
যীশু ভালবাসেন: জগতসে

প্রথম পর্যায়ের বিকযাশ বিবশষ্ট্যসমূহ প্রয়েযাজনসমূহ

মবতিষ্ক (Brain) বিবিন্ন রকয়মর খেলযার মযাধট্যয়ম খেয়ে, স্পশ্ 
কয়র এিং গন্ধ শুঁয়ক বশক্যা লযাি কয়র |

4 বমবনট পর্ন্ত খর খকযান একটি বিষয়ের ওপর 
ময়নযাবনয়িশ করয়ে সক্ম |

সেট্য খথয়ক অলীকয়ক আলযােযা করয়ে পযায়র 
নযা |

পুনরযািৃবতি |

মযাত্র একটি একটি ধযাপ কয়র বনয়ে্শ খেওেযা |

রযা খেেয়ে পযাে, রযা স্পশ্ কয়র অথিযা রযার গন্ধ খনে- 
শধুমযাত্র খসগুয়লযাই িুঝয়ে পযায়র |

একধরয়ের বরিেযাকলযাপ খথয়ক অনট্য বরিেযাকলযায়প 
রযাওেযার স্যাধীনেযা |

প্রবে 4 বমবনট অন্তর খপশীগুবলয়ক সম্প্রসযারে 
করিযার, উয়ে েযাুঁ ডযািযার, লযাফযায়নযার এিং িসিযার 
সমে খেওেযা |

শযারীবরক সহয়জই ক্যান্ত হয়ে পয়ড |

িড মযাংসয়পশীগুবলয়ক বনেন্ত্রে করয়ে 
বশেয়ে |

বরিেযাকলযায়পর জনট্য সমে এিং বিশ্যায়মর জনট্য সমে |

আয়িগপ্রিে িডয়ের েুবশ করয়ে চযাে |

প্রচুর ময়নযায়রযাগ খেওেযা িযা রত্ন খনওেযা 
েরকযার |

প্রয়েট্যকয়ক এক এক কয়র সমে বেয়ে হয়ি | 
প্রশংসযা করুন এিং উৎসযাহ বেন |

িডয়ের িযালিযায়স |

আধট্যযাবমিক আশ্চর্যাববিে হওেযা এিং বিস্মেযাবিিূে 
হওেযার খিযাধশবতি |

বিশ্যাস করযা |

ঈশ্য়রর সৃবষ্র খথয়ক উেযাহরে খেওেযা |

ববিেীে পর্যায়ের বিকযাশ বিবশষ্ট্যসমূহ প্রয়েযাজনসমূহ

মবতিষ্ক (Brain) খেয়ে, স্পশ্ কয়র এিং গন্ধ শুঁয়ক বশক্যালযাি 
কয়র |

10 বমবনট পর্ন্ত খর খকযান একটি বিষয়ের 
ওপর ময়নযাবনয়িশ করয়ে সক্ম |  

অলীক খথয়ক সেট্যয়ক আলযােযা করয়ে শরু 
কয়র |

কল্পনযাপ্রিে |

বশেয়ে ও জযানয়ে চযাে |

পুনরযািৃবতি |

হযায়ে-কলয়ম কয়র এিং আবিষ্কযার কয়র বশক্যালযাি 
কয়র |

রযা খেয়ে, রযা স্পশ্ কয়র এিং রযার গন্ধ খনে শধুমযাত্র 
খসগুয়লযাই িুঝয়ে পযায়র |

প্রবে 10 বমবনট অন্তর বরিেযাকলযাপ িেয়ল বেন |

িযাইয়িয়লর গল্পগুয়লযা খর অলীক নে, ওগুয়লযা 
সবেট্যই ঘয়টবেল এই বশক্যা বেয়ে হয়ি  |

িডরযা রযারযা ঈশ্রয়প্রময়ক অনুকরে কয়র |

শযারীবরক সহয়জই ক্যান্ত হয়ে পয়ড |

খেযাট মযাংশয়পশীগুবলয়ক বনেন্ত্রে করয়ে 
বশেয়ে |

নেুন েক্েযা অজ্য়নর জনট্য অিট্যযাস করিযার সুয়রযাগ 
খেওেযা |

বরিেযাকলযায়পর সমে এিং বিশ্যায়মর সমে |

আয়িগপ্রিে আেবকিে এিং আয়িগপ্রিে |

ময়নযায়রযাগ আকষে্ কয়র |

সযাফয়লট্যর সয়গে সমূ্ে ্করযা রযাে এমন মজযােযার 
বরিেযাকলযাপ বেয়ে একটি বনরযাপে মজযােযার পবরয়িশ 
সৃবষ্ করুন |

িডয়ের িযালিযায়স |

আধট্যযাবমিক আিযাধট্যেযা খিযায়ঝ |

আরযাধনযা করয়ে সক্ম |

ক্মযা পযািযার খরযাগট্য |

আরযাধনযা করিযার জনট্য উৎসযাহ খেওেযা |



েৃেীে পর্যায়ের বিকযাশ বিবশষ্ট্যসমূহ প্রয়েযাজন

মবতিষ্ক (brain) সৃজনী |

15 বমবনট পর্ন্ত খর খকযান একটি বিষয়ে 
ময়নযাবনয়িশ করয়ে সক্ম | 

সৃ্মবেশবতি িযায়লযা |

পডিযার, য়লেিযার এিং কথযা িলিযার 
েক্েযা |

পুনরযািৃবতি |

খশেিযার জনট্য সৃজনীমূলক পন্যা (নযাটক, অকিন, সগেীে 
এিং খেলযাধূলযা) |

নেুন কযায়জ েক্েযা অিট্যযাস করযান |

সৃ্মবেশবতিসম্ববলে খেলযাধূলযা |

রযা েযারযা খেেয়ে পযাে স্পশ্ করয়ে পযায়র অথিযা রযার গন্ধ 
বনয়ে পযায়র শধুমযাত্র খসগুয়লযাই খিযায়ঝ |

প্রবে 15 বমবনট অন্তর বরিেযাকলযাপ িেয়ল বেন |

শযারীবরক সবরিে |

স্র এিং খেয়হর ওপর বনেন্ত্রে | 

েন্দ |

প্রিল শযারীবরক বরিেযাকলযাপ (নযাচ এিং খেৌডযায়নযা) এিং 
হযালকযা শযারীবরক বরিেযাকলযাপ (পডযা ও খলেযা) এর ময়ধট্য 
অিস্যান্তর আনুন |

বরিেযাকলযায়পর সমে এিং বিশ্যায়মর সমে |

নেুন কযায়জ েক্েযা অিট্যযাস করযান |

বশক্মূলক বরিেযাকলযাপ |

আয়িগপ্রিে িডয়ের কযাে খথয়ক অনুয়মযােন চযাে |

বনয়জর ওপর বনেন্ত্রে িযাডযায়নযা |

সযাফয়লট্যর সয়গে সমূ্ে ্করযা রযাে এমন মজযােযার 
বরিেযাকলযাপ বেয়ে একটি বনরযাপে মজযােযার পবরয়িশ সৃবষ্ 
করুন |

েযাবেত্ব পযািযার সম্যািনযা |

িডয়ের িযালিযাসযা |

আধট্যযাবমিক ক্মযা িুঝয়ে পযায়র |

ঈশ্র সম্য়ক্ বনয়জর বিশ্যাস ও প্রশ্ন 
রয়েয়ে |

ক্মযা পযািযার খরযাগট্য এিং ক্মযাশীলেযার ময়েল (model) 
হয়ে পযায়র |

বনয়ে্বশে িযাইয়িল অধট্যেন |

চেুথ ্পর্যায়ের বিকযাশ বিবশষ্ট্যসমূহ প্রয়েযাজনসমূহ

মবতিষ্ক (brain) উেযাহরন সম্ববলে পযাে, সমসট্যযা ও সমযাধযান 
সম্ববলে পযাে, ধযাুঁ ধযা এিং সৃজন-পন্যা 
পদ্ধবের মযাধট্যয়ম বশক্যা লযাি কয়র |

30 বমবনট পর্ন্ত খর খকযান বিষয়ের ওপর 
ময়নযাবনয়িশ করয়ে সক্ম |

পুনরযািৃবতি |

খলেযা, কথযা িলযা, গয়িষেযা এিং সৃজনমূলক 
বরিেযাকলযাপ |

বিবিন্ন িযাি, অথ ্এিং বিষেিস্তু িুঝয়ে পযায়র |

প্রবে 30 বমবনয়ট বরিেযাকলযাপ িেয়ল খফয়ল |

শযারীবরক খপশীর বনেন্ত্রে |

সবরিে |

প্রিল শযারীবরক বরিেযাকলযাপ (নযাচ এিং খেৌডযায়নযা) এিং 
হযালকযা শযারীবরক বরিেযাকলযাপ (পডযা এিং খলেযা) এর 
ময়ধট্য অিস্যান্তর আনুন |

বরিেযাকলযায়পর সমে এিং বিশ্যায়মর সমে |

আয়িগপ্রিে িডয়ের মে পেমর্যােযা চযাে |

আয়িগপ্রিে |

নযােকয়ের অনুকরে কয়র |

প্রবেবিব্বিেযামূলক কযাজ বেন বকন্তু েুি কঠিন েযাবেত্ব 
খেয়িন নযা |

িযালিযাসুন, েযায়ের অিলম্বন খহযান এিং উৎসযাহ বেন |

িডয়ের িযালিযায়স |

আধট্যযাবমিক পবরত্রযাে কথযাটির অথ ্খিযায়ঝ |

সেট্য ও বমথট্যযা সম্য়ক্ বনজস্ ধযারেযা |

সুসমযাচযায়রর সেট্যয়ক বিশদ্ধিযায়ি উপস্যাপন করযা |

বসদ্ধযান্ত খনিযার খক্য়ত্র পথবনয়ে্শ করযা |

যীশু ভালবাসেন: জগতসে


