पात्रहरूको विकास गर्नु
पाठ ४ ठन ला बालबावलकाहरूका लावग कथा
पात्र भर्ेको कथामा भएको व्यवि हो । कवहलेकहहिँ पात्र जर्ािर िा अरू कन र्ै प्राणी पवर् हुर् सक्छर््, जस्तै देि
िा देिी । यस सत्रमा, तपाईंले पात्रहरूका व्यवित्िहरूको िणुर् गर्नुहुर्ेछ र पात्रहरूले कथालाई कसरी जीिन्त
बर्ाउिँ छर्् भन्र्े विषयलाई अन्िेषण गर्नुहुर्ेछ ।

१. गोलो आकारमा बस्र्नहोस् ।
तपाईंको समनहलाई कथाहरूका कवत िटा पत्रहरूबारे थाहा छ ?
कथाबाट एउटा-एउटा पात्रलाई पालैसिँग बताउर्नहोस् ।
तपाईंले मावर्सहरू, देि-देिीहरू िा जर्ािरहरूका कथाहरूलाई समािेश गर्ु सक्र्नहुन्छ । यदद
तपाईंसिँग कागज छ भर्े एउटा सनची बर्ाउर्नहोस् ।

इच्छा भएको कोही छ भर्े उसलाई
बोलाउर्नहोस्, िा समनहको अवग
गएर बोल्र् सक्र्े कोही
एकलाई तपाईंले छान्र्नहोस् ।

२. समनहमा कायु गर्नह
ु ोस् ।
एउटा व्यविले अवगल्लो दियाकलापबाट एउटा पात्रलाई छान्नेछ जसको विषयमा समनहको सबैलाई
थाहा छ ।
उसले त्यस पात्रको भनवमकाको अवभर्य गरे र देखाउिँ र्ेछ ।
समनहले त्यस पात्रको विषयमा प्रश्नहरू सोध्नेछ, र उसले 'हो' िा 'होइर्' भर्ेर जिाफ ददर्ेछ ।
के त्यो पात्र को हो भर्ेर समनहले अर्नमार् गर्ु सक्छ त ?

३. हरे क व्यविले अगाविको आिरण पृष्ठमा रोचक देवखर्े पात्र भएको पनस्तकलाई पनस्तकालयबाट छान्नेछ ।
त्यस पात्रको व्यवित्ि कस्तो छ भन्ने तपाईंलाई लाग्छ ?
त्यस पत्रको व्यवित्िको एउटा िणुर् लेख्र्नहोस् िा आफ्र्ो साथीलाई तपाईंका विचारहरू बताउर्नहोस् ।

४. पनर्ः तपाईंको िणुर्लाई पढ्र् िा सनन्र् आफ्र्ो साथीलाई आग्रह गर्नुहोस् ।
तपाईंले आफ्र्ो साथीलाई पात्रहरू भएका वतर् िटा पनस्तकका आिरण पृष्ठहरू देखाउर्नहोस्
(एउटाचाहहिँ त्यो पनस्तक पवर् हुर्नपछु जसलाई तपाईंले िणुर् गर्ुको वर्वतत छान्र्नभएको वथयो) ।
के त्यो साथीले तपाईंको िणुर् कन र् पात्रको विषयमा वथयो भर्ेर अर्नमार् गर्ु सक्छ ?

५. कन र्ै कथाको तपाईंलाई मर्पर्े पात्र कन र् हो ?
त्यो एउटा व्यवि, जर्ािर िा देि िा देिी हुर् सक्छ ।

समयको िचत गर्ुको वर्वतत,
तपाईंले हरे क जोिीको
वर्वतत एउटा अवतररि
आिरण पृष्ठ छान्र्
सक्र्नहुन्छ ।

यदद विद्याथीहरू रोदकए भर्े यी प्रश्नहरू सोध्ननहोस्:

तपाईंलाई त्यस पात्रको के मर्पछु ?

के त्यस पात्रले तपाईंलाई तपाईंले वचन्र्नहुर्े कसैको सतझर्ा
ददलाउिँ छ ?

के त्यस पात्रको विषयमा तपाईंलाई मर्र्पर्े कन रा के ही छ ?

त्यो पात्र हाम्रो अध्ययर् समनहमा आयो भर्े के हुन्छ होला ?

