ಕಥೆ ಹೆೇಳುವುದು, ಹಾಡುಗಳು, ಪಾತ್ಾಾಭಿನಯ ಮತ್ುು ನಾಟಕ: ಕಿರಿಯ ಪಾಾಥಮಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ
ಕನನಡ (ಹಿಂದಿಯಿಂದಿಗೆ)
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ, ಪಾಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕಿ ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಜೆೈವಿಕ ಅಳವಡಿಕೆಯ ಕುರಿತು ಅಥಿಮಾಡಿಸಲು ಕಥೆಯನ್ುು
ಕಲಪನಾಶಿೀಲವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ಾಾರೆ.
ಕಥೆ ಜೆ ೀಜೆ ೀ ಎಂದು ಕರೆಯಲಪಡುವ ಹುಡುಗ ಕೆ ಳದಲ್ಲಿ ಈಜುವುದರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುತಾದ್ೆ.
ಶಿಕ್ಷಕಿ: अचानक! अचानक, पता है क्या हुआ? अचानक इसको, एक ऐसा जानवर दिखाई पडा, जजसको
इसने कभी िे खा ही नहीीं था! मतलब, कभी इसके बारे में कुछ, सन
ु ा ही नहीीं था!
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ಶಿಕ್ಷಕಿ ಕೆ ಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಸಾಮಾನ್ಾ ಪಾಾಣಿಯ ಈಜುತ್ತಾದ್ೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸುತ್ಾಾರೆ.
ಶಿಕ್ಷಕಿ: उस जानवर का शरीर तो, बबलकुल अजीब-सा था! ये था वो जानवर! कैसा था ये जानवर?
क्या दिख रहा है , इस जानवर में ?
इसका मुँह
ु जो है , वो मछली की तरह था! मुँह
ु कैसा था?
ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳು: मछली की तरह!
ಶಿಕ್ಷಕಿ: और इसकी body जो थी, वो घोडे की तरह थी! ककसकी तरह?
ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳು: घोडे की तरह!
ಶಿಕ್ಷಕಿ: और इसकी पुँछ भी, ककसी िसरे जानवर की तरह थी! इस जानवर को जब उसने िे खा, तो डर के
कारण, उसकी हालत खराब हो गई!
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ಶಿಕ್ಷಕಿ ಎಲಾಿ ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳಿಗ ಚಿಕಕ ಚಿತಾಗಳನ್ುು ತ್ೆ ೀರಿಸಲು ಹೆೀಗೆ ತರಗತ್ತಯಲ್ಲಿ ನ್ಡೆದ್ಾದುತ್ಾಾರೆಂದು ಗಮನಿಸಿ.
ಶಿಕ್ಷಕಿ: ये जानवर, तालाब के बाहर गगर गया! और थोडी िे र तडपने के बाि, मर गया!
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ಶಿಕ್ಷಕಿ ತನ್ು ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಸಾಮಾನ್ಾ ಪಾಾಣಿ ನಿೀರಿನಿಂದ ನೆಲದ ಮೀಲೆ ಬಂದರೆ ಏಕೆ ಸಾಯುತಾದ್ೆ ಎಂದು
ಆಲೆ ೀಚಿಸುವಂತ್ೆ ತ್ತಳಿಸುತ್ಾಾರೆ.

ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿ ೧: क्योंकक इसका मुँह
ु मछली की तरह था!
ಶಿಕ್ಷಕಿ: मछली की तरह मुँह
ु होने से क्या मतलब? क्यों मर गया ये?
ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿ ೧: ये साुँस नहीीं ले पा रहा था।
ಶಿಕ್ಷಕಿ: अच्छा, साुँस नहीीं ले पा रहा था! तो मछली कैसे साुँस लेती है ?
ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿ ೧: गलफडें।
ಶಿಕ್ಷಕಿ: गलफडों से। और ये जानवर कहाुँ पे िौड रहा था?
ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿ ೧: जमीन पर।
ಶಿಕ್ಷಕಿ: जमीन पर साुँस, हम ककससे लेते हैं?
ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳು: फेफडों से।
ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂದರ್ಶನ:
ನ್ನ್ು ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಾಸಸಾಾನ್ದಲ್ಲಿರುವ ಸಾಮಾನ್ಾ ಪಾಾಣಿಗಳ ಬಗೆೆ ಈಗಾಗಲೆೀ ತ್ತಳಿರ್ದದ್ೆ ಅಂತ ನ್ನ್ಗೆ
ಗೆ ತುಾ, ಆದದರಿಂದ ನಾನ್ು ಎರಡು ಅಥವಾ ಮ ರು ಪಾಾಣಿಗಳ ಗುಣಗಳಿರುವ ಭಿನ್ು ರಿೀತ್ತಯ ಪಾಾಣಿಯನ್ುು ಸೃಷ್ಟಟಸಿ ಅವರಿಗೆ
ಸವಾಲೆ ಡುುವುದ್ಾಗಿ ನಿರ್ಿರಿಸಿದ್ೆದೀನೆ. ನಾನ್ು ವಿವಿರ್ ಗುಣಗಳುಳಳ ಪಾಾಣಿಗಳ ಮಿಶಿಾತ ಚಿತಾಗಳನ್ುು ರಚಿಸಿ ನ್ನ್ು
ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಚ್ಚರಿ ಮ ಡಿಸಿದ್ೆದೀನೆ. ಅವರು ಚ್ಟುವಟಿಕೆಯಂದ ಕ ಡಿರುವಂತ್ೆ ಮಾಡಲು ಕೆಲವು ಪ್ಾಶೆುಗಳನ್ ು
ಕೆೀಳೆ ೀಣ ಅಂತ ಅಂದುಕ್ ಂಡಿದ್ದೇನ್, ಮತುಾ ಆ ಪಾಾಣಿಗಳನ್ುು ಅವುಗಳ ವಾಸಸಾಾನ್ರ್ದಂದ ಹೆ ರತ್ೆಗೆದ್ಾಗ ಏನಾಗುತಾದ್ೆ
ಅಂತ ತಿಳಿಯೇದಕ ೂ ನೆರವಾಗುತ್ೆಾೀನೆ. ನಾನ್ು ನ್ನ್ು ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳ ವಿಶೆಿೀಷ್ಣಾ ಶಕಿಾಯನ್ುು ನಿರ್ಿರಿಸಲು ಬಯಸುತ್ೆಾೀನೆ.
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ಕಥೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಶಿಕ್ಷಕಿ ತನ್ು ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ‘ಮುಕಾ-ರಿೀತ್ತಯ’ ಪ್ಾಶೆುಗಳನ್ುು ಕೆೀಳುತ್ಾಾರೆ. ಅವರ ಉತಾರ
ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳು ಅದನ್ುು ಅಥಿಮಾಡಿಕೆ ಂಡಿರುವ ಕುರಿತು ತ್ತಳಿಯಲು ನೆರವಾಗುತಾದ್ೆ.
ಶಿಕ್ಷಕಿ: क्यों मर गया ये जानवर?
ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿ ೨: क्योंकक, उसकी त्वचा मोटी नहीीं थी, और...
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ಶಿಕ್ಷಕಿ ಪ್ಾತ್ತಯೊಬಬ ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗ ವಿವಿರ್ ವಾತ್ಾವರಣದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲು ನೆರವಾಗುವ ಪಾಾಣಿಗಳ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ
ಕುರಿತು ಕೆೀಳುತ್ಾಾರೆ.
ಶಿಕ್ಷಕಿ: तो ये तीनों चीजें, ककसमें पाई जातीीं हैं?

ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿ ೨: पहाडी जन्तुओीं में ।
ಶಿಕ್ಷಕಿ: और ये तीनों चीजें, जजन जन्तओ
ु ीं में पाई जातीीं हैं, उनको क्या फायिा होता है ?
ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿ ೨: Ma’am, वो ठण्ड से बच जाते हैं।
ಶಿಕ್ಷಕಿ: बच्चों, हमने जो story सन
ु ी अभी, उससे क्या हमने सीखा?
आकाींक्षा, बताओ।
ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿ ೩: जानवर जहाुँ के होते हैं... वो अगर, गरम जगह पर जाएुँग,े तो वो मर जाएुँगे!
ಶಿಕ್ಷಕಿ: अच्छा।
ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿ ೩: अगर ठण्डी जगह के, गरम जगह पर चले गये, तो वो खत्म हो जाएुँगे!
ಶಿಕ್ಷಕಿ: ठण्डी जगह के - गरम जगह पर चले गए, तो क्या होगा?
ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿ ೩: मर जाते हैं।
ಶಿಕ್ಷಕಿ: मर जाते हैं। क्यों मर जाते हैं?
ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿ ೩: क्योंकक ma’am, अपनी अपनी जगह पे ढाल लेते हैं अपनेआप को।
ಶಿಕ್ಷಕಿ: अच्छा, अपनी अपनी जगह पर...
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ಕಥೆಗಳನ್ುು ಬಳಸುವುದು ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳನ್ುು ವೆೈಜ್ಞಾನಿಕ ಆಲೆ ೀಚ್ನೆಯಲ್ಲಿ ತ್ೆ ಡಗಿಸುವಂತ್ೆ ಮಾಡುವ ಸೃಜನಾತಮಕ
ಮಾಗಿವಾಗಿದ್ೆ. ಈ ಶಿಕ್ಷಕಿ ತನ್ು ಎಲಾಿ ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳಿಗ ಕಥೆ ಮತುಾ ಅದರ ಆಲೆ ೀಚ್ನೆಯ ಕುರಿತು ಚ್ಚಿಿಸಲು ಈ
ಚ್ಟುವಟಿಕೆಯನ್ುು ಹೆೀಗೆ ಬೆಳೆಸಬಹುದು?

