
 

 

समूहमा चिन्तन गननका चनचतत क्रियाकलापहरू 

पाठ ६ मुलयाांकन र चिन्तन 

 

यस सत्रमा, तपाईंले चसक् नुभएको कुरा र पुस्तकालयबारे तपाईं कस्तो महससु गनुनहुन्छ भन् ने चिषयमा तपाईंले 

चिन्तन गनुनहुनेछ । 

 

१. तपाईंको ररड ांग च्याचतपयन (पठन चिषनकधारक) ल ेतपाईंलाई तल उचललचित प्रश् नहरू सो् नेछन् । 

यक्रि तपाईंको उत्तर 'हो' हो भने हरेक प्रश् नपचछ आफ्नो हात उठाउनुहोस् ! 

के अचहले तपाईं यस अ्ययन समूहमा भाग चलन प्रारतभ गनुनअचगभन्िा बढी पढाइको चनचतत 

उत्सुक हुनुहुन्छ? 

के तपाईं पुस्तकालयमा गएर कुनै पुस्तक छान् न आत्मचिश् िासी गनुनहुन्छ ?  

के तपाईंलाई कथा र अन्य पुस्तकचबिको चभन् नताबारे थाहा छ ? 

के तपाईंको कुनै मनपने पुस्तक छ ?   

 

 

 

 

२. अ्ययन समूह सत्रहरूमा तपाईंहरूले धेरै र चिचभन् न क्रियाकलापहरू पुरा गररसक् नुभएको छ । कुन 

क्रियाकलाप तपाईंलाई सबैभन्िा धेरै मनपर् यो? आफ्नो चििारहरूलाई समूहमा पालैपालो 

बताउनुहोस् । 

 

३. तपाईं पढाइको चिषयमा कस्तो महससु गनुनहुन्छ भन् नेबारे एउटा िाक्य लेख् नुहोस्, िा आफ्नो 

साथीलाई बताउनहुोस ्। 

      

 

 

४. के तपाईंले आफू जोसँग बस् नहुुन्छ िहाँहरूलाई पुस्तकालय पररयोजना र अ्ययन समूहको चिषयमा 

बताउनुभयो ? िहाँहरूले यस चिषयमा के चििार गनुनहुन्छ ? समूहमा पालैपालो बताउनुहोस् ।  

 

 

५. पुस्तकालयको िररपरर हनेुनहोस् । सबलैाई आफूलाई पढ्न मनलागेको कुन ैएउटा पुस्तक छान् न आग्रह 

गनुनहोस् । एउटा कागज सबकैहाँ लैजानुहोस् र चतनीहरूले छानेका पुस्तकहरूको चिषनकहरू त्यस 

कागजमा पालैपालो लेख् न आग्रह गनुनहोस ्। अब तपाईंसँग भचिष्यका सत्रहरूमा सँगै पढ्न र छलफल 

गननको चनचतत पुस्तकहरूको सुिी तयार भएको छ ।  

 

६. तपाईंहरू पुस्तकालयमा हुनभुएको िशृ्यको चित्र बनाउनहुोस् ।  

      धेरै र चिचभन् न रङ्गहरूको प्रयोग गनुनहोस् ! 

तपाईंले आफ्ना मनपने चित्रहरूलाई  

छानेर आफ्नो पुस्तकालयको चभत्तामा  

राख् न सक् नुहुन्छ ! तपाईंले आफ्नो  

चित्रलाई कालोपाटी िा सेतोपाटीमा पचन 

बनाउन सक् नुहुन्छ । 

यक्रि तपाईंको समूह धेरै नै सानो छ भने, 

तपाईंले सबैजनालाई यस प्रश् नको लाचग 

आफ्नो हात उठाएर आफ्नो मनपन ेपुस्तक 

कुन हो र त्यस पुस्तकमा के मनपर् यो  

भनेर समूहलाई बताउनको चनचतत  

आग्रह गनन सक् नुहुन्छ ।  

 

 

 

 

 

 


