Fun Home Learning (বাড়িতে মজাদার ড়িক্ষা)
ছ োট: বয়স 4-11

BENGALI

বয়স্ক: বয়স 12-20

গণিত

পোঠ

আপনার পছতের কার্য কলাপগুড়ল ববতছ ড়নন।

ণবজ্ঞোন

ছসোশ্যোল স্টোণিজ

আপনার বাড়ি হল আপনার ড়িশুর প্রথম ক্লাসরুম!

কার্য কলাপ
বাড়িতে আহাতরর পড়রকল্পনা ও একসাতথ রান্না করা, মাপ ও পড়রমাণগুড়ল বযবহার করা
বছাট: ণসণিয়োল, সযোন্ডউইচ, সযোলোি (সহজ খোবোি)। ওজন ণনতত, মোপতত, ছমশ্োতত ও খোবোি প্রস্তুত কিতত সোহোয্য করুন।
বয়স্ক: ভোত, পোস্তো, িোন্নো কিো শ্োকসবণজ, মোাংস (অণিকতি জটিল খোবোি); আহোতিি পণিকল্পনো, বোতজট কিো ও খোবোি প্রস্তুত কিোয়

ড়বষয়

সামগ্রী
িোন্নোি বোসন
মোপোি চোমচ ও
কোপ

সোহোয্য কিো।
দীর্য কাল আতের েল্প, শিিতবর স্মৃড়ে বলুন

আতলোচনো করুন

বছাট: সহজ গল্পগুণল বলুন
বয়স্ক: পণিবোতিি সাংগ্রোম বো সোফলয সম্বতে আিও গল্প বলুন।
একসাতথ একটা বাোতনর োছপালা বি করুন বা একটা কাপ বা বছাট পাতে কতয়কটা বীজ বরাপণ করুন

বীজ

বছাট: একটো ণিনপঞ্জী িোখুন আি প্রণত কতয়ক ণিন অন্তি পণিবতত নগুণলি একটি ণব আঁকুন।

মোটি

বয়স্ক: কতয়কটি একই বীজ ছিোপি করুন আি একটি অবস্থো পণিবতত ন করুন (ছয্মন জল বো সূয্োত তলোতকি পণিমোি), আতগ ছেতক বলুন

খোতো

ছকোন বীজটি সবতচতয় দ্রুত বৃণি পোতব। প্রণত কতয়ক ণিন অন্তি ঘটো পণিবতত নগুণলি একটো ণিনপঞ্জী িোখুন।
সমাতজর বর্ মানুষরা সাহার্য কতরন (দমকল কমী, পুড়লি অড়িসার, চাষী) োতদর সম্বতে এবং োতদর কাজ সম্বতে

ছপণিল/িঙতপণিল
কোগজ ও ছপণিল

আতলাচনা করুন
বছাট: সমোতজি একজন সিসযতক তোতিি সোহোতয্যি জনয িনযবোি জোণনতয় একটো ছনোট ণলখুন বো বোতত ো ছিকিত করুন।
বয়স্ক: সমোতজি একজন গুরুত্বপূিত সিতসযি উতেতশ্য একটি ণচঠি ণলখুন বো বোতত ো ছিকিত করুন এবাং তোতিি কোজ সম্বতে প্রশ্ন ণজজ্ঞোসো
করুন, ছয্মন "আপনোি কোতজি সবতচতয় কঠিন অাংশ্ ছকোনটো?"
বরস্তরাাঁর অড়িনয় করুন
বছাট: আপণন আহোতিি জনয ছয্ খোবোিগুণল িোন্নো কিতবন তোি একটি ছমনু ততণি করুন আি আপনোি ণশ্শুতক বলুন ছস "ছিস্তিোঁয়" কত
খিচ কিতত পোতি তো ছয্োগ কিতত।

কোগজ ও ছপণিল
বো
কযোলকুতলটি

বয়স্ক: আপনোি ণশ্শুতক ছিস্তিোঁি িোঁিুণন বো ওতয়টোতিি ভূ ণমকো ণনতত বলুন। সকতলি অিতোি ণনন, আহোি প্রস্তুত কিতত সোহোয্য করুন
আি সবোি জনয একটো িণসি প্রস্তুত করুন।
একসাতথ একটা ড়সতনমা বদখুন আর আতলাচনা করুন

ণসতনমো

বছাট: তোিো কী প ন্দ কতিণ ল বো ছকোনটো প ন্দ কতি ণন ছসই ণবষতয় আতলোচনো করুন। একটো আলোিো সমোণি ততণি করুন।

একসোতে কেো বলো

বয়স্ক: স্থোন, চণিত্র এবাং ণসতনমোয় য্ো ঘতটণ ল তো কোগতজ বিতনো করুন। একটি নতু ন সমোণি ততণি করুন। ছকোতনো একটি চণিতত্রি অণভনয়

ছপণিল ও কোগজ

করুন।
িব্দগুড়ল খড়েতয় বদখুন
বছাট: ণভন্ন ণভন্ন গ্লোতস ণভন্ন পণিমোি জল ভরুন। প্রণতটি গ্লোতস আপনোি আঙু ল ণিয়়্ আলততো ছটোকো ণিতয় শুনুন ছয্ গ্লোতস েোকো জতলি
পণিমোতিি ণভণিতত শ্তেি কীভোতব পণিবতত ন হয়।
বয়স্ক: ণভন্ন ণভন্ন গ্লোতস ণভন্ন পণিমোি জল ভরুন, ছসগুণলতত আলততো ছটোকো ণিন আি ছসগুণলতক উঁচু ছেতক ণনচু ক্রতম সোজোন। কীভোতব
হযোণপ বোেততি-এি মত আপনোি জোনো ছকোতনো একটো সহজ গোন বোজোতনো য্োয়, তো বুঝতত পোতিন ণকনো ছিখুন।

পোনীতয়ি গ্লোস বো
কোতচি ছবোতল

কার্য কলাপ
"লুকাতনা আর খুাঁতজ ববর করা" বখলাটি বখলুন একজন ছ োট ছখলনোি মত ছকোতনো একটো ণজণনসতক ছবত ণনতয় ছসটিতক লুণকতয়
ছফতলন, আি অনয সবোই অনয ণিতক তোকোয়।
বছাট: আপণন সবোইতক ণজণনসটিি কোত ণনতয় ছয্তত পোতিন ণকনো তো ছিখতত, ণব বযবহোি কতি একটি মোনণচত্র আঁকুন।

ড়বষয়

সামগ্রী
ছখলনোি মত
ছকোতনো ছ োট ণজণনস
কোগজ ও ছপণিল

বয়স্ক: ণজণনসটিি পেণনতিত শ্ ণলখুন য্োতত পণিবোি ছসটি অনুসিি কতি ণজণনসটিি কোত ছপ ঁ োতত পোতি।
একটা ড়পকড়নক, পাটিয বা ছু টিেে ববিাতনার পড়রকল্পনা করুন। সব ড়কছু র জনয কে খরচ হতব ো অনুমান করুন। প্রড়েটি
ড়জড়নতসর োড়লকা বানান। ড়হতসব করার জনয মুড়দখানা ও বকনাকাটার রড়সদগুড়ল বরতখ ড়দন, আর অংক (word
problems) শেড়র করুন।
বছাট: সব ণক ু ি জনয কত খিচ হতব তো অনুমোন করুন আি এগুণল ছয্োগ করুন। এটিি একটি ণব আঁকুন, অেবো পণত্রকো বো খবতিি

কোগজ ও ছপণিল
পণত্রকো বো খবতিি
কোগজ ছেতক ণবণভন্ন
স্থোতনি ণব

কোগতজি ণবগুণল বযবহোি করুন।
বয়স্ক: আপণন ছয্ কোয্তকলোপগুণল কিতত চোন ছসগুণলি জনয একটি পণিকল্পনো ততণি করুন। আপনোি পণিবোিতক ছয্োগিোতন উৎসোণহত
কিতত, অতনক ণবশ্ি তেয ণিন। ঘটনোগুণলি একটি সময়সূণচ ততণি করুন।
বাড়ির বাইতরর স্কযাতিঞ্জার হান্ট বোইতি ছয্ সব ণজণনসগুণল খুঁজতত হতব তোি একটি তোণলকো বোনোন, ছয্মন একটো হলুি ফু ল, পোতো ও

কোগজ ও ছপণিল

ফোয়োি হোইড্র্যোন্ট।
বছাট: ণশ্শুতিি খুঁতজ ছবি কিোি জনয ণজণনসগুণলি একটি তোণলকো ততণি করুন।
বয়স্ক: প্রোিবয়স্ক বো ছ োট ভোইতবোনতিি খুঁতজ ছবি কিোি জনয ণজণনসগুণলি একটি তোণলকো ততণি করুন।
পড়রমাপ অনুিীলন করুন

মোপোি চোমচ

বছাট: একটি ছটণবলচোমচ বো চো-চোমচ বযবহোি কতি ছিখুন ছয্ 1 টি মোপোি কোতপ বো ½ কোতপ বো অনযোনয পোতত্র কতগুণল িতি…

মোপোি কোপ

বয়স্ক: ঘিগুণলতত আসবোবপত্র, মোিুি বো কোতপততটি জনয জোয়গো পণিমোপ কিোি জনয একটি মোপোি ণফতত বো অনযোনয উপোয় বযবহোি
করুন; একটি বোগোতনি জনয বোণ়িি ণপ তনি ণিতকি উতঠোনটি মোপুন।
আপনার ড়নতজর বদি শেড়র করুন

কোগজ ও ছপণিল

বছাট: এটো ছকমন ছিখতত হতব? এখোতন কী িিতনি আবহোওয়ো েোকতব? ছক িোণয়তত্ব েোকতবন? কী কী ণনয়ম েোকতব? আপনোি কোল্পণনক
ছিতশ্ি একটি ণব আঁকুন
বয়স্ক: সিকোি কীভোতব কোজ কিতব? স্কু লগুণল ছকমন ছিখতত হতব? আপনোি কল্পনোি ছিতশ্ি জনয “সাংণবিোন” ণলখুন।
আোজ করার বখলাটি বখলুন

জোি বো কোপ

বছাট: একটো জোি বো কোপতক তু তলোি বল, মোতবতল বো ছবোতোতমি মত ছ োট ণজণনসগুণল ণিতয় ভণতত করুন। পণিবোতিি প্রততযক মোনুষ জোতি

তু তলোি বল, মোতবতল,

কতগুণল ণজণনস আত বতল মতন কতিন, তো ণলতখ িোখুন। ছক সবতচতয় কো োকোণ অনুমোন কতিত ন তো ছিখুন!

ছবোতোম বো ণবতনি

বয়স্ক: আপণন একটো টোাং টু ইস্টোি কতবোি বলতত পোতিন বো এক ণমণনতট কতগুণল শ্ে প়িতত পোতিন তো অনুমোন করুন।

মত ছ োট
ণজণনসগুণল

‘আড়ম বক?’ বখলাটা বখলুন বেম

ণস্টণক ছনোট, বো

সব বয়স: একটি ণস্টণক ছনোট, কোিত বো ছ োট কোগতজি টু কতিোয় 10 টি ণভন্ন ণভন্ন প্রোিী ণলখুন বো আঁকুন। কোিতগুণলতক অিলবিল (শ্োফল)

ছ োট কোগতজি

করুন, কোতিত কী ছলখো আত তো নো ছিতখ প্রততযকতক ছকোতনো একটো কোিত ছবত ণনতত বলুন, আি ছসটো তোতিি কপোতল ছটপ ণিতয় লোণগতয়
ণিন। তোতিি কপোতল েোকো িহসযময় প্রোিীটি সম্বতে হযোঁ বো নো-ছত উিি ণিতত হয় এমন প্রশ্নগুণল পোলো কতি অনযতিি ণজজ্ঞোসো করুন, ছয্মন
"আণম ণক উ়িতত পোণি?" বো "আমোি ণক 4টি পো আত ?", য্তক্ষি নো প্রোিীটি সনোক্ত হয়, ছয্মন "আণম ণক একটো পোণখ?"

টু কতিোগুণল
ছটপ
ছপণিল

বয়স্ক: 20 টি ণভন্ন প্রোিীি একটি তোণলকো ততিী করুন।
েিুন, আড়বষ্কার করুন, শেড়র করুন
সব বয়স: একটো কোঠোতমো গ়িো, ণক ু একটো আণবষ্কোি কিো ণকাংবো একটো উপতয্োগী য্ন্ত্র ততণি কিোি জনয বোণ়িি চোিপোতশ্ েোকো

ছফতল ছিওয়ো
ণজণনসগুণল

ণিসোইতকল-ছয্োগয ণজণনসগুণল বযবহোি করুন, ছয্মন কোিততবোিত, প্লোণস্টক, কোগজ।
বয়স্ক: একটো িাঙা কযোলকুতলটি, ছিণিও বো য্তন্ত্রি অাংশ্গুণল আলোিো করুন আি অাংশ্গুণল প্রিশ্তন করুন। এগুণল কী এবাং এগুণল
ণকতসি জনয বযবহোি কিো হয় তো বুঝতত ছচষ্টো করুন।
আপনার পড়রবাতরর সংস্কৃ ড়ে সম্বতে আতলাচনা করুন অথবা পড়রবাতরর ড়মউড়জয়াম শেড়র করুন
সব বয়স: আপনোি পণিবোতিি কী কী পিম্পিো আত ? আপনোি সাংস্কৃ ণত ছেতক ছয্ সব সঙ্গীত, ভোষো, খোবোি, ছপোশ্োক ও ু টিি ণিনগুণল
এতসত ছসগুণল সম্বতে আতলোচনো করুন। আিও ণবশ্ি জোনতত পণিবোতিি সিসযতিি সোক্ষোৎকোি ণনন। আিও জোনতত পণিবোতিি সিসযতিি
সোক্ষোৎকোি ণনন। একটো ছপোস্টোি বোনোন, ণব আঁকুন, বো একটো গল্প ণলখুন য্ো আপনোি পণিবোতিি সাংস্কৃ ণত সম্বতে বতল।

আপণন য্ো ণক ু
খুঁতজ পোতবন, ছসগুণল
আতলোচনো করুন,
ণব আঁকুন
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