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ಈ ಘಟಕವು ಯಾವುದರ ಕುರಿತು?
ನಿಮ್ಮ ಮ್ಕಕಳಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾನವನುು ಭೆ ೋಧಿಸಲು ಇರುವ ಬಹುಮ್ುಖ್ಯ ಸಂಪನ ಮಲವೆಂದರೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಪಠ್ಯಪುಸತಕ. ವಿಜ್ಞಾನ ಪಠ್ಯಪುಸತಕವನುು ಗರಿಷ್ಠ
ಮ್ಟಟದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೆ ಳಳಲು ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಾಯರ್ಥಿಗಳು ಪರಿಣಾಮ್ಕಾರಿ ಓದುವ ಕೌಶಲಯಗಳನುು ಹೆ ಂದಿರುವುದು ಅವಶಯಕ. 8, 9 ಮ್ತುತ 10ನೆೋ
ತರಗತಿಯ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಾಿ ವಿದ್ಾಯರ್ಥಿಗಳು ಓದಲು ಶಕತರಾದರ ಹಲವರು ಪಠ್ಯಪುಸತಕವನುು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಿಮಾಡಿಕೆ ಂಡು ಓದುತಿತಲಿ. ಶಿಕ್ಷಕರು
ತಮ್ಮ ವಿದ್ಾಯರ್ಥಿಗಳ ಓದುವ ಕೌಶಲಗಳ ಬಗೆೆ ಊಹೆಗಳನುು ಮಾಡುತ್ಾತರೆ. ಎಷೆ ಟೋ ಬಾರಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ತಮ್ಮ ವಿದ್ಾಯರ್ಥಿಗಳು ವಾಸತವಕ್ಕಂತ ಹೆಚ್ುು
ಅರ್ಿಮಾಡಿಕೆ ಳುಳತ್ಾತರೆಂದು ನಂಬಿರುತ್ಾತರೆ. ನಂತರ ತಮ್ಮ ಮ್ಕಕಳ ಪರಿೋಕ್ಷೆ ಫಲ್ಲತ್ಾಂಶವನುು ಕಂಡು ನಿರಾಸೆಗೆ ಳುಳತ್ಾತರೆ.
ಓದುವಿಕೆ ಒಂದು ಪರಮ್ುಖ್ ‘ಜೋವನ ಕೌಶಲ’ ಶಾಲ್ೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪರತಿಯೊಬಬ ವಿದ್ಾಯರ್ಥಿಯು ಉತತಮ್ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲು ಒಳ್ೆಳಯ
ಓದುಗರಾಗಿರುವುದು ಅತಿೋ ಪರಮ್ುಖ್ ಕೌಶಲವಾಗಿದ್ೆ. ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಓದುವಿಕೆಯು, ವಿಜ್ಞಾನವನುು ಅರ್ಿಮಾಡಿಕೆ ಳಳಲು ಕಲ್ಲಯುವುದರ ಪರಮ್ುಖ್
ಭಾಗವಾಗಿದ್ೆ. ವಿಜ್ಞಾನ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಭೆ ೋಧಿಸಲು ಬಹಳಷ್ುಟ ವಿಷ್ಯವಿರುವುದರಿಂದ, ಓದುವುದನುು ಮ್ತುತ ಓದುವ ಕೌಶಲಗಳ
ಬೆಳ್ೆಸುವಿಕೆಯನುು ನಿಲಿಕ್ಷಿಸಲ್ಾಗುತತದ್ೆ.
ಈ ಘಟಕವು ನಿಮ್ಮ ವಿಜ್ಞಾನ ಪಠ್ಯಪುಸತಕಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ಪರಯೊೋಜನ ಪಡೆದುಕೆ ಳಳಲು ಸಾಧಯವಾಗಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಾಯರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಓದುವ
ಕೌಶಲಗಳನುು ಬೆೋಳ್ೆಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲವು ಭೆ ೋಧನಾ ತಂತರಗಳನುು ಪರಿಚ್ಯಿಸುತತದ್ೆ. ಈ ಭೆ ೋಧನಾ ತಂತರಗಳು8, 9 ಮ್ತುತ
10ನೆೋ ತರಗತಿಯ ಪಠ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಅನುವಂಶಿೋಯತ್ೆ ಮ್ತುತ ಜೋವವಿಕಾಸ ಪಾಠ್ಗಳ ಉದ್ಾಹರಣೆಗಳನುು ಬಳಸಿಕೆ ಂಡು ವಿವರಿಸಲಪಟ್ಟಟವೆ. ಈ
ತಂತರಗಳನುು ವಿಜ್ಞಾನದ ಪಠ್ಯಕರಮ್ದ ಯಾವುದ್ೆೋ ಭಾಗಕ ಕ ಕ ಡ ಉಪಯೊೋಗಿಸಬಹುದು.

ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ನಿೋವು ಏನು ಕಲ್ಲಯಬಲ್ಲಿರಿ?


ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಾಯರ್ಥಿಗಳ ಓದುವ ಕೌಶಲಗಳನುು ಬೆಳ್ೆಸುವುದರ ಲ್ಾಭಗಳು.



ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಾಯರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಓದುವ ಕೌಶಲಗಳನುು ಬೆಳ್ೆಸಲು ಚ್ಟುವಟ್ಟಕೆಗಳ ಒಂದು ಶೆರೋಣಿಯನುು ಬಳಸುವುದನುು.



ವಿಜ್ಞಾನವನುು ಕಲ್ಲಯಲು ಪಠ್ಯಪುಸತಕವನುು ಒಂದು ಸಂಪನ ಮಲವಾಗಿ ಬಳಸಲು ಅದರಲ್ಲಿ ವಿದ್ಾಯರ್ಥಿಗಳು ಕ್ರಯಾಶಿೋಲರಾಗಿ
ತ್ೆ ಡಗಿಸಿಕೆ ಳಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಕಾಯಿತಂತರಗಳು.

ಈ ಕರಮ್ವು ಏಕೆ ಪರಮ್ುಖ್ವಾಗಿದ್ೆ?
ಪಠ್ಯಪುಸತಕಗಳು ಬಹುಮ್ುಖ್ಯ ಸಂಪನ ಮಲಗಳ್ಾಗಿವೆ ಮ್ತುತ ಎಲ್ಾಿ ವಿದ್ಾಯರ್ಥಿಗಳು ಅವನುು ಉಪಯುಕತವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೆ ಳಳಲು ಪ್ರೋತ್ಾಾಹಿಸುವ
ಅಗತಯವಿದ್ೆ. ವಿದ್ಾಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಸಪಷ್ಟ, ಸಾಮಾನಯ ಹಾಗ ವೆೈಯಕ್ತಕವಾದ ಓದುವ ಚ್ಟುವಟ್ಟಕೆಗಳನುು ಕೆ ಟ್ಾಟಗ ಅವರು ಕಾಟ್ಾಚಾರಕೆಕ
ನಿೋರಸವಾಗಿ ಓದುತ್ಾತರೆ. ಅವರಿಗೆ ಪಠ್ಯದ ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಿವಾಗುವುದಿಲಿ. ಈ ರಿೋತಿಯ ಓದುವಿಕೆಯಿಂದ ವಿದ್ಾಯರ್ಥಿಗೆ ಯಾವುದ್ೆೋ ಲ್ಾಭ
ಸಿಗುವುದಿಲಿ. ಈ ಸಂಗತಿಯು ವಿಜ್ಞಾನದಕಕಷೆಟ ಅಲಿ ಎಲ್ಾಿ ಪಠ್ಯವಿಷ್ಯಗಳಿಗ ಅನವಯಿಸುತತದ್ೆ.
ಓದುವಿಕೆಯ ಚ್ಟುವಟ್ಟಕೆಗಳನುು ಒಂದು ನಿದಿಿಷ್ಟ ಉದ್ೆದೋಶದ್ೆ ಂದಿಗೆ ಜೆ ೋಡಿಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ್ಾಗ, ಮ್ತುತ ಪಠ್ಯವನುು ಚ್ರ್ಚಿಸಿದ್ಾಗ, ಕುಶಲ
ನಿವಿಹಣೆ ಮಾಡಿದ್ಾಗ ಮ್ತುತ ಪುನರಾವತಿಿಸಿದ್ಾಗ ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಾಯರ್ಥಿಗಳು ತ್ಾವು ಓದುತಿತರುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ುು ಅರ್ಿವನುು ಗರಹಿಸುತ್ಾತರೆ. ಇವು
ಕ್ರಯಾಶಿೋಲ ಓದುವ ತಂತರಗಳು. ಈ ಕ್ರಯಾಶಿೋಲ ಓದುವ ಕಾಯಿತಂತರಗಳನುು ವಿಜ್ಞಾನ ಪಾಠ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮೋಲ್ಲಂದ ಮೋಲ್ೆ ಬಳಸುವುದರಿಂದ
ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಾಯರ್ಥಿಗಳು ಮೊದಲ್ಲಗಿಂತಲ ಹೆಚ್ುು ವಿಮ್ಶಾಿತಮಕ, ರ್ಚಂತನಶಿೋಲ ಮ್ತುತ ವಿಶೆಿೋಷ್ಣಾತಮಕರಾಗುವುದನುು ಕಾಣಬಹುದು.
ಮ್ುಖ್ಯವಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾನವನುು ಮ್ುಂಚೆಗಿಂತಲ ಉತತಮ್ವಾಗಿ ಅರ್ಿಮಾಡಿಕೆ ಳುಳತ್ಾತರೆ. ಈ ಚ್ಟುವಟ್ಟಕೆಗಳನುು ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಾಯರ್ಥಿಗಳ ವಿಜ್ಞಾನದ
ಅರ್ಿಗರಹಿಕೆಯನುು ಮ್ತುತ ಕೌಶಲಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನುು ಮೌಲಯಮಾಪನ ಮಾಡಲು ಬಳಸಬಹುದು.
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ನಿಲ್ಲಿ………… ಆಲ್ೆ ೋರ್ಚಸಿ


ಸಾಮಾನಯವಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಪಾಠ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಾಯರ್ಥಿಗಳ್ೆ ಂದಿಗೆ ಎಷ್ುಟ ಓದುವಿಕೆ ಕೆೈಗೆ ಳುಳವಿರಿ?



ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಾಯರ್ಥಿಗಳ ಓದುವಿಕೆ ಎಷ್ುಟ ಸರಿಯಾಗಿ ಇದ್ೆ ಎಂದು ನಿೋವು ಭಾವಿಸುತಿತೋರಿ?



ನಿಮ್ಮ ಮ್ಕಕಳು ಎಷ್ುಟ ಉತತಮ್ವಾಗಿ ಓದಬಲಿರೆಂದು ನಿೋವು ಹೆೋಗೆ ಕಂಡುಕೆ ಳುಳವಿರಿ?

ಕ್ರಯಾಶಿೋಲ ಓದುಗಾರಿಕೆ ತಂತರಗಳು
ಒಬಬ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಆಯುದಕೆ ಳಳಲು ಅನೆೋಕ ಬಗೆಯ ಕ್ರಯಾಶಿೋಲ ಓದುವ ಕಾಯಿತಂತರಗಳಿವೆ. ಕ್ರಯಾಶಿೋಲ ಓದುವಿಕೆಯ ತಂತರಗಳನುು ವಿಜ್ಞಾನ
ಪಠ್ಯಕರಮ್ದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬೆೋಕಾದರ ಬಳಸಬಹುದು. ಈ ಘಟಕವು ಲಭಯವಿರುವ ಅಂತಹ ಕೆಲವು ಸರಳ ಕಾಯಿತಂತರಗಳಿಂದ
ಪಾರರಂಭಗೆ ಳುಳತತದ್ೆ. ನಂತರ ಅದು ಕೆಲವು ಸಂಕ್ೋಣಿ ಕಾಯಿತಂತರಗಳ ಹಿಂದಿರುವ ವಿಚಾರಗಳನುು ಬೆಳ್ೆಸುತ್ಾತ ಹೆ ೋಗುತತದ್ೆ. ಈ ಘಟಕವು
ಒಳಗೆ ಳುಳವ ಮ್ುಖ್ಯ ಕಾಯಿತಂತರಗಳು ಇಂತಿವೆ:


ಪರಮ್ುಖ್ ಪದಗಳಿಗೆ ಅಡಿಗೆರೆಹಾಕುವುದು



ಬಿಟುಟ ಹೆ ೋಗಿರುವ ಪದಗಳನುು ಭತಿಿಮಾಡುವುದು.



ರ್ಚತರವನುು ಪೂಣಿಗೆ ಳಿಸುವುದು.



ಪಠ್ಯವನುು ಅರ್ಿಪೂಣಿಗೆ ಳಿಸುವುದು



ನಿೋವು ಓದಿದದನುು ಅನವಯಿಸುವುದು.

1 ಪರಮ್ುಖ್ ಪದಗಳ ಕೆಳಗೆ ಅಡಿ ಗೆರೆಹಾಕುವುದು
ಈ ನಿದಿಿಷ್ಠ ಕಾಯಿತಂತರವು ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಾಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತತದ್ೆ “ಪರಮ್ುಖ್ ಪದಗಳ ಕೆಳಗೆ ಅಡಿಗೆರೆ ಎಳ್ೆಯುವುದು”
ತುಂಬಾ ಕಡಿಮ ಸಿದಧತ್ೆ ಅರ್ವ ಸಂಪನ ಮಲವನುು ಒಳಗೆ ಂಡಿರುತತದ್ೆ. ಇದರ ಹಿಂದಿರುವ ಪರಮ್ುಖ್ ವಿಚಾರವೆಂದರೆ ವಿದ್ಾಯರ್ಥಿಗಳು ಪಠ್ಯದ
ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ‘ಗುರಿ’ ಅರ್ವಾ ‘ಲಕ್ಷಯ’

ವನುು ಹುಡುಕಲು ಪರಯತಿುಸುತ್ಾತರೆ. ಈ ಗುರಿಗಳು ಪದಗಳು, ವಾಕಯಗಳು ಅರ್ವಾ

ನುಡಿಗಟುಟಗಳ್ಾಗಿರಬಹುದು. ಪರಿಕಲಪನೆಗಳು ಅರ್ವಾ ವಿಚಾರಗಳು/ಕಲಪನೆಗಳನ ು ಸಹ ಗುರಿಗಳನಾುಗಿ ಬಳಸಬಹುದು. ನಿೋವು ಬಳಸುವ
ಪರತಿೋ ಪಠ್ಯದ ತುಣುಕ್ಗೆ ಗುರಿಗಳ್ಾವುವು ಎಂಬುದನುು ನಿೋವೆೋ ತಿೋಮಾಿನಿಸಿ.
ಒಮಮ ನಿಮ್ಮ ಮ್ಕಕಳು ಗುರಿಗಳನುು ಕಂಡುಕೆ ಂಡ ನಂತರ ಅವರು ಅದಕೆಕ ಅಡಿಗೆರೆ ಎಳ್ೆಯಬಹುದು, ವೃತತ ಹಾಕಬಹುದು ಅರ್ವಾ
ಎದುದಕಾಣುವಂತ್ೆ(highlight) ಮಾಡಬಹುದು. ನಿೋವು ಪಠ್ಯಪುಸತಕಗಳನುು ಬಳಸುತಿತದದರೆ ಒಂದು ಪೆನಿಾಲ್ ನುು ಬಳಸಿ ನಂತರ ಆ ಗುರುತನುು
್

ಅಳಿಸಿಹಾಕಬಹುದು. ಚ್ಟುವಟ್ಟಕೆ 1 ರಲ್ಲಿ ಇದರ ಒಂದು ಉದ್ಾಹರಣೆಯನುು ‘ಸಹಪಾರಬಲಯ’

ಸಂದಭಿದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಾಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ

ಹೆೋಗೆ ಹಮ್ಮಮಕೆ ಳಳಬಹುದು ಎಂಬುದನುು ತಿಳಿಸಲ್ಾಗಿದ್ೆ.

ಚಟುವಟಿಕೆ1 : ಸಹಪ್ರಾಬಲ್ಯದ ಪಠ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಮುಖ ಶಬದಗಳಿಗೆ ಅಡಿಗೆರೆ ಎಳೆಯುವುದು
ಇದು ನಿೋವು ನಿಮ್ಮ ಮ್ಕಕಳ್ೆ ಂದಿಗೆ ಮಾಡಬಹುದ್ಾದ ಚ್ಟುವಟ್ಟಕೆ.
ಈ ಚ್ಟುವಟ್ಟಕೆಯನುು ಸಹಪಾರಬಲಯ ಎಂದು ಪರಿಚ್ಯಿಸಿ ಮ್ತುತ ಪದಗಳ್ಾದ ‘ಸಹಪಾರಬಲಯ’ ‘ವಯಕತರ ಪ’ ಫೋನೆ ೋಟ್ೆೈಪ್) ‘ಅ

’ ಮ್ತುತ

‘ಪರಬಲ’ ಇವುಗಳನುು ಕಪುಪಹಲಗೆಯ ಮೋಲ್ೆ ಬರೆಯಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಮ್ಕಕಳಿಗೆ ಅವರು ಏನುಮಾಡಬೆೋಕೆಂದು ವಿವರಿಸಿ:
ನಿಮ್ಮ ಪಕಕದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವ ವಯಕ್ತಯೊಂದಿಗೆ ಕಾಯಿನಿವಿಹಿಸಿ.
ಸಹಪಾರಬಲಯದ(ಕೆ ೋ-ಡಾಮ್ಮನೆನಾನ) ಮಾಹಿತಿಯನುು ಓದಿರಿ (ಸಂಪನ ಮಲ 1ರ ವಕಿ ಶಿೋಟು ಅರ್ವಾ ಅವರ ಪಠ್ಯಪುಸತಕದಲ್ಲಿನ ಈ ಭಾಗವನುು
ಬಳಸಿ).
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ಕಪುಪ ಹಲಗೆಯ ಮೋಲ್ೆ ಬರೆದಿರುವ ಈ ಪರಮ್ುಖ್ ಪದಗಳ ಕೆಳಗೆ ಪೆನಿಾಲ್ ನಿಂದ ಅಡಿಗೆರೆ ಎಳ್ೆಯಿರಿ:
್

ಸಹಪಾರಬಲಯ
ವಯಕತರ ಪ
ಅ
ಪರಬಲ
ನಂತರ ವಿದ್ಾಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪಕಕದಲ್ಲಿರುವವರೆ ಡನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ತಿಳಿಸಿ. ಪರತಿಯೊಬಬ ವಯಕ್ತಯು ಪಠ್ಯವನುು (ಪಠ್ಯಪುಸತಕ) ಬಳಸಿ
ಎರಡು ಪದಗಳಿಗೆ ವಾಯಖ್ಾಯನವನುು ಕಂಡುಕೆ ಳುಳತ್ಾತರೆ. ನಂತರ ಅವರು ಪರಸಪರರ ವಾಯಖ್ಾಯನಗಳ ಬಗೆೆ ಚ್ರ್ಚಿಸುತ್ಾತರೆ. ಒಮಮ ಇವುಗಳನುು
ಅವರು ಸರಿ ಎಂದು ಒಪ್ಪಪಕೆ ಂಡರೆ ನಾಲ ಕ ವಾಯಖ್ಾಯನಗಳನುು ನೆ ೋಟ್ ಪುಸತಕದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಬೆೋಕು.
ನಂತರ ವಿದ್ಾಯರ್ಥಿಗಳ ಕೆಲವು ಜೆ ೋಡಿಗಳಿಗೆ ವಾಯಖ್ಾಯನವನುು ಇಡಿೋ ತರಗತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹಂರ್ಚಕೆ ಳಳಲು ತಿಳಿಸಿ. ಇದರಿಂದ ತರಗತಿಯೊಂದಿಗೆ
ವಾಯಖ್ಾಯನಗಳ ಸೆಟ್ನುು ಹಂರ್ಚಕೆ ಂಡತ್ಾತಗುತತದ್ೆ. ಪರತಿಯೊಬಬರ ಒಪ್ಪಪದ ವಾಯಖ್ಾಯನಗಳನುು ತಮ್ಮ ನೆ ೋಟ್ ಪುಸತಕದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವುದನುು
್

ಖ್ರ್ಚತಪಡಿಸಿಕೆ ಳಿಳ.
ಅಂತಿಮ್ವಾಗಿ ವಾಯಖ್ಾಯನಗಳನುು ಅರ್ಿಮಾಡಿಕೆ ಂಡಿರುವುದನುು ಪರಿೋಕ್ಷಿಸಲು ಕಪುಪ ಹಲಗೆಯ ಮೋಲ್ೆ ಪರಶೆುಗಳನುು ಬರೆಯಿರಿ. ಮ್ತ್ೆ ತಬಬ
ಸಹವತಿಿ(ಸಂಗಾತಿ)ಯೊಂದಿಗೆ ಕಾಯಿ ನಿವಿಹಿಸುತ್ಾತ ಆ ಪರಶೆುಗಳ ಉತತರಗಳ ಬಗೆೆ ಚ್ರ್ಚಿಸಿ ನಂತರವಷೆಟೋ ಉತತರಗಳನುು ಬರೆಯಲು
ತಿಳಿಸಿ.
ಚ್ಟುವಟ್ಟಕೆಯು ಒಂದು ಸರಳ ಕ್ರಯಾಶಿೋಲ ಓದುವಿಕೆಯ ಚ್ಟುವಟ್ಟಕೆಯನುು ಹೆೋಗೆ ಯೊೋಜಸಬಹುದು ಮ್ತುತ ಮ್ಕಕಳ್ೆ ಡನೆ ಹೆೋಗೆ
ಉಪಯೊೋಗಿಸಬಹುದ್ೆಂಬುದನುು ಪಾರತಯಕ್ಷಿಸುತತದ್ೆ. ಈ ಚ್ಟುವಟ್ಟಕೆಯನುು ಕೆೈಗೆ ಂಡ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಾಯರ್ಥಿಗಳ್ೆ ಂದಿಗೆ ಮ್ುನುಡೆಯಲು
ಅನೆೋಕ ಮಾಗಿಗಳನುು ಕಂಡುಕೆ ಳಳಬಹುದು. ಉದ್ಾ:ನಿೋವು ಅವರಿಗೆ ಸಹಪಾರಬಲಯದ ಬಗೆೆ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಯಾವುದ್ೆೋ
ಉದ್ಾಹರಣೆಗಳನುು ಕೆ ಡಲು ತಿಳಿಸಬಹುದು.
ಅನೆೋಕ ಕ್ರಯಾಶಿೋಲ ಓದುಗಾರಿಕೆಯ ತಂತರಗಳನುು ಜೆ ೋಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮ್ಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು-ಮ್ುಖ್ಯ ಸಂಪನ ಮಲ ‘ಜೆ ೋಡಿ
ಕಾಯಿದ ಬಳಕೆ’ ನೆ ೋಡಿ.

ವಿೋಡಿಯೊೋ: ಜೆ ೋಡಿ ಕಾಯಿದ ಬಳಕೆ

2 ಬಿಟುಟ ಹೆ ೋದ ಪದಗಳನುು ತುಂಬಿರಿ
ಮ್ತ್ೆ ತಂದು ಸರಳ ಕ್ರಯಾಶಿೋಲ ಓದುವ ತಂತರವೆಂದರೆ ‘ಬಿಟುಟಹೆ ೋದ ಪದಗಳನುು ಭತಿಿಮಾಡುವುದು’ ಅದು ಪಠ್ಯಭಾಗದ ಕೆಲವು ಪದಗಳನುು
ಬಿಡುವ ಸರಳ ಕಲಪನೆಯನುು ಉಪಯೊೋಗಿಸುತತದ್ೆ. ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಾಯರ್ಥಿಗಳ ಕೆಲಸವೆಂದರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪಠ್ಯವನುು ನಕಲುಮಾಡುವುದು ಮ್ತುತ
ನಂತರ ಬಿಟುಟಹೆ ೋದ ಪದಗಳನುು ಸೆೋರಿಸುವುದು. ವಿದ್ಾಯರ್ಥಿಗಳು ಈ ಚ್ಟುವಟ್ಟಕೆಯನುು ನಿಜವಾಗಿಯ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ಾತರೆ. ಚ್ಟುವಟ್ಟಕೆ 2
ಅನುವಂಶಿೋಯತ್ೆಯನುು ಅಭಯಸಿಸುತಿತರುವ ವಿದ್ಾಯರ್ಥಿಯ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನುು ಕಲ್ಲಪಸಲು ಅವಕಾಶ ನಿೋಡುತತದ್ೆ. ಈ ವಿಧವಾಗಿ ನಿೋವು ಈ
ಚ್ಟುವಟ್ಟಕೆಯನುು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹೆೋಗೆ ಅನಿಸುತತದ್ೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯುತತದ್ೆ.
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ಚಟುವಟಿಕೆ 2: ‘ಮೆಂಡೆಲ್ರ ಆನುವೆಂಶೀಯತೆಯ ನಿಯಮಗಳ’ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಿಟುು ಹೆ ೀದ
ಪದಗಳನುು ತುೆಂಬುವುದು
ಈ ಚ್ಟುವಟ್ಟಕೆಯು ನಿೋವೆೋ ಸವತಃ ಮಾಡುವಂತದುದ


ಈ ಕೆಳಗಿನ ‘ಮಂಡೆಲ್ ರ ಆನುವಂಶಿೋಯತ್ೆಯ ನಿಯಮ್ಗಳ’ ಪಠ್ಯಭಾಗವನುು ಓದಿರಿ.
್



ಕೆಲವು ಪದಗಳು ಬಿಟುಟಹೆ ೋಗಿರುವುದನುು ನಿೋವು ಗಮ್ನಿಸುವಿರಿ.



ಪಠ್ಯಭಾಗವನುು ನಕಲು ಮಾಡಿ ಆದರೆ ಖ್ಾಲ್ಲೋ ಜಾಗವನುು ಭತಿಿಮಾಡಲು ಸ ಕತ ಪದಗಳಿಂದ ಭತಿಿಮಾಡಿ.

_______ ಎನುುವ ಒಬಬ ಝಕ್ ಸನಾಯಸಿಯು ಇಲ್ಲಗಳು ಮ್ತುತ ಬಟ್ಾಣಿ ಗಿಡಗಳ ಜೆ ತ್ೆ______ ನುು ಕಂಡುಕೆ ಳಳಲು ನಿಯಂತಿರತ ತಳಿ
ಬೆಳ್ೆಸುವ

ಪರಯೊೋಗಗಳನುು ಮಾಡಿದನು. ಅವನು ಅನುವಂಶಿೋಯತ್ೆಯ ವಿಷ್ಯದ ಮೋಲ್ೆ ತನು ವಿಚಾರಗಳನುು _______ ರಲ್ಲಿ

ಪರಕಟ್ಟಸಿದನು. ಆದರೆ ಅವುಗಳು ಅಷ್ುಟ ಗಂಭೋರವಾಗಿ ಪರಿಗಣನೆಯಾಗಲ್ಲಲಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಕಾಲದ _______ ಳು ವಿಜ್ಞಾನದ
ಫಲ್ಲತ್ಾಂಶಗಳನುು ಗಣಿತಿೋಯವಾಗಿ ವಿಶೆಿೋಷಿಸಲು ಆಸಕ್ತ ತ್ೆ ೋರಿರಲ್ಲಲಿ,

ಅರ್ವಾ ಒಂದು ‘________ಘಟಕ’ ಇದ್ೆ ಎಂದು ಅಷ್ುಟ

ಆಸಕ್ತವಹಿಸಿರಲ್ಲಲಿ. __________ ರವರೆಗೆಯ ಮಂಡೆಲ್ ರ ನಿಯಮ್ಗಳು ____________ಳಿಂದ ಮಾನಯತ್ೆಯಾಗಿರಲ್ಲಲಿ.
ಮೆಂಡೆಲ್ರ ನಿಯಮಗಳು:
1.

_________ ಎಂದು ಕರೆಯಲಪಡುವ ಆನುವಂಶಿೋಯ ಘಟಕವು ಒಂದು ಪ್ಪೋಳಿಗೆಯಿಂದ ಮ್ತ್ೆ ತಂದು ಪ್ಪೋಳಿಗೆಗೆ ವಗಾಿಯಿಸಲಪಡುತತದ್ೆ.

2. ವಿವಿಧ ರ ಪಗಳಲ್ಲಿ ಅಸಿತತವದಲ್ಲಿರುವ ವಂಶವಾಹಿಗಳನುು ಅಲ್ೆಲ್ ಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ಾತರೆ.
್

3. ಪರತಿಯೊಂದು ಜೋವಿಯು ಒಂದು ಗುಣಕೆಕ ಎರಡು ಅಲ್ೆಲ್ ಗಳನುು ಹೆ ಂದಿರಲ್ೆೋಬೆೋಕು.
4. ಲ್ಲಂಗಕೆ ೋಶಗಳು ಒಂದು ಗುಣಕೆಕ ಒಂದು __________ ಹೆ ಂದಿರುತತವೆ.
5. ಒಂದು ಅಲ್ೆಲ್ ಮ್ತ್ೆ ತಂದರ ಮೋಲ್ೆ __________ ಆಗಬಹುದು.

……………


ಈ ರಿೋತಿಯದುದ ಏನಾದರು ಒಂದನುು ನಿೋವು ಈ ಹಿಂದ್ೆ ಮಾಡಿದಿದೋರಾ? ಹೌದ್ಾದರೆ, ಅದು ಹೆೋಗೆ ಸಾಗಿತುತ?



ಈ ತಂತರಕೆಕ ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಾಯರ್ಥಿಗಳು ಹೆೋಗೆ ಪರತಿಕ್ರಯಿಸುತ್ಾತರೆಂದು ಭಾವಿಸಿರುವಿರಿ. ಮ್ುಂದಿನ ವಾರದ ನಿಮ್ಮ
ಬೆ ೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಇದನುು ನಿೋವು ಹೆೋಗೆ ಬಳಸಬಹುದು.

ಸಂಪನ ಮಲ 1 ರಲ್ಲಿ ಕೆ ಟ್ಟಟರುವ ಉತತರಗಳನುು ನೆ ೋಡಿ ಬಿಟಟ ಖ್ಾಲ್ಲೋ ಜಾಗಗಳನುು ಭತಿಿ ಮಾಡಿರುವುದು ಸರಿಯಿದ್ೆಯೋ ಎಂದು
ಪರಿೋಕ್ಷಿಸಿಬಹುದು.
ಚ್ಟುವಟ್ಟಕೆ 2 ಮೊದಲ್ೆೋ ಸಿದಧಪಡಿಸಬೆೋಕಾದ ಮಾಪಿಡಿಸಿದ ಪಠ್ಯವನುು ಬಳಸುತತದ್ೆ. ಚ್ಟುವಟ್ಟಕೆಯ ಕಠಿಣತ್ೆಯ ಮ್ಟಟವನುು ಬಹು ಸುಲಭವಾಗಿ
ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿಧಾನಗಳಿಂದ ಬದಲ್ಾಯಿಸಬಹುದು:
ಬಿಟುಟಹೆ ೋದ ಪದಗಳ ಸಂಖ್ೆಯಯನುು ಹೆರ್ಚುಸುವುದು ಹಾಗ ಕಡಿಮ ಮಾಡುವುದರಿಂದ
ಪಠ್ಯ ಭಾಗದ ಪರಮಾಣವನುು ಹೆರ್ಚುಸುವುದು ಹಾಗು ಕಡಿಮ ಮಾಡುವುದರಿಂದ
ಬಿಟುಟಹೆ ೋದ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಎಲಿ ಪದಗಳನುು ಪೂರೆೈಸುವುದು, ಕೆಲವೆೋ ಪದಗಳನುು ಪೂರೆೈಸುವುದು ಅರ್ವಾ ಯಾವುದ್ೆೋ ಬಿಟುಟಹೆ ೋದ ಪದಗಳನುು
ಪೂರೆೈಸದ್ೆೋ ಇರುವುದರಿಂದ.
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ಬಿಟುಟ ಹೆ ೋಗಿರುವ ಪದದ ಮೊದಲ ಅರ್ವ ಕೆ ನೆಯ ಅಕ್ಷರವನುು ಪೂರೆೈಸುವುದರಿಂದ
ಬಹುಶಃ ಚ್ಟುವಟ್ಟಕಯನುು ಬದಲ್ಾಯಿಸಲು ನಿೋವು ಬೆೋರೆ ಕೆಲವು ಮಾಗಿಗಳ ರ್ಚಂತನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಂದು ಗಮ್ನಿಸಲ್ೆೋಬೆೋಕಾದ
ಮ್ುಖ್ಾಯಂಶವೆಂದರೆ ಒಂದು ವೆೋಳ್ೆ “ಬಿಟುಟಹೆ ೋದ ಪದಗಳನುು ಭತಿಿಮಾಡಿರಿ” ಚ್ಟುವಟ್ಟಕೆಯನುು ಮ್ುಂರ್ಚತವಾಗಿ ಆಲ್ೆ ೋರ್ಚಸಿ, ಅದು
ಕಾಯಿಗತವಾಗುವ ಬಗೆೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪರಿೋಕ್ಷಿಸದ್ೆೋ ಇದದಲ್ಲಿ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ್ಾಗ ತಪಾಪಗುವ ಸಾಧಯತ್ೆ ಇರುತತದ್ೆ.
3 ರ್ಚತರವನುು ಪೂಣಿಗೆ ಳಿಸಿ
“ರ್ಚತರವನುು ಪೂಣಿಗೆ ಳಿಸಿ” ಚ್ಟುವಟ್ಟಕೆಯು “ ಬಿಟುಟಹೆ ೋದ ಪದಗಳನುು ಭತಿಿ ಮಾಡಿ” ಚ್ಟುವಟ್ಟಕೆಯ ರ್ಚತ್ಾರತಮಕ ರ ಪವಾಗಿದ್ೆ. ಇದು
ವಿದ್ಾಯರ್ಥಿಗಳು ಅಪೂಣಿವಾಗಿರುವುದನುು ಪೂಣಿ ಗೆ ಳಿಸುವ ಕಲಪನೆಯನೆುೋ ಬಳಸುತತದ್ೆ. ನಿೋವು ಒಂದು ಅಪೂಣಿ ರ್ಚತರ, ನಕ್ಷೆ ಅರ್ವ ಟ್ೆೋಬಲ್
ಬಳಸಬಹುದು. ಈ ಮೋಲ್ಲನ ಬಗೆಯ ಮಾಪಾಿಡುಗಳನೆುೋ ಈ ಕಾಯಿ ತಂತರಕೆಕ ವಿದ್ಾಯರ್ಥಿಗಳ ಕ್ಿಷ್ಟತ್ೆಯ ಮ್ಟಟಕೆಕ ಹೆ ಂದ್ಾಣಿಕೆ ಆಗುವಂತ್ೆ
ಮಾಡಬಹುದು.
ರ್ಚತರ 1 : ಬಟ್ಾಣಿ ಗಿಡದ ಸಂಕರ (cross) ರ್ಚತರಕೆಕ ಉದ್ಾಹರಣೆ ಆಗಿದ್ೆ. ನಿೋವು ಗುಣಗಳ ಅನುವಂಶಿೋಯತ್ೆಯ ನಿಯಮ್ಗಳನುು

ಸುವಾಗ

ವಿದ್ಾಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ರ್ಚಕಕ ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರ್ಚತರವನುು ಪೂಣಿಗೆ ಳಿಸಲು ಹೆೋಳಬಹುದು.

ರ್ಚತರ1 ಬಟ್ಾಣೆ ಸಸಯದ ಸಂಕರ ರ್ಚತರದ ಉದ್ಾಹರಣೆ

4 ಪಠ್ಯವನುು ಸರಿಯಾಗಿ ಮ್ರುಜೆ ೋಡಿಸಿ
ಈ ಕಾಯಿತಂತರದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಾಯರ್ಥಿಗಳು ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿಯನುು ತ್ಾಕ್ಿಕವಾಗಿ ಮ್ರು ಜೆ ೋಡಿಸಬೆೋಕಾಗುತತದ್ೆ. ಅದಲುಬದಲು/ಹಿಂದ್ೆಮ್ುಂದ್ೆ/

ಕರಮ್ತಪ್ಪಪಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ರ್ಚತರಗಳು, ಪದಗಳು, ವಾಕಯಗಳು ಅರ್ವ ಸ ಚ್ನೆಗಳ ರ ಪದಲ್ಲಿರಬಹುದು. ಇದ್ೆ ಂದು ಹೆಚ್ುು

ಸಂಕ್ೋಣಿ, ಕ್ರಯಾಶಿೋಲ ಓದುವಿಕೆಯ ಚ್ಟುವಟ್ಟಕೆ. ಇದು ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ ಹೆಚ್ುು ಸಿದಧತ್ೆಯನುು ಬೆೋಡುತತದ್ೆ. ಅಲಿದ್ೆ ವಿದ್ಾಯರ್ಥಿಯಿಂದ ಹೆರ್ಚುನ
ಪರಿಶರಮ್ವನುು ಬಯಸುತತದ್ೆ, ಏಕೆಂದರೆ ವಿದ್ಾಯರ್ಥಿ ಮಾಹಿತಿಯ ಅರ್ಿದ ಬಗೆೆ ಮ್ತುತ ಅದರ ಸರಿಯಾದ ಅನುಕರಮ್ಣಿಕೆ ಎರಡರಬಗೆಯು
ಆಲ್ೆ ೋರ್ಚಸಬೆೋಕಾಗುತತದ್ೆ. ಇದು ವಿದ್ಾಯರ್ಥಿಗೆ 2 ಹಂತದ ಆಲ್ೆ ೋರ್ಚಸುವ ಪರಕ್ರಯಯಾಗಿವೆ.
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3:
ಈ ಚ್ಟುವಟ್ಟಕೆಯು ನಿೋವು ಯೊೋಜಸಿ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ತರಗತಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಾಯಿನಿವಿಹಿಸುವುದಕಾಕಗಿ ಇದ್ೆ.
ರ್ಚತರ 2 ನುು 10ನೆೋ ತರಗತಿಯ NCERT ಪಠ್ಯಪುಸತಕದಿಂದ ಆಯುದಕೆ ಂಡಿದ್ೆ. ಇದು ಪಳಿಯುಳಿಕೆಗಳು ಹೆೋಗೆ ಸೃಷಿಟಯಾಯಿತು ಮ್ತುತ ಈಗ
ಅವುಗಳನುು ಹೆೋಗೆ ಹುಡುಕಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಬಗೆ ರ್ಚತರಗಳ ಸರಣಿಯನುು ಮ್ತುತ ಸಂಬಂಧಿತ ಪಠ್ಯಭಾಗವನುು ಬಳಸುತತದ್ೆ. ಇದು ಒಂದು
ಸರಿಜೆ ೋಡಣೆ(Unscrambling) ಚ್ಟುವಟ್ಟಕೆಗೆ ಉತತಮ್ ಸಂಪನ ಮಲ.

ರ್ಚತರ 2 NCERT ಯ ಹತತನೆೋ ತರಗತಿ ಪಠ್ಯಪುಸತಕದ 9 ನೆೋ ಅಧಾಯಯದ ‘ಪಳಿಯುಳಿಕೆಗಳು ಹೆೋಗೆ ಪದರ ಪದರವಾಗಿ
ಉಂಟ್ಾಗುತತವೆ?’ ಎಂಬುದರ ಒಂದು ಪುಟದ ಛಾಯಾರ್ಚತರ
ಈ ಸಂಪನ ಮಲವನುು ಮ್ರುಜೆ ೋಡನೆ ಚ್ಟುವಟ್ಟಕೆಗೆ ಬಳಸಲು ಎರಡು ಮ್ ಲಭ ತ ಮಾಗಿಗಳಿವೆ. ಒಂದು ಪಠ್ಯವನುು ಮ್ರು
ಜೆ ೋಡಿಸುವುದು,

ಮ್ತ್ೆ ತಂದು ರ್ಚತರದ ಭಾಗಗಳ ಮ್ರುಜೆ ೋಡಿಸುವುದು. ಇನೆ ುಂದು ಮ್ ರನೆಯ ಸಂಕ್ೋಣಿ ಪಠ್ಯವನುು ಮ್ತುತ ರ್ಚತರವನುು

ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮ್ರುಜೆ ೋಡನೆ ಮಾಡುವುದು.
ನಿಮ್ಮ ಯೊೋಜನೆಯನುು ಒಬಬ ಸಹೆ ೋದ್ೆ ಯೋಗಿಯೊಂದಿಗೆ ಸೆೋರಿ ಪರಿೋಕ್ಷಿಸಿ, ಮ್ತುತ ಬಂದ ಹಿಮಾಮಹಿತಿ ಆಧರಿಸಿ ಮಾಪಿಡಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ
ವಿದ್ಾಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ಅಧಾಯಯವನುು ಬೆ ೋಧಿಸುವಾಗ ಈ ಯೊೋಜನೆಯನುು ಬಳಸಿ. ಇದನುು ಪಾರಯೊೋಗಿಕ ವಿಧಾನದ್ೆ ಂದಿಗ ಕ ಡ
ಪರಿಣಾಮ್ಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹಂತಗಳನುು ಅನುಕರಮ್ ಇರದಂತ್ೆ ಬರೆಯಿರಿ ಮ್ತುತ ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಾಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸರಿಕರಮ್ದಲ್ಲಿ
ಮ್ರುಜೆ ೋಡಿಸಲು ತಿಳಿಸಿ.
ಈ ಚ್ಟುವಟ್ಟಕೆ ಕುರಿತು ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಾಯರ್ಥಿಗಳ ಪರತಿಕ್ರಯ ಹೆೋಗಿತುತ? ಪಳಿಯುಕೆಗಳ ಉಂಟ್ಾಗುವಿಕೆಯ ಕುರಿತು ಅವರ ಅರ್ಿ ಗರಹಿಕೆಯ ಬಗೆೆ
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ನಿಮ್ಗೆ ಏನನುು ತಿಳಿಸಿತು? ಈ ವಿಚಾರಗಳನುು ಮ್ತ್ೆತ ಚ್ರ್ಚಿಸಬೆೋಕು ಎಂದ್ೆನಿಸುತತದ್ೆಯೋ?
ಪಠ್ಯವನುು ಪರತ್ೆಯೋಕ ವಾಕಯಗಳನಾುಗಿ ವಿಭಜಸಿದಿರುವುದು ಉತತಮ್, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ವಿದ್ಾಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅತಿೋ ಸಂಕ್ೋಣಿವಾದ ಮ್ರುಜೆ ೋಡನೆ
ಚ್ಟುವಟ್ಟಕೆಯನುು ತಂದ್ೆ ಡುುತತದ್ೆ.

5 ನಿೋವು ಓದಿದುದನುು ಅನವಯಿಸುವುದು
ಇನ ು ಹೆಚ್ುು ಸಂಕ್ೋಣಿ

ಕ್ರಯಾಶಿೋಲವಾದ ಚ್ಟುವಟ್ಟಕೆಯಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಾಯರ್ಥಿಗಳು ಪಠ್ಯದ ಒಂದು ಭಾಗದ ಓದನುು

ಅನವಯಿಸುವುದು.
ಪರಕರಣ ಅಧಯಯನ: ಲ್ಲಂಗ ನಿಧಿರಿಕೆಯ ಬಗೆೆ ಕಲ್ಲಯುವುದು

ಶಾೀರನಸತ್ರವರುಹತತನೆೀತರಗತಿಗೆಲ್ಲೆಂಗನಿರ್ಧರಿಕೆಯಬಗೆೆಕಲ್ಲಸುತಿತದದರು.
ಈ ವಾಯಸಂಗಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ‘ಅನುವಂಶಿೋಯತ್ೆ ಮ್ತುತ ವಿಕಾಸ’ ಅಧಾಯಯವನುು ಬೆ ೋಧಿಸುತತಲ್ಲದ್ೆದೋನೆ, ಮ್ತುತ ಈಗ ತ್ಾನೆ ಲ್ಲಂಗ ನಿಧಿರಿಕೆ
ವಿಷ್ಯವನುು ಬೆ ೋಧಿಸಲು ಪಾರರಂಭಸಿದ್ೆದೋನೆ. ಇದು ವಿದ್ಾಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅರೆೈಿಸಲು ಕಠಿಣ ವಿಷ್ಯ ಮ್ತುತ ನಾನು ಇದನುು ಬೆ ೋಧಿಸುವುದನುು
ಅಷೆಟೋನ ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲಿ. ನನಗೆ ಏನಾದರ ಬೆೋರೆ ಪರಯತಿುಸಬೆೋಕು ಎಂದ್ೆನಿಸಿತು. ಆದದರಿಂದ ಕಳ್ೆದ ವಾರ ಅವರಿಗೆ ಮ್ನೆಗಲಸವಾಗಿ
ರ್ಚಂತನೆಗಾಗಿ ಒಂದು ಸಮ್ಸೆಯಯನುು ನಿೋಡಿದ್ೆ. ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಮ್ನೆಗೆಲಸವಾಗಿ ಸಂಧಾಯಳ ಸಮ್ಸೆಯಯ ಕುರಿತು ರ್ಚಂತನೆಯಷೆಟೋ ಮಾಡಬೆೋಕು
ಎಂದು ಹೆೋಳಿದ್ಾಗ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಆಶುಯಿವಾಗಿತುತ! ಏಕೆಂದರೆ, ಸಾಮಾನಯವಾಗಿ ಅವರು ನನಗಾಗಿ ಸಾಕಷ್ುಟ ಬರೆಯುವ ಕೆಲಸವನುು
ಮಾಡಬೆೋಕಾಗಿತುತ.
ಭಾರತದ ಹಲವಾರು ಸಮ್ುದ್ಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಮ್ಹಿಳ್ೆಯರು ರಿಗೆ ಹೆಣುು ಮ್ಕಕಳನುು ಹೆರದ್ೆೋ ಗಂಡು ಮ್ಕಕಳನುು ಮಾತರ ಹೆರಬೆೋಕು ಎಂದು ಬಹಳಷ್ುಟ
ಒತತಡವಿರುತತದ್ೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ೆ. ಸಂಧಾಯಳಿಗೆ ಈಗಾಗಲ್ೆೋ ಎರಡು ಹೆಣುು ಮ್ಕಕಳಿದ್ಾದರೆ ಮ್ತುತ ಅವಳು ಇನೆ ುಮಮ ಬಸುರಿಯಾಗುವ
ಸಂಭವವಿತುತ. ಅವಳ ಕುಟುಂಬವು ಅವಳನುು ಒಬಬ ‘ತ್ಾಂತಿರಕ ಬಾಬಾ’ ನ ಬಳಿ ಔಷ್ಧಿಗಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿತು. ಅವನು ಅವಳಿಗೆ ಏನೆ ೋ ಒಂದು
ವಿಶೆೋಷ್ ಔಷ್ಧಿಯನುು ಕೆ ಟಟನು ಮ್ತುತ ಅವಳು ಮ್ತ್ೆ ಂ
ತ ದು ಮ್ಗುವನುು ಹೆರುವುದ್ಾದರೆೋ ಅದು ಗಂಡು ಮ್ಗುವೆೋ ಆಗಿರುತತದ್ೆ ಎಂದು ಹೆೋಳಿದನು.
ಆ ಔಷ್ಧಿಯು ರುರ್ಚಯು ಅಸಹಯವಾಗಿತುತ. ಅದು ಜಾವಲಮ್ುಖಿಯ ವಿಶೆೋಷ್ ಬ ದಿ, ನಿೋರು, ವಿವಿಧ ಗಿಡಮ್ ಲ್ಲಕೆಗಳು ಮ್ತುತ ಮ್ಸಾಲ್ೆಗಳ
ಮ್ಮಶರಣವೆಂದು ಅವಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಲ್ಾಗಿತುತ.
ನಂತರದ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನನು ವಿದ್ಾಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪಠ್ಯಪುಸತಕದಲ್ಲಿರುವ ಲ್ಲಂಗ ನಿಧಿರಿಕೆಯ ಬಗೆೆ ಇರುವ ವಿಭಾಗವನುು ಓದಲು ಹೆೋಳಿದ್ೆ.
ತದನಂತರ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಹೆೋಳಿದ್ೆ: “ನಿೋವು ಪಠ್ಯದಲ್ಲಿ ‘ಲ್ಲಂಗ ನಿಧಿರಿಕೆ’ ಬಗೆೆ ಓದಿದ ಮಾಹಿತಿಯನುು ಬಳಸಿಕೆ ಂಡು ಸಂಧಾಯಳ
ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಒಂದು ಪತರ ಬರೆಯಿರಿ. ಈ ಪತರದಲ್ಲಿ ಸಂಧಾಯಳ ಮ್ಗುವಿನ ಲ್ಲಂಗವು ಹೆೋಗೆ ನಿಧಿರಿತವಾಗುತತದ್ೆ ಮ್ತುತ ಆ ‘ಔಷ್ಧಿಯು’
ಯಾವುದ್ೆೋ ಪರಿಣಾಮ್ವನುು ಏಕೆ ಬಿೋರುವುದಿಲಿ ಎಂಬುದನುು ವಿವರಿಸಿರಿ”. ನಾನು ಈ ಕುರಿತು ಸವಂತವಾಗಿ ರ್ಚಂತನೆ ಮಾಡಲು ಐದು ನಿಮ್ಮಷ್ಗಳ
ಕಾಲ್ಾವಕಾಶ ನಿೋಡಿ ನಂತರ ಬರವಣಿಗೆ ಪಾರರಂಭಸಲು ತಿಳಿಸಿದ್ೆ. ಅವರು ಪೂತಿಿಗೆ ಳಿಸಿದ ಮೋಲ್ೆ ತಮ್ಮ ಪತರಗಳನುು ಅವರ
ಜತ್ೆಗಾರರೆ ಂದಿಗೆ ಬದಲ್ಾಯಿಸಲು ತಿಳಿಸಿದ್ೆ. ಪರಸಪರರ ಪತರಗಳನುು ಓದಿ ಹಿಮಾಮಹಿತಿ ಒದಗಿಸಲು ತಿಳಿಸಿದ್ೆ. ವಿದ್ಾಯರ್ಥಿಗಳ್ೆಲಿರ ತಮ್ಮ
ತಮ್ಮಲ್ೆಿ ಗಂಭೋರ ಚ್ಚೆಿಯಲ್ಲಿ ತ್ೆ ಡಗಿದದರು.
ನಂತರ ನಾನು ಸಮ್ುದ್ಾಯಗಳು ಕೆೋವಲ ಮ್ ಢನಂಬಿಕೆಗಳನುು ಅವಲಂಬಿಸದ್ೆೋ ಲ್ಲಂಗ ನಿಧಿರಿಕೆಯ ಬಗೆೆ ತಿಳಿದುಕೆ ಳಳಲು ಹೆೋಗೆ ಸಹಾಯ
ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಆಲ್ೆ ೋಚ್ನೆ ಮಾಡಲು ತಿಳಿಸಿದ್ೆ.
ಪರಕರಣ ಅಧಯಯನ 2 ರಲ್ಲಿ ಶಿರೋಮ್ತಿ ನಂದ್ಾ ರವರು ಓದುವ ಕಾಯಿವನುು ಪರತ್ೆಯೋಕ ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ನಿೋಡುತ್ಾತರೆ.( ಮ್ ಲ ಆಂಗಿ ವಾಕಯ-‘Mrs
Nanda differentiates the reaing task’ ಇಲ್ಲಿ differentiates ಅನುು ‘ವಿದ್ಾಯರ್ಥಿಗಳ ಸಾಮ್ರಾಯಿನುಸಾರ ಕಾಯಿದ ಮ್ಟಟವನುು ನಿಧಿಿರಿಸಿ
ಬೆೋರೆಬೆೋರೆ ಕಾಯಿವನುು ನಿೋಡುವುದು’ ಎಂಬ ಅರ್ಿದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲ್ಾಗಿದ್ೆ. ಆದದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ‘ವಯತ್ಾಯಸಿಸುವುದು’ ಇದನುು ಇದ್ೆೋ ಅರ್ಿದಲ್ಲಿ
ಸಿವೋಕರಿಸುವುದು.) ಕಾಯಿವನುು ವಯತ್ಾಯಸಿಸುವುದು ಎಲಿರ ಒಳಗೆ ಳುಳವ ಹಾಗೆ ಖ್ರ್ಚತ ಪಡಿಸಿಕೆ ಳುಳವ ಒಂದು ರಿೋತಿ.
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ಪರಕರಣ ಅಧಯಯನ 2: ಶಿರೋಮ್ತಿ ನಂದ್ಾ ರವರು ವಿಶೆಿೋಷ್ಣೆ ಆಧರಿಸಿದ ತಂತರಗಾರಿಕೆಯನುು ಬಳಸುತ್ಾತರೆ
ಶಿರೋಮ್ತಿ ನಂದ್ಾರವರು ತನು ಹತತನೆೋ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಾಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅನುವಂಶಿೋಯತ್ೆಯ ಕುರಿತು ಬೆ ೋಧನೆಯ ಕೆ ನೆಯ ಹಂತಕೆಕ
ತಲುಪ್ಪದ್ಾದರೆ. ಅವರು ವಿದ್ಾಯರ್ಥಿಗಳು ವಿಚಾರಗಳನುು ಅನವಯಿಸುವುದನುು ಪರಿೋಕ್ಷಿಸುವ ಓದುವ ತಂತರಗಾರಿಕೆಯನುು ಪರಯತಿುಸಲು
ನಿಧಿರಿಸುತ್ಾತರೆ, ಈ ಸಂದಭಿದಲ್ಲಿ ಇದನುು ಪೂವಿಭಾವಿಯಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಪರಶೆುಗಳ ಸರಣಿಯನುು ಬಳಸುವ ಮ್ ಲಕ ಮಾಡಲು
ಬಯಸುತ್ಾತರೆ. ವಿವಿಧ ಸತರದ ಸಾಧನೆಯ ಮ್ಟಟವನುು ಹೆ ಂದಿರುವ ವಿದ್ಾಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿವಿಧ ಸತರದ ಕಾಯಿವನುು ಪರತ್ೆಯೋಕ್ಸಿ ನಿೋಡುತ್ಾತರೆ.
ನನು ವಿದ್ಾಯರ್ಥಿಗಳು ಅನುವಂಶಿೋಯತ್ೆ ಮ್ ಲಭ ತ ಅಂಶಗಳ ಬಗೆೆ ಸಂಪೂಣಿವಾಗಿ ಅರ್ಿಮಾಡಿಕೆ ಳಳಬೆೋಕು ಎಂದು ನಾನು
ತಿೋಮಾಿನಿಸಿದ್ೆ. ಆದದರಿಂದ ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಕೆ ಟಟ ತಂತರ 5 ನುು ಬಳಸಲು ತಿೋಮಾಿನಿಸಿದ್ೆ. ವಿದ್ಾಯರ್ಥಿಗಳು ಪಠ್ಯದ ಒಂದು ವಿಭಾಗವನುು ಓದಿದ
ನಂತರ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ವಿಚಾರಗಳನುು ಅನವಯಿಸುವುವ ಸಂಗತಿಯು ನನಗೆ ನಿದಿಿಷ್ಠವಾಗಿ ಹಿಡಿಸಿತು.
ನಾನು ಪಠ್ಯಪುಸತಕದಲ್ಲಿನ ಅನುವಂಶಿೋಯತ್ೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಭಾಗವನುು ನೆ ೋಡಿದ್ೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಹಣುು ನೆ ಣಗಳ(fruit flies) ಕಣುುಗಳ ವಿಷ್ಯ
ತ್ೆಗೆದುಕೆ ಂಡು ತಳಿವಿಜ್ಞಾನದ ತತವಗಳನುು ವಿವರಿಸಿದ ತುಣುಕು ಗಮ್ನಿಸಿದ್ೆ. ಅದರಲ್ಲಿರುವ ವಿವರಣೆ ಅಷೆಟೋನ ಪರಿಣಾಮ್ಕಾರಿಯಾಗಿರಲ್ಲಲಿ.
ನನು ವಿದ್ಾಯರ್ಥಿಗಳು ಇದನುು ಅಷ್ುಟ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಿಮಾಡಿಕೆ ಳುಳವುದಿಲಿ ಎಂದು ನನಗೆ ಅನುಭವದಿಂದ ತಿಳಿದು ಬಂದಿತುತ. ಆದರೆ ತಯಾರಿಯ
ಸಮ್ಯ ಉಳಿಸುವ ದೃಷಿಟಯಿಂದ ನನುದ್ೆೋ ಆದ ಬೆೋರೆ ಂದು ಪಠ್ಯದ ತುಣುಕನುು ತಯಾರಿಸದ್ೆೋ ಅದನೆುೋ ಬಳಸುವೆ ಎಂದು ತಿೋಮಾಿನಿಸಿದ್ೆ.
ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಪಾಠ್ದ ಕೆ ನೆಗೆ ಕೆ ಟ್ಟಟರುವ ಪರಶೆುಗಳ ಕ ಡ ಅಷೆಟೋನ ಪರಿಣಾಮ್ಕಾರಿಯಾಗಿರಲ್ಲಲಿ. ನಾನು ನನುದ್ೆೋ ಆದ ಪರಶೆುಗಳ
ಪಟ್ಟಟಯನುು ತಯಾರಿಸಿದ್ೆ. ಅವು ಹಿೋಗಿವೆ:
R ಎಂದರೆೋನು?
r ಎಂದರೆೋನು?
RR ಅರ್ವಾ Rr ಹೆ ಂದಿರುವ ಹಣುು ನೆ ಣಗಳ ಕಣುುಗಳ ಬಣು ಯಾವುದ್ಾಗಿರುತತದ್ೆ?
rr ಹೆ ಂದಿರುವ ಹಣುು ನೆ ಣಗಳ ಕಣುುಗಳ ಬಣು ಯಾವುದ್ಾಗಿರುತತದ್ೆ?
Rr ವಂಶವಾಹಿ ಹೆ ಂದಿರುವ ಎರಡು ಹಣುು ನೆ ಣಗಳ ಸಂಭವನಿೋಯ ಸಂತ್ಾನವನುು ತ್ೆ ೋರಿಸಲು ಪುನೆಟ್ ಚೌಕಗಳನುು ರರ್ಚಸಿರಿ.
ಈ ಎರಡು ನೆ ಣಗಳ ಸಂತ್ಾನವು ಕೆಂಪು ಬಣುದ ಕಣುುಗಳನುು ಹೆ ಂದಿರುವ ಸಂಭವನಿೋಯತ್ೆ ಏನು?
20 ಮ್ರಿ ನೆ ಣಗಳಿದದರೆ, ಎಷ್ುಟ ನೆ ಣಗಳು ಬಿಳಿ ಕಣುುಗಳನುು ಹೆ ಂದಿರುವ ಸಾಧಯತ್ೆ ಇದ್ೆ?
ಹಿೋಗೆ ಮೋಲ್ಲನಂತ್ೆ ತಯಾರಿಸಿದ ಪಟ್ಟಟಯನುು ಮ್ತ್ೆ ತಮಮ ಅವಲ್ೆ ೋಕ್ಸಿದ್ಾಗ, ಕಡಿಮ ಸಾಧನೆ ಹೆ ಂದಿರುವ ವಿದ್ಾಯರ್ಥಿಗಳ ಸಣು ಗುಂಪ್ಪಗೆ ಇವು
ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಬಹುದು ಎಂದ್ೆನಿಸಿತು. ನಾನು ಇದ್ೆೋ ವಿಜ್ಞಾನವನುು ಪರಿೋಕ್ಷಿಸುವಂರ್ ಆದರೆ ಈ ವಿದ್ಾಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ುು ಸುಲಭ
ಎನಿಸುವಂರ್ ಎರಡನೆೋ ಪಟ್ಟಟಯನುು ತಯಾರಿಸಿದ್ೆ:
R ಇದು ……………. ಕಣುುಗಳ ಅಲ್ಲಿೋಲು(allele) ಆಗಿದ್ೆ.
r ಇದು ……………. ಕಣುುಗಳ ಅಲ್ಲಿೋಲು(allele) ಆಗಿದ್ೆ.
RR ಅರ್ವಾ Rr ಹೆ ಂದಿರುವ ಹಣುು ನೆ ಣಗಳು………. ಕಣುುಗಳನುು ಹೆ ಂದಿರುತತವೆ.
rr ಹೆ ಂದಿರುವ ಹಣುು ನೆ ಣಗಳು………. ಕಣುುಗಳನುು ಹೆ ಂದಿರುತತವೆ.
Rr ವಂಶವಾಹಿ ಹೆ ಂದಿರುವ ಎರಡು ಹಣುು ನೆ ಣಗಳ ಸಂಭವನಿೋಯ ಸಂತ್ಾನಗಳನುು ತ್ೆ ೋರಿಸಲು ಪುನೆಟ್ ಚೌಕವನುು ಪೂಣಿಗೆ ಳಿಸಿ:
Alleles
Parents
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R

R
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R

r
ಈ ಎರಡು ನೆ ಣಗಳ ಸಂತ್ಾನವು ಕೆಂಪು ಬಣುದ ಕಣುುಗಳನುು ಹೆ ಂದಿರುವ ಸಂಭವನಿೋಯತ್ೆಯು ………… ಆಗಿರುತತದ್ೆ.
20 ಮ್ರಿ ನೆ ಣಗಳ ಪೆೈಕ್……….. ಬಿಳಿ ಕಣುುಗಳನುು ಹೆ ಂದುವ ಸಾಧಯತ್ೆ ಇದ್ೆ.
ನನು ವಿದ್ಾಯರ್ಥಿಗಳು ಪಠ್ಯದ ಸಂಬಂಧಿತ ಭಾಗವನುು ಓದಿದ ಮೋಲ್ೆ ಪರಶೆುಗಳ ಎರಡ ಸೆಟ್ನುು ಬಳಸಿದ್ೆ. ನನಗೆ ತಕ್ಷಣದ ಹಿಮಾಮಹಿತಿ
ದ್ೆ ರಕಲ್ಲ ಎನುುವ ದೃಷಿಟಯಿಂದ ಎಲಿರ ಒಟುಟಗ ಡಿ ಉತತರಗಳನುು ಗುರುತಿಸಿದ್ೆವು. ಹೆ ರ ಹೆ ಮ್ಮಮದ ಫಲ್ಲತ್ಾಂಶಗಳಿಂದ ನನಗೆ ನಿಜಕ ಕ
ಸಂತಸವಾಯಿತು. ನನು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿನ ಕಡಿಮ ಸಾಧನೆ ತ್ೆ ೋರುವ ಮ್ಕಕಳ ಕ ಡ ಉಳಿದವರಷೆಟೋ ಪರಿಣಾಮ್ಕಾರಿಯಾಗಿ ಉತತರಿಸಿದದರು.
ಆದದರಿಂದ ಕಡಿಮ ಸಾಧನೆ ತ್ೆ ೋರಿದ ಮ್ಕಕಳ ಸಲುವಾಗಿ ಪರಶೆುಗಳನುು ಬೆೋರೆ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ರರ್ಚಸುವುದು ಉತತಮ್ ಕಾಯಿತಂತರವೆನಿಸಿತು. ಒಂದ್ೆೋ
ಒಂದು ತ್ೆ ಂದರೆ ಎಂದರೆ ನಾನು ಯೊೋಜಸುವುದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ುು ಸಮ್ಯ ವಯಯಿಸಬೆೋಕಾಯಿತು, ಆದರೆ ಪಾಠ್ಬೆ ೋಧನೆಯ ಸಂದಭಿದಲ್ಲಿ
ವಿದ್ಾಯರ್ಥಿಗಳು ಸಹಾಯ ಕೆೋಳಲ್ಲಲಿವಾದದರಿಂದ ನನಗೆ ಸಮ್ಯದ ಉಳಿತ್ಾಯವಾಯಿತು. ಅವರು ಸಂತ್ೆ ೋಷ್ದಿಂದ ತಮ್ಮ ಪರಶೆುಗಳನುು
ಉತತರಿಸುವಲ್ಲಿ ತ್ೆ ಡಗಿದದರು.
ಈ ಪಾಠ್ದ ಪರಮ್ುಖ್ ಧನಾತಮಕ ಪರಿಣಾಮ್ವೆಂದರೆ ಈ ಗುಂಪ್ಪನ ವಿದ್ಾಯರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಆತಮವಿಶಾವಸದ ಹೆಚ್ುಳವಾಗಿದುದ. ಅವರಿಗೆ ತಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ದ್ೆ ರೆತ
ಹಿಮಾಮಹಿತಿಯಿಂದ ನನು ಎಲಿ ವಿದ್ಾಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅವರು ಎಷ್ುಟ ಚ್ನಾುಗಿ ಅರಿತುಕೆ ಂಡಿದ್ಾದರೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯುತಿತರುವಂತ್ೆ ಕಂಡುಬಂದಿತು.
ಕಡಿಮ ಸಾಧನೆ ತ್ೆ ೋರಿದ ವಿದ್ಾಯರ್ಥಿಗಳು ತ್ಾವೂ ಕ ಡ ಎಲಿರಂತ್ೆಯೋ ಉತತಮ್ವಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾನವನುು ಕೆೈಗೆ ಳಳಬಹುದು ಎಂದು ಮ್ನಗಂಡರು.
ನನು ಎಲಿ ವಿದ್ಾಯರ್ಥಿಗಳು ತಳಿವಿಜ್ಞಾನದ ಪಠ್ಯವನುು ಕೆೋವಲ ಹಾಗೆಯೋ ಓದುವದರಕ್ಕಂತ ಉತತಮ್ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನುು ಪಡೆದರು ಎಂದು ನನಗೆ
ತಿಳಿಯಿತು. ಈ ಕಾಯಿತಂತರವನುು ನಾನು ಮ್ತ್ೆತ ಬಳಸುತ್ೆತೋನೆ.

ವಿಿಡಿೋಯೊೋ: ಎಲಿರ ಪಾಲ್ೆ ೆಳುಳವಿಕೆ/ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ
ಪರಶೆುಗಳನುು ಬರೆಯಲು ಶಿರೋಮ್ತಿ ನಂದ್ಾರವರು ಬಳಸಿದ ಕರಮ್ವು ವಿದ್ಾಯರ್ಥಿಗಳ ಬರೆಯುವುದರ ಪರಮಾಣವನುು ಅತಿೋ ಕಡಿಮ ಮಾಡಿತು,
ಇದರಿಂದ ಬರೆವಣಿಗೆ ಸಮ್ಸೆಯಯನುು ಎದುರಿಸುತಿತರುವ ವಿದ್ಾಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯವಾಗಿರಬಹುದು. ಈ ರಿೋತಿ ವಿದ್ಾಯರ್ಥಿಗಳ ಸಹಾಯ
ಮಾಡುವುದನುು ಆಧಾರ ಸಹಾಯ ನಿೋಡುವುದು (scaffolding) ಎನುುತ್ಾತರೆ. ಕಡಿಮ ಸಾಧನೆ ತ್ೆ ೋರುವ, ಕಡಿಮ ಆತಮ ವಿಶಾವಸವುಳಳ
ವಿದ್ಾಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉಳಿದವರಿಗಿಂತ ಹೆರ್ಚುನ ಸಹಾಯ ಅಗತಯವಿರುತತದ್ೆ. ನಿೋವು ನಿಮ್ಮ ವಿವೆೋಚ್ನೆ ಹಾಗ ವಿದ್ಾಯರ್ಥಿಗಳ ಜ್ಞಾನ ಮ್ಟಟವನುು ಆಧರಿಸಿ
ಯಾರಿಗೆ ಕ್ರಯಾಶಿೋಲ ಓದುವ ಚ್ಟುವಟ್ಟಕೆಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಅವಶಯಕವಿದ್ೆ ಹಾಗ ಎಷ್ಟರಮ್ಟ್ಟಟಗೆ ಅವಶಯವಿದ್ೆ ಎಂಬುದನುು ನಿಧಿರಿಸಬೆೋಕು.

6 ವೆೈಯಕ್ತಕ, ಜೆ ೋಡಿ ಅರ್ವಾ ಗುಂಪುಕಾಯಿ
ವಿದ್ಾಯರ್ಥಿಗಳು ಕ್ರಯಾಶಿೋಲ ಓದುವ ಕಾಯಿತಂತರಗಳನುು ತಮ್ಮಷ್ಟಕೆಕ ತ್ಾವೆೋ, ಜತ್ೆಗಾರರೆ ಬಬರ ಕ ಡಿ ಅರ್ವಾ ಗುಂಪ್ಪನಲ್ಲಿ ಕೆೈಗೆ ಳಳಬಹುದು.
ವಿದ್ಾಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳನುು ಹಾಗ ಉತತರಗಳನುು ಚ್ರ್ಚಿಸಲು ಸಾಧಯವಾಗಿಸುವ ಯಾವುದ್ೆೋ ಅವಕಾಶವು ಅವರ ಕಲ್ಲಕೆಯನುು
ಬೆಂಬಲ್ಲಸುತತದ್ೆ. ಓದುವಿಕೆ ಹೆಚ್ುು ಕ್ರಯಾಶಿೋಲವಾದಂತ್ೆ, ಅವರ ಕಲ್ಲಕೆಯ ಹೆಚ್ುುತತದ್ೆ.
ಆದಶಿವಾಗಿ ಎಲಿ ಕ್ರಯಾಶಿೋಲ ಓದುವಿಕೆಯ ತಂತರಗಳನುು ಜೆ ೋಡಿಗಳಲ್ಾಿಗಲ್ಲ ಅರ್ವಾ ರ್ಚಕಕ ತಂಡಗಳಲ್ಾಿಗಲ್ಲೋ ನಿವಿಹಿಸಬೆೋಕು. ಕಾಲದಿಂದ
ಕಾಲಕೆಕ ನಿೋವು ಕ್ರಯಾಶಿೋಲ ಓದುವ ಚ್ಟುವಟ್ಟಕೆಯನುು ವಿದ್ಾಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವೆೈಯಕ್ತಕವಾಗಿ ಬಳಸಬೆೋಕಾಗಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಪಠ್ಯದ ಕೆಲ ಕುಶಲ
ನಿವಿಹಣೆ ಹಾಗ ಪುನರ್ ನಿಮಾಿಣ ಕಾಯಿವಿದದರೆ ಈಗಲ ಕ ಡ ಇವು ಕ್ರಯಾಶಿೋಲ ಓದುವ ಚ್ಟುವಟ್ಟಕೆಗಳ್ಾಗುತತವೆ. ಜೆ ೋಡಿ ಕಾಯಿ
ಮ್ತುತ ಗುಂಪು ಕಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಅತುಯತತಮ್ ಫಲ್ಲತ್ಾಂಶ ಪಡೆಯಲು ಪಾಠ್ದ ಮ್ುಂಚೆಯೋ ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಾಯರ್ಥಿಗಳನುು ಯಾವ ರಿೋತಿ ಸಂಘಟ್ಟಸಬೆೋಕು
www.TESS-India.edu.in
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ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಆಲ್ೆ ೋಚ್ನೆ ಮಾಡಬೆೋಕು. ನಿೋವು ನಿಮ್ಮ ವೃತಿತಪರತ್ೆ ವಿವೆೋಚ್ನೆ, ಯೊೋಜತ ಕಲ್ಲಕಾ ಫಲ್ಲತಗಳು ಮ್ತುತ ವಿದ್ಾಯರ್ಥಿಗಳ ಜ್ಞಾನ
ಮ್ಟಟವನುು ಆಧರಿಸಿ ವೆೈಯಕ್ತಕ, ಜೆ ೋಡಿ ಅರ್ವಾ ಗುಂಪು ಕಾಯಿವನುು ನಿೋಡಬೆೋಕು ಎಂಬುದನುು ನಿಧಿರಿಸಬೆೋಕು.

7 ಕ್ರಯಾಶಿೋಲ ಓದುವ ಕಾಯಿತಂತರಗಳ ಇನುಷ್ುಟ ಉದ್ಾಹರಣೆಗಳು


ಕ್ರಯಾಶಿೋಲ ಓದುಗಾರಿಕೆ ಕಾಯಿತಂತರಗಳ ಇನ ು ಅನೆೋಕ ಉದ್ಾಹರಣೆಗಳಿವೆ. ಮ್ ರನುು ಈ ಕೆಳಗೆ ಪಟ್ಟಟ ಮಾಡಲ್ಾಗಿದ್ೆ:



ಪಠ್ಯವನುು ಲ್ೆೋಬಲ್ ಮಾಡುವುದು: ಪಠ್ಯಕೆಕ ಶಿೋಷಿಿಕೆಗಳು, ಕಂಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ತಲ್ೆಬರಹಗಳು ಮ್ುಂತ್ಾದವುಗಳನುು ನಿೋಡುವುದರ
ಮ್ ಲಕ ವಿಭಾಗಗಳ ಮ್ುಖ್ಯ ವಿಚಾರ ಅರ್ವಾ ಉದ್ೆದೋಶವನುು ಗುರುತಿಸುವುದು



ಸಾರಾಂಶಿಸುವುದು: ಪಠ್ಯದಲ್ಲಿನ ಮಾಹಿತಿಯನುು ರ್ಚತರ, ಫ್ಿೋಚಾಟಿ ಅರ್ವಾ ಕೆ ೋಷ್ಟಕದ ಮ್ ಲಕ ಸಾರಾಂಶಿಸುವುದು.



ಪಠ್ಯದ ಕುರಿತು ಪರಶೆುಗಳನುು ರರ್ಚಸುವುದು. ಇವು ಇತರ ಪೆರೋಕ್ಷಕರಿಗೆ ಇರುವ ಪರಶೆುಗಳ್ಾಗಿರಬಹುದು( ಉದ್ಾಹರಣೆಗೆ, ಕ್ರಿಯ
ವಿದ್ಾಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ), ಸಹಪಾಠಿಗಳಿಗೆ, ನಿಮ್ಗೆ (ಅಂದರೆ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ) ಅರ್ವಾ ಅವರೆೋ ಉತತರಿಸಲು ಬಯಸುವ ಪರಶೆುಗಳ
ಆಗಿರಬಹುದು.

ನಿಲ್ಲಿ………… ಆಲ್ೆ ೋರ್ಚಸಿ


ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿರುವ ಯಾವ ಕ್ರಯಾಶಿೋಲ ಓದುವ ಚ್ಟುವಟ್ಟಕೆಗಳ ಕುರಿತು ನಿೋವು ಈಗಾಗಲ್ೆೋ
ಪರಿರ್ಚತರಾಗಿದಿದರಿ?



ನಿೋವು ಇತರ ಸಹೆ ೋದ್ೆ ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಶಿಫಾರಸುಾ ಮಾಡುವ ಕ್ರಯಾಶಿೋಲ ಓದುವ ಚ್ಟುವಟ್ಟಕೆಗಳು ಯಾವುವು?

8 ಸಾರಾಂಶ
ಈ ಘಟಕವು ವಿದ್ಾಯರ್ಥಿಗಳ ಅರ್ಿಗರಹಿಕೆಯನುು ಬೆಳ್ೆಸಲು ಕ್ರಯಾಶಿೋಲ ಓದುವ ಕಾಯಿತಂತರಗಳನುು ಬಳಸುವುದರ ಪಾರಮ್ುಖ್ಯತ್ೆಯನುು
ತ್ೆ ೋರಿಸಿದ್ೆ. ವಿಜ್ಞಾನ ಪಠ್ಯಪುಸತಕಗಳ ಮ್ತುತ ಪಠ್ಯದ ಇತರ ಆಕರಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ಪರಯೊೋಜನ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧಯವಾಗಿಸುವ ಕ್ರಯಾಶಿೋಲ ಓದುವ
ತಂತರಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮನುು ಪರಿಚ್ಯಿಸಲ್ಾಯಿತು. ಈಗ ನಿೋವು ಈ ತಂತರಗಳನುು ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಾಯರ್ಥಿಗಳ್ೆ ಂದಿಗೆ ರ ಢಿ ಮಾಡಿಕೆ ಳುಳವ
ಅವಕಾಶಗಳನುು ಹುಡುಕಬೆೋಕು. ನಿಮ್ಮನುು scaffolding (

ಮ್ ಲಕ ಸಹಾಯ ಒದಗಿಸುವುದು)ಎಂಬ ವಿಚಾರಕ ಕ ನಿಮ್ಮನುು

ಪರಿಚ್ಯಿಸಲ್ಾಗಿದ್ೆ ಮ್ತುತ ಒಂದು ಪರಶೆುಯನುು ಕಡಿಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿದ್ಾಯರ್ಥಿಗಳ ಕ್ರಯಾಶಿೋಲ ಓದುವಿಕೆಯ ಸಹಾಯಕಾಕಗಿ ಹೆೋಗೆ
ಸಾರಣೆ ಕಟಟಬೆೋಕು ಎಂಬುದನುು ಕ ಡ ತಿಳಿಸಲ್ಾಗಿದ್ೆ. ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ ಉದ್ಾಹರಣೆಗಳು ಪಠ್ಯಪುಸತಕಗಳ, ವಿದ್ಾಯರ್ಥಿ ಕಾಯಿ
ಪುಸತಕಗಳ ಕ್ರಯಾಶಿೋಲ ಓದಿಗಾಗಿ ಇವೆ, ಆದರೆ ಇವನುು ನಿೋವು ಇತರ ಪಠ್ಯ ಸಂಬಂಧಿ ಸಂಪನ ಮಲಗಳಿಗ ಬಳಸಬಹುದ್ಾಗಿದ್ೆ.
ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲತ ಹಾಗ ಮ್ುಂದಿನ ಎರಡು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದ್ಾದ ಎರಡು ತಂತರಗಳನುು ಗುರುತಿಸಿ.

ಸಂಪನ ಮಲಗಳು
ಸಂಪನ ಮಲ 1: ಚ್ಟುವಟ್ಟಕೆ 1 ಕೆಕ ಕಾಯಿಹಾಳ್ೆ (work sheet)
ಸಂಪೂಣಿ ಪಾರಬಲಯವು ಒಂದು ಪೂಣಿ ಪರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪಾರಬಲಯ ಹೆ ಂದಿರುವ ಅಲ್ಲಿೋಲು ಎರಡನೆೋ ಸುಪತವಾಗಿರುವ ಅಲ್ಲಿೋಲ್ಲನ ಪರಿಣಾಮ್ವನುು
ಮ್ರೆಮಾಚ್ುವ ಸಂದಭಿದಲ್ಲಿ ಉಂಟ್ಾಗುತತದ್ೆ. ಇದರ ಫಲ್ಲತ್ಾಂಶವೆೋನೆಂದರೆ ಸಂತ್ಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲ ಎರಡು ವಯಕತರ ಪಗಳು
(phenotype) ಇರುತತವೆ. ಸಹಪಾರಬಲಯವು ಎಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಲ್ಲಿೋಲುಗಳು ಒಂದ್ೆೋ ವಯಕತರ ಪದಲ್ಲಿ ವಯಕತವಾದಗ ಉಂಟ್ಾಗುತತದ್ೆ. ಉದ್ಾಹರಣೆಗೆ
ಕಾನೆೋಿಶನ್ ಸಸಯವು ಕೆಂಪು, ಬಿಳಿ ಅರ್ವಾ ಪ್ಪಂಕ ಹ ಗಳನುು ಹೆ ಂದಬಹುದು. ಇದಕೆಕ ಕಾರಣ ಕೆಂಪು ಅಲ್ಲಿೋಲು ಅರ್ವಾ ಬಿಳಿ ಅಲ್ಲಿೋಲ್ಾಗಲ್ಲೋ
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ಸಂಪೂಣಿ ಪಾರಬಲಯತ್ೆಯನುು ಹೆ ಂದಿರುವುದಿಲಿ. ಇದರರ್ಿ ಕೆಂಪು ಸಸಯವನುು ಬಿಳಿ ಸಸಯದ್ೆ ಂದಿಗೆ ಸಂಕರಗೆ ಳಿಸಿದ್ಾಗ ಉತಪತಿತಯಾಗುವ
F1 ಸಂತತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ಪಂಕ ಹ ಗಳಿರುತತವೆ. ಎಲ್ೆಿಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಮ್ ರನೆೋ ವಯಕತರ ಪವಿರುತತದ್ೆ ೋ, ಅಲ್ಲಿ ಸಹಪಾರಬಲಯವಿರುತತದ್ೆ ಎಂದು ಅರ್ಿ.
ಸಹಪಾರಬಲಯದ ಇನೆ ುಂದು ಉದ್ಾಹರಣೆಯನುು ನಿೋವು ಬೆಕುಕಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಕಪುಪ ಬೆಕುಕ ಮ್ತುತ ಶುಂಠಿ ಬಣುದ ಬೆಕುಕ (ನಸುಗೆಂಪು
ಛಾಯಯ ಹಳದಿ ಬಣು) ಸಂಗ ಮಾಡಿದರೆ, ಹುಟುಟವ ಮ್ರಿಯು ಕಪುಪ ತುಪಪಳ ಮ್ತುತ ಶುಂಠಿ ಬಣುದ ತುಪಪಳ ಇವೆರಡನ ು ಹೆ ಂದಿರುತತದ್ೆ. ಸಹ
ಪಾರಬಲಯವು ರಕತ ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿಯ ಇರಬಲಿದು. AB ರಕತ ಪರಕಾರವು ಸಹಪಾರಬಲಯವನುು ಹೆ ಂದಿದ್ೆ ಏಕೆಂದರೆ ಆಂಟ್ಟಜೆನ್ A ಮ್ತುತ ಆಂಟ್ಟಜೆನ್
B ಇವೆರಡ ವಯಕತರ ಪದಲ್ಲಿ ಪರಕಟವಾಗುತತವೆ.

ಸಂಪನ ಮಲ 2: ಚ್ಟುವಟ್ಟಕೆ 2 ಕೆಕ ಉತತರಗಳು
ಮಂಡೆಲ್ ಎನುುವ ಒಬಬ ಝೆಕ್ ಸನಾಯಸಿಯು ಇಲ್ಲಗಳು ಮ್ತುತ ಬಟ್ಾಣಿ ಗಿಡಗಳ ಜೆ ತ್ೆ ಆನುವಂಶಿೋಯತ್ೆಯನುು ಕಂಡುಕೆ ಳಳಲು ನಿಯಂತಿರತ
ತಳಿ ಬೆಳ್ೆಸುವ ಪರಯೊೋಗಗಳನುು ಮಾಡಿದನು. ಅವನು ಅನುವಂಶಿೋಯತ್ೆಯ ವಿಷ್ಯದ ಮೋಲ್ೆ ತನು ವಿಚಾರಗಳನುು 1865 ರಲ್ಲಿ ಪರಕಟ್ಟಸಿದನು.
ಆದರೆ ಅವುಗಳು ಅಷ್ುಟ ಗಂಭೋರವಾಗಿ ಮಾನಯವಾಗಲ್ಲಲಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಕಾಲದ ಜೋವವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ವಿಜ್ಞಾನದ ಫಲ್ಲತ್ಾಂಶಗಳನುು
ಗಣಿತಿೋಯವಾಗಿ ವಿಶೆಿೋಷಿಸಲು ಆಸಕ್ತ ತ್ೆ ೋರಿರಲ್ಲಲಿ, ಅರ್ವಾ ಒಂದು ‘ಆನುವಂಶಿೋಯ ಘಟಕ’ ಇದ್ೆ ಎಂದು ಅಷ್ುಟ ಆಸಕ್ತವಹಿಸಿರಲ್ಲಲಿ. 1903
ರವರೆಗೆಯ ಮಂಡೆಲ್ ರ ನಿಯಮ್ಗಳು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಂದ ಮಾನಯತ್ೆ ಪಡೆದಿರಲ್ಲಲಿ.
ಮಂಡೆಲ್ ರ ನಿಯಮ್ಗಳು:
1. ಜೋನ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಪಡುವ ಆನುವಂಶಿೋಯ ಘಟಕವು ಒಂದು ಪ್ಪೋಳಿಗೆಯಿಂದ ಮ್ತ್ೆ ತಂದು ಪ್ಪೋಳಿಗೆಗೆ ವಗಾಿಯಿಸಲಪಡುತತದ್ೆ.
2. ವಿವಿಧ ರ ಪಗಳಲ್ಲಿ ಅಸಿತತವದಲ್ಲಿರುವ ವಂಶವಾಹಿಗಳನುು ಅಲ್ೆ ಿಲ್ ಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ಾತರೆ.
್

3. ಪರತಿಯೊಂದು ಜೋವಿಯು ಒಂದು ಗುಣಕೆಕ ಎರಡು ಅಲ್ೆಿಲ್ ಗಳನುು ಹೆ ಂದಿರಲ್ೆೋಬೆೋಕು.
4. ಲ್ಲಂಗಕೆ ೋಶಗಳು ಒಂದು ಗುಣಕೆಕ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿೋಲ್ ಹೆ ಂದಿರುತತವೆ.
5. ಒಂದು ಅಲ್ಲಿೋಲ್ ಮ್ತ್ೆ ತಂದರ ಮೋಲ್ೆ ಪಾರಬಲಯ ಹೆ ಂದಬಹುದು.

ಪನ ಮಲ 3 : ಚ್ಟುವಟ್ಟಕೆ 3 ಕೆಕ ಅದಲು ಮಾಪಿಡಿಸಿದ ಪಠ್ಯ
Students should put these statements in order to show how fossils are formed.
(ಚ್ಟುವಟ್ಟಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೆ ಟ್ಟಟರುವ ರ್ಚತರದಲ್ಲಿ ಆಂಗಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿರುವ ವಾಕಯಗಳು ಸರಿಯಾದ ಕರಮ್ದಲ್ಲಿ ಇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅವೆೋ ವಾಕಯಗಳ
ಅನುಕರಮ್ಣಿಕೆಯನುು ತಪ್ಪಪಸಿ ಬರೆಯಲ್ಾಗಿದ್ೆ. ಶಿಕ್ಷಕರು ತರಗತಿ ಬೆ ೋಧನೆಯ ಸಂದಭಿ ಕನುಡ ಆವೃತಿತ ವಾಕಯಗಳನುು ಕಪುಪ ಹಲಗೆಯ
ಮೋಲ್ಾಗಲ್ಲೋ, ಚಾಟ್ಿ ನಲ್ಾಿಗಲ್ಲೋ ಬರೆದು ಬಳಸಬಹುದು ಅರ್ವಾ ಇದ್ೆೋ ತರಹದ ಬೆೋರೆ ವಾಕಯಗಳನ ು ಸಹ ಬಳಸಬಹುದು.)
್

:
1.

ಮ್ತ್ೆತ, ಮ್ಮಲ್ಲಯನ್ ಗಟಟಲ್ೆ ವಷ್ಿಗಳ ನಂತರ, ಹಿಂದಿನ ಶಿಲ್ೆಗಳ ಮೋಲ್ೆ ಈ ಪರದ್ೆೋಶದಲ್ಲಿ ಕುದುರೆ ತರಹ ಇರುವ ಜೋವಿಗಳು ಸತತ
್

ದ್ೆೋಹಗಳು ಪಳಿಯುಳಿಕ್ೋಕರಣವಾಗಿವೆ.
2. ನಾವು 100 ಮ್ಮಲ್ಲಯನ್ ವಷ್ಿಗಳ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಆರಂಭಸೆ ೋಣ. ಸಮ್ುದರ ತಳದಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ಅಕಶೆೋರುಕಗಳು ಸತುತ ಮ್ರಳಿನಲ್ಲಿ
ಹ ತು ಹೆ ೋಗುತತವೆ. ಹೆಚ್ುು ಮ್ರಳು ಶೆೋಖ್ರಣೆ ಆಗುತತದ್ೆ, ನಂತರ ಒತತಡದಿಂದ ಮ್ರಳು ಶಿಲ್ೆ ರಚ್ನೆಯಾಗುತತದ್ೆ.
3. ಬಹಳ ಕಾಲದ ನಂತರ, ಸವಕಳಿಯಿಂದಲ್ೆ ೋ, ನಿೋರಿನ ಹರಿವಿನಿಂದಲ್ೆ ೋ, ಕೆಲವು ಶಿಲ್ೆಗಳು ಕೃಶಗೆ ಂಡು ಸವೆದು, ಕುದುರೆ ತರಹದ
ಜೋವಿಗಳ ಪಳಿಯುಳಿಕೆಗಳು ಹೆ ರಹಾಕುತತವೆ. ನಾವು ಆಳವಾಗಿ ಅಗೆದಂತ್ೆ ನಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಹಳ್ೆಯ, ಇನ ು ಹಳ್ೆಯ ಪಳಿಯುಳಿಕೆಗಳು
ಸಿಗುತತವೆ.

4. ಮ್ಮಲ್ಲಯನ್ ಗಟಟಲ್ೆೋ ವಷ್ಿಗಳ ನಂತರ, ಈ ಪರದ್ೆೋಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಡೆೈನೆ ೋಸಾರ್ ಗಳು ಸಾಯುತತವೆ, ಮ್ತುತ ಅವುಗಳ ದ್ೆೋಹಗಳ
ಕ ಡ ಮ್ಣಿುನಲ್ಲಿ ಹ ತು ಹೆ ೋಗುತತವೆ. ಹಳ್ೆಯ ಅಕಶೆೋರುಕಗಳ ಪಳಿಯುಳಿಕೆಗಳನುು ಹೆ ಂದಿರುವ ಶಿಲ್ೆಗಳ ಮೋಲ್ೆ, ಈ ಮ್ಣ ು
ಕ ಡ ಶಿಲ್ೆಯಾಗಿ ಒತತಲಪಡುತತದ್ೆ.
www.TESS-India.edu.in
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Additional resources






GeneEd, a website with teacher’s resources, virtual labs and research highlights on current
genetics research: http://geneed.nlm.nih.gov/ (accessed 20 May 2014)
A Khan Academy course on heredity and genetics:
http://www.khanacademy.org/science/biology/heredity-and-genetics/v/introduction-toheredity(accessed 20 May 2014)
DNA from the Beginning is a website that has a series of resources and information on
classical genetics, molecules of genetics, and genetic organisation and control from Cold
Spring Harbor Laboratory; it includes key concepts, animations, video interviews image
gallery, scientist biographies and links: http://www.dnaftb.org/ (accessed 20 May 2014)
The Charles Darwin & Evolution website, a collection of online resources to support the
learning of evolution: http://darwin200.christs.cam.ac.uk/pages/ (accessed 20 May 2014)
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