ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ತ ನಡಗಿಸಿಕ ನಳ್ಳುವುದು: ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಇಂಗಿಲಷ್
ಕನ್ನಡ (ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಇಿಂಗ್ಲೀಷ್ ನೆ ಿಂದಿಗೆ)
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ಈ English ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ, ಶಿಕ್ಷಕರು ಎಲ್ಯಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೂ ತೆೊಡಗಿಕೆೊೊಂಡಿದ್ಯಾರೆಯೇ ಎೊಂದು ಗಮನಿಸುತಯಾರೆ.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರಸಪರ ಚಿಕಕ ವ್ಯಕಯಾೊಂಗಗಳನುು ಉಲ್ೆಿೇಖಿಸುವ ಮೊಲಕ ಪಯಠವನುು ಆರೊಂಭಿಸಲ್ಯಗುತಾದ್ೆ. ಇದು ಅವರಿಗೆ
English ನಲ್ಲಿ ಮಯತನಯಡಲು ಮತುಾ ಬರೆಯಲು ಅವಕಯಶ ನಿೇಡುತಾದ್ೆ.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೧: All the... wonderful things... that surround us in... this... world.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೨: And mountains and glaciers and all the other wonderful things that surround us in
this world!
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ಶಿಕ್ಷಕಿ ತನೆುಲ್ಯಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಯಲ್ಲಿ English ಸೊಚನೆಗಳನುು ನಿೇಡುವ ಮೊಲಕ ಅವರು
ಅರ್ಿಮಯಡಿಕೆೊೊಂಡಿದ್ಯಾರೆಯೇ ಎೊಂದು ನಿಯಮಿತವ್ಯಗಿ ಪರಿೇಕ್ಷಿಸಬೆೇಕು. ಇದು, ಯಯರೊ ಹೊಂದ್ೆ ಉಳಿದಿಲಿವ್ೆೊಂದು
ಖಚಿತಪಡಿಸುತಾದ್ೆ.
ಶಿಕ್ಷಕಿ: Now all of you, we will exchange your role, OK?
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ಶಿಕ್ಷಕಿ ತನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪಯತರ ವಿನಿಮಯ ಮಯಡುವೊಂತೆ ತಿಳಿಸುತಯಾರೆ.
ಶಿಕ್ಷಕಿ: …करना - role को? क्या मतलब?
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೩: Ma’am, एक कापी ma’am, हमको दे ददया। हमने इनको ककताब दे ददया। ये ma’am
बोलेंगी, हम ललखेंगे।
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೪: That has ever been written. Only we must have eyes to see, and ears to hear!
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೫: And...
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೬: But the world... itself... is the...
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೫: रुक जाओ...
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ತೆೊೇಳುಗಳಿಲಿದ ಒಬಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ಯಾನೆ, ಆದರೆ ಆತ ತನು ಪಯದದಿೊಂದ ಬರೆಯುವುದನುು ಕಲ್ಲತಿದ್ಯಾನೆ ಮತುಾ

ಎಲ್ಯಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೆೊಡಗಿಸಿಕೆೊಳುುತಯಾನೆ.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ೫ ಸೊಂದಶಿನ:
ನನು ನೆರೆಹೆೊರೆಯವರ ಮಕಕಳ ಅಧ್ಾಯನವನುು ನೆೊೇಡಿದ್ೆ, ಹಯಗೊ ನಯನು ನನು ಕಯಲ್ಲನಿೊಂದ ಬರೆದರೆ ಹೆೇಗೆ ಎೊಂದು
ಆಲ್ೆೊೇಚಿಸಿದ್ೆ? ಆದಾರಿೊಂದ ನಯನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಯಡಿದ್ೆ, ಇದ್ಯದ ನೊಂತರ, ಈಗ ನಯನು ನಿಧಯನವ್ಯಗಿ ಕಯಲ್ಲನಿೊಂದ
ಬರೆಯಬಲ್ೆಿ. ಶಯಲ್ೆ ನನು ಅಧ್ಾಯನದಲ್ಲಿ ಅತಾೊಂತ ನೆರವ್ಯಗಿದ್ೆ, ನನಗಿಲ್ಲಿ ಸೊಂತೆೊೇಷವ್ಯಗಿದ್ೆ.
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ಮುೊಂದಿನ ಪಯಠದಲ್ಲಿ, ಶಿಕ್ಷಕಿ ತನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಥಳಿೇಯ ಜಯತೆರಯ ಕುರಿತು ಮಯಾಗಜೇನ್ ಲ್ೆೇಖನ ಬರೆಯಲು
ಸಿದಧಪಡಿಸುತಯಾರೆ.
ಶಿಕ್ಷಕಿ: …write an article. Anybody can tell me? What is an article?
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ಅವರು ಲ್ೆೇಖನ ಯಯವುದು ಎನುುವುದರ ಕುರಿತು ಯಯರಯದರೊ ವಿವರಿಸುತಿಾೇರಯ ಎೊಂದು ಕೆೇಳುವ ಮೊಲಕ
ಆರೊಂಭಿಸುತಯಾರೆ.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೫: …कोई अच्छी चीज़ दे खी; मेला या shopping करने गए; उस चीज़ के बारे में हमने
दे खा, वहााँ से लौट कर आये; किर उस चीज़ के बारे
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ಮತುಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಪೊಂದನೆಗಯಗಿ ಪರಶೊಂಸಿಸುತಯಾರೆ.
ಶಿಕ್ಷಕಿ: Yes, correct! Very good! Sit down.
Yes, he is right!
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ಶಿಕ್ಷಕಿ ಬರೆಯಲು ಆರೊಂಭಿಕ ಅೊಂಶವನುು ನಿೇಡುವ ಮೊಲಕ, ಅವರ ಆಲ್ೆೊೇಚನೆಗಳಿಗೆ ಕೆೊಡುಗೆ ನಿೇಡಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನುು
ಸಯಧ್ಾವ್ಯದಷೊೂ ಉತೆಾೇಜಸಲು brainstorming ಅನುು ಬಳಸುತಯಾರೆ.
ಶಿಕ್ಷಕಿ: And you have to tell, whatever you had done in your village fair, whatever you have
seen, and what you think about the village fair - you can tell me...
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ನಿೇವು ಬೆೊೇಧಿಸುವ ಪಯಠದ ಕುರಿತು ಆಲ್ೆೊೇಚಿಸಿ. ಪರತಿೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೊ ಪೂರ್ಿವ್ಯಗಿ ಭ್ಯಗವಹಸುವ ಅವಕಯಶ
ಸಿಗುವುದನುು ನಿೇವು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೆೊೊಂಡು ಅದನುು ಹೆೇಗೆ ಸುಧಯರಿಸುವಿರಿ?

