचत मलहिा, पुरुष, जातजालत, आउनु) िलनका बािेमा समदु ायका पाकासिँग अन्तर्ानतान गिाई िानकािी
धमाफविम्बी आलदमा समान व्यवहार सङ्कलन गनन लगाउनहु ोस् ।
▪ द्वरद्व र यसिो मध्यथिता
▪ आफू बसेिो लजल्िािो लज.स.स.
िो पररचय, संरचना र िायफ
▪ रालष्रय सम्पदा सरं क्षण तिा
संवधफनिा िालग सञ्चालित मख्ु य
आयोजनाहरूिो नाम र िाम

पमन िस्तै पिम्पिागत रूपमा िचलआएका िाम्रा सामाचिक चनयमहरूको सिू ी
चनमानण गिाउनहु ोस् ।
समािमा िातीय तथा लैङ्चगक चहिँसा भएको छ चक छै न, अध्ययन गिाई यसको
चनिाकिणको उपाय लेिाउनुहोस् ।
र्डा कायानलयमा गई यसको संििना ि गने कामकाबािेमा िानकािी चलन
लगाउनुहोस् ।
समदु ाय ि छिचछमेकमा रुि िो्न लगाउनुहोस् ।
प्राकृ चतक तथा सांस्कृ चतक सम्पदाको सिू ी बनाई यसको संिक्षणको उपायहरू
लेिाउनुहोस् ।
आफू र्ा परिर्ािका सदस्यले कुनै झैझगडा चमलाएको अनभु र् आदानप्रदान गनन
लगाउनुहोस् ।

हाम्रो पृथ्वी

▪ हाम्रा देििा प्रािृलति थवरूप,
हावापानी र सामालजि रहनसहन

माटाको प्रयोग गिी नेपालको चहमाल, पहाड ि तिाई देचिने चत्रआयाचमक नमनु ा
बनाउन लगाउनहु ोस् ।

▪ ग्िोब वा नक्सािो प्रयोग

आफू बसेको र्डा, पाचलका, चिल्ला ि प्रदेश पत्ता लगाउन लगाउनहु ोस् ।

▪ लछमेिी राष्रहरू भटु ान, बङ्गिादेि, आफू बसेको स्थानको भौगोचलक अर्स्थाबािे सचित्र र्णनन गनन लगाउनुहोस् ।
श्रीिङ्िा, पालिथतान, मालल्दभ्स र
अफगालनथतानिो सङ्लक्षप्त पररचय आफ्नो घिदेिी चर्द्यालयसम्मको सङ्के तसचहतको नक्सा कोनन लगाउनुहोस् ।
▪ नेपाििो नक्सािो सामारय रूपरेखा
कोठे कागिमा नेपालको नक्सा बनाई त्यसमा आफ्नो चिल्ला देिाउन
र भौगोलिि तथ्यहरूिो सङ्िे त
लगाउनुहोस् ।
▪ महाद्वीप र महासागरहरूिो पररचय
आफू बस्ने स्थानको हार्ापानी, कृ चष, िाडपर्न, िहनसहन, भाषा आचदबािे एउटा
लेि लेिाउनुहोस् ।
ग्लोब र्ा नक्साको प्रयोग गिी नेपाल लगायत चछमेकी िाष्ट्रहरू देिाउन
लगाउनुहोस् ।

20

टेलिफोन माफफत घरमा नै गराउन सलिने पाठ्यक्रममा आधाररत बाििे लरित लक्रयाििापहरू:

िक्षा ५
नेपाल, भटु ान, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का, पाचकस्तान, माचल्दभ्स ि
अफगाचनस्तानको झन्डाको चित्र बनाउन लगाउनहु ोस् ।
भटु ानको सङ्चक्षप्त चर्र्िण चदन लगाउनुहोस् ।

हाम्रो लवगत

▪ आफ्ना समुदायमा रहेिा ऐलतहालसि िन्मेदचे ि आिको चमचतसम्म भएका मख्ु य घटनाहरूको समय िे िा बनाउन
व्यलित्व र वथतहु रूिो खोज तिा
लगाउनहु ोस् ।
उलचत सरं क्षण
घिमल
ू ीसिँग सोधिोि गिी आफ्नो पस्ु ताको चर्गतकाबािेमा पत्ता लगाउन
लगाउनुहोस् ।
▪ नेपाििो प्राचीनिाि (गोपाि,
मलहषपाि, लिरातिाि) िो
घिमल
ू ीसिँग सोधिोि गिी आफ्नो परिर्ािको रुि बनाउन लगाउनुहोस् ।
सामालजि तिा आलिफि गलतलवलध
▪ हाम्रा रालष्रय लवभलू तहरूिो नाम,
योगदान र सम्मान
ु तिा सरिार प्रमुखिो
▪ राष्र प्रमख
पररचय र भूलमिा

समदु ायमा भएका चशलालेि र्ा तामपत्रमाचथ कागि िािी चससाकलमले
त्यसको छाप चलन लगाउनुहोस् ।
समदु ायका ऐचतहाचसक र्स्तुहरू (मचू तन, भािँडा आचद ) को महत्त्र्काबािे मा पाका
माचनसहरूसिँग अन्तर्ानतान चलन लगाउनुहोस् ।
समदु ायका ऐचतहाचसक र्स्तुहरूको संिक्षणमा आफ्नो भचू मका के हुन सक्छ,
लेिाउनुहोस् ।
समदु ायका लाचग िाम्रो काम गिे का व्यचिको पचहिान गिी उनकाबािेमा लेि
लेख्न लगाउनुहोस् ।
आफू पचछ गएि ऐचतहाचसक व्यचित्र् हुनकालाचग के कस्ता कामहरू गनन
सचकन्छ, सोच्न लगाउनहु ोस् ।
गोपाल, मचहषपाल, चकिातकालबािे पस्ु तकबाट िानकािी चलई सािांश लेख्न
लगाउनहु ोस् ।
बि
ु ि उनले चदएको योगदानकाबािे मा पाका माचनससिँग सोधिोि गनन
लगाउनहु ोस् ।
िाचष्ट्रय चर्भचू तहरूको सिू ी तथा उनीहरूको योगदानको ताचलका बनाउन
लगाउनहु ोस् ।

हाम्रो आलिफि
लक्रयाििाप

▪ लजल्िालभत्रिा व्यलिहरूिे गने सबै
प्रिारिा राम्रो िामिो सम्मान र
सहयोग

स्थानीय स्तिमा उत्पाचदत र्स्तुहरूको सिू ी चनमानण गनन लगाउनुहोस् ।
स्थानीय चसपको प्रयोग गिी नमनु ा डोको, िाडी आचद बनाउन लगाउनहु ोस् ।
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टेलिफोन माफफत घरमा नै गराउन सलिने पाठ्यक्रममा आधाररत बाििे लरित लक्रयाििापहरू:

िक्षा ५
▪ थवदेिमा उत्पालदन तिा लनलमफत
वथतुहरूिो उपयोग

समदु ायका माचनसकहरूको आयको मख्ु य स्रोत के के हुन्, सिू ी बनाउन
लागाउनहु ोस् ।

आफूले प्रयोग गने कुनै १० सामानको सिू ी बनाई, ती सामानहरू स्र्देशमा
▪ आफ्ना देिमा सञ्चालित आलिफि
लक्रयाििाप : िृलष, उद्योग, व्यापार, उत्पाचदत हुन् चक आयाचतत हुन,् छुट्याउन लगाउनहु ोस् ।
पयफटन आलदिो सामारय पररचय
▪ लवद्याियिा सामग्रीहरूिो प्रयोगमा
लमतव्यलयता र सदुपयोग

स्थानीय सामरीको प्रयोग चकन गनपनु छन भनी सोच्न लगाउनहु ोस् ।
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