পরিবারিি সারে গরিত কর্মকান্ড অরেষি
রিম্নরিরিত দু ইরি কর্মকান্ড রবরডিং ব্লক পাঠক্রর্ থেরক গৃহীত হরেরে, থেগুরিা সাধািিত রি-K এক্সরলাি ক্লাসরুরর্
বযবহৃত হে। এই কর্মকান্ডরি রতি এবিং চাি বেি বেসীরদি জরিয ততরি কিা হরেরে এবিং স্বল্প উপকিি বযবহাি করি,
সহরজই বারিরত পরিবাি ও অিয থসবা িদািকািীরদি সারে কিা োরব। বারিি পরিরবরে থেরিরর্রেরদি উন্নেরি
সহােতা কিাি পাোপারে, থসগুরিা থিিাচ্ছরি ও আিন্দর্ে হবাি জরিয রিজাইি কিা হরেরে।

কর্মকাণ্ড 1: আমি আকৃমি অনু সন্ধান কমি
থে উপকিিগুরিা িাগরব: থিই।

কীভারব থিিরত হরব:
• ক্লারসক থগর্ “আই স্পাই!”-এি আকৃরতি সিংস্কিিরি থিিরত আপিাি সন্তািরক আর্ন্ত্রি জািাি।
• আপিাি বারিরত থেসব আকৃরতি সার্গ্রী আরে থসগুরি সম্পরকম ধািিা ততরি কিরত তাি সারে পািাবদি করি
রজরেস করুি। থের্ি, “আরর্ এর্ি একরি রজরিস থদিরে োি আকৃরত চতুরকাি।” তািপি আপিাি সন্তািরক
িুুঁরজ রিরত রদি আপিাি বারিি চািরকািা রজরিসগুরি ো আপরি “থদিরেি।”
• রেক্ষােমীি েিি িস্তুত োরক, তারদি আকৃরতি ধিরিি িার্ িা বরি, আকৃরত সম্পরকম ক্লু রদি। উদাহিি
রহরসরব, “আরর্ এর্ি একরি রজরিস থদিরে োি চািমি পাে আরে।”
থকি এই থিিা?
• রবরভন্ন আকৃরতি সার্গ্রী আর্ারদি চািপারে িরেরে। থিিাি েরি আকৃরত রিরে কো বিা এবিং পরিরবরেি
র্রধয আকৃরত িুুঁরজ থবি কিা থেরিরর্রেরদি র্রধয জযারর্রত বা রজওরর্রিি েক্ত রভরি গরি থতারি।

কর্মকাণ্ড 2: আর্াি হারতি সর্াি দীর্ম
থে উপকিিগুরিা িাগরব: তাি বা সু রতা (ররিংস)

কীভারব থিিরত হরব:
• আপিাি সন্তািরক এক িুকরিা সু তা থকরি রিরত সহােতা করুি ো আপিাি হারতি সর্াি িম্বা।
• আপিাি সন্তািরক কীভারব রিবরিি এক িান্ত থে রজরিসরি আপিাি সন্তাি পরির্াপ কিরত চাইরে থসরিি
সারে সিান্তিাল করি র্াপ রিরত হে তা থদরিরে রদি।
• বারিরত এর্ি সব রজরিস িুুঁজুি যেগুললা িারিা, িম্বা, অেবা আপিাি সন্তারিি “হাত”/সু লিামিি একই সর্াি
িম্বা।
• আপিাি সন্তাি গ্রাফও ততরি কিরত চাইরত পারি: একরি কাগজরক রতিরি থসকেরি ভাুঁজ করি রতিরি
থসকেি বািাি এবিং িরতরি থসকেিরক “িম্বা,” “িারিা,” বা “একই তদরর্যি” িার্ রদি। আপিাি সন্তািরক
ঐসব রজরিস আুঁকরত রদি ো উরিরিত রতি ভালে পরি।
থকি এই থিিা?
• রেশুিা সিাসরি দু রি রজরিরসি তুিিা করি পরির্াপ সম্পরকম থেরি এবিং থকািরি িম্বা/বা িারিা তা রিধমািি
করি। এই অিু সন্ধারিি র্ধয রদরে, রেশুিা থেষ পেমন্ত তদরর্মযি তুিিা কিরত থেরি, রবরভন্ন রজরিরসি
পাশাপামশ সিান্তিালল সাজালনা রেশুরদি রিভভ মিতাি উন্নরত সাধন কলি।
• থোট্ট রেশুিা ঐসব রবষরে আগ্রহ িকাে করি থেগুরিি সারে তািা সম্পরকমত, সু তিািং একই তদরর্যি দু রি
রজরিরসি থের্ি তারদি হারতি সর্াি রকেু তাদিরক উৎসারহত করি থতারি।

All Explore Family Math Activities are adapted from Building Blocks, © Clements & Sarama,
2013, McGraw-Hill Education.
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