तपाईका
ं बालबाललकाहरू र लकशोरलकशोरीहरूसँग अङ्ग्रेजी लसक्ने: साझे पढाइको बेला
भाषा लिकासमा ध्यान लिनुहोस्
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सम्पादकको िोट: एकसाथ नमलेि नसक्दा यसले तिाईंका बालबानलका ि नकशोि-नकशोिीहरूको
साथै तिाईंको आफ्िै अङ् रेजी भाषाको ज्ञाि सुधाि गिच सक्छ। यो िोष्ट अङ् रेजी भाषा नसक्िे िे खदे ख गिे व्यक्तिहरूलाई (caregivers) आफ्िो दै निक जीविमा िरिवािको लानग अङ् रेजी नसक्िे
अवसि ित्ता लगाउि सहायता गिचको लानग निमाच ण गरिएको नििन्ति श्रंखलाको भाग हो।
साझे िुस्तक िढाइ, वा एक वा एकभन्दा बढी मानिसहरूसँग उच्र् सोिले िुस्तक िढ् िे अभ्यास
बालबानलकाहरूको नवकासको प्रािक्तिक वषचहरूमा मौक्तखक भाषा ि साक्षिता सीिमा महत्त्विूणच
योगदाि नदिे कुिा हो (Riordan et al., 2021)। साझे िढाइ अङ् रेजी भाषा नसक्िे नवद्याथीहरू (ELs)
लगायत सबै बालबानलकाको लानग फाइदाजिक भए िनि, सँगै नमलेि िढ् िको लानग िुस्तक-

िुक्तस्तका छिौट गिुच निकै बोझमय काम हुिसक्छ। अध्ययि सामारी छिौटको क्षेत्रलाई साँ घुिो
गिे एउटा तरिका भिेको प्रािक्तिक-उमेिको अङ् रेजी सक्िेहरू (ELs) को लानग भाषा नवकासमा
सहयोग गिे नवशेषता भएका िुस्तकहरूको छिौट गिुच हो।

रे मिङ बुक्सद्वारा श्रवण र बोलाइको अभ्यास गर्ने
प्रािक्तिक िाठकहरूले वाक्यहरू शब्दहरूले बनिएका हुन्छि्, ि शब्दहरू आवाजहरूले
बनिएका हुन्छि् भन्िे नसकेका हुन्छि्। यी सीिहरू ध्वनि-प्रणाली सम्बन्धी र्ेतिाका भाग हुि्,
जसले बच्र्ाहरूलाई अङ् रेजी साथै अरू वणचगत भाषाहरूमा सफल िाठक बन्ि तयािी हुि
सहयोग गछच (McBride et al., 2021)। अङ् रेजी सक्िेहरू (ELs) का लानग, िे महरू समावेश भएका
िुस्तकहरूले अङ् रेजीमा िाइिे निक्तर्त आवाज ि भाषाका शैलीहरूको अभ्यास प्रदाि गछच ि्।
उच्र् सोिमा िढ् दा कसिी िे महरूको प्रयोग गिे त्यो बुझ्िको लानग, हामी जेज अल्बोिोउ (Jez
Alborough) डक इि द टर क (Duck in the Truck) को िनहलो हिफलाई हे िौं।
यो टर कमा िहे को डक वा हाँ सको कथा हो।
यो वाक्यलाई िढे ि तिाईं ि तिाईंको बालबानलकाहरूले /uck/ भन्िे शब्दको खण्ड अभ्यास गिच
सक्िुहुन्छ। तिाईंका बालबानलकाहरूलाई “duck” ि “truck” दु वैको अक्तन्तममा /uck/ भन्िे आवाज
छ भिेि व्याख्या गरिनदिुहोस्। आफ्िा बालबानलकाहरूसँग िालैिालो उच्र् सोिमा वाक्य
िढ् िुहोस्। हिे क िटक, “duck” मा भएको /uck/ आवाजलाई जोड नदिुहोस् ि “truck” मा भएको /uck/
आवाजसँग नमलाएि उच्र्ािण गिुचहोस् ि आवाज िनि नमलाउि तिाईंको बच्र्ालाई प्रोत्साहि
नदिुहोस्।

डक इि द टर क (Duck in the Truck) जस्ता िे नमङ िुस्तक-िुक्तस्तकाहरूले बच्र्ाहरूलाई अङ् रेजी
भाषाको ध्वानिक तत्वहरू नसक्ि िनि सहयोग गछच , जस्तै स्वि-उर्ाइ, स्विगको गनत, आवाजको
स्ति, दबाब, लय, ि स्विशैली। कथाहरू उच्र् स्विमा िढे ि त्यसको िे महरू अनि अनभव्यक्तिको
स्तिलाई सुिेि अङ् रेजी सक्िेहरू (ELs) ले जोड नदइएको ि जोड िनदइएको शब्दको बीर्मा
नभन्िता छु ट्याउि सहयोग गछच (Fleta, 2017)। हामी Duck in the Truck को अक्तन्तमका केही
हिफहरूलाई हे िौं:

This is the pull as the boat takes the strain.
These are the wheels finally gripping.
This is the knot suddenly slipping.
This is the truck with the engine on fast.
Back on the track... UNSTUCK AT LAST!
यो भागले तिाईं ि तिाईंको बच्र्ालाई अङ् रेजीका धेिै ध्वानिक तत्वहरू सुन्िे ि अभ्यास गिे
मौका नदन्छ। उदाहिणको लानग, बहु-उच्र्ारित शब्दहरू “gripping” ि “slipping” मा उस्तै /ip/ ि /ing/
आवाजहरू छि्। एकसाथ, “-ipping” ले िे म िैदा गछच , ति दु वै शब्दमा िनहलो अक्षिको /ip/ स्विमा
मात्रै जोड नदइन्छ। िे नमङ शब्दहरू उच्र् स्विमा िढ् दा िनहलो अक्षिलाई जोड नदिे अभ्यास
हुन्छ।
यी हिफहरूले स्वि-उर्ाइ ि स्वि-उर्ाइ िनि अभ्यास गिे मौका नदन्छि्। अक्तन्तम वाक्य —
“UNSTUCK AT LAST!”—लाई कसिी सबै क्यानिटल लेटिमा लेक्तखएको छ ध्याि नदिुहोस्। कथाको
अन्त्यमा हाँ स अथाच त् डकले आिाम महसुस गिे को कुिालाई सूनर्त गिचको लानग यी शब्दहरूमा
थि जोड नदइएको तथ्यलाई बताउि यसो गरिएको हो। आफ्िा बालबानलकाहरूसँग, जोड नदि ि
भाविा प्रस्तुत गिचको लानग स्वि-उर्ाइलाई (तिाईंको स्वि कनत उच्र् वा न्यूि छ त्यो सामान्यतया
बोल्िे व्यक्तिको भाविासँग सम्बक्तन्धत हुन्छ) अनि स्विशैलीलाई (आवाज कसिी उच्र् हुन्छ ि झछच ,
वा स्वि-उर्ाइमा िरिवतचि हुन्छ) तलमानथ गिे ि अभ्यास गिुचहोस्।

Video Demonstration
प्रािक्तिक अङ् रेजी सक्िेहरू (ELs) लाई नलक्तखत अक्षिबाट मात्रै अङ् रेजी भाषाका यी
िक्षहरूलाई िनहर्ाि गिच कनठि हुिसक्छ। खुशीको कुिा, तिाईंको स्थािीय िुस्तकालयमा
तिाईंले हे िच सक्िे कनतिय नर्त्र िुस्तकहरू िुस्तक िनढएको िे कनडच ङ (नडनजटल वा नसनर्) सनहत
आउि सक्छि्। उच्र् स्विमा िुस्तक िनढएको िे कनडच ङ सुन्दा त्यसले यी िाम्रा कथाहरूको
ध्वानिक तत्वहरूको िाम्रो िमुिा प्रदाि गिच सक्छि्। ति सुन्िे मात्र गिुचको सट्टा, तिाईं ि तिाईंको
बच्र्ाले िे कडच गरिएको आवाजको िे नमङ ि रिदम (ताल) अिुकिण गिच अभ्यास गिे ि अनडयोसँगै

िढ् िे प्रयास गिच सक्िुहुन्छ। अिलाइिमा िनढएका कथाहरूको अक्षि दे खाउिे नभनडयोहरू िनि
हुन्छि्। उदाहिणको लानग, The Children’s Storytime Bookshelf त्यस्तो नभनडयोको िर्िाकाि हो।

च्याप्टर बुकहरूद्वारा भाषा चेतर्नाको मर्निााण
तिाईंको बच्र्ा ि तिाईंको आफ्िै भाषा सुधाि हुँ दै गएिनछ, तिाईं नर्त्र िुस्तकहरूभन्दा लामो
कुिै र्ुिौतीको लानग तयाि भएको हुि सक्िुहुन्छ, जस्तै च्याप्टि बुकहरू। च्याप्टि बुकहरूले
कथाका िात्रहरूको जीविका भागहरूलाई व्याख्या गछच , जसलाई च्याप्टि-च्याप्टिमा नवभानजत
गरिएको हुन्छ। नतिमा नर्त्र िुस्तकहरूमा जस्त हिे क िेजमा नर्त्र समावेश हुँ दैि, ति
बालबानलकाहरूको लानग च्याप्टि बुकहरूले एउटा च्याप्टिमा कम्तीमा एउटा नर्त्र समावेश गछच ।
च्याप्टि बुकहरूमा नर्त्र िुस्तकहरूमा जस्तो रिदम ि िे नमङको उही बािमबािता हुिु दु लचभ कुिा
हो, ति धेिैले अझै िनि भाषाको ध्वानिक तत्वहरू अभ्यास गिे अवसि नदन्छि्। हामी नबबली
क्लली (Beverly Clearly) ले लेखेको िमोिा द िेष्ट (Ramona the Pest) िामक िुस्तकको प्रािक्तम्भक
च्याप्टिलाई हे िौं:
रिोर्नाले गुडुल्कालाई इन्कार गर्ना सक्दिर्नर्न् (RAMONA CAN’T RESIST A
CURL)
At last Ramona felt a tap on her shoulder. Her turn had come to run around the circle! She ran
as fast as she could to catch up with the sneakers pounding on the asphalt ahead of her. The
boing-boing curls were on the other side of the circle. Ramona was coming closer to them.
She put out her hand. She took hold of a curl, a thick, springy curl—
“Yow!” screamed the owner of the curls.
Startled, Ramona let go. She was so surprised by the scream that she forgot to watch Susan’s
curl spring back.
च्याप्टि बुकहरूको एउटा िरथक नवशेषता भिेको के हो भिे हिे क च्याप्टिको शीषचक हुन्छ, ि यी
शीषचकहरूमा भाषा अभ्यास गिे तरिकाहरू समावेश हुि सक्छि्। िमोिा द िेष्ट (Ramona the Pest)
बाट नलइएको उदाहिणमा, क्लेिीको च्याप्टिको शीषचकमा “R” ि “C” बाट सुरु हुिे अक्षिद्वािा सुरु
हुिे शब्दहरू प्रयोग गरिएका छि्। उच्र् सोिमा िढ् दा तिाईं ि तिाईंको बच्र्ाले “Ramona” मा

“Resist” को जस्तै सुरुवाती स्वि छ ि “Can’t” मा “Curl” को जस्तै सुरुवाती स्वि छ भन्िे थाहा
िाउिुहुिेछ। जब क्लेिीको च्याप्टि शीषचकमा प्रयोग गरिएका जस्ता शब्दहरूमा सुरुवाती आवाज
हुन्छ, भाषाको यो ध्वानिक तत्वलाई “अिुप्रास अलंकाि” वा एनलटर े सि (alliteration) भनिन्छ। यो
तत्वले सुरुवाती आवाजहरूको अभ्यासमा िोर्कता थप्ि सक्छ।
भाषाको अको ध्वानिक तत्व अथाच िुकिण वा अिोमाटोनिया (onomatopoeia) भनिन्छ, अथवा कुिै
कुिालाई त्यसले नदिे आवाजद्वािा िामाकिण गरिएको िामलाई जिाउँ छ। मानथको हिफहरूमा
इटानलकमा लेक्तखएका “boing-boing” भन्िे शब्दहरू अथाच िुकिण (onomatopoeia) को उदाहिण हो,
नकिभिे उच्र् सोिमा िढ् दा, यी शब्दहरू क्तिङ तािेि छोडे को जस्तै आवाज आउँ छ।
वास्तनवकतामा, गुडुल्काले आवाज निकाल्दै ि, ति यसले िमोिाको कल्ििामा भिे आवाज
निकाल्छ। त्यसकािण, अथाच िुकिणले हामीलाई गुडुल्का क्तिङ जस्तै गुडुक्तल्क
 एको कल्ििा गिच
सहयोग गछच , यही कािणले गदाच नकि िमोिा त्यसलाई तान्ि इच्छुक हुक्तन्छि् भन्िे कुिा बुझ्ि
हामीलाई सहयोग गछच । बच्र्ासँग नमलेि, िमोिाको कल्ििामा गुडुल्काहरूले निकाल्िे आवाज
निकाल्ि “boing-boing” भन्िे शब्द िढे ि अभ्यास गिुचहोस्।
कुनै पनन करा पढ्दा अभ्यास हुन्छ जसले अङ्ग्रेजी भाषाको सीप सधार गनन सहयोग गनन सक्छ।
तैपनन, जब तपाई ंर तपाईको
ं बच्चाले सााँगै उच्च सोरमा पढ्नहुन्छ, तब त्यस अनभवले तपाईलाई
ं
भाषाको ध्वाननक तत्वहरू सन्ने र अङ्ग्रेजी भाषालाई नचत्रण गने ररदम र जोड प्रयोग गरी बोल्न
अभ्यास गने मौका नदन्छ।

लसफाररस गररएका 10 िटा लित्र पुस्तकहरू (रेड K—2)
रोजी ररमभयर इक्दजजमर्नयर (Rosie Revere, Engineer) लेखक: आक्दरि या मबएटी (Andrea Beaty)
िाठकहरू िोजीको दृढताद्वािा उत्प्ररित हुिेछि् ि उिका आर्यचजिक अनवष्कािहरूद्वािा
खुशी हुिेछि्।

आइ एि इर्नफ (I Am Enough) लेखक: ग्रेस बेयसा (Grace Byers)
यो काव्य डायिी आत्म-सम्माि निमाच ण गिच ि नवनवधतामा िमाउिको लानग िढ् ि सनकन्छ।

जाबारी जम्प्स् (Jabari Jumps) लेखक: गाइया कोर्नावाल (Gaia Cornwall)
जाबािीले अल्गो डाइनभङ बोडच बाट हाम फाल्िे िनहलो प्रयास गिे क्रममा नतिीसँगै सहभागी
हुिुहोस्।

सोमफया भाल्डे ज, फ्युचर प्रेज (Sofia Valdez, Future Prez) लेखक: आक्दरि या मबएटी (Andrea
Beaty)
सोनफया सािी हुि सक्तक्छि्, ति उिीसँग आफ्िो टोललाई सुधाि गिे ठूला योजिा छ।

लास्ट स्टप अर्न िाकेट स्टि ीट (Last Stop on Market Street) लेखक: म्याट मड ला पेर्ना (Matt de la
Peña)
यो काव्यात्मक कथाले कथावार्कले बसमा घि जाँ दा दे खेका दृश्य ि आवाजहरूको बािे मा
व्याख्या गछच ।

लेवी स्टि ाउस गेट्स ए ब्राइ आइमडया (Levi Strauss Gets a Bright Idea): ए फेयली फ्यामब्रकेटे ड
स्टोरी अफ ए पेयर अफ प्यान्ट् स (A Fairly Fabricated Story of a Pair of Pants) लेखक: टोर्नी
जोन्स्टोर्न (Tony Johnston)
तिाईंले ब्लू नजन्सको अनवष्काि सम्बन्धी यो नजवन्त कथाद्वािा “ब्राइट आइनडया” जस्ता भानषक
टु क्का (इनडयम) हरूको बािे मा छलफल गिच सक्िुहुन्छ।

लोकोिोमटभ (Locomotive) लेखक: ब्रायर्न फ्लोका (Brian Floca)
िाठकहरूलाई अमेरिकी िे लिोडको प्रािक्तम्भक नदिहरूमा नलएि जािे यो िे नमक िुस्तकद्वािा
अिुकिणात्मक स्वि (जब कुिै कुिालाई त्यसले निकाल्िे आवाजको आधािमा िामाकिण गरिन्छ,
जस्तै बज [“buzz”]) को अभ्यास गिुचहोस्।

थ्याङ्क यु, अिु (Thank You, Omu) लेखक: ओगे िोरा (Oge Mora)
अमुको बािे मा सबै कुिा िढ् िु होस्, जसको िाम (जसलाई अ-मु भिेि उच्र्ािण गरिन्छ) को िे म
उसको मीठो क्तखर्डीसँग नमल्छ।

आइ गट द ररदि (I Got the Rhythm) लेखक: कोजर्नी स्कोमफल्ड-िोररा सर्न (Connie SchofieldMorrison)
स्पष्ट उदाहिण ि उत्साहजि िे नमङ शब्दहरूले जीविप्रनतको लेखको उमङ्गलाई प्रस्तुत गछच ।

द मजजजरब्रेड कबोइ (The Gingerbread Cowboy) लेखक: जेर्नेट स्क्वीसा (Janet Squires)
िुिािो लोककथालाई नमलाएि यसले वाल्ड वेस्टको र्नर्चत कुकी बेच्िे व्यक्तिलाई िरिनर्त गछच ।

मसफाररस गररएका 10 च्याप्टर बुक (Grades 3—5)
द वल्डा एकमडा ङ टु हम्प्री (The World According to Humphrey) लेखक: बेट्टी मबर्ने (Betty Birney)
ह्याम्स्टि वा छु छु न्द्रो हम्रीले आफ्िो गुफाबाट निस्केि साहनसक यात्रामा निस्किे उत्कट इच्छा
गछच ।

लोला लेमभर्न इज र्नट मिर्न (Lola Levine is not Mean) लेखक: िोमर्नका ब्राउर्न (Monica Brown)
लोलाको मुख्य रुनर्को नवषय फुटबल हुन्छ, ति जब उिले संयोगवस अको खेलाडीलाई र्ोट
िुयाच उँनछि् , उिले िरिक्तस्थनतलाई कसिी ठीक िािे त्यो कुिा नसक्िैिछच ।

वार्न क्रेजी सिर (One Crazy Summer) लेखक: ररटा मवमलयम्स ग्रामसया (Rita Williams Garcia)
१९६० दशकको अन्त्यनतिको समयलाई नर्त्रण गदै , यो च्याप्टि बुकले ओक्यान्ड,
क्यानलफोनियामा िहे की आफ्िी आमासँग रीष्म ऋतुको समय नबताउिे तीि जिा
नददीबनहिीहरूको साहनसक यात्रालाई प्रस्तुत गछच ।

द टे ल अफ मडस्पेराउक्स (The Tale of Desperaux) लेखक: केट डी क्यामिलो (Kate Di Camillo)
यो मध्यकालीि समयको काल्िनिक कथाको यस साहनसक यात्री मुसाको मोहमा ििुचहोस्।

फोचुार्नेट्ली, द मिल्क (Fortunately, the Milk) लेखक: र्नील गइम्यार्न (Neil Gaiman)
जब लेखकको बुबाले एक बोतल दू ध नकन्छ तब िैदा हुिे घटिाहरू ित्ता लगाउिुहोस्।

एक्दिर्न हो (Alvin Ho): गर्ल्ा, स्कूल, एर ओदर स्क्क्यरी मिङ् स (Allergic to Girls, School, and
Other Scary Things) लेखक: लेर्नोर लूक (Lenore Look)
एक्तिि होले डि िमान्िे कुिा त्यनत धेिै छै िि्, ति त्यसले उसलाई आफ्िै कल्ििामा नहिो बन्िबाट
िोक्दै ि।

क्दस्टङ्क (Stink): द इजक्रेमडबल मश्रमङ्कङ् मकड (The Incredible Shrinking Kid) लेखक: िेगार्न
म्याकडोर्नाल्ड (Megan McDonald)
यो जीवन्त नर्त्रकथाले क्तस्टङ्क िामक होर्ो ति ठूला-ठूला साहनसक यात्रा गिे बालकको साहनसक
यात्राहरूलाई बताउँ छ।

जाज सन्टोस भसेस द वल्डा (Jaz Santos vs. the World) लेखक: मप्रक्दस्कला िन्टे (Priscilla Mante)
जाजले आफ्िो फुटबल नटम, ब्राम्रोक स्टासचलाई गिीि रूिमा नलइयोस् भन्िे बाहे क अरू केही
र्ाहनदिि्।

जुवार्ना एर लुकास (Juana and Lucas) लेखक: जुवार्ना िेमडर्ना (Juana Medina)
यो हाँ स उड् दो कथाले बोगोटा, कम्बोनडयामा बस्िे जुवािा ि उिको प्यािो कुकुि लुकासको जीवि
कहािी बताउँ छ।

साइडवेज् स्टोररज् रि वेसाइड स्कूल (Sideways Stories from Wayside School) लेखक: लुइस
साखार (Louis Sachar)
वुाकी वेसाइडमा नकन स्कूल कनहल्यै न्यास्रोलाग्दो हुदाँ नै पत्ता लगाउनहोस।्
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