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बाल-स्याहार दिसन र लक्ष्य 

 

 हाम्रो बाल-स्याहार दिसन 

रु्खी जीिन शजउने आधार तयार गने । 
बच्चाहरू आफ्नो सपना, आर्ा र सबै राम्रा सम्भार्नाहरूिफग  प्रयत्न र्नग ितर्ष्यको प्रिीक्षामा र्छन्। हाम्रो बाल-

स्याहारसम्बन्धी दर्गनले तिनीहरूलाई आफ्नो दृति प्राप्त र्नग आफ्नो यात्रामा मदि र्र्छग । त्यसैले तिनीहरूले 

आफ्नो जीर्नको आनन्द उठाउन सक्र्छन्। तिनीहरूले आफ्नो बाल्यार्स्थामा अत्यनै्त महत्त्वपूणग समय 

तबिाउँदा हामी तिनीहरूलाई तिनीहरूको व्यखित्व तर्कास र्नग र प्रते्यक बच्चाको व्यखिर्ि रु्णहरू तर्कास 

र्नग मदि र्र्छौं। 

 

 चाइल्डकेयर लक्ष्यs 

"म गनस र्क्छु" भने्न बालक 

केटाकेटीको लातर् सबैिन्दा महत्त्वपूणग कुरािनेको "आत्म-पुति " हो। मातु्सबा नसगरी सू्कलमा हामी आफ्नो दैतनक 

बच्चास्याहारमा आफूलाई तर्कास र्ने अनुिर्को मोल र्र्छौं। तिनीहरूले आफूलाई स्वािातर्क लागे्न कुरामा 

प्रयास र्दाग हाम्रा कमगचारीहरू उनीहरूलाई कसरी "तिनीहरूले र्नग सक्र्छन्!" िने्न कुरामा सहयोर् र्नग िुसी 

हुनेर्छन्, जसले प्रते्यक बच्चाको तर्श्वासलाई जोि्र्छ। अन्तिः  तिनीहरूले तदनतदनै स-साना उपलखिहरूबाट "म 

यो र्नग सक्रु्छ" िने्न ठूलो थुप्रो जम्मा र्र्छग न्। हामी आफैलाई पे्रम र्ने र्छोरार्छोरी हुकागउन तदनर्छछ ं। 
 

उज्यालो र हँशर्लो बच्चा 

चमक र उत्साहले िररएको बाल्यार्स्था जीर्नमा एक पटक मात्र हुन सक्र्छ। हामी तिनीहरूले आफ्नो 

बाल्यार्स्था, आफूले चाहेजति तबिाएको चाहनर्छछ।ं "राम्ररी िेल्नु, राम्ररी िानु, राम्ररी सुतु्न" िने्न आिारिूि 

चक्रमा ध्यान केखिि र्दै काठका िेलछनाहरू बनाउन सके्न एउटा नसगरीले स्वािातर्किः  मुस्कान र असीम 

उत्साहिएका बालबातलकाहरूलाई मदि र्र्छग । 
 

आफ्ना र्ाथीहरुको हेरचाह गने बालक 

      आफ्ना साथीहरूतसि समय तबिाउँदा िेरै आनन्द प्राप्त हुनर्छ। तिनीहरूको दुः ि र एकाकीपनको कारण हुन सके्न 

कुनै पतन कुरा एकदमै कम िएको र्छ ।   हामी यस्ता अनुिर्हरू अनुिर् र्नग सके्न नसगरी सू्कल हुन चाहनर्छछ।ं 

कतहलेकाही ंतिनीहरू एकअकागतसि झर्िा र्ा झर्िा र्रे िापतन हामी तिनीहरूले तमत्रिाको अद्िुि िाररफ 

र्रेको र हरेक चोतट राम्रो अनुिर् र्रेको चाहनर्छछ।ं तर्तिन् न युर्का साथीहरूतसि कुराकानी र्ने थुपै्र अर्सरहरू 

एकअकागको लातर् पे्ररणाको अद् िुि स्रोि हुनुपर्छग  । 
 



 

मातु्सिरा गारे्डनको प्रशतबद्धता 

  

 न्यानो बच्चास्याहार जुन घर जस्तो लाग्छ 

 स-साना केटाकेटीको लातर् सबैिन्दा महत्त्वपूणग कुरा िनेको तिनीहरूले एकअकागतसि तबिाउने समय हो। 

          म एउटा नसगरी सू्कलमा घरजस्तो लागे्न र्ािार्रण सृजना र्नग चाहनरु्छ। त्यस कुरालाई मनमा राख्दै हामीले स-साना 

समूहहरूमाफग ि घतनष्ठ बच्चा स्याहार र्ने र्छनछट र्ऱयछ।ं र्छोरार्छोरीले कदर र्ररएको र माया पाएको अनुिर्बाट िेरै 

कुरा तसक्र्छन् । मातु्सबेरा नसगरी सू्कलमा पाएको रमाइलो ले र्दाग तिनीहरूको मन समृद्ध हुन सक्र्छ। 

           

 हातैले बनाएको खाजा 

 तिनीहरूले पे्रमले िररएको िानेकुरा िाएको म चाहनरु्छ तकनिने िपाईं हुतकग रहेको बालक हुनुहुनर्छ। तर्श्वास र्दै, हामी  

तर्रे्र् र्री घरमै बनाइएको न्यानो िाजाबारे। न्यानो र मायालु िानाले िानालाई मन नपने र मन नपने कुराहरू स्विः  

हटाउँर्छ। यो नसगरी सू्कलको िाजा हो जसले तिनीहरूको पेट र मुटुलाई न्यानो िानाले िररतदनर्छ जुन तिनीहरू 

सबैसँर् िानर्छन्। 

 

ररदशमक कक्षाकोठा 

 बच्चाले सामना र्ने पतहलो अनुिूतिहरूमधे्य "ध्वतन" पतन एउटा हो। "ध्वतन"र "लय" कानमाफग ि समन्वय र्र्छग न् र 

बजाइरहेको बेला हािले व्यि र्ररनर्छ। अतिव्यि नृत्य र प्रदर्गनले केटाकेटीलाई आफ्नै िररकाले यसो र्नग अनुमति 

तदनर्छ र यो उनीहरूको कल्पनाको तर्कासका लातर् एकदमै महत्त्वपूणग र्छ। हामी लयबद्ध कुराहरूको लक्ष्य राख्दैर्छछ ं

जसले र्दाग तिनीहरूले िपाईंको कानबाट सुरु हुने रृ्खद्धबाट पूणगिया आनन्द उठाउन सक्र्छन्। 

 

अङ््गरेजी कक्षाकोठा 

     रमाइलो र िुला र्ािार्रणको आनन्द तलने चाहनाबाट अंगे्रजी कक्षा सुरु हुनर्छ। 

अङ््गगे्रजीमा अखद्धतिय । मलाई सिैं एउटै अंगे्रजी तर्क्षकतसि रमाइलो लाग्र्छ, त्यसैले बच्चाहरू लाई अंगे्रजी मानर्छन् । 

संसारको तर्श्वव्यापी समाज समारे्र् िएको ितर्ष्य उनीहरूलाई झन्-झन् तचरपररतचि हँुदै जानर्छ। हामी "अंगे्रजी 

रमाइलो र्छ" िने्न िार्नाका साथ संसारमा प्ररे्र् र्नग सके्न बालबातलकाहरूलाई सहयोर् र्र्छौं। 

 

रूखले भररएको कोठा 

   न्यानो काठको न्यानोिा महत्त्वपूणग र्छ तकनिने तिनीहरू अझै पतन साना बच्चाहरू हुन्। म चाहनरु्छ 

तिनीहरू काठमा मात्र पाइने मनोर्ाखन्तले घेररएका आराममय समय तबिाउन सकर्छन्।  बच्चाहरूको कल्पनार्क् 

ति बढाउने सुर्न्ध, बनार्ट र रमाहट । रूिले िररएको कोठा, प्रते्यकको अनुहार फरक-फरक हुनर्छ र यसले 

तिनीहरूलाई स्वािातर्क रूपमा चखककलो मुस्कान तदनर्छ। 



दैशनक कायसक्रम र माशर्क कायसक्रम 

  दैशनक कायसक्रम 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

माशर्कघटना 

 

 

 

 

 

 

April

May

June

July

August

September

October

November

December

January

February

March

April

Graduation Ceremony・Hinamatsuri 

Birthday party, body measurement, evacuation training, English, rhythmic

Children's Day / Health check

Spring picnic

Tanabata

Cool off event in the evening 

Bean sowing

Autumn excursion / Health check

Christmas party

New Year

Entrance ceremony

Cooking

Sports festival, Oimohori

Time Content Time Content Time Content

Opening Opening Opening

Group childcare Group childcare Group childcare

Clean up Clean up Clean up

Move to each class Move to each class Move to each class

Changing diapers
Changing diapers /

Go to the toilet
Go to the toilet

Morning meeting Morning meeting Morning meeting

Sing a song /greeting Sing a song /greeting Sing a song /greeting

9:30 Snack 9:30 Snack 9:30 Snack

Play outside Play outside Play outside

Take a walk Play in the park or garden! Play in the park or garden!

English  / Rhythmic English  / Rhythmic English  / Rhythmic

Make product/

Annual events

Make product/

Annual events

Make product/

Annual events

Lunch Lunch Lunch

Homemade baby food! Full of homemade lunch! Refill a lot of delicious rice!

11:45 Change diapers 11:50 Change diapers 12:00 Change diapers

12:00 Sleeping 12:00 Sleeping 12:15 Sleeping

14:30
Wake up/

Measure temperature
14:30

Wake up/

Measure temperature
14:30

Wake up/

Measure temperature

14:45 Change diapers 14:45 Change diapers 14:45 Go to the toilet

15:00 Snack 15:00 Snack 15:00 Snack

15:15
Meeting before

going back home
15:15

Meeting before

going back home
15:15

Meeting before

going back home

Indoor or garden play Indoor or garden play Indoor or garden play

Group childcare Group childcare Group childcare

18:30
Extended childcare/

Eating
18:30

Extended childcare/

Eating
18:30

Extended childcare/

Eating

19:30 End19:30 End

Fuji / Yuri (3, 4 and 5 year old)

7:30

8:45

9:20

Tanpopo (0 year old) Churip / Sakura (1 and 2 year old)

7:30 7:30

8:45 8:45

15:30 15:30

9:20 9:20

9:45 9:45

11:00 11:15

15:30

19:30 End

9:45

11:30



  

आकार्- माना 

 

〇 सामान 

☐ र्स्त्र पररर्िगन (३ सेट) ... तर्रु्का लातर् तित्री र्स्त्र (पेन्टी) ल्याउनुहोस् 

लूप संर् ☐ 1 हाि towel (लर्िर् 20 × 20 देखि 40 × 40cm) 

☐ 3 हाि िछतलया ( लर्िर् 30 सेमी ) ... तर्रु् र्र्ग आर्श्यक रै्छन 

☐ 2 बच्चा-र्ाइप प्याकहरू ( व्यखिर्ि सम्पतिको लातर् ) ... तर्रु् र्र्ग आर्श्यक रै्छन 

☐ तिनाइल ब्यार् (५० र्ा त्योिन्दा बढी, जसै्त मध्यम र्ा मध्यम आकारको, कृपया)। 

☐ लर्िर् १० िायपर (से्पयरको लातर्) ... तर्रु् र्र्ग आर्श्यक रै्छन 

☐ मारु्मारु्(तर्रु् कप) ... ० बतर्गय बालकहरु मात्र 

☐ Baby bottle ( कृपया दुि तपउँदा मात्र तपउनुहोस् ।) ... ० र्र्गका लातर् मात्र 

 

〇 साप्तातहक सामान 

हरेकहप्ताको सुरुमा बी ररङ्ग र्नुगहोस् र हरेक सप्ताहन्तमा फकग नुहोस्, त्यसैले कृपया घरमै िुनुहोस्। 

☐ सुत्नको लातर् टोरे्ल बाखिनको पाना र्ा बेिरे्तटङ्ग पाना 

☐ सानत्वनादािा को लातर् टोरे्ल बाखिन, आतद ( समायोतजि र्नुगहोस् र र्मी र जािोको लातर् ियारी र्नुगहोस् ) 

☐ तहँि्नका लातर् कलर ह्याट 

 

○ दैतनक सामाज 

कृपया ब्याकप्याकमा राख्नुहोस् र हरेक तदन ल्याउनुहोस्। 

☐ पार् संर् 1 हाि को towel ... ०-र्र्ग उमेर पुरे्कालाई   आर्श्यक परेको बेला सूचना तदइनेर्छ। 

☐ ३ हािे टोरे्ल (३० सेमी. र्र्ग) ... तर्रु् र्र्ग को आर्श्यकिा रै्छन। 

तर्द्यालय िाजाका लातर् ☐ १ एप्रोन ... तर्रु् र्र्ग को आर्श्यकिा रै्छन। 

 

☐ िायपर पररर्िगन र्ने पाना (३० x ४५ देखि ४५ x ७० सेमी) ... तर्रु् र्र्ग आर्श्यक रै्छन 

☐ ५ िायपर (कृपया एक-एक र्री नाम तदनुहोस्।) ... तर्रु् र्र्ग आर्श्यक रै्छन । 

☐ Contact Notes (हामी िपाईंलाई प्ररे्र्को समयमा तदनर्छछ)ं ... तर्रु् र्र्ग आर्श्यक रै्छन 

□ खस्टकर पुस्तक ... बच्चा र्र्ग आर्श्यक रै्छन 

 

○ मछसमी सामान 

☐ पूल झोला, अनुहारको टोरे्ल, खस्वतमङ्ग तर्यर ( कृपया र्मीको समयमा मात्र ियार र्नुगहोस् ) 

पानीको बोिल (बच्चा र्र्ग मात्र) 

ह्याण्डल िएको कप (२-५ र्र्गका लातर् मात्र ) 

 

कृपया िपाईँको नाम सबै सामानमा लेख्नुहोस् । 

 

 

 

 



 

  

हाम्रो नर्सरी सू्कलको पररचय 

 

    शिमोहायोिी शहमािारी 

नर्सरी सू्कल 

      ठेर्ाना : २-६ Shimobayashi-cho, टोयोटा तसटी 

    लतक्षि उमेर: ३ मतहनादेखि २ र्र्ग 

िोल्ने घण्टा: ७: ३०-१९: ०० 

क्षमिा: 42 जना (0 र्र्ग पुरानो: 10 मातनसहरू, 

 १ बर्ग : १६ जना, २ बर्ग : १६ जना) 

    फोन नम्बर: ०५६५-४७-९३३३ 

 

 

    नाकाशजमा शहमिारी नर्सरी शिद्यालय 

ठेर्ाना : पतहलो िल्ला, तनतर्होदका हाइट्स, २-३०-१  

नाकातजमा-चो, नाकामुरा-कु, नार्ोया 

    लतक्षि उमेर: ३ मतहनादेखि २ र्र्ग 

    िोल्ने घण्टा: ७: ३०-१८: ३० 

    क्षमिा: १९ जना (0 र्र्ग पुरानो: 5 जना,  

१ बर्ग : ७ जना,२ बर्ग : ७ जना) 

    फोन नम्बर: ०५२-४६२-९१११ 

 

 

    मातु्सिरा शहमिारी नर्सरी सु्कल 

    ठेर्ाना: २-४१-१ मातु्सबुरा-चो, नाकामुरा-कु, नार्ोया 

             लतक्षि उमेर : ३ मतहनादेखि ५ र्र्ग 

    िोल्ने घण्टा: ७: ३०-१९: ३० 

क्षमिा: ६६ जना (0 र्र्ग पुरानो: 6 जना,  

१-५ बर्गको उमेर : प्रते्यक मा १२ जना) 

फोन नम्बर: ०५२-४३३-५१११ 


