ದ್ವಿ ಭಾಷಾ ಮಾಧ್ಯ ಮ ವಿಭಾಗದ ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪರ್ಯಿಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಯೋಜನೆ-2021-22

ದ್ವನ್
ದ್ವನ್ 1

ದ್ವನ್ 2

ತರಗತಿ: 1
ಕಲಿಕಾಾಂಶ
ಆಲಿಸುವುದು:
ಕವಿತೆ/ಶಿಶುಗೋತೆ ಆಲಿಸಿ
ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನನ ಅನ್ನಸರಿಸಿ
ಹಾಡುರ್ರು.

•

ಆಲಿಸಿದ ಕವಿತೆಯನ್ನನ
ಪುನ್ರುಚ್ಛ ರಿಸುರ್ರು
ಹಾಗೂ ಅದರಲಿಿ ಬರುರ್
ಪ್ರರ ಸ ಪದಗಳನ್ನನ
ಗುರುತಿಸುರ್ರು

•

ದ್ವನ್ 3

ದ್ವನ್ 4

ದ್ವನ್ 5

ಕಲಿಕಾ ಪೂರ್ಿಸಿದಧ ತಾ ಯೋಜನೆ
ಪರ್ಯಿಯ ಬೋಧ್ನಾ ಕಲಿಕಾ ತಂತರ ಗಳು

•

•
•

ಕಥೆಯನ್ನನ ಆಲಿಸಿ
ಪ್ರತರ ಗಳನ್ನನ
ಗುರುತಿಸುರ್ರು ಹಾಗೂ
ಸರಳ ಪರ ಶ್ನನ ಗೆ
ಉತು ರಿಸುರ್ರು.

•

•
•

ದ್ವನ್ 6

•

ಶಿಕ್ಷಕರು ಕೊಟ್ಟಿ ರುರ್ ಕವಿತೆ/ ಶಿಶುಗೋತೆಯನ್ನನ ರಾಗವಾಗ
ಹಾಡುವುದು ಮಕಕ ಳು ತಮೂ ನ್ನನ ಅನ್ನಸರಿಸುವಂತೆ
ನೋಡಿಕೊಳುು ವುದು.
4 ಕವಿತೆಗಳ ಮುದ್ರಿ ತ ಹಾಳೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು
ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಅಭ್ಯಾ ಸ ಮಾಡಿಸುವುದ್ದ
ಯೂಟ್ಯಾ ಬ್ ಆಡಿಯೋ/ವಿೋಡಿಯೋ ಬಳಸಿ ಮಕಕ ಳಿಗೆ
ಕವಿತೆ ಕೇಳಿಸುವುದು ನಂತರ ಮಕಕ ಳು ಸಿ ತಂತರ ವಾಗ
ಹಾಡಲು ಪ್ರ ೋರೇಪಿಸುವುದು.
ಕವಿತೆಯಲಿಿ ಬರುರ್ ಪ್ರರ ಸ ಪದಗಳನ್ನನ ಗುರುತಿಸಿ
ಹೇಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು
ಶಿಶುಗೋತೆಯನ್ನನ ರಾಗವಾಗ ಅಭಿನ್ಯದಾಂದ್ವಗೆ
ಹಾಡಲು ಮಾಗಿದಶಿಕರು ಮಕಕ ಳಿಗೆ ಅಭಾಯ ಸ
ಮಾಡಿಸುವುದು.
ಶಿಕ್ಷಕರು ಕೊಟ್ಟಿ ರುರ್ ಚಿತರ ಕಥೆ ʼಬೇಟೆಗಾರ ಮತ್ತು
ಪ್ರರಿವಾಳʼ ಹಾಗೂ ʼಟೀಪಿ ಮಾರುವವನ್ನ ಮ್ತ್ತು
ಕೀತಿಗಳುʼ ಬಳಸಿ ಹಾರ್ಭಾರ್ಗಳಾಂದ್ವಗೆ ಮಕಕ ಳಿಗೆ
ಆಸಕ್ತು ಮೂಡುವಂತೆ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡುವುದು.
ಕಥೆಯನ್ನನ ಮಾಗಿದಶಿಕರು ಯೂಟ್ಯಾ ಬ್ ವಿೋಡಿಯೋ
ತೋರಿಸುತಾು ಹೇಳುವುದು.
ನಿರೂಪಣೆಯ ನ್ಡುವೆಯೇ ಚಿಕಕ ಚಿಕಕ ಪರ ಶ್ನನ ಗಳನ್ನನ ಕೇಳಿ
ಉತು ರ ಪಡೆಯುವುದು
ಕಥೆಯಲಿಿ ಬರುರ್ ಪ್ರತರ ಗಳನ್ನನ ಪರಿಚ್ಯಿಸುವುದು,
ಮಕಕ ಳು ಆಲಿಸಿದ ಕಥೆಯನ್ನನ ಗರ ಹಿಸಿ ಹೇಳಲು

ವಿಷಯ: ಕನ್ನ ಡ
ಸಂಪನ್ಮೂ ಲಗಳು ಮೌಲಯ ಮಾಪನ್ ಮತ್ತು
ದ್ಯಖಲೆಗಳು
ಕವಿತೆಯ
ಕವಿತೆ ಹಾಡುರ್ರು
ಮುದ್ವರ ತ ಹಾಳೆ 1 ಸೀಮಾರಿ ತಿಮ್ಮ ,
ಗಾಳಿಪಟ.
ಮೈಸೂರುಪಾಕು
ಕವಿತೆಗಳು.
ಪ್ರರ ಸ ಪದಗಳನ್ನನ
ಗುರುತಿಸುರ್ರು

ಮುದ್ವರ ತ ಚಿತರ
ಕಥೆ.

ಕತೆಯನ್ನನ ಆಲಿಸಿ ಸರಳ
ಪರ ಶ್ನನ ಗಳಿಗೆ
ಉತು ರಿಸುರ್ರು.

ವಿೋಡಿಯೋ
ಲಿಾಂಕ್.

ಆಲಿಸಿ ಗರ ಹಿಸಿದ
ಕಥೆಯನ್ನನ ಹೇಳುರ್ರು

ಪ್ರ ೋರೇಪಿಸುವುದು.
ದ್ವನ್ 7

ಮಾತನಾಡುರ್ ಕೌಶಲ:
ತನ್ನ ಹಾಗೂ ಕುಟಾಂಬದ
ಸದಸಯ ರನ್ನನ ಹೆಸರಿಸುರ್ರು
/ ಪರಿಚ್ಯಿಸುರ್ರು

ದ್ವನ್ 8

•

•
•

ದ್ವನ್ 9

ಮನೆ/ಶಾಲೆ ತನ್ನ
ಸುತು ಮುತು ಲಿನ್
ಪರಿಸರದಲಿಿ ಕಾಣುರ್
ರ್ಸುು ಗಳನ್ನನ
ಗುರುತಿಸುರ್ರು ಹಾಗೂ
ಅವುಗಳ ಕುರಿತ್ತ
ಮಾತನಾಡುರ್ರು.

•
•

•

ದ್ವನ್ 10

•

ದ್ವನ್ 11

•

•
ದ್ವನ್ 12

ಚಿತರ ಸಹಿತ ಪದಗಳನ್ನನ
ಗುರುತಿಸಿ ಓದುರ್ರು

•
•

ಮಗು ತನ್ನ ನ್ನನ ತಾನ್ನ ಪರಿಚ್ಯಿಸಿಕೊಳುು ತಾು ನೆ.
ಮಾಗಿದಶಿಕರು ತಮೂ ನ್ನನ ಪರಿಚ್ಯಿಸಿಕೊಾಂಡು
ಮಾದರಿರ್ಯಗ ತೋರಿಸುರ್ ಮೂಲಕ ಮಗುವಿಗೆ
ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು.
ಮಗು ತನ್ನ ಕುಟಾಂಬದ ಸದಸಯ ರನ್ನನ ಪರಿಚ್ಯಿಸಲು
ಹೇಳುವುದು.
ಉದ್ಯ: ನ್ನ್ನ ತಂದೆಯ ಹೆಸರು…… ನ್ನ್ನ ತಾಯಿಯ
ಹೆಸರು…….
ಮಗು ತನ್ನ ಮನೆಯಲಿಿ ಇರುರ್ ರ್ಸುು ಗಳನ್ನನ ಗುರುತಿಸಿ
ಹೆಸರಿಸುರ್ನ್ನ.
ಗುರುತಿಸಿದ ರ್ಸುು ಗಳ ಕುರಿತ್ತ ಅವುಗಳ ಉಪಯೋಗದ
ಬಗೆೆ ಒಾಂದೆರಡು ವಾಕಯ ಗಳಲಿಿ ಹೇಳುರ್ರು. - ಉದ್ಯ: ಟ್ಟ.ವಿ
– ಟ,ವಿಯಲಿಿ ದ್ವನಾಲೂ ದ್ಯರವಾಹಿ ನೋಡುತೆು ೋವೆ.
ಮಕಕ ಳು ತಮೂ ದೇ ಮಾತ್ತಗಳಲಿಿ ಹೇಳಲು ಅರ್ಕಾಶ
ಕೊಡುವುದು
ಮಗು ಸುತು ಮುತು ಲಿನ್ ಪರಿಸರದಲಿಿ ಕಾಣುರ್ ರ್ಸುು
ವಿಷಯಗಳನ್ನನ ಗುರುತಿಸಿ ಹೆಸರಿಸಲು ಹಾಗೂ
ವಿರ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು. ಉದ್ಯ: ಅಾಂಗಡಿ,
ಮರ, ಶಾಲೆ
ಸುತು ಮುತು ಲಿನ್ ಪರಿಸರದಲಿಿ ಕಾಣುರ್
ಪ್ರರ ಣಿ/ಪಕ್ತಿ ಗಳನ್ನನ ಗುರುತಿಸಿ ಹೆಸರಿಸುರ್ರು&
ಪರಿಚ್ಯಿಸುರ್ರು.
ಮಾಗಿದಶಿಕರು ವಿವಿದ ಪ್ರರ ಣಿಗಳ ಚಿತರ ಗಳನ್ನನ
ತೋರಿಸಿ ಅವುಗಳ ಬಗೆೆ ಮಾತನಾಡಲು ಪ್ರ ೋರೇಪಿಸುರ್ರು.
ಚಿತಿ ನೀಡಿ ಗುರುತಿಸಲು ಹೇಳುವುದ್ದ
ಮಾಗಿದಶಿಕರು ಚಿತರ ಸಹಿತ ಪದಗಳಿರುರ್ ಕಾರ್ಡಿ
ಗಳನ್ನನ ತೋರಿಸಿ ಚಿತರ ಹಾಗೂ ಪದಗಳನ್ನನ ಗುರುತಿಸಲು
ಸಹಾಯ ಮಾಡುರ್ರು

ಹಾಗೂ ಪ್ರತರ ಗಳನ್ನನ
ಗುರುತಿಸುರ್ರು.
ಮಗು ತನ್ನ
ಪರಿಚ್ಯರ್ನ್ನನ
ಮಾಡಿಕೊಡುವರು
ಕುಟಾಂಬದ
ಪರಿಚ್ಯರ್ನ್ನನ
ಮಾಡಿಕೊಡುವರು
ರ್ಸುು ಗಳನ್ನನ ಗುರುತಿಸಿ
ಹೆಸರಿಸುವರು ಹಾಗೂ
ಅವುಗಳ ಉಪಯೋಗದ
ಬಗೆೆ ತಿಳಿಸುವರು

ಪಾಿ ಣಿಗಳು,
ಮ್ರಗಳು,ಬಣ್ಣ ಗ
ಳ ಕಾರ್ಿಗಳು

ದ್ವನ್ 13
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•

ಚಿತರ ಗಳಿಗೆ ಬಣ್ಣ
ಹಾಕುರ್ರು, ಅಪೂಣ್ಿ
ಚಿತರ ಗಳನ್ನನ
ಪೂಣ್ಿಗೊಳಿಸುರ್ರು.

ದ್ರನ 15

•
•
•
•

ದ್ರನ 16

ಮೌಲ್ಾ ಮಾಪನ

•

•

ಚಿತರ ಸಹಿತ ಪದಗಳನ್ನನ ಗುರುತಿಸಿದ ನಂತರ ಚಿತರ ಗಳನ್ನನ
ಮುಚಿಿ ಪದಗಳನ್ನನ ಗುರುತಿಸಲು ಅಭಾಯ ಸ
ಮಾಡಿಸುವುದು.
ನಿೋಡಿದ ಚಿತರ ಗಳಿಗೆ ಮಕಕ ಳು ತಮೂ ಆಯ್ಕಕ ಯ ಬಣ್ಣ
ಹಾಕುರ್ರು
ಅಪೂಣ್ಣ ಭ್ಯಗವನ್ನು ಬಿಡಿಸುವರು

ಚಿತಿ ಸಹಿತ
ಪದಗಳ ಮುದ್ರಿ ತ
ಹಾಳೆ
ಚಿತರ ಗಳ ಕಾರ್ಿ

ಅಪೂಣ್ಿ ಚಿತರ ಗಳನ್ನನ ಪೂಣ್ಿಗೊಳಿಸಿ ಬಣ್ಣ ಹಾಕಲು
ಅಪೂಣ್ಿ
ಹೇಳುವುದ್ದ.
ಚಿತರ ಗಳ ಹಾಳೆ
ವಿವಿಧ ಚಿತಿ ಗಳ ಹಾಳೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು ಬಣ್ಣ ದ ಪೆನಿ ಲ್
ನಿಂದ ಬಣ್ಣ ತ್ತಿಂಬಲು ಅಭ್ಯಾ ಸ ಮಾಡಿಸುವುದ್ದ.
ಹಿಿಂದ್ರನ 15 ದ್ರನಗಳಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲತ ಕಲ್ಲಕಿಂಶಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ
ಆಲ್ಲಸುವ, ಮಾತನಾಡುವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ
ಆಡಿಯೀ/ವಿೀಡಿಯೀ ದಾಖಲೆ ನವಣಹಿಸುವುದ್ದ.
ಚಿತಿ ನೀಡಿ ಪದ ಗುರುತಿಸುವ, ಬಣ್ಣ ಹಾಕುವ
ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡಿಸುವುದ್ದ.

ಚಿತರ ಗಳಿಗೆ ಬಣ್ಣ
ಹಾಕುರ್ರು.

ಚಿತರ ಗಳನ್ನನ
ಪೂಣ್ಿಗೊಳಿಸುರ್ರು
ಮ್ತ್ತು ಬಣ್ಣ
ಹಾಕುವರು.

