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थप जानकारी
तपाईको बच्ाको सखं्ाविद्ा वसकाइलाई कसरी 

सहायता गर्ने भन्ने सम्बन्धमा थप जार्कारीका 
लावग हनेर््नुहोसः्

www.education.sa.gov.au/parenting/greatstart

Nepali / नेपाली

संख्ाविद्ा तथा साक्षरताका लावि हरेक दिनको वसकाइ 

संख्ा

जन्नेदनेखि 5 िरनुसम्मका बालबावलका भएका 
पररिारहरुका लावग िनेबसाइट

बच्चासँग कुरचा गरचादा तपचाईल ेआफ्नो मचात ृभचाषचा प्रयनोग 
ग्ुदा महत्वपरूदा हुन्छ। गणरतीय बझुचाइ न्मचादार गरपेश्चात 
उ्ीहरुल ेअंग्ेजी शब्दहरु णसक्न सक्छ्।्

तपाईलने आफर्ो बच्ालाई उर्ीहरु िरपर रहनेका िस्ह्रुबारने याद 
तथा क्रा गर्नु सहयोग गर्नु सक््हुन्छ। उर्ीहरुलने दैवर्क जीिर्मा 
सखं्ाविद्ाको प्रयोगमा विटै् आत्मविश्ासको विकास गर्नेिर्।्

» सखं्ाविद्ा भर्नेको िास्विक िस्स्गँको गवितीय सोचबारने 
क्रा गर््नु हो। 

» सखं्ाविद्ा भर्नेको गिर्ा गर्ने तथा सखं्ाभन्ा बढी हो।
» सखं्ाविद्ा भर्नेको विद्ालयको गवितभन्ा बढी हो।
» सखं्ाविद्ाबारने सकारात्मक सोचाइ राख्ालने तपाईको बच्ालाई 

सहयोग गर्नेि।



 » How tall am I?
 » Where should we park?
 » Calendars
 » What is the weather today?
 » Planting a seed
 » How many do you think  
are in there?

 » We went walking
 » Collections
 » Watering the garden
 » Pouring a drink
 » Friday night dance party
 » Setting the table

 » Playing with balls
 » Jumping over puddles
 » Moving with maths
 » I spy with my little eye
 » Rolling down the hill
 » Baby obstacle course

सखं्चानिद्चा भ्केनो गणरतलचाई रैन्क जीि्मचा प्रयनोग ग्दा सके्न क्षमतचा तथचा आत्मनिश्चास हनो। 
हरनेक रदर्का तपाईिरपरका चीजहरुबारने गवितीयरुपमा मर्र् गरनेर िा क्रा गरनेर तपाईलने आफर्ो बच्ालाई सखं्ाविद्ा वसकाउर् मद्दत गर्नु सक््हुन्छ!

णशशहुरु
तपाईको बच्ा जन्नेपश्ात उर्ीहरुलने आफर्ो ससंारको अन्नेरि 
गरररहनेका हुन्छर्।् जब उर्ीहरु बामने सिनुर् ्िा िस्ह्रुबीच वमलाउर्ने 
कोविस गिनुर्,् उर्ीहरुलने गवितीय सोचको प्रयोग गिनुर्।् उर्ीहरुलने 
गरररहनेका कामका बारनेमा बताइरदर्ालने उर्ीहरुको गवतविविलाई 
िब्दहरुसगँ जोडा वमलाउर् उर्ीहरुलाई सहयोग पग्ि, जस्ःै “वतमी 
मावथ िौ”, “घ्माइराि”, र “मण्ीमव्र् लक्”।
सखं्चानिद्चा णसकचाइलचाई प्रनोत्चाह् ग्दाकचा लचानग तपचाईल े
घरमचा ग्दा सके्न धरे ैचीजहरु छ्।्
» चीजहरु दनेिा पर्ने र गायब हुर्ने िनेलहरु िनेलर्स्,् जस् ैवपकाबू 

(Peekaboo)।
» र्ह्ाउर्ने बाथमा तपाईको बच्ालाई भर्नु, िन्ाउर् िा वतर्लाई ररत्ो 

बर्ाउर् रदर्का लावग विवभन् भाँडाहरु थप््होस।् 
» मोबाइल तथा झख्ण्एको बस्ल्ाई वमलाउर्स् ्तपाईको बच्लाई 

त्यहाँ पग््न, त्यस भएवतर जार् र तान् वसकाउर्का लावग। 
» अिखथिवत, रदिा र सखं्ासम्बन्धी भारा प्रयोग भएका गीतहरु 

गाउर्ह्ोस,् जस् ैओपर् सत दनेम, राउन् एण् राउन् द गारदनेर्, फाईभ 
जनेल्ीवफस, वरि वलटल मवंकज। 

» मावथ चढर्, भएर जार् र मव्र्परट्बाट जार्का लावग तपाईको 
बच्ाका लावग व्यििार् राखिरदर्ह्ोस।्  

» एक वभत्र अकको चाङ् लगाउर् वमलर्ने भाँडा िा िस्ह्रुको व्यिथिा 
गर््नुहोस।् 

» रहँडदािनेरर िा वचत्र पख्स्कामा िस्ह्रुतफनु  इिारा गरनेर। तपाईको 
बच्लाई याद गर्नु तथा वजज्ासा गर्नु सहयोग गर््नुहोस।्

बच्चाहरु (2 रेणि 3 िषदाकचा)
यस अिविमा तपाईको बच्ाहरुको रदमाग िृवधि भइरहनेको र र्याँ 
बाटाहरुको वर्मानुि गरररहनेको हुन्छ। जब बच्ाहरुलने बास्विक चीजहरु 
ि्न्छर् ्र िनेलिर् ्उर्ीहरुसगँ क्रा गर्ानुलने तपाई उर्ीहरुलाई गवितीय 
सोचको अथनु लगाउर् सहयोग गर््नुहुर्नेि। उर्ीहरुलने विटै् गवितीय 
िब्दहरु प्रयोग गरनेर उर्ीहरुलने दनेिनेको र गरनेको क्रालाई व्याख्ा गर्नु िर्ु 
गर्नेिर्।्
सखं्चानिद्चा णसकचाइलचाई प्रनोत्चाह् ग्दाकचा लचानग तपचाईल ेघरमचा 
ग्दा सके्न धरे ैचीजहरु छ्।्
» पाकनु मा जार्ह्ोस ्र तपाई कवत विवभन् तररकालने घ्म्न सक््हुन्छ 

यसबारने क्रा गर््नुहोस-् मावथ/तल, अग्ो/होचो, माखस्र/तखतिर, 
र्वजक/टाढा जाँदा।

» बोक्ा, लट्ी, ढं्गा िा पातहरु जस्ा प्राकृवतक चीजहरुलाई 
वमलाउर्का लावग सगं्रह गर््नुहोस।्

» उर्ीहरुलाई बालि्ा िा माटो उपलब्ध गराउर्ह्ोस,् आकार, तौल र 
माटोको रढक्ाहरुको सखं्ा तथा प्ालको गरहराइबारने थाहा पाउर् 
सहयोग गर्नुका लावग। 

» कपडा ि्दँा तपाईको बच्ालाई मोजाको जोडी वमलाउर् भन्ह्ोस ्िा 
रहँडदािनेरर िस्ह्रुको जोडी वमलाउर् रदर्ह्ोस।् 

» दराजबाट सरसामग्रीहरु िोजनेर िा कने ही चीजहरुको अकको सखं्ा 
वर्कालनेर उर्ीहरुलने सवपङ्ा सहयोग गर्नु सक्छर्।् 

» रदर्को समयका बारने र अब यसपवि कने  हुन्छ भन्ने बारनेमा क्रा गर्नुहोस।् 
» िस्क्ो आकार, साइज, रदिा, सखं्ा र थिार्बारनेमा ज्ार् रदर् तपाईको 

बच्ालाई बस्ह्रु बर्ाउर् र चाङ् लगाउर् प्रोत्ाहर् गर््नुहोस।्

पिूदानिद्चाथथी (3 रेणि 5 िषदाकचा)
यो अिविमा तपाईको बच्ाको रदमागमा महत्वपिूनु पररितनुर्हरु 
भइरहनेका हुन्छर्।् उर्ीहरु अन् बालबावलकासगँ िनेलर्ने बनेलामा 
उर्ीहरुलने समस्ा समािार् गर्नु गवितीय िब्दहरु सव्र्रहनेका हुन्छर् ्
र प्रयोग गरररहनेका हुन्छर्।् उर्ीहरु क्र् ठूलो ि भर्नेर तल्र्ा िा क्र् 
समहूमा बढी ि भर्नेर व्याख्ा गरररहनेका, कने ही वमलाइरहनेका हुन्छर्।् 
जब तपाई ‘बोलनेर’ सोच््हुन्छ तपाईको बच्ालने तपाईलने समस्ा 
समािार् गर्ने तररका वसक्दि।
सखं्चानिद्चा णसकचाइलचाई प्रनोत्चाह् ग्दाकचा लचानग तपचाईल े
घरमचा ग्दा सके्न धरे ैचीजहरु छ्।्
» तपाईको बच्ालाई िार्ा टनेबल वमलाउर् र िार्ा पकाउँदा 

सरसामग्रीहरु र्ाप् सहयोग गर्नुका लावग प्रोत्ाहर् गर््नुहोस।्
» पस््क पढर् तथा बोडनुगनेमहरु िनेलर् सगँ ैपाररिाररक समय 

वबताउर्ह्ोस।्
» विज्ापर्का सामग्रीहरु पढर्ह्ोस ्र दुरुस् चीजहरु िोज््होस ्

सगँसगँ।ै 
» कथा िा चलवचत्रको मज्ा वलदँा सोध्स्,् “अब कने  हुर् सक्छ?” 
» रहँडदािनेरर तपाईलने सगं्रह गरनेका चीजहरुसगँ फने ररफने रर उही ढाँचा 

बर्ाउर्स्।्
» मौसमका बारने, क्र् िाल्ो गरहरो ि, तपाईको बच्ाको िायाँ कहाँ 

जान्छ, कने ही पातहरुलाई कने  भइरहनेको ि याद गर््नुहोस ्र वजज्ासा 
राख््होस।् 

» तपाईको आँगर्को र्क्ा बर्ाउर्स् ्र गाडिर् िोतलर् जार्ह्ोस।्
» “यस बाकसमा यो िार्ा अटि?” “हरनेकलाई एकको दरलने रदर् 

कवत कने रा हामीलाई चारहन्छ?” जस्ा प्रश्नहरु सोध्स्।्
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https://www.decd.sa.gov.au/parenting-and-child-care/parenting/learning-your-child-greatstart/growing/how-tall-am-I
https://www.decd.sa.gov.au/parenting-and-child-care/parenting/learning-your-child-greatstart/out-and-about/where-should-we-park
https://www.decd.sa.gov.au/parenting-and-child-care/parenting/learning-your-child-greatstart/celebrations/calendars
https://www.decd.sa.gov.au/parenting-and-child-care/parenting/learning-your-child-greatstart/out-and-about/what-weather-today
https://www.decd.sa.gov.au/parenting-and-child-care/parenting/learning-your-child-greatstart/growing/planting-seed
https://www.decd.sa.gov.au/parenting-and-child-care/parenting/learning-your-child-greatstart/working-it-out/how-many-do-you-think-are-there
https://www.decd.sa.gov.au/parenting-and-child-care/parenting/learning-your-child-greatstart/working-it-out/how-many-do-you-think-are-there
https://www.decd.sa.gov.au/parenting-and-child-care/parenting/learning-your-child-greatstart/out-and-about/we-went-walking
https://www.decd.sa.gov.au/parenting-and-child-care/parenting/learning-your-child-greatstart/working-it-out/collections
https://www.decd.sa.gov.au/parenting-and-child-care/parenting/learning-your-child-greatstart/growing/watering-garden
https://www.decd.sa.gov.au/parenting-and-child-care/parenting/learning-your-child-greatstart/being-active/friday-night-dance-party
https://www.decd.sa.gov.au/parenting-and-child-care/parenting/learning-your-child-greatstart/working-it-out/setting-table
https://www.decd.sa.gov.au/parenting-and-child-care/parenting/learning-your-child-greatstart/being-active/playing-balls
https://www.decd.sa.gov.au/parenting-and-child-care/parenting/learning-your-child-greatstart/being-active/jumping-over-puddles
https://www.decd.sa.gov.au/parenting-and-child-care/parenting/learning-your-child-greatstart/being-active/moving-maths
https://www.decd.sa.gov.au/parenting-and-child-care/parenting/learning-your-child-greatstart/working-it-out/i-spy-my-little-eye
https://www.decd.sa.gov.au/parenting-and-child-care/parenting/learning-your-child-greatstart/being-active/rolling-down-hill
https://www.decd.sa.gov.au/parenting-and-child-care/parenting/learning-your-child-greatstart/being-active/baby-obstacle-course

