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ಗಣಿತೀಮ ಕತೆಗಳು : ವಹಕಯಯೂದ ಷಭಸೆಯಗಳು
ರಹಷ್ಟ್ರೀಮ ಠ್ಯಕರಭ ಚೌಕಟ್ಟು (NCF 2005) ಭತಟು ಶಿಕ್ಷಕಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ರಹಷ್ಟ್ರೀಮ ಠ್ಯಕರಭ ಚೌಕಟ್ಟು (2009)ಗಳು ಭಹಯತದಲ್ಲಿನ
ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಹಾಗಿ

ದೃಷ್ಟ್ಿಕ್ೊೀನನಟನ ನೀಡಿವೆ. ಆದಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಹಿ ಶಹಲ್ೆಗಳು ಷದೃಢವಹದ ಕಲ್ಲಕ್ಹ ವಹತಹಯಣನಟನ

ದಗಿಷಟತುವೆ. ಇ ದೃಷ್ಟ್ುಕ್ೊೀನನಟನ ಸಹಕ್ಹಯಗೊಳಿಷಲಟ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹಹಗೂ ಶಿಕ್ಷಕ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ(

) ಷಹಹಮ ಸಷು

ನೀಡಟುದೆೀ ಟೆಸ್–ಆಂಡಿಯಹ OERನ ಭಟಖ್ಯ ಈದೆದೀವವಹಗಿದೆ. ಇ ಈದೆದೀವನಟನ ಇಡೆೀರಿಷಲಟ ಶಿಕ್ಷಕಯನಟನ ‘ವಿದಹಯರ್ಥಿ’ಗಳೆಂದಟ
ರಿಗಣಿಸಿ ಄ಯಟ ತಭಮ ೃತುಮಲ್ಲಿ ಄ವಯಕವಿಯಟ ಸಹಧನ

ಹಹಗೂ ವಿಧಹನಗಳನಟನ ಬೆಳೆಸಿಕ್ೊಳುುಲ್ಲಿ ನೆೈುಣಯತೆಮನಟನ

ಹೊಂದಟಂತೆ, ಬೊೀಧನೆಮ ಭತಟು ಕಲ್ಲಕ್ೆಮ ವಿಧಹನಗಳಲ್ಲಿ ಷಕ್ರರಮವಹಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕ್ೊಳುಲಟ ಷಹಹಮವಹಗಟಂತೆ ಷಂನೂಮಲ
ಯಚಿಷಲ್ಹಗಿದೆ. OER ಭಟಖ್ಯ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ಶಿಕ್ಷಕಯಟ ಘಟ್ಕಗಳನಟನ, ವೆೈಮಕ್ರುಕ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಗಳನಟನ, ಕ್ೆೀಸ್ ಷುಡಿಗಳನಟನ ಫಳಸಿ, ಄ಯ ೃತು
ಕ್ೌವಲಯನಟನ ೃದ್ಧಧಸಿಕ್ೊಂಡಟ ಄ುಗಳನಟನ ನೂತನ ಷಂದಬಿಗಳಿಗೆ ಭತಟು ವಿಶಮಗಳಿಗೆ ಄ನವಯಿಷಟುದಟ.
ಎಲ್ಹಿ ವಿಶಮಗಳಿಗೂ ಹಹಗೂ ಎಲ್ಹಿ ಸಂತಗಳಿಗೂ ಄ನವಮವಹಗಟ ಇ ರಭಟಖ್ ಷಂನೂಮಲಗಳು, ಭಹಯತದ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತ ಭತಟು ಟೆಸ್
ಆಂಡಿಯಹ OERನಲ್ಲಿನ ಮಹದರಿಮಂತೆ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ೆೀತರದಲ್ಲಿನ ರಭಟಖ್ ವಿಧಹನಗಳ ಫಗೆೆ ಭಟಂದಟರಿದ ಹರಯೀಗಿಕ
ಷಲಹೆಗಳನಟನ ನೀಡಟತುವೆ. ಟೆಸ್ ಆಂಡಿಯಹದ ಹರಯೀಗಿಕ ತತವಗಳನೊನಳಗೊಂಡಂತೆ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳನಟನ ಷಂಘಟಿಷಟ ವಿಧಹನಗಳು,
ಕಲ್ಲಕ್ಹ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಗಳು ಭತಟು ಶಿಕ್ಷಕ-ವಿದಹಯರ್ಥಿ ಭತಟು ವಿದಹಯರ್ಥಿ –ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ ನಡಟವಿನ ಡನಹಟ್ನಟನ ಏಿಡಿಷಟ ವಿಧಹನಗಳನಟನ
ಳಗೊಂಡಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹಹಗೂ ಶಿಕ್ಷಕ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ(

) ವೆಬಸೆೈಟ್ ನ ನಲ್ಲಿ ಇ ರಭಟಖ್ ಷಂನೂಮಲಗಳು ಲಬಯವಿದೆ.

ವೀಡಿಯೀ ಷಂನೂೂಲಗಳು
ಟೆಸ್ ಆಂಡಿಯಹದಯಟ ತಯಹರಿಸಿದ ವಿೀಡಿಯೀ ಕ್ರಿಪ್ಗಳ ಷಭೂಸು ತಯಗತಮಲ್ಲಿನ ಭಹಗಿಸಷಟವಿಕ್ೆಮ ರಭಟಖ್ ತಂತರಗಳನಟನ
ವಿರಿಷಟತುವೆ. (ರಭಟಖ್ ಷಂನೂಮಲಗಳ ವಿಶಮಗಳಿಗೆ ಷರಿಹೊಂದಟಂತೆ) ಶಿಕ್ಷಕಯಟ ಹಹಗೂ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಭಹಗಿಸಷಟವಿಕ್ೆಮ
಄ಭಹಯಷಗಳನಟನ ಭಹಯತೀಮ ತಯಗತಗಳಲ್ಲಿ ಫಳಷಟುದನಟನ ಇ ಕ್ರಿಪ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನಹು ಕ್ಹಣಫಸಟದಲಿದೆೀ, ನದ್ಧಿಶು ಕ್ರರಯೆಗಳನಟನ ಹಹಗೂ
ನಡತೆ/

ಗಳನಟನ ವಿೀಕ್ಷಕಯಟ ಗಟಯಟತಷಲಟ ವಿೀಕ್ಷಕ ವಿಯಣೆಮನಟನ ಕ್ೆೀಳಫಸಟದಟ. ಇ ವಿೀಡಿಯೀ ಕ್ರಿಪ್ಗಳನಟನ ಿಸಂದ್ಧ ತಯಗತಗಳಲ್ಲಿ

ಚಿತರೀಕರಿಸಿದಟದ, ವಿವಿಧ ರಹಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಄ನಟಗಟಣವಹಗಿ ವಿೀಕ್ಷಕ ವಿಯಣೆಮನಟನ ಭಹಷಹಂತರಿಷಲ್ಹಗಿದೆ. ಇ ವಿೀಡಿಯೀ ಕ್ರಿಪ್ಗಳಿಗೆ
ಲ್ಲಂಕ್ಗಳನಟನ ವಿೀಡಿಯೀ ಚಿತರದ ಭೂಲಕ OERಗಳಲ್ಲಿ ನದ್ಧಿಶು ಷಥಳಗಳಲ್ಲಿ ತೊೀರಿಸಿದಟದ, ಄ಂತರ್ಹಿಲದ ಭೂಲಕ ಫಳಕ್ೆದಹಯಯಟ
ಆದನಟನ ಫಳಷಫಸಟದಹಗಿದೆ. ಇ ವಿೀಡಿಯೀ ಕ್ರಿಪ್ಗಳನಟನ ಟಹಯಬೆಿಟ್ ನ, ಪಿಸಿ, ಡಿ.ವಿ.ಡಿ, ಮೊಬೆೈಲ್ ಫೀನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಹಗೂ ಎಸ್.ಡಿ ಕ್ಹರ್ಡಿ
ಭೂಲಕ ಫಳಷಲಟ ಫಳಕ್ೆದಹಯಯಟ ಆುಗಳನಟನ ಡೌನ್ಲ್ೊೀರ್ಡ ಮಹಡಫಸಟದಹಗಿದೆ. (http://www.tess-india.edu.in/)
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ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?
ಹೆಚಿಿನ ವೆೀಳೆ ಗಣಿತದ ತಯಗತ ಭತಟು ನತಯಜೀನದ ನಡಟವೆ ಸೆೀತಟವೆಮಂತೆ ವಹಕಯಯೂದ ಷಭಸೆಯಗಳು ಕ್ಹಣಟತುವೆ. ಅದರೆ,
ಜ್ಗತುನೆಲ್ೆಿಡೆ ಭಕಾಳು ರಿೀಕ್ೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ೆಿಲ್ಲಿ ವಹಕಯಯೂದ ಷಭಸೆಯಗಳು ಆಯಟತುವೀ ಄ಲ್ೆಿಲ್ಹಿ ಕಶುಡಟತಹುರೆ ಭತಟು ಄ಯ ಸಹಧನೆ
ಗಣನೀಮವಹಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆಯಟತುದೆ. ಕೂಡಟ, ಕಳೆಮಟ, ಗಟಣಿಷಟ, ಭಹಗಿಷಟ ಗಣಿತದ ರಕ್ರರಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಕಾಳು ತಹಂತರಕ ಸಹಭಥಯಿ
ಹೊಂದ್ಧದದಯೂ ಄ದೆೀ ಕ್ೌವಲಗಳನಟನ ಈಯೀಗಿಷಬೆೀಕ್ರಯಟ ವಹಕಯಯೂದ ಷಭಸೆಯಗಳನಟನ ರಿಸರಿಷಟಲ್ಲಿ ಕಶುಡಟತಹುರೆ. (Morales
et al., 1985).
ವಿಶಮ ಄ಥಿ ಮಹಡಿಕ್ೊಳುಲಟ ಭಕಾಳಿಗೆ ಹೆೀಗೆ ಷಹಹಮ ಮಹಡಫಸಟದೆಂದಟ ಇ ಘಟ್ಕ ಇ ಕ್ೆಳಗಿನಂತೆ ಕ್ೆೀಂದ್ಧರೀಕರಿಷಟತುದೆ.
●

ವಹಕಯಯೂದ ಷಭಸೆಯಗಳನಟನ ಭಯಟಯೂಪಿಷಟುದಟ.

●

ಕಥೆ ಕಟ್ಟು ಭೂಲಕ ವಹಕಯಯೂದ ಷಭಸೆಯಗಳನಟನ ಯಚಿಷಟಂತೆ ಭಕಾಳನಟನ ಕ್ೆೀಳುುದಟ.

ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ನಿೀು ಏನು ಕಲ್ಲಯಬಸುದು
●

ವಹಕಯಯೂದ ಷಭಸೆಯಗಳನಟನ ನಭಮ ಭಕಾಳು ಹೆಚಟಿ ರಿಣಹಭಕ್ಹರಿಯಹಗಿ ಄ಥಿವಿಯಣೆ ನೀಡಟಂತೆ ಹೆೀಗೆ ಷಹಹಮ
ಮಹಡಟುದಟ.

●

ವಹಕಯಯೂದ ಷಭಸೆಯಗಳನಟನ ಄ಥಿಮಹಡಿಕ್ೊಳುಲಟ ಕಥೆಕಟ್ಟು ಮಹಗೊಿಹಮವಹಗಿ ಭಕಾಳು ಫಳಷಲಟ ಕ್ೆಲು
ಕಲನಹಂವಗಳನಟನ ನೀಡಟುದಟ.

●

ಕಥೆ ಕಟ್ಟು ಭೂಲಕ ಗಣಿತೀಮ ಹೆೀಳಿಕ್ೆಗಳನಟನ ಯೂಪಿಷಟುದಕ್ೆಾ ಭಕಾಳಿಗೆ ಷಹಹಮ ಮಹಡಟುದಟ.

ಇ ಘಟ್ಕು ಷಂನೂಮಲ ಂದಯಲ್ಲಿನ NCF (2005) and NCFTE (2009) ಯ ಕಲ್ಲಕ್ಹ ಄ಗತಯಗಳಿಗೆ ಕ್ೊಂಡಿ ಬೆಸೆಮಟತುದೆ.

1 ಕತೆಯ ರೂದಲ್ಲಿ ವಹಕಯರೂದ ಷಮಸ್ೆಯಗಳು
ಚಂತನೆಗೊಂದು ಕ್ಷಣ


ನಭಮದೆೀ ತಯಗತಮ ಫಗೆೆ ಯೀಚಿಸಿ. ನಭಮ ಭಕಾಳು ವಹಕಯಯೂದ ಷಭಸೆಯಗಳನಟನ ಹೆೀಗೆ ಗರಿಸಷಟತಹುರೆ.?
಄ಯಟ ಄ನಟನ ಆಶುಡಟತಹುರೆಯೆೀ? ಄ಯಟ ಄ುಗಳೆೄ ಂದ್ಧಗೆ ಕಶುಡಟತಹುರೆಯೆೀ? ಹಹಗೆೀಕ್ೆ?



ಗಣಿತ ಕಲ್ಲಮಟವಹಗಿನ ನಭಮ ಬಹಲಯದ ಄ನಟಬದ ಫಗೆೆ ಚಿಂತಸಿ. ನೀು ವಹಕಯಯೂದ ಷಭಸೆಯಗಳನಟನ ಹೆೀಗೆ
ಸಿವೀಕರಿಸಿದ್ಧರಿ? ಄ುಗಳನಟನ ರಿಸರಿಷಟಲ್ಲಿ ನಭಗೆ ದಗಿದ ಷಹಹಮವೆೀನಟ?

ಶಹಲ್ಹ ಗಣಿತನಟನ ಭಕಾಳಿಗೆ ಄ಥಿೂಣಿವಹಗಿಷಲಟ, ಷಂಧಭೊೀಿಚಿತವಹಗಿಷಲಟ ವಹಕಯಯೂದ ಷಭಸೆಯಗಳು ರಭಟಖ್ ಹತರ
ಿಸಷಟತುವೆ. ನತಯ ಜೀನದ ತಹಕ್ರಿಕತೆಮನಟನ ತಯಗತಮ ಷಂದಬಿಕ್ೆಾ ಹೊಂದ್ಧಷಟುದರೊಂದ್ಧಗೆ ದ್ಧನನತಯದ ಷನನವೆೀವಗಳು,
ಷಭಸೆಯಗಳು, ಶಹಲ್ಹ ಗಣಿತ ಯಷಯ ಕ್ೊಂಡಿ ಬೆಸೆಮಟಂತೆ ಮಹಡಟತುದೆ. ಹಹಗಹಗಿ ಭಕಾಳು ಕ್ೆೀಲ ವಹಕಯಯೂದ ಷಭಸೆಯಗಳಿಗೆ
ರಿಹಹಯ ಕಂಡಟಿಸಡಿಮಟುದಷೆುೀ ಄ಲಿದೆ, ಄ುಗಳನಟನ ಷೃಷ್ಟ್ುಷಟುದನಟನ ಕಲ್ಲಮಲಟ ಄ಕ್ಹವ ದಗಿಷಟುದಟ ಄ತಯವಯಕ.
ವಹಕಯ ಯೂದ ಷಭಸೆಯಗಳನಟನ ರಿಸರಿಷಟವಹಗ ಭಕಾಳು ಷಂದಬಿ ಄ಥಿಮಹಡಿಕ್ೊಳುುಲ್ಲಿ ಕಠಿಣತೆ ಎದಟರಿಷಟತಹುರೆ. ಏಕ್ೆಂದರೆ ಄ರಿಗೆ
಄ರಿಚಿತವಹದ ದಗಳು ಄ಭಿಯಕ್ರುಗಳಿಗೆ ಭಟಖಹಭಟಖಿಯಹಗಟತಹುರೆ. ಄ರಿಗೆ ಇ ಷನನವೆೀವನಟನ ದೃಗೊೆೀಚಯವಹಗಟಂತೆ
ಕಲ್ಲಸಿಕ್ೊಳುಲಟ ಅಗಟುದ್ಧಲಿ.
ಭಕಾಳಿಗೆ ಷಹಹಮ ಮಹಡಲಟ ರಿಣಹಭಕ್ಹರಿ ವಿಧಹನ ಎಂದರೆ ವಹಕಯಯೂದ ಷಭಸೆಯಗಳನಟನ ಕಥೆಮಂತೆ ಕ್ಹಣಟುದಟ. ಭಕಾಳು
ಕತೆಗಳನಟನ ಆಶುಡಟತಹುರೆ ಭತಟು ಄ು ಄ರಿಗೆ ತಟಂಬಹ ರಿಚಿತ. ಕತೆಗಳು ಫಸಟತೆೀಕ ಭಕಾಳ ಅಷಕ್ರು ಭತಟು ಗಭನ ಸೆಳೆಮಟತುವೆ.
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಄ಯಟ ತಹವೆೀ ಕತೆ ಕಟ್ುಲಟ ವಕುಯೂ ಅಗಿಯಟತಹುರೆ. ಕತೆಗಳು ಕ್ೆೀಲ ಕ್ಹಲನಕ ಎಂದಟ ಄ರಿಗೆ ಗೊತುದದಯೂ, ಄ರಿಗೆ ರಿಚಿತವಹದ
ಷನನವೆೀವಗಳಲ್ಲಿ ಄ು ಭೂಡಟತುವೆ.
ಭಕಾಳಿಗೆ ಕಲ್ಲಕ್ಹ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಮ ಭಹಗವಹಗಿ ಕತೆ ಕಟ್ುಲಟ, ಷಂಧಬಿ ನಯೂಪಿಷಲಟ ಪ್ರರತಹಾಿಸಷಟುದರಿಂದ ಄ಯ ಅರಿನಟನ ವಿಷುರಿಷಲಟ
ಷಹಹಮವಹಗಟತುದೆ ಎಂದಟ ಷಂಶೆೃೀಧನೆ ತಳಿಷಟತುದೆ. ಫೂರನರ್(೧೯೮೬) ಎಂಫ ರಭಹವಿ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞ “ಮಹನ ಜೀವಿಗಳು
ಭೂಲಬೂತವಹಗಿ ನಯೂಕ ಜೀವಿಗಳು . ಷವಂತಕ್ೆಾ ಄ಥವಹ ಆತಯರಿಗೆ ಕಥೆ ಹೆೀಳುುದಟ ಄ಯಟ ರಂಚ ಄ರಿಮಟ ವಿಧಹನ “ ಎಂದಟ
ರತಹದ್ಧಷಟತಹುನೆ.
ಕಥೆ ಹೆೀಳಲಟ, ವಹಕಯ ಯೂದ ಷಭಸೆಯಮನಟನ ತಳಿಸಿ ಹೆೀಳಲಟ ಚಿತರ ಫರೆಮಟುದಟ, ಕಲ್ಲಕ್ಹ ಸಹಭಗಿರಗಳನಟನ ಕ್ೆೈಯಹರೆ ಫಳಷಟುದಟ ಕೂಡ
ಭಕಾಳಿಗೆ ಷಭಸೆಯ ಄ರಿಮಲಟ, ವಿಭಿನನ ಚರಹಕ್ಷಯಗಳ ಷಂಫಂಧಗಳನಟನ ಭೌತಕವಹಗಿ ತಳಿಮಲಟ ಷಹಹಮಕ.
ಶಿರೀಭತ ರೆೀಖಹ ಷಂಕಲನದ ಗಣಿತೀಮ ಕಲನೆಮನಟನ ಄ಯ ಭಕಾಳಿಗೆ ರಿಚಯಿಷಲಟ ಕಥೆಗಳನಟನ ಹೆೀಗೆ ಫಳಸಿದರೆಂದಟ ಮೊದಲ
ಷಂದಬಿ ಄ದಯಮನ ವಿರಿಷಟತುದೆ.

ಷಂದರ್ಭ ಅದಯಯನ 1: ಅದಿತಯ ಕತೆ
ನಹನಟ ಂದನೆೀ ತಯಗತಮ ಶಿಕ್ಷಕ್ರ ರೆೀಖಹ.
ನಹನಟ ಭಕಾಳಿಗೆ ಷಂಕಲನ (ಕೂಡಟುದನಟನ) ಹೆೀಳಿಕ್ೊಡಬೆೀಕ್ರತಟು. ಭಕಾಳಿಗೆ ಗಣಿತ ಄ಥಿ ಮಹಡಿಷಬೆೀಕ್ೆಂದರೆ ಄ಯಟ ಗಣಿತದ ತತವಗಳನಟನ
ರಿಕಲನೆಗಳನಟನ ಂದಟ ಷನನವೆೀವದಲ್ಲಿ ಗಟಯಟತಷಬೆೀಕಟ ಎಂದಟ ನನನ ನಂಬಿಕ್ೆ. ಅದದರಿಂದ ಗಣಿತದ ಹೊಷ ವಿಶಮ ಹರಯಂಭಿಷಟವಹಗ ನಹನಟ
಄ರಿಗೆ ಹೆೀಯಳವಹಗಿ ಄ಯ ವಹಷು ಄ನಟಬದಲ್ಲಿನ ಭೂತಿ ಈದಹಸಯಣೆ ಕ್ೊಡಲಟ ರಮತನಷಟತೆುೀನೆ. ಷಂಕಲನದ ಹಠ್ ಹರಯಂಭಿಷಟ
ಭಟನನ ನಹನಟ ಄ರಿಗೆ ಗೊೀಲ್ಲ ಕಲ್ೆ ಹಹಕಟ ಄ದ್ಧತ ಎಂಫ ಸಟಡಟಗಿಮ ಕತೆ ಹೆೀಳಿದೆ . ಅಗ ನನನ ಮೆೀಜನ ಮೆೀಲ್ೆ ಂದಟ ಗೊೀಲ್ಲಮ ಡಬಿಿ
ಆತಟು .
ಂದಟ ದ್ಧನ ಄ದ್ಧತ ಈದಹಯನದಲ್ಲಿ ಅಟ್ ಅಡಟತುದದಳು ಄ಲ್ಲಿ ಕ್ೆಲು ಗೊೀಲ್ಲ ಬಿದ್ಧದದಟದದನಟನ ನೊೀಡಿದಳು. ಄ಳಿಗೆ ತಟಂಬಹ ಖ್ಟಷ್ಟ್ಯಹಯಿತಟ.
಄ುಗಳನಟನ ಷಂಗರಿಸಷಲಟ/ಸೆೀರಿಸಿ ಆಡಲಟ ತೀಮಹಿನಸಿದಳು. ಮೊದಲ್ಲಗೆ ಄ಳಿಗೆ ಭೂಯಟ ಗೊೀಲ್ಲಗಳು ಸಿಕಾು.( ನಹನೀಗ ಯಟಣ್ ಎಂಫ
ಭಗಟನಟನ ಕರೆದಟ ನನನ ಡಬಿಿಯಿಂದ ಭೂಯಟ ಗೊೀಲ್ಲಗಳನಟನ ರ್ೊೀರಹಗಿ ಎಣಿಷಟತಹು ಅಚೆ ತೆಗೆದ್ಧಡಲಟ ಹೆೀಳಿದೆ)
ನನನ ಕಥೆ ಭಟಂದಟರೆಯಿತಟ.಄ದ್ಧತ ಭಟಂದೆ ಸಟಡಟಕಟತಹು ಹೊೀದಳು. ಄ಳಿಗೆ ಭತೂು ನಹಲಟಾ ಗೊೀಲ್ಲಗಳು ಸಿಕಾು.( ಇಗ ಯಟಣನಗೆ
ನಹಲಟಾ ಗೊೀಲ್ಲಗಳನಟ ಡಫಿದ್ಧಂದ ಅಚೆ ತೆಗೆದ್ಧಡಲಟ ಹೆೀಳಿದೆ).
಄ದ್ಧತಮಟ ಇಗ ಟ್ಟು ಎಶಟು ಗೊೀಲ್ಲಗಳನಟನ ಷಂಗರಿಸಸಿದಳು ಎಂದಟ ಭಕಾಳನಟನ ಕ್ೆೀಳಿದೆ.
ಯಟಣ್ ಈತುಯ ಕ್ೊಡಲಟ ಕ್ೆೈ ಎತುದ. ಈತುಯ ಹೆೀಗೆ ಕಂಡಟಕ್ೊಂಡ ಎಂದಟ ತಯಗತಗೆ ವಿರಿಷಲಟ ಯಟಣ್ ಗೆ ಹೆೀಳಿದೆ. ಗೊೀಲ್ಲಗಳನಟನ
ಎಣಿಷಟುದಯ ಭೂಲಕ ಈತುಯ ಕಂಡಟಕ್ೊಂಡೆ ಎಂದಟ ಄ನಟ ವಿರಿಸಿದ.
ಕತೆ ಭಟಂದಟರೆಸಿದೆ. ಄ದ್ಧತ ಹಕ್ರಿನ ಎಲ್ೆಿಡೆ ಗೊೀಲ್ಲಗಳಿಗಹಗಿ ಸಟಡಟಕತೊಡಗಿದಳು. ಄ಳು ಂದಟ ಬೆಂಚಿನ ಫಳಿ ಫಂದಳು. ಄ದಯ ಕ್ೆಳಗೆ
ಏನೊೀ ಹೊಳೆಮಟತುಯಟದನಟನ ತೆು ಸಚಿಿದಳು. ಄ಲ್ಲಿಮೂ ಄ಳಿಗೆ ಎಯಡಟ ಗೊೀಲ್ಲಗಳು ಸಿಕ್ರಾದದರಿಂದ ತಟಂಬಹ ಖ್ಟಷ್ಟ್ಯಹಯಿತಟ. ಇಗ ಭತೆು
ಭಕಾಳಿಗೆ ಄ದ್ಧತಮ ಫಳಿ ಎಶಟು ಗೊೀಲ್ಲಗಳಿವೆ ಎಂದಟ ಎಣಿಸಿ ತಳಿಷಲಟ ಹೆೀಳಿದೆ. ಿಸೀಗೆ ಆನೂನ ಎಯಡಟ ಸಂತಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡಟ ಕಥೆ
ಭಟಂದಟರೆಯಿತಟ.
ಆದೆೀ ರಿೀತಮ ಆನಟನ ಕ್ೆಲು ುಟ್ುುಟ್ು ಕತೆಗಳನಟನ ಭಕಾಳಿಗೆ ಹೆೀಳಿದೆ. ಟ್ಟು ಗಟಂಡಿಗಳು, ೆನಾಲಟಿಗಳು, ಕಲಟಿಗಳು ಭಟಂತಹದುಗಳನಟನ
ಕೂಡಿಷಟುದಯ ಭೂಲಕ ಈತುಯ ಕಂಡಟಿಸಡಿಮಲಟ ಹೆೀಳಿದೆ.
಄ನಂತಯ ಫಿನ ಫಳಿ ೩ ಬಿಷಾತಟುಗಳು, ಆನೊನಫಿನ ಫಳಿ ೨ ಬಿಷಾತಟುಗಳಿದದರೆ ಟ್ಟು ಎಶಟು ಬಿಷಾತಟುಗಳಹದು ಭಟಂತಹದ ರಶೆನಗಳನಟನ
ಕ್ೆೀಳಿದೆ. ರತ ಷಭಸೆಯಗೂ ರಶೆನಗೆ ಮೊದಲಟ ಕು ಸಲಗೆಮ ಮೆೀಲ್ೆ ಄ದಯ ಚಿತರ ಫರೆದೆ ( ಚಿತರ 1 ನೊೀಡಿರಿ).
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ಚತಾ ೧ ಮೂರು ಬಿಷಕತುುಗಳು ಮತುು ಎರಡು ಬಿಷಕತುುಗಳು .
ಹಹಗೆೀ ಮೊದಲಟ ದದ ಯೂದಲ್ಲಿ, ನಂತಯ ಮಹತನಹಡಟತಹು ಄ಂಕ್ರಮ ಯೂದಲ್ಲಿ ಫರೆದೆ.
3 ಬಿಷಾತಟುಗಳು ಹಹಗೂ 2 ಬಿಷಾತಟುಗಳು ಸೆೀರಿ 5 ಬಿಷಾತಟುಗಳಹಗಟತುದೆ.
ಇ ಸಂತದಲ್ಲಿ ನಹನಟ ಕೂಡಟವಿಕ್ೆಗೆ + ಭತಟು ಷಭ ಎಂದಟ ತೊೀರಿಷಲಟ = ಚಿಹೆನಗಳನಟನ ಭಕಾಳಿಗೆ ರಿಚಯಿಸಿದೆ.
3 ಬಿಷಾತಟುಗಳು + 2 ಬಿಷಾತಟುಗಳು = 5 ಬಿಷಾತಟುಗಳು

.
ಚತಾ 2 ಭೂಯಟ ಬಿಷಾತಟುಗಳು ಭತಟು ಎಯಡಟ ಬಿಷಾತಟುಗಳು + ಭತಟು = ಬಿಷಾತಟುಗಳೆೄ ಂದ್ಧಗೆ
ನಂತಯ „3 + 2 = 5‟ ಎಂಫ ಗಣಿತೀಮ ಹೆೀಳಿಕ್ೆ ಫರೆದೆ.
ಇಗ ಭತೆು ಭಕಾಳಿಗೆ ಄ದ್ಧತಮ ಗೊೀಲ್ಲಗಳ ಕಥೆ ನೆನಪಿಸಿದೆ.....಄ದನಟನ ಹೆೀಗೆ ಚಿತರದಲ್ಲಿ ತೊೀರಿಷಟುದಟ ಎಂದಟ ಕ್ೆೀಳಿದೆ. ಄ಯ
ಷೂಚನೆಮಂತೆ ಕು ಸಲಗೆಮ ಮೆೀಲ್ೆ ಗೊೀಲ್ಲಗಳ ಚಿತರ ಫರೆದೆ ಭತಟು ಄ಂಕ್ರಗಳಿಂದ ಲ್ೆಕಾ ಫರೆದಟ ತೊೀರಿಸಿದೆ.
ಎಲಿಯೂ ಸೆೀರಿ + ಭತಟು = ಚಿಹೆನ ಫಳಸಿ ಆನಟನ ಕ್ೆಲು ಕೂಡಟ ಕಥೆಗಳನಟನ ಚಿತರದ ಯೂದಲ್ಲಿ ಯಚಿಸಿದೆು.

ವೀಡಿಯ : ಕಥೆ ಹೆೀಳುುದು, ಹಹಡು, ಷನಿಿವೆೀವದ ಅಭಿನಯ ಮತುು ನಹಟಕ.
ಷಂದಬಿ ಄ಧಯಮನ ಂದಯಲ್ಲಿ ಶಿರೀಭತ ರೆೀಖಹಯಯಟ ಕೂಡಟ ಗಟಣಿತದ ರಿಕಲನೆಮನಟನ ಭತಟು ಭಕಾಳಿಗೆ ಸತುಯವಹದ ನತಯ ಜೀನದ
ಷನನವೆೀವಗಳನಟನ ಬೆಸೆಮಟ ಕ್ೆಲಷ ಮಹಡಿದಯಟ. ಄ದೆೀ ಷಭಮದಲ್ಲಿ ಄ಯಟ ಭಕಾಳು ಕಥೆ ಹೆೀಳುುದಯಲ್ಲಿ ಷಕ್ರರಮವಹಗಿ
ತೊಡಗಿಸಿಕ್ೊಳುುಂತೆ ಮಹಡಿದಯಟ.
ರಭಹವಿ ಶಿಕ್ಷಣತಜ್ಞರಹದ ಫೂರನರ್ (1966) ಄ಯಟ ಄ರಿು ಭೂಡಟಂಥ ಕಲ್ಲಕ್ೆಮಟ ಭೂಯಟ ವಿಧ ಄ಥವಹ ಸಂತಗಳಲ್ಲಿ ಅಗಟತುದೆ ಎಂದಟ
ಷೂಚಿಷಟತಹುರೆ.
೧) ಎನಹಕ್ರುವ್ (ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆ ಅಧಹರಿತ)
೨) ಐಕ್ಹನಕ್ ( ಚಿತರ ಅಧಹರಿತ)
೩) ಸಿಂಬಹಲ್ಲಕ್ ( ಚಿಹೆನ ಄ಥವಹ ಭಹಷೆ ಅಧಹರಿತ)
ಇ ಭೂಯಟ ಸಂತಗಳು ಮಹಿಸತ ಜ್ಞಹನು ನಭಮ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಶೆೀಖ್ಯವಹಗಟ , ಷಂಕ್ೆೀತಷಟ (Encode) ವಿಧಹನಗಳು ಎಂದಟ ಄ಯಟ
ರತಹದ್ಧಷಟತಹುರೆ. (McLeod, 2008).
ಶಿರೀಭತ ರೆೀಖಹ ಄ಯಟ ಮೊದಲ್ಲಗೆ ಭಕಾಳು ಗೊೀಲ್ಲಗಳನಟನ ಎಣಿಸಿ ಕೂಡಲಟ ಮೊತು ಕಂಡಟಿಸಡಿಮಲಟ, ಭೌತಕವಹಗಿ ಈತುಯ ತಳಿಮಲಟ
಄ನಟವಹಗಟಂತೆ ನಜ್ವಹದ ಗೊೀಲ್ಲಗಳನಟನ ನೀಡಿದಯಟ.
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಄ನಂತಯ ಕು ಸಲಗೆಮ ಮೆೀಲ್ೆ ಷಟುಗಳ ( ಬಿಷಾತಟು) ಚಿತರ ಫರೆದಟ ಄ದನೆನೀ ವಿರಿಸಿದಯಟ.
ಮೊದಲಟ ದಗಳಲ್ಲಿ ಹೆೀಳಿದದನಟನ ನಂತಯ ಚಿಹೆನಗಳು ಭತಟು ಄ಂಕ್ರಗಳನಟನ ಫಳಸಿ ಫರೆಮಟುದನಟನ ತಳಿಸಿದಯಟ. ಄ದೆೀ ಷಭಮದಲ್ಲಿ ಄ಯಟ
ಇ ಷನನವೆೀವದ ಫಗೆೆ ಷತತವಹಗಿ ಮಹತನಹಡಟತಹು ಮೆೀಲ್ೆ ಹೆೀಳಿದ ಭೂಯೂ ವಿಧಗಳನಟನ ಬೆಸೆದಯಟ.
ಈದಹಸಯಣೆಗೆ ಄ಯಟ ಕೂಡಟ, ಟ್ಟು , ಮೊತು, +, = ಗಳನಟನ ಸಂತ ಸಂತವಹಗಿ ರಿಚಯಿಷಟತಹು ಄ನಟನ ಕೂಡಟ ಕ್ರರಯೆಯಡನೆ
ಷಂಯೀಜಸಿದಯಟ. ಇ ವಿಧಹನು ಭಕಾಳಿಗೆ ಕೂಡಟವಹಗ ಫಳಷಟ ದಗಳನೂನ, ರಿಭಹಷೆಮನೂನ ಭತೆು ಭತೆು ಬೆೀರೆ ಬೆೀರೆ
ಷನನವೆೀವಗಳಲ್ಲಿ ಎದಟರಹಗಟಂತೆ ಮಹಡಿತಟ.

ಚಂತನೆಗೊಂದು ಕ್ಷಣ :
● ಶಿರೀಭತ ರೆೀಖಹ ಈಯೀಗಿಸಿದ ವಿಧಹನದಂತೆ ನಭಮ ಬೊೀಧನಹ ಷಂದಬಿದಲ್ಲಿಿ ನೀು ಫಳಷಫಸಟದಹದ
ಈದಹಸಯಣೆ ಯೀಚಿಷಫಲ್ಲಿರಹ?
● ಶಿರೀಭತ ರೆೀಖಹಯಯಟ ಎಲಿ ಭಕಾಳನಟನ ಆಡಿೀ ಹಠ್ದ ಄ಧಿಮಲ್ಲಿ ೂಣಿ ತೊಡಗಿಕ್ೊಳುುಂತೆ ಇ
ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಗಳನಟನ ಹೆೀಗೆ ಮಹಿಡಿಷಫಸಟದ್ಧತಟು.

2 ಗಣಿತದ ರಿಕಲಪನೆಗಳು ಅಥಭವಹಗಲು ಷಹಹಯವಹಗುಂತೆ ಕಥೆ ಕಟುುುದು.
ತಯಗತಮಲ್ಹಿಗಲ್ಲೀ, ುಷುಕದಲ್ಹಿಗಲ್ಲೀ ಹಠ್ದ ಕ್ೊನೆಮ ಭಹಗದಲ್ಲಿ ವಹಕಯಯೂದ ಷಭಸೆಯಗಳು ಯೂಢಿಗತವಹಗಿ ಕಂಡಟಫಯಟತುವೆ.. ಫಸಳ
ಷಲ ಇ ವಹಕಯಯೂದ ಷಭಸೆಯಗಳನಟನ ಄ಥಿ ಮಹಡಿಷಲಟ ಕಡಿಮೆ ಷಭಮ ಭತಟು ಗಭನ ನೀಡಲ್ಹಗಟತುದೆ. 3 + 4 = 7 ಭಟಂತಹದ
ಗಣಿತದ ಹೆೀಳಿಕ್ೆಗಳನಟನ ನಯೂಪಿಷಟವಹಗ ಗಣಿತದ ರಿಕಲನೆಗಳನಟನ ಄ಥಿ ಮಹಡಿಷಲಟ ಭತಟು ಷಭಸಹಯ ರಿಹಹಯ ಕ್ೌವಲ ಬೆಳೆಷಲಟ
ಭಕಾಳೆೀ ಕತೆಗಳನಹನಗಲ್ಲೀ, ವಹಕಯಯೂದ ಷಭಸೆಯಗಳನಹನಗಲ್ಲೀ ಯೂಪಿಷಟುದಟ ಭಟಖ್ಯ. ಆದರಿಂದ ವಹಕಯಯೂದ ಷಭಸೆಯಗಳನಟನ ಄ಥಿ
ಮಹಡಿಷಲಟ, ಎದಟರಹಗಟ ತೊಂದರೆಗಳನಟನ ಮೀಯಲಟ ಭಕಾಳಿಗೆ ಫಸಳ ಄ನಟಕೂಲ. ಏಕ್ೆಂದರೆ ಄ಯಟ ಷವಂತವಹಗಿ ಕತೆಕಟಿು, ಷನನವೆೀವ
ಯೂಪಿಸಿ ಄ನಟನ ಗಣಿತದೊಡನೆ ಮೆೀಳೆೈಷಟತಹುರೆ. ಆದರಿಂದ ಯಹ ಗಣಿತದ ನಯೂಣಹ ವಿಧಹನನಟನ ಫಳಷಬೆೀಕ್ೆಂಫಟದನಟನ ಗಟಯಟತಷಲಟ
ಕಲ್ಲಷಟತುದೆ. .
ಇ ಘಟ್ಕದಲ್ಲಿಯಟ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಗಳನಟನ ನಭಮ ಭಕಾಳ ರ್ೊತೆ ಫಳಷಲಟ ರಮತನಷಟ ಭಟನನ ಇ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಗಳೆಲಿನಟನ, ಄ಥವಹ
ಫಸಳಶುನಟನ ನೀವೆೀ ೂಣಿಗೊಳಿಷಟುದಟ ತೀರಹ ಄ವಯಕ. ನಭಮ ಷಸ ಶಿಕ್ಷಕರೊಡನೆ ರಮತನಸಿದರೆ ಆನೂನ ಈತುಭ. ಆದಟ ಇ
಄ನಟಬನಟನ ಮೆಲಟಕಟ ಹಹಕಲಟ ಹೆಚಟಿ ಷಸಕ್ಹರಿಯಹಗಟತುದೆ. ನೀವೆೀ ರಮತನಷಟುದರಿಂದ ಕಲ್ಲಮಟಯ ಄ನಟಬಗಳ ಫಗೆೆ ಹೊಳಸಟ
ಭೂಡಟತುದೆ. ಄ದಟ ಶಿಕ್ಷಕರಹಗಿ ನಭಮ ಄ನಟಬನಟನ ಫದಲ್ಹಯಿಸಿ ನಭಮ ಬೊೀಧನೆಮ ಮೆೀಲ್ೆ ರಿಣಹಭ ಬಿೀಯಟತುದೆ. ಿಸೀಗೆ ತಯಹರಿ ಅದ
ಮೆೀಲ್ೆ ಇ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಗಳನಟನ ಫಳಸಿ. ಭತಟು ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಮ ವಿಧಹನ ಭತಟು ರಿಣಹಭಗಳ ಫಗೆೆ, ಕಲ್ಲಕ್ೆ ನಡೆದ ಫಗೆೆ ಭತೊುಮೆಮ ಚಿಂತಸಿ
ಆದರಿಂದ ವಿದಹಯರ್ಥಿ ಕ್ೆೀಂದ್ಧರತ ಕಲ್ಲಕ್ಹ ವಹತಹಯಣ ನಮಿಷಲಟ ಷಹಹಮವಹಗಟತುದೆ.
ಗಣಿತೀಮ ಹೆೀಳಿಕ್ೆಗಹಗಿ ಹಠ್ಗಳಲ್ಲಿ ಷವಂತ ಕಥೆ ಕಟ್ುಲಟ ಇ ಕ್ೆಳಗಿನ ಎಯಡಟ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಗಳು ಕಲನಹಂವ (idea) ನೀಡಟತುದೆ.
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ಚಟುಟಿಕೆ 1 : ಕಥೆ ಕಟುುುದು
ಸಿದಧತೆ
ಷಂದಬಿ ಄ದಯಮನ 2 ಒದ್ಧ, ನಭಮ ಭಕಾಳ ಕಲ್ಲಕ್ಹ ಭಟ್ುಕ್ೆಾ ಷೂಕುವಹದ ರಿೀತಮಲ್ಲಿ ರಶೆನಗಳಲ್ಲಿ ಗಣಿತದ ರಿಕಲನೆಗಳನಟನ ಹೊಂದ್ಧಸಿ.
ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆ ಮಹಡಟವಹಗ ಭಕಾಳನಟನ ಹೆೀಗೆ ವಿಂಗಡಿಷಟವಿರಿ ಎಂದಟ ಯೀಚಿಸಿ.
ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆ
ಕ್ೊೀಶುಕ ಂದಯ ಯಹುದಹದಯೂ ಷಭಸೆಯ ಅಮಟದಕ್ೊಳುಲಟ ಭಕಾಳಿಗೆ ಹೆೀಳಿ. ನಂತಯ ಕ್ೊಟಿುಯಟ ಷಭಸೆಯಮ ಷಟತು ಄ಯ ಕಲನೆ ಅಧರಿಸಿ
ಕಥಹಸಂದಯ ಯೂಪಿಷಲ್ಲ.

ಕೊೀಶುಕ 1 ಗಣಿತದ ಷಮಸ್ೆಯಗಳು ಮತುು ಅದರ ಕಥೆಯ ಮೊದಲ ಸ್ಹಲು.
ಅದರ ಕಥೆಯ ಮೊದಲ ಸ್ಹಲು
ಫಿ ಸಟಡಟಗಿ ಄ಳ ಸೊೀದಯನೊಡನೆ ಹಹು ಏಣಿ ಅಟ್

ಗಣಿತದ ಷಮಸ್ೆಯಗಳು
4+7=…

ಅಡಟತುದದಳು.
ಶಹಯಮ್ ಗೆ ಚೆಂಡಟ ಷಂಗರಿಸಷಟವಿದೆಂದರೆ ತಟಂಬಹ ಖ್ಟಷ್ಟ್

ಂದಟ ಡಬಿಿಮಲ್ಲಿ ಭೂಯಟ ಬಿಳಿ ಚೆಂಡಟಗಳು, ಅಯಟ ಕ್ೆಂು
ಚೆಂಡಟಗಳಿವೆ. ಟ್ಟು ಎಶಟು ಚೆಂಡಟಗಳಹದು?

ನನನ ಭನೆಯಿಂದ ಕ್ೆಲು ಭನೆಗಳ ಄ಂತಯದಲ್ಲಿ ನಭಮ ಚಿಕಾಭಮನ

9–7=…

ಭನೆಯಿದೆ. ನಭಮ ಭನೆಮ ಷಂಖೆಯ ---ನಭಮ ನಹಯಿಮಟ _______

ಎಂಟ್ರಿಂದ ಐದನಟನ ಕಳೆದರೆ ಫಯಟ ಈತುಯವೆೀನಟ?

ಸೆನೀಿಸತಯಟ ಆಸಿೀಟ್ ನ ಅಟ್ ಅಡಟತುದದಯಟ.

2×4=…

ಭಕಾಳನಟನ ಆಫಿಯ ಗಟಂು ಮಹಡಿ ಄ಯಟ ಕಥೆ ಕಟಿು ಄ದಯ ಫಗೆೆ ಚಚಿಿಷಲ್ಲ.
●

ಕ್ೆಲು ಷಂಕ್ರೀಣಿ ಷಭಸೆಯಗಳು

○ 4+7=3+8
○ 2(3 + 1) = 2 × 4
○ 2(3 + 1) = 6 + 2
● ನಭಮದೆೀ ಕ್ೆಲು ಷಭಸೆಯಗಳನಟನ ಯೂಪಿಸಿ ಄ದಯಲ್ಲಿ ಂದಟ ಷಟಲಬವಹಗಿಯಬೆೀಕಟ, ಕನಶುಕ್ಷ ಂದಹದಯೂ
ಕಠಿಣವಹಗಿಯಬೆೀಕಟ. ಅದರೆ, ಎಲಿದಯ ಈತುಯನಟನ ನೀು ಮೊದಲ್ೆೀ ಬಿಡಿಸಿಯಬೆೀಕಟ.
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ಚಟುಟಿಕೆ 2 ಒಂದೆೀ ಷಂಖ್ಹಯವಹಕಯಕೆಕ ಅನೆೀಕ / ವವಧ ಕತೆಗಳನುಿ ಕಟುುುದು.
ಭಕಾಳಿಗೆ ಕ್ೆಳಗಿನಂತೆ ಹೆೀಳಿ
3 + 4 = 7 ಎಂಫ ಷಂಖಹಯ ವಹಕಯ ತೆಗೆದಟಕ್ೊಳಿು. ಆದನಟನ ಬೆೀರೆ ಬೆೀರೆ ಗಣಿತ ಷಂಫಂಧಗಳಿಂದ ನಯೂಪಿಷಫಸಟದಟ.
●

3 + 4 ನಟನ ಸೆೀರಿಸಿದರೆ ಏಳು ಅಗಟತುದೆ.

●

ಭೂಯಕ್ರಾಂತ ನಹಲಟಾ ಄ಂಕ್ರ ಹೆಚಹಿದರೆ ಏಳು ಅಗಟತುದೆ.

●

ಟ್ಟು ಷಟುಗಳ ಮೊತು ಏಳು.

●

ಏಳಕ್ರಾಂತ ನಹಲಟಾ ಕಡಿಮೆಯಹದರೆ ಭೂಯಟ ಅಗಟತುದೆ.

ಇ ಮೆೀಲ್ಲನ ಷಂಫಂಧಗಳಿಗೆ ಕಥೆಗಳನಟನ, ವಹಕಯಯೂದ ಷಭಸೆಯಗಳನಟನ ಯೂಪಿಷಲಟ ಭಕಾಳಿಗೆ ಹೆೀಳಿ. ಄ಯ ಕಲನಹವಕ್ರು ಫಳಸಿಕ್ೊಳುಲಟ
ಪ್ರರತಹಾಿಸಸಿ. ಈದಹಸಯಣೆಗೆ ಮೊದಲ ಗಣಿತೀಮ ಷಂಫಂಧಕ್ೆಾ ಕತೆ ಿಸೀಗಿಯಫಸಟದಟ.
ಮೊೀಿಸನ ಭತಟು ರೊೀಿಸಣಿ ರ್ೆೀಡಿ ಭಣಿಿನಂದ ಚಂಡಟ ಕಟ್ಟುತು ಅಟ್ವಹಡಟತುದದಯಟ. ಮೊೀಿಸನ ಭೂಯಟ ಚೆಂಡಟ ಮಹಡಿದಳು. ರೊೀಿಸಣಿ ನಹಲಟಾ
ಚೆಂಡಟಗಳನಟನ ಮಹಡಿದಳು. ಅ ಚೆಂಡಟಗಳನಟನ ಡಬಿಿಮಲ್ಲಿ ಹಹಕ್ರಟ್ುಯಟ. ಡಬಿಿಮಲ್ಲಿ ಟ್ಟು ಎಶಟು ಚೆಂಡಟಗಳಿವೆ ಎಂದಟ ಕಂಡಟ ಿಸಡಿಮಲಟ ನೀು
ಷಹಹಮ ಮಹಡಟವಿರಹ ?
ಫೂರನಯನ ಕಲ್ಲಕ್ಹ ಸಂತಗಳಿಗೆ ಆದನಟನ ಹೊಂದ್ಧಷಲಟ ಅ ಷಭಸೆಯಮನಟನ ಚಿತರ ಯೂದಲ್ಲಿಮೂ ನಯೂಪಿಷಫಸಟದಟ.

ಷಂಧರ್ಭ ಅಧಯಯನ 2 : ಒಂದು ಮತುು ಎರಡನೆಯ ಚಟುಟಿಕೆಯ ಬಳಕೆಯ ಬಗೆೆ ಶ್ಾೀಮತ ಮಹಧವಯರ
ಅಲೊೀಕನ.
ಹರಥಮಕ ಸಂತದ ಭಕಾಳಿಗೆ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆ 1 ಭತಟು 2 ಮಹಡಿಸಿದದಯ ಫಗೆೆ ಶಿಕ್ಷಕ್ರಯಫಿಯ ಄ನಟಬ ಿಸೀಗಿದೆ.
ಭೂಯಟ ಄ಥವಹ ನಹಲಟಾ ಭಕಾಳ ಗಟಂಪಿನಲ್ಲಿ ಇ ಎಯಡೂ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆ ಮಹಡಲಟ ನಹನಟ ಭಕಾಳಿಗೆ ಹೆೀಳಿದೆ. ಄ದಟ ಄ಯ ಹೆಚಿಿನ ಕಲನೆಗಳನಟನ
ಸಂಚಿಕ್ೊಳುಲಟ ಷಹಹಮಕವಹಯಿತಟ.
ಯಹರೊಫಿರಿಗೆ ಕಶುವಹದ ಮಕಾಯಟ ಷಹಹಮ ಮಹಡಟ ಄ಕ್ಹವ ಇ ಗಟಂಪಿನಲ್ಲಿಯಟತುದೆ. ನಭಮ ಭಕಾಳು ಇ ಭಟಂಚೆ ಇ ಫಗೆಮ
ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಲಿ. ಅದದರಿಂದ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆ ಂದಯ ಮೊದಲ ಭೂಯಟ ಷಭಸೆಯಗಳಿಗೆ ಆಡಿೀ ತಯಗತಮಟ ಟಹುಗಿ ರಮತನಸಿತಟ .
ಆದರಿಂದ ಄ಯಟ ಏನಟ ಮಹಡಬೆೀಕಟ, ಯಹ ರಿೀತ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆ ನಡೆಷಬೆೀಕ್ೆಂದಟ ಄ರಿತಯಟ. ಄ಯ ಕಲನೆಗಳಲ್ಲಿ ಄ನೆೀಕ ಫಗೆಮ
ಈದಹಸಯಣೆಗಳು ಄ಯಳತೊಡಗಿದು. ಕ್ೆಲಯಟ ನಕ್ಷತರಗಳನಟನ, ಹರಣಿಗಳನಟನ ತಂದರೆ ಭತೆು ಕ್ೆಲಯಟ ಅಟ್ಗಳು, ಸಿನಮಹ ಷನನವೆೀವಗಳನಟನ
ಷೃಷ್ಟ್ಿಸಿದಯಟ. ನಂತಯ ನಹನಟ ಄ರಿಗೆ ಆಡಿೀ ತಯಗತಮಟ ಭಂಡಿಸಿದ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆ ಬಿಟ್ಟು ಅಯಹಯಹ ಗಟಂು ಯೂಪಿಸಿದ
ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಗಳೆೄ ಂದ್ಧಗೆ ಭಟಂದೆ ಫಯಲಟ ತಳಿಸಿದೆ . ನಭಮ ಭಕಾಳು ಿಸಂದೆ ಕಂಷ, ಅಯಣಗಳ ಲ್ೆಕಾ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಲಿ. ಅದದರಿಂದ ಕ್ೆಲು ಕಠಿಣ
ಷಭಸೆಯಗಳನಟನ ಫದಲ್ಲಸಿದೆ.
ಭಕಾಳು ಎಯಡನೆೀ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಗೆ ಄ಶಟು ಷಟಲಬವಹಗಿ ಷಂದ್ಧಷಲ್ಲಲಿ. ಄ರಿಗೆ ನಹನಟ ಒದ್ಧದಹಗ ಇ ಗಣಿತೀಮ ಷಂಫಂಧಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಿನನತೆ
ಕಂಡಟಫಂದಯೂ ಄ುಗಳಿಗೆ ಬೆೀರೆ ಬೆೀರೆ ಕಥೆ ಯೂಪಿಷಲಟ ಕಶುವಹಯಿತಟ. ನಹನಟ ಕ್ೆೀಲ ಒದಟ ಫದಲಟ ಕು ಸಲಗೆಮ ಮೆೀಲ್ೆ ಫರೆಮಲಟ
ನಧಿರಿಸಿದೆ. ನಹನಟ ಫರೆದದದನಟನ ರ್ೊೀರಹಗಿ ಒದಲಟ ಄ರಿಗೆ ಹೆೀಳಿದೆ. ಆದರಿಂದ ಆುಗಳಲ್ಲಿಮ ಷೂಕ್ಷಮಯತಹಯಷ ಄ರಿಮಲಟ ಄ರಿಗೆ
ಷಹಹಮವಹಯಿತಟ.
ರತ ಗಟಂು ರತ ಷಮೀಕಯಣಕೂಾ ಏನಹದಯೂ ಂದಟ ಕಥೆಯಡನೆ ಭಟಂದೆ ಫಂದಹಗ ನಹು ಆಡಿೀ ತಯಗತಯಂದ್ಧಗೆ ಄ನಟನ
ಸಂಚಿಕ್ೊಂಡೆು. ನಹನಟ ಭಕಾಳನಟನ ಄ರೆಲಿಯೂ ಅ ಷಮೀಕಯಣಕ್ೆಾ ಅ ಈದಹಸಯಣೆಮನಟನ ುತಹುರೆಯೆೀ ಎಂದಟ ಕ್ೆೀಳಿದೆ. ಅಗ ಄ಯರೆೀ
ತು ಕಲನೆಗಳನಟನ ರಿಸರಿಸಿಕ್ೊಳುುಲ್ಲಿ ಷಹಹಮ ಮಹಡಿಕ್ೊಂಡಯಟ.
ನಂತಯ ನಹನಟ ಄ಯನಟನ ಕ್ೆೀಳಿದೆ. “ಯಹುದಟ ತಟಂಫ ಕಶುವಹಗಿತಟು ಭತಟು ಯಹಕ್ೆ?” ಄ದಯ ಄ಥಿ ಄ಯ ಗಣಿತದ ಫಗೆೆ ಄ಯಟ ಹೆೀಗೆ ಚಿಂತನೆ
ನಡೆಸಿದಯಟ ಎಂದಟ ಭಕಾಳು ಭಯಟ ಚಿಂತನೆ ಮಹಡಬೆೀಕ್ಹಯಿತಟ. ಇ ಂದಟ ಕ್ಷಿನೊೀಟ್ನಟನ ಹೊಂದಲಟ ಄ಯನಟನ ಕ್ೆೀಳಿದದರಿಂದ ನನಗೆ
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಄ರಿಗೆೀನಟ ಕಶುವಹಯಿತಟ, ಎಲ್ಲಿ ಹೆಚಟಿ ಄ಭಹಯಷ ಬೆೀಕ್ರದೆ ಎಂದಟ ಷರಿಯಹಗಿ ತಳಿಯಿತಟ.

ನಿಮೂ ಬೊೀಧನಹ ಅಭ್ಹಯಷದ ಅಂತರಲೊೀಕನ
ನೀು ತಯಗತಮಲ್ಲಿ ಇ ರಿೀತಮ ಄ಭಹಯಷಗಳನಟನ ಮಹಡಿಸಿದಹಗ ಯಹ ಭಹಗ ತಟಂಬಹ ಚೆನಹನಗಿ ಭೂಡಿಫಂತಟ, ಯಹುದಟ
ಸಹಧಹಯಣವಹಗಿ ಅಯಿತಟ, ಯಹುದಟ ಷಭಿಕವಹಗಲ್ಲಲಿ ಎಂದಟ ಄ಲ್ೊೀಕ್ರಷಲಟ ಸಹಧಯವಹಯಿತಟ. ಯಹ ರಶೆನಗಳು ಭಕಾಳ ರಗತಗೆ
಄ನಟಕೂಲ ಮಹಡಿದು, ಯಹುದಟ ಅಷಕ್ರುದಹಮಕವಹಗಿತಟು, ಯಹುದಕ್ೆಾ ಆನಟನ ಹೆಚಟಿ ಷಶುತೆ ಬೆೀಕ್ರತಟು ಭಟಂತಹದ ಆಂತಸ
಄ಲ್ೊೀಕನಗಳು ಭಕಾಳಿಗೆ ಗಣಿತೆ ಹೆಚಟಿ ಷಂತಷದಹಮಕ ಭತಟ ಅಷಕ್ರುೂಣಿವಹಗಟಂತೆ ತೊಡಗಿಸಿಕ್ೊಳುಲಟ ಷಹಹಮಕವಹಗಟತುದೆ.
಄ರಿಗೆ ಄ಥಿವಹಗದ, ಄ಯಟ ಮಹಡಲ್ಹಗದ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಗಳಲ್ಲಿ ಄ಯಟ ತೊಡಗಿಸಿಕ್ೊಳುುುದ್ಧಲಿ. ರತ ಬಹರಿ ಯಹುದೆೀ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆ
ಮಹಡಿದಹಗಲೂ ಇ ಄ಲ್ೊೀಕನ ಯೂಢಿಸಿಕ್ೊಳಿು . ಶಿರೀಭತ ಮಹಧವಿ ಮಹಡಿದಂತೆ ಄ಲಿಲ್ಲಿ ಷವಲ ಫದಲ್ಹಣೆ ಮಹಡಿಕ್ೊಂಡರೆ ಹೆಚಟಿ
ಪಲದಹಮಕವಹಗಟತುದೆ.

ಚಂತನೆಗೊಂದು ಕ್ಷಣ
●

ಇ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆ ನಭಮ ತಯಗತಗೆ ಹೊಂದ್ಧತೆೀ ಹೆೀಗೆ?

●

ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ ಯಹ ಈತುಯ / ರತಕ್ರರಯೆ ಄ನರಿೀಕ್ಷಿತವಹಗಿತಟು, ಯಹಕ್ೆ?

●

ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ ತಳುಳಿಕ್ೆ ಄ರಿಮಲಟ ಯಹ ರಶೆನಗಳನಟನ ಫಳಸಿದ್ಧದೀರಿ?

●

ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಮಲ್ಲಿ ಏನಹದಯೂ ಫದಲ್ಹಣೆ ಮಹಡಿದ್ಧರಹ?಄ದಯ ಿಸಂದ್ಧನ ಕ್ಹಯಣಗಳೆೀನಟ?

●

ನಭಮ ಭಕಾಳ ಗಣಿತದ ಕಲ್ಲಕ್ೆಮಲ್ಲಿ ಏನನಟನ ಗಭನಸಿದ್ಧರಿ?

●

ನಭಮ ಯಹ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೂಡಟ ರಿಕಲನೆಮಲ್ಲಿ ಅತಮವಿಶಹವಷದ ಕ್ೊಯತೆಯಿತಟು

3 ವಹಕಯರೂದ ಷಮಸ್ೆಯಗಳ ಮರುಷೃಷ್ಠಿ
ಫಸಳ ಿಸಂದ್ಧನ ಕ್ಹಲದ್ಧಂದಲೂ ವಹಕಯಯೂದ ಷಭಸೆಯಗಳು ಯೂಢಿಮಲ್ಲಿವೆ. ಇ ಎಯಡಟ ವಿಭಿನನ ಈದಹಸಯಣೆ ಗಭನಸೊೀಣ;
●

ಭೂಯಟ ಅಳುಗಳಿಗೆ ಂದಟ ಗಟಂಡಿ ತೊೀಡಲಟ ಅಯಟ ಗಂಟೆಗಳು ಬೆೀಕಟ. ಹಹಗಹದರೆ ಄ದೆೀ ಗಟಂಡಿ ತೊೀಡಲಟ ಆಫಿರಿಗೆ
ಎಶಟು ಷಭಮ ಬೆೀಕಟ.(ಸಹಂರದಹಯಿಕ)

●

ನಭಗೊಫಿ ಕತೆಗಹಯ ಹೆೀಳಿದನೆಂದಟಕ್ೊಳಿು, . ನಹಲವಯಟ ಮೆೀಸಿಿಗಳು ಂದಟನೂಯಟ ಧಹನಯ ಸಹಗಿಸಿದಯಟ. ಄ಯ ಗಟಂು
ಕರಭವಹಗಿ ಸನೆನಯಡಟ, ಎಂಟ್ಟ, ಅಯಟ, ನಹಲಟಾ ಜ್ನಯದಹದಗಿತಟು. ರತ ಮೆೀಸಿಿಮಟ ಸಹಗಿಸಿದೆದಷೆುಶಟು? (Problem 68,

Rhind Mathematical Papyrus, c. 1700 BC)
ನಭಗೆ ಫಸಟವಃ ಎಯಡನೆೀ ಷಭಸೆಯ ಄ಥಿವಹಗಟುದಟ ಫಸಳ ಕಠಿಣ ಄ನಷಫಸಟದಟ. ಏಕ್ೆಂದರೆ ಆಡಿೀ ಷನನವೆೀವವೆೀ ನಭಗೆ ಄ರಿಚಿತ.
ಆಂತಹಹ ಷನನವೆೀವಗಳಲ್ಲಿ ಭಕಾಳು ಕಶು ಎದಟರಿಷಟತಹುರೆ.
ಇ ಕ್ೆಳಗಿನ ಕ್ಹಯಣಗಳಿಂದ ವಹಕಯಯೂದ ಷಭಸೆಯಗಳು ಕಠಿಣ ಎನಷಫಸಟದಟ.
●

ಭಕಾಳು ಷರಹಗವಹಗಿ ಒದಟಲ್ಲಿ ವಿಪಲರಹಗಫಸಟದಟ ; ಒದಲಟ ಆನೂನ ಄ಷಹುಗಿ ಕಲ್ಲತಲಿದ್ಧಯಫಸಟದಟ.

●

಄ಯ ಭೊೀಧನಹ ಮಹಧಯಭ ಄ಯ ಮಹತೃಭಹಷೆ ಄ಲಿದ್ಧಯಫಸಟದಟ.

●

ದಗಳು ಄ಶಟು ರಿಚಿತಲಿದ್ಧದದರೆ ಷಭಸೆಯಮ ಭಹಷೆ ಄ರಿಗೆ ಄ಥಿವಹಗದ್ಧಯಫಸಟದಟ.

●

ವಹಕಯಯೂದ ಷಭಸೆಯಗಳ ಷನನವೆೀವ ಭಕಾಳಿಗೆ ಕಲ್ಲಸಿಕ್ೊಳುಲಟ ಅಗದ್ಧಯಫಸಟದಟ.(Nunes 1993)
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ಗಣಿತೀಮ ಕತೆಗಳು : ವಹಕಯಯೂದ ಷಭಸೆಯಗಳು
ವಹಕಯಯೂದ ಷಭಸೆಯಗಳು ಭಟಖ್ಯವಹಗಿ ದಗಳ ಯೂದಲ್ಲಿಯಟ ದ್ಧನನತಯದ ಷನನವೆೀವದ ಗಣಿತದ ಷಭಸೆಯಗಳು.
ಭಕಾಳಿಗೆ ಗಣಿತು ನಜ್ ಜೀನದಲ್ಲಿ ಹೆೀಗೆ ಹಹಷಟ ಹೊಕ್ಹಾಗಿದೆ ಎಂದಟ ಆುಗಳಿಂದ ತಳಿಮಟತುದೆ. ಄ಯಟ ಇ ಷಭಸೆಯಗಳಿಗೆ ರಿಹಹಯ
ಕಂಡಟಿಸಡಿಮಟತಹು, ಄ಂತಹಹ ಷಭಸೆಯಗಳನಟನ ಷೃಷ್ಟ್ಿಷಟತಹು ಹೊೀದಂತೆ ುಟ್ು ಗಣಿತಜ್ಞರೆೀ ಅಗಿಬಿಡಟತಹುರೆ. ಅದದರಿಂದಲ್ೆೀ ಭಕಾಳು
ದೆೈನಂದ್ಧನ ಲ್ೆಕಾಗಳಲ್ಲಿ ಗಣಿತದ ವಕ್ರುಮನಟನ ಄ರಿಮಟತಹು ಷಂಕ್ರೀಣಿ ಷನನವೆೀವಗಳನಟನ ಯೂಪಿಷಟತಹು ಹೊೀದಂತೆ ಇ ಷಭಸೆಯಗಳ
ದತಹುಂವಗಳನಟನ ಸೊೀಸಿ ತೆಗೆದರೆ ಷಭಸೆಯಗಳ ರಿಹಹಯ ಷಟಲಬ ಎಂದಟ ಄ರಿವಹಗಟತುದೆ.
ಂದಟ ಷಂಕ್ರೀಣಿ ಷನನವೆೀವನಟನ ಄ಥಿಮಹಡಿಕ್ೊಳುು ರಕ್ರರಯೆಮಲ್ಲಿ ಭನಷಾನಟನ ಕ್ೆೀಂದ್ಧರೀಕರಿಸಿದರೆ, ಷನನವೆೀವನಟನ ಗಣಿತರಿೀತಹಯ
ಫರೆದರೆ, ವಹಕಯ ಯೂದ ಷಭಸೆಯಮನಟನ ರಿಸರಿಷಟುದಟ ಷಟಲಬ. ಅದದರಿಂದ ವಹಕಯಯೂದ ಷಭಸೆಯಮನಟನ ತಭಮ ದಗಳಲ್ಲಿ ಭಯಟ
ಯೂಪಿಸಿ ಄ಗತಯದ ಄ಂವಗಳನಟನ ಹೆಕಟಾ ವಕ್ರು ಬೆಳೆಸಿಕ್ೊಳುಲಟ ಭೂಯನೆ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆ ಷಹಹಮ ಮಹಡಟತುದೆ.

ಚಟುಟಿಕೆ 3: ವಹಕಯರೂದ ಷಮಸ್ೆಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಕವಹಗಿರು ಷನಿಿವೆೀವನುಿ ಮತುು ಗಣಿತೀಯ
ಅಂವಗಳನುಿ ತಳಿಯುುದು.
ನಭಮ ಭಕಾಳ ಕಲ್ಲಕ್ೆಮ ಭಟ್ುಕ್ೆಾ ಹೊಂದ್ಧಕ್ೊಳುುಂತೆ ಇ ವಹಕಯಯೂದ ಷಭಸೆಯಗಳನಟನ ಫದಲ್ಹಣೆ ಮಹಡಿಕ್ೊಳಿು.
ಚಟುಟಿಕೆ
ರತ ಷಭಸೆಯಮನಟನ ಒದ್ಧ ನಂತಯ ಕ್ೆಳಗಿನ ರಶೆನಗಳಿಗೆ ಈತುರಿಷಲಟ ನಭಮ ಭಕಾಳಿಗೆ ಹೆೀಳಿ.
●

ಷಂದ್ಧೀನ ಫಳಿ 21 ಗೊೀಲ್ಲಗಳಿವೆ. ಷಣಿಭಮಳ ಫಳಿ ಷಂದ್ಧೀನಗಿಂತ 18 ಗೊೀಲ್ಲಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆವೆ. ಄ಯಟ ತಭಮ ಗೊೀಲ್ಲಗಳನಟನ
ಷಭವಹಗಿ ಸಂಚಿಕ್ೊಂಡರೆ ಆಫಿಯ ಫಳಿಮೂ ಎಷೆುಶಟು ಗೊೀಲ್ಲಗಳು ಆಯಟತುವೆ.

●

ಯಶಿೀದನ ತಹಯಿಮಟ ಄ನ ಸಟಟ್ಟುಸಫಿದಂದಟ ಄ನ ಸೆನೀಿಸತಯಟ ಭತಟು ನೆಂಟ್ರೊಡನೆ ಸಂಚಿಕ್ೊಳುಲಟ ಂದೆೀ ರಿೀತಮ
ೃತಹುಕ್ಹಯದ ಕ್ೆೀಕಟಗಳನಟನ ಮಹಡಿದದಯಟ. ಷಮಹಯಂಬಕ್ೆಾ 14 ಿಸರಿಮಯಟ ಭತಟು 20 ಭಕಾಳೄ ಫಂದ್ಧದದಯಟ. ಭಕಾಳಿಗೆ ಸಿಕಾ ಕ್ೆೀಕ್ರನ
ಭಹಗದ ಗಹತರು ದೊಡಡಯ ಕ್ೆೀಕ್ರನ ಬಹಗದ ಄ಧಿದಷ್ಟ್ುತಟು. ಹಹಗಹದರೆ ಂದಟ ಕ್ೆೀಕ್ರನ ಎಶಟು ಭಹಗ ದೊಡಡಯ ಹಲ್ಲನ ಕ್ೆೀಕಟ?
ಭತಟು ಚಿಕಾಯ ಕ್ೆೀಕಟ ಂದಟ ಕ್ೆೀಕ್ರನ ಯಹ ಭಿನಹನಂವ?

●

ಸಹವಿತರಮಟ ಄ಳ ವಿಜ್ಞಹನದ ಯೀಜ್ನೆಗಹಗಿ ಂದಟ ಅಮತ ಘನಹಕೃತಮ ಕ್ೆಲ್ಲಡೊೀಸೊಾೀಪ್ ನ ಮಹದರಿ ತಯಹರಿಷಬೆೀಕ್ರತಟು.
಄ಳು ಕ್ೆಲ್ಲಡೊೀಸೊಾೀಪಿನ ಮೆೀಲ್ೆೈ ಯಚಿಷಲಟ ಚಹಟ್ ನಿ ಕ್ಹಗದ ಈಯೀಗಿಷಲಟ ಫಮಸಿದಳು. ಄ಳು 25 ಸೆಂ.ಮೀ. ಈದದ
ಭತಟು 4 ಸೆಂ.ಮೀ ಄ಗಲದ ಕ್ೆಲ್ಲಡೊೀಸೊಾೀಪ್ ಮಹಡಲಟ ಫಮಸಿದರೆ, ಄ಳಿಗೆ ಬೆೀಕ್ಹಗಟ ಕ್ಹಗದದ ವಿಸಿುೀಣಿ ಎಶಟು?

●

ಯಮೆೀವ ಭತಟು ಭಹೆೀವ ಆಫಿಯೂ ಸೆೀರಿ ತಹಸಿಗೆ 12 ಕ್ರ.ಮೀ ವೆೀಗದಲ್ಲಿ ಂದಟ ದೊೀಣಿಮನಟನ ಚಲ್ಹಯಿಷಟತಹುರೆ. ಅ ವೆೀಗದಲ್ಲಿ
ಷರೊೀಯದ ಇ ತಟದ್ಧಯಿಂದ ಅ ತಟದ್ಧಮ ತನಕ ಕರಮಷಲಟ ಄ರಿಗೆ 30 ನಮಶ ಬೆೀಕಟ. ತಹಸಿಗೆ 10 ಕ್ರ.ಮೀ ವೆೀಗದಲ್ಲಿ ದೊೀಣಿ
ನಡೆಸಿದರೆ ಄ಯಟ ಷರೊೀಯ ದಹಟ್ಲಟ ಎಶಟು ಷಭಮ ತೆಗೆದಟಕ್ೊಳುುತಹುರೆ.

●

಄ಳ ಕಂನಮ ನೀಯಟ ಷದಿಳಕ್ೆ ಯೀಜ್ನೆಗೆ ಄ಳ ಕ್ೊಡಟಗೆಗಹಗಿ ಗೌರಿಗೆ ಄ಳ ವಹಷ್ಟ್ಿಕ ಯಮಹನದಲ್ಲಿ ಶೆೀಕಡಹ 5 ಯಶಟು
ಹೆಚಿಳ ಸಿಕ್ರಾದೆ. ಄ಳ ಭೂಲವೆೀತನ ವಹಷ್ಟ್ಿಕ 3.5 ಲಕ್ಷ ಯೂ ಗಳಹದರೆ, ಄ಳಿಗೆ ಸಿಗಟ ತಂಗಳ ರಿಶೃತ ಷಂಫಳ ಎಶಟು?

ರತ ಷಭಸೆಯಗೂ ಗಭನಸಿ:
●

಄ಡಿಗೆರೆ ಹಹಕ್ರದ ರತಯಂದಟ ದ ಄ಥವಹ ದಗಟಚಛದ ಄ಥಿ ನಭಗೆ ಗೊತೆುೀ? ಆಲ್ಲಿಯಟ ಕ್ೆಲು ದ ನಭಗೆ ಹೊಷತೆೀ? ಆು
ಷಭಸೆಯಮ ರಿಹಹಯಕ್ೆಾ ಷಭಿಕ ಷಟಳಿು ಎಂದಟ ನಭಗೆ ಄ನಷಟತುದೆಯೆೀ?

●

ಇ ದಗಳು ನೀಡಟ ಄ಥಿ ಭತಟು ಄ುಗಳೆೄ ಡನೆ ತಳುಕಟ ಹಹಕ್ರಕ್ೊಂಡ ಗಣಿತೀಮ ಕಲನಹಂವ ಕಲ್ಲಮಲಟ ನೀು ಏನಟ
ಮಹಡಟವಿರಿ?

●

ವಹಕಯಯೂದ ಷಭಸೆಯಮನಟನ ಷಯಳಗೊಳಿಷಲಟ ಄ಡಿಗೆರೆಮ ದಗಳನಟನ ಫದಲ್ಹಯಿಸಿ. ಯಹುದಹದಯೂ ನದ್ಧಿಶು ದ ಄ಥವಹ
ದಗಟಚಛ ಬೆೀಕ್ರಲಿದ್ಧದದರೆ ತೆಗೆದಟಹಹಕ್ರ. ಯಹ ದದ ಫದಲ್ಹಣೆ ಕಶು ಎನಸಿತಟ? ಏಕ್ೆ? ವಹಕಯ ಯೂದ ಷಭಸೆಯಗಳಲ್ಲಿನ
ಗಣಿತಹಂವನಟನ ಭತಟು ಷಂದಬಿನಟನ ಄ಥಿ ಮಹಡಿಕ್ೊಳುು ಸಹಭಥಯಿದಲ್ಲಿ ನಭಮ ಎಲಿ ಭಕಾಳೄ ಫಸಟವಃ ಂದೆೀ ಭಟ್ುದಲ್ಲಿ
ಆಲಿದ್ಧಯಫಸಟದಟ. ಄ಯ ಸಹಧನೆಮನಟನ ಗಭನಷಲಟ ಭತಟು ಅ ಫಗೆೆ ಄ರಿಗೆ ಯಚನಹತಮಕ ಿಸಮಹಮಿಸತ ನೀಡಲಟ ಇ

ಗಣಿತೀಮ ಕತೆಗಳು : ವಹಕಯಯೂದ ಷಭಸೆಯಗಳು
ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಮಟ ಂದಟ ಈತುಭ ಄ಕ್ಹವ ದಗಿಷಟತುದೆ. ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಮ ಇ ಭಹಗಕ್ೆಾ ತಯಹರಹಗಲಟ ಷಹಹಮವಹಗಟಂತೆ
“ಮೆೀಲ್ಲವಚಹಯಣೆ ಭತಟು ಿಸಮಹಮಿಸತ ನೀಡಟವಿಕ್ೆ” ಎಂಫ ಷಂನೂಮಲ 2ನಟನ ಮೆಮ ನೊೀಡಲಟ ನೀು ಫಮಷಫಸಟದಟ.

ವೀಡಿಯೀ: ಮಹನಿಟರಿಂಗ್ ಮತುು ಹಿಮಹೂಹಿತ ನಿೀಡಿಕೆ

ಷಂದರ್ಭ ಅಧಯಯನ 3: ಮೂರನೆೀ ಚಟುಟಿಕೆ ಬಳಸಿದದರ ಬಗೆೆ ಶ್ಾೀಮತ ಚೆನಿಮೂ ಅರ ಅಂತರಲೊೀಕನ
ನನನ ತಯಗತಮಲ್ಲಿ ಇ ಭೂಯಟ ಷಭಸೆಯಗಳನಟನ ನಹನಟ ಫಳಸಿದಟದ ನನಗೆ ತಟಂಬಹ ಷಂತಷ ತಂದ್ಧತಟ. ಮೊದಲ್ಲಗೆ ಄ಯನಟನ
ಕ್ೆೀಂದ್ಧರೀಕರಿಷಟಂತೆ ಮಹಡಟುದಟ ಫಸಳ ಕಶುವಹಯಿತಟ. ಄ಯಟ ಷಭಸೆಯಗಳನಟನ ನೊೀಡಿದ ತಕ್ಷಣವೆೀ ಭಟಂದಟರೆಮಲಟ ಗೊತಹುಗಟತುಲಿ
಄ನಟನತುದಹದರೆ ಎನಷಟತುತಟು. ಅದರೆ ನಹನಟ ರಮತನ ಬಿಡಲ್ಲಲಿ. ಄ರಿಗೆ ರ್ೊೀಡಿಕ್ಹಮಿ ಮಹಡಲಟ ಹೆೀಳಿದೆ. ಕ್ೆಲಷು ಄ರಿಚಿತ
ಎನಸಿದಹಗ, ತಟಂಬಹ ಚಿಂತನೆ ಫಮಷಟತುದೆ ಎನಸಿದಹಗ, ಇ ರಿೀತಮ ರ್ೊೀಡಿಕ್ಹಮಿ ಹೆಚಟಿ ಄ನಟಕೂಲ ಎಂದಟ ನನನ ಄ನಸಿಕ್ೆ. ಄ರಿಗೆ
ಏನೆೀ ಄ಥಿವಹಗದ್ಧದದಯೂ ಄ದನಟನ ಫರೆದಟಕ್ೊಳುಲಟ ಭತಟು ಇ ಕಲನಹಂವಗಳನಟನ ಄ಥೆೈಿಸಿಕ್ೊಳುುುದಟ ಹೆೀಗೆ ಎಂದಟ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಷಲಟ
಄ರಿಗೆ ಭನದಟ್ಟು ಮಹಡಿದೆ.
ರತಯಫಿಯೂ ಷವಲ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಿದ ಫಳಿಕ ನಹು ಇ ಷಭಸೆಯಗಳಲ್ಲಿನ ಕಲನಹಂವ ತಳಿಮಲಟ ಏನನಟನ ಹೆೀಗೆ ಫಳಷಫಸಟದೆಂದಟ
ಸಂಚಿಕ್ೊಂಡೆು. ಄ಯ ಮೊದಲ ಮಹತೆೀ “ಶಿಕ್ಷಕ್ರಮನಟನ ಕ್ೆೀಳೆೄ ೀಣ”. ನಹನಟ ಇ ಄ಭಹಯಷಕ್ೆಾ ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅ ಹೆೀಳಿಕ್ೆ ನಷೆೀಧಿಸಿದೆ.
ಷವಲ ಹೆಚಟಿ ಕಲನಹಶಿೀಲತೆ ತೊೀಯಲಟ ಹೆೀಳಿದೆ. ಫಿಯಟ “ಆಂಟ್ರ್ ನೆಟ್ ನ ನೊೀಡೊೀಣ” ಎಂದರೆ, ಭತೊುಫಿಯಟ “ಠ್ಯುಷುಕದಲ್ಲಿ
ಸಟಡಟಕ್ೊೀಣ” ಎಂದಯಟ. ಅಗ ನಹನಟ ಄ರಿಗೆ ಠ್ಯುಷುಕದಲ್ಲಿ ಏನಟ ಸಹಧಯವೀ ಄ದನಟನ ನೊೀಡಲಟ ಷೂಚಿಸಿದೆ. ಄ಯಟ ಏನನಹನದಯೂ ಄ಲ್ಲಿ
ಸಿಗಲ್ಲಲಿ ಎಂದಟ ಗಟಯಟತಟ ಹಹಕ್ರಕ್ೊಂಡಟ ಫಂದರೆ, ಇ ದ್ಧನದ ಭಟಿುಗೆ ನಹನೆೀ ಄ಯ ಄ಂತರ್ಹಿಲ ಶೆೃೀಧನಹ ಮಂತರ ಎಂದಟ ತಳಿಸಿದೆ.
ಸಟಡಟಕಟ ಟಿುಮಲ್ಲಿ (search bar) ಏನಟ ಕ್ೆೀಳುತಹುರೊೀ ಄ಶುಕ್ೆಾ ಮಹತರ ಮಹಿಸತ ಕ್ೊಡಟತಹು ಷವಲ ಎಡಟ್ಟು ಈತುಯನೆನೀ ಕ್ೊಡಟಂತೆ
ನೊೀಡಿಕ್ೊಂಡೆ. ಆದರಿಂದ ಄ಯಟ ತಭಗೆ ನಖ್ಯವಹಗಿ ಏನಟ ಬೆೀಕ್ೆಂದಟ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಷಲಟ ಸಹಧಯವಹಯಿತಟ.
ಎಲಿರಿಗೂ ಄ಯರಿಗೆ ಬೆೀಕ್ಹದ ಎಲಿ ಮಹಿಸತಗಳಿವೆ ಎಂದಟ ಄ನಸಿದ ನಂತಯ ಷಭಸೆಯಗಳ ಭಯಟರ್ೊೀಡಣೆ ಮಹಡತೊಡಗಿದಯಟ. ಆಶಟು
ಹೊತುಗೆ ಄ಯಟ ಟಹುಗಿ ಕಲ್ಲಮಟತಹು ಯಷಯ ಷಸಕರಿಷಟತಹು ಕ್ೆಲಷ ಮಹಡತೊಡಗಿದದರಿಂದ ಕ್ೆಲಷ ಫಸಳ ಷಟಲಬ, ಷಯಳ
ಎನಷತೊಡಗಿತಟ.
ನನಗೆ ಄ನರಿೀಕ್ಷಿತ ಎನಸಿದೆದಂದರೆ ತಯಗತಮಲ್ಲಿ ಯಹ ಭಕಾಳು ಫಸಟಭಹಷ್ಟ್ಗಳಹಗಿದದರೊೀ ಄ರಿಗೆ ದ ಭತಟು ಄ಥಿಗಳ ಇ
ಚಚೆಿಯಿಂದ ತಟಂಬಹ ಄ನಟಕೂಲವಹಯಿತಟ. ಕಠಿಣ ದಗಳ ಄ಥಿನಟನ ಄ರಿಗೆ ಷಟಲಬವಹಗಿ ಄ಥಿವಹಗಟ ಯಹುದೆೀ
ಭಹಷೆಮಲ್ಹಿದಯೂ ಫರೆದ್ಧಟ್ಟುಕ್ೊಳುಲಟ ಭರೆಮಬಹಯದೆಂದೂ ನಂತಯ ಄ನಟನ ಫಳಷಲಟ ಸಹಧಯ ಎಂದೂ ನಹನಟ ಄ರಿಗೆ ಹೆೀಳಿದೆ.

ಚಂತನೆಗೊಂದು ಕ್ಷಣ
●

ನಭಮ ಭಕಾಳು ಄ಥಿಮಹಡಿಕ್ೊಂಡರೊೀ ಆಲಿವೀ ತಳಿಮಲಟ ಯಹ ಯಹ ರಶೆನಗಳನಟನ ಫಳಸಿದ್ಧರಿ?

●

ಭಧೆಯ ಯಹುದಹದಯೂ ಷಂದಬಿದಲ್ಲಿ ನೀು ಄ಯ ಚಚೆಿಮಲ್ಲಿ ರವೆೀಶಿಷಬೆೀಕ್ೆನಸಿತೆೀ? ಯಹವಹಗ?

●

ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಮಲ್ಲಿ ಏನಹದಯೂ ಮಹಹಿಡಟ ಮಹಡಿದ್ಧರಹ? ಄ದಯ ಿಸಂದ್ಧನ ಕ್ಹಯಣಗಳೆೀನಟ?

4. ಸ್ಹರಹಂವ
11

ಗಣಿತೀಮ ಕತೆಗಳು : ವಹಕಯಯೂದ ಷಭಸೆಯಗಳು
ಇ ಘಟ್ಕು ವಹಕಯಯೂದ ಷಭಸೆಯಗಳಲ್ಲಿನ ಭಟಖಹಯಂವಗಳನಟನ ಭತಟು ಗಣಿತೀಮ ಯೀಚನಹಕರಭ ಕಟರಿತಟ ಕ್ೆಲಷ ಮಹಡಟ ಄ದಯ
ಸಹಭಥಯಿನಟನ ಶೆೃೀಧಿಸಿತಟ.
ಭಕಾಳು ವಹಕಯಯೂದ ಷಭಸೆಯಗಳನಟನ ರಿಸರಿಷಲಟ, ಄ುಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕ್ೊಳುಲಟ ಕಶುಡಫಸಟದಟ.
ಅದರೆ, ಇ ಄ಡೆತಡೆಗಳನಟನ ಮೀಯಟ ದಹರಿಗಳಿವೆ. ಄ದಕ್ಹಾಗಿ ಇ ಘಟ್ಕದಲ್ಲಿ ಷೂಚಿಸಿದ ಮಹಗಿಗಳೆಂದರೆ●

ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆ ಅಧಹರಿತ, ಚಿತರ ಅಧಹರಿತ, ಚಿಹೆನ ಄ಥವಹ ಭಹಷೆ ಅಧಹರಿತ ವಿಧಹನಗಳನಟನ ಬೆಸೆಮಟುದಟ.

●

ಗಣಿತೀಮ ಹೆೀಳಿಕ್ೆಮ ಷಟತಹು ಸಹಂದಭಿಿಕ ಕತೆಗಳನಟನ ಕಟ್ುಲಟ ಕಲನಹಶಿೀಲತೆ ಈಯೀಗಿಷಟುದಟ

●

ವಹಕಯ ಯೂದ ಷಭಸೆಯಗಳ ಭಯಟರ್ೊೀಡಣೆ/ಭಯಟಷೃಷ್ಟ್ು.

ಚಂತನೆಗೊಂದು ಕ್ಷಣ
ಇ

ಘಟ್ಕದಲ್ಲಿ

ಕಂಡಟಕ್ೊಂಡ,

ನಭಮ

ತಯಗತಮಲ್ಲಿ

ಫಳಷಫಸಟದಹದ

ತಂತರಗಳನಟನ,

ಮಹಗೊೀಿಹಮಗಳನಟನ ಗಟಯಟತಸಿ. ಭಟಂದ್ಧನ ಸಂತದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಷಫಸಟದಹದ ಕಲನಹಂವಗಳನಟನ ಗಟಯಟತಸಿ.

ಷಂನೂೂಲಗಳು
ಷಂನೂೂಲ 1: NCF/ NCFTE ಕಲ್ಲಕಹ ಅಗತಯಗಳು
ರಹಷ್ಟ್ರೀಮ ಠ್ಯಕರಭ ಚೌಕಟ್ಟು(2005) ಶಿಕ್ಷಕಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ರಹಷ್ಟ್ರೀಮ ಠ್ಯಕರಭ ಚೌಕಟ್ಟು(2009) ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆೀಳಿಯಟ ಕಲ್ಲಕ್ಹ ಄ಗತಯಗಳನಟನ
ಇ ಘಟ್ಕ ಬೆಸೆಮಟತುದೆ, ಭತಟು ಄ುಗಳನಟನ ತಲಟಲಟ ನಭಗೆ ಷಹಹಮ ಮಹಡಟತುದೆ.
●

ಭಕಾಳನಟನ ಕ್ೆೀಲ ಮಹಿಸತ ಷಂಗಹರಸಕಯಂತಲಿದೆೀ ಄ಯ ಕಲ್ಲಕ್ೆಮಲ್ಲಿ ಷಕ್ರರಮವಹಗಿ ಭಹಗಿಗಳಹಗಟಂತೆ ಗಭನಷಟುದಟ.
ಜ್ಞಹನನಟನ ಯೂಪಿಷಟ ಄ಯ ಸಹಭಥಯಿನಟನ ಪ್ರರೀತಹಾಿಸಷಟುದಟ. ಕಲ್ಲಕ್ೆಮಟ ಬಹಯಿಹಠ್ದ ವಿಧಹನ ಮೀರಿ ಬೆಳೆಮಟುದನಟನ
ದೃಢಡಿಷಟುದಟ

●

ಭಕಾಳಿಗೆ ವಿದಹಯರ್ಥಿಕ್ೆೀಂದ್ಧರತ, ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆ ಅಧಹರಿತ ಭತಟು ತೊಡಗಿಕ್ೊಳುುವಿಕ್ೆಮ ಕಲ್ಲಕ್ಹ ಄ನಟಬನಟನ ಕಟಿುಕ್ೊಡಟುದಟ.

●

ಭಕಾಳಿಗೆ ಗಣಿತು ಮಹತನಹಡಟ ವಿಶಮ, ಬೆೀರೆಮರಿಗೆ ಷಂಸನ ಮಹಡಫಸಟದಹದ, ಄ದಯ ಫಗೆೆ ಚಚಿಿಷಫಸಟದಹದ,
ಟಹುಗಿ ಸೆೀರಿ ಕ್ೆಲಷ ಮಹಡಫಸಟದಹದ ವಿಶಮ ಎಂದಟ ಕ್ಹಣಟಂತೆ ಷಹಹಮ ಮಹಡಟುದಟ.

ಷಂನೂೂಲ 2: ನಿಭಸಣೆ ಮತುು ಹಿಮಹೂಹಿತ ನಿೀಡುುದು
ಷಂನೂೂಲ 1: ರಿವೀಕ್ಷಣೆ ಮತುು ಹಿಮಹೂಹಿತ ನಿೀಡುುದು
ನಯಂತಯವಹಗಿ ರಿವಿೀಕ್ಷಿಸಿ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ರತಕ್ರರಯಿಷಟುದಯ ಭೂಲಕ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ ಕ್ಹಮಿ ನಿಸಣೆಮನಟನ (performance)
ಈತುಭಡಿಷಫಸಟದಹಗಿದೆ. ಆದರಿಂದ ಄ರಿಗೆ, ಄ರಿಂದ ಏನಟ ನರಿೀಕ್ಷಿಷಲ್ಹಗಟತುದೆ ಎಂಫಟದಟ ತಳಿಮಟತುದೆ. ನಂತಯ ಕ್ಹಮಿ
ೂಣಿಗೊಂಡ ನಂತಯ ಄ರಿಗೆ ಿಸಮಹಮಿಸತಮೂ ದೊಯಕಟತುದೆ. ನೀು ಕ್ೊಡಟ ಯಚನಹತಮಕ ಿಸಮಹಮಿಸತಯಿಂದ, ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಄ಯ
ಕ್ಹಮಿ ನಿಸಣೆಮನಟನ (performance) ಈತುಭಡಿಸಿಕ್ೊಳುಫಸಟದಟ.
ರಿವೀಕ್ಷಣೆ: ರಿಣಹಭಕ್ಹರಿೀ ಶಿಕ್ಷಕಯಟ ತಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳನಟನ ಯಹವಹಗಲೂ ಗಭನಷಟತುಲ್ೆೀ ಆಯಟತಹುರೆ. ಸಹಮಹನಯವಹಗಿ ಫಸಟಹಲಟ
ಶಿಕ್ಷಕಯಟ ತಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ತಯಗತಮಲ್ಲಿ ಮಹಡಿದ ಕ್ೆಲಷಗಳನಟನ ಗಭನಸಿ ಹಹಗೂ ಄ಯಟ ಹೆೀಳುುದನಟನ ಕ್ೆೀಳಿಸಿಕ್ೊಳುು ಭೂಲಕ
ರಿವಿೀಕ್ಷಣಹ ಕ್ಹಮಿ ಮಹಡಟತಹುರೆ. ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ ರಗತಮನಟನ ರಿವಿೀಕ್ಷಿಷಟುದಟ ತಟಂಬಹ ಭಸತವದ ಕ್ೆಲಷ ಏಕ್ೆಂದರೆ ಆದಟ ಄ರಿಗೆ:


ಈತುಭ ಗೆರೀರ್ಡ ಗಳನಟನ ಡೆಮಲಟ ಷಹಹಮ ಮಹಡಟತುದೆ.
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಄ಯ ಕ್ಹಮಿ ನಿಸಣೆಮ ಫಗೆೆ ಹೆಚಿಿನ ಄ರಿನಟನ ಭೂಡಿಸಿಕ್ೊಳುಲಟ ಭತಟು ತಭಮ ಕಲ್ಲಕ್ೆಮ ಫಗೆೆ ಹೆಚಿಿನ ಜ್ವಹಬಹದರಿ
ಹೊಂದಲಟ ಷಹಹಮ ಮಹಡಟತುದೆ.



಄ಯ ಕಲ್ಲಕ್ೆಮನಟನ ಈತುಭಡಿಸಿಕ್ೊಳುಲಟ ಷಹಹಮ ಮಹಡಟತುದೆ



ರಹಜ್ಯ ಹಹಗೂ ಷಥಳಿೀಮ ರಮಹಣಿೀಕರಿಸಿದ ರಿೀಕ್ೆಗಳ ಭೂಲಕ ತಭಮ ಸಹಧನೆ ಯಹ ಭಟ್ುದ್ಧಯಫಸಟದೆಂದಟ ಉಿಸಷಲಟ
ಷಹಹಮ ಮಹಡಟತುದೆ.

ಫಿ ಶಿಕ್ಷಕರಹಗಿ ನಧಹಿಯನಟನ ತೆಗೆದಟಕ್ೊಳುಲೂ ಷಸ ಆದಟ ಷಹಹಮ ಮಹಡಟತುದೆ


ರಶೆನಮನಟನ ಯಹವಹಗ ಕ್ೆೀಳಬೆೀಕಟ ಄ಥವಹ ಷಟಳಿನಟನ ಯಹವಹಗ ಕ್ೊಡಬೆೀಕಟ?



ಯಹವಹಗ ಹೊಗಳಬೆೀಕಟ?



಄ರಿಗೆ ಷವಹಲನೊನಡಡಫಸಟದೆೀ?



ವಿವಿಧ ಗಟಂುಗಳ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳನಟನ ಂದಟ ಕ್ಹಮಿದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಷಟ ರಿೀತ



ತುಗಳ ಫಗೆೆ ಏನಟ ಮಹಡಟುದಟ?

ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಄ಯ ರಗತಮ ಫಗೆೆ ಷಶುವಹದ ಭತಟು ನಖ್ಯವಹದ ಿಸಮಹಮಿಸತ ನೀಡಿದಹಗ, ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ತಭಮನಟನ ಆನೂನ ಹೆಚಟಿ
ಈತುಭಡಿಸಿಕ್ೊಳುುತಹುರೆ. ರಿವಿೀಕ್ಷಣೆಯಿಂದ ನೀು ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಯಂತಯ ಿಸಮಹಮಿಸತಮನಟನ ನೀಡಲಟ ಸಹಧಯವಹಗಟತುದೆ,
ಅಗ ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಄ಯಟ ಹೆೀಗೆ ಕಲ್ಲಮಟತುದಹದರೆ ಭತಟು ತಭಮ ಕಲ್ಲಕ್ೆಮನಟನ ಈತುಭಡಿಸಿಕ್ೊಳುಲಟ ಬೆೀರೆ ಏನನಟನ ಕಲ್ಲಮಟ
಄ವಯಕತೆ ಆದೆ ಎಂಫಟದಯ ಫಗೆೆ ಄ರಿುಂಟಹಗಟತುದೆ.
ನಭಗೆ ಎದಟರಹಗಟ ಂದಟ ಷವಹಲ್ೆಂದರೆ, ನೀು ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಄ಯದೆದೀ ಅದ ಕಲ್ಲಕ್ಹ ಗಟರಿಗಳನಟನ ನದ್ಧಿಶು ಡಿಸಿಕ್ೊಳುಲಟ
ಷಹಹಮ ಮಹಡಟುದಟ, ಆದನಟನ ಷವ-ರಿವಿೀಕ್ಷಣೆ ಎಂದೂ ಕರೆಮಫಸಟದಟ. ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು, ವಿಶೆೀಶವಹಗಿ, ಕಲ್ಲಕ್ೆ ಕಶು ಎಂದಟ
ಭಹವಿಷಟರಿಗೆ, ಕಲ್ಲಕ್ೆ ಅುವಹದದಟದ, ತಭಮ ಷವಂತದಟದ ಄ನನಷಟುದೆೀ ಆಲಿ.
ನೀು ಯಹುದೆೀ ವಿದಹಯರ್ಥಿ ಂದಟ ಕ್ಹಮಿ ಯೀಜ್ನೆಗೆ ತನನದೆೀ ಅದ ಷಶು ಗಟರಿಗಳನಟನ ಹಹಕ್ರಕ್ೊಂಡಟ, ಄ದಯ ಯೀಜ್ನೆಮನಟನ
ತಯಹರಿಸಿ, ಄ದಕ್ೆಾ ಬೆೀಕ್ಹಗಟ ಷಭಮನಟನ ನದ್ಧಿಶು ಮಹಡಿಕ್ೊಂಡಟ, ತನನ ರಗತಮನಟನ ತಹನೆೀ ಷವತಃ ರಿವಿೀಕ್ಷಿಸಿ ರಿೀಕ್ಷಿಸಿಕ್ೊಳುಲಟ
ಷಹಹಮ ಮಹಡಫಸಟದಟ. ಇ ರಕ್ರರಯೆಮನಟನ ಄ಭಹಯಷ ಮಹಡಟುದರಿಂದ, ಄ರಿಗೆ ತಭಮನಟನ ತಹು ಷವತಃ ಮೌಲ್ಹಯಂಕನ
ಮಹಡಿಕ್ೊಳುುುದಯಲ್ಲಿ ರಬಟತವನಟನ ಗಳಿಷಟತಹುರೆ. ತನೂಮಲಕ ಄ರಿಗೆ ಶಹಲ್ೆಮಲ್ಲಿ ಹಹಗೂ ಄ಯ ೂತಿ ಜೀವಿತಹಧಿಮಲ್ಲಿ ಕ್ಹಮಿ
ನಿಿಸಷಟುದಕ್ೆಾ ಹೆಚಿಿನ ನೆಯುಂಟಹಗಟತುದೆ.
ವದಹಯರ್ಥಭಗಳು ಹೆೀಳಿದದನುಿ ಆಲ್ಲಷುುದು ಮತುು ವೀಕ್ಷಿಷುುದು
ಶಿಕ್ಷಕಯಟ ಯಹವಹಗಲೂ ಷಸಜ್ವಹಗಿಯೆೀ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಹೆೀಳಿದದನಟನ ಅಲ್ಲಷಟುದಟ ಭತಟು ಗಭನಷಟುದನಟನ ಮಹಡಟತುಯಟತಹುರೆ. ಆದಟ
ಂದಟ ಷಯಳ ರಿವಿೀಕ್ಷಣಹ ಸಹಧನ. ಈದಹಸಯಣೆಗೆ ನೀು:


ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಗಟಿುಯಹಗಿ ಒದಟುದನಟನ ಅಲ್ಲಷಟತುಯಫಸಟದಟ.



ಗಟಂು ಕ್ೆಲಷ ಄ಥವಹ ರ್ೊೀಡಿಯಹಗಿ ಕ್ಹಮಿ ನಿಿಸಷಟವಹಗ ಅಗಟ ಚಚೆಿಗಳನಟನ ಅಲ್ಲಷಟತುಯಫಸಟದಟ.



ತಯಗತ ಕ್ೊೀಣೆಮ ಳಗೆ ಄ಥವಹ ಹೊಯಗೆ, ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಫಳಷಟ ಷಂನೂಮಲಗಳನಟನ ವಿೀಕ್ಷಿಸಿಯಫಸಟದಟ.



ಗಟಂಪಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಹಮಿ ನಿಿಸಷಟತುಯಟವಹಗ ಄ಯ ಅಂಗಿಕ ಭಹಷೆಮನಟನ ವಿೀಕ್ಷಿಸಿಯಫಸಟದಟ.

ನೀು ಷಂಗರಿಸಸಿದ ವಿೀಕ್ಷಣೆಗಳು, ವಿದಹಯರ್ಥಿಮ ರಗತ ಄ಥವಹ ಕಲ್ಲಕ್ೆಗೆ ನಜ್ವಹದ ುರಹವೆಮನಟನ ದಗಿಷಟತುದೆಯೆೀ ಎಂದಟ
ಖ್ಚಿತಡಿಸಿಕ್ೊಳಿು. ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ ಫಗೆೆ ನೀು ನೊೀಡಿದ, ಕ್ೆೀಳಿದ, ಷಭರ್ಥಿಸಿಕ್ೊಳುಫಸಟದಹದ, ಲ್ೆಕಾವಿಡಫಸಟದಹದ ವಿಶಮಗಳನಟನ
ಮಹತರ ದಹಖ್ಲ್ಲಸಿಕ್ೊಳಿು.
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ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಕ್ಹಮಿ ನಿಿಸಷಟವಹಗ, ನೀು ತಯಗತ ಕ್ೊೀಣೆಮಲ್ಲಿ ಒಡಹಡಟತಹು, ಂದಟ ಷಂಕ್ಷಿುವಹದ ವಿೀಕ್ಷಣಹ ಟಿಣಿಗಳನಟನ
ಸಿದಧಡಿಸಿಕ್ೊಳಿು. ನೀು ತಯಗತಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ ಟಿುಮನಟನ ಫಳಸಿಕ್ೊಂಡಟ ಯಹ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚಿಿನ ಷಹಹಮದ
಄ವಯಕತೆಯಿದೆ ಎಂದಟ ದಹಖ್ಲ್ಲಸಿಕ್ೊಳುಫಸಟದಟ ಭತಟು ಯಹುದಹದಯೂ ತು ಗರಿಸಕ್ೆಗಳಿದದರೆ ಄ದಯ ಟಿಣಿಮನಟನ ಮಹಡಿಕ್ೊಳುಫಸಟದಟ.
ನೀು ಇ ವಿೀಕ್ಷಣಹ ಟಿಣಿಗಳನನ ಫಳಸಿಕ್ೊಂಡಟ ಆಡಿೀ ತಯಗತಗೆ ಿಸಮಹಮಿಸತಮನಟನ ನೀಡಫಸಟದಟ ಄ಥವಹ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ
ರತೆಯೀಕವಹಗಿ ಄ಥವಹ ಗಟಂುಗಳಿಗೆ ಷಟಳಿು ಷೂಚನೆ ನೀಡಿ ಪ್ರರೀತಹಾಿಸಷಫಸಟದಟ.
ಹಿಮಹೂಹಿತ ನಿೀಡುುದು
ನರಿೀಕ್ಷಿತ ಕಲ್ಲಕ್ಹಪಲ ಄ಥವಹ ಈದೆದೀಶಿತ ಗಟರಿ ಸಹಧನೆಮಲ್ಲಿ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಹೆೀಗೆ ಕ್ಹಮಿ ನಿಿಸಸಿದಯಟ ಎಂಫಟದಯ ಕಟರಿತ ಮಹಿಸತ,
ಿಸಮಹಮಿಸತಮ ಭೂಲಕ ದೊಯಕಟತುದೆ. ರಿಣಹಭಕ್ಹರಿ ಿಸಮಹಮಿಸತಮಟ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗೆ ಕ್ೆಳಗಿನ ಄ಂವಗಳನಟನ ದಗಿಷಟತುದೆ:


ಅಗಿಯಟ ಕ್ಹಮಿದ ಫಗೆೆ ಮಹಿಸತ.



ಂದಟ ಕ್ರರಯೆ ಄ಥವಹ ಕ್ಹಮಿ ಎಶಟು ಚೆನಹನಗಿ ಮಹಡಲಟಿುದೆ ಎಂಫಟದಯ ಮೌಲಯಮಹನ.



಄ಯ ಕ್ಹಮಿ ನಿಸಣೆಮನಟನ ಈತುಭಡಿಷಟುದಕ್ೆಾ ಮಹಗಿದವಿನ.

ನೀು ರತ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗೆ ಿಸಮಹಮಿಸತ ನೀಡಿದಹಗ, ಄ದಟ ಇ ಕ್ೆಳಗಿನುಗಳನಟನ ತಳಿಮಟುದಕ್ೆಾ ನೆಯವಹಗಟತುದೆ.


಄ಯಟ ಏನನಟನ ಮಹಡಫಲಿಯಟ?



಄ಯಟ ಇಗ ಷ ಕ್ೆಾ ಏನನಟನ ಮಹಡಲ್ಹಯಯಟ?



಄ಯ ಕ್ಹಮಿನಟನ ಆತಯಯ ಕ್ಹಮಿದೊಂದ್ಧಗೆ ಹೊೀಲ್ಲಸಿದಹಗ ಹೆೀಗೆ ಕ್ಹಣಿಷಟತುದೆ?



಄ಯಟ ಹೆೀಗೆ ತಭಮನಟನ ತಹು ಈತುಭಡಿಸಿಕ್ೊಳುಫಸಟದಟ?

ರಿಣಹಭಕ್ಹರಿ ಿಸಮಹಮಿಸತಯಿಂದ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಷಹಹಮವಹಗಟತುದೆ ಎಂಫಟದನಟನ ಜ್ಞಹಕದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕ್ೊಳುುುದಟ ಫಸಳ ಭಟಖ್ಯ. ನಭಮ
ಿಸಮಹಮಿಸತಮಟ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗೆ ಷರಿಯಹಗಿ ಄ನವಯಿಷದ್ಧದದರೆ ಄ಥವಹ ಄ಷಶುತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದದರೆ, ಆದಟ ಕಲ್ಲಕ್ೆಗೆ ಿಸನನಡೆಮನಟನಂಟ್ಟ
ಮಹಡಟತುದೆ.
ರಿಣಹಮಕಹರಿ ಹಿಮಹೂಹಿತಯು:


ವಿದಹಯರ್ಥಿ ಕ್ೆೈಗೊಂಡ ಕ್ಹಮಿ ಭತಟು ಄ರಿಗೆ ಅಗಬೆೀಕ್ಹದ ಕಲ್ಲಕ್ೆಮನಟನ ಕೆೀಂದಿಾೀಕರಿಸಿರಬೆೀಕು.



ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ಄ಯ ಕಲ್ಲಕ್ೆಮಲ್ಲಿಯಟ ಈತುಮಹಂವಗಳು ಯಹುು ಭತಟು ಆನೂನ ಯಹ ಄ಂವಗಳನಟನ
ಈತುಭಡಿಸಿಕ್ೊಳುಬೆೀಕಟ ಎಂಫಟದನಟನ ಷಪಶುವಹಗಿ ಮತುು ಪ್ಹಾಮಹಣಿಕವಹಗಿ ಹೆೀಳಬೆೀಕಟ.



ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಄ಯಟ ಮಹಡಲು ಸ್ಹಧಯವಹಗಟಂತಸ ಕ್ೆಲಷಗಳನಟನ ಷೂಚಿಷಬೆೀಕಟ.



ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಄ಥಿವಹಗಟ ಷೂಕು ಭ್ಹಷೆಮಲ್ಲಿಯಬೆೀಕಟ.



ಷರಿಯಹದ ಷಮಯದಲ್ಲಿ ನೀಡಬೆೀಕಟ-ಫಸಳ ಮೊದಲ್ೆೀ ಹೆೀಳಿದರೆ ವಿದಹಯರ್ಥಿ ‚ನಹನಟ ಇಗ ಄ದನೆನೀ ಮಹಡಲಟ ಹೊಯಟಿದೆದ‛ ಎಂದಟ
ಹೆೀಳಫಸಟದಟ. ಫಸಳ ನಧಹನವಹಗಿ ಹೆೀಳಿದರೆ ವಿದಹಯರ್ಥಿಮ ಯೀಚನಹ ಲಸರಿ ಬೆೀರೆಡೆಗೆ ಸರಿದಟ ಇ ವಿಶಮ ಄ರಷಟುತ ಎನನಸಿ
ನೀು ಹೆೀಳಿದ ಕ್ೆಲಷಕ್ೆಾ ಿಸಂದೆ ಹೊೀಗಲಟ ಭನಸಹಾಗದ್ಧಯಫಸಟದಟ.

ಿಸಮಹಮಿಸತಮಟ ಮೌಖಿಕವಹಗಿದ್ಧದಯಫಸಟದಟ ಄ಥವಹ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ ಕ್ಿ ಫಟಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಫಯಣಿಗೆಮ ಯೂದಲ್ಲಿಯಫಸಟದಟ. ಕ್ೆಳಗಿನ
ಮಹಗಿದವಿನ ಄ನಟಷರಿಷಟುದರಿಂದ ಿಸಮಹಮಿಸತ ಹೆಚಟಿ ರಿಣಹಭಕ್ಹರಿಯಹಗಟತುದೆ.

ಧನಹತೂಕ ಭ್ಹಷೆ ಮತುು ಹೊಗಳುುದನುಿ ಬಳಷುುದು
ನಭಮನಟನ ದೂಷ್ಟ್ಷಟ ಄ಥವಹ ತನಟನ ತದಟದುದಯ ಫದಲಟ ಯಹರಹದಯೂ ನಭಮನಟನ ಪ್ರರೀತಹಾಿಸಸಿ ಹೊಗಳಿದರೆ ನಭಮ ಄ನಟಬ
ಿಸತಕಯವಹಗಿಯಟತುದೆ. ಧನಹತಮಕ ಭಹಷೆ ಹಹಗೂ ಫಲಧಿನೆಯಿಂದ ಎಲ್ಹಿ ಯೀಮಹನದಯ ಆಡಿೀ ತಯಗತಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳನಟನ
ೆರೀರೆೀಪಿಸಿದಂತಹಗಟತುದೆ. ಅದರೆ, ಹೊಗಳುವಿಕ್ೆಮಟ ನದ್ಧಿಶುವಹಗಿ ವಿದಹಯರ್ಥಿ ನಿಿಸಸಿದ ಕ್ೆಲಷದ ಫಗೆೆ ಆಯಬೆೀಕ್ೆೀ ಹೊಯತಟ
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ವಿದಹಯರ್ಥಿಮ ಫಗೆೆ ಄ಲಿ. ಆಲಿದ್ಧದದರೆ ಆದಟ ವಿದಹಯರ್ಥಿಮ ರಗತಗೆ ನೆಯವಹಗಟುದ್ಧಲಿ. ‘ಚೆನಹನಗಿ ಮಹಡಿದೆ‛ ಎಂಫ ದು ನದ್ಧಿಶುವಹಗಿಲಿ.
ಹಹಗಹಗಿ ಕ್ೆಳಗಿನ ಯಹುದಹದಯೂ ಂದನಟನ ಹೆೀಳುುದಟ ಳೆುಮದಟ:

ಷರಿಡಿಷುುದು ಹಹಗೂ ಷುಳಿು ನಿೀಡುುದನುಿ ಬಳಷುುದು
ನೀು ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳೆೄ ಂದ್ಧಗೆ ನಡೆಷಟ ಮಹತಟಕತೆ ಄ಯ ಕಲ್ಲಕ್ೆಗೆ ನೆಯವಹಗಟತುದೆ. ಄ಯಟ ನೀಡಿದ ಈತುಯ ತೆಂದಟ ಹೆೀಳಿ, ಅ
ಷಂಭಹಶಣೆಮನಟನ ಄ಲ್ಲಿಗೆೀ ಭಟಗಿಸಿದರೆ, ಄ಯಟ ಆನೂನ ರಮತನಷಟುದಕ್ೆಾ ಹಹಗೂ ಅಲ್ೊೀಚಿಷಟುದಕ್ೆಾ ಄ಕ್ಹವನಟನ ನರಹಕರಿಸಿದಂತೆ
ಅಗಟತುದೆ. ನೀು ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಂದಟ ಷಟಳಿನಟನ ನೀಡಿದರೆ ಄ಥವಹ ಭಟಂದಟರಿಕ್ೆ ರಶೆನಮನಟನ ಕ್ೆೀಳಿದರೆ ಄ಯಟ ಆನೂನ
ಅಳವಹಗಿ ಅಲ್ೊೀಚಿಷಲಟ ಭತಟು ಈತುಯಗಳನಟನ ಸಟಡಟಕಲಟ ೆರೀಯಣೆ ಸಿಗಟತುದೆ. ಄ಯ ಷವಂತ ಕಲ್ಲಕ್ೆಗೆ ಄ರೆೀ ಜ್ವಹಬಹದಯರಹಗಟಂತೆ
ಮಹಡಟತುದೆ. ಈದಹಸಯಣೆಗೆ, ನೀು ಄ರಿಂದ ಆನೂನ ಈತುಭ ಈತುಯ ಫಯಟಂತೆ ೆರೀರೆೀಪಿಷಲಟ ಄ಥವಹ ಯಹುದಹದಯೂ ಂದಟ
ಷಭಸೆಯಮನಟನ ಬೆೀರೆ ದೃಷ್ಟ್ುಕ್ೊೀನದ್ಧಂದ ನೊೀಡಲಟ ಕ್ೆಳಗೆ ಕ್ೊಟಿುಯಟಂತೆ ಹೆೀಳುುದಯ ಭೂಲಕ ೆರೀರೆೀಪಿಷಫಸಟದಟ:

ಆದಟ ಂದಟ ಳೆುಮ
ಹರಯಂಬ, ಇಗ ಆದಯ ಫಗೆೆ
ಆನೂನ ಅಲ್ೊೀಚನೆಮನಟನ

ಭತೆು ಅಲ್ೊೀಚಿಷಟ.

ಮಹಡಟ …

ನೀನಟ ಇ ಈತುಯನಟನ ಹೆೀಗೆ
ಕಂಡಟಕ್ೊಂಡೆ ಎಂದಟ ವಿರಿಷಟ

ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಫಿರಿಗೊಫಿಯಟ ಷಹಹಮ ಮಹಡಟಂತೆ ೆರೀರೆೀಪಿಷಟುದಟ ಷೂಕುವೆನಷಟತುದೆ. ಆದನಟನ ನೀು, ರಶೆನ ಕ್ೆೀಳುವಹಗಲ್ೆೀ
ಕ್ೆಳಗಿನ ಹೆೀಳಿಕ್ೆಗಳನಟನ ಫಳಸಿ ಕ್ೆೀಳಫಸಟದಟ.

ಗಟಂುಗಳಲ್ಲಿಯಟಯಟ
ಫಿರಿಗೊಫಿಯಟ ಷಹಹಮ
ಮಹಡಟುದನಟನ ನಹನಟ
ನೊೀಡಬೆೀಕಟ.

ಯಹರಹದರೊಫಿಯಟ
ಇ ಈತುಯಕ್ೆಾ ಆನೂನ
ಏನಹದಯೂ
ಸೆೀರಿಷಟವಿರಹ?

ಹಹಗಹದರೆ ಆಲ್ಲಿ ಎಯಡಟ ಷಂಗತಗಳಿವೆ.
ಆನಹನ ಷಂಗತಮನಟನ ನಹು
ರಿಗಣಿಷಫಸಟದಟ?
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ವಫದದಲ್ಲಿನ ಕ್ಹಗಟಣಿತ(spelling) ಄ಥವಹ ಷಂಖೆಯಗಳ ಄ಭಹಯಷ ಮಹಡಟವಹಗ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳನಟನ ‘ಹೌದಟ’ , ‘ಆಲಿ’ ಎಂದಟ ಹೆೀಳಿ
ಷರಿಡಿಷಫಸಟದಟ. ಆಲ್ಲಿಮೂ ಷಸ ನೀು ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ ಈತುಯಗಳಲ್ಲಿ ಭೂಡಟ ನಭೂನೆಗಳನಟನ ಗಟಯಟತಷಲಟ ಹೆೀಳಫಸಟದಟ, ಂದೆೀ
ರಿೀತಮ ಈತುಯಗಳ ನಡಟವಿನ ಷಂಫಂಧ ಄ಯಮಲಟ ರಚೊೀದ್ಧಷಫಸಟದಟ ಄ಥವಹ ಯಹುದೊೀ ಂದಟ ಈತುಯ ಏಕ್ೆ ತು ಎನಟನ
ಚಚೆಿಗೆ ಅಷದ ಮಹಡಿಕ್ೊಡಫಸಟದಟ.
ತಹವೆೀ ಷವತಃ ತಭಮ ಈತುಯಗಳನಟನ ತದ್ಧದಕ್ೊಳುುುದಟ ಭತಟು ಷಸಹಠಿಗಳಿಂದ ತದ್ಧದಷಟುದಟ ಫಸಳ ರಿಣಹಭಕ್ಹರಿ. ನಭಮ
ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ರ್ೊೀಡಿಗಳಹಗಿ ನಯೀಜತ ಄ಥವಹ ಆತರೆ ಕ್ಹಮಿಗಳನಟನ ಮಹಡಟವಹಗ, ತಭಮನಟನ ತಹವೆೀ ರಿೀಕ್ಷಿಸಿಕ್ೊಳುುುದಟ ಭತಟು
ಫಿಯ ಕ್ಹಮಿನಟನ ಆನೊನಫಿಯಟ ರಿೀಕ್ಷಿಷಲಟ ೆರೀಯಣೆ ನೀಡಫಸಟದಟ. ಹೆಚಟಿ ಗೊಂದಲಗಳಿಗೆ ಄ಕ್ಹವವಿಲಿದ್ಧಯಟಂತೆ, ಂದಟ ಷಲಕ್ೆಾ
ಂದಟ ಄ಂವನಟನ (aspect) ಕ್ೆೀಂದ್ಧರಕರಿಸಿ, ತದಟದಡಿ ಮಹಡಿಕ್ೊಳುುುದಟ/ಮಹಡಟುದಟ ಳೆುಮದಟ.

ಹೆಚುುರಿ ಷಂನೂೂಲಗಳು
●

●

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 Hands-on 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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