तपाईक
ं ा बालबािलकाह� र िकशोर-िकशोरीह�सँग
अङ्ग्रेजी िसक्ने: अङ्ग्रेजी िसक्न गेमह� िनमा�ण गरे र
खेल्ने
शब्द िमलाउने (Word Match) जस्ता खेलह�ले शब्दभण्डारलाई रमाइलो त�रकाले बढाउँछ

शब्द िमलाउने (Word Match) खेलको लािग बालबािलकाह�ले के यरिगभर वा
(adjective) का काडर्ह� बनाउन सक्छन्, त्यसपिछ शब्दभण्डार सम्बन्धी सीपको अभ्यास गनर् सँगै खेल्न सक्छन्।

िश�कह�सँग

नाम

(noun)

र

िवशेषण

लेखक के ट िवल (Kate Will), एम.ए., िफडािलटी कोिडनेटर, आयोवा �रिडङ �रसचर् सेन्टर
शब्द-िसकाई खेलह� आफ्नो शब्दभण्डार वृिद्ध गनर्को लािग मािनसह�ले नयाँ शब्दह� िसक्ने प्रचिलत औजार
हो, र यो कुरा मोबाइलमा वृिद्ध भएका शब्द-िसकाई खेलह� र पजलह�ले नै प्रमािणत गछर् । Scrabble, Taboo,
Catch Phrase, Apples-to-Apples, र अ� िनिश्चत �पमा शब्द-िसकाई नरहेका जस्ता बोडर् गेम र काडर् गेमह� (अिन
ितनका मोबाइल भसर्नह�) लाई पिन शब्द िसकाइको लािग प्रयोग गनर् सिकन्छ। अिनर्ङ्ग पोइन्ट र �रवाडर्ह�,
प्रितस्पधार्को उत्साह, र अ� प्लेयरह�सँग अन्तरिक्रया गनुर् सबै खेल्नह�लाई उत्सािहत गनेर् गेमका तत्वह�
ह�न्।
यी
िवशेषताह�को
कारण,
गेमह�
के ल्नु
अङ् ग्रेजी
िसक्नेह�को
लािग
शब्दह�
िसक्ने
प्रभावकारी

रणनीित हो भन्ने िवश्वास ग�रन्छ (Townsend, 2009)। स्प� िश�ा-िनदेर्शन बाहेक घरमा वा स्कूलमा यस्ता गेमह�
खेल्दा, तपाई ंर तपाईका
ं छोराछोरी वा िवद्याथीर्ह�ले एकसाथ रमाइलो गदैर् अङ् ग्रेजी अभ्यास गनर् सक्छन्।
गेम खेल्नुको फाइदा उठाउनको लािग तपाईसँं ग ब्रान्डको नाम भएको काडर् वा बोडर् गेम ह�नुपछर् भन्ने छै न।
तपाईलें
कितपय गेमह� घरमा आफै
बनाउन सक्नुह�न्छ र यस प्रिक्रयामा शब्दभण्डारको �ान बढाउन
सक्नुह�न्छ। यो पो�ले नयाँ शब्द-िमलाउने (word-matching) को बारे मा छलफल गछर् , यो गेम आफै बनाउने
चरणह�को बारे मा बताउँछ, र यो गेमले के -कस्ता त�रकाले शब्द-िसकाइमा मद्दत गछर् त्यो व्याख्या गछर् ।

“शब्द िमलाउने (Word Match)” गेम कसरी खेल्ने
(बाह्र वषर् र त्योभन्दा मािथ उमेरका मािनसह�का लािग लि�त) “शब्द िमलाउने (Word Match)” नामक यो नयाँ
गेमको उद्देश्य भनेको सम्बिन्धत नामह� र िवशेषणह� िमलाउनु हो। यो गेममा दईु प्रकारका काडर्ह� ह�न्छन्:
नाम काडर्ह� र िवशेषण काडर्ह�। हरे क नाम काडर्मा प्रिसद्ध व्यि�, स्थान, वा थोकको नाम (जस्तै,
Rosa Parks,
the beach, Yellowstone National Park, or the first day of school) साथै नामको प�रभाषा वा व्याख्या ह�न्छ। हरे क िवशेषण
काडर्मा नामलाई व्याख्या गनेर् शब्द (जस्तै, glamorous, peaceful, clean, friendly) साथै त्यो शब्दको समानाथीर्
शब्दह�को आंिशक सूची ह�न्छ। दवु ै प्रकारका काडर्ह�का के ही उदाहरणह� तल िचत्र 1 मा देखाइएका छन्।

िचत्र 1 नाम र िवशेषण काडर्को उदाहरण

शब्द िमलाउने (Word Match) गेम खेल्नको लािग, सबै नाम र िवशेषण काडर्ह�लाई अगािड फकार्उनुहोस् तािक
सबैले हरे क काडर्मा लेिखएका शब्दह� पढ्न सकून्। खेलमा सहभागीह�ले नाम काडर्मा उल्लेख ग�रएको

व्यि�, स्थान, वा वस्तुलाई व्याख्या गनेर् नाम काडर् र िवशेषण काडर् पालै-पालो छनौट गछर् न्। सबैभन्दा कान्छो
व्यि�ले गेम सु� गछर् र घडीको घम्ु ने िदशाितर गरी पालो आउँछ। जब सहभागीले आफूले िमलाएको शब्दह�
छनौट गछर् , उसले दईु वटा काडर् िलएर सबैलाई देखाउँ छ। अ� सहभागीह�ले दईु वटा काडर् िमलेको छ भनी
सहमित जनाउनैपछर् । उदाहरणको लािग, िचत्र 1 मा देखाइएका काडर्ह�को हकमा, सहभागीले “the beach” नाम
र “peaceful” िवशेषण छान्न सक्छ। यिद नाम र िवशेषणको जोडीमा बह�संख्यक सहभागीह�ले सहमित जनाए
भने, जोडी शब्द छनौट गनेर् सहभागीले दवु ै काडर् राख्न पाउँछ। यसको उद्देश्य भनेको जितसक्दो धेरै काडर्ह�
भेला गनुर् हो। सबै नाम काडर्ह� छनौट भइसिकञ्जेल, वा उिचत नाम-िवशेषण जोडी छनौट गनर् नसिकने अवस्था
भइञ्जेलसम्म सहभागीह�ले पालैपालो गनर् सक्छन्।

गेममा शब्द अथर्को बारे मा ध्यान िदएर िवचार गनेर् र शब्दह�को बीचमा सम्बन्ध प�ा लगाउने कायर् समावेश ह�ने
ह�नाले, यो शब्दभण्डार सम्बन्धी सीप अभ्यास गनेर् राम्रो औजार ह�नसक्छ। यसको साथै, आफ्नै नाम र िवशेषण
काडर्ह�को सङ् कलन िनमार्ण गरे र, तपाईलें अझै धेरै अभ्यास गनुर्ह�नेछ र नयाँ अङ् ग्रेजी शब्दह� िसक्नुह�नेछ।

“शब्द िमलाउने (Word Match)” गेम कसरी बनाउने
शब्द िमलाउने (Word Match) गेम बनाउनको लािग, तपाईलाई
इन्डेक्स काडर् वा काडर्को �पमा प्रयोग गनर् सिकने
ं
कागजका स-साना टुक्राह� चािहन्छ। नाम काडर्ह� र िवशेषण काडर्ह�को बीचमा िभन्नता छुट् याउनको लािग
तपाईसँं ग दईु रङ् गका काडर्ह� ह�नुपछर् । उदाहरणको लािग, सबै नाम काडर्ह� रातो ह�न सक्छ, र सबै िवशेषण
काडर्ह� ह�रयो ह�न सक्छ। दईु
प्रकारका काडर्नह�को बीचमा िभन्नता छुट् याउनको लािग तपाईलें
कलर पेपर
वा कलर माकर् रको प्रयोग गनर् सक्नहु न्� छ। हामीले काडर् टेम्प्लेटह� पिन समावेश गरे का छौं जसमा टाइप गरे र वा
लेखेर िप्रन्ट गनर् सिकन्छ (तल समावेश “प�रवारह�का लािग पूरक सामग्रीह�” हेनुर्होस्)।

िवशेषण काडर्ह� बनाउनको लािग, तपाईका
बालबािलकाह� वा िवद्याथीर्ह�लाई ितनीह�ले स्मरण गनर् सक्ने
ं
जित
अङ् ग्रेजी
िवशेषण
शब्दह�
सोच्न
लगाउनहु ोस्।
ितनीह�ले
हरे क
िवशेषण
काडर्मा
िवशेषण
शब्द
लेख्नेछन्। िवशेषणभन्दा मिु न, ितनीह�ले धेरै वटा समानाथीर् शब्दह� वा उस्तै अथर् िदने शब्दह� लेख्नुपछर् ।
उदाहरणको लािग, “friendly” भन्ने िवशेषणको लािग, ितनीह�ले तल िचत्र 2 मा देखाइए जस्तै “kind,” “nice,” र “warm”
जस्ता समानाथीर् शब्दह� लेख्न सक्छन्। यिद ितनीह�लाई िवशेषणह�का समानाथीर् शब्दह� याद गनर् किठन
भयो भने, ितनीह�ले अनलाइन शब्दकोशमा खोज्न सक्छन्।
नाम काडर्भन्दा िवशेषण काडर् धेरै भयो भने
सहभागीले नामह� व्याख्या गनेर् उिचत िवशेषणह� प�ा लगाउन सहज ह�नेछ।

िचत्र 2. िवशेषण काडर्ह�को उदाहरण

यसपिछ, तपाईलें
स्मरण गनर् सक्ने
सक्नहु �न्छ:
•
•
•
•
•
•

नाम काडर्ह� बनाउन सक्नुह�न्छ।
जित अङ् ग्रेजी नाम शब्दह� सोच्न

तपाईका
बालबािलकाह� वा िवद्याथीर्ह�लाई ितनीह�ले
ं
लगाउनुहोस्। सहजताको लािग, तपाईलें यी प्रश्नह� सोध्न

तपाईलाई
ं जान मनपनेर् ठाउँह� कुन्-कुन् ह�न्?
तपाईलें भिवष्यमा जान चाहनुभएका ठाउँह� कुन्-कुन् ह�न्?
तपाईलें हरे क िदन देख्ने कितपय मािनसह� को-को ह�न्?
तपाईलें भेट्न चाहनुभएका के ही प्रिसद्ध व्यि�ह� को-को ह�न्?
पुस्तक वा चलिचत्रका तपाईको
ं मनपनेर् च�रत्रह� को-को ह�न्?
तपाईलाई
ं मन पनेर् खानेकुरा, खेलकुद, पुस्तक, चलिचत्र, वा िटिभ सोह� के -के ह�न्?

नाम काडर्भन्दा मिु न, तपाईका
बालबािलकाह� वा िवद्याथीर्ह�लाई नामको व्याख्या वा प�रभाषा लेख्न
ं
लगाउनुहोस्। उदाहरणको लािग, तल िचत्र 3 मा उल्लेख ग�रएजस्तै “the beach” को व्याख्या “the sandy area by an
ocean or a lake” भन्ने ह�नसक्छ। यो व्याख्याले कुनै शब्दसँग अप�रिचत रहेका सहभागीह�लाई सहयोग गनेर्छ।

िचत्र ३. नाम काडर्को उदाहरण

“शब्द िमलाउने (Word Match)” गेमका सा�रता सम्बन्धी फाइदाह�
आधारशब्द (Morpheme) सम्बन्धी चेतना
(“quickly” को –ly वा “listened” को –ed जस्ता) आधारशब्दह� (morphemes) कुनै शब्दको अथर् िदने सबैभन्दा सानो
इकाइ ह�न्। आधारशब्दह� (morphemes) का उदाहरणह� (आधार वा मल
शब्दको अगािड जोिडएका शब्द)
ू
उपसगर्ह�, आधारशब्दह� (शब्दको मल
ू ; जस्तै, “transport” शब्दको “port” ), र प्रत्यय (आधार वा मूल शब्दको
पछािड जोिडएको शब्द) ह� ह�न्। आधारशब्द सम्बन्धी चेतनाले फरक मल
भएका तर उही प्रत्यय भएका
ू
शब्दह�का अथर्का समानताह� (जस्तै, “quickly” र “softly”), वा उही मल
भएका तर फरक प्रत्यय भएका
ू
शब्दह�को अथर्का िभन्नताह� (जस्तै, “listened” र “listening”) प�ा लगाउन सहयोग गछर् । यिद अङ् ग्रेजी भाषा
िसक्नेह�ले आधारशब्दह�का अथर्ह� र शब्दह� िनमार्ण गनर् वा �पान्तरण गनर् आधारशब्दह� जोिडने
त�रकाह�का बारे मा बुझे भने, अ�ात शब्दको अथर् प�ा लगाउने ितनीह�को �मतामा सुधार आउन सक्छ
(Davidson, 2014)।

आधारशब्द सम्बन्धी चेतनामा के िन्द्रत शब्दभण्डार िसकाइका रणनीितह� अङ् ग्रेजी भाषा िसक्नेह�को लािग
िवशेष �पमा फाइदाजनक रहेको पाइएको छ (Brandes & McMaster, 2017)। शब्द-िमलाउने (word-matching) जस्ता
शब्द िमलाउने गेमह�ले सहभागीह�लाई आधारशब्दमा ध्यान के िन्द्रत गनर् सहयोग गछर् न्। िवशेषण काडर्ह�
िनमार्ण गनेर् क्रममा, तपाई ं र तपाईका
बालबािलकाह� वा िवद्याथीर्ह�ले शब्दान्तका ढाँचाह�लाई ध्यान िदन
ं
सक्नुह�न्छ। उदाहरणको लािग, िवशेषण काडर्ह�मा –ous, -ful, -ical, र -able जस्ता प�रिचत समाि� ह�न सक्छन्।
नाम काडर्ह� –ist, -er, वा –ian मा समा� ह�न सक्छन्। खेल्ने क्रममा यी प्रत्ययह�लाई ध्यान िदनुहोस्।
उदाहरणको लािग, तपाईलें यस्तो प्रश्न गनर् सक्नुह�न्छ:

ितमीह�ले “chemist” भन्ने शब्द लेखेछौ—अकोर् कुन शब्द–ist मा समा� ह�न्छ?
सहभागीह�ले “hairstylist,” “bicyclist,” र “journalist” जस्ता शब्दह�को बारे मा िवचार गनर्
यस्तै शब्दह� पिहचान गरे पिछ, ितनीह�लाई शब्दह�का बीचमा रहेका समानताह� प�ा
सम्भािवत प्रितिक्रयाह� यस्ता ह�न सक्छन्:

सक्छन्।
लगाउन

ितनीह�ले
भन्नुहोस्।

–ist मा समा� ह�ने सबै शब्दह�ले िनिश्चत कुराह�सँग काम गनेर् मािनसह�लाई जनाउँछ।
मािनसह�ले काम गनेर् कुराह� शब्दको आधार शब्दमा भेट्टाउन सिकन्छ भनेर औल्ं याउँदै तपाईलें
यो
प�रभाषालाई जोड िदन सक्नुह�न्छ। उदाहरणको लािग, “hairstylist” जस्तो शब्दबाट -ist प्रत्यय हटाएमा, “hairstyle”
जस्तो देिखने शब्द बाँक� रहन्छ। यसको अथर् hairstylist भनेको hairstyles (कपालको स्टायल) सम्बन्धी काम गनेर्
व्यि� हो। ितनीह� आफ्नो सैलुनमा कपाल काट् ने मािनसह� ह�न्। शब्दह�मा भएको आधार शब्दलाई ध्यान
िदएमा यसले भाषा िसक्नेह�लाई आफै शब्दको अथर् बझ्ु न सहयोग गनर् सक्छ (Davidson, 2014)।
तपाईलें
शब्दान्तह�मा ढाँचा भेट्टाउने क्रममा, तपाईलें
िचत्र 4 मा िदइएको जस्तै प्रत्यय शब्दकोश बनाउन
सक्नहु �न्छ (तल हेनुर्होस्, “प�रवारह�का लािग पूरक सामग्रीह�”)। “प्रत्यय” (Suffix) स्तम्भमा आम शब्दान्त
लेख्नहु ोस् र त्यो शब्दान्त समावेश रहेका उदाहरण शब्दह� “उदाहरणह�” स्तम्भमा लेख्नहु ोस्। “बोलाइको
भाग” स्तम्भवमा, ती शब्दह� िवशेषण (adjective) ह�न् िक नाम (noun) ह�न् िनधार्�रत गनुर्होस्। अन्त्यमा, तपाईको
ं
उदाहरणह�को सचू ीको आधारमा, प्रत्ययको अथर् प�ा लगाउने प्रयास गरे र त्यसलाई “अथर्” स्तम्भमा लेख्नुहोस्।

िचत्र 4: प्रत्यय शब्दकोश (Suffix Dictionary) को उदाहरण
प्रत्यय
(Suffix)
-ous

उदाहरणह�

बोलाइको भाग

अथर्

dangerous, curious, ridiculous

िवशेषण

full of
भ�रएको)

something

(कुनै

कुराले

-ful

उपयोगी, सम्मानका, सुन्दर

िवशेषण

full of
भ�रएको)

something

(कुनै

कुराले

-ical

historical, chemical, practical

िवशेषण

of something (कुनै कुराको)

-ist

hairstylist, bicyclist, journalist

noun

someone who works with something
(कुनै कुरासँग काम गनेर् व्यि�)

-er

teacher, dancer, writer

noun

someone who does a certain activity
(िनिश्चत कायर् गनेर् व्यि�)

-ian

librarian, comedian, historian

noun

someone who works with something
(कुनै कुरासँग काम गनेर् व्यि�)

आधारभूत �ानसँग सम्बिन्धत गनर्ु
भाषा िसक्नेह�ले नयाँ शब्दह�लाई आफ्नै अनभु व र आधारभतू
�ानसँग सम्बिन्धत गरे र अथर् िनमार्ण गनेर्
कायर्मा सिक्रय भिू मका िनवार्ह गछर् न् भनेर मानिसक तथा भािषक िसद्धान्तह�ले देखाउँ छन् (Carrell & Eisterhold,
1983)। जाजब हामीलाई नयाँ शब्दलाई यसको समानाथीर् र िवपरीताथीर् शब्दह�सँग जोड लगाइन्छ तब आधारभतू
�ान संलग्न ह�न्छ। िवशेषण काडर् बनाइरहेका बेला, तपाईका
बालबािलकाह� वा िवद्याथीर्हय�लाई हरे क
ं
िवशेषणको जितसक्दो धेरै वटा समानाथीर् शब्दह� लेख्न लगाउनुहोस्। काडर्मा लेिखएको शब्दका समानाथीर्
शब्दह� समावेश गरे मा यसले िनिश्चत शब्दसँग प�रिचत नरहेका सहभागीह�लाई आफूलाई पिहले नै अथर्
थाहा भएका शब्दह�सँग त्यो शब्दलाई जोड् न सहयोग गनेर्छ।

नाम र िवशेषणह�को आफ्नै सङ् कलन िनमार्ण गरे मा यसले तपाई ं र तपाईका
बालबािलकाह� वा
ं
िवद्याथीर्ह�लाई तपाईको
समदु ायको बारे मा सांस्कृ ितक �ान िवकास गनर् सहयोग गनर् सक्छ। नाम काडर्ह�
ं
बनाउने क्रममा, तपाईको
समदु ायसँग सम्बिन्धत मह�वपूणर् मािनसह�, स्थान वा वस्तुह�लाई समावेश गनेर्
ं
प्रयास गनुर्होस्। तपाईको
सहरको मन पनेर् भ्रमण-स्थल (जस्तै, रे स्टुरेन्ट, पाकर् , ग्रोसरी स्टोर, र िथयटर) वा तपाईलें
ं
भिवष्यमा जान चाहनुभएका के ही स्थानह�का बारे मा िवचार गनुर्होस्। जब तपाईलें
आफ्नै जीवनसँग सम्बिन्धत
गनुर्ह�न्छ तब शब्द िमलाउने (Word Match) गेम अझै रमाइलो ह�नेछ। त्यसो गरे मा यसले सहभागीह�लाई शब्द

अथर्ह�लाई व्यि�गतकरण गनर्
मािनन्छ (Townsend, 2009)।

र

स्वािमत्व

िलन

सहयोग

गनेर्छ,

जुन

कुरा

शब्द

िसकाइको

लािग

फाइदाजनक

सामािजक सम्बन्धह�
सामािजक अन्तरिक्रया र सहकायर्ले दोस्रो भाषा शब्दभण्डार िवकासमा सहयोग गनर् सक्छ भन्ने प्रमाण रहेको छ
(Kim, 2008)। अङ् ग्रेजी िसक्नेह�ले
शब्दभण्डारको बारे मा छलफलह� गनुर्पछर्
र शब्दह�लाई
प�रभािषत
गनर्को लािग सहकायर् गनर्पु छर् । शब्द िमलाउने (Word Match) खेलले सहभागीह�लाई आफूले छनौट गरे का
शब्दह�को बारे मा वादिववाद गनर् प्रोत्सािहत गछर् । उदाहरणको लािग, एक जना सहभागीले नाम-र-िवशेषणको
जोडी छनौट गरे पिछ, आफूले गरे को छनौटलाई सत्य सािबत गनर् सहभागीलाई एक िमनेट समय िदनुहोस्।
सहभागीह�लाई पिहचान ग�रएको िवशेषण काडर् िकन नामसँग िमल्दो छ भनेर व्याख्या गनर् लगाउनुहोस्। यी
छलफलह�द्वारा,
सहभागीह�ले
शब्द
प्रयोगकका
त�रकाह�लाई
अझै
राम्ररी
बुझ्न
सक्छन्—यो
प्रयोग
गनुर्
किहले उिचत ह�न्छ र किहले ह�दँ ैन।

शब्दभण्डार िनमार्ण गनेर् कायर् प्रायजसो झमेलामय काम जस्तो
र क�ाकोठामा शब्द-िसकाइको रणनीितको �पमा गेमह�को
शब्द-िसकाइ खेलह� बनाएर खेल्दा अनुभव अझै स्मरणदायी र अथर्पूणर् ह�न्छ।

देिखन्छ। तैपिन, स्प�
प्रयोग गदार् प्रिक्रया

िनदेर्शन-िसकाइ बाहेक घर
झन् रमाइलो ह�नसक्छ।
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शब्द िमलाउने (Word Match)
“शब्द िमलाउने (Word Match)” गेम बाह्र वषर् र त्योभन्दा मािथ उमेरका मािनसह�का लािग लि�त छ र उद्देश्य भनेको सम्बिन्धत नामह� र िवशेषणह�
िमलाउनु हो। तपाईलें आफ्नो शब्दभण्डारलाई बढाउनको लािग नयाँ शब्दह� िसक्न आफै यो गेम बनाएर खेल्न सक्नुह�न्छ। तपाईलें आधारशब्द सम्बन्धी चेतना,
आधारभतू �ानसँग सम्बिन्धत गनेर्, र सामािजक सम्बन्धह� िमलाउने जस्ता सा�रताका अन्य सीपह� पिन अभ्यास गनर् सक्नुह�न्छ।
यो गेम र सा�रता सीप अभ्यास गनर्को लािग गेमको प्रयोगको बारे मा थप जान्नको लािग, आयोवा �रिडङ �रसचर् सेन्टरको यो ब्लग पो� पढ्नुहोस् “तपाईका
ं
बालबािलकाह� र िकशोर-िकशोरीह�सँग अङ् ग्रेजी िसक्ने: अङ् ग्रेजी िसक्न गेमह� िनमार्ण गरे र खेल्ने” लेखक के ट िवल (Kate Will)।

शब्द िमलाउने (Word Match) गेम कसरी बनाउने

1. िवशेषण काडर्ह� बनाउनको लािग, आफूले स्मरण गनर् सक्ने जित अङ् ग्रेजी िवशेषण शब्दह�, वा नाम व्याख्या गनेर् शब्दह� सोच्नुहोस्। हरे क िवशेषण
काडर्मा िवशेषण शब्द लेख्नहु ोस्। िवशेषणभन्दा मिु न, धेरै वटा समानाथीर् शब्दह� वा उस्तै अथर् िदने शब्दह� लेख्नहु ोस्।
2. नाम काडर्ह� बनाउनको लािग, आफूले स्मरण गनर् सक्ने जित अङ् ग्रेजी नाम शब्दह� सोच्नुहोस्। हरे क नाम काडर्मा एउटा नाम शब्द लेख्नुहोस्।
सहजताको लािग, मनमनै यी प्रश्नह� गनर् सक्नहु �न्छ:
• तपाईलाई
ं जान मनपनेर् ठाउँह� कुन्-कुन् ह�न्?
• तपाईलें हरे क िदन देख्ने कितपय मािनसह� को-को ह�न्?
• तपाईलें भेट्न चाहनुभएका के ही प्रिसद्ध व्यि�ह� को-को ह�न्?
• पस्ु तक वा चलिचत्रका तपाईको
ं मनपनेर् च�रत्रह� को-को ह�न?्
• तपाईलाई
ं मन पनेर् खानेकुरा, खेलकुद, पुस्तक, चलिचत्र, वा िटिभ सोह� के -के ह�न्?
नामभन्दा मिु न, नामको व्याख्या वा प�रभाषा लेख्नुहोस्।

“शब्द िमलाउने (Word Match)” गेम कसरी खेल्ने
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

सबै नाम र िवशेषण काडर्ह�लाई अगािड फकार्उनुहोस् तािक सबैले हरे क काडर्मा लेिखएका शब्दह� पढ्न सकून्।
सबैभन्दा कान्छो व्यि�बाट सु� गनुर्होस् र घडीको घम्ु ने िदशाितर गरी पालो िलनुहोस्।
नाम काडर्मा उल्लेख ग�रएको कुरालाई व्याख्या गनेर् नाम काडर् र िवशेषण काडर् पालै-पालो छनौट गनुर्होस्।
आफूले िमलाएको शब्दह� छनौट गरे पिछ, दईु वटा काडर् िलएर सबैलाई देखाउनुहोस्।
यिद नाम र िवशेषणको जोडीमा बह�संख्यक सहभागीह�ले सहमित जनाए भने, जोडी शब्द छनौट गनेर् सहभागीले दवु ै काडर् राख्न पाउँछ।
सबै नाम काडर्ह� छनौट भइसिकञ्जेल, वा उिचत नाम-िवशेषण जोडी छनौट गनर् नसिकने अवस्था भइञ्जेलसम्म पालैपालो गनुर्होस्।
सबैभन्दा धेरै काडर् जम्मा गनेर् सहभागीले िजत्छ!

Word Match Noun Cards
Noun

Description/Definition

Noun

WORD MATCH

Description/Definition

WORD MATCH

WORD MATCH

Noun

Description/Definition

Word Match Adjective Cards
Adjective

Synonyms

Adjective

HCTAM DROW

HCTAM DROW

HCTAM DROW

Synonyms

Adjective

Synonyms

प्र�य शब्दकोश (Suffix Dictionary)
प्रत्यय अथर्ह� लेख्ने ग्रािफक अगर्नाइजर िनम्नानुसार छ। यो ग्रािफक अगर्नाइजर शब्दको अन्त्यमा पाइने
ढाँचाह� प�ा लगाउन बालबािलकाह�लाई सहयोग गनर्को लािग प्रयोग गनर् सिकन्छ।

स�ु गनर्को लािग, “प्रत्यय” (Suffix) स्तम्भमा आम शब्दान्त लेख्नुहोस् र त्यो शब्दान्त समावेश रहेका उदाहरण
शब्दह� “उदाहरणह�” स्तम्भमा लेख्नुहोस्। “बोलाइको भाग” स्तम्भवमा, उदाहरण शब्दह� िवशेषण
(adjective) ह�न् िक नाम (noun) ह�न् िनधार्�रत गनुर्होस्। अन्त्यमा, उदाहरणह�को सूचीको आधारमा,
प्रत्ययको अथर् प�ा लगाउने प्रयास गरे र त्यसलाई “अथर्” स्तम्भमा लेख्नुहोस्।

यो ग्रािफक अगर्नाइजरको प्रयोग कसरी गनेर् त्यस िवषयमा थप जान्नको लािग, आयोवा �रिडङ �रसचर् सेन्टरको
यो ब्लग पो� पढ्नुहोस् “तपाईका
ं बालबािलकाह� र िकशोर-िकशोरीह�सँग अङ् ग्रेजी िसक्ने: अङ् ग्रेजी
िसक्न गेमह� िनमार्ण गरे र खेल्ने” लेखक के ट िवल (Kate Will)।

प्र�य शब्दकोश (Suffix Dictionary)

प�रभाषा: अथर् प�रवतर्न गनर्को लािग मल
ू शब्दको अन्त्यमा लेिखने शब्द-भाग।
उदाहरणह�: “quickly” मा लेिखएको –ly वा “listened” मा लेिखएको –ed
प्रत्यय
उदाहरणह�
बोलाइको
भाग
(Suffix)

अथर्

