
প্রি - প্রিন্ডা রগা র্টে র্ে র  জেয  অ্যা ট  হ া ম  লা প্রে েিং  

প্ল্যা ে  

প্রি-প্রিন্ডারগার্টের্ের প্রিক্ষার্থীর্ের বাপ্রির্ে প্রবপ্রিন্ন ক্রিযািলার্ে বযস্ত রাখর্ে হর্ব। েপ্ররবার্রর জেয োর্ের প্রি-

প্রিন্ডারগার্টের্ের বাচ্চার্ের েিার্ো এবং োর্ের সর্ে ির্থা বলা সবর্ের্য গুরুত্বেূর্ ে। আমার্ের িপ্রেষ্ঠ প্রিক্ষার্থীর্ের 

প্রিক্ষা অবযাহে রাখর্ে সহাযো িরার জেয অেুগ্রহ ির্র প্রের্ের উেিরর্গুর্লা বযবহার িরুে: 

 প্রি-প্রিন্ডারগার্টেে ললসে েযার্িট:  এই দেেক্রিে সাক্ষরোর োঠগুর্লার মর্যয এিটট প্রিপ্রিও, এিটট অযযযে 

এবং অেযােয ক্রিযািলাে অন্তিভ েক্ত রর্যর্ে। েযার্িটগুর্লা প্রিপ্রির্ের ওর্যবসাইর্ট এবং প্রবেরর্র্র 

সাইটগুর্লার্ে োওযা যার্ব। 

 লরপ্রি লরাক্রজ লহলর্থ অযাট লহাম: ঘর্র সুস্থ র্থাির্ে সহাযো িরর্ে এই লোট প্রিপ্রিওগুর্লা লেখুে। এই প্রলঙ্কটটর্ে 

সংপ্রক্ষপ্ত প্রিপ্রিও অন্তিভ েক্ত রর্যর্ে লযগুর্লার্ে প্রিশুর্ের সটঠিিার্ব হাে লযাযার েদ্ধপ্রে এবং িখে 

প্রেোমাোর সন্তাের্ের িাক্তার্রর িার্ে প্রের্য যাওযা উপ্রেে বযাখযা িরা হর্যর্ে। 

 UNICEF এর লসৌজর্েয ABCmouse.com প্রবপ্রিন্ন প্রবষয, লযমে গপ্রর্ে, প্রবজ্ঞাে ও প্রিল্প প্রবষর্য োর্ের োঠগুর্লা 

প্রবোমূর্লয সরবরাহ িরর্ে। আেোর্ি শুযু ABCmouse.com/redeem এ প্রগর্য লিাি "AOFLUNICEF" 

টাইে িরর্ে হর্ব। 

 স্কলাপ্রিি লাে ে অযাট লহামও প্রবোমরূ্লয োর্ের োঠগুর্লা সরবরাহ িরর্ে। আেপ্রে প্রি-প্রিন্ডারগার্টেে এবং 

৬+ লগ্রি েয েন্ত লগ্রর্ির জেয ক্রিযািলাে লবর্ে প্রের্ে োরর্বে। এর মর্যয রর্যর্ে বাচ্চারা েির্ে োরর্ব 

এমে ইবুি এবং োর্ের "লেখা ও লিখা লাইর্েপ্রর" এর অযীে প্রিক্ষামূলি প্রিপ্রিও। 

 প্রি-প্রিন্ডারগার্টেে উইিপ্রল প্রিসটযান্স লাপ্রে েং হর্ে প্রিক্ষার্থীর্ের বাপ্রির্ে র্থািার সময অর্থ েবহ লিখার 

অপ্রিজ্ঞোয প্রেযুক্ত িরার জেয এিটট DPSCD অেলাইে প্রলঙ্ক। 

প্রির্ের সময় ক্রিয়ািলাপ প্রিিরণ 

৭:৩০-৯:০০ সিার্লর োস্তা ও মকু্ত লখলাযুলা 
আেোর সন্তাে এিটট সাযারর্ সু্কল প্রেবর্সর মে খাবার 

লখর্য িস্তুে হর্ব। 

৯:০০-৯:১০ মর্োর্যাগ সংিান্ত ক্রিযািলাে 

প্রের্ের েরবেী সমর্য আেোরা িী িরর্বে লসপ্রের্ি 

আেোর সন্তার্ের মর্োর্যাগ আিৃষ্ট িরুে। যা াঁযা, বই, 

জাে োল এবং লোট লখলো অেুসন্ধাে িরর্ে প্রেে। িপ্রেপ্রেে 

োর্ের োম ললখা অেুিীলে িরাে। শুরুর্ে এিটট মর্িল 

বযবহার ির্র এর্ে োর্ের সহাযো িরুে এবং আর্স্ত আর্স্ত 

োর্ের েুর্রা প্রেযন্ত্রর্ প্রের্ে প্রেে। লিযে, মািোর, লেক্রন্সল, 

লেইন্ট োি ইেযাপ্রে বযবহার িরুে। সবপ্রিেভ  এির্ে বযবহার 

িরুে! 

৯:১০-৯:২০ দেপ্রেি সাক্ষরোর প্রিপ্রিও 
www.detroitk12.org/youtube টঠিাোয আেোর সন্তার্ের 

সর্ে অেুিীলে প্রিপ্রিওটট লেখুে। 

Commented [NE1]: Link to where the lesson packets will 
be. 

https://readyrosie.com/en/healthyathome/
https://www.abcmouse.com/redeem
https://www.abcmouse.com/redeem
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fclassroommagazines.scholastic.com%2Fsupport%2Flearnathome.html&data=02%7C01%7Cjohn-carlos.marino%40detroitk12.org%7Ccab965920e8c49cb879f08d7cb7257f6%7C2ea2d0dc889d42bc9b4c30271f82e335%7C0%7C0%7C637201564274632210&sdata=FaH4%2FJzEoDDfZSbDik4Z93bnkg1gym0Q7lfcUyjNtto%3D&reserved=0
http://www.detroitk12.org/youtube


৯:২০-১০:১০ 

দেপ্রেি সাক্ষরোর োঠ (প্রি-

প্রিন্ডারগার্টের্ের ললসে েযার্িট 

লর্থর্ি) 

োর্ঠ বপ্রর্ েে েিা, প্রেন্তা িরা, ির্থা বলা, িাজ িরা এবং 

সমাপ্ত িরা ক্রিযািলােগুর্লা সম্পূর্ ে িরুে। 

১০:১০-১০:২৫ েেি িরার সময 

এটট লসই সময যখে আেপ্রে আেোর প্রিশু লিাে্ লখলো 

প্রের্য লখলর্ে োয োর্ি ো লবর্ে প্রের্ে লের্বে। োর্ের 

লযিার্ব োরা েেি ির্র লসিার্ব লখলার অেুমপ্রে প্রেে 

(যেক্ষর্ এটট প্রেরােে র্থার্ি)। প্রিন্তু এই সময আেপ্রেও 

োর্ের সর্ে লখলুে। োর্ের লেেৃত্ব অেুসরর্ িরুে, 

লযাগোে িরুে, োর্ের লখলার অংিীোর লহাে। প্রেযন্ত্রর্ 

লের্বে ো। এির্ে লখলুে। োরের্র আেপ্রে িী ির্রর্েে 

এবং িী উের্িাগ ির্রর্েে লস সম্পর্িে ির্থা বলুে। এটট 

বন্ধে দেপ্ররর এবং লিখার সময। 

১০:২৫-১০:৪০ 
েপ্ররষ্কার হওযা, হাে লযাযা এবং 

োস্তা িরা 

ক্রজপ্রেসগুর্লা যর্থাস্থার্ে লরর্খ আেপ্রে ও আেোর সন্তাে 

এির্ে েপ্ররষ্কার হর্য প্রেে। 

আেোর সন্তাের্ি হাে লযাযার সটঠি লিৌিল এবং স্বাস্থযির 

অিযার্সর গুরুত্ব সম্পর্িে স্মরর্ িপ্ররর্য লেযার জেয এটট 

এিটট িাল সময। লখর্ে লখর্ে আেোর সন্তার্ের সর্ে ির্থা 

বলুে। োর্ের ির্র্থােির্থর্ের লেেৃত্ব প্রের্ে প্রেে এবং িাল 

শ্রবর্ ও ির্র্থােির্থে লিৌির্লর আেি ে লহাে। 

১০:৪০-১১:০০ উর্েিযমূলি প্রিক্ষাোর্ের সময 
এবার আেপ্রে এিটট সাক্ষরো বা গপ্রর্র্ের ক্রিযািলাে 

লবর্ে লের্বে। 

১১:০০-১১:৩০ 
আউটর্িার/সামপ্রগ্রি সক্রিযোর 

সময 

এই সমযটট েিােিার জেয। েপ্ররর্বি অেুিূল র্থাির্ল 

বাইর্র হর্ল িাল হয: লেৌি, লাফার্ো, ট্রাইসাইর্িল োলার্ো, 

প্রের্ক্ষে িরা, যরা – যা প্রিেভ  আেোর বাচ্চার্ি েিােিা 

িরার্ব। যপ্রে বাইর্র যাওযার লিাে উোয ো র্থার্ি, োহর্ল 

আেোর বাপ্রির্ে এমে এিটট জাযগা সন্ধাে িরার লেষ্টা 

িরুে লযখার্ে আেোর সন্তাে আসর্লই েিােিা িরর্ে 

োরর্ব। প্রেরােে স্থাে দেপ্রর িরর্ে আেোর্ি আসবাবেে 

োর্ি সপ্ররর্য প্রের্ে হর্ে োর্র। 

১১:৩০-১১:৫০ লজার্র – েিা েিুে!! আেোর বাপ্রির্ে র্থািা বইগুর্লা বযবহার িরুে। 

এমে অর্েি বই রর্যর্ে যা আেপ্রে িাউের্লাি িরর্ে 



োরর্বে অর্থবা ইউটটউব বা অেলাইর্ে প্রবোমূর্লয লেখর্ে 

োরর্বে। আেপ্রে যা ের্ির্েে লস সম্পর্িে ির্থা বলর্ে এবং 

ঐ সাপ্রহর্েযর সর্ে প্রমর্থক্রিযা িরর্ে িভ লর্বে ো। অপ্রিেয 

ির্র লেখাে। গল্পটট আবার বলার জেয আেোর বাপ্রির্ে 

র্থািা েুেভ ল এবং অযািিে প্রফগারগুর্লা বযবহার িরুে। 

আেোর জাে োর্ল এটট সম্পর্িে প্রলখেু বা আাঁিুে। সবর্ের্য 

বি ির্থা হর্লা - গল্পটট যেটা সম্ভব উের্িাগ িরুে। 

১১:৫০-১২:০৫ 
 উর্েিযমূলি প্রিক্ষাোর্ের সময 

েব ে ২ 

এবার আেপ্রে অেয এিটট সাক্ষরো বা গপ্রর্র্ের 

ক্রিযািলাে লবর্ে লের্বে। 

১২:০৫-১২:৩০ সংগীে ও েিােিার সময 

এটট গাে গাওযা এবং োর্ের জেয েমৎিার সময। আেোর 

সন্তাের্ি লেেৃত্ব প্রের্ে প্রেে এবং োর্ের েেিমর্ো েিােিা 

িরুে। হযর্ো আেোর সন্তাে আেোর্ি এমে প্রিেভ  গাে 

লিখার্ব যা োরা সু্কর্ল প্রির্খর্ে। এিটট েলমাে োপ্রলিা রাখুে 

যার্ে আেপ্রে লেখর্ে োে লয আেপ্রে িেগুর্লা গাে গাইর্ে 

োর্রে। 

১২:৩০-১:০০ 
েুেুর্রর খাবার এবং প্রের্ের 

েয োর্লােো 

আেোরা আজ যা ির্রর্েে ো প্রের্য আেোর সন্তার্ের 

সর্ে ির্থা বলুে। আেোরা প্রেেটটর্ে িী উের্িাগ ির্রর্েে 

এবং আগামীিাল প্রির্সর িপ্রেক্ষা িরর্েে ো বলুে। েরবেী 

উর্েিযমূলি প্রিক্ষোর্ের সমর্যর জেয ক্রিযািলাে েেি 

িরার লক্ষর্ে এই ের্থয আেোর্ি সহাযো িরর্ে োর্র। 

 

 


