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ತರಗ: 5“
ಅೕ ತ ಕನ ಫಲಗಳು

30 ನಗಳ ಕನ ಚಟುವಗಳು
ಕನ ಅಂಶಗಳು

ಚಟುವಗಳು

ಅ. ಭೂ5ಯ 6ೕ7 (ೕಸಲು ಅಗತ28ಾದ

ನ 1

ಪ/ಸರಇ<ಎಂಬ6ಚು>?ವ2ಕ.ಪ@ಸುವರು.

ಪ/ಸರದAನವ
ಸು.ಗಳಪBತ
Cಾ/.

ಚಟುವಗಳನು!

ಷಯ:ಾನ

"ವ #ಸಲುಸೂಚ'ಗಳು.

• ತಮDಪ/ಸರದAಇರುವ ಸ(ೕ
ಮತು. "(ೕ ಗಳ ಪBಯನು!

ತCಾ/ಸಲು EೕFೂೕಣ. ಎಲA

ಮಕGಳೂ ಬHರುವ

ವಸು.ಗಳAIಾJಾನ28ಾKರುವ

ವಸು.ಗಳ ಪBಯನು! ತCಾ/L.

(ೕಗಳು (ೕಸಲು )ೕಾಗುವ *ಾ+,

ಮಣು- ಮತು. "ೕ/ನ 0ಾ ಮುಖ23ಯನು!

ವ/ಸುವರು.

ಮಕGಳು ಈಗ ಅವMಗಳ

ಉಪOೕಗಗಳನು! ಬHಯ.

ಆ.

ನ 2

• 6ೕನ ಪBಯA (ೕಗಳು

"ೕರುಮತು.ಮP-ನ0ಾ ಮುಖ23ಯನು!ಗುರುಸು

ೕRS.

ಗುರುಸಲು ಅನುಕೂೂೕಣ.

*ಾ+,

ವರು.

ಗುಂಪMಚQ
Tಾನು ಬದುಕಲು
ಇವHಲA

ಸಹಕ/ಸುವVಾ?

(ೕಸಲು ಅಗತ28ಾದ ವಸು.ಗಳನು!

• *ಾ+, "ೕರು ಮತು. ಮಣು- (ೕಗ+?
ಏ ಅಗತ2 ಎನು!ವ ಷಯ "ೕ@,

ಗುಂXನAಚY ಸಲು Eೕ+. ಅವರ

ಅZ0ಾ ಯಗಳನು! ಸಂಗ #ೂೕಣ.

• ಮಕGಳನು!ರ.ಯ ಪಕG ಎಚ>ರಂದ
"AL. ಅA ನ[ಯುವ

\ಾ2Jಾನವನು!ಗಮ"L ವ/ಸಲು

1

EೕFೂೕಣ. *ಾ+ ಮನ8ಾಗು.ರುವ
ಧ ಸ"!]ೕಶಗಳನು! ಅವ/?

ಮ'ೂೕ_8ಾK ವP L ಮನ3ಯನು!

ತ[ಯಲು Tಾ]ೕನು Jಾಡ)ೕಕು ಎಂದು

ಇ.

ಾಲಗಳAನಬದaಾವSಗಳನು!ವ/ಸುವರು.

ನ 3

ಹ8ಾJಾನನbಯ
ನು!ರYLರುವ

Yಂಸಲು ಅನುವM Jಾ[ೂೕಣ.

• ಪ  ಂಗಳA ಹ8ಾJಾನ

EೕKರುತ.< ಎಂದು ಬHಯಲು +L.

(ಜನವ/ - ಚ+)

ಅನುಭವದA

• ಚ+, ಮF ಮತು. )ೕL? EY>ರುವ

Jಾಡುವರು.

ಆfಾರದA ಚ+*ಾಲ, ಮF*ಾಲ

ಾಲಗಳನು!ಪB
ಚQ Jಾ[ೂೕಣ

ಆಲdಂತCಾ/
ಉಡುXನ
ಪ ದಶ ನ

ಂಗಳುಗಳನು! Eಸ/ಸ. ಈ
ಮತು. )ೕL?ಾಲ ಎಂದು

ವKೕ ಕ/Lರುವದನು! ಅವ/?
ಮನನJಾ@ೂೕಣ.

• Cಾವ CಾವಾಲದA ಪ/ಸರವM

EೕKರುತ.< ಎಂದು ಪB Jಾಡಲು

+L. (ಮF*ಾಲ–gೕಡಕದ

8ಾhಾವರಣ, ಸಸ2ಗಳು QTಾ!K

)Fರುತ.], )Fಗಳನು!

)Fಯು3.ೕ]. 8ಾhಾವರಣ

ತಂ0ಾKರುತ.<. ಇhಾ2)

• CಾವಾಲದA Cಾವ Cಾವ
2

ಉಡುಪನು! ಧ/ಸು3.ೕ]

ಎನು!ವMದನು! Yತ ಗಳ ಆಲdಂ

ತCಾ/ಸಲು ಅಥ8ಾ ಆ ಉಡುಪನು!

ಧ/Lೂಂಡು ಬಂದು ಪ ದj ಸಲು
ಆkಾರದಮೂಲಮತು.0ಾ ಮುಖ23ಯನು!ಅ ಅ.
ಥ Jಾ@ೂಳುlವರು.

ಧಆkಾರಗಳಮೂಲಗಳನು!ಪBJಾಡುವರು.
(ಸಸ2ಜನ2, 0ಾ Pಜನ2)

ನ 4.

ಗುಂಪMಆಟ
ಆ[ೂೕಣ

ನನ! ಆkಾರ
ಎAಂದ

ಬರುತ.<.

ಸಸ2ಜನ2 ಮತು.
0ಾ Pಜನ2

ಅನುವMJಾ[ೂೕಣ.

• ಸಸ2ಜನ2, 0ಾ Pಜನ2 ಆkಾರ]ೕ

ಎಂದು +ಯುವ ಆಟವನು! ಮಕGಳು
ಆಡ.

• ಎಲA ಮಕGಳು ಆkಾರದ

ಮೂಲಗಳನು! ಸಸ2ಜನ2 ಮತು.

0ಾ Pಜನ2 ಆkಾರ8ಾK ವKೕ ಕ/L
ಪB Jಾಡಲು 'ರ8ಾ?ೂೕಣ.

ಆkಾರಗಳ
ಧಆkಾರಗಳನು!ತCಾ/ಸುವಪ/ಕರಗಳನು!ಮ
ತು.ಆkಾರವಸು.ಗಳನು!ಪBJಾಡುವರು.

ವKೕ ಕರಣ.
ನ 5

ನನ! EೂmB

ತುಂಬಲು ಏ'ೕನು
)ೕಕು?

ಪBತCಾ/L

ಆಲdಂತCಾ/

3

• ಪ  ನ ಮ'ಯA ಮತು.

ಸJಾರಂಭಗಳA ಆkಾರ ತCಾ/ಸಲು

ಬಳಸುವ 0ಾ3 ಗಳನು! ಪB Jಾಡಲು
'ರ8ಾ?ೂೕಣ.

• ಮತು. 0ಾ3 ಗಳ Yತ ಗಳನು! ಸಂಗ #L
ಆಲdಂ ತCಾ/ಸಲು ಸಹಕ/ೂೕಣ.

ಇ.

ಆkಾರ

Jಾಡುವರು.

ವKೕ ಕ/ೂೕಣ

ಧಆkಾರಗಳAರುವnೕಷಾಂಶಗಳನು!ಪB

ಪ\ಾಥ ಗಳನು!
ೂೕಷBಕ

ತCಾ/ೂೕಣ

ಈ.

ನ 6

ನು!+ಯುವರು.

ನOೕಣ

ತಮDಸುತ.ನಆkಾರಮತು.IಾಂಸGೃಕ]ೖಧ2ವ

'ೂೕ@
ಗುಂಪM

ಚಟುವ.

• ಆkಾರ ತCಾ/ಸಲು ಬಳಸುವ ಆkಾರ
ಪ\ಾಥ ಗಳನು! ಪB Jಾಡಲು

ಅವಾಶ "ೕ@. ಅವMಗಳನು! fಾನ2,

)ೕFಾಳು, ಹಣು-ಗಳು, ತರಾ/,
ೂಪMo, ಎS-ಾಳು, 0ಾ Pಜನ2

ಆkಾರವTಾ!K ವKೕ ಕ/L ೂೕಷBಕ
ತCಾ/ಸಲು 'ರ8ಾ?ೂೕಣ.

• ಮಕGಳನು! 3ಗುಂಪMಗಳTಾ!K Jಾ@.
gದಲು ಗುಂಪM ಅವರ ಮ'ಗಳA,

ಎರಡ'ೕ ಗುಂಪM ಊ/ನA ಆಚ/ಸುವ
ಹಬdದಂದು ಮತು. ಮೂರ'ೕ ಗುಂಪM

sಾ3 ಗಳA Jಾಡುವ ಅಡು? ಮತು.

IಾಂಸGೃಕ ಾಯ ಕ ಮಗಳ ಬ?t

ವರಗಳನು! ಸಂಗ #L ತರಗಯA

"ೕ/ನ0ಾ ಮುಖ23ಯನು!ಅಥ Jಾ@ೂ
ಳುlವರು.

"ೕ/ನಮೂಲಗಳನು!ಪBJಾಡುವರು.

"ೕ/ನಉಪOೕಗಗಳನು!ಪBJಾ@,

ಅದರಮಹತuವನು!?FಯHೂಂ?ಚY ಸುವರು.

4

ನ 7

ಆಲdಂತCಾ/
ನ 8

ಮೂಾZನಯ.
ಗುಂಪMಚQ .

ವ/ಸಲು ಅವಾಶ "ೕ[ೂೕಣ.

• "ೕ/ನ ಧ ಮೂಲಗಳ Yತ ಗಳನು!
ಸಂಗ #L ಆಲdಂ ತCಾ/ಸಲು

'ರ8ಾ?ೂೕಣ.

• ಮಕGಳನು! ವೃhಾ.ಾರದA "AL.
ಪ  ಮಗುವM ವೃತ.ದ ಮಧ2ದA

ಬಂದು "ೕ/ನ ಉಪOೕಗವನು!

ಮೂಾZನಯ Jಾ@3ೂೕ/ಸಲು

ಸೂYL. ಉ+ದವರು ಆ ಮಗು Jಾ@ದ

ಅZನಯವನು!ಗುರುL Eೕಳ.

• "ೕರು ಇಲAದvH ಏTಾಗುತ.<?

ಇಂತಹ 4 ಪ w!ಗಳನು! 4 ಗುಂX?

"ೕ@, ಮಕGಳು ಅವರ

ಸಹ0ಾxಗFೂಂ? ಚY L,

ಮಂ@ಸಲು ಅನುಕೂೂೕಣ.
"ೕರುEೕ?ಮನ8ಾಗುತ.<ಎಂಬುದನು!+ಯುವ
ರು.

ನ 9

@Oೕಗಳ
ಪ ದಶ ನ.

• "ೕರು ಮನ8ಾಗುವ ಧ

ಸ"!]ೕಶಗಳ @Oೕಗಳನು!

ಪ ದj ೂೕಣ. ೕ Lದ ನಂತರ
ಮಕGಳು "ೕ/ನ Jಾನ2ವನು!
"ಯಂ ಸುವMದು Eೕ? ಎಂದು
ವ/ಸ.

https://www.youtube.com/wat
ಮನ"ೕರು(ೕವಸಂಕುಲದ6ೕ7yೕರುವಪ/zಾಮ

ನ 9

ರು.

ಮನ8ಾಗರ

ಗಳನು!ಅ/ತು,hಾ]ೕನುJಾಡ)ೕಂದುಚY ಸುವ

ಚQ – "ೕರು

• @Oೕಗಳನು! ೕ Lದ ನಂತರ

ಮಕGಳು ಮನ "ೕರು (ೕಗಳ 6ೕ7

yೕರುವ ಪ/zಾಮಗಳ ಪBಯನು!

ಲು Tಾ'ೕನು

ಪರಸoರ ಚY L ತCಾ/ಸ. ನಂತರ

XX/@Oೕ

0ಾತ ]ೕನು? ಎಂದು ವ/ಸಲು

Jಾಡ)ೕಕು?

5

ch?v=Om42Lppkd9w

"ೕ/ನ ಸuಚ{3 ಾ0ಾಡುವA ನಮD

ಪ ದಶ ನ

Jಾನವ<ೕಹದಅಂಗಗಳಾಯ ಗಳನು!ಅಥ

Jಾ@ೂಂಡುಉತ.ಮಆHೂೕಗ2ವನು!Eೂಂ
ದುವರು.

<ೕಹದ|ಾಗಗಳನು!ಗುರುLಅವMಗಳಾಯ ಗಳನು!
+ಯುವರು.

ಅ<ಷುB Qನ!.

• <ೕಹದ |ಾಗಗಳ Yತ ಗ+? ಅವMಗಳ

ನನ! <ೕಹ

5ಂಚು

ರು.

ಪB }ೂೕಡS
ನ 11

@Oೕ

ಪ ದಶ ನ.

ಅ|ಾ2ಸದ kಾFಗ

ಳನು!

ತುಂಬುವMದು.

ಸuಚ{3ಯಅ|ಾ2ಸಂದಉತ.ಮಆHೂೕಗ2ವನು!ಪ ನ 12.
[ಯಬಹು<ಂದುೕJಾ "L,

ಸಂದಶ ನ–

Eೂಂದುವರು.

ಆHೂೕಗ2

ಅವMಗಳನು!ರೂLೂಳುlವಮ'ೂೕಾವವನು!

6

ch?v=GGnk2bUH6ys

• <ೕಹದ |ಾಗಗಳನು! ಗುರುಸುವ

Kೕ3

+?ಸಂಬಂಧಪಟBಅಂಗಗಳಪ/ಚಯJಾ@ೂಳುlವ

https://www.youtube.com/wat

ನ 10

ಅZನಯ

<ೕಹದAನ[ಯುವಮುಖ2~ ಗಳುಮತು.ಅವMಗ

ಅವಾಶ "ೕ[ೂೕಣ.

ಉತ.ಮ

ಅZನಯ Kೕ3 kಾ@ೂೕಣ.

ಾಯ ವನು! ವ/ಸುವ 5ಂಚು

ಪBಯನು!ಮಕGFೕ }ೂೕ@ಸಲು

ಅವಾಶ "ೕ[ೂೕಣ.

• @Oೕ ಬಳL <ೕಹದ Eೂರ ಮತು.
ಒಳ ಅಂಗಗಳ ಾಯ ವನು!

ಪ/ಚೂೕಣ. ಅ|ಾ2ಸದ

kಾFಗಳನು! "ೕ@ ಅವMಗಳAನ

ಚಟುವಯನು! "ವ #ಸಲು

n ೕhಾ#ೂೕಣ.

• https://www.youtube.com/wat
ch?v=8Nb9E62p2c0

• ಸ+ೕಯ ]ೖ\ಾ2 ಾ/ಗಳು/ ಆHೂೕಗ2
ಾಯ ಕತ ರನು! ಸಂದj L <ೕಹದ
ಸುರR3 ಮತು. Hೂೕಗಗಳ ಬ?t
Jಾ# ಸಂಗ #ಸಲು 'ರ8ಾK.

ಪ[ಯಲು
Tಾ'ೕನು

Jಾಡ)ೕಕು.

ಗುಂಪMಚQ .

• ನಮD ಆHೂೕಗ2ವನು! ರ Lೂಳlಲು

TಾವM ಏನು Jಾಡ)ೕಕು ಎಂದು ಗುಂಪM

ಚQ ಯನು! ಸುಗ5L. ಈ ಚQ ಯ
ನಂತರ ಅವರ ನ"ತ2ದ

ಚಟುವಗಳA ಮಕGಳು

Jಾ@ೂಳlಲು ಬಯಸುವ

ಬದaಾವSಗಳನು! ಬHದು ತರಗ?
ಾಲಾಲGIಾ/?ಮತು.ಸಂಪಕ ದAಆದಬದaಾ
ವSಗಳನು!+ಯುವರು.

ನ 13

#/ಯHೂಂ?
ೕ

ನb ತCಾ/.

ಯನು!ಅ/ತು]ೕಚ'ಂದಬಳಸುವರು.

ತರಗಯA ವ/ಸಲು ಎಲA

ಪ CಾಣG ಬಳಸುವ 8ಾಹನಗಳು

ನ 14.

8ಾಹನಗಳ ೕRS
ಮತು.

ವKೕ ಕರಣ
7

8ಾಹನಗಳ ವರಗಳನು! ಸಂಗ #L

8ಾಹನಗಳ Yತ
kಾಕು.

Kೕ ಕ/ಸುವರು.

ಾಲದA ಪ CಾಣG ಬಳಸು.ದv

ಮಕG+? ಅವಾಶ ಕoೂೕಣ. ನಂತರ

ಬHದು ಬಣ-

ಧ8ಾಹನಗಳನು!Iಾ/?ಯಧಗ+ಗನುIಾರವ

• #/ಯರನು! ೕ Jಾ@ ಅವರ

8ಾಹನಗಳ Yತ
ಆಂಸು.

Iಾ/?ಮತು.ಸಂಪಕ Iಾಧನಗಳ0ಾ ಮುಖ23

ವ/ಸಲು ಅನುಕೂಲ ಕoೂೕಣ.

ಈಗ ಹ.ರ ಮತು. ದೂರದ

ಾಲಂದ ಾಲG Eೕ? ಬದaಾದವM
ಎನು!ವ ನbಯನು! ತCಾ/ಸಲು

'ರ8ಾ?ೂೕಣ.

• ಮಕGಳನು! ತರಗಯ Eೂರಗ[

ಕHದುೂಂಡು EೂೕK ಧ /ೕಯ
8ಾಹನಗಳನು! ೕ L ಅವMಗಳ

ಲRಣಗಳನು! ಚY L, ಅವMಗಳನು!

Yತ ಗಳ ಆಲdಂ

ತCಾ/.

Tಾನು ಮತು.

ನನ! 8ಾಹನ.

ಭೂ, ಆಾಶ ಮತು. ಜಲದA

ಸಂಚ/ಸುವ ಆfಾರದA ಅವMಗಳನು!

ಂಗ@ಸಲು 'ರ8ಾK.

• 8ಾಹನಗಳ Yತ ಗಳನು! ಸಂಗ #L
ಅವMಗಳನು! ಭೂ, ಆಾಶ ಮತು.

ಜಲದA ಸಂಚ/ಸುವ ಆfಾರದA

ವKೕ ಕ/L ಆಲdಂ ತCಾ/ಸಲು
Iಾ/?*ಾKಬಳಸುವ0ಾ Pಗಳಬ?tಸಂ]ೕದTಾjೕಲ
8ಾKವ ಸುವಮ'ೂೕ|ಾವ)FLೂಳುlವರು.

ನ 15.
ೕRS–

0ಾ Pಗ+ಗೂ

'ೂೕ8ಾಗುತ.<
ಅaಾu?

ಚQ ಮತು.

ಕಲo'.

n ೕhಾ#ೂೕಣ.

• ಪ ತ2R8ಾK ಅಥ8ಾ @OೕಗಳA
Iಾ/?*ಾK 0ಾ Pಗಳನು! ಬಳಸುವ
ಸ"!]ೕಶಗಳನು! ೕ ಸ.

https://www.youtube.com/wat
ch?v=CKJDt2k2qI0

• ಅವMಗ+? TಾವM "ೕಡುವ

3ೂಂದHಗಳನು! ಪB Jಾಡಲು
+ೂೕಣ. ಅವMಗ+? "ೕಡುವ

3ೂಂದHಗಳನು! ನಮD ಲಸಗ+?
3ೂಂದHCಾಗದಂ3 Eೕ?

"ವ #ಸಬಹುದು ಎಂಬುದನು!

ಗುಂಪMಗಳA ಚY ಸಲು

ಅನುಕೂಸುವ. Tಾ]ೕ 0ಾ Pಗಳನು!

ಬಳಸು.ದvH 0ಾ Pಗಳ ಜ3 Eೕ?
8

ವ ಸು.<v ಎನು!ವMದನು! Eೕಳಲು
@(ಟ ಸಂಪಕ Iಾಧನಗಳನು!ಅಗತ2\ಾvಗJಾ

ನ 15.

ಯುವರು.

ತCಾ/

ತ 5ತ8ಾKಮತು.ಸುರ ತ8ಾKಬಳಸ)ೕಂದು+

ೂೕಷBಕ

@Oೕ ೕRS.

Tಾನೂ

g)ೖ ಬಳಸ

ಬಹು\ಾ! ಚQ .

ಎಲA ಮಕG+? ಅವಾಶ "ೕ[ೂೕಣ.

• ಮ'ಗಳA ಬಳಸುವ ಧ

@(ಟ ಸಂಪಕ Iಾಧನಗಳನು!

ಮತು. ಅವMಗಳ ಉಪOೕಗಗಳನು!
ೂೕಷBಕದA ಬ Jಾಡಲು
ಅನುಕೂೂೕಣ.

• @ಟ Jಾಧ2ಮಗಳ ಉಪOೕಗ
ಮತು. ಅವMಗ+ಂ\ಾಗುವ

3ೂಂದHಗಳನು! ಉಪTಾ2ಸ ಅಥ8ಾ

@Oೕಗ+ಂದ ಮನವ/
Jಾ[ೂೕಣ.

• https://www.youtube.com/wat
ch?v=ndOB-vXwXxM

• ಅವMಗಳನು! ಸುರ ತ8ಾK Eೕ?
ಸಂಾ/ "ಯಮಗಳನು! 0ಾLದH ಮತು.

ಅಪಾತಗ+? ಾರಣವನು! ಪB Jಾಡುವರು.

ಎಚ>/ಂದ ಇದvH ಅಪಾತಗಳನು!

ನ 16

ಸಂಾ/ ಮತು.

yLವಸು.ಗ+ಂದ

ಕ@6 Jಾಡಬಹುದು ಎಂಬ ೕJಾ ನG

ಆಗುವ

ಬರುವರು.

ಅಪಾತಗಳು
ಇhಾ2
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ಬಳಸ)ೕಕು ಎಂದು Jಾಗ ದj ೂೕಣ.

• ತಮD ಅನುಭವಗಳ ಆfಾರದA
ಮಕGಳು ]ೖಯ~.ಕ8ಾK ಮತು.

ಗುಂXನA ಅಪಾತಗಳ ಪBಯನು!

ತCಾ/L, ತರಗಯA ಪ ದj ಸಲು

ಅನುವM Jಾ@ೂ@. ಅವMಗಳನು!
ಎಲA ಮಕGಳು ಓದ.

ಅಪಾತಗಳ
ಸಂಾ/ ಸಂೕತಗಳನು! ಓದಲು ಕಯುವರು.

ಪBತCಾ/.
ನ 17

5ಂಚುಪB

Oಂ? ಆಟ
Yತ

ಬHಯುವMದು.
ಸಂೕತಗಳನು!
ಓ<ೂೕಣ.

• gದಲು ರ. ಸಂೕತಗಳನು! ಪ ದj L
ಅವMಗಳನು! ವ/ಸುhಾ. ಅವMಗಳನು!
ಕೂೕಣ.

• ಸಂೕತಗಳ ಮತು. ಅದರ ವರSಯ

5ಂಚು ಪBಗಳನು! Eೂಂಸುವ ಆಟ
ಆ@ೂೕಣ.

• ಾ7ಂದ ಮ'? Eೂೕಗು8ಾಗ

ಅಥ8ಾ ಬರು8ಾಗ hಾವM ಗಮ"Lದ
ಸಂೕತಗಳ Yತ ಮತು. ಅದರ

ವರSಯನು! ಬHದು ತರಲು
n ೕhಾ#ೂೕಣ.

• https://www.youtube.com/wat
ರ. ಸುರRhಾ "ಯಮಗಳನು! +ದು

0ಾಸುವರು.

ನ 18

Jಾ# ಸಂಗ ಹ

ch?v=OQQToxyMi1w

• ಸಂಾ/ ಾmೕಬ ಒಬdರನು!

ಾ7? ಆkಾu"L ಅವ/ಂದ ಮಕGಳು

ಪ wೂ!ೕತ.ರದ ಮೂಲಕ Jಾ#

ಸಂಗ #ಸಲು ಅನುವM Jಾ@ೂ@.

• Jಾ# ಸಂಗ ಹSಯ ಾಟ ಅನು!
ಪ ದj L ಮಕG+ಂದ ಓL.

• ರ. "ಯಮವನು! ಏ
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0ಾಸ)ೕಂದು ಮಕGFೂಂ?

ಚY ಸುhಾ. ಅವರ ಮ'ೂೕ|ಾವವನು!

IಾJಾನ28ಾK ಮ'ಯA kಾಗೂ Eೂರಗ[

ನ 18

ತ[ಯಬಹುದು ಎಂದು "ಧ /ಸುವರು.

ಸುರ ತ8ಾKರುವM

ಆಗುವ ಅಪಾತಗಳನು! ಎಚ>/ಂದ

ಸ+ೕಯ ಸಂಸGೃಯನು! yಂyಸು ಹಬd sಾ3
ಇhಾ2ಗಳನು! ಪB Jಾಡುವರು.

ಅಫಾತಂದ
ದು Eೕ??

ನ 19

sಾ3 ಯA
ಒಂದು ನ.

ಹಬdದ gೕಜು.

ನಮD Vಾಜ2ದ ಜನರ Zನ! ಆkಾರ ಪದv3

ಗುಂXನA

ಮತು. ]ೖಧ23ಯನು! 6ಚು>ವರು.

Jಾ# ಸಂಗ ಹ.

ಬದLೂಳlಲು ಸುಗ5L.

• "ತ2 (ೕವನದA ಆಗುವ ಇತH

ಅಪಾತ/ಸ"!]ೕಶ ಮತು. TಾವM

3?ದುೂಳl)ೕಾದ ಎಚ>/ಯನು!
ಪB Jಾಡಲು

• ಮ'?ಲಸವನು! "ೕ[ೂೕಣ.

• ಮಕGಳನು! 4 ಗುಂಪMಗಳTಾ!K Jಾ@.
gದಲು ಗುಂಪM ಅವರ ಮ'ಗಳA,

ಎರಡ'ೕ ಗುಂಪM ಊ/ನA ಆಚ/ಸುವ
ಹಬdದಂದು ಮತು. ಮೂರ'ೕ ಗುಂಪM
sಾ3 ಗಳA Jಾಡುವ ಅಡು?,
ಉಡುಪM ಮತು. IಾಂಸGೃಕ

ಾಯ ಕ ಮಗಳ ಬ?t ವರಗಳನು!

ಸಂಗ #L ತರಗಯA ವ/ಸಲು
hಾವM |ಾಗವ#Lದ ಹಬd sಾ3 ಗಳ
11

ನ 19

ಅವಾಶ "ೕ[ೂೕಣ.

• ಮಕGಳು |ಾಗವ#Lದ sಾ3 , ಹಬd,

ಅನುಭವಗಳನು! ಹಂYೂಳುlವರು.

ಅನುಭವ

"ಮಯ

ನಮD Vಾಜ2ದ ಧ |ಾಗಗಳAನ ಜನರ

ನ20

+ದುೂಳುlವರು.

ಪ ದಶ ನ

ಆkಾರ, ಉಡುಪM ]ೖಧ23ಯನು!

@Oೕ

ಸಕ  ಇತH ಸಂಭ ಮಗಳ

ಅನುಭವಗಳನು! ತಮD ?FಯHೂಡ'

ಹಂYೂಳlಲು ಎಲA ಮಕG+ಗೂ

ಅವಾಶ"ೕ@.

• @Oೕಗಳ, Yತ ಪಟಗಳ ಮೂಲಕ

Vಾಜ2ದ ಧ |ಾಗಗಳAನ ಆkಾರ,

ಉಡುಪM, ಸಂಪ \ಾಯಗಳ

ಸಂ8ಾದ

ಪ/ಚಯವನು! ಮಕG+?

ಭೂಷಣ

]ೖಧ23? Eೂೕ Jಾ@ೂಳlಲು

]ೕಷ

ಪ ದಶ ನ.

Jಾ@ೂ[ೂೕಣ. ತಮD ಊ/ನ

ಮಕGFೂಂ? ಸಂ8ಾದ Jಾ@ೂೕಣ.

• ಮಕGಳು )ೕH ಪ <ೕಶದ

ಉಡುಪMಗಳನು! ಧ/L ]ೕಷ ಭೂಷಣ
ಪ ದಶ ನ Jಾ@ಸಬಹುದು.

• https://www.youtube.com/wat
ch?v=yzQQgzbvy9U

• https://www.youtube.com/wat
ch?v=2Xo9plwbVBk

• https://www.youtube.com/wat
ನಮD Vಾಜ2ದ ]ೖಧ23ಯನು! +ದು
E6D ಪಡುವರು.

|ಾರತದ ನbಯA ಕTಾ ಟಕವನು! ಮತ.ದರ
'HEೂH Vಾಜ2ಗಳನು! ಗುರುಸುವರು.
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ನ 21.

ನbಯA

ch?v=hIn6GUNzMkw

• YಕG YಕG ಮಕGಳ ಗುಂಪMಗ+?

|ಾರತದ ನbಯನು! "ೕ@ ಅದರA

ಕTಾ ಟಕ ಮತು.

'HEೂH

Vಾಜ2ಗಳನು!
ಗುರುಸುವ
ಚಟುವ

Vಾಜ2 ಮತು. ಕುGಗ+ಗನುಗುಣ8ಾK

'HEೂH Vಾಜ2ಗಳನು! ಗುರುಸಲು
'ರವM "ೕ[ೂೕಣ.

• Vಾಜ2ದ ನbಯನು! ಬHದು ಬಣತುಂಬಲು Eೕ+, ಪ/ಸರ

Iಾಮ23ರುವ (7Aಗಳನು! ಒಂ<

/ೕಯ ಬಣ-ಂದ ಗುರುಸಲು

ಸೂYೂೕಣ.

• Out line map "ೕ@ ಬಣ- ತುಂಬಲು
ಕTಾ ಟಕದ Iಾu|ಾಕ |ಾಗಗಳ ಪ/ಚಯ

Jಾ@ೂಳುlವರು.

ನ 22

'ೂೕ[ೂೕಣ ಾ
ನಮD Vಾಜ2
@Oೕ
ಪ ದಶ ನ

ಸkಾಯ Jಾ[ೂೕಣ.

• ಕTಾ ಟಕ Vಾಜ2ದ Iಾu|ಾಕ

|ಾಗಗಳ ಲRಣಗಳ @Oೕವನು!

3ೂೕ/L. ಅವMಗಳ ಲRಣಗಳನು! ಪB
Jಾಡಲು ಅನುಕೂL.

• https://www.youtube.com/wat
ch?v=Q_jLndZxyzw

• 4 'ೕ ತರಗ ಪಠ2ಪMಸ.ಕದ ಪMಟ ಸಂ2
225 /ಂದ 228 ಚಟುವ

ನಮD Vಾಜ2ದ ಪ Lದ ಐkಾLಕ ಸಳಗಳ ಮತು.

ನ 23

ಅವMಗಳನು! ಸಂರ ಸುವ ಮ'ೂೕ|ಾವವನು!

@Oೕ

"ಸಗ fಾಮಗಳ ಪ/ಚಯವನು! Jಾ@ೂಂಡು
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ಆಲdಂ ತCಾ/

Jಾ@ೂೕಣ.

• ಐkಾLಕ ಸಳ, "ಸಗ fಾಮದ
Yತ ಗಳನು! ಸಂಗ #L ಆಲdಂ

ತCಾ/L ಅವMಗಳ ವರ ಬHಯಲು

)FLೂಳುlವರು.

ಪ ದಶ ನ
ಚQ .

"ಸಗ fಾಮಗಳ
ಪ/ಚಯ

ಸೂಕ. Jಾಗ ದಶ ನ "ೕ[ೂೕಣ.

• ಐkಾLಕ ಸಳ, "ಸಗ fಾಮಗಳ
@Oೕ 3ೂೕ/L ಅವMಗಳ

Iೌಂದಯ ವನು! ಆIಾuಸಲು

 ೕHೕXL. ಅವMಗಳನು! ರ ಸ)ೕೕ

ಎನು!ವ ಚQ ಯನು! ಮುಂದುವHL

ರ ಸುವ ಮ'ೂೕ|ಾವವನು!

)FLೂಳುlವ 8ಾhಾವರಣವನು!
ಸೃ(L.

• https://www.youtube.com/wat
ch?v=17511RQZON4

• https://www.youtube.com/wat
ಕಸವನು! "ವ #ಸುವ ಮತು. ಕಸವನು!

ಪMನಬಳಸುವ ೌಶಲವನು!

hಾ2ಜ2ಗಳನು! ವKೕ ಕ/ಸುವರು.

ತಮD\ಾKLೂಳುlವರು.

ನ 24

hಾ2ಜ2ದ

ch?v=ZwJ-IdLan5Y

• ಮಕGಳು ಬರು8ಾಗ ತಮ? Lಗುವ

ಕಸಗಳನು! ಸಂಗ #ಸಲು EೕFೂೕಣ.

ವKೕ ಕರಣದ ಆಟ • ಸಂಗ ಹL ತಂದ ಕಸವನು! ಅವರ<ೕ ಆದ
ಕ ಮದA ವKೕ ಕ/ಸಲು ಮತು.

ವKೕ ಕರಣG ಆfಾರಗಳನು! "ೕಡಲು
ಅವಾಶ ಕoೂೕಣ. ಸ/ ಇದvA

ಅವರನು! ಪ ಶಂjL. ಇಲAದvA

Eೕ? ವKೕ ಕರಣ Jಾಡಬಹು<ಂದು

ಅ/ವM "ೕ@ ಮ3. ವKೕ ಕ/ಸಲು
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ಸಹಕ/ೂೕಣ.

• HೂBನ 4 B?ಗ+?

7ೕಬ kಾ~, ಕಸವನು! ಅಥ8ಾ ಕಸದ
5ಂಚು ಪBಗಳನು! ಸೂಕ. B??

kಾಕಲು Eೕ+. ಆಟವನು!
ಪMನVಾವ ೂೕಣ.

hಾ2ಜ2ದ ಸ/Cಾದ 7ೕ8ಾ/ ಕ ಮಗಳನು!
+ಯುವರು.

ನ 25 ಮತು.

• ತಮD ಮ'ಯ ಕಸವನು! 3 ನ

ಕಸ ಮನLಗBೕ

ಗಮ"ಸ. ಅವರು ಗಮ"Lದ

26

ಅಲA ~/~/
ಮನLಗೂ

kಾ"ಾ/ –

@Oೕ

ಪ ದಶ ನ,

bೕತ ೕ.

ಸಂ8ಾದ

ಸಂಗ #L, Cಾವ ಕಸ ಏTಾಗುತ.<
ಅಂಶಗಳನು! ತರಗಯA ವ/ಸ.

• ಕಸವನು! ಸ/Cಾದ "ವ ಹS

JಾಡದvH ಪ/ಸರದ 6ೕ7 yೕರುವ

ಪ/zಾಮವನು! @Oೕ ಮೂಲಕ

ಮನನ Jಾ@ೂಳlಲು 'ರ8ಾ?ೂೕಣ.

• https://www.youtube.com/wat
ch?v=-nNeNBkWDhY

• hಾ2ಜ2 ಸಂಗ ಹಾರರನು! ೕ Jಾ@
ಕಸವನು! 7ೕ8ಾ/ Jಾಡುವ ಕು/ತು

ಸಂ8ಾದ Jಾಡಲು 'ರವM "ೕ[ೂೕಣ.
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•
• ಈ ಚಟುವಯನು! ಮಕG+ಂದ
hಾ2ಜ2ವನು! ಮರು ಬಳುಸುವ ಕ ಮಗಳ ಬ?t

Oೕ(ಸುವರು.

ನ 27
ಕಸಂದ

Jಾ[ೂೕಣ ರಸ.
ಗುಂಪM

ಧ ಕುಶಲ ಕ5 ಗಳು ತCಾ/ಸುವ ಆ
ಮತು. ವಸು.ಗಳನು! Eಸ/ಸುವರು.

ಸ+ೕಯ kಾಗೂ ಧ ಪ <ೕಶಗಳA
ನಕಸುಬುಗಳನು! ಗುರುಸುವರು.

Jಾ@ೂೕಣ.

• 5 R ಗಳ ಕು/ತು Jಾ# "ೕ[ೂೕಣ.
ಕಸವನು! ಪMನ ಬಳ Jಾಡುವ
ಅಗತ23ಯನು! ಮನವ/
Jಾ@ೂ[ೂೕಣ.

ಚಟುವ

• ಕಸಂದ ರಸ Jಾಡುವ

ನ 28

• ಮಕGಳು ತಮD ಊ/ನAರುವ ಧ

ಸಳ )ೕ.

Eೂಂಸುವ
ಚಟುವ.

ಚಟುವಗಳನು! Jಾ@ೂೕಣ.

ಕಸುಬುಗಳನು! Jಾಡುವ ವ2~.ಗಳನು!
ಸಂದj L ಅವರು ಬಳಸುವ

ಕಾ>ವಸು.ಗಳು ಮತು. ಅವರು

ತCಾ/ಸುವ ವಸು.ಗಳ ವರಗಳನು!

ಸಂದj L. ಅವರ ಅನುಭವಗಳನು!

ತರಗಯA ಹಂYೂಳl. ಅವರ

ಅನುಭವಗಳನು! IಾVಾಂjೂೕಣ.
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• ಧ ಕಸುಬುಗಳ Yತ ಗಳನು! ಮತು.
ಅವರು ತCಾ/ಸುವ ವಸು.ಗಳ

Yತ ಗಳನು! Eೂಂಸು
ಾಲ ಾ5 ಕರು ಎದು/ಸುವ 3ೂಂದHಗಳನು!

ನ 29

TಾವM ಾಲಾ5 ಕVಾಗಾರ<ಂದು

ಹಕುG - ಗುಂಪM

ಅ/ತು ಅವರ ಬ?t ಾಳ(ಯನು! ವ2ಕ.ಪ@ಸುhಾ.
ೕJಾ "ಸುವರು

ನನ! ಾಲ2 ನನ!
ಚQ .

ವಚಟುವಯನು! Jಾ@ೂೕಣ.

• ಮಕGಳು ಲಸG EೂೕಗುವMದ/ಂದ

ಅವ/? ಆಗುವ 3ೂಂದHಗಳನು! ಕು/ತು
ಮಕGಳು ತಮD ತಮDA ಚQ ಯನು!

Jಾಡುhಾ. "fಾ ರG ಬರಲು
'ರ8ಾ?ೂೕಣ. ಚQ ಯನು!

ಮುKಸು8ಾಗ ಮಕGಳು ತಮD

ಾಲ2ವನು! Eೕ? ಕFದುೂಳುlhಾ.H.
ಮತು. ಮಕGಳ ಹಕುGಗಳ ಬ?t ಅವ/?

ನ 30

Iಾಫಲ2

ಪ ~ 
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Jಾ# "ೕ[ೂೕಣ.

• ಮಕGಳ Iಾಫಲ2 ಪ ~ ಯನು!
"ವ #ೂೕಣ.

