घरमा विद्यार्थीहरूलाई सहयोग गर्नेः ग्रेड ४
मूल रूपमा होवाडड काउन्टी पब्ललक स्कूल्सले ववकससत गरे को; डेनभर पब्ललक स्कूल्सका लागग अनुकूलन गररएको

समीक्षा
कोसभड-१९ का स्कूलहरू बन्द रहेका बेला बालबासलकाहरूलाई ससकाइ क्रियाकलापहरूमा संलग्न गराउन अवधारणा प्रदान गनड यो मागडदर्डक ननमाडण गररएको
हो। तल ददइएका क्रियाकलापहरू बालबासलकाहरू घरमा भएका बेला उनीहरूलाई बौद्गधक रूपमा क्रियार्ील राख्न मद्दत गने उद्दे श्यका लागग हुन ्। यो
क्रियाकलाप अवधारणाले स्कूलहरूमा हुने पदहलो तहको सर्क्षणलाई प्रनतननगधत्व गदै न। पदहलो सर्क्षणका लागग सवोत्तम अभ्यासहरू ववद्यार्थीहरू स्कूल
फक्रकडएपनि हुनेिन ्।
ववद्यार्थीहरूले घरमा सम्पन्न गरे का क्रियाकलापहरू र कायडहरूलाई एसेसमेन्टका रूपमा सलइनेिैन वा ववद्यार्थीको ग्रेडको अंर्का रूपमा गणना गररनेिैन।
पररवारहरूले सूचीको समीक्षा गनुडपनेि तर्था सान्दसभडक एवम ् पहुुँचयोग्य ववकल्पहरू िनोट गनुड पनेि। यी क्रियाकलापहरू एक पटक भन्दा बढीका लागग गनड
सक्रकन्िन ्।

र्मर्
ू ा दै नर्क ताललका
८:००-९:००

उठ्र्े र तयार हुर्े

ब्रेकफास्ट खाने, कपडा लगाउने, ददनभररको कामका लागग तयार हुने

९:००-१०:००

शैक्षक्षक समय

तल ददएको सूचीबाट एक वा बढी ववकल्पहरू िनोट गनुडहोस ्।

१०:००-१०:३०

स्ितन्त्र छर्ोट

लेगोस, गचत्र बनाउने, पाककला, पजल, बोडड खेलहरू जस्तो एउटा क्रियाकलाप िनोट गनुडहोस ्
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१०:३०-११:००

स्क्स्िर् समय

तल ददएको सूचीबाट एक वा बढी ब्स्िन आधाररत क्रियाकलापहरू िनोट गनुडहोस ्।

११:००-१२:००

लन्त्च र खाली समय

लन्च खानुहोस ्, डुल्न जानुहोस ् वा बादहर गएर खेल्नुहोस ्

१२:००-१:००

शैक्षक्षक समय

तल ददएको सूचीबाट एक वा बढी ववकल्पहरू िनोट गनुडहोस ्।

१:००-१:३०

स्ितन्त्र छर्ोट

लेगोस, गचत्र बनाउने, पाककला, पजल, बोडड खेलहरू जस्तो एउटा क्रियाकलाप िनोट गनडह
ु ोस ्

१:३०-२:००

पढाइ

कुनै पस्
ु तक पढ्नुहोस ् वा तल ददइएका स्रोतबाट कुनै अनलाइन फम्याडटको पुस्तक िनोट गनुडहोस ्।

२:००-२:३०

बाहहरी समय

डुल्न जानुहोस ् वा बादहर खेल्नुहोस ्

२:३०-३:००

स्क्स्िर् समय

तल ददएको सूचीबाट एक वा बढी ब्स्िन आधाररत क्रियाकलापहरू िनोट गनुडहोस ्।

३:००-४:००

स्ितन्त्र छर्ोट

लेगोस, गचत्र बनाउने, पाककला, पजल, बोडड खेलहरू जस्तो एउटा क्रियाकलाप िनोट गनुडहोस ्

क्रियाकलापका छर्ोटहरू
हरे क र्ैक्षणणक क्षेत्रमा ववकल्पहरूको एउटा “िनोट बोडड” हुन्ि। हरे क ददन कुनै सभन्न ववषयवस्तु क्षेत्रबाट ववसभन्न क्रकससमका क्रियाकलापहरू िनोट गने बारे
ववचार गनुडहोस ्। यी ववकल्पहरूमा र्ारीररक क्रियाकलाप, पुस्तक पठन, र प्रववगधको प्रयोग, अनलाइन स्रोतहरू र टे सलसभजन प्रोग्रासमङ-का लागग अवसरहरू
सामेल िन ्। बालबासलकाहरूले पूर ा गरररहेका क्रियाकलापहरू बारे वाताडलाप गनाडले सञ्चार सीपहरू र बुझाइलाई सहयोग गनड मद्दत गनेिन ्।
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सबै क्षेत्रहरूको सर्क्षणमा ननरन्तरता प्रोत्सादहत गनड हरे क ददन ववववधतापूणड क्रियाकलापहरू िनोट गनड
आफ्नो बच्चालाई मद्दत गनड कृपया तलको तासलका (होवाडड काउन्टी स्कूल्सले ववकससत गरे को र डेनभर पब्ललक स्कूल्सले प्रयोग गनड अनुकूलन गररएको)
प्रयोग गनुडहोस ्।

शीर्षक

भार्ा कला

विकल्प १

विकल्प २

विकल्प ३

विकल्प ४

आफूले पढ्दै गरे को पुस्तकको

एउट गैरआख्यान लेख वा पुस्तक

सम्भव भएसम्म बढी वववरण प्रयोग गरे र,

आफूलाई मन पने चलगचत्र वा

प्रमख
ु पात्रलाई गचट्ठी लेख्नह
ु ोस ्।

पढ्नह
ु ोस ्। आफूले ससकेको कुरा कुनै

आफ्नो सपनाको ववदाको व्याख्या गनडह
ु ोस ्।

पस्
ु तकका लागग एउटा ववज्ञापन

कर्थामा समस्या समाधान गने

सार्थी वा पररवारको सदस्यलाई

ववदामा आफू कहाुँ जाने हो, कहाुँ बस्ने हो, के

तयार पानुडहोस ्। ववधा, पात्र,

ववषयमा सो पात्रलाई सुझाव

व्याख्या गनुडहोस ्। आफ्नो

गने हो, आफूसुँग को जाने हो भन्ने ववषयमा

व्यवस्र्थापन, गर्थम, र कर्थानक

ददनुहोस ्। सो पत्रमा तपाईँले

व्याख्यामा जानकारीबाट महत्त्वपूणड

ननददडष्ट जानकारी सामेल गनुडहोस ्।

सामेल भएको ननब्श्चत गनुडहोस ्।

कदहल्यै त्यस्तै समस्याको

र्लदावली सामेल गनड सब्म्झनुहोस ्।

सामना गनुड परे को भए र तपाईँले
सो समस्या कसरी समाधान
गनुडभयो उल्लेख गनुडहोस ्।
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गणित

विज्ञार्

एउटा कागजको हवाइजहाज

ववसभन्न सभन्नहरू लेख्नह
ु ोस ्। प्रत्येक

२४x७ वा ३०x५ जस्ता सभन्न गण
ु ा

एउटा सभन्न लेख्नह
ु ोस ्, जस्तै ७/८ वा

बनाउनुहोस ्। सो कनत टाढासम्म

सभन्नका लागग एउटा गचत्र

समस्याहरूका लागग एउटा र्लद समस्या

९/१० यसलाई तीनवटा ववसभन्न

उड्ि मापन गनुडहोस ्। फेरर

बनाउनुहोस ्। प्रत्येक सभन्नलाई

लेख्नुहोस ्।

तररकाले िुट्याउनुहोस ्।

दोहोऱ्याउनुहोस ्। दई
ु पटक

नम्बररे खामा राख्नुहोस ्। कुन सभन्न

फ्याुँक्दा बीच सभन्नता

सबैभन्दा ठूलो र कुन सबैभन्दा सानो

ननकाल्नुहोस ्।

हो भन्नुहोस ्।

एउटा घरे लु ववज्ञान जनडल

के तपाईँको घरमा घलपालुवा

आफ्नो घर वा बादहरका ववसभन्न वस्तुहरूको

एउटा रे सवेको योजना ननमाडण

बनाउनुहोस ्! लेखेर वा गचत्र बनाएर

जनावर वा मन पने भरे को जनावर

नब्जकबाट अवलोकन गनुडहोस ् (वयस्कको

गनुडहोस ्। टोइलेट पेपर जस्ता

हरे क ददन प्रववब्ष्ट र्थप्नुहोस ्।

ि? सम्भव भएसम्म अगधकतम

अनुमनतले)। आफ्नो समुदाय वररपरर चट्टान

गोलाकार वस्तु र पुनचडक्रित

तपाईँ केले अचब्म्भत हुनुहुन्ि?

वववरण प्रयोग गरे र जनावरको

र माटो हेनुडहोस ्। तपाईँले ववसभन्न क्रकससमका

सामग्रीहरू एवम ् पेपर तौसलया प्रयोग

तपाईँ के अवलोकन (दे ख्न, सन्
ु न, र

र्रीरका भागहरूको गचत्र बनाउनह
ु ोस ् कनतवटा चट्टानहरू पत्ता लगाउन सक्नह
ु ु न्ि?

गरे र रे सवे ननमाडण गनडह
ु ोस ्। आफ्नो

अनुभव) गनड सक्नुहुन्ि?

र प्रत्येक भागको उद्दे श्य प्रस्तुत

नतनीहरूलाई व्याख्या गनड कनतवटा

घरे लु ववज्ञान जनडलमा आफ्नो

गनुडहोस ्।

र्लदहरूको प्रयोग तपाईँ गनड सक्नुहुन्ि?

ननमाडणको गचत्र बनाउनुहोस ् र लेबल

कुनै गैर-आख्यान ववज्ञान पुस्तक
पढ्नुहोस ् र आफ्नो नयाुँ ससकाइ

के तपाईँले घरबादहर कुनै जनावर

बारे लेख्नुहोस ्।

दे ख्नुभएको ि? नतनीहरूले के गदैिन ्
भन्ने बारे अवलोकन गनडह
ु ोस ्।
तपाईँ कस्तो व्यवहार दे ख्नह
ु न्ि?

गनडहोस ्। ददर्ामा धेरै पररवतडनहरू
सामेल गनड आफैँलाई चुनौती
ददनह
ु ोस ्। के तपाईँ प्रोटोटाइप
बनाउन सक्नह
ु ु न्ि? परीक्षण गदाड के
त्यसले काम गऱ्यो? के के सुधारहरू
गनड सक्रकन्िन ्?
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सामास्क्िक
अध्ययर्

आफ्नो समद
ु ाय, राज्य र/वा दे र्को

पैसा आजडन गनड सानो बबब्जनेसका

समद
ु ायका नेताहरूको पदहचान गनडह
ु ोस ्।

कुनै कुराका लागग बचत योजना

मानगचत्र ननमाडण गनुडहोस ्। सो

लागग एउटा बबब्जनेस योजना तयार

नतनीहरूको भूसमका र ब्जम्मेवारी िलफल

ननमाडण गनुडहोस ्। आफूले कसरी पैसा

मानगचत्रमा भौनतक र मानव-

पानुडहोस ्(जस्तै लेमोनेड स्ट्यान्ड,

गनुडहोस ्। समुदायका लागग आफूलाई

कमाउने हो र कसरी बचत गने हो

ननसमडत ववर्ेषताहरू दव
ु ैका लागग

कार वास, डग वाक्रकङ आदद)

महत्त्वपूणड लागेको कुनै चीजमा आफ्नो ववचार

भन्ने कुरा पदहचान गनड ननब्श्चत

आइकनहरू सामेल गनुडहोस ्।

आफूलाई आवश्यकता हुने मानव,

प्रस्तुत गदै, समुदायका नेतालाई एउटा पत्र

हुनुहोस ्।

प्राकृनतक र पुुँजीगत संसाधन

लेख्नुहोस ्।

पदहचान गनडह
ु ोस ्।

सम्बस्क्न्त्ित

कला: आफ्ना लागग उत्तम जुत्ता

कला: ददनभरर आफूले गने गरे का

र्ारीररक सर्क्षा र स्वास््यः आफ्नै िनोटको

र्ारीररक सर्क्षा र स्वास््य: एउटा

बनाउनुहोस ्।

काम दे खाउने सगचत्र मानगचत्र

र्ारीररक क्रियाकलाप ३० समनट गनुडहोस ्।

नत्ृ य पाटी आयोजना गनुडहोस ्

बनाउनुहोस ्।

कला

आफूलाई मन पने गीतहरूमा नत्ृ य
गनडह
ु ोस ्।

सम्बस्क्न्त्ित
कला

र्ैक्षणणक प्रववगध:

र्ैक्षणणक प्रववगध:

क्रकबोडड प्रयोग गने अभ्यास २०

एउटा कोड स्टुडडयो पूरा गनुडहोस ् –

समनटका लागग गनुडहोस ्

code.org मा कोसड डड, इ, वा एफ

सङ्गीत: मानक नोटे सन प्रयोग गरे र सामान्य

पुस्तकालय समडडयाः गचत्र पुस्तक,

लयका दई
ु मापनहरू बनाउनुहोस ्।

अध्याय पुस्तक, पबत्रकाहरू र
गचत्रकर्थाहरू सदहत पढाइ सामग्रीको
ठूलो र्ङ्
ु ोस ्।
ृ खलाबाट िनोट गनडह
आख्यान र गैर-आख्यान बीच
सभन्नता पदहचान गने अभ्यास
गनुडहोस ्।
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डिस्क्िटल स्रोतहरू

डडब्जटल रूपमा प्राप्त गनड सक्रकने केही प्रस्ताववत स्रोतहरू यहाुँ िन ्
●

स्कूलाब्स्टक लनड एट होम

●

वपबबएस क्रकड्स

●

डेनभर पब्ललक स्कूल्स डडब्जटल लाइब्रेरी

●

डेनभर पब्ललक लाइब्रेरी फोन अ स्टोरी (अङ्ग्रेजी, स्प्याननस, अम्हररक र सभयतनामी)

●

डडवपएस र्ैक्षक्षक प्रववगध मेनु:
○

ँ ो स्कू ल → जाननहोस्!
स्कू ल ब्रेकडाउन छनोट गननुहोस् → तपाईक

○

“असभभावक सहमनत आवश्यक” ट्याब: तपाईँको स्कूलमा असभभावकको सहमनत माफडत स्वीकृत स्रोतहरू

○

“असभभावक सहमनत आवश्यक िै न” ट्याब: डडब्स्िक्ट-स्वीकृत स्रोतहरू

स््यानर्समा अलभभािकहरूका लागग क्रियाकलाप गर्ष अििारिा
●
●
●

Las Provincias
Bebesymas
Sapos Y Princesas

शैक्षक्षक हटलभ
वपबबएससुँग ववसभन्न क्रकससमका र्ैक्षक्षक दटसभ ि। डेनभर क्षेत्रमा कसरी वपबबएसमा पहुुँच राख्न सक्रकन्ि भन्ने तररका यहाुँ ि।

●

वायुमण्डल प्रसारण (एन्टे ना)
○

रकी माउन्टे न वपबबएस: च्यानल ६.१
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○

●

●

केबल दटभी (कमकास्ट)
○

रकी माउन्टे न वपबबएस: च्यानल ६ र ६५८

○

आरएमवपबबएस क्रकड्स: च्यानल २४५

○

क्रिएट/वल्डड*: च्यानल २४८

○

अन डडमान्ड: च्यानल १ (“योर कोलोराडो”)

स्याटे लाइट (डाइरे क्टदटसभ)
○

●

आरएमवपबबएस क्रकड्स: च्यानल ६.२

रकी माउन्टे न वपबबएस: च्यानल ६

स्याटे लाइट (डडस नेटवकड)
○

रकी माउन्टे न वपबबएस एचडड: च्यानल ६
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