
শিক্ষণ শিটিপব োৰ

তলৰ পেজব োৰ হ'ম গুৰুআৰু পমন্টৰ্, শিক্ষকসকলৰ  োব হয়। যশি আেুশি

ক’শিডৰ সময়ত শিশুৰ সসবত পতওঁবলোকৰ ঘৰত কোম কশৰ আবে, পতবেআবেোিোৰ

শিক্ষোৰ্থীৰ পজেষ্ঠ িোতৃ  ো িগ্নীক ঘৰক এখি শ িেোলয়লল েশৰৱততি কশৰ লল শিকোওক!

অশিক িোৰণোৰ  োব এই গোইডখি চোওক।

পমন্টৰ্ আৰু হ'ম গুৰুসকলৰ

 োব !



শিক্ষণ শিটিপব োৰ

সকবলো শিশুবৱ সোিু িোল েোয়! 

পতওঁবলোবক সোিু শুশি িোল েোয়।

পতওঁবলোবক সোিু ক' লল িোল েোয়।

সোিুবৱই পকজজ শিশুবৱ শিকো প্ৰৰ্থম পকৌিল

হয়। যশি পতওঁবলোবকআবেোিোৰ সসবত
িোললক শিবক, পতওঁবলোবক সকবলো শ ষয়

েশি লল সক্ষম হ’ ! 

পতওঁবলোকৰ সসবতআবেোিোৰ কোম
স োবতোলক প শে গুৰুত্বেূণ ত! 

সিোবয়ই মিত ৰোশখ আেুশি আবমোি েোবল
আবেোিোৰ শিশুব োবৰওআিন্দ েো !

আবেোিোৰ শিশুৰ সসবত

সিিজন্দি িব্দ  েৱহোৰ কশৰ ।
পকজজত, পতওঁবলোবক প্ৰোৰ্থশমক

শ িেোলয়ত প্ৰব ি কশৰ লল

শিশকআবে! এজিী ডোঙৰ
পেোৱোলী  ো এজি ডোঙৰ ল’ৰোৰ
িবৰ! পসবয় পতওঁবলোকক এজি
পিতো পহোৱোৰ সুবযোগ শিয়ক!



▪সোধু কিোৱোৰ জশৰয়বে শিবিোৱো

▪ পকবিিবৰ শিজৰ মোতআৰু মুখ  েৱহোৰ কশৰ লোবগ পসয়ো শিশুব োৰক শিকোওক।

▪ পতওঁবলোকৰ সসবত এবি পগম পখলক য’ত পতওঁবলোবক শ শিন্ন জীৱ-জন্তুৰ িবৰ অশিিয়

কশৰ । এটো হশৰণোৰ িবৰ পখোজকিো। পতওঁবলোকৰ কোণব োৰ হোতীৰ িবৰ িেিবেোৱো। এটো
িহোেহুৰ িবৰ জঁশেওৱো। আৰু  হুবতো ....

কিজজ গুৰুসিলৰ  োব 

শিটিপ।১



▪সোধুৰ সময়! শিশুৰ  োব আবমোদজনি হয়।

▪ ঘূৰণীয়ো সহ সোিু পকোৱো তৰ্থো শুিোৰ সময়। েশ চোওক >>

▪ এবকলবগ েিো। আবেোিোৰ শিশুবৱ হয়বতো েশি পিোৱোশৰ েোবৰ, শকন্তু পতওঁবলোকৰ সসবত েিোবটো িোল

কৰ্থো হয়।

▪ কুল শৰডীীং (COOL reading) শিশুসকলৰ  োব আবমোিজিক হ' য’ত পতওঁবলোবক শিবজ শিবজ এজবি

আিজিৰ সসবত েবি! 

কিজজ গুৰুসিলৰ  োব 

শিটিপ।২
সোিুৰ জশৰয়বত শিশুব োৰৰ সসবত পকবিিবৰ পখশল 



▪ শিশুব োৰি অশিনয় িশৰ গীে কগোৱোৰ জশৰয়বে শিবিোৱোবিো
আবমোদজনি হয়।আৰু শিশুব োৰৰ  োব এয়ো িোল অিযোবসো হয়! 

▪ “শহবয়ৰ উই গ’ ৰোউণ্ড িো পমীংগট্ৰী” গোিবটো শিকক, যোবত আেুশি শিশুসকলৰ সসবত পকোবিো

সমসেো পিোবহোৱোলক গো েোবৰ!

▪ শিশুব োৰৰ সসবত গোওক।

▪ প্ৰশতবটো চৰণৰ  োব অশিিয় কশৰ ।

▪ এয়ো গীতবটোৰ শলীংক।

কিজজ গুৰুসিলৰ  োব শিটিপ।৩
অশিিয় কশৰ গীত পগোৱো পখল

https://learn.katha.org/pluginfile.php/17577/mod_page/content/28/DDH_104_mango_eng_cd.mp4?time=1636524880410


▪কেলআৰুপোজলৰজশৰয়বে শিক্ষো শদয়ো

▪ এইবিো কেল মোস্ক শপন্ধোৰ সটিি উপোয়ৰ শ ষবয় হয়।

▪ শিজৰ মুখত মোস্ক শেন্ধকআৰু শিশুব োৰক পসোিক পয আেুশি মোস্কখি সঠিকিোবৱ শেশন্ধবে পি িোই।

▪ মোস্ক শেন্ধোৰ িুল উেোয়ব োৰ চো লল পসোফঁোবল চোওক।

কিজজ গুৰুসিলৰ  োব 

শিটিপ।৪
মোস্ক পকবিলক শেশন্ধ পখল



কিজজ গুৰুসিলৰ  োব 

শিটিপ।৫
শিশডঅ’  ো পটশলশিচিৰ জশৰয়বত শিক্ষো

শিশডঅ’ৰ জশৰয়বত শিক্ষো

▪এইবটো শিশডঅ’ পে কৰক

▪ https://www.youtube.com/watch?v=K_C8IEOHMK0

▪ মজজয়োত এই পখলবটো আকঁক। ক'শিডৰ সময়ত ঘৰৰ এক সুৰশক্ষত িোইতআকঁক।

▪ শিশুব োবৰ পযবিিবৰ শ চোবৰ পতবিিবৰ পখশল লল শিয়ক। যশি পতওঁবলোবক  ুজজ পেোৱো িোই পতবে মৰবমবৰ গোইড

কৰক।

▪ টিশি। যশদআবপোনোৰ ওচৰে শিশিঅ’ কেয়োৰ নোই, শচন্তো নিশৰ !

▪ আবেোিোৰ শিশুসকলৰ শপ্ৰয় ঠটশি শ্ব’প োৰৰ শ ষবয় পসোিক।

▪ আেুশি শিশুব োৰক পতওঁবলোকৰ শিজৰ কোশহিী পকোবিো চশৰত্ৰৰ সহোয়ত ক’ লল শিয়ক।  ো পতওঁবলোকৰ শপ্ৰয়

চশৰত্ৰৰ অশিিয় কশৰ লল কওক।  ো... এবি পকোবিো আবমোিজিককৰ্থো শচেো কৰক, শযবটো শিশুব োবৰ ঠটশি শ্ব’ৰ
সসবত ঘৰবত কশৰ েোবৰ! 

https://www.youtube.com/watch?v=K_C8IEOHMK0


কিজজ গুৰুসিলৰ  োব 

শিটিপ।৬

েৃশৰ্থৱী মোতৃৰ যত্ন পলোৱো▪পৃশিৱী মোেৃ দেুী হয়! িোৰণ

আশম কেওঁৰ যত্ন নলও।

▪ শিশুব োৰি কদেুৱোওি কয কিবনকি

▪ গে-গেশিৰ যত্ন ল' লোবগ। েোত শেঠঙ িোলোবগ।

পকবিিবৰ ফুলক মৰম কশৰ লোবগ।

▪ জীৱ-জন্তুৰ যত্ন ল' লোবগ। এটো সৰু কুকুৰ পেোৱোলী  ো এটো

পমকুৰী। পতওঁবলোককজিোওক পয জীৱ-জন্তুবৱও মোিুহৰ

িবৰই িুখ-কষ্ট েোয়।

▪ যশি আেুশি শ চোবৰ, পতবে পেোৱোলী জন্তুব োৰৰ শ ষবয় এইবটো

সোিুৰ সসবত এটো শ বিষ েিো পচিেিৰ আবয়োজি কশৰ েোবৰ।


