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সামার শিক্ষণে হাশস-আনন্দ! 
শিয় পশরবারবর্গ, 

এই বছর, 3-K এবং শি-K ক্লাসরুমগুশিণে, শিক্ষার্গীরা নানা ধরণনর খেিাধুিা-শিশিক শিক্ষে অশিজ্ঞোয় সংশিষ্ট 
হণব। আশিগ িাশনগংণয় একশি িশিিািী শিশি র্ড়ার জনয এসণবর মণধয র্াকণব খেণহর অঙ্গিেযণঙ্গর বযবহার, 
অশনধগাশরে উপকরে, বইপত্র, এবং কমশপউিার, পািাপাশি র্াকণব ব্লক এবং ডাইণনাসর শির্ার-এর মণো শকছু 
উপকরে, যা বযবহার কণর শনশেগষ্ট শকছু তেশর করা যায়। আপনার সন্তান এবছর খযসব েক্ষো অজগন কণরণছ, 
খসগুশি খজারোর করায়ও আপশন সহায়ো শেণে পাণরন এবং একসাণর্ শনণের োশিকািুি কমগকাণ্ডগুশি করণে 
করণে খিোর িশে িাণিাবাসা তেশরণে উৎসাশহে করণে পাণরন। আপনার সন্তান সু্কণি যা করণো, এই 
কমগকাগুশি শিক খসগুশির মণোই। শবশিন্ন ধরণনর খেিনা অর্বা সরঞ্জাম শনণয় এই খেিাধুিা করা খযণে পাণর এবং 
এসণবর উণেিয সশিয় এবং আনন্দময় র্াকা! 

● পেণক্ষপ খর্ানা। খকান একশি শনশেগষ্ট জায়র্ায় খযণে আপনার সন্তানণক কেশি পেণক্ষপ খযণে 
হণব খসশি অনুমান করণে োণক বিুন, খযমন েরজা পযগন্ত। খস োর অনুমান করার পর, োণক 
শনশেগষ্ট জায়র্াশিণে খযণে বিুন। িণয়াজণন োণক পেণক্ষপ খর্ানণে সহায়ো শেন। অনয খকউ ঐ 
জায়র্ায় পেণক্ষপ খিণি খর্ণি শক একই সংেযা োাঁড়াণব? েরজা পযগন্ত খযণে পেণক্ষণপর সংেযা 
পশরবেগন করণে আপশন আর কী করণে পাণরন? আপশন েরজার পশরবণেগ জানািা অর্বা র্াছ 
পযগন্ত জায়র্ার বেি করণে পাণরন। 

● পশরমাণপর অনুিীিন করুন। আপনার সন্তাণনর হাণের সমান এক িুকণরা রশি বা শরবন খমণপ 
শনন এবং খসশি কািুন। োণক ঐ রশিশির সমান মাণপর শজশনস েুাঁণজ শনণে বিুন এবং িশেশি 
শজশনণসর মাণপর সাণর্ রশিশির মাণপর েুিনা করুন। রশিশির তের্ঘগয শক ঐসব শজশনণসর খেণয় 
োণিা/িম্বা/ অর্বা একই দৈর্ঘ্যের? আপনার শনণজর হাণের সমান এক িুকণরা রশির কর্া 
শবণবেনায় শনণয়, আপনার সন্তাণনর সাণর্ এই কমগকাণ্ডশি করণেও পাণরন। 

● শবশিন্ন আকৃশে েুাঁণজ শনন। আপনার আণিপাণির শজশনসগুশির আকৃশের িশে নজর শেন। 
আপনার সন্তানণক শবশিন্ন েি এবং খকাে আণছ এমন শজশনস েুাঁণজ শনণে বিুন এবং োরপর 
আকৃশের নাম শেণে বিুন। আপনার মহল্লায় হাাঁিণে খবর হণয় আপশন কে শিন্ন শিন্ন আকৃশে 
খেেণে খপণে পাণরন? একশি কাডগ তেশর করুন (যা শবংণর্া কাণডগর মণো) অর্বা আপশন খযসব 
আকৃশের শজশনস খেণেন োর িশেশির একশি শহণসব রােুন। 

● একশি সামার জানগাি রােুন। আপনার সন্তান িশেশেন খযসব কাজ করণছ খসগুশি শনণয় োর 
সাণর্ কর্া বিুন। শেণনর খিণে কণয়ক শমশনি সময় শনণয় োণক শকছু খোিাণমিা িশ্ন শজণজ্ঞস 
করুন, খযমন, খকানশি খোমার সবণেণয় িাণিা খিণর্ণছ? খকন? খকাণনাশি শক কশিন অর্বা 
েযাণিশঞ্জং মণন হণয়ণছ? খকন? এর িণি েুশম খকমন খবাধ কণরণছা? এইসব কমগকাণ্ড সম্পণকগ 
আপনার সন্তাণনর শেন্তা-িাবনাগুশি িুণক রােুন এবং োর জানগাণি ছশব খযার্ করার পরামিগও 
শেন।  

● সংগ্রহ। আপনার সন্তানণক একশি সংগ্রহিািা র্ণড় েুিণে শবশিন্ন শজশনস সংগ্রহ করণে উপণেি 
শেন খযমন নানান রকণমর জার/পাণত্রর ঢাকনা, শবে খর্ণক শিনুক, পাকগ খর্ণক নুশড় ইেযাশে। 
আপনার সন্তাণনর সাণর্ শবশিন্ন সামগ্রী অনুসন্ধান করুন এবং নানান রকণমর পযািগানগ তেশর 
করণে খসগুশি বযবহার এবং সাজাণনা-খর্াছাণনা এবং খর্াণন রাো িযাকশিস করণে খিোন। 
িশেশি সংগ্রণহ কেগুশি আণছ োর খিণবি তেশর করণে বিুন।  
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● বেগ েুাঁণজ খবর করা আপশন খযোণন বাস কণরন এবং োর বাইণর োরপাণি অক্ষর েুাঁণজ শনন। 
অক্ষরগুশির শেণক শবণিে খেয়াি শেণয় আপনার সন্তানণক আঙু্গি শেণয় পণয়ন্ট কণর খেোন এবং 
খযগুশি শবণিেিাণব োর কাণছ িাসশঙ্গক খসগুশি,খযমন োর এবং পশরবাণরর খকউ বা বনু্ধণের 
কাণরা নাণমর অেযাক্ষর। ঐ অক্ষরগুশিণে েুশম খকান্ ধরণনর িাইন (খরো) খেেণে পাণছা? 
খসগুশি শক খসাজা না বাাঁকা অর্বা উিয় রকণমর?  

● খে খটার। খকনা খবোর জনয শবশিন্ন সামগ্রী সংগ্রহ করুন এবং কযাশিয়ার এবং খিোর িূশমকায় 
অংি শনন। খিো কী শকনণছ এবং খকন শকনণছ খসশি শনণয় োর সাণর্ আণিােনা করুন, 
কেগুশি শজশনস খস শকনণছ এবং খসগুশির িশেশির এবং সবগুণিা খমাি মূিয কে।  

● শরসাইণকিণযার্য সামগ্রী। পুনরায় বযবহারণযার্য সামগ্রী খযমন কাডগণবাণডগর োশি বাক্স এবং 
পশরষ্কার োশটক পাত্র সংগ্রহ করুন, খসগুণিা শেণয় আপনার সন্তাণনর সাণর্ শবশিন্ন রকম শজশনস 
তেশর করা যাণব। আপনার মহল্লায় শবশডং, র্াশড়, খেন, অর্বা অনয খকান যানবাহন তেশরর কর্া 
িাবুন যা আপনার সন্তান তেশর করণে মজা পাণব। 

● সংেযার র্ল্প। আপনার সন্তানণক একশি ছশব আাঁকণে অর্বা আপনার বাশড় অর্বা িকৃশে খর্ণক 
িাপ্ত শবশিন্ন শজশনস শেণয় একশি েৃিয তেশর করণে শেন, যা খেিারমাি অর্বা বাশড়র েৃণিযর 
মণো। একশি কাণডগ একশি সংেযা শিেুন এবং আপনার সন্তানণক ঐ েৃণিয ঐ সংেযার পশরমাে 
শজশনস খরণে একশি র্ল্প বিণে শেন। আরও বাড়শে শজশনস তেশর এবং খযার্ কণর র্ল্পশিণক 
আরও আনন্দময় কণর েুিুন। উোহরে শহণসণব, “আমার বাশড়ণে পাাঁে জন মানুে আণছ। েুই 
জন রু্ঘমুণছ এবং শেনজন খেকিাট োণছ।” 

● িশি করা শনণয় হাশস-আনন্দ। িশির কাপণড় একই ধরণনর কাপড় বাছাইণয় সন্তানণক সহায়ো 
শেন। ঐগুশি িাাঁজ কণর খর্াছানর আণর্ খজাড়ায় খজাড়ায় র্াকা কাপড়গুণিা শনণয় োর সাণর্ কর্া 
বিুন।  

● ডযান্স পাশিগ। আপনার শিয় শমউশজক বাজান এবং পািািণম একশি ডযান্স পযািানগ তেশর করুন। 
আপশন শুরু করার সাণর্ সাণর্ পযািানগ তেশর করুন। খযমন, শুরু করুন খটপ, খটপ, জাম্প, 
খটপ, খটপ, জাম্প, খটপ, খটপ, জাম্প। োরপর খিক খযার্ করুন খযমন, খটপ, খটপ, 
জাম্প, খিক, খটপ, খটপ, জাম্প, খিক, খটপ, খটপ, জাম্প, খিক। 
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