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हाम्रो भनाइ 
सााँफेवगर नगरपालिका अन्तगात रहकेा लवद्याथीहरुमा आफ्नो नगरपालिका लभत्र 

नगरपालिकाको पररचय, भौगोलिक अवलस्थलत, सामाजीक सम्मान, संस्कृलत एवम लवलवधता 

लशक्षा, युवा तथा खेिकुद शाखासााँफेवगर नगरपालिका अछामको स्वीकृलत 

लवना व्यापाररक प्रयोजनका िालग यसको पुरै वा आंलशक भाग हुवहु प्रकाशन 

गना, पररवतान गरेर प्रकाशन गना, कुनै लवद्युलतय साधनमा उताना वा अन्य रेकर्ा 

गना र प्रलतलिलप लनकाल्न पाइने छैन । 
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प्रलतको सम्मानको भावना जगाई व्यावहाररक रुपिे भालिक तथा सञ्चार सीपको लवकास गराउन 

आवश्यक छ । यसै गरी लवद्याथीमा स्थानीय भाषाको ज्ञान प्राप्त गरी दैननक जीवनमा प्रयोग 

गनन दैननक जीवनमा अनशुासनको ब्यवहारीक प्रयोग सदाचार तथा स्वावलम्वन तथा 
स्वस््यकर चाररत्रिक गुणको ववकास.स्थानीय पररवेश अनसुार आफ्नो समदुायका ससं्कार 
,सस्कृनत र प्रथाहरु प्रनत सम्मान तथा पशपुन्छीहरुको पहहचान तथा सरंक्षण .आफ्नो 
समदुायको भगूोल तथा प्राकृनतक प्रकोप सम्बन्न्ि आिारभतू ज्ञान स्थानीय  कला 
ससं्कृनत,खेल तथा सौदयनप्रनत अभभरुचच र सजृनात्मकताको ववकास व्यन्ततगत तथा 
ववद्यालय सरसफाइ सम्बन्न्ि आिारभतू ज्ञान सीप र प्रयोग.स्थानीय पेसा, व्यवसाय र 

प्रववचिको सामान्य ज्ञान, सीप र प्रयोग गनन सतने अपेक्षाा गरीएको छ । कक्षा कोठाको 

लसकाइिे लवद्याथीहरुमा आफुलाई चचन्न, आफ्नो दैननक न्जवन आफ्नो समदुाय 
सावनजननक स्थलको सरसफाई त्रबिालय आफ्नो वरपरको वातावरण र  न्जवजन्त ु
आफ्ना सजृना र ससं्कृनत का साथ ै हुन सतने प्राकृनतक प्रकोप शारीररक तन्दरुुलस्त, 

स्वस््यकर जीवन शैलि, स्थानीय सीप, पेसा र श्रमप्रलत सम्मान गना सकु्नपछा । लवद्याथीहरुिे 

स्थानीय किा, संस्कृलतको संरक्षण गरी लसजानात्मक प्रयोग गना सकु्न पछा । उनीहरुमा स्थानीय र 

भौगोलिक पररवेश बोध र सद्भाव एवम् सहअलस्तत्व वोधका माध्यमिे दैलनक जीवनमा आइपन े

समस्या तथा सामाजीक समस्या समाधान गने सीप पलन लवकास हुन आवश्यक छ । यस्ता 

पक्षिाई दलृिगत गरी स्थानीय पाठ्यक्रम(कक्षा ३) अनुसार तयार गरीएको यस पाठ्यपुस्तकिाई 

सााँफेवगर नगरपालिका भररका लवद्याियमा प्रयोग गने उदे्दश्यिे यस रुपमा लवकास गरीएको हो 

। 

 

यस स्थानीय पाठ्यपुस्तक िेख्न श्री भगवती आिारभतू लवद्यािय सााँफेवगर नगरपालिका-०४, 

भण्डारीगााँउ, अछामका लशक्षक श्री भमन बहादरु कुवाँर बाट भएको हो । पाठ्यपुस्तकिाई यस 

रुपमा ल्याउने कायामा सााँफेवगर नगरपालिकाका लशक्षा, युवा तथा खिेकुद शाखा प्रमुख, शाखा 

अलधकृत शंकर थापा, प्रा.स.झंकर खनाि, लशक्षा अचिकृत श्री हहरादत्त भट्ट ज्यकूो सहयोग 
उल्लेख्य रहेको छ । यसको टालपङ्ग, लर्जाइलनङ्ग िेखक स्वयंमबाट भएको हो । उहााँहरु 

िगायत यसको लवकासमा संिग्न सम्पूणा प्रलत हार्दाक कृतज्ञता प्रकट गदाछ । 
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यस स्थानीय पाठ्यपुस्तकिाई लशक्षण लसकाइको महत्वपूणा साधनका रुपमा लिइन्छ । यस 

पाठ्यपुस्तकको प्रयोगबाट पाठ्यक्रमदारा िलक्षत सक्षमता हालसि गना लवद्याथीिाई सहयोग पुगे्न 

अपेक्षा गरीएको छ । पाठ्यपुस्तकिाई सकेसम्म क्रक्रयाकिापमलुख र रुलचकर वनाउने प्रयत्न 

गरीएको छ । लशक्षकिे लशक्षण लसकाई क्रक्रयाकिाप गदाा लवलभन्न सूचना तथा सञ्चार प्रलवलधको 

प्रयोग का साथै स्थाननय पररवेशको पहहचान गरी क्रक्रयाकिापमुलख भएर लशक्षण काया गनुा 

पनेछ । यस स्थानीय पाठ्यपुस्तकिाई अझै पररस्कृत पानाका िालग लशक्षक, लवद्याथी, 

अलभभावक, वुलिजीलव एवम् पाठकहरुको समेत महत्वपूणा भूलमका रहने हुदा सम्बि सवैमा 

रचनात्मक सुझावका िागी लशक्षा, युवा तथा खेिकुद शाखा सााँफेवगर अछाम हार्दाक अनुरोध 

गदाछ । 

 

लव.स.२०७९        लशक्षा, युवा तथा खेिकुद शाखा 

सााँफेवगर, अछाम 
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पाठ १ 

नाता सम्बन्ध 

पढौ र छलफल गरौँ  
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माचथ देखाएका नाता सम्वन्िका शब्दहरु चचि पवत्त र शब्द पवत्तमा 
देखाई छलफल गनुनहोस ्। 

     

मेरो नाऊ सजनन हो । मेरो घर बाब्लाको कुाँ वरटोलमा छ । बाब्लाको कुाँ वरटोल 
गाउाँ  सााँफेवगर नगरपालिका वर्ा नं १३ मा पछन  । मेरो पररवारमा नौ जना सदस्य छन ् । 

घरमा सबै भन्दा ठुला बाज्यााँ र बजै छन ्भने अरु बुबा, आमा, दाई, बाँउजु, भद ुर म ुछौ । 
बाज्यािे मिुाई झितकै माया गनुन हुन्छ । मेरा बुवाकी हदहद पल्लागााँऊमा त्रबवाह गरेर 
जानभुएको छ ऊनी मेरी फुपु भई र उनका लोग्ने मेरा पुसाई नाता लाग्दा छन ् ।  

मेरी बऊजु मेरा बुवालाई सउरा (बाजऊ्) नाता गनननछन । बउजुका माईतमा एक भाई 
र एक बैनी छन । बउजुका भाईलाई म सालो र बैननलाई साली भन्दो छु ।  कोई 
नचचन्याका नाता गोताका मान्छे आएपनछ म बुवालाई तया नाता लाग्या तया भन्नु 
पयो भनन सोध्छु ।  

तलका बातयहरुमा भमल्ने शब्द छानी खाािी ठााँउमा लेख ्।  

क. बाजेिाई नेपािीमा.....................................भलनन्छ । (हजुरबुवा, बुवा)  

नाता 
सम्वन्ि

बाज्या

बुवा

बऊजु

काकी

साला

माईजु
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ख.  भाईिाई तपाईको भािामा ............................ भलनन्छ । (भद,ु भाऊ) 
ग. बुबाको भाइिाई काका भलनन्छ, भने आमाको भाइिाई ...........भलनन्छ। (मामा, पुसाई) 
घ. मामाको स्वास्नी लाई के ......................... भलनन्छ । (माईजु, फुपु) 
ङ. बउजुको बैनीलाई सजनन ले.......................... भन्छ ।(साला, साली)  

तिको तालिकामा नेपािी नाता र घरमा बोलिने नाता जनाउने शब्दहरु िेखु्नहोस ्। 

घरमा बोलिने नाता नेपािीमा बोलिने नाता 

बाज्या हजुरबुवा  

दाई  

बऊजु  

पुसाई  

काकी  

गोसाई  

तलको वाक्य पुरा गर । 

मेरो नाऊ ……………. हो । मेरो घर …………………को …………….टोलमा छ । मेरो 

पररवारमा …………..जना सदस्य छन ् । घरमा सबै भन्दा ठुला ……………………………छन ्

र अरु …………………………………………………………….र म ु छौ । मेरा बुवाकी हदहद लाई 

…………………...भन्छु । उनका लोग्ने मेरा …………………... नाता लाग्दा छन ्। 

 

तलका प्रश्नहरुको उत्तर लेख ्। 

क. सजननको घरमा को-को हुनुहुन्छ ?  
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   सजननको घरमा ----------------------------------------------------------------- 

ख. नतम्रो घरमा कुन कुन नाता पने मान्छे छन ् ?  

मेरो घरमा ----------------------------------------------------------------------- 

ग. नतम्रो बुवाको हददीलाई के भन्न ुहुन्छ ?  

 मेरो बुवाको हददीलाई ------------------------------------------------------------- 

 काकाको स्वास्नी लाई के भन्न ुहुन्छ ?  

 काकाको स्वास्नीलाई ---------------------------------------------------------------- 

 

 

क्रक्रयाकलाप १ ; त्रबिाथीलाई २।२ जनाको समहु बनाइ घरमा भएका 
सदस्यहरुसाँगको नाता जनाउने शब्दहरु आपसमा छलफल गराइ पाल ैपालो 
भन्न लगााँउने ।  

क्रक्रयाकलाप २ ;  सबै त्रबिाथीहरुले नाता सम्वन्िका शब्दहरु पाल ै पालो 
भनेका कुराहरु सनु्न लगाइ कावपमा लेख्न लगाउाँ ने । 

क्रक्रयाकलाप ३ ;  प्रत्येक त्रबिाथीहरुले लेखेका शब्दहरु कक्षामा प्रस्ततु गनन 
लगाउाँने ।  

समूह काया 

आफ्नो कक्षाका साथीहरुको त्रबचमा ५।५ जनाको समहू त्रबभाजन गरर समहुिाई एउटा 

पररवार जस्तै बनाउनुहोस ् र एउटै पररवारका सदस्यले गने नाता सम्वन्ि अनरुुप 
भभूमका बनाई अलभनय गनुाहोस ्। 

पररयोजना कायन ; नतम्रो भमल्ने साथीको पररवारमा साथीका कुन कुन नाता पने 
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माननसहरु छन ्कापीमा हटपोट गरर ल्याऊ र कक्षा कोठामा प्रस्ततु गर ।  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

पाठ २ 

लशिाचार 

 लचत्र हेरौँ र  छिफि गरौँ । 
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    हहजो मलेै मेरा बुवा बैम्बै बाट घर आउन लागेको खबर सनेुर पर बजार सम्म 
सात ल्याउनका लागी जादै चथए । मलेै बाटोमा गुरुआमासाँग भेट भयो । मलेै 
नमस्कार ! गुरुआमा ! भनेर हात जोडे ! गुरुआमाले कतााँजान लागेको भनेर सोध्न ु
भयो । मलेै बुवा आउाँन लागेको खबर सनुाए । गुरुआमाले िन्यवाद ! भन्नभुयो । 
हामी आआफ्नो बाटो लाग्यौ । केहह पर पुगेपछी बुवासाँग भेट भयो । मलेै बुवालाई 
खुट्टामा छोएर ढोग ् गरे । बवुाले भाग्यमानी ! असल ज्ञानी मान्छे बनेस ् भनी 
आभशवानद हदनभुयो । म बुवासाँगै घरमा आए र घरमा बुवा आउन ु भएकोले िेरै 
रमाईलो भयो । 

चचिमा के के देख्यौँ ? 

यो क्रकन गरेको होला ? 

नतभम पनन गुरुआमा गुरुबालाई भेट्दा के गछौ ?    

नतभम सानो बावलुाइ भेट्दा के गछौ ? 

नतभमले मामा माईजुलाई भेट्दा के 
गछौ ?  

नतभमलाई राम्रो काम गदान गुरुआमाले 
के भन्नुहुन्छ ?  
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 हामी सबै आफ्ना हजुरबुबा, हजुरआमा, बुबा, आमा, काका, काकी, मामा, माईज ु
लगायतलाई ढोग गने गदाछु । घरमा कोही आउदा नाता पनेिाई ढोग र अरु ठुला ब्यन्ततिाई 

नमस्कार गने गदाछौ । घरमा आएका पाहुनािाई नरम भएर कुरा गरर भशष्टाचार प्रस्तुत 
गररन्छ । आफु भन्दा ठुलालाई आदर र आफु भन्दा सानालाई माया गने गदनछौँ ।  

क्रक्रयाकलान न ं१. भशक्षकले ववद्याथीहरुलाई पररवारमा प्रयोग हुने नाता सम्बन्न्ि 

भशष्टाचारका शब्दहरु स्थानीय भाषामा र नेपाभल भाषामा आ आफ्नो कापीमा लेख्न 

लगाउने । 

 

१. कोष्ठकबाट लमल्ने शब्द छानी खािी ठाउाँ  भनुाहोसः 

क. आफुभन्दा ठुला माननसलाई    .........   गदनछु । -आदर सम्मान, माया, दया) 
ख. म आफना मामालाई भेट्दा    .........        गने गदनछु ।-ढोग,नमस्कार) 

ग. घरमा आएका पााँऊनालाई      ........      भएर कुरा गदनछु। -ठुलो स्वर,नरम) 

घ. नतम्रो घरमा आमाले बोलाउदा   ........     भनेर सम्वोिन गदनछु।  

   -तया हो, हजुर, हाँ ) 

ड. म आफु भन्दा सानालाई    .......        गदनछु । -माया, दयााँ, आदर)  

 

२. हठक भए हठक √ चचन्ह र बेहठक भए × बेहठक चचन्ह हदनहुोस ्।  

क  भाग्यमान, ढोग, दशनन, नमस्कार आदी भशष्टाचारका शब्द हुन ।  

ख  म मेरो सानो बैननलाई ढोग गदनछु ।                      

ग  म गुरुआमालाई भेटेमा हात जोडेर नमस्कार गने गदनछु ।  

घ  ढोग हदनलुाई नेपालीमा दशनन भननन्छ । 

ड  घरका अभभभावकले बोलाउाँ दा िकेर बल्न ुराम्रो बानन हो । 
 

क्रक्रयाकलान न ं२. 

लशक्षकिे लवद्याथीहरुिाई पररवारमा प्रयोग हुने लशिाचारका शब्द प्रयोग गरी अलभनय 
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गना िगाउने जस्तै धन्यवाद, स्वागत, भाग्यमालन, ढोग, दशान, नमस्कार, नमस्ते, 

जयहोस,.... आदी  

तलको ताभलकामा नाता अनसुार प्रयोग गररने भशष्टाचारका शब्दहरु लेख्नुहोस । 

नाता भशष्टाचारका शब्द 

आमा / बुवा ढोग / दशनन 

मामा / माईजु  

सर /मेडम   

साचथ  

भाई / बहहनी  

दाजु / भाउजु   

 

क्रक्रयाकलाप न ं३  
कक्षाका त्रबिाथीहरुलाई २ समहुमा त्रबभाजन गरर एउटा समहुलाई घर पररवार 
मा प्रयोग गररने भशष्टाचारका शब्द भन्न लगाउने र अको समहुलाई त्यस  

भशष्टाचारका शब्दलाई नेपाली मा के भननन्छ, भन्न लगाउने भशक्षकले आएका 
शब्दलाई ताभलका बनाई राख्ने र आवश्यकता तथा स्थान अनसुार सहन्जकरण 
गने ।  

क्रक्रयाकलाप न ं४  
कक्षाका २ समहुमा त्रबभान्जत त्रबिाथीहरु बाट आएका स्थाननय र नेपाभल 
भशष्टाचारका शब्द एक एक समहुलाई हदई सोहह अनरुुपको नाता सम्वन्ि को 
रुपमा अभभनय गराई खेलाऊने । 

तलका प्रश्नहरुको उत्तर लेख । 

क. नतम्रो घरमा प्रयोग गररने भशष्टाचारका शब्दहरु के के छन ? लेख । 

 

ख. मामा काका दाजु हदहद भाउजु लाई भेटहुदा के गनुनहुन्छ ? 
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ग. नतम्रो ववद्यालयका सर मेडमहरुसाँग भेटहुदा के शब्दको प्रयेग गछौ ? 

 

घ. नतम्रो भाईले नतभमलाई ढोग हदए नतभम के शब्द प्रयोग गछौ ? 

 

ङ. नतभम बावषनक पररक्षामा प्रथम भयौ भने सबैले नतभमलाई के भन्छन ्? 

 

च. सबैले नतभमलाई बिाई हदईरहदा के जवाफ हदन्छौ ?  

 

भशक्षक ननदेशन– भशक्षकल ेस्थान तथा ठााँऊ अनुसार घर पररवारमा प्रयोग गररने भशष्टाचारका शब्दहरु 
लाई मध्यनजर गदै सहन्जकरण गने ।  

 
 
 
 

एकाई २ 
मेरो दैननक जीवन 
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                                                             पाठ १ 

व्यलिगत सरसफाइ 

हेरौँ र छलफल गरौँ  
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प्रश्नहरु  

माचथका चचिमा के के गरररहेका देख्यौ ? 

नय मध्ये तपाइले के के गरेका छौँ ? 

गीत पढौँ र छिफि गरौँ 

सि ैहदन लवहानै आमा साँग उठे म । 
क्रदशा लपसाब गना चर्पा गए म । 

साबुन ब्रस भलई मखु धुने  म । 

चचया नााँस्ता खाई पढ्नाँ बसे म । 
िोला बोक्रक छ हदन स्कुल जाने म । 
शननबार सि ैस्कुल जान्न ्म । 

नौऊ बजे त्रबहानी नड्ग काट्ने म ।  

घर आगन सरसफाईमा सघाऊने म । 
लगुा िनु नहुााँऊन िारा जाने म । 
खाना खाई साथीसाँग रमाऊने म । 

खाना खादााँ भमचचभमचच हात िुने म । 
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नय काम नगने हुन्छस ्त्रबरामी त । 
त्रबराभमले थला पदान गाह्रो होला त ।  

सि ैसफााँ सघुरमा ध्यान दे भन्छु म । 
त्रबरामी भ ैउपचारमा होला खचन िन ्। 
ब्यन्ततगत सरसफाईमा लगाई राख ्मन ।  

 

 

भशक्षकले लय भमलायर गााँउन लगाउने र त्रबिाथीहरु लाइ पनन पाल ैपालो लय 
भमलाएर गााँउन लगाउने । 
 

 

 

 

क्रक्रयाकिाप १ 

ति क्रदइएका सामानहरुको नाम िेख्नुहोस । 

   

 

                         

  

 

क्रक्रयाकिाप २ 

जोर्ा लमिाउनुहोस । 

कोिगेट                                                         हदशा वपसाव  
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काचगयो                                                         खान र सरसफाई 

साबुन                                                           कपाल कोननका लागी      

चर्पा                                                              दाताँ माझ्न 

धारो                                                              नहुाउन र कपडा िनुका लागी  

 

क्रक्रयाकिाप १ 

आफूिे प्रयोग गने सरसफाइका सरसामानहरुको नाम लेखी सूची तयार गरी, पालै पालो कक्षामा 
प्रस्तुत गनुनहोस ्। 
   

क्रक्रयाकलाप २  

लवद्याथीहरुिाई पालै पालो  सरसफाइको महत्व वारे छिफि गराई सरसफाई नगदान हुने असरका 
बारेमा लेख्न लगाई बोडनमा सुचच तयार गन े। 
तिका प्रशनहरुको उत्तर िेखु्नहोस । 

क. दात के ले माझ्नु हुन्छ ? (सााँवुन, कोल्गेट, ररठ्ठा)  

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

ख.  नतम्रो घरमा हदशा वपसाव कहााँ गनुन हुन्छ ? (खोला, बाटो, चपी) 
......................... 

ग. हामीले त्रबहान सि ैक्रकन हात मखु िनु ुपदनछ ? (स्वस्थ रहन, हदशा गनन)  

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

घ. शरररको सरसफाई गनन के गनुन हुन्छ ? (फोहोरमा खेल्छु, िारामा नहुाउाँ छु)  

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

ङ. दााँत नमािेमा के हुन्छ ? (दााँतमा क्रकरा लाग्छ, दााँत बभलयो हुन्छ, दात सफा 
देझखन्छ)  
......................... 

क्रियाकलाप ३  कक्षाका त्रबिाथीहरुलाई सखं्याका आिारमा समहु त्रबभाजन गरर 
एउटा ननन्श्चत समय हदई दबुै समहुलाई सरसफाईका सामाग्रीको नाम लेख्न लगाउने 
तोक्रकएको समयमा िेरै सामाग्रीको नाम लेख्न सतने समहुलाई ववजय घोषणा गने 
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अभिनय कायय — एउटा ब्यन्ततगत सरसफाईको क्रक्रयाकलाप गरेको अभभनय गनन 
लगाउने र उत्कृष्ट अभभनय गने ब्यन्ततलाई प्रोत्शाहन गने । 

तलको ताभलकामा चित्र तयार गर  

 
 
 
 
 
 

  

दााँत माझ्ने ब्रस  सावनु दानन कुच्िो  

   

डस्ववन नेलकटर  काईयो 
पाठ २ 

खेि अभ्यास 

लचत्र  हेरौं र छिफि गरौं   
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कुराकानी पढौँ र बिुौँ :  

रमेश चगता हके नतन जना साथीहरु त्रबिालय जााँदै गदान बाटोमा खेलहरुका बारेमा 
कुराकानी गदै छन ्। 

चगता :  रमेश ! हहजो नतभमले फुटबल खेलको समाचार सनु्यौ ? 

रमेश :  अहाँ, मलाई त हाम्रा गााँऊ घरका खेल बाहेक केहह थााँहा छैन !   

हके :  हाम्रा गााँऊघरमा खेभलने खेल त स्थाननय खेल हुन, भने कोहह खेल क्षेत्रिय 
हुन्छन,  कोहह खेल रान्ष्िय र कोहह खेल अन्तरान्ष्िय हुन्छ । नय खेलहरुको 
आआफ्न ै नननत ननयमहरु हुन्छन ्। खेलहरु एक आपसमा भमलेर खेल्दा भाततृ्व र 
शारीररक ववकास हुने गदनछ । 

चगता : हाम्रा स्थाननय खेलहरुले पनन शरीररक माननसक र भाततृ्वको ववकास गछन 
होला नी है ।  
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हके : हो नन अवश्य न ै साथी साथी त्रबच भमलेर खेलका ननयमको पालना गदान 
अनशुाभसत समेत बनााँउछ । ननयमको पालना नगरेमा साथी साथी त्रबच िै िगडा 
हुन गै साथीहरु त्रबच नरमाईलो समेत हुने हादा सि ैहाभम सजग हुनपुछन ।  

  चचि हेरौँ र खेल चचनौँ  

 

  

  

 

  

पाता खेलः  पाताखेल खेल्नलाई २ समहू मा त्रबभाजन हुनपुने हुन्छ जसका लागी २ 
देझख बहढ ब्यन्ततको आवश्यकता पदनछ । पााँच देझख माचथ ढुाँगाका पाताहरु जम्मा 
गरर उननहरुलाई एक माचथ अकोलाई राख्दै जाने र एक समहूले उतत पाता 
भकुण्डोले हानेर ढाल्ने गछन भन ेअको समहूले उतत बल समानत ढल्ने समहूका 
ब्यन्ततहरुलाई बलले हहकानउने गररन्छ जुन ब्यन्तत लाई बल ले हहकानयो त्यो ब्यन्तत 
खेलबाट आउट हुने गछन । यहद बलले कसलैाई नछोई ढल्ने समहुले पाता गाभ्न 
सफल भएमा उतत समहू खेलमा त्रबजय हुने गछन । समहुका सबै सदस्यहरु खेलबाट 
नबाहहरीदा सम्ममा खेल जारी रहने गदनछ ।   
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डन्ण्डत्रबयोः  डण्डीबय खेल हाम्रो गााँउघरमा खेभलने पुरानो खेल हो । यो खेल 
बालवालीका तथा यवूायवूती सम्मले खेल्ने गदनछन ् । यो खेल चउर आाँगन 
खेलमदैान तथा सम्म परेको जभमनमा जता पनी खेल्न सक्रकन्छ । दईु वा दईुभन्दा 
बढी खेलाडी भमलेर यो खेल खेल्न सक्रकन्छ । डण्डी त्रबयो मा कररब दईु क्रफट 
जनतको एउटा कााँठको डण्डी र लगभग छ इन्च जनत लामो काठकै डन्ण्डलाई 
त्रबयोका रुपमा प्रयोग गररन्छ । डण्डी एक प्रकारको छणीका रपमा रहन्छ भने त्रबयो 
को दबुै छेउमा नतखो वा छड्के पारेर काटीएको हुन्छ ।यो खेलका लागी जभमनमा 
कररब चार ईन्च लामो र दईु ईन्च जनत गहहरो खाल्डो बनाइन्छ । जसलाई खोपी 
भभन भननन्छ । त्रबयोलाई खोपीमा राखेर डण्डीले हहकानईन्छ ।   

यस्त ै प्रकारले हाम्रो समदुायमा त्रबभभन्न खालका स्थाननय खेलहरु ठााँऊ अनसुार 
फरक फरक नननत ननयम अनरुुप खेल्ने गररन्छ ।     

क्रक्रयाकलाप न १  

तपाइको गााँउघरमा खेभलने खेलहरुको सूचच बनाउनुहोस ्। नत मध्ये कुनै एक खेलको 
ननयम बताउदै साचथहरुलाई त्रबच छलफल गनुनहोस ्।  

 

 

१ तल हदएका बातयहरुमा भमल्ने शब्द छानी खाली ठााँउ भनुनहोस ्। 

क. पाता खेल ........................ मा त्रबभाजन भएर खेभलन्छ । 
(२समहु,३समहु,४समहु)   

  ख डण्डी त्रबयो खेल मा ............ र ............. ले खेभलन्छ ।  

     (डन्ण्ड र त्रबयोँ, लठ्हठ र ढुडगंा, भकुण्डो र डन्ण्ड)  

  ग नतम्रो समदुायमा खेभलने खेलहरुलाई .................. खेल भननन्छ । 
          (रान्ष्िय, क्षेत्रिय, स्थाननय)  

३ तलका वातय हठक भए √ चचन्ह र बेहठक भए ˣ बेहठक चचन्ह लेख्नुहोस ्।  
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क. खेल खेल्दा साथीहरुसगं िगडा गनुन राम्रो बानन हो । 

ख. खेल ले हामीलाई स्वस्थ र फुनत नलो बनाउछ । 

ग. खेल खेल्दा खेलका ननयमहरुको पूणन रुपमा पालना गनुन पदनछ । 

घ. हामीले पढाई भन्दा पनन खेललाई न ैबढी ध्यान हदनपुदनछ ।  

ङ. खेल खेल्दा नननत ननयम चाहहदैन ।   

२ तलका प्रश्नहरुको छोटो उत्तर लेख ।  

अ० नतम्रो समदुाय तथा गााँउमा खेभलने खेलहरुको नाम लेख । 

 हाम्रो समदुायमा खेभलने खेलहरु ……………………………………… 

आ० ववद्यालयमा साथीहरु त्रबच खेभलने खेलहरुका नाम लेख ।  

   ववद्यालयमा साथीहरु सगं खेभलने खेलहरु ………………………………………………   

 

क्रक्रयाकलाप न ं२ - ववद्याथीहरुलाई २ समहू ववभान्जत गरर स्थानीय 

स्तरमा खेभलन ेकुन ैएक खेलका ननयमको भशक्षकले जानकारी हददै  कक्षाका 
दौतरीहरु साँग भमलेर खेल्न खेल । 
क्रक्रयाकलाप न ं३ - ववद्याथीहरुलाई कुन ैस्थानीय स्तरमा खेभलने एक 
खेलका ननयमको ववद्िाथीहरु लाई न ैजानकारी गराउन भन्दै आफै खेल 
खेल्न लगाई भशक्षाकले अवलोकन गनुनहोस ्।  

 

भशक्षक ननदेशन  

यस पाठको भसकाइ सहन्जकरण गननका लाचग देहायका ववचि अपनाउन सक्रकनेछः यस पाठमा भएका खेलहरु 
वाहेक तपाईको समुदायमा चलनमा रहेका अन्य खेलहरुका बारेमा समेत सहन्जकरण गने । स्थाननय खेलको 
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नाम तथा खेल्ने ववचिहरु समेत फरक हुन सतन ेभएकोले स्थाननय आवश्यकता अनुसार अभ्यास गराउन े। यस 
पाठमा भएका खेलहरुको सहन्जकरणमा भन्दा पनन प्रयोगात्मक अभ्यासमा जोड हदने । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

एकाई ३ 

हाम्रो समुदाय  
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पाठ १ 

समुदायका पेसा 

 लचत्रमा हेरौं र छलफल गरौं 
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मेरो गााँउ सााँफेबगर नगरपाभलकाको वडा न ं१२ मा पदनछ । मेरो गााँऊको नाम 
बल्यल्त हो । हाम्रो गााँऊमा िाि लवरे काकािे बााँस ननगालोको काम गनुनहुन्छ । उहााँिे 

डोका,डाला,सपु्पा तथा कुरु लगायतका कृलि तथा दलैनक लजवनमा प्रयोग हुने सामग्रीहरु 

बनाउनुहुन्छ । डोको हाभमलाई घााँस, दाउरा, स्याउला, सरसामन र कहहलेकाहह त्रबरामी 
बोतनका लागी प्रयोग हुन्छ । अि भन्ने हो भने पस्सो बोतनका लागी  डोको न ै

चालहयो होइन त ? त्यस्तै ररता काकीिे िुगा लसिाउने काम गनुा हुन्छ । डत्रब बाज्या त हला, 
हलाना, जाणा बनाउने काम गनुनहुन्छ । अमर दाइिे जुत्ता बनाउने र ममात गने काम गनुा 

हुन्छ । मोनत दाइिे आफरको काम गरेर फलामका औजार बनाउने र िार लगाउन े
काम गनुनहुन्छ ।  

 

  

 

 

 

 

तपाईाँहरुिे गााँउघरमा धेरै मालनसहरुिे कायााियमा काम गरेको देखु्न भएको होिा । गार्ी 

चिाउने मान्छे, खेलतबारीमा काम गने मान्छे, लवरामीिाई औिलध गने मान्छे कुखुरा पाल्ने 

मान्छे गाई भभैस पाल्ने मान्छे आदी । काम कुनै पनन सानो ठुिो हुदैन हालमिे कामिाई 
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सानोठुिो भनेर हिेा गनुाहुदैन । सबैिे एउटै काम गरेर पुग्दैन । हाम्रा आवश्यकता पलन टदैनन् । 

हरेक कामको आफ्नो ठााँउमा ठुिो महत्व रहेको हुन्छ । कुन ैन कुनै पेशा वा काम नगरेर 
हामी न्जवनयापन गनन सतदैनौं त्यसलेै हामीले पनन एक काम रोज्न ुपने हुन्छ न ै।  

क्रक्रयाकलाप नं १  
ववद्याथीहरुलाई पालै पालो आफू वस्ने टोल तथा गाउाँको पररचय हदन भमल्ने खालको खेल 

खेल्न लगाउने । 

 

क्रक्रयाकलाप नं २.  

तपाईँको घरमा भएका सदस्यले के के काम गरररहेकाछन ्? नाम वा नाता र काम लेखु्नहोस  
 

क्रक्रयाकलाप नं ३.  

ववद्याथीहरुलाई टोल वा गााँउको आिारमा समुह ननमानण गरर समुदायमा भै रहेका ववभभन्न 

कामहरुको को नाम र त्यो काममा संलग्न व्यन्ततहरुको सूची तयार गनुनहोस ्( जस्तैः- 
कृवष,आफर,भसलाई कटाइ, व्यापार,भसकमी,डकमी, भशक्षण, चचक्रकत्सा,  कुमाले,पशुपालन,..) 

१. तलका शब्द छानी खाली ठाउाँ  भनुनहोस ्। 

 
 

क) हामीले न्जवन यापनका गननका लागी कुन ैन कुन ै............     गनुनपछन  । 

ख) माननसहरुले गरेका कामबाट हाम्रा ......................... पूरा हुन्छन । 

ग) त्रबराभम परेको बेला जााँच्न ेकाम ............................. ले गनुनहुन्छ । 

घ) कामलाई ..............................................भनेर हेला गनुनहुाँदैन । 

ङ) हामी सबैले कामको .................................सम्मान गनुनपछन  । 

 

२. कुन काम गनेलाई के भननन्छ ? 

सामान क्रकनवेच गने  ........................................................ 

त्रबरामीको रेखदेख गने ....................................................... 

आवश्यकता,  सम्मान,   काम ,  डातटर,  सानोठुलो 
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पढाउन े  ....................................................... 

घर बनाउन े   ..................................................... 

त्रबराभम जाच्न े  ....................................................... 

काठको काम गने  ....................................................... 

कायानलयमा काम गने ....................................................... 

गाडी चलाउन े          ...................................................... 

खेतबाररमा काम गने ...................................................... 

हवांइजहाज चलाउन े  ....................................................... 

देशको रक्षा गने  ..................................................... 

फलामका औजार बनाउने   ..................................................... 

बााँस ननगालाको काम गने  ..................................................... 

३. पाठमा हदइए अनसुार कसले कुन काम गछनन ? लेख । 

लालववरे काका ............................................................................. 
ररता काकी ................................................................................. 
अमर दाइ ................................................................................... 

मोनत दाइ ................................................................................... 

४. तपाईाँ बसेकोठाउाँ  वररपरर मालनसहरुिे के कस्ता कामहरु गरेकोदेखु्न भएकोछ ? 

क) .................................................................................................. 

ख) .................................................................................................... 

ग)    ................................................................................................... 

घ)    .................................................................................................. 

 

५. तलका प्रश्नहरुको छोटो उत्तर िेखु्नहोस् । 

क) तपाईाँिाई पढाउने काम कसिे गनुा हुन्छ ? 
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ख) कुन ैपनी काम गने माननसलाई हेला गनुन पछन  क्रक पदैन क्रकन ? 

 

ग) हााम्रा आवश्यकता कसरी पुरा हन्छन? 

 

घ)  गार्ी चिाउने मालनसिाई के भलनन्छ ? 

 

 

ङ) वलारामी जाच्नेिाई के भलनन्छ ? 

 

पाठ २ 

सावाजलनक स्थिको सरसफाइ 

तिका लचत्रमा हेरौँ र  छिफि गरौँ ।  
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हहरुको गााँउमा सबै जना सावनजननक स्थल पटकानीमा भेला भएका छन ् । 
शननबारको हदन भएकोले ववद्यालय छुट्हट छ । त्यस गााँउका सबै जना भमलेर 
सावनजननक स्थल पटकानी बाटो मन्न्दर र पानीका िाराको सरसफाई गने कायनक्रम 
रहेको छ । हहरु लाई उनकी आमासाँगै पटकानी सरसफाई गने कायनक्रममा जाने 
आफुले पनन त्यस कायनमा सहयोग गने त्रबचार गरेर । उनले स्कुलमा हामी स्वस्थ 
रहनका लागी ब्यन्ततगत सरसफाई गरेर माि पुग्दैन हाम्रो वररपरीको वातावरण 
समेत सफासगु्घर हुनपुने कुराको जानकारी पाएका छन ् । हाम्रा समदुायमा रहेका 
सावनजननक स्थलहरुको सरसफाई गने काम गााँऊ टोलमा बस्ने हामी सबैको हो । 
हाम्रो शररर र घर माि सफा भएर पुग्दैन हाभम हरेका समयमा हहड्ने बाटो मठ 
मन्न्दर पटकानन वा चौतारो र पाननका महुान वा िारा सि ैसफासगु्घर राख्नु पदनछ । 
हामीले प्रयोग गने पाननका मुहान िााँरा लगायतका स्थलमा फोहोर भएमा मननस 
त्रबरामी हुने गदनछन । पल्ला घरमा बाज्याले भन्नहुन्छ फोहोर पानन रोगको खानी । 
उनका गााँऊमा सबै सरसफाईमा ध्यान हदने हुदा सबै माननसहरु स्वस्थ छन ्भने 
उनको पल्लो गााँऊका माननसहरु सरसफाईमा ध्यान नहददा सि ैत्रबरामी भ ैऔषचि 
उपचारमा पैसा खचन हुनकुा साथ ैकनतपयको मतृ्य ूसमेत हुने गरेको पाईन्छ ।  

क्रक्रयाकलाप न ं १. ववद्याथीहरुलाई समहूमा ववभाजन गरर सावनजननक स्थलमा 
(चौतारो ,पटकानी,पाटी पौवा,चौर,िारा,कुवा,बाटा ,मन्न्दर,सामदुानयक वन,खोला 
नाला...आहद) गररन े क्रक्रयाकलापको  सचूी  बनाउन लगाइ कक्षामा प्रस्ततु गनन 
लगाउने   जस्तःै-पटकानीमा खेल,बैठक,छलफल आहद 

 
 



हाम्रो सााँफेबगर कक्षा ३  

खाली ठााँऊमा भमल्ने शब्द राखख बाक्य पुरागर । 

क.  गााँऊका सबै भेला हुने ठााँऊ लाई........................................भननन्छ 

ख.  सावनजननक स्थलको सरसफाई नगरेमा ............................... हुन्छ । 

ग.  समदुायमा रामजािा ........... ...............................स्थालमा मनाईन्छ । 

घ.  फोहोर पानी  ..................   खानी ।  

ङ.  म पनन सावनजननक स्थलको सरसफाई तथा रेखदेखमा सहयोग गनन 
सि.ै.......................... हुन्छु । 

 

तलको ताभलकामा नतम्रो समदुायमा रहेका सावनजननक स्थलका नाम लेझख कुन 
स्थानमा के के क्रक्रयाकलापहरु गररन्छन छन लेख्नुहोस ्। 

सावनजननक स्थलका नाम त्यो स्थानमा गररने क्रक्रयाकलापहरु 

  
  
  

  
  
 

क्रक्रयाकलाप न ं २. ववद्याथीहरुलाई ववभभन्न सावनजननक स्थलहरुका बारेमा 
जानकारी हददै छलफल गराऊने र  सावनजननक स्थलहरुमा सरसफाइको महत्व 

बताउन लगाउने  

 
 

तलका प्रश्नहरुको उत्तर लेख । 

  क  हहरुले कहााँ जाने त्रबचारगरेका चथए ? 
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  ख हहरु की आमा के काम गनन जान लाग्न ुभएको हो ? 

 

ग सावनजननक स्थलको सरपफाई नगदानमा के हुन्छ ? 

 

  घ नतम्रो गााँऊमा पटकानी छ क्रक छैन ? 

 

  ड  हहरुको नछमेकी गााँउमा फोहोर भएका ले के हुन्छ ? 

 

अविोकन 

तपाईको समदुायमा रहेका सावनजननक स्थलहरुको अवलोकन गरर त्यसमा 
सरसफाईको अवश्था के कस्तो रहेको छ  हटपोट गरर कक्षामा सनुाऊ । 

तलको ताभलकामा सरसफाईका लागी आवश्यक कुन ै४ वटा सामनका चचि बनाऊ । 

१ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

२ 
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३ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

४ 

पाठ ३ 

हाम्रो परम्परा 

तलको चचि हेरी छलफल गर ।  
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    भेरासनै गााँऊका सबै माननस कृवष कायनमा ब्यस्तछन ् । कृवष काम गदान 
नछमेकीको सहयोगको आवश्कता पदनछ । त्याहााँका माननसहरु एक अकानको वा 
नछमेकीको काममा सहयोग गनन जाने र सोहह अनरुुप आफ्ना काममा समेत सहयोग 
भलने हदने परम्परा रहेको छ । जसलाई पझणम/ुप्रमो/पडडम ुभन्ने गररन्छ । जसका 
कारण ठुला काम वा िेरै माननसहरुको खााँचो पने कायनमा सहज हुने गरेको छ ।  

       त्यस ै गरर समदुायमा आआफ्न ै प्रथा तथा परम्पराहरु पनन रहेका छन ् । 
कुन ै महहना वा नतथी भमनतमा त्रबभभन्न खालका प्रथा तथा परम्पराहरु प्रचलनमा 
रहेकाछन ्। उतत गााँउमा मानघ नतहार, त्रबश ुनतहार, भैले नतहार, पुषको पन्रो, भवुो 
आउसी, ओल्के नतहार, रोटे नतहार जस्ता स्थाननय परम्पराहरुको प्रचलनरहेकोले नत 
नतहारहरुको आफ्न ैमहत्व र भभूमका रहेको हुन्छ । परम्परा देझख माननदै आएका 
सामान्जक प्रथा तथा प्रचलनहरुको समय अनरुुप महत्व घट्दै गएकोले त्यसलाई 
जोगाई राख्नका लागी समदुाय सचेत रहेको पाईन्छ ।  

भशक्षक ननदेशन  
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 भशक्षकले ववद्याथीहरुलाई ववभभन्न प्रथाहरुको उदाहरण हददै आफ्नो समदुायमा 
भएका प्रथाहरु (पडडमो,चेभल नतहार,ओलक...) को वारेमा भन्न लगाउने जस्तःै चेभल 

नतहार-माघको महहनाभर सम्िना स्वरुप वववाहहत छोरीलाई सेल रोटी हदन.ु.. आदी  

 

तलका चचि हेरर छलफल गरौं 

 

 

 

 

तलका स्थानमा भमल्ने शब्दहरु छानी खाािी ठााँउमा भर ्। 

(कृवष,सेल रोहट, पझणम,ु घट्दै, पैचो ) 

क)  भेरासनै गााँऊका माननसहरु. ........................ कायनमा ब्यस्तछन ्। 

ख)  काममा भलने सहयोग .................. भननन्छ । 

ग)  गााँऊघरमा प्रचलनमा रहेका प्रथा परम्पराहरुको महत्व .................... 

गएकोछ । 
घ)  माघ महहना भरी त्रबवाहहत चेलीलाई ...................हदईन्छ ।  

ङ)  नछमेक्रकबाट भलइने सरसापट लाई ...........................भननन्छ । 

नतम्रो समदुायमा भएका परम्पराहरुको त्रबवरण तयार पार । 

नतम्रो समदुायमा भएका प्रथा परम्पराहरु 
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तलका प्रश्नहरुको उत्तर लेख । 

क. नतम्रो समदुायमा एकअकानको काममा गररने सहयोगलाई के भननन्छ? 

 

ख. नतभम बस्ने गााँऊमा माघ महहनामा के के गने गररन्छ ? लेख  

 

ग. त्रबषु नतहारमा के के गररन्छ ? 

 

घ. पुषको पन्र कसरर मनाईन्छ ? 

 

 

ङ. हामीले हाम्रो समदुायमा रहेका परम्पराहरु जोगाउन के गनुनपलान ? 

 

पररयोजना कायन 
१ तपाईको समदुायमा रहेका परम्पराहरु मध्ये नतभम प्रत्यक्ष रुपमा सहभाचग 
भएको कुन ै १ को  प्रथा परम्पराका त्रबषयमा पाल ै पाल ै के कसरर मनाईयो 
कक्षामा सनुाऔ ं। 
२ आफ्नो कक्षाका साथीहरुको त्रबचमा समहू त्रबभाजन गरर १ समहुलाई १ 
परम्पराका त्रबषयमा छलफल गनन लगाई कक्षामा प्रस्ततु गनुनहोस । 

 
 

आफुलाई मनपने चचि कोनुनहोस ् 
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एकाई ४ 

हाम्रो  लवद्यािय 
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पाठ १ 

                                                                    मेरो कक्षा कोठा 
 

 

 

कक्षा कोठाको सरसफाई सम्वन्न्ि फुवान, सरुुवा लगायतको सम्वाद । 

फुवान — ओ हो, कस्तो फोहोर भएको कक्षा कोठामा आज । 



हाम्रो सााँफेबगर कक्षा ३  

सरुुवा — होईन आज कसको पालो हो भने कोठा सफा गने । मननटरलाई भन्न ु
पयो।  

फुवान — रोल न ं७ र ८ को पालो हो आज क्रकन सफा नभएको होला । 

मननटर — आज रोल न ं७ र ८ का साथीहरु दबुै आएका रहेनछन ्। रोल न ं९ र १० 
का साथीहरु सफा गररहालत ्। रोल न ं७ र ८ ले भोली सरसफाई गलानन ्है, साचथ। 

रुमानी — ए साथी हो । यो कक्षा कोठाको भभत्तामा कसले फोहोर कुरा लेखेको होला 
। हामी ले कक्षा कोठामा जथाभावी,फोहोर कुरा लेख्नुहुदैन । कस्ता सोमत नभएका 
रहेछन ्।  

फुवान — हाभमले हाम्रो सरसफाई गरेर माि पगु्दैन साथी हो । हाभम बस्ने कक्षा, 
कोठा, घर आगन का साथ ैवररपररको वातावरण समेतको सरसफाई मा समेत ख्याल 
गनुन पदनछ ।  

यो कक्षा कोठा हामी सबैको सािा हो सरसफाईको महत्वका त्रबषयमा हामीले 
अनघल्ला पाठहरुमा समेत छलफल गररसकेका छौ । यसको रेखदेख गनुन, सरसफाई 
गनुन हामी सबैको कतनब्य हो । कक्षामा डन्स्वन राखेको छ फोहोर यस ैडन्स्वन मा 
राख्ने बाननको ववकास गनुनपछन है, साथी हो।  

तलका वथानमा भमल्ने शब्दहरु खााँली ठााँउमा िर ।  

क. मेरो त्रबद्िालयमा दैननक कक्षा कोठा सफा  ........................बनाएको छ । 
(गने योजना, नगने योजना)  

ख.  आज सफा गने पालो भएका तर स्कुल नआएका................. लाई अको हदन 
पालो हदइन्छ । (त्रबद्िाथी, भशक्षक)  
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ग.  कक्षा कोठा हामी सबैको ................. हो । (सािा, सम्पवत्त) 
घ.  म मेरो पालोमा कक्षा कोठा ..................गदनछु ।(सफा, फोहोर) 
ङ.  कक्षा कोठाका भभत्तामा फोहोर गनुन ...........................हो। (राम्रो, नराम्रो) 

तलका प्रश्नहरुको उत्तर लेख ।  

क) कक्षा कोठाको सरसफाई कसरर गने गररन्छ ? 

उत्तर …………………………………………………………………………………….. 

ख) नतम्रो कक्षा कोठा सि ैसफा गने गररन्छ ? 

उत्तर …………………………………………………………………………………….. 

 

ग)     कक्षा कोठा क्रकन सफा गने गररन्छ ? 

उत्तर …………………………………………………………………………………….. 

 

घ)     सरसफाई गननका लागी आवश्यक पने सामाग्रीको सचुच बनाऊ ? 

उत्तर …………………………………………………………………………………….. 

 

ङ)     नतम्रो कक्षामा फोहोर बस्त ुराख्ने भाडोलाई के भननन्छ ? 

उत्तर …………………………………………………………………………………….. 

 

च) नतम्रो त्रबद्िालयको चौरमा भएको फोहोर कहााँ फ्याक्रकन्छ ? 

उत्तर …………………………………………………………………………………….. 

तलको ताभलकामा हदएका शब्दहरु पढ । 

कक्षा कोठामा फोहोर राख्न े गनुनहुदैन । 
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भभत्तामा जथाभात्रब फोहोर सािा हो  

कक्षा कोठा ननयभमत  डन्ष्वन राख्ने छ  

कक्षा कोठा हामी सबैको  सरसफाई गने गररन्छ । 

म कोठामा जथाभावव फोहोर सबै साचथहरु सचेत छौं । 

कक्षा कोठाको सरसफाईका बारेमा  गदैन । 

 

माथीको ताभलकामा हदएका शब्दहरु पढी हदएको नमनुा अनुसार भमल्ने शब्द छानी 
जोडा भमलाऊ । 

कक्षा कोठामा फोहोर राख्न े डन्ष्वन राख्ने छ ।  

भभत्तामा जथाभात्रब फोहोर   

कक्षा कोठा ननयभमत    

कक्षा कोठा हामी सबैको    

म कोठामा जथाभावव फोहोर   

कक्षा कोठाको सरसफाईका बारेमा    

 

चचि हेरी छलफल गनुनहोस ्। 

  

 

 

 पररयोजना कायन —  
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१ तपाईको कक्षा कोठा र त्रबद्िालयको अवस्था अवलोकन गरर सरसफाईको 
अवस्था बारे हटपोट गरर कक्षा कोठाको ननयभमत सरसफाई गननका एउटा 
योजना बनाई कोठामा टााँस गर ।  

२ त्रबिाथीहरुलाई सरसफाईको महत्व पाल ैपालो भन्न लागाई कक्षामा छलफल 
गराऊ ।  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

पाठ २ 

लवद्याियको अनुशासन

 

 

 



हाम्रो सााँफेबगर कक्षा ३  

प्यारो साथी रोहण  भमनत २०७९।०१।२२ 

भमठो सम्िना  

 

      साथी म चचठ्ठी लेख्दाका भमनत सम्ममा अराम ै छु र आराम चाहान्छु । 
शकै्षक्षक सि २०७८ को पढाई सकेर म अभभभावकसगं बसाई सरर सााँफेबगरमा आएको 
ले साथीहरुको सम्िना आई रहन्छ । मलाई यहााँ कक्षा ३ मा दाजुले स्कुलमा भनान 
गनुनभएको छ । स्कुलमा ठुला अक्षरले लेखेको त्रबिाथी भशक्षक र अभभभावकले 
पालना गनुनपने आचार सहहतंा बाहहर गेटमा न ै राखेको छ । त्रबिालयका नननत 
ननयमको कडाईका साथ पालना गनुन पछन । हठक १० बजे अगाडी न ैसबै त्रबिाथी र 
सरहरुले त्रबिालय भभि प्रवेश गररसतन ुपछन नभए गेट बन्दा भसैतछ र घर फक्रकन न ु
पने रहेछ ।  

त्रबिालय भभि होस वा बाहहर हामीले भसकेका भशष्टचारका कुराहरुको समेत 
ब्यवहारमा प्रयोग गरे नगरेको कुरा समेत हाभमले नथापाउने गरर सर मेड्महरुले 
अवलोकन गरररहेका हुदारहेछन र त्यस्ता शब्दहरु प्रयोग नगरर फोहोर शब्द बोलेमा 
अभभभावकलाई समेत बोलाएर सिुार गनन लगाईन्छ । हामीले त्रबिालयका ननयमको 
पालना गनन र त्रबिालय वा त्रबिालय बाहहर जुनसकैु स्थानमा पनन भशष्टाचारका 
शब्दहरुको प्रयोग गरर ब्यवहारमा लागु गनुन पदनछ भन्ने कुराको जानकारी हददै 
नतभमले पनन त्यस्ताकुराहरुमा ध्यान हदनहुोला भन्दै यो पि लेखेको छु । बाक्रक अको 
पिमा ।                                         

नतम्रो मायाल ुसाथी 
रोज 

सााँफेबगर 

 

 

तलका स्थानमा भमल्ने शब्दहरु खााँली ठााँउमा भर ।  
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क) मेरो त्रबद्िालयमा आचार सहहतंा ........................राखेको छ।(त्रबिालय 
बाहहर,अक्रफस कोठामा)  

ख) त्रबद्िाथीले भशक्षकको आज्ञापालन................. । -गनुन पदनछ, गनुन पदैन) 

ग) म त्रबिालय बाहहर र त्रबद्िालयमा अनशुासनको पालना ................. । -गदैन, 
गछुन )  

घ) म सि ैभशष्टाचार शब्दको प्रयोग गरेर ब्यवहार.................. । -गछुन , गदैन) 

ड) म त्रबद्िालयमा ........................... आाँउछु । - समय म,ै हढलो) 
 

 

 

तलको ताभलकामा हदएका शब्दहरुका त्रबच जोडा भमलाऊ । 

म साथीहरु सगं                                 कक्षा बाहहर जान्छु । 

म सबैसगं भशष्ट                                   िगडा गदैन ।  

म सबैसगं भमलेर                                   ब्यवहार गछुन । 

म मननटर वा भशक्षकको अनमुनत भलएर माि             पालना गछुन ।  

म त्रबिालयको ननयमको                            भमलेर खेल खेल्छु । 
 

तलका चचिहेरौं र छलफल गरैं  
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क्रक्रयाकलाप १  
त्रबिालयमा भएको आचारसाँहहताको अवलोकन गनन लगाई ववद्यालयका सामान्य 

ननयमहरु हटपोट गनन लगाई पाल ैपालो भन्न लगाउने  

क्रक्रयाकलाप २   
ववद्याथीहरुलाई समहू ववभाजन गरर भशष्टाचारका शब्दहरु को सचुच बनाउन 
लागाई सोहह शब्द अनसुार अभभनय गनन लगाउने । 

 

तलका प्रश्नहरुको उत्तर लेख ।  

क) नतम्रो त्रबद्िालयमा आचार सहहतंा सबैले देख्ने गरर राझखएको छ ? 

 

ख) नतम्रो त्रबद्िालयमा राझखएको आचार सहहतंा कस कसको राखेको छ ?  

 

 

ग)   त्रबद्िाथीले पालना गनुनपने कुन ै२ वटा कुराहरु लेख ?  

 

घ)  अभभभावकले पालना गनुनपने कुन ै२ वटा कुराहरु लेख ?  
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ङ)  त्रबिालयमा आचार सहहतंा क्रकन राझखन्छ ? 

 

पररयोजना कायन  
१ तपाईको त्रबद्िालयमा त्रबराखेको त्रबद्िाथी भशक्षक र अभभभावक को आचार 
सहहतंा  राखेको छ क्रक छैन ? अवलोकन गर र यहद छ भन ेत्यसमा भएका 
बुदाहरुका सम्वन्िमा कक्षामा छलफल गर । छैन भने आचारसहहतंा राख्नका 
लागी सामहुहक रुपमा प्रिानाध्यापकलाई अनरुोि गर । 
२ आफ्नो कक्षाका साथीहरुले त्रबिालय भभि र बाहहर भशष्टाचारका शब्दहरुको 
प्रयोग गरे नगरेको अवलोकन गर र साथी साथी त्रबच सिुारका लागी 
पषृ्ठपोषण लेऊ । 

एकाई ५ 

हाम्रो वरपरका लजवजन्तु 
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पाठ १ 

जीवजन्तु   

चगत गााँऔ ंर छलफल गरौ । 
 

म बस्ने घरमा गाई बस्ने गोठमा  

बाघ बस्न ेगुफामा चरा बस्ने गणुमा ।। 

कोहह बस्छन पनीमा कोहह बस्न ेघारमा 
कोहह बस्छन रुखमा कोहह बस्न ेिारीमा ।। 

मेरो घरमा त्रबरालो छ रामका घर कुकुर 

श्यामका घर बाख्रो हररका घर ढुकुर ।। 

                        रेमन्तका घर कुखरुा छ नछमेकीको मा हााँस  

                       पल्ला घरमा खरायो ले खादो रहेछ घााँस ।। 

                                                     घरमा बस्ने घरपालवुा बनमा बस्ने जंगली  

                                                      मलेै पनन देखेको छु बााँदर गुना चचंली । 
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                                                      कोहह जनावर राता खरैा कोहह भने काले 

                                   कोहह भने रंगीत्रबरंगी कोहह भने सेता माले ।। 

 

कोहह गछनन कुाँ हूाँ कुाँ हूाँ कोहह गछनन म्यााँउ  

सबै सचंग छलफल गरौं आवाज चचन्न भ्यााँउ ।।   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

तलका प्रश्नहरुको उत्तर लेख । 

१ तीम्रो घरमा भएका जनावरहरुका नाम लेख । 

     क.................................................................................................. 

         ख .................................................................................................... 

     ग ................................................................................................... 

     घ .................................................................................................. 

२ नतम्रो नछमेकीको घरमा भएका जनावर तथा पंक्षक्षहरुका नाम लेख । 

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

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

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

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

३ तलका शब्द छानी खाली ठाउाँ  भनुनहोस ्। 

अ कुकुरको आवाज  ................................ । 

आ त्रबरालोको आवाज ......................... । 

इ कागको आवाज ............................. । 

ई कुखुराको आवाज ....................................। 

उ बाख्राको आवाज................................। 

 

 

४  जंगलमा बस्ने कुन ै६ वटा जनावरहरुका नाम लेख ्।  

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

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

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

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

 

५ तलका जनावर बस्ने स्थान, खाना, रंग र आवाज पत्तालगाऔ ं। 

जनावरका 
नाम  

बस्ने स्थान खाना  रंग आवाज 

गाई     

बााँदर     

भालु     

म्यााँह् म्यााँह्,   कुखुरी कााँ,   कााँ कााँ ,   म्यााँउ म्यााँउ,    भुाँ भुाँ भुाँ 
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बाघ     

बाख्रा      

स्याल     

 
तलका प्रश्नको उत्तर लेख्नुहोस ्। 

    क   तपाईँलाई मन पने घर पालवुा जनावर कुन हो ? 

 

    ख  जंगली जनावर कहााँ बस्छन ्? 

    ग     नतम्रो घरमा भएका जनावरहरु कुन कुन रंड्गका छन ्? 

    घ     गाईले हामीलाई के के फाईदा हदन्छ ? 

 

    ड     बाख्रा बस्ने स्थानलाई के भभननन्छ ? 

 

घर पालवुा र जंगली जनावर त्रबचभएका कुन ै४ वटा फरक छुट्याऊ । 

घर पालवुा जनावर  जगंली जनावर 

  

  

  
  
  
  
 

पररयोजना कायन  
ववद्याथीहरुलाई ४ समूहमा त्रबभाजन गरर जंगभल जनावरका नाम, घरपालुवा  का नाम,  
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खाने खाना र नतननहरु बाट हुने फाईदाका सम्वन्िमा छलफल गराई प्रत्येक समुहमा 
समुह कायन गननलगाई पालै पालो समुहगत रुपमा प्रस्तुत गनन लगाउने ।  

चचि कायन  

मन पने १ वटा घरपालुवा जनावरको चचि बनाऊ मन पने १ वटा जंगली जनावरको चचि बनाऊ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

एकाई ६ 

हाम्रो वातावरण 
 

 

 

 

 

 

 

 



हाम्रो सााँफेबगर कक्षा ३  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

पाठ १ 

कृलि उपज 

तलका चचि हेरैं र छलफल गरौं । 
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माचथका चचिमाहरु तलुना गरेर हाभम भन्न सतछौं क्रक । कृवष उपजले हाभमलाई 
बााँच्नका लागी मद्त गदनछ । कृवष त्रबना हामी बााँच्न सतदैनौं ।  कृषकले  
खेतीबारीमा अन्न उब्जाई आप्नो न्जवनयापन गरेर बचेको चचज बस्त ुबजारमा बेचेर 
आफ्नो अवश्यकता पूरा गनुनका साथ ै अरुको पनन परान िानेको हुन्छ । कृषकले 
िााँन, कोदो, गहुाँ, भट्मास, भसमी, गुरााँस, मास, िन्ल्ल,  गहत लगायतका 
बाभलनालीहरु लगाउने गदनछन ् । खानाले हाम्रो शारररीक बहृद ववकासमा सहयोग 
गनुनका साथ ै स्वस्थ र शन्तत प्रदान गदनछ । त्यसलेै कृवष पेशालाई सबै भन्दा 
उत्कृष्ट पेशाको रुपमा भलने गररन्छ । हाभम स्वस्थ रहनका लाचग हरेक बार खाना 
िार को सिु अवलम्वन गनुन पदनछ । समाजका बुढापाखाले भन्ने गथे उत्तम कृवष, 
मध्यम ्ब्यापार, ननम्न स्तरको नोकरी हो । हरेक प्रकारका खाध्ये बस्तहुरुले हाम्रो 
शरीरलाई चााँहहने भभटामीन र पोषण हदने गदनछ ।    

 हठक भए हठक √ चचन्ह र बेहठक भए × बेहठक चचन्ह हदनहुोस ्।  

क) कृवष पेशा सबै भन्दा उत्तम पेशा हो ।     

ख) कृवष उपज उत्पादन त्रबना पनन हाभम बााँच्न सतछौं ।    

ग) हरेक बाभलनाभलका आआफ्न ैफाईदाहरु हुन्छन ।  
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घ) कृवषजन्य बस्तलेु हामीलाई पोषण तत्व प्रदान गदैन ।  

ड) सबैले आआफ्नो घरमा करेसाबरी बनाउन ुराम्रो हो ।  

च) हाम्रो शारीररक त्रबकासका लागी खानाको आवश्यकता हुन्छ ।  

 

 छलफल गने 

 

 

 

 

 

तलको ताभलकामा हदएका शब्दहरु को जोडा भमलाऊ । 

मलाई खानामा                                देखेको छु । 

मलेै कृवषजन्य बस्तहुरु                         हररयो सागपात मन पछन  

म आमा बुवाको कृवष पेशामा                    फाईदा गदनछ । 

कृवष जन्य बस्तहुरु ले हामीलाइ िेरै              सहयोग गछुन । 

भटमासले हामीलाइ                            सरुक्षा गछन ।  

अन्न वाभलले हामीलाई                         बदृ्हद ववकास गछन । 

पहेला फलफुलले                              शन्तत प्रदान गछन । 
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चचि हेरौं र छलफल गरौं  

 

माचथ चचिमा भएका लगायत अन्य कुन कुन कृवष उपजहरु चचन्न ुवा देख्नु भएको 
छ ,कुन कुन चचजहरु खाएका छौ, नतम्रो करेशाबाररमा के के छन,् नतनका फाईदाहरु 
के के छन तलको ताभलकाकामा उल्लेख गर । 

चचनकेा कृवष 
उपज 

खाएका कृवष 
उपज 

आफ्नो 
करेशाबाररमा 
भएका कृवष 
उपज 

नतनका फाईदाहरु 

    
    

    
    
    
 

पररयोजना कायन १ ₋ ववद्याथीहरुलाई कृवषजन्य वस्तुहरुको जानकारर हददै कक्षामा पालै पालो 
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सोचि कुन कृवष वस्तुहरुका फाइदाहरु के के छन ्भन्न लगाउने र भशक्षकले सेतो पाहटनमा लेझख 
थप प्रस्ट पाने । 

तलका प्रश्नहरुको उत्तर लेख ।  
क)  नतम्रो घर खेतमा रहेका अन्न बाभलहरु के के छन  ? 

 

ख) नतम्रो घर बाहेक नछमेकीको खेतबारीमा के के कृवष जन्य बस्त ुछन ?  

 

ग)  कृवषजन्य बस्तलेु हामीलाई हदन ेकुन ै३ वटा फाईदाहरु लेख ? 

  

घ)  भटमास ले हाभमलाई के फाईदा हुन्छ ? 

 

ङ) कृवषलाई उत्तम पेशा क्रकन भननएको होला ? 

 

 क्रक्रयाकलाप २ ₋ तपाईको त्रबद्िालय वा समुदाय नन्जकै रहेको खेतबारीमा अवलोकन गराइ कुन 
समयमा कुन कुन कृवषजन्य बस्तुहरु लगाएको देख्यो ? सो को हटपोट गरर कक्षामा छलफल 
गराऊाँ  ।  

 

पाठ २ 

धार्माक स्थि 
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   मेरो गााँऊमा दगुान देवीको मन्न्दर छ । हहन्दहुरुको महान चााँड दशकैो समयमा 
त्यहााँ रागााँ बोकाहरु को बभल हदने गररन्छ । गााँऊमा कुन ैसंकट आएमा समदुायका 
मननसहरु भमली भाकल गने र मनोकांक्षा पुरा भएमा भाकल गरेअनसुारको पुजा 
तथा बभलहदने गररन्छ भने कनतपयले ब्यन्ततगत मनोकांक्षा पुरा भएमा बााँचा 
अनरुुपको शतन पुरा गने गदनछन ्। त्यसगैरर हाम्रो गााँऊमा जात अनरुुप बावषनक एक 
पटक आ₋आफ्नो कुल पुजा गने गररन्छ । प्रत्येक घरबाट दिु, नघऊ, वपठो, चामल, 
जैऊ, नतल, िजा र भेटी सहहत बोकाको बभलहदने गरेको हदन कनत रमाईलो हुन्छ । 
हामी साथीहरु सबै आ₋आफ्नो अभभभावकका साथ कुल पजुामा जााँदाको क्षण असाि ै
आन्नद्दानय रहने गदनछ । उतत पुजामा प्रसादका रुपमा सेल, झखर, पुरी र मासकुो 
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पररकार पनन कनत स्वाहदष्ट भएको हो । म त अको बषनमा पनन कुलपुजा को हदन 
जसरी भएपनी अवश्य न ैजान छोड्ने छैन । 

यस्ता खालका िाभमनक स्थलहरु हामी सबैको गााँऊ समदुायमा रहेका हुन्छन ् । 
िाभमनक आस्थाका आिारमा िाभमनक स्थलहरु पनन फरक फरक हुने गदनछन । 
कसकैा मन्न्दर, कसकैा मन्स्जद, कसकैा चचन आदी । त्यहह आफ्नो िमन अनरुुप 
िाभमनक स्थल प्रनतको आस्था र त्रबश्वासलाई हामीले पनन कायम राख्दै जान ुपदनछ ।     

तलका स्थानमा भमल्ने शब्दहरु छानन खााँली ठााँउमा भर ।  

क) मेरो गााँऊमा रहेको देवीको मन्न्दरमा रााँगा बोकाको बली ....................... ।  - 
हदने गररन्छ,गररदैन)  

ख) म कुलपुजामा सहभागी भएको ................. । -छु, छैन) 

ग)  देबी देउताको मन्न्दरमा भाकल ................. । -गररदैन,गररन्छ) 

घ)  दश.ै.................िमानवलन्म्वहरु को महान चााँड हो । -हहन्द,ु मनु्स्लम)  

ङ)  नवदगुान देत्रब ...........................हुन। -महहला, पुरुष) 

च)  आ आफ्नो िमन अनसुार सबैले िाभमनक ..................राख्दछन ्। -आस्था, रुप)   

तलको ताभलकामा हदएका क र ख समहुमा भमल्ने शब्दहरु को जोडा भमलाऊ । 

क  समहू ख  समहू  

त्रबजया दशमैा                    सरस्वती हुन । 

ववद्िाक्रक देवी                    लक्ष्मी हुन । 

िनक्रक देवी                      नवदगुानको पूजा गररन्छ । 

भशवन्जको पूजा                   आ आफ्ना कुल देबताको पूजा गररन्छ 

कुल पूजामा                      िाभमनक स्थलहरु छन । 

हाम्रा वररपरी                   बैन्जनाथमा गररन्छ । 
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 पररयोजना कायन  

१) त्रबिाथीहरुलाई आ आफ्न ैकपीमा समदुाय स्तरमा रहेका िाभमनक स्थलहरु 
के के छन ्लेख्न लगाई त्रबिाथीहरुलाई पुनह् ४ समहुमा त्रबभाजन गरर िाभमनक 
स्थलहरुको सचुच बनाउन लगाउने ।  

२) नतम्रो समदुायमा रहेका िाभमनक स्थलहरु मध्ये कुन ै एकका सम्वन्िमा 
िाभमनक स्थलको नाम, केका लागी पुजा गररन्छ ? कहहले पुजा गररन्छ ? के 
कसरी गररन्छ ? आदी प्रश्नहरुको जवाफ आफ्ना अभभभावकहरुसगं छलफल 
गरर हटपोट गर र कक्षामा सनुाऊ ।   

 

क्रक्रयाकलाप  

सााँफेबगर नगरपाभलका मा रहेका प्रमखु िाभमनक स्थलहरु के के छन ् ?  नतनको 
जानकारी हददै न्जल्ला बाहहर बस्ने साथीलाई पि माफन त जानकारी गनुनहोस ्।   

 

 

 

 

पाठ ३ 

प्राकृलतक प्रकोप 
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क्रक्रयाकलाप न ं१ तपाइले भोगेका सनेुका वा देखेका नराम्रा घटनाहरुको सचूच 
बनाऊनहुोस ्। 

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

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

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

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

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

      हाम्रो वररपरर ववभभन्न घटनाहरु घट्दछन ् । केहह घटनाहरु हामीलाई राम्रा 
लाग्दछन ् जस्त ै जाडो भएको बेला घाम लाग्दा हामी खुसी हुन्छै । तर हाम्रो 
वररपररका केहह घटनाहरु भने हामीलाई राम्रो लाग्दैनन ् । नराम्रा घटनाहरुले 
हामीलाई असर पुयानऊछ । त्यस्ता नराम्रा घटनाहरुमा बाढी, पहहरो, भकुुम्प, दघुनटना 
र आगलागी आहद पदनछन ् । यस्ता घटनाहरु तपाईहरुले पतकै भोगेको सनेुको वा 
देखेका हुन ुपदनछ ।  

बाढी, पहहरो, भकुुम्प, दघुनटना, अगलागी, हावाहुरी र चट्यांड जस्ता घटनाहरुलाई 
प्रकृनतक प्रकोप भननन्छ । प्राकृनतक प्रकोपका कारण हाम्रो दैननक जीवनमा असर 
पुग्न सतछ । प्रकोपले ठुलो मािामा िनजनको क्षनत पुयानएमा ववपत ्आएको भन्छै 
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। यस्ता प्राकृनतक प्रकोपहरु बाट हाभमले कसरी आाँफु जोचगन सक्रकन्छ र अरुलाई 
कसरर सरुक्षक्षत राख्न सक्रकन्छ भन्ने कुरा ध्यान हदन ुपने हुन्छ । यहह २०७९ साल 
कानत नक २२ गतेका हदन आएको भकुम्प र सन १९१९ मा त्रबश्वभर फैभलएको कोरोना 
भाईसर यसका उदाहरण हुन ।  

क्रक्रयाकलाप न ं२ 

यहह २०७९ साल कानत नक २२ गतेका हदन आएको भकुम्प डोहट न्जल्लाको 
पूत्रबनचौँक्रक गााँउपाभलकामा केन्र त्रबन्द ु बनाएर आएको भकुम्पको बेला तपाईले 
आफुलाई सरुक्षक्षत राख्नका लागी अपनाउन ुभएका कुन ै४ वटा कायनहरु लेख्नुहोस ् 

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

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

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

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

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

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

  

तलका स्थानमा भमल्ने शब्दहरु खााँली ठााँउमा भर ।   

क)  मेरो गााँऊमा २ बषन यतााँ दखुद् घटनाहरु घटेका...................।       - छैनन,् 
छन)  

ख)  प्राकृनतक प्रकोप भनेको.................हो । -बाढी पहहरो, मान्छे मनुन ) 

ग)  २०७९ कानत नक २२ गतेका हदन आएको भकुम्प ले .......                 गयो । -

नोतशान, राम्रो) 
घ)  प्राकृनतक प्रकोपहरु बाट हामी सचेत रहन ु................. । - पछन , पदैन) 

ङ)  प्रकृनतक प्रकोप कहहले कनतबेला हुन्छ थाहा..........................। -हुन्छ, हुदैन) 
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तलका चचिहरुमा के भएको होला अनमुान गरी लेख्नुहोस ्। 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

  
  

 
 

जोडा भमलाऊ  

समहु क                               समहु ख  

भभरालो जभमनमा                      अभसना पानी पनुन 
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नदीमा पानीको सतह बढ्न ु              पहहरो जान्छ  

आकासमा त्रबजलुी चन्म्कन ु              बाढी जान ु

बेस्सरर हााँवा चल्न ु                    चट्ट्याड्ग पनुन  

आकासबाट पाननसगं ैसेतो दाना िनुन       महामारी  

कोभभड १९                            हावााँ हुरी चल्न ु 

    तलका प्रश्नहरुको उत्तर लेख ।   

क. प्राकृनतक प्रकोप भनेका के के हुन ? 

  

ख. हाम्रो समदुायमा हुन सतने प्राकृनतक प्रकोपहरु नाम लेख ?  

 

ग.  प्राकृनतक प्रकोपबाट कसरर जोचगन सक्रकन्छ ?  

  

घ. हााँवाहुरी आयो भने तपाई कसरर बच्न ुहुन्छ ?  

 
ङ. भकुम्प आएको अवस्थामा तपाई के गनुन हुन्छ ? 

 

पररयोजना कायन  

तपाईको समदुायमा प्राकृनतक प्रकोपका घटनाहरु हुन सतने स्थनहरुको 
अवलोकन गरर कुन स्थानमा कुन खालको प्रकोप हुन सतने सम्भावना छन 
सो को सचुच बनाई र त्यसबाट बच्ने उपायहरु समेतको सचुच बनाई कक्षामा 
सनुाऊ । 
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                                                           एकाई ७ 

                                              मेरो लसजाना 
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पाठ १ 

खेिकुद 
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आराम पाता ₋ आराम पाता खेल सााँफेबगर नगरपभलका स्तरमा खेभलने एक खेल हो 
। मदैानमा ६ वोटा कोठा बनाए ढुगांको पाता माफन त एक खुट्टाले पातालाई सारेर 
खेल्ने गररन्छ । यो खेल साना साना भाई बहहनीहरुले घर आाँगन गोठाला र 
त्रबद्यालयमा खेल्ने गररन्छ । खास गरर २ समहुमा त्रबभाजन गरेर खेल्ने गररन्छ । 

      

 

 

 

 

 

जुट्टा/ आट्टा ₋ साना साना नाननहरुले खेल्न रुचाउने यो खेल ५ ओटा ढुगांका 
गोट्टीहरु माफन त हातमा राखेर खेल्ने गररन्छ । यो खेल साना तथा यवूा भाई 
बहहनीहरुले घर आाँगन गोठाला र त्रबद्यालयमा खेल्ने गररन्छ । 

  

 

नततक्षा/भालो ₋ नततक्षा वा भालो खेल एउटा काठको लठ्ठीको एक छेउमा नतखो 
पारेर जभमनमा हान्ने गररन्छ र जसको लठ्ठी जभमनमा भसिारुपमा खडा हुन्छ उहह 
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त्रबजय प्राप्त गदनछ । यसका लागी काठको लठ्ठी र खेल मलैानका लागी जभमनका 
आवश्यक पदनछ । 

चडु्गी खेल ₋ चडु्गी खेल रबरको गुच्छा ले खेल्ने गररन्छ । रबरको गुच्छा लाई 
खुट्टाले हहकानउने गररन्छ । जसले िेरै पटक रबरको गुच्छालाई खुट्टाले हहकानउन 
सतयो उहह ववजय हुने गदनछ । 

 

  

खोपी/घचु्ची ₋भसतका वा टााँक ले खेल्ने एक स्थाननय खेल हो यो परम्परागत रुपमा 
खेल्दै आएको पाईन्छ । जभमनमा एउटा खानो प्पाल वा खोपी तयार गरर एउटा 
ननन्श्चत दरुी कायम गरर खोपीमा भसतका खसाउने र ढुगाकंो पाताले छुने गररन्छ । 
यसमा ननयम भन्दा बाहहर गएमा दण्ड गररन्छ जसलाई भल्जीका रुपमा थप एक 
भसतका नतनुनपने गररन्छ ।  

कबदी ₋ कबदी खेल २ समहुमा त्रबभाजन भ ैखेल्ने खेल हो । यसमा एउटा भसमा 
बनाएर दईु समहुबाट पाल ैपालो गरेर अको समहुको यररयामा गै कन्प्द कन्प्द भन्दै 
त्यस समहुका सदसु्यलाई छुई आफ्नो भसमानामा पुग्न ु पदनछ ।यहद आफ्नो 
भसमानामा नपुग्दै आवाज रोक्रकउमा उतत ब्यन्तत खेलबाट बहहररने गदनछ । एबम ्
प्रकारले दबुै खेलका ब्यतती मध्ये जुन समहुका सदस्य सख्या पहहले बहहररन्छ 
उतत समहु को पराजय माननन्छ ।   

खेलहरु कनतपय अन्तरान्ष्िय रान्ष्िय क्षेत्रिय र स्थाननय स्तरमा खेल्ने प्रचलन 
रहेको हुन्छ । स्थाननय स्तरमा माि खेभलने खेललाई स्थाननय खेल भन्ने गररन्छ । 
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ठााँउ र पररवेश अनरुुप खेलका ननयम र प्रकारहरु फरक फरक खालका हुन सतछन 
।  

क्रक्रयाकलाप १ तपाईको गााँउघरमा खेभलने खेलहरुको सचूी बनाउनहुोस ्। ती 
मध्ये कुन ैएउटा खेल कसरी खेभलन्छ साथीहरुलाई खेलको ननयमको जानकारी 
हदएर खेलाउनहुोस ्।  
  

 

तलका वथानमा भमल्ने शब्दहरु खाली ठाउमा िर ।  

( ढुगांको, खोप्पी, स्थाननय, नततक्षा ) 

क)  स्थाननय स्तरमा खेभलने खेललाई............... खेल भननन्छ ।  

ख)  आराम पाता खेल खेल्नका लागी .................पाता आवश्यक पदनछ ।  

ग)  दण्ड स्वरुप १ भसतका डण्ड नतररने खेल ..............हो । 

घ)  कााँठ को भाला चाहहने खेल ................. हो । 

 

 

तलको ताभलकामा समहु क र ख का भमल्ने शब्दहरुको जोडा भमलाऊ ।  

                क               ख 

चडु्गी खेलमा आराम पाता हो।  

कप्डी कप्डी भन्दै खेभलने खेल रुबरको गुच्छालाई खुट्टाले 
खेभलन्छ । 

खुट्टाले पातालाई साने खेल कबदी खेल हो । 

  

१ 
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२ 

३ 

 

तलका प्रश्नहरुको उत्तर लेख । 

क. नतम्रो गााँऊ वा समदुायमा खेभलने स्थाननय खेलका नामहरु लेख ? 

  

ख.हाम्रो समदुायमा खेभलने रान्ष्िय स्तरका खेलहरुका नाम लेख ?  

 

ग. आराम पातो खेल कसरर खेभलन्छ ?  

  

घ. जुट्टा वा आट्टा खेल कसरर खेभलन्छ ?  

 

ङ. खोप्पी वा घनु्च्च खेल खेल्नका लागी के के सामाग्री चाहहन्छ ? 

 
 

 पररयोजना कायन  
तपाईको गााँउघरमा खेभलने खेलका नाम सकंलन गरर कक्षाका त्रबिाथीहरुलाई ४ 
समहुमा त्रबभाजन गरर स्थाननय स्तरका खेलहरुका ननयमहरु लेख्न लगाउने,र 
खेल्नका लागी प्रोत्शाहहत गने।  पटक पटक अभ्यास गने । 
 

पाठ  २ 

गीत 
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क्रक्रयाकलाप नं १  
ववद्याथीहरुलाई गोलो घेरामा राखी स्थानीय स्तरमा गाइने गीतहरुलाई भशक्षकसङ्ग  
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लय भमलाएर गाउाँन र  अभभनय गनन लगाउन े। 

स्याऊलाका भसहटतया लऊणी मलेवाका भाटी 
ज्ञान भसतन स्कुल आयााँ सहुद भयई माटी ।। 

                क्रक राता गरुााँऊभस फुल क्रक राता ररवन  

                      लेख्न्या पढ्न्या ज्ञान भलन्या त्रबिाचथन न्जवन ।। 

               डोटी राम्रो डडेल्िरुा अछाम राम्रो सााँफे  

मलाई पन ज्ञान हदई उडा हहउचलु्लीका डााँफे ।। 

                   बान्न्नगढी बतानदेवी कोट घर काभलका  

                        पढी लेखी ठुलो बन्या िन्य हो माभलका ।। 

               सााँफे सााँघ ुलतपन्तकदो बान्न्न बयान्ल्लदो  

साथी सगंी समझ्याका बेला मन रयान्ल्लदो ।। 

                     चारभाईका च चारै गोरु खिीगााँऊका बन 

                        त्रबिाथी हुाँ पढ्छु लेख्छु आईजा मेरा मन ।। 

                 क बाट कलम लेखु ख बाट खरायो  

                 खराब मेरा आनी बानी ज्ञानले हरायो ।। 

 

तलका बाक्य पुरा गर ।  

क) डोहट ...............  डडेल्िरुा ............... राम्रो सााँफे  

मलाई पन ...............  हदई उडा ............... डााँफे ।।                   

ख)  ...............  बतानदेवी कोट घर ................. 

  पढी ............... बन्या िन्य हो ...............।।  

ग)   सााँफे सााँ............... लतपन्तकदो बान्न्न..............  

       ............... समझ्याका बेला मन.................।।  

क्रक्रयाकलाप २  

तपाईको समदुायमा खेभलने स्थाननय देउडा चगतका माध्यमबाट कक्षालाई 
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दईु समहुमा त्रबभाजन गरर अन्ताक्षरर कायनक्रम सचालन गनुनहोस ्।  

 क्रक्रयाकलाप ३  

ववद्याथीहरुलाई समहू ववभाजन गरर लय भमलाएर गाउाँन र अभभनय गनन 
लगाउने ।   

 

तलका प्रश्नहरुको उत्तर लेख । 

क)  नतम्रो समदुायमा खेभलने सांस्कृनतक खेलहरु का नाम लेख ? 

ख)  सांस्कृनतक खेल क्रकन खेभलन्छ ?   

ग)  देऊडा खेल कसरर खेभलन्छ ?  

घ)  नतम्रो समदुायमा पुलता खेल कसले खेल्द्छन ्? 

ङ)   समदुायमा खेभलने देउडा चगतका का चार ओटा चगत लेख्नुहोस ्  र लय 
भमलाएर गाई साथीलाई मनोरन्ज हदनहुोस ्।  

तलका खेलहरु अनमुान लगाई चचन्नहुोस ्र  नाम लेख्नुहोस ्।  
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पाठ ३ 

मेरो किा 
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       भोली शकु्रबारे अवत्तरीतत कायनक्रमको हदन भएकोले भशक्षकले कक्षा ३ का 
वालवाभलकाहरुलाई आ आफ्नो सजृना ल्याएर आउन भनेको छ । सोहह त्रबषयमा 
त्रबिालयबाट घर फक्रकन ने क्रममा बाटोमा रभमत, रोहण, रािा र कररना  लगायतको 
सम्वाद । 

रोहण — ए साथी हो, भोभल तया भलएर जाने हो त । सरले आ आफुसगं भएको 
सजृना ल्याएर आउन भनेको छ त  

रािा — तलाई त कागजको फुल बनाउन आउछ नन । त्यहह बनाए पनन भयो त  म 
त कालो माटोको गाडी बनाएर भलन्छु होला ।  

रभमत — अहाँ यार म त काठको र कागजको घर बनाएर भलने त्रबचारमा छौं । 
अहहले नास्ता खाएर त्यहह काम गनुनपयो । पनछ बेलकुा पढ्नपुलान भन्ने त्रबचार 
लाग्यो । 

करीना — म के बनाउने होला मलाई त केहह बनाउन आउदैन ्। सरले कुन ैन कुन ै
सामाग्री अननवायन ल्याएर आउने भन्न ुभएको छ । कसैले सहयोग गररहदन ुपलान है, 
साचथ । 

रािा — ए कररना ! नतभमलाई त कनत राम्रो डोरी बनाउन आउछ नी । त्यहह बनाएर 
भलने नन ! भभमल वा बात्रबयााँको बनाउदााँ हुन्छ त । नभए काठको खुकुरी हलो वा 
आफुमा भएको बााँजा बजाउने, नतृ्य गने लगायतका त्रबभभन्न क्षमताहरु पनन हाम्रा 
सजृना त हुन । यहह सामग्री माि भलनपुछन भन्ने छैननी !  नतभमलाई त िन 
कागजका खाम जहाज खेलौनाहरु पनन बनाउने भसप छ त !   

रोहण — हो नन त ! रािाले भनेको कुरा हठकै हो । हामीसगं भएको क्षमता हो यो । 
चचि कोनुन, उपयतूत रंग भनुन, कुन ैचगत कत्रबता को रचना गनुन, लय भमलाएर गाउन,ु 
नतृ्य गनुन, हाम्रा वररपरी पाइने सामाग्रीहरुको प्रयोग गरर कुन ैबस्त ुवा सामानहरु 
ननमाणन गनुन न ैसजृना हो त । ए ल मेरो त घर पनन आइपगेुछ । साथी हो ! अब 
भोली भेटौला बाई !  
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क्रक्रयाकलाप १ 
सबै त्रबिाथीहरु लाई एक एक पाना कागज भलन लगाई आफुले बनाउन सतने 
कुन ैएक बस्त ुननमानण गनन लगाउने र भशक्षकले अवलोकन गने । 
 

क्रक्रयाकलाप २  
त्रबिाथीहरुको अन्तर ननहहत क्षमता मा भएको कलाको प्रस्ततुीकरणका लागी 
सबैलाई कुन ैस्थाननय चगत गााँउन लगाई नतृ्य समेत गनन लगाउने । 
 

 

 तलको चचिमा उपयतूत रंग भर ।  

 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

क्रक्रयाकलाप ३ त्रबिाथीहरुलाई घर समदुाय वा स्थाननय स्तरमा भएका 
सामाग्रीहरुको प्रयोगगरर कुन ैएक ठोस बस्त ुतयारगरर ल्याउन लगााँउने र के 
के सामाग्रीको प्रयोग गररएको छ कसरर ननमानण गरेको हो सोको प्रक्रक्रया समेत 
भन्न लगाई कक्षामा प्रदनशन गने सबै भन्दा उत्कृष्ट हुने लाई प्रोत्शाहन गने। 
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तलको कोठामा आफुलाई मनपने बस्तकुो चचि कोरी उपयतुत रंग भर  
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एकाई ८ 

हाम्रो संस्कृलत 
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पाठ १ 

स्थानीय चार्पवा तथा भेिाभूिा 

 

 

 

 

 

 

 

 

हके हहजो त्रबद्िालयमा अनपुन्स्थत रहेकोले त्रबद्िालय मा गुरुआमा र हके त्रबच 
गररएको सम्वाद । 

हके ₋ नमस्कार ! मेडम । 

गुरुआमा ₋ नमस्कार ! नतभम हहजो क्रकन त्रबद्िालय न आएको हके ? 

हके ₋ मेरी फुपुकी छोरीको त्रबवाह छ म लगुा क्रकन्न सााँफे गएको चथए । त्यहह भएर 
अउन सक्रकनाँ गुरुआमा ! 

गुरुआमा ₋ सााँफेबगर देख्यो त हहजो ? रमाईले छ नन सााँफेबगर त !  

हके ₋ हो गरुुआमा साहै्र रमाईलो रहेछ । बजारमा त लगुा कपडा क्रकन्नेको भभड प 
हुदो रहेछ त ! गााँऊ ठााँऊ अनसुार लगुा कपडा पनन फरक फरक लगाएका हुदा 
रहेछन ् । चाडपवन अनसुारका पोशाकहरु पनन फरक गरगहनाहरु पनन फरक 
बोभलचालीको भाषा पनन फरक भएका माननसहरु देखे र त िन रमाई लाग्यो मेडम 
। मान्छे पनन कनत िेरै बजारमा । 
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गुरुआमा ₋ हो हके नतभमले िेरै राम्रो अनभुव सनुाओ । हरेक ठाउाँको लगाउने लगुा 
खाने  पररकार मनाईने चााँडपवनहरु फरक फरक खालका हुन्छन । कनतपय चाडपवनहरु 
समय अनसुार मनाईन्छ भने केहह रान्ष्िय स्तरका माि एउटै समयमा मनाउने 
गररन्छ भने नत चाडपवनमा समेत महहलाले लगाउने पोशाक गरगहना र तररकाहरु 
पनन फरक फरक हुने गछनन ।  

हके ₋ हाम्रा गााँउमा मनाउने चााँडपवन र अन्य गााँऊमा मनाउने चाडपवनहरु का साथ ै
गहना पोशाकहरु पनन लचैगकं आिारमा फरक हुदा रहेछन मेडम ्।  

गुरुआमा ₋ अवस्य न ै नतभमले सााँफेमा देखेका माननसहरु अछाम बाजुरा लगायत 
अन्य न्जल्लाका माननसहरु होलान ् । हाम्रो गााँउमा रान्ष्िय चाडपवनका साथ ैओलके 
नतहार, बुढी पोल्ने, भलेै पुनन, ग्वाले भात, पुषको पन्रो, चेलनतहार, सकं्रन्न्त, भवुो, 
रत्याणी, पुतला, होरी, अनन्ते मेला आहद मनाउने गररन्छ । सामान्य रुपमा 
महहलाले गुन्य,ू चोलो, पेहटकोट, बलाउज(कोल्को) पछुणा, लगाउछन भने पुरुषले 
कभमज, लुगंी, कच्छा, टोपी लगाउछन । भने त्रबशेष चाडपवनहरुमा त्रबभभन्न गर 
गहना जस्त ैचाप्की, फुली, नथुनन, बाली, लडुक्रक, सजुनफुल, काटााँ, कांग्या, नतलहरी, 
नगेैडड आदी लगाउने गदनछन । त्यसलेै स्थाननय चाडपवन तथा भेषभषुाको आ आफ्न ै
महत्व रहेको हुन्छ ।  

 

 क्रक्रयाकलाप १. 

भशक्षकले ववद्याथीहरुलाई स्थाननय स्तरका चाड पवनमा लगाउने पोशाक तथा 
गरगहनाको बारेमा जानकारर गराउन ेर आ-आफ्नो समदुायका महहलाहरुले लगाउने 
गरगहना तथा महहला र पुरुषले लगाउने पोशाकहरुका नाम भन्न र लेख्न लगाउन े 

 क्रक्रयाकलाप २. 

भशक्षकले ववद्याथीहरुलाई प्रत्येक महहनाको सचुच बनाउन लगाउदै स्थानीय 

स्तरमा मनाइन ेअन्य चाड पवनहरुको सचूी तयार गनन लगाउने  
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क्रक्रयाकलाप ३. 

 भशक्षकले ववद्याथीहरुलाई स्थानीय स्तरमा मनाइने  चाड पवनहरुको पररचय हदन 

लगाउने (के गररन्छ ? कहहले मनाइन्छ ? कसरर मनाईन्छ ? क्रकन मनाईन्छ 
? अदी) त्रबिाथीबाट आएका बदुा भशक्षकले हटपोट गने र ताभलकाको माध्यमबाट 

छलफल गराई प्रस्ट पाने ।  

 

 

अभ्यास  

तिको क समहु र ख समहुमा हदएका शब्दहरुको जोडा भमलाऊ  । 

क समहु ख समहु 

रान्ष्िय चाडपवनका साथ ै  सामान्य 
हाम्रो समदुायमा महहलाले भने 
पुरुषले कभमज,   

चाडपवनहरुमा गहना  

दश ैहाम्रो रान्ष्िय  

काटााँ, कागं्या, नतलहरी लगाउन ेगदनछन । 
पुषको पन्रो,चेलनतहार पनन मनाईन्छ । 

गुन्य,ू चोलो, पछुणा, लगाउछन ्। 

चााँड हो  

लुगंी, कच्छा, टोपी लगाउछन । 

 
 

तलको वाक्य पुरा गर । 

हके ₋ हो गुरुआमा …………….  रमाईलो रहेछ । बजारमा त लुगा ……………. को भभड 
प हुदो रहेछ त ! गााँऊ ठााँऊ अनसुार लगुा कपडा पनन ……………. लगाएका हुदा 
रहेछन ्। चाडपवन अनसुारका पोशाकहरु पनन …………….  गरगहनाहरु पनन ……………. 
बोभलचालीको …………….  पनन फरक भएका माननसहरु देखे र त िन रमाई 
……………. मेडम । मान्छे पनन कनत िेरै ……………. मा । 
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तलका प्रश्नहरुको उत्तर लेख । 

क  हके हहजो क्रकन त्रबिालयमा अनपुन्स्थत भयो ? 

 

ख  यो पाठमा को को त्रबच समं्वाद भ ैरहेको छ ?   
 

ग  ठााँऊ अनसुार लगाऊने पोशाकमा के हुन्छ ?  

 

घ  दशकैो पररचय हदनहुोस ्? 

 

ड  नतम्रो समदुायमा महहला र पुरुषले लगाने पोशाकको सचुच तयार गर । 
 
 

हाम्रो समदुायमा महहलाले लगाउने कुन ै४ वटा गर गहनाहरुका चचि तयार गर । 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



हाम्रो सााँफेबगर कक्षा ३  

पाठ २ 

स्थानीय पररकार 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
 

क्रक्रयाकलाप न ं१. 

 ववद्याथीहरुलाई घरमा तयार पाररन ेववभभन्न पररकारहरुको नाम भन्न लगाइ ती 
पररकार कसरर बनाइन्छ ? भन्न ेवारेमा पाल ैपालो भन्न लगाई छलफल गराउने 
।  

 
 

 
 
 
 

सन्तरुाम की हदहद रभमलाले २ बषन अगाडड कक्षा १२ उवत्तणन गरेर २२ बषनको उमेरमा 
त्रबवाह गरेकी चथईन । उनी पुषको पन्रो मनाउनका लागी माईतमा आएको बेला 
आमाले ढुकढुके रोटी बनाउनका लागी तयारी गनुन भएको छ । त्रबहानको खान 
भातसगं फाणो पकाउाँन ुभयो । आाँहा कनत भमठो भयो आमा आज खाना फाणोका 
साथ ैहटमरु र पुनतना को चटनी िन भमठो भएछ । भोली त्रबहाना त िन तोणाको 
(तोरीको) कापु खान ुपयो । पभसन म पोईली घर गैहाल्छु, आमा भनेर सन्तरुाम की 
हदहद रभमता ले भननन ् । आमाले भनन पभसन पोईली घर अन्न्न के भलन्छस ्त ! 
अभसका, बाबर, ढुकढुतया । म अभसका भलनपुलान क्रक बनाउन सन्जलो होला, भाई 



हाम्रो सााँफेबगर कक्षा ३  

मलाई पुगाउन जाला नी वपनापानी छ, मेरा घरमा ल्याई आवल्लाई बुवालाई खुब 
मन पछन हदहदले भननन।् सन्तरुाम की हदहद आएकोमा घरको बातावरण न ैरमाईलो 
भएको छ । हाम्रो घरमा समेत कोहह आफ्न्त नातागोता तथा पाहुाँना आएमा हाम्रा 
खानाका पररकारहरु ले स्वागत गने चलन छ । नय पररकारहरु बनाउने तररका र 
चाहहने सामग्रीहरु समेतको सम्वन्िमा हामी सबैले जानकारर पाईराख्नु पदनछ । 

क्रक्रयाकलाप न ं२.  

स्थानीय स्तरमा तयार गररने खानाका पररकार (फााँडो,वपनापानी,ढुकढुके 

रोटी,काप,ु अभसका, रोट,...) बनाउन आवश्यक पने ववभभन्न सामग्रीहरुको सबै 
त्रबिाथीहरु लाई नाम लेख्न लगाउन े 

 

क्रक्रयाकलाप न ं३. 

कक्षामा त्रबिाथीहरुलाई समहुमा त्रबभाजन गरर प्रत्येक समहुलाई कुन ै१।२ वटा 
पररकार बनाउन ेतररकाहरु बताउन लगाउने तथा आवश्यकता अनरुुप भशक्षकले 
सहन्जकरण गने । 

 

  

अभ्यास 

तलका स्थानमा खाभल ठााँऊ भरर बातय पुरा गर ।  

        सन्तरुामको घरमा उनकी ..............         आएक्रक छन ्। 

        अभसका वा माणा ...............   को वपठो बाट तयार गररन्छ ।                         

        हटमरु .................   को रुपमा प्रयोग गररन्छ । 

   फाणो त्रबशेष गरर  ...............  वा ............... भएको बेला बनाईन्छ ।  

 

तलका प्रश्नहरुको उत्तर लेख । 
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क.  कापु कसरर बनाईन्छ ? 

 

ख. नतम्रो समदुायमा पकाईने स्थाननय पररकारहरुका नाम लेख ? 

 

ग.  खास गरी ढुतढुके रोटी कहहले बनाईन्छ ?  

 

घ.  फाणो के बाट बन्छ ? 

 

ङ.  रोट बनाउनका लागी के के सामाग्री चाहहन्छ ? 

 

च.   वपनापानी कसरर तयार गररन्छ ? 

 

तलको ताभलकामा हदएका पररकार बनाउने तररका र अवश्यक पने सामाचग्रको 
सचुच तयार गर     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

पाठ 

कापु बनाउने तररका र सामाचग्र फाणो बनाउने तररका र सामाचग्र 

सामाचग्र 

 
 
 
 
  

सामाचग्र 

 
 
 
 

तररका तररका 
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३ 

हाम्रा बाजा 
 

चचि हेरौं र छलफल गरौं   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

क्रक्रयाकलाप न ं१.  

ववद्याथीहरुलाई माथी उल्लेझखत बाजा को बारेमा छलफल गरर आफ्नो 
समदुायमा बजाइने बााँजाहरुको सचूी तयार गर ।  
 

रम्तेलको घरमा आज खुभसयाली भरैहेको छ । उनको गााँउमा नछमेकी दाइ भाऊजुले 
छोरा पाएको मा न्वरानी मनाइ रहेका छन । नवरानमा कोहह बाजाहरु बजाइ रहेका 
छन भने कोहह नााँच गान गररहरेका छन । घरमा पन्ण्डतले पुजाको काम गरर रहेका 
छन । बााँजाको आवाज सनेुर गााँउका माननसहरु समेत जम्मा भ ैरमाइलो गरररहेका 
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छन । हाम्रो समदूायमा शुभ कायनहरुमा बाजा बजाउने गररन्छ । आाँहा कनत रमाइलो 
ढोल दमाऊ नरभसगंो ताल सनाइ हुड्को को आवाज । यसरर बजाउने बााँजालाइ 
पंन्चबैाजा पनन भननन्छ पञ्चबैाजामा दमाऊ, ताल, टाम्को, ढोल र सहनाई पदनछन।् 
यसलाई नेपाभल भाषामा दमाहा, झ्याली, टयाम्को, ढोलक र सहनाई भननन्छ । 
स्थाननय स्तरमा समेत त्रबभभन्न सामान्जक तथा सांस्कृनतक क्रक्रयाकलापहरुमा समेत 
बााँजागााँजा बजाउने गररन्छ ।  

क्रक्रयाकलाप न ं२ .  

ताभलका र चचि तथा अवलोकनको माध्यम बाट भशक्षकले ववद्याथीहरुलाई ववभभन्न 

बाजाहरुसाँग पररचचत गराई प्रत्येक बाजाको सामान्य पररचय हदन लगाउन े।  
जस्तःै-ट्याम्को,हुड्को,ढोल,दमाह,झ्याभल,नरभसङ्गा,सहनाइ...आदी  
 

क्रक्रयाकलाप न ं३ .  

समदुायमा आफुले अवलोकन गरेको कुन ै सााँस्कृनतक तथा सामान्जक कायन 
जसमा बााँजा बजाएको चथयो उतत कायनमा कुन कुन बाजा बजाएका चथए र  
कुन खालको पोषाक लगाएको देखेका चथयौं से को सचुच तयार गर । 

बजाएका बाजा  
 
 

लगाएको पोशाक 
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तलका स्थानमा खाभल ठााँऊ भरर बातय पुरा गर ।  

 क दमाऊ, ताल, टाम्को, ढोल र सहनाई.............  . भननन्छ । 

 ख त्रबभभन्न सामान्जक तथा सांस्कृनतक............... बााँजागााँजा बजाउने गररन्छ ।                         

 ग नवरानमा कोहह बाजाहरु बजाइ रहेकाछन भने कोहह................गररन्छ । 

 घ ताललाई नेपाली भाषामा.................... भननन्छ ।  

 

तलका प्रश्नहरुको उत्तर लेख । 

क.  नतम्रो समदुायमा बजाईने बाजाहरु का नाम लेख ? 

 

ख. नतम्रो समदुायमा कुन कुन कायन गदान बाजा बजाइन्छ ?  

 

ग.  पंन्च ैबाजा भभि कुन कुन बाजाहरु पदनछन ?  

 

घ.  हुड्केउभल नााँचमा के के सामान चाहहन्छ ? 

 

ङ.  बााँजा बजाउने काम कसले गदनछ ? 

 

  तलको ताभलकामा कुन ै४ वटा बाजाका चचि तयार गर    

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 


