ಪಾಠಗಳನ್ನು ಯೋಜಿಸನವುದನ: ಹಿರಿಯ ಪಾಾಥಮಿಕ ಇಂಗ್ಲಿಷ್
ಕನ್ನಡ (ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಇಿಂಗ್ಲೀಷ್ ನೆ ಿಂದಿಗೆ)
ಶಿಕ್ಷಕಿ: Good afternoon, children!
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ಈ ಮಯಧ್ಾಮಿಕ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ, ಶಿಕ್ಷಕಿ English ಅಕ್ಷರಗಳು ಮತತು ಪದಗಳನತು ಬಳಸಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಯಡಲತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ
ನೆರವ್ಯಗಲತ ಯೋಜಿಸತತ್ಯುರೆ. ಪಯಠ ಆರಂಭವ್ಯಗತವ ಮೊದಲತ, ಅವರತ ತರಗತಿಯ ಹಂಭ್ಯಗದತದದಕಕೂ ಕಟ್ಟಿರತವ ದ್ಯರದ
ಮೋಲೆ English ವರ್ಿಮಯಲೆಯ ಅಕ್ಷರಗಳನತು ರೆೋಖ್ೆಯ ಆಕಯರದಲ್ಲಿ ತಕಗತಹಯಕತತ್ಯುರೆ.
ಶಿಕ್ಷಕಿ: Today, we will play a game! Some alphabets are hanging, on that string.
तो हमें क्या करना है ? This is a picture.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು: Yes, ma’am.
ಶಿಕ್ಷಕಿ: You see the objects in that picture?
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು: Yes, ma’am.
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ಪಠಾ ಯೋಜನೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಶಿಕ್ಷಕಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉಚ್ಯಾರಣೆ ಮಯಡಲತ English ಪದಗಳನತು ಆಯ್ಕೂ ಮಯಡಲತ
ಚಿತರಗಳಿರತವ chart ಸಿದಧಪಡಿಸತತ್ಯುರೆ. ತರಗತಿಗೆ ಕಷ್ಿದ ಹಂತಕೊ ಸಕಕುವ್ಯಗತವಂತ್ೆ ಸಿದಧಪಡಿಸತವುದತ ಮತಖ್ಾ.
ಶಿಕ್ಷಕಿ: तो जो objects हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो हमें पहचाननीीं हैं। और उनहहीं के spelling के
according, वहााँ से alphabets, हमें pick करने हैं। And उसके according, उस group को खड़ा
होना है ।
We will make a group of four. First row and third row will turn around. Yes.
Group 1, Group 2...
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ಶಿಕ್ಷಕಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಂಯೋಜನೆಯಂದ ಮತತು ಪರಸಪರ ಕಲ್ಲಕೆಯಲ್ಲಿ ನೆರವ್ಯಗತವಂತ್ೆ ಮಯಡಲತ ಗತಂಪನತು ಬಳಸಲತ
ಯೋಜಿಸತತ್ಯುರೆ. ಗತಂಪಿನ ಕಯಯಿದಲ್ಲಿ ಮಯಪಯಿಡತ ನಿವಿಹಸಲತ ಇಂಗ್ಿೋಷ್ ನಲ್ಲಿ ಸಕಚನೆಗಳನತು ನಿೋಡತತ್ಯುರೆ.
ಶಿಕ್ಷಕಿ: Group 3, come here.

ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ಶಿಕ್ಷಕಿ ಗತಂಪಿಗೆ ಇಂಗ್ಿೋಷ್ ಪದ “ಫಿಶ್” "FISH" ನ ಅಕ್ಷರಗಳನತು ಆಯ್ಕೂ ಮಯಡತವಂತ್ೆ ಹೆೋಳುತ್ಯುರೆ.
ಶಿಕ್ಷಕಿ: Now, go back and pick the letters. Very good!
Is it right?
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು: No, ma’am.
ಶಿಕ್ಷಕಿ: Correct it. Come and correct it.
Now, is this right?
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು: Yes, ma’am.
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತಂದತವರೆದಂತ್ೆ, ಶಿಕ್ಷಕಿ ಅವರತ ಉಚಾರಿಸಲತ ಹೆಚತು ಸವ್ಯಲೆನಿಸತವ ಪದಗಳನತು ಪರಿಚಯಸಲತ
ಯೋಜಿಸಬಹತದತ.
ಮತಂದಿನ ಪಯಠದಲ್ಲಿ, ಶಿಕ್ಷಕಿ English ಓದತವಿಕೆಗೆ ವ್ೆೈಯಕಿುಕವ್ಯಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೆರವ್ಯಗಲತ ಹೆಚತುವರಿ ಬೆಂಬಲ
ನಿೋಡಲತ ಯೋಜಿಸತತ್ಯುರೆ. ಅಂತ್ೆಯ್ಕೋ ತರಗತಿಯ ಉಳಿದ ಮಕೂಳು ಮತ್ೆಕುಂದತ ಚಟತವಟ್ಟಕೆಯಲ್ಲಿ ತ್ೆಕಡಗತವಂತ್ೆ
ಮಯಡತತ್ಯುರೆ. ಪಯಠಗಳ ಶೆರೋಣಿಯನತು ಯೋಜಿಸಲತ ನಿಮಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬಗೆೆ ಮಯಹತಿ, ಅವರ ಪೂವಿ ಕಲ್ಲಕೆ ಮತತು
ಅವರ ಪರಗತಿಯ ಅರಿವಿನ ಅಗತಾವಿದ್ೆ.
ಶಿಕ್ಷಕಿ: Other student will make a drawing, hmm? A drawing.
Draw करें गे आप लोग, और drawing में आपको बनाना क्या है ?
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ಶಿಕ್ಷಕಿ ತನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅವರಿಗ್ಷ್ಿವ್ಯದ ಹರ್ತು ರಚಿಸಲತ ಮತತು ಅದನತು ಕೆಲವು ವ್ಯಕಾಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲತ ತಿಳಿಸತತ್ಯುರೆ.
ಶಿಕ್ಷಕಿ: Tushar?
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೧: I like apple.
ಶಿಕ್ಷಕಿ: Very good!
And you will write two or three sentences. Two or three sentences on favourite fruit.
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ಶಿಕ್ಷಕಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವ್ೆೈಯಕಿುಕವ್ಯಗ್ ಓದಲತ ನೆರವು ನಿೋಡಲತ ಕರೆಯತತಿುರತವಂತ್ೆಯ್ಕೋ ತರಗತಿ ನಿಶ್ಶಬದವ್ಯಗ್ ಕೆಲಸ
ಮಯಡತವಂತ್ೆ ಸಕಚನೆ ನಿೋಡತತ್ಯುರೆ.

ಶಿಕ್ಷಕಿ: Now, I call Vishnu. Yes, come here!
Sit here. Yes, please keep quiet, hmm?
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು: Yes, ma’am.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೨: You must have heard the man... name of A.P.J. Abdul Kalam?
ಶಿಕ್ಷಕಿ: Slowly, slowly! Slowly, slowly!
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೨: The former Pres... President of India. He was...
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ದ್ೆಕಡಡ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕಿಗೆ ಯಯವುದ್ೆೋ ಒಂದತ ಪಯಠ ಓದಲತ ವ್ೆೈಯಕಿುಕವ್ಯಗ್ ಎಲಯಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೆರವು ನಿೋಡಲತ
ಸಯಧ್ಾವಿರತವುದಿಲಿ , ಆದರೆ ಎಚುರಿಕೆಯ ಯೋಜನೆಯಂದ ಇದತ ಸಯಧ್ಾವ್ಯಗತತುದ್ೆ.
ಶಿಕ್ಷಕಿ: In Tamil Nadu...
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೨: He... be... belunged!
ಶಿಕ್ಷಕಿ: Be... इसको break करके पढो। Be... lo...nged.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೨: Be...lo...nged
ಶಿಕ್ಷಕಿ: हााँ।
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೨: To a poor family.
ಶಿಕ್ಷಕಿ: Very good!
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ಪರಸಪರ ಬೆಂಬಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉಚ್ಯಾರಣೆ, ಚಿಹೆುಗಳಲ್ಲಿ ತಪುಪ, ಮತತು ಅಕ್ಷರ ಗೆಕಂದಲದ ದ್ೆಕೋಷ್ಗಳೂ ಸೆೋರಿದಂತ್ೆ
ಸಯಮಯನಾ ಓದತವಿಕೆಯ ಸಮಸೆಾಯಂದ ಹೆಕರಬರಲತ ನೆರವ್ಯಗತತುದ್ೆ.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೩: A short... holiday gives us... dib...? dubel?
ಶಿಕ್ಷಕಿ: Double!
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೩: Double.
ಶಿಕ್ಷಕಿ: Very good, double!
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೩: Ene...
ಶಿಕ್ಷಕಿ: E–N?

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೩: Energy.
ಶಿಕ್ಷಕಿ: Very good!
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ: In your.
ಶಿಕ್ಷಕಿ: In? In?
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೩: In our work!
ಶಿಕ್ಷಕಿ: OK, बेटा। Excellent!
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ಶಿಕ್ಷಕಿ ಓದತಗನನತು ಪರಶ್ಂಸಿಸಿ ನಂತರ ತರಗತಿಯ ಉಳಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮಗ್ಷ್ಿವ್ಯದ ಹರ್ುನತು ರಚಿಸಿ ಅದನತು
ವಿವರಿಸತತಿುದ್ಯದರೆಯ್ಕೋ ಎಂದತ ಪರಿೋಕ್ಷಿಸತತ್ಯುರೆ.
ಶಿಕ್ಷಕಿ: Have you finished your drawing?
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು: Yes, ma’am.
ಶಿಕ್ಷಕಿ: Very good! और हरे क ने अपने अपने sentences ललख ललए?
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು: Yes, ma’am.
ಶಿಕ್ಷಕಿ: Everybody...
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ಪಯಠದ ಕೆಕನೆಯಲ್ಲಿ, ಶಿಕ್ಷಕಿ ಮತಂದಿನ ಯೋಜನೆಯ ಮಯಹತಿ ನಿೋಡಲತ ತರಗತಿಯ ಉಳಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪರಗತಿಯನತು
ಅಳೆಯತತ್ಯುರೆ. ನಿಮಮ ಪಠಾಯೋಜನೆ ತಿಳಿಸಲತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕಲ್ಲಕೆಯ ಮಯನದಂಡಗಳನತು ನಿೋವು ಹೆೋಗೆ ಬಳಸತತಿುೋರಿ?
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೪: I like mango, yellow, yellow, lovely mango!
ಶಿಕ್ಷಕಿ: OK, very good!

