ಸ್ಥಳೀಯ ಸ್ಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ನವುದನ: ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿಜ್ಞರನ್
ಕನ್ನಡ (ಹಿಂದಿಯಂದಿಗೆ)
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ಈ ಮಯಧ್ಾಮಿಕ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ, ಶಿಕ್ಷಕರು ಬೆಳಕು ಮತುು ನೆರಳಿನ ಬಗ್ೆೆ ವಿಜ್ಞಯನದ ಪಯಠ ಬೆ ೋಧಿಸಲು ಹೆ ರಗಿರುವ
ಪಯಾಕೃತಿಕವ್ಯದ ಸಂಪನ ೂಲವನುು ಬಳಸುತ್ಯುರೆ. ಶಿಕ್ಷಕಿ ಸ ಯಯನ ಬಿಸಿಲ್ಲನಲ್ಲಿ ನಯಲುು ವಸುುಗಳನ್ನುಟ್ುು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಯಗಳನುು
ನಯಲುು ಗುಂಪುಗಳಯಗಿ ವಿಭಜಿಸುತ್ಯುರೆ.
ಶಿಕ್ಷಕಿ: अच्छा बच्चों आप लोग जब धूप में खड़े होत़े हैं, तो आपको, अपना क्या दिखाई ि़े ता है ?
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು: परछाई!
ಶಿಕ್ಷಕಿ: परछाई।
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ಶಿಕ್ಷಕಿ ತನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಯಗಳಿಗ್ೆ ಈ ವಸುುಗಳ ನೆರಳನುು ಕುರಿತು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಯಡಲು ತಿಳಿಸುತ್ಯುರೆ.
ಶಿಕ್ಷಕಿ: छाया कहत़े हैं। तो छाया क़े बाऱे में आज हम पढें ग़े। और छाया की स्थितत - सय
ू य की गतत क़े
साि - कैस़े पररवततयत होती है? कैस़े बिलती जाती है ? वो अपन, इस chart क़े माध्यम स़े अपन,
बाहर प्रयोग करक़े ि़े खेंग़े। तो आप लोग य़े ि़े खखए, कक य़े chart बना है । आप लोगों ऩे draw कर
ललया है - अपऩे sheet प़े?
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು: Yes, ma’am.
ಶಿಕ್ಷಕಿ: OK. चललए, आप लोग सब खड़े हो जाइय़े, अपनी-अपनी जगह प़े! और group-wise line स़े
जाइय़े।
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ಪಯಾಕೃತಿಕ ಸಂಪನ ೂಲಗಳು ಪಠಾಪುಸುಕಕ್ೆು ಉಪಯುಕುವ್ಯಗಿ ಪೂರಕವ್ಯಗುತುದ್ೆ.
ಶಿಕ್ಷಕಿ: Group A, आओ, यहााँ प़े पौध़े को नापना है , आप लोगों को। और य़े group में काम करना है ।
एक बच्चा scale स़े नापो, और एक बच्चा draw करो। इसकी छाया draw करो।
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಯಗಳು ದಿನವಿಡೋ ನೆರಳು ಹೆೋಗ್ೆ ಬದಲಯಗುತುದ್ೆ ಎಂದು ನೆೋರವ್ಯಗಿ ಗಮನ್ನಸುತ್ಯುರೆ. ಶಿಕ್ಷಕಿ ನೆರಳಿನ ಸ್ಯಾನ ಮತುು
ಗ್ಯತಾಕ್ೆು ಸ ಯಯನ ಸ್ಯಾನವನುು ಗುರುತಿಸಲು ಗುಂಪಿಗ್ೆ ತಿಳಿಸುತ್ಯುರೆ.
ಶಿಕ್ಷಕಿ: अब छाया की स्थितत ि़े खो कहााँ है , अपनी? िााँयीीं तरफ है? छाया की स्थितत कहााँ है?
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು: िााँयीीं तरफ है ।

ಶಿಕ್ಷಕಿ: िााँयीीं तरफ है ।
सय
ू य की स्थितत? सय
ू य की स्थितत कहााँ है ? छाया इस side है, तो सय
ू य की स्थितत कहााँ है? सय
ू य ककस
तरफ है? सय
ू य ककस तरफ है?
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು: बााँयीीं तरफ।
ಶಿಕ್ಷಕಿ: बााँयीीं तरफ! य़े बोतल की छाया की लम्बाई नापना है , आपको। हााँ?
ककतऩे बज़े?
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು: बारह।
ಶಿಕ್ಷಕಿ: छाया की स्थितत कहााँ है?
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು: िााँयीीं ओर। िााँयीीं ओर!
ಶಿಕ್ಷಕಿ: और सय
ू य की स्थितत?
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು: बााँयीीं ओर।
ಶಿಕ್ಷಕಿ: बााँयीीं ओर!
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ಹಗಲ್ಲನಲ್ಲಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಯಗಳ ಗುಂಪು ನೆರಳು ಹೆೋಗ್ೆ ಬದಲಯಗುತುದ್ೆಂದು ಅಳೆಯಲು ಮರಳುತ್ಯುರೆ. ಸ ಯಯ
ಮುಳುಗುತಿುದದಂತ್ೆ, ಅವರು ಕ್ೆಲವು ಅಂತಿಮ ಬದಲಯವಣೆಯನುು ಗಮನ್ನಸುತ್ಯುರೆ.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೧: कर, कर तनकी कर।
एक-सौ-बीस और तीस? एक-सौ-बीस और तीस?
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೨: एक-सौ-पचास।
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೧: एक-सौ-पचास। एक-सौ-पचास और चौबीस।
ಶಿಕ್ಷಕಿ: हााँ, जोड लो!
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ೧ ಮತ್ತು ೩: एक-सौ-पचास और चौबीस।
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೨: लींबाई एक-सौ-चौहत्तर।
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೧: एक-सौ-चौहत्तर।
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೩: साढ़े तीन बज़े, साढ़े तीन बज़े इसकी लींबाई िी, एक-सौ-चौबीस। और अब इतनी बढ गई।
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೧: पहल़े ककतनी कम िी, और अब बहुत ज्यािा हो गई। और जगह भी change हो गई।
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೩: सय
ू य की स्थितत - िााँयीीं ओर।

ಹಗಲ್ಲನಲ್ಲಿ:
ಹೆ ರಭ್ಯಗದಲ್ಲಿ ಸಕಿಾಯ ಪಯಠ ಸೂರಣೋಯವ್ಯಗಿದುದ ಕಲ್ಲಕ್ೆಯನುು ಗಹನವ್ಯಗಿಸಲು ನೆರವ್ಯಗುತುದ್ೆ. ಪೂರ್ಯಗ್ೆ ಳಿಸಲು ಶಿಕ್ಷಕಿ
ತನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಯಗಳಿಗ್ೆ ಅವರು ಸಂಗಾಹಿಸಿದ ಮಯಹಿತಿಯನುು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಯಡಲು ತಿಳಿಸುತ್ಯುರೆ.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೪: पहल़े स़े लींबाई बढ रही है, और जगह भी change हो चक
ु ी है ।
ಶಿಕ್ಷಕಿ: जगह कहााँ change हुई है , ककस दिशा में जा रही है?
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೪: िााँयीीं ओर।
ಶಿಕ್ಷಕಿ: िााँयीीं ओर जा रही है । है ना? बाएाँ स़े?
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು: िााँयीीं ओर जा रही है ।
ಶಿಕ್ಷಕಿ: िााँयीीं ओर जा रही है । ठीक है ।
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ಇಂತಹ ವಿಜ್ಞಯನ ಪಾಯೋಗಗಳನುು ಮಯಡುವ್ಯಗ, ನ್ನಮೂ ಎಲಯಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಯಗಳೂ ಅಳತ್ೆಯ ಸ್ಯಧ್ನಗಳನುು ಬಳಸುವುದನುು
ತಿಳಿದಿದ್ಯದರೆ ಎಂದು ಹೆೋಗ್ೆ ಖಚಿತಪಡಸಿಕ್ೆ ಳುುತಿುೋರಿ?

