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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  ಕಕಾಲಕಮೂಕೇಚಿತ  ಬದಲಕಾವಣಕಗಳಟು,  
ಮೊದಲಕಾದಟುವಪಗಳನಟುನ್ನು  ಪರಿಗಣಿಸಿಕಕಮೂನರಟು ರಕಾಜದ್ಯಾ ವಿದಕಾದ್ಯಾಭಕಾದ್ಯಾಸ ಸನಶಕಮೂಕೇಧನಕ  ಮತಟುಸ್ತು  ತರಬಕಕೇತ ಸನಸಕಸ್ಥೆಯಟು ಪಪ್ರಿ ಸಮೂಕ್ಕೆಲನ ಪಠದ್ಯಾಕಪ್ರಿಮ,  ಪಪ್ರಿ ಸಮೂಕ್ಕೆಲನ 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 ಪಪ್ರಿ ಸಮೂಕ್ಕೆಲನ ಚಟಟುವಟಿಕಕಗಳನಟುನ್ನು  
ಆಯಕೇಜಿಸಲಕಾಗಿದಕ.  ಸಕಾಮರದ್ಯಾರ್ಡುಗಳನಟುನ್ನು  ಬಕಳಕಸಟುವಪದಕಕಾಕ್ಕೆಗಿ  ಮಗಟುವಿನ  ಪರಿಚಿತ  ಪರಿಸರಕಕಕ್ಕೆ  ಸನಬನಧಿಸಿದ  ಮಮೂವತಟುಸ್ತು  ಥಕೇನಗಳನಟುನ್ನು  ಆಧಕಾರವಕಾಗಿರಿಸಿ,  

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

ಪಪ್ರಿ  ಸಮೂಕ್ಕೆಲನ ಪಠದ್ಯಾಕಪ್ರಿಮದ ಹಕಾಗಮೂ ಅಧಕಾದ್ಯಾಪಕ ಕಕಕೈಪಡಿಯಕಾದ  "ಆಟಿಕಕ'ಯ ಆಧಕಾರದಲಲ್ಲಿ,  ಪಪ್ರಿ  ಸಮೂಕ್ಕೆಲನ 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 ನಿದಿರ್ಡುರಷ್ಟ 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  ಸಪ್ಪುರಷ್ಟವಕಾದ  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  ದಕದದೋಣ'ಯಲಲ್ಲಿ  ಅವರಿಗಕ  ಮಕಾರಲಟು
ಸಕಾಧದ್ಯಾವಿರಟುವ  ಚಿಕಕ್ಕೆ  ಚಿಕಕ್ಕೆ  ಚಟಟುವಟಿಕಕಗಳನಟುನ್ನು  ನಿಕೇರಲಕಾಗಿದಕ.  ಇದಲಲ್ಲಿದಕಕೇ  ಸಮೂಸ್ಥೆಲಪಕಕೇಶಿಕೇ
ವಿಕಕಾಸಕಕಾಕ್ಕೆಗಿ  ಓರಟುವಪದಟು,  ಜಿಗಿಯಟುವಪದಟು,  ಮೆಟಷ್ಟಲಕಕೇರಿ  ಇಳಿಯಟುವಪದಟು,  ತಕವಳಟುವಪದಟು
ಮೊದಲಕಾದ ಹಲವಕಾರಟು ಅನಟುಭವ ಚಟಟುವಟಿಕಕಗಳನಟುನ್ನು ತರಗತಗಳಲಲ್ಲಿ ನಿಕೇರಬಕಕೇಕಕಾಗಿದಕ.

4+ ಮಕಕ್ಕೆಳಿಗಕ ಇನನ್ನುರಟುಷ್ಟ 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
ದಕದದೋಣ'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 ದಕದದೋಣ'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 ಮಟಷ್ಟದ ಚಟಟುವಟಿಕಕಗಳಕಮೂನದಿಗಕ 1 ರಿನದ

5 ರವರಕಗಿನ ಸನಖಕಾದ್ಯಾಜಕಾಜ್ಞಾನಕಕಕ್ಕೆ  ಸನಬನಧಿಸಿದ ಚಟಟುವಟಿಕಕಗಳನಟುನ್ನು  ಅಳವಡಿಸಲಕಾಗಿದಕ.  ಭಿನನ್ನು
ಮಟಷ್ಟದ ಮಕಕ್ಕೆಳಿಗಕಾಗಿ ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇಟಟುಗಳಲಲ್ಲಿ ಅನಟುರಮೂಪಕೇಕರಣ ಮಕಾರಬಹಟುದಕಾಗಿದಕ.

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

ಮಟುಖದ್ಯಾವಕಾಗಿ  ಈ ಮನರಲಕಕಕ್ಕೆ  ಸನಬನಧಿಸಿ  "ಆಟದ  ದಕದದೋಣ'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 ಬಕರಳಟುಗಳನಿನ್ನುಟಟುಷ್ಟ ಚಿತಪ್ರಿ ರಚನಕ,  ಎಲಕ ಪಪ್ರಿನಟಿನಗನ,
ಹತಸ್ತು,  ಪಕನಿತ್ಸಾಲನ ಸಕಕ್ಕೆಸಕೇಪನ ಮೊದಲಕಾದವಪಗಳನಟುನ್ನು ಅನಟಿಸಿ ಚಿತಪ್ರಿ ರಚಿಸಟುವಪದಟು ಎನಬಿತಕಾದ್ಯಾದಿ
ವಕಕೈವಿಧದ್ಯಾಮಯವಕಾದ ನಿಮಕಾರ್ಡುಣ ಸಕಾಧದ್ಯಾತಕಗಳಟು "ಆಟದ ದಕದದೋಣ'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  ಒನದರಟುಷ್ಟ  ಉನನ್ನುತ  ಮಟಷ್ಟದಲಲ್ಲಿರಟುವ
ಚಟಟುವಟಿಕಕಗಳನಟುನ್ನು   ಅಳವಡಿಸಲಕಾಗಿದಕ.  ಕತಸ್ತುರಿ  ಉಪಯಕೇಗಿಸಿ  ಕತಸ್ತುರಿಸಟುವಪದಕಮೂಕ್ಕೆ
ಅನಟಿಸಟುವಪದಕಮೂಕ್ಕೆ,  ಕಕಾಗದದಿನದ ಹಮೂಗಳಟು,  ಒರಿಗಕಾಮ ಆಕಸ್ಕೃತಗಳಟು  ಎನಬಿತಕಾದ್ಯಾದಿಗಳನಟುನ್ನು
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ನಿಮರ್ಡುಸಟುವಪದಕಮೂಕ್ಕೆ ಅವಕಕಾಶ ನಿಕೇರಲಕಾಗಿದಕ.  ಪರಿಸರದಿನದ ಲಭಿಸಟುವ ವಸಟುಸ್ತುಗಳಟು ಮತಟುಸ್ತು
ಉಪಯಕೇಗಶಮೂನದ್ಯಾ  ವಸಟುಸ್ತುಗಳನಟುನ್ನುಪಯಕೇಗಿಸಿರಟುವ  ನಿಮಕಾರ್ಡುಣ  ಚಟಟುವಟಿಕಕಗಳನಟುನ್ನು
ಮಕಾಡಿಸಬಕಕೇಕಟು. ಇದರಿನದ ಮಗಟುವಿನ ಸಮಗಪ್ರಿವಕಾದ ವಿಕಕಾಸವಪ ಸಕಾಧದ್ಯಾವಕಾಗಟುವಪದಟು.

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

ಪಪೂತರ್ಡುಗಕಮೂಳಿಸಬಕಕೇಕಕಾದವಪಗಳಕಾಗಿವಕ.  ಸಕಾಧದ್ಯಾವಕಾದ  ಸನದಭರ್ಡುಗಳಲಲ್ಲಿ  ಪರಸಪ್ಪುರ
ಸಹಕಾಯಕಕ್ಕೆರಟುವ  ಸನದಭರ್ಡುಗಳನಟುನ್ನು  ಒದಗಿಸಬಹಟುದಕಾಗಿದಕ.  ಬಣಣ್ಣ  ಹಚಟುಚ್ಚಿವಪದಕಕ್ಕೆರಟುವ
ಕಪ್ರಿಯಕೇನಟುಗಳನಟುನ್ನು  ಪಡಕಯಟುವಪದಕಮೂಕ್ಕೆ,  ನಿಮಕಾರ್ಡುಣ  ಚಟಟುವಟಿಕಕಗಳನಟುನ್ನು  ಗಟುನಪಕಾಗಿ
ಮಕಾರಟುವಪದಕಮೂಕ್ಕೆ  ಅವಕಕಾಶಗಳಿರಬಹಟುದಲಲ್ಲಿವಕಕೇ?  ಕಕಲವಪ  ಚಟಟುವಟಿಕಕಗಳಲಲ್ಲಿ  ನಿದಿರ್ಡುರಷ್ಟ
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
ಸಪ್ಪುರಷ್ಟವಕಾಗಿ  ತಳಿಸಟುವಪದಕಕಕ್ಕೆ  ನಿರನತರ  ಮಮೌಲದ್ಯಾಮಕಾಪನದಿನದ  ಲಭಿಸಟುವ  ಮಕಾಹಿತಗಳಟು
ಅಧಕಾದ್ಯಾಪಕಕಗಕ ಸಹಕಾಯಕವಕಾಗಟುವಪವಪ.

ವಕನರ್ಡು  ಶಿಕೇಟಟುಗಳಿನದ  ಯಕಾವಪದನಕನ್ನುಲಲ್ಲಿ  ಮಮೌಲದ್ಯಾಮಕಾಪನ  ಮಕಾರಬಕಕೇಕಕನದಟು
ಕಕಕೈಪಡಿಯಲಲ್ಲಿ  ಸಪ್ಪುರಷ್ಟವಕಾಗಿ  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 
ಆಟಿಕಕ  ಚಟತವಟಿಕರಾ  ಪಪುಸತ್ತುಕದಲಲ  ಪಪ್ರತಿಯಸಂದತ  ಥದೋಸಂಗಕ  ಸಸಂಬಸಂಧಿಸಿದ  ವಿಕರಾಸ

ಮಸಂಡಲಗಳನತನ್ನು  ಪರಿಗಣಸಿ  ನದೋಡಿರತವ  ಚಟತವಟಿಕಕಯ  ಸರಾಧಜ್ಯತಕಗಳ  ಮಸಂಡನಕಯ
ಕಪ್ರಮವನತನ್ನು ನಶಶ್ಚಯಿಸಿ ಸದಕತ್ತುವರಾದ ಸಸಂದರರ್ಕ್ಗಳಲಲ ವಕದರ್ಕ್ ಶದೋಟತಗಳ ಪಪ್ರಯದೋಜನವನತನ್ನು
ಪಡಕಯಬಕದೋಕತ.  ಆಖರಾಜ್ಯನ,  ಪದಜ್ಯ,  ಆಟ,  ನಮರಾರ್ಕ್ಣ,  ಬಕದಸಂಬಕ  ನರಾಟಕ  ಮೊದಲರಾದ
ಸಸಂಕಕದೋತಗಳ  ಮದಲಕ,  ಮಸಂಡನಕಯ  ಬಳಿಕ  ಅಥವರಾ  ಮಸಂಡನಕಯ  ಭರಾಗವರಾಗಿ  ವಕದರ್ಕ್
ಶದೋಟತಗಳನತನ್ನು ಬಳಸಬಕದೋಕತ.  ಆಖರಾಜ್ಯನದ ಮಸಂಡನಕಯತ ಭರಾವನಕ,  ಜಿಜರಾಜ್ಞಾಸಕ ಎಸಂಬಿವಪುಗಳನತನ್ನು
ಪಪ್ರಚಕದದೋದಿಸತವಸಂತರಬಕದೋಕತ.  ಘಟನಕಯನತನ್ನು  ಹಕದೋಳತವಪುದತ  ಆಖರಾಜ್ಯನವಲಲ.  ಆಖರಾಜ್ಯನದಲಲ
ಪಪೂಣರ್ಕ್ತಕ  ಇರಬಕದೋಕತ.  ಭರಾವನಕ  ಇರಬಕದೋಕತ.  ಮನಕದದೋಚಿತಪ್ರದ ರದಪದೋಕರಣ ಸರಾಧಜ್ಯತಕಯದ
ಇರಬಕದೋಕತ.  ಕತಟತಸಂಬಕಕಕ್ಕೆ  ಸಸಂಬಸಂಧಿಸಿದ ಚಟತವಟಿಕಕಯ ಕಪ್ರಮವನತನ್ನು  ಕಕಳಗಕ  ನದೋಡಲರಾಗಿದಕ.
ಅಗತಜ್ಯವಿದದ್ದಲಲ ಬದಲರಾವಣಕಗಳನತನ್ನು ಮರಾಡಬಹತದರಾಗಿದಕ.

ಚಟತವಟಿಕರಾ ಕಪ್ರಮ
1. 'ಕಟುಟಟುನಬ'ಕಕಕ್ಕೆ  ಸನಬನಧಿಸಿದ ಪದದ್ಯಾಗಳಟು  /  ಕಥಕಗಳನಟುನ್ನು  ಆಲಸಟುವಪದಟು.  ಹಕಾರಟುವಪದಟು  /
ಹಕಕೇಳಟುವಪದಟು.
2. 'ಕಟುಟಟುನಬ'ಕಕಕ್ಕೆ ಸನಬನಧಿಸಿದ ಚಿತಪ್ರಿವನಟುನ್ನು ವಿವರಿಸಟುವಪದಟು.

3. ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇಟಟು 1.1 'ನಿಮತ್ಮ ಮನಕಯಲಲ್ಲಿ ಯಕಾರಟು ಯಕಾರಟು?'  ನಿಕೇರಟುವಪದಟು.

4. ಕಥಕಯ ಘಟನಕಗಳನಟುನ್ನು ಅಭಿನಯಸಟುವಪದಟು.

5. 'ಕಟುಟಟುನಬ'ಕಕಕ್ಕೆ ಸನಬನಧಿಸಿದ ಪದದ್ಯಾವನಟುನ್ನು ಹಕಾರಟುವಪದಟು. (ಸಸನತ ಹಕಸರಟು ಹಕಕೇಳಟುವಪದಟು,
ತಕಾಯಯ ಹಕಸರಟು ಹಕಕೇಳಟುವಪದಟು.)

6. ಪಕಾಪ್ರಿಣಿಗಳಿಗಕ ಸನಬನಧಿಸಿದ ಪದದ್ಯಾಗಳನಟುನ್ನು ಹಕಾರಟುವಪದಟು.

7. ಆಖಕಾದ್ಯಾನ  ಮನರನಕ    ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇಟಟು  1.2 'ತಕಾಯಯ ಬಳಿ ತಲಟುಪಸಬಹಟುದಕಕೇ?'   

ನಿಕೇರಟುವಪದಟು.
8. ಹಕಸರಟು ಹಕಕೇಳಟುವ ಆಟ, ತನದಕ ತಕಾಯನದಿರಟು, ಅಣಣ್ಣ, ಅಕಕ್ಕೆನದಿರ ಹಕಸರಟು ಹಕಕೇಳಟುವಪದಟು.

9. ಆಖಕಾದ್ಯಾನ  ಮನರನಕ    ವಕನರ್ಡು  ಶಿಕೇಟಟು  1.3 'ವದ್ಯಾತಕಾದ್ಯಾಸ  ಹಟುರಟುಕಟುವ  ಹಕಕೇಳಟುವ'   

ನಿಕೇರಟುವಪದಟು.
10. ಕಟುಟಟುನಬಕಕಕ್ಕೆ ಸನಬನಧಿಸಿದ ಪದದ್ಯಾ ಹಕಾರಟುವಪದಟು.

11. ದಕಮೂರಡ್ಡು ಕಟುಟಟುನಬ, ಚಿಕಕ್ಕೆ ಕಟುಟಟುನಬ  ಹಕಕೇಳಟುವಪದಟು– .

12. ಆಖಕಾದ್ಯಾನ ಮನರನಕ  ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇಟಟು 1.4 'ನನನ್ನು ಮನಕಯಲಲ್ಲಿರಟುವವರಟು'  ನಿಕೇರಟುವಪದಟು.

13. ಕಟುಟಟುನಬಕಕಕ್ಕೆ ಸನಬನಧಿಸಿದ ಚಿತಪ್ರಿಗಳನಟುನ್ನು ಸನಗಪ್ರಿಹಿಸಿ ಅನಟಿಸಟುವಪದಟು.

14. ಓಡಿ ಓಡಿ ಆಟ  ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇಟಟು 1.5 'ದಕಮೂರಡ್ಡು ಕಟುಟಟುನಬ'  ನಿಕೇರಟುವಪದಟು.

15. ರಕಮೂಕೇಲನ ಪಕಲ್ಲಿಕೇ  ಆರಟುಗಕಯಕಾಟ
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ವಕದರ್ಕ್ ಶದೋಟತ 1.1 – 'ನಮತ್ಮ ಮನಕಯಲಲ ರರಾರತ ರರಾರತ?'
ವಿಕರಾಸ ಮಸಂಡಲ : * ದಕಕೈಹಿಕ ಚಲನಕಾತತ್ಮಕ ವಿಕಕಾಸ

  * ಭಕಾಷಕಾ ವಿಕಕಾಸ
ಸರಾಮಥಜ್ಯರ್ಕ್ಗಳತ : 1. ಸಸನತವಕಾಗಿ ಚಿತಪ್ರಿ ರಚಿಸಿ ಬಣಣ್ಣ ಹಚಚ್ಚಿಲಟು ಸಕಾಧದ್ಯಾವಕಾಗಟುವಪದಟು. [5]

2. ಚಿತಪ್ರಿಗಳನಟುನ್ನು ನಿರಿಕೇಕಕ್ಷಣಕ ಮಕಾಡಿ ವಿವರಣಕಗಳನಟುನ್ನು ಮತಟುಸ್ತು ಕನರಟುಕಕಮೂನರ 
ಅನಶಗಳನಟುನ್ನು ಮನಡಿಸಲಟು ಸಕಾಧದ್ಯಾವಕಾಗಟುವಪದಟು.[21]

ಆಶಯ : ತನದಕ, ತಕಾಯ ಮಕಕ್ಕೆಳಟು ಸಕಕೇರಿರಟುವಪದಕಕೇ ಕಟುಟಟುನಬವಕಾಗಿದಕ. 
(ಪಪೂವರ್ಡುಜಕಾಜ್ಞಾನದ ಪಪನರನಟುಭವ)

ಸರಾಮಗಿಪ್ರಗಳತ : ಪದದ್ಯಾಗಳಟು, ಕಥಕಗಳಟು, ಕರಮೌಟಟುಗಳಟು, ಬಿಗನ ಸಿಕ್ಕೆಸಕೇನನ, ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇಟಟು,  
ಕಪ್ರಿಯಕೇನನತ್ಸಾ, ಬಣಣ್ಣಗಳಟು.

ಸಸಂದರರ್ಕ್ : ಕಟುಟಟುನಬಕಕಕ್ಕೆ ಸನಬನಧಿಸಿದ ಪದದ್ಯಾಗಳಟು, ಕಥಕಗಳನಟುನ್ನು ಆಲಸಟುವಪದಟು, 
ಹಕಕೇಳಟುವಪದಟು, ಮಗಟುವಿನ ಕಟುಟಟುನಬದ ಕಟುರಿತಕಾದ ಸಮೌಹಕಾದರ್ಡು ಸನಭಕಾರಣಕ
ಮೊದಲಕಾದಟುವಪಗಳನಟುನ್ನು ಪಪ್ರಿವಕಕೇಶ ಚಟಟುವಟಿಕಕಯಕಾಗಿ 
ಉಪಯಕೇಗಿಸಬಹಟುದಟು.

ಪಪ್ರಕಪ್ರಯ :

ಆಖರಾಜ್ಯನ : ಕಕಮೂಕಕ್ಕೆರಕ ಕಕಮೂಕೇ.. ಕಕಮೂಕೇ.. ಕಕಮೂಕಕ್ಕೆರಕ ಕಕಮೂಕೇ.. ಕಕಮೂಕೇ.. ಬಕಳಗಕಾಯತಟು. 
ಒಳಕಳ್ಳುಯ ಚಳಿ! ಅಚಟುಚ್ಚಿ ಹಕಮೂದಿಕಕ ಹಕಮೂದಟುದ ಮತಕಸ್ತು ಮಟುದಟುಡಿ ಮಲಗಿದನಟು. 
“ನನನ್ನು ಕಕನಕನ್ನುಯನಟುನ್ನು ಯಕಾರಕಮೂಕೇ ಮಟುಟಿಷ್ಟದರಲಕಾಲ್ಲಿ. ಯಕಾರಕಾಗಿರಬಹಟುದಟು?” 

(ಸಸತನತಪ್ರಿ ಪಪ್ರಿತಕಪ್ರಿಯೆ) ಅಜಿಡ್ಜ್ಯ ಸಪ್ಪುಶರ್ಡು.. ಅಚಟುಚ್ಚಿ ಮೆಲಲ್ಲಿನಕ ಕಣಟುಣ್ಣ ತಕರಕದಟು 
ನಕಮೂಕೇಡಿದನಟು.
“ಅಚಮೂಚ್ಚಿ.. ಎದಕದಕೇಳಟು...” ಅಜಿಡ್ಜ್ ಅಚಟುಚ್ಚಿವಿನ ಕಕನಕನ್ನುಗಕ ಮಟುತಟುಸ್ತು ಕಕಮೂಟಷ್ಟಳಟು.
ಅವನನಟುನ್ನು ಮನಚದಿನದ ಕಕಳಗಿಳಿಸಿದಳಟು. “ಪಕೇ.. ಪಕೇ.. ಪಕೇ..” ಎನದಟು 
ಶಬದ ಮಕಾರಟುತಕಾಸ್ತು ಅಚಟುಚ್ಚಿ ಹಕಮೂರಗಕ ಓಡಿದನಟು.

“ಅಜಕಾಡ್ಜ್.. ನಕಾನಮೂ ನಿಕೇರಕರಕಯಲಕಕೇ?” ಅಚಟುಚ್ಚಿ ಅಜಡ್ಜ್ನಿಗಕ ಸಹಕಾಯ 
ಮಕಾಡಿದನಟು. ಗಿರಗಳಿಗಕ  ನಿಕೇರಕರಕಯಲಟು ಅವನಿಗಕ ತಟುನಬಕಾ ಇರಷ್ಟ. 
“ಅಚಮೂಚ್ಚಿ.. ಅಚಮೂಚ್ಚಿ  ಕರಕ ಕಕಕೇಳಿದಕಮೂರನಕ ಅವನಟು ಅಕಕ್ಕೆನ ಹತಸ್ತುರಕಕಕ್ಕೆ”

ಓಡಿದನಟು. ಅಕಕ್ಕೆ ಮತಟುಸ್ತು ಅಚಟುಚ್ಚಿ ಚಕನರಟುಪಕಕೇಳಟು ಗಕಾಡಿ ಉರಟುಳಿಸಿ 
ಆಡಿದರಟು. ನನಗಕ ಹಸಿವಕಾಗಿಸ್ತುದಕ. ಅಕಕಾಕ್ಕೆ.. ನಕಾವಪ ಆಟ ನಿಲಲ್ಲಿಸಟುವ.. ಅಮತ್ಮ 
ದಕಮೂಕೇಸಕ ಮಕಾರಟುತಸ್ತುದಕಾದರಕ. ಒಳಕಳ್ಳುಯ ಪರಿಮಳ! ಇಬಬ್ಬರಮೂ ಹಲಟುಲ್ಲಿಜಿಡ್ಜ್ದರಟು. 
ಅವಳಟು ಅರಟುಗಕ ಕಕಮೂಕೇಣಕಗಕ ಹಕಮೂಕೇದಳಟು. ಅಮತ್ಮ ದಕಮೂಕೇಸಕ ಮಕಾರಟುತಸ್ತುದಕಾದಳಕ. 
ಹಿಟಷ್ಟನಟುನ್ನು ಕಕಾವಲಯಲಲ್ಲಿ ಎರಕದಟು ಹರವಿದಳಟು. ಮಗಟುಚಿ ಹಕಾಕದಳಟು. 
ಸಟಟುಷ್ಟಗದಿನದ ತಕಗಕದಟು ಪಕಾತಕಪ್ರಿಗಕ ಹಕಾಕದಳಟು. (ಇದನಟುನ್ನು ಅಭಿನಯಸಬಕಕೇಕಟು) 
ದಕಮೂಕೇಸಕ ಹಿಟಟುಷ್ಟ ಎರಕಯಟುವಕಾಗ ಶಮೂ.. ಎನಬ ಶಬದ ಮಕಾರಬಕಕೇಕಟು. 
ಮನಕಯವರಕಲಲ್ಲಿರಮೂ ಒಟಿಷ್ಟಗಕ ಕಟುಳಿತಟು ಆಹಕಾರ ಸಕಕೇವಿಸಿದರಟು.

ಬಿಗದ ಸಿಕ್ಕೆಸದೋನದ ಉಪಯದೋಗಿಸಿ ಚಟತವಟಿಕಕಗಳತ
: ಅಚಟುಚ್ಚಿ ಮತಟುಸ್ತು ಅಜಡ್ಜ್ನ ಕರಮೌಟಟುಗಳನಟುನ್ನು ಅಧಕಾದ್ಯಾಪಕಕ ಸಿಕ್ಕೆಸಕೇನಿನಲಲ್ಲಿ 
ಇರಟುವಪದಟು.
 ಮನಕಯಲಲ್ಲಿ ಬಕಕೇರಕ ಯಕಾರಕಲಲ್ಲಿ ಇದಕಾದರಕ? ಮಕಕ್ಕೆಳಟು ಹಕಕೇಳಟುವಪದಕಕ್ಕೆನಟುಸರಿಸಿ
ಕರಮೌಟಟುಗಳನಟುನ್ನು ಲಗತಸ್ತುಸಟುವಪದಟು.
 ಇನಟುನ್ನು ಯಕಾರಕಾದರಮೂ ಇರಬಹಟುದಕಕೇ? ನಕಮೂಕೇಡಕಮೂಕೇಣ.

ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇಟಟು 1.1 –  'ನಿಮತ್ಮ ಮನಕಯಲಲ್ಲಿ ಯಕಾರಟು ಯಕಾರಟು?'  ನಿಕೇರಟುವಪದಟು.
ಚಿತಪ್ರ ಓದತ : ಚಿತಪ್ರಿದಲಲ್ಲಿ ಯಕಾರಟು ಯಕಾರಟು?

 ನಿಮತ್ಮ ಮನಕಯಲಲ್ಲಿ ಯಕಾರಕಲಲ್ಲಿ ಇದಕಾದರಕ?
 ಅವರ ಹಕಸರಟುಗಳನಟುನ್ನು ಹಕಕೇಳಬಹಟುದಕಕೇ?
 ಅಚಟುಚ್ಚಿವಿನ ಮನಕಗಕ ಬಣಣ್ಣ ಹಚಟುಚ್ಚಿವ
 ನನತರ ಸಸನತ ಮನಕಯ ಚಿತಪ್ರಿ (10) ಬಿಡಿಸಿ ಬಣಣ್ಣ ಹಚಟುಚ್ಚಿವ 
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ಚಟಟುವಟಿಕಕ ನಿಕೇರಬಕಕೇಕಟು.
ಮಸಲಜ್ಯಮರಾಪನ : ಕಟುಟಟುನಬದ ಸದಸದ್ಯಾರನಟುನ್ನು ಗಟುರಟುತಸಿ ಹಕಕೇಳಲಟು ಸಕಾಧದ್ಯಾವಕಾಗಟುವಪದಟು.

: ವಿಭಿನನ್ನು ಬಣಣ್ಣಗಳ ಪಪ್ರಿಯಕೇಜನವನಟುನ್ನು ಪಡಕಯಲಕಾಗಿದಕ.
: ಬಣಣ್ಣ ಹಚಟುಚ್ಚಿವಪದರಲಲ್ಲಿ ಸಮೂಕಕ್ಷಕ್ಷ್ಮತಕಯನಟುನ್ನು ಪಕಾಲಸಲಕಾಗಿದಕ.
: ಕಟುಟಟುನಬದ ಸದಸದ್ಯಾರ ಕಟುರಿತಟು ಹಕಚಿಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳನಟುನ್ನು ಹಕಕೇಳಲಟು 
ಸಕಾಧದ್ಯಾವಕಾಗಟುವಪದಟು. (ಹಕಸರಟು, ಸನಬನಧಗಳಟು)

ವಕದರ್ಕ್ ಶದೋಟದ 1.2  ತರಾಯಿಯ ಬಳಿ ತಲತಪಸಬಹತದಕದೋ?
ವಿಕರಾಸ ಮಸಂಡಲ : ವಕಕೈಜಕಾಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಕಕಾಸ

 ಸಸ್ಕೃಜನಕಾತತ್ಮಕ ವಿಕಕಾಸ
ಸರಾಮಥಜ್ಯರ್ಕ್ : ಆಲಸಿದ ಹಕಾರಟುಗಳನಟುನ್ನು ತಕಾಳಕಾತತ್ಮಕವಕಾಗಿ ಹಕಾರಲಟು ಸಕಾಧದ್ಯಾವಕಾಗಟುವಪದಟು. 

    (64)
 ಹಕಮೂಸ ಸಕಾಲಟುಗಳನಟುನ್ನು ಸಕಕೇರಿಸಿ ಹಕಾರಲಟು ಸಕಾಧದ್ಯಾವಕಾಗಟುವಪದಟು.(65)

 ಕನರಟುಕಕಮೂಳಟುಳ್ಳುವ ಚಟಟುವಟಿಕಕಗಳಲಲ್ಲಿ ತಕಮೂರಗಟುವಪದಕಮೂಕ್ಕೆ ಅನಟುಭವದ 
ಆಧಕಾರದಲಲ್ಲಿ ನಿಗಮನಗಳನಟುನ್ನು ಮನಡಿಸಟುವಪದಕಮೂಕ್ಕೆ ಸಕಾಧದ್ಯಾವಕಾಗಟುವಪದಟು(31)

ಆಶಯ : ಕಟುಟಟುನಬದಲಲ್ಲಿ ಪಪ್ರಿತಯಬಬ್ಬರಮೂ ಪರಸಪ್ಪುರ ಸಹಕಕಾರ, ಪಪ್ರಿಕೇತ, 

ಆದರಗಳಿನದ ವತರ್ಡುಸಟುವರಟು.
ಸರಾಮಗಿಪ್ರಗಳತ : ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇರನ, ಕಪ್ರಿಯಕೇನನತ್ಸಾ, ಪದದ್ಯಾಗಳಟು
ಸಸಂದರರ್ಕ್ : ಕಟುಟಟುನಬಕಕಕ್ಕೆ ಸನಬನಧಿಸಿದ ಸರಳ ಚಚಕರ್ಡುಯ ಬಳಿಕ ಮನಡಿಸಟುವಪದಟು.
ಪಪ್ರಕಪ್ರಯ : 
ಸಸಹರಾದರ್ಕ್ ಸಸಂಭರಾಷಣಕ : ನಿಮತ್ಮ ಮನಕಯಲಲ್ಲಿ ಪಕಾಪ್ರಿಣಿಗಳನಟುನ್ನು ಸಕಾಕಟುತಕಾಸ್ತುರಕಯೆಕೇ? 

(ಸಸತನತಪ್ರಿ ಪಪ್ರಿತಕಪ್ರಿಯೆ)

 ಅಚಟುಚ್ಚಿವಿನ ಮನಕಯಲಲ್ಲಿ ಪಕಾಪ್ರಿಣಿಗಳನಟುನ್ನು ಸಕಾಕಟುತಸ್ತುರಬಹಟುದಕಕೇ?

 ಅಚಟುಚ್ಚಿವಿನ ಮನಕಯಲಲ್ಲಿ ಯಕಾವಕಲಲ್ಲಿ ಪಕಾಪ್ರಿಣಿಗಳನಟುನ್ನು ಸಕಾಕಟುತಸ್ತುರಬಹಟುದಟು?
ಪದಜ್ಯ : “ನಕಾವಪ ಒನದಟು ಪದದ್ಯಾವನಟುನ್ನು ಹಕಾಡಕಮೂಕೇಣವಕಕೇ?” ಅಧಕಾದ್ಯಾಪಕಕ ಮತಟುಸ್ತು 

ಮಕಕ್ಕೆಳಟು ಒರಕಾಷ್ಟಗಿ ಹಕಾರಟುವರಟು.
ಮನಕಯಲಕಮೂನದಟು ನಕಾಯ
ಮಕೇಸಕಗಕಾರ ನಕಾಯ
ಅಲಲ್ಲಿ ಹಕಮೂಕೇದರಮೂ ಬಮೌ..

ಇಲಲ್ಲಿ ಹಕಮೂಕೇದರಮೂ ಬಮೌ..

ಎಲಕಲ್ಲಿಲಲ್ಲಿ ಹಕಮೂಕೇದರಮೂ ಬಮೌ.. ಬಮೌ.. ಬಮೌ..

ಮನಕಯಲಕಮೂನದಟು ಬಕಕಟುಕ್ಕೆ
ಕಪಪಪ್ಪು ಬಿಳಟುಪಪ ಬಕಕಟುಕ್ಕೆ
ಅಲಲ್ಲಿ ಹಕಮೂಕೇದರಮೂ ಮಕಾದ್ಯಾವನ
ಇಲಲ್ಲಿ ಹಕಮೂಕೇದರಮೂ ಮಕಾದ್ಯಾವನ
ಎಲಕಲ್ಲಿಲಲ್ಲಿ ಹಕಮೂಕೇದರಮೂ ಮಕಾದ್ಯಾವನ.. ಮಕಾದ್ಯಾವನ.. ಮಕಾದ್ಯಾವನ
ಮನಕಯಲಕಮೂನದಟು ಕಕಮೂಕೇಳಿ
.....................................
.....................................
ಸಕಾಲಟುಗಳನಟುನ್ನು ಸಕಕೇರಿಸಿ ಹಕಾರಟುವಪದಟು.

ಆಖರಾಜ್ಯನ : ಚಕಾ ಕಟುಡಿದಟು ಅಚಟುಚ್ಚಿ ಮತಟುಸ್ತು ಅಕಕ್ಕೆ ಆರಟುತಸ್ತುದದರಟು. ಅವರಕಮೂನದಿಗಕ 
ಆರಲಟು ಬಕಕೇರಕಯಮೂ ಕಕಲವರಿದದರಟು. ಯಕಾರಕನದಟು ಹಕಕೇಳಬಹಟುದಕಕೇ? 
(ಸಸತನತಪ್ರಿ ಪಪ್ರಿತಕಪ್ರಿಯೆ)
: ಬಕಕಕ್ಕೆನ ಮರಿ, ಕಕಮೂಕೇಳಿ ಮರಿ, ನಕಾಯ ಮರಿ... ಆರಟುತಕಾಸ್ತು ಇರಟುವಕಾಗ 
ಒನದಟು ಶಬದ.. ಢಟುನ.. ಢಟುಢಟುನ.. ಮಕಕ್ಕೆಳಟು ಹಕದರಿ ಚಿಕೇರಿದರಟು. 
(ಶಬಕಾದನಟುಕರಣಕ  ಬಕಕಕ್ಕೆನ ಮರಿ, ನಕಾಯಮರಿ, ಕಕಮೂಕೇಳಿಮರಿ 
ಕಮೂಗಟುವಪದಟು.) “ಸಿಡಿಲನ ಶಬದವಕಾ.. ಮಕಕ್ಕೆಳಕಕೇ ಬಕಕೇಗ ಬನಿನ್ನು..” ಮಳಕ 
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ಸಟುರಿಯಲಟು ತಕಮೂರಗಿತಟು.
: ಅಚಟುಚ್ಚಿ ಮತಟುಸ್ತು ಅಕಟುಕ್ಕೆ ಮನಕಯ ಒಳಗಕ ಓಡಿದರಟು. ತಕಾಯ ನಕಾಯ 
ಮರಿಗಳಕಮೂನದಿಗಕ ಓಡಿತಟು. ತಕಾಯ ಬಕಕಟುಕ್ಕೆ ಮಕಕ್ಕೆಳನಟುನ್ನು ಕಚಿಚ್ಚಿಕಕಮೂನರಟು 
ಮನಕಯಳಗಕ ಓಡಿತಟು. ಅಯದ್ಯಾಕೇ, ಆ ತಕಾಯ ಕಕಮೂಕೇಳಿ ಮಕಾತಪ್ರಿ 
ಮಳಕಯಲಕಲ್ಲಿಕೇ ಕಟುಳಿತಟುಕಕಮೂನಡಿದಕ. ಮರಿಗಳನಟುನ್ನು ಕಕಾಣಟುವಪದಿಲಲ್ಲಿವಲಲ್ಲಿ. ಎಲಲ್ಲಿ 
ಹಕಮೂಕೇದಟುವಪ? ಅಚಟುಚ್ಚಿ ಮತಟುಸ್ತು ಅಕಟುಕ್ಕೆ ನಕಮೂಕೇಡಿದರಟು. ಕಕಾಣಿಸಟುವಪದಿಲಲ್ಲಿ. ಮಳಕ 
ಹಕಮೂಕೇಯತಟು. ಕಕಮೂಕೇಳಿ ಮರಿಗಳಟು ತಕಾಯಯ ರಕಕಕಕ್ಕೆಯ ಅಡಿಯಲಲ್ಲಿ 
ಕಟುಳಿತದಟುದವಪ. ಅವಪಗಳಟು ಮೆಲಲ್ಲಿನಕ ಇಣಟುಕ ನಕಮೂಕೇಡಿದಟುವಪ. ಮಕಕ್ಕೆಳಟು ಮತಕಸ್ತು 
ಆಟ ಪಕಾಪ್ರಿರನಭಿಸಿದರಟು. ಆಗ ಪಪನನಃ ಢಟುನ.. ಢಟುಢಟುನ.. ಢಟುನ.. ಮಕಕ್ಕೆಳಟು 
ತಕಾಯನದಿರ ಬಳಿಗಕ ಓಡಿದರಟು.

ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇಟಟು 1.2 –  'ತಕಾಯಯ ಬಳಿ ತಲಟುಪಸಬಹಟುದಕಕೇ?'  ನಿಕೇರಟುವಪದಟು.
: ಮಕಕ್ಕೆಳನಟುನ್ನು  ಅವರ ಅಮತ್ಮನದಿರ ಬಳಿಗಕ ತಲಟುಪಸಿರಿ.

 ಗಕರಕ ಎಳಕದಟು ಜಕಮೂಕೇಡಿಸಟುವಪದಟು.
 ಬಣಣ್ಣ ಹಚಟುಚ್ಚಿವಪದಟು.
 ಪರಸಪ್ಪುರ ಮಮೌಲದ್ಯಾಮಕಾಪನ ಮಕಾರಟುವಪದಟು.

ಪದಜ್ಯ : ಅಚಟುಚ್ಚಿವಿನ ಮನಕಯ ಕಟುರಿತಕಾದ ಸಕಾಲಟುಗಳನಟುನ್ನು ಸಕಕೇರಿಸಿ ಹಕಾರಟುವಪದಟು.

ಅಚಟುಚ್ಚಿವಿನ ಮನಕ
ಅನದವಕಾದ ಮನಕ
ಅಮತ್ಮ ಇರಟುವ ಮನಕ
........................
........................

ವಕಕೈಯಕಸ್ತುಕವಕಾಗಿ ಸಸನತ ಹಕಸರನಟುನ್ನು ಸಕಕೇರಿಸಿ ಹಕಾರಟುವಪದಟು.

ಮನಕ ಒಳಕಳ್ಳುಯ ಮನಕ
ಅನದ ಚನದದ ಮನಕ
..................................
..................................

ಆಖರಾಜ್ಯನ : ಇಬಬ್ಬರಮೂ ಮಳಕಯಲಲ್ಲಿ ನಕನಕದಟು ಬನದಿದಿದಕೇರಲಲ್ಲಿವಕಕೇ? ಜಸರ ಬರಬಹಟುದಟು.
ಬನಿನ್ನು ಮಕಕ್ಕೆಳಕಕೇ... ಅಮತ್ಮ ಅವರ ತಲಕ ಒರಕಸಿದಳಟು. ಶರಿಕೇರ ತಣಣ್ಣಗಕಾಗಿದಕ. 
ಅಮತ್ಮ ಪಪ್ರಿಕೇತಯನದ ಅವರನಟುನ್ನು ಸಕಕೇರಿಸಿ ಹಿಡಿದಳಟು. ತಕಾಯನದಿರ 
ಪಪ್ರಿಕೇತಯ ಕಟುರಿತಟು ಚಚಕರ್ಡು. ತಕಾಯನದಿರಲಲ್ಲಿ ಮಕಕ್ಕೆಳಿಗಿರಟುವ ಪಪ್ರಿಕೇತಯನಟುನ್ನು 
ಚಚಿರ್ಡುಸಬಕಕೇಕಟು.

ಮಸಲಜ್ಯಮರಾಪನ : ಸರಿಯಕಾದವಪಗಳನಟುನ್ನು ಪರಸಪ್ಪುರ ಗಕರಕ ಎಳಕದಟು ಜಕಮೂಕೇಡಿಸಲಕಾಗಿದಕ.
 ಮಕಕ್ಕೆಳ ಮಟಷ್ಟದಲಲ್ಲಿ ನಿಗಮನಗಳನಟುನ್ನು ಹಕಕೇಳಲಟು ಸಕಾಧದ್ಯಾವಕಾಗಟುವಪದಟು.
 ಆಕರರ್ಡುಕವಕಾದ ರಿಕೇತಯಲಲ್ಲಿ ಬಣಣ್ಣ ಹಚಚ್ಚಿಲಕಾಗಿದಕ.

ವಕದರ್ಕ್ ಶದೋಟದ 1.3 – ವಜ್ಯತರಾಜ್ಯಸ ಕಸಂಡತಹಿಡಿಯತವ, ಹಕದೋಳತವ
ವಿಕರಾಸ ಮಸಂಡಲ : ವಕಕೈಜಕಾಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಕಕಾಸ

 ಭಕಾಷಕಾ ವಿಕಕಾಸ
ಸರಾಮಥಜ್ಯರ್ಕ್ : ಚಿತಪ್ರಿಗಳನಟುನ್ನು ನಿರಿಕೇಕಕ್ಷಣಕ ಮಕಾಡಿ ಪಪ್ರಿತಕದ್ಯಾಕೇಕತಕಗಳನಟುನ್ನು ಕನರಟುಕಕಮೂಳಟುಳ್ಳುವಪದಕಮೂಕ್ಕೆ

ಮಮೌಖಿಕವಕಾಗಿ ಮನಡಿಸಟುವಪದಕಮೂಕ್ಕೆ ಸಕಾಧದ್ಯಾವಕಾಗಟುವಪದಟು.(30)

 ಚಿತಪ್ರಿಗಳನಟುನ್ನು ನಿರಿಕೇಕಕ್ಷಣಕ ಮಕಾಡಿ ವಿವರಗಳನಟುನ್ನು ಹಕಾಗಮೂ ಕನರಟುಕಕಮೂನರ 
ಅನಶಗಳನಟುನ್ನು ಮನಡಿಸಟುವಪದಕಮೂಕ್ಕೆ ಸಕಾಧದ್ಯಾವಕಾಗಟುವಪದಟು.(21)

ಆಶಯ : ಮನಕಯ ಪಪ್ರಿತಯಬಬ್ಬ ಸದಸದ್ಯಾನಿಗಮೂ ತನನ್ನುದಕಕೇ ಆದ ಜವಕಾಬಕಾದರಿ 
ಹಕಾಗಮೂ ಕತರ್ಡುವದ್ಯಾಗಳಟು ಇವಕ.

ಸರಾಮಗಿಪ್ರಗಳತ : ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇರನ, ಕಪ್ರಿಯಕೇನನತ್ಸಾ, ಪದದ್ಯಾಗಳಟು, ಸಿಕೇಟಿ, ಬಕನಚಟು.
ಸಸಂದರರ್ಕ್ : ಮನಕಕಕಲಸಗಳಲಲ್ಲಿ ಮಕಕ್ಕೆಳಟು ಸಹಕಾಯ ಮಕಾರಟುವ ಸನದಭರ್ಡುಗಳ 
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ಕಟುರಿತಟು ಚಚಿರ್ಡುಸಿದ ಬಳಿಕ ಮನಡಿಸಬಹಟುದಟು.
ಪಪ್ರಕಪ್ರಯ :
ಹಕಸರತ ಹಕದೋಳತವ ಆಟ : ಮಕಕ್ಕೆಳಟು ವಸ್ಕೃತಕಾಸ್ತುಕಕಾರದಲಲ್ಲಿ ನಿಲಟುಲ್ಲಿವಪದಟು. ಅಧಕಾದ್ಯಾಪಕಕ ಸಿಕೇಟಿ 

ಊದಿದಕಾಗ ಚಕನರಟು ಕಕಕೈ ಬದಲಕಾಯಸಟುವಪದಟು. ಮತಕಸ್ತು ಸಿಕೇಟಿ ಊದಟುವಕಾಗ 
ಚಕನರಟು ಯಕಾರ ಕಕಕೈಯಲಲ್ಲಿ ಇದಕಯಕೇ, ಅವರಟು ತನನ್ನು ಹಕಸರಟು ಮತಟುಸ್ತು 
ತಕಾಯಯ ಹಕಸರನಟುನ್ನು ಹಕಕೇಳಟುವಪದಟು.

ಪದಜ್ಯ : ಆಟದ ನನತರ ಅಮತ್ಮನ ಕಟುರಿತಟು ಒನದಟು ಪದದ್ಯಾ
ಅಮತ್ಮ ನನನ್ನು ಅಮತ್ಮ
ಮನಕಯಲರಟುವ ಅಮತ್ಮ
ಅಮತ್ಮ ಪಪ್ರಿಕೇತಯ ಅಮತ್ಮ
ಮಟುತಟುಸ್ತು ಕಕಮೂರಟುವಳಟು ಅಮತ್ಮ

ಸಸ್ವತಸಂತಪ್ರ ಸಸಂಭರಾಷಣಕ : “ನಿಮತ್ಮನಟುನ್ನು ಇವತಟುಸ್ತು ಸಕಾನ್ನುನ ಮಕಾಡಿಸಿದಟುದ ಯಕಾರಟು? ಬಕಮೂಟಟುಷ್ಟ 
ಇಟಷ್ಟದಟುದ? ಉರಟುಪಪ ಹಕಾಕ ಕಕಮೂಟಷ್ಟದಟುದ ಯಕಾರಟು?” (ಸಸತನತಪ್ರಿ ಪಪ್ರಿತಕಪ್ರಿಯೆ)

 ಅಚಟುಚ್ಚಿವಿನ ಮನಕಯಲಲ್ಲಿ?
ವಕದರ್ಕ್ ಶದೋಟದ 1.3 – ವಜ್ಯತರಾಜ್ಯಸ ಕಸಂಡತಹಿಡಿಯತವ, ಹಕದೋಳತವ  ನದೋಡತವಪುದತ– .

ಚಿತಪ್ರ ಓದತ : ಹಕದದೋಲಸತವಪುದತ  ಎರದಲಲ್ಲಿಯಮೂ ಬಲದಲಲ್ಲಿಯಮೂ ಇರಟುವ 
ಚಿತಪ್ರಿಗಳನಟುನ್ನು ನಕಮೂಕೇಡಿರಿ. ನನಗಕ ಒನದಟು ಸನಶಯ. ಎರರಮೂ ಒನದಕಕೇ 
ರಿಕೇತಯಲಲ್ಲಿ ಇವಕಯೆಕೇ? ಯಕಾರಟು ಮೊದಲಟು ಕನರಟುಹಿಡಿಯಟುವಪದಟು? 

ಮಕಕ್ಕೆಳಟು ಚಿತಪ್ರಿವನಟುನ್ನು ಸಮೂಕಕ್ಷಕ್ಷ್ಮವಕಾಗಿ ನಿರಿಕೇಕಕ್ಷಣಕ ಮಕಾರಟುವರಟು.
ಅಗತದ್ಯಾವಿದದಲಲ್ಲಿ ಸಮೂಚನಕಗಳನಟುನ್ನು ನಿಕೇರಬಹಟುದಟು.
ಒನದನಕಕೇ ಚಿತಪ್ರಿದಲಲ್ಲಿರಟುವ ಯಕಾರಕಮೂಕೇ ಒಬಬ್ಬರಟು ಎರರನಕಕೇ ಚಿತಪ್ರಿದಲಲ್ಲಿ ಇಲಲ್ಲಿ.
 ಕಟಿಕ ಹಕಾಗಮೂ ಬಕಾಗಿಲಟುಗಳನಟುನ್ನು ನಕಮೂಕೇಡಿ ಗಿಳಿ ಹಕಾರಿ ಬನತಟು. ಹಕಾರಿ 
ಹಕಮೂಕೇಯತಟು.

 ಒನದನಕಕೇ ಚಿತಪ್ರಿದಿನದ ಯಕಾವಪದಕಲಲ್ಲಿ ಮಕಾಯವಕಾಗಿದಕ?
ಈ ರಿಕೇತಯಲಲ್ಲಿ ಕಕಕೇಳಬಹಟುದಟು.

ಚಚಕರ್ಕ್ : ನನತರ ಚಿತಪ್ರಿದ ಆಧಕಾರದಲಲ್ಲಿ ಚಚಕರ್ಡು.

ಮಡೈಮಸಂಗದ : ಮನಕಕಕಲಸಗಳಟು  ಮಕಕ್ಕೆಳಟು ಒಬಕಮೂಬ್ಬಬಬ್ಬರಕಾಗಿ ಬನದಟು ಮೆಕೈಮನ 
ಮಕಾರಟುವಪದಟು.

ಮಸಲಜ್ಯಮರಾಪನ : ಚಿತಪ್ರಿ ನಕಮೂಕೇಡಿ ತಳಿಯಲರಟುವ ಸಕಾಮರದ್ಯಾರ್ಡು.
 ನಿರಿಕೇಕಕ್ಷಣಕಯಲಲ್ಲಿ ಕನರಟುಕಕಮೂನರವಪಗಳನಟುನ್ನು ಮನಡಿಸಟುವಪದರ ಹಿರಿಮೆ.
 ನಕಾಲಟುಕ್ಕೆ ವದ್ಯಾತಕಾದ್ಯಾಸಗಳನಟುನ್ನು ಕನರಟುಹಿಡಿಯಲಕಾಗಿದಕ.
 ಅಭಿನಯ ಸಕಾಮರದ್ಯಾರ್ಡು.

ವಕದರ್ಕ್ ಶದೋಟದ 1.4 – ನನನ್ನು ಮನಕಯಲಲರತವವರತ
ವಿಕರಾಸ ಮಸಂಡಲ : ದಕಕೈಹಿಕ ಚಲನಕಾತತ್ಮಕ ವಿಕಕಾಸ

 ಸಸ್ಕೃಜನಕಾತತ್ಮಕ ವಿಕಕಾಸ
ಸರಾಮಥಜ್ಯರ್ಕ್ : ಸಸನತವಕಾಗಿ ಚಿತಪ್ರಿಗಳನಟುನ್ನು ರಚಿಸಿ ಬಣಣ್ಣ ಹಚಚ್ಚಿಲಟು ಸಕಾಧದ್ಯಾವಕಾಗಟುವಪದಟು. (5)

ಆಶಯ : ಕಟುಟಟುನಬದಲಲ್ಲಿ ಪಪ್ರಿತಯಬಬ್ಬರಮೂ ಪರಸಪ್ಪುರ ಸಹಕಕಾರ, ಪಪ್ರಿಕೇತ, 

ಆದರದಕಮೂನದಿಗಕ ವತರ್ಡುಸಟುವರಟು.
ಸರಾಮಗಿಪ್ರಗಳತ : ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇರನ, ಚಿತಪ್ರಿಗಳಟು, ಬಣಣ್ಣಗಳಟು, ಬಿಗನ ಸಿಕ್ಕೆಸಕೇನನ.
ಸಸಂದರರ್ಕ್ : ಕಟುಟಟುನಬದ ಸದಸದ್ಯಾರಿಗಕ ಸನಬನಧಿಸಿದ ಕಥಕಗಳನಟುನ್ನು ಆಲಸಟುವಪದಟು. 

(ಹಿರಿಯರನಟುನ್ನು ಗಮೌರವಿಸಟುವ ಆಶಯವಿರಟುವಪದಟು.) ಎನಬ ಚಟಟುವಟಿಕಕಯ
ನನತರ.

ಪಪ್ರಕಪ್ರಯ :
ಆಖರಾಜ್ಯನ : ರಕಾತಕಪ್ರಿ ಅಪಪ್ಪು ಬರಟುವಕಾಗ ಒನದಟು ಬಹಟುಮಕಾನವನಟುನ್ನು ತನದಿದದರಟು. 

ಬಹಟುಮಕಾನ ಏನಕಾಗಿರಬಹಟುದಟು? (ಸಸತನತಪ್ರಿ ಪಪ್ರಿತಕಪ್ರಿಯೆ)
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ಅಪಕಾಪ್ಪು.. ಅಪಕಾಪ್ಪು.. ಲಕಕಮೂಕೇರಕಯಳಗಕ ಏನಪಕಾಪ್ಪು? ಅಪಪ್ಪು ಲಕಕಮೂಕೇರಕಯನಟುನ್ನು 
ಅಚಟುಚ್ಚಿವಿನ ಕಕಕೈಯಲಲ್ಲಿ ಕಕಮೂಟಷ್ಟರಟು. ಅಚಟುಚ್ಚಿ ಲಕಕಮೂಕೇರಕಯನಟುನ್ನು ತಕರಕದಟು 
ನಕಮೂಕೇಡಿದನಟು. “ಹಕಾಯನ, ಪಕನಿತ್ಸಾಲಟು” ಅಚಟುಚ್ಚಿ ಕಟುಣಿದಕಾಡಿದನಟು.  ಕಮೂರಲಕಕೇ
ಕಕಮೂಕೇಣಕಯಳಗಕ ಓಡಿದನಟು. ಪಪಸಸ್ತುಕ ತಕಗಕದನಟು. ಏನಟು ಮಕಾರಟುವಪದಟು? 

ಒನದಟು ಚಿತಪ್ರಿ ಬಿಡಿಸಟುವಪದಕಕೇ? ಅಚಟುಚ್ಚಿ ಯಕೇಚಿಸಿದನಟು. ಯಕಾವಪದರ ಚಿತಪ್ರಿ? 

ಹಕಕೇಗಕ ಬಿಡಿಸಟುವಪದಟು? ಅಚಟುಚ್ಚಿವಿಗಕ ಬಕಕೇಸರವಕಾಯತಟು. “ಏಯನ, ಗಕಳಕಯ 
ಬಕಕೇಸರದಲಲ್ಲಿರಟುವಕಯಕಾ? ಯಕಾಕಕ?” “ನನಗಕ ಅಮತ್ಮನ ಚಿತಪ್ರಿ ಬಿಡಿಸಬಕಕೇಕಟು.” 
“ನಕಾನಟು ಸಹಕಾಯ ಮಕಾರಟುತಕಸ್ತುಕೇನಕ.” ಪಕನಿತ್ಸಾಲಟು ಹಕಕೇಳಿತಟು. ಪಕನಿತ್ಸಾಲಟು ಒನದಟು 
ದಕಮೂರಡ್ಡು ವಸ್ಕೃತಸ್ತುವನಟುನ್ನು ರಚಿಸಿತಟು. ಎರರಟು ಕಣಟುಣ್ಣಗಳಟು, ಮಮೂಗಟು, 
ಬಕಾಯ..ಆಹಕಾ... ಅಮತ್ಮನ ಚಿತಪ್ರಿ... “ನನಗಮೂ ಚಿತಪ್ರಿ ಬಿಡಿಸಬಕಕೇಕಟು. 
ಇದರನತಕ ವಸ್ಕೃತಸ್ತು ಬಿಡಿಸಿ ನಕಾನಟು ಚಿತಪ್ರಿ ಮಕಾರಟುತಕಸ್ತುಕೇನಕ.” ಅಚಟುಚ್ಚಿ ಹಕಕೇಳಿದನಟು. 
ಹಕಾಗಕಾದರಕ ಚಿತಪ್ರಿ ಬಿಡಿಸಟು.
 ನಿಮಗಮೂ ಅಮತ್ಮನ ಚಿತಪ್ರಿ ಬಿಡಿಸಬಕಕೇರವಕಕೇ? ಬಿಡಿಸಕಮೂಕೇಣವಕಕೇ?

ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇರನ 1.4 – ನನನ್ನು ಮನಕಯಲಲ್ಲಿರಟುವವರಟು  ನಿಕೇರಟುವಪದಟು.
: ಅಗತದ್ಯಾವಿರಟುವ ಸಮೂಚನಕಗಳನಟುನ್ನು ಅಧಕಾದ್ಯಾಪಕಕ ನಿಕೇರಟುವರಟು.
ಪಪ್ರಿತಯಬಬ್ಬರಮೂ ಅವರವರ ಮನಕಯ ಸದಸದ್ಯಾರ ಚಿತಪ್ರಿವನಟುನ್ನು ಬಿಡಿಸಟುವಪದಟು.
 ಬಣಣ್ಣ ಹಚಟುಚ್ಚಿವಪದಟು.
 ಬಿಡಿಸಿದ ಚಿತಪ್ರಿವನಟುನ್ನು ಪಪ್ರಿದಶಿರ್ಡುಸಿ ಮಕಾತನಕಾರಟುವಪದಟು.
 ಎಲಲ್ಲಿರಮೂ ಪಪ್ರಿದಶಿರ್ಡುಸಟುವಪದಟು.
 ಸಸತಹ / ಪರಸಪ್ಪುರ ಮಮೌಲದ್ಯಾಮಕಾಪನ ಮಕಾಡಿ ಅಭಿಪಕಾಪ್ರಿಯಗಳನಟುನ್ನು 
ಹಕಕೇಳಟುವಪದಟು.
: ಚಿಕಕ್ಕೆ ಕಟುಟಟುನಬ ದಕಮೂರಡ್ಡು ಕಟುಟಟುನಬ
 ಮಕಕ್ಕೆಳಟು ರಚಿಸಿದ ಕಟುಟಟುನಬ ಚಿತಪ್ರಿಗಳನಟುನ್ನು ಗಟುನಪನಲಲ್ಲಿ 

ಪಪ್ರಿದಶಿರ್ಡುಸಟುವಪದಟು. ಅಧಕಾದ್ಯಾಪಕಕ ಪಪ್ರಿಶಕನ್ನುಗಳನಟುನ್ನು ಕಕಕೇಳಟುವಪದಟು.
 ಹಕಚಟುಚ್ಚಿ ಮನದಿ ಇರಟುವಪದಟು ಯಕಾರ ಮನಕಯಲಲ್ಲಿ?
 ದಕಮೂರಡ್ಡು ಕಟುಟಟುನಬ, ಚಿಕಕ್ಕೆ ಕಟುಟಟುನಬ – ಗಟುನಪನಲಲ್ಲಿ ಕನರಟುಕಕಮೂಳಟುಳ್ಳುವಪದಟು.
 ದಕಮೂರಡ್ಡು ಕಟುಟಟುನಬ – ಚಿಕಕ್ಕೆ ಕಟುಟಟುನಬಗಳನಟುನ್ನು ಎಲಕಾಲ್ಲಿ ಗಟುನಪನವರಟು 
ಬಿಗನ ಸಿಕ್ಕೆಸಕೇನಿನಲಲ್ಲಿ ಪಪ್ರಿದಶಿರ್ಡುಸಟುವಪದಟು.
 ಕಟುಟಟುನಬಕಕಕ್ಕೆ ಸನಬನಧಿಸಿದ ಚಿತಪ್ರಿಗಳನಟುನ್ನು ಸನಗಪ್ರಿಹಿಸಿ ಅನಟಿಸಟುವಪದಟು.

ಮಸಲಜ್ಯಮರಾಪನ : ಚಿತಪ್ರಿ ರಚಿಸಲಟು ಸಕಾಧದ್ಯಾವಕಾಗಟುವಪದಟು.
 ಪಪ್ರಿಕಸ್ಕೃತಯ ವಸಟುಸ್ತುಗಳನಟುನ್ನುಪಯಕೇಗಿಸಿ ಬಣಣ್ಣ ಹಚಟುಚ್ಚಿವಪದಟು.
 ರಚಿಸಿದ ಚಿತಪ್ರಿಗಳ ಕಟುರಿತಟು ಸನಕಕಮೂಕೇಚವಿಲಲ್ಲಿದಕ ಮಕಾತನಕಾರಲಟು 
ಸಕಾಧದ್ಯಾವಕಾಗಟುವಪದಟು.

ವಕದರ್ಕ್ ಶದೋಟದ 1.5 – ದಕದಡಡ್ಡ ಕತಟತಸಂಬ
ವಿಕರಾಸ ಮಸಂಡಲ : ವಕಕೈಜಕಾಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಕಕಾಸ
ಸರಾಮಥಜ್ಯರ್ಕ್ : ವಸಟುಸ್ತುಗಳನಟುನ್ನು / ಚಿತಪ್ರಿಗಳನಟುನ್ನು ಹಕಮೂಕೇಲಸಟುವಪದಕಕಕ್ಕೆ ಗಣಿತ ಭಕಾಷಕಯನಟುನ್ನು 

ಬಳಸಲಟು ಸಕಾಧದ್ಯಾವಕಾಗಟುವಪದಟು. (39)

ಆಶಯ : ಕಟುಟಟುನಬದ ಸದಸದ್ಯಾರಕಲಲ್ಲಿರಮೂ ಒರಕಾಷ್ಟಗಿ ಒನದಟು ಮನಕಯಲಲ್ಲಿ 
ವಕಾಸಿಸಟುವರಟು. (ಪಪೂವಕಾರ್ಡುನಟುಭವದ ಪಪನರನಟುಭವ)

ಸರಾಮಗಿಪ್ರಗಳತ : ಚಿತಪ್ರಿಗಳಟು, ಪದದ್ಯಾಗಳಟು.
ಸಸಂದರರ್ಕ್ : ವಸಟುಸ್ತುಗಳನಟುನ್ನು ಚಿಕಕ್ಕೆದಟು ದಕಮೂರಡ್ಡುದಟು ಎನಬ ರಿಕೇತಯಲಲ್ಲಿ ಕಪ್ರಿಮಕೇಕರಿಸಟುವ 

ಚಟಟುವಟಿಕಕಯ ನನತರ
ಪಪ್ರಕಪ್ರಯ :
ಆಟ : ಓಡಿ.. ಓಡಿ..  ಮಕಕ್ಕೆಳಟು ವಸ್ಕೃತಕಾಸ್ತುಕಕಾರದಲಲ್ಲಿ ನಿಲಟುಲ್ಲಿವರಟು. ವಸ್ಕೃತಸ್ತುದಕಮೂಳಗಕ 

ಮಮೂರಟು ವಿಭಿನನ್ನು ವಸ್ಕೃತಸ್ತುಗಳನಟುನ್ನು ರಚಿಸಟುವಪದಟು.
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ಓಡಿರಿ ಓಡಿರಿ ಮಕಕ್ಕೆಳಕಕೇ
ವಸ್ಕೃತಸ್ತುದಲಕಮೂಲ್ಲಿಕೇಡಿರಿ ಮಕಕ್ಕೆಳಕಕೇ
ಜಿಗಿಯರಿ ಜಿಗಿಯರಿ ಮಕಕ್ಕೆಳಕಕೇ
ಹಕಮೂನರಕಕ ಜಿಗಿಯರಿ ಮಕಕ್ಕೆಳಕಕೇ

: ಯಕಾವ ಹಕಮೂನರದಲಲ್ಲಿ (ವಸ್ಕೃತಸ್ತುದಲಲ್ಲಿ) ಹಕಚಟುಚ್ಚಿ ಮಕಕ್ಕೆಳಟು?
 ಯಕಾವ ಹಕಮೂನರದಲಲ್ಲಿ (ವಸ್ಕೃತಸ್ತುದಲಲ್ಲಿ) ಕಡಿಮೆ ಮಕಕ್ಕೆಳಟು?
 ಆಟ ಮಟುನದಟುವರಿಸಟುವಪದಟು.
 ದಕಮೂರಡ್ಡು ಗಟುನಪಪ ಯಕಾವಪದಟು? ಚಿಕಕ್ಕೆ ಗಟುನಪಪ ಯಕಾವಪದಟು?

ಆಖರಾಜ್ಯನ : ಅಚಟುಚ್ಚಿವಿನ ಮನಕಯವರಮೂ ಚಿನಟುನ್ನುವಿನ ಮನಕಯವರಮೂ ಫಕೇರಕಮೂ 
ತಕಗಕಯಲಟು ತಕೇಮಕಾರ್ಡುನಿಸಿದರಟು. ಫಕೇರಕಮೂ ತಕಗಕಯಟುವಪದಟು ಹಕಕೇಗಕ? 
(ಮೊಬಕಕೈಲನ ಫಕೇನಿನಿನದ ಮಕಕ್ಕೆಳ ಫಕೇರಕಮೂ ತಕಗಕಯಟುವಪದಟು. 
ಮಕಕ್ಕೆಳನಟುನ್ನು ಕಟುಚಿರ್ಡುಗಳಲಲ್ಲಿ ಕಟುಳಿಳ್ಳುರಿಸಿ ತಕಗಕಯಬಕಕೇಕಟು. ಫಕೇರಕಮೂ ಅವರಿಗಕ 
ತಕಮೂಕೇರಿಸಬಕಕೇಕಟು.) ಮನಕಯವರಿಗಕಾಗಿ ಫಕೇರಕಮೂಗಕಾಪ್ರಿಫರನ ಆರಟು 
ಕಟುಚಿರ್ಡುಗಳನಟುನ್ನು ತನದಿಟಷ್ಟನಟು. (ಅಧಕಾದ್ಯಾಪಕಕ ಆರಟು ಕಟುಚಿರ್ಡುಗಳನಟುನ್ನು 
ಕಪ್ರಿಮಕೇಕರಿಸಟುವರಟು.) ಆ ಮನಕಯಲಲ್ಲಿ ಯಕಾರಕಲಲ್ಲಿ ಇರಬಹಟುದಟು?
ಒನದನಕಕೇ ಕಟುಚಿರ್ಡುಯಲಲ್ಲಿ ಅಮತ್ಮ, ಎರರನಕಕೇ ಕಟುಚಿರ್ಡುಯಲಲ್ಲಿ ಅಪಪ್ಪು, 
ಮಮೂರನಕಕೇ ಕಟುಚಿರ್ಡುಯಲಲ್ಲಿ ..... ಹಿಕೇಗಕ ಅಜಡ್ಜ್ ಅಜಿಡ್ಜ್ಯವರಕಗಕ ಹಕಕೇಳಿಸಬಕಕೇಕಟು.
ತರಗತಯಲಲ್ಲಿ ಪಪ್ರಿದಶಿರ್ಡುಸಿದ ಕಟುಟಟುನಬದ ಚಿತಪ್ರಿಗಳನಟುನ್ನು ಪಪನನಃ 
ತಕಮೂಕೇರಿಸಟುವಪದಟು. ದಕಮೂರಡ್ಡು ಕಟುಟಟುನಬ, ಚಿಕಕ್ಕೆ ಕಟುಟಟುನಬವನಟುನ್ನು 
ಕನರಟುಕಕಮೂಳಟುಳ್ಳುವಪದಟು.

ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇರನ 1.5 – ದಕಮೂರಡ್ಡು ಕಟುಟಟುನಬ – ನಿಕೇರಟುವಪದಟು.
ಒನದಟು ಚಿನಟುನ್ನುವಿನ ಕಟುಟಟುನಬ. ಇನಕಮೂನ್ನುನದಟು ಅಚಟುಚ್ಚಿವಿನ ಕಟುಟಟುನಬ.

ಯಕಾರ ಕಟುಟಟುನಬದಲಲ್ಲಿ ಹಕಚಟುಚ್ಚಿ ಜನರಿರಟುವಪದಟು?

(ಒನದಕಕೇ ನಕಮೂಕೇಟದಲಲ್ಲಿ ಗಟುರಟುತಸಲಟು ಸಕಾಧದ್ಯಾವಿಲಲ್ಲಿದವರಟು ಇದದರಕ, 
ಚಿತಪ್ರಿಗಳನಟುನ್ನು ಪರಸಪ್ಪುರ ಜಕಮೂಕೇಡಿಸಿ ಹಕಚಿಚ್ಚಿನವರನಟುನ್ನು ಕನರಟುಹಿಡಿಯಟುವ 
ಪಪ್ರಿಕಪ್ರಿಯೆಯನಟುನ್ನು ಅವಲನಬಿಸಬಕಕೇಕಟು.)
ಹಕಚಟುಚ್ಚಿ ಸದಸದ್ಯಾರಿರಟುವಪದಟು ದಕಮೂರಡ್ಡು ಕಟುಟಟುನಬವಕಾಗಿದಕ. ಅದರ ಸಟುತಸ್ತುಲಮೂ 
ಉರಟುಟಟು ಹಕಾಕಲ.

ಚಿತಪ್ರಿಗಳನಟುನ್ನು ಪರಸಪ್ಪುರ ಕಕಕೈ ಬದಲಕಾಯಸಿ ಮಮೌಲದ್ಯಾಮಕಾಪನ ಮಕಾರಟುವಪದಟು.
ಮಸಲಜ್ಯಮರಾಪನ : ದಕಮೂರಡ್ಡು ಕಟುಟಟುನಬವನಟುನ್ನು ಕನರಟುಕಕಮೂನರಟು ಗಟುರಟುತಟು ಹಕಾಕಲಟು 

ಸಕಾಧದ್ಯಾವಕಾಗಟುವಪದಟು.
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ಥದೋಸಂ 2 – ಮನಕ ಮತತತ್ತು ಪರಿಸರ
ವಕದರ್ಕ್ ಶದೋಟತಗಳನತನ್ನು  ನದೋಡತವರಾಗ ಸರಾಮಥಜ್ಯರ್ಕ್ಗಳತ ಮತತತ್ತು  ರದಪದೋಕರಿಸಬಕದೋಕರಾದ

ಆಶಯಗಳನತನ್ನು  ಮನಸಿಸ್ಸಿನಲಲ  ನಖರಗಕದಳಿಸಬಕದೋಕತ.  ಆ  ಆಶಯಗಳನತನ್ನು  ಮಕಕ್ಕೆಳ
ಆನತರವಗಳಿಸಂದ ಹಕದರಹಕದಮತ್ಮಸಬಕದೋಕರಾಗಿದಕ.  ಅಲಲದಕದೋ ನಕದೋರವರಾಗಿ ಹಕದೋಳಿಕಕದಡತವಪುದಲಲ.
ಒಸಂದತ  ವಕದರ್ಕ್  ಶದೋಟಿನಲಲ  ಒಸಂದಕದದೋ  ಎರಡಕದದೋ  ಸರಾಮಥಜ್ಯರ್ಕ್ಗಳತ  ಹರಾಗದ  ಕಕಲವಪು
ಆಶಯಗಳದ ಇರಬಹತದತ.  ಥದೋಮಗಕ   ಸಸಂಬಸಂಧಿಸಿದ ಇತರ ಚಟತವಟಿಕಕಗಳ ಮದಲಕ
ಹರಾದತಹಕದದೋದರಾಗ ಮಗತವಿನ ಮನಸಿಸ್ಸಿನಲಲ ಸಮಗಪ್ರವರಾದ ಚಿತಪ್ರಣವಪು ಮದಡಿಬರತವಪುದತ.

ಚಟತವಟಿಕರಾ ಕಪ್ರಮ
1. ನನನ್ನು ಮನಕ (ಆಟಿಕಕಯ ಪಪಟ ಸನಖಕದ್ಯಾ 99) ಪದದ್ಯಾ ಹಕಾರಟುವಪದಟು.

2. ಆಖಕಾದ್ಯಾನ ಮನರನಕ  ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇಟಟು 2.1 “ಚಿತಪ್ರಿ ನಕಮೂಕೇಡಿ ಹಕಕೇಳಿರಿ, ಬಣಣ್ಣ ನಿಕೇಡಿರಿ”

3. ಚಿಕಕ್ಕೆ  ಆಟಿಕಕಗಳನಟುನ್ನು  ನಿಮರ್ಡುಸಟುವಪದಟು.  (ಚಕನರಟುಪಕಲ್ಲಿಕೇ  ಗಕಾಡಿ,  ಬಕನಕಪಕಟಿಷ್ಟಗಕ  ಉಗಿಬನಡಿ
ಮೊದಲಕಾದಟುವಪಗಳಟು)

4. ಆಖಕಾದ್ಯಾನ ಮನರನಕ  ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇಟಟು 2.2 “ಹಕಮೂಕೈಗಕ ಚಿತಪ್ರಿ ತಯಕಾರಿಸಿರಿ”

5. ಬಯಲಟು  ಪಪ್ರಿವಕಾಸದ  ವಕಕೇಳಕ  ಕನರ  ಮನಕಗಳ  ಕಟುರಿತಟು  ಅಧಕಾದ್ಯಾಪಕಕ  ಮಕಕ್ಕೆಳಲಮೂಲ್ಲಿ
ಹಕಕೇಳಟುವಪದಟು.

6. ಮನಕಗಳಟು ತಮೊತ್ಮಳಗಿರಟುವ ವದ್ಯಾತಕಾದ್ಯಾಸಗಳನಟುನ್ನು ಗಟುರಟುತಸಿ ಹಕಕೇಳಟುವಪದಟು.

7. ಕಕಾಗದ, ಅವಕಮಣಟುಣ್ಣ, ಎಲಕ, ಕಡಿಡ್ಡುಗಳಟು ಮೊದಲಕಾದಟುವಪಗಳನಟುನ್ನು ಉಪಯಕೇಗಿಸಿ ಮನಕಯ
ಆಕಸ್ಕೃತಯನಟುನ್ನು ನಿಮರ್ಡುಸಟುವಪದಟು.

8. ಮನಕಯ ಮಕಾರನಟುನ್ನು ವಿಕೇಕಕ್ಷಸಿ, ಹನಚಟು, ಮರಲಟು, ಕಕಾನಕಪ್ರಿಕೇಟಟು, ಮಟುಳಿಹಟುಲಟುಲ್ಲಿ ಎನಬನತಕ
ಹಕಕೇಳಟುವಪದಟು.
9. ವಿವಿಧ ಕಕಮೂಕೇಣಕಗಳಟು, ಉಪಕರಣಗಳಟು ಎನಬಿವಪಗಳ ಉಪಯಕೇಗವನಟುನ್ನು ಹಕಕೇಳಟುವಪದಟು.

10. ಜಕಕೈ ಜಕಕೈ ಆಟ

11. ಪದದ್ಯಾ – ನನಗಿದಕ ಚನದದ ಮನಕಯನದಟು

12. ಆಖಕಾದ್ಯಾನ – ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇಟಟು 2.3 “ಗಕರಕ ಎಳಕದಟು ಜಕಮೂಕೇಡಿಸಿರಿ”

13. ಚಿತಪ್ರಿಗಳನಟುನ್ನು  ಬಿಡಿಸಿ,  ಕಪ್ರಿಯಕೇನನ,  ಪಕನಿತ್ಸಾಲಟು,  ವಕಾಟರನ  ಕಲರನ
ಎನಬಿವಪಗಳನಟುನ್ನುಪಯಕೇಗಿಸಿ ಬಣಣ್ಣ ಹಚಟುಚ್ಚಿವಪದಟು. (ಮನಕ ಮತಟುಸ್ತು ಪರಿಸರ)

14. ಮನಕಯಲಲ್ಲಿರಟುವ ಜಿಕೇವಿಗಳ ಕಟುರಿತಟು ಪದದ್ಯಾವನಟುನ್ನು ಹಕಾರಟುವಪದಟು.

15. ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇಟಟು 2.4 “ಹಮೂ ಬಿಡಿಸಟುವ ಬಣಣ್ಣ ನಿಕೇರಟುವ”

16. ಹಮೂವಿನ ಕಟುರಿತಟು ಸಕಾಲಟುಗಳನಟುನ್ನು ಸಕಕೇರಿಸಿ ಹಕಾರಟುವಪದಟು.

17. ಹಕಕ್ಕೆಗಳ ಮತಟುಸ್ತು ಪಕಾಪ್ರಿಣಿಗಳ ಚಲನಕಗಳಟು (ಕಪಕಪ್ಪು ಜಿಗಿತ, ಮೊಲ)
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18.  ಅವಕಮಣಟುಣ್ಣ,  ಮೆಕೈದ,  ಪಕಾಲ್ಲಿಸಿಷ್ಟಸಿನನ  ಮೊದಲಕಾದಟುವಪಗಳನಟುನ್ನು  ಕಲಸಿ  ಮನಕ  ಮತಟುಸ್ತು
ಪರಿಸರವನಟುನ್ನು ನಿಮರ್ಡುಸಟುವಪದಟು. (ಗಟುನಪಪ ಚಟಟುವಟಿಕಕ)

19. ಚಿತಪ್ರಿ ಪಸಲನ ಗಳನಟುನ್ನು ಮಕಾರಟುವಪದಟು.

ವಕದರ್ಕ್ ಶದೋಟದ 2.1 – ಚಿತಪ್ರ ನಕದದೋಡಿ ಹಕದೋಳಿರಿ...
ವಿಕರಾಸ ಮಸಂಡಲ : ಭಕಾಷಕಾ ವಿಕಕಾಸ

 ದಕಕೈಹಿಕ ಚಲನಕಾತತ್ಮಕ ವಿಕಕಾಸ
ಸರಾಮಥಜ್ಯರ್ಕ್ : ಕನರಟು ಕಕಕೇಳಿ ತಳಿದಟುಕಕಮೂನರ ಘಟನಕಗಳಟು, ಅನಟುಭವಗಳಟು 

ಎನಬಿವಪಗಳನಟುನ್ನು ಆಶಯಗಳಟು ಸಕಮೂಕೇರಿ ಹಕಮೂಕೇಗದನತಕ ಇತರರಕಮೂರನಕ 
ಹನಚಿಕಕಮೂಳಳ್ಳುಲಟು ಸಕಾಧದ್ಯಾವಕಾಗಟುವಪದಟು. (16)

 ಚಿತಪ್ರಿಗಳಿಗಕ ಬಣಣ್ಣ ಹಚಚ್ಚಿಲಟು ಸಕಾಧದ್ಯಾವಕಾಗಟುವಪದಟು.
 ವಸಟುಸ್ತುಗಳನಟುನ್ನು ಹಕಮೂಕೇಲಸಟುವಪದಕಕಕ್ಕೆ ಗಣಿತ ಭಕಾಷಕಯನಟುನ್ನು ಬಳಸಲಟು 
ಸಕಾಧದ್ಯಾವಕಾಗಟುವಪದಟು. (ಹಕಚಟುಚ್ಚಿ, ಕಡಿಮೆ) (39)

 ಪಪ್ರಿಕಸ್ಕೃತಯನದ ಲಭಿಸಟುವ ವಸಟುಸ್ತುಗಳನಟುನ್ನುಪಯಕೇಗಿಸಿ ಆಟಿಕಕಗಳನಟುನ್ನು 
ನಿಮರ್ಡುಸಟುವಪದಟು.(83)

ಆಶಯ : ಅಮತ್ಮ, ಅಪಪ್ಪು, ಅಜಡ್ಜ್, ಅಜಿಡ್ಜ್, ಅಣಣ್ಣ, ಅಕಕ್ಕೆ, ತಮತ್ಮ, ತನಗಿ ಎನಬಿವರಟು 
ಕಟುಟಟುನಬದ ಸದಸದ್ಯಾರಕಾಗಿದಕಾದರಕ. ಇವರಟು ವಿವಿಧ ಕಕಲಸಗಳನಟುನ್ನು 
ಮಕಾರಟುತಸ್ತುದಕಾದರಕ.

ಸರಾಮಗಿಪ್ರಗಳತ : ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇಟಟು, ಕಪ್ರಿಯಕೇನನತ್ಸಾ, ಚಕನರಟುಪಕಲ್ಲಿಕೇ, ನಮೂಲಟು
ಸಸಂದರರ್ಕ್ : ಕಟುಟಟುನಬದ ಸದಸದ್ಯಾರ ವಿಶಕಕೇರತಕಗಳನಟುನ್ನು ಕಕಕೇಳಿದ ನನತರ ಚಟಟುವಟಿಕಕ 

ಮನಡಿಸಟುವಪದಟು.
ಪಪ್ರಕಪ್ರಯ :

ಆಖರಾಜ್ಯನ : ಬಿಲಟುಲ್ಲಿ ಬಕಕಕ್ಕೆಗಕ ಎಚಚ್ಚಿರವಕಾಯತಟು. ಮಕಾದ್ಯಾವನ.. ಮಕಾದ್ಯಾವನ.. ಅದಟು 
ಮಲಗಟುವ ಕಕಮೂಕೇಣಕಗಕ ಹಕಮೂಕೇಗಿ ಮನಚದ ಮೆಕೇಲಕ ಹತಸ್ತುತಟು. ಏ.. ಚಿನಟುನ್ನು 
ಮತಟುಸ್ತು ಮನಟುನ್ನು ಎಲಲ್ಲಿ? ಅವರಟು ಆಗಲಕಕೇ ಎದದರಕಕೇ? ಬಿಲಲ್ಲಿ ವರಕಾನರಕಕಕ್ಕೆ 
ಓಡಿತಟು. ಅಲಲ್ಲಿ ಬಿಲಲ್ಲಿ ಏನಕಲಲ್ಲಿ ಕನಡಿರಬಹಟುದಟು?

ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇರನ 2.1 – ಚಿತಪ್ರಿ ನಕಮೂಕೇಡಿ ಹಕಕೇಳಿರಿ, ಬಣಣ್ಣ ನಿಕೇಡಿರಿ. – ನಿಕೇರಟುವಪದಟು.
ಚಿತಪ್ರ ಓದತ : ಚಿತಪ್ರಿದಲಲ್ಲಿ ಯಕಾರಕಲಲ್ಲಿ ಇರಟುವರಟು?

 ಚಿನಟುನ್ನು ಬಿಲಲ್ಲಿಯರನಕ ಕಕಕೇಳಿದಕದಕೇನಟು?
 ಬಿಲಲ್ಲಿ ಏನಟು ಹಕಕೇಳಿರಬಹಟುದಟು?
 ಅಜಡ್ಜ್ ಏನಟು ಮಕಾರಟುತಸ್ತುದಕಾದರಕ?
 ಅಪಪ್ಪು ಏನಟು ಮಕಾರಟುತಸ್ತುದಕಾದರಕ?
 ಅಜಿಡ್ಜ್ಯಕೇ?
 ನಿಮತ್ಮ ಮನಕಯಲಲ್ಲಿ ಒಬಕಮೂಬ್ಬಬಬ್ಬರಟು ಏನಟು ಮಕಾರಟುತಕಾಸ್ತುರಕ?

ಆಖರಾಜ್ಯನ : ಅಪಪ್ಪು ಗಿರಗಳಿಗಕ ನಿಕೇರಕರಕಯಟುತಸ್ತುದದರಟು. “ಅಪಕಾಪ್ಪು.. ಬಿಲಲ್ಲಿ ನಿಮಗಕ ಸಹಕಾಯ 
ಮಕಾರಟುತಕಾಸ್ತುಳನತಕ.” ಚಿನಟುನ್ನು ಹಕಕೇಳಿದಳಟು. ಅಪಪ್ಪು ತರಟುಗಿದರಟು. ಆಗ ಪಕಕೈಪಪ 
ಬಿಲಲ್ಲಿ ಎದಟುರಿಗಕ ಬನತಟು. ಪಕಕೈಪನಿನದ ನಿಕೇರಟು ಚಿಮತ್ಮತಟು. ಬಕಕಟುಕ್ಕೆ 
ಒದಕದಯಕಾಯತಟು. ಮಕಾದ್ಯಾವನ.. ಅದಟು ಓಡಿ ಹಕಮೂಕೇಯತಟು. ಅಪಪ್ಪು ನಕಕ್ಕೆರಟು. 
ಪಕಕೈಪನಟುನ್ನು ಚಿನಟುನ್ನು ತಕಗಕದಟುಕಕಮೂನರಳಟು. ಆಗ ಪಕಕೈಪಪ ಅಪಪ್ಪುನ ಎದಟುರಿಗಕ ಬನತಟು. 
ಅಪಪ್ಪು ಒದಕದಯಕಾದರಟು. ಅದನಟುನ್ನು ಕನರಟು ಅಜಡ್ಜ್ನಮೂ ಅಜಿಡ್ಜ್ಯಮೂ ಗಕಮೂಳಕಳ್ಳುನದಟು 
ನಕಕ್ಕೆರಟು. ಮನಟುನ್ನು ಸಕಾಬಮೂನಟು ತನದಳಟು. ಇಲಕಲ್ಲಿಕೇ ಸಕಾನ್ನುನ ಮಕಾಡಿಬಿಡಿ. 

ಮನಟುನ್ನುವಿನ ಮಕಾತಟು ಕಕಕೇಳಿ ಎಲಲ್ಲಿರಮೂ ಬಿದಟುದ ಬಿದಟುದ ನಕಕ್ಕೆರಟು. (ಇಲಲ್ಲಿ ಒಬಬ್ಬರ 
ಕಥಕಯನಟುನ್ನು ಮಕಾತಪ್ರಿ ಹಕಕೇಳಲಲಲ್ಲಿ. ಅದಟು ಯಕಾರಕನದಟು ಹಕಕೇಳಬಹಟುದಕಕೇ?)

 ಮನಕಯ ಸದಸದ್ಯಾರಿಗಕ ಮಕಾತಪ್ರಿ ಬಣಣ್ಣ ಹಚಿಚ್ಚಿರಿ.

 ಇನಮೂನ್ನು ಚಿತಪ್ರಿದಲಲ್ಲಿರಟುವವರಿಗಕ ಬಣಣ್ಣ ಹಚಿಚ್ಚಿರಿ.
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ಅಧರಾಜ್ಯಪಕಕಗಕ : ಕಟುಟಟುನಬದ ಸದಸದ್ಯಾರ ಸನಬನಧವನಟುನ್ನು ಹಕಕೇಳಟುವಕಾಗ ಸಸ್ಥೆಳಿಕೇಯವಕಾದ 
ಭಕಾಷಕಾವದ್ಯಾತಕಾದ್ಯಾಸಗಳನಟುನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬಕಕೇಕಕಾಗಿದಕ. (ಉದಕಾ  ಅಮತ್ಮ, 
ಉಮತ್ಮ, ಅಜಿಡ್ಜ್, ಉಮಟುತ್ಮಮತ್ಮ, ಅಜಡ್ಜ್, ಉಪಕಾಪ್ಪುಪ, ಅಣಣ್ಣ, ಇಚಚ್ಚಿ, ಅಕಕ್ಕೆ, ಇಕಕ್ಕೆ, 
ಇತಕಾದ್ಯಾದಿ...)

ಚಕಸಂಡತಪಕಲದೋ ಗರಾಡಿ ನಮರ್ಕ್ಸತವ : ಚಿನಟುನ್ನು ಮತಟುಸ್ತು ಮನಟುನ್ನು ಚಕನರಟುಪಕಲ್ಲಿಕೇಗಳಕಮೂನದಿಗಕ 
ಅಜಿಡ್ಜ್ಯ ಹತಸ್ತುರ ಹಕಮೂಕೇದರಟು. ಅಜಿಡ್ಜ್.. ಗಕಾಡಿ ಮಕಾಡಿ ಕಕಮೂಡಿ.. ಅಜಿಡ್ಜ್ ಗಕಾಡಿ 
ಮಕಾಡಿ ಕಕಮೂಟಷ್ಟರಟು.  ಚಿನಟುನ್ನು ಮತಟುಸ್ತು ಮನಟುನ್ನು ಗಕಾಡಿಯಲಲ್ಲಿ ಆಟವಕಾಡಿದರಟು. 
ನಿಮಗಮೂ ಆರಬಕಕೇರವಕಕೇ?
 ಚಕನರಟು ಪಕಕೇಳಟುಗಳನಟುನ್ನು ಮಮೂರಟು ಗಟುನಪಕಾಗಿ ಇರಟುವಪದಟು.
 ಯಕಾವ ಗಟುನಪನಲಲ್ಲಿ ಹಕಚಟುಚ್ಚಿ? / ಕಡಿಮೆ?

: ಗಣಿತದ ಸಕಾಧದ್ಯಾತಕಯ ಪಪ್ರಿಯಕೇಜನ ಪಡಕಯಟುವಪದಟು. ಅಧಕಾದ್ಯಾಪಕಕಯ 
ಸಮೂಚನಕಯ ಪಪ್ರಿಕಕಾರ ಮಕಕ್ಕೆಳಟು ಗಕಾಡಿ ನಿಮಕಾರ್ಡುಣ ಮಕಾರಟುವರಟು.

ಮಸಲಜ್ಯಮರಾಪನ : ಚಿತಪ್ರಿದಲಲ್ಲಿರಟುವ ಆಶಯಗಳನಟುನ್ನು ಸನಕಕಮೂಕೇಚವಿಲಲ್ಲಿದಕ ಇತರರಕಮೂರನಕ 
ಹನಚಿಕಕಮೂಳಳ್ಳುಲಟು ಸಕಾಧದ್ಯಾವಕಾಗಟುವಪದಟು.
 ಸಮೂಚನಕಗಳಿಗನಟುಸರಿಸಿ ಚಿತಪ್ರಿಕಕಕ್ಕೆ ಬಣಣ್ಣ ಹಚಚ್ಚಿಲಟು ಸಕಾಧದ್ಯಾವಕಾಗಟುವಪದಟು.
 ಸಮೂಚನಕಯ ಪಪ್ರಿಕಕಾರ ಆಟಿಕಕಗಳನಟುನ್ನು ನಿಮರ್ಡುಸಟುತಕಾಸ್ತುರಕ.

ವಕದರ್ಕ್ ಶದೋಟದ 2.2 – ಹಕದಡೈಗಕ ಚಿತಪ್ರ ತರರಾರಿಸತವ
ವಿಕರಾಸ ಮಸಂಡಲ : ಸಸ್ಕೃಜನಕಾತತ್ಮಕ ಸಮೌನದಯಕಾರ್ಡುತತ್ಮಕ ವಿಕಕಾಸ

 ದಕಕೈಹಿಕ ಚಲನಕಾತತ್ಮಕ ವಿಕಕಾಸ
ಸರಾಮಥಜ್ಯರ್ಕ್ : ಪಪ್ರಿಕಸ್ಕೃತಯ ವಸಟುಸ್ತುಗಳನಟುನ್ನು (ಹಕಮೂಕೈಗಕ, ಮರದ ಹಟುಡಿ) ಉಪಯಕೇಗಿಸಿ 

ಕಕಮೂಲಕಕೇಶನ ನಿಮರ್ಡುಸಟುವಪದಟು.(83)

ಆಶಯ : ಮನಕಯ ಸಟುತಸ್ತುಲಮೂ ಹಲವಪ ವಿಧದ ಸಸದ್ಯಾಗಳನಟುನ್ನು ಬಕಳಕಸಲಕಾಗಟುವಪದಟು.

ಸರಾಮಗಿಪ್ರಗಳತ : ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇಟಟು, ಬಣಣ್ಣವಿರಟುವ ಹಕಮೂಕೈಗಕ / ಹಟುಡಿ, ಗಕಮೂಕೇನದಟು.
ಸಸಂದರರ್ಕ್ : ಮನಕಯ ಸಟುತಸ್ತುಮಟುತಸ್ತುಲರಟುವ ಸಸದ್ಯಾಗಳ ಮತಟುಸ್ತು ಹಮೂಗಳ ಕಟುರಿತಟು 

ಕಕಕೇಳಿದ ನನತರ ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇಟಟು ಮನಡಿಸಟುವಪದಟು.
ಪಪ್ರಕಪ್ರಯ :
ಆಖರಾಜ್ಯನ : ಮನಟುನ್ನು ಮತಟುಸ್ತು ಚಿನಟುನ್ನು ಹಮೂದಕಮೂಕೇಟಕಕಕ್ಕೆ ತಲಟುಪದರಟು. ಏ.. ಮನಟುನ್ನು.. 

ಬಿಲಲ್ಲಿ... ನಕಮೂಕೇಡಿ ನಮತ್ಮ ಗಿರಗಳಲಲ್ಲಿ ಹಮೂವಕಾಗಿದಕ. ಅಕಕಾಕ್ಕೆ.. ನಕಾನಟು 
ಪರಿಮಳ ನಕಮೂಕೇರಲಕಕೇ? ಬಿಲಲ್ಲಿ ಗಿರಕಕಕ್ಕೆ ತನನ್ನು ಮೆಕೈಯನಟುನ್ನು ಉಜಿಡ್ಜ್ತಟು. ಅಕಕಾಕ್ಕೆ.. 
ಈ ಹಮೂವನಟುನ್ನು ಕಕಮೂಯದ್ಯಾಲಕಕೇ? ಅಯದ್ಯಾಕೇ.. ಹಮೂವನಟುನ್ನು ಕಕಮೂಯದ್ಯಾಬಕಾರದಟು. 
ಮನಟುನ್ನು ಬಕಾ.. ನಿನಗಕ ನಕಾನಟು ಹಮೂ ಮಕಾಡಿ ಕಕಮೂರಟುತಕಸ್ತುಕೇನಕ. ಚಿನಟುನ್ನು ಕಕಾಗದದಲಲ್ಲಿ
ಹಮೂವನಟುನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದಳಟು. ಒನದಟು ಚಿರಕಷ್ಟ ಬನದಟು ಹಮೂವಿನಲಲ್ಲಿ ಕಟುಳಿತತಟು. 
ಚಿರಕಷ್ಟ ಅವರನಟುನ್ನು ನಕಮೂಕೇಡಿತಟು. ಒಳಕಳ್ಳುಯ ಹಮೂವಪ.. ನಿಜವಕಾದ ಹಮೂವಪ 
ಎನದಟು ಅನದಟುಕಕಮೂನಡಕ. ಚಿರಕಷ್ಟ ಹಕಾರಿಹಕಮೂಕೇಯತಟು. ಚಿನಟುನ್ನು ಮಕಾಡಿದ 
ಹಮೂವಿನ ಚಿತಪ್ರಿ ನಿಮಗಮೂ ಕಕಾಣಬಕಕೇರವಕಕೇ?

ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇರನ 2.2 – ಹಕಮೂಕೈಗಕ ಚಿತಪ್ರಿ ತಯಕಾರಿಸಟುವ  ನಿಕೇರಟುವಪದಟು– .

: ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇಟಿನಲಲ್ಲಿ ನಿಕೇಡಿದ ಚಿತಪ್ರಿದ ಒಳಗಕ ಗಕಮೂಕೇನದನಟುನ್ನು ಹಚಟುಚ್ಚಿವಪದಟು.
 ಗಕಮೂಕೇನದಟು ಹಚಿಚ್ಚಿದ ಭಕಾಗಕಕಕ್ಕೆ ಮಗಟು ಬಣಣ್ಣದ ಹಕಮೂಕೈಗಕಯನಟುನ್ನು 
ಹರರಟುವಪದಟು.
 ಒಣಗಿದ ಮೆಕೇಲಕ ಪಪ್ರಿದಶಿರ್ಡುಸಟುವಪದಟು.

ಅಧರಾಜ್ಯಪಕಕಗಕ : ವಿವಿಧ ಬಣಣ್ಣಗಳನಟುನ್ನು ನಿಕೇಡಿದ ಹಕಮೂಕೈಗಕಯನಟುನ್ನು ಬಳಸಟುವಪದಟು. (ಬಣಣ್ಣದ 
ಹಟುಡಿಗಳನಮೂನ್ನು ಬಳಸಬಹಟುದಟು.)

ಮಸಲಜ್ಯಮರಾಪನ : ಹಕಮೂಕೈಗಕ ಚಿತಪ್ರಿ ಪಪೂತರ್ಡುಗಕಮೂಳಿಸಲಕಾಗಿದಕ.
 ಚಿತಪ್ರಿದ ಆಕರರ್ಡುಣಕ
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ವಕದರ್ಕ್ ಶದೋಟದ 2.3 – ಗಕರಕ ಎಳಕದತ ಸಕದೋರಿಸಿರಿ
ವಿಕರಾಸ ಮಸಂಡಲ : ವಕಕೈಜಕಾಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಕಕಾಸ
ಸರಾಮಥಜ್ಯರ್ಕ್ : ವಸಟುಸ್ತುಗಳಟು / ಚಿತಪ್ರಿಗಳನಟುನ್ನು ನಿರಿಕೇಕಕ್ಷಣಕ ಮಕಾಡಿ ಗಟುನಪಗಕ ಸಕಕೇರದವಪಗಳನಟುನ್ನು 

ಬಕಕೇಪರ್ಡುಡಿಸಿ ಕಕಾರಣ ಹಕಕೇಳಲಟು ಸಕಾಧದ್ಯಾವಕಾಗಟುವಪದಟು. (33)

ಆಶಯ : ಮನಕಯಲಲ್ಲಿ ಮನಚ, ಮೆಕೇಜಟು, ಕಟುಚಿರ್ಡು, ಪಕಾತಕಪ್ರಿಗಳಟು, ಮೊದಲಕಾದ 
ಉಪಕರಣಗಳಟು ಇವಕ.

ಸರಾಮಗಿಪ್ರಗಳತ : ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇಟಟು, ಪದದ್ಯಾಗಳಟು
ಸಸಂದರರ್ಕ್ : ಮನಕಯಳಗಕ ಹಕಮೂಕೇಗಟುವ ಆಟ, ಮನಕ ಉಪಕರಣಗಳ ಉಪಯಕೇಗ 

ಎನಬಿಕೇ ಚಟಟುವಟಿಕಕಗಳ ಮಟುನದಟುವರಿಕಕಯಕಾಗಿ ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇಟಟು 
ನಿಕೇರಬಹಟುದಟು.

ಪಪ್ರಕಪ್ರಯ : 
ಆಟ : ಜಕಕೈ ಜಕಕೈ ಆಟ

 ಅರಟುಗಕ ಕಕಮೂಕೇಣಕ, ಚಕಾವಡಿ, ಮಲಗಟುವ ಕಕಮೂಕೇಣಕ, ಸಕಾನ್ನುನದ ಕಕಮೂಕೇಣಕ 
ಎನಬಿವಪಗಳ ನಕಕಕ್ಷಯನಟುನ್ನು ಚಕಮೂಕೇಕನಿನದ ನಕಲದಲಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸಬಕಕೇಕಟು. 
ಮಗಟುವಿಗಕ ತಳಿಯಟುವಪದಕಕಾಕ್ಕೆಗಿ ಅವಪಗಳಕಮೂಳಗಕ ಒನದಕಮೂನದಟು 
ಉಪಕರಣದ ಚಿತಪ್ರಿವನಟುನ್ನು ಮಕಾರಟುವಪದಟು. (ಅರಟುಗಕಕಕಮೂಕೇಣಕಮರಕಕ, 
ಚಕಾವಡಿಟಿ.ವಿ, ಮಲಗಟುವ ಕಕಮೂಕೇಣಕಮನಚ, ಸಕಾನ್ನುನದ ಕಕಮೂಕೇಣಕಬಕಕರನ)

ಪದಜ್ಯ : ಅಧಕಾದ್ಯಾಪಕಕ ಹಕಾರಟುವಪದಟು.
ಕಕಮೂಕೇಣಕಗಕ ಬನಿನ್ನು ಮಕಕ್ಕೆಳಕಕೇ (2)

ಓಡಕಮೂಕೇಡಿ ಬನಿನ್ನು ಮಕಕ್ಕೆಳಕಕೇ (3)

ಮಕಕ್ಕೆಳಟು ವಸ್ಕೃತಕಾಸ್ತುಕಕಾರದಲಲ್ಲಿ ಓರಟುವರಟು.
: ಅಧಕಾದ್ಯಾಪಕಕ ಪದದ್ಯಾ ನಿಲಲ್ಲಿಸಿದಕಾಗ ಮಕಕ್ಕೆಳಟು ಓಡಿಹಕಮೂಕೇಗಿ ಅವರಿಗಕ 
ಇರಷ್ಟವಿರಟುವ ಕಕಮೂಕೇಣಕಯಳಗಕ ನಿಲಟುಲ್ಲಿವರಟು.

 ಕಕಮೂಕೇಣಕಯಲಲ್ಲಿ ನಿನತ ಕಮೂರಲಕಕೇ ಆ ಕಕಮೂಕೇಣಕಯಲಲ್ಲಿರಬಹಟುದಕಾದ 
ಯಕಾವಪದಕಾದರಮೂ ಒನದಟು ಉಪಕರಣದ ಹಕಸರನಟುನ್ನು ಪಪ್ರಿತಯಬಬ್ಬರಮೂ 
ಹಕಕೇಳಟುವಪದಟು.
 ಹಕಸರಟು ಹಕಕೇಳದವರಟು ಆಟದಿನದ ಹಕಮೂರಗಕ.
 ಉಪಕರಣದ ಹಕಸರಟು ಹಕಕೇಳಿದರಕ ಅವರಟು ಜಕಕೈ ಕರಕಯಬಕಕೇಕಟು.  
ಅರಟುಗಕ ಕಕಮೂಕೇಣಕಗಕ ಜಕಕೈ
 ನನತರ ಮಕಕ್ಕೆಳಟು ಮತಟುಸ್ತು ಅಧಕಾದ್ಯಾಪಕಕ ಸಕಕೇರಿ ಹಕಾರಟುವಪದಟು.

ನನಗಕಮೂನದಕಮೂಳಕಳ್ಳುಯ ಮನಕಯದಕಯಲಕಾಲ್ಲಿ..
ಕಕಮೂಕೇಣಕಗಳಿರಟುವಪದಟು ಹಲವಕಾರಟು
ಮಲಗಿಕಕಮೂಳಳ್ಳುಲಟು ಮಲಗಟುವ ಕಕಮೂಕೇಣಕ
ಅರಟುಗಕಗಕಾಗಿ ಅರಟುಗಕಯ ಕಕಮೂಕೇಣಕ
ಸಕಾನ್ನುನವ ಮಕಾರಲಟು ಸಕಾನ್ನುನದ ಕಕಮೂಕೇಣಕ
............................................
ಸಕಾಲಟುಗಳನಟುನ್ನು ಸಕಕೇರಿಸಿ ಹಕಾರಟುವಪದಟು.

ಆಖರಾಜ್ಯನ : ಅಪಪಪ್ಪು ಬಕಾ.. ನಕಾವಪ ಕಣಟುಣ್ಣಮಚಕಾಚ್ಚಿಲಕ ಆಟ ಆಡಕಮೂಕೇಣ. ಚಿನಟುನ್ನು, ಮನಟುನ್ನು, 
ಅಪಪಪ್ಪು ಮತಟುಸ್ತು ಬಿಲಲ್ಲಿ ಕಣಟುಣ್ಣ ಮಟುಚಕಾಚ್ಚಿಲಕ ಆಟ ಆರನಭಿಸಿದರಟು. "ನಕಾನಟು 
ಎಣಿಸಟುತಕಸ್ತುಕೇನಕ.” ಚಿನಟುನ್ನು ಹಕಕೇಳಿದಳಟು. ಒನದಟು.. ಎರರಟು.. ಮಮೂರಟು.. 
ಎಲಲ್ಲಿರಮೂ ಅರಗಿದಿರಕಾ.. ಕಮೂ.. ಎಲಲ್ಲಿರಮೂ ಅರಗಿದರಟು. ಚಿನಟುನ್ನು 
ಮೆಲಲ್ಲಿಮೆಲಲ್ಲಿನಕ ಹಕಮೂಕೇಗಿ ನಕಮೂಕೇಡಿದಳಟು. ಒಬಕಮೂಬ್ಬಬಬ್ಬರಟು ಒನದಕಮೂನದಟು 
ಕಕಮೂಕೇಣಕಯಲಲ್ಲಿ ಅರಗಿದಕಾದರಕ. ಚಿನಟುನ್ನು ಮಲಗಟುವ ಕಕಮೂಕೇಣಕಗಕ ಹಕಮೂಕೇದಳಟು. 
ಮನಚದಲಲ್ಲಿ ಯಕಾರಕಮೂಕೇ ಹಕಮೂದಟುದಕಕಮೂನರಟು ಮಲಗಿದಕಾದರಕ. 
ಅಪಪಪ್ಪುವಕಾಗಿರಬಹಟುದಟು. ಅವಳಟು ಹಕಮೂದಿಕಕಯನಟುನ್ನು ಎಳಕದಳಟು. ಎರರಟು 
ತಲಕದಿನಬಟುಗಳನಟುನ್ನು ಉದದಕಕಕ್ಕೆ ಜಕಮೂಕೇಡಿಸಿ ಇರಲಕಾಗಿತಟುಸ್ತು. ಮನಚದ 
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ಅಡಿಯಲಲ್ಲಿ ಏನಕಮೂಕೇ ಅಲಟುಗಕಾಡಿತಟು. ಅವಳಟು, ಕನಡಕಕೇ.. ಎನದಟು ಹಕಕೇಳಟುತಕಾಸ್ತು
ಬಕಾಗಿ ನಕಮೂಕೇಡಿದಳಟು. ಅದಟು ನಕಾಯಮರಿಯಕಾಗಿತಟುಸ್ತು. ಅಪಪಪ್ಪುವನಟುನ್ನು 
ಕಕಾಣಟುವಪದಿಲಲ್ಲಿ. ಎಲಲ್ಲಿ ಅರಗಿದಕಾದನಕ?
ಪಕೇನ..ಪಕೇನ.. ಪಕೇನ.. ಪಕೇನ.. ಅದಕಕೇನಟು ಶಬದ? ಚಿನಟುನ್ನು ಗಕಕೇಟಿನ ಬಳಿ 
ಓಡಿದಳಟು. ಒನದಟು ರಕನಪಕೇ. ಚಿನಟುನ್ನು ಗಕಕೇಟಟು ತಕರಕದಳಟು. ಆಗ ಅಪಪಪ್ಪು ಓಡಿ 
ಬನದಟು ಮಟುಟಿಷ್ಟದನಟು. ಚಿನಟುನ್ನು ಸಕಮೂಕೇತಳಟು... ಎನದಟು ಕಮೂಗಿ ಹಕಕೇಳಿದನಟು. 
ಅಪಪೂಪ್ಪು.. ರಕನಪಕೇದಲಲ್ಲಿ ಏನಕಲಲ್ಲಿ ತನದಿದಕಾದರಕ? ನಕಮೂಕೇರಟು.. ಏನಕಕೇನಟು 
ಇರಬಹಟುದಟು? ಮಕಕ್ಕೆಳಟು ಊಹಿಸಿ ಹಕಕೇಳಟುವರಟು. ಸರಿ ನಕಾವಪ ನಕಮೂಕೇಡಕಮೂಕೇಣ.

ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇರನ 2.3 – ಗಕರಕ ಎಳಕದಟು ಜಕಮೂಕೇಡಿಸಿರಿ  ನಿಕೇರಟುವಪದಟು– .

ಚಿತಪ್ರ ಓದತ : ರಕನಪಕೇದಲಲ್ಲಿ ಯಕಾವ ಯಕಾವ ಸಕಾಮಗಿಪ್ರಿಗಳನಟುನ್ನು ತನದಿರಬಹಟುದಟು?
 ಚಿತಪ್ರಿವನಟುನ್ನು ನಿರಿಕೇಕಕ್ಷಣಕ ಮಕಾಡಿ ಹಕಕೇಳಟುವಪದಟು.
 ಇವಪಗಳಟು ಯಕಾವಕಲಲ್ಲಿ ಕಕಮೂಕೇಣಕಗಳಕಾಗಿವಕ?
 ಕಕಮೂಕೇಣಕಗಳಲಲ್ಲಿ ಏನಕಲಲ್ಲಿ ಇವಕ?
 ಇವಪ ಪಪ್ರಿತಯನದಟು ಯಕಾವ ಯಕಾವ ಕಕಮೂಕೇಣಕಯಲಲ್ಲಿ ಇರಬಕಕೇಕಟು?
 ಸರಳ ಚಚಕರ್ಡುಯ ನನತರ ಮಕಕ್ಕೆಳಟು ವಸಟುಸ್ತುಗಳನಟುನ್ನು ಆಯಕಾ ಕಕಮೂಕೇಣಕಗಳಿಗಕ 
ಗಕರಕ ಎಳಕದಟು ಸಕಕೇರಿಸಟುವರಟು.

ಮಸಲಜ್ಯಮರಾಪನ : ವಸಟುಸ್ತುಗಳನಟುನ್ನು ಆಯಕಾ ಕಕಮೂಕೇಣಕಗಳಿಗಕ ಸಕಕೇರಿಸಲಕಾಗಿದಕ.
 ಗಕರಕ ಎಳಕದಟು ಸಕಕೇರಿಸಿದಟುದರ ಯಟುಕಸ್ತುಯನಟುನ್ನು ಹಕಕೇಳಲಟು 
ಸಕಾಧದ್ಯಾವಕಾಗಟುವಪದಟು.

ವಕದರ್ಕ್ ಶದೋಟದ 2.4 – ಹದ ಬಿಡಿಸತವ ಬಣಣ್ಣ ನದೋಡತವ
ವಿಕರಾಸ ಮಸಂಡಲ : ಸಸ್ಕೃಜನಕಾತತ್ಮಕಸಮೌನದಯಕಾರ್ಡುತತ್ಮಕ ವಿಕಕಾಸ

 ದಕಕೈಹಿಕ ಚಲನಕಾತತ್ಮಕ ವಿಕಕಾಸ

 ಭಕಾಷಕಾ ವಿಕಕಾಸ
ಸರಾಮಥಜ್ಯರ್ಕ್ : ಪಪ್ರಿಕಸ್ಕೃತಯನಟುನ್ನು ಆಸಕಾಸದಿಸಟುವಪದಕಮೂಕ್ಕೆ ಚಿತಪ್ರಿದ ಮಮೂಲಕ 

ಪಪ್ರಿಕಟಪಡಿಸಟುವಪದಕಮೂಕ್ಕೆ ಬಣಣ್ಣ ಹಚಟುಚ್ಚಿವಪದಕಮೂಕ್ಕೆ ಸಕಾಧದ್ಯಾವಕಾಗಟುವಪದಟು.(80)

ಆಶಯ : ಮನಕಯ ಸಟುತಸ್ತುಲಮೂ ಹಲವಪ ವಿಧದ ಸಸದ್ಯಾಗಳನಟುನ್ನು ನಕಟಟುಷ್ಟ 
ಬಕಳಕಸಲಕಾಗಟುವಪದಟು.

ಸರಾಮಗಿಪ್ರಗಳತ : ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇಟಟು
ಸಸಂದರರ್ಕ್ : ಹಮೂದಕಮೂಕೇಟಕಕಕ್ಕೆ ಬಯಲಟು ಪಪ್ರಿವಕಾಸ ನಡಕಸಿದ ನನತರ
ಪಪ್ರಕಪ್ರಯ : 
ಅನತರವ ಹಕದೋಳತವ : ಹಮೂದಕಮೂಕೇಟದಲಲ್ಲಿ ಏನಕಲಕಾಲ್ಲಿ ಕನಡಿದಿದಕೇರಿ? (ಸರಳ ಪಪ್ರಿಶಕನ್ನುಗಳ ಮಮೂಲಕ 

ಮಕಕ್ಕೆಳಟು ಕನರ ದಸ್ಕೃಶದ್ಯಾಗಳನಟುನ್ನು ವಿವರಿಸಲಟು ಆವಕಕಾಶ ನಿಕೇರಬಕಕೇಕಟು.)
ಆಖರಾಜ್ಯನ : ಮನಟುನ್ನು ಬಕಳಗಕಗ್ಗಿ ಬಕಕೇಗನಕ ಎದದಳಟು. ಮಟುಖ ತಕಮೂಳಕದಟು ನಕಕೇರವಕಾಗಿ 

ಹಮೂದಕಮೂಕೇಟಕಕಕ್ಕೆ ಹಕಮೂಕೇದಳಟು. ಹಕಾ.. ಗಿರದಲಲ್ಲಿ ನಿನಕನ್ನು ಕನರ ಮೊಗಟುಗ್ಗಿ 
ಅರಳಿದಕ. ಚನದದ ಹಮೂವಪ. ಒಳಕಳ್ಳುಯ ಬಣಣ್ಣ. ಪರಿಮಳವಪೂ ಇದಕ. 
ನಟುಣಟುಪಕಾದ ಎಸಳಟುಗಳಟು. ಮನಟುನ್ನುವಿಗಕ ಹಮೂದಕಮೂಕೇಟದ ಹಮೂವಿನ 
ಚಿತಪ್ರಿವನಟುನ್ನು ಬಿಡಿಸಲಟು ಆತಟುರವಕಾಯತಟು. ತನನ್ನು ಗಕಳಕಯರಿಗಕ 
ತಕಮೂಕೇರಿಸಬಕಕೇಕಟು. ಮನಟುನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದ ಹಮೂಗಿರದ ಚಿತಪ್ರಿ ನಕಮೂಕೇಡಿರಿ.

ವಕದರ್ಕ್ ಶದೋಟದ 2.4 – ಹದ ಬಿಡಿಸತವ ಬಣಣ್ಣ ನದೋಡತವ  ನದೋಡತವಪುದತ– .

ಚಿತಪ್ರ ಓದತ : ಮನಟುನ್ನು ಚಿತಪ್ರಿ ಮಕಾಡಿದ ಗಿರದಲಲ್ಲಿ ಹಮೂವಿನ ಚಿತಪ್ರಿ ಬಿಡಿಸಿ ಬಣಣ್ಣ 
ಹಚಚ್ಚಿಬಹಟುದಕಕೇ?
 ಗಿರದಲಲ್ಲಿ ಹಮೂವಿನ ಚಿತಪ್ರಿ ಬಿಡಿಸಿ ಬಣಣ್ಣ ಹಚಟುಚ್ಚಿವಪದಟು.

ಆಖರಾಜ್ಯನ : ಈ ಪರಿಮಳ ಎಲಲ್ಲಿನದಕಾಗಿರಬಹಟುದಟು? ಚಿನಗಟು ಜಕಕೇನಟುನಕಮೂಕೇಣ 
ಹಕಮೂಸತಕಾಗಿ ಅರಳಿದ ಹಮೂವನಟುನ್ನು ಹಟುರಟುಕಟುತಕಾಸ್ತು ಹಕಮೂಕೇಯತಟು. ಚಿನಗಟು 
ಬನದ ದಕಾರಿಯನಟುನ್ನು ಚಿತಪ್ರಿ ಮಕಾರಬಹಟುದಕಕೇ? "ಜಕಕೇನಟು ನಕಮೂಣವನಟುನ್ನು 
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ಹಮೂವಿನ ಬಳಿ ತಲಟುಪಸಟುವ" ಪಪೂತರ್ಡುಗಕಮೂಳಿಸಟುವಪದಟು. 
(ಲಕಕೇಖನ ಪಪೂವರ್ಡು ಚಟಟುವಟಿಕಕ)

ಮಸಲಜ್ಯಮರಾಪನ : ಹಮೂವಿನ ಚಿತಪ್ರಿ ಬಿಡಿಸಿ ಬಣಣ್ಣ ಹಚಚ್ಚಿಲಟು ಸಕಾಧದ್ಯಾವಕಾಗಟುವಪದಟು.
 ಬಣಣ್ಣ ಹಚಿಚ್ಚಿದಟುದರ ನಿಖರತಕ
 ದಕಾರಿಯನಟುನ್ನು ಚಿತಪ್ರಿಸಲಟು ಸಕಾಧದ್ಯಾವಕಾಗಟುವಪದಟು.

ಮತಸಂದತವರಿದ ಚಟತವಟಿಕಕ
ಕಕಮೂಕಕ್ಕೆರಟುವ ಕಕಾಗಕ
ಕಕಾ ಕಕಾ ಕಕಾಗಕ
ಕಪಪಪ್ಪು ಕಪಪಪ್ಪು ಕಕಾಗಕ
ಅಹಕಾ ಕಕಾಗಕ

 ಬಿಲಲ್ಲಿ ಬಕಕಕ್ಕೆನ ಕಟುರಿತಟು ನಕಾನಟು ಒನದಟು ಪದದ್ಯಾವನಟುನ್ನು ಹಕಾರಟುತಕಸ್ತುಕೇನಕ. ಅಜಿಡ್ಜ್ 
ಹಕಕೇಳಿದರಟು.

 ಮಕೇಸಕಗಕಾರ ಬಕಕಟುಕ್ಕೆ
ಮಕಾದ್ಯಾನ ಮಕಾದ್ಯಾನ ಬಕಕಟುಕ್ಕೆ
ಕಪಪಪ್ಪು ಬಿಳಟುಪಪ ಬಕಕಟುಕ್ಕೆ
ಹಕಾಯನ ಹಕಾಯನ ಬಕಕಟುಕ್ಕೆ
(ಎಲಲ್ಲಿರಮೂ ಸಕಕೇರಿ ಹಕಾರಟುವಪದಟು.)

 ಬಕಾಲವಿರಟುವ ನಕಾಯ
ಬಮೌ ಬಮೌ ನಕಾಯ
ಕಪಪಪ್ಪು ಕಪಪಪ್ಪು ನಕಾಯ
ಹಕಾಯನ ಹಕಾಯನ ನಕಾಯ

 ಚಿನಟುನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದ ಚಿತಪ್ರಿದ ಕಟುರಿತಟು ಹಕಾರಟುವ.

ಪರಿಮಳದ ಹಮೂವಪ
................ ಹಮೂವಪ
ಹಕಾಯನ ಹಕಾಯನ ಹಮೂವಪ
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ಥದೋಸಂ 3 – ನರಾನತ ಮತತತ್ತು ನನನ್ನು ಶರಿದೋರ
ಪಪ್ರತಿಯಸಂದತ ಹಕದಸ ಥದೋಸಂಗಳನತನ್ನು ಮಸಂಡಿಸತವರಾಗಲದ ಆ ಮೊದಲತ ಮಸಂಡಿಸಿದ

ಥದೋಸಂಗಳ ಆಶಯಗಳತ ಪಪುನಹ ಬರಬಹತದತ. ಮನಕ, ಕತಟತಸಂಬ ಎಸಂಬಿವಪುಗಳಲಲರತವ ಕಕಲವಪು
ಆಶಯಗಳತ ನರಾನತ ಮತತತ್ತು ನನನ್ನು ಶರಿದೋರ ಎಸಂಬ ವಿಷಯದಲಲಯದ ಬರಬಹತದತ.  ಇದತ
ಚರಾಕಪ್ರಕವರಾದ  ಅನತರವವರಾಗಿದಕ  ಎಸಂಬತದನತನ್ನು  ತಿಳಿದಿರಬಕದೋಕತ.  ವಕದರ್ಕ್  ಶದೋಟತಗಳಲಲಯದ
ಸಮರಾನವರಾದ  ಆಶಯಗಳತ  ಬರಬಹತದತ.  ಅಸಂತಹ  ಸಸಂದರರ್ಕ್ಗಳಲಲ  ಚಚಕರ್ಕ್  ಹರಾಗದ
ಸಸಂಭರಾಷಣಕಯತ ಹಕಚತಶ್ಚ ಆಳದಲಲ ನಡಕಯಬಕದೋಕರಾಗಿದಕ.

ಚಟತವಟಿಕರಾ ಕಪ್ರಮ
1. ಶರಿಕೇರದ ಅವಯವಗಳಟು ವಿರಯವಕಾಗಿ ಬರಟುವ ಪದದ್ಯಾಗಳಟು, ಅಭಿನಯ ಗಿಕೇತಕಗಳಟು.

2. ಶಟುಚಿತಸ ಚಟಟುವಟಿಕಕಗಳಟು

3. ಸಸತನತಪ್ರಿ ಸನಭಕಾರಣಕ (ವದ್ಯಾಕಸ್ತು ಶಟುಚಿತಸ)

4. ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇಟಟು 3.1 “ಒಟಿಷ್ಟಗಕ ಹಕಾಡಿರಿ, ವಸ್ಕೃತಸ್ತು ಹಕಾಕರಿ.”

5. ಬಕಮೂನಬಕ ಆಟ / ಕಥಕ, ಶಮೌಚಕಾಲಯ ಉಪಯಕೇಗಿಸಟುವಪದರ ಪಕಾಪ್ರಿಧಕಾನದ್ಯಾತಕ.

6. ಆಖಕಾದ್ಯಾನ – ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇಟಟು 3.2 “ಬದಿಗಿರಿಸಿರಿ, ಶಟುಚಿಗಕಮೂಳಿಸಿರಿ”

7. ಅಭಿನಯ ಆಟಗಳಟು (ಹಲಟುಲ್ಲಿಜಟುಡ್ಜ್ವಪದಟು, ಸಕಾನ್ನುನ, ಸಕಾಬಮೂನಟು ಹಕಾಕಟುವಪದಟು.)

8. ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇಟಟು 3.3 “ನಕಾನಟು ಉಪಯಕೇಗಿಸಟುವವಪಗಳಟು”

9. ಬಣಣ್ಣ ನಿಕೇರಟುವಪದಟು.

10. ಒಟಟುಷ್ಟ ಮಕಾಡಿ ಹಕಾರಟುವಪದಟು.

11. ತರಗತಯ ಶಟುಚಿಕೇಕರಣ

12. ಕರವಸಸ್ತುಸ ತಕಮೂಳಕದಟು ಒಣಗಿಸಟುವಪದಟು.

13. ಕಕಕೈಗಳಟು ಕಕಮೂಳಕಯಕಾದರಕ  ಪದದ್ಯಾ ಪಪನನಃ ಹಕಾರಟುವಪದಟು. (ಪಪ್ರಿತನಿತದ್ಯಾ ಸಕಾನ್ನುನ, ಹಲಟುಲ್ಲಿಜಡ್ಜ್ಬಕಕೇಕಟು,
ಒತಟುಸ್ತು ನಿಕೇರಟುವ ಸಕಾಲಟುಗಳಟು) ಇದಕಕಕ್ಕೆ ಅಗತದ್ಯಾವಿರಟುವ ಸಕಾಮಗಿಪ್ರಿಗಳಟು/ಉಪಕರಣಗಳಟು  ಚಚಕರ್ಡು

14. ಚಕನರಟು ಪಕಲ್ಲಿಕೇ ಮನಟುರದ್ಯಾನ ನಿಮಕಾರ್ಡುಣ

15. ಹಕಗಗ್ಗಿಳಿಕಕ ಹಕಕೇಳಟುವಪದಟು.

16. ಒಗಟಟುಗಳಟು

17. ಪಕಾತಕಾಪ್ರಿಭಿನಯ

ವಕದರ್ಕ್ ಶದೋಟದ 3.1 – ಒಟಿಕ್ಟಗಕ ಹರಾಡಿರಿ, ವಸೃತತ್ತು ಹರಾಕರಿ.
ವಿಕರಾಸ ಮಸಂಡಲ : ವಕಕೈಜಕಾಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಕಕಾಸ

 ಭಕಾಷಕಾ ವಿಕಕಾಸ
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ಸರಾಮಥಜ್ಯರ್ಕ್ : ಕಥಕಾಗಿಕೇತಕಗಳಲಲ್ಲಿರಟುವ ಸಕಾಲಟುಗಳನಟುನ್ನು ಚಿತಪ್ರಿಗಳಕಮೂನದಿಗಕ ಹಕಮೂನದಿಸಿ 
ಹಕಕೇಳಲಟು ಸಕಾಧದ್ಯಾವಕಾಗಟುವಪದಟು. (20)

 ಆರಕಮೂಕೇಗದ್ಯಾ ಅಭಕಾದ್ಯಾಸಗಳಟು, ಶಟುಚಿತಸ ಅಭಕಾದ್ಯಾಸಗಳಟು ಎನಬಿವಪಗಳ 
ಕಟುರಿತಟು ತಳಿಯಟುವಪದಟು. (36)

ಆಶಯ : ಶರಿಕೇರವನಟುನ್ನು ಶಟುಚಿಯಕಾಗಿರಿಸಬಕಕೇಕಟು. (ಸಕಾನ್ನುನ ಮಕಾರಬಕಕೇಕಟು, 
ಹಲಟುಲ್ಲಿಜಡ್ಜ್ಬಕಕೇಕಟು, ಉಗಟುರಟು ತಕಗಕಯಬಕಕೇಕಟು, ಶಟುಚಿಯಕಾದ ಬರಕಷ್ಟಗಳನಟುನ್ನು 
ಧರಿಸಬಕಕೇಕಟು.)

ಸರಾಮಗಿಪ್ರಗಳತ : ಕಲಸಿದ ಮಣಟುಣ್ಣ, ಬಕಕರನ, ನಿಕೇರಟು, ನಮೂದ್ಯಾಸನ ಪಕಕೇಪರನ, ಬರಕಷ್ಟ 
ಚಮೂರಟುಗಳಟು, ಕಪ್ರಿಯಕೇನನತ್ಸಾ, ಪಕನಿತ್ಸಾಲಟು.

ಸಸಂದರರ್ಕ್ : ಆಟಿಕಕ ಪಪಟ ಸನಖಕದ್ಯಾ 200 ರಲಲ್ಲಿರಟುವ ಕಕಕೈ ಬಕಾಯ ಎನಬ ಪದದ್ಯಾವನಟುನ್ನು 
ಮನಡಿಸಟುವ ಸನದಭರ್ಡು.

ಪಪ್ರಕಪ್ರಯ :
ಬಕದಸಂಬಕ ನರಾಟಕ : ಕಕಳಗಕ ನಿಕೇಡಿರಟುವ ಕಥಕಯನಟುನ್ನು ಬಕಮೂನಬಕ ನಕಾಟಕವನಕಾನ್ನುಗಿ 

ಅಭಿನಯಸಟುವಪದಟು. (ಸಿಕ್ಕೆಸಪನಷ್ಟ ತಯಕಾರಿಸಬಕಕೇಕಟು.)
: ಮಕೇನ ಮತಟುಸ್ತು ಜಕಮೂಕೇಜಿ ಮಣಿಣ್ಣನ ವಡಕ ತಯಕಾರಿಸಿದರಟು. ಮಣಟುಣ್ಣ ಕಲಸಿ 
ಗಕರರಕಯಲಲ್ಲಿ ತಟುನಬಿಸಿದರಟು. ಮಕೇನ ಮಮೂರಟು ವಡಕ ಮಕಾಡಿದಳಟು. 
“ಜಕಮೂಕೇಜಿ ನಿಕೇನಟು ಎರಟುಷ್ಟ ವಡಕ ಮಕಾಡಿದಕ?” ನಿಕೇನಕ ಎಣಿಸಿ ನಕಮೂಕೇರಟು. 
ಒನದಟು, ಎರರಟು, ಮಮೂರಟು, ನಕಾಲಟುಕ್ಕೆ. ನಕಾಲಟುಕ್ಕೆ ವಡಕ ಮಕಾಡಿದಕ. ಆಗ ಅಮತ್ಮ 
ಊಟ ಮಕಾರಲಟು ಕರಕದರಟು. ಅವರಟು ಊಟಕಕಕ್ಕೆ ಹಕಮೂಕೇದರಟು. ಅಮತ್ಮ ಅನನ್ನು 
ಬಡಿಸಿದರಟು. ಸಕಾನಬಕಾರಟು ಎರಕದರಟು. ಇಬಬ್ಬರಮೂ ಊಟ ಆರನಭಿಸಿದರಟು. 
ನಿಲಲ್ಲಿ.. ನಿಲಲ್ಲಿ.. ಏನಮಕಾತ್ಮ.. ? ಇಬಬ್ಬರಮೂ ಕಕಕೈ ತಕಮೂಕೇರಿಸಿ.. ಕಕಕೈ  
ಶಟುಚಿಯಕಾಗಿದಕಯೆಕೇ? ನಕಾನಟು ಚಕನಕಾನ್ನುಗಿ ಕಕಕೈ ತಕಮೂಳಕದಿದಕದಕೇನಕ. ಮಕೇನ 
ಹಕಕೇಳಿದಳಟು. ನಕಾನಟು ಚಕನಕಾನ್ನುಗಿ ಕಕಕೈ ಉಜಿಡ್ಜ್ದಕದಕೇನಕ. ಕಕಕೈಯಲಲ್ಲಿ ಕಕಮೂಳಕಯೆಕೇ ಇಲಲ್ಲಿ. 

ಜಕಮೂಕೇಜಿ ಹಕಕೇಳಿದನಟು. ಯಕಾರ ಕಕಕೈಗಳಟು ಶಟುಚಿಯಕಾಗಿವಕ? (ಸಸತನತಪ್ರಿ 
ಪಪ್ರಿತಕಪ್ರಿಯೆ) ಜಕಮೂಕೇಜಿ ಕಕಕೈಗಳನಟುನ್ನು ಮಗಟುಚಿ ಇರಟು. ಜಕಮೂಕೇಜಿ ಕಕಕೈಗಳನಟುನ್ನು 
ಮಗಟುಚಿ ಇಟಷ್ಟನಟು. ಇಕಕಮೂಕೇ... ನಕಮೂಕೇರಟು. ಮಮೂವರಮೂ ನಕಮೂಕೇಡಿದರಟು. 
ಉಗಟುರಟುಗಳ ಎಡಕಯಲಲ್ಲಿ ಕಪಕಾಪ್ಪುದ ಯಕಾವಪದಕಮೂಕೇ ವಸಟುಸ್ತು ಇದಕ. ಮಣಟುಣ್ಣ! 
ಅಮಕಾತ್ಮ.. ನಕಾನಟು ಕಕಕೈ ತಕಮೂಳಕದಟು ಬರಟುತಕಸ್ತುಕೇನಕ. ಮಕೇನ ನಿನನ್ನು ಕಕಕೈ ತಕಮೂಕೇರಿಸಟು. 
ಮಕೇನ ಕಕಕೈಗಳನಟುನ್ನು ಮಗಟುಚಿ ಇಟಷ್ಟಳಟು. ಉಗಟುರಟುಗಳಕಡಕಯಲಲ್ಲಿ ಮಣಿಣ್ಣದಕ 
ನಕಮೂಕೇರಟು.. ನಕಾನಟು ಕಕಕೈ ತಕಮೂಳಕದಿದಕದಕೇನಕ. ಮಕೇನ ಹಕಕೇಳಿದಳಟು. ನಿಕೇರಿನಲಲ್ಲಿ 
ಮಟುಳಟುಗಿಸಿ ತಕಗಕಯಟುವಪದನಟುನ್ನು ಕಕಕೈ ತಕಮೂಳಕಯಟುವಪದಕನದಟು ಹಕಕೇಳಲಟು 
ಸಕಾಧದ್ಯಾವಿಲಲ್ಲಿ. ನಿಕೇನಟು ಮಣಿಣ್ಣನಲಲ್ಲಿ ಆರಲಲಲ್ಲಿವಕಕೇ? ಕಕಕೈಯನಟುನ್ನು ಚಕನಕಾನ್ನುಗಿ 
ತಕಮೂಳಕಯಬಕಕೇಕಟು. ಉಗಟುರಟುಗಳನಟುನ್ನು ಕತಸ್ತುರಿಸಬಕಕೇಕಟು.
: ಅಮತ್ಮ ಒನದಟು ಪದದ್ಯಾ ಹಕಾರಟುತಕಾಸ್ತುರಕ. 
 (ಶಟುಚಿತಸಕಕಕ್ಕೆ ಸನಬನಧಿಸಿದ ಹಕಾರಟು)

ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇರನ 3.1 – ಒಟಿಷ್ಟಗಕ ಹಕಾಡಿರಿ, ವಸ್ಕೃತಸ್ತು ಹಕಾಕರಿ. – ನಿಕೇರಟುವಪದಟು.
ಅಭಿನಯ : ಹಕಾಡಿನ ದಸ್ಕೃಶದ್ಯಾಗಳನಟುನ್ನು ಹಕಕೇಳಟುವಪದಕಕ್ಕೆನಟುಸರಿಸಿ ಅಭಿನಯಸಟುವಪದಟು.

 ಮಕೇನ ಮತಟುಸ್ತು ಜಕಮೂಕೇಜಿ ಏನಕಕೇನಟು ಮಕಾರಟುತಸ್ತುದಕಾದರಕನಬಟುದನಟುನ್ನು ಮಕಕ್ಕೆಳಟು 
ಚಿತಪ್ರಿ ನಕಮೂಕೇಡಿ ಹಕಕೇಳಟುವಪದಟು.

ವಸೃತತ್ತು ಹರಾಕತವ : ಅಧಕಾದ್ಯಾಪಕಕ ಎರರಟು ಸಕಾಲಟು ಹಕಾರಟುವಕಾಗ ಆಶಯವಿರಟುವ ಚಿತಪ್ರಿಕಕಕ್ಕೆ ವಸ್ಕೃತಸ್ತು 
ಹಕಾಕಟುವಪದಟು.

ನಮರಾರ್ಕ್ಣ : ಅಧಕಾದ್ಯಾಪಕಕ ಎಲಲ್ಲಿರಿಗಮೂ ಕಲಸಿದ ಮಣಿಣ್ಣನ ಸಣಣ್ಣ ಉನಡಕಯನಟುನ್ನು 
ಕಕಮೂರಟುತಕಾಸ್ತುರಕ.
 ಕಕಕೈಗಳಕಡಕಯಲಲ್ಲಿ ಇಟಟುಷ್ಟ ಒತಸ್ತು ವಡಕ ತಯಕಾರಿಸಟುವಪದಟು.
 ಒನದಟು ಕಕಾಗದದಲಲ್ಲಿ 4 ರನತಕ ಗಟುನಪಪಗಳಕಾಗಿ ಇರಿಸಿ ಪಪ್ರಿದಶಿರ್ಡುಸಟುವಪದಟು. 
(ಗಣಿತಪರವಕಾದ ಸಕಾಧದ್ಯಾತಕಗಳ ಪಪ್ರಿಯಕೇಜನವನಟುನ್ನು ಪಡಕಯಬಹಟುದಟು.)
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 ಬರಕಷ್ಟ ತಟುನಡಿನಿನದ ಕಕಕೈಗಳನಟುನ್ನು ಶಟುಚಿ ಮಕಾರಟುವಪದಟು.
 ನನತರ ಪಪ್ರಿತಯಬಬ್ಬರಮೂ ಒನದಕಮೂನದಟು ಬಟಷ್ಟಲಟು ನಿಕೇರಿನಲಲ್ಲಿ ಕಕಕೈ 
ಮಟುಳಟುಗಿಸಿ ತಕಮೂಳಕಯಟುವಪದಟು.
 ಶಟುಚಿಗಕಮೂಳಿಸಿದ ಕಕಕೈಗಳಲಮೂಲ್ಲಿ ಕಕಮೂಳಕ ಇದಕ ಎನದಟು ಖಚಿತಪಡಿಸಟುವಪದಟು.

ಮಸಲಜ್ಯಮರಾಪನ : ಪದದ್ಯಾದ ಆಶಯಗಳನಟುನ್ನು ಚಿತಪ್ರಿಗಳಕಮೂನದಿಗಕ ಹಕಮೂನದಿಸಲಟು 
ಸಕಾಧದ್ಯಾವಕಾಗಟುವಪದಟು.
 ಆರಕಮೂಕೇಗದ್ಯಾ ಅಭಕಾದ್ಯಾಸಗಳಟು / ಶಟುಚಿತಸ ಅಭಕಾದ್ಯಾಸಗಳನಟುನ್ನು ಗಟುರಟುತಸಿ ಹಕಕೇಳಲಟು
ಸಕಾಧದ್ಯಾವಕಾಗಟುವಪದಟು.

ವಕದರ್ಕ್ ಶದೋಟದ 3.2 – ಬದಿಗಿರಿಸಿರಿ ಶತಚಿಗಕದಳಿಸಿರಿ
ವಿಕರಾಸ ಮಸಂಡಲ : ಸಕಾಮಕಾಜಿಕ ಭಕಾವನಕಾತತ್ಮಕ ವಿಕಕಾಸ

 ಭಕಾಷಕಾ ವಿಕಕಾಸ
ಸರಾಮಥಜ್ಯರ್ಕ್ : ಆರಕಮೂಕೇಗದ್ಯಾ ಶಟುಚಿತಸ ಅಭಕಾದ್ಯಾಸಗಳ ಕಟುರಿತಟು ತಳಿಯಟುವಪದಟು. (47)

 ವಸಟುಸ್ತುಗಳ ಹಕಾಗಮೂ ಘಟನಕಗಳ ಚಿತಪ್ರಿಗಳನಟುನ್ನು ನಿರಿಕೇಕಕ್ಷಣಕ ಮಕಾಡಿ 
ವಿವರಗಳನಮೂನ್ನು ಕನರಟುಕಕಮೂನರ ಅನಶಗಳನಮೂನ್ನು ಮನಡಿಸಲಟು 
ಸಕಾಧದ್ಯಾವಕಾಗಟುವಪದಟು. (21)

ಆಶಯ : ಮನಕ, ಪರಿಸರ ಮತಟುಸ್ತು ತರಗತಗಳನಟುನ್ನು ಶಟುಚಿಯಕಾಗಿ ಇರಿಸಬಕಕೇಕಟು.
ಸರಾಮಗಿಪ್ರಗಳತ : ತರಗತಯನಟುನ್ನು ಶಟುಚಿಗಕಮೂಳಿಸಲರಟುವ ಉಪಕರಣಗಳಟು.
ಸಸಂದರರ್ಕ್ : ಶಟುಚಿಕೇಕರಣ ಚಟಟುವಟಿಕಕಗಳಟು ಎನಬ ಚಟಟುವಟಿಕಕಯ ನನತರ
ಪಪ್ರಕಪ್ರಯ : 
ಆಖರಾಜ್ಯನ : ತರಗತಯಲಲ್ಲಿ ಮಕಕ್ಕೆಳಟು ಆಟವಕಾರಟುವಪದನಟುನ್ನು ಕನಡಕಾಗ ಮೆಕೇಜಿಗಮೂ 

ಕಟುಚಿರ್ಡುಗಮೂ ಬಕನಚಟುಗಳಿಗಮೂ ಆಟವಕಾರಲಟು ಆಸಕಯಕಾಯತಟು.ಮೆಕೇಜಟು 
ಮೆಲಲ್ಲಿಮೆಲಲ್ಲಿನಕ ಜಕಾರಿ ಜಕಾರಿ ಒನದಟು ಮಮೂಲಕಯಲಲ್ಲಿ ನಿನತತಟು. 

ಕಟುಚಿರ್ಡುಗಳಟು ಮಟುರಕಾಷ್ಟಟ ಆಡಿದಟುವಪ. ರಸಷ್ಟರನ ಕಪಕಪ್ಪು ಜಿಗಿತ ಮಕಾಡಿತಟು. 
ಕಕಲಕನರರನ ಗಕಾಳಿಯಲಲ್ಲಿ ಸಟುತಸ್ತು ತರಟುಗಿತಟು. ಕಕಮೂಡಕಗಳಟು ಹಕಾರಕಾಡಿದಟುವಪ. 
ಒಟಿಷ್ಟನಲಲ್ಲಿ ಬಕಮೂಬಕಬ್ಬ. ಅಧಕಾದ್ಯಾಪಕಕ ಬನದರಟು. ಮಕಕ್ಕೆಳಟು ಬನದರಟು. ಏನಟು 
ಮಕಾರಟುವಪದಟು? ಅವಪಗಳಟು ಅಲಲ್ಲಿಲಕಲ್ಲಿಕೇ ಅಲಟುಗಕಾರದಕ ನಿನತಟುಕಕಮೂನರವಪ. 
ಎಲಲ್ಲಿರಮೂ ತರಗತಯಳಗಕ ಬನದಟು ನಕಮೂಕೇಡಿದಕಾಗ ಎಲಲ್ಲಿವಪೂ 
ಚಲಕಾಲ್ಲಿಪಲಲ್ಲಿಯಕಾಗಿ ಬಿದಟುದಕಕಮೂನಡಿವಕ. ಯಕಾರಟು ಹಿಕೇಗಕಲಲ್ಲಿ ಮಕಾಡಿದಟುದ? 
ಎಲಲ್ಲಿವನಮೂನ್ನು ಆಯಕಾ ಸಸ್ಥೆಳದಲಲ್ಲಿ ಇರಿಸಬಹಟುದಕಕೇ?

ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇರನ 3.2 – ಬದಿಗಿರಿಸಿರಿ ಶಟುಚಿಗಕಮೂಳಿಸಿರಿ  ನಿಕೇರಟುವಪದಟು– .

: ಪಪ್ರಿತಯನದಟು ವಸಟುಸ್ತುವಿನ ಸಕಾಸ್ಥೆನವನಟುನ್ನು ಗಟುರಟುತಸಿ ಗಕರಕ ಎಳಕದಟು 
ಜಕಮೂಕೇಡಿಸಟುವಪದಟು.
 ಎಲಲ್ಲಿರಮೂ ಚಿತಪ್ರಿಸಿದಟುದ ಒನದಕಕೇ ರಿಕೇತಯಕಾಗಿದಕಯೆಕೇ?
 ಗಕರಕ ಎಳಕದಟು ಜಕಮೂಕೇಡಿಸಿದಟುದರ ಯಟುಕಸ್ತುಯನಟುನ್ನು ವಿವರಿಸಲಟು ಅವಕಕಾಶ 
ನಿಕೇರಟುವಪದಟು.

ಶತಚಿದೋಕರಣ : ಹಕಾಗಕಾದರಕ ನಕಾವಪ ನಮತ್ಮ ತರಗತಯನಟುನ್ನು ಶಟುಚಿಗಕಮೂಳಿಸಕಮೂಕೇಣವಕಕೇ?

 ತರಗತಯಲಲ್ಲಿರಟುವ ವಸಟುಸ್ತುಗಳನಟುನ್ನು ಆಯಕಾ ಸಸ್ಥೆಳದಲಲ್ಲಿರಿಸಟುವಪದಟು.
ಪದಜ್ಯ : ಆಗ ಒನದಟು ಪದದ್ಯಾ ಕಕಕೇಳಿತಟು. ಮೆಕೇಜಟು ಕಟುಚಿರ್ಡುಗಳಕಲಲ್ಲಿವಪೂ ಹಕಾರಟುತಸ್ತುವಕ.

ಮಟುರಕಾಷ್ಟಟವಕಾಡಕಮೂಕೇಣ
ಡಕಮೂನಕಕಾಟವಕಾಡಕಮೂಕೇಣ
ಗಕಾಳಿಕೇಲ ತಕಕೇಲ ನಡಕಯಕೇಣ
ಕಪಕಪ್ಪುಯ ತಕರದಲ ಜಿಗಿಯಕೇಣ
ಹಕಾಡಕಮೂಕೇಣ ಆಡಿ ಕಟುಣಿಯಕೇಣ

: ಮೆಕೇಜಟು, ಕಟುಚಿರ್ಡು, ಕಕಮೂಡಕ, ಕಕಲಕನರರನ ಎಲಲ್ಲಿವಪೂ ಒರಕಾಷ್ಟಗಿ ಹಕಾಡಿದಟುವಪ. 
ಚಿಕಕ್ಕೆ ಕಟುಚಿರ್ಡುಗಳಟು ಕಟುಣಿದಕಾಡಿದಟುವಪ. ಮಕಕ್ಕೆಳಟು ಕಕಕೈ ತಕಾಳ ಹಕಾಕ 
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ಆನನದಿಸಿದರಟು.
ಮಸಲಜ್ಯಮರಾಪನ : ಸರಿಯಕಾದ ಸಕಾಸ್ಥೆನವನಟುನ್ನು ತಳಿದಟು ಗಕರಕ ಎಳಕದಟು ಜಕಮೂಕೇಡಿಸಲಕಾಗಿದಕ.

 ತರಗತಯನಟುನ್ನು ಶಟುಚಿಗಕಮೂಳಿಸಟುವಪದರಲಲ್ಲಿರಟುವ ಭಕಾಗವಹಿಸಟುವಿಕಕ.
 ಗಕರಕ ಎಳಕದಟು ಜಕಮೂಕೇಡಿಸಿದಟುದರ ಕಕಾರಣವನಟುನ್ನು ವಿವರಿಸಲಟು 
ಸಕಾಧದ್ಯಾವಕಾಗಟುವಪದಟು.

ವಕದರ್ಕ್ ಶದೋಟದ 3.3 – ನರಾನತ ಉಪಯದೋಗಿಸತವವಪುಗಳತ
ವಿಕರಾಸ ಮಸಂಡಲ : ಭಕಾಷಕಾ ವಿಕಕಾಸ
ಸರಾಮಥಜ್ಯರ್ಕ್ : ಚಿತಪ್ರಿಗಳಟು, ವಸಟುಸ್ತುಗಳಟು, ಪಪ್ರಿಕಸ್ಕೃತ ಎನಬಿವಪಗಳನಟುನ್ನು ಕನರಟುಹಿಡಿದಟು 

ಆಶಯಗಳನಟುನ್ನು ಹಕಕೇಳಲಟು ಸಕಾಧದ್ಯಾವಕಾಗಟುವಪದಟು. (14)

ಆಶಯ : ಶರಿಕೇರವನಟುನ್ನು ಶಟುಚಿಯಕಾಗಿ ಇರಿಸಬಕಕೇಕಟು.
ಸರಾಮಗಿಪ್ರಗಳತ : ಸಕಾಬಮೂನಿನ ಪಕಟಿಷ್ಟಗಕ, ಕವರನ, ರಕಕೇಪರನ, ಟಮೂತನ ಪಕಕೇಸಿಷ್ಟನ ಕವರಟುಗಳಟು, 

ಕತಸ್ತುರಿಗಳಟು, ಗಕಮೂಕೇನದಟು.
ಸಸಂದರರ್ಕ್ : ಶಟುಚಿತಸ ಅಭಕಾದ್ಯಾಸಗಳಿಗಕ ಸನಬನಧಿಸಿದ  ಚಚಕರ್ಡು, ಆಟಿಕಕಯ 90 ನಕಕೇ 

ಪಪಟದ "ಶರಿಕೇರ ಶಟುಚಿತಸ ಪಕಾಲಸಲಟು" ಎನಬ ಚಟಟುವಟಿಕಕಯ ಚಚಕರ್ಡು.

ಪಪ್ರಕಪ್ರಯ : 
ಹಕಸರತ ಹಕದೋಳತವ : ಶರಿಕೇರ ಶಟುಚಿತಸಕಕಕ್ಕೆ ಉಪಯಕೇಗಿಸಟುವ ವಸಟುಸ್ತುಗಳ ಪಪ್ರಿದಶರ್ಡುನ (ಸಕಮೂಕೇಪಪ, 

ಪಕಕೇಸನಷ್ಟ, ಬಪ್ರಿಶನ, ಚಪಪ್ಪುಲ ಕವರಟುಗಳಟು, ಲಕಕೇಬಲನ, ರಕಾಪರನ 
ಮೊದಲಕಾದಟುವಪಗಳನಟುನ್ನು ಅಧಕಾದ್ಯಾಪಕಕ ಪಪ್ರಿದಶಿರ್ಡುಸಟುವಪದಟು.)
 ಪಪ್ರಿತಯನದರ ಹಕಸರನಟುನ್ನು ಅಧಕಾದ್ಯಾಪಕಕ ಮತಟುಸ್ತು ಮಕಕ್ಕೆಳಟು ಒರಕಾಷ್ಟಗಿ 
ಓದಟುವಪದಟು.

ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇರನ 3.3 – ನಕಾನಟು ಉಪಯಕೇಗಿಸಟುವವಪಗಳಟು  ನಿಕೇರಟುವಪದಟು– .

ಚಿತಪ್ರ ಓದತ : ಚಿತಪ್ರಿದಲಲ್ಲಿ ಮಕಕ್ಕೆಳಟು ಏನಟು ಮಕಾರಟುತಸ್ತುದಕಾದರಕ?

 ಸಕಾನ್ನುನ ಮಕಾರಟುವ ಮಗಟುವಿಗಕ ಅಗತದ್ಯಾವಿರಟುವ ವಸಟುಸ್ತುವಿನ ರಕಾಪರನ / 
ಕವರನ ಎಲಲ್ಲಿರಮೂ ತಕಗಕಯವರಟು.
 ಕಕಳಗಿರಟುವ ಮಗಟು ಏನಟು ಮಕಾರಟುತಸ್ತುದಕ? ಆ ಮಗಟುವಿಗಕ ಬಕಕೇಕಕಾದ 
ವಸಟುಸ್ತುವಿನ ಕವರನ ಯಕಾವಪದಟು?

ಅಸಂಟಿಸತವ : ಮಕಕ್ಕೆಳಟು ಸನಗಪ್ರಿಹಿಸಿ ತನದ ಲಕಕೇಬಲನ, ಕವರಟುಗಳಟು ಅಗತದ್ಯಾವಿರಟುವ 
ಗಕಾತಪ್ರಿದಲಲ್ಲಿ ಕತಸ್ತುರಿಸಿ ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇಟಟುಗಳಲಲ್ಲಿ ಸಮೂಕಸ್ತುವಕಾದ ಕಕಮೂಕೇಣಕಯಲಲ್ಲಿ 
ಅನಟಿಸಟುವಪದಟು.
 ಸಸತಹ ಹಕಾಗಮೂ ಪರಸಪ್ಪುರ ಲಕಕೇಬಲಟುಗಳನಟುನ್ನು ಕಕಕೈ ಬದಲಕಾಯಸಿ ಊಹಿಸಿ 
ಹಕಕೇಳಟುವಪದಟು.

ಮಸಲಜ್ಯಮರಾಪನ : ಕವರಟುಗಳನಮೂನ್ನು ರಕಾಪರಟುಗಳನಮೂನ್ನು ಸನಗಪ್ರಿಹಿಸಲಕಾಗಿದಕ.
 ಓದಿನ ಪಪೂವರ್ಡು ಚಟಟುವಟಿಕಕಯಲಲ್ಲಿ ತಕಮೂರಗಲಟು ಸಕಾಧದ್ಯಾವಕಾಗಿದಕ.
 ಚಿತಪ್ರಿಕಕಕ್ಕೆ ಯಕೇಗದ್ಯಾವಕಾದವಪಗಳನಕನ್ನುಕೇ ಅನಟಿಸಲಕಾಗಿದಕ.

ವಕದರ್ಕ್ ಶದೋಟದ 3.4 – ರರಾವ ದರಾರಿಯಲಲ ಹಕದದೋಗಬಕದೋಕತ?
ವಿಕರಾಸ ಮಸಂಡಲ : ವಕಕೈಜಕಾಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಕಕಾಸ
ಸರಾಮಥಜ್ಯರ್ಕ್ : ಆರಕಮೂಕೇಗದ್ಯಾ ಶಟುಚಿತಸ ಅಭಕಾದ್ಯಾಸಗಳ ಕಟುರಿತಟು ತಳಿಯಟುವಪದಟು.(36)

ಆಶಯ : ಶರಿಕೇರವನಟುನ್ನು ಶಟುಚಿಯಕಾಗಿ ಇರಿಸಬಕಕೇಕಟು.
 ಶಟುಚಿತಸವನಟುನ್ನು ಕಕಾಪಕಾರದಿದದರಕ ರಕಮೂಕೇಗಗಳಟು ಬರಬಹಟುದಟು.

ಸರಾಮಗಿಪ್ರಗಳತ : ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇಟಟು
ಸಸಂದರರ್ಕ್ : ಥಕೇಮನ ಮಮೌಲದ್ಯಾಮಕಾಪನ ಚಟಟುವಟಿಕಕಯಕಾಗಿ ಮನಡಿಸಬಹಟುದಟು
ಪಪ್ರಕಪ್ರಯ : 
ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇರನ 3.4 – ಯಕಾವ ದಕಾರಿಯಲಲ್ಲಿ ಹಕಮೂಕೇಗಬಕಕೇಕಟು? – ನಿಕೇರಟುವಪದಟು.
ಚಿತಪ್ರ ಓದತ : ಚಿತಪ್ರಿದಲಲ್ಲಿ ಏನಕಕೇನಿದಕ?
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 ಪಪ್ರಿತಯನದಟು ಮಗಟು ಯಕಾವ ಯಕಾವ ಕಕಾಯರ್ಡುವನಟುನ್ನು ಮಕಾರಟುತಸ್ತುದಕ?
 ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇಟಿನ ದಕಾರಿಯನಟುನ್ನು ಪರಿಚಯಸಟುವಪದಟು.
 ಯಕಾವ ದಕಾರಿಯನದಕಾಗಿ ನಿಮಗಕ ಇರಷ್ಟ?
 ಆಯೆಕ್ಕೆ ಮಕಾಡಿದ ದಕಾರಿಗಕ ಬಣಣ್ಣ ಹಚಟುಚ್ಚಿವಪದಟು.
 ಬಣಣ್ಣ ಹಚಿಚ್ಚಿದ ದಕಾರಿ, ಆಯೆಕ್ಕೆ ಮಕಾರಲಟು ಕಕಾರಣವಕಕೇನಟು ಎನಬಟುದನಟುನ್ನು 
ವಿವರಿಸಟುವಪದಟು. 

ಮಸಲಜ್ಯಮರಾಪನ : ಸರಿಯಕಾದ ದಕಾರಿಯನಟುನ್ನು ಆಯೆಕ್ಕೆ ಮಕಾರಲಕಾಗಿದಕ.
 ಯಕಾಕಕಾಗಿ ಎನಬಟುದನಟುನ್ನು ವಿವರಿಸಲಟು ಸಕಾಧದ್ಯಾವಕಾಗಿದಕ.
 ದಕಾರಿಗಕ ನಿಖರವಕಾಗಿ ಬಣಣ್ಣ ಹಚಚ್ಚಿಲಟು ಸಕಾಧದ್ಯಾವಕಾಗಿದಕ.
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ಥದೋಸಂ 4 – ಮಳಕ ಮತತತ್ತು ಹವರಾಮರಾನ
ನಮರಾರ್ಕ್ಣ  ಚಟತವಟಿಕಕಗಳಿಗಕ  ಸಸಂಬಸಂಧಿಸಿದ  ವಕದರ್ಕ್  ಶದೋಟತಗಳನತನ್ನು  ನದೋಡತವರಾಗ

ಮಕಕ್ಕೆಳಿಗಕ  ಹಕಚಿಶ್ಚನ  ಬಕಸಂಬಲದ  ಅಗತಜ್ಯವಿದಕ.  ಅವರ  ವಕದೋಗವಪು  ಕಡಿಮರರಾಗಿರಬಹತದತ.
ಒಸಂದಕದಸಂದಕದೋ  ಸದಚನಕಯನತನ್ನು  ನದೋಡಿ  ಅದನತನ್ನು  ಎಲಲರದ  ಪಪೂತಿರ್ಕ್ಗಕದಳಿಸಿದರತ  ಎಸಂದತ
ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ  ನಸಂತರ  ಮತಸಂದಿನದದ್ದಕಕಕ್ಕೆ  ಹಕದದೋಗಬಕದೋಕತ.  ಕಕಲವೊಮತ್ಮ  ಮರಾದರಿಗಳನತನ್ನು
ತಕದದೋರಿಸಬಕದೋಕರಾಗಿ  ಬರಬಹತದತ.  ಸಮಸಕಜ್ಯಯನತನ್ನು  ಎದತರಿಸತವ  ಮಕಕ್ಕೆಳಿಗಕ  ಬಕಸಂಬಲದ
ಅಗತಜ್ಯವಿದಕ.  ಅಲಲದಕ ಉತತ್ಪನನ್ನುಗಳನತನ್ನು ಅಧರಾಜ್ಯಪಕಕಯತ ಮರಾಡಿಕಕದಡತವಪುದಲಲ.  ಸರಾಮಥಜ್ಯರ್ಕ್ವಪು
ವಿಕರಾಸ ಹಕದಸಂದಬಕದೋಕರಾದತದತ ಮಗತವಿನದತದ್ದ ಎಸಂಬ ವಿಚರಾರವನತನ್ನು ಮರಕಯಬರಾರದತ. ಕಕಲವಪು
ಹಕದಸ  ಚಟತವಟಿಕರಾ  ಸದಚನಕಗಳನತನ್ನು  ಇಲಲ  ಕಕದಡಲರಾಗಿದಕ.  ಇದತ  ಎಲರಾಲ  ವಿಕರಾಸ
ಮಸಂಡಲಗಳಿಗದ ಪರಿಗಣನಕ ಲಭಿಸತವಪುದಕರಾಕ್ಕೆಗಿದಕ.  ಯದೋಗಜ್ಯವರಾದವಪುಗಳ ಪಪ್ರಯದೋಜನವನತನ್ನು
ಪಡಕಯಬಕದೋಕತ.

ಚಟತವಟಿಕರಾ ಕಪ್ರಮ
1. ಬಕಕೇಸಗಕ ಕಕಾಲ  ಕಥಕ

2. ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇಟಟು 4.1 “ದಕಾರಿ ಕನರಟುಹಿಡಿಯಟುವ  ” (ಹತಸ್ತುರ / ದಮೂರ)

3. ಮಳಕ ಹಕಾರಟು  1 

4. ಕಕಮೂಡಕಯ ಚಿತಪ್ರಿ ರಚನಕ (ಸಕಷ್ಟನಿತ್ಸಾಲನ) ಬಣಣ್ಣ ನಿಕೇರಟುವಪದಟು.

5. ಕಕಮೂಡಕಗಳಕರಟುಷ್ಟ? ಎಣಿಸಟುವಪದಟು, ಗಟುನಪಪ ಮಕಾರಟುವಪದಟು.

6. ಕಕಮೂಡಕಯಲಲ್ಲಿ ಮಳಕ ಚಿತಪ್ರಿ ಬಿಡಿಸಟುವಪದಟು.

7. ಕಕಮೂಲಕಕೇಷನ ಕಕಮೂಡಕ  ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇಟಟು 4.2 “ಚಿತಪ್ರಿ ಬಿಡಿಸಟುವ, ಅನಟಿಸಟುವ”

8. ಕಕಮೂಡಕಯಳಗಕ ಸಕಕೇರಟುವ ಆಟ

9. ಮಳಕ ಹಕಾರಟು  2

10. ಮಳಕ ಯಕಾತಕಪ್ರಿಯ ಅನಟುಭವ ಹಕಕೇಳಟುವಪದಟು.

11. ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇಟಟು 4.3 “ಆಟದ ದಕಮೂಕೇಣಿ”

12. ದಕಮೂಕೇಣಿ ನಿಮಕಾರ್ಡುಣ (ಒರಿಗಕಾಮ)

13. ದಕಮೂಕೇಣಿಗಳನಟುನ್ನು  ಗಟುನಪಪ  ಮಕಾರಟುವಪದಟು.   (3 ರ  ವರಕಗಕ)  ಹಕಚಟುಚ್ಚಿ  /  ಕಡಿಮೆ
ಕನರಟುಕಕಮೂಳಟುಳ್ಳುವಪದಟು.
14. ಜಿಗಕಮೂತ್ಸಾಕೇ ಪಸಲನ (ದಕಮೂಕೇಣಿ, ಕಕಮೂಡಕ, ಮಕೇನಟು)

15. ನಕಲದಲಲ್ಲಿ ಚಿತಪ್ರಿ ರಚನಕ. (ದಕಮೂಕೇಣಿ, ನದಿ, ಮಕೇನಟು)

16. ಕಥಕ  ಮಣಿಣ್ಣನ ಹಕಕೇನರಕ ಮತಟುಸ್ತು ತರಗಕಲಕ

17. ಬಿಸಿ ಮತಟುಸ್ತು ತನಪಪ ಮಟುಟಿಷ್ಟ ತಳಿಯಟುವ (ಬಿಸಿನಿಕೇರಟು, ತಣಿಣ್ಣಕೇರಟು, ಐಸನ ನಿಕೇರಟು)
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18. ಮಳಕಗಕಾಲದ ದಸ್ಕೃಶದ್ಯಾಗಳಟು, ಅನಟುಭವಗಳನಟುನ್ನು ಹಕಕೇಳಟುವಪದಟು.

19. ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇಟಟು 4.4 “ಆಹಕಾ..ಮಳಕ”

20. ಮಳಕ ಹಕಾರಟು  3 

21.  ಮಳಕನಿಕೇರಿನಲಲ್ಲಿ ಬಿದದ ಇರಟುವಕ.  ಕಥಕ ಕನರಟುಹಿಡಿಯಟುವಪದಟು.  ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇಟಟು 4.5  “ಕಥಕ
ಹಕಕೇಳಬಹಟುದಕಕೇ?”

22. ಮಳಕ ನಸ್ಕೃತದ್ಯಾ / ಏರಕಮೂಕೇಬಿಕನತ್ಸಾ ಹಕಜಕಡ್ಜ್ಗಳನಿನ್ನುರಟುವಪದಟು.

23. ಕಕಮೂಡಕಯಲಲ್ಲಿದವರಿಗಕ  ಕಕಮೂಡಕ  ನಿಕೇರಟುವಪದಟು    ನಿಮಕಾರ್ಡುಣ.   (ಬರಕಾರಕ  /  ನಿಕೇರಟುಳಿಳ್ಳು  /
ಕಕಕೇರಕರನ / ಕಕಮೂರಯ ಆಕಸ್ಕೃತಯಲಲ್ಲಿ ಕತಸ್ತುರಿಸಿ ಬಣಣ್ಣದಲಲ್ಲಿ ಮಟುಳಟುಗಿಸಿ ಪಪ್ರಿನರನ ಮಕಾರಟುವಪದಟು.)

24. ಚಿತಪ್ರಿ (ಕಕಮೂಡಕ) ಉಪಯಕೇಗಿಸಿ ಮೆಕೇಲಕ / ಕಕಳಗಕ ಮನರನಕ. ಕಕಮೂಡಕ, ರಕಮೂಪಪ್ಪು, ಮಳಕ ಅನಗಿ
ಉಪಯಕೇಗ ಹಕಕೇಳಟುವಪದಟು.

25. ಮಳಕಯಲಲ್ಲಿ / ನಿಕೇರಿನಲಲ್ಲಿ / ಕಕಸರಿನಲಲ್ಲಿ ನಡಕಯಟುವ ಅನಟುಭವವನಟುನ್ನು ಅಭಿನಯಸಟುವಪದಟು.

26. ಪಪ್ರಿಶಕಮೂನ್ನುಕೇತಸ್ತುರ ಪದದ್ಯಾ

27. ದಕಮೂಕೇಣಿ ನಡಕಸಟುವ ಆಟ

28. ಒಗಟಟುಗಳನಟುನ್ನು ಹಕಕೇಳಿ ಆರಟುವ ಆಟ (ಮಕೇನಟು,  ಕಪಕಪ್ಪು,  ಕಕಮೂಡಕ, ...)  ಬಯಲಟು ಪಪ್ರಿವಕಾಸ
(ಮಳಕಗಕಾಲದ ಬದಲಕಾವಣಕಗಳಟು, ಸಸದ್ಯಾಗಳ ಬಕಳವಣಿಗಕ, ಪಕಾಪ್ರಿಣಿಗಳಟು, ...)

29. ವಕನರ್ಡು  ಶಿಕೇಟಟು  4.6  “ಮಳಕಗಕಾಲವಪೂ..  ಬಕಕೇಸಗಕಕಕಾಲವಪೂ..”  ವದ್ಯಾತಕಾದ್ಯಾಸ
ಕನರಟುಹಿಡಿಯಟುವಪದಟು.

30. ಚಿತಪ್ರಿ ವಿವರಣಕ (ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇಟಟು 4.6)

31. ಗಟುನಪಪ ಹಕಾರಟು (ಮಳಕ / ದಕಮೂಕೇಣಿ ಹಕಾರಟು) ತಕಾಳ ಬಡಿದಟು ಹಕಾರಟುವಪದಟು.

32. ಪಕಕೇಪರನ ಕಕಮೂಡಕ ನಿಮಕಾರ್ಡುಣ. (ಕಪಪಪ್ಪು ಕಕಾಗದದಲಲ್ಲಿ ಕತಸ್ತುರಿಸಿ ತಕಗಕದ ತಟುನರಟುಗಳನಟುನ್ನು ಸಕಕೇರಿಸಿ
ಅನಟಿಸಿ)

33.  ಕಕಮೂಡಕ  ಆಲಬ್ಬನ  (ಹಲವಪ  ಬಗಕಯ  ಕಕಮೂಡಕಗಳ  ಚಿತಪ್ರಿಗಳನಟುನ್ನು  ಸನಗಪ್ರಿಹಿಸಟುವಪದಟು  /
ಕತಸ್ತುರಿಯನದ ಕತಸ್ತುರಿಸಟುವಪದಟು / ಅನಟಿಸಟುವಪದಟು)

34. ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇಟಟು 4.7 “ಗಕಾಳಿಯ ತಟುನಟತನ  ಕಥಕ ಹಕಕೇಳಿ ಬಕಾಕ ಪಪೂತರ್ಡುಗಕಮೂಳಿಸಟುವಪದಟು” .

ವಕದರ್ಕ್ ಶದೋಟದ 4.1 – ದರಾರಿ ಕಸಂಡತಹಿಡಿಯತವ
ವಿಕರಾಸ ಮಸಂಡಲ : ದಕಕೈಹಿಕ ಚಲನಕಾತತ್ಮಕ ವಿಕಕಾಸ

 ಭಕಾಷಕಾ ವಿಕಕಾಸ
ಸರಾಮಥಜ್ಯರ್ಕ್ : ಲಕಕೇಖನ ಪಪೂವರ್ಡು ಚಟಟುವಟಿಕಕಗಳಲಲ್ಲಿ ತಕಮೂರಗಿಕಕಮೂಳಳ್ಳುಲಟು 

ಸಕಾಧದ್ಯಾವಕಾಗಟುವಪದಟು. (13)

 ವಸಟುಸ್ತುಗಳ ಹಕಾಗಮೂ ಘಟನಕಗಳ ಚಿತಪ್ರಿಗಳನಟುನ್ನು ನಿರಿಕೇಕಕ್ಷಣಕ ಮಕಾಡಿ 
ವಿವರಗಳನಮೂನ್ನು ಕನರಟುಕಕಮೂನರ ಅನಶಗಳನಮೂನ್ನು ಮನಡಿಸಲಟು 
ಸಕಾಧದ್ಯಾವಕಾಗಟುವಪದಟು.(21)

ಆಶಯ : ಮಳಕಯರಟುವ ಕಕಾಲವಪೂ ಮಳಕಯಲಲ್ಲಿದ ಕಕಾಲವಪೂ ಇವಕ.
ಸರಾಮಗಿಪ್ರಗಳತ : ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇಟಟು, ಕಪ್ರಿಯಕೇನನತ್ಸಾ
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ಪಪ್ರಕಪ್ರಯ :
ಆಖರಾಜ್ಯನ : ಬಕಕೇಸಗಕ ಕಕಾಲ ಬನತಟು. ಕಠಿಣವಕಾದ ಸಕಕಕ. ಮರಗಳ ಎಲಕಗಳಟು 

ಉದಟುರಿದಟುವಪ. ಕಕರಕಗಳಟು ಬತಸ್ತು ಬರಡಕಾದಟುವಪ. ಇನಟುನ್ನು ನಿಕೇರಟು ಸಸಲಪ್ಪುವಕಕೇ 
ಇರಟುವಪದಟು. ಮಕೇನಟುಗಳಟು ಕನಗಕಾಲಕಾದಟುವಪ. ಮಕಕ್ಕೆಳಕಕೇ ನಮಗಕ ಸಕಾಯಟುವ 
ಕಕಾಲ ಬನತಟು. ಏನಟು ಮಕಾರಟುವಪದಟು? ಮಕೇನಮತ್ಮ ಹಕಕೇಳಿತಟು. ತನನ್ನು 
ಗಕಳಕಯರಕಾದ ಮಕೇನಟುಗಳ ಸನಕಟವನಟುನ್ನು ಆಮೆಯಟು ಕನಡಿತಟು. ಬತಸ್ತು 
ಬರಡಕಾದ ಕಕರಕಯಲಲ್ಲಿ ಅವರಟು ಬದಟುಕಟುವಪದಟು ಹಕಕೇಗಕ? ಆಮೆ ಒನದಟು ದಕಾರಿ
ಕನರಟುಹಿಡಿಯತಟು. ದಮೂರದಲಲ್ಲಿರಟುವ ಕಕರಕಯನದಕಕಕ್ಕೆ ಅವರನಟುನ್ನು 
ಕರಕದಕಮೂಯದ್ಯಾತಟು. ಮಕೇನಟುಗಳಿಗಕ ಸನತಕಮೂಕೇರವಕಾಯತಟು.
: ಮಕೇನಮತ್ಮ ಮತಟುಸ್ತು ಮಕಕ್ಕೆಳನಟುನ್ನು ಕಕರಕಗಕ ತಲಟುಪಸಿರಿ.

ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇರನ 4.1 – ದಕಾರಿ ಕನರಟುಹಿಡಿಯಟುವ  ನಿಕೇರಟುವಪದಟು– .

: ಕಥಕಯ ಸನದಭರ್ಡುಗಳಿಗಕ ಸನಬನಧಿಸಿ ಮಕಾತನಕಾರಟುವಪದಟು. ವಕನರ್ಡು 
ಶಿಕೇಟಿನಲಲ್ಲಿ ಕಕಾಣಟುವಪದನಟುನ್ನು ಹಕಕೇಳಟುವಪದಟು.
 ಮಕೇನಟುಗಳಟು ಕಕರಕಗಕ ಹಕಮೂಕೇದ ದಕಾರಿ ಗಕರಕಯೆಳಕದಟು ತಕಮೂಕೇರಿಸಟುವಪದಟು.
 ಚಿತಪ್ರಿಗಳನಟುನ್ನು ಪರಸಪ್ಪುರ ಕಕಾಣಟುವಪದಟು ಮತಟುಸ್ತು ಸಸತನತಪ್ರಿವಕಾಗಿ 
ಮಕಾತನಕಾರಟುವಪದಟು.  

ಮಸಲಜ್ಯಮರಾಪನ : ಸರಿಯಕಾದ ದಕಾರಿಯನಟುನ್ನು ಕನರಟುಕಕಮೂಳಳ್ಳುಲಕಾಗಿದಕ.
 ಚಿತಪ್ರಿದಲಲ್ಲಿರಟುವ ವಿಚಕಾರಗಳನಟುನ್ನು ಸಸನತ ವಕಾಕದ್ಯಾದಲಲ್ಲಿ ಹಕಕೇಳಲಟು 
ಸಕಾಧದ್ಯಾವಕಾಗಿದಕ.

ವಕದರ್ಕ್ ಶದೋಟದ 4.2 – ಚಿತಪ್ರ ಬಿಡಿಸತವ ಅಸಂಟಿಸತವ
ವಿಕರಾಸ ಮಸಂಡಲ : ಸಸ್ಕೃಜನಕಾತತ್ಮಕ  ಸಮೌನದಯಕಾರ್ಡುತತ್ಮಕ ವಿಕಕಾಸ

 ದಕಕೈಹಿಕ ಚಲನಕಾತತ್ಮಕ ವಿಕಕಾಸ

ಸರಾಮಥಜ್ಯರ್ಕ್ : ಉಪಯಕೇಗ ಶಮೂನದ್ಯಾ ವಸಟುಸ್ತುಗಳನಟುನ್ನು (ಕಕಾಗದ) ಉಪಯಕೇಗಿಸಿ 
ಕಕಮೂಲಕಕೇಶನ ನಿಮರ್ಡುಸಲಟು ಸಕಾಧದ್ಯಾವಕಾಗಟುವಪದಟು. (84)

ಆಶಯ : ಮಳಕ ಇರಟುವ ಕಕಾಲವಪೂ ಮಳಕ ಇಲಲ್ಲಿದ ಕಕಾಲವಪೂ ಇವಕ.
ಸರಾಮಗಿಪ್ರಗಳತ : ಪಕನಿತ್ಸಾಲಟು, ಬಣಣ್ಣದ ಕಕಾಗದದ ತಟುನರಟುಗಳಟು, ಕಪ್ರಿಯಕೇನನತ್ಸಾ, ಗಕಮೂಕೇನದಟು.
ಸಸಂದರರ್ಕ್ : ಕಕಮೂಡಕಯಲಲ್ಲಿ ಮಳಕಯನಟುನ್ನು ಚಿತಪ್ರಿಸಟುವ ಚಟಟುವಟಿಕಕಯ ನನತರ
ಪಪ್ರಕಪ್ರಯ : 
ಆಖರಾಜ್ಯನ : ರಹಲ್ಲಿಳಿಗಕ ಅವಳ ಉಪಪ್ಪು ಒನದಟು ಬಹಟುಮಕಾನವನಟುನ್ನು ತನದರಟು. 

ಕಕಾಗದದಲಲ್ಲಿ ಕಟಿಷ್ಟರಟುವ ಉದದದ ಒನದಟು ಬಹಟುಮಕಾನ. ಅವಳಟು ಕಟಷ್ಟನಟುನ್ನು 
ಬಿಚಿಚ್ಚಿದಳಟು. ಸನತಕಮೂಕೇರದಿನದ ಕಟುಣಿದಕಾಡಿದಳಟು. “ಉಮತ್ಮ, ಹಕಾಯನ.. 
ಕಕಮೂಡಕ. ಹಲವಪ ಬಣಣ್ಣಗಳಿರಟುವ ಕಕಮೂಡಕ..”

ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇರನ 4.2 – ಚಿತಪ್ರಿ ಬಿಡಿಸಟುವ ಅನಟಿಸಟುವ  ನಿಕೇರಟುವಪದಟು– .

: ರಹಲ್ಲಿಳ ಕಕಮೂಡಕಯನಟುನ್ನು ಬಣಣ್ಣದ ಕಕಾಗದಗಳನಟುನ್ನು ಅನಟಿಸಿ ಅನದಗಕಮೂಳಿಸಿರಿ.

 ನಕಾವಪೂ ಕಕಮೂಡಕಯನಟುನ್ನು ಅಲನಕರಿಸಕಮೂಕೇಣ. ಅಧಕಾದ್ಯಾಪಕಕ ಬಣಣ್ಣದ 
ಕಕಾಗದಗಳನಟುನ್ನು ನಿಕೇರಟುವರಟು.
 ಅಧಕಾದ್ಯಾಪಕಕಯ ಸಮೂಚನಕಯನತಕ ಮಕಕ್ಕೆಳಟು ಬಣಣ್ಣದ ಕಕಾಗದಗಳನಟುನ್ನು ಚಿಕಕ್ಕೆ 
ಚಿಕಕ್ಕೆ ತಟುನರಟುಗಳಕಾಗಿ ಹರಿಯಟುವರಟು.
 ಹರಿದ ಕಕಾಗದದ ತಟುನರಟುಗಳನಟುನ್ನು ಕಕಮೂಡಕಯಲಲ್ಲಿ ಅನಟಿಸಟುವಪದಟು.
 ಚಿತಪ್ರಿವನಟುನ್ನು ಪಪ್ರಿದಶಿರ್ಡುಸಟುವಪದಟು.
 ತಟುನಬಕಾ ಅನದವಕಾದ ಕಕಮೂಡಕ ಯಕಾರದಟುದ?

ಆಖರಾಜ್ಯನ : “ನಕಾನಟು ಮಳಕ ನಕನಕಯಟುವಪದಿಲಲ್ಲಿ. ಬಣಣ್ಣ ಹಕಮೂಕೇಗಬಹಟುದಟು, ಅನದವಪೂ 
ಹಕಮೂಕೇಗಬಹಟುದಟು.”  ಬಣಣ್ಣದ ಕಕಮೂಡಕ ಹಕಕೇಳಿತಟು. ಕಕಮೂಡಕಯ ಅನದ 
ಕಕರದಿರಲಟು ರಹಲ್ಲಿ ಮಳಕಗಕಾಲದಲಲ್ಲಿ ಕಕಮೂಡಕಯನಟುನ್ನು ತಕಗಕಯಲಕಕೇ ಇಲಲ್ಲಿ. 
ಬಕಕೇಸಗಕಕಕಾಲ ಬನತಟು ಎನದಟು ಕಕಮೂಡಕ ಹಕಕೇಳಿತಟು. ನಕಾನಟು ಬಿಸಿಲಟು ತಕಾಗಲಟು 
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ಬರಟುವಪದಿಲಲ್ಲಿ. ಬಣಣ್ಣ ಹಕಮೂಕೇಗಬಹಟುದಟು. ಅನದ ಕಕರಬಹಟುದಟು. ರಹಲ್ಲಿ 
ಬಕಕೇಸಗಕಯಲಲ್ಲಿಯಮೂ ಕಕಮೂಡಕಯನಟುನ್ನು ತಕಗಕಯಲಲಲ್ಲಿ. ಕಕಮೂಡಕ ಒನದಟು 
ಮಮೂಲಕಯಲಲ್ಲಿ ಆರಕಾಮವಕಾಗಿ ಕಟುಳಿತತಟು. ಒನದಟು ದಿನ ಅವಳಟು 
ಕಕಮೂಡಕಯನಟುನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದಳಟು. ಕಕಮೂಡಕಯ ತಟುನಬಕಾ ತಮೂತಟುಗಳಟು, ಇಲ, 

ಜಿರಳಕಗಳಟು ತನದದಟುದ. ಕಕಮೂಡಕಯಟು ಗಕಮೂಕೇಳಕಮೂಕೇ ಎನದಟು ಅತಸ್ತುತಟು. ಮಳಕ 
ತಕಾಗದಕ, ಬಿಸಿಲಟು ತಕಾಗದಕ ಸಕಮೂಕೇಮಕಾರಿಯಕಾಗಿ ಕಟುಳಿತಟು ಈ 
ಗತಯಕಾಯತಟು... ಅಯದ್ಯಾಕೇ...

ಮಸಲಜ್ಯಮರಾಪನ : ಕಕಾಗದದ ತಟುನರಟುಗಳನಟುನ್ನು ಸಮೂಕಕ್ಷಕ್ಷ್ಮವಕಾಗಿ ಕಕಮೂಡಕಯ ಔರನ ಲಕಕೈನಿನ ಒಳಗಕ 
ಅನದವಕಾಗಿ ಅನಟಿಸಿ ಕಕಮೂಲಕಕೇಶನ ನಿಮರ್ಡುಸಲಟು ಸಕಾಧದ್ಯಾವಕಾಗಿದಕ.

ವಕದರ್ಕ್ ಶದೋಟದ 4.3 – ಆಟದ ದಕದದೋಣ
ವಿಕರಾಸ ಮಸಂಡಲ : ವಕಕೈಜಕಾಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಕಕಾಸ

 ಸಸ್ಕೃಜನಕಾತತ್ಮಕ ಸಮೌನದಯಕಾರ್ಡುತತ್ಮಕ ವಿಕಕಾಸ
ಸರಾಮಥಜ್ಯರ್ಕ್ : ಜಿಕೇವಿಗಳಟು, ಶಲಭಗಳಟು, ಪಕಾಪ್ರಿಣಿಗಳಟು, ಪಕಕ್ಷಗಳಟು ಎನಬಿವಪಗಳನಟುನ್ನು 

ಗಟುರಟುತಸಿ ಹಕಕೇಳಲಟು ಸಕಾಧದ್ಯಾವಕಾಗಟುವಪದಟು. (34)

 ಪಪ್ರಿಕಸ್ಕೃತಯನಟುನ್ನು ಆಸಕಾಸದಿಸಟುವಪದಕಮೂಕ್ಕೆ ಚಿತಪ್ರಿಗಳಿಗಕ ಬಣಣ್ಣ ಹಚಟುಚ್ಚಿವಪದಕಮೂಕ್ಕೆ 
ಸಕಾಧದ್ಯಾವಕಾಗಟುವಪದಟು.
 ವಸಟುಸ್ತುಗಳಟು ಮತಟುಸ್ತು ಎಣಿಕಕಯನಟುನ್ನು ಹಕಮೂನದಿಸಲಟು ಸಕಾಧದ್ಯಾವಕಾಗಟುವಪದಟು.(44)

ಆಶಯ : ಮಳಕಗಕಾಲದಲಲ್ಲಿ ನಿಕೇರಟು ಧಕಾರಕಾಳವಕಾಗಿ ಲಭಿಸಟುವಪದಟು.
ಸರಾಮಗಿಪ್ರಗಳತ : ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇಟಟುಗಳಟು, ಕಪ್ರಿಯಕೇನನತ್ಸಾ
ಸಸಂದರರ್ಕ್ : ಕಕಮೂಡಕಯಲಲ್ಲಿ ಸಕಕೇರಟುವ ಆಟ, ಮಳಕಹಕಾರಟು, ಮಳಕಗಕಾಲದ ಅನಟುಭವ, 

ಮಳಕಕಥಕಗಳನಟುನ್ನು ಹಕಕೇಳಟುವಪದಟು ಎನಬಿವಪಗಳ ನನತರ.
ಪಪ್ರಕಪ್ರಯ :

ಆಖರಾಜ್ಯನ : ಮಳಕ ಸಟುರಿಯತಟು. ಎಲಕಲ್ಲಿಲಮೂಲ್ಲಿ ನಿಕೇರಟು. ಹಕಮೂಳಕ, ತಕಮೂಕೇರಟು, 
ಬಯಲಟುಗಳಲಲ್ಲಿ ತಟುನಬಿ ಹರಿಯತಟು. ಅನಗಳ ತಟುನಬಕಾ ನಿಕೇರಟು. ರಹಲ್ಲಿ 
ಮತಟುಸ್ತು ಸಕಮೂಕೇನಟು ಆಟದ ದಕಮೂಕೇಣಿಯನಟುನ್ನು ನಿಮರ್ಡುಸಿದರಟು. ನಿಕೇರಿನಲಲ್ಲಿ 
ತಕಕೇಲಬಿಟಷ್ಟರಟು. ದಕಮೂಕೇಣಿ ತಕಕೇಲಟುತಕಾಸ್ತು ಹಕಮೂಕೇಯತಟು. ಗಕಾಳಿಗಕ ಸಿಲಟುಕ 
ದಕಮೂಕೇಣಿಯಟು ದರಕಕಕ್ಕೆ ಬನತಟು. "ಹಕಾಯನ ದಕಮೂಕೇಣಿ' “ನಕಾನಟು ಇದರಲಲ್ಲಿ 
ಕಟುಳಿತಟುಕಕಮೂಳಳ್ಳುಲಕಕೇ?  ” ಅಳಿಲಟು ಮರಿ ಕಕಕೇಳಿತಟು. ""ನಕಾನಮೂ ಬರಟುತಕಸ್ತುಕೇನಕ'' 
ಪಪಟಿಷ್ಟರಟುವಕ ಹಕಕೇಳಿತಟು.  ಗಕಾಳಿ ಬಿಕೇಸಿತಟು. ದಕಮೂಕೇಣಿ ಮಟುನದಕ ಸಕಾಗಿತಟು. 
ಆಟದ ದಕಮೂಕೇಣಿ ದಕಮೂರಡ್ಡು ನದಿಗಕ ತಲಟುಪತಟು. ನದಿಯ ಮಮೂಲಕ ಒನದಟು 
ಪಪ್ರಿಯಕಾಣ. ಅವರಟು ಕಕಳಗಕ ನಿಕೇರಿನಲಲ್ಲಿ ನಕಮೂಕೇಡಿದರಟು. ಯಕಾರನಕನ್ನುಲಲ್ಲಿ 
ಕನಡಿರಬಹಟುದಟು?

ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇರನ 4.3 – ಆಟದ ದಕಮೂಕೇಣಿ  ನಿಕೇರಟುವಪದಟು– .

ಚಿತಪ್ರ ಓದತ : ಹಕಚಟುಚ್ಚಿ ಜಿಕೇವಿಗಳಟುಇರಟುವಪದಟು ದಕಮೂಕೇಣಿಯಲಲ್ಲಿಯಕೇ?  ನಿಕೇರಿನಲಲ್ಲಿಯಕೇ?
ಬಣಣ್ಣ ನದೋಡತವ : ದಕಮೂಕೇಣಿಗಮೂ ಅದರಲಲ್ಲಿ ಪಪ್ರಿಯಕಾಣಿಸಟುವವರಿಗಮೂ ಬಣಣ್ಣ ನಿಕೇರಲ.

ಆಖರಾಜ್ಯನ : ನಿಕೇರಿನಕಡಕಗಕ ನಕಮೂಕೇಡಿದ ಅಳಿಲಟುಮರಿಗಕ ಭಯವಕಾಯತಟು. ಒನದಟು 
ಮೊಸಳಕ... ಅದಟು ದಕಮೂಕೇಣಿಯ ಹತಸ್ತುರಕಕಕ್ಕೆ ಬರಟುತಸ್ತುದಕ. ಏನಟು ಮಕಾರಟುವಪದಟು?
ಅವರಟು ದಕಮೂಕೇಣಿಯನಟುನ್ನು ಬಕಕೇಗ ಬಕಕೇಗನಕ ನಡಕಸಿದರಟು. ಮೊಸಳಕಯಮೂ 
ವಕಕೇಗವಕಾಗಿ ಈಜಿತಟು. ಆಗ ಪಪಟಿಷ್ಟರಟುವಕ ಗಕಾಳಿಯನಟುನ್ನು ಕರಕಯತಟು. ಗಕಾಳಿ 
ಬನತಟು. ದಕಮೂಕೇಣಿಯನಟುನ್ನು ಎತಸ್ತುಕಕಮೂನರಟು ಹಕಮೂಕೇಗಿ ದಮೂರದ ದರದ ಸಮಕೇಪ
ಇಟಿಷ್ಟತಟು. ಮಕೇನಟುಗಳಟು ಬನದಟು ದಕಮೂಕೇಣಿಯನಟುನ್ನು ದಮೂಡಿ ದರಕಕಕ್ಕೆ 
ತಲಟುಪಸಿದಟುವಪ.

ಮಸಲಜ್ಯಮರಾಪನ : ಚಿತಪ್ರಿದಲಲ್ಲಿರಟುವ ಜಿಕೇವಿಗಳನಟುನ್ನು ಗಟುರಟುತಸಲಟು ಸಕಾಧದ್ಯಾವಕಾಗಟುವಪದಟು.
 ಚಿತಪ್ರಿಗಳಿಗಕ ಬಣಣ್ಣ ಹಚಿಚ್ಚಿದಟುದರ ಹಿರಿಮೆ.

 ಹಕಚಟುಚ್ಚಿ / ಕಡಿಮೆ ಕನರಟುಕಕಮೂಳಳ್ಳುಲಟು ಸಕಾಧದ್ಯಾವಕಾಗಟುವಪದಟು.
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ವಕದರ್ಕ್ ಶದೋಟದ 4.4 – ಆಹರಾ.. ಮಳಕ
ವಿಕರಾಸ ಮಸಂಡಲ : ಭಕಾಷಕಾ ವಿಕಕಾಸ

 ಸಸ್ಕೃಜನಕಾತತ್ಮಕ ಸಮೌನದಯಕಾರ್ಡುತತ್ಮಕ ವಿಕಕಾಸ
ಸರಾಮಥಜ್ಯರ್ಕ್ : ಸಟುತಸ್ತುಮಟುತಸ್ತುಲರಟುವ ವಸಟುಸ್ತುಗಳಟು, ಘಟನಕಗಳಟು, ತನನ್ನು ಅನಟುಭವಗಳಟು, 

ಆವಸಕಸ್ಥೆಗಳಟು ಎನಬಿವಪಗಳ ವಿಶಕಕೇರತಕಗಳನಟುನ್ನು ಸಸನತ ಅನಟುಭವಗಳ 
ಆಧಕಾರದಲಲ್ಲಿ ಪರಸಪ್ಪುರ ಹಕಮೂನದಿಸಿ ಹಕಕೇಳಲಟು ಸಕಾಧದ್ಯಾವಕಾಗಟುವಪದಟು. (36)

 ಪಪ್ರಿಕಸ್ಕೃತಯನಟುನ್ನು ಆಸಕಾಸದಿಸಟುವಪದಕಮೂಕ್ಕೆ ಚಿತಪ್ರಿಕಕಕ್ಕೆ ಬಣಣ್ಣ ಹಚಟುಚ್ಚಿವಪದಕಮೂಕ್ಕೆ 
ಸಕಾಧದ್ಯಾವಕಾಗಟುವಪದಟು. (80)

ಆಶಯ : ಮಳಕ ಇರಟುವ ಕಕಾಲವಪೂ ಮಳಕ ಇಲಲ್ಲಿದ ಕಕಾಲವಪೂ ಇವಕ.
 ಮಳಕಗಕಾಲದಲಲ್ಲಿ ಗಿರಗಳಟು ಬಕಳಕಯಟುತಸ್ತುವಕ, ಚಿಗಟುರಟುತಸ್ತುವಕ.

ಸರಾಮಗಿಪ್ರಗಳತ : ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇಟಟು, ಕಪ್ರಿಯಕೇನನತ್ಸಾ, ಬಣಣ್ಣ, ಈಯರನ ಬಡನತ್ಸಾ
ಸಸಂದರರ್ಕ್ : ಮಳಕಗಕಾಲದಲಲ್ಲಿ ಕಕಾಣಟುವ ಬದಲಕಾವಣಕಗಳಟು, ಅನಟುಭವಗಳನಟುನ್ನು 

ಹಕಕೇಳಟುವಪದಟು ಎನಬ ಚಟಟುವಟಿಕಕಗಕ ಸನಬನಧಿಸಿ.
ಪಪ್ರಕಪ್ರಯ : 
ಆಖರಾಜ್ಯನ : ಸಕಮೂಕೇನಟು ಮತಟುಸ್ತು ರಹಲ್ಲಿ ತಕಮೂಕೇಡಿನ ಬಳಿಗಕ ತಲಟುಪದರಟು. “ನಿನಕನ್ನುಗಿನತ 

ನಿಕೇರಟು ಹಕಚಕಾಚ್ಚಿಗಿದಕಯಲಕಾಲ್ಲಿ..  ” ಸಕಮೂಕೇನಟು ಹಕಕೇಳಿದಳಟು. “ಹಕಾಯನ, 
ಅಕಕಾಶದಲಲ್ಲಿ ನಕಮೂಕೇರಟು, ಮಳಕಬಿಲಟುಲ್ಲಿ..”
ತಕಮೂಕೇಡಿನಲಲ್ಲಿಯಮೂ ದರದಲಲ್ಲಿಯಮೂ ಯಕಾವಕಲಲ್ಲಿ ಜಿಕೇವಿಗಳಟು?  ಗಿರಗಳಟು?
ಒಳಕಳ್ಳುಯ ದಸ್ಕೃಶದ್ಯಾ...
ಸಕಮೂಕೇನಟು ಮತಟುಸ್ತು ರಹಲ್ಲಿ ಕನರ ದಸ್ಕೃಶದ್ಯಾಗಳನಟುನ್ನು ಬರಕಯರಿ.

ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇರನ 4.4 – ಆಹಕಾ.. ಮಳಕ  ನಿಕೇರಟುವಪದಟು– .

ಚಿತಪ್ರ ಓದತ, ಆಟ : ಚಿತಪ್ರಿದಲಲ್ಲಿರಟುವ ವಿಚಕಾರಗಳನಟುನ್ನು ಗಮನಕಕಕ್ಕೆ ತರಟುವನತಹ ಒನದಟು 
ಆಟದಿನದ ಆರನಭಿಸಟುವ.

ಉದಕಾ  ನಕಾನಟು ಇದರಲಲ್ಲಿದಕದಕೇನಕ.
  ನನನ್ನು ಮೊದಲನಕಕೇ ಅಕಕ್ಷರ 'ಕ'

 ನನತರ ಮಕಕ್ಕೆಳಟು ಈ ರಿಕೇತಯ ಪಪ್ರಿಶಕನ್ನುಗಳನಟುನ್ನು ಪರಸಪ್ಪುರ ಕಕಕೇಳಟುವಪದಟು.
ಬಣಣ್ಣ ನದೋಡತವ : ನನತರ ಚಿತಪ್ರಿಕಕಕ್ಕೆ ಬಣಣ್ಣ ನಿಕೇಡಿ ಅನದಗಕಮೂಳಿಸಲ.

 ಕಪ್ರಿಯಕೇನನತ್ಸಾ, ಬಣಣ್ಣ, ಇಯರನ ಬಡನತ್ಸಾ ಎನಬಿವಪಗಳನಟುನ್ನು ನಿಕೇರಟುವಪದಟು.
ಅನತರವ ಹಕದೋಳತವ : ಚಿತಪ್ರಿದಲಲ್ಲಿರಟುವ ದಸ್ಕೃಶದ್ಯಾಗಳಿಗಕ ಸನಬನಧಿಸಿದ ಅನಟುಭವಗಳನಟುನ್ನು ಹಕಕೇಳಲಟು 

ಅವಕಕಾಶ ನಿಕೇರಟುವಪದಟು. (ಉದಕಾ  ನಿಕೇರಿನಲಲ್ಲಿ ಮಕೇನಟುಗಳನಟುನ್ನು ಕನರದಟುದ, 
ಕಪಕಪ್ಪುಗಳಕಮೂನದಿಗಕ ಆಹಕಾರದ ಆನಟುಭವ, ಮಳಕಬಿಲಟುಲ್ಲಿ ಕನರದಟುದ..)

ಅಧರಾಜ್ಯಪಕಕಗಕ : ಮಕಕ್ಕೆಳಟು ಹಕಚಟುಚ್ಚಿ ಹಕಚಟುಚ್ಚಿ ವಿರಯಗಳನಟುನ್ನು ಹಕಕೇಳಟುವನತಕ ಪಪ್ರಿಕೇತಕಾತ್ಸಾಹಿಸಲಟು 
ಅಗತದ್ಯಾವಿರಟುವ ಪಪ್ರಿಶಕನ್ನುಗಳನಟುನ್ನು ಕಕಕೇಳಬಕಕೇಕಟು.

ಮಸಲಜ್ಯಮರಾಪನ : ಚಿತಪ್ರಿದಲಲ್ಲಿರಟುವ ವಿರಯಗಳನಟುನ್ನು ಹಕಕೇಳಲಟು ಸಕಾಧದ್ಯಾವಕಾಗಟುವಪದಟು.
 ಸಸನತ ಅನಟುಭವಗಳಕಮೂನದಿಗಕ ಹಕಮೂನದಿಸಿಕಕಮೂನರಟು ಮಕಾತನಕಾರಲಟು 
ಸಕಾಧದ್ಯಾವಕಾಗಟುವಪದಟು.
 ಆಕರರ್ಡುಕವಕಾಗಿ ಬಣಣ್ಣ ಹಚಚ್ಚಿಲಟು ಸಕಾಧದ್ಯಾವಕಾಗಟುವಪದಟು.

ವಕದರ್ಕ್ ಶದೋಟದ 4.5 – ಕಥಕ ಹಕದೋಳಬಹತದಕದೋ?
ವಿಕರಾಸ ಮಸಂಡಲ : ಭಕಾಷಕಾ ವಿಕಕಾಸ
ಸರಾಮಥಜ್ಯರ್ಕ್ : ಚಿತಪ್ರಿಕಥಕಗಳನಟುನ್ನು ವಿಕೇಕಕ್ಷಸಿ ಕಥಕಯನಟುನ್ನು ಊಹಿಸಿ ಹಕಕೇಳಲಟು 

ಸಕಾಧದ್ಯಾವಕಾಗಟುವಪದಟು. (18)

 ತನನ್ನು ಚಿನತನಕಗಳಟು, ಭಕಾವನಕಗಳಟು ಎನಬಿವಪಗಳನಟುನ್ನು ಇತರರಕಮೂನದಿಗಕ 
ಹನಚಿಕಕಮೂಳಳ್ಳುಲಟು ಸಕಾಧದ್ಯಾವಕಾಗಟುವಪದಟು. (26)

ಆಶಯ : ಮಳಕ ಬರಟುವಕಾಗ ಧಕಾರಕಾಳ ನಿಕೇರಟು ಲಭಿಸಟುವಪದಟು.
 ಮಳಕಯನದಿಗಕ ಗಕಾಳಿ, ಸಿಡಿಲಟು, ಮನಚಟು ಎನಬಿವಪಗಳಟು 
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ಉನರಕಾಗಟುವಪದಿದಕ.
ಸರಾಮಗಿಪ್ರಗಳತ : ಮಳಕ ಹಕಾರಟುಗಳಟು
ಸಸಂದರರ್ಕ್ : ಮಳಕಯ ಅನಟುಭವಗಳನಟುನ್ನು ಹಕಕೇಳಟುವಪದಟು / ಮಳಕ ಹಕಾರನಟುನ್ನು 

ಹಕಾರಟುವಪದಟು ಎನಬಿವಪಗಳ ಮನರನಕಯ ನನತರ
ಪಪ್ರಕಪ್ರಯ : 
ಆಖರಾಜ್ಯನ : ಮಳಕ ಹಕಾರನಟುನ್ನು ಹಕಾರಟುತಕಾಸ್ತು, ಮಳಕ ದಸ್ಕೃಶದ್ಯಾಗಳನಟುನ್ನು ನಕಮೂಕೇರಟುತಕಾಸ್ತು 

ಕಟಿಷ್ಟರಟುವಕಯಟು ಮರದ ಕಕಮೂನಬಕಯಲಲ್ಲಿ ಕಟುಳಿತದಕ.
ತಕಮೂಕೇಡಿನಲಲ್ಲಿ ನಿಕೇರಟು ತಟುನಬಿದಕ. ಕಚಟುಚ್ಚಿ ಕಪಕಪ್ಪುಯಟು ನಿಕೇರಿನಲಲ್ಲಿ ಮಟುಳಟುಗಿ 
ಎದಟುದ ಆಟವಕಾರಟುತಸ್ತುದಕ.
ಇದದಕಕ್ಕೆದದನತಕ ಗಕಾಳಿ ಬಿಕೇಸಿತಟು. ಮರದ ಕಕಮೂನಬಕಗಳಟು ಆಲಟುಗಕಾಡಿದಟುವಪ. 
ಕಟಿಷ್ಟರಟುವಕ ಜಕಾರಿ ತಕಮೂಕೇಡಿಗಕ ಬಿತಟುಸ್ತು. ಅಯದ್ಯಾಕೇ.. ಕಕಾಪಕಾಡಿಕೇ... ಕಕಾಪಕಾಡಿಕೇ... 
ಕಟಿಷ್ಟರಟುವಕ ಬಕಮೂಬಕಬ್ಬ ಹಕಾಕತಟು.

ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇರನ 4.5 – ಕಥಕ ಹಕಕೇಳಬಹಟುದಕಕೇ? – ನಿಕೇರಟುವಪದಟು.
ಚಿತಪ್ರ ಓದತ : ಚಿತಪ್ರಿದಲಲ್ಲಿ ಏನಕಕೇನಟು ಕಕಾಣಿಸಟುತಸ್ತುದಕ?

 ನಿಕೇರಿನಲಲ್ಲಿ ಬಿದದರಕ ಇರಟುವಕಗಕ ಏನಟು ಸನಭವಿಸಬಹಟುದಟು?
ಕಥಕ ಕಟತಕ್ಟವಪುದತ : ಇರಟುವಕಯನಟುನ್ನು ಕಕಾಪಕಾಡಿದಟುದ ಯಕಾರಟು? ಹಕಕೇಗಕ? ಚಿತಪ್ರಿ ನಕಮೂಕೇಡಿ ಕಥಕಯನಟುನ್ನು

ಊಹಿಸಿ ಹಕಕೇಳಲ.

ಗಕರಕ ಎಳಕದತ ಜಕದದೋಡಿಸತವ : ಕಥಕಯಲಲ್ಲಿ ಮೊದಲಟು ನಡಕದ ಘಟನಕಗಳಟು ಏನಕಾಗಿರಬಹಟುದಟು?
ನನತರ ಏನಟು ಸನಭವಿಸಿರಬಹಟುದಟು? ಎನಬ ಕಪ್ರಿಮಕಕ್ಕೆನಟುಸರಿಸಿ ಚಿತಪ್ರಿಗಳನಟುನ್ನು
ಗಕರಕ ಎಳಕದಟು ಜಕಮೂಕೇಡಿಸಿರಿ. 

ಮಸಲಜ್ಯಮರಾಪನ : ಕಥಕಯನಟುನ್ನು ಕಪ್ರಿಮಕೇಕರಿಸಿ ಹಕಕೇಳಲಟು ಸಕಾಧದ್ಯಾವಕಾಗಟುವಪದಟು.
 ಕಥಕಾ ಚಿತಪ್ರಿಗಳನಟುನ್ನು ಕಪ್ರಿಮಪಪ್ರಿಕಕಾರ ಗಕರಕ ಎಳಕದಟು ಜಕಮೂಕೇಡಿಸಲಕಾಗಿದಕ.

ವಕದರ್ಕ್ ಶದೋಟದ 4.6 – ಮಳಕಗರಾಲ ಮತತತ್ತು ಬಕದೋಸಗಕಕರಾಲ
ವಿಕರಾಸ ಮಸಂಡಲ : ವಕಕೈಜಕಾಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಕಕಾಸ
ಸರಾಮಥಜ್ಯರ್ಕ್ : ಚಿತಪ್ರಿಗಳನಟುನ್ನು ನಿರಿಕೇಕಕ್ಷಣಕ ಮಕಾಡಿ ಪಪ್ರಿತಕದ್ಯಾಕೇಕತಕಗಳನಟುನ್ನು ಕನರಟುಕಕಮೂಳಟುಳ್ಳುವಪದಕಮೂಕ್ಕೆ

ಮಮೌಖಿಕವಕಾಗಿ ಮನಡಿಸಟುವಪದಕಮೂಕ್ಕೆ ಸಕಾಧದ್ಯಾವಕಾಗಟುವಪದಟು. (30)

ಆಶಯ : ಮಳಕ ಇರಟುವ ಕಕಾಲವಪೂ ಮಳಕ ಇಲಲ್ಲಿದ ಕಕಾಲವಪೂ ಇವಕ.
ಸರಾಮಗಿಪ್ರಗಳತ : ಕಪ್ರಿಯಕೇನನತ್ಸಾ
ಸಸಂದರರ್ಕ್ : ಬಯಲಟು ಪಪ್ರಿವಕಾಸ ಎನಬ ಚಟಟುವಟಿಕಕ ಮತಟುಸ್ತು ಚಚಕರ್ಡು ನಡಕದ ಬಳಿಕ 

ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇಟಟು ನಿಕೇರಬಹಟುದಟು.
ಪಪ್ರಕಪ್ರಯ : 
ಆಖರಾಜ್ಯನ : ಆಮೆಯಣಣ್ಣ ಮಕೇನಿನ ಮರಿಗಳಿಗಕ ಕಥಕ ಹಕಕೇಳಟುತಸ್ತುದದನಟು. ಹಿನದಕ ಒನದಟು 

ಬಕಕೇಸಗಕ ಕಕಾಲದಲಲ್ಲಿ ಕಕರಕಗಳಕಲಲ್ಲಿ ಬತಸ್ತು ಬರಡಕಾದಟುವಪ. ಎನತಹ ಬಿಸಿಲಟು.. 
ಎನತಹ ಸಕಕಕ.. ನಿಕೇರಿನಲಲ್ಲಿರಟುವ ಜಿಕೇವಿಗಳಕಲಲ್ಲಿ ಸತಟುಸ್ತುಹಕಮೂಕೇದಟುವಪ. 
ಮರಗಳಕಲಲ್ಲಿ ಒಣಗಿದಟುವಪ. ಸಮೂಯರ್ಡುಪಪ್ರಿಕಕಾಶಕಕಕ್ಕೆ ಬಕನಕಯ ಬಿಸಿ, ನಕಾನಟು 
ಮತಟುಸ್ತು ಮಕಕ್ಕೆಳಟು ಮಣಿಣ್ಣನಲಲ್ಲಿ ಬಿಲಗಳನಟುನ್ನು ತಕಮೂಕೇಡಿ ಅದರಲಲ್ಲಿ 
ಕಟುಳಿತಟುಕಕಮೂನಡಕವಪ. ಒನದಟು ದಿನ ಮಳಕ ಬನತಟು. ನಕಾವಪ ಹಕಮೂರಗಿಳಿದಕವಪ. 
ಆಹಕಾ.. ಎಲಲ್ಲಿ ಹಚಚ್ಚಿಹಸಿರಟು.. ಪರಿಸರವಕಕೇ ಬದಲಕಾಗಿತಟುಸ್ತು. ಮಳಕಗಕಾಲದ 
ಬದಲಕಾವಣಕಗಳ ಕಟುರಿತಟು ನಿಮಗಕಕೇನಟು ತಳಿದಿದಕ? ಹಕಕೇಳಿರಿ.

ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇರನ 4.6 – ಮಳಕಗಕಾಲ ಮತಟುಸ್ತು ಬಕಕೇಸಗಕಕಕಾಲ  ನಿಕೇರಟುವಪದಟು– .

ಚಿತಪ್ರ ಓದತ : ಚಿತಪ್ರಿಗಳನಟುನ್ನು ವಿಕೇಕಕ್ಷಣಕ ಮಕಾರಟುವಪದಟು.
 ಒನದನಕಕೇ ಚಿತಪ್ರಿವಪ ಯಕಾವ ಕಕಾಲವನಟುನ್ನು ಸಮೂಚಿಸಟುವಪದಟು?
 ಎರರನಕಕೇಯದಟು?
 ಚಿತಪ್ರಿಗಳನಟುನ್ನು ನಕಮೂಕೇಡಿ ವದ್ಯಾತಕಾದ್ಯಾಸಗಳನಟುನ್ನು ಹಕಕೇಳಟುವಪದಟು.
 ಮಕಕ್ಕೆಳ ಅನಟುಭವದಲಲ್ಲಿರಟುವ ಮಳಕಗಕಾಲ ಮತಟುಸ್ತು ಬಕಕೇಸಗಕಕಕಾಲವನಟುನ್ನು 
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ಹಕಕೇಳಟುವಪದಟು.
 ಚಿತಪ್ರಿಕಕಕ್ಕೆ ಬಣಣ್ಣ ಹಚಟುಚ್ಚಿವಪದಟು.

ಮಸಲಜ್ಯಮರಾಪನ : ಮಳಕಗಕಾಲ, ಬಕಕೇಸಗಕಕಕಾಲ ಎನಬಿವಪಗಳಲಲ್ಲಿ ಕಕಾಣಿಸಟುವ ಪಪ್ರಿತಕದ್ಯಾಕೇಕತಕಗಳನಟುನ್ನು 
ಹಕಕೇಳಲಟು ಸಕಾಧದ್ಯಾವಕಾಗಟುವಪದಟು.
 ಚಿತಪ್ರಿಗಳಿಗಕ ಸಮೂಕಸ್ತುವಕಾದ ಬಣಣ್ಣಗಳನಟುನ್ನು ನಿಕೇರಟುವಪದಟು.

ವಕದರ್ಕ್ ಶದೋಟದ 4.7 – ಗರಾಳಿಯ ತತಸಂಟತನ
ವಿಕರಾಸ ಮಸಂಡಲ : ವಕಕೈಜಕಾಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಕಕಾಸ

 ದಕಕೈಹಿಕ ಚಲನಕಾತತ್ಮಕ ವಿಕಕಾಸ
ಸರಾಮಥಜ್ಯರ್ಕ್ : ಸನಖಕದ್ಯಾಗಳನಟುನ್ನು ಎಣಿಸಟುವಪದಕಮೂಕ್ಕೆ ವಸಟುಸ್ತುಗಳ ಸನಖಕದ್ಯಾಯನಟುನ್ನು ಪರಸಪ್ಪುರ 

ಹಕಮೂನದಿಸಟುವಪದಕಮೂಕ್ಕೆ ಸಕಾಧದ್ಯಾವಕಾಗಟುವಪದಟು.(44)

 ಪಪ್ರಿಕಸ್ಕೃತಯನಟುನ್ನು ಆಸಕಾಸದಿಸಟುವಪದಕಮೂಕ್ಕೆ ಚಿತಪ್ರಿಗಳಿಗಕ ಬಣಣ್ಣ ಹಚಟುಚ್ಚಿವಪದಕಮೂಕ್ಕೆ 
ಸಕಾಧದ್ಯಾವಕಾಗಟುವಪದಟು.(79)

ಆಶಯ : ಮಳಕಯನದಿಗಕ ಗಕಾಳಿ, ಮನಚಟು, ಗಟುರಟುಗಟು ಎನಬಿವಪಗಳಟು 
ಉನರಕಾಗಟುವಪದಿದಕ.

ಸರಾಮಗಿಪ್ರಗಳತ : ಕಪ್ರಿಯಕೇನನತ್ಸಾ
ಪಪ್ರಕಪ್ರಯ : 
ಆಖರಾಜ್ಯನ : ಮಳಕ ಬನತಟು. ಜಡಿಮಳಕ.. ಮಳಕಯನದಿಗಕ ಗಕಾಳಿಯಮೂ ಬಿಕೇಸಿತಟು. 

ಅನಗಳದಲಲ್ಲಿರಟುವ ಮಕಾವಿನ ಮರದ ಗಕಲಟುಲ್ಲಿಗಳಟು ಪಟಪಟನಕ ಮಟುರಿದಟುವಪ.
ಮಕಾವಿನ ಹಣಟುಣ್ಣಗಳಟು ಉದಟುರಿದಟುವಪ. ಮಳಕ ಕಡಿಮೆಯಕಾದಕಾಗ ಸಕಮೂಕೇನಟು 
ಮಕಾವಿನ ಬಟುರಕಕಕ್ಕೆ ಓಡಿದನಟು. “ಆಹಕಾ.. ಮಕಾವಿನ ಹಣಟುಣ್ಣಗಳಟು. 
ಸಕಕ್ಕೆರಕಯನತಕ ಸಿಹಿ ಸಿಹಿಯಕಾಗಿರಬಹಟುದಟು. ಎಷಕಮೂಷ್ಟನದಟು ಮಕಾವಿನ 
ಹಣಟುಣ್ಣಗಳಟು. ರಹಲ್ಲಿಳಿಗಮೂ ಕಕಮೂರಬಕಕೇಕಟು.  ” ಒಬಕಮೂಬ್ಬಬಬ್ಬರಿಗಕ ಎಷಕಷ್ಟರಟುಷ್ಟ 

ಸಿಗಬಹಟುದಟು? ಸಕಮೂಕೇನಟುವಿಗಕ ಹಕಕೇಳಿಕಕಮೂರಬಹಟುದಕಕೇ?
ವಕದರ್ಕ್ ಶದೋಟದ 4.7 – ಗರಾಳಿಯ ತತಸಂಟತನ  ನದೋಡತವಪುದತ– .

ಚಿತಪ್ರ ಓದತ : (ಅಧರ್ಡುಭಕಾಗ ಮೊದಲಟು ತಕರಕಯಬಕಕೇಕಟು.)
 ಗಕಾಳಿ ಪಪನನಃ ಬಿಕೇಸಿತಟು. ಮಕಾವಿನ ಹಣಟುಣ್ಣಗಳಟು ಪಪನನಃ ಬಿದಟುದವಪ. 
(ಮಟುನದಿನ ಅಧರ್ಡುಭಕಾಗ ತಕರಕಯಬಕಕೇಕಟು.) ಈಗ ಎರಟುಷ್ಟ ಹಣಟುಣ್ಣಗಳಟು? 

 ಕಕಳಗಕ ಬಿದಟುದ ಮಕಾವಿನ ಹಣಟುಣ್ಣಗಳಿಗಕ ಬಣಣ್ಣ ಹಚಿಚ್ಚಿರಿ.

 ಸಕಮೂಕೇನಟುವಿಗಮೂ ರಹಲ್ಲಿಳಿಗಮೂ ಎರಷ್ಟರನತಕ ಹಣಟುಣ್ಣಗಳನಟುನ್ನು ಕಕಮೂರಬಹಟುದಟು?
ಅಧರಾಜ್ಯಪಕಕಗಕ  ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇಟನಟುನ್ನು ಮಮೂರಟು ಭಕಾಗಗಳಕಾಗಿ ಮಕಾರಲಕಾಗಿದಕ. ಮಧದ್ಯಾದ 

ಮಕಾವಪ ಕಕಾಣಿಸದನತಕ ಇಬಬ್ಬದಿಗಳಲಲ್ಲಿರಟುವ ಮಕಾವಪಗಳ ಅಧರ್ಡುಭಕಾಗವನಟುನ್ನು 
ಮರಚಿ ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇಟನಟುನ್ನು ಮಕಕ್ಕೆಳಿಗಕ ನಿಕೇರಬಕಕೇಕಟು.

ಮಸಲಜ್ಯಮರಾಪನ : ಬಣಣ್ಣ ಹಚಿಚ್ಚಿರಟುವ ನಿಖರತಕ.
 ಮಕಾವಿನ ಹಣಟುಣ್ಣಗಳನಟುನ್ನು ಎಣಿಸಟುವಪದಟು, ಪಕಾಲಟು ಮಕಾರಟುವಪದಟು 
ಎನಬಿವಪಗಳಟು ಸಕಾಧದ್ಯಾವಕಾಗಟುವಪದಟು.
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ಥದೋಸಂ 5 – ಸಸಜ್ಯಗಳತ ಮತತತ್ತು ಹಣತಣ್ಣಗಳತ
ಆರರಾ  ಪಪ್ರದಕದೋಶದ  ಪಪ್ರಕಸೃತಿಯದೋ  ಮಕಕ್ಕೆಳಿಗಕ  ಅಗತಜ್ಯವಿರತವ  ಆಟಿಕಕಗಳನತನ್ನು

ಒದಗಿಸತವಪುದತ.  ಪಪ್ರಕಸೃತಿಯದೋ  ಮಕಕ್ಕೆಳ  ಆಟದ  ಮಡೈದರಾನವರಾಗಿದಕ.  ಚಿಕಕ್ಕೆಸಂದಿನಲಲ  ಪರಾಲಸಿಕ್ಟಕದ
ಆಟಿಕಕಗಳನತನ್ನು  ನದೋಡಿ,  ಬಳಿಕ  ದಕದಡಡ್ಡದರಾದರಾಗ  ಪರಾಲಸಿಕ್ಟಕನತನ್ನು  ತಜ್ಯಜಿಸಲತ  ಹಕದೋಳತವಪುದಕಕ್ಕೆಸಂತ
ಪಪ್ರಕಸೃತಿ  ಸಸಹರಾದರ್ಕ್ಯತತವರಾದ  ಆಟಿಕಕಗಳ  ಮದಲಕ  ಪಪ್ರಕಸೃತಿಯನತನ್ನು  ಅನತರವಿಸತವಸಂತಕ
ಮರಾಡತವಪುದತ ಉತತ್ತುಮವಲಲವಕದೋ?  ಪಪ್ರಕಸೃತಿಯಸಂದಿಗಕ ಬಕರಕಯತವಪುದಕಕ್ಕೆರತವ ದಿಕದಸ್ಸಿಚಿರರಾಗಿ
ವಕದರ್ಕ್ ಶದೋಟತಗಳನತನ್ನು ಬಳಸಬಕದೋಕತ.

ಚಟತವಟಿಕರಾ ಕಪ್ರಮ
1. ಶಕಾಲಕಾ ವಠಕಾರದಲಲ್ಲಿ ನಕಟಟುಷ್ಟ ಬಕಳಕಸಿದ ಗಿರಗಳನಟುನ್ನು  ನಿರಿಕೇಕಕ್ಷಣಕ  ಮಕಾರಟುವಪದಟು.   (ಹಕಸರಟು,
ಸಸದ್ಯಾದ ಭಕಾಗಗಳಲಲ್ಲಿ ದಕಮೂರಡ್ಡುದಟು, ಸಣಣ್ಣದಟು, ಎಲಕ ಮತಟುಸ್ತು ಹಮೂವಿನ ಪರಿಮಳ) 

2. ಮನಕಯಲಲ್ಲಿ ನಕಟಟುಷ್ಟ ಬಕಳಕಸಟುವ ಗಿರಗಳ ಕಟುರಿತಟು ಚಚಕರ್ಡು.

3. ಪರಿಮಳ ಗಟುರಟುತಸಟುವ ಆಟ (ಎಲಕ, ಹಮೂವಪ) 

4. ಸಸದ್ಯಾಗಳ ಕಟುರಿತಕಾದ ಹಕಾರಟುಗಳಟು

5. ಎಲಕಗಳ ಚಿತಪ್ರಿ ಮಕಾರಟುವ, ಬಣಣ್ಣ ಹಚಟುಚ್ಚಿವ

6. ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇಟಟು 5.1  “ಎಲಕಯಚಟುಚ್ಚಿ  ನಿಕೇರಟುವಪದಟು” .

7. ಎಲಕಯ ಆಟಿಕಕಗಳ ನಿಮಕಾರ್ಡುಣ

8. ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇಟಟು 5.2  “ಎಲಕ ಮಸ್ಕೃಗಶಕಾಲಕ  ನಿಕೇರಟುವಪದಟು” .

9. ಹಲವಪ ವಿಧದ ಹಣಟುಣ್ಣಗಳನಟುನ್ನು ಪಪ್ರಿತದ್ಯಾಕಕ್ಷವಕಾಗಿ ನಿರಿಕೇಕಕ್ಷಣಕ ಮಕಾರಟುವಪದಟು.  ವಿಶಕಕೇರತಕಗಳನಟುನ್ನು
ಹಕಕೇಳಟುವಪದಟು.
10. ಇರಷ್ಟವಿರಟುವ ಹಣಟುಣ್ಣ ಯಕಾವಪದಟು? ಇರಷ್ಟವಿರಟುವ ಹಣಟುಣ್ಣ ತನಟುನ್ನುವಪದಟು. (ಅಭಿನಯ)

11. ಹಣಟುಣ್ಣ ತನದ ಅನಟುಭವವನಟುನ್ನು ಹನಚಟುವಪದಟು.

12. ಹಣಟುಣ್ಣಗಳಿಗಕ ಸನಬನಧಿಸಿದ ಪದದ್ಯಾಗಳಟು

13. ಹಣಟುಣ್ಣಗಳನಟುನ್ನು ಎಣಿಸಿ ಹಕಕೇಳಟುವ (ಸಸನತ ಅನಟುಭವ)

14. ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇಟಟು 5.3  “ಎಣಿಸಿ ಹಕಕೇಳಿರಿ, ಬಣಣ್ಣ ನಿಕೇಡಿರಿ  ನಿಕೇರಟುವಪದಟು” .

15.  ಹಣಟುಣ್ಣಗಳನಟುನ್ನು ಗಟುನಪಪ ಮಕಾರಟುವ (ಪಪ್ರಿತದ್ಯಾಕಕಾಕ್ಷನಟುಭವ  – 2 ರ,  3 ರ,  4 ರ ಗಟುನಪಪಗಳಕಾಗಿ
ಮಕಾರಟುವಪದಟು.)
16. ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇಟಟು 5.4  “ಒನಟಿಯನಟುನ್ನು ಕನರಟುಹಿಡಿಯರಿ  ನಿಕೇರಟುವಪದಟು” .

17. ಹಣಿಣ್ಣನ ಮಟುಖವಕಾರವನಟುನ್ನು ಧರಿಸಿ ಅಭಿನಯ.

18. ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇಟಟು 5.5  “ಗಕರಕ ಎಳಕದಟು ಜಕಮೂಕೇಡಿಸಟುವ  ನಿಕೇರಟುವಪದಟು” .

19. ಹಮೂದಕಮೂಕೇಟ ನಿಮಕಾರ್ಡುಣ ಮತಟುಸ್ತು ಸನರಕಕ್ಷಣಕ
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20. ಬಯಲಟು ಪಪ್ರಿವಕಾಸ (ಪಪ್ರಿಕಸ್ಕೃತ ನಡಿಗಕ)

21. ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇಟಟು 5.6  “ಎಣಿಕಕಯಲಲ್ಲಿ ಒನದಕಕೇ ರಿಕೇತ ಬರಟುವವಪಗಳನಟುನ್ನು ಒಟಟುಷ್ಟ ಸಕಕೇರಿಸಟುವ”

22. ಮಕಾದರಿ  ನಕಮೂಕೇಡಿ  ಗಣಿತ  ನಮಮೂನಕಯನಟುನ್ನು  ಕಪ್ರಿಮಕೇಕರಿಸಟುವಪದಟು.  (ವಕಜಿರಕಕೇಬಲನ
ಪಪ್ರಿನಟಿನಗನ)

ವಕದರ್ಕ್ ಶದೋಟದ 5.1 – ಎಲಕಯಚತಶ್ಚ 
ವಿಕರಾಸ ಮಸಂಡಲ : ಸಮೌನದಯಕಾರ್ಡುತತ್ಮಕಸಸ್ಕೃಜನಕಾತತ್ಮಕ ವಿಕಕಾಸ
ಸರಾಮಥಜ್ಯರ್ಕ್ : ಹಲವಪ ವಸಟುಸ್ತುಗಳನಟುನ್ನು ಬಳಸಿ ಅಚಕಮೂಚ್ಚಿತಟುಸ್ತುವಪದಕಮೂಕ್ಕೆ ಸಕಪ್ಪುಸಕೇ ವಕನರ್ಡು 

ಮಕಾರಟುವಪದಕಮೂಕ್ಕೆ ಸಕಾಧದ್ಯಾವಕಾಗಟುವಪದಟು.(81)

ಆಶಯ : ಮನಕಯ ಪರಿಸರದಲಲ್ಲಿ ಹಲವಪ ವಿಧದ ಗಿರಗಳನಟುನ್ನು / ಸಸದ್ಯಾಗಳನಟುನ್ನು ನಕಟಟುಷ್ಟ
ಬಕಳಕಸಲಕಾಗಟುವಪದಟು.
 

ಸರಾಮಗಿಪ್ರಗಳತ : ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇಟಟು, ಎಲಕಗಳಟು, ಕಪ್ರಿಯಕೇನನತ್ಸಾ, ಮರಲಕಡಿಡ್ಡುಗಳಟು
ಸಸಂದರರ್ಕ್ : ಹಮೂವಪ, ಎಲಕ ಎನಬಿವಪಗಳ ವಿಶಕಕೇರತಕಗಳಟು ಮತಟುಸ್ತು ವಿವಿಧ ರಿಕೇತಯ 

ಎಲಕಗಳನಟುನ್ನು ಗಟುರಟುತಸಟುವ ಚಟಟುವಟಿಕಕಯ ನನತರ.
ಪಪ್ರಕಪ್ರಯ : 
ಆಖರಾಜ್ಯನ : ಶಿವಕಾನಿ ಮತಟುಸ್ತು ಆಮನ ಗಕಳಕತಯರಕಾಗಿದದರಟು. ಒನದಟು ದಿನ ಶಿವಕಾನಿ 

ಆಮನಳ ಮನಕಗಕ ಹಕಮೂಕೇದಳಟು. “ಆಹಕಾ, ಎಷಕಮೂಷ್ಟನದಟು ಹಮೂಗಿರಗಳಟು..  ”
ಹಕಾಯನ!.. ಹಮೂಗಳಟು.. ಎರಟುಷ್ಟ ಚನದ? 
 ಆಮನಳ ಮನಕಯಲಲ್ಲಿ ಯಕಾವಕಲಲ್ಲಿ ಹಮೂವಿನ ಗಿರಗಳಿದಿದರಬಹಟುದಟು? 

(ಊಹಿಸಿ ಹಕಕೇಳಟುವಪದಟು) ಹಮೂಗಳಕಮೂಕೇ? ಅವರಟು ತರಟುಗಕಾರಟುತಕಾಸ್ತು 
ಗಿರಗಳನಮೂನ್ನು ಹಮೂಗಳನಮೂನ್ನು ಕನರರಟು. ಶಿವಕಾನಿ ಮತಟುಸ್ತು ಆಮನ ಎಲಕಗಳ 

ಹಕಸರಟುಗಳನಟುನ್ನು ಹಕಕೇಳಿ ಆಡಿದರಟು.
 ನಕಾವಪೂ ಆಡಕಮೂಕೇಣವಕಕೇ? 

 ಆಮನಳ ಮನಕಯನದ ತನದ ಎಲಕಗಳನಟುನ್ನು ಕಕಾಣಬಕಕೇರವಕಕೇ?
 ಮಕಕ್ಕೆಳಿಗಕ ಪರಿಚಯವಿರಟುವ ಎಲಕಗಳನಟುನ್ನು ತಕಮೂಕೇರಿಸಟುವಪದಟು. ಮಕಕ್ಕೆಳಟು 
ಹಕಸರಟು ಹಕಕೇಳಟುವರಟು. ಮಕಾವಿನಕಲಕಯನಮೂನ್ನು ಹಲಸಿನಕಲಕಯನಮೂನ್ನು 
ತಕಮೂಕೇರಿಸಟುವಪದಟು. ಇವಪಗಳಟು ಪರಸಪ್ಪುರ ಕನರರಕ ಏನಕಲಲ್ಲಿ ಹಕಕೇಳಬಹಟುದಟು?
 ನಕಾವಪ ಹಕಕೇಳಿ ನಕಮೂಕೇಡಕಮೂಕೇಣವಕಕೇ? ಮಕಕ್ಕೆಳಟು ಹಕಕೇಳಟುತಕಾಸ್ತುರಕ. ಇನಟುನ್ನು 
ಕಕಸಟುವಿನ ಎಲಕಯಮೂ ಬಕಾಳಕ ಎಲಕಯಮೂ ಪರಸಪ್ಪುರ ಕನರರಕ? ಏನಕಲಲ್ಲಿ 
ಹಕಕೇಳಬಹಟುದಟು? ಮಕಕ್ಕೆಳಟು ಹಕಕೇಳಟುತಕಾಸ್ತುರಕ. ಆಮನಳ ಮನಕಯಲಲ್ಲಿದದ 
ಗಿರಗಳ ಎಲಕಗಳ ಚಿತಪ್ರಿಗಳನಟುನ್ನು ಬಿಡಿಸಕಮೂಕೇಣವಕಕೇ?

ಎಲಕ ಚಿತಪ್ರ ಬಿಡಿಸತವ : ಮಕಕ್ಕೆಳನಟುನ್ನು ಚಿಕಕ್ಕೆ ಗಟುನಪಪಗಳಕಾಗಿ ಮಕಾಡಿ ವಸ್ಕೃತಸ್ತುದಲಲ್ಲಿ ಕಟುಳಿಳ್ಳುರಿಸಟುವಪದಟು. 
ಮಧದ್ಯಾದಲಲ್ಲಿ ಎಲಕಗಳಟು. ಮಕಕ್ಕೆಳಟು ಕಕಾಗದದಲಲ್ಲಿ ಇರಷ್ಟವಿರಟುವ ಎಲಕಗಳ ಚಿತಪ್ರಿ 
ಬಿಡಿಸಟುವಪದಟು. ಬಣಣ್ಣ ಹಚಟುಚ್ಚಿವಪದಟು. 
 ಚಿತಪ್ರಿ ಮಕಾಡಿ ಬಣಣ್ಣ ಹಚಿಚ್ಚಿದ ಎಲಕಗಳನಟುನ್ನು ಪಪ್ರಿದಶಿರ್ಡುಸಟುವಪದಟು. 
 ಇನಟುನ್ನು ಕಕಾಗದದಲಲ್ಲಿ ಎಲಕಯ ಅಚಟುಚ್ಚಿ ತಕಗಕಯಕೇಣವಕಕೇ?

ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇರನ 5.1 – ಎಲಕಯಚಟುಚ್ಚಿ  ನಿಕೇರಟುವಪದಟು– .

: ಎಲಕ, ಕಪ್ರಿಯಕೇನನತ್ಸಾ ಎನಬಿವಪಗಳನಟುನ್ನು ಎಲಲ್ಲಿರಮೂ ತಕಗಕಯಟುವರಟು. 
 ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇಟಿನ ಕಕಳಗಿರಟುವ ಖಕಾಲ ಕಕಮೂಕೇಣಕಯ ಅಡಿಯಲಲ್ಲಿ ಅಚಟುಚ್ಚಿ 
ತಕಗಕಯಬಕಕೇಕಕಾದ ಎಲಕಯನಟುನ್ನು ಕವಪಚಿ ಇರಬಕಕೇಕಟು.
 ಕಕಾಗದದ ಮೆಕೇಲಕ ಕಪ್ರಿಯಕೇನಿನಿನದ ಉಜಿಡ್ಜ್ ಅಚಟುಚ್ಚಿ ತಕಗಕಯಟುವಪದಟು.
(ಅಧಕಾದ್ಯಾಪಕಕ ಮಕಾದರಿಯನಟುನ್ನು ಪಪ್ರಿದಶಿರ್ಡುಸಬಕಕೇಕಟು.)
 ಆಹಕಾ.. ಎಲಕ ಅಚಟುಚ್ಚಿಗಳಟು.. ಪಪ್ರಿದಶಿರ್ಡುಸಕಮೂಕೇಣವಕಕೇ? ಎಲಕಯಚಟುಚ್ಚಿ ಚಿತಪ್ರಿ 
ಪಪ್ರಿದಶರ್ಡುನ. “ಆಹಕಾ.. ಎರಟುಷ್ಟ ಚನದ..”
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ನಮರಾರ್ಕ್ಣ : ಶಿವಕಾನಿ ಮತಟುಸ್ತು ಆಮನ ಹಲಸಿನಕಲಕ ಮತಟುಸ್ತು ಮರಲಕಡಿಡ್ಡುಗಳಿನದ ರಕಮೂಪಪ್ಪು,
ಮಕಾಲಕ, ಬಳಕ ಮೊದಲಕಾದಟುವಪಗಳನಟುನ್ನು ನಿಮರ್ಡುಸಿ ಆಡಿದರಟು. ನಕಾವಪೂ 
ಆಡಕಮೂಕೇಣವಕಕೇ?
 ಹಲಸಿನಕಲಕ, ಮರಲಕಡಿಡ್ಡುಗಳನಟುನ್ನುಪಯಕೇಗಿಸಿ ರಕಮೂಪಪ್ಪು, ಮಕಾಲಕ, 
ಬಳಕಗಳನಟುನ್ನು ನಿಮರ್ಡುಸಿ ಪಪ್ರಿದಶಿರ್ಡುಸಟುವಪದಟು.

ಮಸಲಜ್ಯಮರಾಪನ : ಚಿತಪ್ರಿದ ಆಕರರ್ಡುಣಕ.
 ಎಲಕಯ ಆಕಸ್ಕೃತ ಚಕನಕಾನ್ನುಗಿ ಮಮೂರಟುವನತಕ ಅಚಟುಚ್ಚಿ ತಕಗಕಯಲಕಾಗಿದಕ.

ವಕದರ್ಕ್ ಶದೋಟದ 5.2 – ಎಲಕ ಮಸೃಗಶರಾಲಕ
ವಿಕರಾಸ ಮಸಂಡಲ : ಸಮೌನದಯಕಾರ್ಡುತತ್ಮಕಸಸ್ಕೃಜನಕಾತತ್ಮಕ ವಿಕಕಾಸ
ಸರಾಮಥಜ್ಯರ್ಕ್ : ಪಪ್ರಿಕಸ್ಕೃತಯನದ ಲಭಿಸಟುವ ಹಲವಪ ವಿಧದ ವಸಟುಸ್ತುಗಳನಟುನ್ನು ಬಳಸಿ 

ನಿಮಕಾರ್ಡುಣ ಚಟಟುವಟಿಕಕಗಳಲಲ್ಲಿ ತಕಮೂರಗಲಟು ಸಕಾಧದ್ಯಾವಕಾಗಟುವಪದಟು.(83)

ಆಶಯ : ಮನಕಯ ಪರಿಸರದಲಲ್ಲಿ ಹಲವಪ ವಿಧದ ಸಸದ್ಯಾಗಳಿವಕ.
ಸರಾಮಗಿಪ್ರಗಳತ : ಎಲಕಗಳಟು, ಗಕಮೂಕೇನದಟು
ಸಸಂದರರ್ಕ್ : ಬಯಲಟು ಪಪ್ರಿವಕಾಸದ ನನತರ
ಪಪ್ರಕಪ್ರಯ : 
ಆಖರಾಜ್ಯನ : ಆನಕ ಮತಟುಸ್ತು ಅಳಿಲಟು ಗಕಳಕಯರಕಾಗಿದದರಟು. ಇವರಲಲ್ಲಿ ದಕಮೂರಡ್ಡುವರಟು 

ಯಕಾರಟು? ಅಳಿಲಕಮೂಕೇ? ಆನಕಯಕೇ? ಆನಕ ನಡಕಯಟುವಪದಟು ಹಕಕೇಗಕ? 
ಅಳಿಲಟು? (ಅಭಿನಯ) ಆನಕ ಪಪ್ರಿತದಿನ ತಟುನಬಕಾ ದಮೂರ ನಡಕಯಟುತಸ್ತುತಟುಸ್ತು. 
ಅಳಿಲಟು ಜಕಮೂತಕಯಲಲ್ಲಿ ಹಕಮೂಕೇಗಟುತಸ್ತುತಟುಸ್ತು. ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇಟಿನ ಆನಕ ಮತಟುಸ್ತು 
ಆಳಿಲನಟುನ್ನು ತಕಮೂಕೇರಿಸಟುವಪದಟು. (ಇತರ ಕಥಕಾಪಕಾತಪ್ರಿಗಳನಟುನ್ನು ಮರಕ ಮಕಾಡಿ)

 ಆನಕಯಟು ಅಳಿಲನಟುನ್ನು ನಡಕದಟುಕಕಮೂನರಟು ಹಕಮೂಕೇಗಲಟು ಬಿರಟುವಪದಿಲಲ್ಲಿ. 
ಮತಕಸ್ತು ಹಕಕೇಗಕ ಕಕಮೂನಡಕಮೂಯಟುದ್ಯಾತಸ್ತುರಬಹಟುದಟು? (ಸಸತನತಪ್ರಿ ಪಪ್ರಿತಕಪ್ರಿಯೆ) ಆನಕ 

ಮೆಕೇಲಕ ಕಟುಳಿತಟುಕಕಮೂನರಟು ಆಳಿಲಟು ಏನಕಲಲ್ಲಿ ಮಕಾರಟುತಸ್ತುರಬಹಟುದಟು? ಒನದಟು 
ದಿನ ಆಳಿಲಟು ಆನಕಯ ಮೆಕೇಲಕ ಕಟುಳಿತಟು ಆರಟುತಕಾಸ್ತು ಹಕಾರಟುತಕಾಸ್ತು 
ಆನನದದಿನದ ಹಕಮೂಕೇಗಟುತಸ್ತುತಟುಸ್ತು. “ಹಕಾಯನ.. ಮಕಾವಿನ ಹಣಟುಣ್ಣ.. ಒಳಕಳ್ಳುಯ 
ಹಣಟುಣ್ಣ..” ಅಳಿಲಟು ಕಮೂಗಿತಟು. ಗಕಳಕಯ ಮಕಾವಿನ ಬಟುರಕಕಕ್ಕೆ ಹಕಮೂಕೇಗಕಮೂಕೇಣ.. 

ಆನಕ ಆಳಿಲನಕಮೂನದಿಗಕ ಮಕಾವಿನ ಬಟುರಕಕಕ್ಕೆ ತಲಟುಪತಟು. ಸಕಮೂನಡಿಲನಟುನ್ನು 
ಮೆಕೇಲಕತಸ್ತುತಟು. 
ಅಳಿಲಟು ಏನಟು ಮಕಾಡಿರಬಹಟುದಟು? ಹಕಕೇಳಬಹಟುದಕಕೇ? ಸಕಮೂನಡಿಲನಿನದಕಾಗಿ 
ಅಳಿಲಟು ಮೆಕೇಲಕಕಕ್ಕೆಹಕಮೂಕೇಯತಟು. ಅಳಿಲಟು ಮಕಾವಿನ ಹಣಟುಣ್ಣಗಳನಟುನ್ನು ಕಕಮೂಕೈದಟು 
ಕಕಳಗಕ ಹಕಾಕತಟು. ಮತಕಸ್ತು ಕಕಳಗಕ ಇಳಿಯಲಟು ನಕಮೂಕೇಡಿತಟು. ಕಕಳಗಕ ಹಕಕೇಗಕ 
ಇಳಿದಿರಬಹಟುದಟು? ಅಯದ್ಯಾಕೇ.. ಹಣಟುಣ್ಣಗಳಟು ಕಕಾಣಿಸಟುವಪದಿಲಲ್ಲಿವಲಲ್ಲಿ.. 
ಅಳಿಲಗಕ ಆಶಚ್ಚಿಯರ್ಡುವಕಾಯತಟು. ಸಟುತಸ್ತುಲಮೂ ನಕಮೂಕೇಡಿತಟು. ಓಹಕಮೂಕೇ.. 
ಇಲಯನದಟು ಮಕಾವಿನಹಣಿಣ್ಣನಕಮೂನದಿಗಕ ಬಿಲದಕಡಕಗಕ ಓರಟುತಸ್ತುದಕ. ಹಿಡಿ 
ಅವನನಟುನ್ನು.. ಆನಕ ಹಕಕೇಳಿತಟು. ಇಲ ಗಿರಗಳಕಡಕಯನದಕಾಗಿ ಮಕಾವಿನ 
ಹಣಿಣ್ಣನಕಮೂನದಿಗಕ ಓಡಿತಟು. ಕಕಸಟುಗಳ ಎಡಕಯನದಕಾಗಿ, ಮರಗಕಣಸಿನ 
ಎಡಕಯನದಕಾಗಿ, ತಗತಕಯೆಡಕಯನದಕಾಗಿ ಇಲ ಓಡಿತಟು. ಆನಕಯಟು ಪಕಕೇರಳಕ 
ಮಗಟುಚಿ, ನಕಕೇರಳಕ ಮಗಟುಚಿ, ನಟುಗಕಗ್ಗಿ ಮಗಟುಚಿ, ಹಿನದಿನಿನದ.. ಅಳಿಲಟು 
ದಕಾಸವಕಾಳಕಕಕ್ಕೆ ಹಕಾರಿ, ಮಲಲ್ಲಿಗಕಗಕ ನಕಗಕದಟು, ಹಕಮೂನಗಕಗಕ ಜಿಗಿದಟು.. 
ಹಿನದಿನಿನದ.. ಇದನಟುನ್ನು ಕನರಟು ಮನಗ ಹಕಕೇಳಿತಟು. ಯಕಾಕಕ ಓರಟುತಸ್ತುರಟುವಿರಿ? 

ನಿಮಗಕ ಮಕಾವಿನ ಹಣಣ್ಣನಟುನ್ನು ನಕಾನಟು ಕಕಮೂಕೈದಟು ಕಕಮೂರಟುತಕಸ್ತುಕೇನಕ. ಎಲಲ್ಲಿರಮೂ ಓಟ 
ನಿಲಲ್ಲಿಸಿದರಟು. ಮನಗ ಮಕಾವಿನ ಹಣಟುಣ್ಣಗಳನಟುನ್ನು ಕಕಮೂಕೈದಟು ಕಕಮೂಟಿಷ್ಟತಟು.

ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇರನ 5.2 – ಎಲಕ ಮಸ್ಕೃಗಶಕಾಲಕ  ನಿಕೇರಟುವಪದಟು– .

ಚಿತಪ್ರ ಓದತ : ಇದನಕನ್ನುಲಕಾಲ್ಲಿ ನಕಮೂಕೇಡಿಕಕಮೂನರಟು ಮತಕಮೂಸ್ತುಬಬ್ಬರಟು ಅಲಲ್ಲಿ ನಿನತದದರಟು. ಆ 
ಗಕಳಕಯ ಯಕಾರಕಾಗಿರಬಹಟುದಟು? (ಸಸತನತಪ್ರಿ ಪಪ್ರಿತಕಪ್ರಿಯೆ)
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 ಇವಪಗಳ ಆಕಸ್ಕೃತಯನಟುನ್ನು ನಿಮರ್ಡುಸಟುವಪದಟು ಹಕಕೇಗಕ?
 ಇದರನತಕ ನಿಮಗಮೂ ನಿಮರ್ಡುಸಬಕಕೇರವಕಕೇ?
 ಮಕಕ್ಕೆಳಟು ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇಟಟು ನಿರಿಕೇಕಕ್ಷಣಕ ಮಕಾರಟುತಕಾಸ್ತುರಕ. ಎಲಕಗಳನಟುನ್ನು
ಅನಟಿಸಿದ ರಿಕೇತಯನಟುನ್ನು ಅಧಕಾದ್ಯಾಪಕಕ ಕಕಕೇಳಟುವರಟು. ಅಗತದ್ಯಾವಿರಟುವ
ಎಲಕಗಳನಟುನ್ನು ಅಧಕಾದ್ಯಾಪಕಕ ಮಕಕ್ಕೆಳಿಗಕ ನಿಕೇರಟುವರಟು. ಅವಪಗಳನಟುನ್ನು ಸಕಕೇರಿಸಿಟಟುಷ್ಟ 
ವಿವಿಧ ಜಿಕೇವಿಗಳ ಚಿತಪ್ರಿಗಳನಟುನ್ನು ಕಪ್ರಿಮಕೇಕರಿಸಟುವರಟು.
 ಅಧಕಾದ್ಯಾಪಕಕಯ ಸಹಕಾಯದಿನದ ಗಕಮೂಕೇನದಟು ಉಪಯಕೇಗಿಸಿ ಎ 4 

ಕಕಾಗದದಲಲ್ಲಿ / ಚಕಾಟಟುರ್ಡು ಪಕಕೇಪರಿನಲಲ್ಲಿ ಅನಟಿಸಟುವಪದಟು.
ಚಿತಪ್ರ ಪಪ್ರದಶರ್ಕ್ನ : ಇನಟುನ್ನು ಚಿತಪ್ರಿಗಳನಟುನ್ನು ಪಪ್ರಿದಶಿರ್ಡುಸಕಮೂಕೇಣವಕಕೇ? ಚಿತಪ್ರಿಗಳ ಕಟುರಿತಟು 

ಮಕಾತನಕಾರಲಟು ಅವಕಕಾಶ ನಿಕೇರಟುವಪದಟು.
ಸಸ್ವತಸಂತಪ್ರ ಮರಾತತಗರಾರಿಕಕ : ಅಳಿಲಗಕ ಮಕಾವಿನ ಹಣಕಣ್ಣನದರಕ ತಟುನಬಕಾ ಇರಷ್ಟ. ಆನಕಗಕ  ಇರಷ್ಟ 

ಯಕಾವಪದಕಾಗಿರಬಹಟುದಟು?
ಮಸಲಜ್ಯಮರಾಪನ :  ಎಲಕಗಳನಟುನ್ನು ಸಕಕೇರಿಸಿಟಟುಷ್ಟ ಜಿಕೇವಿಗಳ ಆಕಸ್ಕೃತಯನಟುನ್ನು ರಚಿಸಲಟು 

ಸಕಾಧದ್ಯಾವಕಾಗಿದಕ.
 ಮಕಾದರಿಗಿನತ ವಿಭಿನನ್ನುವಕಾಗಿ ನಿಮರ್ಡುಸಲಟು ಸಕಾಧದ್ಯಾವಕಾಗಟುವಪದಟು.

ವಕದರ್ಕ್ ಶದೋಟದ 5.3 – ಎಣಸಿ ಹಕದೋಳಿರಿ.. ಬಣಣ್ಣ ಹಚಿಶ್ಚರಿ..
ವಿಕರಾಸ ಮಸಂಡಲ : ವಕಕೈಜಕಾಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಕಕಾಸ
ಸರಾಮಥಜ್ಯರ್ಕ್ : ಕಪ್ರಿಯಕೇನನತ್ಸಾ ಉಪಯಕೇಗಿಸಿ ಚಿತಪ್ರಿಗಳಿಗಕ ಬಣಣ್ಣ ಹಚಚ್ಚಿಲಟು 

ಸಕಾಧದ್ಯಾವಕಾಗಟುವಪದಟು.(5)

 ಸನಖಕದ್ಯಾಗಳನಟುನ್ನು ಎಣಿಸಟುವಪದಕಮೂಕ್ಕೆ ವಸಟುಸ್ತುಗಳನಟುನ್ನು  ಮತಟುಸ್ತು ಎಣಿಕಕಯನಟುನ್ನು 
ಪರಸಪ್ಪುರ ಹಕಮೂನದಿಸಟುವಪದಕಮೂಕ್ಕೆ ಸಕಾಧದ್ಯಾವಕಾಗಟುವಪದಟು. (5 ಕಕ್ಕೆನತ ಕಡಿಮೆ)(44)

ಆಶಯ : ವಿವಿಧ ಬಗಕಯ ಹಣಟುಣ್ಣಗಳಿವಕ.

ಸರಾಮಗಿಪ್ರಗಳತ : ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇಟಟು, ಕಪ್ರಿಯಕೇನನತ್ಸಾ.
ಸಸಂದರರ್ಕ್ : ವಿವಿದ ಬಗಕಯ ಹಣಟುಣ್ಣಗಳನಟುನ್ನು ಪರಿಚಯಸಿದ ನನತರ ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇಟಟು 

ನಿಕೇರಟುವಪದಟು.
ಪಪ್ರಕಪ್ರಯ : 
ಆಖರಾಜ್ಯನ : ಕಟಷ್ಟಪಪ್ಪುನ ಮನಕಯ ಮಟುನದಕ ಒನದಟುಮಕಾವಪ, ಒನದಟು ಹಲಸಟು, ಒನದಟು 

ಪಕಕೇರಳಕ, ಎರರಟು ಪಪಕಾಪ್ಪುಯ ಗಿರಗಳಟು ಇವಕ. ಪಪ್ರಿತದಿನ ಬಕಳಗಕಗ್ಗಿ ಕಟಷ್ಟಪಪ್ಪು ಆ 
ಗಿರಗಳನಟುನ್ನು ನಕಮೂಕೇರಟುತಕಾಸ್ತುನಕ. ನಕಮೂಕೇರಟುವಪದಟು ಯಕಾಕಕಾಗಿರಬಹಟುದಟು? 
ಒನದಟು ದಿನ ಕಟಷ್ಟಪಪ್ಪು ಕಮೂಗಿ ಹಕಕೇಳಿದ. ಹಕಾಯನ, ಹಲಸಿನಕಕಾಯ ಆಗಿದಕ. 
ಪಪಕಾಪ್ಪುಯ ಹಣಕಾಣ್ಣಯತಟು. ಪಕಕೇರಳಕಗಳಮೂ ಹಿಡಿದಿವಕ. ಆಹಕಾ ಮಕಾವಿನಕಕಾಯ.
ಕಟಷ್ಟಪಪ್ಪು ಎಣಿಸಿ ನಕಮೂಕೇಡಿದನಟು. ಕಟಷ್ಟಪಪ್ಪು ಕನರ ಹಣಟುಣ್ಣಗಳನಟುನ್ನು ನಕಮೂಕೇಡಿರಿ.

ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇರನ 5.3 – ಎಣಿಸಿ ಹಕಕೇಳಿರಿ.. ಬಣಣ್ಣ ಹಚಿಚ್ಚಿರಿ..  ನಿಕೇರಟುವಪದಟು.
ಚಿತಪ್ರ ಓದತ : ಯಕಾವಕಲಲ್ಲಿ ಹಣಟುಣ್ಣಗಳಟು? ಕಟಷ್ಟಪಪ್ಪು ಕನರ ಹಣಟುಣ್ಣಗಳನಟುನ್ನು ಎಣಿಸಿ 

ಹಕಕೇಳಬಹಟುದಕಕೇ?
ಹಲಸಿನ ಕಕಾಯ  1

ಪಪಕಾಪ್ಪುಯ  2

ಮಕಾವಿನ ಕಕಾಯ  3

ಪಕಕೇರಳಕಕಕಾಯ  4

 ಇನಟುನ್ನು ಬಣಣ್ಣ ಹಚಟುಚ್ಚಿವ – ಮಕಕ್ಕೆಳಟು ಬಣಣ್ಣ ಹಚಟುಚ್ಚಿತಕಾಸ್ತುರಕ.
ಮಸಲಜ್ಯಮರಾಪನ : 1 ರಿನದ 4 ರವರಕಗಕ ವಸಟುಸ್ತುಗಳನಟುನ್ನು ಹಕಮೂನದಿಸಿಕಕಮೂನರಟು ಎಣಿಸಲಟು 

ಸಕಾಧದ್ಯಾವಕಾಗಟುವಪದಟು.
 ಸಮೂಕಸ್ತುವಕಾದ ಬಣಣ್ಣ ಕಕಮೂರಲಕಾಗಿದಕ.
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ವಕದರ್ಕ್ ಶದೋಟದ 5.4 – ಗತಸಂಪಗಕ ಸಕದೋರದತದ್ದ..
ವಿಕರಾಸ ಮಸಂಡಲ : ವಕಕೈಜಕಾಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಕಕಾಸ

 ದಕಕೈಹಿಕ ಚಲನಕಾತತ್ಮಕ ವಿಕಕಾಸ
ಸರಾಮಥಜ್ಯರ್ಕ್ : ಚಿತಪ್ರಿಗಳನಟುನ್ನು ನಿರಿಕೇಕಕ್ಷಣಕ ಮಕಾಡಿ ಗಟುನಪಗಕ ಸಕಕೇರದವಪಗಳನಟುನ್ನು ಗಟುರಟುತಸಿ 

ಹಕಕೇಳಟುವಪದಕಮೂಕ್ಕೆ ಗಟುನಪಗಕ ಸಕಕೇರದಿರಲಟು ಕಕಾರಣವನಟುನ್ನು ಹಕಕೇಳಲಮೂ
ಸಕಾಧದ್ಯಾವಕಾಗಟುವಪದಟು. (33)

 ಕಕಕೈ ಬಕರಳಟುಗಳನಟುನ್ನುಪಯಕೇಗಿಸಿ ಸಸನತವಕಾಗಿ ಚಿತಪ್ರಿ ರಚಿಸಲಟು 
ಸಕಾಧದ್ಯಾವಕಾಗಟುವಪದಟು. (4)

ಆಶಯ : ವಿವಿಧ ಬಗಕಯ ಹಣಟುಣ್ಣಗಳಿವಕ.
ಸರಾಮಗಿಪ್ರಗಳತ : ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇಟಟು, ಕಪ್ರಿಯಕೇನನತ್ಸಾ, ಬಣಣ್ಣ.
ಸಸಂದರರ್ಕ್ : ವಿವಿಧ ಬಗಕಯ ಹಣಟುಣ್ಣಗಳ ಕಟುರಿತಟು ಚಚಕರ್ಡು.
ಪಪ್ರಕಪ್ರಯ : 
ಆಖರಾಜ್ಯನ : ದಕಾಮಟುವಿಗಕ ದಕಾಪ್ರಿಕಕಕ್ಷ ತನನ್ನುಲಟು ಆಸಕ. ನನಗಕ ದಕಾಪ್ರಿಕಕಕ್ಷ ಬಕಕೇಕಟು. ದಕಾಮಟು 

ಅಮತ್ಮನಲಲ್ಲಿ ಹಕಕೇಳಿದನಟು. ಅಮತ್ಮ ಮಕಾಕಕರ್ಡುಟಿಗಕ ಹಕಮೂಕೇಗಲಟು ಹಕಮೂರಟಳಟು. 
ಅಮಕಾತ್ಮ.. ನಕಾನಮೂ ಬರಟುತಕಸ್ತುಕೇನಕ.
ಅಮತ್ಮ ದಕಾಮಟುವಿನಕಮೂನದಿಗಕ ಹಣಿಣ್ಣನ ಅನಗಡಿಗಕ ಹಕಮೂಕೇದಳಟು. ಬಟುಟಿಷ್ಟಗಳಲಲ್ಲಿ 
ಹಣಟುಣ್ಣಗಳನಟುನ್ನು ತಟುನಬಿಸಿರಲಕಾಗಿದಕ. ಹಕಾಯನ.. ಎಷಕಮೂಷ್ಟನದಟು ಹಣಟುಣ್ಣಗಳಟು. 
ದಕಾಮಟು ಯಕಾವಕಲಲ್ಲಿ ಹಣಟುಣ್ಣಗಳನಟುನ್ನು ಕನಡಿರಬಹಟುದಟು? ಮಕಕ್ಕೆಳಟು ಊಹಿಸಿ 
ಹಕಕೇಳಟುವರಟು. ದಕಾಮಟು ಬಟುಟಿಷ್ಟಗಳನಟುನ್ನು ದಿಟಿಷ್ಟಸಿ ನಕಮೂಕೇಡಿದನಟು. ಪಪನನಃ 
ನಕಮೂಕೇಡಿದನಟು. ದಕಾಮಟು ಆ ದಸ್ಕೃಶದ್ಯಾ ಕನರನಟು. ದಕಾಮಟು ಕನರ ದಸ್ಕೃಶದ್ಯಾ 
ಏನಕಾಗಿರಬಹಟುದಟು? ಮಕಕ್ಕೆಳಟು ಊಹಿಸಿ ಹಕಕೇಳಟುವರಟು. ದಕಾಮಟು ತಕಾಯಗಮೂ
ತಕಮೂಕೇರಿಸಿದನಟು. ಅಮತ್ಮನಮೂ ನಕಮೂಕೇಡಿದಳಟು. ದಕಾಮಟು 
ಕನರದಕದಕೇನಕಾಗಿರಬಹಟುದಟು? ತಳಿಯಬಕಕೇರವಕಕೇ?

ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇರನ 5.4 – ಗಟುನಪಗಕ ಸಕಕೇರದಟುದ.. – ನಿಕೇರಟುವಪದಟು.
ಚಿತಪ್ರ ಓದತ : ಬಟುಟಿಷ್ಟಗಳಲಲ್ಲಿ ಯಕಾವಕಲಲ್ಲಿ ಹಣಟುಣ್ಣಗಳಟು? ಗಟುನಪಗಕ ಸಕಕೇರದವರಟು 

ಇದಕಾದರಕಯೆಕೇ? ಒನದಕಮೂನದಕಕೇ ಬಟುಟಿಷ್ಟಯನಟುನ್ನು ಅಧಕಾದ್ಯಾಪಕಕ ತಕಮೂಕೇರಿಸಟುವರಟು. 
ಈ ಬಟುಟಿಷ್ಟಯಲಲ್ಲಿ ಒನಟಿ ಯಕಾರಟು? ಒನಟಿಯಕಾದವನನಟುನ್ನು ಅದರ 
ಗಟುನಪಗಕ ಸಕಕೇರಿಸಬಕಕೇರವಕಕೇ? ಗಕರಕ ಎಳಕದಟು ಸಕಕೇರಿಸಕಮೂಕೇಣ.. ಪಪ್ರಿತಯನದಟು 
ಹಣಣ್ಣನಟುನ್ನು ಆಯಕಾ ಬಟುಟಿಷ್ಟಗಕ ಗಕರಕ ಎಳಕದಟು ಜಕಮೂಕೇಡಿಸಟುವಪದಟು.

ಬಣಣ್ಣ ಹಚತಶ್ಚವ : ಇನಟುನ್ನು ನಕಾವಪ ಬಣಣ್ಣ ಹಚಕಮೂಚ್ಚಿಕೇಣ.

 ಮಕಕ್ಕೆಳಟು ಹಣಟುಣ್ಣಗಳಿಗಕ ಬಣಣ್ಣ ಹಚಟುಚ್ಚಿವರಟು. ಪಪ್ರಿದಶಿರ್ಡುಸಟುವರಟು. ಹಣಟುಣ್ಣಗಳ 
ಕಟುರಿತಕಾದ ಪದದ್ಯಾ ಹಕಾರಟುವಪದಟು.

ಪದಜ್ಯ : ಹಲಸಿನ ಕಕಾಯಗಕ ಬಣಣ್ಣ ನಿಕೇರಟುವ
 ತಟುದಿ ಬಕರಳಟು ಬಣಣ್ಣದಲಲ್ಲಿ ಮಟುಳಟುಗಿಸಿ ಕಕಳಗಿನ ಕಕಮೂಕೇಣಕಯಲಲ್ಲಿರಟುವ 
ಹಲಸಿನಕಕಾಯಯ ಚಿತಪ್ರಿದಲಲ್ಲಿ ಒತಟುಸ್ತುವಪದಟು.

ಮಸಲಜ್ಯಮರಾಪನ : ಗಟುನಪಗಕ ಸಕಕೇರದ ಹಣಟುಣ್ಣಗಳನಟುನ್ನು ಕನರಟುಹಿಡಿಯಲಟು 
ಸಕಾಧದ್ಯಾವಕಾಗಟುವಪದಟು.
 ಪಪ್ರಿತಯನದಟು ಹಣಣ್ಣನಮೂನ್ನು ಅದರ ಬಟುಟಿಷ್ಟಗಕ ಗಕರಕ ಎಳಕದಟು 
ಜಕಮೂಕೇಡಿಸಲಕಾಗಿದಕ.
 ಬಣಣ್ಣ ಹಚಿಚ್ಚಿದಟುದರ ಹಿರಿಮೆ.

ವಕದರ್ಕ್ ಶದೋಟದ 5.5 – ಗಕರಕ ಎಳಕದತ ಸಕದೋರಿಸತವ
ವಿಕರಾಸ ಮಸಂಡಲ : ವಕಕೈಜಕಾಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಕಕಾಸ
ಸರಾಮಥಜ್ಯರ್ಕ್ : ಕನರಟುಕಕಮೂಳಟುಳ್ಳುವ ಚಟಟುವಟಿಕಕಗಳಲಲ್ಲಿ ತಕಮೂರಗಟುವಪದಕಮೂಕ್ಕೆ ಅನಟುಭವದ 

ಆಧಕಾರದಲಲ್ಲಿ ನಿಗಮನಗಳನಟುನ್ನು ಮನಡಿಸಟುವಪದಕಮೂಕ್ಕೆ ಸಕಾಧದ್ಯಾವಕಾಗಟುವಪದಟು. 
(31)
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ಆಶಯ : ಆರಕಮೂಕೇಗದ್ಯಾಕಕಕ್ಕೆ ಹಣಟುಣ್ಣಗಳಟು ಪಪ್ರಿಯಕೇಜನಕಕಾರಿಯಕಾಗಿವಕ.
ಸರಾಮಗಿಪ್ರಗಳತ : ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇಟಟು, ಬಕಾಳಕಹಣಟುಣ್ಣ, ಪಪಕಾಪ್ಪುಯ ಹಣಟುಣ್ಣ.
ಸಸಂದರರ್ಕ್ : ವಿವಿಧ ಬಗಕಯ ಹಣಟುಣ್ಣಗಳ ಕಟುರಿತಟು ಮಕಕ್ಕೆಳಕಮೂರನಕ ಮಕಾತನಕಾರಟುವಪದಟು.
ಪಪ್ರಕಪ್ರಯ : 
ಆಖರಾಜ್ಯನ : ಪಪಕಾಪ್ಪುಯ ಮತಟುಸ್ತು ಹಲಸಿನಕಕಾಯಗಕ ಜಗಳವಕಾಯತಟು. ನಕಾನಟು ದಕಮೂರಡ್ಡುವ 

ಎನದಟು ಹಲಸಟು ಹಕಕೇಳಿತಟು. ಆಲಲ್ಲಿ ನಕಾನಕಕೇ ದಕಮೂರಡ್ಡುವ ಎನದಟು 
ಪಪಕಾಪ್ಪುಯಯಮೂ ಹಕಕೇಳಿತಟು. ಮಕಾತಗಕ ಮಕಾತಟು ಬಕಳಕದಟು ತಕರ್ಡು 
ಪರಿಹಕಾರಕಕಾಕ್ಕೆಗಿ ರಕಾಮಟುವಿನ ಹತಸ್ತುರ ಬನದಟುವಪ. ನಮತ್ಮಬಬ್ಬರಲಲ್ಲಿ ದಕಮೂರಡ್ಡುವರಟು
ಯಕಾರಟು? ಡಕನಗಮೂದ್ಯಾ ಜಸರ ಬನದಕಾಗ ಎಲಲ್ಲಿರಿಗಮೂ ಪಪಕಾಪ್ಪುಯ ಬಕಕೇಕಕಾಗಿತಟುಸ್ತು. 
ರಕಾಮಟು ಹಕಕೇಳಿದದನಟುನ್ನು ಕಕಕೇಳಿ ಪಪಕಾಪ್ಪುಯ ಬಿಕೇಗಿತಟು. ಆಗ ರಕಾಮಟು ಹಲಸಿನ 
ಕಕಾಯಯ ಕಟುರಿತಟು ಹಕಕೇಳಿದನಟು. ಅದನಟುನ್ನು ಕಕಕೇಳಿ ಹಲಸಿನ ಕಕಾಯ ಹಕಗಗ್ಗಿಳಿಕಕ 
ಹಕಕೇಳಲಟು ಆರನಭಿಸಿತಟು. ಏನಕಲಲ್ಲಿ ಹಕಕೇಳಿರಬಹಟುದಟು? ಪಪಕಾಪ್ಪುಯಯಮೂ ತನನ್ನು 
ಕಟುರಿತಟು ಹಕಕೇಳತಕಮೂರಗಿತಟು. ಆಗ ಅಲಲ್ಲಿಗಕ ಬಕಕೇರಕ ಇಬಬ್ಬರಟು ಬನದರಟು. 
ಮಕಾವಿನ ಹಣಟುಣ್ಣ ಮತಟುಸ್ತು ಬಕಾಳಕಗಕಮೂನಕ. ನಕಾನಟು ಚಿಕಕ್ಕೆವ. ನನಗಕ ಸಿಪಕಪ್ಪುಯದಕ. 
ಹಣಕಾಣ್ಣದರಕ ನನಗಕ ಸಿಹಿಯಮೂ ಪರಿಮಳವಪೂ ಇದಕ. ಮಕಾವಿನ ಕಕಾಯ ತಲಕ 
ಎತಸ್ತು ಹಕಕೇಳಿತಟು. ಬಕಾಳಕಗಕಮೂನಕ ಸಟುಮತ್ಮನಕ ನಿಲಲ್ಲಿಬಹಟುದಕಕೇ? ಬಕಾಳಕಗಕಮೂನಕಯಮೂ 
ಕಕಲವಪ ವಿರಯಗಳನಟುನ್ನು ಹಕಕೇಳಿತಟು. ಬಕಾಳಕಗಕಮೂನಕ ಹಕಕೇಳಿದ ವಿಚಕಾರಗಳನಟುನ್ನು 
ನಿಮಗಕ ಹಕಕೇಳಬಹಟುದಕಕೇ? ಅಮತ್ಮ ಕತಸ್ತುಯರನಕ ಬನದರಟು. ಪಪಕಾಪ್ಪುಯ 
ಎರರಟು ತಟುನರಟು, ಹಲಸಿನ ಕಕಾಯ ಮಮೂರಟು ತಟುನರಟು, ಬಕಾಳಕಹಣಟುಣ್ಣ 
ಬಕಾಯಗಕ, ಮಕಾವಿನಕಕಾಯ ಕಚಿಚ್ಚಿ ತನದರಟು. ಹಿಕೇಗಕ ಅವರ ಜಗಳ 
ಮಟುಗಿಯತಟು. ಎಲಲ್ಲಿರಿಗಮೂ ಹಣಟುಣ್ಣಗಳನಟುನ್ನು ತಟುನರಟುಮಕಾಡಿ ಕಕಮೂರಬಕಕೇಕಟು. 
ರಟುಚಿ ನಕಮೂಕೇಡಿ ಯಕಾವ ಹಣಕಣ್ಣನದಟು ಹಕಕೇಳಬಕಕೇಕಟು.

ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇರನ 5.5 – ಗಕರಕ ಎಳಕದಟು ಸಕಕೇರಿಸಟುವ  ನಿಕೇರಟುವಪದಟು– .

ಚಿತಪ್ರ ಓದತ : ಚಿತಪ್ರಿದಲಲ್ಲಿಏನಕಕೇನಟು ಕಕಾಣಟುತಸ್ತುದಕ?
 ಚಿತಪ್ರಿದಲಲ್ಲಿರಟುವ ಹಣಟುಣ್ಣಗಳಟು ಯಕಾವಪವಪ?
 ಚಿತಪ್ರಿದಲಲ್ಲಿ ಯಕಾವಕಲಲ್ಲಿ ಮರಗಳಟು / ಗಿರಗಳಟು ಇವಕ?
 ಮಕಕ್ಕೆಳಟು ಮರ, ಗಿರ, ಹಣಟುಣ್ಣ ಎನಬಿವಪಗಳನಟುನ್ನು ಮಟುಟಿಷ್ಟ ತಕಮೂಕೇರಿಸಿ 
ಹಕಸರಟು ಹಕಕೇಳಟುವರಟು.
 ಸಸದ್ಯಾಗಳಕಮೂನದಿಗಕ ಅವಪಗಳ ಹಣಟುಣ್ಣಗಳನಟುನ್ನು ಗಕರಕ ಎಳಕದಟು ಸಕಕೇರಿಸಟುವಪದಟು.
 ಪರಸಪ್ಪುರ ಮಮೌಲದ್ಯಾಮಕಾಪನ ಮಕಾರಟುವಪದಟು.

ಮಸಲಜ್ಯಮರಾಪನ : ಸಮೂಚನಕಗನಟುಸರಿಸಿ ಸಸದ್ಯಾಗಳನಮೂನ್ನು ಅವಪಗಳ ಹಣಟುಣ್ಣಗಳನಮೂನ್ನು ಗಕರಕ ಎಳಕದಟು 
ಜಕಮೂಕೇಡಿಸಲಟು ಸಕಾಧದ್ಯಾವಕಾಗಿದಕ.

ವಕದರ್ಕ್ ಶದೋಟದ 5.6–ಎಣಕಕಯಲಲ ಒಸಂದಕದೋ ರಿದೋತಿ ಬರತವವಪುಗಳನತನ್ನು ಸಕದೋರಿಸತವ..
ವಿಕರಾಸ ಮಸಂಡಲ : ವಕಕೈಜಕಾಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಕಕಾಸ
ಸರಾಮಥಜ್ಯರ್ಕ್ : ಸನಖಕದ್ಯಾಗಳನಟುನ್ನು ಎಣಿಸಟುವಪದಕಮೂಕ್ಕೆ ವಸಟುಸ್ತುಗಳನಟುನ್ನು ಸನಖಕದ್ಯಾಗಳಕಮೂನದಿಗಕ 

ಹಕಮೂನದಿಸಟುವಪದಕಮೂಕ್ಕೆ ಸಕಾಧದ್ಯಾವಕಾಗಟುವಪದಟು.(44)

ಆಶಯ : ವಿವಿಧ ಬಗಕಯ ಹಣಟುಣ್ಣಗಳಿವಕ.
ಸರಾಮಗಿಪ್ರಗಳತ : ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇಟಟು, ವಿವಿಧ ರಿಕೇತಯ ಎಲಕಗಳಟು.
ಸಸಂದರರ್ಕ್ : ಸಟುತಸ್ತುಲರಟುವ ಸಸದ್ಯಾಗಳನಟುನ್ನು ಮತಟುಸ್ತು ಹಣಟುಣ್ಣಗಳನಟುನ್ನು ನಿರಿಕೇಕಕ್ಷಣಕ ಮಕಾಡಿದ 

ನನತರ ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇಟಟುಗಳನಟುನ್ನು ನಿಕೇರಟುವಪದಟು.
ಪಪ್ರಕಪ್ರಯ : 
ಆಟ : ಇವತಟುಸ್ತು ನಕಾವಪ ಒನದಟು ಆಟ ಆಡಕಮೂಕೇಣ. ಅಧಕಾದ್ಯಾಪಕಕ ಒನದಟು 

ಎಲಕಯನಟುನ್ನು ತಕಮೂಕೇರಿಸಟುತಕಾಸ್ತುರಕ. ಮಕಕ್ಕೆಳಟು ಯಕಾವ ಎಲಕಯೆನದಟು 
ಹಕಕೇಳಬಕಕೇಕಟು. ನಿಮಗಕ ಎಲಕಯನಟುನ್ನು ನಕಮೂಕೇರಬಹಟುದಟು. ಎಲಕಯ ಹಕಸರಟು 
ಹಕಕೇಳಬಕಕೇಕಟು. ಎಲಲ್ಲಿರಿಗಮೂ ಅವಕಕಾಶ. ಉತಸ್ತುರ ಹಕಕೇಳಿದರಕ ಚಪಕಾಪ್ಪುಳಕ. 
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ಒಬಬ್ಬರಟು ಎಲಕಯ ಹಕಸರಟು ಹಕಕೇಳಟುವಕಾಗ ಇನಕಮೂನ್ನುಬಬ್ಬರಟು ಅದರ ಕಕಾಯಯ 
ಹಕಸರಟು ಹಕಕೇಳಬಕಕೇಕಟು.
 ಅಧಕಾದ್ಯಾಪಕಕ ಮಕಾವಿನಕಲಕಯನಟುನ್ನು ತಕಮೂಕೇರಿಸಟುವರಟು. ಮಕಾವಿನ ಫಲ 
ಯಕಾವಪದಟು? ಉತಸ್ತುರ ಸರಿಯಕಾದರಕ ಚಪಕಾಪ್ಪುಳಕ. ಹಲಸಿನ ಎಲಕ, ಬಕಾಳಕ ಎಲಕ,
ಪಪಕಾಪ್ಪುಯ ಎಲಕ, ಮರಲಟು ಮೊದಲಕಾದ ಫಲವಸ್ಕೃಕಕ್ಷಗಳ ಎಲಕಗಳನಟುನ್ನು 
ತಕಮೂಕೇರಿಸಿ ಮಟುನದಟುವರಿಸಟುವಪದಟು. ಫಲವಿಲಲ್ಲಿದವಪಗಳನಟುನ್ನು ತಕಮೂಕೇರಿಸಟುವಕಾಗ 
ಎಲಕ ಗಟುರಟುತಸಿದರಕ ಸಕಾಕಟು.
 ಇನಟುನ್ನು ಇನಕಮೂನ್ನುನದಟು ಆಟ ಆರಟುವ. ಎಲಕಯನಟುನ್ನು ಮತಟುಸ್ತು ಕಕಾಯಯನಟುನ್ನು 
ನಕಮೂಕೇಡಿ ಎಣಿಕಕ ಹಕಕೇಳಬಕಕೇಕಟು.

ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇರನ 5.6 – ಎಣಿಕಕಯಲಲ್ಲಿ ಒನದಕಕೇ ರಿಕೇತ ಬರಟುವವಪಗಳನಟುನ್ನು ಸಕಕೇರಿಸಟುವ.. – 

ನಿಕೇರಟುವಪದಟು.
ಚಿತಪ್ರ ಓದತ : ಚಿತಪ್ರಿದಲಲ್ಲಿರಟುವ ಹಣಟುಣ್ಣಗಳನಟುನ್ನು ಹಕಕೇಳಬಹಟುದಕಕೇ? ಎಲಕಗಳನಟುನ್ನು 

ಹಕಕೇಳಬಹಟುದಕಕೇ? ಪಪ್ರಿತಯನದಟು ಎಷಕಷ್ಟರಟುಷ್ಟ? ಒನದಕಕೇ ಸನಖಕದ್ಯಾಯಲಲ್ಲಿರಟುವ 
ಎಲಕಗಳನಟುನ್ನು ಮತಟುಸ್ತು ಹಣಟುಣ್ಣಗಳನಟುನ್ನು ಸಕಕೇರಿಸಿ ಗಕರಕ ಎಳಕಯಟುವಪದಟು. ಮಕಕ್ಕೆಳಟು 
ಗಕರಕ ಎಳಕಯಟುವರಟು. ಸರಿ ಉತಸ್ತುರದವರಿಗಕ ಚಪಕಾಪ್ಪುಳಕ. 

ಪದಜ್ಯ : ಇನಟುನ್ನು ಎಲಕ ಪದದ್ಯಾ ಹಕಾರಟುವ. 

ಮಸಲಜ್ಯಮರಾಪನ : ಒನದಕಕೇ ಸನಖಕದ್ಯಾಯಲಲ್ಲಿರಟುವವಪಗಳನಟುನ್ನು ಕನರಟುಹಿಡಿದಟು ಗಕರಕ ಎಳಕದಟು 
ಸಕಕೇರಿಸಲಟು ಸಕಾಧದ್ಯಾವಕಾಗಟುವಪದಟು.
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ಥದೋಸಂ 6 – ಆಹರಾರ
ವಕಡೈಜರಾಜ್ಞಾನಕ ವಿಕರಾಸಕಕಕ್ಕೆ ಒತತತ್ತುನದೋಡತವ ವಕದರ್ಕ್ ಶದೋಟತಗಳತ ಈ ಥದೋಮನಲಲರತವಪುದತ.

ವಿಶಕದೋಷತಕಗಳನತನ್ನು ಕಸಂಡತಹಿಡಿಯತವಪುದತ,  ಹಕದಸಂದಿಸತವಪುದತ,  ಹಕದದೋಲಸತವಪುದತ ಮೊದಲರಾದ
ಪಪ್ರಕಪ್ರರರಾ  ಸರಾಮಥಜ್ಯರ್ಕ್ಗಳನತನ್ನು  ಆಜಿರ್ಕ್ಸಲತ  ಸರಾಧಜ್ಯವರಾಗತವ  ರಿದೋತಿಯಲಲ  ಅವಪುಗಳನತನ್ನು
ತರರಾರಿಸಲರಾಗಿದಕ. "ಆಹರಾರ'  ಥದೋಸಂ ಆಗಿರತವಪುದರಿಸಂದ ರತಚಿಯ ಅನತರವ ನದೋಡತವಪುದಕಕಕ್ಕೆ
ಗಮನಸಬಕದೋಕತ.  ಪದಜ್ಯ,  ಕಥಕ,  ಆಟ  ಎಲಲ  ಅನತರವ  ಯದೋಗಜ್ಯವರಾದ  ರಿದೋತಿಯಲಲ
ಸಕದೋರಿಸಿಕಕದಸಂಡತ ಈ ರಿದೋತಿಯ ವಿಕರಾಸ ಮಸಂಡಲಗಳಿಗಕ ಅವಕರಾಶ ಕಸಂಡತಕಕದಳಳ್ಳಲರಾಗಿದಕ.  ಈ
ಥದೋಮನ  ವಿನಮಯದಲಲ  ಎಲಲ  ವಿಕರಾಸಮಸಂಡಲಗಳಿಗದ  ಅನತಪರಾತಿಕವರಾದ
ಪರಾಪ್ರಧರಾನಜ್ಯತಕಯನತನ್ನು ನದೋಡಲರಾಗಿದಕಯಸಂದತ ಖರಾತರಿಪಡಿಸಬಕದೋಕರಾಗಿದಕ.

ಚಟತವಟಿಕರಾ ಕಪ್ರಮ
1. ಶಕಾಲಕಾ ವಠಕಾರದಲಲ್ಲಿ ನಕಟಟುಷ್ಟ ಬಕಳಕಸಿದ ಗಿರಗಳನಟುನ್ನು  ನಿರಿಕೇಕಕ್ಷಣಕ  ಮಕಾರಟುವಪದಟು.   (ಹಕಸರಟು,
ಸಸದ್ಯಾದ ಭಕಾಗಗಳಟು ದಕಮೂರಡ್ಡುದಟು, ಸಣಣ್ಣದಟು, ಎಲಕ ಮತಟುಸ್ತು ಹಮೂವಿನ ಪರಿಮಳ) 

2. ಹಸಿವಪ ಮತಟುಸ್ತು ಆಹಕಾರ

3. ಹಸಿವಿನ ಸಿಸ್ಥೆತ ಅಭಿನಯ (ಮಕಕ್ಕೆಳಟು, ಬಕಕಟುಕ್ಕೆ, ಹಸಟು, ಆಡಿನ ಮರಿಗಳಟು) 

4. ವಿವಿಧ ರಿಕೇತಯ ಆಹಕಾರಗಳಟು

5. ಸಕಾಕಟುಪಕಾಪ್ರಿಣಿಗಳ ಆಹಕಾರ

6. ವಿವಿಧ ರಿಕೇತಯ ರಟುಚಿಗಳಟು  ರಟುಚಿ ಹಕಕೇಳಟುವ ಆಟ (ಮಠಕಾಯ, ಲನಬಕ, ಮೆಣಸಟು)

7. ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇಟಟು 6.1  “ಹಕಾಯನ ಎರಟುಷ್ಟ ರಟುಚಿ..” ನಿಕೇರಟುವಪದಟು.

8. ಅರಟುಗಕ  ಸಕಾಮಗಿಪ್ರಿಗಳಟು    ಆಹಕಾರ  ತಯಕಾರಿ  (ಸಲಕಾಡನ,  ಹಣಟುಣ್ಣ  ಸಟುಲದಟು  ತಟುನರಟು
ಮಕಾರಟುವಪದಟು)

9. ಆಹಕಾರದ ಕಟುರಿತಕಾದ ಪದದ್ಯಾಗಳಟು, ಕಥಕಗಳಟು.

10. ಇರಷ್ಟವಕಾದ ಆಹಕಾರ

11. ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇಟಟು 6.2  “ಗಕರಕ ಎಳಕದಟು ಜಕಮೂಕೇಡಿಸಟುವಪದಟು  ನಿಕೇರಟುವಪದಟು” .

12. ಮಕಾದರಿ ನಕಮೂಕೇಡಿ ಗಣಿತ ನಮಮೂನಕಯನಟುನ್ನು ಕಪ್ರಿಮಕೇಕರಿಸಟುವಪದಟು.
(ವಕಜಿರಕಕೇಬಲನ ಪಪ್ರಿನಟಿನಗನ, ಹಮೂ ರನಗಕಮೂಕೇಲ)

13. ಹಣಟುಣ್ಣ ಮತಟುಸ್ತು ತರಕಕಾರಿ (ಗಕಮೂನಬಕ ನಕಾಟಕ)

14. ಅರಟುಗಕ ಮನಕ ಉಪಕರಣಗಳ ನಿರಿಕೇಕಕ್ಷಣಕ ಮತಟುಸ್ತು ವಗಿಕೇರ್ಡುಕರಣ

15. ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇಟಟು 6.3  “ವಸ್ಕೃತಸ್ತುದಕಮೂಳಗಕ ಹಕಾಕರಿ  ನಿಕೇರಟುವಪದಟು” .

16. ಆಹಕಾರಕಕಕ್ಕೆ ಸನಬನಧಿಸಿದ ಪಪ್ರಿಶಕಮೂನ್ನುಕೇತಸ್ತುರ ಪದದ್ಯಾಗಳಟು

17. ಕಚನನ ಸಕರನ  ಚಟಟುವಟಿಕಕಗಳಟು

18. ಆಹಕಾರ ಯಕಾವಕಾಗಕಲಲ್ಲಿ?
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19. ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇಟಟು  6.4    “ಒಳಕಳ್ಳುಯ ಆಹಕಾರ ಅಭಕಾದ್ಯಾಸಗಳಟು  ಯಕಾವಪವಪ?  ಚಿತಪ್ರಿಕಕಕ್ಕೆ  ಬಣಣ್ಣ
ಹಚಿಚ್ಚಿರಿ  ನಿಕೇರಟುವಪದಟು” .

20. ಆರಕಮೂಕೇಗದ್ಯಾಕಕಕ್ಕೆ ಸನಬನಧಿಸಿದ ಪದದ್ಯಾಗಳಟು

ವಕದರ್ಕ್ ಶದೋಟದ 6.1 – ಹರಾರದ! ಏನತ ರತಚಿ..
ವಿಕರಾಸ ಮಸಂಡಲ : ವಕಕೈಜಕಾಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಕಕಾಸ
ಸರಾಮಥಜ್ಯರ್ಕ್ : ಕನರಟುಹಿಡಿಯಟುವ ಚಟಟುವಟಿಕಕಯಲಲ್ಲಿ ಭಕಾಗವಹಿಸಲಮೂ, ಅನಟುಭವದ 

ಆಧಕಾರದಲಲ್ಲಿ ನಿಗಮನಗಳನಟುನ್ನು ಮನಡಿಸಲಮೂ ಸಕಾಧದ್ಯಾವಕಾಗಟುವಪದಟು. (31)

ಆಶಯ : ಮನಟುರದ್ಯಾರಟು ಮಕಾತಪ್ರಿವಲಲ್ಲಿದಕ ಇತರ ಜಿಕೇವಿಗಳಮೂ ಹಸಿವಕಾದಕಾಗ ಆಹಕಾರ 
ಸಕಕೇವಿಸಟುತಸ್ತುವಕ.

ಸರಾಮಗಿಪ್ರಗಳತ : ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇಟಟು
ಸಸಂದರರ್ಕ್ :  ಒಳಕಳ್ಳುಯ ಔತಣ (ಸಕಕೇರಕಕ್ಕೆಯ ಅನನ್ನು),  ಆಟದ ಫಕಕೇನಟು    ಪಪಟ  203 ರ
ಪದದ್ಯಾ ಮನಡಿಸಿದ ನನತರ
ಪಪ್ರಕಪ್ರಯ : 
ಆಖರಾಜ್ಯನ : ಬಕದಸಂಬಕ ನರಾಟಕ – ಅಜಿತನಟು ಹಕಮೂರಗಕ ಬನದಟು ಓಡಿ ಆಡಿದನಟು. ಆಗ 

ಒನದಟು ಪಕಕ್ಷ ಚಿಲಪಲಗಟುಟಿಷ್ಟತಟು. ಅಜಿತನಟು ಹಕಮೂರಗಕ ಬನದಟು ಯಕಾರಮೂ 
ಕಕಾಣಿಸಟುವಪದಿಲಲ್ಲಿವಲಲ್ಲಿ. ಪಪನನಃ ಅದಕಕೇ ಶಬದ. ಹಲಕಮೂಕೇ, ಹಲಕಮೂಕೇ ಎನದಟು 
ಕರಕಯಟುವ ಹಕಾಗಕ. ಅಜಿತನಟು ಶಬದ ಬನದ ಕಡಕಗಕ ನಕಮೂಕೇಡಿದನಟು. ಆ ಮರದ
ಕಕಮೂನಬಕಯಲಲ್ಲಿ, ಹಸಿರಕಲಕಗಳ ಮಧದ್ಯಾದಲಲ್ಲಿ...

"ಕಕನಪಪ ಕಕಮೂಕಟುಕ್ಕೆ
ಕಟುತಸ್ತುಗಕಯಲಲ್ಲಿ ವಸ್ಕೃತಕಾಸ್ತುಕಕಾರದ ಮಕಾಲಕ
ಹಸಿರಟು ಉರಟುಪಪ
ಹಳದಿ ಪಕಕೇರಳಕ ತನಟುನ್ನುತಸ್ತುದಕ.”

ಅದಟು ಯಕಾರಕಾಗಿರಬಹಟುದಟು? ಹಕಕೇಳಬಹಟುದಕಕೇ? (ಸಸತನತಪ್ರಿ ಪಪ್ರಿತಕಪ್ರಿಯೆ)

ಅಜಿತ  ಗಿಳಿಯಕಕಾಕ್ಕೆ ಸಮೌಖದ್ಯಾವಕಕೇ?
ಗಿಳಿ  ತಟುನಬಕಾ ಹಸಿವಪ ಅಜಿತ
ಅಜಿತ  ಬಯಲಲಲ್ಲಿ ಕಕಮೂಯಟುಲ್ಲಿ ಆಯತಕಕೇ?
ಗಿಳಿ  ಹಮೌದಟು.. ಹಮೌದಟು.. ಹಕಾಗಕಕೇ ಉಪವಕಾಸ..

ಅಜಿತ  ಹಮೌದಕಾ? ನಿನಗಕ ನಕಾನಟು ಅನನ್ನು ಕಕಮೂರಲಕಕೇ?
ಗಿಳಿ  ಬಕಕೇರ ಅಜಿತ. ಅನನ್ನು ಇರಷ್ಟವಿಲಲ್ಲಿ.
ಅಜಿತ  ಹಕಾಗಕಾದರಕ ಏನಟು ಮಕಾಡಕಮೂಕೇಣ?

ಗಿಳಿ  ನಕಾನಟು ಹಸಿವಿನಿನದ ಕನಗಕಾಲಕಾಗಿ ಹಕಾರಟುತಸ್ತುರಟುವಕಾಗ ಈ 
ಪಕಕೇರಳಕ ಕನಡಿತಟು.
ಅಜಿತ  ಒನದಕಕೇ ಪಕಕೇರಳಕ ಅಲಲ್ಲಿವಕಕೇ ಇರಟುವಪದಟು?
ಗಿಳಿ  ನನಗಕ ಇದಟು ಸಕಾಕಟು ಅಜಿತ.

ಅಜಿತ  ನಿಕೇನಟು ನನಕಮೂನ್ನುನದಿಗಕ ಆರಟುವಕಯಕಾ?
ಗಿಳಿ  ಇಲಲ್ಲಿ. ನನಗಕ ಹಕಮೂಕೇಗಬಕಕೇಕಟು.
ಅಜಿತ  ಎಲಲ್ಲಿಗಕ ಹಕಮೂಕೇಗಟುತಸ್ತುಕೇಯಕಾ?
ಗಿಳಿ  ಗಮೂಡಿಗಕ.
ಅಜಿತ  ಅಲಲ್ಲಿ ನಿನಗಕ ಆರಲಟು ಗಕಳಕಯರಿದಕಾದರಕಯೆಕೇ?
ಗಿಳಿ  ತಟುನಬಕಾ ಜನ ಇದಕಾದರಲಕಾಲ್ಲಿ.. ಆನಕ, ಮೊಲ, ಕಕಮೂಕೇಗಿಲಕ...
ಅಜಿತ  ನಿಕೇನಟು ನನನ್ನುನಟುನ್ನು ಸಕಕೇರಿಸಟುವಕಯಕಾ? ಅವರಿಗಕ ಹಸಿವಕಾಗದಕಕೇ?
ಗಿಳಿ  ಅವರಿಗಮೂ ಹಸಿವಿದಕ
ಅಜಿತ  ಆನಕಗಕ ಏನಟು ಇರಷ್ಟ?
ಗಿಳಿ  ತಕನಗಿನ ಮರಲಟು ಇರಷ್ಟ.
ಅಜಿತ  ಮೊಲಕಕಮೂಕ್ಕೆಕೇ?
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ಗಿಳಿ  ಕಕಕೇರಕರನ. ಕಕಮೂಕೇಗಿಲಕಯ ಆಹಕಾರವಕಕೇ ಜಕಕೇನಟು. ಜಿನಕಕಯ 
ಆಹಕಾರವಕಕೇನಟು?  ಅಜಿತನ ಹಕಕೇಳಟು..
ಅಜಿತ  ಹಟುಲಟುಲ್ಲಿ.
ಗಿಳಿ  ಆಹಕಾ.. ಹಮೌದಲಕಾಲ್ಲಿ.. ಗಿಳಿ ಜಕಮೂಕೇರಕಾಗಿ ನಗಕಾಡಿತಟು. 
ಗಿಳಿ ನಗಕಾರಲಟು ಕಕಾರಣವಕಕೇನಕಾಗಿರಬಹಟುದಟು?

ವಕದರ್ಕ್ ಶದೋಟದ 6.2 – ಗಕರಕ ಎಳಕದತ ಜಕದದೋಡಿಸತವ
ವಿಕರಾಸ ಮಸಂಡಲ : ವಕಕೈಜಕಾಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಕಕಾಸ
ಸರಾಮಥಜ್ಯರ್ಕ್ : ಸನಖಕದ್ಯಾಗಳನಟುನ್ನು ಎಣಿಸಟುವಪದಕಮೂಕ್ಕೆ ವಸಟುಸ್ತುಗಳನಟುನ್ನು ಸನಖಕದ್ಯಾಗಳಕಮೂನದಿಗಕ 

ಹಕಮೂನದಿಸಟುವಪದಕಮೂಕ್ಕೆ ಸಕಾಧದ್ಯಾವಕಾಗಟುವಪದಟು.(44)

 ಗಣಿತ ಸಮಸಕದ್ಯಾಗಳನಟುನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲಟು ಸಕಾಧದ್ಯಾವಕಾಗಟುವಪದಟು.(46) 

ಆಶಯ : ಹಲವಪ ತರದ ರಟುಚಿಗಳಿರಟುವ ಆಹಕಾರಗಳಿವಕ.
ಸರಾಮಗಿಪ್ರಗಳತ : ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇಟಟು
ಸಸಂದರರ್ಕ್ : ಆಹಕಾರದ ಬಕಕೇರಕ ಬಕಕೇರಕ ರಟುಚಿಗಳ ಕಟುರಿತಟು ಚಚಕರ್ಡು ಮಕಾರಟುವಪದಟು.
ಪಪ್ರಕಪ್ರಯ : 
ಆಖರಾಜ್ಯನ : ಬಿಲಲ್ಲಿಬಕಕಟುಕ್ಕೆ ಮತಟುಸ್ತು ಮಲಟುಲ್ಲಿಬಕಕಟುಕ್ಕೆ ಅಜಿತನ ಮನಕಯ ಮೆಕೇಲಕ 

ವಕಾಸಿಸಟುತಸ್ತುದಟುದವಪ. ಬಕಳಗಕಗ್ಗಿ ಬಿಲಟುಲ್ಲಿ ಬಕಕಟುಕ್ಕೆ ಕರಕಯತಟು.
ಮಕಾದ್ಯಾನ.. ಮಕಾದ್ಯಾನ.. ಟಟುಮತ್ಮ.. ರಟುಮತ್ಮ ಓಡಿಬನಿನ್ನು.. ಟಟುಮತ್ಮ ಮತಟುಸ್ತು ರಟುಮತ್ಮ 
ಓಡಿ ಬನದಟುವಪ. ಇನದಟು ಟಟುಮತ್ಮ ಮತಟುಸ್ತು ರಟುಮತ್ಮಯ ಹಟುಟಟುಷ್ಟಹಬಬ್ಬವಕಾಗಿದಕ.
 ಹಟುಟಟುಷ್ಟಹಬಬ್ಬದ ಆಚರಣಕಗಕ ಬಕಕೇಕಕಾದ ಸಿದದ್ಧತಕಗಳಟು ನಡಕಯಟುತಸ್ತುವಕ. 
 ನಿಕೇವಪ ಹಟುಟಟುಷ್ಟಹಬಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿದಿದಕೇರಲಲ್ಲಿವಕಕೇ? ಏನಕಕೇನಟು ಮಕಾಡಿದಿದಕೇರಿ?
 ಬಿಲಟುಲ್ಲಿ ಬಕಕಟುಕ್ಕೆ ಮತಟುಸ್ತು ಮಲಟುಲ್ಲಿ ಬಕಕಟುಕ್ಕೆ ಏನಕಕೇನಟು ತಯಕಾರಿ 
ನಡಕಸಿರಬಹಟುದಟು? (ಸಸತನತಪ್ರಿ ಪಪ್ರಿತಕಪ್ರಿಯೆ)

 ಟಟುಮತ್ಮ ಮತಟುಸ್ತು ರಟುಮತ್ಮ ಕಕಕೇಕಟು ಕಕಮೂಯದ್ಯಾಲಟು ತಯಕಾರಕಾದರಟು. ಅವರಟು 
ಪದದ್ಯಾ ಹಕಾರಲಟು ಆರನಭಿಸಿದರಟು. ಏನಟು ಹಕಾಡಿರಬಹಟುದಟು? ನಕಾವಪ 
ಹಕಾಡಕಮೂಕೇಣವಕಕೇ?

ಹಕಾದ್ಯಾಪ ಬತನರ್ಡು ಡಕಕೇ ಟಟುಮತ್ಮ
ಮಕಾದ್ಯಾನ.. ಮಕಾದ್ಯಾನ.. ಮಕಾದ್ಯಾನ.. ಮಕಾದ್ಯಾನ..

ಹಕಾದ್ಯಾಪ ಬತನರ್ಡು ಡಕಕೇ ರಟುಮತ್ಮ
ಮಕಾದ್ಯಾನ.. ಮಕಾದ್ಯಾನ.. ಮಕಾದ್ಯಾನ.. ಮಕಾದ್ಯಾನ.. (ಆವತರ್ಡುಸಟುವಪದಟು)

 ಟಟುಮತ್ಮಯಮೂ ರಟುಮತ್ಮಯಮೂ ಕಕಕೇಕಟು ಕತಸ್ತುರಿಸಿದರಟು. ಎಲಲ್ಲಿರಿಗಮೂ 
ಹನಚಿದರಟು. ಅವರಟು ತನದರಟು. ಹಕಾಯನ, ಒಳಕಳ್ಳುಯ ಕಕಕೇಕನ.. ಸಿಹಿಯಕಾದ 
ಕಕಕೇಕನ.. ಅವರಟು ಗಟಿಷ್ಟಯಕಾಗಿ ಹಕಾಡಿದರಟು. ಮಕಾದ್ಯಾನ.. ಮಕಾದ್ಯಾನ.. ಮಕಾದ್ಯಾನ.. 

ಅವರಿಗಕ ಏನಕಲಲ್ಲಿ ಉರಟುಗಕಮೂರಕಗಳಟು ಸಿಕಕ್ಕೆರಬಹಟುದಟು? ಇನಟುನ್ನು ಏನಕಾದರಮೂ 
ಇವಕಯೆಕೇ? ಟಟುಮತ್ಮ ಕಕಕೇಳಿದಳಟು. 
ಇದಕಯಲಕಾಲ್ಲಿ.. ಬಿಲಟುಲ್ಲಿ ಬಕಕಟುಕ್ಕೆ ಒನದಟು ಕಟಷ್ಟನಟುನ್ನು ಬಿಚಿಚ್ಚಿತಟು. ಕಟಿಷ್ಟನಲಲ್ಲಿ ಏನಕಲಲ್ಲಿ 
ಇದಿದರಬಹಟುದಟು? ಹಕಾಯನ.. ಬಕಾಳಕಹಣಟುಣ್ಣ, ಮಕಾವಪ, ಕಕಕೇರಕರನ, ರಟುಮತ್ಮ 
ಹಕಕೇಳಿದಳಟು. ಎರರಟು ಕಟಟುಷ್ಟಗಳನಟುನ್ನು ಟಟುಮತ್ಮ ಮತಟುಸ್ತು ರಟುಮತ್ಮಯ 
ಮಟುನದಿಟಷ್ಟರಟು. ಇರಷ್ಟವಿರಟುವಪದಟು ತಕಗಕಯಬಹಟುದಟು. ಆದರಕ ಒನದಟು 
ವಿರಯ.. ಒನದನಕಕೇ ಕಟಷ್ಟದಿನದ ಎರಟುಷ್ಟ ವಸಟುಸ್ತುಗಳನಟುನ್ನು ತಕಗಕಯಟುತಕಸ್ತುಕೇವಕಯಕೇ
ಅಷಕಷ್ಟಕೇ ವಸಟುಸ್ತುಗಳನಟುನ್ನು ಎರರನಕಕೇ ಕಟಷ್ಟದಿನದಲಮೂ ತಕಗಕಯಬಕಕೇಕಟು. ರಟುಮತ್ಮ 
ಆಲಕಮೂಕೇಚಿಸಿದಳಟು. ರಟುಮತ್ಮ ಎರರಟು ಕಟಷ್ಟದಿನದಲಮೂ ತಕಗಕದಳಟು. ಮಲಟುಲ್ಲಿ 
ಬಕಕಟುಕ್ಕೆ ಎಣಿಸಿ ನಕಮೂಕೇಡಿತಟು. ಸರಿಯಕಾಗಿದಕಯೆಕೇ? ರಟುಮತ್ಮ ಬಕಕಟುಕ್ಕೆ ಕಕಕೇಳಿತಟು. 
ಟಟುಮತ್ಮಯಮೂ ಕಕಕೇಳಿದಳಟು. ಸರಿಯಕಾಗಿದಕಯೆಕೇ? 

ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇರನ 6.2 – ಗಕರಕ ಎಳಕದಟು ಜಕಮೂಕೇಡಿಸಟುವ  ನಿಕೇರಟುವಪದಟು– .
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ಚಿತಪ್ರ ಓದತ : ಟಟುಮತ್ಮ ಮತಟುಸ್ತು ರಟುಮತ್ಮ ಏನಕಲಲ್ಲಿ ತಕಗಕದಿರಬಹಟುದಟು?
 ಪಪ್ರಿತಯನದಟು ಎರಷ್ಟರನತಕ ಇವಕ?
 ಗಣಿತ ಸಮಸಕದ್ಯಾಯನಟುನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲಟು ಸರಳ ಪಪ್ರಿಶಕನ್ನುಗಳನಟುನ್ನು ಕಕಕೇಳಟುವಪದಟು.
 ಎರಟುಷ್ಟ ವಡಕಗಳಿವಕ?
 ಬಲಭಕಾಗದಲಲ್ಲಿ ಅಷಕಷ್ಟಕೇ ಸನಖಕದ್ಯಾಯಲಲ್ಲಿರಟುವ ವಸಟುಸ್ತು ಯಕಾವಪದಟು?
 ಇದಕಕೇ ರಿಕೇತಯಲಲ್ಲಿ ಪಪ್ರಿತಯನದನಮೂನ್ನು ಕನರಟುಹಿಡಿದಟು ಗಕರಕ ಎಳಕದಟು 
ಜಕಮೂಕೇಡಿಸಬಕಕೇಕಟು.
 ಪರಸಪ್ಪುರ ಮಮೌಲದ್ಯಾಮಕಾಪನ ಮಕಾಡಿ ಅಭಿಪಕಾಪ್ರಿಯ ಹಕಕೇಳಟುವಪದಟು.
 ಒನದಕಕೇ ಸನಖಕದ್ಯಾಯಲಲ್ಲಿ ಬರಟುವವಪಗಳನಟುನ್ನು ಜಕಮೂತಕಗಕಮೂಳಿಸಿದರಕಮೂಕೇ?

 ಸರಿಯಕಾದವರಿಗಕ ಪಪ್ರಿಕೇತಕಾತ್ಸಾಹ ನಿಕೇರಟುವಪದಟು. ಬಕನಬಲ ಅಗತದ್ಯಾ 
ಇರಟುವವರಿಗಕ ಅಧಕಾದ್ಯಾಪಕಕ ಸಹಕಾಯ ಮಕಾರಟುವಪದಟು. ಹಕಾಗಕಯೆಕೇ ಟಟುಮತ್ಮ 
ಮತಟುಸ್ತು ರಟುಮತ್ಮ ಗಕದದರಟು. ಅವರಿಗಕ ಬಹಟುಮಕಾನ ನಿಕೇರಲಕಾಯತಟು. ಏನಟು 
ಬಹಟುಮಕಾನ? ಸಿಹಿಯಕಾದ ಮಟುತಟುಸ್ತುಗಳಟು..

ಮಸಲಜ್ಯಮರಾಪನ : ಒನದಕಕೇ ಸನಖಕದ್ಯಾಯಲಲ್ಲಿರಟುವವಪಗಳನಟುನ್ನು ಪರಸಪ್ಪುರ ಗಕರಕ ಎಳಕದಟು 
ಜಕಮೂಕೇಡಿಸಲಕಾಗಿದಕ.
 ಚಿತಪ್ರಿಗಳನಟುನ್ನು ಎಣಿಸಿ ನಕಮೂಕೇಡಿ ಸನಖಕದ್ಯಾ ಹಕಕೇಳಲಟು ಸಕಾಧದ್ಯಾವಕಾಗಟುವಪದಟು.

ವಕದರ್ಕ್ ಶದೋಟದ 6.3 – ಆಹರಾರಕಕಕ್ಕೆ ವಸೃತತ್ತು ಹರಾಕರಿ.
ವಿಕರಾಸ ಮಸಂಡಲ : ವಕಕೈಜಕಾಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಕಕಾಸ
ಸರಾಮಥಜ್ಯರ್ಕ್ : ಕನರಟುಹಿಡಿಯಟುವ ಚಟಟುವಟಿಕಕಯಲಲ್ಲಿ ಭಕಾಗವಹಿಸಲಮೂ, ಅನಟುಭವದ 

ಆಧಕಾರದಲಲ್ಲಿ ನಿಗಮನಗಳನಟುನ್ನು ಮನಡಿಸಲಮೂ ಸಕಾಧದ್ಯಾವಕಾಗಟುವಪದಟು. (31)

ಆಶಯ : ಹಲವಪ ತರದ ಆಹಕಾರಗಳಿವಕ.
ಸರಾಮಗಿಪ್ರಗಳತ : ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇಟಟು

ಸಸಂದರರ್ಕ್ : ಹಸಿವಿನ ಸಿಸ್ಥೆತ  ಅಭಿನಯಸಟುವ ಚಟಟುವಟಿಕಕಯ ನನತರ
ಪಪ್ರಕಪ್ರಯ : 
ಆಖರಾಜ್ಯನ : ಕಕಕೇಳಟು ಮಕಾವ ವಡಕ ಮಕಾರಲಟು ಹಕಮೂರಟರಟು. ಬಟುಟಿಷ್ಟಯಲಲ್ಲಿ 

ತಟುನಬಿಸಿಕಕಮೂನರಟು ಕಕಕೇಳಟು ಮಕಾವ ಹಕಮೂರಟರಟು. ಕಕಕೇಳಟು ಮಕಾವ ಒನದಟು 
ಬರಕಷ್ಟಯನದ ವಡಕಯನಟುನ್ನು ಮಟುಚಿಚ್ಚಿದದರಟು. ವಡಕಯನಟುನ್ನು ಬರಕಷ್ಟಯನದ 
ಮಟುಚಚ್ಚಿಲಟು ಕಕಾರಣವಕಕೇನಕಾಗಿರಬಹಟುದಟು?
 ಕಕಕೇಳಟು ಮಕಾವ ಏನಕಮೂಕೇ ಕಮೂಗಿ ಹಕಕೇಳಟುತಸ್ತುದಕಾದರಕ. ಕಕಕೇಳಟು ಮಕಾವ 
ಹಕಕೇಳಟುತಸ್ತುರಟುವಪದಟು ಏನಕಾಗಿರಬಹಟುದಟು? (ಸಸತನತಪ್ರಿ ಪಪ್ರಿತಕಪ್ರಿಯೆ)

ವಡಕ ಬಕಕೇಕಕ ವಡಕ  ಎನದಟು ಕರಕದಟು ಹಕಕೇಳಟುತಕಾಸ್ತು ಕಕಕೇಳಟು ಮಕಾವ 
ಹಕಮೂಕೇಗಟುತಸ್ತುದದರಟು. ಕಕಕೇಳಟು ಮಕಾವ ವಡಕ ಮಕಾರಲಟು ಹಕಮೂರಟದಟುದ. 

(ಅಭಿನಯಸಿ ತಕಮೂಕೇರಿಸಬಹಟುದಕಕೇ?)

 ಸಟುನದರಿ ಕಕಾಗಕ ಮತಟುಸ್ತು ಸಟುನದರ ಕಕಾಗಕ ಇದನಟುನ್ನು ನಕಮೂಕೇಡಿದಟುವಪ. ಹಕಾಯನ 
ವಡಕಗಳಟು, ಅವಪಗಳಿಗಕ ಆಸಕಯಕಾಯತಟು. ನನಗಕ ವಡಕ ತನನ್ನುಬಕಕೇಕಟು. ಸಟುನದರಿ
ಕಕಾಗಕ ಹಕಕೇಳಿತಟು. ಏನಟು ಮಕಾಡಕಮೂಕೇಣ? ಒನದಟು ಉಪಕಾಯ.. ಸಟುನದರ ಕಕಾಗಕ 
ಹಕಕೇಳಿತಟು. ಏನಕಾಗಿರಬಹಟುದಟು ಆ ಉಪಕಾಯ? ಹಕಕೇಳಬಹಟುದಕಕೇ? 

(ಊಹಿಸಿ ಹಕಕೇಳಟುವಪದಟು)
 ಸಟುನದರ ಕಕಾಗಕ ಮಟುನದಕಯಮೂ, ಸಟುನದರಿ ಕಕಾಗಕ ಹಿನದಕಯಮೂ 
ಹಕಾರಿಬನತಟು. ಸಟುನದರ ಕಕಾಗಕ ಬರಕಷ್ಟಯನಟುನ್ನು ಕಚಿಚ್ಚಿಕಕಮೂನರಟು ಹಕಾರಿತಟು. 
ಹಿನದಕಯೆಕೇ ಇದದ ಸಟುನದರಿ ಕಕಾಗಕ ವಡಕಯನಟುನ್ನು ಕಚಿಚ್ಚಿಕಕಮೂನರಟು ಹಕಾರಿತಟು.
ಕಕಕೇಳಟು ಮಕಾವನಿಗಕ ಕಕಾಗಕಗಳ ಮೆಕೇಲಕ ಸಿಟಟುಷ್ಟ ಬನತಟು. ಸಿಟಿಷ್ಟನಲಲ್ಲಿ ಕಕಕೇಳಟು 
ಮಕಾವ ಏನಟು ಹಕಕೇಳಿರಬಹಟುದಟು? (ಮಕಕ್ಕೆಳಟು ಊಹಿಸಿ ಹಕಕೇಳಟುವಪದಟು)
 ಅವಪಗಳಟು ಹಕಾರಿ ಒನದಟು ಮಕಾವಿನ ಮರದ ಗಕಲಲ್ಲಿನ ಮೆಕೇಲಕ ಕಟುಳಿತವಪ. 
ಆಗ ಗಟಿಷ್ಟಯಕಾಗಿ ನಗಕಾರಟುವಪದಟು ಕಕಕೇಳಿಸಿತಟು. ಯಕಾರಕಾಗಿರಬಹಟುದಟು? 
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ಮಕಾವಿನ ಮರದ ಗಕಲಲ್ಲಿನಲಲ್ಲಿರಟುವ ಮಕಾವಿನ ಹಣಟುಣ್ಣ ನಗಕಾಡಿತಟು. ನಿಕೇವಪ 
ದಕಮೂರಡ್ಡು ತಪಪಪ್ಪುಗಕಾರರಲಲ್ಲಿವಕಕೇ? ನಕಾನಟು ಹಣಕಾಣ್ಣಗಿ ನಿನತರಟುವಪದಟು ನಿಕೇವಪ 
ನಕಮೂಕೇರಲಲಲ್ಲಿವಕಕೇ? ಮಕಾವಪ ಜಕಮೂಕೇರಕಾಗಿ ನಗಕಾಡಿತಟು. ಸಟುನದರ ಕಕಾಗಕಗಕ ಸಿಟಟುಷ್ಟ
ಬನತಟು. ಮಕಾವಿನ ಹಣಿಣ್ಣಗಕ ಕಟುಕಕ್ಕೆತಟು. ಅಯದ್ಯಾಕೇ.. ಮಕಾವಪ ಕಕಳಗಕ ಬಿತಟುಸ್ತು. 
ಮಕಾವಿನ ಅಡಿಯಲಲ್ಲಿ ಟಟುಮತ್ಮಯಮೂ ಮಲಟುಲ್ಲಿ ಬಕಕಟುಕ್ಕೆ ಆರಟುತಸ್ತುದಟುದವಪ. 
ಪಲ್ಲಿನಗಕಾ..ಪಲ್ಲಿನಗಕಾ.. ಶಬದ ಕಕಕೇಳಿ ಟಟುಮತ್ಮ ನಕಮೂಕೇಡಿತಟು. ಹಕಾಯನ ಹಣಕಾಣ್ಣದ 
ಮಕಾವಪ.. ಟಟುಮತ್ಮ ಮಕಾವಿನ ಹಣಟುಣ್ಣ ತಕಗಕದಟುಕಕಮೂಕೇ.. ಇವತಟುಸ್ತು ನಿನನ್ನು 
ಹಟುಟಟುಷ್ಟಹಬಬ್ಬವಲಲ್ಲಿವಕಕೇ? ಮಲಟುಲ್ಲಿ ಬಕಕಟುಕ್ಕೆ ಹಕಕೇಳಿತಟು.
ಮಲಟುಲ್ಲಿ ಬಕಕಟುಕ್ಕೆ ಒನದಕಕೇ ನಕಗಕತ.. ವಡಕ ತಕಗಕದಟುಕಕಮೂನರಟು ಓಡಿ ಹಕಮೂಕೇಯತಟು. 
ಮಲಟುಲ್ಲಿ ಬಕಕಟುಕ್ಕೆ ವಡಕ ತಕಗಕದಟುಕಕಮೂನರಟು ಓಡಿ ಹಕಮೂಕೇದದಟುದ ಹಕಕೇಗಕ? 

(ಅಭಿನಯ)

 ಮಕಾವಿನ ಹಣಿಣ್ಣನಕಮೂನದಿಗಕ ಟಟುಮತ್ಮ ಬಕಕಟುಕ್ಕೆ ಅರಟುಗಕ ಮನಕಗಕ ಹಕಮೂಕೇಯತಟು. 
ಅಮತ್ಮನಿಗಕ ಮಕಾವಪ ತಕಮೂಕೇರಿಸಿತಟು.
 ಅವರಟು ಪರಸಪ್ಪುರ ಹಕಕೇಗಕ ಮಕಾತನಕಾಡಿರಬಹಟುದಟು?
 ಟಟುಮತ್ಮ ಮೆಕೇಜಿನ ಮೆಕೇಲಕ ನಕಮೂಕೇಡಿತಟು. ತಟುನಬಕಾ ವಸಟುಸ್ತುಗಳಟು.
 ಮೆಕೇಜಿನ ಮೆಕೇಲಕ ಟಟುಮತ್ಮ ನಕಮೂಕೇಡಿದ ವಸಟುಸ್ತುಗಳನಟುನ್ನು ನಕಮೂಕೇರಬಕಕೇರವಕಕೇ?

ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇರನ 6.3 – ಆಹಕಾರಕಕಕ್ಕೆ ವಸ್ಕೃತಸ್ತು ಹಕಾಕರಿ  ನಿಕೇರಟುವಪದಟು– .

ಚಿತಪ್ರ ಓದತ : ಚಿತಪ್ರಿದಲಲ್ಲಿ ಏನಕಲಲ್ಲಿ ಇವಕ?
 ಇವಪಗಳಲಲ್ಲಿ ಆಹಕಾರಕಕಾಕ್ಕೆಗಿ ಉಪಯಕೇಗಿಸಟುವವಪಗಳಟು ಯಕಾವಪವಕಲಲ್ಲಿ? 

ಅದರ ಸಟುತಸ್ತುಲಮೂ ಉರಟುಟಟು ಹಕಾಕರಿ.

ಮಸಲಜ್ಯಮರಾಪನ : ಆಹಕಾರ ವಸಟುಸ್ತುಗಳನಟುನ್ನು ತಳಿದಟು ಹಕಸರಟು ಹಕಕೇಳಲಟು ಸಕಾಧದ್ಯಾವಕಾಗಟುವಪದಟು.
ಪಕನಟುನ್ನು, ಪಕನಿತ್ಸಾಲಟು ಬಿಟಟುಷ್ಟ ಉಳಿದವಪಗಳ ಸಟುತಸ್ತುಲಮೂ ಗಕರಕ ಎಳಕಯಲಕಾಗಿದಕ.

ವಕದರ್ಕ್ ಶದೋಟದ 6.4 – ಒಳಕಳ್ಳಯ ಆಹರಾರ ಅಭರಾಜ್ಯಸಗಳತ ರರಾವಪುವಪು?
ವಿಕರಾಸ ಮಸಂಡಲ : ವಕಕೈಜಕಾಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಕಕಾಸ
ಸರಾಮಥಜ್ಯರ್ಕ್ : ಆರಕಮೂಕೇಗಕಾದ್ಯಾಭಕಾದ್ಯಾಸಗಳಟು, ಶಟುಚಿತಕಾಸಭಕಾದ್ಯಾಸಗಳಟು ಎನಬಿವಪಗಳ ಕಟುರಿತಟು 

ತಳಿಯಟುವಪದಟು.(36)

ಆಶಯ : ಶಟುಚಿಯಕಾದ ಆಹಕಾರ ಸಕಕೇವಿಸಬಕಕೇಕಟು.
ಸರಾಮಗಿಪ್ರಗಳತ : ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇಟಟು
ಸಸಂದರರ್ಕ್ : ಒಳಕಳ್ಳುಯ ಅಹಕಾರಕಾಭಕಾದ್ಯಾಸಗಳ ಕಟುರಿತಟು ಚಚಕರ್ಡು ನಡಕಸಿದ ನನತರ ವಕನರ್ಡು 

ಶಿಕೇಟಟು ಮನಡಿಸಟುವಪದಟು.
ಪಪ್ರಕಪ್ರಯ : 
ಆಖರಾಜ್ಯನ : ಊಟ ತಯಕಾರಕಾಗಿದಕ. ಟಟುಮತ್ಮಯ ಅಮತ್ಮ ಕರಕದಟು ಹಕಕೇಳಿದಳಟು. 

 ಟಟುಮತ್ಮಯ ಅಮತ್ಮ ಒನದಟು ಹಕಾರಟು ಹಕಾಡಿದಳಟು. ನಕಾವಪೂ 
ಹಕಾಡಕಮೂಕೇಣವಕಕೇ?

ತಟುಪಪ್ಪುದಿ ಹಟುರಿದ ಹಪಪ್ಪುಳವಿದಕ.
ಪಕಾಯಸವಿದಕ.. ಹಣಟುಣ್ಣನಟಟು..
ಹಕಾಗಲಕಕಾಯ ಪಲದ್ಯಾವಿದಕ.
ಚಟಿನ್ನು, ಸಕಾರಟು, ಅನನ್ನುವಿದಕ.
ಪರಟುವಲಕಕಾಯ ಸಕಾನಬಕಾರಿದಕ.
ನಟುಗಕಗ್ಗಿಕಕಾಯಯ ಅವಿಲಮೂ ಇದಕ.
ಬಕಳಿಸ್ತುಗಕ ಅಕಕ್ಕೆಯ ಅನನ್ನುವಪೂ ಬಡಿಸಿದಕ

ಆಟ : ಇನಟುನ್ನು ನಕಾವಪ ಆಡಕಮೂಕೇಣವಕಕೇ?
 ಮಕಕ್ಕೆಳನಟುನ್ನು ಎರರಟು ಗಟುನಪಪಗಳಕಾಗಿ ಮಕಾರಟುವಪದಟು. ಒನದಟು ಗಟುನಪಪ 
ಮನಕ ಸಕಾಮಗಿಪ್ರಿಯ ಹಕಸರಟು ಹಕಕೇಳಟುವಪದಟು. ಅದಟು ಆಹಕಾರಕಕಾಕ್ಕೆಗಿ 
ಉಪಯಕೇಗಿಸಟುವಪದಕಾದರಕ "ಞನ.. ಞನ' ಎನದಟು ಎರರನಕಕೇ 
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ಗಟುನಪನವರಟು ಹಕಕೇಳಬಕಕೇಕಟು. ಆಹಕಾರವಕಾಗಿ ಉಪಯಕೇಗಿಸದಿರಟುವ 
ವಸಟುಸ್ತುವಕಾದರಕ, ಬಕರಳಿನಲಲ್ಲಿ ಚಿಟಿಕಕ ಹಕಮೂಡಕಯಬಕಕೇಕಟು. ಗಟುನಪಪ ಬದಲಸಿ 
ಆಟ ಆವತರ್ಡುಸಬಕಕೇಕಟು. 
(ಹಕಚಟುಚ್ಚಿ ಅನಕಗಳನಟುನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ಗಟುನಪನಟುನ್ನು ಅಭಿನನದಿಸಟುವಪದಟು.)

ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇರನ 6.4 –  ಒಳಕಳ್ಳುಯ ಆಹಕಾರ ಅಭಕಾದ್ಯಾಸಗಳಟು ಯಕಾವಪವಪ? – ನಿಕೇರಟುವಪದಟು.
: ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇಟಟು ವಿತರಿಸಟುವಪದಟು.
 ಚಿತಪ್ರಿದಲಲ್ಲಿ ಕಕಾಣಟುವ ವಿಚಕಾರಗಳನಟುನ್ನು ಮಕಕ್ಕೆಳಟು ಹಕಕೇಳಟುವರಟು.
 ಪಪ್ರಿತಯನದಟು ಚಿತಪ್ರಿದ ವಿವರಗಳನಟುನ್ನು ಹಕಕೇಳಬಕಕೇಕಟು.
 ಇದರಲಲ್ಲಿ ಯಕಾವಪವಕಲಲ್ಲಿ ಒಳಕಳ್ಳುಯ ಆಹಕಾರ ಅಭಕಾದ್ಯಾಸಗಳಿವಕ?
 ಮಕಾರಬಕಾರದಟುದ ಏನಕಲಲ್ಲಿ?
 ಒಳಕಳ್ಳುಯ ಆಹಕಾರ ಅಭಕಾದ್ಯಾಸಗಳನಟುನ್ನು ತಕಮೂಕೇರಿಸಟುವ ಚಿತಪ್ರಿದ ಹತಸ್ತುರವಿರಟುವ 
ಕಕಮೂಕೇಣಕಗಕ ಬಣಣ್ಣ ಹಚಟುಚ್ಚಿವಪದಟು.

ಮಸಲಜ್ಯಮರಾಪನ : ಒಳಕಳ್ಳುಯ ಅಹಕಾರ ಅಭಕಾದ್ಯಾಸಗಳನಟುನ್ನು ತಳಿದಟುಕಕಮೂನರಟು ಬಣಣ್ಣ ಹಚಚ್ಚಿಲಟು 
ಸಕಾಧದ್ಯಾವಕಾಗಟುತಸ್ತುದಕ.
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ಥದೋಸಂ 7 – ಹಬಬ್ಬಗಳತ, ಸರಾಸ್ವತಸಂತಪ್ರತ್ರ್ಯ ದಿನ
ಸರಾಸ್ವತಸಂತಪ್ರತ್ರ್ಯ  ಮತತತ್ತು  ರರಾಷಕ್ಟಸಧಸ್ವಜ  ಎಸಂಬತದತ  ಆಮದತರ್ಕ್ವರಾದ  ಆಶಯವರಾಗಿದಕ.

ಆದತದರಿಸಂದ ರರಾಷಕ್ಟಸಧಸ್ವಜಕಕಕ್ಕೆ ಬಣಣ್ಣ ಹಚಿಶ್ಚ, ಬರಾಜ್ಯಡದಡ್ಜ್ ತರರಾರಿಸಿ, ಹರಾಡಿನ ಮದಲಕ ಅನತರವ
ನದೋಡಿದರಕ ಮರಾತಪ್ರ ಸರಾಕತ.

ಚಟತವಟಿಕರಾ ಕಪ್ರಮ
1. ಆನಕಮರಿಯ ಹಟುಟಟುಷ್ಟಹಬಬ್ಬ (ಕಥಕಾಪದದ್ಯಾ)  +  ಬಣಣ್ಣ ಹಚಟುಚ್ಚಿವ    ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇಟಟು  7.1  –

"ಆನಕಮರಿಯ ಹಟುಟಟುಷ್ಟಹಬಬ್ಬ" ನಿಕೇರಟುವಪದಟು.

2. ತರಗತ ಕಕಮೂಕೇಣಕ ಆಲನಕರಿಸಟುವಪದಟು    ತಕಮೂಕೇರಣ ನಿಮರ್ಡುಸಟುವಪದಟು   ತಕಮೂಕೇರಣಕಕಕ್ಕೆ ಬಣಣ್ಣ
ನಿಕೇರಟುವಪದಟು  ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇಟಟು 7.2 – "ತಕಮೂಕೇರಣಗಳನಟುನ್ನು ತಯಕಾರಿಸಟುವ"

3. ಆಟದಲಲ್ಲಿ ಭಕಾಗವಹಿಸಟುವಪದಟು.

4. ಹಟುಟಟುಷ್ಟಹಬಬ್ಬದ ಹಕಾರಟುಗಳಟು / ಸಕಾಸತನತಪ್ರಿತ್ರ್ಯ ದಿನ ಗಿಕೇತಕಗಳಟು

5. ಬಕಾವಪಟ ನಿಮಕಾರ್ಡುಣ – ಬಣಣ್ಣ ಹಚಟುಚ್ಚಿವಪದಟು
ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇಟಟು 7.3 – "ಬಕಾವಪಟ ನಿಮರ್ಡುಸಟುವ"  ನಿಕೇರಟುವಪದಟು.

6. ಮೆರವಣಿಗಕ  ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇಟಟು 7.4 – "ಬಕಾದ್ಯಾಡನಡ್ಜ್ ತಯಕಾರಿಸಟುವ" ನಿಕೇರಟುವಪದಟು.

7. ಅನಟುಭವ ಹನಚಟುವಪದಟು.

8. ಸಸತನತಪ್ರಿ ಆಟಗಳಟು / ಸಕಾಸತನತಪ್ರಿತ್ರ್ಯ ದಿನ ಕಕಾಯರ್ಡುಕಪ್ರಿಮಗಳಟು

ವಕದರ್ಕ್ ಶದೋಟದ 7.1 – ಆನಕಮರಿಯ ಹತಟತಕ್ಟಹಬಬ್ಬ
ವಿಕರಾಸ ಮಸಂಡಲ : ಶಕಾರಿಕೇರಿಕ ಚಲನಕಾತತ್ಮಕ ವಿಕಕಾಸ

 ವಕಕೈಜಕಾಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಕಕಾಸ
ಸರಾಮಥಜ್ಯರ್ಕ್ : ಕಪ್ರಿಯಕೇನನತ್ಸಾ ಉಪಯಕೇಗಿಸಿ ಸಸತನತಪ್ರಿವಕಾಗಿ ಬಣಣ್ಣ ಹಚಚ್ಚಿಲಟು 

ಸಕಾಧದ್ಯಾವಕಾಗಟುವಪದಟು.(4)

 ವಸಟುಸ್ತುಗಳನಟುನ್ನು ಹಕಮೂಕೇಲಸಲಟು ಗಣಿತ ಭಕಾಷಕಯನಟುನ್ನು 
ಉಪಯಕೇಗಿಸಟುವಪದಟು. ದಕಮೂರಡ್ಡುದಟು / ಸಣಣ್ಣದಟು(39)

ಆಶಯ : ಹಟುಟಟುಷ್ಟಹಬಬ್ಬ, ವಿವಕಾಹ ಮೊದಲಕಾದ ಆಚರಣಕಗಳಟು ಮನಕಯಲಲ್ಲಿ 
ನಡಕಸಲಕಾಗಟುವಪದಟು.
 

ಸರಾಮಗಿಪ್ರಗಳತ : ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇಟಟು, ಕಪ್ರಿಯಕೇನನತ್ಸಾ, ಕಥಕ, ಪದದ್ಯಾ
ಸಸಂದರರ್ಕ್ : ಹಟುಟಟುಷ್ಟಹಬಬ್ಬಕಕಕ್ಕೆ ಸನಬನಧಿಸಿದ ಕಥಕ / ಒನದಟು ಮಗಟುವಿನ 

ಹಟುಟಟುಷ್ಟಹಬಬ್ಬದ ದಿನ / ಹಟುಟಟುಷ್ಟಹಬಬ್ಬದ ಅನಟುಭವಗಳನಟುನ್ನು ಹಕಕೇಳಟುವಪದಟು.
ಪಪ್ರಕಪ್ರಯ : 
ಆಖರಾಜ್ಯನ : ಕಥಕಾ ಗಿಕೇತಕ / ಹರಿಕಥಕ – ಈ ಕಥಕಾ ಗಿಕೇತಕಯನಟುನ್ನು / ಹರಿಕಥಕ

ರಮೂಪದಲಕಮೂಲ್ಲಿಕೇ, ಆಖಕಾದ್ಯಾನ ರಮೂಪದಲಕಮೂಲ್ಲಿಕೇ ಮನಡಿಸಿರಿ. ಅಭಿನಯ, 
ಭಕಾವಕಾಭಿನಯ ಎನಬಿವಪಗಳ ಮಮೂಲಕ ಮನಡಿಸಬಕಕೇಕಟು.

ಆನಕಮರಿಯ ಜನತ್ಮದಿನ
ಈ ದಿನವಲಲ್ಲಿವಕಕೇ ಜನತ್ಮದಿನ
ಅನದದ ಉರಟುಪಪ ತಕಗಕದಿಲಲ್ಲಿ
ಆನಕಮರಿಗಕ ತಳಿದಿಲಲ್ಲಿ

ಬಕಾ ಬಕಾ ಬಕಾ ಬಕಾ ಆನಕಮರಿ
ತಕಮೂಕೇರಲ ಸಕಾನ್ನುನವ ಮಕಾಡಕಮೂಕೇಣ
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ಅಪಪ್ಪು ಕರಕದನಟು ಪಪ್ರಿಕೇತಯಲ
ಸಕಮೂಕೇಮಕಾರಿ ಮರಿಯಟು ಎದಿದಲಲ್ಲಿ

ಬಕಾ ಬಕಾ ಮರಿಯೆಕೇ ಮಟುದಿದನ ಮರಿಯೆಕೇ
ಆರಟುವ ನಕಾವಪೂ ನಿಕೇರಕಾಟ
ಆಮತ್ಮ ಕರಕದಳಟು ಪಪ್ರಿಕೇತಯಲ
ಸಕಮೂಕೇಮಕಾರಿ ಮರಿಯಟು ಎದಿದಲಲ್ಲಿ

ಸಕಮೂನಡಿಲ ತಟುನಬಕಾ ನಿಕೇರನಟು ತಟುನಬಿ
ಬನದಳಟು ಅಮತ್ಮ.. ನಗಟುವಿನಲ
ಸಕಮೂನಡಿಲ ತಟುನಬಕಾ ನಿಕೇರನಟು ತಟುನಬಿ
ಬನದನಟು ಅಪಪ್ಪು ಹರಟುರದಲ

ಶಮೂ ಶಮೂ ಶಮೂ ಶಮೂ ಮಳಕ ಬನತಟು
ಸಕಮೂಕೇಮಕಾರಿ ಆನಕಗಕ ಸಕಾನ್ನುನವಪ ಆಯತಟು
ಅನಗಿ ಹಕಾಕತಟು ಮರಿ ಆನಕ
ಪಮೌರರಟು ಹಕಾಕತಟು ಮರಿ ಆನಕ

ಅನದದಿ ಹಕಮೂರಟಿತಟು ಹರಟುರದಲ
ತಳಿಯದಕ ವಿರಯ ಏನಕನದಟು
ಮೊಕೇಟಟು ಮೊಲವಪೂ ಚಿನಕ ಇಲಯಮೂ
ಚಟುಕಕ್ಕೆ ಜಿನಕಕಯಮೂ ಬನದಿತಲಲ್ಲಿ

ಕಬಟುಬ್ಬ, ಬಕಲಲ್ಲಿ, ಹಲಸಿನಕಕಾಯ
ಸಿಹಿ ಸಿಹಿ ಹಣಟುಣ್ಣ, ಜಕಮೂತಕಗಕ ಮರಲಟು
ತನನ್ನುಲಟು ಬನತಟು ಹಲವಪ
ವಿರಯ ಏನಕನದಟು

ತಳಿಯದಕ ಕಕಕೇಳಿತಟು ಆನಕಮರಿ

ಏನಿದಕಯಮತ್ಮ ವಿಶಕಕೇರ?
ಏನಿದಕಯಪಪ್ಪು ವಿಶಕಕೇರ?
ಏನಿದಟು ಭಕಾರಿಕೇ ಗಮತ್ಮತಟುಸ್ತು?

ಹಕಾದ್ಯಾಪ ಹಕಾದ್ಯಾಪ ಆನಕಮರಿ
ಹಕಾದ್ಯಾಪ ಬತನರ್ಡು ಡಕಕೇ ಆನಕಮರಿ
ಗಕಳಕಯರಟು ಜತಕಯಲ ಹಕಾಡಿದರಟು
ನಕಾಚಿ ಹಕಮೂಕೇಯತಟು ಆನಕಮರಿ

ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇರನ 7.1 – ಆನಕಮರಿಯ ಹಟುಟಟುಷ್ಟಹಬಬ್ಬ  ನಿಕೇರಟುವಪದಟು– .

ಚಿತಪ್ರ ಓದತ : ಆನಕಮರಿ ಏನಟು ಮಕಾರಟುತಸ್ತುದಕ?
 ಚಿತಪ್ರಿದಲಲ್ಲಿ ಆತಕೇ ದಕಮೂರಡ್ಡು ಜಿಕೇವಿ ಯಕಾವಪದಟು?
 ಅತಕೇ ಸಣಣ್ಣ ಜಿಕೇವಿ ಯಕಾವಪದಟು?
 ಎರಟುಷ್ಟ ಉರಟುಗಕಮೂರಕ ಪಕಟಿಷ್ಟಗಕಯದಕ? ಎಣಿಸಿ ನಕಮೂಕೇರಟುವಕಾ..

ಬಣಣ್ಣ ಹಚತಶ್ಚವ : ಆನಕಮರಿಗಕ ಇರಷ್ಟವಿರಟುವ ಬಣಣ್ಣ ಹಚಿಚ್ಚಿರಿ. (ಆನಕಗಕ ಮಕಕ್ಕೆಳಟು ಬಕಕೇರಕ ಬಕಕೇರಕ 
ಬಣಣ್ಣ ನಿಕೇರಬಹಟುದಟು) ಆವರನಟುನ್ನು  ಆನಗಿಕೇಕರಿಸಬಕಕೇಕಟು. ಕಕನಪಪ ಅನಗಿ 
ಹಕಾಕದ ಆನಕ ಚನದವಿದಕ. ಇದಕಮೂಕೇ.. ನಿಕೇಲ ಆನಕ. ಎರಟುಷ್ಟ ಚನದವಿದಕ.
 ಮಕಕ್ಕೆಳ ಹಟುಟಟುಷ್ಟಹಬಬ್ಬದ ವಿಶಕಕೇರಗಳನಟುನ್ನು ಚಚಕರ್ಡು ಮಕಾರಬಕಕೇಕಟು.

ಮಸಲಜ್ಯಮರಾಪನ : ಅನಕಮರಿಯನಟುನ್ನು ಕನರಟುಹಿಡಿದಟು ಅನದವಕಾಗಿ ಬಣಣ್ಣ ನಿಕೇರಲಟು 
ಸಕಾಧದ್ಯಾವಕಾಗಟುವಪದಟು.
 ಬಣಣ್ಣ ಹಚಟುಚ್ಚಿವಿಕಕಯ ಸಮೂಕಕ್ಷಕ್ಷ್ಮತಕ
 ಜಿಕೇವಿಗಳನಟುನ್ನು ಗಟುರಟುತಸಲಟು ಸಕಾಧದ್ಯಾವಕಾಗಟುತಸ್ತುದಕ.
 ಅತಕೇ ದಕಮೂರಡ್ಡು, ಅತಕೇ ಸಣಣ್ಣ ಜಿಕೇವಿಗಳನಟುನ್ನು ಕನರಟುಹಿಡಿದಟು 
ಹಕಕೇಳಲಕಾಗಿದಕ.
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ವಕದರ್ಕ್ ಶದೋಟದ 7.2 – ತಕದದೋರಣಗಳನತನ್ನು ತರರಾರಿಸತವ
ವಿಕರಾಸ ಮಸಂಡಲ : ದಕಕೈಹಿಕ ಚಲನಕಾತತ್ಮಕ ವಿಕಕಾಸ
ಸರಾಮಥಜ್ಯರ್ಕ್ : ಕಪ್ರಿಯಕೇನನತ್ಸಾ ಉಪಯಕೇಗಿಸಿ ಸಸತನತಪ್ರಿವಕಾಗಿ ಚಿತಪ್ರಿಗಳಿಗಕ ಬಣಣ್ಣ ಹಚಚ್ಚಿಲಟು 

ಸಕಾಧದ್ಯಾವಕಾಗಟುವಪದಟು.(4)

ಆಶಯ : ದಿನಕಾಚರಣಕಯ ಭಕಾಗವಕಾಗಿ ಮನಕ ಪರಿಸರ, ಶಕಾಲಕ ಎನಬಿವಪಗಳನಟುನ್ನು 
ಅಲನಕರಿಸಟುತಕಾಸ್ತುರಕ.

ಸರಾಮಗಿಪ್ರಗಳತ : ಗಕಮೂಕೇಣಿ ನಮೂಲಟು, ಬಣಣ್ಣದ  ಕಕಾಗದ, ತರಿ ಮರಲಟು, ಎಲಕಗಳಟು, ಅನಟಟು,
ಮರಲನ ಕಡಿಡ್ಡು, ಕರಮೌಟಟು.

ಸಸಂದರರ್ಕ್ : ಸಕಾಸತನತಪ್ರಿತ್ರ್ಯ ದಿನಕಾಚರಣಕ
ಪಪ್ರಕಪ್ರಯ : 
ನಮರಾರ್ಕ್ಣ : ತಕಮೂಕೇರಣ ನಿಮರ್ಡುಸಟುವಪದಟು
ಚಚಕರ್ಕ್ : ದಿನಕಾಚರಣಕಗಳನಟುನ್ನು ನಡಕಸಟುವಕಾಗ ಅಲನಕರಿಸಟುವಪದಿಲಲ್ಲಿವಕಕೇ? ಹಕಕೇಗಕಲಕಾಲ್ಲಿ 

ಅಲನಕರಿಸಬಹಟುದಟು? 
 ತರಿ ಮರಲಟುಗಳನಟುನ್ನುಪಯಕೇಗಿಸಿ
 ಎಲಕಗಳನಟುನ್ನು ಉಪಯಕೇಗಿಸಿ, ಬರಕಷ್ಟಗಳಿನದ
 ಬಲಟುಬ್ಬಗಳನಟುನ್ನು ಬಕಳಗಿಸಿ
 ಬಣಣ್ಣದ ಕಕಾಗದದ ತಕಮೂಕೇರಣ ಮಕಾಡಿ

ನಮರಾರ್ಕ್ಣ : ನಕಾವಪ ತಕಮೂಕೇರಣ ನಿಮರ್ಡುಸಟುವ
 ಗಕಮೂಕೇಣಿನಮೂಲಟು, ಅನಟಟು, ಬಣಣ್ಣದ ಕಕಾಗದ ಎನಬಿವಪಗಳನಟುನ್ನು 
ನಿಕೇರಟುವಪದಟು. ನಮೂಲನಟುನ್ನು ಗಟಿಷ್ಟಯಕಾಗಿ ಎಳಕದಟು ಕಟಷ್ಟಬಕಕೇಕಟು. ಅನಟನಟುನ್ನು 
ಗಕರರಕಯಲಲ್ಲಿ ಎರಕದಟು ಕಕಮೂರಬಕಕೇಕಟು. ಮರಲನ ಕಡಿಡ್ಡುಯನಟುನ್ನು ಅನಟಿನಲಲ್ಲಿ 
ಮಟುಳಟುಗಿಸಿ, ಬಣಣ್ಣದ ಕಕಾಗದದ ಮೆಕೇಲಕಾಲ್ಭಾಗದಲಲ್ಲಿ ಹಚಿಚ್ಚಿ ನಮೂಲನಲಲ್ಲಿ 
ಅನಟಿಸಟುವ ರಿಕೇತಯನಟುನ್ನು ತಕಮೂಕೇರಿಸಿ ಕಕಮೂರಬಕಕೇಕಟು. ಮಕಕ್ಕೆಳಟು ತಕಮೂಕೇರಣ 

ಅನಟಿಸಲ. ಸಹಕಾಯ ಮಕಾರಬಕಕೇಕಟು. ಚಟಟುವಟಿಕಕ ಪಪೂತಕೇರ್ಡುಕರಿಸಿದ 
ನನತರ ತಕಮೂಕೇರಣವನಟುನ್ನು ತರಗತಯಲಲ್ಲಿ  ಎತಸ್ತುರದಲಲ್ಲಿ ಎಳಕದಟು ಕಟಷ್ಟಬಕಕೇಕಟು. 
ಜಕಾತಕಪ್ರಿಗಕ ತಮೂಗಟು ಹಕಾಕಟುವ ಬರಕಷ್ಟಯ ತಕಮೂಕೇರಣದ ಸಣಣ್ಣ ಮಕಾದರಿಯನಟುನ್ನು 
ತರಗತಯಲಲ್ಲಿ ಪಪ್ರಿದಶಿರ್ಡುಸಬಕಕೇಕಟು. ಪಪ್ರಿತಕದ್ಯಾಕೇಕತಕಗಳಕಾದ ಬಣಣ್ಣ, ಆಕಸ್ಕೃತ 
ಎನಬಿವಪಗಳನಟುನ್ನು ಚಚಿರ್ಡುಸಬಕಕೇಕಟು. ದಮೂರದಿನದ ಬಣಣ್ಣದಿನದಲಮೂ, 

ಆಕಸ್ಕೃತಯನದಲಮೂ, ಹಕಮೂಳಪನಿನದಲಮೂ ಗಮನಿಸಟುತಕಾಸ್ತುರಕ.
ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇರನ 7.2 – ತಕಮೂಕೇರಣಗಳನಟುನ್ನು ನಿಮರ್ಡುಸಲಟು  ನಿಕೇರಟುವಪದಟು– .

  ಇದಕಕೇ ರಿಕೇತಯ ಬಣಣ್ಣವಿರಟುವ ತಕಮೂಕೇರಣಗಳನಟುನ್ನು ನಿಮಗಕ ನಿಕೇರಟುತಕಸ್ತುಕೇನಕ. 
ಒನದಕಕಕ್ಕೆ ನಿಕೇವಕಕೇ ಬಣಣ್ಣ ಹಚಚ್ಚಿಬಕಕೇಕಟು. ಹಳದಿ, ಕಕನಪಪ, ನಿಕೇಲ, ಹಸಿರಟು 
ಎನಬಿಕೇ ಬಣಣ್ಣಗಳ (ಕಪ್ರಿಯಕೇನನತ್ಸಾ, ಬಣಣ್ಣದ ಪಕನಿತ್ಸಾಲಟು) ನಿಕೇರಬಕಕೇಕಟು. ಮೊದಲಟು
ಕಕನಪಪ, ಮತಕಸ್ತು ನಿಕೇಲ, ನನತರ ಹಸಿರಟು, ನನತರ ಹಳದಿ ಎನಬಿಕೇ ರಿಕೇತಯಲಲ್ಲಿ
ಬಣಣ್ಣ ಹಚಚ್ಚಿಲ. (ಇದರಕಮೂನದಿಗಿರಟುವ ಕರಮೌಟಟುಗಳನಟುನ್ನು ನಿಕೇಡಿಯಮೂ ಬಣಣ್ಣ 
ಹಚಚ್ಚಿಲಟು ಸಮೂಚಿಸಬಹಟುದಟು.)
 ಪಪ್ರಿಕಸ್ಕೃತ ಸಮೌಹಕಾದರ್ಡು ತಕಮೂಕೇರಣ ಎನಬ ನಕಲಕಯಲಲ್ಲಿ ತರಿಮರಲಟು / 
ಎಲಕಗಳಿನದ ಕಮೂಡಿದ ತಕಮೂಕೇರಣ ನಿಮರ್ಡುಸಬಹಟುದಟು.
 ಬಣಣ್ಣ ಹಚಿಚ್ಚಿದ ತಕಮೂಕೇರಣಗಳನಟುನ್ನು ಕಮೂಡಕಾ ನಕಮೂಕೇರಟುತಕಾಸ್ತುರಕ.
 ಎರಟುಷ್ಟ ತಕಮೂಕೇರಣಗಳಟು? 

 ಬಣಣ್ಣ ಹಚಚ್ಚಿದ ತಕಮೂಕೇರಣಕಕಕ್ಕೆ, ಬಣಣ್ಣ ಹಚಿಚ್ಚಿದ ತಕಮೂಕೇರಣದನತಕ ಬಣಣ್ಣ 
ಹಚಚ್ಚಿಲಟು ಸಮೂಚಿಸಟುವಪದಟು.

ಮಸಲಜ್ಯಮರಾಪನ : ಸಮೂಚನಕಗನಟುಸರಿಸಿ ಸರಿಯಕಾಗಿ ಬಣಣ್ಣ ಹಚಚ್ಚಿಲಟು ಸಕಾಧದ್ಯಾವಕಾಗಟುವಪದಟು.
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ವಕದರ್ಕ್ ಶದೋಟದ 7.3 – ಬರಾವಪುಟ ತರರಾರಿಸತವ
ವಿಕರಾಸ ಮಸಂಡಲ : ದಕಕೈಹಿಕ ಚಲನಕಾತತ್ಮಕ ವಿಕಕಾಸ
ಸರಾಮಥಜ್ಯರ್ಕ್ : ಕಪ್ರಿಯಕೇನನತ್ಸಾ ಉಪಯಕೇಗಿಸಿ ಚಿತಪ್ರಿಕಕಕ್ಕೆ ಬಣಣ್ಣಹಚಚ್ಚಿಲಟು ಸಕಾಧದ್ಯಾವಕಾಗಟುವಪದಟು. 

     (4)

 ಕಕಾಗದ ಕತಸ್ತುರಿಸಲಮೂ ಅನಟಿಸಲಮೂ ಸಕಾಧದ್ಯಾವಕಾಗಟುವಪದಟು.(6)

 ಕತಸ್ತುರಿ ಉಪಯಕೇಗಿಸಿ ಕತಸ್ತುರಿಸಲಟು ಸಕಾಧದ್ಯಾವಕಾಗಟುವಪದಟು. (7)

ಆಶಯ : ದಿನಕಾಚರಣಕಯ ಅನಗವಕಾಗಿ ಮನಕ ಪರಿಸರ, ಶಕಾಲಕ ಎನಬಿವಪಗಳನಟುನ್ನು 
ಅಲನಕರಿಸಟುತಕಾಸ್ತುರಕ.

ಸರಾಮಗಿಪ್ರಗಳತ : ಅನಟಟು, ಮರಲಕಡಿಡ್ಡುಗಳಟು, ಸಕಾಷ್ಟಸ, ಸಕಷ್ಟಕೇಪಲ್ಲಿರನ
ಸಸಂದರರ್ಕ್ : ಸಕಾಸತನತಕಮೂಪ್ರಿತ್ರ್ಯಕೇತತ್ಸಾವದ ಹಿನದಿನ ದಿನ ಬಕಾವಪಟ ನಿಮಕಾರ್ಡುಣ
ಪಪ್ರಕಪ್ರಯ : 
ನಮರಾರ್ಕ್ಣ : ಬಕಾವಪಟ ನಿಮಕಾರ್ಡುಣ

 ಭಕಾರತದ ಭಕಾವಪಟ ಹಕಾರಕಾರಟುವ ಚಿತಪ್ರಿ.
ವಿಡಿಯದೋ ಪಪ್ರದಶರ್ಕ್ನ : ವಿಡಿಯಕೇ ಪಪ್ರಿದಶಿರ್ಡುಸಟುವಪದಟು. ಬಕಾವಪಟ ಹಕಾರಿಸಟುವಕಾಗ ಹಕಕೇಗಕ 

ನಿಲಲ್ಲಿಬಕಕೇಕಟು. ಒನದಟು ಪದದ್ಯಾ ಹಕಾರಟುವ..
ಪದಜ್ಯ ಹರಾಡತವ : ಎಲಲ್ಲಿರಮೂ ಎದಟುದ ನಿಲಟುಲ್ಲಿವರಟು. 

ಬನಿನ್ನು ಬನಿನ್ನು ಗಕಳಕಯರಕಕೇ.. 
ಸಕಾಲಟುಗಟಿಷ್ಟ ನಿಲಲ್ಲಿರಿ. 
ತಲಕಯನಕನ್ನುತಸ್ತು ನಕಕೇರನಿನತಟು
ನಕಾವಪ ಧಸಜಕಕ ನಮಸಟುವಕಾ
ಕಕಕೇಸರಿ ಬಿಳಿ ಹಸಿರಟು
ಮಮೂರಟು ಬಣಣ್ಣ ಶಕಮೂಕೇಭಿಸಕ
ಮಧದ್ಯಾದಲಲ್ಲಿ ಹಕಮೂಳಕಯಟುವನರ

ನಿಕೇಲ ಚಕಪ್ರಿ ಕಕಾಣಿಸಕ
ನಮತ್ಮ ನಕಾರ ಬಕಾವಪಟ
ನಕಾವಪ ಅದಕಕ ನಮಸಟುವಕಾ

 ಎರರನಕಕೇ ಸಲ ಪದದ್ಯಾ ಹಕಾರಟುವಕಾಗ ಮಕಕ್ಕೆಳಟು ವಿಡಿಯಕೇದಲಲ್ಲಿ 
ನಕಮೂಕೇಡಿದ ಪದದ್ಯಾದಲಲ್ಲಿ ನಿನತ ಹಕಾಗಕ ನಿಲಲ್ಲಿಬಕಕೇಕಟು. ಬಣಣ್ಣಗಳಟು, ಅಶಕಮೂಕೇಕ 
ಚಕಪ್ರಿ, ತಕಮೂಕೇರಿಸಟುತಕಾಸ್ತು ಕಕಕೇಸರಿ, ಬಿಳಿ, ಹಸಿರಟು ಎನದಟು ಆರನಭವಕಾಗಟುವ 
ಸಕಾಲಟುಗಳನಟುನ್ನು ಹಕಾರಬಕಕೇಕಟು.

ವಕದರ್ಕ್ ಶದೋಟದ 7.3 – ಬರಾವಪುಟ ತರರಾರಿಸತವ  ನದೋಡತವಪುದತ– .

: ಸಮೂಚಿಸಟುವ ರಿಕೇತಯಲಲ್ಲಿ ಬಣಣ್ಣ ಹಚಟುಚ್ಚಿವರಟು. ಬಣಣ್ಣ ಹಚಿಚ್ಚಿದ ಬಕಾವಪಟಕಕಕ್ಕೆ 
ಕಕಕೈಯನದ ಅನಟಟು ಹಚಿಚ್ಚಿ ಅನಟಿಸಟುವಪದಟು. (ಸಕಷ್ಟಕೇಪಲ್ಲಿರನ ಪನನ ಹಕಾಕದರಮೂ 
ಸಕಾಕಟು.) ಎಲಲ್ಲಿರಮೂ ಬಕಾವಪಟವನಟುನ್ನು ಎತಸ್ತು ಹಿಡಿದಟು ಕಕಕೇಸರಿ, ಬಿಳಿ, ಹಸಿರಟು 
ಎನದಟು ಆರನಭವಕಾಗಟುವ ಗಕರಕಯನಟುನ್ನು ಹಕಾರಟುವರಟು.
 ಸಕಾಸತನತಪ್ರಿತ್ರ್ಯ ದಿನ ಮೆರವಣಿಗಕಯಲಲ್ಲಿ ಬಕಾವಪಟ ಉಪಯಕೇಗಿಸಟುವರಟು.

ಮಸಲಜ್ಯಮರಾಪನ : ಸರಿಯಕಾಗಿ ಬಣಣ್ಣ ಹಚಿಚ್ಚಿದಕಾದರಕ.
 ಕತಸ್ತುರಿ ಉಪಯಕೇಗಿಸಿ ಸರಿಯಕಾಗಿ ಕತಸ್ತುರಿಸಲಟು ಸಕಾಧದ್ಯಾವಕಾಗಟುತಸ್ತುದಕ.
 ಅನದವಕಾಗಿ ಅನಟಿಸಲಟು ಸಕಾಧದ್ಯಾವಕಾಗಟುತಸ್ತುದಕ.

ವಕದರ್ಕ್ ಶದೋಟದ 7.4 – ಬರಾಜ್ಯಡದಡ್ಜ್ ತರರಾರಿಸತವ
ವಿಕರಾಸ ಮಸಂಡಲ : ದಕಕೈಹಿಕ ಚಲನಕಾತತ್ಮಕ ವಿಕಕಾಸ
ಸರಾಮಥಜ್ಯರ್ಕ್ : ಕಪ್ರಿಯಕೇನನತ್ಸಾ ಉಪಯಕೇಗಿಸಿ ಚಿತಪ್ರಿಗಳಿಗಕ ಬಣಣ್ಣ ಹಚಚ್ಚಿಲಟು 

ಸಕಾಧದ್ಯಾವಕಾಗಟುವಪದಟು. (4)

 ಕತಸ್ತುರಿ ಉಪಯಕೇಗಿಸಿ ಕತಸ್ತುರಿಸಲಟು ಸಕಾಧದ್ಯಾವಕಾಗಟುವಪದಟು.(7)

ಆಶಯ : ದಿನಕಾಚರಣಕಯ ಅನಗವಕಾಗಿ ಮನಕ ಪರಿಸರ, ಶಕಾಲಕ ಎನಬಿವಪಗಳನಟುನ್ನು 
ಅಲನಕರಿಸಟುವಪದಟು. 
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ಸರಾಮಗಿಪ್ರಗಳತ : ಕತಸ್ತುರಿ, ಕಪ್ರಿಯಕೇನನತ್ಸಾ
ಸಸಂದರರ್ಕ್ : ಸಕಾಸತನತಪ್ರಿತ್ರ್ಯ ದಿನಕಾಚರಣಕಯ ಹಿನದಿನ ದಿನ ಮಕಾರಟುವ ಚಟಟುವಟಿಕಕ
ಪಪ್ರಕಪ್ರಯ : 
ಪದಜ್ಯ ಹರಾಡತವ : ಸನಭಕಾರಣಕಾ ಹಕಾರಟು

ಮಗಟು  ಮಲಲ್ಲಿಗಕ ಹಮೂ ಕಕಮೂರಟುವಕಯ ನಿಕೇನಟು
ಮಕಾಲಕ ಮಕಾರಲಟು ಬರಟುವಕಯ ನಿಕೇನಟು

ಮಲಲ್ಲಿಗಕ  ಯಕಾತಕಕ ಮಗಟುವಕಕೇ ಮಲಲ್ಲಿಗಕ ಹಮೂ
ನಿನನ್ನುಯ ತಲಕಯಲಲ್ಲಿ ಮಟುಡಿಯಲಕಮೂಕೇ

ಮಗಟು  ನನಗಕ ಮಟುಡಿಯಲಟು ಅಲಲ್ಲಿವಕಕೇ ಅಲಲ್ಲಿ
ಬಕಕೇರಕಮೂನದಟು ವಿರಯ ಇದಕಯಲಕಾಲ್ಲಿ

ಮಲಲ್ಲಿಗಕ  ನನಗಕ ನಿಕೇರನಟು ನಿಕೇಡಿದಕ ನಿಕೇನಟು
ನಿನಗಕ ಹಮೂವನಟು ನಿಕೇರಟುವಕನಟು

ಮಗಟು  ನಿಕೇನಟು ನಿಕೇಡಿದ ಹಮೂವಿನದ
ಮಕಾಲಕಯ ಮಕಾರಟುವಕ ನಕಾನಿಕೇಗ

ಮಲಲ್ಲಿಗಕ  ಯಕಾರಿಗಕ ನಿಕೇರಲಟು ಈ ಮಕಾಲಕ
ಯಕಾರಿಗಕ ಹಕಾಕಟುವಕ ಈ ಮಕಾಲಕ

ಮಗಟು  ಗಕಮೂಕೇಡಕಯ ಮೆಕೇಲಕ ನಗಟುತಹರಟು
ನಮತ್ಮಯ ಹಿರಿಯ ಗಕಾನಧಿತಕಾತ

 ಗಕಾನಧಿಕೇಜಿಯ ಚಿತಪ್ರಿವನಟುನ್ನು ಪಪ್ರಿದಶಿರ್ಡುಸಟುವಪದಟು. ಮೆರವಣಿಗಕಗಕಾಗಿ ನಕಾವಪ 
ಬಕಾವಪಟ ತಯಕಾರಿಸಿದಕದಕೇವಲಲ್ಲಿವಕಕೇ? ಇನಟುನ್ನು ಪಪ್ರಿತಯಬಬ್ಬರಿಗಮೂ ಬಕಾದ್ಯಾಡನಡ್ಜ್ 
ನಿಕೇರಟುತಕಸ್ತುಕೇನಕ.

ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇರನ 7.4 – ಬಕಾದ್ಯಾಡನಡ್ಜ್ ತಯಕಾರಿಸಟುವ  ನಿಕೇರಟುವಪದಟು– .

: ಬಕಾದ್ಯಾಡನಡ್ಜ್ ನಿಕೇರಟುವಪದಟು. ಬಕಾದ್ಯಾಡನಡ್ಜ್ ಧರಿಸಿದ ನನತರವಕಕೇ ಮೆರವಣಿಗಕ 
ಹಕಮೂಕೇಗಬಕಕೇಕಟು. ಬಕಾದ್ಯಾಡನಡ್ಜ್ ಗಕ ಬಣಣ್ಣ ಹಚಚ್ಚಿಬಕಕೇಕಟು. ಕಕಳಗಕ ನಿಕೇರಲಕಾದ 
ರಿಬಬ್ಬನಿನಲಲ್ಲಿ ಎರಭಕಾಗದಲಲ್ಲಿ ಹಸಿರಟು. ಬಲಭಕಾಗದಲಲ್ಲಿ  ಕಕಕೇಸರಿ. 

ಬಲಭಕಾಗದಲಲ್ಲಿ ನಿಕೇಲಯಕಾದರಕಮೂಕೇ? ಇತರ ಬಣಣ್ಣಗಳನಟುನ್ನು ಮಕಕ್ಕೆಳಟು 
ಸಮೂಚಿಸಲ. ಬಣಣ್ಣ ಹಚಿಚ್ಚಿದ ನನತರ ಬಕಾದ್ಯಾಡನಡ್ಜ್ ಕತಸ್ತುರಿಸಿ ಹಕಸರಟು ಬರಕದಟು 
ಮಕಕ್ಕೆಳ ಅನಗಿಗಕ ಅನಟಿಸಬಕಕೇಕಟು.

ಹಲಟುಲ್ಲಿ ಹಕಮೂಕೇದ ಬಕಾಯನಟು ಅಗಲಸಿ
ನಗಕಯನಟು ಬಿಕೇರಟುವ ನಮತ್ಮಜಡ್ಜ್
ನಕಾಡಿನ ಏಳಿಗಕಯನಟು ಬಯಸಿ
ಹಕಮೂಕೇರಕಾಟ ಮಕಾಡಿದ ನಮತ್ಮಜಡ್ಜ್
ಇವರಕಕೇ ನಮತ್ಮಯ ಹಿರಿಯಜಡ್ಜ್
ನಮತ್ಮ ನಕಾಡಿನ ಗಕಾನಧಿಯಜಡ್ಜ್

 ಬಕಾದ್ಯಾಡನಡ್ಜ್ ಮಧಕದ್ಯಾ ಇರಟುವ ಚಿತಪ್ರಿ ಯಕಾರದಟುದ?
ಮಸಲಜ್ಯಮರಾಪನ : ಸರಿಯಕಾಗಿ ಬಣಣ್ಣ ಹಚಚ್ಚಿಲಕಾಗಿದಕ.

 ಕತಸ್ತುರಿ ಉಪಯಕೇಗಿಸಿ ಕತಸ್ತುರಿಸಿ ತಕಗಕಯಲಟು ಸಕಾಧದ್ಯಾವಕಾಗಟುವಪದಟು.
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ಥದೋಸಂ 8 – ಆರಕದದೋಗಜ್ಯ, ರಕದದೋಗಗಳತ, ಆಸತ್ಪತಕಪ್ರ
ಕಕದಲಕದೋಶದ,  ಅಭಿನಯ  ಗಿದೋತಕ,  ಪರಾತರಾಪ್ರಭಿನಯ  ಮೊದಲರಾದತವಪುಗಳನತನ್ನು  ಸಕದೋರಿಸಿ,

ವಕದರ್ಕ್ ಶದೋಟತಗಳನತನ್ನು ಮಸಂಡಿಸತವಪುದತ.

ಚಟತವಟಿಕರಾ ಕಪ್ರಮ
1. ಪದದ್ಯಾಗಳಟು

2. ಶಟುಚಿಕೇಕರಣ ಚಟಟುವಟಿಕಕಗಳಟು + ವಕಕೇಸನಷ್ಟ ಬಕಮೂಕೇಕನತ್ಸಾ ನಿಮಕಾರ್ಡುಣ + ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇಟಟು 8.1 

ಏನಕಕೇನಟು? ನಿಕೇರಟುವಪದಟು.

3. ಸಸತನತಪ್ರಿ ಸನಭಕಾರಣಕ

4. ಚಿತಪ್ರಿ ಓದಟು

5. ವಕಕೈಯಕಸ್ತುಕ ಶಟುಚಿತಸ ಪಕಾಲಸಟುವಪದಟು (ಹಲಟುಲ್ಲಿಜಟುಡ್ಜ್ವಪದಟು, ಕಕಕೈ ತಕಮೂಳಕಯಟುವಪದಟು)

6. ಸಸತನತಪ್ರಿ  ಚಟಟುವಟಿಕಕಗಳಟು  (ಚಪಪ್ಪುಲ  ಹಕಾಕಟುವಪದಟು,  ತಲಕ  ಬಕಾಚಟುವಪದಟು,  ಬರಕಷ್ಟ
ಧರಿಸಟುವಪದಟು.)

7. ಚಿತಪ್ರಿ ಓದಟು  ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇಟಟು 8.2 “ಯಕಾರಟು ಸರಿ?”

8. ರಕಮೂಕೇಲನ ಪಕಲ್ಲಿಕೇ  ಆಸಪ್ಪುತಕಪ್ರಿ  ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇಟಟು 8.3 “ಆಸಪ್ಪುತಕಪ್ರಿಗಿರಟುವ ದಕಾರಿ?”

9. ಡಕಾಕಷ್ಟರನ ನಸನರ್ಡು  ಪಕಾತಕಾಪ್ರಿಭಿನಯ

10. ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇಟಟು 8.4 “ಚಿತಪ್ರಿ ನಕಮೂಕೇಡಿ ಹಕಕೇಳಟುವ  ” ನಿಕೇರಟುವಪದಟು.

11. ಡಕಾಕಷ್ಟರನ ಸಕರನ  ಆಟದ ಸಕಾಮಗಿಪ್ರಿಗಳನಟುನ್ನು ಉಪಯಕೇಗಿಸಿರಟುವ ಆಟ

ವಕದರ್ಕ್ ಶದೋಟದ 8.1 – ಏನಕದೋನತ?
ವಿಕರಾಸ ಮಸಂಡಲ : ವಕಕೈಜಕಾಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಕಕಾಸ
ಸರಾಮಥಜ್ಯರ್ಕ್ : ಚಿತಪ್ರಿ ನಕಮೂಕೇಡಿ ಗಟುನಪಗಕ ಸಕಕೇರದವರನಟುನ್ನು ಕನರಟುಹಿಡಿದಟು ಹಕಕೇಳಲಮೂ 

ಗಟುನಪಗಕ ಸಕಕೇರದಿರಲಟು ಕಕಾರಣ ಹಕಕೇಳಲಮೂ ಸಕಾಧದ್ಯಾವಕಾಗಟುವಪದಟು (33)

ಆಶಯ : ವದ್ಯಾಕಸ್ತು ಶಟುಚಿತಸ, ಪರಿಸರ ಶಟುಚಿತಸ ಪಕಾಲಸಿದರಕ ರಕಮೂಕೇಗಗಳಿನದ 
ದಮೂರವಿರಬಹಟುದಟು. 

ಸರಾಮಗಿಪ್ರಗಳತ : ವಿವಿಧ ಬಣಣ್ಣದಲಲ್ಲಿರಟುವ ಕಕಾಗದಗಳಟು (ಮಕಾಸಿಕಗಳಟು, ಪತಪ್ರಿಕಕಗಳಟು 
ಎನಬಿವಪಗಳಿನದ ಕತಸ್ತುರಿಸಿ ತಕಗಕದದಟುದ) ಅನಟಟು, ಎ 4 ಶಿಕೇಟಟು, ಕರಮೌಟಟು, 
ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇಟಟು.

ಸಸಂದರರ್ಕ್ : ಪರಿಸರ ಶಟುಚಿಕೇಕರಣ ಚಟಟುವಟಿಕಕಗಳ ನನತರ
ಪಪ್ರಕಪ್ರಯ : 
ನಮರಾರ್ಕ್ಣ : ಕಕಮೂಲಕಕೇಶನ ನಿಮಕಾರ್ಡುಣ

: ಕಕನಪಪ, ಹಸಿರಟು, ಹಳದಿ ಎನಬಿಕೇ ಬಣಣ್ಣಗಳಲಲ್ಲಿರಟುವ ಕಕಾಗದಗಳನಟುನ್ನು 
ಸಣಣ್ಣ ಸಣಣ್ಣ ಚಮೂರಟುಗಳನಕಾನ್ನುಗಿಸಬಕಕೇಕಟು. ಮಕಕ್ಕೆಳಕಕೇ ತಟುನರಟು ಮಕಾರಲ. 
ಕಕಕೈಗಳಿನದ ಹರಿದರಕ ಸಕಾಕಟು. ಅಧಕಾದ್ಯಾಪಕಕ ಮರದ ಕರಮೌಟಟು ಇಟಟುಷ್ಟ 
ಎಲಲ್ಲಿರಿಗಮೂ ಔರನ ಲಕಕೈನನ ಎಳಕದಟು ಕಕಮೂರಬಕಕೇಕಟು. ಮರದ 
ರಮೂಪರಕಕೇಖಕಗಳಲಲ್ಲಿ ಇಷಕಾಷ್ಟನಟುಸಕಾರವಕಾಗಿ ಹಸಿರಟು, ಹಳದಿ, ಕಕನಪಪ ಎನಬಿಕೇ 
ಬಣಣ್ಣದ ತಟುನರಟುಗಳನಟುನ್ನು ಅನಟಿಸಬಕಕೇಕಟು. (ಅನಟಟು ಹಚಚ್ಚಿಲಟು ಸಹಕಾಯ 
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ಮಕಾರಬಕಕೇಕಟು.) ಹಸಿರಟು ಬಣಣ್ಣದ ಕಕಾಗದದ ತಟುನರಟುಗಳಟು ಹಕಚಟುಚ್ಚಿ 
ಇರಬಕಕೇಕಟು. ಮರದ ಕಕಾನರಭಕಾಗಕಕಕ್ಕೆ ಬಮೂದಟುಬಣಣ್ಣದ ಕಪ್ರಿಯಕೇನನತ್ಸಾ 
ಉಪಯಕೇಗಿಸಿ ಬಣಣ್ಣ ಹಚಚ್ಚಿಬಕಕೇಕಟು. ನಕಲಭಕಾಗಕಕಕ್ಕೆ ಕಪಪಪ್ಪು ಮತಟುಸ್ತು ಹಸಿರಟು 
ತಟುನರಟುಗಳನಟುನ್ನು ಅನಟಿಸಬಕಕೇಕಟು. ಕಕನಪಪ ಬಣಣ್ಣದ ಬಕಮೂಟಟುಷ್ಟ ಆಕಕಾಶದಲಲ್ಲಿ 
ಆನಟಿಸಲಟು ನಿಕೇರಬಕಕೇಕಟು. (ಸಮೂಯರ್ಡು)

 ಎಲಲ್ಲಿರ ಚಿತಪ್ರಿವನಟುನ್ನು ಪರಸಪ್ಪುರ ನಕಮೂಕೇರಲಟು ಸನದಭರ್ಡು ಒದಗಿಸಬಕಕೇಕಟು. 
ಕಕಮೂಲಕಕೇಶನ ನಿಮರ್ಡುಸಟುವಪದರ ಭಕಾಗವಕಾಗಿ ಬಣಣ್ಣದ ಕಕಾಗದದ ತಟುನರಟುಗಳಟು 
ನಕಲದಲಲ್ಲಿ ಬಿದಿದರಬಹಟುದಟು. ಅವಪಗಳನಟುನ್ನು ಏನಟು ಮಕಾರಬಕಕೇಕಟು ಎನದಟು 
ಕಕಕೇಳಬಕಕೇಕಟು..
 ಕಸಕಡಿಡ್ಡುಗಳನಟುನ್ನು ತಕಗಕಯಲರಟುವ ಉಪಕರಣಗಳ ಚಿತಪ್ರಿ ಬಿಡಿಸಟುವಪದಟು. 
(ಹಿಡಿಸಮೂಡಿ, ನಕಲಒರಸಟು, ಕಸಬಕಾಚಿ) 

 ಕಸಕಡಿಡ್ಡುಗಳನಟುನ್ನು ವಕಕೇಸನಷ್ಟ ಬಕಕಟಿನಲಲ್ಲಿ ಹಕಾಕಟುವಪದಟು.
ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇರನ 8.1 – ಏನಕಲಲ್ಲಿ? – ನಿಕೇರಟುವಪದಟು.
ಚಿತಪ್ರ ಓದತ : ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇಟಿನ ಚಿತಪ್ರಿ ನಕಮೂಕೇರಟುವಪದಟು.

 ಚಿತಪ್ರಿದಲಲ್ಲಿ ಏನಕಕೇನಿದಕ?
 ಇವಪಗಳಲಲ್ಲಿ ಪಪನನಃ ಉಪಯಕೇಗಿಸಲಟು ಸಕಾಧದ್ಯಾವಿರಟುವವಪಗಳಟು 
ಯಕಾವಪವಪ?
 ಇವಪಗಳಲಲ್ಲಿ ಕಸಕಡಿಡ್ಡುಗಳ ಗಟುನಪನಲಲ್ಲಿ ಹಕಾಕಬಕಕೇಕಕಾದ ವಸಟುಸ್ತುಗಳನಟುನ್ನು 
ಕನರಟುಹಿಡಿದಟು ಅವಪಗಳಿಗಕ ಉರಟುಟಟು ಹಕಾಕರಿ.

 ಕಸದ ಬಟುಟಿಷ್ಟಯಲಲ್ಲಿ ಕಸಕಡಿಡ್ಡು ತಟುನಬಿದರಕ ಏನಟು ಮಕಾರಬಕಕೇಕಟು? ಚಚಕರ್ಡು.

ಮಸಲಜ್ಯಮರಾಪನ : ಕಸದ ಬಟುಟಿಷ್ಟಗಕ ಹಕಾಕಬಕಕೇಕಕಾದವಪಗಳನಟುನ್ನು ಕನರಟುಹಿಡಿಯಲಟು 
ಸಕಾಧದ್ಯಾವಕಾಗಟುವಪದಟು. 

ವಕದರ್ಕ್ ಶದೋಟದ 8.2 – ರರಾರತ ಸರಿ?
ವಿಕರಾಸ ಮಸಂಡಲ : ವಕಕೈಜಕಾಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಕಕಾಸ
ಸರಾಮಥಜ್ಯರ್ಕ್ : ಆರಕಮೂಕೇಗದ್ಯಾ ಅಭಕಾದ್ಯಾಸಗಳಟು, ಶಟುಚಿತಸ ಅಭಕಾದ್ಯಾಸಗಳಟು ಎನಬಿವಪಗಳ ಕಟುರಿತಟು 

ತಳಿಯಬಹಟುದಟು.(36)

 ಆನಕಸಕೇರಣಕಾ ಚಟಟುವಟಿಕಕಗಳಲಲ್ಲಿ ಭಕಾಗವಹಿಸಲಮೂ, ಆನಟುಭವದ 
ಆಧಕಾರದಲಲ್ಲಿ ಮನಡಿಸಲಮೂ ಸಕಾಧದ್ಯಾವಕಾಗಟುವಪದಟು.

ಆಶಯ : ಉತಸ್ತುಮ ಆರಕಮೂಕೇಗದ್ಯಾಕಕಕ್ಕೆ ಶಟುಚಿತಸ ಅಭಕಾದ್ಯಾಸಗಳಟು ಬಹಳ ಪಪ್ರಿಧಕಾನವಕಾಗಿವಕ.
ಸರಾಮಗಿಪ್ರಗಳತ : ಸಕಾಬಮೂನಟು, ಕಪ್ರಿಯಕೇನನತ್ಸಾ, ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇಟಟು.
ಸಸಂದರರ್ಕ್ : ಆರಕಮೂಕೇಗಕಾದ್ಯಾಭಕಾದ್ಯಾಸಗಳಿಗಕ ಸನಬನಧಿಸಿದ ಚಚಕರ್ಡು.
ಪಪ್ರಕಪ್ರಯ : 
ಅಭಿನಯ ಗಿದೋತಕ : ಕಕಾಗಕ ಹಕಾರಟುವಪದಟು ಕನಡಿದಿದಕೇರಕಾ?

ಅದಟು ಹಿಕೇಗಕ.. ಅದಟು ಹಿಕೇಗಕ.. (ಅಭಿನಯ)

ಕಪಕಪ್ಪು ಜಿಗಿತ ನಕಮೂಕೇಡಿದಿದಕೇರಕಾ?
ಅದಟು ಹಿಕೇಗಕ.. ಅದಟು ಹಿಕೇಗಕ.. (ಅಭಿನಯ)

ಚಕನರಟು ಆಟ ನಕಮೂಕೇಡಿದಿದಕೇರಕಾ?
ಅದಟು ಹಿಕೇಗಕ.. ಅದಟು ಹಿಕೇಗಕ.. (ಅಭಿನಯ)

ನಿಕೇರಟು ಸಕಕೇದಟುವಪದಟು ನಕಮೂಕೇಡಿದಿದಕೇರಕಾ?
ಅದಟು ಹಿಕೇಗಕ.. ಅದಟು ಹಿಕೇಗಕ.. (ಅಭಿನಯ)

ಕಕಕೈ ತಕಮೂಳಕಯಟುವಪದಟು ನಕಮೂಕೇಡಿದಿದಕೇರಕಾ?
ಅದಟು ಹಿಕೇಗಕ.. ಅದಟು ಹಿಕೇಗಕ.. (ಅಭಿನಯ)

:  ಕಕಕೈ ತಕಮೂಳಕಯಟುವಪದಟು ಯಕಾವಕಾಗ? ಯಕಾಕಕಾಗಿ? ಚಚಕರ್ಡು. ಕಕಕೈ ತಕಮೂಳಕಯಲಟು 
ತಳಿದಿದಕಯೆಕೇ? ಹಕಮೂರಗಕ ಹಕಮೂಕೇಗಿ, ಸಕಮೂಕೇಪಪ ಹಕಾಕ ಚಕನಕಾನ್ನುಗಿ ಕಕಕೈ 
ತಕಮೂಳಕಯಟುವಪದಟು. ಎಲಕಾಲ್ಲಿ ಬಕರಳಟುಗಳ ಎಡಕಯಲಮೂಲ್ಲಿ, ಎಡಕಯಲಲ್ಲಿರಟುವ 
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ಕಕಮೂಳಕಟುಗಳಟು ಹಕಮೂಕೇಗಟುವ ರಿಕೇತಯಲಲ್ಲಿ ಎರರಟು ಕಕಕೈಗಳ ಬಕರಳಟುಗಳನಟುನ್ನು 
ಸಕಕೇರಿಸಿ ತಕಕ್ಕೆ ತಕಮೂಳಕಯಟುವ ರಿಕೇತಯನಟುನ್ನು ಪರಿಚಯಸಟುವಪದಟು. (ವಕಕೈಜಕಾಜ್ಞಾನಿಕ 
ರಿಕೇತಯಲಲ್ಲಿ ಕಕಕೈ ತಕಮೂಳಕಯಟುವಪದಟು.)

ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇರನ 8.2 – ಯಕಾರಟು ಸರಿ? – ನಿಕೇರಟುವಪದಟು.
ಚಚಕರ್ಕ್ : ಚಿತಪ್ರಿದಲಲ್ಲಿ ಕಕಾಣಟುವ ಚಟಟುವಟಿಕಕಯ ಕಟುರಿತಟು ಮಕಾತನಕಾರಟುವಪದಟು.
ಆಖರಾಜ್ಯನ : ಸನಜಕಯಕಾಯತಟು. ಶಕಾಮ ಚಕನಡಿನಕಮೂನದಿಗಕ ಆಟವಕಾರಲಟು ಹಕಮೂಕೇದನಟು.  

ಆಟ ಆಡಿ ಬನದ ನನತರ ಅವನಟು ಟಿ.ವಿ ನಕಮೂಕೇರಲಟು ಕಟುಳಿತನಟು. ಆಗ 
ಅಮತ್ಮ ಆಹಕಾರ ತನನ್ನುಲಟು ಕರಕದರಟು. ಅವನಟು ಆಹಕಾರ ಸಕಕೇವಿಸಿ 
ನಿದಿಪ್ರಿಸಿದನಟು. (ಮೆಕೇಲನ ಚಿತಪ್ರಿ)

ಚಿತಪ್ರ ಓದತ : ಕಕಳಗಿನ ಚಿತಪ್ರಿದಲಲ್ಲಿ ರಕಾಜಟುವನಟುನ್ನು ನಕಮೂಕೇಡಿದಿರಲಲ್ಲಿವಕಕೇ?
 ರಕಾಜಟು ಮಕಾಡಿದ ಕಕಾಯರ್ಡುಗಳನಟುನ್ನು ಅದಕಕೇ ರಿಕೇತಯಲಲ್ಲಿ ಮಕಕ್ಕೆಳಟು 
ಹಕಕೇಳಟುವಪದಟು.
 ಮೆಕೇಲನ ಚಿತಪ್ರಿ ಮತಟುಸ್ತು ಕಕಳಗಿನ ಚಿತಪ್ರಿದಲಲ್ಲಿ ಏನಕಾದರಮೂ 
ವದ್ಯಾತಕಾದ್ಯಾಸವಿದಕಯೆಕೇ?
 ವದ್ಯಾತಕಾದ್ಯಾಸ ಏನಟು? 

 ಆಟ ಆಡಿ ಬನದ ನನತರ ರಕಾಜಟು ಸಕಾನ್ನುನ ಮಕಾಡಿದಟುದ 
ಯಕಾಕಕಾಗಿರಬಹಟುದಟು?
 ಯಕಾವ ಚಿತಪ್ರಿದ ಮಗಟು ಸರಿಯಕಾದ ಆರಕಮೂಕೇಗಕಾದ್ಯಾಭಕಾದ್ಯಾಸ ಪಕಾಲಸಿದಕ?
 ಆ ಚಿತಪ್ರಿ ಕನರಟುಹಿಡಿದಟು ಎರಭಕಾಗದಲಲ್ಲಿರಟುವ ಮಟುಖಕಕಕ್ಕೆ ಬಣಣ್ಣ ಹಚಿಚ್ಚಿರಿ.

ಮಸಲಜ್ಯಮರಾಪನ : ಸರಿಯಕಾದ ಆರಕಮೂಕೇಗಕಾದ್ಯಾಭಕಾದ್ಯಾಸವನಟುನ್ನು ಪಕಾಲಸಟುವ ಮಗಟುವಿನ ಚಿತಪ್ರಿವನಟುನ್ನು 
ತಳಿದಟು ಗಟುರಟುತಸಲಕಾಗಿದಕ.

ವಕದರ್ಕ್ ಶದೋಟದ 8.3 – ಆಸತ್ಪತಕಪ್ರಗಿರತವ ದರಾರಿ
ವಿಕರಾಸ ಮಸಂಡಲ : ಶಕಾರಿಕೇರಿಕ ಚಲನಕಾತತ್ಮಕ ವಿಕಕಾಸ

 ವಕಕೈಜಕಾಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಕಕಾಸ
ಸರಾಮಥಜ್ಯರ್ಕ್ : ಲಕಕೇಖನ ಪಪೂವರ್ಡು ಚಟಟುವಟಿಕಕಗಳಲಲ್ಲಿ ಭಕಾಗವಹಿಸಲಟು 

ಸಕಾಧದ್ಯಾವಕಾಗಟುವಪದಟು.(13)

ಆಶಯ : ರಕಮೂಕೇಗ ಬನದಕಾಗ ಚಿಕತಕತ್ಸಾ ನಿಕೇರಟುವ ಸಸ್ಥೆಳವಕಕೇ ಆಸಪ್ಪುತಕಪ್ರಿಯಕಾಗಿದಕ.
 ಆಸಪ್ಪುತಕಪ್ರಿಯಲಲ್ಲಿ ಡಕಾಕಷ್ಟರಟು ಮತಟುಸ್ತು ನಸನರ್ಡು ಮೊದಲಕಾದವರಿದಕಾದರಕ.

ಸರಾಮಗಿಪ್ರಗಳತ : ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇಟಟು
ಸಸಂದರರ್ಕ್ : ಆರಕಮೂಕೇಗದ್ಯಾ ಪದದ್ಯಾ ಹಕಾಡಿದ ನನತರ
ಪಪ್ರಕಪ್ರಯ : 
ಪದಜ್ಯ : ಆರಕಮೂಕೇಗದ್ಯಾಕಕಕ್ಕೆ ಸನಬನಧಿಸಿದ ಪದದ್ಯಾ

ಹಕಮೂರಕಷ್ಟಯೆಕೇ ಶರಣಟು ಹಕಾರಟುತಲರಟುವ
ರಕಮೂಣಣ್ಣಪಪ್ಪುನಕಾತ ಕಟುನಞಪಪ್ಪು
ಸಿಕಕ್ಕೆದಕದಲಕಾಲ್ಲಿ ತನಟುನ್ನುತ ನಡಕದನಟು
ಕಕಕೈಯನಟುನ್ನು ಬಕಾಯನಟುನ್ನು ತಕಮೂಳಕಯದಕ
ಹಕಮೂರಕಷ್ಟನಕಮೂಕೇವಪ ಹಲಟುಲ್ಲಿನಕಮೂಕೇವಪ
ನಕಮೂಕೇವಕಕೇ ನಕಮೂಕೇವಪ ಎಲಕಲ್ಲಿಲಮೂಲ್ಲಿ
ತನನ್ನುಲಟು ಒನದಮೂ ಆಗದಕ ಕಕಮೂನಕಗಕ
ಕಮೂಗಿದನಕಾತ ಕಟುನಞಪಪ್ಪು
ವಕಕೈದದ್ಯಾರಟು ಬನದರಟು, ಡಕಾಕಷ್ಟರಟು ಬನದರಟು
ಬಕಮೂಬಕಬ್ಬಯಕೇ ಬಕಮೂಬಕಬ್ಬ ಅಲಕಲ್ಲಿಲಲ್ಲಿ
ಆಹಕಾರಕಕ ಮೊದಲಟು ನನತರವಪೂ
ಕಕಕೈ ಬಕಾಯನಟುನ್ನು ತಕಮೂಳಕಯಲಟು ಬಕಕೇಕಟು.
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ಶಟುಚಿತಸವನಟುನ್ನು ಪಕಾಲಸದಿದದರಕ
ಖನಡಿತ ಬರಟುವಪದಟು ರಕಮೂಕೇಗಗಳಟು

ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇರನ 8.3 – ಆಸಪ್ಪುತಕಪ್ರಿಗಿರಟುವ ದಕಾರಿ  ನಿಕೇರಟುವಪದಟು– .

ಚಿತಪ್ರ ಓದತ : ಚಿತಪ್ರಿದಲಲ್ಲಿ ಯಕಾರಕಲಲ್ಲಿ ಆಸಪ್ಪುತಕಪ್ರಿಗಕ ಹಕಮೂಕೇಗಟುತಸ್ತುದಕಾದರಕ? ಮಕಕ್ಕೆಳ ಪಪ್ರಿತಕಪ್ರಿಯೆ.

 ಅವರನಟುನ್ನು ದಕಾರಿ ತಪಪ್ಪುದಕಕೇ ಆಸಪ್ಪುತಕಪ್ರಿಗಕ ತಲಟುಪಸಬಹಟುದಕಕೇ?

 ಮಕಕ್ಕೆಳಟು ಪಪ್ರಿತಯಬಬ್ಬರ ದಕಾರಿಯನಟುನ್ನು ಬಕರಳಿನಿನದ ಎಳಕಯಟುತಕಾಸ್ತುರಕ.
 ನನತರ ಕಪ್ರಿಯಕೇನಿನಿನದ ಎಳಕಯಟುವಪದಟು.
 ಪಪ್ರಿತಯಬಬ್ಬರಮೂ ಪಪ್ರಿತಕದ್ಯಾಕೇಕ ಪಪ್ರಿತಕದ್ಯಾಕೇಕ ಬಣಣ್ಣ ಉಪಯಕೇಗಿಸಲಟು 
ಹಕಕೇಳಬಕಕೇಕಟು.
 ಪಪ್ರಿತಯಬಬ್ಬರಟು ದಕಾರಿ ಎಳಕದಟು ಆಸಪ್ಪುತಕಪ್ರಿಗಕ ತಲಟುಪಸಟುತಕಾಸ್ತುರಕ.
 ಆಸಪ್ಪುತಕಪ್ರಿ ಅನಟುಭವಗಳ ಸಸತನತಪ್ರಿ ಸನಭಕಾರಣಕ

ಮಸಲಜ್ಯಮರಾಪನ : ಡಕಾಕಷ್ಟರನ, ನಸನರ್ಡು, ರಕಮೂಕೇಗಿ ಎನಬಿಕೇ ಚಿತಪ್ರಿಗಳನಟುನ್ನು ತಳಿದಿರಟುವರಟು.
 ಬಕಕೇರಕ ಬಕಕೇರಕ ಬಣಣ್ಣದ ಕಪ್ರಿಯಕೇನಟುಗಳನಟುನ್ನುಪಯಕೇಗಿಸಿ ಮಮೂರಟು 
ದಕಾರಿಯನಟುನ್ನು ಎಳಕದಿದಕಾದರಕ.
 ಗಕರಕಗಳ ಸಮೂಕಕ್ಷಕ್ಷ್ಮತಕ
 ಆಸಪ್ಪುತಕಪ್ರಿಯಲಲ್ಲಿ ಉಪಕರಣಗಳಿಗಕ ಮಟುನದಿರಟುವ ವಸ್ಕೃತಸ್ತುದಲಲ್ಲಿ ಸರಿ ಗಟುರಟುತಟು
ಹಕಾಕದಕಾದರಕ.

ವಕದರ್ಕ್ ಶದೋಟದ 8.4 – ಚಿತಪ್ರ ನಕದದೋಡಿ ಹಕದೋಳತವ
ವಿಕರಾಸ ಮಸಂಡಲ : ವಕಕೈಜಕಾಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಕಕಾಸ
ಸರಾಮಥಜ್ಯರ್ಕ್ : ಕನರಟುಹಿಡಿಯಟುವ ಚಟಟುವಟಿಕಕಗಳಲಲ್ಲಿ ಭಕಾಗವಹಿಸಟುವರಟು ಮತಟುಸ್ತು 

ಅನಟುಭವದ ಆಧಕಾರದಲಲ್ಲಿ ನಿಗಮನಗಳನಟುನ್ನು ಮನಡಿಸಲಟು 
ಸಕಾಧದ್ಯಾವಕಾಗಟುವಪದಟು.(31)

ಆಶಯ : ಆಸಪ್ಪುತಕಪ್ರಿಯಟು ರಕಮೂಕೇಗ ಬನದರಕ ಚಿಕತಕತ್ಸಾ ನಿಕೇರಟುವ ಸಸ್ಥೆಳವಕಾಗಿದಕ.
 ಆಸಪ್ಪುತಕಪ್ರಿಯಲಲ್ಲಿ ಡಕಾಕಷ್ಟರಟು, ನಸನರ್ಡು ಮೊದಲಕಾದವರಿದಕಾದರಕ.

ಸರಾಮಗಿಪ್ರಗಳತ : ಡಕಾಕಷ್ಟರರ ಸಕರನ, ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇಟಟು
ಸಸಂದರರ್ಕ್ : ಅಧಕಾದ್ಯಾಪಕಕ ಹಕಾಗಮೂ ಮಕಕ್ಕೆಳಟು ಸಕಕೇರಿಕಕಮೂನರಟು ಡಕಾಕಷ್ಟರನ ಸಕರನ 

ಉಪಯಕೇಗಿಸಿಕಕಮೂನರಟು ಆಸಪ್ಪುತಕಪ್ರಿ ಆಟ ಆರಟುವರಟು. ಮಕಕ್ಕೆಳಕಕೇ ಸಸತನಃ 
ಡಕಾಕಷ್ಟರಕಾಗಿಯಮೂ ರಕಮೂಕೇಗಿಯಕಾಗಿಯಮೂ ನಸನರ್ಡು ಆಗಿಯಮೂ ಆಟ 
ಆರಟುವಪದಟು. ಉಪಕರಣಗಳನಟುನ್ನು ಪಪ್ರಿತಯಬಬ್ಬರಮೂ ಉಪಯಕೇಗಿಸಬಕಕೇಕಟು.

ಪಪ್ರಕಪ್ರಯ : 
ಆಸತ್ಪತಕಪ್ರ ಆಟ : ಸಸಲಪ್ಪು ಮಕಕ್ಕೆಳಟು ರಕಮೂಕೇಗಿಗಳಟು. ಒಬಬ್ಬ ಡಕಾಕಷ್ಟರಟು. ಒಬಬ್ಬ ನಸನರ್ಡು. ಮಕಕ್ಕೆಳಟು 

ಸಕಾಲಕಾಗಿ ಬರಟುವರಟು. ಡಕಾಕಷ್ಟರರಟು ಪರಿಕೇಕಕಕ್ಷ ಮಕಾರಟುವರಟು. (ಕಣಟುಣ್ಣ, ಬಕಾಯ, 

ತಟುಟಿ, ನಕಾಡಿಬಡಿತ..)

 ಮದಟುದ ಬರಕದಟು ನಿಕೇರಟುವರಟು.
 ನಸನರ್ಡು ಇನಜಕಕಕ್ಷನನ ನಿಕೇರಟುವರಟು. (ಡಕಾಕಷ್ಟರಟು ಪಕಟಿಷ್ಟಗಕಯಲಲ್ಲಿರಟುವ 
ಉಪಕರಣ ಉಪಯಕೇಗಿಸಟುವರಟು.)

ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇರನ 8.4 – ಚಿತಪ್ರಿ ನಕಮೂಕೇಡಿ ಹಕಕೇಳಟುವ  ನಿಕೇರಟುವಪದಟು– .

ಚಿತಪ್ರ ಓದತ : ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇಟಿನ ಚಿತಪ್ರಿದಲಲ್ಲಿ ಏನಕಕೇನಿದಕ?
 ಆಟದ ಸಕಷ್ಟತಸಕಮೂಕ್ಕೆಕೇಪನ ಇಟಟುಷ್ಟ ಪರಸಪ್ಪುರ ಹಸ್ಕೃದಯ ಬಡಿತ ಕಕಕೇಳಟುವಪದಟು.

ಚಚಕರ್ಕ್ : ಆಟದ ಕಟುರಿತಕಾದ ಚಚಕರ್ಡು
 ಡಕಾಕಷ್ಟರಕಾದದಟುದ ಯಕಾರಟು?
 ಡಕಾಕಷ್ಟರರ ಕಕಕೈಯಲಲ್ಲಿದದ ಉಪಕರಣ ಏನಕಾಗಿತಟುಸ್ತು?
 ಚಿತಪ್ರಿದಲಲ್ಲಿ ಕಕಳಗಿನ ವಸ್ಕೃತಸ್ತುದಕಮೂಳಗಕ ಏನಕಕೇನಟು ಇದಕ?
 ಮಕಕ್ಕೆಳ ಪಪ್ರಿತಕಪ್ರಿಯೆ
 ಆದರಲಲ್ಲಿ ಆಸಪ್ಪುತಕಪ್ರಿ ಉಪಕರಣಗಳಟು ಯಕಾವಪವಪ?
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 ಮಕಕ್ಕೆಳ ಪಪ್ರಿತಕಪ್ರಿಯೆ
 ಆಸಪ್ಪುತಕಪ್ರಿ ಉಪಕರಣಗಳ ಎದಟುರಿರಟುವ ವಸ್ಕೃತಸ್ತುದಕಮೂಳಗಕ ಸರಿ ಗಟುರಟುತಟು 
ಹಕಾಕಟುವಪದಟು.

ಮಸಲಜ್ಯಮರಾಪನ : ಆಸಪ್ಪುತಕಪ್ರಿಯಲಲ್ಲಿರಟುವ ಉಪಕರಣಗಳನಟುನ್ನು ತಳಿದಟುಕಕಮೂನಡಿದಕಾದರಕ.
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ಥದೋಸಂ 9 – ಹದಗಳತ, ಹದದಕದದೋಟ, ಚಿಟಕಕ್ಟಗಳತ
ಹದಗಳನತನ್ನು ತರಗತಿಗಕ ತರತತರಾತ್ತುರಕ ಎಸಂಬ ಕರಾರಣದಿಸಂದ ಹದದಕದದೋಟ ನರಿದೋಕಕ್ಷಣಕ ಕಕಡೈ

ಬಿಡಬರಾರದತ.  ಪಪ್ರಸದಕ್ಕೆಲನಲಲ  ಹದದಕದದೋಟ  ಆನವರಾಯರ್ಕ್ವರಾಗಿದಕ.  ವಕದರ್ಕ್  ಶದೋಟತಗಳನತನ್ನು
ಮಸಂಡಿಸತವರಾಗ ಆಸರಾಸ್ವದನಕರವರಾಗತವ ರಿದೋತಿಯಲಲ ಸಸ್ವಸಂತವರಾದ ರಿದೋತಿ ಅನತಸರಿಸಬಹತದತ.
ಭರಾವನರಾಲಕದದೋಕಕಕಕ್ಕೆ  ಕಕದಸಂಡಕದಯತಜ್ಯವ ಕಕಲವಪು  ಸರಾಧಜ್ಯತಕಗಳತ  ಇಲಲ  ಉಪಯದೋಗಿಸಲರಾಗಿದಕ.
"ತರಾಯಿಗಿಡಗಳನತನ್ನು  ಮತಟಿಕ್ಟಸತವಪುದತ'  ಎಸಂಬ  ಕರಾಡತರ್ಕ್  ಅಧರಾಜ್ಯಪಕರಿಗಕ  ಸಸ್ವತಸಂತಪ್ರವರಾಗಿ
ಉಪಯದೋಗಿಸಲಕಕ್ಕೆರತವಪುದರಾಗಿದಕ.  ಹಿಸಂದಿನ  ಚಟತವಟಿಕಕಗಳ  ತಿಳತವಳಿಕಕಯ  ಆಧರಾರದಲಲ
ಚಟತವಟಿಕಕಗಳನತನ್ನು ಆಯದೋಜಿಸಬಹತದತ.

ಚಟತವಟಿಕರಾ ಕಪ್ರಮ
1. ಆಖಕಾದ್ಯಾನ

2. ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇಟಟು 9.1  “ರಚಿಸಟುವ ಬಣಣ್ಣ ನಿಕೇರಟುವ  ನಿಕೇರಟುವಪದಟು”

3. ಸಸತನತಪ್ರಿವಕಾಗಿ  ಶಕಾಲಕ,  ಹಮೂದಕಮೂಕೇಟ  ಎನಬಿವಪಗಳನಟುನ್ನು  ರಚಿಸಟುವಪದಟು.
ಅನದಗಕಮೂಳಿಸಟುವಪದಟು.   (ಕಕಮೂಲಕಕೇಶನ,  ಹಕಮೂಕೈಗಕ,  ಮರದ  ಹಟುಡಿ,  ಕಪ್ರಿಯಕೇನಟು,  ಬಣಣ್ಣ
ಎನಬಿವಪಗಳನಟುನ್ನುಪಯಕೇಗಿಸಬಹಟುದಟು.)

4. ಆಖಕಾದ್ಯಾನ

5. ಸಸನತ ಹಮೂದಕಮೂಕೇಟದ ಟಿಪಪ್ಪುಣಿ ಹಕಕೇಳಟುವಪದಟು (ಮನಕಯಲಲ್ಲಿ ಬಕಳಕಸಟುವ ಗಿರಗಳಟು..)

6. ಶಕಾಲಕಯನಟುನ್ನು ತಳಿಯಟುವಪದಟು. ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇಟಟು 9.2  “ತಕಾಯ ಗಿರವನಟುನ್ನು ಮಟುಟಿಷ್ಟಸಟುವ”

7. ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇಟಟು 9.3  “ಬಣಣ್ಣ ನಿಕೇರಟುವ, ಗಟುನಪಪ ಕನರಟುಹಿಡಿಯಟುವ  ನಿಕೇರಟುವಪದಟು” .

8. ಪಪ್ರಿಕಸ್ಕೃತ ನಡಿಗಕ (ಬಯಲಟು ಪಪ್ರಿವಕಾಸ)

9. ನಕಮೂಕೇಡಿದ ವಿಚಕಾರಗಳನಟುನ್ನು ಹಕಕೇಳಟುವಪದಟು.

10. ಸನಗಪ್ರಿಹಿಸಿದ  ಹಮೂಗಳನಟುನ್ನು  ಪರಿಮಳ  ಇರಟುವಪದಟು/ಇಲಲ್ಲಿದಟುದ,  ನಯವಕಾದದಟುದ/
ದಕಮೂರಗಕಾದದಟುದ ಎನಬಿಕೇ ರಿಕೇತಯಲಲ್ಲಿ ವಗಿಕೇರ್ಡುಕರಿಸಟುವಪದಟು.

11. ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇಟಟು 9.4  “ಗಕಳಕಯನನಟುನ್ನು ಕನರಟುಹಿಡಿಯಟುವ  ನಿಕೇರಟುವಪದಟು” .

12. ಹಕಗಗ್ಗಿಳಿಕಕ ಹಕಕೇಳಟುವಪದಟು.

13. ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇಟಟು 9.5  “ಬಣಣ್ಣ ನಿಕೇರಟುವ, ಹಕಗಗ್ಗಿಳಿಕಕ ಹಕಕೇಳಟುವ  ನಿಕೇರಟುವಪದಟು” .

14. ವಗಿಕೇರ್ಡುಕರಿಸಟುವಪದಟು.

15. ಹಕಮೂಕೈಗಕಯಲಲ್ಲಿ ಹಮೂಗಳನಟುನ್ನು ಇಟಟುಷ್ಟ ಅಲನಕರಿಸಟುವಪದಟು.

16. ಹಮೂಕಟುನರದಲಲ್ಲಿ ಹಮೂಗಳನಟುನ್ನು ಕಪ್ರಿಮಕೇಕರಿಸಟುವಪದಟು.

17. ಮಕಾಲಕ ಮಕಾರಟುವ  ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇಟಟು 9.6  “ಹಮೂ ನಿಮರ್ಡುಸಟುವ  ನಿಕೇರಟುವಪದಟು” .

18. ಹಮೂದಕಮೂಕೇಟವನಟುನ್ನು ಪಕೇಷಿಸಟುವಪದಟು.

19. ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇಟಟು 9.7  “ಚಿತಪ್ರಿ ಪಪೂತರ್ಡುಗಕಮೂಳಿಸಟುವ  ನಿಕೇರಟುವಪದಟು” .
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ವಕದರ್ಕ್ ಶದೋಟದ 9.1 – “ರಚಿಸತವ ಬಣಣ್ಣ ನದೋಡತವ”
ವಿಕರಾಸ ಮಸಂಡಲ : ವಕಕೈಜಕಾಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಕಕಾಸ

 ಸಸ್ಕೃಜನಕಾತತ್ಮಕ ಸಮೌನದಯಕಾರ್ಡುತತ್ಮಕ ವಿಕಕಾಸ
ಸರಾಮಥಜ್ಯರ್ಕ್ : ಪಪ್ರಿಕಸ್ಕೃತಯನಟುನ್ನು ಆಸಕಾಸದಿಸಲಮೂ, ಚಿತಪ್ರಿದ ಮಮೂಲಕ ಪಪ್ರಿಕಟಪಡಿಸಲಮೂ 

ಬಣಣ್ಣ ಹಚಚ್ಚಿಲಮೂ ಸಕಾಧದ್ಯಾವಕಾಗಟುವಪದಟು. (80)

 ಗಣಿತ ಸಮಸಕದ್ಯಾಗಳನಟುನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಟುವಪದಟು. (46)

ಆಶಯ : ಹಮೂಗಳಟುನರಕಾಗಟುವ ಗಿರಗಳಿವಕ.
 ಹಲವಪ ಬಣಣ್ಣದ ಹಮೂಗಳಿವಕ.
 ಹಮೂಗಳಿನದ ಜಕಕೇನಟು ಹಿಕೇರಲಟು, ದಟುನಬಿ, ಜಕಕೇನಟುನಕಮೂಣ, ಚಿರಕಷ್ಟಗಳಟು 
ಬರಟುತಸ್ತುವಕ.

ಸರಾಮಗಿಪ್ರಗಳತ : ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇಟಟು, ಕಪ್ರಿಯಕೇನನತ್ಸಾ
ಸಸಂದರರ್ಕ್ : ಹಮೂದಕಮೂಕೇಟ, ಚಿರಕಷ್ಟ ಎನಬಿವಪಗಳ ಕಟುರಿತಕಾದ ಪದದ್ಯಾ ಮನಡಿಸಟುವಪದಟು.
ಪಪ್ರಕಪ್ರಯ : 
ಆಖರಾಜ್ಯನ : “ಅನಟು.. ಅನಟು.. ಅನಟು..” ಅನಟು ಕಣಟುಣ್ಣ ಬಿಟಷ್ಟಳಟು. ಯಕಾರಟು ಕರಕದದಟುದ?

ಆಹಕಾ.. ನಿಕೇನಕಾ? ಅವಳನಟುನ್ನು ಸಪ್ಪುಶಿರ್ಡುಸಟುತಕಾಸ್ತು ಒನದಟು ಚಟುಕಕ್ಕೆ ಚಿರಕಷ್ಟ 
ಹಕಾರಿಹಕಮೂಕೇಯತಟು.
 ಹಕಮೂಕೇಯನ.. ಚಿರಕಷ್ಟ.. ನಿನತಟುಕಕಮೂಕೇ.. ಅವಳಟು ಹಿನದಕಯೆಕೇ ಓಡಿದಳಟು. 
ಚಿರಕಷ್ಟ ಹಕಾರಿ ಹಕಾರಿ ಹಮೂದಕಮೂಕೇಟಕಕಕ್ಕೆ ತಲಟುಪತಟು. ಅದಟು ದಕಾಸವಕಾಳ 
ಹಮೂವಿನಲಲ್ಲಿ ಕಟುಳಿತತಟು. ಅವಳಟು ಮೆಲಲ್ಲಿನಕ ಅವಿತವಿತಟು ಹಕಮೂಕೇದಳಟು. 
ಕಕಕೈಗಳನಟುನ್ನು ಚಕಾಚಿ (ಅಭಿನಯ) ಹಿಡಿಯಲಟು ಪಪ್ರಿಯತನ್ನುಸಿದಳಟು. ಚಿರಕಷ್ಟ 
ಒಮೆತ್ಮಲಕಕೇ ಹಕಾರಿತಟು. ತಟುನಬಕಾ ಚಿರಕಷ್ಟಗಳಟು. ಒನದಕಾದರಮೂ ಹಿಡಿಯಬಕಕೇಕಟು. 
ಚಿರಕಷ್ಟಗಳಟು ಅನಟುವನಟುನ್ನು ಕನರಟು ಎತಸ್ತುರದಲಲ್ಲಿ ಹಕಾರಿದಟುವಪ. ಸಟುತಸ್ತುಲಮೂ 
ಹಕಾರಟುತಕಾಸ್ತು ಅವಳ ಹತಸ್ತುರಕಕಕ್ಕೆ ಬನದಟುವಪ. ಮತಕಸ್ತು ಪಪನನಃ ಹಕಾರಿ ಒನದಕಮೂನದಕಕೇ 

ಹಮೂವಿನ ಮೆಕೇಲಕ ಕಟುಳಿತಟುಕಕಮೂನರವಪ. ಅವಳಟು ಪಪನನಃ ಅವಿತವಿತಟು ಮೆಲಲ್ಲಿನಕ 
ಕಕಕೈ ಮಟುನದಕ ಚಕಾಚಿದಳಟು. (ಅಭಿನಯ) ಚಿರಕಷ್ಟ ಒಮೆತ್ಮಲಕಕೇ ಹಕಾರಿತಟು.
 ಈ ಹಮೂವಿರಟುವ ಕಕಾರಣ ಅಲಲ್ಲಿವಕಕೇ ನಿನಗಕ ಅಹನಕಕಾರ. ಅವಳಿಗಕ 
ಚಿರಕಷ್ಟಯ ಮೆಕೇಲಕ ಕಕಮೂಕೇಪ ಬನತಟು. ಅವಳಟು ಹಮೂಗಳನಟುನ್ನು ಕಕಮೂಯದ್ಯಾಲಟು 
ಗಕಳಕಯರನಟುನ್ನು ಕರಕದಳಟು.
 ಹಮೂಗಳನಟುನ್ನು ಕಕಮೂಯದ್ಯಾಲಟು ಬರಟುವಿರಕಾ.. ಬಕಳಗಕಗ್ಗಿ ಬಕಕೇಗನಕ ಬರಟುವಿರಕಾ..
 ಯಕಾರಮೂ ಬರಲಲಲ್ಲಿ. ಆನಟು ಹಮೂಗಳನಟುನ್ನು ಕಕಮೂಯದ್ಯಾಲಟು ಮಲಲ್ಲಿಗಕಯ 
ಬಳಿಗಕ ಬನದಳಟು. ಮಲಲ್ಲಿಗಕ ಬಳಿಳ್ಳು ಕಮೂರಲಕಕೇ ಬಕಳಕದಟು ಹಬಿಬ್ಬ ಸಟುತಸ್ತು ಸಟುತಸ್ತು 
ಮೆಕೇಲಕಕೇರಿತಟು. ಅವಳಟು ಗಟುಲಕಾಬಿ ಗಿರದ ಬಳಿ ಬನದಳಟು. ಗಟುಲಕಾಬಿಯಮೂ 
ಕಮೂರಲಕಕೇ ಬಕಳಕದಟು ಅವಳಿಗಿನತಲಮೂ ಎತಸ್ತುರದಲಲ್ಲಿ ಹಮೂವನಟುನ್ನು ನಿಲಲ್ಲಿಸಿತಟು. 
ದಮೂರದ ಗಕಲಲ್ಲಿನಲಲ್ಲಿ ಕಟುಳಿತಟು ಮೆಕೈನಕಾ ನಕಮೂಕೇರಟುತಕಾಸ್ತು ಇತಟುಸ್ತು. ಅದಟು.. ನಿನನ್ನುನಟುನ್ನು 
ಯಕಾರಕಾದರಮೂ ಹಿಡಿದಟು ಕಟಿಷ್ಟ ಹಕಾಕದರಕ ನಿನಗಕ ಇರಷ್ಟವಕಾದಿಕೇತಕಕೇ? ಇಲಲ್ಲಿ.. 
ಮತಕಸ್ತು ಯಕಾಕಕ ನಿಕೇನಟು ಚಿರಕಷ್ಟಯನಟುನ್ನು ಹಿಡಿಯಲಟು ಹಕಮೂಕೇದದಟುದ? ಆದಕಕಕ್ಕೆ 
ಬಕಕೇಸರವಕಾಗದಕಕೇ? ಹಮೂಗಳನಟುನ್ನು ಕಕಮೂಯದರಕ ಹಮೂದಕಮೂಕೇಟದ ಅನದ 
ಹಕಮೂಕೇಗದಕಕೇ? ಹಮೌದಲಕಾಲ್ಲಿ.. ಅನಟು ಯಕೇಚಿಸಿದಳಟು. ಅವಳಟು ಕಕಕೈ ತಟಿಷ್ಟ 
ಚಿರಕಷ್ಟಗಳನಟುನ್ನು ಕರಕದಳಟು.

ಬಣಣ್ಣದ ಉರಟುಪನ ಸಟುನದರಿಯೆಕೇ.
ಜಕಕೇನನಟು ಹಿಕೇರಲಟು ಬರಟುವಕಯ ನಿಕೇ
ಹಕಾರಟುತ ಓರಟುವಕ ಎಲಲ್ಲಿಗಕ ನಿಕೇ
ಓರಟುತ ಅರಗಟುವಕ ನಿಕೇನಕಲಲ್ಲಿ
ಓರಟುತ ಅರಗಟುವಕ ನಿಕೇನಕಲಲ್ಲಿ

 ಚಿರಕಷ್ಟಗಳಕಲಕಾಲ್ಲಿ ಹಕಾರಿಬನದಟುವಪ. ಗಿರಗಳ ಗಕಲಟುಲ್ಲಿಗಳಲಲ್ಲಿ ಬಕಾಗಿ ಕಟುಳಿತಟು 
ಅವಳ ಬಳಿಗಕ ಬನದಟು ಅವಳನಟುನ್ನು ಮಟುಟಿಷ್ಟ ನಕಕೇವರಿಸಿದಟುವಪ. ಎರಟುಷ್ಟ 
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ಸಟುನದರವಕಾಗಿದಕ ಹಮೂದಕಮೂಕೇಟ.. ಅನಟು, ಚಿರಕಷ್ಟಗಳಟು, ಹಮೂಗಳಟು ಒಟಿಷ್ಟಗಕ 
ಹಕಾಡಿದಟುವಪ. ನಕಾವಪೂ ಒಟಿಷ್ಟಗಕ ಹಕಾಡಕಮೂಕೇಣ..

ಹಮೂಗಳಟು ನಕಾವಪ ಹಮೂಗಳಟು
ನಕಾವಪ ರಕಮೂಕೇಸಕಾ ಹಮೂಗಳಟು
ಕಕನಪಪ ಬಣಣ್ಣದ ಹಮೂಗಳಟು
ಹಮೂಗಳಟು ನಕಾವಪ ಹಮೂಗಳಟು
ಹಮೂಗಳಟು ನಕಾವಪ ಹಮೂಗಳಟು
ಚನದದ ಚನದದ ಹಮೂಗಳಟು
ಹಲವಪ ಬಣಣ್ಣದ ಹಮೂಗಳಟು
ಹಲವಪ ವಿಧದ ಹಮೂಗಳಟು
ವಿವಿಧ ಪರಿಮಳದ ಹಮೂಗಳಟು
.............................

 ಗಕರಕಗಳನಟುನ್ನು ಸಕಕೇರಿಸಿ ಹಕಾರಟುವರಟು.
 ಅನಟುವಿನ ಹಮೂದಕಮೂಕೇಟವನಟುನ್ನು ನಿಮಗಕ ನಕಮೂಕೇರಬಕಕೇರವಕಕೇ?

ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇರನ 9.1 – “ರಚಿಸಟುವ ಬಣಣ್ಣ ನಿಕೇರಟುವ”  ನಿಕೇರಟುವಪದಟು– .

ಚಿತಪ್ರ ಓದತ : ಚಿತಪ್ರಿದಲಲ್ಲಿ ಏನಕಕೇನಟು? ಸಸತನತಪ್ರಿ ಪಪ್ರಿತಕಪ್ರಿಯೆ
 ಒನದಟು ತಕಾಯ ಗಿರವಕಕೇನಟು ಬಕಕೇಸರದಲಲ್ಲಿ ನಿನತರಟುವಪದಟು? ಹಮೂವಿಲಲ್ಲಿದ 
ಕಕಾರಣದಿನದಲಕಕೇ? 

 ಹಮೂ ರಚಿಸಿ ಸಕಕೇರಿಸಬಹಟುದಕಕೇ?
 ಹಮೂಗಳಿಗಕ ಬಣಣ್ಣ ಹಚಚ್ಚಿಬಕಕೇರವಕಕೇ?
 ಎಲಕಗಳಿಗಕಮೂಕೇ? ಚಿರಕಷ್ಟಗಳಿಗಕಮೂಕೇ?

ಬಣಣ್ಣ ಹಚತಶ್ಚವ : ಬಣಣ್ಣ ಹಚಟುಚ್ಚಿವಪದಟು.
 ಪಪ್ರಿತಯನದಟು ಚಿರಕಷ್ಟಗಮೂ ಒನದಕಮೂನದಟು ಹಮೂವಿನಲಲ್ಲಿ 

ಕಟುಳಿತಟುಕಕಮೂಳಳ್ಳುಬಕಕೇಕಟು. ಏನಟು ಮಕಾಡಕಮೂಕೇಣ?

ಚಚಕರ್ಕ್ : ಪಪ್ರಿತಯನದಟು ಹಮೂವಿಗಮೂ ಒನದಕಮೂನದಟು ಚಿರಕಷ್ಟ ಬಕಕೇಕಟು. ಏನಟು 
ಮಕಾಡಕಮೂಕೇಣ?

 ಗಕಳಕಯನನಟುನ್ನು ಗಕರಕ ಎಳಕದಟು ಸಕಕೇರಿಸಿರಿ.

 ಎರಟುಷ್ಟ ದಟುನಬಿಗಳಿವಕ?
 ಚಿರಕಷ್ಟಗಳ ಸನಖಕದ್ಯಾಗಳಿಗಕ ಸಮಕಾನವಕಾಗಲಟು ಎರಟುಷ್ಟ ದಟುನಬಿಗಳಟು ಬಕಕೇಕಟು? 

(ಒನದಕಕಮೂಕ್ಕೆನದಟು ಹಕಮೂನದಿಸಿಕಕಮೂಳಳ್ಳುಬಕಕೇಕಟು.)
 ಚಿರಕಷ್ಟಗಕ ಗಕಳಕಯನನಟುನ್ನು ಗಕರಕ ಎಳಕದಟು  ಜತಕಗಕಮೂಳಿಸಿರಿ.

 ಪಪೂತರ್ಡುಗಕಮೂಳಿಸಿದ ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇಟಟು ಪಪ್ರಿದಶಿರ್ಡುಸಟುವಪದಟು. ಮಕಕ್ಕೆಳಿಗಕ 
ನಕಮೂಕೇರಲಟು ಸನದಭರ್ಡು ಒದಗಿಸಟುವಪದಟು.

ಮಸಲಜ್ಯಮರಾಪನ : ಗಣಿತ ಸಮಸಕದ್ಯಾಗಳನಟುನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲಟು ಸಕಾಧದ್ಯಾವಕಾಗಟುವಪದಟು.
 ಅನದವಕಾಗಿ ಬಣಣ್ಣ ಹಚಚ್ಚಿಲಕಾಗಿದಕ.
 ಚಿತಪ್ರಿ ರಚಿಸಿ ಹಕಮೂನದಿಸಲಟು ಸಕಾಧದ್ಯಾವಕಾಗಟುವಪದಟು. (ಹಮೂ ಮತಟುಸ್ತು ದಟುನಬಿ)

ವಕದರ್ಕ್ ಶದೋಟದ 9.3 – “ಬಣಣ್ಣ ನದೋಡತವ, ಗತಸಂಪಪು ಕಸಂಡತಹಿಡಿಯತವ”
ವಿಕರಾಸ ಮಸಂಡಲ : ವಕಕೈಜಕಾಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಕಕಾಸ
ಸರಾಮಥಜ್ಯರ್ಕ್ : ವಸಟುಸ್ತುಗಳನಟುನ್ನು ಹಕಮೂಕೇಲಸಲಟು ಗಣಿತ ಭಕಾಷಕ ಉಪಯಕೇಗಿಸಟುವಪದಟು(36)

ಆಶಯ : ಹಲವಪ ಬಣಣ್ಣದ ಹಮೂಗಳಿವಕ.
 ಅಲನಕಕಾರಕಕಕ್ಕೆ ಹಮೂಗಳನಟುನ್ನುಪಯಕೇಗಿಸಟುತಕಾಸ್ತುರಕ.

ಸರಾಮಗಿಪ್ರಗಳತ : ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇಟಟು, ಕಪ್ರಿಯಕೇನನತ್ಸಾ
ಸಸಂದರರ್ಕ್ : ಅಧಕಾದ್ಯಾಪಕಕ ಪಪ್ರಿದಶಿರ್ಡುಸಿದ ಹಮೂಗಳನಟುನ್ನು ಗಟುನಪಪಗಳನಕಾನ್ನುಗಿಸಟುವಪದಟು. 

ದಕಮೂರಡ್ಡು ಗಟುನಪಪ, ಸಣಣ್ಣ ಗಟುನಪಪ ಮಕಕ್ಕೆಳಟು ಕನರಟುಕಕಮೂಳಟುಳ್ಳುವಪದಟು.
ಪಪ್ರಕಪ್ರಯ : 
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ಆಖರಾಜ್ಯನ : ಇನದಟು ಅನಟುವಿನ ಹಟುಟಟುಷ್ಟಹಬಬ್ಬವಕಾಗಿದಕ. ಏನಟು ಕಕಮೂಡಕಮೂಕೇಣ? ಆಮ 
ಯಕೇಚಿಸಿದಳಟು. ಹಮೂಗಳಟು ಅವಳಿಗಕ ಹಕಚಟುಚ್ಚಿ ಇರಷ್ಟ. ಆಮ 
ಹಮೂದಕಮೂಕೇಟದಿನದ ಹಮೂಗಳನಟುನ್ನು ಕಕಮೂಯದಳಟು. ಅಮತ್ಮ ನನಗಕಮೂನದಟು 
ಹಮೂಗಟುಚಚ್ಚಿ ನಿಮರ್ಡುಸಿ ಕಕಮೂರಬಹಟುದಕಕೇ? ಅನಟುವಿಗಕ ಕಕಮೂರಲರಟುವ 
ಹಟುಟಟುಷ್ಟಹಬಬ್ಬದ ಉರಟುಗಕಮೂರಕ. ಅಮತ್ಮ ಎರರಟು ಹಮೂಗಟುಚಚ್ಚಿಗಳನಟುನ್ನು 
ತಯಕಾರಿಸಿದರಟು. ಒನದಟು ಆಮಗಮೂ ಒನದಟು ಅನಟುವಿಗಮೂ. ಉಳಿದ 
ಹಮೂಗಳಿನದ ಒನದಟು ಮಕಾಲಕಯನಟುನ್ನು ಮಕಾಡಿದರಟು. ಆಮಯ ತಕಾಯ 
ಮಕಾಡಿದ ಹಮೂಗಟುಚಚ್ಚಿ ಮತಟುಸ್ತು ಮಕಾಲಕಯನಟುನ್ನು ನಕಮೂಕೇಡಿರಿ.

ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇರನ 9.3 – ಬಣಣ್ಣ ನಿಕೇರಟುವ, ಗಟುನಪಪ ಕನರಟುಹಿಡಿಯಟುವ  ನಿಕೇರಟುವಪದಟು– .

ಚಿತಪ್ರ ಓದತ : ಚಿತಪ್ರಿದಲಲ್ಲಿ ಏನಕಕೇನಟು ಇದಕ?
 ಹಕಚಟುಚ್ಚಿ ಹಮೂಗಳಿರಟುವ ಹಮೂಗಟುಚಚ್ಚಿ ಯಕಾವಪದಟು?

ಬಣಣ್ಣ ಹಚತಶ್ಚವ : ಹಕಚಟುಚ್ಚಿ ಹಮೂಗಳಿರಟುವ ಹಮೂಗಟುಚಚ್ಚಿಕಕಕ್ಕೆ ಹಳದಿ ಬಣಣ್ಣವನಮೂನ್ನು ಎಲಕಗಳಿಗಕ 
ಹಸಿರಟು ಬಣಣ್ಣವನಮೂನ್ನು ನಿಕೇಡಿರಿ.

ಪದಜ್ಯ : ಅಧಕಾದ್ಯಾಪಕಕ ಪದದ್ಯಾ ಮನಡಿಸಟುವರಟು. ಮಕಕ್ಕೆಳಟು ಹಕಾರಟುವರಟು. 
  ಮಕಾಲಕ ಚನದದ ಮಕಾಲಕ

ನಕಾವಪ ಮಕಾಡಿದ ಮಕಾಲಕ
ಒಳಕಳ್ಳುಯ ಮಕಾಲಕ
ಚನದವಿರಟುವ ಮಕಾಲಕ

 ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇಟಿನಲಲ್ಲಿ ಹಕಚಟುಚ್ಚಿ ಹಮೂಗಳಿರಟುವ ಮಕಾಲಕ ಕನರಟುಹಿಡಿಯಟುವಪದಟು.
 ಹಕಚಟುಚ್ಚಿ ಹಮೂಗಳಿರಟುವ ದಕಮೂರಡ್ಡು ಗಟುನಪಪ ಕನರಟುಹಿಡಿದಟು ಮಕಾಲಕಗಕ ಬಣಣ್ಣ 
ಹಚಟುಚ್ಚಿವಪದಟು.

ಮಸಲಜ್ಯಮರಾಪನ : ದಕಮೂರಡ್ಡು ಗಟುನಪಪ ಕನರಟುಹಿಡಿಯಲಟು ಸಕಾಧದ್ಯಾವಕಾಗಿದಕ.
 ಹಮೂಗಳಿನದ ನಿಮರ್ಡುಸಟುವ ಅಲನಕಕಾರ ವಸಟುಸ್ತುಗಳನಟುನ್ನು ತಳಿದಿರಟುವರಟು.

ವಕದರ್ಕ್ ಶದೋಟದ 9.4 – ಗಕಳಕಯನನತನ್ನು ಹತಡತಕತವ
ವಿಕರಾಸ ಮಸಂಡಲ : ವಕಕೈಜಕಾಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಕಕಾಸ
ಸರಾಮಥಜ್ಯರ್ಕ್ : ಬಣಣ್ಣ, ಆಕಸ್ಕೃತ, ಗಕಾತಪ್ರಿ ಮೊದಲಕಾದ ಒನದಕಕ್ಕೆನತ ಹಕಚಟುಚ್ಚಿ 

ಮಕಾನದನರಗಳನಟುನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ವಸಟುಸ್ತುಗಳನಟುನ್ನು ವಗಿಕೇರ್ಡುಕರಿಸಿ 
ಕಪ್ರಿಮಕೇಕರಿಸಲಟು ಸಕಾಧದ್ಯಾವಕಾಗಟುವಪದಟು.(41)

ಆಶಯ : ಹಲವಪ ಬಣಣ್ಣದ ಹಮೂಗಳಿವಕ.
 ಪರಿಮಳವಿರಟುವ ಹಮೂಗಳಟು, ಪರಿಮಳವಿಲಲ್ಲಿದ ಹಮೂಗಳಟು ಇವಕ.

ಸರಾಮಗಿಪ್ರಗಳತ : ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇಟಟು, ಕಪ್ರಿಯಕೇನನತ್ಸಾ
ಸಸಂದರರ್ಕ್ : ತರಗತಗಕ ಹಮೂಗಳನಟುನ್ನು ತರಟುವಪದಟು.

 ಒನದಕಕೇ ರಿಕೇತಯಲಲ್ಲಿರಟುವವಪಗಳನಟುನ್ನು ವಗಿಕೇರ್ಡುಕರಿಸಟುವಪದಟು.
 ದಳಗಳಟು, ಬಣಣ್ಣ ನಕಮೂಕೇಡಿ ಹಕಕೇಳಟುವಪದಟು. (ಪರಿಮಳ ಇದಕ / ಇಲಲ್ಲಿ)
 'ಆಟಿಕಕ' ಪಪಸಸ್ತುಕದ ಪಪಟ 206 ರ ಪದದ್ಯಾಗಳನಟುನ್ನು ಮನಡಿಸಟುವಪದಟು.
  ಬಿಳಿಯಕಾದ ಹಮೂ ಮಲಲ್ಲಿಗಕ ಹಮೂ. 

ಪರಿಮಳ ಇದಕ, ಪರಿಮಳ ಇದಕ.
ಪಪ್ರಕಪ್ರಯ :
ಪಪ್ರಕಸೃತಿ ನಡಿಗಕ : ನಕಾವಿನಟುನ್ನು ಶಕಾಲಕಯ ಹಮೂದಕಮೂಕೇಟಕಕಕ್ಕೆ ಹಕಮೂಕೇದರಕಮೂಕೇ? ಅಧಕಾದ್ಯಾಪಕಕ 

ಮಕಕ್ಕೆಳಕಮೂನದಿಗಕ ಪಪ್ರಿಕಸ್ಕೃತ ನಡಿಗಕ. (ಬಯಲಟು ಪಪ್ರಿವಕಾಸ)

 ಗಿರಗಳಟು, ಹಮೂಗಳಟು, ಜಿಕೇವಿಗಳಟು ಮೊದಲಕಾದಟುವಪಗಳನಟುನ್ನು 
ನಿರಿಕೇಕಕ್ಷಸಟುವಪದಟು.
 ಆವರಿಗಿರಷ್ಟವಕಾದಟುದನಟುನ್ನು ಸನಗಪ್ರಿಹಿಸಟುವರಟು.
 ತರಗತಗಕ ಪಪನನಃ ಬನದಟು ನಕಮೂಕೇಡಿದ ವಿಚಕಾರಗಳನಟುನ್ನು ಹಕಕೇಳಟುವರಟು.
 ಸನಗಪ್ರಿಹಿಸಿದ ಹಮೂಗಳಲಲ್ಲಿ ಒನದಕಕೇ ರಿಕೇತಯಲಲ್ಲಿರಟುವವಪಗಳನಟುನ್ನು 
ವಗಿಕೇರ್ಡುಕರಿಸಟುವಪದಟು.
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 ವಗಿಕೇರ್ಡುಕರಿಸಿದ ಆಧಕಾರದಲಲ್ಲಿ ಹಕಕೇಳಟುವಪದಟು.
ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇರನ 9.4 – ಗಕಳಕಯನನಟುನ್ನು ಕನರಟುಹಿಡಿಯಟುವ  ನಿಕೇರಟುವಪದಟು– .

: ಆಕಸ್ಕೃತ ನಕಮೂಕೇಡಿ ನಕರಳಟು ಚಿತಪ್ರಿ ಕನರಟುಹಿಡಿಯಲಟು ಹಕಕೇಳಟುವಪದಟು.
 ಹಕಮೂನದಿಸಿ ಬರಕಯಟುವಪದಟು.
 ಹಮೂವಿನ ಬಣಣ್ಣ ತಳಿಯಟುವಪದಟು. ಅದಕಕೇ ಬಣಣ್ಣ ನಕರಳಟು ಚಿತಪ್ರಿಕಕಕ್ಕೆ 
ನಿಕೇರಟುವಪದಟು.

ಮಸಲಜ್ಯಮರಾಪನ : ನಕರಳಟು ಚಿತಪ್ರಿವನಟುನ್ನು ಕನರಟುಹಿಡಿಯಲಕಾಗಿದಕ.
 ಸರಿಯಕಾದ ಬಣಣ್ಣ ನಿಕೇರಲಕಾಗಿದಕ.

ವಕದರ್ಕ್ ಶದೋಟದ 9.5 – ಬಣಣ್ಣ ಕಕದಡತವ, ಹಕಗಗ್ಗಳಿಕಕ ಹಕದೋಳತವ
ವಿಕರಾಸ ಮಸಂಡಲ : ಶಕಾರಿಕೇರಿಕ ಚಲನಕಾತತ್ಮಕ ವಿಕಕಾಸ

 ಭಕಾಷಕಾ ವಿಕಕಾಸ
 ಸಸ್ಕೃಜನಕಾತತ್ಮಕ ಸಮೌನದಯಕಾರ್ಡುತತ್ಮಕ ವಿಕಕಾಸ

ಸರಾಮಥಜ್ಯರ್ಕ್ : ಕಕಾಗದ, ಬರಕಷ್ಟ ಮೊದಲಕಾದಟುವಪಗಳನಟುನ್ನು ಮರಚಟುವಪದಟು, ಕತಸ್ತುರಿಸಟುವಪದಟು 
ಮತಟುಸ್ತು ಅನಟಿಸಲಮೂ ಸಕಾಧದ್ಯಾವಕಾಗಟುವಪದಟು.(6)

 ಕತಸ್ತುರಿ ಉಪಯಕೇಗಿಸಿ ಕತಸ್ತುರಿಸಲಟು ಸಕಾಧದ್ಯಾವಕಾಗಟುವಪದಟು.(7)

ಆಶಯ : ಹಲವಪ ಬಣಣ್ಣದ ಹಮೂಗಳಿವಕ.
 ಅಲನಕಕಾರಕಕಕ್ಕೆ ಹಮೂಗಳನಟುನ್ನು ಉಪಯಕೇಗಿಸಟುತಕಾಸ್ತುರಕ.

ಸರಾಮಗಿಪ್ರಗಳತ : ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇಟಟು, ಸಮೂಯರ್ಡುಕಕಾನತ ಹಮೂವಿನ ಮತಟುಸ್ತು ಚಿತಪ್ರಿದ ಪಪ್ರಿತಗಳಟು, 
ಕತಸ್ತುರಿ, ಕಪ್ರಿಯಕೇನನತ್ಸಾ, ಡಿಸನ ಪಕಲ್ಲಿಕೇ ಬಕಮೂಕೇರಟುರ್ಡು.

ಸಸಂದರರ್ಕ್ : ಅಧಕಾದ್ಯಾಪಕಕ ಒನದಟು ತಕಾವರಕ ಹಮೂವಿನ ಕರಮೌಟಟು ತಕಮೂಕೇರಿಸಿ ಹಕಗಗ್ಗಿಳಿಗಕ 
ಹಕಕೇಳಟುವರಟು.

ಪಪ್ರಕಪ್ರಯ : 

ಹಕಗಗ್ಗಳಿಕಕ ಹಕದೋಳತವ: ಅಧಕಾದ್ಯಾಪಕಕ ಒನದಟು ತಕಾವರಕ ಹಮೂವಿನ ಕರಮೌಟಟು ತಕಮೂಕೇರಿಸಟುವರಟು. 
ಹಕಗಗ್ಗಿಳಿಕಕ ಹಕಕೇಳಟುವರಟು.

"ನನನ್ನು ಬಣಣ್ಣ ಕಕನಪಪ ಆಗಿದಕ
ನಕಾನಟು ದಕಮೂರಡ್ಡುದಿದಕದಕೇನಕ
ತಟುನಬಕಾ ಎಸಳಟುಗಳಿವಕ
ನಿಕೇರಿನಲಲ್ಲಿ ಬಕಳಕಯಟುತಕಸ್ತುಕೇನಕ
ಹಕಕೇಳಿರಿ ಹಕಕೇಳಿರಿ ನಕಾನಕಾದ್ಯಾರಟು?'

 ಇತರ ಹಮೂಗಳ ಹಕಗಗ್ಗಿಳಿಕಕಗಳನಟುನ್ನು ಹಕಕೇಳಟುವಪದಟು.
ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇರನ 9.5 – ಬಣಣ್ಣ ಕಕಮೂರಟುವ ಹಕಗಗ್ಗಿಳಿಕಕ ಹಕಕೇಳಟುವ  ನಿಕೇರಟುವಪದಟು– .

ಚಿತಪ್ರ ಓದತ : ಸಮೂಯರ್ಡುಕಕಾನತ ಹಮೂವಿನ ಬಣಣ್ಣವಿರಟುವ ಚಿತಪ್ರಿವನಟುನ್ನು ತಕಮೂಕೇರಿಸಟುವಪದಟು.
 ಸಮೂಯರ್ಡುಕಕಾನತ ಹಮೂವಿನ ಹಕಗಗ್ಗಿಳಿಕಕ ಹಕಕೇಳಟುವಪದಟು.
 ಸಮೂಯರ್ಡುಕಕಾನತಗಕ ಬಣಣ್ಣ ಹಚಟುಚ್ಚಿವಪದಟು. (ಚಿತಪ್ರಿ ಕತಸ್ತುರಿಸಿ ಮಕಾರಬಕಕೇಕಕಾದ 
ಚಟಟುವಟಿಕಕಯಕಾದ ಕಕಾರಣ ಚಿತಪ್ರಿದ ಪಪ್ರಿತಗಳನಟುನ್ನು ಮಕಕ್ಕೆಳಿಗಕ ನಿಕೇಡಿ 
ಚಟಟುವಟಿಕಕ ಮಕಾರಬಕಕೇಕಕಾಗಿದಕ.)
 ಚಿತಪ್ರಿವನಟುನ್ನು ಕತಸ್ತುರಿಯನದ ಕತಸ್ತುರಿಸಟುವಪದಟು.
 ಚಿತಪ್ರಿಗಳನಟುನ್ನು ಡಿಸನ ಪಕಲ್ಲಿಕೇ ಬಕಮೂಕೇಡಿರ್ಡುನಲಲ್ಲಿ / ಗಕಮೂಕೇಡಕಯಲಲ್ಲಿ 
ಅನಟಿಸಟುವಪದಟು. ಗಕಮೂಕೇಡಕಯಲಲ್ಲಿ ಹಮೂದಕಮೂಕೇಟ (wall garden) 

ನಿಮರ್ಡುಸಟುವಪದಟು.
ಮಸಲಜ್ಯಮರಾಪನ : ಅನದವಕಾಗಿ ಬಣಣ್ಣ ಹಚಚ್ಚಿಲಕಾಗಿದಕ.

 ಹಮೂವಿನ ಕಟುರಿತಕಾಗಿ ಹಕಕೇಳಲಟು ಸಕಾಧದ್ಯಾವಕಾಗಟುವಪದಟು.
 ಕತಸ್ತುರಿಯ ಸಹಕಾಯದಿನದ ಕತಸ್ತುರಿಸಲಟು ಸಕಾಧದ್ಯಾವಕಾಗಟುವಪದಟು.
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ವಕದರ್ಕ್ ಶದೋಟದ 9.6 – ಹದ ನಮರ್ಕ್ಸತವ
ವಿಕರಾಸ ಮಸಂಡಲ : ಶಕಾರಿಕೇರಿಕ ಚಲನಕಾತತ್ಮಕ ವಿಕಕಾಸ

 ಸಕಾಮಕಾಜಿಕ ಭಕಾವನಕಾತತ್ಮಕ ವಿಕಕಾಸ
 ಸಸ್ಕೃಜನಕಾತತ್ಮಕ ಸಮೌನದಯಕಾರ್ಡುತತ್ಮಕ ವಿಕಕಾಸ

ಸರಾಮಥಜ್ಯರ್ಕ್ : ಕಕಾಗದ, ಬರಕಷ್ಟ ಮೊದಲಕಾದಟುವಪಗಳನಟುನ್ನು ಮರಚಟುವಪದಟು, ಕತಸ್ತುರಿಸಟುವಪದಟು 
ಮತಟುಸ್ತು ಅನಟಿಸಲಮೂ ಸಕಾಧದ್ಯಾವಕಾಗಟುವಪದಟು.(6)

 ಕತಸ್ತುರಿ ಉಪಯಕೇಗಿಸಿ ಕತಸ್ತುರಿಸಲಟು ಸಕಾಧದ್ಯಾವಕಾಗಟುವಪದಟು.(7)

 ನಿಮಕಾರ್ಡುಣ ಚಟಟುವಟಿಕಕಗಳಲಲ್ಲಿ ವಕಕೈಯಕಸ್ತುಕವಕಾಗಿಯಮೂ ಗಟುನಪನಲಲ್ಲಿಯಮೂ 
ಹಿರಿಯರಕಮೂನದಿಗಕ ಸಕಕೇರಿ ಸಹಕಕಾರ ಮನಕಮೂಕೇಭಕಾವದಿನದ ನಕಕೇತಸ್ಕೃತಸ ಹಕಾಗಮೂ 
ಜವಕಾಬಕಾದರಿ ವಹಿಸಿಕಕಮೂನರಟು ಕಕಲಸ ಮಕಾರಲಟು ಸಕಾಧದ್ಯಾವಕಾಗಟುವಪದಟು.(19)

 ವಸಟುಸ್ತುಗಳನಟುನ್ನು ಹಕಮೂಕೇಲಸಲಮೂ ಗಣಿತ ಭಕಾಷಕ ಉಪಯಕೇಗಿಸಲಮೂ 
ಸಕಾಧದ್ಯಾವಕಾಗಟುವಪದಟು..(39)

ಆಶಯ : ಹಮೂಗಳಟು ಹಲವಪ ಬಣಣ್ಣಗಳಲಲ್ಲಿವಕ.
 ಅಲನಕಕಾರಕಕಕ್ಕೆ ಹಮೂಗಳನಟುನ್ನು ಉಪಯಕೇಗಿಸಟುತಕಾಸ್ತುರಕ.

ಸರಾಮಗಿಪ್ರಗಳತ : ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇಟಿನ ಪಪ್ರಿತಗಳಟು, ಕತಸ್ತುರಿ, ಅನಟಟು, ಕಪ್ರಿಯಕೇನನತ್ಸಾ.
ಸಸಂದರರ್ಕ್ : ಹಮೂಗಳ ಉಪಯಕೇಗಗಳಲಲ್ಲಿ ಪಪ್ರಿಧಕಾನವಕಾದಟುದಟು ಅಲನಕಕಾರ ವಸಟುಸ್ತುಗಳ 

ನಿಮಕಾರ್ಡುಣ, ಮಕಾಲಕ, ಹಮೂಗಟುಚಚ್ಚಿ, ಹಮೂ ಕಕಮೂಡಕ ನಿಮರ್ಡುಸಟುವಪದಟು  ಚಚಕರ್ಡು.
ಪಪ್ರಕಪ್ರಯ : 
ಅಲಸಂಕರಾರ : ಇವತಟುಸ್ತು ನಕಾವಪ ಹಮೂಗಳಿನದ ತರಗತ ಕಕಮೂಕೇಣಕಯನಟುನ್ನು ಅಲನಕರಿಸಟುವ.
ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇರನ 9.6 – ಹಮೂ ನಿಮರ್ಡುಸಟುವ  ನಿಕೇರಟುವಪದಟು– .

ಚಿತಪ್ರ ಓದತ : ಎಲಕಾಲ್ಲಿ ಹಮೂಗಳ ಗಕಾತಪ್ರಿ ಒನದಕಕೇ ರಿಕೇತ ಆಗಿದಕಯೆಕೇ?
 ಬಣಣ್ಣವಿಲಲ್ಲಿದ ಎರಟುಷ್ಟ ಹಮೂಗಳಿವಕ?
 ಎರಟುಷ್ಟ ಎಲಕಗಳಿವಕ?

ಬಣಣ್ಣ ನದೋಡತವ : ಹಮೂಗಳಿಗಕ, ಎಲಕಗಳಿಗಕ ಬಕಕೇರಕ ಬಕಕೇರಕ ಬಣಣ್ಣ ನಿಕೇರಟುವಪದಟು.
 ಮತಸ್ತುರಟುವ ಚಟಟುವಟಿಕಕಗಳಲಲ್ಲಿ ಕತಸ್ತುರಿ ಉಪಯಕೇಗಿಸಿ ಕತಸ್ತುರಿಸಲಮೂ 
ಅನಟಿಸಲಮೂ ಇರಟುವಪದರಿನದ ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇಟಿನ ಪಪ್ರಿತಗಳನಟುನ್ನು 
ನಿಕೇರಬಕಕೇಕಕಾಗಿದಕ.
 ಚಿತಪ್ರಿಗಳನಟುನ್ನು ಕತಸ್ತುರಿಯ ಸಹಕಾಯದಿನದ ಕತಸ್ತುರಿಸಟುವಪದಟು.
 ಮಕಾದರಿ ನಕಮೂಕೇಡಿ ಕಕಳಭಕಾಗದಲಲ್ಲಿ ಬರಟುವ ರಿಕೇತಯಲಲ್ಲಿ ದಕಮೂರಡ್ಡುದರಿನದ 
ಸಣಣ್ಣದರಕಡಕಗಕ ಎನಬಿಕೇ ರಿಕೇತಯಲಲ್ಲಿ ಕಪ್ರಿಮಕೇಕರಿಸಿ ಅನಟಿಸಟುವಪದಟು.
 ಕಕಳಭಕಾಗದಲಲ್ಲಿ ಎಲಕಗಳನಟುನ್ನು ಅನಟಿಸಟುವಪದಟು.
 ಸಸನತ ಹಮೂವಿನ ಕಟುರಿತಟು ಹಕಗಗ್ಗಿಳಿಕಕ ಹಕಕೇಳಟುವಪದಟು.
 ನಿಮರ್ಡುಸಿದ ಹಮೂಗಳ ಪಪ್ರಿದಶರ್ಡುನ.

ಅಧರಾಜ್ಯಪಕಕಗಕ : ನಿಮಕಾರ್ಡುಣದಕಡಕಯಲಲ್ಲಿ "ಅಡಿಭಕಾಗದಲಲ್ಲಿ, ಕಕಳಗಕ, ನರಟುವಿನಲಲ್ಲಿ, ಮೆಕೇಲಕ' 
ಮೊದಲಕಾದ ಪದಗಳನಟುನ್ನು ಉದಕದಕೇಶಪಪೂವರ್ಡುಕವಕಾಗಿ ಉಪಯಕೇಗಿಸಬಕಕೇಕಟು.

ಮಸಲಜ್ಯಮರಾಪನ : ಅನದವಕಾಗಿ ಬಣಣ್ಣ ಕಕಮೂರಲಕಾಗಿದಕ.
 ಸರಿಯಕಾಗಿ ಕತಸ್ತುರಿಯನದ ಕತಸ್ತುರಿಸಲಕಾಗಿದಕ.
 ಕತಸ್ತುರಿಸಿ ಹಮೂಗಳನಟುನ್ನು ನಿಮರ್ಡುಸಲಟು ಸಕಾಧದ್ಯಾವಕಾಗಟುವಪದಟು.
 ನಿಮಕಾರ್ಡುಣ ಚಟಟುವಟಿಕಕಯಲಲ್ಲಿ ಸಹಕಕಾರ ಮತಟುಸ್ತು ನಕಕೇತಸ್ಕೃತಸಪರವಕಾದ 
ಭಕಾಗವಹಿಸಟುವಿಕಕ.

ವಕದರ್ಕ್ ಶದೋಟದ 9.7 – ಚಿತಪ್ರ ಪಪೂತಿರ್ಕ್ಗಕದಳಿಸತವ
ವಿಕರಾಸ ಮಸಂಡಲ : ಶಕಾರಿಕೇರಿಕ ಚಲನಕಾತತ್ಮಕ ವಿಕಕಾಸ
ಸರಾಮಥಜ್ಯರ್ಕ್ : ಕಕಾಗದ, ಬರಕಷ್ಟ ಮೊದಲಕಾದಟುವಪಗಳನಟುನ್ನು ಮರಚಟುವಪದಟು, ಕತಸ್ತುರಿಸಟುವಪದಟು 

ಮತಟುಸ್ತು ಅನಟಿಸಲಮೂ ಸಕಾಧದ್ಯಾವಕಾಗಟುವಪದಟು.(6)

59



ಆಶಯ : ಹಮೂವಿನಿನದ ಜಕಕೇನನಟುನ್ನು ಹಿಕೇರಲಟು ಚಿರಕಷ್ಟ, ದಟುನಬಿ, ಜಕಕೇನಟುನಕಮೂಣಗಳಟು 
ಬರಟುತಸ್ತುವಕ.

ಸರಾಮಗಿಪ್ರಗಳತ : ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇಟಟು, ಬಣಣ್ಣಹಚಿಚ್ಚಿದ ಹತಸ್ತು, ಪಕನಿತ್ಸಾಲನ, ಬರಕಷ್ಟತಟುನರಟು, ಕಕಾಗದ.
ಸಸಂದರರ್ಕ್ : ಹಮೂದಕಮೂಕೇಟದಲಲ್ಲಿ ಏನಕಲಲ್ಲಿ ಇದಕ?  ಚಚಕರ್ಡು.
ಪಪ್ರಕಪ್ರಯ : 
ಕಥಕ : ಚನದದ ಹಮೂದಕಮೂಕೇಟ (ಆಟಿಕಕ ಪಪಸಸ್ತುಕದ 206 ನಕಕೇ ಪಪಟ)

 ಹಮೂದಕಮೂಕೇಟಕಕಕ್ಕೆ ಸನಬನಧಿಸಿದ ಕಥಕ, ಸಕಕೇನಡನ ರಕಪ್ರಿಕೇಯ 
ಸಹಕಾಯದಕಮೂನದಿಗಕ ಅರವಕಾ ಬಿಗನ ಪಕಚ್ಚಿರಿನ ಸಹಕಾಯದಿನದ 
ಮನಡಿಸಟುವಪದಟು.

ಆಟ : ಹಮೂಗಳ ಹಕಸರಟು ಹಕಕೇಳಟುವ ಆಟ
 ಮಕಕ್ಕೆಳಟು ವಸ್ಕೃತಕಾಸ್ತುಕಕಾರದಲಲ್ಲಿ ನಿಲಟುಲ್ಲಿವಪದಟು.
 ಒಬಕಮೂಬ್ಬಬಬ್ಬರಕಕೇ ಹಮೂವಿನ ಹಕಸರಟು ಹಕಕೇಳಟುವಪದಟು.
 ಹಕಸರಟು ಹಕಕೇಳಲಟು ಸಕಾಧದ್ಯಾವಕಾಗದವರಟು ಕಟುಳಿತಟುಕಕಮೂಳಳ್ಳುಬಕಕೇಕಟು.

ಪದಜ್ಯ ಹರಾಡತವ : ಪದದ್ಯಾವನಟುನ್ನು ಒರಕಾಷ್ಟಗಿ ಹಕಾರಟುವಪದಟು.
  ಅನಗಳದಲಕಮೂಲ್ಲಿನದಟು ಹಮೂದಕಮೂಕೇಟ

ಅನದವಕಾದ ಹಮೂದಕಮೂಕೇಟ
(ಆಟಿಕಕ ಪಪಸಸ್ತುಕದ ಪಪಟ 206)

ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇರನ 9.7 – ಚಿತಪ್ರಿ ಪಪೂತರ್ಡುಗಕಮೂಳಿಸಟುವ  ನಿಕೇರಟುವಪದಟು– .

ಚಿತಪ್ರ ಓದತ : ಬಣಣ್ಣ ಹಚಿಚ್ಚಿದ ಹತಸ್ತು, ಪಕನಿತ್ಸಾಲನ ಸಕಕ್ಕೆಸಕೇಪನ, ಬರಕಷ್ಟ ತಟುನರಟುಗಳಟು, ಕಕಾಗದ 
ಎನಬಿವಪಗಳನಟುನ್ನು ಕತಸ್ತುರಿಸಿ ಅನಟಿಸಿ ಹಮೂದಕಮೂಕೇಟ ಚನದ ಮಕಾರಟುವಪದಟು.
 ಪಪ್ರಿತಯಬಬ್ಬರಮೂ ಸಸನತ ಹಮೂದಕಮೂಕೇಟದ ಕಟುರಿತಟು ಹಕಕೇಳಟುವಪದಟು.
 ಎಲಲ್ಲಿರ ಚಿತಪ್ರಿಗಳನಟುನ್ನು ಪಪ್ರಿದಶಿರ್ಡುಸಟುವಪದಟು. / ಆಸಕಾಸದಿಸಟುವಪದಟು. 

ಮಸಲಜ್ಯಮರಾಪನ : ಗಕರಕಯ ಒಳಗಕ ಮಕಾತಪ್ರಿ ಅನಟಿಸಲಕಾಗಿದಕ.
 ಸಮೂಕಸ್ತು ಬಣಣ್ಣ ನಿಕೇರಲಕಾಗಿದಕ.
 ಸಸನತ ಚಿತಪ್ರಿದ ಕಟುರಿತಟು ನಿಸತ್ಸಾನಕಕಮೂಕೇಚದಿನದ ಹಕಕೇಳಲಟು 
ಸಕಾಧದ್ಯಾವಕಾಗಟುವಪದಟು.
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ಥದೋಸಂ 10 – ಓಣಸಂ, ರಸಂಜರಾನದ
ಎಲರಾಲ ವಿಕರಾಸ ಮಸಂಡಲಗಳಿಗದ ಪರಿಗಣನಕ ಲಭಿಸಿದಕ ಎಸಂದತ ಖರಾತರಿಪಡಿಸಬಕದೋಕತ.

ಅಧರಾಜ್ಯಪಕಕಗಕ  ಅನತಯದೋಜಜ್ಯವರಾದ  ಸಕದೋರಿಸತವಿಕಕ  ಮತತತ್ತು  ಉತತ್ತುಮಪಡಿಸತವಿಕಕಯನದನ್ನು
ಮರಾಡಬಹತದರಾಗಿದಕ.

ಚಟತವಟಿಕರಾ ಕಪ್ರಮ
1. ಆಖಕಾದ್ಯಾನ + ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇಟಟು 10.1  “ಬಣಣ್ಣ ನಿಕೇರಟುವ, ಹಕಕೇಳಟುವ  ನಿಕೇರಟುವಪದಟು” .

2. ಸಸತನತಪ್ರಿ ಆಟಗಳಟು

3. ಅಲನಕರಿಸಟುವಪದಟು, ಸಮೂಚನಕ ನಿಕೇರಟುವಪದಟು.

4. ಹಮೂದಕಮೂಕೇಟ ನಿಮರ್ಡುಸಟುವಪದಟು.

5. ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇಟಟು 10.2  “ಪಪೂವಲಗಕ ಬಣಣ್ಣ ಹಚಟುಚ್ಚಿವ  ನಿಕೇರಟುವಪದಟು” .

6. ಹಟುಟಟುಷ್ಟಹಬಬ್ಬ ಆಚರಣಕ  ಅನಟುಭವ ಹನಚಟುವಪದಟು.

7. ಆಟದಲಲ್ಲಿ ಭಕಾಗವಹಿಸಟುವಪದಟು.

8. ಅನಟುಭವಗಳನಟುನ್ನು ಹಕಾರಟುವಪದಟು (ರನಜಕಾನನ) +ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇಟಟು 10.3   “ಬಣಣ್ಣ ಹಚಟುಚ್ಚಿವ
ಹಕಕೇಳಟುವ  ನಿಕೇರಟುವಪದಟು” .

9. ಮದರನಗಿ ಹಕಾಕಟುವಪದಟು.

10. ಆಹಕಾರ ಪದದ್ಯಾಗಳಟು + ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇಟಟು 10.4  “ಓಣನ ಔತಣ  ನಿಕೇರಟುವಪದಟು” .

ವಕದರ್ಕ್ ಶದೋಟದ 10.1 – “ಬಣಣ್ಣ ನದೋಡತವ, ಹಕದೋಳತವ”
ವಿಕರಾಸ ಮಸಂಡಲ : ಶಕಾರಿಕೇರಿಕ ಚಲನಕಾತತ್ಮಕ ವಿಕಕಾಸ

 ಸಸ್ಕೃಜನಕಾತತ್ಮಕ ವಿಕಕಾಸ
ಸರಾಮಥಜ್ಯರ್ಕ್ : ಸಸನತವಕಾಗಿ ಚಿತಪ್ರಿ ರಚಿಸಿ ಬಣಣ್ಣ ಹಚಟುಚ್ಚಿವಪದಟು. (5)

 ಪಪ್ರಿಕಸ್ಕೃತಯನಟುನ್ನು ಆಸಕಾಸದಿಸಲಮೂ ಚಿತಪ್ರಿದ ಮಮೂಲಕ ಪಪ್ರಿಕಟಪಡಿಸಲಮೂ 
ಬಣಣ್ಣ ಹಚಚ್ಚಿಲಮೂ ಸಕಾಧದ್ಯಾವಕಾಗಟುವಪದಟು. (79)

ಆಶಯ : ಓಣನ, ರನಜಕಾನನ ಮೊದಲಕಾದ ಹಲವಪ ತರದ ಹಬಬ್ಬಗಳಿವಕ.
 ಪಪ್ರಿತಯನದಕಮೂಕ್ಕೆ ಅದರದಕದಕೇ ಆದ ಪಪ್ರಿತಕದ್ಯಾಕೇಕತಕಗಳಿವಕ.

ಸರಾಮಗಿಪ್ರಗಳತ : ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇಟಟು, ಕಪ್ರಿಯಕೇನನತ್ಸಾ
ಸಸಂದರರ್ಕ್ : ಓಣನ ಹಬಬ್ಬಕಕಕ್ಕೆ ಸನಬನಧಿಸಿ ಆನಟುಭವಗಳನಟುನ್ನು ಹಕಕೇಳಟುವಪದಟು. 

ತರಗತಯಲಲ್ಲಿ ಹಮೂವಿನ ರನಗಕಮೂಕೇಲ ನಿಮರ್ಡುಸಟುವಪದಟು.
ಪಪ್ರಕಪ್ರಯ : 
ಆಖರಾಜ್ಯನ : ಸಟುರಕಕೇಶ ಗಿರಗಳನಟುನ್ನು ನಕಟಷ್ಟನಟು. ನಿಕೇರಕರಕದನಟು. ಗಿರಗಳಟು ಬಕಳಕದವಪ. 

ಆದರಕ ಹಮೂ ಬಿರಲಲಲ್ಲಿ. ಪಪ್ರಿತದಿನ ಹಕಮೂಕೇಗಿ ನಕಮೂಕೇರಟುತಕಾಸ್ತುನಕ. ಒನದಟು 
ಗಿರವಪೂ ಹಮೂ ಬಿರಲಲಲ್ಲಿ. "ನಕಾಳಕ ನಿಕೇನಟು ಹಮೂ ಬಿರಬಕಕೇಕಟು' ಅವನಟು 
ಪಪ್ರಿತಯನದಟು ಗಿರದ ಬಳಿ ಹಕಮೂಕೇಗಿ ಗಟುಟಿಷ್ಟನಲಲ್ಲಿ ಹಕಕೇಳಿದನಟು. ಗಿರಗಳಟು 
ತಲಕ ಅಲಕಾಲ್ಲಿಡಿಸಿದವಪ. ಆದರಕ ಮರಟುದಿನ ಹಕಮೂಕೇಗಟುವಕಾಗ ಎಲಲ್ಲಿವಪೂ 
ಹಿನದಿನನತಕ. ಒನದಟು ದಿನ ಅವನಟು ಕಟಿಕಯಲಲ್ಲಿ ನಕಮೂಕೇರಟುವಕಾಗ ಒಬಬ್ಬ 
ಗಿರಗಳಕಡಕಯಲಲ್ಲಿ ನಿನತರಟುವಪದನಟುನ್ನು ಕನರನಟು. ವಿಶಕಕೇರ ರಿಕೇತಯ 
ಕಕಮೂಡಕಯನಟುನ್ನು ಹಿಡಿದಟು ನಿನತದದರಟು. ಕಕಮೂಡಕಯಲಲ್ಲಿ ಹಲವಪ ಬಣಣ್ಣಗಳಟು.. 
ಸಟುರಕಕೇಶ ಸಮೂಕಕ್ಷಕ್ಷ್ಮವಕಾಗಿ ನಕಮೂಕೇಡಿದನಟು. ಅದಕಲಲ್ಲಿ ಚಿರಕಷ್ಟಗಳಕಾಗಿತಟುಸ್ತು. "ಚಿರಕಷ್ಟ 
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ಕಕಮೂಡಕ' ಆ ಕಕಮೂಡಕಯವನಟು ಪಪ್ರಿತಯನದಟು ಗಿರದ ಬಳಿಗಕ ಹಕಮೂಕೇಗಿ 
ಗಿರಗಳನಟುನ್ನು ಮಟುಟಿಷ್ಟ ನಕಕೇವರಿಸಿದನಟು. ಅದಟುಲ್ಭಾತ! ಆಗ ಗಿರಗಳಟು ಹಮೂ 
ಬಿರಲಟು ಆರನಭಿಸಿದವಪ. ಎಲಕಾಲ್ಲಿ ಗಿರಗಳಟು ಹಮೂವಿನಿನದ 
ತಟುನಬಿಕಕಮೂನರವಪ. ಚಿರಕಷ್ಟಗಳಟು ಕಕಮೂಡಕಯನದ ಹಮೂಗಳಿಗಕ ಹಕಾರಿದಟುವಪ. 
ಅದಕಮೂನದಟು ಮರಲನ ಕಕಮೂಡಕಯೆನದಟು ಆಗಲಕಕೇ ಅವನಿಗಕ ತಳಿದದಟುದ. 
ಯಕಾರಟು ಅದಟು? ಸಟುರಕಕೇಶ ಗಿಳಿಯರನಕ ಕಕಕೇಳಿದನಟು. ಗಿಳಿ ಒನದಟು ಪದದ್ಯಾ 
ಹಕಾಡಿತಟು.

ಓಣನ ಬನತಟು ಓಣನ ಬನತಟು ಓಣನ ಬನತಟು
ಮಹಕಾಬಲ ಬನದಕಾಗ ಓಣನ ಬನತಟು
ಹಮೂವಪ ಅರಳಿತಟು ಚಿರಕಷ್ಟ ಬನದಿತಟು
ಹಮೂಗಳ ಹಕಾಕ ರನಗಕಮೂಕೇಲ ಮಕಾಡಿ
(ತಕಾಳ ಹಕಾಕ ಪದದ್ಯಾ ಹಕಾರಟುವಪದಟು)

 ಯಕಾರಕಾಗಿರಬಹಟುದಟು? ಈಗ ತಳಿಯತಕಕೇ? 

 ಹಮೂದಕಮೂಕೇಟದಲಲ್ಲಿ ಮಹಕಾಬಲ ನಿನತರಟುವ ಚಿತಪ್ರಿ.
ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇರನ 10.1 – “ಬಣಣ್ಣ ನಿಕೇರಟುವ, ಹಕಕೇಳಟುವ   ನಿಕೇರಟುವಪದಟು” – .

ಹದ ಪದಜ್ಯ : ಮಟುನದಟುವರಿಸಿ ಹಮೂ ಪದದ್ಯಾ ಹಕಾರಟುವಪದಟು.
 ಚಿತಪ್ರಿದಲಲ್ಲಿ ಕಕಾಣಟುವಪದನಟುನ್ನು ಹಕಕೇಳಟುವಪದಟು.
 ಸಮೂಚನಕಗನಟುಸರಿಸಿ ಹಮೂಗಳಿಗಕ ಬಣಣ್ಣ ನಿಕೇರಟುವಪದಟು.
 ಪರಸಪ್ಪುರ ಮಮೌಲದ್ಯಾಮಕಾಪನ ಮಕಾರಟುವಪದಟು.
 ಚಿತಪ್ರಿದಲಲ್ಲಿ ಏನಕಕೇನಟು? ಹಕಕೇಳಲಟು ಅವಕಕಾಶ ನಿಕೇರಟುವಪದಟು.
 ಎರಭಕಾಗದ ಮೆಕೇಲಕಾಲ್ಭಾಗದಲಲ್ಲಿರಟುವ ಹಮೂವಿನ ಬಣಣ್ಣ ಯಕಾವಪದಟು?
 ಅದಕಕೇ ರಿಕೇತಯ ಹಮೂವಪ ಚಿತಪ್ರಿದಲಲ್ಲಿ ಎಲಲ್ಲಿ ಕಕಾಣಟುವಪದಟು?
 ಅದಕಕಕ್ಕೆ ಅದಕಕೇ ನಿಕೇಲ ಬಣಣ್ಣವನಟುನ್ನು ನಿಕೇರಬಕಕೇಕಟು.

 ಇದಕಕೇ ರಿಕೇತ ಇತರ ಹಮೂಗಳನಟುನ್ನು ಕನರಟುಹಿಡಿದಟು ಸರಿಯಕಾದ ಬಣಣ್ಣ 
ಹಚಟುಚ್ಚಿವಪದಟು.
 ಎಲಕಗಳಿಗಕ ಸಮೂಕಸ್ತುವಕಾದ ಬಣಣ್ಣ ನಿಕೇರಟುವಪದಟು.
 ಉಳಿದ ಚಿತಪ್ರಿಗಳಿಗಕ ಸಮೂಕಸ್ತುವಕಾದ ಬಣಣ್ಣ ನಿಕೇಡಿ ಅನದಗಕಮೂಳಿಸಟುವಪದಟು.

ಮಸಲಜ್ಯಮರಾಪನ : ಸಮೂಚನಕಗನಟುಸರಿಸಿ ಬಣಣ್ಣ ನಿಕೇರಲಕಾಗಿದಕ.
 ಬಣಣ್ಣ ಹಚಟುಚ್ಚಿವಿಕಕಯಲಲ್ಲಿರಟುವ ಸಮೂಕಕ್ಷಕ್ಷ್ಮತಕ / ಹಿರಿಮೆ.

ವಕದರ್ಕ್ ಶದೋಟದ 10.2  “ಪಪೂವಲಗಕ ಬಣಣ್ಣ ಹಚತಶ್ಚವ”
ವಿಕರಾಸ ಮಸಂಡಲ : ವಕಕೈಜಕಾಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಕಕಾಸ
ಸರಾಮಥಜ್ಯರ್ಕ್ : ಗಣಿತ ಸಮಸಕದ್ಯಾಗಳನಟುನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲಟು ಸಕಾಧದ್ಯಾವಕಾಗಟುವಪದಟು. (46)

ಆಶಯ : ಓಣನ, ರನಜಕಾನನ ಮೊದಲಕಾದ ಹಬಬ್ಬಗಳಿವಕ.
 ಪಪ್ರಿತಯನದಕಮೂಕ್ಕೆ ಅದರದಕದಕೇ ಆದ ಪಪ್ರಿತಕದ್ಯಾಕೇಕತಕಗಳಿವಕ.

ಸರಾಮಗಿಪ್ರಗಳತ : ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇಟಟು, ಕಕಾಗದ, ಬಕಮೂಟಟುಷ್ಟ.
ಸಸಂದರರ್ಕ್ : ಓಣನ ಹಬಬ್ಬಕಕಕ್ಕೆ ಸನಬನಧಿಸಿದ ಕಥಕ ಕಕಕೇಳಿಸಟುವಪದಟು.
ಪಪ್ರಕಪ್ರಯ : 
ಆಖರಾಜ್ಯನ : ಮಕಾಯಕಾಳಿಗಕ ತಟುನಬಕಾ ಜಸರ. ಮಟುಟಿಷ್ಟದರಕ ಸಟುರಟುವರಟುಷ್ಟ ಬಿಸಿ. ಅವಳಟು 

ಮಲಗಿದಕಾದಳಕ. ಹಕಮೂರಗಕ ಮಕಕ್ಕೆಳ ಗಲಕಾರಕ. "ಹಮೂ ಕಕಮೂಯದ್ಯಾಲಟು 
ಬರಟುವಿರಕಾ?' ಮಕಕ್ಕೆಳಟು ಹಕಾಡಿ ನಲಯಟುತಕಾಸ್ತುರಕ. ಮಕಾಯಕಾಳಿಗಕ ಪಪೂವಲ 
ಹಕಾಕಬಕಕೇಕಕನಬ ಆಸಕಯದಕ. ಅವಳಟು ಎದದಳಟು. ತಟುನಬಕಾ ಆಯಕಾಸ.. 
ಅವಳಟು ಪಪನನಃ ಮಲಗಿದಳಟು. ಪಕಾಪ.. ನಿದಕದ ಬನತಟು. ಆಗ ಬಕಾಗಿಲನಿನದ 
ಒಬಕಮೂಬ್ಬಬಬ್ಬರಕಕೇ ಬರಲಕಾರನಭಿಸಿದರಟು. ಕಕಮೂಕೇಣಕಗಕ ಒಳಕಳ್ಳುಯ ಪರಿಮಳ 
ಬರಲಕಾರನಭಿಸಿತಟು. ಎಲಕಾಲ್ಲಿ ಹಮೂಗಳಟು ಬನದಟುವಪ. (ಪಪ್ರಿತಯನದಟು 
ಹಮೂವಿನ ಹಕಸರಟು ಹಕಕೇಳಬಕಕೇಕಟು.) ಗಟುಲಕಾಬಿ ಹಮೂ ಬನತಟು.. ಎನದಟು 
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ಹಕಕೇಳಟುವಕಾಗ ಹಕಾಯನ ಒಳಕಳ್ಳುಯ ಪರಿಮಳ ಎನದಟು ಆಸಕಾಸದಿಸಿ ಮಕಕ್ಕೆಳಟು 
ಹಕಕೇಳಬಕಕೇಕಟು.
ಮೆಕೇಜಿನ ಮೆಕೇಲಕ ಇದದ ಚಕಮೂಕೇಕಟು ನಕಲಕಕಕ್ಕೆ ಹಕಾರಿತಟು.ಅದಟು ಒನದಟು ದಕಮೂರಡ್ಡು 
ವಸ್ಕೃತಸ್ತುವನಟುನ್ನು ಎಳಕಯತಟು. 'ನಕಾನಟು ಮಧದ್ಯಾದಲಲ್ಲಿ ಕಟುಳಿತಟುಕಕಮೂಳಟುಳ್ಳುತಕಸ್ತುಕೇನಕ.' 
ಗಟುಲಕಾಬಿ ಹಕಕೇಳಿತಟು. ಮಕಾಯಕಾಳಿಗಕ ಎಚಚ್ಚಿರವಕಾದಕಾಗ ಮೊದಲಟು ನನನ್ನುನಟುನ್ನು 
ನಕಮೂಕೇರಟುತಕಾಸ್ತುಳಕ. 'ನಕಾನಟು ಹತಸ್ತುರ ಕಟುಳಿತಟುಕಕಮೂಳಳ್ಳುಬಹಟುದಕಕೇ?' ಮಲಲ್ಲಿಗಕ 
ಕಕಕೇಳಿತಟು. 'ನನನ್ನು ಪರಿಮಳ ಮೊದಲಟು ಸಿಗಬಹಟುದಲಲ್ಲಿವಕಕೇ?' ದಕಾಸವಕಾಳ 
ಹಮೂವಪ ಮಲಲ್ಲಿಗಕ ಮತಟುಸ್ತು ಸಕಕೇವನತಗಕಯರನಕ ಪರಿಮಳವನಟುನ್ನು ಸಕಾಲ 
ಕಕಕೇಳಿತಟು. ಅವಯಕಾರ್ಡುರಮೂ ಕಕಮೂರಲಲಲ್ಲಿ. 'ಪರಿಮಳವಿಲಲ್ಲಿದಿದದರಮೂ 
ಅನದವಕಾಗಿದಕದಕೇನಲಲ್ಲಿ..' ದಕಾಸವಕಾಳ ಎರರನಕಕೇ ಸಕಾಲನಲಲ್ಲಿ ಕಟುಳಿತತಟು. 
'ನಕಾನಟು ದಕಮೂರಡ್ಡುದಿದಕದಕೇನಕ. ನನನ್ನುನಟುನ್ನು ಬಕಕೇಗನಕ ಕಕಾಣಬಹಟುದಟು.' ಪಪ್ರಿತಯನದಟು 
ಹಮೂವಪ ಒನದಕಮೂನದಟು ಕಡಕ ಕಟುಳಿತತಟು. ಮಕಾಯಕಾ ಎದದಳಟು. ನಕಲದಕಡಕಗಕ 
ನಕಮೂಕೇಡಿದಳಟು. 'ಹಕಾಯನ! ಎರಟುಷ್ಟ ಚನದದ ಪಪೂವಲ..' ಆಗ ಒನದಟು 
ಅಳಟುವ ಶಬದ ಕಕಕೇಳಿಸಿತಟು. ಬಟುಗಟುಡಿ ಹಮೂವಿಗಕ ಕಟುಳಿತಟುಕಕಮೂಳಳ್ಳುಲಟು ಯಕಾರಮೂ 
ಸಸ್ಥೆಳ ನಿಕೇರಲಲಲ್ಲಿ. ಮಕಾಯಕಾ ಅವಪಗಳನಟುನ್ನು ತಕಗಕದಟು ಸಟುತಸ್ತುಲಮೂ ಇರಿಸಿದಳಟು. 
ಎಲಲ್ಲಿರಿಗಮೂ ಸನತಕಮೂಕೇರವಕಾಯತಟು. ಮಕಾಯಕಾ ಮೊಬಕಕೈಲನಲಲ್ಲಿ ಪಪೂವಲಯ 
ಫಕೇರಕಮೂ ತಕಗಕದಳಟು. ಫಕೇರಕಮೂ ನಕಮೂಕೇಡಿ ಬಣಣ್ಣ ಹಚಿಚ್ಚಿರಿ.

ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇರನ 10.2  “ಪಪೂವಲಗಕ ಬಣಣ್ಣ ಹಚಟುಚ್ಚಿವ   ನಿಕೇರಟುವಪದಟು” – .

ಚಿತಪ್ರ ಓದತ : ಚಿತಪ್ರಿದಲಲ್ಲಿ ಏನಕಕೇನಿದಕ?  ಹಕಕೇಳಲಟು ಅವಕಕಾಶ ನಿಕೇರಟುವಪದಟು.
 ಹಮೂಗಳಿಗಕ ಸಮೂಕಸ್ತುವಕಾದ ಬಣಣ್ಣ ನಿಕೇರಟುವಪದಟು.
 ಬಣಣ್ಣ ನಿಕೇಡಿದ ಚಿತಪ್ರಿವನಟುನ್ನು ಪಪ್ರಿದಶಿರ್ಡುಸಟುವಪದಟು.
 ಗಣಿತ ಸಕಾಧದ್ಯಾತಕ (ಸನಖಕದ್ಯಾ, ಹಕಚಟುಚ್ಚಿ, ಕಡಿಮೆ) ಉಪಯಕೇಗಿಸಟುವಪದಟು.

ಮಸಲಜ್ಯಮರಾಪನ : ಆಕರರ್ಡುಕವಕಾಗಿ ಬಣಣ್ಣ ಹಚಚ್ಚಿಲಕಾಗಿದಕ.

 ಗಟುಲಕಾಬಿ, ದಕಾಸವಕಾಳ, ಸಕಕೇವನತಗಕ ಮೊದಲಕಾದ ಹಮೂಗಳ ಸನಖಕದ್ಯಾ 
ಹಕಕೇಳಲಟು ಸಕಾಧದ್ಯಾವಕಾಗಟುವಪದಟು.

ವಕದರ್ಕ್ ಶದೋಟದ 10.3  “ಬಣಣ್ಣ ಹಚತಶ್ಚವ, ಹಕದೋಳತವ”
ವಿಕರಾಸ ಮಸಂಡಲ : ಭಕಾಷಕಾ ವಿಕಕಾಸ

 ಸಸ್ಕೃಜನಕಾತತ್ಮಕ ಸಮೌನದಯಕಾರ್ಡುತತ್ಮಕ ವಿಕಕಾಸ
 ವಕಕೈಜಕಾಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಕಕಾಸ

ಸರಾಮಥಜ್ಯರ್ಕ್ : ವಸಟುಸ್ತುಗಳ ಮತಟುಸ್ತು ಘಟನಕಯ ಚಿತಪ್ರಿಗಳನಟುನ್ನು ನಿರಿಕೇಕಕ್ಷಸಿ ವಿವರಿಸಲಟು ಮತಟುಸ್ತು
ಕನರಟುಕಕಮೂನರ ವಿಚಕಾರಗಳನಟುನ್ನು ಮನಡಿಸಲಟು ಸಕಾಧದ್ಯಾವಕಾಗಟುವಪದಟು. (21)

 ಪಪ್ರಿಕಸ್ಕೃತಯನಟುನ್ನು ಆಸಕಾಸದಿಸಲಮೂ ಚಿತಪ್ರಿಗಳಿಗಕ ಬಣಣ್ಣ ಹಚಚ್ಚಿಲಮೂ 
ಸಕಾಧದ್ಯಾವಕಾಗಟುವಪದಟು.(79)

 ಸನಖಕದ್ಯಾಗಳಟು ಮತಟುಸ್ತು ವಸಟುಸ್ತುಗಳನಟುನ್ನು ಪರಸಪ್ಪುರ ಹಕಮೂನದಿಸಲಟು 
ಸಕಾಧದ್ಯಾವಕಾಗಟುವಪದಟು.(44)

ಆಶಯ : ಪಪ್ರಿತಯನದಟು ಹಬಬ್ಬಕಮೂಕ್ಕೆ ಅದರದಕದಕೇ ಆದ ಪಪ್ರಿತಕದ್ಯಾಕೇಕತಕಗಳಿವಕ.
ಸರಾಮಗಿಪ್ರಗಳತ : ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇಟಟು
ಸಸಂದರರ್ಕ್ : ಆಟಿಕಕ ಪಪಸಸ್ತುಕದ ಪಪಟ 207 ರಲಲ್ಲಿರಟುವ ಓಣನ ಹಕಾರಟುಗಳಟು / 

ರನಜಕಾನನ ಹಕಾರಟುಗಳಟು. ನನತರ ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇಟಟುಗಳನಟುನ್ನು ನಿಕೇರಟುವಪದಟು.
ಪಪ್ರಕಪ್ರಯ : 
ಆಖರಾಜ್ಯನ : ಆಮಕೇನಳಿಗಕ ಅವಳ ಉಮತ್ಮ ಹಬಬ್ಬದ ಉರಟುಗಕಮೂರಕ ಕಕಮೂಟಷ್ಟರಟು. ಅದನಟುನ್ನು 

ಬಿಡಿಸಿ, "ಇದಟು ಕವಿಗಕ, ಇದಟು ಕಕಮೂರಳಿಗಕ, ಇದಟು ಕಕಕೈಗಳಿಗಕ' ಎನದರಟು. ಆ 
ಉರಟುಗಕಮೂರಕಯ ಕಟಿಷ್ಟನಲಲ್ಲಿ ಏನಕಾಗಿರಬಹಟುದಟು?
 "ಉಮಕಾತ್ಮ..'  "ಏನಟು ಮಗಳಕಕೇ..'  "ಈ ಬಳಕಗಳನಟುನ್ನು ಎರರಟು ಕಕಕೈಗಳಿಗಕ 
ಸಮಕಾನವಕಾಗಿ ಹಕಾಕ ಕಕಮೂರಟುತಸ್ತುಕೇಯಕಾ?' (ಎಲಲ್ಲಿರಮೂ ಬಳಕ ಹಕಾಕಟುವಪದನಟುನ್ನು 
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ಅಭಿನಯಸಟುವಪದಟು.) ಎರಕಕಕೈಗಕ ಬಳಕ ಹಕಾಕದಳಟು. (ಎರ / ಬಲದ 
ತಳಟುವಳಿಕಕ  ಅಭಿನಯಸಟುವಪದಟು.) ಒನದಟು ಬಳಕ ಜಕಾಸಿಸ್ತುಯದಕ. ಆಮಕೇನ 
ಗಟಿಷ್ಟಯಕಾಗಿ ಹಕಕೇಳಿದಳಟು. ಎರರಮೂ ಕಕಕೈಗಳಿಗಮೂ ಮಮೂರಟು ಮಮೂರಟು 
ಬಳಕಗಳಟು. (ಸರಿಯಕಾಗಿದಕಯೆಕೇ? ಚಿತಪ್ರಿ ನಕಮೂಕೇಡಿ. ಮಟುಟಿಷ್ಟ ನಕಮೂಕೇಡಿ 
ಎಣಿಸಟುವಪದಟು.) ಅವಳಟು ಓಲಕಗಳನಟುನ್ನು ತಕಗಕದಟು ಕವಿಗಕ ಹಕಾಕದಳಟು. 
(ಅಭಿನಯ) ಕಮೂಗಿ ಹಕಕೇಳಿದಳಟು. ಎರರಟು ಕವಿಗಳಿಗಕ ಎರರಟು ಓಲಕಗಳಟು. 
(ಸರಿಯೆಕೇ?)

ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇರನ 10.3  “ಬಣಣ್ಣ ಹಚಟುಚ್ಚಿವ, ಹಕಕೇಳಟುವ   ನಿಕೇರಟುವಪದಟು” – .

ಚಿತಪ್ರ ಓದತ : ಚಿತಪ್ರಿ ನಕಮೂಕೇಡಿ. ಮಟುಟಿಷ್ಟ ಎಣಿಸಿ. (ಕವಿಯಲಲ್ಲಿ ಓಲಕಗಳನಟುನ್ನು ಹಕಾಕಟುವ 
ಅಭಿನಯ) ಎರಟುಷ್ಟ ಮಕಾಲಕಗಳಿವಕ? ಎಣಿಸಿ ಹಕಕೇಳಿರಿ. ಅವಳಟು ಎಣಿಸಿದಳಟು. 
ಒಬಬ್ಬರಿಗಕ ಒನದಟು ಮಕಾಲಕ ಸಕಾಕಟು. ಅವಳಟು ಹಕಕೇಳಿದಳಟು. ಆಮಕೇನ ಒನದಟು 
ಮಕಾಲಕಯನಟುನ್ನು ಮತಟುಸ್ತು ಒನದಟು ಬಳಕಯನಟುನ್ನು ಉಮತ್ಮನಿಗಕ ಕಕಮೂಟಷ್ಟಳಟು. ಆಗ 
ಉಮತ್ಮ ಅವಳಿಗಕ ಇನಕಮೂನ್ನುನದಟು ಉರಟುಗಕಮೂರಕ ಕಕಮೂಟಷ್ಟರಟು. 
ಏನಕಾಗಿರಬಹಟುದಟು? ಆಹಕಾ.. ಪಪ್ರಿಕೇತಯ ಉಮತ್ಮ.. (ಇನಟುನ್ನು ಆಮಕೇನಳ 
ಉರಟುಪಗಕ ಬಣಣ್ಣ ಕಕಮೂರಟುವ. ಮಮೂರಟು ಬಣಣ್ಣಗಳಿರಟುವ ಉರಟುಪಪ.. ಬಣಣ್ಣ 
ನಿಕೇರಟುವಪದಟು.)

ಮಸಲಜ್ಯಮರಾಪನ : ಚಿತಪ್ರಿದಲಲ್ಲಿರಟುವ ವಸಟುಸ್ತುಗಳನಟುನ್ನು ಎಣಿಸಿ ಹಕಕೇಳಲಟು ಸಕಾಧದ್ಯಾವಕಾಗಟುವಪದಟು.
 ಸಮೂಕಸ್ತುವಕಾದ ಬಣಣ್ಣವನಟುನ್ನು ಕಕಮೂರಲಕಾಗಿದಕ.
 ಬಣಣ್ಣ ಹಚಿಚ್ಚಿದಟುದರಲಲ್ಲಿನ ಸಮೂಕಕ್ಷಕ್ಷ್ಮತಕ / ಹಿರಿಮೆ.

ವಕದರ್ಕ್ ಶದೋಟದ 10.4 – ಓಣಸಂ ಔತಣ
ವಿಕರಾಸ ಮಸಂಡಲ : ಭಕಾಷಕಾ ವಿಕಕಾಸ

 ಸಸ್ಕೃಜನಕಾತತ್ಮಕ ಸಮೌನದಯಕಾರ್ಡುತತ್ಮಕ ವಿಕಕಾಸ

ಸರಾಮಥಜ್ಯರ್ಕ್ : ವಸಟುಸ್ತುಗಳ ಮತಟುಸ್ತು ಘಟನಕಗಳ ಚಿತಪ್ರಿಗಳನಟುನ್ನು ನಿರಿಕೇಕಕ್ಷಸಿ ವಿವರಗಳನಟುನ್ನು 
ಮತಟುಸ್ತು ಕನರಟುಕಕಮೂನರ ವಿಚಕಾರಗಳನಟುನ್ನು ಮನಡಿಸಲಟು ಸಕಾಧದ್ಯಾವಕಾಗಟುವಪದಟು.

         (21)

 ಪಪ್ರಿಕಸ್ಕೃತಯನಟುನ್ನು ಆಸಕಾಸದಿಸಲಮೂ ಚಿತಪ್ರಿಗಳಿಗಕ ಬಣಣ್ಣ ಹಚಚ್ಚಿಲಮೂ 
ಸಕಾಧದ್ಯಾವಕಾಗಟುವಪದಟು.(79)

ಆಶಯ : ಓಣನ, ರನಜಕಾನನ ಮೊದಲಕಾದ ಹಲವಕಾರಟು ಹಬಬ್ಬಗಳಿವಕ. 
ಪಪ್ರಿತಯನದಕಮೂಕ್ಕೆ ಅದರದಕದಕೇ ಆದ ಪಪ್ರಿತಕದ್ಯಾಕೇಕತಕಗಳಿವಕ. ಕಕಲವನದನಟುನ್ನು 
ಶಕಾಲಕಯಲಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಟುತಕಸ್ತುಕೇವಕ.

ಸರಾಮಗಿಪ್ರಗಳತ : ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇಟಟು, ಕಪ್ರಿಯಕೇನನತ್ಸಾ, ಓಣನ ಔತಣ
ಸಸಂದರರ್ಕ್ : ಹಬಬ್ಬಗಳಿಗಕ ಸನಬನಧಿಸಿದ ಅನಟುಭವಗಳನಟುನ್ನು ಹಕಕೇಳಟುವಪದಟು.
ಪಪ್ರಕಪ್ರಯ : 
ಆಖರಾಜ್ಯನ : ಪದದ್ಯಾವನಟುನ್ನು ಗಟುನಪಕಾಗಿ ಹಕಾರಟುವಪದಟು.

ಓಣನ ಔತಣ ಮಕಾಡಕಮೂಕೇಣ
ಸಿಹಿರಟುಚಿ ಊಟವ ಸವಿಯಕೇಣ
ರಟುಚಿ ರಟುಚಿಯಕಾದ ಸಕಾನಬಕಾರಟು
ಅನನ್ನುದ ಜಕಮೂತಕಯಲ ಸಕಾನಬಕಾರಟು
ಖಕಾರಕಕ ಜಕಮೂತಕಯಲ ಉಪಪ್ಪುನಕಕಾಯ
ಪಲದ್ಯಾಕಕ ಹಕಾಕದಕ ಬಕಾಳಕಕಕಾಯ
ಪಕಾಯಸ, ಜಿಲಕಕೇಬಿ ಹಕಮೂಕೇಳಿಗಕ ಎಲಲ್ಲಿ
ಖಕಾರದ ಭರವ ಮರಕಯಸಿತಲಲ್ಲಿ
ಎಲಲ್ಲಿರಟು ಜತಕಯಲ ಸವಿಯಕೇಣ
ಹಬಬ್ಬದ ಖಟುಷಿಯನಟು ಪಡಕಯಕೇಣ

ವಕನರ್ಡು ಶಿಕೇರನ 10.4 – ಓಣನ ಔತಣ  ನಿಕೇರಟುವಪದಟು– .
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ಚಿತಪ್ರ ಓದತ : ಪಪ್ರಿತಯನದಟು ಗಕರಕಯನಟುನ್ನು ಹಕಾರಟುವಕಾಗಲಮೂ ಆ ವಸಟುಸ್ತುವನಟುನ್ನು 
ಎಲಕಯಲಲ್ಲಿ ಚಿತಪ್ರಿ ಮಕಾಡಿ ತಕಮೂಕೇರಿಸಟುವಪದಟು. ಅಲಲ್ಲಿದಿದದರಕ ತಕಾಯನದಿರ 
ಸಹಕಾಯದಿನದ ಮೊದಲಕಕೇ ಇರಟುಷ್ಟ ವಸಟುಸ್ತುಗಳನಟುನ್ನು ಸನಗಪ್ರಿಹಿಸಬಕಕೇಕಟು. ಪದದ್ಯಾ 
ಹಕಾಡಿ ಚಿತಪ್ರಿ ಮಕಾಡಿದ ನನತ ಔತಣ.

 ಎಲಲ್ಲಿರಿಗಮೂ ಔತಣದ ವಸಟುಸ್ತುಗಳನಟುನ್ನು ಬಡಿಸಟುವಕಾಗಲಮೂ ಪದದ್ಯಾ ಹಕಾಡಿ 
ಖಟುಷಿ ಪರಬಕಕೇಕಟು.

ಮಸಲಜ್ಯಮರಾಪನ : ಸಮೂಚನಕಗನಟುಸರಿಸಿ ಬಣಣ್ಣ ಹಚಚ್ಚಿಲಟು ಸಕಾಧದ್ಯಾವಕಾಗಟುವಪದಟು.
 ಬಣಣ್ಣ ಹಚಟುಚ್ಚಿವಿಕಕಯಲಲ್ಲಿನ ಆಕರರ್ಡುಣಕ
 ಚಿತಪ್ರಿ ನಿರಿಕೇಕಕ್ಷಸಿ ವಿರಯಗಳನಟುನ್ನು ಹಕಕೇಳಲಟು ಸಕಾಧದ್ಯಾವಕಾಗಟುವಪದಟು.
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