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हाम्ाे भनाइ

 नेपषािको संशरिषानअनसुषार आिषारभिू िहसममको शिक्षा पषाउन ुसबै बषािबषाशिकषाहरूको नैशसगवाक 
अशिकषार हो । आिषारभिू िहकषा बषािबषाशिकषािषाई शिक्षा प्रदषान गनुवा आजको अपररहषारवा आरशरकिषा पशन 
हो । रसकषा िषाशग शरद्षािरिे आफनो  सथषानरीर आरशरकिषा एरम ्उपिबि स्ोि र सषािनअनसुषार शिक्ण 
गनवा सकने प्रषारिषान रहकेो छ ।
 संशरिषानको अनसुचूरीबमोशजम आिषारभिू शिक्षामषा पहुचँको सशुनश्चििषा गनुवाकषा सषाथै शरद्षािर 
िहसममको शिक्षा प्रषाप्त गनने अशिकषार सथषानरीर िहको मषािहिमषा रहने वररसथषा गरेको छ । सथषानरीर सरकषार 
सञचषािन ऐन ¸२०७४ मषा समिे सथषानरीर सिरको ज्ञषान¸शसप र प्रशरशिको संरक्ण¸ समबर्वान र सिररीकरण 
गनने अशिकषार उलिेख गररएको छ । रषाशषरिर पषाठ्रक्रम प्रषारूप २०७६ िे हरेक सथषानरीर िहिषाई नै सथषानरीर 
पषाठ्रक्रम शनमषावाण गररी कषारषावानररन गनने अशिकषार सशुनशश्चि गरेकषािे पोखरषा महषानगरपषाशिकषा शिक्षा 
महषािषाखषािे आिषारभिू िह कक्षा १ दशेख कक्षा ८ सममको पषाठ्रक्रम शनमषावाण गररी हरेक शरद्षािरिषाई 
उपिबि गरषाइसकेको छ । पषाठ्रक्रमको उपिबििषािे मषात्र शिक्ण शसकषाइ प्रशक्ररषामषा सहजिषा नभएको भनने 
गनुषासो शिक्क शमत्रहरूबषाट उठेको हुदँषा उक्त गनुषासोिषाई समबोिन गननेको िषाशग पोखरषा महषानगरपषाशिकषा 
शिक्षा महषािषाखषािे शिक्कहरूिषाई शिक्ण कषारवामषा सहजिषा होस ् भनने हिेिेु रसै िशैक्क सत्रमषा नै 
स्थानीय पथाठ्यक्रम ििक्षक सहजीकरण िनर्देििकथा २०७९ िरषार पररी नगरपषाशिकषा मषािहिकषा समपणूवा 
शरद्षािरहरूमषा उपिबि गरषाइएको छ । 
 पोखरषा महषानगरपषाशिकषा शिक्षा महषािषाखषािे िरषार पषारेको रस सषामग्रीिे शरिषे गररी कक्षा १ दशेख 
८ कक्षासमम सथषानरीर पषाठ्रक्रम शिक्ण गनने शिक्कहरूिषाई अरशर पशन सहरोग पऱुरषाउने अपेक्षा रषाशखएको 
छ । रस सषामग्रीको िेखन¸ सङ्किन र समपषादन गनने कषारवामषा खशटन ुहुने कषारवादिकषा संरोजकिगषारि समपणूवा 
सदसरहरू भषाषषा समपषादन गररी सहरोग पऱुरषाउनहुुने पे्रमप्रसषाद पोखरेि िथषा मषारषाकुमषाररी थषापषा एरं टषाइप िथषा 
िेआउट श्डजषाइन गनुवा हुने केदषार पयौ्ेडििगषारि सहरोगरी सबैमषा शिक्षा महषािषाखषा हषाशदवाक आभषार प्रकट  
गदवाछ ।
 रो सषामग्री  मिूिः शरषरक्ेत्र मषा आिषाररि भई िरषार गररएको छ । सकेसमम सथषानरीर 
पषाठ्रक्रमको ममवाअनरुूप नै सहजरीकरण पशुसिकषा िरषार पषानने कोशसस गररएको छ । प्रसििु सषामग्री प्ररोग 
गदषावा शरद्षािरको अनकूुििषा¸ उपिबि स्ोि र सषािन एरम ्सथषानरीर परररेििषाई समिे धरषान शदई शिक्ण 
शसकषाइ शक्ररषाकिषापिषाई अगषाश्ड बढषाउनहुुनसमिे शरिषे अनरुोि छ । शसकषाइ सहजरीकरण शनदनेशिकषािषाई 
कषारषावानररन गनने क्रममषा शरज्ञ एरम ्प्ररोगकिषावाहरूबषाट प्रषाप्त सलिषाह र सझुषारिषाई पषृ्ठपोषणको आिषारमषा 
आगषामरी शदनमषा अझ ैपररषकृि बनषाउनकषा िषाशग सबैको रचनषातमक सझुषारको िषाशग पोखरषा महषानगरपषाशिकषा 
शिक्षा महषािषाखषा हषाशदवाक अनरुोि गदवाछ ।

ििक्षथा महथािथाखथा
पोखरषा महषानगरपषाशिकषा



सहजकरातालाई विशेष अनरुोध
सथषानरीर पषाठ्रक्रम शिक्क सहजरीकरण शनदनेशिकषा कक्षा १ दशेख कक्षा ८ समम अधरषापन गनने शिक्कहरूकषा 
िषाशग िरषार गररएको हो । रो सहजरीकरण पशुसिकषा सथषानरीर पषाठ्रक्रमको ममवाअनरुूप शसकषाइ उपिशबि 
हषाशसि गनवा  मद्दि पऱुरषाउने सषामग्री रूपमषा रहने छ भनने अपेक्षा गररएको छ  । रसकषा हरेक पषृ्ठमषा समषारेि 
गररएकषा नमनूषा अभरषासहरूिे  मषात्र पषाठ्रक्रममषा उशलिशखि पषाठ्ररसिकुषा उद्दशेर परूषा नहुन पशन सकने हुदँषा 
सहजकिषावािे  रहषँा सझुषाइए जसिै अनर िरैे अभरषासहरू गरषाउन सशकने छ । हरेक शरषरक्ेत्रकषा अभरषासहरू 
सहजकिषावािे शरद्षाथथीिषाई गरषाइसकेपश्चषाि ्तरसको मलूरषाङ्कन अशभिेखरीकरण गनुवापनने छ । शरषररसिकुो 
प्रकृशि¸ शरद्षाथथीको सिर¸पषाठ्रक्रमको उद्दशेर िथषा स्ोििषाई दृशटिगि गददै शरशभनन िहकषा बषािबषाशिकषािषाई 
पे्रररि गरेर शिक्ण शसकषाइकषा सषािषारण शसर्षानि जसिैः सरिबषाट जशटि¸ज्ञषािबषाट अज्ञषाि¸मिूवाबषाट अमिूवा र 
पणूवाबषाट अिंिषाई प्ररोग गररी शिक्ण गनुवा उपरकु्त मषाशननछ । रसिषा शरशिहरूिषाई शरशभनन प्रकषारिे रगथीकरण  
गनने गररएको भए िषापशन रहषँा केहरी शिक्क केशनद्रि र शरद्षाथथी केशनद्रि  शरशिकषा रूपमषा प्रचशिि शरशिहरूको 
बषारेमषा चचषावा गररएको छ¸ जसिषाई आरशरकिषानसुषार प्ररोग गनवा सशकनछ ।

१ प्रर््दिन ििििः

शरषररसिसुँग समबशनिि शचत्र¸िशसबर¸प्रषारूप¸ प्रशिमषा¸उपकरण ¸रनत्र  आशदिषाई कुिििषाकषा सषाथ 
सञचषािन र वरषाखरषा गररी िथर कषारवाशरशि शसकषाउने िररकषा नै प्रदवािन शरशि हो । रसमषा िथर र वरषाखरषा गनुवापनने 
शरषररसिकुो छनोट गररी परूवा अभरषास गरेर मषात्र शिक्किे प्रदवािन गनुवापदवाछ । प्रदवािन गनने पषाठिषाई िरषाररी¸ 
प्रदवािन र अनकुरण गररी समर शमिषाएर शसकषाउन ुउपरकु्त मषाशननछ । रस शरशिमषा सबैिे दखेने गररी नमनूषा 
प्रदवािन¸सषामग्रीको प्ररोग¸शसकषारूको संिगनिषा िथषा बसषाइ वररशसथि हुनपुदवाछ । समरको बचि¸प्रतरक् 
अरिोकनको अरसर¸ शरद्षाथथीको शरषररसिमुषा रूशच िथषा शसकषाइ दरीरवाकषािरीन हुने हुनषािे रो शरशि भषाषषा 
िथषा प्रषाशरशिक दरुै शरषरमषा तरशिकै प्रभषारकषाररी मषाशननछ । प्रदवािन शरशििषाई अझ बढरी प्रभषारकषाररी बनषाउन 
शनमनशिशखि उपषार अरिमबन गनुवा उपरकु्त मषाशननछः

•	 रोजनषाबर् रूपमषा शनशश्चि समरमषा शरद्षाथथीको क्मिषा र सिरिषाई बझुरे नमनूषा प्रदवािन गनुवापदवाछ ।

•	 सबै शरद्षाथथीिे दखेने गररी सषामग्री प्रदवािन गररी सरि भषाषषामषा प्रटि  पषानुवापदवाछ ।

•	 शरद्षाथथीको परूवा ज्ञषान र शसपसँग जो्ेडर अथवापणूवा प्रदवािन गनुवापदवाछ ।

•	 प्रदवािन गररने शरषर बषारमबषार शरद्षाथथीिषाई बझुषाउन दोहोऱरषाउनपुदवाछ ।

•	 जषानकषाररी¸टेरषा र पषृ्ठपोषण बषारमबषार शदनपुदवाछ ।

•	 बषािबषाशिकषािषाई पशन सषामग्री सङ्किन ¸छनोट र प्ररोगमषा सहभषागरी गरषाउन ुपदवाछ ।

•	 बषािबषाशिकषािषाई सषामशूहक रूपमषा भनन र अभरषास गनवा िगषाउन ुपदवाछ ।

•	 शसकषाइ उपिशबिको रषाम्ो मलूरषाङ्कन गररी सिुषारषातमक शिक्ण गनुवापदवाछ ।



२  प्रश्नोत्तर ििििः

शरद्षाथथीमषा के कशि ज्ञषान छ¸ उनरीहरू कशि शरचषार गनवा सकछन ्भनने जषानन र शरद्षाथथीकषा जरषाफबषाट अरूिषाई 
पशन जषानकषाररी गरषाउन प्रश्ोत्तर शरशिको प्ररोग गररनछ । शरद्षाथथीको परूवा ज्ञषानसँग समबशनिि गरषाई शरद्षाथथीिषाई 
नै जषागिृ गरेर¸अरसथषा थषाहषा पषाएर¸पनुरषारशृत्त गदद̧ै शरद्षाथथीिषाई सशक्रर गरषाएर अभरषास गनने र गरषाउने अरसर 
रस शरशिमषा हुने हुनषािे रो शरशि हषािसमम पशन तरशिकै चिनचलिरीमषा आउने गदवाछ । रस शरशििषाई अझ ै
बढरी प्रभषारकषाररी बनषाउन शिक्किे शनमनशिशखि कुरषामषा धरषान शदनपुदवाछः

•	 प्रश् शरषररसिसुँग समबशनिि हुनपुदवाछ ।

•	 प्रश् दोहोरो अथवा निषागने हुनपुदवाछ ।

•	 प्रश् शरद्षाथथीको उमरे¸कक्षा र सिरअनरुूपको हुनपुदवाछ ।

•	 प्रश् सरि र बोिगमर हुनपुदवाछ ।

•	 प्रश् सषामशूहक रूपमषा सोधने र उत्तर वरशक्तगि रूपमषा खोजने गनुवापदवाछ ।

•	 प्रश् सोशिसके पशछ शरद्षाथथीिषाई सहज रषािषाररण शनमषावाण गररी उत्तर शदने अरसर शसजवानषा गनुवापदवाछ ।

•	 प्रश् सोिषाइ जशहिे पशन शसकषारूिषाई अगषाश्ड बढषाउने खषािको हुनपुदवाछ ।

•	 शसकषारूिे प्रश्को सहरी जरषाफ शदएमषा उसिषाई प्रिसंषा गनुवापदवाछ ।

•	 रशद शसकषारूबषाट सहरी जरषाफ नआएमषा मषात्र शिक्किे पषृ्ठपोषणसशहि सहरी जरषाफ बिषाइशदनपुछवा ।

•	 शसकषाइ शक्ररषाकिषापिषाई अनिरशक्ररषातमक बनषाउन शरद्षाथथी शरद्षाथथी शबच र शिक्क शरद्षाथथी शबच 
प्रश् उत्तर गनुवापदवाछ ।

३  प्रयनोग ििििः 

रो शरशि ज्ञषानषातमक¸भषारषातमक¸ शक्ररषातमक शसप शसकषाउनकषा िषाशग उपरोगरी मषाशननछ । शरद्षाथथीिषाई प्रतरक् 
रूपमषा संिगन गरषाएर रस शरशििषाई थप प्रभषारकषाररी बनषाउन सशकनछ । प्रषारशमभक कक्षाकषा शरशभनन शरषररसि ु
शिक्ण गनवा रो शरशिको प्ररोग उपरकु्त मषाशननछ । सैर्षाशनिक पषाठ्रपसुिकसमबनिरी ज्ञषान प्रदषान गररसकेपशछ 
सैर्षाशनिक ज्ञषानिषाई प्ररोगषातमक रूपमषा ढषालनको िषाशग शरद्षाथथीिषाई नै आफँै गरेर शसकने रषािषाररण शसजवानषा 
गनुवापदवाछ । शरद्षाथथीिे आफँै गरेर शसकने हुनषािे शसकषाइ दरीरवाकषािरीन समिे हुने गदवाछ । 

४  सनोिपुछ ििििः 

समसरषा¸रटनषा¸रहसर िथषा जशटि शरषरहरूकषा समषािषानकषा िषाशग शिक्किे शरद्षाथथीिषाई खोज िथषा प्ररोग गरेर 
शरषरको ज्ञषान रषा िषारणषा शदन रस शरशिको प्ररोग गररनछ । शरद्षाथथीिषाई जषागरूक गरषाएर सरिनत्रिषा प्रदषान गररी¸ 
रटनषा रषा िथरमषा आिषाररि भएर खोजरीनरीशिबषाट शनषकषवा शनकषालन रो शरशि प्ररोग गनुवा उपरकुत्त हुनछ । शसकषारूमषा 
खोजने बषानरी¸सरिनत्रिषा¸ िथरमषा आिषाररि¸ शसजवानषातमक बषानरी¸शरचषार आदषान प्रदषान गनने शसप शरकषास¸ रहसर 
पत्तषा िगषाउने शसप आशदको शरकषासमषा रस शरशिको प्ररोग जरषाद ैउपरोगरी र प्रभषारकषाररी मषाशननछ । रो शरशि 
िलिषा कक्षाकषा शरद्षाथथीकषा िषाशग भनदषा मषाशथलिषा कक्षाकषा  शरद्षाथथीकषा िषाशग बढरी उपरोगरी मषाशननछ ।



५ प्रिचन ििििः

प्ररचन शरशििषाई भषाषण शरशि पशन भनने गररनछ । रस शरशिमषा शिक्किे समसरषासँग समबशनिि शरषररसिकुो 
छनोट गररी शरद्षाथथीिषाई उसको सरभषार र प्ररशृत्तअनसुषार उतपे्रररि गददै क्रशमक रूपमषा समनररषातमकरूपिे 
हषाउभषाउकषा सषाथ वरषाखरषा गरेर शरषररसि ुबझुषाउने प्ररषास गनुवापदवाछ । ठुिो समहू¸ िरैे शरषररसिु̧ सषामग्रीको 
अभषार¸ आशथवाक अरसथषाको अभषार¸ आशदको समसरषा रहकेो अरसथषामषा प्ररचन शरशिको प्ररोग गनने    
गररनछ । रो पणूवारूपमषा शिक्क केशनद्रि शरशि नै मषाशननछ । प्रभषारकषाररी मलूरषाङ्कन प्रशरशिको प्ररोग नहुने ¸ 
शसकषाइ शदगो र प्रभषारकषाररी नहुने ¸ गरेर शसकने शसर्षानििषाई रसिे पणूवा रूपमषा अपेक्षा गनने हुदँषा रो  शरशििषाई  
िलिषा कक्षाकषा शरद्षाथथीकषा िषाशग तरशि प्रभषारकषाररी मषाशनँदनै ।

६ भ्रमण ििििः 

कक्षाकोठषाभनदषा बषाशहर िशैक्क उद्दशेरसँग समबशनिि सथषानमषा शरद्षाथथीिषाई भ्रमण गरषाएर तरहषँाको रषासिशरक 
रसिशुसथशि रषा गशिशरशि शरद्षाथथीिषाई नै अरिोकन गरषाएर रषा शनररीक्ण गनवा िगषाएर रषासिशरक ज्ञषान रषा 
जषानकषाररी हषाशसि गरषाउने शरशि नै भ्रमण शरशि हो । रसररी शरद्षाथथीिषाई भ्रमण गरषाउन ुपरूवा शिक्किे भ्रमणको 
रोजनषा¸सषामग्रीको िरषाररी¸शनदनेिन¸ छिफि िथषा प्रश्ोत्तर आशदमषा शरिषे धरषान शदनपुछवा । िषाशमवाक¸सषंासकृशिक 
िथषा परवाटकीर सथिकषा बषारेमषा शजज्ञषासषा¸खोजरी¸अधररन¸प्रश्ोत्तर गररी ठोस रषा रषासिशरक ज्ञषान हषाशसि गनवा 
रो शरशिको प्ररोग महत्रपणूवा मषाशननछ ।

७  सिथाधययन ििििः

शरद्षाथथीिे शिक्कको सहरोगशबनषा नै वरशक्तगि रूपमषा शरषररसि ुछनोट गरेर अधररन सषामग्रीको प्रबनि 
गररी बुँदषा शटपोट¸बुँदषाको वरषाखरषा¸सषाथै प्रशिरेदन िरषार गनुवा वरशक्तगि अधररन शरशिको प्रशक्ररषा हो । रस 
शरशिमषा शसकषारूिे वरशक्तगि प्ररषासबषाट ज्ञषान¸शसप¸प्रशिभषा प्रदवािन गररी आफनै गशि र क्मिषाको आिषारमषा 
शसकने अरसर पषाउँछ । प्रषारशमभक कक्षाकषा बषािबषाशिकषाहरूको रूशच¸ उनरीहरूमषा भएको ज्ञषान र शसपिषाई 
बझुरे िबद शनमषावाण¸शहजजे¸ रषाकर संरचनषाकषा सषाथै सनदभवा सषामग्री प्ररोग गदषावा सरिनत्र रूपमषा पढ्ने सनदभवामषा 
रो शरशिको प्ररोग िरैे गनने गररनछ । अधररन गरेको सषामग्री बषारे शरद्षाथथीको सिरअनसुषार छोटो समरीक्षा रषा 
शटपोट िेखन िगषाउन सशकनछ ।

८ खनोज ििििः

कुनै पशन समसरषाको खोजरी गरेर समषािषान शनकषालन ु खोज अनसुनिषान हो । रो शरशि अशि रैज्ञषाशनक 
शरद्षाथथी केशनद्रि िकै्शणक शरशि हो । खोज शरशि पशन शनदनेशिि र अशनदनेशिि गररी दईु शकशसमकषा हुनछन ्। 
शरद्षाथथीिषाई शिक्किे पणूवा रूपमषा शनदनेिन शदई शनषकषवा शनकषालन िगषाउने शरशििषाई पणूवा शनदनेशिि खोज 
शरशि भशननछ । प्रषारशमभक कक्षामषा धरशन पत्तषा िगषाउने¸धरशन र सङ्केिको समबनि खोजेर िेखने¸शचत्र र िबद 
शमिषाउने¸िबदको अथवा खोजने¸प्रश्कषा उत्तरहरू पषाठमषा खोजने जसिषा कषारवामषा रो शरशिको प्ररोग गनने गररनछ । 



शरद्थथीिषाई आरशरक मषात्रषामषा शनदनेिन शदएर िथषा सहरोग शदएर शसजवानषातमक रूपिे खोजरी कषारवािषाई अगषाश्ड 
बढषाउनपुदवाछ । खोजबषाट शनसकेकषा शरचषारकषा आिषारमषा शनषकषवा शनकषालन िगषाउनपुदवाछ । प्रषारशमभक कक्षामषा 
शिक्किे शरशभनन शसकषाइ क्मिषा¸भषाषषा र भषाशषकषा भएकषा बषािबषाशिकषाको शसकषाइ¸ उचचषारण¸ िबद प्ररोग र 
बझुषाइमषा आएकषा समसरषािषाई खोजेर कशि जनषा कसिो समसरमषा छन ्र के गनवा आरशरक छ भनने थषाहषा पषाएर 
िकै्शणक शरशिको प्ररोग गनुवापदवाछ । कक्षा १ दशेख ३ समम शरद्षाथथीमषा शसजवानषातमिषा र मयौशिकिषाको शरकषास 
गनवा रस शरशिको प्ररोग उपरोगरी मषाशननछ । शसकषाइमषा पशछ परेकषा शरद्षाथथीिषाई समिे समसरषाप्रशि चनषाखो 
बनषाउन¸ सरिनत्र रूपिे शचनिन क्मिषाको शरकषास गरषाउन¸आफनो कषारवा आफँै गनुवापछवा भनने सकषारषातमक र 
सरषारिमररी बषानरीको शरकषास गरषाइवा दषाशरतरबोि गरषाउन शरद्षाथथीहरूिषाई प्ररषाप्त पषाठ्रसषामग्री उपिबि गरषाएर 
उनरीहरूिषाई सशक्रर रूपमषा सहभषागरी गरषाई समसरषा समषािषान गनवा रो शरशिको प्ररोग जरषाद ैउपिशबिमिूक 
मषाशननछ ।

९ अन्तरिक्रयथा ििििः

अनिरशक्ररषा शरशि सबै िह र कक्षाहरूमषा तरशिकै उपरोगरी हुने शरशि हो । रसमषा छिफिको रोजनषा ¸िरषाररी 
र छिफि सञचषािन गनने िररकषा पछवान ्। रसकषा िषाशग उपरकु्त िरीषवाक छनोट गररी समहूमषा शरिरण गनुवापछवा । 
शिक्किे कुन समहूिषाई कुन ठषाउँमषा बसषाइ वररसथषापन गनने भनने अगषाश्ड नै रोजनषा बनषाउनपुछवा । शरिषे गररी 
कक्षाकषा शरद्षाथथीहरूिषाई कोठषाकषा चषार कुनषामषा ४ ओटषा समहू बनषाइ रषाखन ुउपरकु्त हुनछ । बसषाइ वररसथषापन 
गररसकेपशछ शिक्किे छिफिको कषारवासचूरी शरद्षाथथीिषाई उपिवि गरषाउनपुदवाछ । कषारवासचूरीअनसुषार 
शरद्षाथथीिषाई समहूमषा सशक्ररिषापरूवाक सहभषागरी गरषाउनपुदवाछ । छिफििषाई शनशदवाटि शदिषािफवा  उनमखु गरषाउन ु
पदवाछ । छिफिको क्रममषा कम सशक्रर शरद्षाथथीिषाई थप प्रोतसषाहन गददै अगषाश्ड बढ्न उतपे्रररि गनुवापछवा । 
छिफिबषाट शनसकेको शनषकषवािषाई कक्षामषा प्रसििु गररसकेपशछ आरशरक पषृ्ठपोषणसशहि शिक्किे अशनिम 
शनषकषवा सनुषाउनपुदवाछ ।

१० समूह ििक्षण ििििः

समहू शिक्ण शरशिमषा कक्षाकषा समपणूवा शरद्षाथथीहरूिषाई सकेसमम सषानषा सषानषा समहूमषा बषँा्ेडर समहू सञचषािन 
िथषा ररपोशटङ िषाशग एक जनषा समहू नेिषाको चरन गनुवापछवा । छोटो समरमषा समसरषा समषािषान गनवा सशकने 
समसरषािषाई छषानेर तरसबषारे शिक्किे स््डशक्प्त पररचर शदनपुछवा । प्रतरेक समहूिषाई समहूगि रूपमषा बसने 
वररसथषा शमिषाएर शनश्चि समर िोकेर मषात्र समसरषा शदनपुछवा । सबै सहभषागरीको शरचषारिषाई समट्ेने गररी 
प्रशिरेदन िरषार गररी समहू नेिषािे प्रसििु गनने वररसथषा शमिषाउनपुछवा । शिक्किे प्रशिरेदनको सषारषंाि शझकी 
शरद्षाथथीिषाई शक्ररषाकिषापको उद्दशेरमषा आिषाररि भइ तरसबषारे बोि गरषाउनपुछवा । रो शरशि कक्षा १ दशेख ३ 
सममकषा शरद्षाथथीहरूमषा मयौशखक कषारवा¸ अनमुषान¸जो्डरी पठन¸गरीि गषारन िथषा खिेकषा मषाधरमबषाट शसकने 
कषारवामषा िरैे मषात्रषामषा प्ररोग गनवा सशकनछ ।



११ अििनय ििििः

शमलदो शरषररसिमुषा हषाउभषाउसशहि नककि नषाटक रषा भशूमकषा गरेर शिक्ण गनने शरशििषाई अशभनर शरशि 
भशननछ । रस शरशििषाई नषाटकीकरण शरशि पशन भनने चिन छ । रो शरशिमषा कुनै पषात्र¸चररत्र¸रटनषा रषा 
शरषर शिक्ण गनवा बषािबषाशिकषािषाई पे्ररणषा शदएर उनरीहरूिषाई नै प्रसििु गनवा िगषाइनछ । जसिैः शिक्क¸
शचशकतसक¸वरषापषाररी¸शरद्षाथथी¸नसवा¸प्रहररी¸ शकसषान ¸सञचषारकमथी¸पथप्रदिवाक आशदको भशूमकषा के रषा कसिो 
हुनछ  सो बषारेमषा उनरीहरूिषाई नै सोिरे आफँैिषाई अशभनर गनवा िगषाउनपुछवा । अशभनर गनने क्रममषा शिक्कको 
शनरनिर पषृ्ठपोषणको जरूरि पदवाछ । सकभर कक्षाकषा सबै शरद्षाथथीिषाई नै अशभनर रषा नषाटकीकरणमषा 
सहभषागरी हुने अरसरको सशुनशश्चििषा हुनपुदवाछ । हरेक बषािबषाशिकषा नै नषाटकीकरणमषा सहभषागरी हुने अरसरिे 
बषािबषाशिकषाको शसकषाइ सहज¸अथवापणूवा र मनोरञननषातमक हुनकुषा सषाथै शसकषाइ दरीरवाकषािरीन हुने गदवाछ ।

१२ सथामग्ी केिनरि्त ििििः

पषाठ्रक्रमिे िोकेकषा उद्दशेर प्रषाशप्तकषा िषाशग शरशभनन शकशसमकषा सषामग्रीहरूको प्ररोग गररी शिक्ण गनने 
शरशििषाई सषामग्री केशनद्रि शरशि भशननछ । प्रषारशमभक कक्षाकषा बषािबषाशिकषाहरूकषा िषाशग रो शरशि जरषाद ै
उपरोगरी र प्रभषारकषाररी मषाशननछ । सषामग्रीहरूको प्रदिवान िथषा शचत्रहरू प्रदवािन गनुवा¸शसकषाइ उपिशबिकषा 
आिषारमषा पषाठअनसुषार प्ररोग हुने िकै्शणक ̧ सनदभवा ̧ सथषानरीरसिरमषा िरषार गनवा सशकने ̧ सचूनषा िथषा प्रशरशिकषा 
आशदको प्ररोग रस शरशिमषा गररनछ । कुन सषामग्री के शरषररसि ुशसकषाउन प्ररोग गनने ¸ कहषँा¸कशहिे¸कसिे 
र कसररी रो शरशि प्ररोग गनने जसिषा कुरषा महत्रपणूवा हुनछन ्। शिक्किे सषामग्री प्रदिवान गदषावा सरिबषाट जशटि, 
¸दखेकेषाबषाट नदखेकेषा¸प्ररोग भइरहकेषा पशछ प्ररोग हुनेशिर खरषाि गनुवापछवा । अनतरमषा सषामग्री प्ररोगको उद्दशेर 
शसकषाइसँग जो्ेडर मलूरषाङ्कन िथषा िेखषाजोखषा गनुवापछवा । थप सषामग्रीकषा िषाशग शरज्ञषान¸प्रशरशि¸सञचषार िथषा 
चिशचत्रिषाई पशन शसकषाइ केशनद्रि बनषाएर कक्षा शभत्र रषा कक्षाकोठषा बषाशहर पशन प्ररोग गनवा सशकनछ । रसिषा 
सषामग्री दखेषाएर¸प्रदिवान गरेर¸सनुषाएर ¸अभरषास गरेर¸सषामग्रीको बषारेमषा भनन िगषाएर र िेखन िगषाएर पशन 
प्ररोगमषा लरषाउन सशकनछ । रसकषा िषाशग शनश्चि उद्दशेर¸शरषर¸ सथषानकषा सषाथै समरको उशचि वररसथषापन 
गनवा जषानन ुपदवाछ । रस शरशिको प्ररोगिे शसकषारूिषाई उतपे्रररि¸धरषान केशनद्रि¸शसजवानषातमक बनषाउनकुषा सषाथै 
शसकेकषा कुरषाहरू िषामो समरसमम सशमझरहने बनषाउँछ ।

१३ समसयथा समथािथान ििििः

समसरषा समषािषान शरशििे शसकषारूिषाई केरि सरसरिरी पढ्न मषात्र सहरोग सहरोग नगररी उनरीहरूको 
बझुषाइमषा समेि सहरोग पऱुरषाउँछ । शसकषारूिे शसकने क्रममषा छषापषाकषा रणवारूपरी सङ्केिहरू अक्र¸ िबद र 
रषाकरषंािहरूिषाई उपरकु्त क्रम र िह शमलने गररी शचनेर गलिरी नगररी उचचषारण गरेर सरसरिरी पढ्न ुरषाम्ो मषाशननछ । 
पशछ रषाम्ो पढने बषािबषाशिकषािे पशन सरुूमषा रषाम्ररी नपढ्न सकछन ्। उनरीहरूिषाई सरुूमषा अरूको सहरोग 
आरशरक पनवा सकछ । िरैे रषाम्ो पढने बषािबषाशिकषािे पशन सरसिथी पढ्दषा गलिरी गरेर पढने गछवान ्। रस शरशिको 
प्ररोगिे शरद्षाथथीमषा समसरषासँग समबशनिि शरषररसि ुर पसुिकहरू पढ्ने समसरषा सङ्किन गनने बषानरीको 



शरकषास हुनछ । रसिे गदषावा शसकषारूमषा नरषँा नरषँा ज्ञषान र खोजरीको शसजवानषा गनने बयौशर्क क्मिषाको शरकषासमषा 
महत्रपणूवा सहरोग पगुदछ । समसरषा बझुन ¸पररभषाशषि गनवा र सरीमषाङ्कन गनवा सकने क्मिषाको शरकषासमषा पशन 
रस शरशिको प्ररोग उपरोगरी मषाशननछ । आरशरकिषानसुषार जब शरद्षाथथीहरू समसरषाको समषािषान गरररहकेषा 
हुनछन ्िब शिक्किे पशन उनरीहरूको आरशरकिषानसुषार उनरीहरूिषाई सहरोग परुषावाइरहकेो हुनपुदवाछ । समसरषा 
समषािषानमषा शिक्किे सषा–सषानषा समहू शरभषाजन गरेर समसरषा प्रसििु गनने र समहूमषा छिफि गरेर समसरषाको 
समषािषान समहूबषाटै खोजने र समसरषा समषािषानको उपषार पशन समहूको नेिषाबषाट प्रसििु गनवा िगषाउने गनुवा पदवाछ । 
शिक्किे आरशरकिषानसुषार पषृ्ठपोषण प्रदषान गनुवा पदवाछ ।

१४ पररयनोजनथा ििििः

शरषर प्रकृशि र शरद्षाथथीको उमरे /सिरिषाई धरषान शदद ैपरररोजनषा कषारवा शदइवा कक्षामषा प्रसििु गनवा िगषाउँदषा 
शरद्षाथथीमषा गरेर शसकने  (Learning by doing) बषानरीको शरकषास हुनछ ।
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कक्षाः १
विषयक षेत्ाः मह्षनगर पररचय                         ि्षवष षिक क्षयषिघण््ष: २०

पाठ १: मेरो घर

 हषामरीिे सषँाझ-शबहषान समर शबिषाउने, समपणूवा परररषारकषा सदसरहरू को जमरट हुने, हषामरीिषाइवा 
प्रशिकूि रषािषाररणबषाट बचषाउने भयौशिक संरचनषा रर हो ।अगं्ेजरीमषा Home र House को अिग अिग 
अथवा िषागे िषापशन नेपषािरीमषा रर एउटै िबद भएको हुदँषा Home र House को अथवा शदएर रसको वरषाखरषा गनवा 
सशकनछ । आफनो रर रररपरर रहकेषा अनर ररको समहूिषाइवा शछमके र िरी ररमषा बसने वरशक्तहरू शछमकेी हुन ्। 
हषाम्ो िषाशग अनर वरशक्त शछमकेी हुन ्भने हषामरी पशन कसैकषा शछमकेी हयौ ँ। शछमकेमषा सहरोग, सरसषामषान र 
शरचषारहरू आदषान प्रदषान गररनछ ।

पाठ २: मेरो नगर, िडा रथा टोल
हषामरी बसने सथषानहरूिषाई शरशभनन रषाजनैशिक खण्डहरूमषा बषँा्ेडर तरहषँा रषाजरिे सेरषा प्रदषान गनने गदवाछ । तरस 
अनरुूप हषाम्ो रर भएको क्ेत्र पशन रषाजरको कुनै न कुनै खण्डमषा परेको हुनछ तरसिषा खण्डहरूमधरे शरकशसि 
क्ेत्रिषाई महषानगरपषाशिकषा, उपमहषानगरपषाशिकषा िथषा नगरपषाशिकषा भशननछ भने कम शरकशसि िथषा ग्षामरीण 
क्ेत्रिषाई गषाउँपषाशिकषा भशननछ ।

हषामरी बसने क्ेत्र शरकशसि क्ेत्र हो । रसको नषाम पोखरषा महषानगरपषाशिकषा हो । पोखरषा महषानगरपषाशिकषा 
क्ेत्रफिको शहसषाबिे नेपषािको सबैभनदषा ठुिो नगरपषाशिकषा हो । रो कषासकी शजलिषाको एकमषात्र नगरपषाशिकषा 
पशन हो । रो गण्डकी प्रदिेको सबैभनदषा ठुिो सहर हो । 

(नोटः स्िमकुामको अवधािरा साना िाििालिकाहरूिाई अन् कषिाहरूमा  समावदेश गरिनदे  छ ।)

पोखरषा महषानगरपषाशिकषा शभत्र पशन शरशभनन सथषानहरू छन ्। िरी सबै सथषानशरिषेको नषाम हुनछ । शिनरीहरूको 
रषाजनरीशिक शसमषानषा िथषा चिनचलिरीकषा शसमषानषा हुनछन ्। परुषानषा बजषारको नषाम रषाशखएको हुनछ । नगरको एक 
र्डषामषा एक रषा एकभनदषा बढरी बजषार क्ेत्रहरू हुन सकछन ्।  

(नोटः लवद्ाथथीको वडामा भएका िजाि षिदेत्रहरूको परिच् ल्नपुछ्ण । वडाको साना सरीलमत षिदेत्रहरूिाई टोि भलननछ । 
लवद्ाथथीहरूिाई आफनो टोिको नाम तथा ्हाँ िहदेका िाटो, गलिरीहरूको नाम िताउन िगाउन सलकनछ । लशषिकिदे 
लवद्ाथथीको िािदेमा जानकािरी िािदेि उनरीहरूको टोि, िाटो, गलिरीको िािदेमा सहजरीकिर गनु्णपनने छ । कमतरीमा आफनो 
वडाको वडा का्ा्णि् िहदेको सथानको परिच् गिाउन ुपलन िाम्ो हुनदे छ ।)
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पाठ ३: मेरो छिमेकका स्थलहरू
हषाम्ो शछमकेमषा शरशभनन िषाशमवाक, सषंासकृशिक, परवाटकीर िथषा प्रषाकृशिक सथषानहरू रहकेषा हुनछन ् । हरेक 
सथषानको आफनै शरिषेिषा िथषा महत्र हुनछ । 

(नोट ्स पाठमा लशषिकिदे लवद्ाथथीको घि तथा लवद्ाि् भएको वडामा अवलसथत मलन्ि, सतपुा, मलसज्, चच्ण, 
िोिानािा, िोचँ, नहि, ताि, झिना, पोििरी, पाटरीपौवा, सांसककृ लतक कदे नद्र, म्लुज्म, नाचघि, नाटकघि, चौतािा 
िगा्तका सथानहरू ि लतनमा पगुन िागनदे ्िुरी (लवद्ाथथीको घि तथा लवद्ाि्िाट) का िािदेमा लसकाउन सलकनछ ।)

पाठ ४: मेरो छिमेकी िडा
(नोट प्रशासलनक िणडका आधािमा आफनो वडासँग लसमाना जोलडएका वडाहरूको वडा नमिि तथा तरी वडामा 
अवलसथत िजाि षिदेत्रहरूका िािदेमा सामान् जानकािरी गिाउन सलकनछ । वडा लसमानाको सामान् जानकािरी गिाई 
आफनो वडाको चािै ल्शाका वडा लसमानाहरू (िोिा, ताि, िाटो, कुिो आल्) को जानकािरी गिाउन सलकनछ । 
वडा लसमाना भन्ा पि भएका वडाको छुटै् वडा नमिि हुनदे तथा लतनरीहरूको प्रशासलनक व्वसथापन पलन छुटै् तवििदे 
हुन सकनदे जानकािरी गिाउन सलकनछ ।) 

क ) उदे्शयः 

• शरद्षाथथीिे आफनो रर रहकेो सथषानमषा भएकषा शछमकेीहरूको नषाम र परररषार सङ्खरषा बिषाउन सकने  
छन ् ।

• शरद्षाथथीिे आफनो नगरको पररचर शदन िथषा र्डषा नमबर र टोिको बषारेमषा बिषाउन  सकने छन ् ।

• आफनो रर ररपर रहकेषा शरशभनन सथषानहरूको बषारेमषा बिषाउन सकने  छन ् ।

• आफनो र्डषाको शसमषानषा बिषाउन सकने छन ्िथषा शछमकेी र्डषाहरूको र्डषा नमबर िथषा बजषारको बषारेमषा 
बिषाउन सकने छन ्।

ख) ििषयिस्ुतः

आफनो र्डषामषा भएकषा बषाटो, कुिो, मशनदर आशद ।

ग) समिथािि्त िसकथाइ सथामग्ीः 

• र्डषाको नकसषा, नगरको नकसषा

• पोखरषा शचनषाउने िशसबरहरू

• श्वरदृशर सषामग्री

घ) समिथािि्त िसकथाइ िक्रयथाकलथाप 

• शिक्किे आफनो पररचर (नषाम र ठेगषानषा) बिषाउने र शरद्षाथथीिषाइवा पशन उनरीहरूको आफनषा बषारेमषा भनन 
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िगषाउने ,

• शरद्षाथथीिे आफँैिे पररचर शददँषा कशठनषाइ भएमषा सहजरीकरणको िषाशग शिक्किे प्रश् सोिरी 
सहजरीकरण गररशदने , 

• शिक्किे महषानगरको सषामषानर पररचर शदने सषामग्री प्रसििु गररी तरसकषा आिषारमषा छिफि िथषा 
प्रश्ोत्तर गरषाउने,  

• महषानगरको शचत्र रषा नकसषा प्रदिवान गररी महषानगरको नषाम र र्डषा सङ्खरषा भनन िगषाउने शकशसमकषा 
खिे खिेषाउने,

• शचत्र रषा नकसषामषा हरेेर आफू बसने र्डषा रषा टोिको पशहचषान गनवा िगषाउने । रसको िषाशग जो्डरी रषा 
समहूमषा छिफि गनवा िगषाइवा सषाथरीको र्डषा िथषा टोिको नषाम पशन भनन  िगषाउने ।

ङ) िसकथाइ मूलयथाङ्कनः

• शरद्षाथथीिे आफनो पररचर शददँषा नषाम, परररषार र अफनो ठेगषानषा समषारेि गरे नगरेकषा आिषारमषा मषापन 
गनने,

• शरद्षाथथीिे आतमशरश्षास िथषा सपटििषाकषा सषाथ प्रसिशुि गरे नगरेको अरिोकन गररी शसकषाइ उपिशबिको 
िेखषाजोखषा गनने,

• छिफि िथषा कुरषाकषानरीमषा दखेषाएको सशक्ररिषा, कषारवा समपषादन, सहकषारषावातमक वररहषारकषा आिषारमषा 
मलूरषाङ्कन गनने,

• प्रश्ोत्तर िथषा अनर सनदभवामषा नगरपषाशिकषाको नषाम, र्डषा सङ्खरषा िथषा आफू बसने र्डषा भने नभनेको 
रशकन गररी शसकषाइ उपिशबिको मषापन गनने ।

• कक्षा कषारवा, गहृकषारवामषा शरशभनन रसिगुि प्रश्हरू (खषािरी ठषाउँ भनने, जो्डषा शमिषाउने, शठक बेशठक, 
आशद) शदइवा शरद्षाथथीहरूको ज्ञषान िथषा समरण िशक्तको मलूरषाङ्कन गनने ,

• ररमषा गएर सोधने शकशसमकषा प्रश्हरू शदएर परररोजनषा कषारवा गरषाउन िगषाउने र सोको मलूरषाङ्कन 
गनने ।
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कक्षाः १
विषयक षेत्ाः फलफूल तथ्ष तरक्षरी ख षेती              ि्षवष षिक क्षयषिघण््ष: २२

पररचय 

पोखरषा महषानगरपषाशिकषाशभत्र सबै ठषाउँ एकै शकशसमको भबूनषारट छैन । रहषँा फरक फरक भबूनषारटकषा कषारण 
सबै ठषाउँमषा  एकै शकशसमकषा फिफूि िथषा िरकषाररीहरू उतपषादन हुदँनैन ्। आफनो रर, शछमके, गषाउँमषा फलने 
फिफूि िथषा िरकषाररीको नषाम शरद्षाथथीहरूबषाटै शिइने छ । तरसैगररी अशभभषारकहरूसँग सोिरी आफनो 
र्डषाशभत्र फलने फिफूि िथषा िरकषाररी नषाम भनन , तरसैगररी  शिनरीहरूिषाई हरेेर रङ र खषाएर रषा खषाएको 
आिषारमषा सरषाद पशन बिषाउन पे्रररि गररने छ ।

                       

क) उदे्शयः 

•	 आफनो टोि रषा र्डषामषा पषाइने फिफूि िथषा िरकषाररीको नषाम बिषाउन,

•	 हरररषा िरकषाररी िथषा फिफूि हरेरी रङ िथषा खषाएर सरषादको आिषारमषा नषाम बिषाउन ।

ख) ििषयिस्ुतः

र्डषाशभत्र फलने फिफूि िथषा िरकषाररीहरूकषा नषामहरू पनने गररी अनचुछेद बनषाई शिक्ण गनुवाहोिषा । 

नमूनथा अनुचछेर्ः

 मदेिो गाउँ ...... हो । ्ो गाउँ पोििा महानगिपालिका वडा नं...... पछ्ण । मदेिो घि नलजकै साथरीको घि   छ । उसिाई  
हामरी लछमदेकी भनछौ ँ। हाम्ो घि नलजकै एउटा लवद्ाि् छ । त्स लवद्ाि्मा वरिपरिका गाउँिाट पढ्न आउँछन ्। 
लतनरीहरूको वडा ि मदेिो वडा पलन एउटै हो । मदेिा ििुाआमा िदेतमा काम गनु्णहुनछ । हाम्ो िािरीमा िोडरी, िौका ि लसमरी 
फिदेको छ । हाम्ो लछमदेकीका घिमा किदेिा, लघिौिँा, गोिभदेडँा ि काँक्ो फिदेका छन ्। हाम्ो िािरीमा फिदेको तिकािरी 
लछमदेकीिाई पलन ल्नछौ ँ ि लछमदेकीिदे पलन आफनो िािरीमा फिदेका तिकािरी  हामरीिाई ल्नहुुनछ । आज आमािदे 
पकाएको इसकुसको अचाि साहै् लमठो लथ्ो । पलिो गाउँको साथरीिदे हामरीिाई सनुतिा ल्ाइल्एका लथए । सनुतिा 
पाकदे पलछ हद्े ा्ण पहदेिँो ि िाँ्ा गलुि्ो हुँ् ो िहदेछ । मदेिा  ििुािदे अमिा ि लिचरीका िोट सानु्णभएको छ ।       
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गी्त गथाऔ ँ ( आिशयक्तथाअनुसथार )

 भन भन सषाथरी हो, आफनो र्डषा कुन

 अरू मरेषा सषाथरीिे शन, उनको कुरषा सनु

 हषाम्ो गषाउँमषा फलछन ्सषाथरी, सनुििषा र केरषा 

 अमबषा, ि्पसरी, आपँको शन रूख हुनछ हरे

    शछमकेमषा फिेकषा छन ्गोिभे्ँडषा र कषँाक्रो

    करेिषा र शररयौिँषािषाई, चषाशहदँो रहछे थषाक्रो

    सषाग, कषाउिरी, बनदषा, आि,ु फिेको छ मिुषा

    केहरी शथए सषानषा सषानषा, िरैे शथए ठूिषा

 हषाम्ो ररमषा फिेकषा छन ्बो्डरी, ियौकषा, फसथी

 आरूबख्डषा, शिचरी लरषाई दखेषाउँछु ह ैपसथी 

 इसकुसको अचषार शमठो िरकषाररीमषा भनटषा

 सषाग शमठो िषागछ मिषाई फसथीको तरो मनटषा

    हरररषा छन ्िरकषाररी, फिफूि कसिषा 

    शिमिे पशन भन सषाथरी, दखेकेषा छयौ जसिषा

    करेिषा शथरो शििो शििो, शमठो शथरो शसमरी

    के के खषारयौ कसिो शथरो, भन अब शिमरी

ग) समिथािि्त िसकथाइ सथामग्ीः

फिफूि िथषा िरकषाररीकषा सचूरी ( समभर भएसमम रषासिशरक र नभए शचत्र), फिफूि िथषा िरकषाररी समबनिरी 
गरीि कशरिषा श्वरदृशर सषामग्री

घ) समिथािि्त िसकथाइ िक्रयथाकलथापः

शिक्किे लरषाएकषा  रषासिशरक िरकषाररी िथषा फिफूि रषा िरकषाररी िथषा फिफूिको शचत्र दखेषाएर धरषानषाकषवाण 
गरषाउने,

•	 आज के के िरकषाररी खषाएर आउनभुरो रषा िपषाईकंो ररमषा के के िरकषाररी र फिफूि फिेकषा छन ्भनरी 
सबैिषाई पषािैपषािो सोधने,

•	 शरद्षाथथी भषाइबशहनरीहरूिषाई आरशरक सहजरीकरण गददै र सहभषागरी गरषाउँद ैमषाशथको गरीि गषाउने,

•	 उपिबि फिफूि िथषा िरकषाररीको नषाम, रङ, सरषाद बिषाउन िगषाउने र आरशरकिषाअनसुषार पषृ्ठपोषण 
शदने,

•	 शरद्षािरको बगैचँषा रषा नशजकैको िरकषाररी बषाररीमषा िगरी िरकषाररीको बषारेमषा जषानकषाररी गरषाउने,
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•	 शरद्षाथथीहरूिषाई समहूमषा शरभषाजन गररी िरकषाररीकषा, रङ, आकषार िथषा  सरषादको आिषारमषा नषाम 
बिषाउन िगषाउने,

ङ) िसकथाइ मूलयथाङ्कनः
१) मयौशखक प्रश्ोत्तरः 

•	 िपषाईकंषा ररमषा कुन कुन िरकषाररी फिेकषा छन ्?

•	 िपषाईिें खषानभुएकषा फिफूिकषा नषाम भननहुोस ्।

•	 करेिषा िपषाईिंषाई मन पछवा शक पददैन ? पछवा भने रषा पददैन भने शकन?

•	 िपषाईिंषाई शमठो िषागने िरकषाररीहरू के के हुन ्?

•	 के िपषाईकंो ररमषा फिफूिको बोट छ ? छ भने के को छ ? आशद रसिै  रसिै िरैे प्रश्हरू सोधन सशकने 
छ ।

२)  िपषाईकंो सषाथरीकषा ररमषा फिेकषा िरकषाररी र फिफूिकषा नषाम सोिरे िषाशिकषामषा िेखनहुोस ्।

क्र सं सषाथरीको नषाम िरकषाररीकषा नषाम फिफूिकषा नषाम
१
२
३
४
५

 ३)  शठक उत्तर छषानेर िकको िषाननहुोस ् :         

    करेिषा         आपँ        फसथी           फिफूि

    बो्डरी           शिचरी      सनुििषा         िरकषाररी

४) PUZZLE GAME  खिेषाउनहुोस ्। ( िरकषाररी र फिफूिकषा नषाम हरेेर गोिो ररेषा िगषाउनहुोस ्।)

५) शरद्षािरको बगैचँषामषा रषा शरद्षािर नशजकै िगेर िरकषाररी रषा फिफूि दखेषाउनहुोस,् शरद्षाथथीहरूिषाई 
थषाहषा भएअनसुषार शिनकषा नषाम, रङ, सरषाद भनन िगषाउनहुोस ्र आरशरकिषाअनसुषार पषृ्ठपोषण गनुवाहोस ्।

६) आफनो गषाउँमषा फलने ५/५ ओटषा िरकषाररी र फिफूिकषा नषाम बबुषाआमषासँग सोिरे  आउनहुोस ्।

७) िपषाईिंषाई मन पनने दईु ओटषा िरकषाररी र दईु ओटषा फिफूिको शचत्र कोररी तरसमषा रङ भनुवाहोस ्।

८) खिे खिेषाउनहुोस ्। ( भए िरकषाररी र फिफूि रषा नषाम िेखरी छुट्षाछुटै् कुनषामषा रषाखनहुोस ्र खिेषाउनहुोस ्
जसिै : सनुििषा भनदषा सनुििषा पशहचषान गरेर जषान सके सकेनन ्अरिोकन गररी पषृ्ठपोषण शदनहुोस ्।)

नोट - लशषिक साथरी  ्री नमनूा लक््ाकिापमात्र हुन ्। तपाईहंरूिदे ्सतै अन् लक््ाकिापहरू गिाई मनोिञजनातमक 
तरिकािदे लसकाउन सकनहुुनदे छ । लवशदेष गिरी का ््णघणटा २२ मा आधारित िहदेि िोज, षिदेत्रगत भ्रमर ि लवद्ाथथी कदे लनद्रत 
लक््ाकिापहरू गिाउनहुोिा ।
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कक्षाः १
विषयक षेत्ाः पशपु्षलन                           ि्षवष षिक क्षयषिघण््ष: २२

पररचय : 

मषाशनसहरूिे ररमषा पषालने जनषाररहरूिषाई ररपषािरुषा जनषारर भशननछ । गषाई, गोरू  भैसँरी, रषँागषा, भे्ँडषा कुकुर , 
शबरषािो  आशद ररपषािरुषा जनषाररकषा उदषाहरण हुन ्। जङ्गिमषा बसने जनषाररिषाई जङ्गिरी जनषारर भशननछ । 
बषार, भषाि,ु हषात्तरी, शचिरुषा, बषँादर , िङ्गरु, सरषाि आशद जङ्गिरी जनषाररकषा उदषाहरण हुन ्।

क) उदे्शय : 

• ररपषािरुषा जनषाररहरू दखेरे / शचत्र हरेेर शिनरीहरूको नषाम बिषाउन,

• जङ्गिरी जनषाररहरू दखेरे / शचत्र हरेेर शिनरीहरूको नषाम बिषाउन,

• ररपषािरुषा जनषाररहरूको आरषाज नककि गरेर सनुषाउन,

• ररपषािरुषा र जङ्गिरी जनषारर शमशश्ि नषामको समहूबषाट  ररपषािरुषा र जङ्गिरी जनषाररको अिग 
अिग समहू शनमषावाण गनवा ।

ख) ििषयिस्ुत :

पोखरषा क्ेत्र ररपर  पषाउन सशकने शरशभनन ररपषािरुषा र जङ्गिरी जनषाररहरू 

ग) समिथािि्त िसकथाइ सथामग्ी :

शरशभनन ररपषािरुषा र जङ्गिरी जनषाररहरूकषा नषाम र शचत्र , फोटो, कटआउट , शभश्डरो , जनषाररकषा आरषाजको 
अश्डरो , मटेषाकषा्डवा आशद ।

घ) समिथािि्त िसकथाइ िक्रयथाकलथापः 

•	 शरद्षाथथीहरूकषा ररमषा कुनै जनषाररहरू पषािेकषा छन ् शक भनेर प्रश् गनने , उनरीहरूकषा ररमषा पषािेकषा 
जनषाररकषा  नषाम बिषाउन िगषाउने शिनरीहरूको नषाम शिक्किे  पषाटरीमषा िेखने शरद्षाथथीहरूिषाई पशन 
अभरषास पशुसिकषामषा िेखन गषाउने  र शिनरीहरूको िषाररीररक आकषार , रङ , िषाररीररक ढषँाचषा, बसने ठषाउँ 
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आशदकषा  बषारेमषा कुरषाकषानरी / छिफि गनने,

•	 शरद्षाथथीहरूिषाई शरशभनन जनषाररहरूकषा शचत्रहरू दखेषाउने र नषाम बिषाउन  र िेखन  िगषाउने, उनरीहरूिषाई 
िरी जनषाररहरू कसररी करषाउँदछन ्? भनरी प्रश् गनने,  शिक्किे पशन शरशभनन जनषाररहरूको आरषाज 
अनकुरण  गरेर सनुषाउने ,शरद्षाथथीहरूिषाई सनुन िगषाउने र नककि गनवा िगषाउने, ( रो शक्ररषाकिषाप  
श्वरदृशर सषामग्रीको प्ररोग गरेर गनवा सकेमषा अझ ैरषाम्ो हुने  छ )

•	 जनररकषा नषामको PUZZLE WORD हरू समषािषान गनवा िगषाउने, जनषारर र शिनरीहरूकषा आरषाजको  
अनकुरणषातमक िबदको प्ररोग हुने  खिे खिेषाउने ,

•	 शरद्षाथथीहरूिषाई आफूिषाई मन पनने जनषाररको शचत्र कोनवा / शचत्रमषा रङ भनवा िगषाउने ।

ङ) िसकथाइ मूलयथाङ्कनः 

• कक्षाकषारवा जषँाच गनने, 

• खषािरी ठषाउँ भर : जसिैः जनषाररको नषामको छुटेकषा  अक्र भनवा िगषाउने, 

• जनषाररको शचत्र शदएर नषाम िेखन िगषाउने ,

• जो्डषा शमिषाऊ : जसिै : जनषाररको नषाम र आरषाज, नषाम र शचत्र  जो्डषा शमिषाउन िगषाउने ,

• ससरर रषाचन : जसिै: जनषाररकषा नषामहरू िरु्सँग उचचषाहरण गनवा िगषाउने ,

पररयनोजनथा कथाय्द : 

शिमरीिषाई मन पनने जनषाररको शचत्र कोर / शचत्रमषा रङ भर र कक्षामषा प्रसििु गर  ।

नोट - लशषिक साथरी  ्री नमनूा लक््ाकिापमात्र हुन ्। तपाईहंरूिदे ्सतै अन् लक््ाकिापहरू गिाई मनोिञजनातमक 
तरिकािदे लसकाउन सकनहुुनदे छ । लवशदेष गिरी का ््णघणटा २२ मा आधारित िहदेि िोज, षिदेत्रगत भ्रमर ि लवद्ाथथी कदे लनद्रत 
लक््ाकिापहरू गिाउनहुोिा ।

कक्षाः १
विषयक षेत्ाः पकीप्षलन                      ि्षवष षिक क्षयषिघण््ष: १२

पररचय : 

 ्परषँाख,चचुो, पखटेषा दईु ओटषा  खटु्षा  भएकषा चरषािषाई पक्री भषाशननछ ।  मषाशनसहरूिे ररमषा पषालने चरषािषाई 
ररपषािरुषा पक्री र जङ्गिमषा बसने चरषािषाई जङ्गिरी पक्री भषाशननछ । कुखरुषा, परेरषा, हषँास, टकथी, बट्षाई आशद 
ररपषािरुषा पक्री हुन ्भने ्डषँाफे, कषाग, कषाठ फोरूरषा ,कषाशिज,कोइिरी कोकिे, शगर् , चमरेो, शचबे, शचि, 
चरषाखरुषा, ढुकुर, शित्रषा, शफसटो, बकुलिो, बषाज, मररू, मनुषाि, मनैषाचररी, िषाटोकोसेरो, सषारस, सगुषा, हिेसो 
आशद जङ्गिरी चरषाहरू हुन ्।
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क) उदे्शय : 

•	 ररपषािरुषा र  जङ्गिरी पक्री दखेरे छुट्रषाउन,

•	 आफू बसोबषास गरेको क्ेत्र ररपर पषाइने पक्री दखेरे / शचत्र हरेेर शिनरीहरूको नषाम बिषाउन ।

ख) ििषयिस्ुत :

 पोखरषा क्ेत्र ररपर पषाउन सशकने शरशभनन ररपषािरुषा र जङ्गिरी पक्रीहरू  

ग) समिथािि्त िसकथाइ सथामग्ी : 

शरशभनन ररपषािरुषा र जङ्गिरी पक्रीकषा  नषाम र शचत्र , फोटो, कटआउट , शभश्डरो , चरषाकषा आरषाजको 
अश्डरो , मटेषा कषा्डवा 

घ) समिथािि्त िसकथाइ िक्रयथाकलथापः

• शरद्षाथथी बषाबनुषानरीहरूको ररमषा कुनै चरषा पषािेकषा छन ्शक सोिरे धरषानषाकषवाण गरषाउने, 

• शरद्षाथथीहरूिे आफनो शरद्षािर पररसर ररपर कुन कुन चरषाहरू आएको दखेकेषा छन ्सोधने र छिफि 
गनने,

•  शिक्किे शरशभनन चरषाकषा शचत्र  दखेषाएर नषाम भनन िगषाउने र छिफि गनने,

• शरद्षाथथी भषाइबशहनरीहरूिषाई आरशरक सहजरीकरण गददै र सहभषागरी गरषाउने,

• शरद्षाथथीहरूिषाई आफूिषाई मन पनने जनषाररको शचत्र कोनवा / शचत्रमषा रङ भनवा िगषाउने । 

ङ) िसकथाइ मूलयथाङ्कनः
• िपषाईिंषाई कुन चरषा मन पदवाछ ?......... मन पछवा शक पददैन ? पछवा भने रषा पददैन भने शकन?

• चरषाकषा शचत्र शदएर नषाम िेखने िगषाउने,

• नषाममषा खषािरी ठषाउँ भनवा िगषाउने,

• शचत्र दखेषाएर नषाम सोधने ।

पररयनोजनथा कथाय्द :

शिमरीिषाई मन पनने चरषाको  शचत्र कोर / शचत्रमषा रङ भर र कक्षामषा प्रसििु गर  ।

नोट - लशषिक साथरी  ्री नमनूा लक््ाकिापमात्र हुन ्। तपाईहंरूिदे ्सतै अन् लक््ाकिापहरू गिाई मनोिञजनातमक 
तरिकािदे लसकाउन सकनहुुनदे छ । लवशदेष गिरी का ््णघणटा १२ मा आधारित िहदेि िोज, षिदेत्रगत भ्रमर ि लवद्ाथथी कदे लनद्रत 
लक््ाकिापहरू गिाउनहुोिा ।
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कक्षाः १
विषयक षेत्ाः पयष्ि न                      ि्षवष षिक क्षयषिघण््ष: २५

पररचय   :

         रर िथषा शरद्षािर टोि र शछमकेमषा आउने पषाहुनषाहरूिषाई परवाटक भशननछ । परवाटकहरूिषाई 
शिटिषाचषारकषा िबदहरूद्षारषा सममषान गनुवापदवाछ । जसिै;  हजरु, िपषाई,ं शिमरी, आउनहुोस,् जषानहुोस,् नमसकषार 
गनवा र शबदषाइमषा बषाइबषाइ, नमसिे आशद जसिषा िबदिषाई शिटिषाचषार िबद भशननछ । दषाइ, शददरी, बबुषाआमषा , 
हजरुबबुषा हजरुआमषािषाई सषाइनोअनसुषार सममषानजनक िबदको प्ररोग गनने अभरषासमषा शरद्षाथथीहरूिषाई संिगन 
गरषाउनपुदवाछ ।  नमसकषार, ढोग, जसिषा सममषानजनक िबदहरूको प्ररोग र अभरषास गररी शरशभनन भशूमकषामषा 
शरद्षाथथीहरूिषाई सररक गरषाउनपुदवाछ । शरद्षािरमषा आफनो कक्षाकषा सषाथरीहरूसँग शमिेर बसन र  सषाथरीहरूिषाई 
सममषान गनवा, आफनो कक्षाकषा भनदषा मषाशथकषा दषाइ शददरीहरू, शिक्क कमवाचषाररीहरूिषाई सममषानजनक िबदद्षारषा 
अशभरषादन गनने जसिषा कषारवामषा शरद्षाथथीहरूिषाई सहभषागरी गरषाउनपुदवाछ ।

         आफनो परररषारकषा सदसर, ररमषा आउने इटिशमत्रको नषाम भनन िगषाउनपुदवाछ । आफनो दिे िथषा बषाह्य 
मिुकुबषाट आउने पषाहुनषा दरुै परवाटक हुन ्। आफनो परररषारकषा सदसरहरूसँगै शबदषा िथषा महोतसरको समरमषा 
रमुन गएको सथषानरीर मठ मशनदर, गमुबषा, बजषार, िषाि आशदको नषामहरू भनने बषानरीको शरकषास गरषाउने उद्दशेर 
रषाशखएको   छ । 

क) उदे्शय  :

•	 ररपरररषार, शरद्षािर र पषाहुनषाहरूिषाई शिटिषाचषार गनवा,

•	 सथषानरीर रमणरीर सथषानहरूको नषाम बिषाउन ।

ख) ििषयिस्ुत :

शिटिषाचषारकषा भषाषषा, ििैरी, िबज, छरशछमकेकषा रमणरीर सथषानहरू

 

ग)  समिथािि्त िसकथाइ सथामग्ी :

बषािबषाशिकषािे ररपरररषार िथषा शरद्षािरमषा शिटिषाचषार प्रदिवान गरेकषा शचत्र, पोसटर, कषाटुवान िथषा रमणरीर 
सथषानहरूको शचत्र र शभश्डरो । 

घ)  समिथािि्त िसकथाइ िक्रयथाकलथाप :

•	 पोखरषामषा आउने परवाटक र शरद्षाथथीहरूको आफनै ररमषा आउने पषाहुनषािषाई गररने अशभरषादन समबनिमषा 
छिफि, अनिरशक्ररषा सञचषािन गरषाउनहुोस,्
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•	  Photo, Video, Power point द्षारषा ररपरररषार, शरद्षािर िथषा पषाहुनषाहरूसँग गररने अशभरषादन 
िथषा शिटिषाचषार प्रदिवान गररी सोहरीअनसुषार शरद्षाथथीिषाई अभरषास गरषाउनहुोस,्

•	  शरद्षािर िथषा क्ेत्रभ्रमणको सनदभवामषा नरषँा आउने पषाहुनषा िथषा परवाटकहरूसँग शरद्षाथथीहरूिे प्रदिवान 
गरेको वररहषार अरिोकन गररी मलूरषाङ्कन गनवा शरद्षाथथीिषाई नै िगषाउन सकनहुुने छ,

•	  शरद्षाथथीको ररपर रहकेो ऐशिहषाशसक, िषाशमवाक िथषा परवाटकीर समपदषाहरूको नषाम र सथषान िेशखएको 
चषाटवा, मटेषाकषा्डवा, शचत्र िथषा िशसबर दखेषाएर समपदषाको नषाम र सथषान बषारे शरद्षाथथीिषाई प्रटि पषानुवाहोस,्

•	  प्रश् उत्तर िथषा शरद्षाथथी अनभुर सषाटषासषाट गरेर सथषानरीर परवाटकीर के्त्रको नषाम र सथषानबषारे जषानकषाररी 
गरषाउनहुोस,्

ङ)  िसकथाइ मूलयथाड्कन : 

•	 बषािबषाशिकषाहरूिषाई शिमरीिे आफनषा आमषाबबुषा, दषाज,ु शददरी ररमषा आउने पषाहुनषािषाई प्ररोग गनने 
शिटिषाचषार िबदहरू भनन िगषाउने र सो को आिषारमषा मलूरषाङ्कन गनुवाहोस ्। 

•	 आफनषा सषाथरीहरू, मषाशथलिो कक्षामषा पढ्ने दषाइ शददरीहरू िथषा शिक्कसँग बोलदषा शरद्षाथथीहरूिे प्ररोग 
गनने शिटिषाचषार र िबदहरूको अरिोकन सषाथै रूजसुचूरी िरषार पषारेर मलूरषाङ्कन गनुवाहोस ्। 

•	 आफनो टोि िथषा भ्रमण गरेकषा सथषानहरूको नषाम भनन िगषाउनहुोस ्। 

•	  शिम्ो िथषा शिम्ो समदुषारकषा मषाशनसहरूिे मनषाउने चषा्डपरवाहरूको सचूरी िरषार गनवा परररोजनषा कषारवामषा 
संिगन गरषाउनहुोस ्। 

नोट - लशषिक साथरी  ्री नमनूा लक््ाकिापमात्र हुन ्। तपाईहंरूिदे ्सतै अन् लक््ाकिापहरू गिाई मनोिञजनातमक 
तरिकािदे लसकाउन सकनहुुनदे छ । लवशदेष गिरी का ््णघणटा १५ मा आधारित िहदेि िोज, षिदेत्रगत भ्रमर ि लवद्ाथथी कदे लनद्रत 
लक््ाकिापहरू गिाउनहुोिा ।



12

कक्षाः १
विषयक षेत्ाः ध्षरमषिक म षेल्ष तथ्ष महोत्सि                   ि्षवष षिक क्षयषिघण््ष: २०

पररचय : 

रस एकषाइको अनतरमषा हषाम्ो समषाजमषा शरशभनन जषािजषाशि, िमवा र रगवाकषा मषाशनसहरू बसोबषास गदवाछन ् । 
उनरीहरूको िमवा र परमपरषाअनसुषार आ–आफनै शकशसमकषा िषाशमवाक सथि र चषा्डपरवाहरू रहकेषा हुनछन ्भनने 
जषानकषाररी शदन खोशजएको छ । समषाजमषा बसोबषास गनने मषाशनसहरूकषा आ–आफनै संसकषार र चषािचिनहरू 
छन ्। उनरीहरूकषा आफनषा चषा्डपरवाहरू पशन फरक फरक छन ्। हषामरी बसोबषास गरेकषा शरशभनन टोि शछमकेमषा 
शरशभनन िमषावारिमबरीहरूकषा शरशभनन िषाशमवाक सथिहरू पशन छन ् । बषािबषाशिकषाहरूिे आफनो िथषा टोि 
शछमकेकषा शरशभनन चषा्डपरवाहरूमषा एकअकषावाप्रशि सद्भ्षार र सममषान गनुवापदवाछ । बषािबषाशिकषाहरूिषाई सथषानरीर 
चषा्डपरवाहरू िथषा महोतसरहरूमषा सहभषागरी गरषाई उनरीहरूमषा िमवा, संसकृशि र चषा्डपरवाहरूको बषारेमषा  ज्ञषान, शसप 
िथषा अनभुरहरू हषाशसि गनने मयौकषा शदनपुदवाछ । 

क) उदे्शय : 

•	 सथषानरीर िषाशमवाक सथिको नषाम बिषाउन,

•	 आफूिषाई मन पनने चषा्डपरवाको नषाम बिषाउन । 

ख)  ििषयिस्ुत :

मठमशनदर, गमुबषा, चतैर, मशसजद, दसै,ँ शिहषार, बरु्पशूणवामषा, शक्रसमस, इदिु शफिर, ट्होटे परवा, गषाईजषात्रषा, 
लहोसषार आशद । 

ग)  समिथािि्त िसकथाइ सथामग्ी :

शचत्र, पोसटर, पत्रपशत्रकषाकषा कशटङ्ग, श्वरदृशर सषामग्री 

घ)  समिथािि्त िसकथाइ िक्रयथाकलथाप :

•	 आफनो रर र छरशछमेकमषा मनषाईने मेिषा र परवाहरूको नषाम भनन िगषाउने, छिफि गरषाउने । 

•	 सथषानरीर सिरमषा मनषाइने दसै,ँ शिहषार, दउेसरी भिैो, ट्होटे, गषाइजषात्रषा, लहोसषार जसिषा मिेषा िथषा 
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उतसरकषा पोसटर शचत्रहरू दखेषाइ छिफि गरषाउने । 

•	 पोखरषा उपतरकषामषा मनषाइने िषाशमवाक मिेषा, ढुङ्गेसषँाग,ु वरषापषाररक महोतसर, शसरिट फेशसटबि, 
पोखरषा महोतसर, िेखनषाथ महोतसर, हमेजषा आि ुमहोतसरसँग समबशनिि शभश्डरो दखेषाउने ,

•	  महोतसरको समरमषा शरद्षाथथीहरूिषाई सहभषागरी गरषाउने ।

ङ)  िसकथाइ मूलयथाङ्कन :

•	 प्रश्ोत्तर शरशिको मषाधरमबषाट शरद्षाथथीहरू बसोबषास गरेको सथषान र ररपरको िषाशमवाक सथिहरूको नषाम 
भनन िगषाउनहुोस ्। 

•	 शरशभनन चषा्डपरवाकषा शचत्र, रषा फोटहरू दखेषाउँद ै रो कुन परवासँग समबशनिि छन ् भनरी सोधनहुोस ् । 
शरद्षाथथीिे पशहचषान गनवा सके रषा नसकेको आिषारमषा मलूरषाङ्कन गनुवाहोस ्। 

•	 छरशछमकेमषा मनषाइने कुन कुन चषा्डपरवा िथषा महोतसरमषा सहभषागरी भएकषा भनने प्रश् गददै  चषा्डपरवाको 
नषाम भनन िगषाउनहुोस ्।

नोट - लशषिक साथरी  ्री नमनूा लक््ाकिापमात्र हुन ्। तपाईहंरूिदे ्सतै अन् लक््ाकिापहरू गिाई मनोिञजनातमक 
तरिकािदे लसकाउन सकनहुुनदे छ । लवशदेष गिरी का ््णघणटा २० मा आधारित िहदेि िोज, षिदेत्रगत भ्रमर ि लवद्ाथथी कदे लनद्रत 
लक््ाकिापहरू गिाउनहुोिा ।

कक्षाः १

विषयक षेत्ाः सथ्षनीय स्सप तथ्ष कल्ष                   ि्षवष षिक क्षयषिघण््ष: १५

पररचयः 

रस एकषाइमषा शरद्षाथथीहरूिषाई हषाम्षा सषामषानर सथषानरीर शसप िथषा किषाहरूको पररचर शदन र शिनरीहरूको 
पशहचषान गररी नषाम बिषाउन खोशजएको छ । हषाम्षा आ–आफनषा सथषानरीर िहमषा परमपरषागि सथषानरीर शसप र 
किषाहरू िोप हुद ैजषान िषागेको अरसथषामषा भषाररी पसुिषाहरूिषाई जषानकषाररी प्रदषान गददै शिनरीहरूको संरक्ण गददै 
जषान ुर सथषानरीर शसप र किषाप्रशि आकषवाण गनुवा रस पषाठको मिू ममवा रहकेो छ । 

क) उदे्शयः

•	 सथषानरीर सिरमषा उतपषाशदि रसिहुरूको पशहचषान गररी शिनरीहरूको नषाम बिषाउन ।

•	 परमपरषागि सथषानरीर शसप िथषा किषाको पशहचषान गनवा ।
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 ख) ििषयिस्ुतः

•	 सथषानरीर सिरमषा शनशमवाि मसरयौरषा¸ शिियौरषा¸ गनुदु्रक¸ शझशिङ्गषा आशद ।

•	 दनुषा¸ टपररी¸ मदुसु¸ ठेकी¸ मदषानरी¸ मषादि¸ थमुसे ¸खजै्डरी आशद ।
सोनामको घिमा आमािदे लवलभनन प्रकािका सथानरी् सतिमा उतपा्न हुनदे वसतहुरूको प्र्ोग ग्दै कक्ण िाको डाँठिाई 
मलसनो गिरी काटदेि मासको लपठोमा मस्ौिा िनाएि घाममा सकुाउनभुएको छ । ् सै गिरी घिमा िहदेको सागिाई ढुङ्ग्ोमा 
िाँ्देि गनुदु्रक त्ाि गनु्णभएको छ । हजिुआमा फुस्ण्को िदेिामा ्नुाटपिरी गाँसनहुुनछ । कपासको ज्ोलत काढ्न ुहुनछ । 
्सै गिरी हजिुििुा पलन काठको काम गनु्ण हुनछ । उहाँिदे ठदेकी¸ म्ानरी¸ मा्ि ि िजैडरी पलन िनाउनहुुनछ । सोनामिाई 
्री कुिा ्देिदेि अचमम िागछ ि हजिुििुा हजिुआमासँग िझुनका िालग लजज्ासा िाल्छन ्। 

ग) समिथािि्त िसकथाइ सथामग्ीः

सथषानरीर सिरमषा शनशमवाि मसरयौरषा¸ शिियौरषा¸ गनुदु्रक¸ शझशिङ्गषा ¸दनुषा¸ टपररी¸ मदुसु¸ ठेकी¸ मदषानरी¸ मषादि¸ 
थमुसे¸ खजै्डरी आशद रषासिशरक रषा शचत्र ।

घ)  समिथािि्त िसकथाइ िक्रयथाकलथापः

•	 शरद्षाथथीहरूिषाई ररमषा र सथषानरीर सिरमषा शनमषावाण गनने गररएकषा सषामग्रीको नषाम बिषाउन िगषाउनहुोस ्। 

•	 समभर भएसमम सथषानरीर सिरमषा उतपषादन भई प्ररोगमषा लरषाइएकषा मो्ेडि रषा शचत्र लरषाएर दखेषाउनहुोस ्। 

•	 हरेक सषामग्रीको बषारेमषा शरद्षाथथीहरूिे भनेकषा कुरषािषाई शमिषाउँद ैसषामग्रीको शचनषाररी गरषाउनहुोस ्।

•	 अशरलिो शदनको पनुः समरण गरषाउँद ैभषानसषामषा रषा ररमषा प्ररोगमषा आएकषा मसरयौरषा शिियौरषा गनुदु्रक 
शझशिङ्गषा आशदको मो्ेडि रषा प्रतरक् रसि ु नै दखेषाएर शिनरीहरूको नषामषारिरी सङ्किन गनवा 
िगषाउनहुोस ्। 

•	 तरसिै गररी सथषानरीर शसप र किषा अनिगवाि सथषानरीर सिरकषा मषाशनसहरूद्षारषा शनशमवाि दनुषा¸ टपररी¸ ठेकी¸ 
मदषानरी¸ गनुद्ररी¸ सकुुि¸ थमुसे जसिषा रसिहुरूको शचत्र प्रदवािन गरषाउँद ैथप अनर सथषानरीर शसप र किषाको 
बषारेमषा अधरषापन गरषाउनहुोस ्।

•	 छिफिद्षारषा मषाशथ उशलिशखि सथषानरीर रसिहुरू के के बषाट बनदछन ्? भनने कुरषा सपटि गररशदनहुोस ्। 

•	 प्रश्ोत्तर शरशिद्षारषा शरद्षाथथीहरूिषाई हषाम्ो सथषानरीर सिरमषा सञचषाशिि परमपरषागि शसप र किषा के के 
हुन भनरी प्रश् गनुवाहोस ्।

•	 शचत्र एरम ्िशसबरको मषाधरमद्षारषा परमपरषागि सथषाररी शसप र किषा अनिगवाि गनुद्ररी¸ चकटरी¸ चखषावामषा 
िषागो कषाट्ने¸ शझशिङ्गषा बनषाउने¸ सथषानरीर भषाकषाकषा गरीि सङ्गरीि बषाजषा आशद । 

•	 छिफि शरशिद्षारषा ररी हषाम्षा गयौररकषा शरषररसि ुहुन ्। हषामरीिे ररी रसिहुरूको संरक्ण गनुवापदवाछ भनने 
कुरषा सपटि गररशदनहुोस ्। 

लवष्वसतमुा उलिदेि गिदे जसतै अन् लवष्वसतमुा छिफि एवम ्संवा् ग्दै उद्देश्मा आधारित थप लक््ाकिापहरू 
गिाउनहुोस ्।
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ङ)  मूलयथाङ्कनः

शनमन शिशखि कषारवाहरूकषा आिषारमषा उद्दशेर हषाशसि भए नभएको मलूरषाङ्न गनुवाहोस ्:

•	 कक्षामषा गररने छिफिमषा शरद्षाथथीहरूको सहभषाशगिषा हरेेर,

•	 शरद्षाथथीहरूिे रषाखकेषा शजज्ञषासषा र सहभषाशगिषा हरेेर,

•	 प्रश्ोत्तरबषाट जसिैः शरद्षाथथीहरूिषाई आ–आफनो ररमषा भएकषा सथषानरीर सिरमषा उतपषाशदि रसिकुो नषाम 
भनन िगषाउनहुोस ्। रसररी नै शठक बेशठक¸ खषािरी ठषाउँ¸ भनने जो्डषा शमिषाउने¸ अरिोकन आशद जसिषा 
सषािनको प्ररोग गददै मलूरषाङ्कन गनुवाहोस ्। 

नोटः लशषिक साथरी मालथ उललिलित लशषिर लवलध¸लशषिर सामग्री¸ लसकाइ लक््ाकिाप ि लसकाइ मलू्ाङ्कन 
नमनूा मात्र हुन । ्लतमा मात्र सरीलमत निहरी अन् थप लक््ाकिापहरू त् गिरी का ््णघणटाअनरुूप लशषिर गनु्णहुन 
लवशदेष अनिुोध छ ।

कक्षाः १
विषयक षेत्ाः सि्षस्थय तथ्ष ्सरुक्कत जीिन                 ि्षवष षिक क्षयषिघण््ष: १२

पररचयः

रस एकषाइमषा शरद्षाथथीहरूिषाई सरषासथर िथषा सरुशक्ि जरीरनको बषारेमषा चचषावा गनवा खोशजएको  छ । रहषँा शरिषे 
गररी रषािषाररणरीर सरषासथरिषाई भनदषा वरशक्तगि सरषासथरिषाई जो्ड शदइएको छ । जहषँा बषािबषाशिकषाहरूिषाई 
आफनो िषाररीररक अङ्गहरूको पशहचषान गररी शिनरीहरूको सरसफषाइ कसररी गनने भनने कुरषा उलिेख गनवा 
खोशजएको छ । तरसै गररी ररषारसरी प्ररोगकषा क्रममषा शिखषा र िषाररिषा हशिरषार¸ आगो¸ शरद्िुरीर  उपकरण¸ 
भऱरषाङ, नहर फोहोर वररसथषापन र चोटपटक िषागनबषाट सरुशक्ि रहने उपषारहरूको बषारेमषा ज्ञषान प्रदषान गनवा 
खोशजएको छ । 

क) उदे्शयः

रस पषाठको अनिमषा शरद्षाथथीहरू शनमन शिशखि कुरषामषा सक्म हुने छन ्; 

•	 िररीरको अङ्गहरूको नषाम बिषाई शिनरीहरूको शहफषाजि गनने िररकषा बिषाउन,

•	 चोटपटक िषागन सकने अरसथषा पशहचषान गनवा । 

ख) ििषयिस्ुतः  

आफनो र्डषामषा रहकेषा खोिषा¸ नहर¸ शभर ........ आशद । 

ल्पक कषिा १ मा पढ्छन ्। उनरी लिहान सिदेिै उठ्छन ्। सािनु पानरीिदे िाम्ोसँग हातिटु्ा  धनुछन ्। मनजन ि ब्सुको 
सहा्तािदे ्ाँत सफा गछ्णन ्। काइ्ोको सहा्तािदे कपाि कोछ्णन ्................. । 
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ग) समिथािि्त िसकथाइ सथामग्ीः 

कथषा रषािषावािषापको ढषँाचषा सथषानकषा िशसबर शिखषा िथषा िषाररिषा रसिहुरू शचत्र आशद ।

घ) समिथािि्त िक्रयथाकलथापहरू

• शचत्रहरूको मषाधरमद्षारषा सररम ्शरद्षाथरीहरूिषाई अङ्गको पशहचषान गनवा िगषाउनहुोस ्। 

• क्रमिः  िररीरकषा अङ्गहरूको नषाम बिषाउन िगषाउनहुोस ्। 

• छिफिको मषाधरमद्षारषा ररी अङ्गहरूको सरसफषाइ गनने िररकषाहरू बिषाइशदनहुोस ्।

• सरसफषाइ गनवाकषा िषाशग के सषामग्री चषाशहनछ भनेर शचत्रद्षारषा शचनषाररी गरषाउनहुोस ्। जसिैः ब्रस, मञजन, 
सषाबनु, नङकट कषाइरँो .......... आशद । 

• चोटपटक भनेको के हो ? भनरी जषानकषाररी गनवाकषा िषाशग सोसँग समबशनिि शचत्र एरम ्पोसटरहरू प्रदवािन 
गररी छिफि गरषाउनहुोस ्। 

• शिखषा िथषा िषाररिषा हषाि हशिरषारबषाट िषागन सकने चोटपटकको बषारेमषा श्वरदृशर सषामग्रीको प्ररोग गररी 
सपटि गरषाउनहुोस ्।

• तरसिै आगो शरद्िुरीर  उपकरण नहर शभर आशद उपकरण रषा सथषानमषा असषारिषानरीकषा कषारणबषाट हुने 
दरुवाटनषाको बषारेमषा दृशर सषामग्रीहरूको प्ररोग गररी छिफि गरषाउनहुोस ्। 

• मषाशथ उलिेख  गररएकषा दरुवाटनषाबषाट सरुशक्ि रहने उपषारहरू छिफिद्षारषा बिषाइशदनहुोस ्। 

• फोहोर भनेको के हो ? रसको उतपशत्त कसररी हुनछ ? र रसको वररसथषापन कसररी गनवा सशकनछ ? भनने 
कुरषा प्रदवािन र अरिोकन शरशिको प्ररोग गददै सपटि गररशदनहुोस ्। 

मालथको लवष्वसतमुा उलिदेि भए जसतै गिरी अन् लवष्मा धदेिैभन्ा धदेिै उद्देश्मा आधारित थप लक््ाकिापहरू      
गिाउनहुोस ्।

ङ) मूलयथाङ्कनः 

शनमन शिशखि कषारवाहरूकषा आिषारमषा उद्दशेर हषाशसि भए नभएको मलूरषाङ्कन गनुवाहोस ्।

• कक्षामषा गररने छिफिमषा शरद्षाथथीहरूको सहभषाशगिषा हरेेर ।

• शरद्षाथथीिे रषाखकेषा शजज्ञषासषा र सहभषाशगिषा हरेेर ।

• प्रश्ोत्तरबषाट जसिैः

शरद्षाथथीहरूिषाई आफनषा अङ्गहरूको नषाम र तरसिषाई सरसफषाइ गनने िररकषा बिषाउन िगषाउनहुोस ्। 

रसररी नै शठक/बेशठक खषािरी ठषाउँ भनने¸ जो्डषा शमिषाउने अरिोकन जसिषा सषािनहरूको प्ररोग गररी मलूरषाङ्कन 
गनुवाहोस ्।

ननोटः लशषिक साथरी मालथ उललिलित लशषिर लवलध¸लशषिर सामग्री¸ लसकाइ लक््ाकिाप ि लसकाइ मलू्ाङ्कन 
नमनूा मात्र हुन ्। ्लतमा मात्र सरीलमत निहरी अन् थप लक््ाकिापहरू त् गिरी का ््णघणटा अनरुूप लशषिर गनु्णहुन 
लवशदेष अनिुोध छ ।
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कक्ष १  
विषयक षेत् : वयक्त र वयक्तति                       ि्षवष षिक क्षयषिघण््ष : १२ 

पररचय :

प्रज्ञषा अशहिे छ रषवाकी भएकी छन ्। उनको अनहुषार गहुगँोरो  र कषािो िषामो कपषाि छ । उनरी अलिरी होचरी 
र पषाििरी छन ्। उनरी पोखरषा महषानगरपषाशिकषाको र्डषा नं. ३१ को रेगनषास िषाि नशजकै  बसदछन ्। उनरी बसने 
टोिको नषाम मोहरररषा हो । प्रज्ञषाको ररको ररपर अरू िरैे ररहरू छन ्। िरी सबै ररहरू प्रज्ञषाकषा शछमकेीकषा रर 
हुन ्। प्रज्ञषाको शछमकेमषा प्रज्ञषा जसिै िरैे केटषाकेटरीहरू छन ्। शिनरीहरू सबै प्रज्ञषाकषा सषाथरीहरू हुन ्।   सषँाझ शबहषान 
समर शमिेको  बेिषा सबैजनषा जममषा भएर थरर थररकषा खिे खलेदछन ्। प्रज्ञषाकषा कुनै कुनै सषाथरीहरू शििरुषा, 
खदुरी, रेगनषास, िषािचोककषा पशन छन ्। उनरीहरू सकुिमषा मषात्रै भटे हुनछन ्।

प्रज्ञषाको सबैभनदषा मन पनने सषाथरी प्रश् हुन ् । प्रश् पशन अशहिे ६ रषवाकै भइन ्। प्रश् अशि गोररी र मोटरी छन ्। 
उनको कपषाि पशन अशि कषािो छ । प्रश्को रर अरघौं चोक  हो । उनरीहरू दरुै एउटै कक्षा पढ्छन ्। प्रश् असि 
छन ्। प्रश् सिै ँबषाबषा आमषा र गरुूआमषािे भनेको मषाशनछन ्। उनरी सिै ँआफनो सरसफषाइमषा धरषान शदशनछन ्। 
फोहरमषा खशेलदनन ्। समर समरमषा नङ कषाट्शछन , नहुषाउँदछन ्। आफनो कषापरी, शकिषाब, किम, खषाजषा रषाखने 
बट्षा, पषानरीको िमुिेट सबै शचजको जिन गशछवान ् । उनरीिे एकपटक कुसमुको हरषाएको पैसषा पषाएर आफनो 
कक्षा शिक्किषाई शदएकी शथइन ्। तरो बेिषा गरुूआमषािे प्रश्िषाई ३ ओटषा कषापरी परुसकषार पशन शदनभुएको 
शथरो । उनरी कक्षाकषा अरू सषाथरीहरूसँग पशन शमिेर बशसछन ्। एक शदन आशदतरिे खषाजषा लरषाउन शबसनेछन ्। 
तरशिबेिषा पशन प्रश्िे आफनो खषाजषा  आशदतरसँग बषँा्ेडर खषाइन ्।

 प्रज्ञषा पशन प्रश् जसिै असि छन ्। उनरी पशन प्रश्  जसिै शचशटकक दशेखशनछन ्। अशिशथिे किम शबसनेको शदन 
प्रश्िे उनिषाई किम शदएकी हुन ्। प्रश्िषाई गरीि गषाउन र शचत्र कोनवा  मन पछवा । रषाम्ो शचत्र कोरेको  हुनषािे 
िकु्रबषार उनिषाई कक्षा शिक्किे किर पेशनसि परुसकषार शदनभुरो । असि भएको हुनषािे उनरीहरू  दबैु 
जनषािषाई सबैिे मन परषाउँछन ्। उनरीहरूिे बेिषा बेिषामषा सकुिबषाट परुसकषारहरू पषाइरहनछन ्.

क) उदे्शय :

     आफनो मनपनने सषाथरीको बषारेमषा बिषाउन सकने छन ् ।

ख) ििषयिस्ुत :

आफुिषाई मन परेको वरशक्त ।
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ग) समिथािि्त िसकथाइ सथामग्ी :

सषानदशभवाक कथषा, कशरिषा, गरीि, श्वरदृशर सषामग्री । 

घ) समिथािि्त िसकथाइ िक्रयथाकलथाप :

•	 शरद्षाथथीहरूिषाई आफनो मनपनने सषाथरीको नषाम सोिरे धरषान आकषवाण गरषाउने, 

•	 सषानदशभवाक कथषा / कशरिषा रषा मषाशथ शदइएको जसिै प्रबनि सनुषाउने र छिफि गनने,   

•	 श्वरदृशर सषामग्री दखेषाउने र छिफि गनने  ।

ङ) मूलयथाङ्कन :

सहजकिषावािे शनमनशिशखि प्रश्हरूको मषाधरमबषाट शरद्षाथथीको मलूरषाङ्कन गनवा सकने छन ् ।

मयौशखक प्रश्हरू :

•	 शिमरीिषाई सबैभनदषा मनपनने सषाथरी को हो ? 

•	 शिमरीिषाई .................(सषाथरी) शकन मन परेको हो ?

•	 शिम्ो मनपनने सषाथरीको रर कहषँा हो ?

पररयनोजनथा कथाय्द:

अशभभषारकको सहरोग शिएर िपषाईकंो रर शछमकेमषा रहकेषा  ५ जनषा सषाथरीहरूको नषाम, उमरे, मन पनने खषानेकुरषा 
र रङ  िेखरे कक्षामषा सनुषाउनहुोस ्।                               

                                 
नोट - लशषिक साथरी  ्री नमनूा लक््ाकिापमात्र हुन ्। तपाईहंरूिदे ्सतै अन् लक््ाकिापहरू गिाई मनोिञजनातमक 
तरिकािदे लसकाउन सकनहुुनदे छ । लवशदेष गिरी का ््णघणटा १२ मा आधारित िहदेि िोज, षिदेत्रगत भ्रमर ि लवद्ाथथी कदे लनद्रत 
लक््ाकिापहरू गिाउनहुोिा ।
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कक्षाः २
विषयक षेत्ाः मह्षनगर पररचय                         ि्षवष षिक क्षयषिघण््ष: २०

पाठ १: मेरो महानगर

पररचयः

पोखरषा महषानगरपषाशिकषाको क्ेत्रफि ४६४.२४ रगवा शक. शम. रहकेो छ । महषानगरपषाशिकषाको कुि जनसङ्खरषा 
४,०२,९९५ छ । महषानगरपषाशिकषाको केनद्र पोखरषा महषानगरपषाशिकषा र्डषा नं. ८, नररुो्डमषा अरशसथि छ । 
पोखरषा महषानगरपषाशिकषा कुि ३३ ओटषा र्डषामषा शरभषाशजि छ । पोखरषा महषानगरपषाशिकषाको परूथी शसमषानषामषा 
मषादरी र रूपषा गषाउँपषाशिकषा, पशश्चममषा अननपणूवा गषाउँपषाशिकषा, परवाि र सरषाङ्जषा शजलिषा रहकेषा छन ्भने उत्तररी 
शसमषानषामषा मषाछषापचुछे् र मषादरी गषाउँपषाशिकषा िथषा दशक्णमषा सरषाङ्जषा र िनहु ँशजलिषा रहकेषा छन ्। 

(ननोट ्स अिावा पोििालभत्रका मु् ् मु् ् िजाि षिदेत्र, िासगिरी आफू िसनदे ि आसपासका वडाका िसतरीहरूको 
िािदेमा लवद्ाथथीिाइ्ण जानकािरी गिाउन सलकनछ । आफनो वडाको वडा नं. तथा वडा का्ा्णि् भएको सथानको िािदेमा 
पलन समिर गिाइिहनपुछ्ण ।)

पनोखरथाकनो नकसथाः
!= au/
@= ld?jf
#= gbLk'/
$= u}x|fkf6g
%= dfn]kf6g
^= n]s;fO8
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पाठ २: पोखराको संस्कृ वर
पोखरषा शरशभनन जषािजषाशि र संसकृशिको संगमसथि हो । रहषँा ....... जषािकषा मषाशनस पषाइनछन ्िथषा ...... 
भषाषषा बोशिनछन ् । पोखरषामषा ..... िमवा मषानने मषानछेहरूको बसोबषास छ । आआफनो िमवाअनसुषार शरशभनन 
समदुषारहरूकषा शरशभनन िषाशमवाक िथषा सषासकृशिक िरोहरहरू छन ् । िरी िरोहरहरू कुनै एक जषाि रषा िमवा 
शरिषेको नभइवा समसि पोखरषाबषासरीको समपशत्त हो । िरी िरोहरहरूमधरे कशिपर हषामै् र्डषामषा पशन छन ्। हषाम्ो 
र्डषामषा भएकषा तरसिषा िरोहरहरू ररी हुन:्

१.....   २.....   ३.....  ४.....

नमनूषा सथषानहरूः (आफनो र्डषाको खोजने)

िथािम्दक स्थानहरूः

∙ शरनधररषाशसनरी, भद्रकषािरी, बषारषाहरी, पचभरैषा दउेरषािरी मशनदर, ठुिषाकोट, हु्ँडरीकोट, कषासकीकोटकषा 
मशनदरहरू, िरीििषादरेरी, अकिषा, पमुदरीकोटको शिरमशूिवा, फिषानो चोकको फिषानो मशनदर

∙ मषाटेपषानरी गमुबषा, शरश् िषाशनि सिपु, हमेजषाको गमुबषा

∙ शमरषँापषाटन मशसजद, अनरत्रकषा मशसजद

∙ चचवाहरू

सथासककृ ि्तक स्थानहरूः

भजनमण्डिरी, गठुरी, नषाचरर, सषामदुषाशरक भरन आशद ।
प्रथाककृ ि्तक स्थानहरूः
फेरषा, रेगनषास िथषा अनर िषाि; महनेद्र गफुषा, गपु्तेश्र गफुषा, सरीिषा गफुषािगषारिकषा अनर गफुषा; सेिरी नदरी, शफकने  
खोिषा, ग्ुडरषा खोिषा, मदथी खोिषािगषारिकषा अनर खोिषा; ्डषाँ्डषा, खोचँ, दउेरषािरी, भञजरषाङ  आशद ।
पय्दटकीय स्थानहरूः

मषाशथ िेशखएकषा मधरकषा िगभग सबै, खषासगररी िषािक्ेत्र, पमुदरीकोट, मथेिषाङ्ग, मषाझठषानषा, सरषाङकोट, 
मरशुजरमहरू, पषाििे छषँागो (्ेडशभ्ड फलस), रेिशकङ िथषा होमसटे सथषानहरू, शरश् िषाशनि सिपू, आशद ।
प्रिथासिनक स्थानहरूः

असपिषािहरू, शरद्षािरहरू, र्डषा कषारषावािर, अनसुनिषान केनद्रहरू, प्रिषासशनक भरनहरू, आशद ।

क) उदे्शयः 

• शरद्षाथथीिे आफनो नगरको पररचर शदन सकने छन ् , 

• आफनो र्डषाको शसमषानषा बिषाउन िथषा शछमकेी र्डषाहरूको नमबर िथषा नषाम बिषाउन सकने छन ् ,

• आफनो र्डषामषा रहकेषा प्रशसर् सथषानहरूको नषाम िथषा सषामषानर पररचर शदन सकने छन ् ,

•  र्डषा शभत्रकषा असपिषाि, शरद्षािर आशदकषा बषारेमषा बिषाउन सकने छन ् ।
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ख) ििषयिस्ुतः

आफनो र्डषामषा भएकषा सथषान, नदरी, ्डषँा्डषा, िषाि आशद ।

ग) समिथािि्त िसकथाइ सथामग्ीः 

• र्डषाको नकसषा (िषाि, नदरी, गफुषा आशद दखेषाइएको)

• शरशभनन सथषानहरूको फोटषाहरू

• श्वरदृशर सषामग्री

घ) समिथािि्त िसकथाइ िक्रयथाकलथापः

• मखुर शरिषेिषा सशहिको र्डषाको नकसषा बनषाएर प्रसििु गनने र तरसकषा आिषारमषा छिफि िथषा प्रश्ोत्तर 
गरषाउने  

• महषानगरको शचत्र रषा नकसषा प्रदिवान गररी महषानगरको नषाम र र्डषा सङ्खरषा भनन  िगषाउने शकशसमकषा 
खिे खिेषाउने

• शचत्र रषा नकसषामषा हरेेर आफू बसने र्डषा रषा टोिको पशहचषान गनवा िगषाउने,  र्डषामषा पषाइने शरिषे 
सथषानकषा फोटषा प्रदिवान गरेर सथषान पशहचषान गनवा िगषाउने, िरी सथषान समबनिरी छिफि गरषाउने 

• र्डषामषा अरशसथि कुनै एक िोकशप्रर सथषानमषा क्ेत्र भ्रमण गरषाएर तरस सथषानकषा शरशभनन शरिषामषा 
छिफि गरषाउने ।

ङ) िसकथाइ मूलयथाङ्कनः

• प्रश्ोत्तर िथषा छिफिमषा शरद्षाथथीिे आफनो बसोबषास गनने सथषानको बषारेमषा रषाखकेषा िथरहरूको 
आिषारमषा मलूरषाङ्कन गनने ।

• शरद्षाथथीिे आतमशरश्षास िथषा सपटििषाकषा सषाथ प्रसिशुि गरे नगरेको अरिोकन गररी शसकषाइ उपिशबिको 
िेखषाजोखषा गनने ।

• छिफि िथषा कुरषाकषानरीमषा दखेषाएको सशक्ररिषा, कषारवा समपषादन, सहकषारषावातमक वररहषारकषा आिषारमषा 
मलूरषाङ्कन गनने ।

नोट - लशषिक साथरी  ्री नमनूा लक््ाकिापमात्र हुन ्। तपाईहंरूिदे ्सतै अन् लक््ाकिापहरू गिाई मनोिञजनातमक 
तरिकािदे लसकाउन सकनहुुनदे छ । लवशदेष गिरी का ््णघणटा २० मा आधारित िहदेि िोज, षिदेत्रगत भ्रमर ि लवद्ाथथी कदे लनद्रत 
लक््ाकिापहरू गिाउनहुोिा ।
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कक्षाः २
विषयक षेत्ाः फलफूल तथ्ष तरक्षरी ख षेती                ि्षवष षिक क्षयषिघण््ष: २२

पररचयः

१) स्थानीय जथा्तकथा फलफूल ्त्था ्तरकथारीः  सथषानरीर हषारषापषानरी र मषाटोमषा फिषाउन सशकने िरकषाररी िथषा 
फिफूििषाई सथषानरीर जषािकषा िरकषाररी िथषा फिफूि भशननछ । जसिै : िरकषाररीमषा ( बनदषा, कषाउिरी, बो्डरी, 
ियौकषा, शसमरी, सषाग, आि ुआशद, फिफूिमषा (केरषा, अमबषा, सनुििषा , आरूबख्डषा आशद । )

२) मौसमी फलफूल ्त्था ्तरकथारीः मयौसमअनसुषार उतपषादन गनवा सशकने िरकषाररी िथषा फिफूििषाई मयौसमरी 
िरकषाररी िथषा फिफूि भशननछ । समर र मयौसमअनसुषार मयौसमरी िरकषाररी िथषा फिफूििषाई दईु भषागमषा 
शरभषाजन गनवा सशकनछ जसिै: 

• शहउँद ेिरकषाररी/ फिफूिः  प्रषार: असोजदशेख मषार- फषागनुसमम उतपषादन हुने िरकषाररी कषाउिरी, बनदषा, 
रषारो, मिुषा, चमसरु, पषािङ्ुगो, खसुषावानरी, गोिभे्ँडषा, इसकुस,आि ुआशद फिफूिमषा सनुििषा,ि्पसरी 
आशद ।

• बसने िरकषाररी/ फिफूिः  गमथी मशहनषामषा चिैदशेख भदयौसमम उतपषादन हुने िरकषाररी कषँाक्रो, शररयौिँषा, 
करेिषा, रषामिोरररषा आशद फिफूिमषा  शिचरी, भुइँकटहर, रूखकटहर, अमबषा, केरषा आशद ।

क) उदे्शयः 

• सथषानरीर जषािकषा फिफूि िथषा िरकषाररी पशहचषान गनवा,

• मयौसमअनसुषार गररने फिफूि िथषा िरकषाररीको नषाम बिषाउन ।

ख) ििषयिस्ुतः

आफनो गषाउँठषाउँमषा फलने फिफूि िथषा िरकषाररी , मयौसमरी फिफूि िथषा िरकषाररी

ग) समिथािि्त िसकथाइ सथामग्ीः

सथषानरीर सिरमषा फिषाउन सशकने िरकषाररी र फिफूिकषा सचूरी (समभर भएसमम रषासिशरक र नभए शचत्र), 
मयौसमअनसुषार फिषाउन सशकने िरकषाररी र फिफूिको सचूरी, श्वरदृशर सषामग्री

घ) समिथािि्त िसकथाइ िक्रयथाकलथापः

• शसकषाइकषा िषाशग लरषाएकषा िरकषाररी िथषा फिफूि दखेषाएर धरषानषाकषवाण गरषाउने,

• आज के के िरकषाररी खषाएर आउनभुरो रषा िपषाईकंो ररमषा के के िरकषाररी, फिफूि फिेकषा छन ्भनरी 
सबैिषाई पषािैपषािो सोधने,
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• कुन कुन िरकषाररी बजषारबषाट शकनेर लरषाउनहुुनछ ? कुन कुन हषामै् गषाउँररमषा फलछन ्जसिषा प्रश्हरू 
सोधने र समहूमषा छिफि गरषाउने ।

• शरद्षाथथी भषाइबशहनरीहरूिषाई आरशरक सहजरीकरण गददै र सहभषागरी गरषाउँद ैसथषानरीर सिरमषा उतपषादन 
हुने िरकषाररी िथषा फिफूिहरूको नषाम सेिोपषाटरीमषा शट्पने र कषापरीमषा िेखन िगषाउने,

• अशहिे मयौसम कसिो छ ? पषानरी परररहने रषा नपनने, जषा्डो रषा गमथी रसिै रसिै प्रश्हरू सोधने र कुन 
समरमषा कुन िरकषाररी िथषा फिफूि फलछन ्थषाहषा भएअनसुषार सोधने र आरशरकिषाअनसुषार पषृ्ठपोषण 
शदने । 

्सतै धदेिै प्रश्नहरू सोधन सलकनदे छ ।

च) िसकथाइ मूलयथाङ्कनः

१) मौखिक प्रश्नोत्तर 

• अशहिे कसिो मयौसम हो ? शहउँद रषा रसने ।

• िपषाईकंषा ररमषा कुन कुन िरकषाररी फिेकषा छन ्?

• िपषाईिें खषाएकषा फिफूिकषा नषाम भननहुोस ्।

• पषानरी परररहने समरमषा फलने िरकषाररीिषाई कसिो िरकषाररी भशननछ ?

• सनुििषा कुन समरमषा फलने फिफूि हो ?

२)   शठक उत्तर छषानेर जो्डषा शमिषाउनहुोस ् : 

 सनुििषा   फिफूि  

 िरकषाररी   बो्डरी

 अमबषा   कषाउिरी     

 शहउँद े       बसने           

 गोिभे्ँडषा      आरूबख्डषा   

 शररयौिँषा        िरकषाररी

३) समभर भएसमम कृशष फमवामषा िगेर िरकषाररी रषा फिफूि दखेषाउनहुोस ्।

४) शरद्षाथथीहरूिे खषाएकषा र दखेकेषा िरकषाररी िथषा फिफूिकषा नषाम शट्पन िगषाई शिनरीहरूिषाई सथषानरीर 
सिरमषा उतपषादन गनवा सशकने, शहउँदमषा उतपषादन हुने र रषषावामषा उतपषादन हुने गररी छुट्रषाउन िगषाउनहुोस ्।

ननोटः  लशषिक साथरी  ् री नमनूा लक््ाकिापमात्र हुन ्। तपाईहंरूिदे ् सतै अन् लक््ाकिापहरू गिाई मनोिञजनातमक 
तरिकािदे लसकाउन सकनहुुनदे छ । लवशदेष गिरी  का ््णघणटा २२ मा आधारित िहदेि िोज, षिदेत्रगत भ्रमर ि लवद्ाथथी कदे लनद्रत 
लक््ाकिापहरू गिाउनहुोिा ।
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कक्षाः २
विषयक षेत्ाः पशपु्षलन                          ि्षवष षिक क्षयषिघण््ष: २२

पररचय :

मषाशनसहरूिे ररमषा पषालने जनषाररहरूिषाई ररपषािरुषा जनषारर भशननछ । गषाई, गोरू  भैसँरी, रषँागषा, भ्ेडषा, कुकुर, 
शबरषािो आशद ररपषािरुषा जनषाररकषा उदषाहरण हुन ्। ररपषािरुषा जनषाररहरूबषाट हषामरीिे शरशभनन फषाइदषा शिन 
सशकनछ ।  जसिै : कुनै जनषाररिे हषामरीिषाई दिु शदनछन, दिुबषाट शरउ, दहरी, महरी, पशनर आशद पररकषार 
बनषाइनछ । कुनै जनषाररिे हषामरीिषाई मषास ुशदनछन ्। कुनै जनषाररहरूिे हषाम्षा िषाशग कषाम गदवाछन ् जसिै: कुकुरिे 
हषाम्ो ररको सरुक्षा गदवाछ, गोरूिे खिे बषाररी जोतन मद्दि गदवाछ, शबरषािोिे मसुषा मषारेर ररको अनन जोगषाउँदछ, 
गिषािे भषाररी बोकदछ आशद ।

 मालथ उललिलित वसतहुरूको धदेिै मात्रामा उतपा्न गिदेि िजािमा िदेचन ि पैसा कमाउन सलकनछ  ।  

क) उदे्शय : 

• आफूिषाई मनपनने जनषाररको नषाम बिषाउन ,

• आफूिषाई कुनै जनषारर शकन मन परेको हो तरसको कषारण बिषाउन  ,

• ररपषािरुषा जनषाररहरू कुन जनषाररिे हषामरीिषाई के शदनछ बिषाउन अथरषा हषामरीिे कुनै जनषारर शकन 
पषालदछयौ ँ बिषाउन ,

• वररसषारकषा िषाशग पषाशिने जनषाररहरूको नषाम बिषाउन ।

ख) ििषयिस्ुत :

पोखरषा क्ेत्रमषा पषाशिने ररपषािरुषा जनषारर  र  पषालनकुो फषाइदषा  

ग) समिथािि्त िसकथाइ सथामग्ी :

शरशभनन ररपषािरुषा जनषाररहरू पषालनकुो फषाइदषा प्रसट दशेखने  शचत्र, (जसिै गषाई/ भैसँरीको दिु दहुकेो , गोरूिे 
जोिेको)  फोटो, कटआउट , शभश्डरो, जनषाररकषा नषामको सचूरी, मटेषाकषा्डवा आशद ।

घ) समिथािि्त िसकथाइ िक्रयथाकलथाप : 

• शरद्षाथथीहरूकषा ररमषा पषािेकषा कुन कुन  जनषारर छन ्शक भनेर प्रश् गनने , उनरीहरूकषा ररमषा पषािेकषा 
जनषाररकषा  नषाम बिषाउन िगषाउने र शिनरीहरूको नषाम शिक्किे सेिो कषािो पषाटरीमषा शरद्षाथथीहरूिषाई 
िेखने पशन अभरषास पशुसिकषामषा िेखन िगषाउने  र शिनरीहरूको िषाररीररक आकषार , रङ , िषाररीररक 
ढषँाचषा, बसने ठषाउँ आशदकषा  बषारेमषा कुरषाकषानरी / छिफि गनने , 
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•  आफनो ररमषा पषािेको जनषाररबषाट उनरीहरूको परररषारिे के पषाएकषा छन ् प्रश् गनने , उनरीहरूिे बिषाएकषा 
कुरषाहरूिषाई पषाटरीमषा शटपेर कुरषाकषानरी /  छिफि गनने  । कुनै शरद्षाथथीहरूिे आफनो ररमषा कुनै पशन 
ररपषािरुषा जनषारर पषािेको छैन भनेर बिषाएमषा उनरीहरूिे दिु, शरउ, दहरी, मषास,ु पशनर, आशद शचजहरू 
कसररी प्रषाप्त गरेकषा छन ्भनरी प्रश् गररी छिफि गनने, 

• शरद्षाथथीहरूिषाई शरशभनन जनषाररहरूकषा शचत्रहरू दखेषाउने र नषाम बिषाउन  र िेखन िगषाउने । उनरीहरूिषाई 
िरी जनषाररहरूबषाट के पषाउन सकदछन ्? भनरी प्रश् गनने , शिक्किे पशन शरशभनन जनषाररहरूबषाट पषाउन 
सशकने फषाइदषाकषा बषारेमषा बिषाउने । जसिै : बषाख्षा, बङ्गरु पषािेर मषास,ु गषाई, भैसँरी पषािेर दिुिगषारिकषा 
अनर पररकषार, मि आशद प्ररोग गरेकषा शचत्र, शभश्डरो आशद प्रसििु गनने ,

•  जनषाररकषा नषाम र शिनरीहरूिे हषामरीिषाई शदएकषा शचजहरूको शकनबेच भएकषा शचत्रहरू दखेषाएर छिफि 
गनने, 

•  जनषाररकषा नषाम र शिनरीहरू बषाट प्रषाप्त गनवा सशकने शचजको cross word  puzzle  समषािषान  गनवा 
िगषाउने , 

• मषास ुपसि, ्ेडररी पसि, छषािषाकषा सषामषान आशद रसिकुो वररसषारको स्ोि पिपुषािन हो भनने कुरषा 
प्रसट   पषानने ।

ङ) िसकथाइ मूलयथाङ्कन : 

• कक्षा कषारवा जषँाच गनने 

• खषािरी ठषाउँ भर : जसिै : बङ्गरु ........ को िषाशग पषाशिनछ ।

• छोटषा प्रश् : कुन जनषाररिे के शदनछ ? ( भैसँरीिे हषामरीिषाई के शदनछ ?)

• जो्डषा शमिषाउ : जसिै : जनषाररको नषाम र शिनरीहरूबषाट पषाउने फषाइदषाको फरक समहू 

पररयनोजनथा कथाय्द :

वररसषारकषा िषाशग पषाशिने जनषाररहरूको नषाम आफनो बबुषा / आमषािषाई सोिरे सचूरी बनषाई कक्षामषा प्रसििु 
गर । 

ननोटः  लशषिक साथरी  ् री नमनूा लक््ाकिापमात्र हुन ्। तपाईहंरूिदे ् सतै अन् लक््ाकिापहरू गिाई मनोिञजनातमक 
तरिकािदे लसकाउन सकनहुुनदे छ । लवशदेष गिरी  का ््णघणटा २२ मा आधारित िहदेि िोज, षिदेत्रगत भ्रमर ि लवद्ाथथी कदे लनद्रत 
लक््ाकिापहरू गिाउनहुोिा ।
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कक्षाः २
विषयक षेत्ाः पकीप्षलन                          ि्षवष षिक क्षयषिघण््ष: १२

पररचय :

्परषँाख,चचुो, पखटेषा दइुवा ओटषा  खटु्षा  भएकषा चरषािषाई पक्री भषाशननछ ।  मषाशनसहरूिे ररमषा पषालने चरषािषाई 
ररपषािरुषा पक्री र जङ्गिमषा बसने चरषािषाई जङ्गिरी पक्री भषाशननछ । कुखरुषा, परेरषा, हषँास, टकथी, बट्षाई  आशद 
ररपषािरुषा पक्री  हुन ्भने ्डषँाफे, कषाग, कषाठ फोरूरषा ,कषाशिज, कोइिरी कोकिे, शगर् , चमरेो, शचबे ,शचि 
,चरषाखरुषा, ढुकुर, शित्रषा, शफसटो, बकुलिो, बषाज, मररू, मनुषाि, मनैषाचररी, िषाटोकोसेरो, सषारस, सगुषा, हिेसो 
आशद जङ्गिरी पक्रीहरू हुन ्। चरषाहरूबषाट हषामरीिे मषास,ु अन्डषा र ्परषँाख पषाउँदछौं । ररपषािरुषा चरषाको मि 
खिे बषाररीमषा प्ररोग गररनछ ।

क)  उदे्शय : 

•	 पक्री के को िषाशग पषाशिनछ बिषाउन , 

•	 आफू बसोबषास गरेको क्ेत्र ररपर पषाइने पक्री दखेरे / शचत्र हरेेर शिनरीहरूको नषाम बिषाउन ।

ख) ििषयिस्ुत : 
पोखरषा क्ेत्र ररपर पषाउन सशकने शरशभनन ररपषािरुषा र जङ्गिरी पक्रीहरू  

ग) समिथािि्त िसकथाइ सथामग्ी :  
शरशभनन ररपषािरुषा र जङ्गिरी पक्री  नषाम र शचत्र , फोटो, कट आउट , शभश्डरो , चरषाकषा   आरषाजको अश्डरो 
, शरशभनन चरषाकषा  ्परषाँख,  ्परषँाख प्ररोग गरेर बनषाइएकषा रषासिशरक रसि ु

घ) समिथािि्त िसकथाइ िक्रयथाकलथापः

•	 शरद्षाथथी बषाबनुषानरीहरूको ररमषा कुनै चरषा पषािेकषा छयौ शक छैनयौ  सोिरे धरषानषाकषवाण गरषाउने, 

•	 शिक्किे शरशभनन चरषाकषा ्परषँाख दखेषाएर कुन चरषाको ्परषँाख होिषा अनमुषान गनवा  िगषाउने र छिफि 
गनने,  

•	 शरद्षाथथीहरूिे कुन कुन चरषाकषा मषास ु/ अन्डषा खषाएकषा छन ्बिषाउन िगषाउने र छिफि गनने ,

•	 शरद्षाथथीहरूिषाई मनपनने जनषाररको शचत्र कोनवा / शचत्रमषा रङ भनवा ,

•	 ररमषा पषाशिने पक्रीहरू कुन कसररी करषाउँछन ्नककि गनवा िगषाउने ,

•	 चरषाकषा  ्परषँाख प्ररोग गरेर बनषाइएकषा रषासिशरक रसि ुदखेषाएर छिफि गनने । 
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ङ) िसकथाइ मूलयथाङ्कनः

•	 िपषाईिंषाई कुन चरषा मन पदवाछ ? 

•	 कुखरुषािे हषामरीिषाई के के शदनछ ?

•	 कुखरुषाको सिुरी कहषँा कषाम िषागदछ ? 

•	 चरषाकषा शचत्र शदएर नषाम िेखने िगषाउने ,

•	 नषाममषा खषािरी ठषाउँ भनवा िगषाउने ,

•	 नषाम र शचत्र जो्ड शमिषाउने  ।

पररयनोजनथा कथाय्द : 

िपषाईकंो रर ररपर पषािेकषा चरषा / पक्री को नषामको सचूरी बनषाउनहुोस ्  । शिनरीहरूमधरे आफूिषाई मन पनने 
पक्रीको शचत्र कोरेर रङ भररी कक्षा दखेषाउनहुोस ् 

ननोटः  लशषिक साथरी  ् री नमनूा लक््ाकिापमात्र हुन ्। तपाईहंरूिदे ् सतै अन् लक््ाकिापहरू गिाई मनोिञजनातमक 
तरिकािदे लसकाउन सकनहुुनदे छ । लवशदेष गिरी  का ््णघणटा १२ मा आधारित िहदेि िोज, षिदेत्रगत भ्रमर ि लवद्ाथथी कदे लनद्रत 
लक््ाकिापहरू गिाउनहुोिा ।

कक्षाः २
विषयक षेत्ाः पयष्ि न                          ि्षवष षिक क्षयषिघण््ष: २५

पररचय 

ररपरररषार िथषा शरद्षािरमषा आउने िथषा जषाने पषाहुनषािषाई िथषा अशिशथ रषा  परवाटक भशननछ । परवाटक िथषा 
पषाहुनषािषाई समर र परररेिअनसुषार (शबहषान, शदउँसो, बेिकुषा, सरुूमषा भट्ेदषा र छुट्दषा) शिटिषाचषार र सतकषार 
गनुवापदवाछ । शिटिषाचषार र सतकषारिे शरद्षाथथीहरूमषा अनिुषासन र आज्ञषाकषाररिषाको भषार जगषाउँछ । जसिे 
शरद्षाथथीको शसकषाइमषा सकषारषातमक प्रभषार पषादवाछ । शरद्षाथथीहरूिषाई आफनो सथषानरीर क्ेत्र, टोि शछमकेको 
बषारेमषा रसिगुि जषानकषाररी प्रदषान गनुवापदवाछ ।  र्डषा क्ेत्रमषा रहकेषा परवाटकीर सथिहरूको क्ेत्रभ्रमण िथषा 
अरिोकन गरषाई शिनरीहरूिषाई ठोस जषानकषाररी शदनपुदवाछ । शरद्षाथथीहरूिे आफू रमुकेो, भ्रमण गरेको 
सथषानहरूको नषाम, आफनो ठेगषानषा  र आफू बसोबषास गरेकषा र्डषामषा रहकेषा परवाटकीर सथिहरूको नषाम भनन र 
अरूिषाई बिषाउन सकनपुदवाछ । 
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क)  उदे्शय :

∙ परररेिअनसुषार शिटिषाचषार गनवा,

∙ आफू रमुकेो ठषाउँको  नषाम बिषाउन,

∙ सथषानरीर क्ेत्रकषा परवाटकीर सथषानको नषाम बिषाउन । 

ख)  ििषयिस्ुत :

शबहषान, बेिकुषा, सषँाझ िथषा सरुूमषा भट्ेदषा र छुट्दषा प्ररोग गररने शिटिषाचषारकषा िबद र अशभरषादनकषा प्रचशिि 
अभरषासहरू, सथषानरीर परवाटकीर सथि 

ग)  समिथािि्त िसकथाइ सथामग्ी :

शिटि भषाषषा, िबजकषा उदषाहरणको चषाटवा, कट आउट, दृशर सषामग्री, सथषानरीर परवाटकीर सथि उशलिशखि 
चषाटवा । 

घ)  समिथािि्त िसकथाइ  िक्रयथाकलथाप :

• पोखरषा महषानगर एक ऐशिहषाशसक, प्रषाकृशिक, परवाटकीर, सथि हो भनने कुरषा अरिोकन, शभश्डरो, रषा 
शफलम, रतृ्तशचत्रद्षारषा सपटि पषाररशदने, 

• प्रमखु परवाटकीर सथिहरूको शचत्रषातमक प्रसिशुि, िथषा नषाम, चषाटवा िरषार गररी परवाटकीर सथिहरूको 
नषाम र अरशसथशि बषारे छिफि र अनिरशक्ररषा गनने, 

• फोटो, शभश्डरो, पषारर ्परषाइनट प्रसििु गनने,

• प्रतरक् अरिोकन गरषाउने,

• िषाशमवाक, सषंासकृशिक र प्रषाकृशिक परवाटकीर सथिहरू िथषा सषाि िषािहरूको नषाम र सथषान बषारे प्रश्ोत्तर, 
छिफि गनने,

ङ) िसकथाइ मूलयथाङ्कन: 

• शरद्षाथथी शबहषान शरद्षािरमषा आउँदषा, शदउँसो र शरद्षािबषाट शबदषा हुने बेिषामषा शरद्षाथथीिे वरक्त गरेको 
शिटिषाचषार िबद िथषा वररहषार अरिोकन गररी मलूरषाङ्कन गनुवाहोस ्। 

• शरद्षाथथीहरूिषाई क्ेत्रभ्रमण िथषा अरिोकन कषारवामषा सहभषागरी गरषाई सो अरसरमषा भटे भएकषा मषानरजन 
िथषा वरशक्तहरूसँग प्रदिवान गरेको वररहषार अरिोकन गररी मलूरषाङ्कन गनुवाहोस ्। 

• प्रश्ोत्तर शरशिको मषाधरमबषाट शरद्षाथथीहरूिषाई आफनो सथषानरीर के्त्रकषा परवाटकीर सथषानहरूको नषाम 
भनन र िेखन िगषाउनहुोस ्। 

ननोटः  लशषिक साथरी  ् री नमनूा लक््ाकिापमात्र हुन ्। तपाईहंरूिदे ् सतै अन् लक््ाकिापहरू गिाई मनोिञजनातमक 
तरिकािदे लसकाउन सकनहुुनदे छ । लवशदेष गिरी  का ््णघणटा २५ मा आधारित िहदेि िोज, षिदेत्रगत भ्रमर ि लवद्ाथथी कदे लनद्रत 
लक््ाकिापहरू गिाउनहुोिा ।
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कक्षाः २
विषयक षेत्ाः ध्षरमषिक म षेल्ष तथ्ष महोत्सि              ि्षवष षिक क्षयषिघण््ष: २०

पररचय :

       बषािबषाशिकषाहरू आफू बसोबषास गरेको क्ेत्रमषा मनषाइने िषाशमवाक, सषासकृशिक, वरषापषाररक मिेषा 
महोतसरिषाई सथषानरीर िषाशमवाक मिेषा भशननछ । िषाशमवाक मिेषा महोतसरिे समदुषारमषा प्रचशिि िमवा, संसकृशि, 
परमपरषा, प्रथषािषाई संरक्ण गनवा र एक पसुिषाबषाट अकको पसुिषामषा हसिषानिरण गनवा सहरोग गदवाछ । पोखरषामषा मनषाइने  
िषाशमवाक मिेषा महोतसरको नषाम र उपरकु्त समर (दसै,ँ शिहषार, ट्होटे परवा, गषाईजषात्रषा, लहोसषार, ढुङ्गेसषँाग ुमिेषा 
आशद ) सँग शरद्षाथथीहरूिषाई पररशचि गरषाउनहुोस ्। शरद्षाथथीहरूिषाई आफू र आफनो शछमके िथषा टोिमषा 
बसोबषास गनने मषाशनसहरूिे मनषाउने चषा्डपरवाहरूिे समदुषारमषा मिेशमिषाप र सहकषारवा गनवा सहरोग पऱुरषाउँछ । 
िषाशमवाक मिेषा महोतसरद्षारषा मषाशनसहरूशबच एक अकषावामषा सममषान गनने, एकअकषावाको चषा्डपरवामषा सहभषागरी हुने, 
िभुकषामनषा शदने जसिषा कषारवामषा सहरोग पऱुरषाउँछ । 

क)  उदे्शय :

∙ सथषानरीर िषाशमवाक मिेषाको नषाम बिषाउन,

∙ सथषानरीर रूपमषा मनषाइने चषा्डपरवाको सचूरी बनषाउन । 

ख) ििषयिस्ुत :

पोखरषा महषानगरमषा प्रचशिि िषाशमवाक, सषंासकृशिक र वरषापषाररक महोतसर (दसै,ँ शिहषार, रिहोटे परवा, लहोसषार, 
गषाईजषात्रषा, ढुङ्गेसषँाग ुमिेषा, फुटरि प्रशिरोशगिषा) सचूरीसशहिको पररचर, पोखरषा महषानगरको सथषानरीर टोि 
टोिमषा प्रचशिि िषाशमवाक, सषंासकृशिक चषा्डपरवाहरू 

ग) समिथािि्त िसकथाइ सथामग्ी :

शचत्र, पोसटर, श्वरदृशर सषामग्री, मिेषा महोतसर झलकने पोसटरहरू ।

घ)  समिथािि्त िसकथाइ  िक्रयथाकलथाप :

• आफनो परररषार, छरशछमेक िथषा समदुषारमषा मनषाइने िषाशमवाक मिेषा महोतसरमषा सहभषागरी गरषाउनहुोस ्।  
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• ढुङगेसषँाग ु मिेषाको अरसरमषा शरद्षाथथीहरूिषाई अरिोकन भ्रमण गरषाई प्रशिरेदन िरषार गनवा  
िगषाउनहुोस ्। 

• छिफि िथषा प्रश्ोत्तर शरशिबषाट िषाशमवाक मिेषा िथषा महोतसरकषा बषारेमषा सचूरी िरषार गनवा  
िगषाउनहुोस ्।

• चषा्डपरवा िथषा मिेषा महोतसरको बषारेमषा आफूिे दखेकेषा, भोगेकषा र सनेुकषा आिषारमषा सोचन, जो्डरीमषा 
छिफि गनवा र कक्षामषा अनर सषाथरीहरूिषाई बिषाउने अभरषास गरषाउनहुोस ्।  

ङ) )  िसकथाइ मूलयथाड्कन :

• सथषानरीर क्ेत्रमषा मनषाइने मिेषाहरूको प्रश्ोत्तर शरशिको मषाधरमबषाट भनन िगषाई मलूरषाङ्कन गनुवाहोस ्।

• िषाशमवाक मिेषा महोतसरको अरसर बषारेमषा क्ेत्रभ्रमण िथषा अरिोकन गनवा िगषाई अनभुर िेखनकषारवामषा 
संिगन    गरषाउने ।

• सथषानरीर रूपमषा मनषाइने चषा्डपरवाहरूको छिफि अनिरशक्ररषा गररी सचूरी िरषार गनवा िगषाउने । 

ननोटः  लशषिक साथरी  ् री नमनूा लक््ाकिापमात्र हुन ्। तपाईहंरूिदे ् सतै अन् लक््ाकिापहरू गिाई मनोिञजनातमक 
तरिकािदे लसकाउन सकनहुुनदे छ । लवशदेष गिरी  का ््णघणटा २० मा आधारित िहदेि िोज, षिदेत्रगत भ्रमर ि लवद्ाथथी कदे लनद्रत 
लक््ाकिापहरू गिाउनहुोिा ।

कक्षाः २
विषयक षेत्ाः सथ्षनीय  स्सप तथ्ष कल्ष                 ि्षवष षिक क्षयषिघण््ष: १५

 पररचयः 

रस एकषाइमषा आ–आफनो सथषानरीर सिरमषा परमपरषागि रूपमषा शनमषावाण गररएकषा सषामग्री र उपकरणहरूको 
प्ररोगकषा समबनिमषा चचषावा गररएको छ ।  सथषानरीर प्रशरशि¸ शसप र किषाअनिगवाि शढकी ¸जषँािो¸ पषानरीरट्¸ 
बनुषाइ¸ कटषाइ¸ शचत्रकोनने¸ दनुषा¸ टपररी, मदुसु¸ ठेकी¸ मदषानरी¸ िोक गरीि¸ िोक बषाजषा आशदको प्ररोग शकन 
कहषँा र कशहिे गररनछ भनने कुरषाको जषानकषाररी गरषाउन ुरस पषाठको मिू ममवा रहकेो छ । 

क)  उदे्शयः 

• सथषानरीर सिरमषा रहकेषा प्रशरशि शसप र किषाको पररचर शदन ¸

• सथषानरीर सषामग्री हरेरी शिनको प्ररोगकषा बषारे बिषाउन ।

ख)  ििषयिस्ुतः 

• आफनो र्डषामषा रहकेषा परमपरषा प्रशरशि पषानरीरट्¸ शढकी¸ जषँािो ¸कोि ¸कि आशद 

• ररषारसरी परमपरषागि सथषानरीर सषामग्रीहरू ।
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लवलपनको घिमा जाँतो छ । आमा जाँतोमा गहुँ̧  मकै ¸को्ो ि ्ाि लपसनहुुनछ । ककृ षरको घिमा लढकी छ । भाउज ू
लढकीमा धान कुट्न ुहुनछ ।

ग)  समिथािि्त िसकथाइ सथामग्ीहरूः

शचत्र पोसटर रषासिशरक सषामग्री आशद ।

घ)  समिथािि्त िसकथाइ िक्रयथाकलथापः

• शचत्रहरू प्रदिवान गरषाउँद ैपरमपरषागि सथषानरीर प्रशरशि पषानरीरट्¸ शढकी¸ जषँािो¸ कोि... जसिषा शरषरको 
बषारेमषा जषानकषाररी गरषाउनहुोस ्।

• समभर भएसमम क्ेत्र भ्रमण गरषाइ सथषानरीर शसपहरूको सचूरी िरषार गनवा िगषाउनहुोस ्। (गनुद्ररी¸ सकुुि¸ 
भतुिषाको चकटरी आशद ।

    त्सैगिरी श्रव्दृश् सामग्रीको माध्मद्ािा आफनो ठाउँमा प्रचलित किाहरूको िािदेमा जानकािरी गिाउनहुोस ्।

• िोकगरीि/ िोकबषाजषा  रषासिशरक रसि ुदखेषाएर शचनषाउने र िोक गरीििषाई अभरषास गरषाउनहुोस ्।

• रस पश्चषाि सथषानरीर प्रशरशि शसप र किषाहरूको प्ररोगकषा बषारेमषा छिफि शरशिकषा मषाधरम सपटि 
गरषाउनहुोस ्।

• दनुषा¸ टपररी¸ ्डोकषा ¸नषामिषा ¸थलुसे¸ सरषाङो  जसिषा सथषानरीर सिरमषा शनशमवाि रसिहुरूको बषारेमषा सचूरी 
िरषार गनवा  िगषाउनहुोस ्।

• मषाशथ उलिेख गररएकषा सषामग्रीहरूको प्ररोग शकन र कशहिे गररनछ  । सपटि गरषाउनहुोस ्। 

• शरशभनन शचत्रहरूको मषाधरमद्षारषा ठेकी¸ मदषानरी¸ मदुसु जसिषा आ–आफनो सथषानरीर सिरमषा उपिबि हुने 
परमपरषागि सषामग्रीहरूको सचूरी िरषार गनवा िगषाउनहुोस ्। 

• मषाशथ उशलिशखि सषामग्रीहरू कुन कुन कचचषा पदषाथवाबषाट बनषाइनछ र के के कषामकषा िषाशग प्ररोगमषा 
लरषाइनछ भनने कुरषा छिफिबषाट सपटि गररशदनहुोस ्।

मालथ उललिलित लक््ाकिापमा उलिदेि भए जसतै अन् सथानरी् सतिमा पाइनदे सथानरी् लसप प्रलवलध ि किाहरूको 
िािदेमा उद्देश्मा आधारित थप लक््ाकिापहरू गिाउनहुोस ्।

ङ) मूलयथाङ्कनः

शनमनशिशखि कषारवाहरूकषा आिषारमषा उद्दशेरहरू हषाशसि भए नभएको मलूरषाङ्कन गनुवाहोस;्

• शरद्षाथथीिे रषाखकेषा शजज्ञषासषा र सहभषाशगिषा हरेेर 

• प्रश्ोत्तरबषाट 

• शक्ररषाकिषाप गरेको हरेेर 
रसररी नै शठक बेशठक खषािरी ठषाउँ भनने जो्डषा शमिषाउने अरिोकन आशद जसिषा सषािनको प्ररोग गददै मलूरषाङ्कन गनुवाहोस ्।

ननोटः लशषिक साथरी मालथ उललिलित लशषिर लवलध¸लशषिर सामग्री¸ लसकाइ लक््ाकिाप ि लसकाइ मलू्ाङ्कन 
नमनूा मात्र हुन । ्लतमा मात्र सरीलमत निहरी अन् थप लक््ाकिापहरू त् गिरी का ््णघणटाअनरुूप लशषिर गनु्णहुन 
लवशदेष अनिुोध छ ।
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कक्षाः २
विषयक षेत्ाः सि्षस्थय तथ्ष ्सरुक्कत जीिन                 ि्षवष षिक क्षयषिघण््ष: १२

पररचयः

 रस एकषाइमषा शरद्षाथथीहरूिषाई सरषासथर िथषा सरुशक्ि जरीरनििैरीको बषारेमषा सपटि अरिषारणषा शदन 
खोशजएको छ । सरसथर भनेको शबसनचो नभएको अरसथषा भनने बशुझनछ । मषाशनस हरपि सरसथर रहनकषा िषाशग 
सरुशक्ि जरीरन ििैरी अपनषाउनपुदवाछ । मषाशनसको जरीरनमषा कषाम गदषावा शरशभनन आकषार प्रकषार र असरुशक्ि 
सषामग्रीको समेि प्ररोग गनुवापनने हुनछ । रसिषा सषािनहरूको प्ररोग गदषावा होशसरषाररी अपनषाउनपुदवाछ सषाथै आगो र 
प्रजरिनिरीि पदषाथवा रर भञजरषाङ शसँढरीको प्ररोग र स्डकको प्ररोग गदषावा समिे होशसरषाररी अपनषाउनपुदवाछ र 
सरुशक्ि जरीरन ििैरी अपनषाउनपुदवाछ भनने रस एकषाइको मिू ममवा हो । 

क) उदे्शयः 

• आफनो िररीरकषा अङ्गहरूको सरसफषाइ गनवा¸

• आफूिे प्ररोग गरेकषा सषामषानहरूको उशचि वररसथषापन गनवा ¸

• सषामषानर सरुक्षाकषा उपषारहरू अरिमबन गनवा ।

ख) ििषयिस्ुतः

आफनो क्ेत्रमषा भएकषा सथषान स्डक, नदरी, िषाि आशद ।

िालधका कषिा ् ईुमा पढ्नदे जदेहदेन्ाि छात्रा हुन ्। उनरी आमािाई घि ि भानछाका काममा सघाउँलछन ्। लच्ा िाजा िाए 
पलछ भाँडाकँुडाहरू सफा गलछ्णन ्ि टाँसरीमा लमिाएि िाल्छन ्। आफूिदे प्र्ोग गिदेका सामानहरू ् थासथानमा लमिाएि 
िाल्छन ्। घि ि कोठाहरू सफा गलछ्णन ्। कपडा िदेड ि लिसतािाहरू पट््ाएि िाल्छन ् ।   

ग) समिथािि्त  िसकथाइ सथामग्ीः

पोसटर¸ शचत्र¸ कथषा¸ रषािषावािषाप आशद ।

घ)  समिथािि्त िसकथाइ िक्रयथाकलथापः

•	 सरषासथर जरीरन ििैरीको पररचर गरषाउनहुोस ्।

•	 पोसटर एरम ्शचत्रहरूको आिषारमषा िररीरकषा शरशभनन अङ्गहरूको सफषाई गनने िररकषाहरूको बषारेमषा 
छिफि गरषाउनहुोस ्। 

•	 प्रश्ोत्तरद्षारषा िररीरकषा अङ्गहरूको सफषाइ गदषावा प्ररोगमषा लरषाइने सषामग्री र प्ररोग  गदषावा धरषान शदनपुनने 
कुरषाहरू बषारे सपटि गररशदनहुोस ्। 
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•	 कथषा एरम ् रषािषावािषाप शरशिको मषाधरमद्षारषा बषािबषाशिकषाहरूिषाई उनरीहरूिे रर रषा शरद्षािरमषा 
प्ररोग गरेकषा शकिषाब¸ कषापरी¸ किम¸ झोिषा ¸खिे सषामग्री¸ शचरषा खषाजषा खषाएकषा भषँा्डषाकँु्डषा एरम ्
जनुसकैु प्ररोग गरेकषा सषामषानहरूिषाई उशचि रषा रथषासथषानमषा वररसथषापन गनुवापदवाछ भनने कुरषा सपटि 
गररशदनहुोस ्। 

•	 पोसटर र शचत्रहरूको प्ररोग गददै शिखषा िषाररिषा हषािहशिरषार शरद्िुरीर उपकरण आगो प्रजरिनिरीि 
पदषाथवाको कषारणबषाट भएकषा दरुवाटनषा एरम ्चोटपटक बषारेमषा छिफि गरषाउनहुोस ्।

•	 मषाशथ उशलिशखि रसिहुरूबषाट सरुशक्ि रहने र सरुशक्ि जरीरन ििैरी शजउने उपषारहरू सपटि  
गररशदनहुोस ्। 

•	 सषारिषानरीकषा कषारण रर भरषावाङ शसँढरी शह््ँडदषा र स्डकमषा बषाटो कषाट्दषा हुने रटनषाहरूिषाई श्वरदृशर 
सषामग्रीको प्ररोग गद ैसषारिषानरीकषा िषाशग उपषारहरू अरिमबन गनने कुरषा सपटि गररशदनहुोस ्।

मालथ लवष्वसतमुा उलिदेि गरिएका उद्देश्मा आधारित थप लक््ाकिापहरू गिाउनहुोस ्।

ङ) मूलयथाङ्कनः

शनमन शिशखि कषारवाहरूकषा आिषारमषा उद्दशेरहरू हषाशसि भए/नभएको मलूरषाङ्कन गनुवाहोस ्। 

• शरद्षाथथीिे रषाखकेषा शजज्ञषासषा र सहभषाशगिषा हरेेर

• कक्षामषा गररने छिफिमषा शरद्षाथथीको सहभषाशगिषा हरेेर

• शक्ररषाकिषाप हरेेर

• प्रश्ोत्तरबषाट

रसररी नै शठक ¸बेशठक ¸खषािरी ठषाउँ भनने ¸जो्डषा शमिषाउने¸ अरिोकन आशद जसिषा सषािनहरूको प्ररोग गददै 
मलूरषाङ्कन गनुवाहोस ्। 

नोटः लशषिक साथरी मालथ उललिलित लशषिर लवलध¸लशषिर सामग्री¸ लसकाइ लक््ाकिाप ि लसकाइ मलू्ाङ्कन 
नमनूामात्र हुन ् । ्लतमा मात्र सरीलमत निहरी अन् थप लक््ाकिापहरू त् गिरी का ््णघणटाअनरुूप लशषिर गनु्णहुन 
लवशदेष अनिुोध छ ।
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कक्षाः २
विषयक षेत्ाः वयक्त र वयक्तति                 ि्षवष षिक क्षयषिघण््ष: १२

पररचय :

हषामरी सबैको रर छ । एउटै ररमषा सँगै बसने , एउटै भषानसषामषा खषानषा खषाने रगि रषा कषाननुरी शहसषाबिे समबशनिि 
मषाशनसहरूको  समहूिषाई परररषार भशननछ । कसैको परररषार सषानो हुनछ । तरहषँा  बषाबषा ,आमषा, र छोरषाछोररीमषात्र 
बसदछन ्। कसैको परररषार ठुिो हुनछ । तरहषँा हजरुबषाबषा, हजरुआमषा ,कषाकषा, कषाकी पशन सँगै बसदछन ् । 

हषाम्ो ररको ररपर अरू ररहरू पशन हुनछन ्। िरी ररहरूमषा बसने मषाशनसहरू हषाम्षा शछमकेीहरू हुन र हषामरीहरू 
पशन उनरीहरूकषा शछमकेी हयौ ँ। शछमकेकषा िरैे ररहरूको समहू शमिेर टोि र समषाज बनदछ ।

समषाजमषा िरैे थररकषा मषाशनसहरू बसदछन ् । उनरीहरूिे फरक फरक कषाम गदवाछन ् । कसैिे शरद्षािरमषा 
पढषाउँदछन ्, कसैिे,पसि थषापेर सषामषान बेचदछन,् कसैिे खिेबषाररीमषा अनन, िरकषाररी र फिफूि फिषाउँदछन,् 
कसैिे िगुषा शसिषाउँदछन,् कसैिे शबरषामरीको उपचषार गदवाछन, कोहरी कोहरीिे कपषाि कषाट्ने कषाम गदवाछन,् 
कसैिे गरीि गएर/ नषाचरे अरूिषाई मनोरञजन शदनछन ्ि कसैिे कसैिे गरीि , कथषा, कशरिषा, आशद िेखदछन ्। 
मषाशनसहरूिे गनने  कषामिषाई अकको िबदमषा पेसषा भशननछ । सबै पेसषा गनने मषाशनसहरूिे हषामरीहरूिषाई सेरषा 
र सशुरिषा शदएकषा हुनछन ्। उनरीहरूिे  कुनै न कुनै िररकषािे समषाजको सेरषा गरररहकेषा हुनछन ्। उनरीहरूको 
समषाजमषा रोगदषान हुनछ । सशमझनहुोस ्ि शिक्क, शकसषान, सचूरीकषार, ्डषाकटर, िेखक, पसिे, गषारक आशद 
नहुने हो भने हषाम्ो समषाज कसिो हुनथरो होिषा ? 

क) उदे्शय :

समषाजसेररी वरशक्तहरूको नषाम ठेगषानषा । 

ख) ििषयिस्ुत :

आफूिषाई मन परेको वरशक्तको नषाम, ठेगषानषा, पेसषा र रोगदषान बिषाउन सकने छन ् ।

ग) समिथािि्त िसकथाइ सथामग्ी :

सषानदशभवाक कथषा, कशरिषा, गरीि, श्वरदृशर सषामग्री । 

घ) समिथािि्त िसकथाइ िक्रयथाकलथाप :

•	 शरद्षाथथीहरूिषाई आफनो मनपनने वरशक्तको  नषाम सोिरे धरषान आकषवाण गरषाउने ।

•	 सषानदशभवाक कथषा / कशरिषा रषा मषाशथ शदइएको जसिै प्रबनि सनुषाउने र छिफि गनने  ।
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•	 श्वरदृशर सषामग्री दखेषाउने र छिफि गनने  ।

ङ) मूलयथाङ्कन :

मौिखक प्रश्हरू :

• शिमरीिषाई सबैभनदषा मनपनने मषाशनस  को हो ? 

• शिमरीिषाई .................( उहषाँ) शकन मन परेको हो ?

• उहषँा कहषँा बसनहुुनछ ? कुन  पेसषा गनुवाहुनछ ?

पररयनोजनथा कथाय्द:

अशभभषारकको सहरोग शिएर िपषाईकंो रर शछमकेमषा रहकेषा  ५ जनषा मषाशनसहरूको  नषाम, पेसषा र रोगदषान 
िेखरे  र कक्षामषा सनुषाउनहुोस ्। जस्ततै :

क्र. 
सं

नषाम ठेगषानषा पेसषा रोगदषान  

१. कृशिकषा िमषावा पोखरषा – २६ बढुरीबजषार शिक्क शरद्षाथथीहरूिषाई असि शिक्षा 
शदनहुुनछ । 

२ भषारि प्रसषाद 
बरषाि 

पोखरषा- २७ , िषािचोक सरषासथरकमथी मषाशनसहरू शबरषामरी परेको बेिषामषा 
जषँाचरे  औषशि शदएर शबरषामरी शनको 
पषानुवाहुनछ ।

३ रूररी खषािनु पोखरषा- १३, शमरषँापषाटन पसिे आफनो पसिकषा सरसषामषान शबक्री गररी 
अरूिषाई सहरोग पऱुरषाउन ुहुनछ ।

४ 
५ 
६ 
७ 

ननोटः  लशषिक साथरी  ् री नमनूा लक््ाकिापमात्र हुन ्। तपाईहंरूिदे ् सतै अन् लक््ाकिापहरू गिाई मनोिञजनातमक 
तरिकािदे लसकाउन सकनहुुनदे छ । लवशदेष गिरी  का ््णघणटा १२ मा आधारित िहदेि िोज, षिदेत्रगत भ्रमर ि लवद्ाथथी कदे लनद्रत 
लक््ाकिापहरू गिाउनहुोिा ।
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कक्षाः ३
विषयक षेत्ाः मह्षनगर पररचय                         ि्षवष षिक क्षयषिघण््ष: २०

पाठ १: पोखराको भौगोछलक स्स्थवर

पररचरः

(नोट पोििाको अवलसथलत, ् हाँको जलमनको प्रकाि, माटोको प्रकाि, पोििाको लनमा्णर आल् लवष्मा जानकािरी ल्नदे । 
पोििाको इलतहासको जानकािरी गिाउनदे लवलभनन ्सतावदेजहरूको सङ्किन गनने । आफू िसदेको वडाको लसमानामा 
भएका अन् वडा वा अन् पालिका वा अन् लजलिाको भभूागको िािदेमा जानकािरी ल्नदे । वडा लसमानाको जानकािरी 
ल्ँ् ा लछमदेकी वडामा भएका परिलचत िजािषिदेत्रहरू अथवा कुनै लवशदेष सथानको आधाि लिएमा लवद्ाथथीिाइ्ण त्स 
वडाको िािदेमा जानकािरी गिाउन सलजिो हुनछ ।)

पाठ २: स्थानीय भाषा, संस्कृ वर र पयताटन
पोखरषा नेपषािको एक परुषानो मधरको सहर हो । रस सथषानिषाइवा शर.सं. २०१६ दशेख नै सहरको दजषावा शदइएको 
हो । पोखरषा परुषानो सहर भए िषापशन रहषँाको मयौशिक पशहचषान रथषारि रषाखन रहषँाकषा समदुषारको ठुिो रोगदषान 
दशेखनछ । रहषँाकषा परुषानषा बसिरीहरू (सषँारकुो मखु, ढुङ्गेसषँार,ु शरनधरबषाशसनरी, नषािषामखु, मषािेपषाटन, पसरषाङवा , 
शबरयौटषा, भरैरटोि, गयौ्ँडषाको मखु, बढुरीबजषार, अर्घ,ँ शििरुषा, खदुरी, रषाजषाको चयौिषारषा, गगनगयौ्ँडषा, अचवािे, 
बेगनषास, बषागमषारषा, कषाहुखँोिषा, कषाशिकषा आशद) अझ ैपशन मयौशिकिषाको रक्षाथवा बशसरहकेो दशेखनछ । रहषँा 
ब्रषाह्मण, क्ेत्ररी, नेरषार, गरुूङ िगषारिकषा जषािजषाशिको बषाहुलरिषा दशेखनछ । सषाथै जषािअनसुषारकषा भषाषषा पशन 
फरक फरक हुदँषा रहषँा भषाषषाको पशन शरशरििषा छ । मशुसिम समदुषार परषापरूवा कषािदशेख नै बसोबषास गददै आएको 
पषाइनछ भने शक्रशश्चरन समदुषार पशछलिो समरमषा बढ्द ैगरेको छ । शरशभनन जषािजषाशिको आआफनै ससकृशि, 
ररीशिरररषाज र चषािचिनिे रहषँाको समषाजिषाइवा सजषाएको छ । ररी कुरषाको अिषारषा पोखरषाको भयौगोशिक 
सनुदरिषा, शहमषािसँगको शनकटिषा, िषाि, पोखररी, खोिषा, गफुषा, खोचँ आशदको कषारणिे गदषावा परवाटकको 
उपशसथशि पशन रषामै् छ । फेरषािषाि, बेगनषासिषाि, शदपषाङ िषाि, महनेद्रगफुषा, चमरेेगफुषा, गपु्तेश्र महषादरे गफुषा, 
सरीिषा गफुषा, सेिरी, मदथी, कषािरीखोिषा, शरजरपरु, बगषादरी, ग्ुडरषा, शफकने , बिुयौदँरी, खदुरी जसिषा खोिषाहरूिे पशन 
पोखरषाको सनुदरिषामषा थप रोगदषान शदनछन ्। रहषँाको सषाहशसक खिे ि शरश्म ैप्रचशिि छ ।

 पाठ ३: स्थानीय पकिान
(ननोट पोििामा िहदेका लवलभनन जातजालतको सांसककृ लतक पकवान, ्हाँ प्रचलित िोकलप्र् पकवान तथा पदे्को 
िािदेमा जानकािरी गिाउनदे िािका सन्भ्ण सामग्रीहरूको प्र्ोग गनने । एउटा कषिामा पलन धदेिै समु् ा्िाट आएका 
लवद्ाथथीहरू हुनदे भएको हुँ् ा उनरीहरूलिचिाटै पलन कलतप् पकवानको जानकािरी लिन वा ल्न सलकनछ । िासमा 
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पोििामा भएका सथानरी् पकवानमा पोििाकै मात्र नभएि पोििा आसपासका पकवानिाइ्ण पलन समावदेश ग्ा्ण ्हाँ 
पाकनदे िानािाइ्ण न्ा् हुनछ । मसुताङ्देलि सरुू भए तापलन पोििाको पलहचान पाइसकदे को थकािरी िाना, लढँडो, 
गाडदेको अचाि, असिाको सकुुटरी, च्ाङ्ग्ाको मास/ुसकुुटरी, छोइिा, कलचिा, असा्ण, अनिसा, कसाि, को्ोको 
सदेि, सथानरी् िकसरी, माछाको अचाि आल्िाइ्ण उ्ाहिरको रूपमा लिन सलकनछ ।)

क) उदे्शयः 

• शरद्षाथथीिे आफनो नगरको सषामषानर भगूोिको बषारेमषा बिषाउन सकने छन ् ।

• आफनो र्डषाको शसमषानषा शचननेछन ्।

• पोखरषामषा रहकेषा जषािजषाशिहरू र िरीनको ससकृशि बषारेमषा सषामषानर पररचर शदन सकने छन ् ।

• पोखरषाको सषंासकृशिक िथषा प्रषाकृशिक िरोहरहरूिषाइवा कसररी परवाटनमषा प्ररोग गनवा शमलछ भनेर जषानने 
छन ्। 

• पोखरषाको ग्षामरीण क्ेत्रमषा पकषाइने रषा िरषार गररने शरशभनन पररकषारहरूको बषारेमषा बिषाउन सकने छन ् ।

ख) ििषयिस्ुतः 

आफनो र्डषा िथषा पोखरषाको भगूोि, जषािजषाशि, ससकृशि र खषानषा आशद ।

ग) समिथािि्त िसकथाइ सथामग्ीः 

• ऐशिहषाशसक सथिहरूको िशसबर

• ऐशिहषाशसक दसिषारेजहरू

• र्डषा छुरट्एको नगरको नकसषा

• भषाषषाभषाषरी िथषा जषािजषाशि रगथीकरण गररएको स्ोि सषामग्री

• सथषानरीर रूपमषा शचशनएको खषानषा पकषाउने शरशि 

घ) समिथािि्त िसकथाइ िक्रयथाकलथापः

• पोखरषा महषानगरशभत्र रहकेषा ऐशिहषाशसक सथिहरूको शचत्र दखेषाएर शिनकषा बषारेमषा बिषाउने र छिफि 
गरषाउने,

• र्डषा शसमषानषामषा जोश्डएर रहकेषा अनर र्डषा रषा सषँाि िथषा तरस ररपरकषा क्ेत्रहरूिषाइवा शरद्षाथथीिे 
शचनेकषा टोि रषा बजषारहरूको मषाधरमिे शचनषाउने, आसपषासकषा र्डषा रषा क्ेत्रकषा भयौगोशिक शरिषेिषा, 
उतसर, जषात्रषा आशदबषारे बिषाउने ,

• नगरमषा बसोबषास गनने शरशभनन जषािजषाशि, भषाषषाभषाषरी छुट्रषाइएको िषाशिकषा दखेषाएर सोको बषारेमषा 
जषानकषाररी शदने ,

• शरद्षाथथीकै मषाधरमबषाट पशन शरशभनन जषािजषाशिको प्रशिशनशितर भएको कुरषा पत्तषा िगषाउन छिफि 
गरषाउने ,
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• शरद्षाथथीको ररम ैपषाकने शकशसमकषा खषानषाको शरषरमषा छिफि गरषाउने र समभर भएमषा शरद्षािरम ै
तरस शकशसमकषा खषानषाको वररसथषा गरषाउने ।

ङ) िसकथाइ मूलयथाङ्कन

• शरद्षाथथीहरूिे छिफि गररसकेपशछ शचनेकषा र समरण गनवा सकेकषा सथषानको आिषारमषा मलूरषाङ्कन 
गनने,

• शरद्षाथथीिे आफनो जषाशि रषा भषाषषा शरिषेको बषारेमषा रषाखकेषा अशभवरशक्तको आिषारमषा मलूरषाङ्कन 
गनने,

• शरद्षाथथीिे आतमशरश्षास िथषा सपटििषाकषा सषाथ प्रसिशुि गरे नगरेको अरिोकन गररी शसकषाइ उपिशबिको 
िेखषाजोखषा गनने,

• छिफि िथषा कुरषाकषानरीमषा दखेषाएको सशक्ररिषा, कषारवा समपषादन, सहकषारषावातमक वररहषारकषा आिषारमषा 
मलूरषाङ्कन गनने ।

नोट - लशषिक साथरी  ्री नमनूा लक््ाकिापमात्र हुन ्। तपाईहंरूिदे ्सतै अन् लक््ाकिापहरू गिाई मनोिञजनातमक 
तरिकािदे लसकाउन सकनहुुनदे छ । लवशदेष गिरी का ््णघणटा २० मा आधारित िहदेि िोज, षिदेत्रगत भ्रमर ि लवद्ाथथी कदे लनद्रत 
लक््ाकिापहरू गिाउनहुोिा ।

कक्षाः ३
विषयक षेत्ाः फलफूल तथ्ष तरक्षरी ख षेती                ि्षवष षिक क्षयषिघण््ष: २२

पररचय 

१) वयथािसथाियक  फलफूल ्त्था ्तरकथारी खे्तीः  कुनै पशन सथषानमषा िरकषाररी िथषा फिफूििषाई जरीरन 
शनरषावाहको रूपमषा िगषाइनछ भने तरसिषाई वरषारसषाशरक फिफूि िथषा िरकषाररी खिेरी भशननछ ।  
वरषारसषाशरक रूपमषा िरकषाररी िथषा फिफूि िगषाएर बेचरी आमदषानरी गररी सोहरी आमदषानरीबषाट जरीरन 
शनरषावाह गररनछ । पोनपषाशभत्र िपशसिकषा िरकषाररी िथषा फिफूि वरषारसषाशरक रूपमषा िगषाइएको छः

लनोकल कथाक्रनोः  पोनपषाशभत्र पो म न पषा २२ उलिेररीमषा िोकि कषँाक्रो वरषारसषाशरक रूपमषा गररएको छ । 

टमथाटरः (गनोलिेडँथा)  पोनपषा  २३ रषँाटरीशछनषामषा वरषारसषाशरक रूपमषा टमषाटरको खिेरी गररनछ । रसको िषाशग 
रैिषाख जेठ मशहनषामषा कोकोशपटको प्ररोग गररी नसवाररी (ठषाउँको) सथषापनषा गररनछ । ्पिषाशसटकको ररशभत्र 
गोिभे्ँडषा खिेरी गनवा सशकनछ ।

आलुः आि ुशहउँद ेखिेरी हो ।  पो म न पषा  २४ कषासकीकोट र २५ हमेजषामषा मङ्शसर पसु मशहनषामषा वरषारसषाशरक 
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रूपमषा आि ुखिेरी गररनछ । पो म न पषा ५ मषािेपषाटन, ३३ बषागमषारषा,२२ भरपुोइनट, २८ कषाशिकषा, 
१३ कषँाहुखोिषा,१९ परुनचयौर, १६ बषाटुिेचयौर,  १४ चषाउथे आशद सथषानहरूमषा वरषारसषाशरकरूपमषा  
मयौसमअनसुषारकषा हरररषा िरकषाररीहरूको खिेरी गररनछ ।

२) वयथािसथाियक रूपमथा गररएकनो फलफूल खे्तीः

सनु्तलथाः  पोनपषा -२२ खषालसेमषा वरषारसषाशरक रूपमषा सनुििषा खिेरी गररनछ । पोनपषा  १३ कषँाहु, २१ रषामषादरी,  
दोपरे, शक्रसिरी, ३३ बषागमषारषा, भरिपोखररी आशद सथषानमषा पशन  वरषारसषाशरक रूपमषा सनुििषा खिेरी 
गररनछ । 

३) अगथा्दिनक फलफूल ्त्था ्तरकथारी खे्ती 

 कुनै पशन रषासषारशनक मि िथषा शरषषादरी प्ररोग नगररी उतपषादन गररएको फिफूि िथषा िरकषाररीिषाई 
अगषावाशनक फिफूि िथषा िरकषाररी खिेरी भशननछ । रसिो खिेरी गदषावा ररकै गोबरमि, कमपोसट मि, 
खरषानरी, िरीिेपषािरी, असरुो जसिषा मिको प्ररोग गररनछ ।

४) कौसी खे्ती  – बढ्दो सहररीकरणिे खिेरी गनवाकषा िषाशग प्रिसि जशमन नभएकषा कषारण ररको कयौसरी रषा 
छिमषा गमिषा िगषारि ्पिषाशसटकको जशकवा न िथषा बट्षाहरूमषा  िरकषाररी उतपषादन गनुवा नै कयौसरी खिेरी हो । 

क) उदे्शयः 

• वरषारसषाशरक फिफूि र िरकषाररी हुने सथषानको नषाम बिषाउन,

• अगषावाशनक फिफूि िथषा िरकषाररी खिेरीको सषामषानर पररचर शदन ।

ख) ििषयिस्ुतः

वरषारसषाशरक रूपमषा खिेरी गररएकषा िरकषाररी आि,ु गोिभे्ँडषा,िोकि कषँाक्रो र फिफूिमषा सनुििषा, कयौसरी 
खिेरी आशद ।

ग) समिथािि्त िसकथाइ सथामग्ी :

वरषारसषाशरक फिफूि र िरकषाररी हुने सथषानको नषामको सचूरी, श्वरदृशर सषामग्री

घ) समिथािि्त िसकथाइ िक्रयथाकलथाप :

• शसकषाइ सहजरीकरणकषा िषाशग िरषार पषाररएकषा िरकषाररी िथषा फिफूि दखेषाएर धरषानषाकषवाण गरषाउने,

• आज के के िरकषाररी खषाएर आउनभुरो रषा िपषाईकंो ररमषा के के िरकषाररी, फिफूि फिेकषा छन ्भनरी 
सबैिषाई पषािैपषािो सोधने,

• कुन कुन िरकषाररी बजषारबषाट शकनेर लरषाउनहुुनछ, कुन कुन हषामै् गषाउँररमषा फलछन,् कुन िरकषाररी िथषा 
फिफूि बेचन बजषार िषानहुुनछ जसिषा प्रश्हरू सोधने  र समहूमषा छिफि गरषाउने,

• हषामै् गषाउँररमषा उतपषादन गरेर बजषारमषा बेचन िषाने िरकषाररी िथषा फिफूिहरूको नषाम शरद्षाथथीहरू सोधद ै
छिफि गददै आरशरक सहजरीकरण गददै सेिोपषाटरीमषा शट्पने र कषापरीमषा िेखन िगषाउने ।

्सतै धदेिै प्रश्नहरू सोधन सलकनदे छ ।
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ङ) िसकथाइ मूलयथाङ्कन

१) मौखिक प्रश्नोत्तर 

•  िपषाईकंषा ररमषा कुन कुन िरकषाररी फिेकषा छन ्?

• वरषारसषाशरकरूपमषा हरररषा िरकषाररी उतपषादन हुने ३ ओटषा ठषाउँको नषाम भननहुोस ्।

• सनुििषा पोनपषाशभत्र कुन कुन ठषाउँमषा उतपषादन हुदँो रहछे ?

• अगषावाशनक िरकषाररी भनेको के हो?

• कयौसरीखिेरी भनेको के हो ?

२)   खिक उत्तर छानेर जनोडा खमलाउनुहनोस ् : 

 सनुििषा   बो्डरी

 िरकषाररी  शहउँदे

 अमबषा       फिफूि

        कषाउिरी  बसने   

 गोिभे्ँडषा     आरूबख्डषा   

३) लघु शैखषिक भ्रमणकनो रूपमा कृखि फम्ममा लगेर तरकारी वा फलफूल देिाउनुहनोस ्।

४) क-कसकनो घरमा कुन कुन  तरकारी तथा फलफूल धेरै उतपादन गरेर खिक्री गनु्मभएकनो छ ?

 
ननोट - लशषिक साथरी  ्री नमनूा लक््ाकिापमात्र हुन ्। तपाईहंरूिदे ्सतै अन् लक््ाकिापहरू गिाई मनोिञजनातमक 
तरिकािदे लसकाउन सकनहुुनदे छ । लवशदेषगिरी  का ््णघणटा २२ मा आधारित िहदेि िोज, षिदेत्रगत भ्रमर ि लवद्ाथथी कदे लनद्रत 
लक््ाकिापहरू गिाउनहुोिा ।

कक्षाः ३
विषयक षेत्ाः पशपु्षलन                            ि्षवष षिक क्षयषिघण््ष: २२

पररचय :

मषाशनसहरूिे ररमषा पषालने जनषाररहरूिषाई ररपषािरुषा जनषारर भशननछ ।  जनषारर रषा पि ुजसिै: गषाई, भैसँरी 
,बषाख्षा, रषँागषा,  रो्डषा, चरषाङ्ग्षा, गिषा, गोरू, सुँगरु, बङ्गरु, आशदिषाई आफनो रररषासरी आरशरकिषा परुषा गनवा 
रषा अिरीररक्त आर आजवान गनने उद्दशेरिे ररमषा पषालने वररसषार नै पिपुषािन हो । 

ररमषा पषाशिने पिहुरू मषाशनसकषा िषाशग शरशभनन शहसषाबिे महत्रपणूवा हुनछन ्। पिहुरूको उपरोशगिषा - मि 
खषाि प्रषाप्त हुने र मिको प्ररोग गरेर गरषास उतपषादन, कृशष उतपषादन बढषाउन सशकने, दगुिजनर पि ु– गषाई, 
भैसँरी, बषाख्षा , मषास ुजनर - रषँागषा, खसरी, बोकषा, चरषाङ्ग्षा,  कषामको िषाशग प्ररोगमषा आउने पि ु- गिषा, रो्डषा, 
रषँागषा,गोरू, छषािषाको प्ररोग गरेर उतपषाशदि रसिहुरू  आशद आफनै ररको िषाशग रषा आर आजवान गनने हिेिेु 
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गररने मषाछषापषािन । 

पिुहरूकनो बथासस्थान :- सरसथ  पिकुो िषाशग सरषासथ बषाससथषान, पि ुसरसथ भएमषा उतपषादन रषाम्ो हुने, 
उतपषाशदि रसि ु पशन सरसथकर हुने, गोठ, भकषारो ,खोर, टषाट्नो, छषाप्रो, भ्ेडरीगोठ, कुर, पोखररी, आशद र 
शिनरीहरूको सरसफषाइ गनने िररकषा, रषँास, परषाि, मिमतू्रको उशचि वररसथषापन गरेर गोठको सरसफषाइ गनने र 
मिमतू्रको उशचि  प्ररोग । सरसथ पिहुरूकषा िषाशग सरसथ  खषानषा : रषँास, परि, दषानषा, पषानरी, चोककर, कँु्डो 
आशद ।

क) उदे्शय : 

• ररपषािरुषा जनषाररहरूकषा उपरोशगिषा बिषाउन, 

• ररपषािरुषा जनषाररकषा बषाससथषान बिषाउन ,

• ररपषािरुषा जनषाररकषा खषानषाकषा  नषाम बिषाउन ,

• ररपषािरुषा जनषाररको बषाससथषानको सरसफषाइ गनने िररकषा बिषाउन । 

ख) ििषयिस्ुत :

पोखरषा क्ेत्र शभत्र पषाउन सशकने ररपषािरुषा जनषाररहरू, िरी जनषाररहरूको उपरोशगिषा, बषाससथषान, खषानपषान, र 
बषाससथषानको सरसफषाइ । 

ग) समिथािि्त िसकथाइ सथामग्ी :

क्ेत्र भ्रमण, जनषाररको नषाम, बषाससथषान र आहषारषा प्रसट दशेखने शचत्रहरू , फोटो, चषाटवा,  कट आउट, शभश्डरो;  
मषाशनसिे  शरशभनन ररपषािरुषा जनषाररहरूको शरशभनन िररकषािे उपरोग गरेको दशेखने जसिैः गोबरबषाट गरषास 
शनकषािेको,  खिे जोिेको, गिषािे भरर बोकेको, गषाई भैसँरीको दिु दहुकेो, मषास ुकषाटेर बेचकेो, छषािषाकषा  
सषामषान बनषाएको आशद  शचत्रहरू , फोटो, कट आउट, शभश्डरो; गोठ,खोर, सफषा गरेको, मि खषादमषा मिमतू्र 
जममषा गरेको, रषास , परि, दषानषा ,चोककर, बरबशसथि गरेर सरुशक्ि रषाखकेो दशेखने शचत्रहरू , फोटो, कट 
आउट, शभश्डरो ।  

घ) समिथािि्त िसकथाइ िक्रयथाकलथाप : 

नोट:  लशषिक साथरी  ् ो पाठ पढाउनको िालग ् ल् तपाईकंो लवद्ाि् विपि नलजकै पशपुािन फम्ण छ भनदे अविोकन 
भ्रमर आ्ोजना गिरी धदेिै कुिा ्देिाएिै  लसकाउन सकनहुुनदे छ । 
तपाईकंो कषिामा सहभागरी छात्र छात्राहरू मध द्े कसैको  घिमा कुनै पश ु पािन गिदेको पलन हुन सक्छ ्ल् 
त्सता छात्र / छात्र छन ्  भनदे उनरीहरूिदे ्देिदेको कुिाहरू ि गिदेका अनभुवहरू कषिाका अरू साथरीहरूसँग िाँड्न  
िगाउनहुोस ्। कुनै पश ुफम्णको  गलतलवलध ्देलिनदे  लभलड्ो ्देिाएि छिफि गनु्णहोस ् । 

• शिक्किे शरशभनन ररपषािरुषा जनषाररकषा शचत्र, फोटो, कट आउटहरू दखेषाउने र शिनरीहरूको नषाम 
सोधने, शरद्षाथथीहरूिे बिषाएकषा सहरी जरषाफहरूिषाई पषाटरीमषा शटपोट गनने, (कुनै जनषाररको नषाम 
नजषानेमषा शिक्किे बिषाइशदने) । पषाटरीमषा नषाम शटपेकषा जनषाररहरू मधरे कुनै शरद्षाथथीहरूकषा ररमषा 
रषा शछमकेमषा  कुनै जनषाररहरू छन ्शक भनेर प्रश् गनने, रशद शरद्षाथथीहरूिे छन ्भनरी जरषाफ शदएमषा 
िरी शरद्षाथथीहरूिषाई पषािै पषािो उठेर / कक्षा को अगषाश्ड आएर  आफनो ररमषा / शछमकेमषा पषािेकषा 
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जनषाररको नषाम  र तरो जनषारर शकन पषािेको हो तरसको  बषारेमषा बिषाउन प्रोतसषाशहि गनने ।

• शिक्किे कुनै एक जनषाररको शचत्रकषा सषाथमषा तरो जनषाररको बषाससथषान  आहषारषा  र उपरोशगिषासमिे 
झशलकने चषाटवा प्रसििु गरेर छिफि गनने , शिक्किे प्रसििु गरेकषा कुरषाहरू अभरषास पशुसिकषामषा िेखन 
िगषाउने र िेखकेषा कुरषाहरू पषािैपषािो िदु्घसँग उचचषाहरण गरेर पढ्न िगषाउने । जसिै :

जनथािरकनो नथाम िथारीररक ढथँाचथा बथासस्थान खथानथा उपयनोिग्तथा 
गषाई - िरैे प्रकषारको िररीर – 

ठुिो, सषानो, मझयौिषा, 
शसङ भएकषा , नभएकषा  - 
शबशभनन जषािकषा गषाईहरू 
सथषानरीर जषािकषा, जसथी, 
होशिशसटन
- शरशभनन रङकषा गषाई

गोठ, छषाप्रो 
भकषारो 

रषँास 
(झषारपषाि), 
कँुढो दषानषा 
/ चोककर, 
्डषािे रषँास

गोबर मि 
बषारोगरषँास 
दिु, दहरी, शरउ, महरी 
मरेपशछ छषािषाको प्ररोग 
गरेर, झोिषा, पेटरी, जतु्तषा 
जसिषा  शरशभनन सषामषान 
बनषाउन सशकने 

• शरद्षाथथीहरूिषाई शरशभनन समहूमषा शरभषाजन गररी कुनै एक जनषाररको बषारेमषा तरसिै चषाटवा बनषाउन 
िगषाउने र  प्रतरेक समहूिषाई  पषािै पषािो प्रसििु गनवा िगषाउने ।  समहू कषारवा गनने बेिषामषा सबै समहूमषा 
शिक्क पगुेर आरशरक सहरोग र पषृ्ठपोषण प्रदषान गनने (रसो गदषावा शचत्रिषाई प्रषाथशमकिषा शदन ुहुदँनै)     

•  उनरीहरूकषा रर रषा शछमकेमषा  पषािेकषा जनषाररकषा  नषाम बिषाउन िगषाउने शिनरीहरूको नषाम शिक्किे  
पषाटरीमषा िेखने र िरी शरद्षाथथीहरूिषाई पशन अभरषास पशुसिकषामषा िेखन िगषाउने  र शिनरीहरूको िषाररीररक 
आकषार , रङ , िषाररीररक ढषँाचषा, बसने ठषाउँ र आहषार  आशदकषा  बषारेमषा कुरषाकषानरी / छिफि गनने  ।

• जनषाररकषा नषाम, आहषार , बषाससथषान शमशसएको CROSS WORD PUZZLE हरू समषािषान गनवा िगषाउने ।

ङ) िसकथाइ मूलयथाङ्कन : 

• कक्षा कषारवा जषँाच गनने 

• खषािरी ठषाउँ भर : जसिै : शिक्क सषाथरी पषाठसँग समबशनिि खषािरी ठषाउँ भनने प्रश् िरषार गररी  शरद्षाथथीको 
मलूरषाङ्कन गनवा सकनहुुने छ ।

• जो्डषा शमिषाऊ : जसिै : जनषाररको नषाम र आरषाजको, नषाम र शचत्र  जो्डषा शमिषाउन िगषाउने 

• ससरर रषाचन :  ििको अनचुछेदिषाई ससरर रषाचन गनुवाहोस ्।

पररयनोजनथा कथाय्द : 

आफूिषाई मनपनने  रषा आफूिे जषानेको जनषाररको शचत्र कोर, शचत्रमषा रङ भररी शचत्रको ििपरट्  तरो जनषाररको 
उपरोशगिषा िेखरे कक्षामषा प्रसििु गर  ।  

ननोट - लशषिक साथरी  ्री नमनूा लक््ाकिापमात्र हुन ्। तपाईहंरूिदे ्सतै अन् लक््ाकिापहरू गिाई मनोिञजनातमक 
तरिकािदे लसकाउन सकनहुुनदे छ । लवशदेषगिरी  का ््णघणटा २२ मा आधारित िहदेि िोज, षिदेत्रगत भ्रमर ि लवद्ाथथी कदे लनद्रत 
लक््ाकिापहरू गिाउनहुोिा ।
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कक्षाः ३
विषयक षेत्ाः पकीप्षलन                            ि्षवष षिक क्षयषिघण््ष: १२

पररचय :   

्परषँाख,चचुो, पखटेषा दइुओटषा  खटु्षा  भएकषा चरषािषाई पक्री भषाशननछ ।  मषाशनसहरूिे ररमषा पषालने चरषािषाई 
ररपषािरुषा पक्री र जङ्गिरीमषा बसने चरषािषाई जङ्गिरी पक्री भषाशननछ । कुखरुषा, परेरषा, हषँास, टकथी, बट्षाई,  
आशद ररपषािरुषा पक्री  हुन ्। पक्रीहरूबषाट हषामरीिे मषास,ु अन्डषा र ्परषँाख पषाउँदछौं । पक्रीहरूको मषासकुो प्ररोग 
गरेर शरशभनन पररकषारहरू जसिै; मोमो, मषास ु शमसषाएको चषाउशमन, छोइिषा, ससेज आशद बनषाइनछ  । मषास ु 
पोिेर र भटेुर (भटुुरषा बनषाएर) पशन खषाने चिन छ । कसैकसैिे मषास ुसषँािरे पशन खषानछन । तरसिै ररपषािरुषा 
पक्रीहरूको अन्डषा पशन सरषासथरको िषाशग रषाम्ो मषाशननछ ।

मषासकुो जसिै अन्डषाकषा पशन शरशभनन पररकषार बनषाएर खषाने चिन छ ।  मषास ुर अन्डषाको सेरन गनषावािे हषाम्ो 
िररीरको िषाशग आरशरक प्रोशटन आइरन, शभटषाशमन शब-१२, फरषाट जसिषा कुरषाहरू प्रषाप्त हुनछन ्। पक्रीको शबसटषा 
रषा सिुरी सङ्किन गरेर मिको रूपमषा खिे बषाररीमषा प्ररोग गरघौं भने बषािरी सशप्रनछ र उतपषादन पशन बढछ  । 
पक्रीहरूको ्परषँाख पशन अशि उपरोगरी हुनछ । पक्रीको ्परषँाख मखुर गरेर नरषानो जरषाकेट बनषाउन, खिेयौनषा र 
शरशभनन पोसषाकहरूमषा सनुदरिषा थ्पन प्ररोग गरेको  पषाइनछ । पक्री सरवाभक्री प्रषाणरी हो । रसिे, कमिो झषारपषाि, 
गे्डषाग्ुडरी, फिफूि, िरकषाररी, शकटपिङ्ग, मषास ु, दषानषा आशद खषानछ । पक्रीपषािन गरेर हषामरीिे िरैे फषाइदषा शिन 
सकदछयौ ँजसिै : परररषारको िषाशग आरशरक मषास/ु अन्डषा शकनन पददैन, ठूिो सङ्खरषामषा पषािेर आरआजवान गनवा 
सशकनछ सररोजगषाररीको शसजवानषा हुनछ आशद । 

क) उदे्शय :

• मषास ुर अन्डषाको प्ररोग गरेर बनषाइने पररकषारको नषाम बिषाउन सकने छन ् ,

• पक्री पषािनषाकषा फषाइदषाहरू बिषाउन सकने छन ् । 

ख) ििषयिस्ुत : 

       पोखरषा क्ेत्र ररपर पषाशिने  शरशभनन ररपषािरुषा पक्रीहरू र उपरोशगिषा  

ग) समिथािि्त िसकथाइ सथामग्ी :  

शरशभनन  पक्रीकषा  नषाम र उपरोशगिषाको सचूरी,पक्री पषािनषाकषा फषाइदषाको सचूरी, पक्रीपषािनको शभश्डरो

घ) समिथािि्त िसकथाइ िक्रयथाकलथापः

• शरद्षाथथी बषाबनुषानरीहरूको ररमषा कुनै चरषा पषािेकषा छन ्शक सोिरे धरषानषाकषवाण गरषाउने, उनरीहरूिषाई िरी 
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पक्री शकन पषाशिएकषा हुन ्प्रश् गददै छिफि गनने ,

• पक्रीपषािनको शभश्डरो प्रदिवान गरेर छिफि गनने, 

• क्ेत्र भ्रमण ,

• चरषाकषा  ्परषँाख प्ररोग गरेर बनषाएकषा रषासिशरक रसि ुदखेषाएर छिफि गनने । 

ङ) िसकथाइ मूलयथाङ्कनः

• पक्रीपषािन गदषावा हुने ३ ओटषा फषाइदषा बिषाउनहुोस ्।

• मषास ुर अन्डषा खषानषािे हषामरीिषाई के फषाइदषा हुनछ ?

• मषास ु/ अन्डषाको प्ररोग गरेर बनषाइने कुनै ५ पररकषारको नषाम बिषाउनहुोस ।

पररयनोजनथा कथाय्द :

िपषाईकंो रर ररपर कुन कुन जषािकषा पक्री पषािेकषा छन ्? शिनरीहरूको  नषाम र  उपरोशगिषाको सचूरी बनषाई 
कक्षामषा प्रसििु गनुवाहोस ्।

ननोट - लशषिक साथरी  ्री नमनूा लक््ाकिापमात्र हुन ्। तपाईहंरूिदे ्सतै अन् लक््ाकिापहरू गिाई मनोिञजनातमक 
तरिकािदे लसकाउन सकनहुुनदे छ । लवशदेषगिरी  का ््णघणटा १२ मा आधारित िहदेि िोज, षिदेत्रगत भ्रमर ि लवद्ाथथी कदे लनद्रत 
लक््ाकिापहरू गिाउनहुोिा ।

कक्षाः ३
विषयक षेत्ाः पयष्ि न                                ि्षवष षिक क्षयषिघण््ष: २५

पररचय :

ररमषा आउने पषाहुनषाहरू अशिशथ हुन ्। उनरीिषाई नषािषा र समबनि अनसुषार नमसकषार, ढोगको अभरषास गनुवापदवाछ ।  
शिटि भषाषषा (हजरु, िपषाई ं) प्ररोग गररी आफनषा कुरषाहरू रषाखन सकनपुदवाछ । शरद्षािरमषा आफनषा सषाथरीकषा कुरषा 
सनुने, सषाथरीबषाट सहरोग शिने र सषाथरीिषाई आदर सममषान गनने बषानरीिे शरद्षाथथीहरूमषा अनिुषासन, शिटििषा िथषा 
नम्िषा जसिषा भषारनषाको शरकषास हुनछ । 

शरद्षािर िथषा समदुषार र टोि शछमकेमषा शबहषान, शदउँसो, सषँाझ िथषा बेिकुषाको समर अनसुषारकषा आदर 
सममषानकषा प्रचशिि अभरषास  (Good Morning, Good Afternoon, Good Evening)  हरू 
गनुवापदवाछ । जसबषाट शरद्षाथथीहरूमषा असि संसकषार, शजममरेषार र अनिुषाशसि नषागररक बनन पे्ररणषा प्रदषान गदवाछ । 
शरद्षािरको पठनपषाठन समर िथषा शरद्षािर शबदषा भएको समरमषा उपरकु्त सनदभवाअनसुषार शरद्षाथथी िथषा 
आफनषा नषानरीबषाबहुरूिषाई अरिोकन िथषा क्ेत्रभ्रमणमषा सहभषागरी गरषाउनपुदवाछ । पोखरषा महषानगर आसपषासकषा 
प्रमखु सथिहरू फेरषािषाि, बेगनषासिषाि, ्ेडशभ्ड फलस, सरषाङ्कोट, कषाहु्ँडषँा्डषा, चषाइशनज गमुबषा, शरनधररषाशसनरी, 
पमुदरीकोट, महनेद्रगफुषा, चमरेेगफुषा आशदको पररचर िथषा महत्र समबनिमषा जषानकषाररी प्रदषान गनुवापदवाछ । 
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क) उदे्शय : 

• परररेि अनसुषार शिटिषाचषार गनवा, (समर र वरशक्त पशहचषान) 

• आफू रमुकेो ठषाउँको नषाम बिषाउन, 

• सथषानरीर क्ेत्रकषा परवाटकीर सथषानको नषाम बिषाउन । 

ख) ििषयिस्ुत :  

अशिशथ सतकषार, शिटि भषाषषाको प्ररोग, अशभरषादनकषा प्रचशिि अभरषासहरू, सथषानरीर क्ेत्रकषा परवाटकीर 
सथषानको नषाम िथषा सचूरी ।

ग) समिथािि्त िसकथाइ सथामग्ी : 

शिटि भषाषषा (नमसकषार, हजरु िपषाई,ं शिमरी) , िबजकषा उदषाहरणको चषाटवा, कट आउट, दृशर सषामग्री, शभश्डरो 
शकिप आशद । 

घ) समिथािि्त िसकथाइ िक्रयथाकलथापः 

• परवाटकीर खिेहरूको बषारेमषा प्रसट पषानवा सनदभवा पसुिक रषा अश्डरो शभश्डरो शकिप, 

• फोटो, शभश्डरो प्रदिवान गनने,

• सथिगि भ्रमण,

• भ्रमणमषा दशेखएकषा मखुर मखुर शरषररसि ुसमटेरी प्रशिरेदन प्रसििु गनवा िगषाउने, 

• परवाटकीर खिेमषा सहभषागरी वरशक्तहरूकषा अनभुर सनुन शदएर छिफि गरषाउने, 

• ्परषारषागिषाइश्डङ् र बोशटङ्को प्रतरक् अरिोकन गनवा क्ेत्रभ्रमण गरषाई तरसको महत्रबषारे छिफि र 
अनिरशक्ररषा गरषाउने,

ङ) िसकथाइ मूलयथाड्कन :

• शरद्षािर िथषा कक्षाकोठषामषा शरद्षाथथीिे प्रदिवान गरेको वररहषार अरिोकनिषाई रूज ु सचूरीको 
मषाधरमबषाट मलूरषाङ्कन गनुवाहोस ्। 

• शरद्षािर िथषा ररमषा आउने िथषा सरुूमषा भटे हुदँषा र भटे भइसकेपशछ छुरट्ने बेिषामषा गररने अशभरषादनकषा 
प्रचशिि अभरषासहरू समबनिमषा प्रश्ोत्तर िथषा छिफि शरशिको मषाधरमबषाट मलूरषाङ्कन गनुवाहोस ्। 

• शिमरीिे शरद्षािर िथषा ररपरररषारको िफवा बषाट भ्रमण गररी रमुकेो ठषाउँहरू िेखन भनन िगषाउनहुोस ्। 

• पोखरषा महषानगरपषाशिकषामषा पनने कुनै ५ परवाटकीर सथषानहरूको नषाम िेखन िगषाउनहुोस ्। 

ननोट - लशषिक साथरी  ्री नमनूा लक््ाकिापमात्र हुन ्। तपाईहंरूिदे ्सतै अन् लक््ाकिापहरू गिाई मनोिञजनातमक 
तरिकािदे लसकाउन सकनहुुनदे छ । लवशदेषगिरी  का ््णघणटा २५ मा आधारित िहदेि िोज, षिदेत्रगत भ्रमर ि लवद्ाथथी कदे लनद्रत 
लक््ाकिापहरू गिाउनहुोिा ।
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कक्षाः ३
विषयक षेत्ाः ध्षरमषिक म षेल्ष तथ्ष महोत्सि                ि्षवष षिक क्षयषिघण््ष: २०

पररचय :

पोखरषा महषानगरपषाशिकषा शभत्र शरशभनन सथषानहरूमषा शरशभनन जषाि िथषा िमवा र समरअनसुषार सथषानरीर परवा, 
मिेषा, महोतसर परषापरूवाकषािदशेख प्रचिनमषा आइरहकेषा छन ्। उक्त परवा िथषा मिेषाहरू (रिहोटे, लहोसषार, रषाटु, 
गषाईजषात्रषा (िरमचषा), सोरठरी नतृर, भरैररी जषात्रषा, नतृर, च््ुडकषा, भजन, बषािन, गनिरवा गरीि) आशद प्रमखु हुन ्। 
रसिषा परवा िथषा मिेषा महोतसरमषा शरद्षाथथीहरूिषाई सहभषागरी गरषाई मनोरञजन शिन,ु खशुसरषािरी सषाटषासषाट गनुवा, 
नरषँा पसुिषाहरूिषाई जषानकषाररी गरषाउन,ु चषा्डपरवा िथषा मिेषा महोतसरको संरक्ण गनुवा प्रतरेक नषागररकको किवावर 
हो । िषाशमवाक मिेषा िथषा चषा्डपरवाहरूमषा सहभषागरी भई एक अकषावा वरशक्तहरूशबच सहरोग, सद्षार र सममषानको 
भषारनषा जगषाउन ुरस पषाठको प्रमखु उद्दशेर रहनछ । 

क) उदे्शय :

• सथषानरीर शरशभनन िषाशमवाक, सषंासकृशिक मिेषा महोतसरको सचूरी बनषाउन,

• सथषानरीर रूपमषा मनषाईने चषा्डपरवाहरूमषा सहभषागरी हुन  ।

ख) ििषयिस्ुत : 

रिहोटे परवा, लहोसषार परवा, रषाटु नतृर, गषाईजषात्रषा, सोरठरी नतृर, भरैर जषात्रषा, च््ुडकषा, भजन आशद । 

ग)  समिथािि्त िसकथाइ सथामग्ी :

मिेषापरवाकषा शचत्र, िषाशिकषा, शभश्डरो, करषािेन्डर, मिेषापरवा, सममिेनमषा हुने सथषानहरूको िशसबर , शभश्डरो 
शकिप । 

घ) समिथािि्त िसकथाइ िक्रयथाकलथापः 

• आफनो समदुषार आसपषासमषा मनषाइने मिेषा परवा,( कुन समर, मशहनषा, गिे )चषा्डपरवा र कुन , सथषानमषा 
मनषाइनछ भनरी प्रश्ोत्तर, अनिरशक्ररषाकिषाप र छिफि गनने,

• सथषानरीर परवा, नतृर, गरीि, भजनसँग समबशनिि फोटो िशसबर सङ्किन गनवा िगषाउने, 

• परवा, महोतसर, सञचषािन गनने समर, सथषानको खोजरी गनवा िगषाई कक्षामषा छिफि गनने, 
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• नेरषार, गरुुङ जषाशि शरिषेकषा मखुर सषंासकृशिक परवामषा गररने शक्ररषाकिषापबषारे छिफि गनने,

• सथषानरीर रूपमषा मनषाइने िषाशमवाक मिेषा िथषा चषा्डपरवाहरूमषा शरद्षाथथीहरूिषाई क्ेत्रभ्रमणमषा सहभषागरी 
गरषाई उनरीहरूबषाट प्रषाप्त प्रतरक् अनभुरको आिषारमषा परररोजनषा शनमषावाण गनवा िगषाई कक्षामषा प्रसििु गनने 
कषारवामषा शरद्षाथथीहरूिषाई सहजरीकरण गनने । 

ङ) िसकथाइ मूलयथाङ्कन :

• सथषानरीर मिेषा महोतसर मनषाइने समर र सथषानको नषाम भनन िगषाउने,

• जषाशि शरिषेकषा मिेषा परवाहरूको बषारेमषा भनन िेखन िगषाउने, 

• शरद्षाथथीहरूिषाई आफूिे मनषाउने चषा्डपरवा, मिेषा महोतसरको बषारेमषा बिषाउन िगषाउने,

• शरद्षाथथीहरू आफू सहभषागरी हुने मिेषा परवामषा उनरीहरूिे दखेषाएको सहभषाशगिषाको आिषारमषा वररहषार 
अरिोकन गररी रुज ूसचूरीको आिषारमषा मलूरषाङ्कन गनने । 

ननोट - लशषिक साथरी  ्री नमनूा लक््ाकिापमात्र हुन ्। तपाईहंरूिदे ्सतै अन् लक््ाकिापहरू गिाई मनोिञजनातमक 
तरिकािदे लसकाउन सकनहुुनदे छ । लवशदेषगिरी  का ््णघणटा २० मा आधारित िहदेि िोज, षिदेत्रगत भ्रमर ि लवद्ाथथी कदे लनद्रत 
लक््ाकिापहरू गिाउनहुोिा ।

कक्षाः ३
विषयक षेत्ाः सथ्षनीय स्सप तथ्ष कल्ष                ि्षवष षिक क्षयषिघण््ष: १५

पररचयः

रस एकषाइमषा आ-आफनो सथषानरीर िहमषा उपिबि परमपरषागि प्रशरशि¸ शसप िथषा किषा र सषामग्रीको प्ररोग 
को बषारेमषा चचषावा गररएको छ । तरसै गररी उक्त सषामग्रीहरू शनमषाणवाकषा िषाशग आरशरक पनने सथषानरीर प्रशरशि 
अनिगवाि पषानरीरट्¸ शढकी¸ जषँािो¸ िोहोरो¸ शसियौटषा¸ बेिनषा¸ चयौकषा¸ हिो जरुषा¸ ..........¸ शसपअनिगवाि 
गनुद्ररी¸ चटरी¸ मो्डषा¸ ्डोको¸ थमुसे¸ नषाङिषा¸ चषालनो र शसप अनिगवाि रङ िषान बनुन िगषाउने¸ सथषानरीर गरीि 
नषाच सिरमषा िरषार गररने खषाद्षाननअनिगवाि गनुदु्रक¸ मसरयौरषा¸ शिियौरषा¸ अचषार आशदकषा िषाशग चषाशहने कचचषा 
पदषाथवाकषा बषारेमषा समिे जषानकषाररी िथषा पररचर शदने र िरी प्रशरशि¸ शसप र किषा प्रशि सममषान गनवा उतपे्रररि हुने 
अपेक्षा गररएको छ । 

क) उदे्शयः

• सथषानरीर प्रशरशिबषाट बनेकषा सषामषानको सचूरी बनषाउन

• सथषानरीर शसप िथषा किषाको प्ररोग बषारेमषा बिषाउन

• सथषानरीर सिरमषा शनमषावाण गररने सषामग्रीहरूको कचचषा पदषाथवाको नषाम बिषाउन ।
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ख) ििषयिस्ुतः 

• आफनो क्ेत्रमषा रहकेषा परमपरषागि प्रशरशिहरू पषानरीरट्¸ शढकी¸ जषाँिो

• ररषारसरी परमपरषागि सथषानरीर सषामग्रीहरू
सनतमान तामाङ ६२ वष्णका जदेष्ठ नागरिक हुन । उनरी िाँस ि चो्ाको काम ग््णछन ्। उनिदे िाँस ि चो्ािाट डोको¸ 
नामिो¸ डािो¸ थनुसदे¸ मोडा¸ स्ाि ुजसता वसतहुरू उतपा्न गिदेि गाउँघिका जनताहरूिाई लिक्ी लवतिर ग््णछन ्। 
्सै लसपिाट उनको परिवािको जरीलवका गजुािा चिदेको छ । 

ग) समिथािि्त िसकथाइ सथामग्ीः 

शचत्र¸ पोसटर¸ सथषानरीर सिरमषा प्ररोगमषा आउने रषासिशरक सषामग्रीहरू जसिैः रट्¸ शढकी¸ जषािो¸ हिो¸ जरुषा¸ 
बेिनषा¸ चोकी र शरनकषा मो्डि

घ) समिथािि्त िसकथाइ िक्रयथाकलथापः

• छिफि शरशिद्षारषा सथषानरीर सिरकषा परमपरषागि प्रशरशिहरूको सचूरी िरषार गनवा िगषाउनहुोस ्। 

• समभर भए सममकषा औजषारहरू रषा उपकरणहरूको मो्डि/शचत्र लरषाएर दखेषाउनहुोस ्। 

• प्रश्ोत्तर शरशिद्षारषा उक्त प्रशरशिको प्ररोग कुन कुन प्ररोजनकषा िषाशग हुनछ भनरी सपटि गररशदनहुोस ्। 

• तरसिै गररी उक्त औजषारहरू कुन कुन कचचषा पदषाथवाबषाट बनेकषा छन ्भनरी छिफि गनुवाहोस ्। 

• शचत्र एरम ्पोसटरको मषाधरमद्षारषा आफनो सथषानरीर शसप िथषा किषाको बषारेमषा प्रश् गनुवाहोस ्। 

• श्वरदृशर सषामग्रीहरूको मषाधरमद्षारषा सथषानरीर गरीि¸ नषाच¸ भजन¸ बषाजषा िगषारि शरशभनन किषाहरूको 
जषानकषाररी शदद ै शकन शरनरीहरूको संरक्ण गनुवापदवाछ भनरी बिषाइशदनहुोस ् । थप शक्ररषाकिषाप सशहि 
मलूरषाङ्कन गनुवाहोस ्।  

• शिियौरषा¸ गनुदु्रक¸ मसरयौरषा¸ अचषार¸ गनुद्ररी¸ चकटरी¸ शसिषाई बनुषाइ¸ ्डोको नषामिो¸ थमुसे¸ शसको¸ जोिरी 
कषाट्ने¸ शझशिङ्गषा बनषाउने जसिषा शसपहरूको बषारेमषा सचूरी बनषाउन िगषाउनहुोस ्। 

• रसिषा रसिहुरूको शनमषावाणकषा िषाशग चषाशहने कचचषा पदषाथवाको बषारेमषा छिफिद्षारषा सपटि पषाररशदनहुोस ्। 
मालथ लवष्वसतमुा उलिदेि गरिए जसतै कथा संवा् वा जरीवनरीको आधािमा उद्देश्मा आधारित थप लक््ाकिापहरू   
गिाउनहुोस ्।

ङ) मूलयथाङ्कनः

शनमन शिशखि कषारवाहरूकषा आिषारमषा उद्दशेरहरू हषाशसि भए नभएको मलूरषाङ्कन गनुवाहोस ्। 

• कक्षामषा गररने छिफिमषा शरद्षाथथीहरूको सहभषाशगिषा हरेेर

• शरद्षाथथीिे रषाखकेो शजज्ञषासषा र सहभषाशगिषा हरेेर
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• शक्ररषाकिषाप हरेेर

• मयौशखक प्रश्ोत्तर द्षारषा

• जो्डषा शमिषाउने, खषािरी ठषाउँ भनने, जो्डषा शमिषाउने जसिषा सषािनहरूको प्ररोग गरेर मलूरषाङ्कन  
गनुवाहोस ्।

नोटः लशषिक साथरी मालथ उललिलित लशषिर लवलध¸लशषिर सामग्री¸ लसकाइ लक््ाकिाप ि लसकाइ मलू्ाङ्कन 
नमनूा मात्र हुन ् । ्लतमा मात्र सरीलमत निहरी अन् थप लक््ाकिापहरू त् गिरी का ््णघणटाअनरुूप लशषिर गनु्णहुन 
लवशदेष अनिुोध छ । 

कक्षाः ३
विषयक षेत्ाः सि्षस्थय तथ्ष ्सरुक्कत जीिन               ि्षवष षिक क्षयषिघण््ष: १२

पररचयः

रस एकषाइमषा बषािबषाशिकषाहरूिषाई दशैनकरूपमषा सहरी िररकषािे हषािखटु्षा¸ मखु¸ दषँाि सफषा गनने¸ कपषाि 
सहरी िररकषािे सफषा गनने¸ नङ कषाट्ने िररकषाहरू शसकषाउने िथषा सहरी िररकषािे िररीरको सफषाइ नगदषावा दखेषापनने 
असरहरूको बषारेमषा जषानकषाररी गररएको छ । तरसैगररी पयौशटिक खषानषाको अथवा¸ आरशरकिषा र महत्रको 
जषानकषाररी आफूिे कुनै पशन कषारवा गदषावा प्ररोगमषा लरषाउकषा सषामषानहरूको शहफषाजि¸ सरक्ण र वररसथषापन 
समबनिरी जषानकषाररीको चचषावा गररएको छ । स्डक शनरम िषाररिो हशिरषार¸ शरद्िुरीर उपकरण  आशदको प्ररोग 
गदषावा हुन सकने दरुवाटनषाबषाट बचन सषारिषानरीकषा उपषारहरूको चचषावा गररएको छ । 

क) उदे्शयः 

• िररीरकषा अङ्गहरूको सरसफषाइ गररी शनरशमि नहुषाउन,

• वरशक्तगि सषामग्रीको शहफषाजि र वररसथषापन गनवा ,

• स्डक, खिे मदैषान र अनर ठषाउँमषा अपनषाउन ुपनने सरुक्षाकषा उपषारहरू बिषाउन ।

ख) ििषयिस्ुतः

 सथषानरीर स्डक¸ खिेमदैषान ........ आशद 

काट््ा ध्ान ल्नपुनने कुिाहरू कदे  कदे  हुन ्भननदे िािदेमा धदेिै जानकािरी प्राप्त गिदेको कुिा मदेिो लछमदेकी लवद्ाि्मा पढनदे 
साथरी अलनििदे िताएका लथए । लववदेक सहिमा िसछन ्। उनको लवद्ाि् सडकको नलजकै छ । जदेब्ा क्लसङ भएको 
ठाउँिाट मात्र सावधानरीका साथ िाटो काट्छन ्। उनरी िदेि िदेल्ा्देलि लिएि हिदेक का ््ण ग्ा्ण त्सिाट हुन सकनदे 
्घु्णटनाका िािदेमा सिुषिाका उपा्हरू अपनाउँछन ्। लववदेकका ििुा लिगत १० वष््ण देलि ट्ालफक का्ा्णि् कासकीमा 
काम गनु्णहुनछ । उहाँिाई सडक वािपाि ग्ा्ण पै्ि ्ात्रिुदे कदे  कदे  कुिामा ध्ान ल्नपु््णछ भननदे िािदेमा धदेिै जानकािरी 
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छ । अलधलिो वष्ण हाम्ो लछमदेकी लवद्ाि्िदे पलन लववदेकका ििुािाई लवद्ाि्म ैिोिाएि ट्लफक लन्म समिनधरी 
जानकािरी गिाइएको िहदेछ । उहाँिदे गिाएको जानकािरीिदे अलधकास लवद्ाथथीहरूिाई सडकमा कसिरी लहड्ँनदे िाटो 
काट््ा कदे  कुिामा ध्ान ल्नदे भननदे कुिा मदेिो लछमदेकी लवद्ाि्मा पढ्नदे साथरी अलनििदे मिाई िाम्िरी िताएका लथए । 
हाम्ो लवद्ाि्का प्रधानाध्ापकिदे पलन ्स वष्ण लववदेकका ििुािाई हाम्ो लवद्ाि्मा िोिाएि ट्ालफक लन्म 
समिनधरी जानकािरी गिाउनदे भनन ुभएको छ । 

ग) समिथािि्त िसकथाइ सथामग्ीः

पोसटर शचत्र िशसबर¸ कथषा रषािषावािषाप आशद ।

घ) समिथािि्त िसकथाइ र िक्रयथाकलथापः

•	 प्रश्ोत्तर शरशिद्षारषा वरशक्तगि सरसफषाइको बषारेमषा छिफि गरषाउनहुोस ्। 

•	 िररीरकषा शरशभनन अङ्ग र शिनरीहरूको सफषाइ गनने िररकषाकषा बषारेमषा दृशर सषामग्रीको प्ररोग गद ैसपटि 
गररशदनहुोस ्र सरसफषाइ गनवा आरशरक सषामग्रीको सचूरी िरषार गनवा िगषाउनहुोस ्। 

•	 शचत्र प्रदिवान गददै पयौशटिक खषानषाको अथवा आरशरकिषा र महत्रको जषानकषाररी गरषाउनहुोस ्। 

•	 सथषानरीर सिरमषा प्रषाप्त हुने पयौशटिक खषानषाको सचूरी िरषार गनवा िगषाउनहुोस ्। 

•	 छिफि शरशिद्षारषा शरद्षाथथीिे ररमषा र शरद्षािरमषा प्ररोग गनने सषामग्रीहरूको नषामषारिरी सङ्किन गनवा 
िगषाउनहुोस ्। 

•	 उक्त सषामग्रीहरू शहफषाजि र संरक्ण गनने िररकषाहरूको बषारेमषा बिषाइशदनहुोस ्। 

•	 वरशक्तगि रूपमषा सषामषानको वररसथषापन कसररी गनुवाहुनछ ? भनरी प्रश् गनुवाहोस ्र शरद्षाथथीहरूिे शदएकषा 
उत्तरहरू सङ्किन गददै जषानहुोस ्र केशह थप कुरषाहरू सशहि जषानकषाररी शदनहुोस ्। 

•	 सथषानरीर सिरमषा रट्ने दरुवाटनषाहरू के के हुन ्भनरी प्रश् सोधनहुोस ्र उक्त दरुवाटनषाहरूको सचूरी िरषार गनवा 
िगषाउनहुोस ्। 

•	 श्वरदृशर सषामग्रीको प्ररोग गददै खोिषा¸ स्डक¸ शरद्िुरीर उपकरण¸ प्रजरिनिरीि पदषाथवा¸ भऱरषाङ¸ 
शसँढरी िषाररिषा रसिहुरूबषाट हुन सकने दरुवाटनषाहरूको बषारेमषा छिफि गरषाउनहुोस ्। 

•	 स्डक दरुवाटनषा िगषारि मषाशथ उशलिशखि दरुवाटनषाहरूबषाट सषारिषानरी रहने िररकषाहरूकषा बषारेमषा सपटि 
गररशदनहुोस ्।

मालथ लवष्वसतमुा उलिदेि गरिए जसतै कथा संवा् वा जरीवनरीको आधािमा उद्देश्मा आधारित थप लक््ाकिापहरू 
गिाउनहुोस ्।
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ङ) मूलयथाङ्कनः 

शनमनशिशखि कषारवाहरूकषा आिषारमषा उद्दशेरहरू हषाशसि भए नभएको मलूरषाङ्कन गनुवाहोस ्। 

•	 प्रश्ोत्तर शरशिबषाट 
जसतैः  पौलटिक िाना भनदेको कदे  हो ? 

 ्घु्णटना हुनिाट िचनदे सावधानरीका उपा्हरू िताउनहुोस ्। 

•	 शरद्षाथथीिे रषाखकेषा शजज्ञषासषा र सहभषाशगिषा हरेेर

•	 कक्षामषा गररने छिफिकषा शरद्षाथथीको सहभषाशगिषा हरेेर 

•	 शक्ररषाकिषाप हरेेर 

ररी बषाहके शठक बेठरीक¸ खषािरी ठषाउँ भनने¸ जो्डषा शमिषाउने¸ अरिोकन आशद जसिषा सषािनको प्ररोग गददै 
मलूरषाङ्कन गनुवाहोस ्। 

नोटः लशषिक साथरी मालथ उललिलित लशषिर लवलध¸लशषिर सामग्री¸ लसकाइ लक््ाकिाप ि लसकाइ मलू्ाङ्कन 
नमनूा मात्र हुन ्। ्लतमा मात्र सरीलमत निहरी अन् थप लक््ाकिापहरू त् गिरी का ््णघणटा अनरुूप लशषिर गनु्णहुन 
लवशदेष अनिुोध छ ।

 

कक्षाः ३
विषयक षेत्ाः वयक्त र वयक्तति                     ि्षवष षिक क्षयषिघण््ष: १२

पररचय

मिाई मन पनने व्लतिको नाम सू् ्णप्रसा् अलधकािरी हो । उहाँ पोििा महानगिपालिका वडा नं ३१ को िदेगनासमा 
िसनहुुनछ । लनसवाथ्ण भावनािदे सामालजक सदेवामा समलप्णत भएि ककृ लष कम्णमा लनिनति िागनभुएकािदे नै मिाई उहाँ 
लनकै मन पिदेको हो ।
सू् ्णप्रसा् अलधकािरीिदे कुष्ठिोग का्ा्णि्मा १२ वष्णसमम लनिनति काम गनु्णभ्ो । जालगिकै क्ममा गलुमरी पगुनभु्ो । 
त्हाँ कफी उतपा्न गिदेको ् देिदेपलछ कासकीमा पलन कफी उतपा्न गन्ण सलकनछ भनदेि त्सैमा िागरी पनु्णभ्ो । कफीका 
लिरूवा उतपा्न गिरी कासकीका लवलभनन भागमा लवतिर गनु्णभ्ो । आफूमात्र नभएि कासकीका धदेिै लकसानिाई कफी 
िदेतरी समिनधरी ज्ान प्र्ान गनु्णभ्ो । अलहिदे कासकीका धदेिै लकसानहरूिदे कफी उतपा्न लिक्ी गिरी आम्ानरी पलन 
गरििहन ुभएको छ । 
सामान्, सिि ि लमजालसिो सवभावका उहाँ कदे टाकदे टरी्देलि िढुािढुरी सिैसँग लनकै लमिनसाि हुनहुुनछ । सिैिाई 
वाताविर संिषिर गनु्णपछ्ण भनदेि िझुाउनहुुनछ । वाताविर जोगाउन पानरी, माटो, रूिलिरूवा सिैिाई सवास्थ् 
िा्नपुछ्ण । ल्निाई सवास्थ् िा्न जैलवक िदेतरी गनु्णपछ्ण । लवषा्रीमतुि िदेतरी गनु्णपछ्ण । वाताविर जोगाउन ुहिदेक 
नागरिकको कत्णव् हो । वाताविर जोलग्ो भनदेमात्र पकृ्थवरीमा सिै प्राररीको जरीवन िहनछ । ल्नै लवचाििदे ग्ा्ण उहाँ 
गाउँकै उ्ाहिररी् पात्र हुनहुुनछ । 
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उहाँिदे लिलडङ प्रलवलधिाट लवलभनन जातका धान तथा कफी उतपा्न गनने काम गनु्णभ्ो । गाउँमा उतपाल्त वसतिुाई 
िजािसमम पऱु्ाइ आम्ानरी गनु्णपछ्ण । त्सका लनलमत वाताविर लमिाउनपुछ्ण । सथानरी् जातको लिउ संिषिर गनु्णपछ्ण 
भननदे लवचाि अलभव्ति गिरी त्सिाई सिैसाम ुलनध्णकक पऱु्ाउनदे काम गनु्णभ्ो । त्लत मात्र होइन, गाउँमा नै ककृ लष 
लवद्ाि् िोलन अग्सि हुनभु्ो । लकसानिाई फाइ्ा हुनदे गिरी नरीलत लनमा्णरका काम गनु्णभ्ो । उहाँका ्सता लवलवध 
लक््ाकिापिदे सामालजक लवकासमा महत्वपरू्ण ्ोग्ान पगुदेको छ । उहाँका ्सता लक््ाकिापहरू हामरी सिैका 
िालग अनकुिररी् छन ्। फिसवरूप उहाँिदे लवलभनन पिुसकाि तथा सममान पलन पाउनभुएको छ । ्सकािर सू् ्णप्रसा् 
अलधकािरी मिाई असाध्ै मन पनने व्लति हुनहुुनछ ।

क) उदे्शय :

आफनो मन पनने वरशक्तको नषाम, ठेगषानषा, सरभषार, र सषामषाशजक रोगदषानको  बषारेमषा बिषाउन सकने छन ् ।  

ख ) ििषयिस्ुत :

आफूिषाई मन परेको वरशक्तको रणवान ।

ग)  समिथािि्त िसकथाइ सथामग्ी :

सषानदशभवाक कथषा, श्वरदृशर सषामग्री, छोटो जरीरनरी  । 

घ)  समिथािि्त िसकथाइ िक्रयथाकलथाप :

• शरद्षाथथीहरूिषाई रषाशषरिर खरषाशि प्रषाप्त वरशक्तहरूको फोटो दखेषाएर उनरीहरूको नषाम सोिरे धरषान 
आकशषवाि गनने,

• सषानदशभवाक जरीरनरी/ प्रबनि  सनुषाउने र छिफि गनने ,

• श्वरदृशर सषामग्री दखेषाउने र छिफि गनने  ।

ङ)  मूलयथाङ्कन :

• मयौशखक प्रश्हरू 

• परररोजनषा कषारवा

• कक्षाकषारवा िथषा शसकषाइ सहभषाशगिषा आशदकषा आिषारमषा मलूरषाङ्कन गनने  ।

पररयनोजनथा कथाय्द:

अशभभषारकको सहरोग शिएर िपषाईकंो रर शछमकेमषा रहकेषा  ५ जनषा सषाथरीहरूको नषाम, उमरे, मन पनने खषानेकुरषा 
र रङ  िेखरे कक्षामषा सनुषाउनहुोस ्।  

नोट: लशषिक साथरी मालथ उललिलित अनचुछदे्हरू नमनूाको िालग मात्र ल्इएको हो । तपाईिंदे  तपाइ्णको लवद्ाि् 
षिदेत्र विपि िहदेका/ िालषट्् पाठ््क्ममा समावदेश नगरिएका  पोििा षिदेत्रका कुनै पलन ््ालतप्राप्त  व्लतितवहरूको 
िािदेमा अध्ापन गिाउन सकनहुुनदे छ ।                    
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कक्षाः ४
विषयक षेत्ाः मह्षनगर पररचय                         ि्षवष षिक क्षयषिघण््ष: १६

पाठ १: पोखराको भगूोल

पररचयः

पोखरषाको क्ेत्रफि ४६४.२४ रगवा शकमरी रहकेो छ । रसको समदु्ररी सिहबषाट उचषाइवाः ५४६ शम (मजरुषा) दशेख 
२३०० शम (पञचषासे) छ । पोखरषा भयौगोशिक रूपमषा समथर मदैषानरी क्ेत्र (हमेजषा फेदरी दशेख कोत्रे सममको 
समथर भभूषाग) र पहषा्डरी क्ेत्र (कषाहु्ँडषँा्डषा, कषाशिकषा, शनमवािपोखररी, कृषिरी, अचवािे, बेगनषास, आशद) मषा 
शरभषाशजि छ । रहषँाको पहषा्डरी खण्डमषा प्रषार रषािोमषाटो, सेिरी ररपर चनुढुङ्गषा, ग्ेनषाइट, करषाजषावाइट शमशसएको 
ग्षाभिे, फषँाटहरूमषा पषँागो मषाटो (प्रषार सबै खिेरीिषाइवा उपरकु्त) िथषा शसमसषार के्त्रमषा कषािो मषाटो (खषासगररी 
िषानिषाइवा उपरकु्त) पषाइनछ ।

रहषँा शरशभनन उचषाइवामषा शभनन प्रकषारकषा रनसपशिहरू पषाइनछन ्। पहषा्डरी क्ेत्रमषा प्रषार शससयौ, कटुस, शचिषाउने, 
खरर, बषँास, परीपि, शसमि, उत्तरीस पषाइनछन ् भने शसमसषार क्ेत्रमषा रषाटर शििरी, गुँद, कमि, शसमकषँा्ेड, 
जिकुमभरी, नरकट जसिषा रनसपशि पषाइनछन ्।

नेपषािको चरेषापञुजरी भनेर शचशनने रस क्ेत्रमषा सथषानरीर िषाि, शसमसषार क्ेत्र िथषा रनजङ्गिबषाट उतपनन 
हुने जिरषाषपकषा कषारण शछनशछनमषा मयौसम बदिरी हुन ुसषामषानर हो । खषासगररी शरजरपरु दशेख दशक्ण परूवा 
शहउँदमषा बषाकिो कुशहरो िषागछ । रहषँाको सरदर रषाशषवाक अशिकिम िषापक्रम २७०से. र रषाशषवाक नरनूिम िषापक्रम 
१५.५०से. समम ्हुने गछवा ।  

पोखरषािषाइवा िषािको सहरको संज्ञषा शदइनछ । रहषँा रहकेषा िषािहरू फेरषा, बेगनषास, रुपषा, शदपषाङ्, खषासटे, मदैरी, 
नररेुनरी, गुँद ेर कमिपोखररी हुन ्। ररी ९ मधरे ७ िषाि शरजरपरू खोिषा परूवा रहकेषा छन ्रस के्त्र जैशरक शरशरििषा 
र पषानरीको स्ोिकषा िषाशग अशि महत्रपणूवा शसमसषार क्ेत्रको रूपमषा शचशननछ । रहषँाको िषािको पषानरी शसँचषाइवा, 
जिशरद्िु िथषा अनर प्ररोजनको िषाशग प्ररोग हुनछन ्। 

पाठ २: स्थानीय जारजावर, संस्कृ वर रथा पयताटन
पोखरषामषा भएकषा मखुर जषािजषाशिः ब्रषाह्मण, क्ेत्ररी, िम,ु नेरषार, मगर, कुमषाि, मशुसिम आशद ।

हरेक जषािजषाशिको आफनै संसकृशि छ । रसको िषाशग सनदभवा सषामग्रीहरू पषाउन सशकनछ ।

पोखरषाको परवाटन एक महत्रपणूवा क्ेत्र हो । रहषँाकषा भयौगोशिक अरशसथशिहरूिे पोखरषा सररम्ि्षाइवा परवाटकीर 
गनिवरको रूपमषा शरकषास गरषाउन परषावाप्त हुदँ ैगदषावा पोखरषा नेपषाि शभत्र रषा बषाशहरकषा िषाखयौ ँपरवाटकको िषाशग 
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शरशश्प्रशसर् गनिवरहरू पगुने बषाटो पशन हो । रहषँा रहकेषा िषाि, नदरी, कोटहरू, खोचँहरू, गफुषाहरू िथषा 
झरनषाहरूिे अतरनि िरैे समभषारनषा बोकेकषा छन ् भने पोखरषा हुदँ ै अननपणूवा, मषाछषापचुछे्, मदथी पदरषात्रषा, द 
रोरि रेिक, रषानदु्रक, िमपसु, पञचषासे, शसकिेस, कुशमषा, परवाि, मनषाङ, मसुिषाङ, िोमषाङ्थषाङ जसिषा परवाटकीर 
गनिवरमषा जषान सशकनछ । 

(नोट ः लवशदेषगिरी साहलसक िदेिहरूमा िञजरी, प्ािागिाइलडङ्, लजपफिाएि, क्ानोलनङ, ्ा्णलफटङ, अलट्ािाइट, 
माउनटदेन फिाइट, गफुा भ्रमर, आल्को परिच् ल्नदे ि ्स षिदेत्रमा लपकलनक ि भ्रमरको िालग समभाव्ताको िािदेमा 
छिफि गनने ।)

पथाठ ३: वयथापथाररक, िथािम्दक ्त्था पय्दटकीय केनरि 

मखुर वरषापषाररक केनद्रहरूः महनेद्रपिु, पथृररीचोक, हमेजषा, शसमपषानरी, मषािेपषाटन, िेकसषाइ्ड, शबरयौटषा, रषामबजषार, 
मझरेरीपषाटन, बढुरीबजषार, अर्घ,ँ शििरुषा, िषािचोक, भण्डषारशढक, बेगनषासिषाि, गगनगयौ्ँडषा, रषाजषाको चयौिषारषा 
आशद ।

मखुर िषाशमवाक केनद्रहरूः शबनधररषाशसनरी, शचसषाखोिषा, फेरषािषाि बषारषाहरी क्ेत्र, बेगनषासिषाि बरषाह क्ेत्र, 
अकिषादरेरी, िरीििषादरेरी, भद्रकषािरी, मषाटेपषानरी गमुबषा, शमरषँापषाटन, कषासकीकोट, भगरिरीटषार, पञचषासे, 
नषारषारणसथषान, मतै्ररी चतैर, शरश्िषाशनि सिपु, बयौर् अर्घ ँसदन, महषारषान सेिो गमुबषा आशद ।

मखुर परवाटकीर केनद्रहरूः सरषाङकोट, कषाहुकँोट, हु्ँडरीकोट, ठुिषाकोट, महनेद्र गफुषा, गपु्तेश्र महषादरे गफुषा, चमरे 
गफुषा, फेरषािषाि, बेगनषासिषाि, रुपषािषाि, शदपषाङिषाि, फुस्ेखोिषा, मदथीखोिषा, सङ्ग्हषािरहरू, मथेिषाङ, 
मषाझरीकुनषा, आशद

क) उदे्शयः 

• शरद्षाथथीिे आफनो नगरको भगूोिको पररचर शदन िथषा शरिषे भयौगोशिक िथरहरूको बषारेमषा बिषाउन 
सकने छन ् ।

• पोखरषामषा रहकेषा जषािजषाशिहरू र शिनको संसकृशि िथषा शिनको चषा्डपरवाको बषारेमषा सषामषानर पररचर शदन 
सकने छन ् ।

• पोखरषाको सषंासकृशिक िरोहरहरूिषाइवा कसररी परवाटनमषा प्ररोग गनवा शमलछ भनेर जषानने छन ्।

• पोखरषामषा रहकेषा शरशभनन वरषापषाररक, िषाशमवाक िथषा परवाटकीर केनद्रहरूको बषारेमषा बिषाउन सकने छन ् ।

ख) ििषयिस्ुतः

पोखरषाको भगूोि, जषािजषाशि, संसकृशि र वरषापषाररक, िषाशमवाक िथषा परवाटकीर केनद्रहरू ।

ग) समिथािि्त िसकथाइ सथामग्ीः 

• महषानगरबषाट प्रषाप्त बिेुशटनहरू

• आरशरक स्ोिसषामग्री

• श्वरदृशर सषामग्री
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घ) समिथािि्त िसकथाइ िक्रयथाकलथापः

• महषानगरबषाटै प्रकषाशिि बिेुशटनको आिषारमषा क्ेत्रफि, भयौगोशिक अरशसथशि (्डषँा्डषा, पषाखषा, टषार, 
खिे, नदरी, िषाि, गफुषा, शसमसषार आशद), जनसङ्खरषा जनषाउने, हषारषापषानरी (पषानरी / शहउँ / कुशहरो / 
िषुषारो पनने / नपनने के्त्र, उषण / िरीिोषण / समिरीिोषण क्षेत्र) खिुषाउने शकशसमकषा स्ोिसषामग्री सङ्किन 
गरेर शरद्षाथथीिषाइवा छिफि गरषाउने,

• शरशभनन भयौगोशिक िथरहरूको पररचर शदने, उनरीहरूको िरी सथषानसँगको रटनषाको पनुरषारशृत्त गरषाउने,

• पोखरषामषा रहकेषा शरशभनन वरषापषाररक, िषाशमवाक िथषा परवाटकीर केनद्रहरूको जषानकषाररी शदने ।

ङ) िसकथाइ मूलयथाङ्कनः

• प्रश्ोत्तर िथषा छिफिमषा सशक्ररिषाको आिषारमषा मलूरषाङ्कन गनने,

• शरद्षाथथीिे आफनो भ्रमणकषा बषारेमषा रषाखकेषा अशभवरशक्तको आिषारमषा मलूरषाङ्कन गनने,

• शरद्षाथथीिे आतमशरश्षास िथषा सपटििषाकषा सषाथ प्रसिशुि गरे नगरेको अरिोकन गररी शसकषाइ उपिशबिको 
िेखषाजोखषा गनने ।

छिफि तथा कुिाकानरीमा ्देिाएको सलक््ता, का ््ण समपा्न, सहका्ा्णतमक व्वहािका आधािमा मलू्ाङ्कन 
गनने

कक्षाः ४
विषयक षेत्ाः फलफूल तथ्ष तरक्षरी ख षेती                  ि्षवष षिक क्षयषिघण््ष: १८ 

पररचय 
१. वयथािसथाियक  फलफूल ्त्था ्तरकथारी खे्तीकथा फथाइर्थाः कुनै पशन सथषानमषा िरकषाररी िथषा 

फिफूििषाई जरीरन शनरषावाहको रूपमषा िगषाइनछ भने तरसिषाई वरषारसषाशरक फिफूि िथषा िरकषाररी 
खिेरी भशननछ ।  वरषारसषाशरक रूपमषा िरकषाररी िथषा फिफूि िगषाएर बेचरी आमदषानरी गररी सोहरी 
आमदषानरीबषाट जरीरन शनरषावाह गररनछ । उतपषादनमषा कृषक आफै खशटनपुनने हुदँषा िररीर सरसथ र फुशिवािो 
हुनछ । आफनो ररको िषाशग िरकषाररी िथषा फिफूि शकनन नपनने हुदँषा पैसषा र समरको रचि हुनछ । िरैे 
उतपषादन गररी बेचरे आमदषानरी गनवा सशकनछ ।

२. वयथािसथाियक  फलफूल ्त्था ्तरकथारी खे्ती गनदे सथामथानय ्तररकथाः  पोनपषा शभत्र िपशसिकषा 
िरकषाररी िथषा फिफूि वरषारसषाशरक रूपमषा िगषाइएको छ ।

लनोकल कथँाक्रनोः  पोनपषा शभत्र पोनपषा २२ उलिेररीमषा िोकि कषाक्रषा वरषारसषाशरक रूपमषा गररएको छ । रसको 
उतपषादनकषा िषाशग मयौसमरी समर (रैिषाख जेठमषा) नसवाररी बरषा्ड िरषार गनने, जगगषा िरषार गनने, असषार 
सषाउनमषा बेनषावा सषानने र शसँचषाइको वररसथषा गनुवापछवा ।
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टमथाटर (गनोलिेडँथा) पोनपषा २३ रषँाटरीशछनषामषा वरषारसषाशरक रूपमषा टमषाटरको खिेरी गररनछ । रसको िषाशग 
रैिषाख, जेठ मशहनषामषा कोकोशपटको प्ररोग गररी नसवाररी (ठषाउँको) सथषापनषा गररनछ । ्पिषाशसटकको 
ररशभत्र रसको खिेरी गनवा सशकनछ ।

आलुः आि ुशहउँद ेखिेरी हो ।  पोनपषा  २४ कषासकीकोट र २५ हमेजषामषा मङ्शसर पसु मशहनषामषा वरषारसषाशरक 
रूपमषा आि ु खिेरी गररनछ । रसकषा िषाशग उपरकु्त जगगषा िरषाररी गनुवापछवा । एक ््डरषाङदशेख अकको 
््डरषाङको दरुरी PP25* RR 75 cm हुन ुउपरकु्त मषाशननछ ।

पोनपषा ५ मषािेपषाटन, ३३ बषागमषारषा,२२ भरपुोइनट, २८ कषाशिकषा, १३ कषँाहुखोिषा,१९परुनचयौर,१६बषाटुिरीचयौ
र,१४चषाउथे आशद सथषानहरूमषा वरषारसषाशरक रूपमषा  मयौसम अनसुषारकषा हरररषा िरकषाररीहरूको खिेरी 
गररनछ ।

३)  फलफूल  (सनु्तलथा) खे्ती गनदे सथामथानय ्तररकथाः  पोनपषा -२२ खषालसेमषा वरषारसषाशरकरूपमषा 
सनुििषा खिेरी गररनछ । सनुििषा खिेरी गदषावा मषार फषागनु मशहनषामषा भनेषावा जमषाउने । रसकषा बेनषावा जमषाएर रषा 
कशटङ (किमरी) गरेर पशन िगषाउन सशकनछ । रसको बेनषावा छ भने १-५ रषवाकषा बेनषावा असषार मशहनषामषा 
िगषाइनछ । सनुििषा िगषाउनकषा िषाशग मिखषाद वररसथषापन गनुवापछवा । रसकषा िषाशग शनिोिथुो, चनुषा 
र पषानरीको शनशश्चि मषात्रषा शमिषाई बो्डको शमश्ण बनषाइ प्ररोग गनुवापछवा । रशद पसु मशहनषामषा किमरी गरेकषा 
शबरूरषा छ बने पशन असषार मशहनषामषा नै रो्पनपुछवा । किमरी शबरूरषािे ३/४ रषवामषा उतपषाउन शदन सरुु गछवा 
भने शबउबषाट उतपषादन गररएको शबरूरषाबषाट ५-६ रषवामषा उतपषादन हुनछ । पोनपषा १३ कषँाहु,२१ रषामषादरी, 
दोपरे, शक्रसिरी, ३३ बषागमषारषा, भरिपोखररी आशद सथषानमषा पशन  वरषारसषाशरक रूपमषा सनुििषा खिेरी 
गररनछ । 

४) अगथा्दिनक फलफूल ्त्था ्तरकथारी खे्तीः कुनै पशन रषासषारशनक मि िथषा शरषषादरी प्ररोग नगररी 
उतपषादन गररएको फिफूि िथषा िरकषाररीिषाई अगषावाशनक फिफूि िथषा िरकषाररी खिेरी भशननछ । रसिो 
खिेरी गदषावा ररकै गोबरमि, कमपोसट मि, खरषानरी, शििपषािरी, असरुो जसिषा मिको प्ररोग गररनछ ।

५) कौसी खे्तीः बढ्दो सहररीकरणिे खिेरी गनवाकषा िषाशग प्रिसि जशमन नभएकषा कषारण ररको कयौसरी रषा 
छिमषा गमिषा िगषारि ्पिषाशसटकको जशकवा न िथषा बट्षाहरूमषा आफूिषाई पगुने िरकषाररी उतपषादन गनुवा नै 
कयौसरी खिेरी हो । रसकषा िषाशग ररको भषानसषाबषाट शनसकेको फोहरबषाट बनषाइएको अगषावाशनक मि , गोबर 
मि, कुखरुषाको सिुरी प्ररोग गररनछ । रसिो िरकषाररी िषाजषा, सरसथकर र अगषावाशनक हुनछ ।

क) उदे्शयः 

• वरषारसषाशरक फिफूि र िरकषाररी खिेरीको फषाइदषा बिषाउन,

•  फिफूि िथषा िरकषाररी खिेरी गनने  सषामषानर िररकषा  बिषाउन,

• अगषावाशनक फिफूि िथषा िरकषाररीको फषाइदषा बिषाउन ।

ख) ििषयिस्ुतः

वरषारसषाशरक रूपमषा खिेरी गररएकषा िरकषाररी िथषा फिफूिकषा फषाइदषा, खरिरी गनने िररकषा, अगषावाशनक फिफूि 
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िथषा िरकषाररीकषा फषाइदषा आशद ।

ग) समिथािि्त  िसकथाइ सथामग्ीः 

वरषारसषाशरक फिफूि र िरकषाररी को फषाइदषाको सचूरी, खिेरी गनने िररकषाको सचूरी, शरशभनन संसथषाबषाट प्रकषाशिि 
पोसटरहरू, श्वरदृशर सषामग्री

घ) समिथािि्त िसकथाइ िक्रयथाकलथापः

• परूवाज्ञषानको आिषारमषा केहरी प्रश् सोिरी धरषानषाकषवाण गरषाउने,

• वरषारसषाशरक रूपमषा गररएकषा फिफूि िथषा िरकषाररीको बषारेमषा छिफि गरषाउने,

• शरद्षाथथीहरूको समहू शरभषाजन गररी  वरषारसषाशरक फिफूि िथषा िरकषाररी खिेरीको फषाददषा, खिेरी गनने 
िररकषा र अगषावाशनक फिफूि िथषा िरकषाररीको फषाइदषाकषा बषारेमषा शटपोट गररी प्रसििु गनवा िगषाउने,

• शरद्षाथथीको प्रसिशुिमषा आरशरक सहजरीकरण गददै पषृ्ठपोषण प्रदषान गनने,

• शरद्षािरमषा शरद्षाथथीिषाई सहभषागरी गरषाइ सषानो बगैचँषा रषा करेसषाबषाररी शनमषावाण गररी िरकषाररी िथषा फिफूि  
िगषाउने । तरसिषाई खनजोि,मिजि, बषारबेर गनवाकषा िषाशग शरद्षाथथीिषाई सहभषागरी गरषाउने ।

ङ) िसकथाइ मूलयथाङ्कनः

(१) मौखिक प्रश्नोत्तर 

•  वरषारसषाररी रूपमषा खिेरी गदषावा हुने कुनै ४ फषाइदषाहरू भननहुोस ्।

• सनुििषा खिेरी गदषावा धरषान शदनपुनने ३ कुरषा भननहुोस ्।

• अगषावाशनक खिेरी कसररी गनवा सशकनछ ?

• अगषावाशनक िरकषाररी भनेको के हो?

• कयौसरीखिेरी कसररी गररनछ ?

२) शरद्षािरमषा शरद्षाथथीिषाई सहभषागरी गरषाइवा सषानो बगैचँषा शनमषावाण गररी ररमषा कयौसरी खिेरी रषा जशमनमषा 
खिेरी गनवा प्रोतसषाहन गनने,

३) िर ुिशैक्क भ्रमणको रूपमषा कृशष फमवामषा िगेर िरकषाररी रषा फिफूि दखेषाउनहुोस ्।

४)  आफनो ररमषा रषा शछमकेमषा के के खिेरी, कसररी गररएको छ सो को बषारेमषा  सोिरे िेखरे लरषाउनहुोस ्।

नोटः लशषिक साथरी ्री नमनूा लक््ाकिाप मात्र हुन ्। तपाईहंरूिदे ्सतै अन् लक््ाकिापहरू गिाई मनोिञजनातमक 
तरिकािदे लसकाउन सकनहुुनदे छ । लवशदेषगिरी  का ््णघणटा १८ मा आधारित िहदेि िोज, षिदेत्रगत भ्रमर ि लवद्ाथथी कदे लनद्रत 
लक््ाकिापहरू गिाउनहुोिा ।
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कक्षाः ४
विषयक षेत्ाः पशपु्षलन                         ि्षवष षिक क्षयषिघण््ष: २० 

पररचय 

१. घरपथालुिथा जनथािरकनो िण्दनः  मषाशनसरूिे आफनो आरशरकिषा परूषा गनवा रषा आर आजवान गनने 
उद्दशेरिे ररमषा पषाशिने जनषारर िषाई ररपषािरुषा जनषारर भषाशननछ । गषाई, भैसँरी, बषाख्षा आशद ररपषािरुषा 
जनषाररकषा उदषाहरण हुन ्।

ितैसँी :

भैसँरी एउटषा ररपषािरुषा जनषारर हो । भैसँरीको िररीर ठुिो हुनछ । रो एउटषा चयौपषारषा जनषारर हो । रसको दईु शसङ 
र एउटषा पचुछर हुनछ । भैसँरीिे रषँास, परषाि, दषानषा , चोककर ,खषानछ । भैसँरी बसने ररिषाई गोठ, छषाप्रो रषा भकषारो  
भशननछ । भैंसरीकषा शरशभनन जषािहरू हुनछन ्– सथषानरीर रषा रैथषाने जषािकषा भैंसरी, शिम,े पककोटे, ग््ड्डरी आशद 
प्रमखु छन ्भने आरषाशिि प्रजषाशिहरूमषा  मरुषावा , शनिरी, रभरी,आशद प्रमखु प्रजषाशि हुन।् भैसँरी मखुर गरेर दिु र 
मषास ु उतपषादनको िषाशग पषाशिनछ । भषािे जषािको भैंसरीिषाई रषँागषा भशननछ । रषँागषा बषाररी जोतन र मषासकुो िषाशग 
पषाशिनछ । भैंसरीको छषािषाबषाट शरशभनन सषामग्री बनषाउन सशकनछ । भैंसरीको गोबर र मतू्रिषाई मिको रूपमषा 
प्ररोग गनवा सशकनछ । भसैरीको दिु बषाट दहरी, महरी, शरउ, पशनर आशद खषाद्रसि ुउतपषादन गनवा सशकनछ । ( ्सतै 
गिदेि अन् घिपािवुा जनाविहरूको परिच् ल्नदे )   

२. पिुकनो हेरचथाह गनदे सथामथानय ्तररकथा : पिपुषािन गदषावा पषािेकषा पिकुो उशचि हरेचषाह गनुवापदवाछ । 
पिकुो बषाससथषान सफषा,सरुशक्ि र उपरकु्त हुन ुजरुररी हुनछ । सबै पिहुरूिषाई एकै शकशसमको बषाससथषान 
उपरकु्त हुदँनै । बषाससथषानको शभननिषाअनसुषार शिनरीहरूको नषामकरण पशन अिग अिग छ जसिो  
बषाख्षाको खोर रषा टषाट्नो, भैंसरीको भकषारो, आशद । मषाशनसिषाई जसिै पिहुरूिषाई उशचि शकशसमको 
आहषारषा- रषँास, परषाि, कँु्डो, दषानषा, पषानरी   शदनपुदवाछ । सरसथ पिहुरूबषाट मषात्र रषाम्ो उतपषादन शिन 
सशकनछ ।

• सषामषानरिरषा ररपषािरुषा पिहुरू सरि,सिुो र आज्ञषाकषाररी पशन  हुनछन,् िर पशन शरनरीहरू ररसषाए भने 
शरनरीहरूिे हषामरीिषाई चोट परुषावाउन पशन सकदछन ्तरसैिे शरनरीहरूसँग  जशहिे पशन सिकवा  रहनपुदवाछ । 

• पिजुनर  उतपषादन : दगुि र दगुिजनर उतपषादनहरू – दहरी , महरी, शरउ , पशनर, छुपथी,आशद ।

• मषास ुर मषासजुनर पररकषारहरू :   सकुुटरी, शरनटरी , अचषार आशद ।
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क) उदे्शयः 

• ररपषािरुषा पिकुो िषाररीररक बनषारट, रङ, बषाससथषान, आहषार, र उपरोशगिषा समषारेि गरेर रणवान गनवा,

• ररपषािरुषा जनषाररको हरेचषाह गनने िररकषा बिषाउन,

• पिपुषािनबषाट प्रषाप्त गनवा सशकने खषानेकुरषाहरूको  नषामको सचूरी िरषार गनवा ।

ख) ििषयिस्ुतः

ररपषािरुषा पिकुो िषाररीररक बनषारट, रङ, बषाससथषान, आहषार, र उपरोशगिषा, शिनरीहरूको हरेचषाह गनने िररकषा ।

ग) आिशयक िसकथाइ सथामग्ीः

वरषारसषाशरक पिपुषािनको  फषाइदषाको सचूरी,पिकुो हरेचषाह गनने िररकषाको सचूरी, शरशभनन संसथषाबषाट प्रकषाशिि 
पोसटरहरू, श्वरदृशर सषामग्री, पिजुनर उतपषादनको सचूरी 

घ) समिथािि्त िसकथाइ िक्रयथाकलथापः

• परूवाज्ञषानको आिषारमषा केहरी प्रश् सोिरी धरषानषाकषवाण गरषाउने,

• वरषारसषाशरक रूपमषा गररएकषा पिपुषािनको  बषारेमषा छिफि गरषाउने,

• शरद्षाथथीहरूको समहू शरभषाजन गररी  वरषारसषाशरक पिपुषािनको  फषाइदषा, पिपुषािन  गनने िररकषा र 
पिजुनर उतपषादनकषा  फषाइदषाकषा बषारेमषा शटपोट गररी प्रसििु गनवा िगषाउने,

• शरद्षाथथीको प्रसिशुिमषा आरशरक सहजरीकरण गददै पषृ्ठपोषण प्रदषान गनने ।

ङ) िसकथाइ मूलयथाङ्कनः

१) मयौशखक प्रश्ोत्तर 

• वरषारसषाशरक रूपमषा पिपुषािन  गदषावा हुने कुनै ४ फषाइदषाहरू भननहुोस ्।

• बषाख्षा पषािन गदषावा धरषान शदनपुनने ३ कुरषा भननहुोस ्।

• दिुबषाट बनषाइने पररकषारहरूको सचूरी बनषाउनहुोस ्। 

• गोठ कसररी सफषा रषाखन सशकनछ ? कुनै ३ ओटषा िररकषा बिषाउनहुोस  ।

२) िर ुिशैक्क भ्रमणको रूपमषा पि ुफमवामषा िगेर पिपुषािन गरेको दखेषाउनहुोस ्।

३) आफनो ररमषा रषा शछमकेमषा कुन कुन पिहुरू कसररी पषाशिएको छ ? सो को बषारेमषा  सोिरे िेखरे 
लरषाउनहुोस ्।

नोटः  लशषिक साथरी ्री नमनूा लक््ाकिापमात्र हुन ्। तपाईहंरूिदे ्सतै अन् लक््ाकिापहरू गिाई मनोिञजनातमक 
तरिकािदे लसकाउन सकनहुुनदे छ । लवशदेष गिरी  का ््णघणटा २०  मा आधारित िहदेि िोज, षिदेत्रगत भ्रमर ि लवद्ाथथी 
कदे लनद्रत लक््ाकिापहरू गिाउन सकनहुुनदे छ  ।
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कक्षाः ४
विषयक षेत्ाः पकीप्षलन                         ि्षवष षिक क्षयषिघण््ष: १० 

पररचय :   

्परषँाख, चचुो, पखटेषा र दइुवाओटषा खटु्षा  भएकषा चरषािषाई पक्री भषाशननछ ।  मषाशनसहरूिे ररमषा पषालने चरषा नै  
ररपषािरुषा पक्री हुन ्। पोखरषा र  ररपरकषा क्ेत्रहरूमषा कुखरुषा, परेरषा, हषँास, टकथी, बट्षाई, कषाशिज आशद पक्रीहरू 
पषािेको पषाइनछ । आफनो आरशरकिषाको पररपशूिवाकषा अशिररक्त आरआजवान गनने हिेिेु ठुिो सङ्खरषामषा पक्री 
पषालने कषाम नै पक्री पषािन वररसषार हो ।

 नोट: लशषिक साथरी घिपािवुा पषिरीहरूमध द्े नमनूाको िालग ्हाँ कुििुाको िािदेमा छोटो परिच् ल्इएको छ । ्ो 
छोटो नमनूाको  आधािमा तपाइइंहरूिदे अन् पनछरीहरूको िािदेमा पलन पठनपाठन गिाउन सकनहुुनदे छ । 

कुखुरथा : 

कुखरुषा हषामरी सबैिे दखेकैे सरवासिुभ ररपषािरुषा पक्री हो । कुखरुषा मखुर गरेर मषास ुर अन्डषाको उतपषादनको 
िषाशग पषाशिनछ । िर शहजो आज कशिपर प्रजषाशिकषा कुखरुषाको ्परषँाखिे  पशन उशत्तकै महत्र रषाकदछ  । 
कुखरुषाको पोथरी भनदषा भषािे सनुदर हुनछ । सनुदर जषािकषा कुखरुषाहरूको ्परषँाख शरशभनन पोसषाक, हषािे झोिषा, 
खिेयौनषा आशदमषा सनुदरिषा थ्पन प्ररोग गरेको पषाइनछ ।

कुखरुषा शरशभनन प्रजषाशिकषा हुनछन ्। हषाम्ो सेरोफेरोमषा पषाशिने कुखरुषामषा  रैथषाने जषािकषा सषाशकनरी, दमुसे ( ्परषँाख 
उलटो हुने )रषँाटरी खइुिे र िइुचँ ेहुन ्। रैथषाने जषािकषा कुखरुषाबषाट शढिो र कम उतपषादन हुने हुनषािे शरनरीहरूको 
वरषारसशरक पषािन रट्द ै गएको पषाइनछ भने आरषाशिि प्रजषाशिहरूमषा ब्रोइिर, शगरररषाज, हबब्डवा, िेरसवा, 
क्डकनषाथ आशद प्रमखु छन ्। 

प्रजषाशि अनसुषार कुखरुषाको रङ, आकषार, ियौि र उपरोशगिषा पशन फरक फरक हुनछ । सषामषानरि ब्रोइिर कुखरुषा 
मषास ुउतपषादन, िेरसवा अन्डषा उतपषादन र अरु प्रजषाशिहरू मषास ुर अन्डषा दबैुको उतपषादनको िषाशग पषाशिनछ ।  
सषामषानरि कुखरुषा बहुरङ्गरी हुनछन ्िर ब्रोइिर  शनखरषा सेिो रङ र  क्डक नषाथ शनखरषा कषािो रङको कुखरुषा 
हो । क्डक नषाथकषाे मषास ुर अन्डषा पशन कषािै हुनछ । शगरररषाज शछकने  शमकने  बहुरङ्गरी प्रजषाशि हो । कुखरुषाको ियौि 
सरहषार, ससुषारको अरसथषा, प्रजषाशि र उमरेअनसुषार फरक भए पशन सषामषानरिषा एउटषा ररसक कुखरुषाको औसि 
ियौि २.८३ के.जरी. हुने कुरषा िथरषाङ्किे दखेषाएको छ  ।  

हेरचथाह:

कुखरुषा सरवाभक्री प्रषाणरी हो । रसिे, कमिो झषारपषाि, गे्डषाग्ुडरी, फिफूि, िरकषाररी, शकटपिङ्ग, मषास,ु 
अननबषािरी, दषानषा आशद खषानछ । कुखरुषापषािन गरेर रषाम्ो उतपषादन शिन हषामरीिे कुखरुषाको रषाम्ो हरेचषाह 
गनुवापदवाछ ।
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• बषाससथषानको िषाशग उपरकु्त खोरको वररसथषा 

• उमरे र ियौिअनसुषार पोषणरकु्त दषानषा र सफषा पषानरीको वररसथषा 

• रोगहरूबषाट बचषाउन औषिरीहरूको प्ररोग आशद । 

फथाइर्था :

• आफनो आरशरकिषाको पररपशूिवा

• सररोजगषाररीको शसजवानषा 

• आशथवाक िषाभ आशद ।

क) उदे्शयः 

• वरषारसषाशरक रूपमषा पषािनषा सशकने पक्रीहरूको रङ, आकषार, औसि ियौि,र उपरोशगिषा सशहि पररचर 
शदन सकने छन ्  ।

• पक्री पषािनषाकषा फषाइदषाहरू बिषाउन सकने छन ्  । 

ख) ििषयिस्ुत : 

पोखरषा क्ेत्र ररपर वरषारसषाशरक रूपमषा पषाशिने पक्रीको पररचर, सषामषानर हरेचषाह गनने िररकषा र फषाइदषा ।

ग) समिथािि्त िसकथाइ सथामग्ी : 

पक्रीको शचत्र, आकषार, प्रकषार, रङ , ियौि, शरिषेिषा, आशद समषारेि गरेको चषाटवा, पक्री पषािनषाकषा फषाइदषा 
उशलिशखि चषाटवा , श्बरदृशर सषामग्री 

घ) समिथािि्त िसकथाइ िक्रयथाकलथापः

• शरद्षाथथी बषाबनुषानरीहरूको ररमषा कुनै पक्री  पषािेकषा छन ्शक सोिरे धरषानषाकषवाण गरषाउने,  िरी पक्री शकन 
पषाशिएकषा हुन ्प्रश् गददै छिफि गनने,

• पक्री पषािनको शभश्डरो प्रदिवान गरेर छिफि गनने,

• क्ेत्र भ्रमण,

• चषाटवाहरू प्रसििु गरेर छिफि गनने । 

ङ) िसकथाइ मूलयथाङ्कनः

• पक्री पषािन गदषावा हुने ३ ओटषा फषाइदषा बिषाउनहुोस ।

• कुखरुषाको हरेचषाह गनने ३ ओटषा िररकषा बिषाउनहुोस ।

• रङ, ियौि, आकषार र आहषार समषारेि गरेर क्डकनषाथ  कुखरुषाको रणवान गनुवाहोस  ।
नोटः  लशषिक साथरी ्री नमनूा लक््ाकिापमात्र हुन ्। तपाईहंरूिदे ्सतै अन् लक््ाकिापहरू गिाई मनोिञजनातमक 
तरिकािदे लसकाउन सकनहुुनदे छ । लवशदेष गिरी  का ््णघणटा १०  मा आधारित िहदेि िोज, षिदेत्रगत भ्रमर ि लवद्ाथथी 
कदे लनद्रत लक््ाकिापहरू गिाउन सकनहुुनदे छ  ।
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कक्षाः ४
विषयक षेत्ाः ध्षरमषिक म षेल्ष मह्षषेत्सि                     ि्षवष षिक क्षयषिघण््ष: २० 

पररचय :

          पोखरषा नेपषािको एक परवाटकीर सहर हो । सनुदर नगररी पोखरषामषा दिे शभत्रकषा शरशभनन ठषाउँहरूबषाट रमुन, 
भ्रमण गनवा प्रिसि परवाटकहरू आउँछन ्।  तरसिषा परवाटकहरूिषाई आनिररक परवाटक भशननछ । शरश्कषा शरशभनन 
दिेहरूबषाट पोखरषामषा परवाटकहरू आउने गदवाछन ्। तरसिषा परवाटकहरूिषाई बषाह्य परवाटक भशननछ । दिे शभत्र र 
बषाशहरबषाट आउने परवाटकहरूिषाई उचच सममषान र श्र्षा गनुवा हषामरी सबैको किवावर हो । पोखरषा उपतरकषामषा पनने 
मनमोहक िषािहरू, सषाहशसक खिे ्परषारषागिषाइश्डङ्ग, जरीपफिषाइङ्गिे बषाह्य दिेकषा परवाटकिषाई अझ बढरी 
आकषवाण गरेको छ । 

     परवाटकिषाई शदइने सेरषािषाई परवाटन सेरषा भशननछ । परवाटन वररसषारकषा मषाधरमबषाट हजषारयौ ँवरशक्तहरूिे 
पोखरषामषा रोजगषार प्रषाप्त गरेकषा छन ्। परवाटकीर क्ेत्रहरूमषा फोहोरमिैषा नहोस,् दगुवानि नफैशिरोस ्भनरी ठषाउँ 
ठषाउँमषा ्डसटशबन रषाशखएको छ । परवाटकहरूिषाई Homely Environment मषा बसन र सिुभ शकशसमको 
आरषास र सथषानरीर पररकषार (Lodging Fooding) र सरुक्षाको समिे बनदोबसि हुने गररी  ररबषास सेरषा 
(Home Stay)  पोखरषा महषानगरकषा शरशभनन सथषानहरूमषा उपिबि छन ्। आनिररक िथषा बषाह्य परवाटकहरूिषाई 
“अशिशथ दरेो भरः” अथषावाि ्परवाटक हषाम्षा पषाहुनषा, भगरषान ्हुन ्।  उनरीहरूिषाई सममषान र सतकषार गनने नेपषािरी  
परमपरषा र संसकषार छ ।  

क) उदे्शय : 

∙ आफनो टोि शछमके, समदुषार िथषा परवाटकीर सथिहरूमषा आउने परवाटकहरूिषाई आदर जनषाउने 
िबदद्षारषा सममषान गनवा,

∙ परवाटकीर सथिहरूको सरसफषाइ कषारवामषा भषाग शिन,

∙ ग्षामरीण परवाटन सेरषा होमसटेको पररचर शदन,

ख) ििषयिस्ुत :

अ. परवाटक सतकषार, परवाटकीर सथिहरूको महत्र,

आ. ग्षामरीण परवाटन सेरषा, होमसटे । 
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ग) समिथािि्त िसकथाइ सथामग्ी  : 

• परवाटकिषाई सतकषार गरेकषा शचत्र, फोटो, िशसबर, ब्रोसर,

• परवाटकीर क्ेत्रमषा सरसफषाइ कषारवामषा संिगन भएकषा वरशक्तहरूको िशसबर,

• होमसटे सेरषा समबनिरी फोटो, शभश्डरो, श्वर दृशर सषामग्री र Video Clip

घ) समिथािि्त िसकथाइ िक्रयथाकलथाप : 

• परवाटकहरूसँग भटे हुदँषा उनरीहरू प्रशि आदरभषार जनषाउने िबदहरू भनन, छिफि गनवा िगषाई अभरषास 
गरषाउने,

• आफनो टोि शछमके िथषा नशजकको परवाटकीर सथिहरूको सरसफषाइ कषारवामषा भषाग शिन र सरसफषाइ 
कषारवामषा सहभषागरी हुन प्रोतसषाहन गनने, 

• परवाटकहरूिे पषाउने सेरषा सशुरिषा बषारेमषा श्बरदृशर, फोटो, ब्रोसर, Video Clip आशदको प्ररोग गररी 
छिफि िथषा प्रश्ोत्तर गरषाउने, 

• समभर भएमषा नशजकैको होमसटे सेरषा केनद्रमषा गई अरिोकन भ्रमण गरषाई शरद्षाथथीहरूिषाई प्रशिरेदन 
िरषार पषानवा िगषाउने, 

• क्ेत्रभ्रमणको मषाधरमबषाट परवाटन वररसषारमषा संिगन मषाशनसहरूसँग प्रश्ोत्तर िथषा छिफि गररी परवाटन 
वररसषारको महत्र र फषाईदषा सनदभवामषा कक्षामषा िेख िेखन िगषाउने ।  

च) िसकथाइ मूलयथाङ्कन :

• परवाटकिषाई आदर परूवाक समबोिन गनने िबदहरू (हिेो, नमसिे, ग्ुड मशनवाङ्ग, बषाईबषाई) समबोिन गनवा 
िगषाउने, 

•  सथषानरीर के्त्रकषा परवाटकीर सथिहरूको छोटो पररचर िेखन िगषाउने ,

•  परवाटकीर सथिहरूमषा क्ेत्रभ्रमण गरषाई सरसफषाइ कषारवामषा भषाग शिए नशिएको अरिोकन गररी रुज ु
सचूरीको मषाधरमबषाट मलूरषाङ्कन गनने, 

•  सषाहशसक खिे (्परषारषागिषाइश्डङ्ग, ऱरषाशफटङ्ग, जरीपफिषाइङ्ग) को छोटो पररचर िेखन र प्रसििुरीकरण 
गनवा िगषाउने ,

•  क्ेत्रभ्रमण र अरिोकनको मषाधरमबषाट परवाटन वररसषारमषा िषागेकषा मषाशनसहरूसंग गरेको छिफि र 
अनिरशक्ररषाबषाट परवाटन वररसषारबषाट हुने फषाइदषा समबनिमषा शरद्षाथथीहरूिे िरषार पषारेको प्रशिरेदनकषा 
आिषारमषा मलूरषाङ्कन गनने । 

नोटः  लशषिक साथरी ्री नमनूा लक््ाकिापमात्र हुन ्। तपाईहंरूिदे ्सतै अन् लक््ाकिापहरू गिाई मनोिञजनातमक 
तरिकािदे लसकाउन सकनहुुनदे छ । लवशदेष गिरी  का ््णघणटा २०  मा आधारित िहदेि िोज, षिदेत्रगत भ्रमर ि लवद्ाथथी 
कदे लनद्रत लक््ाकिापहरू गिाउन सकनहुुनदे छ  ।
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कक्षाः ४
विषयक षेत्ाः पयष्ि न                             ि्षवष षिक क्षयषिघण््ष: १६ 

पररचय :

पोखरषा महषानगरपषाशिकषामषा बसोबषास गनने प्रमखु जषाशिहरू ब्रषाह्मण, क्ेत्ररी, गरुुङ, मगर, नेरषार िथषा दशिि 
समदुषारहरू छन ्। प्रतरेक जषाशि अनसुषार उनरीहरूकषा आफनै िषाशमवाक, सषंासकृशिक मिेषा महोतसर र चषा्डपरवाहरू 
मनषाउने गदवाछन ् । मिेषा, चषा्डपरवाहरू मनषाउँदषा एक जषाशि र अकको जषाशिशबच िभुकषामनषा आदषानप्रदषान गददै 
खसुरीरषािरी मनषाउँछन ्। जसिैः गरुुङ जषाशिको ट्होटे परवा, लहोसषार परवा, रषाटु नतृर, नेरषार जषाशिको गषाईजषात्रषा, 
भरैर जषात्रषा, नतृर आशद ब्रषाह्मण क्ेत्ररीको दिै,ँ शिहषार, च््ुडकषा, भजन, रतरयौिरी, पञचबेषाजषा आशद । िसथवा एक 
अकषावा जषाशि र िषाशमवाक समदुषारशबचमषा मिेशमिषाप, एकिषा, भषाईचषारषाको समबनि गषँासरी आनिररक परवाटन 
प्ररिवान गनवामषा समिे िषाशमवाक मिेषा महोतसरिे सहरोग पऱुरषाउँछन ्। 

क) उदे्शय :

• सथषानरीर शरशभनन िषाशमवाक, सषंासकृशिक मिेषाको महत्र बिषाउन ,

• सथषानरीर रूपमषा मनषाइने शरशभनन चषा्डपरवाको सचूरी बनषाउन , 

• सथषानरीर मिेषा िथषा महोतसरमषा सहभषागरी हुन । 

ख) ििषयिस्ुत :

प्रमखु िषाशमवाक िथषा जषाशि शरिषेकषा मिेषा, महोतसर िथषा चषा्डपरवाहरू, 

उदषाहरणकषा िषाशग ट्होटे परवाको सनदभवा पषारेर स्डकमषा प्रदिवान भएकषा झषँाकीहरू, बषाजषाहरू अरिोकनमषा 
सहभषागरी गरषाउनहुोस ्। ट्होटे परवाको िषाशमवाक िथषा सषंासकृशिक महत्रको सनदभवामषा खोजरी कषारवामषा शरद्षाथथीिषाई 
संिगन गरषाउनहुोस ् । शरद्षाथथीहरूिषाई आफनो ररपरररषार िथषा शछमकेमषा हुने मिेषा परवा, पजूषा, महोतसर, 
च््ुडकषा, भजन, रतरयौिरीमषा खिेेको भशूमकषा, अशभनर गनवा िगषाउनहुोस ्। 

ग) समिथािि्त िसकथाइ सथामग्ी :

मिेषा परवामषा प्ररोग गररने पशहरन, पञचबेषाजषा उशलिशखि शचत्र, मिेषापरवाको शरकषासको िषाशग भएकषा 
कषामहरूबषारे प्रसट झलकने शचत्र, पोसटर,

घ) समिथािि्त िसकथाइ िक्रयथाकलथाप :

• रिहोटे परवा, रषाटु परवा, िरमचषा परवा, सोरठरी नतृरमषा िगषाइने भषेभषुषाको नषाम भनन िगषाउने र फरकफरक 
भषेभषूषा हुनकुो कषारण खोजरी गनवा िगषाउने,

• आफनो जषाशि शरिषे र समदुषारमषा सञचषािन हुने मिेषा परवामषा गररने शक्ररषाकिषापबषारेमषा सषामशूहक 
छिफि गरषाउने,
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• आफनो मिेषा परवाको महत्र, शरकषास र संरक्ण समबनिमषा प्रश्ोत्तर र छिफि गरषाउने । 

ङ) िसकथाइ मूलयथाङ्कन :

• शिम्ो र शिम्ो सषाथरीिे मनषाउने मिेषापरवामषा के के फरक छन ्?

• आफनो समदुषारमषा  प्रचशिि मिेषा परवा मनषाउन  प्ररोग गररने पशहरनको पररचर शदनहुोस ्।

• िपषाईकंो समदुषारमषा प्रचशिि चषा्डपरवाहरूको सचूरी बनषाउनहुोस ्।

• सथषानरीर रूपमषा प्रचशिि चषा्डपरवाहरूमषा सहभषागरी हुदँषा शरद्षाथथीहरूिे अनभुशूि गरेकषा अनभुरहरू 
िेखन िगषाई कक्षामषा आदषानप्रदषान गनवा िगषाउनहुोस ्। 

नोटः  लशषिक साथरी ्री नमनूा लक््ाकिापमात्र हुन ्। तपाईहंरूिदे ्सतै अन् लक््ाकिापहरू गिाई मनोिञजनातमक 
तरिकािदे लसकाउन सकनहुुनदे छ । लवशदेष गिरी  का ््णघणटा १६ मा आधारित िहदेि िोज, षिदेत्रगत भ्रमर ि लवद्ाथथी कदे लनद्रत 
लक््ाकिापहरू गिाउन सकनहुुनदे छ  ।

कक्षाः ४
विषयक षेत्ाः  सथ्षनीय स्सप तथ्ष कल्ष                     ि्षवष षिक क्षयषिघण््ष: १० 

पररचयः

रस एकषाइको अनतरमषा हषाम्ो र्डषा र सथषानरीर ठषाउँहरूमषा परमपरषा दशेख प्रचिनमषा रहकेषा सथषानरीर प्रशरशि, शसप 
र किषाहरूकषा बषारेमषा सषामषानर जषानकषाररी र पररचर शदइएको छ  रसअनिगवाि शढकी, जषँािो, कोि, पषानरीरट्, 
खि आरन आशद जसिषा प्रशरशिहरूको संरक्णको िररकषा, उपरोशगिषा र महत्र, सथषानरीर शसप अनिगवाि गनुद्ररी, 
चकटरी, रषा्डरीपषाखरी, ्डोको, नषामिो, थनुसे, ठेकी, मदषानरी, आशद जसिषा सथषानरीर शसपहरूको प्ररोग र महत्र सषाथै 
सथषानरीर किषाहरू अनिगवाि िोकगरीि, िोक बषाजषा, रतरयौिषा, भजन, पञचबेषाजषा जसिषा शसपहरूको अभरषास 
संरक्ण, प्ररोग र महत्रको बषारेमषा वरषाखरषा गररएको छ । 

क) उदे्शयः

• परमपरषागि सथषानरीर प्रशरशि, शसप िथषा किषा र सषामग्रीहरूको उपरोशगिषा र महत्र बिषाउन, 

• परमपरषागि शसप िथषा किषाको संरक्णकषा उपषार बिषाउन । 

ख) ििषयिस्ुतः 

आफनो र्डषा रषा क्ेत्रमषा रहकेषा पषानरीरट्, कोि, िइुन ...... आशद । 

लटका ि लहिा आफनो सथानरी् सतिमा प्रचलित सथानरी् लसप किाहरूको उप्ोलगता ि महत्वको िािदेमा संवा् 
ग्लैथए । 

लटका–  पानरीघट् भनदेको कदे  हो ? ्सको कदे  महत्व िहदेको छ ? लहिाः ................................. ।
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ग) समिथािि्त िसकथाइ सथामग्ीः

रषासिशरक सषामग्रीहरू सथषानरीर प्रशरशि प्ररोग भएकषा ठषाउँ, सथषानरीर प्रशरशि एरम ्शसपकषा मो्डिहरू 

घ) समिथािि्त िसकथाइ िक्रयथाकलथापः

• सथषानरीर प्रशरशि, शसप िथषा किषा भनेको के हो ? भनने समबनिमषा शरद्षाथथीहरूसँग छिफि गनुवाहोस ्। 

• शरद्षािर क्ेत्र ररपर रषा शरद्षाथथीहरूको गषाउँ, टोिमषा के कसिषा प्रशरशि, शसप िथषा किषा   छन ्? 
शिनरीहरू बषारे छिफि गनुवाहोस ्। 

• शरशभनन शचत्र, पोसटर एरम ्श्वरदृशर सषामग्रीको मषाधरमद्षारषा सथषानरीर प्रशरशि शसप िथषा किषाको 
बषारेमषा गररीशदनहुोस ्। 

• समभर भए समम रसिषा सषामग्रीहरूको शरद्षाथथीहरूसँग छिफि गरेर सथिगि भ्रमण रोजनषा (परूवा 
िरषाररी भ्रमण अरशि र भ्रमणपशछको) बनषाई शरद्षािर ररपर आिषा रणटषाको भ्रमण गरषाउने र रर 
बषाशहर रहकेषा प्रशरशि शसप िथषा किषाहरू दखेषाउनहुोस ्। 

• सथिगि भ्रमण समभर नभएमषा शरद्षाथथीहरूिषाई परररोजनषा कषारवा Project Work शदएर आफनो गषाउँ 
टोिकषा प्रशरशिहरू शसप िथषा किषाको खोजरी गररी, नषाम, बनोट र कषाम िेखरे लरषाउन िगषाउनहुोस ्। 

• िेखरे लरषाएको परररोजनषा कषारवा कक्षामषा प्रसििु गनवा िगषाई छिफि गनुवाहोस ्। 

• रशद शरद्षािर बषाशहर सथषानरीर प्रशरशि शसप र किषासँग समबशनिि स्ोि वरशक्त भएमषा तरसिषाई 
शरद्षािरमषा आमनत्रण गरेर शरनरीहरूको अभरषास प्ररोग र महत्रकषा बषारेमषा सपटि गररीशदनहुोस ्। 

• रसै गररी सथषानरीर सिरमषा उपिबि प्रशरशि, शसप िथषा किषाको संरक्ण गनने िररकषाहरूको बषारेमषा चचषावा 
गनुवाहोस ्। 

मालथ लवष्वसतमुा उलिदेि गरिए जसतै कथा संवा् वा जरीवनरीको आधािमा उद्देश्मा आधारित थप लक््ाकिापहरू 
गिाउनहुोस ्।

ङ) मूलयथाङ्कनः

• सथषानरीर प्रशरशि, शसप िथषा किषाहरूको नषाम सङ्किन गररी शिनरीहरूको अभरषास, प्ररोग र महत्रको 
बषारेमषा परररोजनषा कषारवा शदनहुोस ्। 

• शिक्णपश्चषाि प्रश्ोत्तर गनुवाहोस ्। 

• शरशभनन सषामग्रीहरूको मो्डि िरषार गनवा िगषाउनहुोस ्। 

• समभर भए रुशब्रकस ( Rubrics) बनषाएर मलूरषाङ्कन गनुवाहोस ्। 

नोटः  लशषिक साथरी ्री नमनूा लक््ाकिापमात्र हुन ्। तपाईहंरूिदे ्सतै अन् लक््ाकिापहरू गिाई मनोिञजनातमक 
तरिकािदे लसकाउन सकनहुुनदे छ । लवशदेष गिरी  का ््णघणटा १० मा आधारित िहदेि िोज, षिदेत्रगत भ्रमर ि लवद्ाथथी कदे लनद्रत 
लक््ाकिापहरू गिाउन सकनहुुनदे छ  ।
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कक्षाः ४
विषयक षेत्ाः सि्षस्थय तथ्ष ्सरुक्कत जीिन                 ि्षवष षिक क्षयषिघण््ष: ९ 

 पररचयः  

रस एकषाइमषा वरशक्तगि सरसफषाइअनिगवाि छषािषा, कपषाि, नषाक, मखू, दषँाि, आखँषा सफषाइ पदवाछ । तरसैगररी 
िररीरिषाई सरषासथर र िनदरुुसि रषाखन पोषकरकु्त खषानषािषाई शमिषाएर खषाने हषामरीिे सथषानरीर सिरमषा सशजिैसँग 
प्रषाप्त गनवा सशकने चषामि, मकै, कोदो, गहु,ँ गे्डषाग्ुडरी, सषागपषाि, दिु, शरउ, फिफूि, मषाछषामषास ुर तरसिषाई 
शठक मषात्रषामषा शमिषाएर शनरशमि खषाने गऱरषाे भने हषामरी सरसथ  बनछयौ । मरषाद गजु्केो र पत्र ुखषानषा खषाएमषा हषामरी 
असरसथ बनछौं रसिषा खषानषा खषान ुहुदँनै । वरशक्तगि रूपमषा सरसथ रहनकषा िषाशग रोग, धरषान, िषाररीररक कसरि 
गनुवा जरुररी छ । जसकषा िषाशग सथषानरीर सिरमषा खशेिने खिेहरूबषाट प्रश्र शदनपुदवाछ । तरसैगररी दशैनक जरीरन 
रषापन गनने क्रममषा खिेमदैषान । 

क) उदे्शयः

• शनरशमि नहुषाउन र सषानषाशिनषा कप्डषा िनु, 

• सरसथरकर र असरसथकर खषानषा पशहचषान गनवा, 

• गनवा हुने र नहुने कुरषाको सचूरी बनषाउन,

• रर िथषा कक्षा कोठषाको सरसफषाइ र शरद्षािर पररसरमषा हरररषािरी प्ररिवान गनने ।

ख) ििषयिस्ुतः

सथषानरीर सिरमषा पषाइने रषासिशरक रसिहुरू असपिषाि, प्रषाथशमक सरषासथर केनद्र आशद 

समुन लन्लमत आफँै नहुाउँछन ्ि सानालतना कपडा धनुछन ्। उनिदे िजािमा पाइनदे पत्र ुिानाहरू (असवसथकि िाना) 
िाँ्नैन ्। घिमा आमािदे िनाएका सवसथकि िाना, िाजा िानछन ् त्सैिदे उनरी ज्ा् ैसवस्थ् ि फुलत्णिा छन ्। 

ग) िसकथाइ सथामग्ीः

शचत्र, पोसटर, चषाटवा, श्वरदृशर सषामग्री आशद । 

घ) समिथािि्त िसकथाइ र िक्रयथाकलथापः

• छिफिकषा मषाधरमद्षारषा वरशक्तगि सरसफषाइ र रषािषाररणरीर सरसफषाइको शबच शभननिषा छुट्रषाउन 
िगषाउनहुोस ्। 

• वरशक्तगि सरसफषाइअनिगवाि कुन कुरषाहरू पदवाछन ्? भशन छिफि गरषाउनहुोस ्। 
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• वरशक्तगि सरसफषाइ अनिगवाि शिमरीहरूिे शनरशमि रूपमषा गनने कषारवाहरू के के छन ्? भनरी प्रश्ोत्तर 
गनुवाहोस ्। 

• पत्र ु अथरषा असरसथकर खषानषाबषाट हुने बेफषाइदषाहरू उलिेख गददै सथषानरीर सिरमषा उपिबि हुने 
सरसथकर खषाद्षानन बषािरीहरूको सचूरी िरषार गनवा िगषाउनहुोस ्। 

• रषािषावािषाप शरशिद्षारषा सथषानरीर सिरमषा प्रचशिि खिेहरू जसिै चङ्ुगरी, ककफषाइट... आशदबषाट र रोग, 
धरषान, िषाररीररक कसरिबषाट हुने फषाइदषाहरूको बषारेमषा चचषावा गरषाउनहुोस ्। 

• शचत्रहरूको मषाधरमद्षारषा दशैनक जरीरनरषापनकषा क्रममषा रट्ने रटनषा र तरसबषाट बचन सषारिषानरीकषा 
उपषारहरूको चचषावा गनुवाहोस ्। 

• समभर भएसमम आिषा रणटषाको क्ेत्रभ्रमण शरशिबषाट नशजकैको असपिषाि रषा प्रषाथशमक सरषासथर 
केनद्रमषा िशग शरशभनन कषारणिे दरुवाटनषा भइवा चोटपटक िषागेकषा शबरषामरीहरूको अरिोकन गरषाउनहुोस ्। 

• क्ेत्र भ्रमण समभर नभएमषा परररोजनषा कषारवाबषाट आफनो टोि शछमकेमषा रहकेषा शरशभनन कषारणबषाट 
दरुवाटनषामषा पररी रषाइिेहरूको शरररण सङ्किन गनवा िगषाई दरुवाटनषा हुनकषा कषारण र अरसथषाबषारे कक्षामषा 
छिफि गनवा िगषाउनहुोस ्। 

• प्रश्ोत्तर शरशिद्षारषा बषािबषाशिकषाहरूिे रर िथषा कक्षाकोठषा सरसफषाइ खलेनपुनने भशूमकषाको बषारेमषा 
चचषावा गनुवाहोस ्सषाथै शरद्षािरमषा हरररषािरी प्ररिवान गनवा बगैचषा शनमषावाण िथषा करेसषाबषाररी शनमषावाणबषाट 
रकृ्रोपण कषारवाकषा िषाशग सररक गरषाउनहुोस ्।  

मालथ लवष्वसतमुा उलिदेि गरिए जसतै कथा, संवा् वा जरीवनरीको आधािमा उद्देश्मा आधारित थप लक््ाकिापहरू 
गिाउनहुोस ्।

ङ) मूलयथाङ्कनः 

• वरशक्तगि सरसफषाइ अनिगवाि के के कुरषाहरू पदवाछन ्? सचूरी िरषार गनुवाहोस ्। 

• असरसथकर खषानषा भनेको के हो ? शकन हषामरीिे पत्र/ुसरषासथरकर खषाने कुरषा खषान ुहुदँनै ? 

• शिक्ण पश्चषाि ्रसररी नै प्रश्ोत्तर गनुवाहोस ्। 

• रसररी नै खषािरी ठषाउँ भनने, जो्डषा शमिषाउने, ठरीक/बेशठक जसिषा प्रश्हरूबषाट शरद्षाथथीहरूको मलूरषाङ्कन 
गनुवाहोस ्। 

• समभर भए रषासिशरक रसिकुो प्ररोग गररी मलूरषाङ्कन गनुवाहोस ्। 

नोटः  लशषिक साथरी ्री नमनूा लक््ाकिापमात्र हुन ्। तपाईहंरूिदे ्सतै अन् लक््ाकिापहरू गिाई मनोिञजनातमक 
तरिकािदे लसकाउन सकनहुुनदे छ । लवशदेष गिरी  का ््णघणटा ९ मा आधारित िहदेि िोज, षिदेत्रगत भ्रमर ि लवद्ाथथी कदे लनद्रत 
लक््ाकिापहरू गिाउन सकनहुुनदे छ  ।
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कक्षाः ४
विषयक षेत्ाः वयक्त र वयक्तति                       ि्षवष षिक क्षयषिघण््ष: ९ 

 पररचय :

िोककशर अशि शमरषँाको जनम १९७५ फषालगनु १५ गिे हषाि पोखरषा महषानगरपषाशिकषा र्डषा. नं. १३ को 
कँु्डहर,  शमरषँापषाटनमषा भएको हो । उनकषा बषाबकुो नषाम  दरीन मोममद शमरषँा र आमषाको नषाम  जहुरन शमरषँा 
हो  । उनरी अतरनिै सरि, शमिनसषार, मदृभुषाषरी, सहरोगरी भषारनषा भएकषा िषाशमवाक सशहषण ुवरशक्त शथए ।  सरि 
भषाषषामषा गशहरो भषार पोखन खश्पपस िोककशर जरीरनभर नेपषािरी गषाउँबेसरीकषा भषाकषा गषाउँद ैशह्ेड । अशि शमरषँािे 
सषाठरी रषवाभनदषा बढरी समर िोकगरीि गषारन र कषावर शसजवानषाकषा मषाधरमबषाट नेपषािरी िोकसंसकृशि िथषा नेपषािरी 
भषाषषािषाई समरृ् बनषाउन शनरनिर रोगदषान गरररह े। उनकषा प्रकषाशिि कृशिमषा "ररीरक्तिहररी", "महनेद्रिहररी", 
"नरषाउिरीको पकुषार", "पहषा्डको उर्षार", "सेिरीको ससुकेरषा", "उजरषािो भइसकरो", "समझनषाको शदरो", 
"अशि शमरषँाको आरषाज" आशद छन ्। 

अशि शमरषँाको नेपषािरी भषाषषा र िोक सषाशहतर के्त्रमषा गरेको उलिेखनरीर रोगदषानको कदर गददै  शरशभनन 
परुसकषारहरूबषाट  पशन सममषाशनि भए । उनिषाई  शर.सं. २०६० को जगदमबषाश्री परुसकषार प्रदषान गरररो । 
उनिे  शर.सं. २०४७ मषा इनद्ररषाजरिक्मरी परुसकषार पषाएकषा शथए । शर.सं. २०१२ मषा भषारि सरकषारबषाट,  शर.सं. 
२०१५ मषा िषातकषािरीन रषाजषा महनेद्र र शर.सं. २०३४ मषा ितकषाशिन रषाजषा ररीरेनद्रबषाट पशन  परुसकषार पषाएकषा 
शथए । अशि  शमरषँाको शनिन शर.सं. २०६३ सषाि सषाउन १८ गिे भएको शथरो । शमरषँाको समषाशि सथि 
पोखरषाको जरकोट रनमषा बनषाइएको छ ।   

िोककशर अशि शमरषँािषाई उहषँाको मतृर ुपशछ  २०७५ सषािको हमेरषाज पहषाररी समशृि परुसकषार प्रदषान गररएको 
शथरो । उक्त परुसकषारको रषाशि १ िषाख रूपैरषाँ र िषाम्पत्र छ । 

ननोट: लशषिक साथरी मालथ उललिलित अनचुछदे्हरू नमनूाको िालग मात्र ल्इएको हो । तपाईिंदे  तपाइको लवद्ाि् 
षिदेत्र विपि िहदेका/ िालषट्् पाठ््क्ममा समावदेश नगरिएका  पोििा षिदेत्रका कुनैपलन ््ालतप्राप्त  व्लतितवहरूको 
िािदेमा अध्ापन गिाउन सकनहुुनदे छ ।

क) उदे्शय :

आफनो मन पनने वरशक्तको नषाम, ठेगषानषा, सरभषाब, र सषामषाशजक रोगदषानको  बषारेमषा बिषाउन सकने छन ्।  
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ख) ििषयिस्ुत :

आफूिषाई मन परेको वरशक्तको रणवान / जरीरनरी  ।

ग) समिथािि्त िसकथाइ सथामग्ी :
सषानदशभवाक कथषा, श्बरदृशर सषामग्री, छोटो जरीरनरी  । 

घ) समिथािि्त िसकथाइ िक्रयथाकलथाप :

•	 शरद्षाथथीहरूिषाई शरशभनन क्ेत्रमषा  खरषाशिप्रषाप्त वरशक्तहरूको फोटो दखेषाएर उनरीहरूको नषाम सोिरे धरषान 
आकशषवाि  गनने, उनरीहरूिषाई पशछ भशरषरमषा के गनने / के बनने इचछषा छ ? तरसिो इचछषा शकन र कसररी 
जषागेको हो  सोिरे छिफि गनने,

•	 सषानदशभवाक जरीरनरी/ प्रबनि  सनुषाउने र छिफि गनने,

•	 श्बरदृशर सषामग्री दखेषाउने र छिफि गनने  ।

ङ)  मूलयथाङ्कन :

मौखिक प्रश्हरू 

परररोजनषा कषारवा

कक्षा कषारवा िथषा शसकषाइ सहभषाशगिषा आशदकषा आिषारमषा मलूरषाङ्कन गनने  

पररयनोजनथा कथाय्द:

अशभभषारकको सहरोग शिएर िपषाईकंो रर शछमकेमषा रहकेषा कुनै १  जनषा उदषाहरणरीर वरशक्ततरको बषारेमषा 
शनमन शिशखि शरररण भररी कक्षाकोठषामषा िगेर सनुषाउनहुोस ्  । 

नषाम :..................................................................................................................

ठेगषानषा:............................................................................................................... 

पेसषा :.................................................................................................................

सरभषार र अनकुरणरीर आचषारण  :........................................................................

सषामषाशजक रोगदषान :............................................................................................

नोटः  लशषिक साथरी ्री नमनूा लक््ाकिापमात्र हुन ्। तपाईहंरूिदे ्सतै अन् लक््ाकिापहरू गिाई मनोिञजनातमक 
तरिकािदे लसकाउन सकनहुुनदे छ । लवशदेष गिरी  का ््णघणटा ९ मा आधारित िहदेि िोज, षिदेत्रगत भ्रमर ि लवद्ाथथी कदे लनद्रत 
लक््ाकिापहरू गिाउन सकनहुुनदे छ  ।
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कक्षाः ५
विषयक षेत्ाः मह्षनगर पररचय                         ि्षवष षिक क्षयषिघण््ष: १६

पाठ १: पोखराको प्ाककृ वरक सम्पदा

पररचयः

(नोट पोििामा िहदेका लवलभनन भौगोलिक लवष्वसतकुो िािदेमा ज्ान ल्न सलकनदे छ । अननपरू्ण लहमश्रकृङ्ििाका 
लवलभनन टाकुिाका नामहरू समदेलटएका सन्भ्ण सामग्रीको प्र्ोगिदे लवद्ाथथीिाइ्ण पोििािाट ्देलिनदे सिै लहमलशििको 
िािदेमा िताउनदे ि तरी लहमलशििहरूको उचाइ, आधािलशलविसमम पगुनदे पै्िमाग्णको जानकािरी, तरी लहमाििाट उतपनन 
भएका न्रीहरूको नाम आल्को िािदेमा िताउन सलकनछ । पोििाका ९ ताि, ्ज्णनौ ँन्री तथा पोििरी, कोट तथा 
पहाड, सदेतरी, फुस्दे, िगा्री, तथा अन् िोिा न्रीको िोचँहरू, झिना, गफुा आल्को जानकािरी ल्न सलकनछ ।

रहषँाको जङ्गिमषा प्रषाप्त हुने ज्डरीबटुरी, रनपैदषारषार, पिपुक्रीको शरररण ।)

पाठ २: पोखराको जनसाि््खयिकी
हषाि पोखरषाकषा कुि ररिरुरी सङ्खरषा: १०१६६९ (परररषार संखरषाः १४३१३७)

जनसंखरषाः ५१८४५२ (मशहिषाः २६७४५३, परुुषः २५०९९९) 

स्ोिः रषाशषरिर जनगणनषा २०७८ को प्रषारशमभक नशिजषा

(नोट िालषट्् जनगरना २०७८ को नलतजा प्रकालशत भएपलछ वडागत िगा्तका अन् त्थ्ाङ्कहरू पलन उपिबध 
गिाउनपुनने ।)

पाठ ३: स्थानीय स्््खघसंस्था
ितैिक्षक ससं्थाः शरद्षािरः 

सषामदुषाशरक, शनजरी, गठुरी, रेदशरद्षाश्म िथषा शमसन शरद्षािरहरूको जषानकषाररी

उचच ििक्षथाः

शरश्शरद्षािरहरू, आशंगक करषामपसहरू (सषामदुषाशरक िथषा संसथषागि) शिक्ण असपिषािहरू, अधररन 
संसथषानहरू, अनिरषावाशषरिर शरश्शरद्षािरको समबनिनमषा खिेुकषा संसथषाहरू, अनसुनिषान केनद्रहरू

ि्तनकथा िनयथामक िनकथायहरूः

नगर शिक्षा महषािषाखषा, शिक्षा िथषा शरकषास शनदनेिनषािर, पररीक्षा बो्डवा, ्परषाबसन, एन्परषाबसन आशद ।
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सिथास्थयसगँ समबिनि्त ससं्थाः

असपिषािहरू (सरकषाररी िथषा शनजरी), शिक्ण असपिषािहरू, सरषासथर शरज्ञषान प्रशिष्ठषान, नशसवाङ होम, शकिशनक, 
प्ररोगिषािषाहरू आशद । 

 सरकथारी िनकथायः पोखरषामषा भएकषा संररीर िथषा प्रषादिेशसक शनकषारहरू, महषानगर कषारषावािर, 
महषानगरकषा शरशभनन महषािषाखषाहरू (शिक्षा, सरषासथर, आशद), र्डषा कषारषावािरहरू, र्डषा सेरषा केनद्रहरू 
आशद ।

उद्नोग, िथािणजयसगँ समबिनि्त ससं्थाः आनिररक रषाजश् कषारषावािर, उद्ोग शरभषाग, पोखरषा उद्ोग 
रषाशणजर सङ्र, िेखनषाथ उद्ोग रषाशणजर सङ्र, बजषार वररसथषापन सशमशिहरू आशद ।

पय्दटनसगँ समबिनि्त ससं्थाः नेपषाि टुररजम बो्डवा, रेरषान, शरशभनन सङ्ग्हषािरहरू, शचश्डरषाखषानषा, रेिकसवा  
एसोशसरसन, सषाहशसक खिेसमबनिरी संसथषाहरू, िषाि संरक्ण संसथषाहरू आशद ।

िथा्तथािरण ्त्था सरंक्षणसगँ समबिनि्त ससं्थाः रन िथषा िषाि क्ेत्र उपभोक्तषा सशमशिहरू, शरशभनन 
सषामषाशजक संसथषाहरू, आमषा समहू, ररुषा किब, बषािबषाशिकषा किब, िषारनस, जेशसस, रोटररी आशद ।

पत्रकथारर्तथासगँ समबिनि्त ससं्थाः रषाशषरिर िथषा सथषानरीर पत्रपशत्रकषा, एफ.एम. रेश्डरो, टेशिशभजन, 
पत्रकषाररिषा अधररन आशद । 

क) उदे्शयः 

• शरद्षाथथीिे आफनो नगरको प्रषाकृशिक समपदषाको सचूरी बनषाइ पररचर शदन सकने छन ् ।

• पोखरषाको जनसङ्खरषा िथषा ररिरुरी समबनिरी िथरषाङ्क बिषाउन सकने छन ् ।

• पोखरषाको सथषानरीर सङ्रसंसथषा (िशैक्क िथषा अनर) को बषारेमषा बिषाउन सकने छन ् ।

ख) ििषयिस्ुतः

पोखरषाको प्रषाकृशिक समपदषा, जनसङ्खरषा िथषा ररिरुरी, सङ्रसंसथषाहरू आशद ।

ग) समिथािि्त िसकथाइ सथामग्ीः 

• शरशभनन ्पत्रपशत्रकषा, बिेुशटन, पोसटर, पमपिेट आशद

• संसथषाहरूको सचूरी

घ) समिथािि्त िसकथाइ िक्रयथाकलथापः

• नगरमषा भएकषा शरशभनन अरररहरूिषाइवा ििकषा कक्षाहरूबषाट पनुरषारशृत्त गददै नगर पररसरमषा सञचषाशिि 
संसथषाहरूको पररचर शदने,

• संसथषाको कषाम, संरचनषा िथषा सेरषा क्ेत्रको पररचर शदने,

• सरकषाररी र गैर सरकषाररी संसथषाको शभननिषा जनषाउने िषाशिकषा मषाफवा ि छिफि गरषाउने,

• िशैक्क संसथषाहरूको बषारेमषा जषानकषाररी शदएर आफू पढ्ने शरद्षािर पशन िशैक्क संसथषा भएको जषानकषाररी 
शदने, िशैक्क संसथषाको अपररहषारवािषाको शरषरमषा छिफि गरषाउने ।

ङ) िसकथाइ मूलयथाङ्कनः
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• प्रश्ोत्तर िथषा छिफिमषा सशक्ररिषाको आिषारमषा मलूरषाङ्कन गनने,

• शरद्षाथथीिे संसथषाकषा बषारेमषा रषाखकेषा अशभवरशक्तको आिषारमषा मलूरषाङ्कन गनने,

• शरद्षाथथीिे आतमशरश्षास िथषा सपटििषाकषा सषाथ प्रसिशुि गरे नगरेको अरिोकन गररी शसकषाइ उपिशबिको 
िेखषाजोखषा गनने,

• छिफि िथषा कुरषाकषानरीमषा दखेषाएको सशक्ररिषा, कषारवा समपषादन, सहकषारषावातमक वररहषारकषा आिषारमषा 
मलूरषाङ्कन गनने  ।

कक्षाः ५
विषयक षेत्ाः फलफूल तथ्ष तरक्षरी ख षेती                ि्षवष षिक क्षयषिघण््ष: १८ 

पररचयः

 पोखरषा महषानगरपषाशिकषाशभत्र परमपरषागिदशेख गररँद ैआएकषा फिफूि िथषा िरकषाररीहरू बषाहके नरषँा खिेरी गनवा 
सशकने फिफूि िथषा िरकषाररीकषा के के हुन ्? शिनरीहरूको खोजरी गनुवापछवा । िरी फिफूि िथषा िरकषाररी खिेरी 
गनवाकषा िषाशग कसिो शकशसमको हषारषापषानरी, मषाटो उपरकु्त हुनछ ?  कुन कुन समरमषा उतपषादन गनवा सशकनछ ? 
रसिषा नरषँा फिफूि िथषा िरकषाररीमषा िगषानरी गरेर फषाइदषा शिन सशकनछ भने कसररी  कुन समरमषा िगषाउने  भनने 
कुरषा जषानन ुआरशरक छ । रसररी उतपषादन गररएकषा फिफूि िथषा िरकषाररीहरूको बजषारमषा मषाग कशत्तको छ ? 
मषागअनसुषार उतपषादन गनवा के गनुवापछवा । उतपषाशदि फिफूि िथषा िरकषाररी  को खररद शबक्रीकषा िषाशग कुन कुन 
बजषारमषा िशगनछ भनने बषारेमषा  जषानन ुआरशरक छ ।

लवपनाको लजज्ासा (नमनूा पाठ)
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कषिा ५ मा पढ्नदे लवपना  तरीजको िदेिा आमालसत पोििा महानगिपालिका २६ िढुरीिजाि लसथत मामाघि गएकी 
लथइन ्। मामाघि पगुनदेलिलतिकै हजिुआमािदे एउटा अनौठो फि काटदेि ल्ाउनभु्ो ि सिैिाई िान ल्नभु्ो । सरुूमा 
त उनिदे  ्ो कदे  हो ? कसिरी िानदे होिा भन् ैमनमा  कुिा िदेिाउन थालिन ्। जि मामािदे िाऊ भानजरी भन् ैल्एपलछ 
िाइन ्।

िाँ्ािाँ् ैउनको मनमा धदेिै कुिा िदेलन थाल्ो ।  आहा ! कलत लमठो । ्सको नाम कदे  होिा ? हाम्ो घिमा पलन 
िगाउन लमलछ लक लमल्नै होिा? आफनो मनको ििु्िुरी मदेटाउन उनिदे मामालसत प्रश्न गरिन ्। मामा ्ो कदे  हो ? 
कहाँ फलछ ?

भानजरीको लजज्ासा सनुदेि मामा िसुरी हुँ्  ै  भननभु्ो, “ ्ो ड्ागन फु्ट हो । ्सिाई नदेपािरीमा लसउँडरी फि पलन 
भलननछ ।  ्ो पोििामा कदे हरी वष्ण अलघिाट मात्र गरिएको न्ाँ िदेतरी हो । ्ो लवशदेष गिरी गमथी हावापानरीमा हुनछ ि हाम्ो 
पोििामा पलन गमथी सम्मा फिाउन सलकनछ ।“ 

मामाका कुिा ध्ानपवू्णक सनुदेकी लवपनािाई ् देिदेि उनकी आमा पलन ् ङ्ग प्दै मामाभानजरीको कुिा सनुनभुएको लथ्ो । 
लवपना अलन मामा अलन मामा भन् ैथप कुिा सनुन िोज् ैलथइन ्। मामािदे भानजरीको जाननदे इचछा झन ्िढ्् ैगएको 
हुनािदे  उनिाई ्सका िािदेमा ड्ागन िगानम ैिगदेि ्देिाउँ् ैथप कुिा 
िताउँ् ै जानभु्ो ।

हदेि, भानजरी ्ो ड्ागन सु् िा जलमनमा हुनछ तापलन ्सिाई उलचत 
मिजि आवश्क पछ्ण । ्ो हाम्ो पोििा महानगिपालिकाको 
जनुसकैु ठाउँमा पलन िगाउन सलकनछ । ्ो िगाएको १८ मलहना्देलि 
२ वष्णसमममा फलछ । ्सको प्रत्देक काँडाको लिचमा मकैको ्ाना 
जसतो ्देलिनदे फूि िागछ । त्ो फूि फुिदेपलछ ३५ ्देलि ३७ ल्नलभत्र 
िान ्ोग् हुनछ । पोििामा धदेिै अलसना पनने हुँ् ा ्सिाई अलसनािाट 
जोगाउन फागनु्देलि जदेठसमम पातिो जािरीिदे घदेिदेि जोगाउन 
सलकनछ । जदेठ्देलि भ्ौ अलनतमसमम ्समा फूि फुलनदे ि फि िागनदे गरििहनछ । ्समा एकै लसजनमा ७ पटकसमम 
फूि फुलनदे ि फि िागनदे हुनछ ।

मामा मिाई सािै मन प्यो । ्ो हाम्ो घिमा िगाउन हुन्थ्ो ति ्हाँ जसतो प्ा्णप्त जलमन छैन लन !

लपि नगि भानजरी ्ो िगाउन धदेिै जलमन चालहँ् नै,  ्ो त घिको छतमा गमिामा पलन िगाउन सलकनछ लन । हो ि मामा 
? त्सो भए तरीज पलछ घि जा्ाँ मिैदे ड्ागनको लिउ िानछु ह ै।

हुनछ, भानजरी भन् ैमामािदे ड्ागनको ६ इनच जलत िामो  हाँगा कालटल्न ुभ्ो । अलन भानजरी िसुरी भइन ्। मामाभानजरी 
घिलति िागदे ।

क) उदे्शय 

• सथषानरीर सिरमषा खिेरी गनवा सशकने नरषँा फिफूि र िरकषाररीको पररचर,

• वररसषाशरक फिफूि िथषा िरकषाररी खिेरी गनने िररकषा बिषाउन,

• फिफूि िथषा िरकषाररीको बजषार पशहचषान गनवा,

ख) ििषयिस्ुतः
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नरषँा खिेरी गनवा सशकने फिफूि िथषा िरकषाररी जषापशनज कटुस, एभोकषा्डो (शरउफि), शकररी (ठेकीफि), 
सरिबेररी, शसउँ्डरीफि (ड्षागनफु्ट), (कुररिो, गोिभे्ँडषा  (ि्पसरीगे्ेड), चरषाउ ।

१) सथषानरीर सिरमषा खिेरी गनवा सशकने नरषँा फिफूि र िरकषाररी  - पो म न पषा शभत्र समरअनसुषार शरशभनन 
जषािकषा सथषानरीर फिफूि िथषा िरकषाररी उतपषादन गनवा सशकनछ । रसकषा अिरषा फिफूि िथषा िरकषाररी 
जषापशनज कटुस, एभोकषा्डो(शरउफि), शकररी (ठेकीफि), सरिबेररी, शसउँ्डरीफि (ड्षागनफु्ट), सटषारफि 
(सटषारफु्ट), (कुररिो, गोिभे्ँडषा (ि्पसरीगे्ेड), चरषाउ  जसिषा खिेरी पशन वरषारसषाशरक रूपमषा गनवा सशकनछ ।

२) वररसषाशरक  फिफूि िथषा िरकषाररी खिेरी गनने सषामषानर िररकषा-  पो म न पषा शभत्र िपशसिकषा िरकषाररी 
िथषा फिफूि वररसषाशरक रूपमषा िगषाइएको छ ।

 कुररिोः  कुररिोिषाई  अङ्ग्ेजरीमषा Asparagus भशननछ । रो बहुउपरोगरी औषिरीर गणु भएको 
िरकषाररी बषािरी  हो । कुररिोको वररषासषाशरक रूपमषा खिेरी गनवा सशकनछ । कुररिोिषाई बषाहै्मषास 
उतपषादन गनवा सशकनछ । कुररिोको सपु र िरकषाररीको रूपमषा प्ररोग गररनछ।कुररिो खिेरीकषा िषाशग 
रषाम्ोसँग सकेुको बियौटे मषाटो उपरकु्त मषाशननछ । कुररिो िगषाउन जशमनको २० – २५ से शम गशहरो 
खनजोि गररी, एक ््डरषाङ्दशेख अकको ््डरषाङ शबचको दरुरी ७० - ७५ से शम र एक शबरुरषादशेख अकको 
शबरुरषाशबचको दरुरी ५० से शम हुनपुछवा । एक पटक िगषाएको कुररिोिषाई रषाम्ोसँग मिजि गरेमषा १० 
रषवासमम फषाइदषा शिन सशकनछ ।

चयथाउः  चरषाउखिेरी महत्रपणूवा कृशष वररसषार हो ।  रो नगद ेबषािरी हो । कशिपर चरषाउ आफँै उम्नछन ्। प्रषार: 
जङ्गिमषा चरषाउ आफँै उमे्कषा हुनछन ्। जङ्गिमषा पषाइने िरैेजसो चरषाउ शरषषाि ुहुनछन ्। बगषािे,कुखरेु, 
छषािे जसिषा सथषानरीर जषािकषा चरषाउ आफँै उशम्नछन ् । आजकि शकसषानिे आफनै रर, गोठ,कोठषामषा 
चरषाउ खिेरी गनवा थषािेकषा छन ् । चरषाउ अशि पोशसिो र पचषाउन सशकने एक प्रकषारको िरकषाररी हो ।  
रोजगषाररीमतै्ररी, कम िगषानरी, िरैे जगगषा नचषाशहने, मशहिषामतै्ररी र छोटो समरम ैरषाम्ो आमदषानरी शिन सशकने 
भएकषािे शकसषानहरू रस खिेरीिफवा  आकशषवाि भएको पषाइनछ ।चरषाउखिेरी  बेमयौसममषा  उतपषादन गनवा सकने 
शकसषानहरूिे रषाम्ो आमदषानरी गनवा सफि हुनछन ्। शनमन प्रकषारकषा चरषाउहरू रहषँा उतपषादन गनवा सशकनछ । 
गोब्र ेचरषाउ, कनरे चरषाउ (परषािे चरषाउ), शसिोके (मढेू चरषाउ) ।  फषागनु-चिै मशहनषादशेख कषाशत्तकसमम 
चरषाउको खिेरी गनवा सशकनछ पो म न पषा शभत्र प्रषारजसो सथषानहरूमषा चरषाउ खेिरी गररनछ ।

लपसीगेडे गनोलिेडँथा –  नेपषािमषा आिपुशछ बढरी खपि हुने िरकषाररी गोिभे्ँडषा हो । रसमषा प्रिसि शभटषाशमन 
‘शस’ पषाइनछ । शभटषाशमन शस प्रिसि पषाइने भएकषािे रसिषाई गररबको सनुििषा पशन भशननछ । 
गोिभे्ँडषाको शरशभनन जषाि मधरे ि्पसरीगे्ेड गोिभे्ँडषा एक जषाि हो । रसको शरिषेिषा फि सषानो,  
अशमिो र रषषावा सहन सकने हो । रो शरिषे गररी शहउँदमषा िगषाइनछ । रसकषा िषाशग पषाररिो, पषानरी नजमने 
र बियौटे, दोमट मशििो मषाटो उपरकु्त हुनछ । मषाटोिषाई २,३ पटक खनजोि गररी पषानरी नजमने बनषाउन ु
पछवा । गोिमिे र शसँचषाइमषा धरषान शदनपुछवा । हरेक १५,१५ शदनमषा गोिमिे गररी मि रषाशखशदन ुपछवा ।

३) फलफूलः   

जथापिनज कटुस – जषापशनज कटुसको खिेरीकषा िषाशग १२० िषापक्रम र १५०० शम . सममको उचषाइमषा हुनछ ।  
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रसको फि पसु मषार मशहनषामषा िरषार हुनछ । रसको शबरुरषा िथषा कशटङ दबैु िररकषाबषाट खिेरी गनवा 
सशकनछ । रो पिझ्ड शबरुरषा हो । रसिे ३-४ रषवामषा उतपषादन शदन सरुु गछवा ।  रसको खिेरी पोमनपषा – ५ 
मषािेपषाटन र २१ शनमवािपोखररीमषा खिेरी गररँद ैआएको छ ।

एिनोकथाडनो (िघउफल) - एरोकषा्डो एक अतरनिै उपरोगरी रषने फि हो । रसिषाई नेपषािरीमषा शरउ फि भशननछ । 
रसको रैज्ञषाशनक नषाम ‘ पसने अमरेरकषानषा हो । रो फिको उतपशि सथि अमरेरकषा र मशेकसकोको उषण 
प्रदिेरीर क्ेत्रिषाई मषाशननछ । पशछलिो समर नेपषािमषा पशन वररसषाशरक रूपमषा रस फिको उतपषादन 
गनवा थषाशिएको छ । रो फिको वररसषाशरक खिेरी समदु्र सिहबषाट २५०० शमटरसममको भभूषागमषा खिेरी 
गनवा रोगर मषाशननछ । रो फि िगषाएको ३ दशेख ५ रषवा दशेख फि िषागन सरुु गदवाछ । रसिे एक पटकमषा 
एक रकृ् बरषाबर १००० केजरी समम उतपषादन शदन सकदछ । रो फि िगषाउनकषा िषाशग उपरकु्त समर 
असषार सषाउन हो भने  रसको फि असोज, कषाशत्तकमषा िरषार हुनछ । पोमनपषा -३३ बषागमषारषामषा रसको 
खिेरी गररएको छ ।

िकिी(ठेकीफल)  - शकररी फि िहरषामषा फलने बहुबषथीर पिझर फिफूि हो । रसको बहुउपरोगरी गणुिे गदषावा 
संसषारको सबै फिफूिभनदषा  उतकृटि मषाशनएको छ । पसु, मषार मशहनषामषा रसको शबरुरषा रो्पनपुछवा । रो 
शबरुरषा सषारेको ४ रषवामषा पणूवारूपमषा फलन थषालछ कषाशत्तक, मङ्शसरमषा रसको फि शटशपनछ । शकररीकषा 
२ ओटषा शबरुरषा ( भषािे पोथरी) िगषाउनपुछवा । पोखरषा महषानगरपषाशिकषा र्डषा नं. १५,१६,३२ र ३३ मषा 
रसको खिेरी गररनछ ।

सट्रबेरी (िूइकँथाफल) – सरिबेररीको शबरुरषा सषानो हुने हुनषािे रसिषाई कयौसरीमषा गमिषामषा पशन िगषाउन 
सशकनछ । रसको जषािअनसुषार जषा्डो िथषा गमथी दबैु समरमषा िगषाउन सशकनछ । प्रिसि प्रषाङ्गषाररक 
मि र पषानरीको प्ररोग गनुवापछवा । रसको फििे मषाटो छुन ुहुदँनै । पोखरषा महषानगरपषाशिकषा र्डषा नं १४ 
मषा रसको खिेरी गररनछ । रसको शबरूरषा सषानो हुने हुदँषा प्रषारजसो मषाशनसकषा ररमषा गमिषामषा पशन 
िगषाएकषा हुनछन ्।

सटथारफु्ट (्तथारथा फल) – सटषारफु्ट एक सदषाबहषार फि िषागने शबरुरषा हो । रो गमथी हषारषापषानरीमषा फलछ । 
रसिषाई प्रिसि प्रषाङ्गषाररक मि र शसँचषाइको आरशरकिषा पदवाछ । रसको शबरुरषा रोपेको ५ रषवामषा 
फि िषागछ । फूि फुिेको २ मशहनषापशछ फि िषागछ । रसको फि कषँाचोमषा हरररो र पषाकेपशछ पहेिँो 
हुनछ । रसिषाई िरकषाररी, चटनरी र फिफूिको रूपमषा प्ररोग गनवा सशकनछ ।

ड्थागन फु्ट  (िसउँडी फल ) - रो फि नेपषािमषा शर सं २०५७ सषािबषाट िगषाइएको हो । रस फिको खिेरी 
सखुखषा हुने जशमनमषा गनवा सशकनछ । रो फिकषा िषाशग पषानरी कम भए पशन हुनछ । गमथी हषारषापषानरी रषा 
गमथी मयौसममषा रसको खिेरी गररनछ । ड्षागन फि औषिरीरकु्त १८ मशहनषामषा उतपषादन शदने पो म न पषा 
५ प्रसरषावाङमषा, २६ बढुरीबजषार िगषारिकषा सथषानमषा रसको खिेरी गररएको छ ।

४) फलफूल ्त्था ्तरकथारीकनो बजथार पिहचथान – करेसषाबषाररीमषा उतपषाशदि  िरकषाररी ररको प्ररोजनकषा 
िषाशग खचवा हुनछ । वररसषाशरक रूपमषा फिफूि िथषा िरकषाररी उतपषादन गनने शकसषानिे आफनषा उतपषादन 
हषाट, बजषार, चोक, गलिरी, चयौिषारो रषा दोबषाटोमषा िगरी शबक्री गछवान ् । तरहषँा उपभोक्तषा आई खररद 
गछवान ् । रसररी खररद शबक्री गनने प्रशक्ररषा बजषार प्रणषािरी हो ।  रसिो िररकषािे शबक्री गनवा सकेमषा 
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शकसषानिे रषाम्ो आमदषानरी पषाउँछन ् । सषाथै उपभोक्तषािे पशन सपुथ मलूरमषा उपभोग गनवा पषाउँछन ्। पोखरषा 
महषानगरपषाशिकषा क्ेत्रफिकषा शहसषाबिे नेपषािकै ठुिो महषानगरपषाशिकषा हो । बसोबषास र रोजगषाररीकषा 
शसिशसिषामषा रहषँा नेपषािकषा ७७ शजलिषाकषा मषाशनसहरूको बसोबषास छ । रहषँाकषा िरैै मषाशनसहरू 
आफूिषाई चषाशहने फिफूि िथषा िरकषाररी शकनेर खषानछन भने केहरी मषाशनसहरू वररसषाशरक रूपमषा 
फिफूि िथषा िरकषाररीको उतपषादन िरैे गरेर शबक्री पशन गछवान ्। बढरी भएकषा शबक्री गनवा र आरशरक 
परेको शकननकषा िषाशग िरैे बजषारहरू छन ् । अशहिे ि प्रतरेक टोिटोिमषा फिफूि िथषा िरकषाररी 
शकनबेचको सशुरिषा छ । शरिषे गररी  पोमनपषा - ९ मषा सरकषाररी सिरबषाट सञचषाशिि कृशष उपज थोक 
बजषार छ । खदु्रषा बजषारहरूमषा ससिो बजषार, हङकङ बजषार, िषािचोकमषा शसजवानषाचोकमषा श्री कमपिेकस 
शच्पिेढुङ्गषा, बषासिोिषा कमपिेकस, बषागमषारषामषा फिफूि िथषा िरकषाररी सङ्किन केनद्र, पमुदरीभमुदरी 
सङ्किन केनद्र आशद ।

ग) समिथािि्त िसकथाइ सथामग्ीः नरषँा खिेरी गनवा सशकने फिफूि िथषा िरकषाररीकषा सचूरी, खिेरी गनने िररकषाको 
सचूरी, शकनबेचकषा िषाशग बजषारको नषामको सचूरी, शरशभनन संसथषाबषाट प्रकषाशिि पोसटरहरू, श्वरदृशर 
सषामग्री ।

घ) समिथािि्त िसकथाइ िक्रयथाकलथापः

• परूवाज्ञषानको आिषारमषा केहरी प्रश् सोिरी धरषानषाकषवाण गरषाउने,

• आफनो ररमषा रषा शछमकेमषा के के खिेरी, कसररी गररएको छ सो को बषारेमषा  सोिरे िेखरे लरषाउन 
िगषाउने,

• वररसषाशरक रूपमषा गररएकषा फिफूि िथषा िरकषाररीको बषारेमषा छिफि गरषाउने,

• िर ुिशैक्क भ्रमणको रूपमषा कृशष फमवामषा िगेर िरकषाररी रषा फिफूि दखेषाउनहुोस,्

• शरद्षाथथीिषाई आरशरकिषाअनसुषारको समहूमषा शरभषाजन गररी रहषँा खिेरी गनवा सशकने नरषँा फिफूि िथषा 
िरकषाररी (एभोकषा्डो, शकररी, कुररिो, चरषाउ, सरिबेररी) कषा बषारेमषा गगुिबषाट खोजेर िेखरी प्रसििु गनवा 
िगषाउने,

• शरद्षािरमषा रहकेो करेसषाबषाररीमषा िशग प्ररोगषातमक रूपमषा शरद्षाथथीिषाई नसवाररी बरषा्ड िरषार गनवा 
िगषाउने,

• हषामरीिे आफनो ररमषा नभएकषा फिफूि िथषा िरकषाररी कहषँाबषाट शकनेर लरषाउँछयौ ँर ररमषा बढरी उतपषादन 
भएको कहषँा िगेर बेचछयौ ँभनरी प्रश् सोधने,

• शरद्षाथथीिे भनेकषा ठषाउँिषाई शटपोट गनने  र तरहषँा शकनबेच गररने फिफूि िथषा िरकषाररी कुन कुन 
सथषानरीर र कुन कुन बषाशहरबषाट आएकषा हुन ् छिफि गददै जषानकषाररी गरषाइशदने,

• फिफूि िथषा िरकषाररी मन्डरी अरिोकन गरषाई सथषानरीर सिरमषा उतपषादन भएकषा र बषाशहरबषाट आएकषा 
शटपोट गनवा िगषाउने, आगषामरी शदनमषा रहषँाको मषागअनसुषारको उतपषादनमषा जो्ड शदन खोज अनसुनिषान 
गनवा िगषाउने ।
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ङ) िसकथाइ मूलयथाङ्कन

• मयौशखक प्रश्ोत्तर गरषाउनहुोस ्।

• समहूमषा छिफि गररी िेखनकषा िषाशग प्रश् शदनहुोस ्।

• िर ुिशैक्क भ्रमणको रूपमषा कृशष फमवामषा िगेर िरकषाररी रषा फिफूि दखेषाउनहुोस ् र फिफूि िथषा 
िरकषाररी पशहचषान गरे नगरेको अरिोकन गनुवाहोस ्।

•  आफनो ररमषा रषा शछमकेमषा के के खिेरी, कसररी गररएको छ सो को बषारेमषा  सोिरे िेखरे लरषाउनहुोस ्।

•  ि्पसरीगे्ेड गोिभे्ँडषा र जषापशनज कटुसकषा बषारेमषा गगुिबषाट खोजेर िेखनहुोस ्।

नोटः लशषिक साथरी  ्री नमनूा लक््ाकिाप मात्र हुन ्। तपाईहंरूिदे ्सतै अन् लक््ाकिापहरू गिाई मनोिञजनातमक 
तरिकािदे लसकाउन सकनहुुनदे छ । लवशदेष गिरी का ््णघणटा १८ मा आधारित िहदेि िोज, षिदेत्रगत भ्रमर ि लवद्ाथथी कदे लनद्रत 
लक््ाकिापहरू गिाउनहुोिा ।

कक्षाः ५
विषयक षेत्ाः पशपु्षलन                            ि्षवष षिक क्षयषिघण््ष: २० 

पररचय :

पोखरषा क्ेत्रमषा गषाई , भैसँरी , बषाख्षा , भ्ेडषा ,मषाछषा, सुँगरु, बङ्गरु, मयौररी आशद पिहुरू वरषारसषाशरक रूपमषा 
पषािन गरेको पषाइनछ । रस क्ेत्रमषा पषाशिने पिहुरू मधरे कुनै एक पिकुो शरशिशटिकृि अधरन / अधरषापन 
गरषाउने हुनषािे नमनूषाको िषाशग रहषँा बषाख्पषािषानको बषारेमषा छोटकररीमषा शदइएको छ । रो नमनूषा हरेेर िपषाईिें 
कुनै एक पिकुो बषारेमषा अधरषापन गनवा सकनहुुने   छ ।

१) बषाख्षा पषािन : नेपषािमषा बषाख्षापषािन वररसषारको रषाम्ो समभषारनषा छ । रो वररसषार अतरनि िषाभदषारक 
पशन  छ । सषानषा कृषकहरूिे समिे सषानो िगषानरीमषा  पषालन सकने भए पशन रसिषाई अझ ैरषाम्ोसँग 
वरषारसषाररीकरण गनवा सशकएको छैन । फिसररूप नेपषािमषा रषनेनरी ठुिो सङ्खरषामषा खसरीबषाख्षाहरू 
शरदिेबषाट मषास ु आपशूिवाको िषाशग शभशत्रएको पषाइनछ । बषाख्षा एक प्रकषारको सिनिषाररी रगवामषा पनने 
ररपषािरुषा जनषारर हो । बषाख्षा  बोशभ्ड (Bovidae) परररषारअनिगवाि पछवान र शरनरीहरू भ्ेडषाहरूसँग 
शमलदषाजलुदषा हुनछन ्  । बषाख्षा पषालि ुजनषाररहरू मधरे िरैे उपरोगरी मषाशननछ । बषाख्षािषाई मषास,ु दिु, 
ऊन र मिको िषाशग िरैेजसो शकसषानहरूिे बषाख्षा पषािन गरेको पषाइनछ । बषाख्षाहरू शरशभनन प्रजषाशिकषा 
हुनछन ् । खररी, औिे, िरषाई र शसनहषाि नेपषािकषा रैथषाने बषाख्षा हुन ् । नेपषाि बषाशहरकषा आरषाशिि 
जषािहरूमषा जमनुषापषारर, बषारबषाररी, सषानन,् शरटि, शसरोहरी र बोरर प्रमखु छन ्। 

हषाम्ो के्त्रमषा बषाख्षा  शरिषे  गररी मषास ुर मिको िषाशग पषालने चिन छ  िर बषाख्षा दिु उतपषादनको िषाशग पशन 
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पषािन गनवा सशकनछ । सषानन ्जषािकषा बषाख्षािे अनर जषािकषा बषाख्षािे भनदषा बढरी दिु शदनछ । सषानन जषािको 
बषाख्षा सषाथै अनर बषाख्षाको दिु आफनै फमवा रषा गषाउंकषा अनर मषाशनसको बषाख्षाबषाट सङ्किन गरेर शचज 
उतपषादन गनवा सशकनछ । बषाख्षाको दिु सरषासथरको िषाशग शनकै फषाइदषाजनक मषाशननछ भने बषाख्षाको शचज 
पषारलस र करषानसर रोगरीको िषाशग फिदषाररी भएको कुरषा शरशभनन अनसुनिषानहरूिे पशुटि गरेको छ  । 

२) बथाख्थापथालन गर्था्द धयथान िर्नुपनदे कुरथाहरू :

खनोर र गनोठ वयिस्थापन: बषाख्षा शचसो रषा ओशसिो मन नपरषाउने अतरनि सगुरररी जषाि पि ुहो । रसको 
बषाससथषानिषाई खोर रषा टषाट्नो भशननछ । रसको खोर / टषाट्नो बनषाउँदषा भइू ँ  सिहबषाट केशह मषाशथ 
उठषाएर टषँा्ड बनषाउनपुनने हुनछ भने भइूइं सिहमषा शसमनेटको ढिषान रषा ्पिषासटर गनुवापनने हुनछ ।

टषँा्ड जशमनको सिहभनदषा ९० सेमरीदशेख १ शमटर मषाशथ उठषाएर बनषाईनछ, िषाशक बषाख्षािषाई भइूइंको शचसो पशन 
नआओस र टषँा्डशभत्र मषाशनस पसरी रषाम्ररी सफषा गनवा पशन सशकरोस ्। बषाख्षा बसने टषँा्ड बनषाउँदषा ३.५ 
दशेख ४ सेमरी चयौ्डषाइकषा भषाटषाहरू शबछरषाएर बनषाउन ुरषाम्ो मषाशननछ  ।

मिमतु्र सशजिै जशमनमषा खसन सकोस ्भननषाको िषाशग भषाटषाहरू रषाखदषा हरेक भषाटषाको शबचमषा कररब १.२५ 
से.शम.को खषािरी ठषाउँ ( गरषाप) रषाखरे टषा्ड बनषाउनपुदवाछ, जसिे गदषावा शपसषाब र र्डकषािषाहरू (जिुो) 
शछरेर जषाओस ् बषाख्षाको खरु / खटु्षा पशन नअ््डशकरोस ्। खोरमषा प्ररोग गनने भषाटषाहरू शपसषाबिे शछटै् 
नशबशग्ने खषािको कषाठको हुनपुदवाछ । मषाउ बषाख्षा , पषाठषापषाठरी , खसरी बोकषाको िषाशग अिग अिग 
खोर बनषाउन ुरषाम्ो हुनछ  ।

३ ) आहथारथा वयिस्थापन:

बषाख्षाबषाट अपेशक्ि फषाइदषा शिन शरशनहरूको िषाररीररक अरसथषा अनसुषार पोशसिो रषँास िथषा दषानषा 
उपिबि गरषाउनपुदवाछ । रषँासको सषाथै दशैनक  दषानषा शदएर पषालदषा दशैनक  िषाररीररक ियौि रषाम्ो रशृद भएको 
हुनछ । बषाख्षाहरूिषाई दषानषा बनषाउदषा ररम ैपषाइने मकै, भटमषास, गहुकँो चोकर रषा िषान आशद अननबषािरी, शपनषा, 
गे्डषाग्ुडरी, ननु र िरणहरूको शमश्ण रषाखरी बनषाउन सशकनछ । बषाख्षािषाई िषाररीररक ियौि, र उमरेको आिषारमषा 
रषँास र दषानषा  उपिबि गरषाउनपुछवा । दशैनक ४–६ रणटषा चरषाएर बषाख्षा पषालदषा रषाम्ो उतपषादन शिन सशकने 
अनसुनिषानबषाट थषाहषा भएको छ ।

४) प्रजनन वयिस्थापन :

बषाख्षाहरू रषवामषा २ पटक वरषाउने िथषा बषािरी िषागने गदवाछन,् खषासगररी अशश्न  कषाशिवाक, फषागनु र चतै्र शरनरीहरूको 
शरिश्डङ शसजन हो । रस समरमषा बषाख्षािषाई शरिषे शकशसमको हरेचषाह चषाशहनछ । रथेटि सनिशुिि आहषार 
प्रदषान गनवा सके बषाख्षाहरूमषा अन्डषा र बोकषाहरूमषा िकु्रकीट उतपषादन उचच उतसगवामषा पगुने हुदँषा जमुलरषाह जनमन 
सकने समभषारनषा बढरी हुनछ । प्रजनन ्गरषाउँदषा िषाररीररक अरसथषा रषाम्ो भएको छनोट गररी नशजकको नषािषामषा 
प्रजनन ्गरषाउन ुहुदँनै । रसिो भएमषा जषािरीर उतपषादन क्मिषामषा ह्षास आउने हुनछ । बथषानकषा बोकषा शमसषँाउदषा 
एक बोकषाको िषाशग ४० ओटषा समम बषाख्षा मषात्र रषाखनपुछवा । एक रषवाको बोकषा भएपशछ मषात्र बषािरी िगषाउन ु
रषाम्ो हुनछ । नरजषाि पषाठषापषाठरीिषाई ३/४ पटक दशैनक शबगयौशि दिु खरुषाउने वररसथषा शमिषाउनपुछवा । कररब 
७/८ बेि बरषाईसकेपशछ मषाउ बषाख्षाहरूिषाई हटषाउन ुरषाम्ो हुनछ । बथषानमषा प्रजननको बोकषा बषाहके अनरिषाई 
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खसरी पषाररशदनपुछवा ।

प्रजनन्क्ो िषाशग बोकषा बषाख्षा छनयौट गदषावा रषाम्ो िषाररीररक अरसथषा भएको जमुलरषाहषा जनमकेो मधरबषाट छनयौट 
गनुवापदवाछ । प्रजनन ् रोगर बोकषा बषाख्षा नषाकवा को फमवाहरू र शजलिषा पि ु सेरषा कषारषावािरद्षारषा सथषाशपि स्ोि 
केनद्रबषाट पषाउन सशकनछ ।

५) सिथास्थय वयिस्थापन :
बषाख्षाहरूिषाई बषाहर िथषा आनिररक परशजररीिे शनकै प्रभषार पषानने हुनछ । समर समरमषा   बषाह्र िथषा 
आनिररक परजरीररी शररुद्घ श्डशपङ् िथषा ्ेडशनचङ गरषाउनपुदछवा । श्डशपङ्को िषाशग बजषारमषा पषाईने मषािषाशथरन, 
सषाइपरमशेरिनको झोििे समपणूवा िररीर नहुषाईशदने रषा श्डशपङ्ग टरषाङ्कीमषा ्ुडबषाईशदने गररनछ ।

तरसै गररी आशनिररक परजरीशरको िषागरी अिबेन्डषाजोि, फेनबेन्डषाजोि आशद िषाररीररक ियौिको शहसषाबमषा 
खरुषाउने रषा आईभरमशेकटन सईु िषाररीररक ियौिको शहसषाबिे छषािषामशुन िगषाउँदषा आशनिररीक िथषा बषाह्य 
दरुै परजरीररीमषा प्रभषारकषाररी पषाइएको छ । अनर संक्रषामक रोग शपशपआर, एचएस, खोरेि, इनटरोटोकसेशमरषा 
आशद शररुद्घको खोप शनरशमि रूपमषा िगषाउन ुपछवा । रसररी बषाख्षािषाई सरसथ रषाखरी अशिकिम फषाइदषा शिन  
सशकनछ ।

६) बथाख्थापथालनथाकथा फथाइर्था :

- बढ्दो मषाग , सहज बजषार 

- सर-रोजगषाररीको शसजवानषा 

- आरशरकिषाको पशूिवा 

- दिु, चरीज, मि, मषासकुो उतपषादन र आरआजवान / नषाफषा 

- मिको प्ररोग र कृशष उतपषादनमषा रशृर् आशद 

क) उदे्शय : 

• पिपुषािनबषाट हुने फषाइदषा बिषाउन सकने छन,्

• पिपुषािनमषा सहभषागरी भएर परररषारकषा सदसरिषाई सरषाउन सकने छन ्।

ख) ििषयिस्ुत :

गषाइवा भैंसरी, बषाख्षा, बङ्गरु, सुँङ्गरु, मषाछषा, मयौररी, रेसम शकरषा जसिषा ररपषािरुषा जनषाररमधरे कुनै एक जनषाररको 
शरशिटिरीकृि अधररन ।

ग) समिथािि्त िसकथाइ सथामग्ी : 

शरशभनन सङ्र संसथषा, फमवा आशदबषाट प्रकषाशिि पोसटरहरू, पसुिकहरू, पत्रपशत्रकषा,  श्वरदृशर सषामग्री, 
http://molmac.sudurpashchim.gov.np को प्ररोग गनवा सशकनछ ।
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घ) समिथािि्त िसकथाइ िक्रयथाकलथाप: 

• परूवाज्ञषानको आिषारमषा केहरी प्रश् सोिरी धरषानषाकषवाण गरषाउने,

• वरषारसषाशरक रूपमषा गररएकषा बषाख्षापषािनषाको बषारेमषा छिफि गरषाउने,

•  क्ेत्रभ्रमण, श्बरदृशर सषामग्री प्रदिवान िथषा छिफि ।

ङ) िसकथाइ मूलयथाङ्कनः

१. छनोटनो मौिखक प्रश्नोत्तर :

• बषाख्षा मखुर गरेर के कषा िषाशग पषालने चिन छ ?

• कुन जषािको बषाख्षा दिु उतपषादनको िषाशग पषालन उपरकु्त मषाशननछ  ? 

२.  लथामनो उत्तर आउने िलिख्त प्रश् 

• बषाख्षाको खोर बनषाउँदषा के के कुरषामषा धरषान शदन ुपदवाछ ? कुनै ५ ओटषा बुँदषामषा िेखनहुोस ।

३. खथाली ठथाउँमथा उपयुक्त िबर् रथाखेर बथाकय पूरथा गनु्दहनोस ।

• श्डशपङ् भनेको  बजषारमषा पषाइने ................. झोििे बषाख्षाको समपणूवा िररीर नहुषाइशदने कषारवा हो ।

नोट - लशषिक साथरी  ्हाँ प्रसततु गरिएका  नमनूा लक््ाकिाप मात्र हुन ्। तपाईहंरूिदे ्सतै अन् लक््ाकिापहरू 
गिाई मनोिञजनातमक तरिकािदे लसकाउन सकनहुुनदे छ । लवशदेषगिरी का ््णघणटा २० मा आधारित िहदेि िोज, षिदेत्रगत 
भ्रमर ि लवद्ाथथी कदे लनद्रत लक््ाकिापहरू गिाउन ुउप्तुि हुनदे छ ।

कक्षाः ५
विषयक षेत्ाः पकीप्षलन                            ि्षवष षिक क्षयषिघण््ष: १० 

पररचय :   

्परषँाख,चचुो, पखटेषा र दइुओटषा खटु्षा भएकषा चरषािषाई पक्री भषाशननछ ।  मषाशनसहरूिे ररमषा पषालने चरषानै  
ररपषािरुषा पक्री हुन ्। पोखरषा र ररपरकषा क्ेत्रहरूमषा कुखरुषा, परेरषा, हषँास, टकथी, बट्षाई, कषाशिज, आशद पक्रीहरू 
पषािेको पषाइनछ । आफनो आरशकिषाको पररपशूिवाकषा अशिररक्त आरआजवान गनने हिेिेु ठुिो सङ्खरषामषा पक्री 
पषालने कषामनै पक्री पषािन वरषारसषार हो ।

पक्री सजरीर प्रषाणरी हो । जनुसकैु सजरीर प्रषाणरीको िषाशग उपरकु्त सरषाहषार ससुषारको आरशरकिषा पदवाछ । हरेक 
प्रषाणरीको िषाशग सरसथ बषािषाररण, सरसथ खषानेकुरषा / पषानरी , सरसथ बषाससथषान र शबरषामरी परेको खण्डमषा 
उपचषारको आरशरकिषा  पदवाछ । वरषारसषाशरक पक्री पषािन गदषावा होस ्रषा आफनो ररको आरशरकिषा परूषा 
गनवाको िषाशग सषानो सङ्खरषामषा पषािन गदषावा होस रषाम्ो उतपषादन शिनको िषाशग हषामरीहरूिे िरैे कुरषाहरूमषा धरषान 
शदन ुजरुररी हुनछ िरी मधरे केहरी कुरषाहरू उदषाहरण सररूप रहषँा उलिेख गररएको छः
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• आफनो सथषानको मयौसम र हषारषापषानरी सहुषाउँदो प्रजषाशिको छनोट 

• चलिषाहरूको सरषाहषार ससुषार 

• प्रदषूणरशहि रषािषाररणमषा सरसथर, सफषा, ओभषानो ,सरुशक्ि, हषारषाको प्ररषाह सहज, उशचि 
प्रकषाि र िषापक्रम  भएको  खोर

• उमरे, ियौि, जषाि, प्रजषाशि, प्रकषारकषा आिषारमषा पोषणरकु्त आहषार र सफषा पषानरीको वररसथषा 

• आहषारषा ( दषानषा ) को उतपषादन र भण्डषारण र खरुषाउने शरशिको उशचि जषानकषाररी /वररसथषापन 

• िषागन सकने रोग र उपचषार शरशिको बषारेमषा जषानकषाररी 

• बजषाररीकरणको वररसथषा आशद ।
पक्षीपथालनथाकथा फथाइर्थाहरू:

• आफनो आरशरकिषाको पररपशूिवा हुने पैसषाको बचि हुने,

• सररोजगररको शसजवानषा हुने,

• वरषारसशरक पषािन गररी मनुषाफषा शिन सशकने,

• मषास ुजनर / अन्डषा जनर पररकषार उतपषादन गरेर शबक्री शरिरण गररी  िषाभ शिन सशकने,

• सिुरीको प्ररोग गरेर कृशष बषािरीको उतपषादन बढषाउन सशकने,

• बढदो मषाग पशूिवा गररी , सहज बजषार वररसथषापन गनवा सशजिो हुने ।

क) उदे्शय : 

• पक्रीपषािन गदषावा धरषान शदनपुनने कुरषाहरू बिषाउन सकने छन ्,

• पक्रीपषािनकषा फषाइदषाहरू बिषाउन सकने छन ् । 
ख) ििषयिस्ुत : 

पक्रीपषािनको पररचर, पक्रीपषािन गदषावा धरषान शदनपुनने  कुरषाहरू  र फषाइदषा ।
ग) समिथािि्त िसकथाइ सथामग्ी : 

पक्री पषािन गदषावा  धरषान शदनपुनने कुरषाहरू /  फषाइदषा उशलिशखि चषाटवा , श्बरदृशर सषामग्री 
घ) समिथािि्त िसकथाइ िक्रयथाकलथापः

• शरद्षाथथी बषाबनुषानरीहरूको ररमषा कुनै पक्री  पषािेकषा छन ्शक सोिरे धरषानषाकषवाण गरषाउने,  िरी पक्री 
शकन पषाशिएकषा हुन ्प्रश् गददै छिफि गनने,

• पक्री पषािनको शभश्डरो प्रदिवान गरेर छिफि गनने,

• क्ेत्रभ्रमण,

• चषाटवाहरू प्रसििु गरेर छिफि गनने । 
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  ङ) िसकथाइ मूलयथाङ्कनः

• पक्री पषािन गदषावा हुने ३ ओटषा फषाइदषा बिषाउनहुोस ्।

• हषँासको  हरेचषाह गनने ३ ओटषा िररकषा बिषाउनहुोस ्।

• खोरको शनमषावाण गदषावा कुन कुन कुरषामषा धरषान शदन ुपदवाछ?

ननोट: लशषिक साथरी ्हाँ समावदेश गरिएका कुिाहरू नमनूाको िालग मात्रै हुन ्। अिग अिग पषिरीको िालग अिग 
अिग पािन लवलध हुनछन , ्हाँ सिै पषिरीको िालग लमल्ा जलु्ा कुिाहरू मात्रै समावदेश गरिएको छ । ्हाँिदे वालष्णक 
का ््णघणटा  १० ि उमदेि समहूिाई आधाि मानरी ्ो छोटो नमनूाको आधािमा पाठ््वसतकुो गलहिाइ लनधा्णिर गिरी 
लवद्ाथथीहरूिाई लवलभनन  लक््ाकिापमा संिगन गिाई  पठनपाठन गिाउन सकनहुुनदे छ । 

कक्षाः ५
विषयक षेत्ाः पयष्ि न                            ि्षवष षिक क्षयषिघण््ष: २० 

पररचय :

     पोखरषा महषानगरपषाशिकषा क्ेत्रफिकषा आिषारमषा नेपषािकै सबैभनदषा ठुिो महषानगरपषाशिकषा हो । प्रषाकृशिक 
रूपमषा पोखरषा महषानगर शरश्कै सनुदर नगररीको रूपमषा शचशननछ । पोखरषामषा दिे शभत्र िथषा बषाह्य मिुकुबषाट 
प्रिसि परवाटकहरू आउने गदवाछन ् । पोखरषाबषाट उत्तरिफवा  फकने र हदेषावा दशेखने शहमषािहरूिे पोखरषाको िोभषा 
बढषाएकषा छन ्। परवाटकहरूिषाई पोखरषाबषासरीहरूिे उचचिम सममषान गदवाछन ्। पोखरषामषा हजषारयौ ँनेपषािरीहरूिे 
परवाटन वररसषारबषाट रोजगषाररी प्रषाप्त गरेकषा छन ्। परवाटन वररसषारमषा संिगन वररसषाररीहरूिे परवाटनबषाट रषाम्ो 
आमदषानरी गररी जरीरन शनरषावाह गददै आइरहकेषा छन ्। पोखरषामषा आउने परवाटककषा फरक फरक चषाहनषा र रुचरीहरू 
हुने गदवाछन ्। शबदषा मनषाउन, नरषँा जरीरन पर्शिबषारे बझुन र जषानकषाररी शिन, सषाहशसक खिे ्परषारषागिषाईश्डङ्ग, 
रषावाशफटङ्गमषा सहभषागरी हुन, अङ्ग्ेजरी नरषँा बषवा जनरररी १ मनषाउन, पे्रमरी पे्रशमकषाहरू रमुन, नरशररषाशहि 
दमपिरीहरू हशनमनु मनषाउन पोखरषािषाई नै पशहिो प्रषाथशमकिषामषा रषाखने गरेको पषाइनछ । 

     पोखरषा महषानगरिे महषानगरपषाशिकषािषाई शरश्म ैएक परवाटकीर गनिवर िथषा हर क्ेत्र रोषणषा गनवा अग्सर 
दखेषाएको छ । पोखरषािषाई परवाटकीर दृशटिकोणिे अझ बढरी प्रषाथशमकिषामषा रषाखन नरषँा परवाटकीर सथषानको 
खोजरी कषारवा भइरहकेो    छ । 

क) उदे्शय :

• आरशरकिषा अनसुषार आशिथरिषाकषा सषामषानर िररकषा वररहषारमषा उिषानवा,

• परवाटन वररसषारकषा शकशसम बिषाउन,

•  सथषानरीर क्ेत्रकषा परवाटकीर सथषानको छोटो रणवान गनवा । 



84

ख) ििषयिस्ुत : 

कषिा ५ मा अध््नित लवद्ाथथी प्रलसद्ध शलनिािको ल्न आफनो आमासँग फदे वाताि घमुन गए । फदे वातािको मनोिम 
दृश् ि ्देश लभत्र ि िालहििाट आएका प ््णटकहरू ्देिदेि उनरी अत्नतै िसुरी भए । प ््णटकहरूिाई भदेट््ा Namaste, 
Good Morning, Good Afternoon भनरी अलभवा्न गिदे । प ््णटकहरू पलन िसुरी हुँ्  ैप्रलसद्धिाई Thank You, 
We love  Pokhara भननदे शब्द्ािा िसुरी व्ति गिदे । फदे वातािको आसपास तथा िदेकसाइडमा घमु् ै गिदेका 
प ््णटकिाई ्देिदेि प्रलसद्धिदे आफनो आमासँग प्रश्न सोधदे । आमा ्लत धदेिै प ््णटक लकन आउँछन ्पोििामा ? आमािदे 
भलनन ्िाि ुपोििामा आउनदे प ््णटक कोहरी मनोिञजन गन्ण, कोहरी न्ाँ वष्ण मनाउन, कोहरी ्हाँको प्राककृ लतक दृश् 
अविोकन गन्ण, कोहरी प्ािागिाइलडङ्ग ि ऱ्ालफटङ्ग गन्ण, कोहरी लव्ा मनाउन आउनदे ग््णछन ्। 

   रसिै प्रकृशिकषा शरषररसिमुषा छिफि गरषाई शरद्षाथथीिषाई सशक्रर बनषाई पठनपषाठन अगषाश्ड बढषाउनहुोस ्। 

ग) िसकथाइ सथामग्ी :

समभषाशरि परवाटकीर सथिहरूको सचूरी, महषानगरिे परवाटन शरकषासको िषाशग गरेकषा गशिशरशि उशलिशखि 
चषाटवा, परवाटकीर सथिहरूको प्रचषारप्रसषार र शरकषास गनवा शिक्क, शरद्षाथथी, समदुषारको भशूमकषा उशलिशखि 
चषाटवा, आफनो पररसरबषाट दशेखने शहमषािको नषामसशहिको शचत्र

घ) समिथािि्त िसकथाइ िक्रयथाकलथाप : 

•	 शरद्षाथथीहरूिषाई परवाटकीर सथिमषा के्त्रभ्रमणमषा िगरी परवाटकहरूसँग गनने आशिथरिषा र वररहषारकषा 
सनदभवामषा अरिोकन िथषा अभरषास गरषाउने, 

•	 पोखरषामषा परवाटकहरू शकन आउँछन ्भनने सनदभवामषा छिफि र शरज्ञसँगको अनिरशक्ररषा पश्चषाि ्शनषकषवा 
शनकषालन सहजरीकरण गनने,

•	 शरद्षाथथीहरूिषाई आफनो टोि शछमके र समदुषारमषा समभषाशरि परवाटकीर गनिवर बषारे सोिखोज गनवा 
िगषाई कक्षामषा प्रसििु गनवा िगषाउने,

•	  सफषा र सरचछ आकषाि भएको शदन पषाररी शरद्षाथथीहरूिषाई पोखरषा उपतरकषाको उत्तरपरट् दशेखने ३ 
शहमषािको शचनषाररी गरषाउन सहजरीकरण गनने,

ङ) िसकथाइ मूलयथाड्कन:

•	 शरद्षाथथीहरूिषाई परवाटकीर सथिहरूमषा अरिोकन िथषा क्ेत्रभ्रमणमषा सहभषागरी गरषाउँदषा प्रदिवान गरेको 
वररहषारको आिषारमषा मलूरषाङ्कन गनुवाहोस ्। 

•	 पोखरषामषा आउने परवाटककषा रुशच र प्रकषार उलिेख गनुवाहोस ्।  

•	 परवाटकीर सथिको प्रचषारप्रसषारमषा शरद्षाथथीको भशूमकषा भनन िगषाउनहुोस ्। 

•	 आफनो सथषान र परररेि अनकूुि  परवाटकीर सथिहरूको पररचर शदन िगषाउनहुोस ्। 

नोट - लशषिक साथरी  ्हाँ प्रसततु गरिएका  नमनूा लक््ाकिाप मात्र हुन ्। तपाईहंरूिदे ्सतै अन् लक््ाकिापहरू 
गिाई मनोिञजनातमक तरिकािदे लसकाउन सकनहुुनदे छ । लवशदेषगिरी का ््णघणटा २० मा आधारित िहदेि िोज, षिदेत्रगत 
भ्रमर ि लवद्ाथथी कदे लनद्रत लक््ाकिापहरू गिाउन ुउप्तुि हुनदे छ ।
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कक्षाः ५
विषयक षेत्ाः ध्षरमषिक म षेल्ष तथ्ष महोत्सि               ि्षवष षिक क्षयषिघण््ष: १६ 

पररचय :

पोखरषा महषानगरपषाशिकषामषा िरैे जषाशि, िमवा र संसकृशिकषा मषाशनसहरू बसोबषास गदवाछन ्। रहषँा बसोबषास गनने 
फरकफरक जषाि, िमवा र संसकृशिकषा कषारण अनेकिषा पषाइनछ िर उनरीहरू सबै एक आपसमषा शमिेर बसोबषास 
गरेकषा छन ् । एक जषाशि र अकको जषाशि शरिषेकषा चषा्डपरवा र मिेषा महोतसरमषा शनमनत्रणषा गररी खसुरीरषािरी 
सषाटषासषाट गदवाछन ् । जषाशि र िमवा शरिषेकषा मिू चषा्डपरवा बषाहके वरषापषाररक िथषा वरषारसषाशरक दृशटिकोणिे 
शरशभनन महोतसरहरू मनषाउने प्रचिन बढ्दो छ । मयौसमअनसुषारकषा महोतसरहरूिे मषाशनसहरूमषा मनोरञजन 
एक आपसमषा सशहषणिुषा भषार जगषाउन मद्दि गदवाछ ।

पोखरषा महषानगरको शरशभनन सथषान शरिषेमषा शरशभनन गरीि, बषाजषा िथषा जषात्रषाहरूको प्रचिनिे पोखरषािषाई 
सषँाशचचकै सषंासकृशिक सहरको रूपमषा पशन शचनषाउने गदवाछ । वरषापषाररक दृशटिकोणिे मनषाइने सरिरीट फेशसटबि, 
पोखरषा महोतसर, िेखनषाथ महोतसर, हमेजषा आि ुमहोतसरिे पोखरषाको आनिररक परवाटनिषाई समेि प्ररिवान 
गनवा मद्दि गरेको छ । 

क) उदे्शय :

• सथषानरीर िषाशमवाक मिेषा, महोतसरको प्रचषारप्रसषार कषारवामषा सहभषागरी हुन, 

•  सथषानरीर रूपमषा मनषाइने चषा्डपरवाहरूको सचूरी बनषाउन, 

• सथषानरीर मिेषा िथषा महोतसरमषा सहभषागरी भई परसपर सशहषणिुषा कषारम गनवा । 

ख) ििषयिस्ुत : 

    सथषानरीर िषाशमवाक मिेषा िथषा महोतसर, सथषानरीर गरीि, बषाजषा िथषा जषात्रषा, प्रचशिि मिेषा, परवा जसिषा 
शरषररसिहुरूिषाई शरसिषाररि रूपमषा सरि भषाषषामषा छिफि, अनिरशक्ररषा, खोज िथषा शरद्षाथथी सशक्ररिषा 
जसिषा शरषररसिकुो सनदभवा जो्ेडर शसकषाइ सहजरीकरण गनुवाहोस ्। 

जसतै : उ्ाहिरका िालग कषिा ५ मा अध््न गनने छात्रा कुसमु लसट्ट फदे लसटििमा शलनिािको ल्न आफनो आमासँग 
िदेकसाईड पलुगन ्। फदे लसटििमा िालिएका लवलभनन परिकािको िािदेमा आमासँग प्रश्न गरिन ्। सोहरी ल्न उनको कषिामा 
पढ्नदे साथरी ईश्वि पलन उनको ्ाइसँग फदे सटरीििमा आएकोमा कुसमु िसुरीिदे फुरुङ्ग भईन ्अलन ्वुै जना लमिदेिसँगै 
िाजा िाए । िाजा िाँ् ैग्ा्ण कुसमु ि ईश्वििदे उनरीहरूको आमा ि ्ाइसँग पोििामा मनाइनदे चाडपव्णको िािदेमा पलन 
छिफि गिदे । लसट्ट फदे सटरीििमा सहभागरी लवलभनन जातजालत, धम्ण, समु् ा् ि वग्णका मालनसहरूलिच सद्ाव, एकता 
ि सह्ोगको ििुदेि कुसमु ि ईश्वििदे प्रशसंा गिदे । उद्देश् ि लवसतारित लवष्वसत ुअनसुाि मालथ उललिलित सान्लभ्णक 
लवष्वसतहुरू त्ाि गिरी लवद्ाथथीहरूिाई सलक्् िनाउनहुोस ्। 
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ग) समिथािि्त िसकथाइ सथामग्ी :  

मिेषा महोतसरमषा सहभषागरी गरषाइएकषा शचत्र, िशसबर, मिेषा महोतसरमषा गररने गरीि नतृरकषा शचत्र, फोटषा, िशसबर, 
श्वर दृशर सषामग्री, मिेषा महोतसरको महत्र उशलिशखि चषाटवा ।

घ) समिथािि्त िसकथाइ िक्रयथाकलथाप :

• आफनो समदुषार र आफनो सषाथरीको समदुषारमषा प्रचशिि िषाशमवाक मिेषा महोतसरबषारे कक्षामषा छिफि, 
प्रश्ोत्तर, अनिरशक्ररषाको आरोजनषा सञचषािन गनुवाहोस ्। 

• जषाशि िथषा िमवा शरिषेकषा मिेषापरवाको सथिगि अरिोकन, भ्रमण गरषाई आफनो समदुषारमषा प्रचशिि 
चषा्डपरवाहरूको सचूरी शनमषावाण गनवा िगषाउनहुोस ्। 

• शसरिट फेशसटरि, पोखरषा महोतसर, िेखनषाथ महोतसर जसिषा कुनै एक महोतसरको प्रतरक् अरिोकन  
भ्रमण गरषाई परररोजनषा कषारवा िरषार गनवा िगषाउनहुोस ्। 

• मिेषा महोतसरको आरोजनषा गनने आरोजकिषाई कक्षाकोठषामषा आमनत्रण गररी मिेषा महोतसरको 
प्ररोजन र उद्दशेरमषाथरी छिफि, प्रश्ोत्तर र अनिरशक्ररषा सञचषािन गरषाउनहुोस ्।

ङ) िसकथाइ मूलयथाड्कन : 

• सथषानरीर सिरमषा प्रचशिि मिेषा महोतसरको प्रचषारप्रसषार कषारवामषा सशक्रर सहभषागरीिषा भए नभएको 
अरिोकन गररी मलूरषाङ्कन गनुवाहोस ्। 

• सथषानरीर सिरमषा प्रचशिि गरीिको नमनूषा िरषार गनवा िगषाउनहुोस ्। 

• िषाशमवाक मिेषा महोतसरिे हरेक जषाशि समदुषारमषा पषानने परसपर सशहषणिुषा भषार समबनिमषा छोटो शट्पपणरी 
िेखन िगषाउनहुोस ्।  

• शरद्षाथथीहरूिषाई आफनो समदुषारमषा प्रचशिि चषा्डपरवाहरूको सचूरी शनमषावाण गनवा िगषाई कुनै एक परवाको 
वरषाखरषा गनवा िगषाउनहुोस ्। 

नोट - लशषिक साथरी  ्हाँ प्रसततु गरिएका  नमनूा लक््ाकिाप मात्र हुन ्। तपाईहंरूिदे ्सतै अन् लक््ाकिापहरू 
गिाई मनोिञजनातमक तरिकािदे लसकाउन सकनहुुनदे छ । लवशदेषगिरी का ््णघणटा १६ मा आधारित िहदेि िोज, षिदेत्रगत 
भ्रमर ि लवद्ाथथी कदे लनद्रत लक््ाकिापहरू गिाउन ुउप्तुि हुनदे छ ।
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कक्षाः ५
विषयक षेत्ाः  सथ्षनीय स्सप तथ्ष कल्ष                    ि्षवष षिक क्षयषिघण््ष: १० 

पररचयः 

रस एकषाईको अनतरमषा हषाम्ो र्डषा र सथषानरीर क्ेत्रमषा परमपरषादशेख प्रचिनमषा रहकेषा सथषानरीर प्रशरशि, शसप, 
किषाको प्ररोगबषाट आफनो ररमषा उतपषाशदि रषा रहकेषा सषामग्रीहरूको सचूरी िरषार गनवा सकने छन ्  । तरसै 
गररी हषाम्षा आफनषा परमपरषागि प्रशरशिहरू िोप हुद ैजषान िषागेको अरसथषामषा रसिषा प्रशरशिहरूको जगेनषावा गनवा 
समर सषापेक् परररिवानको आरशरकिषा रहकेो छ । रसै क्रममषा परमपरषागि चिुोको सट्षा सिुषाररएको चिुो, 
कोइिषा स्तरीको सट्षा आिशुनक इिेशकरिक आइरन, रट्षाको सट्षा सेिर मसेरीन आशद प्रचिनमषा लरषाइएको 
छ । पञचबेषाजषा, िोकगरीिको सट्षा आिशुनक बषाजषा र गरीि प्ररोगमषा आइरहकेो परररिमेषा सथषानरीर सिरमषा 
प्रचशिि रसिो परमपरषागि प्रशरशि, शसप र किषाहरूको संरक्ण गनने उपषारकषा बषारेमषा जषानकषाररी गरषाउन ुनै रस 
एकषाइको मिू ममवा हो । 

क) उदे्शयः

• परमपरषागि सथषानरीर प्रशरशि, शसप र किषाबषाट उतपषाशदि सषामग्रीहरूको प्ररोग गनवा,

• परमपरषागि प्रशरशि, शसप िथषा किषाहरूको संरक्ण गनवा ।

ख) ििषयिस्ुतः 

• आफनो र्डषा क्ेत्रशभत्र रहकेषा पषानरी रट्, कोि, िइुन, शढकी, जषँािो, आिशुनक मशेसनहरू आशद ।

• रषामको बबुषा शसिषाईको कषाम गनुवाहुनछ । उहषँािे पशहिे कप्डषा शसिषाइ सकेपशछ कप्डषामषा आइरन 
िगषाउनहुुनछ । उहषँाको ररमषा आगोको शफशिङ्गबषाट िषािो हुने कोइिे आइरन छ । बजषारमषा िरैे 
प्रकषारकषा आिशुनक आइरनहरू पषाइनछन ्। िर रषामको बबुषािषाई परमपरषागि दशेख प्रचशिि कोइिे 
आइरनको प्ररोगबषाट कप्डषा आइरन िगषाउन मनपछवा । उहषँा भननहुुनछ “हषामरी िे आिशुनकिषाकषा 
नषाममषा परमपरषागि प्रशरशि, शसप र किषािषाई शरसथषाशपि गनने होइन संरक्ण गनुवापछवा ।”

ग) समिथािि्त िसकथाइ सथामग्ीः

• सथषानरीर प्रशरशि शसप िथषा किषाहरू सँग समबशनिि शचत्र, पोसटर

• शढकी, जषँािो, सिुषाररएको चिुो, िोररी पेलने कोि, उख ुपेलने कोि, शनबरुषा पेलने कोि, ्डोको 
बनुने , मो्डषा बनुने आशद जसिषा प्रशरशि, शसप िथषा किषाको शचत्र िथषा नमनूषाहरू ।
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घ) समिथािि्त िक्रयथाकलथापहरः

• शरद्षाथथीहरूिषाई शढकी, जषँािो, सिुषाररएको चिुो कोि, ्डोको बनुने, मो्डषाबनुने, िोक शगि 
पनचबेषाजषा आशद दखेकेषा छन ्छैनन ्सोिरी दखेकेषा भए तरसबषारे भनन िगषाउनहुोस ्। नभए आफूिे 
बिषाइशदनहुोस ्। 

• समभर भए समम शरद्षाथथीहरूिषाई मषाशथ उलिेख गररएकषा सषामग्री दखेषाउनकषा िषाशग अरिोकन 
भ्रमण गनवा िगषाउनहुोस ्। 

• रशद समभर छैन भने पशन प्रसट रूपमषा कोररएकषा शचत्रहरूको सहषारिषािे उशलिशखि सथषानरीर 
शसप िथषा प्रशरशिको बनोट बषारे बिषाउनहुोस ्। 

• शक्ररषाकिषाप नं. १ िषाई गहृकषारवाको रूपमषा गनवा िगषाउनहुोस ्। 

• तरसै गररी शक्ररषाकिषाप नं. १, ३ िषाई कक्षाकषारवाको रूपमषा शदइवा छिफि गरषाउनहुोस ्। 

• रषािषाररणरीर शहसषाकिे शढकी, जषँािो, कोि, सिुषाररएको चिुो .... िोकगरीि, िोकबषाजषा आशद े
आिशुनक प्रशरशि शसप िथषा किषाभनदषा उपरकु्त छन ्भनने बषारेमषा शरिषे महत्रकषा सषाथ चचषावा 
गररी शदनहुोस ्। 

• तरसको आिषारमषा शरनरीहरूको सिुषार र संरक्ण गनवा आरशरक छ भननेबषारे बिषाइशदनहुोस ्।

• प्रतरेक सथषानरीर शसप प्रशरशि िथषा किषाको संरक्णकषा उपषारहरूको सचूरी िरषार गनवा िगषाउनहुोस।् 

• संरक्णकषा उपषारहरू उलिेख गररएको चषाटवा सँगसँगै शरद्षाथथीहरूिे िरषार गरेकषा संरक्णकषा 
उपषारहरूिषाई कक्षामषा छिफि गरषाउनहुोस ्। 

ङ) मूलयथाङ्कनः

शनमन शिशखि कषारवाहरूको आिषारमषा मलूरषाङ्कन गनुवाहोस ्।

•	 प्रश्ोत्तरबषाट जसिैः िपषाईकंो सथषानरीर क्ेत्रमषा प्रचशिि परमपरषागि प्रशरशिहरूको नषाम भननहुोस ्। 

•	 कक्षामषा गररने छिफिमषा शरद्षाथथीको सहभषाशगिषा हरेेर

•	 शरशभनन सषामग्री िथषा प्रशरशि शसप िथषा किषाको मो्डि िरषार गनवा िगषाउनहुोस ्।

•	 शक्ररषाकिषाप गरेको हरेेर

•	 समभर भए Rubrics बषाट मलूरषाङ्कन गनुवाहोस ् ।

•	 ननोटः लशषिक साथरी मालथ उललिलित लशषिर लवलध¸लशषिर सामग्री¸ लसकाइ लक््ाकिाप 
ि लसकाइ मलू्ाङ्कन नमनूा मात्र हुन ्। ्लतमा मात्र सरीलमत निहरी अन् थप लक््ाकिापहरू त् गिरी 
का ््णघणटा अनरुूप लशषिर गनु्णहुन लवशदेष अनिुोध छ ।
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कक्षाः ५
विषयक षेत्ाः सि्षस्थय तथ्ष ्सरुक्कत जीिन                  ि्षवष षिक क्षयषिघण््ष: ९ 

पररचयः

हषामरीिषाई िररीर सनुदर, सरसथर र सफषा रषाखन र रषािषाररणरीर सरसफषाइ सफषा रषाखन मन िषागन ु सरभषाशरक 
हो । वरशक्त सरसथर र सनुदर रहनकषा िषाशग शनरशमि वरषारषाम, रोगधरषान, खिेकुद जसिषा कुरषािषाई धरषान 
शदनपुछवा । तरसै गररी सरषासथर खषािषा पशहचषान गररी खषान,ु कसरिकषा िषाशग प्रचशिि सथषानरीर खिेहरू खलेन ु
उत्तम मषाशननछ । रषािषाररणरीर संरक्णकषा िषाशग रकृ्षारोपण, कक्षाकोठषाको सरसफषाइ, गनवा हुने र नहुने कुरषाको 
सचूरी िरषार गनवा मद्दि गदवाछ । तरसै गररी सरुशक्ि जरीरन जरीउनकषा िषाशग शिखषा र िषाररिषा हशिरषार, शरद्िुरीर 
सषामग्री र उपकरण आगो र प्रजरिनिरीि पदषाथवाको प्ररोग गदषावा अपनषाउन ुपनने सषारिषानरी जसिषा कुरषाहरूको 
बषारेमषा जषानकषाररी गरषाउन ुनै रस एकषाइको मिू ममवा हो । 

क) उदे्शयः

• वरशक्तगि सरसफषाइ र रोग धरषानको सषामषानर अभरषास गनवा

• सरषासथर खषानषा पशहचषान गररी खषाने बषानरी बसषालन

• जोशखमरकु्त कषाम गदषावा सषारिषानरी अपनषाउन 

• रर िथषा शरद्षािर पररसरमषा हरररषािरी प्ररिवान गनवा 

ख) ििषयिस्ुतः

हरररषािरी प्ररिवानमषा भएकषा क्ेत्रहरू जङगि

लशरिष कषिा ५ मा पढ्नदे लवद्ाथथी हुन ्। उनको लवद्ाि्मा ज्ा् ैिाम्ो छ । पोहोि ििा्णको सम्मा लवद्ाि्मा 
वकृषिािोपर का ््णक्म पलन भ्ो । सिै जना लवद्ाथथीहरूिदे लवद्ाि्मा एक एक ओटा लिरुवा िोपदे । लशिरीषिदे आफूिदे 
िोपदेको लवरुवा सिदेकोमा िशुरी छन ्। उनिाई लवद्ाि्का िोटलिरुवा गोडमदेि गन्ण ज्ा् ैजाँगि िागछ । उनिदे घिमा 
पलन सिसफाइका साथ लवलभनन जातका फूिका लवरुवा िोपनदे ि गोडमदेि गनने जसता काममा सह्ोग ग््णछन ्। त्सैगिरी 
आमािाई किदेसािािरीको काममा पलन सघाउँछन ्। 

ग) समिथािि्त िसकथाइ सथामग्ीः 

•	 सरसथकर र असरसथकर खषानषाकषा शचत्रहरू

•	 सफषा र फोहोर कक्षा कोठषाको शचत्र

•	 रकृ्षारोपणकषा शचत्रहरू आशद

•	 जोशखम कषाम गदषावा अपनषाउनपुनने सषारिषानरीको सचूरी
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घ) समिथािि्त िक्रयथाकलथापहरूः 

•	 वरशक्तगि सरसफषाइ भनेको के हो भशन प्रश् गनुवाहोस ्र छिफि गरषाउनहुोस ्।

•	 वरशक्तगि सरसफषाइअनिगवाि पनने कुरषाहरूको सचूरी िरषार गनवा िगषाउनहुोस ्। 

•	 छिफिर्षारषा वरशक्तगि सरषासथर प्ररिवान गनवा िषाररररीक सफषाइ सरषासथर खषानषा, िरु् शपउने पषानरी, 
रोगधरषानको महत्रको बषारेमषा चचषावा गरषाउनहुोस ्। 

•	 िषाररीररक कसरिकषा िषाशग प्रचशिि सथषानरीर खिेहरू चङ्ुगरी, ककफषाइट, िककु ढषालने ..... जसिषा 
खिेहरू र रोगधरषानको बषारेमषा छिफि गरषाउनहुोस ्। 

•	 रषािषाररणरीर संरक्ण अनिरगवाि रकृ्षारोपण करेसषाबषाररी शनमषावाण, कक्षाकोठषा सरसफषाइ जसिषा कषारवाक्रम 
िपषाईकंो कसिषा भशूमकषा रहनछ भनरी प्रश् गनुवाहोस ्।

•	 शरषररसिमुषा उलिेख गररए बमोशजम अनर िरैे उदषाहरण शदएर हरररषािरी प्ररिवान गनवा प्रोतसषाहन प्रदषान 
गनुवाहोस ्। 

•	 परररोजनषा कषारवामषाफवा ि जरीरनमषा गनवा हुने र नहुने कषारवाहरूको सचूरी िरषार गनवा िगषाउनहुोस ्। 

•	 सचूरी िषाशिकषाको मषाधरमबषाट शिखषा िषाररिषा हशिरषार, शरद्िुरीर सषामग्री र उपकरण, प्रजरिनिरीि 
पदषाथवाको प्ररोग गदषावा अपनषाउन ुपनने सषारिषानरीको बषारेमषा चचषावा गरषाउनहुोस ्। 

•	 परररोजनषा कषारवामषाफवा ि िपषाईकंो समदुषारमषा शरशभनन जोशखम उपकरण रषा सषामग्रीको प्ररोग गदषावा भएकषा 
दरुवाटनषाहरूको शरररण सङ्किन गनवा िगषाउनहुोस ्र कक्षामषा छिफि गनवा िगषाउनहुोस ्। 

ङ) मूलयथाङ्कनः

शनमन शिशखि प्रश्हरूको आिषारमषा मलूरषाङ्कन गनुवाहोस ्। 

•	 प्रश्ोत्तर

•	 परररोजनषा कषारवा जसिैः के गदषावा दरुवाटनषा हुन सकछ ? दरुवाटनषाबषाट के हुन सकछ ? कसररी बचन  
सशकनछ ?

•	 रषािषाररणरीर सफषाइको महत्र बिषाउनहुोस ्।

•	 हरररषािरी प्ररिवान गनवा िपषाईकंो भशूमकषा के हुनछ ? 

•	 सरषासथर र असरसथकर खषानषाको सचूरी  बनषाउनहुोस ्। 

•	 समभर भए Rubrics  बनषाएर मलूरषाङ्कन गनुवाहोस ्। 

 ननोटः लशषिक साथरी मालथ उललिलित लशषिर लवलध¸लशषिर सामग्री¸ लसकाइ लक््ाकिाप ि लसकाइ 
मलू्ाङ्कन नमनूा मात्र हुन ्। ्लतमा मात्र सरीलमत निहरी अन् थप लक््ाकिापहरू त् गिरी का ््णघणटाअनरुूप लशषिर 
गनु्णहुन लवशदेष अनिुोध छ ।
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कक्षाः ५
विषयक षेत्ाः वयक्त र वयक्तति                      ि्षवष षिक क्षयषिघण््ष: ९

पररचय: 

संसािको सिैभन्ा महत्वपरू्ण कुिा कम्ण अथवा काम हो । मालनस उसिदे गिदेको कम्ण िाट नै उच  वा नरीच िनदेको ठहरिनछ । 
संसािमा आफनो असि कम्णिाट आफनो नाम सवर्ण अषिििदे िदे्न  सफि औिँामा गनन सलकनदे मालनसमात्र छन ्। तरीमध द्े 
एक कम्णमा लवश्वास गनने कम्णशरीि महान ्व्लति हुन ्जज्णजोन ।
भाित लसथत कदे ििा भननदे ठाउँमा सन ्१९३२ मा आफना सकुोमि आिँा उघािदेका जज्णजोन 
पोििाको शलैषिक इलतहासको िलि्ो िमिा हुन ्। आफनो लवद्ाि् तहको अध््न भाितम ै
पिूा गिदेका जज्णजोन जि  प्रमारपत्र तहको   अध््नमा िागदे ति उनको मनमा नदेपाि घमुनदे 
इचछा जाग्ो । हुन त उनिदे नदेपािको प्राककृ लतक  सनु्िताका िािदेमा लकतािमा पलढसकदे का  
लथए । नदेपािको िािदेमा पढ््ा नै उनको मन नदेपािप्रलत आकलष्णत भसैकदे को लथ्ो । ्सिाट 
उनको नदेपाि भ्रमर गनने इचछा झन ्झन ्िढ्् ैग्ो । फिसवरूप उनरी ि उनका कदे हरी साथरीहरू  लव सं २००६ सािमा नै 
नदेपाि घमुन भनदेि लनसकदे  । त्लतिदेिा जज्णजोन मात्र १७ वष्णका लथए । नदेपािका लहमािको प्रत्षि अविोकन गनने चाहना 
िोकदे ि नदेपाि ्ात्रामा लनसकदे का जोनको िालग िाह्ानरी तगािो िनदेि आ्ो । त्ो सम्मा नदेपािमा िारा शासन लथ्ो ि 
नदेपाि भाित आउजाउ गन्ण िाह्ानरी आवश्क  प््ण्थ्ो । िाह्ानरी नभएको हुनािदे उनरी भाित नै फकने  ।
जहाँ इचछा त्हाँ उपा् भनदे झैं उनिदे २००९ सािमा िाह्ानरी िनाए । िाह्ानरीसलहत उनरी ि उनका साथरीहरू लहडँदेि लनकै 
ल्न िगाई  काठमाडौ ँपगुदे । त्सपलछ उनको मन भाित फकने न ; उनिदे काठमाडौ ँम ैआफनो अध््निाई लनिनतिता ल्नदे 
लनधो गिदे ि काठमाडौकँो किदेजमा भना्ण गिदे । जालगि िाँ् ैपढ्् ैगिदेका जोनिदे नदेपाििाट  नै एमएसममको अध््न पिूा 
गिदे ।
काठमाडौ ँिसदे्देलि नै जोनिाई पोििा घमुनदे हुटहुटरीिदे  सताएको लथ्ो । लवए पढ्न काठमाडौ ँगएका पोििाका  लशषिक 
लिमििहा्िु थापािाई ट््सुन पढाउनदे अवसि उनिाई लमल्ो । ्सै लिचमा उनरीहरूको लहमलचम िढ््ो ि उनरी आफनो 
लवद्ाथथीका साथ पोििा घमुन आए ।
पलछ पोििािाट उनिाई क्ामपस पढाउन पोििा आउन आग्ह गरि्ो । पोििाका १३ जना व्लतिहरूिदे एसएिसरी 
पास गिदेका ि उनरीहरूिाई कतै पलन पढन नपठाई पोििाम ैक्ामपस िोलनदे लनर््ण  पोििािदे गिदेको लथ्ो । लतनै १३ जना 
लवद्ाथथी भएको सानो क्ामपसमा पढाउन उनिाई लनमतो गरिएको लथ्ो । उनिदे त्लतिदेिा अङ्ग्देजरी, िाजनरीलत शास्त्र ि 
नदेपािरी लवष् पढाउनदे लजममा पाए ।
कन्ा प्रा.लव. को एउटा सानो कोठािाट पोििामा उचच लशषिाको थािनरी गन्ण उनरी त्ाि भए । पलछ उति क्ामपसिाई 
नािा्र सथानमा सारि्ो । त्लत िदेिा नै अथा्णत ्२०१७ साि माग्ण मलहनामा त्ो क्ामपसको उद्ाटन भ्ो ि पकृ्थवरीनािा्र 
क्ामपस भनरी नामकिर गरि्ो । २०२१ वैशाि १ गतदे सो क्ामपसिाई हािको सथान भरीमकािरी पाटन िगिमा 
सानो छाप्रो िनाएि सारि्ो । सरुूमा मानलवकी सङ्का्को मात्रै पढाइ हुनदे उति क्ामपसमा उनकै नदेतकृतवमा लवज्ान ि 
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व्वसथापन सङ्का्को लशषिर पलन सरुू भ्ो ।
एउटा सानो छाप्रोिाट सरुू गरिएको पकृ्थवरीनािा् र क ा्मपस अलहिदेको अवसथामा आउनकुा पछालड जज्णजोनको ठुिो ् ोग ा्न िहदेको 
छ । िािौ ँलवद्ाथथीको  भलवष  ्लनमा्णरमा जज्णजोनको अनमोि ् ोग ा्न िहदेको छ । २०५२ साििाट लशषिर पदेसािाट अवकास लिए 
पलन उमदेििदे  ९० काटदे पलन उनरी अध््नम ै तलिरीन छन ्।  पोििाको शलैषिक लवकासका त उनरी मदेरू्णड नै हुन ्।
जनमिदे भाितरी  नागरिकको रूपमा जनमदे पलन परिवाि ि आफनतिदे समदेत ्देश फक्ण न गिदेको आग्हका िािजु्  कम्णिदे उनरी 
नदेपािरी िनदे । भाितरी् नागरिकता नै त्ागदेि  आज उनरी नदेपािरी नागरिक िलनसकदे का छन ्। पोििा उनको गकृह नगि िनदेको छ । 
(https://ganthan.com/archive https://ujyaaloonline.com/story/20324/2019/5/18/george-john-pokhara-
edcuations/89748  को आधािमा त ा्ि गरिएको ) 
नोट: लशषिक साथरी मालथ उललिलित अनचुछदे्हरू नमनूाको िालग मात्र ल्इएको हो । तपाईिंदे  लवद्ाि् षिदेत्र विपि 
िहदेका / िालषट्् पाठ््क्ममा समावदेश नगरिएका  पोििा षिदेत्रका कुनै पलन ््ालत प्राप्त  व्लतितवहरूको िािदेमा अध्ापन 
गिाउन सकनहुुनदे छ ।

क) उदे्शय :

सथषानरीर क्ेत्रमषा नषाम कमषाएकषा कशर, किषाकषार, खिेषा्डरी शिक्षाशरद,् िथषा समषाजमषा उलिेखर रोगदषान 
गरेकषा वरशक्तको जरीरनरी / सषामषाशजक रोगदषानको  बषारेमषा बिषाउन सकने छन ्  :

ख)  ििषयिस्ुत : 

सथषानरीर क्त्रमषा नषाम कमषाएकषा कशर, किषाकषार, खिेषा्डरी,  शिक्षाशरद,् िथषा समषाजमषा उलिेखर रोगदषान 
गरेकषा वरशक्तको जरीरनरी / रोगदषान  ।
ग)  समिथािि्त िसकथाइ सथामग्ी :

सषानदशभवाक कथषा, श्वरदृशर सषामग्री, छोटो जरीरनरी  । 
घ) समिथािि्त िसकथाइ िक्रयथाकलथाप :

• शरद्षाथथीहरूिषाई शरशभनन क्ेत्रमषा  खरषाशि प्रषाप्त वरशक्तहरूको फोटो दखेषाएर उनरीहरूको नषाम सोिरे 
धरषान आकशषवाि  गनने  ।

• सषानदशभवाक जरीरनरी/ प्रबनि  सनुषाउने र छिफि गनने  ।

• श्वरदृशर सषामग्री दखेषाउने र छिफि गनने  ।

ङ)  मूलयथाङ्कन : 

• प्रश्ोत्तर िथषा छिफिकषा क्रममषा शरद्षाथथीिे दखेषाएको  सशक्ररिषाको आिषारमषा मलूरषाङ्कन गनने,

• परररोजनषा कषारवा समपषादन आशदको  आिषारमषा मलूरषाङ्कन गनने ।

पररयनोजनथा कथाय्द:

िपषाईिंषाई मनपनने कुनै एक कशर / किषाकषार/ खिेषा्डरी/ समषाजसेररी वरशक्तको छोटो जरीरनरी िरषार गररी 
शिक्किषाई दखेषाउनहुोस ् । 




