ಸ್ಥಳೀಯ ಸ್ಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ನವುದನ: ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಇಂಗ್ಲಿಷ್
ಕನ್ನಡ (ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಇಿಂಗ್ಲೀಷ್ ನೆ ಿಂದಿಗೆ)
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ಈ ಶಯಲೆಯಲ್ಲಿ, ದೆೊಡ್ಡ English ತರಗತಿಯ ಶಿಕ್ಷಕ ತನನ ವಿದಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ English ನಲ್ಲಿ ವತಿಮಯನವನನನ ಬಳಸಲನ
ಪ್ರೋತ್ಯಾಹಿಸಲನ ಸಥಳಿೋಯ ಮತನು ಕೆೈಯಿಂದ ತಯಯರಿಸಿದ ಸಿಂಪನೊೂಲಗಳನನನ ಬಳಸಿದಯಾರೆ.
ಶಿಕ್ಷಕ: Good morning to all the students.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು: Good morning, sir.
ಶಿಕ್ಷಕ: Please, sit down.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು: Thank you, sir.
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ಅವರನ magazine ಮತನು ವೃತುಪತಿರಕೆಗಳ ಚಿತರಗಳನನನ ಬಳಸಿ ವಿದಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ English ನ ವತಿಮಯನವನನನ ಅಭ್ಯಾಸ
ಮಯಡ್ಲನ ಪ್ರೋತ್ಯಾಹಿಸಲನ ಆರಿಂಭಿಸಿದರನ. ಅವರನ ವಿವಿಧ ವಿದಯಾರ್ಥಿಗಳನನನ ಕರೆದನ ಮಯತನಯಡ್ಲನ, ಮತನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೂ
English ಕಲ್ಲಕೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ನೆರವ್ಯಗಲನ ಹಿಿಂದಿಯನನನ ಬಳಸನವುದನನನ ಗಮನಿಸಿ.
ಶಿಕ್ಷಕ ತನನ ತರಗತಿಯನನನ ಮೊರನ ಗನಿಂಪುಗಳಯಗಿ ವಿಭಜಿಸಿ ಪರತಿಯಿಂದನ ಗನಿಂಪಿಗೊ ವೃತುಪತಿರಕೆ ಅಥವ್ಯ magazine
clipping ನಿೋಡ್ನತ್ಯುರೆ.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೧: An elephant is driving the car. A girl is playing.
ಶಿಕ್ಷಕ: Next.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೨: Dhoni is going to pavilion.
ಶಿಕ್ಷಕ: Going to pavilion.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೨: Pavilion.
ಶಿಕ್ಷಕ: Pavilion. Yes! Please, look at that chart paper. There are many things happening in
that chart.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೩: The boy is sleeping. The girl is drinking. The girl is writing.
ಶಿಕ್ಷಕ: The girl is?
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೩: Writing.

ಶಿಕ್ಷಕ: Writing, yes.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೪: The girl is singing a song.
ಶಿಕ್ಷಕ: Yes, please sit down.
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ಅವರನ ಪರತಿಯಿಂದನ ಗನಿಂಪಿಗೊ ಈ ಕ್ಲಿಪಿಪಿಂಗ್ ಗಳಲ್ಲಿ English ಕ್ಲರಯಯಪದಗಳನನನ ಕಿಂಡ್ನಹಿಡಿದನ ಅದನನನ ಬರೆಯಲನ
ತಿಳಿಸನತ್ಯುರೆ.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೫: Go faster.
ಶಿಕ್ಷಕ: Have you done?
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು: Yes, sir.
ಶಿಕ್ಷಕ: Have you identified the verb from your clip?
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು: Yes, sir.
ಶಿಕ್ಷಕ: Yes?
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು: Yes, sir.
ಶಿಕ್ಷಕ: You have to tell me a new verb. Tell me a new verb?
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೪: Sir, remember.
ಶಿಕ್ಷಕ: Remember. Next.
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ಶಿಕ್ಷಕ ತನನ ವಿದಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅವರ clipping ನಲ್ಲಿ ವತಿಮಯನರೊಪವನನನ ಬಳಸಲನ ಹೆೋಳುತ್ಯುರೆ.
ಶಿಕ್ಷಕ: What is different? Why we use ‘ing’ form here? Can you tell me? Yes!
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೪: Sir, present continuous tense.
ಶಿಕ್ಷಕ: Present continuous...
The work is still going on, now, yeah? I am teaching you.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು: Yes, sir.
ಶಿಕ್ಷಕ: You are?
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ: Reading.

ಶಿಕ್ಷಕ: And he is? She is? She is writing. When the work is still going on, we use?
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು: Present continuous.
ಶಿಕ್ಷಕ: Present continuous. And ‘ing’ form...
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ಶಿಕ್ಷಕ ತನನ ವಿದಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ English ವ್ಯಕಾ ರಚನೆಗಳ ಜ್ಞಯನ ಮೊಡಿಸಲನ chart ತಯಯರಿಸಿದಯಾರೆ.
ಶಿಕ್ಷಕ: In present continuous tense, we need auxiliaries. ‘Helping Verbs’. I am?
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು: Running.
ಶಿಕ್ಷಕ: Running. I am running. You are?
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು: Running.
ಶಿಕ್ಷಕ: Running. Make sentences by using this chart.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು: Yes, sir.
ಶಿಕ್ಷಕ: Yes, you please.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೬: Ram is going to market with his elder brother.
ಶಿಕ್ಷಕ: Very good! Very good!
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೧: Rat is dancing with her friends.
ಶಿಕ್ಷಕ: Rat is dancing with her friend.
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ಈಗ ಶಿಕ್ಷಕ ತನನ ವಿದಯಾರ್ಥಿಗಳನನನ ಮರನ ವಾವಸ್ೆಥಗೆೊಳಿಸಿ ಪರತಿಯಿಂದನ ಜೆೊತ್ೆಗೊ ಎರಡ್ೊ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲರಯಯಪದ ಬರೆದ
card ನಿೋಡ್ನತ್ಯುರೆ. ಪರತಿಯಬಬ ವಿದಯಾರ್ಥಿಯೊ ವತಿಮಯನದ ಕ್ಲರಯಯಪದ ಬಳಸಿ ವ್ಯಕಾ ರಚಿಸಬೆೋಕನ.
ಶಿಕ್ಷಕ ಎಲಯಿ ವಿದಯಾರ್ಥಿಗಳೂ ಭ್ಯಗವಹಿಸಿದಯಾರೆ ಎಿಂದನ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೆೊಳಳಲನ ತರಗತಿಯಲೆಿಲಯಿ ಓಡಯಡ್ನತಿುರನವುದನನನ
ಗಮನಿಸಿ.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೭: He is looking... the birds. The wood cutter cut the tree.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೮: Cutting the tree.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೭: Cut the tree.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೯: Poem लिखो यह ाँ पे, the double-double essay मत लिखो।
I am reading the poem.
ಶಿಕ್ಷಕ: I am reading?
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೯: The poem.
ಶಿಕ್ಷಕ: I am reading the poem.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೧೦: I am writing a essay.
ಶಿಕ್ಷಕ: ‘A’ essay? ‘An’ essay?
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೧೦: An essay.
ಶಿಕ್ಷಕ: An essay. Please sit down.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೧೧: A boy is singing a song.
ಶಿಕ್ಷಕ: A boy?
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೧೧: Is singing a song.
ಶಿಕ್ಷಕ: Next.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ೪: The dogs are barking in the field.
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ನಿಮೂ ವಿದಯಾರ್ಥಿಗಳು ತರಗತಿಗೆ ಯಯವ ಸಥಳಿೋಯ ಭ್ಯಷೆಯ ಸಿಂಪನೊೂಲದ ವಸನುಗಳು, ಅಥವ್ಯ ಕೆೈಯಿಂದ ತಯಯರಿಸಿದ
ವಸನುಗಳನನನ ತರಬಹನದೆಿಂದನ ನಿೋವು ಆಲೆೊೋಚಿಸನತಿುೋರಿ?

