পরিবারিি সারে গরিত কর্মকান্ড অরেষি
রিম্নরিরিত দু ইরি কর্মকান্ড রবরডিং ব্লক পাঠক্রর্ থেরক গৃহীত হরেরে, থেগুরিা সাধািিত রি-K এক্সরলাি ক্লাসরুরর্
বযবহৃত হে। এই কর্মকান্ডরি রতি এবিং চাি বেি বেসীরদি জরিয ততরি কিা হরেরে এবিং স্বল্প উপকিি বযবহাি
করি, সহরজই বারিরত পরিবাি ও অিয থসবা িদািকািীরদি সারে কিা োরব। বারিি পরিরবরে থেরিরর্রেরদি
উন্নেরি সহােতা কিাি পাোপারে, থসগুরিা থিিাচ্ছরি ও আিন্দর্ে হবাি জরিয রিজাইি কিা হরেরে।

কর্মকাণ্ড 1: Number Me
থে উপকিিগুরিা িাগরব: থিই
কীভারব থিিরত হরব:
•

আিন্দর্ে, থিিাচ্ছরি আিাপ কিাি র্াধযরর্, থেরিরর্রেিা থেভারব সম্পরকমত করি, থসভারব তারদি সারে
সিংিযা বা িাম্বাি রিরে আরিাচিা করুি। কোি র্াধযরর্ এবিং আঙ্গু ি বযবহাি করি সিংিযাগুরিা থদিারত
তারদি উৎসারহত করুি।
o

"থতার্াি বেস কত?"

o

"থতার্াি কেরি বাহু আরে?

o

"থতার্াি 2রি পা থদিাও"

o

"থতার্াি 5রি আঙ্গু ি থদিাও"

"থতার্াি 2রি পা িািাও"
আপরি ইচ্ছাকৃতভাব ভুি করি আিন্দ করুি থেি তািা আপিাি ভুি শুধরি রদরত পারি
o

•

o

“থতার্াি থচাি 3রি থদিাও”
“িা, আর্াি 2রি থচাি আরে!”

থকি এই থিিা?
•
•

থোি থেরিরর্রেিা সবরচরে ভািভারব থেরি েিি থেিাি রবষেরি তারদিরক রিরে।
িাপ্তবেস্কিা েিি ভুি করি এবিং থোি থেরিরর্রেিা থসিা শুধরি রদরচ্ছ, এই রবষেরি তারদি িুব ভাি
িারগ।

কর্মকাণ্ড 2: আর্ারদি রদি
থে উপকিিগুরিা িাগরব: র্াকমাি, কাগজ
কীভারব থিিরত হরব:
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•

রদরিি িরতরি অিংে িরতরিরধত্ব করি এর্ি েরব আঁকুি অেবা রিন্ট করুি; ঘুর্ থেরক উঠা, থেকফাস্ট,
রিরিিং, থিিা, িাঞ্চ, ইতযারদ।

•

থেভারব ঘরি থসই অিু োেী েরবগুরিা ধারাক্রম কিরত আপিাি সন্তািরক সাহােয করুি। আপরি সর্েসূ রচ
রিরে কো বিাি সর্ে পূ িিবাচক েব্দ বযবহাি কিরবি (িের্, রিতীে, তৃতীে, ইতযারদ) অেবা থসসব
েব্দ থেগুরিা অিু ক্রর্ ও সর্ে বযবহাি করি (িের্, এিপি, থেষ, আরগ অেবা পরি)।

থকি এই থিিা?
•

কোি র্াধযরর্ ধািাক্রর্রি বযািযা করুি থেি চূ িান্তভারব থেরিরর্রে সিংিযাে ধািারি বু ঝরত সাহােয করি।

•

থেরিরর্রেিা থেরি েিি রবষেরি তারদি জীবরিি সারে অেমবহ। 60 রর্রিরি এক ঘন্টা হে বিরত একরি
রবর্ূ তম ধািিা, রকন্তু "রিিাি সর্ে আসরব রিরিিংরেি পরি" অরিক থবেী র্ূ তম এবিং থোি থেরিরর্রেরদি
জিয বু ঝরত সহজ হে।

•

রিতযকর্ম থেরিরর্রেরদি স্বাচ্ছন্দয িদাি করি। েরবগুরিা থেরিরর্রেরদি থদিরত এবিং এিপি কী হরব
থজরি স্বাচ্ছন্দয পাবাি সু রোগ থদে।

সকি পরিবারিি সারে গরিত কর্মকান্ড অরেষি (এক্সরলাি ফযারর্রি র্যাে অযারিরভরি) গৃহীত হরেরে Building
Blocks, © Clements & Sarama, 2013, McGraw-Hill Education থেরক।

T&I 31366 Explore Family Math A Activties (Bangla/Bengali)

