ಕಲಿಕೆಗಾಗಿ ಮಾತು: ಕಿರಿಯ ಪ್ಾಾಥಮಿಕ ಗಣಿತ
ಕನ್ನಡ (ಹಿಂದಿಯಿಂದಿಗೆ)
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ಈ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗಣಿತ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ, ಶಿಕ್ಷಕಿ ತನ್ನ ವಿದ್ರಾರ್ಥಿಗಳನ್ನನ ಸಮಸ್ಯಾಯನ್ನನ ರಚಿಸಲನ ಮತನು ಒಟ್ರಾಗಿ ಸಮಸ್ಯಾ
ಬಿಡಿಸಲನ ಪ್ಾೋತ್ರಾಹಿಸಲನ ಜಯೊತ್ಯಯರಗಿ ವ್ಾವ್ಸ್ಥಿತಗಯೊಳಿಸನತ್ರುರಯ.
ಶಿಕ್ಷಕಿ: जैसे कल हम मेले से संबन्धित एक कहानी बनाए थे? वैसे आज तुम लोग कहानी बनाओगे
और हमको सन
ु ाओगे।
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ಶಿಕ್ಷಕಿ ತನ್ನ ವಿದ್ರಾರ್ಥಿಗಳಿಗಯ, ತ್ರವ್ು ಭಯೋಟಿ ಮರಡಿದ ಜರತ್ಯಾಯ ಕನರಿತನ ತಮಮ ಅನ್ನಭವ್ದ, ಗಣಿತವ್ನ್ನನ ಒಳಗಯೊೊಂಡಿರನವ್
ಕಥಯ ತಯರರಿಸನವ್ೊಂತ್ಯ ಹಯೋಳುತ್ರುರಯ.
ಶಿಕ್ಷಕಿ: बाजार जाते हो, मेले में जाते हो...
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ಅವ್ರನ ವಿದ್ರಾರ್ಥಿಗಳನ್ನನ ಜಯೊತ್ಯಗಳರಗಿ ವಿೊಂಗಡಿಸ್ಥ ಪರಸಪರ ಕಥಯ ಹಯೋಳುವ್ೊಂತ್ಯ ತಿಳಿಸನತ್ರುರಯ.
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 ಸಹಯೋಗಿಗಳರಗಿ ಜಯೊತ್ಯಗರರರಯೊೊಂದಿಗಯ ತಮಮದ್ಯೋ ಕಥಯ ರಚಿಸನವ್ುದರಿೊಂದ ಅವ್ರ ಗಣಿತ ಕೌಶಲಾ ಅಭರಾಸ
ಮರಡಲನ ಹಯಚಿಿನ್ ಆತಮವಿಶ್ರಾಸ ನೋಡನತುದ್ಯ.
ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿ ೧: बीस रुपये... दाल लाययन...
ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿ ೨: ककतना रूपया ले के गए थे?
ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿ ೧: पचास रुपये, उसमें से तीस रुपये बचे।
ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿ ೩: दस
ू रे के पास, एक-हजार रुपये थे। वह, वहााँ से... मोबाइल की दक
ु ान पर गए।
ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿ ೪: एक, दो, zero. १२० हुआ? अब यहााँ पर पहले एक मलखें, किर दो मलखें, किर zero

मलखें। एक-सौ-बीस, किर यहााँ पर जोडेंगे, इस से, किर इस से, किर इस से...
ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿ ೫: इत्ते आम तोडिन?
ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿ ೪: दे खो, चीकू एक-सौ-बीस आम तोडिन?
ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿ ೫: हााँ, और मीकू...
ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿ ೪: और मीकू, दइ
ु -सौ-तीस...
ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿ ೫: ठीक है ।
ಶಿಕ್ಷಕಿ: दोनों अपने pair के साथ आओ। एकसाथ, दोनों class में enter करो।
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ಮನೊಂದಿನ್ ಪ್ರಠದಲ್ಲಿ, ಶಿಕ್ಷಕಿ ತನ್ನ ವಿದ್ರಾರ್ಥಿಗಳಿಗಯ ಅತಿರ್ಥಗಳ ಭಯೊೋಜನ್ಕರಾಗಿ ಯೋಜನಯ ಮತನು budget ತಯರರಿಸನವ್ೊಂತ್ಯ
ಹಯೋಳುತ್ರುರಯ. ಸಮಸ್ಯಾ ಬಗಯಹರಿಸಲನ ವಿದ್ರಾರ್ಥಿಗಳು ಜಯೊತ್ಯಗರರರಿಗಯ ನಯರವರಗನವ್ುದನ ಅತಾೊಂತ ಮನಖ್ಾ. ಶಿಕ್ಷಕಿ ಅವ್ರ
ತಿಳುವ್ಳಿಕಯ ಎಷ್ನಾ ಬಯಳಯದಿದ್ಯ ಎೊಂದನ ಪರಿೋಕ್ಷಿಸಲನ ಅವ್ರನ ಮರತನರಡನವ್ುದನ್ನನ ಕಯೋಳಿಸ್ಥಕಯೊಳುುತ್ರುರಯ.
ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿ ೬: रवा पााँच-सौ रुपये का...
ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿ ೭: और तेल लाएाँग,े ma’am...
ಶಿಕ್ಷಕಿ: पााँच ककलो रवा, ककतने का?
ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳು ೬ ಮತುು ೭: पााँच-सौ रुपये का।
ಶಿಕ್ಷಕಿ: पााँच-सौ रुपये का?
ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿ ೭: Yes, ma’am, और तेल लाएाँग.े ..
ಶಿಕ್ಷಕಿ: बहुत महं गा है !
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ಶಿಕ್ಷಕಿ ತನ್ನ ವಿದ್ರಾರ್ಥಿಗಳಯ ೊಂದಿಗಯ ಅವ್ರ ಆಲಯೊೋಚನಯಗಯ ಸವರಲರಗನವ್ ಮತನು ಅದನ್ನನ ವಿಸುರಿಸನವ್ ಸೊಂಭರಷ್ಣಯಯಲ್ಲಿ
ತ್ಯೊಡಗನತ್ರುರಯ.
ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿ ೬: तेल सौ रुपये का...
ಶಿಕ್ಷಕಿ: Refined...

ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿ ೬: Yes, ma’am.
ಶಿಕ್ಷಕಿ: लेककन रवा तो सोचो, पााँच-सौ रुपये का नह ं आएगा, पााँच ककलो रवा।
ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿ ೭: Ma’am, दो-सौ रुपये का आएगा, दो-सौ-बीस का...
ಶಿಕ್ಷಕಿ: दो-सौ-बीस का आ जाएगा?
ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳು ೬ ಮತುು ೭: Yes, ma’am.
ಶಿಕ್ಷಕಿ: चलो, दो-सौ-बीस थोडा तो समझ में आता है ।
ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿ ೮: दस समोसे, दस मलये?
ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿ ೯: यहााँ पर पहले समोसे मलखे हैं, अब दस यहााँ पर मलखो।
ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿ ೮: अरे वो, अब मलख ददए... अब कहााँ मलख पाऊाँगा?
ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿ ೯: ना मलखो।
ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿ ೮: पेप्सी...
ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿ ೯: पेप्सी साठ रुपये, अब मलखो यहााँ, मलखो साठ!
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ವಿದ್ರಾರ್ಥಿಗಳನ್ನನ ಒೊಂದ್ಯೋ ಸ್ರಮಥಾಿದ ಜಯೊತ್ಯಗಳರಗಿ ವ್ಾವ್ಸ್ಯಿಗಯೊಳಿಸ್ಥದ್ರಗ, ಅವ್ರನ ತಪ್ರಪಗನತುದ್ಯ ಎನ್ನನವ್ ಯರವ್ುದ್ಯೋ
ಯೋಚನಯಯಿಲಿದ್ಯೋ ಮನಕುವರಗಿ ಮರತನರಡನತ್ರುರಯ. ಸ್ರಮರನ್ಾವರಗಿ ಸೊಂಕಯೊೋಚ ಸಾಭರವ್ದ ವಿದ್ರಾರ್ಥಿಗಳ ಸಹ
ಭರಗವ್ಹಿಸಲನ ಆಸಕುರರಗನತ್ರುರಯ. ನೋವ್ು ನಮಮ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅಥಿಪೂರ್ಿವರದ ವಿದ್ರಾರ್ಥಿಯ ಮರತನಕತ್ಯಗಯ ಹಯೋಗಯ
ಪ್ಾೋತ್ರಾಹಿಸನತಿುೋರಿ?
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೧೦ ಸಂದರ್ಿನ:
पढ़ना अच्छा लगा... बनाए थे... ये सब अच्छा लगा... जोडा...
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೩ ಸಂದರ್ಿನ:
हमको बनाने में अच्छा लगा, और ma’am पढ़ाती अच्छा हैं।

