
 

 

कविता र िर्णन 
पाठ ३ सबैको वनवतत क्रियाकलापहरू  

उदाहरर्को लावि,  

छावनएको शीर्णक चरा  

हो भने िर्णन िने शब्दहरू:  

सानो, रङ्िीन, वचरवबर ... 

 

तपाईंको पुस्तकालयमा कथा र कविताका धेरै पुस्तकहरू समेटिएका छन् ।  

कथाहरू र कविताहरूमा भािनाहरू तथा विचारहरूको बारेमा बताउनको वनवतत शब्दहरूको प्रयोि 

रचनात्मक तटरकाले िटरएको हुन्छ ।  

यो सत्रमा, तपाईंले कवितामा भएका भािनाहरू र िर्णनहरूको बारेमा सोच् नुहुनेछ अवन आफ्न ैकविताहरू र 

रचनात्मक िर्णनहरूको सृजना िनुणहुनेछ  

 

१. दईु जनाको समूहमा काम िनुणहोस् ।तपाईंलाई थाहा भएको 

िा पुस्तकालयको पुस्तकबाि एउिा कविता छान् नुहोस ्। त्यो 

कविता आफ्नो साथीलाई िाचन िरेर सुनाउनुहोस् । दईु जना वमले त्यो 

कवितामा भािनाहरू, िर्णनहरू िा दबुै कुराहरू के छन ्  भन् ने वनर्णय 

िनुणहोस् । कवितालाई पुनः एकपिक पढ्नुहोस् िा िाचन िनुणहोस् र 

आिाजको प्रयोि िरेर भािना िर्णनलाई प्रकि िनुणहोस् ।भूवमका पटरितणन 

िनुणहोस् र अको कविता वलएर क्रियाकलापलाई दोहोर् याउनुहोस् ।   

 

२. समूहमा, एउिा शीर्णक छान् नहुोस्, उदाहरर्को लाविः ग्रीष्म ऋतु,  

पानी िा साथीहरू हरेकले विर्यसँि वमल्ने एउिा शब्द भन् नुपछण,  

उदाहरर्को वनवततः ग्रीष्म ऋतु – िमी, घमाइलो, िर्ाणत् पानी- वचसो, 

चवतकलो, ताजिी क्रदने सूवच बनाउनुहोस् । यी सब ैशब्दहरू समेिेर  

एउिा कविता लेख् नहुोस् ।  

 

३. िोलो घेरामा बस् नुहोस् । एक जनाले पुस्तकालयबाि वलएको  

पुस्तकबाि एउिा वचत्र छान् ने । अको व्यव तले तवस्िरमा भएको  

एउिा िस्तु छान् ने । उदाहरर्को लावि, एउिा रूख, एउिा चरा िा  

एउिा घर । त्यो िस्तुलाई िर्णन िने शब्दहरू पालैपालो बताउने । कुनै  

शब्दहरू नदोहोटरऊन् भन् ने कुरामा वनवच चत िनुणहोस्    

समूह वमलेर कवतओिा शब्दहरू सोच् न स नुहुन्छ?  

 

क) अब सबै शब्दहरूको प्रयोि िरेर एक िा दईु शब्दमा स्पष् ि िर्णन िनुणहोस ्। 

ख) समूहले सोचकेा शब्दहरूको प्रयोि िरेर दईु जना वमलेर त्यो वचजको बारेमा एउिा कविता 

बनाउनुहोस्  ।   

    

४. पुस्तकालयबाि एउिा पुस्तक वलनुहोस ्र एउिा वचत्र छान् नुहोस् ।  

वचत्रको िर्णन लेख् नहुोस् िा साथीलाई वचत्रको िर्णन िनुणहोस् । 

यक्रद तपाईं वचत्रवभत्र उवभरहनु भएको भए तपाईंले के दखे् न, सुन् न, सुँ् न  

र छुन स नहुुन्ोयो भन् ने कुरालाई िर्णनमा समे नुहोस् ।  

पुस्तक पढ्नुहोस् र कथामा के हुन्छ भन् ने कुरा थाहा पाउनुहोस्  

िा पढाइ च्यावतपयनलाई पढ्न लिाउनुहोस् । 

 

विद्याथीहरूलाई िृहत शीर्णक छान् न 

प्रोत्सावहत िनुणहोस् । यक्रद उनीहरूलाई 

शब्दहरू सोच् न कटठन भयो भने, तलका 

प्रच नहरू सो् नुहोस्: 

 शीर्णकले तपाईंलाई कस्तो  

महसुस िरायो? 

 शीर्णकले तपाईंमा कस्तो 

विचारहरू उत्पन् न िरायो? 

 

 

यक्रद केही विद्याथीहरू भखणर पढ्न 

वसदछैन् भने तपाईं आफैले 

कविताको एक पिकमा एउिा हरफ 

िाचन िरेर सुनाउन  

स नुहुन्छ र उनीहरूलाई  

दोहोर् याउन लिाउन  

स नुहुन्छ ।  

 

यक्रद केही विद्याथीहरू भखणर पढ्न वसदछैन् 

भने एउिा वचत्र पुस्तक छान् नुहोस् अवन 

उनीहरूलाई वचत्र छान् न लिाउनुहोस् । 

क्रियाकलापको अन्त्यमा, समूहको  

वनवतत कथा पढेर सुनाउनुहोस् ।  

 


