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ಆಮೇ
ಆಮೇಯೋಂದು ಕ್ಕೆರೆಯ ದಡದಿ 

ಮನೋಯ ಮಾಡಿತು
ಹಕಿ1ಯಂತೆ ಹಾರಬೆ�ಕು 

ಎಂದು ಬಯಸಿತು

ಹಕಿ1ಜೊ�ತೆಗೆ ಸಂಗ ಮಾಡಿ
ಆಸೇ ತಿಳ್ಳಿಸಿತು

ಹಕಿ1 ಹೊ�ಳ್ಳಿದಂತೆ ಆಮೇ
ಕ್ಕೆ�ಳಲೆ�ಪಿfತು

ಅತ್ತ ಇತ್ತ ಹಕಿ1 ಎರಡು
ಬಡಿಗೆ ಹಿಡಿದುವು

ಆಮೇ ಅದಕ್ಕೆ ಜೊ��ತು ಬೀ�ಳೆ
ಹಾರಿ ಹೊ��ದುವು

ದಾರಿಯಲ್ಲಿ
 ಇದನು ಕಂಡು
ಜನರು ನಕ1ರು

ಮಾನ ಹೊ��ಯಿತೆಂದು ಆಮೇ 
ಮನದಿ ಕುದಿಯಿತು

ನಕ1 ಜನರ ಬೆYಯ್ಯಲೆಂದು
ಬಾಯಿ ತೆರೆಯಿತು

ಮೇ�ಲ್ಲಿನ್ನಿಂದ ಕ್ಕೆಳಗೆ ಬೀದು� 
ಸತು್ತ ಹೊ��ಯಿತು.

ಕಥನ ಕವನವನು$ ಓದಿದಿರಲ
ವೇ�? ಇದರ ಕಥೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೆ�? 
➔ ಇದರಲ್ಲಿ
 ಬರುವ ಕಥಾ ಪಾತ್ರಗಳು ಯಾವುದೊಲಾ
?
➔ ಕವನದ ಕಥೆಯನು$ ಬಾಯ್ದೆ�ರೆಯಾಗಿ ಹೊ�ಳಬಹುದೊ�?

(ಮಕ1ಳ್ಳಿಂದ ಕಥೆಯನು$ ಬಾಯ್ದೆ�ರೆಯಾಗಿ ಹೊ�ಳ್ಳಿಸುವುದು.)
➔ ಕಥೆಯನು$  ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ
 ಸಂಭಾಷಣೆ ಸಹಿತ ಅಭಿನಯಿಸಲು ಸ�ರ್ಚಿಸುವುದು.

ಮಂಡನೋ.

 ಅಧ್ಯಾ�ಪಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆಗಳು
-   ಸಂದರ್ಭ�ವನ್ನು� ಆರಿಸ್ನುವ್ಯಾಗ

  ಅಧ್ಯಾ�ಪಕರ ಸಲಹೆ ಅಗತ�ವಿದೆ.
-    ಸಂಭ್ಯಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ& ಕ್ರಿ(ಯೆಗೆ ತಕ್ಕ

 ಪ(ತಿಕ್ರಿ(ಯೆ ಇರಬೆ.ಕ್ನು.
-    ಸಂಭ್ಯಾಷಣೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ&

 ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧವಿರಬೆ.ಕ್ನು.
-   ಎಲ್ಯಾ& ವಿದ್ಯಾ�ರ್ಥಿ�ಗಳನ್ನು�
ಒಳಗೊಳ್ಳಿ8ಸಬೆ.ಕ್ನು.



➔ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳನು$ ವೇYಯಕಿ್ತಕವಾಗಿ ಬರೆಯುವುದು.
➔ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ
 ಹಂರ್ಚಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಸಂಭಾಷಣೆ ರರ್ಚಿಸುವುದು.
➔ ಗುಂಪ್ಪುಗಳು ಪರಸfರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ನಡೆಸುವುದು.
➔ ಉತfನ$ವನು$ ಅಧಾ್ಯಪಕರು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವರು. (ಸಾಧ್ಯವಾದಲ್ಲಿ
 ವಿದಾ್ಯರ್ಥಿQಗಳ ವೇYಯಕಿ್ತಕ 

ರಚನೋಗಳನ�$ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು.)

ಇದರ ಮುಂದುವರಿಕ್ಕೆಯಾಗಿ ಕನ$ಡ ಮುಂದುವರಿದ ಪಠ್ಯದ ತ್ರೊ�ಳ ಮತು� ಕೇೂಕ]ರೆ ಕಥನ ಕವನವನು$ ಸಂಭಾಷಣೆ 
ರ�ಪದಲ್ಲಿ
 ಬರೆದು ಅಭಿನಯಿಸಿ ಮಂಡಿಸುವುದು.
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ನ್ನಿ�ಡಿರುವ ರ್ಚಿತ್ರವನು$ ನ್ನಿರಿ�ಕ್ಷಿಸಿರಿ. ರ್ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ
ರುವ ವಿಚಾರಗಳನು$ ಒಳಗೆ�ಳ್ಳಿ:ಸಿ ಪದಸ�ಯQವನು$ ಪೂತಿQಗೆ�ಳ್ಳಿಸಿರಿ.

ಮನೆ 
ಪರಿಸರ

ಹೊಳೆ



ಪದಸ�ಯQದಲ್ಲಿ
 ನ್ನಿ�ಡಿದ ಪದಗಳನು$ ಮಾದರಿಯಂತೆ ಬರೆದು ಬರೆಯಿರಿ.

ಹೊ�ಳೆ -  ಶಾಂತ ರ್ಚಿತ್ತವಾಗಿ ಹರಿಯುತಿ್ತರುವ ಹೊ�ಳೆ.
ಪಕ್ಷಿಗಳು - ................................................................
ಗುಡ್ಡ - ................................................................
........  - ................................................................
........ - ................................................................
........ - ................................................................
........ - ................................................................
........  - ................................................................

ಮೇ�ಲ್ಲಿನ ವಾಕ್ಯಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ರ್ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ
 ನ್ನಿ�ಡಿದ ಪ್ರಕೃತಿಯನು$ ವಣ್ಣಿQಸಿ ಬರೆಯಿರಿ.
ಅಧಾ್ಯಪಕರು ಅಗತ್ಯದ ಸಹಾಯ ನ್ನಿ�ಡುವುದು. ಅಧಾ್ಯಪಕರ ಹಸ್ತಕ್ಷ�ಪದಲ್ಲಿ
 ಮಕ1ಳ ರಚನೋಗಳನು$ ತಿದು�ವುದು ಮತು್ತ 
ಅಗತ್ಯದ ಸಲಹೊ ಸ�ಚನೋಗಳನು$ ನ್ನಿ�ಡುವುದು.
ಮಾದರಿ
ನಮ್ಮ  ಮನೋಯ  ಸಮೀ�ಪ  ಶಾಂತರ್ಚಿತ್ತವಾಗಿ  ಹರಿಯುವ  ಒಂದು  ಹೊ�ಳೆಯಿದೊ.  ಇದು  ಅನೋ�ಕ  ಜಲಚರಗಳ್ಳಿಗೆ  ಜೀ�ವ
ಜಲವಾಗಿದೊ. ಹೊ�ಳೆಯ ಸೌಂದಯQವನು$ ಇನ$ಷು್ಟ ಹೊರ್ಚಿ6ಸುವ ತಾವರೆ, ನೋYದಿಲೆಯಂತಹ ಸುಂದರ ಪ್ಪುಷfಗಳೂ ಇಲ್ಲಿ
ವೇ.
ಬೆಳಗಿನ  ಹೊ�ತು್ತ  ಬೆಟ್ಟವ  ಏರಿ  ಬರುವ  ಸ�ಯQನು  ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ1  ಕಿರಿ�ಟವಿರಿಸಿದಂತೆ  ತೆ��ರುತಾ್ತನೋ.  ಬೆಟ್ಟದ  ತಪfಲಲ್ಲಿ

ದಟ್ಟವಾದ ಕಾಡು ಇದು�,  ಅಲ್ಲಿ
ನ ಗಿಡ ಮರಗಳು ನಮ್ಮ ಮನೋ ಪರಿಸರವನು$  ಹಚ6ಹಸುರಾಗಿಸಿದೊ.  ಸಂಜೊಯ ಹೊ�ತು್ತ
ಆಹಾರ ಹುಡುಕಿ ತಮ್ಮ ಗ�ಡು ಸೇ�ರುವ ಹಕಿ1ಗಳ ಹಿಂಡನು$ ಕಂಡಾಗ ಮನಸು� ಪ್ಪುಳಕಿತವಾಗುವುದು.

ಅಧಾ್ಯಪಕರಿಗಿರುವ ಸೂಚನೇಗಳು

 ರ್ಚಿತ್ರ ನೋ��ಡಿ ಪದಸ�ಯQವನು$  ವಿದಾ್ಯರ್ಥಿQಗಳು ವೇYಯಕಿ್ತಕವಾಗಿ ರ್ಭತಿQ ಮಾಡುವುದು.
 ವಾಕ್ಯ  ರಚನೋಯ  ಸಂದರ್ಭQದಲ್ಲಿ
  ಅಲಂಕಾರಿಕ  ಪದಗಳು,  ಹೊ��ಲ್ಲಿಕ್ಕೆಗಳು,  ನುಡಿಕಟು್ಟ,  ಗಾದೊ  ಮಾತುಗಳ

ಮ�ಲಕ ಓದುಗರನು$ ಸೇಳೆಯುವಂತಹ ವಾಕ್ಯರಚನೋ ಮಾಡಲು ಪೋ್ರ�ತಾ�ಹಿಸುವುದು.
 ಭಾಷಾ ಶೈYಲ್ಲಿ, ಭಾಷಾ ಪ್ರಯೋ�ಗಕ್ಕೆ1 ಹೊರ್ಚಿ6ನ ಪಾ್ರಧಾನ್ಯತೆ ನ್ನಿ�ಡುವುದು.

ಕನ$ಡ ಮ�ಲ ಪಠ್ಯದ ಶಬರಿಯ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ
 ಬರುವ ವಣQನೋಯನು$ ಬರೆಯುವ ಸಂದರ್ಭQದಲ್ಲಿ
 ವಿದಾ್ಯರ್ಥಿQಗಳ್ಳಿಗೆ ಈ
ರಿ�ತಿಯಲ್ಲಿ
 ಸರಳವಾಗಿ ವಣQನೋಯನು$ ಬರೆಯುವ ಚಟುವಟಿಕ್ಕೆಗಳನು$ ನ್ನಿ�ಡಬೆ�ಕು.
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ನ್ನಿ�ವು ರಾಣಾ ಮತು್ತ ಅಕ್ಬರ್ ನ ನಾಟಕ ಭಾಗವನು$ ಓದಿರುವಿರಲ
ವೇ�? ಅದರಲ್ಲಿ
 ಯಾವೇಲಾ
 ಕಥಾಪಾತ್ರಗಳ್ಳಿವೇ?
ಅವುಗಳಲ್ಲಿ
 ನ್ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾದ ಪಾತ್ರ ಯಾವುದು? ಕಥಾಪಾತ್ರದ ಪಾತ್ರ ರ್ಚಿತ್ರಣವನು$ ಹೊ�ಗೆ ಬರೆಯಬಹುದು?

ರಾಣಿ

• ನಾಟಕದಲ್ಲಿ
 ರಾಣ್ಣಿಯು ಯಾವ ಸಂದಿಗ್ಧ ಪರಿಸಿ¥ತಿಯಲ್ಲಿ
 ಇರುವಳು?
• ತನ$ ಗಂಡನನು$ ಕಂಡಾಗ ಅವಳ ಮನಸಲ್ಲಿ
 ಮ�ಡಿದ ಆಲೆ��ಚನೋಯ್ದೆ�ನು?
• ಸಾಮಾನ್ಯ ರಾಣ್ಣಿಯಲ್ಲಿ
ರುವ ಗುಣಕಿ1ಂತ ಯಾವ ವ್ಯತಾ್ಯಸವನು$ ರಾಣಾನ ಪತಿ$ಯಲ್ಲಿ
 ಕಂಡಿರಿ?
• ರಾಣ್ಣಿಯ ವಿಶೈ�ಷ ಗುಣಗಳಾವುವು?
•  
•  
•

ಮಾದರಿ

ನಾಟಕದಲ್ಲಿ
 ರಾಣಾ, ರಾಣ್ಣಿ, ರಾಣಾನ ದ�ತ (ಸತ್ಯಪಾಲ), ಸೇ�ನಾಧಿಪತಿ, ಸುಭಾನ
ಖಾನ,  ಅಕ್ಬರ್  ಇತಾ್ಯದಿ  ಪಾತ್ರಗಳ್ಳಿದ�ರ�  ನನಗೆ  ರಾಣ್ಣಿಯ  ಪಾತ್ರ  ಬಹಳ
ಇಷ್ಟವಾಯಿತು.  ಖಾಯಿಲೆಯಿಂದ  ಬಳಲುತಿ್ತರುವ ಮಗನನು$  ರಾಜನ ಉಪಸಿ¥ತಿ
ಇಲ
ದಿದ�ರ�  ಬಹಳ  ಕಾಳಜೀಯಿಂದ  ನೋ��ಡಿಕ್ಕೆ�ಳು:ತಿ್ತರುವುದು  ಅವಳ
ಮಾತೃವಾತ�ಲ್ಯವನು$  ತೆ��ರಿಸುತ್ತದೊ.  ಮಗನನು$  ನೋ��ಡಲು  ಬಂದ  ತನ$  ಪತಿ
ಮರಳಲು ಸಿದ್ಧನಾದಾಗ ಅವನ ಆಸರೆಯನು$ ಬಯಸಿದಳು. ಇಲ್ಲಿ
 ನಮಗೆ ಅವಳು
ಎಷು್ಟ  ನೋ�ಂದಿರುವಳು  ಎಂಬುದನು$  ಅರಿಯಬಹುದು.  ಶತು್ರಗಳ್ಳಿಂದ  ತನ$
ಗಂಡನನು$  ಯಾವುದೊ�  ಮಾಗQದಲ್ಲಿ
  ಉಳ್ಳಿಸಬೆ�ಕ್ಕೆನು$ವ  ದೃರ್ಷಿ್ಟಯಿಂದ
ಅರಮನೋಯ  ರಹಸ್ಯ  ದಾರಿಯನು$  ಸ�ರ್ಚಿಸಿದಳು.  ಇಲ್ಲಿ
  ತನ$  ಗಂಡನ್ನಿಲ
ದಿದ�ರ�  ಅರಮನೋಯಲ್ಲಿ
ರುವ  ಅವಳ
ಧೈYಯQವನು$ ನಮಗೆ ಕಾಣಬಹುದು. ಒಬ್ಬ ತಾಯಿಯು ಮಗನೋಡೆಗೆ ತೆ��ರಿಸುವ ವಾತ�ಲ್ಯ, ಗಂಡನ ಕುರಿತಾದ ಕಾಳಜೀ,
ಸಮಸೇ್ಯಯನು$ ಎದುರಿಸುವ ಧೈYಯQವನು$ ಈ ಪಾತ್ರದಿಂದ ನಾವು ತಿಳ್ಳಿದುಕ್ಕೆ�ಳ:ಬಹುದು.

ಅಧಾ್ಯಪಕರಿಗಿರುವ ಸೂಚನೇಗಳು
1. ಪಾತ್ರದ ಬಗೆ[ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಅರಿಯಲು ಸಹಾಯಕವಾದ ಪ್ರಶೈ$ಗಳನು$ ಮಕ1ಳಲ್ಲಿ
 ಕ್ಕೆ�ಳಬೆ�ಕು.
2. ಪಾತ್ರ ಮಕ1ಳ ಜೀ�ವನದಲ್ಲಿ
 ಬೀ�ರಿದ ಪ್ರಭಾವವನು$ ತಿಳ್ಳಿದುಕ್ಕೆ�ಳು:ವುದು.
3. ಪಾತ್ರದ ಕುರಿತಾಗಿ ಬಾಯ್ದೆ�ರೆಯಾಗಿ ಹೊ�ಳಲು ಅವಕಾಶ ನ್ನಿ�ಡಬೆ�ಕು.
4. ಆಶಯ ಸfಷ್ಟವಾದ ಬರವಣ್ಣಿಗೆಯನು$ ಅಧಾ್ಯಪಕರು ಖಾತರಿಪಡಿಸಬೆ�ಕು.
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ತಲೆ - ತಾರೆ - ತಿರುಗು - ತಿ�ರ್ಥ  - ತುರಗ - ತೂತು - ತೃಣ - ತ್ರೆವಳು - ತ್ರೆ�ರು - ತ್ರೆ[ಲ - ತ್ರೊರೆ - ತ್ರೊ�ಟ - ತೌಡು - ತಂದೆ
- ತಃ

ಮೇ�ಲ್ಲಿನ  ಪದಗಳನು$  ಓದಿದಿರಲ
ವೇ�?  ಇದರಲ್ಲಿ
  ಏನು  ವಿಶೈ�ಷತೆ  ಇದೊ?  ಇದೊ�  ರಿ�ತಿಯಲ್ಲಿ
  ಇತರ  ಅಕ್ಷರಗಳ
ಕಾಗುಣ್ಣಿತಾಕ್ಷರಗಳ್ಳಿಂದ ಪಾ್ರರಂರ್ಭವಾಗುವ ಪದಗಳನು$ ಬರೆಯಿರಿ. 

ಗಮನ :   ................................................................................................................................

ನಯನ :   ................................................................................................................................

ಮರ     :   ................................................................................................................................

ಸಮಯ :   ................................................................................................................................
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ಕ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಕೇೂನೇಯಾಗುವ ಪದಗಳು
ಕ್ಕೆಳಗೆ ನ್ನಿ�ಡಿದ ಸ�ಚನೋಗಳ್ಳಿಗೆ ಸ�ಕ್ತವಾದ ಪದಗಳನು$ ಆರಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ.

1. ಸqಗQ ಪದದ ವಿರೆ��ದಾಥQ ಪದ    _________________

2. ನೋನಪಿಗೆ ಬೆ�ಕಾಗಿ ಕಟಿ್ಟದ ಕಟ್ಟಡ       _________________

3. ರ್ಚಿನ$ ಪದದ ಪಯಾQಯ ಪದ         _________________

4. ನಮಗೆ ಉಸಿರಾಡಲು ಬೆ�ಕಾಗಿರುವುದು        _________________

5. ನ�ಲು ತೆಗೆಯುವ ಸಾಧನ      _________________

6. ವಾ್ಯಪಾರಿಯನು$ ಹಿ�ಗ� ಹೊ�ಳಬಹುದು     _________________

7. ಆಳು ಪದದ ಸಮಾನಾಥQ ಪದ     _________________

8. ದೊ�ವರ ನಂಬದವನು     _________________

9. ಹಾಸ್ಯಗಾರ     _________________

10. ನ್ನಿಜವಲ
 ಊಹಿಸಿದು�      _________________

ವಿದೂಷಕ

ಚರಕ

ಕಾಲ್ಪನಿಕ

ಸ್ಮಾರಕ

ನರಕ

ಆಮ್ಲಜನಕ

ಕನಕ

ವರ್ತ�ಕ

ಸೇ�ವಕ

ನಾಸ್ತಿ�ಕ



ವಿಷಯ : ಕನ್ನಡ ಮೂಲಪಠ್ಯ  Kannada BT

ಯುನಿಟ್ : ಒಂದಾಗಿ ಬಾಳೋ�ಣ
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ಕ್ಕೆಳಗೆ ಕ್ಕೆ�ಟಿ್ಟರುವ ಮಾಹಿತಿಗಳನು$ ಮತು್ತ ಅಡಿಗೆರೆ ಎಳೆದ ವಾಕ್ಯವನು$ ಓದಿ ಸಂಬಂಧ ಕಂಡುಕ್ಕೆ�ಳ್ಳಿ:ರಿ.

● ಪದವಿ : ಭಾರತದ 15 ನೋ� ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ

● ಹೊಸರು : ದೌ್ರಪದಿ ಮುಮುQ

ಭಾರತದ   15      ನೇ� ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯಾದ ದೌKಪದಿ ಮುಮು ರವರು  

● ಸ¥ಳ : ಒಡಿಶಾ ರಾಜ್ಯದ ರೆYರಂಗಪ್ಪುರದ ಬೆYದಪೋ�ಸಿ

● ಜನನ : 20.06.1958

20.06.1958      ರಂದು ಒಡಿಶಾ ರಾಜ್ಯದ ರೆ[ರಂಗಪುರದ ಬೆ[ದಪೋ�ಸ್ಸಿಯಲ್ಲಿ5 ಜನಿಸ್ಸಿದರು  .  

● ತಂದೊ : ಬೀರಾಂರ್ಚಿ ನಾರಾಯಣ್ ತುಡು , ಗಾ್ರಮ ಪರಿಷತಿ್ತನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮುಖ್ಯಸ¥ರು

ಇವರ ತಂದೆ ಬಿರಾಂಚಿ ನಾರಾಯಣ್ ತುಡು  ,   ಇವರು ಗಾKಮ ಪರಿಷತಿ�ನ ಸಾಂಪKದಾಯಿಕ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ   

ಕಾಯ  ನಿವ ಹಿಸ್ಸಿದfರು  .  

● ವಿದಾ್ಯಭಾ್ಯಸ : ರಮಾದೊ�ವಿ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೆ�ಜೀನಲ್ಲಿ
 ಕಲಾ ಪದವಿ

ಇವರು ರಮಾದೆ�ವಿ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೆ�ಜೀನನಿಂದ ಕಲಾ ಪದವಿಯನು್ನ ಪಡೆದಿರುವರು  .  

● ಸಾಧನೋ  : ಶೀಕ್ಷಕಿ, ಭಾರತದ ಎರಡನೋ� ಮಹಿಳಾ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ,  ಸಾqತಂತಾ್ರ¶ನಂತರದ ಕಿರಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ

   ಸಾSತಂತಾK�ನಂತರದ ಕಿರಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಎಂಬ ಹೇಗjಳಿಕೇ ಇವರಿಗಿದುf  ,   ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿಯೂ ಕೇಲಸ   

ಮಾಡಿರುತಾ�ರೆ  .   ಅಲ5ದೆ ಇವರು ಭಾರತದ ಎರಡನೇ� ಮಹಿಳಾ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ]ಯಾಗಿರುವರು  .  

ಇದೊ� ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ
 ಈ ಕ್ಕೆಳಗಿನ ಸಾqತಂತ್ರ¶ ಹೊ��ರಾಟಗಾರರ ಮಾಹಿತಿಗಳನು$ ಸರಳ ವಾಕ್ಯ ರ�ಪದಲ್ಲಿ
 ಬರೆಯಿರಿ.

 ಹೊಸರು  :  ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೆ��ಸ್

 ಜನನ   :  23.1.1897

ಭಾರತಿ�ಯ ಸಾSತಂತK� ಹೇೂ�ರಾಟಗಾರರಾದ                                                                                  

                                                                                                                                            



 ಸ¥ಳ   : ಒರಿಸಾ�ದ ಕಟಕ್

 ತಂದೊ   :  ಜಾನಕಿ�ನಾಥ್ ಬೆ��ಸ್

 ತಾಯಿ   :  ಪ್ರಭಾವತಿ

ಇವರು ಒರಿಸಾpದ ಕಟಕ್     ನಲ್ಲಿ5                                                                                                                    

                                                                                                                                                                         

 ವಿದಾ್ಯಭಾ್ಯಸ   : ತತqಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ
 ಬೀ.ಎ

 ಸಾಧನೋ   : ಐ.ಸಿ.ಎಸ್ ಪರಿ�ಕ್ಷಯಲ್ಲಿ
 ನಾಲ1ನೋ� ಸಾ¥ನ, ಭಾರತಿ�ಯ ರಾರ್ಷಿ್ಟ್ರ�ಯ ಸೇ�ನೋ ಕಟಿ್ಟದು�, 

ಆಜಾದ್ ಹಿಂದ್ ಫೌಜ್  ನ ನೋ�ತಾರ, ಇಂಡಿಯನ್ ನೋ�ಶನಲ್ಸ್ ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ನೋ�ಮಕ

ತತSಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ5 ಬಿ  .  ಎ ಪದವಿ ಪಡೆದ ಇವರು                                                                                    

                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                            

 ಪ್ರ್ರ�ರಣೆ   :  ಸಾqಮೀ ವಿವೇ�ಕಾನಂದ

ಇವರು ಸಾSಮಿ ವಿವೆ�ಕಾನಂದರ ತತSಗಳಿಂದ                                                                                             

 ಹೊ��ರಾಟದ ವಿಧ  : ಕಾ್ರಂತಿ ಪಥ

 ಮರಣ   : 18.8.1945

ಕಾKಂತಿ ಪರ್ಥದಲ್ಲಿ5 ಸಾSತಂತK� ಹೇೂ�ರಾಟ ನಡೆಸ್ಸಿದ ಇವರು                                                                            

                                                                                                                                                            

ಅಡಿಗೆರೆ ಎಳೆದ ವಾಕ್ಯಗಳನು$ ಒಟು್ಟ ಸೇ�ರಿಸಿ ನ್ನಿಮ್ಮ ನೋ��ಟು ಪ್ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ
 ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೆ��ಸರ 

ವ್ಯಕಿ್ತಪರಿಚಯವನು$ ತಯಾರಿಸಿ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ
 ಮಂಡಿಸಿರಿ.

ಅಧಾ್ಯಪಕರಿಗ್ಗೆ ಸೂಚನೇಗಳು

✔ ವ್ಯಕಿ್ತ ಪರಿಚಯವು ವ್ಯಕಿ್ತಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಕ್ಕೆ�ಟಿ್ಟರುವ ಎಲಾ
 ಮಾಹಿತಿಗಳನು$ ಒಳಗೆ�ಂಡಿರಬೆ�ಕು.

✔ ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯ ಜೀ�ವನ ಘಟನೋಗಳನು$ ಕ್ರಮಾನುಗತವಾಗಿ ಬರೆದಿರಬೆ�ಕು.

✔ ವಿವಿಧ ಭಾಷಾ ಪ್ರಯೋ�ಗಗಳನು$ ಯೋ�ಗ್ಯ ರಿ�ತಿಯಲ್ಲಿ
 ಬಳಸಿಕ್ಕೆ�ಳ:ಬೆ�ಕು.

✔ ವ್ಯಕಿ್ತ ಪರಿಚಯವು ವಸು್ತನ್ನಿಷ್ಠವಾಗಿರಬೆ�ಕು. ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನು$ ಸಮಪQಕವಾಗಿ ಬಳಸಿಕ್ಕೆ�ಳ:ಬೆ�ಕು.
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ಭಾರತದ  ಸಾqತಂತೆ�್ರ¶�ತ�ವವನು$  ಭಾರತಿ�ಯ  ಸಾqತಂತ್ರ¶ದ  ಅಮೃತ  ಮಹೊ��ತ�ವ  ಎಂಬ  ಹೊಸರಿನ್ನಿಂದ

ಆಚರಿಸಿದುದರ ಬಗೆ[ ತಿಳ್ಳಿದಿರುವಿರಲ
ವೇ�? ಈ ಸಂದರ್ಭQದಲ್ಲಿ
 ಭಾರತಾದ್ಯಂತ ಮ�ರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಭಾರತದ ತಿ್ರವಣQ

ಧqಜವನು$  ಹಾರಿಸಲು  ಅವಕಾಶವಿತು್ತ.  ನ್ನಿಮ್ಮ  ಶಾಲೆಯಲ�
  ಅಮೃತ  ಮಹೊ��ತ�ವ  ಕಾಯQಕ್ರಮವನು$  ಬಹಳ

ವಿಜೃಂರ್ಭಣೆಯಿಂದ  ಆಚರಿಸಿರಬಹುದು.  ಅದರಲ್ಲಿ
  ನ್ನಿ�ವೂ  ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವಿರಿ.  ಅಂದು  ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ
  ಯಾವೇಲಾ


ಕಾಯQಕ್ರಮಗಳನು$  ಹಮೀ್ಮಕ್ಕೆ�ಳ:ಲಾಗಿತು್ತ?  ಒಮೇ್ಮ ನೋನಪಿಸಿ ನೋ��ಡಿ...  ನ್ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ
  ಜರಗಿದ ಸಾqತಂತ್ರ¶ದಿನದ

ಬಗೆ[ ಸ�ಕ್ತವಾದ ಶೀ�ರ್ಷಿQಕ್ಕೆಯೋಂದಿಗೆ ಪತಿ್ರಕಾ ವರದಿಯೋಂದನು$ ಬರೆಯುವಿರಾ?

ಮಾದರಿ

............................................................................................................... (ಶೀ�ರ್ಷಿQಕ್ಕೆ)

...............................( ಸ¥ಳ) : ................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

..................................................................... (ಮುನು$ಡಿ- ಕಿರು ಮಾಹಿತಿ)

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

(ವಸು್ತ ನ್ನಿಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿ ಮತು್ತ ಮುಕಾ್ತಯ)

ಅಧಾ್ಯಪಕರಿಗೆ ಸ�ಚನೋಗಳು
ಆಕಷQಕ ಶೀ�ರ್ಷಿQಕ್ಕೆ ಒಳಗೆ�ಂಡಿರಬೆ�ಕು.
ಎಲಾ
 ವಿಚಾರಗಳನು$ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಒಳಗೆ�ಂಡಿಸಿರಬೆ�ಕು.
ವಾತೆQಯು ವಸು್ತನ್ನಿಷ್ಟವೂ ಸfಷ್ಟವೂ ಆಗಿರಬೆ�ಕು.
ಅಕ್ಷರ, ಪದ, ವಾಕ್ಯ ಇತಾ್ಯದಿ ಭಾಷಾ ಘಟಕಗಳನು$ ತನ$ದೊ� ಆದ ಶೈYಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ
 ಬಳಸಿರಬೆ�ಕು.
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ಕ್ಕೆಳಗಿನ ಕರಪತ್ರವನು$ ಓದಿರಿ.

ಮತ ಸೌಹಾದ 

ಕಾಡಬೆಟು್ಟ

02.10.2022

ಮಾನ್ಯರೆ�,

ಭಾರತದ ಪವಿತ್ರ ನೋಲದಲ್ಲಿ
 ವಿವಿಧ ಭಾಷೆ, ಸಂಸ1ೃತಿ, ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಅರಳ್ಳಿವೇ. ಎಲ
 ವಗQಗಳ ಜನರ� ಇಲ್ಲಿ


ನೋಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಬಾಳ್ಳಿದಾ�ರೆ.  ಭಾರತಿ�ಯ ಸಂಸ1ೃತಿಯನು$  ಶೀ್ರ�ಮಂತಗೆ�ಳ್ಳಿಸಿದಾ�ರೆ.  ಸಹನೋ ಮತು್ತ  ಸೌಹಾದQ ನಮ್ಮ

ಬಾಳ್ಳಿನ ಉಸಿರು. ವಿಶqವೇ� ತಲೆದ�ಗುವಂತ ಹಿರಿಮೇ ನಮ್ಮದು.

ಇಂತಹ ಶಾಂತಿಪಿ್ರಯ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ
 ಕ್ಕೆ��ಮುದೊq�ಷ,  ದಳು:ರಿ ನಡೆಯುತಿ್ತರುವುದು ದುರದೃಷ್ಟಕರ.  ವಿವಿಧ ಜಾತಿ

ಮತಗಳ್ಳಿಗೆ ಸೇ�ರಿದ ನಾವು ಎಲ
ರ� ಒಂದೊ� ಎಂಬ ಮನೋ��ಭಾವವನು$  ಬೆಳೆಸಬೆ�ಕಾಗಿದೊ.  ಜಾತಿ ಮತಗಳ ಭಾವನೋ

ತೆ�ಡೆದು  ಎಲ
ರ�  ಶಾಂತಿ  ಸಮಾಧಾನದಿಂದ  ಬಾಳುವಂತಾಗಬೆ�ಕು.  ನಮ್ಮ  ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ
ರುವ  ಮಹೊ��ನ$ತ

ಆದಶQಗಳನು$ ಎತಿ್ತಹಿಡಿಯೋ�ಣ. ಈ ಮ�ಲಕ ರ್ಭವ್ಯ ಭಾರತವನು$ ಕಟ್ಟ�್ಟ�ಣ.

  ಇತಿ�,

ಆರನೋ� ತರಗತಿ ವಿದಾ್ಯರ್ಥಿQಗಳು

           ಸರಕಾರಿ ಪೌ್ರಢಶಾಲೆ ಕಾಡಬೆಟು್ಟ

ಮೇ�ಲ್ಲಿನ ಮಾದರಿ ಕರಪತ್ರವನು$ ಓದಿದಿರಲ
ವೇ�?  ಇದೊ� ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ
 ಮಾದಕ ವಸು್ತಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಜನರಲ್ಲಿ
 ಜಾಗೃತಿ

ಮ�ಡಿಸುವ ಕರಪತ್ರವೊಂದನು$ ತಯಾರಿಸಿರಿ. 

ಅಧಾ್ಯಪಕರಿಗ್ಗೆ ಸೂಚನೇಗಳು
-  ಅಧಾ್ಯಪಕರು ಕರಪತ್ರದ ಮಾದರಿಗಳನು$ ಪ್ರದಶೀQಸಿ ಅದರ ಚೌಕಟ್ಟನು$ ಮಕ1ಳ್ಳಿಗೆ ಮನವರಿಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೆ�ಕು.
-  ಆಕಷQಕ ವಾಕ್ಯಗಳನು$ ಬರೆಯಲು ಪೋ್ರ�ತಾ�ಹಿಸಬೆ�ಕು.
-  ವಿಷಯಗಳನು$ ಚುಟುಕಾಗಿ ಮತು್ತ ವಸು್ತನ್ನಿಷ್ಟವಾಗಿ ಒಳಗೆ�ಳ್ಳಿ:ಸುವಂತೆ ಸ�ರ್ಚಿಸಬೆ�ಕು.
-  ಭಾಷಾ ಘಟಕಗಳನು$ ಯೋ�ಗ್ಯರಿ�ತಿಯಲ್ಲಿ
 ಬಳಸಲು ಸ�ರ್ಚಿಸಬೆ�ಕು.
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ಕ್ಕೆರ್ಚಿ6ನ ಕಿಡಿ ಪಾಠಭಾಗವನು$ ಓದಿ ಸರಿಯಾದ ಅಥQ ಬರುವಂತೆ  ಈ ಕ್ಕೆಳಗಿನ ಪದಗಳನು$ ಜೊ��ಡಿಸಿ ವಾಕ್ಯಗಳನು$ 

ಸರಿಪಡಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ.

1. ಗಂಗಾಧರರಾಯನ್ನಿಗೆ / ಪತಿ$ಯಾಗಿದ�ಳು. / ಎಲಾ
 / ತಕ1  / ಲಕ್ಷಿÊಬಾಯಿಯು / ರಿ�ತಿಯಲ್ಲಿ


.................................................................................................................................... 

2. ಅವಳ್ಳಿಗೆ / ಅಪಾಯ / ತಿಳ್ಳಿದಿತು್ತ. / ಆತುರದಿಂದ / ಖಂಡಿತವೇಂದು 

.................................................................................................................................... 

3. ಪ್ರವೇ�ಶೀಸಿತು  /  ಝಾನ್ನಿ� /  ಇಂಗಿ
ಷರ /  ನಗರವನು$  /  ಸೇYನ್ಯ 

 .................................................................................................................................... 

4. ಸqಲf  /  ಕತ್ತಲಾಗುವುದಕ್ಕೆ1  /  ಬಾಕಿಯಿತು್ತ / ಸಮಯ

 .................................................................................................................................... 

5. ರಾಣ್ಣಿಯು  / ತಲುಪಿದಳು / ಅಲ್ಲಿ
ಂದ / ಕಾಲಪಿಗೆ /  ಹೊ�ರಟ

.................................................................................................................................... 
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ಸಮಾನಾಥQಕ ಪದಗಳನು$ ಆವರಣದಿಂದ ಆರಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ.

(ಜೊ�್ಯ�ತಿ, ಗುಡಿ, ಗೆಲುವು, ಅಗಿ$, ತಾಯಿ, ದೊ�ವಸಾ¥ನ, ಜನನ್ನಿ, ಬೆಂಕಿ, ಬೆಳಕು, ಯಶಸು�)

ದೊ�ವಾಲಯ - ......................... .........................  

ವಿಜಯ - .........................  .........................  

ಅಮ್ಮ - .........................  .........................  

ಕಿಚು6 - .........................  .........................  

ಪ್ರಕಾಶ - .........................  .........................  


