Q & A
के गृहकाय� नगरी ��ै न?
हो, �ूलले िदएको गृहकाय� नभुिलकन अव� गनु�होस्। गृहकाय� गन� बानीले बालबािलकाले नबुझेको
ठाउँ बु�े, क�ाको तयारी गन� र दोहोराएर पढ् ने बानी बस्छ । साथै, गृहकाय� घरमा ग�रने मह�पूण�
अ�यनको समय बन्छ।

ネパール語版
नेपाली सं�रण

िवदे शी प�रवारह�को लािग

जापानको �ोउ-गा�ोउ
(प्राथिमक िव�ालय)

भना� �नु अिघ (अ�यन पु��का)

क�ाको पढाई बु�झ्दन। के गदा� होला ?
सव�प्रथम, �ास िटचरसंग छलफल गनु�होला। साथै, भाषा स�ाहाकार अथवा अनुबाद गन� स�े
��� या साथीलाई सहयोग मा�े, �ूलमा सो�को लािग संगै गए पिन �न्छ। तर, ब�ालाई भने
अनुवादको लािग अनुरोध गन� िमल्ने छै न िकन भने बालबािलकाह�लाई वय� मान्छे ले गरे को
कुराकानीको अनुबाद गन� गाह� �न्छ। साथै, बालबािलकाले कित स� अनुबाद गन� सक्छन् या स�ै नन्
भनेर िश�क तथा अिभभावकलाई पिन मु�ां कन गन� गाह� �न्छ। �ूलमा गाह� या अफ्�ारो परे को
बेला के गदा� �न्छ भनेर �ूलमा छलफल・स�ाह ग�रराखौं ।

जापानमा कसरी �रज�को िनण�य ग�रन्छ?
�ोउ-गा�ोउ (प्राथिमक िव�ालय)मा जां चमा प्रा� गन� अंकले मात्र �रज�को िनण�य ��ै न।
क�ामा िलने भाग या अ�यनमा िदइने जोड, गृहकाय� आिद बुझाउन पन� सामाग्री बुझाएको या
नबुझाएको , हरे क िदनको िक्रयाकलाप हे रेर मू�ां कन ग�रने र ग्रेड िनधा� रण �न्छ ।

के �ूल भना� �न अिघ िहरागाना जानेर बसे राम्रो हो?
�ोउ-गा�ोउ (प्राथिमक िव�ालय)मा भना� भए पिछ िहरागाना अ�यन ग�रन्छ। तर िहरागाना
जानेपिछ िकताबको पढाई सु� �ने भने होइन। िहरागाना पढ़दै �िह समयमा िविभ� िवषयका क�ामा
जापानी भाषामा ले�खएका िकताब पढ् ने, जापानी भाषामा नोट ले�े ग�रन्छ। पढ् ने र ले�े प्रिक्रयालाई
दोहोराउने गदा� िहरागाना प्रयोग �न्छ वा जािनन्छ। िहरागाना पढ् न अथवा ले� समय ल�ो भने,
क�ाको पढाई बु� गाह� �ँ दै जान्छ। मनमा डर लागेकाह�ले भने �ूल भना� �नु अिघ बाटनै िहरागाना
पढ़ने र ले�े अ�ास गय� भने राम्रो �न्छ।

愛知教育大学 外国人児童生徒支援リソースルーム
〒448-8542 愛知県刈谷市井ヶ谷町広沢 1 TEL：0566-26-2219
e-mail：gendaigp@auecc.aichi-edu.ac.jp FAX：0566-26-2566
愛知教育大学

リソースルーム

「जापानी भाषा बोल्ने」र
「जापानी भाषामा अ�यन गन�
िचत्रण: मो�रता केन्गो

िस�े・अ�यन गन� कुराको रमाईलोपनलाई
मह� िदउँ
अिहले तपाईको ब�ाले क�ा सपना बोकेका छन्?
बालबािलकाका सपना अन� �न्छन्। �ोउ-गा�ोउ (प्राथिमक िव�ालय)मा प्रवेश गरे पिछ
अ�यन सु� �ने, आफु िसपालु र कम्जोर भएको �ेत्र साथै सामािजक संरचना र �सको
चाल बारे बुझ्दै जाने र क�ना गरे का सपनाह� पिन ठोस �ँ दै जान्छन्। िवदे शी मूलका
प�रवार भएकै कारण जापानीह� संग नभएको स�ावना र िवक�ह� छा� या चयन गन�
पिन सिकन्छ। धेरै भ�ा धेरै नयाँ कुराह� िस�ाले र धेरै �ान
प्रा� गना� ले सपनाको स�ावनाह� पिन अझै बढ़दै जान्छ।
"नबुझेको कुरा बु�ेमा खुसी ला�े " "अझै धेरै जा�・िस�
मन ला�े", �ोनै "िस�े・अ�यन गन� कुराको रमाईलोपन"
हो। िस�े・अ�यन गन� कुराको रमाईलोपनले प�ै पिन
जीवनलाई समृ� बनाउँ न्छ।

�ोउ-गा�ोउ
�ोउ-गा�ोउ (प्राथिमक
(प्राथिमक िव�ालय)को
िव�ालय)को पिहलो
पिहलो वष�
वष�क
कोो िव�ालय
िव�ालय जीवन
जीवन
सामा�तया, 「�ास िटचर」(एक वष� भरी क�ा हे न� िश�क) ले सबै काय� गद� छन्।
स���त �ोउ-गा�ोउ (प्राथिमक िव�ालय)को
एक िदनको िदनचया� (उदाहरण)
समय
8:15
8:35
8:55

िव�ालय आउने
िबहानको गितिबिध
िबहानको मीिटं ग

पा�क्रम अ�यन
जापानी भाषा：जापानी भाषा प्रयोग
गरे र , [कुराकानी」「सु�े」「ले�े」
「पढ् ने」,सोच र अिभ��� �मताको
िवकास ग�रन्छ। जापानी भाषालाई
िवदे शी भाषाको �पमा भने िसकाउने
होइन।

संगीत：गीत गाउने तथा वा�य�
प्रयोग गरे र िविभ� गीत बजाइने ग�रन्छ।
केही िव�ालयह�मा िकबोड� हाम�िनका
पिन प्रयोग गन� ग�रन्छ।

पिहलो घ�ी जापानी भाषा
9:40
9:50

िवश्राम समय（�ाइलेट・तयारी）
दोश्रो घ�ी शारी�रक िश�ा

10:35
10:55

िवश्राम समय
तेश्रो घ�ी गिणत

11:40
11:50
12:35

13:35
14:00

ल�

15:00

िचत्रकला・ह�िश�कला: िचत्र कोन�,
सामग्री बनाउने ज�ा काय� ग�रन्छ। क�ची
र गम (टां �े व�ु) प्रयोग ग�रन्छ।

सरसफाई

घर फक�ने अिघको िमिटं ग
घर फक�ने समय

शारी�रक िश�ा：खेलकुद अथवा गेम
हलमा डच बल या डोरी खेल (����ंग)
आिद िविभ� खेल खेिलन्छ। �स
समयमा खेलकुद कपडा लगाइन्छ ।

नैितक िश�ा：समाजमा जीवनयापन
गन� क्रममा आव�क िनयम र नैितक
�ान बारे अ�यन गद� ,「सामािजक
प्राणीको �पमा राम्रोसँग बाँ �को लािग
मह�पूण� कुरा के हो ?」「आफू
कसरी बाँ �ु पद� छ」भ�े बारे सोिचन्छ ।

पा�क्रम बाहे कको अ�यन

िदउँ सोको िवश्राम
पाँ चौ घ�ी क�ाको गितिविध

14:45

जीवनयापन：गितिबिध अथवा अनुभव
माफ�त, समाज र प्रकृित संग जोिडदै ,
आफ्नो बारे सोिचन्छ । जीवनयापनको
लािग आव�क बानी र सीपह� बारे
पिन अ�यन ग�रन्छ।

िवश्राम समय（�ाइलेट・तयारी）
चौथो घ�ी नैितक िश�ा

13:15

गिणत: सं�ा, िहसाब, मापन, मात्रा र
आकार आिद बारे अ�यन �न्छ। �लर
(�ेल) को प्रयोग ग�रन्छ।

ल�：ल� बालबािलकाको �ा�, शारी�रक
र मानिसक िवकासलाई �ानमा राखी बनाईएको
�न्छ। ल� या ल�को तयारी, िमलाउने काय�
गद� जाँ दा बालबािलकाह�ले उिचत खाने बानी र
खानाको बारे मा �ान िस�छन्।

सरसफाई：क�ाका साथी संग िमलेर सरसफाई
ग�रन्छ। साथै, समूहको एक सद�को �पमा,
आफुलाई िदएको िज�ेवारी पुरा गनु�को अथ�
महसुस गद� छन्।

क�ा गितिबिध：िव�ालयमा
अिधक भ�ा अिधक राम्रो
जीवनयापन गन�को लािग
गितिबिध संचालन ग�रन्छ।
क�ा
अंकको
आधारमा
स�ालन ग�रन्छ र �ूल
जीवनको अनुकूलता मु�
ल� हो।

< मातृभाषाको िवकास गरौं! >
बालबािलकाह�को लािग मातृभाषा मह�पूण� �न्छ। मातृभाषाको िवकास गनु� भनेको बालबािलकाको सोच र अिभ��� �मताको िवकास
गनु� हो। सोच र अिभ��� �मताको िवकास गय� भने जापानी भाषा अ�यनमा पिन उपयोगी �न्छ। िवप�रत अथ�मा भ�ु पदा� , सो�े
�मताको िवकास नभएमा जापानी भाषामा अ�यन गन� मात्र नभई िनण�य गन� पिन गाह्रो �ने गद� छ। �सो भए बालबािलकाको मातृभाषा
(भाषा �मता) को िवकास कसरी गन� सिकन्छ? �सको उ�र चािहँ घरको बुवा र आमाले प्रयोग गन� श� प्रयोग गरे र िविभ� अनुभवह�
गनु� हो। घरका ���ले बालबािलकालाई पढे र सुनाउने, आज के भयो भनेर अथवा घटे को घटना एक-अका� लाई सुनाउने गदा� ,
बालबािलकाको भाषा �मतामा िवकास �ँ दै जान्छ। हरे क िदन घटे को घटना बारे रमाइलो त�रकाले कुरा गरौ ँ।

