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ಫಲಗಳು

1

ಕುಟುಂಬದ

ಅಗತ,

ಸಂಬಂಧಗಳು,

ೌಲಗಳು ಮತು
ೖಧಯನು
ಅಯುವರು.

ಕ ಾಂಶಗಳು

ಸಲಾತ ಕ ಚಟುವ$%ಗಳು

ಮ !ಳ"ನ ರಕ
,ನ – 1
ಸಂಬಂ%ಗಳ ಸಮೂಹೕ
i) ʼನನ ,-ೕ*ಯ ಕುಟುಂಬʼ
ಕುಟುಂಬಂದು *+ಯುವರು. (ಕುಟುಂಬದ .ಾವ0ತಪ-ದಶ2ನ)
ii) ʼ ಪ-=ಾವ+ʼ
(ಸಂಬಂಧಗಳ >ೕನ
ಪ-?@ರುವ Aಂಚುಪ B)
ಅ)

ಭಕ ಮತು ಅಭಕ
ಕುಟುಂಬಗ+"ರುವ ವ8ಾಸ
*+ಯುವರು.
ಆ)

,ನ –2
i) ʼಕುಟುಂಬದ
(

ಧಗಳುʼ

0ತ-ಪ-ದಶ2ನ)

ನನ ಕುಟುಂಬದ ಧʼ
(ೌWಕ ಅXವ6)
ii) ʼ

ಇ)

ಕುಟುಂಬಂದಒ_]ಯ

,ನ –3
1

ಚಟುವ$%ಗಳ &ವಹ()ಾ* ಸೂಚಗಳು

ಮಕ3ಳು ತಮ4 ಕುಟುಂಬದ .ಾವ0ತ-ದ5ರುವ ವ6ಗಳ
ಸಂಬಂಧಗಳನು ತರಗ*ಯ5 7ೕಳು8ಾ, 9:ಕರ ಸ;ಾಯಂದ ಕುಟುಂಬದ
ಅಥ2ವನು *+ಯುವರು.
ಮಕ3ಳು, Aಂಚುಪ Bಗಳ5ರುವ ಸಂಬಂಧಗ+C ಸಂಬಂ%Dದ ಪ-?ಗ+C
ಉತಸು8ಾ, ಧ ಸಂಬಂಧಗಳನು ಅಯುವರು/ಕುಟುಂಬ ಸದಸರ
ನಡುನ ಸಂ.ಾಷH ಕುತು 6ರುIಾಟಕ
( ಉJಾ: Kನ ತಂLಯತಂ"KನC ಏIಾಗNೕಕು?)
NೕP NೕP ಕುಟುಂಬಗಳ 0ತ-ಗಳನು ೂೕQ, ಅದರ5ರುವ ಸದಸರ
ಸಂRಗನುಗುಣTಾ" ಕುಟುಂಬದ ಎರಡು ಧಗUಾದ ಭಕ ಮತುಅಭಕ
ಕುಟುಂಬಗಳ ಬCV 9:ಕರ ಸ;ಾಯಂದ , ಭಕ & ಅಭಕ ಕುಟುಂಬಗಳ
ನಡುನ ವ8ಾಸ *+ಯುವರು.
ಪ-*ೕ ಮಗುವY ತನ ಕುಟುಂಬವY ಭಕZೕ ಅಥTಾ ಅಭಕZೕ ಎಂದು
ತನ [ೕ\ತರು ;ಾಗೂ 9:ಕPೂಂC ಹಂ0 ೂಳು]ವYದು.
ಮಗು, ತನ `ಡುನ ೕ_ಯ5 ಕುಟುಂಬದ ಸದಸC 7ೕC

ೌಲಗಳನುಕಯುವರು

2

ಒUಾಂಗಣ ;ಾಗೂ
7ೂeಾಂಗಣ
ಆಟಗಳನು
ಗುರು*ಸುವರು
ಮತು ಆಟಗಳನು
ಕತು ಅವYಗಳ
ಪ-!ೕಜನಗಳನು
*+ಯುವರು

ಒUಾಂಗಣ ಮತು
7ೂeಾಂಗಣ ಆಟಗಳನು
*+ಯುವರು.
ಅ)

Iಾನೂ ಸ;ಾಯ
ಾಡು!ʼ
(ೌWಕ ಚಟುವ
)
ii) ಕುಟುಂಬಂದ ಕಯುವ
ೌಲಗ+C ಸಂಬಂ%Dದ
IಾಟbಾXನಯ
i) ʼ

,ನ –4

7ೂಂಸುʼ
(ಗುಂಪY ಚಟುವ
i) ʼ

(ಆಟ ಆಡುವರು)

ಪ-!ೕಜನಗಳನು
*+ದು ೂಳು]ವರು.

ಕುಟುಂಬಂದ ಕಯುವ ಒ_]ಯ ಗುಣಗ+C ಸಂಬಂ%Dದಂ 9:ಕರು
ಸdರ0ತ Iಾಟಕವನು ಮಕ3+ಂದ ಾQD, ಆ Iಾಟಕದ ಧ
ಸKೕಶಗಳ5 ಬರುವ ೌಲಗಳನು *+ದು ತಮ4 cೕವನದ5
ಅಳವQD ೂಳ]ಲು ಉೕcಸುವYದು.
ಅ.ಾಸ ;ಾ_ಯ5ರುವ ಆಟಗಳ 0ತ-ಗಳನು ಅವYಗಳ 7ಸರುಗ_ೂಂC
7ೂಂಸಲು ಹುದುಂ`[ೂೕಣ.

)

ii) ‘ಆಡು ಆಟ ಆಡು’

ಆ) ಆಟಗಳ

ಸಹಕಸುತLಎಂದು ತರಗ*ಯ5 7>4@ಂದ ಹಂ0 ೂಳು]ತL.
ಮಗುನ ಈ bಾಯ2ವನು 9:ಕರು ಪ-ಶಂDD ಉೕcಸುವರು.

ಒUಾಂಗಣ ಆಟಗUಾದ ೕರಂ, hೌbಾiಾರ ;ಾಗೂ 7ೂeಾಂಗಣ
ಆಟಗUಾದ ಕಬQj, ಲCೂೕ ಇ8ಾ ಆಟಗಳನು ಆQ ಆನಂಸುವರು.
ಲವY ಒUಾಂಗಣ ಮತು 7ೂeಾಂಗಣ ಆಟಗಳ ಪ B ಾಡುವರು.

ತರಗ*ಯ5, ಮಕ3ಳು ;ಾಗೂ 9:ಕರು ಆಟಗ+ಂJಾಗುವ ಅನುಕೂಲಗಳ
ಬCV ಚ02ಸುವರು.

,ನ –5

ಆಟಂದ ಆPೂೕಗ
( ಚl2 )
ii) Aಂಚುಪ Bಗಳ ಪ-ದಶ2ನ
ಆಟಗಳಪ-!ೕಜನಗ+C ಸಂಬಂಧಪಟB Aಂಚುಪ Bಗಳ5ರುವ
Tಾಕಗಳನು ಓದು8ಾ ಆಟಗಳ nಾ-ಮುಖಯನು ಅಯುವರು.

i)

2

3

ಸಸಗಳ .ಾಗಗಳು
ಮತು ಧಗಳನು
ಗುರು*ಸುವರು
;ಾಗೂ ಸಸಗಳ
>ೕನ ನಮ4
ಅವಲಂಬ ಯನು
ವಸುವರು

ಸಸಗಳ ಧಗಳನು
ಗುರು*ಸುವರು.
ಅ)

ಸಸದ .ಾಗಗಳನು
ಗುರು*ಸುವರು.
ಆ)

,ನ –6

ನಮ4 =ಾpಯ ಸುತ
ಮುತʼ
( ಸಸಗಳ ೕ:H )
ii)Q!ೕೕ:H
i) ‘

,ನ –7

nಾ-ತr
ii) ‘ಬP Iಾನು 0ತ-ʼ
(ಸಸದ 0ತ- ರಚ
)

Lೖನಂನ
,ನ –8
ಅವಶಕಗ+vಾ" IಾವY
i) ʼಸಸಂದ ಆ;ಾರʼ
ಸಸಗಳನು ಅವಲಂ`DLwೕ (ಗುಂಪY ಚಟುವ )
ಎಂದು *+ಯುವರು.
ii) ʼ\ತಲ "ಡ ಮದುwʼ
( ಪಸರ ೕ:H )

ಧ nಾ-zಗಳನು
ಮತು ಪrಗಳನು

ಮಕ3ಳು, ಧೕ*ಯಸಸಗಳQ!ೕವನು ೕrD ಸಸಗಳ ಧಗಳನು
ಗುರು*ಸುವರು.
ಮಕ3ಳು, ೖಜ ಸಸಗಳನು ೕrD, ಸಸದ .ಾಗಗಳನು ಗುರು*ಸುವರು.

i)

ಇ)

4

9:ಕರು ಮತು ಮಕ3ಳು =ಾqಾ ಪಸರದ5 ಸಂಚD, ಧ ೕ*ಯ
ಸಸಗಳನು ೕrD, ಅವYಗಳ5 ಮೂ ಗಳು, sZದರುಗಳು, ಬ+]ಗಳು
ಮತು ಮರಗಳನು ಪಚ@D ೂಂಡು ಅವYಗಳನು 7ಸಸುವರು.

ಸುತಮುತನ
,ನ –9
nಾ-zಗಳನು ಗುರು*ಸುವರು. i) ʼnಾ-zಗಳನು
ಅ)

3

ಮಕ3ಳು ಸಸದ ಅಂದTಾದ 0ತ-ವನು `QD, .ಾಗಗಳನು ಗುರು*D
ಬಣtವನು ಹಚuಲು 9:ಕರು ಅನುಕೂಸುವYದು. ನಂತರ ಮಕ3ಳು
ತರಗ*ಯ5 ತಮ4 ತಮ4 0ತ-ಗಳನು ಪ-ದ92D ಆನಂಸುವರು.
ಮಕ3ಳನು ಗುಂಪYಗUಾ" ಾQ, ಪ-*Kತ [ೕಸುವ ಆ;ಾರ
ಪJಾಥ2ಗUಾದxಾನಗಳು, ಹಣುt, ತರbಾಗಳನು ಒದ"ಸುವ ಸಸಗಳನು
ಪ Bಾಡಲು9:ಕರು ಅನುಕೂD, ಸಸಗಳ >ೕp ನಮ4
ಅವಲಂಬ ಯನು *+ಸುವರು.
9:ಕರು, =ಾpಯ ಸುತಮುತ ಲಭರುವ ಔಷ%ೕಯ ಸಸಗಳನು ಮಕ3ಳು
ೕrಸಲು ಅನುಕೂD, ಅವYಗಳ ಉಪ!ೕಗಗಳನು *+D, ಅವYಗಳನು
=ಾqಾ ೖೂೕಟದ5;ಾಗೂ ಮ ಯ ಹ*ರ N_ಸುವಂ
s-ೕPೕ,ಸುವYದು.
ಧ nಾ-zಗಳ 0ತ-ಗಳನು ಮಕ3ಳು ೕrD, ಅವYಗಳನು ಗುರು*D
7ಸಸುವರು ;ಾಗೂ ತಮ4 ಊನ5ರುವ ಮತು 8ಾವY ೂೕQರುವ

ಗುರು*D,
nಾ-zಗಳನು
Tಾಸಸ|ಳದ ಆxಾರದ
>ೕp ;ಾಗೂ
ಪrಗಳನು ಅವY
ಆ) nಾ-zಗಳನು ಅವYಗಳ
[ೕಸುವ
Tಾಸಸ|ಳದ ಆxಾರದ >ೕp
ಆ;ಾರಕ3ನುಗುಣTಾ ವ"ೕ2ಕಸುವರು.
" ಗುಂಪY
ಾಡುವರು
ಧ ಪrಗಳನು
ಗುರು*D, ಅವYಗಳನು
ಸ~ಾ;ಾ,A=ಾ-;ಾಗUಾ"
ಗುಂಪY ಾಡುವರು.
ಇ)

5

ಕು3ಗಳು ಮತು
ಅ) ಕು3ಗಳನು
ಕು3ಗ+ಗನುಗುಣTಾ ಗುರು*ಸುವರು.
" ಸ|ಳಗಳನು
ಗುರು*ಸುವರು.
ಆ) ಧ
ಕು3ಗ+ಗನುಗುಣTಾ"

ಗುರು*[ೂೕಣ ಬKʼ
( 0ತ- ೕ:H )
ii) ʼnಾ-zಗಳ ಕೂಗುʼ
( ಆQ!ೕ ಆಸು

nಾ-zಗಳ 7ಸರುಗಳನು ಪ B ಾಡುವರು.

9:ಕರು ೕ+ಸು*ರುವ ಧ nಾ-zಗಳ ಕೂಗುಗಳ (ಧdK) ಆQ!ೕವನು
)
ಮಕ3ಳು ಆD ಆ nಾ-zಗಳನು ಗುರು*ಸುವರು.
,ನ – 10
9:ಕರು ಪ-ದ92ಸುವ ಧ nಾ-zಗಳ Tಾಸಸ|ಳಗ+ರುವ 0ತ-ಗಳನು
i) nಾ-zಗಳ Tಾಸಸ|ಳಗ+ರುವ
ಮಕ3ಳು ಗುರು*ಸುವರು.
0ತ-ಪಟಗಳಪ-ದಶ2ನ.
ii) nಾ-zಗಳ ವ"ೕ2ಕರಣ
9:ಕರು,ಪ-*!ಂದು ಮಗುಗೂ nಾ-zಗಳ 0ತ-ಗ+ರುವ
ಾ}ೂೕಣೕ..!
Aಂಚುಪ BಗಳನುKೕQ, ಲTಾD, ಜಲTಾD ಮತು \ಮTಾDಗUಾ"
(ಗುಂಪY ಚಟುವ
)
ಗುಂಪY ಾಡಲು ಅನುಕೂಸುವYದು.
,ನ – 11
ಮಕ3ಳು =ಾp ಮತು ಮ ಯ ಪಸರದ5ರುವ ಪrಗಳನು ೕrD,
i) ಪr ೕ:H
7ಸಸುವರು.
ii) ಪrಗಳ ಆ;ಾರವನು
9:ಕರು ಪ-ದ92ಸು*ರುವ ಧ ಪrಗಳ ಆ;ಾರ 3 ಸಂಬಂಧಪಟB
ಬp5ಾ!
Q!ೕವನು ಮಕ3ಳು ೕrD, ಸ~ಾ;ಾ, A=ಾ-;ಾ ಪrಗUಾ"
( Q!ೕ ೕ:H)
ವ"ೕ2ಕಸುವರು.
,ನ – 12
ಮಕ3+C ಸೂಯ2 ಹುಟುBವ ಕ3ನು ೂೕD, ಕು3ಗಳನು
i) ಆbಾಶ ೕ:H
ಪಚ@[ೂೕಣ. ದ ಕು3ಗ+C *ರುಗುವ ಆಟ ಆQ[ೂೕಣ.
ii) K!ೕcತ ಚಟುವ
ಊನ NೕP NೕP ಸ|ಳಗಳ5 Kಂತು ಕು3ಗಳನು ಗುರು*ಸಲು
ಸೂ0D.
,ನ – 13
9:ಕರ ಸೂಚ ಯಂ =ಾpಯನು ೕಂದ-Tಾ"ಟುB ೂಂಡು
i) ʼಕು3ಗಳನು
ಊನ ಪ-ಮುಖ ಕಟBಡ ಅಥTಾ ಸ|ಳಗಳು ಇರುವ ಕ3ನು
4

ಸ|ಳಗಳನು ಗುರು*ಸುವರು.

ಗುರು*[ೂೕಣʼ

ಗುರು*ಸುವರು. (ಉJಾ: =ಾp@ಂದ ಆPೂೕಗ ೕಂದ-ವY ಾವ
63ನ5L?)
ಮಕ3ಳು ತಮ4 ಊರನು ೕಂದ-Tಾ"D ೂಂಡು ಧ ಕು3ಗಳ5ರುವ
NೕP NೕP ಊರುಗಳನು 7ಸಸುವರು.
ಹಗಲು ಮತು eಾ*- ಆbಾಶವನು ೕrD ಸೂಯ2, ಚಂದ- ;ಾಗೂ
ನ:ತ-ಗಳನು ಗುರು*ಸುವರು.

ಕು3ʼ
ೌWಕ ಚಟುವ
ii) ʼ

6

ಧ ಆbಾಶ
bಾಯಗಳನು
ಗುರು*ಸುವರು
;ಾಗೂ ಭೂAಯ
ಲ:ಣಗಳ ಬCV
ಅಯುವರು

ಆbಾಶbಾಯಗಳನು
ಗುರು*ಸುವರು
ಅ)

,ನ – 14
i)

ii)

iii)

ಭೂAಯ
ಗುಣಲ:ಣಗಳನು
ವಸುವರು
ಆ)

0ತ-ಕp
ಾ\* ಸಂಗ-ಹH

,ನ – 15
i) ʼ

ii)

7

ಆbಾಶ ೕ:H

ನಮ4 ಭೂAʼ
(nಾ-ತr )
nಾ-ತr

Kೕನ ಮೂಲಗಳು, ಅ) Kೕನ ಮೂಲಗಳನು
,ನ – 16
ಉಪ!ೕಗಗಳು
ಗುರು*ಸುವರು
i) ʼKೕನ ಮೂಲಗಳುʼ
(ಗುಂಪY ಚಟುವ
)
;ಾಗೂ Kೕನ
ಸಂರ:Hಯ ಕ-ಮಗಳ
ii) K!ೕcತ bಾಯ2
ಬCV *+ಯುವರು
ಆ) Kೕನ ಉಪ!ೕಗಗಳನು
,ನ – 17
5

ಸೂಯ2, ಚಂದ-, ನ:ತ-ಗಳ 0ತ- ಬPದು ಬಣt ಹ0u, ತರಗ*ಯ5
ಪ-ದ92D ಸಂಭ-Aಸುವರು.
\ಯಂದ ನ:ತ-ಗಳ ಬCV 70uನ ಾ\* ಸಂಗ-\ಸಲು *+ಸುವYದು
ಮಕ3ಳು, ಭೂAಯ ಾದ ( Cೂ5ೕ ) ಯನು ೕrD, ಭೂ.ಾಗ
ಮತು ಜಲ.ಾಗವನು ಗುರು*D, 9:ಕರ ಸ;ಾಯಂದ ಭೂAಯ
ಲ:ಣಗಳನು *+ಯುವರು. ( ಉJಾ: ಭೂA ಒಂದು ಗ-ಹ, ಚಂದಭೂAಯ ಉಪಗ-ಹ, ಜಲ.ಾಗ, ಭೂ.ಾಗ )
Cೂ5ೕನ5 ಅಾಂಶ ಮತು Pೕಾಂಶಗಳನು ಮಕ3ಳು ಗುರು*ಸಲು
9:ಕರು ಅನುಕೂಸುವರು.
ಮಕ3ಳು ಗುಂಪYಗಳ5 ಚ02D, Kೕನ ಮೂಲಗಳನು ಪ B ಾಡುವರು.

Kೕನ ಮೂಲಗಳ 0ತ-ಗಳನು ಸಂಗ-\ಸಲು *+ಸುವYದು
ನKತದ bಾಯ2ಗಳ5 Kೕರನು ಬಳಸುವ ಧ ಸKೕಶಗಳ ಬCV

*+ಯುವರು

Kೕರು sZೕqಾಗುವYದನು
ತ}ಯಲು
ಅನುಸಸಬಹುJಾದ
ಕ-ಮಗಳನು *+ಯುವರು
ಇ)

8

ಸಸಮೂಲ ಮತು
nಾ-zಮೂಲ ಆ;ಾರ
ಪJಾಥ2ಗಳನು
ಗುರು*ಸುವರು
;ಾಗೂ ಆ;ಾರ
ತಾ C
Nೕbಾಗುವ
ಪJಾಥ2ಗಳನು
*+ಯುವರು ಮತು
ಧ nಾ-zಪrಗಳ
ಆ;ಾರವನು
*+ಯುವರು

ಸಸಮೂಲ ಮತು
nಾ-zಮೂಲ ಆ;ಾರ
ಪJಾಥ2ಗಳನು
ವ"ೕ2ಕಸುವರು
ಅ)

ಧ ಆ;ಾರವನು
ತಾಸಲು ಬಳDರುವ
ಆ;ಾರ ಪJಾಥ2ಗಳನು
ಆ)

Kೕರು Nೕಕು Kೕರುʼ
(ಚl2)
ii) Cೂೕ} ಪ*ತಾಸುವYದು

i) ʼ

,ನ – 18

0ತ-ಪಟ / Q!ೕ
ಪ-ದಶ2ನ
ii) ;ಾಡು / nಾ8ಾ-Xನಯ /
Iಾಟಕ ಪ-ದಶ2ನ
i)

,ನ – 19

ಆ;ಾರ – ಇದು ಎ5ಂದ
LೂರಕುತL?ʼ
(ಗುಂಪY ಚಟುವ
)
ii) hಾ
2 ತಾ

i) ʼ

Kೕರು sZೕqಾಗುವYದನು ತ}ಯಲು ಾಗೃ* ಮೂQಸುವ ಬCV ಸೂಕ
;ಾಡು / Iಾಟಕ / nಾ8ಾ-Xನಯ ಾQಸುವYದು.
ಧ ಆ;ಾರದ 0ತ-ಗಳ Aಂಚುಪ Bಗಳನು ಮಕ3ಳ ಗುಂಪYಗ+C KೕQ,
ಸಸಮೂಲ ಮತು nಾ-zಮೂಲ ಆ;ಾರದ ಗುಂಪYಗUಾ" ಂಗQಸಲು
ಸೂ0ಸುವYದು.
ಮಕ3ಳು ಸಂಗ-\D ತಂರುವ ಆ;ಾರದ 0ತ-ಗಳನು ಳC KೕQರುವ hಾ 2
ನ5 ಅಂ ಸುವರು.
ಸಸಮೂಲ
nಾ-zಮೂಲ

ತರಗ*ಯ ಮಕ3ಳನು 4-5 ಗುಂಪYಗUಾ" ಾQ, ತಮ4 ಮ ಯ5
ತಾಸುವ ಲವY ಆ;ಾರ (ಅಡುC) ಗಳ ಪ B ಾQ, ಅವYಗಳನು
ತಾಸಲು ಬಳಸುವ ಪJಾಥ2ಗಳನು ಬPಯುವಂ *+ಸುವYದು.

,ನ –20

ಸ ರು0ʼ
(ಗುಂಪY ಚಟುವ

ಮಕ3ಳು ;ಾಗೂ 9:ಕರು ಚ02D Kೕನ nಾ-ಮುಖಯನು
ಮನvಾಣುವರು.
ಮಕ3ಳು Kೕನ ಉಪ!ೕಗಗಳ ಬCV Cೂೕ} ಪ*- ತಾD ತರಗ*ಯ5
ಪ-ದ92ಸ.
ಮಕ3ಳು, Kೕರು sZೕqಾಗು*ರುವ 0ತ-ಪಟ / Q!ೕ ೕ:D, ಆ
ಸKೕಶಗಳನು ಪ B ಾಡುವರು.

i) ʼ

)

6

*+ಯುವರು
ಹಬದೂಟʼ
(K!ೕcತ ಚಟುವ
ii) ʼ

ಧ nಾ-z / ಪrಗಳು
[ೕಸುವ ಆ;ಾರವನು
ಗುರು*ಸುವರು
ಇ)

9

ಾನವನ
ಮೂಲಭೂತ

ಅಗತಗಳ
ಅವಶಕ ;ಾಗೂ
bಾಲಕ3ನುಗುಣTಾ"
ಅವYಗಳqಾ5ದ
ಬದqಾವHಗಳನು
ವಸುವರು

)

,ನ –21
i) ʼ

ಆ;ಾರದ ೖಧʼ
(Wತ ಚಟುವ
)

ಅಗತಗUಾದ ,ನ –22
ಆ;ಾರ, ಉಡುಪY, ವಸ*ಯ
i) ವಸ*, ಆ;ಾರ ಮತು
ಅವಶಕಯ ಬCV
ಉಡುಪYಗ+C ಸಂಬಂ%Dದ
*+ಯುವರು
ಪ-=ಾವ+ bಾಡV2ಳು
ಅ) ಮೂಲಭೂತ

ii)

ಗುಂಪY ಚಟುವ

ಾನವನ ಉಡುಪY ಮತು ,ನ –23
ವಸ*ಯ ಅಗತಗಳqಾ5ದ
i) ʼವಸ*ʼ
ಆ)

7

ಉJಾ: ಚnಾ* - Cೂೕ%, ಮುLw – eಾ"
ಮಕ3ಳು, ತಮ4 ಮ ಯ5 ಆಚDದ ಾವYJಾದPೂಂದು ಹಬದ ನ
ತಾDದ ಧ ಬCಯ ಅಡುCಗಳು ;ಾಗೂ ಅವYಗಳನು ತಾಸಲು
ಬಳDದ ಆ;ಾರ ಪJಾಥ2ಗಳನು ಪ B ಾQ ೂಂಡು ಬಂದು ತರಗ*ಯ5
ಹಂ0 ೂಳು]ವರು.
9:ಕರು, ಮಕ3+ಂದ 8ಾವY ೂೕQರುವ nಾ-z / ಪrಗಳು [ೕಸುವ
ಆ;ಾರ ಪJಾಥ2ಗಳನು ಪ B ಾQD, ದ nಾ-z / ಪrಗಳು [ೕಸುವ
ಆ;ಾರದ5ನ ೖಧಯನು ಅಯಲು ಅನುಕೂD.

ಪ-*!ಂದು ಮಗುಗೂ ಪ-?ಗ+ರುವ bಾ2 KೕQ, ಆ ಪ-?ಗಳನು
ಓD ಉತರ 7ೕ+ಸುವYದು.
ಉJಾ: ನಮC ಬB ಏ Nೕಕು?
ನಮC ಮ ಏ Nೕಕು ? bಾಯ2 bಾರಣ ಸಂಬಂಧಗಳನು ಗುರು*ಸುವಂ
*+D.
ಧ 0ತ-ಗ+ರುವ ಅ.ಾಸ ;ಾ_ಗಳನುಮಕ3+C KೕQ, ಅದರ5 ನಮ4
ಮೂಲಭೂತ ಅವಶಕಗ+C ಸಂಬಂ%Dದ 0ತ-ಗ+C √ ಗುರುತು ;ಾಕವಂ
*+ಸುವYದು.(ಉJಾ:ಉಡುಪY, ., ಮಂಚ, ಮ )
ಾನವನಅಂನ ವಸ* ( ಗು7, ಮರದ sZಟP ) ಮತು ಇಂನವಸ*ಗಳ
0ತ-ಗ+ರುವ0ತ-ಪಟಗಳನು ೕrD 7ೂೕಸುವರು.

ಬದqಾವHಯ ಬCV
*+ಯುವರು

0ತ-ಪಟ ಪ-ದಶ2ನ)
ii) ʼಉಡುಪYʼ
(Q!ೕ ೕ:H)
(

\ಂನ bಾಲದ5 ಾನವರು ಧಸು*ದw ಉಡುಪYಗ+C ಸಂಬಂ%Dದ
Q!ೕ ೕrD, ಉಡುಪYಗಳನು ಧಸುವYದರqಾ5"ರುವ ಬದqಾವHಯ
ಬCV *+ಯುವರು.

ಾನವನ ಮುಖ
,ನ –24
ಅವಶಕಗಳpೂ5ಂJಾದ
i) ʼಆ;ಾರ ಪದ*ಯ5
ಆ;ಾರ, ಆ;ಾರ
ಬದqಾವHʼ
(0ತ-ಪಟ
ಪದ*ಯqಾ5ದ ಬದqಾವH, / Q!ೕ ೕ:H)
ಸಂಗ-ಹಾ xಾನಗಳ ಬCV
*+ಯುವರು
iii) 0ತ- `QಸುವYದು
ಇ)
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ಧ ~ಾC
Tಾಹನಗಳನು
ಗುರು*D ಗುಂಪY
ಾಡುವರು ;ಾಗೂ
ಸಂಪಕ2 ~ಾಧನಗಳ
ಅಗತ ಮತು
bಾಲಕ3ನುಗುಣTಾ"
ಅವYಗಳqಾ5ದ

ಧ ಬCಯ
Tಾಹನಗಳನು ಗುರು*D
7ಸಸುವರು ;ಾಗೂ ~ಾC
Tಾಹನಗಳನು
ವ"ೕ2ಕಸುವರು
ಅ)

,ನ –25

Tಾಹನಗಳುʼ
(0ತ-ಪಟ ಪ-ದಶ2ನ)
ii) Tಾಹನಗಳ 0ತ-ೕ:H
ಮತು ವ"ೕ2ಕರಣ
i) ʼ

ಸಂಪಕ2 ~ಾಧನಗಳು ಮತು ,ನ –26
ಅವYಗಳ ಅಗತಯನು
i) ಗುಂಪY ಚಟುವ
ಆ)

8

ಆಾನವರ ಆ;ಾರ ಪದ*C ಸಂಬಂಧಪಟB 0ತ-ಪಟ / Q!ೕ ೕrD,
\ಂನ ಆ;ಾರ ಪದw*@ಂದ ಇಂನ ಆ;ಾರ ಪದ*C ಆ"ರುವ
ಬದqಾವHಯ ಬCV *+ಯುವರು.
ಅಂದು ಮತು ಇಂದು [ೕಸು*ರುವ ಆ;ಾರ ಪJಾಥ2ಗಳನು ಪ B
ಾಡುವರು.
ಮಕ3ಳು, xಾನ ಸಂಗ-\ಸುವ ಾವYJಾದPೂಂದು ಪಕರದ 0ತ- `QD,
ಬಣt ಹ0u ಆನಂಸುವರು.
ಮಕ3+C, ಧ ಬCಯ Tಾಹನಗಳ 0ತ-ಗ+ರುವ 0ತ-ಪಟವನು KೕQ
ಅವYಗಳನು ಗುರು*D 7ಸಸಲು ಅನುಕೂಸುವYದು.
ಮಕ3ಳು, 9:ಕರು KೕQರುವ ಧ Tಾಹನಗಳ ಪ-ೕಕ
0ತ-ಗಳನುಭೂ~ಾC, ಜಲ~ಾC ;ಾಗೂ Tಾಯು~ಾC TಾಹನಗUಾ"
ಂಗQಸುವರು.
~ಾಧರುವ ಪ-ಮುಖ ಸಂಪಕ2 ~ಾಧನಗಳನು ಮಕ3+C ೂೕD,
ಅವYಗಳನು ಪಚ@D, 7ಸಸಲು ಸಹಕಸುವYದು.

ಬದqಾವHಗಳನು
ಅಯುವರು

ಅಯುವರು
\ಂನ ಸಂಪಕ2
~ಾಧನಗ+ಂದ ಇಂನ ಸಂಪಕ2
~ಾಧನಗಳವPಗೂ ಆ"ರುವ
ಬದqಾವHಗಳನು
*+ಯುವರು
ಅ) Lೖ\ಕ ಸdಚಯ ಬCV
ಅಯುವರು
ಇ)
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ೖಯ6ಕ ;ಾಗೂ
ಪಸರ ಸdಚ
ಬCV ಾಗೃ*
7ೂಂದುವರು ;ಾಗೂ
ಕಸದ ಪYನಬ2ಳ ಯ
ಬCV *+ಯುವರು

ii)

ೕತ-ೕ

,ನ –27

Q!ೕ ಪ-ದಶ2ನ
ii) ʼನನ
0uನ ಸಂಪಕ2
~ಾಧನʼ
(ೌWಕ ಅXವ6)

i)

ಸdಚಯ ಬCV ಪ-?ಗ+ರುವ bಾ2ಗಳನು ಮಕ3+C KೕQ
ಉತರಗಳನು 7ೕ+D, ಸdಚಯ ಬCV ಾಗೃ* ಮೂQಸುವYದು.
( ಉJಾ: ಪ-*ನ ಏ ~ಾನ ಾಡNೕಕು ? )

,ನ –28

ಸdಚʼ
(ಪ-=ಾವ+ bಾ2)

i) ʼ

0ತ- ಪ-ದಶ2ನ ;ಾಗೂ
ಚl2
ii)

ನಮ4 ಸುತಮುತನ
ಧ ೕ*ಯ ಕಸಗಳನು
Nೕಪ2Qಸುವರು
ಆ)

ಮಕ3ಳನು ಹ*ರದ ಅಂl ಕೕC ಕPದು ೂಂಡು 7ೂೕ" ಅ5ನ bಾಯ2
ೖಖ ;ಾಗೂ ಅಗತಯನು *+ಯಲು ಸಹಕಸುವYದು.
\ಂನ ;ಾಗೂ ಇಂನ ಸಂಪಕ2 ~ಾಧನಗಳ Q!ೕ ಪ-ದ92D ಅವYಗಳನು
ಪ B ಾQಸುವYದು.
ತರಗ*ಯ ಪ-*!ಂದು ಮಗುವY ಾವYJಾದPೂಂದು ಸಂಪಕ2 ~ಾಧನದ
ಉಪ!ೕಗಗಳನು 7ೕಳುವYದು.

,ನ –29

ಂಗಡHʼ
(nಾ-ತr )
ii) ʼಕಸದ pೕTಾ ಕುತು
6ರು0ತ- ಪ-ದಶ2ನ,

i) ʼಕಸದ
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ತರಗ*ಯ ಮಕ3ಳನು ಐದು ಗುಂಪYಗUಾ" ಾQ, ಪ-*!ಂದು ಗುಂ,ಗೂ
ಒಂLೂಂದು ಾ ೕಂ-ಯದ 0ತ-ಪಟ KೕQ ಅವYಗಳ ಸdಚಯನು 7ೕC
ಾಡು8ಾP ಎಂಬುದನು ೕ+, ಇನೂ 70uನ ಷಯವನು ಮಕ3+C
*+ಸುವYದು.
=ಾpಯ5 ಸಂಗ-\Dದ ಕಸವನು ೂ_ಯುವ ಕಸ, ಪYನಬ2ಳ ಯ ಕಸ
;ಾಗೂ ಅnಾಯbಾ ಕಸಗUಾ" ಂಗQD ೂೕಸುವYದು.
ಮ;ಾನಗರ nಾ /ನಗರಸ/ಪYರಸಗಳ5 ಕಸದ ಸಂಗ-ಹH ಮತು ಕಸದ
pೕTಾ ಬC"ನ 6ರು0ತ-ವನು ೂೕಸುವYದು ;ಾಗೂ ಕಸದ pೕTಾ
ಬCV *+ಸುವYದು.

ಪYನಬ2ಳ C !ೕಗTಾದ ,ನ –30
ಕಸದ ಬCV ಚ02ಸುವರು
i) ‘Refuse, Reuse,
ಇ)

Recycle (3 R’s)

ಗುಂಪY ಚಟುವ )
ii) ಚl2 ಮತು bಾ-B
ತಾ

ಮಕ3ಳು ತಮ4 ಮ ಯ5 ಾವ ೕ* ಕಸವನು pೕTಾ ಾಡುವರು
ಎಂಬುದರ ಬCV ಚ02ಸುವYದು.
ಮಕ3ಳು ಪYನಬ2ಳ C !ೕಗTಾದ ಕಸಗಳನು ಪ B ಾQ, ಪYನಬ2ಳ
xಾನವನು ಸಹnಾಗ_ೂಂC ಚ02ಸಲು ಾಗ2ದ92D.
( ಉJಾ: nಾ5DB ವಸುಗಳು, bಾಗದದ ಚೂರುಗಳು )

(
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ಪYನಬ2ಳ ಯ ಬCV ಚ02D ಾವYJಾದPೂಂದು ಕಸವನು
ಉಪ!ೕ"D ಒಂದು bಾ-B ತಾD =ಾpಯ5 ಪ-ದ92ಸಲು
ವವ[|Cೂ+D.
( ಉJಾ: nಾ5DB iಾಟ Kಂದ ಹೂನ ಕುಂಡ ;ಾಗೂ s ~ಾBಂ
ಗಳನು ತಾಸುವYದು )
ಕಸದ

