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TESS-India (Teacher Education through School-based Support) aims to improve the classroom practices of
elementary and secondary teachers in India through the provision of Open Educational Resources (OERs)
to support teachers in developing student-centred, participatory approaches. The TESS-India OERs
provide teachers with a companion to the school textbook. They offer activities for teachers to try out in
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ರಹಷ್ಟ್ರೀಮ ಠ್ಾಕ್ರಭ ಚೌಕ್ಟುು (NCF 2005) ಭತುು ಶಿಕ್ಷಕ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ರಹಷ್ಟ್ರೀಮ ಠ್ಾಕ್ರಭ ಚೌಕ್ಟುು (2009)ಗಳು ಭಹಯತದಲ್ಲಿನ ಶಿಕ್ಷಣಕಹಾಗಿ
ದೃಷ್ಟ್ಿಕೆ ೀನನುನ ನೀಡಿವೆ. ಆದಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಹಿ ಶಹಲ್ೆಗಳು ಷದೃಢವಹದ ಕ್ಲ್ಲಕಹ ವಹತಹಯಣನುನ ದಗಿಷುತುವೆ. ಇ
ದೃಷ್ಟ್ುಕೆ ೀನನುನ ಸಹಕಹಯಗೆ ಳಿಷಲು ಶಿಕ್ಷಕ್ರಿಗೆ ಹಹಗ

ಶಿಕ್ಷಕ್ ಶಿಕ್ಷಕ್ರಿಗೆ(

) ಷಹಹಮ ಸಷು ನೀಡುುದೆೀ ಟೆಸ್–ಆಂಡಿಯಹ

OERನ ಭುಖ್ಾ ಈದೆದೀವವಹಗಿದೆ. ಇ ಈದೆದೀವನುನ ಇಡೆೀರಿಷಲು ಶಿಕ್ಷಕ್ಯನುನ ‘ವಿದಹಾರ್ಥಿ’ಗಳೆಂದು ರಿಗಣಿಸಿ ಄ಯು ತಭಮ ೃತ್ತುಮಲ್ಲಿ
಄ವಾಕ್ವಿಯು ಸಹಧನ ಹಹಗ

ವಿಧಹನಗಳನುನ ಬೆಳೆಸಿಕೆ ಳುುಲ್ಲಿ ನೆೈುಣಾತೆಮನುನ ಹೆ ಂದುಂತೆ, ಬೆ ೀಧನೆಮ ಭತುು ಕ್ಲ್ಲಕೆಮ

ವಿಧಹನಗಳಲ್ಲಿ ಷಕ್ರರಮವಹಗಿ ತೆ ಡಗಿಸಿಕೆ ಳುಲು ಷಹಹಮವಹಗುಂತೆ ಷಂನ ಮಲ ಯಚಿಷಲ್ಹಗಿದೆ. OER ಭುಖ್ಾ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ಶಿಕ್ಷಕ್ಯು
ಘಟಕ್ಗಳನುನ, ವೆೈಮಕ್ರುಕ್ ಚಟುಟಿಕೆಗಳನುನ, ಕೆೀಸ್ ಷುಡಿಗಳನುನ ಫಳಸಿ, ಄ಯ ೃತ್ತು ಕೌವಲಾನುನ ೃದ್ಧಧಸಿಕೆ ಂಡು ಄ುಗಳನುನ ನ ತನ
ಷಂದಬಿಗಳಿಗೆ ಭತುು ವಿಶಮಗಳಿಗೆ ಄ನವಯಿಷುುದು.
ಎಲ್ಹಿ ವಿಶಮಗಳಿಗ

ಹಹಗ

ಎಲ್ಹಿ ಸಂತಗಳಿಗ

಄ನವಮವಹಗು ಇ ರಭುಖ್ ಷಂನ ಮಲಗಳು, ಭಹಯತದ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತ್ತ ಭತುು ಟೆಸ್

ಆಂಡಿಯಹ OERನಲ್ಲಿನ ಮಹದರಿಮಂತೆ ಶಿಕ್ಷಕ್ರಿಗೆ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ್ ಕ್ೆೀತರದಲ್ಲಿನ ರಭುಖ್ ವಿಧಹನಗಳ ಫಗೆೆ ಭುಂದುರಿದ ಹರಯೀಗಿಕ್
ಷಲಹೆಗಳನುನ ನೀಡುತುವೆ. ಟೆಸ್ ಆಂಡಿಯಹದ ಹರಯೀಗಿಕ್ ತತವಗಳನೆ ನಳಗೆ ಂಡಂತೆ ವಿದಹಾರ್ಥಿಗಳನುನ ಷಂಘಟಿಷು ವಿಧಹನಗಳು, ಕ್ಲ್ಲಕಹ
ಚಟುಟಿಕೆಗಳು ಭತುು ಶಿಕ್ಷಕ್-ವಿದಹಾರ್ಥಿ ಭತುು ವಿದಹಾರ್ಥಿ –ವಿದಹಾರ್ಥಿಗಳ ನಡುವಿನ ಡನಹಟನುನ ಏಿಡಿಷು ವಿಧಹನಗಳನುನ
ಳಗೆ ಂಡಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಕ್ರಿಗೆ ಹಹಗ ಶಿಕ್ಷಕ್ ಶಿಕ್ಷಕ್ರಿಗೆ(

) ವೆಬಸೆೈಟ್ ನ ನಲ್ಲಿ ಇ ರಭುಖ್ ಷಂನ ಮಲಗಳು ಲಬಾವಿದೆ.

ವೀಡಿಯೀ ಸಂನಮೂಲಗಳು
ಟೆಸ್ ಆಂಡಿಯಹದಯು ತಯಹರಿಸಿದ ವಿೀಡಿಯೀ ಕ್ರಿಪ್ಗಳ ಷಭ ಸು ತಯಗತ್ತಮಲ್ಲಿನ ಭಹಗಿಸಷುವಿಕೆಮ ರಭುಖ್ ತಂತರಗಳನುನ
ವಿರಿಷುತುವೆ. (ರಭುಖ್ ಷಂನ ಮಲಗಳ ವಿಶಮಗಳಿಗೆ ಷರಿಹೆ ಂದುಂತೆ) ಶಿಕ್ಷಕ್ಯು ಹಹಗ

ವಿದಹಾರ್ಥಿಗಳು ಭಹಗಿಸಷುವಿಕೆಮ

಄ಭಹಾಷಗಳನುನ ಭಹಯತ್ತೀಮ ತಯಗತ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಫಳಷುುದನುನ ಇ ಕ್ರಿಪ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನಹು ಕಹಣಫಸುದಲಿದೆೀ, ನದ್ಧಿಶು ಕ್ರರಯೆಗಳನುನ ಹಹಗ
ನಡತೆ/

ಗಳನುನ ವಿೀಕ್ಷಕ್ಯು ಗುಯುತ್ತಷಲು ವಿೀಕ್ಷಕ್ ವಿಯಣೆಮನುನ ಕೆೀಳಫಸುದು. ಇ ವಿೀಡಿಯೀ ಕ್ರಿಪ್ಗಳನುನ ಿಸಂದ್ಧ ತಯಗತ್ತಗಳಲ್ಲಿ

ಚಿತ್ತರೀಕ್ರಿಸಿದುದ, ವಿವಿಧ ರಹಜ್ಾಗಳಿಗೆ ಄ನುಗುಣವಹಗಿ ವಿೀಕ್ಷಕ್ ವಿಯಣೆಮನುನ ಭಹಷಹಂತರಿಷಲ್ಹಗಿದೆ. ಇ ವಿೀಡಿಯೀ ಕ್ರಿಪ್ಗಳಿಗೆ ಲ್ಲಂ್ಗಳನುನ
ವಿೀಡಿಯೀ ಚಿತರದ ಭ ಲಕ್ OERಗಳಲ್ಲಿ ನದ್ಧಿಶು ಷಥಳಗಳಲ್ಲಿ ತೆ ೀರಿಸಿದುದ, ಄ಂತರ್ಹಿಲದ ಭ ಲಕ್ ಫಳಕೆದಹಯಯು ಆದನುನ
ಫಳಷಫಸುದಹಗಿದೆ. ಇ ವಿೀಡಿಯೀ ಕ್ರಿಪ್ಗಳನುನ ಟಹಾಬೆಿಟ್ ನ, ಪಿಸಿ, ಡಿ.ವಿ.ಡಿ, ಮೊಬೆೈಲ್ ಫೀನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಹಗ

ಎಸ್.ಡಿ ಕಹರ್ಡಿ ಭ ಲಕ್

ಫಳಷಲು ಫಳಕೆದಹಯಯು ಆುಗಳನುನ ಡೌನ್ಲ್ೆ ೀರ್ಡ ಮಹಡಫಸುದಹಗಿದೆ. (http://www.tess-india.edu.in/)
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ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ
‘ಷಂಖ್ಹಾರಜ್ಞೆ ’ಎಂಫುದು ದೆೀ ದೆೀ ಈಯೀಗಿಷು ಅದರೆ ವಿರಿಷಲು ಕ್ಶುವಹದ ಂದು ದ. ಸಹಮಹನಾವಹಗಿ ಆದು ಭಕ್ಾಳು
ಷಂಖ್ೆಾಗಳನುನ ನಭಾತೆಯಿಂದ, ನಯಗಿಳವಹಗಿ ಫಳಷು ಸಹಭಥಾಿ. ಷಂಖ್ಹಾರಜ್ಞೆಮು ಷಂಖ್ೆಾಗಳಿಗೆ ಄ಥಿ ನೀಡುುದನುನ
ಳಗೆ ಂಡಿಯುತುದೆ- ಄ು ಂದಕೆ ಾಂದು ಹೆೀಗೆ ಄ಂತರ್ ಷಂಫಂಧಿಸಿವೆ ಭತುು ಄ುಗಳ ತುಲನಹತಮಕ್ ರಿಮಹಣಗಳೆೀನು ಎಂದು
ತ್ತಳಿಮುುದು ಭುಖ್ಾ. ಇ ಜ್ಞಹನವೆಂದರೆ ಷಂಖ್ೆಾಗಳ ಮೀಲ್ೆ ಗಣಿತ್ತೀಮ ಕ್ರರಯೆಗಳ ರಿಣಹಭ ಕ್ಂಡುಿಸಡಿಮುುದು. ಈದಹಸಯಣೆಗೆ
ಗುಣಹಕಹಯದ ರಕ್ರರಯೆಮು ಂದು ಷಂಖ್ೆಾಮನುನ ದೆ ಡದದು ಮಹಡುತುದೆಯೀ ಄ಥವಹ ಚಿಕ್ಾದಹಗಿಷುತುದೆಯೀ ತ್ತಳಿಮುುದು ಷಂಖ್ಹಾರಜ್ಞೆಮ
ಂದು ಭಜ್ಲು. ಷಂಖ್ಹಾ ದೃಷ್ಟ್ುಕೆ ೀನದ ಭ ಲಕ್ ವಿವವನುನ ಄ಥಿ ಮಹಡಿಕೆ ಳುಲು ಷಂಖ್ಹಾರಜ್ಞೆ ಄ವಾಕ್.
ನಭಮ ಷಂಖ್ಹಾರಜ್ಞೆಮ ಕ್ಲ್ಲಕೆ ಭತುು ಬೆಳಣಿಗೆಮು ಭಗುವಹಗಿದಹದಗ ಹರಯಂಬವಹಗು, ಜೀಮಹನದುದದಕ್ ಾ ನಡೆಮು ಕ್ಲ್ಲಕಹ
ಚಟುಟಿಕೆ. ಶಹಲ್ೆಮಲ್ಲಿ ಆದು ಷಂಖ್ೆಾಗಳೆೄ ಡನೆ ಅಡು, ಄ನುನ ಶೆೃೀಧಿಷು, ಷಂಖ್ೆಾಗಳ ನಡುವಿನ ಷಂಫಂಧ ಭತುು ವಿನಹಾಷಗಳನುನ
಄ರಿಮುಂತೆ ಪ್ರೀತಹಾಿಸಷು ವಿಶಮ. ಅದರೆ, ಶಹಲ್ೆಮಲ್ಲಿ ಅಡು, ಷಂತಷ ಡು ಄ಂವು ಕ್ಣಮರೆಯಹಗಿಬಿಡುತುದೆ. ಇ ಘಟಕ್ು ಷಭೃದಧ
ಕ್ಲ್ಲಕಹ ಄ಕಹವಗಳನುನ ದಗಿಷು ಷಂಖ್ಹಾ ಅಟಗಳನುನ ಚಟುಟಿಕೆಯಹಗಿ ಫಳಷು ಭ ಲಕ್ ಭಕ್ಾಳು ಷಂಖ್ಹಾರಜ್ಞೆ ಬೆಳೆಸಿಕೆ ಳುುಂತೆ
ಮಹಡು ಅವಮ ಹೆ ಂದ್ಧದೆ.

ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ನಿೀೆೀನು ಕಲ್ಲಯಬಹುದು
●

ನಭಮ ಭಕ್ಾಳ ಷಂಖ್ಹಾರಜ್ಞೆಮನುನ ಷಫಲಗೆ ಳಿಷಲು ಭತುು ಬೆಳೆಷಲು ಕೆಲು ಕ್ಲನಹಂವಗಳು.

●

ಗಣಿತ್ತೀಮ ತಹಕ್ರಿಕ್ತೆ, ತಯಗತ್ತಮಲ್ಲಿ ತೆ ಡಗಿಕೆ ಳುುವಿಕೆ, ಹಲ್ೆ ೆಳುುವಿಕೆ ಭುಂತಹದುನುನ ಈತೆುೀಜಷು ಕ್ಲ್ಲಕಹ
ಕಹಮಿತಂತರವಹಗಿ ಷಂಖ್ಹಾ ಅಟಗಳನುನ ಹೆೀಗೆ ಫಳಸಿಕೆ ಳುುುದು.

ಇ ಘಟಕ್ು ಷಂನ ಮಲ ಂದಯಲ್ಲಿನ NCF (2005) and NCFTE (2009) ಯ ಕ್ಲ್ಲಕಹ ಄ಗತಾಗಳಿಗೆ ಕೆ ಂಡಿ ಬೆಸೆಮುತುದೆ; ಭತುು
಄ುಗಳನುನ ಸಹಧಿಷಲು ಷಹಹಮ ಮಹಡುತುದೆ.

1 ಸಂಖ್ಾರಜ್ಞೆಯನುು ಬೆಳೆಸಲು ಆಟಗಳ ಬಳಕೆ
ಚಂತನೆಗೆಮಂದು ಕ್ಷಣ
ನೀು ಭಗುವಹಗಿದಹದಗಿನ ಷಭಮ ನೆನಪಿಸಿಕೆ ಳಿು. ಷಂಖ್ೆಾಗಳ ಫಗೆೆ ಶಹಲ್ೆಮ ಹೆ ಯಗೆ ಏನಹದಯ ಕ್ಲ್ಲತ್ತದ್ಧದರಹ?
ಈದಹಸಯಣೆಗೆ ಶಹಲ್ೆ ಸೆೀಯು ಭುಂಚೆಯೆೀ ಎಣಿಷಲು ಕ್ಲ್ಲತ್ತಯಫಸುದು, ದುಡುು, ಮಷುಾಗಳ ಲ್ೆಕಹಾಚಹಯ, ಷುುಗಳನುನ
ಷಭವಹಗಿ ಸಂಚಿಕೆ ಳುುುದು ಭುಂತಹದುನುನ ಶಹಲ್ೆಮ ಹೆ ಯಗಿನ ಜೀನದಲ್ಲಿ ನೀು ಕ್ಲ್ಲತ್ತಯಫಸುದು. ಅ ಕ್ಲ್ಲಕೆ
ಅದುದು ಹೆೀಗೆ?
ಅಟ ಅಡುುದು ಎಳೆಮಸಿಾನಂದಲ ಭಕ್ಾಳಿಗೆ ತ್ತೀರಹ ಷಸಜ್. ಅಟ ಅಡುುದರಿದ ಸಹಮಹಜಕ್ ಷಂಸನ, ತಹಕ್ರಿಕ್ ಹಹಗ ಮುಕ್ರುೂಣಿ
ಚಿಂತನೆಗಳನುನ ಬೆಳೆಸಿಕೆ ಳುಲು ಈತೆುೀಜ್ನ ನೀಡಿದಂತೆ ಅಗುತುದೆ. ಕೆಲವೊಮಮ ಷಧಹಿತಮಕ್ತೆ, ತಂಡ ಭನೆ ೀಭಹ, ಗೆಟುು ಕ್ ಡ
ಕ್ಲ್ಲಮಫಸುದು.
ಅಟು ಕೌತುಕ್, ಷಂಬರಭ, ವಿನೆ ೀದ, ಸತಹಶೆಗಳ ವಿವೆೀಚನೆ ನೀಡುತುದೆ. ಗಣಿತದ ಬೆ ೀಧನೆಮಲ್ಲಿ ಅಟಗಳ ಄ಳಡಿಕೆಮು ಭಕ್ಾಳ
ಷಭಸಹಾ ರಿಹಹಯ ಕೌವಲ ಧಿಿಷುಂತೆ ಮಹಡಲು ಈತೆುೀಜ್ಕ್ೂ, ಬೆಂಫಲೂಣಿವಹಗಿಮ ಅಗುತುದೆ ಭತುು ಗಣಿತದ ಫಗೆಗಿನ ಭಕ್ಾಳ
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ಧೆ ೀಯಣೆಮನುನ ಈತುಭಡಿಷುತುದೆ ಎಂದು ಷಂಶೆೃೀಧನಹ ಸಹಿಸತಾು ತ್ತಳಿಷುತುದೆ. ಗಣಿತದ ಅಟ ಅಡುವಹಗ ನಡೆಮು ಗಣಿತದ ಚಚೆಿಮು
ಗಣಿತದ ತ್ತಳಿಳಿಕೆಮನುನ ಹೆಚುುಮಹಡುತುದೆ ಎಂಫ ವಹದೂ ಆದೆ. (Skemp,1993).
ಭಕ್ಾಳ ಷಂಖ್ಹಾರಜ್ಞೆಮ ಬೆಳಣಿಗೆಗಹಗಿ ರಮತ್ತನಸಿ ರಮಹಣಿತವಹದ ಕೆಲು ಷಂಖ್ಹಾ ಅಟಗಳ ಈದಹಸಯಣೆಗಳನುನ ಇ ಘಟಕ್ು ನೀಡುತುದೆ.
ಳೆುಮ ಷಂಖ್ಹಾ ಅಟನುನ ಗುಯುತ್ತಷುುದನುನ, ಷಂಖ್ಹಾ ಅಟಗಳು ಭಕ್ಾಳಿಗೆ ನೀಡು ಕ್ಲ್ಲಕಹ ಄ಕಹವಗಳನುನ ಗುಯುತ್ತಷುುದನ ನ
ಚಚಿಿಷುತುದೆ.
ಷಂಖ್ಹಾ ಷಂಫಂಧಗಳ ತ್ತಳಿಳಿಕೆಮನುನ ಬೆಳೆಷಲು ಷಂಖ್ಹಾ ಅಟಗಳು ಹೆೀಗೆ ಷಹಹಮಕ್ ಎಂಫುದಕೆಾ ಮೊದಲ ಚಟುಟಿಕೆಮು ಂದು
ಈದಹಸಯಣೆ. ಭಕ್ಾಳಿಗೆ ಇಗಹಗಲ್ೆೀ ರಿಚಿತವಹದ ಗಣಿತದ ರಿಕ್ಯ: ‚ನ ಯಯ ಚೌಕ್‛ ನುನ ಆದು ಫಳಷುತುದೆ. ಄ಂತಸ ಄ನೆೀಕ್ ಅಟಗಳು
ುಷುಕ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಄ಂತರ್ಹಿಲದಲ್ಲಿ ಈಚಿತವಹಗಿ ಸಿಗುತುವೆ. ಇ ಘಟಕ್ದ ಚಟುಟಿಕೆಗಳನುನ ಕೆೀಂಬಿರರ್ಡ್ ವಿವವವಿದಹಾಲಮದ ವತಮಹನದ ಗಣಿತ
ಯೀಜ್ನೆಮ ಭಹಗವಹದ NRICH ಎಂಫ ಈಚಿತ ಗಣಿತ್ತೀಮ ಷಂನ ಮಲ ರ್ಹಲತಹಣದ್ಧಂದ ಡೆದುಕೆ ಳುಲ್ಹಗಿದೆ.
ಇ ಘಟಕ್ದಲ್ಲಿಯು ಚಟುಟಿಕೆಗಳನುನ ನಭಮ ಭಕ್ಾಳ ರ್ೆ ತೆ ಫಳಷಲು ರಮತ್ತನಷು ಭುನನ ಇ ಚಟುಟಿಕೆಗಳೆಲಿನುನ , ಄ಥವಹ
ಫಸಳಶುನುನ ನೀವೆೀ ೂಣಿಗೆ ಳಿಷುುದು ತ್ತೀರಹ ಄ವಾಕ್. ನಭಮ ಷಹೆ ೀದೆ ಾೀಗಿ ಶಿಕ್ಷಕ್ರೆ ಡನೆ ರಮತ್ತನಸಿದರೆ ಆನ ನ ಈತುಭ. ಆದು ಇ
಄ನುಬನುನ ಮಲುಕ್ು ಹಹಕ್ಲು ಹೆಚುು ಷಸಕಹರಿಯಹಗುತುದೆ. ನೀವೆೀ ರಮತ್ತನಷುುದರಿಂದ ಕ್ಲ್ಲಮುಯ ಄ನುಬಗಳ ಫಗೆೆ ಹೆ ಳಸು
ಭ ಡುತುದೆ. ಄ದು ಶಿಕ್ಷಕ್ರಹಗಿ ನಭಮ ಄ನುಬನುನ ಫದಲ್ಹಯಿಸಿ ನಭಮ ಬೆ ೀಧನೆಮ ಮೀಲ್ೆ ರಿಣಹಭ ಬಿೀಯುತುದೆ. ಿಸೀಗೆ ತಯಹರಿ ಅದ
ಮೀಲ್ೆ ಇ ಚಟುಟಿಕೆಗಳನುನ ಫಳಸಿ, ಭತುು ಚಟುಟಿಕೆಮ ವಿಧಹನ ಭತುು ರಿಣಹಭಗಳ ಫಗೆೆ, ಕ್ಲ್ಲಕೆ ನಡೆದ ಫಗೆೆ ಭತೆ ುಮಮ ಚಿಂತ್ತಸಿ
ಆದರಿಂದ ವಿದಹಾರ್ಥಿ ಕೆೀಂದ್ಧರತ ಕ್ಲ್ಲಕಹ ವಹತಹಯಣ ನರ್ಮಿಷಲು ಷಹಹಮವಹಗುತುದೆ.

ಚಟುಟಿಕೆ 1 :ನಿಮಗೆೀನು ಬೆೀಕು ?
ಇ ಚಟುಟಿಕೆಮಲ್ಲಿ ಭಕ್ಾಳು ರ್ೆ ೀಡಿಯಹಗಿ ಄ಥವಹ ಷಣಣ ಗುಂುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಷ ನಿಿಸಷುತಹುರೆ. ಇ ಚಟುಟಿಕೆಮ ತಯಹರಿಗಹಗಿ ನೀು
‚ಗುಂುಕಹಮಿದ ನಿಸಣೆ‛ ಎಂಫ ಷಂನ ಮಲ 2ನುನ ಈಯೀಗಿಷಫಸುದು.
ಚಿತರ 1ಯಲ್ಲಿಯುಂತೆ ನ ಯಯ ಚೌಕ್ದ ಂದು ಭುದ್ಧರತ ರತ್ತಮನುನ ಭಕ್ಾಳಿಗೆ ನೀಡಿ, ಄ಥವಹ ಄ಯ ುಷುಕ್ದಲ್ಲಿ ಇಗಹಗಲ್ೆೀ ಆಯು
ಚೌಕ್ನುನ ಈಯೀಗಿಷುಂತೆ ಮಹಡಿ. ಄ರಿಗೆ ಅಟದಲ್ಲಿ ಭುಂದುರೆಮುುದನುನ ಹೆೀಗೆಂದು ಹೆೀಳದೆೀ, ಄ರೆೀ ಹಹದ್ಧ
ಕ್ಂಡುಕೆ ಳುುಂತೆ ಮಹಡುುದು ಫಸಳ ಭುಖ್ಾ. ಆದರಿಂದ ಄ಯು ೂಣಹಿಂಕ್ಗಳ ಫಗೆೆ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಷುತಹುರೆ. ರ್ೆ ತೆಗೆ ಅಟದಲ್ಲಿ
ಕ್ುತ ಸಲನ ನ ಕಹಮುದಕೆ ಳುಫಸುದು.
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ಚಿತರ1 ನ ಯಯ ಚೌಕ್
ಭಹಗ 1: ನಭಗೆ ತ್ತಳಿಮಲ್ೆೀಬೆೀಕಹದುದೆೀನು ಎಂದು ನಧಿರಿಷುುದು.
ಕ್ುಸಲಗೆಮ ಮೀಲ್ೆ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಫರೆಯಿರಿ.
ಎಂಟು ಸುಳಿು(ಕಮಿ)ಗಳು
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ಷಂಖ್ೆಾಮು 9ಕ್ರಾಂತ ದೆ ಡುದು.

1.

2. ಷಂಖ್ೆಾಮು 10ಯ ಄ತಾಿಲಿ.
ಷಂಖ್ೆಾಮು 7ಯ ಄ತಾಿ.

3.

4. ಷಂಖ್ೆಾಮು ಂದು ಬೆಷಷಂಖ್ೆಾ.
5. ಷಂಖ್ೆಾಮು 11ಯ ಄ತಾಿಲಿ.
6. ಷಂಖ್ೆಾಮು 200ಕ್ರಾಂತ ಚಿಕ್ಾದು.
7.

ಆದಯ ಸತುಯ ಸಹಥನದ ಄ಂಕ್ರಮು ಬಿಡಿಸಹಥನದ ಄ಂಕ್ರಗಿಂತ ದೆ ಡುದು.

8.

ಆದಯ ಸತುಯ ಸಹಥನದ ಄ಂಕ್ರ ಬೆಷಷಂಖ್ೆಾ.

ಮಕಕಳಿಗೆ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಹೆೀಳಿ:
ನ ಯಯ ಚೌಕ್ದಲ್ಲಿನ ಂದು ಷಂಖ್ೆಾಮು ನನನ ಭನಸಿಾಲ್ಲಿದೆ. ಅದರೆ, ಄ದು ಯಹುದೆಂದು ನಹನು ಹೆೀಳುುದ್ಧಲಿ. ನೀು ಕ್ಂಡು
ಿಸಡಿಮಬೆೀಕ್ು. ಕ್ುಸಲಗೆಮ ಮೀಲ್ೆ ಫರೆದ್ಧಯು 8 ಷುಳಿುಗಳಲ್ಲಿ ನಹಲಾನುನ ನೀು ಕೆೀಳಫಸುದು ನಹನು ಹೌದು ಄ಥವಹ ಆಲಿ
ಎಂದು ಹೆೀಳುತೆುೀನೆ.
ಆನೆ ನಂದು ವಿಶಮ ನಭಗೆ ಹೆೀಳಲ್ೆೀಬೆೀಕ್ು. ಇ ಷುಳಿುಗಳಲ್ಲಿ ನಹಲುಾ ನಜ್. ಅದರೆ, ಄ು ಷಂಖ್ೆಾಮನುನ ಕ್ಂಡುಿಸಡಿಮಲು
ಏನೆೀನ

ಷಹಹಮಕ್ವಹಗುುದ್ಧಲಿ. ಷಂಖ್ೆಾ ಯಹುದೆಂದು ಕ್ಂಡುಿಸಡಿಮಲು ನಹಲುಾ ಷುಳಿುಗಳು ಬೆೀಕೆೀ ಬೆೀಕ್ು.

ನಭಮ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ನೀು ಯಹ ನಹಲುಾ ಷುಳಿುಗಳು ಬೆೀಕ್ು, ಯಹ ನಹಲುಾ ಷುಳಿುಗಳು ಄ನಗತಾವೆಂದು ಕ್ಂಡುಿಸಡಿಯಿರಿ.
ನ ಯಯ ಚೌಕ್ದಲ್ಲಿ ನನನ ಭನಸಿಾನಲ್ಲಿಯು ಷಂಖ್ೆಾ ಯಹುದೆಂದು ಕ್ಂಡುಿಸಡಿಮಲು ನಭಗೆ ತ್ತಳಿಮಲ್ೆೀಬೆೀಕಹದುದೆೀನು ಎಂದು
ಕ್ಂಡುಕೆ ಳಿು.
ಭಹಗ 2: ಷಂಖ್ೆಾ ಯಹುದು?
ಚಟುಟಿಕೆಮ ಭಹಗ 1ಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ಾಳು ಕ್ಂಡುಕೆ ಂಡ/ ತ್ತಳಿದುಕೆ ಂಡ ಄ಂವಗಳೆೀನು ಎಂದು ಇ ಭಹಗ ರಿೀಕ್ಷಿಷುುದು
ನಭಮ ಭಕ್ಾಳಿಗೆ ಇ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಹೆೀಳಿ:
●

ನನನ ಭನಸಿಾನಲ್ಲಿ ಂದು ಷಂಖ್ೆಾಆದೆ. ಅ ಷಂಖ್ೆಾ ಯಹುದೆಂದು ಕ್ಂಡುಿಸಡಿಮಲು ನನನನುನ ಕೆೀಳಫಸುದಹದ ನಹಲುಾ
ಷುಳಿುಗಳಹುು ಎಂದು ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಚಚಿಿಸಿ ನಧಿರಿಸಿ.

●

ಕೆಲು ನರ್ಮಶಗಳ ನಂತಯ ಂದು ಗುಂನುನ ಄ಯ ಷುಳಿುಗಳಹುು ಎಂದು ಕೆೀಳಿ, ಄ದಯ ರಕಹಯ ರಿಹಹಯಕೆಾ ರಮತ್ತನಸಿ.
಄ು ಪಲ್ಲಸಿದಯ , ಪಲ್ಲಷದ್ಧದದಯ ಄ಯ ಅಯೆಾಗೆ ಕಹಯಣಗಳೆೀನು ಎಂದು ಕೆೀಳಿ. ಆನೆ ನಂದು ಗುಂು ಬೆೀರೆೀನಹದಯ
ಷುಳಿುಗಳನುನ ಹೆ ಂದ್ಧದೆಯೆೀ ಎಂದು ಕೆೀಳಿ ಄ುಗಳನ ನ ರಮತ್ತನಸಿ. ಷುಳಿುಗಳು ಪಲದಹಮಕ್ವಹಗಿ ನಭಮ ಅಯೆಾಮ ಷಂಖ್ೆಾ
ಕ್ಂಡುಿಸಡಿಮಲಟಹುಗ ಅಟನುನ ನಲ್ಲಿಸಿ.

●

ಬೆೀರೆ ಬೆೀರೆ ಷಂಖ್ೆಾಗಳನುನ ಫಳಸಿ ಇ ಅಟನುನ ಭತೆು ಭತೆು ಅಡಿ. ಭಕ್ಾಳು ನಭಮ ಹತರನುನ ಿಸಸಿ ಄ರೆೀ ಷಂಖ್ೆಾಮನುನ
ಯೀಚಿಷಲ್ಲ.

●

ಷಂಖ್ೆಾಮನುನ ಕ್ಂಡುಿಸಡಿಮಲು ಯಹ ನಹಲುಾ ಷುಳಿುಗಳು ಬೆೀಕ್ರಲಿ ಭತುು ಏಕೆ? ಯಹುು ಈತುಭ ಷುಳಿುಗಳು? ಭತುು ಏಕೆ?
ಎಂದು ಚಚಿಿಸಿ.

(ಅಕ್ಯ: NRICH, http://nrich.maths.org/5950.)
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ಸಂದರ್ಭ ಅಧಾಯನ 1: ಚಟುಟಿಕೆ 1 ಉಯೀಗಿಸಿದದರ ಬಗೆೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಭಗಾ ಅರ ಅಂತರಲೆಮೀಕನ
ತಭಮ ಹರಥರ್ಮಕ್ ತಯಗತ್ತಮಲ್ಲಿ ಚಟುಟಿಕೆ 1 ಈಯೀಗಿಸಿದದಯ ಫಗೆೆ ಶಿಕ್ಷಕ್ರಯಫಬಯ ನಯ ಣೆ ಆಲ್ಲಿದೆ.
ಅಟಗಳು ಷಂತಷದಹಮಕ್ ಚಟುಟಿಕೆಗಳು ಎಂದು ನಹನು ಪಿದಯ ಕ್ ಡಹ, ಄ು ಗಣಿತ ಕ್ಲ್ಲಮಲು ಷಭೃದಧ ಄ಕಹವಗಳನುನ
ದಗಿಷುತುವೆ ಎಂದು ಯಹರಹದಯ ಹೆೀಳಿದರೆ ನಹನು ಄ನುಮಹನದ್ಧಂದ ನೆ ೀಡುತ್ತುದೆದ. ಭಕ್ಾಳಿಗೆ ಗಣಿತದ ಕ್ಲನಹಂವಗಳನುನ ತ್ತಳಿಯಹಗಿ
ಹೆೀಳುವಹಗ, ನಹನು ನನನ ತಯಗತ್ತಮಲ್ಲಿ ಮಹಡು ಷಂರದಹಮಫದದ ಬೆ ೀಧನೆಮು ದಗಿಷು ಕ್ಲ್ಲಕಹ ಄ಕಹವಕೆಾ, ೂಯಕ್
಄ಕಹವಗಳನುನ ಇ ಅಟಗಳು ದಗಿಷುತುವೆ ಎಂದು ನಂಫುುದು ಕ್ಶು. ಅದಯ ನಹನು ಆದನೆ ನಂದು ಕೆೈ ನೆ ೀಡಿಯೆೀ ಬಿಡೆ ೀಣ
ಎಂದುಕೆ ಂಡೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನನನ ತಯಗತ್ತಮ ಚಿಕ್ಾಚಿಕ್ಾ ಭಕ್ಾಳು ಲ್ೆಕ್ಾ ಮಹಡುವಹಗ ಅಗಹಗ ಬೆೀಷಯಕೆ ಾಳಗಹಗುತ್ತುದದಯು; ನನಗದು
ಖ್ೆೀದಕ್ಯ/ಬೆೀರ್ಹರಿನ ಷಂಗತ್ತಯಹಗಿತುು. ಬೆೀರೆ ಏನಹದಯ ರಮತ್ತನಷಬೆೀಕೆಂದು ನನಗನನಷುತ್ತುತುು.
ನನನ ತಯಗತ್ತ ದೆ ಡುದಹಗಿತುು.-ಷುಮಹಯು 80 ಭಕ್ಾಳು ಆದದಯು. ಄ಯು ಕೆೀಲ ಭ ಯು ಭತುು ನಹಲಾನೆ ತಯಗತ್ತಮರಹಗಿದದಯ
಄ರೆ ಳಗಿನ ಸಹಭಥಾಿಗಳಲ್ಲಿ ಄ಹಯ ಄ಂತಯಗಳಿದದು. ಷಂಖ್ೆಾಗಳ ಭ ಲಕ್ಲನೆಗಳಲ್ಲಿಯೆೀ ಕೆಲಯು ಆನ ನ ಕ್ಶುಡುತ್ತುದದರೆ, ರ್ಮಕ್ಾಯು
ಷಂತಷದ್ಧಂದ ಭುಂದ್ಧನ ತಯಗತ್ತಮ ಕೆಲಷಗಳನ ನ ಮಹಡುತ್ತುದದಯು. ಆಫಬಯ ಮಹಡಲು ಸಹಧಾವಹಗಫಸುದಹದಂತಹಹ, ಎಲಿರಿಗ
ಷವಹಲ್ಹಗಫಲಿಂತಹಹ ಅಟಗಳನುನ ಕ್ಂಡುಿಸಡಿಮುುದು ಕ್ಶುವಹಗಿತುು.
ರ್ೆರಹ್ಾ ಮಂತರಗಳು, ಎಲಿರಿಗ ಕೆ ಡುಶುು ಆಂಚುಟಿುಗಳು, ದೆ ಡು ಹಹಳೆಗಳು ಭುಂತಹದ ಷಂನ ಮಲಗಳು ನನಗೆ ಲಬಾವಿಯಲ್ಲಲಿ. ಇ
ಚಟುಟಿಕೆಮ ೂಿತಯಹರಿಯಹಗಿ ನಹನು ಭಕ್ಾಳಿಗೆ ಄ಯ ುಷುಕ್ದ ಿಸಂದ್ಧನ ಹಹಳೆಮಲ್ಲಿ ನ ಯಯ ಚೌಕ್ ಫರೆಮು ಭನೆಗೆಲಷ
ಕೆ ಟಿುದೆದ. ತುಂಬಹ ಭಕ್ಾಳು ಮಹಡಿದದಯು, ಕೆಲಯು ಮಹಡಿಯಲ್ಲಲಿ. ಄ಯನುನ ತಯಗತ್ತಮಲ್ೆಿೀ ಫರೆಮುಂತೆ ಮಹಡಿ ಹಠ್ದ ಷಭಮ ಕ್ಳೆದು
ಕೆ ಳುುುದು ನನಗೆ ಆಶುವಿಯಲ್ಲಲಿ. ಹಹಗಹಗಿ ನಹಲ್ೆಾೈದು ಭಕ್ಾಳಂತೆ ಗುಂು ಮಹಡಿದಹಗ ಕೆಲಷ ಮಹಡದ ಭಕ್ಾಳು, ಭನೆಗೆಲಷ ಮಹಡಿದದ
ಭಕ್ಾಳ ಕ್ಾ ಕ್ುಳಿತುಕೆ ಳುುಂತೆ ಖ್ಹತರಿ ಡಿಸಿಕೆ ಂಡೆ. ಎಲಿಯ ಸತ್ತುಯದಲ್ೆಿೀ ನ ಯಯ ಚೌಕ್ ನೆ ೀಡುಂತಹಯಿತು. ಄ಯನುನ ಗುಂು
ಮಹಡಲು ನಹನು ಬೆಷಷಂಖ್ೆಾಮ ಸಹಲ್ಲನಲ್ಲಿನ ಭಕ್ಾಳನುನ ಿಸಭುಮಖ್ವಹಗಿ (ಿಸಂದೆತ್ತಯುಗಿ) ಕ್ುಳಿತುಕೆ ಳುುಲು ಹೆೀಳಿದೆ. ಄ರಿೀಗ
ಎದುಯುಫದುಯು ಕ್ುಳಿತು ಕೆಲಷ ಮಹಡಲು ಷುಗಭವಹಯಿತು.
ಆಡಿೀ ತಯಗತ್ತಯಡನೆ ಚಚೆಿಮಹಡದೆೀ, ಄ಗತಾವಹಗಿ ಬೆೀಕಹದ ಄ಥವಹ ಬೆೀಕ್ರಲಿದ ಷುಳಿುಗಳನುನ ಕ್ಂಡು ಿಸಡಿಮುುದು ಹೆೀಗೆಂದು ಹೆೀಳದೆೀ,
ನದ್ಧಿಶು ಷ ಚನೆಗಳನುನ ಭಕ್ಾಳಿಗೆ ಕೆ ಡದೆೀ, ಚಟುಟಿಕೆ ಮಹಡುುದು ಷರಿಮಲಿ ಎನಸಿ ನನಗೆ ಆಯುಷು-ಭುಯುಸಹಗಿತುು. ಄ರಿಗೆ ಏನು
ಮಹಡಬೆೀಕೆಂದು ತೆ ೀಚದ್ಧಯಫಸುದು ಎಂದು ನನಗೆ ಚಿಂತೆಯಹಗಿತುು. ಅದಯ ಂದು ರಮತನ ಮಹಡಿಬಿಡೆ ೀಣ; ಄ಯು ಹೆೀಳಿದ
ರಿೀತ್ತಮಲ್ೆಿೀ ಯೀಜ್ನೆ ನಿಿಸಸಿದರೆ ಚಟುಟಿಕೆ ಹೆೀಗೆ ಫಂದ್ಧೀತು ನೆ ೀಡೆ ೀಣ ಎಂದುಕೆ ಂಡೆ.
ನಹಲುಾ ನರ್ಮಶಗಳ ನಂತಯೂ ಭಕ್ಾಳು ಭುಂದುರೆಮುಲ್ಲಿ ವಿಪಲರಹದರೆ ನಹನು ಹೆೀಳಿಕೆ ಡುುದೆಂದು ನಧಿರಿಸಿದೆದ. ಄ಶುು ಷಭಮ
಄ರಿಗೆ ಬೆೀಕಹಗಲ್ೆೀ ಆಲಿ. ಄ಯು ಕೆಲಷದಲ್ೆಿೀ ತೆ ಡಗಿಸಿಕೆ ಂಡಿದದರೆಂದು ಖ್ಹತರಿ ಡಿಸಿಕೆ ಳುಲು ತಯಗತ್ತಮ ಎಲ್ೆಿಡೆ ನಹನು ಒಡಹಡುತಹು
಄ಯ ಚಚೆಿಗೆ ಕ್ರವಿಗೆ ಟೆು. ‛ನೀು ಹೆೀಗೆ ಕ್ಂಡು ಿಸಡಿಮುತ್ತುೀರಿ‛ ಎಂದು ನಹನು ಕೆಲು ಗುಂುಗಳನುನ ಕೆೀಳಿದೆ. ಄ಯು ಷುಳಿು
ಕ್ಂಡುಿಸಡಿಮಲು ರಮತನ ಡುವಹಗ ಄ಯ ಅಯೆಾಮ ಷಂಖ್ೆಾಮನುನ ಅಧರಿಸಿ ಈತುಯಗಳು, ವಿಧಹನಗಳು ವಿಭಿನನವಹಗಿದದು. ಅಯಹಯಹ
ಷುಳಿವೆೀ ಬೆೀಕೆನನಲು ಄ಯ ಕಹಯಣಗಳು, ತಕ್ಿೂ ಭಿನನವಹಗಿದದು. ಄ಕ್ಾ ಕ್ಾದ ಗುಂಪಿನ ಭಕ್ಾಳು ಄ಯ ಈತುಯ ಕೆೀಳುತ್ತುದದಯು ಎಂದು
ನಹನು ಗಭನಸಿದೆ. ಹಹಗಹಗಿ ಄ಯು ಅಗಹಗ ಄ಯ ಕಹಮಿವಿಧಹನ ಫದಲ್ಲಸಿಕೆ ಳುುತ್ತುದಯ
ದ ು. ಆಡಿೀ ತಯಗತ್ತ ಟಿುಗೆ ಚಚೆಿಗೆ
ತೆ ಡಗಿಸಿಕೆ ಳುಲು ಕಹಮದೆೀ ಎಲಿಯ ಯಷಯ ಕ್ಲ್ಲಮತ್ತುದದಯು.
ತಯಗತ್ತಮಲ್ಲಿನ ಗುಷುಗುಷು ಗುಂಜ್ನ ನನಗೆ ಭುದ ನೀಡಿತು- ಄ರೆಲಿ ಚಟುಟಿಕೆಮಲ್ಲಿ ತೆ ಡಗಿಸಿಕೆ ಂಡಿದದಯು, ಈತಹಾಸದ್ಧಂದ್ಧದದಯು.
ಭಕ್ಾಳೆಲ್ಹಿ ನಗು ನಗುತ್ತುದದಯು. ಄ಯ ಗಣಿತ್ತೀಮ ವಹದಗಳು, ಚಚೆಿಗಳು, ಯ-ವಿರೆ ೀಧಗಳು ಸಯಡಿಕೆ ಂಡಿದದು. ರತ್ತಯಫಬಯ
ಏನಹದರೆ ಂದು ಹೆೀಳಲು ಈತುಾಕ್ರಹಗಿದದಯು. ಗುಂಪಿನ ಚಟುಟಿಕೆಮಲ್ಲಿ ಹಲ್ೆ ೆಂಡಿದದಯು.
ಷವಲ ಷಭಮದ ಫಳಿಕ್ ನಹನು ಄ರಿಗೆ ಷುಳಿುಗಳ ಫಗೆೆ ನಧಿರಿಷಲು ಈಳಿದ್ಧಯುುದು ಭ ರೆೀ ನರ್ಮಶಗಳೆಂದ , ಄ಶುಯಲ್ಲಿ ಗುಂಪಿನ
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ರತ್ತಯಫಬರಿಗ ಪಿಕೆ ಂಡ ಷುಳಿುಗಳಹುು ಏಕೆ ಎಂದು ತ್ತಳಿದ್ಧಯಬೆೀಕೆಂದು ಹೆೀಳಿದೆ. ಗುಂಪಿನ ಯಹುದೆೀ ಭಗುವಿನ ಸಹಭಥಾಿ ಏನೆೀ
ಆದದಯ , ಎಲಿಯ ಇ ಅಟದ್ಧಂದ ಕ್ಲ್ಲತ್ತಯಬೆೀಕೆಂದು ಖ್ಹತರಿ ಡಿಸಿಕೆ ಳುುುದು ನನಗೆ ಬೆೀಕ್ರತುು. ಆದರಿಂದಹಗಿಯೆೀ ‚ಚುಯುಕ್ು‛
ವಿದಹಾರ್ಥಿಗಳನುನ ನಹನು ಚಟುಟಿಕೆಮ ಎಯಡನೆೀ ಭಹಗದಲ್ಲಿ ರಶಿನಷಲ್ಲಲಿ.
ಷುಳಿುಗಳು ಏಕೆ ಬೆೀಕ್ು ಄ಥವಹ ಏಕೆ ಬೆೀಡ ಎಂಫ ಚಚೆಿಮು ಭಕ್ಾಳಿಗೆ ಄ಯ ಕ್ಲನಹಂವಗಳ ಫಗೆೆ ಮಹತನಹಡಲು ಄ಕಹವ ಕೆ ಟಿುತು.
ಕೆಲವೊಮಮ ಄ಯ ಮೊದಲ ರಮತನಗಳಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲಬಿಲ್ಲ ಕಹಣುತ್ತುತುು. ಄ರಿಗೆ ‚ುನಃ ಹೆೀಳಲು‛ ಕೆೀಳುತ್ತುದೆದ. ಎಯಡನೆೀ ಄ಕಹವದಲ್ಲಿ ಎಶುು
ನಯಗಿಳವಹಗಿ ಎಶುು ಬೆೀಗ ಄ಯು ಹೆೀಳಲು ಷಭಥಿರಹಗುತ್ತುದದರೆಂಫುದು ನನಗೆ ಸೆ ೀಜಗವಹಯಿತು. ಈತುಯ ಕೆ ಡುತ್ತುಯುಯು ‚ಚುಯುಕ್ು‛
ಭಕ್ಾಳು ಮಹತರ ಎಂದಹಗಬಹಯದೆಂದು ನಹನು ರ್ಮಕ್ಾಯು ಅ ಈತುಯನುನ ುತಹುರೆಯೆೀ, ುುದಹದರೆ ಅ ಹೆೀಳಿಕೆಮನುನ ಄ಯ
ದಗಳಲ್ಲಿ ಹೆೀಳುಂತೆ, ದ್ಧದದರೆ ಏಕೆಂದು ಕಹಯಣ ಹೆೀಳುಂತೆ ಕೆೀಳುತ್ತುದೆದ.

ನಿಮೂ ಬೆಮೀಧನ ಅಭಾಸದ ಅಂತರಲೆಮೀಕನ
ನೀು ತಯಗತ್ತಮಲ್ಲಿ ಇ ರಿೀತ್ತಮ ಄ಭಹಾಷಗಳನುನ ಮಹಡಿಸಿದಹಗ ಯಹ ಭಹಗ ತುಂಬಹ ಚೆನಹನಗಿ ಭ ಡಿಫಂತು, ಯಹುದು ಸಹಧಹಯಣವಹಗಿ
ಅಯಿತು, ಯಹುದು ಷಭಿಕ್ವಹಗಲ್ಲಲಿ ಎಂದು ಄ಲ್ೆ ೀಕ್ರಸಿ. ಯಹ ರಶೆನಗಳು ಭಕ್ಾಳ ರಗತ್ತಗೆ ಄ನುಕ್ ಲ ಮಹಡಿದು, ಯಹುದು
ಅಷಕ್ರುದಹಮಕ್ವಹಗಿತುು, ಯಹುದಕೆಾ ಆನ ನ ಹೆಚುು ಷಶುತೆ ಬೆೀಕ್ರತುು ಭುಂತಹದ ಄ಲ್ೆ ೀಕ್ನಗಳು ಭಕ್ಾಳಿಗೆ ಗಣಿತದಲ್ಲಿ ಹೆಚುು
ಷಂತಷದಹಮಕ್ ಭತುು ಅಷಕ್ರುೂಣಿವಹಗುಂತೆ ತೆ ಡಗಿಸಿಕೆ ಳುಲು ಷಹಹಮಕ್ವಹಗುತುದೆ. ಄ರಿಗೆ ಄ಥಿವಹಗದ, ಄ಯು ಮಹಡಲ್ಹಗದ
ಚಟುಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಄ಯು ತೆ ಡಗಿಸಿಕೆ ಳುುುದ್ಧಲಿ. ರತ್ತ ಬಹರಿ ಯಹುದೆೀ ಚಟುಟಿಕೆ ಮಹಡಿದಹಗಲ ಇ ಄ಲ್ೆ ೀಕ್ನ ಯ ಢಿಸಿಕೆ ಳಿು .
ಶಿರೀಭತ್ತ ಭಹಗಾ ಮಹಡಿದಂತೆ ಄ಲಿಲ್ಲಿ ಷವಲ ಫದಲ್ಹಣೆ ಮಹಡಿಕೆ ಂಡರೆ ಹೆಚುು ಪಲದಹಮಕ್ವಹಗುತುದೆ.

ಚಂತನೆಗೆಮಂದು ಕ್ಷಣ
಄ಂತಯಲ್ೆ ೀಕ್ನನುನ ಚುಯುಕ್ುಗೆ ಳಿಷಲು ಈತುಭ ರಶೆನಗಳು:
●

ಇ ಚಟುಟಿಕೆ ನಭಮ ತಯಗತ್ತಗೆ ಹೆ ಂದ್ಧತೆೀ ಹೆೀಗೆ?

●

ನಭಮ ಭಕ್ಾಳು ಄ಥಿಮಹಡಿಕೆ ಂಡರೆ ೀ ಆಲಿವೊೀ ತ್ತಳಿಮಲು ಯಹ ಯಹ ರಶೆನಗಳನುನ ಫಳಸಿದ್ಧರಿ? ಭಕ್ಾಳು
಄ಯ ಗಣಿತ್ತೀಮ ಯೀಚನಹಕ್ರಭನುನ ಷಂನನಗೆ ಳಿಷಲು ಯಹ ರಶೆನಗಳು ಹೆಚುು ಈಮುಕ್ುವಹದು?

●

ನಮಮಲಿ ಭಕ್ಾಳೄ ಚಟುಟಿಕೆಮಲ್ಲಿ ಭಹಗಿಸಸಿದರೆೀ?

●

ಯಹುದೆೀ ಷಂದಬಿದಲ್ಲಿ ಭಧೆಾ ರವೆೀಶಿಷಬೆೀಕೆನಸಿತೆೀ?

● ಚಟುಟಿಕೆಮಲ್ಲಿ ಏನಹದಯ ಫದಲ್ಹಣೆ ಮಹಡಿದ್ಧರಹ?಄ದಯ ಿಸಂದ್ಧನ ಕಹಯಣಗಳೆೀನು?

2 ಗಣಿತದ ಕಲ್ಲಕೆಗಗಿ ಉತತಮ ಆಟಗಳ ಅವಾಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು
಄ಂತರ್ಹಿಲ ತಹಣಗಳಲ್ಲಿ, ುಷುಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಄ನೆೀಕ್ ಷಂಖ್ಹಾ ಅಟಗಳು ಕಹಣಸಿಗುತುವೆ. ಅದರೆ, ಄ವೆಲಿೂ ಗಣಿತದ ಕ್ಲ್ಲಕೆಗೆ ಳೆುಮದ ,
ರಿಣಹಭಕಹರಿಮ ಅಗಿಯುತುವೆಯೆೀ? ತಯಗತ್ತಮಲ್ಲಿ ಈತುಭ ಗಣಿತ ಕ್ಲ್ಲಕೆಮನುನ ಭ ಡಿಷಫಲಿ ಳೆುಮ ಅಟಗಳಹುು ಎಂದು ನಧಿರಿಷಲು
ಳೆುಮ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ್ ಅಟಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಫಗೆೆ ಮೊದಲು ಯೀಚಿಷುುದು ಷಸಕಹರಿಯಹಗುತುದೆ. ಗೆ ೀ [Gough(1999)] ಗುಯುತ್ತಸಿದಂತೆ ಳೆುಮ
ಅಟು:
●

ಷಧಹಿತಮಕ್ತೆಮ ಄ಂವ ಹೆ ಂದ್ಧಯುತುದೆ. ಆಫಬಯು ಄ಥವಹ ಹೆಚುು ಅಟಗಹಯಯು ಂದಲಿ ಂದು ಫಗೆಮ ‘ಗೆಲುವಿನ ’ಷನನವೆೀವನುನ
(ಫಬಯ ನಂತಯ ಫಬಯು)ಸಹಧಿಷುಂತೆ ಆಯಬೆೀಕ್ು.

●

ಅಟದ ಈದದಕ್ ಾ ಭುಂದ್ಧನ ನಡೆ ಏನು ಎಂದು ನಧಿರಿಷು ಄ಗತಾ ಭತುು ನಡೆಗಳ ಅಯೆಾಮ ಄ಕಹವ ಆಯಬೆೀಕ್ು.

●

ಫಬ ಅಟಗಹಯನ ನಡೆ ಆನೆ ನಫಬ ಅಟಗಹಯನ ನಡೆಮನುನ ರಭಹವಿಷುಂತೆ ಯಷಯ ಷಂಫಂಧಿಸಿಯಬೆೀಕ್ು.
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ಇ ಫಗೆಮ ಷಂಖ್ಹಾಷಂಫಂಧಗಳ ತ್ತಳಿಳಿಕೆ ಬೆಳೆಷು ಕೆಲು ಷಂಖ್ಹಾ ಅಟಗಳನುನ ಚಟುಟಿಕೆ 2 ಭ ಡಿಷುತುದೆ. ಆಂತಸ ಄ನೆೀಕ್ ಅಟಗಳು
ರ್ಹಲತಹಣಗಳಲ್ಲಿ, ುಷುಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಷುಲಬವಹಗಿ ಸಿಗುತುವೆ. 1 ,2ಭತುು 4ನೆೀ ಚಟುಟಿಕೆಗಳನುನ NRICH ಗಣಿತ ಷಂನ ಮಲ ರ್ಹಲತಹಣದ್ಧಂದ
ಅಯೆಾ ಮಹಡಲ್ಹಗಿದೆ.

ಚಟುಟಿಕೆ 2: ಸಂಖ್ೆಾಗಳ ಬಗೆೆ ಕಯಭತಂತರ ಹೆಮಂದಿರುುದು
ಸಿದಧತೆ
ಎಲಿ ಮಸಿಾನ ಭಕ್ಾಳಿಗ ಆಶುವಹಗಫಲಿ ಇ ಅಟು ಸಹಥನ ಬೆಲ್ೆಮ ಫಗೆೆ ಭಕ್ಾಳು ಅಲ್ೆ ೀಚಿಷುಂತೆ ಮಹಡುತುದೆ. ಚಿಕ್ಾಭಕ್ಾಳಿಗೆ
ಅಡಿಷಬೆೀಕಹದರೆ ಚೌಕ್ದ ಗಹತರ ಕ್ುಗಿೆಷಫಸುದು (ಕ್ರರಿದುಗೆ ಳಿಷಫಸುದು).
ಅಟದ ವಿನಹಾಷ ಭತುು ಸೆ ಾೀರಿಂಗ್ ವಿಧಹನಗಳಲ್ಲಿ ಄ನೆೀಕ್ ಫದಲ್ಹಣೆಗಳು ಷ ಚಿತವಹಗಿವೆ. ಮಮ ಭಕ್ಾಳು ಅಟದ ವಿನಹಾಷನುನ
಄ಥಿಮಹಡಿಕೆ ಂಡರೆ ಄ರೆೀ ಅಟಕೆಾ ಄ನೆೀಕ್ ಫದಲ್ಹಣೆಗಳನ ನ, ಄ಯದೆೀ ಅದ ಸೆ ಾೀರಿಂಗ್ ವಿಧಹನವೊಂದನ ನ ಷ ಚಿಷಫಸುದು.
ಆದರಿಂದ ಄ಯ ಗಣಿತ ಚಿಂತನಹ ಶೆೈಲ್ಲ ಚುಯುಕಹಗುತುದೆ.
ಇ ಚಟುಟಿಕೆಗೆ ಅಯು, ಂಫತುು ಄ಥವಹ ಸತುು-ಭುಖ್ಗಳ ದಹಳ (dice) ಬೆೀಕಹಗುತುದೆ. (1ರಿಂದ 6, 1ರಿಂದ 9, 1ರಿಂದ10 ಷಂಖ್ೆಾ
ಫರೆದ್ಧಯಬೆೀಕ್ು) ಄ಥವಹ 1ರಿಂದ 10಄ಥವಹ 0 ಆಯುಂತೆ ಸತುು ಭಹಗಗಳ ತ್ತಯುಗಣಿ(spinner) ಬೆೀಕ್ು. ಷಂನ ಮಲ 3ಯಲ್ಲಿ ತ್ತಯುಗಣಿಮ
ಮಹದರಿ/ ಭ ಲವಿನಹಾಷ ನೀು ನೆ ೀಡಫಸುದು. ಇ ಷಂನ ಮಲಗಳನುನ ುನಃ ಚಟುಟಿಕೆ 4ಯಲ ಿ ಫಳಷಫಸುದು.
ಂದನೆೀ ಅಟು ಭ ಲ ಅಟನುನ ಹೆೀಗೆ ಯೀಜಷುುದೆಂದು ವಿರಿಷುತುದೆ. 2ರಿಂದ 6ನೆೀ ಅಟಗಳು ಭ ಲ ಅಟಕೆಾ ಄ಷ್ಟ್ುಶುು ಫದಲ್ಹಣೆ
ಮಹಡಿ ಮಹಿಡಿಸಿದ ಅಟಗಳು.

ಅಟಗಳನುನ ಅಡುುದು.
ಆಟ 1
ಇ ಅಟನುನ ಚೆನಹನಗಿ ಅಡಲು ಆಫಬಯು ಄ಥವಹ ಎಯಡು ರ್ೆ ೀಡಿಗಳು ಎದುಯುಫದುರಹಗಿ ಕ್ುಳಿತು ಅಡಫಸುದು.
ರತ್ತ ಅಟಗಹಯನ ಚಿತರ 2ಯಲ್ಲಿ ತೆ ೀರಿಸಿಯು ನಹಲುಾ ಚೌಕ್ಗಳ ಟಿುಮನುನ ಆಟುುಕೆ ಳುುತಹುನೆ.
ಅಟಗಹಯ 1

ಅಟಗಹಯ 2

ಚತರ 2 ರತ್ತ ಅಟಗಹಯನು ಆಟುುಕೆ ಳುು ನಹಲುಾ ಚೌಕ್ಗಳ ಟಿು
ಭಕ್ಾಳಿಗೆ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಷ ಚನೆ ನೀಡಿ.
ಫಬಯ ನಂತಯ ಫಬಯು ಷಯತ್ತಮಲ್ಲಿ ದಹಳಹಹಕ್ರ, ಬಿದದ ಄ಂಕ್ರ ಒದ್ಧ. ನಹಲುಾ ಚೌಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಹುದಕೆಾ ಅ ಄ಂಕ್ರ ತುಂಫುವಿರಿ ಎಂದು
ನಧಿರಿಸಿ. ರತ್ತಯಫಬನ ನಹಲುಾ ಷುತ್ತುನಲ್ಲಿ ಇ ರಿೀತ್ತ ಮಹಡಿ ಟಿುಮಲ್ಲಿನ ಎಲಿ ಚೌಕ್ಗಳನ ನ ತುಂಬಿ. ನಹಲುಾ ಄ಂಕ್ರಗಳನುನ
ಸೆೀರಿಸಿ ೂಣಿ ಷಂಖ್ೆಾಯಹಗಿ ಒದ್ಧ.
ಯಹಯು ನಹಲಾಂಕ್ರಮ ದೆ ಡುಷಂಖ್ೆಾ ಯ ಪಿಷುರೆ ೀ ಄ಯು ಗೆದದಂತೆ.
ಆಲ್ಲಿ ಎಯಡು ಫಗೆಮ ಸೆ ಾೀರಿಂಗ್ ದಧತ್ತ ಆದೆ;
●

ರತ್ತ ಅಟದಲ್ಲಿ ಗೆದದರಿಗೆ ಂದು ಹಯಿಂಟ್ ನ. 10 ಹಯಿಂಟ್ ನ ಮೊದಲು ಡೆದಯು ವಿರ್ೆೀತರಹದಂತೆ.

●

ರತ್ತ ಷುತ್ತುನಲ ಿ ಯಚಿತವಹದ ಎಯಡು ಷಂಖ್ೆಾಗಳ ಾತಹಾಷ ಕ್ಂಡುಕೆ ಳಿು, ಄ದು ಗೆದದಯ ಸೆ ಾೀರ್. ಯಹಯು ಮೊದಲು 10000
ಮಹಡುತಹುರೆ ೀ ಄ಯು ಗೆದದಂತೆ.

ಆಟ 2
ಯಹಯು ಄ತ್ತೀ ಚಿಕ್ಾ ನಹಲಾಂಕ್ರ ಷಂಖ್ೆಾ ಯಚಿಷುತಹುರೆ ೀ ಄ಯು ಗೆದದಂತೆ.
ಅಟ 1 ಕ್ರಾಂತ ವಿಭಿನನ ಸೆ ಾೀರಿಂಗ್ ವಿಧಹನ ನೀು ಆಶುಡಫಸುದು.
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ಆಟ 3
ಸಹಧಿಷಲು ಂದು ಗುರಿ ನಧಿರಿಸಿ. ಭಕ್ಾಳು ನಹಲುಾ ಷಲ ದಹಳ ಹಹಕ್ರ, ಬಿದದ ಗಯದ್ಧಂದ ಷಂಖ್ೆಾಮನುನಯಚಿಷಲ್ಲ. ‘ಗುರಿ ಷಂಖ್ೆಾ’ಗಿಂತ ಄ಯ
ಷಂಖ್ೆಾ ಎಶುು ದ ಯ ಎಂದು ಕ್ಂಡುಕೆ ಳುಲ್ಲ. ಯಹಯು ‘ಗುರಿಷಂಖ್ೆಾ’ ಗೆ ಸತ್ತುಯ ಆಯುತಹುರೆ ೀ ಄ಯು ಗೆದದಂತೆ.
ಸಹಧಾವಿಯು ಎಯಡು ಫಗೆಮ ಸೆ ಾೀರಿಂಗ್ ವಿಧಹನ ಆಲ್ಲಿದೆ●

ರತ್ತ ಅಟದಲ್ಲಿ ಗೆದದರಿಗೆ ಂದು ಹಯಿಂಟ್ ನ. 10 ಹಯಿಂಟ್ ನ ಮೊದಲು ಡೆದಯು ವಿರ್ೆೀತರಹದಂತೆ.

●

ರತ್ತ ಷುತ್ತುನಲ ಿ ಯಚಿತವಹದ ಎಯಡು ಷಂಖ್ೆಾಗಳ ಾತಹಾಷ ಕ್ಂಡುಕೆ ಳಿು, ಄ದು ಗೆದದಯ ಸೆ ಾೀರ್. ಯಹಯು ಮೊದಲು 10000
ಮಹಡುತಹುರೆ ೀ ಄ಯು ಸೆ ೀತಂತೆ.

ಆಟ 4
ಇ ಅಟು ದವಮಹಂವದ ಚುಕ್ರಾಮನುನ ರಿಚಯಿಷುತುದೆ. ಂದು ಚೌಕ್ದಲ್ಲಿ ದವಮಹಂವದ ಚುಕ್ರಾ ಆಯುತುದೆ. ಹಹಗಹಗಿ ಇ ಅಟದಲ್ಲಿ ರತ್ತ
ಅಟಗಹಯನ ಭ ರೆೀ ಬಹರಿ ದಹಳ ಈಯುಳಿಷಬೆೀಕ್ು. ಗುರಿಷಂಖ್ೆಾ ನಧಿರಿಸಿ. ಗುರಿಗೆ ಸತ್ತುಯ ಆದದಯು ಗೆದದಂತೆ.
ಆಲ್ಲಿಮ ಎಯಡು ವಿಭಿನನ ವಿಧಹನ ಸಹಧಾ.
●

ದಹಳ ಈಯುಳಿಷು ಭುನನವೆೀ ರತ್ತ ಅಟಗಹಯನ ತನನ ಷಂಖ್ೆಾಮಲ್ಲಿ ದವಮಹಂವದ ಚುಕ್ರಾ ಯಹ ಚೌಕ್ದಲ್ಲಿಯಬೆೀಕ್ು ಎಂದು
ನಧಿರಿಷುತಹುನೆ.·

●

ಭ ಯ ಬಹರಿ ದಹಳ ಈಯುಳಿಸಿ ನಂತಯ ತನನ ಷಂಖ್ೆಾ ಯಚಿಷಲ್ಲ.

ಗುರಿಷಂಖ್ೆಾ ನಧಿರಿಸಿ. ಗುರಿಗೆ ಸತ್ತುಯ ಆದದಯು ಗೆದದಂತೆ.
ಭತೆ ುಮಮ ವಿಭಿನನ ಸೆ ಾೀರಿಂಗ್ ವಿಧಹನಗಳು ಸಹಧಾ.
ಆಟ 5
ಇ ಅಟಕೆಾ ನಜ್ವಹಗಿ ಮುಕ್ರುೂಿಕ್ ಚಿಂತನೆ ಬೆೀಕ್ು. ಇ ಅಟ ತುಂಬಹ ಷಧಹಿತಮಕ್ವಹಗಿಮ ಆಯುತುದೆ. ಭಕ್ಾಳಿಗೆ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಹೆೀಳಿ.
ಮೀಲ್ಲನ ಯಹುದೆೀ ಅಟ ಅಡಿ. ಅದರೆ, ಇ ಷಲ ನಭಗೆ ಬಿದದ ಗಯ ನೀವೆೀ ಆಟುುಕೆ ಂಡು ನಭಗೆ ಬೆೀಕಹದ ಚೌಕ್ದಲ್ಲಿ ಫರೆಮಫಸುದು ಄ಥವಹ
ನಭಮ ರ್ೆ ತೆಗಹಯನಗೆ ನೀಡಿ ಯಹ ಚೌಕ್ದಲ್ಲಿ ತುಂಫಬೆೀಕೆಂದು ಹೆೀಳಫಸುದು. ಅದರೆ, ಅಟ ನಹಾಮಮುತವಹಗಬೆೀಕಹದಲ್ಲಿ ರತ್ತ ಷುತುನ ನ
ಬೆೀರೆ ಬೆೀರೆ ಅಟಗಹಯಯು ಹಯಂಭಿಷ ಬೆೀಕ್ು ಎಂಫುದು ಭುಖ್ಾ.
ಆಫಬರಿಗಿಂತ ಹೆಚುು ಅಟಗಹಯಯು ಅಡುತ್ತುದದರೆ ಇ ಅಟು ಷವಹಲ್ಲನಂದ ಕ್ ಡಿಯುತುದೆ.
ಆಟ 6
ಆದು ಷಧೆಿಗಿಂತ ಷಸಕಹಯಕೆಾ ತುು ಕೆ ಡು ಅಟ. 3 ಄ಥವಹ ಹೆಚುು ಅಟಗಹಯಯು ಅಡಬೆೀಕ್ು.
ನಭಮ ಭಕ್ಾಳಿಗೆ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಹೆೀಳಿ●

ಮೀಲ್ಲನ ಯಹುದೆೀ ಅಟ ತೆಗೆದುಕೆ ಳಿು. ನಭಮಲ್ಲಿ ಯಹಯು ಗುರಿ ಷಂಖ್ೆಾಗೆ ತುಂಬಹ ಸತ್ತುಯ ಆಯಬೆೀಕ್ು, ಯಹಯು ಎಯಡನೆಮಯು,
ಯಹಯು ಭ ಯು, ನಹಲಾನೆಮಯು …. ಎಂದು ಮೊದಲ್ೆೀ ನಧಿರಿಸಿ.

●

ನಂತಯ ಯಹಯ ಟಿುಮ ಯಹ ಚೌಕ್ದಲ್ಲಿ ತುಂಫಬೆೀಕೆಂದು ಎಲಿಯ ಸೆೀರಿ ನಧಿರಿಸಿ.

(ಅಕ್ಯ: NRICH, http://nrich.maths.org/6605.)
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ಸಂದರ್ಭ ಅಧಾಯನ 2 :ಚಟುಟಿಕೆ 2 ಬಳಸಿದದರ ಬಗೆೆ ಶ್ರೀ ಮದಪ ಅರ ಅಂತರಲೆಮೀಕನ.
ಇ ಚಟುಟಿಕೆಮ ಷ ಚನೆಗಳನುನ ಒದುತಹು ಹೆ ೀದಂತೆ ಆದು ದಗಿಷು ಕ್ಲ್ಲಕಹ ಄ಕಹವಗಳೆೀನೆಂದು ನನಗೆ ತ್ತಳಿಯಿತು. ಅದರೆ, ಆದು
ಎಶುಯ ಭಟಿುಗೆ ‘ಳೆುಮ’ ಅಟ ಎಂದು ನನಗೆ ಖ್ಹತರಿ ಆಯಲ್ಲಲಿ. ನಹನು ನನನ ಷಹೆ ೀದೆ ಾೀಗಿಯಂದ್ಧಗೆ ಇ ವಿಶಮ ಚಚಿಿಸಿದೆ. ನಹವೆೀ ಷವತಃ
ಅಡಿ ರಮತ್ತನಷಲು ನಧಿರಿಸಿದೆು. ಄ಬಹಬ! ಄ದೆಷೆ ುಂದು ವಿನೆ ೀದದ, ಷಂಬರಭದ ಅಟ. ನಭಗೆ ನಲ್ಲಿಷಲ ಸಹಧಾವಹಗಲ್ಲಲಿ. ಬೆೀರೆ
ಶಿಕ್ಷಕ್ಯ ನಮೊಮಡನೆ ಸೆೀರಿ ಅಡಲು ಅಯಂಭಿಸಿದಯು.
ನಹನು ವಿಭಿನನ ಮಸಿಾನ ಭಕ್ಾಳಿಗೆ ಟಿುಗೆೀ ಹಠ್ ಮಹಡುುದರಿಂದ, ಚಿಕ್ಾ ಭತುು ದೆ ಡು ಭಕ್ಾಳ ತಂಡ ಮಹಡು ಫಗೆೆ ನನಗೆ ಕೆ ಂಚ
ಅತಂಕ್ ಆತುು. ನಹು ಮೊದಲು ಅಟ ಅಡಿದಹಗ ನಹನು ಷಮಹನ ಮಷಾ ಭಕ್ಾಳೆೀ ಎದುಯು ಫದುಯು ರ್ೆ ೀಡಿಯಹಗುಂತೆ ನೆ ೀಡಿಕೆ ಂಡೆ. 1
ಭತುು 2ನೆೀ ಅಟನುನ ಭತೆುಭತೆು ಅಡಿದೆು. ಄ಂದ್ಧನಂದ ಅ ಅಟಗಳು ಭತುು ರ್ಮಕ್ಾ ಅಟಗಳನುನ ನಯಂತಯವಹಗಿ ಅಡುತ್ತುದೆದು. ಕೆಲವೊಮಮ
ಹಠ್ ಹರಯಂಭಿಷು ಭುನನ ಭಕ್ಾಳಲ್ಲಿ ಈತಹಾಸ ತುಂಫಲು (಄ದಯಲ ಿ ಉಟವಹದ ತಕ್ಷಣ ತಯಗತ್ತ ಆದದರೆ ...), ಕೆಲವೊಮಮ ಹಠ್ದ
ಕೆ ನೆಮಲ್ಲಿ ಅಡುತ್ತುದೆದು. ಆದು ಂದು ಫಗೆಮ ುಯಸಹಾಯದಂತೆ ಕೆಲಷ ಮಹಡುತ್ತುತುು. ಭಕ್ಾಳು ಬೆೀಗ ಕೆಲಷ ಭುಗಿಸಿದರೆ ನಹು ‘ಷಂಖ್ಹಾ
ಅಟ’ ಅಡೆ ೀಣ ಎಂದು ಹೆೀಳುತ್ತುದೆದ.
ಷಸಕಹರಿೀ ವಿಧಹನವಹದ ಅಯನೆೀ ಅಟನುನ ನಹನು ಬೆೀರೆಬೆೀರೆ ಮಸಿಾನ ಭಕ್ಾಳ ಗುಂಪಿನೆ ಂದ್ಧಗೆ ಈಯೀಗಿಸಿದೆ. ದೆ ಡು ಭಕ್ಾಳು
ಎಳೆಮರಿಗೆ ಷಹಹಮ, ಬೆಂಫಲ ನೀಡಿದ ರಿೀತ್ತ ತುಂಬಹ ಚೆೀತೆ ೀಹಹರಿಯಹಗಿತುು. ಚಿಕ್ಾಭಕ್ಾಳಿಗೆ ಗಣಿತ್ತೀಮ ಚಿಂತನೆಮನುನ ಷಂಸನ ಮಹಡಿ
ಷಹಹಮ ಮಹಡುತಹು ದೆ ಡುಭಕ್ಾಳು ಚೆನಹನಗಿ ಕ್ಲ್ಲಮಲು ಄ನುಕ್ ಲವಹಗುತುದೆ ಎಂದು ನನನ ಄ನಸಿಕೆ ಅಗಿತುು. ಄ದು ನಜ್ೂ ಅಯಿತು. ಄ದೆೀ
ಷಭಮದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಾಯು ದೆ ಡುರೆ ಡನೆ ಮಹತನಹಡಲು ಆಶು ಡಲ್ಹಯಯು ಎಂದು ನನನ ಉಹೆಯಹಗಿತುು. ಅದರೆ, ಄ದು ಷುಳಹುಯಿತುು.
ಅಟದಲ್ಲಿ ಆಯು ಗಣಿತದ ಫಗೆೆ ಚಿಕ್ಾಯು ದೆ ಡುರೆ ಂದ್ಧಗೆ ಖ್ುಷ್ಟ್ಯಿಂದ ವಹದ್ಧಷುತ್ತುದಯ
ದ ು.
ನಭಮ ಶಹಲ್ೆಮಲ್ಲಿ ದಹಳಗಳು ಆಯಲ್ಲಲಿ. ಅದದರಿಂದ ನಹನೆೀ ತ್ತಯುಗಣಿ ಮಹಡಿದೆ. ನಹನು ಄ದನುನ ಯಟಿುನಂದ ಮಹಡಿದೆ, ಄ು ಇಗ ಫಸಳ ಷಲ
ಈಯೀಗಕೆಾ ಫಂದು. ರಿವರಭ ಹಹಕ್ರದುದ ಸಹಥಿಕ್ವಹಯಿತು. ನಹನು ಂದು ದೆ ಡು ದಹಳ ತಯಹರಿಷಬೆೀಕ್ು. ನಹನು ಄ದನುನ ಮಮ
ಈಯುಳಿಸಿದರೆ ಎಲಿಯ ಄ದೆೀ ಷಂಖ್ೆಾ ಈಯೀಗಿಸಿ ಅಟ ಅಡಫಸುದು – ಅಟದಲ್ಲಿ ಄ದು ಂದು ವಿಭಿನನತೆ ತಯಫಸುದು.
‘ಳೆುಮ’ ಅಟದ ಲಕ್ಷಣಗಳನುನ ಒದ್ಧದುದ ಳಿತಹಯಿತು. ನಹನು ಄ದಯ ಫಗೆೆ ವಿಷೃತ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಿಯಲ್ಲಲಿ. ಭಕ್ಾಳು ಅಡುುದನುನ ನೆ ೀಡಿ
ನನಗನಸಿದೆದೀನೆಂದರೆ, ಹೆಚುು ಈತುಾಕ್ತೆ,ಕೌತುಕ್ ಭತುು ಚಿಂತನೆ ಭ ಡುುದು ಎಂದು. ‚ಅಟದ ಈದದಕ್ ಾ ಭುಂದ್ಧನ ನಡೆಮ ಫಗೆೆ ಆಯು
ಅಯೆಾಮ ಄ಕಹವ ಭತುು ನಧಿಯಣಹ ಷವಹಲು‛ ಭತುು ‘ಫಬ ಅಟಗಹಯನ ನಡೆ ರ್ಮಕ್ಾ ಅಟಗಹಯಯ ನಡೆಮನುನ ರಭಹವಿಷುತಹು, ಅಟಗಹಯಯ
ನಡುವೆ ಯಷಯ ಹೆ ಂದಹಣಿಕೆ’ ಎಂಫ ಎಯಡು ಄ಂವಗಳು. ಭುಂದ್ಧನ ನಡೆ ರ್ಮೀರಿ ಯೀಚಿಷು ಄ಯ ಮುಕ್ರುೂಣಿಚಿಂತನೆಮು ಄ಯು
ಸಹಥನಬೆಲ್ೆಮ ತ್ತಳಿಳಿಕೆ ಬೆಳೆಸಿಕೆ ಳುಲು ನಜ್ವಹಗಿ ಷಹಹಮ ಮಹಡಿತು. ರತ್ತ ಄ಂಕ್ರಮ ಬೆಲ್ೆಮ ಫಗೆೆ ಫಸಳ ಭುತುಜಿಯಿಂದ ಄ಯು
ಚಿಂತನೆ ನಡೆಷಬೆೀಕಹಯಿತು.

ಚಂತನೆಗೆಮಂದು ಕ್ಷಣ
ಷಂದಬಿ ಄ಧಾಮನದಲ್ಲಿ ಶಿರೀ ಮಹದ ಄ಯು ದೆ ಡದ ಭತುು ಚಿಕ್ಾ ಭಕ್ಾಳ ನಡುವೆ ಯಷಯ ಷಂವಹದದ ಫಗೆೆ
ಧನಹತಮಕ್ವಹಗಿದದಯು. ಄ಕ್ಸಹಮತ್ ದೆ ಡು ಭಕ್ಾಳು ಚಚೆಿಮಲ್ಲಿ ತಭಮ ಄ಭಿಹರಮ ಹೆೀರಿದದರೆ ಄ಥವಹ ಚಿಕ್ಾಭಕ್ಾಳು
ಚಚಿಿಷಲು ನಯುತಹಾಿಸಗಳಹಗಿದದರೆ, ಭಕ್ಾಳ ಕ್ಲ್ಲಕೆಗೆ ಬೆಂಫಲ ನೀಡಲು ಄ಯು ಈಯೀಗಿಷಫಸುದಹಗಿದದ
ಕಹಮಿವಿಧಹನಗಳೆೀನು?
ಇ ಕೆಲು ರಶೆನಗಳನುನ ಈಯೀಗಿಸಿ ನಭಮ ತಯಗತ್ತಮಲ್ಲಿ ಹಠ್ ಹೆೀಗೆ ಜ್ಯುಗಿತೆಂದು ಄ಂತಯಲ್ೆ ೀಕ್ನ ಮಹಡಿಕೆ ಳಿು:
●

ಇ ಚಟುಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಭಗೆ ಆಶುವಹದ ಄ಂವ ಏನು?

●

ಇ ಚಟುಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ಾಳು ಭಹಗಿಸಷುಂತೆ, ತೆ ಡಗಿಕೆ ಳುುಂತೆ ಮಹಡಿದ ಄ಂವಗಳಹುು.
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●

ಇ ಚಟುಟಿಕೆಗಳು ದಗಿಸಿದ ಗಣಿತದ ಕ್ಲ್ಲಕಹ ಄ಕಹವಗಳೆೀನು?

●

ಆದಯಲ್ಲಿ ನೀು ಫದಲ್ಲಷಬೆೀಕಹದ ಄ಥವಹ ಸೆೀರಿಷಬೆೀಕಹದ ಄ಂವಗಳೆೀನಹದಯ ಆವೆಯೆೀ?

ಇ ರಶೆನಗಳಿಗೆ ಈತುಯ ಯ ದಲ್ಲಿ ನಭಮ ಚಿಂತನೆಗಳು ಭತುು ಕ್ಲನಹಂವಗಳ ಟಿಣಿಮಹಡಿ, ಄ುಗಳನುನ ನಭಮ ಶಹಲ್ೆಮ
ಶಿಕ್ಷಕ್ರೆ ಡನೆ ಄ಥವಹ ಕ್ಿಷುರ್ ಷಭೆಮಲ್ಲಿ ಚಚಿಿಸಿ.

3 ಷಂಖ್ಹಾ ಅಟಗಳಲ್ಲಿನ ಗಣಿತ್ತೀಮ ಕ್ಲ್ಲಕಹ ಄ಕಹವಗಳನುನ ಗುಯುತ್ತಷುುದು.
ಇ ಘಟಕ್ದ ಹರಯಂಬದಲ್ಲಿ ಹೆೀಳಿದಂತೆ ಸಹಮಹಜಕ್ ಷಂವಹದ ಬೆಳೆಷಲು, ಚಿಂತನಹ ಕೌವಲ, ಷಭಸಹಾ ರಿಹಹಯ ಕೌವಲ ಬೆಳೆಷಲು, ಕ್ಲ್ಲಕೆಗೆ
ಈತೆುೀಜ್ನ ನೀಡಲು ಷಂಖ್ಹಾಅಟಗಳು ಷಹಹಮಕ್ವಹಗುತುವೆ.
ಇ ಘಟಕ್ದಲ್ಲಿ ಇರೆಗೆ ಈಯೀಗಿಸಿದ ಅಟಗಳು ಗಣಿತದ ಕ್ಲ್ಲಕಹ ಄ಕಹವಗಳನುನ ದಗಿಸಿದು-಄ಂದರೆ ಗಣಿತದ ನದ್ಧಿಶು
ರಿಕ್ಲನೆಗಳು ಭತುು ಕ್ಲನಹಂವಗಳ (ಆಲ್ಲಿ ಷಂಖ್ಹಾರಜ್ಞೆಮ) ತ್ತಳಿಳಿಕೆ ಬೆಳೆಷಲು ಭಕ್ಾಳಿಗೆ ಷಹಹಮ ಮಹಡಿದು. ಄ಂದರೆ ಅಟಗಳು
ಕೆೀಲ ವಿನೆ ೀದಕ್ಯಷೆುೀ ಄ಲಿ, ಭಕ್ಾಳಿಗೆ ಗಣಿತ ಕ್ಲ್ಲಮು ಂದು ಪಿತ ವಿಧಹನ ಕ್ ಡ.
ಈದಹಸಯಣೆಗೆ -ಚಟುಟಿಕೆ 2ಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ಾಳಿಗೆ ದಗು ಗಣಿತದ ಕ್ಲ್ಲಕಹ ಄ಕಹವಗಳನುನ ಿಸೀಗೆ ವಿರಿಷಫಸುದು:
●

ಸಹಥನ ಬೆಲ್ೆ ಫಗೆೆ ಕ್ಲ್ಲಕೆ.

●

಄ಂಕ್ರಗಳ ರಿಮಹಣದ ಫಗೆೆ ಕ್ಲ್ಲಕೆ.

●

ಗಣಿತದ ಭ ಲಕ್ರರಯೆಗಳನುನ ಷಭಿಕ್ವಹಗಿ ಭತುು ರಿಣಹಭಕಹರಿಯಹಗಿ ಫಳಷು ಕ್ಲ್ಲಕೆ.

●

ಷಂಖ್ೆಾಗಳನುನ ನಭಾವಹಗಿ,ನಯಗಿಳವಹಗಿ ಈಯೀಗಿಷು ಕ್ಲ್ಲಕೆ.

ಗಣಿತದ ಇ ಕ್ಲನಹಂವಗಳನುನ ಕ್ಲ್ಲಮುುದು ಠ್ಾಕ್ರಭದ ರಕಹಯ ಗಣನೀಮವಹಗಿ ರಭುಖ್ ಄ಂವ. ಷಂಖ್ಹಾರಜ್ಞೆ ಬೆಳೆಸಿಕೆ ಳುಲು ಄ವಾಕ್
ಕ್ ಡ.
ಚಟುಟಿಕೆ 2ಯ ಅಟ ಄ಧರಿಸಿ ಭುಂದ್ಧನ ಚಟುಟಿಕೆ ಯ ಪಿತವಹಗಿದೆ. ಬೆೀರೆ ಬೆೀರೆ ಭ ಲಕ್ರರಯೆಗಳೆೄ ಡನೆ ಕೆಲಷ ಮಹಡುುದು ಷಂಖ್ಹಾ
ಷಂಫಂಧಗಳನುನ ಄ರಿಮುುದು, ಄ಂಕ್ರಗಳ ಮೀಲ್ೆ ಭ ಲಕ್ರರಯೆಗಳ ರಿಣಹಭಗಳರೆಗೆ ಕ್ಲ್ಲಕಹ ಄ಕಹವಗಳನುನ ವಿಷುರಿಷುತುದೆ.
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ಚಟುಟಿಕೆ 3: ಗಿರಡ್ ಆಟಗಳು
ಸಿದಧತೆ
ಇ ಷಯಣಿಮ ಅಟಗಳು ಚಟುಟಿಕೆ 2ಯ ‘ಷಂಖ್ೆಾಗಳೆೄ ಂದ್ಧಗೆ ಕಹಮಿತಂತರ’ ಅಟದ ಭುಂದ್ಧನ ಸಂತ. ಆಲ್ಲಿಮ ಅಟದ ವಿಭಿನನ
಄ತಯಣಿಕೆಗಳು ಸಹಧಾ.
ಇ ಅಟನುನ ಚೆನಹನಗಿ ಅಡಲು ಆಫಬಯು ಄ಥವಹ ಎಯಡು ರ್ೆ ೀಡಿಗಳು ಎದುಯು ಎದುರಹಗಿ ಅಡಫಸುದು.
ಇ ಚಟುಟಿಕೆಗೆ ಅಯು-ಂಫತುು ಄ಥವಹ ಸತುು-ಭುಖ್ಗಳ ದಹಳ (dice) ಬೆೀಕಹಗುತುದೆ. (1ರಿಂದ 6, 1ರಿಂದ 9, 1ರಿಂದ10 ಷಂಖ್ೆಾ
ಫರೆದ್ಧಯಬೆೀಕ್ು) ಄ಥವಹ 1ರಿಂದ 10಄ಥವಹ 0 ಆಯುಂತೆ ಸತುು ಭಹಗಗಳ ತ್ತಯುಗಣಿ(spinner) ಬೆೀಕ್ು. ಷಂನ ಮಲ 3ಯಲ್ಲಿ ತ್ತಯುಗಣಿಮ
ಮಹದರಿ/ ಭ ಲವಿನಹಾಷ ನೀು ನೆ ಡಫಸುದು.
ಎಲಿ ಆಟಗಳಿಗೆ ಸೆೀರಿ ಸಮಚನೆ
ಭಕ್ಾಳು ಬೆ ಬಫಬರಹಗಿ ದಹಳ ಈಯಳಿಷಬೆೀಕ್ು ಄ಥವಹ ತ್ತಯುಗಣಿ ತ್ತಯುಗಿಷಬೆೀಕ್ು. ಫಂದ ಄ಂಕ್ರಮನುನ ಗಿರರ್ಡ ನ ಯಹ ಚೌಕ್ದಲ್ಲಿ
ತುಂಫಬೆೀಕೆಂದು ನಧಿರಿಷಬೆೀಕ್ು.
ಆದನುನ ಎಯಡು ರಿೀತ್ತಮಲ್ಲಿ ಮಹಡಫಸುದು. ನೀು ಗಯ ಬಿದದಂತೆ ಂದೆ ಂದೆೀ ಚೌಕ್ ತುಂಫುತಹು ಫಯುುದು. ಄ಥವಹ ನಭಗೆ ಗಯವಹಗಿ
ಫಂದ ಎಲಿ ಄ಂಕ್ರಗಳನ ನ ಸೆೀರಿಸಿಕೆ ಂಡು ಕ್ಡೆಮಲ್ಲಿ ಯಹ ಯಹ ಚೌಕ್ದಲ್ಲಿ ತುಂಫಬೆೀಕೆಂದು ನಧಿರಿಷುುದು,ಅಟ ಅಡುುದು.
ಆಟ 1
ಚಿತರ 3ಯಂತೆ ರತ್ತ ಭಗುೂ ಂದು ರತೆಾೀಕ್ ಗಿರರ್ಡ ಫರೆದುಕೆ ಳುಬೆೀಕ್ು.

ಚತರ 3 ಂದು ಷಂಕ್ಲನ ಗಿರರ್ಡ
ಚೌಕ್ಗಳು ತುಂಫು ರೆಗೆ ದಹಳನುನ ರತ್ತಯಫಬಯ 9 ಬಹರಿ ಈಯುಳಿಸಿ.
ಯಹಯ ಮೊತು 1000ಕೆಾ ಸತ್ತುಯ ಆದೆಯೀ ಄ಯು ಗೆದದಂತೆ.
ಎಯಡು ಬೆೀರೆ ಬೆೀರೆ ಸೆ ಾೀರಿಂಗ್ ವಿಧಹನ ಸಹಧಾ●

ಗೆಲುವಿಗೆ ಂದು ಹಯಿಂಟ್ ನ. ಮೊದಲು 10 ಄ಂಕ್ ಡೆದಯು ಗೆದದಂತೆ.

●

ರತ್ತಯಫಬಯ ಄ಯ ‘ೆನಹಲ್ಲು ಹಯಿಂಟ್ ನ’ ಸೆೀರಿಸಿಕೆ ಳುಲ್ಲ. (಄ರಿಗೆ ಫಂದ ಮೊತು ಭತುು 1000ದ ನಡುವಿನ ಾತಹಾಷವೆೀ
಄ಯ ಅ ಷುತ್ತುನ ‘ೆನಹಲ್ಲು ಹಯಿಂಟ್ ನ’) ಯಹಯು ಮೊದಲು 5000 ತಲುುತಹುರೆ ೀ ಄ಯು ಸೆ ೀತಂತೆ.

ಗುರಿ ಫದಲ್ಹಯಿಸಿ ಅಟನುನ ಷಯಳೂ, ಕ್ಠಿಣೂ ಮಹಡಿಕೆ ಳುಫಸುದು. ನೀು ನಭಮ ತಯಗತ್ತಮಲ್ಲಿ ಊಣಷಂಖ್ೆಾ ಈಯೀಗಿಸಿಮ
ಅಡಫಸುದು (0 ಯಿಂದ ಭುಂದೆ ಸಹವಿಯದರೆಗೆ ಧನ, 0 ಯಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಸಹವಿಯದರೆಗೆ ಊಣ) ಯಹ ತಂಡದ ಮೊತು ಸತುು ಷುತ್ತುನ
ನಂತಯ ಸೆ ನೆನಗೆ ಸತ್ತುಯ ಆಯುತುದೆ ೀ ಄ದು ಗೆದದಂತೆ.

ಆಟ 2
ರತ್ತ ಭಗುೂ ಚಿತರ 4ಯಲ್ಲಿ ಷ ಚಿಸಿದಂತೆ ಾಕ್ಲನ ಗಿರರ್ಡ ಫರೆದುಕೆ ಳುಲ್ಲ.
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ಚತರ 4 ಾಕ್ಲನ ಗಿರರ್ಡ.
ರತ್ತ ಚೌಕ್ ತುಂಫುರೆಗೆ 8 ಷಲ ದಹಳ ಈಯುಳಿಷಲ್ಲ.
ಯಹಯ ಈತುಯ 1000ಕೆಾ ಸತ್ತುಯ ಆದೆಯೀ ಄ಯು ಗೆದದಂತೆ.
ಆಲ್ಲಿಮ ಎಯಡು ಸೆ ಾೀರಿಂಗ್ ವಿಧಹನ ಸಹಧಾ●

ಗೆಲುವಿಗೆ ಂದು ಹಯಿಂಟ್ ನ. ಮೊದಲು 10 ಄ಂಕ್ ಡೆದಯು ಗೆದದಂತೆ.

●

ರತ್ತಯಫಬಯ ಄ಯ ‘ೆನಹಲ್ಲು ಹಯಿಂಟ್ ನ’ ಸೆೀರಿಸಿಕೆ ಳುಲ್ಲ. (಄ರಿಗೆ ಫಂದ ಮೊತು ಭತುು 1000ದ ನಡುವಿನ ಾತಹಾಷವೆೀ
಄ಯ ಅ ಷುತ್ತುನ ‘ೆನಹಲ್ಲು ಹಯಿಂಟ್ ನ’) ಯಹಯು ಮೊದಲು 5000 ತಲುುತಹುರೆ ೀ ಄ಯು ಸೆ ೀತಂತೆ.

ಅಟ ಷುಲಬವಹಗಲು ಄ಥವಹ ಕ್ಠಿಣವಹಗಲು ಗುರಿಷಂಖ್ೆಾ ಫದಲ್ಲಸಿಕೆ ಳುಫಸುದು. ಊಣ ಷಂಖ್ೆಾಮನುನ ಗುರಿಷಂಖ್ೆಾಯಹಗಿ
ಆಟುುಕೆ ಳುಫಸುದು.
ಆಟ 3
ಚಿತರ 5ಯಂತೆ (ರತ್ತ ವಿದಹಾರ್ಥಿಮ ) ಗುಣಹಕಹಯ ಗಿರರ್ಡ ಫರೆದುಕೆ ಳುಲ್ಲ.

ಚತರ 5 ಗುಣಹಕಹಯ ಗಿರರ್ಡ
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ರತ್ತ ಚೌಕ್ ತುಂಫುರೆಗೆ 4 ಷಲ ದಹಳ ಈಯುಳಿಷಲ್ಲ.
ಯಹಯ ಈತುಯ 1000ಕೆಾ ಸತ್ತುಯ ಆದೆಯೀ ಄ಯು ಗೆದದಂತೆ.
ಆಲ್ಲಿಮ ಎಯಡು ಬೆೀರೆ ಬೆೀರೆ ಸೆ ಾೀರಿಂಗ್ ವಿಧಹನ ಸಹಧಾ●

ಗೆಲುವಿಗೆ ಂದು ಹಯಿಂಟ್ ನ. ಮೊದಲು 10 ಄ಂಕ್ ಡೆದಯು ಗೆದದಂತೆ.

●

ರತ್ತಯಫಬಯ ಄ಯ ‘ೆನಹಲ್ಲು ಹಯಿಂಟ್ ನ’ ಸೆೀರಿಸಿಕೆ ಳುಲ್ಲ. (಄ರಿಗೆ ಫಂದ ಮೊತು ಭತುು 1000ದ ನಡುವಿನ ಾತಹಾಷವೆೀ
಄ಯ ಅ ಷುತ್ತುನ ‘ೆನಹಲ್ಲು ಹಯಿಂಟ್ ನ’) ಯಹಯು ಮೊದಲು 5000 ತಲುುತಹುರೆ ೀ ಄ಯು ಸೆ ೀತಂತೆ.

.ಅಟ ಷುಲಬವಹಗಲು ಄ಥವಹ ಕ್ಠಿಣವಹಗಲು ಗುರಿಷಂಖ್ೆಾ ಫದಲ್ಲಸಿಕೆ ಳುಫಸುದು.
ಆಟ 4
ಚಿತರ 6 ಯಂತೆ ರತ್ತ ವಿದಹಾರ್ಥಿಮ ಗುಣಹಕಹಯ ಗಿರರ್ಡ ಫರೆದುಕೆ ಳುಲ್ಲ.

ಚತರ 6 ಗುಣಹಕಹಯ ಗಿರರ್ಡ
.ರತ್ತ ಚೌಕ್ ತುಂಫುರೆಗೆ ಐದು ಷಲ ದಹಳ ಈಯುಳಿಷಲ್ಲ.
ಯಹಯ ಈತುಯ 10,000ಕೆಾ ಸತ್ತುಯ ಆದೆಯೀ ಄ಯು ಗೆದದಂತೆ.
ಎಯಡು ಬೆೀರೆ ಬೆೀರೆ ಸೆ ಾೀರಿಂಗ್ ವಿಧಹನ ಸಹಧಾ●

ಗೆಲುವಿಗೆ ಂದು ಹಯಿಂಟ್ ನ. ಮೊದಲು 10 ಄ಂಕ್ ಡೆದಯು ಗೆದದಂತೆ.

●

ರತ್ತಯಫಬಯ ಄ಯ ‘ೆನಹಲ್ಲು ಹಯಿಂಟ್ ನ’ ಸೆೀರಿಸಿಕೆ ಳುಲ್ಲ. (಄ರಿಗೆ ಫಂದ ಮೊತು ಭತುು 1000ದ ನಡುವಿನ ಾತಹಾಷವೆೀ
಄ಯ ಅ ಷುತ್ತುನ ‘ೆನಹಲ್ಲು ಹಯಿಂಟ್ ನ’) ಯಹಯು ಮೊದಲು 5000 ತಲುುತಹುರೆ ೀ ಄ಯು ಸೆ ೀತಂತೆ.

ಅಟ ಷುಲಬವಹಗಲು ಄ಥವಹ ಕ್ಠಿಣವಹಗಲು ಗುರಿಷಂಖ್ೆಾ ಫದಲ್ಲಸಿಕೆ ಳುಫಸುದು.
ಅಟ 5
ದವಮಹಂವ ಚುಕ್ರಾ ಈಯೀಗಿಸಿ ಮೀಲ್ಲನ ಯಹುದೆೀ ಅಟ ಅಡಫಸುದು. ದವಮಹಂವ ಚುಕ್ರಾ ಯಹುದೆೀ ಚೌಕ್ದಲ್ಲಿಯಫಸುದು. ನೀು ಎಶುು
ಷಲ ದಹಳ ಈಯುಳಿಷಬೆೀಕೆಂದು ಚುಕ್ರಾ ಬಿಟುು ಈಳಿದ ಚೌಕ್ ಲ್ೆಕ್ಾಹಹಕ್ರ ನಧಿರಿಸಿ. ಷ ಕ್ು ಗುರಿಮನುನ ನಧಿರಿಸಿ.
(ಅಕ್ಯ: NRICH, http://nrich.maths.org/6606.)

ಸಂದರ್ಭ ಅಧಾಯನ 3: ಚಟುಟಿಕೆ 3 ಉಯೀಗಿಸಿದದರ ಬಗೆೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಲತಿ ಅರ ಅಂತರಲೆಮೀಕನ
ಇಗಹಗಲ್ೆೀ ಬೆೀರೆ ಬೆೀರೆ ತಯಗತ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಄ನೆೀಕ್ ಹಠ್ಗಳಲ್ಲಿಯು ಄ನೆೀಕ್ ಅಟಗಳನುನ ಫಳಸಿದೆದ. ಭಕ್ಾಳು ಇ ಲ್ೆಕ್ಾಗಳನುನ ತುಂಬಹ ಄ಭಹಾಷ
ಮಹಡುತ್ತುದದಯು, ಄ುಗಳಲ್ಲಿ ತೆ ಡಗಿಕೆ ಳುುತ್ತುದುದದು ನನಗೆ ತುಂಬಹ ಆಶುವಹಗುತ್ತುತುು. ಇ ಅಟದಲ್ಲಿನ ನಮಭಗಳು, ಷಧಹಿತಮಕ್ತೆಗಳು
ಭಕ್ಾಳನುನ ಮುಕ್ರುೂಣಿವಹಗಿ ಚಿಂತ್ತಷಲು ಭತುು ಮಹತನಹಡಲು ತೆ ಡಗಿಷುತ್ತುದ
ದ ು. ಸಹಥನಬೆಲ್ೆ ಫಗೆೆ ಷಂಖ್ೆಾಗಳ ಄ಳತೆ (magnitude) ಫಗೆೆ
ಷಂಖ್ೆಾಗಳ ಮೀಲ್ೆ ಬೆೀರೆ ಬೆೀರೆ ಗಣಿತದ ಭ ಲ ಕ್ರರಯೆಗಳ ರಭಹ/ರಿಣಹಭಗಳ ಫಗೆೆ ಄ಯು ನಜ್ವಹಗಿ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಷುತ್ತುದದಯು. ಆು
ಚಿಕ್ಾ ಭತುು ದೆ ಡದ ಭಕ್ಾಳೆಲಿರಿಗ ಄ನುಕ್ ಲಕ್ಯವಹಗಿದದು.
ಕೆಲವೊಮಮ ಭಕ್ಾಳಿಗೆ ನಹನು ಄ಯು ಈಯೀಗಿಷಬೆೀಕಹದ ಭ ಲಕ್ರರಯೆ ಄ಥವಹ ಅಟ ಯಹುದೆಂದು ಹೆೀಳುತ್ತುದೆದ. ಕೆಲವೊಮಮ ಄ರೆೀ
ಅಯೆಾ ಮಹಡಿಕೆ ಳುಲು ಬಿಡುತ್ತುದೆದ. ಮೊದಮೊದಲು ನಹನು ಚಿಕ್ಾಭಕ್ಾಳು ಄ಥವಹ ಕ್ಡಿಮ ಸಹಭಥಾಿದ ಭಕ್ಾಳು ಫಸುವಃ ಄ರಿಗೆ
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ಷುಲಬವಹದ, ಄ಯು ಷುಲಬ ಄ಂದುಕೆ ಳುು ಅಟಗಳಿಗೆೀ ಄ಂಟಿಕೆ ಳುುತಹುರೆ ಎಂದುಕೆ ಂಡಿದೆದ. ಅದರೆ, ಄ದು ಷುಳಹುಯಿತು. ಕೆಲವೊಮಮ
಄ಯು ಕ್ೆೀಭಲಮದಲ್ೆಿೀ ಆಯುತ್ತುದದಯು ನಜ್. ಅದರೆ, ಫಸಳ ಷಲ ನಹನೆೀ ಄ರಿಗೆ ಎಂದ್ಧಗ ಕೆ ಡದ್ಧಯಫಸುದಹಗಿದದ ಕ್ಶುಕ್ಯ, ಕ್ರಿಶು
ಷಭಸೆಾಗಳನ ನ ಄ರೆೀ ಅಮುದಕೆ ಳುುತ್ತುದದಯು.
‚ಷವಂತವಹಗಿ ತ್ತದ್ಧದಕೆ ಳುಲು ‚ಷಸಕಹರಿಯಹಗಿತಹುಗಿ ನನಗೆ ಆು ಆಶುವಹದು. ಲ್ೆಕಹಾಚಹಯದಲ್ಲಿ ತುಗಳಹಗುತ್ತುತುು ನಜ್ ಅದರೆ, ಄ಯು
ಯಷಯ ತ್ತದುದತ್ತುದದಯು, ತಹವೆೀ ತ್ತದ್ಧದಕೆ ಳುುತ್ತುದದಯು. ಄ಯು ಆನೆ ನಫಬಯ ರಿೀತ್ತಮನುನ, ವಹದನುನ ದ್ಧದಹದಗ ಯಷಯ ಹೆೀಳುತ್ತುದದಯು,
ತ್ತದುದತ್ತುದದಯು. ಹಹಗಹಗಿ ಅಟದಲ್ಲಿ ರ್ೆ ೀಡಿಯಹಗಿ ಫಬಯ ವಿಯುದದ ಆನೆ ನಫಬಯು ಅಡುತಹು ಄ಯು ಕ್ಲ್ಲಮುತಹುರೆ, ಕ್ಲ್ಲಷುತಹುರೆ. ಄ರೆೀ ಷವತಃ ಇ
ಕೆಲಷಮಹಡಿಕೆ ಳುಬೆೀಕ್ು ಎಂದು ನನನ ಄ನಸಿಕೆ, ಅದದರಿಂದ ಄ಯು ಬೆ ಬಫಬರೆೀ ಅಡುಂತೆ ನಹನು ಷ ಚಿಸಿದೆ. ತಯಗತ್ತಮಲ್ಲಿ ತುಂಬಹ
಄ಭಹಾಷ ಮಹಡಿಷು ಫದಲು ಇ ಫಗೆಮ ಷಂಖ್ಹಾ ಅಟಗಳನುನ ಇಗಿೀಗ ನಹನು ತುಂಬಹ ಫಳಷುತ್ತುದೆದ. ಭಕ್ಾಳು ಗಣಿತದಲ್ಲಿ ಏನೆೀನು
ಮಹಡುತ್ತುದಹದರೆ ೀ ಄ುಗಳ ಫಗೆೆ ಹೆಚುು ಚಿಂತನೆ ನಡೆಷಲು ಆದು ಷಹಹಮ ಮಹಡಿತು. ಅದಯ ನಹನು ನನನ ಯ ಡಿಗತ ಭೆ ೀದನಹ ವಿಧಹನದ
ಫದಲ್ಹಗಿ ಇ ಷಂಖ್ಹಾ ಅಟಗಳನುನ ಫಳಸಿಯಲ್ಲಲಿ. ಅದರೆ, ನನಗೆ ಆತ್ತುೀಚೆಗೆ ಆದು ಸಹಧಾ ಎನನಷತೆ ಡಗಿದೆ. ಭಕ್ಾಳಿಗೆ ಲ್ೆಕ್ಾಮಹಡು ಷವಲ
ಭಟುದ ಜ್ಞಹನ ಆಯುುದರಿಂದ -ಕೆಲು ತುತ್ತಳಿಳಿಕೆಗಳು ಆವೆಯೆಂಫುದು ನಜ್ವಹದಯ ನಹನು ಇ ರಯೀಗ ಮಹಡಬೆೀಕೆಂದುಕೆ ಂಡೆ.
ಕ್ನಶಿ ಕ್ಷ ಇ ಅಟಗಳನುನ ಅಡಿಷುತಹು ನನಗೆ ಄ಯಲ್ಲಿನ ನಧಿಿಶು ತುತ್ತಳಿಳಿಕೆಗಳೆೀನು ಎಂದು ತ್ತಳಿಮುತುದೆ. ಄ುಗಳಿಗೆ
ರಿಹಹಯಯ ವಹಗಿ ಬೆ ೀಧಿಷಲು ನನಗೆ ಯಚನೆಮಹಡಲು ಸಹಧಾ.

ಚಿಂತನೆಗೆ ಂದು ಕ್ಷಣ
಄ಲ್ೆ ೀಕ್ನನುನ ಈದ್ಧದೀಪಿಷು ಕೆಲು ಳೆುಮ ರಶೆನಗಳೆಂದರೆ●

ಇ ಚಟುಟಿಕೆ ನಭಮ ತಯಗತ್ತಗೆ ಹೆ ಂದ್ಧತೆೀ ಹೆೀಗೆ?

●

ಚಟುಟಿಕೆಮಲ್ಲಿ ಏನಹದಯ ಫದಲ್ಹಣೆ ಮಹಡಿದ್ಧರಹ?಄ದಯ ಿಸಂದ್ಧನ ಕಹಯಣಗಳೆೀನು?

●

ಇ ಅಟಗಳು ಭುಖ್ಾವಹಗಿ ಗಣಿತದ ಯಹ ಭ ಲಕ್ರರಯೆಗಳನುನ ಭತುು ಷಂಖ್ಹಾಷಂಫಂಧಗಳ ಯಹ
ತ್ತಳಿಳಿಕೆಮನುನ ಬೆಳೆಷಲು ರಿಣಹಭಕಹರಿಯಹಗಿದದು?

●

ಭಕ್ಾಳು ತೆ ಡಗಿಕೆ ಳುುಂತೆ ಮಹಡಲು ಇ ಚಟುಟಿಕೆಮಲ್ಲಿಯು ಯಹ ಄ಂವಗಳು ಷಸಕಹರಿಯಹಗಿದದು?

4 ಸರಂವ
ಷಭೃದಧ ಗಣಿತ ಕ್ಲ್ಲಕಹ ಄ಕಹವಗಳನುನ ದಗಿಷು ಅಟಗಳನುನ ಫಳಷು ಭ ಲಕ್ ಹರಥರ್ಮಕ್ ತಯಗತ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಷಂಖ್ಹಾರಜ್ಞೆಮನುನ
ಬೆಳೆಷುಂತೆ ಇ ಘಟಕ್ು ಕೆೀಂದ್ಧರೀಕ್ರಿಷುತುದೆ.
ಇ ಘಟಕ್ದ ಄ಧಾಮನ ಮಹಡಿದದರಿಂದ ನೀು ಷಂಖ್ಹಾಅಟಗಳನುನ ಕ್ಲ್ಲಕಹ ಕಹಮಿವಿಧಹನವಹಗಿ ಈಯೀಗಿಷುುದು, ಅ ಭ ಲಕ್ ಗಣಿತ್ತೀಮ
ತಹಕ್ರಿಕ್ತೆ, ಷಸಭಹಗಿತವ, ತೆ ಡಗಿಕೆ ಳುುವಿಕೆಗಳನುನ ಈದ್ಧದೀಪಿಷುುದು ಹೆೀಗೆಂದು ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಿದ್ಧದೀರಿ. ಬೆೀರೆ ಬೆೀರೆ ಯೀಮಹನದ
ಭಕ್ಾಳಿಗೆ, ಬೆೀರೆ ಬೆೀರೆ ಸಹಭಥಾಿದ ಭಕ್ಾಳಿಗೆ ಅಟಗಳಲ್ಲಿ ಷಣಣ ುಟು ಫದಲ್ಹಣೆ ಮಹಡು ಭ ಲಕ್, ಷಂಖ್ೆಾ ಫದಲ್ಲಷು ಭ ಲಕ್, ಬೆೀರೆ
ರಿೀತ್ತಮ ಗುಂು ಯ ಪಿಷು ಭ ಲಕ್ ಹೆೀಗೆ ಚಟುಟಿಕೆಗಳನುನ ಹೆ ಂದ್ಧಷುುದು ಎಂದು ನೀು ತ್ತಳಿದ್ಧದ್ಧದೀರಿ.

ಚಂತನೆಗೆಮಂದು ಕ್ಷಣ
ಇ ಘಟಕ್ದ್ಧಂದ ನೀು ಕ್ಂಡುಕೆ ಂಡ,ನಭಮ ತಯಗತ್ತಮಲ್ಲಿ ಫಳಷಫಸುದಹದ ಭ ಯು ಕ್ಲ್ಲಕಹ ಄ಕಹವಗಳನುನ ಗುಯುತ್ತಸಿ.
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ಸಂನಮೂಲಗಳು
ಸಂನಮೂಲ 1: NCF/ NCFTE ಕಲ್ಲಕ ಅಗತಾಗಳು
ರಹಷ್ಟ್ರೀಮ ಠ್ಾಕ್ರಭ ಚೌಕ್ಟುು(2005) ಶಿಕ್ಷಕ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ರಹಷ್ಟ್ರೀಮ ಠ್ಾಕ್ರಭ ಚೌಕ್ಟುು(2009) ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆೀಳಿಯು ಕ್ಲ್ಲಕಹ ಄ಗತಾಗಳನುನ ಇ
ಘಟಕ್ ಬೆಸೆಮುತುದೆ, ಭತುು ಄ುಗಳನುನ ತಲುಲು ನಭಗೆ ಷಹಹಮ ಮಹಡುತುದೆ.
●

ಷಂಖ್ೆಾಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನುನ ಭಕ್ಾಳು ತ್ತಳಿಮಲು ಸಹಧಾವಹಗುಂತಸ ಚಟುಟಿಕೆಗಳ ಭ ಲಕ್ ಕ್ಲ್ಲಮುುದು.

●

ಭಕ್ಾಳನುನ ಕೆೀಲ ಮಹಿಸತ್ತ ಷಂಗಹರಸಕ್ಯಂತಲಿದೆೀ, ಄ಯ ಕ್ಲ್ಲಕೆಮಲ್ಲಿ ಷಕ್ರರಮವಹಗಿ ಭಹಗಿಗಳಹಗುಂತೆ ಗಭನಷುುದು.
ಜ್ಞಹನನುನ ಯ ಪಿಷು ಄ಯ ಸಹಭಥಾಿನುನ ಪ್ರೀತಹಾಿಸಷುುದು. ಕ್ಲ್ಲಕೆಮು ಬಹಯಿಹಠ್ದ ವಿಧಹನ ರ್ಮೀರಿ ಬೆಳೆಮುುದನುನ
ದೃಢಡಿಷುುದು.

●

ಗಣಿತನುನ ಭಕ್ಾಳು ಮಹತನಹಡಫಸುದಹದಂತಹಹ, ಬೆೀರೆಮರಿಗೆ ತಲುಪಿಷಲು ಸಹಧಾವಹಗಫಲಿಂತಸ, ಬೆೀರೆಮರೆ ಡನೆ
ಸಂಚಿಕೆ ಳುಫಸುದಹದಂತಸ, ಚಚಿಿಷಫಸುದಹದಂತಸ ಭತುು ಟಹುಗಿ ಸೆೀರಿ ಕೆಲಷ ಮಹಡಫಸುದಹದಂತಸ, ಂದು ವಿಶಮ ಎಂದು
ರಿಗಣಿಷುುದು.

●

ಭಕ್ಾಳು ಗಣಿತ ಚಟುಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಮವಷಾನುನ ಄ನುಬವಿಷುಂತೆ ಮಹಡುುದು.

ಸಂನಮೂಲ 2: ಗುಂುಕಯಭ ನಿಭಹಣೆ
ಳೆುಮ ಗುಂುಕೆಲಷ ನಿಸಣೆಗೆ ಕೆಲು ನಮಭಗಳು ಭತುು ವಹಡಿಕೆಗಳನುನ (routine) ನಗದ್ಧಷಫಸುದು. ದೆೀ ದೆೀ ಗುಂುಕೆಲಷನುನ
ಫಳಷುತ್ತುದದರೆ ಭಕ್ಾಳಿಗೆ ನಭಮ ನರಿೀಕ್ೆ ಭತುು ಯಹುದರಿಂದ ನಭಗೆ ಖ್ುಷ್ಟ್ಯಹಗುತುದೆ ಎನುನುದು ತ್ತಳಿಮುತುದೆ. ಮೊದಲ್ಲಗೆ ಗುಂುಗಳಲ್ಲಿ
ಕೆಲಷ ಮಹಡುುದರಿಂದ ಅಗು ಈಯೀಗಗಳನುನ ಎಲಿಯ ಸೆೀರಿ ಗುಯುತ್ತಷುುದು ಳೆುಮದು. ಗುಂುಕೆಲಷ ಮಹಡುವಹಗ ಳೆುಮ
ತಿನೆ ಯಹುದೆಂದು ಚಚಿಿಸಿ, ಇ ತಿನೆಗಳ ಟಿುಯಂದನುನ ತಯಹರಿಷಫಸುದು. ಈದಹಸಯಣೆಗೆ: ಯಷಯ ಗೌಯ, ಅಲ್ಲಷುುದು,
ಯಷಯ ಷಹಹಮ, ಂದಕ್ರಾಂತ ಹೆಚುು ವಿಚಹಯಗಳನುನ ರಿಗಣಿಷುುದು ಆತಹಾದ್ಧ. ಆದನುನ ತಯಗತ್ತಮಲ್ಲಿ ಎಲಿರಿಗ ಕಹಣುಂತೆ
಄ಂಟಿಷಫಸುದು/ತ ಗು ಹಹಕ್ಫಸುದು.
ಗುಂು ಕೆಲಷದ ಫಗೆೆ ಷಶು ಮೌಖಿಕ್ ಷ ಚನೆಗಳನುನ ಕೆ ಡುುದು ಷಸ ಫಸಳ ಭುಖ್ಾ. ಆದನೆನೀ ವಿದಹಾರ್ಥಿಗಳ ಷಲುವಹಗಿ ಕ್ು ಸಲಗೆಮ
ಮೀಲ್ೆ ಫರೆಮಫಸುದು. ನೀು ಄ಗತಾವಹಗಿ ಕೆಳಗಿಯುುದನುನ ಮಹಡಬೆೀಕಹಗುತುದೆ:


ನಭಮ ಯೀಜ್ನೆಗೆ ಄ನುಗುಣವಹಗಿ ವಿದಹಾರ್ಥಿಗಳು ಯಹ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿಯಬೆೀಕ್ು, ತಯಗತ್ತಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಄ಯು ಕೆಲಷ ಮಹಡುತಹುರೆ
ಭತುು ಄ದಕೆಾ ಪಿೀಠೆ ೀಕ್ಯಣಗಳ ಄ಥವಹ ಄ಯ ಬಹಾಗ್ ಗಳ ರ್ಹಗನುನ ಫದಲ್ಲಷಬೆೀ

ಎನುನುದನುನ ನದೆೀಿಶಿಸಿ.



಄ಯು ಮಹಡಬೆೀಕಹಗಿಯು ಕಹಮಿದ ಫಗೆೆ ಷಶುತೆ ಆಯಲ್ಲ.



ಭತುು ಄ದನುನ ಷಯಳ ಷಣಣ ವಹಕ್ಾಗಳು ಄ಥವಹ ಚಿತರಗಳನುನ ಕ್ುಸಲಗೆಮ ಮೀಲ್ೆ ಫರೆಯಿರಿ. ನೀು ಹರಯಂಭಿಷು ಭುಂಚೆ
ರಶೆನಗಳಿಗೆ ಄ಕಹವವಿಯಲ್ಲ.

ಗುಂುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಷ ಮಹಡುವಹಗ, ಎಲಿಯನ ನ ಗಭನಷಲು ತಯಗತ್ತಮಲ್ಲಿ ಒಡಹಡುತ್ತುರಿ ಭತುು ಗುಂುಗಳು ಯಹ ರಿೀತ್ತ ಕೆಲಷ ಮಹಡುತ್ತುವೆ
ಎಂದು ರಿಶಿೀಲ್ಲಸಿ. ಄ಯು ಂದು ಕ್ಡೆ ಭುಂದೆ ಹೆ ೀಗಲ್ಹಯದಂತೆ ಸಿಕ್ರಾ ಹಹಕ್ರಕೆ ಂಡಿದದರೆ ಄ಥವಹ ಕೆ ಟು ಕೆಲಷದ್ಧಂದ ಭಿನನವಹದ ದ್ಧಕ್ರಾನಲ್ಲಿ
ಹೆ ೀಗುತ್ತುದದರೆ, ಄ರಿಗೆ ನಭಮ ಷಲಹೆ ಕೆ ಡಿ.
ಕಹಮಿದ ಕೆ ನೆಮಲ್ಲಿ, ಕ್ಲ್ಲಕೆಮನುನ ಸಹರಹಂಶಿಸಿ ಹಹಗ ಏನನಹನದಯ ತಹಗಿ ಄ಥೆೈಿಸಿಕೆ ಳುುತ್ತುಯುುದನುನ ನೀು ಗಭನಸಿದದರೆ, ಄ದನುನ
ಷರಿಡಿಸಿ. ರತ್ತೀ ಗುಂಪಿನಂದಲ ಿಸಮಹಮಿಸತ್ತ ಡೆಮಫಸುದು, ಄ಥವಹ ಳೆುಮ ವಿಚಹಯಗಳಿಯು ಗುಂನುನ ನೀು ಗುಯುತ್ತಸಿದದರೆ, ಫರಿೀ
಄ಯು ಮಹತರ ಸಂಚಿಕೆ ಳುಫಸುದು. ವಿದಹಾರ್ಥಿಗಳ ಯದ್ಧ ಷಂಕ್ಷಿುವಹಗಿಯಲ್ಲ ಹಹಗ ಄ಯು ಆತಯ ಗುಂುಗಳ ಕೆಲಷನುನ ಗಭನಸಿ ಏನು
ನಹನಗಿತುು, ಅಷಕ್ರು ಸುಟಿುಸಿದುದ ಏನು ಭತುು ಯಹುದನುನ ಆನ ನ ಚನಹನಗಿ ಮಹಡಫಸುದ್ಧತುು ಎನುನ ಿಸಮಹಮಿಸತ್ತ ಕೆ ಡುುದನುನ
ಪ್ರೀತಹಾಿಸಸಿ.
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ನಭಮ ತಯಗತ್ತಮಲ್ಲಿ ಗುಂು ಕೆಲಷನುನ಄ಳಡಿಸಿಕೆ ಳುಲು ರಮತ್ತನಸಿದಹಗ, ಕೆಲು ಷಲ ಄ದನುನ ಕಹಮಿಯ ಕೆಾ ತಯಲು
ಕ್ಶುವಹಗಫಸುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಕೆಲು ವಿದಹಾರ್ಥಿಗಳು:


ಷಕ್ರರಮ ಕ್ಲ್ಲಕೆಮನುನ ರತ್ತರೆ ೀಧಿಷುತಹುರೆ ಭತುು ತೆ ಡಗಿಕೆ ಳುುುದ್ಧಲಿ.



ತಭಮದೆೀ ರಭಹ ನಡೆಮಬೆೀಕೆನುನ (dominant) ಷವಭಹದರಹಗಿಯುತಹುರೆ .



ಾಕ್ರುಗಳ ನಡುಣ ಷಂಫಂಧಗಳ ಕೌವಲಗಳ ಕೆ ಯತೆಯಿಂದ ಄ಥವಹ ಅತಮವಿಶಹವಷದ ಕೆ ಯತೆಯಿಂದಹಗಿ ಭಹಗಿಸಷುುದ್ಧಲಿ.

ಗುಂುಕೆಲಷನುನ ರಿಣಹಭಕಹರಿಯಹಗಿ ನಿಿಸಷಲು ಮೀಲ್ಲನ ಄ಂವಗಳ ಕ್ುರಿತಹಗಿ ಚಿಂತ್ತಷುುದು ಫಸಳ ಭುಖ್ಾ. ಆದರೆ ಂದ್ಧಗೆ, ಕ್ಲ್ಲಕಹ
ಈದೆದೀವಗಳು ೂರೆೈಸಿತೆೀ ಭತುು ನಭಮ ವಿದಹಾರ್ಥಿಗಳು ಯಹರಿೀತ್ತ ಷಂದ್ಧಸಿದಯು (ಎಲಿರಿಗ ಆದು ಪಲರದವಹಗಿತೆುೀ) ಎನುನುದನುನ
ಕ್ುರಿ

ಚಿಂತ್ತಷಬೆೀಕ್ು. ನಂತಯ ಗುಂು ಕಹಮಿದಲ್ಲಿ, ಷಂನ ಮಲಗಳಲ್ಲಿ, ಷಭಮದಲ್ಲಿ ಄ಥವಹ ಗುಂು ಯಚನೆಮಲ್ಲಿ ಯಹ ರಿೀತ್ತಮ

ಹೆ ಂದಹಣಿಕೆಗಳನುನ ಮಹಡಬೆೀಕ್ು ಎಂದು ರ್ಹಗಯ ಕ್ತೆಯಿಂದ ಯೀಜಷಬೆೀಕ್ು.

ಸಂನಮೂಲ 3: ತಿರುಗಣಿ ಮಡಲು ಮಮಲ ಮದರಿ

ಚತರ R3.1 ತ್ತಯುಗಣಿ ಮಹಡಲು ಭ ಲ ಮಹದರಿ
6-segment spinner:numbers1-6 = 6 ಭಹಗದ ತ್ತಯುಗಣಿ: ಷಂಖ್ೆಾಗಳು 1 ರಿಂದ 6
4-segment spinner:numbers 0-3 = 4 ಭಹಗದ ತ್ತಯುಗಣಿ: ಷಂಖ್ೆಾಗಳು 0-3
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ಚತರ R3.2 ಸತುು-ಭಹಗಗಳ ತ್ತಯುಗಣಿಮ ಂದು ದೆ ಡು ಮಹದರಿ

ಹೆಚುುರಿ ಸಂನಮೂಲಗಳು
● ‘Number sense series: developing early number sense’ by Jenni Way: http://nrich.maths.org/2477
● A newly developed maths portal by the Karnataka government:
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Portal:Mathematics
● National Centre for Excellence in the Teaching of Mathematics: https://www.ncetm.org.uk/
● National STEM Centre: http://www.nationalstemcentre.org.uk/
● National Numeracy: http://www.nationalnumeracy.org.uk/home/index.html
● BBC Bitesize: http://www.bbc.co.uk/bitesize/
● Khan Academy’s math section: https://www.khanacademy.org/math
● NRICH: http://nrich.maths.org/frontpage
● Art of Problem Solving’s resources page: http://www.artofproblemsolving.com/Resources/index.php
● Teachnology: http://www.teach-nology.com/worksheets/math/
● Math Playground’s logic games: http://www.mathplayground.com/logicgames.html
● Maths is Fun: http://www.mathsisfun.com/
● Coolmath4kids.com: http://www.coolmath4kids.com/
● National Council of Educational Research and Training’s textbooks for teaching mathematics and
for teacher training of mathematics: http://www.ncert.nic.in/ncerts/textbook/textbook.htm
● Manual of Mathematics Teaching Aids for Primary Schools, published by NCERT:
http://www.arvindguptatoys.com/arvindgupta/pks-primarymanual.pdf
● Learning Curve and At Right Angles, periodicals about mathematics and its teaching:
http://azimpremjifoundation.org/Foundation_Publications
● Textbooks developed by the Eklavya Foundation with activity-based teaching mathematics at the
primary level: http://www.eklavya.in/pdfs/Catalouge/Eklavya_Catalogue_2012.pdf
● Central Board of Secondary Education’s books and support material (also including List of Handson Activities in Mathematics for Classes III to VIII) – select ‘CBSE publications’, then ‘Books and
support material’: http://cbse.nic.in/welcome.htm
● How Children learn Mathematics, Pamela libeck (Kannada)
●

Suvidya Manual on Mathematics (Kannada)

●

D.Ed Sourcebook in Mathemaitcs, DSERT (Kannada)
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