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्ो पुस्तका आमा बुबा, हेरविचारकताता र ्ककू लको प्ारसभिक 
िरताहरूमा बच्ाहरूको पररिारको लावग ससरतार्ा गररएको हो।

्ो घरमा हुर्े सम्कूरता महत्िपकूरता शैक्क्षक गवतविसिहरूको 
समथतार् गर्ताको लावग हो। गवतविसिहरू तपाइकँो बच्ाको साथ 
रमाईलो गर्ता र उर्ीहरूलाई ्ककू लमा राम्ो सुरुिात गर्ने मद्दतको 
लावग संरचर्ा गररएको हो। 

तपाइकँो बच्ालाई गवतविसिमा भाग सलर् र अनिेरर गर्ता 
प्ोतसावहत गर्ुताहोस् र उर्ीहरूको व्यसतिगत प्वतवरि्ाहरू 
समथतार् गर्ुताहोस्। व्यसतिगत प्वतवरि्ाहरू समथतार् गर्ुताहोस्।
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साक्षरता 
तपाइकँो बच्ालाई उर्ीहरूको 
साक्षरता सीप विकास गर्ता मद्दत गर्ने
साक्षरतामा सुन्े, बोलर्े, पढ्र्े, लेखर्े र वहज्े समािेश छर््। ्ो विचार 
र भािर्ाहरू, विचारहरू र विचारहरू सञचार गर्ने र बोसलएका र 
सलखित सन् ेशहरूबाट अथता बर्ाउर्े क्षमताको लावग हो।
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बोलर्े र सुन्े
बोल्ने र सुन्ने कौिललने सककू लमषा तपषाईंको बच्षाको शिक्षाको लषावग आधषार 
ब्षाउँछ। ्ी सीपिरूलने बच्षािरुलषाई अरूसँग कुरषाकषा्ी ग््ज, ममत्रतषा शसर्ज्षा 
ग््ज र सककू लमषा सबदै गवतविमधिरूमषा सवरि् रूपमषा सिभषागी हु् मद्दत ग ््जछ।

्द् तपषाईं घरमषा अंग्नेरी बषािनेक अरू कु्दै भषाषषा बोल्ुहुनछ भ्ने ्ो मित्िपकूण्ज छ 
वक तपषाईं आफ्ो बच्षालषाई उ्ीिरूको घरनेलु भषाषषा प्र्ोग ग््ज समथ्ज् ग््ज रषारी 
रषाख्ुहु्नेछ भ्नेर।
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तपाईंको बच्ासँग कुरा गर्ने
• तपाईंको बच्ासँग वबभभन् विष्िरूको ्षा्रषा बषारने कुरा ग्ु्जिोस्, 

उ्षािरणकषा लषावग प्रत्नेक द्् हु्ने कुरषािरु।

• तपषाईंको संसककृ ती, तपषाईंको आफ्दै कथषािरु र तपषाईंको बच्षािरूको 
कथषािरूबषाट कथाहरु आ्ार्प््ार् ग्ु्जिोस्।

• िरतार् गर्ुताहोस् िा चीरहरू बारे कुरा वत्ीिरू हु्ने वबभतिकदै  ग्ु्जिोलषा। 
उ्षािरणको लषागी, "िषामी आर सककू ल हिंडनेर रषानछौं र पषाक्ज  हुँ द्ै  रषानछौं।"

• तपाईंको बच्ाको कुरा सुन्ुहोस् र वतर्ीहरूलाई पालो सलर् प्ोतसावहत 
गर्ुताहोस।् कुरषाकषा्ीमषा कसरी सुन्ने र अनतर्रिं्षा ग्ने तररकषा न्ेखषाउ्ुिोस्।

• रब कुरषाकषा्ी सुरु ग्ु्जहुनछ िषा तपषाईंको बच्षासँग कुरषा ग्ु्जहुनछ प्श्नहरू 
सोधर्ुहोस् रसलषाई िो िषा िदै् भन्षा बदढ रिषाफ चषाविनछ। उ्षािरणको लषागी, 
"आर वतमीलने सककू लमषा कने  ग्यौ?"

• कसरी िा वकर् बषाट सुरू हु्ने प्रश्निरू प्र्ोग ग्ु्जिोस्। उ्षािरणको लषागी, 
"पषाक्ज मषा वतममलने कवतिटषा चरषा न्ेख्ौं?"

• प्रश्निरू सोध्षा तपषाईंको बच्षालषाई रिाफ द्र् सम् द्र्ुहोस।्

• कुराकार्ीलाई रमाईलो बर्ाउर्ुहोस।् िषास्षास्प् कथषािरू ब्षाउ्ुिोस्, कुरषा 
ग्ु्जिोस् र तपषाईंको बच्षासँग गषाउ्ुिोस्।
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सन् ेश संचार ग द्ै
• एउटा कथा पुर्ः भन्ुहोस।् कथषाको सुरू, मध् र अनतमषा कने  भ्ो भन्ने बषारनेमषा 

कुरषा ग्ु्जिोस्।

• पदढसकने पशछ, पात्रहरू िषा तपषाईंको बच्षाको वकतषाबको म्प्दो अंिको बारेमा 
कुरा ग्ु्जिोस्।

• एक समषारोि रसतदै एक सककू ल रषाँ्षा िषा सककू ल रषाँ्षा कने  हु् सकछ भन्ने बषारने 
विचारहरू आ्ार्प््ार् ग्ु्जिोस्। घट्षा पशछ, कने  भ्ो भन्ने बषारनेमषा कुरषा 
ग्ु्जिोस् र उ्ीिरूलषाई उ्ीिरूकषा विचषारिरू र भषाि्षािरू बषाँड्् भन्ुिोस्।

• तपषाईंको बच्षालषाई वत्ीिरूको कलप्षाबषाट आफर्ै कथा ससरतार्ा ग््ज समथ्ज् 
ग्ु्जिोस्। प्रश्निरू सोध्ुिोस् रसतदै, "कथषा कने  को बषारनेमषा िो?" "कथषामषा को 
छ?" "कथषामषा कने  हुनछ?"

• तपाईंको बच्ालाई उर्ीहरूको पकूरा र्ाम, ठने गषा्षा, उमनेर, रनमद्् र फो् 
्मबर शसकषाउ्ुिोस्।

• सककू ल पशछ तपषाइकँो बच्षािरुलषाई उ्ीिरुको द्् कसतो छ भ्नेर सोध्ुिोस् 
र थप रार्कारीको लावग सोधर्ुहोस,् उ्षािरणकषा लषावग "तपषाईलषाई त्सतो 
वक् लषाग्ो?"
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तपाईंको बच्ालाई अंग्ेरीमा कुराकार्ी र  
शब्-वर्मातार कौशलमा मद्दत गर्ने पु्तकहरू
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शब् वर्मातार
• कुरषा ग्षा्ज बरतार् गर्ने शब्हरू प््ोग गर्ुताहोस।् ्द् तपषाईंको बच्षा भनछ््, 

"त्िषाँ एउटषा कुकुर छ।" िण्ज् थप्ुिोस् रसतदै, "त्ो सषा्ो, ्रम, सनेतो कुकुर 
िो।"

• तपषाइकँो बच्षाको भषाषषा उवर्हरुलाई र््ाँ शब्हरु ससकाएर ब्षाउ्ुिोस्।

• तपषाईंको बच्षासँग पढ््षा पु्तकहरूमा प््ोग हुर्े शब्हरूको बषारनेमषा कुरषा 
ग्ु्जिोस्। िब्िरूको अथ्ज संगसँगदै छलफल ग्ु्जिोस्। तपषाईं ््षाँ, रमषाईलो कुरषा 
ग््ज को लषागी कुरषा ग््ज पव् म्परषाउ् सक्ुहुनछ।

• िषाक्मषा ््षाँ िब्िरू प्र्ोग ग्ने अभ्ास ग्ु्जिोस्।

• घर िररपररकषा चीरिरूकषा लषावग लेबलहरू बर्ाउर्ुहोस।्
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पढाई
बच्ाहरूले पढ्र्लाई, अरूसँग पढेर र आफैं मा पढेर ससकर्ेछर््।

प्त् ेक द्र् सँगै पढेर रमाईलो गर्ुताहोस्। अिसरहरू िोजर्ुहोस् 
र्तै रब तपाईं ्ककू ल, पु्तक पसल, पु्तकाल् र सुपरमाकने टमा 
वहड््ै हुर्ुहुनछ।

कथाको बारेमा कुरा गर्ुताहोस्, भारा प््ोग गर्ुताहोस्, कथामा 
शब्हरू, साथ साथै शब्हरूमा अक्षरहरूका आिारहरू। 
तपाईंको घरको भारामा पु्तकहरू पढ्र्ुहोस्। 
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तपाइकँो बच्ाहरु संग हरेक द्र् पढ्र्ुहोस्
• पढाइलाई रमाईलो र आ्नन्त ब्षाउ्ुिोस्। कने टषाकने टीिरूलने पढषाईको बषारनेमषा 

िनेरनेर, प्रवतशलवप गरनेर र अरुिरुसँग अनतर्रिं्षा गरनेर शसक्छ््।

• तपाईंको बच्ालाई रूसच भएका पु्तकहरू छर्ौट गर्ता र पु्ः पढ्् 
द््ुिोस्।

• पढ्् िुरू ग्ु्ज अमघ वकताबको बारेमा कुरा गर्ुताहोस।् िीष्जकको बषारनेमषा र 
कथषामषा कने  हु् सकलषा रसतषा कुरषा ग्ु्जिोस्।

• सचत्रहरू र वत्ीिरू कसरी कथषामषा थपछ्् छलफल ग्ु्जिोस्।

• रब पढषाइलने तपाइकँो बच्ालाई कथषाको बषारनेमषा प्श्नहरू सोध्ुहुनछ रसतदै, 
"वतममलषाई अब कने  हुनछ िोलषा रसतो लषागछ?" "वतममलषाई वक् त्सतो लषागछ?"

• पढनेर पढनेपछी कथाकोबारेमा कुरा ग्ु्जिोस्। "कथषाको कु् अंि तपषाईंलषाई 
सबदैभन्षा म्प्दो?" िषा "कथषामषा कसतो रमषाईलो, िषास्षास्प् िषा दु: ख्षा्ी 
शथ्ो?"

• तपषाईंको बच्षा र उ्ीिरूकषा भषाइ, बवि्ीिरू िषा सषाथीिरूसँग म्प्दो 
कथषािरू पालैपालो पढ्र्ुहोस।्

• समषाचषार पत्र, म्षागनर्िरू, पोसटरिरू, सडक शचनििरू, व्ंर्िरू र 
वक्मनेल सकूशचिरू रसतो विविि पठर् सामग्ीहरू छ्ौट ग्ु्जिोस्।
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अंग्ेरी वकताबहरु रुर् ल्बद्ध छ
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पढाइ, भारा र शब्हरूसँग रमाईलो ग द्ै
• अंग्नेरी पुसतकिरू छ्ौट ग्ु्जिोस् रु्मषा ल्बद्ध कविताहरू िा  

रमाईलो प्श्न िेलहरु छ््।

• ल्बद्ध शब्हरूको बारेमा कुरा गर्ुताहोस।् Cat, hat, sat, bat ्ी  
सबदै िब्िरूको उ्षािरण हु्् रु् अंग्नेरीमषा ल् हुनछ वक्वक अनत्मषा 
वत्ीिरूको आिषार समषा् हुनछ््।

• ल्बद्ध िब्िरूसँग िेलर्ुहोस ्र अंग्नेरीमषा ल्बद्ध खनेलिरू खनेल्ुिोस्। 
्थषाथ्ज िषाक्िरू ब्षाउ्ुिोस्, "Have you ever seen a snail deliver 
the mail?"
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अक्षरहरूको आिार(धिर्ी) संग िेलर्ुहोस्
• अक्षरहरूको आिारसँग रमाईलो गर्ुताहोस।् उसतदै आिषारसँग सुरु हु्ने 

िब्िरूको प्र्ोग गरनेर मकूख्ज िषाक् ब्षाउ्ुिोस्।

• रब तपषाईं आफ्ो बच्षाको लषावग पढ् द्ै हु्ुहुनछ, वत्ीिरूलषाई बतषाउ्ुिोस् र 
उ्ीिरूलने शचव््ने आिारहरू भन्ुहोस।्

• तपषाईंको बच्षाको ्षामको सषाथ धिवर् िेलहरू िेलर्ुहोस।् प्रश्निरू सोध्ुिोस् 
रसतदै, "तपषाईंको ्षाम कु् आिषारसँग सुरू हुनछ?" "कने  ्ो dad को सुरूमषा 
उसतदै आिषार िो?"
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अंग्ेरीमा अक्षरहरूको बारेमा पु्तकहरू
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रेिांकर् र लेिर्
तपाइकँो बच्ालाई रमाईलो चीरहरूको बारेमा सचत्र बर्ाउर् र 
लेखर् प्ोतसावहत गर्ुताहोस्।

तपाईंको बच्ालाई उर्ीहरूका रेिासचत्र र लेिर्का बारे कुरा 
गर्ता भन्ुहोस्। उर्ीहरूको कथाहरूमा रुसच राखर्ुहोस् र कसरी 
उर्ीहरूले सचत्रर गर्ता िा लेखर्े छर्ौट गरे भर्ेर।
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हरेक द्र् लेखर्ुहोस्
• रेिासचत्र र लेिर् संग मरा गर्ुताहोस।् तपषाइकँो बच्षािरुलषाई को लषागी 

ब्षाउ् को लषागी, खनेल् को लषागी शचत्र ब्षाउ् को लषागी सोध्ुिोस्।

• तपाईंको बच्ालाई उर्ीहरूको लेिाईको बारेमा कुरा गर्ता प्ोतसावहत 
गर्ुताहोस।् ्समषा उ्ीिरूकषा स्सरिबलिरू, शचत्रिरू, अक्रिरू िषा िब्िरू 
समषािनेि ग्ने समषािनेि हु् सकछ।

• को््ज र लनेख्को लषावग चक, कषागर र पनेननसल, मषाक्ज र र कलम रसतषा फरक 
सामग्ीहरू प््ोग गर्ुताहोस।्

• तपषाईंको बच्षालषाई उ्ीिरूको ्षाम लनेख् भन्ुिोस्। तपषाईंको बच्षालने अरू 
व्यसतिको पवर् र्ाम लनेख्ने प्र्षास ग््ज सक्छ रो उ्ीिरूलषाई मित्िपकूण्ज छ््।

• रब तपषाइकँो बच्षालने तनसिर र उ्लने लनेख्ने कोशिि गरररिनछ त्स बखत 
अक्षरका आिारहरूको िा सचत्रहरुको बारेमा कुरा गर्ुताहोस् रु् ऊ िषा 
उव्िरुलने लनेखखरिनेकषा छ््।

• तपषाईंको बच्षालषाई वतर्ीहरूको कलपर्ाशसति प््ोग गर्ता र कथषािरू शसर्ज्षा 
ग््ज प्रोतसषावित ग्ु्जिोस्। उ्ीिरूलने तनसिरिरू र शचत्रिरू लनेखनेर कथषाको लषावग 
िब् लनेखनेर।

• तपषाईंको बच्षालषाई उ्ीिरूको घरको भारामा सन् ेशहरू लनेख् सि्ोग 
ग्ु्जिोस्।
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उदे्दश्को लावग सचत्र र लेिर्
• तपाईंको बच्ालाई वक्मनेल सकूची बर्ाउर् िा लेखर् प्ोतसावहत ग्ु्जिोस्, िषा 

पररिषारमषा उ्ीिरूको म्प्ने व्शति, िषा उ्ीिरूको म्प्ने पुसतकको बषारनेमषा।

• एउटा गीत िा कविता ससरतार्ा गर्ुताहोस ्र िब् लनेख्ुिोस् िषा गीत िषा 
कवितषासँग ममल्ने शचत्र ब्षाउ्ुिोस्।

• तपाइकँो बच्ालाई उ्ीिरूलने श्कृर्षा गरररिँ्षा कसरी शचत्रण िषा लनेख् ग द्ै 
छ्् र उ्ीिरूलषाई व्याख्ा ग््जकोलषावग भन्ुिोस्।

• उ्ीिरूलषाई सषाथी िषा पररिषारको कसदैलषाई चषाखलषाग्ो, िषास्षास्प् िषा रोमषाञचक 
कुरषाको बषारनेमषा पत्र लेखर् प्रोतसषावित ग्ु्जिोस्।

• तपषाईंको बच्षालने द्ैव्क लनेख् िषा को््ज एउटा पुस्तका, रर्ताल िा डा्री 
द््ुिोलषा।

• एउटषा उतसि िषा वििनेष घट्षाको लषावग आमन्नत्रण िषा काडता बर्ाउर्ुहोस।्
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सन् ेशहरूको बारेमा कुरा गर्ुताहोस्

• तपषाइकँो बच्षालषाई उव्िरुलषाई पठषाउ् म् लषागनेको एउटषा सन् ेश बर्ाउर् 
को लषागी भन्ुिोस्। ्ो पोष्टर रसतो हु् सकछ, "कुकुर न्ेखी सषािधषा्", िषा 
उ्ीिरूलषाई ग््ज म्परषाउ्ने कुरषािरुको बषारनेमषा शिक्कलषाई पत्र लनेख्ने।

• ्ैवर्क शब्हरू प्र्ोग ग्ु्जिोस् रु् तपषाईंको बच्षाको संसककृ वत, अ्ुभि र 
चषासोको अंि िो।

• तपषाईंको बच्षालने लनेखनेकषा कथाहरू िा अक्षरहरूको बारेमा कुरा ग्ु्जिोस्।

• कुरषा ग्षा्ज, तपषाइकँो बच्षालषाई वबक्भन् शव्हरू प््ोग गरेर िाक्मा बोलर् 
सह्ोग गर्ुताहोस।्
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संख्ा
तपाईंको बच्ालाई वतर्ीहरूको 
संख्ा सीप विकास गर्ता मद्दत गर्ने
संख्षामषा द्ैव्क रीि्मषा अंङ्किरू कसरी कषाम ग ््जछ्् बुझ्ने कुरषािरु समषािनेि 
हुनछ।

िषामी द्ैव्क रुमपषा संख्षा न्ेखछौं र प्र्ोग गछछौं। पढ््षा पकृष्ठमषा त्िषाँ संङ्ख्षािरू 
हुनछ््, िषाम्ो घरमषा संङ्ख्षा छ र रब िषामी कने िी खरी् गछछौं िषामी संख्षा 
रोड्छौं र घटषाउँछौं।

तपषाइकँो बच्षालषाई संख्षाको प्रवत सकषारषातमक सोचततषा विकषास ग््ज सि्ोग 
ग्ु्जिोस्।

्ो तपषाइकँो घरषा्सी भषाषषामषा संख्षाको ्क्तषा व्मषा्जण ग््ज मित्िपकूण्ज छ।
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संख्ा र गरर्ा
बच्षािरू प्रषारनभिक विकषासमषा गन्ने कौिल विकषास ग ््जछ्। गण्षामषा व्म् 
कुरषािरु समषािनेि छ््:

• सिी रिममषा संख्षािरू भन्ने र सम्झ्ने ग्ने

• िसतुिरू संग संख्षा िब्िरू ममलषाउ्ने

• थषािषा पषाउँ्ु वक अन्नतम संख्षालने िसतुिरूको कुल संख्षाको प्रवतव्मधति ग ््जछ।

प््ोगमा गररर्े शब्हरू  
• अगषावड गण्षा ग्ने, पशछललतरबषाट गण्षा ग्ने

• अगषाडी, पछषावडकस संख्षा

• भन्षा बढी, भन्षा कम

• दुरुसतदै छ।
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अंग्ेरी संख्ाहरू

0 zero 1 one 
2  two 3 three
4  four 5 five
6  six 7 seven
8  eight 9 nine

10  ten
 23



संख्ाहरूको बारेमा ससकर् प्ोतसावहत गर्ने 
गवतविसिहरू

• अंकहरू र थोपलाहरू भएको पासाको प््ोग गर्ुताहोस ्रसलने तपषाईंको 
बच्षालषाई संख्षा र मषात्रषा पविचषा् ग््ज मद्दत ग ््जछ। तपषाइकँो बच्षालषाई 
सोध्ुिोस् वक, "पषासषामषा कवत थोपलषािरू छ््?"

• पषासषा र गनती प्र्ोग गरी बोडता िेलहरू िेलर्ुहोस।्

• कथाहरू पढ्र्ुहोस् र साझे्ारी गर्ुताहोस।् गनती, मषात्रषा, र पकृष्ठको संख्षा सवित 
पुसतकमषा तपषाईलने न्ेख्ुहु्ने संख्षािरूको बषारनेमषा कुरषा ग्ु्जिोस्।

• तपाईंको बच्ालाई वहड््ै ग्ाता र्मबरहरू फेला पार्ता भन्ुहोस।् तपषाईंको 
बच्षालषाई सोध्ुिोस्, "कु् ्मबरिरू न्ेख् सक्ुहुनछ?" घरको ्मबरिरू, 
कषारको ्मबर पलनेटिरू र सडक शचनििरूको बषारनेमषा कुरषा ग्ु्जिोस्।

• द्ै व्क चीरिरू रसतदै घवडिरू र फो्िरूमषा र्मबरहरूको बारेमा कुरा 
ग्ु्जिोस्। तपषाइकँो बच्षालषाई सि्ोगी ्मबरिरू सम्झ् मद्दत ग्ु्जिोस्।
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ि्तुहरू िा थोपलाहरूको संख्ा पवहचार् गर्ने

पासाको थोपला बर्ोट

थोपला बर्ोट

3 4

6 6
Domino (डोममर्ो) थोपला बर्ोट
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तपाईंको बच्ासंग गरर्ा ग द्ै
• तपाई घर िररपररका कुराहरु ग्ाता गरर्ा गर्ुताहोस।् एकसषाथमषा रिनेर 

सषाधषारण ममसषािटको पररकषार पकषाउ्ुिोस् र तपषाईंको बच्षालषाई सषामग्ीिरू 
गण्षा ग््ज लगषाउ्ुिोस्।

• तपाईंको बच्ालाई पषाररिषाररक भोर्को लषावग टेबल सेट गर्ता सह्ोग गर्ता 
प्होतसावहत गर्ुताहोस।् उ्ीिरूलषाई गण्षा ग््ज, र टनेबलको लषावग आिश्क 
पलनेटिरू, कपिरू, कषाँटषािरू र चममचिरू गन्नत ग््ज भन्ुिोस्।

• तपाईंको बच्ाको सककू लको िट्ज लगषाऊँ द्ै ग्षा्ज वत्ीिरूको संख्षाको साथ 
गरर्ा ग्ु्जिोस्।

• तपषाईंको बच्षालषाई सोध्ुिोस् वक उव्िरुको खषारषाको बकसमषा कवतिटा 
कुराहरू छ््।

• अगावड वतर गरर्ा गर्ुताहोस।् द्ैव्क सषामषा्िरू रसतदै कषार, घरिरू, रुतिषा र 
ब् षागिरूको गण्षा ग्ु्जिोस्।

• पछावड वतर गरर्ा गर्ुताहोस।् तलवतर रषा्ने अ्ी मषाशथ रषा्ने। 10, 9, 8 ...

अंग्ेरीमा गरर्ा गर्ने गीतहरू

• Here is the Beehive

• Five Little Ducks

• The Ants Go Marching

• One, Two, Buckle My Shoe

• Five Cheeky Monkeys Jumping on the Bed

• Ten Green Bottles
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अंग्ेरीमा गरर्ा र र्मबरहरू बारेमा पु्तकहरू
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थप्ै र घटाउ्ै
सषा्षा बच्षािरूलने थप र घटषाउको भषाि्षा विकषास ग््ज आिश्क छ। ्समषा दुई 
िषा थप िसतुिरू सं्ोर् र िसतुिरू िटषाउ्ने र अलग ग्ने समषािनेि छ।

प््ोग गर्ने शब्हरू 
• संगदै संलग् गरनेर, रोड्छ, ब्षाउँछ

• भन्षा कम, भन्षा बढी

• सबदै 

• लदैरषा्ुिोस्

• कवत धनेरदै
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रोड्र् प्ोतसाहर् गर्ने गवतविसिहरू
• ्ैवर्क ि्तुहरू, खनेलौ्षा, फलफुल, पुसतकिरूको संख्षा रोड््ुिोस्। 

बच्षािरूलने रोड्् आफ्ो औंलषािरूको प्र्ोग ग््ज सक्छ््।

• रब तपषाईं हिंड् द्ै हु्ुहुनछ तपषाईंलने न्ेख्ुहु्ने वबक्भन् चीरहरूको संख्ा 
रोड्र्ुहोस,् उ्षािरणकषा लषावग बगैंचषामषा फकू लिरू।

• क्षालनेन्डरमषा, तपषाइकँो बच्षालषाई सककू ल रषा्ने द््िरू िषा अन्  वरि्षाकलषापको 
बषारनेमषा शचह्न लगषाउ् लगषाउ्ुिोस्। िपतषाको अनत्मषा प्त् ेक गवतविसिको 
लावग द्र्हरूको संख्ा रोड्र्ुहोस।्

• रब तपषाईं वक्मनेल ग द्ै हु्ुहुनछ, तपषाईंलषाई कने  वकन्ु प्नेछ भन्ने बषारनेमषा कुरषा 
ग्ु्जिोस्। प्श्नहरू रसतदै, "पररिषारमषा सबदैको लषावग कवत कने रषा चषाविनछ? ्द् 
मदैलने अकदो शलए ँभ्ने िषामीसँग कती हु्नेछ?"

• िेलहरू िेलर्ुहोस् रसले दुई पासा प््ोग गरेर रोड्र् प्ोतसाहर् ग त्ाछ, 
उ्षािरणकषा लषावग "Snakes and Ladders"।
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घटाउलाई प्ोतसावहत गर्ता गवतविसिहरू
• ्ैवर्क ि्तुहरू घटाउर्ुहोस।् वत्ीिरूको खषारषा बकसमषा सषामषा्िरु गण्षा 

ग्ु्जिोस् र िसतुिरू लवगए पशछ घटषाउ्ुिोस्।

• रब िार्ा िार्ुहुनछ तपषाई संग कवत ि्तुहरू छर्् गन्ुहोस।् प्रश्निरू 
सोध्ुिोस् रसतदै, "वतममलने कवत अङ्गुरिरू खषा्ौ? कवत िटषा बषाँकी छ?"

• तपषाइकँो बच्षालषाई रब ि्तुहरू हटाइनछ फरक ्षा् ग््ज प्रोतसषावित ग्ु्जिोस् 
रसतदै एक कषाट्ज्बषाट अणडषािरू व्कषाल्ने िषा गुच्षाबषाट कने रषा िटषाउ्ने।

• गीतहरू गाउर्ुहोस् रसतदै "Five Little Ducks", रिषाँ एउटषा िटषाईएमषा 
संख्षा किषाँ फरक प ््जछ।

• प्श्नहरू सोधर्ुहोस ्रसतदै, "िषामीसंग कचौरषामषा पषाँचिटषा स्षाउिरू छ््। मदैलने 
दुईिटषा स्षाउिरू खषाए ँभ्ने कवत स्षाउिरू बषाँकी हुनछ? ”
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अंग्ेरीमा रोड्र्े र घटाउर्े बारेमा पु्तकहरू
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पवहचार् गर्ने र ढाँचाहरु  
ससरतार्ा गर्ने 
एक ढाँचा ्ोहो्ाताइएको सेट हो। ्ो आकार, धिर्ी, संख्ा िा 
ि्तुबाट बर्ाउर् सवकनछ।

बालबासलकाहरूले पवहचार् गर्ता, सचन्, ससरतार्ा गर्ता, प्वतसलवप गर्ता 
र ्ैवर्क गवतविसिहरू माफता त प्ाटर्ता रारी राखर् ससकर् सक्छर््।
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प््ोग गररर्े शब्हरू
• ्ोिो्षा्जउ्ुिोस्

• रषारी रषाख्ुिोस्

• शसर्ज्षा ग्ु्जिोस्

• पविचषा्

• िण्ज् ग्ु्जिोस्

• ढषाँचषा

• समषा्

• फरक

प्ाटर्ताहरु पवहचार् गर्ुताहोस् र सचन्ुहोस्
• ढाँचा पवहचार् ग्ु्जिोस् रसतदै ्षा्जहपंग कषागर, बषाथरूम टषाइलिरू र ड्षाइभिनेमषा। 

वबभभन् बषानकीकषा बषारनेमषा कुरषा ग्ु्जिोस् र ्ो बषानकी कने  लने ब्षाउँ्छ।

• ढाँचाहरूको बारेमा कुरा गर्ुताहोस्। प्रश्निरू सोध्ुिोस् रसतदै "वक् ्ो ढषाँचषा 
िो?" "कने  तपषाइ ँ्ो ढषाँचषा रषारी रषाख् सक्ुहुनछ?"

• तपषाईको बषालकलषाई ढषाँचषा शच्षाउ्को लषावग काडता, dominoes िा पासाको 
िेल िेलर्ुहोस।्
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ढाँचाहरुको प्वतसलवप गर्ने
• तषाली बरषाउ्ने खनेलिरू खनेल्ुिोस् रिषाँ तपषाइ ँतासलको ढाँचामा बरषाउँ्ुहुनछ 

र तपषाइकँो बच्षालने त्सलषाई ्ोिो्षााँऊ्छ। तपषाइकँो बच्षालषाई तपषाइलँने 
्ोिो्षा्जईएको तषाशलकषामषा तषाली बरषाउ् लगषाउ्ुिोस्।

• पलनेट र चमचषा, पलनेट र चमचषा, पलनेट र चमचषा रसतो ढाँचा प््ोग गरेर िार्ाको 
लावग तासलका टिुल सेट गर्ुताहोस।्

ढाँचाहरू ससरतार्ा गर्ने
• खनेलौ्षा र फलिरू र्तो ्ैवर्क ि्तुहरूको ढाँचा ससरतार्ा ग्ु्जिोस्।

• सािारर प्ाटर्ताहरुबाट शुरु गर्ुताहोला र अव् कदठर् प्षाट््जिरु शुरु 
ग्ु्जिोलषा रसतदै एउटषा स्षाउ, दुई कने रषािरु, एउटषा स्षाउ, दुई कने रषािरु, एक स्षाउ, 
दुई कने रषािरु।
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अंग्ेरीमा ढाँचाहरूको बारेमा पु्तकहरू
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तपाईंको बच्ालाई अंग्ेरी साक्षरता सीप विकास 
गर्ता पु्तकहरू

कुराकार्ी र शब् वर्मातारको लावग पु्तकहरू
Dunbi the Owl – Daisy Utemorrah, editor Pamela Lofts. Scholastic 
Australia

Possum Magic – Mem Fox, illustrator Julie Vivas. Omnibus Books

Splosh for the Billabong – Ros Moriarty, illustrator Balarinji. Allen 
and Unwin

The Day the Crayons Quit – Drew Daywalt, illustrator Oliver Jeffers. 
Harper Collins Children’s Books

The Echidna and the Shade Tree – Mona Green, editor Pamela 
Lofts. Scholastic Australia

The Little Refugee – Anh and Suzanne Do, illustrator Bruce 
Whatley. Allen & Unwin Children

The True Story of the 3 Little Pigs – Jon Scieszka, illustrator Lane 
Smith. Penguin

The Very Cranky Bear – Nick Bland. Scholastic Australia
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वकताब रसमा ल्बद्ध कविता छ
Miss Spider’s Tea Party – David Kirk. Scholastic Inc

No Way Yirrikipayi! – Alison Lester. Pan Macmillan Australia

Pig the Pug – Aaron Blabey. Scholastic Australia

Piranhas Don’t Eat Bananas – Aaron Blabey. Scholastic Australia

Oi Cat! – Kes Gray, Jim Field. Hachette Australia

Sebastian Lives in a Hat – Thelma Catterwell, illustrator Kerry 
Argent. Omnibus Books

Walking Through the Jungle – Stella Blackstone. Barefoot Books

The Cat in the Hat – Dr Seuss. Random House

अक्षरहरूको बारेमा पु्तकहरू
ABC Dreaming – Warren Brim. Magabala Books

Animalia – Graeme Base. Picture Puffins 

Dr Seuss’s ABC – Dr Seuss. Random House

I Spy, An Alphabet in Art – Lucy Micklethwait. Greenwillow Book

सकूचीबद्ध पुसतकिरू सषाक्रतषा र संख्षाको विभभन् उद्दनेश्कषा लषावग प्र्ोग ग््ज सवकनछ।

हाम्ो िेबसाइटको भ्रमर गर्ुताहोस् र तपाईको  
बालबासलकाहरुको लावग विद्ाल्को शुरुिात राम्ो  
गर्ने मद्दतको लावग थप स्ोतहरू िोजर्ुहोस् :

education.nsw.gov.au/lit-and-num-at-home
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तपाईंको बच्ालाई संख्ा सीप विकास गर्ता सह्ोग 
पु्ाताउर्े अंग्ेरी पु्तकहरू

संख्ा र गनती को बारे मा पु्तकहरु 
Counting on Community – Innosanto Nagara. Seven Stories Press, 
Penguin.

Counting with Tiny Cat – Viviane Schwarz. Walker Books

Five Little Ducks – Penny Ives. Child’s Play International Ltd

One is a Snail, Ten is a Crab – April Pulley Sayre and Jeff Sayre, 
illustrator Randy Cecil. Scholastic Australia

One Woolly Wombat – Kerry Argent. Scholastic Australia

Ten Black Dots – Donald Crews. Scholastic Australia

Ten Little Dinosaurs – Mike Brownlow, illustrator Simon Rickerty. 
Orchard Books

Ten Little Jarjum – Tabulam Aboriginal Community members,  
editors Suzi Williams and Kate Merrifield. NSW Board of Studies

Ten Scared Fish – Ros Moriarty, illustrator Balarinji. Allen and 
Unwin
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रोड र घटाउको बारेमा पु्तकहरू
Five Little Monkeys Play Hide-and-seek – Eileen Christelow. 
Houghton Mifflin

Ten Little Beasties – Rebecca and Ed Emberley. Macmillan

Ten Little Fingers and Ten Little Toes – Mem Fox, illustrator Helen 
Oxenbury. Puffin Books

Ten Little Ladybugs – Melanie Gerth, illustrator Laura Huliska-
Beith. Intervisual Books Inc

There Were 10 in the Bed – illustrator Wendy Straw. Sweet Cherry 
Publishing

The Shopping Basket – John Burningham. Random House

Uno’s Garden – Graeme Base. Penguin Books, Puffin

ढाँचा को बारेमा पु्तकहरु
Anno’s Counting Book – Mitsumasa Anno. Harper Collins

Caterpillar and Butterfly – Ambelin Kwaymullina. Fremantle Press

One fish, two fish, red fish, blue fish – Dr Seuss. Random House

The Very Hungry Caterpillar – Eric Carle. Hamish Hamilton Press
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टेसलफोर् ्ोभारे सेिा 

्द् तपषाईलने थप रषा्कषारीको आिश्कतषा परनेमषा ककृ प्षा तपषाईको विद्षाल्को 
प्रधषा्षाध्षापकलषाई फो् ग्ु्जिोलषा। तपषाईको सोधपुछको लषावग तपषाईलषाई ्ोभषाषनेको 
मद्दतको आिश्कतषा परनेमषा ककृ प्षा टनेशलफो् ्ोभषाषने सनेिषाको 13 14 50 मषा फो् 
ग्ु्जिोलषा। ्सो सनेिषा तपषाईकोलषावग व्िुलकः उपलब्ध छ।

NSW शिक्षा विभषाग
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