ಗ ುಂಪು ಕಾರ್ಯದ ಬಳಕೆ: ಹಿರಿರ್ ಪ್ಾಾಥಮಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ
ಕನ್ನಡ (ಹಿುಂದಿಯುಂದಿಗೆ)
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ಈ ಮಯಧ್ಾಮಿಕ ವಿಜ್ಞಯನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ, ಶಿಕ್ಷಕಿ ತನನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ತೆೇಲುವಿಕೆ ಮತುು ಮುಳುಗುವಿಕೆಯನುನ
ಅರ್ಿಮಯಡಿಕೆೊಳಳಲು ನಯಲುು ಗುುಂಪುಗಳಯಗಿ ವ್ಾವ್ಸ್ೆೆ ಮಯಡುತಯುರೆ. ಶಿಕ್ಷಕಿ ಪರತಿಯುಂದು ಗುುಂಪಿಗೊ ಕೆಲಸದ ವಿವಿಧ್
ಅುಂಶಗಳಿಗಯಗಿ ಯಯರು ಜವ್ಯಬ್ಯಾರಿ ವ್ಹಿಸುತಯುರೆುಂದು ನಿಧ್ಿರಿಸಲು ತಿಳಿಸುತಯುರೆ.
ಶಿಕ್ಷಕಿ: तो आप लोग समह
ू में कार्य करें ग,े तैरने और डूबने पे। ठीक है? तो आपका group है , Group
A...
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ಶಿಕ್ಷಕಿ ಪರತಿೇ ಗುುಂಪಿಗೊ ನಯಯಕನನುನ ಆಯ್ಕು ಮಯಡುವ್ುಂತೆ ಮತುು ನಯಯಕ ಟಿಪಪಣಿ ಬರೆಯುವ್ವ್ರನುನ ಆಯ್ಕು ಮಯಡುವ್ುಂತೆ
ಹೆೇಳುತಯುರೆ.
ಶಿಕ್ಷಕಿ: Group C, आप अपना leader चुन लीजिए। Group D, आप अपना leader चुन लीजिए। अभी
मैं आपको वस्तए
ु ँ दँ ग
ू ी, packets दँ ग
ू ी वस्तओ
ु ं के। उनको आप अनम
ु ान लगाएँगे पहले, और फिर
करके दे खेंगे। ठीक है? और िो समह
ू में, िो leader है , वो अपना एक लेखक चुन लीजिए, िो
ललखेगा फक - कौनसी वस्तु तैरेगी? र्ा कौनसी वस्तु डूबेगी?
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ಟಿಪಪಣಿ ಬರೆದುಕೆೊಳುಳವ್ವ್ರು ಮೊರು ವ್ೃತುಗಳನುನ ಬರೆದು, ಅದರಲ್ಲಿ ‘ತೆೇಲುವಿಕೆ’, ‘ಮುಳುಗುವಿಕೆ’ ಮತುು ‘ಖಚಿತವಿಲಿ’
ಎುಂದು ಹೆಸರಿಸಿ ಪರತಿಯುಂದು ವ್ಸುುವ್ನೊನ ಗುುಂಪಿನ ಸದಸಾರ ಊಹೆಗೆ ಅನುಗುಣವ್ಯಗಿ ಪಟಿಿ ಮಯಡಬ್ೆೇಕೆುಂದು ಶಿಕ್ಷಕಿ
ವಿವ್ರಿಸುತಯುರೆ.
ಶಿಕ್ಷಕಿ: ‘तैरना’। और दस
ू रा गोला बनार्ेगा, जिसमें ललखेगा ‘डूबना’।
पहले आपको, आपस में चचाय करके र्े दे खना है फक - कौनसी तैरेगी? और कौनसी डूबेगी? और
जिसमें आपको संदेह है - िो तैरेगी र्ा डूबेगी? - वो आप प्रश्नचचह्न वाले गोले में ललखेंगे।
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೧: कैसे तैरेगी?
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ: विन कम है ।
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೧: क्र्ोंफक इसमें विन कम है , तो र्े तैरेगा।
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೨: पैसा डूबेगा र्ा तैरेगा?
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು: डूबेगा।

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೨: क्र्ों डूबेगा?
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು: क्र्ोंफक इसमें भार ज्र्ादा है ।
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೨: और कम होता तो?
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು: डूब... तैरता।
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೩: और र्े... र्े चॉक तैरेगा र्ा डूबेगा?
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು: डूबेगा।
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೩: क्र्ों डूबेगा?
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು: इसमें भार अचिक है । इसललए डूबेगा।
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೩: और, और क्र्ों डूबेगा र्े?
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೪: ततल्ली तैरेगी र्ा डूबेगी?
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು: तैरेगी।
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೪: क्र्ों तैरेगी?
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು: इसमें भार कम है, इसललए।
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೪: केला तैरेगा र्ा डूबेगा?
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೫: आिा तैरेगा, डूबेगा।
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ಗುುಂಪಿನ ಕೆಲಸ ಸಕಿರಯ ಕಲ್ಲಕೆಯ ಶಕಿುಶಯಲ್ಲ ರೊಪವ್ಯಗಿದ್ೆ. ತಮಮ ಆಲೆೊೇಚನೆಗಳನುನ ವಿನಿಮಯ ಮಯಡಿದ ನುಂತರ,
ಗುುಂಪು ತಮಮ ಊಹೆಗಳನುನ ಪರಿೇಕ್ಷಿಸುತಯುರೆ.
ಶಿಕ್ಷಕಿ: अभी आप लोग, आपस में चचाय करके, एक-एक वस्तु डालके, प्रर्ोग करके दे खेंगे, फक आपका
अनम
ु ान सही था र्ा नहीं था।
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ಶಿಕ್ಷಕರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅವ್ರು ಸರಿಯಯಗಿ ಊಹಿಸಿದ್ಯಾರೆಯ್ಕೇ ಅರ್ವ್ಯ ಇಲಿವ್ೆೇ ಎನುನವ್ುದನುನ ಆಧ್ರಿಸಿ, ಅವ್ರು ಪಟಿಿ
ಮಯಡಿದ ವ್ಸುುವಿನ ಪಕು ‘ಸರಿ’ ಅರ್ವ್ಯ ‘ತಪುಪ’ ಎುಂದು ಗುತಿಿಸಲು ಚಿನೆೆಗಳನುನ ಹಯಕುವ್ುಂತೆ ಹೆೇಳುತಯುರೆ. ಅವ್ರು
ವ್ಸುುಗಳು ಏಕೆ ತೆೇಲುತುವ್ೆ ಅರ್ವ್ಯ ಮುಳುಗುತುವ್ೆ ಎುಂದು ಲ್ಲಖಿತವ್ಯಗಿ ವಿವ್ರಿಸುವ್ುಂತೆಯೊ ಹೆೇಳುತಯುರೆ.
ಶಿಕ್ಷಕಿ: र्े वस्तुएँ क्र्ों डूब रहीं हैं? और क्र्ों तैर रहीं हैं? र्े आपको, दस
ू री वाली sheet में ललखना है
- उनके कारण।
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೧: र्े चम्मच तो डूब गर्ी... सही है , र्े भी।

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು: हमारा अनम
ु ान सही था, फक चम्मच डूब गर्ी।
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೬: Ball, र्ार, र्े भी तैर रहा है ।
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೩: आिी तैर रही है, आिी डूब रही है , दे खो!
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೬: पूरी तैर रही है ।
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೩: इस में भी हमारा अनम
ु ान सही था।
चॉक, अरे र्े तो डूब गर्ा! पहले र्े तैरा, और फिर र्े डूब गर्ा। ऐसा क्र्ों हुआ? बताओ!
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೭: क्र्ोंफक उसमें र्े... पानी के मारे वो गल गर्ा, इसललए।
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೮: घल
ु गर्ा...
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೭: वो भीतर चला गर्ा, पानी। उसमें बोझ हो गर्ा, पानी भरा गर्ा, इसललए वो, भार
अचिक हो गर्ा।
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೩: पहले क्र्ों तैरा था? र्े बताओ!
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೭: क्र्ोंफक वो सख
ू ा था, इसललए।
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೩: और अब क्र्ों डूब गर्ा?
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೭: अब पानी भरा गर्ा...
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೮: वो गीला हो गर्ा था ना? इसललए।
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೭: भार अचिक हो गर्ा था, उसमें, इसललए।
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ಶಿಕ್ಷಕಿ ತನನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏನು ಕಲ್ಲತಿದ್ಯಾರೆ ಎುಂದು ತಿಳಿಯುವ್ ಮೊಲಕ ಪಯಠ ಕೆೊನೆಗೆೊಳಿಸುತಯುರೆ. ಈ ಪಯಠದಲ್ಲಿ,
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೆೇ ಗುುಂಪುಗಳೆೊ ಳಗೆ ಪಯತರಗಳನುನ ಸೊಚಿಸುತಯುರೆ. ನಿಮಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಷ್ುಿ ಬ್ಯರಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಿ ಪಯತರಕಯುಗಿ
ಜವ್ಯಬ್ಯಾರಿ ತೆಗೆದುಕೆೊಳುಳತಯುರೆ?

