ಐದ�ಯ ತರಗ� (�ವ್�ೕಯ �ಾ� ಕನನ್ಡ)
�ೌರ�ಾ�ವ್ತ �ಕಷ್ಕ �ಾಂಧವ�,
�ೕತುಬಂಧ �ಾಯರ್ಕರ್ಮವ� �ಕಷ್ಕ�� �ರಪ��ತ�ಾ�ದದ್ರೂ ಈ �ಾ�ನ �ೕತುಬಂಧ ನ�ೕನ �ಾಗೂ
ಸ�ಾ��ಂದ ಕೂ��. �ೂೕ�ಡ್-19ರ ��ನ್�ಯ�ಲ್ ಕ�ದ ಎರಡು ವಷರ್ಗ�ಂದ �ಾ�ಗಳು ಸಮಪರ್ಕ�ಾ�
ನ��ಲಲ್�ಾದ �ಾರಣ ಈ �ಾ�ನ �ೖಕಷ್�ಕ ವಷರ್ದ �ೕತುಬಂಧ �ಾಯರ್ಕರ್ಮವ� �ಕಷ್ಕ�ಾದ ನಮ�
ಸ�ಾ�ಾ��.

��ಾಯ್�ರ್ಗಳು

ಆ�ಾ

ತರಗ�ಯ�ಲ್

ಗ�ಸ�ೕ�ಾದ

�ಾಮಥಯ್ರ್ವನುನ್

ಗ�ಸಲು

ಕಷಟ್�ಾಧಯ್�ಾ�ರುವ�ದ�ಂದ ಕ��ಾ �ೂರ� ಉಂ�ಾ�ರುತತ್�. ಇದನುನ್ ಸ�ದೂ�ಸುವ ��ಟ್ನ�ಲ್ ಈ
�ಾ�ತಯ್ವ� ಪ�ರಕ�ಾ�ರುತತ್�.
�ಕಷ್ಕರು, ಮುಂ�ನ ಮೂವತುತ್ �ನಗಳ ‘ಬಂಧ’ �ಾ�ತಯ್ದ�ಲ್ �ೕ�ರುವ ಸೂಚ�ಯಂ� ಚಟುವ��ಗಳನುನ್
ನ�� ��ಾಯ್�ರ್ಗಳನುನ್ ಸದ� ತರಗ�� �ದಧ್�ೂ�ಸ�ೕಕು. ಈ �ೂೕಧ�ಾ ಕ��ಾ ಪರ್�ರ್�ಯು �ಶು �ೕಂ�ರ್ತ,
ಚಟುವ�� ಆ�ಾ�ತ ಮತುತ್ ಸಂತಸ�ಾಯಕ ಕ��� ಒತುತ್ �ೕಡುವಂ�ರ�ೕಕು. ಇದ�ಾಕ್� �ಕಷ್ಕರು ಉತತ್ಮ
�ೕ�ಯ�ಲ್ ಪ�ವರ್ �ದಧ್� �ಾ��ೂಳುಳ್ವ�ದು ಅಗತಯ್ ಮತುತ್ ಅತಯ್ಂತ ಅ��ಾಯರ್�ಾ�ದುದ್ �ಮಮ್
ಸೃಜನ�ೕಲ�� ಪ�ಣರ್ ಅವ�ಾಶ�ರುತತ್�.
 �ೕತುಬಂಧ �ಾಯರ್ಕರ್ಮದ ಈ �ಾ�ತಯ್ವನುನ್ �ಕಷ್ಕರು ಓ�, ಅ�ೖರ್��ೂಳುಳ್ವ�ದು.
 ಇ�ಲ್ನ ಚಟುವ��ಗಳು �ೕವಲ �ಾದ�ಯ�ಟ್. �ಕಷ್ಕರು ��ನನ್�ಾದ �ೕ�ಯ�ಲ್ ಸೃಜ�ಾತಮ್ಕ�ಾ�
ಚಟುವ��ಗಳನುನ್ ರೂ���ೂಳುಳ್ವ�ದು.
 ಐದ�ಯ ತರಗ�ಯ ಈ �ಾ�ತಯ್ದ�ಲ್ ಮೂರು ಮತುತ್ �ಾಲಕ್�ಯ ತರಗ�ಯ ಅ�ೕ�ತ ಕ��ಾಫಲ �ಾಗೂ
ಕ��ಾಂಶಗಳನುನ್ ಗಮ�� ಚಟುವ��ಗಳನುನ್ ರೂ�ಸ�ಾ��.

1

�ೕತುಬಂಧ �ಾ�ತಯ್
ತರಗ� : 5
�ನ

ಅ�ೕ�ತ ಕ��ಾ ಫಲಗಳು

�ಷಯ : ಕನನ್ಡ (�ವ್�ೕಯ �ಾ�)
ಕ��ಾಂಶಗಳು

ಸಲ�ಾತಮ್ಕ

ಬಂಧ
ಚಟುವ��ಗಳ �ವರ್ಹ��ಾ� ಸೂಚ�ಗಳು

ಚಟುವ��ಗಳು
1

ಸರಳ �ಾಗೂ ಬಳ�ಯ�ಲ್ರುವ ಆ��ದ ಸರಳ
ಜನ�ರ್ಯ �ಾರ್ಸ�ೕ�/ಜನಪದ

∗ �ಾರ್ಸ �ಾಡು-

�ಾರ್ಸ�ೕ�ಗಳನುನ್

ಮ�ಾ �ೂೕಡು

∗ �ಾರ್ಸಪದಗಳನುನ್ ಪ�ಟ್ �ಾ�ಸುವ�ದು/�ೕ�ಸುವ�ದು

�ಾಗೂ ಆನಂ�ಸುವರು

∗ �ನಪ�ರ್�ಗಳ�ಲ್ ಬರುವ ಸರಳ �ಾರ್ಸ ಪದ ಸಂಗರ್�� �ಾ�ಸುವ�ದು
ಆ��ದ ಜನಪದ

∗ ಜನಪದ �ಾಡು – ∗ ಜನಪದ�ೕ�ಗಳನುನ್�ೕ�ಸುವ�ದು .ಮಕಕ್�ಂದ �ಾಮೂ�ಕ�ಾ�

�ೕ�ಗಳ�ಲ್ರುವ �ಾರ್�ೕಣ

ಹ�ಳ್ಯ �ೂಗಡು

�ೂಗಡನುನ್ ಆ��

��ಾಯ್�ರ್�ಂದಲೂ �ಾ�ಸುವ�ದು

ಜನ�ರ್ಯ ಸರಳ ಕ�ಗಳನುನ್

ಕ�ಯನುನ್ಆ��

ಆ�ಸುವ�ದರ ಜ�� ಅಥರ್

ಪರ್�ನ್ಗ�� ಉತತ್�ಸು�ಾತ್�

�ಾ��ೂಳುಳ್ವರು.

ಕ�ಯ�ಲ್ ಬರುವ ಪರ್ಮುಖ

ಸರಳ

�ಾತರ್ �ಾಗೂ ಪದಗಳನುನ್
ಗುರು�� �ೕಳು�ಾತ್�
5

�ಾ�ಸುವ�ದು
∗ ಸಂಗರ್��ದ ಜನಪದ �ರ್ಪ�ಗಳನುನ್ ಮಕಕ್�� �ೕ� ಪರ್�

ಆನಂ�ಸು�ಾತ್�.

4

��ಾಯ್�ರ್ಗ�ಂದ �ಾಮೂ�ಕ�ಾ� �ಾ�ಸುವ�ದು.

�ೕ�ಗಳನುನ್ ಆ�� �ಾಡುವರು �ಾಡು�ಾತ್�.

2

3

∗ ಸರಳ �ಾರ್ಸ�ೕ�ಗಳನುನ್ ಧವ್� ಸುರು�ಯ ಮೂಲಕ �ೕ�ಸುವ�ದು ಮತುತ್

∗ �ಕಷ್ಕರು/ ದೃಕಶ್�ವಣ ಉಪಕರಣ ಬಳ� ಕ� �ೕಳುವ�ದು. ಕ��

�ೕಳು-ಕ�

ಸಂಬಂ��ದಂ� ಸರಳ ಪರ್�ನ್�ೕ� ಉತತ್ರ ಪ�ಯುವ�ದು.

ಕ� ಆ�ಸು – ಪದ

∗ ಕ�ಯ�ಲ್ ಬರುವ �ಾತರ್ಗಳನುನ್/ ಪದಗಳನುನ್ �ೕ�ಸುವ�ದು.

�ೕ�ಸು

∗ ಸಂ�ಪತ್�ಾ� �ಾತರ್ಗಳ ಸಂ�ಾಷ� �ೕ�ಸುವ�ದು .

�ತರ್ವನುನ್ �ೂೕ� ಪ�ಚಯ

ಪರ್ದ�ರ್�ದ �ತರ್ವನುನ್

�ತರ್�ೂೕಡು-

∗ ��ಧ �ಾರ್�, ಪ� , ವಸುತ್, �ಲಸವನುನ್ ಸೂ�ಸುವ �ತರ್ಗಳನುನ್ �ೂೕ��

�ಾಡುವರು

�ೕ�� �ತರ್ದ�ಲ್ರುವ

�ಾತ�ಾಡು

ಅವ�ಗಳನುನ್ ಗುರು�ಸುವ�ದು. ನಂತರ �ತರ್�ಕ್ ಪ�ರಕ�ಾ� ಒಂ�ರಡು
2

ವಸುತ್/�ಾರ್� ಇ�ಾಯ್�

�ಾಕಯ್ �ಾತ�ಾ�ಸುವ�ದು.

ಗುರು�ಸುವರು

ಉ�ಾಹರ�� �ೂೕ� �ತರ್ : ಇದು �ೂೕ�. �ೂೕ�ಯು ಮರದ �ೕ�
�ಂ��ಂದ �ಂ�� �ಾರುತತ್�.

�ೂೕ��ದ �ತರ್ಸರ�ಯನುನ್

6

�ೕ�� ಅ�ಲ್ರುವ
ಸ�ನ್�ೕಶವನುನ್ ತನನ್

∗ �ತರ್ಸರ� �ೂೕ� ತನನ್�ೕ �ಾಕಯ್ಗಳ�ಲ್ ಸ�ನ್�ೕಶ ಊ�� �ೕಳಲು
�ರ್ೕ�ೕ�ಸುವ�ದು.��ಾಯ್�ರ್ಗಳ �ಾಕಯ್ರಚ�ಾ �ಾಮಥಯ್ರ್ವನುನ್

�ತರ್-ಕ�

ಗುರು�ಸುವ�ದು.

�ಾ�ಯ�ಲ್ ಸಪ್ಷಟ್�ಾ�
�ೕಳು�ಾತ್�.
7

ಸಪ್ಷಟ್ ಉ�ಾಚ್ರ��ಂ��

∗ �ಾ�ಯ�ಲ್ ಲಭಯ್ ಇರುವ �ಲವ� ವಸುತ್ಗಳನುನ್ ಒಂ�� �ೂೕ�ಸುವ�ದು.

�ೂೕ�ದ ವಸುತ್ಗಳ ಬ�ಗ್

��ಾಯ್�ರ್ಯು ತನ� ಇಷಟ್�ಾದ ವಸುತ್�ನ ಬ�ಗ್ �ಾತ�ಾಡುವಂ�

�ರಗರ್ಳ�ಾ� �ಾತ�ಾಡುವರು �ವ�ಸು�ಾತ್�
ವಸುತ್-�ಾಚನ

�ೕಳುವ�ದು
∗ ��ಾಯ್�ರ್ಯು ತನನ್ ಮ�ಯ�ಲ್ �ೂೕ�ದ �ಾವ��ಾದರೂ ವಸುತ್�ನ
ಬ�ಗ್ ಪ�ಚಯ �ಾಡಲು �ರ್ೕ�ೕ�ಸುವ�ದು.

8

�ೂಟಟ್ �ಷಯವನುನ್ ಅ�ತು
ಸಹಜ�ಾ� �ಾತ�ಾಡುವರು

9

10

�ಾವ�� ತಕಕ್ಂ� ಸೂಕತ್ ಧವ್�

ಸೂಕತ್ ಧವ್� ಏ��ತ,

ವಯ್�ಾಯ್ಸ�ೂಂ��

ಸವ್ರ�ಾರ�ೂಂ��

�ಾತ�ಾಡುವರು

ಸಂ�ಾಷ� �ೕಳು�ಾತ್�
�ಾನು �ೂೕ�ದ/ �ೕ�ದ
ಘಟ�ಯನುನ್ �ವ�ಸು�ಾತ್�

∗ ಪ��ತ�ರುವ ಸರಳ �ಷಯಗಳ ಆಶು�ಾಷಣ ಸಪ್�ರ್ಯನುನ್

ಆಶು�ಾಷಣ

ನ�ಸುವ�ದು.
∗ ಸರಳ ಸಂ�ಾಷ�ಗಳನುನ್ ಮಕಕ್�� �ೕ�, ಅದನುನ್ ಓ� ಅಥರ್

ಸರಳ ಸಂ�ಾಷ�

�ಾ��ೂಂಡು �ಾವ�ಕ್ ತಕಕ್ಂ� �ಾತ�ಾಡಲು �ೕಳುವ�ದು.
(�ಂ�ನ ತರಗ�ಯ �ಾಠದ ಸಂ�ಾಷ�ಗಳನುನ್ ಬಳ��ೂಳುಳ್ವ�ದು)
∗ ��ಾಯ್�ರ್ಯು �ಾನು �ೂೕ�ರುವ ಅಥ�ಾ ಇತರ�ಂದ �ೕ�ರುವ

ಸರಳ ��ಾರ

ಘಟ�ಯನುನ್ ತನನ್ �ಾತುಗಳ�ಲ್ �ೕಳಲು ��ಸುವ�ದು
3

11

ಸರಳಪದಗಳನುನ್ ತ�ಪ್ಲಲ್�

ವಣರ್�ಾ�ಯ ಅಕಷ್ರಗಳು,

ಓದುವರು

ಗು��ಾಕಷ್ರ ಮತುತ್
ಸಂಯು�ಾತ್ಕಷ್ರಗಳ ನಡು�ನ
ವಯ್�ಾಯ್ಸವನುನ್ ಅ�ತು

∗ ವಣರ್�ಾ�, ಗು��ಾಕಷ್ರ �ಾಗೂ ಸಂಯು�ಾತ್ಕಷ್ರದ �ಂಚುಪ�ಟ್ಯನುನ್
ಅಕಷ್ರ �ೂೕಡುಉ�ಾಚ್ರ �ಾಡು

ಸಪ್ಷಟ್�ಾ�

�ೕ� ಸಪ್ಷಟ್�ಾ� ಉಚಚ್�ಸಲು ��ೕರ್ಶನವನುನ್ �ೕಡುವ�ದು.
∗ ಅಕಷ್ರಗಳ ಉ�ಾಚ್ರ�ಾ ಕರ್ಮ ಮತುತ್ ಧವ್ನಯ್ಂಗಗಳನುನ್ ಪ�ಚ��,
ಅಕಷ್ರಗಳನುನ್ ಸಪ್ಷಟ್�ಾ� ಉಚಚ್�ಸಲು �ಾಗರ್ದಶರ್ನ �ೕಡುವ�ದು.

ಉಚಚ್�ಸು�ಾತ್�.
12

ಎರಡು ಅಥ�ಾ ಮೂರು

ಅಕಷ್ರ ಸರಪ�

∗ �ಕಷ್ಕರು �ೕ�ರುವ ಅಕಷ್ರಗಳ�ಲ್ ��ಾಯ್�ರ್ಗ�ಂದ ಸರಳ ಪದಗಳನುನ್ ರ��
ಓ�ಸುವ�ದು. ಉ�ಾ- �ಜಯನಗರ

ಅಕಷ್ರಗಳ�ೂನ್ಳ�ೂಂಡ

�ಜಯ

ಪದಗಳನುನ್ ಓದು�ಾತ್�

ನಗರ
ಜಯ
ನಗ
ಗಜ
ಜನ…ಈ �ಾದ�ಯಂ� ಅಕಷ್ರಗಳನುನ್ �ೕ�
ಪದಗಳನುನ್ ರ�ಸುವಂ� ಸಲ� �ೕಡುವ�ದು.
∗ �ಂ�ನ ತರಗ�ಯ �ಾಠಗಳ�ಲ್ ಇರುವ ಎರಡು ಅಥ�ಾ ಮೂರು ಅಕಷ್ರದ
ಪದಗಳನುನ್
ಓ�ಸುವ�ದು

4

ಪದಗಳ ಪ�ಟ್ �ಾ�ಸುವ�ದು. ನಂತರ ಅವ�ಗಳನುನ್ಓ�ಸುವ�ದು

13

ಸರಳ �ಾಕಯ್ಗಳನುನ್

ಸರಳ ಪದಗಳನುನ್ಬಳ�

∗ �ಕಷ್ಕರು �ಾದ�ಯಂ� �ಲವ� ಪದಗಳನುನ್ �ೕಡುವ�ದು. ��ಾಯ್�ರ್ಗಳು ಈ

�ರಗರ್ಳ�ಾ� ಓದುವರು.

ಸರಳ �ಾಕಯ್ಗಳನುನ್ರ��

ಪದಗಳನುನ್ ಸ��ಾ� �ೂೕ�� ಅಥರ್ಪ�ಣರ್�ಾದ �ಾಕಯ್ವನುನ್ ರ��

ಓದು�ಾತ್�.

ಪದ �ೂೕ�ಸು –

ಓದಲು �ರ್ೕ�ೕ�ಸುವ�ದು.

�ಾಕಯ್ ರ�ಸು

�ಾದ� : �ಾ�� / �ೂೕದನು / ರ�ೕಶನು
ಕು�ಂಪ�ರವರು / ರ��ದರು / �ಾಡ�ೕ�ಯನುನ್
ಹಬಬ್ / �ೕಪಗಳ / �ೕ�ಾವ�
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ಸರಳ ಪದಗ��
ಸವ್ಂತ�ಾಕಯ್ವನುನ್ ರ��

∗ ಹಬಬ್, ಕಡಲು, ಜಲ�ಾತ - ಈ �ೕ�ಯ ಸರಳ ಪದಗಳನುನ್ �ೕ�, ಆ
ಪದ�ೂಕ್ಂದು �ಾಕಯ್

ಪದಗ�� ��ಾಯ್�ರ್ಗ�ಂದ ಸರಳ �ಾಕಯ್ಗಳನುನ್ ರ�� ಓ�ಸುವ�ದು

ಓದು�ಾತ್�.
15

∗ �ಕಷ್ಕರು ಧವ್� ವಯ್�ಾಯ್ಸ�ರುವ ಸರಳ ಪದಗಳ�ೂನ್ಳ�ೂಂಡ �ಾಕಯ್ಗಳನುನ್

ಧವ್� ವಯ್�ಾಯ್ಸ�ರುವ
ಪದಗಳನುನ್ಒಳ�ೂಂಡ
�ಾಕಯ್ಗಳನುನ್ ತ�ಪ್ಲಲ್�

ಧವ್� ವಯ್�ಾಯ್ಸ –
ಓದುವ ಹ�ಾಯ್ಸ

ಓದು�ಾತ್�.
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ಸರಳ ಸೂಚ�ಗಳನುನ್ ಅಥರ್

ಸಂಗರ್�� ಮಕಕ್�ಂದ ಓ�ಸುವ�ದು.
ಉ�ಾ : ಅಣಣ್ನು ಅನನ್ವನುನ್ ಉಣುಣ್�ಾತ್�.
�ಾ�ಯ ಬ� �ಾ�ಹ�ಣ್�.
ಹ�ಕ್ಯು ಅ�ಕ್ಯನುನ್ �ನುನ್ತತ್�.

1. ಸೂಚ�ಾ

∗ �ಕಷ್ಕರು �ಲವ� ಸರಳ ಸೂಚ�ಗಳನುನ್ ಒಳ�ೂಂಡ ಸೂಚ�ಾ ಫಲಕಗಳನುನ್

�ಾ��ೂಂಡು ಸೂಕತ್

ಫಲಕದ�ಲ್ರುವ

��ಾಯ್�ರ್ಗ�ಂದ ತ�ಾ�� ಓ�ಸುವ�ದು.

ಸವ್ರ�ಾರ�ೂಂ��

ಸೂಚ�ಗಳನುನ್

ಸೂಚ� ಓ�ೂೕಣ –

ಸ�ಾಗ�ಾ�, ಗಟಟ್�ಾ�

ಸಪ್ಷಟ್�ಾ� ಅ�ೖರ್�

�ಾಲ� �ಾ�ೂೕಣ

ಓದುವರು.

ಓದು�ಾತ್�.

ಉ�ಾ : �ೌ�ಾಲಯ ಬಳ�
�ಾ�ಯ ಮುಂ�ಾಗ ಕಸ �ಲಲ್�ೕ�
ನಮಮ್ ಪರ್��ಯನುನ್ ��ರ್ೕ�ಾಸ್��
ರ�ತ್ �ಯಮ �ಾ��

5

17

ಸರಳ ಕ�, ಕವನ ಮತುತ್
ಚುಟುಕುಗಳನುನ್ ಓದು�ಾತ್�.

∗ ಜನ�ರ್ಯ ಸರಳ ಕ�ಗಳನುನ್ �ೕ� ಓ�ಸುವ�ದು.
�ಾಚನ�� ನನನ್ ನ�

∗ ಜನ�ರ್ಯ ಕ�ಗಳ ಸರಳ ಕವನಗಳನುನ್ �ೕ� ಓ�ಸುವ�ದು
∗ ಜನ�ರ್ಯ ಸರಳ ಚುಟುಕುಗಳನುನ್ ಸಂಗರ್�� ��ಾಯ್�ರ್ಗ�ಂದ ಓ�ಸುವ�ದು

18

ಅಕಷ್ರ ಉ�ಾಚ್ರ�ಯನುನ್
ಗಮ�� ಸೂಕತ್ ಧವ್�

∗ �ಕಷ್ಕರು �ಾಠದ �ಾವ��ಾದರೂ ಒಂದು �ಾಗವನುನ್ ��ಾಯ್�ರ್ಗ�� �ೕ�
ಗ�ಟ್ ಓದು – ಸಪ್ಷಟ್

ಏ��ತ�ೂಂ�� ಗ�ಟ್�ಾ� ಓದು

ಗಮ�ಸುವ�ದು.

ಓದು�ಾತ್�.
19

ಮು�ರ್ತ ಅಕಷ್ರಗಳನುನ್
ಗಮ�� ಪದಗಳನುನ್
ತ�ಪ್ಲಲ್� ಓದು�ಾತ್�.

20

∗ �ನಪ�ರ್�ಯ �ೕ�ರ್�ಗಳನುನ್ ಗ�ಟ್�ಾ� ಓ�ಸುವ�ದು.
ಮು�ರ್ತ ಪತರ್ ಓದು� �ತರ್

ಅಕಷ್ರ ಮತುತ್ ಪದಗಳನುನ್

�ಾ� ಪ�ಸತ್ಕದ�ಲ್

ಅಂದ�ಾ�, ಸೂಕತ್ �ಾತರ್

ಅಕಷ್ರಗಳನುನ್ ಎರಡು ��

ನಕಲು �ಾ� –

ಮತುತ್ ಅಂತರದ�ಲ್

�ೕ�� ಬ�ಯು�ಾತ್�.

ಬ�ದು �ೂೕಡು

∗ ಲಗನ್ ಪ�ರ್�, �ನಪ�ರ್�, ಸರಳ ಕ� ಪ�ಸತ್ಕ ಇ�ಾಯ್�ಗಳ�ಲ್
ಮು�ರ್ತ�ಾ�ರುವ ಪದಗಳನುನ್, �ಾಕಯ್ಗಳನುನ್ ಗ�ಟ್�ಾ� ಓ�ಸುವ�ದು.

∗ ಮು�ರ್ತ ಕನನ್ಡ ವಣರ್�ಾ�ಯ ಅಕಷ್ರಗಳನುನ್ �ೂೕ� ಅದರಂ� �ಾ�

ಬ�ಯುವರು.
21

ಗ�ಟ್�ಾ� ಓದಲು ಸೂ��, ಮಕಕ್ಳ ಉ�ಾಚ್ರ� ಸಪ್ಷಟ್�ಯನುನ್

ಪ�ಸತ್ಕದ�ಲ್ ಬ�ಯಲು �ಾಗರ್ದ�ರ್ಸುವ�ದು.
∗ �ಕಷ್ಕರು ಕಪ�ಪ್ಹಲ�ಯ �ೕ� ಬ�ದ ಅಕಷ್ರಗಳನುನ್ ಮಕಕ್ಳು �ಾ�
ಪ�ಸತ್ಕದ�ಲ್ ನಕಲು �ಾಡಲು ��ಸುವ�ದು.

ಪದಗಳನುನ್ �ೂೕ�
ಅಂದ�ಾ� ಬ�ಯು�ಾತ್�

∗ ಪ�ಸತ್ಕದ ಆಯದ್ ಪದಗಳನುನ್ �ೂೕ� ಅಂದ�ಾ� ತ�ಪ್ಲಲ್� ಬ�ಯಲು
ಸೂ�ಸುವ�ದು

ಪದ �ೂೕ� –
ಬ�ಯುವ �ೕ�

6

∗ �ೂೕ�ಬ�ಹ, �ನಪ�ರ್�ಯ�ಲ್ರುವ ಪದಗಳನುನ್ �ೂೕ� ಬ�ಯಲು
��ಸುವ�ದು.

22

ಸರಳ ಪದ ಮತುತ್

ಆ��ದ ಸರಳ ಪದಗಳನುನ್

�ಾಕಯ್ಗಳನುನ್ ಆ��

�ಾಗು�ತ �ೂೕಷ�ಲಲ್�

ತ�ಪ್ಲಲ್� ಬ�ಯುವರು

ಬ�ಯು�ಾತ್�.

23

∗ �ಕಷ್ಕರು ಮಕಕ್�� ಸರಳ ಪದಗಳನುನ್ ಉಕತ್�ೕಖನ �ೕ� ಬ�ಸುವ�ದು.
ಉಕತ್�ೕಖನ

∗ ಸರಳ �ಾರ್ಸ ಪದಯ್ಗಳ ಆ��ೕ �ೕ�, ಅದರ�ಲ್ ಆ��ದ ಪದಗಳನುನ್
ಸಮ್�� ಬ�ಯುವಂ� �ಾಗರ್ದ�ರ್ಸುವ�ದು.

ಅಕಷ್ರಗಳನುನ್ ಬಳ�
ಅಥರ್ಪ�ಣರ್ ಪದಗಳನುನ್
ರ�ಸು�ಾತ್�.

ಪದ ರಚ�

ಅ

ಲು ಥ

�

ನ

ಬ

ರ

ಗ

ಮ �

ಗ

ತ

ಡು ಸ

�ಾ

��ಾಯ್�ರ್ಗ�� �ಾದ�ಯಂ� ಅಕಷ್ರಗಳ �ೂೕಷಟ್ಕವನುನ್ �ೕ�, ಆ
�ೂೕಷಟ್ಕದ�ಲ್ರುವ ಅಕಷ್ರಗಳನುನ್ ಬಳ� ಅಥರ್ಪ�ಣರ್ ಪದಗಳನುನ್
ರ�ಸಲು ಸೂ�ಸುವ�ದು.

24

ಸರಳ ಪದಗಳನುನ್ ಬಳ�

∗ �ಕಷ್ಕರು ��ಾಯ್�ರ್ಗ�� �ಲವ� ಸರಳ ಪದಗಳನುನ್ �ೕಳುವ�ದು.

ಸವ್ಂತ �ಾಕಯ್ ರ�ಸು�ಾತ್�

��ಾಯ್�ರ್ಗ�� ಆ��ದ ಪದಗಳ ಅಥರ್ವನುನ್ ಗರ್�� ಸರಳ �ಾಕಯ್ಗಳನುನ್
ರ�ಸುವಂ� �ಾಗರ್ದ�ರ್ಸುವ�ದು.

�ಾಕಯ್ ರಚ�

∗ �ಕಷ್ಕರು ಸರಳ�ಾದ ಕ��ಂದನುನ್ �ೕಳುವ�ದು. ಆ��ದ ಕ��
ಸಂಬಂ��ದಂ� ��ಾಯ್�ರ್ಗ�� �ಾಕಯ್ಗಳನುನ್ ರ�ಸುವಂ�
ಸೂ�ಸುವ�ದು.

25

�ೕಖನ ��ನ್ಗಳನುನ್ ಗಮ��

�ೕಖನ ��ನ್ಗಳನುನ್

ಬ�ಯುವರು

ಸ��ಾ� ಗುರು�ಸು�ಾತ್�.

ಇವರು �ಾರು
ಬ�ಲ್�ೕನು?

∗ �ಕಷ್ಕರು �ೕಖನ ��ನ್ಗಳ �ಂಚುಪ�ಟ್ಗಳನುನ್ �ೂೕ�� ಅವ�ಗಳನುನ್
ಗುರು�� �ಸ�ಸುವಂ� ��ಾಯ್�ರ್ಗ�� �ೕಳುವ�ದು.
∗ �ೕಖನ ��ನ್ಗಳ �ಾಟರ್ನುನ್ ತ�ಾ�ಸುವ�ದು.

7

26

�ಾಕಯ್ಗಳ�ಲ್ ಸೂಕತ್ �ೕಖನ

∗ �ಕಷ್ಕರು ��ಾಯ್�ರ್ಗ�� �ೕಖನ ��ನ್ ಇಲಲ್ದ �ಾಕಯ್ಗಳನುನ್

��ನ್ಯನುನ್ ಬಳಸು�ಾತ್�.

�ೕಡುವ�ದು. ಸೂಕತ್ ಸಥ್ಳದ�ಲ್ ಸೂಕತ್ �ೕಖನ ��ನ್ಯನುನ್ �ಾಕಲು
ಮಕಕ್�� ��ಸುವ�ದು.
�ೕಖನ ��ನ್ –
ಬಳಸು �ನನ್

∗ ��ರ್ಷಟ್ �ೕಖನ ��ನ್ಯನುನ್ ಬಳ� �ಾಕಯ್ವನುನ್ ರ�ಸಲು
ಸೂ�ಸುವ�ದು.
ಉ�ಾ : ಪರ್�ಾನ್ಥರ್ಕ ��ನ್ಯ�ೂನ್ಳ�ೂಂಡ �ಾಕಯ್ ರ�ಸು
�ನನ್ �ಸ�ೕನು?
ಅವನು ಇ�ಲ್� ಏ� ಬಂ��ಾದ್�?

27

�ಾ�ಾಂಶಗಳನುನ್ಅ�ತು�ೂ

ವಣರ್�ಾ�ಯ

ಳುಳ್ವರು.

ವ�ೕರ್ಕರಣವನುನ್
��ದು�ೂಳುಳ್ವರು.

∗ ವಣರ್�ಾ�ಯ ��ಾಗವನುನ್ ಒಳ�ೂಂಡ �ಾಟರ್ನುನ್ ತ�ಾ��,
��ಾಯ್�ರ್ಗ�� ವಣರ್�ಾ�ಯ ��ಾಗಗಳ ಬ�ಗ್ ಅಗತಯ್ �ವರ�ಯನುನ್
ವಣರ್ಮಯ

�ೕಡುವ�ದು.

ವಣರ್�ಾ�

∗ ವಣರ್�ಾ�ಯ ಅಕಷ್ರಗಳ �ಂಚುಪ�ಟ್ಗಳನುನ್ ��ಾಯ್�ರ್ಗ�� �ೕ�, ಆ
ಅಕಷ್ರಗಳನುನ್ ಅವ�ಗಳ ��ಾಗ�ಕ್ ಅನುಗುಣ�ಾ� �ೂೕ�ಸುವ
ಚಟುವ��ಯನುನ್ �ಾ�ಸುವ�ದು.

28

ಏಕವಚನ ಮತುತ್ ಬಹುವಚನ

∗ ಏಕವಚನ ಪದಗಳು ಬಹುವಚನ�ಾ� ಬದ�ಾಗುವ ಸಂದಭರ್ದ�ಲ್ ಆಗುವ

ರೂಪಗಳನುನ್
��ದು�ೂಳುಳ್ವರು.

ವಯ್�ಾಯ್ಸವನುನ್ ಪ�ಚ�ಸುವ�ದು.
ಏಕ - ಅ�ೕಕ

ಉ�ಾ : ಮಗು – ಮಕಕ್ಳು, ಮರ – ಮರಗಳು, ಪ�ರುಷ – ಪ�ರುಷರು
∗ �ಲವ� ಏಕವಚನ ಪದಗಳನುನ್ �ೕ� ಅವ�ಗಳ ಬಹುವಚನ ರೂಪವನುನ್
��ಾಯ್�ರ್ಗ�ಂದ ಬ�ಸುವ�ದು.
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29

ಅನಯ್�ಂಗ ರೂಪವನುನ್

∗ ಮೂರು �ಂಗಗ�� ಸಂಬಂ��ದಂ� ತರಗ�ಯ ��ಾಯ್�ರ್ಗಳನುನ್ ಮೂರು

��ಯು�ಾತ್�.

ಪರ್�ಯ್ೕಕ ಗುಂಪ�ಗಳ�ಾನ್� ರ�ಸುವ�ದು.
ಪದ�ೂಕ್ಂದು �ಾಕಯ್

�ಲವ� �ರ್�ಾಪದಗಳನುನ್ �ೕ�, ಆ �ರ್�ಾಪದವನುನ್ ಬಳ��ೂಂಡು
ಆ�ಾ ಗುಂ�ನವರು ತಮಮ್ ಗುಂ�� ಸಂಬಂ��ದಂ� ಅಥರ್ಪ�ಣರ್ �ಾಕಯ್
ರ�� ಓದುವಂ� ��ಸುವ�ದು.

30

�ೕವನ �ೌಲಯ್ಗಳನುನ್

�ಾಡು-ನು�ಯನುನ್ ಕು�ತು

∗ �ಾಡು-ನು�ಯ ವಣರ್� ಇರುವ �ಾಡುಗಳನುನ್

�ೖಗೂ���ೂಳುಳ್ವರು.

ಪರ್ಶಂ�ಯನುನ್

�ಾಡಭ�ತ್�ೕ�/�ೕಶಭ

ವಯ್ಕತ್ಪ�ಸು�ಾತ್�.

�ತ್�ೕ�ಗಳನುನ್�ಾ�ಸು
ವ�ದು

ಸಂ�ಾಷ�ಯ�ಲ್

∗ ��ಾಯ್�ರ್ಗಳು �ಾಡಭ�ತ್�ೕ�ಯ�ಲ್ �ಾವ� ��ಚ್ದ ಅಂಶಗಳನುನ್
�ೕ�ಸುವ�ದು.

�ೌರವಸೂಚಕ ಪದಗಳನುನ್
ತಮಮ್ �ೖನಂ�ನ

�ೕ�ಸುವ�ದು/�ಾ�ಸುವ�ದು.

∗ ��ಾಯ್�ರ್ಗ�� ��ಯ – ��ಯ, �ಕಷ್ಕ – ��ಾಯ್�ರ್, ತಂ� – ಮಗ ಈ
��ಯ – ��ಯ

ಬಳಸುವ�ದನುನ್ ಕ�ಯುವರು

9

�ೕ�ಯ �ಾತರ್ಗಳನುನ್ �ೕ� ಸೂಕತ್ �ೌರವ ಸಂ�ೂೕಧ��ಂ��
ಸಂ�ಾಷ� �ಾಡುವಂ� �ಾಗರ್ದ�ರ್ಸುವ�ದು.

