ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ತ ನಡಗಿಸಿಕ ನಳ್ಳುವುದು: ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಭರಷ ಮತ್ುು ಅಕ್ಷರ ಜ್ಞರನ್
ಕನ್ನಡ (ಹಿಿಂದಿಯಿಂದಿಗ )
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ಈ ಹಿರಿಯ ಪ್ಯಾಥಮಿಕ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮಯತೃಭಯಷೆಯಿಂದ ಶಯಲೆಯ ಭಯಷೆಗೆ ಜಯನಪದ
ಗೀತೆಗಳನನು ಅನನವ್ಯದಿಸನತಯಾರೆ.
ಶಿಕ್ಷಕಿ: तो क्या

च हागो े, कि गम इन

ीतों िा हगन्दी में अनव
ु ाद िरें ?

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು: Yes, ma’am.
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ಶಿಕ್ಷಕಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಗನಿಂಪು ರಚಿಸನವಿಂತೆ ತಿಳಿಸನತಯಾರೆ.
ಶಿಕ್ಷಕಿ: ठीि गै ?
अब,

च िो

ँहलिि भाषा िे

ीतों िा गम, हगन्दी भाषा में अनव
ु ाद िरें े

group बनाइए, जैसे

बनाइए बुुंदेिखुंडी

ीत गै , इसिा

च group में बैठते गैं

च वैसे group बना िीजजए group

चिो अनव
ु ाद िरना गै

ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ಪಾತಿಯಿಂದನ ಗನಿಂಪೂ ಅನನವ್ಯದಿಸಲನ ಭಿನು ಹಯಡನನು ಹೆ ಿಂದಿರನತಾದ್ೆ. ಶಿಕ್ಷಕಿ ಸಪಷ್ಟ ಸ ಚನೆ ನೀಡನವ ಕನರಿತನ
ಎಚಚರಿಕೆಯಿಂದಿದ್ಯಾರೆ.
ಶಿಕ್ಷಕಿ:

च सबिो

ीत लमि

ए गैं

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು: Yes, ma’am.
ಶಿಕ್ಷಕಿ:
िे

चिो बुुंदेिखुंड िे हदए गैं मैंन,े

ीत हदए गैं अब

चिो अवधि भाषा िे हदए गैं इस side, मैंने ननमाडी` भाषा

चिो क्या िरना गै ...

ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ಶಿಕ್ಷಕಿ ಗನಿಂಪಿಗೆ ತಮ್ಮ ಅನನವ್ಯದವನನು ಬರೆಯಲನ ಮ್ನಖಿಂಡನನನು ಆಯ್ಕೆ ಮಯಡನವಿಂತೆ ಹೆೀಳುತಯಾರೆ. ಈ ಕೆಲಸ
ಪೂರ್ಿಗೆ ಳಿಸಲನ ಅವರಿಗೆ ಹತನಾ ನಮಿಷ್ ಕಯಲಯವಕಯಶವಿರನತಾದ್ೆ.
ಶಿಕ್ಷಕಿ: और, हारों लमििर अनव
ु ाद िरें े और वो जो group leader गै , वो लिखे ा ठीि गै ? इस
िाम िे लिए

चिो, दस लमननट िा समय हदया जाए ा ठीि गै ?

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೧: माुं ो, माुं ो गुओ अनाज
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು: मगँ ा, मगँ ा गु

अनाज

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೨: उसने िगा, सोने िी औरत बना िो

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೩: सोने िी औरत, सोने िी चत्नी
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೪: नगीुं, नगीुं, इस में औरत लिखा गै ना?
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೩: सोने िी औरत, बना मेरे भाई चत्नी
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೪: उसने ने बोिा, सोने िी...
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೨: िुछ भी लिख दो
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೫: चराई...
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೬: ना िररयो
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೭: चराई...
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೮: नगीुं िरना
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೫: नगीुं िरना
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೮: सन
ु ी...
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೬: ना जाए
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೫: नगीुं जाए
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ಎಲಯಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೂ, ಬರೆಯನವುದರಲ್ಲಿ ಅಥವ್ಯ ಹಯಡನವುದರಲ್ಲಿ ತೆ ಡಗಕೆ ಳುುವಿಂತೆ ಮಯಡಲನ ಚಟನವಟಿಕೆ ಎಷ್ನಟ
ಭಿನುವ್ಯಗದ್ೆ ಎಿಂದನ ಗಮ್ನಸಿ.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೯: पचया वहन मान जाईयो
ಶಿಕ್ಷಕಿ: गाँ, अब जब गम अनव
ु ाद िरें ,े तो िैसे

ाएँ े इसिो?

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೯: स े भैया...
ಶಿಕ್ಷಕಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು: स े भैया िो जगर ना पचिाना; पचया वहन मान जाना
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೧೦: Ma’am, वहन िा मतिब, मेरी बात मान जाओ
ಶಿಕ್ಷಕಿ: गाँ...
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು: सोयाबीन िे गै बगाि...
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೧೧: सोयाबीन िे क्या भाव गै
गैं, भन
ु -भन
ु िे, तो

रमी से पचहिे

ाि चूरे पचहि जाते गैं

ಶಿಕ್ಷಕಿ: सारे group ने अनव
ु ाद िर लिया?

ाि... रमी में वो इतने दब
ु िे-चतिे गो जाते

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು: Yes, ma’am.
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ಗನಿಂಪಿಗೆ ಅವರನ ಅನನವ್ಯದಿಸಿದ ಹಯಡನನು ಹಯಡನವಿಂತೆ ಶಿಕ್ಷಕಿ ತಿಳಿಸನತಯಾರೆ.
ಶಿಕ್ಷಕಿ: उसिो

चिो, यगाँ

िे सन
ु ाना गै मैं बारी-बारी से, गर group िो बुिाउँ ी यगाँ चे

चिा

ये ा?

group

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು: Yes, ma’am.
ಶಿಕ್ಷಕಿ: हलिए,
च िौनसा

चिा group
ीत

ईये, group

ईये

ाएँ े?

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೧೨: बबदाई िोि ीत
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮಯತೃಭಯಷೆಯಲ್ಲಿ ಹಯಡನತಯಾರೆ ಮ್ತನಾ ನಿಂತರ ಶಯಲೆಯ ಭಯಷೆಯಲ್ಲಿ ಹಯಡನತಯಾರೆ.
ಶಿಕ್ಷಕಿ: अच्छा, दो line
च

च

ाएँ े - बुदेंिखुंड िे िोि ीत िी दो line -

ाएँ े हगन्दी में इनिा अनव
ु ाद

च

ाएँ ,े और इसिे बाद

च िरें े ठीि गै ? हलिए, शरू
ु िररए

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ೧೨ ಮತ್ತು ೧೩: मोरी खबर िै रइयो, रे बाबुि मोरी खबर िै रइयो
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ೧೪ ಮತ್ತು ೧೫: मेरी खबर िेते रगना, जी बाबि
मेरी खबर िेते रगना
ु
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ೧೨ ಮತ್ತು ೧೩: चिर उँ ररया सॅं ै हितगी...
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಿಂಸೃತಿಗಳು ಮ್ತನಾ ಮಯತೃಭಯಷೆಗಳನನು ಸಿವೀಕರಿಸಿ ಮ್ತನಾ ಗೌರವಿಸನವುದರಿಿಂದ ಅವರಲ್ಲಿ
ಒಳಗೆ ಳುುವಿಕೆಯ ಭಯವನೆ ಮ್ ಡನತಾದ್ೆ. ನೀವು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಯತನಯಡನವ ವಿವಿಧ ಭಯಷೆಗಳ ಕನರಿತನ
ತಿಳಿದಿದಿಾೀರಯ? ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವಿವಿಧ ಹಿನೆುಲೆಯನನು ತಿಳಿಯಲನ ನೀವು ಯಯವ ಚಟನವಟಿಕೆ ಪಾಯತಿುಸನತಿಾೀರಿ?

