ಕಲಿಕೆಗಾಗಿ ಮಾತು: ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ
ಕನನಡ (ಹಿಂದಿಯಿಂದಿಗೆ)
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕಿ ವಿಜ್ಞಾನದ ದೆೊಡ್ಡ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಜದ್ಯಾವ್ಾಗಳು, ಕಲ್ಲಲ ದ್ಯಾವ್ಾಗಳು ಮತ್ತು ನಿಲಂಬನಗಳನತು
ಕುರಿತಾದ ಹೆೊಸ ರಸಾಯನಶಾಸರದ ವಿಷಯ ಆರಂಭಿಸುತಾಾರೆ. ವ್ಯವ್ಸ್ಥಿತಗೆೊಳಿಸ್ಥ, ನಿಜಜೀವ್ನದ ಉದಾಹರಣೆಗಳನುು
ತಿಳಿಯಲು ಅವ್ರನುು ಪ್ರೀತಾಾಹಿಸುವ್ ಚಟುವ್ಟಿಕೆ ಮಾಡ್ುತಾಾರೆ.
ಶಿಕ್ಷಕಿ: तो आज हमारे पास एक काम है । ठीक है ? इस sheet पे तीन-तीन चीज़ें दी हुई हैं, जैसे एक म़ें
नमक-पानी है ; एक म़ें पेड़ों के अंदर से छनकर आती हुई धूप है; इसी तरह कुछ और भी हैं। तीन
तरह की चीज़ें हैं। हँ?
ये.. sheet है , इसपे लिखा हुआ है कक तुम्ह़ें क्या-क्या सोचना है । सोचने के लिए, जो हमारे पास
points हैं - कण़ों के आकार के बारे म़ें क्या सोचते हैं? जो तम्
ु ह़ें समझ म़ें आता है । परू े group म़ें
पहिे हम बात कऱें ग,े और खूब बात कर ि़ेंगे! ठीक है ? अगर ककसी को कोई ददक्कत होगी, तो हाथ
उठा िेना कक madam, ये चीज समझ म़ें नहीं आ रही।
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ಪ್ರತಿಯಂದು ಗುಂಪಿಗೊ ಮೊರು ದೆೈನಂದಿನ ಜೀವ್ನದ ಸನಿುವೆೀಶಗಳನುು ಮತುಾ ಕೆಲವ್ು ಪ್ರಶೆುಗಳನುು ನಿೀಡ್ಲಾಗುತಾದೆ,
ಇದು ವಿದಾಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಿೀಡಿದ ಉದಾಹರಣೆಗಳ ವೆೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸೊಕಾತೆಯನುು ಗುರುತಿಸಲು ನೆರವಾಗುತಾದೆ.
ವಿದ್ಾಯರ್ಥಿ ೧: छोटे चीनी के कण छोटे होते हैं...
ವಿದ್ಾಯರ್ಥಿ ೨: अब लिखो चौथा point...
ವಿದ್ಾಯರ್ಥಿ ೩: कण़ों के बारे म़ें क्या सोचना है ?
ವಿದ್ಾಯರ್ಥಿ ೪: यही तो नहीं समझ म़ें आ रहा!
ವಿದ್ಾಯರ್ಥಿ ೫: छोटे से छे द...
ವಿದ್ಾಯರ್ಥಿ ೩: दे खो इसका... नींबू-पानी हो गया?
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ಶಿಕ್ಷಕಿ ತನು ವಿದಾಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿವಿಧ ಸನಿುವೆೀಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಣಗಳ ವ್ತ್ತನೆಯನತು ಊಹಿಸುವ್ ವೆೈಯಕಿಾಕ ಅನುಭವ್ಗಳನುು

ಬಳಸಲು ಪ್ರೀತಾಾಹಿಸುತಾಾರೆ.
ವಿದ್ಾಯರ್ಥಿ ೩: दे खो ये गंदा पानी है । अगर इसको छानने की कोलिि कऱें गे, तो छन ही जाएगा।
ವಿದ್ಾಯರ್ಥಿ ೫: छन जाएगा। वो तो है । िेककन वो मटमैिा ही रहे गा।
ಶಿಕ್ಷಕಿ: इसम़ें ... दे खा है तुमने?
ವಿದ್ಾಯರ್ಥಿ ೬: Yes, ma’am.
ಶಿಕ್ಷಕಿ: दे खा है? लसनेमा hall म़ें गए हो?
ವಿದ್ಾಯರ್ಥಿ ೭: नहीं।
ಶಿಕ್ಷಕಿ: अच्छा? नहीं?
ವಿದ್ಾಯರ್ಥಿ ೮: Ma’am, गये हैं।
ಶಿಕ್ಷಕಿ: जो िोग गए हैं, वो बताएँ। और जो िोग नहीं गए हैं, वो आगे दे ख़ेंगे ध्यान से। ठीक है ?
ವಿದ್ಾಯರ್ಥಿ ೬: पूरा मिश्रण एक ही जैसा, एकसार होता है ?
ವಿದ್ಾಯರ್ಥಿ ೭: एकसार है , एकसार है ।
ವಿದ್ಾಯರ್ಥಿ ೮: एकसार ही तो होगा।
ವಿದ್ಾಯರ್ಥಿ ೯: हाँ, एकसार होता है ।
ವಿದ್ಾಯರ್ಥಿ ೬: एकसार होता है ।
ವಿದ್ಾಯರ್ಥಿ ೭: ऊपर मीठा, नीचे खट्टा - ऐसा थोडी होगा?
ವಿದ್ಾಯರ್ಥಿ ೬: किर ये पूछा गया है , ‘कण़ों के आकार के...
ವಿದ್ಾಯರ್ಥಿ ೮: छोटा होता है, सब घि
ु जाते हैं। और का?
ವಿದ್ಾಯರ್ಥಿ ೬: छोटा होता है , घि
ु जाता है ...
ವಿದ್ಾಯರ್ಥಿ ೯: नल से आता गंदा पानी, ये मिश्रण है ?
ವಿದ್ಾಯರ್ಥಿ ೬: ये मिश्रण है । नि से आता है गंदा पानी...

ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂದರ್ತನ:
ಕೆಲವ್ು ಗುಂಪ್ುಗಳಿಗೆ ನೆರವಾಗಬೆೀಕಾಯಿತೆಂದು ನನಗೆ ಸಂತೆೊೀಷವಾಗುತಿಾದೆ. ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲವ್ು
ಮಾಗಿದಶಿನಗಳನುು ನಿೀಡಿ ಚರ್ೆಿಯನುು ಆರಂಭಿಸ್ಥದದರೆ, ನನು ವಿದಾಯರ್ಥಿಗಳು ಮುಂದೆ ಹೆೊೀಗಲು ನೆರವಾಗುತಿಾತುಾ.
ವಿದ್ಾಯರ್ಥಿ ೧೦: समांगी हैं।
ವಿದ್ಾಯರ್ಥಿ ೧೧: समांगी भी हैं...
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ಗುಂಪ್ುಗಳು ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಹೆೀಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ುತಿಾದೆಯಂದು ಗಮನಿಸ್ಥ ಏಕೆಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೊಕಾ ಮಟಟದಲ್ಲಿ
ಖಚಿತವಾದ ಕಾಯಿ ನಿೀಡ್ಲಾಗಿದೆ.
ವಿದ್ಾಯರ್ಥಿ ೧೨: छोटे होते हैं...
ವಿದ್ಾಯರ್ಥಿ ೧೧: लमट्टी को है... लमट्टी नहीं, लमट्टी का तो बैठ जाएगा। कण बहुत से बडे भी होते हैं
ವಿದ್ಾಯರ್ಥಿ ೧೨: छोटे भी होते हैं।
ವಿದ್ಾಯರ್ಥಿ ೧೧: छोटे भी होते हैं। और कािी बडे भी होते हैं।
ವಿದ್ಾಯರ್ಥಿ ೩: पानी इसम़ें पानी डाि़ेंगे...
ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂದರ್ತನ:
ಕೆಲವ್ು ಗುಂಪ್ುಗಳಿಗೆ, ನಾನು ಕೆಲವ್ು ವಿಶೆೀಷ ಮಾಗಿದಶಿನ ನಿೀಡ್ಬೆೀಕಾಯಿತು, ಆದರೆ ಆರಂಭಿಕ ನೆರವಿನ ನಂತರ, ಅವ್ರು
ಮಾತನಾಡ್ಲು ಆರಂಭಿಸ್ಥದರು, ಇದು ಅವ್ರಿಗೆ ಗಂಭಿೀರ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ತೆೊಡ್ಗಲು ನೆರವಾಯಿತು. ಅವ್ರು ವಿಷಯದ ಕುರಿತು
ಮಾತನಾಡ್ುತಿಾರುವ್ುದನುು ನೆೊೀಡಿ ಸಂತೆೊೀಷವಾಯಿತು.
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ಚಟುವ್ಟಿಕೆಯ ಕೆೊನೆಯಲ್ಲಿ, ಶಿಕ್ಷಕಿ ಪ್ರತಿೀ ಗುಂಪಿನಿಂದ ಒಬಬ ವಿದಾಯರ್ಥಿಯನುು ಕರೆದು ಅವ್ರ ಸನಿುವೆೀಶವ್ನುು ವಿವ್ರಿಸ್ಥ
ಪ್ರತಿಯಂದು ಉದಾಹರಣೆ ನಿಜದ್ಯಾವ್ಾವ್ೆೇ, ಕಲ್ಲಲ ದ್ಯಾವ್ಾವ್ೆೇ ಅಥವ್ಯ ನಿಲಂಬನವ್ೆೇ ಎಂದು ವಿವ್ರಿಸ್ಥದರು. ಅವ್ರ
ಆಲೆೊೀಚನೆಗಳ ಮೊಲಕ ಮಾತನಾಡ್ುತಾಾ, ವಿದಾಯರ್ಥಿಗಳು ಆತಮವಿಶಾಾಸ ಮತುಾ ತಿಳುವ್ಳಿಕೆಯನುು ಪ್ಡೆದರು. ನಿೀವ್ು ನಿಮಮ
ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ವಿದಾಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವೆೈಜ್ಞಾನಿಕ ಆಲೆೊೀಚನೆಗಳ ಕುರಿತು ಹೆೀಗೆ ಅವ್ಕಾಶ ನಿರ್ಮಿಸುತಿಾೀರಿ?

