�ಕಷ್ಕ��ಾ� ಸೂಚ�ಗಳು
ಐದ�ಯ ತರಗ� – ಪರ್ಥಮ�ಾ� ಕನನ್ಡ
�ೕತುಬಂಧ �ಾಯರ್ಕರ್ಮ �ಕಷ್ಕ�� �ರಪ��ತ�ಾ�ದದ್ರೂ ಈ �ಾ�ನ 45 �ನಗಳ �ೕತುಬಂಧ �ಾ�ೕನಯ್ �ಾಗೂ
ಸ�ಾ��ಂದ ಕೂ��. ಕ�ೂೕ�ಾ ಮ�ಾ�ಾ��ಂದ ಒಂದು �ೖಕಷ್�ಕ ವಷರ್ ��ಾಯ್�ರ್ಗ�� ತಮಮ್ �ಾಮಥಯ್ರ್
ಗ���ೂಳಳ್ಲು ಅ�ಾಧಯ್�ಾ��. �ಂ�ನ ಎರಡು ತರಗ�ಗಳ �ಾಮಥಯ್ರ್ಗಳನುನ್ ಆ�ಾರ�ಾ�ಟುಟ್�ೂಂಡು ಪರ್ಸುತ್ತ
ತರಗ�� ಸಮಥರ್ ��ಾಯ್�ರ್ಗಳನುನ್ ತರುವ��ೕ ಈ �ಾಯರ್ಕರ್ಮದ ಗು��ಾ��. ಇದು �ಕಷ್ಕ�� ಒಂದು �ೕ�ಯ ಸ�ಾಲು
�ಾಗೂ ತಮಮ್�ಲ್ರುವ ��ೕಷ ಬು�ಧ್ಶ�ತ್ಯನುನ್ ಬಳ��ೂಳುಳ್ವ �ೕ��ಯಂ�ಾ��. ‘ಬಂಧ’ದ�ಲ್ ಕ��ರಡು ತರಗ�ಗಳ
�ಾಮಥಯ್ರ್ವನುನ್ ಗ���ೂಂಡು �ೂಸ �ಾಮಥಯ್ರ್ಗ���ೂಳುಳ್ವತತ್ �ಟಟ್ ��ಜ್�ಡುವಂ�ಾಗು�ಾತ್�. ಈ ��ಟ್ನ�ಲ್�ೕ
ಈ �ಾಯರ್ಕರ್ಮವ� ರೂ�ತ�ಾ��.

 �ೕತುಬಂಧ �ಾ�ತಯ್ದ�ಲ್ �ೕ�ರುವ ಚಟುವ��ಗಳ ಪ�ಟ್ ಒಂದು �ಾದ� ಅ�ಟ್ೕ. ಸದ� ಕ��ಾ ಫಲವನುನ್ ಮಕಕ್ಳ�ಲ್
��ಸಲು �ಕಷ್ಕರು ಪ�ರಕ / ಸಥ್�ೕಯ ಅಗತಯ್ ಚಟುವ��ಗಗಳನುನ್ ರೂ���ೂಳಳ್ಲು �ಕಷ್ಕರು ಸವ್ತಂತರ್�ಾ�ರು�ಾತ್�.
 ಪರ್�

�ನದ

ಚಟುವ��ಗಳನುನ್

ಅನು�ಾಠ್ನ�ೂ�ಸಲು

�ಲ��ಂದು

�ದದ್�ಗಳು,

ಸಂಪನೂಮ್ಲಗಳು

�ಾಗೂ

�ಾ�ೂೕಪಕರಣಗಳ �ದದ್� ಅಗತಯ್�ದುದ್, �ಕಷ್ಕರು ಈ ಕು�ತು ಅಗತಯ್ ಕರ್ಮವ���ೕ�ಾ�ರುತತ್�.
 �ಕಷ್ಕ�� ಸಲ�ಾತಮ್ಕ ಚಟುವ��ಗಳನುನ್ �ೕ�ದುದ್, ಅದರ�ಲ್ �ಲವ�ಕ್ �ವರ� �ೕಡ�ಾ��. ಅದನುನ್ ಅನುಸ�� ಉ�ದ
ಚಟುವ��ಗಳನುನ್ �ೖ�ೂಳುಳ್ವ�ದು.

ಐದ�ೕ ತರಗ�
�ನ

ಅ�ೕ�ತ ಕ��ಾ ಫಲಗಳು

1.

�ೕತರ್ – ಆ�ಸುವ�ದು

ಪರ್ಥಮ �ಾ� ಕನನ್ಡ
ಕ��ಾಂಶಗಳು
* �ೌ�ಕ ಸೂಚ�ಗಳನುನ್ ಅಥರ್

ಸಲ�ಾತಮ್ಕ ಚಟುವ��ಗಳು
1.1 – ಕಳಳ್-���ೕಸ್

‘ಬಂಧ’ �ಾ�ತಯ್
ಚಟುವ��ಯ �ವರ್ಹ�� ಸೂಚ�ಗಳು
1.1 - �ಕಷ್ಕರು �ದಲು ಕಳಳ್-���ೕಸ್ ಆಟದ �ಯಮಗಳನುನ್
ಮಕಕ್�� ಸಪ್ಷಟ್�ಾ� �ೌ�ಕ�ಾ� �ವ�ಸುವ�ದು. ಇ�ಲ್ ���ೕಸ್

�ಾ��ೂಳುಳ್�ಾತ್�.

ಬಂದವರು ಕಳಳ್ನನುನ್ ಕಂಡು��ದು �ೕಳ�ೕಕು. �ೕಳ�ದದ್�ಲ್, ಆ

1. ಸರಳ
1.2- ಕುಂ���ಲ್

ಚಟುವ��ಗಳನುನ್

ಮಗುವ� ತನ� ���ರುವ �ಾವ��ಾದರೂ �ೖ�ಯ ಒಂದು �ಾಡನುನ್

�ಾಯರ್ರೂಪ�ಕ್ ತರುವ

�ಾಡ�ೕಕು. ಸ��ಾ� ಕಂಡು��ದ� ಕಳಳ್ �ೕ� ಬಂ�ರುವ ಮಗು

ಬ�ಗ್ �ೌ�ಕ

�ಾಡನುನ್ �ಾಡ�ೕಕು. ನಂತರ ಎಲಲ್ರೂ ಗುಂ�ನ�ಲ್ �ಾಡ�ೕಕು.

ಸೂಚ�ಗಳನುನ್ ಅಥರ್

1.2 – ಇ�ೕ �ಾದ�ಯ�ಲ್ ಕುಂ���ಲ್ ಆಟವನುನ್ ತ�ಾಪ್ದ ಮ��

�ಾ��ೂಳುಳ್ವರು.

ಕಲುಲ್ ಎ�ಯುವ ಮಗುವ� ತನ� ��ದ ಮ�ೂತ್ಂದು ಆಟದ ಬ�ಗ್
�ವ�ಸಲು �ೕಳ�ೕಕು.

2.

* �ೂಂದಲ�ಲಲ್� ಆಟದ

2.1- ಚದುರಂಗದ �ಾ�ಗಳ

2.1 – ಚದುರಂಗದ �ಾ�ಗಳನುನ್ ನ�ಸುವ �ಯಮಗಳನುನ್ �ಕಷ್ಕರು

�ಯಮಗಳನುನ್ ಅ�ಯು�ಾತ್�.

�ಾತರ್.

��ಸುವ�ದು �ಾ�ೕ ಇದನುನ್ ವಣರ್�ಾ�ಯ ಕ���
�ೂಂ���ೂಳುಳ್ವ�ದು.

2.2- �ೌ�ಾ�ಾರ.

2.2 – ��ಾಯ್�ರ್ಗಳನುನ್ ಗುಂಪ�ಗ�ಾ� ��ಾ�� �ೕ� �ೕ� �ಧದ
ಆಟಗಳನುನ್ ಆಡಲು ��ಸುವ�ದು �ಾಗೂ �ೂಂದಲ�ಲಲ್�ೕ ಆಟದ
�ಯಮಗಳನುನ್ ಅ�ತು �ಾ�ಸುವಂ� �ಕಷ್ಕರು ಅನುಕೂ�ಸುವ�ದು.

2.3 – ಲೂ�ೂೕ/ಪಗ�.

2.3 - ಪರ್�ೕ �ೌಕದಲೂಲ್ ಒಂ�ೂಂದು ಅಕಷ್ರಗಳನುನ್ ಬ�ದು ಆ �ೌಕ�ಕ್
�ಾ� ಬಂ�ಾಗ ಆ ಅಕಷ್ರದ 5 ಪದಗಳನುನ್ �ೕಳಲು ��ಸುವ�ದು.

3.

* �ಯಮಗಳನುನ್ ಅ�ತು

3.1 – ಮುದುದ್ ಮ� �ತರ್

3.1 – ��ಾಯ್�ರ್ಯು ತನ� ���ರುವ �ಾವ��ಾದರೂ ಒಂದು ಆಟದ

�ೖಯ�ತ್ಕ�ಾ�/ಗುಂ�ನ�ಲ್

ಬ�.

�ಾದ�ಯ �ತರ್ವನುನ್ �ಾ�ಯ�ಲ್ ಬ�ದು ಆ ಆಟದ �ಯಮಗಳನುನ್
�ೕಳುವಂ� �ಕಷ್ಕರು ��ರ್ೕ�ಾಸ್�ಸುವ�ದು.

ಆಡು�ಾತ್�.
3.2 – ನನನ್ ಆಟ ನನನ್

3.2 – ಮಗುವ� �ಾನು ಬ�ದು ತಂದ ಆಟವನುನ್ ಆಡುವ ಬ�ಗ್ ಮತುತ್

�ೕಪ�ರ್.

ಅದರ �ಯಮಗಳ ಬ�ಗ್ ಸಹ�ಾ�ಗ�� ��ಸುವ�ದು. ನಂತರ �ಾನು
�ೕಪ�ರ್�ಾರ�ಾ� ಇತರ ಮಕಕ್ಳನುನ್ ಆಟ�ಾಡಲು �ೕಡುವ�ದು.

3.3 – ನ��ೕ�ಾಲ್ಸ

3.3 – ��ಾಯ್�ರ್ಗಳು ಆಟ�ಾ�ದ �ೕ� ಎಲಲ್ರೂ �ೕ� ಮ�ೂತ್ಂದು
�ೂಸ�ೂಂದು ಆಟವನುನ್ ತಮಮ್�ೕ ಆದ �ಮಯಗಳ ಮೂಲಕ
ರ�ಸಲು �ಕಷ್ಕರು ಅವ�ಾಶ ಕ�ಪ್ಸುವ�ದು.

4.

2. ಕಥನ �ವರ� ಮತುತ್

* ಕ�ಗಳನುನ್ ಕ�ಟ್ �ೕಳು�ಾತ್�.

4.1 – ಚಂದ�ಾಮ

ಒಗಟುಗಳನುನ್

ಕ�ಗಳನುನ್ �ೕಳಲು �ರ್ೕ�ೕ�ಸುವ�ದು. ನಂತರ �ಕಷ್ಕರು ಅದು �ೕ�?

ಆ�ಸುವ�ದರ �ೂ��

ಏ�? ಎಂಬು�ಾ� ಪರ್�ನ್� ಎ�ಾಲ್ ಮಕಕ್ಳನುನ್ ಕ�ಯ ಬ�ಗ್ ಕುತೂಹಲ

ಅಥರ್

ಮೂಡುವಂ� ಅನುಕೂ�ಸುವ�ದು.

�ಾ��ೂಳುಳ್ವ�ದು.

* ಕ�ಗಳನುನ್ ಆ�ಸುವರು ಏನು?

4.2 – ಕ�ಯ

4.2 – ಕ�ಗಳ�ಲ್ �ಾರ್�ಗಳು, ಪ�ಗಳು �ಾತ�ಾಡುವಂ�

ಏ�? �ೕ�? ಎಂಬ ಪರ್�ನ್ಗ��

�ಾದೂ�ೂೕಕ.

ಕ�ಪ್ಸು�ತ್ೕ�? ಏ�? ಇದ�ಂದ ಏನು ಪರ್�ೕಜನ��? ಎಂದು
ಮಕಕ್�ಂದ�ೕ �ೕ�ಸುವ�ದು.

ಉತತ್�ಸು�ಾತ್�.
5.

4.1 – ಮಕಕ್ಳು ತಮಮ್ ರ�ಾ ಅವ�ಯ�ಲ್ �ಾವ� �ೕ�ದ / ಓ�ದ

5.1 – ��ಯರ ಕ�ಾ�ೂೕಕ

5.1 – ಮಕಕ್�ಲಲ್ರೂ �ಾವ� �ೕ�ದ, ಓ�ದ ಕ��ಂದನುನ್
ಬ�ದು�ೂಂಡು ಬರಲು ��� ಅದನುನ್ ಒಟುಟ್ಗೂ�� ಮಕಕ್�ಂದ�ೕ
ಅವರ�ೕ ತರಗ�ಯ ಒಂದು ‘��ಯರ ಕ�ಾ�ೂೕಕ’ ಎಂಬ
ಪ�ಸತ್ಕ��ಂದನುನ್ ತ�ಾ�ಸಲು ಅನುಕೂ�ಸುವ�ದು.

5.2 – ಕ�ಾಸಂಗಮ

5.2 – ಮಕಕ್ಳ ಕ�ಗಳನುನ್ ಸಂಗರ್�� ಅದನುನ್ ಅದಲು ಬದಲು �ಾ�
ಮಕಕ್�ಂದ ಓ�ಸುವ�ದು.

6.

* ಒಗಟುಗಳನುನ್ ��ಸು�ಾತ್� ಮತುತ್ 6.1- ಒಗಟು-ಒಬಬ್ಟುಟ್

6.1 – �ಕಷ್ಕರು ಒಂದು ಮಗು��ಂದ ಅವರ ಮ�ಯ�ಲ್ ��ೕಷ�ಾದ

ಸವ್ತಃ ರ�ಸು�ಾತ್�.

��/�ಾರ �ಂ�ಯನುನ್ �ೕ� ತ�ಾ�ಸು�ಾತ್� ಎಂಬ ಬ�ಯನುನ್
�ೕ�ಸುವ�ದು ಮತುತ್ ಇತರ ��ಾಯ್�ರ್ಗಳು ಅದು �ಾವ �ಂ�
ಎಂಬುದನುನ್ ಗುರು�� �ೕಳಲು ��ಸುವ�ದು.
6.2 – �ಾನು ಒಂದು

6.2 – �ಕಷ್ಕರು �ದಲು �ಾ�ೕ ಮಕಕ್ಳ�ಲ್ ಕುತೂಹಲ

ಒ�ದ� ನೂರು.

ಮೂ�ಸುವಂತಹ �ಾಸಯ್ಭ�ತ ಉತತ್ರ ಬರುವಂತಹ ಒಗಟುಗಳನುನ್
�ೕಳುವ�ದು.

6.3 – ಸತಯ್ದ ಸರ�ಾರ

6.3 – ನಂತರ �ಕಷ್ಕರು ಮಕಕ್�ಂದ ಒಗಟುಗಳನುನ್ �ೕ�� ಉತತ್ರ
ಪ�ಯುವ�ದು. ಅವರ�ಲ್ ಅ�ೕ �ಚುಚ್ ಸ� ಉತತ್ರ �ೕ�ದ ��ಾಯ್�ರ್�
ಸತಯ್ದ ಸರ�ಾರ ಎಂಬ �ರುದು �ೕಡುವ�ದು.
(�ಕಷ್ಕರು ಇತರ �ಸರುಗಳನುನ್ ಬಳಸಬಹುದು)

7.

�ೕತರ್ : �ಾತ�ಾಡುವ�ದು * ಪ��ತ ವಸುತ್ಗಳ ಬ�ಗ್
3. ಪ��ತ/ಅಪ��ತ

7.1 – ವಣರ್ ��ಾತ್ರ

7.1 – �ಕಷ್ಕರು ಒಂದು ಡ�ಬ್ಯ�ಲ್ ವಣರ್�ಾ�ಯ ಪರ್�ೕ ಅಕಷ್ರವನುನ್
�ೕ�ಗಳ�ಲ್ ಬ�ದು ಇಡುವ�ದು. ಎ�ಾಲ್ ��ಾಯ್�ರ್ಗ�ಗೂ

�ಾತ�ಾಡು�ಾತ್�.

ವಸುತ್/ಘಟ�ಗಳ ಬ�ಗ್

ಹಂಚುವ�ದು, ತನ� ಬಂದ �ೕ�ಯ�ಲ್ನ ಅಕಷ್ರ�ಂದ ಆರಂಭ�ಾಗುವ

�ವ�ಸುವರು.

10 ಪದಗಳನುನ್ �ೕಳುವ�ದು �ಾಗೂ ಅದರ�ಲ್ ಒಂದರ ಬ�ಗ್
��ಾತ್ರ�ಾ� �ಾತ�ಾಡಲು ��ಸುವ�ದು.
7.2 – �ೕ�ಾಯ್ರು?

7.2 – �ಕಷ್ಕರು ಮಕಕ್�� ��ೕಷ�ಾದ �ಾರ್�/ಪ�ಗಳ �ತರ್ಗಳನುನ್ �ೕ�
ಅದರ ಬ�ಗ್ �ಾತ�ಾಡಲು ��ರ್ೕ�ಾಸ್�ಸುವ�ದು.

7.3 – ಸಮ�ಯ್�ೂಂದು

7.3 – �ಕಷ್ಕರು ಕ�ಪ್ತ ಸಮ�ಯ್�ಂದನುನ್ ಮಕಕ್�� �ೕ� ಅದ�ಕ್

�ಾ�.

ಪ��ಾರ ಸೂ�ಸುವಂ� �ೕಳುವ�ದು.
ಉ�ಾ : �ೖತರ �ತತ್� �ೕಜ �ೂರ�, ಪ��� ಹೂ�ನ ಸಂಗರ್ಹ.

8.

* ಅಪ��ತ ಘಟ�ಗಳು ಎದು�ಾ�ಾಗ 8.1 – �ತರ್ �ೂೕ� ಸಲ�
ಅದನುನ್ ಎದು�ಸುವ�ದನುನ್

�ೕಡು.

7.2 – �ಕಷ್ಕರು �ಾವ��ಾದರೂ ಒಂದು ಘಟ�� ಸಂಬಂ��ದ
�ತರ್ಪಟ��ಂದನುನ್ ಪರ್ದ�ರ್ಸುವ�ದು. ನಂತರ ��ಾಯ್�ರ್ಗಳನುನ್
ಗುಂಪ�ಗ�ಾ� �ಗಂ��, ಆ �ತರ್ದ ಪ��ಥ್�� �ೂಂದುವ ಸೂಕತ್

ಅ�ಯು�ಾತ್�.

ಸಲ�ಗಳನುನ್ �ೕಡಲು ��ಸುವ�ದು.
ಉ�ಾ : ಮಕಕ್ಳು ನ�ಯ�ಲ್ ಆಟ�ಾಡುವ�ದು, �ದುಯ್ತ್ �ಾಕ್,
�ೕರುತುಂ� ಹ�ಯು�ತ್ರುವ �ಂ��, ಅಮಮ್ನ ಅಡು� ತ�ಾ�.
8.2 - ಸವ್ಯಂಭು

8.2 – �ೂೕ�ಡ್ ನಂತರ �ಾ��ಗಳು ಎದು�ಾ�ಾಗ �ಾವ� �ೕ�
ಇರ�ೕಕು? ಎಂಬುದನುನ್ ಮಕಕ್ಳು ತಮಮ್ ರ�ಾ ಅವ�ಯ�ಲ್ ಅವರು
�ಾ��ದ �ಯಮಗಳನುನ್ �ೕಳಲು �ಕಷ್ಕರು ��ಸುವ�ದು.

9.

* ಘಟ�ಗಳನುನ್ ಅ�ತು

9.1 – ನಮಮ್ ಸ�ಾರಂಭ

9.1 – �ಕಷ್ಕರು ಇ�ೕ ತರಗ�� �ಾ�ಯ�ಲ್ ನ�ಸ�ೕ�ಾ�ರುವ
�ಾವ��ಾದ�ೂಂದು ಸ�ಾರಂಭದ ಪ�ಣರ್ ವಯ್ವ�ಥ್ಯನುನ್

�ವ�ಸು�ಾತ್�.

�ಾಡುವಂ� ವ�ಸುವ�ದು ನಂತರ ಅವ�ೕ ತಮಮ್ �ಾಯಕನನುನ್
ಆ���ೂಂಡು, ತಂಡಗಳ�ಲ್ �ಲಸಗಳನುನ್ ಹಂ��ೂಳುಳ್ವಂ� ನಂತರ
ವಯ್ವ�ಥ್ ಪ�ಣರ್�ೂ�ಸುವಂ� ಅನುಕೂ�ಸುವ�ದು.
9.2 – �ಾನವ�ಾದ�?

9.2 – �ಕಷ್ಕರು �ಾ�ಾ ಮಂ�ರ್ಮಂಡಲದ �ೕ�ಯ�ಲ್ ತರಗ�ಯ
ಮಕಕ್�� ಮಂ�ರ್ ಪದ�ಗಳನುನ್ �ೕಡುವ�ದು. ನಂತರ �ಾನು ಆ
ಮಂ�ರ್�ಾದ� ಪರ್ಸುತ್ತ ಸ�ನ್�ೕಶದ�ಲ್ �ಾ� ಆರಂಭ�ಾದ� �ಾವ

9.3 – ಪ�ಸರ ಅ�ವ�-

ಕರ್ಮಗಳನುನ್ ��ದು�ೂಳುಳ್�ತ್ೕ� ಎಂದು �ವ�ಸಲು ಅವ�ಾಶ

ಉ�ವ� �ಾನವ�ಂದ.

ಕ�ಪ್ಸುವ�ದು.
ಉ�ಾ : ಆ�ೂೕಗಯ್ಮಂ�ರ್, �ಕಷ್ಣಮಂ�ರ್, ಮುಖಯ್ಮಂ�ರ್,
ಹಣ�ಾಸುಮಂ�ರ್ ಇ�ಾಯ್�.

10. 4. ಪಠಯ್ ಮತುತ್
ಆಡು�ಾ�ಗಳ ನಡು�ನ

* ಆಡು�ಾ�ಯ ಪದಗಳ

10.1 – �ೂೕಟದ ಮ�

10.1 – �ಕಷ್ಕರು ಮಕಕ್ಳನುನ್ ��ಧ ಗುಂಪ�ಗ�ಾ� �ಗಂ�� ಪರ್�ೕ
ಗುಂ�ಗೂ �ೕ� �ೕ� ಪ��ಥ್�ಗಳುಳಳ್ �ಷಯವನುನ್ �ೕಡುವ�ದು

ರಚ�ಯನುನ್ ಗುರು�ಸು�ಾತ್�.

ವಯ್�ಾಯ್ಸವನುನ್ ಗುರು��

ನಂತರ ��ಾಯ್�ರ್ಗಳು ಅದನುನ್ ಗುಂ�ನ�ಲ್ ಚ�ರ್� �ಷಯ ಮಂಡ��

�ಾತ�ಾಡುವರು.

�ಾಡಲು ಅವ�ಾಶ �ೕಡುವ�ದು.
ಉ�ಾ : �ಾ�ಾ�ೖ�ೂೕಟ, ಮ� ಆ�ರ್ತ ಜ�ೕ�ನ ��ಗಳು,
ಮರುಭೂ� �ೕವನ, ಆ�ೂೕಗಯ್ �ೕಂದರ್ದ ಸವ್ಚಛ್�. ಇ�ಾಯ್�.
10.2 – ಸಂ�ಾಷ�

10.2 – ��ಧ ಸ�ನ್�ೕಶಗಳನುನ್ �ೕ� ಅದರ�ಲ್ ��ಾಯ್�ರ್ಗಳು
ಸಹಜ�ಾ� ಸಂ�ಾಷ� ನ�ಸಲು ��ಸುವ�ದು.
ಉ�ಾ : �ೂೕ�-�ಾಕಟ್ರ್, ಪರ್�ಾ�ಕ-ಕಂಡಕಟ್ರ್, ಅಮಮ್-�ಾನು,
�ಾನು-ನನನ್ �ಕುಕ್ ಇ�ಾಯ್�.

11.

* ಪಠಯ್�ಾ�ಯ ಪದಗಳ

11.1- �ಾಟ�ಾ�ನಯ

11.1- �ಕಷ್ಕರು �ಾರ್ಂ�ಕ �ಾ�ಯ �ಾ�ತಯ್ ಉಳಳ್ ಸರಳ ಮಕಕ್ಳ
�ಾಟಕವನುನ್ ಆ�ಸುವ�ದು. �ಾಟಕದ�ಲ್ ಬಳ�ರುವ ಪದಗಳ

ರಚ�ಯನುನ್ ಗುರು�ಸು�ಾತ್�.

ರಚ�ಯನುನ್ ಗುರು�ಸಲು ಅವ�ಾಶ ಕ�ಪ್ಸುವ�ದು.
11.2- ಪದ ಪರ್�ೕಗ

11.2 – �ಕಷ್ಕರು ಮಕಕ್ಳು ಅ�ನ��ದ �ಾಟಕದ �ಾ�ತಯ್ದ�ಲ್
ಅವ�� ��ೕಷ��ಸುವಂತ ಪದಗಳನುನ್ ಪರ್�ಯ್ೕಕ�ಾ� ಪ�ಟ್
�ಾ�ಸುವ�ದು. ಗ�ಟ್�ಾ� ಓದುಸುವ�ದು.

11.3 - ಪದ��ೂೕದ

11.3- ಮಕಕ್ಳು ಪ�ಟ್�ಾ�ದ ಪದಗಳನುನ್ ಆಧ�� ಪದ�ೂೕಶ ರಚ�,
ಪದಬಂಧಗಳ ರಚ�, ಪದ �ಾಲಂ�ೂೕ� ಇ�ಾಯ್� ಚಟುವ��ಗಳನುನ್
�ಕಷ್ಕರು ಅನುಕೂ�ಸುವ�ದು.

12.

* ಆಡು�ಾ�ಯ ಪದಗಳನುನ್

12.1 – �ಾಟಕ್�ಾ�ಾಪ್ಟುರ್

12.1 – �ಕಷ್ಕರು ಮಕಕ್ಳು ಅ�ನ��ದ ಪಠಯ್�ಾ�ಯುಳಳ್ �ಾಟಕವನುನ್

ಪಠಯ್�ಾ��, ಪಠಯ್�ಾ�ಯ

ಅವರ ಸಹಜ �ಾತು�ಾ��ಯ�ಲ್ ಆಡು �ಾ�ಯ ರೂಪದ�ಲ್

ಪದಗಳನುನ್ ಆಡು �ಾ��

ಅ�ನ�ಸಲು ಅವ�ಾಶ ಕಲಪ್ಸುವ�ದು.

ಬದ�ಸು�ಾತ್�.

12.2 - ರೂಪ ಪರ್�ರೂಪ

12.2- ಮಕಕ್ಳು ಪಠಯ್�ಾ�ಯ ಪದಗಳನುನ್ �ೕ� ಆಡು �ಾ�ಯ
ಪದಗ�ಾ� �ಾ�ೕ ಪ�ವ�ರ್��ೂಂಡರು ಎಂಬುದನುನ್ ಗಮ�� ಅದನುನ್
ಮಕಕ್ಳ ಗಮನಕೂಕ್ ತಂದು ಆ ಎರಡು ರೂಪದ ಪದಗಳನುನ್
ಪ�ಟ್�ಾ�� ಬ�ಸುವ�ದು.

12.3 - �ಾಕಯ್ರಚ�

12.3 – ಮಕಕ್ಳು ಪ�ಟ್�ಾ�ದ ಪದಗಳನುನ್ ಬಳ� ತಮಮ್�ೕ
ಸವ್ಂತ�ಾಕಯ್ಗಳನುನ್ ರ�ಸಲು ಅನುಕೂ�ಸುವ�ದು.

13. 5. ಓ�ದ ಪಠಯ್ದ�ಲ್ನ
ಘಟ�ಾವ�ಗ�� ಇರುವ

* ಓ�ದ ಘಟ�ಗಳನುನ್

13.1 – �ಾಡು �ಾ

13.1 – �ಕಷ್ಕರು ಎರಡು �ಾತರ್ಗಳ ನಡು� ಸಂ�ಾಷ�ಯ ರೂಪದ�ಲ್

ಅಥರ್�ಾ��ೂಳುಳ್�ಾತ್�.

�ೂೕ��

ಇರುವ �ಾನಪದ ಅಥ�ಾ �ೕ� �ೖ�ಯ �ಾಡುಗಳನುನ್ ಮಕಕ್�ಂದ
�ಾ�� ನಂತರ �ಾಡು�ಾತ್ ಅ�ನ�ಸಲು �ೕಳುವ�ದು.

ಸರಳ �ಾಯರ್ �ಾರಣ
ಸಂಬಂಧಗಳನುನ್

13.2- �ಾ�ಾಯ್� ಪ�ಟನ್ಂ�

13.2- �ಾ�ನ�ಲ್ ಬರುವ �ಾತರ್ಗಳನುನ್ ಪ�ಟ್ �ಾ�ಸುವ�ದು. ಆ
�ಾ�ನ�ಲ್ ಬಂ�ರುವ ಘಟ� �ಾವ�ದು? ಅದರ ��ೕಷ� ಏನು?

ಗುರು�� �ೕಳುವರು

ಎಂಬು�ಾ� ಮಕಕ್�ೂಂ�� �ಕಷ್ಕರು ಚ�ರ್ಸುವ�ದು.
ಉ�ಾ : �ಾಗಯ್ದ ಬ��ಾರ, �ಟುಟ್ �ಾ� �ೂಪ�ಪ್ �ಾ� �ೕ�.
13.3 – �ಾ� �ೂೕ�ಸು

13.3 – �ಾ�ದ �ಾಡನುನ್ ಬ�ಸುವ�ದು ಮತುತ್ ಅದನುನ್ ಸರಳ
�ಾಯ್ಕರ�ಾಂಶಗಳನುನ್ ಗುರು�ಸಲು �ಕಷ್ಕರು ಸಮಥರ್�ಾ�
ಬಳ��ೂಳುಳ್ವ�ದು.
ಉ�ಾ : ಗು��ಾಕಷ್ರಗಳು, ಒತತ್ಕಷ್ರದ �ಧಗಳು, �ಾರ್ಸ ಪದಗಳು,
�ರು�ಾಧ್ಥರ್ಕ ಪದಗಳು, ��� ಬ��� ಇ�ಾಯ್�.

14.

* ಓ�ದ ಘಟ�ಾವ�ಯ�ಲ್ರುವ

14.1 – ಸರ�ಾ�

14.1- ಮಕಕ್ಳು �ಾವ� �ಾ�ದಂತ �ಾಡನುನ್ ಕ�ಯ ರೂಪದ�ಲ್
ತಮಮ್�ೕ ಸವ್ಂತ �ಾಕಯ್ಗಳ ಮೂಲಕ ರ�ಸಲು �ಕಷ್ಕರು

��ಾರ ಸರ�ಗಳನುನ್ �ೕಳು�ಾತ್�.

ಅನುಕೂ�ಸುವ�ದು.
14.2 – ��ಾರ ಸರ�

14.2 – �ಕಷ್ಕರು ಮಕಕ್�ೂಡ� �ೕ� ಅವರು �ಾ�ದಂತಹ �ಾ�ನ�ಲ್
ಬರುವ ಸ�ನ್�ೕಶ �ಾವ�ದು? ಅ�ಲ್ ಬರುವ ��ಧ ��ಾರಗಳು
�ಾವ�ವ�? �ಾವ �ಷಯ�ಾ� ಚ�ರ್ ನ�ಯು�ತ್�? ಎಂಬು�ಾ�
ಸಂ�ಾದ ನ�ಸುವ�ದು.

14.3 - ಅ�ಾಯ್ಕಹ್ಂ�

14.3 – �ಾ�ನ�ಲ್ರುವ ಘಟ�ಗ�ಗೂ ಅ�ಲ್ ಬರುವ �ಾತರ್ಗ�ಗೂ
ಏನು ಸಂಬಂಧ ಎಂಬು�ಾ� ಚ�ರ್ಸಲು �ಕಷ್ಕರು ಅವ�ಾಶ ಕ�ಪ್ಸುವ�ದು.

15.

* ��ಾರ ಸರ�ಗಳನುನ್

15.1 – ಅವ�ರ್ಟ್

15.1- �ಕಷ್ಕರು ಓದು ಕ�ಾರ್ಟಕ ಕ�ಾಗುಚಚ್ದ�ಲ್ರುವ ಕ�ಗಳನುನ್

�ೂಂ�ಸು�ಾತ್ �ಾಯರ್�ಾರಣ

ಇವ�ಾರ್ರು?

ಬಳ��ೂಂಡು ಮಕಕ್�� �ಾತರ್ಗಳ ನಡು� ಇರುವ ಸಂಬಂಧಗಳು ಅವ�ಗಳ
�ಾರ್ಮುಖಯ್�ಯ ಬ�ಗ್ �ಾತ�ಾಡಲು ಅವ�ಾಶ ಕ�ಪ್ಸುವ�ದು.

ಸಂಬಂಧಗಳನುನ್ ಅ�ೖರ್ಸು�ಾತ್�.

15.2 – �ಕಷ್ಕರು ಒಂದು ��ರ್ಷಟ್ �ಷಯ�ಕ್ ಸಂಬಂ��ದಂ�
15.2 – �ಾ�ಾದ್ �ೕಲ್

ಒಂದ�ೂಕ್ಂದು ಸಂಬಂಧ�ರುವ 4 �ಂದ 6 �ಾಕಯ್ಗಳನುನ್ ಮಕಕ್��

�ಾರು?

�ೕಡುವ�ದು. ಮಕಕ್ಳು ಅವ�ಗಳನುನ್ ಓ��ೂಂಡು ಒ�ಾಟ್��ಾ�
ಅ�ೖರ್��ೂಂಡು �ಾವ ಘಟ� ನಂತರ �ಾವ ಘಟ� ನ�ಯುತತ್�
ಎಂಬುದನುನ್ ಅ�ತು�ೂಂಡು �ಾಕಯ್ಗಳನುನ್ ಒಂದರ ನಂತರ ಒಂದು
ಪ�ನರ್ �ೂೕ�ಸಲು ��ಸುವ�ದು.
15.3 – �ಕಷ್ಕರು ಮಕಕ್ಳ�ಲ್ ಆತಮ್��ಾವ್ಸ ಮೂ�ಸಲು

15.3 – ಹ�ಗವನಗಳು,
�ೂೕಕ್ಸ್ �ಾ�ರ್.

ಅನುಕೂಲ�ಾಗುವಂ� ��ಧ �ಾಸಯ್ಭ�ತ ಚಟುವ�� �ೖ�ೂಳುಳ್ವ�ದು.

¢£À

C¥ÉÃQëvÀ PÀ°PÁ
¥sÀ®UÀ¼ÀÄ
PÉëÃvÀæ : NzÀÄªÀÅzÀÄ

16

• «£ÉÆÃzÀ avÀæ
¸ÀgÀtÂ ªÀÄvÀÄÛ
©üwÛ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß
NzÀÄªÀÅzÀÄ.

PÀ°PÁA±ÀUÀ¼ÀÄ

¸À®ºÁvÀäPÀ ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼ÀÄ

• «£ÉÆÃzÀ avÀæ
¸ÀgÀtÂAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀàµÀÖªÁV
vÀ¦à®èzÀAvÉ NzÀÄvÁÛgÉ.

 £À£Àß PÀxÉ
NzÀÄªÉAiÀiÁ?

• ¸ÀgÀ¼À eÁ»gÁvÀÄUÀ¼À£ÀÄß
NzÀÄvÁÛgÉ.

 £À£Àß eÁ»gÁvÀÄ

 ¸ÀgÀ¼ÀªÁzÀ DPÀµÀðPÀªÁzÀ «£ÉÆÃzÀ avÀæPÀxÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄPÀÌ½UÉ
¤Ãr, CzÀ£ÀÄß ¸ÀàµÀÖªÁV vÀ¦à®èzÀAvÉ NzÀ®Ä w½¸ÀÄªÀÅzÀÄ.

 avÀæPÀxÁ ¸ÀgÀtÂAiÀÄ
ZÁmïð NzÀÄ«PÉ.

 ªÁvÁð¥ÀwæPÉAiÀÄ°è
§gÀÄªÀ eÁ»gÁvÀ£ÀÄß
NzÀÄ«PÉ.
 E£ÀßµÀÄÖ NzÀÄ• ©üwÛ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀgÁUÀªÁV
E£ÀßµÀÄÖ
, PÀæªÀÄ§zsÀÞªÁV NzÀÄvÁÛgÉ.
C£ÀÄ¸Àj¸ÀÄ.
17
• ¤AiÀÄvÀPÁ°PÉUÀ¼À°è §gÀÄªÀ
¸ÀgÀ¼À avÀæ ¸ÀgÀtÂUÀ¼À£ÀÄß
N¢ CxÉÊð¹PÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀÄ.

ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼À ¤ªÀðºÀuÉUÁV ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ

 PÀæªÀÄ-C£ÀÄPÀæªÀÄ

 £À£Àß avÀæ -£À£Àß
¸ÀÆZÀ£É

 «zÁåyðUÀ½UÉ »A¢£À vÀgÀUÀwAiÀÄ¯ÉèÃ ¥ÀæwAiÉÆ§âgÀÄ,
MAzÉÆAzÀÄ eÁ»gÁwUÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ¥ÉÆÃ¸ÀÖgï UÀ¼À£ÀÄß
vÀgÀ®Ä ºÉÃ¼ÀÄªÀÅzÀÄ. £ÀAvÀgÀ ¥ÀæwAiÉÆ§âgÀÆ CzÀ£ÀÄß
vÀgÀUÀwAiÀÄ°è ¥ÀæzÀ²ð¹ vÀ¦à®èzÀAvÉ ¸ÀàµÀÖªÁV NzÀÄªÀÅzÀÄ.

 vÀgÀUÀwAiÀÄ UÉÆÃqÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ««zsÀ ¨sÁUÀUÀ¼À°è
©üwÛ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ªÉÆzÀ¯ÉÃ ²PÀëPÀgÀÄ CAn¸ÀÄªÀÅzÀÄ. £ÀAvÀgÀ
ªÀÄPÀÌ½UÉ J¯Éè°è ©üwÛ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ EªÉAiÉÆÃ, CªÀ£ÀÄß ºÉQÌ
vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ºÉÃ¼ÀÄªÀÅzÀÄ. £ÀAvÀgÀ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ
vÀAzÀ ©üwÛ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß PÀæªÀÄ§zÀÞªÁV NzÀ®Ä ºÉÃ¼ÀÄªÀÅzÀÄ.
GzÁ:-PÁqÀÄ ¨É¼É¹, £ÁqÀÄ G½¹.
 ¤AiÀÄvÀPÁ°PÉUÀ¼À°è §gÀÄªÀ avÀæ¸ÀgÀtÂUÀ¼À£ÀÄß «¨sÁV¹,
CzÀ®Ä §zÀ®Ä ªÀiÁr ªÀÄPÀÌ½UÉ ¤ÃqÀÄªÀÅzÀÄ. CzÀ£ÀÄß
PÀxÉUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ C£ÀÄPÀæªÀÄªÁV eÉÆÃr¹ N¢
CxÉÊð¹PÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀÄ.
 avÀæzÀ ªÀÄÄAzÉ ¤ÃrgÀÄªÀ ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß N¢
ºÉÆA¢¸ÀÄªÀÅzÀÄ.

18

• PÉÊ§gÀºÀzÀ ¥ÀvÀæ
ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀ
§gÀªÀtÂUÉAiÀÄ£ÀÄ
ß NzÀÄªÀÅzÀÄ.

19
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• ªÀÄPÀÌ¼À
¤AiÀÄvÀPÁ°PÉUÀ
¼À£ÀÄß
NzÀÄªÀÅzÀÄ.

• PÉÊ§gÀºÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß
¸ÀàµÀÖªÁV NzÀÄvÁÛgÉ.

 N¯ÉªÉÄÃWÀªÀiÁ¯É

• EvÀgÀgÀ §gÀªÀtÂUÉAiÀÄ£ÀÄß
CxÉÊð¹PÉÆAqÀÄ
NzÀÄvÁÛgÉ.

 «¢ü§gÉºÀ ºÀuÉ§gÀºÀ

• EvÀgÀgÀ PÉÊ§gÀºÀzÀ
¥ÀÄ¸ÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀgÁUÀªÁV
NzÀÄvÁÛgÉ.

1. PÀ«ªÁtÂ

• ªÀÄPÀÌ¼À PÀxÉ, ¥Áæ¸ÀVÃvÉ,
ªÀÄ£ÀgÀAd£ÉAiÀÄ
avÀæPÀxÉUÀ¼À£ÀÄß
¤gÀUÀð¼ÀªÁV NzÀÄvÁÛgÉ.

 ««zsÀ jÃwAiÀÄ PÉÊ§gÀºÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ²PÀëPÀgÀÄ
¸ÀAUÀæ»¸ÀÄªÀÅzÀÄ. CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß «zÁåyðUÀ½UÉ ¤Ãr NzÀ®Ä
w½¸ÀÄªÀÅzÀÄ. £ÀAvÀgÀ ¥Àæw «zÁåyðAiÀÄÄ vÀ£ÀUÉ ¤ÃrzÀ
¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß N¢zÀ £ÀAvÀgÀ , ªÀÄvÉÆÛ§â «zÁåyðAiÀÄ
¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ «¤ªÀÄAiÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀàµÀÖªÁV
NzÀÄªÀÅzÀÄ.
 «zÁåyðUÀ¼ÀÄ vÁªÀÅ §gÉzÀ PÉÊ§gÀºÀzÀ MAzÀÄ ¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß
j§â£ï¤AzÀ vÀªÀÄä ºÀuÉUÉ/ vÀ¯ÉUÉ PÀnÖPÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀÄ. CzÀ£ÀÄß
EvÀgÉ ¸ÀºÀ¥ÁpUÀ¼ÀÄ NzÀ®Ä w½¸ÀÄªÀÅzÀÄ.

 ªÀÄÄ¢ævÀ PÀgÀ¥ÀvÀæzÀ
NzÀÄ.

2. CzÀ®Ä- §zÀ®Ä

 ¥Àæ¹zÀÞ PÀ«UÀ¼À §gÀºÀUÀ¼ÀÄ , »jAiÀÄ ¸Á»wUÀ¼À
PÉÊ§gÀºÀUÀ½gÀÄªÀ UÀzÀå¥ÁoÀUÀ¼À£ÀÄß «zÁåyðUÀ¼ÀÄ ¸ÀàµÀÖªÁV ,
PÀæªÀÄ§zÀÞªÁV NzÀÄªÀÅzÀÄ.
 ¸ÉßÃ»vÀgÀ PÉÊ§gÀºÀzÀ £ÉÆÃmï§ÄPïUÀ¼À£ÀÄß CzÀ®Ä-§zÀ®Ä
ªÀiÁr N¢¸ÀÄªÀÅzÀÄ.

3. N¢j- ®UÀß ¥ÀwæPÉ

 «zÁåyðUÀ¼ÀÄ , ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀÄªÀ ®UÀß¥ÀwæPÉUÀ¼À£ÀÄß vÀAzÀÄ
NzÀÄªÀÅzÀÄ.

1. ¥ÀAZÀvÀAvÀæ
PÀxÁªÀiÁ°PÉ

 ²PÀëPÀgÀÄ ¤AiÀÄvÀPÁ°PÉ¼À°è §gÀÄªÀ ¥ÀAZÀvÀAvÀæ PÀxÉUÀ¼ÀÄ,
ªÀÄ£ÀgÀAd£Á avÀæPÀxÉUÀ¼À£ÀÄß PÉÆæÃrüÃPÀj¹PÉÆAqÀÄ
«zÁåyðUÀ½UÉ ¤ÃqÀÄªÀÅzÀÄ. F PÀxÉUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀàµÀÖªÁV
¤gÀUÀð¼ÀªÁV NzÀÄªÀÅzÀÄ.

2. ²±ÀÄVÃvÉ ªÁZÀ£À
3. ªÀÄPÀÌ¼À ¥ÀÄgÀªÀtÂ
NzÀÄ.
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• ¸ÀÄªÀiÁgÀÄ
4000
¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß N¢
UÀæ»¸ÀÄªÀÅzÀÄ.
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• ¥ÀoÀåzÀ°è §gÀÄªÀ ºÉÆ¸À
¥ÀzÀUÀ¼À CxÀðªÀ£ÀÄß
¥ÀzÀPÉÆÃp¬ÄAzÀ N¢
w½AiÀÄÄvÁÛgÉ.

1. £ÀªÀ-£À«Ã£À

• ºÉÆ¸À¥ÀzÀUÀ½UÉ
¸ÀªÀiÁ£ÁxÀðPÀ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß
¥ÀzÀPÉÆÃ±À¢AzÀ ºÀÄqÀÄQ ,
N¢ CxÉÊð¹PÉÆ¼ÀÄîªÀgÀÄ

1. ¸ÀªÀiÁ£À UÉ¼ÉAiÀÄgÀ
C£ÉéÃµÀuÉ

2. ZÀ°¸ÀÄªÀ ZÀAqÀÄ

2. UÉgÉ J¼ÉzÀÄ
eÉÆÃr¸ÀÄ.
3. D®âA vÀAiÀiÁjPÉ
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• ¥ÀoÀåzÀ°è£À
«ZÁgÀ ¸ÀgÀtÂ
ªÀÄvÀÄÛ
WÀl£ÁªÀ½UÀ¼À
°ègÀÄªÀ ¸ÀgÀ¼À
PÁgÀåPÁgÀt
¸ÀA§AzsÀUÀ¼À£ÀÄß
ºÉÃ¼ÀÄªÀÅzÀÄ.

• WÀl£ÉUÀ½UÉ PÁgÀt ,
¥ÀjtªÀÄUÀ¼À£ÀÄß
w½AiÀÄÄvÁÛgÉ.

1. CtÄPÀÄ – wtÄPÀÄ

2. PÀxÀ£À PÀªÀ£À
NzÀÄªÀÅzÀÄ
3. zÉÊ£ÀA¢£À fÃªÀ£ÀzÀ
WÀl£ÉUÀ¼À §UÉÎ
NzÀÄªÀÅzÀÄ.

 MAzÀÄ ¤¢µÀÖð ¥ÀoÀå¨sÁUÀzÀ°è §gÀÄªÀ ºÉÆ¸À¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß
«zÁåyðUÀ®Ä UÀÄwð¸ÀÄªÀÅzÀÄ. CªÀÅUÀ½UÉ CxÀðªÀ£ÀÄß
¥ÀzÀPÉÆÃp¬ÄAzÀ ºÀÄqÀÄQ N¢ , CxÉÊð¹PÉÆAqÀÄ ¥ÀnÖ
ªÀiÁqÀÄªÀÅzÀÄ.
 MAzÀÄ ZÉAr£À ªÉÄÃ¯É PÉ®ªÀÅ ºÉÆ¸À ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß
PÁUÀzÀzÀ°è §gÉzÀÄ Can¸ÀÄªÀÅzÀÄ. ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ ªÀÈvÁÛPÁgÀzÀ°è
PÀÄ½vÀÄ ZÉAqÀ£ÀÄß M§âjAzÀ ªÀÄvÉÆÛ§âjUÉ ¥Á¸ï ªÀiÁqÀÄvÁÛ
C°ègÀÄªÀ ¥ÀzÀUÀ¼À PÁUÀzÀ vÉUÉzÀÄ, CzÀ£ÀÄß N¢ , CzÀPÉÌ
¸ÀÆPÀÛªÁzÀ CxÀðªÀ£ÀÄß ºÉÃ¼ÀÄªÀÅzÀÄ.
 ¥ÀzÀPÉÆÃ±À §¼À¸ÀÄªÀ ¸ÀjAiÀiÁzÀ PÀæªÀÄªÀ£ÀÄß ²PÀëPÀgÀÄ
«zÁåyðUÀ½UÉ w½¸ÀÄªÀÅzÀÄ. £ÀAvÀgÀ ¥ÀoÀåzÀ°è §gÀÄªÀ
ºÉÆ¸À¥ÀzÀUÀ½UÉ ¸ÀªÀiÁ£ÁxÀðPÀ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀzÀPÉÆÃ±ÀzÀ
¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ ºÀÄqÀÄQ §gÉAiÀÄÄªÀÅzÀÄ.
 ¸ÀªÀiÁ£À CxÀð PÉÆqÀÄªÀ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß UÉgÉ J¼ÉzÀÄ
eÉÆÃr¸ÀÄªÀÅzÀÄ.
 ¸ÀªÀiÁ£ÁxÀðPÀ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß §gÉ¢gÀÄªÀ MAzÀÄ ¥ÀÄlÖ
D®âA£ÀÄß «zÁåyðUÀ¼ÀÄ vÀAiÀiÁj¸ÀÄªÀÅzÀÄ.
 gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ , ºÉ¯Éämï zsÀj¸ÀzÉ ªÁºÀ£À ZÁ®£É
ªÀiÁqÀÄªÀÅzÀÄ, CVß ¤ªÁgÀuÉ ªÀÄÄAvÁzÀ WÀl£ÉUÀ¼À PÀÄjvÀÄ
vÀgÀUÀwAiÀÄ°è CtÄPÀÄ ¥Àz
æ À±Àð£À K¥Àðr¸ÀÄªÀÅzÀÄ.
EªÀÅUÀ½UÉ ¸ÀÆPÀÛªÁzÀ PÁgÀåPÁgÀt ¸ÀA§AzsÀªÀ£ÀÄß
ºÉÃ¼ÀÄªÀÅzÀÄ.

¢£À

C¥ÉÃQëvÀ PÀ°PÁ
¥sÀ®UÀ¼ÀÄ

PÀ°PÁA±ÀUÀ¼ÀÄ
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PÉëÃvÀæ; - §gÀªÀtÂUÉ

CPÀëgÀUÀ¼À ¸ÀjAiÀiÁzÀ
DPÁgÀzÉÆA¢UÉ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß
vÀ¦à®èzÀAvÉ §gÉAiÀÄÄvÁÛgÉ.
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CZÀÄÑPÀmÁÖV ªÀÄvÀÄÛ
¸ÀÄàlªÁV
§gÉAiÀÄÄªÀÅzÀÄ.

¯ÉÃR£À aºÉßUÀ¼À£ÀÄß
§¼À¹ §gÉAiÀÄÄªÀÅzÀÄ

CPÀëgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÆPÀÛ
CAvÀgÀzÉÆA¢UÉ CZÀÄÑPÀmÁÖV
ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄàlªÁV §gÉAiÀÄÄªÀÅzÀÄ.

¯ÉÃR£À aºÉßUÀ¼À£ÀÄß CªÀÅUÀ¼À
¸ÀjAiÀiÁzÀ «£Áå¸ÀzÀAvÉ
§gÉAiÀÄÄvÁÛgÉ.

¯ÉÃR£À aºÉßUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀzÀUÀ¼À°è
§¼À¹ §gÉAiÀÄÄvÁÛgÉ.

¸À®ºÁvÀäPÀ ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼ÀÄ

ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼À ¤ªÀðºÀuÉUÁV ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ

gÀ§âgï ºÁ¼É, gÀlÄÖ, ºÁ¼É EzÀgÀ°è AiÀiÁªÀÅzÀÄ ®¨sÀå«zÉAiÉÆÃ
CzÀgÀ°è ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ CAzÀªÁV vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄ, ±Á¯ÉAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß
CAzÀ¢ CPÀëgÀ §gÉAiÉÆÃt §gÉzÀÄ PÉÆgÉAiÀÄÄªÀAvÉ ²PÀëPÀgÀÄ ªÀÄPÀÌ½UÉ C£ÀÄPÀÆ°¸ÀÄªÀÅzÀÄ.
¨ÁgÁ
²PÀëPÀgÀÄ PÀ¥ÀÅàºÀ®UÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÁ¦ü ¥ÀÅ¸ÀÛPÀzÀAvÉ UÉgÉ J¼ÉzÀ
£ÉÆÃr §gÉ - §¼À¹ UÉgÉ DAiÀiÁÛ ¥ÁågÁªÀ£ÀÄß vÀgÀUÀwAiÀÄ J¯Áè ªÀÄPÀÌ½UÀÆ PÁtÄªÀAvÉ
CAzÀªÁV ¤AiÀÄªÀÄzÀAvÉ UÉgÉUÀ¼À°è §gÉAiÀÄÄªÀÅzÀÄ. £ÀAvÀgÀ
PÁ¦ü¥ÀÄ¸ÀÛPÀ §gÀªÀtÂUÉ.
ªÀÄvÉÆÛªÉÄä PÀ¥ÀÅàºÀ®UÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É UÉgÉ J¼ÉzÀÄ vÁªÀÅ §gÉzÀ ¥ÁågÁzÀ°è
£À MAzÉÆAzÀÄ ¥ÀzÀªÀ£ÀÄß M¨ÉÆâ§â «zÁåyð¬ÄAzÀ PÀ¥ÀÅàºÀ®UÉAiÀÄ
ªÉÄÃ¯É §gÉ¸ÀÄªÀÅzÀÄ. FUÁUÀ¯ÉÃ ²PÀëPÀgÀÄ §gÉ¢lÄÖPÉÆArgÀÄªÀ PÁ¦ü
¥ÀÅ¸ÀÛPÀzÀ ªÀiÁzÀj §gÀºÀªÀ£ÀÄß ªÀÄPÀÌ¼À UÀÄA¦UÉ ¤Ãr §gÉ¬Ä¸ÀÄªÀzÀÄ.
¯ÉÃR£À a£Éí gÀ»vÀ ¥ÁågÁ MAzÀ£ÀÄß ²PÀëPÀgÀÄ PÀ¥ÀÅàºÀ®UÉAiÀÄ
©lÖ UÀÄgÀÄvÀÄ-§gÉ PÀÄ½vÀÄ. ªÉÄÃ¯É §gÉzÀÄ ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ UÀªÀÄ¤¸ÀÄªÀAvÉ ¸ÀégÀ¨sÁgÀ AiÀÄÄPÀÛªÁV NzÀÄvÁÛ
CUÀvÀå«gÀÄªÀ°è ¸ÀÆPÀÛ ¯ÉÃR£À aºÉßUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀjAiÀiÁzÀ «£Áå¸ÀzÀ°è
aºÉß ºÀZÀÄÑ
§gÉzÀÄ ªÀÄPÀÌ½UÉ vÉÆÃj¸ÀÄªÀÅzÀÄ. »ÃUÉ ªÀÄÆ£Áð®ÄÌ ¥ÁågÁªÀ£ÀÄß
PÀ¥ÀÅà ºÀ®UÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §gÉzÀÄ ¯ÉÃR£À aºÉß ºÁPÀÄªÀÅzÀÄ. ªÀÄPÀÌ¼À£ÀÄß
UÀÄA¦£À°è PÀÆj¹ C¨sÁå¸À ºÁ¼É PÉÆlÄÖ ¯ÉÃR£À aºÉß
ºÁQ¸ÀÄªÀÅzÀÄ.
²PÀëPÀgÀÄ ªÀiÁzÀjAiÀiÁV DAiÀÄÝ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß PÀ¥ÀÅà ºÀ®UÉAiÀÄ
• ¥ÀzÀPÉÆÌAzÀÄ aºÉß
ªÉÄÃ¯É §gÉzÀÄ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß zsÀé¤ Kj½vÀzÉÆA¢UÉÃ NzÀÄvÁÛ ¸ÀÆPÀÛ
§gÉAiÉÆÃt eÁuÉ
¯ÉÃR£À aºÉßUÀ¼À£ÀÄß ºÁPÀÄªÀÅzÀÄ. £ÀAvÀgÀ «zÁåyðUÀ½UÉ ¯ÉÃR£À
a£Éí M¼ÀUÉÆAqÀ ¥ÀzÀzÀ GPÀÛ¯ÉÃR£À ¤Ãr ªÀiË®åªÀiÁ¥À£À
•
ªÀiÁqÀÄªÀÅzÀÄ.
ÀAzÀzÀ §gÀºÀ
GzÁºÀgÀuÉUÉ:- DºÁ! AiÀiÁgÀÄ? §¤ß.
“EzÀÄ ¤£ÀßzÁ” EvÁå¢
PÉÆgÉ- §gÉ
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¸ÀgÀ¼À QæAiÀiÁvÀäPÀ
¤AiÀÄªÀÄUÀ¼À£ÀÄß CxÀð
ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ
ªÁPÀåUÀ¼À£ÀÄß
gÀa¸ÀÄªÀgÀÄ.
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¸ÀÈd£ÁvÀäPÀ
§gÀºÀªÀ£ÀÄß
ªÉÄÊUÀÆr¹PÉÆ¼ÀÄîªÀgÀÄ.

²PÀëPÀgÀÄ £ÁªÀÄ¥ÀzÀ ªÀÄvÀÄÛ QæAiÀiÁ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹ ªÀiÁzÀj
ªÁPÀåUÀ¼À£ÀÄß gÀa¹ PÀ¥ÀÅàºÀ®UÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §gÉAiÀÄÄªÀÅzÀÄ. £ÀAvÀgÀ
«zÁåyðUÀ¼À UÀÄA¦UÉ £ÁªÀÄ¥ÀzÀ ªÀÄvÀÄÛ
QæAiÀiÁ¥ÀzÀUÀ¼À «ÄAZÀÄ
¥ÀnÖUÀ¼À£ÀÄß ¤Ãr ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ ¸ÀÆPÀÛ ªÁPÀåUÀ¼À£ÀÄß gÀa¸ÀÄªÀAvÉ
¥ÉæÃgÉÃ¦¸ÀÄªÀÅzÀÄ.
£ÁªÀÄ¥ÀzÀ
QæAiÀiÁ¥ÀzÀ
ªÀiÁ¸ïÌ, ¹AºÀªÀÅ
ºÀwÛzÀgÀÄ
ªÁPÀå gÀZÀ£É ªÀiÁqÀÄ eÁuÉ
¨ÉlÖ, gÉÆÃ»tÂ
WÀfð¹vÀÄ.
CªÀgÀÄ
zsÀj¹zÁÝ¼É
ªÁPÀå 1:- gÉÆÃ»tÂ ªÀiÁ¸ïÌ zsÀj¹zÁÝ¼É.
ªÁPÀå 2:- CªÀgÀÄ ¨ÉlÖ ºÀwÛzÀgÀÄ.
ªÁPÀå 3:- ¹AºÀªÀÅ WÀfð¹vÀÄ... EvÁå¢
²PÀëPÀgÀÄ
«zÁåyðUÀ½UÉ
vÀÄA¨Á
¥ÀjavÀ«gÀÄªÀ
«µÀAiÀÄAiÉÆAzÀPÉÌ QæAiÀiÁvÀäPÀ
§AiÀÄPÉAiÀÄ §gÀºÀ
«μÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀ¥ÀÅà ºÀ®UÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §gÉzÀÄ «zÁåyðAiÀÄÄ
¤AiÀÄªÀÄUÀ¼À£ÀÄß C£ÀÄ¸Àj¹,
CªÀÅUÀ¼À°è vÀªÀÄVμÀÖªÁzÀ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÉÆAzÀÄ «μÀAiÀÄzÀ §UÉÎ8-10
vÀ¦à®èzÀAvÉ ªÁPÀåUÀ¼À£ÀÄß
ªÁPÀåzÀ°è §gÉAiÀÄÄªÀAvÉ w½¹ §gÀºÀªÀ£ÀÄß UÀªÀÄ¤¸ÀÄªÀÅzÀÄ.
§gÉAiÀÄÄvÁÛgÉ.
GzÁºÀgÀuÉ:- £ÀªÀÄä ªÀÄ£É, £À£Àß ±Á¯É, £À£Àß HgÀÄ.. EvÁå¢.
«µÀAiÀÄ- «ªÀgÀ
²PÀëPÀgÀÄ FUÁUÀ¯ÉÃ ¸ÀAUÀæ»¹lÄÖ PÉÆArgÀÄªÀ EvÀgÀgÀ ¸ÀÄAzÀgÀ
EvÀgÀgÀ ¸ÀÄAzÀgÀ PÉÊ§gÀºÀUÀ¼À£ÀÄß
§gÀºÀ – ««zsÀ vÀgÀºÀ PÉÊ§gÀºÀzÀ ªÀiÁzÀj ¥ÀæwUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄPÀÌ¼À UÀÄA¦UÉ PÉÆlÄÖ §gÀªÀtÂUÉ
ªÉÄaÑ C£ÀÄ¸Àj¸ÀÄvÁÛgÉ.
§UÉÎ ZÀað¹ C©ü¥ÁæAiÀÄ ªÀåPÀÛ¥Àr¸À®Ä CªÀPÁ±À ¤ÃqÀÄªÀÅzÀÄ. £ÀAvÀgÀ
£À£Àß PÉÊ §gÀºÀ
ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ ¥ÀÅ¸ÀÛPÀ vÉgÉzÀÄ CzÀgÀ°è£À ¥ÁågÀ MAzÀ£ÀÄß CAzÀªÁV
§gÉAiÀÄÄªÀAvÉ ¥ÉæÃgÉÃ¦¸ÀÄªÀÅzÀÄ.
²PÀëPÀgÀÄ «zÁåyðUÀ½UÉ ªÀÄÄzÀ¤ÃqÀÄªÀ ¥ÀÅlÖ ²±ÀÄVÃvÉ, PÀxÉ
¸ÀÈd£ÁvÀäPÀªÁV ºÁqÀÄ PÀxÉUÀ¼À£ÀÄß
PÀ« ¸ÀªÀÄAiÀÄ
ºÉÃ½ £ÀAvÀgÀ PÉ®ªÀÅ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß PÀ¥ÀÅà ºÀ®UÉ ªÉÄÃ¯É §gÉzÀÄ
gÀa¸ÀÄvÁÛgÉ.
CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹ ºÁqÀÄ PÀxÉ §gÉAiÀÄÄªÀAvÉ ªÀÄPÀÌ½UÉ C£ÀÄPÀÆ°¹
£À£Àß ºÁqÀÄ £À£ÀßzÀÄ
¥ÉÇæÃvÁì»¸ÀÄªÀÅzÀÄ.

£ÁªÀÄ¥ÀzÀ ªÀÄvÀÄÛ QæAiÀiÁ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß
§¼À¹PÉÆAqÀÄ ªÁPÀåUÀ¼À£ÀÄß
gÀa¸ÀÄvÁÛgÉ.

£À£Àß£ÀÄß §¼À¸ÀÄ- ªÁPÀå
gÀa¸ÀÄ.

