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hidden
Few students will: Open containers to find objects.

Aims:
Most students will: Make things move deliberately with gross motor movements.
Some students will: Look for an object when see part of it hidden.
Few students will: Open containers to find objects.

Appreciating quantity. Noticing, itemising and remembering.
Activity 1. - Partially hide an object e.g animal figure or images under a blanket- encourage
student to explore what is underneath. Gradually cover more, allow lots of time and give praise
on disco very.

Appreciating and anticipating changes that increase and
decrease.
Activity 2. - Gather collections of items e.g. socks – adding one at a time until there is a large
pile then slowly take them away.
Extension – some students may be able to match socks of different colour or patterns. Give a
choice of 4 socks (2 matching) for student to make a choice from to find the matching pair.
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Active responses – making things

happen.
Activity 3. - Instigate changes to objects – plastic bottles Create effect by throwing/ knocking
/ moving.
Line up plastic bottles e.g. like bowling pins and get students to knock them down either using a
ball (or crumpled up paper ball). Can they move them? Knock them down? Swipe them?
Extension – Some students may be able to stand the bottles up again.

Appreciating and manipulating space, shape and time patterns.
Activity 4. - Develop multi- sensory examination of objects of different shapes, sizes and
length – round shapes/spheres.

Find round shapes around the home, e.g. plates, round biscuits, round coasters, tops of mugs,
oranges, apples. Hold and examine the shapes. Tracking the shape of a circle around the top of a
mug and then doing the same with a plate etc .

Extension – Some students may be able to match things e.g. out of a choice of a round biscuit
and a bag of crisps – which one is a circle? Some students may be able to stack or place biscuits
on the plate or put them into a tin/jar.
General activity – Use an Object of reference (OOR) to signify a time of the day – e.g.
breakfast time could be a spoon. Or bath-time could be a particular towel or scent and
introduce this prior to this time every day.
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লক্ষ্য:
বেশিরভাগ শিক্ষ্ার্থীরা করবে: স্র্থূল ব াটর চলাচল কবর জিশিসগুশল ইচ্ছাকৃতভাবে
চাশলত করা।
শকছু শিক্ষ্ার্থী এটট করবে: যখি বকািও অেবিবের বকািও অংি লুশকব়ে র্থাকবে
তা বেখুি for
অল্প শকছু শিক্ষ্ার্থী করবে: অেবিেগুশল সন্ধাবির িিয পাবে খুলুি।
পশর াণ প্রিংসা। লক্ষ্য করা, আইবট াইজিং এেং বি রাখা।
জি়োকলাপ ১। - আংশিকভাবে বকািও েস্তু বয ি পশুর শচে ো শচেগুশল একটট
কম্ববলর িীবচ লুশকব়ে রাখুি - শিক্ষ্ার্থীবের িীবচ যা আবছ তা অবেষণ করবত
্ াশিত করুি। ধীবর ধীবর আরও কভার করুি, প্রচুর স ়ে শেি এেং আশেষ্কাবরর
উতস
প্রিংসা করুি।

েৃজি এেং হ্রাস বয পশরেততবির প্রিংসা এেং প্রতযািা।
জি়োকলাপ ২ - আইবটব র সংগ্রি সংগ্রি করুি উোাঃ ব ািা - একটট েড় গাো িা
িও়ো পযন্ত
ত একোবর একটট যুক্ত কবর আবে আবে এগুশল সশরব়ে বেলুি।
সম্প্রসারণ - শকছু শিক্ষ্ার্থী শেশভন্ন রঙ ো শিেিিগুশলর
ত
ব ািা ব বল সক্ষ্ িবত
পাবর। যাশচংব়ের িুশড়টট খুবুঁ ি বপবত শিক্ষ্ার্থীবের িিয একটট পছন্দ করবত 4 টট
ব ািা (২ টট যাশচং) শেি।

সজি়ে প্রশতজি়ো - জিশিসগুশল ঘটা়ে।
জি়োকলাপ ৩. - েস্তুগুশলবত পশরেততিবক উবে শেি - প্লাশিবকর বোতলগুশল বছাুঁড়া
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/ বছাুঁড়া / চালাবিা দ্বারা প্রভাে ততশর
কবর।
প্লাশিবকর বোতল লাইি করুি উোাঃ বোশলং শপবির বতা এেং শিক্ষ্ার্থীবের েল (ো
কাগবির েবলর চূ ণশেচূ
ত ণ)ত েযেিার কবর বসগুশল ছুুঁবড় বেলার বচষ্টা করুি। তারা শক
তাবের সরাবিা যাবে? ওবের িাশ ব়ে োও? এগুশল বসা়োইপ করবেি?
সম্প্রসারণ - শকছু শিক্ষ্ার্থী আোর বোতলগুশল োুঁড়াবত সক্ষ্ িবত পাবর।

স্থাি, আকৃশত এেং স ব়ের শিেিিগুশলর
ত
প্রিংসা ও পশরচালিা কবর।
জি়োকলাপ ৪ - শেশভন্ন আকার, আকার এেং তেবঘযর
ত - বগালাকার আকার / বক্ষ্বের
অেবিেগুশলর একাশধক সংবেেিিীল পরীক্ষ্া শেকাি করুি।
োশড়র চারপাবি বগালাকার আকারগুশল সন্ধাি করুি, উোাঃ বপ্লট, েৃত্তাকার শেেুট,
েৃত্তাকার বকািার, বগর িীষ, ত ক লা, আবপল। আকারগুশল ধবর রাখুি এেং
পরীক্ষ্া করুি। বগর িীবষরত চারপাবি একটট েৃবত্তর আকারটট ট্র্যাক করা এেং
তারপবর বপ্লট ইতযাশের সািাবযয একই কাি করা।
সম্প্রসারণ - শকছু শিক্ষ্ার্থী জিশিসগুশলর সাবর্থ ব বল তু লবত সক্ষ্ িবত পাবর
বয ি। একটট েৃত্তাকার শেেুট এেং জিবের একটট েযাবগর পছবন্দর োইবর বকািটট একটট েৃত্ত? শকছু ছাে বপ্লবট শেেুট িযাক ো রাখবত ো একটট টটি / িাবর
রাখবত সক্ষ্ িবত পাবর।
সাধারণ জি়োকলাপ - শেবির একটট স ়েবক বোঝাবত একটট অেবিে অে
বরোবরন্স (ওওআর) েযেিার করুি - বয ি। প্রাতাঃরাবির স ়ে এক চা চ িবত
পাবর। ো স্নাবির স ়েটট বকািও শিশেতষ্ট গা ছা ো ঘ্রাণ িবত পাবর এেং প্রশতশেবির
আবগ এই স ব়ের আবগ এটট পশরচ়ে কশরব়ে শেবত পাবর।
Lakṣya:
Bēśirabhāga śikṣārthīrā karabē: Sthūla mōṭara calācala karē jinisaguli icchākr̥tabhābē cālita karā.
Kichu śikṣārthī ēṭi karabē: Yakhana kōna'ō abajēkṭēra kōna'ō anśa lukiẏē thākabē tā dēkhuna for
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alpa kichu śikṣārthī karabē: Abajēkṭaguli
sandhānēra jan'ya pātrē khuluna.
Parimāṇa praśansā. Lakṣya karā, ā'iṭēmā'ijiṁ ēbaṁ manē rākhā.
Kriẏākalāpa 1. - Ānśikabhābē kōna'ō bastu yēmana paśura citra bā citraguli ēkaṭi kambalēra nīcē lukiẏē
rākhuna - śikṣārthīdēra nīcē yā āchē tā anbēṣaṇa karatē utsāhita karuna. Dhīrē dhīrē āra'ō kabhāra
karuna, pracura samaẏa dina ēbaṁ ābiṣkārēra praśansā karuna.

Br̥d'dhi ēbaṁ hrāsa yē paribartanēra praśansā ēbaṁ pratyāśā.
Kriẏākalāpa 2 - ā'iṭēmēra saṅgraha saṅgraha karuna udāḥ mōjā - ēkaṭi baṛa gādā nā ha'ōẏā paryanta
ēkabārē ēkaṭi yukta karē āstē āstē ēguli sariẏē phēluna.
Samprasāraṇa - kichu śikṣārthī bibhinna raṅa bā nidarśanagulira mōjā mēlē sakṣama hatē pārē.
Myācinẏēra juṛiṭi khum̐ jē pētē śikṣārthīdēra jan'ya ēkaṭi pachanda karatē 4 ṭi mōjā (2 ṭi myāciṁ) dina.

Sakriẏa pratikriẏā - jinisaguli ghaṭāẏa.
Kriẏākalāpa 3. - Bastugulitē paribartanakē uskē dina - plāsṭikēra bōtalaguli chōm̐ ṛā/ chōm̐ ṛā/ cālānō dbārā
prabhāba tairi karē.
Plāsṭikēra bōtala lā'ina karuna udāḥ bōliṁ pinēra matō ēbaṁ śikṣārthīdēra bala (bā kāgajēra balēra
cūrṇabicūrṇa) byabahāra karē sēguli chum̐ ṛē phēlāra cēṣṭā karuna. Tārā ki tādēra sarānō yābē? Ōdēra
nāmiẏē dā'ō? Ēguli sōẏā'ipa karabēna?
Samprasāraṇa - kichu śikṣārthī ābāra bōtalaguli dām̐ ṛātē sakṣama hatē pārē.

Sthāna, ākr̥ti ēbaṁ samaẏēra nidarśanagulira praśansā ō paricālanā karē.
Kriẏākalāpa 4 - bibhinna ākāra, ākāra ēbaṁ dairghyēra - gōlākāra ākāra/ kṣētrēra abajēkṭagulira ēkādhika
sambēdanaśīla parīkṣā bikāśa karuna.
Bāṛira cārapāśē gōlākāra ākāraguli sandhāna karuna, udāḥ plēṭa, br̥ttākāra biskuṭa, br̥ttākāra kōsṭāra,
magēra śīrṣa, kamalā, āpēla. Ākāraguli dharē rākhuna ēbaṁ parīkṣā karuna. Magēra śīrṣēra cārapāśē ēkaṭi
br̥ttēra ākāraṭi ṭryāka karā ēbaṁ tāraparē plēṭa ityādira sāhāyyē ēka'i kāja karā.
Samprasāraṇa - kichu śikṣārthī jinisagulira sāthē mēlē tulatē sakṣama hatē pārē yēmana. Ēkaṭi br̥ttākāra
biskuṭa ēbaṁ krispēra ēkaṭi byāgēra pachandēra bā'irē - kōnaṭi ēkaṭi br̥tta? Kichu chātra plēṭē biskuṭa
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sṭyāka bā rākhatē bā ēkaṭi ṭina/ jārē rākhatē
sakṣama hatē pārē.
Sādhāraṇa kriẏākalāpa - dinēra ēkaṭi samaẏakē bōjhātē ēkaṭi abajēkṭa aba rēphārēnsa (ō'ō'āra) byabahāra
karuna - yēmana. Prātaḥrāśēra samaẏa ēka cāmaca hatē pārē. Bā snānēra samaẏaṭi kōna'ō nirdiṣṭa
gāmachā bā ghrāṇa hatē pārē ēbaṁ pratidinēra āgē ē'i samaẏēra āgē ēṭi paricaẏa kariẏē ditē pārē.

