पाठ २: साना बालबाललकाहरू र

नपढ्नेहरूको लनलति कथा

पाठ २: साना बालबाललकाहरू र नपढ्नेहरूको लनलति कथा
पाठ २ ले साना बालबाललकाहरू र नपढ्नेहरूको लनलति कथालाई समेट्छ र िपाईंको अध्ययन समूहलाई पुस्िकहरू पढ्न
र पुस्िकहरूको बारे मा कु रा गननको लनलति सहयोग गछन । यो पाठमा िपाईंका अध्ययन समूहले पात्रहरूको बारे मा कु रा
गनेछन्, कथाले कसरी काम गछन भन्ने कु रा छलफल गनेछन् र कथाको बारे मा अनुमान गनेछन् अलन सँगसँगै ठू लो स्वरले
पढ्नेछन् । यो प्रस्िुलिले िपाईंलाई के ही क्रियाकलापहरूको लनलति चालहने सामाग्रीहरू र महत्वपूर्न सुझावहरूसलहि
कायनपुलस्िकाको बारे मा जानकारी क्रिनेछ ।
यो पाठमा भएका क्रियाकलापहरूले सामूलहक छलफल, सामूलहक पढाइ, लेखाइ र लचत्र कोने काम जस्िा लवलभन्न
सीपहरू समेटेको छ । यी क्रियाकलापहरूलाई संकेिहरूद्वारा जनाइएको छः
छलफल क्रियाकलाप

सामूलहक पढाइ

लेख्ने क्रियाकलाप

िुई जनाको समूहमा काम गने

लचत्र कोने क्रियाकलाप

समूहमा काम गने

पढाइ र अनुसन्धान क्रियाकलाप

यस्िो संकेि भएको कायनपुलस्िकामा िपाईंले अलिररक्ि सल्लाहहरू पाउन सक्नुहुनेछ ।

कायनपुलस्िकाहरूको प्रयोग कसरी गने
हरे क पाठका क्रियाकलापहरू एकपरिमात्र लप्रन्ट गररएका कायनपुलस्िकाहरूमा समेरटएका छन् ।
सतभव भएसतम, समूहमा बाँड्नको लनलति कायनपुलस्िकाहरू लप्रन्ट गनुनहोस् ।
िर यसो गनन सतभव नभएमा लचन्िा नगनुनहोस् । त्यसको लनलति िपाईंले क्रिइएका कु रा गनन सक्नुहुन्छः
• यक्रि िपाईंसँग कत्युटर छ भने कत्युटर लस्िनमा िेखाउनुहोस् ।
• मोबाइलको प्रयोग गरे र सबै लवद्याथीलाई िेखाउनुहोस् ।
• क्रियाकलाहरूलाई ठू लो सेिो/कालो पाटीमा लेख्नुहोस् ।
• सत्र सुरु गनुन अगालि कायनपुलस्िकालाई हेनुनहोस् र िपाईंको अध्ययन समूहसँग गने क्रियाकलापहरूको नोट
बनाउनुहोस् ।
िपाईंले कु नै पलन कु रा लप्रन्ट गनुनपने वा पुस्िकालयमा लस्िनमा िेखाउनु पने बाध्यिा छैन ।
यी सामाग्रीहरूलाई अवधारर्ाहरूको रूपमा प्रयोग गनुनहोस्, लिनलाई स्मरर् गनुनहोस्, लिनीहरूको बारे मा अरूलाई
बिाउनुहोस् र िी अवधारर्ाहरूको प्रयोग गनुनहोस् ।
सामाग्रीहरूको अभाव छ भने, लेख्ने र लचत्र कोने क्रियाकलापहरूलाई समूलहक छलफल क्रियाकलापमा बिल्न सक्नुहुन्छ
। लवद्याथीहरूले लेख्नु वा लिनीहरूले बनाएको लचत्रको वर्नन गनुनको साटो कथा भन्न सक्छन् । यी क्रियाकलापहरूलाई
पुस्िकालयमा उपलब्ध सामाग्री अनुसार अनुकूल िररकाले प्रयोग गनन सक्रकन्छ ।
िपाईंले यी सामाग्रीहरू जुनसुकै बेला िाउनलोि गनन सक्नुहुन्छ र लिनीहरूलाई कत्युटर, स्थानीय संजाल (नेटवकन ) वा
िपाईंको फोनमा राख्न सक्नुहुन्छ । यसको लनलति िपाईंले www.library-nepal.com मा जानुपछन ।

१) कथाहरू
यो सत्रमा, अध्ययन समूहहरूले कथाको बनावटको बारे मा लसक्ने छन् । कथाहरूको सुरु, मध्य र अन्त्य हुन्छ । समूहले
आफू ले जानेको कथालाई नयाँ िररकाले अन्त्य गनेछन्, काटुननलाई रठक िममा लमलाउनेछन् र काटुननका कथाहरूको
आधारमा समूहमा लमलेर कथा लेख्नेछन् ।
सामाग्रीः
• लेख्नको लनलति सामाग्री (ऐलछछक)
क्रियाकलापका लनलति सुझावहरूः
१.

यो क्रियाकलाप पुरा गनुनभन्िा अगालि कथाको सुरु, मध्य र
अन्त्यको बारे मा कु रा गनुन उपयोगी हुन्छ । घटनाहरू
िार्कन क िममा लमलेका हुन्छन् भन्ने कु रा िपाईंको समूहले
जानेको हुनुपछन । सुझावः

२.

लचत्रहरूलाई फरक िममा लमलाउँ िा कथामा के पररविनन
आउँ छ भनेर सोध्नुहोस् ।

३.

काटुननको आधारमा कथा लेख्नुहोस् । कायनपुलस्िकामा
प्रश्नहरूको सूलच क्रिइएको छ; समूहका हरे कलाई प्रश्न
सोध्न सक्नुहुन्छ र उत्तरहरूबाट कथा लनमानर् गनन लगाउन
सक्नुहुन्छ । यो कु रालाई समूहमा कु रा गनन सक्नुहुन्छ,
लेख्नुपिैन!

२) पात्रहरूको वर्नन
यो सत्रमा, अध्ययन समूहले पुस्िकालयका पुस्िकमा भएका लचत्रहरूको प्रयोग गरे र पात्रहरूको वर्नन गनेछन् । लिनीहरूले
लवलभन्न लचत्रहरू र लचत्र भएका पुस्िकहरू प्रयोग गनेछन् र पात्रको बालहरी रूपको बारे मा वर्नन गनेछन् । समूहले लमलेर
पात्रहरूको सृजना गनेछन् र लचत्र पलन बनाउनेछन् ।
सामाग्रीः
• छालनएका लचत्र भएका पुस्िकहरू
• लेख्ने सामाग्री (ऐलछछक)
• लचत्र बनाउनको लनलति रङ्गीन लससाकलमहरू र लचत्र
बनाउने कागज (ऐलछछक)
क्रियाकलापका लनलति सुझावहरूः
१.

कायनपुलस्िकामा भएका लचत्रहरू हेरेर पात्रहरूको वर्नन गनन
सुरु गनुनहोस् । समूहलाई पालैपालो एउटा लचत्रको बारे मा
एउटा कु रा भन्न लगाउन सक्नुहुन्छ । पानामा छलफल गननको
लनलति िपाईंलाई मिि गने प्रश्नहरूको सूलच क्रिइएको छ ।

२.

सबैले जानेको एउटा पात्र सोछनुहोस् र समूहमा त्यस पात्रको
बालहरी स्वरूपको वर्नन गनुनहोस् । त्यो पात्र िेवी वा िेविा वा
प्रख्याि कथाको पात्र पलन हुनसक्छ ।

३.

छालनएका लचत्रकथाहरू समूहमा बाँड्नुहोस् र
लवद्याथीहरूलाई िुईजनाको समूहमा काम गनन लगाउनुहोस् ।
सतभव हुन्छ भने, सबै बालबाललकालाई एक-एकओटा पुस्िक
क्रिनुहोस् । लवद्याथीहरूले िुईजनाको समूहमा काम गनेछन् र
पालैपालो पात्र पत्ता लगाएर वर्नन गनेछन् । लवकल्पको
रूपमा यसलाई सबैजनाको समूहमा पलन गनन सक्रकन्छ ।

३) एकसाथ पढ्ने
यो सत्रमा, पढ्ने र नपढ्नेको लालग छु ट्टा छु ट्टै कायनपुलस्िका हुन्छ । अध्ययन समूहले लचत्रको आधारमा के हुनेछ भन्ने
कु राको अनुमान लगाउनेछन् । त्यसपलछ सबैजनाले पुस्िक स्वर लनकालेर पढ्नेछन् वा लवद्याथीहरू पढ्न जान्िैनन् भने
ररलिङ् छयालतपयनले पढेर सुनाउनुपनेछ ।
सामाग्रीहरूः
• छालनएका छोटा कथा र लचत्र कथाका पुस्िकहरू
• रङ्गीन लससाकलमहरू र लचत्र कोने पानाहरू (ऐलछछक)
क्रियाकलापको लनलति सुझावहरू
१.

२.

३.

१.
२.

पढ्नेहरूको लनलतिः
िपाईंको समूहलाई लचत्रको आधारमा अब के हुन्छ होला भन्ने
कु राको अनुमान लगाउन प्रोत्साहन क्रिनुहोस् । समूहलाई छोटो
पुस्िक छान्न लगाउनुहोस् िाक्रक त्यो पुस्िक यही सत्रमा
पक्रढसक्रकयोस् ।
यक्रि िपाईंको समूहले पढ्न लजायो भने सुरु गननको लनलति
िपाईंले सुरुका के ही वाक्यहरू पढ्न सक्नुहुन्छ । यक्रि कसैले पढ्न
चाहँिन
ै भने कर नलगाउनुहोस् ।
लवद्याथीहरूलाई कथाको सारांश भन्न लगाउनुहोस् । के
उनीहरूले गरेको अनुमानसँग मेल खायो?
नपढ्नेहरूको लनलतिः
िपाईंको समूहलाई लचत्र पुस्िकमा भएको लचत्र हेनन लगाउनुहोस्
र कथामा के हुन्छ होला भनेर अनुमान गनन लगाउनुहोस् ।
िपाईंको समूह लचत्र कथाको सतपूर्न पुस्िक पढ्न ियार नहुन
सक्छ, िर पलन उनीहरूले के ही शब्िहरू लचन्न सक्छन् । िी
शब्िहरूको सूलच बनाउनुहोस् र िी शब्िहरूसबाट वाक्य
बनाउनुहोस् । के यी शब्िहरूको आधारमा उनीहरूले कथामा के
हुन्छ होला भन्ने अनुमान लगाउन सक्छन्?

हाम्रा सल्लाहहरू र सामाग्रीहरूको प्रयोग गरे र िपाईंको लवद्यालयमा पढाइ
कायनिम सुरुवाि गने काममा हर सफलिाको कामना गिनछ ँ ।

हाम्रा सबै कायनपुलस्िकाहरू क्रिइएको वेभ ठे गानाबाट िाउनलोि गनन सक्नुहुन्छः
www.library-nepal.com
यक्रि िपाईंसँग कु नै प्रश्नहरू छन् भने क्रिइएको इमेल ठे गानामा हामीलाई सतपकन
गनन सक्नुहुन्छः
info@library-nepal.com

