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ಅಧರಾಜ್ಯಪಕರಲಲ,

ಆಟಗಳ ಮಮೂಲಕವಪೂ, ಮಮೂತರ್ಡು ಹಕಾಗಮೂ ಪರಿಚಿತವಕಾದ ವಸಟುಸ್ತುಗಳ ಮತಟುಸ್ತು ಘಟನಕಗಳ ಆಧಕಾರದಲಲ್ಲಿ ಲಭಿಸಟುವ ಅನಟುಭವಗಳ ಮಮೂಲಕ ಸಕಾಮರದ್ಯಾರ್ಡು ಹಕಾಗಮೂ ಮಮೌಲದ್ಯಾಗಳನಟುನ್ನು  
ಬಕಳಕಸಟುವಪದಕಕಕ್ಕೆ ಪಪ್ರಿ ಸಮೂಕ್ಕೆಲನ ಗಳಲಲ್ಲಿ ಪಕಾಪ್ರಿಧಕಾನದ್ಯಾತಕಯನಟುನ್ನು ನಿಕೇರಬಕಕೇಕಕಾಗಿದಕ.

ಮಕಕ್ಕೆಳಲಲ್ಲಿರಟುವ  ವದ್ಯಾಕಸ್ತು  ವದ್ಯಾತಕಾದ್ಯಾಸಗಳಟು,  ಸಕಾಮಕಾಜಿಕ,  ಸಕಾನಸಕ್ಕೆಸ್ಕೃತಕ  ಪರಿಸರದ  ಅನತರಗಳಟು  ಸಮಕಾಜದಲಲ್ಲಿ  ಸನಭವಿಸಟುತಸ್ತುರಟುವ  ಕಕಾಲಕಮೂಕೇಚಿತವಕಾದ  ಬದಲಕಾವಣಕಗಳಟು,  
ಮೊದಲಕಾದಟುವಪಗಳನಟುನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿಕಕಮೂನರಟು ರಕಾಜದ್ಯಾ ವಿದಕಾದ್ಯಾಭಕಾದ್ಯಾಸ ಸನಶಕಮೂಕೇಧನಕ ಮತಟುಸ್ತು ತರಬಕಕೇತ ಸನಸಕಸ್ಥೆಯಟು ಪಪ್ರಿಸಮೂಕ್ಕೆಲನ ಪಠದ್ಯಾಕಪ್ರಿಮ, ಪಪ್ರಿಸಮೂಕ್ಕೆಲನ ಅಧಕಾದ್ಯಾಪಕ ಕಕಕೈಪಡಿಯಕಾದ "ಆಟಿಕಕ'
ಯನಟುನ್ನು ತಯಕಾರಿಸಿದಕ.

ದಕಕೈಹಿಕ ಚಲನಕಾತತ್ಮಕ ವಿಕಕಾಸ, ಭಕಾಷಕಾ ವಿಕಕಾಸ, ವಕಕೈಜಕಾಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಕಕಾಸ, ಸಕಾಮಕಾಜಿಕ ಭಕಾವನಕಾತತ್ಮಕ ವಿಕಕಾಸ, ಸಸ್ಕೃಜನಕಾತತ್ಮಕ  ಸಮೌನದಯಕಾರ್ಡುತತ್ಮಕ ವಿಕಕಾಸ ಮೊದಲಕಾದ ಐದಟು ವಿಕಕಾಸ –

ಮನರಲಗಳಲಕಾಲ್ಲಿಗಿ  87  ಸಕಾಮರದ್ಯಾರ್ಡುಗಳನಟುನ್ನು 4  ವರರ್ಡು  ಪಕಾಪ್ರಿಯವಕಾಗಟುವಪದರಕಮೂಳಗಕಾಗಿ  ಮಗಟುವಪ  ಗಳಿಸಿರಬಕಕೇಕಟು  ಎನಬ  ಗಟುರಿಯನದಿಗಕ  ಪಪ್ರಿಸಮೂಕ್ಕೆಲನ  ಚಟಟುವಟಿಕಕಗಳನಟುನ್ನು  
ಆಯಕೇಜಿಸಲಕಾಗಿದಕ.  ಸಕಾಮರದ್ಯಾರ್ಡುಗಳನಟುನ್ನು  ಬಕಳಕಸಟುವಪದಕಕಾಕ್ಕೆಗಿ  ಮಗಟುವಿನ  ಪರಿಚಿತ  ಪರಿಸರಕಕಕ್ಕೆ  ಸನಬನಧಿಸಿದ  ಮಮೂವತಟುಸ್ತು  ಥಕೇನಗಳನಟುನ್ನು  ಆಧಕಾರವಕಾಗಿರಿಸಿ,  

ಚಟಟುವಟಿಕಕಾನಟುಭವಗಳನಟುನ್ನು  ಅಧಕಾದ್ಯಾಪಕಕ  ಸಿದದ್ಧಪಡಿಸಬಕಕೇಕಕಾಗಿದಕ.  ತರಗತ  ಚಟಟುವಟಿಕಕಗಳನಟುನ್ನು  ಆಯಕೇಜಿಸಲರಟುವ  ಸಹಕಾಯಕ  ಸಕಾಮಗಿಪ್ರಿಯಕಾಗಿ  "ಆಟಿಕಕ'  ಎನಬ  ಪಪ್ರಿಸಮೂಕ್ಕೆಲನ  
ಅಧಕಾದ್ಯಾಪಕ ಕಕಕೈಪಡಿಯನಟುನ್ನು ತಯಕಾರಿಸಲಕಾಗಿದಕ.

ಪಪ್ರಿಸಮೂಕ್ಕೆಲನ  ಪಠದ್ಯಾಕಪ್ರಿಮದ  ಹಕಾಗಮೂ  ಅಧಕಾದ್ಯಾಪಕ  ಕಕಕೈಪಡಿಯಕಾದ  "ಆಟಿಕಕ'ಯ  ಆಧಕಾರದಲಲ್ಲಿ,  ಪಪ್ರಿಸಮೂಕ್ಕೆಲನ  ಮಕಕ್ಕೆಳಿಗಕಾಗಿ  [3+,4+]  ಆಟದ  ದಕಮೂಕೇಣಿ  ಎನಬ  ಹಕಸರಿನಲಲ್ಲಿ  
ಚಟಟುವಟಿಕಕಾ  ಕಕಾರಟುರ್ಡುಗಳನಟುನ್ನು  ತಯಕಾರಿಸಲಕಾಗಿದಕ.  ಕಕಕೈಪಡಿಯಟು ತರಗತಯಲಲ್ಲಿ  ಈ ಕಕಾರಟುರ್ಡುಗಳನಟುನ್ನು  ವಿನಿಮಯ ಮಕಾರಟುವಪದಕಕ್ಕೆರಟುವ  ಸಹಕಾಯಕ ಸಕಾಮಗಿಪ್ರಿಯಕಾಗಿದಕ.  ಸಸನತವಕಾಗಿ  
ಚಟಟುವಟಿಕಕಗಳನಟುನ್ನು  ರಮೂಪಕೇಕರಿಸಟುವಪದಕಮೂಕ್ಕೆ,  ಚಟಟುವಟಿಕಕಾ  ಕಕಾರಟುರ್ಡುಗಳನಟುನ್ನು  ತಯಕಾರಿಸಟುವಪದಕಮೂಕ್ಕೆ  ಅಧಕಾದ್ಯಾಪಕಕಗಕ  ಸಕಾಸತನತಪ್ರಿತ್ರ್ಯವಿದಕ.  ಈ  ಕಕಕೈಪಡಿಯನಟುನ್ನು  ಫಲಪಪ್ರಿದವಕಾಗಿ  
ಉಪಯಕೇಗಿಸಟುವಿರಲಲ್ಲಿವಕಕೇ?

ಶಟುಭಕಾಶಯಗಳಕಮೂನದಿಗಕ,

ಡರಾ. ಜಕ. ಪಪ್ರಸರಾದದ
ಡಕಡೈರಕಕಕ್ಟರದ



 ಆಟದ ದದದದೋಣ
 ವರರರ್ಕ್ ಶದೋಟನುಗಳನನುನ್ನುಪಯದೋಗಿಸನುವವಾಗ _______________

ಥಕೇನಗಳ ಆಶಯಗಳನಟುನ್ನು ವಿನಿಮಯದ ಪಕಾಪ್ರಿರನಭದಲಕಮೂಲ್ಲಿಕೇ, ಮಗಟುವಿನ ಚಿನತನಕಾ
ಸಕಾಮರದ್ಯಾರ್ಡು, ಸಸ್ಕೃಜನಕಾತತ್ಮಕತಕ ಎನಬಿವಪಗಳನಟುನ್ನು ಚಟುರಟುಕಟುಗಕಮೂಳಿಸಟುವಪದಕಕಾಕ್ಕೆಗಿಯಕೇ, ಥಕೇನಗಳ
ವಿನಿಮಯದ  ನನತರ  ಮಕಕ್ಕೆಳ  ತಳಟುವಳಿಕಕಯನಟುನ್ನು  ಪಪ್ರಿಕಟಪಡಿಸಲಕಮೂಕೇ,  ವಕನರ್ಡು
ಶಿಕೇಟಟುಗಳನಟುನ್ನು ಉಪಯಕೇಗಿಸಬಹಟುದಕಾಗಿದಕ.  ವಿವಿಧ ಥಕೇನಗಳಿಗಕ ಸನಬನಧಿಸಿದ ನಿದಿರ್ಡುರಷ
ನಕಕೈಪಪಣದ್ಯಾಗಳನಟುನ್ನು  ಬಕಳಕಸಲಟು  ನಿಕೇರಟುವ  ಅನಟುಭವ  ಚಟಟುವಟಿಕಕಗಳ
ಮಟುನದಟುವರಿಕಕಯಕಾಗಿಯಕೇ,  ಪಪೂತಕೇರ್ಡುಕರಣವಕಾಗಿಯಕೇ,  ಮಮೌಲದ್ಯಾಮಕಾಪನಕಕಾಕ್ಕೆಗಿಯಕೇ
ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇಟಟುಗಳನಟುನ್ನು  ಉಪಯಕೇಗಿಸಬಹಟುದಟು.  ಇನತಹ ಕಕಲವಪ ಸಕಾಧದ್ಯಾತಕಗಳನಟುನ್ನು  ಕಕಳಗಕ
ನಿಕೇರಲಕಾಗಿದಕ.

• ಥದೋಸಂ ಚಟತವಟಿಕಕಗಳತ ವಕದರ್ಕ್ ಶದೋಟತ ಥದೋಸಂ ಚಟತವಟಿಕಕಗಳತ
ಥಕೇನಗಕ  ಸನಬನಧಿಸಿದ  ಅನಟುಭವಗಳನಟುನ್ನು  ನಿಕೇರಟುವಪದರಕಮೂನದಿಗಕ  ಸಹಜವಕಾಗಿ  ವಕನರ್ಡು
ಶಿಕೇಟಟುಗಳನಟುನ್ನು ನಿಕೇಡಿ, ಮಟುನದಟುವರಿದ ಚಟಟುವಟಿಕಕಗಳನಟುನ್ನು ಆಯಕೇಜಿಸಬಹಟುದಟು.

• ವಕದರ್ಕ್ ಶದೋಟತ + ಥದೋಸಂ ಚಟತವಟಿಕಕಗಳತ ಥದೋಸಂ ಚಟತವಟಿಕಕಗಳತ ವಕದರ್ಕ್
ಶದೋಟತ  ಥದೋಸಂ ಚಟತವಟಿಕಕಗಳತ

ವಕನರ್ಡು  ಶಿಕೇಟಟು  ಚಟಟುವಟಿಕಕಯನಟುನ್ನು  ನಿಕೇರಟುವಪದರಕಮೂನದಿಗಕ  ಸಹಜವಕಾಗಿ  ಇತರ
ಚಟಟುವಟಿಕಕಗಳನಟುನ್ನು ಹಕಮೂನದಿಸಿಕಕಮೂನರಟು ಮಕಾರಬಹಟುದಟು.

• ಒನದಟು  ಅನಟುಭವ  ಸಕಾಮಗಿಪ್ರಿಯಕಾಗಿ  ವಕನರ್ಡು  ಶಿಕೇಟಟುಗಳ  ಪಪ್ರಿಯಕೇಜನವನಟುನ್ನು
ಪಡಕಯಬಹಟುದಟು.

• ಮಗಟುವಿನ  ವಕನರ್ಡು  ಶಿಕೇಟಟುಗಳನಟುನ್ನು  ಪರಸಪ್ಪುರ  ಹಕಮೂನದಿಸಿಕಕಮೂನರಟು
ವಿಶಕಲ್ಲಿಕೇಷಿಸಟುವಪದಕಮೂಕ್ಕೆ ವಿಕಕಾಸ ಮನರಲಗಳ ಬಕಳವಣಿಗಕಯನಟುನ್ನು 

ಗಟುರಟುತಸಟುವಪದಕಮೂಕ್ಕೆ  ಸಕಾಧದ್ಯಾವಕಾಗಟುವನತಕ  ವಕನರ್ಡು  ಶಿಕೇಟಟುಗಳನಟುನ್ನು
ಉಪಯಕೇಗಿಸಬಹಟುದಟು.  ಒನದಟು  ಮಗಟುವಿನ  ನಿರನತರವಕಾದ
ಚಟಟುವಟಿಕಕಗಳಲಲ್ಲಿರಟುವ  ಬದಲಕಾವಣಕಯನಕಾನ್ನುಗಿದಕ  ಮಮೌಲದ್ಯಾಮಕಾಪನ
ಮಕಾರಬಕಕೇಕಕಾದಟುದಟು.

• ಮಗಟುವಪ  ಭಕಾಗವಹಿಸಟುವ  ಚಟಟುವಟಿಕಕಗಳ  ಪಪ್ರಿಕಪ್ರಿಯೆಯನಟುನ್ನು  ಅಧಕಾದ್ಯಾಪಕಕ
ಗಮನಿಸಟುತಕಾಸ್ತು ಇರಬಕಕೇಕಟು.

• ಬಕಕೇರಕ ಬಕಕೇರಕ ಮಕಕ್ಕೆಳ ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇಟಟುಗಳನಟುನ್ನು ಪರಸಪ್ಪುರ ಹಕಮೂಕೇಲಸಬಕಾರದಟು.
• ಪಪ್ರಿತ  ಮಗಟುವಿನ  ವಿಕಕಾಸ  ಹನತದಲಲ್ಲಿರಟುವ  ವಕಕೇಗವಪ  ವದ್ಯಾತದ್ಯಾಸಸ್ತುವಕಾಗಿದಕ.

ಆದಟುದರಿನದ ಮಕಕ್ಕೆಳ ಸಕಾಮರದ್ಯಾರ್ಡುಗಳನಟುನ್ನು ತಮೊತ್ಮಳಗಕ ಹಕಮೂಕೇಲಸಬಕಾರದಟು.
• ಲಭದ್ಯಾವಕಾದ  ವಕನರ್ಡು  ಶಿಕೇಟಟುಗಳ  ಮಟುನದಟುವರಿಕಕಯಕಾಗಿ  ಅರವಕಾ  ಅದರ

ಅನಟುಬನಧವಕಾಗಿ  ಹಕಮೂಸ  ವಕನರ್ಡು  ಶಿಕೇಟಟುಗಳನಟುನ್ನು  ತಯಕಾರಿಸಲಟು  ಅಧಕಾದ್ಯಾಪಕಕಗಕ
ಸಕಾಸತನತಪ್ರಿತ್ರ್ಯವಿದಕ.

• ಮಗಟು  ವಕನರ್ಡು  ಶಿಕೇಟಟುಗಳನಟುನ್ನು  ಪಪೂತರ್ಡುಗಕಮೂಳಿಸಿದರಕ  ಅದರ  ಸನಗಪ್ರಿಹ,
ಪಪನರಟುಪಯಕೇಗ  ಎನಬಿವಪಗಳ  ಕಟುರಿತಟು  ಅಧಕಾದ್ಯಾಪಕಕಗಕ  ಸಪ್ಪುರಷವಕಾದ  ತಳಟುವಳಿಕಕ
ಇರಬಕಕೇಕಟು.  ಪಪೂತರ್ಡುಗಕಮೂಳಿಸಿದ  ವಕನರ್ಡು  ಶಿಕೇಟಟುಗಳನಟುನ್ನು  ಪಕೇರನರ್ಡು
ಫಕೇಲಯಕೇದಲಲ್ಲಿ  ಸನಗಪ್ರಿಹಿಸಿರಬಕಕೇಕಟು.  ವಕನರ್ಡು  ಶಿಕೇಟನಟುನ್ನು  ಔಪಚಕಾರಿಕ  ಕಲಕಕ
ಎನಬ ರಿಕೇತಯಲಲ್ಲಿ ಕಕಾಣಬಕಾರದಟು.
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ವಕದರ್ಕ್ ಶದೋಟತಗಳತ  ಚಟತವಟಿಕಕಗಳತ
ವಿವಿಧ ವಿಕರಾಸ ಮಸಂಡಲಗಳಿಗಕ ಪರಾಪ್ರಧರಾನಜ್ಯತಕ ನದೋಡತವ ವಕದರ್ಕ್ ಶದೋಟತಗಳನತನ್ನು ಕಕದಡಲರಾಗಿದಕ.
ವಿವರಗಳನತನ್ನು ಕಕಳಗಕ ಕಕದಡಲರಾಗಿದಕ.
1. ದಕಡೈಹಿಕ ಚಲನರಾತತ್ಮಕ ವಿಕರಾಸ

ಸಮೂಕಕ್ಷಕ್ಷ್ಮ ಪಕಕೇಶಿ ವಿಕಕಾಸಕಕಾಕ್ಕೆಗಿ ಹಕಚಿಚ್ಚಿನ ಎಲಕಾಲ್ಲಿ ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇಟಟುಗಳಲಲ್ಲಿ ಅವಕಕಾಶವನಟುನ್ನು
ನಿಕೇರಲಕಾಗಿದಕ.  ಚಿತಪ್ರಿ ರಚನಕ,  ಬಣಣ್ಣ ಹಚಟುಚ್ಚಿವಪದಟು,  ನಿಮಕಾರ್ಡುಣ ಎನಬಿವಪಗಳಟು ಈ ವಿಕಕಾಸ
ಮನರಲಗಳಿಗಕ  ಒತಟುಸ್ತು ನಿಕೇರಟುವವಪಗಳಕಾಗಿವಕ.  ಗಕರಕ  ಎಳಕದಟು ಜಕಮೂಕೇಡಿಸಟುವಪದಟು.  ಉರಟುಟಟು
ಹಕಾಕಟುವಪದಟು,  ಪಪೂವರ್ಡು  ಲಕಕೇಖನ  ಚಟಟುವಟಿಕಕಗಳಟು  ಎನಬಿವಪಗಳನಟುನ್ನು  ಮಕಾರಟುವಕಾಗಲಮೂ
ಪಕಕೇಶಿಚಲನಕ  ಉನರಕಾಗಟುವಪದಟು.  ಹರಿಯಟುವಪದಟು,  ಕತಸ್ತುರಿಸಟುವಪದಟು,  ಅನಟಿಸಟುವಪದಟು
ಮೊದಲಕಾದ ಅನಟುಭವಗಳ ಮಮೂಲಕವಪೂ ಸಮೂಕಕ್ಷಕ್ಷ್ಮ ಪಕಕೇಶಿಗಳ ವಿಕಕಾಸವಪ ಉನರಕಾಗಟುವಪದಟು.

3+ ಪಕಾಪ್ರಿಯದ  ಮಕಕ್ಕೆಳಿಗಕ  ಸಮೂಕಕ್ಷಕ್ಷ್ಮಪಕಕೇಶಿಗಳ  ಚಲನಕಾ  ಸಕಾಮರದ್ಯಾರ್ಡು
ಕಡಿಮೆಯಕಾಗಿರಬಹಟುದಟು.  ಆದಟುದರಿನದ  "ಆಟದ  ದಕದದೋಣಿ'ಯಲಲ್ಲಿ  ಅವರಿಗಕ  ಮಕಾರಲಟು
ಸಕಾಧದ್ಯಾವಿರಟುವ  ಚಿಕಕ್ಕೆ  ಚಿಕಕ್ಕೆ  ಚಟಟುವಟಿಕಕಗಳನಟುನ್ನು  ನಿಕೇರಲಕಾಗಿದಕ.  ಇದಲಲ್ಲಿದಕಕೇ  ಸಮೂಸ್ಥೆಲಪಕಕೇಶಿಕೇ
ವಿಕಕಾಸಕಕಾಕ್ಕೆಗಿ  ಓರಟುವಪದಟು,  ಜಿಗಿಯಟುವಪದಟು,  ಮೆಟಷಲಕಕೇರಿ  ಇಳಿಯಟುವಪದಟು,  ತಕವಳಟುವಪದಟು
ಮೊದಲಕಾದ ಹಲವಕಾರಟು ಅನಟುಭವ ಚಟಟುವಟಿಕಕಗಳನಟುನ್ನು ತರಗತಗಳಲಲ್ಲಿ ನಿಕೇರಬಕಕೇಕಕಾಗಿದಕ.

4+ ಮಕಕ್ಕೆಳಿಗಕ  ಇನನ್ನುರಟುಷ  ಸಮೂಕಕ್ಷಕ್ಷ್ಮತಕ  ಅಗತದ್ಯಾವಿರಟುವ  ಚಟಟುವಟಿಕಕಗಳನಟುನ್ನು
ನಿಕೇರಲಕಾಗಿದಕ.  ಉದಕಾಹರಣಕಗಕ  ಕತಸ್ತುರಿ  ಉಪಯಕೇಗಿಸಿ  ನಿಖರವಕಾಗಿ  ಕತಸ್ತುರಿಸಲರಟುವ
ತರಬಕಕೇತ.  ಇದಕಕಾಕ್ಕೆಗಿ  ಮಕಕ್ಕೆಳಿಗಕ  ಉಪಯಕೇಗಿಸಲಟು  ಸಕಾಧದ್ಯಾವಿರಟುವ  [Child   Safe]

ಕತಸ್ತುರಿಗಳನಟುನ್ನುಪಯಕೇಗಿಸಟುವಪದಟು  ಉತಸ್ತುಮ.  ಚಟುಕಕಕ್ಕೆಗಳನಟುನ್ನು  ಸಕಕೇರಿಸಿ  ಚಿತಪ್ರಿವನಟುನ್ನು
ಪಪೂತರ್ಡುಗಕಮೂಳಿಸಟುವಪದಟು ಇನಕಮೂನ್ನುನದಟು ಚಟಟುವಟಿಕಕಯಕಾಗಿದಕ. ಒನದನಕಕೇ ತರಗತಯಲಲ್ಲಿ ಮಗಟು
ಅಕಕ್ಷರಗಳನಮೂನ್ನು ಪದಗಳನಮೂನ್ನು ವಕಾಕದ್ಯಾಗಳನಮೂನ್ನು ಬರಕಯಬಕಕೇಕಕಾಗಿದಕ.  ಆದಟುದರಿನದ  4+ ನಲಲ್ಲಿ
ಪಪೂವರ್ಡುಲಕಕೇಖನ ಚಟಟುವಟಿಕಕಗಳನಟುನ್ನು ಧಕಾರಕಾಳವಕಾಗಿ ನಿಕೇರಬಕಕೇಕಟು.

2. ಭರಾಷರಾ ವಿಕರಾಸ

ಪಪ್ರಿಸಮೂಕ್ಕೆಲನ ಹನತದಲಲ್ಲಿ ಮಕಾತಟುಗಕಾರಿಕಕಗಕ ಅತದ್ಯಾನತ ಪಕಾಪ್ರಿಧಕಾನದ್ಯಾತಕಯದಕ. ಸನಕಕಮೂಕೇಚ
ಹಕಾಗಮೂ  ಭಯವಿಲಲ್ಲಿದಕ  ಮಕಾತನಕಾರಟುವಪದಕಕಕ್ಕೆ  ಮಗಟುವನಟುನ್ನು  ಪಕಾಪ್ರಿಪಸ್ತುಗಕಮೂಳಿಸಲಟು  ನಕಾವಪ
ಪಪ್ರಿಯತನ್ನುಸಬಕಕೇಕಟು. ಇದಕಕಕ್ಕೆ ಎಲಲ್ಲಿ ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇಟಟುಗಳಲಮೂಲ್ಲಿ ಅವಕಕಾಶವಿದಕ.

ಚಿತಪ್ರಿ  ನಕಮೂಕೇಡಿ ತಳಿಯಟುವಪದಟು,  ಬಯಲಟು ಪಪ್ರಿವಕಾಸ,  ಬಕಮೂನಬಕಯಕಾಟ,  ರಕಮೂಕೇಲನ
ಪಕಲ್ಲಿಕೇ ಆಟಗಳಟು, ಇತರ ಅನಟುಭವ ಚಟಟುವಟಿಕಕಗಳಟು ಎನಬಿವಪಗಳಲಕಲ್ಲಿಲಲ್ಲಿ ಪಪ್ರಿತ ಮಗಟುವಿಗಮೂ
ಮಕಾತನಕಾರಲಟು  ಅವಕಕಾಶವನಟುನ್ನು  ಒದಗಿಸಬಕಕೇಕಕಾಗಿದಕ.  ಚಿತಪ್ರಿಗಳಲಲ್ಲಿ  ಕಕಾಣಟುವ  ವಿರಯಗಳ
ಕಟುರಿತಟು ಹಕಕೇಳಟುವಪದಟು,  ರಚಿಸಿದ ಅರವಕಾ ಬಣಣ್ಣ ಹಚಿಚ್ಚಿದ ಚಿತಪ್ರಿಗಳ ಕಟುರಿತಟು ಹಕಕೇಳಟುವಪದಟು,
ಇತರರ  ಚಿತಪ್ರಿಗಳ  ಕಟುರಿತಟು  ಅಭಿಪಕಾಪ್ರಿಯಗಳನಟುನ್ನು  ಹಕಕೇಳಟುವಪದಟು,  ಮಕಾಡಿದ  ಕಕಾಯರ್ಡುಗಳ
ಯಟುಕಸ್ತುಯನಟುನ್ನು  ಹಕಕೇಳಟುವಪದಟು  ಹಕಾಗಮೂ  ಸಮಥರ್ಡುಸಟುವಪದಟು  ಮೊದಲಕಾದ  ಮಕಾತಟುಗಕಾರಿಕಕಗಕ
ಇರಟುವ  ಹಲವಕಾರಟು  ಸಕಾಧದ್ಯಾತಕಗಳನಟುನ್ನು  ವಕನರ್ಡು  ಶಿಕೇಟಟು  ಚಟಟುವಟಿಕಕಗಳಕಮೂನದಿಗಕ
ಹಕಮೂನದಿಸಲಕಾಗಿದಕ.

3+ ಪಕಾಪ್ರಿಯದಲಲ್ಲಿ  ಮಕಕ್ಕೆಳಟು  ಆಶಯ  ವಿನಿಮಯವನಟುನ್ನು  ನಡಕಸಟುವಪದಟು  ಸಸನತ
ಮನಕಭಕಾಷಕಯಲಲ್ಲಿ  ಆಗಿರಬಹಟುದಟು.  ಈ  ಸನದಭರ್ಡುದಲಲ್ಲಿ  ತಮಕಾಷಕ  ಮಕಾರಟುವಪದಟು,  ತಡಕ
ಒರಟುಡ್ಡುವಪದಟು,  ಅವಗಣನಕ  ಎನಬಿವಪಗಳಟು  ಅಧಕಾದ್ಯಾಪಕಕಯನದ  ಉನರಕಾಗಬಕಾರದಟು.  ಅದಟು
ಆತತ್ಮವಿಶಕಾಸಸವನಟುನ್ನು ಕಟುಗಿಗ್ಗಿಸಬಹಟುದಟು. ಮಕಾತನಕಾರಟುವಪದಕಕ್ಕೆರಟುವ ಪಪ್ರಿಕೇತಕಾತ್ಸಾಹದ ಅಗತದ್ಯಾವಿದಕ.

4+ ಆಗಟುವಕಾಗ  ಮನಕಭಕಾಷಕಯನದ  ಮಕಾನಕ  ಭಕಾಷಕಗಕ  ಬಕಳಕಯಟುವಪದಕಕ್ಕೆರಟುವ
ಮಕಾದರಿಗಳಟು  ಹಕಾಗಮೂ  ಅನಟುಭವಗಳನಟುನ್ನು  ನಿಕೇರಬಕಕೇಕಕಾಗಿದಕ.  ವಕನರ್ಡು  ಶಿಕೇಟಟುಗಳನಟುನ್ನು
ಮನಡಿಸಟುವ  ಹನತದಲಲ್ಲಿ  ಇನತಹ  ಸಕಾಧದ್ಯಾತಕಗಳನಟುನ್ನು  ಉದಕದಕೇಶಪಪೂವರ್ಡುಕವಕಾಗಿ
ಅಳವಡಿಸಬಕಕೇಕಟು.  ಈ  ಹನತದಲಲ್ಲಿ  ಪಪೂವರ್ಡುಲಕಕೇಖನ  ಚಟಟುವಟಿಕಕಗಳನಟುನ್ನು  ನಿಕೇರಟುವ
ರಿಕೇತಯಲಲ್ಲಿ "ಆಟದ ದಕದದೋಣಿ'ಯ ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇಟಟುಗಳನಟುನ್ನು ಕಪ್ರಿಮಕೇಕರಿಸಲಕಾಗಿದಕ.
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3. ವಕಡೈಜರಾಜ್ಞಾನಕ ವಿಕರಾಸ ಮಸಂಡಲ
ವಿಜಕಾಜ್ಞಾನ ಹಕಾಗಮೂ ಗಣಿತಕಕ್ಕೆರಟುವ ಅನಟುಭವ ಚಟಟುವಟಿಕಕಗಳನಟುನ್ನು ಈ ಮನರಲದಲಲ್ಲಿ

ಅಳವಡಿಸಲಕಾಗಿದಕ.  ದಕಮೂರಡ್ಡುದಟು/ಸಣಣ್ಣದಟು,  ಹಕಚಟುಚ್ಚಿ/ಕಡಿಮೆ,  ಹತಸ್ತುರ/ದಮೂರ,  ಉದದ
ಹಕಚಟುಚ್ಚಿ/ಕಡಿಮೆ,  ಎತಸ್ತುರ  ಹಕಚಟುಚ್ಚಿ/ಕಡಿಮೆ,  ವಸಟುಸ್ತುಗಳನಟುನ್ನು  ಎಣಿಸಟುವಪದಟು,  ಹಕಮೂನದಿಸಟುವಪದಟು
ಮೊದಲಕಾದ ಪಪೂವರ್ಡು ಗಣಿತಕಾಶಯ ಚಟಟುವಟಿಕಕಗಳನಟುನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಕಾಗಿದಕ. ತರಗತಗಳಲಲ್ಲಿ
ಧಕಾರಕಾಳ  ಚಟಟುವಟಿಕಕಗಳನಟುನ್ನು  ನಿಕೇಡಿದ  ನನತರ  ವಕನರ್ಡು  ಶಿಕೇಟಟುಗಳನಟುನ್ನು
ಉಪಯಕೇಗಿಸಬಕಕೇಕಟು.

ನಿರಿಕೇಕಕ್ಷಣಕ,  ಹಕಮೂಕೇಲಸಟುವಪದಟು,  ಸಕಾಮದ್ಯಾವದ್ಯಾತಕಾದ್ಯಾಸಗಳನಟುನ್ನು  ಕನರಟುಕಕಮೂಳಟುಳ್ಳುವಪದಟು,
ವಗಿಕೇರ್ಡುಕರಿಸಟುವಪದಟು,  ಕನರಟುಕಕಮೂನರವಪಗಳನಟುನ್ನು  ಮನಡಿಸಟುವಪದಟು  ಮೊದಲಕಾದ  ಪಪ್ರಿಕಪ್ರಿಯಕಾ
ಸಕಾಮರದ್ಯಾರ್ಡುಗಳಿಗಕ ಸನಬನಧಿಸಿದ ಹಲವಕಾರಟು ಚಟಟುವಟಿಕಕಗಳನಟುನ್ನು  "ಆಟದ ದಕದದೋಣಿ'ಯಲಲ್ಲಿ
ಅಳವಡಿಸಲಕಾಗಿದಕ.

ವಕನರ್ಡು  ಶಿಕೇಟಟುಗಳಲಲ್ಲಿ  ಚಿತಪ್ರಿ  ನಿರಿಕೇಕಕ್ಷಣಕಗಕ  ಮಕಾತಪ್ರಿ  ಸಕಾಧದ್ಯಾತಕ  ಇರಟುವಪದಟು.
ಆದಟುದರಿನದ ನಕಮೂಕೇಡಿ,  ಆಲಸಿ,  ಮಮೂಸಿ, ರಟುಚಿಸಿ,  ಸಪ್ಪುಶಿರ್ಡುಸಿ ತಳಿಯಟುವಪದಟು ಎನಬಿವಪಗಳ
ಮಮೂಲಕ ನಿರಿಕೇಕಕ್ಷಣಕ ಮಕಾರಟುವಪದಕಕಕ್ಕೆ ಅವಕಕಾಶ ಲಭಿಸಟುವನತಕ ಕಲಕಕಾನಟುಭವಗಳ ಯಕೇಜನಕ
ಮಕಾರಬಕಕೇಕಕಾಗಿದಕ.  ಯಟುಕಸ್ತು  ಚಿನತನಕ,  ಕಕಾಯರ್ಡುಕಕಾರಣ  ಸನಬನಧಗಳನಟುನ್ನು  ಕನರಟುಹಿಡಿದಟು
ಹಕಕೇಳಟುವಪದಟು,  ನಮಮೂನಕಗಳನಟುನ್ನು  ರಚಿಸಟುವಪದಟು,  ವಿವಿಧ  ರಿಕೇತಯ  ನಿಮಕಾರ್ಡುಣ
ಚಟಟುವಟಿಕಕಗಳಲಲ್ಲಿ  ತಕಮೂರಗಟುವಪದಟು,  ನಕನಪಸಿ ಹಕಕೇಳಟುವಪದಟು ಮೊದಲಕಾದ ಅನಟುಭವಗಳಟು
ಮಗಟುವಿಗಕ ಲಭಿಸಬಕಕೇಕಕಾಗಿದಕ.

ಮಮೂರಟು  ವರರ್ಡು  ಪಕಾಪ್ರಿಯದವರಿಗಕ  ಸರಳವಕಾದ  ಪಪೂವರ್ಡು  ಗಣಿತಕಾಶಯಗಳಟು,
ಬಣಣ್ಣಗಳನಟುನ್ನು  ಗಟುರಟುತಸಟುವಪದಟು,  ವದ್ಯಾತಕಾದ್ಯಾಸ  ಕನರಟುಹಿಡಿಯಟುವಪದಟು,  ಚಿತಪ್ರಿಗಳನಟುನ್ನು  ನಕಮೂಕೇಡಿ
ವಿರಯಗಳನಟುನ್ನು  ಹಕಕೇಳಟುವಪದಟು,  ಒನದಕಕೇ  ರಿಕೇತಯವಪಗಳನಟುನ್ನು  ಕನರಟುಹಿಡಿಯಟುವಪದಟು,
ಗಟುನಪಗಕ  ಸಕಕೇರದವಪಗಳನಟುನ್ನು  ಕನರಟುಹಿಡಿದಟು  ಕಕಾರಣವನಟುನ್ನು  ಹಕಕೇಳಟುವಪದಟು  ಮೊದಲಕಾದ
ಚಟಟುವಟಿಕಕಗಳನಟುನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಕಾಗಿದಕ.

ನಕಾಲಟುಕ್ಕೆ  ವರರ್ಡುದವರಿಗಕ  ಇವಪಗಳ  ಉನನ್ನುತ  ಮಟಷದ  ಚಟಟುವಟಿಕಕಗಳಕಮೂನದಿಗಕ
1 ರಿನದ  5 ರವರಕಗಿನ  ಸನಖಕಾದ್ಯಾಜಕಾಜ್ಞಾನಕಕಕ್ಕೆ  ಸನಬನಧಿಸಿದ  ಚಟಟುವಟಿಕಕಗಳನಟುನ್ನು
ಅಳವಡಿಸಲಕಾಗಿದಕ.  ಭಿನನ್ನು ಮಟಷದ ಮಕಕ್ಕೆಳಿಗಕಾಗಿ ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇಟಟುಗಳಲಲ್ಲಿ ಅನಟುರಮೂಪಕೇಕರಣ
ಮಕಾರಬಹಟುದಕಾಗಿದಕ.

4. ಸಸೃಜನರಾತತ್ಮಕ – ಸಸಸಂದರರಾರ್ಕ್ತತ್ಮಕ ವಿಕರಾಸ
ಚಿತಪ್ರಿ  ರಚನಕ,  ಬಣಣ್ಣ  ಹಚಟುಚ್ಚಿವಪದಟು,  ನಿಮಕಾರ್ಡುಣ  ಎನಬಿಕೇ  ಚಟಟುವಟಿಕಕಗಳನಟುನ್ನು

ಮಟುಖದ್ಯಾವಕಾಗಿ ಈ ಮನರಲಕಕಕ್ಕೆ  ಸನಬನಧಿಸಿ  "ಆಟದ ದಕದದೋಣಿ'ಯಲಲ್ಲಿ ಆಳವಡಿಸಲಕಾಗಿದಕ.
ಭಕಾಷಕಾಪರವಕಾದ ಸಸ್ಕೃಜನಕಾತತ್ಮಕತಕಯನಮೂನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಕಾಗಿದಕ. 

ಚಿತಪ್ರಿ ರಚನಕ  [ಸಸತನತಪ್ರಿ ಹಕಾಗಮೂ ನಿಯನತಪ್ರಿತ ,  ] ಬಣಣ್ಣ ನಿಕೇರಟುವಪದಟು ಎನಬಿವಪಗಳ
ಕಟುರಿತಟು ಮೊದಲಟು ಸಮೂಚಿಸಲಕಾಗಿದಕಯಲಲ್ಲಿವಕಕೇ?  ವಿವಿಧ ರಿಕೇತಯಲಲ್ಲಿರಟುವ ನಿಮಕಾರ್ಡುಣಗಳ
ಸಕಾಧದ್ಯಾತಕಗಳನಟುನ್ನು  ಅಳವಡಿಸಲಕಾಗಿದಕ.  ಹಕಕಮೂಕೈಗಕ  ಚಿತಪ್ರಿಗಳಟು,  ಬಕರಳಟು  ಚಿತಪ್ರಿಗಳಟು,  ಎಲಕ
ಮಸ್ಕೃಗಶಕಾಲಕ ನಿಮಕಾರ್ಡುಣ, ಹಮೂಗಳ ನಿಮಕಾರ್ಡುಣ, ಬಕಾದ್ಯಾಡನಡ್ಜ್ ನಿಮಕಾರ್ಡುಣ, ಬಕಾವಪಟ ನಿಮಕಾರ್ಡುಣ,
ತಕಮೂಕೇರಣಗಳನಟುನ್ನು ತಯಕಾರಿಸಟುವಪದಟು, ಕಕಕೈ ಬಕರಳಟುಗಳನಿನ್ನುಟಟುಷ ಚಿತಪ್ರಿ ರಚನಕ, ಎಲಕ ಪಪ್ರಿನಟಿನಗನ,
ಹತಸ್ತು, ಪಕನಿತ್ಸಾಲನ ಸಕಕ್ಕೆಸಕೇಪನ ಮೊದಲಕಾದವಪಗಳನಟುನ್ನು ಅನಟಿಸಿ ಚಿತಪ್ರಿ ರಚಿಸಟುವಪದಟು ಎನಬಿತಕಾದ್ಯಾದಿ
ವಕಕೈವಿಧದ್ಯಾಮಯವಕಾದ ನಿಮಕಾರ್ಡುಣ ಸಕಾಧದ್ಯಾತಕಗಳಟು "ಆಟದ ದಕದದೋಣಿ'ಯಲಲ್ಲಿ ಇವಕ.

3+ ಪಕಾಪ್ರಿಯದವರಿಗಕ  ಸರಳವಕಾದ ನಿಮಕಾರ್ಡುಣ ರಿಕೇತಯನಟುನ್ನು  ನಿಕೇರಲಕಾಗಿದಕ.  ಈ
ಚಟಟುವಟಿಕಕಗಳನಟುನ್ನು ನಿಕೇರಟುವಕಾಗ ಸಸ್ಕೃಜನಕಾತತ್ಮಕ ಹಕಾಗಮೂ ಸಮೌನದಯಕಾರ್ಡುತತ್ಮಕ ವಿಕಕಾಸದಕಮೂನದಿಗಕ
ಸಮೂಕಕ್ಷಕ್ಷ್ಮ   ಸಮೂಸ್ಥೆಲ  ಪಕಕೇಶಿಗಳ  ಬಳಟುಕಟುವಿಕಕ  ಸಕಾಧದ್ಯಾವಕಾಗಟುವಪದಲಲ್ಲಿವಕಕೇ?  ಮಕಾತಪ್ರಿವಲಲ್ಲಿದಕಕೇ
ಸಕಾಮಕಾಜಿಕ,  ಭಕಾವನಕಾತತ್ಮಕ  ವಿಕಕಾಸಕಮೂಕ್ಕೆ  ಇವಪಗಳಟು  ಪಪ್ರಿಯಕೇಜನವಕಾಗಟುವವಪ.  ಸಹಕಕಾರ
ಮನಕಮೂಕೇಭಕಾವ,  ನಕಕೇತಸ್ಕೃತಸ  ನಿಕೇರಟುವ  ರಿಕೇತಯ  ಭಕಾಗವಹಿಸಟುವಿಕಕ  ಮೊದಲಕಾದವಪಗಳಿಗಕ
ಅವಕಕಾಶ ಲಭಿಸಟುವನತಕ ಗಟುನಪಪ ಚಟಟುವಟಿಕಕಗಳನಟುನ್ನು ಆಯಕೇಜಿಸಬಕಕೇಕಕಾಗಿದಕ.

4+ ಪಕಾಪ್ರಿಯದಲಲ್ಲಿರಟುವ  ಮಕಕ್ಕೆಳಿಗಕ  ಒನದರಟುಷ  ಉನನ್ನುತ  ಮಟಷದಲಲ್ಲಿರಟುವ
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ಚಟಟುವಟಿಕಕಗಳನಟುನ್ನು   ಅಳವಡಿಸಲಕಾಗಿದಕ.  ಕತಸ್ತುರಿ  ಉಪಯಕೇಗಿಸಿ  ಕತಸ್ತುರಿಸಟುವಪದಕಮೂಕ್ಕೆ
ಅನಟಿಸಟುವಪದಕಮೂಕ್ಕೆ,  ಕಕಾಗದದಿನದ ಹಮೂಗಳಟು,  ಒರಿಗಕಾಮ ಆಕಸ್ಕೃತಗಳಟು ಎನಬಿತಕಾದ್ಯಾದಿಗಳನಟುನ್ನು
ನಿಮರ್ಡುಸಟುವಪದಕಮೂಕ್ಕೆ ಅವಕಕಾಶ ನಿಕೇರಲಕಾಗಿದಕ. ಪರಿಸರದಿನದ ಲಭಿಸಟುವ ವಸಟುಸ್ತುಗಳಟು ಮತಟುಸ್ತು
ಉಪಯಕೇಗಶಮೂನದ್ಯಾ  ವಸಟುಸ್ತುಗಳನಟುನ್ನುಪಯಕೇಗಿಸಿರಟುವ  ನಿಮಕಾರ್ಡುಣ  ಚಟಟುವಟಿಕಕಗಳನಟುನ್ನು
ಮಕಾಡಿಸಬಕಕೇಕಟು. ಇದರಿನದ ಮಗಟುವಿನ ಸಮಗಪ್ರಿವಕಾದ ವಿಕಕಾಸವಪ ಸಕಾಧದ್ಯಾವಕಾಗಟುವಪದಟು.

5. ಸರಾಮರಾಜಿಕ ಭರಾವನರಾತತ್ಮಕ ವಿಕರಾಸ
"ಆಟದ ದಕದದೋಣಿ'ಯಲಲ್ಲಿರಟುವ ಚಟಟುವಟಿಕಕಗಳಲಲ್ಲಿ ಹಕಚಿಚ್ಚಿನವಪಗಳಟು ವಕಕೈಯಕಸ್ತುಕವಕಾಗಿ

ಪಪೂತರ್ಡುಗಕಮೂಳಿಸಬಕಕೇಕಕಾದವಪಗಳಕಾಗಿವಕ.  ಸಕಾಧದ್ಯಾವಕಾದ  ಸನದಭರ್ಡುಗಳಲಲ್ಲಿ  ಪರಸಪ್ಪುರ
ಸಹಕಾಯಕಕ್ಕೆರಟುವ  ಸನದಭರ್ಡುಗಳನಟುನ್ನು  ಒದಗಿಸಬಹಟುದಕಾಗಿದಕ.  ಬಣಣ್ಣ  ಹಚಟುಚ್ಚಿವಪದಕಕ್ಕೆರಟುವ
ಕಪ್ರಿಯಕೇನಟುಗಳನಟುನ್ನು  ಪಡಕಯಟುವಪದಕಮೂಕ್ಕೆ,  ನಿಮಕಾರ್ಡುಣ  ಚಟಟುವಟಿಕಕಗಳನಟುನ್ನು  ಗಟುನಪಕಾಗಿ
ಮಕಾರಟುವಪದಕಮೂಕ್ಕೆ  ಅವಕಕಾಶಗಳಿರಬಹಟುದಲಲ್ಲಿವಕಕೇ?  ಕಕಲವಪ  ಚಟಟುವಟಿಕಕಗಳಲಲ್ಲಿ  ನಿದಿರ್ಡುರಷ
ಬಣಣ್ಣದ ಕಪ್ರಿಯಕೇನಟುಗಳ ಅಗತದ್ಯಾವಿರಬಹಟುದಟು.  ಉದಕಾಹರಣಕಗಕ  ಎಲಕಗಳಿಗಕ ಹಸಟುರಟು ಬಣಣ್ಣ
ಹಚಟುಚ್ಚಿವಪದಟು.  ಒಬಬ್ಬ  ಬಣಣ್ಣ  ಹಚಿಚ್ಚಿ  ಮಟುಗಿಯಟುವ  ವರಕಗಕ  ಸರದಿ  ಕಕಾಯಲಟು  ಮಗಟುವನಟುನ್ನು
ಪಕಪ್ರಿಕೇರಕಕೇಪಸಲಟು  ಅಧಕಾದ್ಯಾಪಕಕಗಕ  ಸಕಾಧದ್ಯಾವಕಾಗಬಕಕೇಕಟು.  ಕತಸ್ತುರಿಯನದ  ಕತಸ್ತುರಿಸಟುವ
ಸನದಭರ್ಡುಗಳಲಮೂಲ್ಲಿ ಈ ರಿಕೇತ ಸರದಿ ಕಕಾಯಬಕಕೇಕಕಾಗಬಹಟುದಟು.

ಕಥಕಗಳಲಲ್ಲಿರಟುವ  ಭಕಾವನಕಾತತ್ಮಕ  ಸನದಭರ್ಡುಗಳಕಮೂನದಿಗಕ  ಸಸನತ  ಭಕಾವನಕಾತತ್ಮಕ
ಸಿಸ್ಥೆತಯನಟುನ್ನು  ಹಕಮೂನದಿಸಟುವ  ಮಮೂಲಕ  ಸಕಾಮಕಾಜಿಕ  ಭಕಾವನಕಾತತ್ಮಕ  ವಿಕಕಾಸವನಟುನ್ನು
ಸಕಾಧದ್ಯಾವಕಾಗಿಸಬಹಟುದಟು.  ವಕನರ್ಡು  ಶಿಕೇಟಟು  ಮನರನಕಯ  ಸನದಭರ್ಡುಗಳಲಲ್ಲಿ  ಆಖಕಾದ್ಯಾನಗಳಟು,
ತರಗತಯಲಲ್ಲಿ ಮನಡಿಸಟುವ ಕಥಕಗಳಟು, ಕವಿತಕಗಳಟು, ಕಥಕಾಗಿಕೇತಕಗಳಟು, ಬಕಮೂನಬಕ ನಕಾಟಕಗಳಟು,
ರಕಮೂಕೇಲನ  ಪಕಲ್ಲಿಕೇ  ಎನಬಿವಪಗಳನಟುನ್ನು  ಸಕಾಮಕಾಜಿಕ  ಭಕಾವನಕಾತತ್ಮಕ  ವಿಕಕಾಸಕಕಾಕ್ಕೆಗಿ
ಉಪಯಕೇಗಿಸಟುವಲಲ್ಲಿ ಅಧಕಾದ್ಯಾಪಕಕಯಟು ಯಶಸಿಸಯಕಾಗಬಕಕೇಕಟು.

ಮಸಲಜ್ಯಮರಾಪನ
ಪಪ್ರಿತಯನದಟು  ವಿಕಕಾಸ  ಮನರಲದಲಲ್ಲಿಯಮೂ  ಪಪ್ರಿತ  ಮಗಟುವಪೂ  ಯಕಾವ

ಹನತದಲಲ್ಲಿರಟುವಪದಕನದಟು ಅಧಕಾದ್ಯಾಪಕಕಗಕ  ಗಟುರಟುತಸಲಟು ಸಕಾಧದ್ಯಾವಿರಬಕಕೇಕಟು.  ಇದಟು ಮಗಟುವಿನ
ವಕಕೈಯಕಸ್ತುಕವಕಾದ  ಸವಿಶಕಕೇರತಕಗಳನಟುನ್ನು  ಗಟುರಟುತಸಿ  ಅಗತದ್ಯಾವಿರಟುವ  ಸಹಕಾಯವನಟುನ್ನು  ನಿಕೇರಲಟು
ಅಧಕಾದ್ಯಾಪಕಕಗಕ  ಸಹಕಾಯ ಮಕಾರಬಹಟುದಟು.  ಅಲಲ್ಲಿದಕಕೇ ತನನ್ನು  ಯಕೇಜನಕಯ ಇತಮತಗಳನಟುನ್ನು
ಗಟುರಟುತಸಿ  ಉತಸ್ತುಮ  ಪಡಿಸಟುವಪದಕಮೂಕ್ಕೆ  ಮಮೌಲದ್ಯಾಮಕಾಪನ  ಚಟಟುವಟಿಕಕಗಳ  ಮಮೂಲಕ
ಸಕಾಧದ್ಯಾವಕಾಗಟುವಪದಟು. ರಕಕ್ಷಕರಿನದ ಮಗಟುವಿಗಕ ಲಭಿಸಬಕಕೇಕಕಾದ ಸಹಕಾಯಗಳಟು ಏನಕನಬಟುದನಟುನ್ನು
ಸಪ್ಪುರಷವಕಾಗಿ  ತಳಿಸಟುವಪದಕಕಕ್ಕೆ  ನಿರನತರ  ಮಮೌಲದ್ಯಾಮಕಾಪನದಿನದ  ಲಭಿಸಟುವ  ಮಕಾಹಿತಗಳಟು
ಅಧಕಾದ್ಯಾಪಕಕಗಕ ಸಹಕಾಯಕವಕಾಗಟುವಪವಪ.

ವಕನರ್ಡು  ಶಿಕೇಟಟುಗಳಿನದ  ಯಕಾವಪದನಕನ್ನುಲಲ್ಲಿ  ಮಮೌಲದ್ಯಾಮಕಾಪನ  ಮಕಾರಬಕಕೇಕಕನದಟು
ಕಕಕೈಪಡಿಯಲಲ್ಲಿ  ಸಪ್ಪುರಷವಕಾಗಿ  ನಿಕೇರಲಕಾಗಿದಕ.  ಚಟಟುವಟಿಕಕಯಟು  ನಡಕಯಟುವಕಾಗ  ಅಧಕಾದ್ಯಾಪಕಕ
ನಡಕಸಟುವ  ನಿರಿಕೇಕಕ್ಷಣಕಯನದಲಮೂ  ವಕನರ್ಡು  ಶಿಕೇಟಟು  ಎನಬ  ಉತಪ್ಪುನನ್ನುದ
ಮಮೌಲದ್ಯಾಮಕಾಪನದಿನದಲಮೂ  ನಿರನತರ  ಮಮೌಲದ್ಯಾಮಕಾಪನವನಟುನ್ನು  ನಡಕಸಬಕಕೇಕಕಾಗಿದಕ.
ಹಕತಸ್ತುವರಕಮೂನದಿಗಿನ  ಆಶಯ  ವಿನಿಮಯದಿನದಲಮೂ  ಕಕಲವಪ  ಮಹತಸದ  ಮಕಾಹಿತಗಳಟು
ಲಭಿಸಬಹಟುದಟು.

ಪಪ್ರಿತ  ವಕನರ್ಡು  ಶಿಕೇಟನಟುನ್ನು  ಪಪೂತರ್ಡುಗಕಮೂಳಿಸಿ  ಪಪ್ರಿದಶರ್ಡುನದ  ನನತರ  ಪಪ್ರಿತಯನದಟು
ಪಕೇರನರ್ಡು ಫಕೇಲಯಕೇ ಬಕಾದ್ಯಾಗಿನಲಲ್ಲಿ ಸನಗಪ್ರಿಹಿಸಿರಬಕಕೇಕಟು.  ಅವಪಗಳನಟುನ್ನು  ವಿಶಕಲ್ಲಿಕೇಷಿಸಟುವಕಾಗ
ವಿಕಕಾಸ  ಮನರಲಗಳಲಲ್ಲಿ  ಮಗಟುವಿಗಕ  ಉನರಕಾದ  ಕಪ್ರಿಮಕಾನಟುಗತವಕಾದ  ಬಕಳವಣಿಗಕಯಟು
ಅಧಕಾದ್ಯಾಪಕಕಗಮೂ  ರಕಕ್ಷಕರಿಗಮೂ  ವಕಕೇದದ್ಯಾವಕಾಗಬಹಟುದಟು.  ವಷಕಾರ್ಡುನತದ್ಯಾದಲಲ್ಲಿ  ಇವಪಗಳನಟುನ್ನು
ಕಕಮೂಪ್ರಿಕೇಡಿಕೇಕರಿಸಿ ನಿಖರವಕಾಗಿ ಮಮೌಲದ್ಯಾಮಕಾಪನ ನಡಕಸಬಹಟುದಲಲ್ಲಿವಕಕೇ?

ಮಗಟುವಿಗಮೂ  ರಕಕ್ಷಕರಿಗಮೂ  ಅಗತದ್ಯಾವಿರಟುವ  ಫಕೇಡನ  ಬಕಾದ್ಯಾಕನಟುನ್ನು  ನಿಕೇಡಿ,
ಉತಸ್ತುಮಪಡಿಸಲಟು ಈ ಮಮೂಲಕ ಅಧಕಾದ್ಯಾಪಕಕಗಕ ಸಕಾಧದ್ಯಾವಕಾಗಟುವಪದಟು.
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ಥದೋಸಂ 1   ಕತಟತಸಂಬ 
ಆಟದ  ದಕದದೋಣಿಯಲಲರತವ  ವಕದರ್ಕ್  ಶದೋಟತಗಳನತನ್ನು  ಚಟತವಟಿಕರಾನತಭವಗಳರಾಗಿ

ನದೋಡಬಕದೋಕತ.  ಥದೋಸಂನತನ್ನು ಆಧರಿಸಿರತವ ಚಟತವಟಿಕಕಗಳಕದಸಂದಿಗಕ ಅವವುಗಳನತನ್ನು ಸಸಂಯದೋಜಿಸಿ
ಮಸಂಡಿಸಬಕದೋಕರಾಗಿದಕ.  ಸಸಂಯದೋಜಿಸತವವುದಕಕ್ಕಿರತವ ಸರಾಧಜ್ಯತಕಯನತನ್ನು  ಪಪ್ರತಿಯಸಂದತ ಥದೋಸಂ ನ
ಮೊದಲತ  ಈ  ಬಕಸಂಬಲ  ಸರಾಮಗಿಪ್ರಯಲಲ  ಸದಚಿಸಿರಬಹತದತ.  ಚಟತವಟಿಕರಾ  ಕಪ್ರಮದಲಲ
ಅಗತಜ್ಯವಿರತವ  ಬದಲರಾವಣಕಗಳನತನ್ನು  ಮರಾಡಲತ  ಅಧರಾಜ್ಯಪಿಕಕಗಕ  ಸರಾಸ್ವಾತಸಂತಪ್ರತ್ರ್ಯವಿದಕ.  ಚಿತಪ್ರ
ರಚಿಸತವರಾಗ ಮಕಕ್ಕಿಳಿಗಕ ಅಗತಜ್ಯವಿರತವ ಸಹರಾಯ ನದೋಡಬಕದೋಕತ.

ಚಟತವಟಿಕರಾ ಕಪ್ರಮ
1. ಕಟುಟಟುನಬಕಕಕ್ಕೆ ಸನಬನಧಿಸಿದ ಹಕಾರಟುಗಳಟು / ಕಥಕಗಳಟು.

2. ಕಟುಟನಬಕಕಕ್ಕೆ ಸನಬನಧಿಸಿದ ಚಿತಪ್ರಿದ ಕಟುರಿತಟು ವಿವರಿಸಟುವಪದಟು.

3. ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇಟಟು 1.1 "ನನನ್ನು ಮನಕಯವರಟು' ನಿಕೇರಟುವಪದಟು.

4. ಕಥಕಯಲಲ್ಲಿರಟುವ ಘಟನಕಗಳನಟುನ್ನು ಅಭಿನಯಸಿ ತಕಮೂಕೇರಿಸಟುವಪದಟು.

5. ಕಟುಟಟುನಬಕಕಕ್ಕೆ  ಸನಬನಧಿಸಿದ  ಹಕಾರಟುಗಳನಟುನ್ನು  ಹಕಾರಟುವಪದಟು.  [ಸಸನತ  ಹಕಸರಟು,
ಅಮತ್ಮನ ಹಕಸರಟು ಹಕಕೇಳಟುವಪದಟು.]

6. ಆಖಕಾದ್ಯಾನ ಮನರನಕ,  ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇಟಟು  1.2 "ನಕಾನಟು ಮತಟುಸ್ತು ನನನ್ನು ಮನಕಯವರಟು'
ನಿಕೇರಟುವಪದಟು.

7. ಹಕಸರಟು ಹಕಕೇಳಟುವ ಆಟ,  ತನದಕ,  ತಕಾಯ,  ಅಣಣ್ಣ,  ಅಕಕ್ಕೆ ಮೊದಲಕಾದವರ ಹಕಸರಟು
ಹಕಕೇಳಟುವಪದಟು.

8. ಮನಕಗಕ ಸನಬನಧಿಸಿದ ಅಭಿನಯ ಗಿಕೇತಕ ಹಕಾರಟುವಪದಟು / ಕಥಕ ಆಲಸಟುವಪದಟು.

9. ಕಟುಟಟುನಬಕಕಕ್ಕೆ ಸನಬನಧಿಸಿದ ವಿರಯಗಳನಟುನ್ನು ಹಕಕೇಳಟುವಪದಟು.

ವಕದರ್ಕ್ ಶದೋಟತ 1.1  – ನನನ್ನು ಮನಕಯವರತ
ವಿಕರಾಸ ಮಸಂಡಲ : * ಭಕಾಷಕಾ ವಿಕಕಾಸ

  * ದಕಕೈಹಿಕ ಚಲನಕಾತತ್ಮಕ ವಿಕಕಾಸ
ಸರಾಮರಜ್ಯರ್ಕ್ಗಳತ : ಚಿತಪ್ರಿ ರಚಿಸಟುವಪದಕಮೂಕ್ಕೆ ಬಣಣ್ಣ ಹಚಟುಚ್ಚಿವಪದಕಮೂಕ್ಕೆ ಸಕಾಧದ್ಯಾವಕಾಗಟುವಪದಟು. [4]

  ಚಿತಪ್ರಿಗಳನಟುನ್ನು  ನಕಮೂಕೇಡಿ ಆಶಯಗಳನಟುನ್ನು  ಹಕಕೇಳಲಟು  ಸಕಾಧದ್ಯಾವಕಾಗಟುವಪದಟು.
 [14]

 ಚಿತಪ್ರಿಗಳನಟುನ್ನು ವಿಕೇಕಕ್ಷಸಿ ವಿವರಗಳನಟುನ್ನು ಮತಟುಸ್ತು ಕನರಟುಕಕಮೂನರ 
ಅನಶಗಳನಟುನ್ನು ಹಕಕೇಳಲಟು ಸಕಾಧದ್ಯಾವಕಾಗಟುವಪದಟು.  [21]

ಆಶಯ : ಕಟುಟಟುನಬವಪ, ತನದಕ ತಕಾಯ ಹಕಾಗಮೂ ಮಕಕ್ಕೆಳಟು ಸಕಕೇರಿರಟುವಪದಕಾಗಿದಕ.
ಸರಾಮಗಿಪ್ರಗಳತ : ಕಪ್ರಿಯಕೇನನತ್ಸಾ
ಸಸಂದಭರ್ಕ್ : ಕಟುಟಟುನಬಕಕಕ್ಕೆ ಸನಬನಧಿಸಿದ ಪದದ್ಯಾಗಳಟು,  ಅಭಿನಯ ಗಿಕೇತಕ,  ಕಥಕಗಳಟು  

ಎನಬಿವಪಗಳ  ನನತರ  ಮಗಟುವಿನ  ಕಟುಟಟುನಬದ  ಸದಸದ್ಯಾರ  ಕಟುರಿತಕಾದ  
ಸಮೌಹಕಾದರ್ಡು ಸನಭಕಾರಣಕಯ ಕಟುರಿತಕಾಗಿ ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇರನ ನಿಕೇರಬಹಟುದಟು.

ಪಪ್ರಕಪ್ರಯ :
ಆಖರಾಜ್ಯನ : ನಯನ ಬಕಳಗಕಗ್ಗಿ  ಎದದಳಟು.  ಪಪಟಷನಟು ಅಳಟುತಸ್ತುದಕಾದನಕ.  "ಯಕಾಕಕ  ಪಪಟಷ  

ಅಳಟುತಸ್ತುದಿದಕೇಯಕಾ?  ಅಳಬಕಕೇರ  ಪಪರಕಾಷ...  ನಕಾನಿಕೇಗ  ಬನದಕ.'  ಅವಳಟು  
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ಬಣಣ್ಣದ  ಅನಗಿ  ಧರಿಸಿದಳಟು.  ವರಕಾನರಕಕಕ್ಕೆ  ತಲಟುಪದಳಟು.  "ಪಪರಕಾಷ..  
ನಿಕೇನಕಾದ್ಯಾಕಕ ಹಿಕೇಗಕ ಅಳಟುತಸ್ತುಕೇಯಕಾ?'
"ನಕಾವಪ ಅಜಿಡ್ಜ್ಯ ಮನಕಗಕ  ಹಕಮೂಕೇಗಟುವ.  ಆಳಟುವನಟುನ್ನು  ನಿಲಲ್ಲಿಸಟು ಪಪರಕಾಷ..  
ಅಜಿಡ್ಜ್ ಒಳಕಳ್ಳುಯ ಕಥಕಯನಟುನ್ನು ಹಕಕೇಳಿಯಕಾರಟು. ಆಕಕಾಶ ಮಠಕಾಯಯ ಕಥಕ.' 
ಪಪಟಷನಟು  ಅಳಟುವಪದನಟುನ್ನು  ನಿಲಲ್ಲಿಸಿದನಟು.  "ಅಮಕಾತ್ಮ..  ನಕಾವಪ  ಅಜಿಡ್ಜ್ಯ  
ಮನಕಗಕ  ಹಕಮೂಕೇಗಿ ಬರಟುತಕಸ್ತುಕೇವಕ.'  ಅದನಟುನ್ನು  ಕಕಕೇಳಿ ಮನಕಯಲಲ್ಲಿರಟುವವರಟು  
ಅನಗಳಕಕಕ್ಕೆ ಬನದರಟು. ಯಕಾರಕಲಲ್ಲಿ ಬನದಿರಬಹಟುದಟು? 
: ಪಪ್ರಿತಕಪ್ರಿಯೆ.

ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇಟಟು 1.1  "– ನನನ್ನು ಮನಕಯವರಟು'  ನಿಕೇರಟುವಪದಟು.
ಪಪ್ರಿತಯಬಬ್ಬರಮೂ ಚಿತಪ್ರಿ ನಕಮೂಕೇಡಿ ಒನದಕಮೂನದಟು ವಿರಯವನಟುನ್ನು 
ಹಕಕೇಳಟುವರಟು.  ಕಪ್ರಿಯಕೇನನತ್ಸಾ ನಿಕೇರಟುವಪದಟು.  ಮನಕಗಕ  ಬಣಣ್ಣ ಹಚಟುಚ್ಚಿವಪದಟು.  
ಹಚಿಚ್ಚಿದ ಬಣಣ್ಣದ ಆಧಕಾರದಲಲ್ಲಿ ಚಚಕರ್ಡು. ಮನಕಯ ಮಕಾಡಿಗಕ ಯಕಾವ ಬಣಣ್ಣ 
ನಿಕೇಡಿದಿದಕೇರಕಾ?  ಗಕಮೂಕೇಡಕಗಕ?  ಹಿಕೇಗಕ  ಪಪ್ರಿತಯನದಟು  ವಸಟುಸ್ತುವಿನ  ಕಟುರಿತಟು
ಸನಭಕಾರಣಕ. ಇರಷವಿದದಲಲ್ಲಿ ಮಕಕ್ಕೆಳಿಗಕ ಹಮೂವಿನ ಗಿರಗಳನಟುನ್ನು, ಹಮೂಗಳನಟುನ್ನು
ಚಿತಪ್ರಿಸಬಹಟುದಟು. ಬಣಣ್ಣ ನಿಕೇರಬಹಟುದಟು.

ಚರಕರ್ಕ್ : ನಿಮತ್ಮ ಮನಕಯಲಲ್ಲಿ ಯಕಾರಟು ಯಕಾರಟು ಇದಕಾದರಕ? 
[ಸಸತನತಪ್ರಿ ಪಪ್ರಿತಕಪ್ರಿಯೆ]

: ಅಧಕಾದ್ಯಾಪಕಕಯಟು ತನನ್ನು ಮನಕಯ ಸದಸದ್ಯಾರನಟುನ್ನು ಪರಿಚಯಸಟುವಪದಟು.
[ಫಕೇರಕಮೂ / ಚಿತಪ್ರಿ ರಚನಕಯ ಮಮೂಲಕ]
: ನಿಮತ್ಮ ಮನಕಯಲಲ್ಲಿ ಯಕಾರಕಲಲ್ಲಿ ಇದಕಾದರಕ?
: ಸಸನತ ಕಟುಟಟುನಬದ ಕಟುರಿತಟು ಮಕಕ್ಕೆಳಟು ಮಕಾತನಕಾರಟುವರಟು.

ಆಖರಾಜ್ಯನ [ಮತಸಂದತವರಿಯತವವುದತ  ]
: ಅವರಟು ಅಜಿಡ್ಜ್ಯ ಮನಕಗಕ ತಲಟುಪದರಟು. "ಯಕಾರಟು ಬರಟುತಸ್ತುರಟುವಪದಟು.?'

ಅಜಿಡ್ಜ್ಗಕ ಸನತಕಮೂಕೇರವಕಾಯತಟು. "ಅಜಿಡ್ಜ್.. ಅಜಿಡ್ಜ್.. ಪಪಟಷ, ಆಕಕಾಶ 
ಮಠಕಾಯಯ ಕಥಕ ಕಕಕೇಳಲಟು ಬನದದಟುದ.' "ಹಮೌದಕಕೇ? ಬನಿನ್ನು ಬನಿನ್ನು.. ಒಳಗಕ 
ಬನಿನ್ನು..' "ಅಜಿಡ್ಜ್.. ಕಥಕ ಹಕಕೇಳಿಸ್ತುರಕಾ..' "ಕಥಕ ಕಕಕೇಳಲಟು ಇರಟುಷ ಅವಸರವಕಕೇ?' 
ಅಜಿಡ್ಜ್ ಪಪಟಷನನಟುನ್ನು  ಮಡಿಲಲಲ್ಲಿ ಕಟುಳಿಳ್ಳುರಿಸಿ ಕಥಕ ಹಕಕೇಳಲಟು ತಕಮೂರಗಿದಳಟು.  

"ಒನದಟು  ಊರಿನಲಲ್ಲಿ  ಒನದಟು  ಅಳಿಲಟು  ವಕಾಸಿಸಟುತಸ್ತುತಟುಸ್ತು.  ಒನದಟು  ದಿನ  
ಅದಕಕಕ್ಕೆ ಒನದಟು ಮಠಕಾಯ ಸಿಕಕ್ಕೆತಟು. ಅಳಿಲಟು ಅದನಟುನ್ನು ಮರದ 
ಕಕಮೂನಬಕಯ  ಮೆಕೇಲಕ  ಇಟಿಷತಟು.  ರಕಾತಪ್ರಿಯಕಾದಕಾಗ  ಆ  ಮಠಕಾಯಯಟು  
ಮನಟುಗಲಟು ತಕಮೂರಗಿತಟು. ಚಿನನ್ನುದ ಬಣಣ್ಣ.. ಅಳಿಲಟು ನಕಮೂಕೇರಟು 
ನಕಮೂಕೇರಟುತಸ್ತುದದನತಕ ಮಠಕಾಯಯನಟುನ್ನು ಒನದಟು ಮೊಕೇರವಪ ತಕಕೇಲ ಬನದಟು
ತಕಗಕದಟುಕಕಮೂನರಟು ಹಕಮೂಕೇಯತಟು.  ಅಕಕಾಶದಲಲ್ಲಿ ಇಟಿಷತಟು.  ಮಠಕಾಯಯಟು  
ಆಕಕಾಶದಲಲ್ಲಿ ಉರಟುಳಕಾರಟುತಕಾಸ್ತು ಪಶಿಚ್ಚಿಮಕಕಕ್ಕೆ ಹಕಮೂಕೇಯತಟು.  ಮರಟುದಿನ ಆ 
ಮಠಕಾಯಯನಟುನ್ನು ಅಳಿಲಟು ಪಪೂವರ್ಡುದಿಕಕ್ಕೆನಲಲ್ಲಿ ಕನಡಿತಟು. "ಅಮತ್ಮ.. 
ಆಮತ್ಮ..  ಅಲಲ್ಲಿ  ನಕಮೂಕೇರಟು..  ನನನ್ನು  ಮಠಕಾಯ..'  ಅಳಿಲಟು  ಅಮತ್ಮನಲಲ್ಲಿ  
ಹಕಕೇಳಿತಟು. "ಆಕಕಾಶ ಮಠಕಾಯ.. ಚನದದ ಮಠಕಾಯ..' ಅಮತ್ಮ 
ಹಕಕೇಳಿದಳಟು. "ಪಪರಕಾಷ.. ನಿಕೇನಟು ಆಕಕಾಶ ಮಠಕಾಯಯನಟುನ್ನು 
ನಕಮೂಕೇಡಿದಿದಕೇಯಕಾ?'

ಅಧರಾಜ್ಯಪಿಕಕ :  ಸನಬನಧಗಳನಟುನ್ನು ಹಕಕೇಳಟುವ ಸನದಭರ್ಡುದಲಲ್ಲಿ ಸಸ್ಥೆಳಿಕೇಯ ಭಕಾಷಕಾ 
  ಭಕಕೇದಗಳನಟುನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬಕಕೇಕಟು.
  [ಅಮತ್ಮ, ಅಬಕಾಬ್ಬ, ಅವಸ, ಉಮತ್ಮ, ಬಕಾಯ, ಅಬಕಬ್ಬ, ಮಕಾಯ]

ಮಸಲಜ್ಯಮರಾಪನ : ಸಸನತ ಕಟುಟಟುನಬಸಸ್ಥೆರ ಹಕಸರಟು / ಸನಬನಧವನಟುನ್ನು ಹಕಕೇಳಟುವರಟು.
 ಬಣಣ್ಣ ನಿಕೇರಟುವಪದರಲಲ್ಲಿನ ಸಮೂಕಕ್ಷಕ್ಷ್ಮತಕ / ನಿಖರತಕ.
 ಅನಟುಯಕೇಜದ್ಯಾವಕಾದ ಬಣಣ್ಣ.
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ವಕದರ್ಕ್ ಶದೋಟತ 1.2  "ನರಾನತ ಮತತತ್ತು ನನನ್ನು ಮನಕಯವರತ'
ವಿಕರಾಸ ಮಸಂಡಲ : * ದಕಕೈಹಿಕ ಚಲನಕಾತತ್ಮಕ ವಿಕಕಾಸ

  * ಸಸ್ಕೃಜನಕಾತತ್ಮಕ  ಸಮೌನದಯಕಾರ್ಡುತತ್ಮಕ ವಿಕಕಾಸ–

ಸರಾಮರಜ್ಯರ್ಕ್ಗಳತ :1.ಕಕಕೈಬಕರಳಟು,  ಕಪ್ರಿಯಕೇನನ ಎನಬಿವಪಗಳನಟುನ್ನುಪಯಕೇಗಿಸಿ ಸಸತನತಪ್ರಿವಕಾಗಿ  
ಚಿತಪ್ರಿಗಳನಟುನ್ನು ರಚಿಸಿ ಬಣಣ್ಣಹಚಚ್ಚಿಲಟು ಸಕಾಧದ್ಯಾವಕಾಗಟುವಪದಟು. [4]
2. ಹಲವಪ ವಸಟುಸ್ತುಗಳನಟುನ್ನುಪಯಕೇಗಿಸಿ ಪಪ್ರಿನಟಿನಗನ ಮಕಾರಲಟು 
ಸಕಾಧದ್ಯಾವಕಾಗಟುವಪದಟು. [81]

ಆಶಯ :  ಕಟುಟಟುನಬದ ಸದಸದ್ಯಾರಟು  (ತನದಕ,  ತಕಾಯ,  ಅಕಕ್ಕೆ,  ಅಣಣ್ಣ,  ಅಜಡ್ಜ್,  ಅಜಿಡ್ಜ್)
ಜಕಮೂತಕಯಕಾಗಿ ಒನದಕಕೇ ಮನಕಯಲಲ್ಲಿ ವಕಾಸಿಸಟುವರಟು.

ಸರಾಮಗಿಪ್ರಗಳತ : ಸಪ್ಪುನಜನ, ಹತಸ್ತು, ಎಲಕ, ಪಕಲ್ಲಿಕೇರನ, ಬಣಣ್ಣ
ಸಸಂದಭರ್ಕ್ : ಕಟುಟಟುನಬದ ಸದಸದ್ಯಾರಟು  ಪದದ್ಯಾ ಮನಡಿಸಿದ ನನತರ
ಪಪ್ರಕಪ್ರಯ :
ಆಖರಾಜ್ಯನ : ಅಮತ್ಮ ಬರಕಷ ಒಗಕಯಟುತಸ್ತುದಕಾದರಕ. ಪಪಟಷನಟು ಚಕನಡಿನಕಮೂನದಿಗಕ 

ಆರಟುತಸ್ತುದಕಾದನಕ.  ಅಜಿಡ್ಜ್ ಬರಕಷಗಳನಟುನ್ನು  ನಿಕೇಲದಲಲ್ಲಿ ಮಟುಳಟುಗಿಸಿ ಒಣಗಲಟು  
ಹಕಾಸಟುತಸ್ತುದಕಾದರಕ. "ಅಜಿಡ್ಜ್.. ನನಗಕ ಸಸಲಪ್ಪು ನಿಕೇಲ ಕಕಮೂರಟುತಸ್ತುಕೇಯಕಾ' ನಯನ 
ಅಜಿಡ್ಜ್ಯಲಲ್ಲಿ ಕಕಕೇಳಿದಳಟು. "ಯಕಾಕಕ ಮಗಮೂ..?' ಅಜಿಡ್ಜ್ ಕಕಕೇಳಿದಳಟು. "ನನಗಕ 
ಚಿತಪ್ರಿಕಕಕ್ಕೆ ಬಣಣ್ಣ ಹಚಚ್ಚಿಲಟು..' ಅವಳಟು ಬಕರಳಟುಗಳನಟುನ್ನು ನಿಕೇಲದಲಲ್ಲಿ 
ಮಟುಳಟುಗಿಸಿ  ಕಕಾಗದದಲಲ್ಲಿ  ಒತಸ್ತುದಳಟು.  "ಇದಟು  ಅಜಿಡ್ಜ್.  ಇದಟು  ಅಪಪ್ಪು..  
ಹಕಾಯನ ಎರಟುಷ ಚನದ..' ಅವಳಟು ಯಕಾರನಕನ್ನುಲಲ್ಲಿ ಚಿತಪ್ರಿಸಿರಬಹಟುದಟು?
ಅಧಕಾದ್ಯಾಪಕಕ ಚಕಾಟಿರ್ಡುನಲಲ್ಲಿ ನಯನ ಮಕಾಡಿದ ಚಿತಪ್ರಿಗಳನಟುನ್ನು ಮಕಾರಟುವರಟು. 
: ಇದರನತಕ ನಿಮಗಮೂ ನಿಮತ್ಮ ಮನಕಯವರಕಲಲ್ಲಿರ ಚಿತಪ್ರಿವನಟುನ್ನು 
ಮಕಾರಬಕಕೇರವಕಕೇ?

ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇಟಟು 1.2 "ನಕಾನಟು ಮತಟುಸ್ತು ನನನ್ನು ಮನಕಯವರಟು' ವಿತರಿಸಟುವಪದಟು.
: ಸಪ್ಪುನಜನ / ಹತಸ್ತುಯಲಲ್ಲಿ ಬಣಣ್ಣ ಎರಕದಟು ಎಲಕಯಲಲ್ಲಿ ಅರವಕಾ ಪಕಲ್ಲಿಕೇಟಿನಲಲ್ಲಿ 
ನಿಕೇರಟುವಪದಟು. ಪಪ್ರಿತಯಬಬ್ಬರಮೂ ಬಣಣ್ಣದಲಲ್ಲಿ ಬಕರಳಟು ಮಟುಳಟುಗಿಸಿ 
ಕಕಾಗದದಲಲ್ಲಿ ಒತಟುಸ್ತುವರಟು.

- ಬಣಣ್ಣ ಒಣಗಿದ ನನತರ ಬಕರಳಟು ಚಿತಪ್ರಿದಲಲ್ಲಿ ಕಣಟುಣ್ಣ,  ಮಮೂಗಟು,  ಬಕಾಯ, 
ಕವಿ ಎನಬಿವಪಗಳನಟುನ್ನು ಚಿತಪ್ರಿಸಟುವಪದಟು. ತನದಕ, ತಕಾಯ, ಅಕಕ್ಕೆ, ಅಣಣ್ಣ ...

- ಸಿಷಕನ  ಚಿತಪ್ರಿಗಳನಟುನ್ನು ರಚಿಸಟುವ ರಿಕೇತಯನಟುನ್ನು ಪರಿಚಯಸಬಹಟುದಟು.
- ಪಪ್ರಿತಯಬಬ್ಬರಮೂ ಚಿತಪ್ರಿವನಟುನ್ನು ಪಪ್ರಿದಶಿರ್ಡುಸಿ ಹಕಕೇಳಟುವರಟು.

ಎಲಲ್ಲಿರ ಚಿತಪ್ರಿವನಟುನ್ನು ಪಪ್ರಿದಶಿರ್ಡುಸಿ ಅಸಕಾಸದಿಸಟುವಪದಟು.

ಮಸಲಜ್ಯಮರಾಪನ : ಚಿತಪ್ರಿಗಳಲಲ್ಲಿ ಕಣಟುಣ್ಣ, ಮಮೂಗಟು, ಕವಿ, ಬಕಾಯ ಇತಕಾದ್ಯಾದಿಗಳನಟುನ್ನು 
  ರಚಿಸಲಕಾಗಿದಕ.
 ಚಿತಪ್ರಿದ ಅಕರರ್ಡುಣಕ ಮತಟುಸ್ತು ನಕಕೈಜತಕ.
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ಥದೋಸಂ 2   ಮನಕ ಮತತತ್ತು ಪರಿಸರ 
ವಕದರ್ಕ್  ಶದೋಟತಗಳನತನ್ನು  ಆಖರಾಜ್ಯನದ  ಜಕದತಕಯಲಕಲದೋ  ನದೋಡತವವುದತ  ಉಚಿತ.

ಆಖರಾಜ್ಯನದ  ಮಸಂಡನಕಯತ  ಭರಾವನರಾತತ್ಮಕವರಾಗಿ  ಪಪೂರರ್ಕ್ತಕಗಕ  ತಲತಪವುವಸಂತಕಯದ
ಮನಕದದೋಚಿತಪ್ರಗಳತ ಮದಡಲತ ಸಹರಾಯಕವರಾಗತವಸಂತಕಯದ ಇರಬಕದೋಕತ.

ನಮರಾರ್ಕ್ರ ಚಟತವಟಿಕಕಗಳತ ಅರವರಾ ಆಟಗಳಿಗಕ  ಸಸಂಬಸಂಧಿಸಿದರಾದ್ದಾದರಕ  ಆ ರಿದೋತಿ
ಅಲಲದಕಯದ  ನದೋಡಬಹತದತ.  ಸಮರಾನವರಾದ  ಆಶಯಗಳತ  ಕಕಲವವು  ವಿಷಯಗಳಲಲ
ಆವತಿರ್ಕ್ಸಬಹತದತ.  ಉದರಾ  ಃ  ಕತಟತಸಂಬ,  ಮನಕ ಎಸಂಬಿವವುಗಳಲಲ ಸದಸಜ್ಯರ ವಿಷಯಗಳತ
ಆವತಿರ್ಕ್ಸಬಹತದತ.  ಪವುನರನತಭವದ  ಪಪ್ರತಿ  ಸಸಂದಭರ್ಕ್ದಲದಲ  ಹಕಚತಚ್ಚು  ಆಳವರಾದ
ಚರಕರ್ಕ್ಯತ  ನಡಕಯಬಕದೋಕರಾಗಿದಕ.  ರರಾಕಪ್ರಕವರಾದ  ಚಟತವಟಿಕರಾನತಭವಗಳತ  ಆಶಯ
ರದಪಿದೋಕರರವನತನ್ನು  ಬಲಪಡಿಸತವವುದತ.  ಒಸಂದತ  ವಿಷಯವನತನ್ನು  ಆದಕದೋ  ರಿದೋತಿಯಲಲ
ಆವತಿರ್ಕ್ಸತವವುದಕಕ್ಕಿಸಂತ  ಹಕದಸ  ಅಸಂಶಗಳನತನ್ನು  ಸಕದೋರಿಸಬಹತದರಾದ  ಪವುನರನತಭವಗಳನತನ್ನು
ನದೋಡತವವುದತ  ಉತತ್ತುಮ.  ಚಟತವಟಿಕಕಯ  ಸರಾಧಜ್ಯತಕಗಳನತನ್ನು  ಕಕಳಗಕ  ನದೋಡಲರಾಗಿದಕ.
ಸದಕತ್ತುವರಾದವವುಗಳನತನ್ನು ಆರಿಸಿ ಬಳಸಬಹತದತ.
ಚಟತವಟಿಕರಾ ಕಪ್ರಮ
1. ಸಸತನತಪ್ರಿ ಸನಭಕಾರಣಕ [ತಕಾಯಗಕ ಸನಬನಧಿಸಿದ ಹಕಾರಟು]

2. ಮನಕಯ ಕಟುರಿತಕಾದ ಹಕಾರಟು ........................[ ]

3. ಆಟ – ಮನಕಗಕ ಸನಬನಧಿಸಿದಟುದ .......................[ ]

4. ಕಟುಟಟುನಬದ ಸದಸದ್ಯಾರ ಕರಮೌಟಟುಗಳನಟುನ್ನು ಇಟಟುಷ ಹಕಕೇಳಟುವಪದಟು.

5. ಆಖಕಾದ್ಯಾನ 2.1 [ಚಿತಪ್ರಿ ನಕಮೂಕೇಡಿ ಹಕಕೇಳಿರಿ, ಕಟುಟಟುನಬದ ಸದಸದ್ಯಾರಿಗಕ ಬಣಣ್ಣ ಹಚಿಚ್ಚಿರಿ  ] ವಕನರ್ಡು
ಶಿಕೇಟಟು ನಿಕೇರಟುವಪದಟು.

6. ಕಕಾಗದ ಮರಚಿ ಮನಕ ನಿಮಕಾರ್ಡುಣ

7. ಚಕನರಟು ಬದಲಕಾಯಸಟುವ ಆಟ – ಸಸನತ ಹಕಸರಟು ಹಕಕೇಳಟುವಪದಟು.

8. ಅಜಡ್ಜ್ ಅಜಿಡ್ಜ್ ಕಥಕ ಹಕಕೇಳಟುವಪದಟು.

9. ಆಖಕಾದ್ಯಾನ 2.2 [ಗಟುನಪನಲಲ್ಲಿ ಸಕಕೇರದಟುದ ಯಕಾವಪದಟು?  ] ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇಟಟು ನಿಕೇರಟುವಪದಟು.

10. ತಕಾಯಯ ಕಟುರಿತಕಾದ ಹಕಾರಟು .........................[ ]

11. ಆಖಕಾದ್ಯಾನ 2.3 [ಬಣಣ್ಣ ನಿಕೇಡಕಮೂಕೇಣ  ] ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇಟಟು ನಿಕೇರಟುವಪದಟು.

12. ನಕನಪಸಿ ತಕಗಕಯಟುವ, ವಸಟುಸ್ತುಗಳನಟುನ್ನು ಬದಲಕಾಯಸಟುವ ಆಟ ಆವತರ್ಡುನಕ.

13. ಆಖಕಾದ್ಯಾನ  ಹಕಕಮೂಕೈಗಕ ತರಕಷ – (ಸಕಕೇನಡನ ರಕಪ್ರಿಕೇ) ವಿಕೇಕಕ್ಷಣಕ.

14. 2.4 [ಯಕಾವಪದಟು ದಕಮೂರಡ್ಡುದಟು?  ] ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇಟಟು ನಿಕೇರಟುವಪದಟು.

15. ಮನಕಯಳಗಿನ ಕಕಮೂಕೇಣಕಗಳನಟುನ್ನು ಹಕಕೇಳಟುವಪದಟು  ಆಟ– .

16. ಬಯಲಟು ಪಪ್ರಿವಕಾಸ  ಕನರ ಮನಕಗಳ ಕಟುರಿತಟು ಹಕಕೇಳಟುವಪದಟು– .
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17.  ಮರದ  ತಟುನರಟುಗಳಟು,  ಬಿಲಡ್ಡುನಗನ  ಬಕಮೂಲ್ಲಿಕೇಕಟುಗಳಟು  ಮೊದಲಕಾದಟುವಪಗಳನಟುನ್ನು
ಉಪಯಕೇಗಿಸಿ ಮನಕ ನಿಮಕಾರ್ಡುಣ.

18. ಶಟುಚಿತಸ ಅಭಕಾದ್ಯಾಸಕಕಕ್ಕೆ ಸನಬನಧಿಸಿದ ಬಕಮೂನಬಕಯಕಾಟ ಕಕಾಣಟುವಪದಟು ಮತಟುಸ್ತು ಆರಟುವಪದಟು.

19. ಜಿಗಕಮೂತ್ಸಾಕೇ  ಕಟುಟಟುನಬ  ಜಿಗಕಮೂತ್ಸಾಕೇ ಜಕಮೂಕೇಡಿಸಟುವಪದಟು– – .

20. ಪಕಾಪ್ರಿಣಿಗಳಟು / ಪಕಕ್ಷಗಳಟು  ಕಥಕ ಆಲಸಟುವಪದಟು– , ಆರಿಸಿದ ಕಥಕಗಳನಟುನ್ನು ಹಕಕೇಳಟುವಪದಟು.

21. ಸಕಾಕಟುವ ಜಿಕೇವಿಗಳಿಗಕ  [ಪಕಕ್ಷಗಳಟು / ಮಕೇನಟುಗಳಟು  ] ಆಹಕಾರ ನಿಕೇರಟುವಪದಟು.

22. ಸರಿಯಕಾದ ರಕಮೂಕೇಯೆಲ್ಲಿಟಿನಗನ ತರಬಕಕೇತ.

ವಕದರ್ಕ್ ಶದೋಟತ 2.1– ಚಿತಪ್ರ ನಕದದೋಡಿ ಹಕದೋಳಿರಿ. ಕತಟತಸಂಬದ ಸದಸಜ್ಯರಿಗಕ ಬರಣ್ಣ ಹಚಿಚ್ಚುರಿ.

ವಿಕರಾಸ ಮಸಂಡಲ : * ದಕಕೈಹಿಕ ಚಲನಕಾತತ್ಮಕ ವಿಕಕಾಸ
  * ಭಕಾಷಕಾ ವಿಕಕಾಸ
  * ಸಕಾಮಕಾಜಿಕ ಭಕಾವನಕಾತತ್ಮಕ ವಿಕಕಾಸ

ಸರಾಮರಜ್ಯರ್ಕ್ಗಳತ : 1. ಚಿತಪ್ರಿಗಳಿಗಕ ಬಣಣ್ಣ ಹಚಚ್ಚಿಲಟು ಸಕಾಧದ್ಯಾವಕಾಗಟುವಪದಟು [4]
2. ಕನರಟು, ಕಕಕೇಳಿ ತಳಿದ ಘಟನಕಗಳಟು, ಅನಟುಭವಗಳಟು 
ಎನಬಿವಪಗಳನಟುನ್ನು ಇತರರಕಮೂನದಿಗಕ ಹನಚಿಕಕಮೂಳಳ್ಳುಲಟು 
ಸಕಾಧದ್ಯಾವಕಾಗಟುವಪದಟು.[16]

3. ಕಥಕಗಳಟು, ಅನಟುಭವಗಳಟು, ಸನದಭರ್ಡುಗಳಟು 
ಎನಬಿವಪಗಳಲಲ್ಲಿರಟುವ ಕಥಕಾಪಕಾತಪ್ರಿಗಳ ರಕಮೂಕೇಲನ ಗಳನಟುನ್ನು ಅಭಿನಯಸಲಟು 
ಸಕಾಧದ್ಯಾವಕಾಗಟುವಪದಟು.

ಸಸಂದಭರ್ಕ್ : ಮನಕಯ ಕಟುರಿತಕಾದ ಹಕಾರಟು, ಆಟ ಎನಬಿವಪಗಳ ನನತರ 
ನಿಕೇರಬಹಟುದಟು.

ಆಶಯ : ಮನಕಯಟು ಅಮತ್ಮ,  ಅಪಪ್ಪು,  ಅಜಡ್ಜ್,  ಅಜಿಡ್ಜ್,  ಅಕಕ್ಕೆ,  ಅಣಣ್ಣ,  ತಮತ್ಮ,  ತನಗಿ  
ಎಲಲ್ಲಿರಮೂ ಜಕಮೂತಕಯಕಾಗಿ ವಕಾಸಿಸಟುವ ಸಸ್ಥೆಳವಕಾಗಿದಕ.

ಸರಾಮಗಿಪ್ರಗಳತ : ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇಟಟು,  ಕಪ್ರಿಯಕೇನನತ್ಸಾ
ಪಪ್ರಕಪ್ರಯ
ಆಖರಾಜ್ಯನ : ಇನದಟು ರಜಕಾದಿನವಕಾಗಿದಕ. ಮಕೇರ ಮತಟುಸ್ತು ರವಿ ಆಟಕಕಕ್ಕೆ ಹಕಮೂರಟರಟು. 

ಅಣಕಾಣ್ಣ..  ಇವತಟುಸ್ತು ಯಕಾವ ಆಟ ಆಡಕಮೂಕೇಣ? ಕಣಟುಣ್ಣಮಟುಚಕಾಚ್ಚಿಲಕ.  ಆದಟು 
ಬಕಕೇರ,  ಮನಕ  ಕಟಟುಷವ  ಆಟ  ಆಡಕಮೂಕೇಣ.  ರವಿ  ಚಕನರಟು  ತಕಗಕದನಟು.  
ಅವನಟು  ಚಕನರನಟುನ್ನು  ಟಪಪ್ಪುನಕ  ನಕಲಕಕಕ್ಕೆ  ಎಸಕದನಟು.  ಅದಟು  ನಕಲಕಕಕ್ಕೆ  ತಕಾಗಿ  
ಮೆಕೇಲಕಕಕ್ಕೆ ಚಿಮತ್ಮತಟು. ಕಕಳಗಕ ಬಿದದ ಚಕನರಟು ನಕಲದಲಲ್ಲಿ ಉರಟುಳಿತಟು. ಬಕಕಟುಕ್ಕೆ 
ಚಕನಡಿನ ಹಿನದಕ ಓಡಿತಟು.  ಅದಟು ಚಕನರನಟುನ್ನು ತಟಿಷ ತಟಿಷ ಉರಟುಳಿಸಿತಟು.  
ಚಕನರಟು  ಉರಟುಳಟುತಕಾಸ್ತು  ದನದ  ಬಳಿಗಕ  ಹಕಮೂಕೇಯತಟು.  ದನ  ಚಕನಡಿಗಕ  
ಒದಕಯತಟು.  ಚಕನರಟು  ಮನಕಯ ಮಕಾಡಿಗಕ  ಬಡಿದಟು  ಚಿಮತ್ಮ  ಬಕಾವಿಗಕ  
ಬಿತಟುಸ್ತು. ಅಮತ್ಮ ನಿಕೇರಟು ಸಕಕೇದಿ ಎರಕದಕಾಗ ಪಕಾತಕಪ್ರಿಯಲಲ್ಲಿ ನಿಕೇರಿಗಕ ಬದಲಕಾಗಿ 
ಒನದಟು  ಚಕನರಟು  ಬಿತಟುಸ್ತು.  ತಕಾಯಗಕ  ಆಶಚ್ಚಿಯರ್ಡುವಕಾಯತಟು.  ಎಲಲ್ಲಿರಮೂ  
ಬಿದಟುದ ಬಿದಟುದ ನಕಕ್ಕೆರಟು.

ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇರನ 2.1  ಚಿತಪ್ರಿ ನಕಮೂಕೇಡಿ ಹಕಕೇಳಿರಿ. ಕಟುಟಟುನಬದ ಸದಸದ್ಯಾರಿಗಕ ಬಣಣ್ಣ ಹಚಿಚ್ಚಿರಿ.
 ವಿತರಿಸಟುವಪದಟು.
: ಚಿತಪ್ರಿದಲಲ್ಲಿ ಏನಕಲಲ್ಲಿ ಇದಕ? ಯಕಾರಕಲಕಾಲ್ಲಿ ಇದಕಾದರಕ? ಮಕಕ್ಕೆಳಟು ಹಕಕೇಳಟುವರಟು.
: ಪಪ್ರಿತಯಬಬ್ಬರಮೂ ಮಕಾರಟುವ ಕಕಲಸವನಟುನ್ನು ಕಕಕೇಳಟುವಪದಟು ಮತಟುಸ್ತು 
ಹಕಕೇಳಟುವಪದಟು.
: ಕಟುಟಟುನಬದ ಸದಸದ್ಯಾರಿಗಕ ತಮಗಿರಷವಿರಟುವ ಬಣಣ್ಣ ಹಚಟುಚ್ಚಿವಪದಟು.
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: ಚಿತಪ್ರಿವನಟುನ್ನು ಪಪ್ರಿದಶಿರ್ಡುಸಟುವಪದಟು.
: ಕಟುಟಟುನಬದ ಸದಸದ್ಯಾರ ಕಕಲಸಗಳನಟುನ್ನು ಮಮೂಕಕಾಭಿನಯ ಮಕಾರಟುವಪದಟು.

ಅಧರಾಜ್ಯಪಿಕಕಗಕ : ಗನರಟು ಹಕಣಟುಣ್ಣ ಭಕಕೇದವಿಲಲ್ಲಿದಕ ಎಲಲ್ಲಿರಮೂ ಎಲಕಾಲ್ಲಿ ಕಕಲಸಗಳನಟುನ್ನು 
ಮಕಾರಬಕಕೇಕಟು. ಎನಬಟುದನಟುನ್ನು ಚಚಕರ್ಡುಯ ಮಮೂಲಕ ಮಕಕ್ಕೆಳಿಗಕ 
ಮನದಟಟುಷ ಮಕಾರಬಕಕೇಕಟು.

ಮಸಲಜ್ಯಮರಾಪನ : ಚಿತಪ್ರಿಕಕಕ್ಕೆ ಸನಬನಧಿಸಿದ ಅನಟುಭವಗಳಟು,  ಘಟನಕಗಳಟು ಎನಬಿವಪಗಳನಟುನ್ನು  
  ಹಕಕೇಳಲಟು ಸಕಾಧದ್ಯಾವಕಾಗಟುವಪದಟು.
 ಬಣಣ್ಣ ನಿಕೇಡಿದ ಚಿತಪ್ರಿಗಳ ಆಕರರ್ಡುಣಕ
 ಅಭಿನಯ ಸಕಾಮರದ್ಯಾರ್ಡು

ವಕದರ್ಕ್ ಶದೋಟದ 2.2  ಗತಸಂಪಿನಲಲ ಸಕದೋರದತದ್ದಾ ರರಾವವುದತ?
ವಿಕರಾಸ ಮಸಂಡಲ : ವಕಕೈಜಕಾಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಕಕಾಸ
ಸರಾಮರಜ್ಯರ್ಕ್ : ವಸಟುಸ್ತುಗಳನಟುನ್ನು / ಚಿತಪ್ರಿಗಳನಟುನ್ನು ನಿರಿಕೇಕಕ್ಷಣಕ ಮಕಾಡಿ ಗಟುನಪನಲಲ್ಲಿ 

ಸಕಕೇರದವಪಗಳನಟುನ್ನು  ವಗಿಕೇರ್ಡುಕರಿಸಟುವಪದಕಮೂಕ್ಕೆ  ಗಟುನಪನಲಲ್ಲಿ  ಸಕಕೇರದಿರಲಟು  
ಕಕಾರಣವನಟುನ್ನು ಹಕಕೇಳಟುವಪದಕಮೂಕ್ಕೆ ಸಕಾಧದ್ಯಾವಕಾಗಟುವಪದಟು. (33)

ಆಶಯ : ಮನಕಯಲಲ್ಲಿ ಮನಚ, ಮೆಕೇಜಟು, ಕಟುಚಿರ್ಡು, ಪಕಾತಕಪ್ರಿಗಳಟು 
ಮೊದಲಕಾದ ಉಪಕರಣಗಳಿವಕ.

ಸರಾಮಗಿಪ್ರಗಳತ : ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇರನ
ಸಸಂದಭರ್ಕ್ :  ಮನಕ  ಉಪಕರಣಗಳನಟುನ್ನು  ಒಗಟಿನ ರಮೂಪದಲಲ್ಲಿ  ಮನಡಿಸಟುವಪದಟು.  

ಉದರಾ  ನಕಾನಟು ಒನದಟು ವಸಟುಸ್ತುವಿನ ಕಟುರಿತಟು ಹಕಕೇಳಟುತಕಸ್ತುಕೇನಕ.
ಮನಕಯಲಲ್ಲಿ ಇರಟುವಪದಟು. ನಕಾಲಟುಕ್ಕೆ ಕಕಾಲಟುನಟಟು. ಕಟುಳಿತಟುಕಕಮೂಳಳ್ಳುಲಟು 
ಉಪಯಕೇಗಿಸಟುವಪದಟು.  ನಕಾನಟು ಯಕಾರಟು?  ಇದರನತಕ ಮನಕಯ ಇತರ  
ಉಪಕರಣಗಳನಟುನ್ನು ಪರಿಚಯಸಟುವಪದಟು.

ಪಪ್ರಕಪ್ರಯ : ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇಟಟು 2.2 ಗಟುನಪನಲಲ್ಲಿ ಸಕಕೇರದಟುದ ಯಕಾವಪದಟು?
  ವಿತರಿಸಟುವಪದಟು.

ಚಿತಪ್ರ ಓದತ : ಚಿತಪ್ರಿದಲಲ್ಲಿ ಏನಕಕೇನಟು ಇವಕ?
ನಕದದೋಡಿ ತಿಳಿಯತವ  :  ಇವಪಗಳಲಲ್ಲಿ ಒನದಟು ಗಟುನಪಗಕ ಸಕಕೇರಟುವಪದಿಲಲ್ಲಿ.  ಅದಕಕಕ್ಕೆ ಉರಟುಟಟು  

ಹಕಾಕರಿ.

: ಗಟುನಪಗಕ ಸಕಕೇರದಿರಲಟು ಕಕಾರಣವಕಕೇನಟು?
: ಈ ಚಿತಪ್ರಿಕಕ್ಕೆಲಲ್ಲಿದಕ ಗಟುನಪನ ಇತರ ಯಕಾವಪದಕಾದರಮೂ ಚಿತಪ್ರಿಕಕಕ್ಕೆ 
ಯಕಾರಕಾದರಮೂ ಉರಟುಟಟು ಹಕಾಕದಕಾದರಕಯೆಕೇ?
: ಇದದರಕ ಅದಕಕಕ್ಕೆ ಕಕಾರಣ ಹಕಕೇಳಬಹಟುದಕಕೇ?
:  ಉತಸ್ತುರ  ಯಟುಕಸ್ತುಯಟುಕಸ್ತುವಕಾದಲಲ್ಲಿ  ಅನಗಿಕೇಕರಿಸಿ  ಅಭಿನನದನಕಯನಟುನ್ನು  
ಸಲಲ್ಲಿಸಟುವಪದಟು.

ಅಧರಾಜ್ಯಪಿಕಕಗಕ : ಮನಕ ಉಪಕರಣ ಎನಬ ಆಶಯದ ರಮೂಪಕೇಕರಣ
ಪಪ್ರಿತಯನದಕಮೂಕ್ಕೆ ಬಕಕೇರಕ ಬಕಕೇರಕ ಉಪಯಕೇಗಗಳಿವಕ ಎನಬ ರಿಕೇತಯಲಲ್ಲಿ 
ಚಚಕರ್ಡುಯನಟುನ್ನು ಕಕಮೂಪ್ರಿಕೇಡಿಕೇಕರಿಸಬಕಕೇಕಟು.

ಮಸಲಜ್ಯಮರಾಪನ : ಗಟುನಪನಲಲ್ಲಿ ಸಕಕೇರದದನಟುನ್ನು ಕನರಟುಕಕಮೂಳಳ್ಳುಲಕಾಗಿದಕ.
 ಕನರಟುಕಕಮೂನರಟುದರ ಯಟುಕಸ್ತುಯನಟುನ್ನು ಹಕಕೇಳಲಟು ಸಕಾಧದ್ಯಾವಕಾಗಟುವಪದಟು.

ವಕದರ್ಕ್ ಶದೋಟತ 2.3  ಬರಣ್ಣ ಹಚತಚ್ಚುವ
ವಿಕರಾಸ ಮಸಂಡಲ : * ದಕಕೈಹಿಕ ಚಲನಕಾತತ್ಮಕ ವಿಕಕಾಸ

  * ಸಸ್ಕೃಜನಕಾತತ್ಮಕ ಸಮೌನದಯಕಾರ್ಡುತತ್ಮಕ ವಿಕಕಾಸ
ಸರಾಮರಜ್ಯರ್ಕ್ಗಳತ : ಪಕನಿತ್ಸಾಲನ/ಕಪ್ರಿಯಕೇನನತ್ಸಾ ಬಳಸಿ ಚಿತಪ್ರಿಗಳಿಗಕ ಬಣಣ್ಣ ಹಚಚ್ಚಿಲಟು 

ಸಕಾಧದ್ಯಾವಕಾಗಟುವಪದಟು. (4)
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: ಪಪ್ರಿಕಸ್ಕೃತಯನಟುನ್ನು ಆಸಕಾಸದಿಸಟುವಪದಕಮೂಕ್ಕೆ ಚಿತಪ್ರಿದ ಮಮೂಲಕ 
ಪಪ್ರಿಕಟಪಡಿಸಟುವಪದಕಮೂಕ್ಕೆ ಬಣಣ್ಣ ಹಚಟುಚ್ಚಿವಪದಕಮೂಕ್ಕೆ ಸಕಾಧದ್ಯಾವಕಾಗಟುವಪದಟು. (79)

ಆಶಯ : ಹಲವಪ ವಿಧದ ಸಸದ್ಯಾಗಳನಟುನ್ನು ಮನಕಯ ಸಟುತಟುಸ್ತುಮಟುತಸ್ತುಲಟು ನಕಟಟುಷ 
ಬಕಳಕಸಟುತಕಾಸ್ತುರಕ.

ಸರಾಮಗಿಪ್ರಗಳತ : ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇಟಟು, ಕಪ್ರಿಯಕೇನನತ್ಸಾ
ಸಸಂದಭರ್ಕ್ : ಬಯಲಟು ಪಪ್ರಿವಕಾಸದ ವಕಕೇಳಕಯಲಲ್ಲಿ ಕನರ ದಸ್ಕೃಶದ್ಯಾಗಳನಟುನ್ನು ಹಕಕೇಳಿದ ನನತರ

ಅವಪಗಳಲಲ್ಲಿ  ಕಕಲವನಟುನ್ನು  ಚಿತಪ್ರಿ  ಮಕಾರಟುವಪದಟು.  ಹಮೂವಿನ  ಚಿತಪ್ರಿವನಟುನ್ನು  
ಮಕಾರಟುವಪದಟು.

ಪಪ್ರಕಪ್ರಯ :
ಆಟ : ಹಮೂವಪ ಹಮೂವಪ ಚಿನನ್ನುದ ಹಮೂವಪ

ಹಳದಿ ಬಣಣ್ಣದಿ ಅರಳಿದ ಹಮೂವಪ
  ಪರಿಮಳ ಸಮೂಸಟುವ ಸಟುನದರ ಹಮೂವಪ
ಈ ಹಮೂವಿನ ಹಕಸರಟು  ಹಕಕೇಳಟುವಿರಕಾ?  ಎನದಟು ಅಧಕಾದ್ಯಾಪಕಕಯಟು ಹಕಾಡಿ  
ನಿಲಲ್ಲಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಒನದಟು ಮಗಟುವನಟುನ್ನು ತಕಮೂಕೇರಿಸಟುವಪದಟು.  ಆಗ ಆ ಮಗಟು 
ಒನದಟು ಹಮೂವಿನ ಹಕಸರನಟುನ್ನು ಹಕಕೇಳಬಕಕೇಕಟು. ಆ ಹಮೂವಿನ ಕಟುರಿತಟು ಒನದಟು 
ವಿರಯವನಟುನ್ನು ಹಕಕೇಳಬಕಕೇಕಟು. ನನತರ ಅಧಕಾದ್ಯಾಪಕಕ ಹಕಾರನಟುನ್ನು 
ಮಟುನದಟುವರಿಸಟುವಪದಟು. ಆಟ ಮಟುನದಟುವರಿಯಟುವಪದಟು.

ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇಟಟು 2.3 ಬಣಣ್ಣ ಹಚಟುಚ್ಚಿವ  ನಿಕೇರಟುವಪದಟು– .

: ಬಣಣ್ಣ ಹಚಟುಚ್ಚಿವಪದಟು.
: ಹಮೂ ಚಟಿಷಗಮೂ, ಹಮೂವಿಗಮೂ, ಎಲಕಗಳಿಗಮೂ ಬಕಕೇರಕ ಬಕಕೇರಕ ಬಣಣ್ಣ ನಿಕೇರಲ.

: ಎಲಲ್ಲಿರ ಚಿತಪ್ರಿಗಳನಟುನ್ನು ಒರಕಾಷಗಿ ಪಪ್ರಿದಶಿರ್ಡುಸಿ ಆಸಕಾಸದಿಸಟುವಪದಟು.
ಅಧರಾಜ್ಯಪಿಕಕಗಕ : ಎಲಕಗಳಟು, ಎಸಳಟುಗಳಟು ಎನಬಿವಪಗಳನಟುನ್ನು ಎಣಿಸಿ 

ನಕಮೂಕೇರಟುವಪದಕಕ್ಕೆರಟುವ ಸನದಭರ್ಡುದಲಲ್ಲಿ ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇಟಿನ 

ಪಪನರಟುಪಯಕೇಗ ಸಕಾಧದ್ಯಾತಕಯ ಪಪ್ರಿಯಕೇಜನವನಟುನ್ನು ಪಡಕಯಬಹಟುದಟು.
ಹಮೂಗಳಿಗಕ ನಿಕೇಡಿದ ಬಣಣ್ಣದ ಕಟುರಿತಟು ಚಚಿರ್ಡುಸಬಕಕೇಕಟು. ಯಕಾವಕಲಲ್ಲಿ 
ಹಮೂಗಳಿಗಕ ಕಕನಪಪ ಬಣಣ್ಣ ಇರಟುವಪದಟು? ಇತಕಾದ್ಯಾದಿ...

ಮಸಲಜ್ಯಮರಾಪನ : ಹಮೂವಪ, ಎಲಕಗಳಟು, ಹಮೂ ಚಟಿಷ ಎನಬಿವಪಗಳಿಗಕ ಬಕಕೇರಕ ಬಕಕೇರಕ 
ಬಣಣ್ಣಗಳನಟುನ್ನು ನಿಕೇರಲಕಾಗಿದಕ.
: ಆಕರರ್ಡುಕವಕಾಗಿ ಬಣಣ್ಣ ಹಚಚ್ಚಿಲಕಾಗಿದಕ.
: ಹಮೂಗಳ ಕಟುರಿತಕಾದ ಆಶಯಗಳನಟುನ್ನು ಮನಡಿಸಲಕಾಗಿದಕ.

ವಕದರ್ಕ್ ಶದೋಟತ 2.4  ರರಾವವುದತ ದಕದಡಡ್ಡದತ?
ವಿಕರಾಸ ಮಸಂಡಲ : ವಕಕೈಜಕಾಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಕಕಾಸ
ಸರಾಮರಜ್ಯರ್ಕ್ : ವಸಟುಸ್ತುಗಳನಟುನ್ನು ಗಕಾತಪ್ರಿಕಕ್ಕೆನಟುಸರಿಸಿ ವಗಿಕೇರ್ಡುಕರಿಸಿ ಕಪ್ರಿಮಕೇಕರಿಸಲಟು 

ಸಕಾಧದ್ಯಾವಕಾಗಟುವಪದಟು. (41)

ಆಶಯ :  ಮನಕಯಟು ಕಟುಟಟುನಬದ ಸದಸದ್ಯಾರಕಲಲ್ಲಿರಮೂ ಜಕಮೂತಕಯಕಾಗಿ ವಕಾಸಿಸಟುವ  
ಸಸ್ಥೆಳವಕಾಗಿದಕ. (ಹಲವಪ ಬಗಕಯ ಮನಕಗಳಟು)

ಸರಾಮಗಿಪ್ರಗಳತ : ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇಟಟು, ಕಪ್ರಿಯಕೇನನತ್ಸಾ
ಸಸಂದಭರ್ಕ್ : ಹಕಮೂಕೈಗಕ ತರಕಷ ಉಪಯಕೇಗಿಸಿ ಕಥಕ ಮನಡಿಸಿದ ನನತರ
ಪಪ್ರಕಪ್ರಯ : ಸಮೌಹಕಾದರ್ಡು ಸನಭಕಾರಣಕ  ಬಕಳಗಕಗ್ಗಿ ಏನನಟುನ್ನು ತನದಿರಿ? ಎನದಟು 

ಪಪ್ರಿತಯಬಬ್ಬರಲಮೂಲ್ಲಿ ಕಕಕೇಳಟುವಪದಟು.  ಅಧಕಾದ್ಯಾಪಕಕ ಕರಿಹಲಗಕಯಲಲ್ಲಿ ಒನದಟು  
ವಸ್ಕೃತಸ್ತುವನಟುನ್ನು ರಚಿಸಟುವರಟು.
ಇನದಟು ನಿಕೇವಪ ತನದ ಆಹಕಾರದ ಹಕಸರಟುಗಳನಟುನ್ನು ಹಕಕೇಳಬಹಟುದಕಕೇ?

ಆಟ : ದಕಮೂಕೇಸಕ, ಚಪಕಾತ, ಓರಟುಪಕಾಳಕ, ಇಡಿಲ್ಲಿ ..... (ಸಸತನತಪ್ರಿ ಪಪ್ರಿತಕಪ್ರಿಯೆ)

ನನತರ  ಅಧಕಾದ್ಯಾಪಕಕ  ನಕಲದಲಲ್ಲಿ  ಎರರಟು  ಸಣಣ್ಣ  ವಸ್ಕೃತಸ್ತುಗಳನಮೂನ್ನು  ಎರರಟು  
ದಕಮೂರಡ್ಡು ವಸ್ಕೃತಸ್ತುಗಳನಮೂನ್ನು ರಚಿಸಟುವರಟು.
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ವಸ್ಕೃತಸ್ತು, ವಸ್ಕೃತಸ್ತು, ವಸ್ಕೃತಸ್ತು
ಬಕಕೇಗನಕ ಹಕಾರಿ ವಸ್ಕೃತಸ್ತುಕಕಕ್ಕೆ

ಎನದಟು  ಅಧಕಾದ್ಯಾಪಕಕ  ತಕಾಳಕಾತತ್ಮಕವಕಾಗಿ  ಹಕಕೇಳಟುವಪದಟು.  ನನತರ,  ದಕಮೂರಡ್ಡು  
ವಸ್ಕೃತಸ್ತು  ಎನದಟು ಅಧಕಾದ್ಯಾಪಕಕ  ಹಕಕೇಳಿದರಕ  ಮಕಕ್ಕೆಳಟು ದಕಮೂರಡ್ಡು ವಸ್ಕೃತಸ್ತುದಕಮೂಳಗಕ  
ಹಕಾರಬಕಕೇಕಟು. ಸಣಣ್ಣ ವಸ್ಕೃತಸ್ತುವಕನದಟು ಹಕಕೇಳಿದರಕ ಸಣಣ್ಣ ವಸ್ಕೃತಸ್ತುಗಳಿಗಕ 
ಹಕಾರಬಕಕೇಕಟು.  ಹಕಾರಟುವಕಾಗ ತಪಪ್ಪುದರಕ  ಉಳಿದವರಟು ಛಕಕೇ..  ಛಕಕೇ..  ಛಕಕೇ..  

ಛಕಕೇ.. ಎನದಟು ಹಕಕೇಳಬಕಕೇಕಟು.
: ನನತರ ಹಕಾರಟು ಹಕಾರಟುವಪದಟು.
ಯಕಾವಪದಟು ದಕಮೂರಡ್ಡುದಟು? ಯಕಾವಪದಟು ಚಿಕಕ್ಕೆದಟು?
ಆನಕಯಟು ದಕಮೂರಡ್ಡುದಟು ಆಮೆಯಟು ಚಿಕಕ್ಕೆದಟು
ಯಕಾವಪದಟು ದಕಮೂರಡ್ಡುದಟು? ಯಕಾವಪದಟು ಚಿಕಕ್ಕೆದಟು?
ಸಿಕೇರಕಯಟು ದಕಮೂರಡ್ಡುದಟು ಬಕಕೈರಕಾಸಟು ಚಿಕಕ್ಕೆದಟು
..................... ...........................
..................... ...........................
ಹಿಕೇಗಕ ಸಕಾಲಟುಗಳನಟುನ್ನು ಸಕಕೇರಿಸಿ ಹಕಾರಬಕಕೇಕಟು.

ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇಟಟು 2.4 ಯಕಾವಪದಟು ದಕಮೂರಡ್ಡುದಟು  ವಿತರಿಸಟುವಪದಟು.
ಚಿತಪ್ರ ಓದತ : ಚಿತಪ್ರಿದಲಲ್ಲಿ ಏನಿದಕ ?

 ಎರರಟು ಮನಕಗಳಟು ಒನದಕಕೇ ರಿಕೇತ ಇವಕಯೆಕೇ?
 ಯಕಾವಕಲಕಾಲ್ಲಿ ವದ್ಯಾತಕಾದ್ಯಾಸಗಳಿವಕ?
 ಸರಳ ಪಪ್ರಿಶಕನ್ನುಗಳ ಮಮೂಲಕ ಮನಕಗಳ ಸಕಾಮದ್ಯಾ ವದ್ಯಾತಕಾದ್ಯಾಸಗಳನಟುನ್ನು 
ಕನರಟುಕಕಮೂಳಳ್ಳುಲಟು ಸಹಕಾಯ ಮಕಾರಬಹಟುದಟು. (ಕಕಮೂಕೇಣಕಗಳಟು, ಮಕಾರಟು)
 ಇದರಲಲ್ಲಿ ದಕಮೂರಡ್ಡು ಮನಕ ಯಕಾವಪದಟು? ಮಟುಟಿಷ ತಕಮೂಕೇರಿಸಟು.
 ಸಣಣ್ಣ ಮನಕಯನಟುನ್ನು ಮಟುಟಿಷ ತಕಮೂಕೇರಿಸಿರಿ.

 ಮನಕಗಳಿಗಕ ಬಣಣ್ಣ ಹಚಿಚ್ಚಿರಿ.  ಮೊದಲಟು ಸಣಣ್ಣ ಮನಕಗಕ.  ನನತರ ದಕಮೂರಡ್ಡು 

ಮನಕಗಕ.
 ಅಧಕಾದ್ಯಾಪಕಕ ಮಮೌಲದ್ಯಾಮಕಾಪನ ಮಕಾರಟುವಪದಟು.

ಮಸಲಜ್ಯಮರಾಪನ : ದಕಮೂರಡ್ಡುದಟು, ಸಣಣ್ಣದಟು ಕನರಟುಕಕಮೂಳಳ್ಳುಲಟು ಸಕಾಧದ್ಯಾವಕಾಗಟುವಪದಟು.
 ಮನಕಗಕ ಬಣಣ್ಣ ಹಚಚ್ಚಿಲಕಾಗಿದಕ.
 ಸಮೂಕಸ್ತುವಕಾದ ಬಣಣ್ಣವನಟುನ್ನು ನಿಕೇರಲಕಾಗಿದಕ.
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ಥದೋಸಂ 3 – ನರಾನತ ಮತತತ್ತು ನನನ್ನು ಶರಿದೋರ
ವಕದರ್ಕ್  ಶದೋಟತಗಳನತನ್ನು  ವಕಡೈಯಕತ್ತುಕವರಾಗಿ  ಪಪೂತಿರ್ಕ್ಗಕದಳಿಸಬಕದೋಕತ.  ಸದಚನಕಗಳನತನ್ನು

ಸರಳಗಕದಳಿಸಬಕದೋಕತ.  ಚಿಸಂತನಕಗಕ  ಅವಕರಾಶ  ನದೋಡಬಕದೋಕತ.  ಸಸ್ವಾತ ಃ
ಕಸಂಡತಕಕದಳಳ್ಳಬಕದೋಕರಾದವವುಗಳನತನ್ನು  ಅವರಕದೋ  ಮರಾಡಬಕದೋಕತ.  ಗಕರಕ  ಎಳಕದತ  ಜಕದದೋಡಿಸಲತ
ಕಷಕ್ಟವರಾದಲಲ  ಚಿಸಂತನಕಯನತನ್ನು  ಉದಿದ್ದಾದೋಪನಗಕದಳಿಸಲತ  ಸಹರಾಯಕವರಾದ  ಪಪ್ರಶಕನ್ನುಗಳನತನ್ನು
ಕಕದೋಳಬಕದೋಕತ.  ಬಕಸಂಬಲ  ನದೋಡಿ  ಸರಿರರಾದ  ರಿದೋತಿಯಲಲ  ಪಪೂತಿರ್ಕ್ಗಕದಳಿಸಲತ  ಸಹರಾಯ
ಮರಾಡಬಕದೋಕತ.
ಚಟತವಟಿಕರಾ ಕಪ್ರಮ
1. ಬಕಮೂನಬಕಯನಟುನ್ನು ತಯಕಾರಿಸಟುವ.

ಕಕಕೈ,  ಕಕಾಲಟು,  ತಲಕ  ಬಕಕೇಪರ್ಡುಡಿಸಲಟು ಸಕಾಧದ್ಯಾವಕಾಗಟುವ ಬಕಮೂನಬಕಗಳಟು    ಅವಪಗಳನಟುನ್ನು  ಯಥಕಾ
ಸಕಾಸ್ಥೆನದಲಲ್ಲಿ ಜಕಮೂಕೇಡಿಸಟುವಪದಟು.

2. ಹಕಾರಟು ಹಕಾರಟುವಪದಟು.
ನನನ್ನು ಚಿಕಕ್ಕೆ ಬಕಮೂನಬಕ
ತಲಕ ಸಟುತಟುಸ್ತುವ ಬಕಮೂನಬಕ
ಕಕಕೈ ಎತಟುಸ್ತುವ ಬಕಮೂನಬಕ
ಕಕಾಲಕತಟುಸ್ತುವ ಬಕಮೂನಬಕ

ಸಕಾಲಟುಗಳಿಗನಟುಸರಿಸಿ ಬಕಮೂನಬಕಯನಟುನ್ನು ಆಡಿಸಟುವಪದಟು.

3. ಬಕಮೂನಬಕಯನಟುನ್ನು ಎಬಿಬ್ಬಸಟುವ
ಎಲಲ್ಲಿರ ಬಕಮೂನಬಕಗಳಟು  ನಿದಕದ  ಮಕಾರಟುತಸ್ತುವಕ  (ಮಲಗಿಸಟುವಪದಟು)  ಅಧಕಾದ್ಯಾಪಕಕ  ಬಿಗನ  ಪಕಚ್ಚಿರನ
ಕಕಕೇನಕಾಸಸನ  ನಲಲ್ಲಿ  ಸಮೂಯರ್ಡುನ ಚಿತಪ್ರಿವನಟುನ್ನು  ಅನಟಿಸಟುವರಟು.  ಕಕಳಗಕ  ಕಕಮೂಕೇಳಿಯ ಚಿತಪ್ರಿವನಟುನ್ನು
ಅನಟಿಸಟುವರಟು. ಮೆಕೇಲಕ ಯಕಾರಟು? ಕಕಳಗಕ ಯಕಾರಟು?

4. ಶಬಕಾದನಟುಕರಣಕ  ಕಕಮೂಕೇಳಿ ಕಮೂಗಟುವಪದಟು (ಅಧಕಾದ್ಯಾಪಕಕ ಹಕಾಗಮೂ ಮಕಕ್ಕೆಳಟು)

5.  ಬಕಳಗಿಗ್ಗಿನ  ಕಕಾಯರ್ಡುಗಳಟು  (ಬಕಮೂನಬಕಯ ಹಲಟುಲ್ಲಿಜಟುಡ್ಜ್ವಪದಟು,  ಸಕಾನ್ನುನ ಮಕಾರಟುವಪದಟು,  ಬರಕಷ
ಧರಿಸಟುವಪದಟು, ತಲಕ ಬಕಾಚಟುವಪದಟು, ...... ಅಭಿನಯದ ಮಮೂಲಕ)

ಹಕಾರಟು : ನನನ್ನು ಬಕಮೂನಬಕ ಮಗಳಟು
ಹಲಟುಲ್ಲಿ ಉಜಟುಡ್ಜ್ತಕಾಸ್ತುಳಕ.
ನನನ್ನು ಬಕಮೂನಬಕ ಮಗಳಟು
ಸಕಾನ್ನುನ ಮಕಾರಟುತಕಾಸ್ತುಳಕ.
ನನನ್ನು ಬಕಮೂನಬಕ ಮಗಳಟು
ಬರಕಷ ಧರಿಸಟುತಕಾಸ್ತುಳಕ.
ನನನ್ನು ಬಕಮೂನಬಕ ಮಗಳಟು
ತಲಕ ಬಕಾಚಟುತಕಾಸ್ತುಳಕ.

ಒಳಕಳ್ಳುಯ  ಬಕಮೂನಬಕ  ಮಗಳಕಾಗಿ  ಶಕಾಲಕಗಕ  ಹಕಮೂಕೇಗಟುತಕಾಸ್ತುಳಕ.  ಅಧಕಾದ್ಯಾಪಕಕ  ಅಭಿನಯ
ಮಕಾರಟುವಪದಕಕ್ಕೆನಟುಸರಿಸಿ ಸಕಾಲಟುಗಳನಟುನ್ನು ಸಕಕೇರಿಸಿ ಹಕಾರಟುವಪದಟು.

6. ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇಟಟು 3.1 (ನಕಾನಟು ಸಸತತಃ ಮಕಾರಟುವಪದಟು  ವಿತರಿಸಟುವಪದಟು.)

7. ಬಕರಳಟು ಬಕಮೂನಬಕಗಳನಟುನ್ನುಪಯಕೇಗಿಸಿ ಸನಭಕಾರಣಕ.
ಕಥಕಾಪಕಾತಪ್ರಿಗಳಟುಅಮತ್ಮ/ಅಧಕಾದ್ಯಾಪಕಕ, ಮಗಟು (ವಿರಯ ಉಗಟುರಟು ಕತಸ್ತುರಿಸಬಕಕೇಕಕಾದ ಅಗತದ್ಯಾ– )

ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇಟಟು 3.2 (ಗಕಳಕಯನನಟುನ್ನು ಕನರಟುಹಿಡಿಯಟುವ  ನಿಕೇರಟುವಪದಟು– .)

8. ಬಯಲಟು ಪಪ್ರಿವಕಾಸ (ತರಗತ ಮತಟುಸ್ತು ಪರಿಸರ) ನಿರಿಕೇಕಕ್ಷಣಕ ಮಕಾರಟುವಪದಟು.
(ಯಕಾವಕಲಲ್ಲಿ ರಿಕೇತಯ ಕಸಕಡಿಡ್ಡುಗಳಟು)
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9. ತರಗತಯಲಲ್ಲಿ ಕಸದ ಬಟುಟಿಷಯ ನಿಮಕಾರ್ಡುಣ
ಕಕಾಗದದ ಪಕಟಿಷಗಕ / ಕಕಾರಟುರ್ಡುಬಕಮೂಕೇರಟುರ್ಡು ಪಕಟಿಷಗಕಯನಟುನ್ನು ಅನದಗಕಮೂಳಿಸಟುವಪದಟು.
(ಬಕಾಲ ಮಕಾಸಿಕದ ಚಿತಪ್ರಿಗಳಟು, ಬಣಣ್ಣದ ಕಕಾಗದಗಳನಟುನ್ನು ಅನಟಿಸಿ)

10. ಕಸದ ಬಟುಟಿಷಯಲಲ್ಲಿ ಏನಕಲಕಾಲ್ಲಿ ಕಸಗಳನಟುನ್ನು ಹಕಾಕಬಹಟುದಟು?
ಚಚಕರ್ಡು ಮತಟುಸ್ತು ಅರಟುಣನ ಕಕಮೂಕೇಣಕ (ಆಖಕಾದ್ಯಾನ)

ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇಟಟು 3.3 (ಕಕಮೂಕೇಣಕ ಶಟುಚಿ ಮಕಾರಬಹಟುದಕಕೇ?  ವಿತರಿಸಟುವಪದಟು.)

11. ಗಟುಬಿಬ್ಬ ಹಕಾಕಟುವ, ಮರಚಿ ಇರಟುವ
ನಕಾವಪೂ  ಮಕಾರಬಹಟುದಟು.  ಗಟುಬಿಬ್ಬ  ಹಕಾಕಟುವಪದಟು,  ಅಟಿಷ  ಇರಟುವಪದಟು.   (ಅನಗಿಗಳನಟುನ್ನು
ಸನಗಪ್ರಿಹಿಸಬಕಕೇಕಟು.)
12. ಗಟುನಪಪ ಹಕಾರಟು (ಪರಿಸರ ಶಟುಚಿತಸಕಕಕ್ಕೆ ಸನಬನಧಿಸಿದಟುದ)

13.  ಅರಟುಣನ ಚಕನರಟುಗಳಟು    ವಿವಿಧ ಗಕಾತಪ್ರಿದಲಲ್ಲಿರಟುವ ಚಕನರಟುಗಳಿನದ ಒನದಕಕೇ ಗಕಾತಪ್ರಿದ
ಚಕನರಟುಗಳನಟುನ್ನು ಕನರಟುಹಿಡಿದಟು ಪಪ್ರಿತಕದ್ಯಾಕೇಕ ಪಕಟಿಷಗಕಗಳಲಲ್ಲಿ ತಕಗಕದಿರಟುವಪದಟು.

14. ಕಪ್ರಿಮಕೇಕರಿಸಟುವ  ಗಕಾತಪ್ರಿಕಕ್ಕೆನಟುಸರಿಸಿ ಚಕನರಟುಗಳನಟುನ್ನು ಸಕಾಲಕಾಗಿ ಇರಟುವಪದಟು– .

15. ಕಥಕಯನಟುನ್ನು ಆಲಸಟುವಪದಟು. (ವಿರಯ  ಶಟುಚಿತಸವನಟುನ್ನು ಪಕಾಲಸದ ಕಕಾರಣ ರಕಮೂಕೇಗಗಳಟು–

ಬರಟುವಪದಟು.)
16. ವಿಡಿಯಕೇ ಪಪ್ರಿದಶಿರ್ಡುಸಟುವಪದಟು  ಕನರದಟುದ ಹಕಕೇಳಟುವ (ಪರಿಸರ ಮಕಾಲನದ್ಯಾ)

17. ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇಟಟು 3.4 (ಕಕಕೈ ಒತಸ್ತುರಿ, ಚಿರಕಷಯ ಚಿತಪ್ರಿ ಬಿಡಿಸಿರಿ)

18. ಕಕಕೈ ತಕಮೂಳಕಯಟುವ ಆಟ, ಕಕಕೈ ಒರಕಸಟುವ ಆಟ.

ವಕದರ್ಕ್ ಶದೋಟತ 3.1 – ನರಾನತ ಸಸ್ವಾತ ಃ ಮರಾಡತವವುದತ.
ವಿಕರಾಸ ಮಸಂಡಲ : ವಕಕೈಜಕಾಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಕಕಾಸ
ಸರಾಮರಜ್ಯರ್ಕ್ : ಆರಕಮೂಕೇಗದ್ಯಾ ಅಭಕಾದ್ಯಾಸ, ಶಟುಚಿತಸ ಅಭಕಾದ್ಯಾಸ ಮೊದಲಕಾದಟುವಪಗಳ ಕಟುರಿತಟು 

ತಳಿಯಟುವಪದಟು. (36)

ಆಶಯ :  ಶರಿಕೇರವನಟುನ್ನು ಶಟುಚಿತಸದಿನದ ಕಕಾಪಕಾರಬಕಕೇಕಟು.  (ಸಕಾನ್ನುನ ಮಕಾರಬಕಕೇಕಟು,  

ಹಲಟುಲ್ಲಿಜಡ್ಜ್ಬಕಕೇಕಟು, ಉಗಟುರಟು ಕತಸ್ತುರಿಸಬಕಕೇಕಟು, ಶಟುಚಿಯಕಾದ ಬರಕಷಬರಕಗಳನಟುನ್ನು
ಧರಿಸಬಕಕೇಕಟು.)

ಸರಾಮಗಿಪ್ರ : ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇಟಟು
ಸಸಂದಭರ್ಕ್ : ನನನ್ನು ಬಕಮೂನಬಕ ಮಗಳಟು  ಹಕಾಡಿನ ನನತರ ಮನಡಿಸಬಕಕೇಕಟು.
ಪಪ್ರಕಪ್ರಯ :
ಆಖರಾಜ್ಯನ : ಮನಕಮೂಕೇಜನ ಮತಟುಸ್ತು ಮನಿ ಒನದಕಕೇ ಮನಕಯವರಟು. ತನದಕ ತಕಾಯಗಮೂ 

ಅಧಕಾದ್ಯಾಪಕರಿಗಮೂ ಅವರ ಕಟುರಿತಟು ಒಳಕಳ್ಳುಯ ಅಭಿಪಕಾಪ್ರಿಯ ಮಕಾತಪ್ರಿ. 
ಸಮರರ್ಡುರಕಾದ  ಮಕಕ್ಕೆಳಟು.  ಬಕಳಗಕಗ್ಗಿ  ಏಳಟುತಕಾಸ್ತುರಕ,  ಎಲಕಾಲ್ಲಿ  ಕಕಲಸಗಳನಟುನ್ನು  
ಸಸನತವಕಾಗಿ ಮಕಾರಟುತಕಾಸ್ತುರಕ.
ಅವರಟು ಏನಕಲಕಾಲ್ಲಿ ಮಕಾರಟುತಕಾಸ್ತುರಕನದಟು ತಳಿಯಬಕಕೇಕಕಕೇ? ಬಕಳಗಕಗ್ಗಿ ಮೊದಲಟು 
ಮಕಾಡಿದಟುದ ಏನಕಾಗಿರಬಹಟುದಟು?

ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇಟಟು 3.1 – ನಕಾನಟು ಸಸತತಃ ಮಕಾರಟುವಪದಟು  ವಿತರಿಸಟುವಪದಟು.
: ಚಿತಪ್ರಿ ನಕಮೂಕೇಡಿ, ಮಕಾರಟುವ ಕಕಲಸಗಳನಟುನ್ನು ಹಕಕೇಳಟುವಪದಟು.
  ಇದರಲಲ್ಲಿ ನಿಕೇವಪ ಸಸತತಃ ಯಕಾವಪದನಕನ್ನುಲಲ್ಲಿ ಮಕಾರಟುತಸ್ತುಕೇರಿ?  ಅವಪಗಳಿಗಕ  
ಉರಟುಟಟು ಹಕಾಕರಿ. ನನತರ ಚಟಟುವಟಿಕಕಗಳನಟುನ್ನು ಮಮೂಕಕಾಭಿನಯ 
ಮಕಾರಟುವಪದಟು.

ಮಸಲಜ್ಯಮರಾಪನ :  ಚಿತಪ್ರಿದಲಲ್ಲಿರಟುವ ಶಟುಚಿತಸ ಅಭಕಾದ್ಯಾಸಗಳನಟುನ್ನು  ಗಟುರಟುತಸಲಕಾಗಿದಕ.  ಸಸತತಃ  
ಮಕಾರಟುವವಪಗಳಿಗಕ ಉರಟುಟಟು ಹಕಾಕಲಕಾಗಿದಕ.
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ವಕದರ್ಕ್ ಶದೋಟತ 3.2 – ಗಕಳಕಯನನತನ್ನು ಕಸಂಡತಹಿಡಿಯತವ
ವಿಕರಾಸ ಮಸಂಡಲ : ವಕಕೈಜಕಾಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಕಕಾಸ
ಸರಾಮರಜ್ಯರ್ಕ್ :  ಆರಕಮೂಕೇಗದ್ಯಾ  ಅಭಕಾದ್ಯಾಸಗಳಟು  /  ಶಟುಚಿತಸ  ಅಭಕಾದ್ಯಾಸಗಳಟು  ಎನಬಿವಪಗಳ  

ಕಟುರಿತಟು ತಳಿಯಟುವಪದಟು.
ಆಶಯಗಳತ : ಶರಿಕೇರವನಟುನ್ನು ಶಟುಚಿಯಕಾಗಿ ಕಕಾಪಕಾರಬಕಕೇಕಟು.

 ಶರಿಕೇರವನಟುನ್ನು ಶಟುಚಿಯಕಾಗಿರಿಸದಿದದರಕ ರಕಮೂಕೇಗ ಬರಬಹಟುದಟು.
ಸರಾಮಗಿಪ್ರಗಳತ : ಶಟುಚಿತಸಕಕಕ್ಕೆ ಬಳಸಟುವ ವಸಟುಸ್ತುಗಳಟು.
ಸಸಂದಭರ್ಕ್ : ಶಟುಚಿತಸ ಅಭಕಾದ್ಯಾಸಗಳ ಕಟುರಿತಟು (ಸಕಾನ್ನುನ ಮಕಾರಟುವಪದಟು, 

ಹಲಟುಲ್ಲಿಜಟುಡ್ಜ್ವಪದಟು,  ಉಗಟುರಟು  ಕತಸ್ತುರಿಸಟುವಪದಟು)  ಹಕಾಗಮೂ  ಅವಪಗಳನಟುನ್ನು  
ಪಕಾಲಸಟುವಪದಕಕಕ್ಕೆ ಅಗತದ್ಯಾವಿರಟುವ ವಸಟುಸ್ತುಗಳ ಕಟುರಿತಟು ಚಚಕರ್ಡುಯ ನನತರ 
ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇಟಟು ಮನಡಿಸಬಹಟುದಟು.

ಪಪ್ರಕಪ್ರಯ :
ಆಖರಾಜ್ಯನ : ಅಧಕಾದ್ಯಾಪಕಕ ಒನದಟು ಕಥಕ ಹಕಕೇಳಟುವಪದಟು...

: ಒನದಟು ಊರಿನಲಲ್ಲಿ ಒನದಟು ಮನಕ ಇತಟುಸ್ತು. ಒನದಟು ದಿನ ಬಕಳಗಿಗ್ಗಿನಿನದ 
ಮನಕಯವರಕಲಲ್ಲಿರಿಗಮೂ ಏನಕಕೇನಕಮೂಕೇ ಸಮಸಕದ್ಯಾಗಳಟು.  ಎಲಲ್ಲಿರಿಗಮೂ ಮರಕವಪ.  
ಹಲವಪ  ಕಕಾಯರ್ಡುಗಳಟು  ಮರಕತಟುಹಕಮೂಕೇದವಪ.  ಆರಟುಗಕ  ಕಕಮೂಕೇಣಕಯಲಲ್ಲಿ  
ಅಮತ್ಮ  ಗನಜಿಗಕಾಗಿ  ಒಲಕಯಲಲ್ಲಿ  ನಿಕೇರಿಟಷಳಟು.  ಆದರಕ  ಬಕನಕ  ಹಚಚ್ಚಿಲಟು  
ಮರಕತಟು ಬಿಟಷಳಟು. ಅಪಪ್ಪು ಕಕಲಸಕಕಕ್ಕೆ ಹಕಮೂಕೇಗಲಟು ಅನಗಿ ಹಕಾಕದರಟು. ಆದರಕ 
ಗಟುಬಿಬ್ಬ ಹಕಾಕಲಟು ಮರಕತರಟು.  ಅಭಿ ಸಕಾನ್ನುನ ಮಕಾಡಿ ಬನದನಟು.  ಕನನ್ನುಡಿಯ 
ಮಟುನದಕ  ನಿನತನಟು.  ಏನಕಮೂಕೇ  ಮರಕತಟು  ಹಕಮೂಕೇಯಟುಸ್ತು.  ನಿವಕಕೇದನಿಗಮೂ  
ಸಕಾನ್ನುನ ಮಕಾರಬಕಕೇಕಟು. ಪಕಕೈಪಪ ತಕರಕದನಟು. ಬಕಕಟಿನಲಲ್ಲಿ ನಿಕೇರಟು 
ತಟುನಬಿಸಿದನಟು.  ಓ  ಮರಕತಕಕೇ  ಹಕಮೂಕೇಯಸ್ತುಲಲ್ಲಿ...  ಅಭಿ  ಹಮೂದಕಮೂಕೇಟಕಕಕ್ಕೆ  
ಹಕಮೂಕೇಗಟುತಸ್ತುದಕಾದನಕ. ನಿನಕನ್ನು ಕನರ ಮೊಗಟುಗ್ಗಿ ಅರಳಿರಬಹಟುದಕಕೇ? ಆತ ಜಗಲಗಕ

ಬನದನಟು. ಅಯದ್ಯಾಕೇ.. ಮರಕತಕಕೇ ಹಕಮೂಕೇಯಸ್ತುಲಲ್ಲಿ. ಕಕಾಲಗಕ ಮಣಕಾಣ್ಣಗಿಲ್ಲಿಕಕ್ಕೆಲಕಸಕೇ?
ಅನಜಟು ರಕಮೂಕೇಯೆಲ್ಲಿಟಿಗಕ ಹಕಮೂಕೇಗಿ ಬನದಳಟು. ಕಕಕೈ ತಕಮೂಳಕಯಬಕಕೇಕಟು.  ನಿಕೇರಟು  
ಮಕಾತಪ್ರಿ  ಸಕಾಲದಲಲ್ಲಿವಕಕೇ?  ನಿವಕಕೇದನಿಗಕ  ಹಲಟುಲ್ಲಿಜಡ್ಜ್ಬಕಕೇಕಟು.  ಆತ  ಪಕಕೇಸನಷ  
ತಕಗಕದನಟು. ಅಯದ್ಯಾಕೇ.. ಮರಕತಕಕೇ ಹಕಮೂಕೇಯಸ್ತುಲಕಾಲ್ಲಿ.. ಪಪ್ರಿತಯನದಟು ಚಿತಪ್ರಿದ 
ಸಹಕಾಯದಿನದ  ಕಥಕಾಪಕಾತಪ್ರಿಗಳಟು  ಏನಟು  ಮಕಾರಟುತಸ್ತುವಕಯೆನಬಟುದನಟುನ್ನು  
ಕನರಟುಕಕಮೂನರಟು  ಹಕಕೇಳಲ.  ಪಪ್ರಿತಕಪ್ರಿಯೆ  ಪಪೂಣರ್ಡುವಕಾದ  ಬಳಿಕ  ವಕನರ್ಡು  
ಶಿಕೇಟಿನಲಲ್ಲಿ ಗಕರಕ ಎಳಕದಟು ಜಕಮೂಕೇಡಿಸಿದರಕ ಸಕಾಕಟು.
 ಚಿತಪ್ರಿ ನಿರಿಕೇಕಕ್ಷಣಕ

ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇಟಟು 3.2 – ಗಕಳಕಯನನಟುನ್ನು ಕನರಟುಹಿಡಿಯಟುವ  ನಿಕೇರಟುವಪದಟು– .

ಚಿತಪ್ರ ಓದತ : ಚಿತಪ್ರಿದಲಲ್ಲಿ ಕಕಾಣಟುವ ವಿಚಕಾರಗಳ ಕಟುರಿತಟು ಹಕಕೇಳಟುವಪದಟು.
 ಸಕಾನ್ನುನ ಮಕಾರಟುವಕಾಗ ಶರಿಕೇರವನಟುನ್ನು ಶಟುಚಿಗಕಮೂಳಿಸಲಟು ಯಕಾವಕಲಲ್ಲಿ 
ವಸಟುಸ್ತುಗಳನಟುನ್ನು ಬಳಸಟುತಕಸ್ತುಕೇವಕ ? (ಸಕಾಬಮೂನಟು, ಪಚಕಚ್ಚಿ ಹಕಸರಟು ಹಟುಡಿ, ಸಿಕೇಗಕ 
ಹಟುಡಿ,   ...  ಸಸ್ಥೆಳಿಕೇಯವಕಾಗಿ  ಉಪಯಕೇಗಿಸಟುವವಪಗಳಟು  ಚಚಕರ್ಡುಯಲಲ್ಲಿ  
ಬರಬಕಕೇಕಟು.)
 ನಮಮೂತ್ಮರಿನಲಲ್ಲಿ ಹಲಟುಲ್ಲಿಜಡ್ಜ್ಲಟು ಏನಕಲಲ್ಲಿ ಉಪಯಕೇಗಿಸಟುತಕಾಸ್ತುರಕ? (ಟಮೂತನ 
ಬಪ್ರಿಶನ, ಪಕಕೇಸನಷ, ಉಮಕರಿ, ಮಕಾವಿನ ಎಲಕ, ಮಸಿತಟುನರಟು, .....)
 ತಲಕ ಬಕಾಚಟುವಪದಕಕಮೂಕ್ಕೆಕೇ?
 ಉಗಟುರಟು ತಕಗಕಯಟುವಪದಕಕಮೂಕ್ಕೆಕೇ?
 ಚಚಕರ್ಡುಯ ನನತರ ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇಟಿನಲಲ್ಲಿ ಅನಟುಯಕೇಜದ್ಯಾವಕಾದಟುವಪಗಳನಟುನ್ನು 
ಗಕರಕ ಎಳಕದಟು ಜಕಮೂಕೇಡಿಸಟುವಪದಟು.
 ಶಟುಚಿತಸವನಟುನ್ನು ಪಕಾಲಸದಿದದರಕ ಏನಟು ಸನಬನಧವಿಸಬಹಟುದಟು? ಚಚಕರ್ಡು, 

ಕಕಮೂಪ್ರಿಕೇಡಿಕರಣ.

ಮಸಲಜ್ಯಮರಾಪನ : ಸಮೂಕಸ್ತುವಕಾದಟುವಪಗಳನಟುನ್ನು ಗಕರಕ ಎಳಕದಟು ಜಕಮೂಕೇಡಿಸಲಟು ಸಕಾಧದ್ಯಾವಕಾಗಿದಕ.
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  ಚಚಕರ್ಡುಯಲಲ್ಲಿ  ಭಕಾಗವಹಿಸಿ  ಸಸನತ  ಅಭಿಪಕಾಪ್ರಿಯಗಳನಟುನ್ನು  ಹಕಕೇಳಲಟು  
ಸಕಾಧದ್ಯಾವಕಾಗಟುವಪದಟು.

ವಕದರ್ಕ್ ಶದೋಟತ 3.3 – ಕಕದದೋಣಕಯನತನ್ನು ಶತಚಿಗಕದಳಿಸಬಹತದಕದೋ?
ವಿಕರಾಸ ಮಸಂಡಲ : * ವಕಕೈಜಕಾಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಕಕಾಸ

 * ಸಕಾಮಕಾಜಿಕ ವಿಕಕಾಸ
 * ಭಕಾಷಕಾ ವಿಕಕಾಸ

ಸರಾಮರಜ್ಯರ್ಕ್ಗಳತ : ಆರಕಮೂಕೇಗದ್ಯಾ / ಶಟುಚಿತಸ ಅಭಕಾದ್ಯಾಸಗಳ ಕಟುರಿತಟು ತಳಿಯಟುವಪದಟು. (36)

 ವಸಟುಸ್ತುಗಳ ಹಕಾಗಮೂ ಘಟನಕಗಳ ಚಿತಪ್ರಿಗಳನಟುನ್ನು ನಿರಿಕೇಕಕ್ಷಣಕ ಮಕಾಡಿ 
ವಿವರಗಳನಟುನ್ನು  ಹಕಾಗಮೂ  ಕನರಟುಕಕಮೂನರ  ಅನಶಗಳನಟುನ್ನು  ಮನಡಿಸಲಟು  
ಸಕಾಧದ್ಯಾವಕಾಗಟುವಪದಟು. (21)

ಆಶಯ : ತರಗತ, ಮನಕ ಹಕಾಗಮೂ ಪರಿಸರವನಟುನ್ನು ಶಟುಚಿತಸದಿನದ ಕಕಾಪಕಾರಬಕಕೇಕಟು.
ಸರಾಮಗಿಪ್ರಗಳತ : ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇಟಟು
ಪಪ್ರಕಪ್ರಯ :

ಆಖರಾಜ್ಯನ :  ಅಭಿಯ ಮನಕಯ ಕಕಮೂಕೇಣಕಗಳಲಲ್ಲಿ  ವಸಟುಸ್ತುಗಳಕಲಲ್ಲಿ  ಚಲಕಾಲ್ಲಿಪಲಲ್ಲಿಯಕಾಗಿ  
ಬಿದಟುದಕಕಮೂನಡಿವಕ. ಅಭಿಯ ಗಕಳಕಯರಕಾದ ಬಕಕಟುಕ್ಕೆ ಮತಟುಸ್ತು ನಕಾಯ 
ಆಟವಕಾರಟುವಪದಟು. ಯಕಾವಕಾಗಲಮೂ ಆಟವಕಕೇ ಆದಟುದರಿನದ 
ಯಕಾವಪದನಮೂನ್ನು ಅಚಟುಚ್ಚಿಕಕ್ಕೆರಕಾಷಗಿ ತಕಗಕದಿರಿಸಟುವ ಕಪ್ರಿಮವಿಲಲ್ಲಿ. ಬಕಳಗಕಗ್ಗಿ 
ನಕಮೂಕೇಡಿದಕಪ್ರಿ ಪಪಸಸ್ತುಕ ಕಕಾಣಿಲ್ಲಿಕಕ್ಕೆಲಲ್ಲಿ, ಪಕನಿತ್ಸಾಲನ ಸಿಗಿಲ್ಲಿಕಕ್ಕೆಲಲ್ಲಿ, ಏನಟು ಅಭಿ ಹಿಕೇಗಕಕೇ?
ನಕಾನಟು ಸಹಕಾಯ ಮಕಾಡಕಸ್ತುಕೇನಕ. ಪಪ್ರಿತಯನದನಟುನ್ನು ಆಯಕಾ ಸಸ್ಥೆಳದಲಲ್ಲಿ ಇಟಷರಕ
ಎರಟುಷ  ಚನದ ಕಕಾಣಬಹಟುದಟು?  ಅನಜಟು ಹಕಕೇಳಿದಳಟು.  ಇಬಬ್ಬರಮೂ ಸಕಕೇರಿ  
ಪಪ್ರಿತಯನದನಟುನ್ನು  ಆಯಕಾ ಸಸ್ಥೆಳದಲಲ್ಲಿ  ತಕಗಕದಿಟಷರಟು.  ಆಗ ಬಕಕಟುಕ್ಕೆ  ಓಡಿ  
ಬನದಟು ಹಕಾರಿತಟು. ಎಲಲ್ಲಿವಪೂ ತಟಪಟನಕ ಬಿದಿದತಟು. ಅನಜಟು ಬಕತಸ್ತು 

ತಕಗಕದಳಟು.  ಬಕಕಟುಕ್ಕೆ ಬಕಾಲ ನಿಮರಿಸಿ ಓಡಿತಟು.  ಆಗ ನಕಾಯ ಓಡಿಬನದಟು  
ಜಿಗಿಯತಟು. ಎಲಲ್ಲಿವಪೂ ಪಪನತಃ ತಟಪಟನಕ ಬಿದಿದತಟು. ಅನಜಟು ಬಕತಸ್ತು 
ತಕಗಕದಳಟು.  ನಕಾಯ ಕಟುಯನ  ಕಟುಯನ  ಎನಟುನ್ನುತಕಾಸ್ತು  ಓಡಿತಟು.  ಹಕಮೂರಗಕ  
ನಕಾಯಯ ಕಟುಯನ ಕಟುಯನ, ಬಕಕಕ್ಕೆನ ಮಕಾದ್ಯಾವನ ಮಕಾದ್ಯಾವನ 
(ಶಬಕಾದನಟುಕರಣಕ) ತಟುನಬಕಾ ಹಕಮೂತಸ್ತುನ ನನತರ ಅವಪಗಳಟು ಮೆಲಲ್ಲಿ ಮೆಲಲ್ಲಿನಕ 
ಬನದವಪ.  ನಕಾವಪ  ಒಳಕಳ್ಳುಯ ಗಕಳಕಯರಟು.  ನಮಗಕ  ಹಕಮೂಡಕಯಬಕಾರದಟು.  

ಇನಟುನ್ನು ನಕಾವಪ ಉಪದಪ್ರಿ ಮಕಾರಟುವಪದಿಲಲ್ಲಿ. ಎಲಲ್ಲಿವನಮೂನ್ನು ನಕಾವಪ 
ತಕಗಕದಿರಟುತಕಸ್ತುಕೇವಕ. 'ಒಳಕಳ್ಳುಯದಟು ಬನಿನ್ನು' ಎಲಲ್ಲಿರಮೂ ಸಕಕೇರಿ 
ಶಟುಚಿಗಕಮೂಳಿಸಕಮೂಕೇಣ.

 ಇದಟುವಕಕೇ ಅಭಿಯ ಕಕಮೂಕೇಣಕ
ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇಟಟು 3.3 – ಕಕಮೂಕೇಣಕಯನಟುನ್ನು ಶಟುಚಿಗಕಮೂಳಿಸಬಹಟುದಕಕೇ? ನಿಕೇರಟುವಪದಟು.
ಚಿತಪ್ರ ಓದತ : ಚಿತಪ್ರಿದಲಲ್ಲಿ ಏನಕಕೇನಟು ಇದಕ?

 ಅವಪಗಳನಟುನ್ನು ಇರಬಕಕೇಕಕಾದ ಜಕಾಗ ಯಕಾವಪದಟು?
 ಪಪ್ರಿತಯನದನಟುನ್ನು ಅವಪಗಳ ಸಕಾಸ್ಥೆನಕಕಕ್ಕೆ ಗಕರಕ ಎಳಕದಟು ಜಕಮೂಕೇಡಿಸಟುವಪದಟು.

ಮಸಲಜ್ಯಮರಾಪನ : ವಸಟುಸ್ತುಗಳನಟುನ್ನು ಗಟುರಟುತಸಿ ಹಕಕೇಳಲಟು ಸಕಾಧದ್ಯಾವಕಾಗಟುವಪದಟು.

ವಕದರ್ಕ್ ಶದೋಟತ 3.4 – ಕಕಡೈ ಒತಿತ್ತುರಿ.. ಚಿಟಕಕ್ಟ ಚಿತಪ್ರ ಬಿಡಿಸಿರಿ.
ವಿಕರಾಸ ಮಸಂಡಲ : * ದಕಕೈಹಿಕ ಚಲನಕಾತತ್ಮಕ ವಿಕಕಾಸ

  * ಸಸ್ಕೃಜನಕಾತತ್ಮಕ ವಿಕಕಾಸ
ಸರಾಮರಜ್ಯರ್ಕ್ಗಳತ : ಕಕಕೈ ಬಕರಳನಟುನ್ನುಪಯಕೇಗಿಸಿ ಚಿತಪ್ರಿ ರಚನಕ (4)

ಸರಾಮಗಿಪ್ರಗಳತ : ಪಕಕೇಪರನ ಪಕಲ್ಲಿಕೇರನ, ಕಕಮೂಕೇಟಷನನ, ಸಪ್ಪುನಜಟು, ಬಣಣ್ಣ, ಸಕಕ್ಕೆಚನ ಪಕನಟುನ್ನುಗಳಟು.
ಪಪ್ರಕಪ್ರಯ
ಆಖರಾಜ್ಯನ :  ರಹಿಕೇನ ಹಮೂದಕಮೂಕೇಟಕಕಕ್ಕೆ  ತಲಟುಪದನಟು.  ಹಮೂವಪ ಅರಳಿದಕ.  ಚನದದ  
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ಹಮೂ. ಆತ ಹತಸ್ತುರ ಹಕಮೂಕೇದನಟು. ಕಕಕೈ ನಿಕೇಡಿದನಟು. ಪಕಕ್ಕೆನಕ ಹಮೂವಪ 
ಮೆಕೇಲಕಕೇರಿತಟು.  ಅಯದ್ಯಾಕೇ!  ಇದಟು ಚಿರಕಷಯೆಕೇ?  ಚಿರಕಷ  ತಮಕಾಷಕ  ಮಕಾಡಿ  
ನಕಕ್ಕೆತಟು.  ಆತ ಕಕಮೂಕೇಣಕಯಳಗಕ ಬನದನಟು.  ಕಕಾಗದ ಮತಟುಸ್ತು ಕಪ್ರಿಯಕೇನನತ್ಸಾ  
ಗಳನಟುನ್ನು ತಕಗಕದಟುಕಕಮೂನರನಟು.  ಚಿರಕಷಯ ಚಿತಪ್ರಿವನಟುನ್ನು ಮಕಾರತಕಮೂರಗಿದನಟು.  
ಸರಿಯಕಾಗಟುವಪದಿಲಲ್ಲಿ. ತಕಾಯ ಬನದರಟು. ರಹಿಕೇನ ಬಕಕೇಸರದಿನದ 
ಕಟುಳಿತದಕಾದನಕ.  ಮಗಮೂ ನಿನನ್ನು ಕಕಕೈಯಲಲ್ಲಿ ಬಣಣ್ಣಗಳಿಲಲ್ಲಿವಕಕೇ? 'ಇದಕ ಅಮಕಾತ್ಮ'  
“ಹಕಾಗಕಾದರಕ  ಚಿರಕಷಯ  ಚಿತಪ್ರಿವನಟುನ್ನು  ಸಟುಲಭವಕಾಗಿ  ಬಿಡಿಸಬಹಟುದಟು.”  

ತಕಾಯ ಹಕಕೇಳಿದನತಕ ರಹಿಕೇನ ಚಿರಕಷಯ ಚಿತಪ್ರಿವನಟುನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದನಟು. 
ಹಕಾರಕಾರಟುತಸ್ತುರಟುವ  ಚಿರಕಷ  ಅದನಟುನ್ನು  ಕನಡಿತಟು.  ಆಹಕಾ!  ಎರಟುಷ  ಚನದ!  

ರಹಿಕೇನ ನಕಕ್ಕೆನಟು.
ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇಟಟು 3.4 – ಕಕಕೈ ಒತಸ್ತುರಿ.. ಚಿರಕಷಯ ಚಿತಪ್ರಿ ಬಿಡಿಸಿರಿ  ವಿತರಿಸಟುವಪದಟು.

:  ಪಕಕೇಪರನ ಪಕಲ್ಲಿಕೇಟಿನಲಲ್ಲಿ ಬಣಣ್ಣವನಟುನ್ನು ತಕಗಕಯಟುವಪದಟು. (ಸಪ್ಪುನಜಟು  /  ಹತಸ್ತು  
ಉಪಯಕೇಗಿಸಿದರಕ ಬಣಣ್ಣ ಚಕಲಲ್ಲಿಹಕಮೂಕೇಗದನತಕ ನಕಮೂಕೇರಬಹಟುದಟು.)
 ಮಕಕ್ಕೆಳಟು ಎರರಮೂ ಕಕಕೈಗಳನಟುನ್ನು ಬಣಣ್ಣದಲಲ್ಲಿ  ಮಟುಳಟುಗಿಸಿ ವಕನರ್ಡು 
ಶಿಕೇಟಿನಲಲ್ಲಿರಟುವ ಚಿರಕಷಯ ಶರಿಕೇರದ ಎರರಮೂ ಬದಿಗಳಲಲ್ಲಿ ಒತಟುಸ್ತುವಪದಟು.
 ಈಗ ರಕಕಕಕ್ಕೆಗಳಿರಟುವ ಒನದಟು ಚಿರಕಷಯ ಚಿತಪ್ರಿ ಸಿಕಕ್ಕೆತಲಲ್ಲಿವಕಕೇ?
 ಒಣಗಿದ ನನತರ ಸಕಕ್ಕೆಚನ ಪಕನಿನ್ನುನಿನದ ಚಿರಕಷಯ ರಕಕಕಕ್ಕೆಗಳಲಲ್ಲಿ 
ಚಟುಕಕಕ್ಕೆಗಳನಟುನ್ನು ರಚಿಸಿ ಆಕರರ್ಡುಕಗಕಮೂಳಿಸಬಹಟುದಟು.

ಮಸಲಜ್ಯಮರಾಪನ : ಚಿತಪ್ರಿದ ಅನದ
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ಥದೋಸಂ 4 – ಮಳಕ ಮತತತ್ತು ಹವರಾಮರಾನ
ಬರಣ್ಣ ಹಚತಚ್ಚುವ ಚಟತವಟಿಕಕಗಳಲಲ ಸದಚನಕಗಳ ಅಗತಜ್ಯವಿದಕ.  ಚಿತಪ್ರದ ಬದಿಗಳಲಲ

ಮೊದಲತ ಬರಣ್ಣ ಹಚಚ್ಚುಬಕದೋಕತ.  (ಕಪ್ರಯದೋನದನ,  ಸಕಕ್ಕಿರದ ಪಕನತನ್ನು,  ಜಲವರರ್ಕ್ ಎಸಂಬಿವವುಗಳನತನ್ನು
ಉಪಯದೋಗಿಸತವವುದತ) ಬದಿಗಳಲಲ ಬರಣ್ಣ ಹಚಿಚ್ಚುದ ನಸಂತರ ಶಪ್ರದಕದ್ಧೆಯಸಂದ ಒಳಬದಿಗಕ ಬರಣ್ಣ
ಹಚಚ್ಚುಲತ  ಸದಚಿಸಬಕದೋಕತ.  ಮರಾದರಿಯನತನ್ನು  ತಕದದೋರಿಸಬಕದೋಕತ.  ಅಡಡ್ಡಕದಕ್ಕಿ  ನದೋಟಕದಕ್ಕಿ
ಹಚತಚ್ಚುವವುದನತನ್ನು  ತಡಕಯಬಕದೋಕತ.  ವಿವಿಧ  ಬರಣ್ಣಗಳನತನ್ನು  ಹತಿತ್ತುರ  ಹತಿತ್ತುರ  ನದೋಡಬಕದೋಕರಾದರಾಗ
(ಕಕದಡಕ) ಕಡತ ಹರಾಗದ ತಿಳಿಬರಣ್ಣವನತನ್ನು ಎಡಕಬಿಟತಕ್ಟ ನದೋಡತವವುದತ ಒಳಕಳ್ಳಯದತ.
ಚಟತವಟಿಕರಾ ಕಪ್ರಮ
1. ಮೆಕೇಜಿಕನ ಮಳಕ
  ಮಳಕ  ಬಕಾಟಲ  ಉಪಯಕೇಗಿಸಿ  ಹಕಕೇಳಿದನತಕ  ಕಕಕೇಳಟುವ  ಮಳಕಯನಟುನ್ನು  ಬರಿಸಟುವಪದಟು.
(ಒನದಟು  ಪಕಾಲ್ಲಿಸಿಷಕನ  ಬಕಾಟಲಯ ಅಡಿಯಲಲ್ಲಿ ತಟುನಬಕಾ  ತಮೂತಟುಗಳಟು  ಹಕಾಗಮೂ ಬದಿಯಲಲ್ಲಿ
ಮೆಕೇಲಕಾಲ್ಭಾಗದಲಲ್ಲಿ  ಒನದಟು ದಕಾಸರವನಟುನ್ನು  ಕಕಮೂರಕಯಬಕಕೇಕಟು.  ಬಕಾಟಲಯಲಲ್ಲಿ  ನಿಕೇರಟು  ತಟುನಬಿಸಿ
ಮಟುಚಚ್ಚಿಳ ಹಕಾಕಬಕಕೇಕಟು.  ಬದಿಯಲಲ್ಲಿರಟುವ ತಮೂತನ ಮೆಕೇಲಕ ಬಕರಳನಟುನ್ನು ಅದಟುಮದರಕ ನಿಕೇರಟು
ಸಟುರಿಯಟುವಪದಿಲಲ್ಲಿ. ಬಕರಳನಟುನ್ನು ಸಡಿಲಸಿದರಕ ನಿಕೇರಟು ಮಳಕಯನತಕ ಸಟುರಿಯಟುವಪದಟು. ಇದಟುವಕಕೇ
ಹಕಕೇಳಿದನತಕ ಕಕಕೇಳಟುವ / ಬರಟುವ ಮಳಕ.)

2. ಪಪ್ರಿಶಕಮೂನ್ನುಕೇತಸ್ತುರ ಪದದ್ಯಾ
ಮಳಕ ಬನದಿದಕ ಮಳಕ ಬನದಿದಕ
ಮಳಕಗಕ ಹಕದರಿ ಓಡಿರಿ
ಮಳಕಯ ಭಯ ನನಗಿಲಲ್ಲಿ
ಕಕಮೂಡಕಯದಕಕೇ... ಕಕಮೂಡಕಯದಕಕೇ...
ಮಳಕ ಬನದಿದಕಕೇ... ಮಳಕ ಬನದಿದಕಕೇ...
ರಕಮೂಪಪ್ಪುಯದಕಕೇ... ರಕಮೂಪಪ್ಪುಯದಕಕೇ...

ಕಕಮೂಕೇಟಿದಕಕೇ... ಕಕಮೂಕೇಟಿದಕಕೇ...
ಅಧಕಾದ್ಯಾಪಕಕ,  ಕಕಮೂಡಕ,  ರಕಮೂಪಪ್ಪು,  ಮಳಕಕಕಮೂಕೇಟಟು  ಚಿತಪ್ರಿಗಳನಟುನ್ನು  ತಕಮೂಕೇರಿಸಟುವಪದಕಕ್ಕೆನಟುಸರಿಸಿ
ಮಕಕ್ಕೆಳಟು ಎರರಟು ಗಟುನಪಕಾಗಿ ಹಕಾರಟುವಪದಟು.

3. ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇಟಟು 4.1 ಕನರಟು ಹಿಡಿಯಟುವ ಬಣಣ್ಣ ಕಕಮೂರಟುವ  ನಿಕೇರಟುವಪದಟು– .

4.  ಕಕಮೂಡಕ  ರಿಲಕಕೇ  ಆಟ   ಮಮೂರಟು  ಮನದಿಯ  ಎರರಟು  ಗಟುನಪಪಗಳಟು– .  ಎರರಮೂ
ಗಟುನಪಪಗಳಿಗಮೂ  ಒನದಕಮೂನದಟು  ಬಿಡಿಸಿದ  ಕಕಮೂಡಕ.  ಓಡಿ  ಹಕಮೂಕೇಗಿ  ನಿಗದಿತ  ಸಸ್ಥೆಳದಲಲ್ಲಿ
ನಿಲಟುಲ್ಲಿವವರಿಗಕ ಕಕಮೂಡಕಯನಟುನ್ನು ಹಸಕಾಸ್ತುನತರಿಸಬಕಕೇಕಟು.  ಮೊದಲಟು ಪಪೂತರ್ಡು ಮಕಾರಟುವ ಗಟುನಪಪ
ಗಕಲಟುಲ್ಲಿವಪದಟು.

5. ಅನಟುಭವ ಹಕಕೇಳಟುವಪದಟು  ಬಿಡಿಸಿದ ಕಕಮೂಡಕಯನದಿಗಕ ಓಡಿದಕಾಗ ಉನರಕಾದ ಅನಟುಭವ.

ಗಕಾಳಿ ಬಿಕೇಸಟುವಕಾಗ ಬಿಡಿಸಿದ ಕಕಮೂಡಕಯನದಿಗಕ ನಡಕದ ಅನಟುಭವ ಮೊದಲಕಾದಟುವಪಗಳಟು.

6.  ಸಕಷನಿತ್ಸಾಲನ ಕಕಮೂಡಕ ನಿಮಕಾರ್ಡುಣ  ದಪಪ್ಪುದ ಕಕಾಗದದಲಲ್ಲಿ ಕಕಮೂಡಕಯ ನಕಕಕ್ಷ  ಮಕಾಡಿ ಕತಸ್ತುರಿಸಿ–

ತಕಗಕಯಟುವಪದಟು.  ಪಪ್ರಿತಯಬಬ್ಬರಿಗಮೂ  ಸಿಕಕ್ಕೆದ  ತಟುನರಟುಗಳನಟುನ್ನು  ಅನಟಿಸಿ  ಕಕಮೂಡಕಯನಟುನ್ನು
ನಿಮರ್ಡುಸಟುವಪದಟು.

7.  ಸಕಷನಿತ್ಸಾಲನ  ಕಕಾಗದದಲಲ್ಲಿ  ಅದಟುಮಟಟುಷ  ಕತಸ್ತುರಿಸಿ  ತಕಗಕದ  ಖಕಾಲ  ಕಕಮೂಕೇಣಕಗಳಲಲ್ಲಿ
ಕಪ್ರಿಯಕೇನಿತ್ಸಾನಿನದ ಬಣಣ್ಣ ಹಚಟುಚ್ಚಿವಪದಟು. (ಇದರನತಕ ರಕಮೂಪಪ್ಪು, ರಕಕೈನನ ಕಕಮೂಕೇಟಟು)

8.  ಮಳಕ ಕಥಕ ಹಕಕೇಳಟುವಪದಟು. (ಮಳಕ ಸಟುರಿದಟು ಅನಗಳದಲಲ್ಲಿ ನಿಕೇರಟು ತಟುನಬಿದಟುದ,  ಕಕಾಗದದ
ದಕಮೂಕೇಣಿ ಬಿಟಷದಟುದ,  ತಕಮೂಕೇಡಿನಲಲ್ಲಿ  ಮಕೇನಟುಗಳಟು    ದಕಾರಿಯಲಲ್ಲಿ ನಿಕೇರಟು  ಕಟಿಷ  ನಿನತದಟುದ  
ವಕಾಹನ  ಕಕಸರಟು  ನಿಕೇರನಟುನ್ನು  ರಟಿಷಸಿದಟುದ     ....  ಮಟುನತಕಾದವಪಗಳನಕಮೂನ್ನುಳಗಕಮೂನರ  ಕಥಕ
ಹಕಕೇಳಟುವಪದಟು.)
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9. ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇಟಟು 4.2 ಕಕಾಗದದ ದಕಮೂಕೇಣಿ  ವಿತರಿಸಟುವಪದಟು.

10. ದಕಮೂಕೇಣಿ ನಿಮರ್ಡುಸಟುವಪದಟು
ತಪ್ರಿಕಕಮೂಕೇನಕಾಕಸ್ಕೃತಯಲಲ್ಲಿರಟುವ  ಕಕಾಗದಗಳನಟುನ್ನು  ನಿಕೇರಟುವಪದಟು.  ಮರಚಿ  ದಕಮೂಕೇಣಿಯ  ಆಕಸ್ಕೃತ
ಮಕಾರಟುವಪದಟು. ಬಣಣ್ಣ ಹಚಟುಚ್ಚಿವಪದಟು. ಬಿಗನ ಪಕಚ್ಚಿರಿನಲಲ್ಲಿ ಅನಟಿಸಟುವಪದಟು.

11. ಮಳಕ ಹಕಾರಟು ಹಕಾರಟುವಪದಟು.

12. ಕಪಕಪ್ಪುಯಣಣ್ಣ ಶಬಕಾದನಟುಕರಣಕ

13. ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇಟಟು 4.3 ಮಳಕಯಕೇ ಮಳಕ  ವಿತರಿಸಟುವಪದಟು.

14.  ಬಿಸಿ  ಮತಟುಸ್ತು  ತನಪಪ.  ಎರರಟು  ಸಿಷಕೇಲನ  ಲಕಮೂಕೇಟಗಳಲಲ್ಲಿ  ಬಿಸಿ  ಮತಟುಸ್ತು  ತಣಿಣ್ಣಕೇರನಟುನ್ನು
ಇರಟುವಪದಟು. ಮಟುಟಿಷ ನಕಮೂಕೇಡಿ ಹಕಕೇಳಟುವಪದಟು.

15. ಮಳಕ ತಕಾಳ  ಬಕರಳಟುಗಳಿನದ–

16.  ಬಣಣ್ಣದ ಮಳಕ    ಗಕಾಜಿನ ಲಕಮೂಕೇಟದಲಲ್ಲಿ  ನಿಕೇರಟು  ತಟುನಬಿಸಿ ಮೆಕೇಲಕ  ಪಕೇರಕಾಶಿಯನ
ಪಮಕಾರ್ಡುನಗನಕಕೇರನ  ಹರಳಟುಗಳನಟುನ್ನು  ಹಕಾಕಟುವಪದಟು.  ಅವಪ  ನಿಕೇರಿನಲಲ್ಲಿ  ತನಗಟುವಪದನಟುನ್ನು
ನಿರಿಕೇಕಕ್ಷಣಕ ಮಕಾರಟುವಪದಟು.

17. ಸಸತನತಪ್ರಿ ಚಿತಪ್ರಿ ರಚನಕ
 ನಕಲದಲಲ್ಲಿ / ಕಕಾಗದದಲಲ್ಲಿ ಇರಷವಿರಟುವ ಚಿತಪ್ರಿವನಟುನ್ನು ರಚಿಸಟುವಪದಟು.

18. ವಿಡಿಯಕೇ ಕಕಾಣಟುವಪದಟು.

 ಮಳಕ, ಬಕಕೇಸಿಗಕ ಇವಪಗಳ ದಸ್ಕೃಶದ್ಯಾಗಳನಟುನ್ನು ಚಿತಪ್ರಿಕೇಕರಿಸಿದ ವಿಡಿಯಕೇ ವಿಕೇಕಕ್ಷಣಕ ಮಕಾರಟುವಪದಟು.
ಚಚಕರ್ಡು.

19. ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇಟಟು 4.4 ಬಣಣ್ಣ ಹಚಕಮೂಚ್ಚಿಕೇಣ  ವಿತರಿಸಟುವಪದಟು– .

(ಕಕಮೂಡಕಗಕ ಬಣಣ್ಣ ಹಚಟುಚ್ಚಿವಪದಟು.)

20. ನಿಕೇರಿನ ಉಪಯಕೇಗಗಳಟು (ಹಕಾರಟು)

ವಕದರ್ಕ್ ಶದೋಟತ 4.1  ಕಸಂಡತಹಿಡಿಯತವ, ಬರಣ್ಣ ಕಕದಡತವ
ವಿಕರಾಸ ಮಸಂಡಲ : * ವಕಕೈಜಕಾಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಕಕಾಸ

  * ದಕಕೈಹಿಕ ಚಲನಕಾತತ್ಮಕ ವಿಕಕಾಸ
ಸರಾಮರಜ್ಯರ್ಕ್ಗಳತ : 1.ಗಣಿತ ಜಕಾಜ್ಞಾನದ ಆಧಕಾರದಲಲ್ಲಿ ನಿರಿಕೇಕಕ್ಷಣಕ ಮಕಾಡಿ ಸಕಾಸ್ಥೆನವನಟುನ್ನು 

ಕನರಟುಹಿಡಿಯಟುವಪದಟು. (ಅಧಿಕವಿರಟುವಪದಟು) (38)

2. ಗಣಿತ ಸಮಸಕದ್ಯಾಗಳನಟುನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲಟು ಸಕಾಧದ್ಯಾವಕಾಗಟುವಪದಟು (ಹಕಚಟುಚ್ಚಿ  /  
ಕಡಿಮೆ) ಕನರಟುಹಿಡಿಯಟುವಪದಟು.
3. ಕಪ್ರಿಯಕೇನನತ್ಸಾ ಬಳಸಿ ಬಣಣ್ಣ ಹಚಚ್ಚಿಲಟು ಸಕಾಧದ್ಯಾವಕಾಗಟುವಪದಟು. (5)

ಆಶಯಗಳತ : ಮಳಕ ಸಟುರಿಯಟುವಕಾಗ ಧಕಾರಕಾಳ ನಿಕೇರಟು ಲಭಿಸಟುವಪದಟು.
 ಮಳಕ ಇರಟುವ ಕಕಾಲವಪೂ ಮಳಕ ಇಲಲ್ಲಿದ ಕಕಾಲವಪೂ ಇದಕ.

ಸರಾಮಗಿಪ್ರಗಳತ : ಕಪ್ರಿಯಕೇನಟುಗಳಟು / ಸಕಕ್ಕೆಚನ ಪಕನಟುನ್ನು
ಸಸಂದಭರ್ಕ್ : ಅಮಟುತ್ಮ, ಮಕೇನ ಮತಟುಸ್ತು ನಿಮತ್ಮ ಮಳಕಯಲಲ್ಲಿ ಕಕಮೂಡಕ ಹಿಡಿದಟು 

ನಡಕಯಟುತಸ್ತುದಕಾದರಕ. ಹಕಾಯನ, ಏನಟು ಖಟುಷಿ.. ಕಕಮೂಡಕಯನಟುನ್ನು ತರಟುಗಿಸಟುತಕಾಸ್ತು 
ಅಮಟುತ್ಮ ಹಕಕೇಳಿದಳಟು. ಇದನಟುನ್ನು ಕನರ ಗಕಳಕಯರಮೂ ಹಕಾಗಕಯೆಕೇ 
ಮಕಾಡಿದರಟು. ಅಮಟುತ್ಮವಿನ ಕಕಮೂಡಕಯ ಬಣಣ್ಣ ನಿಕೇಲ. ಮಕೇನಳದಟುದ ದಕಮೂರಡ್ಡು 
ಕಕಮೂಡಕ. ನಿಮತ್ಮಯದಟುದ ಕಕಮೂಕಕಕ್ಕೆ ಕಕಾಲರಟುವ ಕಕಮೂಡಕ.
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:  ಮಳಕ ಹಕಾಗಮೂ ಮಳಕ ತಕಾಗದನತಕ ಸಹಕಾಯ ಮಕಾರಟುವ ವಸಟುಸ್ತುಗಳಿಗಕ  
ಸನಬನಧಿಸಿದ ಪಪ್ರಿಶಕಮೂನ್ನುಕೇತಸ್ತುರ ಹಕಾಡಿನ ನನತರ ಮನಡಿಸಟುವಪದಟು.

ಪಪ್ರಕಪ್ರಯ :
ಆಖರಾಜ್ಯನ : ಗಕಳಕಯರಕಲಲ್ಲಿರಮೂ ರಕಮೂಕೇಯೆಲ್ಲಿಟಿಗಕ ಹಕಮೂಕೇಗಿ ಬರಟುತಸ್ತುದದರಟು. ಫಕಕ್ಕೆನಕ ಮಳಕ 

ಸಟುರಿಯತಟು. ಎಲಲ್ಲಿರ ಕಕಕೈಯಲಲ್ಲಿ ಕಕಮೂಡಕ ಇರಲಲಲ್ಲಿ. ಇಲಲ್ಲಿದವರಟು ಗಕಳಕಯರ 
ಕಕಮೂಡಕಯಳಗಕ ಸಕಕೇರಿಕಕಮೂನರರಟು. ಕಕಮೂಡಕಯಳಗಕ ಸಕಕೇರಿಕಕಮೂಳಳ್ಳುಲಟು 
ಮಳಕಗಮೂ ಆಸಕಯಕಾಯತಟು.  ಗಕಾಳಿಯಟು ಮಳಕಗಕ  ಸಹಕಾಯ ಮಕಾಡಿತಟು.  

ಮಳಕ  ಕಕಮೂಡಕಯಳಗಕ  ಸಕಕೇರಿಕಕಮೂನಡಿತಟು.  ಮಕಕ್ಕೆಳಟು  ಒದಕದಯಕಾದರಟು.  

ಮಳಕಯಲಲ್ಲಿ ನಕನಕದರಕ ಜಸರ ಬರಬಹಟುದಟು ಎನದಟು ಮಕಕ್ಕೆಳಟು ಹಕಕೇಳಿದರಟು. 
ಶರಿಕೇರವಿಡಿಕೇ ನಿಕೇರಟು  'ಕಕಮೂಡಕ,  ಕಕಮೂಡಕ,  ಕಕಮೂಡಕ'  ಎನದಟು ಮಳಕ ಹಕಕೇಳಿತಟು.  
ಮಳಕಯನಟುನ್ನು ತಟಿಷದರಮೂ ಹಕಮೂಕೇಗಟುವಪದಿಲಲ್ಲಿ, ಒದಕದಯಕಾಯತಲಕಾಲ್ಲಿ. 
'ನನನ್ನುನಟುನ್ನು ಇರಷವಿಲಲ್ಲಿದಿದದರಕ ನಕಾನಟು ಹಕಮೂಕೇಗಿ ಬಿರಟುತಕಸ್ತುಕೇನಕ' ಮಳಕ ಹಕಕೇಳಿತಟು. 
ಮಳಕ ಹಕಮೂಕೇಯಟುಸ್ತು.  ಮಕಕ್ಕೆಳಟು ಕಕಮೂಡಕ ಮರಚಿದರಟು.  ಈ ಸಮಯದಲಲ್ಲಿ  
ಆರಗಿ ನಿನತದದ ಮಳಕ ಪಪನತಃ ಸಟುರಿಯತಟು. ಮಕಕ್ಕೆಳಕಲಲ್ಲಿರಮೂ ಓಡಿ ಬನದಟು 
ಕಕಮೂಡಕಯಲಲ್ಲಿ ಸಕಕೇರಿದರಟು.  ಆಗ ಮಳಕ ನಿನತತಟು.  ಕಕಮೂಡಕ ಮರಚಿದರಟು.  

ಮಳಕ ಸಟುರಿಯತಟು. ಮಳಕ ಆಟ ಮಟುನದಟುವರಿಯಟುವಪದಟು.
: ಚಿತಪ್ರಿವನಟುನ್ನು ನಕಮೂಕೇಡಿರಿ.

ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇಟಟು 4.1 ಕನರಟುಹಿಡಿಯಟುವ ಬಣಣ್ಣ ಕಕಮೂರಟುವ  ವಿತರಿಸಟುವಪದಟು– .

ಚಿತಪ್ರ ಓದತ : ಚಿತಪ್ರಿದಲಕಲ್ಲಿಕೇನಿದಕ? (ಹಕಕೇಳಟುವಪದಟು.)
 ಎಲಕಾಲ್ಲಿ ಕಕಮೂಡಕಗಳಲಮೂಲ್ಲಿ ಮಕಕ್ಕೆಳ ಸನಖಕದ್ಯಾ ಒನದಕಕೇ ರಿಕೇತಯಲಲ್ಲಿದಕಯೆಕೇ?
 ಯಕಾವ ಕಕಮೂಡಕಯಲಲ್ಲಿ ಮಕಕ್ಕೆಳ ಸನಖಕದ್ಯಾಯಟು ಹಕಚಟುಚ್ಚಿ ಇರಟುವಪದಟು?
 ಆ ಚಿತಪ್ರಿಕಕಕ್ಕೆ ಉರಟುಟಟು ಹಕಾಕರಿ.

 ಕಕಮೂಡಕಗಳಿಗಕ ಬಣಣ್ಣ ಹಚಿಚ್ಚಿರಿ.

ಮಸಲಜ್ಯಮರಾಪನ : ಚಿತಪ್ರಿದಲಲ್ಲಿ ಏನಕಕೇನಿದಕ ಎನದಟು ಹಕಕೇಳಲಟು ಸಕಾಧದ್ಯಾವಕಾಗಟುವಪದಟು
 ಸನಖಕದ್ಯಾ ಹಕಚಿಚ್ಚಿರಟುವ ಚಿತಪ್ರಿಕಕಕ್ಕೆ ಉರಟುಟಟು ಹಕಾಕಲಕಾಗಿದಕ.
 ಕಕಮೂಡಕಗಕ ಬಣಣ್ಣ ಹಚಚ್ಚಿಲಟು ಸಕಾಧದ್ಯಾವಕಾಗಿದಕ.

ವಕದರ್ಕ್ ಶದೋಟತ 4.2  ಕರಾಗದದ ದಕದದೋಣಿ
ವಿಕರಾಸ ಮಸಂಡಲ : ದಕಕೈಹಿಕ ಚಲನಕಾತತ್ಮಕ ವಿಕಕಾಸ
ಸರಾಮರಜ್ಯರ್ಕ್ಗಳತ : ಕಪ್ರಿಯಕೇನನ ಉಪಯಕೇಗಿಸಿ ಬಣಣ್ಣ ಹಚಚ್ಚಿಲಟು ಸಕಾಧದ್ಯಾವಕಾಗಟುವಪದಟು.(4)

ಆಶಯಗಳತ : ಮಳಕಯರಟುವ ಕಕಾಲವಪೂ ಮಳಕಯಲಲ್ಲಿದ ಕಕಾಲವಪೂ ಇದಕ.
 ಮಳಕಯನದಿಗಕ ಗಕಾಳಿ, ಸಿಡಿಲಟು, ಮನಚಟು ಎನಬಿವಪಗಳಟು ಬರಟುವಪದಟು.
 ಮಳಕ ಸಟುರಿಯಟುವಕಾಗ ಧಕಾರಕಾಳ ನಿಕೇರಟು ಲಭಿಸಟುವಪದಟು.

ಸರಾಮಗಿಪ್ರ : ಕಪ್ರಿಯಕೇನನತ್ಸಾ
ಸಸಂದಭರ್ಕ್ : ಮಳಕಗಕ ಸನಬನಧಿಸಿದ ಕಥಕಯ ಮನರನಕಯ ನನತರ ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇಟಟು 

ವಿತರಿಸಟುವಪದಟು.
ಪಪ್ರಕಪ್ರಯ :
ಆಖರಾಜ್ಯನ :  ಬಕಳಗಿನಿನದ ಮಳಕಯಕೇ ಮಳಕ!  ಹಕಮೂರಗಿಳಿಯಲಟು ಸಕಾಧದ್ಯಾವಕಾಗದಕಕೇ  

ರಿನಗಟು ಮತಟುಸ್ತು ರಿಜಟು ಮನಕಯ ಒಳಗಕಕೇ ಕಟುಳಿತದಕಾದರಕ.  ಹಕಮೂಕೇ..  ಏನಟು  
ಚಳಿ..  ಅವಳಟು ಹಕಮೂದಿಕಕಯನಟುನ್ನು ಹಕಮೂದದಳಟು.  ಠಕಕೇ..ಠಕಕೇ..ಠಕಕೇ..  ಕಟಿಕಯ  
ಮಮೂಲಕ ಬಕಳಕಟು ಮತಟುಸ್ತು  ಶಬದ.  ಭಯವಕಾಯತಟು.  ಸಿಡಿಲಟು,  ಮನಚಟು  
ಆಗಕಾಗ ಬರಟುತಸ್ತುತಟುಸ್ತು. ಕಟಿಕಯನದ ನಕಮೂಕೇಡಿದರಟು. ಮರಗಳಟು ಗಕಾಳಿಯಲಲ್ಲಿ
ಓಲಕಾರಟುತಸ್ತುವಕ.  ಧಕಾರಕಾಕಕಾರವಕಾದ ಮಳಕ.  ಸಸಲಪ್ಪು  ಹಕಮೂತಟುಸ್ತು  ಕಳಕಯತಟು.  

ಮಳಕ ಹಕಮೂಕೇಯತಟು.  ಅನಗಳದಲಲ್ಲಿ ನಿಕೇರಟು ಕಕನಪಪ ಬಣಣ್ಣದಲಲ್ಲಿತಟುಸ್ತು.  ಅದಟು 
ತಕಮೂಕೇಡಿಗಕ  ಹರಿಯಟುತಸ್ತುದಕ.  ರಿನಗಟು,  ನಕಾವಪ ದಕಮೂಕೇಣಿ ಮಕಾಡಕಮೂಕೇಣವಕಕೇ?  

ತಕಮೂಕೇಡಿನಲಲ್ಲಿ  ತಕಕೇಲ ಬಿರಬಹಟುದಟು.  ತಯಕಾರಿಸಿದ ದಕಮೂಕೇಣಿಯನದಿಗಕ  
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ಇಬಬ್ಬರಮೂ ತಕಮೂಕೇಡಿನ ಬದಿಗಕ ತಲಟುಪದರಟು.
ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇಟಟು 4.2 ಕಕಾಗದದ ದಕಮೂಕೇಣಿ  ವಿತರಿಸಟುವಪದಟು.
ಚಿತಪ್ರ ಓದತ :ರಿನಗಟು ಮತಟುಸ್ತು ರಿಜಟುವನಟುನ್ನು ನಕಮೂಕೇಡಿದಿರಕಾ? ಚಿತಪ್ರಿದಲಲ್ಲಿ ಬಕಕೇರಕ ಏನಕಕೇನಿವಕ?

 ದಕಮೂಕೇಣಿಗಳಿಗಕ ಮಕಾತಪ್ರಿ ಬಣಣ್ಣವಿಲಲ್ಲಿ. ನಕಾವಪ ಬಣಣ್ಣ ಹಚಕಮೂಚ್ಚಿಕೇಣವಕಕೇ?
 ದಕಮೂಕೇಣಿಗಳಿಗಕ ಬಣಣ್ಣ ಹಚಟುಚ್ಚಿವಪದಟು.

ಆಖಕಾದ್ಯಾನ : ರಿನಗಟು ಮತಟುಸ್ತು ರಿಜಟು ದಕಮೂಕೇಣಿ ಬಿಟಷರಟು. ಆಗ ಒನದಟು ಮಕೇನಟು 
ದಕಮೂಕೇಣಿಗಕ  ಹತಸ್ತುತಟು.  ಒನದಟು  ಕಪಕಪ್ಪು  ರಿಜಟುವಿನ ದಕಮೂಕೇಣಿಗಮೂ ಹತಸ್ತುತಟು.  

ಒಳಕಳ್ಳುಯನದಟು ಇದನಟುನ್ನು ಕನಡಿತಟು. ಕಪಕಪ್ಪು ಒಮೆತ್ಮಲಕಕೇ ಜಿಗಿಯತಟು. ಮಕೇನಟು 
ದಕಮೂಕೇಣಿಯನಟುನ್ನು ದಮೂರಕಕಕ್ಕೆ ಕಕಮೂನಡಕಮೂಯದತಟು. ಹಕದರಿದ ಮಕಕ್ಕೆಳಟು ಅಮತ್ಮನ 
ಮನಕಗಕ ಓಡಿದರಟು.

ಮಸಲಜ್ಯಮರಾಪನ : ಚಿತಪ್ರಿದಲಲ್ಲಿರಟುವವಪಗಳನಟುನ್ನು ಗಟುರಟುತಸಲಕಾಗಿದಕ.
 ದಕಮೂಕೇಣಿಗಳನಟುನ್ನು ಕನರಟುಹಿಡಿದಟು ಬಣಣ್ಣ ಕಕಮೂರಲಕಾಗಿದಕ.
 ದಕಮೂಕೇಣಿಗಳಿಗಕ ಸರಿಯಕಾದ ರಿಕೇತಯಲಲ್ಲಿ ಬಣಣ್ಣಹಚಚ್ಚಿಲಕಾಗಿದಕ.
 ಚಿತಪ್ರಿದಲಲ್ಲಿರಟುವ ದಸ್ಕೃಶದ್ಯಾಗಳನಟುನ್ನು ಹಕಕೇಳಲಟು ಸಕಾಧದ್ಯಾವಕಾಗಟುವಪದಟು.

ವಕದರ್ಕ್ ಶದೋಟತ 4.3 – ಮಳಕಯದೋ ಮಳಕ
ವಿಕರಾಸ ಮಸಂಡಲ : * ವಕಕೈಜಕಾಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಕಕಾಸ

  * ದಕಕೈಹಿಕ ಚಲನಕಾತತ್ಮಕ ವಿಕಕಾಸ
ಸರಾಮರಜ್ಯರ್ಕ್ಗಳತ : 1. ಗಣಿತ ಸಮಸಕದ್ಯಾಗಳನಟುನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲಟು ಸಕಾಧದ್ಯಾವಕಾಗಟುವಪದಟು. 

(ದಕಮೂರಡ್ಡುದಟು ಯಕಾವಪದಕನದಟು ಕನರಟುಹಿಡಿಯಟುವಪದಟು.) (46)

2. ಗಣಿತ ಜಕಾಜ್ಞಾನದ ಆಧಕಾರದಲಲ್ಲಿ ನಿರಿಕೇಕಕ್ಷಣಕ ಮಕಾಡಿ, ಸಕಾಸ್ಥೆನವನಟುನ್ನು 
ಕನರಟುಕಕಮೂಳಟುಳ್ಳುವಪದಟು. (38)

3. ಕಪ್ರಿಯಕೇನನತ್ಸಾ ಬಳಸಿ ಬಣಣ್ಣಹಚಚ್ಚಿಲಟು ಸಕಾಧದ್ಯಾವಕಾಗಟುವಪದಟು. (5)

ಆಶಯಗಳತ : ಮಳಕ ಸಟುರಿಯಟುವಕಾಗ ಧಕಾರಕಾಳ ನಿಕೇರಟು ಸಿಗಟುವಪದಟು.
 ಮಳಕಗಕಾಲದಲಲ್ಲಿ ಗಿರಗಳಟು ಬಕಳಕಯಟುವಪದಟು.
 ಮಳಕ ಸಟುರಿಯಟುವಕಾಗ ನಿಕೇರಟು ಉನರಕಾಗಟುವಪದಟು.

ಸರಾಮಗಿಪ್ರ : ಕಪ್ರಿಯಕೇನನತ್ಸಾ
ಸಸಂದಭರ್ಕ್ :  ಹಸಿರಟು ಕಪಕಪ್ಪುಯಟು ತಕಾವರಕ ಕಕರಕಯಲಲ್ಲಿ ವಕಾಸಿಸಟುತಸ್ತುತಟುಸ್ತು.  ಒನದಟು ದಿನ  

ಕಪಕಪ್ಪುಯಟು ಹಮೂಗಳಕಡಕಯಲಲ್ಲಿ ಕಟುಪಪ್ಪುಳಿಸಟುತಕಾಸ್ತು ಹಕಮೂಕೇಗಟುತಸ್ತುತಟುಸ್ತು. ಇದದಕಕ್ಕೆದದನತಕ
ಒಳಕಳ್ಳುಯ ಮಳಕ ಸಟುರಿಯತಟು. ಕಪಕಪ್ಪುಯ ಶಬಕಾದನಟುಕರಣಕಯ 
ಮಟುನದಟುವರಿಕಕಯಕಾಗಿ ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇರನ ನಿಕೇರಟುವಪದಟು.

ಪಪ್ರಕಪ್ರಯ :
ಆಖರಾಜ್ಯನ :  ರಿನಗಟು ಮತಟುಸ್ತು ರಿಜಟುವಿನ ದಕಮೂಕೇಣಿಗಳಟು ತಕಮೂಕೇಡಿನಲಲ್ಲಿ ಸಪ್ಪುಧಿರ್ಡುಸಟುತಕಾಸ್ತು  

ಮಟುನದಕ ಸಕಾಗಿದಟುವಪ. 'ನಕಾನಟು ಮೊದಲಟು ತಲಟುಪಪವಕನಟು' 'ನಕಾನಟು 
ಮೊದಲಟು ತಲಟುಪಪವಕನಟು' ಎನದಟು ಹಕಕೇಳಿದವಪ. ತಕಾವರಕ ಹಮೂಗಳ 
ಎಡಕಯಲಲ್ಲಿ ಮಳಕ ತಕಾಗದನತಕ ಎಲಕಯನಟುನ್ನು ಹಿಡಿದಟು ಕಪಕಪ್ಪುಯಣಣ್ಣ 
ಕಟುಳಿತದದನಟು.
“ಅದಕಕೇನಟು? ನಿಕೇರಿನಲಲ್ಲಿ ತಕಕೇಲ ಬರಟುತಸ್ತುರಟುವಪದಟು? ಕಕಾಗದದ 
ದಕಮೂಕೇಣಿಗಳಲಲ್ಲಿವಕಕೇ?” ದಕಮೂರಡ್ಡು ತಕಾವರಕ ಹಮೂವನಮೂನ್ನು ದಕಾಟಿ ದಕಮೂಕೇಣಿಗಳಟು 
ಬನದಟುವಪ. ಅವಪಗಳ ಸಪ್ಪುಧಕರ್ಡು ಕಪಕಪ್ಪುಗಕ ಹಿಡಿಸಲಲಲ್ಲಿ. ಕಪಕಪ್ಪು, ಒನದಕಕೇ ಜಿಗಿತ. 

ದಕಮೂಕೇಣಿಗಳಕರರಮೂ  ಮಟುಳಟುಗಿದವಪ.  ಕಪಕಪ್ಪು  ಜಕಮೂತಕಯಲಕಲ್ಲಿಕೇ  ಮಟುಳಟುಗಿ  
ದಕಮೂಕೇಣಿಗಳನಟುನ್ನು ತಕಗಕದಟು ಎಲಕಯ ಮೆಕೇಲಕ ಇಟಿಷತಟು. “ಬಿಸಿಲಟು ಬರಟುವಕಾಗ
ಒಣಗಬಹಟುದಟು  ಆಗ ಇಬಬ್ಬರಿಗಮೂ ಹಕಮೂಕೇಗಬಹಟುದಟು” .  ಕಪಕಪ್ಪು  ಹಕಕೇಳಿತಟು.  

ದಕಮೂಕೇಣಿಗಳಟು ಪಕಾಪ ಬಿಸಿಲನಟುನ್ನು ಕಕಾಯಟುತಕಾಸ್ತು ಕಟುಳಿತಟುಕಕಮೂನರವಪ. ಬಿಸಿಲಟು 
ಬನತಟು. ವಿರಯ ಕಕಕೇಳಿತಟು. ನಕಾನಟು ಒಣಗಿಸಿದರಕ ಸಮಸಕದ್ಯಾಗಕ 
ಪರಿಹಕಾರವಕಾಗಟುವಪದಕಕೇ? ಹಕಾಗಕಾದರಕ ಮತಕಸ್ತು ಬರಟುತಕಸ್ತುಕೇನಕ. ಬಿಸಿಲಟು 
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ಹಕಕೇಳಿತಟು. ಆಗ ಆ ದಕಾರಿಯಕಾಗಿ ಗಕಾಳಿಯಟು ಬಿಕೇಸಿ ಬನತಟು. 
ದಕಮೂಕೇಣಿಗಳನಟುನ್ನು ಬಕಾಚಿ ತಕಗಕದಟು ದರದಲಲ್ಲಿ ಇಟಿಷತಟು. ರಿನಗಟು ಮತಟುಸ್ತು ರಿಜಟು
ಓಡಿ ಬನದಟು ದಕಮೂಕೇಣಿಗಳನಟುನ್ನು ತಕಗಕದಟುಕಕಮೂನರರಟು.

ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇಟಟು 4.3 ಮಳಕಯಕೇ ಮಳಕ  ನಿಕೇರಟುವಪದಟು.
ಚಿತಪ್ರ ಓದತ : ದಕಮೂರಡ್ಡು ಹಮೂವಪ ಯಕಾವಪದಟು? ಕನರಟುಹಿಡಿದಟು ಬಣಣ್ಣ ಹಚಚ್ಚಿಬಹಟುದಕಕೇ?

 ಚಿತಪ್ರಿದಲಲ್ಲಿ ಬಕಕೇರಕ ಏನಕಕೇನಟು ಇವಕ?
 ಪಪ್ರಿತಕಪ್ರಿಯೆ ನಿಕೇರಟುವಪದಟು.
 ಹಸಟುರಟು ಕಪಕಪ್ಪು ಎಲಕಯನಟುನ್ನು ತಲಕಯ ಮೆಕೇಲಕ ಹಿಡಿದಿರಟುವಪದಟು ಯಕಾಕಕ?
 ಮಳಕ ಸಟುರಿಯಟುವಪದಟು ಹಕಕೇಗಕ?
 ಮಳಕ ಹನಿಗಳನಟುನ್ನು ನಕಮೂಕೇರಲಲಲ್ಲಿವಕಕೇ?
 ಚಿತಪ್ರಿದಲಲ್ಲಿ ಮಳಕಹನಿಗಳನಟುನ್ನು ಚಿತಪ್ರಿಸಟುವಪದಟು.

ಮಸಲಜ್ಯಮರಾಪನ : ಮಳಕಹನಿಗಳನಟುನ್ನು ಸರಿಯಕಾದ ರಿಕೇತಯಲಲ್ಲಿ ಚಿತಪ್ರಿಸಲಕಾಗಿದಕ.
 ದಕಮೂರಡ್ಡು ಹಮೂವಿಗಕ ಬಣಣ್ಣ ಹಚಚ್ಚಿಲಕಾಗಿದಕ.

ವಕದರ್ಕ್ ಶದೋಟತ 4.4  ಬರಣ್ಣ ಹರಕದಚ್ಚುದೋರ
ವಿಕರಾಸ ಮಸಂಡಲ : * ಸಸ್ಕೃಜನಕಾತತ್ಮಕ  ಸಮೌನದಯಕಾರ್ಡುತತ್ಮಕ ವಿಕಕಾಸ–

  * ದಕಕೈಹಿಕ ಚಲನಕಾತತ್ಮಕ ವಿಕಕಾಸ
ಸರಾಮರಜ್ಯರ್ಕ್ : ಕಪ್ರಿಯಕೇನನ ಉಪಯಕೇಗಿಸಿ ಚಿತಪ್ರಿಗಳಿಗಕ ಸಸತನತಪ್ರಿವಕಾಗಿ ಬಣಣ್ಣ ಹಚಚ್ಚಿಲಟು 

ಸಕಾಧದ್ಯಾವಕಾಗಟುವಪದಟು. (4)

ಸರಾಮಗಿಪ್ರ : ಕಪ್ರಿಯಕೇನನತ್ಸಾ
ಸಸಂದಭರ್ಕ್ : ಮಳಕಗಕ ಸನಬನಧಿಸಿದ ಅನಟುಭವಗಳನಟುನ್ನು ಹಕಕೇಳಟುವಪದಟು. ತರಗತಯಲಲ್ಲಿ 

ಕಕಮೂಡಕಗಳ ಪಪ್ರಿದಶರ್ಡುನವನಟುನ್ನು  ಏಪರ್ಡುಡಿಸಟುವಪದಟು.  ನನತರ ಮಳಕಗಕಾಲ  /  

ಬಕಕೇಸಗಕಕಕಾಲ ಎನಬಿವಪಗಳಿಗಕ ಸನಬನಧಿಸಿದ ವಿಡಿಯಕೇಗಳನಟುನ್ನು 

ಕಕಾಣಟುವಪದಟು ಮತಟುಸ್ತು ಚಚಕರ್ಡು.

ಪಪ್ರಕಪ್ರಯ : ರಿನಗಟು, ಆನಕಯರಟುಷ ದಕಮೂರಡ್ಡುದಕಾದ ಬಣಣ್ಣದ ಕಕಮೂಡಕಯನಟುನ್ನು ಏರಿ 
ಆಕಕಾಶದಲಲ್ಲಿ ಹಕಾರಕಾರಟುತಸ್ತುದಕಾದಳಕ.

ಆಖರಾಜ್ಯನ : ಹಕಾಯನ..! ಅದಟು ನನನ್ನು ಶಕಾಲಕಯಲಲ್ಲಿವಕಕೇ? “ಆಗಕಮೂಕೇ, ಮನಕಯ 
ಹತಸ್ತುರದ ತಕಮೂಕೇರಟು. ಅದಟು ಬಯಲನ ಮಮೂಲಕ ಹರಿಯಟುತಕಾಸ್ತು 
ಸಕಾಗಟುವಪದಟು. ತಕಮೂಕೇರಟು ಎಷಕಮೂಷನದಟು ಉದದವಕಾಗಿದಕ? ಬಯಲನಲಲ್ಲಿಯಮೂ 
ನಿಕೇರಟು... ಎಷಕಮೂಷನದಟು ಚನದವಕಾಗಿದಕ..! ಅಯದ್ಯಾಕೇ...”
ರಿನಗಟು ಹಕಾರಕಾರಟುತಕಾಸ್ತು ಹಕಮೂಕೇದಳಟು. ಅಜಡ್ಜ್ನ ಗರಡ್ಡುದನತಕ.. ಈಗ ಆ ಮರದ
ಕಕಮೂನಬಕಗಕ ತಕಾಗಿ ನನನ್ನು ಕಕಮೂಡಕ ಮಟುರಿಯಬಹಟುದಟು. ಕಕಮೂಡಕಯಟು 
ಕಕಮೂನಬಕಯ ಹತಸ್ತುರ ಹತಸ್ತುರ ತಲಟುಪತಟು. ಕಕಮೂನಬಕಗಕ ಢಿಕಕ್ಕೆ ಹಕಮೂಡಕಯದನತಕ
ಬಲಕಕಕ್ಕೆ ಬಕಾಗಿದಕಾಗ ಕಕಳಗಕ ಬಿದದಳಟು. ಫಕಕ್ಕೆನಕ ಅವಳಿಗಕ ಎಚಚ್ಚಿರವಕಾಯತಟು. 
ಮನಚದಿನದ  ಕಕಳಗಕ  ಬಿದಿದದದಳಟು.  ಎದಟುದ  ಕಟುಳಿತಟುಕಕಮೂನರಳಟು.  ಅಮತ್ಮ  
ಹತಸ್ತುರದಲಕಲ್ಲಿಕೇ ಇದಕಾದರಕ.  ರಿನಗಟು ನಿದಕದಯಲಲ್ಲಿ ಕನರ ಕನಸಕಾಗಿತಟುಸ್ತು.  ರಿನಗಟು 
ಕನಸಿನಲಲ್ಲಿ ಕನರ ತನನ್ನು ಅದಟುಲ್ಭಾತ ಕಕಮೂಡಕಯ ಚಿತಪ್ರಿವನಟುನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದಳಟು.

ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇಟಟು 4.4 ಬಣಣ್ಣ ಹಚಕಮೂಚ್ಚಿಕೇಣ  ವಿತರಿಸಟುವಪದಟು.
: ಅಯದ್ಯಾಕೇ, ರಿನಗಟುವಿನ ಕಕಮೂಡಕಗಕ ಬಣಣ್ಣವಿಲಲ್ಲಿ. ನಕಾವಪ ಬಣಣ್ಣ 
ಹಚಕಮೂಚ್ಚಿಕೇಣವಕಕೇ?
 ಕಕಮೂಡಕಗಕ ಬಣಣ್ಣ ಹಚಿಚ್ಚಿರಿ.

 ಬಣಣ್ಣ ಹಚಚ್ಚಿಲಟು ಅಗತದ್ಯಾವಿರಟುವ ಸಮೂಚನಕಗಳನಟುನ್ನು ಅಧಕಾದ್ಯಾಪಕಕ 
ನಿಕೇರಟುವಪದಟು.
 ಮಕಕ್ಕೆಳಟು ಬಣಣ್ಣ ಹಚಟುಚ್ಚಿವರಟು.
 ಚಿತಪ್ರಿಗಳನಟುನ್ನು ಪಪ್ರಿದಶಿರ್ಡುಸಟುವಪದಟು.

ಮಸಲಜ್ಯಮರಾಪನ : ಆಕರರ್ಡುಕವಕಾಗಿ ಬಣಣ್ಣ ಹಚಚ್ಚಿಲಟು ಸಕಾಧದ್ಯಾವಕಾಗಿದಕ.
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ಥದೋಸಂ 5 – ಸಸಜ್ಯಗಳತ ಮತತತ್ತು ಹರತಣ್ಣಗಳತ
ವಸತತ್ತುಗಳನತನ್ನು  ಉಪಯದೋಗಿಸತವ  ಅನತಭವ,  ಅನತಭವದ  ಆಧರಾರದಲಲ

ಸಸಂಭರಾಷಣಕ,  ಚಿತಪ್ರವನತನ್ನು  ಆಧರಿಸಿಕಕದಸಂಡಿರತವ  ಅನತಭವ  ಕಕದನಕಗಕ  ಅಸಂಕಕಗಳನತನ್ನು
ಉಪಯದೋಗಿಸತವ ಅನತಭವ ಎಸಂಬಿದೋ ಕಪ್ರಮದಲಲ ಗಣಿತದ ಆಶಯ ರದಪಿದೋಕರರ ಪಪ್ರಕಪ್ರಯ
ನಡಕಯತವವುದತ.  ಗಣಿತಕಕಕ್ಕಿ  ಸಸಂಬಸಂಧಿಸಿದ  ವಕದರ್ಕ್  ಶದೋಟತಗಳನತನ್ನು  ನದೋಡತವರಾಗ  ಈ
ವಿಷಯವನತನ್ನು ಮನಸಿನನಲಲಡಬಕದೋಕತ. ಮದತರ್ಕ್ ವಸತತ್ತುಗಳನತನ್ನು ಉಪಯದೋಗಿಸಿದ ನಸಂತರವಕದೋ
ಚಿತಪ್ರದಕಡಕಗಕ / ವಕದರ್ಕ್ ಶದೋಟಿನಕಡಕಗಕ ಸರಾಗಬಕದೋಕತ.
ಚಟತವಟಿಕರಾ ಕಪ್ರಮ
1. ಹಣಟುಣ್ಣಗಳನಟುನ್ನು ನಿರಿಕೇಕಕ್ಷಣಕ ಮಕಾರಟುವಪದಟು.

2. ಮನಕಯಲಲ್ಲಿ ಉಪಯಕೇಗಿಸಟುವ ಹಣಟುಣ್ಣಗಳಟು, ಅವಪಗಳ ವಿಶಕಕೇರತಕಗಳಟು ಎನಬಿವಪಗಳನಟುನ್ನು
ಸಕಾಸನಟುಭವಗಳ ಆಧಕಾರದಲಲ್ಲಿ ಹಕಕೇಳಟುವಪದಟು.

3. ವಿಶಕಕೇರತಕಗಳನಟುನ್ನು ನಿರಿಕೇಕಕ್ಷಣಕ ಮಕಾಡಿ ಹಕಕೇಳಟುವಪದಟು. (ಬಣಣ್ಣ, ಪರಿಮಳ, ರಟುಚಿ, ಗಕಾತಪ್ರಿ...)

4. ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇರನ 5.1 ಗಕರಕ ಎಳಕದಟು ಜಕಮೂಕೇಡಿಸಿರಿ  ನಿಕೇರಟುವಪದಟು.

5. ಹಕಗಗ್ಗಿಳಿಕಕ ಹಕಕೇಳಟುವಪದಟು. (ಬಕಮೂನಬಕ ನಕಾಟಕ)

6. ಹಲವಪ ಬಗಕಯ ಹಣಟುಣ್ಣಗಳನಟುನ್ನು ತನಟುನ್ನುವಪದಟು. (ಅಭಿನಯ)

7. ಹಣಟುಣ್ಣಗಳಿಗಕ ಸನಬನಧಿಸಿದ ಪದದ್ಯಾಗಳಟು / ಕಥಕಗಳಟು

8.  ಹಣಟುಣ್ಣಗಳನಟುನ್ನು  ವಗಿಕೇರ್ಡುಕರಿಸಟುವಪದಟು.   (ಗಟುನಪನಲಲ್ಲಿ  ಸಕಕೇರದವಪಗಳನಟುನ್ನು  ಮಟುಟಿಷ

ತಕಮೂಕೇರಿಸಟುವಪದಟು. ಕಕಾರಣ ಹಕಕೇಳಟುವಪದಟು.)

9. ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇಟಟು 5.2 ಬಣಣ್ಣ ಹಚಟುಚ್ಚಿವ, ಎಣಿಸಿ ಹಕಕೇಳಟುವ  ನಿಕೇರಟುವಪದಟು– .

10. ಹಣಟುಣ್ಣಗಳನಟುನ್ನು ಎಣಿಸಿ ಹಕಕೇಳಟುವಪದಟು (ಪಪ್ರಿತದ್ಯಾಕಕಾಕ್ಷನಟುಭವ  – 3 ರ ವರಕಗಕ)

11. ಹಣಟುಣ್ಣಗಳಿಗಕ ಸನಬನಧಿಸಿದ ಪದದ್ಯಾಗಳಟು / ಕಥಕಗಳಟು.

12. ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇಟಟು 5.3 ಚಿತಪ್ರಿದಲಲ್ಲಿ ಏನಕಕೇನಟು? ಬಣಣ್ಣ ಹಚಿಚ್ಚಿರಿ.  ನಿಕೇರಟುವಪದಟು.

13. ಹಣಟುಣ್ಣಗಳ ಚಿತಪ್ರಿ ಬಿಡಿಸಟುವಪದಟು, ಬಣಣ್ಣ ಹಚಟುಚ್ಚಿವಪದಟು.

14. ಹಣಟುಣ್ಣಗಳಿಗಕ ಸನಬನಧಿಸಿದ ಕಥಕಗಳಟು.

ವಕದರ್ಕ್ ಶದೋಟತ 5.1  ಗಕರಕ ಎಳಕದತ ಜಕದದೋಡಿಸಿರಿ.
ವಿಕರಾಸ ಮಸಂಡಲ : ವಕಕೈಜಕಾಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಕಕಾಸ
ಸರಾಮರಜ್ಯರ್ಕ್ಗಳತ :  ಪನಚಕಕೇನದಿಪ್ರಿಯಗಳ  ಸಹಕಾಯದಿನದ  ವಸಟುಸ್ತುಗಳಟು,  ಜಿಕೇವಜಕಾಲಗಳಟು  

ಎನಬಿವಪಗಳನಟುನ್ನು ನಿರಿಕೇಕಕ್ಷಣಕ ಮಕಾಡಿ ಪಪ್ರಿತಕದ್ಯಾಕೇಕತಕಗಳನಟುನ್ನು 
ಕನರಟುಕಕಮೂಳಟುಳ್ಳುವಪದಕಮೂಕ್ಕೆ ಮಮೌಖಿಕವಕಾಗಿ ಮನಡಿಸಟುವಪದಕಮೂಕ್ಕೆ 
ಸಕಾಧದ್ಯಾವಕಾಗಟುವಪದಟು.
(ಬಣಣ್ಣ, ಗಕಾತಪ್ರಿ, ಆಕಸ್ಕೃತ, ಪರಿಮಳ, ರಟುಚಿ, ಶಬದ, ನಟುಣಟುಪಪ)

ಆಶಯ : ವಿವಿಧ ಬಗಕಯ ಹಣಟುಣ್ಣಗಳಿವಕ.
ಸರಾಮಗಿಪ್ರಗಳತ : ವಿವಿಧ ಬಗಕಯ ಹಣಟುಣ್ಣಗಳಟು, ಕಪ್ರಿಯಕೇನನತ್ಸಾ, ಪದದ್ಯಾಗಳಟು.
ಸಸಂದಭರ್ಕ್ : ವಿವಿಧ ಬಗಕಯ ಹಣಟುಣ್ಣಗಳನಟುನ್ನು ಪರಿಚಯಸಟುವಪದಟು.
ಪಪ್ರಕಪ್ರಯ :
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ಆಖರಾಜ್ಯನ :  ಒನದಟು ರಜಕಯ ದಿನ ಉರ ಹಕಕೇಳಿದಳಟು.  ಅಮತ್ಮ..  ನನಗಕ ಮಕಾವಿನ  
ಹಣಿಣ್ಣನ ಹಟುಳಿಗಕಮೂಜಟುಡ್ಜ್ ಬಕಕೇಕಟು...
ಮಗಳಕಕೇ.. ಮಕಾವಿನ ಹಣಟುಣ್ಣ ಮಟುಗಿಯತಟು. ನಕಾಳಕ ಪಕಕೇರಕಗಕ ಹಕಮೂಕೇಗಟುವಕಾಗ
ತರಟುತಕಸ್ತುಕೇನಕ. ಉರಳಿಗಕ ಸಮಕಾಧಕಾನವಕಾಯತಟು. ಪಕಕೇರಕಯಲಲ್ಲಿ 
ಚನದಪಪ್ಪುಣಣ್ಣನ  ಹಣಿಣ್ಣನ  ಅನಗಡಿಯದಕ.  ಚನದಪಪ್ಪುನಟು  ಕಕಮೂಕೇಣಕಗಳಿರಟುವ  
ಪಕಟಿಷಗಕಯಲಲ್ಲಿ ಹಣಟುಣ್ಣಗಳನಟುನ್ನು ಇರಟುತಕಾಸ್ತುನಕ. ರಕಾತಪ್ರಿ ಮಲಗಟುವಕಾಗ ಮಕಾವಿನ 
ಹಣಿಣ್ಣನ ಹಟುಳಿಗಕಮೂಜಿಡ್ಜ್ನ ನಕನಪಕಾಯತಟು. ಹಕಾಯನ.. ನಕಾಳಕ ಮಕಾವಿನ ಹಣಿಣ್ಣನ
ಹಟುಳಿಗಕಮೂಜಟುಡ್ಜ್.. ಎಷಕಮೂಷನದಟು ರಟುಚಿ...

ರಕಾತಪ್ರಿ  ಉರ  ಒನದಟು  ಕನಸಟು  ಕನರಳಟು.  ಚನದಪಪ್ಪುಣಣ್ಣನ  ಅನಗಡಿಯ  
ಮಟುನದಕ ಉರ ಮತಟುಸ್ತು ಅಮತ್ಮ ನಿನತದಕಾದರಕ... ಉರಳಿಗಕ ಒನದಟು 
ತಟುನರಕಾಟಿಕಕ  ತಕಮೂಕೇರಿತಟು.  ಪದದ್ಯಾ ಹಕಕೇಳಿದರಕ ಪಕಟಿಷಗಕಯನದ ಹಣಟುಣ್ಣಗಳಟು  
ಎದಟುದ ಬರಬಹಟುದಕಕೇ?
ಹಕಾಡಿ ನಕಮೂಕೇಡಕಮೂಕೇಣ... ಉರ ಹಕಾಡಿದಳಟು. (ಜಕಮೂತಕಯಲಲ್ಲಿ ಹಕಾರಟುವಪದಟು)

ಪಕಕೇರಳಕ ಮರದ ಪಕಕೇರಳಕಯೆಕೇ
ನಯ ನಯವಕಾದ ಪಕಕೇರಳಕಯೆಕೇ
ಹಣಟುಣ್ಣ ಹಣಕಾಣ್ಣದ ಪಕಕೇರಳಕಯೆಕೇ
ಏನಿದಟು ಪರಿಮಳ ಪಕಕೇರಳಕಯೆಕೇ
ಬಕಾ ಬಕಾ ನನನ್ನುಯ ಕಕಕೈಯಳಗಕ

: ಏನಟು ಸನಭವಿಸಿರಬಹಟುದಟು? (ಸಸತನತಪ್ರಿ ಪಪ್ರಿತಕಪ್ರಿಯೆ)

 ಪಕಟಿಷಗಕಯನದ ಪಕಕೇರಳಕ ಉರಟುಳಿ ಕಕಳಗಕ ಬಿತಟುಸ್ತು.
: ಉರ ಪಪನತಃ ಹಕಾಡಿದಳಟು.

ಮಕಾವಿನ ಮರದ ಮಕಾವಿನ ಹಣಕಣ್ಣಕೇ
ಮಮೂಗಿಗಕ ಬಡಿಯಟುವ ಪರಿಮಳವಕಕೇ

ಹಣಕಾಣ್ಣದ ನಿನನ್ನುನಟು ನಕಾ ಕನಡಕಕೇ
ಬಕಾ ಬಕಾ ನನನ್ನು ಕಕಕೈಯಳಗಕಕೇ

: ಮಕಾವಿನ ಹಣಟುಣ್ಣ ಏನಟು ಮಕಾಡಿರಬಹಟುದಟು?
ಒನದಟು ಮಕಾವಿನ ಹಣಟುಣ್ಣ ಉರಟುಳಿ ಕಕಳಗಕ ಬಿತಟುಸ್ತು.
: ಉರಳಿಗಕ ಸನತಕಮೂಕೇರವಕಾಯತಟು. ಅವಳಟು ಪಪನತಃ ಹಕಾಡಿದಳಟು.

ಹಳದಿ ಬಣಣ್ಣದ ಪಪಕಾಪ್ಪುಯ
ಹಣಟುಣ್ಣ ಹಣಕಾಣ್ಣದ ಪಪಕಾಪ್ಪುಯ
ಬಕಾ ಬಕಾ ನನನ್ನು ಕಕಕೈಯಳಗಕ

: ಒನದಟು ಪಪಕಾಪ್ಪುಯ ಉರಟುಳಿ ಕಕಳಗಕ ಬಿತಟುಸ್ತು.
 ಉರ ಚಿಕೇನಿಕಕಾಯಯ ಕಟುರಿತಟು ಹಕಾಡಿದಳಟು.
: ಏನಟು ಹಕಾಡಿರಬಹಟುದಟು? 

ದಪಪ್ಪು ದಪಪ್ಪುದ ಚಿಕೇನಿಕಕಾಯ
ಗಟುನರಟು ಗಟುನಡಕಾದ ಚಿಕೇನಿಕಕಾಯ
ಉರಟುಳಿ ಉರಟುಳಿ ಬಕಾ ಬಳಿಗಕ

: ಚಿಕೇನಿಕಕಾಯ ಉರಟುಳಿ ಕಕಳಗಕ ಬಿತಟುಸ್ತು.
ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇಟಟು 5.1 ಗಕರಕ ಎಳಕದಟು ಜಕಮೂಕೇಡಿಸಿರಿ  ನಿಕೇರಟುವಪದಟು.

:  ಉರಳಟು ಕನರ ಕನಸಟು ಇರಷವಕಾಯತಕಕೇ?  ಮಕಾವಿನ ಹಣಟುಣ್ಣ,  ಪಕಕೇರಳಕ  
ಹಣಟುಣ್ಣ,  ಪಪಕಾಪ್ಪುಯ,  ಚಿಕೇನಿಕಕಾಯ ಎಲಲ್ಲಿವಪೂ ಕಕಳಗಕ ಬಿದಿದವಕ.  ಅವಪಗಳನಟುನ್ನು 
ಪಪನತಃ ಪಕಟಿಷಗಕಯಲಲ್ಲಿ ಅವಪಗಳ ಕಕಮೂಕೇಣಕಯಳಗಕ ಇರಬಕಕೇರವಕಕೇ? 

ಮಕಾವಿನ ಹಣಿಣ್ಣನ ಕಕಮೂಕೇಣಕಯನಟುನ್ನು ಕನರಟುಹಿಡಿದಟು ಗಕರಕ ಎಳಕದಟು 
ಜಕಮೂಕೇಡಿಸಿರಿ.  ಪಪಕಾಪ್ಪುಯ  ಕನರಟುಹಿಡಿದಟು  ಕಕಮೂಕೇಣಕಗಕ  ಸಕಕೇರಿಸಿರಿ.  ಗಕರಕ  
ಎಳಕದಟು ಜಕಮೂಕೇಡಿಸಟುವವರಿಗಕ ಪಪ್ರಿಕೇತಕಾತ್ಸಾಹ.

 ಬಟುಟಿಷಯಲಲ್ಲಿರಟುವ ಬಣಣ್ಣದ ಚಿತಪ್ರಿಗಳನಟುನ್ನು ನಕಮೂಕೇಡಿ ಹಣಟುಣ್ಣಗಳಿಗಕ 
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ಸಮೂಕಸ್ತುವಕಾದ ಬಣಣ್ಣವನಟುನ್ನು ನಿಕೇರಟುವಪದಟು.
 ಚಿತಪ್ರಿದಲಲ್ಲಿರಟುವ ವಿರಯಗಳ ಕಟುರಿತಟು ಸಸನತಭಕಾಷಕಯಲಲ್ಲಿ ಹಕಕೇಳಟುವಪದಟು.
ಹಣಟುಣ್ಣ ಮಕಾರಟುವವ ಕರಕದಟು ಹಕಕೇಳಟುವಪದಟು ಹಕಕೇಗಕಾಗಿರಬಹಟುದಟು? 

ಮಕಕ್ಕೆಳಟು ಅಭಿನಯಸಿ ತಕಮೂಕೇರಿಸಟುವಪದಟು.
 ಚಿತಪ್ರಿಗಳನಟುನ್ನು ಪರಸಪ್ಪುರ ಬದಲಕಾಯಸಿ ಮಮೌಲದ್ಯಾಮಕಾಪನ ಮಕಾರಟುವಪದಟು. 
ನನತರ ವಿಭಿನನ್ನು  ಹಣಟುಣ್ಣಗಳ ಗಟುನಪಪಗಳನಟುನ್ನು ನಿರಿಕೇಕಕ್ಷಣಕ ಮಕಾರಟುವಪದಟು.  
ಹಣಿಣ್ಣನ ಹಕಾರಟುಗಳನಟುನ್ನು ಹಕಾರಟುವಪದಟು.

ಮಸಲಜ್ಯಮರಾಪನ : ಹಣಟುಣ್ಣಗಳನಟುನ್ನು ಆಯಕಾ ಕಕಮೂಕೇಣಕಗಳಿಗಕ ಗಕರಕ ಎಳಕದಟು ಸಕಕೇರಿಸಲಕಾಗಿದಕ.
 ಸಮೂಕಸ್ತುವಕಾದ ಬಣಣ್ಣ ಹಚಚ್ಚಿಲಕಾಗಿದಕ.
 ಚಿತಪ್ರಿದಲಲ್ಲಿರಟುವ ವಿರಯಗಳನಟುನ್ನು ಸಸನತ ಭಕಾಷಕಯಲಲ್ಲಿ ಹಕಕೇಳಲಟು 
ಸಕಾಧದ್ಯಾವಕಾಗಟುವಪದಟು.
 ಹಣಟುಣ್ಣಗಳನಟುನ್ನು ಗಟುರಟುತಸಿ ಹಕಸರಟು ಹಕಕೇಳಲಟು ಸಕಾಧದ್ಯಾವಕಾಗಟುವಪದಟು.

ವಕದರ್ಕ್ ಶದೋಟತ 5.2  ಬರಣ್ಣ ಹಚತಚ್ಚುವ, ಎಣಿಸಿ ಹಕದೋಳತವ.
ವಿಕರಾಸ ಮಸಂಡಲ : * ವಕಕೈಜಕಾಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಕಕಾಸ

  * ದಕಕೈಹಿಕ ಚಲನಕಾತತ್ಮಕ ವಿಕಕಾಸ
ಸರಾಮರಜ್ಯರ್ಕ್ಗಳತ : ಸನಖಕದ್ಯಾಗಳನಟುನ್ನು ಎಣಿಸಟುವಪದಕಮೂಕ್ಕೆ ಸನಖಕದ್ಯಾಗಳಟು ಹಕಾಗಮೂ ವಸಟುಸ್ತುಗಳ 

ಸನಖಕದ್ಯಾಯನಟುನ್ನು ಪರಸಪ್ಪುರ ಹಕಮೂನದಿಸಟುವಪದಕಮೂಕ್ಕೆ ಸಕಾಧದ್ಯಾವಕಾಗಟುವಪದಟು. 
(5 ಕಕ್ಕೆನತ ಕಡಿಮೆ) (44)

ಆಶಯ : ವಿವಿಧ ರಿಕೇತಯ ಹಣಟುಣ್ಣಗಳಿವಕ.
ಸರಾಮಗಿಪ್ರ : ಕಪ್ರಿಯಕೇನನತ್ಸಾ
ಸಸಂದಭರ್ಕ್ : ವಿವಿಧ ಬಗಕಯ ಹಣಟುಣ್ಣಗಳನಟುನ್ನು ಪರಿಚಯಸಿದ ನನತರ ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇರನ 

ಮನರನಕ.

ಪಪ್ರಕಪ್ರಯ :
ಆಖರಾಜ್ಯನ :ಉರ ಮಕಾವನನಟುನ್ನು  ಕಕಾಯಟುತಕಾಸ್ತು  ಕಟುಳಿತದಕಾದಳಕ.  ಮಕಾವ ಅಜಿಡ್ಜ್ಯನಟುನ್ನು  

ಕಕಾಣಲಟು ಬರಟುತಕಾಸ್ತುರನತಕ.  ಉರ ಅಜಿಡ್ಜ್ಯ ಬಳಿಗಕ ಓಡಿದಳಟು.  “ಮಕಾವ  
ಏನನಟುನ್ನು ತರಟುತಕಾಸ್ತುರಕ?” ಉರ ಕಕಕೇಳಿದಳಟು. “ಅನನಕಾಸಟು  ಮಕಾವನ ”

ಹಿತಸ್ತುಲನಲಲ್ಲಿ ಅನನಕಾಸಟು ಇದಕ. ಆಹಕಾ.. ಅನನಕಾಸಟು.. ಅವಳಟು 
ಸನತಕಮೂಕೇರದಿನದ ಕಟುಣಿದಕಾಡಿದಳಟು.  ಉರ ಮೊದಲಕಮೂಮೆತ್ಮ ಅನನಕಾಸಟು  
ತನದಿದಕಾದಳಕ. “ಅಜಿಡ್ಜ್ಕೇ.. ಅಜಿಡ್ಜ್ಕೇ.. ನನಗಕ ಅನನಕಾಸಿನ ಪದದ್ಯಾ ಕಕಕೇಳಕಬ್ಬಕೇಕಟು.”
ಹಕಾರಟುವ ಅದಕಕಕ್ಕೆಕೇನಟು. ಅಜಿಡ್ಜ್ಯ ಹಕಾಡಿನಕಮೂನದಿಗಕ ನಕಾವಪೂ ಹಕಾಡಕಮೂಕೇಣ.

ಹಸಟುರಟು ಗಿರದ ಮೆಕೇಲಕ 
ಕಕನಪಪ ಹಣಟುಣ್ಣ ಕಟುಳಿತದಕ
ಕಕನಪಪ ಹಣಿಣ್ಣನ ಮೆಕೇಲಕ
ಹಸಟುರಟು ಗಿರವಪ ಕಟುಳಿತದಕ
ಸಿಹಿ ರಟುಚಿಯ ನಿಕೇರಟುವಕ
ಹಕಮೂಸ ಪರಿಮಳ ಬಿಕೇರಟುವಕ

ಅನನಕಾಸನ ಹಣಟುಣ್ಣ ಅನನಕಾಸನ ಹಣಟುಣ್ಣ
ದಟುನರಟು ದಟುನರಗಕ ಕಕನಪನ ಹಣಟುಣ್ಣ
ಮೆಟಷಲಟು ಬನದರಕ ಚಟುಚಟುಚ್ಚಿವ ಹಣಟುಣ್ಣ
ಹಸಟುರಟು ಗಿರದಲ ಕಟುಳಿತದಟುದ
ತಲಕಯಲ ಗಿರವನಟು ಹಕಮೂತಸ್ತುದಟುದ
ಸಿಹಿ ಸಿಹಿ ರಟುಚಿಯ ನಿಕೇರಟುವ ಹಣಟುಣ್ಣ
ಹಕಮೂಸ ಹಕಮೂಸ ಪರಿಮಳ ಬಿಕೇರಟುವ ಹಣಟುಣ್ಣ

:  ಉರಳ ಮಕಾವ ಬನದರಟು.  ಅಜಿಡ್ಜ್ಯನಟುನ್ನು ಕನರರಟು.  ಉರಳ ಕಕಕೈಯಲಲ್ಲಿ  
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ಒನದಟು ಚಿಕಕ್ಕೆ ಚಿಕೇಲವನಟುನ್ನು ಕಕಮೂಟಷರಟು. ಉರ ಚಿಕೇಲದಕಮೂಳಗಕ 
ನಕಮೂಕೇಡಿದಳಟು. ಚಿಕೇಲ ತಟುನಬಕಾ ಹಣಟುಣ್ಣಗಳಟು. ಚಿಕೇಲದಲಲ್ಲಿರಟುವ 
ಹಣಟುಣ್ಣಗಳನಟುನ್ನು ನಿಮಗಕ ಕಕಾಣಬಕಕೇರವಕಕೇ?

ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇಟಟು 5.2 “ಬಣಣ್ಣ ಹಚಟುಚ್ಚಿವ ಎಣಿಸಿ ಹಕಕೇಳಟುವ  ನಿಕೇರಟುವಪದಟು” .

:  ಮಕಕ್ಕೆಳಟು  ಹಣಟುಣ್ಣಗಳನಟುನ್ನು  ಗಟುರಟುತಸಿ  ಹಕಕೇಳಟುವರಟು.   (ಸರಿ ಉತಸ್ತುರಕಕಕ್ಕೆ  
ಪಪ್ರಿಕೇತಕಾತ್ಸಾಹ..) ಇನಟುನ್ನು ಬಣಣ್ಣ ಹಚಕಮೂಚ್ಚಿಕೇಣವಕಕೇ? ಮಕಕ್ಕೆಳಟು ಬಣಣ್ಣ ಹಚಟುಚ್ಚಿವರಟು.
ಮಕಕ್ಕೆಳಿಗಕ  ಇರಷವಕಾದ ಹಣಟುಣ್ಣಗಳ ಚಿತಪ್ರಿ  ಬಿಡಿಸಿ ಬಣಣ್ಣ ಹಚಟುಚ್ಚಿವಪದಕಕಕ್ಕೆ   
ಅವಕಕಾಶ ನಿಕೇರಟುವಪದಟು.
 ಚಿತಪ್ರಿದಲಲ್ಲಿ ಯಕಾವ ಯಕಾವ ಹಣಟುಣ್ಣಗಳಿವಕ?
 ಅನನಕಾಸಟು ಹಣಟುಣ್ಣಗಳಟು ಎರಟುಷ ಇವಕ?
 ಮಕಾವಿನ ಹಣಟುಣ್ಣಗಳಟು?
 ಬಕಾಳಕ ಹಣಟುಣ್ಣಗಳಟು ಎಷಿಷವಕ?
 ಒನದಕಮೂನದನಟುನ್ನು ಮಟುಟಿಷ ಎಣಿಸಿ ಹಕಕೇಳಟುವಪದಟು.
 ಅತಕೇ ಹಕಚಟುಚ್ಚಿ ಇರಟುವಪದಟು ಯಕಾವ ಹಣಟುಣ್ಣ?
 ಅದರ ಸಟುತಸ್ತುಲಮೂ ಉರಟುಟಟು ಹಕಾಕರಿ.

 ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇಟಟು ನಕಮೂಕೇಡಿ ಎಣಿಸಿ ಹಕಕೇಳಲಟು ಮಕಕ್ಕೆಳಿಗಕ ಅವಕಕಾಶ 
ನಿಕೇರಟುವಪದಟು.

ಒನದಟು ಒನದಟು ಒನದಟು
ಅನನಕಾಸನ ಹಣಟುಣ್ಣ ಒನದಟು
ಒನದಟು ಎರರಟು ಎರರಟು
ಮಕಾವಿನ ಹಣಟುಣ್ಣ ಎರರಟು
ಒನದಟು ಎರರಟು ಮಮೂರಟು
ಬಕಾಳಕಯ ಹಣಟುಣ್ಣ ಮಮೂರಟು

ಮಸಲಜ್ಯಮರಾಪನ : ಎಣಿಸಿ ಹಕಕೇಳಲಟು ಸಕಾಧದ್ಯಾವಕಾಗಟುವಪದಟು. (3 ರವರಕಗಕ)
 ಸಮೂಕಸ್ತುವಕಾದ ಬಣಣ್ಣವನಟುನ್ನು ನಿಕೇರಲಕಾಗಿದಕ.
 ಗಟುನಪನಲಲ್ಲಿ ಹಕಚಟುಚ್ಚಿ ಇರಟುವಪದನಟುನ್ನು ಗಟುರಟುತಸಲಕಾಗಿದಕ.

ವಕದರ್ಕ್ ಶದೋಟತ 5.3  ಚಿತಪ್ರದಲಲ ಏನಕದೋನತ? ಬರಣ್ಣ ಹಚಿಚ್ಚುರಿ.
ವಿಕರಾಸ ಮಸಂಡಲ : * ವಕಕೈಜಕಾಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಕಕಾಸ

 * ಭಕಾಷಕಾ ವಿಕಕಾಸ
ಸರಾಮರಜ್ಯರ್ಕ್ಗಳತ :  ಪನಚಕಕೇನದಿಪ್ರಿಯಗಳ  ಸಹಕಾಯದಿನದ  ವಸಟುಸ್ತುಗಳಟು,  ಜಿಕೇವಜಕಾಲಗಳಟು  

ಎನಬಿವಪಗಳನಟುನ್ನು ನಿರಿಕೇಕಕ್ಷಣಕ ಮಕಾಡಿ ಪಪ್ರಿತಕದ್ಯಾಕೇಕತಕಗಳನಟುನ್ನು 
ಕನರಟುಕಕಮೂಳಟುಳ್ಳುವಪದಕಮೂಕ್ಕೆ ಮಮೌಖಿಕವಕಾಗಿ ಮನಡಿಸಟುವಪದಕಮೂಕ್ಕೆ 
ಸಕಾಧದ್ಯಾವಕಾಗಟುವಪದಟು. ಸಮೂಕಸ್ತುವಕಾದ ಬಣಣ್ಣವನಟುನ್ನು ನಿಕೇರಟುವಪದಕಕಕ್ಕೆ 
ಸಕಾಧದ್ಯಾವಕಾಗಟುವಪದಟು. (30)

 ಚಿತಪ್ರಿಗಳನಟುನ್ನು, ಕಥಕಗಳನಟುನ್ನು ನಿರಿಕೇಕಕ್ಷಣಕ ಮಕಾಡಿ ವಿವರಗಳನಟುನ್ನು 
ಮನಡಿಸಟುವಪದಟು. (21)

ಆಶಯ : ಮನಕಯ ಪರಿಸರದಲಲ್ಲಿ ಹಲವಪ ಬಗಕಯ ಸಸದ್ಯಾಗಳನಟುನ್ನು ನಕಟಟುಷ 
ಬಕಳಕಸಲಕಾಗಟುವಪದಟು.

ಸರಾಮಗಿಪ್ರಗಳತ : ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇಟಟು, ಕಪ್ರಿಯಕೇನನತ್ಸಾ, ವಿವಿಧ ಬಗಕಯ ಎಲಕಗಳಟು.
ಸಸಂದಭರ್ಕ್ :  ಬಯಲಟು ಪಪ್ರಿವಕಾಸದಲಲ್ಲಿ ಸಟುತಟುಸ್ತು  ಮಟುತಸ್ತುಲನ ಸಸದ್ಯಾಗಳನಟುನ್ನು  ನಿರಿಕೇಕಕ್ಷಣಕ  

ಮಕಾಡಿ ಬನದ ಮೆಕೇಲಕ ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇಟಟು ಉಪಯಕೇಗಿಸಬಹಟುದಟು.
ಪಪ್ರಕಪ್ರಯ :
ಆಖರಾಜ್ಯನ : ಚಿತಪ್ರಿಳ ಮನಕಯಲಲ್ಲಿ ಒನದಟು ದಕಮೂರಡ್ಡು ಮಕಾವಿನ ಮರ ಮತಟುಸ್ತು ಒನದಟು 

ದಕಮೂರಡ್ಡು ಹಲಸಿನ ಮರ ಇದಕ. ಚಿತಪ್ರಿ ಪಪ್ರಿತದಿನ ಮಕಾವಿನ ಮತಟುಸ್ತು ಹಲಸಿನ 
ಮರಗಳ  ಹತಸ್ತುರ  ಹಕಮೂಕೇಗಟುವಳಟು.  ಹಲಸಿನ  ಮರದಕಮೂರನಕ  ತಟುನಬಕಾ  
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ಹಕಮೂತಟುಸ್ತು ಮಕಾತನಕಾರಟುವಳಟು. ಚಿತಪ್ರಿ ಹಲಸಿನ ಮರದಕಮೂರನಕ 
ಮಕಾತನಕಾಡಿದಟುದ ಏನಕಾಗಿರಬಹಟುದಟು? (ಪಪ್ರಿತಕಪ್ರಿಯೆ)

“ಹಲಸಿನ ಕಕಾಯ ಆಗಟುವಪದಟು ಯಕಾವಕಾಗ?”

“ಸಮಯ ಬರಲ”
“ನಕಾನಟು ಕಕಮೂಕೇಪ. ಯಕಾವಕಾಗಲಮೂ ಹಿಕೇಗಕಯೆಕೇ ಹಕಕೇಳಟುವಪದಟು.”
ಚಿತಪ್ರಿ ಮಕಾವಿನ ಮರದ ಹತಸ್ತುರ ಹಕಮೂಕೇದಳಟು.
“ಮಕಾವಿನ ಮರವಕಕೇ ನನಗಕ ಮಕಾವಿನ ಹಣಣ್ಣನಟುನ್ನು ಕಕಮೂರಟುವಪದಟು 
ಯಕಾವಕಾಗ?”

“ಸಮಯ ಬರಲ”
“ನಕಾನಟು ಕಕಮೂಕೇಪ  ಅವಳಟು ಮನಕಗಕ ಮರಳಿದಳಟು” .

:  ತಟುನಬಕಾ ದಿನಗಳ ನನತರ ಒನದಟು ದಿನ ಒನದಟು ಕಕಮೂಕೇಗಿಲಕ  ಹಕಾರಿ  
ಬನದಟು ಕಟಿಕಯಲಲ್ಲಿ ಕಟುಳಿತಟು ಚಿತಪ್ರಿಳನಟುನ್ನು ಕರಕಯತಟು.  ಮಕಾವಿನಲಲ್ಲಿ ಹಮೂ 
ಬಿಟಿಷತಟು. ಮಕಾವಿನಕಕಾಯ ಹಣಕಾಣ್ಣಯತಟು. ಮೆಕೈನ ಹಕಕ್ಕೆ ಬನತಟು. 
ಕಟಿಕಯಲಲ್ಲಿ ಕಟುಳಿತಟು ಚಿತಪ್ರಿಳನಟುನ್ನು ಕರಕಯತಟು. ಹಲಸಿನಲಲ್ಲಿ ಹಮೂವಕಾಯತಟು.
ಹಲಸಿನಕಕಾಯ ಹಣಕಾಣ್ಣಯತಟು. ಬಕಾ.. ಹಕಮೂಕೇಗಕಮೂಕೇಣ. ಬಕಾ.. 
ಹಕಮೂಕೇಗಕಮೂಕೇಣ.  ಹಕಕ್ಕೆಗಳಕಮೂನದಿಗಕ  ಚಿತಪ್ರಿ  ಮರಗಳ ಬಳಿಗಕ  ಹಕಮೂಕೇದಳಟು.  

ಅಲಲ್ಲಿ  ತಟುನಬಕಾ  ಮನದಿ  ಸಕಕೇರಿದದರಟು.  ನಕಾವಪ  ಹಣಟುಣ್ಣಗಳನಟುನ್ನು  ಬಿಕೇಳಿಸಿ  
ಕಕಮೂರಟುತಕಸ್ತುಕೇವಕ ಎನದಟು ಹಕಕ್ಕೆಗಳಟು ಹಕಕೇಳಿದಟುವಪ. ಎಲಲ್ಲಿರಿಗಮೂ 
ಸನತಕಮೂಕೇರವಕಾಯತಟು.

ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇಟಟು 5.3 “ಚಿತಪ್ರಿದಲಲ್ಲಿ ಏನಕಕೇನಟು? ಬಣಣ್ಣ ಹಚಿಚ್ಚಿರಿ  ”  ನಿಕೇರಟುವಪದಟು.
: ಚಿತಪ್ರಿದಲಲ್ಲಿ ಏನಕಕೇನಟು?
 ಯಕಾವಕಲಲ್ಲಿ ಸಸದ್ಯಾಗಳಟು ಇವಕ?
 ಅವಪಗಳನಟುನ್ನು ಗಟುರಟುತಸಿದಟುದ ಹಕಕೇಗಕ? (ಹಣಟುಣ್ಣಗಳನಟುನ್ನು ನಕಮೂಕೇಡಿ)

 ನಿಮತ್ಮ ಮನಕಯ ಪರಿಸರದಲಲ್ಲಿ ಯಕಾವಕಲಲ್ಲಿ ಸಸದ್ಯಾಗಳಟು ಇವಕ?
 ಅಧಕಾದ್ಯಾಪಕಕ ಕಕಲವಪ ಎಲಕಗಳನಟುನ್ನು ತಕಮೂಕೇರಿಸಟುವರಟು. ಯಕಾವ ಸಸದ್ಯಾದಕದನದಟು 
ಮಕಕ್ಕೆಳಟು ಹಕಕೇಳಲ.

 ಚಿತಪ್ರಿಕಕಕ್ಕೆ ಬಣಣ್ಣ ಹಚಟುಚ್ಚಿವಪದಟು. (ಸಸ್ಕೃಜನಕಾತತ್ಮಕ)

 ಮಕಕ್ಕೆಳಟು ಭತರ್ಡು ಮಕಾಡಿದ  ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇಟಟುಗಳ ಪಪ್ರಿದಶರ್ಡುನ.

ಮಸಲಜ್ಯಮರಾಪನ : ಚಿತಪ್ರಿದಲಲ್ಲಿರಟುವ ಸಸದ್ಯಾಗಳನಟುನ್ನು ಗಟುರಟುತಸಲಟು ಸಕಾಧದ್ಯಾವಕಾಯತಟು.
 ಸಸದ್ಯಾಗಳ ಪಪ್ರಿತಕದ್ಯಾಕೇಕತಕಗಳನಟುನ್ನು ಹಕಕೇಳಲಟು ಸಕಾಧದ್ಯಾವಕಾಯತಟು.
 ಸಮೂಕಸ್ತುವಕಾದ ಬಣಣ್ಣ ನಿಕೇರಲಕಾಗಿದಕ.
 ಎಲಕಗಳನಟುನ್ನು ಗಟುರಟುತಸಿ ಸಸದ್ಯಾಗಳ ಹಕಸರನಟುನ್ನು ಹಕಕೇಳಲಟು 
ಸಕಾಧದ್ಯಾವಕಾಗಟುವಪದಟು.

28



ಥದೋಸಂ 6 – ಆಹರಾರ
ಹಕದದೋಲಸತವವುದತ,  ವಗಿದೋರ್ಕ್ಕರಿಸತವವುದತ  ಎಸಂಬಿವವುಗಳತ  ಪಪ್ರಕಪ್ರರರಾ

ಸರಾಮರಜ್ಯರ್ಕ್ಗಳರಾಗಿವಕ.  ಪಪ್ರಧರಾನ  ಸವಿಶಕದೋಷತಕಗಳ  ಆಧರಾರದಲಲ  ಇವವು  ನಡಕಯತವವುದತ.
ಸಮರಾನವರಾದ  ವಿಷಯಗಳತ,  ವಜ್ಯತಜ್ಯಸತ್ತುವರಾದವವುಗಳತ  ಎಸಂಬ  ಚರಕರ್ಕ್ಯ  ಬಳಿಕ  ವಕದರ್ಕ್
ಶದೋಟತಗಳನತನ್ನು ಸಸ್ವಾತ ಃ ಪಪೂತಿರ್ಕ್ಗಕದಳಿಸಲ.

ಚಟತವಟಿಕರಾ ಕಪ್ರಮ
1. ಇರಷವಿರಟುವ ಆಹಕಾರ  ವಿವರಗಳಟು–

2. ವಿವಿಧ ಬಗಕಯ ಆಹಕಾರ ಪದಕಾರರ್ಡುಗಳಟು  ಅನಟುಭವ ವಿವರಣಕ
(ಬಿಸಕಕ್ಕೆಟಟು, ಪಕಾಯಸ, ಅನನ್ನು, ಪದಕಾರರ್ಡುಗಳಟು,...)

3. ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇಟಟು 6.1 “ಅಪಪಪ್ಪು ಏನಕಲಕಾಲ್ಲಿ ತನಟುನ್ನುವನಟು?”  ನಿಕೇರಟುವಪದಟು.

4. ಜಿಕೇವಿಗಳ ಆಹಕಾರ

5. ಸಸದ್ಯಾಗಳಟು, ಹಣಟುಣ್ಣಗಳಟು, ಹಕಾರಟುಗಳಟು, ಕಥಕಗಳಟು.

6. ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇಟಟು 6.2 “ಗಕರಕ ಎಳಕದಟು ಜಕಮೂಕೇಡಿಸಟುವ  ನಿಕೇರಟುವಪದಟು” .

7. ಹಣಟುಣ್ಣಗಳಟು, ಎಲಕಗಳಟು ವಗಿಕೇರ್ಡುಕರಣ (ಬಣಣ್ಣ, ಆಕಸ್ಕೃತ, ಗಕಾತಪ್ರಿ, ರಟುಚಿ,...)

8. ರಕಮೂಕೇಲನ ಪಕಲ್ಲಿಕೇ

9. ಆಹಕಾರ ಸನಬನಧಿಸಿದ ಆಟಗಳಟು (ಪರಿಮಳ, ಆಕಸ್ಕೃತ, ಬಣಣ್ಣ, ರಟುಚಿ)

10. ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇಟಟು 6.3 “ಆಹಕಾರ ಯಕಾರಿಗಕ?” ನಿಕೇರಟುವಪದಟು.

11. ಸಸದ್ಯಾ ಪರಿಪಕಾಲನಕ

12. ಮಕಾದರಿ ನಕಮೂಕೇಡಿ ನಮಮೂನಕ ನಿಮಕಾರ್ಡುಣ.

13. ಪಪ್ರಿಕಸ್ಕೃತ ಆಸಕಾಸದನಕ.

14. ಅರಟುಗಕ ಉಪಕರಣಗಳಟು (ಕಚನನ ಸಕರನ)

15. ಆಹಕಾರ ಅಭಕಾದ್ಯಾಸಗಳಟು

16.  ವಕನರ್ಡು  ಶಿಕೇಟಟು  6.4  “ಉತಸ್ತುಮ  ಆಹಕಾರ  ಅಭಕಾದ್ಯಾಸಗಳನಟುನ್ನು  ಕನರಟುಹಿಡಿಯರಿ”
ನಿಕೇರಟುವಪದಟು.

17. ಆಹಕಾರಕಕಕ್ಕೆ ಸನಬನಧಿಸಿದ ವಿವಿಧ ಪದದ್ಯಾಗಳಟು.

ವಕದರ್ಕ್ ಶದೋಟತ 6.1  ಅಪವುಪ್ಪು ಏನಕಲಲ ತಿನತನ್ನುವನತ?
ವಿಕರಾಸ ಮಸಂಡಲ : ವಕಕೈಜಕಾಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಕಕಾಸ
ಸರಾಮರಜ್ಯರ್ಕ್ :  ಪನಚಕಕೇನದಿಪ್ರಿಯಗಳ ಸಹಕಾಯದಿನದ ವಸಟುಸ್ತುಗಳಟು  /  ಜಿಕೇವಜಕಾಲಗಳಟು  

ಎನಬಿವಪಗಳನಟುನ್ನು ನಿರಿಕೇಕಕ್ಷಣಕ ಮಕಾಡಿ ಪಪ್ರಿತಕದ್ಯಾಕೇಕತಕಗಳನಟುನ್ನು 
ಕನರಟುಕಕಮೂಳಟುಳ್ಳುವಪದಕಮೂಕ್ಕೆ ಮಮೌಖಿಕವಕಾಗಿ ಮನಡಿಸಟುವಪದಕಮೂಕ್ಕೆ 
ಸಕಾಧದ್ಯಾವಕಾಗಟುವಪದಟು. (30)

ಆಶಯ : ಹಲವಪ ವಿಧದ ಆಹಕಾರಗಳಿವಕ.
ಸರಾಮಗಿಪ್ರಗಳತ : ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇಟಟು, ಕಪ್ರಿಯಕೇನನತ್ಸಾ.
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ಸಸಂದಭರ್ಕ್ : ಆಟಿಕಕ ಪಪಸಸ್ತುಕದ ಪಪಟ ಸನಖಕದ್ಯಾ 203 ರಲಲ್ಲಿರಟುವ ಆಹಕಾರಕಕಕ್ಕೆ 
ಸನಬನಧಿಸಿದ ಹಕಾರಟುಗಳಲಲ್ಲಿ ಎರರಟು ಅರವಕಾ ಮಮೂರಟು ಹಕಾರಟುಗಳನಟುನ್ನು 
ಹಕಾಡಿದ ನನತರ ಆಹಕಾರ ಪದಕಾರರ್ಡುಗಳ ವಕಕೈವಿಧದ್ಯಾತಕಯನಟುನ್ನು 
ಪರಿಚಯಸಟುವಪದಟು.

ಪಪ್ರಕಪ್ರಯ :
ಆಖರಾಜ್ಯನ : ಅಪಪಪ್ಪು, ಎಲಲ್ಲಿರ ಪಪ್ರಿಕೇತಯ ಹಟುರಟುಗ. ದಕಮೂಕೇಸಕ ಅವನ ಇರಷದ ಆಹಕಾರ. 

ಇಡಿಲ್ಲಿಯಮೂ ಇರಷವಕಕೇ.  ಹಣಟುಣ್ಣಗಳಮೂ ಇರಷ.  ದಕಮೂಕೇಸಕ  ಮಕಾರಟುವಪದನಟುನ್ನು  
ಅಪಪಪ್ಪು ನಕಮೂಕೇಡಿದಕಾದನಕ.  ಅದನಟುನ್ನು ಕಕಾಣಟುವಪದಟು ಅವನಿಗಕ ತಟುನಬಕಾ ಇರಷ.  

ದಕಮೂಕೇಸಕ ಹಕಮೂಯಟುದ್ಯಾವಪದನಟುನ್ನು ಕಕಾಣಟುವಕಾಗ ಅಪಪಪ್ಪು ದಕಮೂಕೇಸಕ ಹಕಾರಟು 
ಹಕಾರಟುವನಟು.
ಒಲಕಯಲ ಕಕಾವಲ ಇಟಷಳಟು ಅಮತ್ಮ
ದಕಮೂಕೇಸಕಯ ಹಕಮೂಕೈದಳಟು ಚಟುಯನ ಚಟುಯನ ಚಟುಯನ
...........................................................
: ಇನಮೂನ್ನು ಅಪಪಪ್ಪುವಿನ ಆಹಕಾರ ಏನಕಲಲ್ಲಿ ಎನದಟು ನಕಮೂಕೇಡಕಮೂಕೇಣ.

ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇಟಟು 6.1 “ಅಪಪಪ್ಪು ಏನಕಲಲ್ಲಿ ತನಟುನ್ನುವನಟು?” ನಿಕೇರಟುವಪದಟು.
:  ಅಪಪಪ್ಪುವಿನ  ಆಹಕಾರದ  ಹತಸ್ತುರ  ಕಕಾಣಟುವ  ವಸ್ಕೃತಸ್ತುಕಕಕ್ಕೆ  ಬಣಣ್ಣ  ಹಚಟುಚ್ಚಿವ.  

ಮಕಕ್ಕೆಳಟು ಬಣಣ್ಣ ಹಚಟುಚ್ಚಿವರಟು.
ಮಸಲಜ್ಯಮರಾಪನ : ಆಹಕಾರ ಪದಕಾರರ್ಡುಗಳನಟುನ್ನು ಗಟುರಟುತಸಿ ಹತಸ್ತುರದಲಲ್ಲಿರಟುವ ವಸ್ಕೃತಸ್ತುಕಕಕ್ಕೆ ಬಣಣ್ಣ 

ಹಚಚ್ಚಿಲಟು ಸಕಾಧದ್ಯಾವಕಾಗಿದಕ.

ವಕದರ್ಕ್ ಶದೋಟತ 6.2  ಗಕರಕ ಎಳಕದತ ಜಕದದೋಡಿಸತವ
ವಿಕರಾಸ ಮಸಂಡಲ : * ವಕಕೈಜಕಾಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಕಕಾಸ
ಸರಾಮರಜ್ಯರ್ಕ್ :  ಕನರಟುಕಕಮೂಳಟುಳ್ಳುವ  ಚಟಟುವಟಿಕಕಗಳಲಲ್ಲಿ  ತಕಮೂರಗಿಸಿಕಕಮೂಳಟುಳ್ಳುವಪದಕಮೂಕ್ಕೆ  

ಅನಟುಭವಗಳ  ಬಕನಬಲದಿನದ  ನಿಗಮನಗಳನಟುನ್ನು  ಮನಡಿಸಟುವಪದಕಮೂಕ್ಕೆ  
ಸಕಾಧದ್ಯಾವಕಾಗಟುವಪದಟು. (31)

ಆಶಯ : ಮನಟುರದ್ಯಾ ಮಕಾತಪ್ರಿವಲಲ್ಲಿ, ಹಸಿದಕಾಗ ಇತರ ಜಿಕೇವಿಗಳಮೂ ಆಹಕಾರ 
ಸಕಕೇವಿಸಟುತಸ್ತುವಕ.

ಸರಾಮಗಿಪ್ರಗಳತ : ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇಟಟು
ಸಸಂದಭರ್ಕ್ : ಮನಕಯಲಲ್ಲಿ ಸಕಾಕಟುವ ಪಕಾಪ್ರಿಣಿಗಳಿಗಕ ನಿಕೇರಟುವ ಆಹಕಾರ, ನಕಾವಪ 

ಸಕಕೇವಿಸಟುವ  ಆಹಕಾರ  ಎನಬಿವಪಗಳಿಗಕ  ಸನಬನಧಿಸಿದ  ಆನಟುಭವವನಟುನ್ನು  
ಹಕಕೇಳಟುವಪದಟು.

ಪಪ್ರಕಪ್ರಯ :  ಮನಕಯಲಲ್ಲಿರಟುವ ಆರಟುಮರಿ ಮತಟುಸ್ತು ಕಕಮೂಕೇಳಿಮರಿಗಳಟು ಅಮಟುತ್ಮವಿನ  
ಗಕಳಕಯರಟು. ಅವನಕಕೇ ಅವಪಗಳಿಗಕ ಆಹಕಾರ ನಿಕೇರಟುವಪದಟು.

ಆಟ :  ಮನಕಯಲಲ್ಲಿ ಸಕಾಕಟುವ ಪಕಾಪ್ರಿಣಿಗಳಟು ಯಕಾವಪವಪ?  ಅವಪಗಳಟು ತನಟುನ್ನುವ  
ಆಹಕಾರ ಯಕಾವಪದಟು? ಆಹಕಾರದ ಹಕಸರಟು ಹಕಕೇಳಿ ಆಟ. ಆಹಕಾರದ ಹಕಸರಟು
ಹಕಕೇಳಟುವಕಾಗ ಅದನಟುನ್ನು ತನಟುನ್ನುವ ಜಿಕೇವಿಯ ಹಕಸರಟು ಹಕಕೇಳಬಕಕೇಕಟು.
  ಒನದಟು  ದಿನ  ಅವನಟು  ಆರಟುಮರಿಗಕ  ಒನದಟು  ಮಕಾವಿನ  ಹಣಣ್ಣನಟುನ್ನು  
ಕಕಮೂಟಷನಟು. “ಮತಕಸ್ತು ತನಟುನ್ನುವ  ಆರಟುಮರಿ ಹಕಕೇಳಿತಟು” .  ಅಮಟುತ್ಮ ಮಕಾವಿನ  
ಹಣಣ್ಣನಟುನ್ನು  ಅಲಲ್ಲಿ ಇಟಷನಟು. ಮಮೂವರಮೂ ಆಟಕಕಕ್ಕೆ ಹಕಮೂಕೇದರಟು. ಹಿನತರಟುಗಿ 
ಬನದಕಾಗ ಹಣಟುಣ್ಣ ಕಕಾಣಟುವಪದಿಲಲ್ಲಿ. ಎಲಲ್ಲಿ ಹಕಮೂಕೇಯಟುಸ್ತು? ಎಲಲ್ಲಿರಮೂ 
ಹಟುರಟುಕದರಟು. “ಚಿಲನ,  ಚಿಲನ  ಮರದ ಕಕಮೂನಬಕಯಲಲ್ಲಿ ಒಬಬ್ಬನಿದಕಾದನಕ” .  

ಆಹಕಾ.. ಮಕಾವಿನ ಹಣಟುಣ್ಣ ತನದವ ನಿಕೇನಕಕೇನಕಾ? ಕಕಮೂಕೇಳಿ ಮರಿ 
ಕಕಮೂಕೇಪದಿನದ ಕಕಕೇಳಿತಟು.  ಅಳಿಲಟು ಮರಿಯೆಕೇ ಇನಕನ್ನುಕೇನಟು ಮಕಾರಟುವಪದಟು?  

ನಕಾನಟು ಆಡಿನಮರಿಗಕ ಪಪ್ರಿಕೇತಯನದ ಕಕಮೂಟಷದದಲಲ್ಲಿವಕಕೇ? ಬಕಕೇಸರ 
ಮಕಾರಬಕಕೇರ. ನಕಾನಟು ಪಪ್ರಿಕೇತಯನದ ಅದನಟುನ್ನು ತನದಕನಟು. ನಕಾನಿಕೇಗ ಒನದಟು
ತನತಪ್ರಿವನಟುನ್ನು ತಕಮೂಕೇರಿಸಟುತಕಸ್ತುಕೇನಕ.  ಎನದಟು ಹಕಕೇಳಿ ಅಳಿಲಟು ಮರದ ಗಕಲಲ್ಲಿನಟುನ್ನು 
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ಅಲಟುಗಕಾಡಿಸಿತಟು.  ತಟಪಟನಕ ಮಕಾವಿನ ಹಣಟುಣ್ಣಗಳಟು ಬಿದಟುದವಪ.  ಒಳಕಳ್ಳುಯ 
ಸಿಹಿ ಸಿಹಿ ಮಕಾವಿನ ಹಣಟುಣ್ಣಗಳಟು.  ಎಲಲ್ಲಿರಿಗಮೂ ಸನತಕಮೂಕೇರವಕಾಯತಟು.  

ನನಗಕ ಎಲಕಗಳಟು ಇರಷ ಎನದಟು ಆರಟು ಹಕಕೇಳಿತಟು.  ನನಗಕ ಅಕಕ್ಕೆ ತಟುನಬಕಾ 
ಇರಷ  ಎನದಟು  ಕಕಮೂಕೇಳಿಮರಿ  ಹಕಕೇಳಿತಟು.  ಇರಷವಿರಟುವ  ಆಹಕಾರವನಟುನ್ನು  
ಅವರಿಗಕ ಕಕಮೂರಬಹಟುದಕಕೇ?

ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇಟಟು 6.2 ಗಕರಕ ಎಳಕದಟು ಜಕಮೂಕೇಡಿಸಟುವ  ನಿಕೇರಟುವಪದಟು– .

ಚಿತಪ್ರ ಓದತ :  ಚಿತಪ್ರಿದಲಲ್ಲಿ ಯಕಾರಕಲಲ್ಲಿ ಇದಕಾದರಕ?  ಯಕಾವಕಲಲ್ಲಿ ಆಹಕಾರ ಪದಕಾರರ್ಡುಗಳಟು  
ಇವಕ?
  ಪಪ್ರಿತಯಬಬ್ಬರಮೂ  ಆವರಿಗಕ  ಇರಷವಿರಟುವ  ಆಹಕಾರಕಕಕ್ಕೆ  ಗಕರಕ  ಎಳಕದಟು  
ಜಕಮೂಕೇಡಿಸಲ.

ಮಸಲಜ್ಯಮರಾಪನ :  ಜಿಕೇವಿಗಳಟು ಮತಟುಸ್ತು ಅವಪಗಳ ಆಹಕಾರವನಟುನ್ನು ಗಟುರಟುತಸಿ ಗಕರಕ ಎಳಕದಟು 
ಜಕಮೂಕೇಡಿಸಲಟು ಸಕಾಧದ್ಯಾವಕಾಗಿದಕ.

ವಕದರ್ಕ್ ಶದೋಟತ 6.3  ಆಹರಾರ ರರಾರಿಗಕ?
ವಿಕರಾಸ ಮಸಂಡಲ : ವಕಕೈಜಕಾಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಕಕಾಸ
ಸರಾಮರಜ್ಯರ್ಕ್ : ಗಣಿತ ಸಮಸಕದ್ಯಾಗಳನಟುನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲಟು ಸಕಾಧದ್ಯಾವಕಾಗಟುವಪದಟು. (46)

ಆಶಯ : ಹಲವಪ ವಿಧದ ಆಹಕಾರಗಳಿವಕ.
ಸಸಂದಭರ್ಕ್ : ವಿವಿಧ ಆಹಕಾರವಸಟುಸ್ತುಗಳ ಕಟುರಿತಟು ಚಚಕರ್ಡು ಮಕಾಡಿದ ನನತರ
ಪಪ್ರಕಪ್ರಯ :
ಆಖರಾಜ್ಯನ :  ಮೊಲವಪ ಬಕಾಳಕಯನಟುನ್ನು ನಕಟಿಷತಟು.  ಬಕಾಳಕಯ ಬಟುರದಲಲ್ಲಿ ಕಕಕೇರಕಟಷನಮೂನ್ನು  

ನಕಟಿಷತಟು.  ಗಿಳಿ ಮಕಾವಿನ ಗಿರವನಟುನ್ನು  ಬಕಳಕಸಿತಟು.  ಸಕಮೂಕೇಮಕಾರಿ ಅಳಿಲಟು  
ಏನಮೂ  ಮಕಾರಲಲಲ್ಲಿ.    ಬಕಾಳಕ  ಬಕಳಕಯತಟು.  ಗಕಮೂನಕ  ಹಕಾಕತಟು.  ಗಕಮೂನಕ  
ಹಣಕಾಣ್ಣಯತಟು.    ಮಕಾವಪ ಬಕಳಕಯತಟು.  ಕಕಾಯಯಕಾಯತಟು.  ಕಕಾಯಗಳಟು  

ಹಣಕಾಣ್ಣಯತಟು. ಕಕಕೇರಕರನ ಬಕಳಕಯತಟು.
ಬಕಾ.. ಮೊಲವಕಕೇ, ಮಕಾವಿನ ಹಣಟುಣ್ಣ ಕಕಮೂರಟುತಕಸ್ತುಕೇನಕ ಎನದಟು ಗಿಳಿ ಹಕಕೇಳಿತಟು. 
ಬಕಾ..  ಗಿಳಿಯೆಕೇ,  ಬಕಾಳಕಹಣಣ್ಣನಮೂನ್ನು  ಕಕಕೇರಕಟನಮೂನ್ನು  ಕಕಮೂರಟುತಕಸ್ತುಕೇನಕ  ಎನದಟು  
ಮೊಲ ಹಕಕೇಳಿತಟು.  ನನಗಮೂ ಕಕಮೂರಟುವಿರಕಾ?  ಅಳಿಲಟು ಕಕಕೇಳಿತಟು...  ಇಲಲ್ಲಿ..  

ಕಕಮೂರಲಕಾರಕ.. ಗಿಳಿಯಮೂ ಮೊಲವಪೂ ಹಕಕೇಳಿದವಪ. 
ಹಕಾರಟುಗಕಾತರ್ಡು ಗಿಳಿಯೆಕೇ, ನಿಕೇನಟು ಹಕಾರಟುವಕಾಗ ನಕಾನಟು ತಕಾಳ ಹಕಾಕಟುತಕಸ್ತುಕೇನಕ. 
ನತರ್ಡುಕರಕಾದ ಮೊಲಗಳಕಕೇ,  ನಿಕೇವಪ  ನಸ್ಕೃತದ್ಯಾ  ಮಕಾರಟುವಕಾಗ ನಕಾನಟು  ತಕಾಳ  
ಹಕಾಕಟುತಕಸ್ತುಕೇನಕ.  ಗಿಳಿ ಮತಟುಸ್ತು ಮೊಲ ಒಪಪ್ಪುಕಕಮೂನರಟುವಪ.  ಗಿಳಿಯ ಹಕಾಡಿಗಕ  
ಮೊಲಗಳಟು ನಸ್ಕೃತದ್ಯಾ ಮಕಾಡಿದಟುವಪ. ಅಳಿಲಟು ತಕಾಳ ಹಕಾಕತಟು. ಆಟ 
ಮಟುಗಿದಕಾಗ ಗಿಳಿಯಮೂ ಮೊಲವಪೂ ಹಕಕೇಳಿದಟುವಪ. ಮೊಲವಕಕೇ, ಮೊಲವಕಕೇ, 
ನಿನಗಕ ಬಕಕೇಕಕಾದ ಆಹಕಾರ ತಕಗಕದಟುಕಕಮೂಕೇ. ಆಳಿಲಟು ಎರರಟು ಮಮೂರಟು ತರದ
ಆಹಕಾರವನಟುನ್ನು ತಕಗಕದಟುಕಕಮೂನಡಿತಟು. ಗಿಳಿಯಮೂ ಎರರಟು ವಿಧದ 
ಆಹಕಾರವನಟುನ್ನು ತಕಗಕಯತಟು.  ಅವರಟು ತಕಗಕದ ಆಹಕಾರವನಟುನ್ನು ಗಕರಕ ಎಳಕದಟು 
ಜಕಮೂಕೇಡಿಸಿರಿ.

 ಪಪ್ರಿತಯನದಟು ಜಿಕೇವಿಗಮೂ ಒನದಕಮೂನದಟು ಸಿಗಬಕಕೇಕದದರಕ ಯಕಾವ ಹಣಟುಣ್ಣ 
/ ತರಕಕಾರಿಯನಟುನ್ನು ನಿಕೇರಟುವಿರಿ?

 ಅವಪಗಳನಟುನ್ನು ಜಕಮೂಕೇಡಿಸಿ ಗಕರಕ ಎಳಕಯರಿ.

 ಮೊಲದ ಆಹಕಾರ ಏನಕಾಗಿರಬಹಟುದಟು? ಗಕರಕ ಎಳಕದಟು ಜಕಮೂಕೇಡಿಸಿರಿ.

ಮಸಲಜ್ಯಮರಾಪನ :  ಚಿತಪ್ರಿದಲಲ್ಲಿರಟುವ  ಜಿಕೇವಿಗಳನಮೂನ್ನು  ಆಹಕಾರ  ವಸಟುಸ್ತುಗಳನಮೂನ್ನು  ಗಟುರಟುತಸಿ  
ಹಕಸರಟು ಹಕಕೇಳಲಟು ಸಕಾಧದ್ಯಾವಕಾಗಟುವಪದಟು.
  ಜಿಕೇವಿಗಳನಟುನ್ನು  ಮತಟುಸ್ತು ಆಹಕಾರವಸಟುಸ್ತುಗಳನಟುನ್ನು ಪರಸಪ್ಪುರ ಗಕರಕ ಎಳಕದಟು  
ಜಕಮೂಕೇಡಿಸಲಟು ಸಕಾಧದ್ಯಾವಕಾಗಟುವಪದಟು.
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ವಕದರ್ಕ್ ಶದೋಟತ 6.4  ಉತತ್ತುಮ ಆಹರಾರ ಆಭರಾಜ್ಯಸಗಳನತನ್ನು ಕಸಂಡತಹಿಡಿಯರಿ.
ವಿಕರಾಸ ಮಸಂಡಲ : ವಕಕೈಜಕಾಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಕಕಾಸ
ಸರಾಮರಜ್ಯರ್ಕ್ : ಆಹಕಾರ ಆಭಕಾದ್ಯಾಸ, ಶಟುಚಿತಸಶಿಕೇಲ ಎನಬಿವಪಗಳ ಕಟುರಿತಟು 

ತಳಿಯಟುವಪದಟು. (36)

ಆಶಯ : ಶಟುಚಿಯಕಾದ ಆಹಕಾರವನಕನ್ನುಕೇ ಸಕಕೇವಿಸಬಕಕೇಕಟು.
ಸರಾಮಗಿಪ್ರಗಳತ : ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇಟಟು, ಕಪ್ರಿಯಕೇನನತ್ಸಾ
ಸಸಂದಭರ್ಕ್ : ಆಹಕಾರ / ಆರಕಮೂಕೇಗದ್ಯಾ ಆಭಕಾದ್ಯಾಸಗಳ ಕಟುರಿತಟು ಚಚಿರ್ಡುಸಟುವಪದಟು.
ಪಪ್ರಕಪ್ರಯ :
ಆಖರಾಜ್ಯನ : ಇನದಟು ರಜಕಾದಿನ. ಅಪಪಪ್ಪು ಅಕಕ್ಕೆನನಟುನ್ನು ಕರಕದನಟು. ನಕಾವಪ ಆಟಕಕಕ್ಕೆ 

ಹಕಮೂಕೇಗಕಮೂಕೇಣ. ಅಕಕ್ಕೆ ಮತಟುಸ್ತು ಅಪಪಪ್ಪು ಗಕಳಕಯರನಟುನ್ನು ಕರಕದರಟು.
ಅಕಕ್ಕೆ, ಅಪಪಪ್ಪು  ಮತಟುಸ್ತು ಗಕಳಕಯರಟು ಆರಟುವಪದಕಕಾಕ್ಕೆಗಿ ಮೆಕೈದಕಾನಕಕಕ್ಕೆ 
ಹಕಮೂಕೇದರಟು. ಆವರಟು ಆರಟುವಪದಕಕಕ್ಕೆ ತಕಮೂರಗಿದರಟು. ನಕಾನಟು ಒನದಟು ಆಟ 
ಹಕಕೇಳಟುತಕಸ್ತುಕೇನಕ. ಆ ಆಟವನಟುನ್ನು ಆಡಕಮೂಕೇಣವಕಕೇ? ಅಕಕ್ಕೆ ಹಕಕೇಳಿದಳಟು. ಎಲಲ್ಲಿರಮೂ
ಒಪಪ್ಪುಕಕಮೂನರರಟು.  ಅವರಟು  ಆಡಿದ  ಆಟ  ಯಕಾವಪದಕಾಗಿರಬಹಟುದಟು?  

(ಸಸತನತಪ್ರಿ ಪಪ್ರಿತಕಪ್ರಿಯೆ)

ಅಪಪಪ್ಪು ಮತಟುಸ್ತು ಗಕಳಕಯರಟು ವಸ್ಕೃತಕಾಸ್ತುಕಕಾರದಲಲ್ಲಿ ನಿನತರಟು.
ನಕಾವಪ ಕಮೂರ ಆ ಆಟ ಆಡಕಮೂಕೇಣವಕಕೇ? 

ಮಕಕ್ಕೆಳಟು ವಸ್ಕೃತಕಾಸ್ತುಕಕಾರದಲಲ್ಲಿ ನಿಲಟುಲ್ಲಿವರಟು. ಅಧಕಾದ್ಯಾಪಕಕ ಅಕಕ್ಕೆನಕಾಗಿ 
ನಿಲಟುಲ್ಲಿವರಟು.

ಅಧರಾಜ್ಯಪಿಕಕ : ನನಕಮೂನ್ನುನದಿಗಕ ನಿಕೇವಪೂ ಅಭಿನಯಸಿ ತಕಮೂಕೇರಿಸಿ ಹಕಾರಬಕಕೇಕಟು.
“ಕಕಾಲನಟು ಮಟುಟಿಷ ಕಕಕೈ ಬಡಿಕೇ..”

ಮಕಕ್ಕಿಳತ :“ಕಕಾಲನಟು ಮಟುಟಿಷ ಕಕಕೈ ಬಡಿಕೇ..”
ಮಕಕ್ಕೆಳಟು ಹಕಾರಟುತಕಾಸ್ತು ಕಕಾಲನಟುನ್ನು ಮಟುಟಿಷ ಕಕಕೈಯನಟುನ್ನು ಬಡಿಯಟುವರಟು.

ಅಧರಾಜ್ಯಪಿಕಕ : ಮೊಣಕಕಾಲಟುತ್ಮಟಿಷ ಕಕಕೈ ಬಡಿಕೇ..
ಅಧಕಾದ್ಯಾಪಕಕ ಮೊಣಕಕಾಲಟು ಮಟುಟಿಷ ಕಕಕೈ ಬಡಿಯಟುವರಟು.

ಮಕಕ್ಕಿಳತ :  ಮೊಣಕಕಾಲಟುತ್ಮಟಿಷ  ಕಕಕೈ  ಬಡಿಕೇ..  ಮಕಕ್ಕೆಳಟು  ಹಕಾರಟುತಕಾಸ್ತು  ಮೊಣಕಕಾಲನಟುನ್ನು  
ಮಟುಟಿಷ ಕಕಕೈ  ಬಡಿಯಟುತಕಾಸ್ತುರಕ.  ನನತರ,  ಹಕಮೂರಕಷ,  ಎದಕ,  ಮಮೂಗಟು,  ಕವಿ,  

ತಟುಟಿ, ಕಣಟುಣ್ಣ, ತಲಕ ಎನಬಿವಪಗಳನಟುನ್ನು  ಸಕಕೇರಿಸಿ ಹಕಾರಟುವಪದಟು.
ಒಟಿಷಗಕ ಜಿಗಿದಟು ಕಕಕೈ ಬಡಿಕೇ..
ಮಕಕ್ಕೆಳಟು ಎಲಲ್ಲಿರಮೂ ಒಟಿಷಗಕ ಜಿಗಿಯಟುತಕಾಸ್ತು ಕಕಕೈ ಬಡಿಯಟುವರಟು.
: ಅಪಪಪ್ಪು  ಮತಟುಸ್ತು ಗಕಳಕಯರಟು ಆಡಿದ ಆಟ ಇರಷವಕಾಯತಕಕೇ? ಮಟುನದಿನ 
ಆಟ ಆರನಭಿಸಟುವಕಾಗ ಮಕಾವ ಬನದರಟು.  ಅಕಕ್ಕೆನ ಕಕಕೈಯಲಲ್ಲಿ ಬಿಸಕಕ್ಕೆಕೇರನ  
ಪಕಾದ್ಯಾಕಕಕೇರನ ಕಕಮೂಟಷರಟು.  ಅಕಕ್ಕೆ ಕವರನ ಹರಿದಳಟು.  ಅಪಪಪ್ಪು  ಓಡಿ ಬನದಟು  
ಕಸಿದಟುಕಕಮೂಳಳ್ಳುಲಟು ನಕಮೂಕೇಡಿದನಟು. ಇತರರಮೂ ಅಪಪಪ್ಪುವಿನಕಮೂನದಿಗಕ 
ಸಕಕೇರಿದರಟು. ಬಿಸಕಕ್ಕೆಕೇಟಟುಗಳಕಲಲ್ಲಿ ಪಪಡಿಪಪಡಿಯಕಾಗಿ ನಕಲದಲಲ್ಲಿ ಬಿತಟುಸ್ತು. 
ಮಕಕ್ಕೆಳಟು ಅದನಟುನ್ನು ತಕಗಕದಟು ತನನ್ನುಲಟು ನಕಮೂಕೇಡಿದರಟು. ನಕಲದಲಲ್ಲಿ ಬಿದದದದನಟುನ್ನು 
ತನನ್ನುಬಕಕೇಡಿ. ರಕಮೂಕೇಗ ಬರಬಹಟುದಟು. ಅಕಕ್ಕೆ ಹಕಕೇಳಿದಳಟು. ಅಪಪಪ್ಪು ಕಕಕೇಳಲಲಲ್ಲಿ. 
ಅವನಟು ನಕಲದಲಲ್ಲಿ ಬಿದದ ಬಿಸಕಕ್ಕೆಕೇಟಟು ತಟುನರಟುಗಳನಟುನ್ನು ಹಕಕಕ್ಕೆ ತನದನಟು. ಆಟ
ಮಟುಗಿದಟು ಎಲಲ್ಲಿರಮೂ ಮನಕಗಕ ಮರಳಿದರಟು.
ಮರಟುದಿನ ಬಕಳಗಕಗ್ಗಿ  ಏಳಟುವಕಾಗ ಅಪಪಪ್ಪುವಿಗಕ  ಜಕಮೂಕೇರಟು  ಹಕಮೂರಕಷನಕಮೂಕೇವಪ.  

ಅಪಪಪ್ಪು ಕಕಮೂಕ್ಕೆಸಿಗಕ ಹಕಮೂಕೇದನಟು. ಒನದಟು ಸಲ, ಎರರಟು ಸಲ, ಮಮೂರಟು ಸಲ
ಹಕಮೂಕೇದನಟು. ಪಪನತಃ ಪಪನತಃ ಹಕಮೂಕೇದನಟು. ಹಕಮೂರಕಷನಕಮೂಕೇವಪ.. 
ಹಕಮೂರಕಷನಕಮೂಕೇವಪ..  ಅವನಟು  ಅಳತಕಮೂರಗಿದನಟು.    ಅಮತ್ಮ  ಅಪಪಪ್ಪುವನಟುನ್ನು  
ಕರಕದಟುಕಕಮೂನರಟು ಆಸಪ್ಪುತಕಪ್ರಿಗಕ ಹಕಮೂಕೇದರಟು. ಡಕಾಕಷರಟು ವಿರಯವನಟುನ್ನು 
ಕಕಕೇಳಿದರಟು.  ಅಪಪಪ್ಪು  ಸತದ್ಯಾ  ಹಕಕೇಳಿದನಟು.  ಡಕಾಕಷರಟು  ಅಪಪಪ್ಪುವಿನ  ಕಕಕೈಯಲಲ್ಲಿ  
ಒನದಟು ಕಕಾಗದ ಕಕಮೂಟಷರಟು. ಇದರಲಲ್ಲಿ ಮಕಾರಬಹಟುದಕಾದ ಮತಟುಸ್ತು 
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ಮಕಾರಬಕಾರದ ಕಕಾಯರ್ಡುಗಳ ಕಟುರಿತಟು ಹಕಕೇಳಲಕಾಗಿದಕ.
ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇಟಟು 6.4 ಉತಸ್ತುಮ ಆಹಕಾರ ಅಭಕಾದ್ಯಾಸಗಳನಟುನ್ನು ಕನರಟುಹಿಡಿಯರಿ  ನಿಕೇರಟುವಪದಟು.
ಚಿತಪ್ರ ಓದತ : ಚಿತಪ್ರಿವನಟುನ್ನು ನಿರಿಕೇಕಕ್ಷಣಕ ಮಕಾಡಿ ಪಪ್ರಿತಯಬಬ್ಬರಟು ಮಕಾರಟುವ 

ಕಕಾಯರ್ಡುಗಳನಟುನ್ನು ವಿವರಿಸಲಟು ಅವಕಕಾಶ ಒದಗಿಸಟುವಪದಟು.
 ಉತಸ್ತುಮ ಆರಕಮೂಕೇಗದ್ಯಾ ಆಭಕಾದ್ಯಾಸಗಳಟು ಯಕಾವಪವಪ?
 ಚಿತಪ್ರಿಗಳಲಲ್ಲಿ ಸರಿಯಕಾದ ಅಭಕಾದ್ಯಾಸಗಳಟು ಯಕಾವಪವಪ?  ಮಟುಟಿಷ 
ತಕಮೂಕೇರಿಸಿರಿ.

 ಉತಸ್ತುಮ ಆಹಕಾರ ಅಭಕಾದ್ಯಾಸಗಳಿರಟುವ ಚಿತಪ್ರಿಗಳ ಮಟುನದಕ ಸರಿ ಗಟುರಟುತಟು 
ಹಕಾಕಲ.

 ಉತಸ್ತುಮ ಆಹಕಾರ ಅಭಕಾದ್ಯಾಸಗಳ ಕಟುರಿತಟು ಹಕಚಟುಚ್ಚಿ ಚಚಿರ್ಡುಸಟುವಪದಟು.
 ಆಹಕಾರವನಟುನ್ನು ಚಕನಕಾನ್ನುಗಿ ಜಗಿದಟು ನಟುನಗಟುವಪದಟು.
 ಬಕಕೇಕರಿ ವಸಟುಸ್ತುಗಳ ಅಮತ ಉಪಯಕೇಗ
 ಪಕಾದ್ಯಾಕಕಕೇಟಟುಗಳಲಲ್ಲಿ ಸಿಗಟುವ ಆಹಕಾರ ಪದಕಾರರ್ಡುಗಳ ಉಪಯಕೇಗ.

 ಬಣಣ್ಣವಿರಟುವ ಶಿಕೇತಲ ಪಕಾನಿಕೇಯಗಳನಟುನ್ನು ಉಪಯಕೇಗಿಸದಿರಟುವಪದಟು.
ಮಸಲಜ್ಯಮರಾಪನ : ಸರಿಯಕಾದ ಆಹಕಾರ ಅಭಕಾದ್ಯಾಸಗಳನಟುನ್ನು ಮತಟುಸ್ತು ತಪಕಾಪ್ಪುದ ಆಹಕಾರ 

ಅಭಕಾದ್ಯಾಸಗಳನಟುನ್ನು ಗಟುರಟುತಸಲಕಾಗಿದಕ.
  ಸರಿಯಕಾದ  ಅಭಕಾದ್ಯಾಸಗಳಿರಟುವ  ಚಿತಪ್ರಿಗಳ  ಮಟುನದಕ  ಸರಿ  ಗಟುರಟುತಟು  
ಹಕಾಕಲಕಾಗಿದಕ.
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ಥದೋಸಂ 7 – ಉತನವರಾಚರಣಕಗಳತ, ಸರಾಸ್ವಾತಸಂತಪ್ರತ್ರ್ಯ ದಿನ
ಸರಾಸ್ವಾತಸಂತಪ್ರತ್ರ್ಯ  ಎನತನ್ನುವವುದತ  ಮಕಕ್ಕಿಳಿಗಕ  ಸಸಂಬಸಂಧಿಸಿ  ಅಮದತರ್ಕ್ವರಾದ  ಒಸಂದತ

ಆಶಯವರಾಗಿದಕ.  ಭರಾರತ,  ಭರಾರತದ  ಸರಾಸ್ವಾತಸಂತಪ್ರತ್ರ್ಯ  ಎನತನ್ನುವವುದಕಲಲ  ಅವರಿಗಕ
ಗರಾಪ್ರಹಜ್ಯವರಾಗಲರಾರದತ. ಆದತದರಿಸಂದ ಕಥಕಗಳತ, ನಮರಾರ್ಕ್ರ ಚಟತವಟಿಕಕ, ಪದಜ್ಯ ಮೊದಲರಾದ
ಆಸರಾಸ್ವಾದಜ್ಯಕರವರಾದ  ಅನತಭವಗಳನತನ್ನು  ಈ ಹಸಂತದಲಲ  ನದೋಡಿದರಕ  ಸರಾಕತ.  ವಕದರ್ಕ್  ಶದೋಟತ
ನದೋಡತವರಾಗ ಈ ವಿಷಯವನತನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬಕದೋಕತ.

ಬರಾವವುಟ  ನಮರಾರ್ಕ್ರದ  ವಕದೋಳಕಯಲಲ  ಸಸ್ವಾಸಂತವರಾಗಿ  ಮರಾಡತವ  ರಿದೋತಿಯ
ಚಟತವಟಿಕಕಗಳ  ಗರಿಷಷ್ಠ  ಸರಾಧಜ್ಯತಕಗಳನತನ್ನು  ಉಪಯದೋಗಿಸಬಕದೋಕತ.  ಅಸಂಟತ
ಲಕದೋಪಿಸತವವುದರಲಲಯದ  ಅಸಂಟಿಸತವವುದರಲಲಯದ  ಸರಾಸ್ವಾತಸಂತಪ್ರತ್ರ್ಯ  ನದೋಡಬಕದೋಕತ.  ಸರಾಮರಜ್ಯರ್ಕ್
ವಿಕರಾಸಕಕ್ಕಿರತವ  ಅವಕರಾಶವರಾಗಿ  ಕರಾರಬಕದೋಕತ.  ಮರಾಡಿಕಕದಡತವವುದರ  ಬದಲತ  ಮರಾಡಲತ
ಸಹರಾಯ ಮರಾಡಿ ಪಪೂತಿದೋರ್ಕ್ಕರಿಸತವವುದತ ಎಸಂಬ ಸಮದೋಪನವನತನ್ನು ಸಿಸ್ವಾದೋಕರಿಸಬಕದೋಕತ.
ಚಟತವಟಿಕರಾ ಕಪ್ರಮ
1. ಉತತ್ಸಾವಕಾಚರಣಕಗಳಿಗಕ ಸನಬನಧಿಸಿದ ಪದದ್ಯಾ, ಕಥಕಗಳನಟುನ್ನು ಆಲಸಟುವಪದಟು.

2. ಮದಟುವಕ,  ಹಟುಟಟುಷಹಬಬ್ಬ ಮೊದಲಕಾದ ಸಮಕಾರನಭಗಳಿಗಕ ಮನಕ ಮತಟುಸ್ತು ಪರಿಸರಗಳನಟುನ್ನು
ಅಲನಕರಿಸಟುವಪದಟು. ವಿಡಿಯಕೇ ಕಕಾಣಟುವಪದಟು.

3. ತರಗತ ಕಕಮೂಕೇಣಕಯನಟುನ್ನು ಅಲನಕರಿಸಟುವಪದಟು.

4. ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇಟಟು 7.1 ಬಕಾದ್ಯಾಡನಡ್ಜ್ ತಯಕಾರಿಸಟುವ  ನಿಕೇರಟುವಪದಟು– .

5. ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇಟಟು 7.2 ಬಕಾವಪಟ ತಯಕಾರಿಸಟುವ  ನಿಕೇರಟುವಪದಟು– .

6. ಸಕಾಸತನತಪ್ರಿತ್ರ್ಯ ದಿನಕಾಚರಣಕಯಲಲ್ಲಿ ಭಕಾಗವಹಿಸಟುವಪದಟು.

ವಕದರ್ಕ್ ಶದೋಟತ 7.1  ಬರಾಜ್ಯಡದಡ್ಜ್ ತರರಾರಿಸತವ
ವಿಕರಾಸ ಮಸಂಡಲ : ದಕಕೈಹಿಕ ಚಲನಕಾತತ್ಮಕ ವಿಕಕಾಸ
ಸರಾಮರಜ್ಯರ್ಕ್ : ಕಪ್ರಿಯಕೇನನತ್ಸಾ ಉಪಯಕೇಗಿಸಿ ಚಿತಪ್ರಿಕಕಕ್ಕೆ ಬಣಣ್ಣ ಹಚಚ್ಚಿಲಟು 

ಸಕಾಧದ್ಯಾವಕಾಗಟುವಪದಟು. (4)

ಆಶಯ : ದಿನಕಾಚರಣಕಗಳಿಗಕ ಸನಬನಧಿಸಿ ಮನಕ, ಶಕಾಲಕ, ಪರಿಸರವನಟುನ್ನು 
ಅಲನಕರಿಸಲಕಾಗಟುವಪದಟು.

ಸರಾಮಗಿಪ್ರಗಳತ : ಕಪ್ರಿಯಕೇನನತ್ಸಾ, ಸಕಕೇಫಷ ಪನನ
ಸಸಂದಭರ್ಕ್ : ಸಕಾಸತನತಪ್ರಿತ್ರ್ಯ ದಿನಕಾಚರಣಕಯ ಹಿನದಿನ ದಿನ ಮಕಾರಬಕಕೇಕಕಾದ ಚಟಟುವಟಿಕಕ
ಪಪ್ರಕಪ್ರಯ :
ಆಖರಾಜ್ಯನ : ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇಟಟು 7.1 ಬಕಾದ್ಯಾಡನಡ್ಜ್ ತಯಕಾರಿಸಟುವ  ನಿಕೇರಟುವಪದಟು– .

 ಅಧಕಾದ್ಯಾಪಕಕಯ ಸಮೂಚನಕಯ ಪಪ್ರಿಕಕಾರ ಮಕಕ್ಕೆಳಟು ಬಕಾದ್ಯಾಡಿಡ್ಜ್ಗಕ ಬಣಣ್ಣ 
ಹಚಟುಚ್ಚಿವಪದಟು.
 ರಿಬಬ್ಬನಿಗಕ ರಕಾರಷಸಧಸಜದ ಬಣಣ್ಣ ನಿಕೇರಟುವಪದಟು.
 ಅಧಕಾದ್ಯಾಪಕಕ ಬಕಾದ್ಯಾಡಿಡ್ಜ್ನಲಲ್ಲಿ ಮಕಕ್ಕೆಳ ಹಕಸರಟು ಬರಕದಟು ಕಕಮೂರಬಕಕೇಕಟು.
 ಅಧಕಾದ್ಯಾಪಕಕ ಬಕಾದ್ಯಾಡನಡ್ಜ್ ಕತಸ್ತುರಿಸಿ ಕಕಮೂರಬಕಕೇಕಟು.

ಮಸಲಜ್ಯಮರಾಪನ : ಸಮೂಚನಕಗಳಿಗನಟುಸರಿಸಿ ಸಮೂಕಸ್ತುವಕಾದ ಬಣಣ್ಣಗಳನಟುನ್ನು ನಿಕೇರಟುವರಟು.

ವಕದರ್ಕ್ ಶದೋಟತ 7.2  ಬರಾವವುಟ ತರರಾರಿಸತವ
ವಿಕರಾಸ ಮಸಂಡಲ : ದಕಕೈಹಿಕ ಚಲನಕಾತತ್ಮಕ ವಿಕಕಾಸ
ಸರಾಮರಜ್ಯರ್ಕ್ : ಕಪ್ರಿಯಕೇನನತ್ಸಾ ಉಪಯಕೇಗಿಸಿ ಚಿತಪ್ರಿಕಕಕ್ಕೆ ಬಣಣ್ಣ ಹಚಚ್ಚಿಲಟು 

ಸಕಾಧದ್ಯಾವಕಾಗಟುವಪದಟು. (4)

ಆಶಯ : ದಿನಕಾಚರಣಕಗಳಿಗಕ ಸನಬನಧಿಸಿ ಮನಕ, ಶಕಾಲಕ, ಪರಿಸರ ಎನಬಿವಪಗಳನಟುನ್ನು
ಅಲನಕರಿಸಲಕಾಗಟುವಪದಟು.
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ಸರಾಮಗಿಪ್ರಗಳತ : ಹಿಡಿಕಡಿಡ್ಡು, ಗಕಮೂಕೇನದಟು, ಕಪ್ರಿಯಕೇನನತ್ಸಾ.
ಸಸಂದಭರ್ಕ್ : ಸಕಾಸತನತಪ್ರಿತ್ರ್ಯ ದಿನದ ಹಿನದಿನ ದಿನ ಬಕಾವಪಟ ನಿಮಕಾರ್ಡುಣ.

ಪಪ್ರಕಪ್ರಯ : ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇಟಟು 7.2 ಬಕಾವಪಟ ನಿಮಕಾರ್ಡುಣ ನಿಕೇರಟುವಪದಟು.
 ಮೆಕೇಲರಟುವ ಬಕಾವಪಟದ ಚಿತಪ್ರಿವನಟುನ್ನು ನಿರಿಕೇಕಕ್ಷಣಕ ಮಕಾರಟುವಪದಟು.
 ಯಕಾವಕಲಲ್ಲಿ ಬಣಣ್ಣಗಳಟು? ಮಕಕ್ಕೆಳಟು ಹಕಕೇಳಟುವರಟು.
 ಕಕಳಗಿರಟುವ ಬಕಾವಪಟಕಕಕ್ಕೆ ಬಣಣ್ಣ ಹಚಟುಚ್ಚಿವಪದಟು.
  ಅಧಕಾದ್ಯಾಪಕಕ  ಬಕಾವಪಟ  ಕತಸ್ತುರಿಸಿ ತಕಗಕದಟು  ಕಕಮೂಕೇಲಗಕ  ಅನಟಿಸಟುವಪದಟು.  

(ತಕಾಯನದಿರ ಸಹಕಾಯ ಪಡಕಯಬಹಟುದಟು)
ಮಸಲಜ್ಯಮರಾಪನ : ಸಮೂಚನಕಗಳಿಗನಟುಸರಿಸಿ ಸರಿಯಕಾದ ರಿಕೇತಯಲಲ್ಲಿ ಬಣಣ್ಣ ಹಚಟುಚ್ಚಿವಪದಟು.
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ಥದೋಸಂ 8 – ಆರಕದದೋಗಜ್ಯ, ರಕದದೋಗಗಳತ, ಆಸಪ್ಪುತಕಪ್ರ
ವಕನರ್ಡು  ಶಿಕೇಟಟು  ವಿವಿಧ  ಚಟಟುವಟಿಕಕಗಳನಟುನ್ನು  ನಡಕಸಲಟು  ತಡಕಯಕಾಗಬಕಾರದಟು.

ಮೆಕೈಮನಗನ,  ಪಕಾತಕಾಪ್ರಿಭಿನಯ,  ಬಕಮೂನಬಕ  ನಕಾಟಕ,  ಸಕಕೇನಡನ ರಕಪ್ರಿಕೇ  ಉಪಯಕೇಗಿಸಿ ಕಥಕಯ
ಮನರನಕ  ಎನಬಿವಪಗಳನಟುನ್ನು  ವಕನರ್ಡು  ಶಿಕೇಟಟುಗಳಕಮೂನದಿಗಕ  ಮನಕಮೂಕೇಹರವಕಾಗಿ
ಹಕಮೂನದಿಸಟುವಪದಟು ಹಕಕೇಗಕನಬ ಚಿನತನಕ ನಡಕಯಬಕಕೇಕಟು.
ಚಟತವಟಿಕರಾ ಕಪ್ರಮ
1. ಆರಕಮೂಕೇಗದ್ಯಾ, ಶಟುಚಿತಸ, ಪದದ್ಯಾಗಳಟು

2. ಶಕಾರಿಕೇರಿಕ ಶಟುಚಿತಸಕಕಕ್ಕೆ  ಸನಬನಧಿಸಿದ ಚಟಟುವಟಿಕಕಗಳಲಲ್ಲಿ ತಕಮೂರಗಟುವಪದಟು.

3. ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇಟಟು 8.1 ಚಿತಪ್ರಿ ನಕಮೂಕೇಡಿ ಹಕಕೇಳಟುವ  ನಿಕೇರಟುವಪದಟು– .

4. ಡಕಾಕಷರನ ಸಕರನ ಉಪಯಕೇಗಿಸಿ ಪಕಾತಕಾಪ್ರಿಭಿನಯ.

5. ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇಟಟು 8.2 ನಿಮಗಕ ಯಕಾರನಟುನ್ನು ಇರಷ  ನಿಕೇರಟುವಪದಟು– .

6. ಕಕಕೈಯಲಲ್ಲಿ ಕಕಮೂಳಕ ಇದಕಯೆಕೇ?  ಸರಳ ಪಪ್ರಿಯಕೇಗ

7. ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇಟಟು 8.3 ಸರಿ ಯಕಾರಟು?  ನಿಕೇರಟುವಪದಟು.

ವಕದರ್ಕ್ ಶದೋಟತ 8.1  ಚಿತಪ್ರ ನಕದದೋಡಿ ಹಕದೋಳತವ
ವಿಕರಾಸ ಮಸಂಡಲ : * ವಕಕೈಜಕಾಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಕಕಾಸ

  * ಭಕಾಷಕಾ ವಿಕಕಾಸ
ಸರಾಮರಜ್ಯರ್ಕ್ಗಳತ : ಆರಕಮೂಕೇಗದ್ಯಾ ಅಭಕಾದ್ಯಾಸಗಳಟು, ಶಟುಚಿತಸ ಅಭಕಾದ್ಯಾಸಗಳ ಕಟುರಿತಟು 

ತಳಿಯಟುವಪದಟು. (36)

  ರಕಮೂಕೇಲನ  ಪಕಲ್ಲಿಕೇ,  ಬಕಮೂನಬಕ  ನಕಾಟಕ  ಮೊದಲಕಾದ  ಸನದಭರ್ಡುಗಳಲಲ್ಲಿ  
ತನತ್ಮಯತಕಯನದ ಆಭಿನಯಸಲಟು ಸಕಾಧದ್ಯಾವಕಾಗಟುವಪದಟು. (25)

ಆಶಯಗಳತ : ಆಸಪ್ಪುತಕಪ್ರಿಯಟು ರಕಮೂಕೇಗ ಬನದರಕ ಚಿಕತಕತ್ಸಾ ಮಕಾರಟುವ ಸಸ್ಥೆಳವಕಾಗಿದಕ.
 ಆಸಪ್ಪುತಕಪ್ರಿಯಲಲ್ಲಿ ಡಕಾಕಷರನ, ನಸನರ್ಡು ಮೊದಲಕಾದವರಟು ಇದಕಾದರಕ.

ಸರಾಮಗಿಪ್ರಗಳತ : ಕಪ್ರಿಯಕೇನನತ್ಸಾ, ಡಕಾಕಷರನ ಸಕರನ.
ಸಸಂದಭರ್ಕ್ : ರಕಮೂಕೇಗಗಳಟು ಬನದ ಅನಟುಭವಗಳನಟುನ್ನು ವಿವರಿಸಟುವಪದಟು.
ಪಪ್ರಕಪ್ರಯ : ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇಟಟು 8.1 ಚಿತಪ್ರಿ ನಕಮೂಕೇಡಿ ಹಕಕೇಳಟುವ  ನಿಕೇರಟುವಪದಟು– .

ಚಿತಪ್ರ ಓದತ : ಚಿತಪ್ರಿದಲಲ್ಲಿ ಯಕಾರಕಲಲ್ಲಿ ಇದಕಾದರಕ?
 ರಕಮೂಕೇಗಗಳಟು ಬನದರಕ ನಕಾವಪ ಎಲಲ್ಲಿಗಕ ಹಕಮೂಕೇಗಟುತಕಸ್ತುಕೇವಕ?
 ಮಕಕ್ಕೆಳಟು ಆಸಪ್ಪುತಕಪ್ರಿಗಕ ಹಕಮೂಕೇದ ಅನಟುಭವಗಳನಟುನ್ನು ಹಕಕೇಳಟುವಪದಟು.
 ಆಸಪ್ಪುತಕಪ್ರಿಯಲಲ್ಲಿ ಏನಕಕೇನಟು ಮಕಾರಟುತಕಾಸ್ತುರಕ?
 ಆಸಪ್ಪುತಕಪ್ರಿ ಆಟ ಆರಟುವಪದಟು.
  ಡಕಾಕಷರನ  ಸಕರನ  ಉಪಯಕೇಗಿಸಿ ಡಕಾಕಷರನ,  ನಸನರ್ಡು,  ರಕಮೂಕೇಗಿಗಳಟು  
ಎನಬನತಕ ಪಕಾತಕಾಪ್ರಿಭಿನಯ ಮಕಾರಟುವಪದಟು.
 ಚಿತಪ್ರಿದಲಲ್ಲಿರಟುವ ಪಪ್ರಿತಯಬಬ್ಬರನಮೂನ್ನು ಗಟುರಟುತಸಟುವಪದಟು.
 ಡಕಾಕಷರನ ಮತಟುಸ್ತು ನಸಿರ್ಡುಗಕ ಮಕಾತಪ್ರಿ ಬಣಣ್ಣ ಹಚಟುಚ್ಚಿವಪದಟು.

ಮಸಲಜ್ಯಮರಾಪನ : ಡಕಾಕಷರನ ಮತಟುಸ್ತು ನಸನರ್ಡು ಎನಬಿವರನಟುನ್ನು ಗಟುರಟುತಸಿ ಬಣಣ್ಣ ಹಚಚ್ಚಿಲಕಾಗಿದಕ.
 ಇತರರಿಗಕ ವಕಕೇದದ್ಯಾವಕಾಗಟುವನತಕ ಡಕಾಕಷರನ, ನಸನರ್ಡು, ರಕಮೂಕೇಗಿ 
ಎನಬಿವರನಟುನ್ನು ಮನಡಿಸಲಕಾಗಿದಕ.
 ಏನಕಲಕಾಲ್ಲಿ ವದ್ಯಾತಕಾದ್ಯಾಸಗಳಿವಕ ಎನಬಟುದನಟುನ್ನು ಹಕಕೇಳಲಟು ಸಕಾಧದ್ಯಾವಕಾಗಟುವಪದಟು.
 ಬಣಣ್ಣ ಹಚಿಚ್ಚಿದಟುದರ ನಿಖರತಕ.
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ವಕದರ್ಕ್ ಶದೋಟತ 8.2  ನಮಗಕ ರರಾರನತನ್ನು ಇಷಕ್ಟ?
ವಿಕರಾಸ ಮಸಂಡಲ : ವಕಕೈಜಕಾಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಕಕಾಸ
ಸರಾಮರಜ್ಯರ್ಕ್ಗಳತ : ಆರಕಮೂಕೇಗದ್ಯಾ ಆಭಕಾದ್ಯಾಸಗಳಟು, ಶಟುಚಿತಸ ಅಭಕಾದ್ಯಾಸಗಳಟು ಎನಬಿವಪಗಳ ಕಟುರಿತಟು

ತಳಿಯಬಹಟುದಟು. (36)

  ಅನಟುಭವದ  ಆಧಕಾರದಲಲ್ಲಿ  ಕನರಟುಕಕಮೂನರವಪಗಳನಟುನ್ನು  ಮನಡಿಸಲಟು  
ಸಕಾಧದ್ಯಾವಕಾಗಟುವಪದಟು. (31)

ಆಶಯಗಳತ : ಆರಕಮೂಕೇಗದ್ಯಾಕಕಕ್ಕೆ ಶಟುಚಿತಸದ ಅಭಕಾದ್ಯಾಸಗಳಟು ಪಪ್ರಿಧಕಾನವಕಾಗಿವಕ.
ಸರಾಮಗಿಪ್ರಗಳತ : ಕಪ್ರಿಯಕೇನನತ್ಸಾ
ಸಸಂದಭರ್ಕ್ : ಸರಿ ಹಕಾಗಮೂ ತಪಕಾಪ್ಪುದ ಆರಕಮೂಕೇಗದ್ಯಾ ಆಭಕಾದ್ಯಾಸಗಳ ಕಟುರಿತಟು 

ಚಚಿರ್ಡುಸಟುವಪದಟು.
ಪಪ್ರಕಪ್ರಯ :
ಆಖರಾಜ್ಯನ :  ಶಿಕೇಬಕಾಳಟು  ತನನ್ನು  ಉಗಟುರಟುಗಳನಟುನ್ನು  ಬಕಳಕಸಲಟು  ತಕೇಮಕಾರ್ಡುನಿಸಿದಳಟು.  

ಉಗಟುರಟುಗಳಟು  ಉದಟುದದದವಕಾದಟುವಪ.  ಅವಪಗಳಿಗಕ  ನಕಕೈಲನ  ಪಕೇಲಶನ  
(ಟಮೂದ್ಯಾರಕಕನತ್ಸಾ)  ಹಚಿಚ್ಚಿದಳಟು.  ಮಗಳಕಕೇ,  ಅಮತ್ಮ ಉಗಟುರಟುಗಳನಟುನ್ನು  ಕತಸ್ತುರಿಸಿ  
ಕಕಮೂರಲಕಕೇ?  ಅವಳಟು  ಒಪಪ್ಪುಲಲಲ್ಲಿ.  ಉಗಟುರಟುಗಳಟು  ಮತಮೂಸ್ತು  ಬಕಳಕದವಪ.  

ಉಗಟುರಟುಗಳಕಡಕಯಲಲ್ಲಿ ಕಪಪಪ್ಪು  ಬಣಣ್ಣ ಕಕಾಣತಕಮೂರಗಿತಟು.  ಅವಳ ಬಕರಳಿಗಕ  
ನಕಮೂಣಗಳಟು ಮಟುತಸ್ತುದವಪ. ಅವಳಿಗಕ ಯಕಾವಪದನಮೂನ್ನು ಸರಿಯಕಾಗಿ 
ತಕಗಕಯಟುವಪದಕಮೂಕ್ಕೆ ಆಗಟುವಪದಿಲಲ್ಲಿ.  ಒನದಟು ದಿನ ಅವಳಟು ನಿಕೇರಿನಲಲ್ಲಿ ಕಕಕೈ  
ಮಟುಳಟುಗಿಸಿದಳಟು.  ಆಗ ನಿಕೇರಿನ ಬಣಣ್ಣವಕಕೇ  ಬದಲಕಾಯತಟು.  ಅಮಕಾತ್ಮ..  

ಆಮಕಾತ್ಮ..  ನಕಾನಟು ಕಕಕೈ  ಮಟುಳಟುಗಿಸಿದಕಾಗ ನಿಕೇರಿನ ಬಣಣ್ಣವಪ ಕಪಕಾಪ್ಪುಯತಟು.  
ಆದಮೂ... ನಿನನ್ನು ಉಗಟುರಟುಗಳ ಎಡಕಯಲಲ್ಲಿರಟುವ ಮಣಟುಣ್ಣ. ನಕಾನಟು ಅವತಕಸ್ತುಕೇ 
ಹಕಕೇಳಿಲಕಸಕೇ? ಅವಳಿಗಕ ನಕಾಚಿಕಕಯಕಾಯತಟು. ಉಗಟುರಟು ಕತಸ್ತುರಿಸಿದಳಟು. ಈಗ
ನಕಮೂಣಗಳಟು  ಮಟುತಟುಸ್ತುವಪದಿಲಲ್ಲಿ.  ಈಗ  ಎರಟುಷ  ಚನದವಕಾಗಿದಕ  ಎನದಟು  

ಅಮತ್ಮನಲಲ್ಲಿ ಹಕಕೇಳಿದಳಟು. ಅಮತ್ಮ ನಕಕ್ಕೆಳಟು.
 ಇದರನತಕ ಹಲಟುಲ್ಲಿಜಡ್ಜ್ಲಟು ಉದಕಾಸಿಕೇನ ತಕಮೂಕೇರಟುವ ಮಗಟುವಿನ 
ಕಥಕಯನಟುನ್ನು ಅಧಕಾದ್ಯಾಪಕಕ ಹಕಕೇಳಟುವರಟು.

ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇಟಟು 8.2 ನಿಮಗಕ ಯಕಾರನಟುನ್ನು ಇರಷ?  ನಿಕೇರಟುವಪದಟು.
ಮಸಲಜ್ಯಮರಾಪನ : ಉತಸ್ತುಮ ಅಭಕಾದ್ಯಾಸಗಳನಟುನ್ನು ಗಟುರಟುತಸಲಟು ಸಕಾಧದ್ಯಾವಕಾಗಿದಕ.

 ಸಮೂಕಸ್ತುವಕಾದ ಬಣಣ್ಣವನಟುನ್ನು ನಿಕೇರಲಕಾಗಿದಕ.

ವಕದರ್ಕ್ ಶದೋಟತ 8.3  ರರಾರತ ಸರಿ?
ವಿಕರಾಸ ಮಸಂಡಲ : ವಕಕೈಜಕಾಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಕಕಾಸ
ಸರಾಮರಜ್ಯರ್ಕ್ಗಳತ :  ಆರಕಮೂಕೇಗದ್ಯಾ  ಅಭಕಾದ್ಯಾಸಗಳಟು,  ಶಟುಚಿತಸ  ಅಭಕಾದ್ಯಾಸಗಳಟು ಎನಬಿವಪಗಳನಟುನ್ನು  

ತಳಿಯಟುವಪದಟು. (36)

  ಕನರಟುಕಕಮೂಳಟುಳ್ಳುವ ಚಟಟುವಟಿಕಕಗಳಲಲ್ಲಿ ಏಪರ್ಡುರಟುವಪದಕಮೂಕ್ಕೆ ಅನಟುಭವದ 
ಆಧಕಾರದಲಲ್ಲಿ ನಿಗಮನಗಳನಟುನ್ನು ಮನಡಿಸಟುವಪದಕಮೂಕ್ಕೆ ಸಕಾಧದ್ಯಾವಕಾಗಟುವಪದಟು.  
(31)

ಆಶಯ : ಆರಕಮೂಕೇಗದ್ಯಾಕಕಕ್ಕೆ ಶಟುಚಿತಸ ಅಭಕಾದ್ಯಾಸಗಳಟು ಪಪ್ರಿಧಕಾನವಕಾಗಿವಕ.
ಸರಾಮಗಿಪ್ರಗಳತ : ಕಪ್ರಿಯಕೇನನತ್ಸಾ
ಸಸಂದಭರ್ಕ್ : ಆರಕಮೂಕೇಗದ್ಯಾ ಅಭಕಾದ್ಯಾಸಗಳ ಕಟುರಿತಟು ಚಚಕರ್ಡು.

ಪಪ್ರಕಪ್ರಯ :
ಆಟ : ಚಕಕೇ.. ಚಕಕೇ.. ಚಕಕೇ.. ಆಟ

: ಅಧಕಾದ್ಯಾಪಕಕಯಟು ಒನದಕಮೂನದಕಕೇ ವಿರಯಗಳನಟುನ್ನು ಹಕಕೇಳಟುವರಟು. 
ಸರಿಯಲಲ್ಲಿದದನಟುನ್ನು ಹಕಕೇಳಟುವಕಾಗ ಚಕಕೇ.. ಚಕಕೇ.. ಚಕಕೇ.. ಎನದಟು ಹಕಕೇಳಟುವಪದಟು. 
(ವಿರಯಗಳನಟುನ್ನು  ಬಕಕೇಗ  ಬಕಕೇಗ  ಹಕಕೇಳಬಕಕೇಕಟು.  ಚಕಕೇ..ಚಕಕೇ..ಚಕಕೇ  ತಪಕಾಪ್ಪುಗಿ  
ಹಕಕೇಳಬಕಾರದಟು.)
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 ಬಕಳಗಕಗ್ಗಿ ಸಕಾನ್ನುನ ಮಕಾಡಿದಕನಟು.
 ಹಲಟುಲ್ಲಿಜಡ್ಜ್ದಕ ದಕಮೂಕೇಸಕ ತನದಕನಟು. (ಚಕಕೇ.. ಚಕಕೇ.. ಚಕಕೇ..)
 ದಕಮೂಕೇಸಕ ತನದಟು ಹಲಟುಲ್ಲಿಜಿಡ್ಜ್ದಕನಟು. (ಚಕಕೇ.. ಚಕಕೇ.. ಚಕಕೇ..)
 ಕಕಕೈಗಳನಟುನ್ನು ಸಕಾಬಮೂನಟು ಹಕಾಕ ತಕಮೂಳಕದಕನಟು.
 ನಕಲದಲಲ್ಲಿ ಬಿದದ ಆಹಕಾರವನಟುನ್ನು ಬಕಾಚಿ ತಕಗಕದಟು ತನದಕನಟು.
(ಚಕಕೇ.. ಚಕಕೇ.. ಚಕಕೇ..)
 ಪಕಾತಕಪ್ರಿ ತಕಮೂಳಕದಕನಟು.
 ತಕಮೂಳಕಯದ ಪಕಾತಕಪ್ರಿಯಲಲ್ಲಿ ಅನನ್ನು ಬಡಿಸಿದಕನಟು. (ಚಕಕೇ.. ಚಕಕೇ.. ಚಕಕೇ..)
 ಉಗಟುರಟು ತಕಗಕದಕನಟು.
 ಸಕಾನ್ನುನ ಮಕಾರದಕ ಶಕಾಲಕಗಕ ಹಕಮೂಕೇದಕನಟು. (ಚಕಕೇ.. ಚಕಕೇ.. ಚಕಕೇ..)

ಚರಕರ್ಕ್ :  ನನತರ  ಮೆಕೈಮನಗನ,  ಬಕಳಗಕಗ್ಗಿ  ಏಳಟುವಪದರಿನದ  ತಕಮೂರಗಿ  ಶಕಾಲಕಗಕ  
ಹಕಮೂಕೇಗಟುವ ವರಕಗಿನ ಪಪ್ರಿಧಕಾನ ಘಟನಕಗಳಟು.

ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇಟಟು 8.3 ಯಕಾರಟು ಸರಿ?  ನಿಕೇರಟುವಪದಟು.
: ಚಿತಪ್ರಿದಲಲ್ಲಿ ಕಕಾಣಟುವ ಕಕಾಯರ್ಡುಗಳ ಕಟುರಿತಟು ಮಕಾತನಕಾರಟುವಪದಟು.

ಚಿತಪ್ರ ಓದತ : ಮೆಕೇಲನ ಚಿತಪ್ರಿ ಮತಟುಸ್ತು ಕಕಳಗಿನ ಚಿತಪ್ರಿಕಕಕ್ಕೆ ಏನಕಾದರಮೂ 
ವದ್ಯಾತಕಾದ್ಯಾಸವಿದಕಯೆಕೇ? 

 ವದ್ಯಾತಕಾದ್ಯಾಸವಕಕೇನಟು?
  ಸರಿಯಕಾದ  ಆರಕಮೂಕೇಗದ್ಯಾ  ಅಭಕಾದ್ಯಾಸಗಳನಟುನ್ನು  ಪಕಾಲಸಟುವಪದಟು  ಯಕಾವ  
ಚಿತಪ್ರಿದಲಲ್ಲಿರಟುವ ಮಗಟು?
  ಆ ಚಿತಪ್ರಿವನಟುನ್ನು ಕನರಟುಹಿಡಿದಟು ಬಲಬದಿಯ ಕಕಮೂಕೇಣಕಗಕ ಇರಷವಿರಟುವ  
ಬಣಣ್ಣ ಹಚಿಚ್ಚಿರಿ.

ಮಸಲಜ್ಯಮರಾಪನ : ಸರಿಯಕಾದ ಆಹಕಾರ ಅಭಕಾದ್ಯಾಸಗಳನಟುನ್ನು ಪಕಾಲಸಟುವ ಚಿತಪ್ರಿವನಟುನ್ನು  
ಕನರಟುಹಿಡಿದಟು ಗಟುರಟುತಟು ಹಕಾಕಲಕಾಗಿದಕ.
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ಥದೋಸಂ 9 – ಹದಗಳತ, ಹದದಕದದೋಟ, ಚಿಟಕಕ್ಟಗಳತ
ಪದಜ್ಯ,  ಅಭಿನಯ  ಗಿದೋತಕ  ಎಸಂಬಿದೋ  ಸಸಂಕಕದೋತಗಳನತನ್ನು  ಸಕದೋರಿಸಿ  ಇಲಲ  ವಕದರ್ಕ್

ಶದೋಟತಗಳನತನ್ನು  ಮಸಂಡಿಸಲರಾಗಿದಕ.  ತಲಲದೋನವರಾಗಿ  ಹರಾಡಿದ  ನಸಂತರ  ಆ  ಆನತಭವದ
ಮತಸಂದತವರಿಕಕರರಾಗಿ ವಕದರ್ಕ್ ಶದೋಟತಗಳನತನ್ನು ಪಪೂತಿರ್ಕ್ಗಕದಳಿಸಬಕದೋಕತ. ವಕದರ್ಕ್ ಶದೋಟತಗಳನತನ್ನು
ಮಸಲಜ್ಯಮರಾಪನ  ಮರಾಡಿ,  ಸರಾಮರಜ್ಯರ್ಕ್  ವಿಕರಾಸವನತನ್ನು  ದರಾಖಲಸಲತ  ಸರಾಧಜ್ಯವರಾಗಬಕದೋಕತ.
ಹಲವವು  ವಿಕರಾಸ  ಮಸಂಡಲಗಳಲಲ  ಈ  ಮೊದಲತ  ಪರಿಗಣಿಸಿದ  ಎಲರಾಲ  ವಕದರ್ಕ್  ಶದೋಟತ
ಸರಾಧಜ್ಯತಕಗಳನದನ್ನು ಇತರ ಚಟತವಟಿಕಕಗಳನದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿಕಕದಸಂಡತ ಪದೋಟದರ್ಕ್ ಫದೋಲಯದೋ
ಇರಬಕದೋಕತ.  ಪದೋಟದರ್ಕ್  ಫದೋಲಯದೋದ  ವಕದರ್ಕ್  ಶದೋಟತಗಳ  ಮದೋಲಕ  ಅಧರಾಜ್ಯಪಿಕಕಯತ
ಪಪ್ರರಕದದೋದನರಾತತ್ಮಕವರಾದ ಮಸಲಜ್ಯಮರಾಪನ ಟಿಪಪ್ಪುಣಿಗಳನತನ್ನು ಬರಕಯಬಹತದತ.
ಚಟತವಟಿಕರಾ ಕಪ್ರಮ
1. ಹಮೂಗಳ ಕಟುರಿತಕಾದ ಅಭಿನಯ ಗಿಕೇತಕ.

2. ಆಖಕಾದ್ಯಾನ + ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇಟಟು 9.1 ಬಣಣ್ಣ ಹಚಟುಚ್ಚಿವ, ಚನದಗಕಮೂಳಿಸಟುವ  ನಿಕೇರಟುವಪದಟು– .

3. ಬಯಲಟು ಪಪ್ರಿವಕಾಸ (ಹಮೂಗಳನಮೂನ್ನು ಚಿರಕಷಗಳನಮೂನ್ನು ನಿರಿಕೇಕಕ್ಷಣಕ ಮಕಾರಟುವಪದಟು.)

4. ಚಿರಕಷಗಳ ಕರಮೌಟಟುಗಳ ಪಪ್ರಿದಶರ್ಡುನ.

5. ಚಿರಕಷಗಳ ಕಟುರಿತಟು ಹಕಾರಟುವಪದಟು.

6. ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇಟಟು 9.2 ಚಿರಕಷಯನಟುನ್ನು ಚಿತಪ್ರಿಸಟುವ  ನಿಕೇರಟುವಪದಟು– .

7. ಆಖಕಾದ್ಯಾನ  (ಚಿರಕಷಗಳಟು ಹಮೂಗಳ ಮೆಕೇಲಕ ಕಟುಳಿತಟುಕಕಮೂಳಟುಳ್ಳುತಸ್ತುವಕ.  ಪರಿಮಳ ಇರಟುವವಪಗಳಟು
ಮತಟುಸ್ತು ಪರಿಮಳ ಇಲಲ್ಲಿದವಪಗಳಟು)

8. ಪದದ್ಯಾ, ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇಟಟು 9.3 ಚಿತಪ್ರಿ ಪಪೂತರ್ಡುಗಕಮೂಳಿಸಟುವ  ಬಣಣ್ಣ ಹಚಟುಚ್ಚಿವಪದಟು– .

9.  ಹಮೂಗಳಟು,  ಚಿರಕಷಗಳಟು  ಮೊದಲಕಾದಟುವಪಗಳಿಗಕ  ಸನಬನಧಿಸಿದ  ಪದದ್ಯಾಗಳ  ಆಡಿಯಕೇ,

ವಿಡಿಯಕೇಗಳನಟುನ್ನು ಪಪ್ರಿದಶಿರ್ಡುಸಟುವಪದಟು.

10. ಅಭಿನಯಸಿ ಹಕಾರಟುವಪದಟು.

ವಕದರ್ಕ್ ಶದೋಟತ 9.1  ಬರಣ್ಣ ಹಚತಚ್ಚುವ, ಚಸಂದ ಮರಾಡತವ.
ವಿಕರಾಸ ಮಸಂಡಲ : * ವಕಕೈಜಕಾಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಕಕಾಸ

  * ಸಸ್ಕೃಜನಕಾತತ್ಮಕ ಸಮೌನದಯಕಾರ್ಡುತತ್ಮಕ ವಿಕಕಾಸ
ಸರಾಮರಜ್ಯರ್ಕ್ಗಳತ : 1. ಚಿತಪ್ರಿಗಳಟು, ವಸಟುಸ್ತುಗಳಟು, ಪಪ್ರಿಕಸ್ಕೃತ ಎನಬಿವಪಗಳನಟುನ್ನು  ಕನರಟು 

ಆಶಯಗಳನಟುನ್ನು ಹಕಕೇಳಲಟು ಸಕಾಧದ್ಯಾವಕಾಗಟುವಪದಟು. (14)

2. ಪನಚಕಕೇನದಿಪ್ರಿಯಗಳ ಸಹಕಾಯದಿನದ ವಸಟುಸ್ತುಗಳನಟುನ್ನು ನಿರಿಕೇಕಕ್ಷಣಕ ಮಕಾಡಿ, 

ಪಪ್ರಿತಕದ್ಯಾಕೇಕತಕಗಳನಟುನ್ನು ಕನರಟುಕಕಮೂಳಟುಳ್ಳುವಪದಕಮೂಕ್ಕೆ ಮಮೌಖಿಕವಕಾಗಿ 
ಮನಡಿಸಟುವಪದಕಮೂಕ್ಕೆ ಸಕಾಧದ್ಯಾವಕಾಗಟುವಪದಟು. (30)

3. ಭಕಾವವನಟುನ್ನು ಅಥಕಕೈರ್ಡುಸಿಕಕಮೂನರಟು ಪದದ್ಯಾಗಳನಟುನ್ನು ಮನಡಿಸಲಟು 
ಸಕಾಧದ್ಯಾವಕಾಗಟುವಪದಟು. (17)

(ಶಬದ ವದ್ಯಾತಯಕಾನ, ಆನಗಿಕ ಚಲನಕ, ತಕಾಳ, ರಕಾಗ, ಚಲನಕ)
ಆಶಯಗಳತ : ಹಲವಪ ಬಣಣ್ಣದ ಹಮೂಗಳಿವಕ.

 ಹಮೂವಪಗಳಿಗಕ ಚಿರಕಷಗಳಟು ಬರಟುತಸ್ತುವಕ.
ಸರಾಮಗಿಪ್ರಗಳತ : ಕಪ್ರಿಯಕೇನನತ್ಸಾ
ಸಸಂದಭರ್ಕ್ : ಹಮೂದಕಮೂಕೇಟದ ಸನದಶರ್ಡುನದ ಬಳಿಕ
ಪಪ್ರಕಪ್ರಯ : ಸಕಕೇನಡನ ರಕಪ್ರಿಕೇಯಲಲ್ಲಿ ಹಮೂದಕಮೂಕೇಟದ ನಿಮಕಾರ್ಡುಣ ಮಕಾಡಿದಟುದ / 

ಹಮೂದಕಮೂಕೇಟದ ಚಿತಪ್ರಿವನಟುನ್ನು ತಕಮೂಕೇರಿಸಟುವಪದಟು.
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ಚರಕರ್ಕ್ : ಹಮೂವಪಗಳಟು, ಬಣಣ್ಣಗಳಟು, ಹಮೂದಕಮೂಕೇಟ ಇವಪಗಳ ಕಟುರಿತಟು ಚಚಕರ್ಡು.

ಪದಜ್ಯ : ಹಮೂಗಳ ಕಟುರಿತಕಾದ ಪದದ್ಯಾವನಟುನ್ನು ಅಧಕಾದ್ಯಾಪಕಕ ಮತಟುಸ್ತು ಮಕಕ್ಕೆಳಟು ಒರಕಾಷಗಿ 
ಹಕಾರಟುವಪದಟು.

ಹಮೂಗಳಟು ನಕಾವಪ ಹಮೂಗಳಟು
ಕಕನಪಪ ರಕಮೂಕೇಜಕಾ ಹಮೂಗಳಟು
ಹಮೂಗಳಟು ನಕಾವಪ ಹಮೂಗಳಟು
ಬಕಳಳ್ಳುಗಕ ಮಲಲ್ಲಿಗಕ ಹಮೂಗಳಟು
ಹಮೂಗಳಟು ನಕಾವಪ ಹಮೂಗಳಟು
ಹಳದಿಯ ಗಕಮೂನಡಕ ಹಮೂಗಳಟು
ಹಮೂಗಳಟು ನಕಾವಪ ಹಮೂಗಳಟು
ಬಗಕ ಬಗಕ ಬಣಣ್ಣದ ಹಮೂಗಳಟು
ಪರಿಮಳ ಸಮೂಸಟುವ ಹಮೂಗಳಟು

ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇಟಟು 9.1 ಬಣಣ್ಣ ಹಚಟುಚ್ಚಿವ ಚನದ ಮಕಾರಟುವ  ನಿಕೇರಟುವಪದಟು– .

: ಚಿತಪ್ರಿದಲಲ್ಲಿರಟುವ ಒಬಬ್ಬನ ಕಟುರಿತಟು ಹಕಾರಟುವಕನಟು. ಯಕಾರಕನದಟು 
ಹಕಕೇಳಬಹಟುದಕಕೇ?
 ಹಮೂ ಮಕಾರಟುವವ  ಎನಬ ಪದದ್ಯಾವನಟುನ್ನು ಹಕಾರಟುವಪದಟು– .

(ಆಟಿಕಕ ಪಪಸಸ್ತುಕದ ಪಪಟ ಸನಖಕದ್ಯಾ 207)

ಚಿತಪ್ರ ಓದತ : ಚಿರಕಷಗಕ ಬಣಣ್ಣ ಹಚಟುಚ್ಚಿವಪದಟು.
 ಹಮೂದಕಮೂಕೇಟದಲಲ್ಲಿ ಬಕಕೇರಕ ಯಕಾರಿದಕಾದರಕ?
 ದಟುನಬಿಗಕ ಬಣಣ್ಣ ಹಚಟುಚ್ಚಿವಪದಟು.
 ಬಕಕೇರಕ ಯಕಾರಕಲಲ್ಲಿ ಇರಬಹಟುದಟು?
 ಬಣಣ್ಣ ಹಚಟುಚ್ಚಿವಪದಟು.
 ಮಕಕ್ಕೆಳಟು ಕನರ ಹಮೂದಕಮೂಕೇಟದ ಕಟುರಿತಟು ಹಕಕೇಳಟುವಪದಟು.

ಮಸಲಜ್ಯಮರಾಪನ : ತಕಾಳಕಾತತ್ಮಕವಕಾಗಿ ಹಕಾರಲಟು ಸಕಾಧದ್ಯಾವಕಾಗಿದಕ.
 ಉಚಿತವಕಾದ ಬಣಣ್ಣವನಟುನ್ನು ನಿಕೇರಲಕಾಗಿದಕ.
 ಹಮೂದಕಮೂಕೇಟದಲಲ್ಲಿರಟುವ ಜಿಕೇವಿಗಳನಟುನ್ನು ಗಟುರಟುತಸಲಟು ಸಕಾಧದ್ಯಾವಕಾಗಿದಕ.

ವಕದರ್ಕ್ ಶದೋಟತ 9.2  ಚಿಟಕಕ್ಟಯ ಚಿತಪ್ರ ಬಿಡಿಸತವ
ವಿಕರಾಸ ಮಸಂಡಲ : * ಭಕಾಷಕಾ ವಿಕಕಾಸ

  * ದಕಕೈಹಿಕ ಚಲನಕಾತತ್ಮಕ ವಿಕಕಾಸ
ಸರಾಮರಜ್ಯರ್ಕ್ಗಳತ : 1. ವಸಟುಸ್ತುಗಳ ಚಿತಪ್ರಿಗಳನಟುನ್ನು ನಿರಿಕೇಕಕ್ಷಣಕ ಮಕಾಡಿ ಅರಗಿರಟುವ 

ವಿವರಗಳನಟುನ್ನು ಮನಡಿಸಲಟು ಸಕಾಧದ್ಯಾವಕಾಗಟುವಪದಟು. (21)

2.  ಲಕಕೇಖನ ಪಪೂವರ್ಡು ಚಟಟುವಟಿಕಕಗಳಲಲ್ಲಿ ತಕಮೂರಗಲಟು 
ಸಕಾಧದ್ಯಾವಕಾಗಟುವಪದಟು. (13)

ಆಶಯ : ಹಮೂಗಳಿಗಕ ಚಿರಕಷಗಳಟು ಬರಟುತಸ್ತುವಕ.
ಸರಾಮಗಿಪ್ರಗಳತ : ಪದದ್ಯಾಗಳಟು, ಚಿರಕಷಯ ಕರಮೌಟಟುಗಳಟು.
ಸಸಂದಭರ್ಕ್ :  ಹಮೂದಕಮೂಕೇಟ,  ಚಿರಕಷಗಳಟು  ಇವಪಗಳನಟುನ್ನು  ಕಕಾಣಲಟು  ಹಕಮೂಕೇಗಟುವಪದಟು.  

(ಬಯಲಟು ಪಪ್ರಿವಕಾಸ)

 ರಕಕಕಕ್ಕೆಗಳ ಸನಖಕದ್ಯಾ, ಬಣಣ್ಣ ಇವಪಗಳನಟುನ್ನು ಹಕಕೇಳಟುವಪದಟು.
ಪಪ್ರಕಪ್ರಯ : ಅಧಕಾದ್ಯಾಪಕಕ ಹಲವಪ ವಿಧದ ಚಿರಕಷಯ ಕರಮೌಟಟುಗಳನಟುನ್ನು 

ಪಪ್ರಿದಶಿರ್ಡುಸಟುವಪದಟು.
ಪದಜ್ಯ : ಹಮೂಗಳ ಮೆಕೇಲಕ ಚಿರಕಷಗಳಟು

ಜಕಕೇನನಟು ಹಿಕೇರಟುವ ಚಿರಕಷಗಳಟು
ಬಣಣ್ಣ ಬಣಣ್ಣದ ಚಿರಕಷಗಳಟು
ಜಕಕೇನನಟು ಹಿಕೇರಟುವ ಚಿರಕಷಗಳಟು

ಗಟುನಪಕಾಗಿ ಹಕಾರಟುವಪದಟು.
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ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇಟಟು 9.2 ಚಿರಕಷಯ ಚಿತಪ್ರಿ ಬಿಡಿಸಟುವ  ನಿಕೇರಟುವಪದಟು– .

 ಚಿರಕಷಯ ಚಿತಪ್ರಿ ಪಪೂತರ್ಡುಗಕಮೂಳಿಸಟುವಪದಟು. ಬಣಣ್ಣ ಹಚಟುಚ್ಚಿವಪದಟು.
 ಚಿರಕಷಯ ಕಟುರಿತಟು ಹಕಕೇಳಟುವಪದಟು.
 ದಕಮೂರಡ್ಡು ಚಿರಕಷ ಹಲವಪ ಬಣಣ್ಣಗಳಟು
 ಹಕಾರಕಾರಟುವಪದಟು.
 ಕಕಾಣಲಟು ತಟುನಬಕಾ ಚನದ.

 ಮಕಕ್ಕೆಳಲಲ್ಲಿ ಹಕಕೇಳಿಸಟುವಪದಟು.
 ಚಿರಕಷಗಳ ಚಿತಪ್ರಿಗಳ ಪಪ್ರಿದಶರ್ಡುನ

ಮಸಲಜ್ಯಮರಾಪನ : ವಿಶಕಕೇರತಕಗಳನಟುನ್ನು ಹಕಕೇಳಟುವಪದಟು.
 ಚಟುಕಕಕ್ಕೆಗಳ ಮಮೂಲಕ ಗಕರಕ ಪಪೂತರ್ಡುಗಕಮೂಳಿಸಟುವಪದಕಮೂಕ್ಕೆ ಬಣಣ್ಣ 
ಹಚಟುಚ್ಚಿವಪದಕಮೂಕ್ಕೆ ಸಕಾಧದ್ಯಾವಕಾಗಟುವಪದಟು.

ವಕದರ್ಕ್ ಶದೋಟತ 9.3  ಚಿತಪ್ರ ಪಪೂತಿರ್ಕ್ಗಕದಳಿಸತವ, ಬರಣ್ಣ ಹಚತಚ್ಚುವ.
ವಿಕರಾಸ ಮಸಂಡಲ : * ವಕಕೈಜಕಾಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಕಕಾಸ

  * ದಕಕೈಹಿಕ ಚಲನಕಾತತ್ಮಕ ವಿಕಕಾಸ
ಸರಾಮರಜ್ಯರ್ಕ್ಗಳತ : 1. ಚಿತಪ್ರಿಗಳಿಗಕ ಬಣಣ್ಣ ಹಚಚ್ಚಿಲಟು ಸಕಾಧದ್ಯಾವಕಾಗಟುವಪದಟು. (5)

2. ಗಣಿತ ಸಮಸಕದ್ಯಾಗಳನಟುನ್ನು ಬಗಕಹರಿಸಲಟು ಸಕಾಧದ್ಯಾವಕಾಗಟುವಪದಟು. (46)

3. ಓದಟುವಿಕಕಯ ಪಪೂವರ್ಡು ಚಟಟುವಟಿಕಕಗಳಲಲ್ಲಿ ತಕಮೂರಗಲಟು 
ಸಕಾಧದ್ಯಾವಕಾಗಟುವಪದಟು. (14)

ಆಶಯ : ಹಮೂಗಳಿಗಕ ಚಿರಕಷಗಳಟು ಬರಟುತಸ್ತುವಕ.
ಸರಾಮಗಿಪ್ರಗಳತ : ಕಪ್ರಿಯಕೇನನತ್ಸಾ
ಸಸಂದಭರ್ಕ್ : ಹಮೂಗಳ ಹಕಸರಟು ಹಕಕೇಳಟುವ ಆಟ

 ವಸ್ಕೃತಸ್ತುದಲಲ್ಲಿ ನಿಲಟುಲ್ಲಿವಪದಟು.

 ಒಬಕಮೂಬ್ಬಬಬ್ಬರಕಾಗಿ ಹಮೂವಿನ ಹಕಸರಟು ಹಕಕೇಳಬಕಕೇಕಟು.
ಪಪ್ರಕಪ್ರಯ :
ಆಖರಾಜ್ಯನ : ಒನದಟು ಊರಿನಲಲ್ಲಿ ಒಬಬ್ಬ ಹಮೂವಿನ ತಕಮೂಕೇಟಗಕಾರನಿದದನಟು. ಆತ 

ತಟುನಬಕಾ ಹಮೂಗಿರಗಳನಟುನ್ನು ನಕಟಟುಷ ಬಕಳಕಸಿದನಟು. ಗಿರಗಳಲಲ್ಲಿ 
ಹಮೂವಕಾಗಟುವಪದನಟುನ್ನು  ಕಕಾಯಟುತಕಾಸ್ತು  ಕಟುಳಿತ.  ಹಮೂಗಳನಕನ್ನುಲಕಾಲ್ಲಿ  ಸನತಕಯಲಲ್ಲಿ  
ಮಕಾರಬಕಕೇಕಟು.  ಇದಟು ಆತನ ಆಸಕಯಕಾಗಿತಟುಸ್ತು.  ಆತನ ಮನಸಿತ್ಸಾನಲಲ್ಲಿರಟುವ  
ಈ ವಿಚಕಾರ ಹಮೂಗಿರಗಳಿಗಕ ಗಕಮೂತಕಾಸ್ತುಯತಟು.  ಒನದಟು ದಿನ ತಕಮೂಕೇಟದವ 
ಹಕಮೂಕೇದಕಾಗ  ಒಳಕಳ್ಳುಯ  ಪರಿಮಳ.  ಚಿರಕಷಗಳಟು  ಹಕಾರಕಾರಟುತಸ್ತುವಕ.  ಆದರಕ  
ಎಲಲ್ಲಿಯಮೂ ಹಮೂಗಳನಟುನ್ನು ಕಕಾಣಟುವಪದಿಲಲ್ಲಿ.  ಹಮೂವಿನ ಜಕಕೇನಟು ಕಟುಡಿಯಲಟು 
ದಟುನಬಿಗಳಮೂ ಹಕಕ್ಕೆಗಳಮೂ ಬರಟುತಸ್ತುವಕ.  ಆದರಕ ತಕಮೂಕೇಟಗಕಾರನಿಗಕ ಮಕಾತಪ್ರಿ  
ಹಮೂಗಳಟು ಕಕಾಣಿಸಟುವಪದಿಲಲ್ಲಿ. ಇದಟು ಹಮೂಗಳಟು ಹಮೂಡಿದ ತನತಪ್ರಿವಕಾಗಿತಟುಸ್ತು. 
ತಕಮೂಕೇಟಗಕಾರನಿಗಕ ಮಕಾತಪ್ರಿ ಕಕಾಣಲಟು ಸಕಾಧದ್ಯಾವಕಾಗದನತಕ ಹಮೂಗಳಟು 
ಅರಳಿದದವಪ. ನಕಾನಟು ಹಮೂಗಳನಟುನ್ನು ಸನತಕಗಕ ಕಕಮೂನಡಕಮೂಯದ್ಯಾಲಕಾರಕ, 
ಕಕಮೂಯದ್ಯಾಲಕಾರಕ ಎನದಟು ಹಕಕೇಳಿದನಟು. ಇದಟು ಸತದ್ಯಾವಕಕೇ? ಎನದಟು 
ದಟುನಬಿಗಳಟು ಕಕಕೇಳಿದವಪ. ಸತದ್ಯಾ. ಸತದ್ಯಾವಕಕೇ?  ಹಕಕ್ಕೆಗಳಟು ಕಕಕೇಳಿದವಪ. 
ಸತದ್ಯಾವಕಕೇ?  ಇದಟು  ಕಕಕೇಳಿದಟುದ  ಯಕಾರಕಾಗಿರಬಹಟುದಟು?  ಗಿರಗಳಟು.  ಸತದ್ಯಾ..  

ತಕಮೂಕೇಟಗಕಾರ ಹಕಕೇಳಿದನಟು. ಹಕಾಗಕಾದರಕ ಕಣಣ್ಣಮಟುಚಟುಚ್ಚಿ. ತಕಮೂಕೇಟಗಕಾರ ಕಣಟುಣ್ಣ 
ಮಟುಚಿಚ್ಚಿದನಟು. ತಕರಕ.. ತಕಮೂಕೇಟಗಕಾರ ಕಣಟುಣ್ಣ ತಕರಕದನಟು. ಆಹಕಾ... 
ಸಟುನದರವಕಾದ ಹಮೂಗಳಟು.. ಒನದಕಮೂನದಕಕೇ ಗಿರಗಳಲಲ್ಲಿ ಹಮೂಗಳಟು 
ಕಕಾಣಿಸಿಕಕಮೂನರವಪ. ನಿಮಗಮೂ ಅರಗಿರಟುವ ಹಮೂಗಳನಟುನ್ನು ಕಕಾಣಬಕಕೇರವಕಕೇ? 

ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇಟಟು ನಿಕೇರಟುವಪದಟು. ಬಣಣ್ಣ ಹಚಿಚ್ಚಿ ಹಮೂಗಳನಟುನ್ನು ನಕಮೂಕೇಡಿರಿ.

ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇಟಟು 9.4 ಚಿತಪ್ರಿ ಪಪೂತರ್ಡುಗಕಮೂಳಿಸಟುವ, ಬಣಣ್ಣ ಹಚಟುಚ್ಚಿವ  ನಿಕೇರಟುವಪದಟು– .

 ಚಟುಕಕ್ಕೆಗಳ ಮಮೂಲಕ ಗಕರಕ ಎಳಕದಟು ಹಮೂಗಳ ಚಿತಪ್ರಿವನಟುನ್ನು 
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ಪಪೂತರ್ಡುಗಕಮೂಳಿಸಟುವಪದಟು.
 ಹಮೂದಕಮೂಕೇಟಕಮೂಕ್ಕೆ ಚಿರಕಷಗಳಿಗಮೂ ಬಣಣ್ಣ ನಿಕೇರಟುವಪದಟು.
 ಹಮೂಗಳಟು ಹಕಚಕಮೂಚ್ಚಿಕೇ? ಚಿರಕಷಗಳಟು ಹಕಚಕಮೂಚ್ಚಿಕೇ?
 ಹಕಕಚಟುಚ್ಚಿ ಇರಟುವಪದಕಕಕ್ಕೆ ಸರಿ ಗಟುರಟುತಟು ಹಕಾಕಟುವಪದಟು.

ಮಸಲಜ್ಯಮರಾಪನ : ಕಕಮೂಕೇಣಕಗಳಕಮೂಳಗಕ ಮಕಾತಪ್ರಿ ಬಣಣ್ಣ ಹಚಚ್ಚಿಲಕಾಗಿದಕ.
 ಹಕಚಟುಚ್ಚಿ ಇರಟುವವಪಗಳನಟುನ್ನು ಕನರಟುಕಕಮೂಳಳ್ಳುಲಕಾಗಿದಕ.
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ಥದೋಸಂ 10   ಓರಸಂ, ರಸಂಜರಾನದ
ಹದವಿನ  ರಸಂಗವಲಲ  ಹರಾಕತವವುದಕದಕ್ಕಿ  ಆಭಿನಯ  ಮರಾಡತವವುದಕದಕ್ಕಿ  ಮಕಕ್ಕಿಳಿಗಕ

ತತಸಂಬರಾ  ಇಷಕ್ಟ.  ಮತಖವರಾಡ  ಧರಿಸಿ  ಅಭಿನಯಸತವವುದಕಸಂದರಕ  ಹಕದೋಳತವವುದಕದೋ  ಬಕದೋಡ.

ಮಹರಾಬಲಯ ಮತಖವರಾಡ ಧರಿಸಿ ಡತಸಂ.. ಡತಸಂ.. ತರಾಳದಕದಸಂದಿಗಕ ಹರಾಡಿ ಕತಣಿದ ನಸಂತರ
ಆಖರಾಜ್ಯನದ ಭರಾಗವರಾಗಿ ವಕದರ್ಕ್ ಶದೋಟದ ನದೋಡಬಕದೋಕತ.
ಚಟತವಟಿಕರಾ ಕಪ್ರಮ
1. ಸಸತನತಪ್ರಿ ಆಟಗಳಲಲ್ಲಿ ತಕಮೂರಗಟುವಪದಟು. (ಉಯಕಾದ್ಯಾಲಕಯಕಾಟ, ಚಕನಡಕಾಟ)

2. ಓಣನ ಹಬಬ್ಬಕಕಕ್ಕೆ ಸನಬನಧಿಸಿದ ಹಕಾರಟುಗಳನಟುನ್ನು ಹಕಾರಟುವಪದಟು.

3. ಆಖಕಾದ್ಯಾನ + ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇಟಟು 10.1 ಹಮೂ ರನಗವಲಲ್ಲಿಗಕ ಬಣಣ್ಣ ಹಚಟುಚ್ಚಿವ  ನಿಕೇರಟುವಪದಟು– .

4. ಆಖಕಾದ್ಯಾನ + ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇಟಟು 10.2 ವದ್ಯಾತಕಾದ್ಯಾಸ ಕನರಟುಹಿಡಿದಟು ಹಕಕೇಳಟುವ  ನಿಕೇರಟುವಪದಟು– .

5. ಕಥಕಾ ಗಿಕೇತಕಗಳಟು / ಸನಭಕಾರಣಕಾ ಹಕಾರಟುಗಳಟು ಆಲಸಟುವಪದಟು. (ಆಡಿಯಕೇ / ವಿಡಿಯಕೇ)

6. ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇಟಟು 10.3 ಮದರನಗಿ ಹಕಾಕಟುವ  ನಿಕೇರಟುವಪದಟು– .

ವಕದರ್ಕ್ ಶದೋಟತ 10.1  ಹದ ರಸಂಗವಲಲಗಕ ಬರಣ್ಣ ಹಚತಚ್ಚುವ
ವಿಕರಾಸ ಮಸಂಡಲ : * ದಕಕೈಹಿಕ ಚಲನಕಾತತ್ಮಕ ವಿಕಕಾಸ

  * ಸಸ್ಕೃಜನಕಾತತ್ಮಕ ಸಮೌನದಯಕಾರ್ಡುತತ್ಮಕ ವಿಕಕಾಸ
ಸರಾಮರಜ್ಯರ್ಕ್ಗಳತ : ಸಸತನತಪ್ರಿವಕಾಗಿ ಚಿತಪ್ರಿ ರಚಿಸಿ ಬಣಣ್ಣ ಹಚಚ್ಚಿಲಟು ಸಕಾಧದ್ಯಾವಕಾಗಟುವಪದಟು. (5)

 ಪಪ್ರಿಕಸ್ಕೃತಯನಟುನ್ನು ಆಸಕಾಸದಿಸಟುವಪದಕಮೂಕ್ಕೆ ಚಿತಪ್ರಿದ ಮಮೂಲಕ 
ಪಪ್ರಿಕಟಪಡಿಸಟುವಪದಕಮೂಕ್ಕೆ ಬಣಣ್ಣ ಹಚಟುಚ್ಚಿವಪದಕಮೂಕ್ಕೆ ಸಕಾಧದ್ಯಾವಕಾಗಟುವಪದಟು. (19)

ಆಶಯಗಳತ : ಓಣನ, ರನಜಕಾನನ ಮೊದಲಕಾಗಿ ಹಲವಕಾರಟು ದಿನಕಾಚರಣಕಗಳಿವಕ.
 ಪಪ್ರಿತಯನದಕಮೂಕ್ಕೆ ಅದರದಕದಕೇ ಆದ ಪಪ್ರಿತಕದ್ಯಾಕೇಕತಕಗಳಮೂ ಇವಕ.

ಸರಾಮಗಿಪ್ರಗಳತ : ಕಪ್ರಿಯಕೇನನತ್ಸಾ
ಸಸಂದಭರ್ಕ್ : ಓಣನ ಹಬಬ್ಬಕಕಕ್ಕೆ ಸನಬನಧಿಸಿದ ಅನಟುಭವಗಳನಟುನ್ನು ಹಕಕೇಳಟುವಪದಟು.
ಪಪ್ರಕಪ್ರಯ :
ಆಖರಾಜ್ಯನ :  ಹಮೂಗಳ ಸಮೆತ್ಮಕೇಳನ.  ಹಲವಪ ಮನಕಗಳಲಲ್ಲಿ  ಹಮೂಗಳ ವಕಾಸ.  ಗಕಾಳಿ  

ಬಿಕೇಸಟುವಕಾಗ  ಹಲವಪ  ವಿಧದ ಪರಿಮಳಗಳಟು  ಬರಟುವಪದಟು.  ಹಮೂಗಳಟು  
ಪರಸಪ್ಪುರ ತಳಿಯಟುತಸ್ತುದಟುದದಟು ಇದರಿನದಕಾಗಿ ಮಕಾತಪ್ರಿ. ಕಕಲವೊಮೆತ್ಮ ಮಕಕ್ಕೆಳಟು
ಮಕಾಲಕ ಮಕಾಡಿ ಮಟುಡಿಯಟುವಪದರಿನದಲಮೂ ಕಕಲವಪ ಹಮೂಗಳನಟುನ್ನು ಒರಕಾಷಗಿ
ಸಕಕೇರಿಸಿ ಕಟಟುಷವಪದರಿನದಲಮೂ ಹಮೂಗಳನಟುನ್ನು  ಒಟಟುಷ  ಸಕಕೇರಿಸಲಕಾಗಟುತಸ್ತುದಕ.  

ಪರಸಪ್ಪುರ ಕಕಾಣಲಟು ಹಮೂಗಳಿಗಕ ಬಹಳ ಆಸಕ. ಅವಪ ಗಕಾಳಿಯರನಕ 
ವಿರಯ ಹಕಕೇಳಿದಟುವಪ.  ಗಕಾಳಿಯಟು ಒನದಟು ಬಟುಟಿಷಯಲಲ್ಲಿ ಎಲಲ್ಲಿ 
ಹಮೂಗಳನಟುನ್ನು  ತಕಗಕದಟು  ಒನದಕಡಕಯಲಲ್ಲಿ  ಇರಿಸಿತಟು.  ಅಯದ್ಯಾಕೇ,  ನಮಗಕ  
ಪರಸಪ್ಪುರ ಕಕಾಣಲಟು ಸಕಾಧದ್ಯಾವಕಾಗಟುವಪದಿಲಲ್ಲಿವಲಕಾಲ್ಲಿ.. ನನಗಕ ಉಸಿರಟು 
ಕಟಟುಷತಸ್ತುದಕ. ಹಮೂಗಳಟು ಹಿಕೇಗಕಲಕಾಲ್ಲಿ ಹಕಕೇಳಿದಟುವಪ. ಗಕಾಳಿ ಬಿಕೇಸಟುತಕಾಸ್ತು 
ತರಟುಗಿತಟು.  ಹಮೂಗಳನಟುನ್ನು  ವಸ್ಕೃತಕಾಸ್ತುಕಸ್ಕೃತಯಲಲ್ಲಿ  ಮಕಾಡಿತಟು.  ಒನದಕಮೂನದಟು  
ತಟಿಷನಲಲ್ಲಿ ಅವಪಗಳನಟುನ್ನು ಇರಿಸಿತಟು. ಈಗ ಅವಪಗಳಿಗಕ ಪರಸಪ್ಪುರ ಎಲಲ್ಲಿರನಮೂನ್ನು
ಕಕಾಣಬಹಟುದಟು. ಹಮೂಗಳಿಗಕ ಸನತಕಮೂಕೇರವಕಾಯತಟು. ಈ ಸನದಭರ್ಡುದಲಲ್ಲಿ ಆ
ದಕಾರಿಯಕಾಗಿ ಬನದ ಮಕಕ್ಕೆಳಟು ಈ ಸಟುನದರವಕಾದ ದಸ್ಕೃಶದ್ಯಾವನಟುನ್ನು ಕನರರಟು. 
ಅವರಟು ಊರವರನಟುನ್ನು ಕರಕದಟು ತಕಮೂಕೇರಿಸಿದರಟು. ಹಮೂಗಳ 
ಆಭಿಲಕಾಷಕಯನಟುನ್ನು ಪಪೂರಕಕೈಸಟುವಪದಕಕಾಕ್ಕೆಗಿ ಮಕಕ್ಕೆಳಟು ಮತಟುಸ್ತು ಮನಕಯವರಟು 
ಎಲಲ್ಲಿ ಮನಕಗಳಲಮೂಲ್ಲಿ ಹಮೂ ರನಗವಲಲ್ಲಿ ಹಕಾಕದರಟು.
: ಪಪೂವಲ ಅನದಗಕಮೂಳಿಸಿರಿ  ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇಟಟು ನಿಕೇರಟುವಪದಟು.
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ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇಟಟು 10.1 ಪಪೂವಲಗಕ ಬಣಣ್ಣ ಹಚಟುಚ್ಚಿವ  ನಿಕೇರಟುವಪದಟು– .

: ಚಿತಪ್ರಿದಲಲ್ಲಿ ಕಕಾಣಟುವಪದನಟುನ್ನು ಹಕಕೇಳಟುವಪದಟು.
 ಪಪೂವಲಗಕ ಬಣಣ್ಣ ಹಚಟುಚ್ಚಿವಪದಟು.
 ಪಪೂವಲಯನಟುನ್ನು ಪಪ್ರಿದಶಿರ್ಡುಸಟುವಪದಟು.

ಮಸಲಜ್ಯಮರಾಪನ : ಸಮೂಕಕ್ಷಕ್ಷ್ಮವಕಾಗಿ ಬಣಣ್ಣ ಹಚಚ್ಚಿಲಟು ಸಕಾಧದ್ಯಾವಕಾಗಟುವಪದಟು.
 ಚಿತಪ್ರಿದ ಆಕರರ್ಡುಣಕ

ವಕದರ್ಕ್ ಶದೋಟತ 10.2  ವಜ್ಯತರಾಜ್ಯಸ ಕಸಂಡತಹಿಡಿದತ ಹಕದೋಳತವ
ವಿಕರಾಸ ಮಸಂಡಲ : * ದಕಕೈಹಿಕ ಚಲನಕಾತತ್ಮಕ ವಿಕಕಾಸ

  * ವಕಕೈಜಕಾಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಕಕಾಸ
ಸರಾಮರಜ್ಯರ್ಕ್ಗಳತ :  1.  ವಸಟುಸ್ತುಗಳಟು  /  ಚಿತಪ್ರಿಗಳನಟುನ್ನು  ನಿರಿಕೇಕಕ್ಷಣಕ  ಮಕಾಡಿ ವದ್ಯಾತಕಾದ್ಯಾಸಗಳನಟುನ್ನು  

ಕನರಟುಹಿಡಿದಟು ಹಕಕೇಳಲಟು ಸಕಾಧದ್ಯಾವಕಾಗಟುವಪದಟು.(33)

2. ಸಸನತವಕಾಗಿ ಬಣಣ್ಣ ಹಚಚ್ಚಿಲಟು ಸಕಾಧದ್ಯಾವಕಾಗಟುವಪದಟು. (5)

ಆಶಯ :  ಓಣನ,  ರನಜಕಾನನ  ಮೊದಲಕಾಗಿ ಹಲವಕಾರಟು  ದಿನಕಾಚರಣಕ  (ಹಬಬ್ಬ)  

ಗಳಿವಕ. ಪಪ್ರಿತಯನದಕಮೂಕ್ಕೆ ಅದರದಕದಕೇ ಆದ ವಿಶಕಕೇರತಕಗಳಟು ಇವಕ.
ಸರಾಮಗಿಪ್ರಗಳತ : ಕಪ್ರಿಯಕೇನನತ್ಸಾ
ಸಸಂದಭರ್ಕ್ : ಓಣನ ಹಬಬ್ಬಕಕಕ್ಕೆ ಸನಬನಧಿಸಿದ ಪದದ್ಯಾಗಳನಟುನ್ನು ಮಕಕ್ಕೆಳಟು ಮತಟುಸ್ತು 

ಅಧಕಾದ್ಯಾಪಕಕ ಹಕಾಡಿ ಅಬಿನಯಸಟುವಪದಟು.
ಪಪ್ರಕಪ್ರಯ :
ಆಖರಾಜ್ಯನ :  ಮಳಕ  ಕಡಿಮೆಯಕಾಯತಟು.  ಹಮೂಗಳಟು  ಅರಳಿದವಪ.  ಬಕಳದಿನಗಳಟು  

ಹರಡಿತಟು.  ಓಣನ ಹಬಬ್ಬ ಬನತಟು.  ಮಕಕ್ಕೆಳಟು ಉತಕಾತ್ಸಾಹ ಭರಿತರಕಾದರಟು.  

ಉಯಕಾದ್ಯಾಲಕ ಕಟಿಷದರಟು.  ತನಡಿಗಳನಟುನ್ನು ತನದರಟು.  ಚಕನಡಕಾಟವಕಾಡಿದರಟು.   
ಪದದ್ಯಾ ಹಕಾಡಿದರಟು. ಹಿರಿಯರಟು ಮಹಕಾಬಲಯ ವಕಕೇರ ಹಕಾಕದರಟು. ಚಕನಡಕ

ಬಡಿಯಟುತಕಾಸ್ತು ರಸಕಸ್ತುಯಲಲ್ಲಿ ನಡಕದರಟು. ರಟುನ.. ರಟುನ.. ರಟುನ.. ರಟುನ.. ಈ 
ಸಮಯದಲಲ್ಲಿ ನಿಜವಕಾದ ಮಕಾವಕಕೇಲ ಪಪೂಜಕಗಳನಟುನ್ನು ಕಕಾಣಲಟು 
ಬರಟುತಸ್ತುದದರಟು.
ಆಹಕಾ.. ಅಲಲ್ಲಿ ನಕಮೂಕೇಡಿ.. ಮತಕಮೂಸ್ತುನದಟು ಮಹಕಾಬಲ..

ಮಹಕಾಬಲಯಟು,  ಎದಟುರಿನಿನದಕಾಗಿ  ಬನದ  ಮಹಕಾಬಲಯ ಮಟುನದಕ  
ನಿನತನಟು.  ಇಬಬ್ಬರಮೂ ಪರಸಪ್ಪುರ ನಕಮೂಕೇಡಿದರಟು.  ಚಕನಡಕ ಬಡಿಯಟುವವರಟು  
ಮತಮೂಸ್ತು ಜಕಮೂಕೇರಕಾಗಿ ಬಡಿದರಟು.

ರಟುನ.. ರಟುನ.. ರಟುನ.. ರಟುನ..

ರಟುನರರ.. ರಟುನ.. ರಟುನ..

ರಟುನರಕಕ್ಕೆನ.. ರಟುನ.. ರಟುನ..

ರಟುನರಕಕ್ಕೆನ.. ರಟುನ.. ರಟುನ..

ರಟುನರಕಕ್ಕೆನ.. ರಟುನರಕಕ್ಕೆನ..

ರಟುನರರ.. ರಟುನ.. ರಟುನ (ಅಭಿನಯ)

:  ಮಹಕಾಬಲಯ  ಎದಟುರಿನಿನದಕಾಗಿ  ಬನದ  ಮಹಕಾಬಲ  ಕಕಕೇಳಿದನಟು.  

ನಿಕೇವಪ ಯಕಾರಟು? ಎಲಲ್ಲಿನದ ಬರಟುತಸ್ತುದಿದಕೇರಿ?  

ನಕಾನಟು ಮಹಕಾಬಲ..  ಪಕಾತಕಾಳದಿನದ ಬರಟುತಸ್ತುದಕದಕೇನಕ..  ನಿಕೇನಟು ಯಕಾರಟು?  

ಮಹಕಾಬಲ... ಎದಟುರಿನಲಲ್ಲಿರಟುವ ಮಹಕಾಬಲಯರನಕ ಕಕಕೇಳಿದನಟು.
ನಕಾನಟು...  ರಕಾಮಕಸ್ಕೃರಣ್ಣ..  ಮನಕಯನದ ಬರಟುತಸ್ತುದಕದಕೇನಕ.  ಮಹಕಾಬಲಯಟು  
ಕಟಕಟನಕ ನಕಕ್ಕೆನಟು.  ರಕಾಮಕಸ್ಕೃರಣ್ಣನಮೂ ನಕಕ್ಕೆನಟು.  ಮಕಕ್ಕೆಳಮೂ ಬಿದಟುದ ಬಿದಟುದ  
ನಕಕ್ಕೆರಟು.  ಇಬಬ್ಬರಮೂ ಒನದಕಕೇ  ರಿಕೇತ  ಕಕಾಣಿಸಟುತಕಾಸ್ತುರಕ.  ಅವರಟು  ಪರಸಪ್ಪುರ  
ಹಕಕೇಳಿದರಟು. ಆದರಮೂ ಕಕಲವೊನದಟು ವದ್ಯಾತಕಾದ್ಯಾಸಗಳಿವಕ 
ಕನರಟುಹಿಡಿಯಬಹಟುದಕಕೇ? 

ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇಟಟು 10.2 ವದ್ಯಾತಕಾದ್ಯಾಸ ಕನರಟುಹಿಡಿದಟು ಹಕಕೇಳಟುವ  ನಿಕೇರಟುವಪದಟು– .
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: ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇಟಟು ವಿತರಿಸಟುವಪದಟು.
ಚಿತಪ್ರ ಓದತ : ಚಿತಪ್ರಿದಲಲ್ಲಿ ಕಕಾಣಟುವಪದನಟುನ್ನು ಹಕಕೇಳಟುವಪದಟು.

 ಮಹಕಾಬಲಯಟು ನಿನತರಟುವಪದಟು ಎಲಲ್ಲಿ?
 ಮಹಕಾಬಲಯ ಕಕಕೈಯಲಲ್ಲಿ ಏನಿದಕ?
 ಒನದನಕಕೇ ಚಿತಪ್ರಿ ಮತಟುಸ್ತು ಎರರನಕಕೇ ಚಿತಪ್ರಿ ಒನದಕಕೇ ರಿಕೇತ ಇದಕಯೆಕೇ?
 ಯಕಾವಕಲಲ್ಲಿ ವದ್ಯಾತಕಾದ್ಯಾಸಗಳಟು ಇವಕ?
 ಚಿತಪ್ರಿಕಕಕ್ಕೆ ಬಣಣ್ಣ ಹಚಿಚ್ಚಿ ಪಪ್ರಿದಶಿರ್ಡುಸಟುವಪದಟು.

ಮಸಲಜ್ಯಮರಾಪನ : ಚಿತಪ್ರಿದಲಲ್ಲಿ ಕಕಾಣಟುವಪದನಟುನ್ನು ಹಕಕೇಳಲಟು ಸಕಾಧದ್ಯಾವಕಾಗಟುವಪದಟು.
 ವದ್ಯಾತಕಾದ್ಯಾಸಗಳನಟುನ್ನು ಹಕಕೇಳಲಟು ಸಕಾಧದ್ಯಾವಕಾಗಟುವಪದಟು.
 ಬಣಣ್ಣ ಹಚಿಚ್ಚಿದಟುದರಲಲ್ಲಿರಟುವ ನಿಖರತಕ.

ವಕದರ್ಕ್ ಶದೋಟತ 10.3  ಮದರಸಂಗಿ ಹರಾಕತವ
ವಿಕರಾಸ ಮಸಂಡಲ : * ವಕಕೈಜಕಾಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಕಕಾಸ

 * ದಕಕೈಹಿಕ ಚಲನಕಾತತ್ಮಕ ವಿಕಕಾಸ
ಸರಾಮರಜ್ಯರ್ಕ್ : ಚಿತಪ್ರಿಗಳಿಗಕ ಸಸನತವಕಾಗಿ ಬಣಣ್ಣ ಹಚಚ್ಚಿಲಟು ಸಕಾಧದ್ಯಾವಕಾಗಟುವಪದಟು.(5)

ಆಶಯ : ಓಣನ, ರನಜಕಾನನ ಮೊದಲಕಾಗಿ ಹಲವಪ ವಿಧದ ಹಬಬ್ಬಗಳಿವಕ.
 ಪಪ್ರಿತಯನದಕಮೂಕ್ಕೆ ಅದರದಕದಕೇ ಆದ ಪಪ್ರಿತಕದ್ಯಾಕೇಕತಕಗಳಿವಕ.

ಸರಾಮಗಿಪ್ರಗಳತ : ಮದರನಗಿ, ಕಪ್ರಿಯಕೇನನತ್ಸಾ
ಸಸಂದಭರ್ಕ್ : ಹಬಬ್ಬಗಳಿಗಕ ಸನಬನಧಿಸಿದ ಅನಟುಭವಗಳನಟುನ್ನು ಹಕಕೇಳಟುವಪದಟು.
ಪಪ್ರಕಪ್ರಯ :
ಆಖರಾಜ್ಯನ : ಮದರನಗಿ ತಕಮೂಕೇಟದ ಮರಿಗಿಳಿಯೆಕೇ,

ಕಪಪಪ್ಪು ಬಳಕ ಹಕಾಕದ ಕಕಕೈಗಳನಟುನ್ನು 
ಮದರನಗಿ ಹಕಾಕದ ಕಕಕೈಗಳನಟುನ್ನು 

ನಕಮೂಕೇಡಿದಕಯಕಾ ನಕಮೂಕೇಡಿದಕಯಕಾ ಮರಿಗಿಳಿಯೆಕೇ
ಕಕನಪಪ ಬಣಣ್ಣದ ಮದರನಗಿ
ಕನಗಕಮೂಳಿಸಟುವ ಮದರನಗಿ
ಮಟುತಸ್ತುನ ಬಳಕಯ ಕಕಕೈಗಳಲಲ್ಲಿ
ನಕಮೂಕೇಡಿದಕಯಕಾ ನಕಮೂಕೇಡಿದಕಯಕಾ ಮರಿಗಿಳಿಯೆಕೇ
ಮದರನಗಿ ತಕಮೂಕೇಟದ ಮರಿಗಿಳಿಯೆಕೇ

:  ಪದದ್ಯಾ  ಹಕಾರಟುವಪದಟು.  ಮದರನಗಿ ಹಚಿಚ್ಚಿದ  ಅನಟುಭವ ಇದದವರಲಲ್ಲಿ  
ಹಕಕೇಳಿಸಟುವಪದಟು.

ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇಟಟು 10.3 ಮದರನಗಿ ಹಚಟುಚ್ಚಿವ  ನಿಕೇರಟುವಪದಟು– .

:  ಚಿತಪ್ರಿವನಟುನ್ನು  ನಕಮೂಕೇಡಿ ಎಲಲ್ಲಿರಮೂ ಅವರದಕದಕೇ  ಆದ ರಿಕೇತಯಲಲ್ಲಿ  ಚಿತಪ್ರಿ  
ಮಕಾರಟುವರಟು.  ನನತರ  ಪದದ್ಯಾವನಟುನ್ನು  ಪಪನತಃ  ಹಕಾರಟುವಪದಟು.  ಕಕಕೈಗಳಲಲ್ಲಿ  
ಮದರನಗಿ ಹಚಚ್ಚಿಲಮೂ ಬಕಕೇಕಟು.  ಮದರನಗಿ ಹಚಿಚ್ಚಿದ ಕಕಕೈಗಳ ಚಿತಪ್ರಿಗಳನಟುನ್ನು  
ನಕಮೂಕೇಡಿ ಸನಭಕಾರಣಕ ನಡಕಸಟುವಪದಟು. ಕಕಕೈಗಳ ಕರಮೌರನ / ಮಕಕ್ಕೆಳ 
ಕಕಕೈಗಳನಟುನ್ನು  ಕಕಾಗದದಲಲ್ಲಿ  ಇರಿಸಿ  ಔರನ  ಲಕಕೈನನ  ಹಕಾಕ  ನಿಕೇರಟುವಪದಟು.  

ಅದರಕಮೂಳಗಕ ಅವರಿಗಕ ಇರಷವಿರಟುವನತಕ ಮದರನಗಿ ಚಿತಪ್ರಿಗಳನಟುನ್ನು 
ಬಿಡಿಸಟುವಪದಟು.

ಮಸಲಜ್ಯಮರಾಪನ : ಚಿತಪ್ರಿದಲಲ್ಲಿ ಹಕಚಿಚ್ಚಿರಟುವ ವಸಟುಸ್ತುಗಳನಟುನ್ನು ಕನರಟುಹಿಡಿದಟು ವಸ್ಕೃತಸ್ತು 
ಹಕಾಕಲಕಾಗಿದಕ.
 ಸಮೂಕಸ್ತುವಕಾದ ಬಣಣ್ಣ ಹಚಚ್ಚಿಲಕಾಗಿದಕ.
 ಬಣಣ್ಣ ಹಚಿಚ್ಚಿದಟುದರ ಚನದ.
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