ಕಥೆ ಹೆೇಳುವುದು, ಹಾಡುಗಳು, ಪಾತ್ಾಾಭಿನಯ ಮತ್ುು ನಾಟಕ: ಹಿರಿಯ ಪಾಾಥಮಿಕ ಇಂಗ್ಲಿಷ್
ಕನನಡ (ಹಿಂದಿ ಮತ್ುು ಇಂಗ್ಲಿೇಷ್ ನೆ ಂದಿಗೆ)
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ಈ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ English ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕಿ ತನ್ನ ವಿದ್ಾಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಥೆ ಹೆೇಳಲು ಒಟ್ುು ಸೆೇರಿಸುತ್ಾಾರೆ. ಕಥೆಯು
ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ್ ಭಾರತಿೇಯ ಪಾರಂಪ್ರಿಕ ಕಥೆಯಾದ್ ಕಾಗೆ ಮತುಾ ನ್ರಿಯದ್ಾಾಗಿದ್ೆ.
ವಿದ್ಾಯರ್ಥಿಗಳು ಕಥೆಯನ್ುನ ಹಂದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದಿದ್ಾಾರೆ, ಆದ್ರೆ English ನ್ಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ುು ಪ್ರಿಚಿತರಿಲಿ. ಶಿಕ್ಷಕಿ ತನ್ನ
ವಿದ್ಾಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಿಚ್ಯಾತಮಕ ಪ್ರಶ್ೆನಗಳನ್ುನ ಕೆೇಳಿ ಆರಂಭಿಸುತ್ಾಾರೆ.
ಶಿಕ್ಷಕಿ: Do you like a story?
ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳು: Yes, ma’am.
ಶಿಕ್ಷಕಿ: Bird’s name बताइए बेटा?
ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳು: Crow, parrot, eagle...
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ಶಿಕ್ಷಕಿಯ ಪ್ರಶ್ೆನಯ ಮೇರೆಗೆ ವಿದ್ಾಯರ್ಥಿಗಳು ಕೆಲವು ಪ್ಕ್ಷಿಗಳ ಹೆಸರನ್ುನ English ನ್ಲ್ಲಿ ಮತುಾ ಹಂದಿಯಲ್ಲಿ, ನ್ಂತರ ಕಾಡು
ಪಾರಣಿಗಳನ್ುನ ಹೆಸರಿಸುತ್ಾಾರೆ.
ಶಿಕ್ಷಕಿ: हााँ, very nice!
ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳು: कोयल...
ಶಿಕ್ಷಕಿ: अच्छा! कुछ wild animal’s name पता है आपको? Wild animals जानते हैं? जंगली जानवर।
ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿ ೧: Tiger.
ಶಿಕ್ಷಕಿ: Very good!
ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿ ೧: Lion.
ಶಿಕ್ಷಕಿ: Very nice!
Today I am going to tell you a story about a bird!
Bird?
ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳು: Yes, ma’am.

ಶಿಕ್ಷಕಿ: And elephant!
ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳು: No, ma’am!
ಶಿಕ್ಷಕಿ: I am going to tell you a story about, a bird and a…? And a…?
ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳು: Fox!
ಶಿಕ್ಷಕಿ: Fox!
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ಶಿಕ್ಷಕಿ ಪ್ುಸಾಕವನ್ುನ ಬಳಸುವುದಿಲಿ. ಅವರು ಕಥೆಯನ್ುನ ನೆನ್ಪಿನ್ಲ್ಲಿಟ್ುುಕೆ ಂಡು, English ಶಬಾ ಭಂಡಾರದ್ ಅರ್ಿವನ್ುನ
ಮರುಸಮರಿಸಲು ಚಿತರಗಳನ್ುನ ಬಳಸುತ್ಾಾರೆ.
ಕಥೆ ಹೆೇಳುವುದ್ು ಅವರು ಮಕಕಳೆ ಂದಿಗೆ ನೆೇರ ಸಂವಹನ್ ಮಾಡಲು ನೆರವಾಗುತಾದ್ೆ. ಅವರು ತಮಮ ವಿದ್ಾಯರ್ಥಿಗಳೆ ಂದಿಗೆ
ಹೆೇಗೆ ಕಣಿಿನ್ ಸಂಪ್ಕಿ ಸಾಧಿಸುತ್ಾಾರೆ, ಹಾಸಯ ಮಾಡುತ್ಾಾರೆ ಮತುಾ ಅಧ್ಾಯಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬಬರನನೂ ತ್ೆ ಡಗಿಸಿಕೆ ಂಡು
ಅವರು ಹೆೇಗೆ ಆನ್ಂದಿಸುವಂತ್ೆ ಮಾಡುತ್ಾಾರೆಂದ್ು ಗಮನಿಸಿ.
ಶಿಕ್ಷಕಿ: A fox saw a bird eating some bread. Bread means?
ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳು: रोटी।
ಶಿಕ್ಷಕಿ: हााँ, दे ख रही थी कक - bird यानन कौए - के पास रोटी है ।
The fox said, “I like bread! Please, give me your bread!”
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ಶಿಕ್ಷಕಿ ಸನೆನಗಳು ಮತುಾ ಮುಖದ್ ಭಾವನೆಗಳನ್ುನ ಬಳಸಿ ವಿದ್ಾಯರ್ಥಿಗಳನ್ುನ ತ್ೆ ಡಗಿಸುವಂತ್ೆ ಮಾಡುತ್ಾಾರೆ. ಅವರು
ಕಥೆಯಲ್ಲಿನ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದ್ು ಪಾತರದ್ಂತ್ೆ ಧ್ವನಿ ಬದ್ಲಾವಣೆ ಮಾಡುತ್ಾಾರೆ.
ಶಿಕ್ಷಕಿ: “I am really hungry! Really hungry!”
कौन कह रहा है ?
ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳು: Fox.
ಶಿಕ್ಷಕಿ: She is clever, न?
ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳು: Yes, ma’am.
ಶಿಕ್ಷಕಿ: कह रही है...
Bird said, “No, I will not give you my bread! I will not give you my bread!”

The fox said, “Please, give me your bread! I am really hungry!”
तो bird ने कहा, “No, I will not give you my bread! I will not give you my bread!”
उसने किर सोचा, “अच्छा! Can you fly?”
तो bird ने कहा, “Look! I can fly! I can fly! But, I will not give my bread! I will not give you my
bread!”
Fox said, “Can you sing?”
Can you sing?
ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳು: Yes, ma’am.
ಶಿಕ್ಷಕಿ: Can you sing?
ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳು: Yes, ma’am.
ಶಿಕ್ಷಕಿ: ‘Sing’ means? गाना गाना।
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ಶಿಕ್ಷಕಿ ಪ್ರಶ್ೆನಗಳನ್ುನ ಕೆೇಳುವ ಮ ಲಕ ವಿದ್ಾಯರ್ಥಿಗಳನ್ುನ ಹೆೇಗೆ ತ್ೆ ಡಗಿಸುತ್ಾಾರೆ ಎಂದ್ು ಗಮನಿಸಿ.
ಶಿಕ್ಷಕಿ: किर उसने सोचा, “OK, I can sing. Listen to my song! Listen to my song!”
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ಅವರು ವಿದ್ಾಯರ್ಥಿಗಳನ್ುನ ನ್ರಿಯ ಕೆ ೇರಿಕೆಯಂತ್ೆ ಪ್ಕ್ಷಿ ಹಾಡಿದ್ರೆ ಅರ್ವಾ ನ್ತಿಿಸಿದ್ರೆ ರೆ ಟ್ಟು ಏನಾಗುತಾದ್ೆ ಎಂದ್ು
ಊಹಸಲು ತಿಳಿಸುತ್ಾಾರೆ.
ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿ ೨: Ma’am, जब लोमडी नाचेगी, इधर-उधर मटकेगी, तब कौए को अच्छा लगेगा। वो हाँसेगा,
तो bread गगर जाएगी!
ಶಿಕ್ಷಕಿ: अरे , वाह भई! Very good! है न? हााँ...
वो नाचेगी न? तो उसको बडा अच्छा लगेगा उसका dance! ककसका dance?
ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳು: लोमडी का... Crow का।
ಶಿಕ್ಷಕಿ: तो किर वो भी नाचने लगेगा? Bird भी? ऐसे, ऐसे? ऐसे, ऐसे?
किर कैसे? वो तो माँह
ु में दबाए रहे गा?
ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳು: Ma’am, नाचेगा।

ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
English ಅಭಾಯಸ ಮಾಡಲು ಶಿಕ್ಷಕಿ ಮತುಾ ವಿದ್ಾಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಥೆ ಹೆೇಳುವುದ್ು ಉತಾಮ ಮಾಗಿವಾಗಿದ್ೆ.
ನಿೇವು ನಿಮಮ ತರಗತಿಗಾಗಿ ಸರಳವಾಗಿ English ನ್ಲ್ಲಿ ಕಥೆಗಳ ಸಂಸಕರಣ ಮಾಡಬಹುದ್ು. ನಿೇವು ಯಾವ ಕಥೆ ಆಯ್ಕಕ
ಮಾಡುತಿಾೇರಿ ಮತುಾ ಚಿತರ ಹಾಗ ಸನೆನಗಳನ್ುನ ಬಳಸಿ ಅದ್ನ್ುನ ಹೆೇಗೆ ಹೆೇಳುತಿಾೇರಿ? ನಿೇವು ನಿಮಮ ವಿದ್ಾಯರ್ಥಿಗಳನ್ುನ
ತ್ೆ ಡಗಿಸಲು ನೆರವಾಗುವಂತ್ೆ ಯಾವ ಪ್ರಶ್ೆನಗಳನ್ುನ ಕೆೇಳುತಿಾೇರಿ?

