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विद्यार्थीहरूले अंगे्रजी, गवित, विज्ञान तर्था 

सामावजक विक्षा जस्ता मुख्य विषयहरू बाहकेका प्रमुख क्षेत्रहरूमा महत्िपूिण ज्ञान प्राप्त गनेछन् 

। 

 

लवलत कला 

 कलामा प्रयोग हुन ेसामग्रीहरूलाई पवहचान गनण तर्था वतनीहरूको नाम भन्न 

 कलाकृवतल ेव्यक्त गरेको भािना तर्था मनोदिालाई विवभन्न तररकाहरूमा ििणन गनण  

 केन्द्रीय विषयलाई खोज गन ेकलाकृवतको वसजणना गनण  

 कलाको कायणहरूमा उनीहरूल ेदेखेका विचार तर्था कर्थाहरू संिाद गनण 

 विवभन्न प्रकारका ध्िवन तर्था कक्षाकोठा यन्द्त्रहरूको जााँच गनण 

 स्मृतीबाट गीत गाउन तर्था विवभन्न िैलीका संगीतहरू वसक्न 

 हाम्रो दैवनक जीिनमा गीत तर्था संगीत कसरी प्रयोग भएका छन ्भनेर ििणन गनण  

 

िारीररक विक्षा 

 उफ्रिएको बललाई समात्न तर्था विवभन्न तररकाहरूमा फ्याक्न वसके्न 

प्रयासको विवभन्न श्रेिीहरू बीचमा अन्द्तर छुट्टयाउन  (उदाहरिको लावग: धरैे, र्थोरै, वछटो, सुस्तरी) 

 गवतिील तर्था गैर-गवतिील सीपहरू बीचमा फरक छुट्टयाउन 

 विद्यालय भन्द्दा बावहर िारीररक फ्रियाकलापमा सहभागी हुन ेतररकाहरूलाई पवहचान गनण 

 स्िस्र्थ जीिनिलैीमा योगदान फ्रदन ेफ्रियाकलापहरूको खोज गनण 
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 मखु्य विषयहरू बाहकेका 

वसकाइ 

र्थप जानकारीको लावग 

फ्रकन्द्डरगाटेन पाठयिम: आमाबबुाको 

गाइड 

यस गाइडल ेओवहयोको वसकाइ मापदण्डहरूमा आधाररत 

फ्रकन्द्डरगाटेनको अन्द्त सम्ममा तपाईंको बच्चाल ेके-के कुराहरू 

वसके्नछन/्वछन ्भन्न ेबारेमा तपाईंलाई सवंक्षप्त वििरि उपलब्ध 

गराउनछे ।  

यस गाइडको उदे्दश्य भनकेो फ्रकन्द्डरगाटेनको अन्द्त सम्ममा 

तपाईंको बच्चासाँग हुन ेमखु्य सीप तर्था सोचहरूलाई बझु्न ुहो ।     

WANT TO INSERT BELL HERE 



 

नयााँ भाषा सीपहरू वसकु्न फ्रकन्द्डरगाटेनको विविष्टता हो । तपाईंको बच्चाले अक्षर तर्था पढाइमा यसको 

भूवमकाको बारेमा वसके्नछन्/वछन ्र अन्द्त्यानुप्रास वमलाउन, िरुूको ध्िवनहरूबाट िब्दहरूसाँग जोडा 

वमलाउन र ध्िवनहरूलाई िब्दहरूमा जोड्ने अभ्यास गनछेन/्वछन् । तपाईंको बच्चाले जानकारी तर्था 

विचारहरू आदानप्रदान गनण ििणको वचत्र बनाउने, पढ्ने तर्था लेख्ने यवुक्त प्रयोग गनण पवन िुरू गनछेन्/वछन् ।  

 

तपाईंको बच्चाल ेवसके्न केही कुराहरूमा वनम्न पदणछन्:  

 ठूला तर्था साना ििणहरूको नाम भन्न, ती ििणहरूलाई वतनीहरूको ध्िवनहरूसाँग जोडा वमलाउन तर्था 

वतनीहरूलाई नजोवडकन लेख्न 

 पररवचत कर्थाहरूलाई पुन: आफैं  भन्न र पाठमा भएको वििरि प्रयोग गरेर कर्थाहरू बारे कुरा गनण  

 लेखेर कुन ैविषय िा पुस्तकको बारे आफ्नो राय िा चाहना व्यक्त गनण 

 छलफलमा प्रश्निाचक िब्दहरू बुझ्न तर्था प्रयोग गनण 

 सोच तर्था विचारहरू व्यक्त गनण स्पष्ट रूपमा बोल्न 

अंग्रेजी भाषा कला 

गवित 

 

हाम्रा विद्यार्थीहरू फराफ्रकलो गवितीय समझका सार्थ आएका हुन्द्छन ्। फ्रकन्द्डरगाटेनको अन्द्त सम्ममा गवितमा 

ठोस आधार महत्िपूिण हुन्द्छ । तल फ्रकन्द्डरगाटेनमा के-के आिा गररन्द्छ भन्न ेबारेको केही उदाहरिहरू छन;्  

 

 20 िटा सम्म िस्तु गन्न, 20 सम्मका सङ्खख्या वचन्न तर्था लेख्न, कुन ैपवन सङ्खख्या बाट िरुू हुन ेगरी 1 देवख 100 

सम्म गन्न, दसममा 100 सम्म गन्न   

 दइु सङ्खख्याहरू बीच कुन ठूलो, कुन सानो िा बराबर छ भनेर तुलना गनण 

 11 देवख 19 बीचको सङ्खख्याहरूलाई दसम र एकम गरेर सङ्खख्या बनाउन ेर टुियाउन े 

 िस्तु, औंला, वचत्रहरू इत्याफ्रद प्रयोग गरेर बुझ्न र सरल जोडघटाउका प्रश्नहरू हल गनण   

 3 िटा िस्तु सम्म तौल, उचाइ तर्था लम्बाइ तुलना गनण  

 आकारहरूलाई पवहचान गनण, ििणन गनण तर्था वनमाणि गनण  

विज्ञान 

     

फ्रकन्द्डरगाटेनको सामावजक विक्षामा इवतहास,सरकार, 

भूगोल तर्था अर्थणिास्त्र विषयहरू पदणछन ्। फ्रकन्द्डरगाटेनमा सामावजक विक्षा बारेमा 

तपाईंको विद्यार्थील ेबुझ्नुपने कुराहरूमा वनम्न पदणछन्:   

 समयलाई मापन गनण सफ्रकन्द्छ 

 मावनसहरूको अनेकौं चाहनाहरू हुन्द्छन ्र ती इच्छाहरूको आधारमा 

वनिणयहरू वलनुपने हुन्द्छ  

 फ्रदिा तर्था दरुी सम्बन्द्धी िब्दहरूलाई पररवचत ठाउाँहरूको सापेक्ष स्र्थानको 

बारेमा कुरा गनण प्रयोग गनण सफ्रकन्द्छ  

 आम लक्ष्यहरू प्राप्त गनणको लावग मावनसहरूको साझा वजम्मेिारी हुन्द्छ  

 नमूना तर्था  नक्साले ठाउाँहरूलाई प्रवतवनवधत्ि गछणन ् 

 सम्पदालाई कला, ररवतररिाज, परम्परा, पाररिाररक उत्सिहरू तर्था भाषा माफण त प्रवतवबवम्बत 

गररन्द्छ   

 िासनहरूको उद्देश्य व्यिस्र्था, वनवितता तर्था सुरक्षा उपलब्ध गराउन ुहो  

विज्ञानलाई प्रारवम्भक कक्षाहरूमा विद्यार्थीहरूलाई उनीहरूको िररपरर रहकेो 

प्राकृवतक संसारलाई बझु्न र वजज्ञासाको भािना विकवसत गनणको लावग मद्दत 

गनण िातािरिको अिलोकन गने विषयको रूपमा रावखएको छ ।   

 

फ्रकन्द्डरगाटेनको वसकाइ वनम्नमा केवन्द्रत रहनेछ:  

 जीवित िस्तहुरू वनजीि िस्तुहरू भन्द्दा वभन्न हुन्द्छन्; जीवित िस्तुहरूसाँग िारीररक वििेषता 

तर्था व्यिहारहरू हुन्द्छ जसले वतनीहरूको अवस्तत्िलाई प्रभावित गछणन्    

 मौसम पररितणन छोटो अिवध तर्था लामो अिवधका हुन्द्छन्     

 चन्द्रमा, सूयण तर्था ताराहरू फ्रदन र रातको वभन्न-वभन्न समयहरूमा देवखन्द्छन ्  

 िस्तु तर्था सामग्रीहरूलाई वतनीहरूको गुिहरूको आधारमा छुट्टाउन तर्था ििणन गनण सफ्रकन्द्छ  

 िस्तुहरू कम्पन गदाण ध्िवन हुाँदा उत्पन्न हुन्द्छ         

सामावजक विक्षा 


