ಷಂಖ್ಹಾ ರೆೇಖ್ೆಮನನು ಫಳಷನುದನ ಹಹಖೂ 'ಹೇಗಹದರೆ ಏನಹದೇತನ.....' ರೇತಿಮ ಹೆೇಳಿಕೆಖಳನನು ಫಳಷನುದನ: ಧನ ಹಹಖೂ ಊಣ ಷಂಖ್ೆಾಖಳು

ಎಲ್ಹಾ ವಿಶಮಖಳಿಖೂ ಹಹಖೂ ಎಲ್ಹಾ ಸಂತಖಳಿಖೂ ಄ನವಮವಹಖನ ಇ ರಭನಕ ಷಂನೂೂಲಖಳು, ಭಹಯತದ ಶಿಕ್ಷಣ ನೇತಿ ಭತನು ಟೆಸ್
ಆಂಡಿಯಹ OERನಲ್ಲಾನ ಮಹದರಮಂತೆ ಶಿಕ್ಷಔರಗೆ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಔ ಕ್ೆೇತರದಲ್ಲಾನ ರಭನಕ ವಿಧಹನಖಳ ಫಗೆೆ ಭನಂದನರದ ಹರಯೇಗಿಔ
ಷಲಹೆಖಳನನು ನೇಡನತುವೆ. ಟೆಸ್ ಆಂಡಿಯಹದ ಹರಯೇಗಿಔ ತತವಖಳನೊುಳಗೊಂಡಂತೆ ವಿದಹಾರ್ಥಿಖಳನನು ಷಂಗಟಿಷನ ವಿಧಹನಖಳು,
ಔಲ್ಲಕಹ ಚಟನಟಿಕೆಖಳು ಭತನು ಶಿಕ್ಷಔ-ವಿದಹಾರ್ಥಿ ಭತನು ವಿದಹಾರ್ಥಿ ವಿದಹಾರ್ಥಿಖಳ ನಡನವಿನ ಡನಹಟನನು ಏಿಡಿಷನ ವಿಧಹನಖಳನನು –
ಳಗೊಂಡಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಔರಗೆ ಹಹಖೂ ಶಿಕ್ಷಔ ಶಿಕ್ಷಔರಗೆ ವೆಬಸೆೈಟ್ ನ ನಲ್ಲಾ ಇ ರಭನಕ ಷಂನೂೂಲಖಳು ಲಬಾವಿದೆ.
ವೀಡಿಯೀ ಷಂನಮೂಲಗಳು
ಟೆಸ್ ಆಂಡಿಯಹದಯನ ತಯಹರಸಿದ ವಿೇಡಿಯೇ ಕ್ಲಾಪ್ಖಳ ಷಭೂಸು ತಯಖತಿಮಲ್ಲಾನ ಭಹಖಹಷನವಿಕೆಮ ರಭನಕ ತಂತರಖಳನನು

ಷಂಖ್ಯಾ
ಬಳಷನುದನ
ಹಯಗಮ) 'ಹೀಗಯದರೆ
ಏನಯದೀತನ.....'
ವಿರಷನತುವೆ. ರೆೀಖ್ೆಯನನು
(ರಭನಕ ಷಂನೂೂಲಖಳ
ವಿಶಮಖಳಿಗೆ ಷರಹೊಂದನಂತೆ
ಶಿಕ್ಷಔಯನ ಹಹಖೂ ವಿದಹಾರ್ಥಿಖಳು
ಭಹಖಹಷನವಿಕೆಮ

಄ಭಹಾಷಖಳನನು ಭಹಯತಿೇಮ ತಯಖತಿಖಳಲ್ಲಾ ಫಳಷನುದನನು ಇ ಕ್ಲಾಪ್ ಖಳಲ್ಲಾ ನಹು ಕಹಣಫಸನದಲಾದೆೇ, ನದಿಶಟ ಕ್ಲರಯೆಖಳನನು ಹಹಖೂ

ನಡತೆಖಳನನು ವಿೇಕ್ಷಔಯನ
ಖನಯನತಿಷಲನ ವಿೇಕ್ಷಔ
ವಿಯಣೆಮನನು ಕೆೇಳಫಸನದನ
ವಿೇಡಿಯೇ ಋಣ
ಕ್ಲಾಪ್ಖಳನನುಷಂಖ್ೆಾಗಳು
ಹಂದ ತಯಖತಿಖಳಲ್ಲಾ
ರೀತಿಯ
ಹೆೀಳಿಕೆಗಳನನು
ಬಳಷನುದನ:
ಧನ. ಇಹಯಗಮ

ಚಿತಿರೇಔರಸಿದನು, ವಿವಿಧ ರಹಜ್ಾಖಳಿಗೆ ಄ನನಖನಣವಹಗಿ ವಿೇಕ್ಷಔ ವಿಯಣೆಮನನು ಭಹಷಹಂತರಷಲ್ಹಗಿದೆ. ಇ ವಿೇಡಿಯೇ ಕ್ಲಾಪ್ಖಳಿಗೆ
ಲ್ಲಂಕ್ಖಳನನು ವಿೇಡಿಯೇ ಚಿತರದ ಭೂಲಔ OERಖಳಲ್ಲಾ ನದಿಶಟ ಷಥಳಖಳಲ್ಲಾ ತೊೇರಸಿದನು, ಄ಂತರ್ಹಿಲದ ಭೂಲಔ ಫಳಕೆದಹಯಯನ ಆದನನು
ಫಳಷಫಸನದಹಗಿದೆ. ಇ ವಿೇಡಿಯೇ ಕ್ಲಾಪ್ಖಳನನು ಟಹಾ್ೆಾಟ್ ನ, ಪಿಸಿ, ಡಿ.ವಿ.ಡಿ, ಮೊ್ೆೈಲ್ ಫೇನ್ಖಳಲ್ಲಾ ಹಹಖೂ ಎಸ್.ಡಿ ಕಹರ್ಡಿ ಭೂಲಔ
ಫಳಷಲನ ಫಳಕೆದಹಯಯನ ಆುಖಳನನು ಡೌನ್ಲ್ೊೇರ್ಡ ಮಹಡಫಸನದಹಗಿದೆ. (http://www.tess-india.edu.in/)

Version 2.0

EM03v1

www.TESS-India.edu.in

1

ಷಂಖ್ಹಾ ರೆೇಖ್ೆಮನನು ಫಳಷನುದನ ಹಹಖೂ 'ಹೇಗಹದರೆ ಏನಹದೇತನ.....' ರೇತಿಮ ಹೆೇಳಿಕೆಖಳನನು ಫಳಷನುದನ: ಧನ ಹಹಖೂ ಊಣ ಷಂಖ್ೆಾಖಳು

ರಹಷ್ಟ್ರೇಮ ಠ್ಾಔರಭ ಚೌಔಟನಟ (NCF 2005) ಭತನು ಶಿಕ್ಷಔಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ರಹಷ್ಟ್ರೇಮ ಠ್ಾಔರಭ ಚೌಔಟನಟ (2009)ಖಳು ಭಹಯತದಲ್ಲಾನ
ಶಿಕ್ಷಣಕಹಾಗಿ

ದೃಷ್ಟ್ಿಕೊೇನನನು ನೇಡಿವೆ. ಆದಯಲ್ಲಾ ಎಲ್ಹಾ ಶಹಲ್ೆಖಳು ಷದೃಢವಹದ ಔಲ್ಲಕಹ ವಹತಹಯಣನನು

ದಗಿಷನತುವೆ. ಇ ದೃಷ್ಟ್ಟಕೊೇನನನು ಸಹಕಹಯಗೊಳಿಷಲನ ಶಿಕ್ಷಔರಗೆ ಹಹಖೂ ಶಿಕ್ಷಔ ಶಿಕ್ಷಔರಗೆ(

) ಷಹಹಮ ಸಷು

ನೇಡನುದೆೇ ಟೆಸ್–ಆಂಡಿಯಹ OERನ ಭನಕಾ ಈದೆುೇವವಹಗಿದೆ. ಇ ಈದೆುೇವನನು ಇಡೆೇರಷಲನ ಶಿಕ್ಷಔಯನನು ‘ವಿದಹಾರ್ಥಿ’ಖಳೆಂದನ
ರಖಣಿಸಿ ಄ಯನ ತಭೂ ೃತಿುಮಲ್ಲಾ ಄ವಾಔವಿಯನ ಸಹಧನ ಹಹಖೂ ವಿಧಹನಖಳನನು ್ೆಳೆಸಿಕೊಳುುಲ್ಲಾ ನೆೈುಣಾತೆಮನನು ಹೊಂದನಂತೆ,
್ೊೇಧನೆಮ ಭತನು ಔಲ್ಲಕೆಮ ವಿಧಹನಖಳಲ್ಲಾ ಷಕ್ಲರಮವಹಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳುಲನ ಷಹಹಮವಹಖನಂತೆ ಷಂನೂೂಲ ಯಚಿಷಲ್ಹಗಿದೆ. OER
ಭನಕಾ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ಶಿಕ್ಷಔಯನ ಗಟಔಖಳನನು, ವೆೈಮಕ್ಲುಔ ಚಟನಟಿಕೆಖಳನನು, ಕೆೇಸ್ ಷಟಡಿಖಳನನು ಫಳಸಿ, ಄ಯ ೃತಿು ಕೌವಲಾನನು
ೃದಿಸಿಕೊಂಡನ ಄ುಖಳನನು ನೂತನ ಷಂದಬಿಖಳಿಗೆ ಭತನು ವಿಶಮಖಳಿಗೆ ಄ನವಯಿಷನುದನ.
ಎಲ್ಹಾ ವಿಶಮಖಳಿಖೂ ಹಹಖೂ ಎಲ್ಹಾ ಸಂತಖಳಿಖೂ ಄ನವಮವಹಖನ ಇ ರಭನಕ ಷಂನೂೂಲಖಳು, ಭಹಯತದ ಶಿಕ್ಷಣ ನೇತಿ ಭತನು ಟೆಸ್
ಆಂಡಿಯಹ OERನಲ್ಲಾನ ಮಹದರಮಂತೆ ಶಿಕ್ಷಔರಗೆ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಔ ಕ್ೆೇತರದಲ್ಲಾನ ರಭನಕ ವಿಧಹನಖಳ ಫಗೆೆ ಭನಂದನರದ ಹರಯೇಗಿಔ
ಷಲಹೆಖಳನನು ನೇಡನತುವೆ. ಟೆಸ್ ಆಂಡಿಯಹದ ಹರಯೇಗಿಔ ತತವಖಳನೊುಳಗೊಂಡಂತೆ ವಿದಹಾರ್ಥಿಖಳನನು ಷಂಗಟಿಷನ ವಿಧಹನಖಳು,
ಔಲ್ಲಕಹ ಚಟನಟಿಕೆಖಳು ಭತನು ಶಿಕ್ಷಔ-ವಿದಹಾರ್ಥಿ ಭತನು ವಿದಹಾರ್ಥಿ –ವಿದಹಾರ್ಥಿಖಳ ನಡನವಿನ ಡನಹಟನನು ಏಿಡಿಷನ ವಿಧಹನಖಳನನು
ಳಗೊಂಡಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಔರಗೆ ಹಹಖೂ ಶಿಕ್ಷಔ ಶಿಕ್ಷಔರಗೆ(

) ವೆಬಸೆೈಟ್ ನ ನಲ್ಲಾ ಇ ರಭನಕ ಷಂನೂೂಲಖಳು ಲಬಾವಿದೆ.

ವೀಡಿಯೀ ಷಂನಮೂಲಗಳು
ಟೆಸ್ ಆಂಡಿಯಹದಯನ ತಯಹರಸಿದ ವಿೇಡಿಯೇ ಕ್ಲಾಪ್ಖಳ ಷಭೂಸು ತಯಖತಿಮಲ್ಲಾನ ಭಹಖಹಷನವಿಕೆಮ ರಭನಕ ತಂತರಖಳನನು
ವಿರಷನತುವೆ. (ರಭನಕ ಷಂನೂೂಲಖಳ ವಿಶಮಖಳಿಗೆ ಷರಹೊಂದನಂತೆ) ಶಿಕ್ಷಔಯನ ಹಹಖೂ ವಿದಹಾರ್ಥಿಖಳು ಭಹಖಹಷನವಿಕೆಮ
಄ಭಹಾಷಖಳನನು ಭಹಯತಿೇಮ ತಯಖತಿಖಳಲ್ಲಾ ಫಳಷನುದನನು ಇ ಕ್ಲಾಪ್ ಖಳಲ್ಲಾ ನಹು ಕಹಣಫಸನದಲಾದೆೇ, ನದಿಶಟ ಕ್ಲರಯೆಖಳನನು ಹಹಖೂ
ನಡತೆ/

ಖಳನನು ವಿೇಕ್ಷಔಯನ ಖನಯನತಿಷಲನ ವಿೇಕ್ಷಔ ವಿಯಣೆಮನನು ಕೆೇಳಫಸನದನ. ಇ ವಿೇಡಿಯೇ ಕ್ಲಾಪ್ಖಳನನು ಹಂದ ತಯಖತಿಖಳಲ್ಲಾ

ಚಿತಿರೇಔರಸಿದನು, ವಿವಿಧ ರಹಜ್ಾಖಳಿಗೆ ಄ನನಖನಣವಹಗಿ ವಿೇಕ್ಷಔ ವಿಯಣೆಮನನು ಭಹಷಹಂತರಷಲ್ಹಗಿದೆ. ಇ ವಿೇಡಿಯೇ ಕ್ಲಾಪ್ಖಳಿಗೆ
ಲ್ಲಂಕ್ಖಳನನು ವಿೇಡಿಯೇ ಚಿತರದ ಭೂಲಔ OERಖಳಲ್ಲಾ ನದಿಶಟ ಷಥಳಖಳಲ್ಲಾ ತೊೇರಸಿದನು, ಄ಂತರ್ಹಿಲದ ಭೂಲಔ ಫಳಕೆದಹಯಯನ
ಆದನನು ಫಳಷಫಸನದಹಗಿದೆ. ಇ ವಿೇಡಿಯೇ ಕ್ಲಾಪ್ಖಳನನು ಟಹಾ್ೆಾಟ್ ನ, ಪಿಸಿ, ಡಿ.ವಿ.ಡಿ, ಮೊ್ೆೈಲ್ ಫೇನ್ಖಳಲ್ಲಾ ಹಹಖೂ ಎಸ್.ಡಿ ಕಹರ್ಡಿ
ಭೂಲಔ ಫಳಷಲನ ಫಳಕೆದಹಯಯನ ಆುಖಳನನು ಡೌನ್ಲ್ೊೇರ್ಡ ಮಹಡಫಸನದಹಗಿದೆ. (http://www.tess-india.edu.in/)

Version 2.0

EM03TESSKNV1

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/

www.TESS-India.edu.in

2

ಷಂಖ್ಹಾ ರೆೇಖ್ೆಮನನು ಫಳಷನುದನ ಹಹಖೂ 'ಹೇಗಹದರೆ ಏನಹದೇತನ.....' ರೇತಿಮ ಹೆೇಳಿಕೆಖಳನನು ಫಳಷನುದನ: ಧನ ಹಹಖೂ ಊಣ ಷಂಖ್ೆಾಖಳು

ಇ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?
ಇ ಗಟಔದಲ್ಲಾ ನೇು ನಭೂ ಭಔಾಳನನು ಷಂಖ್ೆಾಖಳ ಄ಥಿದ ಫಗೆೆ ಹಹಖೂ ‘ಊಣಷಂಖ್ೆಾಖಳ’ ರಔಲಪನೆಮನ ಏಕೆ
಄ಭಿೃದಿಗೊಂಡಿತೆಂಫನದಯ ಫಗೆೆ ಯೇಚಿಷಲನ ಈತೆುೇಜಿಷನ ವಿಧಹನಖಳ ಫಗೆೆ ಄ನೆವೇಷ್ಟ್ಷನವಿರ.
ಖಣಿತದ ಭೂಲ ಕ್ಲರಯೆಯಹದ ಾಔಲನನನು ಷೂಚಿಷ್ೆೇಕಹದಹಖ ಭಔಾಳು ಮೊದಲನ ಊಣ ಚಿಹೆುಮ ರಚಮ ಹೊಂದನತಹುರೆ.
ಅದನದರಂದ ಊಣ ಷಂಖ್ೆಾಖಳಲ್ಲಾ ಆದಯ ಫಳಕೆಮನನು ಫಸಳ ಎಚಚರಕೆಯಿಂದ ರಚಯಿಷ್ೆೇಕಹದ ಄ಖತಾವಿದೆ. ಇ ಚಿಹೆುಮನನು
ವಿಭಿನುವಹಗಿ ಈಯೇಗಿಷಲ್ಹಗಿದೆ ಎಂದನ ವಿರಷನುದರಂದ ಹಹಖೂ ಆದನನು ಊಣ ಷಂಖ್ೆಾಖಳಿಗೆೇಕೆ ಫಳಷಲ್ಹಗಿದೆ ಎಂದನ
಄ನೆವೇಷ್ಟ್ಷನುದರಂದ, ನಭೂ ಭಔಾಳಿಗೆ ಇ ಚಿಹೆುಖಳನನು ಫಳಷನುದಯ ಸಹಭಾತೆ ಹಹಖೂ ಭಿನುತೆಮನನು ಖನಯನತಿಷಲನ ಹಹಖೂ ಄ಥಿ
ಮಹಡಿಕೊಳುಲನ ಷಹಹಮವಹಖನತುದೆ.
ನಭೂ ಭಔಾಳಿಗೆ ಧನ ಹಹಖೂ ಊಣ ಷಂಖ್ೆಾಖಳಿಂದ ಷೂಚಿತವಹದ ಚಲನೆಖಳ ಚಿತರಣನನು ಯೂಪಿಸಿಕೊಳುುಲ್ಲಾ ಷಂಖ್ಹಾರೆೇಖ್ೆಮ
ಈಮನಔುತೆಮನನು ಄ಭಿೃದಿಡಿಷನುದನನು ಇ ಗಟಔದ ಚಟನಟಿಕೆಖಳ ಭೂಲಔ ಯೇಚಿಷನವಿರ. ವಹಷುವಹಗಿ ಅ ಚಲನೆಖಳನನು
಄ರೆೇ ಮಹಡಿದಲ್ಲಾ ‘ಧನ ’ ಄ಥವಹ ‘ಊಣ’ ಎಂದರೆೇನನ ಎಂಫನದನನು ಭಔಾಳು ಄ಥಿಮಹಡಿಕೊಳುಲನ ಭತುಶನಟ ಷಹಹಮ ಮಹಡನತುದೆ.
ಖಣಿತನನು ್ೊೇಧಿಷನವಹಖ ಔಲಪನೆಮನನು ರಚೊೇದಷಲನ ‘ಹೇಗಹದರೆ ಏನಹದೇತನ -----‘ ಎಂದನ ಹೆೇಳುುದಯ ಮೌಲಾನನು ಷಸ
ಗಟಔು ಄ನೆವೇಷ್ಟ್ಷನತುದೆ.

ಇ ಗಟಔದಲ್ಲಾ ನೇವೆೇನನ ಔಲ್ಲಮಫಸನದನ?
●

ಧನ ಹಹಖೂ ಊಣ ಷಂಖ್ೆಾಖಳಿಯನ ಾತಹಾಷನನು ನಭೂ ಭಔಾಳು ಄ಥಿ ಮಹಡಿಕೊಳುಲನ ಷಹಹಮವಹಖನಂತಸ ಕೆಲು
ವಿಚಹಯಖಳು.

●

ಖಣಿತನನು ಔಲ್ಲಮನವಹಖ ನಭೂ ಭಔಾಳ ಔಲಪನೆಮನನು ರಚೊೇದಷಲನ ‘ಹೇಗಹದರೆ ಏನಹದೇತನ… ’ ಹೆೇಳಿಕೆಮ ಹತರ.

●

ಧನ ಹಹಖೂ ಊಣ ಷಂಖ್ೆಾಖಳನನು ಄ಥಿ ಮಹಡಿಕೊಳುಲನ ಷಂಖ್ಹಾರೆೇಖ್ೆಮನನು ಫಳಷನ ವಿಧಹನ.

1. ಷಂಖ್ೆಾಗಳ ಅಥಥ
ಫಸನವಃ ಷಂಖ್ೆಾಖಳನನು ಹರಣಿಖಳನನು ಄ಥವಹ ಆತಯ ಷವತನುಖಳನನು ಎಣಿಷನುದಕಹಾಗಿ ಔಂಡನಹಡಿದಯಫಸನದನ. ಭೂಲತಃ ಷಂಖ್ಹಾ
ದಿತಿಮನನು ಕೆೇಲ ‘ಂದನ’, ‘ಎಯಡನ’ ಄ಥವಹ ‘಄ನೆೇಔ’ ಇ ವಫಿಖಳನನು ಹೊಂದನ ಷಲನವಹಗಿ ಯೇಚಿಷಲ್ಹಗಿತನು. ಏಕೆಂದರೆ ಄ದಯ ಄ಖತಾ
಄ಶಟಕೆಾೇ ಸಿೇಮಿತವಹಗಿತನು. ಭನಂದನ ್ೆಳಣಿಗೆಖಳು ಸಹಔನಹರಣಿಖಳ ಹಂಡನಖಳನನು ಎಣಿಷಲನ ಄ನನು ಮಹಡಿಕೊಟಿಟತನ. ಜ್ನಯ ನಡನವೆ
ವಹಾಹಯ ಹೆಚಿಚದಂತೆ ನಹು ಇಖ ಫಳಷನತಿುಯನ ಷಂಖ್ಹಾ ದಿತಿಮನ ್ೆಳೆಯಿತನ. ಆದನ ಸೊನೆು ಹಹಖೂ ಊಣ ಷಂಖ್ೆಾಖಳನೊುಳಗೊಂಡಿತನು.
ಖಣಿತದಲ್ಲಾ ಄ನಂತ ಷಂಖ್ೆಾಖಳಿವೆ ಎಂಫ ವಿಚಹಯನನು ಾಔುಡಿಷಲನ ಷಂಖ್ೆಾಖಳ ಹೆಷಯನನು ಯಹವಹಖಲೂ ತಹಕ್ಲಿಔ ರೇತಿಮಲ್ಲಾ ಯಚಿಸಿಯನತಹುರೆ.
ಷಂಖ್ೆಾಖಳನನು ಇ ಕೆಳಗಿನುಖಳನನು ರತಿನಧಿಷಲನ ಫಳಷನತಹುರೆ●

'ಎಶನಟ ಷನುಖಳಿವೆ?' ಄ಥವಹ ‘ಎಶನಟ ದೂಯವಿದೆ ?' ಎಂಫಂತಸ ರಶೆುಖಳಿಗೆ ಈತುರಷಲನ.

●

‘ಎಶನಟ ಹೆಚನಚ?’ ಄ಥವಹ ‘ಎಶನಟ ಔಡಿಮೆ?’ ಎಂಫಂತಸ ರಶೆುಖಳಿಗೆ ಈತುರಷಲನ ಷಂಖ್ೆಾಖಳ ನಡನವಿನ ಷಂಫಂಧ ತಿಳಿಷಲನ.

●

ರಮಹಣಖಳಲ್ಲಾನ ರಕಹಯದಲ್ಲಾ ರತಿನೆ.
o

‘ಜ್ಭನನಳು ಮೆೇರಗೆ ಭೂಯನ ಯೂಹಯಿ ಕೊಡ್ೆೇಕಹಗಿತೆುಂದನ ಔಲ್ಲಪಸಿಕೊಳಿು.

o

಄ಳು ಮೆೇರಗೆ ಂದನ ಯೂಹಯಿ ಕೊಟಟಳು.
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o

ಇಖ ಄ಳು ಕೊಡ್ೆೇಕಹದ ್ಹಕ್ಲ ಎಶನಟ?'

಄ಥವಹ
o

‘ಮೊೇಸನನನ ಮೊದಲನೆೇ ಂದಾದಲ್ಲಾ ಭೂಯನ ಗೊೇಲ್ಲಖಳನನು ಗೆದುನನ.

o

ಎಯಡನೆೇಮ ಂದಾದಲ್ಲಾ ಐದನ ಗೊೇಲ್ಲಖಳನನು ಔಳೆದನಕೊಂಡನನ.

o

ಟಹಟರೆ ಄ನನ ಔಳೆದನಕೊಂಡ ಗೊೇಲ್ಲಖಳ ಷಂಖ್ೆಾ ಎಶನಟ?’

ಎಂಫಂತಸ ರಶೆುಖಳಿಗೆ ಈತುರಷಲನ .

ಚಂತನೆಗೆಮಂದನ ಕ್ಷಣ
ನೇು ಹಹಖೂ ನಭೂ ವಿದಹಾರ್ಥಿಖಳು ಹೆೇಗೆ ಭತನು ಎಲ್ಲಾ ಊಣ ಷಂಖ್ೆಾಖಳನನು ಎದನರಸಿಯಫಸನದೆಂದನ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಿ. ಈದಹಸಯಣೆಗೆ ಄ಯನ
ಐಸ್ ಕ್ಲರೇಮಿನ ಫ್ರೇಜ್ರ್ನಲ್ಲಾ ತಹಮಹನು ಸೊನೆುಮ ಕೆಳಗಿಯನತುದೆ ಎಂಫ ವಿಚಹಯನನು ಕೆೇಳಿಯಫಸನದನ. ಭತೆುಲ್ಲಾ ಇ ವಿಚಹಯಖಳು ಄ರಗೆ
ಎದನರಹಗಿಯಫಸನದನ?

ಸೆಮನೆುಯನ ಒಂದನ ಷಂಖ್ೆಾ
ಷಂಖ್ೆಾಖಳನನು ಄ಥಿ ಮಹಡಿಕೊಳುುಲ್ಲಾ ಸೊನೆುಮನ ರಭನಕ ಹತರ ಹಷನತುದೆ. ಖಣಿತಿೇಮವಹಗಿ ಸೊನೆುಗೆ ಄ನೆೇಔ ಈಯೇಖಖಳು
಄ಥವಹ ಄ಥಿಖಳನನು ನೇಡಲ್ಹಗಿದನು ಭಔಾಳು ಆುಖಳೆೄ ಂದಗೆ ಕಹಮಿ ನಿಹಷ್ೆೇಕಹಖನತುದೆ. ಂದನ ಄ಥಿು ‘ಏನೂ ಆಲಾ’ ಎಂಫ
ರಮಹಣನನು ರತಿನಧಿಷನತುದೆ. ಆದನ ಂದನ ತಂಡು ಫುಟ್ ನ್ಹಲ್ ಂದಾವಂದಯಲ್ಲಾ ‘ಯಹುದೆೇ ಗೊೇಲ್ ಡೆಮಲ್ಲಲಾ’ ಎಂಫ ಄ಥಿ
ನೇಡಫಸನದನ ಄ಥವಹ 600 ಷಂಖ್ೆಾಮಲ್ಲಾ ಯಹುದೆೇ ಸತನು ಄ಥವಹ ಬಿಡಿಖಳಿಲಾ ಎಂದಹಗಿಯಫಸನದನ.
ಸೊನೆುಮನನು ಯಹುದೆೇ ಭೂಲದ ಄ಥವಹ ಯಹದೃಚಿಿಔ ಈಲ್ೆಾೇಖಿತ ಬಿಂದನವಿನ ನದೆೇಿಶಹಂಔನಹುಗಿ ಷಸ ಈಯೇಗಿಷಲ್ಹಖನತುದೆ.
ಈದಹಸಯಣೆಗೆ (0,0) ಇ ಬಿಂದನವಿನಂದ ಔಡೆೇ ಕ್ಷ ಎಯಡನ ಯಷಪಯ ವಿಯನದಿ ದಔನಾಖಳನನು ರಖಣಿಷಫಸನದನ. ಊಣ ಷಂಖ್ೆಾಖಳನನು
್ೊೇಧಿಷನವಹಖ ಸೊನೆುಗೆ ಇ ಎಲಾ ವಿಭಿನು ಄ಥಿಖಳಿಯನುದನನು ತಿಳಿದನಕೊಳುುುದನ ಭನಕಾ.

ಋಣ ಷಂಖ್ೆಾಗಳು
ಂದನ ಷಂಖ್ೆಾಗೆ ೂಿ ಄ಥವಹ ಈತುಯ ರತಾಮವಹಗಿ (prefix or suffix) ಂದನ ಊಣ ಄ಥವಹ '-' ಚಿಹೆುಮನನು ಲಖತಿುಸಿದಹಖ ಄ದನ
ಸೊನೆುಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅ ಷಂಖ್ೆಾಮ ಧನ ಄ಥವಹ ಊಣ ಸಿಥತಿಮನನು ಷೂಚಿಷನತುದೆ.
ಧನ ಹಹಖೂ ಊಣ ಷಂಖ್ೆಾಖಳೆಯಡೂ ರಮಹಣ ಭತನು ದಔನಾ ಆವೆಯಡನೂು ಹೊಂದವೆ. ಈದಹಸಯಣೆಗೆ -4ಯ ರಮಹಣ -1 ಕ್ಲಾಂತಲೂ ಹೆಚೆಚಂದನ
಄ನಸಿದಯೂ -4 ಄ದನ -1 ಕ್ಲಾಂತಲೂ ಔಡಿಮೆ ರಮಹಣನನು ಹೊಂದದೆ.
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ಚಂತನೆಗೆಮಂದನ ಕ್ಷಣ
ನೇು ಊಣ ಷಂಖ್ೆಾಮನನು ಔಲ್ಲಮನತಿುದನುದನನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳಿು. ಄ವೆಲಾೂ ನಭಗೆ ನೆೇಯ ಹಹಖೂ
ಷಯಳವಹಗಿತೆುಂದೆನಷನತುದೆಯೆೇ ?
ಹಹಗೆನಸಿದುಲ್ಲ,ಾ ಫಸನವಃ ಇಗಹಖಲ್ೆೇ ಸಹವಭಹವಿಔ ಷಂಖ್ೆಾಖಳ ಫಗೆೆ ನಭೂಲ್ಲಾದು ವಿಚಹಯಖಳೆೄ ಂದಗೆ ಊಣ ಷಂಖ್ೆಾಮನ
಄ಳಡಿಕೆಯಹಗಿ ಅ ವಿಚಹಯಖಳು ತೃಪಿುಔಯ ರೇತಿಮಲ್ಲಾ ವಿಸಹುಯಗೊಂಡಿತೆ? ಊಣ ಷಂಖ್ೆಾಖಳ ಮೆೇಲ್ೆ ಖಣಿತದ ಭೂಲ
ಕ್ಲರಯೆಖಳನನು ನಿಹಷಲನ ಹೆೇಗೆ ಄ರತಿರೆಂಫನದನನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳುಲನ ರಮತಿುಸಿ – ಮೊದಲನ ನೇು ನಮಭಖಳನನು
ಔಂಠ್ಹಠ್ ವಿಧಹನದಂದ ಔಲ್ಲತಿರಹ?.
ನಭೂ ತಯಖತಿಮ ಕೆಲು ಭಔಾಳ ಫಗೆೆ ಹಹಖೂ ಄ರಗೆ ಸಹವಭಹವಿಔ ಷಂಖ್ೆಾಖಳೆೄ ಂದಗಿಯನ ತೊಡಔನಖಳ ಫಗೆೆ ಯೇಚಿಸಿ.
ನೇು ್ೊೇಧಿಸಿದ ಭಔಾಳ ಫಗೆೆ ಹಹಖೂ ಹೆೇಗೆ ಄ಯನ ‘ಎಯಡನ ಊಣಖಳು ಂದನ ಧನ ನನು ಯೂಪಿಷನತುದೆ’ ಎಂಫ
ನಮಭನನು ಯಹವಹಖ ಄ನವಯಿಷ್ೆೇಕೆಂಫನದಯ ಫಗೆೆ ಗೊಂದಲುಂಟನ ಮಹಡಿಕೊಳುುತಹುರೆ ಎಂಫನದನನು ಯೇಚಿಸಿ. ನಭೂ
ಭಔಾಳಿಗೆ ಕೆೇಲ ನಮಭಖಳನನು ನೆನಪಿಟನಟಕೊಳುುುದಯ ಮೆೇಲ್ೆ ಄ಲಂಬಿತವಹಖನ ಫದಲನ ಊಣ ಷಂಖ್ೆಾಖಳನನು
಄ಥಿಮಹಡಿಕೊಳುಲನ ಹೆೇಗೆ ಷಹಹಮ ಮಹಡಫಸನದನ?

2. ಊಣ ಷಂಖ್ೆಾಖಳ ಄ಖತಾ
ಊಣ ಷಂಖ್ೆಾಖಳನನು ಏಕೆ ಈಯೇಗಿಷನತಹುರೆ ಹಹಖೂ ಄ು ಎಶನಟ ಈಮನಔುವಹಖಫಸನದನ ಎಂಫನದಯ ಫಗೆೆ ಄ರನನು ನಭೂ ಭಔಾಳಲ್ಲಾ
್ೆಳೆಷಲನ ಇ ಗಟಔದಲ್ಲಾಯನ ಚಟನಟಿಕೆಖಳು ಷಸಕಹರಯಹಗಿದೆ. ಄ಲಾದೆೇ ಫರೇ ನಮಭಖಳನನು ನೆನಪಿಟನಟಕೊಳುು ಫದಲನ, ನಭೂ
ಭಔಾಳಿಗೆ ಊಣ ಷಂಖ್ೆಾಖಳೆೄ ಂದಗೆ ಹೆೇಗೆ ಕೆಲಷ ಮಹಡ್ೆೇಕೆಂದನ ಄ಥೆೈಿಷಲನ ಕೆಲು ಹೊಳಸನಖಳನನು ನೇಡನತುದೆ. ಮೊದಲ
ಚಟನಟಿಕೆಮನ ನಭೂ ಭಔಾಳು ಷಂಖ್ಹಾದುತಿಮ ಭಹಖವಹಗಿ ಊಣ ಷಂಖ್ೆಾಮ ಄ಖತಾನನು ಭನಗಹಣನಂತೆ ಮಹಡಲನ
ವಿನಹಾಷಗೊಳಿಷಲ್ಹಗಿದೆ.
ಇ ಗಟಔದಲ್ಲಾಯನ ಚಟನಟಿಕೆಖಳನನು ನಭೂ ಭಔಾಳೆೄ ಂದಗೆ ರಮತಿುಷನ ಭನನು ನೇವೆೇ ಷವತಃ ಷಂೂಣಿವಹಗಿ ಄ಥವಹ ಭಹಖವಃ
ಚಟನಟಿಕೆಖಳನನು ೂಣಿಗೊಳಿಷನುದನ ಳೆುಮದನ. ನಭೂ ಷಹೊೇದೊಾೇಗಿಯಂದಗೆ ಆದನನು ರಮತಿುಷನುದನ ಆನೂು ಈತುಭ
ಏಕೆಂದರೆ ಆದನ ನಭಗೆ ನಭೂ ಄ನನಬಖಳ ಫಗೆೆ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಷಲನ ಷಹಹಮವಹಖನತುದೆ. ನೇವೆೇ ಷವತಃ ರಮತಿುಷನುದರಂದ ನಭಗೆ
ಔಲ್ಲಮನಯ ಄ನನಬಖಳ ಹೊಳಸನಖಳ ಄ರವಹಖನತುದೆ ಭತನು ರತಿಯಹಗಿ ಆದನ ನಭೂ ್ೊೇಧನೆಮನನು ಹಹಖೂ ಶಿಕ್ಷಔರಹಗಿ ನಭೂ
ಷವಂತ ಄ನನಬಖಳನನು ರಭಹವಿಷನತುದೆ.

ಚಟನಟಿಕೆ 1: ಋಣಯತೂಕ ಷಂಖ್ೆಾಯ ಅಗತಾನನು ಅಥಥ ಮಯಡಿಕೆಮಳುುುದನ
ಸಿದಧತೆ
ಇ ಚಟನಟಿಕೆಮನ ಭಔಾಳು ಷಂಖ್ಹಾ ದಿತಿಮ ಭಹಖವಹಗಿ ಊಣ ಷಂಖ್ೆಾಮ ಄ಖತಾನನು ಭನಗಹಣಲನ ಭೂಯನ ವಿಭಿನು ವಿಚಹಯಖಳನನು
ತಿಳಿಷನತುದೆ. ಄ದನ ಭಔಾಳಿಗೆ ಊಣ ಷಂಖ್ೆಾಖಳ ಫಗೆೆ ಯೇಚಿಷಲನ ಕಂಡಿತವಹಗಿ ವಹಾಹಔ ಄ಕಹವನನು ನೇಡನತುದೆ . ಅದರೆ, ಎಲ್ಹಾ
ವಿಚಹಯಖಳನನು ಂದೆೇ ಹಠ್ದಲ್ಲಾ ಈಯೇಗಿಷ್ೆೇಕೆಂದೆೇನಲಾ .
‘ಧನ ’ ಹಹಖೂ ‘ಊಣ’ ಄ಂವನನು ಷಪಶಟಡಿಷಲನ ್ೆಟಟಖಳ ಹಹಖೂ ಅಳ ಷಭನದರಖಳ ಚಿತರಖಳನನು ಸನಡನಕ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಷಭನದರ ಭಟಟನನು

ಸೊನೆು ಎಂದನ ರಖಣಿಸಿ ‘ಮೆೇಲ್ೆ’ ಹಹಖೂ ‘ಕೆಳಗೆ’ ಎನನು ವಿಚಹಯಖಳನನು ಚಚಿಿಷಫಸನದನ. ಧನ ಹಹಖೂ ಊಣ ಷಂಖ್ೆಾಖಳು ಭಔಾಳಿಗೆ
www.TESS-India.edu.in

5

ಷಂಖ್ಹಾ ರೆೇಖ್ೆಮನನು ಫಳಷನುದನ ಹಹಖೂ 'ಹೇಗಹದರೆ ಏನಹದೇತನ.....' ರೇತಿಮ ಹೆೇಳಿಕೆಖಳನನು ಫಳಷನುದನ: ಧನ ಹಹಖೂ ಊಣ ಷಂಖ್ೆಾಖಳು

ನಷಸಂದಖಿ ಹಹಖೂ ಄ಥಿ ಖಭಿಿತವಹಖನಂತಸ ಆತಯ ಷಂದಬಿಖಳನನು ಯೇಚಿಷನವಿರಹ?

ಚಟನಟಿಕೆ
ವಚಯರ 1: ಷಮನದರಮಟಟದ ಮೀಲೆ ಹಯಗಮ ಕೆಳಗೆ
ಂದನ ದೊಡಡ ಹಹಳೆಮ ಮೆೇಲ್ೆ, ಗೊೇಡೆಮ ಄ಥವಹ ಔುಪ ಸಲಗೆಮ ಮೆೇಲ್ೆ ಂದನ ದೊಡಡ ಚಿತರನನು ಬಿಡಿಸಿ. ನಭೂ ಚಿತರು ್ೆಟಟನನು
ಷಭನದರದ ಮೆೇಲೂಟಟದಲ್ಲಾ ತೊೇರಷ್ೆೇಔನ ಹಹಖೂ ಷಭನದರಭಟಟದ ಕೆಳಗಿಯನ ರ್ಹಖನನು ತೊೇರಷ್ೆೇಔನ. ನಮತಕಹಲ್ಲಕೆಖಳಿಂದ
ಷಂಖರಹಸಿದ ಚಿತರ ಄ಥವಹ ಬಿಡಿಸಿದ ಚಿತರಖಳನನು ಫಳಸಿ. ಂದನ ವಿಮಹನ, ಅಕೊಟೇಸ್, ತಿಮಿಂಖಲ, ದೊೇಣಿ, ಭನೆ, ಕಹಯನ, ಮಿೇನನ ಆತಹಾದ
ಷೂಔು ಷನುಖಳನನು ಈಯೇಗಿಷಫಸನದನ. ಭಔಾಳನನು ಇ ಷನುಖಳನನು ನಭೂ ಚಿತರದಲ್ಲಾ ಯಹ ಷಥಳದಲ್ಲಾರಷನತಹುರೆಂದನ ಕೆೇಳಿ. ಄ರಗೆ
‘ಷಭನದರ ಭಟಟದ ಮೆೇಲ್ೆ’ ಄ಥವಹ ‘ಷಭನದರ ಭಟಟದ ಕೆಳಗೆ’ ಎಂದನ ಹೆೇಳಲನ ಪ್ರೇತಹಸಹಸಿ. ಎಲ್ಹಾ ಷನುಖಳನನು ಄ಂಟಿಸಿದ ನಂತಯ

ವಿಮಹನು ಎಶನಟ ಎತುಯದಲ್ಲಾಯಫಸನದನ ಄ಥವಹ ಅಕೊಟೇಸ್ ಷಭನದರದಡಿಮಲ್ಲಾ ಎಶನಟ ಅಳದಲ್ಲಾಯಫಸನದೆಂದನ ಚಚಿಿಸಿ. ಷಭನದರ ಭಟಟದ
ಕೆಳಗೆ ಎಂಫನದನನು ಷೂಚಿಷಲನ ಊಣ ಚಿಹೆುಮನನು ರಚಯಿಸಿ.

ವಚಯರ 2:ರೆಮೀಬೆಮೀಟ್ ನ ಹೆಜ್ೆೆಗಳು
ತಯಖತಿಮ ಭಧಾ್ಹಖದಲ್ಲಾ ಈದುಔೂಾ ರ್ಹಖ ಮಹಡಿಕೊಳಿು. ಎಲ್ಹಾ ಭಔಾಳಿಖೂ ಇ ಹಹದ ಕಹಣಿಷನಂತೆ ಖ್ಹತಿರ ಡಿಸಿಕೊಳಿು. ಭಧಾಭಹಖದಲ್ಲಾ
ಸಿೇಮೆೇ ಷನಣಣದಂದ ಂದನ ಄ಡಡ ಗೆರೆಮನನು ಎಳೆಯಿರ ಹಹಖೂ ಫಬ ಭಖನವಿಗೆ ಄ಡಡಗೆರೆಮ ಮೆೇಲ್ೆ ನಲಾಲನ ಹೆೇಳಿ. ತಯಖತಿಗೆ ಅ ಭಖನನನು
ಂದನ ರೊೇ್ೊೇಟ್ ನ ಎಂದನ ಔಲ್ಲಪಸಿಕೊಳುಲನ ಹೆೇಳಿ. ಹಹಗೆಯೆೇ ಇ ರೊೇ್ೊೇಟ್ ನ ಗೆ ಷಯಳ ರೆೇಖ್ೆಮಲ್ಲಾ ಭನಂದಕೆಾ ಄ಥವಹ ಹಂದಕೆಾ ಮಹತರ
ಚಲ್ಲಷಲನ ಸಹಧಾವೆಂದನ ಹೆೇಳಿ. ಄ಡಡಗೆರೆಯಿಂದ ಭನಂದಕೆಾ ಚಲ್ಲಷನ ಹೆರ್ೆೆಮ ಄ಳತೆಮನನು ಖನಯನತನ ಮಹಡಲನ ಕಹಖದದ ಚೂಯನಖಳನನು
ಫಳಷಲನ ಄ಥವಹ ಸಿೇಮೆ ಷನಣಣದಲ್ಲಾ ಷಂಖ್ೆಾಖಳನನು ಫರೆಮಲನ ಹೆೇಳಿ. ರೊೇ್ೊೇಟ್ ನ ಗೆ 2ಕೆಾ ಚಲ್ಲಷಲನ ಹೆೇಳಿ, ನಂತಯ ಎಯಡನ ಄ಂತಯ ಹಂದಕೆಾ
ಚಲ್ಲಷಲನ ಹೆೇಳಿ. ಇಖ ಄ಡಡಗೆರೆಮ ಮೆೇಲ್ೆ ಯಹ ಷಂಖ್ೆಾಮನನು ಫರೆಮ ್ೆೇಕೆಂದನ ಭಔಾಳನನು ಕೆೇಳಿ - ಫಸನವಃ ಄ಯನ ಸೊನೆು ಎನುಫಸನದನ.
ರೊೇ್ೊೇಟ್ ನ ಄ನನು ಂದನ ನದಿಶಟ ಷಂಖ್ೆಾಮರೆಗೆ ಭನಂದೆ ಚಲ್ಲಸಿ, ನಂತಯ ಆನೊುಂದನ ನದಿಶಟ ಷಂಖ್ೆಾಮರೆಗೆ ಹಂದಕೆಾ ಚಲ್ಲಷಲನ
ಷೂಚನೆ ನೇಡಲನ ಆತಯರಗೆ ಹೆೇಳಿ. ಇಖ ರೊೇ್ೊೇಟ್ ನ ಗೆ 3 ಹೆರ್ೆೆ ಭನಂದೆ ಚಲ್ಲಷಲನ ಹೆೇಳಿ ನಂತಯ 4 ಹೆರ್ೆೆ ಹಂದಕೆಾ ಚಲ್ಲಷಲನ ಹೆೇಳಿ. ಇಖ
಄ಯನ ಸೊನೆುಯಿಂದಹಚೆಗೆ ಚಲ್ಲಸಿದಹುರೆ! ಸೊನೆುಯಿಂದ ಹಂದಕೆಾ ಂದನ ಹೆರ್ೆೆಮನನು ರತಿನಧಿಷಲನ ಯಹ ಷಂಖ್ೆಾಮನನು ಫಳಷಫಸನದನ?
ಸೊನೆುಯಿಂದಹಚೆಗಿಯನ ಆತಯ ಷಂಖ್ೆಾಖಳನನು ರಚಯಿಸಿ ಹಹಖೂ ರೊೇ್ೊೇಟ್ ನ ಗೆ ಎಲ್ಲಾಗೆ ಚಲ್ಲಷ್ೆೇಔನ ಎಂದನ ಷೂಚಿಷನತಹು ಭಔಾಳಿಗೆ ಊಣ
ಷಂಖ್ೆಾಮನನು ಹೆೇಳುತಹು ಄ಭಹಾಷ ಮಹಡಲನ ಹೆೇಳಿ.

ವಚಯರ 3: ಬೆಂಚನಗಳ ಜ್ೆಮತೆಗೆ ಒಂದನ ಆಟ
ತಯಖತಿಮ ಭನಂಭಹಖದಲ್ಲಾ ಄ಡಡವಹಗಿ ಎಶನಟ ಸಹಧಾವೇ ಄ಶನಟ ್ೆಂಚನಖಳನನು ಆರಸಿ, ರತಿ ್ೆಂಚನನು ಂದನ ಸಿೇಟ್ ನ ಅಗಿ ರಖಣಿಷಲನ
ಚಹಕ್ ಪಿೇಸ್ ನ ಷಹಹಮದಂದ ರತೆಾೇಕ್ಲಸಿ. ಯಹುದಹದಯೂ ಂದನ ಸಿೇಟ್ ನ ನ ಮೆೇಲ್ೆ ಚಹಕ್ ಪಿೇಸ್ ನಂದ ಸೊನೆು ಎಂದನ ಫರೆಯಿರ.
(ಕೊನೆಮಲ್ಲಾ ಄ಲಾ) ನಂತಯ ಸೊನೆುಮ ಫಲಭಹಖದ ್ೆಂಚ್ ಖಳಿಗೆ 1,2,3 ಹೇಗೆ ಷಂಖ್ೆಾಖಳನನು ನೇಡನತಹು ಹೊೇಗಿ ್ೆಂಚಿನ ಎಡ್ಹಖದ ಸಿೇಟ್ ನ

ಖಳೆಗೆ ಹೆೇಗೆ ಷಂಖ್ೆಾಖಳನನು ನೇಡಫಸನದೆಂದನ ಭಔಾಳನನು ಕೆೇಳಿ. ಄ಯನ ಯೇಚಿಷದದುಲ್ಲಾ ಊಣ ಚಿಹೆುಮ ಷಲಹೆ ನೇಡಿ.
ನಂತಯ ಧನಹತೂಔ ಹಹಖೂ ಊಣಹತೂಔ ಷಂಖ್ೆಾಖಳನೊುಳಗೊಳುು ಇ ಕೆಳಗಿನ ಈದಹಸಯಣೆಮ ಅಟಖಳನನು ಅಡಿ;


ಂದನ ಭಖನನನು ಂದನ ಸಿೇಟಿನ ಹಂಭಹಖದಲ್ಲಾ ನಲಾಲನ ಹೆೇಳಿ. ತಯಖತಿಮನ ಭಖನ ಚಲ್ಲಷ್ೆೇಕಹದ ಸಿೇಟಿನ ಷಂಖ್ೆಾಮನನು
ಹೆೇಳುತುದೆ. ಈದಹಸಯಣೆಗೆ ‘5’ ಄ಥವಹ ‘-2’ ಹೇಗೆ ಆನೂು ಭನಂತಹದ ಷಂಖ್ೆಾಖಳು



ಂದನ ಭಖನನನು ಸಿೇಟಿನ ಮೆೇಲ್ೆ ಔೂರಸಿ. ನಂತಯ ತಯಖತಿಗೆ ಭಖನ ಯಹ ಸಿೇಟಿನ ಮೆೇಲ್ೆ ಔೂಯ್ೆೇಕೊೇ ಅ ಷಂಖ್ೆಾಮನನು
ಔೂಗಿ ಹೆೇಳಲನ ತಿಳಿಸಿ. ಫಲಭಹಖದ ಷಂಖ್ೆಾಖಳನನು ಹೆೇಳುವಹಖ ಫರೇ ‘3’ ಄ಥವಹ ‘5’ ಎಂದನ ಹೆೇಳಲನ ಹಹಖೂ ಸೊನೆುಯಿಂದ
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ಎಡಭಹಖಕ್ಲಾಯನ ಷಂಖ್ೆಾಖಳನನು ಹೆೇಳುವಹಖ ‘ಊಣಹತೂಔ 4’ ಹೇಗೆ ಹೆೇಳಲನ ಪ್ರೇತಹಸಹಸಿ. ನಂತಯ ಚಟನಟಿಕೆಮನನು ಆನೂು
ಔಠಿಣಗೊಳಿಸಿ. 5 ಎಂದನ ಲ್ೆೇಫಲ್ ಮಹಡಲ್ಹದ ಸಿೇಟಿನ ಮೆೇಲ್ೆ ಭಖನನನು ಔೂರಸಿ. ನಂತಯ ------- ಭಖನ 2ನೆೇ ಸಿೇಟಿಗೆ
ಹೊೇಖಲನ ಯಹ ‘ಚಲನೆ’ಮನನು ಮಹಡ್ೆೇಕೆಂದನ ತಯಖತಿಮನನು ಕೆೇಳಿ. ಆದನ ಆನೂು ಔಠಿಣ ಏಕೆಂದರೆ ‘ಊಣಹತೂಔ 3’
ಎನನುುದನ ಸೊನೆುಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತೆ ಂದನ ಸಹಥನನನು ಷೂಚಿಷಫಸನದನ ಹಹಖೂ ಐದರಂದ ಎಡ ಫದಗೆ ಭೂಯಯಶನಟ
ಚಲ್ಲಷನ ಕ್ಲರಯೆಮನನು ಷಸ ಷೂಚಿಷಫಸನದನ. ನೇು ಇ ಎಯಡೂ ಄ಥಿಖಳನನು ಚಚಿಿಷನುದನನು ಕಚಿತಡಿಸಿಕೊಳಿು.
ಇಖ ಭಔಾಳಿಗೆ ಯಹುದಹದಯೂ ಚಲನೆಮನನು ಮಹಡಲನ ಹೆೇಳಿ, ನಂತಯ ಕೆೇಳಿ. ಯಹ ರೇತಿಮ ಚಲನೆಮನನು ಮಹಡಿದರೆ ಅ
ಚಲನೆಮನನು ಯದನುಗೊಳಿಷಫಸನದೆಂದನ ಕೆೇಳಿ.
ಅತೂವಿಶಹವಷನನು ಭೂಡಿಷಲನ ಇ ರೇತಿಮ ಅಟಖಳನನು ಅಗಹಗೆೆ ಅಡಿಸಿ. ನೇು ಷಭಖ್ೆಾಖಳನನು ಸಿೇಟಿಗೆ ಄ಂಟಿಷನ ಫದಲನ ಗೊೇಡೆಗೆ
ಷಸ ಄ಂಟಿಷಫಸನದನ. ಇ ರೇತಿಮಲ್ಲಾ ಭಔಾಳು ಊಣಹತೂಔ ಷಂಖ್ೆಾಖಳ ಷಂಔಲನ ಹಹಖೂ ಾಔಲನಖಳನನು ಷಸಜ್ವಹಗಿ ಅಟಕೆಾ
ಫಳಷನತಹುರೆ.

ವಡಿಯೀ: ಷಥಳಿೇಮ ಷಂನೂೂಲಖಳನನು ಫಳಷನುದನ
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ಷಂದರ್ಥ ಅಧಾಯನ 1: ಕಲಯರರನ ಚಟನಟಿಕೆ 1 ಅನನು ಬಳಷನುದರ ಬಗೆೆ ಚಂತನೆ ನಡೆಷನತಯಾರೆ
ಆದನ ಹರಥಮಿಔ ಶಿಕ್ಷಕ್ಲಯಫಬಯನ ಚಟನಟಿಕೆ 1 ಄ನನು ತನು ವಿದಹಾರ್ಥಿಖಳ ಮೆೇಲ್ೆ ರಯೇಗಿಸಿದ ಫಗೆೆ ವಿಯ .
ನನಗೆ ನೆನಪಿದೆ. ನನು ತಯಖತಿಮನ ಊಣ ಷಂಖ್ೆಾಖಳನನು ಏಕೆ ಆಶಟಡನುದಲಾವೆಂದರೆ ಆದಯಲ್ಲಾ ಫಸಳಶನಟ ವಿಚಹಯಖಳನನು
ನೆನಪಿಟನಟಕೊಳು್ೆೇಕಹಖನತುದೆ ಹಹಖೂ ಷನಲಬವಹಗಿ ಗೊಂದಲಕೊಾಳಗಹಖಫಸನದನ ಎಂದೆನಸಿತನು.
ಚಟನಟಿಕೆ 1 ಯಲ್ಲಾದು ಕೆಲು ಅಟಖಳನನು ಄ರೊಂದಗೆ ಅಡಲನ ನಹನನ ನಧಿರಸಿದೆ. ಄ರಗೆ ಇಗಹಖಲ್ೆೇ ಊಣ ಷಂಖ್ೆಾಖಳ ಫಗೆೆ ತಿಳಿದತನು.
ಹಹಗಹಗಿ ಄ಯನ ಔೂಡಲ್ೆೇ ಅಕೊಟೇಸ್ ಊಣ 8 ಮಿೇಟರ್ ಖಳಲ್ಲಾಯನತುದೆ ಎಂದಯನ. ಗೊೇಡೆಮ ಮೆೇಲ್ಲನ ಹಹಳೆಮಲ್ಲಾ ನಹನನ ಚಿತರ ಬಿಡಿಸಿದೆ. ಸೆಾೇಲ್
ನಂದ ಊಣ- ಹಹಖೂ ಧನ+ ನನು ಖನಯನತಿಸಿದೆ. ಇ ಷಂಕ್ಷಿು ಚಟನಟಿಕೆಮನನು ಮಹಡಿದ ನಂತಯ ಄ದನನು ಄ಲ್ಲಾ ಹಹಗೆೇ ಬಿಟೆಟ. ಭಯನದನ ್ೆಳಿಗೆೆ
಄ನೆೇಔ ಭಔಾಳು ಄ರೆೇ ಬಿಡಿಸಿದ ಚಿತರಖಳೆೄ ಂದಗೆ ಫಂದಯನ. ಅದನದರಂದ ನಹು ಄ದನನು ಗೊೇಡೆಮ ಮೆೇಲ್ಲದು ದೊಡಡ ಚಿತರದಲ್ಲಾ ಷರಯಹದ
ಸಹಥನದಲ್ಲಾ ಆರಸಿದೆು. ಆದರಂದ ಭಔಾಳಿಗೆ ಧನ ಹಹಖೂ ಊಣ ಷಂಖ್ೆಾಖಳ ಫಗೆೆ ಯೇಚಿಷಲನ ಆನೊುಂದನ ಄ಕಹವುಂಟಹಯಿತನ.
ನಂತಯದ ಄ಧಿಮಲ್ಲಾ ನಹು ್ೆಂಚಿನ ಅಟ ಅಡಿದೆು. ಕೆಲು ್ಹರ ಄ರಗೆ ಸೊನೆುಯಿಂದಹಚೆಗಿನ ಚಲನೆಮನನು ನಿಹಷಲನ ಔಶಟವಹದಯೂ
ಷಸ ಄ಯನ ಆದನನು ಅನಂದಸಿದಯನ. ಈದಹಸಯಣೆಗೆ 5 ರಂದ -2. ಕೆೇಲ ಅಡನುದನನು ಭನಂದನರಷಲ್ಲಕಹಾಗಿ ಄ಯನ ಆದನನು ಄ನೆೇಔ ್ಹರ
಄ಭಹಾಷ ಮಹಡಿದಯನ. ಚಟನಟಿಕೆಮಲ್ಲಾ ಭಔಾಳು ನಜ್ವಹದ ಚಲನೆಮನನು ಄ರೆೇ ಷವತಃ ಮಹಡಿದುಯನ ಹಹಖೂ ಆತಯರಗೆ ಅ ರೇತಿ ಮಹಡಲನ
ಷೂಚಿಸಿದುಯನ. ಆದರಂದಹಗಿ ಄ರಗೆ ಠ್ಾ ುಷುಔದಲ್ಲಾದು ಊಣ ಷಂಖ್ೆಾಖಳ ಄ಭಹಾಷನನು ನಹು ಅಯಂಭಿಸಿದಹಖ ಏನನ ನಡೆಮನತಿುತನು ಎಂಫನದನನು
ಚಿತಿರಸಿಕೊಳುಲನ ಸಹಧಾವಹಯಿತನ.
ಠ್ಾ ುಷುಔನನು ಫಳಷನುದನನು ಭತುಶನಟ ಷನಲಬ ಮಹಡಲನ ಇ ಕೆಲು ವಿಚಹಯಖಳನನು ನಹನನ ುನರಹತಿಿಷಫಸನದೆಂದನ ನನಖನುಷನತುದೆ.
ಆದಲಾದೆ ನಹವೆೇನನ ಮಹಡನತಿುದೆುೇವೇ ಄ದನನು ಖಣಿತಿೇಮ ಷಂಕೆೇತಖಳಲ್ಲಾ ಹೆೇಗೆ ದಹಕಲ್ಲಷಫಸನದೆಂದನ ಭಔಾಳೆೄ ಂದಗೆ ಚಚಿಿಸಿ, ಄ನನು ಔುಪ
ಸಲಗೆಮ ಮೆೇಲ್ೆ ಫರೆಮನತೆುೇನೆ. ಅಖ ಄ಯನ ಫಸನವಃ ಕ್ಲರಯೆಖಳು ಖಣಿತಿೇಮ ಷಂಕೆೇತಖಳಿಗೆ ಹಹಖೂ ಲ್ೆಔಾಖಳಿಗೆ ಭತನು ಠ್ಾುಷುಔದಲ್ಲಾ
ಕೆೇಳಿಯನುದಕೆಾ ಹೆೇಗೆ ಷಂಫಂಧ ಹೊಂದದೆ ಎಂದನ ಖಭನಷಫಸನದನ.

ನಿಮೂ ಬೆಮೀಧನಯ ಅಭ್ಯಾಷದ ಬಗೆೆ ಚಂತನೆ ನಡೆಷನುದನ
ನೇು ನಭೂ ತಯಖತಿಯಂದಗೆ ಇ ರೇತಿಮ ಄ಭಹಾಷಖಳನನು ನಡೆಸಿದ ನಂತಯ, ಯಹುದನ ಚೆನಹುಗಿ ನಡೆಯಿತನ ಹಹಖೂ ಯಹುದನ
ಸಹಧಹಯಣವಹಗಿ ನಡೆಯಿತನ ಎಂಫನದಯ ಫಗೆೆ ಚಿಂತನೆ ಮಹಡಿ. ಭಔಾಳಿಗೆ ಅಷಕ್ಲುದಹಮಔವಹಗಿದು ಹಹಖೂ ಄ಯನ ರಖತಿ ಹೊಂದಲನ
ಸಹಧಾವಹದಂತಸ ರಶೆುಖಳು ಹಹಖೂ ನೇು ಷಪಶಟನೆ ನೇಡ್ೆೇಕಹಗಿ ಫಂದಂತಸ ರಶೆುಖಳ ಫಗೆೆ ವಿಚಹಯಮಹಡಿ. ಇ ರೇತಿಮ ಚಿಂತನೆಖಳು
ನಭಗೆ ಭಔಾಳನನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡನ ಭಔಾಳಲ್ಲಾ ಖಣಿತದ ಫಗೆೆ ಅಷಕ್ಲು ಹಹಖೂ ಅನಂದ ಭೂಡಿಷಲನ ಷಹಹಮವಹಖನಂತಸ ವಿಚಹಯಖಳ
ಂದನ ಟಿಟಮನನು ಹೊಂದಲನ ಷಹಹಮಮಹಡನತುದೆ. ಚಟನಟಿಕೆ 1 ನಭೂ ತಯಖತಿಮಲ್ಲಾ ಹೆೇಗೆ ನಡೆಯಿತನ ಎಂದನ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಿದಹಖ
ಔಲ್ಹಯಯನ ಮಹಡಿದಂತೆ ಫದಲ್ಹಣೆಮನನುಂಟನ ಮಹಡಿದಂತಸ ಷಣಣ ಄ಂವಖಳನನು ಟಿಪಣಿ ಮಹಡಿ.
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ಚಂತನೆಗೆಮಂದನ ಕ್ಷಣ
ಇ ಷಂದಬಿ ಄ಧಾಮನದಲ್ಲಾ ಕೆಲು ಚಟನಟಿಕೆಖಳನನು ುನರಹತಿಿಸಿ, ಖಣಿತಿೇಮ ಷಂಕೆೇತಖಳನನು ಹಹಖೂ ಲ್ೆಔಾಖಳನನು
ಫಳಸಿ, ಪಲವೃತಿಖಳನನು ಔುಪಸಲಗೆಮ ಮೆೇಲ್ೆ ದಹಕಲ್ಲಷನತೆುೇನೆಂದನ ಔಲ್ಹಯಯನ ಹೆೇಳಿದಯನ. ಭಔಾಳು ಚಟನಟಿಕೆಖಳು
ಹಹಖೂ ಅಟಖಳ ಄ನೆೇಔ ಄ನನಬಖಳನನು ಡೆದ ನಂತಯೂ ಆದನನು ಮಹಡನುದರಂದಹಖನ ಅಖನ ಲ್ಹಬವೆೇನೆಂದನ
ನಭಖನುಷನತುದೆ?
ಇಖ ಕೆಳಗಿನ ರಶೆುಖಳ ಫಗೆೆ ಅಲ್ೊೇಚಿಸಿರ:
●

ಚಟನಟಿಕೆಖಳು ಹಹಖೂ ಅಟಖಳು ತಯಖತಿಮಲ್ಲಾ ಹೆೇಗೆ ನಡೆಯಿತನ?

●

ಭಔಾಳ ಯಹ ರತಿಕ್ಲರಯೆಖಳು ಄ನರೇಕ್ಷಿತವಹಗಿದುು? ಄ಯ ಧನ ಹಹಖೂ ಊಣ ಷಂಖ್ೆಾಖಳ ಄ರವಿನ ಫಗೆೆ ಆದನ
ನಭಗೆೇನನ ಹೆೇಳಿತನ?

●

ಭಔಾಳ ಄ಥೆೈಿಷನವಿಕೆಮನನು ಶೆೃೇಧಿಷಲನ ನೇು ಯಹ ರಶೆುಖಳನನು ಫಳಸಿದರ?

●

ಯಹ ಄ಂವಖಳನನು ನೇು ುನಫಿಲನಗೊಳಿಷ್ೆೇಕಹಯಿತೆಂದೆನಸಿತನ?

●

ಭನಂದನ ್ಹರ ನಭೂ ಹಠ್ದಲ್ಲಾ ಇ ಚಟನಟಿಕೆಖಳನನು ಈಯೇಗಿಷನವಹಖ ವಿಭಿನುವಹಗಿ ಏನನನು ಮಹಡನವಿರ.

3. ಧನ ಹಹಖೂ ಊಣ ಷಂಖ್ೆಾಖಳ ಫಗೆೆ ಄ರನನು ್ೆಳೆಷಲನ ಷಂಖ್ಹಾರೆೇಖ್ೆಮನನು ಫಳಷನುದನ
ಷಂಖ್ಹಾರೆೇಖ್ೆಮನ (ಚಿತರ 1) ಂದನ ರೆೇಖ್ಹ ಖಣಿತಿೇಮ ವಿಚಹಯ. ಆದನನು ಂದನ ಷಯಳರೆೇಖ್ೆಮ ಮೆೇಲ್ೆ ಔರಭಫದಿವಹಗಿ ರ್ೊೇಡಿಸಿದ ಬಿಂದನಖಳ
ಂದನ ಷಭೂಸವೆಂದನ ಔಲ್ಲಪಸಿಕೊಳುಫಸನದನ. ಂದನ ಖಣಿತಿೇಮ ರೆೇಖ್ೆಮನ ಯಷಪಯ ವಿಯನದಿ ದಕ್ಲಾನಲ್ಲಾ ಄ನಂತ ಈದುನನು ಹೊಂದದೆ. ಅದರೆ,
ಆದಯ ಭೂಲ ಸಹಥನ ಄ಥವಹ ಸೊನೆುಮನ ಯಹವಹಖಲೂ ಆದಯ ಕೆೇಂದರ ಬಿಂದನವಹಗಿಯನತುದೆ. ಆದನ ಭಔಾಳಿಗೆ ಊಣ ಷಂಖ್ೆಾಖಳ ಫಗೆೆ ತಿಳಿಳಿಕೆ
ಭೂಡಿಷನತುದೆ ಹಹಖೂ ಄ುಖಳನನು ಔೂಡನುದನನು ಹಹಖೂ ಔಳೆಮನುದನನು ಄ಥಿ ಮಹಡಿಕೊಳುಲನ ಄ಯನ ಅಯಂಭಿಷನತಹುರೆ.

ಚಿತರ 1 ಷಂಖ್ಹಾ ರೆೇಖ್ೆ
ಚಿತರ 2 ಯಲ್ಲಾ ತೊೇರಸಿಯನಂತೆ ಖಣಿತನನು ಔಲ್ಲಮನ ಯಹುದೆೇ ತಯಖತಿ ಕೊೇಣೆಮಲ್ಲಾ ಷಮಹನ ಄ಂತಯದಲ್ಲಾ ವಿಭಹಗಿಷಲಪಟಟ ಂದನ
ಷಂಖ್ಹಾರೆೇಖ್ೆಮನನು ಯಚಿಸಿ ರದಶಿಿಷನುದನ ಈತುಭ. ಏಕೆಂದರೆ ಆದನ ಫಸಳ ಈಮನಔುವಹಖಫಸನದನ.
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ಚಿತರ 2 ಂದನ ಖ್ಹಲ್ಲ ಷಂಖ್ಹಾರೆೇಖ್ೆ
ಂದನ ಷಂಖ್ಹಾ ರೆೇಖ್ೆಮಲ್ಲಾ ರತಿನಧಿಷನ ಷಂಖ್ೆಾಖಳನನು ರತೆಾೇಔವಹಗಿ ಫರೆಮನಂತೆ ಄ಥವಹ ಲಖತಿುಷನಂತಸ ರೇತಿಮಲ್ಲಾ ರೆೇಖ್ೆಮನನು
ಯಚಿಸಿದರೆ ಄ದನನು ಷಂಖ್ಹಾ ದಿತಿಮ ಯಹುದೆೇ ಭಹಖದ ಫಗೆೆ ಯೇಚಿಷಲನ ಫಳಷಫಸನದನ. ಅಖ ರತಿ ಭಹಖು ಇ ಕೆಳಗಿನುಖಳನನು
ರತಿನಧಿಷಫಸನದನ:
●

ಬಿಡಿ, ಸತನು ಄ಥವಹ ನೂಯನ ಆತಹಾದ

●

ಭಿನುರಹಶಿ ಄ಥವಹ ದವಮಹಂವ, ಄ತಿ ಚಿಔಾ ದವಮಹಂವಖಳನೊುಳಗೊಂಡಂತೆ

●

ಮಹನಔ ಯೂ

- ಹಹಖೂ ಆನುತಯ ಖಣಿತಿೇಮ ವಿಚಹಯಖಳು.
ಮೊ ಭಔಾಳಿಗೆ ಷಂಖ್ಹಾರೆೇಖ್ೆಮನನು ಗೊೇಡೆ ಄ಥವಹ ಡೆಸ್ಾ ನ ಮೆೇಲ್ೆ ನೊೇಡನುದನ ಄ಭಹಾಷವಹದರೆ ಄ಯನ ತಭೂ ತಔಿನನು
ರಶಿೇಲ್ಲಷಲನ ಷಂಖ್ಹಾರೆೇಖ್ೆಮನನು ಭನಸಿಸನಲ್ಲಾ ಚಿತಿರಸಿಕೊಳುಲನ ಷಭಥಿರಹಖನತಹುರೆ.
ಸೊನೆುಮನನು ಭೂಲಸಹಥನವಹಗಿ ಈಯೇಗಿಸಿ ಧನ ಷಂಖ್ೆಾಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತೆ ನೊೇಡಿದಹಖ ಮಹತರ ಊಣ ಷಂಖ್ೆಾಮ ವಿಚಹಯು
಄ಸಿುತವನನು ಡೆದದೆ. ಄ದೆೇನೆಂದರೆ ಂದನ ಷಂಖ್ಹಾರೆೇಖ್ೆಮ ಮೆೇಲ್ೆ ಂದನ ಬಿಂದನನನು ಅಯೆಾ ಮಹಡಿಕೊಂಡನ ಄ದನನು ಸೊನೆು ಎಂದನ
ಔರೆಯಿರ. ಄ದಯ ಂದನ ಭಹಖು ಧನವಹದರೆ ಭತೊುಂದನ ಭಹಖು ಊಣಹತೂಔವಹಗಿಯಲ್ಲ. ವಿಯನದಿಕೆಾ ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಲ್ೊೇಚಿಷಲನ
ಭಔಾಳಿಗೆ ಷಹಹಮ ಮಹಡಲನ ಷಭತಲ ರೆೇಖ್ೆಮ ಫಲಭಹಖನನು ಧನ ಷಂಖ್ೆಾಖಳನನು ರತಿನಧಿಷಲನ ಹಹಖೂ ಎಡಭಹಖನನು ಊಣ
ಷಂಖ್ೆಾಮನನು ರತಿನಧಿಷಲನ ಫಳಷನುದನ ವಹಡಿಕೆ. ಹಹಗೆಯೆೇ ಂದನ ಲಂಫರೆೇಖ್ೆಮ ಸೊನೆುಮ ಮೆೇಲ್ಹಾಖು ಧನ ಷಂಖ್ೆಾ ಹಹಖೂ
ಕೆಳಭಹಖು ಊಣ ಷಂಖ್ೆಾಮನನು ರತಿನಧಿಷನಂತೆ ಈಯೇಗಿಷನುದನ ಔೂಡ.
ಷಭತಲ ರೆೇಖ್ೆಯಹಗಿಯಲ್ಲ ಄ಥವಹ ಲಂಫರೆೇಖ್ೆಯಹಖಲ್ಲ , ಸೊನೆುಗೆ ನಖದಡಿಸಿದ ಬಿಂದನನನು ಚಲ್ಲಷನುದರಂದ ಭಔಾಳಿಗೆ ಆದನ ಂದನ
಄ನಂತವಹದ ರೆೇಖ್ೆಮ ಂದನ ಭಹಖವೆಂಫನದನ ಄ಥಿವಹಖನತುದೆ. ಹಹಗೆಯೆೇ ಸೊನೆುಮ ಸಹಥನದಂದ ಫದಲ್ಹಣೆ
ಅಯಂಬವಹಖನತುದೆಯಹದನದರಂದ ಊಣ ಷಂಖ್ೆಾಖಳ ಫಗೆೆ ಹಠ್ದಲ್ಲಾ ಇ ಭಹಖನನು ರಖಣಿಷಲ್ಹಗಿದೆ.
ಇ ಕೆಳಗಿನ ಚಟನಟಿಕೆಮಲ್ಲಾ ಭಔಾಳಿಗೆ ಊಣ ಷಂಖ್ೆಾಖಳನನು ಹೆೇಗೆ ಫಳಷನುದನ ಹಹಖೂ ಄ುಖಳನನು ಹೆೇಗೆ ಔೂಡನುದನ ಭತನು ಔಳೆಮನುದನ
ಎಂಫನದನನು ಯೇಚಿಷಲನ ಷಹಹಮವಹಖನ ರೇತಿಮಲ್ಲಾ ಷಂಖ್ಹಾರೆೇಖ್ೆಮನನು ಔುಪಸಲಗೆಮ ಮೆೇಲ್ೆ ಬಿಡಿಸಿ ಫಳಷಲ್ಹಗಿದೆ. ಚಟನಟಿಕೆಮನ
‘ಹೇಗಹದರೆ ಏನಹದೇತನ ------‘ ಎನನು ಹೆೇಳಿಕೆಮನೂು ಷಸ ಫಳಷನತುದೆ. ಇ ಹೆೇಳಿಕೆಮನ ಖಣಿತು ಫರೇ ‘ಷರ’ ಄ಥವಹ ‘ತುಪ’ ಮಹತರ
ಅಗಿಯಲನ ಸಹಧಾ ಎಂಫ ಭಔಾಳಲ್ಲಾಯನ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಸಿೇಮಿತವಹಗಿಯದೆ ಄ಯ ಔಲಪನೆಖಳನನು ಈಯೇಗಿಷಲನ ಷಹಹಮ ಮಹಡನತುದೆ.
ವಿಶೆೇಶವಹಗಿ ಖಣಿತದ ಮಹದರಖಳಲ್ಲಾ (ಹೆೇಳಿಕೆ ಷಭಸೆಾಮಂತಸುಖಳಲ್ಲಾ) ಆುಖಳನನು ತಿಳಿದಯನುದನ ಫಸನಭನಕಾ. ಆುಖಳಲ್ಲಾ ಂದನ
ಹಹಗೆ ಖರಹಸಿದ ಷಂದಬಿನನು ರತಿನಧಿಷನತುದೆ. ಆದನ ಎಲ್ಹಾ ಷಂದಬಿಖಳಲೂಾ ಷರ ಆಯನ ಄ಖತಾವೆೇನಲಾ ಄ಥವಹ ನಜ್ಜಿೇನ ಸಿಥತಿಮನನು
ಬಿಂಬಿಷನತುದೆಯೆಂದೆೇನಲಾ (Bruner,1986).
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ಚಟನಟಿಕೆ 2: ತುು ಗರಹಕೆಗಳಿಂದ ಹಯಗಮ ತುುಗಳಿಂದ ಆಗನ ಕಲ್ಲಕೆ
ಭ್ಯಗ 1 : ಅದೆಶನಟ ಧನಯತೂಕಯಗಿತನಾ?
ಔುಪ ಸಲಗೆಮ ಮೆೇಲ್ೆ -10 ರಂದ 10 ಯರೆಗೆ ಂದನ ಷಂಖ್ಹಾರೆೇಖ್ೆಮನನು ಬಿಡಿಸಿ. ಷಂಬವಿಷಫಸನದಹದಂತಸ ಧನ ವಿಶಮಖಳನನು
ಔಲ್ಲಪಸಿಕೊಳುಲನ ಭಔಾಳಿಗೆ ಹೆೇಳಿ ಹಹಖೂ ಷಂಖ್ಹಾರೆೇಖ್ೆಮ ಮೆೇಲ್ೆ ಄ದನನು ಎಲ್ಲಾರಷಫಸನದೆಂದನ ಉಹಷಲನ ಹೆೇಳಿ. ಈದಹಸಯಣೆಗೆ ‘ಯಹರೊೇ
ನನಗೆ ಯೂ. 10ನನು ನೇಡನತಹುರೆ’ ಎಂಫನದನ ಷವಲಪ ಭಟಿಟಗೆ ಧನಹತೂಔ, ‘ಯಹರೊೇ ನನಗೆ ಯೂ100 ಄ನನು ನೇಡನತಹುರೆ’ ಆದನ ಆನೂು ಧನಹತೂಔ.
ನಂತಯ ಄ರಗೆ ಊಣಹತೂಔ ವಿಶಮಖಳನನು ಷಲಹೆ ನೇಡಲನ ಹೆೇಳಿ. ಈದಹಸಯಣೆಗೆ ‘ಂದನ ಅಟೊೇ ರಕ್ಹು ನನು ಫಳಿ ಹಹದನ ಹೊೇದಹಖ
ನನು ಹೊಷ ಈಡನಗೆಗೆ ಭಣನಣ ಹಹರಸಿದುನನು ನಹನನ ಖಭನಷಲ್ಲಲಾ’ ಄ಥವಹ ‘ನನು ಕ್ಲರಕೆಟ್ ನ ತಂಡು ಂದಾದಲ್ಲಾ ಸೊೇತಿತನ’ ರತಿ ್ಹರಮನ
ವಿಚಹಯಖಳನನು ಷಂಖ್ಹಾರೆೇಖ್ೆಮಲ್ಲಾ ಎಲ್ಲಾ ಆರಷ್ೆೇಕೆಂದನ ಉಹಷಲನ ಹೆೇಳಿ ಹಹಗೆಯೆೇ ‘ಎಶನಟ ಧನಹತೂಔವಹಗಿ ಭಹವಿಷನತಿುೇಮ?' ಄ಥವಹ
‘಄ದನ ಎಶನಟ ಊಣಹತೂಔವಹಗಿತನು?' ಎಂದನ ಔಲ್ಲಪಸಿಕೊಳುಲನ ಹೆೇಳಿ.

ಭ್ಯಗ 2: ‘ಖನಷಿಯ’ ಚತರಣ
ನಂತಯ ಭಹಖ 1ಯ ವಿಚಹಯಖಳನನು ಊಣ ಷಂಖ್ೆಾಖಳನನು ಔೂಡಲನ ಹಹಖೂ ಔಳೆಮಲನ ವಿಷುರಷಫಸನದನ.
ತಯಖತಿಗೆ ಹೆೇಳಿ:
ಇ ದನ ನನಗೆ ಚೆನಹುಗಿದೆ ಎಂದೆನಷನತಿುದೆ: ನಹನನ ಇ ಷಂತೊೇಶದ ಮಹಔದಲ್ಲಾ 2ನನು ಖಳಿಸಿದರೆ ಹೆೇಗಿಯನತುದೆ ? (ಷಂಖ್ಹಾರೆೇಖ್ೆಮತು
ತೊೇರಷನತಹು)
ಯಹರಹದಯೂ ನನಗೆ ಂಬತನು ಮಿಠಹಯಿಖಳನನು ನೇಡಿದರೆ? (ಂದನ ಧನಹತೂಔ!) ನನಗೆ ಹೆೇಖನುಷಫಸನದನ? ನಹನನ ಹೆಚನಚರ 4
ಬಿಂದನಖಳು ಭನಂದಕೆಾ ಚಲ್ಲಸಿ 6ನನು ತಲನಫಸನದನ.
ಇಖ ಉಹಸಿಕೊಳಿು ಯಹರಹದಯೂ ನನಗೆ ಶಹಲ್ೆಮ ಄ಧಿಮ ನಂತಯ ಈಳಿಮ್ೆೇಕೆಂದರೆ (ಊಣಹತೂಔ) ನನಗೆ ಹೆೇಖನಷಫಸನದನ?
ಹೌದನ 1 ಕೆಳಗೆ ಚಲ್ಲಸಿ 5ಕೆಾ ತಲನುವೆ.
ನೇು ನನು 7 ಮಿಠಹಯಿಖಳನನು ತೆಗೆದನಕೊಂಡರೆ? ನನಗೆ ಹೆೇಖನಷನತುದೆ? ಆನೂು ದನಃಕವಹಖನತುದೆ? ಹೌದನ ನಹನನ 7ಯಶನಟ ಕೆಳಗೆ
ಹೊೇಖ್ೆೇಕಹಖನತುದೆ, -2ತಲನುರೆಗೆ.
ನಹನನ ಭನೆಗೆ ್ೆೇಖ ಹೊೇಖಫಸನದೆಂದನ ನೇು ನನಗೆ ಹೆೇಳಿದರೆ?
ಧನಹತೂಔ ಄ಂವಖಳನನು ಔೂಡಿದಹಖ ಄ಥವಹ ಊಣಹತೂಔ ಄ಂವಖಳನನು ತೆಗೆದಹಖ ರಸಿಥತಿಮನ ಷನಧಹರಷನತುದೆ. (ಷಂಖ್ಹಾರೆೇಖ್ೆಮ
ಮೆೇಲನೂಕವಹಗಿ ಚಲ್ಲಸಿ)
ಊಣಹತೂಔ ಄ಂವಖಳನನು ಔೂಡಿದಹಖ ಄ಥವಹ ಧನಹತೂಔ ಄ಂವಖಳನನು ತೆಗೆದನ ಹಹಕ್ಲದಹಖ ರಸಿಥತಿಮನ ಬಿಖಡಹಯಿಷನತುದೆ. (ಷಂಖ್ಹಾ
ರೆೇಖ್ೆಮ ಕೆಳಭನಕವಹಗಿ ಚಲ್ಲಸಿ)
(ಭೂಲ: ಭಹಖ 2ನನು NRICH ನಂದ ಄ಳಡಿಸಿಕೊಳುಲ್ಹಗಿದೆ, ದನಹಂಔ ನಭೂದಸಿಲಾ)
(Source: Part 2 was adapted from NRICH, undated.)
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ವಿಡಿಯೇ: ಔಲ್ಲಕೆಗಹಗಿ ಮಹತನ
http://tinyurl.com/video-talkforlearning

ಷಂದರ್ಥ ಅಧಾಯನ 2 ಅಕ್ಷತರರನ ಚಟನಟಿಕೆ 2 ಅನನು ಬಳಷನುದರ ಬಗೆೆ ಚಂತನೆ ನಡೆಷನತಯಾರೆ
ಧನ ಹಹಖೂ ಊಣ ಷಂಖ್ೆಾಖಳನನು ನನು ತಯಖತಿಗೆ ವಿರಷಲನ ನಹನನ ಚಟನಟಿಕೆ 2 ನನು ಫಳಸಿಕೊಂಡೆ. ಅಯಂಭಿಷನ ಭನನು ‘ಊಣ
ಷಂಖ್ೆಾಖಳೆೄ ಂದಗೆ ಔೂಡನುದನ ಹಹಖೂ ಔಳೆಮನುದನ ತಿಳುಳಿಕೆ ನೇಡನತುದೆ ಎಂದನ ನಹನನ ನಂಬಿದೆುೇನೆ’ ಎಂದನ ಹೆೇಳಿದೆ. ಔುಪ
ಸಲಗೆಮ ಮೆೇಲ್ಹಬಖದಲ್ಲಾ ನಹನನ ಂದನ ದೊಡಡ ಷಂಖ್ಹಾರೆೇಖ್ೆಮನನು ಫರೆದೆ. ನಹನನ ಭಔಾಳೆೄ ಂದಗೆ 'ಧನಹತೂಔವಹಗಿಯನ ಄ಂವಖಳು’
ಭತನು ‘ಊಣಹತೂಔವಹಗಿಯನ ಄ಂವಖಳು’ ಆದಯ ಫಗೆೆ ಚಿಂತನ-ಭಂಥನ ನಡೆಸಿದೆ. ನಹು ಸಹಔಶನಟ ಷಭಮದರೆಗೆ ಯಹರಹದಯೂ
ನಭಗೆ ಧನಹತೂಔಷನುನನು ನೇಡಿದರೆ ಹೆೇಗೆ ಭಹವಿಷನವಿರ. ಹಹಗೆಯೆೇ ಯಹರಹದಯೂ ಂದನನು ಕ್ಲತನುಕೊಂಡರೆ ಹೆೇಖನಷಫಸನದನ
ಎನನುುದಯ ಫಗೆೆ ಚಚಿಿಸಿದೆು. ಹಹಗೆಯೆೇ ಊಣಹತೂಔ ಷನುನನು ನೇಡಿದರೆ ಄ಥವಹ ಂದನನು ತೆಗೆದನಕೊಂಡರೆ ಹೆೇಖನಷಫಸನದನ
ಎಂಫನದಯ ಫಗೆೆಮೂ ಚಚಿಿಸಿದೆು.
ನಂತಯ ನಹು ಕನಷ್ಟ್ಮ ಚಿತರಣನನು ಫಳಷಲನ ಅಯಂಭಿಸಿದೆು. ನಹನನ ಮಿಠಹಯಿ ಡೆಮನ ಹಹಖೂ ಔಳೆದನಕೊಳುುುದಯ ಄ನನಬದ
ಚಿತರಣ ನೇಡಿದೆ. ಹಹಗೆಯೆೇ ಷಂತೊೇಶದ ಮಹಔದಲ್ಲಾ ನಹನನ ಎಲ್ಲಾದೆು ಎಂಫನದನನು ಷೂಚಿಷನತಹು ನಂತಯ ನಹನನ ಹೆೇಳುತಿುದನುದಯ
ಖಣಿತಿೇಮ ಹೆೇಳಿಕೆಖಳನನು ಫರೆಮನತಹು ಹೊೇದೆ. ಄ನೆೇಔ ಭಔಾಳಿಗೆ ಮಹಔನನು ಫಳಷನತಹು ಄ಯದೆೇ ಔಥೆಖಳನನು ಹೆೇಳಲನ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಅಯಂಬದಲ್ಲಾ ಄ಯನ ಔಥೆಖಳನನು ಹೆೇಳುತಿುದಹುಖ ನಹನನ ಲ್ೆಔಾಖಳನನು ಫರೆದೆ. ನಂತಯ ನಹನನ ಭಔಾಳಿಗೆ ಭೂಯನ ಄ಥವಹ ನಹಲಾಯ
ಖನಂುಖಳಲ್ಲಾ ಕೆಲಷ ಮಹಡಲನ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಄ಯನ ಡೆಸಿಾನ ಮೆೇಲ್ೆ ಸಿೇಮೆಷನಣಣದಲ್ಲಾ ಷಂಖ್ಹಾರೆೇಖ್ೆಮನನು ಬಿಡಿಸಿದಯನ. ನಂತಯ ಂದನ
ಭಖನ ಔಥೆಮನನು ಹೆೇಳುತಹು ಹೊೇದ ಹಹಗೆ ಭತೊುಂದನ ಭಖನ ಷಂಖ್ಹಾರೆೇಖ್ೆಮ ಮೆೇಲ್ೆ ಄ರೆಲ್ಲಾದಯ
ು ನ ಎಂದನ ಷೂಚಿಸಿತನ. ಆನೊುಂದನ
ಭಖನು ಆಯನ ಹೆೇಳುತಿುದಂ
ು ತೆ ಔೂಡನುದನನು ಹಹಖೂ ಔಳೆಮನುದನನು ಫರೆಯಿತನ. ಆಷೊಟಂದನ ಭಂದಹಹಷಖಳನನು ನಹನನ
ಹಂದೆಂದೂ ನೊೇಡಿಯಲ್ಲಲಾ.

ಚಂತನೆಗೆಮಂದನ ಕ್ಷಣ


ಚಟನಟಿಕೆ 2 ನಭೂ ತಯಖತಿಮಲ್ಲಾ ಎಶನಟ ಚೆನಹುಗಿ ನಡೆಯಿತನ?



ಭಔಾಳ ಯಹ ರತಿಕ್ಲರಯೆಖಳು ಄ನರೇಕ್ಷಿತವಹಗಿದುು? ಏಕೆ?



ಚಟನಟಿಕೆಮನನು ಯಹುದಹದಯೂ ರೇತಿ ಮಹಹಿಡನ ಮಹಡಿದುೇರಹ? ಹಹಗಿದುಲ್ಲಾ ಆದಕೆಾ ನಭೂ ಕಹಯಣವೆೇನನ?



ಧನಹತೂಔ ಹಹಖೂ ಊಣಹತೂಔ ಷಂಖ್ೆಾಖಳ ಫಗೆೆ ನಭೂ ಭಔಾಳ ಄ಥೆೈಿಷನವಿಕೆಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತೆ ನೇವೆೇನನ
ಔಲ್ಲತಿರ?

4. ಷಂಔಲನ ಹಹಖೂ ಾಔಲನ ರಕ್ಲರಯೆಖಳ ಄ಥಿಖಳು
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ಷಂಔಲನ ಹಹಖೂ ಾಔಲನು ಯಷಪಯ ವಿಲ್ೊೇಭವಹದ ಖಣಿತಿೇಮ ಭೂಲಕ್ಲರಯೆಖಳು. ಈದಹಸಯಣೆಗೆ:
5+1 = 6
6-1 = 5
6-5 = 1
ಕೆಲು ಷಂಶೆೃೇಧಔಯ ರಕಹಯ (Linchevski ಭತನು Williams, 1999; Bruno ಭತನು Martinon, 1999) ಾಔಲನದ ಕೌವಲಖಳು ಭಔಾಳಿಗೆ
‘ಊಣ ಷಂಖ್ೆಾಖಳ’ ರಔಲಪನೆಮನನು ಔಲ್ಲಮಲನ ಷಸಕಹರಯಹಗಿವೆ. ೂಣಿ ಷಂಖ್ೆಾಖಳ ವಿಶಮದಲ್ಲಾ ಷಂಔಲನ ಹಹಖೂ ಾಔಲನದ
ರಕ್ಲರಯೆಮನ ಄ದಲನ ಫದಲ್ಹಖಫಸನದಹಗಿದೆ. ಈದಹಸಯಣೆಗೆ;
3+5=8=3-(-5)
ಭನಂದನ ಚಟನಟಿಕೆಮನ ನಭೂ ಭಔಾಳಿಗೆ ಧನ ಹಹಖೂ ಊಣ ಷಂಖ್ೆಾಖಳ ಲ್ೆಕಹಾಚಹಯನೊುಳಗೊಂಡ ಅಲ್ೊೇಚನಹ ರಕ್ಲರಯೆಮ ಔಡೆ
ಖಭನಸರಷಲನ ಷಹಹಮ ಮಹಡನತುದೆ.

ಚಟನಟಿಕೆ 3 : ಧನ ಹಯಗಮ ಋಣ ಷಂಖ್ೆಾಗಳನನು ಕಮಡನುದನ
ಭ್ಯಗ 1:ಷಂಕಲನ ಹಯಗಮ ಾಕಲನಗಳನನು ಋಣ ಷಂಖ್ೆಾಯಂದಗೆ ನಡೆಷನುದನನು ಅಥೆಥಥಸಿಕೆಮಳುಲನ ‘ಎಣಿಕೆ
ಸಯಮಗಿರಗಳ’(Counters) ಮಯದರಯನನು ಬಳಷನುದನ.
ಇ ಚಟನಟಿಕೆಗೆ ನಭಗೆ ಕೆಲು ಎಣಿಕೆ ಸಹಭಗಿರಖಳು ಄ಥವಹ ಎಯಡನ ವಿಭಿನು ಫಣಣಖಳ ಕಹರ್ಡಿ ್ೊೇರ್ಡಿ ನ ತನಂಡನಖಳ ಄ಖತಾವಿದೆ.
ಂದನ ಫಣಣು ಧನ ಚಿಹೆುಮನನು ಬಿಂಬಿಷ್ೆೇಔನ ಹಹಖೂ ಭತೊುಂದನ ಊಣ ಚಿಹೆುಮನನು. ಇ ಚಟನಟಿಕೆಮ ರಭನಕ ಭಹಖವೆಂದರೆ- ಊಣ
ಷಂಖ್ೆಾಖಳನನು ಔೂಡನುದನ ಹಹಖೂ ಔಳೆಮನುದಯ ಫಗೆೆ ಮಹತನಹಡನಂತೆ ಮಹಡನುದನ ಹಹಖೂ ಄ಯ ಅಲ್ೊೇಚನೆಖಳನನು ವಿರಷಲನ
ಹೆೇಳುುದನ. ಇ ಹಠ್ನನು ಯೇಜಿಷನವಹಖ ನೇು ಷಂನೂೂಲ 2 ‘ಔಲ್ಲಕೆಗಹಗಿ ಮಹತನ’ ಆದನನು ನೊೇಡಲ್ಲಚಿಿಷಫಸನದನ.
ಎಣಿಕೆ ಸಹಮಹಗಿರಖಳ ಇ ಕೆಳಗಿನ ಎಲ್ಹಾ ರೇತಿಮ ರ್ೊೇಡಣೆಖಳನನು ಔೂಡಿದಹಖ ನಹಲ್ಹಾಖನತುದೆ ಎಂದನ ನಭೂ ಭಔಾಳಿಗೆ ಹೆೇಳಿ.

ಚಿತರ 3: ಔೂಡಿದಹಖ ನಹಲ್ಹಾಖನ ಎಣಿಕೆ ಸಹಮಹಗಿರಖಳ ವಿವಿಧ ರೇತಿಮ ರ್ೊೇಡಣೆಖಳು
●

ಆನುತಯ ಸಹಧಾತೆಖಳನನು ಭಔಾಳಿಗೆ ತಿಳಿಷಲನ ಹೆೇಳಿ.

●

ನಂತಯ ಇ ಎಲ್ಹಾ ಚಿತರಣಖಳು ಹೆೇಗೆ 4ನನು ರತಿನಧಿಷನತುದೆ ಎಂದನ ವಿರಷಲನ ಹೆೇಳಿ.
www.TESS-India.edu.in
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●

ಇಖ ಧನ ಹಹಖೂ ಊಣ ಎಣಿಕೆ ಸಹಭಗಿರಖಳನನು ಈಯೇಗಿಸಿ ವಿವಿಧ ರೇತಿಮಲ್ಲಾ -2 ಄ನನು ರತಿನಧಿಷಲನ ಹೆೇಳಿ. ಅಯಂಬದಲ್ಲಾ
ಫರೇ ಎಯಡನ ಊಣ ಎಣಿಕೆ ಸಹಭಗಿರಖಳನನು ಮಹತರ ಈಯೇಗಿಷಲ್ಲ. ಭಔಾಳೆೇ ಷವತಃ ಷಲಹೆ ನೇಡನಂತೆ ನೇು ಕೆೇಳುುದನನು
ಖ್ಹತಿರ ಡಿಸಿಕೊಳಿು.

●

ಎಲ್ಹಾ ವಿವಿಧ ಚಿತರಣಖಳು -2಄ನನು ಏಕೆ ರತಿನಧಿಷನತುದೆ ಎಂದನ ಄ಯನ ವಿರಷಫಲಾರೆೇ?

ಭಹಖ 2: ದೊಡಡ ಷಂಖ್ೆಾಖಳಿಗೆ ಷಣಣ ಖನಂುಖಳಲ್ಲಾ ‘ಎಣಿಕೆ ಸಹಮಹಗಿರ’ಖಳ ಚಿತರಣನನು ಫಳಷನುದನ.
ನಭೂ ಭಔಾಳನನು ಷಣಣ ಖನಂುಖಳನಹುಗಿ ವಿಂಖಡಿಸಿ ನಂತಯ ಄ರಗೆ ಹೆೇಳಿ:


ಎಣಿಕೆ ಸಹಮಹಗಿರ ಄ಥವಹ ಫಣಣದ ಕಹಖದದ ಚೂಯನಖಳನನು ಈಯೇಗಿಸಿಕೊಂಡನ ಸತುರೊಳಗೆ ಂದನ ಷಂಖ್ೆಾಮನನು ಅಯೆಾ
ಮಹಡಿ. ಧನ ಹಹಖೂ ಊಣಹತೂಔ ಎಣಿಕೆ ಸಹಮಹಗಿರಖಳನನು ಈಯೇಗಿಸಿಕೊಂಡನ ಅ ಷಂಖ್ೆಾಮ ಔನಶಿ ನಹಲನಾ ಚಿತರಣಖಳನನು
ಯೂಪಿಸಿ.



ನಭೂ ಚಿತರಣನನು ಔೂಡನ ಲ್ೆಔಾವಹಗಿ ದಹಕಲ್ಲಸಿ.



ಂದನ ಊಣಹತೂಔ ಷಂಖ್ೆಾಮನನು ತೆಗೆದನಕೊಂಡನ ಆದೆೇ ರೇತಿ ಮಹಡಿ.



ಷಭಮವಿದುಲ್ಲಾ ನಭಗೆ ಷವಹಲ್ೆನಷಫಸನದಹದ ಭತೊುಂದನ ಷಂಖ್ೆಾಮನನು ಅಯೆಾ ಮಹಡಿಕೊಳಿು.



ನಭೂ ರತಿ ಚಿತರಣಔೂಾ ಲ್ೆಔಾನನು ಫರೆಯಿರ.



಄ುಖಳನನು ಖನಯನತಿಷಲನ ಭತೊುಂದನ ಖನಂಪಿನೊಂದಗೆ ವಿನಭಮ ಮಹಡಿಕೊಳಿು.

಄ಯನ ಕೆಲು ಈತುಭ ಷಂಯೇಜ್ನೆಖಳ ವಿಚಹಯಖಳನನು ಹೊಯತಂದಯನ. ಊಣಹತೂಔ 2ಕೆಾ ಷಲಹೆಖಳನನು ನೇಡಲನ ಄ಯನ ಹೆಚಿಚನ
ಷಭಮ ತೆಗೆದನಕೊಂಡಯನ. ಅದರೆ ಶಿೇಗರದಲ್ೆಾೇ ಄ಯನ ಮಹಡಿದಯನ/ನೊೇಡಿದಯನ.
(Source: Part 1 adapted from NRICH, undated.)

ವಿಡಿಯೇ: ಷಥಳಿೇಮ ಷಂನೂೂಲಖಳನನು ಫಳಷನುದನ
http://tinyurl.com/video-usinglocalresources
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ಷಂದರ್ಥ ಅಧಾಯನ 3: ನಯಗರತುರರನ ಚಟನಟಿಕೆ 3 ಅನನು ಬಳಷನ ಬಗೆೆ ಚಂತನೆ ನಡೆಷನತಯಾರೆ.
ನನು ತಯಖತಿಗೆ ಊಣ ಷಂಖ್ೆಾಖಳೆೄ ಂದಗೆ ಹೆೇಗೆ ಕಹಮಿ ನಿಹಷ್ೆೇಕೆಂಫನದನನು ಄ಥಿ ಮಹಡಿಕೊಳುಲನ ಄ರಗೆ ಔಶಟವಹದುರಂದ
಄ರೊಂದಗೆ ನಹನನ ಧನ ಹಹಖೂ ಊಣ ಎಣಿಕೆ ಸಹಭಗಿರಖಳನನು ಈಯೇಗಿಸಿದೆ. ಧನ ಹಹಖೂ ಊಣ ಚಿಹೆುಖಳನನು ಫರೆದ ಕೆಲು
ತಟೆಟಖಳೆೄ ಂದಗೆ ಅಯಂಭಿಸಿದೆ ಹಹಖೂ ಕೆಲು ಭಔಾಳಿಗೆ ಄ದನನು ತಯಖತಿಮ ಭನಂದೆ ಹಡಿದಟನಟಕೊಳುಲನ ಹೆೇಳಿದೆ.
಄ಯನ 4಄ನನು ಯಚಿಷನ ಕೆಲು ಈತುಭ ಷಂಯೇಜ್ನೆಖಳ ವಿಚಹಯಖಳನನು ಹೊಯತಂದಯನ. ಊಣ 2ಕೆಾ ಷಲಹೆಖಳನನು ನೇಡಲನ ಄ಯನ
ಹೆಚಿಚನ ಷಭಮ ತೆಗೆದನಕೊಂಡಯನ. ಅದರೆ ಶಿೇಗರದಲ್ೆಾೇ ಄ಯನ ನೇಡಿದಯನ.
ನಹನನ ಕೆಲು ಧನ ಹಹಖೂ ಊಣ ಷಂಖ್ೆಾಖಳನನು ಔುಪ ಸಲಗೆಮ ಮೆೇಲ್ೆ ಫರೆದನ ಄ುಖಳನನು ಟಿಟಗೆ ಸೆೇರಸಿ ಎಂಫ ಄ಥಿನನು ನೇಡನ
ಚಿಹೆು ಯಹುದೆಂದನ ಭಔಾಳನನು ಕೆೇಳಿದೆ. ಄ಯನ ತಕ್ಷಣವೆೇ ‘ಷಂಔಲನ’ ಚಿಹೆು ಎಂದನ ಷಲಹೆ ನೇಡಿದಯನ.
ಭನಂದನ ಚಟನಟಿಕೆಗೆ ನಹನನ ಭಔಾಳನನು ಖನಂುಖಳನಹುಗಿ ಮಹಡಿದೆ (ಂದನ ಖನಂಪಿನಲ್ಲಾ ಅಯನ ಭಔಾಳು). ಏಕೆಂದರೆ ನನು ತಯಖತಿಮಲ್ಲಾ
ಷನಮಹಯನ 60 ಭಔಾಳಿದುಯನ ಹಹಖೂ ಄ಯನ ಖನಂಪಿನಲ್ಲಾ ಚೆನಹುಗಿ ಕಹಮಿ ನಿಹಷನತಿುದಯ
ು ನ. ರತಿ ಖನಂು ಎಯಡನ ಫಣಣಖಳ ಸತನು ಕಹಖದದ
ಚೂಯನಖಳನನು ಹೊಂದದುು ಹಹಖೂ ಄ರೆೇ ಷವತಃ ಧನ ಹಹಖೂ ಊಣ ಚಿಹೆುಖಳನನು ಫರೆದನಕೊಂಡಯನ. ಄ಯನ ಅಮನುಕೊಂಡ ರತಿ ಷಂಖ್ೆಾಗೆ
ಭೂಯನ ವಿಭಿನು ಚಿತರಣಖಳನನು ಯಚಿಸಿದಯನ. ನಂತಯ ಄ಯನ ತಭೂ ಔೂಡನ ಲ್ೆಔಾಖಳನನು ಕಹಖದದ ಚೂಯನಖಳ ಮೆೇಲ್ೆ ಫರೆದಯನ. ಄ದನನು
ಎಲಾರಖೂ ಕಹಣಲ್ೆಂದನ ಗೊೇಡೆಮ ಮೆೇಲ್ೆ ಄ಂಟಿಸಿದೆು.
ಂದನ ಊಣ ಷಂಖ್ೆಾಮನನು ತೆಗೆದಹಖ ಏನಹಖಫಸನದೆಂಫನದನನು ಄ರಗೆ ಄ಥಿಮಹಡಿಷಲನ ಆದೆೇ ವಿಚಹಯನನು ಫಳಷಫಸನದೆೇ ಎಂದನ
ನಹನನ ನೊೇಡಲ್ಲಚಿಿಸಿದೆ. ಆದನ ಸಹಧಾ ಔೂಡ! ನಹನನ ಭತೊುಮೊ ೆೇರ್ ತಟೆಟಖಳನನು ಹೊಯತೆಗೆದನ 8 ಧನ ಹಹಖೂ 3 ಊಣಷಂಖ್ೆಾಖಳಿಂದ 5
ನನು ಯಚಿಸಿದೆ. ನಹು 2 ಊಣ ಷಂಖ್ೆಾಖಳನನು ತೆಗೆದರೆ ಯಹ ಷಂಖ್ೆಾ ದೊಯಔಫಸನದೆಂದನ ಕೆೇಳಿದೆ. ಇಖ ಈತುಯು 7 ಎಂದನ ಹೆೇಳಲನ
಄ರಗೆ ಸಹಧಾವಹಯಿತನ.
ನಹನನ ಔುಪ ಸಲಗೆಮ ಮೆೇಲ್ೆ ಇ ರೇತಿ ಫರೆದೆ.
5- (-2) = 7
ಭನೆ ಕೆಲಷವಹಗಿ ಄ರಗೆ 5-(-2)=7 ಎಂಫನದೆೇ ರೇತಿಮ ಭೂಯನ ಈದಹಸಯಣೆಖಳನನು ಠ್ಾುಷುಔದಲ್ಲಾ ಸನಡನಔಲನ ಹೆೇಳಿದೆ. ಇ ಲ್ೆಔಾಖಳು
ಹೆೇಗೆ ಕಹಣಫಸನದೆಂದನ ಆುಖಳನನು ಚಿತಿರಷಲನ ಹೆೇಳಿದೆ.
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ಚಂತನೆಗೆಮಂದನ ಕ್ಷಣ
ಷಂಯೇಜ್ನೆಖಳನನು ಟನಟಖೂಡಿಷಲನ ಯಹ ಚಿಹೆುಮನನು ಫಳಷ್ೆೇಕೆಂಫ ರಶೆುಮನನು ಇ ಷಂದಬಿ
಄ಧಾಮನದಲ್ಲಾ ನಹಖಯತುಯಯನ ೂಣಿ ತಯಖತಿಗೆ ಕೆೇಳಿದಯನ. ಷರ ಈತುಯ ನೇಡಲ್ಹಯಿತನ. ಅದರೆ, ಇ ಄ಂವು
ಎಲ್ಹಾ ಭಔಾಳಿಖೂ ಷಂೂಣಿವಹಗಿ ಄ಥಿವಹಯಿತೆಂಫನದಯ ಫಗೆೆ ಄ರಗೆ ಕಚಿತವಹಗಿಯಫಸನದೆಂದನ
ನಭಖನಷನತುದೆಯೆೇ? ಎಲ್ಹಾ ಭಔಾಳೄ ಆದಯ ಫಗೆೆ ಅಲ್ೊೇಚಿಷನಲ್ಲಾ ಹಹಖೂ ಈತುಯನನು ಚಚಿಿಷನಲ್ಲಾ
ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿದುಯನ ಎಂಫನದನನು ಕಚಿತಡಿಸಿಕೊಳುಲನ ಄ಯನ ್ೆೇರೆ ಯಹ ತಂತರಖಳನನು
ಈಯೇಗಿಷಫಸನದಹಗಿತೆುಂದನ ನಭಖನುಷನತುದೆ?
ಇಖ ಇ ಕೆಳಗಿನ ರಶೆುಖಳ ಫಗೆೆ ಅಲ್ೊೇಚಿಸಿ;
●

ನೇು ಚಟನಟಿಕೆ 3ನನು ನಡೆಸಿದಹಖ, ನಭೂ ಭಔಾಳ ಄ಥೆೈಿಷನವಿಕೆಮನನು ಶೆೃೇಧಿಷಲನ ಯಹ
ರಶೆುಖಳನನು ಫಳಸಿದರ?

●

ಯಹುದಹದಯೂ ಷಭಮದಲ್ಲಾ ನೇು ಭಧಾ ರವೆೇಶಿಸಿದರ ಎಂದನ ನಭಖನಸಿತೆೇ?

●

಄ಯ ಄ರನನು ಖಟಿಟಗೊಳಿಸಿಕೊಳುಲನ ನಭೂ ಕೆಲು ಄ಥವಹ ಎಲ್ಹಾ ಭಔಾಳು ುನರ್
ರಹಭಶಿಿಷ್ೆೇಕಹದ ಯಹುದಹದಯೂ ಄ಂವಖಳಿತೆುಂದನ ನಭಖನಷನತುದೆಯೆೇ?

5. ಸಯರಯಂವ
ಇ ಗಟಔು ಊಣ ಷಂಖ್ೆಾಖಳ ಫಗೆೆ ಕೆೇಂದರಔರಸಿದೆ. ಄ುಖಳ ಄ಖತಾತೆ ಏಕ್ಲದೆ ಎಂಫನದನನು ಄ರತನಕೊಳುಲನ ಹಹಖೂ ಄ುಖಳೆೄ ಂದಗೆ
ಹೆೇಗೆ ಕಹಮಿ ನಿಹಷಫಸನದೆಂಫ ಄ಂವಖಳತು ಖಭನ ಸರಸಿದೆ. ಇ ಗಟಔನನು ಒದದುರಂದ ವಹಷುದಲ್ಲಾ ಊಣ
ಷಂಖ್ೆಾಖಳೆಂದರೆೇನಥಿವೆಂದನ ನಭೂ ಭಔಾಳು ದೃಶಿಾೇಔರಸಿಕೊಳುು ವಿಧಖಳನನು ್ೆಳೆಸಿಕೊಳುಲನ ಹೆೇಗೆ ಷಭಥಿಯನಹುಗಿಷ್ೆೇಕೆಂದನ
ಅಲ್ೊೇಚಿಸಿದುೇರ ಭತನು ಊಣ ಷಂಖ್ೆಾಖಳೆೄ ಂದಗೆ ಷಂಔಲನ ಹಹಖೂ ಾಔಲನನನು ನೊೇಡನ ರೇತಿಮನನು ್ೆಳೆಷನುದನನು
ಯೇಚಿಸಿದುೇರ. ನಭೂ ಭಔಾಳ ಔಲಪನೆಮನನು ರಚೊೇದಷಲನ ‘ಹೇಗಹದರೆ ಏನಹದೇತನ ----‘ ಎಂಫ ಹೆೇಳಿಕೆಮನನು ಷಸ ನೇು ಫಳಸಿದುೇರ.
ಜ್ಖತುನನು ರತಿನಧಿಷಲನ ಊಣ ಷಂಖ್ೆಾಖಳನನು ಖಣಿತದ ಸಹಮಹನಾ ಭಹಖವಹಗಿ ಈಯೇಗಿಷನತಹುರೆಂದನ ಭಔಾಳು ನೊೇಡ್ೆೇಕಹದರೆ
಄ರಗೆ ಊಣ ಷಂಖ್ೆಾಖಳೆೄ ಂದಗೆ ಕೆಲಷ ಮಹಡಲನ ಷಭೃದಿ ಹಹಖೂ ವೆೈವಿಧಾಭಮ ಄ನನಬಖಳ ಄ಖತಾವಿದೆ. ಇ ಗಟಔದಲ್ಲಾಯನ
ಚಟನಟಿಕೆಖಳು ಭಔಾಳಿಗೆ ಊಣ ಷಂಖ್ೆಾಖಳ ಫಗೆೆ ಄ನನಬವಹಖಲನ ಹಹಖೂ ಄ರುಂಟಹಖಲನ ಄ನನು ಮಹಡಿಕೊಡನ ವಿಭಿನು
ವಿಧಹನಖಳನನು ನೊೇಡಿವೆ.
ಔಲ್ಲಕೆಮ ಫಗೆೆ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಷನುದರಂದ ಹೆೇಗೆ ಔಲ್ಲಕೆಯಹಖನತುದೆ ಹಹಖೂ ್ೊೇಧನೆಮನ ಈತುಭವಹಖಲನ ಚಿಂತನೆ ಎಶನಟ ಭನಕಾ
ಎಂಫನದನನು ಷಸ ನೊೇಡಿಯನವಿರ.

ಷಂನಮೂಲಗಳು
ಷಂನಮೂಲ 1: NCF / NCFTE ಬೆಮೀಧನಯ ಅಗತಾಗಳು
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ಇ ಗಟಔು NCF(2005) ಹಹಖೂ NCFTE (2009) ಯಲ್ಲಾಯನ ಇ ಕೆಳಗಿನ ಄ಖತಾತೆಖಳಿಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದನು ನೇು ಄ನನು ಭನಟಟಲನ
ಷಹಹಮ ಮಹಡನತುದೆ.
●

ಭಔಾಳನನು ಕೆೇಲ ಜ್ಞಹನನನು ಸಿವೇಔರಷನಯನಹುಗಿ ನೊೇಡನ ಫದಲನ, ಄ಯದೆೇ ಔಲ್ಲಕೆಮ ಷಕ್ಲರಮ ಭಹಗಿೇದಹಯಯನಹುಗಿ
ನೊೇಡಿ, ಜ್ಞಹನನನು ಯಚಿಷನ ಄ಯ ಸಹಭಥಾಿನನು ಹೆೇಗೆ ಪ್ರೇತಹಸಹಷನುದನ; ಔಲ್ಲಕೆಮ ರಕ್ಲರಯೆಯಿಂದ ಔಂಠ್ಹಠ್
ವಿಧಹನನನು ಹೆೇಗೆ ದೂಯವಿಡನುದನ?

●

ಖಣಿತನನು ಮಹತನಹಡನ, ಷಂಕ್ಲಿಷನ, ಄ರೊಳಗೆ ಚಚಿಿಷನ, ಟಹಟಗಿ ಕಹಮಿ ನಿಹಷನ ಂದನ ವಿಶಮವಹಗಿ
ನೊೇಡಲನ ಭಔಾಳಿಗೆ ಄ಕಹವ ನೇಡಿ.

ಷಂನಮೂಲ 2: ಪಯಠಗಳನನು ಯೀಜಿಷನುದನ
ಷಂನಮೂಲ 1: ಕಲ್ಲಕೆಗಯಗಿ ಮಯತನ
ಕಲ್ಲಕೆಗಯಗಿ ಮಯತನ ಏಕೆ ಮನಖಾ

ಮಹತನ ಮಹನನ ವಿಕಹಷದ ಭಹಖವಹಗಿದನು, ಅಲ್ೊೇಚಿಷಲನ, ಔಲ್ಲಮಲನ ಹಹಖೂ ರಂಚನನು ಄ಥಿಮಹಡಿಕೊಳುಲನ ನೆಯವಹಖನತುದೆ.
ಜ್ನಯನ ಭಹಷೆಮನನು ತಹಕ್ಲಿಔತೆ, ಜ್ಞಹನ ಭತನು ತಿಳುಳಿಕೆಮನನು ಹೆಚಿಚಸಿಕೊಳುು ಸಹಧನವಹಗಿ ಫಳಷನತಹುರೆ. ಅದುರಂದ, ವಿದಹಾರ್ಥಿಖಳ
ಔಲ್ಲಕಹ ಄ನನಬಖಳ ಭಹಖವಹಗಿ ವಿದಹಾರ್ಥಿಖಳನನು ಮಹತನಹಡಲನ ಪ್ರೇತಹಸಹಸಿದರೆ, ಄ಯ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಔ ರಖತಿಮನನು
ಈತುಭಡಿಸಿದಂತೆ. ಐಡಿಯಹಖಳನನು ತಿಳಿದನಕೊಳುಲ್ಹಯಿತನ ಎಂದನ ಮಹತನಹಡನುದಯ ಄ಥಿವೆಂದರೆ:


ಅ ಐಡಿಯಹಖಳನನು ಔಂಡನಕೊಳುಲ್ಹಯಿತನ.



ವಿವೆೇಚನಹ ವಕ್ಲು ್ೆಳೆಷಲ್ಹಯಿತನ, ಷಂಗಟಿಷಲ್ಹಯಿತನ.



ಹೇಗಹಗಿ, ವಿದಹಾರ್ಥಿಖಳು ಹೆಚನಚ ಔಲ್ಲಮನತಹುರೆ.

ತಯಖತಿಮಲ್ಲಾ ವಿದಹಾರ್ಥಿ ಮಹತನನು ವಿವಿಧ ರೇತಿಮಲ್ಲಾ ಫಳಷಫಸನದಹಗಿದನು, ಄ದನ ಔಂಠ್ಹಠ್-ುನರಹತಿನೆಯಿಂದ ಈನುತ
ಸಂತದರೆಗಿನ ಚಚೆಿಖಳಹಗಿಯಫಸನದನ.
ಸಹಂರದಹಯಿಔವಹಗಿ, ವಿದಹಾರ್ಥಿಖಳ ಮಹತನ ಄ಥವಹ ಜ್ಞಹನಕ್ಲಾಂತ ಶಿಕ್ಷಔಯ ಮಹತನ ಹೆಚನಚ ರಧಹನವಹಗಿದನು, ಹೆಚಿಚನ ಭಸತವನನು
ಹೊಂದತನು. ಅದರೆ, ವಿದಹಾರ್ಥಿಖಳು ತಭೂ ೂಿ ಄ನನಬಖಳೆೄ ಂದಗೆ ಷಂಔಿ ಔಲ್ಲಪಸಿಕೊಂಡನ, ಹೆಚನಚ ಮಹತನಹಡಲನ ಹಹಖೂ
ಔಲ್ಲಮಲನ, ‘ಔಲ್ಲಕೆಗಹಗಿ ಮಹತನ’ ಫಳಸಿಕೊಂಡನ ಹಠ್ಖಳನನು ಯೇಜಿಷನುದನನು ಳಗೊಂಡಿದೆ. ಆದನ ಶಿಕ್ಷಔ ಭತನು ವಿದಹಾರ್ಥಿಖಳ
ನಡನವಿನ ರಶೆೃುೇತುಯ ಄ಧಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚಿಚನದಹಗಿದನು, ವಿದಹಾರ್ಥಿಖಳ ಷವಂತ ಭಹಷೆ, ಐಡಿಯಹಖಳು, ವಿವೆೇಚನಹವಕ್ಲು ಭತನು ಅಷಕ್ಲುಖಳಿಗೆ
ಹೆಚಿಚನ ಷಭಮ ನೇಡಲ್ಹಖನತುದೆ. ನಭೂಲ್ಲಾ ಄ನೆೇಔಯನ ಂದನ ಔಶಟಔಯ ವಿಶಮ ಄ಥವಹ ಕೆಲವಂದನನು ಔಂಡನಕೊಳುಲನ
ಆನೊುಫಬರೊಂದಗೆ ಮಹತನಹಡಫಮಷನತೆುೇವೆ. ಶಿಕ್ಷಔಯನ, ಇ ಷಸಜ್ ರೃತಿುಮ ಅಧಹಯದ ಮೆೇಲ್ೆ ಈತುಭ ಯೇಜಿತ ಚಟನಟಿಕೆಖಳನನು
ಕೆೈಗೊಳುಫಸನದನ.
ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಕೆಗಯಗಿ ಮಯತನ ಚಟನಟಿಕೆಗಳ ಯೀಜನೆ
ಮಹತನಹಡನ ಚಟನಟಿಕೆಖಳನನು ಯೇಜಿಷನುದನ ಕೆೇಲ ಸಹಕ್ಷಯತೆ ಭತನು ದಷಂತನು ಹೆಚಿಚಷನ ಹಠ್ಖಳಿಖಷೆಟೇ ಄ಲಾ; ಄ದನ ಖಣಿತ,
ವಿಜ್ಞಹನ ಭತನು ಆತಯ ಠ್ಾವಿಶಮಖಳ ಯೇಜ್ನೆಮ ಭಹಖವಹಗಿದೆ. ಄ದನನು ಆಡಿೇ ತಯಖತಿ, ರ್ೊೇಡಿ ಄ಥವಹ ಖನಂು ಕಹಮಿ, ಹೊರಹಂಖಣ
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ಚಟನಟಿಕೆಖಳು, ಹತಹರಭಿನಮ ಅಧಹರತ ಚಟನಟಿಕೆಖಳು, ಫರೆಣಿಗೆ, ಒದನವಿಕೆ, ಹರಯೇಗಿಔ ಶೆೃೇಧನೆಕಹಮಿ ಹಹಖೂ ಷೃಜ್ನಶಿೇಲ
ಕಹಮಿಖಳೆೄ ಂದಗೆ ಯೇಜಿಷಫಸನದನ.
ಸಿೇಮಿತ ಸಹಕ್ಷಯತೆ(಄ಕ್ಷಯ ಜ್ಞಹನ) ಭತನು ಷಂಖ್ಹಾಕೌವಲಖಳನನು ಹೊಂದಯನ ಕ್ಲರಮ ವಿದಹಾರ್ಥಿಖಳೄ ಔೂಡ, ಕಹಮಿನನು ಄ಯ ೂಿ
಄ನನಬ ಅಧರಸಿ ಭತನು ಷಂತೊೇಶದಹಮಔವಹಗಿಯನಂತೆ ಯೇಜಿಸಿದಲ್ಲಾ, ಄ಯನ ಈನುತ ಸಂತದ ಅಲ್ೊೇಚನಹ ಕೌವಲಖಳನನು
ರದಶಿಿಷಫಲಾಯನ. ಈದಹಸಯಣೆಗೆ, ವಿದಹಾರ್ಥಿಖಳು ಹತಹರಭಿನಮದಲ್ಲಾನ ಂದನ ಹತರ ಄ಥವಹ ಷೂತರದ ಗೊಂ್ೆಮ ಔನರತ ಷಭಸೆಾಖಳಿಗೆ
ಸಹಧಾವಿಯನ ರಹಹಯಖಳನನು ಹಹಖೂ ಷಲಹೆಖಳನನು ಟಿಟಮಹಡಫಲಾಯನ.
ವಿದಹಾರ್ಥಿಖಳು ಏನನನು ಔಲ್ಲಮ್ೆೇಔನ ಭತನು ಯಹುದಯ ಫಗೆೆ ಅಲ್ೊೇಚಿಷ್ೆೇಔನ, ಹಹಗೆಯೆೇ ವಿದಹಾರ್ಥಿಖಳು ಯಹ ಫಗೆಮ ಮಹತನನು
್ೆಳೆಸಿಕೊಳು್ೆೇಔನ ಎಂಫನದಯ ಔನರತನ ನೇು ಹಠ್ನನು ಯೇಜಿಸಿ. ಕೆಲು ಫಗೆಮ ಮಹತನ ಶೆೃೇಧನಹತೂಔ. ಈದಹಸಯಣೆಗೆ: ‘ಭನಂದೆ
ಏನಹಖಲ್ಲದೆ?’ ‘ಆದನನು ಇ ಭನಂಚೆ ನಹು ನೊೇಡಿದೆುೇವೆಯೆೇ?’ ‘ ಆದನ ಏನಹಗಿಯಫಸನದನ?’ ಄ಥವಹ ‘ನೇು ಹಹಗೆೇಕೆ ಯೇಚಿಷನತಿುೇರಹ?’.
ಆನನು ಕೆಲು ರೇತಿಮ ಮಹತನ ಹೆಚನಚ ವಿಶೆಾೇಶಣಹತೂಔ. ಈದಹಸಯಣೆಗೆ: ಐಡಿಯಹಖಳು, ಸಹಕ್ಹಾಧಹಯಖಳು ಄ಥವಹ ಷಲಹೆಖಳ ಭಸತವ
ರೇಕ್ಷಿಷನುದನ.
ಎಲ್ಹಾ ವಿದಹಾರ್ಥಿಖಳು ಷಂಭಹಶಣೆಮಲ್ಲಾ ಭಹಖಹಷನಂತಹಖಲನ, ಚಟನಟಿಕೆಖಳು ಅಷಕ್ಲುದಹಮಔ ಭತನು ಷಂತೊೇಶದಹಮಔವಹಗಿಯನಂತೆ
ಮಹಡಲನ ರಮತಿುಸಿ. ವಿದಹಾರ್ಥಿಖಳು ಯಹುದೆೇ ಬಮವಿಲಾದೆ, ತಹಪಖನತುದೆ ಎಂಫ ಭಹನೆ ಫಯದಂತೆ, ತಭೂ ಄ಭಿಹರಮ-ಐಡಿಯಹಖಳನನು
ಾಔುಡಿಷಲನ ಷನಯಕ್ಷಿತ ತಯಖತಿ ವಹತಹಯಣ ನಮಿಿಷನ ಄ಖತಾವಿದೆ.

ವದಯಾರ್ಥಥಗಳ ಮಯತನನು ಬೆಳೆಷನವಕೆ
ಔಲ್ಲಕೆಗಹಗಿ ಮಹತನ ಶಿಕ್ಷಔರಗೆ ಇ ರೇತಿ ಄ಕಹವಖಳನನು ಕೊಡನತುದೆ.


ವಿದಹಾರ್ಥಿಖಳು ಹೆೇಳುುದನನು ಕೆೇಳಿಸಿಕೊಳುುುದನ.



ವಿದಹಾರ್ಥಿಖಳ ಐಡಿಯಹಖಳನನು ರವಂಸಿಷನುದನ ಭತನು ್ೆಳೆಷನುದನ.



ವಿದಹಾರ್ಥಿಖಳನನು ಭನಂದನರಮನಂತೆ ಪ್ರೇತಹಸಹಷನುದನ.
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ಎಲ್ಹಾ ರತಿಕ್ಲರಯೆಖಳನನು ಫರೆದನಕೊಳುು ಄ಥವಹ ಓಹಚಹರಔವಹಗಿ ಮೌಲ್ಹಾಂಔನ ಮಹಡನ ಄ಖತಾವಿಲಾ. ಏಕೆಂದರೆ ಮಹತಿನ ಭೂಲಔ
ಐಡಿಯಹಖಳನನು ವಿಷುರಷನುದನ (್ೆಳೆಷನುದನ) ಔಲ್ಲಕೆಮ ಭಸತವದ ಭಹಖ. ಄ಯ ಔಲ್ಲಕೆ ಄ರಗೆ ರಷನುತವೆನಷಲನ, ನೇು ಄ಯ ಄ನನಬ
ಭತನು ಐಡಿಯಹಖಳನನು ಸಹಧಾವಹದಶೂಟ ಫಳಸಿಕೊಳು್ೆೇಔನ. ಄ತನಾತುಭವಹದ ವಿದಹಾರ್ಥಿ ಮಹತನ ಎಂದರೆ ಶೆೃೇಧನಹತೂಔವಹದನದನ.
಄ಂದರೆ ವಿದಹಾರ್ಥಿಖಳು ಶೆೃೇಧಿಷನ/ರೇಕ್ಷಿಷನ ಹಹಖೂ ಯಷಪಯಯ ಐಡಿಯಹಖಳಿಗೆ ಷವಹಲನ ಹಹಔನುದರಂದ ತಭೂ ರತಿಕ್ಲರಯೆಖಳ ಔನರತನ
ಅತೂವಿಶಹವಷ ಹೊಂದನತಹುರೆ. ಖನಂುಖಳಲೂಾ ಔೂಡ ಯಹಯದೆೇ ರತಿಕ್ಲರಯೆಯಹಗಿದುಯೂ, ಷನಭೂನೆ ಪಿಪಕೊಳುದಂತೆ ಪ್ರೇತಹಸಹಷ್ೆೇಔನ.
ಶೆೃೇಧನಹತೂಔ ರಶೆುಖಳ ಭೂಲಔ ನೇು ಆಡಿೇ ತಯಖತಿಮಲ್ಲಾ ಅಲ್ೊೇಚನೆಖಳಿಗೆ ಷವಹಲನ ಹಹಔನುದನನನು ತೊೇರಷಫಸನದನ. ಈದಹ: ‘ಏಕೆ?’
‘಄ದನನು ನೇನನ ಹೆೇಗೆ ಸಿಧಿರಸಿದೆ?’ ಄ಥವಹ ‘ಅ ರಹಹಯಖಳಿಗೆ ಹೊಂದನ ಷಭಸೆಾಖಳನನು ಖನಯನತಿಷನವೆಯಹ?’ ಹೇಗೆ – ಇ ರೇತಿ
ರಶೆುಖಳನನು ವಿದಹಾರ್ಥಿಖಳ ಖನಂಪಿಗೆ ಕೆೇಳುತು, ಄ಯ ರತಿಕ್ಲರಯೆಖಳನನು ಕೆೇಳಿಸಿಕೊಳುುತು, ಄ಯ ಅಲ್ೊೇಚನೆಮನನು ವಿಷುರಷಫಸನದನ.
ನಭೂ ವಿದಹಾರ್ಥಿಖಳ ಮಹತನ, ಐಡಿಯಹಖಳು ಭತನು ಄ನನಬಖಳಿಗೆ ಭಸತವ ನೇಡಿ, ಮೆಚನಚಗೆ ಾಔುಡಿಷನುದರಂದ ಄ಯನ
ಪ್ರೇತಹಸಹಷಲಪಡನತಹುರೆ. ಮಹತನಹಡನವಹಖ, ಖಭನವಿಟನಟ ಕೆೇಳಿಸಿಕೊಳುುವಹಖ, ಯಷಪಯ ರಶಿುಷನವಹಖ ಹಹಖೂ ಭಧೆಾ
್ಹಯಿಹಹಔ್ಹಯದೆಂದನ ತಿಳಿದನಕೊಳುುವಹಖ ಄ಯ ತಿನೆಖಳನನು ರವಂಶಿಸಿ. ತಯಖತಿಮಲ್ಲಾ ಄ಕಹವ ಂಚಿತ ಷದಷಾಯ ಔನರತನ
ಖಭನವಿಯಲ್ಲ. ಹಹಗೆಯೆೇ ಄ಯನನು ಹೆೇಗೆ ಳಗೊಳುುಂತೆ ಮಹಡನುದೆಂದನ ಅಲ್ೊೇಚಿಸಿ. ಎಲ್ಹಾ ವಿದಹಾರ್ಥಿಖಳು ಷಂೂಣಿವಹಗಿ
ಭಹಖಹಷನಂತೆ ಮಹಡಲನ ್ೆೇಕಹದ ವಿಧಹನಖಳನನು ರ್ಹರಗೆ ತಯಲನ ಕೆಲ ಷಭಮ ್ೆೇಕಹಖಫಸನದನ.
ವದಯಾರ್ಥಥಗಳು ತಮೂನನು ತಯೆೀ ರಶ್ನುಸಿಕೆಮಳುಲನ ಪ್ರೀತಯಾಹಸಿ
ಈತುಭ ಷವಹಲ್ಲನ ರಶೆುಖಳನನು ಕೆೇಳು ಹಹಖೂ ವಿದಹಾರ್ಥಿಖಳ ಐಡಿಯಹಖಳಿಗೆ ಗೌಯ, ರವಂಸೆ ಸಿಖನ ವಹತಹಯಣನನು ತಯಖತಿಮಲ್ಲಾ
ನಮಿಿಸಿ. ವಿದಹಾರ್ಥಿಖಳು ತಭೂ ಐಡಿಯಹಖಳಿಗೆ ಭಸತವವಿಲಾ ಎಂದನಕೊಂಡರೆ ಹಹಖೂ ಄ಯ ಮಹತನಖಳನನು ಪಿಪಕೊಳುು ಔನರತನ ಄ರಗೆ
ಬಮವಿದುರೆ, ಄ಯನ ರಶೆುಖಳನನು ಕೆೇಳುುದಲಾ. ವಿದಹಾರ್ಥಿಖಳಿಗೆ ರಶೆು ಕೆೇಳುಂತೆ ತಿಳಿಷನುದರಂದ ಄ಯ ಔನತೂಸಲನನು ಾಔುಡಿಷಲನ
ಪ್ರೇತಹಸಸ ನೇಡಿದಂತೆ ಅಖನತುದೆ. ಄ಯ ಔಲ್ಲಕೆ ಔನರತನ ವಿಭಿನು ರೇತಿಮಲ್ಲಾ ಅಲ್ೊೇಚಿಷಲನ ಹಹಖೂ ದೃಷ್ಟ್ಟ ಕೊೇನನನು ಄ಥಿಮಹಡಿಕೊಳುಲನ
ನಭಗೆ ನೆಯವಹಖನತುದೆ.
ನೇು ನಮಮಿತವಹಗಿ ರ್ೊೇಡಿ/ಖನಂು ಕಹಮಿ ಄ಥವಹ ‘ವಿದಹಾರ್ಥಿ ರಶಹು ಷಭಮ’ ನನು ಯೇಜಿಷನುದರಂದ, ವಿದಹಾರ್ಥಿಖಳು
ರಶಿುಷಫಲಾಯನ ಄ಥವಹ ಷಪಶಟನೆ ಕೆೇಳಫಲಾಯನ. ನೇು ಹೇಗೆ ಮಹಡಫಸನದನ:


ಹಠ್ದ ಄ಧಿಮಲ್ಲಾ ‘ರಶೆು ಆದುಲ್ಲಾ ಕೆೈ ಎತಿು’ ಭಹಖನನು ಸೆೇರಸಿಕೊಳಿು.



ಫಬ ವಿದಹಾರ್ಥಿ/ನ ಮನನು ‘hot seat’ ನಲ್ಲಾ ಔೂರಸಿ, ಆತಯ ವಿದಹಾರ್ಥಿಖಳು ಄ನ/ಳನನು ಈದಹ: ಶಿರೇನವಹಷ ರಹಮಹನನಜ್ಮ್
಄ಥವಹ ಄ಔಾಭಹಹದೆೇವಿಮ ಹತರವೆಂದನ ಭಹವಿಸಿ, ರಶಿುಷಲನ ಪ್ರೇತಹಸಹಸಿ.



‘ಹೆಚನಚ ಹೆೇಳು’ (Tell me more) ಅಟನನು ರ್ೊೇಡಿ/ಚಿಔಾ ಖನಂುಖಳಲ್ಲಾ ಅಡಿರ.



ವಿದಹಾರ್ಥಿಖಳ ಄ಭಹಾಷಕಹಾಗಿ ‘ರಶಹು ಚೌಔಟಟ’ನನು ಕೊಡಿ. (ಯಹಯನ/ಏನನ/ಎಲ್ಲಾ/ಯಹವಹಖ/ಏಕೆ ರಶೆುಖಳಿಯನಂತೆ ತಯಹರಸಿ)



ವಿದಹಾರ್ಥಿಖಳಿಗೆ ಕೆಲು ದತಹುಂವಖಳನನು ಕೊಡಿ. (ಈದಹ: ಶಹಲ್ೆಯಿಂದ ಹೊಯಖನಳಿದೆ ಭಔಾಳ ಷಂಖ್ೆಾ, ೌಷ್ಟ್ಟಔತೆ ಕೊಯತೆ
ಹೊಂದಯನ ಭಔಾಳ ಶೆೇಔಡ ರಮಹಣ ಆತಹಾದ ಹಹಖೂ ಇ ಔನರತನ ಄ಯನ ಕೆೇಳ್ೆೇಕೆನನು ರಶೆುಖಳನನು ಅಲ್ೊೇಚಿಷನಂತೆ
ಹೆೇಳಿ.)



ರತಿ ವಹಯ ವಿದಹಾರ್ಥಿಖಳ ರಶೆುಖಳ ಟಿಟ ಆಯನ ‘ರಶಹು ಗೊೇಡೆ’ ಮನನು ಯೇಜಿಸಿ.
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ವಿದಹಾರ್ಥಿಖಳು ರಶೆು ಕೆೇಳಲನ ಭತನು ಈತುರಷಲನ ಯಹುದೆೇ ನಫಿಂಧವಿಲಾದದಹುಖ, ಄ಯ ಅಷಕ್ಲು ಭತನು ಅಲ್ೊೇಚನಹ ಭಟಟ ಔನರತನ ನಭಗೆ
ತನಂ್ಹ ಅವಚಮಿವಹಖಫಸನದನ. ವಿದಹಾರ್ಥಿಖಳು ಷಪಶಟವಹಗಿ ಹಹಖೂ ನಕಯವಹಗಿ ಷಂಸನ ಮಹಡನ ರೇತಿಮನನು ಔಲ್ಲಮನವಹಖ, ಄ಯನ
಄ಯ ಮೌಖಿಔ ಭತನು ಲ್ಲಖಿತ ದ ಷಂತುನನು ಹೆಚಿಚಸಿಕೊಳುುದಷೆಟೇ ಄ಲಾದೆ, ಹೊಷ ಜ್ಞಹನ ಭತನು ಕೌವಲಖಳನನು ಖಳಿಸಿಕೊಳುುತಹುರೆ.

ಹೆಚನುರ ಷಂನಮೂಲಗಳು
●

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

●

AMT-01 Aspects of Teaching Primary School Mathematics, Block 1 („Aspects of Teaching
Mathematics‟), Block 2 („Numbers (I)‟), Block 3 („Numbers (II)‟):
http://www.ignou4ublog.com/2013/06/ignou-amt-01-study-materialbooks.html

●

LMT-01 Learning Mathematics, Block 1 („Approaches to Learning‟) Block 2 („Encouraging
Learning in the Classroom‟), Block 4 („On Spatial Learning‟), Block 6 („Thinking Mathematically‟):
http://www.ignou4ublog.com/2013/06/ignou-lmt-01-study-materialbooks.html

●

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
Hands-on Activities in Mathematics for Classes III to VIII) – select „CBSE publications‟, then
„Books and support material‟: http://cbse.nic.in/welcome.htm

ರಯಮವಥನ ಗರಂಥಗಳು/ಗರಂಥಷಮಚ
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