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ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಪಠ್್ಕ್ರಮ ಚೌಕ್ಟ್ುು (NCF 2005) ಮತ್ುು ಶಿಕ್ಷಕ್ರ ಶಿಕ್ಷಣದ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಪಠ್್ಕ್ರಮ ಚೌಕ್ಟ್ುು (2009)ಗಳು ಭಾರತ್ದಲಿಿನ್ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಾಾಗಿ
ಮಹಾದಾಸ ಯ ದೃಷ್ಟ್ಿಕ್ ೋನ್ವನ್ುನ ನೋಡಿವ . ಇದರಲಿಿ ಎಲ್ಾಿ ಶಾಲ್ ಗಳು ಸದೃಢವಾದ ಕ್ಲಿಕ್ಾ ವಾತಾವರಣವನ್ುನ ಒದಗಿಸುತ್ುವ . ಈ ದೃಷ್ಟ್ು
ಕ್ ೋನ್ವನ್ುನ ಸಾಕ್ಾರಗ ಳಿಸಲು ಶಿಕ್ಷಕ್ರಿಗ ಹಾಗ ಶಿಕ್ಷಕ್ ಶಿಕ್ಷಕ್ರಿಗ ಸಹಾಯ ಹಸು ನೋಡುವುದ ೋ ಟ ಸ್ ಇಯಡಿಂಾ –OERನ್ ಮುಖ್್
ಉದ ದೋಶವಾಗಿದ . ಈ ಉದ ದೋಶವನ್ುನ ಈಡ ೋರಿಸಲು ಶಿಕ್ಷಕ್ರನ್ುನ ಗವ ಯದು ಪರಿಗ ಿ ಗವರು ತ್ಮಮ್ ವೃತಿುಯಲಿಿ ಗವಶ್ಕ್ಿರುವ ’ಿದಾ್ದ್ಯ‘
ಸಾುನ್ ಹಾಗ ಿೆಾನ್ಗಳನ್ುನ ಾ ವ ಿಕ್ ಳುಧವಲ್ ಲಿ ನ ೈಪುಣ್ತ ಯನ್ುನ ಹ ಯದುವಯತ , ಾ ೋುನ ಯ ಮತ್ುು ಕ್ಲಿಕ್ ಯ ಿೆಾನ್ಗಳಲಿಿ
ಸಕ್ರರಯವಾಗಿ ತ ಡಗಿಿಕ್ ಳಧಲು ಸಹಾಯವಾಗುವಯತ ಸಯಪನ್ ಮ್ಲ ರಚಿಸಲ್ಾಗಿದ . OER ಮುಖ್್ ಲಕ್ಷಣವ ಯದರ ಶಿಕ್ಷಕ್ರು ಘಟ್ಕ್ಗಳನ್ುನ,
ವ ೈಯಕ್ರುಕ್ ಚಟ್ುವಟಿಕ್ ಗಳನ್ುನ, ಕ್ ೋಸ್ ಸುಡಿಗಳನ್ುನ ಬಳಿ, ಗವರ ವೃತಿು ಕ್ೌಶಲ್ವನ್ುನ ವೃದ್ಧಿಿಕ್ ಯಡು ಗವುಗಳನ್ುನ ನ್ ತ್ನ್ ಸಯದರ್ಯಗಳಿಗ
ಮತ್ುು ಿಷಯಗಳಿಗ ಗನ್ವಯಿಸುವುದು.
ಎಲ್ಾಿ ಿಷಯಗಳಿಗ ಹಾಗ ಎಲ್ಾಿ ಹಯತ್ಗಳಿಗ ಗನ್ವಯವಾಗುವ ಈ ಪರಮುಖ್ ಸಯಪನ್ ಮ್ಲಗಳು, ಭಾರತ್ದ ಶಿಕ್ಷಣ ನೋತಿ ಮತ್ುು ಟ ಸ್
ಇಯಡಿಂಾ OERನ್ಲಿಿನ್ ಮಾದರಿಯಯತ ಶಿಕ್ಷಕ್ರಿಗ ಶ ೈಕ್ಷ ಕ್ ಕ್ ೋತ್ರದಲಿಿನ್ ಪರಮುಖ್ ಿೆಾನ್ಗಳ ಬಗ ೆ ಮುಯದುವರಿದ ಪ್ಾರಯೋಗಿಕ್
ಸಲಹ ಗಳನ್ುನ ನೋಡುತ್ುವ . ಟ ಸ್ ಇಯಡಿಂಾದ ಪ್ಾರಯೋಗಿಕ್ ತ್ತ್ವಗಳನ ನಳಗ ಯಡಯತ ಿದಾ್ದ್ಯಗಳನ್ುನ ಸಯಘಟಿಸುವ ಿೆಾನ್ಗಳು, ಕ್ಲಿಕ್ಾ
ಚಟ್ುವಟಿಕ್ ಗಳು ಮತ್ುು ಶಿಕ್ಷಕ್-ಿದಾ್ದ್ಯ ಮತ್ುು ಿದಾ್ದ್ಯ ಿದಾ್ದ್ಯಗಳ ನ್ಡುಿನ್ ಒಡನಾಟ್ವನ್ುನ ನಪಯಡಿಸುವ ಿೆಾನ್ಗಳನ್ುನ –
ಒಳಗ ಯಡಿದ . ಶಿಕ್ಷಕ್ರಿಗ ಹಾಗ ಶಿಕ್ಷಕ್ ಶಿಕ್ಷಕ್ರಿಗ ವ ಬಸ ೈಟ್ ನ ನ್ಲಿಿ ಈ ಪರಮುಖ್ ಸಯಪನ್ ಮ್ಲಗಳು ಲರ್್ಿದ .
ಿೋಡಿಯೋ ಸಯಪನ್ ಮ್ಲಗಳು
ಟ ಸ್ ಇಯಡಿಂಾದವರು ತ್ಂಾರಿಿದ ಿೋಡಿಯೋ ಕ್ರಿಪ್ಗಳ ಸಮ ಹವು ತ್ರಗತಿಯಲಿಿನ್ ಭಾಗವಿಸಸುಿಕ್ ಯ ಪರಮುಖ್ ತ್ಯತ್ರಗಳನ್ುನ
ಿವರಿಸುತ್ುವ . (ಪರಮುಖ್ ಸಯಪನ್ ಮ್ಲಗಳ ಿಷಯಗಳಿಗ ಸರಿಹ ಯದುವಯತ ) ಶಿಕ್ಷಕ್ರು ಹಾಗ ಿದಾ್ದ್ಯಗಳು ಭಾಗವಿಸಸುಿಕ್ ಯ
ಗಭಾ್ಸಗಳನ್ುನ ಭಾರತಿೋಯ ತ್ರಗತಿಗಳಲಿಿ ಬಳಸುವುದನ್ುನ ಈ ಕ್ರಿಪ್ ಗಳಲಿಿ ನಾವು ಕ್ಾಣಬಹುದಲಿದ ೋ, ನದ್ಧಯಷು ಕ್ರರಯೆಗಳನ್ುನ ಹಾಗ
ನ್ಡತ ಗಳನ್ುನ ಿೋಕ್ಷಕ್ರು ಗುರುತಿಸಲು ಿೋಕ್ಷಕ್ ಿವರಣ ಯನ್ುನ ಕ್ ೋಳಬಹುದು. ಈ ಿೋಡಿಯೋ ಕ್ರಿಪ್ಗಳನ್ುನ ಿಸಯದ್ಧ ತ್ರಗತಿಗಳಲಿಿ ಚಿತಿರೋಕ್ರಿಿದುದ,
ಿಿು ರಾಜ್್ಗಳಿಗ ಗನ್ುಗುಣವಾಗಿ ಿೋಕ್ಷಕ್ ಿವರಣ ಯನ್ುನ ಭಾಷಾಯತ್ರಿಸಲ್ಾಗಿದ . ಈ ಿೋಡಿಯೋ ಕ್ರಿಪ್ಗಳಿಗ ಲಿಯ್ಗಳನ್ುನ ಿೋಡಿಯೋ
ಚಿತ್ರದ ಮ ಲಕ್ OERಗಳಲಿಿ ನದ್ಧಯಷು ಸಥಳಗಳಲಿಿ ತ ೋರಿಿದುದ, ಗಯತ್ರ್ಾಯಲದ ಮ ಲಕ್ ಬಳಕ್ ದಾರರು ಇದನ್ುನ ಬಳಸಬಹುದಾಗಿದ . ಈ
ಿೋಡಿಯೋ ಕ್ರಿಪ್ಗಳನ್ುನ ಟಾ್ಾ ಟ್ ನ
ಿ , ಪಿಿ, ಡಿ.ಿ.ಡಿ, ಮೊಾ ೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳಲಿಿ ಹಾಗ ಎಸ್.ಡಿ ಕ್ಾರ್ಡಯ ಮ ಲಕ್ ಬಳಸಲು ಬಳಕ್ ದಾರರು
ಇವುಗಳನ್ುನ ಡೌನ್ಲ್ ೋರ್ಡ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದ . (http://www.tess-india.edu.in/)

Version 2.0
Karnataka

EM09KNv1

Except for third party materials and otherwise stated, this content is made available under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike licence: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
TESS-India is led by The Open University UK and funded by UK aid from the UK government

ಹ ೋಲಿಸುವುದು ಹಾಗ ಭಿನ್ನತ ಯನ್ುನ ಗುರುತಿಸುವುದು : ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ುು ಗಾತ್ರ

ಈ ಘಟ್ಕ್ದಲಿಿ ನನದ ?
'ಹ ೋಲಿಸುವುದು ಹಾಗ ಭಿನ್ನತ ಯನ್ುನ ಗುರುತಿಸುವುದು' (compare and contrast)ಇದು ಿದಾ್ದ್ಯಗಳಲಿಿ ಗ ತ್ದ ಗುಣಗಳು ಹಾಗ
ಗವುಗಳ ಗನ್ವಯತ ಯನ್ುನ ಗರಿಯಲು ಒಯದು ಚಟ್ುವಟಿಕ್ ಂಾಗಿದ . ಇದು ಸಾಮ್ತ ಹಾಗ ವ್ತಾ್ಸಗಳ ಸ ಕ್ಷಮತ ಗಳನ್ುನ ಗರಿಯಲು
ಪರಿಣಾಮಕ್ಾರಿಂಾಗಿದ . ನೋವು ಹ ೋಲಿಿದಾಗ ಂಾವುದು ಸಾಮ್ ಎಯಬುದನ್ುನ ಗುರುತಿಸುಿರಿ ಹಾಗ ಭಿನ್ನತ ಯನ್ುನ
ಗುರುತಿಸುವುದರಿಯದ ವ್ತಾ್ಸವನ್ುನ ಕ್ಾಣುಿರಿ.
ಗವ ಯುವುದು ದ್ಧನ್ನತ್್ ಜೋವನ್ದಲಿಿ ಪದ ೋ ಪದ ೋ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಒಯದು ಕ್ೌಶಲ. ಗಡಿಗ ಗ ಗಗತ್್ವಾದ ನೋರಿನ್ ಪರಮಾಣವನ್ುನ ಗಳತ
ಮಾಡುವುದು, ಕ್ಾರಿಗ ತ್ುಯಬಲು ಾ ೋಕ್ಾದ ಇಯುನ್ದ ಗಳತ , ಹ ಸ ಉಡುಪಿಗ ಾ ೋಕ್ಾದ ಬಟ ುಯ ಉದದ ಇತಾ್ದ್ಧ ಇದಕ್ ಾ
ಉದಾಹರಣ ಗವಾಗಿವ . ಈ ರಿೋತಿಯ ದ್ಧನ್ನತ್್ದ ಹಲವಾರು ಗಳತ ಗಳಲಿಿ ಸಾಮಾನ್್ವಾಗಿ ಗಯದಾಜ್ನ್ುನ ಬಳಸಲ್ಾಗುತ್ುದ . ಉದಾಹರಣ ಗ
ಸುಮಾರು ಎರಡು ಲ್ ೋಟ್ ನೋರನ್ುನ ಸ ೋರಿಿ, ಕ್ಾರಿಗ ಗುಯ ಟಾ್ಯ್ ಇಯುನ್ದ ಗಗತ್್ ಇದ ಇತಾ್ದ್ಧ. ಶಾಲ್ಾ ಗ ತ್ದಲಿಿ ಸಾಮಾನ್್ವಾಗಿ
ನಖ್ರ ಗಳತ ಹಾಗ ಸರಿಂಾದ ಮಾನ್ದ ಗಗತ್್ಿದ .
ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ುು ಗಾತ್ರಗಳು ಮ ರುಆಂಾಮದ ವಸುುಗಳಿಗ ಸಯಬಯಧಿಿದ ಗಳತ ಗವಾಗಿದುದ ಹ ಚಾಾಗಿ ಮಕ್ಾಳು ಇವುಗಳ ಬಗ ೆ
ಗ ಯದಲಕ್ ಾಳಗ ಳುಧತಾುರ . ಈ ಘಟ್ಕ್ದಲಿಿ ನೋವು 'ಹ ೋಲಿಸುವುದು ಹಾಗ ಭಿನ್ನತ ಯನ್ುನ ಗುರುತಿಸುವುದು' ಎಯಬ ಾ ೋುನಾ
ತ್ಯತ್ರವನ್ುನ ಬಳಿ ಮಕ್ಾಳು ಸಾಮ್ತ ಹಾಗ ವ್ತಾ್ಸಗಳ ಬಗ ೆ ಗರ ೈಯಿಕ್ ಳಧಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಬಗ ೆ ಚಿಯತಿಸುಿರಿ.

ಈ ಘಟ್ಕ್ದಲಿಿ ನೋವ ೋನ್ು ಕ್ಲಿಯಬಹುದು?:
●

ಗ ತಿೋಯ ಗುಣಗಳನ್ುನ ಮಕ್ಾಳು ಗಮನಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು 'ಹ ೋಲಿಸುವುದು ಹಾಗ ಭಿನ್ನತ ಯನ್ುನ ಗುರುತಿಸುವುದು'
ತ್ಯತ್ರವನ್ುನ ಹ ೋಗ ಬಳಸುವುದು.

●

ಗಾತ್ರ ಹಾಗ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ರಾರುವ ವ್ತಾ್ಸವನ್ುನ ಾ ೋಧಿಸಲು ಕ್ ಲವು ಸಮಪಯಕ್ ಿೆಾನ್ಗಳು.

●

ಮ ರು ಆಂಾಮದ ವಸುುಗಳನ್ುನ ಗಳತ ಮಾಡುವ ಬಗ ೆ ಗರ ೈಯಿಕ್ ಳುಧವುದನ್ುನ ಉತ ುೋಜಸಲು ಕ್ ಲವು ಾ ೋುನಾ ಿಚಾರಗಳು
(ideas)
NCFTE 2009
.

1 ಗ ತ್ದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ುನ ಕ್ಲಿಯಲು 'ಹ ೋಲಿಸುವುದು ಮತ್ುು ಭಿನ್ನತ ಯನ್ುನ
ಗುರುತಿಸುವುದು' ಚಟ್ುವಟಿಕ್ ಗಳು
'ಹ ೋಲಿಸುವುದು ಹಾಗ 'ಹ ೋಲಿಸುವುದು ಮತ್ುು ಭಿನ್ನತ ಯನ್ುನ ಗುರುತಿಸುವುದು' ಇದು ಮಕ್ಾಳಲಿಿ ಗ ತ್ದ ಗುಣಗಳು ಹಾಗ ಗವುಗಳ
ಗನ್ವಯತ ಯನ್ುನ ಗರಿಯಲು ಒಯದು ಚಟ್ುವಟಿಕ್ ಂಾಗಿದ . ಇದು ಸಾಮ್ತ ಹಾಗ ವ್ತಾ್ಸಗಳ ಸ ಕ್ಷಮತ ಗಳನ್ುನ ಗರಿಯಲು
ಪರಿಣಾಮಕ್ಾರಿಂಾಗಿದ . ನೋವು ಹ ೋಲಿಿದಾಗ ಂಾವುದು ಸಾಮ್ ಎಯಬುದನ್ುನ ಗುರುತಿಸುಿರಿ ಹಾಗ ಭಿನ್ನತ ಯನ್ುನ
ಗುರುತಿಸುವುದರಿಯದ ವ್ತಾ್ಸವನ್ುನ ಕ್ಾಣುಿರಿ.
ಹ ೋಲಿಸುವ ಹಾಗ ಭಿನ್ನತ ಯನ್ುನ ಗುರುತಿಸುವ ಕ್ರಮಗಳು ನ್ಮಮ್ನ್ುನ ಗ ತಿೋಯ ವಸುುಗಳ ಗುಣಗಳ ಬಗ ೆ ಯೋಚಿಸಲು ಒತ್ುುನೋಡುತ್ುದ
ಮತ್ುು ಂಾವುದು ಸಾಮ್ತ ಹ ಯದ್ಧದ ಹಾಗ ಂಾವುದು ಿಭಿನ್ನವಾಗಿದ ಎಯದು ಗಮನಸುವಯತ ಮಾಡುತ್ುದ . ಈ ರಿೋತಿ ಮಾಡುವಾಗ
ಮಕ್ಾಳು ಸಾಮಾನ್್ವಾಗಿ ಗುರುತಿಸದಯತ್ಹ ಸಯಬಯು ಕ್ಲಿಿಿಕ್ ಳುಧತಾುರ . ಗವರು ಗ ತ್ದ ಆಲ್ ೋಚನಾ ಪರಕ್ರರಯೆಗಳಿಗ
ಪರಚ ೋದನ ಗ ಳುಧತಾುರ . ಉದಾ: ಸಾಮಾನ್ೋಕ್ರಿಸುಿಕ್ , ಂಾವುದು ಗದ ೋ ಿಥತಿಯಲಿಿ ಉಳಿಯುತ್ುದ (invariance) ಮತ್ುು ಂಾವುದು
ಬದಲ್ಾಗುತ್ುದ (variance) ಎಯದು ಊಿಸಸುಿಕ್ ಇತಾ್ದ್ಧ. ಇದಲಿದ ಗವರು ಈ ಊಹ ಗಳನ್ುನ ಪರಿಶಿೋಲಿಸುತಾುರ . ಇದು
ಗಮ ತ್ಯತ ಯನ್ುನ ಬಳಿ ಸಯಬಯುಗಳನ್ುನ ಗರಿಸಸಲು, ಸಯರಚನ ಗಳನ್ುನ ಕ್ಯಡುಕ್ ಳಧಲು, ತಾವ ೋ ಗವುಗಳಿಗ ಕ್ಾರಣಗಳನ್ುನ
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ಕ್ಯಡುಕ್ ಳಧಲು ಹಾಗ ಹ ೋಳಿಕ್ ಯ ಸತಾ್ಸತ್್ತ ಯ ಬಗ ೆ ವಾದ್ಧಸಲು ಮಕ್ಾಳಿಗ ಸಹಾಯಮಾಡುತ್ುದ . ಈ ಎಲ್ಾಿ ಪರಕ್ರರಯೆಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ
ಪಠ್್ಕ್ರಮದಲಿಿ ಗತ್್ಗತ್್ವ ಯದು ಗುರುತಿಸಲ್ಾಗಿರುವ ಾ ೋುನಾ - ಕ್ಲಿಕ್ಾ ಪರಕ್ರರಯೆಗಳಿಗ ಒಯದು ಉದಾಹರಣ ಂಾಗಿದ .
ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ುು ಗಾತ್ರಗಳು ಮ ರು ಆಂಾಮದ ವಸುುಗಳಿಗ ಸಯಬಯಧಿಿದ ಗುಣಗಳು. ಮ ರು ಆಂಾಮದ ವಸುುವಯದು ಆಕ್ರಮಿಸುವ
ಗರ್ಥವಾ ಹ ಯದ್ಧರುವ ಸಥವಾವಕ್ಾಶವ ೋ ಗಾತ್ರ. ಮತ ುಯದ ಡ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಒಯದು ಸಯಗಾರಹಕ್ದ ಗುಣವಾಗಿದುದ ಇದು ಸಯಗಾರಹಕ್ವು ಎಷುರ
ಮಟಿುಗ ಿಸಡಿದ್ಧಟ್ುುಕ್ ಳಧಲು ಸಾು್ ಎಯಬುದನ್ುನ ಿವರಿಸುತ್ುದ . ಸಾಮಾನ್್ವಾಗಿ ಮಕ್ಾಳು ಈ ಎರಡು ಪರಿಕ್ಲಿನ ಗಳಿಯದ
ಗ ಯದಲಕ್ರಾೋಡಾಗುತಾುರ . (Watson et al. 2013). ಚಟ್ುವಟಿಕ್ 1 ನಮಮ್ ಮಕ್ಾಳು ಮ ರು ಆಂಾಮದ ಆಕ್ೃತಿಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು
ಹಾಗ ಗಳತ ಗಳ ಬಗ ೆ ಗರಿವು ಮ ಡಿಿಕ್ ಳಧಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ುದ . ಈ ಚಟ್ುವಟಿಕ್ ಯು ಗಾತ್ರ ಹಾಗ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ರಾರುವ
ವ್ತಾ್ಸವನ್ುನ ಮಕ್ಾಳು ತ್ಮಮ್ ಒಳನ ೋಟ್ದ್ಧಯದ ಆಲ್ ೋಚಿಸಲು ಪ್ಾರರಯಭಿಸುವಯತ ಮಾಡುತ್ುದ .
ಈ ಘಟ್ಕ್ದಲಿಿರುವ ಚಟ್ುವಟಿಕ್ ಗಳನ್ುನ ನಮಮ್ ಮಕ್ಾವ ಯದ್ಧಗ ಪರಯತಿನಸುವ ಮುನ್ನ ನೋವ ೋ ಸವತ್ಃ ಸಯಪೂಣಯ ಗರ್ಥವಾ ಭಾಗಶಃ
ಚಟ್ುವಟಿಕ್ ಗಳನ್ುನ ಪೂಣಯಗ ಳಿಸುವುದು ಒವ ಧಯದು. ನಮಮ್ ಸಹ ೋದ ್ೋಗಿಯಯದ್ಧಗ ಇದನ್ುನ ಪರಯತಿನಸುವುದು ಇನ್ ನ ಉತ್ುಮ
ನಕ್ ಯದರ ಇದು ನಮಗ ನಮಮ್ ಗನ್ುರ್ವಗಳ ಬಗ ೆ ಚಿಯತ್ನ ನ್ಡ ಸಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ುದ . ನೋವ ೋ ಸವತ್ಃ ಪರಯತಿನಸುವುದರಿಯದ ನಮಗ
ಕ್ಲಿಕ್ಾದಾರನ್ ಗನ್ುರ್ವಗಳ ಹ ಳಹುಗಳು ಗರಿವಾಗುತ್ುದ ಮತ್ುು ಇದು ಪರತಿಂಾಗಿ ನಮಮ್ ಾ ೋುನ ಯನ್ುನ ಹಾಗ ಶಿಕ್ಷಕ್ರಾಗಿ ನಮಮ್
ಸವಯತ್ ಗನ್ುರ್ವಗಳನ್ುನ ಪರಭಾಿಸುತ್ುದ .
ನೋವು ಿದದರಾದಾಗ ಈ ಚಟ್ುವಟಿಕ್ ಗಳನ್ುನ ನಮಮ್ ಮಕ್ಾವ ಯದ್ಧಗ ಬಳಿ ಹಾಗು ಈ ಚಟ್ುವಟಿಕ್ ಎಷುು ಚ ನಾನಗಿ ನ್ಡ ಯಿತ್ು ಮತ್ುು ಇದರಿಯದ
ಆದ ಕ್ಲಿಕ್ ಗವ ೋನ್ು ಎಯಬುದರ ಬಗ ೆ ಮತ ುಮ್ಮಮ್ ಚಿಯತ್ನ ನ್ಡ ಿ ಮತ್ುು ಇದರ ಬಗ ೆ ಟಿಪಿ ಮಾಡಿ. ಇದು ನಮಗ ಹ ಚಿಾನ್ ಶಿಶು ಕ್ ೋಯದ್ಧರತ್
ಾ ೋುನಾ ವಾತಾವರಣವನ್ುನ ನಮಾಯಣ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ುದ .

ಚಟ್ುವಟಿಕ್ 1: ಮ ರು ಆಂಾಮದ ವಸುುಗಳನ್ುನ ಗನ ವೋಷ್ಟ್ಸುವುದು
●

ಿಸಯದ್ಧನ್ ದ್ಧನ್ ಉಪಯೋಗಿಿದ ಂಾವುದಾದರ ವಸುುಗಳನ್ುನ ಹ ಸರಿಸಲು ನಮಮ್ ಮಕ್ಾಳಿಗ ಹ ೋಳಿ. ಗವರು ವಸುುಗಳನ್ುನ
ಹ ಸರಿಸುತಾು

ಹ ೋದ ಹಾಗ ಗವುಗಳನ್ುನ ಕ್ಪುಿ ಹಲಗ ಯ ಮ್ಮೋಲ್ ಬರ ಯಿರಿ. ನಮಗ ಗಯತ್್ದಲಿಿ ವಸುುಗಳ ಒಯದು ಪಟಿು

ದ ರ ಯುತ್ುದ . ಉದಾ:ಗಾಜ್ು, ಟ್ ತ್ ಪ್ ೋಸ್ು ನ್ ಟ್ ್ಬ, ತ್ಟ ು, ಪುಸುಕ್, ಪ್ ನ್, ಪ್ ನಿಲ್, ನಾಣ್, ಸ ಾೋಲ್, ಕ್ಾಗದ, ಬಟ್ುಲು,
ಚಾಕ್ು, ಚಮಚ, ಾಾಟ್ಲಿ, ಎರ ೋಸರ್, ಿೋಮ್ಮೋ ಸುಣಣ, ಫೋನ್, ಟಿ.ಿ., ಬಕ್ ಟ್ ನ, ಮಗುೆ,
●

ನಮಮ್

ಟ್ವ ಲ್, ಾಾಲ್ ಇತಾ್ದ್ಧ.

ಮಕ್ಾಳು ಪಟಿುಯನ್ುನ ಪೂರ ೈಿದಾಗ, ಕ್ ಲವು ವಸುುಗಳ ಸುತ್ು ವೃತ್ುವನ್ುನ ಎವ ಯಿರಿ. ವೃತ್ುವ ವ ದ ಈ ಎಲ್ಾಿ ವಸುುಗಳ

ನ್ಡುವ ಇರುವ ಸಮಾನ್ ಗಯಶಗಳು ನನ್ು ಎಯದು ಕ್ ೋಳಿ. ಮಕ್ಾಳು ಮ ರು ಆಂಾಮಗಳನ್ುನ ಸುಲರ್ವಾಗಿ ಗಯದಾಜ್ು ಮಾಡಲು
(estimate) ಸಾು್ವಾಗುವಯತ್ಹ ವಸುುಗಳನ್ುನ ಆಯೆಾ ಮಾಡುವುದರಿಯದ ಸಮಯ ಉಳಿತಾಯವಾಗುತ್ುದ .
ಈಗ ಮಕ್ಾಳ ಸಣಣ ಗುಯಪು ಗರ್ಥವಾ ರ್ ೋಡಿಯನ್ುನ ರಚಿಿ. ಮಕ್ಾಳಿಗ ಈ ಕ್ ಳಗಿನ್ ಪರಶ ನಗಳನ್ುನ ಕ್ ೋಳಿ:
●

2

ವೃತ್ುವ ವ ದ ಪರತಿ ವಸುುಿಗ ಈ ಕ್ ಳಗಿನ್ವುಗಳನ್ುನ ಗಯದಾಜ್ು ಮಾಡಿ:
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ಕ್ ೋಷುಕ್ 1 ಗಯದಾಜ್ು ಗಳತ ಗಳ ಕ್ ೋಷುಕ್
ವಸುು

ಎತ್ುರ

ಗಗಲ

ಉದದ

ಗಾಜ್ು
ಟ್ ತ್ ಪ್ ೋಸ್ು ನ್
ಟ್ ್ಬ
ಪುಸುಕ್
ಪ್ ನಿಲ್
ನಾಣ್
ಾಾಟ್ಲಿ
ಟಿ.ಿ.
●

ಈ ಎಲ್ಾಿ ವಸುುಗಳು ಚಿನ್ನದ್ಧಯದ ಮಾಡಿದ ದೋ ಆಗಿದದಲಿಿ ಂಾವುದು ಹ ಚುಾ ದುಾಾರಿ ( ಗರ್ಥವಾ ಕ್ಡಿಮ್ಮ ವ ಚಾ)? ನ್ಯತ್ರ ಈ
ವಸುುಗಳನ್ುನ ಗವುಗಳ ಮೌಲ್ದ ನರಿಕ್ ಯ ಕ್ರಮದಲಿಿ ರ್ ೋಡಿಿ.

●

ಮ್ಮೋಲಿನ್ ಪರತಿ ವಸುುಿನ್ ಮೌಲ್ಗಳನ್ುನ ಹ ೋಲಿಸುವಾಗ ಂಾವ ಗಳತ ಯು ಹ ಚುಾ ಉಪಯುಕ್ುವಾಯಿತ್ು? ನಕ್ ?

ತಾವು ಕ್ಯಡುಕ್ ಯಡಿದದನ್ುನ ಇಡಿೋ ತ್ರಗತಿಗ ಪರಸುುತ್ಪಡಿಸಲು ಹ ೋಳಿ. ಎಲ್ಾಿ ಮಕ್ಾಳು ಇದಕ್ ಾ ಒಪಿಾ ೋಕ್ ಯದ ೋನಲಿ. ಗವರ ವಾದವು
ಗ ತಿೋಯ ಗುಣಗಳು ಹಾಗ ತ್ಕ್ಯವನ್ುನ ಆುರಿಿದದರ ಗವರ ಎಲ್ಾಿ ಹ ೋಳಿಕ್ ಯನ್ುನ ಒಪಿಬಹುದು.
ನಮಮ್ ಮಕ್ಾಳಿಗ ಈ ಸ ಚನ ನೋಡಿ:
ಕ್ಪುಿ ಹಲಗ ಯ ಮ್ಮೋಲ್ ಬರ ದ್ಧರುವ ಈ ವಸುುಗಳು ದರವವನ್ುನ ಸಯಗರಿಸಿಟ್ುುಕ್ ಳಧಬಹುದು ಎಯಬುದು ಂಾವಾಗಲ ಸತ್್ವ ೋ , ಕ್ ಲವಮ್ಮಮ್
ಸತ್್ವ ೋ ಗರ್ಥವಾ ಂಾವಾಗಲ

ಸತ್್ವಲಿವ ೋ ಎಯದು ಸಹಪ್ಾಠಿಗವ ಯದ್ಧಗ ಚಚಿಯಿ. ಗವರ ಕ್ಾರಣಗಳನ್ುನ ಐದು ನಮಿಷದಲಿಿ

ಕ್ ೋಳುವ ನ ಯದು ಹ ೋಳಿ. ನ್ಯತ್ರ ಮಕ್ಾಳಿಗ ಕ್ಪುಿ ಹಲಗ ಯ ಮ್ಮೋಲಿರುವ ಕ್ ೋಷುಕ್ವನ್ುನ ಪೂಣಯಗ ಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಯತ ಹ ೋಳಿ.
ಇಡಿೋ ತ್ರಗತಿಯಯದ್ಧಗ ಮಕ್ಾಳ ನೆಾಯರಕ್ ಾ ಕ್ಾರಣವನ್ುನ ಚಚಿಯಿ. ಗದಾದ ನ್ಯತ್ರವ ೋ 'ಸಾಮರ್ಥ್ಯ'ಪದವನ್ುನ ಕ್ ೋಷುಕ್ದಲಿಿ ಇನ ನಯದು
ಕ್ಾಲಯ ಶಿೋಷ್ಟ್ಯಕ್ ಂಾಗಿ ಸ ೋರಿಿ.
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ವಸುು

ಈ ವಸುುವು ದರವವನ್ುನ ಸಯಗರಿಸಿಟ್ುುಕ್ ಳಧಬಹುದ ೋ?
ಇದು ಂಾವಾಗಲ

ಸತ್್ವ ೋ , ಕ್ ಲವಮ್ಮಮ್ ಸತ್್ವ ೋ

ವಸುುಿನ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ
ಆೆಾರದ ಮ್ಮೋಲ್ ಶ ರೋ

ಗರ್ಥವಾ ಂಾವಾಗಲ ಸತ್್ವಲಿವ ೋ? (ಸಾಮರ್ಥ್ಯ)
ಒಯದು ಆನ ಯ
ಸ ಯಡಿಲು
ಒಯದು ರ್ ೋನ್ು ಗ ಡು
ಒಯದು ಕ್ರತ್ುವ
ಒಯದು ಬಕ್ ಟ್ ನ
ಒಯದು ನೋರಿನ್
ಟಾ್ಯ್
ಒಯದು ಸ ವ ಧಯ
ಹ ಟು
ಒಯದು ಸರ ೋವರ
ಒಯದು ಸಮುದರ
ಒಯದು ಲ್ ೋಟ್
ಒಯದು ತ ಯಗಿನ್ ಕ್ಾಯಿ
ಈ ವಸುುಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಆೆಾರದ ಇಳಿಕ್ ಯ ಕ್ರಮದಲಿಿ ಸಯಖ್ ್ಗಳನ್ುನ ನೋಡಲು ಮಕ್ಾಳಿಗ ಹ ೋಳಿ: ಗತಿೋ ಹ ಚಿಾನ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಳಧ ವಸುುಿಗ
1, ಎರಡನ ೋ ಗತಿ ಹ ಚಿಾನ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಳಧ ವಸುುಿಗ 2, ಿಸೋಗ ಮುಯದುವರ ಯಿರಿ.
ಇಡಿೋ ತ್ರಗತಿಯಯದ್ಧಗ ಮಕ್ಾಳ ನೆಾಯರಕ್ ಾ ಕ್ಾರಣವನ್ುನ ಚಚಿಯಿ. 'ಈ ವಸುುಿಗ ಗತಿೋ ಹ ಚುಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಿದ ಎಯದು ನನ್ಗ ಹ ೋಗ
ತಿಳಿದ್ಧದ ?'ಎಯದು ಇಲಿಿ ಕ್ ೋಳುವುದು ಒಯದು ಉತ್ುಮ ಪರಶ ನ. ಮಕ್ಾಳು ಚಟ್ುವಟಿಕ್ 1 ರಲಿಿ ಗವಲ್ ೋಕ್ರಿದದ ಗಳತ ಯ ಪ್ಾತ್ರದ ಬಗ ೆ
ಯೋಚಿಸದ್ಧದದಲಿಿ ಗವರಿಗ ಗದನ್ುನ ನ ನ್ಪಿಿ. ಈ ಭಾಗದ ಚಟ್ುವಟಿಕ್ ಗ ಿದದರಾಗಲು ನೋವು ಪರೆಾನ್ ಸಯಪನ್ ಮ್ಲವಾದ 'ಆಲ್ ೋಚನ ಯನ್ುನ
ಉತ ುೋಜಸಲು ಪರಶ ನಗಳ ಬಳಸುಿಕ್ 'ಯನ್ುನ ನ ೋಡಲು ಇಚಿಿಸಬಹುದು.

ಸಯದರ್ಯ ಗು್ಯನ್ 1: ಮಾುಿಯವರು ಚಟ್ುವಟಿಕ್ 1ನ್ುನ ಬಳಸುವುದರ ಬಗ ೆ ಚಿಯತ್ನ ನ್ಡ ಸುತಾುರ .
ಇದು ಒಬಬ ಶಿಕ್ಷಕ್ರ ಚಟ್ುವಟಿಕ್ 1 ಗನ್ುನ ತ್ನ್ನ ಪ್ಾರರ್ಥಮಿಕ್ ಿದಾ್ದ್ಯಗಳ ಮ್ಮೋಲ್ ಪರಯೋಗಿಿದ ಬಗ ೆ ಿವರ.
ಮಕ್ಾಳು ಿಸಯದ್ಧನ್ ದ್ಧನ್ ಉಪಯೋಗಿಿದ ವಸುುಗಳ ಪಟಿುಯ ಬಗ ೆ ಹ ಳಹು ಪಡ ಯಲು ಕ್ಪುಿ ಹಲಗ ಯ ಮ್ಮೋಲ್ 'ಗಾಜ್ು' ಮತ್ುು 'ಪುಸುಕ್’ಎಯದು
ಬರ ಯಲು ಪ್ಾರರಯಭಿಿದ ಮತ್ುು ಇವುಗಳನ್ುನ ನಾನ್ು ನ ನ ನ ಉಪಯೋಗಿಿದ ದ ಎಯದು ಹ ೋಳಿದ . ನಕ್ ಯದರ ಗವರ ಮನ್ಸಿನ್ುನ ಕ್ ೋಯದ್ಧರೋಕ್ರಿಸಲು
ಇದು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ುದ ಎಯದು ನಾನ್ು ಆಲ್ ೋಚಿಿದ . ಿಸಯದ್ಧನ್ ದ್ಧನ್ ಂಾವ ವಸುುಗಳನ್ುನ ಉಪಯೋಗಿಿದರು ಎಯದು ಗವರನ್ುನ ನಾನ್ು
ಕ್ ೋಳುವುದು ನ್ನ್ಗ ಸಮಯಜ್ಸವ ನಸಲಿಲಿ.
ಗವರು ಗನ ೋಕ್ ಉದಾಹರಣ ಗಳನ್ುನ ನೋಡಿದರು. ಗವುಗಳನ್ುನ ನಾನ್ು ಕ್ಪುಿ ಹಲಗ ಯ ಮ್ಮೋಲ್ ಬರ ದ . ಪ್ಾರಮಾ ಕ್ವಾಗಿ ಹ ೋಳಾ ೋಕ್ ಯದರ
ಇದರಲಿಿ ಕ್ ಲವು ಗಾತ್ರವನ್ುನ ಗವ ಯಲು ಗಸಮಯಜ್ಸ ಹಾಗ ಕ್ರಿಷುಕ್ರವಾಗಿದದವು. ಉದಾಹರಣ ಗ ಾ ೈಿಕ್ಲ್! ಇಯತ್ಹ ಉದಾಹರಣ ಗಳನ್ುನ
4
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ಚಟ್ುವಟಿಕ್ ಯಲಿಿ ನ್ಯತ್ರ ಬಳಿಕ್ ಳಧಬಹುದ ಯದು ನಾನ್ು ಇವುಗಳನ್ುನ ಬಿಟ್ುುಬಿಡಬಹುದಾಗಿತ್ುು ಆದರ ಶಿಕ್ಷಕ್ರಂಾಗಿ ನಾನ್ು ಇದನ್ುನ ಹ ೋಗ
ನಭಾಯಿಸಬಲ್ ಿ ಎಯಬುದರ ಬಗ ೆ ನ್ನ್ಗ ಖ್ಚಿತ್ತ ಇರಲಿಲಿ. ಆದುದರಿಯದ ಇವುಗಳಲಿಿ ನಾನ್ು ಆರು ವಸುುಗಳನ್ುನ ಈಗ ಆಯೆಾ
ಮಾಡಿಕ್ ಳುಧತ ುೋನ ಎಯದು ಹ ೋಳಿದ ಹಾಗ ಮ ರು ಆಂಾಮಗಳನ್ುನ ಗವ ಯಲು ಸುಲರ್ವಾದ ವಸುುಗಳನ್ುನ ಆಯುದಕ್ ಯಡ . ನ್ನ್ಗನನಸುತ್ುದ ,
ಮುಯದ್ಧನ್ ಾಾರಿ ಕ್ಪುಿ ಹಲಗ ಯಲಿಿರುವ 'ಗಸಮಯಜ್ಸ' ಉದಾಹರಣ ಗಳನ್ುನ ನಾನ್ು ಉಳಿಿಕ್ ಳುಧತ ುೋನ ಯದು.
ನಾನ್ು ಮಕ್ಾಳನ್ುನ ನಾಲುಾ ಗರ್ಥವಾ ಐದರಯತ ಗುಯಪು ಮಾಡಿದ - ಮುಯದ್ಧನ್ ಸಾಲಿನ್ ಮಕ್ಾಳನ್ುನ ಿಸಯದ್ಧನ್ ಸಾಲಿನ್ವರಿಗ ಎದುರುಬದುರಾಗಿ
ಕ್ುಳಿತ್ುಕ್ ಳಧಲು ಹ ೋಳುವುದರ ಮ ಲಕ್ ನಾವು ಗುಯಪನ್ುನ ಸುಲರ್ವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದುದರಿಯದ ಗುಯಪು ಮಾಡುವುದು ಹ ಚಿಾನ್
ತ ಯದರ ಯನ್ುನ ಗರ್ಥವಾ ಸಮಯವನ್ುನ ತ ಗ ದುಕ್ ಳುಧವುದ್ಧಲಿ.
ಚಟ್ುವಟಿಕ್ ಯಲಿಿ ತಿಳಿಿರುವಯತ ನಾನ್ು ಕ್ಪುಿ ಹಲಗ ಯ ಮ್ಮೋಲ್ ಕ್ ೋಷುಕ್ವನ್ುನ ಎವ ದ ಮತ್ುು ಒಯದ ೋ ಾಾರಿಗ ಎಲ್ಾಿ ಪರಶ ನಗಳನ್ುನ ಬರ ದ .
ಒಯದು ಾಾರಿಗ ಒಯದ ೋ ಹಯತ್ವನ್ುನ ಮಾಡುವುದ ೋ ಎಯದು ನಾನ್ು ಯೋಚಿಸುತಿುದ .ದ ಆದರ ಎಲಿವೂ ಒಯದ ೋ ಾಾರಿಗಿದದರ ಗದು:
●

ಚಟ್ುವಟಿಕ್ ಹ ೋಗ ಗಭಿವೃದ್ಧಿ ಹ ಯದುತ್ುದ ಎಯದು ಮಕ್ಾಳಿಗ ಹ ಳಹನ್ುನ ನೋಡುತ್ುದ .

●

ಮಕ್ಾಳಿಗ ಹ ಚಿಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ಾ ಸಮಯವನ್ುನ ನೋಡುತ್ುದ ನಕ್ ಯದರ ಪರತಿ ಪರಶ ನಯನ್ುನ ಪೂಣಯಗ ಳಿಸಲು ಇತ್ರರಿಗ ಕ್ಾಯಾ ೋಕ್ಾಗಿಲಿ.

ಒಯದು ಹಯತ್ದಲಿಿ ನಾನ್ು ಗವರ ಪರಶ ನಗಳಿಗ ಉತ್ುರಿಸಲು ಒಯದು ಗುಯಪಿನಯದ ಇನ ನಯದು ಗುಯಪಿಗ ಓಡುತಿುದ ದೋನ ಎಯಬ ಭಾವನ ಬಯತ್ು
ಎಯಬ ಗಯಶವನ್ುನ ಹ ರತ್ುಪಡಿಿ ಇದು ನಜ್ವಾಗಿಯ ಚ ನಾನಗಿ ಕ್ ಲಸ ಮಾಡಿತ್ು. ಗವರ ಪರಶ ನಗಳು 'ಇದನ್ುನ ನಾವು ಹ ೋಗ ಮಾಡುವುದು?'
ಗರ್ಥವಾ 'ನಾವು ಮುಯದ ೋನ್ು ಮಾಡುವುದು?' ಎಯಬ ರಿೋತಿಯದಾಗಿದದವು. ಆದುದರಿಯದ ನಾನ್ು ಒಯದು ಹಯತ್ದಲಿಿ ತ್ರಗತಿಯನ್ುನ ತ್ಡ ದು
ಗವರಲಿಿ ನನಾದರ ಪರಶ ನಗಳಿದದಲಿಿ, ಮೊದಲು ಪಕ್ಾದ ಗುಯಪಿಗ ತಿಳಿದ್ಧದ ಯೆೋ ಎಯದು ಕ್ ೋಳಲು ಹ ೋಳಿದ . ಆ ನ್ಯತ್ರ ನಭಾಯಿಸುವುದು ನ್ನ್ಗ
ಇನ್ ನ ಸುಲರ್ವಾಯಿತ್ು!
‘ವಸುುವು ಚಿನ್ನದ್ಧಯದ ಮಾಡಿದಾದದಲಿಿ’ ಎಯದು ಊಿಸಸಲು ಉತ ುೋಜಿದದರಿಯದ ವಸುುಿನ್ ಮೌಲ್ಕ್ ಾ ಸಯಬಯಧಿಿದ ಪರಶ ನಯು ಗವರನ್ುನ ಗಾತ್ರ
ಹಾಗ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ ಾ ಸಯಬಯಧಿಿದ ಿಚಾರಗಳ ಬಗ ೆ ಚಿಯತಿಸುವಯತ ಮಾಡಿತ್ು. ವಾಸುವದಲಿಿ ಗಾತ್ರ ಮತ್ುು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಎಯಬ ಪದಗಳನ್ುನ
ಬಳಸದ ಯೆೋ ಗವರು ಚಿಯತಿಿದರು. ನ್ಯತ್ರದ ಪರಸುುತಿಗಳು ಹಾಗ ಚಚ ಯಗಳು ಈ ಿಚಾರವನ್ುನ ಮತ್ುಷುು ಗಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಿತ್ು ಮತ್ುು
ಚಟ್ುವಟಿಕ್ 2ರಲಿಿ ಗಗತ್್ಿರುವ ಆಲ್ ೋಚನ ಯೆಡ ಗ ಮುನ್ನಡ ಸಲು ಉತ್ುಮ ಸಾರುವ (scaffolding) ಎಯದು ನರ ಪಿಿತ್ು.

ಚಿಯತ್ನ ಗ ಯದು ಕ್ಷಣ
ಗುಯಪುಗಳ ನ್ಡುವ ಓಡುತಿುದ ದೋನ ಎಯದು ಗರಿತಾಗ ಮಾುಿಯವರು ಉಪಯೋಗಿಿದ ಪರಿಹಾರದ ಬಗ ೆ ನಮಮ್ ಗನಿಕ್
ನನ್ು? ಪ್ಾಠ್ದ ಈ ಭಾಗವನ್ುನ ಇನ್ ನ ಹ ಚುಾ ಸಮಪಯಕ್ವಾಗಿ ನಭಾಯಿಸಲು ಗವರು ಕ್ಯಡುಕ್ ಳಧಬಹುದಾಗಿದದ ಹ ಚಿಾನ್
ತ್ಯತ್ರಗವ ೋನ್ು? ನಮಮ್ಲಿಿ ಈಗಾಗಲ್ ೋ ಇದಕ್ ಾ ಕ್ ಲವು ಉತ್ುಮ ಿಚಾರಗಳಿರಬಹುದು. ಆದರ ಈ ರಿೋತಿಯಲಿಿ ಕ್ಾಯಯ
ನವಯಿಸಸುವುದು ನಮಗ ಹ ಸದಾಗಿದದಲಿಿ ಸಯಪನ್ ಮ್ಲ 2, 'ಗುಯಪುಕ್ಾಯಯ ನವಯಹಣ ' ಯನ್ುನ ನ ೋಡಿ.

ನಮಮ್ ಾ ೋುನಾ ಗಭಾ್ಸದ ಬಗ ೆ ಚಿಯತ್ನ
ನೋವು ನಮಮ್ ತ್ರಗತಿಯಯದ್ಧಗ ಈ ರಿೋತಿಯ ಗಭಾ್ಸಗಳನ್ುನ ನ್ಡ ಿದ ನ್ಯತ್ರ ಂಾವುದು ಚ ನಾನಗಿ ನ್ಡ ಯಿತ್ು ಹಾಗ ಂಾವುದು
ಸಾೆಾರಣವಾಗಿ ನ್ಡ ಯಿತ್ು ಎಯಬುದರ ಬಗ ೆ ಚಿಯತ್ನ ಮಾಡಿ.ಮಕ್ಾಳಿಗ ಆಸಕ್ರುದಾಯಕ್ವಾಗಿದದ ಹಾಗ ಗವರು ಪರಗತಿ ಹ ಯದಲು
ಸಾು್ವಾದಯತ್ಹ ಪರಶ ನಗಳು ಹಾಗ ನೋವು ಸಿಷುಣ ನೋಡಾ ೋಕ್ಾಗಿ ಬಯದಯತ್ಹ ಪರಶ ನಗಳ ಬಗ ೆ ಿಚಾರಮಾಡಿ. ಈ ರಿೋತಿಯ ಚಿಯತ್ನ ಗಳು
ನಮಗ ಮಕ್ಾಳನ್ುನ ತ ಡಗಿಿಕ್ ಯಡು ಮಕ್ಾಳಲಿಿ ಗ ತ್ದ ಬಗ ೆ ಆಸಕ್ರು ಹಾಗ ಆನ್ಯದ ಮ ಡಿಸಲು ಸಹಾಯವಾಗುವಯತ್ಹ ಿಚಾರಗಳ
ಒಯದು ಪಟಿುಯನ್ುನ ಹ ಯದಲು ಸಹಾಯಮಾಡುತ್ುದ . ಗವರು ಕ್ ಲವನ್ುನ ಗರ್ಥಯಮಾಡಿಕ್ ಳಧದ್ಧದದಲಿಿ ಹಾಗ ಮಾಡಿಕ್ ಳಧಲು
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ಸಾು್ವಾಗದ್ಧದದಲಿಿ ಗವರು ತ್ಮಮ್ನ್ುನ ತಾವ ೋ ತ ಡಗಿಿಕ್ ಳುಧವ ಸಾು್ತ ಕ್ಡಿಮ್ಮ. ಪರತಿ ಾಾರಿ ನೋವು ಈ ರಿೋತಿಯ ಚಟ್ುವಟಿಕ್ ಗಳನ್ುನ
ಕ್ ೈಗ ಯಡಾಗ ಚಿಯತ್ನಾ ಗಭಾ್ಸವನ್ುನ ಉಪಯೋಗಿಿ.

ಚಿಯತ್ನ ಗ ಯದು ಕ್ಷಣ
ಈಗ ನಮಮ್ ತ್ರಗತಿಯು ಚಟ್ುವಟಿಕ್ 1 ನ್ುನ ಹ ೋಗ ಿವೋಕ್ರಿಿತ್ು ಎಯದು ಚಿಯತಿಿ:
●

ವಸುುಿನ್ ಗಾತ್ರದ ಬಗ ೆ ಚಚ ಯಯನ್ುನ

ಿಿು ಗುಯಪುಗಳು ಂಾವ ರಿೋತಿ ನ್ಡ ಿದವು?

●

ಮಕ್ಾಳ ಗರ ೈಯಸುಿಕ್ ಯನ್ುನ ಶ ೋಧಿಸಲು ನೋವು ಂಾವ ಪರಶ ನಗಳನ್ುನ ಬಳಿದ್ಧರಿ?

●

ಮಕ್ಾಳ ಂಾವ ಪರತಿಕ್ರರಯೆಗಳು ಗನರಿೋಕ್ಷಿತ್ವಾಗಿದದವು? ನಕ್ ?

●

ನೋವು

ವಾಸುವವಾದ ಗ ತಿೋಯ ಪದಗಳನ್ುನ ಬಳಿ ಒಯದು ಪ್ಾಠ್ವನ್ುನ ಾ ೋಧಿಸಾ ೋಕ್ಾದಾಗ ನಮಗ

ನನ್ನಿತ್ು?
●

ಈ ಿೆಾನ್ಕ್ ಾ ನಮಮ್ ಮಕ್ಾಳು ಹ ೋಗ ಸಿಯದ್ಧಿದರು?

2. ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹಾಗ ಗಾತ್ರದ ಬಗ ೆ ಹಾಗ ಗವುಗಳ ಗಳತ ಯ ಮಾನ್ದ ಬಗ ೆ
ಆಲ್ ೋಚಿಸುವುದು:
ಮ ರು ಆಂಾಮದ ವಸುುವು ಆಕ್ರಮಿಸುವ

ಗರ್ಥವಾ ಹ ಯದ್ಧರುವ ಸಥವಾವಕ್ಾಶವ ೋ 'ಗಾತ್ರ'.ಭೌತಿಕ್ ಿಥತಿಯನ್ುನ ಆುರಿಿ ಗಾತ್ರವನ್ುನ

ಿಿು ಿೆಾನ್ಗಳಲಿಿ ಪರಿಮಾ ಸಬಹುದು(quantified). ಉದಾಹರಣ ಗ , ಚಟ್ುವಟಿಕ್ 1 ರಲಿಿ ಮಕ್ಾಳು ಗಯದಾಜ್ು ಮಾಡಲು
ಪರಯತಿನಿದಯತ ಒಯದು ಆಯತ್ ಘನ್ದ ಗಾತ್ರವನ್ುನ ಗದರ ಎತ್ುರ, ಗಗಲ, ಉದದವನ್ುನ ಗವ ದು ಲ್ ಕ್ಾಾಚಾರ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ
ನದಶಯನ್ದಲಿಿ ಗಾತ್ರವನ್ುನ ಸ ಯ.ಮಿೋ.3, ಮಿೋ.3, ಗರ್ಥವಾ ಗಯಗುಲ3 ಆಗಿ ಪರಿಮಾ ಸಬಹುದು.
ದರವದ

ಸಾಥನ್ ಪಲಿಟ್ವು ಘನ್ ಗರ್ಥವಾ ಗನಲದ ಗಾತ್ರವನ್ುನ ಕ್ಯಡುಿಸಡಿಯಲು ಇರುವ ಮತ ುಯದು ಿೆಾನ್. ಒಯದು ವಸುುವನ್ುನ ದರವದಲಿಿ

ಮುಳುಗಿಿದಾಗ ದರವವು ಸಾಥನ್ ಪಲಿಟ್ವಾಗುತ್ುದ . ವಸುುಿನ್ ಗಾತ್ರವು ದರವವನ್ುನ ಸಥವಾಯತ್ರಿಸುತ್ುದ . ಈ ರಿೋತಿಯ ದರವದ ಸಥವಾಯತ್ರವನ್ುನ
ಗವ ಯಬಹುದು.

ಆ ಸಯದರ್ಯದಲಿಿ

ಗದನ್ುನ ಮಿಲಿ ಲಿೋಟ್ರ್, ಲಿೋಟ್ರ್, ಔನ್ಿ ಗರ್ಥವಾ ಕ್ಪ್ಗಳಲಿಿ ವ್ಕ್ುಪಡಿಸಬಹುದು.

ದರವ ಗರ್ಥವಾ ಗಕ್ರಾಯ ಕ್ಾಳುಗಳಯತ್ಹ ಸಣಣ ಬಿಡಿ ವಸುುಗಳ ಗಾತ್ರವನ್ುನ ಗಳತ ಯ ಮಾಪಕ್ಗವಾದಯತ್ಹ ಗಳತ ಯ ಕ್ಪ್ಗಳಿಗ ಸುರಿದು
ಗವ ಯ ಬಹುದು.

Figure 1 A domestic measuring cup or jug
ಮತ ುಯದ ಡ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವ ಯದರ ಸಯಗಾರಹಕ್ದ ಗುಣಗಳು. ಗದು ಒಯದು ಸಯಗಾರಹಕ್ವು ಎಷುರ ಮಟಿುಗ ಿಸಡಿದ್ಧಟ್ುುಕ್ ಳಧಬಹುದ ಯದು
ಿವರಿಸುತ್ುದ . ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಗಳತ ಯನ ನೋ ಸಾಮಾನ್್ವಾಗಿ ಗಾತ್ರಕ್ ಾ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದರಿಯದ ಗ ಯದಲವುಯಟಾಗಬಹುದು.
6

www.TESS-India.edu.in

ಹ ೋಲಿಸುವುದು ಹಾಗ ಭಿನ್ನತ ಯನ್ುನ ಗುರುತಿಸುವುದು : ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ುು ಗಾತ್ರ

ಮುಯದ್ಧನ್ ಚಟ್ುವಟಿಕ್ ಯು ಮಕ್ಾಳಿಗ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹಾಗ ಗಾತ್ರದ ಪರಿಕ್ಲಿನ ಗಿರುವ ವ್ತಾ್ಸವನ್ುನ 'ಹ ೋಲಿಸುವ ಹಾಗ ಭಿನ್ನತ ಯನ್ುನ
ಗುರತಿಸುವ' ಎರಡು ತ್ಯತ್ರಗಳನ್ುನ ಉಪಯೋಗಿಿ ಗರ ೈಯಸುವ ಗುರಿಯನ್ುನ ಹ ಯದ್ಧದ . ಚಟ್ುವಟಿಕ್ ಯ 1 ನ ೋ ಭಾಗ ಹಾಗ 2 ನ ೋ ಭಾಗವು
ಮಕ್ಾಳಲಿಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹಾಗ ಗಾತ್ರದ ಗ ತಿೋಯ ಗುಣಗಳ ಬಗ ೆ ಗರಿವು ಮ ಡಿಸಲು 'ಇದು ಂಾವಾಗಲ ಸತ್್ವ ೋ, ಕ್ ಲವಮ್ಮಮ್ ಸತ್್ವ ೋ
ಗರ್ಥವಾ ಂಾವಾಗಲ ಸತ್್ವಲಿವ ೋ?' ಎಯಬ ಪರಶ ನಗಳನ್ುನ ಬಳಸುತ್ುದ . ಇದ ೋ ಗರಿವನ್ುನ ಮ ಡಿಸಲು ಭಾಗ 3 'ಂಾವುದು ಒಯದ ೋ
ರಿೋತಿಯಿದ ಮತ್ುು ಂಾವುದು ಭಿನ್ನವಾಗಿದ ?' ಎಯಬ ಪರಶ ನಯನ್ುನ ಒಡುುತ್ುದ .
ಮಕ್ಾಳು ನಖ್ರವಾಗಿ ಗವ ಯುವ ಹಾಗ ಲ್ ಕ್ಾಾಚಾರ ಹಾಕ್ುವ ಸ ಕ್ಷಮ ಿವರಗಳಲಿಿ ಿಲುಕ್ರಕ್ ಳಧದ ಸಾಮ್ತ ಹಾಗ ವ್ತಾ್ಸಗಳ ಬಗ ೆ
ಗಮನ್ ಹರಿಸಲು ಸಮರ್ಥಯರಾಗಲಿಕ್ಾಾಗಿ ಬಳಿರುವ ಉದಾಹರಣ ಗಳು ರ ಢಿಗತ್ವಾಗಿಲಿದ್ಧದದರ ನ ೈಜ್ವಾದವು. ಇವುಗಳಿಗ ಗನ ೋಕ್ ಸರಿ
ಉತ್ುರಗಳಿರುವುದರಿಯದ ಇಯತ್ಹ ಉದಾಹರಣ ಗಳನ್ುನ ಬಳಸುವುದು ಗ ತ್ದಲಿಿ ಮೊೋಜನ್ ಪರಜ್ಞ ಯನ್ುನ ಪರಿಚಯಿಸಲುಸಹಾಯವಾಗುತ್ುದ .

ಚಟ್ುವಟಿಕ್ 2: ಹ ೋಲಿಸು ಮತ್ುು ಭಿನ್ನತ ಯನ್ುನ ಗುರುತಿಸುವುದು- ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ುು ಗಾತ್ರ
ಸಣಣ ಗುಯಪುಗಳಲಿಿ ಗರ್ಥವಾ ರ್ ೋಡಿಂಾಗಿ ಕ್ಾಯಯನವಯಿಸಸುವ ಮಕ್ಾಳಿಗ ಈ ಚಟ್ುವಟಿಕ್ ಯು ಉತ್ುಮವಾಗಿ ಕ್ ಲಸಮಾಡುತ್ುದ . ದ ಡು
ಗುಯಪುಗಳನ್ುನ ಮಾಡಾ ೋಡಿ ನಕ್ ಯದರ ಇದರಿಯದ ಎಲ್ಾಿ ಮಕ್ಾಳು ಚಚ ಯಗ ಕ್ ಡುಗ ನೋಡಲು ಸಾು್ವಾಗುವುದ್ಧಲಿ. ಈ ಪರಶ ನಗಳಿಗ ಗನ ೋಕ್
ಸರಿ ಉತ್ುರಗಳಿವ ಮತ್ುು ಎಲ್ಾಿ ಮಕ್ಾಳು ಒಪಿಾ ೋಕ್ ಯದ ೋನಲಿ. ಗವರ ವಾದವು ಗ ತಿೋಯ ಗುಣಗಳು ಹಾಗ ತ್ಕ್ಯವನ್ುನ ಆುರಿಿದದರ
ಗವರ ಎಲ್ಾಿ ಹ ೋಳಿಕ್ ಯನ್ುನ ಒಪಿಬಹುದು.
ಭಾಗ 1: ಸಾಮರ್ಥ್ಯ
ಕ್ಪುಿ ಹಲಗ ಯ ಮ್ಮೋಲ್ ವಸುುಗಳ ಪಟಿು ಮಾಡಿ. ನಮಗ ಇಷುಿದದಲಿಿ ಸಾಮಾನ್್ವಾಗಿ ಬಳಸದಯತ್ಹ ಕ್ ಲವನ್ುನ ಸ ೋರಿಿ.
ಈ ವಸುುವು ದರವವನ್ುನ ಸಯಗರಿಸಿಟ್ುುಕ್ ಳಧಬಹುದ ೋ?

ವಸುು

ಇದು ಂಾವಾಗಲ ಸತ್್ವ ೋ , ಕ್ ಲವಮ್ಮಮ್
ಸತ್್ವ ೋ ಗರ್ಥವಾ ಂಾವಾಗಲ ಸತ್್ವಲಿವ ೋ?

ಒಯದು

ಆನ ಯ ಸ ಯಡಿಲು

ಒಯದು ರ್ ೋನ್ು ಗ ಡು
ಒಯದು ಕ್ರತ್ುವ
ಒಯದು ಬಕ್ ಟ್ ನ
ಒಯದು ನೋರಿನ್ ಟಾ್ಯ್
ಒಯದು ಸ ವ ಧಯ ಹ ಟ ು
ಒಯದು ಸರ ೋವರ
ಒಯದು ಸಮುದರ
ಒಯದು ಲ್ ೋಟ್
ಒಯದು ತ ಯಗಿನ್ ಕ್ಾಯಿ
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ಭಾಗ 2: ಗಾತ್ರ
ಕ್ಪುಿ ಹಲಗ ಯ ಮ್ಮೋಲಿರುವ ಕ್ ೋಷುಕ್ಕ್ ಾ ಮತ ುಯದು ಕ್ಾಲಯ ಗನ್ುನ ಸ ೋರಿಿರಿ:
ವಸುು

ವಸುುವು ಂಾವುದ ೋ ದರವಿಲಿದ

ವಸುುಿನ್

ಈ ವಸುುವು ದರವವನ್ುನ

ಸಥಳವನ್ುನ ಆಕ್ರಮಿಸುತ್ುದ . ಇದು

ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ

ಸಯಗರಿಸಿಟ್ುುಕ್ ಳಧಬಹುದ ೋ? ಇದು

ಂಾವಾಗಲ ಸತ್್ವ ೋ,ಕ್ ಲವಮ್ಮಮ್

ಆೆಾರದ

ಂಾವಾಗಲ ಸತ್್ವ ೋ , ಕ್ ಲವಮ್ಮಮ್

ಸತ್್ವ ೋ ಗರ್ಥವಾ ಂಾವಾಗಲ

ಮ್ಮೋಲ್ ಶ ರೋ

ಸತ್್ವ ೋ ಗರ್ಥವಾ ಂಾವಾಗಲ

ಸತ್್ವಲಿವ ೋ?

ಒಯದು

ಸತ್್ವಲಿವ ೋ? (ಸಾಮರ್ಥ್ಯ)

ಆನ ಯ ಸ ಯಡಿಲು

ಒಯದು ರ್ ೋನ್ು ಗ ಡು
ಒಯದು ಕ್ರತ್ುವ
ಒಯದು ಬಕ್ ಟ್ ನ
ಒಯದು ನೋರಿನ್ ಟಾ್ಯ್
ಒಯದು ಸ ವ ಧಯ ಹ ಟ ು
ಒಯದು ಸರ ೋವರ
ಒಯದು ಸಮುದರ
ಒಯದು ಲ್ ೋಟ್
ಒಯದು ತ ಯಗಿನ್ ಕ್ಾಯಿ

ಕ್ಪುಿ ಹಲಗ ಯ ಮ್ಮೋಲಿರುವ ಈ ವಸುುಗಳು ಖ್ಾಲಿಂಾಗಿರುವಾಗ ಸಥಳವನ್ುನ ಆಕ್ರಮಿಸುವುದು ಇದು ಂಾವಾಗಲ ಸತ್್ವ ೋ,
ಕ್ ಲವಮ್ಮಮ್ಯೆೋ ಗರ್ಥವಾ ಂಾವಾಗಲ ಸತ್್ವಲಿವ ೋ ಎಯದು ತ್ಮಮ್ಲಿಿಯೆೋ ಚಚಿಯಸಲು ಮಕ್ಾಳಿಗ ಹ ೋಳಿ. ಗವರ ಕ್ಾರಣಗಳನ್ುನ
ಐದು ನಮಿಷದಲಿಿ ಕ್ ೋಳುವ ನ ಯದು ಹ ೋಳಿ. ನ್ಯತ್ರ ಕ್ಪುಿ ಹಲಗ ಯ ಕ್ ೋಷುಕ್ವನ್ುನ ಪೂಣಯಗ ಳಿಿ. ಇಡಿೋ ತ್ರಗತಿಯಯದ್ಧಗ
ಮಕ್ಾಳ ನೆಾಯರಕ್ ಾ ಕ್ಾರಣವನ್ುನ ಚಚಿಯಿ. ಕ್ ನ ಯದಾಗಿ ಈ ಕ್ ಳಗ ತ ೋರಿಿರುವಯತ 'ಗಾತ್ರ' ಎಯಬ ಪದವನ್ುನ ಸ ೋರಿಿ
ಗಯತಿಮ ಕ್ಾಲಯ ಗನ್ುನ ಮಾಡಿ.
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ವಸುುಿನ್ ಗಾತ್ರದ ಶ ರೋ

ವಸುು

ಈ ವಸುುವು ಂಾವುದ ೋ

ವಸುುಿನ್

ಈ ವಸುುವು ದರವವನ್ುನ

ದರವಿಲಿದ ಸಥಳವನ್ುನ

ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ

ಸಯಗರಿಸಿಟ್ುುಕ್ ಳಧ

ಆಕ್ರಮಿಸುತ್ುದ . ಇದು

ಆೆಾರದ ಮ್ಮೋಲ್

ಬಹುದ ೋ?ಇದು

ಂಾವಾಗಲ

ಶ ರೋ

ಂಾವಾಗಲ

ಸತ್್ವ ೋ,ಕ್ ಲವಮ್ಮಮ್

ಸತ್್ವ ೋ,ಕ್ ಲವಮ್ಮಮ್

ಸತ್್ವ ೋ ಗರ್ಥವಾ

ಸತ್್ವ ೋ ಗರ್ಥವಾ

ಂಾವಾಗಲ

ಂಾವಾಗಲ

ಸತ್್ವಲಿವ ೋ? (ಗಾತ್ರ)

ಸತ್್ವಲಿವ ೋ?
(ಸಾಮರ್ಥ್ಯ)

ಒಯದು

ಆನ ಯ

ಸ ಯಡಿಲು
ಒಯದು ರ್ ೋನ್ು
ಗ ಡು
ಒಯದು ಕ್ರತ್ುವ
ಒಯದು ಬಕ್ ಟ್ ನ
ಒಯದು ನೋರಿನ್
ಟಾ್ಯ್
ಒಯದು ಸ ವ ಧಯ
ಹ ಟು
ಒಯದು ಸರ ೋವರ
ಒಯದು ಸಮುದರ
ಒಯದು ಲ್ ೋಟ್
ಒಯದು ತ ಯಗಿನ್
ಕ್ಾಯಿ

ಈ ವಸುುಗಳ ಗಾತ್ರದ ಆೆಾರದ ಇಳಿಕ್ ಯ ಕ್ರಮದಲಿಿ ಸಯಖ್ ್ಗಳನ್ುನ ನೋಡಲು ಮಕ್ಾಳಿಗ ಹ ೋಳಿ: ಗತಿೋ ಹ ಚಿಾನ್ ಗಾತ್ರವುಳಧ ವಸುುಿಗ 1,
ಎರಡನ ೋ ಗತಿ ಹ ಚಿಾನ್ ಗಾತ್ರವುಳಧ ವಸುುಿಗ 2, ಿಸೋಗ ಮುಯದುವರ ಯಿರಿ.
ಮಕ್ಾಳ ನೆಾಯರಕ್ ಾ ಕ್ಾರಣಗಳನ್ುನ ಒಟಾುಗಿ ಚಚಿಯಿ.
ಭಾಗ 3: ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ುು ಗಾತ್ರವನ್ುನ ಹ ೋಲಿಸುವುದು ಮತ್ುು ಭಿನ್ನತ ಯನ್ುನ ಗುರುತಿಸುವುದು
ಮಕ್ಾಳಿಗ ಪೂಣಯಗ ಯಡಿರುವ ಕ್ ೋಷುಕ್ವನ್ುನ ಮತ ುಮ್ಮಮ್ ನ ೋಡಲು ಹ ೋಳಿ. ವಸುುಗಳಿಗಿರುವ ಸಾಮ್ತ ಹಾಗ ವ್ತಾ್ಸಗವ ೋನ ಯದು

www.TESS-India.edu.in

9

ಹ ೋಲಿಸುವುದು ಹಾಗ ಭಿನ್ನತ ಯನ್ುನ ಗುರುತಿಸುವುದು : ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ುು ಗಾತ್ರ

ಕ್ ೋಳಿ. ಎಲ್ಾಿ ವಸುುಗಳಿಗ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ುು ಗಾತ್ರಿದ ಯೆೋ? ಒಯದು ವಸುುಿಗ ಗತಿೋ ಹ ಚುಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಿದ ಯೆಯದಾದಲಿಿ ಗದು ಗತಿ ಹ ಚುಾ
ಗಾತ್ರವನ್ುನ ಸಹ ಹ ಯದ್ಧದ ಎಯದರ್ಥಯವ ೋ?
ಐದು ನಮಿಷದಲಿಿ ಗವರ ಗುಯಪಿನ್ಲಿಿ ಚಚಿಯಿ ಗವರ ಿಚಾರಗಳನ್ುನ ಹಯಚಿಕ್ ಳಧಲು ತ್ಂಾರಾಗುವಯತ ತಿಳಿಿ.
ನ್ಯತ್ರ ಇಡಿೋ ತ್ರಗತಿಯಯದ್ಧಗ ಮಕ್ಾಳ ತಿೋಮಾಯನ್ಕ್ ಾ ಕ್ಾರಣಗಳನ್ುನ ಚಚಿಯಿ.

ಚಿಯತ್ನ ಗಳನ್ುನ ಉತ ುೋಜಸಲು ಪರಶಿನಸುಿಕ್ ಯನ್ುನ ಬಳಿಕ್ ಳುಧವುದು.

ಸಯದರ್ಯ ಗು್ಯನ್ 2: ಮಾುಿಯವರು ಚಟ್ುವಟಿಕ್ 2ಗನ್ುನ ಬಳಸುವುದರ ಬಗ ೆ ಚಿಯತ್ನ ನ್ಡ ಸುತಾುರ .
ಈ ಚಟ್ುವಟಿಕ್ ಯು ಇಡಿೋ ಪಿೋರಿಯರ್ಡ ಗನ್ುನ ಬಳಿಕ್ ಳುಧತ್ುದ ಎಯದುಕ್ ಯಡ . ಹಾಗ ೋ ಆಯಿತ್ು. ನಾನ್ು ಮತ ುಮ್ಮಮ್ ಮಕ್ಾಳನ್ುನ ನಾಲುಾ
ಗರ್ಥವಾ ಐದರ ಗುಯಪಿನ್ಲಿಿ ಕ್ ಲಸ ಮಾಡಲು ಹ ೋಳಿದ .
ಗವರು ಉದಾಹರಣ ಗಳನ್ುನ ತ್ುಯಾಾ ಇಷುಪಟ್ುರು! ಗವರಲಿಿ ಂಾವಾಗಲ ಪರಶ ನ ಕ್ ೋಳುವ ಮಗುವಾದ ಸಮಿೋರನ್ು ಗದು ವಯಸಾಿದ
ಆನ ಯೋ ಗರ್ಥವಾ ಮರಿ ಆನ ಯೋ ಎಯದು ಕ್ ೋಳಿದ. ಎರಡನ್ ನ ತ ಗ ದುಕ್ ಯಡು ನ್ಯತ್ರ ಗದ ೋ ಪರಕ್ಾರ ಶ ರೋ ನೋಡ ಯದು ನಾನ್ು ಹ ೋಳಿದ .
ಕ್ ನ ಗ ಎಲ್ಾಿ ಗುಯಪುಗಳು ಎರಡರ ಮ್ಮೋಲ ಕ್ ಲಸ ಮಾಡಿದವು ಎಯದು ಗನನಿತ್ು.
ಿಸಯದ್ಧನ್ ಪ್ಾಠ್ದಲಿಿ ಚಟ್ುವಟಿಕ್ 1 ನ್ುನ ನ್ಡ ಿದುದ ಗದು ಗವರನ್ುನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹಾಗ ಗಾತ್ರದ ಪರಿಕ್ಲಿನ ಯ ಬಗ ೆ ಯೋಚಿಸುವಯತ
ಮಾಡಿದದರಿಯದ ಈ ಚಟ್ುವಟಿಕ್ ಯ ಚ ನಾನಗಿ ಆಯಿತ ಯದು ನ್ನ್ಗನನಸುತ್ುದ . ಬಹುಶಃ ಸ ವ ಧಯ ಹ ಟ ುಯಯತ್ಹ ಉದಾಹರಣ ಗಳು
ಿಚಿತ್ರವಾಗಿದುದ ಸವಲಿ ಗಸಯಬದದವೂ ಆಗಿದದರಿಯದ ಗ ತ್ ತ್ರಗತಿಯಲಿಿ ಸಾಮಾನ್್ವಾಗಿ ಮಾತ್ನಾಡದ ಹಾಗ ಂಾವತ್ ು ಕ್ ೈಗಳನ್ುನ
ಎತ್ುದ ಮಕ್ಾಳ ಸಹ ಈಗ ಸಲಹ ಗಳನ್ುನ ನೋಡುವುದನ್ುನ ಗಮನಿದ . ಗಲಿದ ಸಲಹ ಗಳು ಗರ್ಥಯಬದದವಾಗಿದದವು.
ತ್ಮಮ್ ಫಲಿತ್ಗಳನ್ುನ ಗುಯಪುಗಳು ವರದ್ಧ ಮಾಡುತಿುದಾದಗ ನೆಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಯ ಮಕ್ಾಳು ತ್ಮಮ್ ಗುಯಪಿನ್ ವರದ್ಧ ನೋಡುವಯತ ಹ ೋಳುವುದನ್ುನ
ಖ್ಚಿತ್ಪಡಿಿಕ್ ಯಡ . ಇದನ್ುನ ನಾನ್ು ಈ ಮುಯಚ ಂಾವತ್ ು ಮಾಡಿರಲಿಲಿ ಆದರ ಗವರು ನೋಡಿದ ಿವರಣ ಗಳಿಯದ ನಾನ್ು
ಪರಭಾಿತ್ವಾದ . ಿಿು ಗುಯಪುಗಳಿಯದ ಹ ಚುಾ ಹ ಚುಾ ಿವರಣ ಗಳನ್ುನ ನಾವು ಆಲಿಸುತಿುದಯ
ದ ತ ಗವರ ತ್ಕ್ಯವು ಹ ಚುಾ
ಮನ್ವಪುಿವಯತಾಗಿದದನ್ುನ ಹಾಗು ಸಯಸಾರಿಿದದನ್ುನ ನಾನ್ು ಗಮನಿದ .
ಿಿು ಉತ್ುರಗಳನ್ುನ ಹ ಯದ್ಧರುವಯತ್ಹ ಗ ತಿೋಯ ಚಟ್ುವಟಿಕ್ ಗಳನ್ುನ ನಾವು ಸಾಮಾನ್್ವಾಗಿ ಬಳಸುವುದ್ಧಲಿ- ಹ ಚಾಾಗಿ ನಾವು ಸರಿ
ಗರ್ಥವಾ ತ್ಪುಿ ಉತ್ುರಗಳನ್ುನ ಪಡ ಯುವಯತ್ಹ ಪರಶ ನಗಳನ್ುನ ಬಳಸುತ ುೋವ . ಆದುದರಿಯದ ನ್ನ್ಗ ಹಾಗ ಮಕ್ಾಳಿಗಿಬಬರಿಗ ಇದು
ಹ ಸದಾಗಿತ್ುು. ಈ ರಿೋತಿಯ ಚಿಯತ್ನ ಗ ಗವರು ಹ ಚುಾ ತ ರ ದುಕ್ ಳಧಲು ಗನ್ುಕ್ ಲವಾಗಲು ಚಟ್ುವಟಿಕ್ ಯ ಿವರಣ ಯಲಿಿ ನನದ
ಎಯಬುದನ್ುನ ಒತಿು ಹ ೋಳಿದ :
ಈ ಪರಶ ನಗಳಿಗ ಗನ ೋಕ್ ಸರಿ ಉತ್ುರಗಳಿವ ಮತ್ುು ಎಲ್ಾಿ ಮಕ್ಾಳ

ಇದನ್ುನ ಒಪಿಿಕ್ ಳಧಾ ೋಕ್ ಯದ ೋನಲಿ. ಗವರ ವಾದವು ಗ ತಿೋಯ

ಗುಣಗಳು ಹಾಗ ತ್ಕ್ಯವನ್ುನ ಆುರಿಿದದರ ಗವರ ಹ ೋಳಿಕ್ ಯನ್ುನ ಿವೋಕ್ರಿಿ.
ಇದು ನ್ನ್ನನ್ುನ ಹಾಗ ಮಕ್ಾಳಿಬಬರನ್ ನ ಗ ತಿೋಯ ಗುಣಗಳು ಮತ್ುು ತ್ಕ್ಯ ಬದದ ಆಲ್ ೋಚನ ಯ ನ್ ್ನ್್ತ ಗಳ ಬಗ ೆ ಗಮನ್ ಹರಿಸಲು
ಸಹಾಯಮಾಡಿತ ಯದ ನಸುತ್ುದ . ನಾನ್ು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹಾಗ ಗಾತ್ರದ ವ್ತಾ್ಸವನ್ುನ ಗರ್ಥಯಮಾಡಿಕ್ ಳುಧವ ಬಗ ೆ ಇದ ೋ ಮೊದಲ ಾಾರಿ
ಆತ್ಮ್ಿಶಾವಸ ಪಡ ದ ಎಯದ ನಿತ್ು.
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ಚಿಯತ್ನ ಗ ಯದು ಕ್ಷಣ
ಮಾುಿಯವರು ಗುಯಪಿನ್ ಿಚಾರವನ್ುನ ಮಯಡಿಸಲು ಹ ೋಗ ‘ನೆಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಯ ಮಕ್ಾಳನ್ುನ’ ಆಯೆಾ ಮಾಡಿಕ್ ಯಡರ ಯದು
ಿವರಿಿದದರು. ಇದರಿಯದಾಗುವ ಪರಯೋಜ್ನ್ಗವ ೋನ ಯದು ನಮಗನನಸುತ್ುದ ? ವರದ್ಧ ಮಾಡುತಿುರುವ ಮಕ್ಾಳಿಗ ಇದು
ಒಯದು ುನಾತ್ಮ್ಕ್ ಗನ್ುರ್ವವಾಗುವುದನ್ುನ ಖ್ಾತಿರಪಡಿಿಕ್ ಳಧಲು ನೋವು ಂಾವ ತ್ಯತ್ರಗಳನ್ುನ ಬಳಿಕ್ ಳುಧಿರಿ?
ಈಗ ಚಟ್ುವಟಿಕ್ ಯನ್ುನ ತ್ರಗತಿ ಹ ೋಗ ಿವೋಕ್ರಿಿತ್ು ಎಯಬುದರ ಬಗ ೆ ಯೋಚಿಿ ಹಾಗ ಈ ಕ್ ಳಗಿನ್ ಪರಶ ನಗಳ ಬಗ ೆ
ಚಿಯತ್ನ ನ್ಡ ಿ :
●

ನಮಮ್ ಮಕ್ಾಳ ಗರ ೈಯಸುಿಕ್ ಯನ್ುನ ಶ ೋಧಿಸಲು ನೋವು ಂಾವ ಪರಶ ನಗಳನ್ುನ ಬಳಿದ್ಧರಿ?

●

ಮಾುಿಯವರಯತ ನೋವು ಂಾವುದಾದರ ಿುದಲಿಿ ಚಟ್ುವಟಿಕ್ ಯಲಿಿ ಮಾಪ್ಾಯಟ್ುಗಳನ್ುನ
ಮಾಡಿದ್ಧರಾ?

●

ಹಾಗಿದದಲಿಿ ಇದಕ್ ಾ ನಮಮ್ ಕ್ಾರಣವ ೋನ್ು?

3. ಜ್ಞಾನ್ದ ಕ್ ರೋಢಿೋಕ್ರಣ:
ಗ ತಿೋಯ ಪರಿಕ್ಲಿನ ಗಳ ಬಗ ೆ ಮಕ್ಾಳು ರ್ದರ ಬುನಾದ್ಧ ಪಡ ಯಲು ನಮಮ್ ಪ್ಾಠ್ಗಳಲಿಿ ಕ್ ರೋಢಿೋಕ್ರಣ ಚಟ್ುವಟಿಕ್ ಗಳನ್ುನ ಸ ೋಪಯಡಿಸುವ
ಬಗ ೆ ಆಲ್ ೋಚಿಸುವುದು ಉತ್ುಮ ಗಭಾ್ಸ. ಈ ರಿೋತಿಯ ಚಟ್ುವಟಿಕ್ ಗಳು ಗವರ ಚಿಯತ್ನಾ ಪರಕ್ರರಯೆಯನ್ುನ ಪುನ್ರಾವತಿಯಸಲು ಗವಕ್ಾಶ
ಒದಗಿಸುತ್ುದ . ಉತ್ುಮ ಕ್ ರೋಢಿೋಕ್ರಣ ಚಟ್ುವಟಿಕ್ ಗಳು ಮಕ್ಾಳನ್ುನ ಗವರು ಹ ಸದಾಗಿ ಗಳಿಿದ ಜ್ಞಾನ್ವನ್ುನ ಿಭಿನ್ನ ದೃಷ್ಟ್ುಕ್ ೋನ್ದ್ಧಯದ
ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಾ ೋಡಬಹುದು. ಸ ಕ್ಮ್ ಬದಲ್ಾವಣ ಗಳನ್ುನ ಮಾಡುವುದರ ಬಗ ೆ ಮಕ್ಾಳು ಯೋಚಿಸುವಯತ ಮಾಡುವ ಮತ್ುು ಗವರದ ೋ
ಪರಶ ನಗಳನ್ುನ ರಚಿಸಲು ಹ ೋಳುವುದರ ಮ ಲಕ್ ಇದನ್ುನ ಸಾಧಿಸುವ ಉದ ದೋಶವನ್ುನ ಮುಯದ್ಧನ್ ಚಟ್ುವಟಿಕ್ ಯು ಹ ಯದ್ಧದ .

ಚಟ್ುವಟಿಕ್ 3: ಕ್ ರೋಢಿೋಕ್ರಣ ಚಟ್ುವಟಿಕ್ - ಂಾವಾಗಲ್ಾದರ ಮ್ಮಮ್ ಸತ್್ , ಂಾವಾಗಲ ಸತ್್,
ಂಾವಾಗಲ ಸತ್್ವಲಿ.
ಈ ಚಟ್ುವಟಿಕ್ ಗ ಪೂವಯ ತ್ಂಾರಿಂಾಗಿ ಪರತಿ ಮಗುಿಗ ಮನ ಯಿಯದ ಒಯದು ಪ್ಾತ ರ ಗರ್ಥವಾ ಾಾಟ್ಲ್ ಗನ್ುನ ತ್ರಲು ಹ ೋಳಿ.
ತ್ರಗತಿಯಲಿಿ ಂಾವುದಾದರ ಇತ್ರ ಮಕ್ಾವ ಯದ್ಧಗ ಬದಲ್ಾಯಿಿಕ್ ಳಧಲು ಹ ೋಳಿ. ಬದಲ್ಾಗಿ ನೋವ ೋ ಿಿು ಾಾಟ್ಲ್ಗಳನ್ುನ ತ್ಯದು
ಎಲ್ಾಿ ಮಕ್ಾಳಿಗ ಕ್ಾಣುವಯತ್ಹ ಸಥಳದಲಿಿ ಇರಿಿ.
ಭಾಗ 1: ಮೌಲ್ಮಾಪನ್ ಹ ೋಳಿಕ್ ಗಳು
ಈ ಕ್ ಳಗಿನ್ ಹ ೋಳಿಕ್ ಗಳಲಿಿ ಂಾವುದು ಂಾವಾಗಲ್ಾದರ ಮ್ಮಮ್ ಸತ್್ , ಂಾವಾಗಲ ಸತ್್, ಂಾವಾಗಲ ಸತ್್ವಲಿ ಎಯದು ಹ ೋಳಿ?
ನಕ್ ?
ಗ) ಶಾಯಪೂ ಾಾಟ್ಲಿಯ ಗಾತ್ರ 150ಮಿ.ಲಿೋ.
ಆ) ಶಾಯಪೂ ಾಾಟ್ಲಿಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 150ಮಿ.ಲಿೋ.
ಇ) ಾಾಟ್ಲಿಯಲಿಿರುವ ಶಾಯಪೂಿನ್ ಗಾತ್ರ 150ಮಿ.ಲಿೋ.
ಈ) ಾಾಟ್ಲಿಯಲಿಿರುವ ಶಾಯಪೂಿನ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 150ಮಿ.ಲಿೋ.
ಉ) ಒಯದು ಾಾಟ್ಲಿಯು ಸಯಗರಿಸಿಟ್ುುಕ್ ಳಧ ಬಲಿ ಶಾಯಪೂಿನ್ ಗಾತ್ರ 150ಮಿ.ಲಿೋ.
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ಭಾಗ 2: ತ್ಮಮ್ದ ೋ ಪರಶ ನಗಳನ್ುನ ರಚಿಿಕ್ ಳುಧವುದು
1. ನೋಡಿರುವ ಸಯಗಾರಹಕ್ಗಳನ್ುನ ನ ೋಡಿ, ಮಕ್ಾಳಿಗ ಬರ ಯಲು ಹ ೋಳಿ:
○

ಎರಡು ಸರಿಂಾದ ಹ ೋಳಿಕ್ ಗಳು: ‘ಗಾತ್ರ’ ಪದ ಉಪಯೋಗಿಿ ಒಯದು ಹ ೋಳಿಕ್ ಹಾಗ ‘ಸಾಮರ್ಥ್ಯ’ ಪದ
ಉಪಯೋಗಿಿ ಮತ ುಯದು ಹ ೋಳಿಕ್

○

ಎರಡು ತ್ಪುಿ ಹ ೋಳಿಕ್ ಗಳು: ‘ಗಾತ್ರ’ ಪದ ಉಪಯೋಗಿಿ ಒಯದು ಹ ೋಳಿಕ್ ಹಾಗ ‘ಸಾಮರ್ಥ್ಯ’ ಪದ ಉಪಯೋಗಿಿ
ಮತ ುಯದು ಹ ೋಳಿಕ್

2. ಮಕ್ಾಳಿಗ ಗವರ ಹ ೋಳಿಕ್ ಗಳನ್ುನ ಈ ಪರಶ ನಗವ ಯದ್ಧಗ ಿನಮಯ ಮಾಡಿಕ್ ಳಧಲು ಹ ೋಳಿ:
ಈ ಕ್ ಳಗಿನ್ ಹ ೋಳಿಕ್ ಗಳಲಿಿ ಂಾವುದು ಂಾವಾಗಲ್ಾದರ ಮ್ಮಮ್ ಸತ್್ , ಂಾವಾಗಲ ಸತ್್, ಂಾವಾಗಲ ಸತ್್ವಲಿ ಎಯದು
ಹ ೋಳಿ? ನಕ್ ?

ಚಿಯತ್ನ ಗ ಯದು ಕ್ಷಣ
●

ನಮಮ್ ಮಕ್ಾಳ ಗರ ೈಯಸುಿಕ್ ಯನ್ುನ ಕ್ ರೋಢಿೋಕ್ರಿಸುವಲಿಿ ಈ ಚಟ್ುವಟಿಕ್ ಯು ಎಷುು
ಪರಿಣಾಮಕ್ಾರಿಂಾಗಿತ ಯ
ು ದು ನಮಗನನಸುತ್ುದ ?

●

ಈ ಚಟ್ುವಟಿಕ್ ಯಿಯದ ಂಾವುದಾದರ ತ್ಪುಿ ಪರಿಕ್ಲಿನ ಯನ್ುನ ಬಿಸರಯಗಪಡಿಸಲು ಸಾು್ವಾಯಿತ
? ಹಾಗಿದದಲಿಿ ಮುಯದ್ಧನ್ ಪ್ಾಠ್ಗಳಲಿಿ ನೋವು ಇದನ್ುನ ಹ ೋಗ ನಭಾಯಿಸುಿರಿ?

●

ನೋವು ಂಾವುದಾದರ ಿುದಲಿಿ ಚಟ್ುವಟಿಕ್ ಯಲಿಿ ಮಾಪ್ಾಯಟ್ುಗಳನ್ುನ ಮಾಡಿದ್ಧರಾ? ಹಾಗಿದದಲಿಿ
ಇದಕ್ ಾ ನಮಮ್ ಕ್ಾರಣವ ೋನ್ು?

4 ಸಾರಾಯಶ
ಈ ಘಟ್ಕ್ವನ್ುನ ಗು್ಯನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಗಾತ್ರ ಹಾಗ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬಗ ೆ ಂಾವುದು ಸಾಮ್ ಹಾಗ ಂಾವುದು ಿಭಿನ್ನ ಎಯಬುದನ್ುನ
ಪರಿಶ ೋಧಿಿದ್ಧರಿ. ‘ಹ ೋಲಿಸುವುದು ಹಾಗ ಭಿನ್ನತ ಯನ್ುನ ಗುರುತಿಸುವುದು’ ಚಟ್ುವಟಿಕ್ ಯು ಹ ೋಗ ಮಕ್ಾಳಿಗ ಗ ತಿೋಯ ಗುಣಗಳನ್ುನ
ಹಾಗ ಸ ಕ್ಮ್ ವ್ತಾ್ಸಗಳನ್ುನ ಗನ ವೋಷ್ಟ್ಸಲು ಹಾಗ ಗರ ೈಯಿಕ್ ಳಧಲು ಗನ್ುವು ಮಾಡಿಕ್ ಡುತ್ುದ ಎಯಬುದನ್ುನ ಪರಿಗ ಿದ್ಧರಿ.
NCF (2005) ಹಾಗ NCFTE(2009) ರ ಗಗತ್್ಗಳನ್ುನ ಈ ಘಟ್ಕ್ದ ಮಹತಾವಕ್ಾಯಕ್ ಯ ಗುರಿಗವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಾಯಿತ್ು.

ಚಿಯತ್ನ ಗ ಯದು ಕ್ಷಣ
ಈ ಘಟ್ಕ್ದಲಿಿ ಬಳಿರುವ ಮತ್ುು ಕ್ ಲವು ಸಣಣ ಬದಲ್ಾವಣ ಯಯದ್ಧಗ ಾ ೋರ ಿಷಯಗಳನ್ುನ ಾ ೋಧಿಸುವಾಗ
ಬಳಸಬಹುದಾದಯತ್ಹ ಮ ರು ಿಚಾರಗಳನ್ುನ ಗುರುತಿಿ. ಸಣಣ ಬದಲ್ಾವಣ ಗವ ಯದ್ಧಗ ಈ ಿಚಾರಗಳನ್ುನ
ಉಪಯೋಗಿಿ ಾ ೋಧಿಸಬಹುದಾದಯತ್ಹ ಎರಡು ಿಷಯಗಳನ್ುನ ಗುರುತಿಿ.

ಸಯಪನ್ ಮ್ಲಗಳು:
ಸಯಪನ್ ಮ್ಲ 1: NCF (2005) ಹಾಗ NCFTE(2009) ರ ಾ ೋುನಾ ಗಗತ್್ಗಳು
●

ಮಕ್ಾಳನ್ುನ ಕ್ ೋವಲ ಜ್ಞಾನ್ವನ್ುನ ಿವೋಕ್ರಿಸುವರನಾನಗಿ ನ ೋಡುವ ಬದಲು ಗವರದ ೋ ಕ್ಲಿಕ್ ಯ ಸಕ್ರರಯ ಭಾಗಿೋದಾರರನಾನ ಗಿ
ನ ೋಡಿ; ಜ್ಞಾನ್ವನ್ುನ ರಚಿಸುವ ಗವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ುನ ಹ ೋಗ ಪ್ರೋತಾಿಿಸಸುವುದು; ಕ್ಲಿಕ್ ಯ ಪರಕ್ರರಯೆಯಿಯದ ಕ್ಯಠ್ಪ್ಾಠ್
ಿೆಾನ್ವನ್ುನ ಹ ೋಗ ದ ರಿಡುವುದು?
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●

ಗ ತ್ವನ್ುನ ಮಾತ್ನಾಡುವ , ಸಯಪಕ್ರಯಸುವ , ಗವರ ಳಗ ಚಚಿಯಸುವ, ಒಟಾುಗಿ ಕ್ಾಯಯ ನವಯಿಸಸುವ ಒಯದು ಿಷಯವಾಗಿ
ನ ೋಡಲು ಮಕ್ಾಳಿಗ ಗವಕ್ಾಶ ನೋಡಿ.

ಸಯಪನ್ ಮ್ಲ 2- ಗುಯಪುಗಳನ್ುನ ಸಯಘಟಿಸುವುದು
ಒಯದು ಗುಯಪಿನ್ಲಿಿ ನಾಲಾರಿಯದ ಎಯಟ್ು ಿದಾ್ದ್ಯಗಳಿರುವುದು ಉತ್ುಮವಾದರ , ನಮಮ್ ತ್ರಗತಿಯ ಿದಾ್ದ್ಯಗಳ ಒಟ್ುು ಸಯಖ್ ್,
ತ್ರಗತಿಯ ಭೌತಿಕ್ ಪರಿಸರ ಮತ್ುು ಪಿೋಠ ೋಪಕ್ರಣ, ಿದಾ್ದ್ಯಗಳ ವಯಿಿನ್ ಹಾಗ
ನೆಾಯರವಾಗುತ್ುದ .

ಕ್ನಷು ಪಕ್ಷ ಎಲಿರ

ಸಾುನ ಯ ಹರವುಗಳ ಮ್ಮೋರ ಗ ಗುಯಪಿನ್ ಸಯಖ್ ್

ಒಬಬರನ ನಬಬರು ನ ೋಡುವಯತಿರಾ ೋಕ್ು, ಕ್ರರುಚದ ಮಾತ್ನಾಡುವಯತಿರಾ ೋಕ್ು ಮತ್ುು

ಗುಯಪಿನಯದ ಹ ರಬರುವ ಉತ್ಿನ್ನಕ್ ಾ ಕ್ ಡುಗ ನೋಡುವಯತಿರಾ ೋಕ್ು.


ನೋವು ಹ ೋಗ ಮತ್ುು ನಕ್ ಗುಯಪುಗಳನ್ುನ ರಚಿಸುತಿುರುಿರಿ ಎಯದು ನುಯರಿಿ; ಉದಾಹರಣ ಗ , ಸ ನೋಿಸತ್ರ ಲಿ ಒಯದು
ಗುಯಪಿನ್ಲಿಿರುವಯತ , ಒಯದ ೋ ಆಸಕ್ರು ಇರುವವರ ಲಿ ಒಯದು ಗುಯಪಿನ್ಲಿಿರುವಯತ ಗರ್ಥವಾ ಸಮಾನ್ ಸಾುನ ಯ ಮಟ್ುಿರುವವರ ಲಿ
ಒಯದು ಗುಯಪಿನ್ಲಿಿರಬಹುದು. ಾ ೋರ ಾ ೋರ ರಿೋತಿಯ ಗುಯಪುಗಳ ರಚನ ಯನ್ುನ ಪರಯೋಗ ಮಾಡಿ ಮತ್ುು ನಮಮ್ ತ್ರಗತಿಗ ಮತ್ುು
ನೋವು ಕ್ ಡುತಿುರುವ ಕ್ಾಯಯಕ್ ಾ ಂಾವುದು ಉತ್ುಮ ಎಯದು ನುಯರಿಿ.



ಗುಯಪಿನ್ ಸದಸ್ರಿಗ ಂಾವುದಾದರ ನದ್ಧಯಷು ಕ್ ಲಸ ವಿಸಸುವುದ್ಧದದರ (ಉದಾಹರಣ ಗ – ನ ೋಟ್ ನಿ ಮಾಡಿಕ್ ಳುಧವವರು,
ವಕ್ಾುರ, ಸಮಯ ಪ್ಾಲಕ್, ಉಪಕ್ರಣಗಳನ್ುನ ಸಯಗರಿಸಸುವವರು ಇತಾ್ದ್ಧ), ಆ ಕ್ ಲಸ ಮತ್ುು ಗದನ್ುನ ಗವರಿಗ ಸಿಷುಪಡಿಸುವ
ರಿೋತಿಯನ್ುನ ಮೊದಲ್ ೋ ಯೋಜಿಕ್ ಳುಧವುದು ಒವ ಧಯದು.

ಗುಯಪು ಕ್ ಲಸವನ್ುನ ನವಯಿಸಸುವುದು
ಒವ ಧಯ ಗುಯಪುಕ್ ಲಸ ನವಯಹಣ ಗ ಕ್ ಲವು ನಯಮಗಳು ಮತ್ುು ವಾಡಿಕ್ ಗಳನ್ುನ (routine) ನಗದ್ಧಸಬಹುದು. ಪದ ೋ ಪದ ೋ
ಗುಯಪುಕ್ ಲಸವನ್ುನ ಬಳಸುತಿುದದರ ಮಕ್ಾಳಿಗ ನಮಮ್ ನರಿೋಕ್ ಮತ್ುು ಂಾವುದರಿಯದ ನಮಗ ಖ್ುಷ್ಟ್ಂಾಗುತ್ುದ ಎನ್ುನವುದು ತಿಳಿಯುತ್ುದ .
ಮೊದಲಿಗ ಗುಯಪುಗಳಲಿಿ ಕ್ ಲಸ ಮಾಡುವುದರಿಯದ ಆಗುವ ಉಪಯೋಗಗಳನ್ುನ ಎಲಿರ ಸ ೋರಿ ಗುರುತಿಸುವುದು ಒವ ಧಯದು.ಗುಯಪುಕ್ ಲಸ
ಮಾಡುವಾಗ ಒವ ಧಯ ವತ್ಯನ ಂಾವುದ ಯದು ಚಚಿಯಿ, ಈ ವತ್ಯನ ಗಳ ಪಟಿುಯಯದನ್ುನ ತ್ಂಾರಿಸಬಹುದು. ಉದಾಹರಣ ಗ :ಪರಸಿರ
ಗೌರವ, ಆಲಿಸುವುದು, ಪರಸಿರ ಸಹಾಯ, ಒಯದಕ್ರಾಯತ್ ಹ ಚುಾ ಿಚಾರಗಳನ್ುನ ಪರಿಗ ಸುವುದು ಇತಾ್ದ್ಧ. ಇದನ್ುನ ತ್ರಗತಿಯಲಿಿ
ಎಲಿರಿಗ ಕ್ಾಣುವಯತ ಗಯಟಿಸಬಹುದು/ತ್ ಗು ಹಾಕ್ಬಹುದು.
ಗುಯಪುಕ್ ಲಸದ ಬಗ ೆ ಸಿಷು ಮೌಖಿಕ್ ಸ ಚನ ಗಳನ್ುನ ಕ್ ಡುವುದು ಸಹ ಬಹಳ ಮುಖ್್. ಇದನ ನೋ ಿದಾ್ದ್ಯಗಳ ಸಲುವಾಗಿ ಕ್ಪುಿ ಹಲಗ ಯ
ಮ್ಮೋಲ್ ಬರ ಯಬಹುದು. ನೋವು ಗಗತ್್ವಾಗಿ ಕ್ ಳಗಿರುವುದನ್ುನ ಮಾಡಾ ೋಕ್ಾಗುತ್ುದ :


ನಮಮ್ಯೋಜ್ನ ಗ ಗನ್ುಗುಣವಾಗಿ ಿದಾ್ದ್ಯಗಳು ಂಾವ ಗುಯಪಿನ್ಲಿಿರಾ ೋಕ್ು, ತ್ರಗತಿಯಲಿಿ ಎಲಿಿ ಗವರು ಕ್ ಲಸ ಮಾಡುತಾುರ
ಮತ್ುು ಗದಕ್ ಾ ಪಿೋಠ ೋಪಕ್ರಣಗಳ ಗರ್ಥವಾ ಗವರ ಾಾ್ಗ್ ಗಳ ರ್ಾಗವನ್ುನ ಬದಲಿಸಾ ೋಕ್ ಎನ್ುನವುದನ್ುನ ನದ ೋಯಶಿಿ



ಗವರು ಮಾಡಾ ೋಕ್ಾಗಿರುವ ಕ್ಾಯಯದ ಬಗ ೆ ಸಿಷುತ ಇರಲಿ



ಮತ್ುು ಗದನ್ುನ ಸರಳ ಸಣಣ ವಾಕ್್ಗಳು ಗರ್ಥವಾ ಚಿತ್ರಗಳನ್ುನ ಕ್ಪುಿಹಲಗ ಯ ಮ್ಮೋಲ್ ಬರ ಯಿರಿ. ನೋವು ಪ್ಾರರಯಭಿಸುವ ಮುಯಚ
ಪರಶ ನಗಳಿಗ ಗವಕ್ಾಶಿರಲಿ.

ಗುಯಪುಗಳಲಿಿ ಕ್ ಲಸ ಮಾಡುವಾಗ, ಎಲಿರನ್ ನ ಗಮನಸಲು ತ್ರಗತಿಯಲಿಿ ಓಡಾಡುತಿುರಿ ಮತ್ುು ಗುಯಪುಗಳು ಂಾವ ರಿೋತಿ ಕ್ ಲಸ
ಮಾಡುತಿುವ ಎಯದು ಪರಿಶಿೋಲಿಿ. ಗವರು ಒಯದು ಕ್ಡ ಮುಯದ ಹ ೋಗಲ್ಾರದಯತ ಿಕ್ರಾ ಹಾಕ್ರಕ್ ಯಡಿದದರ ಗರ್ಥವಾ ಕ್ ಟ್ು ಕ್ ಲಸದ್ಧಯದ
ಭಿನ್ನವಾದ ದ್ಧಕ್ರಾನ್ಲಿಿ ಹ ೋಗುತಿುದರದ , ಗವರಿಗ ನಮಮ್ ಸಲಹ ಕ್ ಡಿ.
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ಹ ೋಲಿಸುವುದು ಹಾಗ ಭಿನ್ನತ ಯನ್ುನ ಗುರುತಿಸುವುದು : ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ುು ಗಾತ್ರ

ಕ್ ಲಸ ಮಾಡುತಿುರುವಾಗಲ್ ೋ ಗುಯಪುಗಳನ್ುನ ಬದಲ್ಾಯಿಸಾ ೋಕ್ು ಎಯದು ನಮಗ ಗನನಸಬಹುದು. ಗುಯಪುಕ್ ಲಸ ಚನಾನಗಿದ ಎನ್ುನವ
ಿಶಾವಸ ನಮಮ್ಲಿಿ ಮ ಡಲು ಎರಡು ತ್ಯತ್ರಗಳನ್ುನ ಬಳಸಬಹುದು – ಸಯಖ್ ್ ಹ ಚಿಾರುವ ತ್ರಗತಿಯನ್ುನ ನವಯಿಸಸಲು ಇದು ಬಹಳ
ಉಪಯುಕ್ುವಾದದುದ:


ತ್ಜ್ಞರ ತ್ಯಡಗಳು: ಪರತಿೋ ಗುಯಪೂ ಾ ೋರ ಾ ೋರ ಕ್ಾಯಯದಲಿಿ ನರತ್ರಾಗಾ ೋಕ್ು, ಉದಾಹರಣ ಗ ಿದು್ತ್ ಶಕ್ರು ಉತಾಿದನ ಯ
ಒಯದು ಿೆಾನ್ ಗರ್ಥವಾ ಒಯದು ನಾಟ್ಕ್ದಲಿಿರುವ ಒಯದು ಪ್ಾತ್ರವನ್ುನ ಾ ವ ಸುವುದು. ಸವಲಿ ಸಮಯದ ನ್ಯತ್ರ ಗುಯಪುಗಳ
ಪುನ್ರ್ ರಚನ ಂಾಗಾ ೋಕ್ು. ಈ ಪುನ್ರಾಚನ ಂಾದ ಗುಯಪುಗಳಲಿಿ, ಿಸಯದ್ಧನ್ ಗುಯಪುಗಳಿಯದ ಬಯದ ಪರತಿೋ ಗುಯಪಿನ್
ತ್ಜ್ಞನ ಬಬ/ಳು ಇರುತಾುರ . ಈಗ ಗವರು ತ್ಮೊಮ್ಯದ್ಧಗ ತ್ಯದ ಜ್ಞಾನ್ವನ್ುನ ಹಯಚಿಕ್ ಯಡು, ಎಲಿವನ್ುನ ಒಟ್ುು ಸ ೋರಿಿ
ಕ್ ರೋಢಿೋಕ್ರಣ ಮಾಡಾ ೋಕ್ು. ಉದಾಹರಣ ಗ , ಂಾವ ರಿೋತಿಯ ಿದು್ತ್ ಸಾಥವರವನ್ುನ ಕ್ಟ್ುುವುದು ಗರ್ಥವಾ ನಾಟ್ಕ್ದ
ತ್ುಣುಕ್ ಯದನ್ುನ ಕ್ಟ್ುುವುದು.



‘ಹರಿಕ್ಾರರು’:ನೋವು ಕ್ ಟಿುರುವ ಕ್ಾಯಯ ಸೃಜ್ನಾತ್ಮ್ಕ್ ಗರ್ಥವಾ ಸಮಸಾ್ ಪರಿಹಾರ ಸವರ ಪದುದ ಆಗಿದದರ , ಪರತಿೋ
ಗುಯಪಿನಯದಲ ಒಬಬ ಸದಸ್ಳನ್ುನ/ನ್ನ್ುನ ಹರಿಕ್ಾರರವಾಗಿ/ನಾನಗಿ ಇನ ನಯದು ಗುಯಪಿಗ ಕ್ಳಿಿ. ಗವರು ತ್ಮಮ್ ಿಚಾರಗಳನ್ುನ
ಗರ್ಥವಾ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ುನ ಹ ೋಲಿಿ, ತ್ಮಮ್ ಗುಯಪಿಗ ವರದ್ಧ ಒಪಿಿಸಾ ೋಕ್ು. ಈ ರಿೋತಿಯಲಿಿ ಒಬಬರು ಇನ ನಬಬರಿಯದ
ಕ್ಲಿಯಬಹುದು.

ಕ್ಾಯಯದ ಕ್ ನ ಯಲಿಿ, ಕ್ಲಿಕ್ ಯನ್ುನ ಸಾರಾಯಶಿಿ ಹಾಗ ನನ್ನಾನದರ ತ್ಪ್ಾಿಗಿ ಗರ ೈಯಿಕ್ ಳುಧತಿುರುವುದನ್ುನ ನೋವು ಗಮನಿದದರ ,
ಗದನ್ುನ ಸರಿಪಡಿಿ. ಪರತಿೋ ಗುಯಪಿನಯದಲ ಿಸಮಾಮ್ಿಸತಿ ಪಡ ಯಬಹುದು, ಗರ್ಥವಾ ಒವ ಧಯ ಿಚಾರಗಳಿರುವ ಗುಯಪನ್ುನ ನೋವು
ಗುರುತಿಿದದರ , ಬರಿೋ ಗವರು ಮಾತ್ರ ಹಯಚಿಕ್ ಳಧಬಹುದು. ಿದಾ್ದ್ಯಗಳ ವರದ್ಧ ಸಯಕ್ಷಿಪುವಾಗಿರಲಿ ಹಾಗ ಗವರು ಇತ್ರ ಗುಯಪುಗಳ
ಕ್ ಲಸವನ್ುನ ಗಮನಿ ನನ್ು ಚನಾನಗಿತ್ುು, ಆಸಕ್ರು ಹುಟಿುಿದುದ ನನ್ು ಮತ್ುು ಂಾವುದನ್ುನ ಇನ್ ನ ಚನಾನಗಿ ಮಾಡಬಹುದ್ಧತ್ುು ಎನ್ುನವ
ಿಸಮಾಮ್ಿಸತಿ ಕ್ ಡುವುದನ್ುನ ಪ್ರೋತಾಿಿಸಿ.
ನಮಮ್ ತ್ರಗತಿಯಲಿಿಗುಯಪುಕ್ ಲಸವನ್ುನಗಳವಡಿಿಕ್ ಳಧಲು ಪರಯತಿನಿದಾಗ,ಕ್ ಲವು ಸಲ ಗದನ್ುನ ಕ್ಾಯಯರ ಪಕ್ ಾ ತ್ರಲು
ಕ್ಷುವಾಗಬಹುದು. ನಕ್ ಯದರ ಕ್ ಲವು ಿದಾ್ದ್ಯಗಳು:


ಸಕ್ರರಯ ಕ್ಲಿಕ್ ಯನ್ುನ ಪರತಿರ ೋಧಿಸುತಾುರ ಮತ್ುು ತ ಡಗಿಕ್ ಳುಧವುದ್ಧಲಿ



ತ್ಮಮ್ದ ೋ ಪರಭಾವ ನ್ಡ ಯಾ ೋಕ್ ನ್ುನವ (dominant) ಸವಭಾವದವರಾಗಿರುತಾುರ



ವ್ಕ್ರುಗಳ ನ್ಡುವಣ ಸಯಬಯುಗಳ ಕ್ೌಶಲಗಳ ಕ್ ರತ ಯಿಯದ ಗರ್ಥವಾ ಆತ್ಮ್ಿಶಾವಸದ ಕ್ ರತ ಯಿಯದಾಗಿ ಭಾಗವಿಸಸುವುದ್ಧಲಿ

ಗುಯಪುಕ್ ಲಸವನ್ುನ ಪರಿಣಾಮಕ್ಾರಿಂಾಗಿ ನವಯಿಸಸಲು ಮ್ಮೋಲಿನ್ ಗಯಶಗಳ ಕ್ುರಿತಾಗಿ ಚಿಯತಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್್. ಇದರ ಯದ್ಧಗ ,
ಕ್ಲಿಕ್ಾ ಉದ ದೋಶಗಳು ಪೂರ ೈಿತ ೋ ಮತ್ುು ನಮಮ್ ಿದಾ್ದ್ಯಗಳು ಂಾವರಿೋತಿ ಸಿಯದ್ಧಿದರು (ಎಲಿರಿಗ ಇದು ಫಲಪರದವಾಗಿತ ೋು )
ಎನ್ುನವುದನ್ುನ ಕ್ುರಿತಿ ಚಿಯತಿಸಾ ೋಕ್ು. ನ್ಯತ್ರ ಗುಯಪು ಕ್ಾಯಯದಲಿಿ, ಸಯಪನ್ ಮ್ಲಗಳಲಿಿ, ಸಮಯದಲಿಿ ಗರ್ಥವಾ ಗುಯಪು ರಚನ ಯಲಿಿ ಂಾವ
ರಿೋತಿಯ ಹ ಯದಾ ಕ್ ಗಳನ್ುನ ಮಾಡಾ ೋಕ್ು ಎಯದು ರ್ಾಗರ ಕ್ತ ಯಿಯದ ಯೋಜಸಾ ೋಕ್ು.
ಿದಾ್ದ್ಯಗಳ ಸಾುನ ಯ ಮ್ಮೋಲ್ ುನಾತ್ಮ್ಕ್ ಪರಿಣಾಮಿರಲು ಗುಯಪಿನ್ಲಿಿ ಕ್ಲಿಯುವುದನ್ುನ ಸದಾಕ್ಾಲವೂ ಬಳಸಾ ೋಕ್ರಲಿ ಎಯದು
ಸಯಶ ೋುನ ಗಳು ತಿಳಿಸುತ್ುವ . ಆದದರಿಯದ ಪರತಿೋ ಪ್ಾಠ್ಕ್ ಾ ಇದನ್ುನ ಬಳಸಲ್ ೋಾ ೋಕ್ ಯಬ ನಬಯಯುವ ೋನ್ ಇಲಿ. ಗುಯಪು ಕ್ ಲಸವನ್ುನ
ಪೂರಕ್ ಚಟ್ುವಟಿಕ್ ಯನಾನಗಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಉದಾಹರಣ ಗ ಿಷಯವಸುು ಬದಲ್ಾದಾಗ ಗರ್ಥವಾ ಒಯದು ತ್ರಗತಿ ಚಚ ಯಯನ್ುನ
ಹುಟ್ುುಹಾಕ್ಲು ಇದನ್ುನ ಬಳಸಬಹುದು, ತ್ರಗತಿಯ ಸನನವ ೋಶವನ್ುನ ತಿಳಿಂಾಗಿಸಲು ಗರ್ಥವಾ ಗನ್ುರ್ವಾತ್ಮ್ಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ಾ ಚಟ್ುವಟಿಕ್ ಗಳನ್ುನ
ಪರಿಚಯಿಸಲು ಮತ್ುು ತ್ರಗತಿಯಲಿಿ ಸಮಸಾ್ ಪರಿಹಾರದ ಗಭಾ್ಸ ನೋಡಲು ಗರ್ಥವಾ ಿಷಯಗಳನ್ುನ ಪುನ್ರಾವಲ್ ೋಕ್ನ್ ಮಾಡಲು ಸಹ
ಗುಯಪುಕ್ಾಯಯವನ್ುನ ಬಳಸಬಹುದು.
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ಹ ೋಲಿಸುವುದು ಹಾಗ ಭಿನ್ನತ ಯನ್ುನ ಗುರುತಿಸುವುದು : ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ುು ಗಾತ್ರ






















A newly developed maths portal by the Karnataka government:
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Portal:Mathematics
National Centre for Excellence in the Teaching of Mathematics: https://www.ncetm.org.uk/
National STEM Centre: http://www.nationalstemcentre.org.uk/
National Numeracy: http://www.nationalnumeracy.org.uk/home/index.html
BBC Bitesize: http://www.bbc.co.uk/bitesize/
Khan Academy’s math section: https://www.khanacademy.org/math
NRICH: http://nrich.maths.org/frontpage
Art of Problem Solving’s resources page:
http://www.artofproblemsolving.com/Resources/index.php
Teachnology: http://www.teach-nology.com/worksheets/math/
Math Playground’s logic games: http://www.mathplayground.com/logicgames.html
Maths is Fun: http://www.mathsisfun.com/
Coolmath4kids.com: http://www.coolmath4kids.com/
National Council of Educational Research and Training’s textbooks for teaching mathematics and
for teacher training of mathematics: http://www.ncert.nic.in/ncerts/textbook/textbook.htm
Manual of Mathematics Teaching Aids for Primary Schools, published by NCERT:
http://www.arvindguptatoys.com/arvindgupta/pks-primarymanual.pdf
Learning Curve and At Right Angles, periodicals about mathematics and its teaching:
http://azimpremjifoundation.org/Foundation_Publications
Textbooks developed by the Eklavya Foundation with activity-based teaching mathematics at the
primary level: http://www.eklavya.in/pdfs/Catalouge/Eklavya_Catalogue_2012.pdf
Central Board of Secondary Education’s books and support material (also including List of
Hands-on Activities in Mathematics for Classes III to VIII) – select ‘CBSE publications’, then
‘Books and support material’: http://cbse.nic.in/welcome.htm
How Children learn Mathematics, Pamela libeck (Kannada)
Suvidya Manual on Mathematics (Kannada)
D.Ed Sourcebook in Mathemaitcs, DSERT (Kannada)
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