
ಕಲಿಕೆಗಾಗಿ ಹೊ	ಸಹಾದಿ ತೆರೆಯೋ�ಣ
ಮುನ್ನಡಯೆುವ

ಕನ್ನ�ಡ
KANNADA

ತರಗತಿ - 10 

State Council of Educational and Research and Training (SCERT), Kerala.

1



2



ಕಲಿಕೆಗಾಗಿ ಹೊ	ಸಹಾದಿ ತೆರೆಯೋ�ಣ
ಮುನ್ನಡೆಯುವ

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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ಅಧ್ಯಾ�ಪಕ ಬಂಧುಗಳೆ / ವಿದ್ಯಾ�ರ್ಥಿ�ಗಳೆ,
ಕೋ��ವಿಡ್  ಮಹ್ಯಾಮ್ಯಾರಿ  ತನ್ನ  ಕಬಂಧ  ಬ್ಯಾಹುಗಳನು್ನ  ಜಗತ್ತಿ$ನ  ಪ್ರತ್ತಿಯೊಂದರ ಮೇ�ಲೆಯ�

ಚಾಚಿ ತನ್ನ ಗ್ಯಾಢ ಪರಿಣಾಮವನು್ನ ಬೀ�ರಿತು. ವಿದ್ಯಾ�ರ್ಥಿ�ಗಳ ಶಿಕ್ಷಣದ ಗುಣಮಟ್ಟ, ಕಲಿಕೋಯ ಸ್ಯಾಮರ್ಥ್ಯ��
ಮತು$ ಏಕ್ಯಾಗ್ರತೆಯ ಕುಸಿತಕ�@ ಇದು ಕ್ಯಾರಣವ್ಯಾಯಿತು.

ಆದುದರಿಂದ ಕೋ�ರಳದ ವಿದ್ಯಾ�ರ್ಥಿ�ಗಳ ಶಿಕ್ಷಣದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತು$ ಕಲಿಕೋಯ ಸ್ಯಾಮರ್ಥ್ಯ��ದ ನೈFಜ
ವಿಚಾರಗಳನು್ನ  ತ್ತಿಳಿಯಲು  2022-23  ಅಧ�ಯನ  ವರ್ಷ�ದ  ವಿದ್ಯಾ�ರ್ಥಿ�ಗಳ  ಕ್ಯಾಲುವ್ಯಾರ್ಷಿ�ಕ
ಮೌಲ�ಮ್ಯಾಪನದ  ಉತ$ರ  ಪತ್ತಿ್ರಕೋಗಳ  ವೈFಜ್ಞಾ್ಯಾನಿಕ  ವಿಶ್ಲU�ರ್ಷಣೆ  ನಡೆಸಲು   SCERT ನೈ�ತೃತ್ವದಲಿU
ತ್ತಿ�ಮ್ಯಾ�ನಿಸಲ್ಯಾಗಿದೆ.   

ವಿದ್ಯಾ�ರ್ಥಿ�ಗಳ ಆಲಸ�ವನು್ನ  ದ�ರಮ್ಯಾಡಿ,  ಶಿಕ್ಷಣದ ಮಹತ್ವವನು್ನ  ಮನವರಿಕೋ ಮ್ಯಾಡಿ ಅವರ
ಮಸುಕ್ಯಾದ  ಜ್ಞಾ್ಯಾನವನು್ನ  ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುವಂತೆ  ಮ್ಯಾಡುವ  ಜವ್ಯಾಬ್ಯಾ`ರಿ  ಅಧ್ಯಾ�ಪಕರ್ಯಾದ  ನಮ್ಮ  ಮೇ�ಲಿದೆ.
ಅದಕ್ಯಾ@ಗಿ  ತರಗತ್ತಿಯಲಿU  ಕ್ರಿ್ರಯ್ಯಾತ್ಮಕವ್ಯಾದ  ಬೋ��ಧನೈ–ಕಲಿಕೋಯ  ಚಟುವಟಿಕೋಗಳನು್ನ  ಆವಿರ್ಷ@ರಿಸಲು
ಮತು$  ಸಮಪ�ಣಾ ಭ್ಯಾವದಿಂದ ಅವುಗಳನು್ನ  ಅನುಷ್ಯಾmನಗೊ�ಳಿಸಲು ನ್ಯಾವು ಸಿದ್ಧರ್ಯಾಗೊ��ಣ ಎಂದು
ಹ್ಯಾರೈFಸೋ��ಣ.

10 ನೇ� ತರಗತಿಯ ಮೌಲ+ಮಾಪನ ವಿಶ್ಲ2�ಷಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದ ಕನ್ನಡ ಉತKರ ಪತಿ್ರಕೆಗಳು-100

+ A ಗೊ್ರ�ಡ್ ಲಭಿಸಿದವರು   = 14     14%
A ಗೊ್ರ�ಡ್ ಲಭಿಸಿದವರು      = 11      11%

+ B ಗೊ್ರ�ಡ್ ಲಭಿಸಿದವರು   = 13      13%
   B ಗೊ್ರ�ಡ್ ಲಭಿಸಿದವರು   = 14      14%
+ C ಗೊ್ರ�ಡ್  ಲಭಿಸಿದವರು   = 2       2%
  C ಗೊ್ರ�ಡ್ ಲಭಿಸಿದವರು     = 10     10%
+ D ಗೊ್ರ�ಡ್ ಲಭಿಸಿದವರು    = 8        8%

                   BELOW = 28       28%
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ತರಗತಿ : 10   
ಪತಿ್ರಕೆ-         ಕನ್ನಡ  AT

1 ರಿಂದ 3 ನೇ ಪ್ರಶ್ಲ್ನ
ಉತKರದ ಬಹು ಆಯ್ಕೆVಯ ಪ್ರಶ್ಲ್ನ.

• ಇದು ವಿದಾ,ರ್ಥಿ.ಯ ಜ್ಞಾಾನ, ಪೂವ.ಜ್ಞಾಾನವನು್ನ ತ್ತಿಳಿಯುವ ಪ್ರಶ್ಲ್ನ.
• 2 ನೈಯ ಪ್ರಶ್ಲ್ನ-ವಿಗ್ರಹ ವಾಕ, ಬರೈಯುವುದು.  
• ಹತ�ನೈಯ  ತರಗತ್ತಿಯ  ವಿದಾ,ರ್ಥಿ.ಗಳಿಗೊ  ವಿಗ್ರಹವಾಕ,ಕೋ<  ಸಮಸ�  ಪದಗಳನು್ನ  ಕೋ�ಡುವಾಗ

ತರಗತ್ತಿಯ  ಮಟ್ಟಕೋ<  ಸರಿಹೊ�ಂದುವ  ಪದಗಳನು್ನ  ಕೋ�ಡುವುದು  ಸ�ಕ�.  ತ್ತಿ�ರ  ಸರಳವಾದ
ಪದಗಳನು್ನ ಕೋ�ಡುವುದು ಸ�ಕ�ವಲR.

ಪ್ರಶ್ಲ್ನ-5 
ಕೆ	ಟ್ಟಿ್ಟರುವ ಸಾಲುಗಳಲಿ2ನ ಸಂದೆ�ಶಗಳನು್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಬರೆಯುವುದು.

ಭಾಷಾ ಅಂಶಗಳು ಮತುK ವಾ+ಕರಣ ಅಂಶಗಳು: 
ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ  ಬರವಣಿಗೊ  ಅಪೇ�ಕ್ಷಿಸುವ  ಚಟುವಟಿಕೋ.  ಇಲಿR  ಪದ  ಸಂಪತು�,  ವಾಕ,  ರಚನೈ,

ಕಾಗುಣಿತ,  ಒತ�ಕ್ಷರ,  ಹೃಸ್ವ-ದಿ�ರ್ಘ.,  ಅಲ್ಪಪಾ್ರಣ  ಮಹಾಪಾ್ರಣಗಳ  ದೆ��ರ್ಷಗಳು  ಕಂಡುಬರುತ�ದೆ.
ತರಗತ್ತಿಯಲಿR  ಬರವಣಿಗೊಯ  ತ್ತಿದು]ವಿಕೋ  ( )  EDITING ಸರಿಯಾದ  ರಿ�ತ್ತಿಯಲಿR  ನಡೆಯದಿರುವುದು
ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು.

ಆಶಯಗ್ರಹಣ:
ವಚನದ ಮೇ�ಲೆ�್ನ�ಟದ ಆಶಯ, ಅದರ ಗ�ಡಾರ್ಥ್ಯ.ವನು್ನ ಬರೈದಿರುವ ವಿದಾ,ರ್ಥಿ.ಗಳೂ ಅದು

ನಿ�ಡುವ  ಸಂದೆ�ಶವನು್ನ  ಬರೈದಿರುವುದಿಲR.  ಅರ್ಥಾಾ.ತ್  ಅವರ  ಸ್ವತಂತ್ರ  ಚಿಂತನೈ,  ನಿಗಮನಗಳು
ಪ್ರಕಟಪಡಿಸುವುದಕೋ< ಅವರಿಗೊ ಸಾಧ,ವಾಗಲಿಲR. 

ಪ್ರಶ್ಲ್ನ-7 
ವಾಕ+ದಲಿ2ನ ವಿಶ್ಲ�ಷತೆ ಬರೆಯುವುದು. 
ಆಶಯ ಗ್ರಹಣ: 
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ಕವಿತೆಯ  ಆಶಯಗ್ರಹಣವಾದಂತೆ  ಕಾಣುವುದಿಲR.  ಆಶಯಗ್ರಹಣ  ಸಾಧ,ವಾಗಬೋ�ಕಾದರೈ
ಬಳಸಲಾದ  ಪದಗಳ  ಅರ್ಥ್ಯ.,  ಅರ್ಥ್ಯ.  ವಿಶ್ಲ�ರ್ಷತೆ  ಗೊ�ತ್ತಿ�ರಬೋ�ಕು.  ಮಗುವಿನ  ಕಲ್ಪನಾ  ಸಾಮರ್ಥ್ಯ,.
ವಿಸಾ�ರವಾಗಿರಬೋ�ಕು.  ಮಗುವಿಗೊ  ತುಲನೈ  ಮಾಡುವ  ಸಾಮರ್ಥ್ಯ,.ವಿರಬೋ�ಕು.  ಇವುಗಳ  ಕೋ�ರತೆಗಳನು್ನ
ಕಾಣಬಹುದು.
ಪ್ರಶ್ಲ್ನ-8 

ಆಸಾ್ವದನಾ ಟ್ಟಿಪ್ಪಣಿ
  ಭಾಷಾಪರವಾದ,  ವಾ,ಕರಣಪರವಾದ  ಅಂಶಗಳು  :   C ಮತು�  +  C ನಿಂದ  ಮೇ�ಲಿರುವ
ವಿದಾ,ರ್ಥಿ.ಗಳಿಗ�  ಆಶಯಗ್ರಹಣವಾದ  ಅಂಶಗಳನು್ನ  ಲಿಖಿತವಾಗಿ   ಪ್ರಕಟಿಸುವಾಗ  ಒತ�ಕ್ಷರಗಳೂ,
ಅಕ್ಷರಗಳ ಪಲRಟ, ಪದಸಂಪತ್ತಿ�ನ ಕೋ�ರತೆಯೆ ಮೊದಲಾದ ಅಂಶಗಳನು್ನ ಕಾಣಬಹುದು.

ವ+ವಹಾರ ರ	ಪದ ಸ್ವರ	ಪ
 ಆಸಾ್ವದನಾ ಟಿಪ್ಪಣಿಯ ಮೌಲ,ಮಾಪನ ಸ�ಚಕಗಳಾದ -  ಪ್ರಧಾನ ಆಶಯ ಪ್ರಕಟಣೆ, ವಿಶ್ಲ�ರ್ಷ
ಪದ,  ಪದ  ಸಮ�ಹಗಳ  ಗುರುತ್ತಿಸುವಿಕೋ,  ಅವುಗಳ  ಸಾ್ವರಸ,,  ಒಳಾರ್ಥ್ಯ.ಗಳು,  ರಾಗ,  ತಾಳ,  ಲಯ
ಮೊದಲಾದ ಅಂಶಗಳ ಗುರುತ್ತಿಸುವಿಕೋಯನು್ನ  +  B ನಿಂದ ಮೇ�ಲಿರುವ ವಿದಾ,ರ್ಥಿ.ಗಳು ಮಾಡಿರುತಾ�ರೈ.
ಕವಿ,  ಕವಿತೆಗಳ  ಉಲೆR�ಖಗಳು  ಕಂಡುಬರುವುದಿಲR.  ನಿರಂತರವಾದ  ಬರವಣಿಗೊ,  ತ್ತಿದು]ವಿಕೋಯ
ಕೋ�ರತೆಗಳು ಕಾರಣವಿರಬಹುದು.

ಆಸಾ್ವದನ ಅಂಶಗಳು: 
 ಕೋ�ಟಿ್ಟರುವ ಸಾಲುಗಳಲಿRನ ಸಾ್ವರಸ,ಕರವಾದ ಅಂಶಗಳ ಗುರುತ್ತಿಸುವಿಕೋ,  ಒಳಾರ್ಥ್ಯ.ಗಳ ಬಗೊಗಿನ
ತ್ತಿಳುವಳಿಕೋ,  ರಾಗ,  ತಾಳ,  ಲಯಗಳು,  ಹಾಡುವಿಕೋಯಂತಹ  ಆಸಾ್ವದನಿ�ಯ  ಅಂಶಗಳ  ಉಲೆR�ಖದ
ಕೋ�ರತೆಯಿದೆ. 

ಪ್ರಶ್ಲ್ನ-9 
ವಿಮಶಾ- ಲೆ�ಖನ

 ಭಾಷಾ ಪರವಾದ ಮತುK ವಾ+ಕರಣ ಪರವಾದ ಅಂಶಗಳು:
   ಇಲಿRಯ� ವಿದಾ,ರ್ಥಿ.ಗಳಲಿR  ಬರವಣಿಗೊಯ ಕೋ�ರತೆಯ ದೆ��ರ್ಷಗಳನು್ನ  ಕಾಣಬಹುದು.  ಓದು
ಮತು� ನಿರಂತರವಾದ ಬರವಣಿಗೊ ಕಡಿಮೇಯಾದ ಅನುಭವವನು್ನ ನಿ�ಡುತ�ದೆ.
   ವ+ವಹಾರ ರ	ಪದ ಅಂಶಗಳು:

• ವಿಮರ್ಶಾಾ.  ಬರವಣಿಗೊ  ಹತ�ನೈಯ  ತರಗತ್ತಿಗೊ  ಹೊ�ಸದು.  ಭಾಷಾ  ವ,ವಹಾರ  ಸ್ವರ�ಪದ
ಪರಿಚಯ ಅನಿವಾಯ..
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• ಪ್ರಶ್ಲ್ನಯಲಿRನ ವಿಚಾರದ ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಥೈB.ಸುವಿಕೋ,  ಪಠ,ದಲಿRನ ಕರ್ಥಾಾಪಾತ್ರದ ವಿಚಾರವನು್ನ
ಸ��ಲವಾಗಿ ತ್ತಿಳಿಯಪಡಿಸುವುದು, ಪಠ,ದಲಿRನ ಕರ್ಥಾಾಪಾತ್ರದ ಸ್ವಭಾವ ಮತು� ನೈBಜ
ಸ್ವರ�ಪದ ವೈBರುದ,ಗಳ ವಿಶ್ಲR�ರ್ಷಣೆ, ನಿಗಮನಗಳು ಬರಬೋ�ಕು.

                + B ಗಿಂತ ಮೇ�ಲಿನ ವಿದಾ,ರ್ಥಿ.ಗಳು ಬರೈದಿರುತಾ�ರೈ. 

ಪ್ರಶ್ಲ್ನ-11   
ಹೊ	�ಲಿಸಿ ಬರೆಯುವುದು 

 ಭಾಷೆ ಮತುK ವಾ+ಕರಣ ಅಂಶಗಳು 
• ಹತ�ನೈಯ ತರಗತ್ತಿಯ ವಿದಾ,ರ್ಥಿ.ಗಳ ಮಟ್ಟದ ಭಾಷಾ ಪೌ್ರಢಿಮೇ ಕಾಣುವುದಿಲR.     
• ವಾಕ, ರಚನೈ, ಭಾಷಾ ದೆ��ರ್ಷಗಳನು್ನ ಕಾಣಬಹುದು.

ಭಾಷಾ ವ+ವಹಾರ ರ	ಪ:
 +  B ಗಿಂತ  ಮೇ�ಲಿರುವ  ವಿದಾ,ರ್ಥಿ.ಗಳು  ಭಾಷಾ  ವ,ವಹಾರ  ರ�ಪದ  ಸ್ವರ�ಪವನು್ನ
ತ್ತಿಳಿದುಕೋ�ಂಡಿರುತಾ�ರೈ.
         ಎರಡು ಕವನದ ಪ್ರಧಾನ ಆಶಯ, ಎರಡು ಭಾಗಗಳಲಿRನ ಆಶಯಗಳ ಸಮಾನತೆ, ಅವುಗಳು
ನಿ�ಡುವ  ಸಂದೆ�ಶ,  ಭಿನ್ನವಾದ  ಅಂಶಗಳಿದ]ರೈ  ಅವುಗಳ  ಪ್ರಕಟಣೆ  ಇಂತಹ  ಅಂಶಗಳನು್ನ
ವಿದಾ,ರ್ಥಿ.ಗಳು ಪ್ರಕಟಪಡಿಸಿದಾ]ರೈ.

ಪ್ರಶ್ಲ್ನ-12
ಪಾತ್ರ ಚಿತ್ರಣ 

 8  ಮತು�  9 ನೈಯ ತರಗತ್ತಿಗಳಲಿR  ಬರುವ ಭಾಷಾ  ವ,ವಹಾರ ರ�ಪವಾದುದರಿಂದ  ಸರಾಸರಿ
ವಿದಾ,ರ್ಥಿ.ಗಳು ಬರೈದಿರುತಾ�ರೈ. 
ಪ್ರಶ್ಲ್ನ-13

ಲೆ�ಖನ
  ಅವಲೆ��ಕನಕೋ<  ಒಳಪಡಿಸಿದ ಉತ�ರ ಪತ್ತಿ್ರಕೋಗಳಲಿR  90%  ವಿದಾ,ರ್ಥಿ.ಗಳು ಪ್ರಶ್ಲ್ನಗಳಿಗೊ ಉತ�ರ
ಬರೈದಿರುವುದಿಲR. 

• ಈ ಚಟುವಟಿಕೋಗೊ ಉತ�ರ ಬರೈಯಬೋ�ಕಾದರೈ ವಿದಾ,ರ್ಥಿ.ಯಲಿR  ಸ್ವತಂತ್ರ  ಓದು,  ಬರವಣಿಗೊ
ಅನಿವಾಯ..

• ಪತ್ತಿ್ರಕೋಗಳಲಿRನ ಲೆ�ಖನ, ಅಂಕಣ ಬರಹ ಮೊದಲಾದ ಲೆ�ಖನ ಸಾಮಾಗಿ್ರಗಳ ಒದಗಿಸುವಿಕೋ. 
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• ವಿವಿಧ ವಿಚಾರಗಳನು್ನ  ವಿದಾ,ರ್ಥಿ.ಗಳಿಗೊ ಕೋ�ಟು್ಟ  ಅವುಗಳ ಕುರಿತು  ಲೆ�ಖನ ಬರೈಯಿಸುವ
ಚಟುವಟಿಕೋಗಳ ಕೋ�ರತೆಗಳು ವಿದಾ,ರ್ಥಿ.ಗಳು ಈ ಪ್ರಶ್ಲ್ನಗೊ ಉತ�ರ ಬರೈಯದಿರುವ ವಿಮುಖತೆಗೊ
ಕಾರಣವಿರಬಹುದು. 

• ಸ�ಕ�ವಾದ ಶಿ�ರ್ಷಿ.ಕೋ,  ಪ್ರಧಾನ ಆಶಯಗಳು,  ವಿಚಾರಗಳ ಕ್ರಮಾನುಗತವಾದ ನಿರಂತರತೆ,
ಕರ್ಥೈಯ ಉತ�ಮವಾದ ಮುಕಾ�ಯವೈ� ಮೊದಲಾದ ಅಂಶಗಳ ಕೋ�ರತೆಗಳಿವೈ.

ಆದರ�  ವಿಶ್ಲR�ರ್ಷಣೆಗೊ  ಒಳಪಡಿಸಿದ  ಉತ�ರ  ಪತ್ತಿ್ರಕೋಗಳಲಿR  75%  ವಿದಾ,ರ್ಥಿ.ಗಳು  ಈ  ಪ್ರಶ್ಲ್ನಗೊ  ಉತ�ರ
ಬರೈದಿರುತಾ�ರೈ, 50% ಬರಹಗಳು ಸರಾಸರಿ ಮಟ್ಟದಲಿRವೈ.

ವಿದಾ,ರ್ಥಿ.ಗಳಲಿR  ಕಲಿಕಾ  ಗುಣಮಟ್ಟವನು್ನ  ಕಾಯು]ಕೋ�ಂಡು  ಅವರಲಿR  ಅಭಿವ,ಕ್ರಿ�  ಸಾಮರ್ಥ್ಯ,.
ಮತು�  ಸೃಜನಶಿ�ಲತೆಯನು್ನ  ಬೋಳೆಸುವುದು ಭಾಷಾ ಸಂಬಂಧಿತವಾದ ಕಲಿಕೋಯಲಿR ಮುಖ,ವಾಗುತ�ದೆ.
ವಿದಾ,ರ್ಥಿ.ಗಳು  ಪಾ್ರರ್ಥ್ಯಮಿಕ  ಹಂತದಿಂದ  ಪೌ್ರಢರ್ಶಾಾಲಾ  ಹಂತಕೋ<  ತಲುಪುವಾಗ  ಭಾಷಾ  ಕಲಿಕೋಯ
ಮ�ಲಕ  ಆ  ಭಾಷೆಯನು್ನ  ಸುಲಲಿತವಾಗಿ  ಬಳಸುವ  ಸಾಮರ್ಥ್ಯ,.ವನು್ನ  ಗಳಿಸಿಕೋ�ಳ್ಳಬೋ�ಕು.  ಭಾಷೆಯ
ವಿಶ್ಲ�ರ್ಷತೆ, ವಾ,ಕರಣ, ವ,ವಹಾರ ರ�ಪಗಳು, ಆಶಯ, ಸ್ವರ�ಪ, ಆಸಾ್ವದನೈ ಇತಾ,ದಿಗಳನು್ನ ಸ್ಪರ್ಷ್ಟವಾಗಿ
ತ್ತಿಳಿಯುವಂತಾಗಬೋ�ಕು.  ಅಕ್ಷರಗಳನು್ನ  ತಪ್ಪಿ್ಪಲRದಂತೆ  ಬರೈಯುವ,  ಉಚಿತವಾದ  ವಾಕ,  ರಚನೈಯನು್ನ
ಮಾಡುವ, ಶಬ] ಭಂಡಾರವನು್ನ ಬಳಸಿಕೋ�ಳು್ಳವ ಭಾರ್ಷಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ,.ವನು್ನ ಗಳಿಸಿಕೋ�ಳ್ಳಬೋ�ಕು.

ಪೌ್ರಢರ್ಶಾಾಲಾ ಹಂತದಲಿR ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಕಲಿಕೋಯಲಿR ತೆ�ಡಗಿಸಿಕೋ�ಳು್ಳವ ವಿದಾ,ರ್ಥಿ.ಗಳು ಸಾಹಿತ,
ರ�ಪಗಳನು್ನ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಓದಿ, ಅರ್ಥೈB.ಸಿಕೋ�ಂಡು ಅದರ ಆಶಯವನು್ನ ಗ್ರಹಿಸಿ, ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ಮತು�
ಲಿಖಿತವಾಗಿ ಅಭಿವ,ಕ�ಗೊ�ಳಿಸಲು ಸಾಧ,ವಾಗಬೋ�ಕು.  ವಿವಿಧ ವ,ವಹಾರ ರ�ಪಗಳನು್ನ  ಸಮರ್ಥ್ಯ.ವಾಗಿ
ಸಂದರ್ಭೋ��.ಚಿತವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೋ�ಳು್ಳವುದಕೋ<  ಪಾ್ರಪ�ರಾಗಬೋ�ಕು.  ವಿದಾ,ರ್ಥಿ.ಗಳು ತಮ್ಮ ಭಾವನೈಗಳನು್ನ,
ನಿಗಮನಗಳನು್ನ,  ಚಿಂತನೈಗಳನು್ನ  ವಿವಿಧ  ಭಾಷಾ  ವ,ವಹಾರ  ರ�ಪಗಳಲಿR  ಸೃಜನಾತ್ಮಕವಾಗಿ
ಅಭಿವ,ಕ�ಗೊ�ಳಿಸಲು ಸಮರ್ಥ್ಯ.ರಾಗಬೋ�ಕು.

ಕಳೆದೆರಡು ವರ್ಷ.ಗಳಲಿR ವಿದಾ,ರ್ಥಿ.ಗಳು ವಿದು,ನಾ್ಮನ ಮಾಧ,ಮಗಳ ಮ�ಲಕ ಕಲಿಕಾ ಪ್ರಕ್ರಿ್ರಯೆಗೊ
ಒಳಪಟಿ್ಟರುವುದರಿಂದ,  ಪ್ರಸು�ತ ವಿದಾ,ರ್ಥಿ. ವಾ,ಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿ�ರುವ ತರಗತ್ತಿಯ ಕಲಿಕಾ ಮಟ್ಟವನು್ನ
ತಲುಪಲು ವಿಫಲರಾಗಿರುವುದು ಗೊ��ಚರವಾಗುತ�ದೆ.  ವಿದಾ,ರ್ಥಿ.ಗಳಲಿR ಕಲಿಕಾ ಅಂತರ ಮತು� ಕಲಿಕಾ
ಗುಣಮಟ್ಟದ  ಕುಸಿತ,  ಭಾಷೆಯ  ಬಳಕೋಯಲಿR  ಅಸಮಪ.ಕತೆ  ಕಂಡು  ಬರುತ್ತಿ�ದೆ.  ಈ  ಹಿನೈ್ನಲೆಯಲಿR
ಎಂಟು,  ಒಂಬತು�,  ಮತು�  ಹತ�ನೈ�  ತರಗತ್ತಿಯಲಿR  ಕನ್ನಡವನು್ನ  ಒಂದು  ಭಾಷೆಯಾಗಿ  ಕಲಿಯುವ
ವಿದಾ,ರ್ಥಿ.ಗಳಲಿR  ಭಾಷಾ ಕಲಿಕೋಯಲಿR  ಉಂಟಾದ ಕಲಿಕಾ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕುಸಿತ ಮತು�  ದೆ��ರ್ಷಗಳಿಗೊ
ಕಾರಣಗಳನು್ನ ಕಂಡುಕೋ�ಂಡು ಅದಕೋ< ಪರಿಹಾರವನು್ನ ಕಾಣುವ ಅನಿವಾಯ.ತೆ ಎದುರಾಯಿತು.
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ಈ  ತರಗತ್ತಿಗಳಲಿR  ಕನ್ನಡ  ಭಾಷೆಯನು್ನ  ಕಲಿಯುವ  ವಿದಾ,ರ್ಥಿ.ಗಳ  ಭಾಷಾ  ಕಲಿಕೋಯ
ಗುಣಮಟ್ಟದ  ಕೋ�ರತೆ  ಮತು�  ಭಾರ್ಷಿಕ  ದೆ��ರ್ಷಗಳನು್ನ  ಕಂಡುಕೋ�ಳ್ಳಲು  ಸ�ಚಿತ  ತರಗತ್ತಿಗಳ  ಕಾಲು
ವಾರ್ಷಿ.ಕ  ಪರಿ�ಕ್ಷೆಯ  ಪ್ರಶ್ಲ್ನ  ಪತ್ತಿ್ರಕೋಗಳನು್ನ  ಮತು�  ಉತ�ರ  ಪತ್ತಿ್ರಕೋಗಳನು್ನ  ತರಗತ್ತಿವಾರು  ವಿಶ್ಲR�ರ್ಷಣೆಗೊ
ಒಳಪಡಿಸಲಾಯಿತು.  ವಿಶ್ಲR�ರ್ಷಣೆ  ನಡೆಸುವಾಗ  ಗೊ್ರ�ಡ್  ವಾರು  ಮತು�  ಪ್ರರ್ಶಾಾ್ನನುಸಾರವಾಗಿ
ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ಲR�ರ್ಷಣೆಯಲಿR ಈ ಕೋಳಗಿನ ಅಂಶಗಳನು್ನ ಕಂಡುಕೋ�ಳ್ಳಲಾಯಿತು.

➢ ಸಮರ�ಪ ಅಕ್ಷರಗಳ ವ,ತಾ,ಸ ತ್ತಿಳಿಯದಿರುವುದು.
➢ ಉಚಾ¨ರಣೆಯ ದೆ��ರ್ಷ ಬರವಣಿಗೊಯಲಿR ಕಂಡು ಬರುವುದು.
➢ ಹೃಸ್ವ -ದಿ�ರ್ಘ. ವ,ತಾ,ಸ ತ್ತಿಳಿಯದಿರುವುದು.
➢ ವಾಕಾ,ರಂಭದಲಿR ಬಹುವಚನ- ಮುಕಾ�ಯ ಏಕವಚನದಲಿR.
➢ ಪತ್ರ ಬರವಣಿಗೊಯಲಿR ಪತ್ರದ ಸ್ವರ�ಪ ತ್ತಿಳಿಯದಿರುವುದು.
➢ ಖಾಸಗಿ ಪತ್ರ ಮತು� ಔಪಚಾರಿಕ ಪತ್ರಗಳ ಕುರಿತಾದ ಸ್ವರ�ಪಗಳ ಅರಿವು ಇಲRದಿರುವುದು.
➢ ಪತ್ರದ ವಿರ್ಷಯ ಪ್ರಸಾ�ಪನೈಯ ಭಾಗದಲಿR ಪ್ರಧಾನ ಆಶಯದ ಅಭಿವ,ಕ್ರಿ� ಕಂಡುಬರುವುದಿಲR.
➢ ನಿದಿ.ರ್ಷ್ಟ ಪ್ರಶ್ಲ್ನಗಳಿಗೊ ಹೊಚ̈ಿನ ವಿದಾ,ರ್ಥಿ.ಗಳು ಉತ�ರಿಸದೆ� ಇರುವುದು.
➢ ಕರಪತ್ರದಂತಹ  ವ,ವಹಾರ  ರ�ಪದಲಿR  ಸ್ವರ�ಪ,  ಕೋ�ಟಿ್ಟರುವ  ವಿರ್ಷಯದ  ಆಶಯವನು್ನ

ಉಲೆR�ಖಿಸದಿರುವುದು.
➢ ಪ್ರಬಂಧದ  ಸ್ವರ�ಪ  ತ್ತಿಳಿಯದಿರುವುದು,  ಪ್ರಧಾನ  ಆಶಯ,  ಸ್ವ-ಚಿಂತನೈ,  ನಿಗಮನ

ಕಂಡುಬರುವುದಿಲR.
➢ ಅಕ್ಷರ ತಪು್ಪಗಳು, ಅಲ್ಪಪಾ್ರಣ-ಮಹಾ ಪಾ್ರಣ ಅಕ್ಷರಗಳಲಿRನ ಗೊ�ಂದಲ.
➢ ವಾಕ, ರಚನೈಯಲಿR ದೆ��ರ್ಷಗಳು, ವಿಭಕ್ರಿ� ಪ್ರತ,ಯಗಳ ತ್ತಿಳುವಳಿಕೋ ಇಲRದಿರುವುದು.
➢ ಆಸಾ್ವದನಾ ಟಿಪ್ಪಣಿಯ ಸ್ವರ�ಪ ತ್ತಿಳಿಯದಿರುವುದು,  ಪ್ರಧಾನ ಆಶಯದ ಪ್ರಕಟಣೆ,  ವಿಶ್ಲ�ರ್ಷ

ಪದ ಸಾಲುಗಳ ಗುರುತ್ತಿಸುವಿಕೋ,  ವಣಿ.ತ ವಿಚಾರಗಳು ಮುಂತಾದವುಗಳನು್ನ  ಗುರುತ್ತಿಸುವಲಿR
ವಿದಾ,ರ್ಥಿ.ಗಳು ವಿಫಲವಾಗಿರುವುದು.

ಭಾಷಾ  ಪ್ರಯೊ�ಗದಲಿRನ  ದೆ��ರ್ಷಗಳು,  ವಾ,ಕರಣ  ದೆ��ರ್ಷಗಳು,  ಬರವಣಿಗೊ,  ಓದುವ
ದೆ��ರ್ಷಗಳನು್ನ  ಪರಿಹರಿಸಲು  ತರಗತ್ತಿಗಳಲಿR  ಈ  ಕೋಳಗಿನ  ಚಟುವಟಿಕೋಗಳನು್ನ  ಪಠ,ಕೋ<  ಪೂರಕವಾಗಿ
ಮತು� ಮುಂದುವರಿದ ಚಟುವಟಿಕೋಗಳಾಗಿ ನಡೆಸುವುದು ಸ�ಕ�.

ಚಟುವಟಿಕೋಗಳು ಹಿ�ಗ� ಮಾಡಬಹುದು.
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ಉದೆ್ದ�ಶಗಳು ಚಟುವಟ್ಟಿಕೆಗಳು ಸಮಯ ಜವಾಬಾ್ದರಿ

1.ಎಲಾR  ಮಕ<ಳಿಗ�
ಸರಳ  ವಾಕ,ಗಳನು್ನ
ಓದಲು
ಸಾಧ,ವಾಗಬೋ�ಕು. 
2.ಕನ್ನಡ  ಭಾಷೆಯಲಿR
ಓದಲು  ಬರೈಯಲು
ವ,ವಹರಿಸಲು
ಸಾಧ,ವಾಗಬೋ�ಕು.

• ಪುಸ�ಕಗಳನು್ನ
ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು

• ಆಸಾ್ವದನೈ
• ಓದುವಿಕೋ
• ಬರವಣಿಗೊ
• ಸ್ಪರ್ಧೆ.ಗಳು

ಜುಲೆB
ಆಗಸ್ಟ್್ಟ
ಸೋಪ̈ಂಬರ್&

ಒಕೋ�್ಟ�ಬರ್
ನವಂಬರ್
ಜನವರಿ  & ಫೆಬ್ರವರಿ

ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ 
ಅಧಾ,ಪಕರು/
ತರಗತ್ತಿಯಲಿRರುವ
ವಿದಾ,ರ್ಥಿ.ಗಳ ಹೊತ�ವರು

ಉತ�ಮ ಓದು
ಉದೆ]�ಶ :- ಎಲಾR ಮಕ<ಳಿಗ� ಸರಳ ವಾಕ,ಗಳನು್ನ ಓದಲು ಸಾಧ,ವಾಗಬೋ�ಕು.
ಚಟುವಟಿಕೋಗಳು  :-  
ಆಯೆ< ಮಾಡಿದ ಸರಳವಾದ 
105 ಪುಸ�ಕಗಳು
30 ಕನ್ನಡ ಕರ್ಥೈ ಪುಸ�ಕ
20 ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರಕರ್ಥೈ ಪುಸ�ಕ
15 ಕನ್ನಡ ಪದ, ಚುಟುಕು ಪುಸ�ಕ
30 ಆತ್ಮಕರ್ಥೈ, ಜೀ�ವನ ಚರಿತೆ್ರ, ಪ್ರವಾಸ ಕರ್ಥ್ಯನ, ಕರ್ಥ್ಯನ ಕವನ, ದಿನಚರಿ, ಪತ್ರ, ಪ್ರಬಂಧ, ನಾಟಕ ಇತಾ,ದಿ
5 ರಸಪ್ರಶ್ಲ್ನ ಪುಸ�ಕ
ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಹೊ�ಗೊ  ?  

• ಒಂದೆ�ಂದು  ಪುಸ�ಕ  ಪ್ರತ್ತಿ  ಮಗುವಿನಿಂದ,  ಅಧಾ,ಪಕರಿಂದ  ಹೊತ�ವರಿಂದ,  ಹಳೆ
ವಿದಾ,ರ್ಥಿ.ಗಳಿಂದ, ಹಿತೆBರ್ಷಿಗಳಿಂದ, ಮನೈ ಸಂದಶ.ನ ಮ�ಲಕ.

• ಬೋ�ರೈ ಯಾವುದಾದರ� ಪಾ್ರಯೊ�ಜಕತ್ವದಲಿR ಪುಸ�ಕ ಖರಿ�ದಿಸುವುದು.

ಚಟುವಟಿಕೋ    :-   (ಆಲಿಸುವಿಕೋ ,ಮಾತನಾಡುವಿಕೋ, ಓದುವಿಕೋ  ,   )L S & R

ಕನ್ನಡ  ಪ್ಪಿರೈ�ಡ್  ಗಳಲಿR  ಮೊದಲ  ಐದು  ನಿಮಿರ್ಷ  ಒಂದು  ಮಗುವಿನಿಂದ  ಗಟಿ್ಟಯಾಗಿ  ಒಂದು  ಪುಟ
ಓದಿಸುವುದು.  ಓದಿದ ಪುಸ�ಕಗಳ ಹೊಸರು  ಬರೈದಿಡಲು ಒಂದು  ಪುಸ�ಕ  ಬೋ�ಕು.  ತರಗತ್ತಿಯ ಓದುವ
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ಮ�ಲೆಯಲಿR  ಸಾಕರ್ಷು್ಟ  ಪುಸ�ಕಗಳನು್ನ  ಒದಗಿಸುವುದು.  ಹೊಚು̈  ಪುಸ�ಕಗಳನು್ನ  ಓದಿದ  ವಿದಾ,ರ್ಥಿ./
ವಿದಾ,ರ್ಥಿ.ನಿಗೊ ಬಹುಮಾನ ನಿ�ಡುವುದು.

ಉತ�ಮ ಬರವಣಿಗೊ
ಉದೆ]�ಶ  :   ಎಲR ಮಕ<ಳು ಪದ ವಾಕ,ಗಳನು್ನ ಬರೈಯಲು ಸಾಧ,ವಾಗಬೋ�ಕು.

   ವೈBವಿಧ,ಪೂಣ.ವಾದ ಬರವಣಿಗೊ ಚಟುವಟಿಕೋಗಳು.
ಉದಾ:

➢ ಕರ್ಥೈ, ಕವನ, ಪ್ರಬಂಧ, ದಿನಚರಿ, ಲೆ�ಖನ ಇತಾ,ದಿ
➢ ತರಗತ್ತಿ ಸಂಚಿಕೋ ತಯಾರಿ
➢ ಭಿತ್ತಿ�ಪತ್ತಿ್ರಕೋ ತಯಾರಿ
➢ ಓದುವ ಕಾಡ್. ತಯಾರಿ
➢ ಮಾದರಿಕೋ�ಟು್ಟ  ಸ್ಪರ್ಧೆ.  ನಡೆಸಿ  ಉತ�ಮವಾದುದನು್ನ  ಕಂಡುಹಿಡಿದು  ಸರಿಪಡಿಸಿ  ಏ 4  ಶಿ�ಟ್

ಕೋ�ಟು್ಟ ಚಂದವಾಗಿ ಬರೈದು ಚಿತ್ರ ಬೀಡಿಸಿ,  ಬಣ್ಣ ಹಚ̈ಿ ಲಾ,ಮಿನೈ�ರ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಓದುವ ಕಾಡ್.
ತಯಾರಿಸುವುದು.

➢ ವೈBಯಕ್ರಿ�ಕವಾಗಿ  'ನನ್ನ  ಪುಸ�ಕ'  ತಯಾರಿ.  (ಕರ್ಥೈ,  ಕವನ,  ಚುಟುಕು,  ಪ್ರಬಂಧ  ಇತಾ,ದಿಗಳ
ಸಂಗ್ರಹ)

ಪ್ರತ್ತಿಭಾವಂತರಿಗೊ
• ಹಾಡನು್ನ ಹಾಡಲು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ,.ವಿರುವ ಮಕ<ಳನು್ನ ಆಯೆ< ಮಾಡಿ ಇತರ ಮಕ<ಳ ಮುಂದೆ ಅವರ

ಪ್ರತ್ತಿರ್ಭೋಯನು್ನ ಪ್ರಕಟಪಡಿಸಿ ಅವರಿಗೊ ಕೋ�ಳಲ�, ಆಸಾ್ವದಿಸಲ� ಅವಕಾಶ ಲಭಿಸುವಂತೆ ಎರಡು
ವಾರಕೋ�<ಮೇ್ಮ ಸಾಹಿತ,/ ಬಾಲಸರ್ಭೋ ಸೋ�ರುವುದು.

• ಮೊದಲೆ� ಯೊ�ಜನೈ ಮಾಡಬೋ�ಕು.
• ಒಮೇ್ಮ  ಹಾಡಿದ  /  ಹೊ�ಳಿದ  ಮಕ<ಳನು್ನ  ಸರ್ಭೋಗೊ  ಕೋ�ಳುಗರಾಗಿಸಬೋ�ಕು.  ಮೊದಲ  ಸರ್ಭೋಯಲಿR

ಕೋ�ಳುಗರಾದವರು ನಂತರದ ಸರ್ಭೋಗೊ ಹಾಡುವವರಾಗಬೋ�ಕು.
• ಇದೆ� ರಿ�ತ್ತಿ ಸೃಜನಶಿ�ಲ ಹವಾ,ಸಗಳನು್ನ ಪ್ರ್ರ�ತಾ¸ಹಿಸುವುದು.
• ಪ್ರ್ರಜೆಕ್ಟರ್ ಉಪಯೊ�ಗಿಸಿ 10 ಕರ್ಥೈಗಳು/ ಪದ,/ ತಮಾಷೆ ಚಿತ್ರಗಳ ವಿಡಿಯೊ� ತೆ��ರಿಸಬೋ�ಕು.

           ಉದಾ:- ತೆನಾಲಿ ರಾಮನ ಕರ್ಥೈಗಳು, ಪಂಚತಂತ್ರ ಕರ್ಥೈಗಳು.
• ಅವುಗಳನು್ನ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಅಭಿನಯಿಸಲು ಪ್ರ್ರ�ತಾ¸ಹಿಸುವುದು.

ಉತ�ಮ ಕಲಿಕೋಗೊ ಏನೈ�ನು  ?  
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• ರಸಪ್ರಶ್ಲ್ನ
• ಪದ ತಯಾರಿ
• ಪಾತಾ್ರಭಿನಯ
• ಕರ್ಥೈ ಪೂತ್ತಿ.ಗೊ�ಳಿಸುವುದು / ಕರ್ಥಾಾ ರಚನೈ
• ಪದ, ಪೂತ್ತಿ.ಗೊ�ಳಿಸುವುದು / ಪದ, ರಚನೈ
• ಪದಬಂಧ
• ನೈನಪು ಶಕ್ರಿ� ಪರಿ�ಕ್ಷೆ
• ಬಣ್ಣ ಹಚು̈ವುದು
• ಪದ, ಹಾಡುವುದು / ಕಂಠಪಾಠ
• ಅಭಿನಯ ಗಿ�ತೆ
• ಕರ್ಥೈ ಹೊ�ಳುವುದು / ಕರ್ಥೈ ಓದಿ ಚಿತ್ರರಚನೈ
• ಕಾವ, ಪಾರಾಯಣ
• ಪದಬಂಡಿ / ಪದ,ಬಂಡಿ / ವಾಕ, ಬಂಡಿ
• ಒಗಟುಗಳು / ಒಗಟು ರಚನೈ 
• ಸಂಭಾರ್ಷಣೆ / ಸಂಭಾರ್ಷಣೆ ರಚನೈ
• ನೃತ,
• ಪ್ರ್ರಜೆಕ್ಟರ್ ಮ�ಲಕ ತೆನಾಲಿ ರಾಮನ ಕರ್ಥೈಗಳನು್ನ ತೆ��ರಿಸುವುದು
• ಬೀ�ರಬಲ್ ಕರ್ಥೈಗಳು ಮತು� ಇತರ ಕರ್ಥೈಗಳು
• ಉತ�ಮವಾದ ಪದ,ಗಳನು್ನ ಕೋ�ಳಿಸುವುದು.

• 1. ಆಲಿಸುವಿಕೋ ಸ್ಪರ್ಧೆ.:-
• ಪ್ರ್ರಜೆಕ್ಟರ್ ನಲಿR ಒಂದು ಕರ್ಥೈ ತೆ��ರಿಸುವುದು / ಕರ್ಥೈ ಹೊ�ಳುವುದು. 
• ಬಳಿಕ ಆ ಕರ್ಥೈಗೊ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹತು� ಪ್ರಶ್ಲ್ನಗಳನು್ನ ಕೋ�ಳುವುದು.
• ಮಕ<ಳಿಗೊ ಪೇ�ಪರ್ ಕೋ�ಟು್ಟ ಅದರಲಿR ಉತ�ರಿಸಲು ಹೊ�ಳುವುದು. 
• ಕನ್ನಡ ಅಧಾ,ಪಕರು ಸ್ಪರ್ಧೆ. ನಡೆಸುವುದು. 
• ಯಾರು ಹೊಚು̈ ಉತ�ರಿಸುತಾ�ರೈ�� ಅವರು ಜಯರ್ಶಾಾಲಿಗಳಾಗುತಾ�ರೈ.

2. ಮಾತನಾಡುವಿಕೋ:- 
• ಒಂದು ವಿರ್ಷಯ ಕೋ�ಟು್ಟ ಆ ವಿರ್ಷಯಕೋ< ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಐದು ನಿಮಿರ್ಷ ಮಾತನಾಡಲು ಹೊ�ಳುವುದು.
• ಕರ್ಥೈ ಹೊ�ಳಲು ಹೊ�ಳುವುದು. 
• ಪದ, ಹಾಡಿಸುವುದು.
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3. ಓದುವಿಕೋ:-
• ಅಧಾ,ಪಕರು ಓದುವ ಕಾಡ್. ಕೋ�ಡುವುದು. 
• ಪ್ರ್ರಜೆಕ್ಟರ್ ನಲಿR ಒಂದು ವಿವರಣೆ ತೆ��ರಿಸುವುದು. 
• ಅದನು್ನ ತಪ್ಪಿ್ಪಲRದೆ ಗಟಿ್ಟಯಾಗಿ ಸ್ವರ ಏರಿಳಿತಗಳೊಂದಿಗೊ ಓದಲು ಹೊ�ಳುವುದು. 
• ಚೆನಾ್ನಗಿ ತಪ್ಪಿ್ಪಲRದೆ ಓದಿದ ಮಗುವಿಗೊ ಬಹುಮಾನ ನಿ�ಡುವುದು.

 4. ಬರವಣಿಗೊ:-
• ಪ್ರ್ರಜೆಕ್ಟರ್ ನಲಿR ಕೋಲವು ಚಿತ್ರಗಳನು್ನ ತೆ��ರಿಸುವುದು. 
• ಅದನು್ನ ನಿರಿ�ಕ್ಷಿಸಿ ಅವುಗಳ ವಿವರಣೆ ಬರೈಯಲು ಹೊ�ಳುವುದು. 
• ಪದ,ಕೋ< ಸಾಲು ಸೋ�ರಿಸಲು ಹೊ�ಳುವುದು. ಇತರ ವ,ವಹಾರ ರ�ಪಗಳನು್ನ ರಚಿಸಲು ಹೊ�ಳುವುದು.

5.   ಸ್ಪರ್ಧೆ.ಗಳು  :-  
• ಆಲಿಸುವಿಕೋ, ಓದುವಿಕೋ, ಬರೈಯುವಿಕೋ ಕಳೆದ ನಂತರ ಸ್ಪರ್ಧೆ.ಗಳನು್ನ ನಡೆಸುವುದು. 
• ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಅಧಾ,ಪಕರು ಇದರ ಜವಾಬಾ]ರಿಯನು್ನ ವಹಿಸುವುದು.

6. ಸಾಹಿತ, ಶಿಬೀರಗಳು  :-   
• ಕರ್ಥೈ, ಕವನ, ಲೆ�ಖನ, ಹಾಡುವಿಕೋ, ಅಭಿನಯಕಾ<ಗಿ ವಿಶ್ಲ�ರ್ಷ ಶಿಬೀರಗಳನು್ನ ನಡೆಸುವುದು.

7. ಪುಸ�ಕಗಳನು್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು  :-  
• ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಅಧಾ,ಪಕರ ನೈ�ತೃತ್ವದಲಿR ನಡೆಸುವ ಚಟುವಟಿಕೋ ಇದಾಗಿದೆ.
• ಪ್ರತ್ತಿಯೊಂದು  ಮಗುವಿನಲಿRಯ�  ಕಡಿಮೇ  ಎಂದರೈ  ಒಂದು  ಪುಸ�ಕವನು್ನ  ರ್ಶಾಾಲೆಗೊ  ಕೋ�ಡಲು

ಹೊ�ಳುವುದು. 
• ಅದೆ�  ರಿ�ತ್ತಿಯಲಿR  ರ್ಶಾಾಲಾ  ಸಿಬ್ಬಂದಿ  ವಗ.ದವರಲಿRಯ�  ಒಂದೆ�ಂದು  ಪುಸ�ಕ  ಕೋ�ಡಲು

ಹೊ�ಳುವುದು. 
• ಬಳಿಕ ರ್ಶಾಾಲೆಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ�  ಹೊ�ಂದಿದ ಕನ್ನಡ ಅಧಾ,ಪಕರಲಿR  ಅವರ ಮನೈಗೊ ರ್ಭೋ�ಟಿ ನಿ�ಡಿ

ಪುಸ�ಕ ತೆಗೊಯಲು, ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಬೋ�ಕಾದ ಸಹಾಯವನು್ನ ಕೋ�ಳುವುದು. 
• ಧನ ಸಹಾಯವಾದರೈ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಕನ್ನಡ ಅಧಾ,ಪಕರು  /ಮುಖ್ಯ�,�ಪಾಧಾ,ಯರು ರ್ಶಾಾಲೆಗೊ

ಬೋ�ಕಾದ ಪುಸ�ಕಗಳನು್ನ ಆಯೆ< ಮಾಡಿ ತರುವುದು. 
• ಅಗತ,ಬೀದ]ಲಿR ರಕ್ಷಕ-ಶಿಕ್ಷಕ ಸಂರ್ಘದ ಅಧ,ಕ್ಷರನು್ನ ಸೋ�ರಿಸಿಕೋ�ಳು್ಳವುದು. 
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• ರಕ್ಷಕ-ಶಿಕ್ಷಕ ಸಂರ್ಘದ ಅಧ,ಕ್ಷರಲಿR ಒಂದೆ�ಂದು ಪುಸ�ಕಗಳನು್ನ ರ್ಶಾಾಲೆಗೊ ಕೋ�ಡುಗೊಯಾಗಿ ನಿ�ಡಲು
ಹೊ�ಳುವುದು.

8.ಆಸಾ್ವದನೈ  :  -
ಹಾಡು ಹಾಡಲು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ,.ವಿರುವ ಮಕ<ಳನು್ನ ಆಯೆ< ಮಾಡಿ ಇತರ ಮಕ<ಳ ಮುಂದೆ ಅವರ
ಪ್ರತ್ತಿರ್ಭೋಯನು್ನ ಪ್ರಕಟಪಡಿಸಿ ಅವರಿಗೊ ಕೋ�ಳಲ� / ಹೊ�ಳಲ� ಅವಕಾಶ ಲಭಿಸುವಂತೆ ಎರಡು
ವಾರಕೋ�<ಮೇ್ಮ ಸಾಹಿತ, ಸರ್ಭೋ ನಡೆಸುವುದು.
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ಚಟುವಟ್ಟಿಕೆ-1

ಆಸಾ್ವದನ ಟ್ಟಿಪ್ಪಣಿ
ಕೋಳಗಿನ ಸಾಲುಗಳ ಆಸಾ್ವದನ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಬರೈಯುವ ಚಟುವಟಿಕೋ ಹಿ�ಗ� ಮಾಡಬಹುದು.

ಉದಾ:-  'ತೌಳವ  ಮಾತೆ'  ಕವನದ  ಈ  ಕೋಳಗಿನ  ಸಾಲುಗಳ  ಆಸಾ್ವದನ  ಟಿಪ್ಪಣಿಯನು್ನ  ಬರೈಯುವ
ಚಟುವಟಿಕೋಯನು್ನ ಹೊ�ಗೊ ಮಾಡಬಹುದು?

ಹಿಂದು ಜೆBನ ಮುಸಿR�ಮ ಕೋ್ರೈಸ�ರಾವೊಂದೆ� ಬಾಂಧವರೈಮಾ್ಮ
 ತಂದೆ ದೆ�ವರೈ�ಬ್ಬನೈ� ,ನಿ�ನೈ�ಬ್ಬಳೆ� ನಮೇ್ಮಲRರ ತಾಯಮ್ಮ!

ಎಂದಿನವಳೊ ನಿ�ನಿಂದಿನವರೈ ನಾವಾದೆ�ಡೆಮ್ಮನಕ<ರೈಯಿಂ
 ನಿನೈ್ನದೆ ತೆ�ಟಿ್ಟಲೆ�ಳಿಟು್ಟ ಸಾಕುತ್ತಿಹೊ ಸರಸಿಯಂತೆ ತಾವರೈಯಂII

ಕವನದಲಿRರುವ  ಎಲR  ಉತ�ಮ  ಅಂಶಗಳನು್ನ  ತ್ತಿಳಿದುಕೋ�ಂಡು  ಅದರ  ಸೋ�ಗಸನು್ನ  ಆಸಾ್ವದಿಸಬೋ�ಕು.
ಕವನದ  ಆಸಾ್ವದನೈಯಲಿR  ವಿದಾ,ರ್ಥಿ.ಯ  ಚಿಂತನೈ,  ಸೃಜನಶಿ�ಲತೆ,  ಭಾವನೈಗಳು  ಮೇ�ಳೆBಸುವುದನು್ನ
ಗಮನಿಸಬಹುದು.  ತರಗತ್ತಿಯ ಎಲಾR  ಸ�ರದ ವಿದಾ,ರ್ಥಿ.ಗಳನು್ನ  ಕ�ಡ ವಿವಿಧ ಪ್ರಕ್ರಿ್ರಯೆಗಳ ಮ�ಲಕ
ಕವನದ ಆಸಾ್ವದನಾ ಹಂತಕೋ< ತಲುಪ್ಪಿಸಬೋ�ಕು.
ಆಸಾ್ವದನ ಹಂತಕೋ< ತಲುಪಲಿರುವ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳು

• ಓದುವಿಕೋ /ಹಾಡುವಿಕೋ
• ಕೋ�ಂದಾ್ರಶಯವನು್ನ ತ್ತಿಳಿದುಕೋ�ಳು್ಳವುದು.
• ಪದ ಪ್ರಯೊ�ಗ ವಾಕ, ವಿಶ್ಲ�ರ್ಷತೆಗಳನು್ನ ತ್ತಿಳಿದುಕೋ�ಳು್ಳವುದು.
• ವಣ.ನೈ, ಅಲಂಕಾರ, ಪ್ರತ್ತಿಮೇ ಪ್ರತ್ತಿ�ಕಗಳನು್ನ ಗುರುತ್ತಿಸುವುದು.
• ಸಾ್ವರಸ,ವಿರುವ ಸಾಲುಗಳನು್ನ ಗುರುತ್ತಿಸುವುದು.
• ತಾಳ/ಲಯ/ಗೊ�ಯತೆ
• ನಿಗಮನ 

ಕವನದ  ಓದು  ಆಸಾ್ವದನೈಯ  ಮೊದಲ  ಹಂತವಾಗಿದೆ.  ವಿದಾ,ರ್ಥಿ.ಗಳೆ�  ರಾಗ  ಸಂಯೊ�ಜೀಸಿ
ಹಾಡಲು  ಪೇ್ರ�ರೈ�ಪ್ಪಿಸುವುದು.  ಅನಂತರ  ವಿದಾ,ರ್ಥಿ.ಗಳು  ನವಿ�ನ  ಪದಗಳ  ಅರ್ಥ್ಯ.,  ಪದ
ವಿಂಗಡಣೆ  ಚಟುವಟಿಕೋಗಳನು್ನ  ನಡೆಸಲಿ.  ಈ  ಸಂದಭ.ಗಳಲಿR  ಅಧಾ,ಪಕರು  ಸ�ಕ�
ಮಾಗ.ದಶ.ನವನು್ನ  ನಿ�ಡಬೋ�ಕು.  ಕವನದ  ಮೊದಲ  ಓದಿನಲಿR  ವಿದಾ,ರ್ಥಿ.ಗೊ  ಬೋ�ಕಾದರ್ಷು್ಟ
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ಆಸಾ್ವದನಾ ಅಂಶಗಳು ಮನವರಿಕೋಯಾಗಬೋ�ಕೋಂದಿಲR. ರಸಾಸಾ್ವದನೈಯ ಅಂಶಗಳು ಒಬ್ಬರಿಂದ
ಇನೈ�್ನಬ್ಬರಿಗೊ ಬೋ�ರೈ ಬೋ�ರೈಯಾಗಿರಬಹುದು.

ಕೋಲವು ಪ್ರಶ್ಲ್ನಗಳ ಮ�ಲಕ ವಿದಾ,ರ್ಥಿ.ಗಳನು್ನ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕೋ< ತಲುಪ್ಪಿಸಬಹುದು.
✔ ಈ ಕವನದಲಿRರುವ ಉತ�ಮ ಅಂಶಗಳು ಯಾವುವು?
✔ 'ನಿನೈ್ನದೆ ತೆ�ಟಿ್ಟಲಲಿಟು್ಟ  ಸಾಕುತ್ತಿಹೊ,  ಸರಸಿಯಂತೆ  ತಾವರೈಯಂ'  ಈ ಸಾಲುಗಳನು್ನ  ಓದಿದಾಗ

ನಿಮ್ಮ ಮನಸಿ¸ನಲಿR ಮ�ಡಿ ಬಂದ ವಿಚಾರಗಳೆ�ನು?
✔ 'ತಂದೆ ದೆ�ವರೈ�ಬ್ಬನೈ,  ನಿ�ನೈ�ಬ್ಬಳೆ ನಮೇ್ಮಲRರ ತಾಯಮ್ಮ'  ಈ ಸಾಲುಗಳನು್ನ ಓದಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ

ಮನಸಿ¸ನಲಿR ಮ�ಡಿಬಂದ ವಿಚಾರಗಳೆ�ನು?
✔ ಕವನದ  ಶ್ಲ��ರ್ಭೋಯನು್ನ  ಹೊಚ̈ಿಸುವುದಕೋ<  ಸಹಕಾರಿಯಾದ  ಅಲಂಕಾರದಿಂದ  ಕ�ಡಿದ

ಸಾಲುಗಳಿವೈಯೆ�?
         ಉದಾ : ನಿನ್ನದೆ ತೆ�ಟಿ್ಟಲಲಿಟು್ಟ ಸಾಕುತ್ತಿಹೊ ಸರಸಿಯಂತೆ ತಾವರೈಯಂ
ಮೊದಲಾದ ಪ್ರಶ್ಲ್ನಗಳನು್ನ ಅಧಾ,ಪಕರು ವಿದಾ,ರ್ಥಿ.ಗಳಲಿR ಕೋ�ಳಿ ತರಗತ್ತಿಯನು್ನ ಮುಂದುವರಿಸುವುದು.

• ಕವಿತೆಯ ಕುರಿತಾದ ಮೇ�ಲಿನ ಸ�ಚಕಗಳ ಆಧಾರದಲಿR ವಿದಾ,ರ್ಥಿ.ಗಳು ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೋಗಳನು್ನ
ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ಅಭಿವ,ಕ�ಪಡಿಸುವುದು.

• ಪ್ರಧಾನ  ವಿಚಾರಗಳನು್ನ  ಅಧಾ,ಪಕರು  ಕರಿಹಲಗೊಯಲಿR  ಬರೈಯುವುದು.  ಬೀಟು್ಟ  ಹೊ��ದ
ಅಂಶಗಳನು್ನ ಅಧಾ,ಪಕರು ಸೋ�ರಿಸುವುದು.

• ಅನಂತರ  ಇವೈಲRವನು್ನ  ಕೋ�್ರ�ಡಿ�ಕರಿಸಿ  ಆಸಾ್ವದನಾ  ಟಿಪ್ಪಣಿಯನು್ನ  ಗುಂಪ್ಪಿನಲಿR  ಬರೈಯಲು
ಸ�ಚಿಸುವುದು.

• ಇಲಿRಯ�  ಬೀಟು್ಟ  ಹೊ��ದ  ಅಂಶಗಳನು್ನ  ಅಧಾ,ಪಕರ  ಸ�ಚನೈಯಂತೆ  ಸೋ�ರಿಸಿ
ಪರಿರ್ಷ<ರಿಸುವುದು.

• ಅನಂತರ ವೈBಯಕ್ರಿ�ಕವಾಗಿ ವಿದಾ,ರ್ಥಿ.ಗಳಲಿR ಬರೈಯಲು ಸ�ಚಿಸುವುದು. ವಿದಾ,ರ್ಥಿ.ಗಳು ಬರೈದ
ಆಸಾ್ವದನಾ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನು್ನ ಅಧಾ,ಪಕರು ಕ�ಲಂಕುರ್ಷವಾಗಿ ನೈ��ಡುವುದು.

• ಇಲಿR ಭಾಷಾ ದೆ��ರ್ಷಗಳ ಮತು� ಇತರ ಅಂಶಗಳ ತ್ತಿದು]ಪಡಿ ನಡೆಯಬೋ�ಕು. 
ಉದಾ:  ಭಾಷಾ  ದೆ��ರ್ಷಗಳಾದ  ಹೃಸ್ವ,  ದಿ�ರ್ಘ.,  ಅಲ್ಪಪಾ್ರಣ,  ಮಹಾಪಾ್ರಣ,  ಲಿಂಗ,  ವಿಭಕ್ರಿ�,
ಒತ�ಕ್ಷರ ಇತಾ,ದಿ.

• ಬರೈದ ಬರಹಗಳಿಗೊ ಗೊ್ರ�ಡ್ ನಿ�ಡುವುದು.
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ಚಟುವಟ್ಟಿಕೆ-2

ಪ್ರಬಂಧ ರಚನೇ
ಕಾಲುವಾರ್ಷಿ.ಕ ಮೌಲ,ಮಾಪನ ಪರಿ�ಕ್ಷೆಯ ಉತ�ರ ಪತ್ತಿ್ರಕೋಗಳ ವಿಶ್ಲR�ರ್ಷಣೆಯನು್ನ  ಮಾಡಿದಾಗ

50  ಶ್ಲ�ಕಡ  ವಿದಾ,ರ್ಥಿ.ಗಳ  ಪ್ರಬಂಧದ  ಸ್ವರ�ಪ,  ಭಾಷಾ  ಅಂಶಗಳು  (ಅಕ್ಷರ  ತಪು್ಪ,  ಹೃಸ್ವ-ದಿ�ರ್ಘ.,
ಅಲ್ಪಪಾ್ರಣ-ಮಹಾಪಾ್ರಣ)  ಮೊದಲಾದ  ತ್ತಿಳುವಳಿಕೋಗಳು  ಕಡಿಮೇ  ಇರುವುದು  ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಇವುಗಳನು್ನ  ಪರಿಹರಿಸಲು ದೆBನಂದಿನ ತರಗತ್ತಿ ಅರ್ಥ್ಯವಾ ವಿಶ್ಲ�ರ್ಷ ತರಗತ್ತಿಗಳನು್ನ  ಆಯೊ�ಜೀಸುವುದು
ಒಳಿತು.
ಉದಾಹರಣೆಗೊ:- 'ತೌಳವ ಮಾತೆ' ಕವನದ ಆಧಾರದಲಿR ತುಳುನಾಡಿನ ಸಾಂಸ<ೃತ್ತಿಕ ವಿಶ್ಲ�ರ್ಷಗಳ ಕುರಿತು
ಒಂದು ಪ್ರಬಂಧ ಬರೈಯಿಸುವುದು.

ಅಧಾ,ಪಕರು  ಮೇ�ಲಿನ  ಭಾಷಾ  ವ,ವಹಾರ  ರ�ಪದ  ಪ್ರಕ್ರಿ್ರಯಾಧಾರಿತ  ಚಟುವಟಿಕೋಯನು್ನ  ನಡೆಸಲು
ಪಾಠ ಯೊ�ಜನೈಯನು್ನ ಮಾಡುವುದು ಉತ�ಮ.

ವಿದಾ,ರ್ಥಿ.ಗಳಲಿR ತುಳುನಾಡಿನ ಸಾಂಸ<ೃತ್ತಿಕ ವೈBಶಿರ್ಷ್ಟ್ಯಗಳ ಕುರಿತು ಪ್ರಬಂಧ ಬರೈಸುವ ಮೊದಲು ಪಾಠದ
ಆಧಾರದಲಿR ಮತು�  ವಿದಾ,ರ್ಥಿ.ಗಳ ಅನುಭವದ ಆಧಾರದಲಿR ಕಂಡುಕೋ�ಂಡ ವಿಶ್ಲ�ರ್ಷತೆಗಳ ಕುರಿತಾದ
ವಿಚಾರಗಳನು್ನ ಲಘು ಚಚೆ.ಗೊ ಒಳಪಡಿಸಿ ಕೋಲವು ಪ್ರಧಾನ ಅಂಶಗಳನು್ನ ಪಟಿ್ಟ ಮಾಡುವುದು.

ಉದಾ:- 
• ಹಿಂದು, ಮುಸಲಾ್ಮನ, ಜೆBನರ ಆರಾಧನಾಲಯಗಳು ಇಲಿRವೈ.
• ಎಲRರ� ಸಹಬಾಳೆ್ವ ನಡೆಸುತಾ�ರೈ.
• ಪರಶುರಾಮನ  ಸೃರ್ಷಿ್ಟ,  ಪೂವ.ದಲಿR  ಸಹಾ,ದಿ್ರ,  ಪಶ̈ಿಮದಲಿR  ವಿರ್ಶಾಾಲ  ಸಾಗರ  ಉತ�ರದಲಿR

ಕಲಾ,ಣಪುರ ಹೊ�ಳೆ ದಕ್ಷಿಣದಲಿR ಚಂದ್ರಗಿರಿ.
• ಕಲೆ, ಕ್ರಿ್ರ�ಡೆ, ಕಸುಬು, ಆಚರಣೆ, ಆಹಾರ, ಕುಣಿತ, ಜಾನಪದ ಸಾಹಿತ, ಇತಾ,ದಿಗಳ ವಿವರಗಳು,

ತುಳುನಾಡಿನ ನಂಬೀಕೋಗಳು, 
• ತುಳುನಾಡಿನ  ಆರಾಧನಾ  ಕ್ರಮಗಳು-  ನಾಗರ  ಪಂಚಮಿ,  ನಾಗತಂಬೀಲ,  ಆಶ್ಲR�ರ್ಷ  ಬಲಿ,

ಭ�ತಾರಾಧನೈ, ಹಬ್ಬಗಳು.
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ಅನಂತರ  ಹೊಚ̈ಿನ  ಮಾಹಿತ್ತಿಗಾಗಿ  ತುಳನಾಡಿನ  ಸಾಂಸ<ೃತ್ತಿಕ  ವಿಶ್ಲ�ರ್ಷತೆಗಳು  ಎನು್ನವ  ಲೆ�ಖನವನು್ನ
ಪ್ರ್ರ�ಜೆಕ್ಟರ್ ಮ�ಲಕ ತೆ��ರಿಸುವುದು. ಅದೆ� ರಿ�ತ್ತಿ ಏಯ. ಲಕ್ಷಿÇ�ನಾರಾಯಣ ಆಳ್ವರ 'ತುಳುನಾಡಿನ
ಸಂಸ<ೃತ್ತಿ' ಪ್ರಬಂಧವನು್ನ ಕೋ�ಡುವುದು.
ಇವುಗಳ ಮಾಹಿತ್ತಿಗಳ ಆಧಾರದಲಿR ಪ್ರಬಂಧ ಬರೈಯಲು ಸ�ಚಿಸುವುದು.

• ಪ್ರಬಂಧ ಬರೈಯುವಾಗ ಪ್ರಧಾನ ಅಂಶಗಳ ಕಡೆಗೊ ವಿಶ್ಲ�ರ್ಷ ಗಮನವನು್ನ ಕೋ�ಡುವುದು.
• ವಿರ್ಷಯ / ಆಶಯಕೋ< ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪರಮಾವಧಿ ವಿಚಾರಗಳು ಒಳಗೊ�ಂಡಿವೈ.
• ಆಶಯಗಳು  ಮತು�  ನಿಗಮನಗಳನು್ನ  ಓದುಗರಿಗೊ  ತಲುಪ್ಪಿಸಲು  ಸಮರ್ಥ್ಯ.ವಾದ  ಭಾಷೆ

(ವಾಕ,ರಚನೈ, ವಿಶ್ಲ�ರ್ಷ ಪ್ರಯೊ�ಗಗಳು) ಯನು್ನ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ.
• ಪ್ರಬಂಧದ  ಸ್ವರ�ಪವನು್ನ  ಪಾಲಿಸುವುದು.  (ಉತ�ಮ  ಆರಂಭ,  ಪ್ರಧಾನ  ಆಶಯಗಳು,

ವಿವರಣೆಗಳು, ಉಪಸಂಹಾರ)
• ವಿರ್ಷಯಕೋ<  ಸಂಬಂಧಿಸಿದ  ತನ್ನ  ಅಭಿಪಾ್ರಯ,  ನಿಗಮನಗಳನು್ನ  ಸ�ಕ�ವಾದ

ಉದಾಹರಣೆಯೊಂದಿಗೊ ಸಮರ್ಥಿ.ಸಲಾಗಿದೆ.
ಅಂತ್ತಿಮ  ಉತ್ಪನ್ನವು  ತಯಾರಾದ  ಮೇ�ಲೆ  ಅಧಾ,ಪಕರು  ಓದಿ  ಸ�ಕ�  ತ್ತಿದು]ಪಡಿಯೊಂದಿಗೊ
ವಿದಾ,ರ್ಥಿ.ಗಳಿಗೊ ಮರಳಿಸುವುದು.
ಮನೈಕೋಲಸವಾಗಿ ಸರಳವಾದ ವಿರ್ಷಯವನು್ನ ಕೋ�ಟು್ಟ ಪ್ರಬಂಧ ಬರೈಯಲು ಸ�ಚಿಸುವುದು.

ಚಟುವಟ್ಟಿಕೆ-3

ಕಥೆಯನು್ನ ಬರೆಯುವುದು  .  

'ಮುಳಿ�ಡಿದ  ಮರನೇ�ರಿದಂತಾದುದು'  ಕಾವ+  ಭಾಗದಲಿ2  ಬಂದಿರುವ  ಕಥೆಯನು್ನ  ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ
ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳಲಿ2 ಬರೆಯಿರಿ. ಕಥೆಗೆ ಸ	ಕKವಾದ ಶೀ�ರ್ಷಿ-ಕೆಯನು್ನ ನಿ�ಡಿರಿ.

ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ  ಈ  ಪ್ರಶ್ಲ್ನಯನು್ನ  ಅರ್ಥ್ಯವಾ  ಇದೆ�  ಆಶಯವು  ಉತ�ರವಾಗಿ  ಬರುವಂತೆ
ವಿದಾ,ರ್ಥಿ.ಗಳಿಗೊ ಪರಿ�ಕ್ಷೆಗೊ ಪ್ರಶ್ಲ್ನಗಳನು್ನ  ಕೋ�ಡುವುದನು್ನ  ಕಾಣಬಹುದು.  ಇದಕೋ<  ಹೊಚ̈ಿನ ವಿದಾ,ರ್ಥಿ.ಗಳು
ಉತ�ರವನು್ನ  ಬರೈಯುತಾ�ರೈ.  ಆದರ�  ಬರವಣಿಗೊಯಲಿR  ಭಾಷೆಯ  ಶ್ಲBಲಿ,  ಕರ್ಥಾಾ  ಸ್ವರ�ಪದಲಿR
ಕೋ�ರತೆಗಳನು್ನ ಕಾಣುತೆ��ವೈ.  ಅಂತೆಯೆ� ಭಾಷಾ ಪರವಾದ,  ವಾ,ಕರಣ ಪರವಾದ,  ಆಶಯ ಪರವಾದ
ದೆ��ರ್ಷಗಳನು್ನ ಕಾಣುತೆ��ವೈ.  ಹಾಗಾದರೈ ಉತ�ಮವಾದ ಒಂದು ಉತ�ರವನು್ನ ಹೊ�ಗೊ ಪಡೆಯಬಹುದು
ಎನು್ನವುದನು್ನ ಯೊ�ಚಿಸಬೋ�ಕು.
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ಉದಾಹರಣೆಗೊ ಹಿ�ಗೊ ಮಾಡಬಹುದೆ�?
ಈ ಚಟುವಟಿಕೋಯನು್ನ ಮಾಡುವಾಗ ತರಗತ್ತಿಯಲಿR ಕಾವ, ಭಾಗದ ಪ್ರಕ್ರಿ್ರಯಾಧಾರಿತ ಬೋ��ಧನೈ

ಮತು�  ಕಲಿಕೋಯ� ನಡೆದಿರುತ�ದೆ.  ಆದುದರಿಂದ ಚಟುವಟಿಕೋ ನಡೆಸುವಾಗ ತರಗತ್ತಿಯಲಿR ಮೊದಲು
ನಡೆಸಿದ  ಪ್ರಕ್ರಿ್ರಯೆಗಳಲಿR  ವಿದಾ,ರ್ಥಿ.ಗಳು  ಕಂಡುಕೋ�ಂಡ  ವಿಚಾರಗಳನು್ನ  ಮತೆ��ಮೇ್ಮ
ನೈನಪ್ಪಿಸಿಕೋ�ಳು್ಳವುದು ಒಳೆ್ಳಯದಲRವೈ�?

ಉದಾ:- 
ಕರ್ಥಾಾ ಸಂದಭ., ಪ್ರಧಾನ ಆಶಯಗಳು- 

➢ ಉದಾ್ಧಲಕನು ಚಂಡಿಯೆನು್ನವವಳನು್ನ ವಿವಾಹವಾದನು. 
➢ ತನ್ನ ಪೂಜೆ, ವ್ರತ, ಹೊ��ಮಗಳಿಗೊ ಬೋ�ಕಾದ ಅನುಕ�ಲತೆಗಳನು್ನ ನಡೆಸುವುದರೈ�ಂದಿಗೊ ಮನೈ

ಕೋಲಸಗಳನು್ನ  ಮಾಡುವುದು  ಎನು್ನವ  ನಿದೆ�.ಶನವನು್ನ  ಉದಾ್ಧಲಕನು  ಪತ್ತಿ್ನಯಾದ  ಚಂಡಿಗೊ
ನಿ�ಡುವುದು.

➢ ಉದಾ್ಧಲಕನು ಹೊ�ಳಿದ ಯಾವ ಕೋಲಸಗಳನು್ನ ತಾನು ಮಾಡುವುದಿಲR ಎನು್ನವ ಚಂಡಿಯ ಹಠದ
ಮಾತು.

➢ ಮಾಡಬೋ�ಕಾದ ಕಾಯ. / ಕೋಲಸಗಳ ವಿಪರಿ�ತವನು್ನ ಹೊ�ಳುವಂತೆ ಕೌಂಡಿನ,ರ ಉಪದೆ�ಶ.
➢ ಉದಾ್ಧಲಕನ ತಂದೆಯ ರ್ಶಾಾ್ರದ್ಧದ ದಿನವೂ ಸಮಿ�ಪ್ಪಿಸುವುದು.
➢ ಅದಕೋ<  ಬೋ�ಕಾದ  ವಸು�ಗಳನು್ನ  ಅಕ್ರಿ<  ತರಕಾರಿಯನು್ನ  ತರುವುದಿಲR  ಎಂದು  ಉದಾ್ಧಲಕ

ಹೊ�ಳುವುದು.
➢ ಬರುವ ವಿಪ್ರರನು್ನ ಆದರಿಸುವುದಿಲR, ವಸ್ತ್ರ ತಾಂಬ�ಲ ದಕ್ಷಿಣೆಗಳನು್ನ ಕೋ�ಡುವುದಿಲR, ಪಾಯಸ,

ಬೋಲR, ತುಪ್ಪ, ಜೆ�ನು, ಭಕ್ಷ ರ್ಭೋ��ಜ,ಗಳನು್ನ ನಿ�ಡುವುದಿಲR ಎನು್ನವುದು.
➢ ಹಿ�ಗೊ  ಜಾಗರ�ಕತೆಯಿಂದ  ಬೋ�ಕಾದ  ವ,ವಸೋ�ಗಳ  ವಿರುದ್ಧವಾದುದನು್ನ  ಹೊ�ಳಿ  ಬೋ�ಕಾದ

ವ,ವಸೋ�ಯನು್ನ ಉದಾ್ಧಲಕನು ಮಾಡುವುದು.
➢ ರ್ಶಾಾ್ರದ್ಧದ ಪ್ಪಿಂಡವನು್ನ ಮಡುವಿಗೊ ಬೀಸಾಡುವಂತೆ ಅಚಾತುಯ.ದಿಂದ ನೈ�ರವಾಗಿ ಹೊ�ಳುವುದು.
➢ ಇದರ ವಿಪರಿ�ತವಾಗಿ ಚಂಡಿಯು ಪ್ಪಿಂಡವನು್ನ ಬೀ�ದಿಗೊ ಬೀಸಾಡುವುದು.
➢ ಸಿಟಿ್ಟಗೊದ] ಉದಾ್ಧಲಕನು ಚಂಡಿಗೊ ಕಲಾRಗುವಂತೆ ರ್ಶಾಾಪ ಕೋ�ಡುವುದು.
➢ ಕೋ�ನೈಗೊ  ಅವಳಲಿR  ಕಾರುಣ,ವು  ಹೊ�ಂದಿ  ಅಜು.ನನ  ಅಶ್ವಮೇ�ಧದ  ಕುದುರೈ  ಕಲಿRನ  ಮೇ�ಲೆ

ನಿಂತಲಿR ರ್ಶಾಾಪ ವಿಮೊ�ಚನೈ ಎಂದು ಪರಿಹಾರ ಮಾಗ. ನಿ�ಡುವುದು. 
ಇರ್ಷು್ಟ ಅಂಶಗಳು ಗದ,ಭಾಗದಲಿR ಬರುವುದು ಉತ�ಮ.  ಹಾಗೊ ಉತ�ಮ ಆರಂಭವಿರಬೋ�ಕು ಅಂತೆಯೆ�
ಉತ�ಮ  ಮುಕಾ�ಯವಿರಬೋ�ಕು.  ಇಡಿ�  ಕರ್ಥೈಯ  ಆಶಯವು  ಪ್ರತ್ತಿಬೀಂಬೀಸುವ  ಶಿ�ರ್ಷಿ.ಕೋಯನು್ನ
ಕೋ�ಡುವುದು.

18



ಚಟುವಟ್ಟಿಕೆ-4

ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಬರವಣಿಗೆ
ಪಾಠ 'ಕಾಲಪುರುಷನ ಲಿ�ಲೆ'

ಉದೆ]�ಶ- ಯಕ್ಷಗಾನ ಪದ,ಕೋ< ಅರ್ಥ್ಯ. ಬರೈಯಿರಿ.
ಕಲಿಕಾ  ಸಾಮಗಿ್ರಗಳು:  ತಾಳಮದ]ಳೆ  ಯಕ್ಷಗಾನದ  ಸಂಭಾರ್ಷಣೆಗಳ  ಕ್ರಿRಪ್ಪಿಂಗ್  ಗಳು.  ಮಹಾಭಾರತದ
ಕೋ�ನೈಯ ಸ್ವಗಾ.ರೈ��ಹಣ ಸಂಧಿಯ ಗದ,ಭಾಗ.
ಅಧಾ,ಪಕರು ತರಗತ್ತಿ ಚಟುವಟಿಕೋಯನು್ನ ನಡೆಸುವ ಸಂದಭ.ದಲಿR ಸರಿಯಾದ ಪೂವ. ತಯಾರಿಯ
ಪಾ್ರಯೊ�ಗಿಕ ನೈಲೆಯಲಿR ಪಾಠ ಯೊ�ಜನೈಯನು್ನ ಬರೈಯುವುದು.

ಪ್ರಕ್ರಿ್ರಯೆ: ಈ ರಿ�ತ್ತಿಯಲಿR ಮಾಡಬಹುದು.
ಕಾಲಪುರುರ್ಷನ ಲಿ�ಲೆ ಪಾಠ ಭಾಗದ-

ಅನಕ ನಿಜ ಮನದೆ�ಳಗೊ ವನಜಾಕ್ಷ ಯೊ�ಚಿಸಿದ Iಎನಗಿದುವೈ ಕೋ�ನೈಯ ರವಿಯುದಯ  II
ಅನುಗೊ�ಳಿಸಬೋ�ಕು ನರ ನಾಟಕಕೋ ಕೋ�ನೈಯೆನುತ I ಕ್ಷಣದಿ ತರುಮ�ಲದಲಿ ಕುಳಿತ II

• ಕಾಲಪುರುರ್ಷರ  ಲಿ�ಲೆ  ಪಾಠ  ಭಾಗದ  'ಅನಕ  ನಿಜ  ಮನದೆ�ಳಗೊ............  ತರಮ�ಲದಲಿR
ಕುಳಿತ' ಭಾಗವನು್ನ ಮೌನವಾಗಿ ಓದಲು ವಿದಾ,ರ್ಥಿ.ಗಳಿಗೊ ಸ�ಚಿಸುವುದು.

• ಈ ಭಾಗವನು್ನ ಕೋಲವರಿಂದ ಗಟಿ್ಟಯಾಗಿ ಹಾಡಿಸುವುದು / ಓದಿಸುವುದು.
• ಪದ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡುವುದು.
• ನವಿ�ನ ಪದಗಳಿಗೊ ಅರ್ಥ್ಯ. ಬರೈಯುವುದು.
• ಯಕ್ಷಗಾನ ಅರ್ಥ್ಯ.ಗಾರಿಕೋಯಲಿR ಇರಬೋ�ಕಾದ ಅಂಶಗಳ ಕುರಿತು ಚಚಿ.ಸುವುದು.

          (ಕರ್ಥೈಯ ಹಿನೈ್ನಲೆ, ಸಂಭಾರ್ಷಣ ಶ್ಲBಲಿ, ಸ್ವಂತ್ತಿಕೋ, ವಿಶಿರ್ಷ್ಟ ಪದ ಪ್ರಯೊ�ಗಗಳು ಇತಾ,ದಿ...)
• ಚಚೆ.ಯಲಿR  ಮ�ಡಿಬಂದ  ಅಭಿಪಾ್ರಯಗಳ  ಆಧಾರದಲಿR  ಯಕ್ಷಗಾನ  ಶ್ಲBಲಿಯಲಿR  ಅರ್ಥ್ಯ.

ಬರೈಯುವುದು. 
• ಕೋಲವರಿಂದ ಮಂಡನೈ. 
• ಅಧಾ,ಪಕರ ಸ�ಕ� ತ್ತಿದು]ಪಡಿಯೊಂದಿಗೊ ಅರ್ಥ್ಯ.ವನು್ನ ಪರಿರ್ಷ<ರಿಸುವುದು. 
• ಯಕ್ಷಗಾನದ ಅರ್ಥ್ಯ.ಗಾರಿಕೋ ಶ್ಲBಲಿಯಲಿR ಕೋಲವರಿಂದ ಮಂಡನೈ,  ಅಧಾ,ಪಕರು ವಿದಾ,ರ್ಥಿ.ಗಳಲಿR

ಯಾರಾದರ� ಒಬ್ಬರು ಪದ,ವನು್ನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಧಾಟಿಯಲಿR ಹಾಡುವಂತೆ ಹೊ�ಳುವುದು. 
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ಪದ,ದ ಕೋಲವು ಪದ, ಪದ ಸಮ�ಹಗಳನು್ನ ಹೊ�ಗೊ ವಿಸ�ರಿಸಬಹುದು?
ಉದಾ:-  'ವನಜಾಕ್ಷ  ಯೊ�ಚಿಸಿದ....’  ಅಂದರೈ  ಏನು?  ಶಿ್ರ�ಕೃರ್ಷ್ಣ  ಮನಸಿ¸ನಲಿR  ಯೊ�ಚಿಸಿದ  ವಿಚಾರ
ಎಂದಾಗಿದೆ.
ಉದಾ:-  "ಶಿ್ರ�ಮನ್  ನಾರಾಯಣನಾದ  ನಾನು  ದುರ್ಷ್ಟ,  ಶಿರ್ಷ್ಟರ  ರಕ್ಷೆ  ಮಾಡುವುದಕಾ<ಗಿ  ವಸುದೆ�ವ-
ದೆ�ವಕ್ರಿ ದಂಪತ್ತಿಗಳಿಗೊ ಮಗನಾಗಿ ಈ ಪೃರ್ಥಿ್ವಯಲಿR ಮನುರ್ಷ, ರ�ಪದಲಿR ಅವತರಿಸಿದೆ.  ಕಂಸ,  ಪೂತನಿ,
ಮಾಗಧ,  ಶಿಶುಪಾಲ,  ದಂತವಕ್ರ  ಮೊದಲಾದ  ದುರ್ಷ್ಟರನು್ನ;  ದುರಳರಾದ  ಕೌರವಾದಿಗಳನು್ನ
ಸದೆಬಡಿಯುವ ಮ�ಲಕ ನನ್ನ ಜನ್ಮದ ಉದೆ]�ಶವಾದ ಭ�ಭಾರವನು್ನ ಕಡಿಮೇ ಮಾಡಿದೆ]�ನೈ.
ಹಾಗಾದರೈ  ಮುಂದೆ�ನು?  ಹಿ�ಗೊ  ನರ  ನಾಟಕಕೋ  ಕೋ�ನೈಯೆನುತ......”  ಎನು್ನವ  ಮಾತುಗಳನು್ನ
ವಿಸ�ರಿಸಬೋ�ಕು.
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