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ಅ*ೇ+ತ

ಕ ನಅಂಶಗಳ"
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1. ಸಸ9ಗಳ ಧಗಳನು:

ನ 1

ಚಟುವ!ೆಗಳ 2ವಹ4ೆ5ಾ6ಸೂಚೆಗಳ"

ಕ ನ
ಫಲಗಳ"

1. ಸಸ9ಗಳನು:

ಗು$ಸುವರು

1.1 ಸಸ9ಗಳ ೕA4ೆ.

ವ6ೕಕ;<

1.2. 2ಸಗನB5ೆ

ಸಸ9ದ

1.3ಸಸ9ಗಳ 0ೆಸರು 0ೇCದ@ೆ ಅವDಗಳ

>ಾಗಗಳ

ವ6ೕಕರಣವನು: 0ೇಳ"ವ ಆಟ.

ಾಯಗಳನು:

!ಾ"ಾ #ೖ%ಾನ ಇ'ಾ()ಗ*
ಕ+ದು,ೂಂಡು ೂೕ-. ಅ/ 00ಧ
2ೕ ಯ ಸಸ(ಗಳನು 0ೕ456,

ಅವ8ಗಳನು ಸಸ(ಗಳ ಲ:ಣಗಳ
ಆ<ಾರದ/ ಮೂ,ಗಳು, ಮರಗಳು,

=>?ಗ@ಾ- ವ-ೕಕ2ಸಲು
AಾಗದBCೂೕಣ.

ವ;ಸಲು
ಸಮಥ@ಾಗು
ವರು.

1.1 ಮಕಳನು ತರಗ
ಂದ ೂರ
ಾ, ಾ ೕಶನ, ಸಣಾಡು,

2. ಸಸ9ದ >ಾಗಗಳ ಾಯಗಳನು:
ಅ;ಯುವರು

ನ 2

2.1 ಸಸ9ದ Hತ ಬ@ೆದು >ಾಗಗಳನು: ಗು$<

2.1 Hತಬ@ೆಯುವDದು.

ಪ$Jಂದು >ಾಗದ ಒಂLೊಂದು

2.2 ಸಸ9ದ>ಾಗಗಳನು: ಅಂ!ಸುವDದು.

ಾಯವನು: 0ೇC ೋಣ.

2.3 *ಾMಾNನಯ.
2.4 ೈಜಸಸ9ವನು:ೕ+< ಅವDಗಳ
>ಾಗಗಳನು:ಗು$<ಾಯವನು:
ವ;ಸುವರು.
3. ಎSೆಗಳ ರಚೆಯನು:
ೕ+ಸುವರು

ನ 3

3.1 ಒಂದು ಎSೆಯನು: XC0ಾYೆಯ ೆಳ5ೆ

3.1 ಎSೆಗಳ Tೇ U.

ಇB, 0ಾYೆಯ [ೕSೆ ೆ\
 ಾ] ಅಥ^ಾ

3.2 *ಾತ9+ೆ

*ೆ2_`2ಂದ ನಯ^ಾ6 ಉbc. dೕ5ೆ

3.3 ಎSೆಗಳ <@ಾ ಾ9ಸದ Hತ

ಎSೆಗಳನು: Tೇ ಾ1B<. ಮಕeಳ" ಅವDಗಳ fನ

ಬ@ೆಸುವDದು.
3.4 ಎSೆಗಳ ೋSಾV WಾBಸುವDದು.

Nನ:Mೆಯನು: ಗುರು$ಸುವDದರ ಮೂಲಕ <@ಾ
ಾ9ಸಗಳನು: ಪ;ಚg ೋಣ.
3.2 ಎSೆಗಳ ಉಜುcೆ ಮುhಾಂತರ
ಪತಹ;$iನ ಇರುೆಯನು: ಗು$ಸಲು
$C ೋಣ.

2. 5ಾCಯ
ಘಟಕಗಳ"
ಮತುi
ಲAಣಗಳನು:
ಅ;ಯುವರು

4. 5ಾCಯ ಘಟಕಗಳನು:
ಗು$ಸುವರು

ನ 4
4.1 kಾಟl ದಶನ.
4.2 *ಾJೕ6ಕ ಚಟುವ!ೆಗಳ".
4.3 ಪJೕಗಗಳ BJೕ ೕA4ೆ.

4.1 5ಾCಯ ಘಟಕಗಳ kಾಟl ದm<
ಪ$Jಂದು ಘಟಕಗಳ ಪ;ಚg ೋಣ.
4.2.*ಾJೕ6ಕ nಾನಂದ 5ಾCಯ f
ಆo_ಜ] ಇLೆ, 5ಾCಯ f 2ೕ@ಾ ಇLೆ,
5ಾCಯ f ಇಂ5ಾಲದ pೈಆೆ_ೖq ಇLೆ
ಎನು:ವ ಪJೕಗಗಳನು: WಾB Mೋ;<.

5. 5ಾCಯ ಲAಣಗಳನು:
ವ;ಸುವರು

ನ 5

5.1 ಧ ಆಾರದ *ಾf<vw Hೕಲಗಳನು:

5.1 ಸರಳ ಪJೕಗಗಳ"–

ಸಂಗd<. ಉLಾ. *ೊರೆ *ಾ9wನ

5ಾC5ೆ ಆಾರಲf.

*ಾf<vw Hೕಲ, ½, 1. 2

2. 5ಾC ಸsಳವನು: ಆಕtಸುತiLೆ.

ೆ.b*ಾf<vw Hೕಲದಂತಹ ಧ ಆಾರದ

3. 5ಾC5ೆ ತೂಕLೆ.

*ಾf<vw xಾ9yಗಳನು: ಸಂಗdಸಲು 0ೇC,

4. 5ಾC5ೆ ಒತiಡLೆ.

ಅವDಗಳ ಒಳ5ೆ ಒಂLೇ ಆಕೃ$ಯ <ೕ[
ಸುಣ{ಗಳನು: 0ಾಕ . ನಂತರ ಅವDಗಳನು:
ಊ. <ೕ[ಸುಣ{ದ
ಆಾರಕೂe ಮತುi 5ಾCಯ ಆಾರಕೂe ಇರುವ
ಾಮ9Mೆ ಗಮ2ಸಲು ಸೂH<. ಮಕeಳ" MಾವD
ಕಂಡುೊಂಡ ಅನುಭವಗಳನು: ಹಂHೊಳ"~Mಾi
0ೋದಂMೆ 5ಾC5ೆ ಆಾರಲf ಎಂಬುದನು:
ಮಕeC5ೆ ಸಷvಪB<.
dೕ5ೆ ಬಲೂನlJೕಗ, xಾಟ

ಮYೆ

ಪJೕಗ, 6ರ6Tೆf ಪJೕಗ, Wಾ\ಾSೋಟ
ಪJೕಗ, xಾಟ ಯ ಸುಂಟರ5ಾC,
ಮಗಳನು: dೕರುವ ಆಟ… ಸರಳ
ಪJೕಗಗಳನು: ಮಕeCಂದ ಚಟುವ!ೆಗಳನು:
WಾB< ಚHಸಲು ಅನುವD WಾBೊpೋಣ.

6 5ಾCಯುಶoiಯಒಂದುರೂಪಎಂ
ದು$Cಯುವರು

ನ 6

6.1 ಮಕeCಂದ 5ಾC ಪಟವನು: ತ\ಾ;<

6.1 5ಾCಪಟLೊಂ5ೆಆಟ.

0ಾ;ಸಲು 0ೇC, 5ಾCಪಟ 0ಾರಲು

6.2 Wಾದ; ಪದಶನ

ೆರ^ಾಗುವ ಶoiಯನು: ಗುರು$ಸಲು

6.3 BJೕ ಪದಶನ.

ಸೂH< 5ಾC5ೆ ಶoi ಇLೆ ಎಂಬುದನು: ಸಷv
ಪB ೋಣ.
6.2 ಪವನ ಶoi Wಾದ; ಪದm< ಅದರ
ಾಯnಾನಗಳನು: ವ; ೋಣ.

3. ಚಲೆಯ

7. ಚಲೆಯ ಧಗಳನು:

ನ 7

7.1 ಸರಳ ಪJೕಗಗಳನು: WಾB<-

7.1 ಚಲೆಯ ಧಗಳನು: Mೋ;ಸುವ

ಉದ^ಾದ ಒಂದು Lಾರದ ೊೆ5ೆ *ೆನ:ನು:

ಅಥWಾB

ಪJೕಗಗಳ".

ಕ!v. Lಾರದ ಇೊ:ಂದು ತುಯನು:

ೊಂಡು MಾವD

7.2 ಚಲೆಯ ಧಗಳ ಆಟ

ೈಯ fdBದು ಎಲf ಮಕeಳ ಎಡಂದ

ಧಗಳನು:

ಗಮ2ಸುವ

ಗು$ಸುವರು

7.3 BJೕ ಪEದಶನ.

ಬಲೆe ಮತುi ಬಲಂದ ಎಡೆe ಅSಾfBಸಲು

ಚಲೆಯನು:

$C<. ನಂತರ ಅLೇLಾರವನು:

ವ6ೕಕ;ಸುವ

ವೃMಾiಾರ^ಾ6 $ರು6ಸಲು$C<.

ರು.

ಅವDಗಳ f ಚಲೆಯ ಧಗಳನು:
ಗು$ಸಲು ಅವಾಶ ಕ  ೋಣ
7.2 ಮಕeಳೆ:ೕ ವೃMಾiಾರ^ಾ6, Sೋಲಕದ
0ಾ5ೆ, ೇರ^ಾ6 ಓಡಲು $C< ಬುಗು;ಯ
ಆಟ ಆB< ಚಲೆಯ ಧಗಳಗಳನು:

ಮನನ WಾB<. .

ಮತುi ಚಲೆಯ

ಧಗಳನು: ವ;ಸಲು ೆರ^ಾ6.

hps://yout ube
. /I 6CVEphVZvY?t =64
8. ಚಲೆಯ ಧಗC5ೆ ಉLಾಹರ4ೆ ನ 8
2ೕಡುವರು.

4. ಬTೆvಯನು:

9 ಉಡುಪುಗಳನು: \ಾವ

8.1 ಮಕeಳನು: 2 ಗುಂಪುಗಳಾ:6 WಾB.

8.1 ಚಲೆಯ ಆಟ.

ಒಂದು ಗುಂಪು ಚಲೆಯ ಧವನು: 0ೇಳ ,

8.2 tಂಚು ಪ!v ೋB ೋಣ.

ಇೊ:ಂದು ಗುಂಪು ಚಲೆಯನು: WಾB

8.3 ಚಲೆಯ Hತಗಳ ವ6ೕಕರಣ

Mೋ;ಸ . ಆಗುರು$ಸ .

ನ 9

9.1 ಮಕeಳ ೆರ2ಂದ xೇ@ೆ xೇ@ೆ ಧ

0ೇ5ೆ

ನೂ 2ಂದ ತ\ಾ;<Lಾ@ೆ

9.1 *ಾತ9+ೆ

;ೕ$ಯ ಉಡುಪುಗಳನು: ಸಂಗd<.

ತ\ಾ;ಸಬಹು

ಎಂದು ಗುರು$ಸುವರು

ಧ ;ೕ$ಯ ಬTೆvಗಳ ಸಂಗಹ

ಅವDಗಳನು: \ಾವ ನೂ 2ಂದ (ಹ$i,

ದು

9.2 ಸಂದಶನದ ಮೂಲಕ Wಾd$

ಉ4ೆ{, ಣ
ೆ ಬು, *ಾ ಸv, ೈSಾ],

ಎಂಬುದನು:

ಸಂಗಹ.

@ೇೆ1ಇMಾ9,) ತ\ಾ;<Lಾ@ೆ ಎಂದು

$Cದು

9.3 ಬTೆv ಚೂರುಗಳ ಆಲಂತ\ಾ;ೆ.

0ೇಳಲು ಅವಾಶ 2ೕFೂೕಣ.

ಬTೆvಯ

9.2 ಮಕeಳ" ಅವರಮೆಯ d;ಯ;ಂದ

ಧಗಳನು:

ಬTೆvಗಳನು: \ಾವDದ;ಂದ ತ\ಾ;<Lಾ@ೆ

ಗುರು$ಸುವರು.

ಎನು:ವ Wಾd$ಯನು: ಸಂಗdಸ ,
ತರಗ$ಯ f ಅವರು ಸಂಗd<ದ
Wಾd$ಯನು: ವ;ಸಲು ಅವಾಶ

2ೕFೂೕಣ.
10. ಾರುಗಳನು: ೈಸ6ಕ ಮತುi

ನ 10

ಕೃತಕ ಾರುಗYಾ6 ಗು$ಸುವರು. 10.1 ಬTೆvgಂದLಾರ.

10.1 ಉ4ೆ,{ *ಾ ಸv, ಣ
ೆ ಬು, ೈSಾ], ಹ$i,
@ೇೆ1, ಇMಾ9 ಬTೆvಗಳ ಚೂರುಗಳನು:

10.2 ಪJೕಗ

ಸಂಗd<. ಆ ಬTೆvಯ ಚೂರುಗCಂದ

10.3 ನೂ ನ f ಾರು ಇLೆ. ಚಟುವ!ೆ. (

Lಾರಗಳನು: ಗುರು$< ಎYೆದು Mೆ5ೆಯಲು

Lಾರವನು: XB< ಾರು Mೆ5ಯ
ೆ ುವ

ಮಕeC5ೆ Wಾಗದಶನ WಾFೂೕಣ.

ಚಟುವ!ೆ)

10.2 ಈ ಎYೆಗಳನು: [ೕಣದ ಬ$iಯ
ಾSೆgಂದ ಸುಡಲು 0ೇC, ಎYೆಗಳ" ಸುಡುವ
;ೕ$ ಮತುi ಅವDಗಳ ^ಾಸೆಯ ಆnಾರದ
[ೕSೆ ಅವDಗಳನು: ಕೃತಕ ,ಮತುi ೈಸ6ಕ
ಎYೆಗYೆಂದು ವ6ೕಕ;ಸಲು 0ೇGೂೕಣ.

ಗಮ2<: ಕೃತಕ ಾರುಗಳ" ಾHgಂದ
ಸುರುಟುತi^ೆ ಮತುi *ಾf<vw ತರಹದ
^ಾಸೆಯನು: 0ೊಂರುತi^ೆ. ೈಸ6ಕ
ಾರುಗಳ" ಸುಟುv ಬೂ\ಾಗುತi^ೆ ಮತುi
ಾಗದದ ^ಾಸೆಯಂ$ರುತiL.ೆ
11. ನೂಲುವDದು ಮತುi
ೇಯುವDದನು: $Cಯುವರು

ನ 11

11.1 ಪ$ ಮಗುಗೂ ಸಲ ಹ$iಯನು: ೊಟುv

11.1 ಹ$igಂದ ನೂಲು Mೆ5ೆಯುವDದು.

ಎಲf ಮಕeಳ ನೂಲನು: Mೆ5ೆಯಲು

11.2 ೇತ>ೕೆ !.

WಾಗದmCೂೕಣ. (ವರ4ೆ5ೆ 6

11.3 ೆಟ 0ೆ4ಯ
ೆ ುವ*ಾತ9+ೆ

ೇತರಗ$ಯ (ಾನ ಪುಸiಕದ ಪುಟ ಸಂhೆ9

11.4 ನೂಲುವ ಮತುi ೇಯುವ N$i Hತ

31 ಅನು:ಗಮ2<.)

ಪದಶನ.

11.2 2ಮ1 ಊ;ನ f ಬTೆv ತ\ಾ;ಸುವ
ಮಗIಗಳ" ಇದ f ಮಕeಳನು: ಅ f5ೆ

ಕ@ೆದುೊಂಡು 0ೋ6 0ೕJ6 Wಾd$ಯನು:

ಸಂಗdCೂೕಣ.

5. ೈಸ6ಕ

12. ಸಂಪನೂ1ಲಗಳನು: ಕೃತಕ ಮತುi

ನ 12

12.1 ಎಲf ಮಕeCಗೂ ಒಂLೊಂದು hಾ

ಸಂಪನೂ1ಲಗಳ

ೈಸ6ಕ ಎಂದು

12.1 ವ6ೕಕ;ಸುವ ಆಟ

tಂಚು ಪ!vಯನು: 2ೕB. ಅವ;5ೆ

ಧಗಳನು:

ವ6ೕಕ;ಸುವರು.

(ಕೃತಕ / ೈಸ6ಕ ಸಂಪನೂ1ಲ)

5ೊ$iರುವ ಸಂಪನೂ1ಲಗಳ 0ೆಸರನು: ಬ@ೆಯಲು

ಅ;ತು

12.2 ಗುಂಪು ಆಟ

ಸೂH<. ಎಲfರೂ 0ೆಸರುಗಳನು: ಬ@ೆದ [ೕSೆ

ಅವDಗಳ tತ

12.3 ಒಗಟುಗಳನು: XBಸುವDದು

5ೋpೆಯ [ೕSೆ ೈಸ6ಕ ಸಂಪನೂ1ಲ ಮತುi

ಬಳೆ ಮತುi

ಕೃತಕ ಸಂಪನೂ1ಲ ಎಂದು ಬ@ೆರುವ

ಸಂರA4ೆಯ

kಾಟಳನು: ಅಂ!<. ಮಕeಳ" MಾವD

ಅಗತ9Mೆಯನು:

ಬ@ೆರುವ tಂಚು ಪ!vಯನು: ಸಂಬಂ<ದ

ಅಥ

kಾ ನ f ಅಂ!ಸ , ನಂತರ ಎಲf ಮಕeಳ

WಾBೊಳ"~ವ

ಅದನು: ಓದ .

ರು.

12.2

ನ ದಡ ಆಟದಂMೆ ೈಸ6ಕ ಮತುi

ಕೃತಕ ಸಂಪನೂ1ಲಗಳನು: ಮಗು ಗುರು$<

ಒಳ5ೆ 0ೊರ5ೆ ೆ5ಯ
ೆ ುವ ಆಟ
13. ಸಂಪನೂ1ಲಗಳನು:
ನೕಕ;ಸಬಹುLಾದ ಮತುi

ನ 13

13.1 ನೕಕ;ಸಬವDLಾದ ನೕಕ;ಸSಾಗದ

13.1 Card in the box - ಆಟ

ಮಕeC5ೆ ಮನನ WಾB. ಎರಡು

ನೕಕ;ಸSಾಗದ ಸಂಪನೂ1ಲಗಳ"
ಎಂದು ವ6ೕಕ;ಸುವರು.

ಸಂಪನೂ1ಲಗಳ" ಎಂದ@ೆ ಏನು ಎಂದು

13.2 ವಸುi ಪದಶನ.

xಾw_ಗಳನು: Mೆ5ೆದುೊಂಡು ಒಂದರ [ೕSೆ

13.3 ಬ@ೆJೕಣ !ಪ

ನೕಕ;ಸಬಹುLಾದ ಮತುi ಇೊ:ಂದು

13.4 ಚkೆ

xಾೆ_ೕSೆ ನೕಕ;ಸSಾಗದ ಸಂಪನೂ1ಲ
ಎಂಬ Sೇಬ` ಅಂ!<. ಸಂಪನೂ1ಲಗಳ
tಂಚು ಪ!vಗಳನು: ಮಕeC5ೆ 2ೕB
ಸ;\ಾದ xಾw_ನ f 0ಾಕಲು
Wಾಗದm ೋಣ.

14. ೈಸ6ಕ ಸಂಪನೂ1ಲಗಳನು:

ನ 14

14.1 ಸಂಪನೂ1ಲಗಳ" ಎಲf;ಗೂ

tತ^ಾ6 ಬಳಸುವ

14.1 ಚkೆ

<ಗುತi^J
ೆ ೕ? <ಗದ@ೆ ಏೆ?

ಅಗತ9Mೆಯನು: ಚHಸುವರು

14.2 ಪೆ:ೕತiರ.

ಎಲf;ಗೂ ಎಲf ಸಮಯದಲೂf <ಗುವಂMಾಗಲು

14.3

ಪಬಂಧ ರಚೆ

ಾ^ೇನು Wಾಡxೇಕು? ಇMಾ9

14.4

BJೕ ಪದಶನ

ಪೆ:ಗYೆಂ5ೆ ಮಕeಳ ಜMೆ ಸಂ^ಾದ
WಾಡುMಾi, ೈಸ6ಕ ಸಂಪನೂ1ಲಗಳ tತ
ಬಳೆ ಮತುi ಸಂರA4ೆ ಕು;ತು ಚHಸಲು

ಅನುಕೂ
6. xೆಳoನ

ನ 15

15.

•

ೋಣ.

ೆಲವD ವಸುiಗಳನು: 2ೕB ಸಯಂ

ಲAಣಗಳನು:

ಸಯಂಪಾmತ/ಸಯಂಪಾmತವ

15.1 ವಸುiಗಳ ವ6ೕಕರಣ

ಪಾmತ/ಸಯಂ ಪಾmತವಲfದ

ಅೈ<ೊಳ"~

ಲfದ ವಸುiಗಳನು: ವ9ತ9<ಸುವರು

15.2 ೋಷvಕ ಭ$WಾB

ವಸುiಗಳನು:

ವರು

ಂಗBಸಲು
^ಾ9hಾ92ಸಲು ಅನುಕೂ

16. *ಾರದಶಕ, ಅ@ೆ*ಾರದಶಕ

$C<
ೋಣ.

ನ 15

16.1 ಎಲf ಮಕeCಗೂ *ಾರದಶಕ 5ಾbನ

ಮತುi ಅ*ಾರದಶಕವಸುiಗಳನು:

16.1 5ಾbನೕಜು.

ತುಂpೊಂದನು: 2ೕB. ದಲು ಅದರ

ಪMೆi ಹಚುವರು

16.2 ಚkೆ.

ಮೂಲಕ ವಸುiಗಳನು: ೕ+ಸಲು 2ೕB. ನಂತರ

16.3 ಪ!v Wಾpೋಣ.

ಆ 5ಾbನ ತುಂಡನು: ೆಲದ [ೕSೆ ಹರBರುವ

16.4 ಂಗBಸು

ಮರCನ [ೕSೆ ಉಜcಲು 0ೇC, ಈಗ ಅLೇ
5ಾbನ ತುಂBನ ಮೂಲಕ ೕ+ಸಲು 0ೇC,
ಪುನಃ 5ಾಜನು: ಮರCನ [ೕSೆ ಉbc ಪುನಃ
ೕ+ಸಲು ಅವಾಶ 2ೕB ಅವರ
ಅನುಭವಗಳನು: ಹಂHೊಳ~ಲು ಅವಾಶ 2ೕB.

*ಾರದಶಕ, ಅ*ಾರದಶಕಗಳ ಬI
ಚHCೂೕಣ.

16.4 ಮಕeC5ೆ ೆಲವD ವಸುiಗಳನು: 2ೕB

ಅವDಗಳ ಮೂಲಕ ಸುತi ನ ಪ;ಸರದ
ವಸುiಗಳನು: ೕ+< ಅವDಗಳನು: *ಾರದಶಕ
,ಅ*ಾರದಶಕ ,tತ*ಾರದಶಕ ವಸುiಗYಾ6
ಂಗBಸಲು ಸೂH ೋಣ.
17. xೆಳಕು ಸರಳ @ೇhೆಯ f
ಚ ಸುತiLೆ

ನ 16

17.1 ೆಲದ [ೕSೆ ಕಪು

17.1 xೆಳಕು 0ೇ5ೆ ಚ ಸುತiL.ೆ ಗಮ2ಸು.

pಾgಂy mೕ ಅನು: ಹರB, ಅದರ ಒಂದು

17.2 ಮೂರು @ೊ!vನ ಪJೕಗ.

ತು5ೆ xಾಚ5ೆಯ ಹಲುfಗಳ"

17.3 ಊದುಗBಯ ೊಳ^ೆ ಮೂಲಕ

pಾgಂy mೕ5ೆ ಸmಸುವಂMೆ

xೆಳಕು 0ಾg<ೋಡು.

xಾಚ5ೆಯನು: 2 f<. xಾಚ5ೆಯ ೇರೆe

17.4 ಸೂbರಂದ Xಂಬ5ಾd Wಾpೋಣ.

ಕನ:BJಂದನು: mೕನ ಇೊ:ಂದು
ಬಯ fB. xೆಳಕು xಾಚ5ೆಯ ಮೂಲಕ
0ಾದು 0ೋ6 ದಪಣದ [ೕSೆ Xೕಳ"ವಂMೆ
Tಾಚ: xೆಳಕನು: XB. ಈಗ ಅ fರುವ
Lಾ9Wಾನವನು: ಎಲfರೂ ಗಮ2ಸ , dೕ5ೇೆ
ಎಂದು ಚHಸುMಾi xೆಳಕು ಸರಳ
@ೇhೆಯ fೕ ಚ ಸುತiLೆ ಎಂದು ಮನನ
WಾBCೂೕಣ.

7. ಅಯ ಾeಂತದ

18. ಾಂ$ೕಯ ಮತುi ಅಾಂ$ೕಯ

ನ 17.

18.1 ೆಲವD ವಸುiಗಳನು: 0ಾಗೂ

ಗುಣಲAಣಗಳ

ವಸುiಗಳನು:

18.1 ಾಂತLೊಂ5ೆ ಆಟ

ಅಯ ಾeಂತವನು: 2ೕB ಾಂತಂದ

ನು:

ಪ;ಚg<ೊಳ"~ವರು

18.2 ಮ{2ಂದ ಕXಣ Mೆ5ೆ.

ಆಕ ಸಲಡುವ/ಆಕ ಸಲಡದ

18.3 ಾಂ$ೕಯ ಮತುi ಅಾಂ$ೕಯ

ವಸುiಗYಾ6 ಂಗBಸಲು $C ೋಣ.

ವ;ಸುವರು

ವಸುiಗಳ ಪ!vWಾB.
18.4 ೋಷvಕ ತ\ಾ;ೆ.

18.4 6 ೇ ತರಗ$ (ಾನ ಪಠ9ದ 13.1
ರಚಟುವ!ೆ WಾBCೂೕಣ.

19.ಾಂತಗಳ ಧಗಳ" ಮತುi
ಉಪJೕಗಗಳನು: ಅ;ಯುವರು

20. ಾಂತದ ಲAಣಗಳನು:
ವ;ಸುವರು.

ನ 18

19.1 ಧ ;ೕ$ಯ ಾಂತಗಳನು: ಪದm<

19.1 ಾಂತಗಳ ಪದಶನ.

ಅವDಗಳ ಆಾರದ [ೕSೆ ಧಗಳನು:

19.2

Hತ ಬ@ೆಸುವDದು.

ಪ;ಚg ೋಣ. ಾಂತಗಳ ಉಪJೕಗಗಳನು:

19.3

Hತ ಅಂ!ಸು.

BJೕಗಳ ಮೂಲಕ ಪ;ಚg ೋಣ.

19.4

BJೕ ಪದಶನ

ನ 19.

20.1 ಸರಳ ದಂಡಾಂತ¢ಂದನು: Lಾರದ

20.1 *ಾJೕ6ಕ ಚಟುವ!ೆಗಳ":

ಸ0ಾಯಂದ ಸತಂತ^ಾ6 ತೂ6Xಟುv ಮಕeಳ"

1. ಾಂತವD ಉತiರ ದ+ಣ^ಾ6ೕ

ಗಮ2ಸಲು ಅವಾಶ ಕ <, ದಂಡಾಂತವD

2ಲುfತiL.ೆ

dೕ5ೇೆ 2ಂ$Lೆ ಎಂದು ಚHಸುMಾi, ಾಂತವD

2. ಾಂತದ ತುಗಳ ಹ$iರ ಾಂತದ

ದ+4ೋತiರ^ಾ6ೕ 2ಲುfತiLೆ ಎಂದು

ದೃವಗC^ೆ.

ಮನನWಾB<. dೕ5ೆ ಇ2:ತರ ಪJೕಗಗಳನು:

3. ಸಾ$ಯ ದೃವಗಳ" ಪರಸರ

ಮಕeYೕೆ Wಾಡಲು ಅವಾಶ 2ೕFೂೕಣ.

ಆಕ ಸುತi^ೆ ಮತುi ಾ$ೕಯ ದೃವಗಳ"

ಪರಸರ ಕ ಸುತi^ೆ.
20.2 ಚಟುವ!ೆಗC5ಾ6 ೆಳ6ನ
20.2 BJೕ ಪದಶನ.
20.3

21. ದು9£ ೋಶ 0ೇ5ೆ ಾಯ

8.

kಾ ತ\ಾ;ೆ.

ನ 20.

ಂಕಳ<

BJೕ ೋB.

ht t ps://yout ube
. /K0I PqYf mFF4

•

21.1 ಎಲf ಮಕeಳ" ಶುಷeೋಶವನು: ತರಲು

ದು9£ ೋ

2ವdಸುತiLೆ ಎಂದು

21.1 ಶುಷeೋಶದ ೕA4ೆ

$C<, ಆ ೋಶವನು: ಎಚ;ೆgಂದ <ೕC

ಶಗಳನು:

$Cದುೋಶವನು: ಯಶ<\ಾ6

21.2 ಶುಷeೋಶದ Hತ ರಚೆ

ಅದರ fನ >ಾಗಗಳನು: ಪ;ೕ+ಸಲು

ಬಳ< ಸರಳ

ಬಳಸಲು ಸಮಥ@ಾಗುವರು.

21.3 ಶುಷeೋಶದ ಉಪJೕಗಗಳ ಪ!v

Wಾಗದಶನ WಾB. ಅದರ >ಾಗಗಳ"

ಪJೕಗಗಳ

ತ\ಾ;ೆ.

ಮತುi ರಚೆಯನು: ವ;<. ಧಾಗ ಮತುi

ನು:

21.4 Tಾ¤ನ f

ಋ4ಾಗಗಳನು: ಅವರ ಅನುಭವದ

Wಾಡುವರು.

ದು9£ ೋಶಗಳೋಡ4ೆ.

ಆnಾರದ f ಸ;\ಾ6 ೋBಸಲು
ಅನುಕೂ
21.3

ೋಣ.

ಶುಷeೋಶವನು: \ಾವ \ಾವ

ಉಪಕರಣಗಳ f ಬಳಸುMಾi@ೆ ಎಂಬುದನು:
ಪ!v Wಾಡಲು ಅನುಕೂ

22. ಸರಳ

ನ 21. 22.1 ಸರಳ ದು9£ ಮಂಡಲ

22.1

ೋಣ.

<¤ ,ಶುಷeೋಶ ,^ಾಹಕ ತಂ$ಗಳನು:

ದು9ತ1ಂಡಲಗಳನು:ರHಸುವ

ತ\ಾ;ೆ

ಬಳ< ಪ$ ಮಗು2ಂದ ಸರಳ

ೌಶಲ xೆY<
ೆ ೊಳ"~ವರು.

22.2 Jೕಜೆ

ದು9ತ1ಂಡಲ ರHಸಲು

22.3 ದು9£ ಮಂಡಲದ@ೇhಾHತ

ಅನುಕೂ

22.4 ದು9£ ಮಂಡಲದ ಸಲಕರ4ೆಗC5ೆ
ಸಂೇತಗಳನು: ಬ@ೆಯುವDದು.

22.2

ೋಣ.

ಸರಳ ದು9£ ಮಂಡಲ ಬಳ< 22.4
ೕTಾ, *ಾ9], ಇMಾ9ಗಳ ಆ!ೆ

ತ;ಸುವ Jೕಜೆ 2ೕB.

23. ^ಾಹಕ ಮತುi ಅ^ಾಹಕಗಳನು:
ಗು$ಸುವರು

ನ 22.
23.1 *ಾJೕ6ಕ ಚಟುವ!ೆ
23.2 ಗುಂಪು ಚkೆ,
23.3 ^ಾಹಕ ಮತುi ಅ^ಾಹಕಗಳ ಪ!v
ತ\ಾ;ೆ.
23.4. ^ಾಹಕ ಮತುi ಅ^ಾಹಕ ವಸುiಗಳ
ಆಲಂತ\ಾ;ೆ.
23.5 2ಮ1ೈ ಎಷುv <sರ^ಾ6Lೆ. -

23.1
ಸರಳ 0ದು(ತLಂಡಲದ/
ೖMನ ನಡು 'ಾಮE, ಕNOಣ,
ಾ/6P, ರಬOM, QಾERೖS,

ಮರದ ತುಂಡು, Qಾಜು, ಇ'ಾ()

ವಸುUಗಳನು ಬಳ6 ಆ ವಸುUಗಳು
Vಾಹಕ>ೕ ಅಥVಾ ಅVಾಹಕ>ೕ
ಎಂಬುದನು ಪ2ೕJಸಲು

ಅನುಕೂ6. ,ಲವ8 ವಸುUಗಳನು

ಬಳ6%ಾಗ ಬZO ಎ, ಉ2ಯಲ/
ಎಂದು ಮಕGೂಂ) ಚ]Cೂೕಣ.

ಚಟುವ!ೆ

23.5

6 ೇ ತರಗ$ (ಾನ ಪಠ9 ಪುಸiಕದ

ಪುಟ ಸಂhೆ9 180 ರ ಸೂHತ ಚಟುವ!ೆ
2 ಅನು: WಾBCೂೕಣ.
9.
ಪ^ಾವ ತ
ೂ*ಸಬಹು
%ಾದ ಮತುU
ಪ^ಾವತೂ
*ಸ"ಾಗದ
ಬದ"ಾವ_ಗ
ಳನು ಪ`U
ಹಚುaವರು

24. ತಮ1 ಸುತiಲೂ ನpೆಯುವ
ಬದSಾವ4ೆಗಳನು: ಗು$ಸುವರು

ನ 23

24.1 ಮಕeಳನು: 3 ಗುಂಪುಗಳಾ:6 WಾB,

24.1 ಗುಂಪು ಚkೆ

ಪ$ ಗುಂಪು MಾವD ನ 2ತ9 ಗಮ2ಸುವ

24.2 ಬದSಾವ4ೆ ಗುರು$< ಆಟ.

ಬದSಾವ4ೆಗಳನು: ಪ!v Wಾಡಲು $ಳ<.

24.3 ಪ!v ತ\ಾ;ೆ.

ನಂತರ MಾವD ಪ!v WಾBದ ಬದSಾವ4ೆಗಳನು:

24.4 ೕA4ೆ.

ತರಗ$ಯ/ ಹಂHೊಳ~ಲು ಸುಗtCೂೕಣ.
24.2 2ೕವD ಬದSಾವ4ೆJಂದನು: 0ೇC,
ಅದು \ಾವ ;ೕ$ಯ ಬದSಾವ4ೆ ಎಂದು

ಮಕeಳ" ಗುರು$ಸಲು 0ೇGೂೕಣ,

ಉLಾ: ಬಲೂ]5ೆ 5ಾC ತುಂXLಾಗ–
5ಾತದ f ಬದSಾವ4ೆ.
*ೇಪ ಮಡHLಾಗ

-

ಆಾರದ f

ಬದSಾವ4ೆ.
25. ಬದSಾವ4ೆಗಳನು: ಪ@ಾವ$ತ

ನ 24.

ಮತುi ಪ@ಾವ$ತವಲfದ

25.1

ಸರಳಚಟುವ!ೆಗಳ"

WಾB. ಒಂದೇ ಗುಂಪು *ೇಪಅನು: ಕತi;<

ಬದSಾವ4ೆಗYಾ6ಂಗBಸುವರು.

25.2

ಚkೆ

Wಾನ, Lೋ, ಹೂ ಇMಾ9 ವಸುiಗಳನು:

25.3

ೋಷvಕತ\ಾ;ೆ.

Wಾಡಲು ಸೂH<

25.1 ಮಕeಳನು: ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳಾ:6

ಪ@ಾವ$ತಬದ

ಪ@ಾವ$ತವಲfದಬ

ಎರಡೇ ಗುಂಪು ಮಣ{ನು: ಕಲ< ಉಂpೆ

Sಾವ4ೆ

ದSಾವ4ೆ.

ತ\ಾ;< ಧ Wಾದ;ಗಳನು: ತ\ಾ;ಸಲು
ಅನುಕೂ <. ಮಕeಳ" Wಾದ;ಗಳನು:
ತ\ಾ;<ದ ನಂತರ ಅವDಗಳನು: ದ ನ
ರೂಪೆe ತರಲು 0ೇC. *ೇಪಅನು: ದ ನ
0ಾ5ೆ WಾಡಬಹುLೇ? ಎನು:ವ
ಪೆ:ಗYೇಂ5ೆ ಮಕeಳ" ಪ@ಾವ$ತ ಮತುi
ಪ@ಾವ$ತವಲfದ ಬದSಾವ4ೆಗಳ" ಎಂದ@ೇನು
ಎಂದು ಅಥWಾBೊಳ~ಲು ೆರ^ಾ5ೋಣ.
ಸುತi ಮುತi ಾಣುವ ಬದSಾವ4ೆಗಳನು:
ಪ@ಾವ$ತ /ಪ@ಾವ$ತವಲfದ
ಬದSಾವ4ೆಗYಾ6 ಂಗBಸಲು $C ೋಣ.

10. 2ೕ;ನ

26. 2ೕ;ನ tತವ9ಯದ

ನ 25.26.1 ಾೆಷುv 2ೕರು ಬಳಸು^ೆ?

26.1 ಎಲf ಮಕeಳ" ಪ$ ನ ತಮ1 ಮೆಯ f
ತಮ1 ಕುಟುಂಬದವರು \ಾವ \ಾವ

tತವ9ಯ

ಅ2^ಾಯMೆಯನು:

ಸtೕೆ.

ಮತುi

ಅ;ಯುವರು

26.2

ಸಂರA4ೆಯ
ಕು;ತು
ಾಗೃತ@ಾಗು
ರು.

ಚkೆ.

26.3 ಒಂದು ನ 2ೕ;ಲfದ@ೆ ಏಾಗುತiLೆ
- oರುಾಟಕ.
26.4

ಸಂದಶನ.

ೆಲಸಗC5ೆ ಎೆvಷುv ಪWಾಣದ 2ೕರನು:
ಬಳಸುMಾi@ೆ ಎನು:ವDದನು: ಅಂLಾಜು WಾB
ಬ@ೆದುೊಂಡು ಬರಲು $C<. \ಾವ
ಮಗುನ ಮೆಯ f 2ೕರು *ೋSಾಗು$iLೆ.
\ಾವ ಮಗುನ ಮೆಯ f 2ೕರನು:

tತ^ಾ6 ಬಳಸು$iLಾ@ೆ ಎಂಬುದನು:
ಕಂಡುೊಳ~ಲು $CCೂೕಣ.
ಪ$ ಮೆಯ ಸ@ಾಸ; 2ೕ;ನ ಬಳೆಯನು:
ಕಂಡುೊಳ~ಲು ಸಹಕ;< ಮಕeಳ ಜMೆ ಪ$
ಕುಟುಂಬ 0ೆkಚ
ೆ ು 2ೕರನು: ಬಳ<ದ@ೆ ಆಗುವ
ಪ;4ಾಮಗಳನು: ಮಕeY
ೆ ಂ5ೆ ಚHಸುMಾi

2ೕ;ನ tತ ಬಳೆಯ ಅVಾಯ`ಯನು
ಮನನ AಾbCೂೕಣ.
27. ಅ$ವೃ v ಮತುi

ನ 26.

27.1 ಅ$ವೃ v ಮತುi ಅಾವೃ vgಂLಾಗುವ

ಅಾವೃ vgಂLಾಗುವ

27.1 BJೕ ೕA4ೆ. ಮತುi ಚkೆ.

ಪ;4ಾಮಗಳನು: XಂXಸುವ BJೕ

ಪ;4ಾಮಗಳನು: ೆfೕ ಸುವರು

27.2 ಚkಾಸn
ೆ .

ಅಥ^ಾ Hತಗಳನು: ಮಕeC5ೆ Mೋ;<.

27.3 ಪಬಂದ ರಚೆ.

ಅವDಗಳನು: ೕ+<ದ ನಂತರ ಅ$ವೃ v ಮತುi

27.4Hತ ರಚೆ.

ಅಾವೃ vgಂLಾಗುವ ಪ;4ಾಮಗಳನು:
ಮಕeYೕೆ ಚH< ೆfೕ ಸಲು
ಅನುಕೂ

28. ಮYೆ 2ೕರು ಸಂಗdಸುವ
ಮಹತವನು: ಅ;ಯುವರು.

ೋಣ.

ನ 27.

28.1 2ೕ;ನ ೊರMೆಯ ಸಂಕಷvವನು:

28.1 ಗುಂಪು ಚkೆ

2^ಾ;ಸಲು ಾವD ಏೇನು Wಾಡಬಹುದು

28.2 ಸtೕೆ

ಎಂಬ ಚkೆಯನು: *ಾರಂX< ಮYೆ 2ೕರು

28.3Xೕ ಾಟಕ.

ಸಂಗಹ^ೇ 2ೕ;ನ ೊರMೆಯನು: 2^ಾ;ಸಲು

28.4X$i Hತ ತ\ಾ;ೆ.

ಇರುವ ಏೈಕ Wಾಗ ಎನು:ವDದನು: ಮಕeC5ೆ

28.5ೇತ >ೇ!.

ಮನನ WಾBCೂೕಣ.

28.6 ಉಪಾ9ಸ

28.2 ಮಕeಳ" ತಮ1 ^ಾಸಸsಳದ f ಜನರು ಮYೆ
2ೕರು ಸಂಗಹ Wಾಡು$iLಾ@ೇ? 0ೇ5ೆ
ಸಂಗdಸು$iLಾ@ೆ? ಎಂಬುದನು: ಸtೕೆ
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