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ಅಧ್ಯಾಯಗಳು : 1. ಬೆಳೆಯ ಉತ್ಯಾದನೆ ಮತ್ುು ನಿರ್ಾಹಣೆ ಮತ್ುು
2. ಸಂಶಲೋಷಿತ್ ನೂಲುಗಳು ಮತ್ುು ಪ್ಯಲಸ್ಟಿಕ್.
ಕಿಮ
ಸಂಖ್ಯಾ

1.

ತಂಗಳು/
ವಯರ
ಆಗಸ್ಟಿ

ಪಿಮುಖ ಕಲಿಕಯ
ಸಯಮರ್ಥಾಾಗಳು
● ವಿವಿಧ ಕೃಷಿ ಪದಧತಗಳ

ಮೊದಲನೆೋ

ಬಗ್ಗೆ ತಳಿಯುರ್ುದು

ವಯರ,

ಖಯರಿಫ್ ಮತ್ುು ರಬಿ

ಅಧ್ಯಾಯ-1

ಬೆಳೆಗಳು ಎಂದು

ಕಲಿಕಯ ಚಟುರ್ಟಿಕೆಗಳು
●

● ಬೆಳೆಯ ಉತ್ಯಾದನೆಯ
ಮೂಲಭೂತ್

ಕೃಷಿ ಪದಧತಗಳಲಿಲರುರ್ ವಿವಿಧ ● ಈ
ಕೆಳರ್ನ
ಧ್ಯನಾಗಳಲಿಲ
ಬೆಳೆಗಳು ಮತ್ುು ರಬಿ ಬೆಳೆಗಳ ಖಯರಿಫ್ ಬೆಳೆ ಮತ್ುು ರಬಿ
ಧ್ಯನಾಗಳನುು
ಸಂಗಿಹಿಸಲು ಬೆಳೆಗಳಯರ್ ವಿಂಗಡಿಸ್ಟ ಬರೆಯಿರಿ.
ಸೂಚಿಸುರ್ುದು ಅರ್ಥವಯ ಅರ್ುಗಳ
ಚಿತ್ಿ

ರ್ರ್ೋಾಕರಿಸುರ್ರು

ಮೌಲಾಮಯಪನ

ಸಂಗಿಹಿಸ್ಟ

ಚಯರ್ಟಾ

ತ್ರ್ಯರಿಸುರ್ುದು.
●

ಪದಧತಗಳನುು
ಅರಿಯುರ್ರು

ಬೆಳೆಯ
ಉತ್ಯಾದನೆಯ
ಮೂಲಭೂತ್
ಪದಧತಗಳನುು
ಹೆಸರಿಸುರ್ುದು ಮತ್ುು ಅರ್ುಗಳ
ಚಿತ್ಿ ಸಂಗಿಹಿಸ್ಟ ಒಂದು ಆಲಬಮ್
ತ್ರ್ಯರಿಸುರ್ುದು.

●

ಬೆಳೆ ಉತ್ಯಾದನೆ ಪದಧತಯ

ಭತ್ು ,ಕಡಲೆ, ಬಟಯಣಿ, ಜೂೋಳ,
ನೆಲಗಡಲೆ, ಹತು ಮತ್ುು ಗ್ಗೂೋಧಿ.
(ಅಭ್ಯಾಸ ಪುಸುಕ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯಾ –
1)

ಹೆಸರು ಮತ್ುು ಚಿತ್ಿಗಳನುು
ಹೊಂದಿರುರ್ ಅಭ್ಯಾಸ
● ಬೆಳೆ ಉತ್ಯಾದನೆ ಪದಧತಯ
ಹಯಳೆಗಳನುು ಬಳಸ್ಟ
ಹೆಸರುಗಳನುು ಪಟಿಿಮಯಡಿ.
ಸೂಕುರಿೋತಯಲಿಲ ಹೆಸರು ಮತ್ುು
ಚಿತ್ಿಗಳ ಹೊಂದಯಣಿಕೆ
ಮಯಡುರ್ುದು.
●

ಉದಯಹರಣೆಗ್ಗ :

--- ನಿೋರಯರ್ರಿ
ಪದಧತ.

--ಬೆಳೆಕೊಯುಲ.

2.

ಆಗಸ್ಟಿ
ಎರಡನೆೋ
ವಯರ.

●

ವಿವಿಧ
ಕೃಷಿ
ಉಪಕರಣಗಳ ಬಳಕೆಯನುು

● ಆಧುನಿಕ ಮತ್ುು ಸಯಂಪಿದಯಯಿಕ ಕೃಷಿ
ಉಪಕರಣಗಳು ವಿೋಕ್ಷಣೆ ಅರ್ಥವಯ ಚಿತ್ಿ

ತಳಿಯುರ್ರು.

ಸಂಗಿಹಣೆ ಮಯಡುರ್ುದು.
●

(ಅಧ್ಯಾಯ● ಸಯರ್ಯರ್

ಮತ್ುು

ಆಧುನಿಕ ಮತ್ುು ಸಯಂಪಿದಯಯಿಕ ಕೃಷಿ
ಉಪಕರಣಗಳು
ಮತ್ುು
ಅರ್ುಗಳ

● ಕೃಷಿ ಉಪಕರಣಗಳ
ಪಟಿಿ ತ್ರ್ಯರಿಕೆ
ಅಭ್ಯಾಸ ಪುಸುಕ ಪುಟ
ಸಂಖ್ಯಾ 5)

(

1)

ರಯಸಯಯನಿಕ ಗ್ಗೂಬಬರಗಳ
ಉಪಯೋಗಗಳನುು
ತಳಿಯುರ್ರು.
● ನಿೋರಯರ್ರಿ ಆಕರಗಳು ಮತ್ುು
ವಿವಿಧ ನಿೋರಯರ್ರಿ ಪದಧತಗಳ
ಬಗ್ಗೆ ತಳಿಯುರ್ರು .

ಉಪಯೋಗಗಳನುು ಪಟಿಿಮಯಡುರ್ುದು.
● ರಯಸಯಯನಿಕ ಮತ್ುು ಸಯರ್ಯರ್ ಗ್ಗೂಬಬರಗಳ
ಅನುಕೂಲತೆ ಮತ್ುು ಅನಯನುಕೂಲತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ

● ರಯಸಯಯನಿಕ ಮತ್ುು
ಸಯರ್ಯರ್
ಗ್ಗೂಬಬರಗಳ
ಅನುಕೂಲತೆ ಮತ್ುು

ತಳಿಸುರ್ುದು.

ಅನಯನುಕೂಲತೆ ತಳಿಸ್ಟ.

● ಆಧುನಿಕ ಮತ್ುು ಸಯಂಪಿದಯಯಿಕ ನಿೋರಯರ್ರಿ
ವಿಧ್ಯನಗಳ ಪಟಿಿ ತ್ರ್ಯರಿಸುರ್ುದು.
● ವಿವಿಧ ಬೆಳೆಗಳಿಗ್ಗ ನಿೋರಯರ್ರಿ ವಿಧ್ಯನಗಳ ಪಟಿಿ

●

( ಅಭ್ಯಾಸ ಪುಸುಕ ಪುಟ
ಸಂಖ್ಯಾ – 5 )

ತ್ರ್ಯರಿಕೆ.

3.

ಆಗಸ್ಟಿ
ಮೂರನೆೋ
ವಯರ

● ನೆೈಸರ್ಾಕ ಮತ್ುು
ಸಂಶಲೋಷಿತ್ ಎಳೆಗಳ ಅರ್ಥಾ

(ಅಧ್ಯಾಯ-

● ಸಂಶಲೋಷಿತ್ ಎಳೆಗಳ
ವಿಧಗಳನುು

2.)

ತಳಿಯುರ್ರು.

ರ್ರ್ೋಾಕರಿಸುರ್ರು.
● ಸಂಶಲೋಷಿತ್ ಎಳೆಗಳ

● ಕೆಳಗ್ಗ ನಿೋಡಿರುರ್ ಸಂಶಲೋಷಿತ್ ಎಳೆಗಳ
● ಅಧ್ಯಾಯ-3
ಉಪಯೋಗಗಳನುು ನಿೋಡಿರುರ್ ರ್ೃತ್ುಗಳಲಿಲ ● ಅಭ್ಯಾಸ ಪುಸುಕದ ಪುಟ
ಬರೆಯಿರಿ.
ಸ್ಿೋಟರ್,
ಬಟ್ಟಿಗಳು,
ಸಂಖ್ಯಾ - 15.
ಕಯಲುಚಿೋಲಗಳು ,ಟ್ಟಂರ್ಟ ತ್ರ್ಯರಿಕೆ, ದಯರ, ● ಅಭ್ಯಾಸ ಪುಸುಕದ ಪುಟ
ಹಗೆ, ಸ್ಟೋರ್ಟ ಬೆಲ್ಟಿ ಗಳು, ಬೆಡ್ ಶೋಟುಗಳು
ಮತ್ುು ಕಯರ್ಪಾರ್ಟ ಗಳು .

ಲಕ್ಷಣರ್ನುು ವಿರ್ರಿಸುರ್ರು.

ಸಂಖ್ಯಾ - 16.
● ಸಂಶಲೋಷಿತ್ ಎಳೆಗಳ
ಉಪಯೋಗಗಳನುು
ಪಟಿಿಮಯಡಿ.

ರೆರ್ಯನ್, ನೆೈಲಯನ್,

ಪ್ಯಲಿಯೆಸಿರ್,

● ಸಂಶಲೋಷಿತ್ ಎಲೆಗಳ
ಲಕ್ಷಣಗಳನುು

ಅಕೆಿಲಿಕ್.

ಪಟಿಿಮಯಡಿ.

● ಸಂಶಲೋಷಿತ್ ಎಳೆಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಪಟಿಿ
ತ್ರ್ಯರಿಸುರ್ುದು .

4.

ಆಗಸ್ಟಿ 4 ನೆೋ
ವಯರ.
(ಅಧ್ಯಾಯ2.)

● ಪ್ಯಲಸ್ಟಿಕ್ ನ ವಿಶೋಷ
ಗುಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ

● ಪ್ಯಲಸ್ಟಿಕ್ ನ ವಿಶಷಿ ಗುಣಗಳು ಪಟಿಿ
ತ್ರ್ಯರಿಸುರ್ುದು.

ತಳಿಯುರ್ರು.

● ಪ್ಯಲಸ್ಟಿಕ್ ನಿಂದ ತ್ಮಮ ಸುತ್ುಮುತ್ುಲಿನ
● ಪ್ಯಲಸ್ಟಿಕ್ ನಿಂದ ಪರಿಸರದ
ಪರಿಸರದ ಮೋಲೆ ಉಂಟಯಗುರ್ ರ್ಾತರಿಕು
ಮೋಲೆ ಉಂಟಯಗುರ್
ಪರಿಣಯಮಗಳ ಕುರಿತ್ು ತ್ಮಮ
ರ್ಾತರಿಕು ಪರಿಣಯಮಗಳನುು
ಅಭಿಪ್ಯಿಯಗಳನುು ಹಂಚಿಕೊಳುುರ್ುದು.
ಪಟಿಿಮಯಡುರ್ರು.
●

5R ಗಳ

● ವಿದಯಾರ್ಥಾಯು ತ್ನು ನಿತ್ಾಜೋರ್ಮದಲಿಲ 5R
ಗಳನುು ಅಳರ್ಡಿಸ್ಟಕೊಳುಬಹುದಯದ

ಪ್ಯಿಮುಖಾತೆಯನುು

ಸನಿುವೋಶಗಳನುು ಪಟಿಿಮಯಡುರ್ುದು.

ಅರಿಯುರ್ರು.

ಉದಯ : ಹಳೆಯದಯದ ಪ್ಯಲಸ್ಟಿಕ್

● ಅಭ್ಯಾಸ ಪುಸುಕದ
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯಾ - 19 &
20.
● ಪ್ಯಲಸ್ಟಿಕ್ ನಿಂದ
ನಮಮ ಪರಿಸರದ
ಮೋಲೆ ಉಂಟಯಗುರ್
ರ್ಾತರಿಕು
ಪರಿಣಯಮಗಳನುು
ತಳಿಸ್ಟ.

ಬಕೆಟೆಳನುು ರ್ಡನೆಡುರ್ ಪ್ಯರ್ಟ
ಆರ್ಬಳಸುರ್ುದು. (ಮರುಉದ್ಧೋಶ)
●

5Rಗಳಿಗ್ಗ ಒಂದ್ೂಂದು ಉದಯಹರಣೆ
ನಿೋಡುರ್ುದು.
1. Refuse – ನಿರಯಕರಣೆ
2. Reduse - ಮಿತ್ಬಳಕೆ
3. Reuse - ಮರುಬಳಕೆ

● 5R ಗಳ ಬಗ್ಗೆ
ಸಂಕ್ಷಿಪುವಯರ್ ವಿರ್ರಿಸ್ಟ.

(1. Refuse –
ನಿರಯಕರಣೆ
2. Reduse -

4. Recycle – ಮರುಚಕ್ರಿೋಕರಣ ಮತ್ುು

ಮಿತ್ಬಳಕೆ

5. Repurpose – ಮರುಉದ್ಧೋಶ.

3. Reuse ಮರುಬಳಕೆ
4. Recycle –
ಮರುಚಕ್ರಿೋಕರಣ
ಮತ್ುು
5. Repurpose –
ಮರುಉದ್ಧೋಶ.)

