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पाठ ४: ठुला बालबाललकाहरूका लालि कथा

पाठ ४ ले ठुला बालबललकाहरूका लालि कथा उपलब्ध िराउँछ र कथा के हो, यसले कसरी काम िछछ र यो ककन 

महत्त्वपूर्छ छ भनेर अन्वेषर् िनछ तपाईंको अध्ययन समूहलाई सहायता िर्छछ । तपाईंले यही क्रममा आफ्ना मनपने 

पुस्तकहरूको लवषयमा बातलित िनछ पलन सक् नुहुनेछ । यस प्रस्तुतीले तपाईंलाई हरेक कायछपुलस्तकाको साराांश प्रर्ान 

िनेछ र केही कक्रयाकलापहरूको लनलतत आवश्यक सामग्री र सहयोिी उपायहरूको सुिी पलन प्रर्ान िनेछ ।

यस पाठमा भएका कक्रयाकलापहरूमा धेरै सीपहरू सामेल छन्, जसमा समूहमा अध्ययन िने, छलफल िने र लेख् ने 

जस्ता कक्रयाकलापहरू समावेश हुन्छन् । यसमा स्वतन्र रूपमा, जोडीमा र समूहमा लमलेर कायछ िनछ आवश्यक हुन्छ । 

यी कक्रयाकलापहरूलाई सांकेतहरूद्वारा जनाइएको छः

छलफल कक्रयाकलाप

सामूलहक अध

बोल्ने कक्रयाकलाप

जोडी-जोडीमा कायछ िने

लेख् ने कक्रयाकलाप

समूहमा कायछ िने

यस्तो सांकेत भएको कायछपुलस्तकामा तपाईंले अलतररक् त सल्लाहहरू पाउन सक् नुहुनेछ ।



कायछपुलस्तकाहरू को प्रयोि कसरी िने

हरेक एकाइका कक्रयाकलापहरू एकपरिमार लप्रन्ट िररएका कायछपुलस्तकाहरूमा समेरटएका छन् ।

सतभव भएसत म, समूहमा बाँड्नको लनलतत कायछपुलस्तकाहरू लप्रन्ट िनुछहोस् ।

तर यसो िनछ सतभव नभएमा लिन्ता निनुछहोस् । त्यसको लनलतत तपाईंले कर्इएका कुरा िनछ सक् नुहुन्छः

• यकर् तपाईंसँि कत्युटर छ भने कत्युटर लस्क्रनमा र्खेाउनुहोस् ।

• मोबाइलको प्रयोि िरेर सबै लवद्याथीलाई र्खेाउनुहोस् ।

• कक्रयाकलाहरूलाई ठूलो सेतो/कालो पाटीमा लेख् नुहोस् ।

• सर सुरु िनुछ अिालड कायछपुलस्तकालाई हनुेछहोस् र तपाईंको अध्ययन समूहसँि िने कक्रयाकलापहरूको नोट 

बनाउनुहोस् ।

तपाईंले कुनै पलन कुरा लप्रन्ट िनुछपने वा पुस्तकालयमा लस्क्रनमा र्खेाउनु पने बाध्यता छैन ।

यी सामाग्रीहरूलाई अवधारर्ाहरूको रूपमा प्रयोि िनुछहोस्, लतनलाई स्मरर् िनुछहोस्, लतनीहरूको बारेमा अरूलाई 

बताउनुहोस् र ती अवधारर्ाहरूको प्रयोि िनुछहोस् ।

सामाग्रीहरूको अभाव छ भने, लेख् ने र लिर कोने कक्रयाकलापहरूलाई समूलहक छलफल कक्रयाकलापमा बर्ल्न सक् नुहुन्छ 

। लवद्याथीहरूले लेख् नु वा लतनीहरूले बनाएको लिरको वर्छन िनुछको साटो कथा भन् न सक् छन् । यी कक्रयाकलापहरूलाई 

पुस्तकालयमा उपलब्ध सामाग्री अनुसार अनुकूल तररकाले प्रयोि िनछ सककन्छ ।

तपाईंले यी सामाग्रीहरू जुनसुकै बेला डाउनलोड िनछ सक् नुहुन्छ र लतनीहरूलाई कत्युटर, स्थानीय सांजाल (नेटवकछ ) वा 

तपाईंको फोनमा राख् न सक् नुहुन्छ । यसको लनलतत तपाईंले www.library-nepal.com मा जानुपछछ ।

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


१) कलवतामा लय र पद्य

यस सरमा, अध्ययन समूहले एउटै उच् िारर् भएका शब्र्हरूबारे लविार िनेछन्, कुनै एउटा कलवतालाई पढ्नेछन् र 

ताल अनुसार ताली बजाउनेछन्, र लमलेर एउटा कलवता रच्नेछन् ।

सामग्री:
• एउटा कलवताको पुस्तक (वा कुनै पररलित कलवता)
• लेख् नको लनलतत सामाग्री (ऐलच्छक)

कक्रयाकलापका लनलतत सुझावहरूः
१. पद्य के हो भन् ने कुरा सबैले बुझून् भनेर सुलनलश् ित 

िनुछहोस् । पद्य ती शब्र्हरू हुन् जसका एउटै ध्वलन वा 
उच् िारर् हुन्छन् । 

२. एउटा यस्तो कलवता छान् नुहोस् जुन समूहको सबै जनाले 
कलततमा पलन एक-एक पलति पढ्न सककने िरी लामो 
होस् । आफ्नो पलतिलाई उच् ि, र स्पष्ट स्वरमा पढ्नुहोस् 
र त्यसलाई जलत सक्र्ो रोमान्िक बनाउनुहोस् । यकर् 
कसैले उच् ि स्वरमा पढ्न िाहरँ्नै भने, लतनीहरूलाई कर 
नलिाउनुहोस् ।

३. लय के हो भन् ने कुरा सबैले बुझून् भन् ने सुलनलश् ित 
िनुछहोस् । सतिीतमा ड्रम वा ढोलको ताल भएझै,ँ लय 
िाहह ँकलवताको ताल हो । उर्ाहरर्को लनलतत तपाईंले 
पलहलो ताललाई आफँैले ताली बजाएर प्रर्शछन िनछ 
सक् नुहुन्छ ।



२) लववरर्

यस सरमा, अध्ययन समूहले आफ्ना मनपने कथाहरूबारे बातलित िनेछन्, कथाको सुरुवात, मध्य र अन्त्य सृजना 

िनेछन् र त्यसपलछ के हुनेछ भनेर अनुमान िनेछन् ।

सामग्री:
• पुस्तकालयबाट छालनएका केही पुस्तकहरू 
• लेख् नको लनलतत सामाग्री (ऐलच्छक)

कक्रयाकलापका लनलतत सुझावहरूः
१. लवद्याथीहरूलाई मनपने कथा लतनीहरूलाई ककन मनपने 

भयो भनेर वर्छन िनछको लनलतत सहायता पुर् याउन 
कायछपुलस्तकामा भएका प्रश् नहरूलाई प्रयोि िनुछहोस् । 
समूहमा भएका सबैजनालाई बोल्ने मौका लमलोस् भन् ने कुरा 
सुलनलश् ित िने प्रयास िनुछहोस्, तर कसैलाई पलन कर 
नलिाउनुहोस् ।

२. समूहहरूलाई सकेसतम लछटो आफ् नो लविारहरू राख् नको 
लनलतत मािछर्शछन िनुछहोस् । यकर् तपाईंसँि घडी वा टाइमर 
छ भने, तपाईंले समयको सीमा तोक् न सक् नुहुन्छ ।

३. समूहहरूलाई लतनीहरूलाई थाहा भएका कथाहरूबारे 
सोध् नुहोस् । यकर् धेरैलाई एउटै कथाबारे थाहा छ भने, 
लतनीहरू एउटै समूहमा कायछ िनछ सक्छन् । वैकलल्पक रूपमा, 
तपाईंले यस कक्रयाकलापलाई सबैलाई थाहा भएको कथामा 
आधाररत िनछ सक् नुहुन्छ, र त्यसपलछ लविारहरूलाई तुलना 
िनछ सक् नुहुन्छ । समूहले कलत वटा लभन् न-लभन् न अन्त्यहरूबारे 
लविार िनछ सक्छन् ?



३) पारहरूको लवकास िनुछ

यस सरमा, अध्ययन समूहले लतनीहरूलाई थाहा भएका सबै पारहरूको सुिी तयार िनेछन्, प्रश् नहरू सोधेर कुन 

पार हो भनेर अनुमान लिाउन कोलसस िनेछन्, पुस्तकको आवरर् पृष्ठबाट कुनै पारको वर्छन तयार िनेछन् र 

आफ्ना मनपने पारहरूका लवषयमा बातलित िनेछन् ।

सामग्री:
• आवरर् पृष्ठहरूमा लभन् न-लभन् न पारहरू भएका

पुस्तकालयबाट कथाका पुस्तकहरू
• लेख् नको लनलतत सामाग्री (ऐलच्छक)

कक्रयाकलापका लनलतत सुझावहरूः
१. तपाईंले आफँै नै एउटा पार छान् न सक् नुहुन्छ र उत्तर कर्ने 

व्यलिको कानमा सुटुक् क बताउन सक् नुहुन्छ । त्यो पार सबैले 
लिनेको पार होस् भन् ने कुरा सुलनलश् ित िनुछहोस् – त्यो पार 
मालनस, जनावर, वा र्वे-र्वेी जे सुकै हुन सक्छ । त्यो पार 
पुस्तकालयको पुस्तकबाट नै हुनुपछछ भन् ने छैन ।

२. र ३. यकर् तपाईंको समूह वर्छनहरू तयार िनछ पोख् त छ भन,े 
तपाईंले लवद्याथीहरूलाई उस्तै र्लेखने पारहरू भएका लतन 
वटा आवरर् पृष्ठहरूलाई छनोट िनछ कर्एर यी 
कक्रयाकलापहरूलाई करठन बनाउन सक् नुहुन्छ ।

४. लवद्याथीहरूलाई मनपने पार लतनीहरूलाई ककन मनपने भयो 
भनेर वर्छन िनछ सहायता िनछ कायछपुलस्तकामा भएका 
प्रश् नहरूलाई प्रयोि िनुछहोस् । समूहमा भएका सबैजनालाई 
बोल्ने मौका लमलोस् भन् ने कुरा सुलनलश् ित िने प्रयास िनुछहोस् ।



४) लवषयवस्तुहरू

यस सरमा, अध्ययन समूहले लतनीहरूलाई थाहा भएको कथाहरूका लवषयवस्तुहरूबारे लविार िनेछन्, 

पुस्तकालयका पुस्तकहरूका लवषयवस्तुहरूको अनुमान लिाउनेछन् र लतनीहरूले कथाहरू र कलवताहरूबाट लसकेका 

कुराहरूबारे बातलित िनेछन्  । सुरुवात िनुछअलि, लवषयवस्तु के हो भन् नेबारे सबैले बुझेका छन् भनेर सुलनलश् ित 

िनुछहोस् ।

सामग्री:

• छालनएका केही कथाका पुस्तकहरू
• लेख् नको लनलतत सामाग्री (ऐलच्छक)

कक्रयाकलापका लनलतत उपायहरू:
१. यकर् लवद्याथीहरूले काम िनछ नसकेर रोककन सक् ने भएकोले 
लतनीहरूलाई सहायता िनछको लनलतत सर सुरु हुनुभन्र्ा अलि नै 
केही उर्ाहरर्हरू लविार िनछ सक् नुहुन्छ ।

२. पुस्तकहरूलाई लवषयवस्तुहरूका आधारमा लवभाजन िने 
काममा समूहलाई सहायता िनछको लनलतत कायछपुलस्तकामा भएका 
सुझावहरूलाई प्रयोि िनुछहोस् । यकर् कुनै पुस्तक एउटाभन्र्ा धेरै 
लवषयवस्तुसँि लमल्र्ो छ भने, कुनिाहह ँमुख्य हो भनेर लनर्छय 
िनछको लनलतत समूहलाई आग्रह िनुछहोस् ।

३. लविारहरूका लवषयमा सोच्नको लनलतत समूहलाई केही समय 
कर्नुहोस् । समूहमा भएका सबैजनालाई बोल्ने मौका लमलोस् भन् ने 
कुरालाई सुलनलश् ित िने प्रयास िनुछहोस्, तर कसैलाई पलन कर 
नलिाउनुहोस् ।



हाम्रा सल्लाहहरू र सामाग्रीहरूको प्रयोि िरेर तपाईंको लवद्यालयमा पढाइ 

कायछक्रम सुरुवात िने काममा हर सफलताको कामना िर्छछौ ँ ।

हाम्रा सबै कायछपुलस्तकाहरू कर्इएको वेभ ठेिानाबाट डाउनलोड िनछ सक् नुहुन्छः

www.library-nepal.com

यकर् तपाईंसँि कुनै प्रश् नहरू छन् भने कर्इएको इमेल ठेिानामा हामीलाई सतपकछ  

िनछ सक् नुहुन्छः

info@library-nepal.com

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

