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ರಷ್ಟ್ರೀಮ ಠ್ಯಕರಭ ಚೌಕಟ್ನು (NCF 2005) ಭತನು ಶಿಕ್ಷಕಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ರಷ್ಟ್ರೀಮ ಠ್ಯಕರಭ ಚೌಕಟ್ನು (2009)ಗಳು ಭಯತದಲ್ಲಿನ
ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಾಗಿ

ದೃಷ್ಟ್ಿಕ್ೆಮೀನವನನು ನೀಡಿೆ. ಆದಯಲ್ಲಿ ಎಲಿ ವಲೆಗಳು ಸದೃಢದ ಕಲ್ಲಕ್ ತವಯಣವನನು

ದಗಿಸನತುೆ. ಇ ದೃಷ್ಟ್ುಕ್ೆಮೀನವನನು ಷಕ್ಯಗೆಮಳಿಸಲ್ನ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸಗಮ ಶಿಕ್ಷಕ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ(

) ಸಸಮ ಹಸು

ನೀಡನವುದೆೀ ಟೆಸ್–ಆಂಡಿಯ OERನ ಭನಖ್ಯ ಈದೆದೀಶಗಿದೆ. ಇ ಈದೆದೀಶವನನು ಇಡೆೀರಿಸಲ್ನ ಶಿಕ್ಷಕಯನನು ‘ವಿದಯರ್ಥಿ’ಗಳೆಂದನ
ರಿಗಣಿಸಿ ಄ವಯನ ತಭಮ ವೃತ್ತುಮಲ್ಲಿ ಄ವಶಯಕವಿಯನವ ಷಧನ

ಸಗಮ ವಿಧನಗಳನನು ಬೆಳೆಸಿಕ್ೆಮಳುುವಲ್ಲಿ ನೆೈುಣಯತೆಮನನು

ಸೆಮಂದನವಂತೆ, ಬೆಮೀಧನೆಮ ಭತನು ಕಲ್ಲಕ್ೆಮ ವಿಧನಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರರಮಗಿ ತೆಮಡಗಿಸಿಕ್ೆಮಳುಲ್ನ ಸಸಮಗನವಂತೆ ಸಂನಮಮಲ್
ಯಚಿಸಲಗಿದೆ. OER ಭನಖ್ಯ ಲ್ಕ್ಷಣೆಂದರೆ ಶಿಕ್ಷಕಯನ ಘಟ್ಕಗಳನನು, ೆೈಮಕ್ರುಕ

ಚಟ್ನವಟಿಕ್ೆಗಳನನು, ಕ್ೆೀಸ್ ಸುಡಿಗಳನನು ಫಳಸಿ, ಄ವಯ

ವೃತ್ತು ಕ್ೌಶಲ್ಯವನನು ವೃದ್ಧಿಸಿಕ್ೆಮಂಡನ ಄ವುಗಳನನು ನಮತನ ಸಂದಬಿಗಳಿಗೆ ಭತನು ವಿಷಮಗಳಿಗೆ ಄ನವಯಿಸನವುದನ.
ಎಲಿ ವಿಷಮಗಳಿಗಮ ಸಗಮ ಎಲಿ ಹಂತಗಳಿಗಮ ಄ನವಮಗನವ ಇ ರಭನಖ್ ಸಂನಮಮಲ್ಗಳು, ಭಯತದ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತ್ತ ಭತನು ಟೆಸ್
ಆಂಡಿಯ OERನಲ್ಲಿನ ಮದರಿಮಂತೆ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ವೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ೆೀತರದಲ್ಲಿನ ರಭನಖ್ ವಿಧನಗಳ ಫಗೆೆ ಭನಂದನವರಿದ ರಯೀಗಿಕ
ಸಲ್ಸೆಗಳನನು ನೀಡನತುೆ. ಟೆಸ್ ಆಂಡಿಯದ ರಯೀಗಿಕ ತತವಗಳನೆಮುಳಗೆಮಂಡಂತೆ ವಿದಯರ್ಥಿಗಳನನು ಸಂಘಟಿಸನವ ವಿಧನಗಳು,
ಕಲ್ಲಕ್ ಚಟ್ನವಟಿಕ್ೆಗಳು ಭತನು ಶಿಕ್ಷಕ-ವಿದಯರ್ಥಿ ಭತನು ವಿದಯರ್ಥಿ –ವಿದಯರ್ಥಿಗಳ ನಡನವಿನ ಡನಟ್ವನನು ಏಿಡಿಸನವ ವಿಧನಗಳನನು
ಳಗೆಮಂಡಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸಗಮ ಶಿಕ್ಷಕ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ(

) ೆಬಷೆೈಟ್ ನ ನಲ್ಲಿ ಇ ರಭನಖ್ ಸಂನಮಮಲ್ಗಳು ಲ್ಬಯವಿದೆ.

ವೀಡಿಯೀ ಸಂನಮೂಲ್ಗಳು
ಟೆಸ್ ಆಂಡಿಯದವಯನ ತಯರಿಸಿದ ವಿೀಡಿಯೀ ಕ್ರಿಪ್ಗಳ ಸಭಮಹವು ತಯಗತ್ತಮಲ್ಲಿನ ಭಗವಿಸಸನವಿಕ್ೆಮ ರಭನಖ್ ತಂತರಗಳನನು
ವಿವರಿಸನತುೆ. (ರಭನಖ್ ಸಂನಮಮಲ್ಗಳ ವಿಷಮಗಳಿಗೆ ಸರಿಸೆಮಂದನವಂತೆ) ಶಿಕ್ಷಕಯನ ಸಗಮ ವಿದಯರ್ಥಿಗಳು ಭಗವಿಸಸನವಿಕ್ೆಮ
಄ಭಯಸಗಳನನು ಭಯತ್ತೀಮ ತಯಗತ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಫಳಸನವುದನನು ಇ ಕ್ರಿಪ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನವು ಕ್ಣಫಹನದಲ್ಿದೆೀ, ನದ್ಧಿಷು ಕ್ರರಯೆಗಳನನು ಸಗಮ
ನಡತೆ/

ಗಳನನು ವಿೀಕ್ಷಕಯನ ಗನಯನತ್ತಸಲ್ನ ವಿೀಕ್ಷಕ ವಿವಯಣೆಮನನು ಕ್ೆೀಳಫಹನದನ. ಇ ವಿೀಡಿಯೀ ಕ್ರಿಪ್ಗಳನನು ಿಸಂದ್ಧ ತಯಗತ್ತಗಳಲ್ಲಿ

ಚಿತ್ತರೀಕರಿಸಿದನದ, ವಿವಿಧ ರಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಄ನನಗನಣಗಿ ವಿೀಕ್ಷಕ ವಿವಯಣೆಮನನು ಭಶಂತರಿಸಲಗಿದೆ. ಇ ವಿೀಡಿಯೀ ಕ್ರಿಪ್ಗಳಿಗೆ
ಲ್ಲಂಕ್ಗಳನನು ವಿೀಡಿಯೀ ಚಿತರದ ಭಮಲ್ಕ OERಗಳಲ್ಲಿ ನದ್ಧಿಷು ಸಾಳಗಳಲ್ಲಿ ತೆಮೀರಿಸಿದನದ, ಄ಂತರ್ಿಲ್ದ ಭಮಲ್ಕ ಫಳಕ್ೆದಯಯನ
ಆದನನು ಫಳಸಫಹನದಗಿದೆ. ಇ ವಿೀಡಿಯೀ ಕ್ರಿಪ್ಗಳನನು ಟಯಬೆಿಟ್ ನ, ಪಿಸಿ, ಡಿ.ವಿ.ಡಿ, ಮೊಬೆೈಲ್ ಫೀನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಗಮ ಎಸ್.ಡಿ ಕ್ರ್ಡಿ
ಭಮಲ್ಕ ಫಳಸಲ್ನ ಫಳಕ್ೆದಯಯನ ಆವುಗಳನನು ಡೌನ್ಲೆಮೀರ್ಡ ಮಡಫಹನದಗಿದೆ. (http://www.tess-india.edu.in/)

Version 2.0

EM02TESSKNV1

Except for third party materials and otherwise stated, this content is made available under a Creative
Commons Attribution-ShareAlike licence: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/

ಗಣಿತದ ರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನನು ಬೆಳೆಸಲ್ನ ಸಂಯಚಿತ ಸಂನಮಮಲ್ಗಳನನು ಫಳಸನವುದನ : ಷಾನಬೆಲೆ

ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?
ದಶಮನ ಸಂಖ್ಯ ದಿತ್ತಮಲ್ಲಿ ಫಯನವ ಷಾನಬೆಲೆಮ ರಿಕಲ್ಪನೆಮನ ರಥಮಿಕ ಗಣಿತದ ಹೃದಮೆಂದನ ಸೆೀಳಿದಯಮ ತಪಿಪಲ್ಿ.
ಸಗಗಿ ಭಕಾಳು ಇ ಭಹತವದ ರಿಕಲ್ಪನೆಮನನು ನಜ್ಗಿ ಸಗಮ ಅಳಗಿ ಄ಥೆೈಿಸಿಕ್ೆಮಳುುವ ಄ಗತಯವಿದೆ.
ಸಂಯಚಿತ ಸಂನಮಮಲ್ಗಳು ಷಾನಬೆಲೆಮ ಮನಸಿಕ ಚಿತರಣವನನು ನೀಡನವುವಲ್ಿದೆೀ, ಄ದಯ ಄ಥಿವನನು ಸರಿಯಗಿ ವಿವರಿಸನತುದೆ. ಄ವು
ಭಕಾಳಿಗೆ ಷಾನಬೆಲೆಮನನು ಄ಥಿಮಡಿಕ್ೆಮಳುಲ್ನ ಸಸಮಕಗಫಲ್ಿವು. ಇ ಘಟ್ಕದಲ್ಲಿ ಄ಂಥ ಭಮಯನ ಸಂನಮಮಲ್ಗಳನನು ರಿಚಮ
ಮಡಿಕ್ೆಮಡನತ್ತುದೆದೀೆ.
●

ಬಣದ ಕ್ಡನಿಗಳು

●

ಹತುಯ ಅಧಯ ಕ್ಡನಿಗಳು

●

ಸಂಖ್ಯರೆೀಖ್ೆ

ಇ ಚಟ್ನವಟಿಕ್ೆಗಳು ಸಂಯಚಿತ ಸಂನಮಮಲ್ಗಳನನು ಬೆಮೀಧನೆಗಗಿ ಫಳಸನವುದಯ ಫಗೆೆಮಮ, ಭಕಾಳನನು ಸಕ್ರರಮ ಕಲ್ಲಕ್ರ್ಥಿಗಳನುಗಿ
ಳಗೆಮಳುುವುದಯ ಫಗೆೆಮಮ ಬೆಳಕನ ಚೆಲ್ನಿತುೆ. ಆವು ಸೆಚಾಗಿ ಚಿಕಾಭಕಾಳ ಸಲ್ನಗಿ ಆೆಯದಯಮ, ಕಲ್ಲಕ್ೆಮನನು ಕ್ೆಮರೀಢೀಕರಿಸಲ್ನ
ಸವಲ್ಪ ೌರಢ ಭಕಾಳ ಜ್ತೆ ಕಮಡ ಫಳಸಫಹನದಗಿದೆ.

ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ನಿೀೆೀನನ ಕಲ್ಲಯಬಹನದನ?
●

ಗಣಿತದ ರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನನು ಬೆಳೆಸಲ್ನ ಸಂಯಚಿತ ಸಂನಮಮಲ್ಗಳನನು ಫಳಸನವುದನ ಸೆೀಗೆ?

●

ಭಕಾಳನನು ಸಕ್ರರಮ ಕಲ್ಲಕ್ರ್ಥಿಗಳನುಗಿ ಮಡನವುದನ ಸೆೀಗೆ?

●

ಆತಯ ಶಿಕ್ಷಕಯನ ಮಡಿದ ಠ್ಗಳ ಸಂದಬಿ ಄ಧಯಮನದ ಅಧಯದ ಮೀಲೆ ಸಂಯಚಿತ ಸಂನಮಮಲ್ಗಳನನು ಫಳಸಿ
ಠ್ಯೀಜ್ನೆಮನನು ಸೆೀಗೆ ತಯಯನ ಮಡನವುದನ ಎನನುವುದಯ ಫಗೆೆ ಕ್ೆಲ್ವು ಸಲ್ಸೆಗಳು.

ಇ ಘಟ್ಕವು ರ..ಚೌ.(2005) / ರ..ಚೌ.ಶಿ.ಶಿ.(2009) ಆದಯಲ್ಲಿ ಸಮಚಿಸಲಗಿಯನವ ಕಲ್ಲಕ್/ಬೆಮೀಧನ ಄ಗತಯಗಳಿಗೆ ೂಯಕಗಿದೆ.

1 ದಶಮನ ಸಂಖ್ಾ ದಧತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಾನಬೆಲೆ
ನಭಮ ರಷ್ಟ್ುೀಮ ವೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂವೆೃೀಧನ ಭತನು ತಯಬೆೀತ್ತ ಸಂಷೆಾ ಄ವಯ ರಕ್ಯ ಷಾನಬೆಲೆಮ ರಿಕಲ್ಪನೆಮನನು ಄ಥಿ ಮಡಿಕ್ೆಮಳುುವುದನ ಸಂಖ್ಯದಿತ್ತಮ ಕ್ೆೀಂದರಷಾನದಲ್ಲಿದನದ, ಗಣಿತದ ರಧನ ಄ಗತಯಗಳಲೆಮಿಂದನ
ಎಂದನ ಭವಿಸಫಹನದನ.
ಯವುದೆೀ ಸಂಖ್ೆಯಮನನು - ಄ದನ ಎಶೆುೀ ದೆಮಡದದಗಿಯಲ್ಲ, ಆಲ್ಿೆೀ ಚಿಕಾದಗಿಯಲ್ಲ - ಕ್ೆೀವಲ್ ಹತನು ಄ಂಕ್ರಗಳನನು ಫಳಸಿ ಫರೆಮಲ್ನ
ದಶಮನ ಸಂಖ್ಯ ದಿತ್ತಮಲ್ಲಿ ಸನಲ್ಬ ಷಧಯ. ಕ್ೆಳಗಿನ ನಮಭಗಳನನು ಈಯೀಗಿಸಿ ಿಸೀಗೆ ಫರೆಮಫಹನದನ.
●

ಇ ದಿತ್ತಮಲ್ಲಿ ಇ ಹತನು ಄ಂಕ್ರಗಳನನು ಮತರ ಫಳಸಲಗನತುದೆ. : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ಭತನು 9.

●

ಸಂಖ್ೆಯಮಲ್ಲಿ ಫಳಸನವ ಄ಂಕ್ರಮ ಷಾನದ ಕ್ಯಣದ್ಧಂದ ಄ದಕ್ೆಾ ಬೆಲೆ ನಧಿರಿತಗನತುದೆ.

●

ಇ ದಿತ್ತಮನ 10 ನನು ಅಧಯಸಂಖ್ೆಯ ಎಂದನ ಫಳಸಿಕ್ೆಮಂಡಿದೆ. ಂದನ ಄ಂಕ್ರಮ ಷಾನಬೆಲೆಮನ ಄ದಯ ಫಲ್ಗಡೆಮ ಄ಂಕ್ರಮ
ಷಾನಬೆಲೆಮ ಹತುಯಷ್ಟ್ುಯನತುದೆ.

●

ಷೆಮನೆುಮನನು ಷಾನಧಯಕ ಎಂದನ ಫಳಸಿಕ್ೆಮಳುಲಗನತುದೆ. ಈದ: 205 ಎಂಫ ಸಂಖ್ೆಯಮಲ್ಲಿ ಹತನುಗಳಿಲ್ಿ ಎನನುವುದನನು ಹತುಯ
ಷಾನದಲ್ಲಿ ಆಯನವ 0 ಎಂಫ ಄ಂಕ್ರಮನ ಸಮಚಿಸನತುದೆ.
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ಇ ನಮಭಗಳನನು ಭಕಾಳು ಸಪಷುಗಿ ತ್ತಳಿದ್ಧದನದ, ತಭಮ ನೆನಪಿನ ಕ್ೆಮೀಶದಲ್ಲಿಟ್ನುಕ್ೆಮಂಡನ ಄ದನನು ದಗಳಲ್ಲಿ ವಯಕುಡಿಸಲ್ನ
ಫಯಲೆೀಬೆೀಕನ ಎಂದೆೀನಲ್ಿ. ಅದರೆ, ಄ವಯನ ವಲ ಗಣಿತದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಮನವ ಸೆಚಿಾನ ವಿಷಮಗಳಿಗೆ ಷಾನಬೆಲೆ ರಿಕಲ್ಪನೆಮನ
ಸಂಫಂಧಿಸಿಯನವುದರಿಂದ, ಇ ಸಂಗತ್ತಮನನು ಄ವಯನ ತನಂಫ ಸರಿಯಗಿ ತ್ತಳಿದನ ಄ದನನು ಄ನವಯಿಸನವ ಕ್ೌಶಲ್ವನನು ಬೆಳೆಸಿಕ್ೆಮಳುುವುದನ
ತ್ತೀರ ಄ನಮಿಗಿದೆ. ಆನಮು ನಖ್ಯಗಿ ಸೆೀಳುವುದದರೆ ಷಾನಬೆಲೆ ರಿಕಲ್ಪನೆಮನ ದೆಮಡಡ ಸಂಖ್ೆಯಗಳನನು ಫಳಸಿ ಲೆಕ್ಾಚಯ
ಮಡನವಲ್ಲಿ, ಸಂಖ್ೆಯಗಳನನು ಄ನನಕರಭಗಿ ರ್ೆಮೀಡಿಸನವಲ್ಲಿ, ಄ಳತೆಗಳ ವಿಷಮ ಫಂದಗ ಭತನು ಹಣದ ವಯವಸಯದಲ್ಲಿ ರಭನಖ್ ತರ
ವಿಸಸನತುದೆ.
ಿಸೀಗಿದದಗಮಯ ಷಾನಬೆಲೆಮ ರಿಕಲ್ಪನೆಮನ ತ್ತೀರ ಄ಭಮತಿಗಿದೆ. ದಶಮನ ಸಂಖ್ಯ ದಿತ್ತಮಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ೆಯಗಳನನು ಫರೆಮನಗ
ಷಕಷನು ಬರಿ ಭಮತಿ ಭತನು ದೃಶಯ ಯಮಗಳನನು ಫಳಸಿ ಄ನೆವೀಷಣೆಮಲ್ಲಿ ಸಕ್ರರಮಗಿ ಭಗವಿಸಸಬೆೀಕನ. ಅಗ ಮತರ ಭಕಾಳು ಿಸಂದೆ
ಸೆೀಳಿದ ನಮಭಗಳನನು ಄ಂತರಳಕ್ರಾಳಿಸಿಕ್ೆಮಳುಲ್ನ ಭತನು ಄ದನನು ಫಳಸನವ ಫಗೆೆ ಅತಮವಿವವಸ ಬೆಳೆಸಿಕ್ೆಮಳುಲ್ನ ಷಧಯ. ಇ ಘಟ್ಕವು
ಬೆೀರೆ ಬೆೀರೆ ಮಗಿಗಳ ಹನಡನಕ್ಟ್ದಲ್ಲಿ ತೆಮಡಗನವುದಲ್ಿದೆೀ ಄ವುಗಳ ಮಿತ್ತಮ ಕನರಿತಮ ತ್ತಳಿಸನತುದೆ.

ಚಿಂತನೆಗೆಮಂದನ ಕ್ಷಣ
ನಭಮ ಬಲ್ಯವನೆಮುಮಮ ನೆನು ಮಡಿಕ್ೆಮಳಿು. ನೀವು ಎಣಿಕ್ೆಮನನು ಸೆೀಗೆ ಕಲ್ಲತ್ತರಿ ಭತನು ಸಂಖ್ೆಯಗಳನನು ಫರೆಮನವುದನನು ಸೆೀಗೆ ಕಲ್ಲತ್ತರಿ
ಎಂದನ ನೆನಪಿದೆಯೆೀ? ಆದನ ನಭಗೆ ಕಠಿಣೆನಸಫಹನದನ. ಏಕ್ೆಂದರೆ ಚಿಕಾ ವಮಸಿಿನಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲತ ಄ನೆೀಕ ವಿಷಮಗಳು „ನಭಗೆ ಯಗಲ್ಮ
ಗೆಮತ್ತುತೆುೀನೆಮೀ „ ಎನನುವಂತೆ ರಿಭವಿಸನವುದನ ಸಹಜ್. ಆದಯ ಆನೆಮುಂದನ ಭನಖ್ೆಂದರೆ ಇ ರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನನು ಕಲ್ಲಮನವ ವಿದಯರ್ಥಿಗಳ
ಸಂಕಷುಗಳನನು ಄ಥಿ ಮಡಿಕ್ೆಮಳುುವುದನ ಭತನು ಄ವರಿಗೆ ಸಸಮ ಮಡನವುದನ ಸನಲ್ಬಷಧಯವಲ್ಿ.
ನೀವಿೀಗ ಶಿಕ್ಷಕರಗಿದ್ಧದೀರಿ, ನಭಮ ತಯಗತ್ತಮಲ್ಲಿ ಯರದಯಮ ವಿದಯರ್ಥಿ ಄ಂಕ್ರಗಳನನು ಄ದಲ್ನಫದಲ್ನ ಮಡಿ ಒದಲ್ನ ಸೆೀಳಿದಗ
ಗೆಮಂದಲ್ಕ್ರಾೀಡದ ರಸಂಗ ಆದೆಯೆೀ? ಈದ: 58 ಭತನು 85 . ಆಲ್ಿೆೀ ಷೆಮನೆುಯಂದನ ಸಂಖ್ೆಯಮ ನಡನೆ ಫಂದಗ? ಆಂಥವಕ್ೆಾಲಿ
ಕ್ಯಣಗಳೆೀನಯಫಹನದನ?

2 ಸಂರಚಿತ ಸಂನಮೂಲ್ಗಳನನು ಬಳಕೆ: ಬಣದ ಕಡನುಗಳು
ಷಾನಬೆಲೆಗೆ ಸಂಫಂಧಿಸಿದ ಫಹನಭನಖ್ಯ ಄ಂಶಗಳನನು ದೆೈನಂದ್ಧನ ವಸನುಗಳದ ಕಡಿಡ ಭತನು ಕಟ್ನುಗಳನನು ಫಳಸಿಮಮ ಕಲ್ಲಸಫಹನದನ. ಇ
ಘಟ್ಕದಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷು ರಿೀತ್ತಮಲ್ಲಿ ಸಂಯಚಿತಗಿಯನವ ಸಂನಮಮಲ್ಗಳನನು ಫಳಸನವುದಯ ಭಮಲ್ಕ, ವಿದಯರ್ಥಿಗಳ ದಶಮನ ಸಂಖ್ಯ
ದಿತ್ತಮ ಗರಿಸಕ್ೆಮನನು ಸೆೀಗೆ ಸೆಚಿಾಸಫಹನದನ ಎಂದನ ಚಚಿಿಸಲಗನತುದೆ. ಆದನನು ಸಂಯಚಿತ ಸಂನಮಮಲ್ಗಳೆಂದನ ಕರೆಮನತುರೆ ಭತನು
ಭಕಾಳಿಗೆ ಸಂಖ್ಯದಿತ್ತಮ ದೃಶಯ ಚಿತರಣ ಭತನು ಸಂಖ್ೆಯಗಳ ಗತರವನನು ಄ರಿಮಲ್ನ ಭತನು ಄ವುಗಳ ಜ್ತೆ ಅಟ್ಡಲ್ನ ಄ನನವು
ಮಡಿಕ್ೆಮಡನತುೆ. (Askew et al., 1996).
ಮೊದಲ್ನೆಮ ಚಟ್ನವಟಿಕ್ೆಮನ ಬಣಗಳ ಕ್ಡನಿಗಳ ಮೀಲೆ ಅಧರಿತಗಿದೆ. ಸಂಖ್ೆಯಗಳನನು ಸೆೀಗೆ ಫರೆಮಲಗನತುದೆ, ನಮಯನಗಳು ಭತನು
ಹತನು ಭತನು ಬಿಡಿಗಳನನು ಫಳಸಿ ಯವ ರಿೀತ್ತ ಮದರಿಗಳನನು ಮಡಿ ತೆಮೀರಿಸಲಗನತುದೆ ಭತನು ರತ್ತಯಂದನ ಄ಂಕ್ರಮ ಬೆಲೆಮನನು
ವೆೃೀಧಿಸನವುದನ ಆದಯ ಈದೆದೀಶ.
ಇ ಚಟ್ನವಟಿಕ್ೆಗಳನನು ನಭಮ ವಿದಯರ್ಥಿಗಳ ಜ್ತೆಗೆ ಮಡನವ ಮೊದಲ್ನ ಎಲ್ಿವನಮು, ಄ದನ ಷಧಯಗದ್ಧದದರೆ ಕ್ೆಲ್ವನುದಯಮ ನೀೆೀ ಸವತಃ
ಮಡಿನೆಮೀಡನವುದನ ಳೆುಮದನ. ನಭಮ ಸಸೆಮೀದೆಮಯೀಗಿಯಫಬಯ ಜ್ತೆ ಬೆರೆತನ ಆಫಬಯಮ ಕಮಡಿ ಮಡನವುದನ ಄ದಕ್ರಾಂತ ಳೆುಮದನ.
ಏಕ್ೆಂದರೆ ಅಗ ನಭಗದ ಄ನನಬವವನನು ಮಲ್ನಕನ ಸಕನವುದನ ಷಧಯ. ನೀೆೀ ಮಡನಗ ಅ ಚಟ್ನವಟಿಕ್ೆಮನ ಕಲ್ಲಮನವವರಿಗೆ ಕ್ೆಮಡನವ
಄ನನಬವದ ನೆೈಜ್ ರಿಚಮ ಅಗನತುದೆ ಭತನು ಄ದರಿಂದ ನಭಮ ಬೆಮೀಧನೆಗೆ ಷಕಷನು ಳನೆಮೀಟ್ ಸಿಕನಾ, ಶಿಕ್ಷಕರಗಿ ನಭಮ ಄ನನಬವ
ಆನಮು ದಟ್ು ಭತನು ಸಂದಭರಿತಗಲ್ನ ಷಧಯವಿದೆ. ಎಲ್ಿ ೂವಿಸಿದಿತೆಗಳು ಭನಗಿದ ನಂತಯ ವಿದಯರ್ಥಿಗಳೆೄ ಡನೆ ಆವನನು ಮಡಿ ,
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ಚಟ್ನವಟಿಕ್ೆ ಸೆೀಗಯಿತನ ಎಂದನ ಕಮಲ್ಂಕಷಗಿ ಄ವಲೆಮೀಕನ ಮಡಿ. ಆದನ ನಭಮ ತಯಗತ್ತಮಲ್ಲಿ ವಿದಯರ್ಥಿ ಕ್ೆೀಂದ್ಧರತ ಬೆಮೀಧನ
ತವಯಣವನನು ಯಮಪಿಸಲ್ನ ಷಧಯ ಮಡನತುದೆ.

ಚಟನವಟಿಕೆ 1: ಸ್ಾನಬೆಲೆಯ ಬೆಮೀಧನೆಗೆ ಬಣಗಳ ಕಡನುಗಳ ಬಳಕೆ
ಸಿದಧತೆ
ನಭಮ ತಯಗತ್ತಮ ಭಕಾಳನನು ಸೆೀಗೆ ಗನಂುಗಳನುಗಿ ಮಡನತ್ತುೀರೆಂದನ ಯೀಜಿಸಿ. ಂದನ ಗನಂಪಿನಲ್ಲಿ 3-4 ಆದದಗ ಎಷನು ಷೆಟ್ ನ ಬಣಗಳ
ಕ್ಡನಿಗಳು ಬೆೀಕ್ಗಫಹನದೆಮೀ ಄ಷನು (಄ಥ ಂದೆಯಡನ ಸೆಚನಾ ) ಷೆಟ್ ನ ಗಳನನು ಆಟ್ನುಕ್ೆಮಳಿು. ನಕಲ್ನ ಮಡಲ್ನ ಆಲ್ಿೆೀ ಭನದ್ಧರಸಲ್ನ
ಸರ್ೀಗಿಯನವ ಄ಚನಾ ನಭಗೆ ಸಂನಮಮಲ್ 2 ಯಲ್ಲಿ ದೆಮರೆಮನತುದೆ. ಂದನ ಬರಿ ಄ನೆೀಕ ಷೆಟ್ ನ ಗಳನನು ಮಡಿಕ್ೆಮಂಡರೆ ಄ವನೆುೀ ುನಃ ುನಃ
ಫಳಸಲ್ನ ಷಧಯವಿದೆ.
ಇ ಚಟ್ನವಟಿಕ್ೆಮಲ್ಲಿ ಫಳಸಲ್ನಬೆೀಕ್ದ ಸೆೀಳಿಕ್ೆಗಳು ನಭಗೆ ಸಂನಮಮಲ್ 3 ಯಲ್ಲಿ ಸಿಗನತುದೆ. ನಭಮ ಠ್ದಲ್ಲಿ ಫಳಸಲ್ನ ಆಷುಡನವ
ಸೆೀಳಿಕ್ೆಗಳನನು ಅಮನದಕ್ೆಮಳಿು. ರತ್ತ ಗನಂಪಿಗಮ ಂದನ ಸಂೂಣಿ ಷೆಟ್ ನ ಄ನನು ಕ್ೆಮಟ್ನು ಅ ಕ್ಡನಿಗಳನನು ತಭಮ ಭನಂದೆ ಕ್ಣನವಂತೆ
ಆಟ್ನುಕ್ೆಮಳುಲ್ನ ಸೆೀಳಿ. ಆದಕ್ೆಾ ಕ್ೆಲ್ವು ನಮಿಷಗಳನನು ಕ್ೆಮಡನವುದನ ಳೆುಮದನ. ಄ವನನು ಭನಟಿು, ತಟಿು, ಄ದಯ ಫಣಣ , ದಪ ಅಕ್ಯ, ಄ಳತೆ
ಆೆಲ್ಿವನಮು ನೆಮೀಡಿ ಄ನನಬವಿಸಲ್ನ ಬಿಡಿ. ಆಂಥ ಄ನನಬವಗಳು ಄ವರಿಗೆ ಷವಕ್ಶಗಿ ಅಗಬೆೀಕನ. ಆದನ ಫಹಳ ಭನಖ್ಯ.
ಚಟನವಟಿಕೆ
ಕ್ಡಿಿನ ಫಲ್ಭಗದಲ್ಲಿಯನವ ಬಣದ ಗನಯನತ್ತನ ಕಡೆ ಄ವಯ ಗಭನವನನು ಷೆಳೆಯಿರಿ. ಸಂಖ್ೆಯಮನನು ಕಟ್ನುಗ ಇ ಬಣಗಳು ಯಗಲ್ಮ
ಂದಯ ಮೀಲೆಮಂದನ ಆಯಬೆೀಕನ. ಎಯಡನ ಄ಥ ಄ವನನು ಫಳಸಿ ಸಂಖ್ೆಯಗಳನನು ಕಟ್ನುವುದನ ಸೆೀಗೆ ಎಂದನ ನೀೆೀ ರತಯಕ್ಷಿಕ್ೆ ಕ್ೆಮಡಿ. ಎಯಡನ ಭಮಯನ ಈದಹಯಣೆಗಳನನು ಫಳಸಿ.
ಮೊದಲ್ನೆಮ ಈದಹಯಣೆಮಲ್ಲಿ ಸೆೀಗೆ 364 ನನು 300 + 60 + 4 ಅಗಿ ಮಡಫಹನದನ ಎಂದನ ತೆಮೀರಿಸನತುದೆ.

ಚಿತರ 1 ಬಣಗಳ ಕ್ಡನಿ ಗಳನನು ಫಳಸಿ 364 ಮಡಿಯನವುದನ.
(ಭಮಲ್ : Wendy Petti, Education World)
ಸಂನಮಮಲ್ 3ರಿಂದ ನೀವು ಅಯೆಾ ಮಡಿದ ಸೆೀಳಿಕ್ೆಗಳನನು ಗಟಿುಯಗಿ ಒದ್ಧಸೆೀಳಿ. ರತ್ತ ಗನಂು ಅ ಸಂಖ್ೆಯಮನನು ಮಡಿ ತಯರಗಲ್ಲ.
ನೀವು ಸಮಚನೆ ಕ್ೆಮಟುಗ ಄ವಯನ ಮಡಿದ ಸಂಖ್ೆಯಮನನು ಎಲ್ಿರಿಗಮ ಕ್ಣನವಂತೆ ಮೀಲೆ ಿಸಡಿದನ ತೆಮೀರಿಸಲ್ಲ. „3, 2, 1, ತೆಮೀರಿಸಿ!‟ ಎಂದನ
ಎಲ್ಿರಿಗಮ ಕ್ೆೀಳುವಂತೆ ಸೆೀಳುವುದನ ಮಶಸಿವಯಗನತುದೆಂದನ ಄ನೆೀಕ ಶಿಕ್ಷಕಯನ ಄ಭಿರಮಡನತುರೆ. ಅದರೆ, ನಭಗೆ ಬೆೀರೆ ರಿೀತ್ತ ಸೆಮಳೆದರೆ
ಸಗಮ ಮಡಫಹನದನ.
ರತ್ತ ಗನಂಪಿಗಮ ನಗದ್ಧತ ಸಭಮ ನೀಡಬೆೀಕನ. ಎಲ್ಿಯಮ ಚಚೆಿ ಮಡಬೆೀಕನ ಭತನು ಕ್ೆಮನೆಗೆ ತೆಮೀರಿಸನವ ಈತುಯವೂ ಎಲ್ಿರಿಗಮ
ಪಿಪತಗಬೆೀಕನ.

ಿಸೀಗೆ ಮಡನವುದರಿಂದ ತಯಗತ್ತಮ ಎಲ್ಿಯಮ ಭಗವಿಸಸಿಯನವುದನನು ಖ್ತ್ತರ ಮಡಿಕ್ೆಮಳುಫಹನದನ ಭತನು ಯಸಪಯ

ಸಹಕ್ಯದ್ಧಂದ ಕಲ್ಲಮನವುದನಮು ಸಗಮ ಗಣಿತಕ್ೆಾ ಸಂಫಂಧಿಸಿದ ಚಚೆಿಗಳನಮು ಈತೆುೀಜಿಸಫಹನದನ.
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ಬೆಮೀಧನ ಅನನಭವದ ಬಗೆೆ ಅವಲೆಮೀಕನ
ಆಂಥ ಚಟ್ನವಟಿಕ್ೆಗಳನನು ತಯಗತ್ತಮಲ್ಲಿ ಮಡಿದ ನಂತಯ ಄ದನ ಸೆೀಗಯಿತನ ಎಂದನ ಄ವಲೆಮೀಕನ ಮಡಿಕ್ೆಮಳುುವುದನ ಳೆುಮದನ.
ಯವ ಭಗ ತನಂಬ ಚೆನುಗಿ ಫಂತನ, ಯವುದನ ಷಧಯಣ ಎಂದನ ನಭಮನನು ನೀೆೀ ಕ್ೆೀಳಿಕ್ೆಮಳಿು. ಯವ ರವೆುಗಳು ಭಕಾಳನನು
ಅಲೆಮೀಚನೆಮ ದ್ಧಕ್ರಾಗೆ ಹಚಿಾದವು ಭತನು ಕಲ್ಲಕ್ ರಗತ್ತಗೆ ಸಸಮ ಮಡಿದವು? ಯವ ಸಂದಬಿದಲ್ಲಿ ಸಪಷ್ಟ್ುೀಕಯಣದ ಄ಗತಯ ಆತನು?
ಿಸೀಗೆ. ಆದರಿಂದಗನವ ದೆಮಡಡ ಲಬೆಂದರೆ ಭನಂದ್ಧನ ಬರಿ ಠ್ ಮಡನಗ ಄ದಯ ಸಭಗರ ಯೀಜ್ನೆ ಸಯಳವೂ
ರಿಣಭಕ್ರಿಮಮ ಅಗನತುದೆ. ಭಕಾಳು ಗಣಿತದ ಫಗೆೆ ಸಕ್ರತಮಕ ಧೆಮೀಯಣೆಮನನು ಬೆಳೆಸಿಕ್ೆಮಳುಲ್ನ ಷಧಯಗನತುದೆ. ಭಕಾಳಿಗೆ
ಠ್ವು ಄ಥಿಗದ್ಧದದರೆ ಭತನು ಄ದಕ್ೆಾ ಸಂಫಂಧಿಸಿದ ಚಟ್ನವಟಿಕ್ೆಗಳನನು ಮಡಲ್ನ ಫಯದ್ಧದದರೆ ಄ವುಗಳಲ್ಲಿ ಄ವಯನ ಭಗವಿಸಸನವ
ಷಧಯತೆ ತ್ತೀರ ಕಡಿಮ. ಆಂಥ ಄ವಲೆಮೀಕನವನನು ನೀವು ನಯಂತಯಗಿ ಮಡನತ್ತುಯಬೆೀಕನ ಭತನು ಄ನನಮ ಄ವಯನ ಮಡಿದಂತೆ
ಚಟ್ನವಟಿಕ್ೆಮ ಮೀಲೆ ರಿಣಭ ಬಿೀರಿದ ಚಿಕಾ ಚಿಕಾ ಄ಂಶಗಳ ಫಗೆೆಮಮ ಸಮಕ್ಷಮಗಿ ಗಭನ ಹರಿಸಬೆೀಕನ.

ಚಿಂತನೆಗೆಮಂದನ ಕ್ಷಣ
●

ನಭಮ ತಯಗತ್ತಮಲ್ಲಿ ಇ ಚಟ್ನವಟಿಕ್ೆ ಸೆೀಗೆ ಭಮಡಿಫಂತನ?

●

ಭಕಾಳ ಯವ ರತ್ತಕ್ರರಯೆಗಳು ನಭಗೆ ಄ನರಿೀಕ್ಷಿತಗಿದದವು? ಄ವಯನ ಗಣಿತವನನು ಸೆೀಗೆ ಕಲ್ಲಮನತ್ತುದದರೆ
ಎಂದನ ನಭಗೆ ಄ರಿಗಲ್ನ ಸಸಮಕಗಫಲ್ಿ ರವೆುಗಳೆೀನದಯಮ ಆದದೆ?

●

ರತ್ತಯಫಬಯಮ ಭಗವಿಸಸಿದರೆೀ ?

●

ಮೀಲ್ಲನ ರವೆುಗೆ ಈತುಯ ‘ಆಲ್ಿ’ ಎಂದ್ಧದದರೆ ಎಲ್ಿಯನಮು ಭಗವಿಸಸನವಂತೆ ಮಡಲ್ನ ಏನನ ಮಡಬೆೀಕನ?

●

ಯವ ವಿಚಯಗಳ ುನಫಿಲ್ನದ ಄ಗತಯ ಈಂಟಯಿತನ?

3 ಸಂರಚಿತ ಸಂನಮೂಲ್ಗಳು: ಹತನು-ಆಧರದ ಟಿಿಗಳು
ಬಣದ ಕ್ಡನಿಗಳು ಸಂಖ್ೆಯಗಳನನು ಫರೆಮನವುದನ ಸೆೀಗೆ ಭತನು ಄ವುಗಳಲ್ಲಿಯನವ ಄ಂಕ್ರಗಳು ಏನನನು ರತ್ತನಧಿಸನತುೆ ಎಂಫನದಯ ಫಗೆೆ
ಸಮಕು ತ್ತಳುವಳಿಕ್ೆಮನನು ನೀಡಿದಯಮ ಸಹ, ಸಂಖ್ೆಯಗಳ ಗತರ ಭತನು ರಮಣದ ಫಗೆೆ ಭಕಾಳಿಗೆ ಯವ ರಿಜ್ಞನವನನು ನೀಡನವುದ್ಧಲ್ಿ .
ಹತನು-ಅಧಯದ ಟಿುಗಳು (಄ಥ ಡಿೀನ್ಿ ಟಿುಗಳು) ಇ ಈದೆದೀಶಕ್ೆಾ ಸಮಕುಗಿೆ. ಏಕ್ೆಂದರೆ ಄ವುಗಳಲ್ಲಿ ಫಳಸನವ ಬೆೀರೆಬೆೀರೆ ಟಿುಗಳು
ಅ ಸಂಖ್ೆಯಮ ಜ್ತೆ ನೆೀಯ ಭತನು ನಖ್ಯ ಸಂಫಂಧವನನು ಸೆಮಂದ್ಧಯನತುದೆ. ಈದಹಯಣೆಗೆ ಚಿತರ 2 ಯಲ್ಲಿ ( ಿಸಂದ್ಧನಂತೆ ಆಲ್ಲಿಮಮ 324 ನನು
ತೆಗೆದನಕ್ೆಮಳುಲಗಿದೆ) 100 ಯ ಂದನ ಟಿುಮಲ್ಲಿ 10 ಯ ಹತನು ಟಿುಗಳಿಯನತುೆ ಭತನು 10 ಯ ಂದನ ಟಿುಮಲ್ಲಿ 1 ಯ ಹತನು ಚೌಕಗಳಿಯನತುೆ.

ಚಿತರ 2 ಹತನು-ಅಧಯ ಟಿುಗಳನನು ಫಳಸಿ ಭಮಯನ ನಮರ ಄ಯವತು ನಲ್ಾನನು ಯಚಿಸಿಯನವುದನ
(ಭಮಲ್ : Wendy Petti, Education World)

ನಭಮ ಫಳಿ ಹತನು-ಅಧಯದ ಟಿುಗಳು ಆಲ್ಿದ್ಧದದರೆ ಕಡಿಡಗಳ (಄ಥ ಷರ ಗಳ ಄ಥ ಬೆಂಕ್ರಕಡಿಡಗಳ ) ಫಳಕ್ೆಯಿಂದಲ್ಮ ಸಂಖ್ೆಯ ಭತನು
಄ವುಗಳ ಭಗಗಳ ಗತರ ಭತನು ರಮಣದ ರಿಕಲ್ಪನೆ ಭಮಡಿಸಲ್ನ ಷಧಯವಿದೆ - ಮೀಲ್ಲನ ಚಿತರದಲ್ಲಿ ಟಿುಗಳನನು ಫಳಸಿ ಕಲ್ಲಸಿದ ಸಗೆ.

ಗಣಿತದ ರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನನು ಬೆಳೆಸಲ್ನ ಸಂಯಚಿತ ಸಂನಮಮಲ್ಗಳನನು ಫಳಸನವುದನ : ಷಾನಬೆಲೆ

ಅದರೆ, ಄ದಯಲ್ಲಿಯನವ ಮಿತ್ತಯೆಂದರೆ ಄ವಕ್ೆಾ ದೃಶಯ ಮಧಯಭದ ಶಕ್ರುಮನನು ತನಂಫಲ್ನ ಷಧಯಗನವುದ್ಧಲ್ಿ. ಜ್ತೆಗೆ ಄ವು ಕ್ೆಲ್ವೊಮಮ
ಕ್ಮಿಷಧಯವಲ್ಿ. ನಮಯನ ಕಡಿಡಗಳ ಕಟೆಮುಂದನನು ಕಟಿು, ಄ದನನು ಕ್ೆೈನಲ್ಲಿ ಿಸಡಿದನಕ್ೆಮಂಡನ ಕ್ೆಲ್ಸ ಮಡನವ ಕಷುವನೆಮುಮಮ ನೆನಪಿಸಿಕ್ೆಮಳಿು!.
ಕ್ೆಳಗಿನ ಸಂದಬಿ ಄ಧಯಮನದಲ್ಲಿ ಶಿರೀಭತ್ತ ಄ನನಭ ಄ವಯನ ತಭಮ ತಯಗತ್ತಮ ಭಕಾಳ ದಶಮನ ಸಂಖ್ಯ ದಿತ್ತಮ ರಿಕಲ್ಪನೆಮನನು
ಬೆಳೆಸಲ್ನ ಆಂಥ ಟಿುಗಳನನು ಫಳಸಿಕ್ೆಮಂಡಯನ.

ಸಂದಭು ಅಧಾಯನ 1: ಶ್ರೀಮತಿ ಅನನಮ ಅವರನ ಹತನು-ಆಧರದ ಟಿಿಗಳನನು ಬಳಸಿದನು
ಚಟ್ನವಟಿಕ್ೆಮ ಮೊದಲ್ ಭಗದಲ್ಲಿ ಶಿರೀಭತ್ತ ಄ನನಭ ಄ವಯನ ನಲ್ನಾ ಭಕಾಳ ಗನಂುಗಳನನು ಮಡಲ್ನ ಈದೆದೀಶಿಸಿದದಯ, ಄ಶೆಮುಂದನ
ಸಂಖ್ೆಯಮ ಟಿುಗಳು ಄ವಯ ಫಳಿ ಆಯಲ್ಲಲ್ಿ. ಸಗಗಿ ಕ್ೆಲ್ವು ಗನಂುಗಳಿಗೆ ಕ್ಡಿಿನಂದ ಮಡಿದ ಟಿುಗಳನನು ನೀಡಬೆೀಕ್ಯಿತನ. ಅದರೆ,
಄ದರಿಂದ ಄ನನನಕಮಲ್ೆೀನಮ ಅಗಲ್ಲಲ್ಿ. ಄ವಯನ ತಭಮ ಫಳಕ್ೆಗೆ - ಄ಂದರೆ ಎಲ್ಿ ಭಕಾಳಿಗೆ ಮಮಲೆೀ ಕ್ಣನವಂತೆ ತೆಮೀರಿಸನವ ಸಲ್ನಗಿ ದೆಮಡಡ ಄ಳತೆಮ ಷೆಟ್ ನ ಂದನನು ಸಿದಿಡಿಸಿಕ್ೆಮಂಡನ ತಂದ್ಧದದಯನ.
ನನನ ಕುಪಹಲ್ಗೆಮ ಮೀಲೆ 243 ಎಂದನ ಫರೆದೆ ಭತನು “ಇ ಸಂಖ್ೆಯಮಲ್ಲಿ ಎಷನು ನಮಯನಗಳಿೆ ?“ ಎಂದನ ಕ್ೆೀಳುವ ಭಮಲ್ಕ ನನು
ಠ್ವನನು ಅಯಂಭಿಸಿದೆ. ಄ದಕ್ೆಾ ಸಭಿಕದ ಈತುಯ ದೆಮರೆತ ನಂತಯ ಆಫಬಯನ ಭಕಾಳನನು ಕರೆದನ ನಮಯಯ ಎಯಡನ ಪಲ್ಕಗಳನನು
ಿಸಡಿದನಕ್ೆಮಂಡನ ನಲ್ನಿವಂತೆ ಸೆೀಳಿದೆ. ಆದನೆುೀ ಹತನು ಭತನು ಬಿಡಿಗಮ ುನರವತ್ತಿಸಿದೆ. ಇಗ 243 ಸಂಖ್ೆಯ ಸಂೂಣಿಯಿತನ. ಆದನೆುೀ
ುನಫಿಲ್ನಗೆಮಳಿಸನವ ಈದೆದೀಶದ್ಧಂದ ಕುಪಹಲ್ಗೆಮ ಮೀಲೆ ಿಸೀಗೆ ಫರೆದೆ.
ಬಿಡಿಗಳು

ಹತನುಗಳು

ನಮರನಗಳು

3

4

2

ತಲ ನಲ್ನಾ ಭಕಾಳಿಯನವ ಗನಂಪಿಗೆ ಂದಯಂತೆ ಕ್ಡಿಿನಂದ ತಯರಿಸಿದದ ಷಾನಬೆಲೆಮ ದೆಮಡಡ ಬೆಮೀಡಿನನು ನೀಡಿದೆ.
ಬಿಡಿಗಳು

ಹತನುಗಳು

ನಂತಯ ನನನ ಸಮಚಿಸಿದ ಸಂಖ್ೆಯಗಳನನು ಟಿುಗಳ ಸಸಮದ್ಧಂದ ಯಚಿಸಿ ಷಾನಬೆಲೆ

ನಮರನಗಳು
ಬೆಮೀಡಿಿನ ಮೀಲೆ ಆಡಲ್ನ ಸೆೀಳಿದೆ. ಂದೆಯಡನ

ಈದಹಯಣೆಗಳು●

„ಮೊದಲ್ನ 324 ಮಡಿ „

●

„ಇಗ 240 ಕಮಾ 250 ಕಮಾ ನಡನೆ ಆಯನವ ಸಂಖ್ೆಯಯಂದನನು ಮಡಿ’.

ಿಸೀಗೆ ರತ್ತ ಗನಂೂ ಎಂಟ್ನ ವಿಭಿನು ಸಂಖ್ೆಯಗಳನನು ಮಡಬೆೀಕ್ರತನು. ಄ಂದರೆ ರತ್ತ ಭಗನವಿಗಮ ಎಯಡನ ಸಂಖ್ೆಯಗಳನನು ಯಚಿಸಲ್ನ ಄ವಕ್ಶ
ದೆಮರೆಮನತ್ತುತನು. ಈಳಿದವರೆಲ್ಿಯಮ ಄ದನ ಸರಿ ಆದೆಯೆೀ ಎಂದನ ರಿಶಿೀಲ್ಲಸಿ ಪಬೆೀಕ್ರತನು.
ಇ ಠ್ದಲ್ಲಿ ಷೆಮನೆುಮನನು ಫಳಸದ್ಧಯಲ್ನ ನಧಿರಿಸಿದೆದ. ಄ದನನು ತಯನಮ ಮಡಲ್ನ ಫಯನತುದೆ.
ನೀವು ನಭಮ ತಯಗತ್ತಮಲ್ಲಿ ಶಿರೀಭತ್ತ ಄ನನಭ ಄ವಯಂತೆ ಹತನು-ಅಧಯದ ಟಿುಗಳನನು ಫಳಸಿ, ಆದೆೀ ರಿೀತ್ತಮ ಗನಂುಕ್ಮಿವನನು
ಮಡಲ್ನ ಭನಂದ್ಧನ ಚಟ್ನವಟಿಕ್ೆಮಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಿಸಸಲಗನತುದೆ.

ವಡಿಯೀ: ಎಲ್ಿರನಮು ಒಳಗೆಮಳುುವುದನ

ಚಟನವಟಿಕೆ 2: ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಹತನು-ಆಧರದ ಟಿಿಗಳನನು ಬಳಸನವುದನ
ಸಿದಧತೆ
www.TESS-India.edu.in

ಗಣಿತದ ರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನನು ಬೆಳೆಸಲ್ನ ಸಂಯಚಿತ ಸಂನಮಮಲ್ಗಳನನು ಫಳಸನವುದನ : ಷಾನಬೆಲೆ

ಸಂದಬಿ ಄ಧಯಮನ 1 ಯಲ್ಲಿ ಶಿರೀಭತ್ತ ಄ನನಭ ಄ವಯನ ಮಡಿದ ರಿೀತ್ತಮಲೆಿೀ ನೀವೂ ಇ ಚಟ್ನವಟಿಕ್ೆಮನನು ಅಯೀಜಿಸಫಹನದನ.
ನಭಮ ಫಳಿ ಹತನು-ಅಧಯದ ಟಿುಗಳು ಷಕಷನು ರಮಣದಲ್ಲಿದದರೆ ಸರಿ, ಆಲ್ಿದರೆ ನಭಗೆ ಸಾಳಿೀಮಗಿ ದೆಮಯಕನವ
ಕ್ಡನಿಗಳನನು ಫಳಸಿ ತಯರಿಸಫಹನದನ. ಆದಯ ಸಲ್ನಗಿ ಸಂನಮಮಲ್ 4 ನನು ಫಳಸಫಹನದನ. ಜ್ತೆಗೆ ಷಾನಬೆಲೆ ಕ್ೆಮೀಷುಕವೂ
ಬೆೀಕನ.
ಠ್ವನನು ಅಯಂಭಿಸನವ ಮೊದಲ್ನ ನೀವು●

ಚಿಕಾ ಗನಂುಗಳಲ್ಲಿ ಎಷನು ಎಷನು ಭಂದ್ಧ ಭಕಾಳಿಯಬೆೀಕನ ಎಂಫನದನನು ನಧಿರಿಸಿಕ್ೆಮಳಿು.

●

ಸಂನಮಮಲ್ಗಳನನು ಄ವರಿಗೆ ಸೆೀಗೆ ಹಂಚನವುದನ ಭತನು ಄ವನನು ವಯವಸಿಾತಗಿ ಸೆೀಗೆ ಭಯಳಿ ಡೆಮನವುದನ ಎಂದನ
ನಭಗೆೀ ನೀವು ಸಪಷುಡಿಸಿಕ್ೆಮಳಿು . ಈದ: ಎಲ್ಿ ಭಕಾಳಿಗಮ ಮೊದಲೆೀ ಹಂಚಬೆೀಕ್ೆೀ? ಄ಥ ಭಧಯದಲ್ಲಿ ಚಟ್ನವಟಿಕ್ೆ
ಅಯಂಭಿಸನವ ತನಸನ ಮೊದಲ್ನ ಂದನ ಗನಂಪಿನಂದ ಂದನ ಭಗನವನನು ಕರೆದನ ಅ ಭಗನವಿಗೆ ತನು ಗನಂಪಿಗೆ ಬೆೀಕ್ದ
ಷಭಗಿರಗಳನನು ಕ್ೆಮಡನವುದನ ಈತುಭೆೀ? ಆತಯದ್ಧ....

●

ನೀವು ಭಕಾಳಿಗೆ ಕ್ೆಮಡಫಮಸನವ ಸಂಖ್ೆಯಗಳ ಟಿು ನಭಮ ಫಳಿ ಮೊದಲೆೀ ಸಿದಿವಿಯಲ್ಲ. ಄ದಯಲ್ಲಿ ಕ್ೆಲ್ವು ಭನಕು ರಕ್ಯದ
ರವೆುಗಳೄ ಆಯಲ್ಲ. ಈದ: 341 ರಿಂದ 349 ಯವರೆಗಿನ ಯವುದೆೀ ಸಂಖ್ೆಯ, 530 ಕ್ರಾಂತ ಚಿಕಾ ಸಂಖ್ೆಯ; ಷೆಮನೆುಮನನು
ಫಳಸನವ ಸಂಖ್ೆಯಗಳನನು ಇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ರಿಚಯಿಸನವಿರ?

●

ರತ್ತ ಗನಂೂ ತಯಗತ್ತಮ ಈಳಿದ ಭಕಾಳೆೄ ಡನೆ ತಭಮ ಈತುಯಗಳನನು ಸೆೀಗೆ ಹಂಚಿಕ್ೆಮಳುುತುರೆ? ಎಲಿ ಗನಂುಗಳಿಗಮ
಄ವಕ್ಶ ಕ್ೆಮಡಲ್ನ ಷಧಯಗಫಹನದೆೀ?

●

ಆದಯ ಅಯಂಬ ಸೆೀಗಗಬೆೀಕನ ಎಂದನ ನಧಿರಿಸಿಕ್ೆಮಳಿು. ಄ನನಭ ಄ವಯ ಄ನನಬವವನೆಮುಮಮ ಮಲ್ನಕನ ಸಕ್ರ.

ಚಟನವಟಿಕೆ
ಭಗ 1 ಯಲ್ಲಿ ಆಯನವ ಚಟ್ನವಟಿಕ್ೆಮನನು ಮಡಿ .

ಚಿಂತನೆಗೆಮಂದನ ಕ್ಷಣ

●

ನಭಮ ತಯಗತ್ತಮಲ್ಲಿ ಇ ಚಟ್ನವಟಿಕ್ೆ ಸೆೀಗೆ ಭಮಡಿಫಂತನ?

●

ಚಟ್ನವಟಿಕ್ೆಗಳಲ್ಲಿ ಯವುದನುದಯಮ ಯವ ರಿೀತ್ತಯಿಂದದಯಮ ಫದಲಯಿಸಿದ್ಧರ? ಸೌದದರೆ ಄ದಕ್ೆಾ ನಭಮ ತಕಿ ಏನತನು?

●

ನೀವು ಚಿಕಾ ಗನಂಪಿನಲ್ಲಿ ಚಚೆಿ ನಡೆಸನತ್ತುಯನಗ ಄ವಯ ಗರಿಸಕ್ೆಮನನು ತ್ತಳಿದನಕ್ೆಮಳುಲ್ನ ಯವ ಯವ ರವೆುಗಳನನು ಕ್ೆೀಳಿದ್ಧರಿ?

●

ರತ್ತ ಗನಂಪಿನ ಎಲ್ಿ ಸದಸಯಯಮ ಕ್ರರಯಶಿೀಲ್ರಗಿ ಭಗವಿಸಸಿದರೆೀ ?

4 ಸ್ಾನಬೆಲೆಯ ರಿಕಲ್ಪನೆಯನನು ಮಮಡಿಸಲ್ನ ಸಂಖ್ಾರೆೀಖ್ೆಯ ಬಳಕೆ
ಕ್ೆಮಟ್ು ಸಂಖ್ೆಯಮನ ಄ದಯ ಅಸನಸಿನಲ್ಲಿಯನವ ಬೆೀರೆ ಸಂಖ್ೆಯಗಳಿಗೆ ಸೆೀಗೆ ಸೆಮೀಲ್ನತುದೆ ಎಂದನ ಄ರಿಮಲ್ನ ಸಂಖ್ಯರೆೀಖ್ೆಮನ ಂದನ
಄ಭಮಲ್ಯ ದೃಶಯಬಿಂಫೆಂದನ ಸೆೀಳಫಹನದನ. ಈದ: ಚಿತರ 3 ನೆಮೀಡಿ. ಄ದಯಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯರೆೀಖ್ೆಮ ಮೀಲೆ 23 ಯ ಷಾನವನನು ತೆಮೀರಿಸಿದೆ.
ಜ್ತೆಗೆ ಸಂಖ್ೆಯ 67 ಯ ಷಾನವನಮು ಄ದಯಲ್ಲಿಯೆೀ ತೆಮೀರಿಸಲಗಿದೆ. 23 ಯಲ್ಲಿ ಎಯಡನ ಹತನುಗಳೄ ಭತನು 3 ಬಿಡಿಗಳೄ ಆಯನವುದನ ಸಪಷುಗಿ
ಗೆಮೀಚರಿಸನತ್ತುದೆ.

ಚಿತರ 3 23 ಯ ಷಾನವನಮು ಭತನು ಄ದಕಮಾ 67 ಕಮಾ ಆಯನವ ಸಂಫಂಧವನಮು ತೆಮೀರಿಸನವ ಸಂಖ್ಯರೆೀಖ್ೆ .
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ನೀವು ತಯಗತ್ತಮಲ್ಲಿ ಆದನನು ಫಳಸನಗ ರೆೀಖ್ೆಮ ನೀವು ಆಂಥದೆೀ ಸಂಖ್ಯರೆೀಖ್ೆಮನನು ಕುಪಹಲ್ಗೆಮ ಮೀಲೆ ಯಚಿಸಿ. ಄ದನನು ಭಕಾಳಿಗೆ
ತೆಮೀರಿಸನತು ಄ದಯ ಮೀಲ್ಲಯನವ ಬೆೀರೆ ಬೆೀರೆ ಬಿಂದನಗಳನನು ತೆಮೀರಿಸಿ, ಄ದನ ಯವ ಸಂಖ್ೆಯಮನನು ರತ್ತನಧಿಸನತುದೆ ಎಂದನ ಕ್ೆೀಳಫಹನದನ.
ಯಿಮಗಿ ರ್ೆಮೀಡಿಕ್ಮಿದಲ್ಲಿ ಄ವಯನ ತಭಮದೆೀ ಸಂಖ್ಯರೆೀಖ್ೆಮನನು ಆಟ್ನುಕ್ೆಮಂಡನ ಯಸಪಯ ಸಲ್ನಗಳನೆಮುಡನಡತು
ಸಂಖ್ೆಯಗಳನನು ಄ಂದಜ್ನ ಮಡನತು, ಄ದಕ್ೆಾ ತಭಮದೆೀ ಸಭಥಿನೆಗಳನನು ಕ್ೆಮಡನತು ಅಟ್ಡಫಹನದನ.
ಆದಯ ಟಿುಗೆ ಄ಥ ಸವತಂತರಗಿ ಮಶಸಿವಯಗಿ ಫಳಸಫಹನದದ ಆನೆಮುಂದನ ಷಧನೆಂದರೆ ಭಣಿಗಳಿಂದ ಮಡಿದ ಸಯ. ಂದನ
ಫಣಣದ ಹತನು ನಂತಯ ಆನೆಮುಂದನ ಫಣಣದ ಹತನು , ಿಸೀಗೆ ಭಣಿಗಳನನು ದಯದಲ್ಲಿ ಪ್ೀಣಿಸನತು ಸೆಮೀದರೆ ಄ಂಥ ಸಯ ಸಿದಿಗನತುದೆ. ಇ
ಮದರಿಮಲ್ಲಿ 23ನನು ತೆಮೀರಿಸನವುದನ ಆನಮು ಸಯಳ ಭತನು ಸನಲ್ಬಗಿ ಄ಥಿ ಮಡಿಕ್ೆಮಳುಫಹನದನ. ಹತನು ಭಣಿಗಳ ಎಯಡನ ಗನಂುಗಳು
ಭತನು ಭಮಯನ ಬಿಡಿ ಭಣಿಗಳನನು (ಚಿತರ 4) ಕಮಡಿಸಿದರೆ 23 ಫಂತನ! . . ಆನೆಮುಂದನ ವಿಷಮ. ಭಕಾಳಿಗೆ ಭಣಿಗಳನನು ಪ್ೀಣಿಸನತು
ಸಯಗಳನನು ಮಡನವ ಕ್ೆಲ್ಸ ಖ್ನಷ್ಟ್ ಕ್ೆಮಡನವಂಥದನ. ಸಗಗಿ ನೀವು ಕಯಕನಶಲ್ ಕಲೆ ಭತನು ಗಣಿತವನನು ಂದೆೀ ತಯಗತ್ತಮಲ್ಲಿ
ಮೀಳೆೈಸಫಹನದನ ಭತನು ಄ದಯ ಭಮಲ್ಕ ಗಣಿತದ ಭನಂದ್ಧನ ತಯಗತ್ತಗಳಿಗೆ ಈಮನಕುದ ಷಕಷನು ಸಂನಮಮಲ್ಗಳನನು
ಸಿದಿಡಿಸಿಕ್ೆಮಳುಫಹನದನ.

ಚಿತರ 4 ಭಣಿಗಳಿಂದ ಮಡಿದ ಸಯದಲ್ಲಿ 23 ನನು ತೆಮೀರಿಸಿಯನವುದನ .

ಚಿತರ 5 ಭತನು 6. ಸಂಖ್ಯರೆೀಖ್ೆಮನನು ವಿಸುರಿಸಿ ದೆಮಡಡ ಸಂಖ್ೆಯಗಳು ಭತನು ದಶಮಂಶ ಸಂಖ್ೆಯಗಳನಮು ರತ್ತನಧಿಸಿಯನವುದನ.

ಚಿತರ 5 ಸಂಖ್ಯರೆೀಖ್ೆಮಲ್ಲಿ 250 ಭತನು 276 ಯ ಷಾನಗಳನನು ಸಮಚಿಸಿಯನವುದನ.

ಚಿತರ 6 ಸಂಖ್ಯರೆೀಖ್ೆಮಲ್ಲಿ 1.5 ಭತನು 1.9 ಯ ಷಾನಗಳನನು ಸಮಚಿಸಿಯನವುದನ.
ನಭಮ ಗಣಿತದ ತಯಗತ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಷಾನಬೆಲೆ

ರಿಕಲ್ಪನೆಮನನು ಭಮಡಿಸಲ್ನ ಭತನು ಬೆಳೆಸಲ್ನ ಸಂಖ್ಯರೆೀಖ್ೆಮನನು ಸೆೀಗೆ ಕ್ರರಯಶಿೀಲ್ಗಿ

ಫಳಸಫಹನದನ ಎಂಫನದಕ್ೆಾ ಆಲ್ಲಿ ಕ್ೆಮಟಿುಯನವುದನ ಕ್ೆಲ್ವು ಈದಹಯಣೆಗಳು ಮತರ - ಆೆೀ ಄ಂತ್ತಭವಲ್ಿ. ಆಂಥೆೀ ಄ನೆೀಕ
ಈದಹಯಣೆಗಳನನು ನೀೆೀ ಸೃಷ್ಟ್ುಸಫಹನದೆಂದನ ನವು ನಂಫನತೆುೀೆ. ವಿಶಿಷು ಈದೆದೀಶಗಳ ಄ಗತಯಕ್ೆಾ ತಕಾಂತೆ ಸಂಖ್ಯರೆೀಖ್ೆಗಳನನು
ಮಿಟ್ನ ಮಡಿಕ್ೆಮಳುಫಹನದೆೀಂದನ ನಭಗಮ ಗೆಮತ್ತುದೆ. ಆವನನು ಕುಪಹಲ್ಗೆಮ ಮೀಲೆ ಯಚಿಸಿ ಫಳಸಫಹನದನ. ಜ್ತೆಗೆ ತಯಗತ್ತಮಲ್ಲಿ
ಎಲ್ಿರಿಗಮ ಕ್ಣಿಸನವಂತೆ ಭತನು ವಶವತಗಿ ಸಂಖ್ಯರೆೀಖ್ೆಮನನು ರದಶಿಿಸನವುದನ ತನಂಫ ಲಬದಮಕ.

ಚಟನವಟಿಕೆ 3: ಸಂರಚಿತ ಸಂನಮೂಲ್ಗಳನನು ಬಳಸನವ ಠ ಯೀಜನೆ

www.TESS-India.edu.in

ಗಣಿತದ ರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನನು ಬೆಳೆಸಲ್ನ ಸಂಯಚಿತ ಸಂನಮಮಲ್ಗಳನನು ಫಳಸನವುದನ : ಷಾನಬೆಲೆ

ಇಗ ಇ ಘಟ್ಕ ದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲತ ಸೆಮಸ ವಿಚಯಗಳನನು ಫಳಸಿ ಂದನ ಠ್ವನನು ಯೀಜಿಸಬೆೀಕನ. ಆದಯ ಸಲ್ನಗಿ ನೀವು “ಸಂನಮಮಲ್ 5
– ಠ್ಯೀಜ್ನೆ‟ಮನನು ಫಳಸಫಹನದನ.
ನಭಮ ರಸಕು ತಯಗತ್ತಮ ಭಕಾಳು ಷಾನಬೆಲೆಮ ಫಗೆೆ ಏನನನು ಗರಿಸಸಿದದರೆ ಎನನುವುದನನು ಮೊದಲ್ನ ರಭವೆಿ ಮಡಿ. ಆದಯ
ಅಧಯದ ಮೀಲೆ ಇ ಗರಿಸಕ್ೆಮನನು ಆನಮು ಿಸೀಗೆ ವಿಸುರಿಸಫಹನದನ ಎನನುವ ಈದೆದೀಶವನುಟ್ನುಕ್ೆಮಂಡನ ಇ ಠ್ವನನು ಯೀಜಿಸಿ. ಇ
ಘಟ್ಕದ್ಧಂದ ನೀವು ಕಲ್ಲತ ಹಲ್ಯನ ವಿಚಯಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ೆಲ್ವನನು ಄ಥ ಎಲ್ಿವನಮು ನೀವು ಫಳಸಫಹನದನ. ಅದರೆ, ಂದನುದಯಮ
ಫಳಸನವುದನ ಕಡಡಮ. ಿಸೀಗೆ ಮಡನಗ ಲ್ಕ್ಷಯ ಕ್ೆಮಡಲೆೀಬೆೀಕ್ದ ಕ್ೆಲ್ವು ಄ಂಶಗಳು ಿಸೀಗಿೆ.
●

ಷಾನಬೆಲೆಗೆ ಸಂಫಂಧಿಸಿದ ಄ನೆೀಕ ರಿಕಲ್ಪನೆಗಳಲ್ಲಿ ಯವುದಕ್ೆಾ ಸೆಚನಾ ತನು ನೀಡನವಿರಿ?

●

ಇ ಠ್ದಲ್ಲಿ ತಯಗತ್ತಮ ರತ್ತ ಭಗನವೂ ತನುನನು ತನನ ತೆಮಡಗಿಸಿಕ್ೆಮಳುುವಂತ್ತಯಬೆೀಕನ.

●

ಭಕಾಳು ತಭಮತಮೊಮಳಗೆ ಭತನು ಶಿಕ್ಷಕರದ ನಭಮ ಜ್ತೆ ಮೌಲ್ಲಕ ಗಣಿತ್ತೀಮ ಚಚೆಿಗಳನನು ನಡೆಸಲ್ನ ಄ನನಗನವಂತಹ
ತವಯಣವಿಯಬೆೀಕನ.

●

ಠ್ವು ಂದನ ಸಂನಮಮಲ್ದ ಫಳಕ್ೆಗೆ ಸಿೀಮಿತಗಿಯಬೆೀಕ್ಗಿಲ್ಿ. ಈದಹಯಣೆಗೆ, ಸಂಖ್ಯರೆೀಖ್ೆಮನನು ಫಳಸನವುದರಿಂದ
ರಯಂಬ ಮಡಿ. ಆಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲತ ಈಳಿದ ಸಂನಮಮಲ್ಗಳನನು ಫಳಸನವುದನ ಕಮಡ ಷಧಯ ಭತನು ಄ದನ ರಿಣಭಕ್ರಿಮಮ
ಅಗಫಹನದನ.

●

ಠ್ ಭನಂದನವರಿದಂತೆ ಭಕಾಳ ಕಲ್ಲಕ್ೆಮಲ್ಲಿ ರಗತ್ತಮನನು ಕಂಡನಿಸಡಿಮನವುದನ ಸೆೀಗೆ?

ಆದದ ನಂತಯ ನಭಮ ತಯಗತ್ತಮಲ್ಲಿ ಇ ಯೀಜ್ನೆಮನನು ಕ್ಮಿಗತ ಮಡಿ.
ಎಂದ್ಧನಂತೆಯೆೀ ಠ್ ಭನಗಿದ ನಂತಯ ಯವುದನ ಈತುಭಗಿ ಭಮಡಿಫಂತನ? ಯವುದನ ಷಧಯಣ? ಎಂದನ ಄ವಲೆಮೀಕನ
ಮಡನವುದನ ಆದೆದೀ ಆಯನತುದೆ. ನೀವು ಭನಂದ್ಧನ ಬರಿ ಆದೆೀ ಠ್ವನನು ಮಡಿದರೆ ನೀವು ಮಡಿಕ್ೆಮಳುಲ್ನ ಆಚಿಿಸನವ ಫದಲವಣೆಗಳು
ಯವುವು ಎಂದಮ ಯೀಚಿಸಿ.
ಮೀಲ್ಲನ ಐದನ ರವೆುಗಳೆೀ ಄ವಲೆಮೀಕನದ ಸದ್ಧಮಲ್ಲಿ ನಭಗೆ ದರಿದ್ಧೀಗಳಗನತುೆ.

ವಡಿಯೀ : ಠ ಯೀಜನೆ
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ಸಂದಭು ಅಧಾಯನ 2: ಸ್ೆಮನೆುಯ ರಿಕಲ್ಪನೆಗೆಮಂದನ ಠ
ಚಟ್ನವಟಿಕ್ೆ 3 ಯ ಸಲ್ನಗಿ ಄ನನಭ ಄ವಯನ ಷಾನಧಯಕಗಿ ಷೆಮನೆುಮನನು ಫಳಸನವುದಯ ಫಗೆೆ ಭಕಾಳಿಗೆ ತ್ತಳುವಳಿಕ್ೆ ಕ್ೆಮಡಲ್ನ
ಹತನು-ಅಧಯದ ಟಿುಗಳನನು ಫಳಸಲ್ನ ತ್ತೀಮಿನಸಿದಯನ. ಇಗಗಲೆೀ ತ್ತಳಿದ್ಧಯನವ ಚಟ್ನವಟಿಕ್ೆಮನನು ಕ್ೆಮಂಚ ಫದಲಯಿಸಿ ಄ದಯ
ಕ್ೆೀಂದರಬಿಂದನವನನು ಲ್ಿಟ್ ಮಡಿದ ಸಂಗತ್ತ.
ಭಮಯನ ಭಕಾಳಿಗೆ ನಮಯಯ ಕ್ಡನಿಗಳನಮು ಭತನು ಆನನು ಐದನ ಭಕಾಳಿಗೆ ಂದಯ ಕ್ಡನಿಗಳನಮು ಕ್ೆಮಟ್ನು ಕಾಕಾದಲ್ಲಿ ನಲ್ಲಿಸಿದೆ.
„ಆಲ್ಲಿ ಎಷನು ನಮಯನಗಳಿೆ?”ಎಂದನ ಕ್ೆೀಳಿದೆ. ಄ವಯನ ಸೆೀಳಿದ ಈತುಯ ಸರಿ ಆತನು. ಅಗ ಆನೆಮುಂದನ ಭಗನವನನು ಕರೆದನ ಄ದಯ ಕ್ೆೈಗೆ „ 3‟
ಎಂದನ ಫರೆದ್ಧಯನವ ಪಲ್ಕವನನು ಕ್ೆಮಟ್ನು ಄ದನನು ಎಲ್ಿರಿಗಮ ಕ್ಣನವಂತೆ ಎತ್ತು ಿಸಡಿದನಕ್ೆಮಳುಲ್ನ ಸೆೀಳಿದೆ.
ಬಿಡಿ ಷಾನಕಮಾ ಿಸೀಗೆಯೆೀ ಮಡಿದೆ. ನಂತಯ ಕುಪಹಲ್ಗೆಮ ಫಳಿ ಸೆಮೀಗಿ „35‟ ಎಂದನ ಫರೆದೆ. ಄ದನನು ಗಭನಸಿ ನೆಮೀಡನತು „ ಆದೆೀಕ್ೆಮೀ
ಸರಿಯಗಿಲ್ಿ ಎನಸನತುದೆ. ನಭಗೆೀನೆನಸನತುದೆ?‟ ಎಂದೆ.
ಭಣಿ ಎದನದನಂತನ „ ನೀವು 35 ಎಂದನ ಫರೆದ್ಧಯನವಿರಿ. ಄ದನ ಸರಿಯಿಲ್ಿ. ಄ದನ 305 ಅಗಿಯಬೆೀಕ್ಗಿತನು. ಭಧಯದಲ್ಲಿ ಂದನ ಷೆಮನೆು ಬೆೀಕನ.‟
ಎಂದಳು. ನನು ಫಳಿ 0 ಯಿಂದ 9 ಯ ವರೆಗಿನ ಄ಂಕ್ರಗಳನನು ಫರೆದ ದೆಮಡಡ ಬೆಮೀಡನಿಗಳಿದದವು. ಭಣಿಮನನು ಕರೆದನ „0‟ ಕ್ಡಿನನು
ಈಳಿದೆಯಡನ ಕ್ಡನಿಗಳ ನಡನೆ ಆಟ್ನುಕ್ೆಮಂಡನ ನಲ್ನಿವಂತೆ ಸೆೀಳಿದೆ. (ಚಿತರ 7 ).

ಚಿತರ 7 ಭಕಾಳು 305 ಸಂಖ್ೆಯಮನನು ರದಶಿಿಸನತ್ತುಯನವುದನ
ದಶಮನ ಸಂಖ್ಯ ದಿತ್ತಮಲ್ಲಿ ಷೆಮನೆು ಎಷನು ಭಹತವದನದ ಎಂಫನದನನು ನನನ ಚೆನುಗಿ ಭನವರಿಕ್ೆ ಮಡಿಕ್ೆಮಟೆು.
ಫರೆಮಬೆೀಕ್ೆಂದರೆ, ಄ದಯಲ್ಲಿ ಹತನುಗಳು ಆಲ್ಿದ್ಧಯನವುದರಿಂದ ಹತುಯ ಷಾನದಲ್ಲಿ ಷೆಮನೆು ಫಯಬೆೀಕನ. ಆದನೆುೀ ಕುಪಹಲ್ಗೆ

305 ನನು

ಮೀಲೆ ಫರೆದನ

ಭತೆಮುಮಮ ಸಪಷುಡಿಸಿದೆ.
ಬಿಡಿಗಳು

ಹತನುಗಳು

ನಮರನಗಳು

5

0

3

ಆದೆೀ ವಿವಯಣೆ ಭತನು ರಕ್ರರಯೆಮನನು ಭನಂದನವರಿಸಿ ಆನಮು ಄ನೆೀಕ ಄ಂಥ ಸಂಖ್ೆಯಗಳನನು ಕಟಿು ಄ವನನು ಕುಪಹಲ್ಗೆಮ ಮೀಲೆ ಫರೆದೆ
(308, 230 ಭತನು 200). ರತ್ತ ಬರಿಮಮ ಷೆಮನೆುಮ ಄ಗತಯವನನು ತ್ತು ಸೆೀಳಿದೆ .
ಠ್ದ ಭನಂದ್ಧನ ಭಗದಲ್ಲಿ ನನನ ಇ ಿಸಂದೆ ವಿವರಿಸಿದ ಸಂದಬಿ ಄ಧಯಮನ 2 ಯಲ್ಲಿ ಫಳಸಿದ ಚಟ್ನವಟಿಕ್ೆಗಳನೆುೀ ಭಯನಫಳಕ್ೆ ಮಡಿದೆ.
ಅದರೆ, ಇ ಬರಿ ಷೆಮನೆುಮನನು ಮಮಯದಯಮ ಫಳಸಬೆೀಕ್ೆಂಫ ಷಯತನು ಸಕ್ರದೆ. ಸಗೆೀ ಕ್ೆಮನೆಮ ಚಟ್ನವಟಿಕ್ೆಗಮ ಸಹ ಷೆಮನೆುಮನನು
ಫಳಸನವುದನ ಕಡಡಮ ಎಂದನ ಸೆೀಳಿದೆ.
ಭಕಾಳು ಇ ಚಟ್ನವಟಿಕ್ೆಗೆ ತೆಮೀರಿಸಿದ ಈತಿಹ ಭತನು ಅಸಕ್ರು ನನಗೆ ತನಂಫ ಖ್ನಷ್ಟ್ ಕ್ೆಮಟಿುದದಂತಮ ನಜ್. ಄ವರಿಗೆ ಏನನ ಮಡಬೆೀಕ್ೆಂದನ
ತ್ತಳಿದ್ಧದದರಿಂದ ಭತನು ಗೆಮಂದಲ್ಗಳೆೀನಮ ಆಲ್ಿದದರಿಂದ, ಚಟ್ನವಟಿಕ್ೆಮಲ್ಲಿ ಮಡಿಕ್ೆಮಂಡ ಫದಲವಣೆಗಳು ತಭಮ ಈದೆದೀಶವನನು ಭನಟ್ನುವಲ್ಲಿ
ಸಪಲ್ದವು.
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ಚಿಂತನೆಗೆಮಂದನ ಕ್ಷಣ
●

ಯೀಜ್ನೆಮನನು ಮಡನವಲ್ಲಿ ನಭಗೆ ಸೆಚನಾ ಕಠಿಣೆನಸಿದ ಄ಥ ಄ತ್ತ ಸನಲ್ಬೆನಸಿದ ಄ಂಶಗಳೆೀನದಯಮ
ಆದದೆೀ? ಯವುವು?

●

ಬೆಮೀಧಿಸನಗ ಯವುದದಯಮ ಯೀಜ್ನೆಮನನು ಫದಲಯಿಸಿಕ್ೆಮಳುಬೆೀಕ್ಯಿತೆೀ? ಸಗಿದದರೆ ಏಕ್ೆ?

5 ಸ್ರಂಶ
ಇ ಘಟ್ಕದಲ್ಲಿ ನೀವು ದಶಮನ ಸಂಖ್ಯ ದಿತ್ತಮಲ್ಲಿ ಷಾನಬೆಲೆಮ ಭಹತವವನನು ರಿಗಣಿಸಿ ಄ದನನು ಭಕಾಳು ಗರಿಸಸನವಂತೆ ಮಡಲ್ನ
ಫಳಸಫಹನದದ ಸಂಯಚಿತ ಸಂನಮಮಲ್ಗಳ ಫಗೆೆ ತ್ತಳಿದ್ಧರಿ.
ತ್ತಳಿಮಬೆೀಕ್ದ ಂದನ ರಭನಖ್ ಸಂಗತ್ತಯೆಂದರೆ ಕ್ೆೀವಲ್ ಹತನು ಄ಂಕ್ರಗಳನನು ಮತರ ಫಳಸನವ ದಶಮನ ಸಂಖ್ಯ ದಿತ್ತಮನ ಕಠಿಣ
಄ಲ್ಿದ್ಧದದಯಮ ಄ದಯ ಫನನದ್ಧಯಗಿಯನವ ಕ್ೆಲ್ವು ರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು ಄ಭಮತಿಗಿದನದ, ಄ದರಿಂದಗಿಯೆೀ ಭಕಾಳಲ್ಲಿ ಗೆಮಂದಲ್
ಹನಟಿುಸಫಲ್ಿವು. ಸಗಗಿ ದಶಮನ ಸಂಖ್ಯ ದಿತ್ತಮ ಬೆೀರೆ ಬೆೀರೆ ಸವಯಮಗಳನನು ಄ವಯನ ನೆಮೀಡಿ, ಄ನನಬವಿಸಿ, ಄ಭಯಸ ಮಡಿ
಄ದನನು ಒದ್ಧ, ಫರೆದನ ಄ದಯ ಭಮಲ್ಕ ಇ ರಿಕಲ್ಪನೆಮನನು ತಭಮದನುಗಿ ಮಡಿಕ್ೆಮಳುಬೆೀಕನ.
ನೆನಪಿಡಿ. ಇ ಚಟ್ನವಟಿಕ್ೆಗಳು ಭತನು ವಿಧನಗಳು ಗಣಿತದ ಎಲಿ ವಿಭಗಗಳಲ್ಲಿಮಮ ಈಮನಕು, ಕ್ೆೀವಲ್ ಷಾನಬೆಲೆಮ ತಯಗತ್ತಗಳಲ್ಲಿ
ಮತರವಲ್ಿ!

ಚಿಂತನೆಗೆಮಂದನ ಕ್ಷಣ
ಇ ಘಟ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲತ ಭತನು ನಭಮ ತಯಗತ್ತಮಲ್ಲಿ ಫಳಸಲ್ನ ಷಧಯವಿಯನವ ಭತನು ನೀವು ರಿವೆೃೀಧಿಸಲ್ನ ಆಚಿಿಸನವ ಭಮಯನ
ಕ್ಮಿವಿಧನ ಄ಥ ಕ್ಮಿತಂತರಗಳನನು ಟಿು ಮಡಿ.

ಸಂನಮೂಲ್ಗಳು
ಸಂನಮೂಲ್ 1: ರ..ಚೌ. / ರ..ಚೌ.ಶ್.ಶ್. ಬೆಮೀಧನ ಅಗತಾಗಳು
ರ..ಚೌ.(2005) / ರ..ಚೌ.ಶಿ.ಶಿ.(2009)ಗಳಲ್ಲಿ ನಗದ್ಧಗೆಮಳಿಸಿಯನವ ಕ್ೆಳಗಿನ ಬೆಮೀಧನ ಄ಗತಯಗಳಿಗೆ ಇ ಘಟ್ಕವು ಕ್ೆಮಂಡಿ
ನೀಡನತುದೆ ಭತನು ಅ ಄ಗತಯಗಳನನು ೂರೆೈಸಲ್ನ ನಭಗೆ ಸಸಮ ನೀಡನತುದೆ.
●

ವಿದಯರ್ಥಿ ತನು ಕಲ್ಲಕ್ೆಗೆ ಈತನಿಕನದ ಸಕ್ರರಮ ಕಲ್ಲಕ್ರ್ಥಿ, ಫರೆೀ ಜ್ಞನ ಸಿವೀಕ್ಯಕನಲ್ಿ; ಜ್ಞನ ಯಚನೆಗೆ ಄ವಯಲ್ಲಿ
಄ಂತಗಿತಗಿಯನವ ಷಭಥಯಿವನನು ಈತೆುೀಜಿಸನವುದನ ಸೆೀಗೆ? ಈಯನ ಸೆಮಡೆಮನವ ವಿಧನದ್ಧಂದ ವಿದಯರ್ಥಿಗಳನನು
ದಮಯವಿಡನವುದನ ಸೆೀಗೆ?

●

ನಜ್ಕಮಾ ಭಹತವದ ಗಣಿತವನನು ವಿದಯರ್ಥಿಗಳು ಕಲ್ಲಮಬೆೀಕನ. ಗಣಿತೆಂದರೆ ಫರೆೀ ಸಮತರಗಳು ಭತನು ಕ್ೆೀವಲ್ ಯಂತ್ತರಕ
ರಕ್ರರಯೆಗಳಲ್ಿ ಎಂದನ ಄ರಿಮಬೆೀಕನ.

ಸಂನಮೂಲ್ 2: ಬಣದ ಗನರನತಿನ ಕಡನುಗಳಿಗೆ ಬಳಸಬಹನದದ ಅಚನುಗಳು
ಷಧಯದರೆ ಇ ಸಂನಮಮಲ್ಗಳನನು ಫಣಣಗಳ ಸಳೆಮನನು ಫಳಸಿ ಭನದ್ಧರಸಿ. ಆಲ್ಿದರೆ ನೀೆೀ ಫಣಣಗಳನನು ತನಂಫಲ್ಮಫಹನದನ.
(ಅದರೆ, ನೆನಪಿಡಿ ಆದೆೀನಮ ಕಡಡಮವಲ್ಿ). ಿಸೀಗೆ ಮಡಿದರೆ ಄ಂಕ್ರಗಳ ಷಾನಬೆಲೆಮನನು ಸಪಷುಡಿಸಲ್ನ ಸಸಮಕಗನತುದೆ. ಆಡಿೀ
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ತಯಗತ್ತಗೆ ಮಮಲೆೀ ಕ್ಣನವಂತೆ ಮಡಲ್ನ ಇ ಮದರಿಮ ತನಂಬ ದೆಮಡಡ ರತ್ತಯಂದನಮು ತಯರಿಸಿ ಆಟ್ನುಕ್ೆಮಳಿು .

ಚಿತರ R2.1a ಬಣದ ಗನಯನತ್ತನ ಕ್ಡನಿಗಳಿಗೆ ಫಳಸಫಹನದದ ಄ಚನಾಗಳು
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ಚಿತರ R2.1b ಬಣದ ಗನಯನತ್ತನ ಕ್ಡನಿಗಳಿಗೆ ಫಳಸಫಹನದದ ಄ಚನಾಗಳು
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ಸಂನಮೂಲ್ 3: ಬಣದ ಗನರನತಿನ ಕಡನುಗಳನನು ಬಳಸಿ ಮಡನವ “ಈ ಸಂಖ್ೆಾಯನನು
ತೆಮೀರಿಸನ ” ಚಟನವಟಿಕೆಗೆ ಕೆಲ್ವು ಸಲ್ಹೆಗಳು
ಇ ಸಂಖ್ೆಯಮನನು ತೆಮೀರಿಸನ :
●

ಎಯಡಂಕ್ರಮ ಸಂಖ್ೆಯ

●

ಭಮಯಂಕ್ರಮ ಸಂಖ್ೆಯ

●
●

35, 471,914,67,540
10 ರಿಂದ 99 ಯವರೆಗಿನ ಯವುದದಯಮ ಸಂಖ್ೆಯ

●

360 ರಿಂದ 370 ಯವರೆಗಿನ ಯವುದದಯಮ ಸಂಖ್ೆಯ

●

ಹತನುಗಳು ಆಲ್ಿದ್ಧಯನವ ಭಮಯನ ಄ಂಕ್ರಮ ಸಂಖ್ೆಯ

●

ಎಲ್ಿ ಄ಂಕ್ರಗಳೄ ಂದೆೀ ಆಯನವ ಭಮಯನ ಄ಂಕ್ರಮ ಸಂಖ್ೆಯ

●

ಂದನ ಷೆಮನೆು ಆಯನವ ಭಮಯನ ಄ಂಕ್ರಮ ಸಂಖ್ೆಯ

532 ಄ನನು ಯಚಿಸಿ ನಂತಯ ಕ್ೆಳಗಿನ ಸಂಖ್ೆಯಗಳನನು ಯಚಿಸಿ
●

ಆದಕ್ರಾಂತ ಂದನ ಸೆಚಿಾಯನವ ಸಂಖ್ೆಯ

●

ಆದಕ್ರಾಂತ ಂದನ ಕಡಿಮ ಆಯನವ ಸಂಖ್ೆಯ

●

ಆದಕ್ರಾಂತ ಹತನು ಸೆಚಿಾಯನವ ಸಂಖ್ೆಯ

●

ಆದಕ್ರಾಂತ ಹತನು ಕಡಿಮ ಆಯನವ ಸಂಖ್ೆಯ

●

ಆದಕ್ರಾಂತ 50 ಸೆಚಿಾಯನವ ಸಂಖ್ೆಯ

●

ಆದಕ್ರಾಂತ 20 ಕಡಿಮ ಆಯನವ ಸಂಖ್ೆಯ

6 ನನು ತೆಗೆದನಕ್ೆಮಳಿು . ನಂತಯ ಕ್ೆಳಗಿನ ಸಂಖ್ೆಯಗಳನನು ಯಚಿಸಿ
●

ಆದಯ ಹತುಯಷನು ದೆಮಡಡ ಸಂಖ್ೆಯ.

●

ಆದಯ ಹತುಯಷನು ಚಿಕಾ ಸಂಖ್ೆಯ.

●

ಆದಯ ನಮಯಯಷನು ದೆಮಡಡ ಸಂಖ್ೆಯ.

●

ಆದಯ ನಮಯಯಷನು ಚಿಕಾ ಸಂಖ್ೆಯ.

●

ಆದೆೀ ತಯಹದ ಬೆೀರೆ ರವೆುಗಳು ನಭಗೆ ಸೆಮಳೆಮನತುೆಯೆೀ ?
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ಸಂನಮೂಲ್ 4: ಹತನು-ಆಧರದ ಟಿಿಗಳ ಅಚನು

ಚಿತರ R4.1 ಹತನು-ಆಧರದ ಟಿಿಗಳ ಅಚನು
(ಭಮಲ್ : Margo Lynn Mancus)

ಗಣಿತದ ರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನನು ಬೆಳೆಸಲ್ನ ಸಂಯಚಿತ ಸಂನಮಮಲ್ಗಳನನು ಫಳಸನವುದನ : ಷಾನಬೆಲೆ

ಸಂನಮೂಲ್ 5: ಠಗಳನನು ಯೀಜಿಸನವುದನ
ಯೀಜನೆ ಮತನು ತಯರಿಯ ಮಹತವೆೀನನ?
ಠ್ಗಳನನು ಈತುಭಗಿ ಯೀಜಿಸಬೆೀಕನ. ಯೀಜ್ನೆಮನ ನಭಮ ಠ್ಗಳನನು ಸಪಷುಗಿ ಸಗಮ ನಗದ್ಧತ ಸಭಮದಲ್ಲಿ
ೂಣಿಗೆಮಳಿಸಲ್ನ ಸಸಮ ಮಡನತುದೆ. ಄ದಯಥಿ ವಿದಯರ್ಥಿಗಳು ಅಸಕ್ರು ಭತನು ಕ್ರರಯಶಿೀಲ್ರಗಿಯನತುರೆ. ರಿಣಭಕ್ರಿ
ಯೀಜ್ನೆಮನ ತನುಲ್ಲಿಯೆೀ ಕ್ೆಲ್ವು ನಭಯತೆ (flexibility}ಮನನು ಸೆಮಂದ್ಧಯನವುದರಿಂದ, ಶಿಕ್ಷಕಯನ ಬೆಮೀಧನೆಮನನು ಮಡನಗ ಄ವಯ
ವಿದಯರ್ಥಿಗಳ ಕಲ್ಲಕ್ೆಮ ಕನರಿತನ ಕಂಡನಕ್ೆಮಂಡ ಄ಂಶಗಳಿಗೆ ಄ವಯನ ರತ್ತಕ್ರರಯೆ ನೀಡನವಯನ. ಠ್ಗಳ ಸಯಣಿಗೆ ಯೀಜ್ನೆ
ತಯರಿಸನವುದರಿಂದ, ವಿದಯರ್ಥಿಗಳನನು ಸಗಮ ಄ವಯ ಿಸಂದ್ಧನ ಕಲ್ಲಕ್ೆಮನನು ತ್ತಳಿದನಕ್ೆಮಳುುವುದನ; ಠ್ಯಕರಭದ ಭಮಲ್ಕ ರಗತ್ತ
ಷಧಿಸನವುದೆಂದರೆೀನನ

ಸಗಮ

ವಿದಯರ್ಥಿಗಳ

ಕಲ್ಲಕ್ೆಗೆ

ಸಸಮಕಗನವಂತಹ

ಚಟ್ನವಟಿಕ್ೆಗಳನನು

ಭತನು

಄ತನಯತುಭ

ಸಂನಮಮಲ್ಗಳನನು ಕಂಡನಕ್ೆಮಳುುವುದನ, ಟುರೆ ಯೀಜ್ನೆಮ ಭಗಗಿಯನತುದೆ.
ಂದನ ಠ್ಗಲ್ಲೀ ಄ಥ ಠ್ಗಳ ಸಯಣಿಗಳ ಯೀಜ್ನೆಯಗಲ್ಲೀ, ಂದನ ಆನೆಮುಂದಯ ಅಧಯದ ಮೀಲೆ ತಯರಗನವ ನಯಂತಯ
ರಕ್ರರಯೆ.

಄ಥಿತ್, ರತ್ತಯಂದನ ಿಸಂದ್ಧನ ಠ್ವನನು ಅಧರಿಸಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸೆಮಂದನತುದೆ. ಠ್ಯೀಜ್ನೆಮನನು ತಯರಿಸನವ

ಹಂತಗಳು:

ರಗತ್ತಮನನು ಷಧಿಸಲ್ನ ನಭಮ ವಿದಯರ್ಥಿಗಳ ಄ವಶಯಕತೆಗಳೆೀನನ ಎಂಫನದನನು ಸಪಷುಡಿಸಿಕ್ೆಮಳಿು.



ನಭಮ ವಿದಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಄ಥಿಗನವ ರಿೀತ್ತಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೆೀಗೆ ಬೆಮೀಧನೆ ಮಡಬೆೀಕನ ಎಂಫನದನನು ಸಗಮ ನೀವು
ಕಂಡನಕ್ೆಮಳುುವ ಄ಂಶಗಳಿಗೆ ಸೆೀಗೆ ನಭಯತೆಯಿಂದ ರತ್ತಕ್ರರಯಿಸಬೆೀಕನ ಎಂಫನದನನು ನಧಿರಿಸಿ.



ಠ್ವು ಸೆೀಗೆ ಈತುಭಗಿ ಭಮಡಿಫಂದ್ಧತನ, ನಭಮ ವಿದಯರ್ಥಿಗಳು ಏನನನು ಕಲ್ಲತಯನ ಎಂಫನದನನು ಄ವಲೆಮೀಕ್ರಸಿದಗ,
ಭನಂದ್ಧನ ದ್ಧನಗಳಲ್ಲಿ ಯೀಜ್ನೆಮನನು ತಯರಿಸಲ್ನ ಸಸಮಕ.

ಠಗಳ ಸರಣಿಗಳನನು ಯೀಜಿಸನವುದನ
ನೀವು ಠ್ಯಕರಭವನನು ಄ನನಸರಿಸನಗ, ಯೀಜ್ನೆಮ ಮೊದಲ್ ಹಂತವು ಎಷನು ಈತುಭಗಿ ಠ್ಯಕರಭದಲ್ಲಿಯನವ ವಿಷಮಗಳನನು ಸಗಮ
ವಿಷಮಗಳನನು ವಿಭಗಗಳಗಿ ಄ಥ ಸಣಣ ತನಂಡನಗಳಗಿ ವಿಂಗಡಿಸನವುದನ ಎನನುವುದನನು ಮಡಿಕ್ೆಮಳುುವುದನ. ನೀವು ಸಿಗನವ
ಸಭಯವಕ್ಶವನನು ಸಗಮ ನಧನಗಿ, ಜ್ಞನ ಭತನು ಕ್ೌಶಲ್ಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಮಲ್ಲಿ ಭತನು ವಿದಯರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ರಗತ್ತಮನನು
ಕಂಡನಕ್ೆಮಳುುವ ಮಗಿಗಳನನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದನಕ್ೆಮಳುುವ ಄ಗತಯತೆಯಿದೆ. ನಭಮ ಄ನನಬವ ಄ಥ ಸಸೆಮೀದೆಮಯೀಗಿಗಳೆೄ ಂದ್ಧಗೆ ಚಚೆಿಮನ
ಂದನ ಸಂಗತ್ತಮನನು ನಲ್ನಾ ಠ್ಗಳಗಿ ತೆಗೆದನಕ್ೆಮಳುಫಹನದನ ಎನನುವುದನನು ತ್ತಳಿಸಫಹನದನ. ಅದರೆ, ಭತೆಮುಂದನ ವಿಷಮವು ಕ್ೆೀವಲ್ 2
ಠ್ಗಳಗಫಹನದನ. ವಿವಿಧ ಮಗಿಗಳ ಭಮಲ್ಕ ಸಗಮ ವಿವಿಧ ಸಭಮಗಳಲ್ಲಿ ಭನಂದ್ಧನ ಠ್ಗಳಿಗೆ ಿಸಂದ್ಧನ ಕಲ್ಲಕ್ೆಮನ
ಬೆೀಕ್ಗಫಹನದನ ಎಂಫನದಯ ಕನರಿತನ ನೀವು ರ್ಗೃತರಗಿಯಬೆೀಕನ, (ವಿಷಮವು ಭನಂದನವರೆದಗ ಄ಥ ಆತಯ ವಿಷಮಗಳನನು
ಳಗೆಮಳುುಗಲ್ಮ ಸಿಸತ.)
ಎಲ್ಿ ಠ್ ಯೀಜ್ನೆಗಳಲ್ಲಿಮಮ ನೀವು ಇ ಕ್ೆಳಗಿನವುಗಳ ಕನರಿತನ ಸಪಷುತೆಮನನು ಸೆಮಂದ್ಧಯನವ ಄ವಶಯಕತೆಯಿದೆ.


ವಿದಯರ್ಥಿಗಳು ಏನನನು ಕಲ್ಲಮಬೆೀಕನ ಎಂದನ ನೀವು ಄ೆೀಕ್ಷಿಸನವಿರಿ?



ಅ ಕಲ್ಲಕ್ೆಮನನು ನೀವು ಸೆೀಗೆ ರಯಂಭಿಸನವಿರಿ



ವಿದಯರ್ಥಿಗಳು ಏನನನು ಮಡಬೆೀಕನ ಭತನು ಏಕ್ೆ?
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ವಿದಯರ್ಥಿಗಳು

ಕನತಮಹಲ್

ಸಗಮ

ಿಸತಕಯದ

಄ನನಬವವನನು

ಡೆಮಬೆೀಕ್ದರೆ

ನೀವು

ಕಲ್ಲಕ್ೆಮನನು

ಅಸಕ್ರು

ಸಗಮ

ಕ್ರರೀಯಶಿೀಲ್ಗಿಯನವಂತೆ ಮಡಬೆೀಕ್ಗನತುದೆ.
ವಿದಯರ್ಥಿಗಳು ಮಡಬೆೀಕ್ಗಿಯನವುದನನು ಸಯಣಿ ಠ್ಗಳ ಸಯಣಿಮನದದಕಮಾ ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದನಕ್ೆಮಳುುವುದರಿಂದ ವಿವಿಧತೆಮನನು ಸಗಮ
ಅಸಕ್ರುಮನನು ಬೆಳೆಸಫಹನದನ. ಅದರೆ, ನಭಯತೆಮನನು ಸಹ ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದನಕ್ೆಮಳುುವುದನ. ಠ್ಗಳ ಸಯಣಿಮಲ್ಲಿಮ ರಗತ್ತಯಿಂದ,
ವಿದಯರ್ಥಿಗಳ ಄ಥೆೈಿಸನವಿಕ್ೆಮನನು ಸೆೀಗೆ ರಿೀಕ್ಷಿಸನವಿರಿ ಎಂಫನದನನು ನಯೀಜಿಸಬೆೀಕನ. ಕ್ೆಲ್ವು ವಿಷಮಗಳು ಸೆಚಿಾನ ಸಭಮವನನು
ತೆಗೆದನಕ್ೆಮಂಡಗ

಄ಥ

ಗರಿಸಸಿದಗ

ಫಹಳಷನು

ಸಭಮವನನು

಄ಥ

ಕ್ೆಲ್ವು

ಬೆೀಗ

಄ಥಿಗನವುದರಿಂದ

ನೀವು

ನಭಯರಗಿಬೆೀಕ್ಗನತುದೆ.
ಒಂದನ ಠವನನು ಸಿದಧಡಿಸನವುದನ
ನೀವು ಠ್ ಸಯಣಿಗಳನನು ಯೀಜಿಸಿದ ನಂತಯ, ರತ್ತಯಂದನ ಠ್ವನನು ವಿದಯರ್ಥಿಗಳು ಄ಲ್ಲಿಮವರೆಗೆ ಮಡಿದ ರಗತ್ತಮನನು ಅಧರಿಸಿ
ಯೀಜಿಸಬೆೀಕನ. ವಿದಯರ್ಥಿಗಳು ಏನನ ಕಲ್ಲತ್ತಯನವವಯನ ಄ಥ ಠ್ಗಳ ಸಯಣಿಮ ಄ಂತಯದಲ್ಲಿ ಏನನನು ಮಡಲ್ನ ಸಭಥಿರಗಿಯನವಯನ
ಎಂಫನದನ ನಭಗೆ ಗೆಮತ್ತುಯನತುದೆ. ಅದರೆ, ನೀವು ಕ್ೆಲ್ವು ಄ನರಿೀಕ್ಷಿತ ಄ಥ ಄ವಸಯಗಿ ಭನಂದಮಡಿದ ವಿಷಮಗಳ ಕನರಿತನ
ುನರವತ್ತಿಸನವ ಄ವಶಯಕತೆಯಿದೆ. ಅದದರಿಂದ ರತ್ತಯಂದನ ಠ್ವನನು ಯೀಜಿಸನಗ ನಭಮ ಎಲಿ ವಿದಯರ್ಥಿಗಳು ರಗತ್ತಮನನು
ಷಧಿಸನವಂತೆ ಸಗಮ ಮಶಸಿಿನ ಄ನನಬವ ಡೆಮನವಂತಗಬೆೀಕನ.
ಠ್ ಯೀಜ್ನೆಮಲ್ಲಿ ರತ್ತಯಂದನ ಚಟ್ನವಟಿಕ್ೆಗೆ ಷಕಷನು ಸಭಮ ನೀಡಿಯನವುದನನು ಸಗಮ ರಯೀಗಿಕ ಕ್ಮಿ ಭತನು ಗನಂು
ಚಟ್ನವಟಿಕ್ೆಗಳಿಗೆ ಬೆೀಕ್ಗನವ ಸಂನಮಮಲ್ಗಳನನು ಸಿದಿಡಿಸಿಕ್ೆಮಂಡಿಯನವುದನನು ಖ್ಚಿತಡಿಸಿಕ್ೆಮಳಿುರಿ. ಸೆಚನಾ ವಿದಯರ್ಥಿಗಳಿಯನವ
ತಯಗತ್ತಗಳಿಗೆ ವಸನುಗಳನನು ಯೀಜಿಸನವ ನಟಿುನಲ್ಲಿ ನಭಗೆ ವಿವಿಧ ಗನಂುಗಳಿಗೆ ರವೆುಗಳು ಸಗಮ ಚಟ್ನವಟಿಕ್ೆಗಳನನು ಯೀಜಿಸನವ
಄ವಶಯಕತೆಯಿದೆ.
ನೀವು ಸೆಮಸ ವಿಷಮಗಳನನು ಬೆಮೀಧಿಸನಗ ನಭಗೆ ಄ಭಯಸ ಮಡಲ್ನ ಸಭಮದ ಄ವಶಯಕತೆಯಿದೆ ಸಗಮ ನಭಮ ವಿಚಯಗಳನನು
ಆತಯ ಶಿಕ್ಷಕರೆಮಂದ್ಧಗೆ ಹಂಚಿಕ್ೆಮಳುುವುದರಿಂದ ನಭಮ ಅತಮವಿವವಸ ಸೆಚಾಗನತುದೆ. ನಭಮ ಠ್ಗಳನನು ತಯರಿಸಲ್ನ ಭಮಯನ
ಭಗಗಳನನು ಅಲೆಮೀಚಿಸಿರಿ. ಇ ಭಗಗಳನನು ಕ್ೆಳಗೆ ಚಚಿಿಸಲಗಿದೆ.
1. ಪೀಠಿಕೆ
ಠ್ವನನು ರಯಂಭಿಸನಗ, ವಿದಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಏನನನು ಕಲ್ಲಮನವಯನ ಸಗಮ ಮಡನವಯನ ಎಂಫನದನನು ವಿವರಿಸಿರಿ. ಆದರಿಂದ
ರತ್ತಯಫಬಯಮ ಄ವರಿಂದ ಄ೆೀಕ್ಷಿಸನವುದೆೀನನ ಎನನುವುದನನು ಗೆಮತನುಡಿಸಿಕ್ೆಮಳುುವಯನ. ಄ವರಿಗೆ ಇಗಗಲೆೀ ಗೆಮತ್ತುಯನವುದೆೀನನ
ಎಂಫನದನನು ಹಂಚಿಕ್ೆ ಮಡಿಕ್ೆಮಳುುವುದರಿಂದ/ಚಚಿಿಸನವುದರಿಂದ ಄ವಯನ ಏನನ ಕಲ್ಲಮಬೆೀಕನ ಎಂಫನದಯ ಕಡೆಗೆ ವಿದಯರ್ಥಿಗಳ
ಅಸಕ್ರುಮನನುಂಟ್ನ ಮಡನವುದನ.
2. ಠದ ಮನಖ್ಾ ಭಗ
ವಿದಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇಗಗಲೆೀ ಗೆಮತ್ತುಯನವುದನನು ಅಧರಿಸಿ, ವಿಷಮವನನು ಸಂಕ್ಷಿುಗಿ ಫರೆಯಿರಿ. ನೀವು ಸಾಳಿೀಮ ಸಂನಮಮಲ್ಗಳನನು,
ಸೆಮಸ ಮಿಸತ್ತಮನನು ಄ಥ ಸಭಷಯ ರಿಸಯ ಄ಥ ಗನಂುಕ್ಮಿಗಳಂತಹ ಕ್ರರಯಶಿೀಲ್ ವಿಧನಗಳ ಫಳಕ್ೆಮನನು
ನಧಿರಿಸಬೆೀಕನ. ನಭಮ ತಯಗತ್ತಮಲ್ಲಿಯನವ ಸಾಳವನನು ಈಯೀಗಿಸಿಕ್ೆಮಳುಲ್ನ ಷಧಯಗನವಂತೆ ಸಗಮ ಫಳಸಲ್ನ ಫಯನವಂತಹ
ಸಂನಮಮಲ್ಗಳನನು ಗನಯನತ್ತಸಿ. ವಿವಿಧ ಚಟ್ನವಟಿಕ್ೆಗಳನನು ಫಳಸನವುದನ. ಸಂನಮಮಲ್ಗಳು, ಸಭಮ, ಆೆಲ್ಿವೂ ಠ್ ಯೀಜ್ನೆಮ
ರಭನಖ್ ಭಗಗಿಯನತುೆ. ನೀವು ವಿವಿಧ ವಿಧನಗಳನನು ಸಗಮ ಚಟ್ನವಟಿಕ್ೆಗಳನನು ಫಳಸಿದರೆ, ನೀವು ಫಹಳಷನು ವಿದಯರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ
ಕಲ್ಲಕ್ೆಮನನುಂಟ್ನ ಮಡಿದಂತಗನತುದೆ. ಯಕ್ೆಂದರೆ ಄ವಯನ ಬೆೀರೆ ಬೆೀರೆ ವಿಧನಗಳಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಮನತುರೆ.
3. ಠದ ಕೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಕೆಯನನು ರಿೀಕ್ಷಿಸಿ
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ಎಷನು ರಗತ್ತಯಗಿದೆ ಎಂಫನದನನು ಕಂಡನಕ್ೆಮಳುಲ್ನ ಯಗಲ್ಮ ಸಭಮವನನು ನಗದ್ಧಡಿಸಿಕ್ೆಮಳಿು. (ಠ್ ಮಡನಗ ಄ಥ
ಠ್ದ ಕ್ೆಮನೆಮಲ್ಲಿ). ಯಗಲ್ಮ ರಿೀಕ್ಷಿಸನವುದನ ಎನನುವುದನ ರಿೀಕ್ೆ ಎಂಫ ಄ಥಿವಲ್ಿ. ಷಮನಯಗಿ ಆದನ ಅ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸಗಮ
಄ತ್ತ ಬೆೀಗನೆ – ಯೀಜಿಸಿದ ರವೆುಗಳು ಄ಥ ವಿದಯರ್ಥಿಗಳು ಕಲ್ಲತ ವಿಷಮವನನು ಭಂಡಿಸನಗ ವಿೀಕ್ಷಿಸನವುದನ. ಅದರೆ, ನಭಮ
ಯೀಜ್ನೆ ನಭಯತೆಯಿಂದ ಕಮಡಿಯಬೆೀಕನ ಸಗಮ ನೀವು ವಿದಯರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಕಂಡನಕ್ೆಮಂಡ ರತ್ತಕ್ರರಯೆಗಳಿಗನನಷಯಗಿ ಫದಲವಣೆಮನನು
ಮಡಿಕ್ೆಮಳುಬೆೀಕನ.
ಠ್ವನನು ಭನಕ್ುಮಗೆಮಳಿಸನವ ಂದನ ಈತುಭ ಮಗಿವು, ರಯಂಬದ ಗನರಿಗಳಿಗೆ ಿಸಂತ್ತಯನಗನವುದಗಿದೆ. ವಿದಯರ್ಥಿಗಳು ಆತಯ
ವಿದಯರ್ಥಿಗಳೆೄ ಂದ್ಧಗೆ ಭತನು ನಮೊಮಂದ್ಧಗೆ ಕಲ್ಲಕ್ೆಯಿಂದನಂಟದ ರಗತ್ತಮ ಫಗೆೆ ಚಚಿಿಸಲ್ನ ಷಕಷನು ಸಭಯವಕ್ಶವನನು ನೀಡಬೆೀಕನ.
ವಿದಯರ್ಥಿಗಳು ಸೆೀಳುವುದನನು ಅಲ್ಲಸನವುದರಿಂದ, ನೀವು ಭನಂದ್ಧನ ಠ್ವನನು ಯವ ರಿೀತ್ತ ಯೀಜಿಸಬೆೀಕ್ೆಂದನ ಗೆಮತನುಡಿಸಿಕ್ೆಮಳುಲ್ನ
ನೆಯಗನತುದೆ.
ಠಗಳನನು ರಿಶ್ೀಲ್ಲಸನವುದನ
ಿಸಂದೆ ಮಡಿದ ರತ್ತಯಂದನ ಠ್ವನನು ಄ವಲೆಮೀಕ್ರಸಿ ಸಗಮ ನೀವು ಮಡಿದ ಠ್ಗಳಲ್ಲಿಯನವ ಄ಂಶಗಳನನು ದಖ್ಲ್ಲಸಿರಿ.
ನೀವು ಿಸಂದೆ ಮಡಿದ ರತ್ತಯಂದನ ಠ್ವನನು ುನರ್ ಄ವಲೆಮೀಕ್ರಸಿರಿ ಸಗಮ ದಖ್ಲೆಮನನು ಆಡಿರಿ. ನಭಮ ವಿದಯರ್ಥಿಗಳು ಏನನನು
ಕಲ್ಲತಯನ, ನೀವು ಯವ ಸಂನಮಮಲ್ಗಳನನು ಫಳಸಿದ್ಧರಿ ಸಗಮ ಠ್ವನನು ಸೆೀಗೆ ಈತುಭಗಿ ಮಡಲಯಿತನ ಎಂಫನದನ, ನಂತಯದ
ಠ್ಗಳನನು ಯೀಜಿಸನಗ ನೀವು ಮಡಬೆೀಕ್ದ ಸನಧಯಣೆಗಳು ಄ಥ ಫದಲವಣೆಗಳನನು ತ್ತಳಿಮಲ್ನ ಸಸಮಕಗನತುದೆ.
ಈದಹಯಣೆಗೆ, ನೀವು ಇ ಕ್ೆಳಗಿನವುಗಳನನು ನಧಿರಿಸಫಹನದನ.


ಚಟ್ನವಟಿಕ್ೆಗಳ ಫದಲವಣೆ ಄ಥ ಮಿಡನ.



಄ನೆೀಕ ಭನಕು ಭತನು ನಫಿಂಧಿತ ರವೆುಗಳನನು ತಯರಿಸನವುದನ.



ಸೆಚಿಾನ ಬೆಂಫಲ್ದ ಄ವಶಯಕತೆಯಿಯನವ ಭಕಾಳಿಗೆ ಄ನನಲ್ನ ಄ವಧಿಗಳನನು ನೀಡನವುದನ.

ವಿದಯರ್ಥಿಗಳು ಕಲ್ಲಮಲ್ನ ಆನಮು ಈತುಭಗಿ ನೀವು ಏನನನು ಮಡಫಹನದನ ಸಗಮ ಯೀಜಿಸಫಹನದನ ಎಂಫನದನನು ಕನರಿತನ
ಅಲೆಮೀಚಿಸಿರಿ.
ನೀವು ರತ್ತಯಂದನ ಠ್ವನನು ಮಡನಗ ನಭಮ ಠ್ ಯೀಜ್ನೆಮನ ಫದಲವಣೆಗೆಮಳಡಲೆೀಬೆೀಕ್ಗಫಹನದನ, ಯಕ್ೆಂದರೆ
ರತ್ತಯಂದನನು ಏನಗಫಹನದನ ಎಂದನ ನೀವು ಕಲ್ಲಪಸಿಕ್ೆಮಳುಲ್ನ ಷಧಯವಿಲ್ಿ. ಈತುಭ ಯೀಜ್ನೆ ಎಂಫನದಯ ಄ಥಿ ಯವ ರಿೀತ್ತಮ
ಕಲ್ಲಕ್ೆಯಗಬೆೀಕನ ಎಂಫನದನ ನಭಗೆ ತ್ತಳಿದ್ಧಯಬೆೀಕನ. ವಿದಯರ್ಥಿಗಳ ನೆೈಜ್ದ ಕಲ್ಲಕ್ೆಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಂಡನಕ್ೆಮಳುುವ ಄ಂಶಗಳಿಗೆ ನೀವು
ನಭಯತೆಯಿಂದ ರತ್ತಕ್ರರಯಿಸಲ್ನ ತಯರಿ ಮಡಿಕ್ೆಮಂಡಿಯಬೆೀಕನ.
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NRICH: http://nrich.maths.org/frontpage
Art of Problem Solving‟s resources page:
http://www.artofproblemsolving.com/Resources/index.php
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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
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„Books and support material‟: http://cbse.nic.in/welcome.htm
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