ಸ್ಥಳೀಯ ಸ್ಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ನವುದನ: ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿಜ್ಞರನ್
ಕನ್ುಡ (ಹಂದಿಯಂದಿಗೆ)
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ, ಪಾಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳು, ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ುು ತಾವೆೇ ತ್ಮಮ ಸ್ಥಳೇಯ ಪರ್ಾಿವರಣದಿಂದ ತ್ಿಂದ
ಬೇಜವನ್ುು ಅನೆವೇಷಿಸ್ುವ ಸ್ವಪಾಯೇಗದ ಅನ್ುಭವ ಪಡೆಯುತಾುರೆ.
ಶಿಕ್ಷಕಿ: गेहूँ का पौधा सभी ने दे खा होगा, ठीक है ?
ವಿದ್ರಾರ್ಥಿಗಳು: Yes, ma’am.
ಶಿಕ್ಷಕಿ: ढे र सारे उसमें, बाली में , गेहूँ लगते हैं।
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ಶಿಕ್ಷಕಿ ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳಗೆ ಕೆಲವು ಬೇಜಗಳು ಮೊಳಕೆಯಡೆದು ಸ್ಸಿಗಳಾಗುತ್ುವೆ, ಆದರೆ ಕೆಲವು ಆಗುವುದಲಿ ಎಿಂದು
ತಿಳಸಿದ್ಾಾರೆ.
ಶಿಕ್ಷಕಿ: क्यों सब बीज से पौधा नहीीं ननकलता है ?
ವಿದ್ರಾರ್ಥಿಗಳು: Ma’am हम बताएूँ?
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ಶಿಕ್ಷಕಿ ತ್ನ್ು ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳ ಅನೆವೇಷಣೆಯ ಕುರಿತ್ು ಅವರ ಉತ್ುರಗಳನುು ಕೆೇಳುತಾುರೆ ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ‘ಸ್ರಿರ್ಾದ’ ಉತ್ುರ
ಹೆೇಳುವಿಂತಿಲಿ.
ವಿದ್ರಾರ್ಥಿ ೧: Ma’am, वो खराब हो जाता है ।
ಶಿಕ್ಷಕಿ: क्या हो जाता है ?
ವಿದ್ರಾರ್ಥಿ ೧: खराब हो जाते हैं।
ಶಿಕ್ಷಕಿ: क्या खराब हो जातें हैं?
ವಿದ್ರಾರ್ಥಿ ೧: Ma’am, बीज।
ಶಿಕ್ಷಕಿ: बीज खराब हो जातें हैं।
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ಮುಿಂದನ್ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಶಿಕ್ಷಕಿ ತ್ನ್ು ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳಗೆ, ಜಿಂಟಿಕಾಯಿದಲ್ಲಿ-ಪರಿಚಿತ್ ಚಟುವಟಿಕೆ- ಎಿಂದರೆ ನೇರಿನಿಂದ
ಬೇಜವನ್ುು ವಿಿಂಗಡಿಸ್ುವ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ುು ಗಮನಸ್ಲು ಮತ್ುು ಸ್ಪಷಿಟೇಕರಿಸ್ಲು ತಿಳಸ್ುತಾುರೆ.

ಶಿಕ್ಷಕಿ: ये bowl में हो गया? Seed सबको ममल गया?
ವಿದ್ರಾರ್ಥಿಗಳು: Yes ma’am.
ಶಿಕ್ಷಕಿ: काम क्या करना है , बेटा, अपने सबके पास glasses हैं, पानी है । आधा आधा गगलास पानी
bottle से डालना है । उसके बाद, जो हमने बीज ददये हैं, इसमें - बीज डाल दे ने हैं - गगलास में । क्या
करना है ?
ವಿದ್ರಾರ್ಥಿಗಳು: गगलास में बीज डालने हैं।
ಶಿಕ್ಷಕಿ: और गगलास को ऐसे रखकर, उसको दे खेंगे, कक उसमें क्या हो रहा है ।
ವಿದ್ರಾರ್ಥಿ ೨: इसमें से ननकल रहे हैं गब्ु बारे ।
ವಿದ್ರಾರ್ಥಿ ೩: ऊपर खराब दाल, नीचे वाली बदिया दाल है ।
ವಿದ್ರಾರ್ಥಿ ೨: चला तो खराब दाल ऊपर आ गई।
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ಶಿಕ್ಷಕಿ ತ್ನ್ು ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳಗೆ ರ್ಾವ ಬೇಜ ಉತ್ುಮವಾಗಿದ್ೆ ಮತ್ುು ರ್ಾವುದು ಉತ್ುಮವಾಗಿಲಿ ಎಿಂದು ಹೆೇಗೆ ಹೆೇಳಬಲಿರು
ಎಿಂದು ಕೆೇಳುತಾುರೆ.
ಶಿಕ್ಷಕಿ: बेटा, क्या हुआ? आपने जो काम ककया, इसमें क्या ननकल कर आया? क्या आपको समझ में
आया?
ವಿದ್ರಾರ್ಥಿಗಳು: Madam जी, हमारे सारे नीचे थे।
ವಿದ್ರಾರ್ಥಿ ೪: Ma’am, गगलास में पानी भरा
ಶಿಕ್ಷಕಿ: हाूँ।
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ನಧಾನ್ವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಮತ್ುು ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳು ಅವರು ಗಮನಸಿರುವುದರ ಕುರಿತ್ು ವಿವರಿಸ್ಲು ಸ್ಮಥಿರಾಗುತಾುರೆ: ಕೆಟಟ
ಬೇಜಗಳನ್ುು ಕಿೇಟಗಳು ತಿಿಂದರುತ್ುವೆ ಮತ್ುು ಅದರಲ್ಲಿ ರಿಂಧ್ಾವಿರುತ್ುದ್ೆ, ಇದರಿಿಂದ್ಾಗಿ ಅವು ನೇರಿನ್ಲ್ಲಿ ತೆೇಲುತ್ುವೆ.
ಶಿಕ್ಷಕಿ: कीड़ा कहाूँ इसमें आ गया? हमने तो दाल दी थी?
ವಿದ್ರಾರ್ಥಿ ೪: Madam, दाल में था।
ಶಿಕ್ಷಕಿ: दाल में था?
ವಿದ್ರಾರ್ಥಿ ೪: हाूँ।

ಶಿಕ್ಷಕಿ: तो, दाल में कीड़े ने क्या ककया?
ವಿದ್ರಾರ್ಥಿ ೪: सारी दाल को खा गया।
ಶಿಕ್ಷಕಿ: और इसीमलए, वो बीज कैसे हो गए, किर?
ವಿದ್ರಾರ್ಥಿ ೪: घन
ु गए।
ಶಿಕ್ಷಕಿ: अच्छा, ठीक है , चलो बैठो।
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ನ್ಿಂತ್ರ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಬೇಜದ ವಿಶೆೇಷ ಗುಣಗಳ ಕುರಿತ್ು ವಿವರಿಸ್ುತಾುರೆ, ಆದರೆ ಅವು ಚಿಕಕದ್ಾದಾರಿಿಂದ ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳಗೆ ಅವರೆೇ
ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ತೆೊಡಗುವಿಂತೆ ಅವಕಾಶ ನೇಡುತಾುರೆ.
ಶಿಕ್ಷಕಿ: हाथ से थोडासा मसल ददया, भीगा हुआ बीज है , तो ये क्या ननकला?
ವಿದ್ರಾರ್ಥಿಗಳು: नछलका।
ಶಿಕ್ಷಕಿ: क्या है ये?
ವಿದ್ರಾರ್ಥಿಗಳು: नछलका।
ಶಿಕ್ಷಕಿ: नछलका हट गया, seed coat उसका - हट गया, उसके कपडे हटा ददए हमने। इसको हम धीरे
से - परा खीचें गे नहीीं, नहीीं तो, टट जायेगा -। धीरे से, हम अलग करें गे।
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ಶಿಕ್ಷಕಿ ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳಗೆ ತಾನ್ು ಈಗ ತಾನೆೇ ತೆೊೇರಿಸಿದ ಬೇಜಗಳ ವಿವಿಧ್ ಭಾಗಗಳನ್ುು ಹೆಸ್ರಿಸ್ಲು ಕೆೇಳುತಾುರೆ.
ಶಿಕ್ಷಕಿ: जो दो, ये भाग ददख रहे हैं, ये हैं? इसको क्या बोलतें हैं? बीजपत्र। क्या बोलतें हैं?
ವಿದ್ರಾರ್ಥಿಗಳು: बीजपत्र।
ಶಿಕ್ಷಕಿ: और जजससे ये जुड़ा हुआ है, छोटा सा white, सफ़ेद भाग, दे खो ये, ये है इसका भ्रण। क्या है ?
ವಿದ್ರಾರ್ಥಿಗಳು: भ्रण।
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ಜೆೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ್ ಮಾಡುವ ಮೊಲಕ, ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಕಲ್ಲಕೆಯನ್ುು ಬೆಿಂಬಲ್ಲಸ್ುತಾುರೆ.
ಶಿಕ್ಷಕಿ: अपने-अपने साथी के साथ, ये fix कर लो तुम लोग, कक कौन - बीज को तो दोनों लोगों को
खोलना है और दे खना है - उसका picture कौन बनाएगा? एक picture बनाएगा, तो दसरा बच्चा
उसको label करे गा।

ವಿದ್ರಾರ್ಥಿ ೫: हमको मज़ा आया, जब चना छील के, ma’am कहीीं थीीं, कक उसको परा पत्र... अलग
करो।
ವಿದ್ರಾರ್ಥಿ ೬ : और... हमारे जो मटर बनाये थे, उसके अन्दर जानने में , कक बीज के अन्दर वो,
बीजपत्र होता है और भ्रण - embryo होता है । उसी में हमें ज्यादा मज़ा आया।
ವಿದ್ರಾರ್ಥಿ ೭: मझ
ु े भी। पहले ma’am करातीीं थीीं, पर वो ज्यादा नहीीं आता था। मगर अब बहुत आने
लगा है ।
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ಮುಿಂದನ್ ಪಾಠದಲ್ಲಿ, ಬೇಜಗಳು ಸ್ಸಿಗಳಾಗಿ ಹೆೇಗೆ ಬೆಳೆಯುತ್ುವೆಿಂದು ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳು ನೆೊೇಡುತ್ಯಾರೆ. ಸ್ಥಳೇಯ
ಸ್ಿಂಪನ್ೊಮಲಗಳನ್ುು ನಮಮ ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳು ಕಲ್ಲಕೆಯಲ್ಲಿ ತೆೊಡಗಲು ಮತ್ುು ಕಲ್ಲಯಲು ನೇವು ಹೆೇಗೆ ಬಳಸ್ುತಿುೇರಿ?

