ಕಥೆ ಹೆೇಳುವುದು, ಹಾಡುಗಳು, ಪಾತ್ಾಾಭಿನಯ ಮತ್ುು ನಾಟಕ: ಕಿರಿಯ ಪಾಾಥಮಿಕ ಇಂಗ್ಲಿಷ್
ಕನ್ನಡ (ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಇಿಂಗ್ಲೀಷ್ ನೆ ಿಂದಿಗೆ)
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ಈ ಪ್ಯಾಥಮಿಕ ಪ್ಯಠದಲ್ಲಿ, ಶಿಕ್ಷಕ ತನನ ಚಿಕಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೆೊಸ English ಪದಗಳನನನ ಕಲ್ಲಯಲನ ನೆರವ್ಯಗಲನ
ಕಥೆಯನನನ ಸೃಜನಶಿೀಲವ್ಯಗಿ ಬಳಸನತ್ಯಾರೆ.
ಶಿಕ್ಷಕ: इस कहानी का नाम है , ‘The Thirsty Crow’. कहानी English में है । कहानी?
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ: English में है ।
ಶಿಕ್ಷಕ: English में है । It was a hot day. It was a…?
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು: Hot day. गरमी।
ಶಿಕ್ಷಕ: Hot day.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು: Hot day.
ಶಿಕ್ಷಕ: गरमी, है न, बहुत गरमी। Hot day.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು: Hot day.
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ಶಿಕ್ಷಕ ತನನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪಾಮನಖ ಪದಗಳನನನ ಅಥಿಮಯಡಿಸಲನ ಸಂಕೆೀತ, ವಸನಾಗಳು ಮತನಾ ಚಿತಾಗಳನನನ ಹೆೀಗೆ
ಬಳಸನತ್ತಾದ್ಯಾರೆ ಎಂದನ ಗಮನಿಸಿ.
ಶಿಕ್ಷಕ: ‘See’ माने क्या होता है ?
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು: ‘See’, ‘see’.
ಶಿಕ್ಷಕ: ऐसे दे खते नह ीं हैं, हम लोग? कैसे दे खते हैं?
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು: ऐसे।
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ಶಿಕ್ಷಕ ತನನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ತ್ೆೊಡಗಿಸಿಕೆೊಳಳಲನ ಪಾಶ್ೆನಗಳ ಸರಣಿಯನನನ ಸಹ ಬಳಸನತ್ಯಾರೆ.
ಶಿಕ್ಷಕ: क्या करते हैं?
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು: Pick up.
ಶಿಕ್ಷಕ: जैसे ये, ये क्या हैं?

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು: Stone.
ಶಿಕ್ಷಕ: Stone, English में क्या कहें गे?
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು: Stone. Pick up.
ಶಿಕ್ಷಕ: Stone. है न, तो इनको... क्या है ? Pick up.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು: Pick up.
ಶಿಕ್ಷಕ: ऐसे, क्या करें गे?
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು: उठाएँगे।
ಶಿಕ್ಷಕ: कौन कौन कर के बताएगा?
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ: मैं, sir.
ಶಿಕ್ಷಕ: एक एक कर के। हमजा कर के बताएँग।े Pick up.
आगे, Drink. Drink कैसे करते हैं? ऐसे करते नह ीं हैं? Bottle खोलते हैं?
Fly. Fly माने? कोई बताएगा?
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು: उड़ना। ...तो रे ...
ಶಿಕ್ಷಕ: Fly माने?
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು: उड़ना।
ಶಿಕ್ಷಕ: उड़ना।
अच्छा, अब, अब हम जो पूछेंगे प्रश्न, है न, question जो पूछेंगे, वो आप लोग, वो सब लोग
बताओगे। ठीक? पूछें? सोनू, बताओ, इसमें क्या क्या बना है ?
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ಶಿಕ್ಷಕ English ಪದಗಳನನನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಯಡಲನ ತರಗತ್ತಯಲ್ಲಿ ಎಲಿರೊ ಭ್ಯಗವಹಿಸನವಂತ್ೆ ಪ್ಾೀತ್ಯಾಹಿಸನತ್ಯಾರೆ.
ಶಿಕ್ಷಕ: English में बताओ, क्या कहते हैं?
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು: Crow.
ಶಿಕ್ಷಕ: Crow कहते हैं, ठीक। अच्छा, इसमें क्या है यह?
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು: पानी।
ಶಿಕ್ಷಕ: क्या है ?
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು: पानी।

ಶಿಕ್ಷಕ: पानी को English में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं?
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೧: Drink.
ಶಿಕ್ಷಕ: क्या कहते हैं?
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೧: Drinking.
ಶಿಕ್ಷಕ: नह ,ीं drinking नह ीं कहते हैं। एक आदमी बता दे कोई। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं?
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೨: Water.
ಶಿಕ್ಷಕ: हाँ, water कहते हैं।
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು: Water.
ಶಿಕ್ಷಕ: अच्छा क्या है ये?
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೩: कौआ।
ಶಿಕ್ಷಕ: कौआ। ठीक, बहुत अच्छा। English में क्या कहें गे? मनीषा?
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೪: Crow.
ಶಿಕ್ಷಕ: ये क्या बना हुआ है ?
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು: घड़ा।
ಶಿಕ್ಷಕ: घड़ा।
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೨: Pitcher.
ಶಿಕ್ಷಕ: Pitcher. क्या कहें गे English में ?
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು: Pitcher.
ಶಿಕ್ಷಕ: Pitcher. अच्छा, आससफ, अब तुम बताओ।
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ನಿೀವು ನಿಮಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನನನ ತ್ೆೊಡಗಿಸಲನ ಕಥೆ ಹೆೀಳುವ ಕೌಶಲಾವನನನ ಹೆೀಗೆ ವಿಸಾರಿಸನತ್ತಾೀರಿ ಮತನಾ ಅವರನ English
ಪದಗಳನನನ ಕಲ್ಲಯಲನ ಹೆೀಗೆ ನೆರವ್ಯಗನತ್ತಾೀರಿ?

