ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ತ ನಡಗಿಸಿಕ ನಳ್ಳುವುದು: ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಭರಷ ಮತ್ುು ಅಕ್ಷರ ಜ್ಞರನ್
ಕನ್ನಡ (ಹಿಂದಿಯಿಂದಿಗ )
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ಈ ಪ್ಯಾಥಮಿಕ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಚಿತಾದ ಆಧಯರದ ಮೇಲೆ ಕಥೆ ಬರೆಯುತ್ಯಾರೆ. ಶಿಕ್ಷಕಿ ಪ್ಾತಿಯೊಬಬರೂ ಇದರಲ್ಲಿ
ತ್ೊಡಗುವಂತ್ೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುತ್ಯಾರೆ ಮತುಾ ಎಲಯಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನೂೂ ಅವರ ಮಯತೃಭಯಷೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಗತಿಸುತ್ಯಾರೆ.
ಶಿಕ್ಷಕಿ: वालेकुम अस्सलाम, नमस्ते, आदाब, बैठ जाइए।
ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂದರ್ಿನ:
ನಯವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನುೂ ಅವರ ಭಯಷೆಯಲೆಿೇ ಸ್ಯಾಗತಿಸಿದರೆ ಅವರು ಶಯಲೆಗೆ ಹೆಚ್ುಚ ಹತಿಾರವ್ಯಗುತ್ಯಾರೆ, ಅವರು ಅದನುೂ
ಮನೆಯಂತ್ೆ ಭಯವಿಸುತ್ಯಾರೆ. ಮಕಕಳು ತಮಮದ್ೆೇ ಭಯಷೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಗತಿಸುವುದನುೂ ಇಷ್ಟಪ್ಡುತ್ಯಾರೆ.
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ಶಿಕ್ಷಕಿ ಹಿಂದಿನ ಪ್ಯಠವನುೂ ಪ್ುನಮಿನನ ಮಯಡುತ್ಯಾರೆ. ನಂತರ ಅವರು ಪ್ಾತಿಯೊಬಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೂ ಪ್ಯತಾ ವಹಿಸಲು
ಗುಂಪಿನ ಚ್ಟುವಟಿಕೆ ಆಯೊೇಜಿಸುತ್ಯಾರೆ.
ಶಿಕ್ಷಕಿ: ये picture, हम एक एक seat पर दें गे। सब लोग ममलकर के इस पर बातें करें गे।
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ಶಿಕ್ಷಕಿ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಕಥೆ ಬರೆಯುವಂತ್ೆ ತಿಳಿಸುತ್ಯಾರೆ ಪ್ಾತಿಯೊಬಬರೂ ಒಂದು ವ್ಯಕಾ ಬರೆಯಬೆೇಕು ಎಂದು ಹೆೇಳುತ್ಯಾರೆ.
ಶಿಕ್ಷಕಿ: एक अच्छी-सी कहानी ननकल के आएगी। ठीक है ? और फिर वैसे ही मलखोगे भी। एक बच्चा एक वाक्य मलखेगा, दस
ू रा - दस
ू रा वाक्य मलखेगा, तीसरा बच्चा - तीसरा वाक्य मलखेगा। सब
ममलकर के बात करें गे। सब ममलकर के काम करें गे। एक एक वाक्य सब लोग जोडो।
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೧: ईमााँ है बस।
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೨: ईमााँ दरू दरू ...
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೧: ए! चप
ु के रहो!
ಶಿಕ್ಷಕಿ: क्या? क्या story बनाई?
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ಶಿಕ್ಷಕಿ ಎಲಯಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೂ ಭಯಗವಹಿಸಿದ್ಯಾರೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪ್ಡಿಸಿಕೊಳಳಲು ಗುಂಪಿನ ಕೆಲಸವನುೂ ಗಮನಿಸುತ್ಯಾರೆ.

ಅವರು ತಮಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ನಡುವ್ೆ ಸಂಯೊೇಜನೆ ಮತುಾ ಬೆಂಬಲವನುೂ ಪ್ಾೇತ್ಯಾಹಿಸುತ್ಯಾರೆ.
ಶಿಕ್ಷಕಿ: बोल के ददखाओ?
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೨: मैं वहााँ गया, एक train दे खा।
ಶಿಕ್ಷಕಿ: हााँ, कहााँ गया था?
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೨: वहााँ... थाने पे...
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೩: ग़लत मलख री...
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೪: तो भैया, तम
ु मलखो।
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೩: लो रश्मम, तुम मलखो।
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೫: अपनी-अपनी, अपनी-अपनी मलखो।
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೪: मलखो, िौश्जया ममली।
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೫: ला, िौश्जया मलख दे त हैं। ‘औ’ ना मात्रा लगाएाँ!
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೬: एक बडा-सा school था।
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೭: उस school में बहुत सारे बच्चे पढ़ते थे।
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೮: उसकी madam ने, कहीीं घम
ु ाने ले जाए थे - बस में , ऐसा नहीीं मलख सकते?
ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂದರ್ಿನ:
ಚಿತಾ ಆಕಷ್ಿಕವ್ಯಗಿದುಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅದರ ಕುರಿತು ಕಥೆ ಬರೆಯಲು ಪ್ರಸಪರ ನೆರವ್ಯಗುತ್ಯಾರೆ.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೯: के... द.ु ..कान पे गए...। प..., ई का मलखा है ?
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೧೦: पर...
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೯: प...र गए।
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೧೦: अब आगे बताओ।
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೧೧: मलखी।
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೩: Ma’am, इसको ‘त’ नहीीं बनाने आता है !
ಶಿಕ್ಷಕಿ: तो बता दो! बता दो न! अपनी सहे ली को बता दो। बताओ!

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೩: ...ते हैं।
ಶಿಕ್ಷಕಿ: सबका काम हुआ? पहले अपने मलए ताली बजाईये!
सबने एक-दस
ू रे की मदद की, इसमलए आपके मलए ये तामलयााँ हैं! ठीक है ? अब आगे ऐसे ही, और
मदद करना!
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ನಿಮಗೆ ಸಣ್ಣ ಗುಂಪ್ುಗಳು ಹೆಚಿಚನ ಪ್ಾಮಯಣ್ದಲ್ಲಿ ತ್ೊಡಗಿಸಿಕೊಳಳಲು ಸ್ಯಧ್ಾ ಎನಿಸುತಾದ್ೆಯೇ?
ನಿಮಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಶೆೇಷ್ವ್ಯಗಿ ಉತಿಾೇಣ್ಿತ್ೆಯ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತ್ೊಡಗಿಕೊಳುಳವಂತ್ೆ ಮಯಡಲು
ವಿವಿಧ್ ಚ್ಟುವಟಿಕೆಗಳನುೂ ಹೆೇಗೆ ಯೊೇಜಿಸುತಿಾೇರಿ?

