ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ಹಿಮ್ಾಾಹಿತಿ ನೇಡತವಿಕೆ: ಹಿರಿಯ ಪ್ಾಾಥಮಿಕ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷರ ಜ್ಞಾನ
ಕನ್ನಡ (ಹಿಿಂದಿಯಿಂದಿಗೆ)
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ಈ ಹಿರಿಯ ಪ್ಯಾಥಮಿಕ ಭಯಷಯ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ, ಶಿಕ್ಷಕಿ ಪ್ಯಠದುದದಕಕೂ ನಿರಿೀಕ್ಷಣೆ ಮತುು ಅಭಿಪ್ಯಾಯ ನಿೀಡುವ ತಂತಾಗಳನುು
ಬಳಸುತ್ಯುರೆ.
ಶಿಕ್ಷಕಿ: जच्चा गात ीं हैं। कोई सन
ु ाएगा? गाके बताएगा? आप सन
ु ाएँग ? सन
ु ाइए, बेटा।
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೧: लाला-जनम सन
ु े आई; जशोदा मैया, दे दो बधाई।
ಶಿಕ್ಷಕಿ: Very good, very good, शाबाश! क्या बात है ! बहुत बढ़िया! Very good!
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ಶಿಕ್ಷಕಿ ತನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ಯಾದ್ೆೀಶಿಕ ಜಯನಪದ ಗೀತ್ೆಗಳನುು ಮಯತೃಭಯಷೆಯಂದ ಶಯಲೆ ಭಯಷೆಗೆ ಅನುವ್ಯದಿಸಲು
ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಯಡುವಂತ್ೆ ತಿಳಿಸುತ್ಯುರೆ.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೨: मोहे ...
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೩: पराय ना कररयो...
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೨: अपने से...
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೩: से पराय ...
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು: क्या है बाबा...
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೪: वो अपने पतत से बोलत है...
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೫: उसने कहा, सोने की औरत बना लो।
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೬: पत्न , सोने की पत्न ।
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೭: नह ,ीं इसमें औरत ललखा है ना।
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ಶಿಕ್ಷಕಿ ತನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕಲ್ಲಕೆಯನುು ನಿಶ್ಶಬದವ್ಯಗ ಗಮನಿಸುವ ಮಕಲಕ ಹೆೀಗೆ ನಿರಿೀಕ್ಷಣೆ ಮಯಡುತ್ಯುರೆ ಗಮನಿಸಿ. ಅವರು
ಯಯವ್ಯಗ ಮಧ್ಾಪಾವ್ೆೀಶಿಸಬೆೀಕೆಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಂದ ಗಮನಿಸುತ್ಯುರೆ. ಇದು ಕೆೀವಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೆರವು ನಿೀಡಲು
ಅಥವ್ಯ ಸವ್ಯಲು ನಿೀಡಲು ಮಯತಾವ್ಯಗದ್ೆ.
ಶಿಕ್ಷಕಿ: हाँ, आप गाके बताओ, कैसे गाओगे?
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೮: सगे भैया को जहर ना पपलइयो, पपया वचन मान जाईयो।

ಶಿಕ್ಷಕಿ: हाँ, अब जब हम अनव
ु ाद करें ग,े तो कैसे गाएँगे इसको?
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೮: सगे भाई को जहर मत पपलाओ, पपया वचन मान जाओ।
ಶಿಕ್ಷಕಿ: गाके बताओ, गाके बताओ।
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೮: सगे भैया...
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕಿ: सगे भैया को जहर ना पपलाना; पपया वचन मान जाना।
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೯: Ma’am, वचन का मतलब, मेर बात मान जाओ।
ಶಿಕ್ಷಕಿ: हाँ, हैं न? अब फिर, ऐसे परू ा करो इसको आप। हैं न? इस तरह से फक, हम गा भ सकें
इसको।
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ಈ ಮುಂದಿನ ಪ್ಯಠದಲ್ಲಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಿೀರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಕುರಿತ ವಿಷಯದ ಚ್ರ್ೆಿಯನುು ಅಭಯಾಸ ಮಯಡಲು ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ
ಕೆಲಸ ಮಯಡುತ್ಯುರೆ.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೧೦: जैस,े दे खो, कोई-कोई घर में motor होत है, तो वो पान ज्यादा बहाता है । उसको पान
नह ीं बहाना चाढ़हए।
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ಶಿಕ್ಷಕಿ ತನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪರಿಣಯಮಕಯರಿಯಯಗ ಪರಸಪರ ಸಂವಹಿಸಲು ತಿಳಿಸುತ್ಯುರೆ.
ಶಿಕ್ಷಕಿ: जो आपने बात की है अभ , वो इनको बताएँगे। इन्होंने जो बात की है, वो आपको बताएँगे। हाँ,
ठीक है ?
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೧೧: हमें बाल्ट में भरकर नहाना चाढ़हए।
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೧೨: हमको मँह
ु धोते समय, एक गगलास में पान रखना चाढ़हए, नल नह ीं खोले रहना, नल
नह ीं खोलना चाढ़हए।
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೧೩: जो जब पान गगरता है न, तो वो इतन जोर से न चे गगरता है । उसमें हमें , टब या
बाल्ट , कुछ भ लगा दे ना चाढ़हए।
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೧೦: जजस पान से हम बततन धोते हैं ना, वो पान , हमें पेड़-पौधों में डाल दे ना चाढ़हए। व्यर्त
बहाना नह ीं चाढ़हए।
ಶಿಕ್ಷಕಿ: हमने पिा र्ा फक, पथ्
ु लक होत है । जैस,े हम लोग पैसा जमा करते हैं न, वैस,े पथ्
ृ व एक गल्
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को, हम गल्
ु लक की तरह उपयोग कर सकते हैं न? पान , ज्यादा से ज्यादा, धरत में समा जाए इसके ललए - हम क्या कर सकते हैं?
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೧೨: Ma’am, वो... पान गगरता है वो पान ....

ಶಿಕ್ಷಕಿ: हाँ...
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೧೦: हमें बाल्ट या टब लगा दे ना चाढ़हए।
ಶಿಕ್ಷಕಿ: पान , जो बाररश का पान आता है , उसका कैसे हम सींग्रह कर सकते हैं?
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ಮತ್ೆಕುಂದು ಉಪಯುಕು ನಿರಿೀಕ್ಷಣಯ ತಂತಾವ್ೆಂದರೆ ಪಾತಿೀ ಗುಂಪಿಗೆ ತರಗತಿಯಂದಿಗೆ ಏನು ಚ್ರ್ಚಿಸಿದರೆಂದು ವಿನಿಮಯ
ಮಯಡುವಂತ್ೆ ತಿಳಿಸುವುದು. ಶಿಕ್ಷಕಿ ಅಡ್ಡಿಮಯಡದ್ೆೀ ಹೆೀಗೆ ಕೆೀಳುತ್ಯುರೆ ಮತುು ಪಾಶ್ಂಸಿಸುತ್ಯುರೆ ಎಂದು ಗಮನಿಸಿ.
ಶಿಕ್ಷಕಿ: आपके चार लमनट complete हो गए हैं। अब, आपने आपस में जो जो कुछ discussion फकया
है , वो अब आप मझ
ु े बताएँगे।
नयना, आप खड़े हो जायें, बेटा। ये group खड़ा होगा, नयना group। आप बताएँगे?
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೧: जब हम होल खेलते हैं, तो रीं ग हमें घोलकर नह ीं लगाना चाढ़हए। हमें गल
ु ाल से होल
खेलन चाढ़हए। जजससे, हमारे जल का दरू
ु पयोग नह ीं होगा, क्योंफक हम घल
ु े रीं ग से होल खेलेंगे, तो
हमारे शर र पर रीं ग लगेगा, और नहाने में पान व्यर्त होगा। इसललए हमें गल
ु ाल से होल खेलन
चाढ़हए, जजससे पान का सींरक्षण होगा।
ಶಿಕ್ಷಕಿ: बहुत बढ़िया! शाबाश, बेटा! Very good!
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ಶಿಕ್ಷಕಿ ತನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆಲೆಕೀಚ್ನೆಯನುು ವಿಸುರಿಸಲು ಪಾಶೆು ಕೆೀಳುತ್ಯುರೆ.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೧೩: Ma’am, वो... नल आते हैं, तब सारे लोग झगडा करने लगते हैं। और पान का दरू
ु पयोग
होता है , और वो...
ಶಿಕ್ಷಕಿ: कैसे पान का दरू
ु पयोग होता है , झगडा होता है तो?
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೧೩: Ma’am वो, पान व्यर्त जाता रहता है ।
ಶಿಕ್ಷಕಿ: लोग झगड़ते रहते हैं, और पान बहता रहता है । न वो भर पाता है, न वो भर पाता है ।
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೧೩: Yes, ma’am.
ಶಿಕ್ಷಕಿ: ठीक है ! शाबाश!
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೧೩: और वो कुछ लोग अपने घर में motor लगा लेतें हैं। जो दस
ू रे का पान भ , उनकी
motor ख ींच लेत हैं। और दस
ू रे को पान नह ीं लमल पता।
ಶಿಕ್ಷಕಿ: अब आप लोग बैठ जाइए। शाबाश! Very good!
अभ , हम लोगों ने जलसींरक्षण के बारे में बातच त की, आपस में सबने? अब...

ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ಅಂತಿಮವ್ಯಗ, ಶಿಕ್ಷಕಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕಲ್ಲಕೆ ಗೆ ಒತುು ಕೆಕಡಲು ಪ್ಯಠದಿಂದ ಪಾಮುಖ ಅಂಶ್ಗಳನುು ಬರೆಯುತ್ಯುರೆ. ನಿೀವು
ನಿಮಮ ಪ್ಯಠದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ್ ಅಂಶ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲು ಮತುು ಅಭಿಪ್ಯಾಯ ನಿಡಲು ಅವಕಯಶ್ಗಳನುು ಹೆೀಗೆ
ಅಳವಡ್ಡಸಿಕೆಕಳುುತಿುೀರಿ?

