ಗ ುಂಪು ಕಾರ್ಯದ ಬಳಕೆ: ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಗಣಿತ
ಕನ್ನಡ (ಹುಂದಿಯುಂದಿಗೆ)
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ಈ ಗಣಿತ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ, ಶಿಕ್ಷಕ ತನನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಗ ುಂಪಿನ ಕೆಲಸದ ಚಟ ವಟಿಕೆಗೆ ಸಿದಧಪಡಿಸ ತ್ಯಾರೆ. ಅವರ ವಿವಿಧ
ಗಣಿತದ ಹೆೇಳಿಕೆಗಳು ಯಯವ್ಯಗಲೂ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅಥವ್ಯ ಎುಂದಿಗೂ ನಿಜವಲಿ ಎುಂದ ಚರ್ಚಿಸಲ ಆರುಂಭಿಸ ತ್ಯಾರೆ.
ಶಿಕ್ಷಕ: ठीक है ? उतना पर हम group बााँटेंगे। चार-चार का group होगा। और उस group में, और
उसके बाद, मैं आपको, ये paper और ये कलम दे दाँ गा। उस पर creative, थोडासा, active, आपको
काम करना है । और फिर, इस group में , इस चीज़ को चचाा करके, आपको ये बताना है , फक क्या हो
सकता है ? What happened? क्या हो सकता है ? एक गणितज्ञ, एक mathematician के रूप में ,
आप analysis करें गे, आपस में group में चचाा करें गे। ठीक है ?
बात समझ में आ रही है ना?
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು: Yes, sir.
ಶಿಕ್ಷಕ: जरूरत नहीीं फक पााँचों। आपको लग रहा है फक हम एक को खब अच्छा ढीं ग से कर सकते हैं।
फकतना interest से आप कर सकते हैं चीज़ को? फकतना सोच सकते हैं? फकतना बढ़िया सोच सकते
हैं?
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ಶಿಕ್ಷಕ ತನನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆಗಳನ ನ ನಿೇಡ ತ್ಯಾರೆ ಹಯಗೂ ಅವರನ ನ ನಯಲಕರ ಗ ುಂಪುಗಳಯಗಿ ವಿಭಜಿಸ ತ್ಯಾರೆ.
ಶಿಕ್ಷಕ: ये चार का एक group हो गया। ये आप, आप में चचाा करें गे। ये चार का एक group हो गया।
ठीक है ?
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ಪರತಿಯುಂದ ಗ ುಂಪಿಗೂ ತಮ್ೆ ಒಟ್ಯಾರೆ ಆಲೊೇಚನೆಯನ ನ ಬರೆಯಲ ತಮ್ೆಲೆಿೇ ನಯಯಕನನ ನ ನೆೇಮಿಸ ವುಂತ್ೆ
ಹೆೇಳುತ್ಯಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ೆ ಆಲೊೇಚನೆಗಳನ ನ ವಿನಿಮ್ಯ ಮಯಡಲ ಹೆೇಗೆ ಸಹಕರಿಸ ತ್ಯಾರೆ ಮ್ತ ಾ ಪರಸಪರ ಹೆೇಗೆ
ಕೆೇಳುತ್ಯಾರೆ ಎನ ನವುದನ ನ ಗಮ್ನಿಸಿ.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೧: यढद p एक अभाज्य सीं्या है , तो p+1 एक भाज्य सीं्या होगा। तब...
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೨: भाज्य सीं्या होगा... हो भी सकता है ? ना भी हो सकता है ? जैसे मैं... one, बराबर
two... three. एक answer ये होगा। अभाज्य सीं्या वैसे ही फिर तीन लेंगे। अभाज्य सीं्या तीन

होगा ना?
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೧: Hmm...
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೨: तीन लेंगे तो इसमें फिर तीन में one जोडेंगे... और यह, सम सीं्या आ सकता है । सम
सीं्या आएगा।
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೩: इसको भी दे खो थोडासा।
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೪: हााँ।
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೩: अब इसको मत ललखो, इसको ललखो।
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೪: बोल।
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೫: त्रिभज
ु है? त्रिभज
ु का मध्यत्रबींद ु जब ये आएगा, ऐसे? फिर ऐसे-ऐसे कटता है? या ऐसे-ऐसे
कटे गा। इसका मध्यत्रबींद ु यही होगा।
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ಗ ುಂಪಿನ ಕೆಲಸ ಪರಿಣಯಮ್ಕಯರಿ ಸುಂವಹನ ಹಯಗೂ ನಿರ್ಯಿರ ಕೆೈಗೊಳುುವಿಕೆಗೆ ಅವಕಯಶ ನಿೇಡ ತಾದ್ೆ ಇದರಿುಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ
ಆತೆವಿಶ್ಯಾಸ ಮ್ತ ಾ ಆತೆ ಗೌರವವನ ನ ಹೆರ್ಚಿಸಲ ನೆರವ್ಯಗ ತಾದ್ೆ.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೬: ३ एक अभाज्य सीं्या है ...
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೭: हााँ, ३ एक अभाज्य सीं्या होगा। हााँ! इसललए यह...
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ೮ ಮತ್ತು ೯: है ...
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೬: वो...
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೭: कभी-कभी सच हो जाएगा।
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೬: कभी-कभी सच हो जाएगा...
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೧೦: या कभी नहीीं
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ೬ ಮತ್ತು ೮: नहीीं भी हो सकता है ।
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೧೦: कभी नहीीं भी हो सकता है ।
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೭: इससे हमें यह ननष्कर्ा ननकलता है फक
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೬: जैसे p बराबर...

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೭: अभी दे खो यहााँ पर, अगर हम ३ को अभाज्य सीं्या मानते हैं, तो
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೬: मानते हैं, तो
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೭: तो उसमें १ जोडने पर, भाज्य सीं्या रापात होगा, जो ४ होगा...
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ೨ ಮತ್ತು ೧೧: कभी-कभी सच...
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೧೧: या कभी-कभी सच...
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೧: तीनों ललख दो... कभी-कभी सच... या कभी-कभी सच नहीीं।
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೧೧: सच नहीीं।
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೧೨: कभी-कभी सच हो सकता है...
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೧೩: ये कभी-कभी सच भी हो सकता है ...
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೧೨: या कभी-कभी सच नहीीं भी हो सकता है ।
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೧೩: और कभी-कभी नहीीं भी हो सकता हैं।
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೧೨: मान लो p की जगह two डालेंगे, तो p+1... 2+1 आएगा...
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೧೪: जैसे p बराबर zero रखेंगे, तो 0+1 नहीीं ना हो सकता है?
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೧೫: नहीीं हो सकता है ।
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೧೬: n जीवा है । इसको n जीवा मान लेते हैं।
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೧೨: इसके ललए त्रिभज
ु ... त्रिभज
ु के अींदर...
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ಶಿಕ್ಷಕ ಗ ುಂಪಿನ ನಯಯಕನಿಗೆ ಅಭಿಪ್ಯರಯ ನಿೇಡ ವುಂತ್ೆ ಪ್ರೇತ್ಯಾಹಿಸ ತ್ಯಾರೆ.
ಶಿಕ್ಷಕ: सब का complete हो गया ना?
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು: Yes, sir.
ಶಿಕ್ಷಕ: Leader जो बतायेगा - उसके बारे में - discuss कर ललया ना?
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು: Yes, sir.
ಶಿಕ್ಷಕ: तैयार हो? तो चललए, घम जाइए।

तो पहला है , ‘यढद p एक अभाज्य सीं्या है , तो p+1 एक भाज्य सीं्या है ।’
चललए, उस group का leader कौन है ?
ये जो सीं्या होगी वो भाज्य सीं्या होगी?
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೭: नहीीं। ये कभी-कभी भाज्य हो सकती है , और कभी-कभी अभाज्य। क्योंफक जब हम २ को
अभाज्य सीं्या मानते हैं, और उसमें १ जोडते हैं तो, वो ३ हो जाएगा, जो फक एक अभाज्य सीं्या है ।
अगर हम ३ को अभाज्य सीं्या मानते हैं, और उसमें १ जोडते हैं, तो वो होगी ४, यानन की वह भाज्य
सीं्या है । इसललए हम यह ननष्कर्ा ननकाले हैं, फक वो कभी भाज्य हो सकती है, और कभी अभाज्य।
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ಅಭಿಪ್ಯರಯದ ಸಮ್ಯದಲ್ಲಿ, ಶಿಕ್ಷಕ ಕೆೇವಲ ಗಣಿತದ ಕ ರಿತ ಪರಶ್ೆನ ಕೆೇಳುವುದಲಿದ್ೆೇ, ಗ ುಂಪಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕಲ್ಲಕಯ
ಅನ ಭವದ ಕ ರಿತ ಕೆೇಳುವುದ ಉಪಯ ಕಾ.
ಶಿಕ್ಷಕ: यह group discussion के दरलमयान, आपको बहुत कुछ - ऐसा कौनसा यह चीज़ था, जो कािी
interesting लग रहा था? या, आपको लग रहा था फक यह चीज़, आप पहले कभी नहीीं सीखे हैं?
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೧೩: मझ
ु े पहला question बहुत interesting लगा, क्योंफक हम कभी नहीीं जानते थे।
ಶಿಕ್ಷಕ: और इस discussion में , आपको कुछ-न-कुछ experience हुआ होगा?
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೧೪: Yes, sir. Group में एकसाथ रहने से, दसरों का साथ भी लमलता है । और जो हम,
अकेले नहीीं कर पाते हैं, वो भी कर सकते हैं।
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ಗ ುಂಪಿನ ಕೆಲಸದಿುಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಟ್ಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಯಡ ವ ಮ್ೂಲಕ ಎಷ್ ಾ ಕಲ್ಲಯಬಹ ದ ಎುಂದ ತಿಳಿಯ ತ್ಯಾರೆ,
ನಿೇವು ಎಷ್ ಾ ಬಯರಿ ನಿಮ್ೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಗ ುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಯ ವ ಅನ ಭವದ ಕ ರಿತ ಕೆೇಳಿದಿದೇರಿ?

