ಕಲಿಕೆಗಾಗಿ ಮಾತು: ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಇಂಗಿಿಷ್
ಕನ್ನಡ (ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಇಿಂಗ್ಲೀಷ್ ನೆ ಿಂದಿಗೆ)
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ಈ English ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ, ಶಿಕ್ಷಕಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಿೀಯ ಜಯತ್ೆೆಯ ಕುರಿತು magazine ಲೆೀಖನ ಬರೆಯಲು
ತಿಳಿಸ್ುತ್ಯಾರೆ. ತರಗತಿ ಕೆಲವು brainstorming ಯುಕಿಾಯಿಂದ ಆರಿಂಭವ್ಯಗುತಾದ್ೆ.
ಶಿಕ್ಷಕಿ: And now we will talk about - disadvantages.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೧: Ma’am, जिस time हम मेले िातें हैं, पापा-मम्मी के साथ िाते हैं, हम छूट-छाट िाते
हैं, खो िाते हैं वहााँ।
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೨: हम लोग मेले में िब िातें हैं, तो वहााँ sound बहुत तेज़ बिता है तो हम लोगों को
हानि पहुाँचती है ।
ಶಿಕ್ಷಕಿ: Now, we have some points. And, on the basis of these points, you have five minutes...
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ಶಿಕ್ಷಕಿ ತನನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಜಿಂಟಿಕಯಯಿದಲ್ಲಿ brainstorming ನ ಆಲೆ ೀಚನೆಗಳನುನ ಚರ್ಚಿಸಿ, board ಮೀಲೆ
ಬರೆಯುವಿಂತ್ೆ ತಿಳಿಸ್ುತ್ಯಾರೆ.
ಶಿಕ್ಷಕಿ: You are the pairs. You pair, you, you and you! And you, row 3 and 4, you are a pair.
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ಶಿಕ್ಷಕಿ English ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸ್ ಚನೆಗಳನುನ ನೀಡುತ್ಯಾರೆ, ಇದು ಮಕಕಳಿಗೆ ಅನುಸ್ರಿಸ್ಲು ಸಯಧ್ಾವ್ಯಗುವಿಂತ್ೆ ಮಯಡುತಾದ್ೆ.
ಆದರೆ, ಚರ್ೆಿಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಹೆರ್ಚಿನವರು ತಮಮ ಆಲೆ ೀಚನೆಯನುನ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ುವುದು ಉತಾಮ ಎಿಂದು
ಭಯವಿಸ್ುತ್ಯಾರೆ.
ಶಿಕ್ಷಕಿ: So, now you have to discuss about these points. And you have to think - how you can
write an article! All right? So, in pairs - you will discuss...
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೧: दग
ु ाा के वहााँ पर...
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೩: क्या दे खा?
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೧: हमिे दक
ु ािें दे खीीं।
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೩: ककसकी?

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೧: Shop दे खी balloons की...
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೩: और?
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೧: और sweet की...
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೩: और?
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೧: और... circus दे खा।
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೩: चडू ़ियााँ दे खीीं, और... गड्
ु डा-गडु डया दे खा। और... िलेबी की दक
ु ाि पर गये। मींददर गए,
प्रसाद चढ़ाया।
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೪: Magic show, film show, games, circus और toys, stores, sweets.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೫: Temple.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೪: Temple.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೬: And... bought the clothes and toys, OK? And... और बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं हम।
And eat two पािीपूरी, and चाट, OK?
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ಶಿಕ್ಷಕಿ ನಿಂತರ ತನನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅವರ ಆಲೆ ೀಚನೆಗಳನುನ ಲೆೀಖನದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲು English ನಲ್ಲಿ
ಬದಲಯಯಸ್ುವಿಂತ್ೆ ತಿಳಿಸ್ುತ್ಯಾರೆ.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೭: Toys and games दे खते हैं। Toys खरीदते हैं।
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೮: और किल्म दे खते हैं।
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೭: Enjoy करते हैं।
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೮: अपिे दोस्तों के साथ झूला झूलते हैं। और घम
ू ते हैं। और दक
ु ािों पर कुछ खरीदते हैं।
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೭: Shopping करते हैं।
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೮: और रामलीला भी दे खते हैं।
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೭: Games, राम-सीता स्वयींवर।
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೪: किल्म दे खी, magic show दे खा। झल
ू ा झल
ू ा, िौटीं की दे खा। Orchestra दे खा, और
other show थे, वो भी हमिे दे खे।

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೫: Games खेल।े
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೪: और games खेला।
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ಸಿದಧ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮಯತಿನಿಂದ ಯಯವ ಪ್ೆಯೀಜನ ಎಿಂದು ತಿಳಿಯಲು ಯಯವ ಇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಯನುನ ಮಯಡುತಿಾೀರಿ?

