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बाि प्राप्त। 

पुस्तक ि छपाईको बािे श्चसके्न  

पृष्ठ 1 को 1 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 पसु्तक ि छपाईको बािे श्चसके्न  (Learning about Books and Print)  

छपाई जार्रूकता (श्चप्रन्ि अवेिनेस) भनेको श्चलश्चित भाषाको कसिी अथि लाग्छ भन्ने बुझ्नु हो।  

छपाई जार्रूकता पश्चछ पढ्न ि साक्षिता श्चवकासको लाश्चर् आवश्यक छ। यसले श्चनम्न कुिाहरू समावेश र्छि:  
 

 पुस्तकको अिंशहरू थाहा पाउँने, जस्तै िोल, पृष्ठहरु, ि शीषिक,  

 शब्लदहरु, अक्षिहरु, ि वाक्य के हो बुझ्ने ि 

 अक्षिहरुको बनावि कसिी र्टिएको छ भनेि जान्ने, जस्तै बाँयाबाि दायाँ, ि माश्चथबाि तल ।  
 

बच्चाहरुले छपाईको बािेमा वयस्कबाि, पुस्तकहरू साझा बाँडिे ि उनीहरूको विपिको सिंसािबाि श्चसक्छन् ।  

पुस्तकको अिंशहरूको बािेमा कुिा र्नुिहोस्  
सँर्ै बसेि पुस्तक पढ्नुहोस्। पुस्तकका आकृश्चतहरूको बािेमा कुिा र्नुिहोस्।  

यस पुस्तकको शीषिक को ... 

हामी यहाँबाि पढ्न शुरु र्ने हो 

श्चतमीले मलाई पृष्ठहरू प्िाउन मद्दत र्नि सक्छौ 

यो अश्चन्तम पाना हो 

 
सिंकेत ि श्चचन्ह (लोर्ो) को बािेमा कुिा र्नुिहोस ् 
घिमा लेिेका सिंकेतहरू ि अक्षिहरू दिेाउनुहोस्, जस्तै लेबल (िास्ने कार्ज) मा ि 

पुस्तकहरूमा। बाश्चहि लेिेका बािेमा कुिा र्नुिहोस्, जस्तै भवनहरू, मेनूहरू ि 

सिंकेतहरू।    

यो लेबलले भन्छ पास्ता 

त्यो श्चचन्हले भन्छ बाश्चहि जाने 

त्यो श्चचन्हको अथि हो र्ाडी िोके्न ठाँउ 

 शब्लद ि अक्षिहरूको बािेमा कुिा र्नुिहोस ् 
तपाईले आफ्नो क्रदनमा दखे्नु हुने शब्लदहरू ि अक्षिहरूको बािेमा कुिा र्नुिहोस्। 

यो शब्लद हो घोडा 

यो शब्लद श्चतम्रो नामको त्यही अक्षिबाि शुरु हुन्छ 

यो ठूलो (मोिो) अक्षि हो 

यी शब्लदहरु एउिै ध्वश्चनबाि शुरू हुन्छन्  

 छपाईको बािे कुिा र्नुिहोस्: पुस्तकहरू बाड्नुहोस् ि ध्वनी ि शब्लदहरूको कुिा र्नुिहोस ् 
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