ಕಥೆ ಹೆೇಳುವುದು, ಹಾಡುಗಳು, ಪಾತ್ಾಾಭಿನಯ ಮತ್ುು ನಾಟಕ: ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಗಣಿತ್
ಕನನಡ (ಹಿಂದಿಯಿಂದಿಗೆ)
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ಈ ಗಣಿತ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ, ಶಿಕ್ಷಕ ತನನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ದ್ೆೈನಂದಿನ ಜೀವನಕ್ೆೆ ಅವರು ಕಲ್ಲತ ಗಣಿತ ಯಯವ ಪಯತರ
ನಿವಿಹಿಸುತತದ್ೆ ಎಂದು ಕ್ೆೀಳುತ್ಯತರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮೀಲ್ೆೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಿ ಮತುತ ಘನಯಕೃತಿಗಳ ಪ್ರಮಯರ್ದ ಕುರಿತು ತ್ಯವು
ಹಿಂದ್ೆ ಕಲ್ಲತದದನುನ ಪ್ುನಮಿನನ ಮಯಡುತ್ಯತರೆ.
ಶಿಕ್ಷಕ: जो groups हैं, हमारे पास, कुछे क, इन्होंने अपना लघन
ु ाटिकाओं के द्वारा इन चीजों को दर्ााने
की कोशर्र् की है । Group 1, जो आपके सामने है , इन्होंने एक नाटिका बनाई हुई है । ठीक है ?
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ಶಿಕ್ಷಕ ಗುಂಪ್ು ೧ ಕ್ೆೆ ಶಂಕು ಮತುತ ಕ್ೆ ೀನಯಕೃತಿಯ ಪ್ರಮಯರ್ಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನುನ ತ್ೆ ೀರಿಸಲು ಅವರ
ನಯಟಕವನುನ ಪ್ರಸುತತಪ್ಡಿಸುವುದಕ್ೆೆ ಹೆೀಳಿ ಪಯಠ ಆರಂಭಿಸುತ್ಯತರೆ.
ಶಿಕ್ಷಕ: आप आएँ और अपनी लघन
ु ाटिका प्रस्तत
ु करें ।
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೧: नह ं नह ं! हम ज्यादा लेंगे!
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೨: नह ं, हम ज्यादा लेंगे!
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೩: हम लेंगे! हर बार तुम ज्यादा लेते हो!
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೪: अरे ! ये कैसा र्ोर है? ये क्या कर रहे हो तुम लोग?
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೩: दादाजी...
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ಊಹಯತಮಕವ್ಯಗಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆಲ್ೆ ೀಚನೆಯನುನ ಉದ್ಯಹರಿಸಲು ಕ್ೌಟುಂಬಿಕ ಸಂಘರ್ಿವನುನ ಬಳಸುತ್ಯತರೆ.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೪: पूजा बहन! ये ऐसे हमेर्ा लडा करते हैं! तो आप ऐसा कुछ बताइए, कक तीनों को, इसमें
जो भी हो, बराबर-बराबर शमल जाए।
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೫: रुककये, भैया! अभी मैं आती हूँ।
ये ल जजए भैया, इन तीनों को इससे बाँि के दे खिए।

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೪: लाइए!
ये लो तम
ु !
ये लो तुम भी!
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೫: दे िो भैया! अब ये िाल हो गया!
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೨: लेककन बुआजी! आपने ऐसा क्या ककया - जो तीनों लोगों को बराबर शमल गया?
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೫: एक ऐसा र्ंकु बनाओ। र्ंकु का आधार, बेलन के आधार के बराबर हो। और र्ंकु की
ऊँचाई, बेलन की ऊँचाई के बराबर हो। अब, कभी भी ऐसे लडना नह ं! कोई भी चीज चाटहए, तो यह
technique अपना लेना।
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೨: जी, बुआजी!
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೩: जी, बुआजी!
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ಈ ಶಿಕ್ಷಕ ತನನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೀಲ್ೆ ವಿಶ್ಯಾಸ ಹೆ ಂದಿದುದ ಅವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕ್ೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಅವರು ನಿವಿಹಿಸುವ
ಪಯತರಗಳನುನ ನೆ ೀಡಲು ತರಗತಿಯ ಹಿಂಭಯಗ ಹೆ ೀಗಿ ನಿಲುಿತ್ಯತರೆ.
ಶಿಕ್ಷಕ: बच्चों ने एक समह
ू में ये नाटिका प्रस्तत
ु की...
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ಒಂದನೆೀ ಗುಂಪ್ು ಶಂಕುವಿನ ಪ್ರಮಯರ್ ಅದ್ೆೀ ಅಗಲದ ಕ್ೆ ೀನಯಕೃತಿಯ ಮ ರನೆೀ ಒಂದರಷ್ಟಿದ್ೆ ಎಂದು ತ್ೆ ೀರಿಸ್ದ್ಯದರೆ
ಎಂದು ಶಿಕ್ಷಕ ವಿವರಿಸುತ್ಯತರೆ.
ಶಿಕ್ಷಕ: बात समझ में आ गई?
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು: Yes, sir.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೪ ಸಂದಶಿನ:
जब हम लोगों को sir पढा रहे थे, आयतन के बारे में, र्ंकु के...। उसमें मजा भी बहुत आया। तो
हमने सोचा, इसको छोिासा नािक बना के, present करके, class में टदिाएंगे।
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೬ ಸಂದಶಿನ:
जो हम आपस में भाई-बहन लडते हैं... कम-ज़्यादा सामान के शलए... हम लोगों में , अब घर में , आपस

में बँिवारा बराबर कर सकते हैं। आयतन ननकालना हमको आ गया।
ಶಿಕ್ಷಕ: अब हमारे पास, दस
ू रा group आएगा। वह अपनी नाटिका प्रस्तुत कर रहे हैं, आपके सामने।
ठीक है ?
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ಈ ಪಯತರಗಳ ನಿವಿಹಣೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಯಿನಿವಿಹಿಸಲು ಮತುತ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅವರ ತಿಳುವಳಿಕ್ೆಯನುನ
ಗರಹಿಸಲು ನೆರವ್ಯಗುತತದ್ೆ.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೭: मेरे पपताजी को एक डब्बे पे paint करवाना है । अपने पपताजी की आकृनत बनवानी है ।
क्या आप बना दें गे?
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೮: जी।
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೭: जी, बात कररए, पपताजी से।
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೮: क्या है बाबूजी?
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ಈ ಮುಂದಿನ ಗುಂಪ್ು ಅವರ ಗಣಿತದ ಅಂಶಗಳನುನ ಉದ್ಯಹರಿಸಲು painter ನೆ ಂದಿಗಿನ ವ್ಯಣಿಜ್ಾ ವಹಿವ್ಯಟನುನ
ನಿವಿಹಿಸುತ್ಯತರೆ.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೯: ककस टहसाब से एक हजार रुपया ले रहे हैं?
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೮: अच्छा! तुम बता दो। ककतना लगेगा? ये भी मेरे साथ आएँ हैं।
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೧೦: एक वगा सेंि मीिर का लगेगा आपका, दो रुपए।
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೯: आपका कहना है कक मतलब, एक वगा सेंि मीिर की पत
ु ाई का...
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೧೦: दो रुपए लगें गे।
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೯: दो रुपए लगेगा! अच्छा! बेिा, रमेर्! सरु े र्! यहाँ आओ जरा!
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೧೧: जी, पपताजी।
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೭: हाँ, पपताजी।
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೯: अरे ! जो painter बेिा ले कर आए हो, वो तो बहुत महँगा बता रहा है! कह रहा है , एक
हजार रुपया हम लेंगे!

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೫: जो रामराज ने end का वो ककया ऐसे कोई...
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ನಂತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ವಿಧದ ಚಟುವಟಿಕ್ೆ ಶ್ಯಲ್ೆಯ ಹೆ ರಗೆ ಗಣಿತವನುನ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಅವರನುನ ಹೆಚುು
ಆತಮವಿಶ್ಯಾಸದಿಂದಿರಲು ನೆರವ್ಯಗುತತದ್ೆ.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೧೨ ಸಂದಶಿನ:
Sir से हम लोग नह ं डरते थे। लेककन हम लोगों के मन में यह डर रहता था कक हम लोग
blackboard पे कुछ गलत कर दें ग;े सारे बच्चे दे िेंगे कक इसको सवाल नह ं आता। तो इस वजह से
डर लगता था।
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ೆ ತಂದು ಗುಂಪಿಗೆ ತ್ಯವು ತಿಳಿದುದನುನ ಪ್ರಸುತತಪ್ಡಿಸುವಂತ್ೆ ಹೆೀಳುತ್ಯತರೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಒಬಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಶಿಕ್ಷಕನ
ಪಯತರ ನಿವಿಹಿಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ದ್ಯರ್ಿಗಳ ಪ್ರಮಯರ್ವನುನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು ಹೆೀಗೆಂದು ತ್ೆ ೀರಿಸುತ್ಯತನೆ.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೧೨: आपने दे िा कक हमें कह ं भी ककताब में , ऐसी चीजें नह ं द होंगीं। जो भी कुछ हम लोग
दे िते हैं, समझते हैं, हम लोग उसीको करते हैं। Practical हम लोग करते हैं, उसका। ककताबी ज्ञान
तो केवल examination के शलए होता है । ये ज्ञान हमारा, जीवनभर काम आएगा। और सभी बच्चे,
जाएँ - अपने घर पर, और इसके आयतन - जो भी कुछ शमले - बेलनाकार, र्ंकु-आकार और ball उसका ननकालें आप, आयतन। और जो न समझ में आए, हमसे पछ
ू ें ।
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೪ ಸಂದಶಿನ:
और किर sir ने जो बात कह थी, वो अच्छी कह थी! Practical करके दे िेंग,े तो हमार daily life में
भी काम आएगा।
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ಪಯರಯೀಗಿಕವ್ಯದ ಕಲ್ಲಕ್ೆಯು ಪ್ರಿೀಕ್ಷೆಗಯಗಿ ಪ್ಠ್ಯಾಧಯರಿತ ಕಲ್ಲಕ್ೆಗಿಂತ ನಿಜ್ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವಿಸಮರಣಿೀಯ ಹಯಗ
ಪ್ರಸುತತವ್ಯಗಿಸುತತದ್ೆ ಎಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಿವರಿಸುತ್ಯತನೆ.
ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮಮ ಶ್ಯಲ್ೆಯ ಗಣಿತವನುನ ದ್ೆೈನಂದಿನ ಸಮಸ್ೆಾಗಳಿಗೆ ಹೆ ೀಲ್ಲಸುತ್ಯತರೆ. ಇದನುನ ನಿಮಮ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ
ಹೆೀಗೆ ಮಯಡುತಿತೀರಿ?

