ಕಥೆ ಹೆೇಳುವುದು, ಹಾಡುಗಳು, ಪಾತ್ಾಾಭಿನಯ ಮತ್ುು ನಾಟಕ: ಕಿರಿಯ ಪಾಾಥಮಿಕ ಗಣಿತ್
ಕನನಡ (ಹಿಂದಿಯಿಂದಿಗೆ)
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ಈ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ, ಶಿಕ್ಷಕಿಯೊಬ್ಬರು ತನ್ನ ವಿದ್ರಾರ್ಥಿಗಳನ್ುನ ಸಂಖ್ರಾ ಲೆಕಕ ಬಿಡಿಸಲು ಕಥೆ ಬ್ಳಸುವುದನ್ುನ
ತೆ ೋರಿಸುತತದ್ೆ.
ಕಥೆಯ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಐದು ಜನ್ ಸೆನೋಹಿತರು ಪ್ಾತಿಯೊಬ್ಬರ ೨೦೦ ರ ಪ್ರಯಿಗಳನ್ುನ ತೆಗೆದುಕೆ ಂಡು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿನ್ ಜರತೆಾಗೆ
ಹೆ ೋಗುತರತರೆ.
ಶಿಕ್ಷಕಿ: ठीक है ना? ये दो-सौ रुपये, सब एक जगह, एक बच्चा इकट्ठा ककया। और कहा कक, “ठीक है ,
अब हम लोग, मेला दे खने चलते हैं।“
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ಶಿಕ್ಷಕಿ ಜರತೆಾಯಲ್ಲಿ ಲಭಾವಿರುವ ವಿವಿಧ ride ಗಳ ವೆಚ್ಚದ ಮತುತ ವಿವಿಧ ಆಹರರಗಳ ಕುರಿತು ವಿವರಿಸುತರತರೆ.
ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳು: Yes, ma’am.
ಶಿಕ್ಷಕಿ: Very good. तो वो भी बहुत खश
ु होते हैं। इस giant wheel के पास जाते हैं, और पता करते हैं
- उसका ककराया ककतना है । एक-एक बच्चे का ककराया, उस giant wheel के लिए, बीस रुपये था।
ककतना था?
ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳು: बीस।
ಶಿಕ್ಷಕಿ: बीस रुपये। इस giant wheel का ककराया, ककतना हो गया? बीस रुपये - एक बच्चे के ललए।
उस giant wheel पे, सभी बच्चे झूला झूलते हैं। उसके बाद, ये सोचते हैं कक, “चलो, अब कुछ खानेपीने की चीज़ें, हम लोग खा िेते हैं।”
वहााँ पहुाँचते हैं। दक
ु ान पर - बहुत सारे समोसे ददख रहे हैं, चाट ददख रही है । अभी तुम बताए हो
ना, ढे र सारी चीज़ें?
ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳು: Yes, ma’am.
ಶಿಕ್ಷಕಿ: चाट हो गया, समोसे हो गया, आइसक्रीम हो गई।
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ಶಿಕ್ಷಕಿ ವಿದ್ರಾರ್ಥಿಗಳ ಅನ್ುಭವಗಳನ್ುನ ಅಥೆಥಿಸುವ ಮ ಲಕ ಮತುತ ಅವರ ಕೆ ಡುಗೆಯನ್ುನ ಪ್ಾೋತರಾಹಿಸುವ ಮ ಲಕ ಅವರ

ಕಲ್ಲಕೆಯನ್ುನ ಮತತಷ್ುು ಪ್ಾಸುತತವರಗಿಸುತರತರೆ.
ಶಿಕ್ಷಕಿ: उन म़ें से दो, तो जो हैं, चटपटा खाने के बडे शौकीन रहते हैं। कुछ बच्चों को जैसे चटपटा
बहुत पसंद होता है ना?
ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳು: Yes, ma’am.
ಶಿಕ್ಷಕಿ: वो दोस्त कहते हैं, “हम तो चाट खाएाँग।े ” तो चाट वािे corner पर पहुाँचते हैं, और बोलते हैं,
“भैया, चाट ककतने का दोगे?”
तो दक
ु ानदार बोिता है , “पच्चीस रुपये plate.” ककतने रुपये plate?
ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳು: पच्चीस ।
ಶಿಕ್ಷಕಿ: पच्चीस रुपये plate. तो, दो बच्चे, जो पााँच दोस्त थे, उनम़ें से दो, क्या खाते हैं?
ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳು: चाट खाते हैं।
ಶಿಕ್ಷಕಿ: चाट खाते हैं। उसकी कीमत ककतनी हो गई? एक plate की?
ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳು: पच्चीस।
ಶಿಕ್ಷಕಿ: पच्चीस, very good.
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ನ್ಂತರ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಕಥೆಯನ್ುನ ಮತೆತ ಹೆೋಳುತರತರೆ, ಈ ಬರರಿ ಅವರು ವಿದ್ರಾರ್ಥಿಗಳ್ಳಗೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಸಂಖ್ೆಾಗಳನ್ುನ ಬ್ರೆಯುವಂತೆ
ತಿಳ್ಳಸುತರತರೆ. ವಿದ್ರಾರ್ಥಿಗಳ್ಳಗೆ ಸಂಕಲನ್ ಮತುತ ವಾವಕಲನ್ದ ಬ್ಳಕೆಗರಗಿ ಕಥೆ ಅಥಿಪ್ೂರ್ಿ ಸನ್ನನವೆೋಶವನ್ುನ ನ್ನೋಡುತತದ್ೆ.
ಶಿಕ್ಷಕಿ: कहानी एक बार सन
ु लो। हम बता रहे हैं न; कहानी सन
ु ो, और उसके साथ साथ note करते
चलो। जल्दी-जल्दी note करना। ठीक है न? पैसे ककतने इकट्ठा ककए? दौ-सौ, दौ-सौ रुपये। Auto
book ककए। उसम़ें एक-तरफा ककराया ककतना था?
ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳು: सौ रुपये।
ಶಿಕ್ಷಕಿ: सौ रुपये।
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ವಿದ್ರಾರ್ಥಿಗಳ್ಳಗೆ ಜರತೆಾಯಲ್ಲಿನ್ ವಿವಿಧ ವಸುತಗಳ ದರವನ್ುನ ನೆನ್ಪಿಸಿಕೆ ಳಿಲು ಪ್ಾೋತರಾಹಿಸುತರತರೆ.
ಶಿಕ್ಷಕಿ: उसका दस रुपये है । ठीक है । पााँच लमनट समय और है । आराम से तम
ु लोग, अभी, आपस म़ें
लसफ़ बात कर लो, ताकक कोई चीज का दाम जो है , छूटना नहीं चाहहए।

ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಕಕಳು ಎಷ್ುು ಖಚ್ುಿ ಮರಡಿದರೆಂದು, ಯರವ ಸಂಖ್ೆಾಗಳನ್ುನ ಲೆಕಕಮರಡಬೆೋಕೆಂದು ವಿದ್ರಾರ್ಥಿಗಳು ಈಗ
ಗುಂಪಿನ್ಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮರಡುತರತರೆ.
ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿ ೧: पााँच लडके, पााँच लडके झूले झूल?
े उसके सौ रुपये हो गए। और ट्रे न म़ें दस-दस रुपये म़ें
झूले। उसके भी हो गए, पचास रुपये।
ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿ ೨: बड़ा वािा झूिा झूिा, उसके ककतने हुए?
ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿ ೩: बड़ा वािा?
ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿ ೪: सौ, सौ रुपये।
ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿ ೩: और ट्रे न वाले के
ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿ ೨: और ट्रे न वाले के ककतने हुए?
ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿ ೫: पचास।
ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿ ೩: पचास।
ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿ ೬: तीस, तीस, तीस - नब्बे। ट्रे न के दस-दस ददए? पचास।
ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿ ೭: पचास।
ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿ ೬: नाव के हुए?
ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿ ೭: दस, दस... पचास।
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ಶಿಕ್ಷಕಿ ತನ್ನ ತರಗತಿಯನ್ುನ 8 ವಿದ್ರಾರ್ಥಿಗಳ ದ್ೆ ಡಡ ಗುಂಪ್ುಗಳನ್ುನ ಮರಡುತರತರೆ. ಇಂತಹ ಚ್ಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಣ
ಗುಂಪ್ುಗಳನ್ುನ ಮರಡುವುದರ ಪ್ಾಯೊೋಜನ್ವೆೋನ್ು?
ಶಿಕ್ಷಕಿ ಇಬ್ಬರು ವಿದ್ರಾರ್ಥಿಗಳ್ಳಗೆ ತಮಮ ಉತತರದ ಕುರಿತು ಚ್ರ್ಚಿಸಲು ತಿಳ್ಳಸುತರತರೆ.
ಶಿಕ್ಷಕಿ: मझ
ु े बताओ कक ककतने रुपये बचे हैं? दोनों लोग लमलाओ, दे खो, कहााँ गडबडी हो रही है ?
ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿ ೮: Auto म़ें दो-सौ रुपये खच़ हुए। झल
ू ा झूलने म़ें दो-सौ रुपये खच़ हुए। उसके बाद खखलौने
लेने म़ें दे ढ़-सौ रुपये खच़ हुए।
ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿ ೩: सात-सौ-नब्बे थे।

ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿ ೮: हााँ, तो जोड लो।
ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿ ೩: दई
ु -सौ-दस म़ें से दस लमला दो, आठ सौ भए? और दई
ु -सौ, एक-हजार हुई गये?
दो-सौ-दस बचे? दस लमला दो। दो सौ और - हो गये एक-हजार।
ಶಿಕ್ಷಕಿ: हााँ...
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ಪ್ರಠದ ಕೆ ನೆಯಲ್ಲಿ, ಶಿಕ್ಷಕಿ ವಿದ್ರಾರ್ಥಿಗಳು ಚ್ಟುವಟಿಕೆಯನ್ುನ ಅಥಿಮರಡಿಕೆ ಂಡಿದ್ರಾರೆಯೋ ಎಂದು ಶಿೋಘ್ಾವರಗಿ
ಪ್ರಿೋಕ್ಷಿಸುತರತರೆ.
ಶಿಕ್ಷಕಿ: कैसे ककसी कहानी म़ें से, हम लोग प्रश्न बनाते हैं। ठीक है?
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ಕಥೆಗಳು ಗಣಿತದ ಸಮಸೆಾಗಳ್ಳಗೆ ಮತುತ ಒಗಟುಗಳ್ಳಗೆ ಉತತಮ ಆರಂಭಿಕ ಅಂಶವನ್ುನ ನ್ನೋಡುತತವೆ. ನ್ನೋವು ನ್ನಮಮ ಗಣಿತ
ಅಥವರ ವಿಜ್ಞರನ್ ಪ್ರಠಗಳಲ್ಲಿ ಕಥೆಗಳನ್ುನ ಬ್ಳಸಲು ಪ್ಾಯತಿನಸಿದ್ಾೋರರ?

