ಜ ೋಡಿ ಕಾರ್ಯದ ಬಳಕ : ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಇಂಗ್ಲಿಷ್
ಕನ್ನಡ (ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಇಿಂಗ್ಲೀಷ್ ನೆ ಿಂದಿಗೆ)
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ಈ English ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ, ಶಿಕ್ಷಕಿ ತನನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನನನ ಜೆೊತೆಮಯಡಿ ಮಯತನಯಡನವ ಮತನು ಬರೆಯನವ
ಚಟನವಟಿಕೆಯನನನ ಬಳಸನತಯುರೆ. ಅವರನ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತರಗತಿ ಕೆಲಸ ಮಯಡದ ಸಂದರ್ಿದಲ್ಲಿ ಇದನನನ ಹೆೀಗೆ
ಸಿದಧಪಡಿಸಿದ್ಯಾರೆಂದನ ಗಮನಿಸಿ. ಅವರನ ಸಂವಹಿಸಲನ English ಬಳಸನತಯುರೆ ಮತನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅರ್ಿವ್ಯಗನವಂತೆ
ಮಯಡಲನ ಶಯರೀರಕ ಭಯಷೆಯನನನ ಬಳಸನತಯುರೆ.
ಶಿಕ್ಷಕಿ: So, I will divide you in pairs? You are a pair, you a pair, you pair and you both are pair.
You pair, you, you both are pair, you are pair, you are pair. And in the pairs, you are A, you
B, you A, B...
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ಅವರನ ಪರತಿೀ ಜೆೊತೆಗೊ A ಅರ್ವ್ಯ B ಎಂದನ ಪಟಿಿಮಯಡನತಯುರೆ ಇದನ ಪಯತರಗಳನನನ ವಹಿಸಲನ ಸನಲರ್ವ್ಯಗಿಸನತುದ್ೆ.
ಶಿಕ್ಷಕಿ: A and B, A and B, A and B. A. Sushil, A and you, B. A, B, A, B, A and B. All right?
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು: Yes, ma’am.
ಶಿಕ್ಷಕಿ: So, whose are the students - which are A? Hands down.
And who are the B?
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ಮೊದಲನ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಮಕಕಳಿಗೆ ಪಠ್ಾದಲ್ಲಿರನವ ಉಚ್ಯಾರಣೆ ಸಪಷ್ಿವ್ಯಗಿ ಮತನು ಪರಚಿತವ್ಯಗಿಸಲನ ವ್ಯಕಯಾಂಗವನನನ ಜೆೊೀರಯಗಿ ಓದಿ
ಹೆೀಳುತಯುರೆ.
ಶಿಕ್ಷಕಿ: Look at the paragraph number three. I am going to read that paragraph and all of you,
listen very carefully!
‘If you were with me, I would love to talk to you about this beautiful world of ours.’
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ನಂತರ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಪರತಿೀ ಜೆೊತೆಯ A ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನನನ ಓದಲನ ಮತನು ಪದ ಹೆೀಳಲನ ತಿಳಿಸನತಯುರೆ, ಅಂತೆಯೀ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ B
ಕೆೀಳುತಯುನೆ ಮತನು ಬರೆಯನತಯುನೆ.
ಶಿಕ್ಷಕಿ: Read this passage.
And who are the B students? They will write this.
OK, for this activity, you have three minutes.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೧: If... if you... were...
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೨: Mountains... and... glacier, and... all the... wonderful things... that surround us
in... this... world.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೩: And...
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೪: And...
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೩: Yes...
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ಜಂಟಿ ಕಯಯಿವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಯತನಯಡಲನ ಗಮನಿಸನವ ಮತನು ಕೆೀಳುವ ಮೊಲಕ ಅವರ ಪರಗತಿಯನನನ ತಿಳಿಯನವ
ಅವಕಯಶವನನನ ಶಿಕ್ಷಕರಗೆ ನಿೀಡನತುದ್ೆ.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೫: And mountains... and glaciers... and all the other wonderful things that surround
us in this world.
And mountains and glaciers and all the other wonderful things that surround us in this world!
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ನಂತರ, ಶಿಕ್ಷಕಿ ತನನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪಯತರ ಬದಲಯವಣೆ ಮಯಡನವಂತೆ ತಿಳಿಸನತಯುರೆ. ನಂತರ ಆಕೆ ಅವರನ
ಅರ್ಿಮಯಡಿಕೆೊಂಡಿರನವುದನನನ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸನತಯುರೆ.
ಶಿಕ್ಷಕಿ: Now all of you, we will exchange your role, OK? You have to exchange your role.
Means? कोई बताएगा exchange करना - role को? क्या मतलब?
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೬: Ma’am, एक कापी ma’am, हमको दे ददया। हमने इनको ककताब दे ददया। ये ma’am
बोलेंगी, हम ललखेंगे।
ಶಿಕ್ಷಕಿ: Alright! अभी जो हम role कर रहे थे, जो A role कर रहा था, वो role, अब क्या होगा?
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು: B करे गा।
ಶಿಕ್ಷಕಿ: B करे गा। और जो B कर रहे थे, वो?
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು: A करे गा।
ಶಿಕ್ಷಕಿ: A करे गा। जब हम exchange करें गे role, तो who will write A or B? Who will write?
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು: A.
ಶಿಕ್ಷಕಿ: A will write, good! And who will read the paragraph? A or B?

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು: B.
ಶಿಕ್ಷಕಿ: B, yes!
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ಜಂಟಿ ಕಯಯಿ ವಿಶೆೀಷ್ವ್ಯಗಿ ಭಯಷಯ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನೆರವ್ಯಗನತುದ್ೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇದನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಆತಮವಿಶಯಾಸ
ಹೆಚಿಿಸಲನ ಮಯತನಯಡಲನ ಮತನು ಕೆೀಳಲನ ಅಭಯಾಸ ಮಯಡಲನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆರಯಮದ್ಯಯಕ ಮಯಗಿವ್ಯಗಿದ್ೆ.
English ಬಳಸಲನ ನಿಮಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅವಕಯಶವನನನ ಹೆಚಿಿಸಲನ ನಿೀವು ಯಯವ ಚಟನವಟಿಕೆಗಳನನನ ಬಳಸನತಿುೀರ?

