ಜ ೋಡಿ ಕಾರ್ಯದ ಬಳಕ : ಕಿರಿರ್ ಪ್ಾಾಥಮಿಕ ಇಂಗ್ಲಿಷ್
ಕನ್ನಡ (ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಇಿಂಗ್ಲೀಷ್ ನೆ ಿಂದಿಗೆ)
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ಈ ಪ್ಯಾಥಮಿಕ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ, ಶಿಕ್ಷಕಿ ಜಂಟಿ ಕಯಯಯವನನು ಉಪಯೋಗಿಸನತ್ಯಾರೆ, ಇದರಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಯಗಳು English
ವ್ಯಾಕರಣ ಕಲ್ಲಯಲನ ಪರಸಪರರಗೆ ನೆರವ್ಯಗನತ್ಯಾರೆ.
ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂದರ್ಯನ:
ನಯನನ ನನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಯಗಳಿಗೆ English ಉಪಸಗಯದ ಈ ಪರಕಲಪನೆಯನನು ವಿವರಸನತ್ೆಾೋನೆ: ‘In front of’. ‘behind’
ಮತನಾ ‘between’. ಈ ಪರಕಲಪನೆಗಳನನು ಅಥಯಮಯಡಿಕೆೊಳಳಲನ ಅವರಗೆ card ಮತನಾ ನಟನೆಯ ಮೊಲಕ ಭೌತಿಕವ್ಯಗಿ
ಉದ್ಯಹರಣೆ ನೋಡಿ ಸಹಯಯ ಮಯಡನತ್ೆಾೋನೆ.
ಶಿಕ್ಷಕಿ: जो चीज़ हमारे आगे होती है, हमारे सामने होती है , उसके लिए, हम तीन अंग्रेज़ी के शब्द
इस्तेमाि करते हैं, ‘In front of’.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು: In front of.
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ನಂತರ ಆಕೆ ತನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಯಗಳು ಮತನಾ ಚಿತಾಗಳೆ ಂದಿಗೆ ಪ್ಯಾಯೋಗಿಕವ್ಯಗಿ ಉಪಸಗಯ ಎಂದರೆೋನನ ಎಂದನ
ವಿವರಸನತ್ಯಾರೆ. ಇದನ ಪಾತಿಯಬ್ಬರಗೊ ಅಥಯಮಯಡಿಕೆೊಳಳಲನ ನೆರವ್ಯಗನತಾದ್ೆ.
ಶಿಕ್ಷಕಿ: अभी यह हमारा ‘टिक्का’ है । ठीक है? अब हम इसको Tree के पीछे कर दे रहे हैं। ठीक है ?
ऐसे करो बेिा। अभी कौन बताएगा कक हमारा टिक्का कहााँ पे है? चााँदनी?
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೧: Ma’am, behind.
ಶಿಕ್ಷಕಿ: Behind, very good! Sit down. हमारा टिक्का कहााँ पे है?
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು: Behind.
ಶಿಕ್ಷಕಿ: कहााँ है ?
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು: Behind.
ಶಿಕ್ಷಕಿ: Very good.
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ಈಗ ಆಕೆ ತನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಯಗಳಿಗೆ board ಮೋಲ್ಲರನವ ವ್ಯಕಾಗಳನನು ಬ್ಳಸಿ ಜೆೊತ್ೆಯಯಗಿ ಚಟನವಟಿಕೆ ಮಯಡನವಂತ್ೆ
ತಿಳಿಸನತ್ಯಾರೆ.

ಶಿಕ್ಷಕಿ: अच्छा ककतने बच्चे ऐसा कर सकते हैं? हाथ उठा के बताओ मझ
ु े। पता तो चिे, ककतने मेरे
बच्चों को समझ में आया है । Very good! Hands down. अभी हम क्या करते हैं, हम एक activity
शरू
ु करें ग।े िेककन उससे पहिे, हम िोग आपस में pair में बाँि जाते हैं, ठीक है ? एक बार हाथ
पकड़ के मझ
ु े टदखाओ, पता तो चि जाए, ककसका partner बन गया है , ककसका नह ं? सामने मझ
ु े
टदखाओ। Hands down.
आपको in front की situation बनानी है , behind का बनाना है और between में सामान िगा के
टदखाना है । ठीक है ? एक जना बनाएगा, और एक जना कोलशश करे गा, चाहे blackboard से help
िेनी पडे। Blackboard से help िेके, हम sentence बोिने की कोलशश करें । ठीक है ? चाहे थोड़ा ह
बोिें, Box in front, या Bell in front of box, ठीक है ? थोड़ा-थोड़ा ह बोिने की कोलशश कर िें। किर
दस
ू रा बच्चा बनाएगा और पहिा बच्चा आपस में बात करे गा। ठीक है ?
बच्चे आपस में , pair में बैठे हुए हैं न सब?
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು: Yes, ma’am.
ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂದರ್ಯನ:
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಯಗಳು ಜೆೊೋಡಿಯಯಗಿ ಕೆಲಸ ಮಯಡನವುದರಂದ ವಿಷಯವನನು ಉತಾಮವ್ಯಗಿ ಅಥಯಮಯಡಿಕೆೊಳುಳತ್ಯಾರೆ.
ಕೆಲವೊಮೆ, ಗನಂಪಿನ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಯಗಳು ಪ್ಯಲೆೊೊಳಳದ್ೆ ಹಂದ್ೆ ಉಳಿದಿರನತ್ಯಾರೆ, ಅವಾನು ಜೆೊತ್ೆ ಮಯಡಿದ್ಯಗ,
ಹೆಚ್ಯಾಗಿ ತ್ೆೊಡಗಿಸಿಕೆೊಳುಳತ್ಯಾರೆ.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೨: यह आगे करो। बोिो।
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೩: Behind.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೨: In front of.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೩: In front of.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೪: The tree is behind the... in front of the... ball.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೫: अब बोि, अब बोि।
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೬: The tree is star... in... the tree is star... behind.
ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂದರ್ಯನ:
ಪರಸಪರ ಕಲ್ಲಯಲನ ನೆರವ್ಯಗನವುದನ, ಮತನಾ ಕಲ್ಲತ ಪರಕಲಪನೆಗಳನನು ಪಾತಿೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಯಗೆ ಸಪಷಟವ್ಯಗನವಂತ್ೆ ಮಯಡನವುದನ
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಯಗಳು ಜೆೊತ್ೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಯಡಿದ್ಯಗ ದ್ೆೊರೆಯನವ ಪಾಯೋಜನವ್ಯಗಿದ್ೆ.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೬: The ball is... tree... behind.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ೭ ಮತ್ತು ೮: The tree is... ball... behind.
ಶಿಕ್ಷಕಿ: नह ं नह ं, ये दोनों चीज़ें कैसे? अभी तो, एक चीज़ है ना, in front में ?

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೯: Yes, ma’am.
ಶಿಕ್ಷಕಿ: तो हमने in front में क्या रखा है ? यह क्या है ?
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೯: Ma’am, bell.
ಶಿಕ್ಷಕಿ: Bell है । तो अभी in front क्या है tree के? The bell is...?
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೯: The bell is... tree.
ಶಿಕ್ಷಕಿ: नह ं नह ं, sentence कोलशश करो! बीच के लिए हम क्या use करते हैं? बोिो, bet...? सोचो,
सोचो, कोलशश करो! bet...? bet...?
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೯: Bet... bet...
ಶಿಕ್ಷಕಿ: Between.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೯: Between.
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಯಗಳು ಜೆೊತ್ೆಯಲ್ಲಿ ಭಯಷೆಯನನು ಅಭಯಾಸ ಮಯಡನವ ಅವಕಯರ್ ಪಡೆದ ನಂತರ, ಶಿಕ್ಷಕಿ ತರಗತಿಯಂದಿಗೆ ಅವರ
ಕಲ್ಲಕೆಯನನು ವಿನಮಯ ಮಯಡಿಕೆೊಳುಳವಂತ್ೆ ಕೆಲವರಗೆ ತಿಳಿಸನತ್ಯಾರೆ.
ಶಿಕ್ಷಕಿ: जजन्होंने अपने partners के साथ बनाया है , वे अपना हाथ उठा के टदखाएाँ। मझ
ु े कैसे पता
चिेगा? Raise your hands, जजन्होंने कर लिया है ।
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೧೦: The bell is ...
ಶಿಕ್ಷಕಿ: हााँ...
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೧೦: Behind...
ಶಿಕ್ಷಕಿ: हााँ...
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೧೦: The ball.
ಶಿಕ್ಷಕಿ: Very good. ठीक है ? अभी दस
ू रा बना के टदखाओ। हााँ काटदर, आप बताओ बेिा।
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೮: The bell in... is in the front of the ball.
ಶಿಕ್ಷಕಿ: बहुत अच्छा effort था। Clap for काटदर and आनंद! ये िेके जाओ।
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ನಮೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಯಗಳು ಹೆೊಸ ಭಯಷೆ ಅಭಯಾಸ ಮಯಡಲನ ಮತನಾ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮಯತನಯಡಲನ ಆತೆವಿಶ್ಯಾಸ ಹೆಚಿಾಸಿ
ಕೆೊಳುಳವಲ್ಲಿ ಜಂಟಿಕಯಯಯ ಬ್ಳಸನವುದನ ಉಪಯನಕಾ ಎಂದನ ನಮಗನಸನತಾದ್ೆಯೋ?

