ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ಹಿಮ್ಾಾಹಿತಿ ನೇಡತವಿಕೆ: ಕಿರಿಯ ಪ್ಾಾಥಮಿಕ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷರ ಜ್ಞಾನ
ಕನನಡ (ಹಿಿಂದಿಯಿಂದಿಗೆ)
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ಬಹು-ದರ್ಜೆಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶರಲಜಯಲ್ಲಿ, ವಿವಿಧ ಭರಷರ ಹಿನ್ಜೆಲಜಯಿಂದ ಬಿಂದ ಸುಮರರು ೯೦ ವಿದ್ರಾರ್ಥೆಗಳು ಒಬ್ಬರ ೇ
ಶಿಕ್ಷಕರ ಬ್ಳಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಯಡುತ್ತಿದ್ಯಾರ . ಒಿಂದು ಕ ೊಠಡಿ ಅಪೂರ್ೆ ವಿಭಜನ್ಜಯ ಗಜ ೋಡಜಯನ್ುೆ ಹಜ ಿಂದಿದುು ಅದರಲ್ಲಿ ತರಗತಿ
೧ ಮತುು ತರಗತಿ ೨ ನ್ುೆ ಉಳಿದ ವಿದ್ರಾರ್ಥೆಗಳಿಿಂದ ಪಾತಜಾೋಕಿಸಲರಗಿದ್ಜ. ತರಗತಿ ೩ ರ ಎರಡು ಸರಲುಗಳು, ತರಗತಿ ೪ ರ
ಎರಡು ಸರಲುಗಳು ಮತುು ತರಗತಿ ೫ ರ ಮ ರು ಸರಲುಗಳು ಒಿಂದ್ಜೋ ಕ ೊಠಡಿಯನ್ುೆ ಹಂಚಿಕ ೊಂಡಿವ್ .
ಈ ಪ್ರಠದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕ ಪರಿಣರಮಕರರಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ುೆ ಪಾಯೋಗಿಸಿದ್ರುರಜ. ಈ ಸರ್ಣ ಸಥಳದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗಜ ಪಾತಿಯಬಬ
ವಿದ್ರಾರ್ಥೆಯನ್ ೆ ಹತಿುರದಿಿಂದ ಗಮನಿಸಲು ಸರಧಾವಿದುು, ವಿದ್ರಾರ್ಥೆಗಳು ತರಗತಿ ಚಟುವಟಿಕಜಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತಮಗಜ
ಪ್ರಾಮುಖ್ಾತಜ ನಿೋಡಲರಗುತಿುದ್ಜ ಎನ್ುೆವ ಭರವನ್ಜ ಮ ಡಲು ಅನ್ಜೋಕ ತಿಂತಾಗಳನ್ುೆ ಅಳವಡಿಸಿದ್ರುರಜ.
ಪ್ರಠ ಪಾಸಿದಧ ವಾಕಿುಗಳ ಜೋವನ್ದ ಕುರಿತು ವಿವಿಧ ಪಠಗಳನ್ುೆ ಓದಲು ತರಗತಿ ೩, ೪ ಮತುು ೫ ಕಜೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಪಾಶಜೆ
ಕಜೋಳುವುದರಜ ಿಂದಿಗಜ ಆರಿಂಭವರಗುತುದ್ಜ.
ಶಿಕ್ಷಕ: चलिए, कक्षा तीसरी वािे, आपकी ‘भाषा भारती’ निकालिए। इसमें पाठ ११ है , ‘कािा धब्बा’।
ऐसा वववेकािंद का फोटो मंडा हुआ होगा। इसे आपको पढ़िा है । िेककि, मि-मि में पढ़िा है । मौि
वाचि...
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ಅವರು ತರಗತಿ ೧ ಮತುು ೨ ಕಜೆ ಹಜ ೋಗುವ ಮೊದಲು ಅಕ್ಷರ ಆಧರರಿತ worksheet ವಿತರಿಸಿ ತನ್ೆ ವಿದ್ರಾರ್ಥೆಗಳ
ಓದುವಿಕಜಯನ್ುೆ ಸಿಂಕ್ಷಿಪುವರಗಿ ಗಮನಿಸುತರುರಜ.
ಶಿಕ್ಷಕ: जिसको जिसको िाम लिखिा होता है , अपिा अपिा िाम लिखिा, पचे के उपर, है िा? यह
बीचमें गोिा बिािा है । ऐसे गोिे बिािा, और उसको लमिािा है ।
ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿ: हााँ, sir, िी।
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ಶಿಕ್ಷಕರು ತನ್ೆ ಚಿಕೆ ವಿದ್ರಾರ್ಥೆಗಳಿಗಜ worksheet ಪೂರ್ೆಗಜ ಳಿಸುವುದು ಹಜೋಗಜಿಂದು ತಜ ೋರಿಸುತರುರಜ.
ಶಿಕ್ಷಕ: यह दे खो। ये िैसे गोिा बिाया, ये िैसे लमि गया, ढाँ ढ-ढाँ ढ कर, गोिे बिा कर, ऐसे line से,
लमिािा है ।
ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿ: Sir िी, sir िी.....

ಶಿಕ್ಷಕ: हााँ, तुम सहे िी सहे िी साथमें कर िेिा हााँ।
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ಶಿಕ್ಷಕ ತರಗತಿ ೩ ಮತುು ೪ ಕಜೆ ಮರಳಿ ಪಠಾದಲ್ಲಿ ವಿರುದ್ರಧಥೆಕ ಕಿಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಕಜಲಸವನುು ಜಂಟಿ ಚಟುವಟಿಕ ಯಯಗಿ
ನಿೋಡುತರುರಜ. ಅವರು ಈ ಕರಯೆದಲ್ಲಿ ವಿದ್ರಾರ್ಥೆಗಳಿಗಜ ಹಜೋಗಜ ಬಜಿಂಬಲ ನಿೋಡುತರುರಜಿಂದು ಗಮನಿಸಿ.
ಶಿಕ್ಷಕ: अब, छोटा, इसका आपको लिखिा है । अगर िहीं आये, तो अपिे पडौसी से पछ सकते हैं।
ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂದರ್ಶನ:
ಚಿಕೆ ವಿದ್ರಾರ್ಥೆ ಮತಜ ುಬಬ ವಿದ್ರಾರ್ಥೆಗಜ ಏನ್ನ್ರೆದರ ವಿವರಿಸ ೊೇದರ ಮೊಲಕ, ಆತ ಹಜಚುು ಗಮನ್ ಇಟುು ಕ ೇಳ ೇದಕ ೆ
ನ್ಜರವ್ಯಗ್ಯಿರ . ವಿವರಿಸಯಿಯಿರ ೊೇ ಅಂಥ ವಿದ್ರಾರ್ಥೆ ಆತನ್ ಸಮವಯಸೆನ್ರದರಜ, ಇದು ಮತಜ ುಬಬನಿಗ್ ಕಲಿಯೇದಕ ೆ ಮತ್ುಿ
ಅಥಶ ಮಯಡ ೊೆಳ ಳೇದಕ ೆ ನ್ಜರವರಗುತುದ್ಜ.
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ನ್ಿಂತರ ಅವರು ತರಗತಿ ೫ ಕಜೆ ಮರಳುತರುರಜ.
ಶಿಕ್ಷಕ: मैं आपको, यहााँ पर, एक किया बताउाँ गा।
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ಇಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕ ವಿದ್ರಾರ್ಥೆಗಳಿಗಜ ಕಿಾಯರಪದ ಬಳಸಲು ಹಜೋಳುತರುರಜ.
ಶಿಕ್ಷಕ: िैसे, यह लिख ददया मैंिे ‘गािा’।
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ಶಿಕ್ಷಕ ತನ್ೆ ತರಗತಿಯಿಂದಿಗಜ ನಿರಿಂತರವರಗಿ ಸಿಂವಹನ್ ಹಜ ಿಂದಿರುತರುರಜ.
ತನ್ೆ ವಿದ್ರಾರ್ಥೆಗಳ ಹಜಸರನ್ುೆ ಬಳಸಿ, ಅವರನ್ುೆ ವಜೈಯಕಿುಕವರಗಿ ಪಾಶಿಂಸಿಸುತರುರಜ ಮತುು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನಿೋಡುತರುರಜ.
ಅವರ ವಿದ್ರಾರ್ಥೆಗಳು ಸಹ ಮತಜ ುಬಬ ವಿದ್ರಾರ್ಥೆಯ ಕಜಲಸವನ್ುೆ ಪರಿೋಕ್ಷಿಸಿದ್ರಗ ಮತುು ವಿನಿಮಯ ಮರಡಿಕಜ ಿಂಡರಗ
ಸಮವಯಸೆರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹ ೊಂದುವ ಅವಕರಶ ಪಡಜಯುತರುರಜ.
ಶಿಕ್ಷಕ: आप िोगों िे बिाया है ।
ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳು: हााँ।
ಶಿಕ್ಷಕ: िक्ष्मी, बहुत अच्छे , शाब्बास!
शाब्बास! तुम सब िे सही-सही बिाया है ! क्या बात है भ ?

ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿ: िो, sir िी...
ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿ: हमको हमारा िाम िहीं आता।
ಶಿಕ್ಷಕ: को

बात िहीं, मैं लिखिा बता दाँ गा।

दे खो, यहााँ पर, गिती करी ककसी बच्चे िे, दे खो। यह, इसमें सभी को लमिा ददया है । सभी को िहीं
लमिािा है । सि
ु ो, कैसे कैसे करिा है । यह ‘ि’ है , अब ऐसा का ऐसा ‘ि’ ढाँ ढा - यहााँ पर, कफर यह
इसको लमिा ददया। यह ‘म’ को क्यों लमिाया? ये तो ‘ि’ है, बीचमें तो। यह ‘ि’ को लमिािा था।
ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂದರ್ಶನ:
ನ್ರನ್ು ಎಲಲ ವಿದ್ರಾರ್ಥೆಗಳಿಗಜ ಒಟ್ರಾಗಿ ಬ ೊೇಧನ ಮಯಡ ೊವ್ಯಗ ಅವರನ್ುೆ ಪಾತಿೋ ಮ ರು ಅಥವರ ನ್ರಲುೆ ನಿಮಿಷಕ ೊೆಂದ್
ಸಯರಿ ಗಮನಿಸಯಿ ಇತ್ತೇಶನಿ ಯಯಕ ಂದ್ ೆ ಅವ್ ೆಲಲರೊ ನನ ುದುರಿಗ್ ೇ ಇರ್ಯಶರ . ಅವರು ಕಜಲವು ಕರಯೆಗಳನ್ುೆ ಮಯಡ ೊೇದಕ ೆ
ಸಮಥೆರರದರಜ, ಅದು ತಪ್ರಾದರ ಸಹ, ಅವರು ಪ್ೆಯತ್ು ಮಯಡಯಿ ಇರ್ಯಶರ , ಅದನ್ುೆ ತಿಳಿದು ನ್ರನ್ು ಅವರನ್ುೆ
ಪ್ಾೋತರಾಹಿಸಯಿ ಇತ್ತೇಶನಿ, ನ್ಿಂತರ ಅವರ ಕಜಲಸದ ವಜೋಗ ಹತುುಪಟುಾ ಹಜಚ್ರುಗಿರುತುದ್ಜ.
ಶಿಕ್ಷಕ: चिो, तीसरी और चौथी वािे बच्चे, आप िोग मेरी बात सि
ु ो, आप िोगों िे सबिे काम कर
लिया?
ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳು: हााँ।
ಶಿಕ್ಷಕ: तो आप िोग एक दसरे से कॉपी बदि िो। दे खो, ककसिे सही करा, ककसिे गित करा है । मैं
यहााँ पर उत्तर लिख रहा हाँ, आप िोगों को check करिा है । ‘अंदर’ का?
ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳು: ‘बाहर’।
ಶಿಕ್ಷಕ: ‘बाहर’। रवव, खडे हो िाओ। चिो, आपकी कॉपी बताओ मझ
ु े।
शाब्बास! िाइए कॉपी।
‘आिा’ का ‘िािा’, ‘अंदर’ का ‘बाहर’. शाब्बास!
दे खते िाइए, जिसका जिसका हो रहा है ।
‘छोटा’ का ‘बडा’, ‘सफेद’ का ‘कािा’, ‘अच्छा’ का ‘बुरा’, ‘आिा’ का ‘िािा’, ‘अंदर’ का ‘बाहर’,
शाब्बास!
‘गण
ु ’ का ‘दोष’, ‘छोटा’ का ‘बडा’, ‘अंदर’ का ‘बाहर’, ‘बुरा’, ‘आिा’ का ‘िािा’, ‘बाहर’, सही है ।
शाब्बास!
सडक वािा ‘ड’ आएगा, ‘बडा’। है िा? ‘ढ’ ढक्कि का - िहीं आएगा इसमें ।

पााँचवीं वािे, मैंिे आपको वाक्य बिािे के लिए कहा था।
ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳು: हााँ।
ಶಿಕ್ಷಕ: अब, इसका एक तरीका यह है, कक आप िोग पास पास में बैठे हो, तो एक-दसरे की कॉपी
बदि के दे खो, पहिे।
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ಪ್ರಠದ ಕಜ ನ್ಜಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕ ವಿದ್ರಾರ್ಥೆಗಳಿಗಜ ಅವರ ಬ್ರಹಗಳನ್ುೆ ವಿನಿಮಯ ಮರಡಲು ತಿಳಿಸುತರುರಜ. ಇದರಿಿಂದ ಅವರು
ಅದನ್ುೆ ಸರಿಪಡಿಸಲು ಪ್ೆಯತ್ತುಸಿ ಪರಸಾರರಿಿಂದ ಕಲ್ಲಯುರ್ಯಿರ .
ಶಿಕ್ಷಕ: आप भी बदि िो, मिोि, पीछे , इससे बदि िो।
हााँ, बदि िो, को

बात िहीं, बदि िो।

अिुि दौडता है । Very good, शाब्बास!, किया शब्द भी आ रहे हैं िा, इसमें । खेिती है, हाँसता है ,
दौडता है , यानि कक आपिे सही वाक्य बिाये हैं।
आप का? राम खेिता है , मिोि हाँसता है । अिुि दौडता है । Good!
‘दौडता’ में दो मात्रा िगिा थीं।
ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂದರ್ಶನ:
ಪಾತಿೋ ವಿದ್ರಾರ್ಥೆಯ ನಿರಿೋಕ್ಷಣಜ ಮರಡುವುದು ಕಷಾ. ಆದರಜ, ಒಿಂದು ಮರಗೆ ಅಂದ್ ೆ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ರಾರ್ಥೆಗಳಿಗಜ ಪರಸಾರ
ಪುಸುಕಗಳನ್ುೆ ವಿನಿಮಯ ಮಯಡ ೊೇ ಹಯಗ್ ಹ ೇಳ ೇದು, ಆದರಜ ಚಿಕೆ ಮಕೆಳ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ನ್ರನ ೇ ಸವತಃ ನಿರಿೋಕ್ಷಣಜ
ಮರಡುತಜುೋನ್ಜ ಮರ್ ಿ ಅವರ ಕಜಲಸಗಳನ್ುೆ ಹಜಚುು ಹತಿುರದಿಿಂದ ವಿೇಕ್ಷಣ ಮಯಡ ಿೇನ .
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ನಿೋವು ಈ ವಿೋಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ವಿೋಕ್ಷಿಸಿದ ಯರವ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಂತಾಗಳನ್ುೆ ನಿಮಮ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕಜ ಳುುತಿುೋರಿ?

