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हाम्रो भ	ाइ 
पाठ्यक्रम शिशक्षण सिसकाइको मुल आधार हो । पाठ्यपुस्तक नि�द्याथ�हरुमा अपेक्षिक्षत दक्षता 
नि�कास ग	1 एक मुख्य साध	 हो । यस पक्षलाई दृनि6गत गद7 गद7 साँफेबगर 	गरपालिलकाले 
स्थानि	य  शिशक्षालाई  व्या�हारिरक, समयसापेक्ष ब	ाउ	े उद्देश्यले  पाठ्यक्रम र 
पाठ्यपुस्तकको नि	मा=ण गरकेो हो । स्थानि	य  शिशक्षाले बालबालिलकाको स्थानि	य  अ�धारणा
व्यनि>गत स्�ास्थ्य, सरसफाइ, बा	ीनि�कास, �ाता�रणसँग परिरक्षिAत, घर-परिर�ार दनैि	क 
जी�	, समुदाय,  आफु अध्ध्य	 ग	1 निबद्यालय, आफ्	ो  �रपरका जी�जन्तुको पनिहAा	, 
	क्कल, आफुले ग	= सक्	े गरी सिसज=	ा र आफ्	ो संस्कृक्षित पर्तित परिरक्षिAत गराउ	े गरी उद्देश्य 
अ	ुरुप यो पाठ्यपुस्तक तयार पारिरएको हो । स्थानि	य  नि�षयको तह (१-३)  पाठ्यघन्टा 
५ रहेको छ । रानि6Pय पाठ्यक्रमप्रारुप २०७६ ले आधारभुत तहमा अनि	�ाय=  स्थानि	य 
नि�षय समा�ेश  गरी केन्द्रिन्Vय  पाठ्यक्रमले  समेट्	 	सकेका  नि�षयबस्तुलाई समा�ेश गरी 
बालबालिलकाहरुमा अप	त्त्�को भा�	ा निबकास गद7 साँफेबगर 	गरपालिलकामा रहेका कला 
ससं्कृक्षित रिरक्षितरिर�ाज, भेषभषुा, Aाडप�= एक्षितहासिसक धार्मिमक प्राकृक्षितक सम्पदा हरुको संरक्षण
र निबकास ग	1 अशिभप्रायले यो पाठ्यपुस्तक तयार पारिरएको हो ।     �	 समुदाय अध्यय	 �र

          जी�जन्तु गरी ससं्कृक्षित पर्तित गराउ	े उद्देश्य नि�षयको आधारभुत पाठ्यघन्टा नि�षयमा
    समा�ेश गद7 भेषभुषा ऐक्षितहासिसक संरक्षण

स्थानि	य नि�षयको पाठ्यक्रम तयार पा	1 काय=दलमा साँफेबगर 	गरपालिलकाका नि	बत=मा	 
	गर-प्रमुख कुल बहादरु कु�र , शिशक्षकहरु श्री लोक बहादरु बोगनिट, श्री हरी प्रसाद जोशी, 
श्री रत	 राज रगे्मी, श्री निम	 बहादरु कु�र , श्री शिभम बहादरु बुडा, श्री निटकाराम बुडथापा, 
श्री 	ारायण प्रसाद जोशी, श्री धम1न्V बहादरु शाह, श्री तारा दत्त अ�न्द्रिस्थ, साँफेबगर 
	गरपालिलकाका कम=Aारी श्री झ्न्कर प्रसाद ख	ाल, शिशक्षा शाखा प्रमुख निहरा दत्त भट्ट 
ज्यकुो काय=दलले तयार पारी पाठ्यपसु्तक नि	मा=ण को लानिग बत=मा	 	गर प्रमुख श्री 
राजेन्V बहादरु कु�र, 	गर उप-प्रमुख श्री शिशलोज बहादरु कु�र लगायत का शिशक्षा सनिमती 
सदस्यहरुले बेतालमान्डु  मा.निब को शिशक्षक म कनिबराज शमा=लाई कक्षा १ को स्थानि	य 
नि�षयको पाठ्यपुस्तक लेख्	े सिजम्मा प्रदा	 ग	ु=हु	े सम्मन्द्रिन्धत मान्यज	  गरु प्रती आभार 
प्रकट गद7 आफुले जा	े  बुझे सम्म स्�नि��ेक  प्रयोग गरी यो पाठ्यपसु्तक तयार पारकेो हु ।
यसलाई अझ ैपरिरकृ्कत पा	=का लागी शिशक्षक, नि�द्याथ�, अशिभभा�क,  बनुिद्दसिज�ी एबम् सम्पुण= 
पाठकहरुको समेत नि�शेष भूनिमका हु	े हँुदा  सम्बन्द्रिन्धत सबकैो रA	ात्मक सुझा�का लागी 
हार्मिदक अ	ुरोध गद=छु । 
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                              पाठ १ -  म र मेरो परिर�ार



हेरौ र गरौ: 



गीत गाऔ : 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

  



परिरAय खेल खेलौ:

शिशक्षक साथीहरु धागो को बट्टा लिल	ुहोस् । स�=प्रथम धागो आफ्	ो औलामा बे	ु=होस र 
आफ्	ो परिरAय निद	ुहोस् ।  त्यसपछी घेरामा कु	ै नि�द्याथ�लाई धागो को बट्टा निद	ुहोस् । 
त्यसपछी उसको परिरAय लिल	ुहोस् । यसैगरी घेरामा भएको सब ैनि�द्याथ�लाई पालो पुराएर 
परिरAय निद	 लगाउ	ु होस ।  



 	मस्ते कनिबता गाउ:  

आपसमा भेट हँुदा अशिभ�ाद	 गछl  
मान्यज	लाई आदर र सम्मा	  हामी गछl 
भाइबनिहनि	लाई माया गछl साथीलाई 	मस्कार  
पाहु	ा  आए  आदर  गछl  सत्कार  हामी  गछl
आमाब�ुा दाजु निददी ढोग हामी गछl  

बाजे  बज्जै मामा माइजु माया हामीलाई गछ=	  
भेट हँुदा उहाँलाई नि	 ढोग हामी गछl  

 क्षितम्रो घरमा कसरी अशिभ�ाद	 गरिरन्छ ? 
अशिभ�ाद	 गररे देखाउ:



 आफुसँग निमल्	े क्षिAत्र मा निठक क्षिAन्ह(√) 
लगाउ	ुहोस:

 
     

 
                                                                       

 
उत्तर भ	ौ:

क) तपाईकंो 	ाम के हो ? बाकस रख्	ु प	1  
ख) तपाईकंो घर कहाँ हो ? 
ग) तपाईकंा बु�ा आमा निबदेश बाट घर आउँदा भेटमा क्षितमी के गछl ?  
घ) बनिहनि	ले क्षितमीलाई ढोग गदा= क्षितमी के भन्छौ ? 

 



 निठक भए ठीक क्षिAन्ह (√)र बेठीक भए बेठीक 
क्षिAन्ह(˟ ) लगाउ	ुहोस्  :

क) म बनिहनि	लाई आशिश�ा=द निदन्छु ।  
ख) म बु�ालाई ढोग निदन्छु |  
ग) म आमलाई आशिश�ा=द निदन्छु ।   
घ) म दाजलुाई ढोग निदन्छु ।  
ङ) म साथीलाई 	मस्कार गछु=  ।  

 मौलिखक उत्तर भ	 :

बु�ाको बु�ालाई क्षितमी के भन्छौ ?  
बु�ाको आमालाई क्षितमी के भन्छौ ? 
दाजुको श्रीमती लाई क्षितमी के भन्छौ ?  
बु�ाको निदनिदलाई क्षितमी के भन्छौ ? 
बु�ाको भाइलाई क्षितमी के भन्छौ ?  

 
 

 



                          पाठ २ -  मेरो दनैि	क जी�	 
हेरौ र बुझौ :

 



 तपाईले प्रयोग ग	1 सामा	हरु  हेररे 	ाम
लेख : 



क) माशिथका क्षिAत्र मध्य  कु	 म	 पर्यो ? 
ख) क्षिAत्र मा केके देखेउ ? 
ग) माशिथका क्षिAत्रमा क्षितमीहरुले प्रयोग ग	1 सरसामा	 छ	् निक छै		 ?  
घ्) क्षितमी निबहा	 उठेदेखी बेलुका सम्म के के गछl ?  
ग) तपाईकंा �रिरपरी भएको क्षिAत्र अ�लोक	 गर ? 

 तालमा गीत गाउ:   

कक्षित राम्रो मुख निबहा	 उठी धोएको                    दाया बाया का	ले 
हात मुख धोएर निमठो खाजा खाएको                     राम्रो गीत सु	ेको  

 

 
 

 

दात राम्रो ब	ाउ	 खाएपछी माझौ	                 दबु ैहात हल्लाई 
कोरी बाटी कपाल ऐ	ा हेरी हाँसेको               खटु्टा Aाली 	ाAेको 

 
 



हेरौ , बुझौ र छलफल गरौ:
क)

 

 
 

माशिथको क्षिAत्रमा कु	 सामा	 केका लागी उपायोग भएको छ हेररे भ	 



ख)

 



   ल आउ गीत गाउ:

      दात माझ्	 व्रस
       हड धु	 लाई साब	

         	ङ काट्	 	लै कटर

लेख्	 लाई कलम 
पढ्	 लाई निकताब 
बोक्	 लाई झोला 

                                                  यती समा	 	क्षिAन्ने 
                                                  कस्तो मान्छे होला  
                                                  

 

 



 
 खाली ठाउँमा निमल्	े शब्द भर:
  

१) हड धु	 ............ को प्रयोग गरिरन्छ | (ब्रस, साब	, 	ङकाटो) 
२) 	ङ काट्	 ....... Aानिहन्छ । (ब्रस, साब	, 	ङकाटो) 
३) दात सफा ग	= ....... .को प्रयोग ग	ु=पछ=  । (ब्रस, साब	, 	ङकाटो) 
४) झोला .......... प्रयोग ग	= प्रयोग गरिरन्छ । (निकताब, धुलो , Aामल) 
५) लेख्	 को लागी ....... प्रयोग गरिरन्छ । (सिससाकलम , 	ङकाटो, ब्रस)  

 
 मुखलेै उत्तर भ	:

१) दात सफा ग	= के प्रयोग गरिरन्छ ?  
२) 	ङ काट्	 के Aानिहन्छ ? 
३) हड धु	 के Aानिहन्छ ?  
४)स्कुल जादा निकताब के मा राखेर लिलन्छौ ?  
५) कपाल मा जौडा पदा= के ले झारिरन्छ ?
६) अ	ुहार हे	= के Aानिहन्छ ?  

  जोडा निमलाउ 

                               निकताब                                      लेख्	
                               कलम                                       पढ्	 
                               झोला                                       निकताब बोक्	 
                               व्रश                                         अ	ुहार हे	=
                               ऐ	ा                                         दात सफा ग	= 



 
 निठक भए ठीक क्षिAन्ह (√)र बेठीक भए बेठीक 
क्षिAन्ह(˟ ) लगाउ	ुहोस्  :

क) निकताब बोक्	 झोलाको प्रयोग गरिरन्छ ।  

ख) दात सफा ग	= 	ङ काटो Aानिहन्छ । 

ग) अ	ुहार हे	= कानिपको प्रयोग गरिरन्छ । 
 
घ) कलम लेख्	लाई Aानिहन्छ ।  

ङ) निकताब पढ्	 प्रयोग गरिरन्छ ।  

 
 

 
 

 
 

 



संस्कार
हे इश्वर मेरा आँखा खोली दउे 

जु	 आँखाले म राम्रो देख्	 सक्कौ 
हे इश्वर मेरा मुख खोली दउे 

जु	 मुखले म राम्रो बोल्	 सकु 
हे इश्वर मेर का	 खोली देउ 

जु	 का	ले म राम्रो सनु्न सक्कौ 

हे इश्वर मेरा हात खोली देउ 
जु	 हातले म राम्रो ग	= सक्कौ 
हे इश्वर मेरा खटु्टा खोली दउे 

जु	 खटु्टाले म राम्रो पाइला Aाल्	 सकँु 
हे इश्वर मेरा म	 खोली दउे 
जु	 म	ले म दया ग	= सकु 

हे इश्वर मलाई राम्रो मान्छे ब	ाउ  
जु	 कारणले म राम्रो बन्न सकँु 



 
 हाम्रा Aाडपब= : 

दशै

क्षितहार



होरी 

गौरा 



पुतला 



 
 भु�ो 

 
 

 
 

मुखलेै उत्तर भ	 :



१) क्षितम्रो गाउमा के के राम हुन्छ	 ? 
२) तमलाई कु	 कु	 राम म	 पछ=  ? 
३) �ै	ाथ गयाका छौ निक 	ाइ ? 
४) होरी खेल्याका छौ के 	ाइ ? 

 
 माशिथको जस्तै तल खाली ठाउँमा लेख :

होरी                           पुतला                       दश ै                 दउेडा    

...........        ............        ...........     ........... 
 
   भु�ो                             गौरा                                 अ	न्त्या  

............         ..............          ..................

                      आफुले लेखेका कुरा पढेर सु	ाउ  

 
 



  निठक भए ठीक क्षिAन्ह (√)र बेठीक भए बेठीक 
क्षिAन्ह(˟ ) लगाउ	ुहोस्  :

दशमैा रागाँ कानिटन्छ ।        

क्षितहारमा निदया बालिलद	ै । 

�ै	ाथ शिश�को मन्द्रिन्दर छ ।  

भु�ामा ढाल तरबार फट्काउछ	 । 

पुतलामा बनैिकनि	हरु खेल्छ	 ।  

 
 

 होरी खेलौ :

आयो फागु	 होरी मच्चायो
आयो फागु	 होरी मच्चायो  

...................................
  

 



हाम्रो खेलौ	ा  

हेरौ, क्षिA	ौ र खेलौ 

  
 
 



 उत्तर भ	 :
क्षितमीलाई कु	 खेल म	पड्डो  छ ? 
क्षितमी आफ्	ा घर क्या क्या खेल खेल्दाछओ ? 
क्षितमी कै सँग खेल खेल्ला छओ ? 

 जोडा निमलाउ :

                   अपुरो                                       लकु्कढाल
                   लकु्कढाल                                    Aुङ्गी 
                   Aुङ्गी                                         अपुरो

 रमाइलो गरौ 



 रखेा कोरौ 
 



 आउ खेल खेलौ :

 
 





पढ र उत्तर भ	 :
 

मलाई खेल्	 रमाइलो लाग्छ । म साथीसँग निमलेर तातो आलु, मुसो निबरालो, रुमल लुकाइ, 
लकु्कढाल्, शिभत्र बानिहर, Aुक्षिङ्ग, राम-रा�ण खेल खेल्	 म	 पराउछँु । खेलले स्�ास्थ्य राम्रो 
हुन्छ ।

उत्तर भ	:
१. क्षितमीलाई कु	 खेल म	 पछ=  ? 
२. क्षितमीले खेल्	े साथीहरु को को हु	 ? 

 
 

 
 

 
 

 
 



                          पाठ ३ -      हाम्रो समुदाय

                  

                      



                    क्षिAत्रमा कसले के गरिररहेको छ ? छलफल ग	ु=होस्  



 आउ कनि�ता गाउ:

मेरो 	गर साफेँबगर १४ �डा पछ= 	् 
सुन्दर साँफे क्षितथ= ब	ैाथ सब ैलठ्ठ पछ= 	् 
एक 	म्बर कालीमाटी दोश्रो जाल्पादे�ी 

तेस्रो 	म्बर सिसद्दशे्वोर  हो Aौथो मस्टामान्डौ  
पाAौ  	म्बर 	�ठा	ा  छैठौ भागेश्वोर 

सात्तौ 	म्बर रिरक्षिडकोट आठौ Aन्द्रिन्डका हो 
	�ौ 	म्बर बडुाकोट हो दसौ घुघुरकोट हो 
एघार 	म्बर दे�ीस्था	 हो बाह्र 	म्बर खप्तड

तेह्र 	म्बर बाब्ला हो Aौध पातलकोट 

 



 माशिथ जस्त ैतल खाली ठाउँमा लेख: 

कालिलमाटी       जाल्पादे�ी          सिसद्देश्वोर  

...............        ...............          .............. 
मस्टामान्डौ      	�ठा	ा             रिरक्षिडकोट  

................       .............              .............. 
भागेश्वोर          Aन्द्रिन्डका              बडुाकोट 

..............         .............               ............... 
घुघुरकोट        दे�ीस्था	              खप्तड 

............           .............                 ............. 

बाब्ला           पातलकोट 

............         .............. 

 



 हेररे लेख:

क) मेरो 	गरपालिलका को 	ाम साफेँबगर हो । 

.............................................................. 

ख) मेरो �डा को 	ाम .......................... हो ।  
ग) मेरो गाउ को 	ाम ............................ हो ।  

 

उत्तर भ	:

१. क्षितम्रो गाउँ को 	ाम क्या हो ? 
२. क्षितम्रो �डा को 	ाम क्या हो ? 
३. क्षितम्रो 	गरपालिलका को 	ाम क्या हो ?  



 उदाहरणमा निदइए जस्त ैजोडा निमलाउ 

�डाहरु                             �डा 	म्बर 

कालिलमाटी                              ५ 
जाल्पादे�ी                              ६ 
सिसद्देश्वोर                                 ७ 
मस्टामान्डौ                             ८ 
	�ठा	ा                                 ९ 
भागेश्वोर                                 १० 
रिरक्षिडकोट                               ११ 
Aन्द्रिन्डका                                १२ 
बडुाकोट                                १३ 
घुघुरकोट                               १४ 
दे�ीस्था	                               १ 
खप्तड                                    २ 
पातलकोट                               ३
बाब्ला                                    ४



घर समुदायमा गरिर	े काम  



 मुखलेै उत्तर भ	: 

१. क्षितम्रो घरमा के के काम गरिरन्छ ?  
२. माशिथको को क्षिAत्रमा गरकेो काम जस्त ैक्षितम्रो      
३. घरमा कन्ले कन्ले के के काम गछ=	 ? 
४. के क्षितमी पनि	 घर काममा सहयोग गद=छौ ?  

 



 क्षितमीलाई म	 प	1 काममा क्षिAत्र हेररे ठीक(√) 
क्षिAन्ह लगाउ: 



 आउ खेल खेलौ 

 
 



 पढ र उत्तर देउ: 

मलाई खेल्	 रमाइलो लाग्छ । म साथी सँग निमलेर तातो आलु, मुसो निबरालो, रुमल लुकाइ,
लकु्कढाल, शिभत्र बानिहर, Aुक्षिङ्ग, रम्-रा�ण खेल खेल्	 मा	 पराउछँु । खेलले स्�ास्थ्य राम्रो 
हुन्छ ।  

उत्तर भ	:
१. क्षितमीलाई कु	 खेल म	 पछ=  ? 
२. क्षितमीले खेल्	े साथीहरु को को हु	 ?  

 



 निठक भए ठीक क्षिAन्ह (√)र बेठीक भए बेठीक 
क्षिAन्ह(˟ ) लगाउ	ुहोस्  :

१. म निबहा	 उठेर घर आँग	 सफा गद7	 ।  

२. म धाराबाट लोटामा पा	ी ल्याउछु ।  

३. म खा	ा  पकाउ	 आगो बाल्दछु ।  

४. म क्षिAया पकाएर खा	 सक्छु । 
 
५. मेरो समाजमा निमलेर काम गछ=	 ।  

 
 

 
 



 आउ कनि�ता गाउ: 

आमा घरको काम ग	1 बु�ा खेत जा	े 
म र निददी घरमा निकताब पढी बस्	े  

घरको काम केनिह पदा= म त सहयोग ग	1 

धारामा पा	ी आउँदा निददी पा	ी भ	1 
फुस=दमा कनिहले काही हामी खेल खेल्	े
शनि	बार निबदा हँुदा गाई Aराउ	 जा	े   

 

 
 

 
 



 खाली ठाउँमा निमल्	े शब्द भर :

१. आमा घरमा ........... पकाउ	ु हुन्छ । (खा	ा, पा	ी, दधु) 
२. म घरमा .............. ल्याउछु । (दाउरा, घास , पा	ी) 
३. बु�ा .................... जा	ु हुन्छ । (खेतमा, जंगलम, 	निदमा) 
४. झाडु ले घर आग	 ............ गरिरन्छ । (फोहोर, सफा, 	राम्रो)  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
               



                   हाम्रा सा�=जनि	क ठाउँहरु 

क्षिAत्र हेरौ र बुझौ 
 
 

 

 
 

    



 आउ गीत गाउ 

धारा कु�ा पाटी  पौ�ा सा�=जनि	क ठाउँ 
बाटो घाटो कुल कुलेशो हाम्रो बस्	े गाउँ 
पटका	ी स्कुल जंगल मठ मन्द्रिन्दर पनि	 
यी पनि	 हु	 सा�=जनि	क जा	ी राखौ हामी 
	दी पूल स्�ास्थ्य Aौकी निबद्यालय पनि	  
सम्झौ क्षितमी सब ैकुरा सा�=जनि	क भ	ी

 मुखलेै उत्तर भ	 :

१. स्कुल सब ैको हो निक एकलाई को ? 
२. बाटोमा सब ैको हक हुन्छ निक एक्क्लाई को ?  
३. मठ मन्द्रिन्दर सब ैको हो निक एकलाई को ?  
४. पटका	ी सब ैको हो निक एकलाई को ?  
५. पलु सब ैको हो निक एकलाई को ?  

 
 

 
 

 



खाली ठाउँमा निमल्	े शब्द छा	ी �ाक्य पुरा गर:
 

१. बाटो घाटोमा ......... को हक हुन्छ । (सबै, एकलाई, कसैको	ाइ) 
२. मन्द्रिन्दर सबकैो ........... ठाउँ हो । (पढ्	े, खेल्	े, पुजा ग	1) 
३. पटकानि	मा ............. म	ाइन्छ । (भातभान्सा, Aाडप�=, मेलापात) 
४. स्�ास्थ्य Aौनिकमा ........ ग	= जान्छौ । (खेल्	, औषधी, पढ्	) 
५. स्कुल ........... को हो । (सब,ै एकलाई, कसैको	ाइ)  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



निठक भए ठीक क्षिAन्ह (√)र बेठीक भए बेठीक 
क्षिAन्ह(˟ ) लगाउ	ुहोस: 

१. स्कुलमा सब ैको हक लाग्छ ।  

२. बाटो एकलाई कोहो ।  

३. जगंलबाट सब ैघाँस दाउरा ल्याउछ	 ।  

४. पटका	ी कुलो पूल सब ैको हो ।  

५. Aौतारामा सबलेै बस्	 पाइद	ै ।  

 
 

 
 

 
 



हाम्रा प्रथाहरु 

हेरौ र समुहमा छलफल गरौ 



 आउ कनि�ता गाउँ 

निबहा	 छट्टाइ उठी हात मुख धु	े 
घरमा बसी मन्द्रिन्दर गइै जप ध्या	 ग	1 

माली खेल्	े सस्कांर  ग	1 दउेसी भलैो खेल्	े  
पुतला खेल्	े होरी खेल्	े गौरा पनि	 खेल्	े 

दश ैनिबशु Aेली त्य्हार माघी प	 खा	े 
धा	 रोप्	े पाङो खेल्	े AाAनिढ नि	 गाउ	े 
दउेडा  खेल्	े गीत गाउँ	े हुड्केली नि	 ग	1 
मागल गाउँ	े निदया बाल्	े जन्त बरात जा	े 

निबशु मा दही Aामल खा	े श्रा�ण १५ लिखर खा	े 
	याँ लुगा Aाडप�= मा लेक बोल्या ल्याउ	े 
निटका  लाउ	े दशनिममा भाई त्यार भाई मान्ने 
यस्ता हाम्रा AालAल	 हु	 सब ैहामी मान्ने 

Aाड्प�= मा घर-घर पाहु	हरु आउछ	् 
पाहु	ा से�ा ग	= पाउदा सब ैखशुी हुन्छ	

  

 आफ्	ा घरमा जाने्न बुझ्	े लाई प्रश्न सोध्	ु होला
 

१. हाम्रा Aाडप�= के के हु	 ? 
२. Aाडप�=मा  हामी क्या क्या खा	छौ ? 
३. Aाडप�=मा  क्या क्या लुगा लाउछौ ? 
४. त्यारब्यारमा  हाम्रा घर म को को पाहु	ा आउछ	 ? 
५. Aाडप�=मा तमी क्या क्या गदा= छओ ? 

 



 
 खाली ठाउँमा भरी कक्षामा साथीलाई सु	ाउ: 

हाम्रो एउटा Aाडप�= ........... हो । यसमा हामी ........ खान्छौ  र .......... लुगा लगाउछौ । 

घरघरमा ...............आउँदाछ	 । हामी उहालाई ..........गछl ।  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 समूहमा बसी आफ्	ा गाउघर म	ाउ	े 
Aाडप�=को 	क्कल गर:

 



 

 



 



 

 निमल्	े उत्तरमा निठक (√) क्षिAन्ह  लगाउ 

१. जमरा/निटका लगाउ	े:                         दश ै             क्षितहार 

२. दर खा	े:                                          छठ               तीज

३. रङ खेल्	े:      होली             दश ै

४. 	माज पढ्	े:                                     इद               उधौलिल 

५. Aेली त्यार निद	े:                               माघ                फाल्गु	 



  निमल्	े शब्द छा	ी खाली ठाउँ भर: 

निमठो  रमाइलो   निबदा    पाहु	ा  राम्रा  

अ) Aाडप�=मा ......... हुन्छ ।  
आ) ठुला Aाडमा निबद्यालय ......... हुन्छ ।  
इ) Aाडप�=मा .......... लुगा लगाउँछु । 
ई) Aाडप�=मा ........ आउ	ु हुन्छ ।  
उ) हामी Aाडप�=मा ......... खान्छौ  ।  

 धका= ता	ी जोडा निमलाउ:

क्षितहार                            दर 
माघी                             सेलरोनिट 
तीज                             से�ई 
इद                               निमठाई 
 

 
 

 



हाम्रा संस्कार
पोशाक क्षिA	ौ र 	ाम भ	ौ :



पढौ र भुझौ 

हामी एकअका= सँग अशिभ�ाद	 गछl ।  आफु भन्दा ठुला लाई ढोग र आफुभन्दा सा	ा लाई
माया र अशिश�ा=द निदन्छौ ।  	याँ साथी भेट भएमा अशिभ�ाद	 गछl ।  

 आउ 	मस्ते खेल खेलौ:

 
 



 कथा सु	ौ:

निदब्य कुमारी आमासँग मामाघर गइ	 । त्यहाँ मामाका छोराको निब�ाह शिथयो । निदब्य 
कुमारीले मामामाइजुलाई ढोग गरिर	 । मामामाइजुले आशिश�ा=द निदद ैहात समातेर घर शिभत्र 
लिल	ुभयो । निमठा निमठा खा	े क्षिAज ख�ुाउ	ुभयो । निदब्य कुमारीकी आमाले मा�लका बाजे-
बज्यैलाई ढोग निद	ुभयो ।

 

जन्तमा धेर ैमानि	सहरु शिथए । निदब्य कुमारिरले क्षिA	ा परिरAय भएकाहरुलाई 	मस्ते गरिर	 । 
निदब्य कुमारी साथी हरु सँग खेल्	 लानिग	 । उनि	 लोनिट	्, माइजु आएर उठाउँ	ु भयो । 
औषधी गररे नि	को भयो । उनिट निबदाबारी गररे फर्मिक	 ।  



  उत्तर भ	 :  

१. घरमा पाहु	ा आउँदा के ग	ु=पछ=  ?  
२. आफुभन्दा ठुलालाई के ग	ु=पछ=  ?  
३. 	याँ साथी भेटेमा तमी के गछl ?  

 
 कुराका	ी ग	ु=होस् 

आज निटकाको  जन्मनिद	 हो । झल	ाथ र मोक्षितराम बाटामा भेट भए । कुरका	ी गद7 स्कुल 
गए ।  

झल	ाथ: निटका क्षितमीलाई जन्मनिद	को शुभकाम	ा  
निटका: धन्य�ाद झल	ाथ  

झल	ाथ: जन्मनिद	 कसरी म	ाउ	े त ? 
निटका: मैले घरमा सबलैाई बोलाएको छु, निमलेर रमाइलो ग	1 क्षितमी पनि	 आउ ह ै।  

झल	ाथ: हुन्छ म आउला 
निटका: क्षितमीले क्षितम्रो जन्मनिद	 कसरी म	ायौँ   

झल	ाथ: मैले जन्मनिद	मा बोट्-निबरु�ा रोपँे ।  
निटका: क्षितम्रो जन्मनिद	 म	ाउ	े तरिरका म	 पर्यो । म पनि	 फुल रोप्छु । 

झल	ाथ: ठीक भन्यौ ।  
निटका : रात मेरो घरमा रमाइलो गरुली ह ै। 

झल	ाथ: हुन्छ हुन्छ 



                            पाठ ४ - हाम्रो निबद्यालय  

 

 क्षितमीलाई आफ्	ो स्कुल कस्तो लाग्छ ? 
छलफल गर:  



गीत गाऔ  
मेरो 	गर साफेँबगर धेर ैस्कुल पछ= 	् 

भनि�ष्यमा  राम्रो बन्न सब ैस्कुल जान्छ	्   
आउ	 साथी हामी पनि	 सब ैस्कुल जाउ  
स्कुलमा पौषनिटक आहार सब ैनिमली खाउ 
 आ-आफ्	ो कक्षाकोठा सध ैसफा गरौ  
स्कुलको 	ाम ठेगा	 जा	ी हामी राखौ 

अ	ुशासिसत भई बसौ कक्षाकोठा महाँ 
पढ्	 हामी तयार हु कक्षाकोठा महाँ 

साथी भाई निमली बसु गुरु आदर गरौ  
रम्रा कुरा मातै्र बोलौ 	राम्रो 	बोलौ 

हाफटाइममा अन्नी खाउ खेल हामी खेलौ 
स्कुल डP ेस्स लगाइ जाउँ  सफा सगु्घर रहौँ    

 



 शिशक्षकले भ	े जस्त ैपालाईपालो आफ्	ो स्कुल 
	ाम र ठेगा	ा भ	ौ :

शिशक्षक : हाम्रो स्कुलको 	ाम ............ हो ।  
            हाम्रो स्कुल को ठेगा	ा साँफेबगर 	गरपालिलका �डा 	ं  ......... हो ।  

 
 मुखलेै उत्तर भ	:

१. तम्रो स्कुल को 	ाउँ के हो ?  
२. तम्रो स्कुल कती 	म्बर �डामा पछ=  ?  
३. तमी बस्	े गाउको 	ाम के हो ?  
४. तम्रा कक्षमा पढाउ	े शिशक्षक को को हु	 ?  
५. तम्रो हासिजर ग	1 शिशक्षक को 	ाम के हो ?
६. तम्रा हेडसरको 	ाम के हो ?    

 पढौ र लेखौ:

 हाम्रो निबद्यालयको 	ाम ........ हो । हाम्रो स्कुल ........ �डामा पद=छ । हाम्रा हासिजर ग	1 
शिशक्षकको 	ाम ........ हो । हाम्रा हेडसरको 	ाम ....... हो ।  

 
 



आउ जा	ी राखौ 
       

                                                     हरिरयो रङ 
रातो रङ  

पहेलो पनि	 रङ 
नि	लो रङ  
सेतो रङ  

कालो पनि	 रङ
गुलाबी  रङ  

खैरो रङ
प्याजी पनि	 रङ

सब ैनिमली भरौ साथी  
स्कुलमा रङ्ग 



 रङ्ग भरौ 



आउ गीत गाउ  

	मस्कार 	मस्कार 
सबलैाई 	मस्कार

मान्नेज	 ढोग
 

दईु हात जोडी 
बनिहनि	लाई आशिश�ा=द  

गरुुलाई 	मस्कार 
साशिथलाई 	मस्कार 
दाइलाई पनि	 ढोग 

 



पढौ र भुझौ :  

मेरो स्कुलमा गुरुहरुले राम्रोसँग पढाउ	ु हुन्छ । परिरAरले घन्टी बजाउ	ु हुन्छ । हामी सब ै
निमलेर सरसफाइ गछl । अ	ुशास	मा बसेर साथी भाई कक्षाकोठामा पढ्छौ । नि�धालयमा
नि�शिभन्न  निकसिसमका खेलहरु खेल्छौ ।   

 उत्तर भ	ौ:  

१. नि�धालयमा कसले पढाउ	ु हुन्छ ?  
२. नि�धालयमा कसले घन्टी बजाउ	ु हुन्छ ?  
२. नि�धालयमा कक्षकोठा सरसफाइ कसले गछ=	 ?  
४. नि�धालयमा केके गरिरन्छ ?  
५. नि�धालयमा केके खेल खेलिलन्छ ?  

 आउ तातो आलु खेल खेलौ:

 



मुखलेै उत्तर भ	 : 

१.गरुुसँग भेट हँुदा के ग	ु=पछ=  ?  
२.हामीले स्कुलमा कसरी बस्	ुपद=छ ?  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



                     पाठ ५ -  हाम्रा �रपरका सिज�जन्तु  

हेरौ र क्षिA	ौ  

घरपालु�ा ज	ा�र:



जङ्गली ज	ा�र :

माशिथका क्षिAत्रमध्य आफुले देखेका ज	ा�रमा ठीक(√) क्षिAन्ह लगाउ 
 
 



 कनि�ता गाउ:
घरमा पालिलन्छ गाई भसैी बाख्रा  र बल्ल  

कोही राख्छ	 Aाखरुा र खरायो नि	 खल्ल  
निबरालो गछ=  म्याउ म्याउ कुकुर हु: हु: हु: 
पटुक गछ=  कर कर कोइलिल^ कुहु कुहु 

गाइ गछ=  हम्मा हम्मा गोरु हुक्क्का हुक्का  
बाख्रो गछ=  म्याँ म्याँ भसैी �ाँ �ाँ �ोआ 
मुसो बोल्छ Aु Aु गरी कुकुणो काँ काँ  

गौथली बोल्छ क्षिAरिरक्षिAरी गरी सगुा ट्वाट्वा=र् 
क्षियनि	हरु घरमै राख्छ	 थापाई राखौ यहाँ 



 मुखलेै उत्तर देउ: 

१. हाम्रो घरमा भएका ज	ा�रका 	ाम के-के हु	 ?  
२. हाम्रो घरमा पशुपन्द्रिन्छका 	ाम के-के हु	 ? 
३. कुखरुी काँ कसले गछ=  ?  
४. म्याँ म्याँ कसले गछ=  ?  
५. हम्मा ग	1 ज	ा�र कु	 हो ?  
६. हुक्का कसले गछ=  ?  

खाली ठाउँ भर: 
 

अ) �ाँ �ाँ .......... गछ=  ।  
आ) मुसोले ........... गछ=  ।  
इ) म्याउँ म्याउँ ........... गछ=  ।  
ई) हुउ हुउ .............. गछ=  ।  

जोडा निमलाउ :

कुकुर                                                    �ाँ �ाँ 
भसैी                                                     म्याँ म्याँ 
बाख्रा                                                    Aँु Aँु 
मुसो                                                     हम्मा
गाई                                                      कुकुणी काँ 
कुकुणा                                                   हुक्काँ
बल्ल                                                       हुउ हुउ



 निठक भए ठीक क्षिAन्ह (√)र बेठीक भए बेठीक 
क्षिAन्ह(˟ ) लगाउ	ुहोस: 

१. कुकुरले हुउ हुउ गछ=  ।  

२. गाइ Aुँ Aुँ गछ=  ।  

३. बल्लले कुकुणी काँ गछ=  ।  

४. बाख्राले म्याँ म्याँ गछ=  ।  

५. मुसोले हम्मा गछ=  ।
  
६. भसैिसले �ाँ �ाँ गछ=  ।  

७. कुकुणाले हुक्का गछ=  ।  

 
 

 
 



 समुहमा बसौ र 	क्कल गरौ:



 पढौ र क्षिA	ौ:
  

हाम्रो �रपर नि�शिभन्न ज	ा�र र पशपुन्छी छ	 । क्षित सबलेै खा	ा खान्छ	 । हा�ाबाट सास 
फेछ=	 । हाम्रो �रपर भएका ज	ा�र बाघ, भालु, मृग, बँदले, स्याल, बादँर, गु	ा, साडो, 
Aाखरुा, कालीज, बकुल्ला, कोइली, पानिटनिकट्टो, कँगयो आनिद हु	्  । माछा, भ्यागुतो पा	ीमा 
बस्छ	् ।  

 
 उत्तर भ	: 

१. हाम्रा �रपर बस्	े ज	ा�रको 	ाम के के हु	 ?  
२. हाम्रो �रपर बस्	े पशपुन्द्रिन्छका 	ाम के के हु	 ?  
३. ज	ा�र र पशुपन्छी ले सास कहाँबाट फेछ=	 ?  
४. ज	ा�र निहड्छ	 निक उड्छ	 ?  
५. Aराहरु निहड्छ	 निक उड्छ	 ?  
६. माछा र भ्यागुता कहाँ बस्छ	 ?  

 



 क्षिA	ेर ज	ा�रका 	ाम लेख:

 



 क्षिA	ेर पशुपन्द्रिन्छका 	ाम लेख :



क्षिA	ेर पा	ीमा बस्	ेका 	ाम लेख  

 
 

 
 

 
 



हिंहड्	े उड	े र पौक्षिड	े प्रशिणहरु छुट्टाउ 

निहड्	े ......................................................................................................

उड्	े ........................................................................................................

पौक्षिड	े ........................................................................................................



आउ ज	ा�र, पशुपन्द्रिन्छका 	ाम पाद7 शिभत्र बानिहर 
खेल खेलौ :

खेल्	े तरिरका  
जस्तै:
 बाग बाग बाग ज	ा�र हो । शिभत्र 
काग काग काग पशुपन्छी हो । बानिहर 
माछा माछा माछा पा	ीमा बस्छ । शिभत्र  

यसरी सब ैज	ा�र पशपुन्द्रिन्छका 	ाम लिलद ैखेल्	 सनिकन्छ ।   



 जोडा  निमलाउ 
 

बाघ                                                       कालीज
कौ�ा                                                      भालु 
क्षिAल                                                       बँदले  
कोइली                                                    कँङयो 
श्याल                                                     पानिटनिकट्टो  
मृग                                                        गु	ु 

 



 आफुले जा	ेका क्षिAत्र टाँसेर पोस्टर ब	ाउ: 



 क्षिAत्रमा कक्षित�टा ज	ा�र  छ	 पत्ता लगाइ 	ाम 
लेख:  

 
 

 
 



                           पाठ ६ - हाम्रो �ाता�रण
हेरौ र बुझौ: 



 हेरौ र भ	ौ :

उत्तर भ	 : 
१. क्षिAत्रमा के के दखे्यौ ? 
२. तम्रो घर कसले सफा गछ=  ?  
३. घरउणाका फोहोर कहाँ फाल्छौ ?  
४. घर सफा ग	= के ग	ु=पछ=  ?  
५. सरसफाइ गरपेछी हात केले धु	ुपछ=  ?

  



 के भरैहेको छ, हेररे भ	ौ:

यो रमा	न्दको स्कुल को कक्षाकोठा  हो । रमा	न्द र साथीहरु निमलेर कक्षाकोठा  सफा 
गछ=	 । कक्षामा फोहोर बढा	1 कुच्चो र फोहोर राख्	े भाँडो छ । सबलेै फोहोर त्यसमा 
राख्छ	् । 
रमा	न्दको कक्षामा सब ैज	ा निमलेर काम गछ= 	्  । हामी पनि	 सब ैनिमलेर स्कुल सफा गछl ।
स्कुलबाट नि	स्केको फोहोर खाल्डोमा फ्याक्छौ । 

       कक्षाकोठा �रपर घुम । सरसफाइको अ�स्था कस्तो छ ? निठक लाग्यो  ?     



 क्षितमीले पाल	ा गरकेो कक्षा नि	यममा ठीक(√) 
क्षिAन्ह लगाउ	ुहोस्:

१. भुइमा कागज 	फाल्	े                                                  
 
२. सिससाकलम तछदा आएको फोहोर डस्टनिब	मा हाल्	े

३. डेस्क तथा शिभत्तामा जथाभा�ी 	लेख्	े 

४. झ्यालबाट फोहोर 	फाल्	े

५. समुह नि�भाज	 गरी कक्षकोठा सफा ग	= पालो लगाउ	े   

 
 

 
 

 
 



 हेरौ पढौ र भ	ौ :

जा	निकको घर सफा छ । घरमा भएका सब ैज	ा सफाइमा ध्या	 निददाछ	् । सब ैनिमलेर घर
सफा गछ= 	्  । घरको 	सिजकै फुलबारी पनि	 छ । सबजै	ा निमलेर फुलबारी करसेाबारिरको 
हेरनिबAार गछ= 	् ।

 



सफाइका लागी प्रयोग हु	े पाँA�ोटा शब्द खोजेर
लेख:

जस्त ै    १.                     पा	ी              २. .................             ३. .......................
 ४. ......................... ५. .........................

 
 

 
 

 
 



कनि�ता गाउ 

मेरो साँफे 	गरमा ठुलो मन्द्रिन्दर ब	ैाथ  
त्यस मन्द्रिन्दरमा पुजा हुन्छ प्रभु गोरख	ाथ  

अक� ठुलो मन्द्रिन्दर हो कालिलका दे�ीको 
अग्लाई ठाउमा पछ=  मन्द्रिन्दर अशिश�ा=द दे�ी को  

त्रीपुरा जाल्पाद�ेी भरै�को मन्द्रिन्दर  
	�दगुा= Aन्द्रिन्डका गणेश साफे मन्द्रिन्दर  

पजुा ध्या	 जप गरौ आशिश�ा=द निदन्छ	्   
निबद्या निदन्छ	 बुद्दी निदन्छ	 सबको भलो गछ= 	्  

	ाउला मस्टा लाटा बेताल स्याल्तडा  नि	 देउता 
अमगाइ  र सिजमराडी माउला खडी देउता 

अक� मन्द्रिन्दर धउलछडा ऋनिष को ध्या	 ग	1 
मालिलका मन्द्रिन्दर पनि	 सबलेै जा	 ैप	1  

 
 



 
 मुखलेै उत्तर भ	  

१. सबभैन्दा ठुलो मन्द्रिन्दर कु	 हो ? 
२. सबभैन्दा अग्लाई ठाउमा कु	 मन्द्रिन्दर छ ?  
३. सबभैन्दा ठुलो क्षितथ= 	दी कु	 हो ? 
४. पजुा गदा= भाग�ा	ले हामीलाई के निदन्छ्	 ? 

 खाली ठाउँ भर:

१. मेरो गाउमा ........... को मन्द्रिन्दर छ ।  
२. मेरो 	गरको ठुलो मन्द्रिन्दर ................. हो ।  
३. मेरो गाउमा ....... दे�ता को मन्द्रिन्दर छ । 
४. म दे�ीदे�ताको ............... गछु=  ।   

 
 

 
 



आउ सरस्�ती को भज	 गाउ:

 
 

के ले गरौ पुजा दे�ी केले गरौ पजुा  
सरस्�क्षितको मन्द्रिन्दरमा के ले गरौ पुजा  
जल Aडाउ त दे�ी मछलिलको  जठुो  
दधु Aडाउ त भग�ा	् मछलिलको  जठुो 

के ले........... 
धुप Aडाउ त दे�ी बनि	या को जुठो  
Aन्द	 Aडाउ त दे�ी सरप को जुठो  

के ले ............................ 
फुल Aडाउ त दे�ी भमराको जठुो 

अछेता Aडाउ त दे�ी हात हाम्रो जठुो 
के ले ..........................  

 
 



क्षिA	ौ र आफ्	ो ठाउँमा भएको मन्द्रिन्दरमा गोलो 
घेरा लगाउ 

ब	ैाथ कालिलका 	�दगुा= तृपुरा सुन्दरी भरैब मलिलका 
Aन्द्रिन्दका गणेश ===>फोटो  	भेनिटएको 

 
 

 
 



शिशक्षकको नि	द1श	अ	ुसार आफ्	ो ठाउँमा भएका
मन्द्रिन्दर र भग�ा	 दे�ी दे�ताका 	ाम लेख 

                           मन्द्रिन्दरको 	ाम      दे�ी-दे�ताको 	ाम

 
 

पढौ र बुझौ  

मेरो 	गर साफेँबगरमा १४ �डामा परम्परा देखी Aलिलआएका मठमन्द्रिन्दर छ	 । सबभैन्दा 
ठुलो क्षितथ=का रुपमा बकु्षिडगङ्गा 	सिजक रहेको ब	ैाथ मन्द्रिन्दर छ । मानि	सहरु शिश� मेला को 
निद	 त्यहाँ दश=	 ग	= जान्छ	 । दश=	 ग	ु= भन्दा आगाडी बुक्षिडगङ्गामा हण धुन्छ	 । त्यसपछी
शिश� मन्द्रिन्दरमा शिश�सिजको दश=	 गछ=	 ।

 
 

 
 



प्रकोपबाट बAौ  
हेरौ र बुझौ :

 
 

उत्तर भ	 :

क्षिAत्रमा फोटोमा के के भएको छ ?  
क्षितमीले यस्ता देखेका छौ निक 	ाई ?  
तमी यसो हँुदा क्या क्या गदा= छओ ?



 आउ गीत गाउ: 

बालबालिलका हामी बालबालिलका हामी  
प्रकोपबाट बAौ सब ैबालबालिलका हामी 

भुइँAालो बाढी पनिहरो महामारी आउछ	् 
होसिसयार भए	ौ भ	े अकालमै लिलन्छ	् 

 

 
 

  



 आउ कथा सु	ौ:

मोक्षितराम र जा	की रछ्या	मा खेल्द ैशिथए । 

अAा	क जनिम	 हसिल्लयो । भइुAालो आयो भइँुAालो आयो भ	ी निददी भन्नथालिल	 ।
 मोक्षितरामले सन्द्रिम्झयो निक भुइँAालो आउँदा भुइशिभत्र लुक्	ुपछ=  । उ घर शिभत्र जा	 खोज्यो ।



जा	निकले उसलाई रोनिक	 । बानिहर भएको मानि	स बानिहर 	ै खलु्ला ठाउ मा बस्	ुपछ=  ।  घर 

     शिभत्र जा	ु हँुद	ै । उनि	हरु रछ्या	मा 	 ैबसे । 



काइसा ब�ुा माशिथल्लो तलामा हु	ुहुन्थ्यो । उहा खाटमु	ी शिछ	ु= भयो ।

  भुइAालो रोनिकयो । परिर�ारका सब ैज	ा रछ्यान्मा जम्मा भए । घर अलिलकती दर्मिकयो । 
सब ैज	ा सुरक्षिक्षत भए । 



तलको अ�स्था आएमा क्या क्या ग	ु= पड्डो छ 
आपसमा छलफल गर र कक्षामा सु	ाउ ।  

हा�ा हुरी बतास लागेको बेला  ??
पनिहरो जादा  ??
भुइAालो आएका बेला  ??
घरमा आगो लाग्ज्ञा पछी  ??
बाढी आउँदा  ??
आपतनिबपतका बेला  ??
भाइरल ज्�रो आएमा  ??

 भइँुAालो बाट बच्	े अभ्यास गरौ:



प्राकृक्षितक प्रकोपका 	ाम लेख:  

१. ................................
२. ................................
३. ..................................
४. ..................................
५. ...................................
 

 खाली ठाउँ भर: 

क) भुइAालो आएमा ............ मु	ी लुक्	ु पछ=  । (खाट, घर, दराज) 
ख) कोशिभड निबरुद्द .............. लगाउ	ु पछ=  । (औषधी, खोप, लुगा) 
ग) रुघा लागेमा ............. निपउ	ु पछ=  । (तातोपा	ी, क्षिAसोपा	ी, अम्लोपा	ी) 
घ) आपतनिबपतमा म	 ........... ग	ु=पछ=  । (शान्त, हडबड, फालफटक)  

 
 
 



                     पाठ ७ - मेरो सिसज=	ा  
आउ कनि�ता गाउ 

हरिरयो रङ्गको सगुा एक बस्यो रुखको डालिलमा  
पहेलो रङ्गको सगुा एक बस्	 आयो डालिलमा 

लौ भ	 साथीभाइ ........
रातो रङ्गको सगुा दइु बसे रुखको डालिलमा  
नि	लो रङ्गको सुगा एक बस्	 आयो डालिलमा 

लौ भ	 साथीभाइ ........ 
सेतो रङ्गको सगुा ती	 बसे रुखको डालिलमा  
खैरो रङ्गको सगुा एक बस्	 आयो डालिलमा 

लौ भ	 साथीभाइ ........ 
 
 

 
 



आउ गीत गाउ 

मलयाकी माटी स्याउलाकी सिसनिटका लौरिर 
दाइ	ी मया माटी गडा भया साइका बाउलिल 

खेलो जोडु खेल जोडु �ाउली जोडा जौका पात 
साशिथभाइ कुम जोडा खेली हेलु सब ैहानिम 

�डका रुखले साँफेबगर धेर ैराम्रो...... 
जन्तका नि	मले लागी जाओ सब ैखेल्	 

 
 

माशिथको क्षिAत्रमा जस्तै समुह र एक्कलाई गीत 
गाउ :



                        पाठ ८ -    हाम्रो सस्कृक्षित

 हेरौ र क्षिA	ौ :



आफुले लगाएको पोशाक लगाएर ठीक(√) क्षिAन्ह 
लगाउ	ुहोस् :



समुहमा 	निमल्	े क्षिAत्र क्षिA	ौ :

 
 



आफुलाई म	 प	1 रङ्ग भरौ:

 
 



परम्परागत पोशाक लगाएर स्थानि	य गीत गाऔ:

 
 



निदएका क्षिAत्रको 	ाम लेख: 

 
 







हेरौ र क्षिA	ौ 



                            हाम्रो Aाडप�=  

                   



देउसी भलैो खेलौ  
                   भलैो                   

भलैिल	ी आइ	 आग	  
गुन्य ुAोलो माग	  

हे औशी बार
गाइ क्षितहार भलैो 

 
 देउसीर े 

ए भ	 भ	 साथी हो देउसीर े 
ए रम्ररी भ	 देउसीर े

ए स्�र निमलाई भ	 दउेसीर े
ए छोरा र छोरी दउेसीर े
ए स्कुल जा	े दउेसीर े
ए धेर ैपछी देउसीर े
असल बन्ने देउसीर े 



 
आफ्	ा अशिभ�ा�कलाई तलका प्रश्नहरु 
सोध्	ुहोस : 

१. हाम्रा Aाडप�= के के हु	् ?  
२. Aाडप�=मा कस्ता लुगा लगाइन्छ ?  
३. Aाडप�=मा के के खाइन्छ ?  
४. जामा कु	 Aाडमा लगाइन्छ ?  
५. ढाल तर�ार कु	 Aाडमा समाएर खेलिलन्छ ?  
६. Aाडप�=मा तम्राघरमा को को पाहु	ा आउछ	्?  
७ Aाडप�=मा क्षितमी के के गदा=छओ ? 

 
खाली ठाउ भररे कक्षामा सु	ाउ	ुहोस:् 

हाम्रो एउटा Aाड ............ हो । यस Aाडमा हामी ........... खान्छौ । ......... 
लुगा लगाउछौ । घरमा ........ आउछ	 । ......... गछl ।  
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