ಪಾಠಗಳನ್ನು ಯೋಜಿಸನವುದನ: ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ್
ಕನ್ುಡ (ಹಿಂದಿಯಿಂದಿಗೆ)
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ಈ ವಿಜ್ಞಾನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ, ಶಿಕ್ಷಕಿ ಧಾತುಗಳ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿನ ಪ್ಾಾಯೋಗಿಕತೆಯನುು ಹೆೋಗೆ ಯೋಜಿಸ್ಥದ್ಾಾರೆೆಂದು ವಿವರಿಸುತಾಾರೆ.
ಮೊದಲೆೋ ಪ್ಾಯೋಗವನುು ಪ್ಾಯತಿುಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ನಿಮಮ ವಿದ್ಾಯರ್ಥಿಗಳನುು ತೆೊಡಗಿಸಲು, ಪ್ಾತಿಯಬ್ಬರೊ
ಪ್ಾಯೋಗವನುು ನೆೊೋಡುತಿಾದ್ಾಾರೆ ಮತುಾ ಪ್ಾಾಯೋಗಿಕತೆಯನುು ಹೆೋಗೆ ಗಮನಿಸುವರು ಎಂಬ ಪ್ಾಶ್ೆುಗಳ ಕುರಿತು ಆಲೆೊೋಚಿಸ್ಥ.
ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂದರ್ಶನ:
ನಾನು ವಿದ್ಾಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಧಾತುಗಳ ಸ್ಥಿತಿಯನುು ಬೆೊೋಧಿಸುತೆಾೋನೆ. ನಾಲುು ವಿಷಯಗಳನುು ಪ್ಾಯೋಗಿಸಲು ಆಲೆೊೋಚಿಸ್ಥದ್ೆಾೋನೆ:
ಆವಿಯಾಗುವಿಕೆ, ಕರಗುವಿಕೆ, ಸಯಂದ್ರೀಕರಣ ಮತ್ುು ಉತ್ಪತ್ನ. ಇದಕಾುಗಿ ಸಮಯದ ಅಗತಯವಿದುಾ ಯೋಜನೆಯ ಅಗತಯವೂ
ಇದ್ೆ. ನಾನು ಪ್ಾಠದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಜಿಸ್ಥದರೆ ಅದು ಬೆೊೋಧನೆಯ ಸಮಯವನುು ಕಡಿಮೆಗೆೊಳಿಸುತಾದ್ೆ. ಆದಾರಿೆಂದ,
ಮೊದಲೆೋ ಸ್ಥದಧತೆ ಮಾಡಿಕೆೊಳಳುವುದು ಅಗತಯ.
ನನು ಮೊದಲನೆಯ ಕಾಮವೆೆಂದರೆ ಘನವನುು ದಾವವಾಗಿ ಮಾಪ್ಿಡಿಸುವುದು. ಅದನುು ಶ್ಾಖ್ಕ್ಕೆ ಒಳಪ್ಡಿಸಲು ನನು ಬ್ಳಿ spirit
lamp ಇದ್ೆ. ಇದು ಅಪ್ಾಯಕಾರಿ ಆದಾರಿೆಂದ ನಾನದನುು ಮೊಲೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ೆಾೋನೆ, ಅದನುು ಹೆಚ್ುು ಅಲುಗಾಡಿಸುವುದಿಲಿ. ನಾನು
ಒೆಂದಕೆು ಬ್ದಲಾಗಿ ಎರಡು ಉದ್ಾಹರಣೆಗಳನುು ತೆಗೆದುಕೆೊಳಳುತೆಾೋನೆ. ಆದಾರಿೆಂದ ನಾನು ಮೆಂಜುಗಡ್ೆೆಯೆಂದ ನಿೋರು ಮತುಾ
ಬಿಸ್ಥನಿೋರಿನಿೆಂದ ಆವಿಯಾಗಿ ಮಾಪ್ಿಡಿಸುತೆಾೋನೆ. ನಾನು ಮೆೋಣವನುು ಬ್ಳಸಬ್ಹುದ್ೆೆಂದೊ ನನಗೆ ನೆನಪಿದ್ೆ. ಈ ಎಲಾಿ ಸಣಣ
ವಿಷಯಗಳನುು ಪ್ರಿಗಣಿಸುವುದು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ದ್ೆೊಡೆ ಕೆಲಸವಾಗಿದ್ೆ.
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ಉತಾಮ ಪ್ಾಾಯೋಗಿಕತೆ ಮತುಾ ಎಚ್ುರಿಕೆಯೆಂದ ಯೋಜಿಸಲಾದ ಪ್ಾಶ್ೆುಗಳಳ ವಿದ್ಾಯರ್ಥಿಯನುು ಆಲೆೊೋಚಿಸುವೆಂತೆ
ಮಾಡುತಾದ್ೆ.
ಶಿಕ್ಷಕಿ: कैसे बदलता है वाष्प - ज़रा दे खते हैं। इस glass पे दे खो – कुछ... कुछ, पानी की छोटी-छोटी
बूँदें हैं!
ವಿದ್ಾಯರ್ಥಿಗಳು: Yes, ma’am!
ಶಿಕ್ಷಕಿ: ददख रही हैं?
ವಿದ್ಾಯರ್ಥಿಗಳು: Yes, ma’am.
ಶಿಕ್ಷಕಿ: सबको ददख रहा है?
ವಿದ್ಾಯರ್ಥಿಗಳು: Yes, ma’am.

ಶಿಕ್ಷಕಿ: हाूँ, यहाूँ पे भी दे ख लो। ये, ये जो, जजसमें हमने बर्फ रखी थी, इसमें बाहर की तरर्, छ के
दे खो, पानी की खब सारी बद
ूँ ें हैं!
ವಿದ್ಾಯರ್ಥಿಗಳು: Yes, ma’am.
ಶಿಕ್ಷಕಿ: है न?
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ಶಿಕ್ಷಕಿ ತನು ವಿದ್ಾಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ container ನ ಹೆೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿೋರು ಹೆೋಗೆ ರೊಪ್ುಗೆೊೆಂಡಿತು ಎೆಂದು ವಿವರಿಸುವೆಂತೆ
ಕೆೋಳಳತಾಾರೆ.
ವಿದ್ಾಯರ್ಥಿಗಳು: Yes, ma’am.
ಶಿಕ್ಷಕಿ: छ के दे खो! गीला है परा। तो अब, ये बताओ कक ये आय़ा कहाूँ से? आप बताओ।
ವಿದ್ಾಯರ್ಥಿ ೧: वायम
ु ण्डल में वाष्प था, जब हमने इसमें , glass में , बर्फ डाली, तो ठं डा हो गया। इसललए
वो पानी आ गया, सतह पर।
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ಪ್ಾಠದ ಕೆೊನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಶಿಕ್ಷಕಿ ಮಾಪ್ಿಡಿಸುವಿಕೆಯ ಪ್ರಿಕಲಪನೆಯನುು ಪ್ರಿಚ್ಯಸುತಾಾರೆ. ಕೆೊಠಡಿ ಗಾಳಿ ಬೆಳಕಿನಿೆಂದ
ಕೊಡಿದುಾ ಹಾಗೊ ಪ್ಾತಿಯಬ್ಬರೊ ನೆೊೋಡುತಿಾದ್ಾಾರೆೆಂದು ಖ್ಚಿತಪ್ಡಿಸ್ಥಕೆೊಳುಲು ಶಿಕ್ಷಕಿ ಓಡ್ಾಡುತಿಾರುವುದನುು ಗಮನಿಸ್ಥ.
ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂದರ್ಶನ:
ನನು ಪ್ಾಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ನನು ಬ್ಳಿ ammonium chloride ಇದ್ೆ. ಅದನುು welding ಅೆಂಗಡಿಯೆಂದ ಅಥವಾ
chemist ಗಳಿೆಂದ ಖ್ರಿೋದಿಸಬ್ಹುದು. ammonium chloride ದ್ೆೊರೆಯಲು ಸಮಸ್ೆಯಯಾದಲ್ಲಿ, ಪ್ಾತಿಯೆಂದು
ಮನೆಯಲೊಿ ಕಪ್ೂಿರ ಸುಲಭವಾಗಿ ದ್ೆೊರೆಯುತಾದ್ೆ. ಆದರೆ ಮಾರುಕಟ್ೆಿಯಲ್ಲಿ ದ್ೆೊರೆಯುವ ಕಪ್ೂಿರಗಳಳ ಅಷೆೊಿೆಂದು
ಶುದಧವಲಿ. ಇದು ಸವಲಪ ಮೆೋಣವನುು ಹೆೊೆಂದಿರುತಾದ್ೆ, ಆದಾರಿೆಂದ ವಿದ್ಾಯರ್ಥಿಗಳೆ ೆಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ, ammonium
chloride ಬ್ಳಸುವುದು ಉತಾಮ.
ಪ್ಾಯೋಗವನುು ಗಮನಿಸ್ಥದ ನೆಂತರ, ವಿದ್ಾಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಏನಾಗುತಾದ್ೆ ಎೆಂದು ತಿಳಿಯಲು ಅತಯೆಂತ ಸುಲಭವಾಗಿದುಾ ಇದನನ
ಅವರು ಯಾವಾಗಲೊ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ುಿಕೆೊಳಳುತಾಾರೆ.
ವಿದ್ಾಯರ್ಥಿಗಳು: Yes, ma’am.
ಶಿಕ್ಷಕಿ: यहाूँ पे दे खो ये! ये सर्ेद-सर्ेद जम गया है इस में ! दे खो ये यहाूँ जमा हुआ है इस में इसको
मैंने, इसका धुूँआ बस इसमें डाला ही है । बाहर से न ननकले। ये दे खो! यहाूँ सर्ेद हो गया!

ವಿದ್ಾಯರ್ಥಿಗಳು: Yes, ma’am!
ಶಿಕ್ಷಕಿ: ये पेजससल, इससे अगर हम खरु च के दे खें, ये दे खो! जम गया है ये। ये नौसादर है । ये दे खो!
ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂದರ್ಶನ:
ವಿದ್ಾಯರ್ಥಿಗಳಳ ಅತುಯತಾಾಹದಿೆಂದ ಮಾತನಾಡಿದರು ಮತುಾ ಫಲ್ಲತಾೆಂಶ ಅತಯೆಂತ ಆಸಕಿಾಯಂದ ಕೂಡಿದುು, ನಿಜಕೊು
ಸೊೂತಿಿದ್ಾಯಕವಾಗಿದಕ.
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿ ಯೋಜನೆ ಮತುಾ ಸ್ಥದಧತೆ ಸೆಂಪ್ನೊಮಲದ ಕೆೊರತೆಯದಾರೊ ಪ್ಾಠದಲ್ಲಿ ವೆೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪ್ಾಾಯೋಗಿಕತೆಯನುು
ಸ್ಾಧಯವಾಗಿಸುತಾದ್ೆ. ನಿೋವು ನಿಮಮ ಪ್ಾಠಕಾುಗಿ ಯಾವ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದಿಾೋರಿ?

