ಗ ುಂಪು ಕಾರ್ಯದ ಬಳಕೆ: ಹಿರಿರ್ ಪ್ಾಾಥಮಿಕ ಭಾಷೆ ಮತ್ ು ಅಕ್ಷರ ಜ್ಞಾನ
ಕನ್ನಡ (ಹಿುಂದಿಯುಂದಿಗೆ)
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ಈ ಹಿರಿಯ ಪ್ಯಾಥಮಿಕ ಭಯಷಯ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ, ಶಿಕ್ಷಕಿ ಗ ುಂಪಿನ ಕೆಲಸವನ ು ಸಿದ್ಧಗೆೊಳಿಸಲ ಜುಂಟಿಕಯಯಯವನ ು
ಬಳಸ ತ್ಯಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅವರ ತನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ನೀರಿನ ಕೆೊರತ್ೆಯ ಕ ರಿತ್ಯದ್ ಪ್ಯಠದ್ ಭಯಗವ್ಯಗಿ ತಮ್ಮ
ಆಲೆೊೀಚನೆಗಳನ ು ಚರ್ಚಯಸಲ ಪ್ಾೀತ್ಯಾಹಿಸ ವ ತುಂತಾವನ ು ಬಳಸ ತ್ಯಾರೆ.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೧: वातावरण नह ीं रहे गा, तो हम लोग जीववत नह ीं रहें गे, इसललए हमें पानी की बचत करना
चाहहए।
ಶಿಕ್ಷಕಿ: आप लोगों ने अभी, दो के group में काम ककया। दो के group में , आप लोगों ने बातचीत की।
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ಶಿಕ್ಷಕಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಯಗಳ ಜೆೊತ್ೆಗೆ ಪರಸಪರ ಮ್ ಖ ಮಯಡಿ ಕ ಳಿತ ಕೆೊಳಳುವುಂತ್ೆ ಹಯಗೊ ನೀರಿನ ಸುಂರಕ್ಷಣೆಯ ಕ ರಿತ್ಯದ್
ಚರ್ೆಯಯನ ು ಮ್ ುಂದ್ ವರೆಸಲ 4 ರ ಗ ುಂಪು ಮಯಡಲ ತಿಳಿಸ ತ್ಯಾರೆ.
ಶಿಕ್ಷಕಿ: दो बच्चे पी े पल

जाएँग,े और चार के group में आप लोग बातचीत करें गे।

ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಯಗಳಳ ಜೆೊತ್ೆಯಲ್ಲಿ ಮ್ತ ಾ ಗ ುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಯಡಿ ತ್ಯವ್ೆೀ ಶಿೀಘ್ಾವ್ಯಗಿ ವಾವಸಿಿತಗೆೊಳಳುತ್ಯಾರೆ.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೨: जैस,े दे खो, कोई-कोई घर में motor होती है, तो वो पानी ज्यादा बहाता है । उसको पानी
नह ीं बहाना चाहहए।
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ಶಿಕ್ಷಕರ ಪಾತಿಯೊಬಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಯಯೊ ಭಯಗವಹಿಸಲ ಅವಕಯಶ ದ್ೆೊರೆತಿರ ವುದ್ನ ು ಖರ್ಚತಪಡಿಸಿಕೆೊಳುಲ ಒಬಬರಯದ್
ಮೀಲೆೊಬಬರ ಕಯಯಯದ್ಲ್ಲಿ ಭಯಗಿಯಯಗ ವುದ್ ಅಥವ್ಯ ವಿವಿಧ ಪ್ಯತಾಗಳನ ು ನೀಡ ವುದ್ನ ು ಪ್ಾೀತ್ಯಾಹಿಸ ತ್ಯಾರೆ.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೩: बाल्

में भरकर नहाना चाहहए।

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೪: हमको मँह धोते समय, एक गगलास में पानी रखना चाहहए, नल नह ीं खोले रहना, नल
नह ीं खोलना चाहहए।
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೫: जो जब पानी गगरता है न, तो वो इतनी जोर से नीचे गगरता है । उसमें हमें,
बाल् , क

ब या

भी लगा दे ना चाहहए।

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೨: जजस पानी से हम बततन धोते हैं ना, वो पानी, हमें पेड़-पौधों में डाल दे ना चाहहए। व्यर्त
बहाना नह ीं चाहहए।

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೬: जो अपने घर में नल रहते हैं, उसकी तो
इसललये हमें , नई तो

ू

जाती है, तो पानी व्यर्त क ीं कता है । तो

लगवा लेना चाहहए। इसललये पानी नह ीं क ीं केगा।

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೭: जैसा अपन हार् धोने जाते हैं, washroom में , तो हार् धोते हैं, तो पानी अपन, है ना...
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ಆಲ್ಲಸ ವ ಮ್ತ ಾ ಗಮ್ನಸ ವ ಮ್ೊಲಕ, ಶಿಕ್ಷಕಿ ಬೆೀಕಯದ್ದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಯಗಳನ ು ಮ್ತಾಷ್ ು ಉತ್ೆಾೀಜಿಸ ವಲ್ಲಿ ಚರ್ೆಯಗೆ ಹೆೊಸ
ಆಯಯಮ್ಗಳನ ು ಸೊರ್ಚಸಬಹ ದ್ .
ಶಿಕ್ಷಕಿ: हमने पढ़ा र्ा कक, पथ्
ृ वी एक गल्लक होती है । जैसे, हम लोग पैसा जमा करते हैं न, वैस,े
पथ्
ृ वी को, हम गल्लक की तरह उपयोग कर सकते हैं न? पानी, ज्यादा से ज्यादा, धरती में समा
जाए - इसके ललए - हम क्या कर सकते हैं?
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೮: Ma’am, वो... पानी गगरता है वो पानी...
ಶಿಕ್ಷಕಿ: हाँ...
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ಸುಂಪೂರ್ಯ ತರಗತಿಯ ಅಭಿಪ್ಯಾಯ ವಾಕಾಪಡಿಸ ವ್ಯಗ ಕೆಲಸದ್ ಕ ರಿತ ಸುಂಕ್ಷಿಪಾವ್ಯಗಿ ಚರ್ಚಯಸಿ ಗ ುಂಪು ಕಯಯಯವನ ು
ಸಮಯಪಿಾಗೆೊಳಿಸಲ ನೆರವ್ಯಗ ತಾದ್ೆ. ಶಿಕ್ಷಕಿ ಪಾತಿೀ ಬಯರಿ ಪಾತಿಕಿಾಯೆಗಯಗಿ ಒುಂದ್ ಅಥವ್ಯ ಎರಡ ಗ ುಂಪುಗಳಿುಂದ್
ಪಾತಿನಧಿಯನ ು ಆಹಯಾನಸ ತ್ಯಾರೆ.
ಶಿಕ್ಷಕಿ: आपके चार लमन

complete हो गए हैं। अब, आपने आपस में जो जो क

discussion ककया

है , वो अब आप मझे बताएँगे। अींजलल, आपका group खडा होगा पहले।
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೭: जैसे ma’am, अपन कपडे धोते हैं, तो कपडे का पानी बचता है , ना? तो अपन ने उससे
पों ा लगा लेना चाहहए।
ಶಿಕ್ಷಕಿ: ठीक है , शाब्बास! Very good!
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೮: जैसे अपन सबह उठते हैं, brush करते हैं, तो तो

खल

ोड दे ते हैं। ऐसा नह ीं करना

चाहहए। एक डडब्बे में पानी लेके, क र करना चाहहए।
ಶಿಕ್ಷಕಿ: Very good!
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ನೀವು ನಮ್ಮ ಗ ುಂಪಿನ ಚರ್ೆಯಯ ಉದ್ೆದೀಶದ್ ಕ ರಿತ ಸಪಷ್ುವ್ಯಗಿರ ವುದ್ ಮ್ ಖಾ. ಇಲ್ಲಿ ಗ ುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಮಯತನಯಡ ವ ಮ್ೊಲಕ
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಯಗಳ ಕಲ್ಲಕೆಯ ಬಗೆೆ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಏನನ ು ಅಪ್ೆೀಕ್ಷಿಸಿರಬಹ ದ್ೆುಂದ್ ನಮ್ಗನಸ ತಾದ್ೆ?

