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घरमा विद्यार्थीहरूलाई सहयोग गर्न:े प्रि-के  

मूल रूपमा होवार्ड काउन्टी पब्ललक स्कूल्सले प्रवकससत गरेको; र्ेनभर पब्ललक स्कूल्सका लागग अनुकूलन गररएको 

समीक्षा  
कोसभर्-१९ का स्कूलहरू बन्द रहेका बेला बालबासलकाहरूलाई ससकाइ क्रियाकलापहरूमा संलग्न गराउन अवधारणा िदान गनड यो मागडदर्डक ननमाडण गररएको 
हो। तल ददइएका क्रियाकलापहरू बालबासलकाहरू घरमा भएका बेला उनीहरूलाई बौद्गधक रूपमा क्रियार्ील राख्न मद्दत गने उद्देश्यका लागग हुन।् यो 
क्रियाकलाप अवधारणाले स्कूलहरूमा हुने पदहलो तहको सर्क्षणलाई िनतननगधत्व गदैन। पदहलो सर्क्षणका लागग सवोत्तम अभ्यासहरू प्रवद्यार्थीहरू स्कूल 

फक्रकड एपनि हुनेिन।्  

प्रवद्यार्थीहरूले घरमा सम्पन्न गरेका क्रियाकलापहरू र कायडहरूलाई एसेसमेन्टका रूपमा सलइनेिैन वा प्रवद्यार्थीको ग्रेर्को अंर्का रूपमा गणना गररनेिैन। 
पररवारहरूले सूचीको समीक्षा गनुडपनेि तर्था सान्दसभडक एवम ्पहुुँचयोग्य प्रवकल्पहरू िनोट गनुड पनेि। यी क्रियाकलापहरू एक पटक भन्दा बढीका लागग गनड 
सक्रकन्िन।्  

र्नमूर्ना दैनर्नक ताललका 

८:००-९:०० उठ्र्ने र तयार हुर्न े ब्रेकफास्ट खाने, कपर्ा लगाउने, ददनभररको कामका लागग तयार हुन े

९:००-१०:०० शैक्षक्षक समय तल ददएको सूचीबाट एक वा बढी प्रवकल्पहरू िनोट गनुडहोस।् 

१०:००-१०:३० स्ितन्त्र छर्नोट लेगोस, गचत्र बनाउने, पाककला, पजल, बोर्ड खेलहरू जस्तो एउटा क्रियाकलाप िनोट गनुडहोस ्

१०:३०-११:०० स्क्स्िर्न समय तल ददएको सूचीबाट एक वा बढी ब्स्िन आधाररत क्रियाकलापहरू िनोट गनुडहोस।् 
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११:००-१२:०० लन्त्च र खाली समय लन्च खानुहोस,् रु्ल्न जानुहोस ्वा बादहर गएर खेल्नुहोस ्

१२:००-१:०० शैक्षक्षक समय तल ददएको सूचीबाट एक वा बढी प्रवकल्पहरू िनोट गनुडहोस।् 

१:००-१:३० स्ितन्त्र छर्नोट लेगोस, गचत्र बनाउने, पाककला, पजल, बोर्ड खेलहरू जस्तो एउटा क्रियाकलाप िनोट गनुडहोस ्

१:३०-२:०० पढाइ कुनै पसु्तक पढ्नुहोस ्वा तल ददइएका स्रोतबाट कुनै अनलाइन फम्याडटको पुस्तक िनोट गनुडहोस।् 

२:००-२:३० बाहहरी समय रु्ल्न जानुहोस ्वा बादहर खेल्नुहोस ्

२:३०-३:०० स्क्स्िर्न समय तल ददएको सूचीबाट एक वा बढी ब्स्िन आधाररत क्रियाकलापहरू िनोट गनुडहोस।् 

३:००-४:०० स्ितन्त्र छर्नोट लेगोस, गचत्र बनाउने, पाककला, पजल, बोर्ड खेलहरू जस्तो एउटा क्रियाकलाप िनोट गनुडहोस ्

शैक्षक्षक क्रियाकलापका छर्नोटहरू  

हरेक र्ैक्षणणक क्षेत्रमा प्रवकल्पहरूको एउटा “िनोट बोर्ड” हुन्ि। हरेक ददन कुनै सभन्न प्रवषयवस्तु क्षेत्रबाट प्रवसभन्न क्रकससमका क्रियाकलापहरू िनोट गने बारे 

प्रवचार गनुडहोस।् यी प्रवकल्पहरूमा र्ारीररक क्रियाकलाप, पुस्तक पठन, र िप्रवगधको ियोग, अनलाइन स्रोतहरू र टेसलसभजन िोग्रासमङ-का लागग अवसरहरू 

सामेल िन।् बालबासलकाहरूले पूरा गरररहेका क्रियाकलापहरू बारे वाताडलाप गनाडल ेसञ्चार सीपहरू र बुझाइलाई सहयोग गनड मद्दत गनेिन।्  

सबै क्षेत्रहरूको सर्क्षणमा ननरन्तरता िोत्सादहत गनड हरेक ददन प्रवप्रवधतापूणड क्रियाकलापहरू िनोट गनड आफ्नो बच्चालाई मद्दत गनड कृपया तलको 
तासलका(होवार्ड काउन्टी स्कूल्सले प्रवकससत गरेको र र्ेनभर पब्ललक स्कूल्सले ियोग गनड अनुकूलन गररएको) ियोग गनुडहोस।्  

शीर्षक  विकल्प १  विकल्प २  विकल्प ३  विकल्प ४  
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भार्ा र साक्षरता  

हरेक ददन पुस्तक पढ्नुहोस ्वा 
र्ेनभर काउन्टी सामुदानयक 

पुस्तकालयबाट पुस्तकहरू 

िाप्त गनडका लागग कुन ै

मोबाइल उपकरणको ियोग 

गनुडहोस।् 

म्याग्नेटसुँग आफ्नो नामको दहज्जे 

भन्नुहोस।् एउटै अक्षरबाट सुरु हुने 
वस्तुहरू पत्ता लगाउनुहोस।् आफ्नो 
नामसुँग अनुिास समल्ने र्लदहरू 

ननमाडण गनुडहोस।् यही कुरा 
पररवारका सदस्यका नामसुँग 

दोहोऱ्याउनुहोस।्  

आफ्नो नाम र आफ्नो पररवारका 
सदस्यहरूको नाम लेख्ने अभ्यास 

गनुडहोस।् समलान गनडका लागग गचत्र 

बनाउनुहोस।् सुँगै पढ्नका लागग 

गचत्रहरूलाई कर्थामा बदल्नुहोस।्  

आफ्नो पररवारसुँग गीत 

गाउनुहोस।् र्लद र ध्वनन खेलहरू 

खेल्नुहोस।् उटपठ्याङ् सुननने 
र्लद बनाउनुहोस।्  

गणित  

आकार खोजीमा ननब्स्कनुहोस।् 
तपाईँ कनतवटा आकारहरू पत्ता 
लगाउन सक्नुहुन्ि? वतृ्त, 

त्रत्रभुज, वगड र आयात पत्ता 
लगाउने ियास गनुडहोस।् 
त्यसपनि गोलक, घन, र 

प्रपरासमर्हरू पत्ता लगाउनुहोस।् 

घरमा भएका वस्तुहरू गणना 
गनुडहोस।् डर्नरमा तपाईँसुँग 

कनतवटा प्लेटहरू हुन्िन?् आफ्नो 
दराजमा तपाईँका कनतवटा मोजा 
िन?् कनतवटा टेड्र्ीत्रबयर िन?् 

मोजा, ब्स्टकर, खेलौना जस्ता 
वस्तुहरूलाई समूहमा राख्नुहोस।् 

ित्येक समूहमा वस्तुहरूको सङ््या 
गणना गनुडहोस।् कुन समूहमा धेरै 

वा कम वस्तुहरू िन?् 

ललकहरू, लेगोस, वा खाली 
बाकहरूबाट संरचनाहरू ननमाडण 

गनुडहोस।् आकारहरूको तुलना 
गनुडहोस।् तपाईँको स्तम्भ कनत 

अग्लो ि? तपाईँको स्तम्भ कनत 

चौर्ा ि? आफ्नो स्तम्भको गचत्र 

बनाउनुहोस।् 

विज्ञार्न  

एउटा घरेलु प्रवज्ञान जनडल 

बनाउनुहोस!् लेखेर वा गचत्र 

बनाएर हरेक ददन िप्रवब्टट 

र्थप्नुहोस।् तपाईँ केल ेअचब्म्भत 

हुनुहुन्ि? तपाईँ के अवलोकन 

(देख्न, सुन्न, र अनुभव) गनड 
सक्नुहुन्ि?  

के तपाईँको घरमा घरपालुवा 
जनावर ि? के तपाईँ घरबादहर कुनै 
जनावर देख्नुहुन्ि ? वा के तपाईँसुँग 

आफूलाई मन पने भररएको जनावर 

ि? धेरैभन्दा धेरै प्रववरण ियोग 

गरेर नतनल ेके गरररहेका िन ्भन्ने 
कुरा व्या्या गनड एउटा गचत्र 

बनाउनुहोस।्  

कारण र िभाव बारे सोच्नुहोस।् यदद 

तपाईँले कुनै गोली हलुकासुँग 

ठेल्नुभयो भने के हुन्ि भन्ने 
तपाईँलाई लाग्ि? गोलीमा कर्ा गरी 
ठेल्नुभयो भने? अन्य कुन कुन 

खेलौनाहरू तपाईँ प्रवसभन्न तररकाले 
ठेल्न वा तान्न सक्नुहुन्ि ?  

अन्वेषण गनडका लागग आफ्नो 
चेतना (इब्न्िय) हरूको ियोग 

गनुडहोस।् तपाईँको घरमा केके 

नरम, कर्ा, गचल्लो लाग्ि? 

केकेको स्वाद तीतो, गुसललो, 
असमलो हुन्ि ? केल ेठूलो 
आवाजन ननकाल्ि? केल ेनरम 

आवाज ननकाल्ि?  
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सामास्क्िक 

अध्ययर्न  

आफ्नो पररवारका फोटाहरू 

हेनुडहोस ्र माननस तर्था 
स्र्थानहरूबारे कुरा गनुडहोस।् ती 
ठाउुँहरूको व्या्या गनुडहोस।् ती 
कसरी तपाईँको घरसुँग समान 

वा सभन्न िन?्  

घरमा गररने सामान्य दैननक घरेलु 

कामकाज र कायडहरूको एउटा सूची 
तयार गनुडहोस।् आफूले गरेको 
कुराको असभलेख राख्नुहोस।् के तपाईँ 

घरेलु कामकाज कसरी गने भनी 
कसैलाई ससकाउन सक्नुहुन्ि?  

हरेक ददन एउटा नयाुँ बोर्ड गेम 

खेल्नुहोस।् तपाईँले कस्ता 
ननयमहरूको पालना गनुड पदडि? 

खेलहरू कसरी समान िन ्वा सभन्न 

िन?् तपाईँलाई सबैभन्दा मन पन े

खेल कुन हो?  

समुदायका प्रवसभन्न कायडहरूबारे 

कुरा गनुडहोस ्र पढ्नुहोस।् यी 
कायडहरूल ेकसरी माननसहरूलाई 

माननसहरूलाई मद्दत गिडन?् 

तपाईँको कस्तो काम गनड 
चाहनुहुन्ि? क्रकन?  

शारीररक कुशलता 
र चाल विकास  

फलफूल र सागसलजी िनोट 

गनुडहोस।् आफ्नो पररवार र 

सार्थीहरूसुँग बाुँर्ेर खान 

स्वस्र्थकर खाजा बनाउन मद्दत 

गनुडहोस।्  

समात्ने खेलेर, र्ोरीमागर्थ उक्रिएर, र 

अक्षरहरू पत्ता लगाएर आुँखा-हातको 
संयोजन ननमाडण गनुडहोस।्  

ठूला मांसपेसीहरू ननमाडण गनड 
मद्दत गने क्रियाकलापहरू 

गनुडहोस:् दहुँड्नु, उक्रिनु, ब्स्कप गनुड। 
आफ्ना मन परेका जनावरहरूजस्तो 
दहुँड्न अभ्यास गनुडहोस।्  

साना मांसपेसीहरूलाई वदृ्गध हुन 

मद्दत गने क्रियाकलाप गनुडहोस:् 

रेखागचत्र बनाउने, रङगचत्र 

बनाउने, कैँ ची ियोग गरेर काट्ने, 
माटोबाट बनाउने।  

लललत कला  

ताल ननकाल्नका लागग प्रवसभन्न 

घरायसी सामान ियोग 

गनुडहोस।् गीत रचना गने। तीव्र 

र नरम ध्वनन बजाउने।  

बरफ रङ बनाउनका लागग पानी, 
खाद्य रङ, पब्प्सकल ब्स्टक, र बरफ 

साुँचो ियोग गनुडहोस।्  आफ्ना 
सार्थीहरू र पररवारको गचत्र 

बनाउनुहोस।्  

प्रवसभन्न क्रकससमका सङ्गीत 

सुन्नुहोस ्र नाच्नुहोस ्(जस्तै, पप, 

दहप-हप, कन्री, र्ास्त्रीय, र आर 

एन्र् बी)। हरेक ददन एउटा सभन्न 

र्ैली अपनाउनुहोस।्  

भेषभूषामा सुसब्ज्जत भएर 

आफूलाई सबैभन्दा मन पने कर्था 
मञ्चन गनुडहोस।् वा, आफूलाई 

सबैभन्दा मन पने कर्था मञ्चन 

गनड कठपुतलीहरू बनाउनुहोस ्र 

ियोग गनुडहोस।्  

 

डिस्क्िटल स्रोतहरू 

डर्ब्जटल रूपमा िाप्त गनड सक्रकने केही िस्ताप्रवत स्रोतहरू यहाुँ िन ्

● स्कूलाब्स्टक लनड एट होम 

https://classroommagazines.scholastic.com/support/learnathome.html
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● प्रपत्रबएस क्रकड्स  

● र्ेनभर पब्ललक स्कूल्स डर्ब्जटल लाइबे्ररी  
● र्ेनभर पब्ललक लाइबे्ररी फोन अ स्टोरी (अङ्ग्रेजी, स्प्याननस, अम्हररक र सभयतनामी) 
● डर्प्रपएस र्ैक्षक्षक िप्रवगध मेनु: 

○ स्कूल ब्रेकडाउन छनोट गननुहोस् → तपाईकँो स्कूल →  जाननहोस्! 

○ “असभभावक सहमनत आवश्यक” ट्याब: तपाईँको स्कूलमा असभभावकको सहमनत माफड त स्वीकृत स्रोतहरू 

○ “असभभावक सहमनत आवश्यक िैन” ट्याब: डर्ब्स्रक्ट-स्वीकृत स्रोतहरू 

 

स््यानर्नसमा अलभभािकहरूका लागग क्रियाकलाप गर्नष अिधारिा 
● Las Provincias  

● Bebesymas 

● Sapos Y Princesas 

शैक्षक्षक हटलभ 

प्रपत्रबएससुँग प्रवसभन्न क्रकससमका र्ैक्षक्षक दटसभ ि। र्ेनभर क्षेत्रमा कसरी प्रपत्रबएसमा पहुुँच राख्न सक्रकन्ि भन्ने तररका यहाुँ ि।  
● वायुमण्र्ल िसारण (एन्टेना) 

○ रकी माउन्टेन प्रपत्रबएस: च्यानल ६.१ 

○ आरएमप्रपत्रबएस क्रकड्स: च्यानल ६.२ 

● केबल दटभी (कमकास्ट) 

○ रकी माउन्टेन प्रपत्रबएस: च्यानल ६ र ६५८ 

○ आरएमप्रपत्रबएस क्रकड्स: च्यानल २४५ 

○ क्रिएट/वल्र्ड*: च्यानल २४८ 

○ अन डर्मान्र्: च्यानल १ (“योर कोलोरार्ो”) 

● स्याटेलाइट (र्ाइरेक्टदटसभ) 

http://www.pbskids.org/
https://soraapp.com/library/dpsk12
https://kids.denverlibrary.org/activities/phone-story-720-865-8500?
https://atm.dpsk12.org/usage_reporting.aspx
https://www.lasprovincias.es/sociedad/juegos-ninos-casa-coronavirus-20200313160107-nt.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.bebesymas.com/actividades-bebes-ninos/quedate-casa-39-ideas-juegos-actividades-para-entretener-a-ninos-os-protegeis-coronavirus
https://saposyprincesas.elmundo.es/ocio-en-casa/juegos-para-ninos/juegos-caseros-ninos/
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○ रकी माउन्टेन प्रपत्रबएस च्यानल ६ 

● स्याटेलाइट (डर्स नेटवकड ) 
○ रकी माउन्टेन प्रपत्रबएस एचडर्: च्यानल ६ 


	● वायुमण्डल प्रसारण (एन्टेना)
	● केबल टिभी (कमकास्ट)
	● स्याटेलाइट (डाइरेक्टटिभि)
	● स्याटेलाइट (डिस नेटवर्क)

