ಜ ೋಡಿ ಕಾರ್ಯದ ಬಳಕ : ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ
ಕನನಡ (ಹಿಂದಿಯಿಂದಿಗ )
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ಈ ವಿಜ್ಞಯನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ, ಶಿಕ್ಷಕ ತನನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನದ ಸನ್ನನವ್ೆೇಶದಲ್ಲಿ ಬಲಗಳ ಬಗೆೆ ಜಂಟಿಕಯಯಿದಲ್ಲಿ
ಆಲೆ ೇಚನೆಯನನನ ಬೆಳೆಸಲನ ನೆರವ್ಯಗನತ್ಯಾರೆ.
ಶಿಕ್ಷಕ: तो हम बुलातें हैं, Mr. ऋततक। आइए, और दे खिए इस गें द से क्या होता है । आप इसको यहााँ
bounce करें गे। Catch भी करें ग।े
तीन, चार, पााँच। ऐसा करके आपने क्या दे िा?
ವಿದ್ಾಯರ್ಥಯ ೧: Sir, जब हम गें द को पथ्
ृ वी पर मारते हैं, तो ऊपर-ऊपर वो भागता है ।
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ಶಿಕ್ಷಕ ತನನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಚೆಂಡನ ತನನ ಮಯಗಿದಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಚಲ್ಲಸನತಾದ್ೆ ಎಂದನ ಪ್ರಿಗಣಿಸಲನ ಪ್ರೇತ್ಯಾಹಿಸಬೆೇಕನ.
ವಿದ್ಾಯರ್ಥಯ ೧: जब हम इतना बल लगाते हैं, तो उतना ही बल ये भी लगाता है, ball पर।
ಶಿಕ್ಷಕ: है न?
ವಿದ್ಾಯರ್ಥಯ ೧: Yes, sir.
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ಅವರನ ಮತ ಾ ಮ ರನ ವಸ್ತುಗಳ ಚಲನೆಯ ಕನರಿತನ ಚರ್ಚಿಸನತ್ಯಾರೆ: pendulum, ಆಟಿಕೆ ಕಯರನ ಮತನಾ shuttlecock.
ಅವರನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿೇ ಸನ್ನನವ್ೆೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಯಗನತಿಾದ್ೆ ಎಂದನ ಆಲೆ ೇರ್ಚಸಲನ ಉತ್ೆಾೇಜಿಸನತ್ಯಾರೆ.
ಶಿಕ್ಷಕ: फिर इस गें द को हम इधर, चोट करें ग,े surface पर? फिर ये...
इस direction में आ गया?
ವಿದ್ಾಯರ್ಥಯಗಳು: Yes, sir.
ಶಿಕ್ಷಕ: तो यह क्या ददिलाता है ?
यह बतलाता है , बल को यदद हम ख़ास ददशा से लगाते हैं, तो वह एक दस
ू री भी ददशा की ओर बदल
सकता है ।

ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಪಷ್ಟ ಸ ಚನೆಗಳನನನ ಗಮನ್ನಸಿ. ಅವರನ ಪಯಠದ ಪ್ರತಿೇ ಹಂತವನ ನ ಎಚಚರಿಕೆಯಂದ ಸಿದಧಪ್ಡಿಸಿದ್ಯಾರೆ.
ಶಿಕ್ಷಕ: इन चारों भागों में , ये जो चारों गाततववधधयााँ हुईं, उसके बारे में आप धचत्र बनायेंगे...
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ಶಿಕ್ಷಕ ತನನ ತರಗತಿಯನನನ ಜಂಟಿಕಯಯಿಕೆೆ ವಿಭಜಿಸಿ, ಅವರನ ನೆ ೇಡಿದ ವಸನಾವಿನ ಚಲನೆಯನನನ ರರ್ಚಸಲನ ಮತನಾ ಚರ್ಚಿಸಲನ
ತಿಳಿಸನತ್ಯಾರೆ.
ಶಿಕ್ಷಕ: और इसका एक diagram बनाईएगा।
पहले इधर से start कराँ? दस
ू रा।
हर एक pair, हर जोड़ा, इसको बनाएगा - आपस में बातचीत करके, आपस की सहमतत से।
ವಿದ್ಾಯರ್ಥಯ ೨: फकस चीज़ का धचत्र बनाएगा?
ವಿದ್ಾಯರ್ಥಯ ೩: पहले टे तनस वाला जो इधर से, racket से जो मारते हैं, तो दोनों के बीच में जो होता है ।
ವಿದ್ಾಯರ್ಥಯ ೨: बैडममन्टन?
ವಿದ್ಾಯರ್ಥಯ ೩: हााँ।
ವಿದ್ಾಯರ್ಥಯ ೪: इसको ऐसे करो, ऐसे करो, अब यहााँ पे एक गें द का जैसा लम्बा करो।
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ಜೆ ತ್ೆಗಯರರೆ ಂದಿಗೆ ಮಯತನಯಡನವುದನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅರ್ಿ ಮಯಡಿಕೆ ಳಳಲನ ನೆರವ್ಯಗನವ ಅವರ ಆಲೆ ೇಚನೆಗಳನನನ
ತಿಳಿಸನವ ಪ್ರಯತನಕೆೆ ಪ್ರೇತ್ಯಾಹಿಸನತಾದ್ೆ.
ವಿದ್ಾಯರ್ಥಯ ೫: इसको कौनसी गतत का नाम ददया जाये?
ವಿದ್ಾಯರ್ಥಯ ೬: ये तो... दोलनी गतत।
ವಿದ್ಾಯರ್ಥಯ ೫: और ये?
ವಿದ್ಾಯರ್ಥಯ ೭: ये जो गाडी होता है न? उसमें

- जो sir ने अभी बताया - उसमें - वो अन्दर वाला,

अन्दर जो इस तरह से गोल गोल जो होता है - उसको जब हम लोग िीींचतें हैं तो...
ವಿದ್ಾಯರ್ಥಯ ೮: तो यह छोटा हो जाता है ।
ವಿದ್ಾಯರ್ಥಯ ೯: बबींदा एक बनाओ जो यहााँ पर नीचे की ओर चलता है ।

ವಿದ್ಾಯರ್ಥಯ ೧: तुम बना दो।
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ಜಂಟಿಕೆಲಸದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಶಿಕ್ಷಕ ತನನ ಸಂಪ್ೂರ್ಿ ತರಗತಿಯ ಅಭಿಪಯರಯವನನನ ನ್ನೇಡಲನ ಅವರ ಮಯತನ
ಕೆೇಳಿಸಿಕೆ ಳಳಬೆೇಕನ, ಗಮನ್ನಸಬೆೇಕನ ಮತನಾ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಮಯಡಿಕೆ ಳಳಬೆೇಕನ. ಸಯಧ್ಾವಿರನವಲ್ಲಿ, ಮಧ್ಾಪ್ರವ್ೆೇಶಿಸದ್ೆ ಇರನವುದನ
ಉತಾಮ, ಇದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತ್ಯವ್ೆೇ ಕೆಲಸ ಮಯಡನತ್ಯಾರೆ. ಆದರೆ, ಶಿಕ್ಷಕರನ ಅಗತಾವಿದಾಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ
ನೆರವ್ಯಗನವ ಅರ್ವ್ಯ ಸ್ವಾಲ ೊಡ್ತುವ ಪ್ರಶ್ೆನಗಳನನನ ಕೆೇಳಬೆೇಕನ.
ವಿದ್ಾಯರ್ಥಯ ೧೦: तो यह यहााँ पे रुकता नहीीं है । ये तनयींत्रण...
ವಿದ್ಾಯರ್ಥಯ ೧೧: यह इसी ददशा में ...
ವಿದ್ಾಯರ್ಥಯ ೧೦: इसी angle पर आगे बढ़ जाता है ।
ವಿದ್ಾಯರ್ಥಯ ೧೧: अपना गतत बनाये रिता है ।
ವಿದ್ಾಯರ್ಥಯ ೧೦: अपना इधर उधर यह डोलता है ।
ವಿದ್ಾಯರ್ಥಯ ೧೧: गतत बनाये रिता है ।
ವಿದ್ಾಯರ್ಥಯ ೧೦: और इसी गतत को हम लोग...?
ವಿದ್ಾಯರ್ಥಯ ೧೧: ‘दोलनगतत’ कहते हैं।
ವಿದ್ಾಯರ್ಥಯ ೧೦: ‘दोलनगतत’ कहते हैं।
ವಿದ್ಾಯರ್ಥಯ ೧೧: और हम लोग का...
ವಿದ್ಾಯರ್ಥಯ ೧೦: इस तरह से हम लोग बैडममींटन िेलते हैं। और इसमें भी एक ववशेष बल का हम लोग
प्रयोग करते हैं। और...
ವಿದ್ಾಯರ್ಥಯ: चारों धचत्र बन गया न?
ವಿದ್ಾಯರ್ಥಯಗಳು: Yes, sir.
ಶಿಕ್ಷಕ: ये चारों धचत्र जो आपने बनाये हैं, इसमें गतत की चार स्थिततयों के बारे में ददिलाया है । वो
activity तो आपकी पूरी हो गयी। अब एक नया group बनेगा; स्जस नए group में आप शाममल
होंगे; और शाममल हो करके आपके सामने जो group है , उस group के साि आप वाताालाप करें गे।
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ನಂತರ, ಶಿಕ್ಷಕ ಜೆ ತ್ೆಗಳನನನ ನಯಲೆರ ಗನಂಪ್ುಗಳಯಗಿ ಮಯಡಿ ಪ್ರಸಪರರ ರ್ಚತರಗಳನನನ ಪ್ರಿಶಿೇಲ್ಲಸಿ ವಿವರಿಸಲನ ಹೆೇಳುತ್ಯಾರೆ.

ಇದನ ಜಂಟಿಕಯಯಿದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ಯಾಸ ಗಳಿಕೆಯನನನ ನ್ನರ್ಮಿಸಲನ ಮಯಗಿವ್ಯಗಿದ್ೆ.
ವಿದ್ಾಯರ್ಥಯ ೫: वत्ृ तीय पि पर तो गतत नहीीं करा रहा है न?
ವಿದ್ಾಯರ್ಥಯ ೧೨: ये धक्का दे ने के कारण, ये जो cork है , वो गतत कर रहा है ।
ವಿದ್ಾಯರ್ಥಯ ೫: तो गतत कर रहा है! लेफकन इसका नाम भी तो होना चादहये न?
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ಬಳಸಲಯದ ಜೆ ತ್ೆ ಮತನಾ ಗನಂಪಿನ ಕೆಲಸ ನ್ನಮಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆಲೆ ೇಚನೆ ವಾಕಾಪ್ಡಿಸನವ ಮತನಾ ಅವರನ ಗಮನ್ನಸಿದ
ವಿಧಯನದ ಕನರಿತನ ಅವರ ಆಲೆ ೇಚನೆಯನನನ ಬೆಳೆಸನವ ಮಯಗಿದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರರಯವ್ಯಗಿದ್ೆ ಎಂದನ ನ್ನಮಗನ್ನಸನತಾದ್ೆಯೇ?

