ಪಾಠಗಳನ್ನು ಯೋಜಿಸನವುದನ: ಕಿರಿಯ ಪಾಾಥಮಿಕ ಭಾಷೆ ಮತ್ನು ಅಕ್ಷರ ಜ್ಞಾನ್
ಕನ್ುಡ (ಹಿಂದಿಯಿಂದಿಗೆ)
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಕ ಚಿಕಕ ವಿದ್ರಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಥೆ ಹೆೇಳುವುದನ್ನು ಯೇಜಿಸಿದ್ರಾರೆ. ವಿದ್ರಾರ್ಥಿಗಳು ಅವರ ಆಲೆ ೇಚನೆಯನ್ನು
ವಾಕತಪಡಿಸಲೆೆಂದನ ಪ್ರಠದ ಮ ಲಕ ಹೆಚನು ಪಾತಿಕ್ರಾಯೆ ಉೆಂಟರಗಬೆೇಕೆೆಂಬನದನ ಶಿಕ್ಷಕರ ಉದ್ೆಾೇಶ.
ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂದರ್ಶನ:
ನ್ನ್ು ವಿದ್ರಾರ್ಥಿಗಳು ಮೊದಲನೆಯ ವರ್ಿದಲ್ಲಿದ್ರಾರೆ ಹರಗ ನರನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಒೆಂದನ ಕಥೆ ಹೆೇಳಲನ ಯೇಜಿಸಿದ್ೆಾೇನೆ ಮತ್ನತ
ಕಥೆಯೆಂದ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲವು ಪಾಶ್ೆುಗಳನ್ನು ಕೆೇಳುತೆತೇನೆ.
ನ್ನ್ು ಬಳಿ chart ಇದ್ೆ ಮತೆತ ಆ chart ಮೇಲೆ ನರನ್ನ ಕಥೆಯ ಕೆಲವು ಮನಖ್ಾ ಸನ್ನುವೆೇಶಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸನತೆತೇನೆ. ನ್ನ್ು ಬಳಿ
ಎರಡನೆಯ chart ಇದನಾ ಅದನ ಮತ್ ತ ಚೆನರುಗಿ ಕರಣತೆತ ಹರಗ ನರನ್ನದನ್ನು ಕಪುುಹಲಗೆಯ ಮೇಲೆ ತ್ ಗನಹರಕನತೆತೇನೆ,
ಇದರಿೆಂದ್ರಗಿ ವಿದ್ರಾರ್ಥಿಗಳು ದ ರದೆಂದ ಅದನ್ನು ಸುರ್ಟವರಗಿ ನೆ ೇಡಬಹನದನ.

ಆ ಮ ಲಕ ಅವರನ ಕಥೆಯನ್ನು ಅಥಿಮರಡಿಕೆ ಳುುತರತರೆ ಹರಗ ಇದನ ಅವರಿಗೆ ನ್ನ್ು ಪಾಶ್ೆುಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸೆ ೇದಕೆಕ
ನೆರವರಗನತ್ತದ್ೆ.
ನ್ನ್ು ಪುಸತಕದಲ್ಲಿ ನ್ನೆುಲರಿ ಪಾಶ್ೆುಗಳನ್ನು ಮೊದಲೆೇ ಬರೆದಟ್ನಟಕೆ ೆಂಡಿತೆೇಿನೆ, ಇದರಿೆಂದ ನ್ನ್ಗೆ ಪ್ರಠದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಾಶ್ೆುಗಳ
ಸರಣಿಯನ್ನು ಸರಿಯರಗಿಡೆ ೇದಕೆಕ ನೆರವರಗನತ್ತದ್ೆ.
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ಪ್ರಠವನ್ನು ಯೇಜಿಸನವಲ್ಲಿ, ಶಿಕ್ಷಕ ಕಥೆ ಹೆೇಳುವುದನ್ನು ಅಭ್ರಾಸ ಮರಡನತರತರೆ, ಇದರಿೆಂದ ಅವರನ ತ್ನ್ು ವಿದ್ರಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು
ಹೆಚನು ತೆ ಡಗಿಸಿಕೆ ಳುುವೆಂತೆ ಮರಡಲನ ತ್ನ್ು ಕೌಶಲಾವನ್ನು ವಿಕಸಿಸನತರತರೆ.
ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂದರ್ಶನ:
ಯೇಜನೆಯಲೆಾೇ ಇದ್ೆಾ ಪ್ರಠದಲ್ಲಿನ್ ವಿರ್ಯಗಳು ಸನಲಭವರಗಿ ಬಿಟ್ನಟ ಹೆ ೇಗನತೆೆ. ಆದಾರಿೆಂದ ನರನ್ನ ತ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ
ಮರಡಬೆೇಕನ ಅೆಂತಿರೆ ೇ ವಿರ್ಯಗಳನ್ು ಸಿದಧ ಮರಡೆ ಕಳೆ್ ುೇದಕೆಕ ಯೇಜನೆ ನೆರವರಗನತ್ತದ್ೆ.
ಶಿಕ್ಷಕ: अच्छा बेटा, आज हम लोग, तुम लोगों को एक कहानी सन
ु ाएंगे।
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ಶಿಕ್ಷಕ ತ್ನ್ು ವಿದ್ರಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನ್ನೇರನ್ನು ಹನಡನಕನತಿತರನವ ಬರಯರರಿದ ಕರಗೆಯ ಕನರಿತ್ನ ಕಥೆ ಹೆೇಳುತರತರೆ.

ಶಿಕ್ಷಕ: गमी के मौसम में , एक कौवा बहुत थका हारा, बेचारा, इधर-उधर कांव-कांव कांव-कांव कर रहा
था; क्योंकक वह... प्यासा था।
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ಕಥೆ ಪೂಣಿಗೆ ಳಿಸಿದ ನ್ೆಂತ್ರ, ಶಿಕ್ಷಕ ತ್ನ್ು ವಿದ್ರಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ವಿಭಿನ್ುವರಗಿ ಹೆೇಗೆ ಪೂಣಿಗೆ ಳಿಸಬಹನದ್ೆೆಂದನ
ಊಹಿಸನವೆಂತೆ ಹೆೇಳುತರತರೆ. ಇದನ ಅವರಿಗೆ ಊಹರತ್ಮಕವರಗಿರನವರಗ ಭ್ರಷೆಯನ್ನು ಹೆೇಗೆ ಬಳಸಬೆೇಕೆೆಂದನ
ಪ್ಾೇತರಾಹಿಸನತ್ತದ್ೆ.
ಶಿಕ್ಷಕ: तो उसको पानी ममल गया। आजकल का अगर कौवा होता, या हम लोगों में से – जैसे कोई एक
कौवा होता तो क्या करता? कहााँ पानी पीने जाता? कहााँ जाता बेटा?
ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿ ೧: नल पर।
ಶಿಕ್ಷಕ: हााँ, है न? वंदना ने बताया - कहााँ जाता?
ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳು: नल पर।
ಶಿಕ್ಷಕ: नल पर पानी पीने जाता। अच्छा, नल पर पानी पीते हुए - ककतने लोगों ने - कौवे को दे खा है ?
ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳು: हमने दे खा है सर।
ಶಿಕ್ಷಕ: बहुत अच्छे , वैरी गड
ु । बहुत अच्छे , शाबाश, ठीक है ।
ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿ ೧: टोटी नहीं खोल पाएगा तो कैसे पानी पपएगा?
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ಶಿಕ್ಷಕರ ಪಾಶಿುಸನವಿಕೆ ವಿದ್ರಾರ್ಥಿಗಳ ಮರತ್ನಕಥೆಗೆ ಹೆೇಗೆ ಪಾಚೆ ೇದನೆಯರಗಿದ್ೆ ಎೆಂಬನದನ್ನು ಗಮನ್ನಸಿ.
ಶಿಕ್ಷಕ: तो पानी कैसे पपएगा? इधर, अब्दल्
ु लाह, बोलो बेटा।
ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿ ೨: अगर कौवा पानी नहीं पपएगा, या न... कोई चीज़ खायेगा, तो मर जाएगा।
ಶಿಕ್ಷಕ: हााँ, अगर कोई चीज़ खायेगा नहीं, पानी भी नहीं ममलेगा तो?
ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿ ೨: मर जाएगा।
ಶಿಕ್ಷಕ: मर जाएगा। ठीक। आररफ बोलेंगे।

ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿ ೩: अगर मछली को पानी न ममले, तो मछली सख
ू के मर जाएगी।
ಶಿಕ್ಷಕ: हााँ, मछली सख
ू के?
ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿ ೩: मर जाएगी।
ಶಿಕ್ಷಕ: मर जाएगी, अगर पानी उसको नहीं ममलेगा, तो वह?
ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿ ೩: मर जाएगी।
ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿ ೪: अगर कौवा उड़ के नहीं पात है, तो उ... चल के चल के... उस को बबल्ली नहीं खा लेगी?
उड़ नहीं पाते हैं...
ಶಿಕ್ಷಕ: अच्छा, अगर उड़ नहीं पायेगा तो उसको?
ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿ ೪: उसको बबल्ली...
ಶಿಕ್ಷಕ: बबल्ली खा लेगी।
ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿ ೪: हााँ।
ಶಿಕ್ಷಕ: हमने बताया था कक आजकल अगर कौवा प्यासा होगा तो वह कहााँ जायेगा पानी पीने? कहााँ
जायेगा?
ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳು: नल पर। नल पर।
ಶಿಕ್ಷಕ: कहााँ जाएगा?
ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳು: नल पर।
ಶಿಕ್ಷಕ: नल पर जायेगा। और उसकी टोंटी पर, टोंटी पर उसके - बैठेगा जाके। और कफर क्या करे गा?
ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳು: पानी पपएगा।
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ಶಿಕ್ಷಕ ವಿದ್ರಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪಾಶ್ೆು ಕೆೇಳುವರಗ, ಅವರಲ್ಲಿ ಆಲೆ ೇಚನೆಯನ್ನು ಹೆಚಿುಸಲನ, ಮತ್ನತ ಅವರ ಪಾತಿಕ್ರಾಯೆಯನ್ನು
ಹೆಚಿುಸನವಲ್ಲಿ ಹೆೇಗೆ ಆಲ್ಲಸನತರತರೆ ಎೆಂದನ ಗಮನ್ನಸಿ.

ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂದರ್ಶನ:
ನ್ನ್ು ವಿದ್ರಾರ್ಥಿಗಳು ನ್ನೆ ುೆಂದಗೆ ಮರತಯಡಬೆೇಕನ ಮತೆೆ ತೆ ಡಗಿಸಿಕೆ ಳುಬೆೇಕನ ಅಂತ ಬಯಸನತೆತೇನೆ. ನ್ನ್ು ಯೇಜನೆ
ಇದನ್ನು ಸಯಧಿಸೆ ೇದಕ್ೆೆ ನೆರವರಗಿದ್ೆ, ಇಲೆದೇ ಇದ್ೆೆ ವಿದ್ರಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಠ ಅಷೆ ಟೆಂದನ ಉತ್ತಮ ಆಗ್ತೆರ್ಲಶಲ್ಲ. ಜೆ ತೆಗೆ
ವಿರ್ಯದೆಂದ ಸನಲಭವರಗಿ ವಿಮನಖ್ರರಗಿರನತಿತದಾರನ. ಯೇಜನೆಯೆಂದ ನ್ನ್ು ಈ ಆಲೆ ೇಚನೆ ಬೆಳೆಸಿಕೆ ೆಂಡನ ಮತ್ನತ
ವಿದ್ರಾರ್ಥಿಗಳ ತೆ ಡಗಿಸನವಿಕೆಯನ್ನು ಮತ್ ತ ಹೆಚಿುಸಿದನಾ ನರನ್ನ ಬೆ ೇಧನೆ ಮಯಡುವ್ಯಗ ಚಟ್ನವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮರಡನತೆತೇನೆ.
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ಯೇಜನೆ ನ್ನೇವು ಕೆೇಳುವ ಪಾಶ್ೆುಗಳ ನ್ನರಿೇಕ್ಷೆಯನ್ನು ಒಳಗೆ ೆಂಡಿರನತ್ತದ್ೆ, ಆದರೆ ಈ ಶಿಕ್ಷಕರೆಂತೆ, ನ್ನೇವು ಯೇಜನೆಯನ್ನು
ಅನ್ನಕ ಲಕರವರಗಿ ಮತ್ನತ ವಿದ್ರಾರ್ಥಿಗಳ ಆಲೆ ೇಚನೆಗೆ ಸುೆಂದಸನವೆಂತೆ ಮರಡನವ ಅಗತ್ಾವಿದ್ೆ. ಇದನುು ನ್ನಮಮ ಪ್ರಠಗಳಲ್ಲಿ
ಪಾಯತಿುಸಿ.

