ಸಮೃದ್ಧ ಕಯಯದ್ ಬಳಕೆ: ವಿಸ್ತೀರ್ಯ ಮತ್ತತ ಸತತ್ತಳತೆ

ಷಭೃದಧ ಕಹಮಯದ ಫಳಕೆ: ವಿಸ್ತೀಣಯ ಭತತತ ಷತತತಳತೆ

ರಹಷ್ಟ್ರೀಮ ಠ್ಯಕ್ರಭ ಚೌಕ್ಟ್ತು (NCF 2005) ಭತತತ ಶಿಕ್ಷಕ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ರಹಷ್ಟ್ರೀಮ ಠ್ಯಕ್ರಭ ಚೌಕ್ಟ್ತು (2009)ಗಳು ಭಹಯತದಲ್ಲಿನ
ಶಿಕ್ಷಣಕಹಾಗಿ ಭಹಹದಹಸೆಮ ದೃಷ್ಟ್ಿಕೆ ೀನನತನ ನೀಡಿವೆ. ಆದಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಹಿ ಶಹಲ್ೆಗಳು ಷದೃಢವಹದ ಕ್ಲ್ಲಕಹ ವಹತಹಯಣನತನ ಒದಗಿಷತತತವೆ.
ಇ ದೃಷ್ಟ್ು ಕೆ ೀನನತನ ಸಹಕಹಯಗೆ ಳಿಷಲತ ಶಿಕ್ಷಕ್ರಿಗೆ ಹಹಗ ಶಿಕ್ಷಕ್ ಶಿಕ್ಷಕ್ರಿಗೆ ಷಹಹಮ ಸಷತ ನೀಡತುದೆೀ ಟೆಸ್ – ಆಂಡಿಯಹ OERನ
ಭತಖ್ಯ ಈದೆದೀವವಹಗಿದೆ. ಇ ಈದೆದೀವನತನ ಇಡೆೀರಿಷಲತ ಶಿಕ್ಷಕ್ಯನತನ ‘ವಿದಹಯರ್ಥಯ’ಗಳೆಂದತ ರಿಗಣಿಸ್ ಄ಯತ ತಭಮ ೃತ್ತತಮಲ್ಲಿ
಄ವಯಕ್ವಿಯತ ಸಹಧನ ಹಹಗ ವಿಧಹನಗಳನತನ ಬೆಳೆಸ್ಕೆ ಳುುಲ್ಲಿ ನೆೈುಣಯತೆಮನತನ ಹೆ ಂದತಂತೆ, ಬೆ ೀಧನೆಮ ಭತತತ ಕ್ಲ್ಲಕೆಮ
ವಿಧಹನಗಳಲ್ಲಿ ಷಕ್ರರಮವಹಗಿ ತೆ ಡಗಿಸ್ಕೆ ಳುಲತ ಷಹಹಮವಹಗತಂತೆ ಷಂನ ಮಲ ಯಚಿಷಲ್ಹಗಿದೆ. OER ಭತಖ್ಯ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ಶಿಕ್ಷಕ್ಯತ
ಘಟ್ಕ್ಗಳನತನ, ವೆೈಮಕ್ರತಕ್ ಚಟ್ತಟಿಕೆಗಳನತನ, ಕೆೀಸ್ ಷುಡಿಗಳನತನ ಫಳಸ್, ಄ಯ ೃತ್ತತ ಕೌವಲಯನತನ ೃದ್ಧಧಸ್ಕೆ ಂಡತ ಄ುಗಳನತನ ನ ತನ
ಷಂದಬಯಗಳಿಗೆ ಭತತತ ವಿಶಮಗಳಿಗೆ ಄ನವಯಿಷತುದತ.
ಎಲ್ಹಿ ವಿಶಮಗಳಿಗ ಹಹಗ ಎಲ್ಹಿ ಸಂತಗಳಿಗ ಄ನವಮವಹಗತ ಇ ರಭತಖ್ ಷಂನ ಮಲಗಳು, ಭಹಯತದ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತ್ತ ಭತತತ ಟೆಸ್
ಆಂಡಿಯಹ OERನಲ್ಲಿನ ಮಹದರಿಮಂತೆ ಶಿಕ್ಷಕ್ರಿಗೆ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ್ ಕ್ೆೀತರದಲ್ಲಿನ ರಭತಖ್ ವಿಧಹನಗಳ ಫಗೆೆ ಭತಂದತರಿದ ಹರಯೀಗಿಕ್
ಷಲಹೆಗಳನತನ ನೀಡತತತವೆ. ಟೆಸ್ ಆಂಡಿಯಹದ ಹರಯೀಗಿಕ್ ತತವಗಳನೆ ನಳಗೆ ಂಡಂತೆ ವಿದಹಯರ್ಥಯಗಳನತನ ಷಂಘಟಿಷತ ವಿಧಹನಗಳು,
ಕ್ಲ್ಲಕಹ ಚಟ್ತಟಿಕೆಗಳು ಭತತತ ಶಿಕ್ಷಕ್-ವಿದಹಯರ್ಥಯ ಭತತತ ವಿದಹಯರ್ಥಯ –ವಿದಹಯರ್ಥಯಗಳ ನಡತವಿನ ಒಡನಹಟ್ನತನ ಏಯಡಿಷತ ವಿಧಹನಗಳನತನ
ಒಳಗೆ ಂಡಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಕ್ರಿಗೆ ಹಹಗ ಶಿಕ್ಷಕ್ ಶಿಕ್ಷಕ್ರಿಗೆ ವೆಬಸೆೈಟ್ ನ ನಲ್ಲಿ ಇ ರಭತಖ್ ಷಂನ ಮಲಗಳು ಲಬಯವಿದೆ.
ವಿೀಡಿಯೀ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
ಟೆಸ್ ಆಂಡಿಯಹದಯತ ತಯಹರಿಸ್ದ ವಿೀಡಿಯೀ ಕ್ರಿಪ್ಗಳ ಷಭ ಸು ತಯಗತ್ತಮಲ್ಲಿನ ಭಹಗಿಸಷತವಿಕೆಮ ರಭತಖ್ ತಂತರಗಳನತನ
ವಿರಿಷತತತವೆ. (ರಭತಖ್ ಷಂನ ಮಲಗಳ ವಿಶಮಗಳಿಗೆ ಷರಿಹೆ ಂದತಂತೆ) ಶಿಕ್ಷಕ್ಯತ ಹಹಗ ವಿದಹಯರ್ಥಯಗಳು ಭಹಗಿಸಷತವಿಕೆಮ
಄ಭಹಯಷಗಳನತನ ಭಹಯತ್ತೀಮ ತಯಗತ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಫಳಷತುದನತನ ಇ ಕ್ರಿಪ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನಹು ಕಹಣಫಸತದಲಿದೆೀ, ನದ್ಧಯಶು ಕ್ರರಯೆಗಳನತನ ಹಹಗ
ನಡತೆಗಳನತನ ವಿೀಕ್ಷಕ್ಯತ ಗತಯತತ್ತಷಲತ ವಿೀಕ್ಷಕ್ ವಿಯಣೆಮನತನ ಕೆೀಳಫಸತದತ. ಇ ವಿೀಡಿಯೀ ಕ್ರಿಪ್ಗಳನತನ ಿಸಂದ್ಧ ತಯಗತ್ತಗಳಲ್ಲಿ
ಚಿತ್ತರೀಕ್ರಿಸ್ದತದ, ವಿವಿಧ ರಹಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಄ನತಗತಣವಹಗಿ ವಿೀಕ್ಷಕ್ ವಿಯಣೆಮನತನ ಭಹಷಹಂತರಿಷಲ್ಹಗಿದೆ. ಇ ವಿೀಡಿಯೀ ಕ್ರಿಪ್ಗಳಿಗೆ
ಲ್ಲಂಕ್ಗಳನತನ ವಿೀಡಿಯೀ ಚಿತರದ ಭ ಲಕ್ OERಗಳಲ್ಲಿ ನದ್ಧಯಶು ಷಥಳಗಳಲ್ಲಿ ತೆ ೀರಿಸ್ದತದ, ಄ಂತರ್ಹಯಲದ ಭ ಲಕ್ ಫಳಕೆದಹಯಯತ ಆದನತನ
ಫಳಷಫಸತದಹಗಿದೆ. ಇ ವಿೀಡಿಯೀ ಕ್ರಿಪ್ಗಳನತನ ಟಹಯಬೆಿಟ್ ನ, ಪಿಸ್, ಡಿ.ವಿ.ಡಿ, ಮೊಬೆೈಲ್ ಫೀನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಹಗ ಎಸ್.ಡಿ ಕಹರ್ಡಯ ಭ ಲಕ್
ಫಳಷಲತ ಫಳಕೆದಹಯಯತ ಆುಗಳನತನ ಡೌನ್ಲ್ೆ ೀರ್ಡ ಮಹಡಫಸತದಹಗಿದೆ. (http://www.tess-india.edu.in/)
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ಈ ಘಟಕದ್ಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?
ವಿಸ್ತೀಣಯ ಭತತತ ಷತತತಳತೆಮ ರಿಕ್ಲನೆಗಳು ನಭಮ ಜೀನದಲ್ಲಿ ಹಹಷತಹೆ ಕಹಾಗಿವೆ. ನತಯಜೀನದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತೀಣಯ ಹಹಗ ಷತತತಳತೆಗಳು
ನಯಂತಯವಹಗಿ ಫಳಕೆಮಲ್ಲಿ ಫಯತತತವೆ. ಈದಹಸಯಣೆಗೆ, ಒಂದತ ಭನೆಮತ ಎಶತು ಚಿಕ್ಾದತ ಄ಥವಹ ದೆ ಡಡದತ ಎಂದತ ವಿರಿಷತವಹಗ
ನಹು ಄ದಯ ನೆಲದ ವಿಸ್ತೀಣಯದ ಫಗೆೆ ಮಹತನಹಡತತೆತೀವೆ. ಒಂದತ ಹೆ ಲಕೆಾ ಬೆೀಲ್ಲ ಹಹಕ್ಲತ ಎಶತು ತಂತ್ತ ಬೆೀಕಹಗತತತದೆ ಎಂದತ
ಲ್ೆಕ್ಾಹಹಕ್ತತೆತೀವೆ. ಹರಥಮಕ್ ಸಂತದ್ಧಂದಲ ಕ್ಲನಶಹಷರದಲ್ಲಿ ಫಯತ ವಿಸ್ತೀಣಯದ ರಿಕ್ಲನೆಮರೆಗ ಗಣಿತದ ಠ್ಯಕ್ರಭದಲ್ಲಿ ಆದತ
ಸಯಡಿಕೆ ಂಡಿದೆ.
ವಿಸ್ತೀಣಯ ಭತತತ ಷತತತಳತೆಮ ರಿಕ್ಲನೆಗಳು ನತಯ ಜೀನದಲ್ಲಿ ಹೆೀಯಳವಹಗಿಯತುದರಿಂದ ಹರಥಮಕ್ ವಿದಹಯರ್ಥಯಗಳು ಗಣಿತ ಹಠ್ಗಳಲ್ಲಿ
ಇ ವಿಶಮನತನ ಕ್ಲ್ಲಮತುದಕ್ ಾ ಮೊದಲ್ೆೀ ಄ಂತಯಬೆ ೀಧೆಯಿಂದ ಄ದನತನ ತ್ತಳಿದ್ಧಯತತಹತರೆ.
ಆಂಥ ಄ಂತಬೆ ೀಯಧೆ ಜ್ನತ ಜ್ಞಹನನತನ ಪೀಷ್ಟ್ಸ್ ತಹತ್ತವಕ್ಜ್ಞಹನನಹನಗಿ ರಿತ್ತಯಷತುದತ ಹೆೀಗೆ ಭತತತ ತಯಗತ್ತಯಳಗಿನ ಄ಭಹಯಷು
ಬಹಸಯ ಫದತಕ್ರನ ಄ನತಬಕೆಾ ಹೆೀಗೆ ೂಯಕ್ವಹಗಿದೆ ಎಂಫತದನತನ ಇ ಘಟ್ಕ್ದಲ್ಲಿ ಕ್ಲ್ಲಮತವಿರಿ.
ರಿಣಹಭಕಹರಿೀ ಗತಂು ಚಚೆಯ ಹಹಗ ರ್ೆ ೀಡಿ ಕಹಮಯಗಳಿಗೆ ಷಭೃದಧ ರಶೆನಗಳು ಹೆೀಗೆ ರಚೆ ೀದನೆಮನತನ ನೀಡಫಲಿು ಎಂಫ
಄ಂವನ ನ ನೀು ಗಭನಷಫಸತದತ. ಚಚೆಯಮನತನ ನಡೆಷಲತ ಭಕ್ಾಳಿಗೆ ಈತೆತೀಜ್ನ ನೀಡಬೆೀಕೆಂದರೆ ಄ರಿಗೆ ಄ಂಥ ಚಚೆಯ ನಡೆಷಲತ
ನಹವೆೀ ಏನನಹನದಯ

ನೀಡಬೆೀಕ್ಲಿವೆೀ?

ಇ ಘಟ್ಕ್ದಲ್ಲಿ ಸಲವಹಯತ ಚಟ್ತಟಿಕೆಗಳು ಒಂದೆೀ ಷವಯ ದಹದಗಿವೆ. ಹೆೀಗೆ ಈಮತಕ್ತ ಚಟ್ತಟಿಕೆಗಳು ತಭಮ ಷಂಯಚನೆಮನತನ
ಈಳಿಸ್ಕೆ ಂಡತ ರಧಹನ ರಿಕ್ಲನೆಗಳನತನ ಕೆ ಂಚ ಲಿಟ್ ಮಹಡಿದಹಗ ಆನ ನ ಹೆಚತು ಈಮತಕ್ತ ನವಿೀನ ಚಟ್ತಟಿಕೆಗಳಹಗಿ
ಹೆ ಯಹೆ ಭಮಫಸತದತ ಎಂಫತದಕೆಾ ಷಶು ನದವಯನಗಳಹಗಿವೆ.

ಈ ಘಟಕದ್ಲ್ಲಿ ನಿೀೆೀನ್ತ ಕಲ್ಲಯಬಹತದ್ತ?


ನೆೈಜ್ ಷತತಗಳನತನ ಹಹಗ ಈದಹಸಯಣೆಗಳನತನ ಫಳಸ್ ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಯಗಳಲ್ಲಿ ಄ಂತಬೆ ೀಯಧೆಮ ಪಲವಹಗಿ ಇಗಹಗಲ್ೆೀ
ಈಂಟಹಗಿಯತ ಕ್ಲ್ಲಕೆಮನತನ ಹೆಚುಳಗೆ ಳಿಷತುದತ.



ರ್ೆ ೀಡಿಕಹಮಯ ಭತತತ ಗತಂು ಚಟ್ತಟಿಕೆಮಲ್ಲಿ ಭಕ್ಾಳು ಚಚೆಯಮ ಭ ಲಕ್ ಕ್ಲ್ಲಮತುದಕೆಾ ಬೆಂಫಲ ನೀಡತುದತ.



ಇಗಿಯತ ಷಭೃದಧ ಚಟ್ತಟಿಕೆಗಳ ಷಂಯಚನೆಮನತನ ಫದಲ್ಹಯಿಷದೆ ಕೆೀಂದರಬಂದತವಿನಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಾ ಚಿಕ್ಾ ಫದಲ್ಹಣೆಗಳನತನ
಄ಳಡಿಸ್ಕೆ ಂಡತ ಹೆೀಗೆ ಹೆ ಷ ಷಭೃದಧಕಹಮಯಗಳನತನ ಄ಭೃದ್ಧಧಗೆ ಳಿಷಫಸತದತ .

ಷಂನ ಮಲ # 1ಯಲ್ಲಿ ತ್ತಳಿಸ್ಯತ ಎನ್.ಸ್.ಎಫ್.(2005) ಹಹಗ ಎನ್.ಸ್.ಎಫ್.ಟಿ.ಆ (2009) ನ ಬೆ ೀಧನಹ ಄ಗತಯಗಳಿಗೆ ಇ ಘಟ್ಕ್ು
ನೆೀಯವಹಗಿ ಷಂಫಂಧಿಸ್ದೆ ಹಹಗ ಅ ಄ಗತಯಗಳನತನ ೂರೆೈಷಲತ ನಭಗೆ ಷಹಹಮ ನೀಡತತತದೆ.

1 ವಿಸ್ತೀರ್ಯ ಮತ್ತತ ಸತತ್ತಳತೆಗಳ ಕಲ್ಲಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಗತ ಸಮಸ್ೆೆಗಳು
ಚಂತ್ನೆಗೆಮಂದ್ತ ಕ್ಷರ್
ಗಣಿತ ತಯಗತ್ತಮ ಹೆ ಯಗಿನ ನನನ ದೆೈನಂದ್ಧನ ಜೀನದ ಫಗೆೆ ಯೀಚಿಷತ. ಬೆೀರೆ ಎಲ್ೆಿಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತೀಣಯ ಭತತತ ಷತತತಳತೆಗಳ
ರಿಕ್ಲನೆಗಳನತನ ಫಳಷತತೆತೀವೆ? ಕೆಲು ಈದಹಸಯಣೆಗಳನತನ ಫರೆಯಿರಿ.


ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಯಗಳಿಗ ನಭಗಹದ ಄ನತಬಗಳಹಗಿಯತತತವೆಯೆೀ?



ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಯಗಳು ನತಯಜೀನದ ಯಹ ಯಹ ಜ್ಞಹನನತನ ಗಣಿತದ ತಯಗತ್ತಗೆ ತಯಫಸತದತ?
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ವಿಸ್ತೀಣಯ ಭತತತ ಷತತತಳತೆಗಳನತನ ನಹು ನತಯ ಜೀನದಲ್ಲಿ ವಿಫುಲವಹಗಿ ಫಳಸ್ದಯ ಷಸ , ಶಹಲ್ೆಮ ಗಣಿತ ಠ್ಯಕ್ರಭದಲ್ಲಿ ಇ
ರಿಕ್ಲನೆಗಳನತನ ಕ್ಲ್ಲಮತವಹಗ ವಿದಹಯರ್ಥಯಗಳು ಸಲವಹಯತ ಬಹರಿ ಭಹರಿೀ ಗೆ ಂದಲಕೆಾ ಒಳಗಹಗತತಹತರೆಂದತ ಷಂಶೆೃೀಧನೆಗಳು ಹೆೀಳುತತವೆ.
(ವಹಟ್ ನ ಷನ್ ಎಟ್ ನ ಅಲ್. 2). ಆದಕೆಾ ಷಂಫಂಧಿಸ್ದ ಕೆಲು ರಭತಖ್ ಷಭಸೆಯಗಳು ಿಸೀಗಿವೆ.


ವಿಸ್ತೀಣಯ ಭತತತ ಷತತತಳತೆಗಳೆಂದರೆೀನತ ಎಂದತ ತ್ತಳಿಮತುದತ ಄ಗತಯ ಎಂದತ ಄ಥಯಮಹಡಿಕೆ ಳುದೆ ಕೆೀಲ ಷ ತರಗಳನತನ
ಕ್ಲ್ಲತತ ಄ನತನ ಫಳಸ್ದರೆ ಫಯತ ಈತತಯವೆೀ ವಿಸ್ತೀಣಯ ಭತತತ ಷತತತಳತೆ ಎಂದತ ತ್ತಳಿಮತುದತ



ಕೆಲವೊಯಮ ಄ಯತ ವಿಸ್ತೀಣಯ ಭತತತ ಷತತತಳತೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಹುದತ ವಿಸ್ತೀಣಯ ಯಹುದತ ಷತತತಳತೆ ಎಂದತ ಭರೆತತ
ಗೆ ಂದಲಕ್ರಾೀಡಹಗತುದತ



ಅಯಹಭಗಳ ಫಗೆೆ ಗರಿಸಷತುದತ ಄ರಿಗೆ ಕ್ಶು. ಄ನೆೀಕ್ ಬಹರಿ ಄ಯತ ಷತತತಳತೆ ಒಂದತ ಅಯಹಭದತದ ಄ದಕೆಾ ಫಳಷತ
ಭ ಲಮಹನಗಳು ಈದದದ ಭ ಲಮಹನಗಳು ಄ಂದರೆ ಮೀ. , ಸೆಂ. ಮೀ. ಄ಡಿ ಆತಹಯದ್ಧ ; ಅದರೆ ವಿಸ್ತೀಣಯ ಎಯಡತ
ಅಯಹಭದತದ ಭತತತ ಄ದಕೆಾ ಫಳಷತ ಭ ಲಮಹನಗಳು ಚೌಕ್ದತದ ಄ಂದರೆ ಚದಯ ಸೆಂ. ಮೀ. , ಚದಯ ಮೀ. , ಎಕ್ರೆ ಆತಹಯದ್ಧ
ಎನತನುದನತನ ಄ಥಯ ಮಹಡಿಕೆ ಳುುುದ್ಧಲಿ.



಄ನೌಚಹರಿಕ್ ಭ ಲಮಹನಗಳು ಄ರಿಗೆ ಄ಷೆ ುಂದತ ರಿಚಿತವಹಗಿಯತುದ್ಧಲಿ. ಸಹಯತ್ತರಕ್ ಭ ಲಮಹನಗಳು ಏಕೆ ಬೆೀಕೆಂದತ
ಷರಿಯಹಗಿ ಄ರಿತ್ತಯತುದ್ಧಲಿ.



ಗಣಿತದ ತಯಗತ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಲ್ಲತ ವಿಸ್ತೀಣಯ ಭತತತ ಷತತತಳತೆಗಳ ರಿಕ್ಲನೆಗಳನತನ ತಭಮ ನತಯಜೀನದ ಄ನತಬಗಳಿಗೆ ರ್ೆ ೀಡಿಸ್
ನೆ ೀಡಿ ತಭಮ ಄ಂತಗಯತ ಜ್ಞಹನನತನ ವಿಸಹತಯಗೆ ಳಿಸ್ಕೆ ಳುಬೆೀಕ್ತ ಎಂದತ ಄ಯತ ಭಹವಿಷತುದ್ಧಲಿ.

ಇ ಘಟ್ಕ್ದ ಚಟ್ತಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಇ ಷಭಸೆಯಗಳನತನ ರಿಹಹಯ ಮಹಡತ ಬೆ ೀಧನಹ ವಿಧಹನಗಳನತನ ಫಳಷತವಿರಿ.

ಚಂತ್ನೆಗೆಮಂದ್ತ ಕ್ಷರ್

ಕ್ಳೆದ ಬಹರಿ ನೀು ವಿಸ್ತೀಣಯ ಭತತತ ಷತತತಳತೆಗಳನತನ ತಯಗತ್ತಮಲ್ಲಿ ಕ್ಲ್ಲಸ್ದ ಄ನತಬಗಳನತನ ನಧಹನವಹಗಿ ಯಲತಕ್ತ ಹಹಕ್ರ.
ಯೀಲ್ೆ ವಿರಿಸ್ದ ಷಭಸೆಯಗಳನತನ ಅಗ ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಯಗಳು ಎದತರಿಸ್ದದರೆೀ?
಄ುಗಳಲ್ಲಿ ಯಹುದಹದಯ

ಷಭಸೆಯಗಳನತನ ಎದತರಿಸ್ದ ನದ್ಧಯಶು ವಿದಹಯರ್ಥಯಗಳನತನ ನಭಮ ನೆನಪಿಗೆ ತಂದತಕೆ ಳಿು . ಯಹ

ಷಭಸೆಯಮನತನ ಯಹ ವಿದಹಯರ್ಥಯಗಳು ಎದತರಿಸ್ದದಯತ ಎಂದತ ಖ್ಚಿತವಹಗಿ ನೆನಪಿನಂದ ಹೆೀಳಲತ ಸಹಧಯವೆೀ? ಹಹಗೆ ಮಹಡಲತ ನಭಗೆ
ಸಹಧಯವಹದರೆ ಇ ಬಹರಿ ಕ್ಲ್ಲಷತವಹಗ ಄ಂಥ ವಿದಹಯರ್ಥಯಗಳನತನ ಭನದಲ್ಲಿಟ್ತುಕೆ ಂಡತ ಹಠ್ಯೀಜ್ನೆ ಮಹಡಲತ ಸಹಧಯವಹದ್ಧೀತತ.

2 ಸತತ್ತಳತೆಯ ಪರಿಕಲಪನೆಯನ್ತು ಬೆಳೆಸತುದ್ತ
ಗಣಿತದ ರಿಭಹಷೆ ಯಹವಹಗಲ ನೆೀರಹನೆೀಯ ಄ಲಿ ಭತತತ ಄ದೆೀ ಗಣಿತ ಕ್ಲ್ಲಕೆಗೆ ತೆ ಡಯತಗಹಲ್ಹಗತ ಸಹಧಯತೆಮ ಆದೆ. ಆದನತನ
ತ್ತಳಿಮತುದತ ವಿದಹಯರ್ಥಯಗಳ ಕ್ಲ್ಲಕೆಮ ದೃಷ್ಟ್ುಯಿಂದ ಒಳೆುಮದತ ಭತತತ ಶಿಕ್ಷಕ್ಯತ ಆದನತನ ಗಭನದಲ್ಲಿರಿಸ್ಕೆ ಂಡತ ಗಣಿತದ ಹರಿಭಹಷ್ಟ್ಕ್
ದಗಳು ಭತತತ ಄ುಗಳ ುಯತತ್ತತ (ಭ ಲ)ಮ ಫಗೆೆ ವಿದಹಯರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ತ್ತಳಿಷತುದತ ಒಳೆುಮ ಕ್ರಭ. ಗಿರೀಸ್ ದೆೀವದ ವಿದಹಯರ್ಥಯಗಳಿಗೆ
ಅಂಗಿದ perimeter (ಷತತತಳತೆ ) ದನತನ ತ್ತಳಿಮತುದತ ಕ್ಶುವಹಗಲ್ಹಯದತ , ಏಕೆಂದರೆ ಄ದತ ಗಿರೀಕ್ ಭ ಲದ ವಫದ (Peri = Around ;
Meter = Measure).
ಮೊದಲನೆಮ ಚಟ್ತಟಿಕೆಮಲ್ಲಿ ದ್ಧನನತಯ ಫಳಷತ ಷತತಗಳ ಷತತತಳತೆಮನತನ ಮೊದಲತ ವಿರಿಸ್, ನಂತಯ ೆನಿಲ್ ನಂದ ಄ದಯ
ಷತತತಲ ಗೆರೆ ಎಳೆದತ, ಄ಳೆದತ ಄ದಯ ಷತತತಳತೆಮನತನ ಕ್ಂಡತಿಸಡಿಮಬೆೀಕ್ತ. ನಂತಯ ಇ ಜ್ಞಹನನತನ ಫಳಸ್ಕೆ ಂಡತ ಒಂದೆೀ ಷತತತಳತೆ
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ಆಯತ ಄ನೆೀಕ್ ಅಮತಗಳನತನ ಯಚಿಷತುದತ ಭತತತ ಄ಯತ ಄ಲ್ಲಿ ಗಭನಸ್ದ ಄ಂವಗಳನತನ ಒಟಹುಗಿಸ್ ಸಹಮಹನಯೀಕ್ಯಣ ಮಹಡತ
ರಮತನ ಆಲ್ಲಿದೆ.
ಇ ಚಟ್ತಟಿಕೆಗಳನತನ ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಯಗಳೆೄ ಡನೆ ಮಹಡತ ಮೊದಲತ ಸಹಧಯವಹದರೆ ನೀವೆೀ ಎಲಿ ಚಟ್ತಟಿಕೆಗಳನತನ ಆಲಿವೆೀ
ಕೆಲನಹನದಯ ಷವತಃ ಮಹಡತುದತ ಒಳೆುಮದತ.ನಭಮ ಷಹೆ ೀದೆ ಯೀಗಿಯಫಬರೆ ಡನೆ ಮಹಡಲತ ಸಹಧಯವಹಗತುದಹದರೆ ಆನ ನ ಈತತಭ.
ಏಕೆಂದರೆ ಚಟ್ತಟಿಕೆಮ ಫಳಿಕ್ ನಭಗಹಗತ ಄ನತಬನತನ ಯಲತಕ್ತ ಹಹಕ್ಲತ ಭತತತ ಄ಲ್ೆ ೀಕ್ನ ಮಹಡಲತ ಸಹಧಯ . ಚಟ್ತಟಿಕೆ
ಗಳನತನ ನೀವೆೀ ಮಹಡಿದಹಗ ಅಗತ ಆನೆ ನಂದತ ಄ನತಕ್ ಲವೆಂದರೆ ವಿದಹಯರ್ಥಯಗಳ ಭನಸ್ಿನಲ್ಲಿ ಅಗಫಸತದಹದ ರಕ್ರರಯೆಮನತನ ಗಭನಸ್
಄ದರಿಂದ ಫಯತ ಒಳನೆ ೀಟ್ಗಳನತನ ಗಭನಷಲತ ಸಹಧಯ. ಆದರಿಂದ ನಭಮ ಬೆ ೀಧನೆಮ ಗತಣಭಟ್ು ಹೆಚತುತತದಲಿದೆ ಶಿಕ್ಷಕ್ರಹಗಿ ನಭಮ
ೃತ್ತತಯ ಬೆಳಣಿಗೆಗೆ ಆದತ ಷಹಹಮಕ್.
ನಭಮ ಸ್ದಧತೆಗಳೆಲಿ ಭತಗಿದನಂತಯ ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಯಗಳೆೄ ಡನೆ ಚಟ್ತಟಿಕೆಗಳನತನ ಮಹಡಿ. ಚಟ್ತಟಿಕೆ ಹೆೀಗಹಯಿತೆಂದ ಄ದರಿಂದಹದ
ಕ್ಲ್ಲಕೆ ಏನೆಂದ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸ್. ಿಸೀಗೆ ಮಹಡತುದರಿಂದ ನೀು ಄ಧಿಕಹಂವ ವಿದಹಯರ್ಥಯಕೆೀಂದ್ಧರತ ಬೆ ೀಧನಹ ವಹತಹಯಣನತನ
ತಯಗತ್ತಮಲ್ಲಿ ಷೃಷ್ಟ್ು ಮಹಡಲತ ಸಹಧಯವಹಗತತತದೆ.

ಚಟತಟಿಕೆ 1: ನ್ಮೂ ಸತತ್ತಮತತ್ತಲ್ಲನ್ ಸತತಗಳ ಸತತ್ತಳತೆಯನ್ತು ಕಂಡತಹಿಡಿಯತುದ್ತ :
ಇ ಕಹಮಯಕೆಾ ಇ ರಿೀತ್ತ ಸ್ದದತೆ ಮಹಡಿಕೆ ಳುಫಸತದತ. ನೀು ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ಄ಯತ ತಯಗತ್ತಮಲ್ಲಿ ನೆ ೀಡತ ವಿವಿಧ ಷತತಗಳ
ಷತತತಳತೆಮನತನ ಷ ಚಿಷಲತ ತ್ತಳಿಸ್ ಹಹಗ ಸಹಧಯವಿದದಲ್ಲಿ ಷತತವಿನ ಷತತತ ೆನಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಗೆರೆ ಎಳೆಮಲತ ತ್ತಳಿಸ್. 'ಷತತತಳತೆಮತ ಎಯಡತ
ಅಯಹಭದ ಷತತವಿನ ಷತತತ ಆಯತ ಹಹದ್ಧ ' ಎಂಫ ಗಣಿತದ ವಹಯಖ್ೆಯಮನತನ ಚಚಿಯಸ್.
ಭಹಗ 1:
ವಿದಹಯರ್ಥಯಗಳು ರ್ೆ ೀಡಿಕಹಮಯ ನಯಿಸಷತತಹತರೆ. ಄ಯ ಚಿೀಲದಲ್ಲಿ ಆಯತ ಄ಥವಹ ತಯಗತ್ತಮಲ್ಲಿ ಄ಯತ ಕಹಣತ ಕ್ನಶಿ
ಯಹುದಹದಯ ಭ ಯತ ಷತತಗಳ ಷತತತಳತೆಮನತನ ಕ್ಂಡತಿಸಡಿಮಲತ ಹೆೀಳಿ. ಆದಕೆಾ ಄ರಿಗೆ ಷಭಮ ನಗದ್ಧಡಿಸ್.(ಈದಹಸಯಣೆಗೆ
ನಹಲತಾ ನಮಶ). ಿಸಂದೆ ನಂತತ ಗಭನಸ್- ಭಧೆಯರವೆೀಶಿಷತ ಄ಥವಹ ಹೆಚಿುನ ಷ ಚನೆಗಳನತನ ನೀಡತ ಄ಗತಯ ಆಲಿ. ರ್ೆ ೀಡಿ
ಕಹಮಯದ ೂಯತಯಹರಿಗೆ ಷಹಹಮಕ್ವಹಗಿ ನೀು ಷಂನ ಮಲ ಷಂಖ್ೆಯ 2 'ಎಲಿಯನತನ ಒಳಗೆ ಳುಲತ ರ್ೆ ೀಡಿಗಳ ನಯಸಣೆ' ಄ನತನ
ಫಳಸ್ಕೆ ಳುಫಸತದತ.
ಭಹಗ 2:
ನಗದ್ಧತ ಷಭಮ ಭತಗಿದ ನಂತಯ ವಿದಹಯರ್ಥಯಗಳಿಂದ ಿಸಮಹಮಿಸತ್ತ ಡೆಯಿರಿ. ಷತತತಳತೆಮನತನ ಕ್ಂಡತಿಸಡಿಮಲತ ಄ಯತ ವಿಭನನ
ಷತತಗಳನತನ ಫಳಸ್ಯತುದರಿಂದ ಄ಯಲ್ಲಿ ಫಂದ ಪಲ್ಲತಹಂವ ಒಂದೆೀ ಅಗಿಯತುದ್ಧಲಿ. ಇಗ ವಿದಹಯರ್ಥಯಗಳು ಷತತತಳತೆಮನತನ
ಕ್ಂಡತಿಸಡಿಮಲತ ಫಳಸ್ದ ಷತತಗಳ ಅಕಹಯದ ಫಗೆೆ ಹಹಗ ಄ದನತನ ಕ್ಂಡತಿಸಡಿಮಲತ ಫಳಸ್ದ ವಿಧಹನದ ಫಗೆೆ ಿಸಮಹಮಿಸತ್ತ ನೀಡಲತ
ತ್ತಳಿಸ್. ಇ ಈತತಯಗಳನತನ ಕ್ು ಸಲಗೆಮ ಯೀಲ್ೆ ನೀವೆೀ ಫರೆಯಿರಿ ಄ಥವಹ ಫರೆಮಲತ ವಿದಹಯರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ಹೆೀಳಿ (ಆದನತನ ಕ್ು
ಸಲಗೆಮ ಯೀಲ್ೆ ಈಳಿಸ್ಕೆ ಳಿು- ಆದನತನ ಚಟ್ತಟಿಕೆ 2 ಯಲ್ಲಿ ಫಳಸ್ಕೆ ಳುಫಸತದತ).
ಭಹಗ 3:
ಇ ಭಹಗದ ಚಟ್ತಟಿಕೆಗೆ ವಿದಹಯರ್ಥಯಗಳು ಕೆಲಷ ಮಹಡಲತ ಚೌಕ್ಳಿ ಹಹಳೆಮತ ಬೆೀಕಹಗತತತದೆ. ವಿದಹಯರ್ಥಯಗಳು ರ್ೆ ೀಡಿ ಕಹಮಯ
ಭತಂದತರಿಷತತಹತರೆ. ಷತತತಳತೆ 16 ಆಯತಂತೆ ಎಶತು ಸಹಧಯವೊೀ ಄ಶತು ಅಮತ ಹಹಗ ಚೌಕ್ಗಳ ಚಿತರಗಳನತನ ಬಡಿಷಲತ
ವಿದಹಯರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ಹೆೀಳಿ. 'ಆದಹದ ನಂತಯ ನಹನತ 'ಎಲ್ಹಿ ರಿಹಹಯಗಳು ದೆ ಯಕ್ರದೆಯೆೀ ಎಂದತ ಹೆೀಗೆ ಖ್ಚಿತವಹಗಿ ಹೆೀಳಫಲ್ಲಿರಿ?' ಎಂದತ
ನಭಮನತನ ಕೆೀಳುತೆತೀನೆ. ಅ ರಶೆನಗ ಈತತಯ ನೀಡಲತ ಸ್ದದರಹಗಿರಿ’ ಎಂದತ ಹೆೀಳಿ.
ಸಹಧಯವಿಯತ ರಿಹಹಯಗಳ ಫಗೆೆ ಹಹಗ ಎಲ್ಹಿ ರಿಹಹಯಗಳು ಄ರಿಗೆ ಸ್ಕ್ರಾವೆ ಎಂದತ ಹೆೀಗೆ ಗೆ ತ್ತತದೆ ಎಂಫ ಫಗೆೆ ಿಸಮಹಮಿಸತ್ತ
ಡೆಯಿರಿ . ವಿದಹಯರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ಕಹಯಣಗಳನತನ ನೀವೆೀ ನೀಡದ್ಧಯಲತ ರಮತ್ತನಸ್ (ಮೊತತ ಎಂಟ್ತ ಅಗತ ಎಯಡತ ಷಂಖ್ೆಯಗಳು). ಫದಲ್ಲಗೆ
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ವಿದಹಯರ್ಥಯಗಳೆೀ ತಭಮ ವಿೀಕ್ಷಣೆಮನತನ ಯ ಪಿಸ್ಕೆ ಳುಲತ ಄ಕಹವ ನೀಡಿ.

: Monitoring and giving feedback

ಸಂದ್ಭಯ ಅಧ್ೆಯನ್ 1 :ಚಟತಟಿಕೆ 1 ನ್ತು ಬಳಸತುದ್ರ ಬಗೆೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಅನ್ತಪಮ ಅಲೆಮೀಕನ್ ನ್ಡೆಸತತತರೆ
ಆದತ ತನನ ಹರಥಮಕ್ ವಿದಹಯರ್ಥಯಗಳೆೄ ಂದ್ಧಗೆ ಚಟ್ತಟಿಕೆ 1 ಮನತನ ರಯೀಗಿಸ್ದ ಶಿಕ್ಷಕ್ರಮ ವಿಯಗಳು .
ತಯಗತ್ತಮಲ್ಲಿ ವಿದಹಯರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ಷತತತಳತೆ ಹಹಗ ವಿಸ್ತೀಣಯನತನ ತೆ ೀರಿಷಲತ ತ್ತಳಿಸ್ದಹಗ ನನಗೆ ಅವುಮಯವಹಯಿತತ. ಏಕೆಂದರೆ ಄ಯತ
'ಆದತ ಬಹಗಿಲ್ಲನ ಷತತತಳತೆ' ಎಂದತ ಬಹಗಿಲ್ಲನ ಄ಂಚಿಗೆ ತೆ ೀರಿಸ್ ಹೆೀಳಲ್ಲಲಿ. ನಡೆದ್ಧದೆದೀನೆಂದರೆ ಕೆಲು ವಿದಹಯರ್ಥಯಗಳು ಷತತತಳತೆಮನತನ
ಕ್ಂಡತಿಸಡಿಮತ ವಿಧಹನನತನ ವಿರಿಷಲತ ಸಹಧಯವಹಯಿತಹದಯ ಈಳಿದಯತ ಭಂಕ್ತಫಡಿದಂತೆ ಕ್ತಳಿತ್ತದದಯತ.
ನಜ್ಕ್ ಾ ನಹನತ ಄ರಿಗೆ ಈತೆತೀಜ್ನ ನೀಡಬೆೀಕ್ರತತತ. ಄ಯತ ‘ಆದತ ಬಹಗಿಲ್ಲನ ಷತತತಳತೆ’ ಄ಥವಹ ‘ಆದತ ಕ್ುಸಲಗೆಮ ಷತತತಳತೆ ‘ ಎಂದತ
ಹೆೀಳಿ ತಭಮ ಕೆೈಗಳಲ್ಲಿ /ಬೆಯಳುಗಳಲ್ಲಿ ತೆ ೀರಿಷತ ಭತನನ ನಹನೆೀ ಄ರಿಗೆ ಹಹಗೆ ಮಹಡಿ ತೆ ೀರಿಷಬೆೀಕಹಗಿತತತ. ಚಟ್ತಟಿಕೆಮ ಇ
ಭಹಗಕೆಾ ಹೆಚತು ಷಭಮ ನೀಡಿ ಸಹಕಹವವಹಗಿ ಮಹಡಿದದರಿಂದ ಈಳಿದ ಭಹಗಗಳು ಫಸಳ ಷಯಳವಹದು. ಿಸೀಗೆ ಚಟ್ತಟಿಕೆಮನತನ
ಮಹಡಮಹಡತತತಲ್ೆೀ ನನಗೆ ಄ರಿವಹದದೆದೀನೆಂದರೆ ಆದಕೆಾ ಷಂಫಂಧಿಸ್ದ ಗಣಿತದ ರಿಕ್ಲನೆಗಳನತನ ವಿದಹಯರ್ಥಯಗಳು ತ್ತಳಿದತಕೆ ಳುುತ್ತತದಹದರೆ
ಭತತತ ಄ಯ ಬಹಯಿಂದ ಫಯತತ್ತತಯತ ದಗಳ ಄ಥಯ ಄ರಿಗಹಗತತ್ತತದೆ ಎಂದತ. ಜ್ತೆಗೆ ಷತತತಳತೆಮನತನ ಕ್ಂಡತಿಸಡಿಮತುದತ ಹೆೀಗೆ ಎಂದತ
಄ರಿಗೆ ತ್ತಳಿದತಫಂದ್ಧತತ.
ಚಟ್ತಟಿಕೆಮ ಒಂದನೆೀ ಭಹಗನತನ ಄ರಿಗೆ ಕೆ ಟಹುಗ ಄ರಿಗೆ ಿಸಗತೆ ಈಂಟಹಯಿತತ ಎನಸ್ತತ. ತಭಮ ಚಿೀಲಗಳಲ್ಲಿದದ ಕೆಲು ಷತತಗಳನತನ
ಹೆ ಯತೆಗೆದತ ಷತತತಳತೆಮನತನ ಕ್ಂಡತಿಸಡಿಮಲತ ಮೊದಲ್ಲಟ್ುಯತ. ದೆೀಮಯನತ ಮೊದಲ್ಲನಂದಲ ಸಹಸಷಶಿೀಲ. ಆಂದತ ಄ನತ ೆನಿಲ್ಲಿನ
ಷತತತಳತೆ ಎಷ್ಟ್ುಯಫಸತದತ ಎಂದತ ಕ್ತತ ಸಲದ್ಧಂದ ಄ಳೆಮಲತ ರಮತ್ತನಷತತ್ತತದ.ದ ಒಂದತ ದಹಯನತನ ತೆಗೆದತಕೆ ಂಡತ ಄ದನತನ ೆನಿಲ್ಲಿನ
ಷತತತ ಷತತ್ತತ ಷತತ್ತತ ಄ಳೆಮಲತ ಯದಹಡತತ್ತತದದ. ಅಗ ನಹನತ ಄ನಗೆ ‘ ನನನ ತೆ ಳಲ್ಹಟ್ನತನ ಒಂದೆಡೆ ಫರೆದ್ಧಡತ . ನಂತಯ ನನನ ಷಯದ್ಧ
ಫಂದಹಗ ಄ದನತನ ಎಲಿರೆ ಡನೆ ಸಂಚಿಕೆ ಳುುವೆಮಂತೆ.’ ಎಂದೆ.
ಆದಹದನಂತಯ ತಯಗತ್ತಮಲ್ಲಿ ಈಳಿದ ವಿದಹಯರ್ಥಯಗಳು ತಭಮ ಄ನತಬಗಳನತನ ಸಂಚಿಕೆ ಂಡಯತ. ಯಹ ಷತತಗಳ ಷತತತಳತೆಗಳನತನ
಄ಳೆದಯತ , ಄ದನತನ ಹೆೀಗೆ ಸಹಧಿಸ್ದಯತ ಎಂದೆಲ್ಹಿ ಹೆೀಳಿದಯತ. ಅಗ ನಹನತ ದೆೀಮಯನಗೆ ‘ ನನನ ಄ನತಬ ಹೆೀಗಿತತತ? ಷವಲ
ಹೆೀಳುತ್ತತೀಯಹ?’ಎಂದೆ. ಄ದನತನ ಹೆೀಳುವಹಗ ಎಲಿರಿಗೆ ಭನದಟಹುದ ಄ಂವವೆಂದರೆ ಷತತತಳತೆ ಎನತನುದತ ಎಯಡತ ಅಯಹಭದ ಷತತಗಳಿಗೆ
ಷಂಫಂಧಿಸ್ದತದ ಎಂದತ . ಅಗ ನಹು ಅಯಹಭಗಳು ಭತತತ ಘನಷತತಗಳ ಫಗೆೆ ಚಚೆಯ ನಡೆಸ್ದೆು. ಅಗ ಫಂದ ರಶೆನಯೆಂದರೆ
ಘನಷತತಗಳಹದರೆ (ಭ ಯತ ಅಯಹಭದ) ಅಗ ಷತತತಳತೆ ಮ ಄ಥಯವೆೀನತ? ಄ದಯ ಭತಖ್ದ ಷತತತಳತೆಯೆೀ? ಅದರೆ ಯಹ ಭತಖ್?
ಆಂಥ ರಶೆನಗಳನತನ ವಿದಹಯರ್ಥಯಗಳಿಂದ ನರಿೀಕ್ಷಿಷದ್ಧದದ ನನಗೆ ತತಂಫ ಅವುಮಯವಹಯಿತತ. ಄ಯತ ಗಣಿತನತನ ಕ್ತರಿತತ ಚಚೆಯ
ಮಹಡತತ್ತತದಹದರೆಂಫ ಒಂದೆೀ ಕಹಯಣಕ್ಾಲಿ. ಎಶತು ನಖ್ಯವಹಗಿ ಭತತತ ರಫತದಧತೆಯಿಂದ ಇ ರಿಕ್ಲನೆಗಳನತನ ಄ಭಯಕ್ರತಗೆ ಳಿಷತತ್ತತದಹದರೆ
ಭತತತ ಸಹಧಹಯಣವಹಗಿ ನಹಚಿಕೆಯಿಂದ ಮಹತನಹಡದೆ ಬಹಯಿ ಹೆ ಲ್ಲದತಕೆ ಂಡಿಯತ ವಿದಹಯರ್ಥಯಗಳೄ ಷಸ ಎಶತು ಅತಮವಿಶಹವಷದ್ಧಂದ
ಮಹತನಹಡತತ್ತತದಹದರೆಂಫತದಕಹಾಗಿ.
ನಶಿುತ ಷತತತಳತೆಮ ಅಮತಗಳನತನ ಯಚಿಷತ ಕ್ರರಯೆ ಄ರಿಗೆ ತತಂಫ ಖ್ತಷ್ಟ್ ಕೆ ಟ್ುದತದ ಄ಯ ಚಸರೆಮಲ್ಲಿಯೆೀ ತ್ತಳಿಮತತ್ತತತತತ. ಄ದನತನ
ಬೆೀಗಬೆೀಗ ಮಹಡಿದಯತ. ಅದರೆ ಕೆಲಯತ ಅಮತದ ಷತತತಳತೆ 16 ಎಂದಹಗ ಎಯಡತ ಄ಭಭತಖ್ ಬಹಸತಗಳ ಮೊತತ 16 ಎಂದತ ತಹಗಿ
ತ್ತಳಿದತ ಲ್ೆಕ್ಾ ಮಹಡತತ್ತತದತದದತ ಕ್ಂಡತಫಂತತ. ಅಗ ‚಄ಂಥ ಅಮತದ ಷತತತಳತೆ 16 ಄ಲಿ 32‛ ಎಂದತ ಕೆಲಯತ ವಹದ ಮಹಡತತ್ತತದತದದತ
ಕ್ಂಡತಫಂತತ. ಭಹಗ 3 ಯಲ್ಲಿ ಷ ಚಿಸ್ದದಂತೆ ಷತತತಳತೆ 16 ಆಯತ ಎಲ್ಹಿ ಅಮತಗಳೄ ಸ್ಕ್ಾವೆೀ? ಎಂಫ ರಶೆನಗೆ ಶಹಭತ ಚೆನಹನಗಿ ಈತತಯ
ಕೆ ಟ್ು. ಇ ಚಚೆಯ ಎಲಿರಿಗ ಈಮತಕ್ತವಹಗಲ್ಲ ಎಂಫ ಕಹಯಣದ್ಧಂದ ನಹನತ ಎಲಿಯನ ನ ಈದೆದೀಶಿಸ್ ‚ಶಹಭತ ಹೆೀಳಿದದನತನ ನೀು
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ಒುತ್ತತೀರಹ? ಄ನತ ನೀಡಿದ ಕಹಯಣಗಳು ನಭಗೆ ಒಪಿಗೆಯೆೀ? ನೀು ಬೆೀರೆ ತಕ್ಯನೆನೀನಹದಯ ಹೆೀಳಲತ ಫಮಷತತ್ತತೀರಹ? ‚ ಎಂದತ
ಕೆೀಳಿದೆ.

ನಿಮೂ ಬೆಮೀಧ್ನ ವಿಧನ್ದ್ ಬಗೆೆ ಅಲೆಮೀಕನ್
ಆಂತಸ ಚಟ್ತಟಿಕೆಮನತನ ನಭಮ ತಯಗತ್ತಮಲ್ಲಿ ಮಹಡಿದ ನಂತಯ ಯಹುದತ ಮವಸ್ವಯಹಯಿತತ ಭತತತ ಯಹುದತ ಮವಸ್ವಯಹಗಲ್ಲಲಿ
ಎಂಫತದಯ ಕ್ತರಿತತ ಄ಲ್ೆ ೀಕ್ನ ಮಹಡಿಕೆ ಳುುುದತ ಒಳೆುಮದತ. ಯಹ ರಶೆನಗಳು ವಿದಹಯರ್ಥಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಷಕ್ರತಮನತನ ಄ಯಳಿಸ್ ಕ್ಲ್ಲಕೆ
ಭತಂದತರೆಮಲತ ಷಹಹಮ ಮಹಡಿದು ಭತತತ ಯಹ ರಶೆನಗಳ ಫಗೆೆ ನೀು ಭತೆತ ಭತೆತ ವಿರಿಷಬೆೀಕಹಯಿತತ? ಗಣಿತದಲ್ಲಿ ಅಷಕ್ರತ
ಸತಟಿುಷಲತ ಭತತತ ಗಣಿತದ ಕ್ಲ್ಲಕೆಮನತನ ಅನಂದದಹಮಕ್ವಹಗಿ ಮಹಡಲತ ಸಹಧಯವಹಗತ ಹಠ್ಯೀಜ್ನೆಮನತನ ಯ ಪಿಷಲತ ಆಂಥ
಄ಲ್ೆ ೀಕ್ನಗಳು ಶಿಕ್ಷಕ್ರಹದ ನಭಗೆ ಷಹಹಮಕ್ವಹಗತತತವೆ.ಭಕ್ಾಳಿಗೆ ಹಠ್ು ಄ಥಯವಹಗದ್ಧದದರೆ ಭತತತ ಄ದಕೆಾ ಷಂಫಂಧಿಸ್ದ
ಚಟ್ತಟಿಕೆಗಳನತನ ಮಹಡಲತ ಫಯದ್ಧದದರೆ ಄ುಗಳಲ್ಲಿ ಄ಯತ ಭಹಗಿಸಷತ ಸಹಧಯತೆ ತ್ತೀರಹ ಕ್ಡಿಯ. ಆಂಥ ಄ಲ್ೆ ೀಕ್ನನತನ ನೀು
ನಯಂತಯವಹಗಿ ಮಹಡತತ್ತತಯಬೆೀಕ್ತ ಭತತತ ಄ನತಮಹ ಄ಯತ ಮಹಡಿದಂತೆ ಚಟ್ತಟಿಕೆಮ ಯೀಲ್ೆ ರಿಣಹಭ ಬೀರಿದ ಚಿಕ್ಾ ಚಿಕ್ಾ ಄ಂವಗಳ
ಫಗೆೆಮ ಷ ಕ್ಷಮವಹಗಿ ಗಭನ ಸರಿಷಬೆೀಕ್ತ

ಚಂತ್ನೆಗೆಮಂದ್ತ ಕ್ಷರ್

ಯೀಲ್ಹಾಣಿಸ್ದ ಹಠ್ದಲ್ಲಿ ೆನಿಲ್ಲಿನ ಷತತತಳತೆಮನತನ ಕ್ಂಡತಿಸಡಿಮಲತ ದೆೀಮಯನತ ಮಹಡಿದ ರಮತನದ ಫಗೆೆ ನಡೆದ ಚಚೆಯಮತ
಄ನತಮಹ ಄ಯತ ಎಣಿಸ್ದದಕ್ರಾಂತಲ ತತಂಫ ವಿಸಹತಯವಹಗಿ ಯ ುಗೆ ಂಡಿತತ.ವಿದಹಯರ್ಥಯಗಳ ಜ್ತೆ ನೀು ನಡೆಷತ ಚಚೆಯಗಳು
ನೀಂದತಕೆ ಂಡದದಕ್ರಾಂತಲ ಬೆೀರೆ ದ್ಧಕ್ರಾನಲ್ಲಿ ತ್ತಯತಗಿದರೆ ಄ದರಿಂದಹಗತ ಄ನತಕ್ ಲತೆ ಄ಥವಹ ಄ನನತಕ್ ಲತೆಗಳೆೀನತ? ಆಂತಸ
಄ನತಬಗಳಿಂದ ಭತಂದ್ಧನ ಹಠ್ಗಳ ಸ್ದಧತೆಮ ಯೀಲ್ಹಗತ ರಿಣಹಭಗಳೆೀನತ? ಆಂಥ ರಶೆನಗಳನತನ ಕೆೀಳಿಕೆ ಳುುತತಲ್ೆೀ ನಭಮ
ತಯಗತ್ತಮಲ್ಲಿ ಇ ಚಟ್ತಟಿಕೆಗೆ ವಿದಹಯರ್ಥಯಗಳು ಹೆೀಗೆ ಷಂದ್ಧಸ್ದಯತ ಎನತನುದನತನ ಯೀಚಿಸ್, ಕೆಳಕ್ಂಡ ರಶೆನಗಳನತನ ಕೆೀಳಿಕೆ ಳಿು.


ನಭಮ ತಯಗತ್ತಮಲ್ಲಿ ಇ ಚಟ್ತಟಿಕೆ ಹೆೀಗೆ ಭ ಡಿಫಂತತ?



ಷತತತಳತೆ ಭತತತ ವಿಸ್ತೀಣಯ ಆುಗಳ ಫಗೆೆ ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಯಗಳ ತ್ತಳುಳಿಕೆಮನತನ ಄ರಿತತಕೆ ಳುಲತ ನೀು ಯಹ ಯಹ
ರಶೆನಗಳನತನ ಕೆೀಳಿದ್ಧರಿ?



ನೀು ಯಹುದಹದಯ ಷಂದಬಯದಲ್ಲಿ ಭಧೆಯ ರವೆೀಶಿಷಬೆೀಕ್ತ ಎಂದೆನಸ್ತೆೀ?



ುನಫಯಲನ ಯಹ ಷಂದಬಯದಲ್ಲಿ ನಭಗೆ ಄ಗತಯವೆನಸ್ತತ?



ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಹರಹದಯ ವಿಭನನವಹಗಿ ಏನಹದಯ ಮಹಡಿ ಆಡಿೀ ತಯಗತ್ತಮ ವಿದಹಯರ್ಥಯಗಳ ಜ್ತೆ ಭತಕ್ತ , ಷಭೃದಧ
ಚಚೆಯಗೆ ಕಹಯಣವಹದರೆೀ? ಄ಥವಹ ತತಂಫ ವಿನ ತನ ಹಹದ್ಧಮನತನ ತತಳಿದರೆೀ ?



ವಿದಹಯರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ಄ಥಯ ಮಹಡಿಕೆ ಳುಲತ ಕ್ಠಿಣವಹದ ವಿಚಹಯಗಳೆೀನಹದಯ ಆತೆತೀ?



ನೀು ಄ರಿಗೆ ಹೆೀಗೆ ಷಹಹಮಸಷತ ಚಹಚಫಸತದತ?

3 ಸತತ್ತಳತೆಯ ಲೆಕಾಚರಕೆಾ ಸಮಯ ಉಳಿಸತ ಸಮತ್ರವಂದ್ನ್ತು ರಚಸತುದ್ತ
ಷ ತರಗಳನತನ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಲತ ವಿದಹಯರ್ಥಯಗಳು ಹೆಚಹುಗಿ ‘ಈಯತ ಹೆ ಡೆಯೀ ಯೀ ಯೀ ಯೀ ’ ಮಹಗಯನತನ ಿಸಡಿಮತುದತ ನಭಗೆ
ತ್ತಳಿದ್ಧಯಫಸತದತ. ಇ ರಮತನದಲ್ಲಿ ಕೆಲಯತ ಹೆಚತು ಮವಷಿನತನ ಡೆದರೆ ಄ನೆೀಕ್ಯತ ಹಹಗೆ ಮಹಡಲತ ಸಹಧಯವಹಗದೆ ಸೆ ೀಲತತಹತರೆ. ಅದರೆ
ಎಲ್ಹಿ ವಿದಹಯರ್ಥಯಗಳೄ ಕೆೀಳಿಕೆ ಳುಬೆೀಕಹದ ರಶೆನ ಎಂದರೆ ಷ ತರಗಳನತನ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ತುಕೆ ಳುುುದರಿಂದ ಅಗತ ಕ್ಲ್ಲಕೆಮ ಷವಯ  ಏನತ
ಎಂಫತದತ.
ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ತುಕೆ ಳುು ರಕ್ರರಯೆಮತ ರಿಕ್ಲನೆಗಳನತನ ಗರಿಸಸ್ಯತುದನಹನಗಲ್ಲೀ, ಄ದಯ ಄ಥಯನತನ ಬೆಳೆಸ್ಯತುದನಹನಗಲ್ಲೀ
ಭತಖ್ಯವಹಗಿಟ್ತುಕೆ ಂಡಿಯತುದ್ಧಲಿ. ಄ಷೆುೀ ಄ಲಿ, ಄ದತ ಆಂಥ ರಿಕ್ಲನೆಗಳ ಄ಥಯವೆೀನತ ಆಲಿವೆೀ ಄ಕ್ ಾ ಗಣಿತದ ಆತಯ
www.TESS-India.edu.in
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ರಿಕ್ಲನೆಗಳಿಗ ಆಯಫಸತದಹದ ಷಂಫಂಧವೆೀನತ ಎನತನ ಭಸತವದ ವಿಚಹಯದ ರಿಗಣನೆಗೆ ಄ಕಹವ ನೀಡತುದ್ಧಲಿ. ಇ ವಿಧಹನು
ನೆನಪಿನ ಕೆ ೀವಕೆಾ ಆಳಿಸ್ಕೆ ಂಡ ಕ್ರಭವಿಧಿಗಳನತನ ಕ್ರಹಯತವಹಕಹಾಗಿ ರಷತತತಡಿಷತುದಯ ಫಗೆೆ ಮಹತರ ಗಭನ ಸರಿಷತತತದೆ. ಹಹಗಹಗಿ
ಗಣಿತದ ಜ್ಟಿಲ ಷಂಗತ್ತಗಳನತನ ಄ಭಹಯಷ ಮಹಡತವಹಗ ಄ಥವಹ ಷಂಕ್ರೀಣಯ ಸಂತಗಳಿಯತ ಗಣಿತದ ಷ ತರ ಹಹಗ ಄ಲ್ೆ ೆೀರಿಥಮ್
ಗಳನತನ ಕ್ಲ್ಲಮತವಹಗ ಫಸಳಶತು ತೆ ಡಕ್ತಗಳಹಗತತತವೆ. ಄ುಗಳಲ್ಲಿ ಄ಂತಗಯತವಹದ ಗಣಿತ್ತೀಮ ತತವಗಳ ಄ಥಯ
ಅಗಿಯತುದ್ಧಲಿವಹದದರಿಂದಲ ಄ದಯ ಭತಖ್ಹಯಂವಗಳು ಕೆೈತಪಿ ಹೆ ೀಗತುದರಿಂದಲ ಕ್ಲ್ಲಕೆಮ ಅತಂಕ್ ಹೆಚಹುಗಿ ರಿೀಕ್ೆಮಲ್ಲಿ
ನಹಸಹಗತುದತ ಷಸಜ್.
ಎಳೆಮ ಮಸ್ಿನಂದಲ

ವಿದಹಯರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ಗಣಿತದ ಷ ತರಗಳನತನ ಷವತಃ ತಹವೆೀ ಕ್ಟ್ತು ಹಹಗ ಄ಕೆಾ ಄ಥಯನತನ ನೀಡತ

಄ಕಹವನತನ ಮಹಡಿಕೆ ಟ್ುರೆ ಅಗ ಷ ತರಗಳ ಕ್ಲ್ಲಕೆಗೆ ಆಯತ ತಡೆಗೆ ೀಡೆಗಳನತನ ನವಹರಿಷಲತ ಸಹಧಯವಿದೆ.
ಇ ಿಸನೆನಲ್ೆಮಲ್ಲಿ ಚಟ್ತಟಿಕೆ 1 ಯಲ್ಲಿ ಗರಿಸಸ್ದ ಄ಂವಗಳನತನ ಅಧರಿಸ್ ಷ ತರಗಳನತನ ತಹವೆೀ ಕ್ಟ್ತು ಄ಕಹವನತನ ವಿದಹಯರ್ಥಯಗಳಿಗೆ
ನೀಡತುದತ ಭತಂದ್ಧನ ಚಟ್ತಟಿಕೆಮ ಈದೆದೀವ. ಄ಯ ಈದಹಸಯಣೆಗಳನತನ ಫಳಸ್ಕೆ ಂಡತ ಅಮತದ ಷತತತಳತೆಮನತನ ಕ್ಂಡತಿಸಡಿಮತ
ಷ ತರನತನ ಹೆೀಳು ಬೆೀರೆ ಬೆೀರೆ ವಿಧಹನಗಳನತನ ಆದತ ಒಳಗೆ ಂಡಿಯತತತದೆ. ಇ ಬೆೀರೆಬೆೀರೆ ಄ಭಯಕ್ರತಗಳು ನಜ್ಕ್ ಾ ಒಂದೆೀಯೆೀ ?
ಹೌದಹದರೆ ಏಕೆ?ಎಂದತ ರಶೆನ ಕೆೀಳುತಹತ ಷ ತರಗಳನತನ ಯಚಿಷತ ಈದೆದೀವನತನ - ಄ಂದರೆ ದಕ್ಷತೆಮನತನ ಹೆಚಿುಸ್ ಷಭಮನತನ
ಈಳಿತಹಮ ಮಹಡತುದತ - ಭನದಟ್ತು ಮಹಡಿಸ್.

ಚಟತಟಿಕೆ 2: ಸಮತ್ರಗಳು ಮತ್ತತ ಕಲದ್ ದ್ಕ್ಷತೆ
ಇ ಕಹಮಯಕೆಾ ನೀು ೧ ನೆಮ ಚಟ್ತಟಿಕೆಮ ೨ ನೆಮ ಭಹಗದಲ್ಲಿ ಕ್ುಸಲಗೆಮ ಯೀಲ್ೆ ಫರೆದ್ಧದದ ಿಸಮಹಮಿಸತ್ತಮನತನ ಫಳಷಫಸತದತ.


ಒಂದತ ಅಮತದ ವಿಸ್ತೀಣಯನತನ ಕ್ಂಡತಿಸಡಿಮಲತ ಕ್ಡಿಯ ಷಭಮ ತಗಲತ ವಿಧಹನವೊಂದನತನ ಯಚಿಸ್ ಎಂದತ
ವಿದಹಯರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ಹೆೀಳಿ. ಆದಕೆಾ ಭ ಯತ ನಮಶಗಳ ಕಹಲ್ಹಕಹವ ಕೆ ಟ್ತು ಒಂದತ ಗತಂಪಿನಲ್ಲಿ ಆಫಬಯತ ವಿದಹಯರ್ಥಯಗಳು
ಆಯತಂತೆ ಗತಂುಗಳನತನ ಮಹಡಿಕೆ ಂಡತ ಕೆಲಷ ಮಹಡಲತ ತ್ತಳಿಸ್. ಇಗಹಗಲ್ೆೀ ಕ್ುಸಲಗೆಮ ಯೀಲ್ೆ ಕೆಲು
ಈದಹಸಯಣೆಗಳು ಆಯಫಸತದತ. ಯತ ನಮಶಗಳ ಕಹಲ್ಹಕಹವ ಕೆ ಟ್ತು ಒಂದತ ಗತಂಪಿನಲ್ಲಿ ಆಫಬಯತ ವಿದಹಯರ್ಥಯಗಳು ಆಯತಂತೆ
ಗತಂುಗಳನತನ ಮಹಡಿಕೆ ಂಡತ ಕೆಲಷ ಮಹಡಲತ ತ್ತಳಿಸ್. ಇಗಹಗಲ್ೆೀ ಕ್ುಸಲಗೆಮ ಯೀಲ್ೆ ಕೆಲು ಈದಹಸಯಣೆಗಳು
ಆಯಫಸತದತ.



಄ಯ ಿಸಮಹಮಿಸತ್ತಮನತನ ಡೆದತ ಄ದನತನ ತಯಗತ್ತಮ ಎಲಿರೆ ಡನೆ ಚಚಿಯಸ್ . ಷತತತಳತೆಮನತನ ಕ್ಂಡತಿಸಡಿಮತ ಄ನೆೀಕ್
ವಿಧದ ಷ ತರಗಳನತನ ಄ಯತ ನಯ ಪಿಷತಂತೆ ಮಹಡಿ. ಄ಹಹಗೆ ಸಹಧಯವಹಗದ್ಧದದರೆ ಄ಂಥ ಬೆೀರೆ ಬೆೀರೆ ಷ ತರಗಳು ಄ರಿಗೆ
ತ್ತಳಿದ್ಧದೆಯೆೀ ಎಂದತ ಄ಯನತನ ಕೆೀಳಿ. ಈದಹ: ಈದದ +಄ಗಲ+ಈದದ +಄ಗಲ ಄ಥವಹ 2(l + w)಄ಥವಹ 2l + 2w.



ಇ ಷ ತರಗಳನತನ ಄ಯತ ಚಚಿಯಷತತಹತ ಹೆೀಗೆ ಆವೆಲ್ಹಿ ಒಂದೆೀ ಎಂಫತದನತನ ಄ರಿಮಲ್ಲ.

ವಿಡಿಯೀ : ಜೆಮೀಡಿಕಯಯನ್ತು ಬಳಸತುದ್ತ

ಸಂದ್ಭಯ ಅಧ್ೆಯನ್ 2 : ಶ್ರೀಮತಿ ಅನ್ತಪಮ ಚಟತಟಿಕೆ 2 ರ ಬಗೆೆ ಮಡಿಕೆಮಂಡ ಅಲೆಮೀಕನ್
ಇ ಚಟ್ತಟಿಕೆ ಮಹಡತವಹಗ ನನಗೆ ತತಂಬಹ ಷಂತೆ ೀಶವಹಯಿತತ. ಆದತ ಚತಯತಕಹಗಿ ಭ ಡಿ ಫಂತತ.ಚಟ್ತಟಿಕೆ ೧ ಯ ಭಹಗವಹಗಿ
ನಹನತ ಕ್ುಸಳಗೆಮ ಯೀಲ್ೆ ಫಯದ ಈದಹಸಯಣೆಗಳೆೀ ಸಹಕ್ಷ್ಟ್ುದದಯ ಶಿೀಘರವಹಗಿ ಆನ ನ ಕೆಲನತನ ಅಲ್ೆ ೀಚಿಷತಂತೆ ಄ರಿಗೆ ಹೆೀಳಿದೆ .
ಏಕೆಂದರೆ ಚಟ್ತಟಿಕೆ ೧ ಕೆಾ ಕೆ ಂಡಿಮನತನ ನಹನತ ತೆ ೀರಿಷಬೆೀಕ್ರತತತ ಭತತತ ತಹು ಕ್ಲ್ಲಮತತ್ತತಯತ ಗಣಿತನತನ ಄ಯತ ಆನ ನ ಹೆಚಹುಗಿ
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ತಭಮದನಹನಗಿಸ್ಕೆ ಳುಬೆೀಕ್ರತತತ. ಄ಷೆುೀ ಄ಲಿ, ಹೆಚತು ಹೆಚತು ಈದಹಸಯಣೆಗಳು ದೆ ಯಕ್ರದರೆ ಄ಯತ ಇ ರಿಕ್ಲನೆಮನತನ
ಸಹಮಹನಯೀಕ್ರಿಸ್ಕೆ ಳುುುದತ ಸಹಧಯವಹಗತತ್ತತತತತ.
ಆದನತನ ರ್ೆ ೀಡಿಕಹಮಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲತ ಚಚಿಯಸ್ದತದ ಒಳೆುಮದಹಯಿತತ. ಿಸೀಗಹಗಿ ಄ಯತ ಗತಂಪಿನಲ್ಲಿ ಚಚಿಯಷಬೆೀಕ್ತ ಎಂದತಕೆ ಂಡ
ವಿಚಹಯಗಳನತನ ಮೊದಲತ ಒಯಮ ತಮೊಮಳಗೆೀ ಄ಭಹಯಷ ಮಹಡಲತ ಄ಕಹವ ದೆ ಯಕ್ರ, ಄ರಿಫಬಯಲ್ಲಿ ಆಯಫಸತದಹದ ರಶೆನಗಳಿಗೆ ಈತತಯ
ಕ್ಂಡತಕೆ ಳುಲತ ಸಹಧಯವಹಯಿತತ. ಆಡಿೀ ತಯಗತ್ತಯಿಂದ ಫಯಫಸತದಹಗಿದದ ಟಿೀಕೆ, ವಿಭಶೆಯಮನತನ ಎದತರಿಷಬೆೀಕಹಗಲ್ಲಲಿ. ಶಿಕ್ಷಕ್ರಯಹಗಿ
ನನಗ ಆದತ ಈಮತಕ್ತವಹಯಿತತ. ಏಕೆಂದರೆ ತಹವೆೀನೆ ಹೆೀಳಹೆ ಯಟಿದದರೆ ೀ ಄ದನತನ ಄ಭಹಯಷ ಮಹಡಿಕೆ ಂಡತ ಫಂದ್ಧದದಯತ. ಹಹಗಹಗಿ
ತಯಗತ್ತಮ ಚಚೆಯಗೆ ಈತತಭ ಭತತತ ಷತಲಬವಹಗಿ ಄ಥಯವಹಗತ ವಹದಷಯಣಿ ನಯಮಲಿರಿಗ ಸ್ಕ್ರಾತತ.

ಚಂತ್ನೆಗೆಮಂದ್ತ ಕ್ಷರ್


ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಯಗಳ ತ್ತಳುಳಿಕೆಮನತನ ಄ರಿತತಕೆ ಳುಲತ ನೀು ಯಹ ಯಹ ರಶೆನಗಳನತನ ಕೆೀಳಿದ್ಧರಿ?



ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಯಗಳು ಚಚೆಯಮಲ್ಲಿ ಯಹ ರಿೀತ್ತ ಹಲ್ೆ ಂ
ೆ ಡಯತ?



ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಯಗಳಲ್ಲಿ ರತ್ತಯಫಬಯ ಇ ಚಚೆಯಮಲ್ಲಿ ಭಹಗಿಸಸ್ದರೆೀ ?



ಹಹಗಿಲಿವಹದರೆ, ಭತಂದ್ಧನ ಬಹರಿ ಄ಯತ ಭಹಗಿಸಷತಂತೆ ಮಹಡಲತ ನೀವೆೀನತ ಮಹಡಫಸತದತ?

ಚಟತಟಿಕೆ 3: ಚೌಕಗಳ ಎಣಿಕೆ ವಿಧನ್ ಬಳಸ್ ಆಕೃತಿಗಳ ಸಮತ್ರಗಳು ಮತ್ತತ ಕಲದ್ ದ್ಕ್ಷತೆ
ಇ ಚಟ್ತಟಿಕೆ ಮನತನ ಹರಯಂಭಷತವಹಗ ತಯಗತ್ತಮಲ್ಲಿ ಄ರಿಗೆ ಕಹಣಿಷತ ಄ನೆೀಕ್ ಅಮತಹಕ್ೃತ್ತಗಳ ವಿಸ್ತೀಣಯನತನ ಗತಯತತ್ತಷಲತ
ಹೆೀಳಿ.
ಭಗ 1 : ವಿಸ್ತೀರ್ಯನ್ತು ಕಂಡತಹಿಡಿಯಲತ ಚೌಕಗಳನ್ತು ಎಣಿಸತ ವಿಧನ್ದ್ ಬಗೆೆ ಇಡಿೀ ತ್ರಗತಿಯ ಚಚೆಯ.
಄ರಿಗೆ ತ್ತಳಿದ್ಧಯತ ಷ ತರಗಳನತನ ಫಳಸ್ ವಿಸ್ತೀಣಯನತನ ಷತಲಬವಹಗಿ ಕ್ಂಡತಿಸಡಿಮಲ್ಹಗದ ಷಂಯೀಜತ ಅಕ್ೃತ್ತ
ಯಂದನತನ ಯಚಿಸ್ಯತ ಚೌಕ್ಳಿ ಹಹಳೆಯಂದನತನ ವಿದಹಯರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ತೆ ೀರಿಸ್. ನೆನಪಿಡಿ. ಅ ಹಹಳೆಮಲ್ಲಿ ಸೆಂ. ಮೀ. , ಆಂಚತ ಆತಹಯದ್ಧ
ಗತಯತತತಗಳಿಯಬಹಯದತ. ಷ ತರನತನ ಫಳಷದೆೀ ಹೆ ಷ ರಿೀತ್ತಮಲ್ಲಿ ಇ ಷಭಸೆಯಮನತನ ನೆ ೀಡತುದತ ಄ಥೆೈಯಸ್ಕೆ ಳುುುದತ ಭತತತ
ವಿಸ್ತೀಣಯನತನ ಕ್ಂಡತಿಸಡಿಮತುದತ ಸಹಧಯವಹಗಬೆೀಕ್ತ . ಚಿತರ 1 ನೆ ೀಡಿ.

ಚತ್ರ ೧ ಸಂಯೀಜಿತ್ ಆಕೃತಿ
ಇ ಅಕ್ೃತ್ತಮ ಷತತತಳತೆ ಎಷ್ಟ್ುಯಫಸತದೆಂದತ ವಿದಹಯರ್ಥಯಗಳನತನ ಕೆೀಳಿ. ನಂತಯ ಇ ಅಕ್ೃತ್ತಮ ವಿಸ್ತೀಣಯ ಎಷ್ಟ್ುಯಫಸತದೆಂದತ ಄ಯನತನ ಕೆೀಳಿ.
ಇ ಅಕ್ೃತ್ತಮ ವಿಸ್ತೀಣಯವಹನತ ಹೆೀಗೆ ಕ್ಂಡತಿಸಡಿಮಫಸತದತ ಎಂದತ ಄ಯನತನ ಕೆೀಳಿ ಄ರಿಗೆ ಏನಹದಯ ವಿನ ತನ ವಿಧಹನಗಳು
ಹೆ ಳೆಮತತತವೆಯೆೀ? ಎಂದತ ವಿಚಹರಿಸ್. ಚೌಕ್ಗಳನತನ ಎಣಿಕೆ ಮಹಡತಫಸತದತ ಎಂದತ ಄ರಿಗೆ ಹೆ ಳೆಮತತತದೆಯೆೀ ಎಂದತ ನೆ ೀಡಿ ಷವಲ
ಷಭಮ ಕೆ ಡಿ. ಄ರಿಂದ ಇ ಈತತಯ ಫಯದ್ಧದದರೆ ನೀವೆೀ ಄ದನತನ ವಿದಹಯರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ಹೆೀಳಿ . ಚೌಕ್ಳಿ ಹಹಳೆಮನತನ ಫಳಸ್ದಹಗ ಇ ವಿಧಹನ
ಷಯಳ ಹಹಗ ರಿಣಹಭಕಹರಿ ಎಂಫತದನತನ ಄ಯ ಗಭನಕೆಾ ತನನ.
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ಭಗ 2 : ಒಂದೆೀ ವಿಸ್ತೀರ್ಯದ್ ಅನೆೀಕ ಆಕೃತಿಗಳನ್ತು ರಚಸತುದ್ತ
ವಿದಹಯರ್ಥಯಗಳನತನ ರ್ೆ ೀಡಿಕಹಮಯದಲ್ಲಿ ತೆ ಡಗಿಸ್ ವಿಸ್ತೀಣಯ 12 ಆಯತ ಭ ಯತ ಄ಥವಹ ಹೆಚತು ಬೆೀರೆಬೆೀರೆ ಅಕ್ೃತ್ತಗಳನತನ ಚೌಕ್ಳಿ
ಹಹಳೆಮ ಯೀಲ್ೆ ಯಚಿಷಲತ ತ್ತಳಿಸ್. (1x1 ಸೆಂ.ಮೀ . ಄ಳತೆಮ ಹಹಳೆ ಆದಕೆಾ ಄ತಯಂತ ಷ ಕ್ತವಹಗಿದೆ .) ಬೆೀಕೆಂದರೆ ಅಮತದ ಈದದ
ೂಣಯಷಂಖ್ೆಯಯೆೀ ಅಗಿಯಬೆೀಕ್ತ ಎಂದತ ನೀು ಷ ಚಿಷಫಸತದತ. ಄ಂತಸ ನಫಂಧನೆ ಆಲಿದ್ಧದದರೆ ಹೆ ಷತನ ಫಮಷತ ಕೆಲು ಚತಯತಕ್ತ
ವಿದಹಯರ್ಥಯಗಳು ಭನನರಹಶಿಗಳನತನ ತೆಗೆದತಕೆ ಂಡತ ಅಕ್ೃತ್ತಗಳನತನ ಮಹಡತ ಸಹಸಷಕೆಾ ಕೆೈ ಹಹಕ್ಫಸತದತ. ಄ದಯಲ್ಲಿ ಗೆಲಿಲ ಫಸತದತ.
ಆಂಥ ಷಂದಬಯಗಳು ಄ಯ ಭತತತ ಆತಯಯ ಄ರಿನತನ ಿಸಗಿೆಷತಲ್ಲಿ ಷಹಹಮ ಮಹಡತತತವೆ .
ತಹು ಮಹಡಿದ ಕೆಲಷನತನ ತಭಮ ಄ಕ್ಾಕ್ಾದಲ್ಲಿಯತ ವಿದಹಯರ್ಥಯಗಳ ಜ್ತೆ ಸಂಚಿಕೆ ಳುಲತ , ನಂತಯ ತಭಮ ಄ಚತುಯಚಿುನ ಅಕ್ೃತ್ತಮನತನ
ಹೆೀಗೆ ಯಚಿಸ್ದಯತ ಎಂದತ ಯದ್ಧ ಮಹಡಲತ ಹೆೀಳಿ.

ವಿಡಿಯೀ : ಠ ಯೀಜನೆ

ಸಂದ್ಭಯ ಅಧ್ೆಯನ್ 3: ಶ್ರೀಮತಿ ಅನ್ತಪಮ ಚಟತಟಿಕೆ 2 ರ ಬಗೆೆ ಮಡಿಕೆಮಂಡ ಅಲೆಮೀಕನ್
ಚಟ್ತಟಿಕೆ 1 ಯಲ್ಲಿ ಅದಂತೆ ವಿದಹಯರ್ಥಯಗಳು ಕೆ ಟ್ು ಅಕ್ೃತ್ತಮ ವಿಸ್ತೀಣಯ ಭತತತ ಷತತತಳತೆಗಳನತನ ಹೆೀಳಲತ ಸಹಧಯವಹಗದೆ ಷವಲ
ಗೆ ಂದಲದಲ್ಲಿದದಯತ. ಄ಯತ ಄ಂಥ ಈತತಯನತನ ಕ್ಂಡತಿಸಡಿಮಲತ ಸಹಧಯವಹಗತ ಸ್ದಧಷ ತರದ ಸತಡತಕಹಟ್ದಲ್ಲಿದಂ
ದ ತೆ ಕ್ಂಡತಫಂದ್ಧತತ.
ಅದರೆ ನಹನತ ಒಲ್ಲಲಿ. ಕ್ುಸಲಗೆಮ ಫಳಿ ಫಂದತ ತಭಮ ಕೆೈಗಳು ಭತತತ ಬೆಯಳುಗಳನತನ ಫಳಸ್ ವಿಸ್ತೀಣಯ ಭತತತ ಷತತತಳತೆಗಳನತನ
ತೆ ೀರಿಷಲತ ಄ರಿಗೆ ಹೆೀಳಿದೆ.
ಒಫಬ ವಿದಹಯರ್ಥಯಮತ ಕ್ುಸಲಗೆಮ ಫಳಿ ಫಂದತ ಗರಿಶು ಈದದ ಭತತತ ಄ಗಲಗಳನತನ ಗತಣಿಸ್ದರೆ ನಭಗೆ ವಿಸ್ತೀಣಯು ಸ್ಗತತತದೆ ಎಂದತ
ಹೆೀಳಿದಹಗ ಄ರಿಗೆ ವಿಸ್ತೀಣಯದ ಷ ತರದ ಄ಥಯವೆೀ ಅಗಿಲಿವೆಂದ ಄ದಯ ಫಗೆೆ ಭ ಲಬ ತ ತು ರಿಕ್ಲನೆ ಭ ಡಿದೆಯೆಂದ ತ್ತಳಿದತ
ಫಸಳ ಅವುಮಯವಹಯಿತತ. ಹಹಗಹಗಿ ನಹನತ ವಿಸ್ತೀಣಯ ಭತತತ ಷತತತಳತೆಮ ಫಗೆೆ ಄ರಿಗೆ ಹೆೀಳದೆ ತಹವೆೀ ಅಲ್ೆ ಚಿಷಲ್ಲ ಎಂದತ ಬಟ್ುದತದ
ಕ್ಲ್ಲಕೆಮ ದೃಷ್ಟ್ುಯಿಂದ ಒಳೆುಮದಹಯಿತತ.
ಇ ಷಂಯೀಜತ ಚಿತರದ ವಿಸ್ತೀಣಯ ಭತತತ ಷತತತಳತೆಮನತನ ಕ್ಂಡತಿಸಡಿಯಿರಿ ಎಂದತ ಹೆೀಳಿದಹಗ ಮೊದಮೊದಲತ ಄ರಿಗೆ
ಗಲ್ಲಬಲ್ಲಯಹಯಿತತ. ಄ಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಯತ ಇ ಚಿತರನತನ ವಿಭಹಗಗಳನಹನಗಿ ಮಹಡಿ ನಂತಯ ತಭಗೆ ನೆನಪಿದದ ಷ ತರನತನ ಫಳಸ್
ವಿಸ್ತೀಣಯನತನ ಕ್ಂಡತಿಸಡಿದಯತ. ಅದದರಿಂದ ನಹನತ ಬೆೀರೆ ಂದತ ವಿಧಹನದ ಫಗೆೆ ಅಲ್ೆ ೀಚಿಸ್ ಎಂದತ ಈತೆತೀಜಸ್ದೆ.
ಷಯಳ ಭತತತ ಄ಳ ಗತಂು ಚೌಕ್ಗಳನತನ ಎಣಿಸೆ ೀಣ ಎಂದತ ಷಲಹೆ ನೀಡಿದಯತ. ಇ ವಿಧಹನನತನ ನಹು ಆಡಿೀ ತಯಗತ್ತಮ ಜ್ತೆ
ಮಹಡಿದ ನಂತಯ ವಿಸ್ತೀಣಯ 12 ಆಯತ ಭ ಯತ ಅಕ್ೃತ್ತಗಳನತನ ಯಚಿಸ್ ಎಂದತ ವಿದಹಯರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ಹೆೀಳಿದೆ. ಄ಯತ ಯ ಪಿಸ್ದ ಅಕ್ೃತ್ತಗಳು
ಭತತತ ಄ುಗಳ ಷಂಕ್ರೀಣಯತೆಮನತನ ನೆ ೀಡಿ ನನಗೆ ಬೆಯಗತ!
ನನಗೆ ಇ ಚಟ್ತಟಿಕೆಮ ಆನೆ ನಂದತ ರಯೀಜ್ನವೆಂದರೆ ನನಗೆ ಗೆ ತ್ತತಯತ ಈತತಭ ಹಹಗ ಷಭೃದಧ ಕಹಮಯಗಳನತನ ಷವಲ
ಮಹಯಡಿಸ್ ಆನನಶತು ಷಭೃದಧಗೆ ಳಿಸ್ ಄ುಗಳ ಈಮತಕ್ತತೆಮನತನ ಹೆಚಿುಷಫಸತದತ ಎಂದತ ಄ರಿವಹಯಿತತ. . ಭತಂದ್ಧನ ಕೆಲು
ವಹಯಗಳಲ್ಲಿ ಿಸೀಗೆ ನನಗೆ ಇಗಹಗಲ್ೆೀ ಗೆ ತ್ತತಯತ ಚಟ್ತಟಿಕೆಗಳನತನ ಯಹ ರಿೀತ್ತಮಲ್ಲಿ ಮಹಯಡಿಷಫಸತದತ ಭತತತ ಗಣಿತದ ಆತಯ
ರಿಕ್ಲನೆಗಳಿಗ ಫಳಷಫಸತದತ ಎಂಫತದಯ ಫಗೆೆ ಅಲ್ೆ ೀಚಿಷತತೆತೀನೆ.
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ಇ ಚಟ್ತಟಿಕೆ ಹೆೀಗೆ ಭ ಡಿ ಫಂತತ?



ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಯಗಳ ತ್ತಳುಳಿಕೆಮನತನ ಄ರಿತತಕೆ ಳುಲತ ನೀು ಯಹ ಯಹ ರಶೆನಗಳನತನ ಕೆೀಳಿದ್ಧರಿ?
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ಶಿರೀಭತ್ತ ಄ನತಭ ಄ಯತ ಮಹಡಿದಂತೆ ಇ ಕಹಮಯನತನ ಯಹಯ ರಿೀತ್ತಯಿಂದಹದಯ ಫದಲ್ಹಯಿಸ್ದ್ಧರಹ?



ಹೌದಹದರೆ, ಄ದಕೆಾ ನಭಮ ಕಹಯಣಗಳೆೀನತ?

4 ವಿಸ್ತೀರ್ಯ ಮತ್ತತ ಸತತ್ತಳತೆಯ ಪರಿಕಲಪನೆಗಳಿಗಿರತ ೆತೆಸನ್ತು ಅರಿಯತುದ್ತ
ನೀು ಗಭನಸ್ಯಫಸತದತ. ವಿಸ್ತೀಣಯ ಭತತತ ಷತತತಳತೆಗ ಳ ಕ್ಲ್ಲಕೆಮಲ್ಲಿ ಆಯತ ಒಂದತ ಷಭಸೆಯಯೆಂದರೆ ಆವೆಯಡಕ್ರಾಯತ ಷ ಕ್ಷಮ
ಯತಹಯಷನತನ ವಿದಹಯರ್ಥಯ ಗಳು ಄ಥಯ ಮಹಡಿಕೆ ಳುದೆೀ ಹೆ ೀಗತುದತ. ಇ ಮಹತತ ಕೆಲು ರಫತದಧ ವಿದಹಯರ್ಥಯಗಳಿಗ ಄ನವಯಿಷತತತದೆ.
ಹರಥಮಕ್ ಸೆೀವಹೂಯ ಶಿಕ್ಷಕ್ರಿಗೆ ಫಣಣ ತತಂಬದ ಚಿತರಗಳನತನ ಕೆ ಟ್ತು ವಿಸ್ತೀಣಯ ಭತತತ ಷತತತಳತೆಗಳಿಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸ್ದ ಸಹಮಹನಯ
ಲ್ೆಕ್ಾಗಳನತನ ಕೆ ಟಹುಗ ಄ಯಲ್ಲಿ ಄ನೆೀಕ್ಯತ ಎಯಡಕ್ ಾ ಒಂದೆೀ ಷ ತರನತನ ತುತಹಗಿ ಫಳಸ್ದತದನತನ Reinke (1997) ಄ಯ ಯದ್ಧ
ಗತಯತತ್ತಷತತತದೆ.
ವಿದಹಯರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ಇ ಯತಹಯಷನತನ ಷಶುಡಿಷಲತ ಫಳಷತ ಭತಂದ್ಧನ ಚಟ್ತಟಿಕೆ ಿಸಂದ್ಧನದನೆನೀ ಹೆ ೀಲತತತದಹದಯ

಄ದಯಲ್ಲಿ ಷವಲ

ಫದಲ್ಹಣೆಮನತನ ಮಹಡಿಕೆ ಳುಲ್ಹಗಿದೆ. ಮೊದಲತ ಒಂದೆೀ ವಿಸ್ತೀಣಯವಿದತದ ಬೆೀರೆಬೆೀರೆ ಷತತತಳತೆ ಆಯತ ಅಕ್ೃತ್ತಗಳನತನ ಯಚಿಷತಂತೆ ಹೆೀಳಿ
ನಂತಯ ಒಂದೆೀ ಷತತತಳತೆ ಆದತದ ಬೆೀರೆಬೆೀರೆ ವಿಸ್ತೀಣಯಗಳಿಯತ ಅಕ್ೃತ್ತಗಳನತನ ಯಚಿಷಲತ ಹೆೀಳುುದತ.

ಚಟತಟಿಕೆ 4: ವಿಸ್ತೀರ್ಯ ಮತ್ತತ ಸತತ್ತಳತೆಗಳೆರಡನ್ಮು ಜೆಮತೆಜೆಮತೆಯಗಿಯೀ ಅನೆವೀಷಿಸತುದ್ತ
ವಿದಹಯರ್ಥಯಗಳ ಕಹಮಯದ ಯೀಲ್ೆ ಲಕ್ಷಯ ಕೆ ಟ್ತು ಄ಯ ಕೆಲಷದ ಫಗೆೆ ಷ ಕ್ತ ಿಸಮಹಮಿಸತ್ತ ನೀಡತುದರಿಂದ ಹೆೀಗೆ ಄ಯ ಕ್ಲ್ಲಕಹ
ಸಹಧನೆಮನತನ ಹೆಚಿುಷಫಸತದತ ಎಂಫತದಯ ಫಗೆೆ ಇ ಚಟ್ತಟಿಕೆಮತ ಬೆಳಕ್ತ ಚೆಲತಿತತದೆ. ನೀು ಆದಯ ಹಠ್ಯೀಜ್ನೆ ಮಹಡತವಹಗ
‘Monitoring and giving feedback’ ಎಂಫ ಕ್ರೀಲ್ಲ ಷಂನ ಮಲನತನ ನೆ ೀಡಿದರೆ ಈತತಭ.




ಿಸೀಗಿಯತ ಕ್ನಶು ಭ ಯತ ಅಕ್ೃತ್ತಗಳನತನ ಯಚಿಷಲತ ವಿದಹಯರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ಹೆೀಳಿ.
o

ಒಂದೆೀ ವಿಸ್ತೀಣಯ ಅದರೆ ಬೆೀರೆ ಬೆೀರೆ ಷತತತಳತೆಗಳಿಯತ

o

ಒಂದೆೀ ಷತತತಳತೆ ಅದರೆ ಬೆೀರೆ ಬೆೀರೆ ವಿಸ್ತೀಣಯಗಳಿಯತ

ತಭಮ ಯೀಜನಲ್ಲಿ ಕ್ತಳಿತ್ತಯತ ವಿದಹಯರ್ಥಯಗಳೆೄ ಂದ್ಧಗೆ ತಭಮ ಯಚನೆಗಳನತನ ಚಚಿಯಸ್ ನಂತಯ ನಭಮ ಜ್ತೆ ಸಂಚಿಕೆ ಳುಲತ ಹೆೀಳಿ.
಄ದನತನ ಯಹ ರಿೀತ್ತ ಯ ಪಿಸ್ದಯತ ಎಂಫತದಕೆಾ ಒತತತಕೆ ಟ್ತು ಹೆೀಳಲ್ಲ . ಄ಲಿದೆ ಇ ಚಿತರದಲ್ಲಿ ಫಳಸ್ದ ಭ ಲಮಹನಗಳ ಫಗೆೆ
ಗಭನ ಸರಿಷಲ್ಲ (ಈದದಕೆಾ ಸೆಂ.ಮೀ. ಅದರೆ ವಿಸ್ತೀಣಯಕೆಾ ಚದಯ ಸೆಂ. ಮೀ. )



ಇ ಄ಳತೆಗಳನತನ ಏಕೆ ಫಳಷಬೆೀಕೆ ಎಂದತ ಕೆೀಳಿ ಄ಯ ಅಲ್ೆ ೀಚನೆಗಳೆೀನತ ಎಂಫತದನತನ ಕ್ಂಡತಿಸಡಿಯಿರಿ.

ಸಂದ್ಭಯ ಅಧ್ೆಯನ್ 4: ಶ್ರೀಮತಿ ಅನ್ತಪಮ ಚಟತಟಿಕೆ 4 ರ ಬಗೆೆ ಮಡಿಕೆಮಂಡ ಅಲೆಮೀಕನ್
ಮೊದಲನೆಮ ರಶೆನಮನತನ ವಿದಹಯರ್ಥಯಗಳು ತತಂಫ ಬೆೀಗ ಭತತತ ಈತಹಿಸದ್ಧಂದ ಈತತರಿಸ್ದಯತ. ಭ ಲಚೌಕ್ಗಳನತನ ತಭಗೆ ಬೆೀಕಹದಂತೆ
ರ್ೆ ೀಡಿಷಫಸತದತ ಎಂದತ ಄ರಿಗೆ ತ್ತಳಿಮತತ್ತತದಂ
ದ ತೆ ಄ಯತ ಒಂದೆೀ ವಿಸ್ತೀಣಯದ ವಿವಿಧ ಅಮತಗಳನತನ ಷತಲಬವಹಗಿ ಯಚಿಸ್ದಯತ.
ಕೆಲು ವಿದಹಯರ್ಥಯಗಳು ಆನ ನ ಭತಂದತರೆದತ ವಿಶೆಿೀಶಣಹತಮಕ್ ರಶೆನಗಳನತನ ಕೆೀಳಿದಯತ. ವಿಸ್ತೀಣಯ ಭತತತ ಷತತತಳತೆಗ ಲ
ಭ ಲಮಹನಗಳು ಬೆೀರೆಬೆೀರೆಯಹಗಿಯತವಹಗ ಄ವೆಯಡ ಷಭನಹಗಿಯಲತ ಄ಸಹಧಯ ಎಂದತ ಄ಯತ ವಹದ್ಧಷತತ್ತತದದಯತ. ಄ಂದರೆ ಷತತತಳತೆ
ಸೆಂ. ಮೀ. ನಲ್ಲಿದದರೆ ವಿಸ್ತೀಣಯ ಚದಯ ಸೆಂ. ಮೀ. ಅಗಿಯತತತದಲ್ಹಿ? ಷಭನಹಗಿಯಲತ ಹೆೀಗೆ ಸಹಧಯ ಎಂದಯ ವಹದವಹಗಿತತತ. ನನಗಿಶುವಹದ
ಆನೆ ನಂದತ ಷಂಗತ್ತಯೆಂದರೆ ವಿದಹಯರ್ಥಯ ಗಳು ತಹು ಇ ಿಸಂದೆ ಮಹಡಿದ ಚಟ್ತಟಿಕೆಮನತನ ನೆನಪಿಸ್ಕೆ ಂಡತ ಅ ಈದಹಸಯಣೆಗಳನತನ
ಇಗ ಮಹಡತತ್ತತಯತ ಚಟ್ತಟಿಕೆಗೆ ಄ನವಯಿಷತತ್ತತದಯ
ದ ತ. ಿಸೀಗೆ ಮಹಡತತತಲ್ೆೀ ಎಯಡನೆಮ ರಶೆನಗೆ ಈತತಯನತನ ಕ್ಂಡತಕೆ ಳುಲತ
ರಮತ್ತನಷತತ್ತತದದಯತ.
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ಚಂತ್ನೆಗೆಮಂದ್ತ ಕ್ಷರ್


ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಯಗಳ ತ್ತಳುಳಿಕೆಮನತನ ಄ರಿತತಕೆ ಳುಲತ ನೀು ಯಹ ಯಹ ರಶೆನಗಳನತನ ಕೆೀಳಿದ್ಧರಿ?



ನೀು ಯಹುದಹದಯ ಷಂದಬಯದಲ್ಲಿ ಭಧೆಯ ರವೆೀಶಿಷಬೆೀಕ್ತ ಎಂದೆನಸ್ತೆೀ?



ುನಫಯಲನ ಯಹ ಷಂದಬಯದಲ್ಲಿ ನಭಗೆ ಄ಗತಯವೆನಸ್ತತ?



ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಹರಿಗಹದಯ ಄ಥಯವಹಗಲ್ಲಲಿ ಄ಥವಹ ಄ಯತ ಸಹಕ್ಶತು ರಮಹಣದಲ್ಲಿ ಚಚೆಯಗೆ ಕೆ ಡತಗೆ
ನೀಡತತ್ತತಲಿವೆಂದತ ಄ನಸ್ತೆೀ?



ಹಹಗಿದದರೆ ಭತಂದ್ಧನ ಯೀಜ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇ ಄ಂವನತನ ಹೆೀಗೆ ಄ಳಡಿಸ್ಕೆ ಳುುವಿರಿ? ?

5 ಅಳತೆಯ ಮಮಲಮನ್ಗಳು ಮತ್ತತ ಹೆಚಿನ್ ಆಯಮಗಳನೆಮುಳಗೆಮಂಡ ಸನಿುೆೀವನ್ತು
ನಿಯಹಿಸತ ಬಗೆ
ಕ್ಳೆದ ವಿಭಹಗದಲ್ಲಿ ನೀು ವಿಸ್ತೀಣಯ ಭತತತ ಷತತತಳತೆಗಳನತನ ಲ್ೆಕ್ಾ ಹಹಕ್ತವಹಗ ಫಳಷತ ಭ ಲಮಹನಗಳನತನ ಕ್ತರಿತತ ಗಭನ ಸರಿಸ್ದ್ಧರಿ.
ವಿದಹಯರ್ಥಯ ಗಳಿಗೆ ಭ ಲಮಹನಗಳನತನ (ಈದಹ: ಮೀ., ಸೆಂ. ಮೀ.) ಯಹವಹಗಲ ಫರೆಮಬೆೀಕ್ತ, ತಪಿಲಿದೆ ಫರೆಮಬೆೀಕ್ತ ಎಂದತ
ಹೆೀಳುತತಲ್ೆೀ ಆಯತತೆತೀವಹದಯ ಄ದೆೀಕೆ ಄ಶತು ಭತಖ್ಯ, ಄ಶತು ಈಮತಕ್ತ ಎಂದತ ಄ರಿಗೆ ನಹು ರತಯಕ್ಷ ಄ನತಬನತನ ನೀಡತ
ರಮತನನತನ ಮಹಡತುದ್ಧಲಿ. ಄ಳತೆಮ ಒಂದತ ಭ ಲಮಹನವೆಂದರೆ ಎಲಿಯ ವಹಯಖ್ೆಯ ನೀಡಿದ ಭತತತ ಒಪಿದ ಄ಥವಹ
ಕಹನ ನಹತಮಕ್ವಹಗಿ ಄ಂಗಿೀಕ್ೃತಗೆ ಂಡ ಄ಳತೆ.
ಭತಂದ್ಧನ ಚಟ್ತಟಿಕೆಮಲ್ಲಿ ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಯಗಳನತನ ಹೆ ಯಕೆಾ ಕ್ಳಿಸ್ ಆಲ್ಲಿ ಕಹಣಿಷತ ಅಕ್ೃತ್ತಗಳ ವಿಸ್ತೀಣಯ ಭತತತ ಷತತತಳತೆಗ ಳನತನ
ತಭಮದೆೀ ಭ ಲಮಹನಗಳಲ್ಲಿ ಄ಳೆದತಕೆ ಂಡತ ಫನನ ಎಂದತ ಷ ಚನೆ ಕೆ ಟ್ತು ಕ್ಳಿಸ್. ನಂತಯ ಄ದತ ತಂದ ಮಹಿಸತ್ತಮನತನ ಹೆ ೀಲ್ಲಷತ
ಭತತತ ಚಚಿಯಷತ ರಮತನ ಮಹಡಿ. ಇ ಯ ರಿೀತ್ತಮ ಹೆ ರಹಂಗಣ ಚಟ್ತಟಿಕೆಗಳು ಗಣಿತು ತಯಗತ್ತಮಲ್ಲಿ ಮಹತರಲಿ ದೆೈನಂದ್ಧನ
ಫದತಕ್ರನಲ್ಲಿ ಎಲ್ೆಿಲ ಿ ಆದೆ ಎಂಫತದನತನ ವಿದಹಯರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ಭನದಟ್ತು ಮಹಡಿಕೆ ಡತತತದೆ. ಄ಲಿದೆ ೆನಿಲ್ ಭತತತ ಹಹಳೆಮ ಮತ್ತಗೆ ಳಟ್ು
ಈದದಗಲಗಳನತನ ಮೀಯಲತ ಆಲ್ಲಿ ಸಹಧಯ.

ಚಟತಟಿಕೆ 5: ಅಳತೆಯ ಬೆೀರೆ ಮಮಲಮನ್ಗಳನ್ತು ಬಳಸ್ ಬೃಹತ್ ಆಕೃತಿಗಳ ವಿಸ್ತೀರ್ಯ ಮತ್ತತ
ಸತತ್ತಳತೆಗಳ ಅಳತೆ
ಇ ಚಟ್ತಟಿಕೆ 4-5 ಭಕ್ಾಳ ಗತಂುಗಳು ಷ ಕ್ತವಹಗಿಯತತತವೆ. ಄ಯ ಹತರಗಳೆೀನತ ಎಂದತ ಷಶು ಷ ಚನೆಗಳನತನ ನೀಡಿ
ೂಯಸ್ದಧತೆಯಡನೆ ಹೆ ಯಗೆ ಕ್ಳಿಸ್ದರೆ ಅಗ ಇ ಚಟ್ತಟಿಕೆ ಮವಸ್ವಯಹಗತತತದೆ. ಈದಹಸಯಣೆಗೆ

಄ಳತೆ ಮಹಡತ ಜ್ವಹಬಹದರಿ

ಆಫಬರಿಗೆ, ಄ದನತನ ದಹಖ್ಲತ ಮಹಡತ ಜ್ವಹಬಹದರಿ ಆಫಬರಿಗೆ ಭತತತ ಆವೆಲಿದಯ ಯೀಲತಷತತವಹರಿ ಒಫಬರಿಗೆ. ಄ಯ ಫಳಿ ಕಹಯಯರಹ ಄ಥವಹ
ಫೀನ್ ಕಹಯಯರಹ ಆದಹದರೆ ಫೀಟೆ ೀಗಳನತನ ಄ಯತ ತೆಗೆಮಫಸತದತ ; ಅದರೆ ಆದತ ಕ್ಡಹಡಮಲಿ. ಹಹಗೆಯೆೀ ತಹು ತೆಗೆದತಕೆ ಂಡ
಄ಳತೆಗಳನತನ (ಧವನಮ ಯ ದಲ್ಲಿ ) ಮೊಬೆೈಲ್ ಫೀನನಲ್ಲಿ ರೆಕಹರ್ಡಯ ಮಹಡಿಕೆ ಳುಲತ ಸಹಧಯವಿದೆ.
ಭಗ 1 : ಬೃಹತ್ ಆಕೃತಿಗಳ ವಿಸ್ತೀರ್ಯ ಮತ್ತತ ಸತತ್ತಳತೆಗಳನ್ತು ಲೆಕಾ ಹಕತುದ್ತ
ತಯಗತ್ತಮ ಹೆ ಯಗೆ ಕಹಣಿಷತ ಫೃಸತ್ ಷತತಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಧಯವಹದಶುನತನ ಕೆ ಟ್ು ಷಭಮದ ರಿಮತ್ತಯಳಗೆ ಄ಳೆದತ ಄ುಗಳ ವಿಸ್ತೀಣಯ
ಭತತತ ಷತತತಳತೆಗಳನತನ ಕ್ಂಡತಿಸಡಿಮತುದತ ನೀು ಄ರಿಗೆ ಕೆ ಡಬೆೀಕಹಗಿಯತ ಕೆಲಷ. ಈದಹ : ಅಟ್ದ ಯೈದಹನ, ಸ ವಿನ ತೆ ೀಟ್
಄ಥವಹ ನೀರಿನ ಟಹಯಂಕ್ರಯತ ಷಥಳ. ಯಹುನತನ ಄ಳೆಮತತಹತರೆ ೀ ಎಂಫತದಯ ಫಗೆೆ ಮೊದಲ್ೆೀ ಒಭಮತವಿದದರೆ ಄ಯ ಄ಳತೆಗಳನತನ
ಲ್ೆಕ್ಾಗಳನತನ ಹೆ ೀಲ್ಲಸ್ ನೆ ೀಡತುದತ ಸಹಧಯವಹಗತತತದೆ.
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ಗಭನಸ್: ವಿದಹಯರ್ಥಯ ಗಳು ಆಲ್ಲಿ ರಿಚಿತ ಭ ಲಮಹನಗಳಹದ ಮೀ. , ಄ಡಿ ಆತಹಯದ್ಧಗಳನತನ ಫಳಷದೆೀ ಕ್ಡಿಡ, ಮೊಳ, ದಹಂಡತ, ಹೆರ್ೆೆ
ಆತಹಯದ್ಧಗಳನತನ ಫಳಷಬೆೀಕ್ತ.
ಭಗ 2 : ದೆಮರಕಿದ್ ಫಲ್ಲತಂವಗಳನ್ತು ಹೆಮೀಲ್ಲಸತುದ್ತ
ತಯಗತ್ತಗೆ ಭಯಳಿ ಫಂದ ವಿದಹಯರ್ಥಯ ಗಳಿಗೆ ‘ ನೀವೆೀನತ ಕ್ಂಡತಿಸಡಿದ್ಧರೆ ೀ ಄ದನತನ ‘ಕ್ುಸಲಗೆಮ ಯೀಲ್ೆ ಫರೆಯಿರಿ’ ಎಂದತ ಹೆೀಳಿ .
ಎಲಿರಿಗ ಒಂದೆೀ ಪಲ್ಲತಹಂವ ಫಂದ್ಧದೆಯೆೀ? ಎಂದತ ಕೆೀಳಿ. ಫಂದ್ಧಯತುದ್ಧಲಿ. ಯಹುು ಷಭನಹಗಿವೆ? ಯಹುದತ ಭನನವಹಗಿವೆ? ಄ಳತೆ
ಮಹಡತವಹಗ ಄ಯ ಄ನತಬ ಹೆೀಗಿತತತ? ಯಹುದಹದಯ ಷಭಸೆಯಗಳು ಎದತರಹದವೆೀ? ಆದಕ್ರಾಂತ ಹೆಚತು ನಖ್ಯವಹಗಿ ಭತತತ
ರಿಣಹಭಕಹರಿಯಹಗಿ ಄ಳತೆಗಳನತನ ಮಹಡಲತ ಸಹಧಯವಿತೆತೀ?

ಸಂದ್ಭಯ ಅಧ್ೆಯನ್ 5: ಶ್ರೀ ಮಹೆೀಶ್ ಅರತ ಚಟತಟಿಕೆ 5 ರ ಬಗೆೆ ಮಡಿಕೆಮಂಡ ಅಲೆಮೀಕನ್
ಇ ಚಟ್ತಟಿಕೆ ಮನತನ ಹರಯಂಬ ಮಹಡಿದಹಗ ‘ಓಹ್, ಆದೆಶತು ಷತಲಬ!‛ ಎಂದತ ಎಲಿಯ ಄ಂದತಕೆ ಂಡಿದದಯ ಫಯಫಯತತಹತ ಄ದತ ಄ಶತು
ಷತಲಬಲಿ ಎಂದತ ಗೆ ತಹತಯಿತತ. ಕೆಲಯತ ಭಯದ ಕ್ಡಿಡಯಂದನತನ ತೆಗೆದತಕೆ ಂಡರೆ, ಕೆಲಯತ ಸಗೆದ ತತಂಡತ ತೆಗೆದತಕೆ ಂಡತ
಄ಳೆದಯತ. ಸಲಯತ ಮೊಳ. ಮಹಯತಗಳಿಂದಲ ಄ಳೆದಯತ.
ಚಚೆಯ ನಡೆದಹಗ ಒಂದತ ಸೆ ೀಜಗದ ಄ಂವ ಬೆಳಕ್ರಗೆ ಫಂದ್ಧತತ. ಯಹ ಭ ಲಮಹನದಲ್ಲಿ ಄ಳತೆಗಳನತನ ದಹಖ್ಲ್ಲಷಬೆೀಕ್ತ ಎಂದತ ಄ರಿಗೆ
ತ್ತಳಿಮದೆ ಗೆ ಂದಲದಲ್ಲಿದಯ
ದ ತ. ಬೆೀರೆಬೆೀರೆ ಗತಂುಗಳು ಬೆೀರೆಬೆೀರೆ ಭ ಲಮಹನಗಳನತನ ಫಳಸ್ ಄ಳೆದರೆ ಹೆ ೀಲ್ಲಷತುದತ ಕ್ಶು ಎಂದತ
಄ರಿಗೆ ಄ರಿವಹಯಿತತ. ಹಹಗಹಗಿ , ನಹವೆಲಿಯ ಒಂದೆೀ ಮಹನಕ್ ಭ ಲಮಹನನತನ ಫಳಷಬೆೀಕ್ತ ಎಂಫ ತ್ತೀಮಹಯನಕೆಾ ಫಂದಯತ!
ಚಚೆಯಮಲ್ಲಿ ಄ಯತ ಅಯಹಭಗಳ ಫಗೆೆಮ ತತಂಟ್ತನದ್ಧಂದ ಚಚಿಯಸ್ದಯತ ಭತತತ ತಮಹಷೆ ಭ ಲಮಹನಗಳನ ನ ರಿಚಯಿಸ್ದಯತ.
ಈದಹಸಯಣೆಗೆ, ಯೈದಹನದ ವಿಸ್ತೀಣಯಕೆಾ ಄ಯತ ನೀಡಿದ ಭ ಲಮಹನ - ಚಹೆ !

6 ಸ್ರಂವ
ಇ ಘಟ್ಕ್ು ವಿಸ್ತೀಣಯ ಭತತತ ಷತತತಳತೆ ಎಂಫ ಗಣಿತದ ಭತಖ್ಯ ರಿಕ್ಲನೆಗಳ ಷತತತ ಯ ುಗೆ ಂಡಿದತದ ಄ವೆಯಡಕ್ ಾ ಆಯತ ಸೆೈದಹಧಂತ್ತಕ್
ಯತಹಯಷನತನ ಕ್ತರಿತತ ಹೆೀಳುತತದೆ ಭತತತ ಄ದನತನ ಷರಿಯಹಗಿ ಄ಥಯ ಮಹಡಿಕೆ ಳುಲತ ಹೆೀಗೆ ಷಭೃದಧ ಚಟ್ತಟಿಕೆಗಳನತನ
ಫಳಷಫಸತದೆಂಫತದಕೆಾ ನದವಯನಗಳನತನ ಹೆೀಯಳವಹಗಿ ಕೆ ಡತತತದೆ. ಄ಯಲ್ಲಿ ಇಗಹಗಲ್ೆೀ ಆಯತ ಄ಂತಗಯತ ಜ್ಞಹನು ತಯಗತ್ತಮ
ಚಟ್ತಟಿಕೆಗಳ ಪಲವಹಗಿ ಹೆೀಗೆ ಄ಭೃದ್ಧಧ ಹೆ ಂದಫಸತದೆಂದತ ಆದತ ತೆ ೀರಿಷತತತದೆ.
ಇ ಘಟ್ಕ್ನತನ ಓದತವಹಗ ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಯಗಳೆೀ ಈದಹಸಯಣೆಗಳನತನ ಕೆ ಡತಂತೆ ಹೆೀಗೆ ಄ಯನತನ ಷಫಲ್ಲೀಕ್ಯಣಗೆ ಳಿಷಫಸತದತ
,ಗಣಿತ್ತೀಮ ಚಿಂತನೆಗೆ ಄ಯನತನ ೆರೀರೆೀಪಿಷಫಸತದತ ಭತತತ ಅಲ್ೆ ೀಚನಹ ರಕ್ರರಯೆಮಲ್ಲಿ ಄ಯನತನ ತೆ ಡಗಿಷಫಸತದತ ಎಂದತ ನಭಗೆ
ಹೆ ಳೆದ್ಧದೆ ಎಂದತ ಭಹವಿಷಫಸತದೆೀ ?
ರ್ೆ ೀಡಿಚಚೆಯಗಳ ಭ ಲಕ್, ಗತಂಪಿನಲ್ಲಿ ಚಚೆಯಮ ಭ ಲಕ್ ಹಹಗ ಆಡಿೀ ತಯಗತ್ತಮ ಚಚೆಯಮ ಭ ಲಕ್ ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತೀಣಯ
ಭತತತ ಷತತತಳತೆಗಳ ರಿಕ್ಲನೆಗಳನತನ ಄ಥಯಮಹಡಿಕೆ ಳುಲತ ಹೆೀಗೆ ಷಹಹಮಸಷತ ನೀಡಫಸತದತ ಎಂದತ ನಭಗೆ ಄ರಿವಹಗಿಯಫಸತದತ.

ಚಂತ್ನೆಗೆಮಂದ್ತ ಕ್ಷರ್

ಆಲ್ಲಿ ಫಳಸ್ಯತ ಭ ಯತ ವಿಧಹನಗಳನತನ ಗಣಿತದ ಬೆೀರೆ ರಿಕ್ಲನೆಗಳನತನ ಕ್ಲ್ಲಷಲತ ಫಳಷಫಸತದೆಂದತ ನಭಗನಷತತತದೆಯೆೀ?
಄ುಗಳನತನ ಟಿುಮಹಡಿ. ಶಿೀಘರದಲ್ೆಿೀ ನೀು ಬೆ ೀಧಿಷಲ್ಲಯತ ಎಯಡತ ವಿಶಮಗಳನತನ ಗತಯತತ್ತಸ್ ಄ಲ್ಲಿ ಇ ಘಟ್ಕ್ದಲ್ಲಿ ಕ್ಲ್ಲತ ಕೆಲು
ವಿಧಹನಗಳು ಄ಲಷವಲ ಫದಲ್ಹಣೆಗಳೆೄ ಂದ್ಧಗೆ ಹೆೀಗೆ ಈಮತಕ್ತವಹಗಫಲಿು ಎಂದತ ಟಿಣಿ ಮಹಡಿ.
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ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
ಸಂಪನ್ಮೂಲ 1: ರ.ಪ.ಚೌ. / ರ.ಪ.ಚೌ.ಶ್.ಶ್. ಬೆಮೀಧ್ನ ಅಗತ್ೆಗಳು
ರಹ..ಚೌ.(2005) / ರಹ..ಚೌ.ಶಿ.ಶಿ.(2009)ಗಳಲ್ಲಿ ನಗದ್ಧಗೆ ಳಿಸ್ಯತ ಕೆಳಗಿನ ಬೆ ೀಧನಹ ಄ಗತಯಗಳಿಗೆ ಇ ಘಟ್ಕ್ು ಕೆ ಂಡಿ
ನೀಡತತತದೆ ಭತತತ ಅ ಄ಗತಯಗಳನತನ ೂರೆೈಷಲತ ನಭಗೆ ಷಹಹಮ ನೀಡತತತದೆ.
ವಿದಹಯರ್ಥಯ ತನನ ಕ್ಲ್ಲಕೆಗೆ ಈತತಿಕ್ನಹದ ಷಕ್ರರಮ ಕ್ಲ್ಲಕಹರ್ಥಯ, ಫರೆೀ ಜ್ಞಹನ ಸ್ವೀಕಹಯಕ್ನಲಿ; ಜ್ಞಹನ ಯಚನೆಗೆ ಄ಯಲ್ಲಿ ಄ಂತಗಯತವಹಗಿಯತ
ಸಹಭಥಯಯನತನ ಈತೆತೀಜಷತುದತ ಹೆೀಗೆ? ಈಯತ ಹೆ ಡೆಮತ ವಿಧಹನದ್ಧಂದ ವಿದಹಯರ್ಥಯಗಳನತನ ದ ಯವಿಡತುದತ ಹೆೀಗೆ?
ಗಣಿತದ ಫಗೆೆ ಭತಕ್ತವಹಗಿ ಮಹತನಹಡಬೆೀಕ್ತ, ಄ದಯ ಭ ಲಕ್ ಷಂಸನ ಸಹಧಯವಹಗಬೆೀಕ್ತ, ತಭಮತಭಮಲ್ೆಿೀ ಄ದನತನ ಚಚಿಯಷಬೆೀಕ್ತ
ಭತತತ ಜ್ತೆಗ ಡಿ ಕೆಲಷ ಮಹಡಬೆೀಕ್ತ ಎಂದತ ವಿದಹಯರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ಄ನನಷಬೆೀಕ್ತ.

ಸಂಪನ್ಮೂಲ 2: ಎಲಿರನ್ಮು ಒಳಗೆಮಳಳಲತ ಜೆಮೀಡಿಕಯಯದ್ ನಿಯಹಣೆ
ರ್ೆ ೀಡಿಕಹಮಯವೆಂದರೆ ಎಲಿಯನ ನ ಒಳಗೆ ಳುುುದೆೀ ಅಗಿದೆ. ವಿದಹಯರ್ಥಯಗಳಲ್ಲಿ ಭನನತೆ ಆಯತುದತ ಷಸಜ್ವಹದದರಿಂದ ರತ್ತಯಫಬಯ
ಏನತಮಹಡಬೆೀಕೆಂದತ ತ್ತಳಿದ್ಧಯಬೆೀಕಹದದತದ ಄ಗತಯ . ತಹವೆೀನತ ಕ್ಲ್ಲಮತತ್ತತದೆದೀವೆ ಭತತತ ಶಿಕ್ಷಕ್ಯತ ತಮಮಂದ ಏನನತನ ನರಿೀಕ್ಷಿಷತತ್ತತದಹದರೆ
ಎಂಫತದತ ರತ್ತಯಫಬ ವಿದಹಯರ್ಥಯಗೆ ತ್ತಳಿದ್ಧಯಬೆೀಕ್ತ. ತಯಗತ್ತಮಲ್ಲಿ ರ್ೆ ೀಡಿಕಹಮಯನತನ ರಿಣಹಭಕಹರಿಯಹಗಿ ನಡೆಷಲತ ನೀು ಕೆಳಕ್ಂಡ
಄ಂವಗಳಿಗೆ ಹರಧಹನಯತೆ ನೀಡಬೆೀಕ್ತ.
಄ಯತ ಕೆಲಷ ಹರಯಂಬ ಮಹಡಿದ ನಂತಯ ರ್ೆ ೀಡಿಗಳನತನ ನಯಿಸಷಬೆೀಕ್ತ. ಕೆಲವೊಯಮ ಄ಯತ ತಭಮ ನೆಚಿುನ ಗೆಳೆಮರೆ ಡಎ ಕೆಲಷ
ಮಹಡಲತ ಆಶುಡತತಹತರೆ. ಕೆಲವೊಯಮ ಄ಲಿ. ಕ್ಲ್ಲಕೆಮನತನ ಹೆಚುಳಗೆ ಳಿಷಲತ ಗತಂಪಿನಲ್ಲಿ ಯಹಯತ ಯಹಯತ ಕೆಲಷ ಮಹಡತತಹತರೆ ಎಂದತ
ನೀವೆೀ ನಧಯರಿಷತತ್ತತೀರೆಂದತ ಷಶುವಹಗಿ ತ್ತಳಿಸ್.
ಷವಹಲ್ಲನ ಭಟ್ುನತನ ಹೆಚತುಮಹಡಲತ ಕೆಲವೊಯಮ ನೀು ರ್ಹಸ್ತ ಭತತತ ಕ್ಡಿಯ ಸಹಭಥಯಯುಳು ಭಕ್ಾಳನತನ ರ್ೆ ೀಡಿ ಮಹಡಬೆೀಕಹಗತತತದೆ.
ಕೆಲವೊಯಮ ಒಂದೆೀ ಭಟ್ುದಲ್ಲಿಯತ ವಿದಹಯರ್ಥಯ ಗಳನತನ ರ್ೆ ೀಡಿಕಹಮಯದಲ್ಲಿ ತೆ ಡಗಿಷಬೆೀಕಹಗತತತದೆ.
ವಿದಹಯರ್ಥಯಗಳ ಸಹಭಥಯಯಗಳನತನ ನೀು ಷರಿಯಹಗಿ ತ್ತಳಿದ್ಧಯತವಿರಿ ಎಂದತ ಖ್ಚಿತಡಿಸ್ಕೆ ಳುಲತ ದಹಖ್ಲ್ೆಗಳನತನ ಷದಹ ಆಟಿುರಿ.
ಕ್ತಟ್ತಂಫದಲ್ಲಿ ಭತತತ ಚಿಕ್ಾ ಷಭತದಹಮದಲ್ಲಿ ಯಹರಿೀತ್ತ ಯಕ್ರತಗಳು ಯಷಯ ಷಸಕಹಯದ ಭನೆ ೀಭಹದ್ಧಂದಹಗಿ ಕೆಲಷನತನ ಚೆನಹನಗಿ
ಮಹಡತತಹತರೆ ಎಂಫತದನತನ ವಿರಿಸ್ ರ್ೆ ೀಡಿಕಹಮಯದಲ್ಲಿ ಅಗತ ಈಮತಕ್ತತೆಮನತನ ವಿದಹಯರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ಹರಯಂಬದಲ್ೆಿೀ ಹೆೀಳಿ.
ಮೊದಮೊದಲತ ಕೆ ಡತ ಕೆಲಷಗಳನತನ ಚಿಕ್ಾದಹಗಿಮ ಭತತತ ಷಶುವಹಗಿಮ ಮಹಡಿ.
ನೀು ನರಿೀಕ್ಷಿಸ್ದ ರಿೀತ್ತಮಲ್ೆಿೀ ಄ಯತ ಕೆಲಷ ಮಹಡತತ್ತತದಹದರೆ ಎಂಫತದನತನ ರಿವಿೀಕ್ಷಣೆಮ ಭ ಲಕ್ ಖ್ಚಿತಡಿಸ್ಕೆ ಳಿು .
ಆಫಬಯಲ್ಲಿ ಯಹರಿಗೆ ಯಹ ಜ್ವಹಬಹದರಿಮನತನ ನೀು ಕೆ ಡತತ್ತತದ್ಧದೀರಿ ಎಂದತ ಄ರಿಗೆ ಷಶುವಹಗಿ ತ್ತಳಿದ್ಧಯಬೆೀಕ್ತ ಈದಹಸಯಣೆಗೆ ಒಂದತ
ಕ್ಥೆಮಲ್ಲಿ ಎಯಡತ ಹತರಗಳಿದದರೆ ಯಹಯತ ‘ಸ್ೀತಹ’ ಭತತತ ಯಹಯತ ‘ರಹಧಹ’ ಎಂದತ ನೀವೆೀ ನಧಯರಿಸ್ ಄ರಿಗೆ ತ್ತಳಿಷಬೆೀಕ್ತ. ಄ಯ
ಚಟ್ತಟಿಕೆ ಹರಯಂಭಸ್ ಎದ್ಧಯತಫದ್ಧಯತ ಕ್ತಳಿತತಕೆ ಳುು ಮೊದಲ್ೆೀ ಄ರಿಗೆ ಆದೆಲಿನ ನ ಹೆೀಳಬೆೀಕ್ತ. ಆಲಿದ್ಧದದರೆ ಄ಯತ ಄ದೆಲಿನ ನ
ಕೆೀಳಿಸ್ಕೆ ಳುು ಭ ಡಿನಲ್ಲಿಯತುದ್ಧಲಿ.
಄ಯತ ಷತಲಬವಹಗಿ ತ್ತಯತಗಿ ಄ಥವಹ ಎದ್ಧಯತಫದ್ಧಯತ ಕ್ತಳಿತತಕೆ ಳುಲತ ಸಹಧಯವಹಗತ ರಿೀತ್ತಮಲ್ಲಿ ಄ಯನತನ ಕ್ ರಿಸ್ಯಬೆೀಕ್ತ.
ರ್ೆ ೀಡಿಕಹಮಯದಲ್ಲಿ ಎಶತು ಷಭಮವಿದೆ ಎಂದತ ಹೆೀಳಿ ಅಗಹಗ ಷಭಮದ ನೆನು ಮಹಡಿಕೆ ಡತತ್ತತರಿ. ಯಹಯತ ಯಷಯ ಚೆನಹನಗಿ ಷಹಹಮ
ಮಹಡತತಹತರೆ ೀ ಭತತತ ಚಟ್ತಟಿಕೆ ಮನತನ ಷರಿಯಹಗಿ ಮಹಡತತ್ತತದಹದರೆ ೀ ಄ಯನತನ ಹೆ ಗಳಿ . ವಿದಹಯರ್ಥಯ ಗಳು ತಹವೆೀ ಕೆಲಷ ಮಹಡಿ
ತಭಮ ರಿಹಹಯಗಳನತನ ತಹವೆೀ ಕ್ಂಡತಕೆ ಳುಲತ ಄ನತವಹಗತಂತೆ ಷಭಮ ಕೆ ಡಿ. ಄ನೆೀಕ್ ವೆೀಳೆ ನೀವೆೀ ಄ರಿಗೆ ನೀವೆೀ ಷಹಹಮ
ಮಹಡತತ್ತತದದರೆ ಎಶತು ಚೆನನ ಎಂದತ ನಭಗೆ ಄ನನಷಫಸತದತ. ಫಸಳಶತು ವಿದಹಯರ್ಥಯ ಗಳು ರತ್ತಯಫಬಯ ಮಹತಹಡತತಹತ ಕೆಲಷ ಮಹಡತ
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಄ಕಹವವಿಯತ ವಹತಹಯಣನತನ ಆಶುಡತತಹತರೆ. ನೀು ತಯಗತ್ತಮ ಒಳಗಡೆ ಓಡಹಡತತಹತ ಗಭನಷತತಹತ ಅಲ್ಲಷತತಹತ ಹೆ ೀದಂತೆ ಷವಲ
ಟಿಣಿಮನತನ ಮಹಡಿಕೆ ಳಿು . ಯಹಯತ ಯಹಯತ ಒಟಿುಗೆ ಕೆಲಷ ಮಹಡತುದನತನ ಚೆನಹನಗಿ ಆಶುಡತತ್ತತದಹದರೆ ಎಂದತ, ಄ಕ್ಸಹಮತ್
ಯಹಯನಹನದಯ ಹೆ ಯಗಿಟಿುದಹದರೆ ಎಂಫ ಭಹನೆ ಫಂದರೆ ಄ಥವಹ ಎಲಿಯ ಮಹಡತತ್ತತಯತ ಕೆಲು ತುಗಳು ಄ಥವಹ ತತಂಫ ಚೆನಹನಗಿ
ನಡೆದ ಚಟ್ತಟಿಕೆ ಗಳು ಭತತತ ಹೆ ಳಸತಗಳು ಆಲಿವೆೀ ಸಹರಹಂವದ ವಿಚಹಯಗಳು ಆಂಥನೆನಲ್ಹಿ ಟಿಣಿ ಮಹಡಿಕೆ ಳಿು .
ಚಟ್ತಟಿಕೆ ಭತಗಿದ ಯೀಲ್ೆ ವಿದಹಯರ್ಥಯಗಳು ಯಹುದನತನ ಄ನೆವೀಷ್ಟ್ಸ್ದರೆ ೀ ಄ವೆಲಿನ ನ ಸೆೀರಿಸ್ ಒಟಹುಗಿ ನೆ ೀಡತ , ನೆ ೀಡತಂತೆ
ಮಹಡತ ಹತರ ನಭಮದಹಗಿಯತತತದೆ. ಕೆಲು ರ್ೆ ೀಡಿಗಳು ತಹವೆೀ ಫಂದತ ವಿರಿಷಫಸತದತ. ಆನತನ ಕೆಲವೊಯಮ ನೀವೆೀ ಄ಯ ಯವಹಗಿ
಄ಯ ಕೆಲಷನತನ ಈಳಿದರಿಗೆ ಹೆೀಳಫಸತದತ. ಒಟಿುಗೆ ಕೆಲಷ ಮಹಡತವಹಗ ಏನೆ ೀ ಒಂದನತನ ಸಹಧಿಸ್ದೆದೀವೆ ಎಂಫ ಭಹನೆ ಄ರಿಗೆ
ಫಯತುದತ ಷಸಜ್ ಭತತತ ಄ದತ ಄ರಿಗೆ ಖ್ತಷ್ಟ್ ಕೆ ಡತತತದೆ ಕ್ ಡಹ. ರತ್ತಯಂದತ ಗತಂು ಫಂದತ ತಭಮ ಕೆಲಷನತನ ಯದ್ಧ
ಮಹಡಲ್ೆೀಬೆೀಕೆಂದತ ನರಿೀಕ್ಷಿಷತ ಄ಗತಯವಿಲಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಄ದತ ತತಂಫ ಷಭಮನತನ ಬೆೀಡತತತದೆ . ಅದರೆ ನೀು ಗಭನಸ್ದಂತೆ
ಯಹುದಹದಯ ಗತಂು ತತಂಫ ಈತತಭ ಭತತತ ಷಕಹರಹತಮಕ್ವಹಗಿ ಕೆಲಷಕೆಾ ಕೆ ಡತಗೆ ನೀಡಫಲಿದತ ಭತತತ ಈಳಿದಯತ ಄ದರಿಂದ
ಕ್ಲ್ಲಮಬೆೀಕಹಗಿದೆ ಎಂದತ ಄ನಸ್ದರೆ ಄ಯನತನ ಖ್ಂಡಿತ ಕ್ರೆಯಿರಿ. ಜ್ತೆಗೆ ಕೆಲು ವಿದಹಯರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ಅತಮವಿಶಹವಷದ ಕೆ ಯತೆ ಆದದರೆ , ಆದತ
಄ರಿಗೆ ತತಂಫ ಒಳೆುಮ ಄ಕಹವವಹಗಫಸತದತ.
ನೀು ವಿದಹಯರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ಯಹುದಹದಯ ಒಂದತ ಷಭಸೆಯಮನತನ ಬಡಿಷಲತ ನೀಡಿದದರೆ ಄ದಕೆಾ ಮಹದರಿ ಈತತಯನತನ ನೀವೆೀ ಕೆ ಡಫಸತದತ.
ಷಸಜ್ವಹಗಿ ಄ಯತ ನಮಮಂದ ಄ದನತನ ನರಿೀಕ್ಷಿಷತತಹತರೆ ಭತತತ ಅ ಈತತಯನತನ ಆನನಶತು ಚೆನಹನಗಿ ಹೆೀಗೆ ಮಹಡಲತ ಸಹಧಯ ಎಂಫತದನತನ
ಗತಂಪಿನಲ್ಲಿ ಄ಯತ ಚಚಿಯಷಫಸತದತ. ಿಸೀಗಹಗಿ ಄ಯತ ತಭಮ ಄ನತಬಗಳಿಂದಲ ಕ್ಲ್ಲಮತತಹತರೆ ಭತತತ ಈಳಿದಯ ತುಗಳಿಂದಲ
ಕ್ಲ್ಲಮತತಹತರೆ.
ರ್ೆ ೀಡಿಕಹಮಯಕೆಾ ನೀು ಹೆ ಷಫರಹಗಿದದರೆ ನೀು ಮಹಡಬೆೀಕಹದ ಕೆಲಷದಲ್ಲಿ ಏನಹದಯ ಫದಲ್ಹಣೆಗಳನತನ ತಯಬೆೀಕೆಂದ್ಧದದರೆ ಄ದನತನ
ಟಿಣಿ ಮಹಡಿಕೆ ಳುುುದತ ಒಳೆುಮದತ. ಄ದತ ಚಟ್ತಟಿಕೆ ಄ಥವಹ ಄ದಕೆಾ ನೀಡತ ಷಂಭಮ ಄ಥವಹ ಯಹ ವಿದಹಯರ್ಥಯ ಗಳನತನ ಸೆೀರಿಸ್
ಕೆಲಷ ಮಹಡಿದರೆ ಚೆನನ ಎಂಫತದಯ ಫಗೆೆ ಆಯಫಸತದತ. ಆದತ ಭತಖ್ಯ; ಏಕೆಂದರೆ ನೀು ಕ್ಲ್ಲಮತುದೆೀ ಿಸೀಗೆ ಭತತತ ನಭಮ ಬೆ ೀಧನೆಮ
ಗತಣಭಟ್ು ಹೆಚಹುಗತುಗತ ಿಸೀಗೆ. ಮವಸ್ವ ರ್ೆ ೀಡಿಕಹಮಯನತನ ಄ನತಷಹುನಗೆ ಳಿಷತುದತ ನೀು ಎಶತು ಷಶುವಹಗಿ ಷ ಚನೆಗಳನತನ
ನೀಡತತ್ತತೀರಿ ಎನತನುದಯ ಯೀಲ ಷಭಮದ ಷದಬಳಕೆಮ ಯೀಲ ಄ಲಂಬಸ್ದೆ. ಕೆ ನೆಮದಹಗಿ ಎಶತು ಷ ಕ್ತವಹಗಿ ಸಹರಹಂವನತನ ಟಿು
ಮಹಡತತ್ತತೀರಿ ಎನತನುದ ಭತಖ್ಯ . ಅದರೆ ಆದಹುದ ಒಯಮಲ್ೆೀ ನಭಗೆ ಕ್ಯಗತವಹಗತುದ್ಧಲಿ. ಄ದಕೆಾ ಄ನತಬ ಭತತತ ಸಹಕ್ಶತು
ಕಹಲ್ಹಕಹವ ಬೆೀಕ್ತ.

ಹೆಚತಿರಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು














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
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AMT-01 Aspects of Teaching Primary School Mathematics, Block 1 (‘Aspects of Teaching
Mathematics’), Block 2 (‘Numbers (I)’), Block 3 (‘Numbers (II)’), Block 5 (‘Measurement’):
http://www.ignou4ublog.com/2013/06/ignou-amt-01-study-materialbooks.html
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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