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सबै व्यशिहरुले के गद ैहुर्ुहुन्छ होला ? शिलेर सोचौं ।  

 

 

 

 ① 「भाषा」 को बारेिा    

 

बच्चाहरु, घरबाट बाशहर शर्शककए पशछ, िापाशर्ि भाषािा िात्र कदर् शबताउछर् ।  

घर शभत्र बुिा-आिाको भाषािा कुरा गरेर, िातभृाषालाइ शबसनर् र्कदऔ ँ। यसो गदान बच्चाहरुले, िातभृाषा 

पशर् शसककरहकेा हुन्छर् । बुिा-आिाहरुले आफ्र्ा बच्चाहरुलाइ आफ्र्ो भाषािा िहत्िपूर्न कुराहरु बताउर् सक्दछर् । त्यसैगरी, 

आफ्र्ो दिे फकंदा बच्चाहरुले आफन्त या साथीहरुसँग कुराकार्ी गर्न सक्दछर् । बच्चाहरुले, आफ्र्ा बिुा-आिा हुकेको संककार 

तथा संककृशतको बारेिा िान्न सक्दछर् । दइुिटा भाषा तथा संककृशतको िान्न ेकुरा चाहह,ँ दइुिटा झोला बोके िकतै हो । 

 

 

 

 

र्या ँभाषा सम्झर् ेबेलािा, उि भाषा तथा िब्दको अिधारर्ा िान्न ेकुरा िहत्िपरू्न हुन्छ ।  

 

                      

                      

                      

                      

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

िातभृाषािा िब्दहरुको अिधारर्ा थाहा भए  

िापाशर्ि बुझ्र् सशिलो हुन्छ 

 

िातभृाषा             िापाशर्ि भाषा  

तातो ⇔ शचसो           あつい⇔さむい  

 

 िब्दहरुको अिधारर्ा 

र्या ँिब्दहरु सम्झर्को लाशग, 

त्यस िब्दको अिधारर्ा थाहा पाउर् ुिहत्िपरू्न हुन्छ  

 

िातभृाषा           िापाशर्ि भाषा  

        फुल               はな     

 

 

िर्कपशतल ेिराबाट पाशर् सोसरे शलन्छ  

सुन्दर रंग   शिठो बास्ना 

 ककराहरुल ेपरागसचेर् गराउदछ शबउल ेशबरुिा उिादनछ  



 ② शर्यशित कदर्चयानको बारेिा   

 

ककुलका शिक्षकहरुले “शर्यशित कदर्चयान गर् ेगर्ुनहोस” भर्ेर भन्नहुुन्छ । 

यो उिेर, बच्चाहरुको लाशग किकथ िरीर तथा िर्ले हुकन र्े सिय हो । शििेष रुपिा, घर बाशहर शबशभन्न तर्ाबहरु िहससु 

गरेका बच्चाहरु िब घर फकन न्छर् उर्ीहरुल ेपररिारसँग रिाइलो बातािरर्िा खार्ा खाएर,राम्रोसँग सतुरे, िर् र िरीर 

लाई आराि कदएिा, अको कदर् फुर्तनलोसँग ककुल िार् सक्दछर् । बिुाआिाल ेदशैर्क िीिर्यापर्िा भन्न ेकुराहरु सरु्रे, 

बच्चाहरु आफ्र्ा आिाबाबलुाइ शिश्वास गद ैर्याँ कुराहरुलाइ अंगाल्द ैअशध बढ्र्े पहल गर्न सक्दछर् ।    

 

 

③ गृहकायन र घरिा गररर्े पढाइको बारेिा    

 

दइु खालका िापाशर्ि भाषा छर् । 

 

दैशर्क िीिर् िा चलाउर्े िापाशर्ि भाषा  

 

यो चाहह ँशिक्षक तथा साथीहरुको कुराहरु सुने्न तथा आफ्र्ो  

िर्को कुराहरु गर्े िापाशर्ि भाषा हो ।  

 

 

सु्कलको  पढाईमा चलाउने जापाननज भाषा  

 

योो चाहँी, िापाशर्ि, गशर्त, सािाशिक, शिज्ञार् आकद पाठ्यक्रि पढ्र्े बलेाको िापाशर्ि भाषा हो  । 

प्राथनशिक तथा शर्म्निध्यशिक शबध्यालयिा पाठ्यपुकतक पढरे, सोचरे, लेखरे सम्झर् ेगर्ुन पदनछ ।   

त्यसका लाशग, गृहकायनिा खान्िी (िापाशर्ि शलशप)को अभ्यास गर्,ेपाठ्यपुकतक पढ्र् ेगर्ुन पदनछ । दशैर्क रुपिा अशलअशल 

गरेर घरिा पशर् पढ्र्े गर  ँ।   

 

िापाशर्ि भाषा पढ्र् िरुु गरेबाट, शिक्षकल ेभर्केो कुरा राम्रोसँग बुझ्र्, सबलैाई डढेिषन～दइुिषन लाग्दछ । बच्चाहरुल े

पशर् धेरै कोशिस गरेर पकढरहकेा छर् । बुिा-आिाल ेपशर् आफ्र्ा बच्चाहरुलाइ ह सला कदइ प्रोत्साहर् गर्ुनहोला । त्यसैगरी, 

दशैर्क िीिर्यापर्िा भैरहकेा, शिश्वका सिाचार या िाशन्तको िहत्त्ि तथा पथृ्िीको िातािरर् आकद कुराहरु बच्चाहरुको 

लाशग िहत्िपूर्न कुराहरु हुर् यकता शिषयिा बुिा-आिाको भाषािा कुरा गर्ुनहोस ।    

 

 

④ दशैर्क रुपिा, शबध्यालयबाट िार्कारी आउदछर्   

   

बशोध्यालयिा हुर्े कायनक्रि तथा योिर्ा र त्यसकोलाशग तयारीिा आिकयक कुराहरु लेशखएका हुन्छर् । 

र्बझुेको बलेािा पढेर भशर्कदर्े साथीहरु घरर्शिकिा भइकदए कशतराम्रो हुर्े शथयो होइर् त ।  

 

दैशर्किीिर्को भाषा   पढाईको भाषा  

     

 

 

 

11～13 वर्ष  

 

 

 

पढाईको भाषा  

 (5～7िषन लाग्दछ) 

 

दैशर्किीिर्को भाषा  

9～11 िषन 

 

6 िषन 



⑤ अशघल्लो कदर्को राशत, बच्चाहरु आफैले अको कदर्को ककुलको लाशगको तयारी गर्े गर  ँ  

   

बच्चाहरुले, शबध्यालयिा लिैार्ु पर्े कुराहरु धेरै छर् । ककुल ब्यागिा,  

अको कदर् लार्े ककताब या अरु सािार्हरु हालेर िात्र सतु्ने गर  ँ।  

ककुलिा आउर् ेखार्ा र्भएको सियिा, रटकफर् बक्स (खार्ा ) शलएर िार्ु पदनछ । अशघल्लो कदर्को बेकुका र्ै थाहा 

भए कशतराम्रो हुर्े शथयो होइर् त ।                          

 

 

⑥ के तपाइको आफ्र्ो दिे फकन र्े योिर्ा छ ?  

 

बच्चाहरुले आफ्र्ोभाषा पढ्र्े,लेख्ने कुरा गर्न सके, दिे फके पशछ तरुुन्त पढ्र् सक्दछर् ।  

   


