ತರಗ : 7

ಷಯ : ಸ ಾಜ  ಾನ

ಅೕತ ಕಾಫಲಗಳು

ಕಾಂಶಗಳು

1. ಇಾಸದ ನ

1.ಇಾಸ

ಆ ಾರಗಳನು

ಗುರುಸುಾ ಮತು
ಅವಗಳನು

ವೕಕಸುಾ ಾಗೂ

ಅವಗಳನು

ಾ !ಾ "ಸುಾ.
( 2#ೕ ಕ$%ಾ ಫಲ –

6#ೕ ತರಗ )

ರಚ#ಯ$(

ಸಲಾತಕ

30 ನಗಳ ‘ೕತು
ೕತು ಬಂಧ ಾಯಕಮ’
ಾಯಕಮ’
ಚಟುವಗಳ ವಹಾ ಸೂಚ ಗಳು

ಚಟುವಗಳು

ಚಟುವ 1.

ಸ34ೕಯ ಐಾ6ಕ ಪ*6ದ7

Day–
Day– 1. Day – 2. (120ಷ)

ಚಟುವ 1. LMಕರು EೂೕN -19 ಎPಓR "ಯಮಗಳ )ಾಲ# ಾಗೂ

ಆ ಾರಗಳ

ಸ3ಳಗ48 9ೕತ*:ೕ; "ೕಡುವದು ಸೂಕ ಜಾTಾUVಂW8 >ಾ Xಗಳನು ಸ34ೕಯ ಐಾ6ಕ ಪ*6ದ7

ಅಯುವದು.

>ಾನAಾಸನಗಳ ಅವBೂೕಕನ

:ೕ;ಯ \ೕ] ಅವಗಳ "?ಾಣದ %ಾಲ, "^6ದವರು, ಆನ %ಾಲದ

ಚಟುವ 2.

ಇವಗಳು ಇಾಸ ರಚ#8 Kೕ8 #ರಾಗುತ\ ಎಂಬುದನು ಚ`6.

ಆ ಾರಗಳ ವೕಕರಣ.

ಚಟುವ 2. LMಕರು >ಾ Xಗಳನು ಗುಂಪಗಳaಾ  ?ಾ[ ಅವ8

)ಾತ*ವನು

ಉ>ಾ:?ಾ6ಗಲು(,ೕರಗಲು(, .ಾYರಕಗಳು/ Zೕಾಲಯಗಳು/ ಮ6ೕW/ ಚಚ•48 9ೕತ* :ೕ; ?ಾ[6.
ಜನ_ೕವನ, .ಾ?ಾ_ಕ, ಆXಕ, 63ಯನು ಅವBೂೕಕನ ?ಾಡುಾ

2.ಇಾಸದ

ಮುಂಾದವ.

ಧಗಳು.

ಗುಂಪ .ಚಟುವ;Eಯ ಮೂಲಕ

ಆ ಾರಗಳು ಾಗೂ

ಚಟುವ 3.

aಾಣ , ಗ*ಂಥಗಳು, .ಾYರಕಗಳ `ತ*ಗಳು, Aಾಸನಗಳ `ತ*ಗಳೂ, GಾವIಗಳು,

GಾವIಗಳು, ಜನಪದ ಕJಗಳನು

Kೕ8 ಪ*ಮುಖ )ಾತ*ವ/ಸುತ\ ಎಂಬುದನು ಗುರುಸಲು Kೕ4.

ಆ ಾರಗಳ ಪ*ಮುಖ

3..ಾ/ ಕ

ಪ0ಾತತ1 ಆ ಾರಗಳ ಸ34ೕಯ ಕGಾದರನು ಬಳ6

ಅಥ.

Kೕ4ಸುವದು.

Day – 3. (60ಷ)

ಜನಪದ ಕJಗಳನು "ೕ[ ಇವಗಳು ಇಾಸ ರಚ#8 ಮೂGಾ ಾರಗbಾ

ಆವರುಗಳು ?ಾಾಡ$. ಅವಗಳ ಗುಣಲMಣಗಳ ಆ ಾರದ cೕB .ಾ/ ಕ

ಮತು ಪ0ಾತತ1 ಆ ಾರಗbಾ ವೕಕ6.

ಚಟುವ;E 4.

ಚಟುವ 3.ಸ34ೕಯ
ಕGಾದರನು AಾB8 ಆಾ1"6 ಅವಂದ
3.

ಐಾ6ಕ ಗ*ಂಥಗಳ

GಾವIಗಳು, ಜನಪದ ಕJಗಳನು Kೕ46. >ಾ Xಗಳು ಈ ಾಡುಗಳನು

1

ಪಚಯವನು ?ಾ[ಸುವದು.

ಾ[ದ⁌ῤ ಉತಮ.

ದುdಾಸ?ಾನ %ಾದಂಬ.

ಚಟುವ 4. ಧ .ಾ/ಗಳು ಬWರುವ ಐಾ6ಕ ಗ*ಂಥಗಳನು

ಉ>ಾ :ತ.0ಾ.ಸುಚಟುವ 5

(ಸ34ೕಯ ಕGಾದರು ಲಭ ಲ(WದU LMಕೕ "ವ/6)

ಪಚhಸುಾ ಇವಗಳು ಇಾಸ ರಚ#8 Kೕ8 iಳಕು jಲು(ತ\

.ಾYರಕಗಳು, aಾಣ ಗಳು,

ಾ]ಗ ಪತ*ಗಳು,Aಾಸನಗಳ

ಎಂಬುದನು ಮನವE ?ಾ[6.

ಉ>ಾ : ತ.0ಾ.ಸು. ರವರ ‘ದುdಾಸ?ಾನ’ %ಾದಂಬ. ಇದು `ತ*ದುಗದ

`ತ*ಪಟಗಳ ?ಾ/VಂW8

aಾಯಕರ ಬ8k iಳಕು jಲು(ತZ.

ಚಟುವಚಟುವ-6

*ಕರು ಹ,-ೂ!"#.
!"#.

ಸಂಗ*ಹ.

ಮೂGಾ ಾರಗಳ ೕ[Vೕ

ಚಟುವ 6.

ೕMf.

DSERT KೂರತಂWರುವ ಇಾಸ ರಚ# Kೕ8 ? ೕ[Vೕ $ಂl

ಚಟುವಚಟುವ-7

ಉತ ನನ

ಸೕಯ ಪಸರ ಲಭ"ರುವ ಸೂಕ$ ಚಟುವಗಳನು' ಪ(ರಕ)ಾ

ಾಡುವ ಪೕಕ

ಾನ ೕ ೕ

https://www.youtube.com/watch?v=slJF0EZKmd4

ಇಾಸದ ಮೂGಾ ಾರಗಳು ೕ[Vೕ $ಂl

ಚಟುವ 7.

https://youtu.be/PNOV6zUi0DI

ಉತ ನನ

ಾಡುವ ಪೕಕ ಾನ ೕ .ಂ0

https://youtu.be/WP3FPFNH00E?t=65

2.

ನW ಕI\ಗಳ$( )ಾ*`ೕನ

1.ಶ1

ಭೂಪಟದ$(

ಚಟುವ 1.

ಶ1 ಭೂಪಟದ$( ಜಗನ
2

Day – 4,5,6.
ಚಟುವ 1.

ಾಗಕಗಳು ಅ ವೃ 

ಪ-ಮುಖ /ಾ-0ೕನ

ೕಡುಾ ಮತು ಸಂಸ !

ಗುರು!ಸುವ%ದು.

ೂಂದಲು ಾರಣ

ಮತು ಸ"ಾಜ$ ಅವ%ಗಳ
$ೂಡು&ಗಳನು(
)ವಸುಾ.

( 4*ೕ ಕ+ಾ ಫಲ –

6*ೕ ತರಗ! )

/ಾ-0ೕನ ಾಗಕಗEಾದ

ಗುಂಪ%ಗಳಾ(G ಂಗ
)QಾIRSಗಳನು( ಗುಂಪಗಳಾ

ಶ ಭೂಪಟದ ಜಗನ

ಾಗಕಗಳನು(

ಈ789,:;ೂ<=>ೕ?@ಾ,

/ಾ-0ೕನ ಾಗಕಗEಾದ ಈ789
ಈ, ೂ !"ೕ$%ಾ, &ೕಾ,

2. ಜಗ!ನ ಪ-ಮುಖ

ಹರಪC ಾಗಕಗಳನು(

"ಾಗSದಶSನದ+3 ಗುರು!ಸ+.

0ೕಾ, ೂೕಮF,G-ೕH Aಾಗೂ ೂೕಮF,G-ೕH Aಾಗೂ ಹರಪC
ಹರಪ) ಾಗ*ಕ,ಗಳನು

ಾಗಕಗಳು

ಗುರು!ಸುವ%ದು.

ಉಗಮ5ಾಗಲು

ಜಗ!ನ ಪ-ಮುಖ ನಗರಗEಾದ

ಅಯುವ%ದು.

ನೂI@ಾH, Jಹ+, ಮುಂKೖ

ನ ಬಯ+ನ+3
ಾರಣವನು(
3.ಈ789,

:;ೂ<=>ೕ?@ಾ
, 0ೕಾ Aಾಗೂ

ಹರಪC ಾಗಕಗಳ
$ೂಡು&ಗಳನು(
!Dಯುವ%ದು .

-ಾ./0ಗಳು 12ಕರ

ಚಟುವ 2.

ಚಟುವ 2.

ಲಂಡF, "ಾ;ೂ ,

ಮುಂಾದ ನಗರಗಳು KMಯಲು

ಾರಣ5ಾGರುವ ಪ-ಮುಖ

ಅಂಶಗಳನು( )ವಸುತ

ಹಡTF ನ – ನೂI@ಾHS
ನೂ.%ಾ30.

0ತ-ಗಳನು( ೂೕಸುಾ

4ೕಮ6 7 -ಲಂಡ:

/ಾ-0ೕನ ಾಗಕಗಳು ನ

ಬಯ+ನ+3 ಉಗಮ5ಾಗಲು

ಾರಣಗಳನು( ೂೕ+$

"ಾಡುವ%ದು.

ಚಟುವ 3.

Oರ?Pಗಳ "ಾದಗಳನು(
3

ಉUಾ3V ನ - ಮುಂKೖ

ಯಮುಾ ನ7 - <ಹ

ೂೕಸುಾ WXಕರು ಈ789

&ತ>ಗಳನು ,ೂೕ*ಸು@ಾ
:ೕ+ನ ಪ-ಮುಖ ನಗರಗಳ 0ತ-ಗಳನು(

ಈ ನಗರಗಳು

ಾಗಕಗಳ $ೂಡು&ಗEಾದ

KMಯಲು ಅವ%ಗಳು ನ

Aಾಗೂ ಮ?[ಗಳ ಬ&\

ಚ0Sಸುಾ /ಾ-0ೕನ ಾಗಕಗಳು
ಾಗ*ಕ,ಗಳು ನ7 ಬಯನ ಉಗಮKಾಗಲು

Oರ?P,/ಾIOರV, YZಂHT

!Dಸುವ%ದು.

!ೕರದ+3ರುವ%Jೕ ಆ <. ಅಯ ಫಲವ@ಾದ
ೕರದರುವ<ೕ

ಮಣುe, ೕರು ಕೃf Aಾಗೂ EೖGಾ*Eಗಳ
$ೖ`ಾ$ಗಳ HಳವIJJ ಪ!ರಕKಾ ರುವದನು
ಾರಣಗಳನು( ೂೕ+$ "ಾಡ+..

ಚಟುವ 4

ಚಟುವ 3.

0ೕ ಾಗಕಯ

$ೂಡು&ಗEಾದ ಚAಾ,

ೕ^[ವಸ_,ಾಗದ,0ತ-,ಕುಂಚ,
Oಂ`ಾa,
.

ಕೂT0ಗಳನೂ(ೂೕಸುವ%ದು

ರ

,

ಂ,
ಈ
, ಮ -ಈ

WXಕರು Oರ?Pಗಳ 0ತ-ಗಳು/ "ಾದಗಳನು(
Nಾದ*ಗಳನು / ೕ Oೕಗಳನು

ೂೕಸುಾ ಈ789 ಾಗಕಗಳ
ಾಗ*ಕ,ಗಳ EೂಡುJಗPಾದ Qರ$R,Sಾ.QರT,

ಚಟುವ 5

ಹರಪCಾಗಕ& ಸಂಬಂbYದ

0ತ-ಪಟಗಳ *ರ)*ೂಂ &
ೂೕ+$ಗಳನು(

ಪd9"ಾಡುವ%ದು.

YZಂHT Aಾಗೂ ಮ?[ಗಳ ಬ&\
ಬJU V . ಇದರ ಮೂಲಕ ಈQಯನ ರ
ೕgಾಗaತ hಾನ, WಾXಾಯನYಾಸZ,
iಾjಾಯನkಾಸ_ [ಾನದ ಅವರು \ೂಂ7ದ]
hಾನವನು( )QಾIRSಗMೂಂ ಡ ಹಂ&EೂV^ .
ಚಟುವ 4.

ಚಟುವಚಟುವ-6.

4

ಹಮು[ರlಯ ಾನೂನು

ಚAಾ
ಚ`ಾ,aಾb,cೕಷeವಸZ,
ಹವಸZ, &ತ>ಕುಂಚ,

ಸಂmnಂ & ೂೕ+$

0ತ-ಗಳನು( 12ಕರು -ಾ./0ಗVJ fೕ
&ತ>ಗಳನು

ಸಂmಗಳನು( ಈGನ ಾನೂನು

Oಂ`ಾa Sಾ 3, 7ಕೂ6&ಗಳನು /
QಂGಾI,

"ಾಡುವ%ದು.

ಅವ%ಗಳ+3 &ೕf ಾಗ*ಕ,ಯ EೂಡುJಗಳನು
ಅವಗಳ
ಗುರು!ಸ
ಗುರುಸ.

ಚಟುವಚಟುವ-7

иπĲќѓ—ķẄџјļ
ėỳхΠуē’ўΤ†ΉЏ†
ѕ‗ģỳŁẀΣΤ†ƒĒ’
ಚಟುವ -8

ಇಂ ನ jಾ[pS Yd/ qೕಔp
ಗಳ nೕಜ*ಗಳ

ಅವqೂೕsಸುಾ ಹರಪC

ಾಗಕಯ ನಗರnೕಜ*&

ಸಹಸಂಬಂbೕಕಸುವ%ದು.

ಚಟುವ 5

ಹರಪC ಾಗಕಯ ನಗರ OೕಜgಗVJ
nೕಜ*ಗD&
ಸಂಬಂbYದಂ 0ತ-ಪಟಗಳನು( Aಾಗೂ
`ಾಗೂ

)ೕtnೕ ೂೕಸುಾ ಹರಪC ಾಗ*ಕ,ಯ

ನಗರಗDಗೂ ಮತು ಇಂ ನ ನಗರಗVಗೂ
ನಗರಗDಗೂ ಇರುವ
ೂೕ+$ಗಳನು( ಪd9 "ಾtY. `ಾಗೂ ಅವರ
ನಗರ nೕಜ*& :ಚುu& ವ.ಕಪ
ವIಕಪtY.

https://youtu.be/XvrE38HL0HM
utu.be/XvrE38HL0HM

ಚಟುವಚಟುವ-6.

ಮಹತವನು ಚ&0ಸು@ಾ ೂ !"ೕ$%ಾ
ಪ-ಸುತ ಾನೂನುಗಳ ಮಹತvವನು(
ಾಗಕಯ Jೂ@ಾದ ಹಮು[ರlಯ
ಹಮುeರiಯ aಾನೂನು
ಸಂmಗಳನು()QಾIRSಗMೂಂ
ಸಂj,ಗಳನು
-ಾ./0ಗkೂಂ7J
& ಚ&0 .

ಚಟುವಚಟುವ-7

5

ಾಗಕಯ ೕ Oೕ
ಈ789 ಾಗ*ಕ,ಯ

$ಂlhttps://youtu.be/v4eP6qn_sKU
3.

1.ದnಣ

0ಾಜವಂಶ/ ಮ#ತನಗಳನು

ವಧ

ಅವಗಳ

ಗುರುಸುವದು.

ದnಣ oಾರತದ ಧ

ಗುರುಸುಾ ಮತು

.ಾ?ಾ_ಕ,0ಾಜpೕಯ ಮತು
ಆXಕ _ೕವನ ಮುಓಾದ

oಾರತದವaಾ 4ದ

0ಾಜಮ#ತನಗಳನು
2.Aಾತಾಹನರ

%ಾಲದ ಆXಕ ತಸ

Eೂಡು8ಗಳನು

….. %ಾರಣಾದ

( 9#ೕ ಕ$%ಾ ಫಲ –

ವಸುಾ.

ವಸುಾ

6#ೕ ತರಗ )

ಚಟುವ -1.

Day – 7,8,9

ಚಟುವ -1.ಉತರ ಮತು ದnಣ oಾರತವaಾ 4ದ ಪ*ಮುಖ 0ಾಜ

ಉತರ ಮತು ದnಣ

ಮ#ತನಗಳ ^ಂಚುಪ;tಗಳನು >ಾ Xಗ4ಂದ ?ಾ[6 ಅವಗಳನು

oಾರತವaಾ 4ದ ಪ*ಮುಖ

ಉತರ ಮತು ದnಣ oಾರತವaಾ 4ದ ಪ*ಮುಖ 0ಾಜಮ#ತನಗbಾ

0ಾಜಮ#ತನಗಳ

ವೕಕಸ$.

^ಂಚುಪ;tಗಳ ಮೂಲಕ
ವೕಕರಣ.

ಚಟುವಚಟುವ-2 LMಕರು )ಾ*`ೕನ oಾರತದ ಭೂಪಟವನು >ಾ Xಗ48

)ಾ*`ೕನ oಾರತದ

ಚಟುವಚಟುವ-3. ಸ34ೕಯ ಸಹ%ಾರ ಸಂಘಗಳ ರಚ# ಾಗೂ ಉZUೕಶವನು

oಾರತವaಾ 4ದ 0ಾಜ

%ಾಲದ$(ದU ಧ ಕಸಬು>ಾರರನು ಗುರುಸುಾ ZೕL ಾ )ಾರದ

"ೕ[ ಅದರ$( ದnಣ oಾರತವaಾ 4ದ 0ಾಜಮ#ತನಗಳನು ಗುರುಸ$.

ಚಟುವಚಟುವ-2.

Aಾತಾಹನರ %ಾಲದ u*ೕIಗಳ ರಚ#VಂW8 Kೂೕ$ಸುಾ ಚ`6. ಅವರ

ಅಂಶಗಳನು

ಭೂಪಟದ$( ದnಣ

3.Kೂಯqಳರ

ಮ#ತನಗಳನು ಗುರುಸುವದು.

ಮಹತ1ವನು ಅಯ$.

ಸ34ೕಯ ಸಹ%ಾರ ಸಂಘಗಳ

ಕಂಡುಬರುವ Kೂಯqಳರ %ಾಲದ Zೕಾಲಯಗಳ `ತ*ಗಳನು

%ಾಲದ ಕB ಮತು
ಾಸುLಲr

ಚಟುವಚಟುವ-3.

.ೌಂದಯವನು

ಪಚಯದ ಮೂಲಕ

4.jೂೕಳರ %ಾಲದ

ಾಗೂ ಪ*ಸುತ ಸಹ%ಾರ

ಆ.ಾ1Wಸುಾ.
dಾ*?ಾಡ4ತ

ಪದ7ಗೂ ಾಗೂ

ಇಂWನ dಾ*?ಾ

Aಾತಾಹನರ %ಾಲದ u*ೕIಗಳು
ಸಂಘಗಳ ನಡುನ
.ಾಮ vಯನು
ಚ`ಸುವದು
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ಚಟುವ.
ಚಟುವ.4. >ಾ Xಗಳು iೕಲೂರು, ಹ]ೕwೕಡು, xೂೕಮaಾಥಪರದ$(
ವರfVಂW8 ಸಂಗ*/6 ಆಲyಂ ತzಾಸ$..

1ೕಲೂನ )ಾಸು$*ಲ2ದ 4ೖಭವದ ೕೕ .ಂ0

https://m.facebook.com/hassannews/videos/1231701220539099/

ಪಂwಾx!ಗDಗೂ

ಚಟುವ.
ಚಟುವ.4.

ಇರುವ ಸ"ಾನ

nೕಜಾಾಯS

ಅಯುವರು.

Aಾಗೂ 5ಾಸುWಲCದ

ಲXಣಗಳನು(

ಉQಾ : ೂಯTಳರ ಾಲದ ಕq

0ತ-ಗಳನು( ಸೂಕ

"ಾm!nಂ & ಸಂಗ-mY.
ಚಟುವ 5.

`ಾ-ಮಪಂwಾx!& yೕd"ಾt
ಅದರ ರಚ* ಮತು ಾಯS

)zಾನದ "ಾm!

ಸಂಗ-mಸುವ%ದು. .
ಚಟುವ 6.

ಚಟುವ 5.

Kೕಲೂರು-ಹMೕlೕtನ
ಹkೕiೕ ನ 1ಲ)ಕlಾ mೖಭವ

ೂಯTಳರ, )ಜಯನಗರ

WXಕರು $ೂೕ)P -19 ಎV.ಓ..Q fಯಮಗಳ Sಾಲg `ಾಗೂ ಸೂಕ

ಸಂಬಂbYದ ಚಲನ0ತ-Gೕಗಳ

`ಾ-ಮ ಪಂwಾx! ಸದಸIರ ಆ
ಆrs,

jಾ"ಾ-ಜIದ ಮ*ತನಗD&
)ೕtnೕ ದೃಶIಗಳನು(
ೂೕಸುವ%ದು.

ಜ5ಾ~ಾnಂ & )QಾIRS ಗkೂಂ7J
ಗMೂಂ & Gಾ>ಮಪಂnಾoJ pೕq fೕ
ಾಯSಗಳನು( ಸದಸIಂದqೕ $ೕD
EೕV Vಯು@ಾ uೂೕಳರaಾಲದ
`ಾ-"ಾಡDತ$ ಸಂಬಂbೕಕY.

ಚಟುವ .7

ಕೂI.ಆ|.$ೂೕP ಮೂಲಕ
ಹಂ< ಮತು ೂಯTಳ

7

ಧ ಸ$ಗಳ ರಚg,ಅವಗಳ

ಚಟುವ .7

.ಾ?ಾ*ಜ ದ ಬ8k ಅವ
ಮೂ[ಸುವದು.
ಚಟುವ .8.

Kೂಯqಳ 0ಾಜಮ#ತನ

.ಾ3ಪ#8 ಸಂಬಂ{6ದಂv

ನೃತ ರೂಪಕ >ಾ Xಗ4ಂದ

?ಾ[ಸುವದು.
4.

1.w*;ಷರ ರುದ7 ಚಟುವ.
ಚಟುವ.1.

Kೂೕ0ಾ[ದ pತೂರು 0ಾI

jನ ಮY ಮತು

w*;ಷರ ರುದ7

jನ ಮY ಮತು ಅವಳ

ಅನುzಾh ಸಂ8ೂ4~

pತೂನ 0ಾI

ಅವಳ ಅನುzಾh

ಸಂ8ೂ4~ 0ಾಯಣ

0ಾಯಣನ Eೂಡು8ಗಳನು

ನ6ದ Wಟt

ಪ*ಮುಖ ಘಟ#ಗಳನು

cಚುವದು.

ಮತು Eೂಡನ ಇಾಸದ
ಪ*ಶಂ6ಸುಾ.

( 10#ೕ ಕ$%ಾ ಫಲ –
6#ೕ ತರಗ )

Kೂೕ0ಾಟವನು
2.Eೂಡನ
ಚv*ಯ

Kಗುkರುತುಗಳನು

aಾಟ%ಾನಯ ?ಾ[ಸುವದು

ಚಟುವ.
ಚಟುವ.2.

ಕ$%ಾ"GಾUಣದ$( Eೂಡನ
ಇಾಸದ Kಗುkರುತುಗಳನು

>ಾ Xಗಳು "ವ/ಸುವದು.

ಚಟುವ.
ಚಟುವ.3.

ಸಂ8ೂ4~0ಾಯಣ ಚಲನ

`ತ*ದ ಪಾ ಂಶE ಪ ರಕಾದ
ದೃಶ ಗಳನು vೂೕಸುವದು .

ಪಚh6Eೂಳು~ವ ಉ>ಾ:

Day – 10, 11, 12.
ಚಟುವ.
ಚಟುವ.1.

1. pತೂನ 0ಾI jನ ಮY ಮತು w*;ಷರ ಾ ಕಗೂ ನದ
ಸಂoಾಷfಯ aಾಟಕವನು ಅನhಸ$..

2. ಸಂ8ೂ4~0ಾಯಣನ Kೂೕ0ಾಟವನು Zೕಶ *ೕಮವನು >ಾ Xಗಳು
ಏಕ)ಾತ*ನಯ ?ಾಡ$.

ಚಟುವ.
ಚಟುವ.2. ಕ$%ಾ "GಾUಣವನು ಸೃ_6, ಅದರ$( ೕ ?ಾಷ

%ಾಯಪr, ಜನರ ಮYಯ , ಅಮರಸುಳ Kೂೕ0ಾಟ,ಹುತ ಹಬyದ

?ಾ/ಯನು >ಾ Xಗಳು ಅವತದ$( "GಾUಣE vರ4

?ಾ/ಯನು ಓದುಾ ;ಪrI?ಾ[Eೂಳ~$. ನಂತರ ಪ* ಗುಂR"ಂದ

ಓವರು ಹಂ`Eೂಳ~$.

ಚಟುವ.
ಚಟುವ.3 pತೂರು 0ಾIjನ ಮYಮತುw*; ಾ ಕ8 ನದ
8

ದು.

ಯುದ7ದ ದೃಶ ,"ಮ8ೕE

ಸಂoಾಷfಯ ೕ[Vೕ $ಂl

Eೂಡiೕಕು ಕ)ಾr ?

https://youtu.be/Cx5Z5MSkO0A

ಚಟುವ.
ಚಟುವ.4.

1.%ಾ*ಂೕರ ಸಂ8ೂೕ4~ 0ಾಯಣ ಚಲನ`ತ*ದ $ಂl

pತೂನ 0ಾI jನ ಮY ,

https://youtu.be/T0pO9Dp_knk

ಸಂ8ೂ4~0ಾಯಣ, ೕ

?ಾಷ %ಾಯಪr, ಜನರ

ಮYಯ ರವರ ಛದY\ೕಶ ಸr
ಏಪ[ಸುವದು.

ಚಟುವ.
ಚಟುವ.1.ಪ*Aಾ ವ4.

5.

1.

#ೖಸಕಸಂಪನೂYಲಗಳ

ಗಳ ಅವಶ ಕvಗಳನು ಚಟುವ.
ಚಟುವ.3. ^ಂಚುಪ;t

ಧ ೕಯ

#ೖಸಕಸಂಪನೂYಲ ಚಟುವ.
ಚಟುವ.2.ಪ;t?ಾಡುವದು

ಬಳE ಮತು ಅವಗಳ

4ಯುವದು.

ವಸುವರು.

#ೖಸಕಸಂಪನೂYಲ

ಸಂರMfಯ  ಾನಗಳನು
ಸಂಪನೂYಲಗಳನು ( "ೕರು,

ಚಟುವ.
ಚಟುವ.4. ವೕಕರಣ

ಗಳ ಧಗಳನು

ಚಟುವ.
ಚಟುವ.5."ೕನ ^ತಬಳE

?ಾಡುವದು

4ಯುವದು.

?ಾಗಗಳನು ಸೂ`ಸುವರು

ಸಂಪನೂYಲಗಳ

ಚಟುವ.6.
ಚಟುವ.6.ಚಾಸr.
.6.

"ವಹf ?ಾಡುವರು.

ಸಂರMfಯ

ಚಟುವಚಟುವ-8 ನಮY dಾ*ಮದ

ಾಗೂ #ೖಮಲ ವನು

^ತಬಳE ಮತು

Day – 13, 14, 15.

ಚಟುವ.
ಚಟುವ.
ಚಟುವ.1&ಚಟುವ
ಚಟುವ.2.

_ೕಗಳುಬದುಕಲು ಅಗತ ಾರುವ ಅಂಶಗಳು zಾವವ ಎಂದು

ಚಟುವ.
ಚಟುವ.3.& 4.

2.

3. #ೖಸಕ

https://youtu.be/JSegoH_0kfk

ಪ*L ಸುಾ >ಾ Xಗ4ಂದ ಕಪrಹಲ8ಯ cೕB ಪ;t ?ಾ[6.

"ೕಡುವದು.

ಇಂಧನ ಆಾರ, ಅರಣ )

ಉ4ಸಲು ಸೂಕ

2.ಅಮರಸುಳ Kೂೕ0ಾಟದ ೕ[Vೕ $ಂl

ಮತು #ೖಮಲ ದ

>ಾ Xಗ48 ನೕಕಸಬಹು>ಾದ ಾಗೂ ನೕಕಸGಾಗದ

ಸಂಪನೂYಲಗಳ ^ಂಚುಪ;tಗಳನು "ೕ[ ಅವಗಳನು LೕE ಇರುವ

ನೕಕಸಬಹು>ಾದ ಾಗೂ ನೕಕಸGಾಗದ ಸಂಪನೂYಲಗಳ ;t88

ಾಕಲು ಸೂ`6.

)ಾಾ*ನಯ.

ಚಟುವ.7.
ಚಟುವ.7.ಆಶುoಾಷಣ
.7.

9

( 7*ೕ ಕ+ಾ ಫಲ –

5*ೕ ತರಗ! )

ಅಗತIಯನು(

ಅಥS"ಾt$ೂಳು

lೕ ಗಳ+3 ಒಂದು ಸುತು.

ವ%ದು.

ಉQಾ :

ಚಟುವ.
ಚಟುವ.5

ತರಗ Eೂೕvಯ

ೕಸುಣx7ಂದ ಒಂದು <ೂಡz

ವೃತವನು( ರ0Y ಅದನು( $ ಎಂದು |ಾ

ವೃತದ \ೂರJ ದಡದ

ೕನ ಬಳ$ಯ ))ಧ /ಾತ-ಗಳನು(
Sಾತ>ಗಳನು -ಾ./0ಗVJ fೕ ಅವಗಳನು
"ಾಡಲು ಸೂ0Y. ನಂತರ ಜಲJೕವ
ಜಲ<ೕವ, ಪ>ತ.2Pಾ fೕ*ನ ಮಹತ

ಸಂರX ಯ Aಾಗೂ ?ತ ಬಳEಯನು
ಬಳ$ಯನು( \ೕಳ. ಉ-ಾ : Ecಯ Sಾ,>
ೂMಯುವ%ದು, ಬ>9 ಒJಯುವದು,
ಒ&ಯುವ%ದು ಎe ,ೂkಯುವದು,

5ಾಹನಗಳನು(ೂMಯುವ%ದು, ೕರನು(
fೕರನು iಂ7Jಯ ಕು ಯಲು ,Jದು
$ೂಂಡು ೂೕಗುವ%ದು. ಮುಂಾದವ%
ಮುಂ@ಾದವ……..

(ಇJೕ ೕ! ಇಂಧನ, ಆAಾರ.ಅರಣI
ಅರಣ. ಸಂರ2vJ
ವSmY.)
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ಧ ಚಟುವqEಗಳನು

6.

1.ನಮY oಾಗ

ಕaಾಟಕದ

zಾವದು ? ಅದರ

ಕB, .ಾ/ತ ಮತು

ಅ$(ನ )ಾ*ಕೃಕ

ಸಂಪನೂYಲಗಳು,ಉZೂ ೕಗ,
.ಾಧ#ಗಳು ಮುಂಾದ
oಾಗಗಳನು

uೕಷv ಏನು?

ಸಂಪನೂYಲಗಳು,

ಅರಣ ,ವನ ಮೃಗಗ

ವಸುಾ.ಮತು ಅವಗಳ ಳು,ಪn ಾಮಗಳು

ನಡು\ Kೂೕ$E ಮತು

ಮುಂಾದವಗಳ

( 1#ೕ ಕ$%ಾ ಫಲ –

ಮೂ[ಸುವದು.

ವ ತ 6ಸುಾ.

6#ೕ ತರಗ )

ಬ8k ನಮ8 ಅವ

ಚಟುವ.
ಚಟುವ.1.ತರಗ

EೂೕfVಳ8 ಕaಾಟಕದ

ೕ!ಾನ9 ರ`6 ಅದರ$( 4

oಾಗಗಳನು ಗುರುಸುವದು.

ಚಟುವ.
ಚಟುವ.2. ಾ Xಗಳನು
aಾಲು oಾಗಗಳನು

%ಾರಣ ಮುಂಾದ

9ೕತ*ಗಳ$(

ಪ*6ದ70ಾದವರ

?ಾಡುವದು.

ಚಟುವ.
ಚಟುವ.3. aಾನು "ೕaಾ>ಾಗ
ಚಟುವ;E

ಅದರ$( 4 oಾಗಗಳನು ಗುರು6.ನಂತರ >ಾ Xಗಳನು 4

ಗುಂಪಗbಾ ?ಾ[ ಪ*Vಂದು ಗುಂಪ ಒಂZೂಂದು oಾಗವನು

ಪ*"{ಸ$.

ಚಟುವ.
ಚಟುವ.3. ಪ*Vಂದು ಮಗುವ ಆ oಾಗದ _B(ಗಳ
ಸಂಪನೂYಲಗಳ uೕಷvಗಳನು Kೕಳ$.

ಉ>ಾ : Lವಗk _B(ಯನು ಪ*"{ಸುವ >ಾ X ಈ ೕ

Kೕಳಬಹುದು.

 aಾನು Lವಗk _B( aಾನು iಂಗಳೂರು oಾಗದ$(

ಬರುvೕ#.aಾನು ಪ*ಕೃ .ೌಂದಯE Kಸರುಾ6zಾರು\.

ಚಟುವ.
ಚಟುವ.5.ಪ*ಾಸ

 ನನ $( 7 ಾಲೂ(ಕುಗ4\.

ಚಟುವ.
ಚಟುವ.6.ಕಗಳು,

.ಾ/ಗಳು,p*ೕಾಪಟುಗಳು,ಚು  ನನ ನು ಕaಾಟಕದ ‘ಭತದ ಕಣಜ’ ಎಂದು ಕಯುಾ

aಾhತ ಪ*"{ಗಳ :ೕ;.

ಪಚಯವನು

ಚಟುವ.
ಚಟುವ.7.ಆಶು ಅನಯ

4ದುEೂಳ~ವದು.

ಚಟುವ.
ಚಟುವ.9.ಸ^ೕ9

ಮಕಳು

ಚಟುವ.
ಚಟುವ.1 & 2. AಾGಾ Eೂಠ[ಯ$( ಕaಾಟಕದ ನ9ಯನು ರ`6

aಾಮಫಲಕZೂಂW8 ಆ _B(ಯ ಉZೂ ೕಗ,ಕB, .ಾ/ತ ,.ಾಧ# ಮತು

ಪ*"{ಸುವಂv ಗುಂಪ

2.ನಮY aಾ[ನ ಕB, ಚಟುವ.
ಚಟುವ.4.9ೕತ* :ೕ;.
.ಾ/ತ ,p*ೕ,0ಾಜ

Day – 16,17,18,19.

 ನನ ಒಡ$ನ$( ತುಂಗಭದ*, ಶ0ಾವ, ವರ>ಾ ಮತು ಕುಮುದ1

ನWಗಳು ಹಯುತ\.

ಚಟುವ.
ಚಟುವ.8.ಸಂದಶನ

 ಶ0ಾವಯು ಶ1ಪ*6ದ7ಾದ ೂೕಗ ಜಲ)ಾತವನು ಸೃ6>ಾU].

ಚಟುವ.
ಚಟುವ.10..ಾ/ತ 9ೕತ*ದ

ಯು.ಆ.ಅನಂತಮೂರವರ #Bwೕಡು aಾನು.

ಪ*ಶ6ಗಳ ಪ;t

11

 ಾನRೕಠ ಪ*ಶ6ಯನು ತಂದುEೂಟtಂತಹ ಕು\ಂಪ ಾಗೂ
 0ಾಜ ದ$(ೕ ಅೕ Kಚು ಮ] ನನ Gಾ(ಗುತZ.

?ಾ[ಸುವದು.

ಸೂಚ# : ಪ* _B(ಗಳ uೕಷvಯ `ತ*ಪಟ/ೕ[Vೕವನು

ಉ>ಾ : ಾನRೕಠ ಪ*ಶ6

>ಾ Xಗ48 vೂೕ6.

ೕತರು.

https://www.youtube.com/hashtag/antharaagnicreations

ಚಟುವ.
ಚಟುವ.11. ಾನRೕಠ

ಚಟುವಚಟುವ-13.

ಚಟುವ.
ಚಟುವ.12. *ೕMIೕಯ

678ಯ

ಪಮುಖ
1<ಗಳು

ಉ=ೂ"ೕಗ

>ಾಮನಗರ

?ೕ@-

ಕೃB

ಜಯಪDರ

E Fೂೕಳ

ಕೃB

ದOಣ ಕನ'ಡ

ಭತ$,
ಭತ$,Qಂಗು

Rಾ4ೕ

SಣTನUಾV

ಪ*ಶ6 ೕತರ ಛದY\ೕಶ.

ಸ3ಳಗಳ ಅಲyಂನು ಸೂಕ

?ಾ/VಂW8 ತzಾE.

ಚಟುವ
ರಚ#
ಚಟುವವ-13.Eೂೕಷtಕ
13.

ಾಗಳು
ದ ರ ಸ.
9ಸರು

*ವIಗJ

ಗಳ ಕೃ,ಉೂೕಗ,ಕ ಗಳ ಾಯನು ೂೕಷಕ

ಭತ$,
ಭತ$,ಅ

1ಂಗಳೂರು

ಈ ೕW ಎYಾ8 678ಗಳ

ಮುಖ"

7.

15. ( 6 #ೕ ತರಗ)

1.ಪ*ಭುತ1ದ
ಅಥವನು

ಚಟುವಚಟುವ-1.ಪ*Aಾ ವ4

Day – 20, 21.

ಚನಪಟಣದ
ೂಂ ತಾ
ೕರGಾH

ಕೃB

ೕನುಾ ಕೃ
,

LೂಳುMಕುNತ
ಯGಾನ

ಕೃ
ೂಾಟ/
/ೕೂೕಾದ
ಾ ಾಾ!"

ಾZWಯನು' [ಾ"\]ಗಳು ೂೕಷ_ಕದ.8

Zಯಂದ,
Zಯಂದ, *ಕಂದ ಧ ಮೂಲಗಂದ

ಸಂಪDಟದ.8 aವ]Zಸ.
aವ]Zಸ..

ಕ7

ಾZW ಸಂಗZT ಕೃW

ಚಟುವಚಟುವ-1.>ಾ Xಗ48 "ಮY dಾ*ಮ/ನಗರE iೕ%ಾದ ರx,"ೕನ

ಚಟುವಚಟುವ-2.)ಾಾ*ನಯ
12

ಪ*ಭುತ1ದ ಅಥ ಮತು

ಧಗಳನು ವಸುಾ.

ಅಯುವರು

2.ಪ*ಭುತ1ದ

ಚಟುವಚಟುವ-3.ಾ ಬಳE

.ೌಲಭ ,ಎaಾದರೂ ಗಲ:ಯುಂಾದ$( ಅದನು "ವ/ಸುವ

ಮತು ಕ$%ಾ "GಾUಣ.

ಪಾಪಭುತ ದ ಲ ಣಗಳು ಮತು ಧಗಳ ಲMಣಗಳನು ಚಟುವಚಟುವ-4
ಧಗಳನು ವಸುಾ.
ಚ`ಸುವರು
Gಾಮ ಪಂbಾVW ಸದಸ"ರ /
( 15#ೕ ಕ$%ಾ ಫಲ –
6#ೕ ತರಗ )

3.ಪ*ಾಪ*ಭುತ1ದ
ತತ1ಗಳನು

ಚುcಾVತ ಸದಸ"ರ ಸಂದಶ]ನ

%ಾಯವನು zಾರು ?ಾಡುಾ ? ಎಂದು ಪ*L ಸುವದರ ಮೂಲಕ

ಪ*ಭುತ1ದ ಅಥ ಮತು ಅಗv vಯನು ವ6.

ಚಟುವಚಟುವ-2. >ಾ Xಗಳನು 3 ಗುಂಪಗಳaಾ  ?ಾ[ ಪ*Vಂದು
ಗುಂRಗೂ ಪ*ಭುತ1ದ ಒಂZೂಂದು ಧಗಳನು ಪ*"{ಸುವಂv ಸೂಕ

ಸ" \ೕಶವನು ಒದ6Eೂಟುt )ಾಾ*ನಯದ ಮೂಲಕ ಅವಗಳ

ತತ1ಗಳನು ಸ" \ೕಶದ$( ಚ`6.

c`Eೂಳು~ವರು.

ಚಟುವಚಟುವ-3.ಪ*ಾಪ*ಭುತ1ದ ತತ1ಗಳ ಾ ನು ಪ*ದLಸುಾ

ಪ*Vಂದು >ಾ Xಗಳು ಕ$%ಾ"GಾUಣದ$( ಇಡGಾರುವ

ಪ*ಾಪ*ಭುತ1 ತತ1ದ ಒಂZೂಂದು ಅಂಶಗಳನು ಗಮನಟುt ಓW

ಮು!ಾ ಂಶಗಳನು ಬದುEೂಳ~ಲು 46.ತರಗಯ$( ಪ*ಸುತಪ[ಸ$
ಚಟುವಚಟುವ-4.

ಪ*ಾಪ*ಭುತ1, ಸಾ{%ಾರ ಾಗೂ ಸಮತಾದ ಸ%ಾರಗಳ ನಡುನ
8.

1.0ಾಷಧ1ಜದ

Tಾವಟ,0ಾಷ`K ,

0ಾಷಧ1ಜದ

0ಾೕಯ ಹಬyಗಳನು

ಅJೖ6Eೂಂಡು

0ಾೕಯ

0ಾಷೕv ಮತು
ಗುರುಸುಾ.

uೕಷv ಾಗೂ

ಚಟುವಚಟುವ-1. 0ಾಷಧ1ಜದ

`ತ*ವನು vೂೕಸುಾ ಪ*u
?ಾಡುವದು.

ಸಂ/vಯನು

ಚಟುವಚಟುವ-2. 0ಾಷಧ1ಜದ

ಅದನು

ಚಟುವಚಟುವ-3. 0ಾೕಯ

`ತ* ಬಸುವದು.

ವ ಾ ಸಗಳನು ಪ;t ?ಾ[6.ಅದನು ಕೃಸಂಪಟದ$( >ಾಖ$6.

Day – 22, 23
ಚಟುವಚಟುವ-1.

LMಕರು ನಮY 0ಾಷಧ1ಜದ `ತ*ವನು >ಾ Xಗ48 vೂೕ6 ಅದರ

ಕುತು >ಾ Xಗ4 iೕ iೕ ಪ*u ಗಳನು Eೕ4.

ಉ>ಾ:

1.w4 ಬಣ zಾವದರ ಸಂEೕತ ?
13

( 14*ೕ ಕ+ಾ ಫಲ –

6*ೕ ತರಗ! )

/ಾ+ಸುವ%ದು.

0(ಗಳನು( ಗುರು!ಸುವ%ದು.

ಸಂ$ೕತ ?
2.ಹYರು ಬಣe @ಾವ%ದರ ಸಂEೕತ

2. iಾfೕಯ

ಚಟುವ
ಚಟುವ--4. ಪ-ಬಂಧ ರಚ*/

3.iಾಷಧvಜದ ಮಧI ಾಗದ+3ರುವ
|ಾಗದರುವ ಚಕ> %ಾವದರ ಸಂEೕತ ?

ಗುರು!ಸುವ%ದು.

ಚಟುವ
ಚಟುವ--5.

ಧvಜಸಂmಯನು( !DY.

ಹಬಗಳ

ಉQಾ :

0(ಗಳನು(

3. iಾfೕಯ
ಮಹತvವನು(
!Dಯುವ%ದು.

ಾಷಣ.

ಸvಗತ/ಾಾ- ನಯ.

ಮುಂಾದ ಪ-(ಗಳನು( $ೕಳುಾ
Eೕಳು@ಾ Wಾಷ~ಧಜದ ೕಷ, `ಾಗೂ

1)
1)ಾನು ಾರತ Jೕಶದ iಾಷ
ಧvಜ….

2) ಾನು iಾಷ Gೕ. ನನ(ನು(
W-ೕ ರ)ೕಂದ-ಾ ಾಕೂ|

ರ0YQಾ…… ಇಾI .

6.
6.iಾಷ Uಾಂಛನಗಳ 0ತ-ಗಳನು(
ರಂ&ೂೕ+ ltY ಬಣe

ತುಂಬುವ%ದು.ನಂತರ ಸೂಕ5ಾG
ವSಹ

"ಾಡುವ%ದು.

7. iಾಷ Gೕಯನು( ಆ+ಸಲು
ಅವಾಶ ಕ+Cಸುವ%ದು ಮತು

)QಾIRSಗDಂದ Aಾtಸುವ%ದು. ಚಟುವ-2.iಾಷಧvಜದ
ಚಟುವ
0ತ-ವನು(
&ತ>ವನು ಬc .

8.
8.Aಾಡು`ಾ$.

ಚಟುವ&\ ಗಳ &ತ>ಪಟವನು
ಚಟುವ-3. iಾf-9ೕಯ 0(ಗಳ

ಉQಾ : ?q ಸುರು :ೕiಾ

ಅವ%ಗಳನು( ಗುರು!Y /ಾ-ಮುಖIಯನು(
Sಾ>ಮುಖ.,ಯನು ಅ*ಯ.

14

-ಾ./0ಗVJ fೕ

ಚಟುವತಮe Yಾಯ ಆಚ*ಸುವ Wಾ~ೕಯ
ಚಟುವ-4.)QಾIRSಗD& ತಮ[
9.

1.ನಾ ರ0ಸಲು

ಸಂ$ೕತಗಳು

ಸಂಗ!ಗಳನು(

ಬಳಸುಾ

2.ನಾಗಳು

ಚಟುವ – 3

ಪ-ಮುಖ 0(

ಚಟುವ
ಚಟುವ--4.ಭೂಪಟದ+3

ಭೂಪಟದ :ೕq ೌ&ೂೕDಕ Kೕಾದ ಘಟಕ

ಮತು0(ಗಳನು(
ಮತುಅೖSಸುಾ. ))ಧ

ಭೂಪಟಗಳನು(

ವGೕSಕಸುಾ ಮತು

ಭೂಪಟ ರಚ*& ಅಗತI5ಾದ

ಘಟಾಂಶಗಳನು(

ಗುರು!ಸುಾ.ಉQಾ :

; ೕ( ಅಳ) ದೂರ, ಕು

ಮತು 0(ಗಳು.

!Dಯುವ%ದು.
ೂಂ ರಬಹುQಾದ
ಮತು

ಸಂ$ೕತಗಳನು(

ಚಟುವ
ಚಟುವ1.ನಾ ರ0ಸುವ%ದು
ಚಟುವ
ಚಟುವ2.ಭೂಪಟದ+3

ಹಬಗಳ ಕುತು ಪ-ಬಂಧ ರ0ಸ+
ರ&ಸ. ಅಥKಾ |ಾಷಣವನು Nಾಡ.

Day – 24, .25, 26

ಚಟುವತಮe Gಾ>ಮದ ನaಾಯನು ರ& . ನಂತರ ಈ
ಚಟುವ-1 )QಾIRSಗಳು ತಮ[
ಚಟುವd$ಯ ಮೂಲಕ ಭೂಪಟ ರಚgJ ಅಗತ.Kಾದ ಘಟaಾಂಶಗಳನು

ಸಂ$ೕತಗಳನು( ಪd9

ಕುತು ಚ0Sಸ+.

"ಾಡುವ%ದು.

ಕು
ಉQಾ : ; ೕ( ಅಳ),ದೂರ,7ಕುs.

ನಯ )ವರ

ಸಂ$ೕತಗಳನು( ೂಂ ಸುವ%ದು.

ಮತು ಅವ%ಗಳ

ಉಪnೕಗಗಳನು(ಅ

ಚಟುವಚಟುವ-2 )QಾIRSಗಳನು( ಎರಡು ಗುಂಪಗಳಾ

ಯುವ%ದು.

Nಾ ಒಂದು

ಗುಂO& ಕಾSಟಕದ/ಾರತದ iಾಜsೕಯ
Wಾಜ ೕಯ ನ `ಾಗೂ ಇgೂ ಂದು ಗುಂQJ

ಕಾSಟಕದ/ಾರತದ /ಾ-ಕೃ!ಕ ನಯನು(
ನಯನು fೕ ಆ ನaಾಯ ಬಳ ರುವ
ಸಂ$ೕತಗಳನು( ಪd9 "ಾtY.

( 22*ೕ ಕ+ಾ ಫಲ –

3.WXಕರು )QಾIRSಗD& ನಾಸೂ0
ನಾಸೂ&, |ೌJೂೕVಕ ಸಂEೕತಗಳು `ಾಗೂ

6*ೕ ತರಗ! )

ವ|ಣ ಸಂ$ೕತ ಗಳನು( \ೂಂ7ರುವ
ೂಂ ರುವ $ಂಚುಪqಗkೂಂ7J ಭೂಪಟದ
ೕgಾನಯನು( ೕt ಅದನು( ಸೂಕ
ಸೂಕ ಸಳದ \ೂಂ7ಸ.
15

10.

1.ಏ ಾ ಖಂಡದ

.ಾಗರಗಳು,ಸಮುದ*ಗಳು,ನW

ಾಗೂ oೌ8ೂೕ4ಕ

ಏ ಾ ದ ಪ*ಮುಖ

.ಾ3ನ 6ೕಣ

ಗಳು, ಪವತಗಳು,

ಸ" \ೕಶವನು

ಮತು Zೕಶಗಳು ಾಗೂ ಗ[

2.ಏಷ ದ ಪ*ಮುಖ

ಪ*ಸ3ಭೂ^, cೖ>ಾನ

ಪ*Zೕಶ ಮುಂಾದವಗಳನು
ಗುರುಸುಾ.ಅ¡ಾಂಶ

4ಯುವದು
)ಾ*ಕೃಕ

oಾಗಗಳನು

ಮತು ೕ!ಾಂಶಗಳ ಆ ಾರದ ಕುತು ವರf

cೕB ಏ ಾ ದ

6ೕಣವನು

ವಸುಾ.
( 18.19.20.#ೕ ಕ$%ಾ ಫಲ
– 6#ೕ ತರಗ )

ಏಷಖಂಡ"# $ಾತ
ಸಂಬಂ&'ದಂ( ಕ*ಾ ಫಲ (+ದು
"ೂಳ-.ಾ/0.)
(

ಪಯುವದು

ಚಟುವ1.ಪ*ಪಂಚದ
ಚಟುವ

Day – 27, 28,29,30

ನ9ಯನು ಬಳ6 ಊ/6

ಉತರ ಹುಡುಕುವ ಚಟುವ;E.

ಚಟುವ2.ಏಷ
ಖಂಡದ
ಚಟುವ

ನ9ಯ$( ಪ*ಮುಖ )ಾ*ಕೃಕ

ಚಟುವ-1.
ಚಟುವ >ಾ Xಗಳನು 2 ಗುಂಪಗಳaಾ  ?ಾ[ ಎರಡು ಗುಂRಗೂ

ಪ*ಪಂಚದ )ಾ*ಕೃಕ ನ9ಯನು "ೕ[ ಒಂದು ಗುಂಪ ನ%ಾu8 ಸಂಬಂ{6ದಂv

Kೕ4Eಗಳನು "ೕಡುಾ ಮvೂಂದು ಗುಂಪ Kೕ4Eಗಳನು ಬಳ6

ಉತರವನು ಊ/ಸಲು ಪ*ಯ ಸುವದು. ಈ ಚಟುವ;Eಯ ಮೂಲಕ

oಾಗಗಳನು ಗುರುಸುವದು.

LMಕರು >ಾ Xಗ48 ಏಷ ಖಂಡದ .ಾ3ನ,6ೕಣ,oೌ8ೂೕ4ಕ

)ಾ*Iವ£, ಸಸ ವಗದ

1. ಈ ಖಂಡವ ಬಹುvೕಕ ಉಾ0ಾಧ8ೂೕಳದ$(Zೕ ?

ಚಟುವ 3- ಏ ಾ ದ
ಅಲyಂ ತzಾE.

ಚಟುವ 4 ಗೂಗ ಅ¤ ನ
#ರ"ಂದ ಏ ಾ ದ
ಗ[ಗಳು,)ಾ*ಕೃಕ

oಾಗಗಳನು ಗುರುಸುವದು.

ಚಟುವ -5.

ಏ ಾ ಖಂಡದ

cೕBYೖಲಕಗಳ ೕ[Vೕ

ೕMf

ಸ" \ೕಶವನು ಮನವE ?ಾ[Eೂ[. ಉ>ಾ : Kೕ4Eಗಳು :

ೌದು/ಇಲ( ಎಂದು ಇ#ೂ ಂದು ಗುಂಪ ಉತಸುವದು.

2. ಈ ಖಂಡದ ಮೂಲಕ ಭೂಮಧ ೕ¥ ಾಗೂ ಕ%ಾಟಕ ಸಂ%ಾ*ಂ
ವೃತವ ಾಯುU KೂೕZೕ ?

3. ಈ ಖಂಡವನು ಮೂರು ಕ .ಾಗರಗಳು ಮತು ಒಂದು ಕ ಭೂoಾಗವ
ಆವ6Zೕ ?

4. ಈ ಖಂಡವ ಪ*ಪಂಚದ ಅತ ಂತ ಎತರಾದ ಪವತ Lಖರನು
KೂಂWZೕ ?

5. ಈ ಖಂಡವನು “\ೖಪೕತ ಗಳ ಖಂಡ” ಎಂದು ಕಯುಾೕ ?
6. oಾರತವ ಈ ಖಂಡE xೕ>ಾUZೕ ?

7. ಈ ಖಂಡವ 10 -161 ಉತರWಂದ 770 -411 ಉತರ ಅ¡ಾಂಶ ಾಗೂ

ಚಟುವ-6.
ಚಟುವ

AಾGಾ ಆವರಣದ$(

ರಂ8ೂೕ$hಂದ 8ೂೕಳದ ರಚ#.
16

260 -041ಪ ವWಂದ 1690 -401 ಪLಮ ೕ!ಾಂಶಗಳ ನಡು\
ಸ6Zೕ ?

ಚಟುವ -2.

>ಾ Xಗಳು ಏಷ ದ ಪ*ಮುಖ )ಾ*ಕೃಕ oಾಗಗಳ `ೕ;ಯನು ಬದು

( ಇವಗಳ$( ಬರುವ ಪ*ಮುಖ oೌ8ೂೕ4ಕ ಅಂಶಗbಾದ ?ೌಂ ಎವPt,
;i ಪ*ಸ3ಭೂ^, xೖwೕzಾ cೖ>ಾನ ,ಜ)ಾ¦ W1ೕಪ ಸಮೂಹ,

6ಂಧೂ ಗಂdಾ ನWಯ ಬಯಲು ಪ*Zೕಶಗಳನು ಸಹ xೕರ$.) ಅದನು

ಒಂದು Tಾಕq $( ಾp , >ಾ Xಗ4ಂದ ಒಂದು `ೕ;ಯನು v8h6

ಅದರ$( ಬಂWರುವ ಅಂಶವನು ಏಷ ನ%ಾuಯ$( ಗುರುಸುವಂv

4ಸುವದು. ನಂತರ ಆ oಾಗದ ಮು!ಾ ಂಶಗಳನು >ಾ Xಗ48
ಮನವE ?ಾ[Eೂ[.

ಏ ಾ ಖಂಡದ ಗೂಗ ಅ¤ #ೂೕಟದ $ಂl

https://earth.google.com/web/@28.05965556,86.18108553,38890.86159459a,38250162.97076225d,35y,359.86104453h,0t,0r

ಏ ಾ ಖಂಡದ cೕBYೖಲಕಗಳ ೕ[Vೕ $ಂl
ಚಟುವ-6
ಚಟುವ

https://youtu.be/cekU_MvrkEs

8ೂೕಳವನು AಾGಾ ಆವರಣದ$( ರಂ8ೂೕ$hಂದ ರ`6.ಅದರ$( ಅ¡ಾಂಶ

ಮತು ೕ!ಾಂಶವನು ಬದು ಅದರ$( ಮುಖ ಅ¡ಾಂಶಗಳನು ಾಗೂ

ೕ!ಾಂಶಗಳನು >ಾ Xಗಳು ಗುರುಸಲು ಸಹಕ6.. ಾಗೂ ಅದರ$(

ಏಷ ಖಂಡದ .ಾ3ನವನು ಗುರುಸ$. ಏಷ ಖಂಡE ಬಣ ತುಂw.
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