ವಿಷಯ-ಗಣಿತ

1ನೇ ತರಗತಿಯ ಕಲಿಕಾಫಲಗಳು

1.
2.
3.
4.
5.

ಮೂತತ ವಸ್ತು ಗಳು ಹಾಗು ಚಿತರ ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ 20 ರ ವರೆಗಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಗಳನ್ನು ಎಣಿಸ್ತವರು ಮತ್ತು ಬರೆಯುವರು.
ಮೂತತ ಚಿತರ ಗಳು ಮತ್ತು ಚಿಹ್ನು ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ 20 ರ ವರೆಗಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸ್ತವರು ಮತ್ತು ಕಳೆಯುವರು.
ವೃತು ಮತ್ತು ತಿರ ಭುಜದಂತಹ ಸರಳ ಆಕೃತಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ತವರು.
ರೂ 20 ರ ವರೆಗಿನ ಮೊತು ಕ್ಕೆ ನಾಣ್ೆ ಮತ್ತು ನೋಟುಗಳನ್ನು ಒಟುು ಗೂಡಿಸ್ತವರು.
ದೂರ, ಸನಿಹದಂತ ಸಥ ಳಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ತವರು ಹಾಗೂ ವಸ್ತು ಗಳನ್ನು ಗಾತರ ಕೆ ನ್ನಗುಣ್ವಾಗಿ ಕರ ಮವಾಗಿ ಜೋಡಿಸ್ತವರು ಮತ್ತು
ತೂಕಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸ್ತವರು.
6. ಸರಳ ಆಕೃತಿ ಬಳಸಿ ವಿನಾೆ ಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವರು.

ಕರ ಮ
ಸಂಖ್ಯೆ

1

2

ಕಲಿಕಾಾಂಶ/ಶೋರ್ಷತಕ್ಕ

ಕಲಿಕಾ
ಫಲದ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕಲಿಕ್ಕಯನ್ನು ಅನ್ನಕೂಲಿಸಲು ಬಳಸಿದ ಚಟುವಟಿಕ್ಕಗಳು

1.ಮಕೆ ಳಿಗೆ ಎಣಿಸ್ತವ ಆಟವನ್ನು ಆಡಿಸ್ತವುದು ;- ಮಕೆ ಳಿಗೆ ತನು ಕೈ
ಬೆರೆಳುಗಳನ್ನು ಎಣಿಸ್ತವ ಆಟ ಆಡಿಸ್ತವುದು.ಮಕೆ ಳನ್ನು ವಿವಿಧ್
1) ಸಮಾನ ಸಂಖ್ಯೆ ಯ ವಸ್ತು ಗಳನ್ನು
ಸಂಖ್ಯೆ ಯ ಗುಾಂಪುಗಳಾಗಿ ಮಾಡಿ ಎಣಿಸಲು ಹೇಳುವುು್ದು.
ಹಾಂದಿಸ್ತವೆ.
2.ವಸ್ತು ಗಳಿರುವ ಚಿತರ ಗಳನ್ನು ನಿೋಡಿ ಎಣಿಸಿ ಬರೆಯುವಂತೆ
2)ಹ್ನಚ್ಚು ,ಕಡಿಮೆ ಗುರುತಿಸ್ತವೆ.
ಸೂಚಿಸ್ತವುದು.ಮಕೆ ಳಿಗೆ ಗೋಲಿಗಳನ್ನು ನಿೋಡಿ ಎಣಿು್ಸಿ ತಿಳಿಸ್ತವಂತೆ
3) 1-20 ರವರೆಗೆ ವಸ್ತು ಗಳನ್ನು ಎಣಿಸ್ತವೆ. ಸೂಚಿು್ಸ್ತವುು್ದು.
4)1-20 ರ ವರೆಗಿನ ಅಾಂಕ್ಕಗಳನ್ನು
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 25-33 ರಲಿಿ ರುವ ಚಟುವಟಿಕ್ಕ ಮಾಡಿಸ್ತವುದು ಹಾಗು ಪುಟ
ಗುರುತಿಸ್ತವೆ,ಓದುವೆ,ಬರೆಯುವೆ.
ಸಂಖ್ಯೆ 105-109 ರ ಚಟುವಟಿಕ್ಕ ಆಯೋಜು್ಸ್ತವುು್ದು.
5)1-20 ರ ವರೆಗಿನ ಹಾಂದಿನ,ಮಧ್ೆ ದ
ಮಕೆ ಳು ಕೊಟಿು ರುವ ಎರಡು ಗುಾಂಪಿನಲಿಿ ರುವ ವಸ್ತು ಗಳನ್ನು
ಮತ್ತು ಮಾಂದಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಯನ್ನು
ಎಣಿು್ಸಿ,ಹ್ನಚ್ಚು ಕಡಿು್ಮೆ ಗುರುತಿಸ್ತವರು.ಮಕೆ ಳು ಕೊಟಿು ರುವ ಎರಡು
ಗುರುತಿಸ್ತವೆ ಮತ್ತು ಬರೆಯುವೆ.
ಗುಾಂಪಿನಲಿಿ ರುವ ಸಮಾನ ಸಂಖ್ಯೆ ಯ ವಸ್ತು ಗಳನ್ನು ಎಣಿಸಿ
ಗುರುತಿಸ್ತವರು. ಮಕೆ ಳಿು್ಗೆ ಮಾಂಚ್ಚಪಟಿು ಗಳನ್ನು ಪರ ದಶತಸಿ ಮಾಂದಿನ
,ಹಾಂದಿನ ಮತ್ತು ಮಧ್ೆ ದ ಸಂಖ್ಯೆ ಯನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ತವರು.
1.ಪಠ್ೆ ಪುಸು ಕದ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 81-87 ಮತ್ತು 127-130 ರ ವರೆಗಿನ
1.ಮೊತು 20 ಕ್ಕೆ ಮೋರದಂತೆ ಸಂಕಲನದ
ಚಟುವಟಿಕ್ಕಗಳನ್ನು ನಿವತಹಸ್ತವುದು.ಮೂತತವಸ್ತು ಗಳಾದ
ಲೆಕೆ ವನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ತವರು.
ಮಣಿಗಳು.ಗೋಲಿಗಳು,ಕಡಿಿ ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಎರಡು ಗುಾಂಪುಗಳಾಗಿ

1. ಮೂತತ ವಸ್ತು ಗಳು
ಹಾಗು ಚಿತರ ಗಳನ್ನು
ಬಳಸಿ 20 ರ ವರೆಗಿನ
ಸಂಖ್ಯೆ ಗಳನ್ನು
ಎಣಿಸ್ತವರು ಮತ್ತು
ಬರೆಯುವರು.
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ಮೂತತ ಚಿತರ ಗಳು
ಮತ್ತು ಚಿಹ್ನು ಗಳನ್ನು
ಬಳಸಿ 20 ರ ವರೆಗಿನ

2.ವೆ ತ್ಯೆ ಸ
20
ಕ್ಕೆ
ಮೋರದಂತೆ ಮಾಡುವುದು.ಗುಾಂಪುಗಳಲಿಿ ರುವ ಮೂತತವಸ್ತು ಗಳನ್ನು ಎಣಿಸಿ
ವೆ ವಕಲನದ ಲೆಕೆ ವನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ತವರು.
ಅದಕೆ ನ್ನಗುಣ್ವಾದ ಸಂಖ್ಯೆ ಗಳನ್ನು ಬರೆಸ್ತವುದು,ನಂತರ ಎರಡು
ಗುಾಂಪುಗಳನ್ನು ಒಾಂದಗೂಡಿಸಿ ಎಣಿಸಿ,ಆ ಸಂಖ್ಯೆ ಯನ್ನು ಬರೆಸ್ತವುದರ
ಮೂಲಕ ಸಂಕಲನ ಕ್ರರ ಯೆ ಮಾಡಿಸ್ತವುದು. +
ಚಿಹ್ನು ಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸ್ತವುದು.
2.ಪಠ್ೆ ಪುಸು ಕದ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 90-96 ಮತ್ತು 132-134 ರ ವರೆಗಿನ
ಚಟುವಟಿಕ್ಕಗಳನ್ನು ನಿವತಹಸ್ತವುದು.
ಮೂತತವಸ್ತು ಗಳಾದ ಮಣಿಗಳು.ಗೋಲಿಗಳು,ಕಡಿಿ ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ
ಎರಡು ಗುಾಂಪುಗಳಾಗಿ ಮಾಡುವುದು.ಗುಾಂಪುಗಳಲಿಿ ರುವ
ಮೂತತವಸ್ತು ಗಳನ್ನು ಎಣಿಸಿ ಅದಕೆ ನ್ನಗುಣ್ವಾದ ಸಂಖ್ಯೆ ಗಳನ್ನು
ಬರೆಸ್ತವುದು ನಂತರ ಚಿಕೆ ಗುಾಂಪಿನಲಿಿ ರುವಷ್ಟು ವಸ್ತು ಗಳನ್ನು
ದೊಡ್ಿ ಗುಾಂಪಿನಿಾಂದ ತೆಗೆಯುವುದು.ಈಗ ದೊಡ್ಿ ಗುಾಂಪಿನಲಿಿ ಉಳಿಯುವ
ವಸ್ತು ಗಳು ಆ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆ ಗಳ ವೆ ತ್ಯೆ ಸವಾಗಿರುತು ದೆ. - ಚಿಹ್ನು ಯ
ಪರಿಚಯಿಸ್ತವುದು
ಚಟುವಟಿಕ್ಕ 1 :- ಮೂತತ
ವಸ್ತು ಗಳಾದ ಮಣಿಗಳು, ಕಡಿಿ ಗಳು,ಗೋಲಿಗಳು,ಖಾಲಿ ಬೆಾಂಕ್ರ
ಪೊಟು ಣ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಮಕೆ ಳಿಾಂದ ಸಂಕಲನ ಕ್ರರ ಯೆಯನ್ನು
ಮಾಡಿಸ್ತವುದು.

6+5=11
ಮೊದಲ ಸಾಲಿನಲಿಿ ರುವ ಗೋಲಿಗಳನ್ನು ಎಣಿಸಿ ನಂತರ
ಮಾಂದುವರೆದು ಎರಡ್ನೆಯ ಸಾಲಿನಲಿಿ ರುವ ಗೋಲಿಗಳನ್ನು ಎಣಿಸಿ

ಸಂಖ್ಯೆ ಗಳನ್ನು
ಕೂಡಿಸ್ತವರು ಮತ್ತು
ಕಳೆಯುವರು.

ಉತು ರ ಬರೆಯುವುದು.
6 +5 = 11
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1.ವಸ್ತು ಗಳ ಆಕಾರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
ಬೇಪತಡಿಸ್ತವರು ಮತ್ತು
ವಗಿೋತಕರಿಸ್ತವರು.
2.ಉರುಳುವ ಮತ್ತು ಜಾರುವ
ಚಲನೆಗಳು ವಸ್ತು ಗಳ ಆಕಾರಗಳಿಾಂದ
ಹೇಗೆ ಪರ ಭಾವಿತವಾಗಿವೆ ಎಾಂದು
ವಿವರಿಸ್ತವರು.
3.ತಿರ ಭುಜ,ಆಯತ,ಚೌಕ ಮತ್ತು
ವೃತ್ಯು ಕಾರ ಹಾಂದಿರಿರುವ ಎರಡು
ಆಯಾಮದ ಚಪಪ ಟ್ಟು ವಸ್ತು ಗಳನ್ನು
ಪತೆು ಹಚ್ಚು ವರು.
4.ತಿರ ಭುಜ,ಆಯತ,ಚೌಕ ಮತ್ತು
ವೃತು ದ ಸರಳ ಕೈ ಚಿತರ ಬರೆಯುವರು
1.ನಮಮ ದೇಶದಲಿಿ ಚಲಾವಣೆಯಲಿಿ ರುವ
ನೋಟುಗಳು ಮತ್ತು ನಾಣ್ೆ ಗಳನ್ನು
ಗುರುತಿಸ್ತವರು.
2.ನೋಟುಗಳು ಮತ್ತು ನಾಣ್ೆ ಗಳ
ಬಗೆೆ ಪರಿಚಯಿಸ್ತವುದು ಮತ್ತು ಬೇರೆ
ಬೇರೆ ರಿೋತಿಯಾಗಿ ನಾಣ್ೆ ಗಳು ಮತ್ತು
ನೋಟುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಕೊಟಿು ರುವ
ಮೊತು ಕ್ಕೆ ಸಮಮಾಡುವರು.
3.ವಸ್ತು ವಿನ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಹಣ್ಕ್ಕೆ
ಇರುವ ಸಂಬಂಧ್ವನ್ನು
ಕಲಪ ಸ್ತವುದು.
1.ಸಥ ಳಾವಕಾಶ ಸಂಬಂಧಿ ಪದಗಳ
ಪರಿಚಯ ಹಾಂದುವುದು ಮತ್ತು
ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತವ

ಕ್ಕ ಜ ಶೋಟ್ ಬಳಸಿ,ಮೂರು ಅಥವಾ ನಾಲುೆ ವಿವಿಧ್ ಅಳತೆಯ
ತಿರ ಭುಜಗಳು,ಆಯತಗಳು,ಚೌಕಗಳು ಮತ್ತು ವೃತು ಗಳನ್ನು
ಮಾಡುವುದು,ಅವುಗಳನ್ನು ಬೆರೆಸ್ತವುದು(mix ).ಮಕೆ ಳಿಾಂದ
ತಿರ ಭುಜ,ಆಯತ,ಚೌಕ ಮತ್ತು ವೃತು ಗಳನ್ನು ಬೇಪತಡಿಸಿ
ವಗಿೋತಕರಿಸ್ತವುದು.

3. ವೃತು ಮತ್ತು
ತಿರ ಭುಜದಂತಹ
ಸರಳ ಆಕೃತಿಗಳನ್ನು
ಗುರುತಿಸ್ತವರು.

ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 27-35 ರವರಗಿನ ಚಟುವಟಿಕ್ಕಗಳನ್ನು ನಿವತಹಸ್ತವುದು.

ನೈಜ ಅಥವಾ ಆಟಿಕ ನೋಟು ಮತ್ತು ನಾಣ್ೆ ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಮಕೆ ಳಿಗೆ
ಪರಿಚಯಿಸ್ತವುದು.
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 155-168 ನಲಿಿ ರುವ ಚಟುವಟಿಕ್ಕಗಳನ್ನು ನಿವತಹಸ್ತವುದು.
ಕೃತಕ ವಾೆ ವಹಾರಿಕ ಸನಿು ವೇಶಗಳನ್ನು ಸೃರ್ಷು ಸಿ ಆಟಿಕ್ಕ ನೋಟುಗಳನ್ನು
ಬಳಸಿ ವೆ ವಹಾರ ನಡೆಸಲು ಪೊರ ೋತ್ಯಾ ಹಸ್ತವುದು.
20 ರೂ ಗೆ ಸರಿಹಾಂದುವಂತೆ ಹತ್ತು ರೂ,ಐದು ರೂ,ಎರಡು ರೂ,ಒಾಂದು
ರೂ ನ ನೋಟು ನಾಣ್ೆ ಗಳನ್ನು ಸರಿಹಾಂದಿಸ್ತವುದು.

ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 183-188 ರಲಿಿ ರುವ ಚಟುವಟಿಕ್ಕ ನಿವತಹಸ್ತವುದು.
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 1-15 ರಲಿಿ ರುವ ಚಟುವಟಿಕ್ಕ ನಿವತಹಸ್ತವುದು

4. ರೂ 20 ರ ವರೆಗಿನ
ಮೊತು ಕ್ಕೆ ನಾಣ್ೆ ಮತ್ತು
ನೋಟುಗಳನ್ನು
ಒಟುು ಗೂಡಿಸ್ತವರು

5. ದೂರ, ಸನಿಹದಂತ
ಸಥ ಳಗಳನ್ನು
ಗುರುತಿಸ್ತವರು
ಹಾಗೂ ವಸ್ತು ಗಳನ್ನು

ಸಾಮಥೆ ತಪಡೆಯುವರು.(ತ್ತದಿ,ತಳ,
ಮೇಲೆ,ಕ್ಕಳಗೆ,ಹರಗೆ,ಒಳಗೆ,ಹತಿು ರ,
ದೂರ,ಮೊದಲು,ಬಳಿಕ).
2.ದಪಪ ಹಾಗು ತೆಳು ವಸ್ತು ಗಳ ನಡುವೆ
ವೆ ತ್ಯೆ ಸ ಗುರುತಿಸ್ತವರು.
ಭಾರ ಹಾಗೂ ಹಗುರ ವಸ್ತು ಗಳನ್ನು
ಹೋಲಿಸ್ತವರು

ಗಾತರ ಕೆ ನ್ನಗುಣ್ವಾಗಿ
ಕರ ಮವಾಗಿ
ಜೋಡಿಸ್ತವರು
ಮತ್ತು ತೂಕಗಳನ್ನು
ಹೋಲಿಸ್ತವರು.

ವಿವಿಧ್ ಆಕಾರಗಳ ಅಚು ನ್ನು ಮದಿರ ಸ್ತವ ಚಟುವಟಿಕ್ಕ
ಮಾಡಿಸ್ತವುದು.ಉದಾಹರಣೆಗೆ
ಬೆರೆಳುಗಳು,ಹ್ನಬೆೆ ರಳು,ಏಲೆಗಳು,ಕತು ರಿಸಿದ ತರಕಾರಿಗಳ ಅಚ್ಚು ಇತ್ಯೆ ದಿ.
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 205-210 ರಲಿಿ ರುವ ಚಟುವಟಿಕ್ಕಗಳನ್ನು ನಿವತಹಸ್ತವುದು.
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1.ಸಥ ಳಿೋಯ ಪರಿಸರದಲಿಿ ನ ಸರಳ
ವಿನಾೆ ಸಗಳಲಿಿ ನ ಆಕಾರಗಳನ್ನು
ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಳುು ವರು
2.ಸ್ತತು ಮತು ಲಿನ ಸರಳ ವಿನಾೆ ಸಗಳಲಿಿ
ಕಂಡುಬರುವ ಆಕಾರಗಳನ್ನು
ಕೊಟಿು ರುವ ಕರ ಮದಂತೆ
ಪೂಣ್ತಗಳಿಸ್ತವುದು

ಚಟುವಟಿಕ್ಕ 1 :- ಮೇಜನ ಮೇಲೆ ಪುಸು ಕವನ್ನು ಇಟುು ಮಕೆ ಳಿಗೆ ಪುಸು ಕ
ಎಲಿಿ ದೆ? ಎಾಂದು ಪರ ಶು ಸಿ ಉತು ರ ಪಡೆಯುವುದು. ಪುಸು ಕವನ್ನು ಮೇಜನ
ಕ್ಕಳಗಡೆ ಇಟುು ಪುಸು ಕ ಎಲಿಿ ದೆ? ಎಾಂದು ಪರ ಶು ಸಿ ಉತು ರ ಪಡೆಯುವುದು. ಈ
ರಿೋತಿ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಕ್ಕಳಗೆ ಪರಿಕಲಪ ನೆಗಳನ್ನು ಮಕೆ ಳಲಿಿ
ಮೂಡಿಸ್ತವುದು.ಎರಡು ವಸ್ತು ಗಳನ್ನು ( ಪುಸು ಕ ಮತ್ತು ಪನಿಾ ಲ್)
ತಗೆದುಕೊಾಂಡು ಪೆನಿಾ ಲ್ ಹತಿು ರ ಇಡಿ ಹಾಗೂ ಪುಸು ಕವನ್ನು ದೂರ ಇಟುು
ಮಕೆ ಳಿಗೆ ಯಾವ ವಸ್ತು ಹತಿು ರದಲಿಿ ದೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ವಸ್ತು ದೂರದಲಿಿ ದೆ
ಎಾಂದು ಪರ ಶು ಸ್ತವುದರ ಮೂಲಕ ಉತು ರ ಪಡೆದು ದೂರ ಮತ್ತು ಹತಿು ರ
ಪರಿಕಲಪ ನೆಗಳನ್ನು ಮನದಟುು ಮಾಡುವುದು.ಇದೇ ರಿೋತಿ ಕೊಠ್ಡಿಯ
ಒಳಗಡೆ ಮೇಜು ಮತ್ತು ಕೊಠ್ಡಿಯ ಹರಗಡೆ ಕುಚಿತ ಇಟುು
ಮಕೆ ಳನ್ನು ಪರ ಶು ಸ್ತವುದು. ಕೊಠ್ಡಿಯ ಒಳಗಡೆ ಇರುವ ವಸ್ತು
ಯಾವುದು? ಅದೇ ರಿೋತಿ ಕೊಠ್ಡಿಯ ಹರಗಡೆ ಇರುವ ವಸ್ತು
ಯಾವುದು?ಈ ರಿೋತಿ ಮಕೆ ಳಲಿಿ ಒಳಗೆ ಮತ್ತು ಹರಗೆ ಪರಿಕಲಪ ನೆಗಳನ್ನು
ದೃಢೋಕರಿಸ್ತವುದು.

6 ಸರಳ ಆಕೃತಿ ಬಳಸಿ
ವಿನಾೆ ಸಗಳನ್ನು
ಮಾಡುವರು

ವಿಷಯ;-ಗಣಿತ

1.
2.
3.
4.
5.

99 ರ ವರೆಗಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸ್ತವರು ಮತ್ತು ಕಳೆಯುವರು.
ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಮಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಉದಧ ಮತ್ತು ತೂಕಗಳನ್ನು ಅಾಂದಾಜಸ್ತವರು ಮತ್ತು ಅಳೆಯುವರು.
ರೂ 50 ರ ವರೆಗಿನ ಮೊತು ಕ್ಕೆ ನಾಣ್ೆ ಮತ್ತು ನೋಟುಗಳನ್ನು ಒಟುು ಗೂಡಿಸ್ತವರು.
ಕಾೆ ಲೆಾಂಡ್ರ್ ನ್ನು ಓದುವರು ಮತ್ತು ವಾರದ ದಿನಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ವಷತದ ತಿಾಂಗಳುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ತವರು.
ಆಕೃತಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ತವರು ಮತ್ತು ವಿವರಿಸ್ತವರು ಹಾಗೂ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಆಕೃತಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಸರಳ ವಿನಾೆ ಸಗಳನ್ನು
ರಚಿಸ್ತವರು.

6. ಸರಳ ದತ್ಯು ಾಂಶಗಳನ್ನು
ಕರ ಮ
ಸಂಖ್ಯೆ

1

2ನೇ ತರಗತಿಯ ಕಲಿಕಾಫಲಗಳು

ಸಂಗರ ಹಸ್ತವರು ಮತ್ತು ವಗಿೋತಕರಿಸ್ತವರು.

ಕಲಿಕಾಾಂಶ/ಶೋರ್ಷತಕ್ಕ
1.ಮೊತು 99 ಕ್ಕೆ ಮೋರದಂತೆ ಎರಡಂಕ್ರ
ಸಂಖ್ಯೆ ಗಳ ದಶಕ ರಹತ ಮತ್ತು ದಶಕ
ಸಹತ ಸಂಕಲನ ಮಾಡುವರು ಮತ್ತು
ನಿತೆ ಜೋವನದ ಸಮಸ್ಯೆ ಗಳನ್ನು
ಬಿಡಿಸ್ತವರು.
2.ಸಂಖ್ಯೆ ಗಳನ್ನು ಅದಲು ಬದಲು ಮಾಡಿ
ಸಂಕಲನ ಮಾಡುವರು.
3.ಸಂಖಾೆ ರೇಖ್ಯಯ ಮೇಲೆ ಸಂಕಲನ
ಮಾಡುವರು.(ಮೊತು 9 ಕ್ಕೆ ಮೋರದಂತೆ)
4.99 ಕ್ಕೆ ಮೋರದಂತೆ ಎರಡಂಕ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಗಳ
ದಶಕ ರಹತ ಮತ್ತು ದಶಕ ಸಹತ
ವೆ ವಕಲನ ಮಾಡುವರು ಮತ್ತು ನಿತೆ
ಜೋವನದ ಸಮಸ್ಯೆ ಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ತವರು.

ಕಲಿಕ್ಕಯನ್ನು ಅನ್ನಕೂಲಿಸಲು ಬಳಸಿದ ಚಟುವಟಿಕ್ಕ

ಕಡಿಿ ಗಳಿಾಂದ ಮಾಡಿದ ಹತು ರ ಕಟುು ಗಳು,ಬಿಡಿಗಳು ಅಥವಾ ಮಣಿಗಳ
ಹತು ರ ಕಟುು ಗಳು ಮತ್ತು ಬಿಡಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಚಟುವಟಿಕ್ಕ
ಮಾಡ್ವರು,ಚಿತರ ಗಳಿಗೆ ಅನ್ನಗುಣ್ವಾಗಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಗಳನ್ನು ಬರೆಸ್ತವುದು.
Ex;-32+24

ಕಲಿಕಾ
ಫಲದ ಸಂಖ್ಯೆ

1. 99 ರ ವರೆಗಿನ
ಸಂಖ್ಯೆ ಗಳನ್ನು
ಕೂಡಿಸ್ತವರು
ಮತ್ತು
ಕಳೆಯುವರು.

5.ಸೊನೆು ಯಾಂದಿಗೆ ಸಂಕಲನ ಮತ್ತು
ವೆ ವಕಲನ ಮಾಡುವರು.

ಹತು ರ ಕಟುು ಗಳು = 3+2= 5 ಹತ್ತು
ಬಿಡಿಗಳು
ಸಂಖ್ಯೆ

= 2+4= 6
= 56

ಹತು ರ ಕಟುು ಗಳು ಮತ್ತು ಬಿಡಿಗಳನ್ನು ಸಂಕಲನ ಮಾಡಿಸಿ ಉತು ರ
ಬರೆಸ್ತವುದು.
ಹತ್ತು ಮತ್ತು ಬಿಡಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ನಗುಣ್ವಾಗಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಗಳನ್ನು ಸಾಥ ನಬೆಲೆಯ
ಕೊೋಷಠ ಕದಲಿಿ ಬರೆಯಿರಿ.
ಹತ್ತು
3
+2
5
32+2 4=5 6

ಬಿಡಿ
2
4
6

ಪುಟಸಂಖ್ಯೆ 93-105 ರಲಿಿ ರುವ ಚಟುವಟಿಕ್ಕಗಳನ್ನು ಮಾಡುವರು
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 109-122 ರವರೆಗಿನ ಚಟುವಟಿಕ್ಕಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಸ್ತವುದು
ಮೊತು 99 ಕ್ಕೆ ಮೋರದಂತೆ ದಶಕ ಸಹತ ಸಂಕಲನ.
ಬಳಸಿದ ಸಾಮಗಿರ ಗಳು :
ಬೆಾಂಕ್ರಪೊಟು ಣ್ಗಳು.

1. ಒಾಂದೇ ರಿೋತಿಯ 65 ಖಾಲಿ
2. ಫೆವಿಕಾಲ್
3. ರಬೆ ರ್ ಬ್ೆ ಾಂಡ್

ತಯಾರಿಕಾ ವಿಧಾನ:- ಖಾಲಿ ಬೆಾಂಕ್ರಪೊಟು ಣ್ಗಳನ್ನು ಫೆವಿಕಾಲ್ ಬಳಸಿ
ಒಾಂದರ ಮೇಲೆ ಒಾಂದರಂತೆ ಇಟುು ಹತು ರ ಐದು ಕಟುು ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ
ಉಳಿದ ಹದಿನೈದು ಖಾಲಿ ಬೆಾಂಕ್ರಪೊಟು ಣ್ಗಳು ಬಿಡಿಬಿಡಿಯಾಗಿರಲಿ.

38 ಹಾಗೂ 27 ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಗಳಲಿಿ ಬಿಡಿ ಸಾಥ ನದಲಿಿ 8 ಹಾಗೂ 7 ಅಾಂಕ್ಕಗಳಿವೆ.
ಬಿಡಿ ಸಾಥ ನದಲಿಿ ರುವ 8 ಹಾಗೂ 7 ಅಾಂಕ್ಕಗಳ ಮೊತು ಕಂಡುಹಡಿಯೋಣ್.
8 ಹಾಗೂ 7 ಬೆಾಂಕ್ರಪೊಟು ಣ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ 10 ರ ಕಟು ನ್ನು ಮಾಡಿ.
8 ಹಾಗೂ 7 ಬೆಾಂಕ್ರಪೊಟು ಣ್ಗಳಿAದ ಹತು ರ ಒಾಂದು ಕಟು ನ್ನು
ಮಾಡ್ಬಹುದು ಮತ್ತು 5 ಬಿಡಿಗಳಿರುತು ವೆ.
ಈಗ 5ನ್ನು ಲೆಕೆ ದಲಿಿ ಬಿಡಿ ಸಾಥ ನದಲಿಿ 8 ಹಾಗೂ 7 ರ ಕ್ಕಳಭಾಗದಲಿಿ
ಬರೆಯಿರಿ. ಹತು ರ ಸಾಥ ನದಲಿಿ ರುವ 1ನ್ನು 3 ಹಾಗೂ 2 ರ ಮೇಲಾಾ ಗದಲಿಿ
ಬರೆಯಿರಿ.
ಇದರ ಅಥತ 8 ಬಿಡಿಗಳು ಹಾಗೂ 7 ಬಿಡಿಗಳ ಸಂಕಲನ ಮಾಡಿದಾಗ 1
ಹತ್ತು ಹಾಗೂ 5 ಬಿಡಿಗಳು ದೊರೆಯುತು ವೆ. ಈಗ ನಮಮ ಬಳಿಯಿರುವ
ಬೆಾಂಕ್ರಪೊಟು ಣ್ಗಳ ಹತು ರ 1,3 ಹಾಗೂ 2 ರ ಕಟುು ಗಳನ್ನು ಕೂಡಿದಾಗ
ಹತು ರ 6 ಕಟುು ಗಳಿರುತು ವೆ. 6ನ್ನು ಹತು ರ ಸಾಥ ನದಲಿಿ ರುವ 3 ಹಾಗೂ 2 ರ
ಕ್ಕಳಭಾಗದಲಿಿ ಬರೆಯಿರಿ.

38 ಮತ್ತು 27ರ ಮೊತು 65.
ಈ ರಿೋತಿ ಎರಡಂಕ್ರಯ ದಶಕಸಹತ ಸಂಕಲವನ್ನು ಸ್ತಲಭವಾಗಿ
ಕಲಿಸಬಹುದು.

‘0’ ಯ ಪರಿಕಲಪ ನೆ ಮೂಡಿಸ್ತವುದು.
ಸಾಮಗಿರ ಗಳು:- 1. ಒಾಂದೇ ರಿೋತಿಯ 9 ಖಾಲಿ ಬೆಾಂಕ್ರಪೊಟು ಣ್ಗಳು.

ಬಳಕ್ಕಯ ವಿಧಾನ:- ನಮಮ ಬಳಿ ಇರುವ 9 ಖಾಲಿ ಬೆಾಂಕ್ರಪೊಟು ಣ್ಗಳಿAದ ‘0’
ಯ ಪರಿಕಲಪ ನೆ ಮೂಡಿಸಬಹುದು.
ಈಗ ನಾಲುೆ ಬೆಾಂಕ್ರಪೊಟು ಣ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಾಂಡು ಮೇಜನ ಮೇಲೆ
ಇಟುು ಎಣಿಸಲು ಮಕೆ ಳಿಗೆ ಹೇಳಿ. ಮಕೆ ಳು ನಾಲುೆ ಎಾಂದು ಎಣಿಸ್ತವರು.
ಈಗ ಮೇಜನ ಮೇಲಿರುವ ನಾಲುೆ ಬೆಾಂಕ್ರಪೊಟು ಣ್ಗಳಲಿಿ ಒಾಂದು
ಬೆಾಂಕ್ರಪೊಟು ಣ್ವನ್ನು ತೆಗೆಯಿರಿ. ಈಗ ಮೇಜನ ಮೇಲಿರುವ
ಬೆಾಂಕ್ರಪೊಟು ಣ್ಗಳನ್ನು ಎಣಿಸಲು ಹೇಳಿ. ಈಗ ಮಕೆ ಳು ಮೂರು
ಬೆಾಂಕ್ರಪೊಟು ಣ್ಗಳು ಇವೆ ಎಾಂದು ಹೇಳುವರು. ಮೇಜನ ಮೇಲಿರುವ ಮೂರು
ಬೆಾಂಕ್ರಪೊಟು ಣ್ಗಳಲಿಿ ಪುನಃ ಒಾಂದು ಬೆಾಂಕ್ರಪೊಟು ಣ್ವನ್ನು ತೆಗೆಯಲು
ತಿಳಿಸಿ. ಈಗ ಮೇಜನ ಮೇಲಿರುವ ಬೆಾಂಕ್ರಪೊಟು ಣ್ಗಳನ್ನು ಎಣಿಸಲು ಹೇಳಿ.
ಈಗ ಮಕೆ ಳು ಎರಡು ಬೆಾಂಕ್ರಪೊಟು ಣ್ಗಳು ಇವೆ ಎಾಂದು ಹೇಳುವರು.
ಮೇಜನ ಮೇಲಿರುವ ಎರಡು ಬೆಾಂಕ್ರಪೊಟು ಣ್ಗಳಲಿಿ ಪುನಃ ಒಾಂದು
ಬೆಾಂಕ್ರಪೊಟು ಣ್ವನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ತಿಳಿಸಿ. ಈಗ ಮೇಜನ ಮೇಲಿರುವ
ಬೆಾಂಕ್ರಪೊಟು ಣ್ಗಳನ್ನು ಎಣಿಸಲು ಹೇಳಿ. ಈಗ ಮಕೆ ಳು ಒಾಂದು
ಬೆಾಂಕ್ರಪೊಟು ಣ್ ಇವೆ ಎಾಂದು ಹೇಳುವರು. ಮೇಜನ ಮೇಲಿರುವ ಒಾಂದು
ಬೆಾಂಕ್ರಪೊಟು ಣ್ದಲಿಿ ಒಾಂದು ಬೆಾಂಕ್ರಪೊಟು ಣ್ವನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ತಿಳಿಸಿ. ಈಗ
ಮೇಜನ ಮೇಲಿರುವ ಬೆಾಂಕ್ರಪೊಟು ಣ್ಗಳನ್ನು ಎಣಿಸಲು ಹೇಳಿ. ಈಗ

ಮಕೆ ಳು ಏನೂ ಎಲಿ ಎಾಂದು ಹೇಳುವರು. ಏನೂ ಇಲಿ , ಖಾಲಿ ಅಥವಾ
ಶೂನೆ ಎಾಂಬುದನ್ನು ‘0’ ಎಾಂದು ತಿಳಿಸಿ. ‘0’ ಯನ್ನು ಬರೆಯುವುದನ್ನು
ಮಕೆ ಳಿಗೆ ಅಭಾೆ ಸ ಮಾಡಿಸಬೇಕು. (ಇದೇ ರಿೋತಿ 1 ರಿಾಂದ 9 ರವರೆಗೆ ಮೇಜನ
ಮೇಲೆ ಬೆಾಂಕ್ರಪೊಟು ಣ್ಗಳನ್ನು ಇಟುು ಪರ ತಿ ಸಲ ಒಾಂದೊAದೇ
ಬೆಾಂಕ್ರಪೊಟು ಣ್ವನ್ನು ತೆಗೆಯುತ್ಯು ಮೇಜನ ಮೇಲಿರುವ
ಬೆಾಂಕ್ರಪೊಟು ಣ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಯನ್ನು ಮಕೆ ಳಿಾಂದ ಹೇಳಿಸ್ತತ್ಯು ‘0’ ಯ
ಕಲಪ ನೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸ್ತವುದು.
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1.ಹತಿು ರ,ದೂರ,ತೆಳು,ದಪಪ ,ಉದಧ ,
ಎತು ರ/ಗಿಡ್ಿ ,ಏರು ತಗುೆ ಗಳ ನಡುವಿನ
ವೆ ತ್ಯೆ ಸವನ್ನು ತಿಳಿಯುವರು.
2.ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಅಳತೆಯ
ಮಾನಗಳಿಾಂದ ಚಿಕೆ ಉದಧ ಗಳನ್ನು
ಅಳೆಯುವರು.

ಚಟುವಟಿಕ್ಕ 1:- ಶಕ್ಷಕರು ತರಗತಿಯಲಿಿ ರುವ ಮೇಜು,ತರಗತಿ ಕೊಠ್ಡಿಯ
ಉದದ ಮತ್ತು ಅಗಲ ಇತ್ಯೆ ದಿಗಳನ್ನು ಕೈ,ಮೊಳ,ಪಾದಗಳ ಸಹಾಯದಿಾಂದ
ಅಳತೆ ಮಾಡಿ ಅಳತೆಯನ್ನು ಮಕೆ ಳಿಾಂದ ಬರೆಸ್ತವುದು.
ಮಕೆ ಳಿಾಂದ ತರಗತಿಯಲಿಿ ರುವ ಮೇಜು,ತರಗತಿ ಕೊಠ್ಡಿಯ ಉದದ ಮತ್ತು
ಅಗಲ ಇತ್ಯೆ ದಿಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಕೆ ಳ ಕೈ,ಮೊಳ,ಪಾದಗಳ
ಸಹಾಯದಿಾಂದ ಅಳತೆ ಮಾಡಿಸ್ತವುದು.
ಒಾಂದೇ ಅಾಂತರ ಅಥವಾ ದೂರವನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಕೆ ಳು ಅಥವಾ

2. ಅನೌಪಚಾರಿಕ
ಮಾನಗಳನ್ನು
ಬಳಸಿ ಉದಧ
ಮತ್ತು
ತೂಕಗಳನ್ನು
ಅಾಂದಾಜಸ್ತವರು

3.ಭಾರ ಹಾಗು ಹಗುರ ವಸ್ತು ಗಳನ್ನು
ಹೋಲಿಕ್ಕ ಮಾಡುವುದನ್ನು
ತಿಳಿಯುವರು.

ಶಕ್ಷಕರು ಅಳೆದಾಗ ಬರುವ ಅಳತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿರುತು ದೆ. ಈ
ವಿಷಯವನ್ನು ಮಕೆ ಳಿಾಂದ ಚಚಿತಸಿ ಕಾರಣ್ವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತವುದು.
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 174-196 ರ ವರಗಿನ ಚಟುವಟಿಕ್ಕಗಳನ್ನು ನಿವತಹಸ್ತವುದು.
ಚಟುವಟಿಕ್ಕ 2 :- ಮಕೆ ಳಿಗೆ ಎರಡು ಕಲುಿ ಗಳನ್ನು ತಗೆದುಕೊಾಂಡು ( ತೂಕ
ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿರಲಿ) ಇವುಗಳಲಿಿ ಯಾವುದು ಹ್ನಚ್ಚು ಭಾರವಾಗಿದೆ ಎಾಂದು
ಪರ ಶ್ನು ಮಾಡುವುದು.ಮಕೆ ಳಿಾಂದ ಬಂದ ಉತು ರದಿಾಂದ ಚಚಿಾ ತಸಿ.ಎರಡು
ವಸ್ತು ಗಳಲಿಿ ಯಾವುದು ಭಾರ ಎಾಂದು ಹೇಗೆ ಹೇಳುವಿರಿ ಎಾಂದು
ಪರ ಶು ಸ್ತವುದು?.ಮಕೆ ಳಿಾಂದ ಬಂದ ಉತು ರಕ್ಕೆ ಕಾರಣ್ವನ್ನು ಮಕೆ ಳಿಾಂದ
ಪಡೆಯುವುದು.ಹಗುರ ಮತ್ತು ಭಾರವನ್ನು ನಿಧ್ðರಿಸಲು ವಸ್ತು ಗಳನ್ನು
ತೂಕ ಮಾಡ್ಲಾಗುವುದು ಎಾಂದು ದೃಢೋಕರಿಸ್ತವುದು.
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1.ವಿವಿಧ್ ನೋಟುಗಳು ಮತ್ತು
ನಾಣ್ೆ ಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ತವುದು.
ರೂ50 ನ್ನು ಮೋರದಂತೆ ಹಣ್ದ
ಪರಿಮಾಣ್ಗಳನ್ನು
ಒಟುು ಗೂಡಿಸ್ತವುದು.
2.ಮೂರ ರಿಾಂದ ನಾಲುೆ
ನೋಟುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಹಣ್ದ
ವೆ ವಹಾರವನ್ನು ನಡೆಸ್ತವರು.
3.ಸಣ್ಣ ಪರಿಮಾಣ್ದ ಹಣ್ವನ್ನು
ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕೂಡುವುದು ಮತ್ತು
ಕಳೆಯುವುದು.

ಚಟುವಟಿಕ್ಕ 1:- ಮಕೆ ಳಿಗೆ ಆಟಿಕ್ಕ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ನಮಮ ದೇಶದಲಿಿ
ಬಳಸ್ತವ ನೋಟುಗಳು ಮತ್ತು ನಾಣ್ೆ ಗಳ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದು.
ಚಟುವಟಿಕ್ಕ 2 :- ಮಕೆ ಳಿಗೆ ದೇಶದಲಿಿ ಬಳಸ್ತವ ಕರೆನಿಾ ನೋಟುಗಳು
ಮತ್ತು ನಾಣ್ೆ ಗಳ ಆಧಾರದಲಿಿ ಕೊಟಿು ರುವ ಒಟುು ಹಣ್ಕ್ಕೆ ನೋಟುಗಳು
ಮತ್ತು ನಾಣ್ೆ ಗಳನ್ನು ಹಾಂದಿಸ್ತವ ಚಟುವಟಿಕ್ಕ ಮಾಡುವುದು.
50 ರೂ.
20ರೂ.+20ರೂ.+10ರೂ
20ರೂ+20ರೂ+5ರೂ+5ರೂ
10ರೂ+10ರೂ+10ರೂ+10ರೂ+10ರೂ
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 156-172 ನಲಿಿ ರುವ ಚಟುವಟಿಕ್ಕ ನಿವತಹಸ್ತವುದು
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1.ವಾರದ ಏಳು ದಿನಗಳ ಪರಿಚಯ
ಮಾಡಿಸ್ತವುದು,ನಿನೆು ,ಇಾಂದು ಮತ್ತು
ನಾಳೆ ಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸ್ತವರು.
2.ವಷತದ ತಿಾಂಗಳುಗಳನ್ನು
ತಿಳಿಯುವರು
3.ಋತ್ತಗಳನ್ನು ಒಳಗಾಂಡಿರುವ
ನೈಸಗಿತಕ ಚಕ್ರರ ೋಯ ಘಟನೆಗಳನ್ನು
ಗುರುತಿಸ್ತವರು.

ಚಟುವಟಿಕ್ಕ 1:- ಕಾೆ ಲೆಾಂಡ್ರ್ ಬಳಸಿ ಮಕೆ ಳಿಗೆ ವಾರದ ದಿನಗಳು ಮತ್ತು
ತಿಾಂಗಳುಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸ್ತವುದು. ಮಕೆ ಳು ಹುಟಿು ದ ದಿನಾಾಂಕವನ್ನು
ಪಡೆದು ಅವರ ಜನಮ ದಿನಾಾಂಕ ಬರುವ ವಾರ ಮತ್ತು ತಿಾಂಗಳುಗಳನ್ನು
ಪರಿಚಯಿಸ್ತವುದರ ಮೂಲಕ ಮಕೆ ಳಲಿಿ ವಾರದ ದಿನ ಮತ್ತು ವಷðದ
ತಿಾಂಗಳುಗಳ ಬಗೆೆ ಅಧಿಕ ಜಾಾ ನವನ್ನು ತ್ತಾಂಬುವುದು.
ಚಟುವಟಿಕ್ಕ 2:- ಮಕೆ ಳಿಗೆ ಕಾೆ ಲೆಾಂಡ್ರ್ ಬಳಸಿ ಎರಡು ಘಟನೆಗಳ ನಡುವೆ
ಇರುವ ಅಾಂತರ

ಮತ್ತು
ಅಳೆಯುವರು.

3. ರೂ 50 ರ ವರೆಗಿನ
ಮೊತು ಕ್ಕೆ ನಾಣ್ೆ ಮತ್ತು
ನೋಟುಗಳನ್ನು
ಒಟುು ಗೂಡಿಸ್ತವರು

4. ಕಾೆ ಲೆಾಂಡ್ರ್
ನ್ನು ಓದುವರು
ಮತ್ತು ವಾರದ
ದಿನಗಳನ್ನು
ಹಾಗೂ ವಷತದ
ತಿಾಂಗಳುಗಳನ್ನು
ಗುರುತಿಸ್ತವರು.

ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಳುು ವರು ಮತ್ತು
ವಾರ,ದಿನಗಳು,ಮತ್ತು ತಿಾಂಗಳುಗಳ
ಹ್ನಸರುಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವರು.
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1.ಆಕಾರ ಮತ್ತು ಸಂಖ್ಯೆ ಗಳನ್ನು
ಕರ ಮಬದಧ ವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿ
ವಿನಾೆ ಸಗಳನ್ನು
ವಿಸಾು ರಗಳಿಸ್ತವುದು.
2.ಅಚ್ಚು ಒತ್ತು ವ ಮೂಲಕ
ಎಲೆಗಳು,ಹಾಗು ತರಕಾರಿ
ಹೋಳುಗಳಿಾಂದ ಚಿತರ ವಿನಾೆ ಸ
ರೂಪಿಸ್ತವರು.
3.ಎರಡು ಆಯಾಮಗಳುಳು
ಆಕೃತಿಗಳನ್ನು ಅಾಂಟಿಸಿ ಹಸ
ವಿನಾೆ ಸ ರಚಿಸ್ತವುದು.
4.ಎರಡು ಆಯಾಮಗಳುಳು ಮತ್ತು
ಮೂರು ಆಯಾಮಗಳುಳು
ಆಕೃತಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ತವರು ಮತ್ತು
ಅವುಗಳ ಲಕ್ಷಣ್ಗಳನ್ನು
ಅರಿಯುವರು.

( ದಿನ ಮತ್ತು ತಿಾಂಗಳು) ಇವುಗಳ ಬಗೆೆ ಕಲಿಸ್ತವುದು. ಕಾೆ ಲೆಾಂಡ್ರ್ ಬಳಸಿ
ಕೂಡುವ ಮತ್ತು ಕಳೆಯುವ (ದಿನ ಮತ್ತು ತಿಾಂಗಳು) ಲೆಕೆ ಗಳನ್ನು
ಮಾಡಿಸ್ತವುದು.
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 197-214 ನಲಿಿ ರುವ ಚಟುವಟಿಕ್ಕ ನಿವತಹಸ್ತವುದು.
ಚಟುವಟಿಕ್ಕ-3;-ಮಕೆ ಳಿಗೆ ವಾರದ ಏಳು ದಿನಗಳ ಪರಿಚಯವಾಗಿದೆ,ಇದರ
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ,ಇಾಂದು ಬುಧ್ವಾರವಾದರೆ ನಿನೆು ಯಾವ ವಾರ? ನಾಳೆ
ಯಾವ ವಾರ? ಎಾಂಬ ಪರ ಶ್ನು ವಳಿಗಳ ಮೂಲಕ ತರಗತಿಯನ್ನು
ಅನ್ನಕೂಲಿಸ್ತವುದು.(ಕಾೆ ಲೆಾಂಡ್ರ್ ಬಳಸಬಹುದು)
ಚಟುವಟಿಕ್ಕ 1 :-

ಇಲಿಿ ಮಾಂದೆ ಬರುವ ಚಿತರ ಯಾವುದು?
ಇಲಿಿ ಬರುವ ವಿನಾೆ ಸದ ಮಾಂದಿನ ಚಿತರ ಯಾವುದು? ಎಾಂಬುದನ್ನು
ಮಕೆ ಳಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ತವುದು.
ಇಲಿಿ ಬರುವ ವಿನಾೆ ಸದ ಮಾಂದಿನ ಚಿತರ ಸೇಬು ಹಣ್ಣಣ .
ಈ ವಿನಾೆ ಸದ ಕರ ಮವನ್ನು ಮಕೆ ಳಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ತವುದು. ಮಾಂದಿನ
ವಿನಾೆ ಸದ ಚಿತರ ವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು.ಈ
ವಿನಾೆ ಸವನ್ನು ಪಾರ ಯೋಗಿಕವಾಗಿ ತರಗತಿಯಲಿಿ ದೊರೆಯುವ
ವಸ್ತು ಗಳಿಾಂದ ಮಾಡಿಸ್ತವುದು.
ಚಟುವಟಿಕ್ಕ 2:-

ಈ ವಿನಾೆ ಸದಲಿಿ ರುವ ಮಾಂದಿನ ಆಕೃತಿ ಯಾವುದು ಎಾಂದು ಪರ ಶು ಸಿ ಉತು ರ

5 ಆಕೃತಿಗಳನ್ನು
ಗುರುತಿಸ್ತವರು ಮತ್ತು
ವಿವರಿಸ್ತವರು ಹಾಗೂ
ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು
ಆಕೃತಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ
ಸರಳ ವಿನಾೆ ಸಗಳನ್ನು
ರಚಿಸ್ತವರು

ಪಡೆಯಲು ಪರ ಯತಿು ಸ್ತವುದು. ಈ ಸಮಯದಲಿಿ ಮಕೆ ಳಿಗೆ ಶಕ್ಷಕರ ಸಹಾಯ
ಅವಶೆ ಕವಾಗಿರುತು ದೆ.ಈ ವಿನಾೆ ಸದಲಿಿ ನ ಮಾಂದಿನ ಆಕೃತಿ ವೃತು . ಈ
ವಿನಾೆ ಸವನ್ನು ಆಕೃತಿ ಗುರುತಿಸಲು ಮಕೆ ಳಿಗೆ ಶಕ್ಷಕರು ಮಾಗತದಶತನ
ಮಾಡುವುದು.
ಚಟುವಟಿಕ್ಕ 3 :2,4,6,8,10 …. ಇಲಿಿ ರುವ ಸಂಖಾೆ ವಿನಾೆ ಸದ ಮಾಂದಿನ ಸಂಖ್ಯೆ
ಗುರುತಿಸಲು ಮಕೆ ಳಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ತವುದು.ಈ ಸಮಯದಲಿಿ ಶಕ್ಷಕರು ಈ
ಸಂಖಾೆ ವಿನಾೆ ಸದ ಕರ ಮವನ್ನು ಮಕೆ ಳಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ತವುದು. ಈ ರಿೋತಿ ಹಲವು
ಸಂಖಾೆ ವಿನಾೆ ಸಗಳನ್ನು ಮಕೆ ಳಿಾಂದ ಮಾಡಿಸ್ತವುದು.
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1.ದತ್ಯು ಾಂಶಗಳನ್ನು ಅಳತೆಯ ಮೂಲಕ
ಸಂಗರ ಹಸ್ತವರು
ದತ್ಯು ಾಂಶಗಳ ಬಗೆೆ ಚರ್ಚತ ಹಾಗು
ವಿಾಂಗಡ್ಣೆ ಆದ ತರುವಾಯ ಬಣ್ಣ
ಮತ್ತು ಗಾತರ ಗಳಿಾಂದ ಪರ ತಿನಿಧಿಸ್ತವರು.
2.ದತ್ಯು ಾಂಶಗಳ ಬಗೆೆ ಸೂಕು
ತಿೋಮಾತನಕ್ಕೆ ಬರುವರು

ಚಟುವಟಿಕ್ಕ-1;- ಬಣ್ಣ ದ ಮಣಿಗಳನ್ನು (ಕ್ಕಾಂಪು,ನಿೋಲಿ,ಹಸಿರು,ಬಿಳಿ)
ವಿವಿಧ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಗಳಲಿಿ ವಿದಾೆ ರ್ಥತಗಳಿಗೆ ನಿೋಡಿ,ಬಣ್ಣ ಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
ಬೇಪತಡಿಸಿ,ಎಣಿಸಿ ಬರೆಯಲು ಸೂಚಿಸ್ತವುದು.
ಚಟುವಟಿಕ್ಕ-2;-ತಮಮ ಸಥ ಳಿೋಯ ಪರಿಸರದಲಿಿ ಐದು/ಹತ್ತು
ಕುಟುಾಂಬಗಳನ್ನು ಸಮೋಕ್ಕೆ ಮಾಡಿ,ಶ್ನಲೆಗೆ ಬರುವ ತರಗತಿವಾರು
ಮಕೆ ಳನ್ನು ವಿಾಂಗಡಿಸ್ತವುದು.

ವಿಷಯ;-ಗಣಿತ

6 ಸರಳ
ದತ್ಯು ಾಂಶಗಳನ್ನು
ಸಂಗರ ಹಸ್ತವರು ಮತ್ತು
ವಗಿೋತಕರಿಸ್ತವರು

3ನೇ ತರಗತಿಯ ಕಲಿಕಾಫಲಗಳು

1. ಸರಳ ಸಂಕಲನ,ವೆ ವಕಲನ,ಗುಣಾಕಾರ ಮತ್ತು ಭಾಗಾಕಾರದ ಲೆಕೆ ಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ತವರು ಹಾಗೂ ತಮಮ ನಿತೆ ಜೋವನದಲಿಿ
ಬಳಸಿಕೊಳುು ವರು.
2. ಉದಧ ,ದೂರ ಮತ್ತು ತೂಕಗಳನ್ನು ಅಾಂದಾಜಸ್ತವರು ಹಾಗೂ ಅಳೆಯುವರು.
3. ಸರಳ ಸಮತಳ ರೇಖಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಥತಸ್ತವರು ಮತ್ತು ಚಿತಿರ ಸ್ತವರು.
4. ಕಾೆ ಲೆಾಂಡ್ರ್ ಮತ್ತು ಗಡಿಯಾರವನ್ನು ಓದುವರು.
5. ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಆಕೃತಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಸರಳ ವಿನಾೆ ಸವನ್ನು ರಚಿಸ್ತವುದು.(ಉದಾ; ಬೆಸ ಮತ್ತು ಸಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಗಳು,ಸರಳ
ರೇಖ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ವಕರ ರೇಖ್ಯಗಳು)

6. ಸಂಗರ ಹಸಿದ ಮಾಹತಿ ಬಳಸಿ ಧ್ರಪಟಿು

,ಬಿಲ್,ಸರಳ ಕೊೋಷು ಕ ಮತ್ತು ನಕ್ಕೆ ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸ್ತವರು.

ಕರ ಮ
ಸಂಖ್ಯೆ

ಕಲಿಕಾಾಂಶ/ಶೋರ್ಷತಕ್ಕ

ಕಲಿಕ್ಕಯನ್ನು ಅನ್ನಕೂಲಿಸಲು ಬಳಸಿದ ಚಟುವಟಿಕ್ಕ

ಕಲಿಕಾ
ಫಲದ ಸಂಖ್ಯೆ

ಚಟುವಟಿಕ್ಕ 1 :- ಕಡಿಿ ಗಳಿಾಂದ ಮಾಡಿದ ನೂರರ ಕಟುು ಗಳು,ಹತು ರ
ಕಟುು ಗಳು,ಬಿಡಿಗಳು ,ಮಣಿಗಳ ನೂರರ ಕಟುು ಗಳು, ಹತು ರ ಕಟುು ಗಳು
ಮತ್ತು ಬಿಡಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಚಟುವಟಿಕ್ಕ ಮಾಡಿಸ್ತವುದು.

1

1. 1. ಸರಳ
ಸಂಕಲನ,ವೆ ವಕ
ಲನ,ಗುಣಾಕಾರ
ಮತ್ತು
ಭಾಗಾಕಾರದ
ಲೆಕೆ ಗಳನ್ನು
ಬಿಡಿಸ್ತವರು
ಹಾಗೂ ತಮಮ
ನಿತೆ ಜೋವನದಲಿಿ
ಬಳಸಿಕೊಳುು ವರು
.

1.ಮೂರು ಅಾಂಕ್ಕಗಳುಳು ಸಂಖ್ಯೆ ಗಳನ್ನು
ಕಂಬ ಸಾಲಿನಲಿಿ ಬರೆದುಕೊಾಂಡು ದಶಕ
ರಹತ ಮತ್ತು ದಶಕ ಸಹತ ಸಂಕಲನ
ಮತ್ತು ವೆ ವಕಲನ ಮಾಡುವುದು.
2.ಸಾಥ ನ ಬೆಲೆ ಕೊೋಷು ಕವನ್ನು ಬಳಸಿ
ಸಂಕಲನ ಮತ್ತು ವೆ ವಕಲನ
ಮಾಡುವುದು.
೩.ಚಿತರ ಗಳು ಮತ್ತು ಕಥೆಗಳಲಿಿ
ವೆ ಕು ವಾದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸನಿು ವೇಶಗಳಿಗೆ
ಅನ್ನಗುಣ್ವಾಗಿ
ಸಂಕಲನ,ವೆ ವಕಲನ,ಗುಣಾಕಾರ ಮತ್ತು
ಭಾಗಕಾರದ ಸಮಸ್ಯೆ ಗಳನ್ನು
ಬಿಡಿಸ್ತವರು.

ನೂರು,ಹತ್ತು ಮತ್ತು ಬಿಡಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ನಗುಣ್ವಾಗಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಗಳನ್ನು
ಸಾಥ ನಬೆಲೆಯ ಕೊೋಷಠ ಕದಲಿಿ ಬರೆದು ಸಂಕಲನ ಮಾಡುವುದು.
ನೂರು
ಹತ್ತು
ಬಿಡಿ

2
2
1
1
3
2
+3
5
3
221 + 132 = 353
ಚಟುವಟಿಕ್ಕ-2;- ಮಕೆ ಳಿಗೆ + ಮತ್ತು – ಚಿಹ್ನು ಗಳ ಪರಿಚಯ ಮತ್ತು ಎರಡು
ಸಂಖ್ಯೆ ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವ ಚಿಹ್ನು ಯಿದೆ ಎಾಂಬುದನ್ನು ಮನದಟುು
ಮಾಡಿಸ್ತವುದು.
ಮಕೆ ಳಿಗೆ ನಿತೆ ಜೋವನದಲಿಿ ಎದುರಾಗುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕ್ಕ
ರೂಪದಲಿಿ ಬರೆಯುವಂತೆ ಪೆರ ೋರೇಪಿಸ್ತವುದು.
ಚಟುವಟಿಕ್ಕ 3:- 237+214 ಈ ಲೆಕೆ ಕ್ಕೆ ನಿತೆ ಜೋವನದ ಸಮಸ್ಯೆ ಗಳನ್ನು
ರೂಪಿಸ್ತವುದು.
ಒಾಂದು ಶ್ನಲೆಯಲಿಿ 237 ಗಂಡು ಮಕೆ ಳು ಹಾಗೂ 214 ಹ್ನಣ್ಣಣ ಮಕೆ ಳಿದಾದ ರೆ.
ಆ ಶ್ನಲೆಯಲಿಿ ರುವ ಒಟುು ಮಕೆ ಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ?
ಈ ರಿೋತಿಯ ಹೇಳಿಕ್ಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಗಳನ್ನು ಸೃರ್ಷಠ ಸ್ತವುದು.
ಚಟುವಟಿಕ್ಕ 4 :- 545 – 348 ರಂಗಪಪ ಒಬೆ ವಾೆ ಪಾರಿ.ಅವನ್ನ
ಮಾರುಕಟ್ಟು ಯಿಾಂದ 545 ತೆಾಂಗಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಕೊಾಂಡ್ನ್ನ.ಅವನ್ನ
ಅವುಗಳಲಿಿ 348 ತೆಾಂಗಿಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದನ್ನ. ಈಗ
ರಂಗಪಪ ನ ಬಳಿ ಉಳಿದ ತೆಾಂಗಿನಕಾಯಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ?
ಚಟುವಟಿಕ್ಕ 5 :- ಮೂತತ ವಸ್ತು ಗಳಾದ ಮಣಿಗಳು,
ಕಡಿಿ ಗಳು,ಗೋಲಿಗಳು,ಖಾಲಿ ಬೆಾಂಕ್ರ ಪೊಟು ಣ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಮಗಿೆ
ಕೊೋಷಠ ಕವನ್ನು ರಚಿಸ್ತವುದು.

3 ರ 1 ಗುಾಂಪು 3×1 = 3

3 ರ 2 ಗುಾಂಪು 3×2 = 6

3 ರ 3 ಗುಾಂಪು 3×3 = 3

3 ರ 4 ಗುಾಂಪು 3×4 = 12

3 ರ 5 ಗುಾಂಪು 3×5 = 15

3 ರ 6 ಗುಾಂಪು 3×6 = 18

3 ರ 7 ಗುಾಂಪು 3×7 = 21

3 ರ 8 ಗುಾಂಪು 3×8 = 24

3 ರ 9 ಗುಾಂಪು 3×9 = 27

3 ರ10 ಗುಾಂಪು 3×10 = 30
ಈ ರಿೋತಿ ಗುಣಾಕಾರ ಮಗಿೆ ಗಳನ್ನು ಮಕೆ ಳಿಗೆ ಸ್ತಲಭವಾಗಿ ಕಲಿಸ್ತವುದು.
ಚಟುವಟಕ್ಕ 2 :- ಮೂತತ ವಸ್ತು ಗಳಾದ ಮಣಿಗಳು,
ಕಡಿಿ ಗಳು,ಗೋಲಿಗಳು,ಖಾಲಿ ಬೆಾಂಕ್ರ ಪೊಟು ಣ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಮಕೆ ಳಿಾಂದ
ಪುನರಾವತಿತತ ಸಂಕಲನದೊಾಂದಿಗೆ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡುವುದು.

=5
+
=5
+

=5
+
=5
6+6+6+6 =24
ಪರ ತಿ ಸಾಲಿನಲಿಿ ರುವ ಗೋಲಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ = 5
ಒಟುು ಸಾಲುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
=4
5 × 4 = 20
ಚಟುವಟಿಕ್ಕ 6:- ಮಕೆ ಳಿಗೆ ಒಾಂದು ರೂಪಾಯಿಯ 24 ನಾಣ್ೆ ಗಳನ್ನು
ಕೊಟುು ಅದರಲಿಿ 6 ಮಕೆ ಳಿಗೆ ಸಮವಾಗಿ ಹಂಚಲು ತಿಳಿಸ್ತವುದು. ಅಥವಾ
24 ರೂಪಾಯಿಯಲಿಿ ಪರ ತಿ ಸಾರಿ 6 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ತೆಗೆದಿಡ್ಲು
ತಿಳಿಸ್ತವುದು.
ಆಗ 6 ರೂಪಾಯಿಯ ಎಷ್ಟು ಗುಾಂಪುಗಳಾಗುತು ವೆ ಎಾಂದು ಪರ ಶು ಸಿ ಉತು ರ
ಪಡೆಯುವುದು.
ಇಲಿಿ ಮಕೆ ಳಿಾಂದ ಬರುವ ಉತು ರ 6 ರೂಪಾಯಿಯ 4 ಗುಾಂಪುಗಳಾಗುತು ವೆ.
ಅಥವಾ 6 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು 4 ಮಕೆ ಳಿಗೆ ಸಮವಾಗಿ ಹಂಚಲು
ಸಾಧ್ೆ ವಾಗುತು ದೆ ಎಾಂಬುದಾಗಿರುತು ದೆ.
ಇಲಿಿ ಭಾಜೆ = 24, ಭಾಜಕ = 6, ಭಾಗಲಬಧ = 4 ಮತ್ತು ಶೇಷ =
ಎಾಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತವುದು.ಭಾಗಾಕಾರವು ವೆ ವಕಲನದ ಸ್ತಲಭ ರೂಪ
ಭಾಗಾಕಾರ ಎಾಂದು ತಿಳಿಸ್ತವುದು.
ಚಟುವಟಿಕ್ಕ 2 :- ಒಾಂದು ರೂಪಾಯಿಯ 12 ನಾಣ್ೆ ಗಳನ್ನು ತಗೆದುಕೊಾಂಡು
ಈ ನಾಣ್ೆ ಗಳನ್ನು 6 ಮಕೆ ಳಿಗೆ ಸಮವಾಗಿ ಹಂಚಿಕ್ಕ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ
ಪರ ತಿಯಬೆ ರಿಗೆ ದೊರೆಯುವ ಹಣ್ವನ್ನು ಮಕೆ ಳಿಾಂದ ಎಣಿಸಿ ಉತು ರ
ಪಡೆಯುವುದು.ಆಗ ಮಕೆ ಳಿಾಂದ ಬರುವ ಉತು ರ 2 ರೂಪಾಯಿಗಳು.
ಇಲಿಿ 12 ಭಾಜೆ ,2 ಭಾಜಕ,
6 ಭಾಗಲಬಧ ಮತ್ತು 0 ಶೇಷ ಎಾಂಬುದನ್ನು ಮಕೆ ಳಿಗೆ ಮನದಟುು
ಮಾಡುವುದು.
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1.ಅಳತೆಗೆ ನಿಧಿತಷು ಏಕಮಾನದ
ಅಗತೆ ವನ್ನು ಅರಿಯುವರು
2.ಅಳತೆಯ ಸಾಧ್ನಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು
ತಿಳಿಯುವರು.
3.ಉದಧ ಮತ್ತು ತೂಕದ ಅಳತೆಯಲಿಿ ನ
ನಿಖರತೆಯನ್ನು ತಿಳಿಯುವರು.
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1.ಅಳತೆಪಟಿು /ಕೈಯಿಾಂದ ಮೂರು
ಆಯಾಮಗಳುಳು ಸರಳ ವಸ್ತು ಗಳನ್ನು
ರಚಿಸ್ತವರು.
2.ಚ್ಚಕ್ಕೆ ಗಳ ಚೌಕದಲಿಿ ಸರಳ ರೇಖ್ಯ
ಮತ್ತು ವಕರ ರೇಖ್ಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತವ
ಮೂಲಕ ಆಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸ್ತವರು

ಚಟುವಟಿಕ್ಕ 1 :- ಸ್ಯಾಂ.ಮೋ ಮತ್ತು ಮೋಟರ್ ಗಳಿಗಿರುವ ಸಂಬಂಧ್ ತಿಳಿಸಲು
ನೆಲದ ಮೇಲೆ 100 ಸ್ಯಾಂ.ಮೋ ಅಾಂತರವಿರುವಂತೆ ಎರಡು ಗೆರೆಗಳನ್ನು
ಎಳೆಯುವುದು.
ಅಳತೆ ಪಟಿು ಮತ್ತು ಬಟ್ಟು ಅಳೆಯುವ ಟೇಪ್ ಬಳಸಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಎಳೆದ
ಗೆರ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವ ಅಾಂತರವನ್ನು ಮೋಟರ್ ನಲಿಿ ಅಳತೆ ಮಾಡಿಸ್ತವುದು
ನಂತರ ಸ್ಯಾಂ.ಮೋ ನಲಿಿ ಅಳತೆ ಮಾಡಿಸ್ತವುದು. ಸ್ಯಾಂ.ಮೋ ಮತ್ತು ಮೋಟರ್
ಗಳಿಗಿರುವ ಸಂಬಂಧ್ವನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸ್ತವುದು.
ಚಟುವಟಿಕ್ಕ 2 :- ಮಕೆ ಳಿಗೆ ನಿತೆ ಜೋವನದಲಿಿ ನಡೆಯುವ ಘಟನೆಗಳ ಬಗೆೆ
ಪರ ಸಾು ಪಿಸ್ತವುದು. ತರಕಾರಿ ,ಹಣ್ಣಣ ,ಧಾನೆ ಗಳು ಇವುಗಳನ್ನು ಕೊಳುು ವಾಗ
ನಡೆಯುವ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸ್ತವುದು.ಉದಾಹರಣೆಗೆ 1 ಕ್ಕ ಜ
ಈರುಳಿು , 1/2 ಕ್ಕ ಜ ಹುರುಳಿ ಕಾಯಿ ,1/4 ಕ್ಕ ಜ ಬೆಳುು ಳಿು ಇತ್ಯೆ ದಿ
ಕೊಾಂಡುಕೊಳುು ವ ಬಗೆೆ ಪರ ಸಾು ಪಿಸ್ತವುದು.
ಮಕೆ ಳಿಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಜಾಾ ನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತೂಕ ಮಾಡುವ ವಿವಿಧ್
ತಕೆ ಡಿಗಳ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದು.
ಚಟುಚಟಿಕ್ಕ 3 :- ಮಕೆ ಳಿಗೆ ತೂಕವನ್ನು ಏಕ್ಕ ಮಾಡುತೆು ೋವೆ ಎಾಂಬುದನ್ನು
ತಿಳಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಗಾರ ಾಂ, ಕ್ರಲೊ ಗಾರ ಾಂ ಗೆ ಇರುವ ಸಂಬಂಧ್ವನ್ನು ತೂಕದ
ಬಟುು ಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದು.ಶ್ನಲೆಯಲಿಿ ಆರೋಗೆ ತಪಾಸಣೆ
ವೇಳೆ ಮಾಡಿರುವ ಮಕೆ ಳ ತೂಕವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಚಚಿತಸ್ತವುದು.ವಿವಿಧ್
ತೂಕ ಮಾಡುವ ತಕೆ ಡಿಗಳ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದು.
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 68-104(ಭಾಗ-2) ರಲಿಿ ರುವ ಚಟುವಟಿಕ್ಕಗಳನ್ನು
ಆಯೋಜಸ್ತವುದು.
ಚಟುವಟಿಕ್ಕ-1;-ಕಡಿಿ ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಮಕೆ ಳಗೆ ತಿರ ಭುಜ,ಆಯತ ಮತ್ತು
ಚೌಕಗಳನ್ನು ರಚಿಸ್ತವಂತೆ ಪೆರ ೋರೇಪಿಸ್ತವುದು.ಈ ಚಟುವಟಿಕ್ಕಯ ಮೂಲಕ
ತಿರ ಭುಜ,ಆಯತ ಮತ್ತು ಚೌಕಗಳಲಿಿ ರುವ ಬ್ಹುಗಳು,ಶಾಂಗಗಳು ಮತ್ತು
ಮೂಲೆಗಳು(ಕೊೋನ) ಪರಿಕಲಪ ನೆ ದೃಢೋಕರಿಸ್ತವುದು.
ಚಟುವಟಿಕ್ಕ-2;- ಜಯೋಬೋಡ್ತ ಮತ್ತು ರಬೆ ರ್ ಬ್ೆ ಾಂಡ್ ಬಳಸಿ
ಮಕೆ ಳಿಾಂದ ತಿರ ಭುಜ,ಆಯತ ಮತ್ತು ವಗತಗಳ ರಚಿಸ್ತವುದು.

2. ಉದಧ ,ದೂರ
ಮತ್ತು
ತೂಕಗಳನ್ನು
ಅಾಂದಾಜಸ್ತವರು
ಹಾಗೂ
ಅಳೆಯುವರು.

3. ಸರಳ ಸಮತಳ
ರೇಖಾಕೃತಿಗಳನ್ನು
ಅರ್ಥತಸ್ತವರು
ಮತ್ತು
ಚಿತಿರ ಸ್ತವರು.
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1.ಕಾೆ ಲೆಾಂಡ್ರ್ ಸಹಾಯದಿಾಂದ ನಿಧಿತಷು
ದಿನ ಮತ್ತು ದಿನಾಾಂಕವನ್ನು
ಬರೆಯುವರು.
2.ಗಂಟ್ಟಗೆ ಹತಿು ರದ ಸಮಯವನ್ನು
ನೋಡ್ಲು ಸಮಥತರಾಗುವರು.
3.ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕ್ಕಗಳನ್ನು
ಕಾಲಾನ್ನಕರ ಮವಾಗಿ ಜೋಡಿಸ್ತವರು.

ಚಟುವತಿಕ್ಕ-3;-ನೆಲದ ಮೇಲೆ ರಂಗೋಲಿಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಚ್ಚಕ್ರೆ ಗಳನ್ನು
ಹಾಕ್ರಸಿ ಅದರಲಿಿ ವಿವಿಧ್ ಸಮತಳಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ
,ಬಣ್ಣ ಹಾಕ್ರ,ಹ್ನಸರಿಸ್ತವ ಚಟುವಟಿಕ್ಕ ನಡೆಸ್ತವುದು.
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 1-17(ಭಾಗ-1) ರಲಿಿ ರುವ ಚಟುವಟಿಕ್ಕಯನ್ನು
ಆಯೋಜಸ್ತವುದು.
ಚಟುವಟಿಕ್ಕ 1:- ಮಕೆ ಳಿಗೆ ಗಡಿಯಾರದ ಮಾದರಿ ಅಥವಾ ಗಡಿಯಾರ ಬಳಸಿ
ಮಳುು ಗಳ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದು.
ಗಡಿಯಾರದಲಿಿ ಗಂಟ್ಟ ತೋರಿಸ್ತವ ಮಳುು ,ನಿಮಷದ ಮಳುು ಮತ್ತು
ಸ್ಯಕ್ಕಾಂಡ್ ತೋರಿಸ್ತವ ಮಳುು ಗಳ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ತವುದು.
ಮಳುು ಗಳ ಚಲನೆಯ ಆಧಾರದಲಿಿ ಗಂಟ್ಟ,ನಿಮಷ ಮತ್ತು ಸ್ಯಕ್ಕಾಂಡ್
ಗಳನ್ನು ಗಡಿಯಾರದಲಿಿ ಗುರುತಿಸಿ ಓದುವುದನ್ನು ಮಕೆ ಳಿಗೆ ಕಲಿಸ್ತವುದು.
ಚಟುವಟಿಕ್ಕ 2 :- ಮಕೆ ಳಿಗೆ ಗಂಟ್ಟಯನ್ನು ನಿಮಷಕ್ಕೆ ಪರಿವತತನೆ
ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕಲಿಸಲು ಗಡಿಯಾರದ ಮಾದರಿ ಬಳಸಿ ಗಂಟ್ಟಯ
ಮಳಿು ನ ಚಲನೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒಾಂದು ಗಂಟ್ಟಗೆ 60 ನಿಮಷಗಳು
ಹಾಗೂ ಒಾಂದು ನಿಮಷಕ್ಕೆ 60 ಸ್ಯಕ್ಕಾಂಡ್ ಗಳು ಎಾಂಬುದನ್ನು ಮನದಟುು
ಮಾಡುವುದು.
ಈ ಜಾಾ ನದ ಆಧಾರದಲಿಿ ಗಂಟ್ಟಯನ್ನು ನಿಮಷಗಳಿಗೆ,ನಿಮಷಗಳನ್ನು
ಸ್ಯಕ್ಕಾಂಡ್ ಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ನಿಮಷಗಳನ್ನು ಗಂಟ್ಟಗೆ ,ಸ್ಯಕ್ಕಾಂಡ್ ಗಳನ್ನು
ನಿಮಷಕ್ಕೆ ಪರಿವತತನೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕಲಿಸ್ತವುದು.
ಚಟುವಟುಕ್ಕ 3 :- ಮಕೆ ಳಿಾಂದ ಅವರ ದಿನಿತೆ ನಡೆಯುವ ದಿನಚರಿಯ ಬಗೆೆ
ವಿವರ ಕೇಳಿ ಪಡೆಯುವುದು. ಈ ವಿವರಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ಬರೆಯುವುದು.
ಮಕೆ ಳಿಾಂದ ಕರ ಮವಾದ ಒಾಂದರ ನಂತರ ಮತು ಾಂದು ಕರ ಮವಾಗಿ ಬರುವ
ರಿೋತಿಯಲಿಿ ಜೋಡ್ಣೆ ಮಾಡ್ಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಲು ತಿಳಿಸಿ ಅವರಿಾಂದ
ಉತು ರ ಪಡೆಯುವುದು.
ಚಟುವಟಿಕ್ಕ 4:- ಕಾೆ ಲೆಾಂಡ್ರ್ ಬಳಸಿ ಮಕೆ ಳಿಗೆ ವಾರದ ದಿನಗಳು ಮತ್ತು
ತಿಾಂಗಳುಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸ್ತವುದು. ಮಕೆ ಳು ಹುಟಿು ದ ದಿನಾಾಂಕವನ್ನು
ಪಡೆದು ಅವರ ಜನಮ ದಿನಾಾಂಕ ಬರುವ ವಾರದ ದಿನ ಮತ್ತು ತಿಾಂಗಳುಗಳನ್ನು
ಪರಿಚಯಿಸ್ತವುದರ ಮೂಲಕ ಮಕೆ ಳಲಿಿ ವಾರದ ದಿನ ಮತ್ತು ವಷðದ
ತಿಾಂಗಳುಗಳ ಬಗೆೆ ಅಧಿಕ ಜಾಾ ನವನ್ನು ತ್ತಾಂಬುವುದು.

4. ಕಾೆ ಲೆಾಂಡ್ರ್
ಮತ್ತು
ಗಡಿಯಾರವನ್ನು
ಓದುವರು.

ಚಟುವಟಿಕ್ಕ 5:- ಮಕೆ ಳಿಗೆ ಕಾೆ ಲೆಾಂಡ್ರ್ ಬಳಸಿ ಎರಡು ಘಟನೆಗಳ ನಡುವೆ
ಇರುವ ಅಾಂತರ
( ದಿನ ಮತ್ತು ತಿಾಂಗಳು) ಇವುಗಳ ಬಗೆೆ ಕಲಿಸ್ತವುದು. ಕಾೆ ಲೆಾಂಡ್ರ್ ಬಳಸಿ
ಕೂಡುವ ಮತ್ತು ಕಳೆಯುವ (ದಿನ ಮತ್ತು ತಿಾಂಗಳು) ಲೆಕೆ ಗಳನ್ನು
ಮಾಡಿಸ್ತವುದು.
91-104(ಭಾಗ2) ರಲಿಿ ರುವ ಚಟುವಟಿಕ್ಕಗಳನ್ನು ನಿವತಹಸ್ತವುದು.
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1.ಸರಳ ಸಮಮತಿಯ ಆಕೃತಿ ಮತ್ತು
ನಮೂನೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ತವುದು.
2.ಸರಳರೇಖ್ಯ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಜಾೆ ಮತಿಯ
ಆಕೃತಿಗಳನ್ನು ಹಾಗು ನಮೂನೆ
ವಿನಾೆ ಸವನ್ನು ರಚಿಸ್ತವರು.

ದರಪಟಿು ಹಾಗು ಸರಳ ರಶೋದಿಯನ್ನು
ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಳುು ವರು ಮತ್ತು
ರಚಿಸ್ತವರು.

ಚಟುವಟಿಕ್ಕ 1 :- 2,4,6,8,10 …. ಇಲಿಿ ರುವ ಸಂಖಾೆ ವಿನಾೆ ಸದ ಮಾಂದಿನ
ಸಂಖ್ಯೆ ಗುರುತಿಸಲು ಮಕೆ ಳಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ತವುದು.ಈ ಸಮಯದಲಿಿ ಶಕ್ಷಕರು ಈ
ಸಂಖಾೆ ವಿನಾೆ ಸದ ಕರ ಮವನ್ನು ಮಕೆ ಳಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ತವುದು. ಈ ರಿೋತಿ ಹಲವು
ಸಂಖಾೆ ವಿನಾೆ ಸಗಳನ್ನು ಮಕೆ ಳಿಾಂದ ಮಾಡಿಸ್ತವುದು.
ಚಟುವಟಿಕ್ಕ 2 :1,3,5,7,9 …. ಇಲಿಿ ರುವ ಸಂಖಾೆ ವಿನಾೆ ಸದ ಮಾಂದಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಗುರುತಿಸಲು
ಮಕೆ ಳಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ತವುದು.ಈ ಸಮಯದಲಿಿ ಶಕ್ಷಕರು ಈ ಸಂಖಾೆ ವಿನಾೆ ಸದ
ಕರ ಮವನ್ನು ಮಕೆ ಳಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ತವುದು. ಈ ರಿೋತಿ ಹಲವು ಸಂಖಾೆ
ವಿನಾೆ ಸಗಳನ್ನು ಮಕೆ ಳಿಾಂದ ಮಾಡಿಸ್ತವುದು.
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 115-140(ಭಾಗ-2) ರಲಿಿ ರುವ ಚಟುವಟಿಕ್ಕಗಳನ್ನು
ಆಯೋಜಸ್ತವುದು.
ಚಟುವಟಿಕ್ಕ 1 :- ಮಕೆ ಳಿಾಂದ ವಸು ಗಳ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ದರಪಟಿು
ತಯಾರಿಸ್ತವುದು. ವಸ್ತು ಗಳ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಮಕೆ ಳಿಾಂದ ಪಡೆದು ದರಪಟಿು
ತಯಾರಿಸ್ತವಾಗ ಮಕೆ ಳಿಗೆ ಶಕ್ಷಕರು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು
ಕರ ಮ
ವಿವರ
ದರ
ಸಂಖ್ಯೆ
( ಒಾಂದು ಕ್ಕ
ಜ.ಗೆ)
1
ಅಕ್ರೆ
48.00
2
ಸಕೆ ರೆ
40.00
3
ಗೋಧಿ
22.00
4
ರಾಗಿ
25.00

5. ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು
ಆಕೃತಿಗಳನ್ನು
ಬಳಸಿ ಸರಳ
ವಿನಾೆ ಸವನ್ನು
ರಚಿಸ್ತವುದು.(ಉ
ದಾ; ಬೆಸ ಮತ್ತು
ಸಮ
ಸಂಖ್ಯೆ ಗಳು,ಸರಳ
ರೇಖ್ಯಗಳು ಮತ್ತು
ವಕರ ರೇಖ್ಯಗಳು)

6. ಸಂಗರ ಹಸಿದ
ಮಾಹತಿ ಬಳಸಿ
ಧ್ರಪಟಿು ,ಬಿಲ್,ಸ
ರಳ ಕೊೋಷು ಕ
ಮತ್ತು
ನಕ್ಕೆ ಗಳನ್ನು
ತಯಾರಿಸ್ತವರು.
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ಬೇಳೆ

90.00

ಚಟುವಟಿಕ್ಕ 2 :- ಮೇಲಿನ ದರಪಟಿು ಗೆ ಒಾಂದು ರಶೋದಿ ತಯಾರಿಸ್ತವುದು.
ಶರ ೋವಿನಾಯಕ ಸೊು ೋರ್
ಸಂಖ್ಯೆ : 234 ದಿನಾಾಂಕ: ……………
ಹ್ನಸರು :…………………………
ಕರ .
ವಿವರ
ದರ
ತೂಕ
ಒಟುು
ಸಂ
ಬೆಲೆ
.
1
ಅಕ್ರೆ
2 ಕ್ಕ ಜ 48.00
96.00
2
ಸಕೆ ರೆ
1 ಕ್ಕ ಜ 40.00
40.00
3
ಗೋಧಿ 3 ಕ್ಕ ಜ 22.00
66.00
4
ರಾಗಿ
2 ಕ್ಕ ಜ 25.00
50.00
5
ಬೇಳೆ
1 ಕ್ಕ ಜ 90.00
90.00
ಒಟುು
342.00
ಅಕ್ಷರಗಳಲಿಿ ಮೂರು ನೂರ ನಲವ ತೆು ರಡು
ಮಾತರ
ಈ ರಶೋದಿಯ ಆಧಾರದಲಿಿ ಮಕೆ ಳಿಗೆ ಪರ ಶ್ನು ಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಉತು ರ
ಪಡೆಯುವುದು.
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 62-67(ಭಾಗ-2) ನಲಿಿ ರುವ ಚಟುವಟಿಕ್ಕಗಳನ್ನು
ಆಯೋಜಸ್ತವುದು.

ಮೇಲಿನ ಚಿತರ ವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿಯಲಿಿ ಕೊಳು
ಬಹುದಾದ ವಸು ಗಳನ್ನು ಪಟಿು ಮಾಡಿ

ವಿಷಯ;-ಗಣಿತ

4ನೇ ತರಗತಿಯ ಕಲಿಕಾಫಲಗಳು

ಸಂಖಾೆ ವಿನಾೆ ಸಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ತವರು ಮತ್ತು ಸಂಕಲನ,ವೆ ವಕಲನ,ಗುಣಾಕಾರ ಮತ್ತು ಭಾಗಾಕಾರದ ಲೆಕೆ ಗಳನ್ನು ಮಾಡುವರು ಹಾಗೂ ನಿತೆ
ಜೋವನ ಸನಿು ವೇಶಗಳಲಿಿ ಬಳಸ್ತವರು.

½ ,¼ , ¾, 4/4 ನಂತಹ ಸಾಮಾನೆ

ಭಿನು ರಾಶಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ತವರು ಮತ್ತು ಪರ ತಿನಿಧಿಸ್ತವರು.

ರೇಖಾಕೃತಿ ವಿನಾೆ ಸಗಳು ಮತ್ತು ವೃತು ದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ತವರು ಮತ್ತು ಸರಳ ಆಕೃತಿಗಳ ಸ್ತತು ಳತೆ ಮತ್ತು ವಿಸಿು ೋಣ್ತ
ಕಂಡುಹಡ್ಯುವರು.
ಪರ ಮಾಣಿತ ಮಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಉದಧ ,ತೂಕ ಮತ್ತು ಗಾತರ ಗಳನ್ನು ಅಾಂದಾಜಸ್ತವರು ಮತ್ತು ಅಳೆಯುವರು.
ಕಾಲ ಮತ್ತು ಅವಧಿಯನ್ನು ಆಧ್ರಿಸಿದ ಸರಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ತವರು.
ಮಾಹತಿಯನ್ನು ಸಂಗರ ಹಸಿ ನಕ್ಕೆ ಗಳಲಿಿ ಪರ ತಿನಿಧಿಸ್ತವರು ಮತ್ತು ತಿೋಮಾತನ ಮಾಡುವರು.

ಕರ ಮ
ಸಂಖ್ಯೆ

1

ಕಲಿಕಾಾಂಶ/ಶೋರ್ಷತಕ್ಕ

1.ಒಾಂದಂಕ್ರ ಮತ್ತು ಎರಡಂಕ್ರಗಳಿಾಂದ
ಸಂಖ್ಯೆ ಯನ್ನು ಗುಣಿಸ್ತವರು ಮತ್ತು
ದೈನಂದಿನ ಜೋವನದಲಿಿ ಬರುವ
ಗುಣಾಕಾರದ ಲೆಕ್ಕೆ ಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ತವರು.

ಕಲಿಕ್ಕಯನ್ನು ಅನ್ನಕೂಲಿಸಲು ಬಳಸಿದ ಚಟುವಟಿಕ್ಕ
ಎರಡಂಕ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಯನ್ನು ಒಾಂದಂಕ್ರಯಿಾಂದ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡುವುದು.
ಗುಣ್ೆ , ಗುಣ್ಕ ಮತ್ತು ಗುಣ್ಲಬಧ ಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ತವುದು.
ಬಳಸಿದ ಸಾಮಗಿರ ಗಳು : ಒಾಂದೇ ರಿೋತಿಯ 52 ಗೋಲಿಗಳು
ತಯಾರಿಕಾ ವಿಧಾನ:- ಒಾಂದೇ ರಿೋತಿಯ 52 ಗೋಲಿಗಳನ್ನು
ತೆಗೆದುಕೊಳಿು , ಗೋಲಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡುವ ಸ್ತಲಭ

ಕಲಿಕಾ
ಫಲದ ಸಂಖ್ಯೆ
1. ಸಂಖಾೆ ವಿನಾೆ ಸಗಳನ್ನು
ಗುರುತಿಸ್ತವರು ಮತ್ತು
ಸಂಕಲನ,ವೆ ವಕಲನ,ಗುಣಾ
ಕಾರ ಮತ್ತು ಭಾಗಾಕಾರದ
ಲೆಕೆ ಗಳನ್ನು ಮಾಡುವರು
ಹಾಗೂ ನಿತೆ ಜೋವನ

2.ದೈನಂದಿನ ಸಂದಭತಗಳಲಿಿ
ವಾಕೆ ರೂಪದ ಸಮಸ್ಯೆ ಗಳನ್ನು
ಬಿಡಿಸ್ತವರು.

ವಿಧಾನವನ್ನು ಈ ಕ್ಕಳಕಂಡ್ ಚಟುವಟಿಕ್ಕಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಮಕೆ ಳಿಗೆ
ಸ್ತಲಭವಾಗಿ ಕಲಿಸಬಹುದು.
ಬಳಕ್ಕಯ ವಿಧಾನ:- ಒಾಂದೇ ರಿೋತಿಯ 52 ಗೋಲಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳಿು .
ಪರ ತಿ ಗುಾಂಪಿನಲಿಿ 13 ಗೋಲಿಗಳು ಬರುವಂತೆ 4 ಗುಾಂಪುಗಳಲಿಿ ಜೋಡಿಸಿ.
ಈಗ 4 ಗುಾಂಪುಗಳಲಿಿ ರುವ ಗೋಲಿಗಳನ್ನು ಸಂಕಲನ ಮಾಡಿಸಿ.
13 + 13 + 13 + 13 = 52
ಪರ ತಿ ಗುಾಂಪಿನಲಿಿ 13 ಗೋಲಿಗಳಿವೆ. 13 ಗೋಲಿಗಳಿರುವ 4 ಗುಾಂಪುಗಳಿವೆ.
13 + 13 + 13 + 13 = 52
13ರ 4 ಗುಾಂಪುಗಳನ್ನು ಕೂಡಿದಾಗ ನಮಗೆ 52 ಬರುತು ದೆ.
13 x 4 = 52
ಆದದ ರಿಾಂದ ಗುಣಾಕಾರವನ್ನು ಸಂಕಲನದ ಸ್ತಲಭ ರೂಪ ಎಾಂದು
ಹೇಳುತೆು ೋವೆ.
(ಗುಣಾಕಾರವು ಸಂಕಲನದ ಪುನರಾವತಿತತ ಕ್ರರ ಯೆ)
ಗುಣಿಸಿಕೊಳುು ವ ಸಂಖ್ಯೆ - ಗುಣ್ೆ
ಗುಣಿಸ್ತವ ಸಂಖ್ಯೆ - ಗುಣ್ಕ
ಗುಣಿಸಿ ಬಂದ ಉತು ರ – ಗುಣ್ಲಬಧ
ಪರ ತಿ ಬ್ರಿ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಮಕೆ ಳಿಗೆ ಗುಣ್ೆ , ಗುಣ್ಕ ಮತ್ತು
ಗುಣ್ಲಬಧ ಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವ ಅಭಾೆ ಸವನ್ನು ಶಕ್ಷಕರು ತಪಪ ದೇ
ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ಇದರಿಾಂದ ಗುಣ್ೆ , ಗುಣ್ಕ ಮತ್ತು ಗುಣ್ಲಬಧ ಗಳನ್ನು
ಮಕೆ ಳು ಸ್ತಲಭವಾಗಿ ಗುರುತಿಸ್ತವರು.
13 x 4 = 52
13 x 4
52
(ಗೋಲಿಗಳ ಬದಲಾಗಿ ಕಡಿಿ ಗಳನ್ನು ,ಹುಣ್ಸ್ಯ ಬಿೋಜಗಳನ್ನು
ಬಳಸಬಹುದು)

ಸನಿು ವೇಶಗಳಲಿಿ
ಬಳಸ್ತವರು.

ಚಟುವಟಿಕ್ಕ-2

ಈ ಚಿತರ ದಲಿಿ ಹಾವಿನ ದೇಹದಲಿಿ ನಾಲೆ ರ ಮಗಿೆ ಯನ್ನು
ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ….ಇದೆ ರಿೋತಿ ಮಕೆ ಳಿಗೆ ,ಪರ ತಿ ಮೂರು ಸಂಖ್ಯೆ ಯ
ನಂತರ ಸಂಖ್ಯೆ ನ್ನು ಬರೆದರೆ ,ಮೂರರ ಮಗಿೆ
ದೊರೆಯುತು ದೆ.ಇದನ್ನು ಮಗಿೆ ಯ ಕಲಿಕ್ಕಗೆ ಬಳಸಬಹುದು.

ಚಟುವಟಿಕ್ಕ-2
ಮೇಲೆ ನಿೋಡಿರುವ ಸಂಖಾೆ ಕೊೋಷು ಕವನ್ನು ಪೂಣ್ತಗಳಿಸಿ
ಚಟುವಟಿಕ್ಕ-3
3.ಸರಿಯಾಗಿ ಹಾಂದಿಸಿ

ಚಟುವಟಿಕ್ಕ-4

4.
ಕೊಟಿು ರುವ ಕೊೋಷು ಕವನ್ನು ಪೂಣ್ತಗಳಿಸಿ.



“345” ಉತು ರ ಬರುವಂತೆ ಗುಣಾಕಾರದ ಐದು
ಸಮಸೆ ಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ.

6.ಸರಿಯಾಗಿ ಗುಾಂಪು ಮಾಡಿ ಗುಣಿಸ್ತವ ವಿಧಾನದ ಅಭಾೆ ಸ
ಮಾಡಿಸ್ತವುದು.
7.”124” ನಾಲುೆ ಬ್ರಿ ಕೂಡಿದಾಗ ಬರುವ ಮೊತು ವೇನ್ನ?
ನಿಯಮ;- ಸಂಕಲನ ಮಾಡ್ದೆ ಮೊತು ವನ್ನು ಕಂಡುಹಡಿಯಬೇಕು.

1.ತರಗತಿಯಲಿಿ ರುವ ಮಕೆ ಳನ್ನು ವೃತ್ಯು ಕಾರದಲಿಿ ನಿಲಿಿ ಸಿ “ಮಳೆ
ಬಂತ್ತ ಮಳೆ,ರೈತಬೆಳೆದ ಬೆಳೆ,ಎಲೆಿ ಲುಿ ನೋಡು ಸಂತಸದ
ಹಳೆ” ಎಾಂದು ಕೂಗುತ್ಯು ,ಹಾಡುತ್ಯು ಓಡ್ಬೇಕು….ಶಕ್ಷಕರು ಯಾವ
ಸಂಖ್ಯೆ ಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ಯು ರೋ ಅಷ್ಟು ಗುಾಂಪು ಮಾಡ್ಬೇಕು.
ಉದಾ;-30 ಮಕೆ ಳಿು ದದ ರೆ ಅವರೆಲಿ ವೃತು ದಲಿಿ ಹಾಡುತ್ಯು
ಓಡುವರು….ಶಕ್ಷಕರು ಸಂಖ್ಯೆ 4 ಹೇಳಿದರೆ ..4 ರ ಏಳು
ಗುಾಂಪಾಗುವುದು ಮತ್ತು 2 ಮಕೆ ಳು ಗುಾಂಪಿಗೆ ಸೇರದೆ
ಉಳಿಯುವರು…ನಂತರ ಭಾಗಾಕಾರದ ನಿಯಮ ಮತ್ತು ವಿವರಣೆ
ನಿೋಡುವುದು.

2.ಈ ಕ್ಕಳಗಿನ ಲೆಕೆ ಗಳಲಿಿ ಬಿಟು ಸಂಖ್ಯೆ ಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ
ಗುರುತಿಸಿ.

3.”795” ಸಂಖ್ಯೆ ಯನ್ನು ಸಂಪೂಣ್ತವಾಗಿ ಭಾಗಿಸ್ತವ ಅಾಂಕ್ಕಗಳನ್ನು
ಗುರುತಿಸಿ.
4.1-50 ರ ವರಗಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಗಳಲಿಿ 1 ನ್ನು ಬಿಟುು ಬೇರೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಿಾಂದ
ಭಾಗವಾಗದ ಸಂಖ್ಯೆ ಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ.

5.ಚಿತರ ದಲಿಿ ರುವ ವಸ್ತು ಗಳನ್ನು ಕೊಟಿು ರುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಗೆ
ಸರಿಹಾಂದುವಂತೆ ಭಾಗಮಾಡಿ.

2

1.ಭಿನು ರಾಶಯ ಅಥತತಿಳಿದು ಅಾಂಶ
ಮತ್ತು ಛೇದ ಗುರುತಿಸ್ತವರು.
2.ದತು ಭಿನು ರಾಶಗಳಿಗೆ ಸಮಾನ
ಭಿನು ರಾಶಗಳನ್ನು
ಕಂಡುಹಡಿಯುವರು.

2.
ಒಾಂದು k.g ಶೋಟನಲಿಿ ಒಾಂದೇ ತಿರ ಜೆ ವನ್ನು
ವೃತು ಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿಕೊಳಿು

½ ,¼ , ¾, 4/4

ಹಾಂದಿರುವ ಕ್ಕಲವು ನಂತಹ ಸಾಮಾನೆ

ಭಿನು ರಾಶಗಳನ್ನು
ಗುರುತಿಸ್ತವರು ಮತ್ತು
ಪರ ತಿನಿಧಿಸ್ತವರು.

ಪೂಣ್ತ
ವಸ್ತು ವನ್ನು
ಎಷ್ಟು
ಸಮಭಾಗಗಳನಾು ಗಿ ಮಾಡ್ಲಾಗಿದೆ? ಅಾಂತಹ ಎಷ್ಟು ಭಾಗವನ್ನು
ಆರಿಸಿಕೊಳು ಲಾಗಿದೆ?
(ಬಣ್ಣ ಹಾಕ್ರರುವ ಅಥವಾ ಛಾಯಿೋಕೃತ ಭಾಗ ಆರಿಸಿಕೊಾಂಡಿರುವ
ಭಾಗವಾಗಿರುತು ದೆ.)
ಇಲಿಿ ಪೂಣ್ತ ವಸ್ತು ವನ್ನು 2 ಸಮಭಾಗಗಳನಾು ಗಿ ಮಾಡ್ಲಾಗಿದೆ,
ಅಾಂತಹ 1 ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಪರ ಶ್ನು ಗಳನ್ನು ಮಕೆ ಳಿಗೆ ಕೇಳಿ ಉತು ರ ಪಡೆಯಿರಿ.
ಪೂಣ್ತವಸ್ತು ವನ್ನು 2 ಸಮಭಾಗಗಳನಾು ಗಿ ಮಾಡ್ಲಾಗಿದೆ. ಅಾಂತಹ
1 ಭಾಗವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳು ಲಾಗಿದೆ. ಈ ರಿೋತಿ ಮಕೆ ಳು ಉತು ರ
ಕೊಡುತ್ಯು ರೆ. ಇದಾದ ನಂತರ
ಬಣ್ಣ ಹಾಕ್ರರುವ ಭಾಗವನ್ನು
ಭಿನು ರಾಶಯಲಿಿ
ಬರೆಯುವುದನ್ನು
ಮಕೆ ಳಿಗೆ ಕಲಿಸಿ. ಪೂಣ್ತ
ವಸ್ತು ವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸಮಭಾಗಗಳನಾು ಗಿ ಮಾಡಿದೆದ ೋವೆ ಎಾಂಬುದು
ಛೇದ. ಅಾಂತಹ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿಸಿಕೊಾಂಡಿದೆದ ೋವೆ ಎಾಂಬುದು
ಅಾಂಶ ಎಾಂಬ ಪರಿಕಲಪ ನೆ ಮೂಡಿಸ್ತವುದು.
1
2

ಅಾಂಶ(ಆರಿಸಿಕೊಾಂಡ್ ಭಾಗ)
ಛೇದ(ಮಾಡಿದ ಒಟುು ಸಮ)

ಸಮಾನ ಭಿನು ರಾಶಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ತವುದು.
ದತು ಭಿನು ರಾಶಗೆ ಸಮಾನ ಭಿನು ರಾಶಗಳನ್ನು
ಬರೆಯುವುದು.
ಬಳಸಿದ ಸಾಮಗಿರ ಗಳು : 1. 30 ಅಾಂಗುಲ ಉದದ ಮತ್ತು 2 ಅಾಂಗುಲ
ಅಗಲವಿರುವ ಕ್ಕ.ಜ ಶೋಟ್ ಅಥವಾ ಮದುವೆಯ ಆಮಂತರ ಣ್ ಪತಿರ ಕ್ಕ.
2. ಸ್ಯೆ ಚ್ ಪೆನ್
3. ಅಳತೆ ಪಟಿು ಮತ್ತು ಪೆನಿಾ ಲ್
ತಯಾರಿಕಾ ವಿಧಾನ : 30 ಅಾಂಗುಲ ಉದದ ಮತ್ತು 2 ಅಾಂಗುಲ
ಅಗಲವಿರುವ ಕ್ಕ.ಜ ಶೋಟ್ ಅಥವಾ ಮದುವೆಯ ಆಮಂತರ ಣ್ ಪತಿರ ಕ್ಕ
ತೆಗೆದುಕೊಳಿು .ಇಾಂತಹ 8 ಭಾಗಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳಿು .ಅವುಗಳನ್ನು
ಈ ಕ್ಕಳಕಂಡ್ ರಿೋತಿಯಲಿಿ ಸಮಭಾಗಗಳನಾು ಗಿ ಮಾಡಿ ಬಣ್ಣ
ಹಚು ರಿ.
ಒಾಂದನೆ ಭಾಗವನ್ನು 2 ಸಮಭಾಗಗಳನಾು ಗಿ ಮಾಡಿ 1 ಭಾಗಕ್ಕೆ
ಬಣ್ಣ ಹಾಕ್ರ.
ಎರಡ್ನೆ ಭಾಗವನ್ನು 4 ಸಮಭಾಗಗಳನಾು ಗಿ ಮಾಡಿ 2 ಭಾಗಕ್ಕೆ
ಬಣ್ಣ ಹಾಕ್ರ.
ಮೂರನೆ ಭಾಗವನ್ನು 6 ಸಮಭಾಗಗಳನಾು ಗಿ ಮಾಡಿ 3 ಭಾಗಕ್ಕೆ
ಬಣ್ಣ ಹಾಕ್ರ.
ನಾಲೆ ನೆ ಭಾಗವನ್ನು 8 ಸಮಭಾಗಗಳನಾು ಗಿ ಮಾಡಿ 4 ಭಾಗಕ್ಕೆ
ಬಣ್ಣ ಹಾಕ್ರ.
ಐದನೆ ಭಾಗವನ್ನು 10 ಸಮಭಾಗಗಳನಾು ಗಿ ಮಾಡಿ 5 ಭಾಗಕ್ಕೆ
ಬಣ್ಣ ಹಾಕ್ರ.
ಆರನೆ ಭಾಗವನ್ನು 12 ಸಮಭಾಗಗಳನಾು ಗಿ ಮಾಡಿ 6 ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣ
ಹಾಕ್ರ.
ಏಳನೆ ಭಾಗವನ್ನು 14 ಸಮಭಾಗಗಳನಾು ಗಿ ಮಾಡಿ 7 ಭಾಗಕ್ಕೆ
ಬಣ್ಣ ಹಾಕ್ರ.
(ಒಾಂದು ಪೂಣ್ತಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣ ಹಾಕಬೇಡಿ)
(ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಚಿತರ ದಲಿಿ ತೋರಿಸಿದೆ.)

ಈಗ ಬಣ್ಣ ಹಾಕ್ರರುವ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಬಣ್ಣ ಹಾಕ್ರರುವ
(ಛಾಯಿೋಕೃತ ಭಾಗ) ಭಾಗಗಳು ಎಲಾಿ ಭಿನು ರಾಶಗಳಲಿಿ
ಸಮವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಮಕೆ ಳು ಗುರುತಿಸ್ತತ್ಯು ರೆ.ಇಲಿಿ ಬಣ್ಣ
ಹಾಕ್ರರುವ ಭಾಗಗಳು ಸಮವಾಗಿವೆ, ಆದರೆ ಪೂಣ್ತವಸ್ತು ಗಳನ್ನು
ಮಾಡಿರುವ ಸಮಭಾಗಗಳು ಬೇರೆಬೇರೆಯಾಗಿವೆ. ಈಗ
ಭಿನು ರಾಶಗಳನ್ನು ಮಕೆ ಳಿಾಂದ ಬರೆಯಿಸಿ. ಮಕೆ ಳಿಾಂದ
ಭಿನು ರಾಶಗಳನ್ನು ಬರೆಸ್ತವಾಗ ಒಾಂದಕೊೆ ಾಂದು ಸಮ ಎಾಂಬ
ಅಾಂಶವನ್ನು ಮನದಟುು ಮಾಡುತ್ಯು ಸಮ ಚಿಹ್ನು ಬಳಸಿ
ಬರೆಸ್ತವುದು.
1/2 = 2/4 = 3/6 = 4/8 = 5/10 = 6/12 = 7/14

ಈ ರಿೋತಿಯಲಿಿ ಮಕೆ ಳಿಗೆ ಸ್ತಲಭವಾಗಿ ಸಮಾನ ಭಿನು ರಾಶಗಳನ್ನು
ಗುರುತಿಸ್ತವುದನ್ನು ಕಲಿಸಬಹುದು.
ಭಿನು ರಾಶಯ ಅಾಂಶ ಮತ್ತು ಛೇದಗಳನ್ನು ಒಾಂದೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಿಾಂದ
ಗುಣಿಸಿದಾಗ ಅಥವಾ ಭಾಗಿಸಿದಾಗ ಭಿನು ರಾಶಯ ಬೆಲೆ
ವೆ ತ್ಯೆ ಸವಾಗುವುದಿಲಿ ಈ ಭಿನು ರಾಶಗಳನ್ನು
ಸಮಾನಭಿನು ರಾಶಗಳೆಾಂದು ಸಾಮಾನಿೆ ೋಕರಿಸ್ತವರು.

ಕೊಟಿು ರುವ ಚಿತರ ದಲಿಿ ಬಿಟು ಸಥ ಳವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತ್ತಾಂಬಿರಿ

2.ಕೊಟಿು ರುವ ಚಿತರ ದಲಿಿ ಅಧ್ತಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣ ಹಾಕ್ರ

3.ಕೊಟಿು ರುವ ಕೊೋಷು ಕದಲಿಿ ರುವ ಚಿತರ ಗಳಿಗೆ ಕಾಲು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣ

ಹಾಕ್ರ.

4.ಈ ಚಿತರ ಗಳನ್ನು ಪೂಣ್ತಗಳಿಸಿ

5.

ಕೊಟಿು ರುವ ಭಿನು ರಾಶಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಚಿೋಲಕ್ಕೆ ತ್ತಾಂಬಿರಿ

ಚಟುವಟುಕೆ 1 :3

1.ಸರಳ ರೇಖಾಕೃತಿಗಳ ಸ್ತತು ಳತೆ ಮತ್ತು
ವಿಸಿು ೋಣ್ತವನ್ನು ಕಂಡುಹಡಿಯುವರು,
2.ವೃತು ದಲಿಿ ವೃತು ಕೇಾಂದರ ,ತಿರ ಜೆ ಮತ್ತು
ವಾೆ ಸ ಗುರುತಿಸ್ತವರು.

3. ರೇಖಾಕೃತಿ ವಿನಾೆ ಸಗಳು
ಮತ್ತು ವೃತು ದ ಭಾಗಗಳನ್ನು
ಗುರುತಿಸ್ತವರು ಮತ್ತು ಸರಳ
ಆಕೃತಿಗಳ ಸ್ತತು ಳತೆ ಮತ್ತು
ವಿಸಿು ೋಣ್ತ
ಕಂಡುಹಡ್ಯುವರು.

ಈ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿರುವ ಒಟುು ಚೌಕಗಳನ್ುು ಎಣಿಸಿ ಬರೆಯಲು
ತಿಳಿಸುವುದು. ಒಟುು ಚೌಕಗಳು ಈ ಆಕೃತಿಯ ವಿಸಿತೀಣðವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಚದರಮಾನ್ದ ಅಥðವನ್ುು ಮಕಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮನ್ದಟುು
ಮಾಡಿಕೆೊಡುವುದು.

ಚಟುವಟಿಕೆ 2 :- ನೆಲಕೆಕ ಹಾಕಿರುವ ಟೈಲ್ ಗಳನ್ುು ಎಣಿಸಿ ವಿಸಿತೀಣð
ಲೆಕಕ ಹಾಕುವ ಚಟುಚಟುಕೆ ಮಾಡಿಸುವುದು.
ಚಟುವಟಿಕೆ 3 :- ಒಂದು ಅಂಗುಲವಿರುವ ಚಿಕಕ ಟೈಲ್ ಗಳನ್ುು ವಿವಿಧ
ಆಯತ್, ಚೌಕ ಮತ್ುತ ಬೀರೆ ಬೀರೆ ರೀತಿಯ ಆಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಜೊೀಡಿಸಿ
ಅವುಗಳನ್ುು ಎಣಿಸಿ ವಿಸಿತೀಣð ಲೆಕಕಹಾಕುವ ಚಟುವಟಿಕೆ
ಮಾಡಿಸುವುದು.
5.ಚಿತರ ದಲಿಿ ತೋರಿಸಿರುವ ವೃತು ದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ.

ಕೊಟಿು ರುವ ಆಕೃತಿಯ ಸ್ತತು ಳತೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಹಡಿಯಿರಿ.ಈ
ಚಿತರ ವನ್ನು graph ಹಾಳೆಯಲಿಿ ಬೆರೆದು ಅದರ ವಿಸಿು ೋಣ್ತವನ್ನು
ಕಂಡು ಹಡಿಯಿರಿ.

ಮೇಲೆ ಾಂಡ್ ಚಿತರ ದಲಿಿ ಛಾಯಾಕೃತಿಯ ವಿಸಿು ೋಣ್ತವೇನ್ನ?
ಈ ಚಿತರ ದ ಸ್ತತು ಳತೆ ಮತ್ತು ವಿಸಿು ೋಣ್ತವನ್ನು ಕಂಡುಹಡಿಯಿರಿ

ಚಟುವಟಕ್ಕ;-ಒಾಂದು ಆಯತ್ಯಕಾರದ ಹಾಳೆಯನ್ನು
ತೆಗೆದುಕೊಾಂಡು ಅದರ ಸ್ತತು ಳತೆ ಕಂಡುಹಡಿಯಿರಿ.ನಂತರ ಆ
ಹಾಳೆಯ ಒಾಂದು ತ್ತದಿಯಲಿಿ ಸಣ್ಣ ಆಯತವನ್ನು
ಕತು ರಿಸಿ.ಸ್ತತು ಳತೆ ಮತ್ತು ವಿಸಿು ೋಣ್ತದಲಾಿ ಗುವ ಬದಲಾವಣೆ
ಗುರುತಿಸಿ.
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1.ಮೋಟರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಂಟಿಮೋಟರ್ ಗಳ
ಸಂಬಂಧ್ವನ್ನು ತಿಳಿಯುವರು.
2.ತೂಕದ ಅಳತೆಯ ವಿವಿಧ್
ಮೂಲಮಾನಗಳನ್ನು ಅರಿಯುವರು.

ಚಟುವಟಿಕ್ಕ-1.ಚಿತರ ದಲಿಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ ಬಗೆಬಗೆ ಯ
ವಸ್ತು ಗಳನ್ನು ಸಂಗರ ಹಸಿ.ಪರ ತಿ ವಸ್ತು ವಿಗೆ ಒಾಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಯನ್ನು
ಕರ ಮಾನ್ನಗತವಾಗಿ ನಿೋಡಿ.

4.ಪರ ಮಾಣಿತ ಮಾನಗಳನ್ನು
ಬಳಸಿ ಉದಧ ,ತೂಕ ಮತ್ತು
ಗಾತರ ಗಳನ್ನು

3.ಗಾತರ ದ ಅಳತೆಯ ವಿವಿಧ್
ಮೂಲಮಾನಗಳನ್ನು ಅರಿಯುವರು

ಮಕೆ ಳಾಂದಿಗೆ ಯಾವ ಪಾತೆರ ಯ ಗಾತರ ಹ್ನಚ್ಚು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ
ಅಥವಾ ಏರಿಕ್ಕ ಕರ ಮದಲಿಿ ಬರೆಯುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿ.ನಂತರ
ನಿೋರನ್ನು ಹಾಕ್ರ ಅವರ ಉತು ರವನ್ನು ಪರಿೋಕ್ರೆ ಸಲು ತಿಳಿಸಿ.

ಚಟುವಟಿಕ್ಕ-2
ಚಿತರ ದಲಿಿ ತೋರಿಸಿರವ ವಸ್ತು ಗಳಲಿಿ ಯಾವುದು ಭಾರ ಮತ್ತು
ಯಾವುದು ಹಗುರ ಎಾಂದು ವಗಿೋತಕರಿಸಲಿ…ನಂತರ ಅದರ
ತೂಕವನ್ನು ಅಳೆದು ತಮಮ ನಿಧಾತರ
ಸರಿಯೇ….ತಪೆಪ ೋ…ತಿಳಿಯಲಿ.

ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ -29,30,49-52,58-65 (ಭಾಗ-2) ರ ಚಟುವಟಿಕ್ಕಗಳನ್ನು
ಆಯೋಜಸ್ತವುದು.

ಅಾಂದಾಜಸ್ತವರು ಮತ್ತು
ಅಳೆಯುವರು.
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1.ಒಾಂದು ವಷತದಲಿಿ ನ ದಿನಗಳು ಹಾಗು
ವಾರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಗಳನ್ನು ಲೆಕಾೆ ಚಾರ
ಮಾಡುವರು.
2.ಎರಡು ದಿನಾಾಂಕಗಳ ನಡುವಿನ
ದಿನಗಳನ್ನು ಲೆಕಾೆ ಚಾರ ಮಾಡುವರು.

ಮೇಲಿನ ಅಭಾೆ ಸದ ಹಾಳೆಯನ್ನು ಪೂಣ್ತಗಳಿಸಿ
1.ಒಾಂದು ವಷತದಲಿಿ ನ / ತಿಾಂಗಳಲಿಿ ನ ವಾರಗಳ
ಸಂಖ್ಯೆ ಯನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಕಾೆ ಲೆಾಂಡ್ರ್ ಅನ್ನು ಅವಲೊೋಕ್ರಸ್ತವುದು
ಮತ್ತು ಅಭಾೆ ಸ
ಮಾಡಿಸ್ತವುದು.
2.ಪರ ತಿ ತಿಾಂಗಳಿನ ದಿನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಗಳಲಿಿ ನ
ವಿನಾೆ ಸಗಳನ್ನು ಅನೆವ ೋರ್ಷಸ್ತವುದು
3. ಕೈಗಳ ಸಹಾಯದಿಾಂದ ತಿಾಂಗಳುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ತವುದು.
4.ಗಡಿಯಾರವನ್ನು ಓದಿ, ಗಂಟ್ಟ ಮತ್ತು ನಿಮಷಗಳಲಿಿ
ಹೇಳಿಸ್ತವುದು -24 ಗಂಟ್ಟಗಳ ಗಡಿಯಾರವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸ್ತವುದು.

5. ಕಾಲ ಮತ್ತು
ಅವಧಿಯನ್ನು ಆಧ್ರಿಸಿದ
ಸರಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಗಳನ್ನು
ಬಿಡಿಸ್ತವರು.

5.ವಿವಿಧ್ ಚಟುವಟಿಕ್ಕಗಳ ಮೂಲಕ ಪಾರ ರಂಭವಾದ ಸಮಯ
ಮತ್ತು ಮಕಾು ಯ ಸಮಯಗಳನ್ನು ಮಕೆ ಳಿಗೆ ನಿೋಡಿ ವೆ ಯವಾದ
ಸಮಯವನ್ನು ಲೆಕಾೆ ಚಾರ ಮಾಡುವುದು.

5.2018 ರ ಕಾೆ ಲೆಾಂಡ್ರ್ ನಿೋಡ್ಲಾಗಿದೆ…ಇದನ್ನು ಅವಲೊೋಕ್ರಸಿ ಈ
ಪರ ಶ್ನು ಗಳಿಗೆ ಉತು ರಿಸಿ.
1.ಗಾಾಂಧಿ ಜಯಂತಿ ಯಾವ ವಾರದ ಯಾವ ದಿನದಂದು ಬಂದಿದೆ?
2.ನಿನು ಜನಮ ದಿನಾಾಂಕ ವಾರದ ಯಾವ ದಿನದಂದು ಬಂದಿದೆ?
3.ಕನಾತಟಕ ರಾಜೆ ೋತಾ ವದ ವಾರದ ಯಾವ ದಿನದಂದು
ಆಚರಿಸಿದೆದ ೋವೆ?
4.ಮಕೆ ಳ ದಿನಾಚರಣೆ ವಾರದ ಯಾವ ದಿನದಂದು ಆಚರಿಸ್ತದೆದ ೋವೆ?

6.ಶ್ನಲೆಯಲಿಿ ಸೂಪರ್ ಮನಿಟ್ ಆಟ ಆಡಿಸ್ತವುದು…ಒಾಂದು
ನಿಮಷದಲಿಿ 60 ಸ್ಯಕ್ಕಾಂಡುಗಳಿವೆ ಎಾಂಬುದನ್ನು ಅರಿಯುವರು.ಈ
ಚಟುವಟಿಕ್ಕಯಲಿಿ ಒಾಂದು ನಿಮಷದಲಿಿ ಎಷ್ಟು ಬ್ರಿ ಜಗಿಯುವರು
ಇತ್ಯೆ ದಿ.

7.
ಈ ಮೇಲಿನ ರೈಲೆವ ವೇಳಾಪಟಿು ಅವಲೊೋಕ್ರಸಿ ಉತು ರಿಸಿ.
1.ಬಿೋರೂರಿಗೆ ರೈಲು ಬರುವ ಸಮಯವನ್ನು 12 ಗಂಟ್ಟ
ಗಡಿಯಾರದಲಿಿ ತಿಳಿಸಿ.
2.ರೈಲು ಹುಬೆ ಳಿು ಯಿಾಂದ ಎಷ್ಟು ಹತಿು ಗೆ ಹರಡುತು ದೆ?
3. ಯಾವ ಸಥ ಳದಿಾಂದ ಯಾವ ಸಥ ಳಕ್ಕೆ ಚಲಿಸಲು ರೈಲು ಅತಿ ಹ್ನಚ್ಚು
ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳುು ತಿು ದೆ?

8.ದಿನದ

ಘಟನೆಗಳಲಿಿ ನ ಸನಿು ವೇಶಗಳ ಸಹಾಯದಿಾಂದ AM
ಮತ್ತು PM ಗಳಲಿಿ ಕಾಲವನ್ನು ವೆ ಕು ಪಡಿಸ್ತವುದು.
ಉದಾ: ದಿನನಿತೆ ಹಾಸಿಗೆಯಿಾಂದ ಏಳುವುದು, ಉಪಹಾರ ಸೇವನೆ,
ಶ್ನಲೆಯ ಆರಂಭದ
ಘಂಟ್ಟ ಬ್ರಿಸ್ತವ ಸಮಯ, ಊಟದ ಸಮಯ, ಶ್ನಲೆ ಬಿಡುವುದು,
ಓದುವ ಸಮಯ, ರಾತಿರ ಮಲಗುವ ಸಮಯ, ಇತ್ಯೆ ದಿಗಳಿಾಂದ AM
ಮತ್ತು PM ಗಳ ಪರಿಕಲಪ ನೆ ಮೂಡಿಸ್ತವುದು.
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 70-90 (ಭಾಗ -2) ರಂತೆ ಚಟುವಟಿಕ್ಕ ನಿವತಹಸ್ತವುದು.

6. ಮಾಹತಿಯನ್ನು ಸಂಗರ ಹಸಿ
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ನಕ್ಕೆ ಗಳಲಿಿ ಪರ ತಿನಿಧಿಸ್ತವರು
ಮತ್ತು ತಿೋಮಾತನ
ಮಾಡುವರು.

ದತ್ಯು ಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಥ ಾಂಭ ನಕ್ಕೆ ಯಲಿಿ
ಸೂಚಿಸ್ತವರು.

ಗೈರು ಹಾಜರಾದ
ಮಕ್ಕ ಳು

ದಿನ

.

ಮೇಲಿನ ಕೊೋಷು ಕವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಕ್ಕಳಗಿನ ಪರ ಶ್ನು ಗಳಿಗೆ ಉತು ರಿಸಿ.
೧.ಮಂಗಳವಾರ ಗೈರು ಹಾಜರಾದ ಮಕೆ ಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ?
೨.ಸೊೋಮವಾರಕ್ರೆ ಾಂತ ಗುರುವಾರ ಎಷ್ಟು ಮಕೆ ಳು ಹ್ನಚಾು ಗಿ ಗೈರು
ಹಾಜರಾಗಿದದ ರು?
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 91-99(ಭಾಗ-2) ರಲಿಿ ರುವ ಚಟುವಟಿಕ್ಕಗಳನ್ನು
ಆಯೋಜಸ್ತವುದು.

ವಿಷಯ;-ಗಣಿತ

5ನೇ ತರಗತಿಯ ಕಲಿಕಾಫಲಗಳು

1. 1000 ದ ಮೇಲಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಗಳ ಸಂಕಲನ,ವೆ ವಕಲನ,ಗುಣಾಕಾರ ಮತ್ತು ಭಾಗಾಕರ ಮಾಡುವರು,ಅವುಗಳನ್ನು
ನಿಜಜೋವನದಲಿಿ ಬಳಸ್ತವರು.
2. ಭಿನು ರಾಶ ಮತ್ತು ದಶಮಾಾಂಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಗಳನ್ನು ಅರ್ಥತಸ್ತವರು ಮತ್ತು ಸಂಖ್ಯೆ ಗಳಲಿಿ ನ ವಿನಾೆ ಸವನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ತವರು.
3. ಕೊೋನಗಳನ್ನು ಅಳೆಯುವರು ಮತ್ತು ಹ್ನಸರಿಸ್ತವರು.
4. ಶಂಕು,ಘನ ಮತ್ತು ಸಿಲೆಾಂಡ್ರ್ ನಂತಹ ಘನಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸ್ತವರು.
5. ಉದಧ ತೂಕ ಮತ್ತು ಗಾತರ ಗಳನ್ನು ಅಾಂದಾಜಸ್ತವರು ಹಾಗು ಅಳೆಯುವರು ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ನಿಜ ಜೋವನದಲಿಿ ಬಳಸ್ತವರು.
6. ನಿಜಜೋವನದ ಘಟಣೆಗಳ ಮಾಹತಿಯನ್ನು ಸಂಗರ ಹಸಿ ಚಿತರ ಲೇಖ,ಸಥ ಾಂಭಲೇಖ,ಕೊೋಷು ಕಗಳಂತಹ ನಕ್ಕೆ ಗಳಲಿಿ
ಪರ ತಿನಿಧಿಸ್ತವರು ಮತ್ತು ತಿೋಮಾತನಿಸ್ತವರು
ಕರ ಮ
ಸಂಖ್ಯೆ

ಕಲಿಕಾಾಂಶ/ಶೋರ್ಷತಕ್ಕ

ಕಲಿಕ್ಕಯನ್ನು ಅನ್ನಕೂಲಿಸಲು ಬಳಸಿದ ಚಟುವಟಿಕ್ಕ
ಭಾಗಾಕಾರ ಕ್ರರ ಯೆಯ ಹಂತಗಳು

1.ಕೊಟಿು ರುವ ಐದಂಕ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಗಳ
ಸಂಕಲನ ಮತ್ತು ವೆ ವಕಲನ
ಮಾಡುವರು.
2.ಐದಂಕ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಯನ್ನು ಒಾಂದಂಕ್ರ
ಸಂಖ್ಯೆ ಯಿಾಂದ ಗುಣಿಸ್ತವರು.
3.ಐದಂಕ್ರಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಗಳನ್ನು ಒಾಂದು
ಅಥವಾ ಎರಡಂಕ್ರಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಿಾಂದ
ಆದಶತ ಭಾಗಾಕಾರ ವಿಧಾನದಿಾಂದ
ಭಾಗಿಸ್ತವರು.

15 ನ್ನು 3 ರಿಾಂದ ಭಾಗಿಸ್ತ
ಇದನ್ನು ಭಾಗಾಕಾರ ಚಿಹ್ನು ಬಳಸಿ ಬರೆಯುವುದನ್ನು ಅಭಾೆ ಸ
ಮಾಡಿಸಬೇಕು.
15 ÷ 3

3) 15 (

ºÀAvÀ 1 : 3gÀ ªÀÄVÎAiÀÄ£ÀÄß 15
§gÀÄªÀªÀgÉUÉ ºÉÃ½¹

3gÀ ªÀÄVÎ
3x0=0

3) 15 (5

ºÀAvÀ 2 : 5£ÀÄß 15gÀ ªÀÄÄA¢£À
PÀA¸ÀzÀ°è §gÉ¬Äj.

3x1= 3

ಕಲಿಕಾ
ಫಲದ ಸಂಖ್ಯೆ
1. 1000 ದ ಮೇಲಿನ
ಸಂಖ್ಯೆ ಗಳ
ಸಂಕಲನ,ವೆ ವಕ
ಲನ,ಗುಣಾಕಾರ
ಮತ್ತು ಭಾಗಾಕರ
ಮಾಡುವರು,ಅವು
ಗಳನ್ನು
ನಿಜಜೋವನದಲಿಿ
ಬಳಸ್ತವರು.

3) 15 (5
15

ºÀAvÀ 3 : 3£ÀÄß 5jAzÀ UÀÄtÂ¹zÁUÀ
§gÀÄªÀ UÀÄt®§ÝªÀ£ÀÄß 15gÀ PÉ¼ÀUÉ
§gÉ¬Äj.

3x2= 6
3x3= 9
3 x 4 = 12

3) 15 (5
- 15

3 x 5 = 15

ºÀAvÀ 4 : UÀÄt®§ÝªÀ£ÀÄß 15gÀ°è
PÀ¼É¬Äj.

3 x 6 = 18
3 x 7 = 21

00

3 x 8 = 24
3 x 9 = 27
3 x 10 = 30
ಭಾಜೆ , ಭಾಜಕ, ಭಾಗಲಬದ ಮತ್ತು ಶೇಷಗಳ ಪರಿಚಯ
ಭಾಗಿಸಿಕೊಳುು ವ ಸಂಖ್ಯೆ - ಭಾಜೆ
ಭಾಗಿಸ್ತವ ಸಂಖ್ಯೆ
- ಭಾಜಕ
ಭಾಗಿಸಿದಾಗ ಬರುವ ಉತು ರ - ಶೇಷ
ಪೂಣ್ತವಾಗಿ ಭಾಗವಾಗದೇ ಉಳಿದಿರುವುದು – ಶೇಷ

ಭಾಜೆ , ಭಾಜಕ, ಭಾಗಲಬದ ಮತ್ತು ಶೇಷಗಳ ಸಂಬಂಧ್;-

ಭಾಗಲಬದ x ಭಾಜಕ + ಶೇಷ = ಭಾಜೆ
5
x
3 + 0 = 15
ಭಾಗಲಬದ ವನ್ನು ಭಾಜಕದಿಾಂದ ಗುಣಿಸಿ ಬಂದ ಗುಣ್ಲಬದ ಕ್ಕೆ
ಶೇಷವನ್ನು ಕೂಡಿದಾಗ ಭಾಜೆ ದೊರೆಯುತು ದೆ.
1640÷8

8)1640 (0
-0
1

ºÀAvÀ 1 : 8 jAzÀ 1£ÀÄß ¨sÁV¸À¨ÉÃPÀÄ. 8gÀ
ªÀÄVÎAiÀÄ°è 1 §gÀÄªÀÅ¢®è. 8gÀ ªÀÄVÎAiÀÄ°è 1
QÌAvÀ PÀrªÉÄ¬ÄgÀÄªÀ CAQ (¸ÀASÉå) 0.
¨sÁUÀ®§ÝzÀ°è 0 AiÀÄ£ÀÄß §gÉ¬Äj. 1gÀ
PÉ¼À¨sÁUÀzÀ°è 0 AiÀÄ£ÀÄß §gÉzÀÄ PÀ¼É¬Äj.

8) 1 6 4 0 (02
- 0

16

ºÀAvÀ 2 : FUÀ ¨sÁdåzÀ°ègÀÄªÀ 6£ÀÄß 1gÀ
¥ÀPÀÌzÀ°è §gÉ¬Äj. FUÀ £ÀªÀÄUÉ 16
zÉÆgÉAiÀÄÄvÀÛzÉ. 8gÀ ªÀÄVÎAiÀÄ£ÀÄß 16
§gÀÄªÀªÀgÉUÉ ºÉÃ½¹. ¨sÁUÀ®§ÝzÀ°è 2 £ÀÄß
§gÉ¬Äj. ¨sÁdåzÀ°ègÀÄªÀ 16 gÀ PÉ¼À¨sÁUÀzÀ°è
16 £ÀÄß §gÉzÀÄ PÀ¼É¬Äj.
8gÀ ªÀÄVÎ

-16
00
8) 1 6 4 0 (020
- 0

16

ºÀAvÀ 3 : FUÀ ¨sÁdåzÀ°ègÀÄªÀ 4 £ÀÄß
E½¹PÉÆ½î. 4 £ÀÄß 8jAzÀ ¨sÁV¸À¨ÉÃPÀÄ. 8gÀ
ªÀÄVÎAiÀÄ°è 4 §gÀÄªÀÅ¢®è. 8 gÀ ªÀÄVÎAiÀÄ°è 4
QÌAvÀ aPÀÌ CAQ (¸ÀASÉå) 0. ¨sÁUÀ®§ÝzÀ°è 0
AiÀÄ£ÀÄß §gÉ¬Äj. 4 gÀ PÉ¼À¨sÁUÀzÀ°è 0 AiÀÄ£ÀÄß
§gÉzÀÄ PÀ¼É¬Äj.

8x0=0
8x1= 8
8 x 2 = 16
8 x 3 = 24

-16
004

8 x 4 = 32

-0

8 x 5 = 40

4

8 x 6 = 48
8 x 7 = 56

8) 1 6 4 0 (0205
- 0

ºÀAvÀ 4 : FUÀ ¨sÁdåzÀ°ègÀÄªÀ 0 AiÀÄ£ÀÄß 4 gÀ
¥ÀPÀÌzÀ°è §gÉ¬Äj. 8 gÀ ªÀÄVÎAiÀÄ£ÀÄß 40
§gÀÄªÀªÀgÉUÉ ºÉÃ½¹. ¨sÁUÀ®§ÝzÀ°è 5 £ÀÄß
§gÉ¬Äj. ¨sÁdåzÀ°è 40 gÀ PÉ¼À¨sÁUÀzÀ°è 40
£ÀÄß §gÉzÀÄ PÀ¼É¬Äj.

16
-16
004
-0
4 0
-4 0
0 0

1.ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 17-21 ರ ವರೆಗಿನ (ಭಾಗ-1) ಸಂಕಲನದ
ಚಟುವಟಿಕ್ಕಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಸ್ತವುದು.
2. .ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 26-34 ರ ವರೆಗಿನ (ಭಾಗ-1) ವೆ ವಕಲನದದ್
ಚಟುವಟಿಕ್ಕಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಸ್ತವುದು
3. .ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 2-7 ರ ವರೆಗಿನ (ಭಾಗ-2) ಗುಣಾಕಾರದ
ಚಟುವಟಿಕ್ಕಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಸ್ತವುದು
4. .ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 8-18 ರ ವರೆಗಿನ (ಭಾಗ-2) ಭಾಗಾಕಾರದ
ಚಟುವಟಿಕ್ಕಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಸ್ತವುದು

8 x 8 = 64
8 x 9 = 72
8 x 10 = 80

ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 35-45ರ ವರೆಗಿನ(ಭಾಗ-2) ಚಟುವಟಿಕ್ಕಗಳನ್ನು
ನಿವತಹಸ್ತವುದು

ಮೊದಲ ನಾಲುೆ ತಿರ ಭುಜ ಮತ್ತು ವಗತ ಸಂಖ್ಯೆ ಗಳ ಚ್ಚಕ್ರೆ ಚಿತರ ವನ್ನು
ನೆಲದ ಮೇಲೆ ರಂಗೋಲಿಹಾಕ್ರ ಬರೆದೆ ಬಣ್ಣ ಹಚಿು ಅದರಲಿಿ ರುವ
ವಿನಾೆ ಸವನ್ನು ವಿವರಿಸಿ.
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2. ಭಿನು ರಾಶ
ಮತ್ತು ದಶಮಾಾಂಶ
ಸಂಖ್ಯೆ ಗಳನ್ನು
ಅರ್ಥತಸ್ತವರು
ಮತ್ತು
ಸಂಖ್ಯೆ ಗಳಲಿಿ ನ
ವಿನಾೆ ಸವನ್ನು
ಗುರುತಿಸ್ತವರು.

1.ಕೊಟಿು ರುವ ಭಿನು ರಾಶಗಳನ್ನು
ದಶಮಾಾಂಶ ಭಿನು ರಾಶಗಳಾಗಿ
ಪರಿವತಿತಸ್ತವರು.
2.ವಿವಿಧ್ ವಿನಾೆ ಸಗಳನ್ನು
ಗುರುತಿಸ್ತವರು ಹಾಗೂ ರಚಿಸ್ತವರು.

ಚಿತರ ದಲಿಿ ರುವ ಸಂಖಾೆ ವಿನಾೆ ಸವನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ತವುದು.
ನಿೋವು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಇನಿು ತರ ಸಂಖಾೆ ವಿನಾೆ ಸಗಳನ್ನು
ರಚಿಸಿ….ತರಗತಿಯಲಿಿ ಮಂಡಿಸಿಲು ಮಕೆ ಳಿಗೆ ಪೊರ ೋತ್ಯಾ ಹಸಿ.
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1.ವಿವಿಧ್ ಕೊೋನಗಳನ್ನು ಅಳೆದು
ಹ್ನಸರಿಸ್ತವರು.
2.ಜಾೆ ಮತಿಯ ಉಪಕರಣ್
ಪಟಿು ಯಲಿಿ ರುವ ಉಪಕರಣ್ಗಳನ್ನು
ಗುರುತಿಸಿ,ಬಳಸ್ತವ ಕೌಶಲ
ಪಡೆಯುವರು.

1.ಚಿತರ ದಲಿಿ ಇರುವ ಆಕೃತಿಗಳಲಿಿ ರುವ ಕೊೋನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಗಳನ್ನು
ಬಿಟು ಸಥ ಳದಲಿಿ ಬರೆಯಿರಿ.

3. ಕೊೋನಗಳನ್ನು
ಅಳೆಯುವರು
ಮತ್ತು
ಹ್ನಸರಿಸ್ತವರು.

2.
ಚಿತರ ದಲಿಿ ತೋರಿಸಿರುವ ಕೊೋನಗಳನ್ನು ಹ್ನಸರಿಸಿ ಅದರ
ಅಳತೆಯನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ.

ಮೇಲೆ ಾಂಡ್ ಆಕೃತಿಗಳನ್ನು ಬೆಾಂಕ್ರಕಡಿಿ ಯಲಿಿ ರಚಸಿ,ಎಷ್ಟು ಕೊೋನಗಳಿವೆ ಎಾಂದು
ತಿಳಿಯಿರಿ,ಅವುಗಳನ್ನು ಲಘು,ಲಂಬ ಮತ್ತು ಅಧಿಕ ಕೊೋನಗಳಾಗಿ ವಿಾಂಗಡಿಸಿ.
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 69-85 ರ ವರೆಗಿನ (ಭಾಗ-1) ನಲಿಿ ರುವ ಚಟುವಟಿಕ್ಕಗಳನ್ನು
ನಿವತಹಸ್ತವುದು.
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4. ಶಂಕು,ಘನ
ಮತ್ತು ಸಿಲೆಾಂಡ್ರ್
ನಂತಹ
ಘನಾಕೃತಿಗಳನ್ನು
ತಯಾರಿಸ್ತವರು.

1.ನಿಗದಿತ ಜಾಲಾಕೃತಿಗಳಿಾಂದ
ಘನ,ಸಿಲಿಾಂಡ್ರ್ ಮತ್ತು ಶಂಕು
ಇವುಗಳನ್ನು ರಚಿಸ್ತವರು

ಚಿತರ ದಲಿಿ ತೋರಿಸಿರುವ ಆಕೃತಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ.

2.
ಆಕೃತಿಗಳನ್ನು ಹಾಂದಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ

ಚಿತರ ದಲಿಿ ರುವ ಆಕೃತಿಯ ಮಾಂಬ್ಗದ ನೋಟ,ಪಾಶವ ತನೋಟ
ಮತ್ತು ಮೇಲೊು ೋಟವನ್ನು ರಚಿಸಿ
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1.ನಿತೆ ಜೋವನದಲಿಿ ಸಾಮಾನೆ ವಾಗಿ
ಉಪಯೋಗಿಸ್ತವ ಹ್ನಚ್ಚು ಉದಧ ಮತ್ತು

ನಿಗದಿತ ಜಾಲಾಕೃತಿಗಳಿಾಂದ ಘನ,ಸಿಲೆಾಂಡ್ರ್ ಶಂಕು ಇವುಗಳನ್ನು
ರಚಿಸ್ತವುದು
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 105-111(ಭಾಗ-2) ರಲಿಿ ರುವ ಚಟುವಟಿಕ್ಕಗಳನ್ನು
ನಿವತಹಸ್ತವುದು.
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 95-102 ರ ವರೆಗಿನ(ಭಾಗ-1) ರಲಿಿ ರುವ
ಚಟುವಟಿಕ್ಕಯನ್ನು ನಿವತಹಸ್ತವುದು.

5. ಉದಧ ತೂಕ
ಮತ್ತು

ಕಡಿಮೆ ಉದಧ ದ ಆದಶತಮಾನಗಳನ್ನು
ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಳುು ವರು.
2. ನಿತೆ ಜೋವನದಲಿಿ ಸಾಮಾನೆ ವಾಗಿ
ಉಪಯೋಗಿಸ್ತವ ತೂಕದ ದೊಡ್ಿ
ಮತ್ತು ಚಿಕೆ ಉದಧ ದ
ಆದಶತಮಾನಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯ
ಮಾಡಿಕೊಳುು ವರು.
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ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 66-81 ರ ವರೆಗಿನ(ಭಾಗ-1) ರಲಿಿ ರುವ
ಚಟುವಟಿಕ್ಕಯನ್ನು ನಿವತಹಸ್ತವುದು

ಗಾತರ ಗಳನ್ನು
ಅಾಂದಾಜಸ್ತವರು
ಹಾಗು
ಅಳೆಯುವರು
ಮತ್ತು ಇದನ್ನು
ನಿಜ ಜೋವನದಲಿಿ
ಬಳಸ್ತವರು.

6 ನಿಜಜೋವನದ
ಘಟಣೆಗಳ
ಮಾಹತಿಯನ್ನು
ಸಂಗರ ಹಸಿ
ಚಿತರ ಲೇಖ,ಸಥ ಾಂಭ
ಲೇಖ,ಕೊೋಷು ಕಗ
ಳಂತಹ
ನಕ್ಕೆ ಗಳಲಿಿ
ಪರ ತಿನಿಧಿಸ್ತವರು
ಮತ್ತು
ತಿೋಮಾತನಿಸ್ತವರು

ಮಾಹತಿ ಸಂಗರ ಹಸಿ,ಅದನ್ನು
ವಿಾಂಗಡಿಸಿ,ವಿಶ್ನಿ ೋರ್ಷಸಿ ಕೊೋಷು ಕ
ರೂಪದಲಿಿ ಬರೆಯುವರು.
ಸಂಗರ ಹಸಿದ ಮಾಹತಿಯನ್ನು ಚಿತರ ನಕ್ಕೆ
ಮತ್ತು ಸಥ ಾಂಭನಕ್ಕೆ ರೂಪದಲಿಿ
ರಚಿಸ್ತವರು.

ಮೇಲಿನ ಚಿತರ ಕ್ಕೆ ತ್ಯಳೆ ಮತ್ತು ಆವೃತಿು ಯನ್ನು ಬರೆಯರಿ.

2.

ಗೈರು ಹಾಜರಾದ
ಮಕ್ಕ ಳು

ದಿನ

ಮೇಲಿನ ಕೊೋಷು ಕವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಕ್ಕಳಗಿನ ಪರ ಶ್ನು ಗಳಿಗೆ
ಉತು ರಿಸಿ.
೧.ಮಂಗಳವಾರ ಗೈರು ಹಾಜರಾದ ಮಕೆ ಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ?
೨.ಸೊೋಮವಾರಕ್ರೆ ಾಂತ ಗುರುವಾರ ಎಷ್ಟು ಮಕೆ ಳು ಹ್ನಚಾು ಗಿ
ಗೈರು ಹಾಜರಾಗಿದದ ರು?
3.

4.

