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पाठ ३: सबैको निनति क्रियाकलापहरू

पाठ ३ ले सबैको निनति उपयुक् ि हुिे क्रकनसमका क्रियाकलापहरू उपलब्ध गराउँछ । क्रियाकलापहरूलाई सबै उमेर 

समूहका र सक्षमिा भएका नसकारुहरूका निनति उपयुक् ि हुिे गरर निजाइि गररएको छ, र नििीहरूलाइ कसरी प्रयोग 

गिे भन् िे सल्लाहहरू पनि क्रिइएको छ । यक्रि कुिै क्रियाकलाप िपाईंको समूहको लानग उपयुक् ि भएि भिे त्यसलाई 

छानिक्रििुहोस् र अको क्रियाकलापमा जािुहोस् वा यसलाई कसरी फरक िररकाले गिन सक्रकन्छ भिेर सो् िुहोस् ।

क्रियाकलापहरू नवनभन् ि प्रकारका कथाहरू, कनविाहरू र वर्निात्मक लेखसँग सतबनन्धि छि् ।

यो प्रस्िुनिले िपाईंलाई केही क्रियाकलापहरूको निनति चानहिे सामाग्रीहरू र महत्वपूर्न सुझावहरूसनहि 

कायनपुनस्िकाको बारेमा जािकारी क्रििेछ ।

यो पाठमा भएका क्रियाकलापहरूले सामूनहक छलफल, सामूनहक अध्ययि, लेखाइ, सृजिा गिे िथा अिुसन्धाि गिे 

जस्िा नवनभन् ि सीपहरू समेटेको छ । यसनभत्र स्विन्त्र रूपले काम गिे, िईु जिाको समूहमा काम गिे र समूहमा काम 

गिे जस्िा क्रियाकलापहरू पछनि् । यी क्रियाकलापहरूलाई संकेिहरूद्वारा जिाइएको छः

छलफल क्रियाकलाप

सामूनहक अध्ययि

बोल्िे क्रियाकलाप

िईु जिाको समूहमा काम गिे

लेख् िे क्रियाकलाप

समूहमा कायन गिे

यस्िो संकेि भएको कायनपुनस्िकामा िपाईंले अनिररक् ि सल्लाहहरू

पाउि सक् िुहुिेछ ।

पुस्िकबाट पढ्िे

सृजिात्मक क्रियाकलाप



कायनपुनस्िकाहरूको प्रयोग कसरी गिे

हरेक पाठका क्रियाकलापहरू एकपरिमात्र नप्रन्ट गररएका कायनपुनस्िकाहरूमा समेरटएका छि् ।

सतभव भएसत म, समूहमा बाँड्िको निनति कायनपुनस्िकाहरू नप्रन्ट गिुनहोस् ।

िर यसो गिन सतभव िभएमा नचन्िा िगिुनहोस् । त्यसको निनति िपाईंले क्रिइएका कुरा गिन सक् िुहुन्छः

• यक्रि िपाईंसँग कत्युटर छ भिे कत्युटर नस्ििमा िखेाउिुहोस् ।

• मोबाइलको प्रयोग गरेर सबै नवद्याथीलाई िखेाउिुहोस् ।

• क्रियाकलाहरूलाई ठूलो सेिो/कालो पाटीमा लेख् िुहोस् ।

• सत्र सुरु गिुन अगानि कायनपुनस्िकालाई हिुेनहोस् र िपाईंको अध्ययि समूहसँग गिे क्रियाकलापहरूको िोट 

बिाउिुहोस् ।

िपाईंले कुिै पनि कुरा नप्रन्ट गिुनपिे वा पुस्िकालयमा नस्ििमा िखेाउिु पिे बाध्यिा छैि ।

यी सामाग्रीहरूलाई अवधारर्ाहरूको रूपमा प्रयोग गिुनहोस्, नििलाई स्मरर् गिुनहोस्, नििीहरूको बारेमा अरूलाई 

बिाउिुहोस् र िी अवधारर्ाहरूको प्रयोग गिुनहोस् ।

सामाग्रीहरूको अभाव छ भिे, लेख् िे र नचत्र कोिे क्रियाकलापहरूलाई समूनहक छलफल क्रियाकलापमा बिल्ि सक् िुहुन्छ 

। नवद्याथीहरूले लेख् िु वा नििीहरूले बिाएको नचत्रको वर्नि गिुनको साटो कथा भन् ि सक् छि् । यी क्रियाकलापहरूलाई 

पुस्िकालयमा उपलब्ध सामाग्री अिुसार अिुकूल िररकाले प्रयोग गिन सक्रकन्छ ।

िपाईंले यी सामाग्रीहरू जुिसुकै बेला िाउिलोि गिन सक् िुहुन्छ र नििीहरूलाई कत्युटर, स्थािीय संजाल (िेटवकन ) वा 

िपाईंको फोिमा राख् ि सक् िुहुन्छ । यसको निनति िपाईंले www.library-nepal.com मा जािुपछन ।

http://www.library-nepal.com/


१) िपाईंलाई मि पिे कथा

यो सत्रमा, अध्ययि समूहहरूले आफूलाई मि पिे कथाको बारेमा कुरा गिेछि्, पुस्िकको आवरर् निजाइि गिे छि् र 

अरूलाई कथाहरू पढ्ि वा खोजी गिन मिाउि सक् िेछि् ।

सामाग्रीः

• लेख् ि वा नचत्र कोिनको निनति सामाग्री (ऐन्छक)

क्रियाकलापका निनति सुझावहरूः

१. सबैलाई केही कुरा भन् ि प्रोत्साहि क्रििुहोस,् िर यक्रि 
कोही बोल् ि चाहिँिै भिे कर िलगाउिुहोस् । समूहलाई 
बोल् ि क्रििुभन्िा अगानि िपाईंले सुरु गिुनहोस् ।

२. सहायिाको निनति िपाईंले समूहलाई पुस्िकका 
आवरर्हरू िखेाउि सक् िुहुन्छ ।

३. नवद्याथीहरूलाई उिीहरूको भिाइहरू सकेसतम 
चाखलाग्िो बिाउि लगाउिुहोस् ।

४. कथा पुस्िकालयबाट नलिुपछन भन् िे छैि । यो कुिै लोक 
कथा वा िवेी-िवेिाहरूको कथा पनि हुि सक्छ ।



२) कथाका प्रकारहरू

यो सत्रमा, अध्ययि समूहहरूले कथाका नवनभन् ि प्रकारहरूको बारेमा कुरा गिेछि्, पुस्िकालयबाट नवनभन् ि 

क्रकनसमका कथाहरू पत्ता लगाउिेछि् र ियाँ कथाहरू बिाउिेछि् ।

सामाग्री

• लेख् िको निनति सामाग्री (ऐन्छक)

क्रियाकलापका निनति सुझावहरूः

१. धेरै ठाउँ छैि भिे, समूहलाई गोलो घेरामा बस् ि
लगाउिुहोस् र छानिएका पुस्िकहरूलाई सबैले िखे् िे गरी 
बीचमा राख् िुहोस् ।

२. िन्त्य कथाको बारेमा समूहलाई बुझाउिको निनति सबैले 
जािेको उिाहरर् सो् िुहोस् ।

३. सबै समूहमा फरक सीपहरू र क्षमिाहरू भएका व्यनक् िहरू 
राख् िुहोस् ।



३) कनविा र वर्नि

यो सत्रमा, अध्ययि समूहहरूले कनविामा भएको भाविाहरू र वर्निको बारेमा सो् िेछि् र ियाँ कनविा र 

रचिात्मक वर्निहरूको सृजिा गिेछि् ।

सामाग्रीः

• लेख् िको निनति सामाग्री (ऐन्छक)

क्रियाकलापका निनति सुझावहरूः

१. सबैले भाविा र वर्नि भिेको के हो भन् िे कुरा जािेका छि् 
भन् िे कुरा निन चि गिुनहोस् । भाविा अिुभव हो र 
वर्निचाहह ँशब्िहरूमा व्यक् ि गररएको कुिै कुराको िनस्वर 
हो ।

२. नवद्याथीहरूलाई सकेसतम चाँिो शब्िहरू छान् ि लगाएर 
िपाईंले यो क्रियाकलापलाई केही चुिौनिपूर्न बिाउि 
सक् िुहुन्छ । यक्रि िपाईंसँग घिी छ भिे समय सीमा पनि 
िोक् ि सक् िुहुन्छ ।

३. िपाईंको नवद्यालयमा पाइिे कुिै नचज वा बानहर भेरटिे कुिै 
वस्िुको प्रयोग गरेर पनि यो क्रियाकलाप गिन सक् िुहुन्छ ।



हाम्रा सल्लाहहरू र सामाग्रीहरूको प्रयोग गरेर िपाईंको नवद्यालयमा अध्ययि 

कायनिम सुरुवाि गिे काममा हर सफलिाको कामिा गिनछौ ँ ।

हाम्रा सबै कायनपुनस्िकाहरू क्रिइएको वेभ ठेगािाबाट िाउिलोि गिन सक् िुहुन्छः

www.library-nepal.com

यक्रि िपाईंसँग कुिै प्र िहरू छि् भिे क्रिइएको इमेल ठेगािामा हामीलाई सतपकन  

गिन सक् िुहुन्छः

info@library-nepal.com

http://www.library-nepal.com/
mailto:info@library-nepal.com

