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Get Set GO

WORK SHEET-1

July
DAY:1

Paste your photo

My name is _______________
I am in class ______________

My school name is _______________________

Activity: Join the dots and
colour the school.

: ಈ
,

,

.
,
.

Date:_________

Signature of facilitator:_______

WORK SHEET-2

Get Set GO

July
DAY:2

Activity 1: Trace the broken lines

Activity 2: Colour your face mask:

ಮಾಗಗದವಗಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಚಟುಟಿಕೆ 1 ರಲ್ಲಿ ಮಗುವಿಗೆ ಕೊಟಿಿ ರು, ರೇಖೆಗಳ ಚುಕೆೆ ಹಾಗೂ ಒಡೆದಿರು ಗೆರೆಗಳನ್ನು
ಪೆನ್ಸಿ ಲ್ ನ್ಸಿಂದ ಜೋಡಿಷಲು ಸೂಚಿಸಿ,

ಚಟುಟಿಕೆ 2 ರಲ್ಲಿ ಕೆರ ೋಯಾನ್ಸಿ ಬಳಸಿ ತನಗಿಶಿ ವಾದ ಬಣ್ಣ ನ್ನು

ತಿಂಬಲು

ಪ್ರ ೋತ್ಸಿ ಹಿಸಿ ಹಾಗೂ ಷಸಕರಿಸಿ.

Date:____________

Signature of the Facilitator:________

WORK SHEET-3

Get Set GO

July
DAY:3

Activity: Join the dots and colour pictures given below:

ಮಾಗಗದವಗಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಚಟುಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಗುವಿಗೆ ಕೊಟಿಿ ರು, ಚಿತರ ಗಳ ಚುಕೆೆ ಗಳನ್ನು

ಪೆನ್ಸಿ ಲ್ ನ್ಸಿಂದ

ಜೋಡಿಷಲು ಸೂಚಿಸಿ, ಕೆರ ೋಯಾನ್ಸಿ ಬಳಸಿ ತನಗಿಶಿ ವಾದ ಬಣ್ಣ ನ್ನು ತಿಂಬಲು ಪ್ರ ೋತ್ಸಿ ಹಿಸಿ ಹಾಗೂ ಷಸಕರಿಸಿ

Date:____________

Signature of the Facilitator:________

WORK SHEET-4

Get Set GO

July
DAY:4

Activity: Solve the following mazes:
Help the rabbit to find carrot

Make the car drive home. Make sure not
to touch the other vehicles.

Help Ravi
to reach
home.

ಮಾಗಗದವಗಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಈ ಚಟುಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ

Help dog to get bone.

ಮಗುವಿಗೆ ಪೆನ್ಸಿ ಲ್ಲು ಿಂದ ಷರಿಯಾದ ಮಾಗಗನ್ನು

ಹಾಕಲು (ಬರೆಯಲು)

ಸೂಚಿಸಿ ಹಾಗೂ ಷಸಕರಿಸಿ.

Date:____________

Signature of the Facilitator:________

Get Set GO

WORK SHEET-5

July
DAY: 5

Activity: Vegetable Stamping:

:

/

/

.

Date:____________

Signature of the Facilitator:________

Get Set GO

WORK SHEET-6

July
DAY: 6

Activity: Move your fingers in the given letters and paste them with
grains, beads or any other things that can be easily available in the home.

:

.
,/

/

/

(

)

.

Date:____________

Signature of the Facilitator:________

My Body

WORK SHEET-7

Activity: Let’s Recite:

:
.

July
DAY:7

WORK SHEET-8

STROKES

July

DAY:7

Activity: Observe and copy given strokes:

ಮಾಗಗದವಗಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಮಾದರಿಯಂತೆ, ಕೊಟಿಿ ರು

ಗೆರೆಗಳನ್ನು

ಸೂಕತ ಅಿಂತರದಿಂದಿಗೆ ಪೆನ್ಸಿ ಲ್ಲು ಿಂದ ಬರೆಯಲು

ಮಗುವಿಗೆ ಷಸಕರಿಸಿ.

Date:____________

Signature of the Facilitator:________

My Body

WORK SHEET-9

July

DAY:8

Activity: Let’s Speak
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STROKES

WORK SHEET-10

July

DAY:8

Activity: Observe and copy the given strokes:

ಮಾಗಗದವಗಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆ::

ಮಾದರಿಯಂತೆ

ಮಗುವಿಗೆ,

ಕೊಟಿಿ ರ

ಗೆರೆಗಳನ್ನು

ಸೂಕತ

ಅಿಂತರದದಿಗೆ

ಪೆನ್ಸಿ ಲ್ಲು ಿಂದ ಬರೆಯಲು ಷಸಕರಿಸಿ

Date:____________

Signature of the Facilitator:________

WORK SHEET-11

Do As I SAY

Activity: Listen and respond to the instructions:

July

DAY:9

WORK SHEET-12

STROKES

July

DAY:9

Activity: Observe and copy the given strokes:

ಮಾಗಗದವಗಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆ:: ಮಾದರಿಯಂತೆ, ಕೊಟಿಿ ರ ಗೆರೆಗಳನ್ನು ಸೂಕತ ಅಿಂತರದದಿಗೆ ಪೆನ್ಸಿ ಲ್ಲು ಿಂದ ಬರೆಯಲು
ಮಗುವಿಗೆ ಷಸಕರಿಸಿ

Date:____________

Signature of the Facilitator:________

WORK SHEET-13

STROKES

July

DAY:10

Activity: Let’s make an apple of paper collage:

ಮಾಗಗದವಗಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಚಿತರ ದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದಂತೆ ಸಳೆಯ ಪುಷತ ಕಗಳ ಮುಖಪುಟ, ಗಿಫ್ಟಿ ಪೇರ್ ,ಇತರೆ
ಯಾವುದೇ ಪೇರ್ ಗಳನ್ನು ಕತತ ರಿಸಿಕೊಟುಿ

ಸೇಬು ಸಣ್ಣಣ ನ ಚಿತರ ದ ಒಡೆದ ಗೆರೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕತತ ರಿಸಿದ

ಪೇರ್ ಚೂರುಗಳನ್ನು ಅಿಂಟಿಷಲು ಪ್ರ ೋತ್ಸಿ ಹಿಸಿ ಹಾಗೂ ಷಸಕರಿಸಿ

Date:____________

Signature of the Facilitator:________

STROKES

WORK SHEET-14

July

DAY: 10

Activity: Observe and copy the given strokes:

:

Date:____________

,

Signature of the Facilitator:________

My BODY

WORK SHEET-15

July

DAY:11

Activity: Let’s recite

ಹೆಡ್ ಹೆಡ್ ಹೆಡ್,
ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈ ಹೆಡ್
ಫೇಸ್ ಫೇಸ್ ಫೇಸ್,
ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈ ಫೇಸ್
ಇಯರ್ ಇಯರ್ ಇಯರ್,
ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈ ಇಯರ್
ಆಯ್ ಆಯ್ ಆಯ್,
ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈ ಆಯ್
ನೋಸ್ ನೋಸ್ ನೋಸ್,
ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈ ನೋಸ್

:
.

ಭ

.

WORK SHEET-16

STROKES

July

DAY:11

Activity: Observe and copy the given strokes:

ಮಾಗಗದವಗಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಮಾದರಿಯಂತೆ ಮಗುವಿಗೆ, ಕೊಟಿಿ ರ ಗೆರೆಗಳನ್ನು ಸೂಕತ ಅಿಂತರದಿಂದಿಗೆ
ಪೆನ್ಸಿ ಲ್ಲು ಿಂದ ಬರೆಯಲು ಷಸಕರಿಸಿ

Date:____________

Signature of the Facilitator:________

WORK SHEET-17

My Body

July

DAY:12

Activity: Look and Say [Point to each part and say the name]

FACE

ಮಾಗಗದವಗಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಈ

ಅಭ್ಯಾ ಷದ ಹಾಳೆಯನ್ನು

ಬಳಸಿಕೊಿಂಡು ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಗಗಳಿಗೆ ನಮಮ

ದೇಸದ ಭ್ಯಗಗಳನ್ನು

ಇಿಂಗಿಿ ೋಷ್ನಲ್ಲಿ ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಲು ರೂಢಿಸಿ. ರ ತಿದಿನ ಇದನ್ನು ಅಭ್ಯಾ ಸಿಸಿ ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಗಗಳ ಕಲ್ಲಕೆಯನ್ನು ದೃಢಿೋಕರಿಸಿಕೊಳಿಿ

WORK SHEET-18

STROKES

July

DAY:12

Activity: t Observe and copy the given strokes:

ಮಾಗಗದವಗಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಮಾಗಗದವಗಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಮಾದರಿಯಂತೆ ಮಗುವಿಗೆ, ಕೊಟಿಿ ರ ಗೆರೆಗಳನ್ನು ಸೂಕತ
ಅಿಂತರದಿಂದಿಗೆ ಪೆನ್ಸಿ ಲ್ಲು ಿಂದ ಬರೆಯಲು ಷಸಕರಿಸಿ

Date:____________

Signature of the Facilitator:________

WORK SHEET-19

STROKES

July
DAY: 13

Activity: Observe and copy the given strokes:

ಮಾಗಗದವಗಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಮಾಗಗದವಗಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಮಾದರಿಯಂತೆ ಮಗುವಿಗೆ, ಕೊಟಿಿ ರ ಗೆರೆಗಳನ್ನು ಸೂಕತ
ಅಿಂತರದಿಂದಿಗೆ ಪೆನ್ಸಿ ಲ್ಲು ಿಂದ ಬರೆಯಲು ಷಸಕರಿಸಿ ಹಾಗು ರ್ಕಗ ಶೋಟ್17ನ್ನು ಪುನರಾತಿಗಸಿ.

Date:____________

Signature of the Facilitator:________

WORK SHEET-20

STROKES

July

DAY: 14

Activity: Observe and copy the given strokes:

ಮಾಗಗದವಗಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆ:: ಮಾದರಿಯಂತೆ ಮಗುವಿಗೆ, ಕೊಟಿಿ ರ ಗೆರೆಗಳನ್ನು ಸೂಕತ ಅಿಂತರದಿಂದಿಗೆ
ಪೆನ್ಸಿ ಲ್ಲು ಿಂದ ಬರೆಯಲು ಷಸಕರಿಸಿ ಹಾಗು ರ್ಕಗ ಶೋಟ್17ನ್ನು ಪುನರಾತಿಗಸಿ

Date:____________

Signature of the Facilitator:________

WORK SHEET-21

My Body

July

DAY:15

Activity: Join the picture by drawing lines as shown below:

ಮಾಗಗದವಗಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಚಿತರ ದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದಂತೆ ಈ ಚಟುಟಿಕೆಯನ್ನು

ಮಗುವಿನ್ಸಿಂದ ಷವ ತಂತರ ವಾಗಿ ಮಾಡಿಸಿ.

My Body

WORK SHEET-22

July
DAY:16

Activity 1: Let’s Recite and act

:
.

.

ಭ

.

WORK SHEET-23

STROKES

July

DAY: 16

Activity: Observe and copy the given strokes:

ಮಾಗಗದವಗಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಮಾಗಗದವಗಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಮಾದರಿಯಂತೆ ಮಗುವಿಗೆ, ಕೊಟಿಿ ರ ಗೆರೆಗಳನ್ನು ಸೂಕತ
ಅಿಂತರದಿಂದಿಗೆ ಪೆನ್ಸಿ ಲ್ಲು ಿಂದ ಬರೆಯಲು ಷಸಕರಿಸಿ

Date:____________

Signature of the Facilitator:________

My Body

WORK SHEET-24

July
DAY:17

Activity: Look and Read [Point to each picture and read with help of your
facilitator]

This is my
This is my
This is my
This is my
This is my
This is my

This is my

This is my
This is my

This is my

: ಈ

ಈ
,

.
,

ಈ
,

,
ಈ

ಈ
,

,
ಈ

ಈ

(

ಈ
,

)
,

ಈ

ಈ
ಈ

.

WORK SHEET-25

STROKES

July

DAY: 17

Activity: Observe and copy the given strokes:

ಮಾಗಗದವಗಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆ:: ಮಾದರಿಯಂತೆ ಮಗುವಿಗೆ, ಕೊಟಿಿ ರ ಗೆರೆಗಳನ್ನು ಸೂಕತ ಅಿಂತರದಿಂದಿಗೆ ಪೆನ್ಸಿ ಲ್ಲು ಿಂದ
ಬರೆಯಲು ಷಸಕರಿಸಿ ಹಾಗೂ ರ್ಕಗ ಶೋಟ್ 24ನ್ನು ಪುನರಾತಿಗಸಿ

Date:____________

Signature of the Facilitator:________

My Body

WORK SHEET-26

July

DAY:18

Activity: Look and Read [Point to each picture and read with help of your
facilitator]

This is
eye.

This is my / These are my
mmyse areareare
my

These are my
eyes.

This is
ear.

my

These are my
ears.

This is
hand

my

These are my
hands.

This is
leg

my

These are my
legs.

This is
tooth.

my

These are my
teeth.

This is
foot.

my

These are my
feet.

ಮಾಗಗದವಗಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆ:

ಈ ಅಭ್ಯಾ ಷದ ಹಾಳೆಯನ್ನು

ಬಳಸಿ ಮಗುವಿಗೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈ (ಇದು ನನು ) ಹಾಗು

ದಿೋಸ್ ಆರ್ ಮೈ(ಇವು ನನು ) ಬಳಷಲು ರೂಢಿಸುವುದು. ಈ ಹಾಳೆ
ಓದಿಸುವುದು. ಇನು ಿಂದು ಭ್ಯ ದಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನ ಬೆರಳನ್ನು

ಮೊದಲ ಭ್ಯಗನ್ನು

ರ್ಕಗ ಶೋಟ್ ೨೪ ರಂತೆ

ರ ತಿ ಚಿತರ ದ ಕೆಳಗೆ ಇಡಿಸಿ, ದಿೋಸ್ ಆರ್ ಮೈ ಆಯ್ಿ ,

ದಿೋಸ್ ಆರ್ ಮೈ ಇಯಸ್ಗ, ದಿೋಸ್ ಆರ್ ಮೈ ಹಾಾ ಿಂಡ್ಿ , ದಿೋಸ್ ಆರ್ ಮೈ ಲೆಗ್ಸಿ ,ದಿೋಸ್ ಆರ್ ಮೈ ಟಿೋತ಄ , ದಿೋಸ್ ಆರ್
ಮೈ ಪೂಟ್ ಎಿಂದು ಓದಲು ರೂಢಿಸುವುದು.

WORK SHEET-27

STROKES

July

DAY: 18

Activity: Observe and copy the given strokes:

ಮಾಗಗದವಗಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆ:

ಮಾದರಿಯಂತೆ

ಮಗುವಿಗೆ,

ಕೊಟಿಿ ರ

ಗೆರೆಗಳನ್ನು

ಸೂಕತ

ಅಿಂತರದಿಂದಿಗೆ

ಪೆನ್ಸಿ ಲ್ಲು ಿಂದ ಬರೆಯಲು ಷಸಕರಿಸಿಹಾಗು ರ್ಕಗ ಶೋಟ್ 26ನ್ನು ಪುನರಾತಿಗಸುವುದು.

Date:____________

Signature of the Facilitator:________

My Body

WORK SHEET-28

July
DAY:19

Activity: Let’s Play “Simon Says”:

ಈ

:
ಭ
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)
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WORK SHEET-29

STROKES

July

DAY: 20

Activity: Observe and copy the given strokes:

ಮಾಗಗದವಗಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆ:: ಮಾದರಿಯಂತೆ, ಕೊಟಿಿ ರು

ಗೆರೆಗಳನ್ನು

ಸೂಕತ ಅಿಂತರದಿಂದಿಗೆ ಪೆನ್ಸಿ ಲ್ಲು ಿಂದ

ಬರೆಯಲು ಮಗುವಿಗೆ ಷಸಕರಿಸಿ. ರ್ಕಗ ಶೋಟ್ 28ನ್ನು ಪುನರಾತಿಗಸಿ.

Date:____________

Signature of the Facilitator:________

WORK SHEET-30

STROKES

July
DAY: 21

Activity: Observe and copy the given strokes:

ಮಾಗಗದವಗಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಮಾದರಿಯಂತೆ, ಕೊಟಿಿ ರ ಗೆರೆಗಳನ್ನು
ಬರೆಯಲು ಮಗುವಿಗೆ

Date:____________

ಸೂಕತ

ಅಿಂತರದಿಂದಿಗೆ ಪೆನ್ಸಿ ಲ್ಲು ಿಂದ

ರಿಸಿ ರ್ಕಗ ಶೋಟ್ 26ನ್ನು ಪುನರಾತಿಗಸಿ

Signature of the Facilitator:________

WORK SHEET-31

The fat king

July
DAY: 22

Activity: Let’s listen to the story:

There was a fat king.
.

The fat king had a fat queen and a thin dog.
ಏ

.

,
.

The fat king and his
thin dog went for a
walk.

The dog saw a cat and ran after it. The fat
king ran after the dog.
gÁå£ï
.
gÁå£ï
.

.

.
.

.

He ran and ran for many days.
gÁå£ï gÁå£ï
.

The fat king caught the dog.
.

.

Now the fat king was thin
.

.

ಈ

.
: 1.
2.
dog=
3.

.
ಈ

cat=

days=

, ran after =

, caught=

: fat=.

king=

queen=

,

(fat king, fat queen, thin dog, cat)
.

4.
5.

.
.
.
,

,

.

:
How many characters are in the story?
?
There are three characters in the story.
.
2. How was the king?
?
The king was fat.
3. What did he have?
?
He had a fat queen and a thin dog.
.
4. Who went for walk?
?
The fat king and the thin dog went for a walk.
5. What did the thin dog see?
saw a cat.
.
6. What did the thin dog do?
the cat.)
gÁå£ï
.
1.

ಈ
?
.
ಏ

?
.
?
?

.
? The thin dog

ಏ
.

?

ಏ

?(The dog ran after

.
?

What did the fat king do?
thin dog.
gÁå£ï
How many days they run?

?ಈ

ಏ

.

? The fat king ran after the
.

gÁå£ï? (

? They ran for many days.

gÁå£ï
6. Did the king catch the dog?
caught the dog.
7. How is fat king now ?
ಈ
.ಈ

?
.
?

.

ಈ

? Yes, the king
.
? Now the fat king was thin.

WORK SHEET-32

STROKES

July
DAY: 23

Activity: Observe and copy the given strokes:

ಮಾಗಗದವಗಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಮಾದರಿಯಂತೆ ಮಗುವಿಗೆ, ಕೊಟಿಿ ರು

ಗೆರೆಗಳನ್ನು ಸೂಕತ ಅಿಂತರದಿಂದಿಗೆ

ಪೆನ್ಸಿ ಲ್ಲು ಿಂದ ಬರೆಯಲು ಷಸಕರಿಸಿ. ರ್ಕಗ ಶೋಟ್ 31ನ್ನು ಪುನರಾತಿಗಸಿ

Date:____________

Signature of the Facilitator:________

WORK SHEET-33

STROKES

July
DAY: 24

Activity: Observe and copy the given strokes:

ಮಾಗಗದವಗಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಮಾದರಿಯಂತೆ, ಕೊಟಿಿ ರು

ಗೆರೆಗಳನ್ನು ಸೂಕತ ಅಿಂತರದಿಂದಿಗೆ ಪೆನ್ಸಿ ಲ್ಲು ಿಂದ

ಬರೆಯಲು ಮಗುವಿಗೆ ಷಸಕರಿಸಿ ರ್ಕಗ ಶೋಟ್ 31ನ್ನು ಪುನರಾತಿಗಸಿ

Date:____________

Signature of the Facilitator:________

WORK SHEET-34

I CAN DO

Evaluation
DAY: 25

Activity: Observe and copy the given strokes:

ಮಾಗಗದವಗಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಮಾದರಿಯಂತೆ ಕೊಟಿಿ ರು

ಗೆರೆಗಳನ್ನು ಸೂಕತ ಅಿಂತರದದಿಗೆ ಪೆನ್ಸಿ ಲ್ಲು ಿಂದ ಬರೆಯಲು

ಷವ ತಃ ತ್ಸನೇ ನ್ಸಮಮ ಷಸಕಾರವಿಲಿ ದೇ ಬರೆಯಲು ಮಗುನ್ನು ಪ್ರ ೋತ್ಸಿ ಹಿಸಿ

I CAN DO

WORK SHEET-35

Evaluation
DAY:26

Activity 1: Draw lines from each body part picture on the left side of the page to
the matching body part picture on the right side:
Activity 2: Give the numbers [1,2,3,4 ]to the
pictures as per the incidents of the story.

Activity 4: Let’s Evaluate. [Colour to the right picture]
1.
2.
3.
4.
5.

. ಮಾಗಗದವಗಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆ:

ಚಿತರ ದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದಂತೆ ಈ ಚಟುಟಿಕೆಯನ್ನು

ಮಗುವಿನ್ಸಿಂದ ಷವ ತಂತರ ವಾಗಿ ಮಾಡಿಸಿ. ಹಾಗೂ ಶಕ್ಷಕರು

ಮಗುವು ಈ ರೆಗೆ ಕಲ್ಲತಿರು ವಿಶಯ(ಅಭಿನಯಗಿೋತೆ, ಇಿಂಗಿಿ ೋಷ್ ನಲ್ಲಿ ಹೆಷರು, ದೇಸದ ಭ್ಯಗಗಳು) ಹೇಳಿಸಿ ಈ ರೆಗೆ ಬರೆದಿರು
ರೇಖಾಭ್ಯಾ ಷದ ರ್ಕಗ ಶೋಟ್ ಗಳನ್ನು ಗಮನ್ಸಸಿ ಕಲ್ಲಕೆಯನ್ನು ದಢಿೋಕರಿಸುವುದು. ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಗಯ ಸಾಧನೆ ಅತಾ ತತ ಮ ವಾದಲ್ಲಿ ಸಸಿರು
ಬಣ್ಣ ನ್ನು ಉತತ ಮ ವಾದಲ್ಲಿ ಸಳದಿ ಬಣ್ಣ ನ್ನು ಹಾಗೂ ಸಾದ್ಯರಣ್ವಾದಲ್ಲಿ ಕೆಿಂಪು ಬಣ್ಣ ನ್ನು ಚಿತರ ಗಳಿಗೆ ತಿಂಬಿಸುವುದು

Teacher’s Remark:
Date:____________

Good

Very good
Excellent
Signature of the Facilitator:________

WORK SHEET-1

Manasa’s Family

Aug
DAY - 1

Activity: Let’s Recite:

Mummy and daddy love me,
(ಮಮ್ಮಿ ಆ್ಯ ಂಡ ಡ್ಯಯ ಡಿ ಲವ್ ಮ್ಮ,)
Grandpa and granny love me.
(ಗ್ರ್ ಯ ಂಡಪಾ ಆ್ಯ ಂಡ್ ಗ್ರ್ ಯ ನಿ ಲವ್ ಮ್ಮ)

I love my brother, he loves me.
(ಆ್ಯ್ ಲವ್ ಮಾಯ ಬ್್ ದರ್, ಹಿ ಲವ್್ ಮ್ಮ)
I love my sister, she loves me.
(ಆ್ಯ್ ಲವ್ ಮಾಯ ಸಿಸ್ಟ ರ್, ಶಿ ಲವ್್ ಮ್ಮ)

Mummy and daddy, grandpa and granny,
(ಮಮ್ಮಿ ಆ್ಯ ಂಡ್ ಡ್ಯಯ ಡಿ, ಗ್ರ್ ಯ ಂಡಪಾ ಆ್ಯ ಂಡ್ ಗ್ರ್ ಯ ನಿ,)
Brother, sister and me:
(ಬ್್ ದರ್, ಸಿಸ್ಟ ರ್ ಆ್ಯ ಂಡ್ ಮ್ಮ:)

Together we make a family.
(ಟುಗೆದರ್ ವಿ ಮೇಕ್ ಅ ಫ್ಯಯ ಮ್ಮಲಿ.)
A happy-happy family,
(ಅ ಹ್ಯಯ ಪಿ – ಹ್ಯಯ ಪಿ ಫ್ಯಯ ಮ್ಮಲಿ,)
A happy-happy family.
(ಅ ಹ್ಯಯ ಪಿ – ಹ್ಯಯ ಪಿ ಫ್ಯಯ ಮ್ಮಲಿ.)

Note : Grandpa – Grandfather , Granny – Grandmother.
ಮಾರ್ಗದರ್ಗಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಕೊಟ್ಟಟ ರುವ ಪಾ್ ಸ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಸೂಕತ ರಾರ್ದಂದಿಗೆ ಲಯ ಹ್ಯಗೂ ತಾಳಬ್ದಧ ವಾಗ
ಅಭಿನಯದಂದಿಗೆ ಮಗುವಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟುಟ , ಮಗುವಿನಿಂದ ಪಾ್ ಸ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಸೂಕತ ಅಭಿನಯದಂದಿಗೆ ಹ್ಯಡಲು
ರೂಢಿಸಿ. ಪ್್ ತಿದಿನ ಕಲಿಕೆಯ ಪಾ್ ರಂಭದಲಿಿ ಪಾ್ ಸ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಹ್ಯಡಿಸಿ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಆ್ನಂದದಾಯಕ ಗೊಳಿಸಿ.

Date:____________

Signature of the Facilitator:________

WORK SHEET-3

Manasa’s Family

Aug
DAY - 3

Activity: Let’s Speak

ಮಾರ್ಗದರ್ಗಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಈ ಅಭ್ಯಯ ಸ್ದ ಹ್ಯಳೆಯನ್ನು ಬ್ಳಸಿಕೊಂಡು ವಿದಾಯ ರ್ಥಗರ್ಳಿಗೆ “ಗುಡ್ ಆ್ಫ್ಟ ರ್ ನೂನ್”( ಶುಭ
ಮಧ್ಯಯ ಹ್ು ) ಎಂಬ್ ಶುಭಕಾಮನೆಯನ್ನು ಹೇಳಲು ರೂಢಿಸುವುದು. “ವಾಾ ಟ್ ಈಜ್ ಯುವರ್ ಪಾದಸ್ಗ ನೇಮ್?” (ನಿನು ತಂದೆಯ
ಹೆಸ್ರೇನ್ನ?) ಮತ್ತತ “ವಾಾ ಟ್ ಈಜ್ ಯುವರ್ ಮದಸ್ಗ ನೇಮ್?” (ನಿನು ತಾಯಿಯ ಹೆಸ್ರೇನ್ನ?) ಎಂಬ್ ಪ್್ ಶ್ನು ರ್ಳನ್ನು ಕೇಳಿ “ಹಿಜ್
ನೇಮ್ ಈಸ್ ರ್ಣೇರ್ (ನನು ತಂದೆಯ ಹೆಸ್ರು ರ್ಣೇರ್) ಹ್ಯಗೂ “ಹ್ರ್ ನೇಮ್ ಈಸ್ ಸಂಧ್ಯಯ . (ನನು ತಾಯಿಯ ಹೆಸ್ರು ಸಂಧ್ಯಯ )
ಎಂದು ಹೇಳಿಸುವುದು. ಇಲಿಿ ರ್ಣೇರ್ ಮತ್ತತ ಸಂಧ್ಯಯ ಹೆಸ್ರುರ್ಳನ್ನು ಉದಾಹ್ರಣೆಯಾಗ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದುು , ತಾವು ತಮಿ
ಹೆಸ್ರನ್ನು ಬ್ಳಸ್ಬೇಕು. ಅದೇ ರಿೀತಿ ವಿದಾಯ ರ್ಥಗಯಿಂದ ಇತರರಿಗೆ ಈ ಪ್್ ಶ್ನು ಕೇಳಿ, ಉತತ ರ ಪ್ಡೆಯಲು ಪ್ರ್ ರೇಪಿಸುವುದು. ಈ
ಚಟುವಟ್ಟಕೆರ್ಳನ್ನು ಪ್್ ತಿದಿನ ಅಭ್ಯಯ ಸ್ದ ಆ್ರಂಭದಲಿಿ ಮಾಡಿಸುವುದು.

Date:____________

Signature of the Facilitator:________

Manasa’s Family

WORK SHEET-5

Activity: Listen and respond to the instructions:

1. Stand in a straight line.
ಸ್ಯ ಂಡ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಟ್ಟ ್ ಟ್ ಲೈನ್.

2. Form a circle.
ಫ್ಯಮ್ ಅ ಸ್ಕಗಲ್.

3. Sit in a semi-circle.
ಸಿಟ್ ಇನ್ ಅ ಸೆಮ್ಮ-ಸ್ಕಗಲ್.

4. Put your book in the bag.
ಪುಟ್ ಯುವರ್ ಬುಕ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಯ ಗ್.

5. Put your book on the bag.
ಪುಟ್ ಯುವರ್ ಬುಕ್ ಆ್ನ್ ದ ಬ್ಯಯ ಗ್.

6. Put your book in front of you.
ಪುಟ್ ಯುವರ್ ಬುಕ್ ಇನ್ ಫ್ರ್ ಟ್ ಆ್ಫ್
ಯು.

Aug
Day - 5

WORK SHEET-7

Aug
Day - 7

Manasa’s Family

Activity: Let’s identify the family members.

(ಫ್ಯದರ್)

(ಮದರ್)

(ಬ್್ ದರ್)

(ಸಿಸ್ಟ ರ್)

(ಗ್ರ್ ಯ ಂಡ್ ಫ್ಯದರ್)
ಮಾರ್ಗದರ್ಗಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಈ worksheet ಅನ್ನು

(ಗ್ರ್ ಯ ಂಡ್ ಮದರ್)
ತಮಿ

ಮಗುವಿಗೆ ತೀರಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ,

“ಫ್ಯದರ್” ಅಂದರೆ ತಂದೆ, “ಮದರ್” ಅಂದರೆ ತಾಯಿ, “ಬ್್ ದರ್” ಅಂದರೆ ಅಣ್ಣ

ಅಥವಾ ತಮಿ ,

“ಸಿಸ್ಟ ರ್” ಅಂದರೆ ಅಕ ಕ ಅಥವಾ ತಂಗ , “ಗ್ರ್ ಯ ಂಡ್ ಫ್ಯದರ್” ಅಂದರೆ ಅಜ್ಜ ಹ್ಯಗೂ “ಗ್ರ್ ಯ ಂಡ್ ಮದರ್”
ಅಂದರೆ ಅಜ್ಜಜ ಎಂಬ್ ಪ್ದರ್ಳನ್ನು ಪ್ರಿಚಯಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಅಭ್ಯಯ ಸ್ ಮಾಡಿಸುವುದು.
Date:____________

Signature of the Facilitator:_______

WORK SHEET-9

Manasa’s Family

Aug
Day- 9

Activity: Add apostrophe s.

a

(ಮಾನಸ್ಸ್ ಫ್ಯದರ್)

(ಮಾನಸ್ಸ್ ಬ್್ ದರ್)

(ಮಾನಸ್ಸ್ ಮದರ್)

Manasa

(ಮಾನಸ್ಸ್ ಗ್ರ್ ಯ ಡ್ ಫ್ಯದರ್)
ಮಾರ್ಗದರ್ಗಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಈ ಅಭ್ಯಯ ಸ್ದ ಹ್ಯಳೆಯನ್ನು

(ಮಾನಸ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟ ರ್)

(ಮಾನಸ್ಸ್ ಗ್ರ್ ಯ ಂಡ್ ಮದರ್)
ಬ್ಳಸಿಕೊಂಡು, ನಿಮಿ

ಮಗುವಿಗೆ ಯಾವುದೇ ವಸುತ ಅಥವಾ ವಯ ಕ್ತತ

ಒಬ್ಬ ರಿಗೆ ಸ್ಟ್ರಿದನ್ನು (to denote possession) ವಯ ಕತ ಪ್ಡಿಸ್ಲು “ಅಪಾಸ್ಟ ್ ಫಿ ಎಸ್” (apostrophe s) ನ್ನು

ಬ್ಳಸ್ಲಾಗುತತ ದೆ

ಎಂಬುವುದನ್ನು ಮನದಟುಟ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದು. ಹೆಚ್ಚಿ ನ ಉದಾಹ್ರಣೆರ್ಳಂದಿಗೆ ಅಭ್ಯಯ ಸ್ ಮಾಡಿಸುವುದು.

Date:____________
Date:____________

Signature of the Facilitator:
Signature of the Facilitator:________

WORK SHEET-11

Manasa’s Family

Aug
Day - 11

Activity: Using pronouns his and her.

His name is Pratap.
ಹಿಜ್ ನೇಮ್ ಈಜ್ ಪ್್ ತಾಪ್.

This is Manasa’s father. His name is Pratap.
ಧಿಸ್ ಈಜ್ ಮಾನಸ್ಸ್ ಫ್ಯದರ್. ಹಿಜ್ ನೇಮ್ ಈಜ್ ಪ್್ ತಾಪ್.

Her name is Jyoti.
ಹ್ರ್ ನೇಮ್ ಈಜ್ ಜ್ಯ ೀತಿ.

This is Manasa’s mother. Her name is Jyoti.
ಧಿಸ್ ಈಜ್ ಮಾನಸ್ಸ್ ಮದರ್. ಹ್ರ್ ನೇಮ್ ಈಜ್ ಜ್ಯ ೀತಿ.

Date : ________

Signature of the facilitator: _________

WORK SHEET-13

Aug
Day - 13

Manasa’s Family

This is Manasa’s brother. His name is Ravi.
ಧಿಸ್ ಈಜ್ ಮಾನಸ್ಸ್ ಬ್್ ದರ್. ಹಿಜ್ ನೇಮ್ ಈಜ್ ರವಿ.

This is Manasa’s sister. Her name is Sona.
ಧಿಸ್ ಈಜ್ ಮಾನಸ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟ ರ್. ಹ್ರ್ ನೇಮ್ ಈಜ್ ಸೀನ್ನ.

ಮಾರ್ಗದರ್ಗಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಮೇಲಿನ ಅಭ್ಯಯ ಸ್ ಹ್ಯಳೆರ್ಳನ್ನು (41a & 41b) ಬ್ಳಸಿಕೊಂಡು, ತಮಿ ಮಗುವಿಗೆ ‘ಹಿಜ್’ ಮತ್ತತ
‘ಹ್ರ್’ ಅಂದರೆ ಅವನ್ನ ಮತ್ತತ ಅವಳು ಎಂಬ್ಥಗ ನಿೀಡುತತ ದೆ ಎಂಬುವುದನ್ನು

ಮನದಟುಟ

ಮಾಡಿಸಿ. ಹ್ಯಗೆಯೇ ಅವುರ್ಳ

ಬ್ಳಕೆಯು ಒಡೆತನವನ್ನು ಸೂಚ್ಚಸ್ಲು ಬ್ಳಸ್ಲಾಗುತತ ದೆ ಎಂಬುವುದನ್ನು ವಿವರಿಸಿ. ನಿಮಿ ಕುಟುಂಬ್ದಲಿಿ ರುವ ಸ್ದಸ್ಯ ರುರ್ಳ
ಹೆಸ್ರುರ್ಳನ್ನು ಉದಾಹ್ರಣೆಯಾಗ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚಿ ನ ಅಭ್ಯಯ ಸ್ ಮಾಡಿಸುವುದು.

Date:____________

Signature of the Facilitator:______

WORK SHEET-15

Manasa’s Family

Aug
Day- 15

Activity: Let’s recite and act.

Mummy dear, daddy dear
I love you, I love you.
See your baby dancing,
Just for you, just for you.

ಮಮ್ಮಿ ಡಿಯರ್, ಡ್ಯಯ ಡಿ ಡಿಯರ್
ಆ್ಯ್ ಲವ್ ಯು, ಆ್ಯ್ ಲವ್ ಯು.
ಸಿ ಯುವರ್ ಬೇಬಿ ಡ್ಯಯ ನಿ್ ಂಗ್,
ಜ್ಸ್ಟ ಫ್ಯರ್ ಯು, ಜ್ಸ್ಟ ಫ್ಯರ ಯು.
ಮಮ್ಮಿ ಡಿಯರ್, ಡ್ಯಯ ಡಿ ಡಿಯರ್

Mummy dear daddy dear
I love you, I love you.
See your baby singing,
Just for you, just for you.

ಆ್ಯ್ ಲವ್ ಯು, ಆ್ಯ್ ಲವ್
ಯು.
ಸಿ ಯುವರ್ ಬೇಬಿ ಸಿಂಗಂಗ್,
ಜ್ಸ್ಟ ಫ್ಯರ್ ಯು, ಜ್ಸ್ಟ ಫ್ಯರ ಯು.

ಮಾರ್ಗದರ್ಗಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಈ ಅಭ್ಯಯ ಸ್ ಹ್ಯಳೆಯನ್ನು ಬ್ಳಸಿಕೊಂಡು, ನಿಮಿ ಮಗುವಿಗೆ ಅಭಿನಯ ಗೀತೆ (Rhyme)
ಯನ್ನು ಸೂಕತ ರಾರ್, ಲಯ, ತಾಳ ಹ್ಯಗೂ ಅಭಿನಯದಂದಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡುವುದು. ಮಗುವಿನಿಂದ ಅಭಿನಯ ಗೀತೆ
(Rhyme) ಯನ್ನು
ಸೂಕತ
ಅಭಿನಯದಂದಿಗೆ ಹ್ಯಡಲು ರೂಢಿಸಿ. ಪ್್ ತಿದಿನ ಕಲಿಕೆಯ ಪಾ್ ರಂಭದಲಿಿ
ಈ
ಚಟುವಟ್ಟಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಆ್ನಂದದಾಯಕ ಗೊಳಿಸಿ.

Date:____________

Signature of the Facilitator:________

WORK SHEET-17(a)

Manasa’s Family

Aug
Day- 17

Activity : Let’s listen to the story.
(1)

(2)

He lives with Papa cat and Mama cat.
This is Toto, the baby cat.
(ಧಿಸ್ ಈಜ್ ಟೊಟೊ, ದ ಬೇಬಿ ಕಾಯ ಟ್.)
ಇದು ಟೊಟೊ, ಸ್ಣ್ಣ ಬೆಕುಕ .

(3)

(4)

Papa cat has a cap. Mama cat has
a cap.
(ಪಾಪಾ ಕಾಯ ಟ್ ಹ್ಯಯ ಜ್ ಅ ಕಾಯ ಪ್.
ಕಾಯ ಟ್ ಹ್ಯಯ ಜ್ ಅ ಕಾಯ ಪ್?

ಮಾಮಾ

ತಂದೆ ಬೆಕುಕ ಟೊೀಪಿಯನ್ನು ಹಂದಿತ್ತತ . ಅದೇ
ರಿೀತಿ ತಾಯಿ ಬೆಕುಕ ಕೂಡ್ಯ ಟೊೀಪಿಯನ್ನು
ಹಂದಿತ್ತತ .

Date: __________

(ಹಿ ಲಿವ್ಜ ವಿಥ್ ಪಾಪಾ ಕಾಯ ಟ್ ಆ್ಯ ಂಡ ಮಾಮಾ
ಕಾಯ ಟ್.)
ಅದು ತಂದೆ ಬೆಕುಕ ಹ್ಯಗೂ ತಾಯಿ ಬೆಕ್ತ ಕ ನಂದಿಗೆ
ವಾಸಿಸುತಿತ ತ್ತತ .

Toto also wanted a cap.
(ಟೊಟೊ ಆ್ಲ್್ ೀ ವಾಂತಿಡ್ ಅ ಕಾಯ ಪ್)
ಟೊಟೊ ಬೆಕುಕ ಕೂಡ್ಯ ಟೊೀಪಿಯನ್ನು ಹಂದಲು
ಬ್ಯಸಿತ್ತ.

Signature of the facilitator: __________

WORK SHEET-17(b)

Manasa’s Family

Aug
Day- 17

Activity : Let’s listen to the story.
(5)

(6)

Papa cat said, “Baby cats do not wear
caps”.

One day, Papa cat was going out. He
hid the cap in a pot. He put the pot on
the cot and went out.

(ಪಾಪಾ ಕಾಯ ಟ್ ಸ್ಟ್ಡ್, “ಬೇಬಿ ಕಾಯ ಟ್್ ಡು ನ್ನಟ್ ವೇಯ್
ಕಾಯ ಪ್್ ”.)
ತಂದೆ ಬೆಕುಕ ಹೇಳಿತ್ತ, “ಸ್ಣ್ಣ ಬೆಕುಕ ರ್ಳು ಟೊೀಪಿಯನ್ನು
ಧರಿಸುವುದಿಲಿ ”.

(ಒನ್ ಡೆ, ಪಾಪಾ ಕಾಯ ಟ್ ವಾಜ್ ಗೊೀಯಿಂಗ್ ಔಟ್. ಹಿ
ಹಿಡ್ ದ ಕಾಯ ಪ್ ಇನ್ ಅ ಪಾಟ್. ಹಿ ಪುಟ್ ದ ಪಾಟ್
ಆ್ನ್ ದ ಕಾಟ್ ಆ್ಯ ಂಡ್ ಎಂಟ್ ಔಟ್ )
ಒಂದು
ದಿನ,
ತಂದೆ
ಬೆಕುಕ
ಹರರ್ಡೆ
ಹೀರ್ಬೇಕಾಗತ್ತತ . ಅದು ತನು
ಟೊೀಪಿಯನ್ನು
ಒಂದು ರ್ಡಿಗೆಯಲಿಿ ಅಡಗಸಿಟ್ಟಟ ತ್ತತ . ಆ್ ರ್ಡಿಗೆಯನ್ನು
ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಇಟುಟ ಹರರ್ಡೆ ಹೀಗತ್ತತ .

(7)

(8)

Toto cat got on to the cot, put his hand in Toto cat put the cap on his head. He was
very happy.
the pot and pulled out the cap.
(ಟೊಟೊ ಕಾಯ ಟ್ ಗ್ರಟ್ ಆ್ನ್ ಡು ದ ಚಾಟ್, ಪುಟ್ ಹಿಜ್
ಹ್ಯಯ ಂಡ್ ಇನ್ ದ ಪಾಟ್ ಆ್ಯ ಂಡ್ ಪುಲ್್ ಔಟ್ ದ ಕಾಯ ಪ್)

(ಟೊಟೊ ಕಾಯ ಟ್ ಪುಟ್ ದ ಕಾಯ ಪ್ ಆ್ನ್ ಹಿಜ್ ಹೆಡ್. ಹಿ
ವಾಜ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಯ ಪಿ.)

ಟ ೊಟ ೊ ಬ ಕ್ಕು ಗಡಿಗ ಯನ್ಕು ಮಂಚದ ಮೇಲ ಕ್ಂಡಕ, ತನ್ು ಕ ೈಗಳನ್ಕು

ಟೊಟೊ ಬೆಕುಕ ಟೊೀಪಿಯನ್ನು ತನು ತಲೆಯ ಮೇಲೆ
ಧರಿಸಿತ್ತ. ಅದು ತ್ತಂಬ್ಯ ಖುಷಿ ಪ್ಟ್ಟಟ ತ್ತ.

ಅದರ ೊಳಗ ಹಾಕಿ ಟ ೊೇಪಿಯನ್ಕು ಹ ೊರಗಡ ಎಳ ಯಿತಕ.
Date: _______

Signature of the facilitator: _________

WORK SHEET-19

Manasa’s Family

Aug
Day- 19

ಮಾರ್ಗದರ್ಗಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆ:
1. ಮಗುವಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಟ ರುವ ಕಥೆಯನ್ನು ಮಗುವಿನ ಮಾತೃ ಭ್ಯಷೆಯಲಿಿ ಹೇಳಿರಿ.
2. ಇಂಗಿ ೀಷ ನಲಿಿ ಕಥೆಯನು ಹೇಳುವ ಮೊದಲು ಈ ಪ್ದರ್ಳನ್ನು ಪ್ರಿಚಯಿಸಿ: baby = ಮಗು(ಸ್ಣ್ಣ )
live= ವಾಸಿಸು , wanted= ಬ್ಯಸಿತ್ತ, wear= ಧರಿಸು said=ಹೇಳಿದನ್ನ hid = ಬ್ಚ್ಚಿ ಡು, pot = ರ್ಡಿಗೆ,
went= ಹೀದನ್ನ , pulled = ಎಳೆಯಿತ್ತ , Happy =ಸಂತೀಷ.
3. ಕಥೆಯಲಿಿ ಬಂದಿರುವ ಪಾತ್ ರ್ಳನ್ನು ಚ್ಚತ್ ರ್ಳ ತೀರಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಇಂಗಿ ೀಷ ನಲಿಿ (Toto cat, Papa cat,
Mama cat) ಪ್ರಿಚಯಿಸಿ.
4.ಕಥೆಯ ಚ್ಚತ್ ರ್ಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತಾತ ಕಥೆಯನ್ನು ಇಂಗಿ ೀಷ ನಲಿಿ ಸೂಕತ ಸ್ವ ರಭ್ಯರದಂದಿಗೆ ಹ್ಯವಭ್ಯವರ್ಳ
ಮೂಲಕ ಹೇಳಿ.
5. ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುವಾರ್ ಅಥವಾ ನಂತರದಲಿಿ ಕಥೆಗೆ ಸಂಭಂದಿಸಿದ ಪ್್ ಶ್ನು ರ್ಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಉತತ ರ ಪ್ಡೆಯಿರಿ.
ನಿಮಿ ಮಗು ಮಾತೃಬ್ಯಷೆಯಲಿಿ ನಿೀಡಿದ ಉತತ ರರ್ಳನ್ನು ಸಿವ ೀಕರಿಸಿ. ಹ್ಯಗೂ ಇಂಗಿ ೀಷ ನಲಿಿ ಸ್ರಳ ಪ್ದ ಅಥವಾ
ವಾಕಯ ರ್ಳಲಿಿ ಉತತ ರಿಸ್ಲು ಪ್್ ೀತಾ್ ಹಿಸಿ, ಸ್ಹ್ಕರಿಸಿ, ಉತತ ರ ಪ್ಡೆಯಿರಿ.
ಕೇಳಬ್ಹುದಾದ ಪ್್ ಶ್ನು ರ್ಳು:

How many characters are in the story? ಈ ಕಥೆಯಲಿಿ ಎಷ್ಟಟ ಪಾತ್ ರ್ಳಿವೆ?
(There are three characters in the story)
2. What is the name of baby cat? ಸ್ಣ್ಣ ಬೆಕ್ತ ಕ ನ ಹೆಸ್ರೇನ್ನ?
(Name of baby cat is Toto )
3. Whom does Toto cat live with? ಟೊಟೊ ಬೆಕುಕ ಯಾರ ಜ್ತೆ ವಾಸಿಸುತಿತ ತ್ತತ ?
(He lives with Papa cat and Mama cat)
4. What did Toto cat want ? ಟೊಟೊ ಬೆಕುಕ ಏನನ್ನು ಬ್ಯಸಿತ್ತತ ?
(Toto cat wanted the cap)
5. Who has the cap? ಟೊೀಪಿ ಯಾರ ಹ್ತಿತ ರ ಇತ್ತತ ?
(Papa cat and Mama cat has the cap)
6. Who went out? ಯಾರು ಹರರ್ಡೆ ಹೀದರು?
(Papa cat went out.)
7. Where did Papa cat hide the cap? ತಂದೆ ಬೆಕುಕ ಟೊೀಪಿಯನ್ನು ಎಲಿಿ ಮುಚ್ಚಿ ಟ್ಟಟ ತ್ತತ ?
(He hid the cap in the pot.)
8. Where did Papa cat keep the pot? ತಂದೆ ಬೆಕುಕ ರ್ಡಿಗೆಯನ್ನು ಎಲಿಿ ಇಟ್ಟಟ ತ್ತತ ?
(He kept the pot on the cot)
9. Who has got the pot? ರ್ಡಿಗೆಯು ಯಾರಿಗೆ ಕಂಡಿತ್ತತ ?
(Toto cat has got the pot.)
10. What did Toto cat do with the cap? ಟೊಟೊ ಬೆಕುಕ ಟೊೀಪಿಯನ್ನು ಏನ್ನ ಮಾಡಿತ್ತತ ?
(He put the cap on his head.)
11. Who was very happy? ಯಾರು ಸಂತೀಷವಾಗದು ರು?
(Toto cat was very happy)
1.

Aug
Day- 21

Manasa’s Family

WORK SHEET-21
Activity : Cloze

Toto and the cap

This is
Mama

, the baby cat. He lives with Papa
. Papa

So, Toto also wanted a

“ I want a

has a

. Mama cat has a

wear caps”. One day Papa

in a

.

.

too” he said. Papa

He hid the

and

said “ Baby cats do not

was going out.

. He put the

on the

and

went out.

Toto
Out the

Toto

got on to the

, put his hand in the

and pulled

.

put the

on his

. He was happy.

ಮಾರ್ಗದರ್ಗಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಈ ಅಭ್ಯಯ ಸ್ ಹ್ಯಳೆಯನ್ನು ಬ್ಳಸಿಕೊಂಡು, ತಮಿ ಮಗುವಿಗೆ ಕಥೆಯ ಮಧಯ ದಲಿಿ
ಕೊಟ್ಟಟ ರುವ ಚ್ಚತ್ ರ್ಳನ್ನು

ಗುರುತಿಸಿ, ಅವುರ್ಳನ್ನು

ಹೆಸ್ರಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಸಂಪೂಣ್ಗ ಕಥೆಯನ್ನು

ಓದಲು

ಪ್ರ್ ರೆಪಿಸುವುದು.

Date:____________

Signature of the Facilitator:________

WORK SHEET-23

Manasa’s Family

Aug
Day- 23

Activity : Let’s prepare family frame”.

Grand mother

Grand Father

Mother

Father

Brother

Sister

Brother

Sister

Family
ಮಾರ್ಗದರ್ಗಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಈ ಅಭ್ಯಯ ಸ್ ಹ್ಯಳೆಯಲಿಿ ಮಗುವಿನಿಂದ, ನಿಮಿ ಕುಟುಂಬ್ದ ಸ್ದಸ್ಯ ರುರ್ಳ ಭ್ಯವಚ್ಚತ್ ರ್ಳನ್ನು
ಕೊಟ್ಟಟ ರುವ ಖಾಲಿ ವೃತತ ದಲಿಿ ಸೂಚ್ಚಸಿರುವಂತೆ ಅಂಟ್ಟಸ್ಲು ತಿಳಿಸುವುದು. ಇಲಿಿ “ಫ್ಯಯ ಮ್ಮಲಿ” ಅಂದರೆ ಗ್ರಯ ್ ಂಡ್ ಫ್ಯದ (ಅಜ್ಜ ),
ಗ್ರಯ ್ ಂಡ್ ಮದ(ಅಜ್ಜಜ ), ಫ್ಯದ (ತಂದೆ), ಮದ (ತಾಯಿ) ಮತ್ತತ ಒನ್ ಚೈಲ್್ ಅಥವಾ ಟು ಚ್ಚಲ್ ್ ನ್ ಅಥವಾ ರ್ಥ್ ೀ ಚ್ಚಲ್ ್ ನ್
ಒಳಗೊಂಡಿರುತತ ದೆ. ಆ್ದರೆ “ಗ್ರಯ ್ ಂಡ ಪೆರೆಂಟ್್ ” (ಅಜ್ಜ ಮತ್ತತ ಅಜ್ಜಜ ) ಇರಬ್ಹುದು ಅಥವಾ ಇಲಿ ದೆ ಇರಬ್ಹುದು. ಈ
ಪ್ರಿಕಲಪ ನೆಯನ್ನು ನಿಮಿ ಮಗುವಿನಲಿಿ ಮೂಡಿಸುವುದು.

Date:____________

Signature of the Facilitator:________

WORK SHEET-25

Manasa’s Family

Activity -1 : Fill in the blanks with suitable words.
(Pratap’s , Sona’s , Jyoti’s , Manasa’s , Ravi’s)
1. Ravi is ____________ brother.
2. Manasa is __________ daughter.
3. Jyoti is ____________ wife.
4. Pratap is _________ hasband.
5. Sona is ________ sister.
Activity – 2: Look and say.

Aug
Day- 25
Evaluation

Date: _______

Signature of the facilitator: _________

WORK SHEET-27

Manasa’s Family

Aug
Day- 27
Evaluation

Activity-3: Fill in the blanks with his/her.
1.

He is Mansa’s father.
_______ name is Pratap.

2.

She is Manasa’s sister.
_______ name is Sona.

3.

He is Manasa’s grandfather.
_______ name is Shanker.

4.

She is Manasa’s grandmother.
_______ name is Sharada.

5.

She is Pratap’s wife.
_______ name is Jyoti.

ಮಾರ್ಗದರ್ಗಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಚ-1 ರಲಿಿ ಸ್ರಿಯಾದ ಉತತ ರವನ್ನು ಆ್ಯ್ಕಕ ಮಾಡಿ, ಖಾಲಿ ಬಿಟ್ಟಟ ರುವ ಜಾರ್ದಲಿಿ ಬ್ರೆಯಲು
ತಿಳಿಸುವುದು. ಚ-2 ರಲಿಿ ಕೊಟ್ಟಟ ರುವ ಚ್ಚತ್ ರ್ಳ ಸ್ಹ್ಯಯದಿಂದ , ಅವುರ್ಳ ಜಾರ್ದಲಿಿ ಬ್ರುವ ಪ್ದರ್ಳನ್ನು
ವಾಕಯ ರ್ಳನ್ನು

ಇಡಿಯಾಗ ಓದಲು ಸೂಚ್ಚಸಿ. ಚ-3 ರಲಿಿ ಕೊಟ್ಟಟ ರುವ ಚ್ಚತ್ ರ್ಳನ್ನು

ಜ್ೀಡಿಸಿ

ರ್ಮನಿಸಿ, “ಹಿಜ್” ಅಥವಾ “ಹ್ರ್”

ಪ್ದರ್ಳನ್ನು ಸೂಕತ ಜಾರ್ದಲಿಿ ಬ್ರೆಯಲು ಮಾರ್ಗದಶಿಗಸಿ.

Date: _________

Signature of the facilitator : _________

Manasa’s Family

Work sheet-30

Aug
Day –30
Evaluation

Total self Evaluation.
1.

ನ್ನನ್ನ ಅಭಿನಯ ಗೀತೆಯನ್ನು ಸೂಕತ ರಾರ್, ತಾಳ, ಲಯ ಹ್ಯಗೂ
ಅಭಿನಯದಂದಿಗೆ ಹೇಳಬ್ಲೆಿ .

2.

ನ್ನನ್ನ ಸುರ್ಮಕಾರನ್ನ
ಪಾಲಿಸ್ಬ್ಲೆಿ .

3.

ನ್ನನ್ನ ಇಂಗಿ ೀಷನಲಿಿ ಇತರರಿಗೆ ಶುಭವನ್ನು ಕೊೀರಬ್ಲೆಿ .

4.

ನ್ನನ್ನ, ನನು ಕುಟುಂಬ್ದ ಎಲಾಿ ಸ್ದಸ್ಯ ರುರ್ಳನ್ನು ಇಂಗಿ ೀಷನಲಿಿ
ಪ್ರಿಚಯಿಸ್ಬ್ಲೆಿ .

5.

ನ್ನನ್ನ ಕಥೆಯನ್ನು ಆ್ಲಿಸುವುದರಂದಿಗೆ, ಕಥೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪ್ಟ್ಟ
ಪ್್ ಶ್ನು ರ್ಳಿಗೆ ಉತತ ರಿಸ್ಬ್ಲೆಿ .

6.

ನ್ನನ್ನ ನಿತಯ
ಜ್ಜೀವನದಲಿಿ
ಮಾತನ್ನಡುವಾರ್, ಒಡೆತನವನ್ನು
ಸೂಚ್ಚಸುವ ಇಂಗಿ ೀಷ ಪ್ದರ್ಳನ್ನು (apostrophe s , His and Her)
ಸಂದಭ್ಯಗನ್ನಸ್ರ ಬ್ಳಸ್ಬ್ಲೆಿ .

Teacher’s Remark:

ನಿೀಡುವ

ಇಂಗಿ ೀಷ

Good

Date:____________

ಆ್ಜ್ಞೆ ರ್ಳನ್ನು

Very good

Excellent

Signature of the Facilitator:_________

ಮಾರ್ಗದರ್ಗಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: Self evaluation table ನಲಿಿ ಕೊಟ್ಟಟ ರುವ ವಾಕಯ ವನ್ನು ಓದಿ ಹೇಳಿ ಸ್ವ ಯಂ ಮೌಲಯ ಮಾಪ್ನ
ಮಾಡಿಸಿ ಸ್ರಿಯಾದ ಚ್ಚತ್ ಕೆ ಕ ಟ್ಟಕ್ ಹ್ಯಕ್ತಸಿ. “ಗುಡ್” ಅಂದರೆ ಸ್ಧಿಸ್ಬೇಕಾಗದೆ , ”ವೇರಿ ಗುಡ್” ಅಂದರೆ ಭ್ಯರ್ಶಃ ಸ್ಧನೆ
ಮತ್ತತ “ಎಕ್್ ಲೆಂಟ್” ಅಂದರೆ ಸಂಪೂಣ್ಗ ಸ್ಧನೆ..

Work sheet-2

coapt

Aug
Day - 2

Activity: Move your finger in the given letters and paste them with grains,
beads or any other things that can be easily available in the home and
colour the picture.

ಮಾರ್ಗದರ್ಗಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಕೊಟ್ಟಿ ರುವ ಅಕ್ಷರರ್ಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಬೆರಳನ್ನು ಆಡಿಸಲು ಸೂಚಿಸುವುದು. ಹಾಗು
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿರ್ಬಹುದಾದ ಬೇಳೆಕಾಳು,/ಬೀಜ,/ ಮಣಿರ್ಳನ್ನು
ಅಕ್ಷರರ್ಳಲ್ಲಿ
ಅಂಟ್ಟಸಿ ಚಿತ್ರ ರ್ಳಿಗೆ ಬಣ್ಣ
ಹಚಚ ಲು
ಸಹಕರಿಸುವುದು.

Date: ___________

Signature of the facilitator: __________

Work sheet-4

coapt

Aug
Day-4

Activity 1: Colour the picture and name it aloud.

cap

cat

car

Activity 1 : colour and say aloud “ c sounds ಕ್”

Activity 2 : Trace and say aloud “ c sounds ಕ್”

ಮಾರ್ಗದರ್ಗಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಚ-1 ರಲ್ಲಿ ವಿದಾಾ ರ್ಥಗಯಂದ ಚಿತ್ರ ಕ್ಕ ೆ ಬಣ್ಣ ತಂಬಸಿ. 1 ನೇ ಚಿತ್ರ ಕ್ಕ ೆ ಕಾಾ ಟ್, 2 ನೇ ಚಿತ್ರ ಕ್ಕ ೆ
ಕಾಾ ಪ್, 3

ನೇ ಚಿತ್ರ ಕ್ಕ ೆ

ಕಾರ್ ಎಂದು ಹೇಳಿಸುವುದು. ಚ-2

ರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿ ರುವ ಅಕ್ಷರಕ್ಕ ೆ

ಮಾದರಿಯಂತೆ ಬಣ್ಣ

ತಂಬಸುವುದು. ಚ-3 ರಲ್ಲಿ ಚುಕ್ಕ ೆ ಸೇರಿಸಿ “ಸಿೀ” ಬರೆಸಿ ”ಸಿೀ ಸಂಡ್ಸ್ ಕ್” ಎಂದು ಹೇಳಿಸಿ ಅಕ್ಷರದಂದಿಗೆ ಅದರ ಧ್ವ ನಿ
(sound) ಕೂಡ ಉಚ್ಛಾ ರಿಸುವುದನ್ನು ರೂಢಿಸುವುದು.

Date: ___________

Signature of the facilitator: __________

Activity 4: Say and write.

C

C C C C C C C C C

ಮಾರ್ಗದರ್ಗಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆ : ಈ ಮೇಲೆ ನಿೀಡಿರುವಂತೆ ‘ಸಿೀ’ ಅಕ್ಷರವನ್ನು

Date: ________

”ಸಿೀ ಸಂಡ್ಸ್ ಕ್” ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಬರೆಸುವುದು.

Signature of the facilitator : ______

Activity 4 : Say and write.

c c c c c c c c c c

ಮಾರ್ಗದರ್ಗಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆ : ಈ ಮೇಲೆ ನಿೀಡಿರುವಂತೆ ‘ಸಿೀ’ ಅಕ್ಷರವನ್ನು

Date: __________

c

c

c

”ಸಿೀ ಸಂಡ್ಸ್ ಕ್” ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಬರೆಸುವುದು.

Signature of the facilitator: ______

Activity 4: Say and write.

C

c

C

c

C

c

C

ಮಾರ್ಗದರ್ಗಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆ : ಈ ಮೇಲೆ ನಿೀಡಿರುವಂತೆ ‘ಸಿೀ’ ಅಕ್ಷರವನ್ನು
D

D

Date: _______

c

C

c

C

c

”ಸಿೀ ಸಂಡ್ಸ್ ಕ್” ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಬರೆಸುವುದು.

Signature of the facilitator: ______

Work sheet-6

coapt

Aug
Day -6

Activity : Colour each picture that begins with c.

Cc
ಮಾರ್ಗದರ್ಗಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆ : ಸಿೀ(c) ಇಂದ ಪ್ರರ ರಂಭವಾಗುವ ಚಿತ್ರ ರ್ಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಣ್ಣ ಹಾಕಿಸಿ.

Date: ______

Signature of the facilitator: ______

coapt

Work sheet-8

Aug
Day -8

Activity 1: Colour the picture and name it aloud.

on

off

orange

Activity 2: colour and say aloud “ o sounds

Activity 3: Trace and say aloud “ o sounds

ಒ

”

ಒ”

ಮಾರ್ಗದರ್ಗಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಚ-1ರಲ್ಲಿ ವಿದಾಾ ರ್ಥಗಯಂದ ಚಿತ್ರ ಕ್ಕ ೆ ಬಣ್ಣ ತಂಬಸಿ. 1ನೇ ಚಿತ್ರ ಕ್ಕ ೆ ಒರಿಂಜ್, 2ನೇ ಚಿತ್ರ ಕ್ಕ ೆ
ಆಫ್, 3ನೇ ಚಿತ್ರ ಕ್ಕ ೆ

ಆನ್

ಎಂದು ಹೇಳಿಸುವುದು. ಚ-2ರಲ್ಲಿ

ತಂಬಸುವುದು. ಚ-3ರಲ್ಲಿ ಚುಕ್ಕ ೆ ಸೇರಿಸಿ ”ಔ” ಬರೆಸಿ ”ಔ ಸಂಡ್ಸ್

ಕೊಟ್ಟಿ ರುವ ಅಕ್ಷರಕ್ಕ ೆ

ಮಾದರಿಯಂತೆ ಬಣ್ಣ

ಒ” ಎಂದು ಹೇಳಿಸಿ ಅಕ್ಷರದಂದಿಗೆ

ಅದರ

“ಧ್ವ ನಿ”(sound) ಕೂಡ ಉಚ್ಛಾ ರಿಸುವುದನ್ನು ರೂಢಿಸುವುದು.

Date: __________

Signature of the facilitator: ______

Activity 4: Say and write.

O O O O O O O O O

dd
ಮಾರ್ಗದರ್ಗಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆ : ಈ ಮೇಲೆ ನಿೀಡಿರುವಂತೆ ‘ಔ’ ಅಕ್ಷರವನ್ನು

Date : ____________

”ಔ ಸಂಡ್ಸ್ ಒ” ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಬರೆಸುವುದು.

Signature of the facilitator: _________

Activity 4: Say and write

o o o o o o o o o o o o o o o

ಮಾರ್ಗದರ್ಗಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆ : ಈ ಮೇಲೆ ನಿೀಡಿರುವಂತೆ ‘ಔ’ ಅಕ್ಷರವನ್ನು

Date: _______

”ಔ ಸಂಡ್ಸ್ ಒ” ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಬರೆಸುವುದು.

Signature of the facilitator: ______

Activity 4: Say and write.

O o O o O o Oo O o O o

ಮಾರ್ಗದರ್ಗಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆ : ಈ ಮೇಲೆ ನಿೀಡಿರುವಂತೆ ‘ಔ’ ಅಕ್ಷರವನ್ನು

D

Date: _______

”ಔ ಸಂಡ್ಸ್ ಒ” ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಬರೆಸುವುದು.

Signature of the facilitator: ______

Work sheet-10

coapt

Aug
Day - 10

Activity : Colour each picture that begins with O.

Oo

ಮಾರ್ಗದರ್ಗಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆ : ಔ(o) ಇಂದ ಪ್ರರ ರಂಭವಾಗುವ ಚಿತ್ರ ರ್ಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಣ್ಣ ಹಾಕಿಸಿ.

Date : _______

Signature of the facilitator: ________

Work sheet-12

coapt

Aug
Day - 12

Activity 1: Colour the picture and name it aloud

apple

ant

arrow

Activity 2: colour say aloud “ a sounds

ಆ್ಯ”

Activity 3: Trace say aloud “ a sounds

ಆ್ಯ”.

ಮಾರ್ಗದರ್ಗಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಚ-1 ರಲ್ಲಿ ವಿದಾಾ ರ್ಥಗಯಂದ ಚಿತ್ರ ಕ್ಕ ೆ ಬಣ್ಣ

ತಂಬಸಿ .1ನೇ ಚಿತ್ರ ಕ್ಕ ೆ ಆಾ ಪಲ್, 2ನೇ ಚಿತ್ರ ಕ್ಕ ೆ

ಆಾ ಂಟ್ 3ನೇ ಚಿತ್ರ ಕ್ಕ ೆ ಆಾ ರೊ ಎಂದು ಹೇಳಿಸುವುದು. ಚ-2ರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿ ರುವ ಅಕ್ಷರಕ್ಕ ೆ ಮಾದರಿಯಂತೆ ಬಣ್ಣ ತಂಬಸುವುದು.
ಚ-3ರಲ್ಲಿ ಚುಕ್ಕ ೆ ಸೇರಿಸಿ ‘ ಎಯ್’ ಅಕ್ಷರವನ್ನು

”ಎಯ್ ಸಂಡ್ಸ್ ಆಾ ” ಎಂದು ಹೇಳಿಸಿ ಅಕ್ಷರದಂದಿಗೆ ಅದರ ಧ್ವ ನಿ (sound)

ಕೂಡ ಉಚ್ಛಾ ರಿಸುವುದನ್ನು ರೂಢಿಸುವುದು.

Date: _______

Signature of the facilitator: _______

Activity 4: Say and write

A A A A A A A A A A

ಮಾರ್ಗದರ್ಗಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆ : ಈ ಮೇಲೆ ನಿೀಡಿರುವಂತೆ ‘ಎಯ್’ ಅಕ್ಷರವನ್ನು

”ಎಯ್ ಸಂಡ್ಸ್ ಆಾ ” ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ

ಬರೆಸುವುದು.

Date : _____

Signature of the facilitator: ______

Activity 4: Say and write.

a a a a a a a a a a a a a

ಮಾರ್ಗದರ್ಗಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆ : ಈ ಮೇಲೆ ನಿೀಡಿರುವಂತೆ ‘ಎಯ್’ ಅಕ್ಷರವನ್ನು

”ಎಯ್ ಸಂಡ್ಸ್ ಆಾ ” ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ

ಬರೆಸುವುದು.

Date: ______

Signature of the facilitator: ______

Activity 4 : Say and write.

A a A a A a A
b a

ಮಾರ್ಗದರ್ಗಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆ : ಈ ಮೇಲೆ ನಿೀಡಿರುವಂತೆ ‘ಎಯ್’ ಅಕ್ಷರವನ್ನು

a A a

”ಎಯ್ ಸಂಡ್ಸ್ ಆಾ ” ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ

ಬರೆಸುವುದು.

Date : _________

Signature of the facilitator: _________

Work sheet-14

coapt

Aug
Day - 14

Activity : Colour each picture that begins with a .

Aa

ಮಾರ್ಗದರ್ಗಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆ : ಎಯ್ (a) ಇಂದ ಪ್ರರ ರಂಭವಾಗುವ ಚಿತ್ರ ರ್ಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಣ್ಣ ಹಾಕಿಸಿ.

Date: _______

Signature of the facilitator: _____

Work sheet-16

coapt

Aug

Day-16

Activity 1: Colour the picture and name it aloud.

Parrot

pen

pencil

Activity 2: colour say aloud “ p sounds ಪ್ ”

Activity 3: Trace say aloud “ p sounds ಪ್”.

ಮಾರ್ಗದರ್ಗಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಚ-1 ರಲ್ಲಿ ವಿದಾಾ ರ್ಥಗಯಂದ ಚಿತ್ರ ಕ್ಕ ೆ ಬಣ್ಣ ತಂಬಸಿ 1ನೇ ಚಿತ್ರ ಕ್ಕ ೆ

ಪ್ರಾ ರಟ್, 2ನೇ ಚಿತ್ರ ಕ್ಕ ೆ ಪೆನ್

3ನೇ ಚಿತ್ರ ಕ್ಕ ೆ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಎಂದು ಹೇಳಿಸುವುದು. ಚ-2ರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿ ರುವ ಅಕ್ಷರಕ್ಕ ೆ ಮಾದರಿಯಂತೆ ಬಣ್ಣ ತಂಬಸುವುದು. ಚ-3ರಲ್ಲಿ
ಚುಕ್ಕ ೆ ಸೇರಿಸಿ ”ಪೀ” ಬರೆಸಿ ”ಪೀ ಸಂಡ್ಸ್ ಪ್” ಎಂದು ಹೇಳಿಸಿ ಅಕ್ಷರದಂದಿಗೆ ಅದರ ಉಚ್ಛಾ ರವನ್ನು ರೂಢಿಸುವುದು.

Date: _______

Signature of the facilitator: ______

Activity 4 : Say and write.

P P P P P
P P P P

ಮಾರ್ಗದರ್ಗಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆ : ಈ ಮೇಲೆ ನಿೀಡಿರುವಂತೆ ‘ಪೀ’ ಅಕ್ಷರವನ್ನು

P P P P

”ಪೀ ಸಂಡ್ಸ್ ಪ್” ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ

ಬರೆಸುವುದು.

Date: _______

Signature of the facilitator: ______

Activity 4 : Say and write.

p p p p p p p p p p

ಮಾರ್ಗದರ್ಗಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆ : ಈ ಮೇಲೆ ನಿೀಡಿರುವಂತೆ ‘ಪೀ’ ಅಕ್ಷರವನ್ನು

Date: _______

p p

p

”ಪೀ ಸಂಡ್ಸ್ ಪ್” ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ

Signature of the facilitator: ______

Activity 4 : Say and write.

P

p

P

p

P

p

P

p

P

p

P

p

p

ಮಾರ್ಗದರ್ಗಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆ : ಈ ಕ್ಕಳಗೆ ನಿೀಡಿರುವಂತೆ ‘ಸಿ’ ಅಕ್ಷರವನ್ನು

Date: _______

”ಪ ಸೇಸ್ ಪ್” ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಬರೆಸುವುದು.

Signature of the facilitator: ______

Work sheet-18

coapt

Aug
Day - 18

Activity : Colour each picture that begins with p.

Pp

ಮಾರ್ಗದರ್ಗಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆ : ಪೀ(p) ಇಂದ ಪ್ರರ ರಂಭವಾಗುವ ಚಿತ್ರ ರ್ಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಣ್ಣ ಹಾಕಿಸಿ.

Date: ______

Signature of the facilitator: ______

Work sheet-20

coapt

Aug
Day - 20

Activity 1: Colour the picture and name it aloud.

train

table

tiger

Activity 2: colour say aloud “ t sounds ಟ್”

Activity 3: Trace say aloud “ t sounds ಟ್”

ಮಾರ್ಗದರ್ಗಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಚ-1 ರಲ್ಲಿ ವಿದಾಾ ರ್ಥಗಯಂದ ಚಿತ್ರ ಕ್ಕ ೆ ಬಣ್ಣ
ಟೊಮಾಾ ಟೊ 3ನೇ ಚಿತ್ರ ಕ್ಕ ೆ

ತಂಬಸಿ. 1ನೇ ಚಿತ್ರ ಕ್ಕ ೆ ಟ್ಯಾ ಪ್, 2ನೇ ಚಿತ್ರ ಕ್ಕ ೆ

ಟೇಬಲ್ ಎಂದು ಹೇಳಿಸುವುದು. ಚ-2ರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿ ರುವ ಅಕ್ಷರಕ್ಕ ೆ

ಮಾದರಿಯಂತೆ ಬಣ್ಣ

ತಂಬಸುವುದು. ಚ-3ರಲ್ಲಿ ಚುಕ್ಕ ೆ ಸೇರಿಸಿ ”ಟ್ಟೀ” ಬರೆಸಿ ”ಟ್ಟೀ ಸಂಡ್ಸ್ ಟ್” ಎಂದು ಹೇಳಿಸಿ ಅಕ್ಷರದಂದಿಗೆ ಅದರ ಧ್ವ ನಿ
(sound) ಕೂಡಾ ಉಚ್ಛಾ ರಿಸುವುದನ್ನು ರೂಢಿಸುವುದು.

Date: _______

Signature of the facilitator: ______

Activity 4: Say and write.

T

T

T

T T T

ಮಾರ್ಗದರ್ಗಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆ : ಈ ಮೇಲೆ ನಿೀಡಿರುವಂತೆ ‘ಟ್ಟೀ’ ಅಕ್ಷರವನ್ನು

Date: _______

T

T T T

”ಟ್ಟೀ ಸಂಡ್ಸ್ ಟ್” ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಬರೆಸುವುದು.

Signature of the facilitator: ______

Activity 4: Say and write.

t t

t

t

t

t

t

ಮಾರ್ಗದರ್ಗಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆ : ಈ ಮೇಲೆ ನಿೀಡಿರುವಂತೆ ‘ಟ್ಟೀ’ ಅಕ್ಷರವನ್ನು

Date: _______

t

t

t

t

t

”ಟ್ಟೀ ಸಂಡ್ಸ್ ಟ್” ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಬರೆಸುವುದು.

Signature of the facilitator: ______

Activity 4: Say and write

T t T t T t T t T t T t

N n

ಮಾರ್ಗದರ್ಗಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆ : ಈ ಮೇಲೆ ನಿೀಡಿರುವಂತೆ ‘ಟ್ಟೀ’ ಅಕ್ಷರವನ್ನು

Date: _______

”ಟ್ಟೀ ಸಂಡ್ಸ್ ಟ್” ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಬರೆಸುವುದು.

Signature of the facilitator: ______

Work sheet-22

coapt

Aug
Day -22

Activity : Colour each picture that begins with t.

Tt

ಮಾರ್ಗದರ್ಗಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆ : ಟ್ಟೀ(t) ಇಂದ ಪ್ರರ ರಂಭವಾಗುವ ಚಿತ್ರ ರ್ಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಣ್ಣ ಹಾಕಿಸಿ.

Date: ________

Signature of the facilitator: ______

Work sheet-24

coapt

Aug
Day –24

Activity : Revise the letters.

ಮಾರ್ಗದರ್ಗಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಈ ಅಭ್ಯಾ ಸ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ಬಡಿ ಬಡಿಯಾಗಿ ಕಲ್ಲತಿರುವ ಅಕ್ಷರರ್ಳನ್ನು , ಇಡಿಯಾಗಿ ಉಚಾ ರಿಸಲು
ಹಾಗೂ ಕೊಟ್ಟಿ ರುವ ಜಾರ್ದಲ್ಲಿ ನಕಲು ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸುವುದು.

Date : _________

Signature of the facilitator:__________

Work sheet-26

coapt

Aug
Day -26

Activity : Let’s Read

t a p

a t
c a t

c a p

p a t

o p

o t

t o p

c o t

p o p

p o t

a p

ಮಾರ್ಗದರ್ಗಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಚ-1 ರಲ್ಲಿ ಧ್ವ ನಿ ವಾ ತ್ತಾ ಸದಂದಿಗೆ (ಉದಾ:ಪ್+ಎನ್ = ಪೆನ್) ಪದರ್ಳನ್ನು

Date: _______

ಉಚಾ ರಿಸಲು ಪ್ರ ೀತ್ತ್ ಹಿಸಿ.

Signature of the facilitator: ______

Work sheet-28(a)

coapt

Aug
Day - 28

Activity : Say and write.

ಮಾರ್ಗದರ್ಗಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಈ ಅಭ್ಯಾ ಸ ಹಾಳೆಯನ್ನು

ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ನಿಮಮ

ಮಗುವಿಗೆ ಮೂರಕ್ಷರರ್ಳ “ಫೀನಿಕ್”

ಪದರ್ಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಉಚಾ ರಿಸುತ್ತಾ , ಅವುರ್ಳನ್ನು ನಕಲು ಮಾಡಲು ಪ್ರ ೀತ್ತ್ ಹಿಸುವುದು..

Date : _________

Signature of the facilitator: ________

Work sheet-28(b)

coapt

Aug

Day -28

Activity : Say and write.

ಮಾರ್ಗದರ್ಗಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಈ ಅಭ್ಯಾ ಸ ಹಾಳೆಯನ್ನು

ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ನಿಮಮ

ಮಗುವಿಗೆ ಮೂರಕ್ಷರರ್ಳ “ಫೀನಿಕ್”

ಪದರ್ಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಉಚಾ ರಿಸುತ್ತಾ , ಅವುರ್ಳನ್ನು ನಕಲು ಮಾಡಲು ಪ್ರ ೀತ್ತ್ ಹಿಸುವುದು..

Date : _______

Signature of the facilitator: _______

Work sheet-29

coapt

Aug
Day -29

Activity : Know your sight words.
Activity 1: Look and say with the help of your facilitator.

on

is

in

This
a

Activity-2: Let’s read.

This is a cap.
This is a pot.
This is a cot.

Activity -3 : Let’s read.

Papa cat has a cap.

The cap is in the pot.
The pot is on the cot.

This is Papa cat.
Toto cat is on the cot.

This is Toto cat.
Toto cat has the cap.

ಮಾರ್ಗದರ್ಗಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಚ-1, ಮರದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವ ಸೈಟ್ ವಡ್ಸ್ ಗ ರ್ಳನ್ನು

“ಧಿಸ್” , “ಈಜ್” , “ಇನ್” , “ಆನ್” , “ಅ”

“ದ” ಮತಾ “ಹಾಾ ಜ್” ಇವುರ್ಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಉಚ್ಛಾ ರಣೆಯಂದಿಗೆ ತ್ಮಮ ಮಗುವಿಗೆ ಪರಿಚಯಸುವುದು. ಚ-2 ಮತಾ ಚ-3
ರಲ್ಲಿ ನ ವಾಕಾ ರ್ಳನ್ನು ಸೈಟ್ ವಡ್ಸ್ ಗ ರ್ಳಿಗೆ ಒತಾ ನಿೀಡುತ್ತಾ ಓದಿಸುವುದು ಮತಾ ಮಗುವಿಗೆ ಸವ ತಃ ಓದಲು ಪ್ರರ ರೆಪಸುವುದು.

Date: _______

Signature of the facilitator: ______

Work sheet-29(a)

coapt

Aug
Day - 29

Activity : Say and write the sight words.

ಮಾರ್ಗದರ್ಗಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಈ ಅಭ್ಯಾ ಸ ಹಾಳೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ನಿಮಮ ಮಗುವಿಗೆ ಸೈಟ್ ವಡ್ಸ್ ಗ “ಧಿಸ್” , “ಈಜ್”
, “ಇನ್” , “ಆನ್” ಮತಾ “ದ” ಇವುರ್ಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಉಚ್ಛಾ ರಿಸುತ್ತಾ ನಕಲು ಮಾಡಲು ಪ್ರ ೀತ್ತ್ ಹಿಸುವುದು..

Date: _______

Signature of the facilitator: ______

Work sheet-29(b)

coapt

Aug
Day -29

Activity : Say and write sight words.

ಮಾರ್ಗದರ್ಗಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಈ ಅಭ್ಯಾ ಸ ಹಾಳೆಯನ್ನು

ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ನಿಮಮ ಮಗುವಿಗೆ ಸೈಟ್ ವಡ್ಸ್ ಗ “ಹಾಾ ಜ್” ,

“ಅ” , “ಇನ್” , “ಆನ್” ಮತಾ “ದ” ಇವುರ್ಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಉಚ್ಛಾ ರಿಸುತ್ತಾ ನಕಲು ಮಾಡಲು ಪ್ರ ೀತ್ತ್ ಹಿಸುವುದು..

Date: ______

Signature of the facilitator: ______

coapt

Work sheet-30

Aug
Day –30
Evaluation

Activity 1: Circle the right letter

s

s

c

b

b

c

e

n

a

o

t

a

e

a

a

n

s

p

b

i

b

s

i

t

Activity 2 : Fill in the blanks with the correct letter.

ಮಾರ್ಗದರ್ಗಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆ:

ಚ-1ರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿ ರುವ ಚಿತ್ರ ವನ್ನು

ರ್ಮನಿಸಿ

ಮಾದರಿಯಂತೆ ಪದದ ಮೊದಲ

ವೃತ್ಾ ವನ್ನು ಸುತ್ಾ ಲು ಸೂಚಿಸಿ. ಚ-2 ರಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ವನ್ನು ರ್ಮನಿಸಿ, ಬಟ್ಟಿ ರುವ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಬರೆಯಲು ತಿಳಿಸುವುದು.

ಅಕ್ಷರಕ್ಕ ೆ

Work sheet-30

coapt

Aug
Day –30
Evaluation

Activity 1: Match the pictures with the words.

Activity 2: Choose the correct sight word and fill in the blanks.
( has , on , is , the , in , this , a)

1. ________ is Toto cat.
2. Papa cat has _______ cap.
3. The cap is ________ the pot.
4. The pot is on _______ cot.
5. Toto cat is _______ the cot.
6. Toto cat ________ the cap.
7. What _______ your name ?.

Work sheet-30

coapt

Aug
Day –30
Evaluation

Activity : I can do..

ಮಾರ್ಗದರ್ಗಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಈ ಅಭ್ಯಾ ಸ ಹಾಳೆಯನ್ನು
ಅಕ್ಷರರ್ಳನ್ನು

ಬಳಸಿ, ಮಗುವಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿ ರುವ ಚಿತ್ರ ರ್ಳ ಮೊದಲನೆ ಇಂಗಿಿ ೀಷ

ಗುರಿತಿಸಲು ತಿಳಿಸುವುದು. ಮಗು ಅಕ್ಷರವನ್ನು

ಗುರುತಿಸಿದ ಮೇಲೆ, ಆ ಅಕ್ಷರವನ್ನು

ವೃತ್ಾ ದಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಂತೆ

ಸೂಚಿಸುವುದು. ಚಟುವಟ್ಟಕ್ಕಯ ನಂತ್ರ ಮಗುವಿನ ಸಾಧ್ನೆಯನ್ನು “ಗುಡ್ಸ” , “ವೇರಿ ಗುಡ್ಸ” ಮತಾ “ಎಕ್ಸ್್ ಿ ಟ್” ಇವುರ್ಳಲ್ಲಿ
ಯಾವುದು ಎಂದು ನಿಧ್ಗರಿಸುವುದು.

Date: _________

Signature of the facilitator: __________

Aug

coapt

Work sheet-30

Day –30
Evaluation

Total self evaluation
1.

ನಾನು c

, o , a , p , t ಅಕ್ಷರಗಳನುು ಗುರುತಿಸಿ, ಅವುಗಳ ಧ್ವನ್ಸ (ಸ ೌಂಡ್) ಗಳನುು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ

ಉಚ್ಛರಿಸ್ಬಲ್ೆೆ.

2.

c,o,a, p

3.

ಈ ಮೈಲ್ುಗಲ್ಲೆನಲ್ಲೆ ಬರುವ ಮ ರು ಅಕ್ಷರಗಳ ಪದಗಳನುು ಸ್ರಿಯಾದ ಉಚ್ಾಛರಣೆಯೌಂದಿಗೆ ಓದಬಲ್ೆೆ.

4.

5.

, t ಅಕ್ಷರಗಳನುು ನಾಲ್ುು ಗೆರೆಯುಳಳ ನೆ ೋಟ್ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲೆ ಬರೆಯಬಲ್ೆೆ.

ಈ ಮೈಲ್ುಗಲ್ಲೆನಲ್ಲೆ ಬರು ಸೆೈಟ್ ವಡ್ಿ್(sight words) ಗಳನುು ಗುರುತಿಸಿ, ಅವುಗಳನುು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ
ಉಚ್ಛರಿಸ್ಬಲ್ೆೆ.
ನಾನು ಸ್ುಳಿವಿನೆ ೌಂದಿಗೆ ವಾಕಯಗಳನುು ಓದಬಲ್ೆೆ , ಅವುಗಳನುು ನಾಲ್ುು ಗೆರೆಯ ನೆ ೋಟ್ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲೆ
ನಕಲ್ು ಮಾಡಬಲ್ೆೆ.

Teacher’s Remark:

Good

Date:____________

ಮಾರ್ಗದರ್ಗಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆ:. Self evaluation table ನಲ್ಲಿ

Very good

Excellent

Signature of the Facilitator

ಕೊಟ್ಟಿ ರುವ ವಾಕಾ ವನ್ನು

ಓದಿ ಹೇಳಿ ಸವ ಯಂ ಮೌಲಾ ಮಾಪನ

ಮಾಡಿಸಿ ಸರಿಯಾದ ಚಿತ್ರ ಕ್ಕ ೆ ಟ್ಟಕ್ ಹಾಕಿಸಿ. “ಗುಡ್ಸ” ಅಂದರೆ ಸಾಧಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ , ”ವೇರಿ ಗುಡ್ಸ” ಅಂದರೆ ಭ್ಯರ್ಶಃ ಸಾಧ್ನೆ
ಮತಾ “ಎಕ್್ ಲೆಂಟ್” ಅಂದರೆ ಸಂಪೂಣ್ಗ ಸಾಧ್ನೆ..

