कवितामा लय र पद्य (अनुप्रास)
पाठ ४ ठु ला बालबावलकाहरूका लावि कथा
भािनाहरू र विचारहरूका विषयमा बातवचत िननको वनवतत कविताले सृजनात्मक शब्दहरूको प्रयोि िदनछ ।
यसलाई पवतिहरूमा लेविन्छ र प्राय यसमा विशेष प्रकारको ध्िवनको ढााँचा हुन्छ जसलाई लय िा अनुप्रास
(पद्य) भवनन्छ । सतिीतमा ड्रम िा ढोलको ताल भएझ,ाँ लयचाहहाँ कविताको ताल हो । पद्य भनेका ती शब्दहरू
हुन् जसका उस्त ध्िवन िा उच्चारण हुन्छन् । यस सत्रमा, तपाईंले लय र पद्यको विषयमा अन्िेषण िनुनहुनेछ, र
तपाईंको आफ्न कविता रच्नुहुनेछ ।
समुहले पाठ २ मा न कविताको विषयमा
अध्ययन िररसके को हुनसक्छ । यदद छन भने,
ती दियाकलापहरू पवन िने प्रयास िनुनहोस् ।

१.

वतन जनाको समुहमा िा जोडी-जोडी भएर कायन िनुह
न ोस् । तपाईंको ररवडति च्यावतपयन (पठन
वशषनकधारक) ले एउटा शब्दको चयन िनुनहुनेछ । यस शब्दको ध्िवनसाँि वमल्ने पद्य शब्दहरूको सुची
बनाउनको वनवतत तपाईंसाँि ३० सेकेन्ड रहनेछ । धेरभन्दा धेर पद्य शब्दहरूको सुची बनाउने समुह
विजयी हुनेछ !
पद्य भनेका ती शब्दहरू
हुन् जसका उस्त ध्िवन
िा उच्चारण हुन्छन् ।

२.

पुस्तकालयबाट एउटा कविता छान्नुहोस् । िोलो आकार िरे र
बस्नुहोस् र हरे कले पालपालो िरी कविताबाट एक-एक हरफ
पढ्नुहोस् िा भन्नुहोस् । आफ्नो पवति पढ्नुहोस् िा भन्नुहोस्
र त्यसपवछ त्यो पुस्तक अको व्यविलाई ददनुहोस् ।

यदद तपाईंसाँि कविताको
पुस्तक छन भने, सबलाई
आउने एउटा कवितालाई
प्रयोि िनुनहोस् ।
समुहलाई प्रारतभ िनन सहायता
िननको वनवतत पवहलो
पवतिलाई तपाईं आफाँ ले न
पढ्न सक्नुहुन्छ ।

३.

िोलो घेरा बनाएर बस्नुहोस् पुनः हरे कले पालपालो िरी
कविताबाट एक-एक हरफ पढ्नुहोस् । सब हरफहरू पदढसके पवछ,
एकसाथ लय िा तालसाँिसाँि ताली बजाउनुहोस् । त्यस लय िा तालमा
तपाईंले सुनेको ढााँचाबारे छलफल िनुनहोस् ।

लय के हो भन्ने कु रा समुहमा सब
जनालाई थाहा होस् भन्ने कु रा
सुवनवचत िनुनहोस् । सतिीतमा
ड्रम िा ढोलको ताल
भएझ,ाँ लय चाहहाँ
कविताको ताल हो ।

४. समुहमा तालीको प्रयोि िरी छोटो आफ्न ढााँचा तयार िनुनहोस् । कु न एउटा विषयमावथ सबजना
सहमत हुनुहोस् (उदाहरणको लावि, तपाईंको विद्यालय, मौसम, िा तपाईंको मनपने जनािर) र त्यो
ढााँचालाई सुहाउाँ दो एउटा पवति तयार िनुनहोस् । एउटा कविता बनाउनको
अझ अवतररि चुनौवतको वनवतत,
वनवतत हरे कले आ-आफ्नो पवतिलाई पालपालो भन्नुहोस् । सतभि भएमा,
पुस्तकालयमा राख्नको वनवतत तपाईंको कविताको एक प्रवत तयार िनुनहोस् । तपाईंले समुहलाई कविता पद्यमा
लेख्नको वनवतत आग्रह िनन
सक्नुहुन्छ ।

