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वाता�लापपूण� पढाइ (Dialogic Reading):  
पु�कह�का िवषयमा कुराकानी गनु� 
 
लेखक जेिसका िसड्लर फोल् सोम (Jessica Sidler Folsom), िपएच.िड. 
सहायक सव��ण वै�ािनक, आयोवा �रिडङ �रसच� से�र 
 
बालबािलकाह�लाई पढेर सुनाउनुको मह�लाई प�रवार तथा िश�कह� सबैले िवश् व�ापी �पमा �ीकार गछ� न्। 
बाल िचिक�कह� र अ�तालह�ले समेत यस काय�लाई प्रो�ािहत गछ� न्। तैपिन, यो सु�ुभ�ा पिहले वा खाना 
खानुभ�ा पिहले गनु�पन� एउटा िक्रयाकलाप मातै्र होइन तर यसको ठूलो शैि�क मह� �न्छ। 
 
पु�क ताकबाट एउटा पु�क िनकालेर, यसलाई पढी पु�क छनौट गन� काय�मा वा कथा पढ्नुको उ�ेश् यमा �ित 
�ान निदइकन, सायद कथाको अ�मा प्रश् न सोध् ने ज�ा िक्रयाकलाप गनु� सिजलै �न्छ। यो बच् चालाई मन पन� कथा 
�नसक्छ वा उपल� समयको िन�� पु�ो �ने उिचत लम् बाइको कथा �नसक्छ। �नसक्छ यो क�ाको सा�ािहक 
िवषयसँग िमल् नसक्छ।  तैपिन, ियनीह� सबै वय��ारा िनद� िशत उदाहरणह� �न्। वय�ले पु�क छनौट गछ� , 
कथा पढ्छ, र प्रश् नह� सोध्छ वा छलफललाई अगािड बढाउँछ। 
 
यसभ�ा अझै संलग् नतापूण� र प्रभावकारी िवकल् प भनेको कुराकानी सिहत ग�रने पढाइ वा वाता�लापपूण� पढाइ हो। 
वाता�लापपूण� पढाइ भनेको वय� र बच् चाले आफूले पिढरहेको कथामा वाता�लाप गनु� हो। उनीह�का कुराकानीमा 
नयाँ शब् दको प�रभाषा िदनु, मौ�खक उच् चारणको गतीलाई बढाउनु, कथाका भागह�लाई प�रिचत गनु�, र वृ�ा� 
सीपह�को िवकास गन� ज�ा काय�ह� पद�छन्। 
 
सव��णले के देखाएको छ भने जब आमाबाबु वा अिभभावक र िश�कह�ले वाता�लापपूण� फढाइलाई उपयु� �पमा 
योजना गरी �सलाई लागू गछ� न् तब यसले मूद्रण सचेतता, मौ�खक भाषा, र बुझाइलाई सुधार गन� काय�मा यो 
प्रभावकारी �न्छ।  सबैभ�ा मह�पूण� कुरा के हो भने, यसले पाठकह�लाई ितनीह�ले पिढरहेको कुराको बारेमा 
कित राम्ररी िवचार गछ� न् सो कुरालाई आदश� गन�को लािग सहयोग गछ� । वाता�लापपूण� पढाइका फाइदाह� स-साना 
बालबच् चाको लािग मातै्र होइनन्। यो अवधारणाको सु�वात िप्र�ूलरह�का (Whitehurst et al., 1988) लािग िचत्र 
पु�क पढ्ने काय�बाट भएको भए तापिन, सव��णको एउटा भागले यसको प्रयोगलाई शारी�रक दुब�लता भएका 
िव�ाथ�ह� (What Works Clearinghouse, 2010), पढाइमा सम�ा भएका पाठकह� (Swanson et al., 
2011), र अंगे्रजी भाषा िसक् नेह� (Brannon & Dauksas, 2014) लगायतका अ� उमेरका मािनसह� िव�ृत 
गरेको छ। 
 
वाता�लापपूण� पढाइ (Dialogic Reading) मा िविभन् न �रका प्रश् नह� 
वाता�लापपूण� पढाइको एउटा परम् परागत प्रयोगमा उही पु�कलाई दोहोऱ् याइ-दोहोऱ् याइ पढ्ने र तीन �रका 
प्रश् नह�मा कुराकानी गन� काय� पद�छ (Flynn, 2011)। 

• �र 1 प्रश् नह� पु�कमा तु��ै दे�खने (वा पिढने) कुराह� के �न् सो कुरामा के��त आधारभूत 
“डब् लूएच” प्रकारका प्रश् नह� �न्। �र 1 मा नयाँ शब् दह�लाई प�रिचत गन� काय� पिन पद�छ। उदाहरणको 

http://time.com/2934047/why-pediatricians-are-prescribing-books/
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लािग, िचत्रमा देखाउँदै, वय� पाठकले यो प्रश् न गन� सक्छ, “यो जनावरको खु�ा कुन प्रकारको छ?” यहाँ 
वय�ले बच् चाको मौ�खक शब् दभ�ारलाई िव�ार गन�को लािग बच् चाबाट िनश् िचत र सही प्रितिक्रया 
खोिजरहेको �न्छ। 

• �र 2 प्रश् नह� खुला-छलफलमा आधा�रत प्रश् नह� �न् र यसलाई बच् चाको प्रितिक्रयालाई �� गन�को 
लािग प्रयोग ग�रन्छ। उदाहरणको लािग, वय� पाठकले प्रश् न गन� सक्छ, “कथाको यो भागमा के भइरहेको 
छ?” यहाँ वय�ले बच् चालाई उसले के िवचार ग�ररहेको छ सो कुरा �� गन� र पु�कबाट अथ� िनकाल् नको 
लािग प्रो�ाहन ग�ररहेको �न्छ। 

• �र 3 प्रश् नह� अिलक वृहत प्रश् नह� �न् र ख�का िवशेषताह� र कथाका भागह� ज�ा 
अवधारणालाई प�रिचत गछ� । उदाहरणको लािग, वय� पाठकले प्रश् न गन� सक्छ, “मू� च�रत्र को 
िथयो र उसले क�ो अनुभव गऱ् यो?” यसमा िव�ाथ�लाई पु�कबाट अलग गरी उ� कथालाई 
आफ् नो जीवनसँग सम् ब��त गन� िकिसमका प्रश् नह� समावेश �नसक्छन्। उदाहरणको लािग, “यिद 
ितमीलाई ��ो भयो भने ितमी के गन�िथयौ?” 

वाता�लापपूण� पढाइ (Dialogic Reading) लाई प्रयोग गन� सही त�रकाह� र 
गलत त�रकाह� रहेका िभन् नताह� 
वाता�लापपूण� पढाइ . . . 

• "िश�कले पढ्ने, िव�ाथ�ले सुन् ने" काय� होइन 
• िश�कले नेतृ� गन� काय� होइन 
• अ��ममा प्रश् नह� र छलफलह� सिहत कथाको वृ�ा� बताउने काय�मा मात्र सीिमत छैन 
• स-साना बालबच् चाको लािग मात्र होइन 

 
वाता�लापपूण� पढाइ . . . 

• वाता�लापपूण� काय� हो  
• िव�ाथ� के��त हो 
• वृ�ा� र �ा�ा�क ख�लाई सु�दे�ख अ��मसम् मै प्रश् नह� र छलफलसिहत अिघ बढाइन्छ 
• ��ो काय� हो जसको लािग िव�ा�रत योजनाको आव�कता �न्छ 
• सबै �रका िव�ाथ�ह�का लािग हो 

 
वाता�लापपूण� पढाइ (Dialogic Reading) का तीन वटा �रका प्रश् नह�लाई अिघ बढाउनको लािग िविभन् न 
रणनीितह� रहेका भए पिन, सबैभ�ा चिच�त रणनीितह� क्राउड (CROWD) र िपयर (PEER) भन् ने छोटकरी 
�पह��ारा िचिनन्छन्। यी दुवैलाई अिघल् लो आइआरआरिस (IRRC) ब् लग पो�ह�मा समावेश ग�रएका छन्, र यो 
पो�मा दुई वटा रणनीितह�लाई िव�ा�रत ग�रनेछ र वाता�लापपूण� पढाइ सम् ब�ी िक्रयाकलापको योजना बनाउन 
सहायता गन�को लािग अक� स्रोत प्रदान ग�रनेछ। 

क्राउड (CROWD) �ारा िविभन् न प्रश् नह�लाई समावेश गन� 
ग�रने प्रश् नह�का प्रकारह�को याद गन�को लािग क्राउड (CROWD) को प्रयोग ग�रन्छ: पूरा गन� 
(completion), याद गन� (recall), खुला-छलफल (open-ended), डब् लूएच प्रश् नह� (“wh” questions), र तुलना 
गन� (distancing)। क्राउड (CROWD) को थप कुरा क्राउड-एचएस (CROWD-HS) हो, जसलाई घर (home) र 
�ूल (school) सँग सम् ब��त तुलना�क प्रश् नह� गन� प्रोत् सािहत गन� प्रयोग ग�रन्छ।  यहाँ द थ्री िलटल िप� (अथा�त् 
तीन वटा साना सँुगुरह�) भन् ने चिच�त कथाका उदाहरण क्राउड-एचएस (CROWD-HS) प्रश् नह� यसप्रकार छन्। 
पूरा गनु�होस्  

https://iowareadingresearch.org/dialogic-reading-part-2
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(Completion) प्रश् न: “I’ll huff, and I’ll puff, and I’ll __________ ___________ _________ 
___________.” 
 
उ�र: Blow your house down. 
 
याद गन� (Recall) प्रश् न: ठूलो खराब ब् वाँसोले भ�ाउन नसकेको घर कुन हो? 
 
उ�र: ईट�ारा िनिम�त घर। 
 

खुला-छलफल (Open-ended) सम् ब��त प्रश् न: पिहलो सँुगुरले िकन पराल�ारा आफ् नो घर िनमा�ण गऱ् यो भन् ने 
ितमीलाई लाग्छ? 
 

उ�र: यो िनमा�ण गनु� सिजलो िथयो। ऊ अल्छी िथयो। 
 

डब् लूएच (“Wh”) प्रश् न: कुन जनावरले सँुगुरह�को खेदो ग�ररहेको िथयो? 
उ�र: ब् वाँसो। 
 

तुलना गन� (Distancing): ब् वाँसोले खेदो गदा� सँुगुरह�लाई क�ो अनुभव भयो भन् ने ितमीलाई लाग्छ? 
 

उ�र: (उ�रह� फरक �नसक्छन्।) डराए, �रसाए, दु:�खत भए। 
 

घर सम् ब�ी (Home) प्रश् न: यिद ितमीले घरमा एउटा प् लेहाउस बनाउनु पऱ् यो भने ितमीले क�ो बनाउनेिथयौ? 
 
उ�र: (उ�रह� फरक-फरक �नसक्छन्।) ट� ी हाउस, पाल, फोट�। 
 

�ूल (School) प्रश् न: ब् वाँसो अ�लाई सताउने िकिसमको िथयो। उसले तीन वटा सँुगुरह�लाई सताउँ�ो।  यिद 
ितमीलाई �ूलमा कसैले सताइरहेको छ भने ितमीले के गनु�पछ� ? 
 
उ�र: (उ�रह� फरक-फरक �नसक्छन्।) िश�कलाई भन् ने। उनीह�लाई �सो नगन� भन् ने। बेवा�ा गन�। 
 

िपयर+िपए (PEER+PA) �ारा थप प्रश् नह� गरी वाता�लाप गनु� 
क्राउड-एचएस (CROWD-HS) गनु�पन� प्रश् नह�का प्रकारलाई याद गन�को लािग सहयोगी छ, तर �ान िदनुहोस्, 
मु� उ�े� भनेको एउटा शब् द�ारा िदइने उ�रह�को लािग प्रश् न गनु� होइन तर कथाको बारेमा छलफल अिघ 
बढाउनु हो। वय�ह�लाई गहन प्रितिक्रया िदनको लािग प्रोत् सािहत गन� सहयोग गन�को लािग िपयर [PEER 
(prompt, evaluate, expand, and repeat)] रणनीितको प्रयोग ग�रन्छ। िपयर (PEER) को थप भाग िपयर+िपए 
(PEER+PA) हो, र बच् चालाई कुराकानीमा सहभागी भएकोमा प्रशंसा गन� (praise) र यो अथ�पूण� होस् भनेर 
बच् चालाई प्रितिक्रया लागू गन� (apply) सहयोग गन�को लािग यसको प्रयोग ग�रन्छ। बच् चासँगको कुराकानीभ�र यी 
कुराह�लाई लागू गनु�पछ� । मािथका क्राउड-एचएस (CROWD-HS) प्रश् नह� म�े एउटासँग िपयर+िपए 
(PEER+PA) लाई प्रयोग ग�रएको एउटा उदाहरण यसप्रकार छ: 
 

पु�कको बारेमा केही कुरा बताउन बच् चालाई प्रश् न (Prompt) गनु�होस्। 
वय�: क�ो प्रकारको जनावर तीन वटा साना सँुगुरह�को खेदोमा लागेको िथयो? 
बच् चा: ब् वाँसो: 

 

बच् चाको प्रितिक्रयालाई मू�ा�न (Evaluate) गनु�होस्। 
वय�ले आफै िवचार गछ� , “हो, ब् वाँसो हो, तर �स प्रितिक्रयामा हामी अ� कुरा थप् न सक्छौ।ं” 
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बच् चाको प्रितिक्रयालाई िव�ा�रत गनु�होस् (Expands) । 
वय�: हो, यो ठूलो, खराब ब् वाँसो िथयो! 

 

प्रश् नलाई दोहोऱ् याउनुहोस् (Repeat)। 
वय�: क�ो प्रकारको जनावर तीन वटा साना सँुगुरह�को खेदोमा लागेको िथयो? 
बच् चा: एउटा ठूलो, खराब ब् वाँसो! 

 

बच् चाको प्रितिक्रयालाई प्रशंसा गनु�होस् (Praise) र लागू गनु�होस् (Apply)। 
वय�: �ो सही हो! ठूलो खराब ब् वाँसो तीन वटा साना सँुगुरह�को खेदोमा लागेको िथयो। कथालाई याद 
गरेर राम्रो गऱ् यौ! यिद ितमीले एउटा ठूलो खराब ब् वाँसो दे�ौ भने क�ो अनुभव गन�िथयौ? 
बच् चा: (उ�रह� फरक-फरक �नसक्छन्।) म डराएर भाग् नेिथएँ। 

 

वाता�लापपूण� पढाइ (Dialogic Reading) �ारा शब् दभ�ारण िसकाउने 
वाता�लापपूण� पढाइको मह�पूण� उ�े� भनेको िव�ाथ�ह�का भाषा �मता, िवशेष गरी शब् दभ�ारलाई वृहत गनु� 
हो भन् ने कुरालाई याद गनु�होस्। यसो गन� एउटा त�रका भनेको मु� शब् दह� िसकाउनको लािग िप्र-�रिडङ 
िक्रयाकलापह�मा सहभागी �नु हो। कथाको बारेमा छलफललाई अिघ बढाउनको लािग ग�रने प्रश् नह�का �रह� 
भए ज�ै, शब् दभ�ार सम् ब�ी शब् दह�लाई तीन वटा �रह�का �पमा िवचार गनु� सिजलो �न्छ: 

• �र 1 शब् दह� आधारभूत शब् दभ�ार सम् ब�ी शब् दह� �न् जुन बच् चाको ग्रहणशील र �� गन� 
शब् दभ�ारह�मा �नुपछ� । तीन वटा साना सँुगुरह�का कथामा रहेका �र 1 शब् दह� िनम् न समावेश 
�न्छन्: घर, सँुगुर, ब् वाँसो। 

• �र 2 शब् दह� भाषाका प�रपक् व प्रयोगकता�ह�मा बारम् बार देखा पछ� न्। बच् चाको ग्रहणशील र �� 
ग�रने शब् दभ�ारह�लाई वृहत गन� सहयोग गन�को लािग यी शब् दह� िसकाइनुपछ� । तीन वटा साना 
सँुगुरह�को कथामा रहेको �र 2 शब् द जेठो भन् ने हो (कथाका केही सं�रणह�ले पिहलो प्रश् नलाई 
तीनम�े सबैभ�ा जेठो भनी प्र�ुत ग�रएको छ)। 

• टायर 3 शब् दह� �ेत्रसँग सम् ब��त �न्छन् र प्रसंग �ेत्रमा वा िनश् िचत प्रसंगमा यसलाई राम्ररी िसक् न 
सिकन्छ। यी शब् दह� तीन वटा साना सँुगुरह�को कथा ज�ा कथाह�मा �ित प्रयोग �ँदैनन्। तैपिन, 
कथाको अझै प�र�ृत सं�रणमा तेस्रो सँुगुरले प्रयोग गरेको ईटा हाल् ने उपकारण जनाउने �र 3 शब् द 
समावेश �नसक्छ: ईटा हाल् ने उपकरण (trowel)। 

 

केही शब् दह�लाई वाता�लापपूण� पढाइको बेला प�रिचत गन� सिकए पिन, पु�कलाई बुझ् न सक् ने िव�ाथ�को �मतामा 
प्रभाव पान� कुनै पिन शब् दह�लाई होिशयारीका साथ प�ा लगाई पिहले नै िसकाउनु मह�पूण� छ। वय� पाठकले 
हालको कथालाई बुझ् नको लािग सहयोग गन� �र 2 शब् दह�लाई पिहचान गन� सक्छन् र बच् चाले अ� 
प�र�स्थितह�मा नै यसलाई प्रयोग गन� वा पढ्ने सम् भावना �न्छ। 
 
हामी अिहले �रह�, तहह�, र अ�रह�को झोलमा पौिडरहेका छौ,ं अथा�त् य�ा प्रािविधक कुराह� ग�ररहेका 
छौ ंतर पानीभ�ा बािहर आफ् नो िशरलाई राखेज�ै हामी यी सबै कुरालाई लागू गरेर वा�वमा वाता�लापपूण� पढाइमा 
सहभागी �नसक्छौ ंत? सबैभ�ा मह�पूण� कुरा भनेको पऱ् या� मात्रामा तयारी गनु� हो! यसमा वाता�लापलाई प्रो�ािहत 
गन� उिचत कथाह� छनौट गन�, पिहले नै िसकाउनु पन� शब् दभ�ारह�को पिहचान गन�, क्राउड-एचएस (CROWD-
HS) प्रश् नह�को बारेमा िवचार गन�, र बच् चाको प्रितिक्रयाह�को अपे�ा गन� जसलाई तपाईंले वाता�लापलाई िव�ा�रत 
गन�को लािग िपयर+िपए (PEER+PA) सँग प्रयोग गन� सक् नु�न्छ। तल िदइएको सहभागी मुलक पढाइ गाइड 
(Interactive Reading Guide) लाई तपाईंले समावेश गन� शब् दभ�ार र प्रश् नह�को योजना बनाउन सहयोग 
गन�को लािग हरेक पु�कमा समावेश ग�रनुपछ� । प्रश् नह�लाई अ��ममा मातै्र होइन तर पढाइको क्रममा सु�दे�ख 
अ��मसम् म नै सोिधनुपछ� , �सकारण हरेकको लािग पेज नम् बर िटपोट गन� निबिस�नुहोस्! यसले तपाईंलाई वा अ� 
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कसैलाई वाता�लापपूण� पढाइ लागू गन� क्रममा कुराकानी सु� गन� प्रश् नह� प�ा लगाउने काय�लाई लािग सहज बनाउने 
छ। 
 

वाता�लापपूण� पढाइ (Dialogic Reading) मा समावेश ग�रनुपन� बुकमा��/बुक 
इ�ट्�स  
तीन वटा सहभागी मुलक पढाइ गाइड पु�क डाउनलोड 
चार वटा क्राउड (CROWD) बुकमा��ह� डाउनलोड 
चार वटा िपयर (PEER) बुकमा��ह� डाउनलोड 
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