ಜ ೋಡಿ ಕಾರ್ಯದ ಬಳಕ : ಕಿರಿರ್ ಪ್ಾಾಥಮಿಕ ಗಣಿತ
ಕನ್ನಡ (ಹಿಂದಿಯಿಂದಿಗ )
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ಈ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗಣಿತ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ, ಶಿಕ್ಷಕಿ ವಿದ್ರಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಜೆೊತೆಯರಗಿರಿಸಿ ಸಂಖ್ೆಾ ಕೆಲಸ ಮರಡಲನ ಬಳಸನತರಾರೆ.
ಶಿಕ್ಷಕಿ: जैसे कल हम मेले से संबन्धित एक कहानी बनाए थे? वैसे आज तुम लोग कहानी बनाओगे
और हमको सन
ु ाओगे।
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ಶಿಕ್ಷಕಿ ವಿದ್ರಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಗಣಿತವನ್ನು ಒಳಗೆೊಂಡಿರನವ, ಅವರನ ಇತಿಾೀಚಿಗೆ ಭೆೀಟಿ ನೀಡಿದ ಜರತೆಾಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅನ್ನಭವದ
ಆಧರರವಿರನವ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೆೀಳುವಂತೆ ಮರಡನತರಾರೆ.
ಜಂಟಿ ಕರಯಿಕೆೆ ವಿದ್ರಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ವಿಭಜಿಸಿ ಅವರ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಪರಸಪರ ಹೆೀಳುವಂತೆ ತಿಳಿಸನತರಾರೆ.
ಶಿಕ್ಷಕಿ: और अपनी कहानी, एक दस
ू रे को सन
ु ा लेना; कक हम ये वाला सोचे थे, इसमें दे ख लो, हम
लोग कुछ ममला के, कुछ और अच्छी कहानी बन जाएगी क्या? दोनों कहानी, अपने मन से ममला
लेना।
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ವಿದ್ರಾರ್ಥಿಗಳು ಜೆೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಯೀಗಿಗಳರಗಿ ತಮ್ಮದ್ೆೀ ಕಥೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲನ ಅವಕರಶ ನೀಡನವ ಮ್ೊಲಕ ಅವರ
ಗಣಿತ ಕೌಶಲಾವನ್ನು ಅಭರಾಸ ಮರಡನವರಗ ಹೆಚಿಿನ್ ಆತಮವಿಶ್ರಾಸ ನೀಡನತಾದ್ೆ.
ವಿದ್ಾಾರ್ಥಯ ೧: आकाश ने तीन-हजार-तीन-सौ-सत्तर रुपये ले गया। अममत ने दो-हजार-तीन-सौ-नब्बे
रुपये ले गया था। दोनों के पास, रुपये कुल ककतने हुए? जोड़ना पड़ेगा? कक घटाना पड़ेगा?
ವಿದ್ಾಾರ್ಥಯ ೨: जोड़ना पड़ेगा।
ವಿದ್ಾಾರ್ಥಯ ೧: तो जोड़ो!
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ಇಲ್ಲಿ ತೆೊೀರಿಸಿರನವಂತೆ, ಮಿಶಾ ಸರಮ್ಥಾಿದ ಜೆೊತೆಗರರಿಕೆ ಸಹ, ಕೆಲವು ವಿದ್ರಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪರಸಪರರಿಗೆ ಬೆೆಂಬಲಿಸಲು
ಅವಕರಶ ನೀಡುವೆಂತೆ ಮಯಡುತ್ತದೆ.
ವಿದ್ಾಾರ್ಥಯ ೩: एक, दो, zero. १२० हुआ? अब यहााँ पर पहले एक मलखें, किर दो मलखें, किर zero
मलखें। एक-सौ-बीस। किर यहााँ पर जोड़ेंगे, इस से, किर इस से, किर इस से...

ವಿದ್ಾಾರ್ಥಯ ೪: इत्ते आम तोडिन?
ವಿದ್ಾಾರ್ಥಯ ೩: दे खो, चीकू एक-सौ-बीस आम तोडिन?
ವಿದ್ಾಾರ್ಥಯ ೪: हााँ, और मीकू...
ವಿದ್ಾಾರ್ಥಯ ೩: और मीकू, दइ
ु -सौ-तीस...
ವಿದ್ಾಾರ್ಥಯ ೪: ठीक है ।
ಶಿಕ್ಷಕಿ: दोनों अपने pair के साथ आओ। एकसाथ, दोनों class में enter करो।
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ಮ್ರನದಿನ್ ಶಿಕ್ಷಕಿ, ವಿದ್ರಾರ್ಥಿಗಳ ಹಂದಿನ್ ದಿನ್ದ ಕಲ್ಲಕೆಯನ್ನು ವಿಸಾರಿಸಲನ ಕರಯಿ ಆಯೀಜಿಸನತರಾರೆ. ಈ ಬರರಿ ಶಿಕ್ಷಕಿ
ಒಂದ್ೆೀ ಸರಮ್ಥಾಿ ಹೆೊಂದಿರನವ ಜೆೊತೆಗಳನ್ನು ಬಳಸನತರಾರೆ, ಇದನ ವಿದ್ರಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಗಣಿತದ ಆಲೆೊೀಚನೆಗಳನ್ನು
ಪಾಯತಿುಸಲನ ಆರರಮ್ದ್ರಯಕ ಭರವನೆ ನೀಡನತಾದ್ೆ.
ಅತಿರ್ಥಗಳ ಭೆೊೀಜನ್ಕೆೆ ಯೀಜಿಸನವುದನ ಮ್ತನಾ ಅಡಿಗೆ ಪದ್ರಥಿಗಳ ಬಜೆಟ್ ರಚಿಸನವುದನ ಅವರ ಕರಯಿ.
ಶಿಕ್ಷಕಿ: जो चीजें, खरीद के लाओगे...
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ಶಿಕ್ಷಕಿ ತನ್ು ವಿದ್ರಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಒಬಬರೆೀ ಮರತನರಡನವ ಮ್ತನಾ ಪರಸಪರ ಗಮ್ನ್ವಿಟ್ನು ಕೆೀಳುವ ಮ್ೊಲಕ ಅವರನ
ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಒಟ್ರುಗಿ ಹೆೀಗೆ ಮರಡಬಹನದನ ಎಂದನ ವಿವರಿಸನತರಾರೆ.
ವಿದ್ಾಾರ್ಥಯ ೫: दे खो, दीदी आत है, जीजा आत है , और मौसी आवत है, और मौसीया...
ವಿದ್ಾಾರ್ಥಯ ೨: एक-सौ-अस्सी रुपये का तेल।
ವಿದ್ಾಾರ್ಥಯ ೧: एक-सौ-अस्सी रुपये का तेल।
ವಿದ್ಾಾರ್ಥಯ ೨: सौ रुपये का मैदा।
ವಿದ್ಾಾರ್ಥಯ ೧: एक-सौ-बीस का वो... आलू हो गया, और सौ का वो... मसाला हो।
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ಜಂಟಿ ಕರಯಿದಲ್ಲಿ, ಶಿಕ್ಷಕಿ ತನ್ು ವಿದ್ರಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಗಮ್ನಸಲನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓಡರಡನತರಾರೆ, ಅವರ ಮರತನಗಳನ್ನು ಕೆೀಳಿ
ಅವರ ಆಲೆೊೀಚನೆಯನ್ನು ಪ್ಾೀತರಾಹಸನತರಾರೆ.

ಶಿಕ್ಷಕಿ: और अब हम, तीन-सौ रुपये खचच कर चक
ु े हैं। ककतना बच गया हमारे पास? क्या करना
पिेगा?
ವಿದ್ಾಾರ್ಥಯ ೬: घटाना पिेगा।
ಶಿಕ್ಷಕಿ: घटाना पिेगा। घटाने के मलए...
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ಶಿಕ್ಷಕಿ ತನ್ು ವಿದ್ರಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅವರ budget ನ್ಲ್ಲಿ ಎಷ್ನು ಉಳಿದಿದ್ೆ ಎಂದನ ತಿಳಿಯಲನ ಪದ್ರಥಿಗಳ ವೆಚಿವನ್ನು ಹೆೀಗೆ
ಕಳೆಯನವುದ್ೆಂದನ ವಿವರಿಸನತರಾರೆ.
ಶಿಕ್ಷಕಿ: एक-हजार में से, तीन-सौ रुपये, घटा के रखो दोनों लोग। ठीक है ना? अभी हम आते हैं, तम
ु
लोगों के पास।
ವಿದ್ಾಾರ್ಥಯ ೭: जे मलखना है , हम लोगों को, कक ककतने पैसे बचे हैं?
ವಿದ್ಾಾರ್ಥಯ ೮: हााँ।
ವಿದ್ಾಾರ್ಥಯ ೭: समझे?
ವಿದ್ಾಾರ್ಥಯ ೮: पहले सारा समान मलख लें, किर...
ಶಿಕ್ಷಕಿ: कुल ककतने रुपये खचच ककये?
ವಿದ್ಾಾರ್ಥಯ ೩: कुल...
ಶಿಕ್ಷಕಿ: कॉपी में अपनी, दे ख के बताओ। दे खो, दे खो, यहााँ दे खो, कॉपी में दे खो।
ವಿದ್ಾಾರ್ಥಯ ೯: साढे -चार-सौ रुपये...
ಶಿಕ್ಷಕಿ: साढे -चार-सौ रुपये, total खचच हुए हैं?
ವಿದ್ಾಾರ್ಥಯ ೯: Yes, ma’am.
ವಿದ್ಾಾರ್ಥಯ ೧೦: दस समोसे, दस मलये?
ವಿದ್ಾಾರ್ಥಯ ೧೧: यहााँ पर पहले समोसे मलखे हैं, अब दस यहााँ पर मलखो।
ವಿದ್ಾಾರ್ಥಯ ೧೦: अरे वो, अब मलख ददए... अब कहााँ मलख पाऊाँगा, साठ रुपये?
ವಿದ್ಾಾರ್ಥಯ ೧೧: ना मलखो।
ವಿದ್ಾಾರ್ಥಯ ೧೦: पेप्सी...:

ವಿದ್ಾಾರ್ಥಯ ೧೧: पेप्सी साठ रुपये, अब मलखो यहााँ, मलखो साठ!
ಶಿಕ್ಷಕರ ಸೆಂದರ್ಶನ:
ವಿಷ್ಯ ಆಸಕಿಾದ್ರಯಕವರಗಿದನು, ಇದರಿಂದ ವಿದ್ರಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಠವನ್ನು ಆನ್ಂದಿಸನತರಾರೆ. ಸಂಕೆೊೀಚ ಸಾಭರವವಿರನವ
ವಿದ್ರಾರ್ಥಿಗಳೂ ಸಹ ಆಸಕಿಾ ತೆೊೀರಿಸನತರಾರೆ.
ವಿದ್ಾಾರ್ಥಯ ೧೨: सौ, पााँच-सौ, छह-सौ। और आल.ू ..
ವಿದ್ಾಾರ್ಥಯ ೧೩: ल...ििू ख...रीदे सौ... रुपये के।
ವಿದ್ಾಾರ್ಥಯ ೪: छह-सौ बचे, हैं ना? छह-सौ बचे?
ಶಿಕ್ಷಕಿ: Very good! आज, हम लोग, सीखे क्या क्या चीज?
ವಿದ್ಾಾರ್ಥಯಗಳು: Ma’am, जोड़ घटाओ।
ಶಿಕ್ಷಕಿ: और? प्रश्न बनाना।
ವಿದ್ಾಾರ್ಥಯಗಳು: कहानी बनाना, प्रश्न बनाना।
ಶಿಕ್ಷಕಿ: हााँ, कहानी बनाना और?
ವಿದ್ಾಾರ್ಥಯಗಳು: प्रश्न बनाना।
ಶಿಕ್ಷಕಿ: प्रश्न बनाना। यानन कक, जोड़-घटाना हमारे ... या गणित हमारे जीवन में, हर समय चलता
रहता है । चलता रहता है कक नहीं?
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ಈ ವಿೀಡಿಯೀದಲ್ಲಿ, ಮೊದಲನ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಮಿಶಾ ಸರಮ್ಥಾಿದ ಜೆೊತೆ ಬಳಸನತರಾರೆ, ನ್ಂತರ ಒಂದ್ೆೀ ಸರಮ್ಥಾಿದ ಜೆೊತೆ
ಬಳಸನತರಾರೆ. ಪಾತಿೀ ವಿಧದ ಜೆೊತೆಗರರಿಕೆ ಮರಡನವುದರ ಪಾಯೀಜನ್ಗಳೆೀನ್ನ? ನೀವು ನಮ್ಮ ಬೆೊೀಧನೆಯಲ್ಲಿ ಜೆಂಟಿ
ಕೆಲಸವನ್ನು ಹೆೀಗೆ ಬಳಸನತಿಾೀರಿ?

