ನಹು ಗಣಿತ ಕಲಿಮಫಲ್ಲೆವಲೆಂಫ ಆತಮವಿಶ್ಹಾಷನನನ ಬಲಳಲಷನುದನ

:

ಭಿನನರಹಶಿಯೆಂದಿಗಲ ಭೂಲಕ್ರರಯೆಗಳು

ನಹು ಗಣಿತ ಕಲಿಯಬಲ್ಲೆವಲೆಂಬ ಆತಮವಿಶ್ಹಾಷನನು ಬಲಳಲಷನುದನ:
ಭಿನುರಹಶಿಯೆಂದಿಗಲ ಮೂಲಕ್ರಿಯೆಗಳು

ರಹಷ್ಟ್ರೀಮ ಠ್ಯಕರಭ ಚೌಕಟ್ನು (NCF 2005) ಭತನು ಶಿಕ್ಷಕಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ರಹಷ್ಟ್ರೀಮ ಠ್ಯಕರಭ ಚೌಕಟ್ನು (2009)ಗಳು
ಭಹಯತದಲಿೆನ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಹಾಗಿ ಮಹತ್ಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ದೃಷ್ಟ್ಿಕ್ಲೂೀನನನನ ನೀಡಿವಲ. ಇದಯಲಿೆ ಎಲ್ಹೆ ಶ್ಹಲ್ಲಗಳು ಷದೃಢವಹದ ಕಲಿಕ್ಹ
ವಹತಹಯಣನನನ

ದಗಿಷನತುವಲ.

ಈ

ದೃಷ್ಟ್ುಕ್ಲೂೀನನನನ

ಸಹಕ್ಹಯಗಲೂಳಿಷಲನ

ಶಿಕ್ಷಕರಿಗಲ

ಹಹಗೂ

ಶಿಕ್ಷಕ

ಶಿಕ್ಷಕರಿಗಲ(ತರಬೆೇತುದರರಿಗೆ) ಷಹಹಮ ಸಷು ನೀಡನುದಲೀ ಟಲಸ್–ಇೆಂಡಿಯಹ OERನ ಭನಖ್ಯ ಉದಲದೀವವಹಗಿದಲ. ಈ
ಉದಲದೀವನನನ ಈಡಲೀರಿಷಲನ ಶಿಕ್ಷಕಯನನನ ‘ವಿದಹಯರ್ಥಿ’ಗಳಲೆಂದನ ರಿಗಣಿಸಿ ಅಯನ ತಭಮ ೃತ್ತುಮಲಿೆ ಅವಯಕವಿಯನ ಸಹಧನ
ಹಹಗೂ ವಿಧಹನಗಳನನನ ಬಲಳಲಸಿಕ್ಲೂಳುುಲಿೆ ನಲೈುಣಯತಲಮನನನ ಹಲೂೆಂದನೆಂತಲ, ಬಲೂೀಧನಲಮ ಭತನು ಕಲಿಕ್ಲಮ ವಿಧಹನಗಳಲಿೆ
ಷಕ್ರರಮವಹಗಿ ತಲೂಡಗಿಸಿಕ್ಲೂಳುಲನ ಷಹಹಮವಹಗನೆಂತಲ ಷೆಂನೂಮಲ ಯಚಿಷಲ್ಹಗಿದಲ. OER
ಘಟ್ಕಗಳನನನ, ವಲೈಮಕ್ರುಕ

ಭನಖ್ಯ ಲಕ್ಷಣವಲೆಂದರಲ ಶಿಕ್ಷಕಯನ

ಚಟ್ನಟಿಕ್ಲಗಳನನನ, ಕ್ಲೀಸ್ ಷುಡಿಗಳನನನ ಫಳಸಿ, ಅಯ ೃತ್ತು ಕ್ೌವಲಯನನನ ೃದಿಧಸಿಕ್ಲೂೆಂಡನ

ಅುಗಳನನನ ನೂತನ ಷೆಂದಬಿಗಳಿಗಲ ಭತನು ವಿಶಮಗಳಿಗಲ ಅನಾಯಿಷನುದನ.
ಎಲ್ಹೆ ವಿಶಮಗಳಿಗೂ ಹಹಗೂ ಎಲ್ಹೆ ಸೆಂತಗಳಿಗೂ ಅನಾಮವಹಗನ ಈ ರಭನಖ್ ಷೆಂನೂಮಲಗಳು, ಭಹಯತದ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತ್ತ
ಭತನು ಟಲಸ್ ಇೆಂಡಿಯಹ OERನಲಿೆನ ಮಹದರಿಮೆಂತಲ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗಲ ಶ್ಲೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಲೀತರದಲಿೆನ ರಭನಖ್ ವಿಧಹನಗಳ ಫಗಲೆ ಭನೆಂದನರಿದ
ಹರಯೀಗಿಕ ಷಲಹಲಗಳನನನ ನೀಡನತುವಲ. ಟಲಸ್ ಇೆಂಡಿಯಹದ ಹರಯೀಗಿಕ ತತಾಗಳನಲೂನಳಗಲೂೆಂಡೆಂತಲ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳನನನ
ಷೆಂಘಟಿಷನ ವಿಧಹನಗಳು, ಕಲಿಕ್ಹ ಚಟ್ನಟಿಕ್ಲಗಳು ಭತನು ಶಿಕ್ಷಕ-ವಿದಹಯರ್ಥಿ ಭತನು ವಿದಹಯರ್ಥಿ –ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ ನಡನವಿನ
ಡನಹಟ್ನನನ ಏಿಡಿಷನ ವಿಧಹನಗಳನನನ ಳಗಲೂೆಂಡಿದಲ.

ಶಿಕ್ಷಕರಿಗಲ ಹಹಗೂ ಶಿಕ್ಷಕ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗಲ(ತರಬೆೇತುದರರಿಗೆ)

ವಲಬಸಲೈಟ್ ನ ನಲಿೆ ಈ ರಭನಖ್ ಷೆಂನೂಮಲಗಳು ಲಬಯವಿದಲ.
ವಿೀಡಿಯೀ ಷೆಂನೂಮಲಗಳು
ಟಲಸ್ ಇೆಂಡಿಯಹದಯನ ತಯಹರಿಸಿದ ವಿೀಡಿಯೀ ಕ್ರೆಪ್ಗಳ ಷಭೂಸು ತಯಗತ್ತಮಲಿೆನ ಭಹಗಿಸಷನವಿಕ್ಲಮ ರಭನಖ್
ತೆಂತರಗಳನನನ ವಿರಿಷನತುವಲ. (ರಭನಖ್ ಷೆಂನೂಮಲಗಳ ವಿಶಮಗಳಿಗಲ ಷರಿಹಲೂೆಂದನೆಂತಲ) ಶಿಕ್ಷಕಯನ ಹಹಗೂ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು
ಭಹಗಿಸಷನವಿಕ್ಲಮ ಅಭಹಯಷಗಳನನನ ಭಹಯತ್ತೀಮ ತಯಗತ್ತಗಳಲಿೆ ಫಳಷನುದನನನ ಈ ಕ್ರೆಪ್ ಗಳಲಿೆ ನಹು ಕ್ಹಣಫಸನದಲೆದಲೀ,
ನದಿಿಶು ಕ್ರರಯೆಗಳನನನ ಹಹಗೂ ನಡತಲ/ತತನೆಗಳನನನ ವಿೀಕ್ಷಕಯನ ಗನಯನತ್ತಷಲನ ವಿೀಕ್ಷಕ ವಿಯಣಲಮನನನ ಕ್ಲೀಳಫಸನದನ. ಈ
ವಿೀಡಿಯೀ ಕ್ರೆಪ್ಗಳನನನ ಿಸೆಂದಿ ತಯಗತ್ತಗಳಲಿೆ ಚಿತ್ತರೀಕರಿಸಿದನದ, ವಿವಿಧ ರಹಜ್ಯಗಳಿಗಲ ಅನನಗನಣವಹಗಿ ವಿೀಕ್ಷಕ ವಿಯಣಲಮನನನ
ಭಹಷಹೆಂತರಿಷಲ್ಹಗಿದಲ. ಈ ವಿೀಡಿಯೀ ಕ್ರೆಪ್ಗಳಿಗಲ ಲಿೆಂ್ಗಳನನನ ವಿೀಡಿಯೀ ಚಿತರದ ಭೂಲಕ OERಗಳಲಿೆ ನದಿಿಶು ಷಥಳಗಳಲಿೆ
ತಲೂೀರಿಸಿದನದ, ಅೆಂತಜಹಿಲದ ಭೂಲಕ ಫಳಕ್ಲದಹಯಯನ ಇದನನನ ಫಳಷಫಸನದಹಗಿದಲ. ಈ ವಿೀಡಿಯೀ ಕ್ರೆಪ್ಗಳನನನ ಟಹಯಬಲೆಟ್ ನ,
ಪಿಸಿ, ಡಿ.ವಿ.ಡಿ, ಮೊಬಲೈಲ್ ಫೀನ್ಗಳಲಿೆ ಹಹಗೂ ಎಸ್.ಡಿ ಕ್ಹರ್ಡಿ ಭೂಲಕ ಫಳಷಲನ ಫಳಕ್ಲದಹಯಯನ ಇುಗಳನನನ
ಡೌನ್ಲ್ಲೂೀರ್ಡ ಮಹಡಫಸನದಹಗಿದಲ. (http://www.tess-india.edu.in/)
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ಈ ಘಟಕದಲಿೆ ಏನಿದಲ?
ಭಕಾಳಿಗಲ ಭಿನನರಹಶಿಮ ವಿಶಮ ಕಬ್ಬಫಣದ ಕಡಲ್ಲ ಎನನನುದನ ಗನಟಲುೀನಲೆ. ಗಣಿತದ ಕನರಿತನ ನಕ್ಹರಹತಮಕ ಭಹನಲ ಭೂಡಲನ
ಇದನ ಕ್ಹಯಣವಹಗಫಸನದನ. ಭಿನನರಹಶಿಗಳನನನ ಫಳಸಿ ಗಣಿತದ ಭೂಲಕ್ರರಯೆಗಳನನನ ಕಲಿಮನುದನ ಕೂಡ ಇದಲೀ ಷವಹಲನನನ
ಭಕಾಳಿಗಲ ಹಹಗೂ ಗಣಿತ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗಲ ನೀಡನತುದಲ.
ಗಣಿತದ ಷೆಂಕ್ಲೀತಭಹಷಲಮನನನ ಒದನವಹಗ ದೃವಯ ಕಲನಲಮ ತೆಂತರನನನ ಹಲೀಗಲ ಉಮನಕುವಹಗಿ ಫಳಷಫಸನದಲೆಂದನ ಈ
ಘಟ್ಕದಲಿೆ ವಿರಿಷಲ್ಹಗಿದಲ. ಕಲಿಕ್ಹ ರಗತ್ತಮ ಹಹದಿಮಲಿೆ ಸಿಲನಕ್ರಯನ ಭಕಾಳಿದದರಲ ಅರಿಗೂ ಇದನ ಷಹಹಮಕವಹಗಫಸನದನ.
ಏಕ್ಲೆಂದರಲ ಇದನ ಅಯ ‘ಗಣಿತದ ಆಘಾತ ’ದ ತ್ತೀರತಲಮನನನ ಕಡಿಮೆ ಮಹಡನತುದಲ. ‘ಆಲ್ಲೂೀಚನಲಗಳಿಗಲ ಷವಹಲ್ಲಸಲಮನ
ರಶ್ಲನಗಳನನನ ಕ್ಲೀಳುುದನ: ಭಿನನರಹಶಿ’ ಎೆಂಫ ಘಟ್ಕದಲಿೆ ಅನಹಯಣಗಲೂೆಂಡಿಯನ ಷೆಂಗತ್ತಗಳು ಇಲಿೆ ಇನೂನ ವಿಷೃತವಹಗನತುವಲ.

ಚಿೆಂತನಲಗಲೂೆಂದನ ಕ್ಷಣ
ಕಳಲದ ಬಹರಿ ನೀು ಭಿನನರಹಶಿಗಳನನನ ಕಲಿಸಿದ ಷೆಂದಬಿನನನ ನಲನಪಿಸಿಕ್ಲೂಳಿು. ಆಗ ಕಲಿಮಲನ ಕಶುಡನತ್ತುದದ ಭಗನವಿನ
ಭನಖ್ವೆಂದನನನ ನಭಮ ಕಣಣಭನೆಂದಲ ತೆಂದನಕ್ಲೂಳಿು. ಆ ಭಕಾಳಿಗಲ ಆಗಿಯಫಸನದಹದ ಕಲಿಕ್ಹ ಷವಹಲನಗಳನನನ ನಲನಪಿಸಿಕ್ಲೂಳಿು .

ಈ ಘಟಕದಲಿೆ ನಿೀವಲೀನನ ಕಲಿಯಬಸನದನ?
●

ಭಿನನರಹಶಿಗಳನನನ ಫಳಸಿ ಗಣಿತದ ಭೂಲಕ್ರರಯೆಗಳನನನ ಮಹಡನುದನನನ ಕಲಿಮಲನ, ನಹು ಭಕಾಳಿಗಲ ಹಲೀಗಲ
ಷಹಹಮ ಮಹಡಫಸನದನ?

●

ಭಿನನರಹಶಿಗಳನನನ ಫಳಸಿ ಗಣಿತದ ಭೂಲಕ್ರರಯೆಗಳನನನ ಮಹಡನ ದಧತ್ತಮನನನ ದೃವಯಯೂದಲಿೆ
ಅಥಲೈಿಸಿಕ್ಲೂಳುಲನ ಕ್ಲಲು ರಿಣಹಭಕ್ಹರಿ ವಿಧಹನಗಳು.

●

ಗಣಿತದ ಷೆಂಕ್ಲೀತಭಹಷಲಮನನನ ಭಕಾಳಿಗಲ ಕಲಿಷನ ವಿಧಹನಗಳು.

ಈ ಘಟ್ಕು ಷೆಂನೂಮಲ 1 ಯಲಿೆ ಷೂಚಿಸಿಯನ ರಹ..ಚೌ.(2005) / ರಹ..ಚೌ.ಶಿ.ಶಿ.(2009)ದ ಬಲೂೀಧನಹ ಅಗತಯಗಳಿಗಲ
ಷೂಕು ಕ್ಲೂೆಂಡಿಯಹಗಿದಲ.

1 ಗಣಿತ ಕಲಿಕಲಯ ಕಲಲು ಷಮಸ್ಲೆಗಳು: “ಗಣಿತದ ಆಘಾತ”
‘ಗಣಿತದ ಆಘಾತ‟ ದದ ಫಳಕ್ಲ ತ್ತೀರಹ ಅತ್ತಯಹಯಿತನ ಎೆಂದನ ನಭಗನನಷಫಸನದನ. ಆದರಲ, ಗಣಿತದಿೆಂದಹಗಿ ಭಕಾಳ ಭನಸಿಿಗಲ
ನಜ್ಕೂಾ ಷೆಂಕಶುಕಯ ಭತನು ಆಘಾತಕ್ಹರಿ ತುಡಗಳು ಉೆಂಟಹಗನತ್ತುಯನುದನನನ ಸಹಕಶನು ಷೆಂಶ್ಲೃೀಧನಲಗಳು ದೃಢಿಕರಿಸಿವಲ.
ಇದನನನ ತಳಿು ಹಹಕನುದನ, ಕಾಕ್ಲಾ ಷರಿಸಿಬ್ಬಡನುದನ ಕಶುವಲೀನಲೆ. “ಅರಿಗಲ ಏಕ್ಲೂೀ ಗಣಿತ ಅಥಿವಹಗಿುಲ”ೆ , “ಅಯನ ಇನೂನ
ಹಲಚನು ರಿವರಭ ಡಬಲೀಕನ ಭತನು ಅಭಹಯಷನನನ ಹಲಚನು ಮಹಡಬಲೀಕನ” ಎೆಂದೂ ಹಲೀಳಿಬ್ಬಡಫಸನದನ. ಆದರಲ, ಈ ಷೆಂಕಶುವಲೀ
ಅಯನ ಗಣಿತನನನ ಷರಿಯಹಗಿ ಕಲಿಮನತ್ತುಲೆದಿಯಲನ ಭತನು ತಭಮ ಬವಿಶಯದ ಫದನಕ್ರನಲಿೆ ಗಣಿತನನನ ಫಳಷದಿಯನ ಕ್ಹಯಣ
ಎೆಂಫನದೂ ಷತಯ. ಇದಯ ದೂಯಗಹಮಿ ರಿಣಹಭಗಳು ಹಲೀಯಳ.

ತಹು ಗಣಿತನನನ ಕಲಿಮನವಹಗ ಏನೂ ಮಹಡಲ್ಹಗನುದಿಲೆ ಅಥವಹ ಯೀಚಿಷಲನ ತಹು ಅಷಭಥಿಯನ ಎೆಂದನ ಉೆಂಟಹಗನ
ಅನೆಂಬ್ಬಕ್ಲಯೆೀ ಇದಕ್ಲಾ ಕ್ಹಯಣವಲನನಫಸನದನ. Lango ಭತನು Meany (2011) ಇದನನನ ಿಸೀಗಲ ವಿರಿಷನತಹುರಲ “ಗಣಿತಕ್ಲಾ
ಷೆಂಫೆಂಧಿಸಿದ ಕ್ಹಮಿಗಳಲಿೆ ಅಭಿಯಕ್ರುಗಲ, ವಿಶ್ಲೆೀಶಣಲಗಲ, ತ್ತೀಮಹಿನ ತಲಗಲದನಕ್ಲೂಳುಲನ ತಭಗಲ ಅಕ್ಹವ ಸಿಗನತ್ತುಲೆ ಎೆಂಫ ಭಹನಲ.
ಹಹಗಹಗಿ ತಹು ಕ್ಲೀಲ ಮೆೀಲಿನಷುಯದ ಗಣಿತ್ತೀಮ ಜ್ಞಹನನನನ ಮಹತರ ಸಿಾೀಕರಿಷಲನ ಅಸಿರಹದ ನಷ್ಟ್ಾಿಮ ಒದನಗಯನ ಎೆಂಫ
ಸತಹಶ್ಲ”.
ಇೆಂಥ ಭನಲೂೀಧಭಿನನನ ಬಲಳಲಸಿಕ್ಲೂೆಂಡಯನ ಟಹುರಲ ತನೆಂಫ ಗೆಂಭಿೀಯ ರಿಣಹಭಗಳನನನ ಎದನರಿಷಬಲೀಕ್ಹಗನತುದಲ. ಗಣಿತ
ಕಲಿಕ್ಲ ನಮಿಮೆಂದ ಎೆಂದೂ ಸಹಧಯವಿಲೆ ಎೆಂಫ ಸತಹಶ್ಲ ಅಯಲಿೆ ಭನಲ ಮಹಡಫಸನದನ. ಇದಲೂೆಂದನ ವಿಶತನಿಲ ಎೆಂದನ
ಹಲೀಳಫಸನದನ. ಏಕ್ಲೆಂದರಲ ಗಣಿತದ ರಿಕಲನಲಗಳನನನ ಅಥಿಮಹಡಿಕ್ಲೂಳುುಲಿೆ ಸಲೂೀತರಲ “ಹೌದನ, ಗಣಿತ ನನಗಲ ಗನೆುದಲೀ ಇಲೆ.
ನನಗಲ ಹಲೀಳಿ ಮಹಡಿಸಿದದಲ”ೆ ಎೆಂಫ ನರಹಶ್ಹ ಭನಲೂೀಧಭಿ ಅಯಲಿೆ ಭೂಡಫಸನದನ. ಹಹಗಹಗಿ ಕಲಿಕ್ಲ ನಜ್ಕೂಾ
ಕನೆಂಠಿತವಹಗಲೂಫಸನದನ. ಇದನ ವಹಯಪಿಸಿ ಗಣಿತದ ಉಳಿದ ವಿಭಹಗಗಳಿಗೂ ಸಯಡಿ ಆತಮವಿಶ್ಹಾಷ ಕನಗೆಫಸನದನ. ತಭಮ
ಸತಲೂೀಟಿಮಲಿೆ ಏನೂ ಇಲೆ ಎೆಂಫ ಭಹನಲ ಉೆಂಟಹಗಫಸನದನ.
ದನಯೆಂತವಲೆಂದರಲ ಗಣಿತದ ರಿಭಹಷಲಯೆೀ “ಗಣಿತದ ಆಘಾತ”ಕ್ಲಾ ಕ್ಹಯಣವಹಗನುದನ. ಇದನ ಷೆಂಕ್ಲೀತ ಭಹಷಲಗೂ ಹಹಗೂ ಗಣಿತಕ್ಲಾ
ವಿಶ್ಲೀಶವಹದ ರಿಭಹಷಲಗೂ ಅನಾಯಿಷನತುದಲ. ಇದನ ನಹು ದಿನನತಯ ಫಳಷನ ಭಹಷಲಗಲ ತನೆಂಫ ಯಕ್ರೀಮ ಎನ್ನಿಸಿ,
ಕ್ಲೂೆಂಡಿಗಳನನನ ಕಲಿಸಿಕ್ಲೂಳುುುದನ ಭಗನವಿಗಲ ಕಠಿಣವಹಗಫಸನದನ.

2 ಭಿನುರಹಶಿ ಬಳಸಿ ಗಣಿತ ಮೂಲಕ್ರಿಯೆಗಳನನು ಮಹಡನಲಿೆ ಎದನರಿಷನ ಷಮಸ್ಲೆಗಳು
ಷೆಂಶ್ಲೃೀಧನಲಗಳು ಹಲೀಳುುದಲೀನಲೆಂದರಲ, ಭಿನನರಹಶಿಗಳನನನ ಫಳಸಿಕ್ಲೂೆಂಡನ ಕಲಿಮನವಹಗ ಶಿಕ್ಷಕಯನ ಅದಯ ಕರಭವಿಧಿಗಳನನನ,
ನಮಭಗಳನನನ ಮಹತರ ತ್ತಳಿಸಿ, ಆ ನಮಭಗಳ ಿಸೆಂದಿಯನ ಗಣಿತದ ಭೂಲತತಾಗಳನನನ ವಿರಿಷದಲೀ ಏನನ
ಮಹಡಬಲೀಕ್ಲೆಂಫನದನನನ ಮಹತರ ಹಲೀಳುುದನ (Fazio ಭತನು Siegler 2011). ಇದಕ್ರಾಯನ ೆಂದನ ರಿಹಹಯವಲೆಂದರಲ ಗಣಿತದ
ಈ ರಿಕಲನಲಗಳನನನ ಕಲಿಷನವಹಗ ಭೂತಿ ಷನುಗಳನನನ ಭತನು ದೃವಯಕಲನಲಗಳನನನ ಹಲೀಯಳವಹಗಿ ಫಳಷನುದನ.
ದೃವಯಕಲನಲಮ ಫಳಕ್ಲಯಿೆಂದ ಭಿನನರಹಶಿಮನನನ ಫಳಸಿ ಮಹಡನ ಭೂಲಕ್ರರಯೆಗಳ ಕಲಿಕ್ಲಮ ಮೆೀಲ್ಲ ಧನಹತಮಕ ರಿಣಹಭ
ಉೆಂಟಹಗಿಯನ ಕನರಿತನ ದಹಖ್ಲ್ಲಗಳಿವಲ (Fazio ಭತನು Siegler 2011). ಈ ಘಟ್ಕದಲಿೆ ಅೆಂಥ ರಮತನವೆಂದನನನ
ಮಹಡಲ್ಹಗಿದಲ.
ಭನೆಂದಿನ ಚಟ್ನಟಿಕ್ಲಮನ ಭಿನನರಹಶಿಗಳನನನ ಕೂಡನ ಭತನು ಕಳಲಮನ ರಕ್ರರಯೆಮಲಿೆ ದೃವಯಕಲನಲಗಳನನನ ಫಳಸಿಕ್ಲೂಳುುುದಕ್ಲಾ
ಷೆಂಫೆಂಧಿಸಿದಲ. ಅಲೆದಲ ಿಸೀಗಲ ಮಹಡನವಹಗ ಭಿನನರಹಶಿಮ ಛಲೀದಗಳಲೀಕ್ಲ ಷಭನಹಗಿಯಬಲೀಕನ ಎನನನುದಯ ಫಗಲೆಮೂ ಬಲಳಕನ
ಚಲಲನೆತುದಲ. ಅಯ ದೃವಯಕಲನಹ ಸಹಭಥಯಿನನನ ಬಲಳಲಷಲನ ಅಯದಲೀ ಆದ ವಿಧಹನ ಹಹಗೂ ದಹರಿಗಳನನನ ಸನಡನಕ್ಹಡಲನ ನಹು
ಭಕಾಳಿಗಲ ಸಹಕಶನು ಷಭಮ ಭತನು ವಿಫುಲ ಅಕ್ಹವಗಳನನನ ನೀಡಬಲೀಕ್ರದಲ. ಅಯ ವಿಶ್ಲೆೀಶಣಲ ಭತನು ಪಲಿತಹೆಂವಗಳು
ಅಷೆಂೂಣಿವಿದದಯೂ ಷಸ ಯವಹಗಿಲೆ. ನೆಂತಯ ಇಡಿೀ ತಯಗತ್ತಮ ಜ್ತಲ ಇದನನನ ಚಚಿಿಷನತಹು ಅುಗಳನನನ ಫಗಲಸರಿಷಫಸನದನ.
ಇನನನ ನೀು ಭಕಾಳ ಜ್ತಲ ಫಳಷನ ಭನನನ, ಇುಗಳಲಿೆ ಎಲೆನೂನ ಅಥವಹ ಕ್ಲಲನಹನದಯೂ ನೀವಲೀ ಮಹಡಿ ನಲೂೀಡನುದನ
ಉತುಭ ಹಲಜಲೆ. ನಭಮ ಷಹಲೂೀದಲೂಯೀಗಿಗಳ ಜ್ತಲ ಸಲೀರಿ ಮಹಡಿದರಲ ಇನೂನ ಳಲುಮದನ. ಆಗ ನೀು ನಭಮನನನ ಕಲಿಮನಯ
ಸಹಥನದಲಿೆ ಇಟ್ನು ನಲೂೀಡಫಸನದನ. ಅದನ ನಭಮ ೃತ್ತುಯ ಬಲಳಣಿಗಲಗಲ ಷಹಹಮಕವಹಗಫಸನದನ.

ನೀು ಸಿದಧರಹದಹಗ ಈ ಚಟ್ನಟಿಕ್ಲಗಳನನನ ನಭಮ ತಯಗತ್ತಗಳಲಿೆ ಮಹಡಿ. ನೆಂತಯ ಅಲಿೆ ಆದ ಅನನಬಗಳನನನ ಅಲ್ಲೂೀಕ್ರಸಿ.
ಕಲಿಕ್ಲ ಹಲೀಗಹಯಿತನ? ಎೆಂದನ ನಭಮನನನ ನೀವಲೀ ಕ್ಲೀಳಿಕ್ಲೂಳಿು. ಿಸೀಗಲ ಮಹಡನುದರಿೆಂದ ಶಿವನಕ್ಲೀೆಂದಿರತ ಬಲೂೀಧನಲಯೆಡಲಗಲ ಹಲಜಲೆ
ಹಹಕಲನ ಸಹಧಯ.

ಚಟನಟಿಕಲ 1: ಭಿನುರಹಶಿಗಳ ಷೆಂಕಲನ ಮತನು ೆಕಲನಗಳ ದೃವೆಕಲಪನಲ
ಭಹಗ

1: ಭಿನನರಹಶಿಗಳ ಷೆಂಕಲನ

ಈ ಚಟ್ನಟಿಕ್ಲಮನನನ ಭಕಾಳು ವಲೀಗವಹಗಿ ಭತನು ನಖ್ಯವಹಗಿ ಮಹಡಲನ ಚೌಕನಳಿ ಹಹಳಲ ಉಮನಕುವಹಗನತುದಲ. ಇದನನನ ಜಲೂೀಡಿಕ್ಹಮಿದಲಿೆ ಅಥವಹ ಚಿಕಾ
ಗನೆಂುಗಳಲಿೆ ಮಹಡಿದಹಗ ಹಲಚನು ಮವಸಿಾಯಹಗನತುದಲ, ಏಕ್ಲೆಂದರಲ ಅಯಯ ನಡನವಲ ಆಗನ ಚಚಲಿ ಇತಹಯದಿಗಳಿೆಂದ ಹಲೂಷ ಹಲೂಷ ಚಿೆಂತನಲಗಳು
ಭೂಡಿಫಯನತುವಲ. ಗನೆಂುಗಳು ಚಿಕಾದಹಗಿದನದ ಚಿತರಗಳು ಎಲೆರಿಗೂ ಕ್ಹಣನಶನು ದಲೂಡಡದಹಗಿಯಲಿ. ಫಣಣದ ಲನಿಲೆಳು ಭತನು ಕತುರಿಗಳು ಇದದರಲ ಉತುಭ.
ಆದರಲ, ಕಡಹಡಮಲೆ. ಈ ಚಟ್ನಟಿಕ್ಲಯ ಭನಖ್ಯ ಗನಣವಲೀ ನಧಹನವಹಗಿ, ರತ್ತ ವಿಭಹಗಕೂಾ ಅಗತಯವಿದದಶನು ಕ್ಹಲ್ಹಕ್ಹವನನನ ತಲಗಲದನಕ್ಲೂೆಂಡನ ಕ್ಲಲಷ
ಮಹಡಲನ ಭಕಾಳಿಗಲ ಹಲೀಳುುದನ. ಹಹಗಲ ಮಹಡನವಹಗ ಅರಿಗಲ ಯೀಚಿಷಲನ ಸಹಧಯವಹಗಬಲೀಕನ ಭತನು ಭಿನನರಹಶಿಮ ಭೂಲಕ್ರರಯೆಗಳನನನ ಚಿತರಯೂದಲಿೆ
ಕಲಿಸಿಕ್ಲೂೆಂಡನ ಚಚಿಿಷಲನ ಅನನು ಮಹಡಿಕ್ಲೂಡಬಲೀಕನ. ಅೆಂದರಲ ಫಸನವಃ ಈ ಚಟ್ನಟಿಕ್ಲಮನನನ ತಯಗತ್ತಮಲಿೆ ಮವಸಿಾಯಹಗಿ ಮಹಡಲನ ಎಯಡನ ಪಿೀರಿಮರ್ಡ
ಗಳು ಬಲೀಕ್ಹಗಫಸನದನ.

+ (ೆಂದಲೀ ಛಲೀದ)
ಭಕಾಳಿಗಲ ಿಸೀಗಲ ಮಹಡಲನ ಹಲೀಳಿ:

● ಉದದ 6 cm ಭತನು ಅಗಲ 2 cm ಇಯನ ಭೂಯನ ಆಮತಗಳನನನ ಯಚಿಸಿ.
● ಮೊದಲನಲೀ ಆಮತದ ಕ್ಲಾ ಫಣಣ ತನೆಂಬ್ಬ.
● ಎಯಡನಲೀ ಆಮತದ ಕ್ಲಾ ಫಣಣ ತನೆಂಬ್ಬ.
● ಫಣಣ ತನೆಂಬ್ಬದ ಭಹಗಗಳನನನ ಕತುರಿಸಿ ತಲಗಲದನ ಅವಲಯಡನೂನ ಭೂಯನಲೀ ಆಮತದ ಮೆೀಲ್ಲ ಇಡಿ. ಆಗ

+ ನನನ ತಲೂೀರಿಷನತುದಲ. .

+ ಎಶನು ಎೆಂಫನದನನನ ಹಲೀಗಲ ಕೆಂಡನಿಸಡಿಮನತಹುರಲ ಎೆಂದನ ಅಯನನನ ಕ್ಲೀಳಿ ಷನಮಹಯನ ಭೂಯನ ನಮಿಶ ಷಭಮ ಕ್ಲೂಡಿ .
ಹಲೀಗಲ ಮಹಡಲನ ಸಹಧಯವಲೆಂದನ ತಯಗತ್ತಮಲಿೆ ಚಚಿಿಸಿ. ಕ್ಲಲು ಭಕಾಳು ಕುಸಲಗಲಮ ಫಳಿ ಫೆಂದನ ಚಿತರಯೂದಲಿೆ ವಿರಿಷಲನ ಉತಲುೀಜಿಸಿ . ಚಿತರ 1
ಯಲಿೆಯನುದನ ೆಂದನ ಷರಿ ಉತುಯವಹಗಿದಲ.
ಮೆೀಲಿನ ವಿಯಣಲಯಿೆಂದ

ಚಿತರ 1 ಛಲೀದಗಳು ಷಭನಹಗಿದಹದಗ ಭಿನನರಹಶಿಗಳನನನ ಕೂಡನ ೆಂದನ ವಿಧಹನ
ಶಿಕ್ಷಕರಿಗಲ ಷೂಚನಲ: ಕತುರಿ ಹಹಗೂ ಫಣಣದ ಲನಿಲೆಳು ಇಲೆದಿದದಯೂ ಯವಹಗಿಲೆ. ಚಿತರ ಫರಲದನ ನಲಯಳಿಸಿ ಇದನನನ ಮಹಡಫಸನದನ)

+ (ೆಂದಲೀ ಛಲೀದ)
+ ಅನನನ ತಲಗಲದನಕ್ಲೂಳಿು . ಅದಲೀ ಅಳತಲಮ
ಆಮತಗಳನನನ ತಲಗಲದನಕ್ಲೂಳುಲಿ . ಏಕ್ಲೆಂದರಲ ಭನೆಂದಿನ ರಶ್ಲನಮಲಿೆ ಅದನ ಭಯನಫಳಕ್ಲಯಹಗನತುದಲ.
●

ಿಸೆಂದಿನ ಚಟ್ನಟಿಕ್ಲ ಮನನನ ುನರಹತ್ತಿಸಿ ಆದರಲ ಈ ಬಹರಿ

+ ರಲ

+ (ಬಲೀರಲ ಬಲೀರಲ ಛಲೀದಗಳು )

● ತಹು ಕತುರಿಸಿ ನಲಯಳಿಸಿದ ಭತನು ಗಳನನನ ಭೂಯನಲಮ ಆಮತದ ಮೆೀಲ್ಲ + ತಲೂೀರಿಷನೆಂತಲ ಇಡಿ.
● ಆಮತಗಳನನನ ಫಳಸಿ

+ , ಈ ರಶ್ಲನಗಲ ಉತುಯನನನ ಸನಡನಕನುದನ ಹಲೀಗಲ ಎೆಂದನ ಭಕಾಳನನನ ಕ್ಲೀಳಿ.
● ಇದನನನ ಎಲ್ಹೆ ಭಕಾಳ ಜ್ತಲ ಚಚಿಿಸಿ. ಅಯಲಿೆ ಆಷಕು ಭಕಾಳನನನ ಕುಸಲಗಲ ಯಹ ಫಳಿ ಫೆಂದನ ಚಿತರದ ಯೂದಲಿೆ ವಿರಿಷಲನ
ಹಲೀಳಿ. ಅಗತಯವಲನಸಿದರಲ ಷನಳಿು ಕ್ಲೂಡಿ (ಷನಳಿು : ಛಲೀದಗಳನನನ ಷಭ ಮಹಡನುದನ)
ಈ ರಿೀತ್ತಮ ಉತುಯ ಷರಿಯಿದಲ ( ಚಿತರ 2).

ಚಿತರ 2 ವಿಭಿನನ ಛಲೀದಗಳಿದಹದಗ ಎಯಡನ ಭಿನನರಹಶಿಗಳನನನ ಕೂಡನುದನ.
ಬಲೀರಲ ವಿಧದ ಭಿನನರಹಶಿಗಳ ಷೆಂಕಲನ
ಬಲೀರಲ ರಿೀತ್ತಮ ಭಿನನರಹಶಿಗಳನನನ ಕೂಡನುದನೂನ ಇದಲೀ ವಿಧಹನದಲಿೆ ಮಹಡಫಸನದನ. ಆಗ ತಲಗಲದನಕ್ಲೂಳುು ಆಮತಗಳ ಉದದು ಎಯಡನ ಭಿನನರಹಶಿಗಳ
ಛಲೀದಗಳ ಸಹಮಹನಯ ಅತಯಿವಹಗಿಯಬಲೀಕನ. ಉದಹಸಯಣಲಗಲ

+ ರಿೀತ್ತಮ ಲ್ಲಕಾನನನ ಮಹಡನವಹಗ ಆಮತದ ಉದದ 8 ಇಯಲಿ ; + ಆದಹಗ
ಆಮತದ ಉದದ 14 ಇಯಲಿ. ಅೆಂಥ ಆಮತದ ಉದದ ಎಷ್ಟ್ುಯಬಲೀಕ್ಲೆಂಫ ಚಚಲಿಮನ ಭಿನನರಹಶಿಗಳ ಷೆಂಕಲನನನನ ಗರಿಸಷನಲಿೆ ಅತ್ತ ಭನಖ್ಯವಹದ ಭಹಗ.
ಭಹಗ

2: ಭಿನನರಹಶಿಗಳ ಯಕಲನ

ಈ ವಲೀಳಲಗಲ ಯಕಲನ ಎೆಂದರಲ „ತಲಗಲಮನುದನ‟ ಎೆಂದೂ ಆ ರಕ್ರರಯೆಮನನನ ಭೂತಿ ಷನುಗಳನನನ ಫಳಸಿಮೂ ಮಹಡಫಸನದನ ಎೆಂದೂ ಅರಿಗಲ

ತ್ತಳಿದಿಯನತುದಲ. ಉದಹಸಯಣಲಗಲ
ಮಹಡಿದೆಂತಲ

8 – 3 ಎೆಂದರಲ ಎೆಂಟ್ನ ಷನುಗಳನನನ ತಲಗಲದನಕ್ಲೂೆಂಡನ ಅದಯಲಿೆ ಭೂಯನ ಷನುಗಳನನನ ತಲಗಲಮುದನ. ಭಹಗ 1 ಯಲಿೆ

, – ಎೆಂಫ ರಶ್ಲನಗಲ ಉತುಯನನನ ಕೆಂಡನಿಸಡಿಮನವಹಗ ನನನ ಚಿತರಯೂದಲಿೆ ಫರಲದನ ಅದರಿೆಂದ ನನನ ಅಳಿಷನುದನ. ಅಥವಹ ಭತನು

ಗಳನನನ ರಿಗಣಿಸಿದರಲ

ಅನನನ

ರಿೆಂದ ಭನಚಿು ಭನಚುಲಟಿುಯದ ಭಹಗನನನ ಗಭನಷನುದನ. ಇದನಲನೀ ಇನಲೂನೆಂದನ ವಿಧವಹಗಿ

- ಅೆಂದರಲ ರಿೆಂದ ನನನ

ಕತುರಿಷನುದಯ ಭೂಲಕೂ ಮಹಡಫಸನದನ.

– (ೆಂದಲೀ ಛಲೀದ )

ನಭಮ ಭಕಾಳಿಗಲ ಿಸೀಗಲ ಮಹಡಲನ ತ್ತಳಿಸಿ

:

● ಉದದ 6 cm ಭತನು ಅಗಲ 2 cm ಇಯನ ಭೂಯನ ಆಮತಗಳನನನ ಯಚಿಸಿ.
● ಮೊದಲನಲೀ ಆಮತದ ಕ್ಲಾ ಫಣಣ ತನೆಂಬ್ಬ ಇಲೆವಲೀ ನಲಯಳಿಸಿ.
● ಎಯಡನಲೀ ಆಮತದ ಕ್ಲಾ ಫಣಣ ತನೆಂಬ್ಬ ಇಲೆವಲೀ ನಲಯಳಿಸಿ.
● ಫಣಣ ತನೆಂಬ್ಬದ ಭಹಗಗಳನನನ ಕತುರಿಸಿ ತಲಗಲದನ ಅವಲಯಡನೂನ ಭೂಯನಲೀ ಆಮತದ ಮೆೀಲ್ಲ ಇಡಿ. ಆಗ ಅದನ ಮೆೀಲಿನ ವಿಯಣಲಯಿೆಂದ

-

ನನನ ತಲೂೀರಿಷನತುದಲ.

ಎಶನು ಎೆಂಫನದನನನ ಹಲೀಗಲ ಕೆಂಡನಿಸಡಿಮನತಹುರಲ ಎೆಂದನ ಅಯನನನ ಕ್ಲೀಳಿ ಷನಮಹಯನ ಭೂಯನ ನಮಿಶ ಷಭಮ ಕ್ಲೂಡಿ .

ಹಲೀಗಲ ಮಹಡಲನ ಸಹಧಯವಲೆಂದನ ತಯಗತ್ತಮಲಿೆ ಚಚಿಿಸಿ. ಕ್ಲಲು ಭಕಾಳು ಕುಸಲಗಲಯ ಫಳಿ ಫೆಂದನ ಚಿತರಯೂದಲಿೆ ವಿರಿಷಲನ ಉತಲುೀಜಿಸಿ.

- (ೆಂದಲೀ ಛಲೀದ )
●

ಭಕಾಳು ಿಸೆಂದಿನ ಉದಹಸಯಣಲಮೆಂತಲ ಅೆಂದರಲ

–

, ಇದಯೆಂತಲ ಮಹಡಲಿ ಆದರಲ ಈಗ ಅಯನ ತಲಗಲದನಕ್ಲೂಳುಬಲೀಕ್ಹದ ಭಿನನರಹಶಿ

. ಅದಲೀ ಅಳತಲಮ ಆಮತಗಳನನನ ತಲಗಲದನಕ್ಲೂಳುಲಿ. ಏಕ್ಲೆಂದರಲ ಭನೆಂದಿನ ರಶ್ಲನಮಲಿೆ ಅದನ ಭಯನಫಳಕ್ಲಯಹಗನತುದಲ.

ಗಳು

ಭತನು

ಹಲೀಗಲ

ೆಂದನ ೂಣಿವಹಗನತುದಲ ಎೆಂಫನದನನನ ಭಕಾಳ ಜ್ತಲ ಚಚಿಿಸಿ.

– (ಬಲೀರಲ ಛಲೀದಗಳು)
ಕಳಲದ ಚಟ್ನಟಿಕ್ಲಮೆಂತಲ

ಭತನು

ನನನ ಭೂಯನಲೀ ಆಮತದಲಿೆ ಇಡನುದರಿೆಂದ ಅುಗಳ ಯಕಲನನನನ ಭೂತಿಯೂದಲಿೆ ಹಲೀಗಲ ತಲೂೀರಿಷಫಸನದಲೆಂದನ

ಕ್ಲೀಳಿ. ಈ ಚಟ್ನಟಿಕ್ಲ ಗಲ ಷನಮಹಯನ ಐದನ ನಮಿಶಗಳ ಷಭಯಹಕ್ಹವ ನೀಡಫಸನದನ.
ಇದನನನ ಹಲೀಗಲ ಮಹಡಫಸನದಲೆಂದನ ತಯಗತ್ತಮಲಿೆ ಚಚಿಿಸಿ. ಕ್ಲಲು ಭಕಾಳಿಗಲ ಕುಸಲಗಲಮ ಫಳಿ ಫೆಂದನ ಚಿತರಯೂದಲಿೆ ವಿರಿಷಲನ ಹಲೀಳಫಸನದನ .
ಅಗತಯವಲನಸಿದರಲ ಎಯಡನ ಛಲೀದಗಳನನನ ಷಭಗಲೂಳಿಷನ ತೆಂತರದ ಫಗಲೆ ಷನಳಿು ಕ್ಲೂಡಫಸನದನ.
ಇತಯ ಭಿನನರಹಶಿಗಳ ಯಕಲನ
ಬಲೀರಲ ಭಿನನರಹಶಿ ಗಳ ಯಕಲನಕ್ಲಾ ಇದಲೀ ವಿಧಹನ ಷೂಕುವಹಗಿಯನತುದಲ. ಿಸೆಂದಿನೆಂತಲ ಭಕಾಳು ತಲಗಲದನಕ್ಲೂಳುು ಆಮತದ ಉದದು ಎಯಡನ ಭಿನನರಹಶಿಗಳ

ಛಲೀದಗಳ ಸಹಮಹನಯ ಅತಯಿವಹಗಿಯಬಲೀಕನ. ಉದಹಸಯಣಲಗಲ

- ರಿೀತ್ತಮ ಲ್ಲಕಾನನನ ಮಹಡನವಹಗ ಆಮತದ ಉದದ 8 ಇಯಲಿ ; - ಆದಹಗ

ಆಮತದ ಉದದ 21 ಇಯಲಿ.

ವಿಡಿಯೇ: ಪಠಗಳನುಿ ಯೇಜಿಸುುದು.
ಷೆಂದರ್ಭ ಅಧೆಯನ 1:ಶಿಿೀಮತಿ ಮಮತಹರರನ ಚಟನಟಿಕಲ 1 ನೆಂತರ ಮಹಡಿದಾಂತಹ ಅೆಂತರಲ್ಲೂೀಕನ
ಇದನ ಶಿಕ್ಷಕ್ರಯಫಫಯನ ಹರಥಮಿಕ ಶ್ಹಲ್ಹ ಭಕಾಳ ಜ್ತಲ ಚಟ್ನಟಿಕ್ಲ 1 ನಿಿಸಸಿದ ಷೆಂದಬಿದ ಕನರಿತನ.
ನಹನನ ಗಣಿತದ ಆಘಾತದ ಫಗಲೆ ಮೊದಲ ಬಹರಿ ಒದಿದಹಗ ನನನ ಭನಸಿಿನಲಿೆ ತಳಭಳ ಉೆಂಟಹಯಿತನ.
ಆ ಕೂಡಲ್ಲೀ ನನನ ಭನಸಿಿನಲಿೆ ಅೆಂಥ ಅನನಬ ಆಗಿಯಫಸನದಹದ ಅನಲೀಕ ಭಕಾಳ ಷಶು ಚಿತರಣ ಭೂಡಿಫಯಲನ ಹರಯೆಂಬವಹಯಿತನ.
ನಜ್ ಹಲೀಳಬಲೀಕ್ಲೆಂದರಲ ನಹನನ ಕೂಡ ಇಲಿೆಮಯಗಲ ಗಣಿತ ಕ್ಲಲು ಭಕಾಳಿಗಲ ತ್ತಳಿಮನತುದಲ, ಕ್ಲಲರಿಗಲ ತ್ತಳಿಮನುದಲೀ ಇಲೆ ಎೆಂಫ
ೂವಹಿಗರಸ ಹಲೂೆಂದಿದಲದ ಎೆಂಫನದನನನ ಪಿಕ್ಲೂಳುಬಲೀಕನ. ಏಕ್ಲೆಂದರಲ ನನಗಲ ಗಣಿತ ಯಹವಹಗಲೂ ಕಶುವಹಗಿಯಲಿಲೆ ಭತನು ಆ ವಿಶಮದ ಫಗಲೆ
ಎೆಂದೂ ಋಣಹತಮಕ ಅನಸಿಕ್ಲಗಳು ಭೂಡಿಯಲ್ಲೀ ಇಲೆ - ಮೊಮಮೆಮ ಅದನ ಕಠಿಣವಲನಸಿದಯೂ ಕೂಡ .
ಹಹಗಹಗಿ ಈ ಚಟ್ನಟಿಕ್ಲಮನನನ ಆಯೆಂಭಿಷನ ಭನನನ ನನಗಲ ನಹನಲೀ ಹಲೀಳಿಕ್ಲೂೆಂಡಲ.
ಚಟ್ನಟಿಕ್ಲ ಮಹಡನವಹಗ ಭಕಾಳಿಗಲ ಸಹಕ್ಹವವಹಗಿ ಕ್ಲಲಷ ಮಹಡಲನ,
ತಭಗಲ ತಲೂೀಚಿದ ವಿಧಹನಗಳನಲನೀ ಆಮನದಕ್ಲೂೆಂಡನ ಭನೆಂದನರಲಮಲನ ಬಲೀಕಶನು ಅಕ್ಹವ ಭತನು ಷಭಮ ಕ್ಲೂಡನತಲುೀನಲ.
ಅಯ ಆಲ್ಲೂೀಚನಹ ಷಯಣಿ ಷರಿಯಿಲೆದಿದದಯೂ ಅಡಿಡಯಿಲೆ. ಇದನ ತು, ಇದನ ಷರಿ ಎೆಂದನ ಹಲೀಳುತಹು ತಲ್ಲಹಹಕನುದಿಲೆ.
ಈ ಚಟ್ನಟಿಕ್ಲಗಲ ಇಳಿಮಲನ ಭಕಾಳಿಗಲ ತನೆಂಫ ವಿರಿಷಬಲೀಕ್ಹಗನತುದಲ ಭತನು ಿಸೆಂಜ್ರಿಕ್ಲ ಹಲೂೀಗಲ್ಹಡಿಷಲನ ಕಷಯತನು ಮಹಡಬಲೀಕ್ಹಗನತುದಲ ಎೆಂ
ಫ ನನಿ ಅನಸಿಕ್ಲ ತಹಗಿತನು. ಅಯನ ಡನಲಯೆೀ ಚಟ್ನಟಿಕ್ಲಮಲಿೆ ತಲೂಡಗಿಕ್ಲೂೆಂಡಯನ. ನಹಲನಾ ಅಥವಹ ಐದನ ಭಕಾಳ
ಗನೆಂುಗಳಲಿೆ ಕ್ಲಲಷ ಮಹಡಿದಯನ.
ಕತುರಿಗಳ ಕ್ಲೂಯತಲ ಇದಿದತನ ಭತನು ಹಹಗಹಗಿ ಭಕಾಳು ಅನನನ ಫಳಸಿ ನೆಂತಯ ಕಾದ ಗನೆಂಪಿಗಲ ನೀಡನತ್ತುಯನುದನ ಕೆಂಡನಫೆಂದಿತನ.
ಜೆೊತ್ೆಗೆ ಅಯನ ತಭಮ ಭತನು ಇತಯ ಭಕಾಳ ಕ್ಲಲಷದ ವಲೈಖ್ರಿಮನನನ ನಲೂೀಡಲೂ, ಕ್ಲಲು ಷೆಂಗತ್ತಗಳನನನ ಕಲಿಮಲೂ ಸಹಧಯವಹಯಿತನ.
ಭಿನನರಹಶಿಗಳ ಛೆೇದಗಳು ಷಭನಹಗಿದಹದಗ ಫಳಷಬಲೀಕ್ಹದ ನಮಭನನನ ಅಯನ ಅಷಲುೀನೂ ರಯಹಷವಿಲೆದಲ ಕೆಂಡನಿಸಡಿದಯನ.
ಆದರಲ ಛೆೇದಗಳು ಬಲೀರಲಯಹಗಿದಹದಗ ರಿಹಹಯನನನ ಕೆಂಡನಿಸಡಿಮನುದನ ಷನಲಬಸಹಧಯವಿಯಲಿಲೆ.
ನಹು ಟ್ನು ಎಯಡನ ಷೆಂೂಣಿ ಪಿರಿಮರ್ಡ ಗಳನೂನ ಇದಕ್ಹಾಗಿ ಫಳಸಿದಲು.
ಮೊದಲ ಪಿರಿಮರ್ಡ ನಲಿೆ ೆಂದಲೈದನ ನಮಿಶದ ನೆಂತಯ ನಹನನ ಷಮಹನ ಭಿನನರಹಶಿಗಳ ಫಗಲೆ ಹಲೀಳಿದಲ. ಉದಹಸಯಣಲಗಲ 3/6 ಭತನು ½
ಎಯಡನ ೆಂದಲೀ ಎೆಂದನ ಸಲೀರಿಸಿದಲ. ಆದರಲ, ಹಹಗಲ ಮಹಡದಿದದರಲ ಚಲನಹನಗಿತನು ಎೆಂದೆನಸಿತನ .
ಅರಿಗಲ ಿಸೆಂದಿನ ಹಠ್ಗಳಿೆಂದ ಷಮಹನ ಭಿನನರಹಶಿಗಳ ಫಗಲೆ ತ್ತಳಿದಿದಲ ಎೆಂದನ ಭಹವಿಸಿದಲದ. ಆದರಲ, ಅದನ ಷತಯಕ್ಲಾ ದೂಯವಹಗಿತನು.
ಅರಿಗಲ ಷೆಂಫೆಂಧಿತ ರಿಕಲನಲಮನನನ ವಿರಿಸಿ, ಉತುಯ ಕ್ಲೂಡಲನ ಇನೂನ ಸತನು ನಮಿಶ ಕ್ಹಲ್ಹಕ್ಹವ ನೀಡಿದಲ.

ಆದರಲ, ನನಗಲ ಬಲೀಕ್ಹದನದ ಕ್ಲೀಲ ೆಂದನ ಉತುಯಲೆ, ಅನಲೀಕ ಉತುಯಗಳು ಎೆಂದನ. ಎಯಡನಲಮ ಪಿರಿಮರ್ಡ ನಲಿೆ

+

=

=

=

ಎೆಂಫ ಷೆಂಗತ್ತಮನನನ ಸೆಂಚಿಕ್ಲೂೆಂಡಲ ಭತನು ಆ ಭೂಲಕ ಭಕಾಳು ಷಮಹನ ಭಿನನರಹಶಿಗಳ ಫಗಲೆ ಇನೂನ ಹಲಚನು ತ್ತಳಿದನಕ್ಲೂೆಂಡಯನ.
ಫಸನವಃ ಇವಲಲ್ಾ ಗಹಢ ಭತನು ಉತುಭ ಚಚಲಿಗಳ ಪಲವಹಗಿ ಅಯನ ಭಿನನರಹಶಿಗಳನನನ ಕಳಲಮನ ಲ್ಲಕಾಗಳನನನ ಷನಲಬದಲ್ಲೆೀ ಮಹಡಿದಯನ.
ಅಲೆದಲ ಛಲೀದಗಳು ಏಕ್ಲ ಷಭನಹಗಿಯಬಲೀಕನ ಎೆಂಫನದಯ ಫಗಲೆ ತನೆಂಫ ಚಲನಹನಗಿ ವಹದಿಸಿದಯನ
ಭತನು ನಭಗಲ ಇೆಂಥ ರಕ್ರರಯೆಮಲಿೆ ಋಣ ಭಿನನರಹಶಿ ಕೂಡ ದಲೂರಲಮಫಸನದನ ಎೆಂದನ ಚಚಲಿ ನಡಲಯಿತನ.

ಚೆಂತನಲಗಲೂೆಂದನ ಕ್ಷಣ
ಭಭತಹ ಅಯಹಠ್ ಭಿನನರಹಶಿಗಳನಲೂನಳಗಲೂೆಂಡ ಭೂಲಕ್ರರಯೆಮನನನ ಅಥಿ ಮಹಡಿಕ್ಲೂಳುಲನ ದೃವಯಕಲನಲಮನನನ ರಿಣಹಭ
ಕ್ಹರಿಯಹಗಿ ಫಳಸಿಕ್ಲೂೆಂಡಿದಲ.
ಆದರಲ ಕ್ಲಲವಲೀಳಲ,ಮವಸಿಾ ಹಠ್ದ ನೆಂತಯೂ ಅನಲೀಕ ಭಕಾಳಿಗಲ ಯಹ ಗಣಿತ್ತೀಮ ರಿಕಲನಲಮನನನ ಕಲಿಸಿದಹದರಲ
ಎೆಂಫನದನ ಅಥಿವಹಗಿಯನುದಿಲೆ. ಭಭತಹ ಅಯ ಹಠ್ನನನ ದೃಷ್ಟ್ುಮಲಿೆ ಇಟ್ನುಕ್ಲೂೆಂಡನ ಹಲೀಳುುದಹದರಲ, ಭಕಾಳ ಕಲಿಕ್ಹ
ರಗತ್ತಮನನನ ಗನಯನತ್ತಷಲನ ಭತನು ಅರಿಗಲ ಿಸಮಹಮಿಸತ್ತ ನೀಡಲನ ಅರಿಗಲ ದಲೂಯಕ್ರದ ಅಕ್ಹವಗಳು ಯಹುು? ಇದಯ ಫಗಲೆ
ಆಲ್ಲೂೀಚಿಷಲನ ನಭಗಲ ಷೆಂನೂಮಲ 2 ‘ಮೆೀಲನಷನುವಹರಿ ಭತನು ಿಸಮಹಮಿಸತ್ತ ನೀಡಿಕ್ಲ' ಷಹಹಮಕವಹಗಫಸನದನ.

ನಿಮಮ ಬಲೂೀಧನಹ ಅಭ್ಹೆಷದ ಅೆಂತರಲ್ಲೂೀಕನ
ನೀು ತಯಗತ್ತಮಲಿೆ ಈ ರಿೀತ್ತಮ ಅಭಹಯಷಗಳನನನ ಮಹಡಿಸಿದಹಗ ಯಹ ಭಹಗ ತನೆಂಬಹ ಚಲನಹನಗಿ ಭೂಡಿಫೆಂತನ, ಯಹುದನ
ಸಹಧಹಯಣವಹಗಿ ಆಯಿತನ, ಯಹುದನ ಷಭಿಕವಹಗಲಿಲೆ ಎೆಂದನ ಅಲ್ಲೂೀಕ್ರಷಲನ ಸಹಧಯವಹಗುುದು. ಯಹ ರಶ್ಲನಗಳು
ಭಕಾಳ ರಗತ್ತಗಲ ಅನನಕೂಲ ಮಹಡಿದು, ಯಹುದನ ಆಷಕ್ರುದಹಮಕವಹಗಿತನು, ಯಹುದಕ್ಲಾ ಇನನನ ಹಲಚನು ಷಶುತಲ ಬಲೀಕ್ರತನು
ಭನೆಂತಹದ ಇೆಂತಸ ಅಲ್ಲೂೀಕನಗಳು ಭಕಾಳಿಗಲ ಗಣಿತಲ ಹಲಚನು ಷೆಂತಷದಹಮಕ ಭತನ ಆಷಕ್ರುೂಣಿವಹಗನೆಂತಲ
ತಲೂಡಗಿಸಿಕ್ಲೂಳುಲನ ಷಹಹಮಕವಹಗನತುದಲ. ಅರಿಗಲ ಅಥಿವಹಗದ, ಅಯನ ಮಹಡಲ್ಹಗದ ಚಟ್ನಟಿಕ್ಲಗಳಲಿೆ ಅಯನ
ತಲೂಡಗಿಸಿಕ್ಲೂಳುುುದಿಲೆ. ರತ್ತ ಬಹರಿ ಯಹುದಲೀ ಚಟ್ನಟಿಕ್ಲ ಮಹಡಿದಹಗಲೂ ಈ ಅಲ್ಲೂೀಕನ ಯೂಢಿಸಿಕ್ಲೂಳಿು . ಶಿರೀಭತ್ತ
ನಹಗಭಮ ಮಹಡಿದೆಂತಲ ಅಲೆಲಿೆ ಷಾಲ ಫದಲ್ಹಣಲ ಮಹಡಿಕ್ಲೂೆಂಡರಲ ಹಲಚನು ಪಲದಹಮಕವಹಗನತುದಲ.

ಚೆಂತನಲಗಲೂೆಂದನ ಕ್ಷಣ
ಈ ರಿೀತ್ತಮ ರಶ್ಲನಗಳು ನಭಮ ಚಿೆಂತನಹಷಯಣಿಮನನನ ಉದಿದೀಪಿಷಲನ/ಪೆರೇರೆೇಪಿಸಲು ಷಹಹಮಕ.
●

ಈ ಚಟ್ನಟಿಕ್ಲ ನಭಮ ತಯಗತ್ತಗಲ ಹಲೂೆಂದಿತಲೀ ಹಲೀಗಲ?

●

ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ ಯಹ ಉತುಯ / ರತ್ತಕ್ರರಯೆ ಅನರಿೀಕ್ಷಿತವಹಗಿತನು, ಯಹಕ್ಲ?

●

ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ ತ್ತಳುಳಿಕ್ಲ ಅರಿಮಲನ ಯಹ ರಶ್ಲನಗಳನನನ ಫಳಸಿದಿದೀರಿ?

●

ಚಟ್ನಟಿಕ್ಲಮಲಿೆ ಏನಹದಯೂ ಫದಲ್ಹಣಲ ಮಹಡಿದಿರಹ?ಅದಯ ಿಸೆಂದಿನ ಕ್ಹಯಣಗಳಲೀನನ?

●

ನಭಮ ಭಕಾಳ ಗಣಿತದ ಕಲಿಕ್ಲಮಲಿೆ ಏನನನನ ಗಭನಸಿದಿರಿ?

●

ನಭಮ ಭಕಾಳಿಗಲ ಸಹಕಶನು ಷಭಯಹಕ್ಹವ ನೀಡಿದಿರಹ?

●

ಭಧಲಯ ಯಹುದಹದಯೂ ಷೆಂದಬಿದಲಿೆ ನೀು ಅಯ ಚಚಲಿಮಲಿೆ ರವಲೀಶಿಷಬಲೀಕ್ಲನಸಿತಲೀ? ಯಹವಹಗ?

3 ರಿಕಲಪನಲಗಳನನು ತಿಳಿಯಲನ ಭಿನುರಹಶಿಗಳ ಗನಣಹಕಹರ ಮತನು ಭ್ಹಗಹಕಹರಗಳನನು
ವಿಭಿನು ರಿೀತಿಯಲಿೆ ಓದನುದನ
ಗಣಿತದ ಠ್ಯುಷುಕದಲಿೆಯನ ಲ್ಲಕಾಗಳನನನ ನಲೂೀಡಿದಹಗ ನಭಗಲ ಕ್ಲಲವಮೆಮ ದಿಗಿಲ್ಹಗಫಸನದನ. ಭಕಾಳಿಗಲ ಅು ಅಥಿವಹಗದ
ಯಕೇಮ ಭಹಷಲಮಲಿೆ ಫರಲದ ಫಯಸವಲೆಂದನ ತಲೂೀರಿ ಆತೆಂಕನನನ ಷೃಷ್ಟ್ುಷಫಸನದನ. ಇದನ ಭಿನನರಹಶಿಗಳಿಗಲ ಮಹತರ
ಷೆಂಫೆಂಧಿಸಿಯದೆೇ, ಗಣಿತದ ಹಲಚಿುನ ವಿಶಮಗಳಿಗಲ ಷೆಂಫೆಂಧಿಸಿಯನುದನ ದನಃಖ್ಕಯ. ಅುಗಳಲಿೆ ಫಳಸಿಯನ ಗಣಿತದ
ರಿಭಹಷಲಮನನನ ಅರಿಮನ ರಮತನ ಷಪಲವಹಗನತ್ತುದದೆಂತಲ, ರಶ್ಲನಗಳು ಮೆಮಲ್ಲೀ ಅಥಿವಹಗತಲೂಡಗನತುವಲ ಭತನು ಬಮು
ತೆಂತಹನಲೀ ಹಲೂಯಟ್ನಹಲೂೀಗನತುದಲ.
ಭಿನನರಹಶಿಗಳನನನ ಗನಣಿಷಲನ ಅಥವಹ ಭಹಗಿಷಲನ ಹಲೀಳಿದಹಗ ಆ ರಕ್ರರಯೆಗಳು ಷೆಂಕಲನ ಭತನು ಯಕಲನಕ್ರಾೆಂತ
ದೃವಯಯೂದಲಿೆ ಹಲೀಗಲ ಭಿನನ ಎೆಂದನ ತ್ತಳಿಮನುದನ ತನೆಂಫ ಕಠಿಣ. ಈ ವಿಧದ ಗಣಿತ್ತೀಮ ಹಲೀಳಿಕ್ಲಗಳನನನ ಬಲೀರಲ ರಿೀತ್ತಮಲಿೆ
ಒದನುದನ ಹಲೀಗಲ ಎೆಂದನ ತ್ತಳಿದನಕ್ಲೂೆಂಡರಲ ಿಸೀಗಲ ಗಣಿತದ ಷೆಂಕ್ಲೀತಗಳಿೆಂದ ಆತೆಂಕಕ್ಲೂಾಳಗಹದ ಭಕಾಳಿಗಲ ೆಂದನ
ಯದಹನವಹಗಫಸನದನ.
ಉದಹಸಯಣಲಗಲ

× . ಈ ಷಭಸಲಯಮನನನ ಿಸೀಗಲ ಒದಫಸನದನ:

●

ಭೂಯನಲೀ ೆಂದಯ ಆಯನಲೀ ೆಂದನ.

●

ಭೂಯನಲೀ ೆಂದನನನ ಆಯನಲೀ ೆಂದರಿೆಂದ ಗನಣಿಷನ.

●

ಆಯನಲೀ ೆಂದಯ ಭೂಯನಲೀ ೆಂದನ.

ಿಸೀಗಲಯೆೀ „ ‚ ನನನ ಿಸೀಗೂ ಒದಫಸನದನ:
●

ಭೂಯನಲೀ ೆಂದನನನ ಆಯನಲೀ ೆಂದರಿೆಂದ ಭಹಗಿಷನ.

●

ಭೂಯನಲೀ ೆಂದನನನ ಆಯನಲೀ ೆಂದರಿೆಂದ ಸೆಂಚಿಕ್ಲೂಳುುುದನ

●

ಭೂಯನಲೀ ೆಂದಯಲಿೆ ಎಶನು ಆಯನಲೀ ೆಂದನಗಳಿವಲ?

ಗಣಿತದ ಹಲಗೆಳಿಕ್ಲಯೆೆಂದರಲ, ಈ ಮೆೀಲಿನ ಹಲೀಳಿಕ್ಲಗಳಲಿೆ ನಭಗಲ ಹಲಚನು ಷೂಕುವಹಗಿಯನುದನನನ ನೀು ಆಯೆಾ ಮಹಡಿಕ್ಲೂಳುಫಸನದನ.
ನೆಂತಯ ರಶ್ಲನಗಲ ಉತುಯನನನ ಕೆಂಡನಿಸಡಿಮನ ಅತನಯತುಭ ವಿಧಹನನನನ ಅನಲಾೀಷ್ಟ್ಷಫಸನದನ.
ಮೆೀಲಿನ ಉದಹಸಯಣಲಮಲಿೆ „ಆಯನಲೀ ೆಂದಯ ಭೂಯನಲೀ ೆಂದನ‟ ಹಹಗೂ „ಭೂಯನಲೀ ೆಂದಯಲಿೆ ಎಶನು ಆಯನಲೀ ೆಂದನಗಳಿವಲ?’
ಎೆಂಫ ರಶ್ಲನಗಳು ದತು ಷಭಸಲಯಮನನನ ದೃವಯಯೂದಲಿೆ ಕಲಿಸಿಕ್ಲೂಳುಲನ, ತನೂಮಲಕ ಅದಯ ರಿಹಹಯನನನ ಕೆಂಡನಿಸಡಿಮಲನ
ನಲಯವಹಗನತುವಲ. ಅದನನನ ಭನೆಂದಿನ ಚಟ್ನಟಿಕ್ಲಮಲಿೆ ಚಚಿಿಷಲ್ಹಗಿದಲ.

ಚಟನಟಿಕಲ 2: ಭಿನುರಹಶಿಗಳ ಗನಣಹಕಹರ ಮತನು ಭ್ಹಗಹಕಹರಗಳನನು ಚತಿರೂದಲಿೆ ಹಿಡಿದಿಡನುದನ
ಚಟ್ನಟಿಕ್ಲ 1 ಯೆಂತಲ ಭಕಾಳಿಗಲ ಈ ಚಟ್ನಟಿಕ್ಲಮನೂನ ಸಹಕ್ಹವವಹಗಿ ಮಹಡಲನ ಅಕ್ಹವ ಮಹಡಿಕ್ಲೂಡನುದನ ಭನಖ್ಯ.
ಭಹಗ 1: ೆಂದನ ವಫದಕ್ಲೂೀವನನನ ತಯಹಯನ ಮಹಡನುದನ
ಕ್ಲಳಗಿಯನ ಗಣಿತ್ತೀಮ ಹಲೀಳಿಕ್ಲಗಳನನನ ವಿರಿಷಲನ ತಭಮತಭಮಲಿೆ ಚಚಿಿಸಿ ಫರಲಮಲನ ಹಲೀಳಿ. ಸಹಧಯವಿಯನ ಎಲ್ಹೆ ಮಹಗಿಗಳನನನ ಇದಕ್ಹಾಗಿ
ಫಳಷಲನ ಉತಲುೀಜಿಸಿ:
●

2×3

●

7×8

●

×4

●
●

×

ಷೆಂಬನೀಮ ಉತುಯಗಳು ಿಸೀಗಿವಲ:
●

‘… ಯಶನು …’

●

‘… ಅನನನ ... ರಿೆಂದ ಗನಣಿಸಿದಹಗ …’

●

‘… ಯ …’

●

‘… ಯ ... ಗನೆಂುಗಳು …’

ಇದನಲನೀ ಭನೆಂದನರಿಸಿ ಕ್ಲಳಗಿನ ಹಲೀಳಿಕ್ಲಗಳಿಗೂ ವಿಷುರಿಷಲಿ:
●

6÷3

●

8÷4

●

6÷

●

÷

ಫೆಂದ ಉತುಯಗಳನನನ ಕುಸಲಗಲಮ ಮೆೀಲ್ಲ ಫರಲದನ ಅಲ್ಲೆೀ ಬ್ಬಡಿ. ಭನೆಂದಿನ ಚಟ್ನಟಿಕ್ಲಗಲ ಬಲೀಕ್ಹಗನತುದಲ. ಷೆಂಬನೀಮ ಉತುಯಗಳು ಿಸೀಗಿವಲ:
●

‘… ಭಹಗಿಸಿದಹಗ …’

●

‘… ಇವಲಯಡಯ ನಡನವಲ ಸೆಂಚಿದಹಗ …’

●

.... ಇದಯಲಿೆ ಎಶನು ..... ಇವಲ ?’

ಭಹಗ 2: ಭಿನನರಹಶಿಗಳ ಗನಣಹಕ್ಹಯನನನ ಚಿತರಯೂದಲಿೆ ಕ್ಹಣನುದನಚಟ್ನಟಿಕ್ಲಮ ಈ ಭಹಗದಲಿೆ ನೀು ನಭಮ ಭಕಾಳಿಗಲ ಜಲೂೀಡಿಕ್ಹಮಿದಲಿೆ ಅಥವಹ ಚಿಕಾ ಗನೆಂುಗಳಲಿೆ ತಲೂಡಗಲನ ಹಲೀಳಿ. ಅಗತಯವಲನಸಿದರಲ
ಇದಲೀ ಘಟ್ಕದ ಕ್ಲೂನಲಮಲಿೆಯನ ‘ಜಲೂೀಡಿಕ್ಹಮಿದ ನಿಸಣಲ’ ಷೆಂನೂಮಲನನನ ಗಭನಸಿ.
ಿಸೆಂದಿನ ಚಟ್ನಟಿಕ್ಲಮ ಉತುಯಗಳ ಎದುಯನ ಕ್ಲಳಗಿನ ಗನಣಹಕ್ಹಯಗಳನನನ ಫರಲಯಿರಿ:
●

×3

●

×

●

×

●

×

●

×

●

×

ಈಗ ಿಸೀಗಲ ಮಹಡಿ:
●

ಭಕಾಳನನನ ಜಲೂೀಡಿಕ್ಹಮಿ ಇಲೆವಲೀ ಚಿಕಾ ಗನೆಂುಗಳಲಿೆ ತಲೂಡಗಿಕ್ಲೂಳುುೆಂತಲ ಹಲೀಳಿ. ಚಟ್ನಟಿಕ್ಲ 1 ಯಲಿೆ ಮಹಡಿದೆಂತಲ

ದತು ಭಿನನರಹಶಿಮ ಲ್ಲಕಾನನನ ಚಿತರಯೂದಲಿೆ ತಲೂೀರಿಷನ ೆಂದನ ಆಮತನನನ ಯಚಿಸಿ (ಉದದ 6 cm ಭತನು ಎತುಯ 2 cm ).
ಮೊದಲ ಭಹಗದಲಿೆ ಕೆಂಡನಕ್ಲೂೆಂಡ ಅದಯ ಉತುಯ ಇನೂನ ಕುಸಲಗಲಮ ಮೆೀಲಿದಲ ಎೆಂದನ ಹಲೀಳಿ.
●

ಅಯ ಉತುಯಗಳನನನ ಇನನನ ಸತನು ನಮಿಶಗಳಲಿೆ ಇಡಿೀ ತಯಗತ್ತಮಲಿೆ ಚಚಲಿ ಮಹಡನತ್ತುೀರಲೆಂದನ ಹಲೀಳಿ. ಅಶುಯಲಿೆ ಅಯನ

ಎಲ್ಹೆ ಉದಹಸಯಣಲಗಳನನನ ಭನಗಿಸಿಯಬಲೀಕ್ಹಗಿಲೆ. ಸಹಧಹನವಹಗಿ ಮಹಡಿ ಎೆಂದೂ ಸಲೀರಿಸಿ.
●

ಷರಿಯಹಗಿ ಸತನು ನಮಿಶಗಳ ನೆಂತಯ, ಅಯ ವಿಚಹಯಗಳನನನ ಚಚಿಿಷಲನ ಹರಯೆಂಭಿಸಿ ಭತನು ಕ್ಲಲು ಭಕಾಳಿಗಲ

ಕುಸಲಗಲಮ ಫಳಿ ಫೆಂದನ ತಭಮ ವಿಚಹಯ, ಿಸಮಹಮಿಸತ್ತಗಳಿಗಲ ಷೆಂಫೆಂಧಿಸಿದ ಚಿತರಗಳನನನ ಯಚಿಸಿ ವಿರಿಷಲನ ಹಲೀಳಿ.
●

ಯಹುದಹದಯೂ ತು ರಿಕಲನಲಗಳಿದದರಲ ಅದನೂನ ಚಚಿಿಸಿ.

●

ನೆಂತಯ ಎಲ್ಹೆ ಉದಹಸಯಣಲಗಳಿಗೂ ಚಿತರಗಳನನನ ಯಚಿಷಲನ ತ್ತಳಿಸಿ.

●

ಬಲೀಗ ಭನಗಿಸಿದರಿಗಲ ಇನೂನ ಎಯಡನ ಉದಹಸಯಣಲಗಳನನನ ಷೃಷ್ಟ್ುಷಲನ ತ್ತಳಿಸಿ.

(ಶಿಕ್ಷಕರಿಗಲ ಷೂಚನಲ: ಈ ಗನಣಹಕ್ಹಯಗಳಿಗಲ ಚಿತರಗಳನನನ ಯಚಿಷಲನ ಭಕಾಳು ಭನಸಿಿನಲೆ ‘ ..... ಯ ......' ಎೆಂಫ ಕಲನಲಮನನನ
ಮಹಡಿಕ್ಲೂಳುಬಲೀಕ್ಹಗನತುದಲ. ಉದಹಸಯಣಲಗಲ

x ಗಲ ಭಕಾಳು ಮೊದಲನ ನನನ ಫಣಣ ತನೆಂಫಲಿ. ನೆಂತಯ, ‘ಇದಯ ಅಧಿನನನ ಕೆಂಡನಿಸಡಿಮಬಲೀಕನ’

ಎೆಂದನ ಹಲೀಳಿ ಆ ಹಲೂಷ ಆಮತದ ಅಧಿಕ್ಲಾ ಫಣಣ ಸಚುಲಿ. ಿಸೆಂದಿನ ಚಟ್ನಟಿಕ್ಲಮನನನ ಮವಸಿಾಯಹಗಿ ಮಹಡಿದದರಲ ಉತುಯ
ತ್ತಳಿಮಫಸನದನ.

×

ಯ ೆಂದನ ರಿಹಹಯ ಇಲಿೆದಲ. (ಚಿತರ 3) :

ಎೆಂದನ

ಚಿತರ 3 ಬಲೀರಲ ಬಲೀರಲ ಛಲೀದಗಳಿಯನ ಎಯಡನ ಭಿನನರಹಶಿಗಳನನನ ಗನಣಿಷನ ೆಂದನ ವಿಧಹನ.
ಭಹಗ 3: ಭಿನನರಹಶಿಗಳ ಭಹಗಹಕ್ಹಯನನನ ಚಿತರಯೂದಲಿೆ ತಲೂೀರಿಷನುದನ:
ಈ ಚಟ್ನಟಿಕ್ಲಗಲ ಭಿನನರಹಶಿಗಳ ಟಿುಮನ ತನೆಂಫ ಉಮನಕು. ಷೆಂನೂಮಲ 4ಯಲಿೆ ಅೆಂತಸ ಟಿುಗಳನನನ ನೀು ನಲೂೀಡಫಸನದನ. ಆ
ಟಿುಯಳಗಲ ಅದನ ಯಹ ಭಿನನರಹಶಿಯೆೆಂದನ ಫರಲಮನುದನನನ ಭರಲಮದಿರಿ.
ಚಟ್ನಟಿಕ್ಲ:
ಿಸೆಂದಿನ ಚಟ್ನಟಿಕ್ಲಮಲಿೆ ಫೆಂದ ಉತುಯಗಳ ಕಾದಲಿೆ ಈ ಕ್ಲಳಗಿನ ಭಹಗಹಕ್ಹಯದ ಲ್ಲಕಾಗಳನನನ ಕುಸಲಗಲಮ ಮೆೀಲ್ಲ ಫರಲಯಿರಿ:
●
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ಭಹಗ 2 ಯಲಿೆ ಮಹಡಿದೆಂತಲ ಚಿತರನನನ ೂಣಿ ಮಹಡಿ. (ಶಿಕ್ಷಕರಿಗಲ ಷೂಚನಲ:ೆಂದನ ಭಿನನರಹಶಿಮನನನ ಇನಲೂನೆಂದನ ಭಿನನರಹಶಿಯಿೆಂದ ಭಹಗಿಷನ
ರಕ್ರರಯೆಮನನನ ಚಿತರಯೂದಲಿೆ ತಲೂೀರಿಷನುದನ ಕಶುಕಯ. ಭಹಗಹಕ್ಹಯಕ್ಲಾ ನಹನಹಥಿಗಳಿಯನುದನನನ ನಲನು ಮಹಡಿಕ್ಲೂಳಿು. ಇಲಿೆ ಬಲೀಕ್ರಯನುದನ
‘ಈ ಭಿನನರಹಶಿಮಲಿೆ ...... ಈ ಭಿನನರಹಶಿಗಳು ಎಷ್ಟ್ುವಲ?......' ಎೆಂದನ. ಆದದರಿೆಂದ

÷

ಎೆಂದಹಗ ನೀು ಕ್ಲೀಳುತ್ತುಯನುದನ

ದಲಿೆ ಎಶನು

ಗಳಿವಲ ಎೆಂದನ. ಎಯಡನ ಷಿಷಭ ಆಮತ ಅಥವಹ ಚೌಕನನನ ಯಚಿಸಿ, ಅದಯಲಿೆ ೆಂದನನನ ಎಯಡನ ಷಭಭಹಗಗಳನಹನಗಿ ಮಹಡಿ. ೆಂದನ
ಭಹಗನನನ ಕತುರಿಸಿ ತಲಗಲಯಿರಿ. ಭೂಲ ಆಮತ ಅಥವಹ ಚೌಕದ ಎಯಡನಲೀ ರತ್ತಮನನನ ನಹಲನಾ ಷಭಭಹಗಗಳನಹನಗಿ ಮಹಡಿ ಅದಯಲಿೆ ಕತುರಿಸಿ
ತಲಗಲಯಿರಿ. ಈಗ ಗಭನಸಿ. ೆಂದನ ಅಧಿದಲಿೆ ಎಶನು ಕ್ಹಲನಗಳಿವಲ? ಉತುಯ ಷನಲಬ-ಎಯಡನ!.
ಿಸೀಗಲಯೆೀ ಫಗಲಸರಿಷಫಸನದನ. ಆದರಲ,

ನನನ

ನನನ

ರಿೆಂದ ಭಹಗಿಷನ ರಶ್ಲನಮನನನ

ರಿೆಂದ ಭಹಗಿಷನುದನನನ ಇಶನು ಷಯಳವಹಗಿ ಮಹಡಲನ ಸಹಧಯವಿಯದಿಯಫಸನದನ. ಅೆಂದರಲ

ಕ್ಲೀಲ ಷಯಳ ದೃವಯಕಲನಲಯಿೆಂದಲ್ಲೀ ಬ್ಬಡಿಷಫಸನದಹದ ಭಹಗಹಕ್ಹಯದ ಲ್ಲಕಾಗಳು ಫಸನಬಲೀಗ ಭನಗಿದನಹಲೂೀಗನತುವಲ. ಆದರಲ, ಈ ವಲೀಳಲಗಲ
ಅಯನ ರಿಕಲನಲಮನನನ ನಖ್ಯವಹಗಿ ಅಥಿ ಮಹಡಿಕ್ಲೂೆಂಡಿದದರಲ ಅಯನ ಇದಕ್ರಾೆಂತ ಷೆಂಕ್ರೀಣಿ ಷಭಸಲಯಗಳನನನ ಬ್ಬಡಿಷಲನ ಕರಭವಿಧಿ
(Algorithms ) ಗಳನನನ ಫಳಷಲನ ಫಯನತುದಲ.

ವಿಡಿಯೀ

: ಎಲೆಯನೂನ ಳಗಲೂಳುುುದನ

ಷೆಂದರ್ಭ ಅಧೆಯನ 2: ರವಿಕನಮಹರ್ ಅರನ ಚಟನಟಿಕಲ 2ನನು ಅಲ್ಲೂೀಕನ ಮಹಡಿದದರ ಬಗಲೆ
ಅನಲೀಕ ಬಹರಿ, ಅದಯಲೂೆ ವಿಶ್ಲೀಶವಹಗಿ ರಿೀಕ್ಲಗಳಲಿೆ ನನನ ಅನಲೀಕ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಭಿನನರಹಶಿಗಳ ಗನಣಹಕ್ಹಯ ಭತನು ಭಹಗಹಕ್ಹಯಗಳ ಫಗಲೆ
ಗಲೂೆಂದಲನನನ ಉೆಂಟ್ನಮಹಡಿಕ್ಲೂೆಂಡಹಗ ನನಗಲ ನಜ್ಕೂಾ ಷೆಂಕಟ್ವಹಗನತುದಲ. ಕ್ಲಲರಿಗಲ ಮಹತರ ಈ ರಕ್ರರಯೆಗಳನನನ ಮಹಡನುದನ ಹಲೀಗಲ
ಎೆಂದನ ತ್ತಳಿಮನತುದಲ ಆದರಲ ಹಲಚಿುನರಿಗಲ ಅದನ ಸಹಧಯವಲೀ ಆಗನುದಿಲೆ. ಹಹಗಹಗಿ ನಹನನ ಈ ಚಟ್ನಟಿಕ್ಲಮನನನ ತನೆಂಬಹ
ನರಿೀಕ್ಲಗಳನನಟ್ನುಕ್ಲೂೆಂಡಲೀ ಅರಿಗಲ ಕ್ಲೂಟಿುದಲದ. ಭಿನನರಹಶಿಗಳ ಗನಣಹಕ್ಹಯ ಭತನು ಭಹಗಹಕ್ಹಯಗಳನನನ ಚಿತರಯೂದಲಿೆ ನಲೂೀಡನುದನ ನನನ
ಭಟಿುಗಲ ಹಲೂಷದಹದದರಿೆಂದ, ಅದನನನ ನಹನಲೀ ಷಾತಃ ಭನಲಮಲಿೆ ಮಹಡಿ ನಲೂೀಡಿದಲ. ನೆಂತಯ ನನನ ತೆಂಗಿಮ ಜ್ತಲಗೂಡಿ ಮಹಡಿದಲ.
ರಿಣಹಭವಹಗಿ ನನಗಲ ಅತಯೆಂತ ಖ್ನಷ್ಟ್ಯಹಗಿ ಉತಹಿಸ ಭೂಡಿತನ. ಶ್ಹಲ್ಲಗಲ ಹಲೂೀದ ಡನಲಯೆೀ ನನನ ಶ್ಹಲ್ಲಮ ಉಳಿದಲಯಡನ ಟಿೀಚರ್ ಗಳ
ಜ್ತಲಮೂ ಇದನನನ ಸೆಂಚಿಕ್ಲೂೆಂಡಲ. ಈ ಿಸನಲನಲ್ಲಮಲಿೆ ಇನನನ ಭಕಾಳ ಜ್ತಲ ಮಹಡನ ವಲೀಳಲಗಲ ಅದಯ ಅನನಬ ನನಗಲೀ ಚಲನಹನಗಿದನದ, ಅದಯ
ಸಹಧಕ-ಭಹದಕಗಳ ಅರಿೂ ಇದಿದತನ.
ನಹನಲೀ ಷಾಮೆಂ ಫಳಸಿದಹಗ ನನಗಹದ ಭಸತಾದ ಕಲಿಕ್ಲಯೆೆಂದರಲ, ಆ ಚಟ್ನಟಿಕ್ಲಗಳನನನ ನಧಹನವಹಗಿ ಮಹಡಬಲೀಕನ ಭತನು ರಯೀಗಶಿೀಲತಲ
ಬಲೀಕನ ಎೆಂಫನದನನನ ತ್ತಳಿದದನದ. ಭಿನನರಹಶಿಗಳನನನ ಚಿತರಯೂದಲಿೆ ಯಚಿಷಲನ, ಫಣಣ ತನೆಂಫಲನ ಭತನು ಕತುರಿಷಲನ ತಹಳಲಮ ಭತನು ವರದಲಧ
ಬಲೀಕ್ಹಗನತುದಲ. ಹಹಗಹಗಿ ಭಕಾಳಿಗಲ ನಹನನ ಅಷಯವಲೀನೂ ಮಹಡದೆೇ ನಧಹನವಹಗಿ ಮಹಡಲನ ಸಹಕಶನು ಷಭಮ ಕ್ಲೂಟಲು. ಮೆದನಳಿನಲಿೆ
ಚಿತರಗಳನನನ ಭೂಡಿಷಲನ ಕ್ಹಲ್ಹಕ್ಹವ ಬಲೀಕನ, ಅದಯಲೂೆ ನೀು ಯಹುದಲೀ ಕ್ಲಲಷನನನ ಮೊದಲ ಬಹರಿ ಮಹಡನವಹಗ ಇದನ ತನೆಂಬಹ
ಭನಖ್ಯ.
ಭಿನನರಹಶಿಗಳ ಗನಣಹಕ್ಹಯ ಭತನು ಭಹಗಹಕ್ಹಯಗಳನನನ ಕಣಹಣರಲ ನಲೂೀಡಫಸನದನ ಭತನು ಅುಗಳ ಕನರಿತನ ಮಹತನಹಡಫಸನದನ ಎೆಂಫ
ಷೆಂಗತ್ತಯೆೀ ಅರಿಗಲ ಹಲೂಷದಿತನು ಭತನು ತನೆಂಫ ವಕ್ರು ಕ್ಲೂಟಿುತನ. ಅುಗಳ ಅಥಿೂ ಡನಲಯೆೀ ಆಗಿಬ್ಬಟಿುತನ! ಆಗ ನನಗಲ ಹಲೂಳಲದ
ಇನಲೂನೆಂದನ ವಿಚಹಯವಲೆಂದರಲ, ಗಣಿತದ ರಿಭಹಷಲ ಭತನು ಸಹೆಂಕ್ಲೀತ್ತಕ ಭಹಷಲ „ಯೂಢಿಗತ‟ ಠ್ಯಕ್ರಾೆಂತ ಎಶನು ಭಿನನ ಭತನು ಇುಗಳನನನ ಒದಲನ
ನಭಮ ಶ್ಹಲ್ಲಗಳಲಿೆ ಆಗಬಲೀಕ್ಹದಶನು ರಮತನಗಳು ಆಗಿಲೆ.
ಈ ಚಟ್ನಟಿಕ್ಲಮ ಎಲ್ಹೆ ಭಹಗಗಳಲೂೆ ಭಕಾಳು ಜಲೂೀಡಿಕ್ಹಮಿನನನ ನಿಿಸಸಿದದಯನ. ಈ ತೆಂತರು ರಯೀಗ ಮಹಡನ ಷೆಂದಬಿದಲಿೆ
ಚಲನಹನಗಿ ಕ್ಲಲಷ ಮಹಡನತುದಲ ಭತನು ಅಯನ ಷಾತೆಂತರವಹಗಿ ಆಲ್ಲೂೀಚಿಷಲನ ಈ ಭೂಲಕ ಕಲಿಮನತಹುರಲ. ನಹನನ ಭಿನನರಹಶಿಮ ಟಿುಗಳನನನ
(ನಲೂೀಡಿ: ಷೆಂನೂಮಲ 4) ಫಳಸಿದಲ. ನನನ ಶ್ಹಲ್ಲಮಲಿೆ ನಲಯಳಚನು (ಜೆರಕ್ಸ್ ) ಮೆಂತರ ಇಲೆ. ನಹನನ ಎಲ್ಹೆ ಭಕಾಳಿಗೂ ೆಂದಲೂೆಂದಯೆಂತಲ
ಟಿುಗಳನನನ ನಹನಲೀ ತಯಹರಿಷಲನ ಸಹಧಯವಹಗನತ್ತುಯಲಿಲೆ. ನನನ ತಯಗತ್ತಮಲಿೆ 80ಕೂಾ ಹಲಚನು ಭಕಾಳಿದಹದರಲ. ಅೆಂಥನನನ ತಹವಲೀ
ತಯಹರಿಸಿಕ್ಲೂೆಂಡನ ಫಯಲನ ಅರಿಗಲ ತ್ತಳಿಸಿದಲದ. ಅದಕ್ಹಾಗಿ ತಭಮ ನಲೂೀಟ್ ನ ುಷುಕದ ಹಹಳಲಗಳನನನ ಫಳಷಫಸನದಲೆಂದೂ ಹಲೀಳಿದಲದ. ಕ್ಲಲಯನ
ಭರಲತನ ಫೆಂದಿದದರಹದಯೂ, ಟಹುರಲ ಇಫಫರಿಗಲ ೆಂದಲೂೆಂದಯೆಂತಲ ಟಿುಗಳು ದಲೂಯಕ್ರದು. ನನನ ತಯಗತ್ತಮಲಿೆದದ ಇಫಫಯನ ಸನಡನಗಿಮಯ ಕನರಿತನ
ನಹನನ ಚಿೆಂತಲಗಿೀಡಹಗಿದಲದ. ಅರಿಫಫಯನ ಮೊದಲಿನೆಂದಲೂ ಗಣಿತದ ಫಗಲೆ ಆತೆಂಕ ಹಲೂೆಂದಿದನದ ಮಹಯನ ದೂಯ ಷರಿಮನತ್ತುದಯ
ದ ನ.
ತಯಗತ್ತಮಲೆೆಂತೂ ರಶ್ಲನಗಲ ಉತುಯ ನೀಡಲನ ಷಾಮೆಂಷೂಪತ್ತಿಯಿೆಂದ ಎದನದ ನೆಂತ್ತದದನನನ ಯಹಯೂ ನಲೂೀಡಿಯಲಿಲೆ. ಅರಿಫಫರಲೀ ೆಂದನ
ಗನೆಂಪಿನಲಿೆಯಲಿ ಎೆಂದನ ನಹನನ ಹಲೀಳಿದಲ. ಮೊದಮೊದಲನ ಅಯನ ಏನೂ ಮಹಡದಲ ಕನಳಿತನಬ್ಬಟ್ುಯನ ಭತನು ಉಳಿದ ಭಕಾಳ ಕಡಲ
ನಲೂೀಡಲ್ಹಯೆಂಭಿಸಿದಯನ. ಆದರಲ, ನಹಲನಾ ನಮಿಶಗಳ ನೆಂತಯ ಅಯನ ಕ್ಹಮಿ ಹರಯೆಂಭಿಸಿದಯನ ಭತನು ಉಳಿದಯ ಜ್ತಲ ಮಹತನಹಡಲನ
ಆಯೆಂಭಿಸಿದಯನ. ಬ್ಬಗನವಿನ ವಹತಹಯಣ ಷಾಲ ತ್ತಳಿಯಹಯಿತನ. ಇಡಿೀ ತಯಗತ್ತಮ ಚಚಲಿಮಲಿೆ ನಹನನ ಅಯ ಕಡಲ ತ್ತಯನಗಿ ರಶ್ಲನಯೆಂದನನನ
ಕ್ಲೀಳಿದಹಗ ಅಯನ ಗಲಿಬ್ಬಲಿಗಲೂಳುದಲ ಉತುಯ ನೀಡಿದಯನ. ಆದರಲ, ದನಮಲಿೆ ಅಷಲೂುೆಂದನ ಆತಮವಿಶ್ಹಾಷ ಇದದೆಂತಲ ಅನಷಲಿಲೆ. ಆದಯೂ
ಯವಹಗಿಲೆ! ಷಾಲ ವಹಸಿ.

ಚೆಂತನಲಗಲೂೆಂದನ ಕ್ಷಣ
●

ನಭಮ ಭಕಾಳ ಯಹ ರತ್ತಕ್ರರಯೆಗಳು ನಭಗಲ ಅನರಿೀಕ್ಷಿತವಹಗಿದದು? ಏಕ್ಲ?

●

ನಭಮ ಭಕಾಳ ಗರಿಸಕ್ಲಮನನನ ತ್ತಳಿಮಲನ ನೀು ಯಹ ಯಹ ರಶ್ಲನಗಳನನನ ಕ್ಲೀಳಿದಿರಿ?

●

ಯಹ ಷೆಂದಬಿದಲ್ಹೆದಯೂ ನಭಮ ಭಧಯರವಲೀವ ಉಚಿತ/ಸರಿ ಭತನು ಉಮನಕು ಎೆಂದಲನಸಿತಲೀ?

●

ನೀು ಈ ಚಟ್ನಟಿಕ್ಲಮನನನ ಯಹ ರಿೀತ್ತಮಲ್ಹೆದಯೂ ಫದಲ್ಹಯಿಸಿದಿರಹ? ಅದಕ್ಲಾ ನಭಮ
ಕ್ಹಯಣಗಳಲೀನದದು?

4 ಸ್ಹರಹೆಂವ
ದೃವಯಕಲನಲಮ ತೆಂತರನನನ ಫಳಷನುದಯ ಉಮನಕುತಲ ಭತನು ರಷನುತತಲಮನನನ ಈ ಘಟ್ಕು ವಿರಿಸಿ, ನಭಮನನನ ಅದಯಲಿೆ
ತಲೂಡಗಿಕ್ಲೂಳುುೆಂತಲ ಉತಲುೀಜಿಷನತ್ತುದಲ. ಭಿನನರಹಶಿಗಳನನನ ಕೂಡನ, ಕಳಲಮನ, ಗನಣಿಷನ ಭತನು ಭಹಗಿಷನ ಕ್ರರಯೆಗಳ
ಅಥಿನನನ ಭಕಾಳು ಗರಿಸಷನ ನಟಿುನಲಿೆ ಕಣಹಣರಲ ಕ್ಹಣನ ಭತನು ದೃವಯಕಲನಲಮನನನ ಫಳಷನುದಯ ಭೂಲಕ, ರತ್ತ ಸೆಂತದಲೂೆ
ಏನಹಗನತುದಲ ಎೆಂದನ ತ್ತಳಿಮನತಹು ಹಲೂೀದರಲ ಷಹಹಮಕವಹಗನತುದಲ ಎೆಂಫ ಉದಲದೀವದಿೆಂದ ಿಸೀಗಲ ಮಹಡಲ್ಹಗಿದಲ.
ಿಸೀಗಲ ದೃವಯಕಲನಲಯಿೆಂದ ಗಣಿತದ ಕ್ರೆಶು ರಿಕಲನಲಗಳನನನ ಬಲಳಲಷನುದನನನ ಭಿನನರಹಶಿಗಳಿಗಲ ಸಿೀಮಿತಗಲೂಳಿಷಬಲೀಕ್ಹಗಿಲೆ.
ಗಣಿತದ ಇನನತಯ ರಿಕಲನಲಗಳಿಗೂ ವಿಷುರಿಷಫಸನದನ. ಇದಲೀಕ್ಲ ಭಸತಾದ ಷೆಂಗತ್ತಯೆೆಂದರಲ, ಫಸಳ ಭಕಾಳಿಗಲ ‘ಗಣಿತದ ಗನಭಮ’
ಎಷಲೂುೆಂದನ ಇಯನತುದಲೆಂದರಲ ಗಣಿತನಲನೀ ದೂಯವಿಡಲನ ಮತ್ತನಷನತಹುರಲ. ಈ ಿಸೆಂಜ್ರಿಕ್ಲಮನನನ ಹಲೂೀಗಲ್ಹಡಿಷನುದನ ಷನಲಬಲೆ.
ಆದರಲ, ಈ ಘಟ್ಕದಲಿೆ ರಿಚಯಿಸಿಯನ ತೆಂತರಗಳನನನ ಕರಭಫದಧವಹಗಿ ಭತನು ತದಲೀ ಸಹಕಶನು ಬಹರಿ ಮಹಡನುದರಿೆಂದ
ಅದನನನ ತಹಳಲಮಯಿೆಂದ ಸಹಧಿಷಫಸನದನ. ಕ್ಲೂನಲಮದಹಗಿ ‚ ನಹನೂ ಗಣಿತ ಕಲಿಮಫಲ್ಲೆ ‛ ಎೆಂಫ ಆತಮವಿಶ್ಹಾಷನನನ ಭೂಡಿಷಲನ
ಭತನು ಆ ಭೂಲಕ ಗಣಿತದ ಕಲಿಕ್ಲಮನನನ ಆನೆಂದಭಮನಹನಗಿ ಮಹಡಲನ ಇದಲೂೆಂದನ ರಭನಖ್ ಮೆಟಿುಲ್ಹಗಫಸನದನ.

ಚೆಂತನಲಗಲೂೆಂದನ ಕ್ಷಣ
ಇಲಿೆ ಕಲಿತ, ಫಳಸಿದ ವಿಚಹಯಗಳು ಗಣಿತದ ಬಲೂೀಧನಲಮಲಿೆ ಬಲೀರಲಲಿೆ ಉಮನಕುವಹಗಫಸನದಲೆಂದನ ಆಲ್ಲೂೀಚಿಸಿ . ಷಣಣ ುಟ್ು
ಫದಲ್ಹಣಲಗಳಲೄ ೆಂದಿಗಲ ನೀು ಅನತ್ತ ಕ್ಹಲದಲಿೆ ನಭಮ ತಯಗತ್ತಮಲಿೆ ಯಹ ವಿಶಮಗಳನನನ ಬಲೂೀಧಿಷನವಹಗ ಫಳಷಫಸನದನ
ಎೆಂದನ ಚಿೆಂತನಲ ನಡಲಸಿ ಭತನು ದಹಖ್ಲನ ಮಹಡಿ.

ಷೆಂನೂಮಲಗಳು
ಷೆಂನೂಮಲ 1: ರಹ..ಚೌ. / ರಹ..ಚೌ.ಶಿ.ಶಿ. ಬಲೂೀಧನಹ ಅಗತೆಗಳು
ರಹ..ಚೌ.(2005) / ರಹ..ಚೌ.ಶಿ.ಶಿ.(2009)ಗಳಲಿೆ ನಗದಿಗಲೂಳಿಸಿಯನ ಕ್ಲಳಗಿನ ಬಲೂೀಧನಹ ಅಗತಯಗಳಿಗಲ ಈ
ಘಟ್ಕು ಕ್ಲೂೆಂಡಿಯಗಿದೆ ಭತನು ಆ ಅಗತಯಗಳನನನ ೂರಲೈಷಲನ ನಭಗಲ ಷಹಹಮ ನೀಡನತುದಲ.
● ವಿದಹಯರ್ಥಿ ತನನ ಕಲಿಕ್ಲಗಲ ಉತನಿಕನಹದ ಷಕ್ರರಮ ಕಲಿಕ್ಹರ್ಥಿ, ಫರಲೀ ಜ್ಞಹನ ಸಿಾೀಕ್ಹಯಕನಲೆ; ಜ್ಞಹನ ಯಚನಲಗಲ
ಅಯಲಿೆ ಅೆಂತಗಿತವಹಗಿಯನ ಸಹಭಥಯಿನನನ ಉತಲುೀಜಿಷನುದನ ಹಲೀಗಲ? ಉಯನ ಹಲೂಡಲಮನ ವಿಧಹನದಿೆಂದ
ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳನನನ ದೂಯವಿಡನುದನ ಹಲೀಗಲ?
● ನಜ್ಕೂಾ ಭಸತಾದ ಗಣಿತನನನ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಕಲಿಮಬಲೀಕನ. ಗಣಿತವಲೆಂದರಲ ಫರಲೀ ಷೂತರಗಳು ಭತನು ಕ್ಲೀಲ
ಯಹೆಂತ್ತರಕ ರಕ್ರರಯೆಗಳಲೆ ಎೆಂದನ ಅರಿಮಬಲೀಕನ.

ಷೆಂನೂಮಲ 2: ರಿವಿೀಕ್ಷಣಲ ಮತನು ಹಿಮಹಮಹಿತಿ ನಿೀಡನುದನ
ನಯೆಂತಯವಹಗಿ ರಿವಿೀಕ್ಷಿಸಿ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗಲ ರತ್ತಕ್ರರಯಿಷನುದಯ ಭೂಲಕ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ ಕ್ಹಮಿ ನಿಸಣಲಮನನನ
(performance) ಉತುಭಡಿಷಫಸನದಹಗಿದಲ. ಇದರಿೆಂದ ಅರಿಗಲ, ಅರಿೆಂದ ಏನನ ನರಿೀಕ್ಷಿಷಲ್ಹಗನತ್ತುದಲ ಎೆಂಫನದನ
ತ್ತಳಿಮನತುದಲ. ನೆಂತಯ ಕ್ಹಮಿ ೂಣಿಗಲೂೆಂಡ ನೆಂತಯ ಅರಿಗಲ ಿಸಮಹಮಿಸತ್ತಮೂ ದಲೂಯಕನತುದಲ. ನೀು ಕ್ಲೂಡನ ಯಚನಹತಮಕ
ಿಸಮಹಮಿಸತ್ತಯಿೆಂದ, ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಅಯ ಕ್ಹಮಿ ನಿಸಣಲಮನನನ (performance) ಉತುಭಡಿಸಿಕ್ಲೂಳುಫಸನದನ.
ರಿವಿೀಕ್ಷಣಲ: ರಿಣಹಭಕ್ಹರಿೀ ಶಿಕ್ಷಕಯನ ತಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳನನನ ಯಹವಹಗಲೂ ಗಭನಷನತುಲ್ಲೀ ಇಯನತಹುರಲ. ಸಹಮಹನಯವಹಗಿ
ಫಸನಹಲನ ಶಿಕ್ಷಕಯನ ತಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ತಯಗತ್ತಮಲಿೆ ಮಹಡಿದ ಕ್ಲಲಷಗಳನನನ ಗಭನಸಿ ಹಹಗೂ ಅಯನ ಹಲೀಳುುದನನನ
ಕ್ಲೀಳಿಸಿಕ್ಲೂಳುು ಭೂಲಕ ರಿವಿೀಕ್ಷಣಹ ಕ್ಹಮಿ ಮಹಡನತಹುರಲ. ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ ರಗತ್ತಮನನನ ರಿವಿೀಕ್ಷಿಷನುದನ ತನೆಂಬಹ
ಭಸತಾದ ಕ್ಲಲಷ ಏಕ್ಲೆಂದರಲ ಇದನ ಅರಿಗಲ:


ಉತುಭ ಗಲರೀರ್ಡ ಗಳನನನ ಡಲಮಲನ ಷಹಹಮ ಮಹಡನತುದಲ.



ಅಯ ಕ್ಹಮಿ ನಿಸಣಲಮ ಫಗಲೆ ಹಲಚಿುನ ಅರಿನನನ ಭೂಡಿಸಿಕ್ಲೂಳುಲನ ಭತನು ತಭಮ ಕಲಿಕ್ಲಮ ಫಗಲೆ ಹಲಚಿುನ
ಜ್ವಹಬಹದರಿ ಹಲೂೆಂದಲನ ಷಹಹಮ ಮಹಡನತುದಲ.



ಅಯ ಕಲಿಕ್ಲಮನನನ ಉತುಭಡಿಸಿಕ್ಲೂಳುಲನ ಷಹಹಮ ಮಹಡನತುದಲ.



ರಹಜ್ಯ ಹಹಗೂ ಷಥಳಿೀಮ ರಮಹಣಿೀಕರಿಸಿದ ರಿೀಕ್ಲಗಳ ಭೂಲಕ ತಭಮ ಸಹಧನಲ ಯಹ ಭಟ್ುದಿಯಫಸನದಲೆಂದನ
ಊಿಸಷಲನ ಷಹಹಮ ಮಹಡನತುದಲ.

ಫಫ ಶಿಕ್ಷಕರಹಗಿ ನಧಹಿಯನನನ ತಲಗಲದನಕ್ಲೂಳುಲೂ ಷಸ ಇದನ ಷಹಹಮ ಮಹಡನತುದಲ.


ರಶ್ಲನಮನನನ ಯಹವಹಗ ಕ್ಲೀಳಬಲೀಕನ ಅಥವಹ ಷನಳಿನನನ ಯಹವಹಗ ಕ್ಲೂಡಬಲೀಕನ.



ಯಹವಹಗ ಹಲೂಗಳಬಲೀಕನ?



ಅರಿಗಲ ಷವಹಲನಲೂನಡಡಫಸನದಲೀ?



ವಿವಿಧ ಗನೆಂುಗಳ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳನನನ ೆಂದನ ಕ್ಹಮಿದಲಿೆ ತಲೂಡಗಿಷನ ರಿೀತ್ತ.



ತುಗಳ ಫಗಲೆ ಏನನ ಮಹಡನುದನ?

ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗಲ ಅಯ ರಗತ್ತಮ ಫಗಲೆ ಷಶುವಹದ ಭತನು ನಖ್ಯವಹದ ಿಸಮಹಮಿಸತ್ತ ನೀಡಿದಹಗ, ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ತಭಮನನನ
ಇನೂನ ಹಲಚನು ಉತುಭಡಿಸಿಕ್ಲೂಳುುತಹುರಲ. ರಿವಿೀಕ್ಷಣಲಯಿೆಂದ ನೀು ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗಲ ನಯೆಂತಯ ಿಸಮಹಮಿಸತ್ತಮನನನ
ನೀಡಲನ ಸಹಧಯವಹಗನತುದಲ, ಆಗ ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗಲ ಅಯನ ಹಲೀಗಲ ಕಲಿಮನತ್ತುದಹದರಲ ಭತನು ತಭಮ ಕಲಿಕ್ಲಮನನನ
ಉತುಭಡಿಸಿಕ್ಲೂಳುಲನ ಬಲೀರಲ ಏನನನನ ಕಲಿಮನ ಅವಯಕತಲ ಇದಲ ಎೆಂಫನದಯ ಫಗಲೆ ಅರಿುೆಂಟಹಗನತುದಲ.
ನಭಗಲ ಎದನರಹಗನ ೆಂದನ ಷವಹಲ್ಲೆಂದರಲ, ನೀು ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗಲ ಅಯದಲದೀ ಆದ ಕಲಿಕ್ಹ ಗನರಿಗಳನನನ ನದಿಿಶು
ಡಿಸಿಕ್ಲೂಳುಲನ ಷಹಹಮ ಮಹಡನುದನ, ಇದನನನ ಷಾ-ರಿವಿೀಕ್ಷಣಲ ಎೆಂದೂ ಕರಲಮಫಸನದನ. ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು, ವಿಶ್ಲೀಶವಹಗಿ, ಕಲಿಕ್ಲ
ಕಶು ಎೆಂದನ ಭಹವಿಷನರಿಗಲ, ಕಲಿಕ್ಲ ಆುವಹದದನದ, ತಭಮ ಷಾೆಂತದನದ ಅನನಷನುದಲೀ ಇಲೆ.
ನೀು ಯಹುದಲೀ ವಿದಹಯರ್ಥಿ ೆಂದನ ಕ್ಹಮಿ ಯೀಜ್ನಲಗಲ ತನನದಲೀ ಆದ ಷಶು ಗನರಿಗಳನನನ ಹಹಕ್ರಕ್ಲೂೆಂಡನ, ಅದಯ
ಯೀಜ್ನಲಮನನನ ತಯಹರಿಸಿ, ಅದಕ್ಲಾ ಬಲೀಕ್ಹಗನ ಷಭಮನನನ ನದಿಿಶು ಮಹಡಿಕ್ಲೂೆಂಡನ, ತನನ ರಗತ್ತಮನನನ ತಹನಲೀ ಷಾತಃ
ರಿೀವಿಕ್ಷಿಸಿ ರಿೀಕ್ಷಿಸಿಕ್ಲೂಳುಲನ ಷಹಹಮ ಮಹಡಫಸನದನ. ಈ ರಕ್ರರಯೆಮನನನ ಅಭಹಯಷ ಮಹಡನುದರಿೆಂದ, ಅಯನ ತಭಮನನನ
ತಹು ಷಾತಃ ಮೌಲ್ಹಯೆಂಕನ ಮಹಡಿಕ್ಲೂಳುುುದಯಲಿೆ ರಬನತಾನನನ ಗಳಿಷನತಹುರಲ. ಇದನ ಅರಿಗಲ ಶ್ಹಲ್ಲಮಲಿೆ ಹಹಗೂ ಟಹುರಲ
ಜಿೀನದಲಿೆ ಕ್ಹಮಿ ನಿಿಸಷನುದಕ್ಲಾ ಷಹಹಮ ಮಹಡನತುದಲ.
ವಿದಹೆರ್ಥಭಗಳು ಹಲೀಳಿದದನನು ಆಲಿಷನುದನ ಮತನು ವಿೀಕ್ಷಿಷನುದನ
ಶಿಕ್ಷಕಯನ ಷಸಜ್ವಹಗಿಯೆೀ ಹಲಚನು ಕಡಿಮೆ ಷದಹಕ್ಹಲೂ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಹಲೀಳಿದದನನನ ಕ್ಲೀಳಿಸಿಕ್ಲೂಳುುತ್ತುಯನತಹುರಲ ಭತನು ಅಯನನನ
ಗಭನಷನತ್ತುಯನತಹುರಲ. ಇದನ ೆಂದನ ಷಯಳ ರಿವಿೀಕ್ಷಣಹ ಸಹಧನ. ಉದಹಸಯಣಲಗಲ ನೀು:


ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಗಟಿುಯಹಗಿ ಒದನುದನನನ ಆಲಿಷನತ್ತುಯಫಸನದನ.



ಗನೆಂು ಕ್ಲಲಷ ಅಥವಹ ಜಲೂೀಡಿಯಹಗಿ ಕ್ಹಮಿ ನಿಿಸಷನವಹಗ ಆಗನ ಚಚಲಿಗಳನನನ ಆಲಿಷನತ್ತುಯಫಸನದನ.



ತಯಗತ್ತ ಕ್ಲೂೀಣಲಮ ಳಗಲ ಅಥವಹ ಹಲೂಯಗಲ, ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಫಳಷನ ಷೆಂನೂಮಲಗಳನನನ ವಿೀಕ್ಷಿಸಿಯಫಸನದನ.



ಗನೆಂಪಿನಲಿೆ ಕ್ಹಮಿ ನಿಿಸಷನತ್ತುಯನವಹಗ ಅಯ ಆೆಂಗಿಕ ಭಹಷಲಮನನನ ವಿೀಕ್ಷಿಸಿಯಫಸನದನ.

ನೀು ಷೆಂಗರಿಸಸಿದ ವಿೀಕ್ಷಣಲಗಳು, ವಿದಹಯರ್ಥಿಮ ರಗತ್ತ ಅಥವಹ ಕಲಿಕ್ಲಗಲ ನಜ್ವಹದ ುರಹವಲಮನನನ ದಗಿಷನತ್ತುದಲಯೆೀ ಎೆಂದನ
ಖ್ಚಿತಡಿಸಿಕ್ಲೂಳಿು. ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ ಫಗಲೆ ಟಿಣಿ ಮಹಡಿಕ್ಲೂಳುುವಹಗ ನೀು ನಲೂೀಡಿದ, ಕ್ಲೀಳಿದ, ಷಭರ್ಥಿಸಿಕ್ಲೂಳುಫಸನದಹದ,
ಲ್ಲಕಾವಿಡಫಸನದಹದ ವಿಶಮಗಳನನನ ಮಹತರ ದಹಖ್ಲಿಸಿಕ್ಲೂಳಿು.
ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಕ್ಹಮಿ ನಿಿಸಷನತ್ತುಯನವಹಗ, ನೀು ತಯಗತ್ತ ಕ್ಲೂೀಣಲಮಲಿೆ ಒಡಹಡನತಹು, ಷೆಂಕ್ಷಿುವಹಗಿ ವಿೀಕ್ಷಣಹ
ಟಿಣಿಗಳನನನ ಫರಲದನಕ್ಲೂಳುಫಸನದನ. ತಯಗತ್ತಮಲಿೆಯನ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ ಹಲಷರಿನ ಟಿುಮಲಿೆ ಯಹ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗಲ ಹಲಚಿುನ
ಷಹಹಮದ ಅವಯಕತಲಯಿದಲ ಎೆಂದನ ದಹಖ್ಲಿಸಿಕ್ಲೂಳುಫಸನದನ ಭತನು ಯಹುದಹದಯೂ ತು ಗರಿಸಕ್ಲಗಳಿದದರಲ ಅದಯ ಫಗಲೆಮೂ

ಟಿಣಿಮನನನ ಮಹಡಿಕ್ಲೂಳುಫಸನದನ. ಈ ವಿೀಕ್ಷಣಹ ಟಿಣಿಗಳ ಆಧಹಯದ ಮೆೀರಲಗಲ ಇಡಿೀ ತಯಗತ್ತಗಲ ಿಸಮಹಮಿಸತ್ತಮನನನ
ನೀಡಫಸನದನ ಅಥವಹ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗಲ ವಲೈಮಕ್ರುಕವಹಗಿ ಅಥವಹ ಗನೆಂುಗಳಲಿೆ ಷನಳಿು ಷೂಚನಲ ನೀಡಿ ಪ್ರೀತಹಿಿಸಷಫಸನದನ.
ಹಿಮಹಮಹಿತಿ ನಿೀಡನುದನ
ನರಿೀಕ್ಷಿತ ಕಲಿಕ್ಹಪಲ ಅಥವಹ ಉದಲದೀಶಿತ ಗನರಿ ಸಹಧನಲಮಲಿೆ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಹಲೀಗಲ ಕ್ಹಮಿ ನಿಿಸಸಿದಯನ ಎೆಂಫನದಯ ಕನರಿತ
ಮಹಿಸತ್ತ, ಿಸಮಹಮಿಸತ್ತಮ ಭೂಲಕ ದಲೂಯಕನತುದಲ. ರಿಣಹಭಕ್ಹರಿ ಿಸಮಹಮಿಸತ್ತಮನ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಲ ಕ್ಲಳಗಿನ ಅೆಂವಗಳನನನ
ದಗಿಷನತುದಲ:


ಆಗಿಯನ ಕ್ಹಮಿದ ಫಗಲೆ ಮಹಿಸತ್ತ.



ೆಂದನ ಕ್ರರಯೆ ಅಥವಹ ಕ್ಹಮಿ ಎಶನು ಚಲನಹನಗಿ ಮಹಡಲಟಿುದಲ ಎೆಂಫನದಯ ಮೌಲಯಮಹನ.



ಅಯ ಕ್ಹಮಿ ನಿಸಣಲಮನನನ ಉತುಭಡಿಷನುದಕ್ಲಾ ಮಹಗಿದವಿನ.

ನೀು ರತ್ತ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಲ ಿಸಮಹಮಿಸತ್ತ ನೀಡಿದಹಗ, ಅದನ ಈ ಕ್ಲಳಗಿನುಗಳನನನ ತ್ತಳಿಮನುದಕ್ಲಾ ನಲಯವಹಗನತುದಲ.


ಅಯನ ಏನನನನ ಮಹಡಫಲೆಯನ.



ಅಯನ ಈಗ ಷಧಯಕ್ಲಾ ಏನನನನ ಮಹಡಲ್ಹಯಯನ.



ಅಯ ಕ್ಹಮಿನನನ ಇತಯಯ ಕ್ಹಮಿದಲೂೆಂದಿಗಲ ಹಲೂೀಲಿಸಿದಹಗ ಹಲೀಗಲ ಕ್ಹಣಿಷನತ್ತುದಲ.



ಅಯನ ಹಲೀಗಲ ತಭಮನನನ ತಹು ಉತುಭಡಿಸಿಕ್ಲೂಳುಫಸನದನ.

ರಿಣಹಭಕ್ಹರಿ ಿಸಮಹಮಿಸತ್ತಯಿೆಂದ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗಲ ಷಹಹಮವಹಗನತುದಲ ಎೆಂಫನದನನನ ಜ್ಞಹಕದಲಿೆಟ್ನುಕ್ಲೂಳುುುದನ ಫಸಳ
ಭನಖ್ಯ. ನಭಮ ಿಸಮಹಮಿಸತ್ತಮನ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಲ ಷರಿಯಹಗಿ ಅನಾಯಿಷದಿದದರಲ ಅಥವಹ ಅಷಶುತಲಯಿೆಂದ ಕೂಡಿದದರಲ, ಇದನ ಕಲಿಕ್ಲಗಲ
ಿಸನನಡಲಮನನನೆಂಟ್ನ ಮಹಡನತುದಲ.
ರಿಣಹಮಕಹರಿ ಹಿಮಹಮಹಿತಿಯನ:


ವಿದಹಯರ್ಥಿ ಕ್ಲೈಗಲೂೆಂಡ ಕ್ಹಮಿ ಭತನು ಅರಿಗಲ ಆಗಬಲೀಕ್ಹದ ಕಲಿಕ್ಲಮನನನ ಕಲೀೆಂದಿಿೀಕರಿಸಿರಬಲೀಕನ.



ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗಲ, ಅಯ ಕಲಿಕ್ಲಮಲಿೆಯನ ಉತುಮಹೆಂವಗಳು ಯಹುು ಭತನು ಇನೂನ ಯಹ ಅೆಂವಗಳನನನ
ಉತುಭಡಿಸಿಕ್ಲೂಳುಬಲೀಕನ ಎೆಂಫನದನನನ ಷಪಶಟವಹಗಿ ಮತನು ಪ್ಹಿಮಹಣಿಕವಹಗಿ ಹಲೀಳಬಲೀಕನ.



ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗಲ ಅಯನ ಮಹಡಲನ ಸ್ಹಧೆವಹಗನೆಂತಸ ಕ್ಲಲಷಗಳನನನ ಷೂಚಿಷಬಲೀಕನ.



ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗಲ ಅಥಿವಹಗನ ಷೂಕು ಭ್ಹಷಲಮಲಿೆಯಬಲೀಕನ.



ಷರಿಯಹದ ಷಮಯದಲಿೆ ನೀಡಬಲೀಕನ-ಫಸಳ ಮೊದಲ್ಲೀ ಹಲೀಳಿದರಲ ವಿದಹಯರ್ಥಿ ‚ನಹನನ ಈಗ ಅದನಲನೀ ಮಹಡಲನ
ಹಲೂಯಟಿದಲದ‛ ಎೆಂದನ ಹಲೀಳಫಸನದನ. ಫಸಳ ನಧಹನವಹಗಿ ಹಲೀಳಿದರಲ ವಿದಹಯರ್ಥಿಮ ಯೀಚನಹ ಲಸರಿ ಬಲೀರಲಡಲಗಲ ಸರಿದನ
ಈ ವಿಶಮ ಅರಷನುತ ಎನನಸಿ ನೀು ಹಲೀಳಿದ ಕ್ಲಲಷಕ್ಲಾ ಿಸೆಂದಲ ಹಲೂೀಗಲನ ಭನಸಹಿಗದಿಯಫಸನದನ.

ಿಸಮಹಮಿಸತ್ತಮನ ಮೌಖಿಕವಹಗಿದಿದಯಫಸನದನ ಅಥವಹ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ ಕನಫಿಕೆಳಲಿೆ ಫಯಣಿಗಲಮ ಯೂದಲಿೆಯಫಸನದನ. ಕ್ಲಳಗಿನ
ಮಹಗಿದವಿನ ಅನನಷರಿಷನುದರಿೆಂದ ಿಸಮಹಮಿಸತ್ತ ಹಲಚನು ರಿಣಹಭಕ್ಹರಿಯಹಗನತುದಲ.

ಧನಹತಮಕ ಭ್ಹಷಲ ಮತನು ಹಲೂಗಳುುದನನು ಬಳಷನುದನ
ನಭಮನನನ ದೂಷ್ಟ್ಷನ ಅಥವಹ ತನನನ ತ್ತದನದುದಯ ಫದಲನ ಯಹರಹದಯೂ ನಭಮನನನ ಪ್ರೀತಹಿಿಸಸಿ ಮಹಗಿದವಿನ ನೀಡಿದರಲ
ನಭಮ ಅನನಬ ಿಸತಕಯವಹಗಿಯನತುದಲ. ಧನಹತಮಕ ಭಹಷಲ ಫಳಸಿ ಇಡಿೀ ತಯಗತ್ತಮನನನ ಅಥವಹ ಯಹುದಲೀ ಯೀಮಹನದ
ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳನನನ ಲರೀರಲೀಪಿಷಲನ ಸಹಧಯ. ಆದರಲ, ಹಲೂಗಳುವಿಕ್ಲ ನದಿಿಶುವಹಗಿ ವಿದಹಯರ್ಥಿ ನಿಿಸಸಿದ ಕ್ಲಲಷದ ಫಗಲೆ ಇಯಬಲೀಕ್ಲೀ
ಹಲೂಯತನ ವಿದಹಯರ್ಥಿಮ ಫಗಲೆ ಅಲೆ. ಇಲೆದಿದದರಲ ಇದನ ವಿದಹಯರ್ಥಿಮ ರಗತ್ತಗಲ ನಲಯವಹಗನುದಿಲೆ. ‘ಚಲನಹನಗಿ ಮಹಡಿದಲ‛ ಎೆಂದನ
ಹಲೀಳಿದರಲ ಅದನ ನದಿಿಶು ಿಸಮಹಮಿಸತ್ತಯಹಗನುದಿಲೆ. ಹಹಗಹಗಿ ಕ್ಲಳಗಿನ ಯಹುದಹದಯೂ ೆಂದನನನ ಹಲೀಳುುದನ ಳಲುಮದನ:

ನೀನನ ನನನ ಗನೆಂಪಿನರಿಗಲ

ಅದಲೂೆಂದನ
ಳಲುಮ ರಶ್ಲನ

ಗಟಿುಯಹಗಿ ಒದನುದನನನ

ನೀನನ

ಇದನನನ

ನಲನಪಿಸಿ ನಲಯು ನೀಡಿದನದ,

___________ ರಿೀತ್ತ
ನನಗಲ ತನೆಂಬಹ
ಇಶುವಹಯಿತನ

ನನಗಲ ತನೆಂಬಹ

ಉತುಭಡಿಷಲನ ಇನೂನ

ಮೆಚನುಗಲಯಹಯಿತನ

ಏನನ ಮಹಡಬಲೀಕ್ಲೆಂದರಲ
…

ಷರಿಡಿಷನುದನ ಹಹಗೂ ಷನಳಿು ನಿೀಡನುದನನು ಬಳಷನುದನ
ನೀು ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಲೄ ೆಂದಿಗಲ ನಡಲಷನ ಮಹತನಕತಲ ಅಯ ಕಲಿಕ್ಲಗಲ ನಲಯವಹಗನತುದಲ. ಅಯನ ನೀಡಿದ ಉತುಯ ತಲೆಂದನ
ಹಲೀಳಿ, ಆ ಷೆಂಭಹಶಣಲಮನನನ ಅಲಿೆಗಲೀ ಭನಗಿಸಿದರಲ, ಅಯನ ಇನೂನ ರಮತ್ತನಷನುದಕ್ಲಾ ಹಹಗೂ ಆಲ್ಲೂೀಚಿಷನುದಕ್ಲಾ
ಅಕ್ಹವನನನ ನರಹಕರಿಸಿದೆಂತಲ ಆಗನತುದಲ. ನೀು ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗಲ ೆಂದನ ಷನಳಿನನನ ನೀಡಿದರಲ ಅಥವಹ ಭನೆಂದನರಿಕ್ಲ
ರಶ್ಲನಮನನನ ಕ್ಲೀಳಿದರಲ, ಅಯನ ಇನೂನ ಆಳವಹಗಿ ಆಲ್ಲೂೀಚಿಷಲನ ಭತನು ಉತುಯಗಳನನನ ಸನಡನಕಲನ ಲರೀಯಣಲ ಸಿಗನತುದಲ. ಅಯ
ಷಾೆಂತ ಕಲಿಕ್ಲಗಲ ಅರಲೀ ಜ್ವಹಬಹದಯರಹಗನೆಂತಲ ಮಹಡನತುದಲ. ಉದಹಸಯಣಲಗಲ, ನೀು ಅರಿೆಂದ ಇನೂನ ಉತುಭ ಉತುಯ
ಫಯನೆಂತಲ ಲರೀರಲೀಪಿಷಲನ ಅಥವಹ ಯಹುದಹದಯೂ ೆಂದನ ಷಭಸಲಯಮನನನ ಬಲೀರಲ ದೃಷ್ಟ್ುಕ್ಲೂೀನದಿೆಂದ ನಲೂೀಡಲನ ಕ್ಲಳಗಲ
ಕ್ಲೂಟಿುಯನೆಂತಲ ಹಲೀಳುುದಯ ಭೂಲಕ ಲರೀರಲೀಪಿಷಫಸನದನ:

ಇದನ ೆಂದನ ಳಲುಮ
ಹರಯೆಂಬ, ಈಗ ಇದಯ

ಭತಲು

ನೀನನ ಈ ಉತುಯನನನ ಹಲೀಗಲ

ಫಗಲೆ ಇನೂನ

ಆಲ್ಲೂೀಚಿಷನ.

ಕೆಂಡನಕ್ಲೂೆಂಡಲ ಎೆಂದನ ವಿರಿಷನ

ಆಲ್ಲೂೀಚನಲಮನನನ ಮಹಡನ

ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಫಫರಿಗಲೂಫಫಯನ ಷಹಹಮ ಮಹಡನೆಂತಲ ಲರೀರಲೀಪಿಷನುದನ ಷೂಕುವಲನಷನತುದಲ. ಇದನನನ ನೀು, ರಶ್ಲನ
ಕ್ಲೀಳುವಹಗಲ್ಲೀ ಕ್ಲಳಗಿನ ಹಲೀಳಿಕ್ಲಗಳನನನ ಫಳಸಿ ಕ್ಲೀಳಫಸನದನ.
ಗನೆಂುಗಳಲಿೆಯನಯನ

ಯಹರಹದರಲೂಫಫಯನ

ಫಫರಿಗಲೂಫಫಯನ ಷಹಹಮ

ಈ ಉತುಯಕ್ಲಾ

ಮಹಡನುದನನನ ನಹನನ

ಇನೂನ ಏನಹದಯೂ

ನಲೂೀಡಬಲೀಕನ.

ಸಲೀರಿಷನವಿರಹ?

ಹಹಗಹದರಲ ಇಲಿೆ ಎಯಡನ
ಷೆಂಗತ್ತಗಳಿವಲ. ಇನಹನ ಷೆಂಗತ್ತಮನನನ
ನಹು ರಿಗಣಿಷಫಸನದನ?

ಕ್ಹಗನಣಿತ(spelling) ಅಥವಹ ಷೆಂಖ್ಲಯಗಳ ಅಭಹಯಷ ಮಹಡನವಹಗ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳನನನ ‘ಹೌದನ’ , ‘ಇಲೆ’ ಎೆಂದನ ಹಲೀಳಿ
ಷರಿಡಿಷಫಸನದನ. ಇಲಿೆಮೂ ಷಸ ನೀು ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ ಉತುಯಗಳಲಿೆ ಭೂಡನ ನಭೂನಲಗಳನನನ ಗನಯನತ್ತಷಲನ ಹಲೀಳಫಸನದನ,
ೆಂದಲೀ ರಿೀತ್ತಮ ಉತುಯಗಳ ನಡನವಿನ ಷೆಂಫೆಂಧ ಅರಿಮಲನ ರಚಲೂೀದಿಷಫಸನದನ ಅಥವಹ ಯಹುದಲೂೀ ೆಂದನ ಉತುಯ ಏಕ್ಲ
ತು ಎನನನ ಚಚಲಿಗಲ ಆಷದ ಮಹಡಿಕ್ಲೂಡಫಸನದನ.
ತಹವಲೀ ಷಾತಃ ತಭಮ ಉತುಯಗಳನನನ ತ್ತದಿದಕ್ಲೂಳುುುದನ ಭತನು ಷಸಹಠಿಗಳಿೆಂದ ತ್ತದಿದಷನುದನ ಫಸಳ ರಿಣಹಭಕ್ಹರಿ. ನಭಮ
ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಜಲೂೀಡಿಗಳಹಗಿ ನಯೀಜಿತ ಅಥವಹ ಇತರಲ ಕ್ಹಮಿಗಳನನನ ಮಹಡನವಹಗ, ತಭಮನನನ ತಹವಲೀ ರಿೀಕ್ಷಿಸಿಕ್ಲೂಳುಲನ
ಭತನು ಫಫಯ ಕ್ಹಮಿನನನ ಇನಲೂನಫಫಯನ ರಿೀಕ್ಷಿಷಲನ ಲರೀಯಣಲ ನೀಡಫಸನದನ. ಹಲಚನು ಗಲೂೆಂದಲಗಳಿಗಲ ಅಕ್ಹವವಿಲೆದಿಯನೆಂತಲ,
ೆಂದನ ಷಲಕ್ಲಾ ೆಂದನ ಅೆಂವನನನ (aspect) ಕ್ಲೀೆಂದಿರಕರಿಸಿ, ತ್ತದನದಡಿ ಮಹಡಿಕ್ಲೂಳುುುದನ/ಮಹಡನುದನ ಳಲುಮದನ,

ಷೆಂನೂಮಲ 3: ಜಲೂೀಡಿಕಲಲಷದ ಬಳಕಲ
ನತಯಜಿೀನದಲಿೆ ಜ್ನಯನ ಜಲೂತಲಗೂಡಿ ಕ್ಲಲಷ ಮಹಡನತಹುರಲ, ಮಹತನಹಡನತಹುರಲ, ಆಲಿಷನತಹುರಲ ಹಹಗೂ ಇತಯಯನ ಏನನ
ಮಹಡನತಹುರಲ, ಹಲೀಗಲ ಮಹಡನತಹುರಲ ಎೆಂಫನದನನನ ಗಭನಷನತಹುರಲ. ಈ ರಿೀತ್ತಯಹಗಿ ಜ್ನ ಕಲಿಮನತಹುರಲ. ನಹು ಇತಯರಲೂೆಂದಿಗಲ
ಮಹತನಹಡಿದಹಗ, ಹಲೂಷ ವಿಚಹಯಗಳು ಭತನು ಮಹಿಸತ್ತಮನನನ ಡಲಮನತಲುೀವಲ. ತಯಗತ್ತಗಳಲಿೆ, ಎಲೊ ಶಿಕ್ಷಕಕ್ಲೀೆಂದಿರತವಹಗಿದದರಲ, ಆಗ ಅನಲೀಕ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗಲ ತಭಮ ಕಲಿಕ್ಲಮನನನ ರದಶಿಿಷಲನ ಅಥವಹ ರಶ್ಲನ ಕ್ಲೀಳಲನ ಸಹಕಶನು ಷಭಮ
ಸಿಗನುದಿಲೆ. ಕ್ಲಲು ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಷೆಂಕ್ಷಿು ಉತುಯಗಳನನಷಲು ಕ್ಲೂಡಫಸನದನ ಹಹಗೂ ಇನನನ ಕ್ಲಲಯನ ಏನನೂನ ಹಲೀಳದಲೀ
ಇಯಫಸನದನ. ದಲೂಡಡ ತಯಗತ್ತಗಳಲಿೆ, ರಿಸಿಥತ್ತ ಇನೂನ ಕ್ಲಟ್ುದಹಗಿದನದ, ಕ್ಲಲವಲೀ ಕ್ಲಲು ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಮಹತರ ಮಹತನಹಡನತಹುರಲ.

ಜಲೂೀಡಿಕ್ಲಲಷನನನ ಏಕ್ಲ ಉಯೀಗಿಷಬಲೀಕನ?
ಜಲೂೀಡಿಕ್ಲಲಷು ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಮಹತನಹಡಿ ಕಲಿಮಲನ ಇಯನ ೆಂದನ ಷಸಜ್ ವಿಧಹನ. ಇದನ ಅರಿಗಲ ಆಲ್ಲೂೀಚಿಷಲನ,
ವಿಚಹಯಗಳು ಭತನು ಹಲೂಷಭಹಷಲಮನನನ ಅಭಹಯಷ ಮಹಡಲನ ಅಕ್ಹವ ಮಹಡಿಕ್ಲೂಡನತುದಲ. ಇದನ ಹಲೂಷ ಕ್ೌವಲಗಳು ಭತನು
ರಿಕಲನಲಗಳನನನ ಯೂಢಿಗತ ಮಹಡಿಕ್ಲೂಳುಲನ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗಲ ಅನನಕೂಲಕಯವಹಗಿದಲ. ಅಲೆದೆೇ ದಲೂಡಡ ತಯಗತ್ತಗಳಿಗೂ
ಉಮನಕುವಹದದನದ.
ಜಲೂೀಡಿಕ್ಲಲಷು ಎಲೆ ವಿಶಮಗಳಿಗೂ ಹಹಗೂ ಎಲೆ ಯೀಮಹನದರಿಗೂ ಷೂಕುವಹಗಿಯನತುದಲ. ಇದನ ವಿಶ್ಲೀಶವಹಗಿ
ಫಸನಭಹಷಲಮ, ಫಸನಗಿದ ತಯಗತ್ತಗಳಲಿೆ ಉಮನಕು. ಏಕ್ಲೆಂದರಲ ಯಷಯ ಷಹಹಮ ಮಹಡಲನ ಜಲೂೀಡಿಗಳಹಗಿ ಯಸಲಥ
ಮಹಡಫಸನದನ. ನೀು ನದಿಿಶು ಕ್ಹಮಿಗಳನನನ ಯೀಜಿಸಿ, ಕಲಿಮನತ್ತುಯನ ಭತನು ರಗತ್ತ ಹಲೂೆಂದನತ್ತುಯನ ಎಲೆ
ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳನನನ ಭಹಗಿಸಷನೆಂತಲ ಮಹಡಲನ ಜಲೂೀಡಿಗಳನನನ ನಿಿಸಷನ ಯಸಲಥಮನನನ ಸಹಥಪಿಸಿದಹಗ ಇದನ
ಅತುುತುಭವಹಗಫಲೆದನ. ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಜಲೂೀಡಿಗಳಲಿೆ ಕನಳಿತನ ಕ್ಲಲಷ ಮಹಡಲನ ಯೂಢಿ ಮಹಡಿಕ್ಲೂೆಂಡನ, ಷೆಂತಷದಹಮಕವಹಗಿ
ಕಲಿಮನುದನನನ ನಲೂೀಡಲಿದಿದೀರಿ.
ಜಲೂೀಡಿಕ್ಲಲಷಕ್ಹಾಗಿ ಕ್ಹಮಿಗಳು (Tasks)
ಕಲಿಕ್ಲಮ ಉದಲದೀಶಿತ ಪಲಿತನನನ ಆಧರಿಸಿ, ಜಲೂೀಡಿಕ್ಲಲಷದ ವಿವಿಧ ಕ್ಹಮಿಗಳನನನ ನೀು ಉಯೀಗಿಷಫಸನದನ.
ಜಲೂೀಡಿಕ್ಲಲಷದ ಕ್ಹಮಿು ಷಶು ಭತನು ಷೂಕುವಹಗಿಯಬಲೀಕನ. ಆಗ ೆಂಟಿಯಹಗಿ ಕ್ಹಮಿನಿಿಸಷನುದಕ್ರಾೆಂತ ಜ್ತಲಯಹಗಿ
ನಿಿಸಸಿದರಲ ಹಲಚನು ಕಲಿಮಲನ ನಲಯವಹಗನತುದಲ. ತಭಮ ಐಡಿಯಹಗಳ ಕನರಿತನ ಮಹತನಹಡನ ಭೂಲಕ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು
ತಭಮಶುಕ್ಲಾ ತಹವಲೀ ಅುಗಳ ಕನರಿತನ ಆಲ್ಲೂೀಚಿಷನತಹು, ಅುಗಳನನನ ಇನನಶನು ಉತುಭಡಿಷನತಹುರಲ.
ಜಲೂೀಡಿಕ್ಲಲಷದ ಕ್ಹಮಿಗಳು ಇುಗಳನನನ ಳಗಲೂೆಂಡಿಯಫಸನದನ:


‘ಆಲ್ಲೂೀಚಿಸಿ-ಜಲೂತಲಯಹಗಿ-ಸೆಂಚಿಕ್ಲೂಳಿು’: ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ೆಂದನ ಷಭಸಲಯ ಅಥವಹ ವಿಚಹಯದ ಕನರಿತನ ಮೊದಲನ
ತಭಮಶುಕ್ಲಾ ತಹವಲೀ ಆಲ್ಲೂೀಚಿಸಿ, ನೆಂತಯ ಜಲೂೀಡಿಗಳಲಿೆ ಅದಕ್ಲಾ ಸಹಧಯವಿಯನ ಉತುಯಗಳನನನ ತಲುಸಚಿುದ ನೆಂತಯ
ಇತಯ ಎಲ್ಹೆ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಲೄ ೆಂದಿಗಲ ಅುಗಳನನನ ಸೆಂಚಿಕ್ಲೂಳುುತಹುರಲ. ಇದನನನ ಅಕ್ಷಯ ಜ್ಞಹನ, ಲ್ಲಕಾ, ಷನುಗಳ
ಗಿೀಿಕಯಣ ಅಥವಹ ಅನನಕರಭಗಲೂಳಿಷನವಿಕ್ಲ, ವಿವಿಧ ಅಭಿಹರಮಗಳನನನ ನೀಡನುದನ, ಕಥಲಮಲಿೆ ಹತರಗಳೆಂತಲ
ನಟ್ನಲ ಿಸೀಗಲ ಇುಗಳಿಗಹಗಿ ಫಳಷಫಸನದನ.



ಮಹಿಸತ್ತಮನನನ ಸೆಂಚಿಕ್ಲೂಳುುುದನ: ಅಧಿ ತಯಗತ್ತಗಲ ೆಂದನ ವಿಶಮ ಷನುವಿನ ೆಂದನ ಅೆಂವದ ಕನರಿತ
ಮಹಿಸತ್ತಮನನನ ಕ್ಲೂಟ್ನು. ಇನನಧಿ ತಯಗತ್ತಗಲ ಅದಲೀ ವಿಶಮ ಷನುವಿನ ಬಲೀರಲ ಅೆಂವದ ಕನರಿತ ಮಹಿಸತ್ತಮನನನ
ಕ್ಲೂಡನುದನ. ನೆಂತಯ ಅಯನ ಜಲೂೀಡಿಮಲಿೆ ಕ್ಹಮಿಮಹಡಿ ೆಂದನ ಷಭಸಲಯಗಲ ರಿಹಹಯ ಹಲೀಳಲನ ಅಥವಹ ೆಂದನ
ನಧಹಿಯಕ್ಲಾ ಫಯಲನ ತಭಮ ಮಹಿಸತ್ತಮನನನ ಸೆಂಚಿಕ್ಲೂಳುುತಹುರಲ.



ಆಲಿಷನವಿಕ್ಲಮೆಂತಸ ಕ್ೌವಲಗಳನನನ ಅಭಹಯಷ ಮಹಡನುದನ: ಫಫ ವಿದಹಯರ್ಥಿಮನ ಕಥಲಮನನನ ಒದಿದರಲ, ಇನಲೂನಫಫ
ರಶ್ಲನಗಳನನನ ಕ್ಲೀಳುುದನ; ಫಫಯನ ೆಂದನ ಆಮದ ಲ್ಲೀಖ್ನ ಒದಿದರಲ, ಭತಲೂುಫಫಳು ಅದನನನ ಫರಲದನಕ್ಲೂಳುುುದನ; ಫಫ
ವಿದಹಯರ್ಥಿ ೆಂದನ ಚಿತರನನನ ಣಿಿಸಿದರಲ, ಭತಲೂುಫಫ ವಿಯಣಲ ಆಧರಿಸಿ, ಚಿತರ ಕೆಂಡನಿಸಡಿಮನುದನ.



ಷೂಚನಲಗಳನನನ ಅನನಷರಿಷನುದನ : ಫಫ ವಿದಹಯರ್ಥಿ/ನ ಇನಲೂನಫಫರಿಗಲ ಕ್ಹಮಿನನನ ೂಣಿಗಲೂಳಿಷಲನ
ಷೂಚನಲಗಳನನನ ಒದನುದನ.



ಕಥಲ ಹಲೀಳುವಿಕ್ಲ ಅಥವಹ ಹತಹರಭಿನಮ: ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ತಹು ಕಲಿಮನ ಭಹಷಲಮಲಿೆ ಜಲೂೀಡಿಮಲಿೆ ಕಥಲ ಕಟ್ನುುದನ
ಅಥವಹ ಷೆಂಭಹಶಣಲಮನನನ ಫರಲಮನುದನ.

ಎಲೆಯ ಳಗಲೂಳುುವಿಕ್ಲಗಹಗಿ ಜಲೂೀಡಿಗಳ ನಿಸಣಲ
ಜಲೂೀಡಿ ಕ್ಲಲಷ ಎೆಂದರಲ ಎಲೆಯನನನ ಳಗಲೂಳುುುದಹಗಿದಲ. ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಭಿನನವಹಗಿಯನುದರಿೆಂದ, ಅಯನ ಏನನನನ
ಮಹಡಬಲೀಕನ, ಏನನನನ ಕಲಿಮನತಹುರಲ ಹಹಗೂ ಅರಿೆಂದ ಏನನನನ ನರಿೀಕ್ಷಿಷಲ್ಹಗನತುದಲ ಎೆಂದನ ರತ್ತಯಫಫಯೂ ತ್ತಳಿದಿಯನೆಂತಲ
ಜಲೂೀಡಿಗಳನನನ ನಿಿಸಷಬಲೀಕನ. ನಭಮ ತಯಗತ್ತಮಲಿೆ ಜಲೂೀಡಿಕ್ಲಲಷನನನ ಯೂಢಿಗತಗಲೂಳಿಷಲನ ಈ ಕ್ಲಳಗಿನುಗಳನನನ
ಅನನಷರಿಸಿ:


ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಕ್ಹಮಿನಯತರಹಗನೆಂತಲ ಜಲೂೀಡಿ ಮಹಡಿ. ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಕ್ಲಲವಮೆಮ ತಭಮ ಸಲನೀಿಸತ/ತಲಯೆಂದಿಗಲ
ಸಲೀರಿ ಕ್ಹಮಿನಯತರಹಗನತಹುರಲ; ಕ್ಲಲವಮೆಮ ಇಲೆ. ಅಯ ಕಲಿಕ್ಲಮನನನ ಹಲಚಿುಷನುದಕ್ಹಾಗಿಮಷಲುೀ ನೀು
ಜಲೂೀಡಿಮನನನ ನಧಿರಿಷನತ್ತುೀರಿ ಎೆಂಫನದನನನ ಅಥಿ ಮಹಡಿಸಿ.



ಹಲಚನು ಷವಹಲ್ಹಗಿಷಲನ, ಕ್ಲಲವಮೆಮ ನೀು ಬಲೀರಲ ಬಲೀರಲ ಸಹಭಥಯಿದ ಹಹಗೂ ಬಲೀರಲ ಬಲೀರಲ ಭಹಷಲಮರಹದ
ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳನನನ ಜಲೂೀಡಿಯಹಗಿಸಿ, ಅಯನ ಯಷಯ ನಲಯವಹಗನೆಂತಲ ಮಹಡಿ; ಕ್ಲಲವಮೆಮ ೆಂದಲೀ ಭಟ್ುದ
ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಜಲೂೀಡಿ ಮಹಡಿ.



ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ ಸಹಭಥಯಿನನನ ನೀು ತ್ತಳಿಮಲನ, ಅದಯೆಂತಲ ಜಲೂೀಡಿ ಮಹಡಲನ ದಹಖ್ಲ್ಲಗಳನನಡಿ.



ಆಯೆಂಬದಲಿೆ, ಜ್ನ ಎಲ್ಲೆಲಿೆ ಷಸಯೀಗದಿೆಂದ ಕ್ಹಮಿ ಮಹಡನತಹುರಲೂೀ, ಅೆಂದರಲ ಷಭನದಹಮ –ಕನಟ್ನೆಂಫ ಮೊದಲ್ಹದ
ಉದಹಸಯಣಲಗಳಲೄ ೆಂದಿಗಲ ಜಲೂೀಡಿಕ್ಲಲಷದ ಉಯೀಗಗಳನನನ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗಲ ವಿರಿಸಿ.



ಮೊದಲ ಕ್ಹಮಿಗಳು ಷೆಂಕ್ಷಿು ಭತನು ಷಶುವಹಗಿಯಲಿ



ನಭಮ ನರಿೀಕ್ಲಮೆಂತಲ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಜಲೂೀಡಿಗಳಲಿೆ ಕ್ಲಲಷ ಮಹಡನುದನನನ ರಿವಿೀಕ್ಷಿಸಿ.



ಜಲೂೀಡಿ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗಲ ಹತರಗಳು ಅಥವಹ ಜ್ವಹಬಹದರಿಗಳನನನ ನೀಡಿ. ಕಥಲಮಲಿೆನ ಎಯಡನ ಹತರಗಳು ಅಥವಹ
ಷಯಳವಹಗಿ ‘1’ ಭತನು ‘2’ ಅಥವಹ ‘A’ ಭತನು ‘B’ ಎೆಂದನ ನೀಡಫಸನದನ. ಇದನನನ ಅಯನ ಜಲೂೀಡಿಮಲಿೆ ಕನಳಿತನಕ್ಲೂಳುು
ಭನೆಂಚಲಯೆೀ ಮಹಡನುದರಿೆಂದ, ಯಷಯ ಕ್ಲೀಳಿಸಿಕ್ಲೂಳುುಯನ.



ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಯಷಯ ಎದನಯನ – ಫದನಯನ ಕನಳಿತನಕ್ಲೂಳುುೆಂತಲ ನಲೂೀಡಿಕ್ಲೂಳಿು. ಜಲೂೀಡಿ ಕ್ಲಲಷ ಮಹಡಲನ
ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗಲ ರತ್ತ ಕ್ಹಮಿಕ್ಲಾ (task) ಎಶನು ಷಭಮ ಎೆಂದನ ಹಲೀಳಿ, ಆಗಹಗಲೆ ನಲನಪಿಷಬಲೀಕನ. ಕ್ಹಮಿದಲಿೆ
ನಯತರಹಗಿ ಭನೆಂದನರಿಮನತ್ತುಯನ ಜಲೂೀಡಿಗಳನನನ ರವೆಂಸಿಸಿ. ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ತಹವಲೀ ಕನಳಿತನ ಅಥಿ ಮಹಡಿಕ್ಲೂೆಂಡನ
ರಿಹಹಯ ಕೆಂಡನಕ್ಲೂಳುಲನ ಷಭಮ ಕ್ಲೂಡಿ. ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಆಲ್ಲೂೀಚಿಸಿ, ತಹು ಏನನ ಮಹಡಫಲೆರಲೆಂದನ ತಲೂೀರಿಷನ

ಭನನನವಲೀ, ಫಸನಬಲೀಗ ಕ್ಹಮಿದಲಿೆ ತಲೂಡಗಿಕ್ಲೂೆಂಡನ ಬ್ಬಡಬಲೀಕ್ಲೆಂದನ ನಭಗಲ ಅನನಷಫಸನದನ. ರತ್ತಯಫಫಯೂ
ಮಹತನಹಡಿ, ಕ್ಹಮಿ ನಿಿಸಷನೆಂತಸ ವಹತಹಯಣನನನ ಫಸನತಲೀಕ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಇಶುಡನತಹುರಲ. ನೀು
ತಯಗತ್ತ ವಿೀಕ್ಷಿಷನತಹು, ಆಲಿಷನತಹು ತ್ತಯನಗಹಡನತ್ತುದದೆಂತಲ, ಯಷಯ ಆರಹಭವಹಗಿ ಹಲೂೆಂದಿಕ್ಲೂಳುುಯ, ಹಲೂೆಂದಿಕ್ಲೂಳುದಲ
ೆಂಟಿಯಹಗಿಯನಯ, ಸಹಮಹನಯ ತುಗಳ, ಳಲುಮ ವಿಚಹಯಗಳ ಭತನು ಸಹರಹೆಂವದ ಟಿಣಿಮನನನ ಮಹಡಿಕ್ಲೂಳಿು.
ಕ್ಲೂನಲಮಲಿೆ, ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ ಕ್ಹಮಿಕ್ಲಾ ಷೆಂಕಿ ಕಲಿಷನ ಹತರ ನಭಮದನ. ಕ್ಲಲು ಜಲೂೀಡಿಗಳಿೆಂದ ಅಯ ಕ್ಹಮಿ ರದವಿನ
ಮಹಡಿಷಫಸನದನ ಅಥವಹ ನೀವಲೀ ಅದನನನ ಸಹರಹೆಂಶಿೀಕಯಣ ಮಹಡಫಸನದನ. ಜಲೂತಲಮಲಿೆ ಕ್ಹಮಿ ನಿಿಸಷನವಹಗ
ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಸಹಧನಲಮ ಭಹನನನ ಅನನಬವಿಷಲನ ಇಚಿಿಷನತಹುರಲ. ರತ್ತ ಜಲೂೀಡಿಮೂ ನಭಗಲ ಯದಿ ಪಿಷನ ಅಗತಯವಿಲೆ .
ಇದನ ಹಲಚನು ಷಭಮ ತಲಗಲದನಕ್ಲೂಳುುತುದಲ. ಆದರಲ, ನಭಮ ವಿೀಕ್ಷಣಲಮ ಆಧಹಯದ ಮೆೀಲ್ಲ ಬಲೀರಲಮಯ ಕಲಿಕ್ಲಗೂ
ಷಹಹಮವಹಗನೆಂತಲ ಧನಹತಮಕ ಕ್ಲೂಡನಗಲ ನೀಡನ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳನನನ ಆಯೆಾ ಮಹಡಿ. ಿಸೆಂಜ್ರಿಕ್ಲ ಷಾಭಹದ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗಲ
ತಭಮ ಆತಮವಿಶ್ಹಾಷ ಹಲಚಿುಸಿಕ್ಲೂಳುಲನ ಇದನ ೆಂದನ ಅಕ್ಹವವಹಗಫಸನದನ.
ನೀು ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗಲ ೆಂದನ ಷಭಸಲಯಮನನನ ರಿಸರಿಷಲನ ಕ್ಲೂಟಿುದದರಲ, ನೀು ಮಹದರಿ ಉತುಯನನನ ಕ್ಲೂಟ್ನು, ತಭಮ
ಉತುಯಗಳನನನ ಜಲೂೀಡಿಮಲಿೆ ಚಚಿಿಸಿ, ಉತುಭಡಿಸಿಕ್ಲೂಳುುೆಂತಲ ಹಲೀಳಫಸನದನ. ಇದನ ತಭಮ ಕಲಿಕ್ಲಮ ಕನರಿತನ ಆಲ್ಲೂೀಚನಲ
ಮಹಡನೆಂತಲ ಹಹಗೂ ತಭಮ ತುಗಳಿೆಂದ ಕಲಿಮನೆಂತಲ ಮಹಡನತುದಲ.
ಜಲೂೀಡಿ ಕ್ಲಲಷನನನ ಷೆಂಘಟಿಷನುದನ ನಭಗಲ ಹಲೂಷದಹಗಿದದಲಿ,ೆ ಕ್ಹಮಿ, ಷಭಮ ಭತನು ಜಲೂೀಡಿಗಳಿಗಲ ಷೆಂಫೆಂಧಿಸಿದೆಂತಲ
ಫದಲ್ಹಣಲ ಮಹಡಿಕ್ಲೂಳುಬಲೀಕ್ಹಗಿದದಲಿ,ೆ ಟಿಣಿ ಮಹಡಿಕ್ಲೂಳುುುದನ ಭನಖ್ಯ. ಏಕ್ಲೆಂದರಲ, ಿಸೀಗಲ ನೀು ಕಲಿತನ, ನಭಮ
ಬಲೂೀಧನಲಮನನನ ಉತುಭಡಿಸಿಕ್ಲೂಳುುತ್ತುೀರಿ. ಮವಸಿಾ ಜಲೂೀಡಿ ಕ್ಲಲಷಗಳನನನ ಷೆಂಘಟಿಷನುದಕ್ಲಾ ಷಶು ಷೂಚನಲಗಳು, ಉತುಭ
ಷಭಮ ನಿಸಣಲ ಹಹಗೂ ಷೆಂಕ್ಷಿು ಸಹರಹೆಂಶಿೀಕಯಣ ಫಸಳ ಅಗತಯ. ಇುಗಳಿಗಲ ಅಭಹಯಷ ಬಲೀಕ್ಹಗನತುದಲ.

ಷೆಂನೂಮಲ 4 ಭಿನ್ನರಾಶಿ ಪಟ್ಟಿಗಳು
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ಹಲಚನುರಿ ಷೆಂನೂಮಲಗಳು
● 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)’), Block 4
(‘Fractions’): http://www.ignou4ublog.com/2013/06/ignou-amt-01-studymaterialbooks.html
● LMT-01 Learning Mathematics, Block 1 (‘Approaches to Learning’) Block 2
(‘Encouraging Learning in the Classroom’), Block 4 (‘On Spatial Learning’), Block 5
(‘Exploring Numbers’), 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
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