কাগজেজে তু মি মিেে পুতলা ততয়াে কো
শিক্ষাথীয়ে ভানৱ িৰীৰৰ ংগৰ নাভাকৰণ কশৰ শফয়েষণ কশৰফ,
মবৱেণ
শীৰ্ষ স্থািীয় প্ৰশ্ন
িুঠ সিয়ে প্ৰজয়ােি
প্ৰজয়ােিীয় সঁেমু ল

শকছু িাৰীশৰক শিোকলা অr& অভাৰ মাদুকৰী িাৰীশৰক
শিোকলাৰ ম্যয়ৱক্ষণ কশৰফ।
তু শভ কাগয়জয়ৰ শনজৰ ুতলা ততোৰ কশৰফ াশৰফায়ন ?
৪ শদনত ৪ ঘণ্টা ।
কাগজ অr& কলভ ।
১) শফশবন্ন িৰীৰৰ ংগ অr& ভানৱ দদহতত্বৰ শচনাক্তকৰণ ।
২) ঞ্চ আশিে

মশকিে ফলাফল

অr& আহঁ তৰ শিোকলা ফুশজ দাৱা ।

৩) ংগৰ শফষয়ে ম্যায়লাচনা অr&
ভাজৰ াথ্কয ।

জ£ অr& ভানৱ অচৰণৰ

৪)অভাৰ শফশবন্ন অয়ৱগৰ শচনাক্তকৰণ অr& নাভাকৰণ ।
প্ৰােমিক জ্ঞাি

৫) ফযাোভ অr& বাগৰৰ ফায়ফ িৰীৰত সংয়ফদনিীলতাৰ াথ্কয।
নাআ

মিি ১
অশজ তু শভ িৰীৰ অr& আোৰ শিোকলাৰ শফয়েষণ কশৰফা।
প্ৰস্তামৱত সিয়
৫ মিমিট

১৫ মিমিট

মিয়াকলাপ আr& মবৱেণ
 শিক্ষাথীয়ে িৰীৰৰ সকয়লা ংগৰ নাভৰ এটা নৃতযৰ দেয়লয়ৰ অৰম্ভ
কশৰফ, দময়ন- “head, shoulders, knees and toes” থফা দতওঁয়লায়ক
শববাৱকৰ লগত এটা দেল দেশলফ ায়ৰ।
 সাক্ষৰ প্ৰসাৰতা (Literacy Extension): শিক্ষাথীয়ে ছন্দভে (rhyming
word) িব্দৰ শফয়েষণ কশৰফ ায়ৰ। দতওঁয়লায়ক িৰীৰৰ শময়কায়না
ংগত হাত তথ নাভ কফ, দময়ন- knees (অঠু ), শববাৱক ফা
ককায়েক, ফায়েয়ক knees ৰ ছন্দভে িব্দ কফ Trees । মশদ িব্দয়টাৰ

ছন্দ শভয়ল দতয়ে শিক্ষাথীয়ে জাঁ ভাশৰফ অr& মশদ নহে ফশহ থাশকফ।
দেলয়টা ুনৰ শববাৱকৰ ৰা অৰম্ভ হ’ফ।

শববাৱয়ক িৰীৰৰ

শময়কায়না এটা ংিত স্পি্ কশৰফ অr& শিক্ষাথীয়ে ছন্দভে িব্দ ক’ফ।
ছন্দভে িব্দৰ শফষয়ে অগয়ত শিশক হা শিক্ষাথীয়ে দেল দিষ দহাৱাৰ
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শছত িব্দয়ফাৰ শলশে থফ ায়ৰ। (*শৰশিষ্টত অশহ্
তহয়ছ)

সংমুক্ত কৰা

 শিক্ষাথীয়ে শনজৰ িৰীৰৰ ংগয়ফাৰ অr& আহঁ তৰ কাভৰ শফষয়ে
বাশৱফ, দময়ন- ফাহু, হাত, বশৰ । শিক্ষাথী সকয়লা বাশৱফ দম
দতওঁয়লায়ক শথে তহ বশৰয়ৰ দোজ কায়়ে অr& জ£দফায়ৰ দফয়লগ ধৰয়ণয়ৰ
দোজ কায়়ে। ভানুহ অr& জ£ৰ ংগয়ফাৰৰ ভাজয়তা াথ্কয অয়ছ।
 শিক্ষাথীয়ে জ£ৰ দয়ৰ দোজ কাশ়েফলল দচষ্টা কশৰফ। উদাহৰণস্বr°দ- কুকুৰৰ দয়ৰ অঠু কাশ়ে দোজ কাশ়েফ- দতওঁয়লায়ক বাশৱফ দকয়নলক
কুকুয়ৰ ফস্তু ধশৰফলল হাত ফযৱহাৰ নকৰালক ভুেৰ শবতৰত থকা
দায়তয়ৰয়হ ফস্তু ধয়ৰ।

- বালুয়ক তাৰ হাত অr& বশৰয়ৰ ফগাআ মাে। শিক্ষাথীয়েও দতয়নদয়ৰ
অগলল ফগাআ মাফ অr& বাশৱফ দকয়নলক বালুয়ক তাৰ শঠি গছৰ
২০ মিমিট

গাত ঘঁশহ েজুৱাে। শকেয়না শঠিললয়ক

বালুকৰ হাত দুেয়ন ঢু শক

নাাে।

- ভাআশক দকয়েয়ৰায়ৱ শসহঁ তৰ
দুেন বশৰয়ৰ ওৰলল জঁশোে –
শিক্ষাথীয়ে বাশৱফ দকয়নলক দকয়েয়ৰায়ৱ সন্ুেৰ দভানাত শনজৰ
দাৱালীক নধৰালক বৰাআ থফ ায়ৰ ।
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- শিক্ষাথীয়ে ফশহ ফাহু দুটা শছলল শদ গায়টা ওৰলল উঠাআ ফাহু অr&
বশৰয়ৰ অগলল দকয়কাঁৰাৰ দয়ৰ ফগাআ মাফ অr& হায়তাৰায়ৰ ধৰাৰ দয়ৰ
শকফা ধশৰফলল দচষ্টা কশৰফ

- শিক্ষাথীয়ে সাৰ দয়ৰ ভাটিত াতল বায়ৱ শুআ য়ৰ অr& হাত বশৰ
ফযৱহাৰ নকৰালক অগলল ফগাআ মাফলল দচষ্টা কয়ৰ।

- শিক্ষাথীয়ে শফশবন্ন জ£ৰ দয়ৰ শনয়জ গশত কশৰফলল দচষ্টা কশৰফ ায়ৰ।
দময়ন- দবঁ কুলী জাঁ, হাঁহৰ দোজ, দেুআনৰ গহীন দোজ, দেশভেৰ
বাৰসাভয আতযাশদ।

৩০ মিমিট

 শিক্ষাথীয়ে প্ৰথভয়টা কাগজৰ ুতলা ততোৰ কশৰফ। শিক্ষাথীয়ে িূণয
ৱেফ থফা এজনী দছাৱালী ফা এটা ল’ৰাৰ ছশফ ংকন কশৰফ।
শিক্ষাথীয়ে ছশফত ংগয়ফাৰ শচশিত কশৰফ অr&
ফাহু অr& বশৰৰ
শফশবন্ন ংি সভূহ নাভাকৰণ কশৰফ, দময়ন - উr& বশৰৰ সr& গাঁঠি,
বশৰৰ অঙু শল, দগায়ৰাহা, অঙু শল, ফু়ো অঙু শল, হাতৰ সr& গাঁঠি
আতযাশদ। শিক্ষাথীয়ে অভাৰ িৰীৰৰ ংগয়ফাৰৰ সকয়লা কাভ উদাহৰণ
সহ দদেুৱাফ, দময়ন- ফাহু অr& অঙু শলয়ে ফস্তু ধৰা, দোৱা, শলো
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আতযাশদ, বশৰয়ে দোজ ক়ো, দদৌৰা, জঁশওৱা আতযাশদ কাভত সহাে
কয়ৰ। (*শৰশিষ্টত অশহ্ সংমুক্ত কৰা তহয়ছ।)

মিি ২
ঞ্চ আিেৰ শফয়েষণ কশৰ অশজ তু শভ দতাভাৰ সংয়ফদনিীলৰ দটাকা ফহী প্ৰস্তুত কশৰফা।
প্ৰস্তামৱত সিয়

১৫ মিমিট

-




২০ মিমিট

-

১৫ মিমিট


-

মিয়াকলাপ আr& মবৱেণ
শিক্ষাথীয়ে প্ৰথয়ভ অভাৰ আশিে নায়কয়ৰ দগান্ধৰ শফয়েষণ কশৰফ।
শিক্ষাথীয়ে দগান্ধৰ এটা সr& দেল দেশলফ, দতওঁয়লায়ক শৰোলৰ সদসযৰ
চকু ফাশন্ধ হতত শকছু প্ৰকাৰৰ দোৱা সাভগ্ৰী তু শল শদ দসআয়ফাৰৰ দগান্ধ
তল দোৱা সাভগ্ৰী সভূহৰ নাভ সুশধফ।
শিক্ষাথীয়ে ঘৰৰ দচৌায়ি দগান্ধ থকা শফশবন্ন সাভগ্ৰী শচনাক্ত কশৰফ,
দদেুৱাফ অr& বাল-দফো দগান্ধৰ ফণ্না কশৰফ। দময়ন- পু ল, দচম্পু,
জাফৰৰ দটায়ালা, পল-ভূল আতযাশদ।
শিক্ষাথীয়ে এআফাৰ আশিে চকুয়ৰ দৃশষ্টৰ শফয়েষণ কশৰফ।
সাক্ষৰ প্ৰসাৰতা (Literacy extension): শিক্ষাথীয়ে শনজৰ ফণ্
দৰোশচত্ৰ প্ৰস্তুত কশৰফ। শিক্ষাথীয়ে প্ৰথভ ৫ িাৰী ফাকযত ৫ টালক ফণ্
দেশলয়ভশললক শলশেফ। প্ৰশতয়টা ফাকযত ফণ্সভূহ সr& তহ মাফ।
শিক্ষাথীয়ে চকুয়ৰাগ শচশকzসকৰ বাও ধশৰফ অr& দৃশষ্টিশক্ত ৰীক্ষা
কশৰফ। শিক্ষাথীয়ে এআফাৰ ফণ্ শলো কাগজেন শনশদ্ ষ্ট দূৰত্বত ধশৰ
শববাৱকক এটা চকু ভুশদ ফণ্সভূহ শ়েফলল ক’ফ।
শিক্ষাথীয়ে নয এেন ৃষ্ঠা সংমুক্ত কশৰফ ম’ত এটা চকুৰ ছশফ অr&
৫ শফধ শবন্ন ৰঙত দদো ফস্তুৰ ছশফ ংকন কশৰফ।
শিক্ষাথীয়ে এআফাৰ আশিে শজবায়ৰ দসাৱাদৰ শফয়েষণ কশৰফ।
শিক্ষাথীয়ে চকু ফাশন্ধ শফশবন্ন দসাৱাদৰ দেল দেশলফ- শৰোলৰ
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১৫ মিমিট

সদসযসকলৰ চকু ফাশন্ধ শদফ অr&
শবন্ন োদয োআ, দসআয়ফাৰৰ
দসাৱায়দয়ৰ োদয শচনাক্ত কশৰফ।
- শিক্ষাথীয়ে সকয়লা দসাৱায়দৰ োদয শচনাক্ত কশৰফঃ শনভেীো, শভঠা,
দটঙা, শততা আতযাশদয়ৰ ৃথয়ক এেন ৃষ্ঠাত োদযৰ নাভকৰণ কশৰফ।
 শিক্ষাথীয়ে এআফাৰ আশিে কায়ণয়ৰ ৰৱণ শফয়েষণ কশৰফ।
- শিক্ষাথীয়ে শবন্ন িব্দৰ এেন তাশলকা কশৰফ অr& ৃথয়ক ফণ্না অr&
নাভাকৰণ কশৰফ ।

 শিক্ষাথীয়ে এআফাৰ আশিে গাৰ ছায়লয়ৰ স্পি্ৰ শফয়েষণ কশৰফ।
- শিক্ষাথীয়ে দুশফধ শবন্ন ফস্তু স্পি্ কশৰ শচনাক্ত কশৰফঃ ডাঠ অr&
দকাভল; দুশফধ গৰভ অr& ঠাণ্ডা ফস্তু। শিক্ষাথীয়ে দসআয়ফাৰ ৃথয়ক এেন
ৃষ্ঠাত ফণ্না অr& নাভাকৰণ কশৰফ ।

১০ মিমিট

১৫ মিমিট

 শিক্ষাথীয়ে এআফাৰ শিতীেয়টা কাগজৰ ুতলা ততোৰ কশৰফ। ম’ত
এজনী দছাৱালী ফা এটা ল’ৰাৰ িূণয ভুেভণ্ডল থশকফ অr& শিক্ষাথীয়ে
নাক, চকু, কাণ, শজবা শচশিত কশৰফ।

মিি ৩
অশজ দতাভায়লায়ক ভানৱ িৰীৰৰ মাদুকৰী কথা শফয়েষণ কশৰফা।
প্ৰস্তামৱত সিয়

মিয়াকলাপ আr& মবৱেণ
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 উিাহ-শনিাহঃ শিক্ষাথীয়ে প্ৰথয়ভ শনজৰ উিাহ-শনিাহ লক্ষয কশৰফ।
১৫ মিমিট

শিক্ষাথীয়ে চকু ভুশদফ
অr& ১ শভশনটত শনজৰ উিাহ গশণফ,
দতওঁয়লায়ক শনজৰ হাত দটৰ ওৰত শদ লক্ষয কশৰফ দম উিাহ-শনিাহ
লওঁয়ত শকদয়ৰ দট অr& ফুকু উঠা-নভা কয়ৰ।

৫ মিমিট
৫ মিমিট
৫ মিমিট
১৫ মিমিট

 স্পন্দনঃ শিক্ষাথীয়ে ফু়ো অঙু শলয়ৰ হাতৰ সr& গাঁঠিত ধশৰ শনজৰ
স্পন্দন নুবৱ কশৰফ। শিক্ষাথীয়ে ১ শভশনটত শনজৰ স্পন্দন গণনা
কশৰফ।
 শিক্ষাথীয়ে শকছু ভান ফযাোভ কশৰফ অr& ৫০ ফাৰ জাঁ ফা জশগং
কৰাৰ শছত দসআ ঠাআয়ত িৰীৰৰ প্ৰশতশিোৰ কথা বাশৱফ।
 শিক্ষাথীয়ে দমশতো িৰীৰ চা ফা ফযাোভত থায়ক দতশতোৰ
প্ৰশতশিোৰ কথা বাশৱফ, দময়ন- শ্বাস-প্ৰশ্বাসৰ গশত, স্পন্দনৰ গশত,
ঘাশভ দমাৱা আতযাশদ।
 ফযাোভ কৰাৰ অগত অr& শছত িৰীৰত দদেুৱা প্ৰবাৱৰ তসয়ত
শিক্ষাথীয়ে িয়ভ তৃ তীে কাগজৰ ুতলা ততোৰ কশৰফ।

মিি ৪
অশজ দতাভায়লায়ক দতাভায়লাকৰ কাগজৰ ুতলাৰ কাভ দিষ কশৰফা।
প্ৰস্তামৱত সিয়

মিয়াকলাপ আr& মবৱেণ
 শিক্ষাথীয়ে দতওঁয়লাকৰ শবন্ন অয়ৱগৰ শফষয়ে বাশৱফ অr& দসআয়ফাৰ
িয়ভ চতু থ্ কাগজৰ ুতলাত শবন্ন সভেৰ অয়ৱগৰ শবন্ন ভুেভণ্ডল
দদেুৱাফ, দময়ন- সুে, দুে, েং, অশ্চাম্য, শফভ্ৰাশে আতযাশদ েবূ্ ক্ত
কশৰ।

৩০ মিমিট
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 শিক্ষাথীয়ে এটু কুৰা কাগজত দুয়োপালৰ ৰা বাজ শদ দজ্াৰ r° শদ
ঞ্চভয়টা কাগজৰ ুতলা ততোৰ কশৰফ- দজ্ােনৰ শময়কায়না এটাপায়ল
ওৰত শিক্ষাথীয়ে শনজৰ িূণয ৱেফ ংকন কশৰফ।
- শিক্ষাথীয়ে চু শল, ভুৰ, শডশঙ, দট আতযাশদৰ ৰা অৰম্ভ কশৰ িৰীৰৰ
সকয়লা ংগৰ তসয়ত দফটু াতত ৱেফ ংকন কশৰফ অr& নাভাকৰণ
কশৰফ।
-

১৫ মিমিট

১৫ মিমিট

শিক্ষাথীয়ে এআফাৰ দুৱাৰ েুশলফ অr& শবতৰৰ সকয়লা ংগৰ নাভ
শলশেফ, দময়ন- ভাংসয়িী, কংকাল গঠন, মায়ত দতওঁয়লায়ক িৰীৰৰ
অবযেৰীন শফবাগ দময়ন হৃদশণ্ড, হাওঁপাওঁ, দভr&দণ্ডৰ শফষয়ে জাশনফ
ায়ৰ

 ভানৱ অচৰণ অr& দদহতত্বৰ শফষয়ে ফুশজ ক’ফলল শিক্ষাথীয়ে ততোৰ
কৰা ৫ টা ুতলা এয়কলয়গ থফ।

িূলযায়িে িাপকাঠী
 কাগজৰ ুতলা উদাহৰণ।
 কাগজৰ ুতলাত নাভাকৰণৰ স্পষ্টতা।
 আশিে সভূহ, ংগ অr& ভানৱ িৰীৰৰ শফশবন্ন প্ৰশিো শচনাক্তকৰণ অr& ফুশজ দাৱাৰ
দক্ষত্ৰত সভায়লাচনাভূলক শচো ।

 শফশবন্ন জ£ৰ শফষয়ে বাশৱফ অr& শসঁহতৰ গশত নুকৰণ কশৰফ।

অমতমেক্ত সিৃমিকেণ মিয়াকলাপ
শিক্ষাথীয়ে কাগজৰ ুতলাত শ্বাসমন্ত্ৰ, কঙ্কালতন্ত্ৰ ংকন কশৰফ।
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সেলীকেজণজে পমেৱতষি
শিক্ষাথীয়ে িৰীৰৰ সকয়লা ফাশহযক অr& অবযেৰীণ ংগ ংকন

অr& নাভাকৰণ কশৰফ।

পমেমশষ্ট
ছন্দ মিজলাৱা শব্দে কাৰ্যষ যপত্ৰঃ
িৰীৰৰ ংগৰ তসয়ত ছন্দ শভল থকা িব্দ শভয়লাৱাঃ
Hair(চু শল)

Foe (প’ , িত্ৰু)

Head(ভুৰ)

Lace(য়ল’চ, টি)

Face(ভুে)

Tree(শি, গছ)

Shoulder(ফাহু)

Part(াট্, ংি)

Lips(উঠ)

Tear(টিয়েৰ, চকুৰ ানী)

Heart(হৃদে)

High(হাআ, ওে)

Thigh(উr&)

Hips(শহচ, কঁ কাল)

Knees(অঁঠু)

Bread(দেড)

Toe(বশৰৰ অঙু শল)

Boulder(ফ’লডাৰ, ডাঙৰ
াথৰ)
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িৰীৰৰ ংগৰ তসয়ত ছন্দ শভল থকা িব্দ শভয়লাৱাঃ
উত্তৰৰ চাশফকাঠিঃ
Hair(চু শল)

Foe (প’ , িত্ৰু)

Head(ভুৰ)

Lace(য়ল’চ, টি)

Face(ভুে)

Tree(শি, গছ)

Shoulder(ফাহু)

Part(াট্, ংি)

Lips(উঠ)

Tear(টিয়েৰ, চকুৰ ানী)

Heart(হৃদে)

High(হাআ, ওে)

Thigh(উr&)

Hips(শহচ, কঁ কাল)

Knee(অঁঠু)

Bread(য়েড)

Toe(বশৰৰ অঙু শল)

Boulder(ফ’লডাৰ, ডাঙৰ
াথৰ)

িৰীৰৰ সকয়লা ংগৰ নাভাকৰণ কৰা
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িৰীৰৰ সকয়লা ংগৰ নাভাকৰণ কৰা
উত্তৰৰ চাশফকাঠিঃ

Hair (চু শল)

Eyes(কাণ)

Head (ভুৰ)

Ears(কাণ)

Cheek/Face(গাল/ভুে)

Mouth/Lips (ভুে/উঠ)

Shoulder (ফাহু)

Chest/Heart(ফুকু/হৃদে)

Elbow(শকলাকুটি)

Wrist(হাতৰ সr& গাঁঠি)

Stomach(য়ট)

Finger(অঙু শল)

Thigh(উr&)

Hips(কঁ কাল)

Knee(অঠু )

Ankle(বশৰৰ সr& গাঁঠি)

Toes(বশৰৰ অঙু শল)

Foot(বশৰ)

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