
Nepali



सोमबार मंगलबार बुधबार बबहिबार सुक्रबार 
तपाईको मनपने

पुस्तक वा 
चलचचत्रको पात्र को 
िो? यहि तपाईंले

ततनीिरूलाई 
वास्तववक जीवनमा 

भेटेको भए के 
िुन्थ्यो िोला

लेख्नुिोस वा चचत्रण 
गनुिुोस।

तपाईंको घरमा खाना
िेनुिुोस।् लन्थचको लाचग

एक अनौठो मेनू 
ससजनुा गनुिुोस।्

उदाहरण: 

के तपाईं यी 
जनावरिरूको नामिरू 
खुलाउन सक्नुिुन्थछ?

caro

rwmo

cnaotu

rumle

तपाईंको पररवारको
मनपने खाना एक
सुचचमा लेख्नुिोस ्वा 
चचत्रण गनुिुोस ।

तपाइको मिानायक
बनाउनुिोस।् एउटा

पोशाक र 
मिाशक्क्तिरू 

कोनुिुोस ्र लेबल 
गनुिुोस।्

सोमबार मंगलबार बुधबार बबहिबार सुक्रबार 

याुम्प बनाउन
बाकास वा 

पुस्तकिरू प्रयोग 
गनुिुोस।् याुम्पबाट 
तल गुडाउन पााँच
चीजिरू फेला

पानुिुोस।्

तपाइको तछमेकमा के
छ? तपाइ वरपरको घर
र सडकिरूको नक्शा
कोनुिुोस ्र लेबल

गनुिुोस।्

तपाइको तछमेकमा
हिडं्नुिोस।् तपाईंले 
िेख्नु भएका ढोका र 
खखडकुीिरूको सखं्या

गन्थनुिोस।

तपाईंको घरका 
जुत्तािरू समलाउनुिोस।् 
कोसाँग सबैभन्थिा धेरै 
छ? कोसाँग कम छ?

िईुवटा जनावरिरू 
रोज्नुिोस,् जस्तै घोडा 

र गोिी। यहि 
ततनीिरू साँगै राखखए 
भने ततनीिरू कस्तो
िेखखन्थछन ्कल्पना
गनुिुोस।् चचत्रण

गनुिुोस!्

ESL at Home K-2 Weeks 5-6 (Nepali)
यी गतिविधिहरू पूरा गर्न र्ोटबुक प्रयोग गर्ुनहोस।् प्रत्यक ददर् एउटा गर्ुनहोस!



सोमबार मंगलबार बुधबार बबहिबार सुक्रबार 
एउटा पुस्तकको 

पन्थना, पबत्रका लेख, 
वा समाचार पत्र 

छान्थनुिोस।् तपाईंले 
शब्ििरू कतत पटक

पाउनु िुन्थछ 
समलाउनुिोस:्

The

a or an

Is

एउ आकारको 
खोजीमा जानुिोस।् 
प्रत्येक आकारको

लाचग तपाईंको घरमा 
पााँचवटा चीजिरू 

खोज्नुिोस:्
गोलाकार

वगु
आयत
बत्रकोण

यस डायनासोर 
नामबाट तपाईं कतत
शब्ििरू बनाउन 
सक्नुिुन्थछ?

triceratops

के तपाईको घरमा ५
वटा चुम्बकीय

चीजिरु भेट्टाउन
सक्नुिुन्थछ?

कल्पना गनुिुोस ्कक 
िईु जना खेलौना 

तपाईंको स्कूलमा गए 
जब कोिी चिएनन।्

लेखु्निोस ्वा 
ततनीिरूको सािस

कोनुिुोस।्

सोमबार मंगलबार बुधबार बबहिबार सुक्रबार 

तपाईको घरमा केहि
लुकाउनुिोस।् एउटा 
खजाना नक्शा 
बनाउनुिोस ्र 
पररवारका एक 

सिस्यलाई यो भेट्ने
प्रयास गन ुहिनुिोस।

तपाईको घरमा बैगुतन 
रंगको चारवटा 

चीजिरू खोज्नुिोस।

तपाईंको घरमा 
सुन्थतला रंगको चार 
चीजिरु खोज्नुिोस।्

तपाईको घरमा 
चारवटा िररयो रंगका 
चीजिरू खोज्नुिोस।्

यहि तपाईं 
चचडडयाखाना चलाउनु 
भयो भने, तपाईंसाँग 
कुन जनावरिरू 
िुन्थछन?् नक्सा 

बनाउनुिोस ् र लेबल
गनुिुोस।

तपाईंको घरमा भएका 
सबै साबुन, शैम्पू, र 
लोशन सब भन्थिा 

सानो िेखख अग्लोमा 
लाइन लगाउनुिोस।

एउटा कपमा 
असलकतत साबुन 

राख्नुिोस।् पानीले कप
भनुिुोस।् फोिोरा
गायब िुन कतत 

समनेट लाग्छ गक्न्थत
गनुिुोस।्

ESL at Home K-2 Weeks 7-8 (nepali)
यी गतिविधिहरू पूरा गर्न र्ोटबुक प्रयोग गर्ुनहोस।् प्रत्यक ददर् एउटा गर्ुनहोस!



सोमबार  मंगलबार बुधबार बबहिबार सुक्रबार 

तपाईको मनपने 
पुस्तक वा चलचचत्रको 
पात्र को िो? यहि

तपाईंले ततनीिरूलाई 
वास्तववक जीवनमा
भेटेको भए के िुन्थ्यो
िोला लेख्नुिोस वा 
चचत्रण गनुिुोस।

तपाईंको घरमा
खाना िेनुिुोस।् 
लन्थचको लाचग
एक अनौठो मेनू
ससजनुा गनुिुोस।्

उदाहरण: 
टुना माछाको भागसंग

वप्रजटेल र जेली 
स्यान्थडववच: $६७.६७।
साल्सा आइसक्रीमको 
साि चकलेट चचप 
खोलेको अण्डािरू: 

$५.९९

यी पशुिरूका नामिरूलाई
खुलाउनुिोस, अतन पशुको 

चचत्र बनाउनुिोस।्
caro

rwmo

cnaotu

rumle

तपाईंको घरमा 
स्वस्ि र 

अस्वास््यकर 
खानािरुको T-चाटु

बनाउनुिोस।्

तपाइको मिानायक
बनाउनुिोस।् एउटा

पोशाक र 
मिाशक्क्तिरू चचत्र
बनौिोस र लेबल 

गनुिुोस।् मिानायकले 
कसैलाई बचाएको 
समय बारेमा
लेख्नुिोस। 

सोमबार मंगलबार बुधबार बबहिबार सुक्रबार 

याुम्प बनाउन
बाकास वा पुस्तकिरू 

प्रयोग गनुिुोस।् 
याुम्पबाट तल गुडाउन 
पााँच चीजिरू फेला

पानुिुोस।्
सबैभन्थिा टाढासम्म

के रोल गछु?
सबैभन्थिा छोटो के

रोल गछु?

तपाईंको सपनाको 
तछमेकको एउटा

योजना
पररकल्पना 

गनुिुोस। घरिरू, 
सडकिरू, र 

व्यवसायिरूको 
नक्शा कोनुिुोस ्र 
लेबल गनुिुोस।्

तपाईंको नयााँ तछमेकको 
लाचग व्यवसातयक 

ससजनुा गनुिुोस।् यसले 
के खास बनाउाँछ र ककन
मातनसिरू त्यिााँ सरुन 

बताउनुिोस।्

कुनै पतन गीत 
सुन्थनुिोस।् तपाईंले 
सुनेका कुनै पतन
उपमािरू लेखु्निोस।्
उिािरण: "म एउटा
ववध्वंस बलको रूपमा 

आएको िुाँ।"

िईु जनावरिरू 
रोज्नुिोस,् घोडा र 

एसलगेटर जस्ता। यहि 
ततनीिरू साँगै राखखए 
भने ततनीिरू कस्तो
िेखखन्थछन ्कल्पना

गनुिुोस।् यसको चचत्र 
बनाउनुिोस,् र उसको

बासस्िान, 
ससकारीिरू, र 

सशकारको बारेमा
लेख्नुिोस।्

ESL at Home 3-5 Weeks 5-6 (Nepali)
यी गतिविधिहरू पूरा गर्न र्ोटबुक प्रयोग गर्ुनहोस।् प्रत्यक ददर् एउटा गर्ुनहोस!



सोमबार मंगलबार बुधबार बबहिबार सुक्रबार 

पुस्िकको पार्ा, 
पत्रिका लेख, िा 
समाचार पि 

छान्र्ुहोस।् िपाईले 
कति पटक जो 

अक्षरहरुबाट सरुु हुरे् 
सब्दहरु ममलाउर्ु 

भयो।
S

A

T

एक आकारको खोजीमा
जार्ुहोस।् प्रत्येक

आकारको लाधग िपाईंको 
घरमा पााँच चीजहरू 

खोज्र्ुहोस:्

Rhombus

Trapezoid

Equilateral

यस शब्दबाट िपाईं
कति शब्दहरू बर्ाउर् 

सक्र्ुहुन्छ?

educational

िपाईंको घरमा ५
चीजहरू सचूीबद्ि
गर्ुनहोस ्जुर् ठोस 

छर्।्

िपाईंको घरमा ५
चीजहरू सचूीबद्ि
गर्ुनहोस ्जुर् िरल 

पदार्न हुर्।्

िपाईंको घरमा ५
चीजहरू सचूीबद्ि

गर्ुनहोस ्जुर् गयााँसहरू 
हुर्।्

कल्पर्ा गर्ुनहोस ् कक 
दईु सार्ीहरू िपाईंको 
स्कूल गए जब कोही

त्यहााँ धर्एर्र्।् 
उतर्हरूको त्यहो 
साहस बारेमा 

लेखरु्ुहोस ्िा धचि
कोर्ुनहोस।्

सोमबार मगंलबार बुिबार त्रबदहबार सकु्रबार 

िपाईको घरमा केदह
लकुाउर्ुहोस।् एउटा
खजार्ा र्क्शा 
बर्ाउर्ुहोस ्र 
पररिारका एक 

सदस्यलाई यो भेट्रे्
प्रयास गर्न ददर्ुहोस।

िपाईंको घरमा चारिटा
चीजहरू जो चुम्बकीय

हुर् ्भेटाउर्ुहोस।

िपाईको घरमा चार 
चीजहरू जुर् ममश्रण हुर् ्

खोज्र्ुहोस।्

िपाईंको घरमा चार 
चीजहरू पारदशी हुर् ्

भेटाउर्ुहोस।

कल्पर्ा गर्ुनहोस कक
िपाईंले धचडियाखार्ा
चलाउर्ु भएको छ।

उर्ीहरु ककर् िपाइको
धचडियाखार्ा आउर्ु
पछन भन्दै एउटा 

त्रबज्ञापर् लेखु्नहोस।

िपाईंको घरमा भएका 
सबै साबुर्, शैम्पू, र 
लोशर् सब भन्दा 

सार्ो देखख अगलोमा 
लाइर् लगाउर्ुहोस।

एउटा कपमा अमलकति
साबुर् राखु्नहोस।्

पार्ीले कप भर्ुनहोस।्
फोहोरा हराउर् कति
ममरे्ट लागछ गन्न्ि

गर्ुनहोस।्

ESL at Home 3-5 Weeks 7-8 (Nepali)
यी गतिविधिहरू पूरा गर्न र्ोटबुक प्रयोग गर्ुनहोस।् प्रत्यक ददर् एउटा गर्ुनहोस!



सोमबार मंगलबार बुधबार बबहिबार सुक्रबार 

तपाईको मनपने 
पुस्तक वा चलचचत्रको 
पात्र को िो? यहि

तपाईंले ततनीिरूलाई 
वास्तववक जीवनमा
भेटेको भए के िुन्थ्यो
िोला लेख्नुिोस वा
चचत्रण गनुिुोस।

तपाईंको घरमा
खाना िेनुिुोस।् 
लन्थचको लाचग
एक अनौठो मेनू
ससजनुा गनुिुोस।्

उिािरण: 
टुना माछाको भागसंग

वप्रजटेल र जेली 
स्यान्थडववच: $४.६७।
साल्सा आइसक्रीमको 
साि चकलेट चचप 
खोलेको अण्डािरू: 

$५.९९

यी पशुिरूका 
नामिरूलाई

खुलाउनुिोस, अतन
पशुको चचत्र 
बनाउनुिोस।्

caro
rwmo
cnaotu
rumle

तपाईंको घरमा 
स्वस्ि र 

अस्वास््यकर 
खानािरुको T-चाटु 

बनाउनुिोस।्

तपाइको मिानायक 
बनाउनुिोस।् एउटा

पोशाक र 
मिाशक्क्तिरू चचत्र
बनौिोस र लेबल 

गनुिुोस।् मिानायकले 
कसैलाई बचाएको 

समय बारेमा लेख्नुिोस। 

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday

याुम्प बनाउन
बाकास वा पुस्तकिरू 

प्रयोग गनुिुोस।् 
याुम्पबाट तल गुडाउन 
पााँच चीजिरू फेला

पानुिुोस।्
सबैभन्थिा टाढासम्म

के रोल गछु?
सबैभन्थिा छोटो के

रोल गछु?

तपाईले सोचेको 
तछमेकको एउटा 

योजना पररकल्पना
गनुिुोस। घरिरू, 
सडकिरू, र 

व्यवसायिरूको नक्शा
कोनुिुोस ्र लेबल 

गनुिुोस।्

तपाईंको नयााँ 
तछमेकको लाचग 

व्यवसातयक ससजनुा 
गनुिुोस।् यसले के

खास बनाउाँछ र ककन
मातनसिरू त्यिााँ
सरुन बताउनुिोस।्

कुनै पतन गीत 
सनु्थनुिोस।् तपाईंले 
सनेुका कुनै पतन
उपमािरू लेखु्निोस।्
उिािरण: "म एउटा
ववध्वंस बलको रूपमा 

आएको िुाँ।"

िईु जनावरिरू 
रोज्नुिोस,् घोडा र गोिी
जस्ता। यहि तत साँगै 
राखखए भने ततनीिरू
कस्तो िेखखन्थछन ्

कल्पना गनुिुोस।् यसको 
चचत्र बनाउनुिोस,् र 

यसको पयाुवरण, बारेमा 
लेखु्निोस।्

ESL at Home 6-8 Weeks 5-6 (Nepali)
यी गतिविधिहरू पूरा गर्न र्ोटबुक प्रयोग गर्ुनहोस।् प्रत्यक ददर् एउटा गर्ुनहोस!



सोमबार मंगलबार बुधबार बबहिबार सुक्रबार 
पुस्तकको पाना, 
पबत्रका लेख, वा
समाचार पत्र 

छान्थनुिोस।् तपाईले 
कतत पटक जो 

अक्षरिरुबाट सुरु िुने 
सब्ििरु समलाउनु

भयो।
M

R

E

एक आकारको 
खोजीमा जानुिोस।् 
प्रत्येक आकारको

लाचग तपाईंको घरमा 
पााँच चीजिरू 
खोज्नुिोस:्

Hexagon

Trapezoid

Equilateral

यस शब्िबाट तपाईं
कतत शब्ििरू बनाउन 

सक्नुिुन्थछ?

educational

५ वटा चीजिरू 
सूचीबद्ध गनुिुोस ्
जुन रासायतनक 
पररवतनु िुन 
सक्िछा।

५ वटा चीजिरू 
सूचीबद्ध गनुिुोस ्
जुन शारीररक 

पररवतनु िुन सक्िछ।

कल्पना गनुिुोस ्कक 
िईु सािीिरू तपाईंको 
स्कूल गए जब कोिी

त्यिााँ चिएनन।् 
उतनिरूको त्यिो 
सािस बारेमा 

लेखुनुिोस ्वा चचत्र
कोनुिुोस।्

सोमबार मंगलबार बुधबार बबहिबार सुक्रबार 

तपाईको घरमा केहि
लुकाउनुिोस।् एउटा
खजाना नक्शा 
बनाउनुिोस ्र 
पररवारको एक 

सिस्यलाई यो भेट्ने
प्रयास गन ुहिनुिोस।

तपाईंको घरमा 
चारवटा चीजिरू
खोज्नुिोस जुन  
पारिशी छन।्

तपाईंको घरमा 
चारवटा चचजिरु 
खोज्नुिोस जुन 
अपारिशी छन।्

यहि तपाईंसाँग आफ्नै
रेस्टुरेन्थट छ भने, 
तपाईं के सेवा 

हिनुिुन्थछ? तपाईंको 
रेस्टुरेन्थटको वववरण 

लेखु्निोस ्र 
मूल्यिरूसंगको मेनू 
ससजनुा गनुिुोस।्

तपाईको तछमेकमा
सबै शाकािारी, 
मांसािारी, र 

सवभुक्षीिरूका सूची 
बनाउनुिोस।्

तीनवटा कपिरु
सलनुिोस।् प्रत्येक 
कपमा असलकतत 
साबुन राख्नुिोस।् 

कपिरुलाई ववसभन्थन
मात्रामा पानीले
भनुिुोस।् फोरािरु 
िराउन यसले कतत 
समय लगाउछ गक्न्थत
गनुिुोस। कुन कपको
फोिरा पहिले िरायो?

ESL at Home 6-8 Weeks 7-8 (nepali)
यी गतिविधिहरू पूरा गर्न र्ोटबुक प्रयोग गर्ुनहोस।् प्रत्यक ददर् एउटा गर्ुनहोस!


