Developing Skills Overview
- Horticulture

Students join in with exploring the smelling of herbs and plants, planting seeds with adult
support and using gardening tools appropriately. Students to communicate likes and dislikes
through facial expressions, vocalisations, gestures and choices e.g. the smell of the item
they like. These activity can be repeated a number of times, allowing students to develop a
preference and practice using the gardening tools appropriately.
Purpose of the activity:
For students to experience a smell a variety of herbs, plants, flowers and plant based
products.
For students to feel soil, leaves and flowers.
For students to push seeds.
For students to explore using gardening tools e.g. watering can, trowel.
For students to communicate likes and dislikes through facial expressions, vocalisations,
gestures and choices.
Weekly Sensory Resources

Activity 1- Smelling objects and pushing seeds
Tray, Seeds, Leaves, Flowers, Sticks and Herbs

Activity 2- Exploring and using gardening tools
Tray, Pots, Compost, Watering Can, Rakes, Trowel, Water

Activity 3- Planting Seeds
Water, Pots, Compost, Watering Can, Trowel, Seeds

বিকাশকারী দক্ষতার ওভারবভউ
উদযানপালন

বশক্ষার্থীরা ভভষজ এিং গাছের গন্ধ অছেষছে, প্রাপ্তিয়স্কছদর সহায়তায় িীজ ভরাপন
এিং উদযাছনর সরঞ্জামগুবল যর্থাযর্থভাছি িযিহার কছর ভযাগ ভদয়। বশক্ষার্থীরা মুছের
ভাি, কণ্ঠস্বর, অঙ্গভবঙ্গ এিং পেন্দগুবলর মাধ্যছম পেন্দ এিং অপেছন্দর
ভযাগাছযাগ করছত উদাাঃ তারা পেন্দ আইছেম গন্ধ। এই ক্রিয়াকলাপটে ভিশ
কছয়কিার পুনরািৃবি হছত পাছর, যাছত বশক্ষার্থীরা উদযাছনর সরঞ্জামগুবল
যর্থাযর্থভাছি িযিহার কছর একটে পেন্দ বিকাশ করছত এিং অনুশীলন করছত
পাছর।
ক্রিয়াকলাছপর উছেশয:
বশক্ষার্থীছদর বিবভন্ন গন্ধ, গােপালা, ফুল এিং উক্রিদ বভবিক পেযগুবলর গন্ধ অনুভি
করছত।
বশক্ষার্থীছদর মাটে, পাতা এিং ফুল অনুভি করার জনয।
বশক্ষার্থীছদর িীজ ভেলাছেবল করার জনয।
বশক্ষার্থীরা উদযাছনর সরঞ্জামগুবল িযিহার কছর অছেষে করছত উদাাঃ জল সরিরাহ
করছত পাছরন, trowel।
বশক্ষার্থীছদর মুছের ভাি, কণ্ঠস্বর, অঙ্গভবঙ্গ এিং পেন্দগুবলর মাধ্যছম পেন্দ এিং
অপেন্দছক ভযাগাছযাগ করছত to
সাপ্তাবহক ভসনছসাবর বরছসাস স
ক্রিয়াকলাপ 1- গন্ধযুক্ত িস্তু এিং িীজ ভেছল
ভে, িীজ, পাতা, ফুল, লাটে এিং bsষবধ্

ক্রিয়াকলাপ 2- িাগান সরঞ্জামগুবল অছেষে এিং িযিহার কছর
ভে, হাাঁব়ি, কছপাস্ট, জল সরিরাহকারী কযান, বশলা, ভোছয়ল, জল Water
ক্রিয়াকলাপ 3- িীজ ভরাপে
জল, হাাঁব়ি, কছপাস্ট, জল সরিরাহকারী কযান, ভোছয়ল, িীজ
Bikāśakārī dakṣatāra ōbhārabhi'u
udyānapālana

śikṣārthīrā bhēṣaja ēbaṁ gāchēra gandha anbēṣaṇē, prāptabaẏaskadēra sahāẏatāẏa bīja rōpana ēbaṁ
udyānēra sarañjāmaguli yathāyathabhābē byabahāra karē yōga dēẏa. Śikṣārthīrā mukhēra bhāba,
kaṇṭhasbara, aṅgabhaṅgi ēbaṁ pachandagulira mādhyamē pachanda ēbaṁ apachandēra yōgāyōga
karatē udāḥ tārā pachanda ā'iṭēma gandha. Ē'i kriẏākalāpaṭi bēśa kaẏēkabāra punarābr̥tti hatē pārē, yātē
śikṣārthīrā udyānēra sarañjāmaguli yathāyathabhābē byabahāra karē ēkaṭi pachanda bikāśa karatē ēbaṁ
anuśīlana karatē pārē.
Kriẏākalāpēra uddēśya:
Śikṣārthīdēra bibhinna gandha, gāchapālā, phula ēbaṁ udbhida bhittika paṇyagulira gandha anubhaba
karatē.
Śikṣārthīdēra māṭi, pātā ēbaṁ phula anubhaba karāra jan'ya.
Śikṣārthīdēra bīja ṭhēlāṭhēli karāra jan'ya.
Śikṣārthīrā udyānēra sarañjāmaguli byabahāra karē anbēṣaṇa karatē udāḥ jala sarabarāha karatē pārēna,
trowel.
Śikṣārthīdēra mukhēra bhāba, kaṇṭhasbara, aṅgabhaṅgi ēbaṁ pachandagulira mādhyamē pachanda
ēbaṁ apachandakē yōgāyōga karatē to
sāptāhika sēnasōri risōrsa
kriẏākalāpa 1- gandhayukta bastu ēbaṁ bīja ṭhēlē
ṭrē, bīja, pātā, phula, lāṭhi ēbaṁ bsṣadhi

kriẏākalāpa 2- bāgāna sarañjāmaguli anbēṣaṇa ēbaṁ byabahāra karē
ṭrē, hām̐ ṛi, kampōsṭa, jala sarabarāhakārī kyāna, śilā, ṭrōẏēla, jala Water
kriẏākalāpa 3- bīja rōpaṇa
jala, hām̐ ṛi, kampōsṭa, jala sarabarāhakārī kyāna, ṭrōẏēla, bīja

