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পরিবারিি সারে গরিত কর্মকান্ড অরেষি  
রিম্নরিরিত দুইরি 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 আঙু্গি বযবহাি করি সিংিযাগুরিা থদিারত 
তারদি উৎসারহত করুি। 

o "থতার্াি বেস কত?" 
o "থতার্াি কেরি বাহু আরে? 
o "থতার্াি 2রি পা থদিাও" 
o "থতার্াি 5রি আঙু্গি থদিাও"  
o "থতার্াি 2রি পা িািাও" 

• আপরি ইচ্ছাকৃতভাব ভুি করি আিন্দ করুি থেি তািা আপিাি ভুি শুধরি রদরত পারি 
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 অিুোেী েরবগুরিা ধারাক্রম কিরত আপিাি সন্তািরক সাহােয করুি। আপরি সর্েসূরচ 
রিরে কো বিাি সর্ে পূিিবাচক েব্দ বযবহাি কিরবি (িের্, রিতীে, তৃতীে, ইতযারদ) অেবা থসসব 
েব্দ থেগুরিা অিুক্রর্ ও সর্ে বযবহাি করি (িের্, এিপি, থেষ, আরগ অেবা পরি)। 

 

থকি এই থিিা? 

• কোি র্াধযরর্ ধািাক্রর্রি বযািযা করুি থেি চূিান্তভারব থেরিরর্রে সিংিযাে ধািারি বুঝরত সাহােয করি। 
• থেরিরর্রেিা থেরি েিি রবষেরি তারদি জীবরিি সারে অেমবহ। 60 রর্রিরি এক ঘন্টা হে বিরত একরি 

রবরূ্তম ধািিা, রকন্তু "রিিাি সর্ে আসরব রিরিিংরেি পরি" অরিক থবেী রূ্তম এবিং থোি থেরিরর্রেরদি 
জিয বুঝরত সহজ হে।  

• রিতযকর্ম থেরিরর্রেরদি স্বাচ্ছন্দয িদাি করি। েরবগুরিা থেরিরর্রেরদি থদিরত এবিং এিপি কী হরব 
থজরি স্বাচ্ছন্দয পাবাি সুরোগ থদে।  

 

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




Accessibility Report


		Filename: 

		Explore_FamilyMath_A_Activities_Bangla.pdf




		Report created by: 

		

		Organization: 

		




[Enter personal and organization information through the Preferences > Identity dialog.]


Summary


The checker found no problems in this document.


		Needs manual check: 0

		Passed manually: 2

		Failed manually: 0

		Skipped: 0

		Passed: 30

		Failed: 0




Detailed Report


		Document



		Rule Name		Status		Description

		Accessibility permission flag		Passed		Accessibility permission flag must be set

		Image-only PDF		Passed		Document is not image-only PDF

		Tagged PDF		Passed		Document is tagged PDF

		Logical Reading Order		Passed manually		Document structure provides a logical reading order

		Primary language		Passed		Text language is specified

		Title		Passed		Document title is showing in title bar

		Bookmarks		Passed		Bookmarks are present in large documents

		Color contrast		Passed manually		Document has appropriate color contrast

		Page Content



		Rule Name		Status		Description

		Tagged content		Passed		All page content is tagged

		Tagged annotations		Passed		All annotations are tagged

		Tab order		Passed		Tab order is consistent with structure order

		Character encoding		Passed		Reliable character encoding is provided

		Tagged multimedia		Passed		All multimedia objects are tagged

		Screen flicker		Passed		Page will not cause screen flicker

		Scripts		Passed		No inaccessible scripts

		Timed responses		Passed		Page does not require timed responses

		Navigation links		Passed		Navigation links are not repetitive

		Forms



		Rule Name		Status		Description

		Tagged form fields		Passed		All form fields are tagged

		Field descriptions		Passed		All form fields have description

		Alternate Text



		Rule Name		Status		Description

		Figures alternate text		Passed		Figures require alternate text

		Nested alternate text		Passed		Alternate text that will never be read

		Associated with content		Passed		Alternate text must be associated with some content

		Hides annotation		Passed		Alternate text should not hide annotation

		Other elements alternate text		Passed		Other elements that require alternate text

		Tables



		Rule Name		Status		Description

		Rows		Passed		TR must be a child of Table, THead, TBody, or TFoot

		TH and TD		Passed		TH and TD must be children of TR

		Headers		Passed		Tables should have headers

		Regularity		Passed		Tables must contain the same number of columns in each row and rows in each column

		Summary		Passed		Tables must have a summary

		Lists



		Rule Name		Status		Description

		List items		Passed		LI must be a child of L

		Lbl and LBody		Passed		Lbl and LBody must be children of LI

		Headings



		Rule Name		Status		Description

		Appropriate nesting		Passed		Appropriate nesting






Back to Top


