महिना
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जुनसुकै ठाउँ मा, जुनसुकै समयमा

द ेख ि

बच्चाहरुसंग पढ्ने
बच्चाहरुलाई के मन पर्छ:
ऊनीहरूले खेलिरहेका खेलहरूको बारे मा कु रा गर्न
•	
ऊनीहरूले देखेका चीजहरू औंल्याउँ न र नाम लिन
•	
एउटै राइम्स, गीतहरू र कथाहरू बारम्बार दोह्याउन
•	
ऊनीहरूको नाम भएको गीतहरू र कथाहरू सुन्न
•	
गीतहरू र कथाहरूमा ऊनीहरूलाई थाहा भएको शब्दहरू थप्न
•	
जनावरहरूको बारे मा पढ्न र जनावरहरूको आवाज निकाल्न
•	
किताबहरू छान्न र पाना पल्टाउन मद्दत गर्न।
•	

जन्मे देखि किताबहरू
पढेर सुनाउँ दा बच्चाहरू
जीवनमा राम्रो पाठक
बन्न मदत गर्छ

NEPALI

तपाईंको बच्चाहरूलाई एक सशक्त पाठक भई हुर्क न मद्दत
महिना
गर्न सक्नु हुन्छ।
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कसरी?

तपाईंको बच्चा खेलिरहदा ऊनीहरू के गरिरहेको भन्ने बारे कु रा गर्नु
•	
जुनसुकै ठाउँ मा, जुनसुकै समयमा

द ेख ि

तपाईंको बच्चालाई दैनिक जीवनका शब्दहरू, ध्वनि र अक्षरहरू चिन्न
•	
मद्दत गर्नु जस्तै सडक संकेतहरू, किराना सामानका खोलहरु
सरल गीतहरूसंगै गाउनु, आफ्नै संगीत बनाउनु र तालमा नाच्नु
•	
कथाहरू र गीतहरूमा ताल मिल्ने शब्दहरू पत्ता लगाउनु
•	
खेल्नु र रमाउनु - तपाईंले पुरै किताब पढ्न पर्दैन
•	
तपाईंको बच्चालाई पाना पल्टाउन प्रोत्साहित गर्नु र उसले देखेका चीजहरू
•	
बारे कु रा गर्नु, जस्तै "मलाई सर्प देखाउ"
तपाईं जहाँ भए पनि किताबहरू, कहानी भन्ने एप्स् तथा ईबुकरू प्रयोग गर्नु
•	
तपाईं कतै जानु हुन्छ भने आफू सँग किताबहरू बोके र जानु
•	
पुस्तकालय जानु, के ही
•	
किताबहरू सापटिमा
लिनु वा पुस्तकालयमा
बाल कथा समय सत्रमा
सामेल हुनु - यो निःशुल्क
र रमाइलो हुन्छ!
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