ದ್ವಿ ಭಾಷಾ ಮಾಧ್ಯ ಮ ವಿಭಾಗದ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಯೋಜನೆ – 2021-22
ತರಗತಿ -3

ಸೇತುಬಂಧ್ ಕಾಯಾಯೋಜನೆ

ವಿಷಯ : ಕನ್ನ ಡ

(ಜುಲೈ 1 ರಿಂದ ವಾರಕ್ಕೆ 6 ಅವಧಿಗಳಂತೆ ಒಟ್ಟು 45 ಅವಧಿಗಳು)
ದಿನ

ಕಲಿಕಾಿಂಶಗಳು

1ನೇ
ದ್ವನ್

ಆಲಿಸಿದ ವಿಷಯ
ವಸ್ತು ಗಳ ಕುರಿತು
ತನ್ನ ದೇ ಆದ ಪದಗಳಲಿಿ
ಅಭಿಪ್ರಾ ಯ
ವಯ ಕ್ು ಪಡಿಸ್ತತ್ತು ನೆ.

2ನೇ
ದ್ವನ್

3ನೇ
ದ್ವನ್

4ನೇ
ದ್ವನ್

ಪರ್ಯಾಯ ಬೋಧ್ನಾ / ಕಲಿಕಾ ತಂತರ ಗಳು

ಪೂವವಭಾವಿ ಚಟುವಟಿಕೆ -ʼಆನೆಬಂದಿತುು ʼ ಪದ್ಯ
ಈ ಪದಯ ದ ಆಡಿಯೋ ಲಿಿಂಕ್ ಹಾಗೂ ಮುದಿಾ ತ
ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದು.
ಮಾಗವದರ್ವಕ್ರು / ಮಾಗವದರ್ವಕ್ರು ಪದ್ಯ ವನ್ನನ
ಹಾಡುವುದು / ಲಿಿಂಕ್ಮೂಲಕ್ ನೋಡಿದ ಆಡಿಯೋ
ಕೇಳಿಸಿ ಹಾಡಿಸ್ತವುದು.
•
•

ಬಣ್ಣ ದಹಕ್ಕಕ ಪದಯ ವನ್ನನ ಕೇಳಿಸಿ ಹಾಡಲು
ಅಭಾಯ ಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತವುದು.
ಆಡಿಯೋ ಲಿಿಂಕ್ಬಳಸಿ ಮಕ್ಕ ಳು ಅದರಿಂದಿಗೆ ಹಾಗೂ
ಸ್ವ ತಂತಾ ವಾಗಿ ಹಾಡಲು ಸ್ಹಾಯ ಮಾಡುವುದು.
•

“

•
“

ಚಿತಾ ಗಳನ್ನನ
ಅನ್ನಕ್ಾ ಮವಾಗಿ
ಜೋಡಿಸಿ, ಅವಲೋಕ್ಕಸಿ
ಕ್ಥೆ ನರೂಪಣೆ

ಹಕ್ಕಕ ಯ ಚಿತಾ ಕೆಕ ಬಣ್ಣ ತುಿಂಬಿ ತಮಮ
ಅಭಿಪ್ರಾ ಯವನ್ನನ ವಯ ಕ್ು ಪಡಿಸ್ತವರು

ಕುದುರೆ, ಆನೆ, ಒಿಂಟೆ ಚಿತಾ ಗಳನ್ನನ ಬಳಸಿ ಕ್ಥೆ
ಹೇಳುವುದು,
ಹೇಳಿದ ಕ್ಥೆಯ ವಿೋಡಿಯೋ ಲಿಿಂಕ್ಬಳಸಿ ಕ್ಥೆಯನ್ನನ
ಕೇಳಿಸ್ತವುದು. ವಿೋಡಿಯೋ ಲಭ್ಯ ವಿಲಿ ದಿದದ ಲಿಿ ಚಿತಾ ಸ್ಹಿತ
•

ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಈ ಕುರತು
ಲಭ್ಯ ವಿರುವ /
ತರ್ಯರಸಬೇಕಾದ
ಸಂಪನ್ಮೂ ಲಗಳು
ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ು ಕ್ (ಬುಕ್ಬ್ಯ ಿಂಕ)
https://youtu.be/xu4PpPof_
Rg

https://youtu.be/dq9Sed5
MV-8
( ಬಣ್ಣ ದಹಕ್ಕಕ ಪದಯ ದ
ವಿೋಡಿಯೋ ಲಿಿಂಕ)
ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ು ಕ್
ಹಕ್ಕಕ ಯ ಚಿತಾ ದ್ ಹಾಳೆ
WORK SHEET 1

ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ು ಕ್
ಚಿತಾ ಕ್ಥೆಯ ಹಾಳೆ
(ಗೆಳೆತನ್ ಕ್ಥೆಯ ವಿೋಡಿಯೋ

ಮೌಲಯ ಮಾಪನ್
ತಂತರ ಗಳು ಮತುು
ದಾಖಲೆಗಳು
ಮಕ್ಕ ಳು ಪದ್ಯ ವನ್ನನ ಆಲಿಸಿ
ಶಿಕ್ಷಕ್ರಿಂದಿಗೆ
ಹಾಡುವರು.

ಪದ್ಯ ವನ್ನನ ಆಲಿಸಿ
ಸ್ವ ತಂತಾ ವಾಗಿ ಹಾಡುವರು

ಹಕ್ಕಕ ಯ ಚಿತಾ ಕೆಕ ಬಣ್ಣ
ಹಾಕುವರು, ಹಕ್ಕಕ ಯ
ಕುರಿತು ತಮಮ
ಮಾತುಗಳಲಿಿ ಅಭಿಪ್ರಾ ಯ
ಹಂಚಿಕೊಳುು ವರು
ಕ್ಥೆಯನ್ನನ ಆಲಿಸಿ ಅಲಿಿ
ಬರುವ ಪ್ರತಾ ಗಳನ್ನನ
ಗುರುತಿಸ್ತವರು, ಕ್ಥೆಗೆ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸ್ರಳ

ಮಾಡುವರು ಮತುು
ಮೆಚಿಿ ಕೊಳುು ವರು
5ನೇ
ದ್ವನ್
6ನೇ
ದ್ವನ್
7ನೇ
ದ್ವನ್

8ನೇ
ದ್ವನ್

9ನೇ
ದ್ವನ್

10ನೇ
ದ್ವನ್

“
“
ವಿವಿಧ ಉದ್ದ ೋರ್ಗಳನ್ನನ
ಈಡೇರಿಸಿಕೊಳು ಲು
ಶಾಲಾಭಾಷೆ ಬಳಸಿ
ವಯ ವಹರಿಸ್ತವರು

“

ಪರಿಚಿತ ಹಾಗೂ
ಅಪರಿಚಿತ ಬರಹಗಳಲಿಿ
ಆಸ್ಕ್ಕು ತೋರಿ ರ್ಬ್ದ
ಗಳನ್ನನ ಗುರುತಿಸ್ತವರು,
ತಮಮ ಪೂವಾವನ್ನಭ್ವ
ಮತುು ನೆನ್ಪಿನ್
ಸ್ಹಾಯದಿಿಂದ
ಅರ್ವಊಹಿಸ್ತವರು.

ಕ್ಥೆಯ ಮುದಿಾ ತ ಹಾಳೆಯನ್ನನ / ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ು ಕ್ವನ್ನನ
ಬಳಸಿ ಕ್ಥೆ ಹೇಳುವುದು.
ಚಿತಾ ಬಳಸಿ ಮಕ್ಕ ಳು ಕ್ಥೆ ಹೇಳಲು ಪ್ಾ ೋರೇಪಿಸ್ತವುದು
ಸ್ವ ತಂತಾ ವಾಗಿಕ್ಥೆಯನ್ನನ ಹೇಳಲುಪ್ಾ ೋರೇಪಿಸ್ತವುದು
ಶಾಲಾ ಭಾಷೆಯನ್ನನ ಬಳಸಿ ಮಾತನಾಡುವ ಕೌರ್ಲ
ಬೆಳೆಸ್ಲು ಮಾಗವದರ್ವಕ್ರು ಈ ಕೆಳಕಂಡ
ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನನ ನೋಡುವುದು,
ಶಾಲೆ, ಆಸ್ಪ ತ್ರಾ , ಜಾತ್ರಾ , ಸ್ನನ ವೇರ್ಗಳನ್ನನ ಸೃಷ್ಟಿ ಸಿ
ಪ್ರತಾ ಗಳನ್ನನ ಗುರುತಿಸಿ ಮಾತನಾಡಲು ಹೇಳುವುದು.
ಉದಾ: ವೈದಯ ಮತುು ರೋಗಿಯ ಸಂಭಾಷಣೆ
ಹಿಿಂದಿನ್ ದಿನ್ದ ಕ್ಲಿಕೆಯನ್ನನ ಆಧರಿಸಿ ಮಕ್ಕ ಳು ಶಾಲಾ
ಸ್ನನ ವೇರ್ದಲಿಿ ಔಪಚಾರಿಕ್ ಭಾಷೆಯನ್ನನ ಬಳಸಿ
ಮಾತನಾಡಲು ಪ್ಾ ೋರೇಪಿಸ್ತವುದು.
ಉದಾ: ಶೌಚಾಲಯಕೆಕ ತ್ರರಳಲು ಶಿಕ್ಷಕ್ರ ಅನ್ನಮತಿ
ಕೇಳುವುದು, ಲೆಕ್ಕ ಬಿಡಿಸ್ಲು ಶಿಕ್ಷಕ್ರ ಸ್ಹಾಯ
ಕೇಳುವುದು
ಮಾಗವದರ್ವಕ್ರು ಮಕ್ಕ ಳಿಗೆ ಪರಿಚಿತ ಹಾಗೂ ಅಪರಿಚಿತ
ಪದಗಳನ್ನನ ಗುರುತಿಸ್ಲು ಸ್ಹಾಯ ಮಾಡಲು
ಪಠ್ಯ ದಿಿಂದ ಆಯದ ವಾಕ್ಯ ಪುಿಂಜಗಳನ್ನನ ನೋಡುವುದು.
• ಮಕ್ಕ ಳು ಮಾಗವದರ್ವಕ್ರು ಓದುವುದನ್ನನ
ಆಲಿಸಿ ಅದರಲಿಿ ಬರುವ ಪರಿಚಿತ ಹಾಗೂ
ಅಪರಿಚಿತ ಪದಗಳನ್ನನ ಗುರುತಿಸ್ತವರು.
• ಮಾಗವದರ್ವಕ್ರು ಅಪರಿಚಿತ ಪದಗಳ
ಅರ್ವವನ್ನನ ತಿಳಿಯಲು ಮಕ್ಕ ಳಿಗೆ ಸ್ಹಾಯ
ಮಾಡುವುದು.
• ಮಾಗವದರ್ವಕ್ರು ಪಠ್ಯ ದಿಿಂದ ಆಯದ ಸ್ರಳ
ವಾಕ್ಯ ಪುಿಂಜಗಳನ್ನನ (ಪ್ಯಯ ರಾಗ್ರಾ ಫ್) ನೋಡಿ

ಲಿಿಂಕ)
https://youtu.be/zhlcnAi4ms
ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ು ಕ್
WORK SHEET 2 & 3

ಪಾ ಶ್ನನ ಗಳಿಗೆ ಉತು ರಿಸ್ತವರು

ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ು ಕ್
ವಾಕ್ಯ ಪುಂಜಗಳ ಹಾಳೆಗಳು
WORKSHEET - 5

ಅಪರಿಚಿತ ಪದಗಳನ್ನನ
ಗುರುತಿಸಿ ಶಿಕ್ಷಕ್ರ
ಸ್ಹಾಯದಿಿಂದ ಅವುಗಳ
ಅರ್ವ ಊಹಿಸ್ತವರು.

ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ು ಕ್
WORK SHEET 6

ಅಪರಿಚಿತ ಪದಗಳ ಪಟಿಿ
ಮಾಡುವರು ಹಾಗೂ

ಚಿತಾ ದ ಸ್ಹಾಯದಿಿಂದ
ಕ್ಥೆಯನ್ನನ ಹೇಳುವರು.
ಸ್ವ ತಂತಾ ವಾಗಿ ಕ್ಥೆಯನ್ನನ
ಹೇಳುವರು
ಮಾಗವದರ್ವಕ್ರು
ಶಾಲಾಭಾಷೆ (ಔಪಚಾರಿಕ್)
ಸ್ನನ ವೇರ್ಕೆಕ ತಕ್ಕ ಿಂತ್ರ ಮುದಿಾ ತ ಯನ್ನನ ಬಳಸಿ
ಸಂಭಾಷಣಾ ಕಾಡವಗಳನ್ನನ
ಮಾತನಾಡುವರು
ಸಿದಧ ಪಡಿಸಿ ಮಕ್ಕ ಳಿಗೆ
ಅಭಾಯ ಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತವುದು.
WORK SHEET 4
ಮಕ್ಕ ಳುಔಪಚಾರಿಕ್ಭಾಷೆ
ಯನ್ನನ ತಮಮ ಉದ್ದ ೋರ್ಈ
-||ಡೇರಿಸಿಕೊಳು ಲುಬಳಸ್ತವ
ರು.

“

11ನೇ
ದ್ವನ್

12ನೇ
ದ್ವನ್

13ನೇ
ದ್ವನ್

“

ಚಿತಾ ದಲಿಿ ಇರುವ
ಪದಗಳನ್ನನ ಗುರುತಿಸಿ
ಅದರಲಿಿ ರುವ ಅಕ್ಷರ
ಮತುು ಪದಗಳು ಎಷ್ಟಿ ವೆ
ಎಿಂದು ಹೇಳುವರು.

ತಮಮ ಕ್ಲಪ ನಾ
ರ್ಕ್ಕು ಯಿಂದ
ಚಿತಾ ಗಳಲಿಿ ರುವ
ಸ್ನನ ವೇರ್ಗಳ ಬಗೆೆ
ಅವಲೋಕ್ನ್
ಮಾಡುತ್ತು ರೆ,
ಗಾ ಹಿಸ್ತತ್ತು ರೆ ಹಾಗೂ
ಮೆಚಿಿ ಕೊಳುು ತ್ತು ರೆ.

ಮಕ್ಕ ಳು ತಮಗೆ ಗೊತಿು ರುವ ಹಾಗೂ ಗೊತಿು ರದ
ಪದಗಳ ಪಟಿಿ ಮಾಡಲು ತಿಳಿಸ್ತವುದು.
• ಮಕ್ಕ ಳು ಪದಗಳನ್ನನ ಗುರುತಿಸಿದ ನಂತರ
ಸ್ನನ ವೇರ್ಗಳ ಮೂಲಕ್ ಅವುಗಳ ಅರ್ವವನ್ನನ
ಊಹಿಸ್ಲು ಹೇಳುವುದು
• ಮಕ್ಕ ಳು ಸ್ವ ತಂತಾ ವಾಗಿ ಪಠ್ಯ ದಲಿಿ ರುವ
ವಾಕ್ಯ ಪುಿಂಜವನ್ನನ ಆಯ್ಕಕ ಮಾಡಿಕೊಿಂಡು
ಪರಿಚಿತ ಹಾಗೂ ಅಪರಿಚಿತ ಪದಗಳನ್ನನ
ಗುರುತಿಸ್ತವರು.
• ಗುರುತಿಸಿದ ಪದಗಳನ್ನನ ತಮಮ ಪೂವವ
ಅನ್ನಭ್ವದ ಮೂಲಕ್ ತಮಮ ದೇ ಸಂದಭ್ವಗಳಲಿಿ
ಬಳಸಿ ಹೇಳುವರು.
• ಮಾಗವದರ್ವಕ್ರು ಮಕ್ಕ ಳು ವಾಕ್ಯ ಪುಿಂಜಗಳನ್ನನ
ಆಯ್ಕಕ ಮಾಡಿಕೊಿಂಡು ಓದಲು ಸ್ಹಾಯ
ಮಾಡುವುದು.
• ಮಾಗವದರ್ವಕ್ರು ಚಿತಾ ಸ್ಹಿತ ಪದ,
ವಾಕ್ಯ ಗಳಿರುವ ಕಾಡವಗಳನ್ನನ ನೋಡಿ
ಅದರಲಿಿ ರುವ ಅಕ್ಷರ ಹಾಗೂ ಪದಗಳನ್ನನ
ಗುರುತಿಸ್ಲು (ಓದಲು) ಹೇಳುವುದು.
ಉದಾ: ಕುದುರೆ ಚಿತಾ
ಪದ –ಕುದುರೆ
ವಾಕ್ಯ - ಕುದುರೆ ಓಡುತ್ತ ದೆ.
• ಮಾಗವದರ್ವಕ್ರು ವಿವಿದ ಸ್ನನ ವೇರ್ಗಳ
ಚಿತಾ ಗಳನ್ನನ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕ ಳು ಸೂಕ್ಷಮ ವಾಗಿ
ಗಮನಸ್ಲು ಸೂಚಿಸ್ತವುದು.
• ಮಾಗವದರ್ವಕ್ರು ಚಿತಾ ವನ್ನನ ಆಧರಿಸಿ
ಪಾ ಶ್ನನ ಗಳನ್ನನ ಕೇಳುವ ಮಕ್ಕ ಳು ತಮಮ ಕ್ಲಪ ನಾ
ರ್ಕ್ಕು ಯ ಮೂಲಕ್ ಉತು ರಿಸ್ಲು ಸ್ಹಾಯ
ಮಾಡುವರು.

ಅವುಗಳ ಅರ್ವ
ಊಹಿಸ್ತವರು.

ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ು ಕ್
WORK SHEET 7

ಪದಗಳನ್ನನ ಗುರುತಿಸಿ
ಸಂದಭ್ವಗಳಲಿಿ ಬಳಕೆ
ಮಾಡುವರು.

ಚತಾ ಸ್ಹಿತ ಪದ, ವಾಕ್ಯ ಗಳ
ಕಾಡವಗಳು
WORK SHEET 8

ಚಿತಾ ನೋಡಿ ಪದ,
ವಾಕ್ಯ ವನ್ನನ ಗುರುತಿಸಿ
ಓದುವರು

ವಿವಿಧ ಸ್ನನ ವೇರ್ಗಳ
ಚಿತಾ ಪಟಗಳು
(2 ಚಿತಾ ಪಟಗಳನ್ನನ
ನೋಡಿದುದ ದಿನ್ಕೆಕ 1 ಚಿತಾ ಪಟ
ಬಳಸ್ತವುದು)
WORK SHEET 9

ಚಿತಾ / ಸ್ನನ ವೇರ್ ಗುರುತಿಸಿ
ತಮಮ ಕ್ಲಪ ನಾರ್ಕ್ಕು ಯನ್ನನ
ಸಂಯೋಜಿಸಿ
ಉತು ರಿಸ್ತವರು

14 &
15ನೇ
ದ್ವನ್

“

16ನೇದ್ವ ಮೌಲಯ ಮಾಪನ್
ನ್

•

ಚಿತಾ / ಸ್ನನ ವೇರ್ದ ಕಾಡವನ್ನನ ಮಗುವಿಗೆ ನೋಡಿ
ತನ್ನ ಕಾಲಪ ನಕ್ ಅಭಿಪ್ರಾ ಯವನ್ನನ
ವಯ ಕ್ು ಪಡಿಸ್ಲು ಸ್ಹಾಯ ಮಾಡುವುದು

ಚಿತಾ /ಸ್ನನ ವೇರ್ ಕಾರ್್ವ
WORK SHEET- 10

•

ಹಿಿಂದಿನ್ 15 ದಿನ್ಗಳ ಕ್ಲಿಕೆಯನ್ನನ ಆಧರಿಸಿ
ಮೌಖಿಕ್/ಲಿಖಿತ ಮೌಲಯ ಮಾಪನ್ವನ್ನನ
ಕೈಗೊಳುು ವುದು.
ಮೌಖಿಕ್ ಉತು ರಗಳನ್ನನ ಆಡಿಯೋ ದಾಖಲೆಯ
ಮೂಲಕ್ ಸಂಗಾ ಹಿಸ್ತವುದು.
ಲಿಖಿತ ಉತು ರಗಳನ್ನನ ಕಾಯವ ಹಾಳೆಗಳಲಿಿ
ನವವಹಿಸಿ ದಾಖಲೆ ಇಡುವುದು.

ಮೌಲಯ ಮಾಪನ್ ಪಾ ಶ್ನನ ಪತಿಾ ಕೆ
(ಮಾಗವದರ್ವಕ್ರು /
ಮಾಗವದರ್ವಕ್ರು ಮಗುವಿನ್
ಸಾಮರ್ಯ ವ ಆಧರಿಸಿ
ಮೌಲಯ ಮಾಪನ್ ಚಟುವಟಿಕೆ
/ ಪಾ ಶ್ನನ ಗಳನ್ನನ ಮಾಪ್ರವಡು
ಮಾಡಿಕೊಳು ಬಹುದು)

•
•

ಚಿತಾ / ಸ್ನನ ವೇರ್ದ ಕುರಿತು
ಸ್ವ ುಂತ್ ಕ್ಲಪ ನೆಯನ್ನನ
ಸಂಯೋಜಿಸಿಕೊಿಂಡು
ಮಾತನಾಡುವರು.
ಮಕ್ಕ ಳು ಆಲಿಸ್ತವ.
ಮಾತನಾಡುವ, ಹಾಗೂ
ಅಕ್ಷರ,ಪದಗಳನ್ನನ
ಗುರುತಿಸ್ತವ / ಓದುವ
ಸಾಮರ್ಯ ವವನ್ನನ
ಪಾ ದಶಿವಸ್ತವರು

