ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ತ ನಡಗಿಸಿಕ ನಳ್ಳುವುದು: ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗಣಿತ
ಕನ್ೂಡ (ಹಿಂದಿಯಿಂದಿಗ )
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 .
ಇಲ್ಲಿ, ಶಿಕ್ಷಕ ಈ ಉದ್ಜುೋಶಪೂರ್ೆಕ ಚಟುರ್ಟಿಕಜಯಲ್ಲಿ ಎಲರಿ ವಿದ್ರಾರ್ಥೆಗಳೂ ಒಳಗಜ ಳಳಬಜೋಕಜಿಂದು ನಿಪುರ್ತಜಯಿಂದ ರ್ಾರ್ಸಜೆ
ಮರಡಿದ್ರುರಜ. ತರಗತಿ ೩, ೪ ಮತುು ೫ ರ ಭಿನ್ೆರರಶಿಯ ಪರಿಕಲಪನ್ಜಯನ್ುೆ ಪರಿಷ್ಕರಿಸುರ್ ಮ ಲಕ ಅರ್ರು ಆರಿಂಭಿಸಿದ್ರುರಜ.
ಶಿಕ್ಷಕ: अब मैं आपको, यह ाँ पर तीन य च र भिन्न दाँ ग , और वो भिन्न के चचत्र बन एाँगे। आप लोग
ये क र्ड पे बन एाँगे।
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ಶಿಕ್ಷಕ ತನ್ೆ ವಿದ್ರಾರ್ಥೆಗಳು ಗುಿಂಪ್ರಗಿ ಕರಯೆನಿರ್ೆಹಿಸಲು ಪ್ಾೋತರಾಹಿಸುರ್ುದರಿಿಂದ ಅರ್ರು ಚಿಕಕ ಮಕಕಳನ್ುೆ
ಗಮನಿಸುವರಗ ಪರಸಪರ ನ್ಜರವರಗುತರುರಜ.
ಶಿಕ್ಷಕ: आपस में एक-दसरे की मदद करन है । अब मैं उन छोटे बच्चों को थोड स पढ दाँ । ठीक है ?
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ಶಿಕ್ಷಕ ತನ್ೆ ಸಮಯರ್ನ್ುೆ ಎಷ್ುು ಪರಿಣರಮಕರರಿಯರಗಿ ಬಳಸಿದ್ರುರಜಿಂದು ಗಮನಿಸಿ. ಅರ್ರು ಎಲರಿ ವಿದ್ರಾರ್ಥೆಗಳೂ ತಮಗಜ
ನಿೋಡಿದ ಚಟುರ್ಟಿಕಜಯಲ್ಲಿ ತಜ ಡಗಿದ್ರುರಜಿಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕಜ ಳಳಲು ವಿವಿಧ ತರಗತಿಗಳ ನ್ಡುವಜ ಹಜೋಗಜ ಓಡರಡುತಿುದ್ರುರಜಿಂದು
ಗಮನಿಸಿ.
ಅರ್ರು ತರಗತಿ ೧ ಮತುು ೨ ರ ವಿದ್ರಾರ್ಥೆಗಳಿಗಜ ಅರ್ರ ಮಯತೃಭರಷಜ ಬಳಸುರ್ುದನ್ ೆ ಗಮನಿಸಿ, ಇದರಿಿಂದ
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗ ಅನ್ುಸರಿಸಲು ಸುಲಭವರಗುತುದ್ಜ ಮತುು ನಿಧರನ್ವರಗಿ ಶರಲಜಯ ಭರಷಜಯನ್ ೆ ಕಲ್ಲಯುತರುರಜ.
ಶಿಕ್ಷಕ: तुम क ांय करी रीय हो?
ವಿದ್ರಾರ್ಥಿ ೧: माँ पढी ररयो हाँ।
ವಿದ್ರಾರ್ಥಿ ೨: माँ पढी ररयो हाँ।
ಶಿಕ್ಷಕ: अच्छ । ओह! अ... Very good! भलखने क क म थोडी दे र के भलए बांद कर दीजिए। अपन,

आि खेल खेलेंग,े नय । अब अपन, चगनती को िोडन सीखेंगे। क्य करें गे?
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ಶಿಕ್ಷಕ ಚಿಕಕ ಮಕಕಳಿಗಜ ಎಣಿಸುರ್ುದು ಮತುು ಕ ಡುರ್ುದು ಹಜೋಗಜಿಂದು ಕಲ್ಲಸಲು ನ್ಜರವರಗುತಿುದ್ರುರಜ.
ಶಿಕ್ಷಕ: ये इसको क्य बोलते हैं, अपनी ि ष में ?
ವಿದ್ರಾರ್ಥಿ ೧: दग्गड।
ಶಿಕ್ಷಕ: दग्गड। और वो बबल्ली को क्य बोलते हैं?
ವಿದ್ರಾರ್ಥಿ ೧: भमन्गी।
ಶಿಕ್ಷಕ: भमन्गी। कौन बोल भमन्गी?
ವಿದ್ರಾರ್ಥಿ ೧: हम।
ಶಿಕ್ಷಕ: ह थ ऊाँच करो! म ांिरी िी बोलते हैं? श ब्ब स!
मेरे प स है गी, आइसक्रीम ख ने की चम्मच।
ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂದರ್ಿನ:
ಇಲ್ಲಿ ನಿೋಮರಡಿ, ಭಿೋಲ್ಲ ಭರಷಜ ಮತುು ಮರಲ್ಲಿ - ಈ ಮ ರು ಭರಷಜಗಳನ್ುೆ ಸಿಲಪ ಪಾಮರರ್ದಲ್ಲಿ ಮಿಶಾ ಮರಡಲರಗಿದ್ಜ.
ವಿದ್ರಾರ್ಥೆಗಳು ನ್ನ್ಗಜ ಗಜ ಿಂದಲ ಆಗ ೊೇವಂತ ಒಿಂದು ಪದ ಹಜೋಳುತರುರಜ, ನ್ರನ್ು ಅದ್ ೇ ತರಗತಿಯ ಮತ ೊಿಬ್ಬನಿಗ ಅದರ
ಅಥೆ ವಿರ್ರಿಸು ಅಂತ ಕಜೋಳುತಜುೋನ್ಜ. ಆ ಮ ಲಕ, ನ್ರನ್ು ಪದಗಳನ್ುೆ ಆರಿಸುರ್ುದರಿಿಂದ, ಮುಿಂದಿನ್ ಬರರಿ ಯರರ್ುದ್ಜೋ
ವಿದ್ರಾರ್ಥೆ ಆ ಪದ ಬ್ಳಸ್ಯಾಗ, ನ್ನ್ಗಜ ಅಥೆವರಗುತುದ್ಜ.
ಶಿಕ್ಷಕ: ये ककतनी हैं?
ವಿದ್ರಾರ್ಥಿಗಳ್ಳ: दो।
ಶಿಕ್ಷಕ: ऐसे? श ब्ब स! अब ककतनी हो गईं?
ವಿದ್ರಾರ್ಥಿಗಳ್ಳ: च र।
ಶಿಕ್ಷಕ: च र हो गईं? श ब्ब स! ये ककतनी हैं?
ವಿದ್ರಾರ್ಥಿಗಳ್ಳ: दो।
ಶಿಕ್ಷಕ: दो। और ये च र। दो इ दो, भमल दाँ ? दो इ दो? अब ककतनी हो गईं?
ವಿದ್ರಾರ್ಥಿಗಳ್ಳ: छह।

ಶಿಕ್ಷಕ: छह। मझ
ु े उाँ गली पर चगन के बत ओ - छह।
ವಿದ್ರಾರ್ಥಿಗಳ್ಳ: एक, दो, तीन, च र, प ाँच, छह!
ಶಿಕ್ಷಕ: श ब्ब स! अब अपन यह ाँ पर िोड करें गे एक ब र और। कॉपी ननक लो अपनी-अपनी सब बच्चे।
अब इसमें िोड क ननश न लग एाँगे। िोड क ननश न ऐस होत है । श ब्ब स!
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ಶಿಕ್ಷಕ ತನ್ೆ ವಿದ್ರಾರ್ಥೆಗಳಿಗಜ ಒಟ್ರುಗಿ ಕಜಲಸ ಮರಡಲು ಮತುು ಪರಸಪರ ನ್ಜರವರಗಲು ಪ್ಾೋತರಾಹಿಸುತರುರಜ, ಇದರಿಿಂದ್ರಗಿ
ಯರರ ಹಿಿಂದ್ಜ ಉಳಿಯುರ್ುದಿಲಿ. ಹಿೋಗಜ ಮರಡುವರಗ, ಅರ್ರು ಸಕರರರತಮಕ, ಸಿಂಯೋಜಕ ವರತರರ್ರರ್ ನಿಮಿೆಸುತರುರಜ.
ಶಿಕ್ಷಕ: ह ाँ, भलखखए आर म से भलखखए। ह ाँ, ह ाँ, ह ाँ।
ವಿದ್ರಾರ್ಥಿ ೨: अिी रुकन , sir िी।
ಶಿಕ್ಷಕ: ह ाँ, मैं रुक हआ
ाँ
हाँ। आप लोग आर म से भलखखए।
ವಿದ್ರಾರ್ಥಿ ೨: किर भलख ददय sir िी।
ಶಿಕ್ಷಕ: जिसने-जिसने सही कर हो, वो अपनी कॉपी में ऐसे right क ननश न लग लीजिए, और अपन अपन ह थ से अपन -अपन न म भलख लीजिए।
ವಿದ್ರಾರ್ಥಿ ೧: Sir िी, please.
ಶಿಕ್ಷಕ: Very good! श ब्ब स! Very good, दग
ु !ड
ವಿದ್ರಾರ್ಥಿ ೩: Sir िी।
ಶಿಕ್ಷಕ: Very good!
ವಿದ್ರಾರ್ಥಿ ೪: Sir िी।
ಶಿಕ್ಷಕ: Very good!
ವಿದ್ರಾರ್ಥಿ ೪: Sir िी।
ವಿದ್ರಾರ್ಥಿ ೫: Sir िी।
ಶಿಕ್ಷಕ: बहुत अच्छे , ककरन!
ये व ल सव ल आप लोग करें गे, सिी बच्चे।

ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂದರ್ಿನ:
ಇಡಿೋ ತರಗತಿಗಜ ಪ್ರಠ ಮರಡುವರಗ ಸಮಸಜಾಯರಗುತುದ್ಜ, ಆದರಜ ಗಣಿತದಿಂತಹ ವಿಷ್ಯಗಳು ಮ ರು ಅಥವರ ಹಜಚಿಿನ್
ತರಗತಿಗಳಿಗಜ ಒಿಂದ್ಜೋ ರಿೋತಿಯರಗಿರುತುದ್ಜ. ನ್ರನ್ು ಸರ್ಣ ಚಟುರ್ಟಿಕಜಗಳನನ ಪಾತಿೋ ತರಗತಿಗ ಹಂಚಿಿೇನಿ, ಇದರಿಿಂದ
ವಿದ್ರಾರ್ಥೆಗಳು ಒಟ್ರುಗಿ ಮಯಡ ೊೇದಕ ೆ ನ್ಜರವರಗುತುದ್ಜ. ಚಿಕಕ ವಿದ್ರಾರ್ಥೆಗಳು ಕಜಲಸ ಮಯಡ ೊೇದಕ ೆ ಕಷ್ು ಆದ್ ೆ, ಅಲ್ಲಿನ
ದ್ಜ ಡಡ ಹುಡುಗ ಅಥವರ ಮತಜ ುಬಬ ವಿದ್ರಾರ್ಥೆ ಅವನಿಗ ನ್ಜರವರಗುತರುನ್ಜ.
ಶಿಕ್ಷಕ: अच्छ बच्चों, आप लोग, मेरी तरि ध्य न दीजिए सब बच्चे। श ब्ब स!
क्य आप लोगों ने - मैंने ये भिन्न दी थी - इसके चचत्र बन भलए हैं सबने?
ವಿದ್ರಾರ್ಥಿಗಳ್ಳ: ह ाँ।
ಶಿಕ್ಷಕ: Very good!
ವಿದ್ರಾರ್ಥಿ: Sir िी।
ಶಿಕ್ಷಕ: अब आप लोग अपने-अपने क र्ड के ऊपर अपन -अपन न म भलख लीजिए।
ವಿದ್ರಾರ್ಥಿಗಳ್ಳ: भलख भलय ।
ಶಿಕ್ಷಕ: भलख भलय ?
अब दसर क म ये करन है , आप लोग अपन क र्ड इससे बदल लो - और उसक क र्ड इसको दे दो।
आपस में बदल लीजिए क र्ड।
क्य आपने ऐस चचत्र बन य है ?
ವಿದ್ರಾರ್ಥಿಗಳ್ಳ: ह ाँ
ಶಿಕ್ಷಕ: श ब्ब स! तो अपनी उसमें right क ननश न लग दीजिए, जिसने ऐस चचत्र बन य है ।
ये दो colour िर ददए?
कोई िरूरी नहीां है कक सिी colour प स-प स में ही िरें । दर िी िर दें गे तो उत्तर गलत नहीां होग ।
मैं एक एक बच्चे क क र्ड लाँ ग , और मैं इसको ब द में check करूाँग , मझ
ु े िब िी थोडी सी िुरसत
भमलेगी, िब।
ल इए, अपनी अपनी िगह बैठते िी ि इए। बैठते िी ि इए अपनी िगह पर।
ये आप इसक िोड करन सीखेंगे।

ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ನ್ಿಂತರ ಶಿಕ್ಷಕ ತರಗತಿ ೩, ೪, ಮತುು ೫ ನ್ಜೋ ತರಗತಿಗಳಿಗಜ ಹಜ ಸ ಕಜಲಸ ನಿೋಡುತರುರಜ.
ಶಿಕ್ಷಕ: क्य कोई ऐस बच्च है , जिसको समझ में नहीां आय ? नहीां आय तो ह थ ऊाँच कर सकत है
- अिी मझ
ु से।
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ಪಯಠದ ಸಮಯಪ್ತಿಗ , ಶಿಕ್ಷಕ ತನ್ೆ ವಿದ್ರಾರ್ಥೆಗಳು ಅಥೆಮರಡಿಕಜ ಿಂಡಿದ್ರುರಜಯೋ ಎಿಂದು ಪರಿೋಕ್ಷಿಸಲು, ಅಿಂತಿಮ ಕಜಲಸ
ನಿೋಡುತರುರಜ, ಮತುು ಕಷ್ುಪಡುರ್ರ್ರಿಗಜ ನ ರವು ನಿೇಡಲು ಇತರರಿಗ ಪ್ಾೋತರಾಹಿಸುತರುರಜ.
ಶಿಕ್ಷಕ: सब बच्चे करन है । ठीक है ? चगनती भलखो।
श ब्ब स! बहुत अच्छे ।
आपने चगनती भलखी है ? Very good!
ವಿದ್ರಾರ್ಥಿಗಳ್ಳ: Sir िी। Sir िी।
ಶಿಕ್ಷಕ: बहुत अच्छे , सम
ु ीत।
एक भमनट हाँ बेट , दे खत हाँ अिी आपक िी। है न ।
श ब्ब स! ब की सब सही है , ये एक - थोड स - तीनों ल इन में आन च दहए, बेट ।
आप बत इए। आपने चगनती भलखी?
ವಿದ್ರಾರ್ಥಿಗಳ್ಳ: Sir िी। Sir िी।
ಶಿಕ್ಷಕ: बडे बच्चों, क्य आप लोगों ने ये भिन्न कर भलये?
ವಿದ್ರಾರ್ಥಿಗಳ್ಳ: ह ाँ, sir।
ಶಿಕ್ಷಕ: श ब्ब स! एक ब र घर पर ि के चचत्र िी बन के ल न है ।
ವಿದ್ರಾರ್ಥಿಗಳ್ಳ: ह ाँ।
ಶಿಕ್ಷಕ: ठीक है ?
ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂದರ್ಿನ:
ನ್ರನ್ು ಹಜ ಸ ವಿಷ್ಯ ಅಥವರ ಪ್ರಠ ಆರಿಂಭಿಸಿದರಜ ಮೊದಲು ಮಿಂದಗತಿಯಿಂದ ರ್ರರ್ತನ್ದತು ಅರ್ರನ್ುೆ
ಕಜ ಿಂಡಜ ಯುಾತಜುೋನ್ಜ. ಮಿಂದಗತಿಯ ವಿದ್ರಾರ್ಥೆಗಳಿಗಜ ಮೊದಲು ಗಮನ್ ನಿೋಡುತಜುೋನ್ಜ, ಅರ್ರಿಗಜ ಪಾಶಜೆಗಳನ್ುೆ ವಿರ್ರಿಸುತಜುೋನ್ಜ.

ನ್ಿಂತರ ಅರ್ರಿಗಜ ಅಥೆವರಗಿದ್ಜಯೋ ಅಥವರ ಇಲಿವಜೋ ಎಿಂದು ಕಜೋಳುತಜುೋನ್ಜ, ಇಲಿದಿದುರಜ, ಮತಜ ುಮ್ಮಮ ವಿರ್ರಿಸುತಜುೋನ್ಜ.
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ಸಕಿಾಯ ಕಲ್ಲಕಜಯಲ್ಲಿ ಎಲರಿ ವಿದ್ರಾರ್ಥೆಗಳೂ ತಜ ಡಗಿಕಜ ಳಳಲು ಪರಿಣರಮಕರರಿ ತರಗತಿ ನಿರ್ೆಹಣಜ ಅತಾಿಂತ ಮುಖಾ. ಈ
ಶಿಕ್ಷಕರ ಅಭರಾಸದಲ್ಲಿ ನಿೋರ್ು ನಿಮಮ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಯರರ್ುದನ್ುೆ ಅಳರ್ಡಿಸಿಕಜ ಳುಳತಿುೋರಿ?

