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Bridge course
Worksheet-1

My House

July 1 -15
Day - 1

Activity 1: Join the numbers to complete the pictures and colour them.

ಮಾರ್ಗದರ್ಗಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆರ್ಳು :
ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಅಪೂರ್ಗ ಚಿತ್ರ ವನ್ನು ಮಗುವು ಸಂಖ್ಯೆ ರ್ಳನ್ನು ಕರ ಮಾನ್ನರ್ತ್ವಾಗಿ ಜೀಡಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ
ಪೂರ್ಗಗೊಳಿಸಲಿ. ಪೂರ್ಗಗೊಳಿಸಿದ ಚಿತ್ರ ಕ್ಕ ೆ ಮಗುವು ತ್ನಗೆ ಸರಿಯೆನಸಿದ ಬರ್ಣ ವನ್ನು ನೀಡಲು ತಿಳಿಸಿ.

Bridge course
Worksheet-2

My House

July 1 -15
Day - 1

Activity 1: Let’s speak .

Good aftrenoon Puttu.

Good afternoon amma.

( ಗುಡ್ ಆಫ್ಟ ರ್ ನೂನ್ ಪುಟುಟ )

( ಗುಡ್ ಆಫ್ಟ ರ್ ನೂನ್ ಅಮಾಾ )

1.Hello,What’s your name?

2.Hai, My name is Anil.

ಹೆಲೀ, ವಾಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್ ?

ಹಾಯ್, ಮೈ ನೇಮ್ ಈಸ್ ಅನಲ್ಡ.

4. I am eight years old.

3.How old are you?

ಆಯ್ ಆೆ ಮ್ ಏಯ್ಟ ಇಯಸ್ಗ ಓಲ್ಡ್ .

ಹೌ ಓಲ್ಡ್ ಆರ್ ಯೂ ?

ಮಾರ್ಗದರ್ಗಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆರ್ಳು :
ಈ ಅಭ್ಯೆ ಸದ ಹಾಳೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ವಿದ್ಯೆ ರ್ಥಗರ್ಳಿಗೆ “ಗುಡ್ ಆಫ್ಟ ರ್ ನೂನ್”( ಶುಭ ಮಧ್ಯೆ ಹ್ು ) ಎೊಂದು
ವಿಷ್ ಮಾಡಲು ರೂಢಿಸುವುದು.ಹಾಗೂ “ವಾಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್?” (ನನು ಹೆಸರೇನ್ನ) ಎೊಂಬ ಪ್ರ ಶ್ನು ಯನ್ನು ಕೇಳಿ
‘ಮೈ ನೇಮ್ ಈಸ್’ ಎೊಂಬುದರ ಜತೆಗೆ ತ್ನು

ಹೆಸರು ಸೇರಿಸಿ ಹೇಳುವಂತೆ ರೂಢಿಸುವುದು. ಅೊಂತೆಯೇ “ಹೌ ಓಲ್ಡ್

ಆರ್ ಯೂ ?”( ನನು ವಯಸ್ಸ್ ಷ್ಟಟ ? ) ಎೊಂಬ ಪ್ರ ಶ್ನು ಯನ್ನು ಕೇಳಿ , ಆಯ್ ಆೆ ಮ್ ---- ಇಯಸ್ಗ ಓಲ್ಡ್ ( ___
ಇರುವಲಿಿ ಮಗುವಿನ ವಯಸ್ ನ್ನು ಇೊಂಗಿಿ ೀಷ್ ನಲಿಿ ಹೇಳಿಸುವುದು.) ಎೊಂದು ಹೇಳಲು ಅಭ್ಯೆ ಸ ಮಾಡಿಸುವುದು.
ವಿದ್ಯೆ ರ್ಥಗಯೊಂದ ಇತ್ರರಿಗೆ ಈ ಪ್ರ ಶ್ನು ರ್ಳನ್ನು
ಈ ಚಟುವಟಿಕ್ಕರ್ಳನ್ನು

ಕೇಳಲು, ಉತ್ತ ರ ಪ್ಡೆಯಲು ಪ್ರರ ರೇಪಿಸುವುದು.

ಪ್ರ ತಿದಿನ ಅಭ್ಯೆ ಸ ಮಾಡಿಸುವುದು.

Bridge course
Worksheet-3

My House

July 1 -15
Day - 2

Let’s recall and write
Write capital letters

Write small letters

ಮಾರ್ಗದರ್ಗಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆರ್ಳು :
ಈ ಅಭ್ಯೆ ಸದ ಹಾಳೆಯಲಿಿ ಮಗುವಿಗೆ ಇೊಂಗಿಿ ೀಷ್ ವರ್ಗಮಾಲೆಯ ಕ್ಯೆ ಪಿಟಲ್ಡ ಹಾಗೂ ಸ್ಮಾ ಲ್ಡ ಲೆಟರ್ ರ್ಳನ್ನು
ಸೂಕತ ಕರ ಮದಲಿಿ ಬರೆಯಲು ಸೂಚಿಸುವುದು.

Bridge course
Worksheet-4

My House

July 1 -15
Day - 3

Activity: Let’s recite a rhyme.

A House in the Woods

There is a house in the wood.
The house is very good.
Little mouse runs in the wood
It sees the house
The house is very good.

ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಹೌಸ್ ಇನ್ ದಿ ವುಡ್

“Knock-knock-knock
Who lives in the house?
No one. Then I want to live
in the house”
Says Little Mouse.

“ನಾಕ್- ನಾಕ್ -ನಾಕ್

ದಿ ಹೌಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್
ಲಿಟ್ಸಿ ಮೌಸ್ ರನ್್ ಇನ್ ದಿ ವುಡ್
ಇಟ್ಸ ಸಿೀಸ್ ದಿ ಹೌಸ್
ದಿ ಹೌಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್

ಹೂ ಲಿವ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಹೌಸ್
ನೀ ಒನ್. ದೆನ್ ಆಯ್ ವಾೊಂಟ್ಸ ಟು ಲಿವ್ಸ
ಇನ್ ದಿ ಹೌಸ್ ”
ಇಟ್ಸ ಸಿೀಸ್ ದಿ ಹೌಸ್

ಮಾರ್ಗದರ್ಗಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆರ್ಳು :
ಈ ಅಭ್ಯೆ ಸದ ಹಾಳೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮಗುವಿಗೆ ಪ್ದೆ ವನ್ನು ರಾರ್ಬದಧ ವಾಗಿ ಹಾಡಲು ರೂಢಿಸುವುದು.
ಈ ರೈಮ್ ಅನ್ನು ಕೇಳಲು ಮೇಲೆ ನೀಡಿರುವ ಕ್ಯೆ ಆರ್ ಕೀಡ್ ಅನ್ನು ನಮಾ ಸ್ಮಾ ಟ್ಸಗ ಫೀನ್ ನೊಂದ ಸ್ಮೆ ೆ ನ ಮಾಡಿ.
ಈ ಚಟುವಟಿಕ್ಕರ್ಳನ್ನು

ಪ್ರ ತಿದಿನ ಅಭ್ಯೆ ಸ ಮಾಡಿಸುವುದು.

Bridge course
Worksheet-5

My House

July 1 -15
Day - 4

Activity: Let’s learn about our house.

door (ಡೀರ್)

window (ವಿೊಂಡೀ)

roof ( ರೂಫ್ )

wall ( ವಾಲ್ಡ )

Living room ( ಲಿವಿೊಂಗ್ ರೂಮ್ )

Bed room ( ಬೆಡ್ ರೂಮ್ )

Kitchen ( ಕಿಚನ್ )

Bath room ( ಬಾತ್ ರೂಮ್ )

ಮಾರ್ಗದರ್ಗಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆರ್ಳು :
ಈ ಅಭ್ಯೆ ಸದ ಹಾಳೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮಗುವಿಗೆ ಚಿತ್ರ ರ್ಳನ್ನು ತೀರಿಸಿ ಹೌಸ್ (ಮನೆ), ಡೀರ್ ( ಬಾಗಿಲು),
ವಿೊಂಡೀ( ಕಿಟಕಿ), ರೂಫ್ (ಛಾವಣಿ), ವಾಲ್ಡ (ಗೊೀಡೆ)ರ್ಳನ್ನು ಪ್ರಿಚಯಸಿ ಅವುರ್ಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ರೂಢಿಸುವುದು.
ಅೊಂತೆಯೇ ಮನೆಯ ವಿವಿಧ ಕೀಣೆರ್ಳಾದ ಲಿವಿೊಂಗ್ ರೂಮ್(ಹ್ಜಾರ), ಬೆಡ್ ರೂಮ್ ( ಮಲಗುವ ಕೀಣೆ), ಕಿಚನ್ (ಅಡುಗೆ
ಕೀಣೆ) ಹಾಗೂ ಬಾತ್ ರೂಮ್ ( ಸ್ಮು ನದ ಕೀಣೆ) ಇವುರ್ಳನ್ನು ಸಹ್ ಚಿತ್ರ ರ್ಳನ್ನು ತೀರಿಸುತ್ತ ಪ್ರಿಚಯಸಿ
ಅವುರ್ಳನ್ನು ಇೊಂಗಿಿ ೀಷ್ ನಲಿಿ ಹೇಳಲು ಪ್ರ ೀತ್ಸ್ ಹಿಸುವುದು.
ಈ ಚಟುವಟಿಕ್ಕರ್ಳನ್ನು

ಪ್ರ ತಿದಿನ ಅಭ್ಯೆ ಸ ಮಾಡಿಸುವುದು.

Bridge course
Worksheet-6

July 1 -15

My House

Day - 5

Activity: Let’s go in detail.

Living Room

Arm chair

Sofa

( ಆಮ್ ಚೇರ್)

( ಸೋಫಾ)

Fan

Clock

( ಫಾಾ ನ್)

Bed Room

Tea-poy

Bed

Pillow

(ಟೋಪಾಯ್)

( ಬೆಡ್)

(ಪಿಲೋ)

Television

(ಕ್ಲಾ ಕ್)

( ಟೆಲಿವಿಷನ್)

Mirror

Wardrobe

Chair

(ಮಿರರ್)

( ವಾಡ್್ ರೋಬ್)

( ಚೇರ್)

Curtains

Calender

Table

Broom

( ಕರ್್ನ್್ )

(ಕ್ಲಾ ಲೆಂಡರ್)

( ಟೇಬಲ್)

( ಬ್ರೂ ಮ್)

Kitchen

Cooker
( ಕುಕರ್)

Fridge
( ಫ್ರೂ ಜ್)

Bath Room

Gas-stove

Gas-cylinder

Towel

Soap

( ಗ್ಯಾ ಸ್ ಸ್ಟ ವ್)

(ಗ್ಯಾ ಸ್ ಸಿಲಿೆಂಡರ್)

( ರ್ವೆಲ್)

( ಸೋಪ್)

Mixer-Grinder

Water-Filter

Toilet

Tap

Washing machine

(ಮಿಕ್ ರ್ ಗ್ೂ ೆಂಡರ್)

( ವಾರ್ರ್ ಫ್ರಲ್ಟ ರ್)

(ಟಾಯ್ಲಾ ಟ್)

( ಟಾಾ ಪ್)

(ವಾಷೆಂಗ್ ಮಷನ್)

Glasses

Mirror

Bucket

Jug

Plates

( ಜಗ್)

(ಪ್ಲಾ ಟ್್ )

(ಗ್ಯಾ ಸ್ಸ್)

( ಮಿರರ್)

( ಬಕೆಟ್ )

Shower
(ಶಾವರ್)

Mug
( ಮಗ್ )

ಮಾರ್ಗದರ್ಗಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆರ್ಳು :
ಈ ಅಭ್ಯೆ ಸದ ಹಾಳೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮಗುವಿಗೆ ಚಿತ್ರ ರ್ಳನ್ನು ತೀರಿಸಿ ಮನೆಯಲಿಿ ಬಳಸುವ ವಿವಿಧ
ವಸುತ ರ್ಳನ್ನು ಪ್ರಿಚಯಸಿ ಅವುರ್ಳನ್ನು ಇೊಂಗಿಿ ೀಷ್ ನಲಿಿ ಹೆಸರಿಸಲು ರೂಢಿಸುವುದು.
ಈ ಚಟುವಟಿಕ್ಕರ್ಳನ್ನು ಪ್ರ ತಿದಿನ ಅಭ್ಯೆ ಸ ಮಾಡಿಸುವುದು.

Bridge course
Worksheet-7

My House

July 1 -15
Day - 6

Let’s read and write.

door

door

window

window

roof

roof

wall

wall

ಮಾರ್ಗದರ್ಗಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆರ್ಳು :
ಈ ಅಭ್ಯೆ ಸದ ಹಾಳೆಯಲಿಿ ಮಗುವಿಗೆ ಮೇಲಾೆ ಣಿಸಿದ door,
ಸಪ ಷ್ಟ ವಾಗಿ ನಾಲುೆ ಗೆರೆರ್ಳಲಿಿ ಬರೆಯಲು ಸೂಚಿಸುವುದು.

window, roof , wall

ಈ ಪ್ದರ್ಳನ್ನು

Bridge course
Worksheet-8

My House

July 1 -15
Day - 7

Let’s read and write.

Look, listen and repeat after the facilitator.

cat

mat

bat

map

tap

cap

man

van

fan

Copy these words in your four lined note book.

ಮಾರ್ಗದರ್ಗಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆರ್ಳು :
ಈ ಅಭ್ಯೆ ಸದ ಹಾಳೆಯಲಿಿ ಮಗುವಿಗೆ ಮೇಲಾೆ ಣಿಸಿದ ಪ್ದರ್ಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಓದಲು ರೂಢಿಸುವುದು. ನಂತ್ರ
ಎಲಾಿ ಪ್ದರ್ಳನ್ನು ಸಪ ಷ್ಟ ವಾಗಿ ನಾಲುೆ ಗೆರೆರ್ಳ ನೀಟ್ಸ ಬುಕ್ ನಲಿಿ ಬರೆಯಲು ಸೂಚಿಸುವುದು.

Bridge course
Worksheet-9

Food

July 1 -15
Day - 8

Trace the way and help the cow to get the grass.

ಮಾರ್ಗದರ್ಗಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆರ್ಳು :
ಈ ಅಭ್ಯೆ ಸದ ಹಾಳೆಯಲಿಿ ಮಗು ಹ್ಸುವಿಗೆ ಹುಲಿಿ ನ ಸಮೀಪ್ ಹೀರ್ಲು ದ್ಯರಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕು.

Bridge course
Worksheet-10

Food

July 1 -15
Day - 8

Let’s recite a rhyme.

Put out a banana leaf
Wash it all clean
Put in some chutney
And put in some beans
Put in some salad
And dal mixed with ghee
Put in some rice
And eat it for me

ಪುಟ್ಸ ಔಟ್ಸ ಅ ಬನಾನ ಲಿೀಫ್
ವಾಷ್ ಇಟ್ಸ ಆಲ್ಡ ಕಿಿ ೀನ್
ಪುಟ್ಸ ಇನ್ ಸಮ್ ಚಟಿು
ಆೆ ೊಂಡ್ ಪುಟ್ಸ ಇನ್ ಸಮ್ ಬೀನ್್
ಪುಟ್ಸ ಇನ್ ಸಮ್ ಸಲಾಡ್
ಆೆ ೊಂಡ್ ದ್ಯಲ್ಡ ಮಕ್್ ್ ವಿತ್ ಘೀ
ಪುಟ್ಸ ಇನ್ ಸಮ್ ರೈಸ್
ಆೆ ೊಂಡ್ ಈಟ್ಸ ಇಟ್ಸ ಫಾರ್ ಮೀ.

ಮಾರ್ಗದರ್ಗಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆರ್ಳು :
ಈ ಅಭ್ಯೆ ಸದ ಹಾಳೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮಗುವಿಗೆ ಪ್ದೆ ವನ್ನು ರಾರ್ಬದಧ ವಾಗಿ ಹಾಡಲು ರೂಢಿಸುವುದು.
ಈ ರೈಮ್ ಅನ್ನು ಕೇಳಲು ಮೇಲೆ ನೀಡಿರುವ ಕ್ಯೆ ಆರ್ ಕೀಡ್ ಅನ್ನು ನಮಾ ಸ್ಮಾ ಟ್ಸಗ ಫೀನ್ ನೊಂದ ಸ್ಮೆ ೆ ನ ಮಾಡಿ.
ಈ ಚಟುವಟಿಕ್ಕರ್ಳನ್ನು

ಪ್ರ ತಿದಿನ ಅಭ್ಯೆ ಸ ಮಾಡಿಸುವುದು.

Bridge course
Worksheet-11

Food

Let’s learn a fun story.

in a

ಒನ್್ ಸಮ್

ಡೇ

ದಿ

Day - 9

Monkeys
On a fast

Once some

decided to fast for a day. On that

ಇನ್ ಅ

day the

July 1 -15

ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಟು ಫಾಸ್ಟ ಫಾರ್ ಅ ಡೇ. ಆನ್ ದ್ಯೆ ಟ್ಸ

promised not to eat anything.So the fast started on that
ಪ್ರರ ಮಸ್್ ನಾಟ್ಸ ಟು ಈಟ್ಸ ಎನರ್ಥೊಂಗ್. ಸ್ೀ ದಿ ಫಾಸ್ಟ ಸ್ಮಟ ರ್ಟಗಡ್ ಆನ್ ದ್ಯೆ ಟ್ಸ

As the time passed, one of the
ಆೆ ಸ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಪ್ರಸ್್ ,

said, “ We should fast under a

ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ

.

ಸ್ಸಡ್, “ ವಿ ಶುಡ್ ಫಾಸ್ಟ ಅೊಂಡರ್ ಅ

They did so. Another

suggested,“ We should hold a

to be ready when

ದೆ ಡಿಡ್ ಸ್ೀ. ಅನದರ್

ಸಜೆಸ್ಸಟ ಡ್ , “ ವಿ ಶುಡ್ ಹೀಲ್ಡ್ ಅ

ಟು ಬ ರೆಡಿ ವೆೆ ನ್

the fast is over”. One more monkey said, “ We can peel off the

to make

ದಿ ಫಾಸ್ಟ ಈಸ್ ಓವರ್”.

ಟು ಮೇಕ್

ಒನ್ ಮೀರ್ ಮಂಕಿ ಸ್ಸಡ್,

“ ವಿ ಕ್ಯೆ ನ್ ಪಿೀಲ್ಡ ಆಫ್ ದಿ

the work easier”. All did so.
ದಿ ವಕ್ಗ ಈಸಿಯರ್”. ಆಲ್ಡ ಡಿಡ್ ಸ್ೀ.

After sometime a naughty

said, “ We will be very tired after the fast. So let

ಆಫ್ಟ ರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಅ ನಾಟಿ

ಸ್ಸಡ್, “ ವಿ ವಿಲ್ಡ ಬ ವೆರಿ ಟೈಡ್ಗ ಆಫ್ಟ ರ್ ದಿ ಫಾಸ್ಟ . ಸ್ೀ ಲೆಟ್ಸ

us keep a piece of
ಅಸ್ ಕಿೀಪ್ ಅ ಪಿೀಸ್ ಆಫ್

in our mouths”. All did so. Thus the fast of the
ಇನ್ ಅವರ್ ಮೌತ್್ ”. ಆಲ್ಡ ಡಿಡ್ ಸ್ೀ. ದಸ್ ದಿ ಫಾಸ್ಟ ಆಫ್ ದಿ

was ended.
ವಾಸ್ ಎೊಂಡೆಡ್.

ಮಾರ್ಗದರ್ಗಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆರ್ಳು :
ಈ ಅಭ್ಯೆ ಸದ ಹಾಳೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮಗುವಿಗೆ ಕಥೆಯನ್ನು ಚಿತ್ರ ರ್ಳನ್ನು ತೀರಿಸುತ್ಸತ
ಹೇಳಿಕಡುವುದು.
ಈ ಸ್ಟ ೀರಿ (ಕಥೆ) ಯನ್ನು ಕೇಳಲು ಮೇಲೆ ನೀಡಿರುವ ಕ್ಯೆ ಆರ್ ಕೀಡ್ ಅನ್ನು ನಮಾ ಸ್ಮಾ ಟ್ಸಗ ಫೀನ್ ನೊಂದ
ಸ್ಮೆ ೆ ನ ಮಾಡಿ.
ಈ ಚಟುವಟಿಕ್ಕರ್ಳನ್ನು ಪ್ರ ತಿದಿನ ಅಭ್ಯೆ ಸ ಮಾಡಿಸುವುದು.

Bridge course
Worksheet-12

Food

July 1 -15
Day - 10

Let’s speak .

1.Hello Sanvi, in which class
are you in?
ಹ್ಲೀ ಸ್ಮನಿ , ಇನ್ ವಿಚ್
ಆರ್ ಯೂ ಇನ್?

ಕ್ಯಿ ಸ್

2.Hi John, I’m in class two.
ಹಾಯ್ ಜಾನ್, ಆಯ್ ಆೆ ಮ್ ಇನ್
ಕ್ಯಿ ಸ್ ಟು.

4. My favourite dish is Dosa.

3. Which is your favourite dish?

ಮೈ ಫೇವರಿಟ್ಸ ಡಿಶ್ ಈಸ್ ದೀಸ್ಮ.

ವಿಚ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಫೇವರಿಟ್ಸ ಡಿಶ್ ?

ಮಾರ್ಗದರ್ಗಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆರ್ಳು :

ಈ ಅಭ್ಯಾ ಸ್ದ ಹಾಳೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೆಂಡು ಮಗುವಿಗೆ ಪ್ೂ ಶ್ನು ಗಳನ್ನು ಕೇಳುವುದು ಹಾಗೂ ಉತ್ತ ರ
ನೋಡುವುದನ್ನು ರೂಢಿಮಾಡಿಸುವುದು. ಇನ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಿ ಸ್ ಆರ್ ಯೂ ಇನ್? (ನೋನ್ನ ಯಾವ
ತ್ರಗತಿಯಲಿಾ ದ್ದ ೋಯಾ?ಎೆಂಬ ಪ್ೂ ಶ್ನು ಗೆ – ಆಯ್ ಆೆ ಮ್ ಇನ್ ಎೊಂದು ಹೇಳಿ ತ್ರರ್ತಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ
ಹೇಳುವುದು, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಫೇವರಿಟ್ಸ ಡಿಶ್ ?( ನನಗೆ ಇಷಟ ವಾದ ತಿೆಂಡಿಯಾವುದು?) ಎೆಂಬ ಪ್ೂ ಶ್ನು ಗೆ
ಮೈ ಫೇವರಿಟ್ಸ ಡಿಶ್ ಈಸ್ ಎೆಂದು ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ವಾದ ತಿೊಂಡಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ
ಹೇಳುವುದನ್ನು

ಅಭ್ಯಾಸ ಮಯಡಿಸಬೇಕು.

ಈ ಚಟುವಟಿಕ್ಕಯ ಆಡಿಯೀ ಕೇಳಲು ಮೇಲೆ ನೀಡಿರುವ ಕ್ಯೆ ಆರ್ ಕೀಡ್ ಅನ್ನು ನಮಾ ಸ್ಮಾ ಟ್ಸಗ
ಫೀನ್ ನೊಂದ ಸ್ಮೆ ೆ ನ ಮಾಡಿ.

Bridge course
Worksheet-13

Food

July 1 -15
Day - 10

Draw lines to our food.

ಮಾರ್ಗದರ್ಗಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆರ್ಳು :
ಈ ಚಟುವಟಿಕ್ಕಯಲಿಿ ಮಗು ಚಿತ್ರ ದಲಿಿ ಜೀವಿರ್ಳ ಆಹಾರವನ್ನಾ ಗೆರೆ ಎಳೆದು
ಸೂಚಿಸಬೇಕು.

Bridge course
Worksheet-14

Food

July 1 -15
Day - 11

Let’s know about some healthy food.

Milk (ಮಲ್ಡೆ )

Vegetables(ವೆಜಟೇಬಲ್ಡ್ )

Fruits ( ಫುರ ಟ್ಸ್ )

Dry fruits (ಡ್ರರ ಫುರ ಟ್ಸ್ )

Egg ( ಎಗ್ )

Fish ( ಫಿಶ್)

Chicken( ಚಿಕನ್)

Bread( ಬೆರ ಡ್)

Grains ( ಗ್ರರ ನ್್ )

Rice( ರೈಸ್)

Chapati(ಚಪ್ರತಿ)

Fruit juice( ಫುರ ಟ್ಸ ಜ್ಯೆ ಸ್)

These are healthy food. Try to have more of them in your meal.
( ದ್ೋಸ್ ಆರ್ ಹೆಲಿದ ಫುಡ್. ಟ್ರೂ ಟು ಹಾಾ ವ್ ಮೋರ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮಿೋಲ್)
ಮಾರ್ಗದರ್ಗಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆರ್ಳು :
ಈ ಅಭ್ಯೆ ಸದ ಹಾಳೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮಗುವಿಗೆ ಚಿತ್ರ ರ್ಳನ್ನು ತೀರಿಸುತ್ಸತ ಹೆಲಿದ ೀ ಫುಡ್ ರ್ಳನ್ನು
ಇೊಂಗಿಿ ೀಷ್ ನಲಿಿ ಹೆಸರಿಸುವುದನ್ನು ಹೇಳಿಕಡುವುದು. ಅೊಂತೆಯೇ ಮೇಲಾೆ ಣಿಸಿದ ಹೆಲಿದ ೀ ಫುಡ್( ಆರೀರ್ೆ ಕರ
ಆಹಾರ) ರ್ಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾ ಗಿ ಸೇವಿಸಲು ತಿಳಿಸುವುದು.
ಈ ಚಟುವಟಿಕ್ಕರ್ಳನ್ನು

ಪ್ರ ತಿದಿನ ಅಭ್ಯೆ ಸ ಮಾಡಿಸುವುದು.

Bridge course
Worksheet-15

Food

July 1 -15
Day - 12

Let’s know about some junk food.

Bhajji (ಭಜಿ )

Chips( ಚಿಪ್್ )

Berger (ಬರ್ಗರ್)

Pizza (ಪಿಜಾ)

Samosa (ಸಮಸ್ಮ)

Cake( ಕೇಕ್)

Panipuri (ಪ್ರನಪುರಿ)

Packaged food( ಪ್ರೆ ಕೇಜ್ಡ್ ಫುಡ್)

Soft drinks( ಸ್ಮಫ್ಟ ಡಿರ ೊಂಕ್್ )

These food are not healthy. So please avoid having such food.
( ದಿೀಸ್ ಫುಡ್ ಆರ್ ನಾಟ್ಸ ಹೆಲಿದ . ಸ್ ಪಿಿ ೀಸ್ ಅವಾಯ್್ ಹಾೆ ವಿೊಂಗ್ ಸಚ್ ಫುಡ್).

ಮಾರ್ಗದರ್ಗಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆರ್ಳು :
ಈ ಅಭ್ಯೆ ಸದ ಹಾಳೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮಗುವಿಗೆ ಚಿತ್ರ ರ್ಳನ್ನು ತೀರಿಸುತ್ಸತ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ರ್ಳನ್ನು
ಇೊಂಗಿಿ ೀಷ್ ನಲಿಿ ಹೆಸರಿಸುವುದನ್ನು ಹೇಳಿಕಡುವುದು. ಅೊಂತೆಯೇ ಮೇಲಾೆ ಣಿಸಿದ ಜಂಕ್ ಫುಡ್( ಅನಾರೀರ್ೆ ಕರ
ಆಹಾರ) ರ್ಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂತೆ ತಿಳಿಸುವುದು.
ಈ ಚಟುವಟಿಕ್ಕರ್ಳನ್ನು

ಪ್ರ ತಿದಿನ ಅಭ್ಯೆ ಸ ಮಾಡಿಸುವುದು.

Bridge course
Worksheet-16

My House

July 1 -15
Day - 13

Let’s read and write.

milk

milk

eggs

eggs

fruits

fruits

bread

bread

ಮಾರ್ಗದರ್ಗಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆರ್ಳು :
ಈ ಅಭ್ಯೆ ಸದ ಹಾಳೆಯಲಿಿ ಮಗುವಿಗೆ ಮೇಲಾೆ ಣಿಸಿದ milk,
ಸಪ ಷ್ಟ ವಾಗಿ ನಾಲುೆ ಗೆರೆರ್ಳಲಿಿ ಬರೆಯಲು ಸೂಚಿಸುವುದು.

egg, fruits ,bread

ಈ ಪ್ದರ್ಳನ್ನು

Bridge course
Worksheet-17

My House

July 1 -15
Day - 14

Let’s read and write.

Look, listen and repeat after the facilitator.

Job

Jog

Hop

Hot

Mob

Dog

Top

Lot

Sob

Fog

Mop

Pot

Copy these words in your four lined note book.
ಮಾರ್ಗದರ್ಗಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆರ್ಳು :
ಈ ಅಭ್ಯೆ ಸದ ಹಾಳೆಯಲಿಿ ಮಗುವಿಗೆ ಮೇಲಾೆ ಣಿಸಿದ ಪ್ದರ್ಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಓದಲು ರೂಢಿಸುವುದು. ನಂತ್ರ
ಎಲಾಿ ಪ್ದರ್ಳನ್ನು ಸಪ ಷ್ಟ ವಾಗಿ ನಾಲುೆ ಗೆರೆರ್ಳ ನೀಟ್ಸ ಬುಕ್ ನಲಿಿ ಬರೆಯಲು ಸೂಚಿಸುವುದು.

Bridge course
Assessment card -1

My House &
Food

July 1 -15
Day - 15

Activity -1 : Write the missing letters to complete the words.

w __ __ d __ w

b __ e __ __

f __ __ i __ s

__ a __ l

__ o __ r

e __ __s

__ __ __ k

__ __ __ f

Activity -2 : Match the pictures to the correct words.
Bed room

Living room

Bath room

Kitchen

ಮಾರ್ಗದರ್ಗಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆರ್ಳು : Activity-1 ರಲಿಿ ಚಿತ್ರ ರ್ಳ ಕ್ಕಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಬಟಟ ಜಾರ್ರ್ಳಲಿಿ ಸೂಕತ ವಾದ
ಅಕ್ಷರರ್ಳನ್ನು ತೊಂಬಲು ತಿಳಿಸಿ

Activity-2 ರಲಿಿ ಚಿತ್ರ ರ್ಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ರ್ಬದ ರ್ಳಿಗೆ ಗೆರೆ ಎಳೆದು ಹೊಂದಿಸಲು ತಿಳಿಸಿ.

Bridge course
Assessment card -2

My House &
Food

July 1 -15
Day - 15

Activity -3 : Circle the food which are healthy.

Activity -4 : Let’s evaluate and join to a picture.

01

ನಾನ್ನ ರೈಮ್ ಅನ್ನು ಹಾಡಬಲಾ .

02

ನಾನ್ನ ಇೆಂಗಿಾ ೋಷ್ ವರ್್ಮಾಲಯ ಕ್ಲಾ ಪಿರ್ಲ್ ಮತ್ತತ
ಸಾಾ ಲ್ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ತ್ಪಿಿ ಲ್ಾ ದೇ ಬರೆಯಬಲಾ .
ನಾನ್ನ ಇೆಂಗಿಾ ೋಷ್ ನಲಿಾ ವಿಷ್ ಮಾಡಬಲಾ ಹಾಗೂ ಸ್ರಳ
ಪ್ೂ ಶ್ನು ಗಳನ್ನು ಕೇಳಬಲಾ .
ನಾನ್ನ ಮನೆಯ ವಿವಿಧ ಭ್ಯಗಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ
ಕೋಣೆಗಳನ್ನು ಇೆಂಗಿಾ ೋಷ್ ನಲಿಾ ಹೆಸ್ರಿಸ್ಬಲಾ .
ನಾನ್ನ ಇೆಂಗಿಾ ೋಷ್ ನ ಮೂರಕ್ಷರದ ಪ್ದಗಳನ್ನು
ಓದಬಲಾ .
ನಾನ್ನ ಆರೋಗಾ ಕರ ಹಾಗೂ ಅನಾರೋಗಾ ಕರ ಆಹಾರ
ಪ್ದಾರ್್ಗಳನ್ನು ಇೆಂಗಿಾ ೋಷ್ ನಲಿಾ ಹೆಸ್ರಿಸ್ಬಲಾ .
ನಾನ್ನ ಸುಳುವಿನ ನೆರವಿನೆಂದ ಇೆಂಗಿಾ ೋಷ್ ನ ಸ್ರಳ
ಪ್ದಗಳನ್ನು ಬರೆಯಬಲಾ .

03
04
05
06
07

ಮಾರ್ಗದರ್ಗಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆರ್ಳು : Activity-3 ರಲಿಿ ಆರೀರ್ೆ ಕರ ಆಹಾರ ಪ್ದ್ಯರ್ಗರ್ಳಿಗೆ ವೃತ್ತ ಹಾಕಲು ತಿಳಿಸಿ.

Activity-4 ರಲಿಿ ಕಟಿಟ ರುವ ವಾಕೆ ರ್ಳನ್ನು ಓದಿ ಸಿ ಯಂ ಮೌಲೆ ಮಾಪ್ನ ಮಾಡಿಕಳಳ ಲು ಸಹ್ಕರಿಸಿ.

ಸಂಪೂರ್್ ಸಾಧನೆ

ಭ್ಯಗಶಃ ಸಾಧನೆ

ಸಾಧಿಸ್ಬೇಕ್ಲಗಿದೆ.

Workskeet-1

Dress

DAY-1
JULY 16-31

Activity 1: Join the dots and colour the pictures.

e99

ಮಾರ್ಗದರ್ಗಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಚಟುವಟಿಕೆ 1 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಅಪೂರ್ಗ ಚಿತ್ರ ವನ್ನು

ಪೂರ್ಗಗೊಳಿಸಿ

ಬರ್ಣ ತುಂಬಿ.

Date:

Signature of the Facilitator

Worksheet-2

Dress

JULY 16-31
DAY-1

Activity 1: Recite the rhyme and enjoy.

ದಿ ವಿಂಡ್ ಬ್ಲೂ
ಆಲ್ ಮೈ ಕ ಲೂೋಥ್ಸ್ ಪ್ಲೂ
ಅ ಕಯಾಟ್ ಗಯಟ್ ಮೈ ಹ್ಯಾಟ್
ಅ ಫಯಕ್ಸ್ ಗಯಟ್ ಮೈ ಸಯಕ್ಸ್
ಅ ಗ ಲೋಟ್ ಗಯಟ್ ಮೈ ಕ ಲೋಟ್
ಆಾನ್ ಔಲ್ ಗಯಟ್ ಮೈ ಟವಲ್.

ಮಾರ್ಗದರ್ಗಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಚಟುವಟಿಕೆ 1

ಕೊಟಿಿ ರುವ ಪ್ರರ ಸ ಗೀತೆಯನ್ನು ಆಭಿನಯದುಂದಿಗೆ ಲಯಬದಧ ವಾಗ
ಹಾಡಲು ರೂಢಿಸಿ . ಈ ರೈಮ್ ಅನ್ನು ಕೇಳಲು ಮೇಲೆ ನೀಡಿದ ಕ್ಯು ಆರ್ ಕೊೀಡ್ ಅನ್ನು ನಮ್ಮ ಸ್ಮಮ ರ್ಟಗ ಫೀನ್
ನುಂದ ಸ್ಮಯ ು ನ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರ ತಿದಿನ ಕಲ್ಲಕೆಯ ಪ್ರರ ರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರರ ಸಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡಿಸಿ ಕಲ್ಲಕೆ ಆನಂದದಾಯಕ

ಗೊಳಿಸಿ.

Date:

Signature of the Facilitator

worksheet-3

Dress

DAY-2
JULY 16-31

Activity 1: Read the story.

1. One day Pratap was drying his
dresses.

2. Suddenly the wind blew all his
dresses.

3. A cat got his hat.

4. A fox got his socks.

5. A goat got his coat.

6. An owl got his towel.

Activity 2: Match the story.

A fox got his socks.

Suddenly the wind blew all his dresses.

4

A goat got his coat
A cat got his hat.
One day Pratap was drying his dresses.

An owl got his towel.

ಮಯರ್ಗದರ್ಗಕರಿಗ ಸಲಚನ : ಚಟುವಟಿಕ -1 ಚಿತ್ರ -1 ಒನ್ ಡ ಪ್ರತಯಪ್ ವಯಸ್ ಡ ೈಯಿಂಗ್ ಹಿಸ್ ಡ ರಸ್ ಸ್. ಚಿ-2 ಸಡನ್ೂೋ ದಿ ವಿಂಡ್ ಬ್ಲೂ ಆಲ್ ಹಿಸ್ ಡ ರಸ್ ಸ್. 3. ಅ
ಕಯಾಟ್ ಗಯಟ್ ಹಿಸ್ ಕ ಲೋಟ್. ಹಿೋಗ ಚಿತ್ರರ್ಳ ಸಹ್ಯಯದಿಿಂದ ಕಥ ಯನ್ುು ಓದಿಸಿ. ಚ-2 ರಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರ ಗಳಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿ
ಕೊನೆಯಲ್ಲೂ ಅವುರ್ಳ ಕರಮ ಸಿಂಖ್ ಾಯನ್ುು ಹ್ಯಕಲು ತಿಳಿಸಿ. ಚ-3ರ ಚಿತ್ರರ್ಳನ್ುುತ ಲೋರಿಸಿ ಸಯಕ್ಸ್, ಸಯರಿ, ರ್ಟ್ಗ, ಜಯಕ ಟ್, ಬ್ಲೂಸ್, ಟ್ಲರಸರ್ ಎಿಂದು ಓದಿಸಿ.

Date:

Signature of the Facilitator

worksheet-4

Dress

DAY-3
JULY 16-31

Activity 1: Name the dress.

socks

shirt

blouse

saree

jacket

trouser

ಮಾಗಗದರ್ಗಕ್ರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಚಟುವಟಿಕೆ-1 ಚಿತ್ರ ಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಸಾಕ್ಸ್ , ಸಾರಿ, ರ್ರ್ಟಗ, ಜಾಕೆರ್ಟ, ಬ್ಲಿ ಸ್,
ಟ್ರರ ಸರ್ ಎಂದು ಓದಿಸಿ.

Date:

Signature of the Facilitator

Worksheet -3

Dress

DAY-4
JULY 16-31

Activity 1: Colour the pictures and write their names in the given 4 lines.

blouse

trouser

shirt

coat

saree

socks

ಮಯರ್ಗದರ್ಗಕರಿಗ ಸಲಚನ : ಚಟುವಟಿಕ -1 ಚಿತ್ರರ್ಳಿಗ ಬ್ಣ್ಣ ಹ್ಯಕಿಸಿ ಅವುರ್ಳ ಹ್ ಸರನ್ುು ಬ್ರ ಯಸಿ ಹ್ಯರ್ಲ 4 ಗ ರ ನ ಲೋಟ್ ಬ್ುಕ್ಸ ನ್ಲ್ಲೂ 1 ಪ್ುಟ ಬ್ರ ಯಸಿ

Date:

Signature of the Facilitator

Worksheet-4

Dress

JULY 16-31

Activity 1: Recite the rhyme.

Dress dress dress

ಡ್ರೆಸ್ ಡ್ರೆಸ್ ಡ್ರೆಸ್

I like dress

ಐ ಲರೈಕ್ ಡ್ರೆಸ್

Mummy wear saree

ಮಮ್ಮಿ ವರೇರ್ ಸಾರೇ

Pappa wear suit

ಪಪ್ಾಾ ವರೇರ್ ಸೂಟ್

I like their dresses

ಐ ಲರೈಕ್ ದರೇರ್ ಡ್ರೆಸ್ ಸ್

Dress dress dress

ಡ್ರೆಸ್ ಡ್ರೆಸ್ ಡ್ರೆಸ್.

Brother wear shirt

ಬ್ೆದರ್ ವರೇರ್ ಶಟ್್

I wear uniform

ಐ ವರೇರ್ ಯುನಿಫಾರ್ಮ್

I like our dresses

ಐ ಲರೈಕ್ ಅವರ್ ಡ್ರೆಸ್ ಸ್

Dress dress dress

ಡ್ರೆಸ್ ಡ್ರೆಸ್ ಡ್ರೆಸ್.

ಮಾರ್ಗದರ್ಗಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಚಟುವಟಿಕೆ 1

ಕೊಟಿಿ ರುವ ಪ್ರರ ಸ ಗೀತೆಯನ್ನು ಆಭಿನಯದುಂದಿಗೆ ಲಯಬದಧ ವಾಗ
ಹಾಡಲು ರೂಢಿಸಿ . ಈ ರೈಮ್ ಅನ್ನು ಕೇಳಲು ಮೇಲೆ ನೀಡಿದ ಕ್ಯು ಆರ್ ಕೊೀಡ್ ಅನ್ನು ನಮ್ಮ ಸ್ಮಮ ರ್ಟಗ ಫೀನ್
ನುಂದ ಸ್ಮಯ ು ನ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರ ತಿದಿನ ಕಲ್ಲಕೆಯ ಪ್ರರ ರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರರ ಸಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡಿಸಿ ಕಲ್ಲಕೆ ಆನಂದದಾಯಕ

ಗೊಳಿಸಿ.
Date:

Signature of the Facilitator

Worksheet -5

Dress

DAY-5
JULY 16-31

Activity 1: Complete this crossword puzzle.

S

H

A

T
O

S

T

ಮಾಗಗದರ್ಗಕ್ರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಚಟುವಟಿಕೆ-1 ರಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಚಿತ್ರ ಗಳ ಕ್ರ ಮ
ಸಂಖ್ಯಯ ಗನ್ನಗುಣವಾಗಿ ಪದಬಂಧ ತಂಬಲು ಹೇಳಿ.
Date:

Signature of the Facilitator

Worksheet-6

Dress

DAY-5
JULY 16-31

Activity 1: Let’s speak.

2. Hi Manu, I
am going for
shopping.

1. Hi Rani,
fvdfgfd
Where
are
you going?

4. I want to
buy some
dresses.

3. Oh! Nice.
What do you
buy?

5. May I
I
comeCanwith
you?

ಮಯರ್ಗದರ್ಗಕರಿಗ ಸಲಚನ :

6.yes, Let’s
go for
shopping.

ಈ ಅಬ್ಯಯ ಸದ ಹಾಳೆಯನ್ನು

ಬಳಸಿಕೊಂಡು 1. “ ಹಾಯ್ ರಾಣಿ ವೇರ್ ಆರ್ ಯು

ಗೋಯಂಗ್” ( ನೋನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿ ದಿದ ೋಯಾ) 2. “ ಆಯ್ ಆಯ ಮ್ ಗೋಯಂಗ್ ಫಾರ್ ಶಾಪಂಗ್” (ನಾನ್ನ
ಖರಿೋದಿಗಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿ ದ್ದದ ನೆ) 3. ಓಹ್! ನೈಸ್. ವಾರ್ಟ ವಿಲ್ ಯು ಬಯ್?” (ಏನ್ನ ಖರಿೋದಿಸುತ್ತಿ ೋಯಾ?) 4.
ಆಯ್ ವಾಂರ್ಟ ಟು ಬಯ್ ಸಮ್ ಡ್ರರ ಸ್(ನಾನ್ನ ಸವ ಲ್ಪ

ಬಟ್ಟೆ ಯನ್ನು

ಖರಿೋದಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಿ ನೆ). 5. ಮೇ

ಆಯ್ ಕ್ಮ್ ವಿಥ್ ಯು? 6. ಯೆಸ್, ಲೆರ್ಟ್ ಗ ಫಾರ್ ಶಾಪಂಗ್. (ಹಾ, ನಾವಿೋಗ್ ಶಾಫಂಗ್ ಗೆ ಹೋಗೋಣ)
ಏಿಂದು

ಹೇಳಲು

ಅಭ್ಯಯ ಸ

ಮಾಡಿಸುವುದು.

ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಗಯಂದ

ಇತ್ರರಿಗೆ

ಈ

ಪರ ಶ್ನು ಗಳನ್ನು

ಕೇಳಲು,ಉತ್ಿ ರಪಡ್ರಯಲು ಪ್ರರ ರೇಪಸುವುದು.
ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರ ತ್ತದಿನ ಅಭ್ಯಯ ಸ ಮಾಡಿಸುವುದು.

Date:

Signature of the Facilitator

Worksheet -7

Dress

DAY-7
JULY 16-31

Activity 1: Look, listen and repeat after the facilitator.

pen

hen

den

beg

leg

peg

net
wet
Activity 2: Look, listen and repeat after the facilitator.

pet

l p k p w n d t m

.

ಮಾಗಗದರ್ಗಕ್ರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಚಟುವಟಿಕೆ-1 ಕೊಟಿೆ ರುವ ಪದಗಳನ್ನು ಪೆನ್, ಹೆನ್, ಡ್ರನ್, - ಬೆಗ್ ಲೆಗ್ ಪೆಗ್- ನೆರ್ಟ, ವೆರ್ಟ, ಪೆರ್ಟ
ಎಂದು ನೋವು ಓದಿ ಮಕ್ಕ ಳಿಂದ ಹೇಳಿಸಿ. ಚಟುವಟಿಕೆ-2 ರಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ೆ ಸಥ ಳವನ್ನು ನೋಡಿದ ಸುಳುಹುಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ತಂಬಿಸಿ.

Date:

Signature of the Facilitator

Worksheet-8

Dress

DAY-7
JULY 16-31

Activity 1: Read aloud and write

-+-

pen

hen

Peg

keg

yen

net

den

wet

beg

bet

leg

get

ಮಾಗಗದರ್ಗಕ್ರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಚಟುವಟಿಕೆ-1 ಮೇಲೆ ನೋಡಿದ ಪದಗಳನ್ನು ಓದಿಸಿ ಸುಂದರವಾಗಿ
ಬರೆಯಲು ತ್ತಳಿಸುವುದು.
Date:

Signature of the Facilitator

Worksheet - 9

Relationships

DAY-8
JULY 16-31

Activity 1: circle the odd one.

Activity 2: colour the picture.

ಮಾರ್ಗದರ್ಗಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಚಟುವಟಿಕೆ 1 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಚಿತ್ರ ರ್ಳಲ್ಲಿ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರದ
ಚಿತ್ರ ಕೆ ಯ ವೃತ್ತ ಹಾಕಿಸಿ. ಚಟುವಟಿಕೆ 2 ರ ಚಿತ್ರ ಕೆ ಯ ಬರ್ಣ ತುಂಬಿಸಿ
Date:

Signature of the Facilitator

Worksheet- 10

Relationships

JULY 16-31

Activity 1: Sing the Song and enjoy.

Sara Sara my darling
Sara don’t you cry
Father went to office my darling
File in his hand
Mother went to market my
darling
Basket in her hand
Brother went to play my darling
Bat in his hand
Sister went to school my darling
Bag on her back
Grand father went to walking
my darling
Stick in his hand

ಸಾರಾ ಸಾರಾ ಮೈ ಡ್ಾರ್್ಿಂಗ್
ಸಾರಾ ಡ್ರೂೇಿಂಟ್ ಯು ಕ್ರೈ
ಫಾದರ್ ವರಿಂಟ್ ಟು ಆಫಿಸ್ ಮೈ ಡ್ಾರ್್ಿಂಗ್
ಫರೈಲ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಹಾಯಿಂಡ್
ಮದರ್ ವರಿಂಟ್ ಟು ಮಾಕ್ರ್ಟ್ ಮೈ ಡ್ಾರ್್ಿಂಗ್
ಬಾಸರೆಟ್ ಇನ್ ಹರ್ ಹಾಯಿಂಡ್
ಬ್ೆದರ್ ವರಿಂಟ್ ಟು ಪ್ರಲೇ ಮೈ ಡ್ಾರ್್ಿಂಗ್
ಬಾಯಟ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಹಾಯಿಂಡ್
ಸಿಸಟರ್ ವರಿಂಟ್ ಟು ಸೂೆಲ್ ಮೈ ಡ್ಾರ್್ಿಂಗ್
ಬಾಗ್ ಇನ್ ಹರ್ ಬಾಯಕ್
ಗಾೆಿಂಡ್ ಫಾದರ್ ವರಿಂಟ್ ಟು ವಾಕಿಂಗ್ ಮೈ
ಡ್ಾರ್್ಿಂಗ್
ಸಿಟಕ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಹಾಯಿಂಡ್

ಮಾರ್ಗದರ್ಗಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆ:..
ಚಟುವಟಿಕೆ 1 ರಲ್ಲಿ ಕೊಟಿಿ ರುವ ಪ್ರರ ಸ ಗೀತೆಯನ್ನು
ಆಭಿನಯದುಂದಿಗೆ ರಾರ್ಬದಧ ವಾಗ ಹಾಡಲು ರೂಢಿಸಿ .ಈ ರೈಮ್ ಅನ್ನು ಕೇಳಲು ಮೇಲೆ ನೀಡಿದ
ಕ್ಯು ಆರ್ ಕೊೀಡ್ ಅನ್ನು ನಮ್ಮ ಸ್ಮಮ ರ್ಟಗ ಫೀನ್ ನುಂದ ಸ್ಮಯ ು ನ್ ಮಾಡಿ
ಪ್ರ ತಿದಿನ ಕಲ್ಲಕೆಯ ಪ್ರರ ರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರರ ಸಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡಿಸಿ ಕಲ್ಲಕೆ ಆನಂದದಾಯಕ ಗೊಳಿಸಿ.
Date:

Signature of the Facilitator

Worksheet -11

Relationships

DAY-9
JULY 16-31

Activity 1: Let’s talk.

Hello, I am Manoj. Meet my family.
“ ಹ್ ಲ ಲ

ಆಯ್ ಆಾಮ್ ಮನ ಲೋಜ್, ಮೋಟ್ ಮೈ ಫಯಾಮಲ್ಲ

Ram is my father
ರಯಮ್ ಈಸ್ ಮೈಫಯದರ್

Radhika is my mother.
“ರಯಧಿಕಯ ಈಸ್ ಮೈ ಮದರ್

Seema is my sister. She is studying in class 2.
ಸಿೋಮಯ ಈಸ್ ಮೈ ಸಿಸಟರ್. ಶೋ ಈಸ್ ಸಟಡಿಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಕಯೂಸ್
2

Gopal is my grandfather..
ಗ ಲೋಪಯಲ್ ಈಸ್ ಮೈ ಗಯರಯಿಂಡ್ ಫಯದರ್

Kamala is my grandmother. (ಕಮಲಯ ಈಸ್ ಮೈ ಗಯರಯಿಂಡ್ ಮದರ್)
We are a happy family.. (ವ ಆರ್ ಅ ಹ್ಯಾಪಿ ಫಯಾಮಲ್ಲ)

ಮಯರ್ಗದರ್ಗಕರಿಗ ಸಲಚನ : ಚಟುವಟಿಕ -1 ಈ ಅಬ್ಯಾಸದ ಹ್ಯಳ ಯನ್ುು ಬ್ಳಸಿಕ ಲಿಂಡು 1. “ ಹ್ ಲ ಲ ಆಯ್ ಆಾಮ್ ಮನ ಲೋಜ್, ಮೋಟ್ ಮೈ ಫಯಾಮಲ್ಲ” ( ನಯನ್ು ಮನ ಲೋಜ,
ನ್ನ್ು ಕುಟುಿಂಬ್ವನ್ುು ಪ್ರಿಚಯಸಿಕ ಲಳ ್ಳೋಣ್) 2. “ ರಯಮ್ ಈಸ್ ಮೈಫಯದರ್” (ನ್ನ್ು ತ್ಿಂದ ಯ ಹ್ ಸರು ರಯಮ್) 3. “ರಯಧಿಕಯ ಈಸ್ ಮೈ ಮದರ್ (ನ್ನ್ು ತಯಯ ರಯಧಿಕಯ?) 4.
ಸಿೋಮಯ ಈಸ್ ಮೈ ಸಿಸಟರ್. ಶೋ ಈಸ್ ಸಟಡಿಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಕಯೂಸ್ 2 ( ನ್ನ್ು ತ್ಿಂಗಿಯ ಹ್ ಸರು ಸಿೋಮಯ, ಅವಳು 2 ನ ೋ ತ್ರರ್ತಿಯಲ್ಲೂ ಓದುತಿಿದಯಾಳ ). 5. ಗ ಲೋಪಯಲ್ ಈಸ್ ಮೈ
ಗಯರಯಿಂಡ್ ಫಯದರ್(ನ್ನ್ು ಅಜಜನ್ ಹ್ ಸರು ಗ ಲೋಪಯಲ) 6. ಕಮಲಯ ಈಸ್ ಮೈ ಗಯರಯಿಂಡ್ ಮದರ್. ವ ಆರ್ ಅ ಹ್ಯಾಪಿ ಫಯಾಮಲ್ಲ. (ಕಮಲಯ ನ್ನ್ು ಅಜ್ಜಜ. ನ್ಮಮದು ಸಿಂತ ಲೋಷದಿಿಂದ

Signature
of ಹ್the
Facilitator
ಇರುವ Date:
ಕುಟುಿಂಬ್) ಏಿಂದು ಹ್ ೋಳಲು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಯಡಿಸುವುದು. ವದಯಾರ್ಥಗಯು ಕ ಿಂಪ್ು ಅಕ್ಷರದ ಹ್ ಸರುರ್ಳ ಜಯರ್ದಲ್ಲೂ ತ್ನ್ು ಕುಟುಿಂಬ್ದ
ಹ್ ಸರನ್ುು
ೋಳಲು
ರಲಢಿಸುವುದು.
ಈ ಚಟುವಟಿಕ ರ್ಳನ್ುು ಪ್ರತಿದಿನ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಯಡಿಸುವುದು.

Worksheet-12

Relationships

DAY-10
JULY 16-31

Activity 1: Who are they?

father

mother

brother

sister

grandmother

grandfather

ಮಾಗಗದರ್ಗಕ್ರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಚಟುವಟಿಕೆ-1 ಇಲ್ಲಿ ರುವ ಚಿತ್ರ ಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಫಾದರ್, ಮದರ್, ಬರ ದರ್,
ಸಿಸೆ ರ್, ಗಾರ ಯ ಂಡ್ ಮದರ್, ಗಾರ ಯ ಂಡ್ ಫಾದರ್ ಎಂದು ಓದಿಸಿ.

Date:

Signature of the Facilitator

Worksheet-13

Relationships

DAY-11
JULY 16-31

Activity 1: Say and write.

father

mother

grandfather

ಮಯರ್ಗದರ್ಗಕರಿಗ ಸಲಚನ : ಚಟುವಟಿಕ -1 ಮೋಲ

Date:

bother

grandmother

sister

family

ನ್ೋಡಿದ ಪ್ದರ್ಳನ್ುು ಓದಿಸಿ ಸುಿಂದರವಯಗಿ ಬ್ರ ಯಲು ತಿಳಿಸುವುದು.
Signature of the Facilitator

Worksheet-14

Relationships

sister

DAY-12
JULY 16-31

Brother

Father

My
self
Grand
father

ಮಯರ್ಗದರ್ಗಕರಿಗ ಸಲಚನ : ಚಟುವಟಿಕ -1 ನಮಮ

Mother

Grand
mother

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರುವ ಕುಟುಂಬ ಸದಸಯ ರ ಭ್ಯವ ಚಿತ್ರ ವನ್ನು

ಸರಿಯಾದ ಸಥ ಳದಲ್ಲಿ ಅಂಟಿಸಲು ತ್ತಳಿಸಿ
Date:

Signature of the Facilitator

Worksheet-15

Relationships

DAY-13
JULY 16-31

Activity 1: Say and write.

My father’s name is …………………

My mother’s name is …………………

My brother’s name is …………………

My sister’s name is …………………

My grandmother’s name is …………………

ಮಾಗಗದರ್ಗಕ್ರಿಗೆ ಸೂಚನೆ:

Date:

ಚಟುವಟಿಕೆ-1 ಮೇಲೆ ನೋಡಿದ ವಾಕ್ಯ ವನ್ನು ಪೂಣಗಗಳಿಸಿ, ಓದಿಸಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ಬರೆಯಲು ತ್ತಳಿಸುವುದು.

Signature of the Facilitator

Worksheet-16

Relationships

DAY-14
JULY 16-31

Activity 1: Say and write.

dear

fear

gear

hear

near

rear

tear

year

ಮಯರ್ಗದರ್ಗಕರಿಗ ಸಲಚನ : ಚಟುವಟಿಕ -1 ಮೋಲ

ಸುಿಂದರವಯಗಿ ಬ್ರ ಯಲು ತಿಳಿಸುವುದು.

Date:

ನ್ೋಡಿದ ಪ್ದರ್ಳನ್ುು ಡಿಯರ್ , ಫಿಯರ್, ಗಿಯರ್, ಹಿಯರ್, ನ್ಯರ್, ರಿಯರ್, ಟಿಯರ್, ಇಯರ್ ಓದಿಸಿ

Signature of the Facilitator

Assessment
card 1

Dress & Relationships

DAY-15
JULY 16-31

Activity1: Read the word and join the picture.

socks

Saree

jacket

blouse
saree

trouser

shirt

Activity 2: frame words and write in the box
shirt
jacket

blouse
trouser

ಮಾಗಗದರ್ಗಕ್ರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಚ-1 ರಲ್ಲಿ ಪದಗಳಿಗೆ ಚಿತ್ರ ಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಲು, ಚ-2 ರಲ್ಲಿ ಖಾಲ್ಲ ಜಾಗದಲ್ಲಿ
ಸೂಕ್ಿ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ರ್ಬಧ ರಚಿಸಿ ನೋಡಿರುವ 4 ಗೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲು ತ್ತಳಿಸುವುದು.
Date:

Signature of the Facilitator

Assessment
card 2

Dress & Relationships

DAY-15
JULY 16-31

Activity 3: Rearrange the letters

G

F
E
A
T
O

R
T

01

ನಾನ್ನ ರೈಮ್ ಅನ್ನು ಹಾಡಬಲೆಿ .

02

ನಾನ್ನ ಇಂಗಿಿ ೋಷ್ ನಲ್ಲಿ ನನು ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಪರಿಚಯಸಿ
ಕೊಡಬಲೆಿ .
ನಾನ್ನ ವಿವಿಧ ರಿೋತ್ತಯ ಡ್ರರ ಸ್ ಗಳನ್ನು ಗುತ್ತಗಸಿ ಇಂಗಿಿ ೋಷ್
ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಬಲೆಿ .
ನಾನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸಯ ರುಗಳನ್ನು ಗುತ್ತಗಸಿ ಇಂಗಿಿ ೋಷ್
ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಬಲೆಿ
ನಾನ್ನ ಇಂಗಿಿ ೋಷ್ ನ ಮೂರಕ್ಷರದ ಪದಗಳನ್ನು ಓದಬಲೆಿ .

03
04
05
06

ನಾನ್ನ ಸುಳುವಿನ ನೆರವಿನಂದ ಇಂಗಿಿ ೋಷ್ ನ ಸರಳ
ಪದಗಳನ್ನು ಬರೆಯಬಲೆಿ .

ಮಾರ್ಗದರ್ಗಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆ:

ಚ-3ರಲ್ಲಿ

ಕೊಟಿಿ ರುವ ಅಕ್ಷರರ್ಳನ್ನು

ಒುಂದು ರ್ಬಧ ವಾಗ ಬರೆಯಲು ಹೇಳುವುದು.ಚ-4ರಲ್ಲಿ ಕೊಟಿಿ ರುವ ವಾಕು ವನ್ನು ಓದಿ

ಹೇಳಿ ಸವ ಯಂ ಮೌಲು ಮಾಪ್ನ ಮಾಡಿಸಿ ಸರಿಯಾದ ಚಿತ್ರ ಕೆ ಯ ಟಿಕ್ ಹಾಕಿಸಿ. (1.ಸಂಪೂರ್ಗ ಸ್ಮಧನೆ 2. ಭಾರ್ಶಃ ಸ್ಮಧನೆ 3.
ಸ್ಮಧಿಸಬೇಕಾಗದೆ.

Date:

Signature of the Facilitator

Bridge course
Worksheet-1

Hygiene

Activity 1: Colour the pictures.

ಮಾರ್ಗದರ್ಗಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆರ್ಳು :
1. ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಚಿತ್ರ ಕ್ಕ ೆ ಮಗುವು ತ್ನಗೆ ಸರಿಯೆನಸಿದ
ಬಣ್ಣ ವನ್ನು ನೀಡಲು ತಿಳಿಸಿ.

August 1 -15
Day - 1

Bridge course
Worksheet-2

Hygiene

August 1 -15
Day - 2

Activity 2: Name the hygiene practices:-

I brush my teeth
( ಆಯ್ ಬರ ಷ್ ಮೈ ಟೀತ್)

I have a bath
( ಆಯ್ ಹ್ಯಾ ವ್ ಅ ಬಾತ್)

I wash my face.
( ಆಯ್ ವಾಷ್ ಮೈ ಫೇಸ್)

I comb my hair.
(ಆಯ್ ಕೊಮ್ ಮೈ ಹೇರ್)

ಮಾರ್ಗದರ್ಗಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆರ್ಳು :
2. ಮೇಲಾೆ ಣಿಸಿದ ಸವ ಚಛ ತೆ ಕುರಿತ್ ಅಭ್ಯಾ ಸರ್ಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸಲು ರೂಢಿ ಮಾಡಿಸಿ.

Bridge course
Work sheet – 3

Hygiene

August 1 -15
Day - 2

Activity: Let’s recite a rhyme.

After a bath

After a bath, I try, try, try
To wipe myself, till I’m dry, dry, dry;
Hands to wipe and fingers and toes,
And two wet legs and a shiny nose!

ಆಫ್ಟ ರ್ ಅ ಬಾತ್, ಆಯ್ ಟ್ರರ , ಟ್ರರ , ಟ್ರರ

ಟು ವೈಪ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ , ಟಲ್ಫ ಆಮ್ ಡ್ರರ , ಡ್ರರ , ಡ್ರರ

ಹ್ಯಾ ಾಂಡ್ಸ್ ಟು ವೈಪ್ ಅಾಂಡ್ಸ ಫಾಂರ್ಸ್ಗ ಅಾಂಡ್ಸ ಟೀಸ್

ಆಾ ಾಂಡ್ಸ ಟೂ ವೆಟ್ ಲೆಗ್ಸ್ ಅಾಂಡ್ಸ ಅ ಶೈನ ನೀಸ್!

ಮಾರ್ಗದರ್ಗಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆರ್ಳು :
ಈ ಅಭ್ಯಾ ಸದ ಹ್ಯಳೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಾಂಡು ಮಗುವಿಗೆ ಪದಾ ವನ್ನು ರಾರ್ಬದಧ ವಾಗಿ ಹ್ಯಡಲು
ರೂಢಿಸುವುದು.
ಈ ರೈಮ್ ಅನ್ನು ಕೇಳಲು ಮೇಲೆ ನೀಡಿರುವ ಕ್ಯಾ ಆಕೊೀಗಡ್ಸಅನ್ನು ನಮಮ ಸ್ಮಮ ಟ್ ೀಗನು ಾಂದಸ್ಮೆ ಾ ನಮಾಡಿ.

ಈ ಚಟುವಟಕ್ಕರ್ಳನ್ನು ಪರ ತಿದಿನಅಭ್ಯಾ ಸಮಾಡಿಸುವುದು.

Bridge course
Worksheet-4

Hygiene

August 1 -15
Day - 3

Activity 1: Let’s speak

1) I get up at 6 ‘o’ clock.

( ಆಯ್ ಗೆಟ್ ಅಪ್ ಅಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಒ ಕ್ಲಾ ಕ್ಸ)

2) I brush my teeth. ( ಆಯ್ ಬ್ರ ಷ್ ಮೈ ಟೀತ್ )
3) I cut my nails regularly. ( ಆಯ್ ಕಟ್ ಮೈ ನೇಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯು

ಲರ್ಲಿ)

4) I take my bath. ( ಆಯ್ ಟೇಕ್ಸ ಮೈ ಬಾತ್)
5) I wear clean clothes. ( ಆಯ್ ವೇರ್ ಕ್ಾ ೀನ್ ಕ್ಲಾ ತ್್ )
6) I comb my hair neatly. ( ಆಯ್ ಕೊಮ್ ಮೈ ಹೇರ್ ನೀಟ್ ರ್ಲ )
7) I pray to god.

( ಆಯ್ ಪ್ರರ ಟೂ ಗಾಡ್)

8) I eat my breakfast. ( ಆಯ್ ಈಟ್ ಮೈ ಬ್ರರ

ಕ್ಸ ಪಾಸ್ಟ್ )

9) I go to school. ( ಆಯ್ ಗೀ ಟೂ ಸ್ಕೂ ಲ್ಸ)
10) I wash my hands regularly. (ಆಯ್ ವಾಷ್ ಮೈ ಹ್ು

ಾಂಡ್್ ರೆಗ್ಯು ಲರ್ಲಿ)

ಮಾರ್ಗದರ್ಗಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆರ್ಳು :
ಈ ಅಭ್ಯಾ ಸದಹ್ಯಳೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಾಂಡು ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಗರ್ಳಿಗೆ ದಿನಚರಿಯ
ಕ್ಕಲಸರ್ಳನ್ನು ಹೇಳಿಸುವುದು. 1) ನಾನ್ನ 6-00 ಗಂಟೆಗೆ ಏಳುತ್ತೇ ನೆ. 2) ನಾನ್ನ ಹಲುು
ಉಜ್ಜು ತ್ತೇ ನೆ. 3) ನಾನ್ನ ನಯಮಿತ್ವಾಗಿ ಉಗುರುರ್ಳನ್ನು ಕತ್ೇ ರಿಸಿಕೊಳುು ತ್ತೇ ನೆ. 4) ನಾನ್ನ
ಸ್ಮು ನ ಮಾಡುತ್ತೇ ನೆ. 5) ನಾನ್ನ ಸವ ಚಛ ವಾದ ಬಟೆಟ ರ್ಳನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತೇ ನೆ. 6) ನಾನ್ನ ಚಾಂದವಾಗಿ
ತ್ಲೆ ಬಾಚಿಕೊಳುು ತ್ತೇ ನೆ. 7) ನಾನ್ನ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರರ ರ್ಥಸುತ್ತೇ ನೆ. 8) ನಾನ್ನ ತಿಾಂಡಿಯನ್ನು
ತಿನ್ನು ತ್ತೇ ನೆ. 9) ನಾನ್ನ ಶಾಲೆಗೆ ಹೀಗುತ್ತೇ ನೆ. 10) ನಾನ್ನ ನನು ನನು ಕೈರ್ಳನ್ನು ಆಗಾರ್
ತೊಳೆದುಕೊಳುು ತ್ತೇ ನೆ..
ಈ 10 ವಾಕಾ ರ್ಳನ್ನು ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥರ್ಳಿಗೆ ಅಥ ತಿಳಿಸಿ ಅಭ್ಯಾ ಸ ಮಾಡಿಸಿ
ಈ ಚಟುವಟಕ್ಕರ್ಳನ್ನು ಪರ ತಿದಿನಅಭ್ಯಾ ಸಮಾಡಿಸುವುದು.

Bridge course
Worksheet-5

Hygiene

August 1 -15
Day - 4

Let’s recall and copy these lines.

I wash my hands regularly.

I brush my teeth twice a day.

ಮಾರ್ಗದರ್ಗಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆರ್ಳು
ಮಗುವಿಗೆ ಮೇಲಾೆ ಣಿಸಿದ ವಾಕಾ ರ್ಳನ್ನು

ಸೂಕೇ ಕರ ಮದಲ್ಲು ನಕಲು ಮಾಡಲು

ಸೂಚಿಸುವುದು.

Bridge course
Worksheet -6

Hygiene

August 1 -15
Day - 5

1) Write good under good habits and bad under bad habits.

2) Lets read and write:

Job

Jog

Hop

Mob

Dog

Top

Hot
Lot

ಮಾರ್ಿದರ್ಿಕರಿಗೆ ಸ್ಕಚನೆರ್ಳು :1) ಒಳ್ಳೆ ಯ ಸ್ವ ಚಛ ತಾ ಅಭ್ಯು ಸ್ರ್ಳ ಕೆಳಗೆ ಗ್ಯಡ್ ಎಾಂದು ಕೆಟ್್ ಅಭ್ಯು ಸ್ರ್ಳ ಕೆಳಗೆ ಬಾು ಡ್ ಎಾಂದು ಇಾಂಗ್ಾ ೀಷ್ ನರ್ಲಾ
ಬ್ರೆಸಿ.
2) ಈ ಚಟುವಟಕೆಯರ್ಲಾ ಮೇರ್ಲನ ಸಾರ್ಲನ ಪದರ್ಳಾದ ಜಾಬ್, ಜಾಗ್, ಹ್ಪ್, ಹ್ಟ್, ಹ್ಗೂ
ಎರಡನೇ ಸಾರ್ಲನ ಪದರ್ಳಾದ ಮಾಬ್, ಡಾಗ್, ಟಾಪ್ ಹ್ಗೂ ಲಾಟ್ ಪದರ್ಳನ್ನು ಜೀರಾಗ್ ಹೇಳಿಸಿ ಹ್ಗೂ 4
ಗೆರೆ ಪುಸ್ತ ಕದರ್ಲಾ ಹೇಳುತ್ತ ಬ್ರೆಯಲು ತಿಳಿಸಿ

Bridge course
Worksheet -7

Hygiene

August 1 -15
Day - 6

1) Let’s read and write. clean, bath, soap, shower, brush

Clean

bath

soap

shower

brush

2) Let’s read and write. " Health is wealth " .

Health is wealth

ಮಾರ್ಗದರ್ಗಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆರ್ಳು : 1) ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಪದರ್ಳಾದ ಕ್ು ೀನ್, ಬಾತ್, ಸೀಪ್,
ಷವರ್, ಬರ ಷ್ ರ್ಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ೇ ಬರೆಯುವುದು.
2) ಹೆಲ್ಫ
ೇ ಇಸ್ ವೆಲ್ಫ
ೇ ( ಆರೀರ್ಾ ವೇ
ಭ್ಯರ್ಾ ) ಎಾಂಬ ಸ್ಮಲನ್ನು ಹೇಳುತ್ೇ ಬರೆಯುವುದು

Bridge course
Worksheet-8

Time

August 1 -15
Day - 7

Let's recite a rhyme:
Clock

I am a clock
I have 2 hands
One hand is short
One hand is long
Hour hand is short
Minute hand is long
I have 12 numbers

ಆಯ್ ಆಾ ಮ್ ಅ ಕ್ಲು ಕ್
ಆಯ್ ಹ್ಯಾ ವ್ ಟೂ ಹ್ಯಾ ಾಂಡ್ಸ್
ಒನ್ ಹ್ಯಾ ಾಂಡ್ಸ ಇಸ್ ಶಾಟ್ಗ,
ಒನ್ ಹ್ಯಾ ಾಂಡ್ಸ ಇಸ್ ಲಾಾಂಗ್ಸ
ಆರ್ ಹ್ಯಾ ಾಂಡ್ಸ ಇಸ್ ಶಾಟ್ಗ
ಮಿನಟ್ ಹ್ಯಾ ಾಂಡ್ಸ ಇಸ್ ಲಾಾಂಗ್ಸ,
ಆಯ್ ಹ್ಯಾ ವ್ ಟೆವ ಲ್ಫವ ನಂಬಸ್ಗ

ಮಾರ್ಗದರ್ಗಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆರ್ಳು : ಈ ಅಭ್ಯಾ ಸದ ಹ್ಯಳೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಾಂಡು ಮಗುವಿಗೆ
ಪದಾ ವನ್ನು ರಾರ್ಬದಧ ವಾಗಿ ಹ್ಯಡಲು ರೂಢಿಸುವುದು.
ಈ ಚಟುವಟಕ್ಕರ್ಳನ್ನು ಪರ ತಿದಿನಅಭ್ಯಾ ಸಮಾಡಿಸುವುದು.

Bridge course
Worksheet-9

Time

August 1 -15
Day - 8

1) Tell the time and write .

It’s 9 ‘o’ clock
(ಇಟ್್ ನೈನ್ ಓ ಕ್ಲು ಕ್)

It’s twenty past nine
( ಇಟ್್ ಟೆವ ಾಂಟ ಪ್ರಸ್ಟ ನೈನ್ )

It’s ten past nine
(ಇಟ್್ ಟೆನ್ ಪ್ರಸ್ಟ ನೈನ್)

It’s half past nine
( ಇಟ್್ ಹ್ಯಫ್ ಪ್ರಸ್ಟ ನೈನ್)

ಮಾರ್ಗದರ್ಗಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆರ್ಳು : 1. ಇಟ್ ಇಸ್ ನೈನ್ ಓ ಕ್ಲು ಕ್ ( 9-00 ಗಂಟೆ) ; 2. ಇಟ್ ಇಸ್
ಟೆನ್ ಪ್ರಸ್ಟ ನೈನ್ ( 9-10 ಗಂಟೆ) 3) ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೆವ ಾಂಟ ಪ್ರಸ್ಟ ನೈನ್ ( 9-20ಗಂಟೆ) 4) ಇಟ್
ಇಸ್ ಹ್ಯಪ್ ಪ್ರಸ್ಟ ನೈನ್ (9-30) ಎಾಂದು ಹೇಳುವುದನ್ನು ರೂಢಿ ಮಾಡಿಸಿ.

ರ್ಡಿಯಾಎದ

ಮುಳುು ರ್ಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಆ ಪರ ಕ್ಲರ ಸಮಯವನ್ನು ಹೇಳುವ ಅಭ್ಯಾ ಸ ಮಾಡಿಸಿ.
ಈ ಚಟುವಟಕ್ಕರ್ಳನ್ನು ಪರ ತಿದಿನಅಭ್ಯಾ ಸಮಾಡಿಸುವುದು.

Bridge course
Worksheet-10

Time

August 1 -15
Day - 9

Draw the clock of your time:-

I wake up at
( ಆಯ್ ವೇಕ್ ಅಪ್ ಅಟ್ )

I go to school at
( ಆಯ್ ಗೀ ಟು ಸೂೆ ಲ್ಫ ಅಟ್ )

I have my dinner at
( ಆಯ್ ಹ್ಯಾ ವ್ ಮೈ ಡಿನರ್ ಅಟ್ )

I go to bed at
( ಆಯ್ ಗೀ ಟು ಬೆಡ್ಸ ಅಟ್ )

ಮಾರ್ಗದರ್ಗಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆರ್ಳು : ಮಕ ೆ ಳು ತಾವು ಏಳುವ, ಶಾಲೆಗೆ ಹೀಗುವ, ಊಟ ಮಾಡುವ,
ಮಲಗುವ ಸಮಯದ ವೇಳೆ ಸೂಚಿಸುವ ಸಮಯ ಹೇಳಿಸಿ ಹ್ಯಗೂ ಆ ಸಮಯದ ರ್ಡಿಯಾರದ
ಚಿತ್ರ ಬರೆಸಿ.

Bridge course
Worksheet-11

Time

August 1 -15
Day - 10

Read the words aloud and write it in your books:-

Nut

Hut

Bug

Jug

Rug

Mug

Bus

Sun

Bud

Mud

Bun

Run

ಮಾರ್ಗದರ್ಗಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆರ್ಳು : ಮೊದಲ ಸ್ಮಲ್ಲನ ನಟ್, ಹಟ್, ಬಸ್, ಸನ್, ಹ್ಯಗೂ ಎರಡನೇ
ಸ್ಮಲ್ಲನ ಬಗ್ಸ, ಜಗ್ಸ, ಬಡ್ಸ,

ಬನ್,

ಮತ್ತೇ ಮೂರನೇ ಸ್ಮಲ್ಲನ ರಗ್ಸ, ಮಗ್ಸ, ಮಡ್ಸ, ರನ್,

ಪದರ್ಳನ್ನು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಹೇಳಿಸಿ ಹ್ಯಗೂ 4 ಗೆರೆ ಪುಸೇ ಕದಲ್ಲು ಬರೆಯಿಸಿ.

Bridge course
Worksheet - 12

Weather

August 1 -15
Day - 11

1) Let's recite a rhyme:

I hear Thunder

ಐ ಹಿಯರ್ ಥಂಡರ್,

I hear Thunder

ಐ ಹಿಯರ್ ಥಂಡರ್,

Oh! Don’t you?

ಓಹ್! ಡೀಾಂಟ್ ಯು ?

Oh! Don’t you?

ಓಹ್! ಡೀಾಂಟ್ ಯು ?

Pitter-patter rain drops,

ಪಿಟ್ರ್ - ಪಾು ಟ್ರ್ ರೈನ್ ಡಾರ ಪ್್ ,

Pitter-patter rain drops,

ಪಿಟ್ರ್ - ಪಾು ಟ್ರ್ ರೈನ್ ಡಾರ ಪ್್ ,

I’m wet through!

ಆಯಮ್ ವೆಟ್ ಥ್ರರ !

I’m wet through!

ಆಯಮ್ ವೆಟ್ ಥ್ರರ !

ಮಾರ್ಗದರ್ಗಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆರ್ಳು : ಈ ಅಭ್ಯಾ ಸದ ಹ್ಯಳೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಾಂಡು ಮಗುವಿಗೆ
ಪದಾ ವನ್ನು ರಾರ್ಬದಧ ವಾಗಿ ಹ್ಯಡಲು ರೂಢಿಸುವುದು.
ಈ ರೈಮ್ಅನ್ನು ಕೇಳಲು ಮೇಲೆನೀಡಿರುವಕ್ಯಾ ಆಕೊೀಗಡ್ಸಅನ್ನು ನಮಮ ಸ್ಮಮ ಟ್ ೀಗನು ಾಂದ
ಸ್ಮೆ ಾ ನಮಾಡಿ.
ಈ ಚಟುವಟಕ್ಕರ್ಳನ್ನು ಪರ ತಿದಿನ ಅಭ್ಯಾ ಸ ಮಾಡಿಸುವುದು.

Bridge course
Worksheet-13

Weather

August 1 -15
Day - 12

Colour the picture.

ಮಾರ್ಗದರ್ಗಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆರ್ಳು :
ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಚಿತ್ರ ಕ್ಕ ೆ ಮಗುವು ತ್ನಗೆ ಸರಿಯೆನಸಿದ ಬಣ್ಣ ವನ್ನು ನೀಡಲು ತಿಳಿಸಿ.

Bridge course
Worksheet-14

August 1 -15

Weather

Day - 12

Let’s know about the seasons.
This is Monsoon.
ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮಾನ್ಸ್ ನ್.

The farmer is working in the field.

Children are wearing raincoats.

ದಿ ಫಾರ್ಿರ್ ಈಸ್ಟ ವಕ್ಿಾಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ಫೀಲ್ಸ್ .

ಚಿಲ್ ರ ನ್ ಆರ್ ವೇರಿಾಂಗ್ ರೇನ್ ಕೊೀಟ್್ .

This is Winter.
ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಿಾಂಟರ್.

Leaves are falling from the tree.

Boys are wearing sweater.

ರ್ಲೀವ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಲಾಂಗ್ ಫ್ರ ಮ್ ದಿ ಟರ ೀ.

ಬಾಯ್್ ಆರ್ ವೇರಿಾಂಗ್ ಸ್ವವ ಟ್ರ್.

This is summer.
ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸಮರ್.

The boys are sweating .
ದಿ ಬಾಯ್್ ಆರ್ ಸ್ವವ ಟಾಂಗ್.

It’s very hot today.
ಇಟ್್ ವೆರಿ ಹ್ಟ್ ಟುಡೇ.

ಮಾರ್ಗದರ್ಗಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆರ್ಳು : ರೈತ್ರು ಭೂಮಿಯನ್ನ ಉಳುವುದು,
ಮಕ ೆ ಳು ರೇನ್ ಕೊೀಟ್ ಹ್ಯಕ್ರುವ ಚಿತ್ರ ವನ್ನು ತೊೀರಿಸಿ ಮಾನ್ಸ್ ನ್ ( ಮಳೆಗಾಲ),
ಮರದಿಾಂದ ಎಲೆರ್ಳು ಉದುರುವುದು, ಹುಡುರ್ರು ಸೆವ ಟರ್ ಹ್ಯಕ್ರುವುದನ್ನು ಕ್ಲಣಿಸಿ ವಿಾಂಟರ್
ಚಳಿಗಾಲ,
ಹುಡುರ್ರು ಸೆಖೆಯಿಾಂದ ಬೆವರುವುದು,ಸೂಯಗ ಪರ ಖರವಾಗಿರುವುದನ್ನು ತೊೀರಿಸಿ ಸಮರ್
( ಬೇಸಿಗೆಕ್ಲಲ) ಎಾಂದು ಹೇಳುವುದನ್ನು ರೂಢಿ ಮಾಡಿಸಿ. ಮಾನ್ಸ್ ನ್ ( ಮಳೆಗಾಲ), ವಿಾಂಟರ್
(ಚಳಿಗಾಲ), ಸಮರ್ ( ಬೇಸಿಗೆಕ್ಲಲ) ಮೂರು ವಿಧದ ಕ್ಲಲಮಾನರ್ಳನ್ನು
ಈ ಚಟುವಟಕ್ಕರ್ಳನ್ನು ಪರ ತಿದಿನಅಭ್ಯಾ ಸಮಾಡಿಸುವುದು.

Bridge course
Worksheet - 15

Weather

August 1 -15
Day - 14

Look, listen and repeat after the teacher.

Bag

Beg

Big

Bug

Bat

Bet

Bit

But

Ban

Ben

Bin

Bun

Tap

Tip

Top

Pet

Cap

Pot

Bell

Bull

Note : Copy these words in your four lined note book.

ಮಾರ್ಗದರ್ಗಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆರ್ಳು :
ಈ ಅಭ್ಯಾ ಸದ ಹ್ಯಳೆಯಲ್ಲು ಮಗುವಿಗೆ ಮೇಲಾೆ ಣಿಸಿದ ಪದರ್ಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಓದಲು ರೂಢಿಸುವುದು. ನಂತ್ರ
ಎಲಾು ಪದರ್ಳನ್ನು ಸಪ ಷಟ ವಾಗಿ ನಾಲುೆ ಗೆರೆರ್ಳ ನೀಟ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲು ಬರೆಯಲು ಸೂಚಿಸುವುದು.

Bridge course
Worksheet - 16

Weather

August 1 -15
Day - 14

Draw lines to match with the seasons:

Winter

Mansoon

summer

ಮಾರ್ಗದರ್ಗಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆರ್ಳು :
ಮಕ ೆ ಳು ತ್ಮಮ ಅನ್ನಭವದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿವಿಧ
ಕ್ಲಲದಲ್ಲು ಬಳಸುವ ವಸುೇ ರ್ಳೊದಿಗೆ ಕ್ಲಲದ ಚಿತ್ರ ದಾಂದಿಗೆ ಗೆರೆ ಎಳೆದು ಹಾಂದಿಸುವುದು.

Bridge course
Assessment card - 1

Hygiene/Time
Weather

August 1 -15
Day - 15

1) Name the hygiene things :- ( Nail cutter, soap, dustbin, brush, comb )

2) Identify and circle the words and write the words in your notebook:

bath , clean, soap, wash,comb, tooth brush, wipe, brush, shower

ಮಾರ್ಗದರ್ಗಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆರ್ಳು : 1) ಕೊಟಟ ರುವ ಚಿತ್ರ ರ್ಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಆವರಣ್ದಲ್ಲು
ನೀಡಿರುವ ಇಾಂಗಿು ೀಷ್ ಪದರ್ಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಆಯೆೆ ಮಾಡಿ ಬಾಕ್್ ರ್ಳಲ್ಲು ಬರೆಯಿರಿ.
2) ಕೊಟಟ ರುವ ಅಕ್ಷರರ್ಳ ಗುಾಂಪಿನಲ್ಲು ಮೇಲೆ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಪದರ್ಳನ್ನು ಹುಡುಕ್ ಗುರುತ್ತ
ಹ್ಯಕ್ಸಿ, ನಂತ್ರ ಆ ಪದರ್ಳನ್ನು 4 ಗೆರೆ ನೀಟ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲು ಬರೆಯಿಸಿ .

Bridge course
Assessment card - 2

Hygiene/Time
Weather

August 1 -15
Day - 15

3) Write the correct time and tell the time.

4) Match the pictures with the seasons

Winter

Mansoon

summer

Bridge course
Assessment card - 3

Hygiene/Time
Weather

August 1 -15
Day - 15

Activity -4 : Let’s evaluate and join to a picture.

01

ನಾನ್ನ ರೈಮ್ ಅನ್ನು ಹ್ಡಬ್ಲ್ಲಾ .

02

ನಾನ್ನ ಇಾಂಗ್ಾ ೀಷ್ ನರ್ಲಾ ವಿಷ್ ಮಾಡಬ್ಲ್ಲಾ ಹ್ಗೂ ಸ್ರಳ
ಪರ ಶ್ನು ರ್ಳನ್ನು ಕೇಳಬ್ಲ್ಲಾ .
ನಾನ್ನ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದರ್ಲಾ ಸ್ವ ಚಛ ತಾ
ಅಭ್ಯು ಸ್ರ್ಳನ್ನು ಇಾಂಗ್ಾ ೀಷ್ ನರ್ಲಾ ಹೆಸ್ರಿಸ್ಬ್ಲ್ಲಾ .
ನಾನ್ನ ರ್ಡಿಯಾರವನ್ನು ನೀಡಿ ಸ್ರ್ಯವನ್ನು
ಇಾಂಗ್ಾ ೀಷ್ ನರ್ಲಾ ಹೇಳಬ್ಲ್ಲಾ .
ನಾನ್ನ ಇಾಂಗ್ಾ ೀಷ್ ನ ಮೂರಕ್ಷರದ ಪದರ್ಳನ್ನು
ಓದಬ್ಲ್ಲಾ .
ನಾನ್ನ ಕ್ಲಲಮಾನರ್ಳನ್ನು ಗ್ಯರುತಿಸಿ, ಇಾಂಗ್ಾ ೀಷ್ ನರ್ಲಾ
ಹೆಸ್ರಿಸ್ಬ್ಲ್ಲಾ .
ನಾನ್ನ ಸುಳುವಿನ ನೆರವಿನಾಂದ ಇಾಂಗ್ಾ ೀಷ್ ನ ಸ್ರಳ
ಪದರ್ಳನ್ನು ಬ್ರೆಯಬ್ಲ್ಲಾ .

03
04
05
06
07

ಮಾರ್ಗದರ್ಗಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆರ್ಳು : Activity-3 ರಲ್ಲು ಆರೀರ್ಾ ಕರ ಆಹ್ಯರ ಪದ್ಯಥಗರ್ಳಿಗೆ ವೃತ್ೇ ಹ್ಯಕಲು ತಿಳಿಸಿ.

Activity-4 ರಲ್ಲು ಕೊಟಟ ರುವ ವಾಕಾ ರ್ಳನ್ನು ಓದಿ ಸವ ಯಂ ಮೌಲಾ ಮಾಪನ ಮಾಡಿಕೊಳು ಲು ಸಹಕರಿಸಿ.

ಸಂಪೂರ್ಿ ಸಾಧನೆ

ಭ್ಯರ್ಶಃ ಸಾಧನೆ

ಸಾಧಿಸ್ಬ್ರಕ್ಲಗ್ದೆ.

Festivals

Bridge course
Worksheet-1

August 16 -31
Day - 1

Activity: 01 – Colour our national flag with appropriate colours.

:
ನ

ನ

ನ

.
.
.

,

Festivals

Bridge course
Worksheet-2

August 16 -31
Day - 1

Activity: 02. Join the dots and complete the picture.

Activity: 03: Trace the coin on the paper and enjoy.

:
ಈ

–

,

1,2,5

.

10

ರ

ರ

.
.

ರ

Festivals

Bridge course
Worksheet-3

August 16 -31
Day - 2

Activity:1 Recite the rhyme and enjoy.

Little lambs little lambs
Where do you sleep?

?

“In the green meadow

“

With mother we sleep”.

”.

Little birds, little birds

,

Where do you rest?
“Close to our mother,

“

In a warm nest”.

”.

Baby dear, baby dear
Where do you lie?

?

“In my warm bed

“

”

With mother close by”.

:
.

”.

1

ನ

ನ

.

ಈ
.

Festivals

Bridge course
Worksheet-4

August 16 -31
Day - 2

Let’s know about the festivals.
Religious Festivals

National Festivals
ನ

4. Independence Day

August 15th

1. Deepavali

5. Gandhi Jayanthi
October 2nd

2. Ramzan

3. Christmas

6. Teachers Day
September 5th

:
ಈ
.

: 5.
ನ

, 7.
)

ನ
8.

(

Bridge course
Worksheet-5

Festivals

August 16 -31
Day - 3

Deepavali is the festival of lights
ಈ

.

Ramzan is the festival of prayers.
ಈ

.

Christmas is the festival of gifts.
ಈ

.

Independence Day is celebrated on 15th August.
ಈ

15

.

Republic day is celebrated on 26th January.
ಈ
.

Gandhi Jayanthi is celebrated on 2nd October.
ಈ

:
Activity: 02. Read these
conversations.
ನ

ಈ

ನ

.

ನ

.

Festivals

Bridge course
Worksheet-6

I like sweets. ಐ
Raheem, Do you like sweets?
ರ

August 16 -31
Day - 3

Yes Raju, I like sweets.
,ಐ

.

,
?

Yes Fathima, I like chocolates.
,ಐ

I like chocolates.
ಐ
Sandhya, Do you like chocolates?
,

?

Yes Fathima, I like
chocolates.
:ಈ

ನ

, ಐ
.

Festivals

Bridge course
Worksheet-7

August 16 -31
Day - 4

Activity:1 Join these pictures with their festivals .

Republic Day

a)

Ramzan

b)
Independence Day

C)
Christmas
d)

e)
Deepavali

:
ಈ

.ಈ
.
.

Festivals

Bridge course
Worksheet-8

August 16 -31
Day - 4

Activity: 1 Find out the names of festivals in this letter grid.

( https://thewordsearch.com/puzzle/2528903/festivals/ )

CHRISTMAS

TEACHERS DAY

RAMZAN

DASARA Gandhi JAYANTHI

ihdnaG

INDEPENDENCE DAY

:
ಈ

ರ
.

,

,

ಈ

.

Work sheet –. 5
.

FESTIVALS

ಈ

ರ
-

Aug- 16 -31
Day: 5

Festivals

Bridge course
Worksheet-9

August 16 -31
Day - 5

Activity: 01 – Copy these names of festivals.

Dasara
day

Deepavali

Independence

Gurunanak
Gurunanak
ಗ
Gurunanak

Gandhi jayanthi

Teachers Day

Ramzan

::
ಈ

ರ

.

Festivals

Bridge course
Worksheet-10

August 16 -31
Day - 5

Activity: 01 – Look and say

feel

Heel
Peel
Wheel

jeep
keep
deep
sleep

feet
sheet
meet

sweet

Activity: 02 Rearrange the jumbled letters and make a meaningful word.

01. CEAHTER

= T _____ _____ _____ ____ _____ ______

02. ATSSRHICMA = ____ _____ _____ _____ _____ ______ ____ _____ _____ _____ _____ S
03. GIAHDNIJ

= ____ _____ _____ _____ _____ ______ J _____

04. NMARZA

= R _____ _____ _____ _____ ______

05. AADRAS

= ____ A_____ _____ _____ ______

:
.ಈ

ರ
.

Sports and Games

Bridge course

August 16 -31

Worksheet-11

Day - 6

Activity: 01: Recite the rhyme and enjoy.

,

Hop a little, jump a little,
,

One, two, three,
Run a little, skip a little,

ರ

,
,

Tap one knee ;
,

Bend a little, stretch a little,
Nod your head ;

,

Yawn a little, sleep a little,
In your bed.

:
.
ಈ
.

ನ

ನ
.

Sports and Games

Bridge course

August 16 -31

Worksheet-12

Day - 6

Repeat after the names of these sports and games.

In-door Sports and Games

Out-door Sports and Games

.

Cricket

chess

Carom

Hockey

ರ

Football

Ludo
Tennis

:

.

.
.

ನ

Sports and Games

Bridge course
Worksheet-13

August 16 -31
Day - 7

Activity: Let’s speak

Hai Sadhik, do you like to
play cricket?

No, I don’t.
,ಐ

.

,
?

Hai Mary, Do you like to play
chess?

Yes, I do.
,

.

.

;ಈ
.

ನ

Sports and Games

Bridge course
Worksheet-14

August 16 -31
Day - 7

Activity: 02. Copy these words.

Cricket

Badminton

hide and seek

football

:ಈ

ನ

carom

hockey

ರ

volleyball

ನ

.

Sports and Games

Bridge course
Worksheet-15

August 16 -31
Day - 8

Let’s listen to a story.

One day in the forest a rabbit and a tortoise had a running race
competition.
ರ

.

ನ

ನ
.

The rabbit was running fast but the tortoise was crawling slowly.
ರ

.

ನ

The rabbit thought to take a rest for a while and fast asleep.
ದ
.
.

The tortoise crawled and went past the slept rabbit.
ದ

.
ನ

When the rabbit woke up he heard other animals cheering tortoise. So he
ran fast to reach first.
.
ರ

.
.

But already Tortoise reached the goal.
ಐ

.
.

:ಈ
.

ನ

ನ

Sports and Games

Bridge course
Worksheet-16
Worksheet-13

August 16 -31
Day - 9
8

Look at these words, some words end with same spellings.
Pair them and colour them using same colour.

Activity: 03. Match the things used in the games with their respective games .
B

A

01. Racquet

02. Bat

03. Cock

04. Dice
:
ರ

2ರ
ನo ರ

ರ
.

.

3ರ

ರ

Sports and Games

Bridge course
Worksheet-17

August 16 -31
Day - 9

Activity: 01. Fill up the first letter of the word given in the box to rhyme with
other word

Activity: 02 - Write the missing letters.

01. C__r__m
02. V__ll__y__a__ l
03. L__d__
04. C__i__k__t
05. T__n__i__

:
೨ ರ
ರ

೧ರ
ರ

ರ
ನ

Sports and Games

Bridge course
Worksheet-18

August 16 -31
Day - 9

Activity: 01: Read this story using picture clues.

One day a

and a

participated in a race. The
ದ

______________

thought that he can

very fast. So he thought that till

____________________________

.

come there he can take rest, So the
.

. The

. ದ

slept under a

_________________

crawled and reached towards the goal.

_________________

.

When

the

Woke up the
___________

was already near the goal. The
. ದ

_________________

ಆ

ran fast to reach the goal early but the
.

___________

:ಈ
.

ನ

reached the goal.
_____________

.

.

ನ

ಈ

Sports and Games

Bridge course
Worksheet-19

August 16 -31
Day - 10

Activity:01 Listen and speak.

I like carom, What do you like?
ಐ

ರ

,

I like chess

?

ಐ

.

I like chess, do you like chess?
ಐ

,

?
ಐ

I don’t like chess, I like badminton.
,ಐ

.

:
ಈ

ನ

ಐ
__________,
__________.
ಈ

ನ
?
.

.
; ಐ

ರ
.
_________, ಈ

Professions

Bridge course
Worksheet-20

August 16 -31
Day - 11

Activity: 1 Recite the rhyme and enjoy
.

;
.

1 ರ
ನ

ನ

.
.

Professions

Bridge course

August 16 -31

Worksheet-21

Day - 11

Activity: 2: Repeat after me.

I am a post-man. I work in the post office.
ಐ

ಅ

.ಐ

.

I am a doctor. I work in the hospital.
ಐ

ಅ

.ಐ

.

I am a teacher. I work in the school.
ಐ

ಅ

.ಐ

.

I am a judge. I work in the court.
ಐ

ಅ

.ಐ

I am a vendor. I sale fruits in the market.
ಐ

ಅ

.ಐ
.

:
ಈ

ನ

ನ

.

Professions

Bridge course

August 16 -31

Worksheet-22

Day - 12

Activity: 1 – Practice this conversation.

1. what is your father?
ಈ

2. My father is a lawyer.
?

ಈ

3. What is your father?

4. My father is a dentist.

ಈ

ಈ

;ಈ

.

ನ

ನ

ನ
.

?

.

Professions

Bridge course

August 16 -31

Worksheet-23

Day - 12

Copy these words neatly.

teacher

lawyer

doctor

policeman

dentist

:ಈ

ನ

postman

driver

vendor

judge

ರ

ನ

.

Professions

Bridge course

August 16 -31

Worksheet-24

Day - 13

Match these pictures with their place of work.

B

A

1.

A.

2.

B.

C.

3.

D.

4.

:ಈ

ನ

.
.

Professions

Bridge course

August 16 -31

Worksheet-24

Day - 14

:
ಈ

.
.

ರ
.

ಈ

Professions

Bridge course

August 16 -31

Worksheet-25

Day - 14

Read these rhyming words and pairs them in the box given.

Rain

Nail

Gain

Paid

Tail

Maid

Main

Sail

Pain

Mail

Raid

Laid

2. Fill in the blanks with missing letters

1. T___a___h___r

2.

J___d__e

3. D___c__o___

4. D___i____e____

5. P__s__.m__n

6. C___o___r___t

7. V__n__o___

8. M__r__e___
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August 16 -31

Worksheet-26

Day - 15

Activity:01. Read these sentences and practice them.
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Let’s evaluate and join to a picture.

01

.

02

ನ

ರ
.

03
ನ

.

ನ

.

04

05

ನ

ರ ರ

.
06

ರರ
ನ

07

.
ನ

ರ

ನ

ರ

.

:
.

.

