ম োৰ ABC কিতো (ৰ্য্ যোয় ১)
শিক্ষাৰ্থীয়ে শনজৰ ফায়ফ আংৰাজী ফৰ্ণভালাৰ শিতা প্ৰস্তুত িশৰ উশলোফ,
শফশবন্ন প্ৰিাৰ, ছশফসহ উদাহৰৰ্, ছশফসহ তাশলিাৰ ভায়জয়ৰ শিশিফ।
শীৰ্্ স্থোনীয় প্ৰশ্ন তু শভ ততাভাৰ শনজৰ আংৰাজী ফৰ্ণভালাৰ শিতা প্ৰস্তুত িশৰফ াশৰফায়ন?
২ সপ্তাহত ১০ ঘণ্টা
ুঠ স য়
ফহী, তশিল, ৰফৰ, ৰং।
সঁজকু িৰ
প্ৰয়য়োজন
কফৱৰণ

১)ছা শিতাৰ সসয়ত চচণা, সাধু, িব্দ, ফৰ্ণ অr& উচ্চাৰৰ্ৰ শফষয়ে
তৰ্থয সহ সঠিিবায়ে ফুশজ তাোত সক্ষভ হ’ফ।
২) ছা ছশফ, ফৰ্ণ, িব্দৰ শচনাক্ত অr& াৰ্থণিয ওয়লাো।
কশিনৰ
পিোপি

৩)ফৰ্ণ অr& আোৰ উচ্চাৰৰ্ সঠিিবায়ে িশৰফ ৰা।
৪) ঢ়ন তিৌিলৰ সঠিি শফিাি।
৫)জr&ৰী শলখন অচৰৰ্ প্ৰদিণন।
৬)শলশখত তৰ্থয মৰ্থামৰ্থবায়ে ফুশজ তাো।
৭) শলখনত গঠন, ফানান অr& মশতশচহ্নৰ সঠিি প্ৰয়োগ।
৮)শলখন তিৌিলৰ সঠিি শফিাি।

কিন ১
অশজ ততাভায়লায়ি শিশিফা ততাভাৰ বাআটি/বন্তীয়ে আংৰাজী ফৰ্ণভালা শিশিফ ৰাকি তিয়নকি
আংৰাজী ফৰ্ণভালাৰ শিতা প্ৰস্তুত িশৰফ াশৰ।
ি

৫ ক কনট

কিয়োিিো আr& কফৱৰণ
 শিক্ষাৰ্থীয়ে আংৰাজী ফৰ্ণভালাৰ শিতা
চাফ ায়ৰ মশদয়হ সহােৰ প্ৰয়োজন হে।
-প্ৰয়তযি ফৰ্ণয়ৰ ডাঙৰ পলা অr& সr&
পলা ফৰ্ণ শলশখ দুশফধ ছশফসহ উয়লেখখ
িশৰফ। তময়ন- Aa: Apple and Ant
ৰ্থফা Bb: Banana and Bird আতযাশদ।

১০ ক কনট
৪০ ক কনট

শিক্ষাৰ্থীয়ে প্ৰয়তযি ফৰ্ণয়ৰ দুআ ধৰৰ্ৰ উদাহৰৰ্ উয়লেখখ িশৰফ। তময়ন- জ£ৰ
নাভ অr& তখাো ফস্তুৰ নাভ।
শিক্ষাৰ্থীয়ে প্ৰৰ্থভশদনা চাশৰটা ফৰ্ণয়ৰ প্ৰিল্পৰ িাভ অৰম্ভ িশৰফ। তসো
সহয়ছ- A, B, C, D
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 সংখযাৰ প্ৰসাৰঃ (সংখযা অr& ফীজগশৰ্ত) শিক্ষাৰ্থীয়ে ৃষ্ঠা নং উয়লেখখ
িশৰফ অr& ক্ৰভ নুমােী শলশখফ। মুগ্ম অr& মুগ্ম সংখযাৰ ফায়ফ
ৃৰ্থি ৰং ফযেহাৰ িশৰফ াশৰফ।
o শববােয়ি শিক্ষাৰ্থী সিলি িব্দ অr& ফৰ্ণ শলশখফৰ ফায়ফ অঁচ ফা
১০-২০ ক কনট

ডয়টড লাআয়নয়ৰ ংিন িশৰ সহাে িশৰফ াশৰফ মাৰ ওয়ৰশদ
শিক্ষাৰ্থী সিয়ল শলশখফ াশৰফ।
o শিক্ষাৰ্থীয়ে উদাহৰৰ্ৰ ফায়ফ ংিনৰ শৰেয়তণ ছশফ
িাটি অঠা লগাফ াশৰফ।
o শিক্ষাৰ্থীয়ে াঁচশফধ vowel ফৰ্ণ শচনাক্তিৰৰ্ৰ ফায়ফ
ৃঠি ৰং ফযেহাৰ িশৰফ াশৰফ। তময়ন- A, E, I, O অr& U

কিন ২-৫
২ে ৰ ৰা ৫ভ
প্ৰস্তোকৱত স য়

৫০ ক কনট

শদনকল ততাভায়লায়ি নতু ন ফৰ্ণ অr&

িব্দৰ সসয়ত িাভ িশৰফা।

কিয়োিিো আr& কফৱৰণ
 শিক্ষাৰ্থীয়ে এশদনত ৫টা ফৰ্ণৰ সসয়ত িাভ িশৰফ।
o ২ে শদনা E, F, G, H, I ফৰ্ণৰ সসয়ত িাভ
িশৰফ (E অr& I vowel ৰ ফায়ফ ৃৰ্থি ৰং
ফযেহাৰ িশৰফ ায়ৰ।
o ৩ে শদনা J, K, L, M, N ফৰ্ণৰ সসয়ত িাভ
িশৰফ।
o ৪ৰ্থণ শদনা O, P, Q, R, S ফৰ্ণৰ সসয়ত িাভ
িশৰফ। (O vowel ৰ ফায়ফ ৃৰ্থি ৰং ফযেহাৰ িশৰফ ায়ৰ।)
o ৫ভ শদনা T, U, V, W, X ফৰ্ণৰ সসয়ত িাভ িশৰফ।(U vowel ৰ
ফায়ফ ৃৰ্থি ৰং ফযেহাৰ িশৰফ ায়ৰ।
o শিক্ষাৰ্থীয়ে ফৰ্ণ অr& ফাচশন িৰা ছশফ ংিন অr& ৰং শদফ
াশৰফ।
o
শিক্ষাৰ্থীয়ে ৃষ্ঠাৰ তলত ৃষ্ঠা নং উয়লেখখ িশৰফ।

(শববােয়ি শিক্ষাৰ্থী সিলি িব্দ অr& ফৰ্ণ শলশখফৰ ফায়ফ
অঁচ ফা ডয়টড লাআয়নয়ৰ ংিন িশৰ সহাে িশৰফ াশৰফ
মাৰ ওয়ৰশদ শিক্ষাৰ্থী সিয়ল শলশখফ াশৰফ।)
১৫ ক কনট

 শিক্ষাৰ্থীয়ে তিষৰ দুটা ফৰ্ণ Y অr& Z সম্পূৰ্ণ িশৰফ।
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সংখযাৰ প্ৰসাৰঃ সংখযাৰ তখলঃ
o ফৰ্ণৰ িাভ তিষ তহাোৰ শছত শিক্ষাৰ্থীয়ে শফশবন্ন ৰঙৰ খাদযফস্তুৰ
ছশফৰ এখন তাশলিা প্ৰস্তুত িশৰফ। প্ৰশ্ন হফ এয়নধৰৰ্ৰ- ততাভাৰ
আংৰাজী ফৰ্ণভালা শিতাত শিভান শফধ উয়লেখখ িৰা ৰঙৰ খাদযফস্তু
অয়ছ- হালধীো, তসউজীো, ৰঙা আতযাশদ।
o শিক্ষাৰ্থীয়ে ভাটি অr& ানীত ৰ্থিা প্ৰাৰ্ী অr& চৰাআৰ ছশফৰ এখন
তাশলিা প্ৰস্তুত িশৰফ। প্ৰশ্ন হফ এয়নধৰৰ্ৰ- ততাভাৰ আংৰাজী
ফৰ্ণভালা শিতাত শিভান শফধ ভাটি অr& ানীত ৰ্থিা প্ৰাৰ্ী অr&
চৰাআৰ ছশফ অয়ছ।
o শিক্ষাৰ্থীয়ে পলভূল, াচশল অr& নানয খাদযফস্তুৰ ছশফৰ এখন
তাশলিা প্ৰস্তুত িশৰফ।
আকহ্



ৰং

খোিয ফস্তু

ুঠ

মসউজীয়ো

১

ৰঙো

৩

হোিধীয়ো

১

ি িো

২

টিয়ো

১

কিন ৩
অশজ ততাভায়লায়ি আংৰাজী ফৰ্ণভালাৰ শিতাৰ িাভ সম্পূৰ্ণ িশৰফা অr& ততাভাৰ শৰোলি শদফ
াশৰফা।
প্ৰস্তোকৱত স য়

কিয়ো-িিো আr& কফৱৰণ

3

 শিক্ষাৰ্থীয়ে

১০ ক কনট

ূিযোয়নৰ

ফৰ্ণভালাৰ

শিতা

খনৰ

তফটু াত r°াঙ্কন (design) িশৰফ।
o শিক্ষাৰ্থীয়ে শিতাখনৰ এটা নাভ বাশেফ।
o শিক্ষাৰ্থীয়ে বাতৃ -বগ্নীয়ে শিতাখন শচনাক্ত

১০ ক কনট

১০ ক কনট

শনজৰ

িশৰফ ৰাকি তফটু াতৰ নাভ অr& r°াঙ্কন
িশৰফ।
o শিক্ষাৰ্থীয়ে শিতাখনৰ তলখিৰ নাভ শলশখফ
(শনজৰ নাভ)।
শিক্ষাৰ্থীয়ে সম্পূৰ্ণ িৰা শনজৰ শিতাখন শৰোল অr& বাতৃ -বগ্নীি
শদফ।
শিক্ষাৰ্থীয়ে শিিা নতু ন িব্দৰ ওৰত শফয়ফচনা িশৰফ।

োিোঠী

 r°াঙ্কন অr& সৃজন ।

 প্ৰয়তযি শফবাগয়ৰ িব্দ শচন্তা িৰাৰ দ্ধশত ।
 শলখনৰ স্পষ্টতা ।
 ফানান শুদ্ধতা ।

অকতকৰক্ত স ৃকিিৰণ কিয়োিিো
 শিক্ষাৰ্থীয়ে প্ৰয়তযি ফৰ্ণয়ত শধি প্ৰিাৰৰ নাভ অr& ফানানৰ ওৰত ভয়নায়মাগ শদফ
াশৰফ।
 শিক্ষাৰ্থীয়ে ছশফ উদাহৰৰ্ অr& িব্দ ৰং িৰাৰ শৰেয়তণ ছশফৰ অঠা লগাফ াশৰফ।

সৰিীিৰয়ণয়ৰ কৰৱত্ন


শিক্ষাৰ্থীয়ে প্ৰয়তযি ফৰ্ণয়ৰ এয়িাটাকি িব্দ শদফ াশৰফ।

------------------
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