ೌರಾತ

ಕ ಾಂಧವ,

ೕತುಬಂಧ ಾಯಕಮವ

ಎಂಟಯ ತರಗ (ೕಯ ಾ ಕನಡ)
ಕ ರಪತಾದ!ರೂ ಈ #ಾ$ನ ೕತುಬಂಧ ನ&ೕನ 'ಾಗೂ ಸಾ$ಂದ ಕೂ*+. ,ೂೕ&--19ರ ./01ಯ$2 ಕ3ದ ಎರಡು

ವಷಗ5ಂದ 6ಾ1ಗಳು ಸಮಪಕಾ ನ89ಲ2ಾದ ಾರಣ ಈ #ಾ$ನ <ೖ >ಕ ವಷದ ೕತುಬಂಧ ಾಯಕಮವ

ಕ?ಾದ ನಮ ಸಾ@ಾ+. &AಾBCಗಳು ಆEಾ

ತರಗFಯ$2 ಗ5ಸGೕಾದ #ಾಮಥBವನು0 ಗ5ಸಲು ಕಷI#ಾಧBಾರುವದಂದ ಕ$ಾ ,ೂರJ ಉಂLಾರುತM+.ಇದನು0 ಸದೂಸುವ OIನ$2 ಈ #ಾ.ತBವ

ಪPರಕಾರುತM+.

ಕರು, ೕತುಬಂಧ #ಾ.ತBದ$2ರುವ ಮೂವತುM 9ನಗಳ ‘ಬಂಧ’ #ಾ.ತBದ$2 ೕ*ರುವ ಸೂಚ/ಯಂJ ಚಟುವO,ಗಳನು0 ನ8S &AಾBCಗಳನು0 ಸದ ತರಗF

SದTೂ5ಸGೕಕು.

ಈ ಹಂತದ GೂೕಧUಾ ಕ$ಾ ಪVWಯು ಶು ,ೕಂ9ತ, ಚಟುವO, ಆYಾತ ಮತುM ಸಂತಸAಾಯಕ ಕ$, ಒತುM ೕಡುವಂFರGೕಕು. ಇದಾ\

ಪPವ SದTJ ]ಾ*,ೂಳು^ವದು ಅಗತB ಮತುM ಅತBಂತ ಅಾಯಾದು! ಮ` ಸೃಜನ ೕಲJ ಪPಣ ಅವಾಶ&ರುತM+.
 ೕತುಬಂಧ ಾಯಕಮದ ಈ #ಾ.ತBವನು0

 ಇ$2ನ ಚಟುವO,ಗಳು ,ೕವಲ ]ಾದಯeI.

ಕರು ಉತMಮ ೕFಯ$2

ಕರು ಓ9, ಅdೖS,ೂಳು^ವದು.

ಕರು &fನ0ಾದ ೕFಯ$2 ಸೃಜUಾತ`ಕಾ ಚಟುವO,ಗಳನು0 ರೂgS,ೂಳು^ವದು.

 ಎಂಟ/ಯ ತರಗFಯ ಈ #ಾ.ತBದ$2 ಆರು ಮತುM ಏಳ/ಯ ತರಗFಯ ಅhೕiತ ಕ$ಾಫಲ 'ಾಗೂ ಕ$ಾಂಶಗಳನು0 ಗಮS ಚಟುವO,ಗಳನು0 ರೂgಸ@ಾ+.

 ಈ #ಾ.ತBದ$2 ಅ/ೕಕ ಸಲ'ಾತ`ಕ ಚಟುವO,ಗಳನು0 ೕಡ@ಾದು!

mಸರುಗಳನು0 ]ಾತ ೕಡ@ಾದು!

ಕರು ವ.ಸGೕಾದ ಒಂದು ಚಟುವO,ಯ ಬk &ವರl ೕಡ@ಾ+. ಉ5ದ ಚಟುವO,ಗಳ

ಕರು ತಮ ಇಷIಾದ ಚಟುವO,ಗಳನು0 mೂಂAಾ>, ]ಾ*,ೂಳ^ಲು F5S+.

1

ೕತುಬಂಧ ಾತ
ತರಗF : 8

ನ
1

ಅೕತ ಕ

ಾ ಫಲಗಳು

ಕ

ಾಂಶಗಳು

ೕ*ದ +ೕಶನಗಳನು0

ೕ*ದ ಸೂಚ/ಗ5

ಆಂಕಾ

ಪFVoಸುpಾM

ಆ$S ಅಥ]ಾ*,ೂಂಡು ಅನು#ಾರಾ

ಪFVoಸುವರು

&ಷಯ :ಕನ0ಡ (9Fೕಯnಾe)

ಸಲಾತಕ

ಚಟುವ ವಹ ಸೂಚ ಗಳು

ಚಟುವಗಳು

1.1 ಆ$ಸು -mೂೕ$ಸು

1.1

ರಥ, ಬಣ, ಕಣ, ನ0 .ೕ

ಕರು Uಾಲು\ ಪದಗಳನು0 mೕಳುವರು. ಮಕ\5

ಗಮನ&ಟುI ಆ$ಸಲು mೕ5. ನಂತರ ಇವಗಳ$2 ಒತM ರ ಪದ Eಾವದು

ಎಂದು ,ೕ5Aಾಗ ಮಕ\ಳು ಆ$Sದ ಪದಗಳನು0 ಗ.S ಉತMರ mೕ5. ಇ+ೕ ೕF

ಚಟುವO, ಮುಂದುವS. ಇ+ೕ ]ಾದಯ$2 ಸqಾF, &qಾF ಒತM ರ,
1.2 V&,ೂಟುI ,ೕಳು-

ಮನ&ಟುI mೕಳು

1.2

1.3 mೕ5ದಂJ ]ಾಡು

ಅಲrsಾಣ ಮ'ಾsಾಣ ಅ ರ ಒಳೂಂಡ ಪದಗ5 ಈ ಚಟುವO, ]ಾ*S
ಕರು ಮಕ\ಳನು0 3-5 ಅ* ಅಂತರದ$2 #ಾ@ಾ $2ಸುವರು. ನಂತರ

tದಲ ಮಗು&ನ V&ಯ$2 gಸು]ಾFನ$2 ‘’ಹSರು ಪಸರದ$2 ನಮ`

ಉS+” ಾಕB mೕ5 ಮುಂ9ನವನ V&ಯ$2 mೕಳುವಂJ ಸೂಸುವರು.
.ೕ ,ೂ/ಯ &AಾBCಯವ ಈ ಚಟುವO, ಮುಂದುವಯುವದು.
,ೂ/ಯ &AಾBCಯು pಾನು ,ೕ5ದ ಾಕBವನು0 vೂೕ?ಾ mೕಳುವಂJ

1.3

2

ೕ*ದ

2.1 ಆ$ಸು- ಆ1ೂೕಸು 2.1
2

mೕಳುವದು

ಪಸMಕ J, /ೕರಾ ಕು5ತು,ೂ5^, 9ಷI sಾಠದ$2 ಮೂರು ಅ ರದ

ಪದ ಗುರುFಸು, Uಾಮಪದ mೕಳು .ೕ ಸೂಚ/ಗಳನು0 ೕ* ಮಕ\ಳನು0

ಚಟುವO,ಯ$2 JೂಡS

ಕರು ನ8-ಲು2-ನು* ಎಂದು mೕ5ದ ತ ಣ &AಾBCಗಳು ಅದರಂJ

+ೕಶನಗಳನು0
ಸEಾ ಆ$S

ಸrಷIಾ

ಅಥ]ಾ*,ೂಳು^pಾM

2.2 ಾಕB ,ೕಳು-

ಾBಕರಣ mೕಳು

2.3 ಗಮನ&ಟುI ,ೕಳು

]ಾಡGೕಕು. ಂpಾಗ

ಕರು ನು* ಒತM ರ ಎನ0Gೕಕು ಆಗ &AಾBCಯು ತಮ`

ಎದು ಂFರುವವೂಂ9 ಒಂದು ಒತM ರ ಪದವನು0 ಹಂ,ೂಳ^Gೕಕು.

ಕರು

ನು* ಗು>pಾ ರ ಎಂAಾಗ ,ೕವಲ ಗು>pಾ ರ mೂಂ9ರುವ ಪದವನು0, ನು* Uಾಲ\ ರ
ಎಂAಾಗ Uಾಲು\ ಅ ರ ಒಳೂಂಡ ಪದ mೕಳGೕಕು. .ೕ &fನ0 ಪದರಚ/ ಸೂಕM
+ೕಶನ ೕ* ಚಟುವO, ಮುಂದುವಸಬಹುದು.

.

2.2 ?ಾಮನು ಾ* mೂೕದನು … ಈ ಾಕBದ$2 ಇರುವ ರೂಢUಾಮ Eಾವದು?

ಇಂತಹ ಪ<0 ,ೕ5. ಮಗು ಾಕBದ$2 ಇರುವ ಪದಗಳನು0 ಆ$S ರೂಢUಾಮ ಗುರುFS

mೕಳಲು hೕೕgS. .ೕ &fನ0 ಾBಕರzಾಂಶ ಒಳೂಂಡ ಾಕBಗಳನು0 ೕ*
ಚಟುವO, ಮುಂದುವS.

2.3 ಸೂಯ, ಚಂದ, 9ನಕರ, nಾನು – ಈ ಪದಗಳ$2 ಗುಂg ೕರದ ಪದ
Eಾವ+ಂದು mೕಳಲು ಸೂS. ಇ+ೕ ೕF ಸqಾF-&qಾF ಒತM ರ ಪದ,

&ರುAಾTಥಕ ಪದಗ5 ಸಂಬಂ{SದಂJ ಪದಗಳನು0 ೕ* ಗುಂg ಅನoಸದ ಪದ

3

ಆ$Sದ &ಷಯವನು0

ಗುರುFಸಲು mೕ5

3.1 ಆ$ಸು-ಅನುಕಸು

3.1 ಟಗ ತರಗು 'ಾಕು, ಕ ,ೂೕಣ ಬಲು qಾಣ, ಸಂಪಗಪrನ ಮಗ ಮ ಸಂಪಗಪr

}ಂದ

3.2 ಧಮು9, ಬಳS ಸರಳ ಸಂnಾಷl ,ೕ5S ಅದರಂJ ಮJM ಪನರುಚಸುವಂJ

'ಾಡು~ನು

3.3 S]ಾಗಳ ಸದfರು 'ಾಡು ,ೕ5S ಅದರಂJ ?ಾಗಾ 'ಾ*S. (ಮಗು

ಅನುಕS

3.2 ,ೕಳು ಕಂದ- mೕಳು ಮುಂpಾದ ಪದ ಪಂಜಗಳನು0 ,ೕ5S ಯ|ಾವpಾM ಅನುಕS mೕಳಲು ಸೂS

mೕಳುpಾM.

3.3 'ಾ8ೂಂದು Uಾ

ಯ|ಾವpಾM

ಮಕ\5 mೕ5S

ಈಾಗ1ೕ ಕ$Fರುವ 'ಾಡನು0 mೕ5ಸಬಹುದು)
3

4

ಸೂಕM

/ೂೕ*ದ/ ,ೕ5ದ

ಇದ!ದು! ಇದ!ಂ…

4.1 ಊರ qಾJ, ಹಬ ಹ9ನ, ಪಾಸದ ಅನುಭವ ಮುಂpಾದ &ಾರಗಳನು0 ತನ0

ರಗಳಾ

ಕುತು ತಮ`+ೕ

ಮ

4.2

&ವಸುpಾM.

ರ#ಾನುಭವ

ಸರnಾರಗ3ೂಂ9
]ಾತUಾಡುವರು

ಸ0~ೕಶ/ ಘಟ/ಯ

]ಾತುಗಳ$2
ಸರಳ ಪತ

5

&ಷಯಗಳ ಕುತು

ರಗಳಾ
,ೂOIರುವ &ಷಯದ

6

ಬk ಆ1ೂೕS

ರಗಳಾ

]ಾತUಾಡುವರು

7

]ಾತUಾಡುpಾM

4.2 9ನಚ –mೕಳು

4.3 ಪಾಸದ

]ಾತುಗಳ$2
&ವಸುpಾM

ಕುತು ಸರಳಾ mೕಳಲು F5S

5.16ಾ1ಯ$2/ಊನ$2 ನ8ದ EಾವAಾದರೂ ಾಯಕಮದ ಕುತು ಮಕ\5ಂದ

5.3 ಆಶುnಾಷಣ

5.2 ಆ/2ೖ

5.2 ಸಂಾದ

]ಾತUಾಡು

]ಾತUಾ*S

ಣ, ಸಚ ಪಸರ ಮುಂpಾದ &ಷಯಗಳ ಬk ಸಂಾದ ಏಪ*S

ಮಕ\ಳು &ಷಯದ ಕುತು ]ಾತUಾಡಲು hೕೕgS

6.1ಜಲ]ಾ$ನB, ಪಸರ ರ l, ಕೃ ಚಟುವO, ಇpಾB9 ಂಸುವ ತಪಟ

JೂೕS ತದ ಕುತು ]ಾತUಾಡಲು ಮಕ\5 hೕೕgS

6.2 ಮ` ಆW\ –

6.2 ತ /ೂೕ* ಅದರ$2ರುವ ವಸುM, &ಾರಗಳನು0 ಗುರುFಸಲು F5S. ಆ &ಷಯ

6.3 ಚಾ ಸr

ಉAಾಹರl ಹ5^ಯ ಪಸರದ ತ Jೂೕಸುವದು. ಆಗ &AಾBC ಗು*ಸಲು,

ಮ` ]ಾತು

&ಷಯವನು0

7.1Uಾನು ೕUಾದ..

]ಾತUಾಡುpಾM

7.2 ನನ ಊರು-ನನ0

ಅನoS ಕ$rS

Gಳಂದ ಸಂvಯವ pಾನು ಕ3ದ ಸಮಯದ$2 ]ಾ*ದ ಚಟುವO,ಗಳ

5.1 ]ಾತು-ಕJ

ತದ ಸ0~ೕಶವನು0 6.1 ತ /ೂೕ* –
ಅdೖS,ೂಂಡು ತನ0

]ಾFನ$2 &ವಸಲು mೕ5

ಅಥಾ ವಸುMಗಳ$2 ಒಂದನು0 ಆಯು! ತನ0 ]ಾತುಗಳ$2 &ವಸಲುmೕ5.

ೖತ, ಹಸು, ಎ`, ,ೂೕ5, 6ಾ1, ,, ಗ+! ಮುಂpಾದವಗಳನು0 ಗುರುFಸುpಾM/.
ನಂತರ ಅವಗಳ$2 ಒಂದು &ಷಯದ ಬk ]ಾತUಾಡುpಾM/
7.1 Uಾನು ಹಸುಾದ, Uಾನು

ಕUಾದ .ೕ ಸರಳ &ಷಯಗಳ ೕ1 ಮಕ\ಳು

pಾ~ೕ ಆ #ಾನದ$2 ಇರುವಂJ ಊ.S ]ಾತUಾಡಲು hೕೕgS
7.2
4

ಮುಂ9ನ ಹತುM ವಷಗಳ$2 ಮೂ`ರು mೕರGೕಕು? ಎಂಬುದರ ಕುತು

ಕನಸು

7.3 ೕವನದ ಗು-

#ಾ{ಸುವ ಪ

8

ತಮ` ೕವನದ ೕ1

ಪnಾವ ೕದ

8.1ಅಚು-ಚು

&ಾರಗಳ ಕುತು

ಚು

ಚsಾr3

ಪnಾವ ೕದ

&ವಸುವರು

ವBVMಯ ಕುತು

ವBಕMಪ*ಸುpಾM
ಪnಾವ ೕದ

9

ಘಟ// ಸ0~ೕಶಗಳ

ಕುತು

]ಾತUಾಡುpಾM

10

7.4 VW ಪFVW

ಸರಳ ಪದ 'ಾಗೂ

ಹಸಸರ,

ಅಥಪPಣಾ

ಅಲrsಾಣ,

ಾಕBಗಳನು0 ಸrಷIಾ
ಓದುವದು

8.2 #ಾಧಕೂಂದು
8.3 ದವರ ಬk

ಮನ ]ಾತUಾಡು

7.4

]ಾತUಾಡಲು hೕೕgS

ರMಯ$2 ಾಯೂಂಡು 9!ರುವ Uಾo, ರM Aಾಟಲು ಂFರುವ ವೃದT,
1ೕಖ ಇಲ2+ ಪರAಾಡುFMರುವ ಸಹsಾ ಇಂತಹ ಸ0~ೕಶಗಳನು0 ಕಂಾಗ
ಅವಗ5 ಮಕ\ಳ ಪFVW ಏನು ಎಂಬುದನು0 ವBಕMಪ*ಸಲು hೕೕgS

8.1 ಮಕ\ಳು pಾವ ೕವನದ$2 ಚುವ ವBVM 'ಾಗೂ ಚಲು ಾರಣಾದ

ಅಂಶಗಳ ಬk ]ಾತUಾಡಲು F5S

8.2 ಪSದT #ಾಧಕರ ಸಂiಪM ಪಚಯ ]ಾ*, ನಂತರ ಮಕ\5 #ಾಧಕರ ೕವನದ
Eಾವ &ಾರಗಳು ಚುEಾoತು ಎಂಬುದರ ಬk ]ಾತUಾ*S

9.1 nಾವ-ಪnಾವ

9.1 ಮಕ\ಳ ಬದುVನ$2 ಪnಾವ ೕದ ಘಟ/ ಅಥಾ ಸ0~ೕಶದ ಕುತು

9.2 #ಾಧ/ಯ ಗ-

9.2

ೕವನದ ಗು

]ಾತUಾಡಲು hೕೕgS

10.1 ಸrಷI ಉಾರ-

9ೕಘಸರ,

ಓ9 ಆYಾರ

ಮ'ಾsಾಣಗಳನು0

10.2 ಸ`ಸು-ಅರಸು

ಎಂಬುದರ ಕುತು ]ಾತUಾ*S. 'ಾಗೂ Eಾವ ಗುಣವನು0 ಬದುVನ$2
ಅಳವ*S,ೂಳ^ಲು ಬಯಸು~ ಎಂಬುದರ ಕುತು mೕಳಲು F5S

9.3 ಮಯ@ಾಗದ ಣ-

mೕಳು~ ಈ 9ನ

#ಾಧಕರ ೕವನದ &ಾರಗಳನು0 ಓ9 F5ದು Eಾವ &ಾರ ಪnಾ&Sತು

10.1 ಘನ, nಾವ, fೕಷ` ಇpಾB9 ಮ'ಾsಾಣ ಅ ರ ಒಳೂಂಡ ಪದಗಳನು0 ಪOI
]ಾ*S. ಆ ಪದಗಳನು0 ಓದುಾಗ ಾo ಎದು?ಾ ಒಂದು 'ಾ3 ಇಟುI ಓದಲು

F5S. ಮ'ಾsಾಣ ಅ ರ ಉಚಸುಾಗ mಚು ಉSರು ಬಳಸುವದಂದ 'ಾ3ಯು

ಅದುರುವದನು0 ಗಮಸಲು ಸೂS. ಈ ಮೂಲಕ ಮ'ಾsಾಣ
5

ಸrಷIಾ

ಉಚಸುpಾM

11

10.3 Uಾ ಬದ ಾಕB

Uಾ ಓದು~

ಒತM ರ 'ಾಗೂ

11.1ಪದ ಪOI –ಓದು

ವBpಾBಸ F5ದು

11.2 'ಾೂಂದು-

ಗು>pಾ ರಗಳ
ಓದುpಾM

ಗOI

.ೕೂಂದು

11.3 ವBpಾBಸ

ಅ ರಗಳ/ೂ0ಳೂಂಡ ಪದಗಳ ಸrಷI ಉಾರl ಅnಾBಸ ]ಾ*S

10.2 ಒಂದು ಮಗು ತನ0 /ನgಂದ EಾವAಾದರೂ ಒಂದು ಪದವನು0 mೕ5ದ
ಉ5ದವರು ಆ ಪದ,\ ಶಬ!,ೂೕಶದ ಸ'ಾಯ9ಂದ ಅಥ ಹುಡುV ಓದಲು F5S.

ಮಕ\ಳ ಉಾರl ಗಮS ]ಾಗದಶನ ೕ*

11.1 ಗು>pಾ ರ, ಸqಾFೕಯ ಮತುM &qಾFೕಯ ಸಂಯುಾM ರಗಳುಳ^ ಪದಗಳ
ಪOIಯನು0 ೕ* ಮಕ\5ಂದ ಓ9S, ಧ ವBpಾBಸವನು0 ಗಮS

11.2 sಾಠದ$2 ಬರುವ ಒತM ರ ಪದ, ಒತM ರ ರ.ತ ಪದಗಳನು0 ಪOI ]ಾ*S
ಓ9S

ಅೕಣ- ಒತM ರ
ಗದB / ಪದBnಾಗದ

12

ಾಕBಗಳನು0

ಅಥಪPಣಾ
13

,ೖಬಹ 'ಾಗೂ ಮು9ತ
&ಷಯಗಳನು0

ರಗಳಾ ಓದುವರು

ತgrಲ2+ ಓದುpಾM

1ೕಖಕರ/ಜನgಯ

ವBVMಗಳ

ಪದ ಓ+ೂೕಣ

12.1 sಾಠ ಓ+ೂೕಣ

12.1 .ಂ9ನ ತರಗFಯ EಾವAಾದರೂ sಾಠದ ಒಂದು nಾಗವನು0 ತgrಲ2+

12.2 ಪFಾ ಾಚನ

12.2 ಪF,ಯ ಆಯ! nಾಗವನು0 ಸಂಗ.S ಓದಲು ಸೂS

nಾe F5ೕಣ

12.3 ಸಂಗ.S ಓದು

13.1 1ೕಖಕರ ,ೖಬಹ
ಓದು

,ೖಬಹಗಳನು0 ಗ.S 13.2 ಬಂಧು&ನ ಬಹ
ಓದುpಾM

13.3 ನನ0 ಬಹ Uಾ/ೕ

ಓದಲು hೕೕgS

12.3ಇಷIಾದ 'ಾಡನು0 ಸಂಗ.S 'ಾ*ನ #ಾ.ತBವನು0 ಓದಲು F5S

13.1 1ೕಖಕರ / ಜನgಯ ವBVMಗಳ ,ೖಬಹಗಳನು0 ಸಂಗ.S ಮಕ\5ಂದ ಓ9S
13.2 ಮ/ಯ ಸದಸBರ ,ೖಬಹ ಸಂಗ.S ತರಲು mೕ5. ತರಗFಯ$2 ಓ9S

6

,ೖಬಹವನು0 ಓ9

14

ಬಹದ

+ೂೕಷಗಳನು0

ಗುರುFಸುpಾM

ಓದು~

14.1 ಅದಲು ಬದಲು
ಓದುವ tದಲು

14.2 ಬದು ಕ$o

ಓ9 F5o

14.3 F9! ಓದು – ಓ9
Fದು!

ಮು9ತ

15

&ಷಯಗಳನು0 ಓ9

ಮುಾBಂಶಗಳನು0
ಗ.ಸುpಾM

16

ಸರಳ ಾಕBಗಳನು0 ಓ9ದ

15.2 ಆW\ ]ಾಡು
ಓ9 /ೂೕಡು

15.3 ಮದು~ಯ
ಕೕ1

ಹಲವ nಾಾಂಶ

ಗುರುFಸುpಾM

ಓದಲು ಸೂS

14.2 ಕಪrಹಲಯ$2 &AಾBCಗ5ಂದ &&ಧ ಪದಗಳನು0 ಬS. ಇತರ
&AಾBCಗ5ಂದ ಓ9S

14.3 ಮಕ\5 ತಮ ೂFMರುವ ಪದಗಳನು0 ಬಯಲು F5S. ಬದ ನಂತರ ಅದಲು
ತಪrಗಳನು0 F9! ಬಯಲು F5S

15.1 ಮಕ\5 ಕರಪತ/ qಾ.?ಾತು ಇತ ಮು9ತ #ಾ.ತBವನು0 ಓ9
ಮುಾBಂಶಗಳನು0 ಗ.S mೕಳಲು F5S

15.2 9ನಪF,ಯ$2 ಮಕ\5 ಆಸVM ಇರುವ &ಷಯವನು0 ಆS,ೂಂಡು ಓದಲು
ಸೂS. ಉAಾಹರl Vೕಾ &ಷಯ, ಕd, ಕವನ , &+ೕ ಸು9!, &ಾನ

&ಸ`ಯ ಇpಾB9

ಮಮJಯ

VEಾಪದವನು0

ಗುರುFಸುವರು

ಾBಕರzಾಂಶಗಳನು0

15.1 ಓ9 F5ೕಣ

16.1 ]ೌನ ಓದು

ನಂತರ

ಪರಸrರ ಅದಲು ಬದಲು ]ಾ* ಓ9S. ಬಹದ@ಾ2ರುವ ತಪr ಗುರುFS ಸಪ*S

ಬದಲು ]ಾ* ಓದಲು F5S. ಬಹದ ತಪrಗಳನು0 ಸಪ*S ಓದಲು ಸೂS. ನಂತರ

ಾಕBವನು0 ಓ9ದ

ಬ5ಕ

14.1 ಪಠBಪಸMಕದ EಾವAಾದರೂ ಒಂದು nಾಗವನು0 ಮಕ\5ಂದ ನಕಲು ]ಾ*S.

16.2 ಒಂದು ಾಕB –

16.1 ಭಕMರು sಾಥUಾ ಮಂ9ರ,\ ಬಂದರು
ಸರಸF sಾಠವನು0 ಓ9ದಳು

6ಾ@ಾ ಘಂ ಾSತು - ಈ ೕFಯ ಾಕBಗಳನು0 ೕ* ಮಕ\5ಂದ ಓ9S

16.3 sಾಠ ಓದು –

VEಾಪದ ಗುರುFಸಲು mೕ5
7

ಾBಕರzಾಂಶ ಗುರುFಸು

16.2 ಾಕBಗಳ ೕOಗಳನು0 ಡಬದ$2ಡುವದು. ಪF ಮಗುವP ಒಂ+ೂಂದು

ೕO Jದು,ೂಂಡು ಆ ಾಕBದ$2ರುವ ಾBಕರzಾಂಶಗಳನು0 mಸಸಲು ಸೂS.
ಉAಾಹರl ರೕಶನು ಮರವನು0 ಏದನು. ರೕಶ, ಮರ – Uಾಮಪದ,

ೕ*ದ ಾಕBಗಳನು0

17

ಸ ಪ*S ಓದುpಾM

17.1ತಪr Fದು! ಮ

17.1 ಆಟ/ೖAಾನದ$2/ಆಡುFMAಾ!/ಮಕ\ಳು/nಾನುಾರದಂದು

17.2 ತಪr –ಒಪr

]ಾ* ೕಡುವದು. ಮಕ\ಳು ಪದಗಳನು0 ಅಥಪPಣಾ vೂೕ*S ಓದಲು F5S

ಓದು ೕನು ಸ

17.3 +ೂೕಷ ಸಪ*S

ಓದು

18

19

1ೕಖನ m0ಗಳನು0

1ೕಖನ m0ಗಳನು0

ಓದುವರು

ಅಥಪPಣಾ

ಗಮS ಅಥಪPಣಾ ಗುರುFS ಾಕBಗಳನು0

ಮರವನು0- ಆಗಮಸಂ{, ಅನು0 – 9FೕEಾ &ಭVM, ಏರು- VEಾಪದ

18.1 mೂಂ9S ಬ

ಜಗತSದT/ಸುಂದರಾ+/ೖಸೂರ/ಅರಮ/ ಈ ೕF ಪದಗಳನು0 ಅದಲು ಬದಲು
17.2 ಕುದುಯು ೕರನು0 ಕು*ದನು. ರೕಶ }Uಾ0 'ಾಡುpಾM3 … .ೕ
ತsಾrದ ಾಕBಗಳನು0 ೕ* ಸಪ*S ಓದುವಂJ ಸೂS

17.3 ?ಾಮನು ಕ* ಒದನು- ಈ ೕF ಾಗು>ತ +ೂೕಷ&ರುವ ಾಕBಗಳನು0 ೕ*
ಸಪ*S ಓದಲು F5S.

18.1 ಂಚುಪOIಗಳ ಮುಾಂತರ 1ೕಖನ m0ಗಳ ಪಚಯ ]ಾ*ಸುವದು.

1ೕಖನ m0ಗಳ ಂಚುಪOI ೕ* ಅದನು0 1ೕಖನ m0ಗಳ mಸರುವ

ಂಚುಪOIಂ9 mೂಂ9ಸಲು mೕಳುವದು

ಓದುpಾM.

18.2 ಗಮS ಓದು

18.2 ಾಕBವೃಂದವನು0 ೕ* ಮಕ\5 1ೕಖನ m0 ಗಮS ಓದಲು

ಾಕBಗಳನು0 ಓ9

19.1 1ೕಖನ m0

19.11ೕಖನ m0 ರ.ತ ಾಕBವೃಂದ ೕ* ಅಥಪPಣಾ ಓದಲು

ಅdೖS,ೂಂಡು

ಸೂಕM 1ೕಖನ m0

18.3 ಸಂnಾಷl ಓದು

ಬಳಸು ನ0

19.2 ಸಂದಭ,\ ತಕ\

ಸೂಸುವದು

ಅನುಕೂಲಾಗುವಂJ 1ೕಖನ m0 'ಾಕಲು ಸೂಸುವದು ಮತುM ಓ9ಸುವದು

19.2 ಪFಂದು 1ೕಖನ m0ಯನು0 ಬಳಸುವ ಸಂದಭಗಳನು0 mೕ5ಸುವದು.
8

ಬಳಸುpಾM

20

ಾಕBವೃಂದವನು0

ಅ ರ ಮತುM ಪದಗಳ

ಬಯುವರು.

ಾsಾ*,ೂಂಡು

ಸEಾದ ಕಮದ$2

ನಡು~ ಸೂಕM ಅಂತರ
ಸrಷIಾ

ಬಯುpಾM

21

19.3 m0 ತಕ\ ಾಕB 19.3
20.1ಪದ vೂೕ*ಸು
ಾಕB ರಸು

20.2 ತ,ೂ\ಂದು
ಬಹ

20.3 ಪದ,ೂ\ಂದು

ಕರು ಒಂದು 1ೕಖನ m0ಯ mಸರು mೕ5Aಾಗ ಮಕ\ಳು ಆ m0 ಬಳSರುವ

ಾಕBವನು0 sಾಠದ$2 ಹುಡುV ಓದಲು hPೕpಾ.S

20.1 ಾಡು ೕಡು, 3ಯ, ಕUಾಟಕ, ಹSರು, ?ಾಜು, ಮ/oಂದ,

Fಂದವ,6ಾ1,ನಮ` ಬಂದಳು,ದನಕರು, ನನ0, ಅ1AಾಡುpಾM, ಬಂದರು.

+ೕಶ, ಗುರುಗಳು, ಬಂದನು, nಾರತ, mೂರಟರು, ?ಾಜB, ಸುಂದರ, 6ಾ1,

ಪದಗಳ ಪOI ೕ* ಅವಗಳ ಸ'ಾಯ9ಂದ ಅಥಪPಣ ಾಕB ರಸಲು mೕಳುವದು.

20.2ಾಡು, 6ಾ1, ನ9, mೂಲ ಇpಾB9 ತ ೕ* ಅದರಬk ತಮ ಅSದ!ನು0

ಬಯಲು mೕಳುವದು

20.4 ಮಕ\ಳು ತಮ` ಊನ ಕುತು ತಮ ಅSದ!ನು0 ತನ0+ೕ ಾಕBಗಳ$2

ಾಗು>ತ 'ಾಗೂ

21.1 ಉಕM1ೕಖನ

21.1

ಪದಗಳನು0

21.3 ಪದಗಳ ಆಟ

ಒತM ರ ಒಳೂಂಡ

ಬಯುpಾM.

ಸರಳ VEಾತ`ಕ

ಸೂಕM ಾಕBಗಳನು0 ರS ಓದಲು F5ಸುವದು

ಾಕB ರಚ/

ಸrಷIಾ

22

1ೕಖನ m0

Uಾಮಪದ, $ಂಗ,

20.4 ನಮೂ`ರ ಕd

21.2 ೂೕಷಾಕB ಬ

ಲು&ನ ಓಟ

ಬಯಲು hೕೕgS

ಕರು ಒತM ರ ಪದ ಒಳೂಂಡ ಾಕBಗಳನು0 ಉಕM1ೕಖನ ೕ* ಬಸುವದು.

21.2 ಪಸರ,\ ಸಂಬಂ{Sದ ೂೕಷಾಕBಗಳನು0 ಬಸುವದು

21.3ತರಗFಯನು0 ಎರಡು ಗುಂಪಗಾ ]ಾಡುವದು. ಒಂದು ಗುಂಪ ಒತM ರ ಪದ
ಬದ ಮJೂMಂದು ಗುಂಪ ಒತM ರ ರ.ತ ಪದ ಬಯಲು mೕಳುವದು. ಸಮಯದ

F ೕ* ಬಯುವ ಆಟ ಮುಸುವದು. ಅಂFಮಾ Eಾವ ಗುಂgನ Eಾವ

&AಾBC mಚು ಸEಾದ ಪದ ಬ9ರುpಾMೂೕ ಅವರನು0 &vೕತಂದು
22.1ೕO ಎFM,ೂೕ

ೂೕಸುವದು

22.1&AಾBCಗಳ ಸಂBಯನು0 ಆಧS ರೂಢUಾಮ, ಅಂVತUಾಮ, ಅನಥUಾಮ,
9

ಯಮಗಳನು0 ಅಥ

ವಚನ,

ರಸುವರು.

ಗುರುFಸುpಾM.

]ಾ*,ೂಂಡು ಾಕB

VEಾಪದಗಳನು0

ಗುಂಪ ೕ,ೂೕ

ಸವUಾಮ ಪದಗಳನು0 ಬದ ೕOಗಳನು0 ಡಬದ$2 'ಾಕುವದು. ತರಗFಯ

22.3 VEಾಪದ ಬಳಸು

ಒGೂಬ?ಾ ಬಂದು ೕO Jದು,ೂಂಡು ಗ9ಪ*Sದ ಮೂ1 mೂೕ

22.2 ವಚನ ಬದ$S ಬ ಒಂ+ೂಂದು ಮೂ1ಯನು0 ಒಂ+ೂಂದು &ಷಯ,\ ಗ9ಪ*ಸುವದು. &AಾBCಗಳು
ಾಕB ರಸು

22.4 $ಂಗ ಅನB$ಂಗ

ಲು2ವದು. ಅಂFಮಾ ತಮ ಬಂದ ಪದಗಳನು0 ಒLಾI ಬಯಲು F5ಸುವದು.

ತsಾrದ ಆW\ ]ಾ*ದ! Fದು!ವದು

22.4 ತರಗFಯನು0 ಎರಡು ಗುಂಪಗಾ &ಂಗ*S. mಣುಮಕ\ಳು ಪ$2ಂಗ ಪದ

mೕ5ದ ಅದ,\ ಅನB$ಂಗ Sೕ$ಂಗ ರೂಪವನು0 ಗಂಡು ಮಕ\ಳು mೕಳುವಂJ ಸೂS.

23

&ಭVM ಮತುM ಸಂ{

ಪದಗಳನು0

F5ಯುpಾM

23.1&ಭVMೂಂದು

.ಂnಾಗದ$2 ಪದವ ಒಳೂಂ*ರುವ &ಭVM ಪತB ಬದು &ಭVMಯ mಸರು

23.2 ಕೂ*S ಬ

23.2 ಸಂ{ಯ ಯಮಗಳನು0 F5S *Sರುವ ಪದಗಳನು0 ೕ* ಕೂ*S

24.4 ಾಕBದ$2 &ಭVM
– ಗುರುFಸಲು ಬಳಸು

ಸು5ವ ಪದಗಳನು0

ಆಧS ಾಕB

ರಸುpಾM

23.1&ಭVM ಪತBಯ9ಂದ ಕೂ*ರುವ ಪದಗಳ ಂಚುಪOI ೕಡುವದು ಅವಗಳ

ಪತBಯ

23.3 *S ಬ

24

.ೕ ಚಟುವO, ಮುಂದುವS. ಉAಾಹರl ತಂ+ –pಾo, ಅಣ - ಅಕ\

ಯುVM

ಬಯಲು mೕಳುವದು. ನಂತರ ತರಗFಯ$2 ಒGೂGೂ?ಾ ಓದಲು F5ಸುವದು
ಬಸುವದು.

23.3 ಸಂ{ ಪದಗಳನು0 ೕ* ಅಥಪPಣಾ *S ಬಯಲು F5ಸುವದು

23.4 sಾಠದ$2ಇರುವ ಾಕBದ$2 ಇರಬಹುAಾದ &ಭVM ಪತBಯಗಳನು0 ಗುರುFS
&ಭVMಯ mಸರನು0 F5ಸಲು ಸೂS

24.1ಪದ /ೂೕಡು ಾಕB 24.1 ?ಾಮ, ?ಾವಣ, ,ೂಲು2/ fೕಮ,ದುೕಧನ,ಗ+,mೂೕ?ಾಡು/ Uಾನು 6ಾ1

ಬ

24.2 ಪದ,ೂ\ಂದು

mೂೕಗು/ ನಮ` ಮ/ Uಾo .ೕ ಸು5ವ ಪದ ೕ* ಪತBಯ ಬಳS ಅಥಪPಣ

ಾಕB ರಸಲು mೕಳುವದು
10

ಾಕB

24.2 ಮಕ\ಳು ತಮ ಪಚಯ&ರುವ ಪದಗಳನು0 Jದು,ೂಂಡು ಅದ,\ ಾಕB

mೕಳು Uಾ/ೂಂದು ಾಕB

24.3 ಮಕ\ಳನು0 ಎರಡು ಗುಂಪಗಾ ]ಾ* ಒಂದು ಗುಂಪ ಪದ mೕ5ದ

24.3 ೕ/ೂಂದು ಪದ
ಬ~

25

&ಷEಾಂಶಗಳನು0

ಸಂಗ.S ಸತಂತಾ

&ಸMS ಬಯುವರು

ಾ+ ]ಾತುಗಳನು0

ಅಥ]ಾ*,ೂಂಡು

&ಸMS ಬಯುpಾM

25.1 Uಾನಧ ೕನಧ

ಪತ1ೕಖನದ

ಯಮಗಳನು0 ಅತು

ಪತಗಳನು0

ರಸುpಾM

ಮJೂMಂದು ಗುಂಪ ಆ ಪದ ಬಳS ಾಕB ರಸಲು mೕ5S. ರSದ ಾಕBವನು0
ಬದು,ೂಳ^ಲು ಸೂS

25.2 ತರಗFಯ ಮಕ\ಳನು0 ಎರಡು ಗುಂಪಗಾ ]ಾ* ಒಂದು ಗುಂಪ ಾ+ಯ

25.2 ಾ+ಗಳ ಪದ

ಅಧnಾಗ mೕ5ದ ಮJೂMಂದು ಗುಂಪ ಾ+ಯನು0 ಪPಣೂ5ಸುವರು. ಈ ೕF

25.3 ಾ+ೂಂದು

25.3 ಾ+]ಾತುಗಳ ಪದಗಳನು0 ಬದು ಕತMS ಡಬದ$2 'ಾV. ಮಕ\ಳು

ಬಂಧ
ಅಥ

26

ರಸಲು F5S

26.1 ನನ0+ೂಂದು
ಅ

ಚಟುವO, ಮುಂದುವS

ಪದಗಳನು0 vೂೕ*S ಸೂಕM ಾ+ಗಳನು0 ರS ಬಯಲು ಅನುಕೂ$S

26.1 ಪತ1ೕಖನದ &&ಧ ಹಂತಗಳನು0 ]ಾದಗಳ ಮೂಲಕ ಪಚoಸುವದು

ಆೂೕಗB ಸ ಇಲ2/ ]ಾವನ ಮದು~/ ಕುಟುಂಬದ ಪಾಸ/ ಗೃಹಪ~ೕಶ/ಊರ

qಾJ ಮುಂpಾದ ಾರಣಗಳನು0 ೕ* ತರಗF

ಪತಬಯಲು F5S

ಕ ರv ,ೂೕ ರqಾ

26.2 ಸmೂೕದೂಂದು 26.2 hPೕಸIಾಡ0$2 ಪರ ಊನ$2ರುವ ಸmೂೕದ ಪತ ಬಯಲು F5S
ಪತ

26.3 ಪತ-ಪ'ಾರ

26.3 ಊನ ಸಮBಗಳ ಕುತು ಾಮಪಂಾoF/ಪರಸ¡/ ತಹ ೕ@ಾ! ರವ
ಪತ ಬS

26.4 ಕುಶಲ~ೕ ೕಮ~ೕ 26.4 ಊರ ಹಬ, 6ಾ@ಾ ಾಯಕಮದ ಕುತು 3ಯ/ಳF ಪತ ಬಯಲು
ಸೂS
11

27

28

ಸರಳ &ಷಯಗಳ

27.1 ಬೕಣ

ರಸುpಾM

27.2 ೕಜUಾ ಾಯ &ಷಯಗಳ ೕ1 ]ಾ.F 'ಾಗೂ nಾವತ ಸಂಗ.S ಅಚುಕLಾI ಲಘುOಪr>

ೕ1 ಲಘುOಪr>

ಪದ ಸಂಪತುM ಮತುM

ಪಠBದ$2

Jೂೕಪ*ಸುವದು

ಸ]ಾUಾಥಕ ಪದ

ಬಹದ$2 ಸೃಜUಾತ`ಕJ ಬಳ,Eಾರುವ

ಮತುM &ರುAಾTಥಕ
ಪದ, ಾಂCಕ ರೂಪ
ಗುರುFS

ಬಯುpಾM
29

27.1 ಸರಳ &ಷಯಗಳನ0 ೕ* Oಪr> ಬಯಲು F5S

Oಪr>

27.2 ದಸ?ಾ ಹಬ, ನಮೂ`ರ qಾJ, ಾೕಣ ಆಟಗಳು ಮುಂpಾದ ಸರಳ

27.3 ಪಬಂಧ ರಚ/

ಬಯಲು F5S

27.3 ಆಯ! &ಷಯಗಳ ಕುತು ಸರಳ ಪಬಂಧ ರಸಲು F5S

28.1 ಹುಡುV ಬ

28.1 .ಂ9ನ ತರಗFಯ ಗದBnಾಗವನು0 ೕ* ಪಠBವನು0 ಓ9 mೂಸಪದಗ5

ಗಂಥ ರೂಪ

28.2 ಆಡು nಾeಯ ಪದಗಳನು0 ಮಕ\5ಂದ mೕ5S ಪOI ]ಾ*ಸುವದು. ಅವಗ5

28.2 ಆಡು ]ಾತು –

28.3 ಸಾಲು-ಜಾಬು
28.4 /ೂೕ*ದು! ,ೕ5ದು!

ಸ]ಾUಾಥಕ ಪದ, &ರುAಾTಥಕ ಪದಗಳನು0 ಬS.
ಾಂCಕ ರೂಪ ಬಯಲು F5S

28.3 ತರಗFಯನು0 ಎರಡು ಗುಂಪ ]ಾಡುವದು. ಒಂದು ಗುಂಪ ಪದ mೕ5ದ
ಮJೂMಂದು ಗುಂಪ ಅದರ ಅಥ ಹುಡುV mೕಳಲು F5S

28.4 ಮಕ\ಳು qಾJ, ಹಬ ಪಾಸ ಇವಗಳ$2 /ೂೕ*ದ/,ೕ5ದ ಸಂಗFಗಳ ಕುತು

ಬಯಲು F5S

ಅನುಕರzಾವBಯ,

29.1 ಉ$-ನ$

29.1 sಾ> ಪiಗಳ ಧ ಅನುಕಸಲು mೕ5. ಧ ತಕ\ ಬಹ ರೂಪ ೕಡಲು

vೂೕಡುನು*ಗಳ

29.2 ಾ¢ ತEಾ,

ಎ@ಾ2 ಪದಗಳನು0 ಪOI ]ಾ* ಅನುಕರzಾವBಯವನು0 ಅdೖS

9ರುVM,

ನಡು&ನ ವBpಾBಸ

ಅಯುpಾM

29.3 ಪದ ವೕಕರಣ

F5S. ಉAಾಹರl ,ೂೕ1ಯ ಕೂಗು ಕುಹೂ ಕುಹೂ, ಪiಗಳ ಧ $g$ .ೕ

29.2 ಅನುಕರzಾವBಯ, vೂೕಡುನು*, 9ರುVM ಪದಗಳನು0 ಪOI ]ಾ* ಾ¢
ತEಾಸಲು mೕ5

29.3 ಅನುಕರzಾವBಯ,vೂೕಡುನು*,9ರುVM ಪದಗಳ ಂಚುಪOI ತEಾS
12

ಡಬದ$2 'ಾV &AಾBCಯು ತನ Sಕ\ ಂಚುಪOI ಓ9 ವೕಕಸಲು

ಸೂS. ಉAಾಹರl GಟIಗುಡ£ – ಇದು vೂೕಡುನು* ಎಂದು ಮಗು ಓ9

30

ಕಪrಹಲ ೕ1 vೂೕಡುನು* ಪOIಯ ,ಳ ಬಯುವನು

ಗ5Sದ

30.1 ಓ1-ಕೕ1

ಸೃಜನ ೕಲಾ

30.2 ಆಶಯ ಶುnಾಶಯ 30.2 ಶುnಾಶಯ ಪತ ರಸುವದು

ಪದಸಂಪತMನು0
ಬಳಸುpಾM

30.3 qಾ.?ಾತು ಪತ

ರಚ/

30.4 ಕರಪತ ರಚ/

30.1 ಮ` ಮ/ಯ$2 ಶುಭಸ]ಾರಂಭ ನ8ಯುತM+ ಎಂದು nಾ&S ಒಂದು ಆಕಷಕ

ಆಮಂತಣ ಪF, ರS ಎಂದು ಮಕ\5 ಸೂಸುವದು.

30.4 ತಮ` 6ಾ1ಯ &<ೕಷJಗಳನು0 &ವಸುವ ಕರಪತ ರಸಲು ]ಾಗದಶನ

ೕ*
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