
पाठ ५: ठुला बालबाललकाहरूका
लागि कथाबाहेकका अन्य पाठ

(िहै्रआख्यान)् 



पाठ ५: ठुला बालबाललकाहरूका लालि कथाबाहकेका 
अन्य पाठ (िैह्रआख्यान)्

पाठ ५ ले सत्यकथाका सामग्रीहरूलाई समेट्छ र तपाईंको अध्ययन समूहलाई मानलित्र पुलततकाहरू, शब्दकोशहरू, 

लिश् िकोशहरू, र इन्टरनेटलाई सहज तररकाले सन्दर्भ उपकरणको रूपमा प्रयोि िनभ सहायता िनेछ । तपाईंले यो 

सत्रर्न्दा अलि यी पुततकहरू पुततकालयमा कहााँ पाउन सककन्छ र्न् ने कुरा सुलनलश् ित िनुभहोस् र िैह्रआख्यानहरू तथ्यमा 

आधाररत हुन्छन् र कथार्न्दा लर्न् न हुन्छन् र्नेर तपाईंको समूहलाई थाहा होस् र्नेर पलन सुलनलश् ित िनुभहोस् । यस 

प्रततुतीले तपाईंलाई हरेक कायभपुलततकाको साराांश प्रदान िनेछ र केही कियाकलापहरूको लनलतत आिश्यक सामग्री र 

सहयोिी सुझािहरूको सुिी पलन कदलाउनेछ ।

यस पाठमा र्एका कियाकलापहरूमा धेरै सीपहरू सामेल छन्, जसमा समूहमा छलफल िने, अध्ययन िने, मुख्य 

जानकारी पलहिान िने, लेख् ने, लित्र बनाउने, कत्युटरको प्रयोि िने, र तितन्त्र रूपमा र समूह दिुैमा कायभ िने जतता 

कियाकलापहरू समािेश हुन्छन् । यी कियाकलापहरूलाई सांकेतहरूद्वारा जनाइएको छः

छलफल कियाकलाप

लेख् ने कियाकलाप

लित्र बनाउने कियाकलाप दईु जनाको समूहमा काम िने

कत्युटर कियाकलाप

अध्ययन र अनुसन्धान कियाकलाप
समूहमा कायभ िने

तितन्त्र रूपमा कायभ िने

यततो सांकेत र्एको कायभपुलततकामा तपाईंले अलतररक् त सल्लाहहरू 

पाउन सक् नुहुनेछ ।



कायभपुलततकाहरूको प्रयोि कसरी िने

हरेक एकाइका कियाकलापहरू एकपरिमात्र लप्रन्ट िररएका कायभपुलततकाहरूमा समेरटएका छन् ।

सतर्ि र्एसत म, समूहमा बााँड्नको लनलतत कायभपुलततकाहरू लप्रन्ट िनुभहोस् ।

तर यसो िनभ सतर्ि नर्एमा लिन्ता निनुभहोस् । त्यसको लनलतत तपाईंले कदइएका कुरा िनभ सक् नुहुन्छः

• यकद तपाईंसाँि कत्युटर छ र्ने कत्युटर लतिनमा दखेाउनुहोस् ।

• मोबाइलको प्रयोि िरेर सबै लिद्याथीलाई दखेाउनुहोस् ।

• कियाकलाहरूलाई ठूलो सेतो/कालो पाटीमा लेख् नुहोस् ।

• सत्र सुरु िनुभ अिालि कायभपुलततकालाई हनुेभहोस् र तपाईंको अध्ययन समूहसाँि िने कियाकलापहरूको नोट 

बनाउनुहोस् ।

तपाईंले कुनै पलन कुरा लप्रन्ट िनुभपने िा पुततकालयमा लतिनमा दखेाउनु पने बाध्यता छैन ।

यी सामाग्रीहरूलाई अिधारणाहरूको रूपमा प्रयोि िनुभहोस्, लतनलाई तमरण िनुभहोस्, लतनीहरूको बारेमा अरूलाई 

बताउनुहोस् र ती अिधारणाहरूको प्रयोि िनुभहोस् ।

सामाग्रीहरूको अर्ाि छ र्ने, लेख् ने र लित्र कोने कियाकलापहरूलाई समूलहक छलफल कियाकलापमा बदल्न सक् नुहुन्छ 

। लिद्याथीहरूले लेख् नु िा लतनीहरूले बनाएको लित्रको िणभन िनुभको साटो कथा र्न् न सक् छन् । यी कियाकलापहरूलाई 

पुततकालयमा उपलब्ध सामाग्री अनुसार अनुकूल तररकाले प्रयोि िनभ सककन्छ ।

तपाईंले यी सामाग्रीहरू जुनसुकै बेला िाउनलोि िनभ सक् नुहुन्छ र लतनीहरूलाई कत्युटर, तथानीय सांजाल (नेटिकभ ) िा 

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

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


१) मानलित्र पुलततकाको प्रयोि 

यस सत्रमा, अध्ययन समूहले सात महादशेहरू पत्ता लिाउनेछन् र अलककत िनेछन्, अरू दशेहरूबारे छलफल िनेछन्, 

लिश् ि नक्सामा नेपाललाई फेला पानेछन्, नेपालको िररपरर र्एका दशेहरूको सुिी तयार िनेछन् र कुनै अको दशेको 

झन्िाको लित्र बनाउनेछन् ।

सामग्री:
• एउटा मानलित्र पुलततका
• लेख् नको लनलतत सामाग्री (ऐलछछक)
• लित्र बनाउनको लनलतत लिलर्न् न रकिका कलमहरू र खाली पाना 

(ऐलछछक)

कियाकलापका लनलतत उपायहरू:

१. यकद तपाईंसाँि पयाभ् त कायभपुलततकाहरू छैनन् र्ने, 
तपाईंले एउटा साधारण नक्सा कोनभ सक् नुहुन्छ, जुन 
समूहले हनेभ सक्छन् । (कियाकलाप ३ मा पलन यही लािु 
हुन्छ ।)

२. छलफलका लनलतत सतर्ाव्य प्रश् नहरू:
•तपाईंलाई कुन-कुन दशेहरूबारे थाहा छ ? 
•के तपाईंलाई कुनै पररलित ठाउाँहरूबारे थाहा छ ?
•के तपाईं यात्रा िनभ िाहनुर्एको कुनै लनलश् ित दशे छ ?

४. यकद तपाईंसाँि पयाभ् त पाना छैन र्ने, यसको लिषयमा 
बातलित मात्र िनभ सककन्छ !



२) शब्दकोशको प्रयोि

यस सत्रमा, अध्ययन समूहले शब्दकोशहरूबारे छलफल िनेछन्, ती शब्दकोशहरूमा िततुहरूको पररर्ाषाको खोजी 

िनेछन्, जोिी-जोिीमा खेल खेल्नेछन,् िुनेका शब्दहरूलाई प्रयोि िरी िाक्यहरू रछनेछन ्र नामपदहरू, कियापदहरू र 

लिशेषणहरूका आधारमा लित्र बनाउने, अलर्नय िन,े र लेख् ने कियाकलापहरू िनेछन् ।

सामग्री:
• एउटा शब्दकोश 
• लेख् नको लनलतत सामाग्री (ऐलछछक)
• लित्र बनाउनको लनलतत लिलर्न् न रकिका कलमहरू र खाली पाना 

(ऐलछछक)

कियाकलापका लनलतत सुझािहरूः

२. तपाईंले पुततकालयमा पाउन सक् नुहुने िततुहरू: पुततक, 
कत्युटर, दराज, झ्याल, कुर्िभ, ितेक, आकद ।

३. तपाईंले समूहलाई पााँि िटा शब्दहरू पत्ता लिाउन कदन
सक् नुहुन्छ । सबैर्न्दा लछटो हुने जोिीिाहहाँ लिजयी हुनेछ !

४. यकद तपाईंको समूह धेरै ठुलो छ र्ने, तपाईंले एउटा अनुछछेद
लेख् न सक् नुहुन्छ ।

५. नामपद: नाउाँ जनाउने शब्द: कलम, पुततकालय
कियापद: कायभ जनाउने िा हुने शब्द: पढ्नु
लिशेषण: िणभन िने शब्द: खुसी



३) लिश् िकोशको प्रयोि
यस सत्रमा, अध्ययन समूहले एउटा बहुमुल्य िततुको खोजी िने कियाकलापलाई पुरा िनेछ जसले लतनीहरूलाई 

लिश् िकोश िा सन्दर्भ पुततकको हरेक पक्षमा सांलग् न हुन सक्षम बनाउने छ । लिद्याथीहरूले पुततकको शीषभक, लिषयसुिी 

पृष्ठ, शब्दािली र सुिकाांकको आधारमा िररएका प्रश् नहरूको उत्तर कदनेछन् । यकद तपाईंको पुततकालयको लिश् िकोशमा 

यी लिशेषताहरूमध्ये कुनै एक छैन र्ने, तपाईंले लतनीहरूलाई छोिरे अिालि बढ्न सक् नुहुन्छ । तपाईंसाँि अलतररक्त 

समय र्एमा त्यहााँ लित्र बनाउने अलतररक्त कियाकलाप पलन रालखएको छ ।

सामग्री:
• एउटा लिश् िकोश िा सन्दर्भ पुततक 
• लेख् नको लनलतत सामाग्री (ऐलछछक)
• लित्र बनाउनको लनलतत लिलर्न् न रकिका कलमहरू र खाली पाना 

(ऐलछछक)

कियाकलापका लनलतत  सझुािहरूः
यस कियाकलापलाई तितन्त्र रूपमा, दईुजनाको समूहमा िा 
समूहमा पुरा िनभ सककन्छ । कुनै नजानेका शब्दहरूलाई 
शब्दकोशमा खोज्नको लनलतत समूहलाई प्रोत्साहन िनुभहोस् ।
तल उलल्ललखत शब्दहरू जान्नु पलन उपयोिी हुनेछ:

लिषयिततु पृष्ठ: पुततकको सुरुिातमा हुने पृष्ठ (हरू) जसले 
अध्यायहरू/खण्िहरू र लतनीहरूका पृष्ठ सांख्यालाई उल्लेख 
िदभछ(न्)

शब्दािली: मुख्य शब्दहरू र लतनीहरूको पररर्ाषाको िणाभनुिम 
अनुसारको सुिी 

सुिकाांक: पुततकको पछालिका पृष्ठहरू; मुख्य शब्दहरू र 
लतनीहरूको पृष्ठ सांख्याको िणाभनुिम अनुसारको सुिी



४) इन्टरनेटको प्रयोि

यस सत्रमा, अध्ययन समूहले नेपाल र अरू दशेहरूबारे अनुसन्धान िनभको लनलतत इन्टरनेटको प्रयोि िनेछन्  । 

लिद्याथीहरू पुततकालयबाट बालहर निइकन नै नेपाल र सांसारर्रका अरू दशेहरूको अध्ययन िनभ िुिल नक्साको 

प्रयोि िनेछन् ! कुनै अको दशेबारे जानकारीको अनुसन्धान िनभ पलन समूहले इन्टरनेटको प्रयोि िनेछन् ।

सामग्री:
• इन्टरनेटको पहुाँि र्एको कत्युटर िा मोबाइल फोन
• लेख् नको लनलतत सामाग्री (ऐलछछक)
• लित्र बनाउनको लनलतत लिलर्न् न रकिका कलमहरू र खाली पाना 

(ऐलछछक)

कियाकलापका लनलतत  सझुािहरूः

१. छलफलका लनलतत सतर्ाव्य प्रश् नहरू:
• के तपाईंले कलहल्यै इन्टरनेटको प्रयोि िनुभर्एको छ ?
• इन्टरनेट के-केको लालि प्रयोि िनभ सककन्छ ?

२. दशृ्यलाई ‘उपग्रह (Satellite )’ ढााँिामा पररितभन िनुभहोस् र 
तपाईंले आफ्नो लिद्यालयलाई ठुलो बनाई हनेभ सक् नुहुनेछ !

३. ठुला सहरहरूमा, तपाईंले त्यो सानो पहेाँलो व्यलक्तलाई सारेर 
छोड्न सक् नुहुन्छ र त्यो क्षेत्रको िररपरर ‘हहाँड्न’ सक् नुहुन्छ । 
ठाउाँहरूलाई समूहले पालैपालो खोज्न सक्छन् । यकद सबैको पालो 
आइसक्यो र्ने, लिद्याथीहरूलाई लतनीहरू सांसारको कहााँ जान 
िाहन्छन् र्नेर सोध् नुहोस् !

४. मुख्य शब्दहरू र दशेको नामको खोजी िरेर तपाईंले यो 
जानकारी प्रा् त िनुभहोस् । तपाईंले आफ्ना खोजीहरूको एउटा 
पोतटर बनाउन सक् नुहुन्छ !



हाम्रा सल्लाहहरू र सामाग्रीहरूको प्रयोि िरेर तपाईंको लिद्यालयमा अध्ययन 

कायभिम सुरुिात िने काममा हर सफलताको कामना िदभछ ाँ ।

हाम्रा सबै कायभपुलततकाहरू कदइएको िेर् ठेिानाबाट िाउनलोि िनभ सक् नुहुन्छः

www.library-nepal.com

यकद तपाईंसाँि कुनै प्रश् नहरू छन् र्ने कदइएको इमेल ठेिानामा हामीलाई सतपकभ  

िनभ सक् नुहुन्छः

info@librarynepal.com

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

