आख्यान
पाठ ४ ठु ला बालबाललकाहरूका लालि कथा
लििरण घटनाहरूको कहानी िा िणणन हो । सामान्यतया यसमा सुरुिात, मध्य र अन््य िरी लतन भािहरू
हुन्छन् । यस सत्रमा, तपाईंले के ही सुरुिातहरू, मध्यहरू र अन््यहरू रच्नुहुनेछ, र आफ्नो मनपने कथाको
लिषयमा बातलित िनुहु
ण नेछ ।

१. तपाईंलाई कु न-कु ना कथाहरू थाहा छ ?
तपाईंलाई सबैभन्दा मनपने कथा कु न हो र ककन ?

लिद्याथीहरूलाई लतनीहरूका लििारहरूका
बारे मा बातलित िनण सहायता िनणको लनलतत
यी प्रश्नहरू सोध्नुहोस्:

के तपाईं आफैं ले कथा पढ्नुभयो िा कसैले
तपाईंलाई सुनाएको हो ?

यकद तपाईंले कथा पढ्नुभएको हो भने, के ्यो
पुस्तक तपाईंले पुस्तकालयबाट ललनुभएको लथयो ?

तपाईंको लनलतत कथाको सबैभन्दा मनपने भाि कु न
हो ?

्यसले तपाईंलाई कस्तो महसुस िरायो ?

२. लतन-लतन जनाको समुहमा कायण िनुणहोस् ।
पुस्तकालयबाट एउटा पुस्तक छान्नुहोस् ।
्यसको अलिल्लो आिरण पृष्ठ र लिषणकलाई नलजकबाट हेनुणहोस् ।
पलहलो व्यलिले कथाको सुरुिातलाई रच्नेछ ।
दोस्रो व्यलिले कथाको मध्य भाि रच्नेछ ।
तेस्रो व्यलिले कथाको अन््य रच्नेछ ।
्यस पुस्तकको कथासँि तपाईंहरूको कथा लमल्दो छ कक छैन भनेर
जान्नको लनलतत पुस्तकको पलछल्लो आिरण पृष्ठमा
भएको िणणनलाई पढ्नुहोस् ।

३. तपाईंलाई थाहा भएको कु नै एउटा कथाको लभन्नै अन््य रच्नुहोस् ।
्यसलाई लेख्नुहोस् िा आफ्नो साथीलाई बताउनुहोस् ।
तपाईंलाई लििार िनणको लनलतत सहायता होस् भनेर तपाईंले
पुस्तकालयबाट के ही पुस्तकहरूलाई हेनण सक्नुहुन्छ ।

लििारहरू संलिप्त र सरल
हुनसक्छन् ।

यकद पुस्तकको पलछल्लो आिरण पृष्ठमा
कु नै िणणन समािेि िररएको छैन भने,
्यो पुस्तक के को लिषयमा हो भनेर
थाहा िनणको लनलतत ्यसको
के ही पानाहरूलाई पल्टाई
हेनुणहोस् ।

समुहमा सबै जनालाई थाहा भएको
कथालाई ललएर तपाईंले यो
कियाकलाप िनण सक्नुहुन्छ,
र ्यसपलछ फरक-फरक
अन््यहरूलाई
तुलना िनुणहोस् ।

४. यकद तपाईंले हालै कु नै पुस्तक पढ्दै हुनुहुन्छ भने, यसपलछ कथामा के हुनेछ भन्ने तपाईंलाई लाग्छ ?
तपाईंका लििारहरूलाई लेख्नुहोस् िा आफ्नो कु नै साथीलाई ती बताउनुहोस् ।
यकद तपाईंले हालै कु नै पुस्तक पढ्दै हुनुहुन्न भने, पुस्तकालयबाट एउटा पुस्तक छान्नुहोस् ।
्यसको पलहलो पृष्ठ र पलछल्लो आिरण पृष्ठको िणणनलाई पढ्नुहोस् ।
तपाईंको लििारमा यसपलछ उसो के हुन्छ होला ?
तपाईंका लििारहरूलाई लेख्नुहोस् िा आफ्नो कु नै साथीलाई ती बताउनुहोस् ।
अब ्यस पुस्तकलाई पुरै पढ्नुहोस् र तपाईंको लििार सही भयो िा भएन हेनुणहोस् ।

