
 

 

तपाईंलाई मनपन ेकथा  

पाठ ३ सबैको नननतत क्रियाकलापहरू  

सबैसँग एउटा मनपने कथा हुन्छ! यो सत्रमा तपाईंलाई मनपने कथाको बारेमा कुरा गनुुहुनेछ, त्यस कथाको 

नननतत आवरण पृष् ठ निजाइन गनुुहुनेछ र अरूलाई पनन यो कथा पढ्न राजी गराउनहुुनछे । 

तपाईंको पुस्तकालय पुस्तकहरूले भररपूणु छ, त्यसैले त्यहाँ तपाईंलाई नयाँ कथा खोज्न ेमौका नमल्छ ।  

  

१. गोलो घेरामा बस् नुहोस् ।  

 पालैपालो आफूलाई मनपने कथाको नाम र मन पने  

 एउटा कारण भन् नुहोस ्। 

  

 

 

२. तपाईंलाई मनपने कथाको नननतत क्रकताबको आवरण (बानहरी खोल) निजाइन गनुहुोस् वा तपाईंको 

पुस्तकको आवरणको बारेमा एकजना साथीसँग कुरा गनुहुोस् ।   

तपाईंको पुस्तकको आवरणल ेमाननसहरूलाई पढ्न प्रोत्सानहत गनुुपछु, तर कथालाई नबगानुु हुदँनै ।  

 तलका कुराहरू समावेश गनु सक् नुहुन्छः 

 शीर्ुक 

 लेखकको नाम 

 एउटा नित्र 

 पुस्तकको बारेमा प्रकाशकले लेखेको कुरा 

 

  

 

३. तपाईंलाई मन पने पुस्तक बजारमा बेच्द ैहुनुहुन्छ भन् ने कल्पना गनुुहोस् ।  

 तपाईंको ग्राहकलाई के भनेर पुस्तक क्रकन् न राजी गराउनहुुन्छ? 

 एउटा छोटो मनतव्य (भार्ण) तयार गरेर समूहमा सुनाउनुहोस् । 

यक्रद लेख् ने कुराहरू र खाली पानाहरू उपलध छ छन् भने पनहले  

 यसलाई लेख् न पनन सक् नुहुन्छ । 

 

तपाईंको मनतव्यमा यी कुराहरू समावेश हुनुपछुः 

 तपाईंलाई उक् त पुस्तक वा कथा क्रकन मनपछु  

 तपाईंका ग्रहकहरूले क्रकन त्यो पुस्तक पढ्दा रमाइलो मान् नेछन्     

 

 

३. सबैले जानेको कथामा सामूनहक सहमती जनाउनहुोस् । 

कथाको सानो खण्ि पालैपालो भन् नुहोस् । 

यक्रद तपाईंलाई सबै कथा आएन भने निन् ता नगनुहुोस-् आफैले बनाउनुहोस् !  

 

यक्रद कसैलाई मन पने कथा सोच्न  

करठन भइरहेको छ भने, सबैलाई  

थाहा भएको तपाईंले प्रख्यात कथाको  

उदाहरण क्रदनुहोस्; उदाहरणको नननतत दवेी वा 

दवेताको कथा । 

 

यक्रद कसैलाई मनपने पुस्तक पुस्तकालयमा छ भने,  

उक् त व्यनक् तले बनाएको आवरणलाई त्यो पुस्तकको  

आवरणसँग तुलना गनु सक् नुहुन्छ । 

यो सामूनहक वा व्यनक् तगत क्रियाकलाप हुन 

सक्छ ।  

 

यक्रद तपाईंको समूह लजायो भने,  

सबैलाई थाहा भएको कथा छानेर  

संयुक् त रूपमा मनतव्य (भार्ण) तयार 

गनुसक् नुहुन्छ । 

हरेकले कनत लामो बोल् ने भन् ने कुराको ननणुय 

 गनुुहोस् । उदाहरणको लानग, सबैलाई दईु  

वाक्यहरू भन् न लगाउन सक् नुहुन्छ । 

  


