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ಮುನು್ನಡಿ
ಮಾರಕವಾದ ಕ�ೆ�ವಿಡ್ ಮಹಾಮಾರಿಯ ಅಲಯೆಿಂದ 2019 ರಿಂದ 2021 ರ ವರಗೆೆ

ವಿದಾ"ರ್ಥಿ$ಗಳಿಗೆ ಪ�ರ್ಣ$ ರ�ಪದಲ್ಲಿ*  ನ�ೆರವಾದ ಕಲ್ಲಿಕಾನುಭವಗಳು ಲಭಿಸದಿರುವುದರಿಂದ
ಅವರ ಕಲ್ಲಿಕಾ ಗುರ್ಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ*  ಹಿಂಜರಿಕೆ ಉಂಟಾಗಿರುವುದಾಗಿ  2022 ರ ಕಾಲುವಾರ್ಷಿ$ಕ
ಮೌಲ"ಮಾಪನದಿಂದ  ಲಭಿಸಿದ  ಫಲ್ಲಿತಾಂಶಗಳ  ವಿಶ*ೆ�ಷಣೆ  ಮತುE  ಅಧಾ"ಪಕರ
ಅನುಭವಗಳಿಂದ  ವ�ೆದ"ವಾಗಿರುತEದೆ.  ಮೊದಲ್ಲಿನ  ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ*  ವಿದಾ"ರ್ಥಿ$ಗಳಿಗೆ
ಲಭಿಸಬ�ೆಕಾಗಿದ್ದ  ಕಲೆವು  ಆಶಯಗಳನು್ನ  ಆರ್ಜಿ$ಸುವುದಕ�N  ಪ್ರಸುEತ  ತರಗತಿಯ
ಕಲ್ಲಿಕಯೆನು್ನ  ಮತEಷು್ಟ  ಉತEಮಗೆ�ಳಿಸುವುದಕ�N  ಸಹಕಾರಿಯಾಗುವ  ಒಂದು  ಕಲ್ಲಿಕಾ
ಸಹಾಯಿಯನು್ನ  ತಯಾರಿಸಿ  ಕ�ೆಡಲಾಗಿದೆ.  ಇದರಲ್ಲಿ*  ವಿದಾ"ರ್ಥಿ$ಗೆ  ನಷ್ಟವಾದ
ಕಲ್ಲಿಕಾನುಭವಗಳ  ಕುರಿತಾದ  ವಿವರಗಳನು್ನ  ಮತುE  ಅದನು್ನ  ಪರಿಹರಿಸುವ
ಮಾಗೆ��$ಪಾಯಗಳನು್ನ  ಸ�ಚಿಸಲಾಗಿದೆ.  ವಿದಾ"ರ್ಥಿ$ಗಳು  ಈ  ಕಲ್ಲಿಕಾ  ಸಹಾಯಿಯ
ನೆರವಿನಿಂದ  ಸ್ವಯಂ  ಕಲ್ಲಿಕೆ  ಮತುE  ಅಧಾ"ಪಕರ  ಸಹಾಯದಿಂದ  ನಷ್ಟವಾದ
ಕಲ್ಲಿಕಾನುಭವಗಳನು್ನ  ಪುನಃ  ಆರ್ಜಿ$ಸಿಕ�ೆಂಡು  ಆತ್ಮವಿಶಾ್ವಸದಿಂದ  ಕಲ್ಲಿಕಯೆಲ್ಲಿ*
ಮುನ್ನಡೆಯುವಂತಾಗಲ್ಲಿ ಎನು್ನವ ಶುಭ ಹಾರ]ೆಕೆ. 

ನಿರ್ದೇ��	ಶಕರು�,       
SCERT, ಕೇ��ರುಳ     
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ವಿಷಯ : ಕನ್ನಡ ಮುಂದುವರಿದ ಪಠ್ಯ  Kannada AT

ಯುನಿಟ್: ನಿಸಗ ದ ಸೊೂಬಗು

__________________________

ನೋ��ಡದೊ� ಅಲ್ಲಿ
 ದ�ರದ ಬೆಟ್ಟ
ಹಸಿರನು ಹೊ�ದು� ಮಲಗಿಹುದು
ಮುಂಜಾನೋ ರವಿಯ ಕಿರಣವು ಬೀ�ಳಲು
ಹೊ�ನ್ನಿ$ನ ಬಣ್ಣವ ಹೊ��ಲುವುದು.

ನ್ನಿ�ಲ್ಲಿಯ ಗಗನ ವಿಧ ವಿಧ ಬಣ್ಣದಿ
ಕಣ್ಣಿ್ಣಗೆ ತಂಪನು ನ್ನಿ�ಡುವುದು.
ಹಕಿ1ಯ ಹಿಂಡು ರೆಕ್ಕೆ1ಯ ಬೀಚು6ತ
ಹರುಷದಿ ಗ�ಡನು ಸೇ�ರುವುದು.

ಮರಗಿಡ ಬಳ್ಳಿ:ಯಹಸಿರಿನ ಸಿರಿಯು
ಕಣ್ಣಿ್ಣಗೆ ಹಬ್ಬವ ನ್ನಿ�ಡುವುದು
ಬೆಟ್ಟವನೋ�ರಲು ಆಗಸ ಬೆ�ಗಸೇಗೆ
ಎಟಕುವ ಭಾವನೋ ಮ�ಡುವುದು.

ಧರಣ್ಣಿ ದೊ�ವಿಯ ಸಿರಿಮುಡಿಯಂತೆ
ಬೆಟ್ಟವು ನೋಟ್ಟನೋ ನ್ನಿಂತಿಹುದು
ಉರಿಯುವ ನೋ�ಸರ ಮುಕುಟದ ಹಾಗೆ
ಬೆಟ್ಟದ ಸೇ�ಬಗದು ಕಾಣುವುದು.

- ದಿವಾಕರ ಬಲಾ5ಳ್ ಎ.ಬಿ

ಮೇ�ಲ್ಲಿನ ಪದ್ಯ ಭಾಗವನು$ ಓದಿದಿರಲ
ವೇ�? 
ಚಟುವಟಿಕೇ - 1
ಪದ್ಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ1  ಸ�ಕ್ತವಾಗಬಹುದಾದ ಶೀ�ರ್ಷಿQಕ್ಕೆಯನು$ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ
 ಚರ್ಚಿQಸಿ  ಬರೆಯಿರಿ.

ಶೀ�ರ್ಷಿ�ಕೆ ಆಯ್ಕೆ
 ಮಾಡುವಾಗ 
ಗಮನಿಸಬೆ�ಕಾದ ಅಂಂಶಗಳು

- ಪದ್ಯದ ಒಟು� ಆಶಯಕೆ
          
  ಸಂಬಂಧಿಸಿರಬೆ�ಕು.
- ಚುಟುಕಾಗಿರಬೆ�ಕು
- ಆಕರ್ಷ�ಕವಾಗಿರಬೆ�ಕು
- ಔಚಿತ್ಯಪೂರ್ಣ� ಪದಗಳ ಆಯ್ಕೆ
   
  ಇರಬೆ�ಕು.



ಚಟುವಟಿಕೇ -2
'ಅ'  ಭಾಗದಲ್ಲಿ
 ನ್ನಿ�ಡಿರುವ ಪದ್ಯದ ಸಾಲುಗಳ್ಳಿಗೆ ಸ�ಕ್ತವಾದ ಆಶಯವನು$ ಹೊ�ಂದಿದ ವಾಕ್ಯಗಳನು$  'ಆ'  ಭಾಗದಿಂದ
ಆಯು� ಹೊ�ಂದಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ.

ಅ ಆ

• ಬೆಟ್ಟವನೋ�ರಲು ಆಗಸ ಬೆ�ಗಸೇಗೆ
ಎಟಕುವ ಭಾವನೋ ಮ�ಡುವುದು.

• ಬೆಟ್ಟದ ಸೇ�ಬಗು ಉರಿಯುವ ಸ�ಯQನನು$ 
ಕಿರಿ�ಟ ಧರಿಸಿದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೊ.

• ಉರಿಯುವ ನೋ�ಸರ ಮುಕುಟದ ಹಾಗೆ
     ಬೆಟ್ಟದ ಸೇ�ಬಗದು ಕಾಣುವುದು.

• ಮರ ಗಿಡ ಬಳ್ಳಿ:ಯ ಹಸಿರಿನ ಸಿರಿವಂತಿಕ್ಕೆಯು 
ಕಣ್ಣಿ್ಣಗೆ ಹಬ್ಬವನು$ ನ್ನಿ�಼ಡುತ್ತದೊ.

• ನೋ��ಡದೊ� ಅಲ್ಲಿ
 ದ�ರದ ಬೆಟ್ಟ
      ಹಸಿರನು ಹೊ�ದು� ಮಲಗಿಹುದು

• ಬೆಟ್ಟವನು$ ಏರಿದರೆ ಆಕಾಶ ಕ್ಕೆYಗೆ 
ಎಟಕಬಹುದೊಂಬ ಭಾವನೋ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೊ.

• ಮರಗಿಡ ಬಳ್ಳಿ:ಯಹಸಿರಿನ ಸಿರಿಯು
             ಕಣ್ಣಿ್ಣಗೆ ಹಬ್ಬವ ನ್ನಿ�ಡುವುದು

• ಬೆಳಗೆ[ ಭಾಸ1ರನ ಕಿರಣಗಳು ಬೀದಾ�ಗ ರ್ಚಿನ$ದ 
ಬಣ್ಣವನು$ ಹೊ��ಲುತ್ತದೊ.

• ಅದೊ�� ಅಲ್ಲಿ
 ನೋ��ಡು!! ದ�ರದ ಬೆಟ್ಟ 
ಹಸಿರನು$ ಹೊ�ದು� ಮಲಗಿದೊ.

ಚಟುವಟಿಕೇ- 3
ಈ  ಪದ್ಯವು  ಬೆ�ರೆ  ಬೆ�ರೆ  ಕಾರಣಗಳ್ಳಿಂದ  ನ್ನಿಮಗೆ  ಇಷ್ಟವಾಗಿರಬಹುದಲ
ವೇ�?  ಯಾವೇಲಾ
  ಕಾರಣಕ್ಕೆ1  ಎಂದು
ಗೆಳೆಯರೆ�ಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿQಸಿರಿ. ಬಳ್ಳಿಕ ಈ ಕ್ಕೆಳಗಿನ ಹೊ�ಳ್ಳಿಕ್ಕೆಗಳು ಹೌದು ಎಂದಾದರೆ ಸರಿ ರ್ಚಿಹೊ$ಯನು$, ಅಲ
ವಾದರೆ ತಪ್ಪುf
ರ್ಚಿಹೊ$ಯನು$ ಹಾಕಿರಿ.

ಹೇ�ಳಿಕೇಗಳು ಹೌದು/ಅಲ5
• ಪದ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ
 ಬೆಟ್ಟ, ಸ�ಯQ, ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಆಕಾಶ, ಮರ ಗಿಡ ಇತಾ್ಯದಿಗಳ ಬಗೆ[ ಹೊ�ಳಲಾಗಿದೊ.

• ಪದ್ಯವನು$ ರಾಗವಾಗಿ ಹಾಡಬಹುದು.

• ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದಯQವನು$ ವಣ್ಣಿQಸಲಾಗಿದೊ.

• ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ
 ಪಾ್ರಸ ಪದಗಳು ಇದೊ.

• ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ
 ರಾತಿ್ರಯ ಸೇ�ಬಗನು$ ವಣ್ಣಿQಸಲಾಗಿದೊ.

• ಪದ್ಯವು ಸರಳ, ಸುಂದರವಾಗಿದೊ.

• ಪದ್ಯದ ಒಂದೊ�ಂದು ಪಾರದಲ್ಲಿ
 ನಾಲು1 ಸಾಲುಗಳ್ಳಿವೇ.

• ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ
 ಒಟು್ಟ ಹದಿನಾರು ಸಾಲುಗಳ್ಳಿವೇ.

• ಭಾಷಾ ಬಳಕ್ಕೆ ಯೋ�ಗ್ಯರಿ�ತಿಯಲ್ಲಿ
ದೊ.

• ಪದ್ಯವನು$ ಬರೆದ ಕವಿಯ ಹೊಸರನು$ ನ್ನಿ�ಡಲ್ಲಿಲ
.



ಈ  ಮೇ�ಲ್ಲಿನ  ಹೊ�ಳ್ಳಿಕ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ
  ಹೌದು  ಎಂದು  ಗುರುತಿಸಿದ  ಹೊ�ಳ್ಳಿಕ್ಕೆಗಳನು$  ಉಪಯೋ�ಗಿಸಿ  ಪದ್ಯದ  ಆಸಾqದನಾ
ಟಿಪfಣ್ಣಿಯನು$ ಬರೆಯಿರಿ. ನ್ನಿಮ್ಮ ಆಸಾqದನಾ  ಟಿಪfಣ್ಣಿಯಲ್ಲಿ
 ನ್ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಸಾಲು ಮತು್ತ ಅದು ಇಷ್ಟವಾಗಲ್ಲಿರುವ
ಕಾರಣವನು$ ಬರೆಯಲು ಮರೆಯದಿರಿ...

ಚಟುವಟಿಕೇ - 4
ಪಾಠಪ್ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ
 ನ್ನಿ�ಡಿದ ಒಂದು ರಾತ್ರೆK ಎಂಬ ಚಂದ್ರನ ಕುರಿತಾದ ಪದ್ಯವನು$ ಓದಿರುವಿರಲ
ವೇ�? ಸ�ಯQನ  
ಕುರಿತಾದ  ಈ ಕ್ಕೆಳಗಿನ  ಅಪೂಣQ ಪದ್ಯ ಭಾಗವನು$ ಓದಿರಿ. ಬಳ್ಳಿಕ ಬೀಟು್ಟ ಹೊ��ದ ಪದಗಳನು$ ಕ್ಕೆ��ಣೆಯಲ್ಲಿ
 
ನ್ನಿ�ಡಿರುವ ಪದಗಳಲ್ಲಿ
 ಸ�ಕ್ತವಾದವುಗಳನು$ ಆರಿಸಿ ಪದ್ಯ ಪೂತಿQಗೆ�ಳ್ಳಿಸಿರಿ.

 ಚಾಲನೇ ನಿ�ಡಿದನು  ಮೇ�ಲೆ ಬಂದನು
  ದಿಬ್ಬಣ ಹೇೂರಟಿತು

ಕರೆಗಂಟೆ ನಿ�ಡಿತು  ಸಾSಗತ ಕೇೂ�ರಿದನು.
ಕೇೂ�ಗಿಲೆ ಹಾಡಿತು

ಬೆಳಕ ತಂದನು.
 ಹನಿ ಕಚಗುಳಿಯಿಟಿXತು.

ಚಂದ್ರ ಜಾರಿ ಸ�ಯQ ಏರಿ ...........     ...........

ಕತ್ತಲೆಯನು ದ�ರ ಮಾಡಿ .............   ...........

ಹೊ��ಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬಕನಂತದಲ್ಲಿ
 .............   ...........

ರಂಗೆ��ಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಬಾನ್ನಿನಲ್ಲಿ
 .............   ...........

ರ್ಚಿಲ್ಲಿಪಿಲ್ಲಿ ಎನು$ ತ ಹಕಿ1 ಬಳಗ ...........  ................

ಏಳ್ಳಿರಿ ಜನಗಳೆ�ಳ್ಳಿ ಎಂದು ..........  ...............

ಮುಂಜಾನೋಯಲ್ಲಿ
 ಕ್ಕೆ��ಳ್ಳಿಯು ...........   ................

ಗಿಡಮರಕ್ಕೆ ಮಂಜು ...........   .................



ಚಟುವಟಿಕೇ -5
ವೃತ್ತದ ಒಳಗೆ ನ್ನಿ�ಡಿರುವ ಅಕ್ಷರಗಳನು$ ಉಪಯೋ�ಗಿಸಿ ಪದಗಳನು$ ತಯಾರಿಸಿರಿ.

ಒ ಗ ಪಾ ಜ
ಅ ಕ ಮ ಲ

ಕಿ� ರ ತ ದಾ ಸ
ಗ ಯಾ ವ ಹ ಪ

ಚ ದ ಇ ಉ
ನ ಬೀ

ಉದಾ: ಅಗಸ
ಸಲಗ
ಜಲ
ಮರ

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

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

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

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

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



ವಿಷಯ : ಕನ್ನಡ ಮೂಲಪಠ್ಯ  Kannada BT

ಯುನಿಟ್: ತನು - ಮನ
ಚಟುವಟಿಕೇ -1
ವಿಕ್ರಂ  ಐದನೋ�  ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ
  ಕಲ್ಲಿಯುವ  ಹುಡುಗ.  ಅವನು  ಬಹಳ  ತುಂಟ.  ಅವನ  ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ
  ಆಡುತಿ್ತರುವ
ವೇ�ಳೆಯಲ್ಲಿ
 ಜಾರಿ ಬೀದು� ಕ್ಕೆYಗೆ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಗಾಯ ಮಾಡಿಕ್ಕೆ�ಂಡಿದ�ನು.  ಮನೋಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಮ್ಮ ಗಾಯವನು$ ನೋ��ಡಿ
ಗಾಬರಿಯಿಂದ ವಿಚಾರಿಸಿದರು. ಅವರೆ�ಳಗಿನ ಸಂಭಾಷಣೆಯನು$ ಕ್ಕೆಳಗೆ ನ್ನಿ�ಡಲಾಗಿದೊ. 

ಅಮ್ಮ : ವಿಕKಂ.. ನಿ�ನು ಯಾಕೇ ಕೇ[ಯನು್ನ ಹಿಂದಕೇ] ಹಿಡಿದಿರುವೆ? 
ವಿಕKಂ : ಅದೂ.... ಅಮಾ್ಮ..... 
ಅಮ್ಮ :  ಏನಾಯಿತು? ನಿಜ ಹೇ�ಳು...
ವಿಕKಂ : ಅಮ್ಮ ಅದು.... ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ5  ಆಟ ಆಡುವಾಗ ಜಾರಿ ಬಿದುf ಗಾಯ ಆಯಿತು.
ಅಮ್ಮ : ಆಟವಾಡುವಾಗ ಜಾಗKತ್ರೆ ಮಾಡಬೆ�ಕು ಮಗಾ.... ನಮ್ಮ ಪKತಿಯೊಂದು ಅಂಗಾಂಗಗಳು ಅಮೂಲ್ಯವಾದುದು. 

ಆ ಬಗ್ಗೆj ಎಚ್ಚರಿಕೇ ವಹಿಸಬೆ�ಕು.
ವಿಕKಂ : ಸರಿ ಅಮಾ್ಮ... ಇನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಕವಹಿಸುತ್ರೆ��ನೇ.
ಅಮ್ಮ : ಹೂlಂ....ಬೆ�ಗ ತಿಂಡಿ ತಿಂದು ಮನೇಕೇಲಸಗಳನು್ನ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಬೆ�ಕು.
ವಿಕKಂ : ಅಮಾ್ಮ... ಕೇ[ನೇೂ�ವು.........
ಅಪ್ಪ : ಎಡದ ಕೇ[ಯಲ5ವೆ� ನೇೂ�ವು... ಬರೆಯುವುದು ಬಲದ ಕೇ[ಯಲ್ಲಿ5 ಅಲ5ವೆ�.... ಮನಸ್ಸಿpದfರೆ ಮಾಗ ವಿದೆ ಎಂದು 
ತಿಳಿದುಕೇೂ�.....
ವಿಕKಂ: ಸರಿ ಅಪಾ್ಪ.....

ಮೇ�ಲ್ಲಿನ ಸಂಭಾಷಣೆಯನು$ ಓದಿದಿರಲ
ವೇ�? ಬಳ್ಳಿಕ ಈ ಮ�ರು ಪಾತ್ರಗಳನು$ ಹಂರ್ಚಿಕ್ಕೆ�ಂಡು ತರಗತಿ ಕ್ಕೆ��ಣೆಯಲ್ಲಿ
 
ಈ ಮೇ�ಲ್ಲಿನ ಸಂಭಾಷಣೆಯನು$ ಅಭಿನಯಿಸುವುದು.
(ನಂತರ ಮಕ1ಳು ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭQವನು$ ನೋನಪಿಸಿಕ್ಕೆ�ಂಡು ಬಾಯ್ದೆ�ರೆಯಾಗಿ ಹೊ�ಳುವರು.
ನಂತರ ಲ್ಲಿಖಿತ ರ�ಪದಲ್ಲಿ
 ಬರೆದು ಅಧಾ್ಯಪಕರಿಗೆ ನ್ನಿ�ಡಲು ಸ�ರ್ಚಿಸುವುದು.
ಅಧಾ್ಯಪಕರು ವಿದಾ್ಯರ್ಥಿQಗಳ ಉತfನ$ದಲ್ಲಿ
 ಕಂಡು ಬರುವ ತಪ್ಪುfಗಳನು$ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಗೆ 
ಒಳಪಡಿಸಬೆ�ಕು.)

ಇದರ ಮುಂದುವರಿಕಾ ಚಟುವಟಿಕ್ಕೆಯಾಗಿ ಕನ$ಡ ಮ�ಲ ಪಠ್ಯದ ಮನಸಿ�ದ�ರೆ ಮಾಗQ ಪಾಠಭಾಗದಲ್ಲಿ
ನ ಸಂಭಾಷಣೆ
ಬರೆಯುವ ಚಟುವಟಿಕ್ಕೆಯನು$ ನಡೆಸಿರಿ.

 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.
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ಕ್ಕೆಳಗೆ ನ್ನಿ�ಡಿರುವ ವಿವರಣೆಯನು$ ವೇYಯಕಿ್ತಕವಾಗಿ ಓದಿರಿ.

ಪತ್ರೊKಡೆ
ಪತೆ�್ರಡೆಯು ಗಾ್ರಮೀ�ಣ ಪ್ರದೊ�ಶದ ಜನರ ನೋರ್ಚಿ6ನ ಆಹಾರವಾಗಿದೊ.  ಹೊಚಾ6ಗಿ ಇದನು$
ಆಷಾಢ  ಮಾಸದಲ್ಲಿ
  ತಯಾರಿಸುತಾ್ತರೆ.  ಇದನು$  ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ  ಕ್ಕೆಸುವಿನ
ಎಲೆಯನು$  ಉಪಯೋ�ಗಿಸಿ  ತಯಾರಿಸುವುದಾದರ�  ಇಂದು  ಬೆ�ರೆ  ಬೆ�ರೆ
ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ
 ಪತೆ�್ರಡೆಯನು$ ಮಾಡುತಾ್ತರೆ. ಇದನು$ ತಯಾರಿಸಲು ಕುಚ6ಲು ಅಥವಾ
ಬೆಳ್ಳಿ್ತಗೆ  ಅಕಿ1ಯನು$  ಬಳಸುತಾ್ತರೆ.  ಇದು  ನಾಡಿನ  ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ  ವಾದ  ಮತು್ತ
ಆರೆ��ಗ್ಯಕರ ಆಹಾರವಾಗಿದೊ. 

ಜಂಕ್ ಫುಡ್
ಆಧುನ್ನಿಕ ಜೀ�ವನ ಶೈYಲ್ಲಿಯು ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ಕ್ರಮದ ಮೇ�ಲ� ಪ್ರಭಾವವನು$  ಬೀ�ರಿ,
ಇಂದು  ಜನರು  ಜಂಕ್  ಫುಡ್  ಗಳ  ಕಡೆಗೆ  ಹೊರ್ಚಿ6ನ  ಒಲವು  ತೆ��ರುತಿ್ತದಾ�ರೆ.
ಇದರಿಂದಾಗಿ  ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ  ಆಹಾರ  ಪದಾಥQಗಳ  ಉಪಯೋ�ಗ
ಕಡಿಮೇಯಾಗುತಿ್ತದೊ. ಪಿ�ಝಾ, ಬಗQರ್, ನ�್ಯಡಲ್ಸ್�, ಮಾ್ಯಗಿ ಮೊದಲಾದ ಜಂಕ್ ಫುಡ್
ಗಳ್ಳಿಗೆ  ದಾಸರಾಗುತಿ್ತದಾ�ರೆ.  ಇದರಿಂದಾಗಿ  ಅನೋ�ಕ  ಆರೆ��ಗ್ಯ  ಸಮಸೇ್ಯಗಳು
ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ
ಯ್ದೆ� ಜನರಲ್ಲಿ
 ಕಾಡುತಿ್ತದೊ. 

➢ ಇದೊ�  ರಿ�ತಿ  ಮನೋಯಲ್ಲಿ
  ಯಾವೇಲಾ
  ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ  ಆಹಾರ  ಪದಾಥQಗಳನು$  ತಯಾರಿಸುತಾ್ತರೆ?
ಅವುಗಳನು$ ಪಟಿ್ಟ ಮಾಡಿರಿ.

➢ ನ್ನಿ�ವು ಯಾವುದಾದರ� ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ಗಳನು$ ಸೇ�ವಿಸಿರುವಿರಾ? 
➢ ಅದರಿಂದ ನ್ನಿಮಗೆ ಯಾವುದಾದರ� ಆರೆ��ಗ್ಯ ಸಮಸೇ್ಯ ಉಂಟಾಗಿದೊಯ್ದೆ�?
➢ ನ್ನಿಮ್ಮ  ಆಹಾರ  ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ
  ಧಾನ್ಯಗಳು,  ಸೇ�ಪ್ಪುf  ತರಕಾರಿಗಳು,  ಮತಿ್ತತರ  ಪೋ�ಷಕಾಂಶಯುಕ್ತ  ಆಹಾರ

ಪದಾಥQಗಳು ಒಳಗೆ�ಂಡಿದೊಯ್ದೆ�?
➢ ಯಾವ ಆಹಾರ ಕ್ರಮ ಪಾಲ್ಲಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ?
➢ ಆರೆ��ಗ್ಯ ಪೂಣQ ಜೀ�ವನಕ್ಕೆ1 ಯಾವ ರಿ�ತಿಯ ಆಹಾರ ಕ್ರಮವನು$ ಪಾಲ್ಲಿಸಬೆ�ಕು?

ಮೇ�ಲ್ಲಿನ  ಪ್ರಶೈ$ಗಳ್ಳಿಗೆ  ನ್ನಿ�ವು  ಕಂಡುಕ್ಕೆ�ಂಡ  ಉತ್ತರಗಳ  ಆಧಾರದಲ್ಲಿ
  ಪಾಠಪ್ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ
  ನ್ನಿ�ಡಲಾದ  ಸವ ಜ್ಞನ
ವಚನಗಳು ಪಾಠಭಾಗಕ್ಕೆ1  ಸಂಬಂಧಿಸಿ 'ನಾವು ಸೊ�ವಿಸುವ ಆಹಾರ' ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ವಿವರಣೆಯನು$
ಬರೆಯುವುದು.



ಚಟುವಟಿಕೇ - 3

   ಅಕ]  
ಅಗj
ಅಚ್ಚ
ಅಜ್ಜ

ಈ  ಮೇ�ಲ್ಲಿನ  ಪದಗಳನು$  ಗಮನ್ನಿಸಿದಿರಲ
ವೇ�?  ಇಲ್ಲಿ
  ಕ,  ಗ,  ಜ,  ಚ,  ಜ  ಮೊದಲಾದ  ಅಕ್ಷರಗಳ್ಳಿಗೆ  ಅದೊ�  ಅಕ್ಷರದ
ಒತು್ತಗಳು ಬಂದಿರುವುದನು$  ಗಮನ್ನಿಸಿರಿ.  ಇದರ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ
  ಕ್ಕೆಳಗೆ ನ್ನಿ�ಡಿದ ಅಕ್ಷರಗಳು ಒತು್ತ  ಬರುವ ಪದಗಳನು$
ಪಾಠಪ್ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ಹುಡುಕಿ ಬರೆಯಿರಿ.

ಟ ಅಟX, ಘಟXಕೇ], ಪಟXದ, ಮಟXದಲ್ಲಿ5
ಡ .....................................

ತ .....................................

ದ .....................................

ಪ .....................................

ಬ .....................................

ಮ .....................................

ಯ .....................................

ಲ .....................................

ಳ .....................................

ವ .....................................

ಷ .....................................

ಸ .....................................

ಹ .....................................

ಸೂಚನೆಗಳು

* ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ$ ಗರಿಷ್ಟ ಸಜಾತಿಯ             
    ಒತ್ತಕ್ಷ ರಗಳನು್ನ ಪಾಠ                          
    ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ಆಯು5  ಬರೆಯಲು   
   ಪ್ರ:�ತ್ಸಾ<ಹಿಸುವುದು.

* ಪದಗಳನು್ನ ಬಾಯ್ದೆ5ರೆಯಾಗಿ            
    ಹೇ�ಳಿ ಬರೆಯಲು ಸೂಚಿಸುವುದು.
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ಓದುವ ಹೇ�ಳುವ

ಅ ಅರ ಅರಸ ಅರಸನ  ಮನೋ
ಚ ಚಮೀ್ಮ ಚಮೀ್ಮ ಮೊಲ ನಮ್ಮ ಚಮೀ್ಮ ಮೊಲ

ಮೇ�ಲೆ ನ್ನಿ�ಡಿದ ಮಾದರಿಯಂತೆ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ.

ನ ನಮ್ಮ .................... ....................... ..............................

ಒ ಒಂದು .................... ....................... ..............................

ಕ ಕನ$ಡ .................... ...................... ..............................

ಪ ಪರಿಮಳ .................... ...................... ..............................

ತ ತಾತ .................... ...................... ..............................


