ಕಲಿಕೆಗಾಗಿ ಮಾತು: ಕಿರಿಯ ಪ್ಾಾಥಮಿಕ ಇಂಗಿಿಷ್
ಕನ್ನಡ (ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಇಿಂಗ್ಲೀಷ್ ನೆ ಿಂದಿಗೆ)
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ಈ ಪ್ಯಾಥಮಿಕ English ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ, ಶಿಕ್ಷಕಿ ತನನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸರಳ English ನಲ್ಲಿ ಮಯತನಯಡುವಂತೆ
ಪ್ಾೋತಯಾಹಿಸುವ ಉದ್ೆದೋಶ ಹೆ ಂದಿದ್ಯದರೆ. ವಿವಿಧ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮ ಲಕ, ಆಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏನಯದರ ತಪ್ಯಾಗುತತದ್ೆ
ಎನುನವ ಭಯವಿಲಿದ್ೆೋ ಅವರ ಮಯತನಯಡುವ ಕೌಶಲಾವನುನ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಬಯಸುತಯತರೆ.
ಶಿಕ್ಷಕಿ: The rat was thin.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು: The rat was thin.
ಶಿಕ್ಷಕಿ: But the cat was…?
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು: Fat.
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮಮ ಕಯರ್ಡಿನಲ್ಲಿರುವ ವಿರುದಧ ಪದ ಹೆ ಂದಿರುವ ಜೆ ತೆಗಯರರನುನ ಹುಡುಕುವ ಆಟವನುನ ಶಿಕ್ಷಕಿ
ಸಿದಧಪರ್ಡಸಿದ್ಯದರೆ.
ಶಿಕ್ಷಕಿ: आपको cards मिलेंगे, और आपको अपने opposites ढूँ ढने हैं।
सब अपने अपने cards अपने िन िें बोलेंग।े I have ‘up’, I have ‘in’, I have ‘big’... ठीक है ?
अब सब अपना-अपना pair ढूँ ढो, और वहाां पे बैठ जाओ।
बोलते जाओ। बोलते जाओ। I have ‘this’, I have ‘this’. Partner के पास बैठ जाओ।
साथ िें कर सकते हैं? दिखा सकते हैं?
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ: Yes, ma'am.
ಶಿಕ್ಷಕಿ: सब अपने partner के पास बैठ जाओ।
और बोल िो।
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ: Ma'am, हि बोलें?
ಶಿಕ್ಷಕಿ: वह ीँ पर बैठ कर।
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೧: I have ‘hot’.
ಶಿಕ್ಷಕಿ: Sit, stand. क्या है आप का opposite?

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೨: I have ‘sit’.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೩: I have ‘stand’.
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಾಮಪಡುತಿತದದರೆ ವಿರುದಧ ಪದದ ಜೆ ೋರ್ಡಯನುನ ಗುರುತಿಸಲು ನೆರವ್ಯಗಲು ಶಿಕ್ಷಕಿ chart ಸಿದಧಪರ್ಡಸಿದ್ಯದರೆ.
ಶಿಕ್ಷಕಿ: इस तर के से हिें question पछने हैं; और अगर हि English िें नह ां भी पछ पायेंगे, तो कोई
दिक्कत नह ां है । दहन्ि िें English के words use करके पछ लो। ठीक है ?
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ಶಿಕ್ಷಕಿ English ಪದಗಳನುನ ಹೆ ಂದಿರುವ card ಗಳನುನ ನೋಡುತಯತರೆ. ಒಬಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹಿಂದಿ ಮತುತ English ನಲ್ಲಿ ಆ
ಪದದ ಕುರಿತು ಸುಳಿವು ನೋರ್ಡದರೆ, ಅವರ ಜೆ ತೆಗಯರ ಅದನುನ ಊಹಿಸಲು ಪಾಯತಿನಸಬೆೋಕು.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೪: अरे , िेरा तो बता िो, िैंने तम्
ु हें बताया है , कक िैं हूँ क्या?
या in हूँ? या sad हूँ? या कुछ हूँ? बताओ?
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೫: Sad हो
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೪: नह ।ां In.
बताओ। I am like...
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೫: I am like...
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೬: Big कक small.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೭: I am... I am like... I am like...
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೬: In कक out?
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೭: नह ,ां I am like... a thing... big या small...
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ಶಿಕ್ಷಕಿ ಶಾಮ ಪಡುತಿತರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೆರವ್ಯಗುತಯತರೆ.
ಶಿಕ್ಷಕಿ: आप उसको - इससे मिलता-जुलता कुछ बताओ। कक अच्छा, यह ऐसा है , यह ऐसा है, किर ये
बताएगी कक तुम्हारे पास यह है ।
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೮: िेरे पास एक घर है । दो खखड़की हैं, एक िरवाज़ा है , घास है...
ಶಿಕ್ಷಕಿ: इतना घर है, कक इतना घर है?

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೮: छोटा है ।
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೯: Small?
ಶಿಕ್ಷಕಿ: याि हो गया है ? क्या याि हो गया है ?
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೯: I am चाय गरि, I am कॉफ़ी गरि, I am... I am... खीर गरि...
अब तुि बोलो। िैंने इतना बोल दिया। ऐसा िेरे का बताओ, िेरे का।
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೮: I am चाय गरि...
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೧೦: एक house है , यानन घर। बड़ा है , उसकी सार चीज़ें, जजतनी चीज़ें हैं वो house के
बाहर हैं, बाहर हैं। यानन एक-हौ चीज़ उसके - house के अन्िर नह ां है । बताओ, उसका क्या होगा?
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೧೧: House के सार बाहर हैं? सब पड़ी हैं ऐसे ह ? Out. Out.
ಶಿಕ್ಷಕಿ: कौन यहाूँ पर िे गा presentation?
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ಎಲ್ಯಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೂ ಆಟವನುನ ಅಥಿಮಯರ್ಡಕೆ ಳುುವಂತೆ ಮಯಡಲು, ನೋವು ಇಬಬರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅದನುನ
ಮಯದರಿಯಯಗಿ ಆರಂಭಿಸಲು ಹೆೋಳಿ.
ಶಿಕ್ಷಕಿ: एक मिनट, एक मिनट, आ जाओ सिीर। सिीर और इरफ़ान।
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೧೦: एक house है । बहुत छोटा है । उसके िरवाज़े भी सब छोटे हैं। पेड़ भी सब छोटे हैं।
ಶಿಕ್ಷಕಿ: उसका कौन सा opposite है ? बताओ?
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೧೧: Small.
ಶಿಕ್ಷಕಿ: Very good, क्या बताया?
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೧೧: Small.
ಶಿಕ್ಷಕಿ: बहुत अच्छा, ये लोग पहल बार यहाूँ आये हैं - यहाूँ पर। इन लोगों के मलए clap कर िो।
इरफ़ान और इसके मलए।
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ಜೆ ತೆಗಯರರಿಗೆ ಅನುಕ ಲವ್ಯಗುವಂತೆ ಮಯತನಯರ್ಡದ ನಂತರ, ಮಯತನಯನಡದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಸಹ ತರಗತಿಗೆ
ಅಭಿಪ್ಯಾಯ ನೋಡುವಷ್ುು ಸಮಥಿನಯಗಿರುತಯತನೆ. ಮಯತನಯಡುವ್ಯಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಾದಶಿಿಸಲು ಮತುತ ಹೆ ಸ English
ಪದಗಳ ಅನೆವೋಶಣೆಗೆ ಅವಕಯಶಗಳನುನ ಕಲ್ಲಾಸುವ ಕುರಿತು ಆಲ್ೆ ೋಚ್ಚಸಿ.

