পরিবারিি সারে গরিত কর্মকান্ড অরেষি
রিম্নরিরিত দু ইরি কর্মকান্ড রবরডিং ব্লক পাঠক্রর্ থেরক গৃ হীত হরেরে, থেগুরিা সাধািিত রি-K এক্সরলাি ক্লাসরুরর্ বযবহৃত হে। এই
কর্মকান্ডগুরিা 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: িযারসিং পযািািম
থে উপকিিগুরিা িাগরব: বাদয, িারচি জিয।
কীভারব থিিরত হরব:
•

একরি গাি থবরে রিি, থেিাি সারে আপরি এবিং আপিাি সন্তাি একসারে িাচরত পেন্দ করিি।

•

িাচাি সর্ে আপিাি সন্তািরক একরি পযািািম অিু সিি কিরত আর্ন্ত্রি করুি। উদাহিিস্বরূপ, পারেি আঙ্গু ি/থগািারি,
পারেি আঙ্গু ি/থগািারি, পারেি আঙ্গু ি/থগািারি।

•

অঙ্গভরঙ্গি আরিা জরিি ধািা থচষ্টাি রবরবচিা করুি। উদাহিিস্বরূপ, তারি/পা থোোঁিা/পা থোোঁিা, অেবা পারেি
আঙ্গু ি/পারেি আঙ্গু ি/থগািারি/তারি।

•

আপিািা একরি পযািািম অিু োেী িাচাি পি, আপিাি সন্তািরক পযািািমরি বযািযা কিরত বিু ি। পযািারিমি থে অিংেরি
বািবাি হরব থসিাি িরত থজাি রদি (উদাহিিস্বরূপ, পারেি আঙ্গু ি/থগািারি)।

থকি এই থিিা?
গরিত (র্যাে) এবিং আর্ারদি চারিপারেি জিয পযািািম অতযন্ত গুরুত্বপূ ি।ম থেরিরর্রেরদি পযািািম অরেষরি এবিং পযািারিমি
কাঠারর্াগুরিা থদিরত সাহােয কিা, গরিরত একরি দৃ ঢ় রভত্গরি তুিরব। পযািািম েিাক্ত কিা এবিং পুিিাবৃ রি কিা থেরিরর্রেরদি
পািীগরিরত (অযারিদরর্রিক), এবিং ফিশ্রুরতরত বীজগরিরত (অযািরজব্রা) সহােতা করি।

কর্মকাণ্ড 2: সারকমি অযান্ড কযািস্
থে উপকিিগুরিা িাগরব: রবরভন্ন আকৃরতি কযাি বা অিয রসরিন্ডাি (উদাহিিস্বরূপ, বাদারর্ি কযাি, সু প কযাি, একরি থপরসি িািাি
পাত্র, ইতযারদ)

কীভারব থিিরত হরব:

•

করেকরি্কযাি-এি্রভত্রি্একরি্থিিাি্িুি্রদরে্একরি্কাগরজ্বৃ ি্আোঁকুি।
আপিাি্সন্তািরক্বৃ িগুরিা্তুিিা্করি্রর্ি্িুোঁজরত্বিু ি।

•

বৃ িগুরিা্পিীক্ষা্করি্সিাসরি্থসগুরিাি্উপি্কযািগুরিা্িািরত্উৎসারহত্করুি!্

•

থকি এই থিিা?
•

থেরিরর্রেিা 3D বস্তুি (থের্ি কযাি) আকৃরত “থফইস (র্ুির্ন্ডি)”্িরেরে তা রেিরে। উদাহিিস্বরূপ, একরি কযারিি
দু ইরি বৃ িাকাি পাোঁে অেবা “থফইস (র্ুির্ন্ডি)”্িরেরে।

•

এই কর্মকারন্ড, থেরিরর্রেিা সরক্রেভারব আকৃরত অরেষি কিরে। আপিাি সন্তািরক কযারিি বৃ িাকাি পাোঁে বা “থফইস
(র্ুির্ন্ডি)”-এি উপি আঙ্গু ি ঘু রিরে থদিাি র্াধযরর্ সাহােয কিরত পারিি। থেরিরর্রেিা অিু ভব কিরব থে বৃিগুরিা

সম্পূ িমভারব থগািাকৃরত।
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 B Activities (Bangla/Bengali)

