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ರಹಷ್ಟ್ರೀಯ ಠ್ಯಔರಮ ಚೌಔಟ್ಟು (NCF 2005) ಮತಟು ಶಿಕ್ಷಔರ ಶಿಕ್ಷಣದ ರಹಷ್ಟ್ರೀಯ ಠ್ಯಔರಮ ಚೌಔಟ್ಟು (2009)ಖಳು ಭಹರತದಲ್ಲಿನ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಹಾಗಿ
ಮಹತ್ವಾಕವಾಂಕ್ಷೆಯ ದೃಷ್ಟ್ಿಕ್ ೀನನಟನ ನೀಡಿವ . ಆದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಹಿ ಶಹಲ್ ಖಳು ಷದೃಢವಹದ ಔಲ್ಲಕ್ಹ ವಹತಹರಣನಟನ ದಗಿಷಟತುವ . ಇ
ದೃಷ್ಟ್ುಕ್ ೀನನಟನ ಸಹಕ್ಹರಗ ಳಿಷಲಟ ಶಿಕ್ಷಔರಿಗ ಹಹಖ

ಶಿಕ್ಷಔ ಶಿಕ್ಷಔರಿಗ (ತರಬೆೇತುದವರರಿಗೆ) ಷಹಹಯ ಸಷು ನೀಡಟುದ ೀ ಟ ಸ್–ಆಂಡಿಯಹ

OERನ ಮಟಕಯ ಈದ ದೀವವಹಗಿದ . ಇ ಈದ ದೀವನಟನ ಇಡ ೀರಿಷಲಟ ಶಿಕ್ಷಔರನಟನ ‘ವಿದಹಯರ್ಥಿ’ಖಳ ಂದಟ ರಿಖಣಿಸಿ ಄ರಟ ತಮಮ ೃತ್ತುಯಲ್ಲಿ
಄ವಯಔವಿರಟ ಸಹಧನ ಹಹಖ

ವಿಧಹನಖಳನಟನ ಬ ಳ ಸಿಕ್ ಳುುಲ್ಲಿ ನ ೈುಣಯತ ಯನಟನ ಹ ಂದಟಂತ , ಬ ೀಧನ ಯ ಮತಟು ಔಲ್ಲಕ್ ಯ

ವಿಧಹನಖಳಲ್ಲಿ ಷಕ್ರರಯವಹಗಿ ತ ಡಗಿಸಿಕ್ ಳುಲಟ ಷಹಹಯವಹಖಟಂತ ಷಂನ ಮಲ ರಚಿಷಲ್ಹಗಿದ . OER ಮಟಕಯ ಲಕ್ಷಣವ ಂದರ ಶಿಕ್ಷಔರಟ
ಗಟ್ಔಖಳನಟನ, ವ ೈಯಕ್ರುಔ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ ಖಳನಟನ, ಕ್ ೀಸ್ ಷುಡಿಖಳನಟನ ಬಳಸಿ, ಄ರ ೃತ್ತು ಕ್ೌವಲಯನಟನ ೃದ್ಧಧಸಿಕ್ ಂಡಟ ಄ುಖಳನಟನ ನ ತನ
ಷಂದರ್ಿಖಳಿಗ ಮತಟು ವಿಶಯಖಳಿಗ ಄ನವಯಿಷಟುದಟ.
ಎಲ್ಹಿ ವಿಶಯಖಳಿಖ

ಹಹಖ

ಎಲ್ಹಿ ಸಂತಖಳಿಖ

಄ನವಯವಹಖಟ ಇ ರಮಟಕ ಷಂನ ಮಲಖಳು, ಭಹರತದ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತ್ತ ಮತಟು ಟ ಸ್

ಆಂಡಿಯಹ OERನಲ್ಲಿನ ಮಹದರಿಯಂತ ಶಿಕ್ಷಔರಿಗ ಶ ೈಕ್ಷಣಿಔ ಕ್ ೀತರದಲ್ಲಿನ ರಮಟಕ ವಿಧಹನಖಳ ಬಗ ೆ ಮಟಂದಟರಿದ ಹರಯೀಗಿಔ ಷಲಹ ಖಳನಟನ
ನೀಡಟತುವ . ಟ ಸ್ ಆಂಡಿಯಹದ ಹರಯೀಗಿಔ ತತವಖಳನ ನಳಗ ಂಡಂತ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳನಟನ ಷಂಗಟಿಷಟ ವಿಧಹನಖಳು, ಔಲ್ಲಕ್ಹ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ ಖಳು
ಮತಟು ಶಿಕ್ಷಔ-ವಿದಹಯರ್ಥಿ ಮತಟು ವಿದಹಯರ್ಥಿ –ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳ ನಡಟವಿನ ಡನಹಟ್ನಟನ ಏಿಡಿಷಟ ವಿಧಹನಖಳನಟನ ಳಗ ಂಡಿದ . ಶಿಕ್ಷಔರಿಗ
ಹಹಖ ಶಿಕ್ಷಔ ಶಿಕ್ಷಔರಿಗ (ತರಬೆೇತುದವರರಿಗೆ) ವ ಬ್ಸ ೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇ ರಮಟಕ ಷಂನ ಮಲಖಳು ಲರ್ಯವಿದ .
ವಿೀಡಿಯೀ ವುಂಪನುಮೂಲಗುು್
ಟ ಸ್ ಆಂಡಿಯಹದರಟ ತಯಹರಿಸಿದ ವಿೀಡಿಯೀ ಕ್ರಿಪಖಳ
್
ಷಮ ಸು ತರಖತ್ತಯಲ್ಲಿನ ಭಹಖಹಿಷಟವಿಕ್ ಯ ರಮಟಕ ತಂತರಖಳನಟನ
ವಿರಿಷಟತುವ . (ರಮಟಕ ಷಂನ ಮಲಖಳ ವಿಶಯಖಳಿಗ

ಷರಿಹ ಂದಟಂತ ) ಶಿಕ್ಷಔರಟ ಹಹಖ

ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳು ಭಹಖಹಿಷಟವಿಕ್ ಯ

಄ಭಹಯಷಖಳನಟನ ಭಹರತ್ತೀಯ ತರಖತ್ತಖಳಲ್ಲಿ ಬಳಷಟುದನಟನ ಇ ಕ್ರಿಪ ಖಳಲ್ಲಿ ನಹು ಕ್ಹಣಬಸಟದಲಿದ ೀ, ನದ್ಧಿಶು ಕ್ರರಯೆಖಳನಟನ ಹಹಖ
ನಡತ /ವತತನೆಖಳನಟನ ವಿೀಕ್ಷಔರಟ ಖಟರಟತ್ತಷಲಟ ವಿೀಕ್ಷಔ ವಿರಣ ಯನಟನ ಕ್ ೀಳಬಸಟದಟ. ಇ ವಿೀಡಿಯೀ ಕ್ರಿಪಖಳನಟನ
್
ಹಿಂದ್ಧ ತರಖತ್ತಖಳಲ್ಲಿ
ಚಿತ್ತರೀಔರಿಸಿದಟದ, ವಿವಿಧ ರಹಜ್ಯಖಳಿಗ ಄ನಟಖಟಣವಹಗಿ ವಿೀಕ್ಷಔ ವಿರಣ ಯನಟನ ಭಹಷಹಂತರಿಷಲ್ಹಗಿದ . ಇ ವಿೀಡಿಯೀ ಕ್ರಿಪಖಳಿಗ
್
ಲ್ಲಂಕ್ಖಳನಟನ
ವಿೀಡಿಯೀ ಚಿತರದ ಮ ಲಔ OERಖಳಲ್ಲಿ ನದ್ಧಿಶು ಷಥಳಖಳಲ್ಲಿ ತ ೀರಿಸಿದಟದ, ಄ಂತರ್ಹಿಲದ ಮ ಲಔ ಬಳಕ್ ದಹರರಟ ಆದನಟನ ಬಳಷಬಸಟದಹಗಿದ .
ಇ ವಿೀಡಿಯೀ ಕ್ರಿಪಖಳನಟನ
್
ಟಹಯಬ ಿಟ್, ಪಿಸಿ, ಡಿ.ವಿ.ಡಿ, ಮೊಬ ೈಲ್ ಫೀನ್ಖಳಲ್ಲಿ ಹಹಖ

ಎಸ್.ಡಿ ಕ್ಹರ್ಡಿ ಮ ಲಔ ಬಳಷಲಟ ಬಳಕ್ ದಹರರಟ

ಆುಖಳನಟನ ಡೌನ್ಲ್ ೀರ್ಡ ಮಹಡಬಸಟದಹಗಿದ . (http://www.tess-india.edu.in/)
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ಈ ಘಟಕ ಲೆಲೀನಿದೆ?
ಲ್ಲಖಿತ್ರ ದ್ಔ ಡಟ್ಹಹಖ ್ಔಳ ಯಟ್ಲ್ ಔಾ್ದದತ್ತಯಟ್ಷಂಯೀಜ್ನ ್ಹಹಖ ್ವಿರ್ಜ್ನ ಯನನಲಂಬಿಸಿದ . ಄ದರಲ ಿ್ಂದಕ್ರಾಂತ್ಹ ಚಟು್
಄ಂಕ್ ಖಳ್ಷಂಖ್ ಯಯಿದಹದಖ್ುನರ್್ಖಟಂು್ಮಹಡಟವಿಕ್ ಯನ ನಳಗ ಳುುತುದ . ಮಔಾಳಿಗ ್ಮೊದಲಟ್ಷಂಯೀಜ್ನ ಯ್ರಿಔಲನ ಯನಟನ್
ೂಣಿವಹಗಿ್಄ಥ ೈಿಸಿಕ್ ಳುಲಟ್಄ಕ್ಹವ್ಮಹಡಿಕ್ ಟ್ುಲ್ಲಿ್಄ರಟ್ಔಳ ಯಟುದಟ್ಹ ೀಗ ್ಎಂಬಟದನಟನ್ಔಲ್ಲಯಲಟ್ಷಹಹಯವಹಖಟತುದ .
ಈದಹಸರಣ ಗ ್ಸತುರ, ನ ರರ, ಸತುನ ೀಯ್ಆನ ನ್ಮಟಂತಹದುಖಳ್ಖಟಂುಖಳಲ್ಲಿ್ಷಂಖ್ಹಯ್ಯಸ ಥಯಟ್ಹ ೀಗ ್ಕ್ ಲಷ್ಮಹಡಟತುದ ್ಎಂದಟ್
಄ರಿಯಟ್಄ಕ್ಹವಖಳು.
ಷಂಖ್ ಯಯ್ರಿಔಲನ ಖಳನಟನ್ಬ ಳ ಸಿಕ್ ಳುಲಟ್ನಮಮ್ಮಔಾಳು್ಷಮಯ್ತ ಗ ದಟಕ್ ಳುುತಹುರ . ಷಂಖ್ ಯಖಳನಟನ್ಷಮಹಜ್ದಲ್ಲಿ್ವಹಯಔವಹಗಿ್
ಬಳಸಿದರ ್ಷಸ್಄ದಟ್ಂದಟ್಄ಮ ತಿ್ರಿಔಲನ ಯಹಗಿದ . ಄ಂತ್ತಮವಹಗಿ,್ಎಲ್ಹಿ್ವಿಧದ್ಷಂಖ್ ಯಖಳಿಗ ್ಮಔಾಳು್ಔ ಡಟ್ಹಹಖ ್
ಔಳ ಯಟ್ಲ್ ಔಾ್ದದತ್ತಯನಟನ್ಷಟಲಲ್ಲತವಹಗಿ್ಬಳಷಲಟ್ಷಮಥಿರಹಖಟತಹುರ . ಅದರ ,್ಅರಂಭಿಷಟ್ಮಟಂಚ ್ಮಔಾಳು್ಲ್ ಔಾ್ದದತ್ತಯನಟನ್್
ಷಶುವಹಗಿ್಄ಥ ೈಿಸಿಕ್ ಳುದ್ಧದದರ ್಄ರಟ್ಏನಟ್ಮಹಡಬ ೀಕ್ ಂಬಟದನಟನ್ಮರ ತಟ್಄ನಖತಯ್ತುಖಳನಟನ್ಮಹಡಟತಹುರ .
ಔರಔಟವಲ್ಸಹಮಗಿರಯಟ್ಮಔಾಳ ೀ್ಷವತಃ್ನಭಹಯಿಷಬಸಟದಹದಂತಸ್ಷಟುಖಳು. ಄ು್ಖಣಿತದ್಄ಮ ತಿ್ವಿಚಹರಖಳಿಗ ್ಂದಟ್ಮ ತಿ್
ರ ದ್ಚಿತರಣನಟನ್ನೀಡಟತುದ . ಇ್ಗಟ್ಔದಲ್ಲಿರಟ್ಔರಔಟವಲ್ಸಹಮಗಿರಖಳನಟನ್ಮಔಾಳು್ಷಂಖ್ ಯಖಳನಟನ್ವಹಷುವಹಗಿ್ಷಂಯೀಜಿಷಲಟ್
ಹಹಖ ್ವಿರ್ಜಿಷಲಟ್ಸಹಧಯವಹಖಟಂತ ್ವಿನಹಯಷಗ ಳಿಷಲ್ಹಗಿದ . ಄ರಟ್ಏನನಟನ್ಮಹಡಟತ್ತುದಹದರ ೀ್಄ದನಟನ್಄ನಟರ್ವಿಷಟತಹುರ ್ಹಹಖ ್
ಅಲ್ ೀಚಿಷಟತಹುರ . ಇ್ರಕ್ರರಯೆಯಲ್ಲಿ್ಏನನಟನ್ಮಹಡಬ ೀಕ್ ನಟನುದರ್ಬಗ ೆ್ಮ ಲರ್ ತ್ರಿಔಲನ ಯನಟನ್ಬ ಳಸಿಕ್ ಳುುತಹುರ . ಇ್
ಚಟ್ಟಟಿಕ್ ಖಳು್ಮಔಾಳಿಗ ್ಔರಔಟವಲ್ಸಹಮಗಿರಯ್ಹಿಂದ್ಧರಟ್ಮ ಲ್ರಿಔಲನ ಖಳನಟನ್಄ಥಿ್ಮಹಡಿಕ್ ಳುಲಟ್್ರಿಣಹಮಕ್ಹರಿ್ಬ ೀಧನಹಔಲ್ಲಕ್ಹ್ಸಹಧನವಹಗಿದ .

ಈ ಘಟಕ ಲ್ಲಲ ನಿೀೆೀನುು ಕಲ್ಲಯಸಹು ು?
●

ಷಂಯೀಜ್ನ ್ಮತಟು್ವಿರ್ಜ್ನ ಯ್ವಿಚಹರಖಳನಟನ್ಮಔಾಳು್಄ಥಿ್ಮಹಡಿಕ್ ಳುಲಟ್ಷಹಹಯ್ಮಹಡಲಟ್ಔರಔಟವಲ್ಸಹಮಗಿರಖಳನಟನ್
ಹ ೀಗ ್಄ತಟಯತುಮವಹಗಿ್ಬಳಸಿಕ್ ಳುಬಸಟದಟ್ಎಂಬಟದರ್ಬಗ ್ೆ ಕ್ ಲು್ಹ ಳಸಟಖಳು.

●

ಂದಟ್಄ಂಕ್ ಗಿಂತ್ಹ ಚಿುರಟ್ಷಂಖ್ ಯಖಳನಟನ್ಔ ಡಲಟ್ಹಹಖ ್ಔಳ ಯಲಟ್ಮಔಾಳಿಗ ್ಬ ೀಧಿಷಟ್ರಿಣಹಮಕ್ಹರಿ್ವಿಧಹನಖಳು.

●

ಮಔಾಳಲ್ಲಿರಟ್ತುಖರಹಿಕ್ ಖಳನಟನ್ಖಟರಟತ್ತಷಲಟ್ಹಹಖ ್ನಮಮ್ಬ ೀಧನ ಯನಟನ್಄ರ್ಔಲ್ಲಕ್ ಗ ್಄ನಟಖಟಣವಹಗಿ್ರ ಪಿಷಟ್
ಷಲಟವಹಗಿ್ಮಔಾಳು್ಖಣಿತದ್ಬಗ ೆ್ಮಹತನಹಡಟುದನಟನ್ನೀು್ಹ ೀಗ ್ವಿೀಕ್ಷಿಷಬ ೀಔಟ.

ಇ್ಗಟ್ಔು್ಷಂನ ಮಲ್1 ರಲ್ಲಿ್ವಿರಿಸಿರಟ್NCF (2005) ಹಹಖ ್NCFTE (2009) ರ್ಬ ೀಧನಹ್಄ಖತಯಖಳಿಗ ್ಕ್ ಂಡಿ್ಬ ಸ ಯಟತುದ .

1 ವುಂಯೀಜನೆ ಮತ್ುು ವಿಭಜನೆ
ಚುಂತ್ನೆಗೆಮುಂ ು ಕ್ಷಣ
ನೀು್ಇ್ಹಿಂದ ್ಬ ೀಧಿಸಿದದ್ಔ ಡಟ್ಹಹಖ ್ಔಳ ಯಟ್ಲ್ ಔಾ್ದದತ್ತಯ್ಬಗ ೆ್ಯೀಚಿಸಿ. ಂದಟ್ನದ್ಧಿಶು್ಮಖಟು್
ಎದಟರಿಸಿದ್ಷವಹಲಟಖಳನಟನ್ಮನಸಿಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕ್ ಂಡಟ್ಅಲ್ ೀಚಿಸಿ. ಄ರ್ಔಲ್ಲಕ್ ಗ ್ಯಹುದಟ್಄ಡಚಣ ಯಟಂಟ್ಟಮಹಡಟತ್ತುತ ುೀ್
಄ದನಟನ್ನ ನಪಿಸಿಕ್ ಳುಲಟ್ರಯತ್ತನಸಿ.
ಮಔಾಳು್ಔ ಡಲಟ್ಹಹಖ ್ಔಳ ಯಲಟ್ಔಲ್ಲಯಟತ್ತುರಟವಹಖ್ವಿರ್ಜ್ನ ಯ್ರಿಔಲನ ಯನಟನ್಄ಥ ೈಿಸಿಕ್ ಳುುುದಟ್ಬಸಳ್ಮಟಕಯ. ಮೊದಲಟ್
ಮಔಾಳಿಗ ್ಷಂಖ್ ಯಖಳು್ಹ ೀಗ ್ಷಂಯೀಜಿತವಹಗಿವ ್ಎಂಬಟದರ್ಷಶು್ಚಿತರಣವಿರಬ ೀಔಟ.
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ವುಂಖ್ೆೆಗುನುುನ ವುಂಯೀಜಿವುವಿಕೆ
ದವಮಹನ್ದದತ್ತಯನಟನ್ರಂಚದಹದಯಂತ್ಬಳಷಲ್ಹಖಟತ್ತುದ . ಷಂಖ್ ಯಖಳು್ವಿಭಿನನ್ಸಹಥನಖಳಲ್ಲಿ್ವಿಭಿನನ್ಮೌಲಯಖಳನಟನ್ಹ ಂದ್ಧದ ್ಮತಟು್
ಂದಟ್ೂಣಹಿಂಔು್ಅ್ಮೌಲಯಖಳಿಂದ್ಷಂಯೀಜಿತವಹಗಿದ ್ಎಂಬಟದನಟನ್ಮಔಾಳು್಄ಥಿ್ಮಹಡಿಕ್ ಳುಬ ೀಕ್ಹಖಟತುದ .
ಈದಹಸರಣ ಗ ್ಷಂಖ್ ಯ್357 ರ್ಷಂಯೀಜ್ನ ಯಟ್ಮ ರಟ್ನ ರಟಖಳನಟನ, ಐದಟ್ಸತಟುಖಳನಟನ್ಹಹಖ ್ಏಳು್ಬಿಡಿಖಳನಟನ್ಳಗ ಂಡಿದ :
3 × 100

+

5 × 10

+

7 × 1 = 300 + 50 + 7 = 357

35. 7 ಷಂಖ್ ಯಯಟ್ಮ ರಟ್ಸತಟುಖಳು, ಐದಟ್ಬಿಡಿಖಳು್ಹಹಖ ್ಏಳು್ಂದನ ೀ್ಸತಟುಖಳಿಂದ್ರಚಿತವಹಗಿದ :
3 × 10

+

5×1

+

7 × 0.1 = 30 + 5 + 0.7 = 35.7

ಸ ನ ನಖಳನ ನಳಗ ಂಡ್ಷಂಖ್ ಯಖಳ್ಈದಹಸರಣ ಖಳನಟನ್ಬಳಷಲಟ್ಮರ ಯಬಹರದಟ. ಏಕ್ ಂದರ ್ಕ್ ಲವಂದಟ್ಬಹರಿ್ಸತಟು್಄ಥವಹ್ಬಿಡಿಖಳು್
ಆರಟುದ್ಧಲಿವ ಂಬ್಄ಂವನಟನ್ಮಔಾಳು್಄ರಿಯಬ ೀಔಟ.
ಈದಹಸರಣ ಗ ್907 ಷಂಖ್ ಯಯಟ್ಂರ್ತಟು್ನ ರಟಖಳು್ಹಹಖ ್ಏಳು್ಬಿಡಿಖಳಿಂದ್ಷಂಯೀಜಿತವಹಗಿದ . ಆದರಲ್ಲಿ್ಸತುನಟನ್
ದಹಕಲ್ಲಸಿಲಿವ ಂಬಟದನಟನ್ಖಮನಸಿ. ಮಔಾಳಲ್ಲಿ್ಇ್ಷಂಖ್ ಯಖ ್ಹಹಖ ್97 ಔ ಾ್ನಡಟವ ್ಗ ಂದಲುಂಟ್ಟ್ಮಹಡಬಸಟದಟ. ವಹಷುದಲ್ಲಿ್ಷಂಖ್ ಯ್
907 ಆುಖಳಿಂದ್ಷಂಯೀಜಿತವಹಗಿದ :
9 × 100

+

0 × 10

+

7 × 1 = 900 + 0 + 7 = 907

ಮಔಾಳು್ಔ ಡಲಟ್಄ಥವಹ್ಔಳ ಯಲಟ್ಅರಂಭಿಷಟ್ಮಟನನವ ೀ್ಷಂಖ್ ಯಖಳು್ಇ್ರಿೀತ್ತಯಹಗಿ್ರಚಿತವಹಗಿದ ್ಎಂಬಟದನಟನ್ಷಶುವಹಗಿ್಄ಥಿ್
ಮಹಡಿಕ್ ಳುಬ ೀಔಟ. ಄ರಿಗ ್಄ಥಿವಹಗಿದ ್ಎಂಬಟದನಟನ್ಖ್ಹತ್ತರಡಿಸಿಕ್ ಳುಲಟ್ಆರಟ್ಂದಟ್ವಿಧಹನವ ಂದರ ್಄ರಟ್ಷಂಖ್ ಯಖಳು್
ಷಂಯೀಜಿತವಹಗಿರಟ್ರಿೀತ್ತಯನಟನ್ಷಶುವಹಗಿ್ಯಔುಡಿಷಲಟ್ಷಮಥಿರಹಗಿದಹದರ ಯೆೀ್ಎಂದಟ್ರಿಶಿೀಲ್ಲಷಟುದಟ. ಄ನ ೀಔ್ಬಹರಿ್ಇ್
ಸಂತನಟನ್ನಲಿಕ್ಷಿಷಲ್ಹಖಟತುದ . ಮಔಾಳಿಗ ಮ್ಮಮ್ಷಂಖ್ ಯಖಳು್ಹ ೀಗ ್ಷಂಯೀಜ್ನ ಗ ಂಡಿದ ್ಎಂಬಟದರ್ಬಗ ್ೆ ರ್ದರ್ಔಲನ ಯಟಂಟಹದರ ್
ನಂತರ್ವಿರ್ಜ್ನ ಯಟ್ಹ ಚಟು್಄ಥಿ್ಔಲ್ಲಷಟತುದ .
ವುಂಖ್ೆೆಗುನುುನ ಕಮಡುದ ು – ಕಮಡುತ್ಾು ಹೆಮೀಗುದ ು ಮತ್ುು ಎಲಲದನುಮನ ಒಟ್ಾಾಗ್ರ ಕಮಡಿವುದ ು.
ಷಂಖ್ ಯಖಳನಟನ್ಟಹುಗಿ್ಔ ಡಲಟ್ಮ ಲತಃ್ಎರಡಟ್ವಿಭಿನನ್ರಿೀತ್ತಖಳಿವ . ಂದಟ್ವಿಧವ ಂದರ ್‘ಔ ಡಟತಹು್ಹ ೀಖಟುದಟ’್಄ದಟ್ಹ ೀಗ ಂದರ ್
ಮೊದಲಟ್಄ತ್ತೀ್ದ ಡಡ್ಷಂಖ್ ಯಯಿಂದ್ಅರಂಭಿಸಿ,್಄ತ್ತೀ್ಚಿಔಾ್ಷಂಖ್ ಯಯರ ಗ ್ಂದಟ್ಬಹರಿಗ ್ಂದ ೀ್ಷಂಖ್ ಯಯನಟನ್ತ ಗ ದಟಕ್ ಂಡ್
ಮ್ಮೀಲಟಮಕವಹಗಿ್ಔ ಡಟತಹು್ಹ ೀಗಿ್ಟ್ಟು್ಮೊತುನಟನ್ಡ ಯಟುದಟ. ನೀು್ಮನಸಿಿನಲ್ಲಿಯೆೀ್ಔ ಡಟತ್ತುದದರ ್ಆದಟ್ಸಹಮಹನಯವಹಗಿ್ಔ ಡಟ್
ಂದಟ್ರಿಣಹಮಕ್ಹರಿ್ವಿಧಹನ.
ಭಹರತ್ತೀಯ್ಶಹಲ್ ಖಳಲ್ಲಿ್಄ಖತಯವಿರಟ್ಲ್ಲಖಿತ್ರ ದ್ಔ ಡಟ್ಲ್ ಔಾ್ದದತ್ತಯಟ್ಎಲಿನ ನ್ಟಹುಗಿ್ಔ ಡಟ್ಯೀಚನಹ್ವಿಧಹನನಟನ್
ಬಳಷಟತುದ . ಆದರಥಿ್ಈದಹಸರಣ ಗ ್ನೀು್ಔಲಟಿ್಄ಥವಹ್ಮಿಠಹಯಿ್಄ಥವಹ್ಆನಹನುದಹದರ ್ಏಳು್ದಹಥಿಖಳನಟನ್ತ ಗ ದಟಕ್ ಳಿು.
ನಂತರ್ಆನ ನ್ಐದನಟನ್ತ ಗ ದಟಕ್ ಳಿು. ಆವ ಲಿನ ನ್ಟಹುಗಿ್ಲ್ ಔಾ್ಮಹಡಿದರ ್ನಮಗ ್12 ದ ರ ಯಟತುದ .
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ಚಿತರ್1

:' ಮೊದಲಟ್ಏಳು್ಮಿಠಹಯಿ್ತ ಗ ದಟಕ್ ಳಿು, ನಂತರ್ಆನ ನ್ಐದಟ್ತ ಗ ದಟಕ್ ಳಿು...'

ಚುಂತ್ನೆಗೆಮುಂ ು ಕ್ಷಣ
ರ ಸನಹರರಟ್ತನನ್ಎರಡನ ೀಯ್ತರಖತ್ತ್ಮಔಾಳಿಗ ್ಬ ೀಧಿಷಟತ್ತುರಟವಹಖ್ಷತ್ತೀವನಟ್23 ಹಹಖ ್27 ನಟನ್ಔ ಡಟುದನಟನ್
ಬಿಡಿಷಟ್ರಿೀತ್ತಯನಟನ್ಇ್ರಿೀತ್ತಯಹಗಿ್ಬರ ದ್ಧದದನಟನ್ಖಮನಸಿದರಟ:
23
37 +
510
ಇ್ಈತುರದಲ್ಲಿ್ಆರಟ್ತು್ಯಹುದಟ? ಷತ್ತೀವನಟ್ತನನ್ಈತುರನಟನ್ಇ್ರಿೀತ್ತಯಹಗಿ್ಏಕ್ ್ಬರ ದನಟ? ನೀು್ಇ್ತು್
ಖರಹಿಕ್ ಯನಟನ್ಹ ೀಗ ್ಬಗ ಸರಿಷಟವಿರಿ? ಔ ಡಟುದನಟನ್ಔಲ್ಲಷಟವಹಖ್ನೀು್ಸಹಮಹನಯವಹಗಿ್ಖಮನಷಟ್ಆನನತರ್ತು್
ಖರಹಿಕ್ ಖಳು್ಯಹುು?

2. ಮಕಕು ಗಿಹಿಕೆಯನುುನ ಅಭಿದೃದ್ಧಧಪಡಿವಲು ಮಮತ್ತ ಚತ್ಿಣಗುನುುನ ಸುವುದ ು
ವುಂಖ್ಾೆರೆೀಖ್ೆಗುು
‘ಔ ಡಟತಹು್ಹ ೀಖಟುದಟ’್ಆದನಟನ್ಷಂಖ್ಹಯ್ರ ೀಖ್ ಯನಟನ್ಈಯೀಗಿಸಿ್ತ ೀರಿಷಬಸಟದಟ. ಸಹಮಹನಯವಹಗಿ್ಮಔಾಳು್ಔ ಡಟುದಟ್ಹಹಖ ್
ಔಳ ಯಟುದನಟನ್಄ಥಿ್ಮಹಡಿಕ್ ಳುುುದಟ್ಂದಟ್ಷವಹಲ್ಹಗಿದ . ಮಔಾಳು್ಷಂಖ್ಹಯರ ೀಖ್ ಯಂದ್ಧಗ ್ಕ್ ಲಷ್ಮಹಡಟುದರಿಂದ್ಆದರ್ಬಗ ೆ್್
ಮ ತಿರ ್ಮನಸಿಿನಲ್ಲಿ್ಮ ಡಟತುದ .
ನಮಮ್ಮಔಾಳು್ಹಿಂದ ಂದ ್ಷಂಖ್ಹಯರ ೀಖ್ ಖಳನಟನ್ಈಯೀಗಿಷದ್ಧದದಲ್ಲಿ್಄ರಟ್಄ದನಟನ್ಬಳಷಲಟ್ಬಸಳ್ಬ ೀಖ್ರ ಢಿಸಿಕ್ ಳುುತಹುರ . ಮಔಾಳು್
ಎಲ್ಹಿ್ಷಮಯದಲ ಿ್ನ ೀಡಲಟ್ಷಂಖ್ಹಯರ ೀಖ್ ಖಳನಟನ್ತರಖತ್ತಯ್ಗ ೀಡ ಖಳ್ಮ್ಮೀಲ್ ್ರದಶಿಿಷಬಸಟದಟ್಄ಥವಹ್ಮಔಾಳು್ತಹವ ೀ್ತಮಮ್
ನ ೀಟ್್ುಷುಔದಲ್ಲಿ್ಬಿಡಿಸಿಕ್ ಳುಬಸಟದಟ.
ಷಂಖ್ಹಯ್ರ ೀಖ್ ಖಳನಟನ್ಹ ೀಗ ್ಈಯೀಗಿಷಬಸಟದ ಂಬಟದಕ್ ಾ್ಆಲ್ಲಿ್ಕ್ ಲು್ಈದಹಸರಣ ಖಳಿವ .
ಕಮಡುತ್ಾು ಹೆಮೀಗಲು ವುಂಖ್ಾೆ ರೆೀಖ್ೆಯನುುನ ಉಪಯೀಗ್ರವುದ ು
7+ 5 ರ್ಔ ಡಟವಿಕ್ ಯನಟನ್ತ ಗ ದಟಕ್ ಳಿು:
Start at 7, and add on 5 to get 12.
7 ರಿಂದ್ಅರಂಭಿಸಿ್ನಂತರ್12 ನಟನ್ಡ ಯಲಟ್5 ನಟನ್ಔ ಡಟತಹು್ಹ ೀಗಿ.
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ಚಿತರ್2
ನಂತರ್32+ 56 ರ್ಔ ಡಟವಿಕ್
Start at 56, add on 30, then 2, and you get 88.
56 ರಿಂದ್ಅರಂಭಿಸಿ್ನಂತರ್30 ಅಮ್ಮೀಲ್ ್2 ನಟನ್ಔ ಡಟತಹು್ಹ ೀಗಿ. ನಮಗ ್88 ದ ರ ಯಟತುದ .

ಚಿತರ್3
ಕಳೆಯಲು ವುಂಖ್ಾೆರೆೀಖ್ೆಯನುುನ ಉಪಯೀಗ್ರವುದ ು
10 -4 = 6 ನಟನ್ತ ೀರಿಷಟತ್ತುರಟ್ಷಂಖ್ಹಯರ ೀಖ್

ಚಿತರ್4
ಮ್ಮಮ್ಮಔಾಳಿಗ ್ಔ ಡಟ್ಹಹಖ ್ಔಳ ಯಟ್ಮ ಲ್ರಿಔಲನ ಖಳಿಗ ್ಷಂಖ್ಹಯರ ೀಖ್ ಖಳನಟನ್ಈಯೀಗಿಷಲಟ್಄ಭಹಯಷವಹದ್ನಂತರ್
ಆದನಟನ್ಊಣ್ಷಂಖ್ ಯಖಳಿಗ ್ಸಹವಭಹವಿಔವಹಗಿ್ವಿಷುರಿಷಬಸಟದಟ.
ಎರಡಟ್಄ಥವಹ್ಮ ರಟ್಄ಂಕ್ರಖಳ್ಷಂಖ್ ಯಖಳಿಖ ್ಷಂಖ್ಹಯರ ೀಖ್ ಯನಟನ್ಷಟಲರ್ವಹಗಿ್ವಿಷುರಿಷಬಸಟದಟ.

3. ಗುುಂಪ ಮಾಡುವಿಕೆ ಹಾಗಮ ವಿಭಜಿವುವಿಕೆಯನುುನ ಪಿ ರ್ಶತವಲು ವಿಧಾನುಗುು
ಷಂಖ್ ಯಖಳನಟನ್ಔ ಡಟವಹಖ್಄ಥವಹ್ಔಳ ಯಟವಹಖ್ಷಂಖ್ಹಯ್ದದತ್ತಯಟ್ಹ ೀಗ ್ಕ್ ಲಷ್ಮಹಡಟತುದ ್ಎಂಬಟದರ್ಬಗ ್ೆ ಮ ತಿ್ಚಿತರಣ್ರ ಪಿಷಲಟ್
಄ಬಹಯಔಸ್್಄ನಟನ್ಬಳಷಬಸಟದಟ. ರತ್ತ್ತಂತ್ತಯ್ಳಗ ್ಕ್ ೀಲ್ಂರ್ತಟು್ಮಣಿ್಄ಥವಹ್ರಿಂಗ್್ಮಹತರ್ಹಿಡಿಷಟತುದ . ಅದಟದರಿಂದ್ನೀು್
ತಂತ್ತಯಳಗ ್ಸ ೀರಿಷಟತ್ತುರಟ್ಮಣಿಯ್ಷಂಖ್ ಯಯಟ್ಸತುನಟನ್ತಲಟಪಿದಹಖ್ಏನನಟನ್ಮಹಡಬ ೀಕ್ ಂಬ ಡ ಗ ್ಸಹವಭಹವಿಔವಹಗಿ್ಅಲ್ ೀಚಿಷಲಟ್
ಹರರಂಭಿಷಟವಿರಿ.
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ಚಿತರ್5 : ಷಂಖ್ ಯ್12಄ನಟನ್ತ ೀರಿಷಟತ್ತುರಟ್ತಂತ್ತಯಿರಟ್಄ಬಹಯಔಸ್
ಷಂಯೀಜ್ನ ್ಹಹಖ ್ವಿರ್ಜ್ನ ಯ್ವಿಚಹರಖಳನಟನ್ಸಣೂ್ಷಸ್ರತ್ತನಧಿಷಬಸಟದಟ. ಄ನ ೀಔ್ಮಔಾಳಿಗ ್ಂದಟ್ರ ಹಯಿಯ್ಸತಟು್
ನಹಣಯಖಳು್ಸತಟು್ರ ಹಯಿಯ್ಂದಟ್ನ ೀಟ್ಟ್ಕರಿೀದ್ಧಷಟಶಟು್ಷಟುಖಳನ ನೀ್ಕರಿೀದ್ಧಷಟತುದ ್ಎಂಬಟದಟ್಄ಥಿವಹಖಲಟ್ಅರಂರ್ವಹಗಿರಟತುದ .
ಮಔಾಳಿಗ ್ಂದಟ್ರ ಹಯಿಯ್ಕ್ ಲು್ನಹಣಯಖಳನ ನ್ಹಹಖ ್ಸತಟು್ಮತಟು್ನ ರರ್ಕ್ ಲು್ನ ೀಟ್ಟಖಳನ ನ್ತ ೀರಿಸಿ. ಆದಟ್ಹ ರಗಿನ್
ನ ೈಜ್್ರಂಚನಟನ್ತರಖತ್ತ್ಕ್ ೀಣ ಯಳಗ ್ತರಲಟ್ಷಹಹಯ್ಮಹಡಟತುದ .
ನೀು್಄ರಿಗ ್ಷಂಯೀಜ್ನ ್ಮತಟು್ವಿರ್ಜ್ನ ಯಟ್ವಹಷುವಹಗಿ್ಷಂರ್ವಿಷಟತುದ ್ಎಂಬಟದನಟನ್ತ ೀರಿಷಬಸಟದಟ. ನೀು್ಂದಟ್
ರ ಹಯಿಯನಟನ್ರತ್ತನಧಿಷಲಟ್ಔಲಟಿಖಳನಟನ್ಹಹಖ ್ರ .10 ಮತಟು್ರ .100 ಎಂದಟ್ಬರ ದ್ಕ್ಹಖದನಟನ್ಬಳಷಬಸಟದಟ. ಆದರಿಂದ್ಮಔಾಳು್
಄ರದ ೀ್‘ಸಣ’್ನಟನ್ಬಳಸಿ್ಕ್ ಲಷ್ಮಹಡಬಸಟದಟ. ಬಸಟವಃ್ನೀು್ಕ್ ಲು್ಚಿಔಾ್ಷಟುಖಳನಟನ್ತರಖತ್ತಗ ್ತರಬಸಟದಟ. ಮಔಾಳು್ತಮಮ್಄ಣಔಟ್
ಸಣನಟನ್ಈಯೀಗಿಸಿ್ಇ್ಷಟುಖಳನಟನ್ಕರಿೀದ್ಧಷಟಂತ ್ನಟಿಷಬಸಟದಟ.ಚಿಲಿರ ್ಸಣದ ಂದ್ಧಗ ್ಕ್ ಲಷ್ಮಹಡಟುದಟ್ವಿರ್ಜ್ನ ಯನಟನ್
ರದಶಿಿಷಲಟ್ಆರಟ್ಆನ ನಂದಟ್ವಿಧಹನ

ಚಿತರ್6 – ನ ೈಜ್್ಸಣನಟನ್ತರಖತ್ತಯಳಗ ್ತರಟುದಟ
ಇ್ಗಟ್ಔದಲ್ಲಿರಟ್ಎರಡಟ್ಚಟ್ಟಟಿಕ್ ಖಳು್ಸತುನಟನ್ರತ್ತನಧಿಷಟ್10 ಚಟಕ್ರಾಖಳನ ನಳಗ ಂಡ್ಕ್ಹಖದದ್ಟಿುಯನಟನ್ಬಳಸಿಕ್ ಳುುತುವ .
ವಿರ್ಜ್ನ ಯನಟನ್ತ ೀರಿಷಲಟ್ಆುಖಳನಟನ್ಷಟಲರ್ವಹಗಿ್ಬಿಡಿ್ಚ ರಟಖಳಹಗಿ್ಸರಿಯಬಸಟದಟ. ಮಟಂದ್ಧನ್ಚಟ್ಟಟಿಕ್ ಗ ್ತ ರಳು್ಮಟನನ್ನಮಮ್
ಮಔಾಳು್‘ಎಲಿನ ನ್ಟಹುಗಿ್ಲ್ ಔಾ್ಮಹಡಟ’್ವಿಧಹನನಟನ್಄ರಿತ್ತದಹದರ ್ಎಂಬಟದನಟನ್ಖ್ಹತ್ತರ್ಡಿಸಿಕ್ ಳಿು. ಬಿಡಿಖಳು್‘ಂದಟ್ಸತುನಟನ್
ರಚಿಸಿದರ ’, ಅ್ಸತುನಟನ್ಆನನತರ್ಸತಟುಖಳಿಗ ್ಔ ಡಬಸಟದಟ್ಎಂಬಟದನಟನ್಄ಥಿ್ಮಹಡಲಟ್ಷಹಹಯವಹಖಟಂತ ್ಇ್ಚಟ್ಟಟಿಕ್ ಯನಟನ್
ವಿನಹಯಷಗ ಳಿಷಲ್ಹಗಿದ .
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ಇ್ಗಟ್ಔದಲ್ಲಿರಟ್ಚಟ್ಟಟಿಕ್ ಖಳನಟನ್ನಮಮ್ಮಔಾಳ ೄಂದ್ಧಗ ್ರಯತ್ತನಷಟ್ಮಟನನ್ನೀವ ೀ್ಷವತಃ್ಷಂೂಣಿವಹಗಿ್಄ಥವಹ್ಭಹಖವಃ್
ಚಟ್ಟಟಿಕ್ ಖಳನಟನ್ೂಣಿಗ ಳಿಷಟುದಟ್ಳ ುಯದಟ. ನಮಮ್ಷಹ ೀದ ಯೀಗಿಯಂದ್ಧಗ ್ಆದನಟನ್ರಯತ್ತನಷಟುದಟ್ಆನ ನ್ಈತುಮ್ಏಕ್ ಂದರ ್
ಆದಟ್ನಮಗ ್ನಮಮ್಄ನಟರ್ಖಳ್ಬಗ ೆ್ಚಿಂತನ ್ನಡ ಷಲಟ್ಷಹಹಯವಹಖಟತುದ . ನೀವ ೀ್ಷವತಃ್ರಯತ್ತನಷಟುದರಿಂದ್ನಮಗ ್ಔಲ್ಲಕ್ಹದಹರನ್
಄ನಟರ್ಖಳ್ಹ ಳಸಟಖಳ್಄ರಿವಹಖಟತುದ ್ಮತಟು್ರತ್ತಯಹಗಿ್ಆದಟ್ನಮಮ್ಬ ೀಧನ ಯನಟನ್ಹಹಖ ್ಶಿಕ್ಷಔರಹಗಿ್ನಮಮ್ಷವಂತ್
಄ನಟರ್ಖಳನಟನ್ರಭಹವಿಷಟತುದ . ನೀು್ಸಿದದರಹದಹಖ್್ಇ್ಚಟ್ಟಟಿಕ್ ಖಳನಟನ್ನಮಮ್ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳ ೄಂದ್ಧಗ ್ಬಳಸಿ್ಹಹಖ ್ಇ್ಚಟ್ಟಟಿಕ್ ್
ಎಶಟು್ಚ ನಹನಗಿ್ನಡ ಯಿತಟ್ಮತಟು್ಆದರಿಂದ್ಅದ್ಔಲ್ಲಕ್ ಖಳ ೀನಟ್ಎಂಬಟದರ್ಬಗ ್ೆ ಮತ ುಮ್ಮಮ್ಚಿಂತ್ತಸಿ. ಆದಟ್ನಮಗ ್ಹ ಚಿುನ್ವಿದಹಯರ್ಥಿ್
ಕ್ ೀಂದ್ಧರತ್ಬ ೀಧನಹ್ವಹತಹರಣನಟನ್ನಮಹಿಣ್ಮಹಡಲಟ್ಷಹಹಯವಹಖಟತುದ .

ಚಟುದಟಿಕೆ 1: ‘ಹತ್ುನುುನ ರಚಸಿ’ – ಲ್ಲಖಿತ್ ರಮಪ ಕಮಡುದ ಲೆಕಕ ಪ ದತಿಯನುುನ ಕಲ್ಲಯುದ ು
ಸಿದಧತ

:

ಂದ ೀ್ಈದದದ್಄ನ ೀಔ್ಕ್ಹಖದದ್ಟಿುಖಳನಟನ್ಸಿದಧ್ಮಹಡಿಕ್ ಳಿು. ನಂತರ್ರತ್ತ್ಟಿುಯ್ಮ್ಮೀಲ್ ್ಷಮಹನ್಄ಂತರದಲ್ಲಿ್ಸತಟು್ಚಟಕ್ರಾಖಳನಟನ್ಬಿಡಿಸಿ . ನಮಗ ್
ಖಣಔ್ಯಂತರ್ಹಹಖ ್ಪಿರಂಟ್ರ್್ನ್ಲರ್ಯತ ಯಿದದರ ್ನೀು್ಇ್ಟಿುಖಳನಟನ್ಸಿದಧಡಿಸಿಕ್ ಂಡಟ್ಮಟದ್ಧರಸಿ್ಷಮಯ್ಈಳಿಸಿಕ್ ಳುಬಸಟದಟ .
ಚಟ್ಟಟಿಕ್
ಭಹಖ್1

ಚಿತರ್7: ಆತು್ನಹಲಾಕ್ ಾ್ಟಿುಖಳು



ಟಿುಯನಟನ್ಈಯೀಗಿಸಿ್ಮಔಾಳಿಗ ್24 ಄ನಟನ್ತ ೀರಿಷಲಟ್ಹ ೀಳಿ್ನಂತರ್36 ಄ನಟನ್ತ ೀರಿಷಲಟ್ಹ ೀಳಿ. ಹಿೀಗ ್ಆನ ನ್ಆತರ್ಷಂಖ್ ಯಖಳನಟನ್
ತ ೀರಿಷಲಟ್ಹ ೀಳಿ.

●

ಎಡ್ಭಹಖದ್಄ಂಕ್ ಯಟ್ಸತುರ್ಎಶಟು್ಟಿುಖಳು್ಬ ೀಔಟ್ಎಂಬಟದನಟನ್ಷ ಚಿಷಟತುದ ್ಹಹಖ ್ಬಲಭಹಖದ್಄ಂಕ್ ಯಟ್ಎಶಟು್್ಬಿಡಿಖಳು್ಬ ೀಔಟ್
ಎಂಬಟದನಟನ್ಷ ಚಿಷಟತುದ ್ಎಂಬಟದನಟನ್ಮಔಾಳು್ಖಮನಷಟುದನಟನ್ಕಚಿತಡಿಸಿಕ್ ಳಿು.

●

ಂದಟ್ಟಿುಯನಟನ್ರಚಿಷಲಟ್ಎಶಟು್ಬಿಡಿಖಳ್಄ಖತಯವಿದ ್ಎಂದಟ್ಮಔಾಳನಟನ್ಕ್ ೀಳಿ .

ಭಹಖ್2
ಇಖ್ಮಔಾಳಿಗ ್ಷಂಔಲನ್ಮಹಡಲಟ್ಮಹಖಿದವಿನ್ನೀಡಿ.

●
o

24 ಮತಟು್12 ಄ನಟನ್ಔ ಡಿ್:
Show 24 in strips.

24 ನಟನ್ಟಿುಖಳಲ್ಲಿ್ತ ೀರಿಸಿ.
o

ಇಖ್ಸನ ನರಡರ್ಟಿುಯನಟನ್಄ದರ್ಔಾ್ಆಡಿ.

o

ಇಖ್ಎಲಿನ ನ್ಟಹುಗಿ್ಆಡಿ. ನೀು್ಎಶುನಟನ್ಡ ದ್ಧರಿ? (ನಮಮಲ್ಲಿ್ಸತುರ್3 ಟಿುಖಳಿವ ್ಹಹಖ ್6 ಬಿಡಿಖಳು, ಅದಟದರಿಂದ್

24+12=36)
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o

ಆನ ನ್ಕ್ ಲು್ಷಂಖ್ ಯಖಳನಟನ್ಔ ಡಿ. ಅದರ ,್ಯಹುದ ೀ್ದವಔು(carry on) ಬರದಂತ ್ನ ೀಡಿಕ್ ಳಿು. ಄ಂದರ ್ಬಿಡಿ್಄ಂಕ್ ಖಳನಟನ್
ಔ ಡಿದಹಖ್಄ದಟ್10 ಄ಥವಹ್಄ದಕ್ರಾಂತ್ಹ ಚಿುರಬಹರದಟ.



●

24 ಮತಟು್38 ಄ನಟನ್ಔ ಡಿ

o

24 ಄ನಟನ್ಟಿುಖಳಲ್ಲಿ್ತ ೀರಿಸಿ

o

಄ದರ್ಔಾ್ಟಿುಖಳಲ್ಲಿ್38 ಄ನಟನ್ಆಡಿ

o

ಎಲಿನ ನ್ಟಹುಗಿ್ಆಡಿ. ನಮಮ್ಬಳಿ್ಎಷ್ಟ್ುದ ? (ನಮಮಲ್ಲಿ್ಸತುರ್5 ಟಿುಖಳು್ಹಹಖ ್ಬಿಡಿಖಳ್12 ಟಿುಖಳಿವ )

o

ಆದರಲ್ ಿೀನಹದರ ಷಮಸ ಯ ಆದ ಯೆೀ

? ಅಶಹದಹಯಔವಹಗಿ ಯಹರಹದರ ಬಬರಟ 10 ಚಟಕ್ರಾಖಳನಟನ ಟಹುಗಿ ಹಹಕ್ರದರ ನಮಗ ಸತುರ ಂದಟ
ಟಿು ದ ರ ಯಟತುದ . ಅದಟದರಿಂದ ನಮಮಲ್ಲಿ 6 ಸತುರ ಟಿುಖಳಹಖಬಸಟದ ಂದಟ ಹ ೀಳಬಸಟದಟ. ಹ ೀಳದ್ಧದದಲ್ಲಿ ಄ರಿಗ ‘ಸತುನಟನ ರಚಿಷಲಟ’
ಸಹಧಯವಿದಹದಖ ದವಮಹಂವ ದಧತ್ತಯಲ್ಲಿ ಄ರಟ ಄ದನಟನ ಸತುರ ಕ್ಹಲಂಗ ಸ ೀರಿಷಬ ೀಕ್ ಂಬಟದನಟನ ತ ೀರಿಸಿ.
಄ರ್ಟಿುಯನಟನ್ಬಳಸಿ್ಆದ ೀ್ರಿೀತ್ತಯ್ಆನ ನ್಄ನ ೀಔ್ಲ್ ಔಾಖಳನಟನ್ಮಹಡಲಟ್ಮಔಾಳಿಗ ್ಹ ೀಳಿ.

ನ ರರ್ಚಟಕ್ರಾಖಳನಟನ್ಹ ಂದ್ಧರಟ್ಕ್ ಲು್ಟಿುಖಳನಟನ್ಆಟ್ಟುಕ್ ಳಿು . ಆದಟ್100 ರ್ಕ್ಹಲಂ್಄ನಟನ್ರತ್ತನಧಿಷಲ್ಲ. ವ ೀಖವಹಗಿ್ವಿಚಹರಖಳನಟನ್ಖರಹಿಷಟ್
ಮಔಾಳು್ಸತುರ್಄ಂಕ್ ಖಳನಟನ್ಔ ಡಿದಹಖ್ಸತುಕ್ರಾಂತಲ ್಄ಧಿಔ್ಮೊತು್ಬರಟಂತಸ್ಷಂಖ್ ಯಖಳನಟನ್ಔ ಡಟ್ಸಂತಕ್ ಾ್ಚಲ್ಲಷಬಸಟದಟ .

ವಿೀಡಿಯೀ : ವಥಳೀಯ ವುಂಪನುಮೂಲಗುನುುನ ಸುವುದ ು

ವುಂ ಭತ ಅಧ್ೆಯನು 1: ಕಲನುರದರು ಚಟುದಟಿಕೆ 1 ನುುನ ಸುವುದ ಸಗೆೆ ಚುಂತ್ನೆ ನುಡೆವುತ್ಾುರೆ.
ಆದಟ್ಶಿಕ್ಷಕ್ರಯಬಬಳು್ತನನ್ಹರಥಮಿಔ್ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳ ೄಂದ್ಧಗ ್ಚಟ್ಟಟಿಕ್ ಯನಟನ್ರಯೀಗಿಸಿದ್ವಿರ:
ನಹನಟ್ನನನ್ಮಔಾಳಿಗ ್ಲ್ಲಖಿತ್ಔ ಡಟ್ಲ್ ಔಾ್ದದತ್ತಯನಟನ್ಬ ೀಧಿಷಲಟ್ಬಯಸಿದ .್'ಚಿಂತನ ಗ ಂದಟ್ಕ್ಷಣ'ದಲ್ಲಿ್ಷತ್ತೀವನಟ್ಮಹಡಿದಂತ ್
಄ನ ೀಔ್ಮಔಾಳು್ಕ್ಹಲಂಖಳನಟನ್ರತ ಯೀಔವಹಗಿ್ಬರ ದಟ್ಔ ಡಟರಟ್ಎಂದಟ್ನನಗ ್ನನನ್಄ನ ೀಔ್ಶಿಖಳ್ಬ ೀಧನಹ್಄ನಟರ್ದ್ಧಂದ್
ತ್ತಳಿದ್ಧತಟು. ನನಗ ್ಮಿಕ್ರಾರಟ್ಕ್ಹಖದದ್ಮ್ಮೀಲ್ ್10 ಚಟಕ್ರಾಖಳಿರಟ್ಟಿುಯ್ವಿಚಹರದ್ಷರಳತ ಯಟ್ಆಶುವಹಯಿತಟ. ಆದನಟನ್ಬ ೀಕ್ ಂದರ ್
ಬಿಡಿಖಳನಹನಗಿ್ಸರಿಯಬಸಟದಹಗಿತಟು.
ಸಿದಧತ ಗ ್ದ್ಧೀಗಿ್ಷಮಯ್ಬ ೀಕ್ಹಖಟತುದ ್ಎಂದಟ್ನನಗ ್ತ್ತಳಿದ್ಧತಟು. ಅದಟದರಿಂದ್ನಹನಟ್ಆಬಬರಟ್ಈತಹಿಹಿ್ಮಔಾಳನಟನ್ಮಧಹಯಸನದ್ಉಟ್ದ್
ವಿರಹಮದಲ್ಲಿ್ಆದನಟನ್ಮಹಡಲಟ್ನ ೀಮಿಸಿದ . ಯೀಗಿೀಶ್್ಮತಟು್ರಹಣಿಯಟ್ಚಟಕ್ರಾಖಳ್ನಡಟವ ್಄ಂತರನಟನ್ಕ್ಹಹಡಟಲ್ಲಿ್ನನಗಿಂತಲ ್
ಹ ಚಿುನ್ಎಚುರ್ಹಿಸಿದರಟ್ಹಹಖ ್಄ರಟ್ಚಟಕ್ರಾಖಳನಟನ್ಎದಟದ್ಕ್ಹಣಟಂತ ್ಮತಟು್ಔಹಗಿ್ಮಹಡಿದರಟ. ಆದಟ್ಈತುಮವಹಗಿತಟು.
ರತ್ತ್ಖಟಂಪಿಗ ್ಸಹಔಶಟು್ಟಿುಖಳಿರಲ್ ಂದಟ್ನಹನಟ್ಮಔಾಳನಟನ್ನಹಲಾರ್ಖಟಂುಖಳಹಗಿ್ಕ್ಹಯಿ್ನಿಹಿಷಲಟ್ಹ ೀಳಿದ ್ಹಹಖ ್ಷಂಖ್ ಯಖಳನಟನ್
ರತ್ತನಧಿಷಲಟ್ಟಿುಖಳನಟನ್ಹ ೀಗ ್ಈಯೀಗಿಷಬ ೀಕ್ ಂದಟ್ತರಖತ್ತಗ ್ತ ೀರಿಸಿದ . ಷಂಖ್ ಯಖಳು್ಇ್ರಿೀತ್ತ್಄ಭಿೃದ್ಧಧ್ಹ ಂದ್ಧದ ್ಎಂದಟ್ತ್ತು್
ಹ ೀಳಿದ . ಏಕ್ ಂದರ ್ನಮಗ ್ಸತಟು್ಬ ರಳುಖಳಿವ ್ಹಹಖ ್ಟಿುಖಳು್ಸತಟು್ಬ ರಳುಖಳಿರಟ್ಕ್ ೈಯನಟನ್ರತ್ತನಧಿಷಟತುದ . ತರಖತ್ತಯಟ್ಇ್ಹಿಂದ ್
ಎರಡಂಕ್ ಯ್ಷಂಖ್ ಯಯನಟನ್ನ ೀಡಿದದರಟ. ಅದಟದರಿಂದ್ಷಂಖ್ ಯಖಳನಟನ್ಬರ ಯಟ್ವಿಧಹನವಿದ ಂದಟ್಄ರಿಗ ್ಗ ತ್ತುತಟು. ಄ರಟ್
಄ಂಔಖಣಿತನಟನ್ಚ ನಹನಗಿ್಄ಥಿ್ಮಹಡಿಕ್ ಳುಲಟ್ಷಹಹಯವಹಖಲ್ಲಕ್ಹಾಗಿ್ಆದನಟನ್ಮಹಡಟತ್ತುದ ೀದ ವ ಂದಟ್಄ರಿಗ ್಄ರಿು್ಮ ಡಿಸಿದ .
ಷ ಚನ ಯ್ರಕ್ಹರ್ರತ್ತ್ಖಟಂು್ತಮಮ್ಟಿುಖಳನಟನ್ರ್ ೀಡಿಸಿ್ಆರಿಸಿದರಟ. ನಂತರ್಄ವ ಲಿನ ನ್ಟ್ಟುಖ ಡಿಸಿ್಄ರ್ಬಳಿ್ಎಷ್ಟ್ುದ ್್ಎಂದಟ್
ಲ್ ಔಾ್ಹಹಕ್ರದರಟ. ಇ್ರಿೀತ್ತ್ಮಹಡಟುದಟ್಄ರಿಗ ್ಷಂತ ೀಶದಹಯಔವಹಗಿತಟು. ತಹು್ಎಚುರಿಕ್ ಯಿಂದ್ರ್ ೀಡಿಸಿ್ಆರಿಸಿದ್ಟಿುಖಳನಟನ್
ಹಹಖ ್ಬಿಡಿಖಳನಟನ್ಟಹುಗಿ್ತಂದಟ್ಖಟಡ ್ಡ ಮಹಡಿ್ಮತ ು್ಬ ೀಿಡಿಷಟುದಟ್಄ರಿಗ ್ಮೊೀರ್ ನಸಿರಬ ೀಔಟ. ಆದಹದ್ಮ್ಮೀಲ್ ್ಔು್ಸಲಗ ಯ್
ಮ್ಮೀಲ್ ್ನಹನಟ್ಬರ ದ್಄ರ್ಲ್ ಔಾಖಳನಟನ್ನಔಲಟ್ಮಹಡಿಕ್ ಂಡರಟ.್
ನಂತರ್ನಹು್ಂದಟ್಄ಂಕ್ರಯ್ಷಂಖ್ ಯಖಳನಟನ್ಔ ಡಿದಹಖ್ಸತಟು್಄ಥವಹ್಄ಧಿಔ್ಮೊತುನಟನ್ನೀಡಟ್ಲ್ ಔಾಖಳತು್ಖಮನ್ಸರಿಸಿದ ು.
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಄ರಟ್ಸತಟು್ಬಿಡಿಖಳಿಂದ್ಂದಟ್ಸತಟು್ಈಂಟಹಖಟತುದ ್ಎಂಬ್಄ಂವನಟನ್ಖಮನಷದ್ಧರಬಸಟದ ಂದಟ್ನನಗ ್ಚಿಂತ ಯಹಗಿತಟು. ಅದರ ,್ನಹನಟ್
ತರಖತ್ತಯ್ಷಟತು್ಒಡಹಡಟತಹು್಄ನ ೀಔ್ಮಔಾಳು್ಮಹತನಹಡಟತ್ತುದಟದದನಟನ್ಕ್ ೀಳಿಸಿಕ್ ಂಡ . ಸತುರ್ಂದಟ್ಟಿುಯನಟನ್್ಸರಿದಹಖ್ಸತಟು್
ಬಿಡಿಖಳಹಖಟತುವ ್ಎಂಬಟದನಟನ್಄ರಟ್ಖಮನಸಿದಹದರ ್ಎಂದಟ್ನನಗ ್ಖ್ಹತ್ತರಯಹಯಿತಟ.
ಅದಟದರಿಂದ್್ಇ್ಬಹರಿ್ನಹನಟ್಄ರಿಗ ್ತಮಮ್ಎಲ್ಹಿ್ಟಿುಖಳನಟನ್ಟಿುಗ ್ಸ ೀರಿಷಲಟ್ಹ ೀಳಿದಹಖ,್ಕ್ ಲರಟ್ಕ್ ೈ್ಎತ್ತು್ಸತಟು್ಬಿಡಿಖಳ್
ಚ ರಟಖಳನಟನ್ಸತುರ್ಂದ ೀ್ಟಿುಯಹಗಿ್ಬದಲ್ಹಯಿಷಬಸಟದ ೀ್ಎಂದಟ್ಕ್ ೀಳಿದರಟ. ಄ರಟ್ಅ್ರಿೀತ್ತ್ಮಹಡಲಟ್ಏಕ್ ್ಆಚಿಿಷಟತಹುರ ಂದಟ್
ಕ್ ೀಳಿದ . ಄ದಕ್ ಾ್಄ರ ಂದರಟ್ಬಿಡಿಖಳ್ಕ್ಹಖದದ್ಚ ರಟಖಳು್ಬಸಳ್಄ಷುಯಷುವಹಗಿರಟತುವ . ಅದರ ,್ಸತುರ್ಟಿುಖಳನಟನ್ಈಯೀಗಿಷಟುದಟ್
ಷಟಲರ್. ಂದಟ್ಸತುನಟನ್ಮಹಡಲಟ್ಸಹಧಯವಿರಟವಹಖ್ನೀು್ತಹರಷದಹಯಔವಹದ್ಸತಟು್ಕ್ಹಖದದ್ಚ ರಟಖಳನಟನ್ತ ಡ ದಟ್ಹಹಕ್ರ್ಕ್ ೀಲ್
ಸತುರ್ಟಿುಖಳನಟನ್ಏಕ್ ್ಕ್ ಡಬಹರದಟ್ಎಂಬ್಄ರ್ವಿರಣ ್ಕ್ ೀಳಿ್ನಹನಟ್ತಟಂಬಹ್ಷಂತ ೀಶಟ ು.
ಇ್ರಿೀತ್ತಯ್ಷಂಔಲನನಟನ್ಓಚಹರಿಔವಹದ್ಲ್ಲಖಿತ್ಲ್ ಔಾ್ದದತ್ತಯಲ್ಲಿ್ಹ ೀಗ ್ಮಹಡಟುದ ಂದಟ್ತ ೀರಿಷಟುದಕ್ ಾ್ಮಟಂಚಿತವಹಗಿ್ನಹನಟ್
಄ರಿಗ ್ಟಿುಖಳನಟನ್ಈಯೀಗಿಸಿ್ಆನ ನ್಄ನ ೀಔ್ಲ್ ಔಾಖಳನಟನ್ಮಹಡಲಟ್ಹ ೀಳಿದ . ಂದನಟನ್಄ರಟ್‘ದವಔ’್ವಹಗಿ್ಸತುರ್ಕ್ಹಲಂಗ ್
ಸ ೀರಿಷಟುದಕ್ ಾ್ಮಟಂಚಿತವಹಗಿ್಄ರಿಗ ್ಏನಟ್ನಡ ಯಟತ್ತುದ ್ಎಂಬಟದರ್ಬಗ ೆ್ನಜ್ವಹಗಿಯ ್ತ್ತಳಿದ್ಧರಲ್ಲ್ಎಂದಟ್ಇ್ವಿಚಹರದ ಂದ್ಧಗ ್
ಮತ ುಂದ್ಧಶಟು್ಅಟ್ವಹಡಲ್ಲ್ಎಂದಟ್ಆಚಿಿಸಿದ . ಏನಟ್ನಡ ಯಟತ್ತುದ ್ಎಂಬಟದನಟನ್಄ಲ್ ೀಕ್ರಸಿದ . ಄ನ ೀಔ್ಖಟಂುಖಳು್಄ರಿಗ ್ನೀಡಲ್ಹದ್
ಎರಡಟ್ಷಂಖ್ ಯಖಳಿಖ ್ಟಿುಖಳನಟನ್ರ್ ೀಡಿಸಿ್ಆರಿಸಿದರಟ್ಹಹಖ ್ತಕ್ಷಣವ ೀ್ಸತಟು್ಬಿಡಿಖಳನಟನ್ಲ್ ಔಾ್ಮಹಡಿ,್಄ದನಟನ್ಸತುರ್ಂದಟ್ಟಿುಗ ್
ಬದಲ್ಹಯಿಸಿದರಟ. ಓಚಹರಿಔ್ಲ್ ಔಾ್ದದತ್ತಗ ್಄ರಟ್ಇಖ್ಸಿದದರಹಗಿದಹದರ ಂದಟ್ಯೀಚಿಸಿ್ನಹನಟ್಄ರಿಗ ್‘ಹ ೀಗ ್ಆದನಟನ್಄ರ್
ುಷುಔಖಳಲ್ಲಿ್ಬರ ಯಟತಹುರ ' ಎಂದಟ್ತ ೀರಿಸಿದ .
ಮಟಂದ್ಧನ್ಹಠ್ದಲ್ಲಿ್ಟಿುಖಳನಟನ್ಬಳಷಟುದನಟನ್ನಹು್ಮಟಂದಟರ ಸಿದು. ಄ನ ೀಔ್ಮಔಾಳು್಄ರದ ೀ್ಷವಂತ್ಟಿುಖಳನಟನ್ಮನ ಯಲ್ಲಿ್
ತಯಹರಿಸಿದದನಟನ್ನ ೀಡಿದ . ಆದಟ್ನನನ್ಕ್ ಲಷನಟನ್ಔಡಿಮ್ಮ್ಮಹಡಿದದರಿಂದ್ಳ ುಯದ ೀ್ಅಯಿತಟ್ಮತಟು್ಕಂಡಿತವಹಗಿ್ಆದಟ್಄ರಿಗ ್
ಷಹಹಯವಹಖಟತುದ ಂದಟ್಄ರಟ್ಯೀಚಿಸಿದಹದರ . ನಹನಟ್ಲ್ ಔಾಖಳನಟನ್ಸಲಗ ಯ್ಮ್ಮೀಲ್ ್ಬರ ದ . ಏನಹಖಟತ್ತುದ ್ಎಂಬಟದನಟನ್ತ ೀರಿಷಲಟ್
಄ರಟ್ಟಿುಖಳನಟನ್ಈಯೀಗಿಸಿದರಟ. ನಂತರ್‘ದವಔ'ನಟನ್ಷರಿಯಹದ್ಸಹಥನದಲ್ಲಿರಿಸಿ್ಲ್ ಔಾನಟನ್ಬರ ದರಟ. ಄ನ ೀಔ್ಮಔಾಳು್ಇ್
ರಿೀತ್ತಯಹಗಿ್ಹ ೀಳುತ್ತುದಟದದನ
ದ ಟನ್ಕ್ ೀಳಿಸಿಕ್ ಂಡ -ಒ.ಕ್ ., ಆಷ ುಂದಟ್ಈಳಿದ್ಧರಟವಹಖ್ಅ್ಬಿಡಿಖಳು್‘ಂದಟ್ಸತುನಟನ’್ರಚಿಷಟತುದ ್ಆತಹಯದ್ಧ.
ಅದದರಿಂದ್ಟಿುಖಳು್಄ರಟ್ಏನನಟನ್ಮಹಡಟತ್ತುದದರ ೀ್಄ದನಟನ್ಹ ೀಳಲಟ್಄ರಿಗ ್ಷಹಹಯವಹದು. ಹಠ್ದ್ಕ್ ನ ್ತಲಟುಶುರಲ್ಲಿ್
ಎರಡರಿಂದ್ಮ ರಟ್ಖಟಂುಖಳು್ಟಹುರ ಯಹಗಿ್ಟಿುಖಳನಟನ್ಈಯೀಗಿಷಟುದನ ನೀ್ನಲ್ಲಿಸಿಬಿಟಿುದದು. ಅದರ ,್ಇಖಲ ್಄ರಟ್‘ಸತುರ್
ಂದಟ್ಟಿು’ಯನಟನ್ರಚಿಷಟುದರ್ಬಗ ೆ್ಮಹತನಹಡಟತ್ತುದದರಟ.
ಂದಟ್ಸತುನಟನ್ಮಟಂದ್ಧನ್ಕ್ಹಲಂಗ ್ದವಔವಹಗಿ್ತ ಗ ದಟಕ್ ಂಡಟ್ಹ ೀಖಟ್ವಿಚಹರನಟನ್಄ರಿಯಲಟ್ಇ್ಚಿತರಣು್ಹ ೀಗ ್ಷಹಹಯ್
ಮಹಡಿತ ಂಬಟದರ್ಬಗ ೆ್ನಹನಟ್ನಜ್ವಹಗಿಯ ್ಷಂತಷಗ ಂಡ . ಮಟಂದ್ಧನ್ದ್ಧನಖಳಲ್ಲಿ್ಇ್ಟಿುಖಳನಟನ್ಆನ ನ್಄ನ ೀಔ್ಹಠ್ಖಳಿಗ ್
ಈಯೀಗಿಷಬಸಟದ ಂದಟ್ತ್ತಳಿದಟ್ರತ್ತ್ಹಠ್ದ್ನಂತರ್ನಹನಟ್ಂದಟ್ಮಖಟವಿಗ ್ಎಲ್ಹಿ್ಟಿುಖಳನಟನ್ಹಹಖ ್ಬಿಡಿಖಳ್ಚ ರಟಖಳನಟನ್
ಎಚುರಿಕ್ ಯಿಂದ್ಷಂಖರಹಿಷಲಟ್ಹ ೀಳಿದ .

ನಿಮೂ ಬೆಮೀಧ್ನಾ ಅಭ್ಾೆವ ಸಗೆೆ ಚುಂತ್ನೆ ನುಡೆವುದ ು
ನೀು್ನಮಮ್ತರಖತ್ತಯಂದ್ಧಗ ್ಇ್ರಿೀತ್ತಯ್಄ಭಹಯಷಖಳನಟನ್ನಡ ಸಿದ್ನಂತರ,್ಯಹುದಟ್ಚ ನಹನಗಿ್ನಡ ಯಿತಟ್ಹಹಖ ್ಯಹುದಟ್
ಸಹಧಹರಣವಹಗಿ್ನಡ ಯಿತಟ್ಎಂಬಟದರ್ಬಗ ೆ್ಚಿಂತನ ್ಮಹಡಿ. ಮಔಾಳಿಗ ್ಅಷಕ್ರುದಹಯಔವಹಗಿದದ್ಹಹಖ ್಄ರಟ್ರಖತ್ತ್ಹ ಂದಲಟ್
ಸಹಧಯವಹದಂತಸ್ರಶ ನಖಳು್ಹಹಖ ್ನೀು್ಷಶುಣ ್ನೀಡಬ ೀಕ್ಹಗಿ್ಬಂದಂತಸ್ರಶ ನಖಳ್ಬಗ ೆ್ವಿಚಹರಮಹಡಿ. ಇ್ರಿೀತ್ತಯ್ಚಿಂತನ ಖಳು್
ನಮಗ ್ಮಔಾಳನಟನ್ತ ಡಗಿಸಿಕ್ ಂಡಟ್ಮಔಾಳಲ್ಲಿ್ಖಣಿತದ್ಬಗ ್ೆ ಅಷಕ್ರು್ಹಹಖ ್ಅನಂದ್ಮ ಡಿಷಲಟ್ಷಹಹಯವಹಖಟಂತಸ್ವಿಚಹರಖಳ್
ಂದಟ್ಟಿುಯನಟನ್ಹ ಂದಲಟ್ಷಹಹಯಮಹಡಟತುದ . ಄ರಟ್ಕ್ ಲನಟನ್಄ಥಿಮಹಡಿಕ್ ಳುದ್ಧದದಲ್ಲ್ಿ ಹಹಖ ್ಮಹಡಿಕ್ ಳುಲಟ್ಸಹಧಯವಹಖದ್ಧದದಲ್ಲ್ಿ
಄ರಟ್ತಮಮನಟನ್ತಹವ ೀ್ತ ಡಗಿಸಿಕ್ ಳುು್ಸಹಧಯತ ್ಔಡಿಮ್ಮ. ರತ್ತ್ಬಹರಿ್ನೀು್ಇ್ರಿೀತ್ತಯ್ಚಟ್ಟಟಿಕ್ ಖಳನಟನ್ಕ್ ೈಗ ಂಡಹಖ್ಚಿಂತನಹ್
಄ಭಹಯಷನಟನ್ಈಯೀಗಿಸಿ. ಔಲನಹರರಟ್ಮಹಡಿದಂತಸ್ಷಣಣ್ವಿಶಯಖಳಿಂದ್ಸಹಔಶಟು್ಬದಲ್ಹಣ ಖಳುಂಟಹಯಿತ ಂಬಟದನಟನ್ಖಮನಸಿ.
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ಚುಂತ್ನೆಗೆಮುಂ ು ಕ್ಷಣ
ಇ್ರಿೀತ್ತಯ್ಚಿಂತನ ಖಳನಟನ್ರಚ ೀದ್ಧಷಲಟ್ಆರಟ್ಈತುಮ್ರಶ ನಖಳು
●

ನಮಮ್ತರಖತ್ತಯಲ್ಲಿ್ಆದಟ್ಹ ೀಗ ್ನಡ ಯಿತಟ?

●

ಮಔಾಳ್ಯಹ್ರತ್ತಕ್ರರಯೆಖಳು್಄ನರಿೀಕ್ಷಿತವಹಗಿದದು? ಏಕ್ ?

●

ಮಔಾಳ್಄ಥ ೈಿಷಟವಿಕ್ ಯನಟನ್ಶ ೃೀಧಿಷಲಟ್ನೀು್ಯಹ್ರಶ ನಖಳನಟನ್ಬಳಸಿದ್ಧರಿ?

●

ಯಹುದಹದರ ್ಷಮಯದಲ್ಲಿ್ನೀು್ಮಧಯ್ರವ ೀಶಿಷಬ ೀಔಟ್್ಎಂದಟ್ನಮಖನಸಿತ ೀ?

●

ಯಹ್಄ಂವಖಳನಟನ್ನೀು್ುನಬಿಲನಗ ಳಿಷಬ ೀಕ್ಹಯಿತ ಂದ ನಸಿತಟ?

●

ಖಣಿತ್ತೀಯ್ವಿಚಹರದ ಂದ್ಧಗ ್ನಮಮ್ಎಲ್ಹಿ್ಮಔಾಳು್ತ ಡಗಿಸಿಕ್ ಂಡರ ೀ? ಆಲಿದ್ಧದದಲ್ಲ್ಿ ಄ರಿಗ ್ಷಹಹಯವಹಖಲಟ್
ನೀು್ಚಟ್ಟಟಿಕ್ ಯನಟನ್ಯಹುದಹದರ ್ರಿೀತ್ತಯಲ್ಲಿ್ಬದಲ್ಹಯಿಸಿದ್ಧರಹ?

4. ವಿಭಜಿವುವಿಕೆ
ವಿರ್ಜಿಷಟವಿಕ್ ಯಟ್಄ಖತಯವಿರಟ್ಯಔಲನನಟನ್ನಡ ಷಲಟ್ಸತುನಟನ್ಬಿಡಿಯಹಗಿ್(಄ಥವಹ್ನ ರನಟನ್ಸತಹುಗಿ) ಡ ಯಟುದಕ್ ಾ್ಷಂಬಂಧಿಸಿದ .
ನಮಮ್ಹಲ್ಲನ್ಅಟ ೀ್ರಿಕ್ಹದ್ಬಹಡಿಗ ್ರ . 7ನಟನ್ಹತ್ತಷಬ ೀಕ್ಹಗಿದಟದ,್ನಮಮ್ಬಳಿ್ಬರಿೀ್ರ ್10 ರ್ಂದ ೀ್ನ ೀಟ್ಟ್ಆದದರ ,್ನೀು್
ಷರಿಯಹದ್ಬಹಡಿಗ ್ಹತ್ತಷಟ್ಷಲಟವಹಗಿ,್ಇ್ಸತುರ್ನ ೀಟ್ನಟನ್ರ .1 ರ್ಸತಟು್ನಹಣಯಖಳಿಗ ್ವಿನಮಯಿಷಬ ೀಕ್ಹಖಬಸಟದಟ. ವಿರ್ಜಿಷಟವಿಕ್ ಗ ್
ಆದಟ್ಂದಟ್ರತಯಕ್ಷ್ಈದಹಸರಣ .
ಕ್ ಲು್ಬಹರಿ್ನೀು್ಸತುನಟನ್ಬಿಡಿಯಹಗಿ್ವಿರ್ಜಿಷಟವಿರಿ. ಅದರ ,್ನೀು್100 ಄ನಟನ್10 ನಹನಗಿ್ಷಸ್ವಿರ್ಜಿಷಬ ೀಕ್ಹಖಬಸಟದಟ್಄ಥವಹ್ಬಿಡಿಯನಟನ್
ಸತುನ ೀ್ಂದಹಗಿ್ಹಿೀಗ ್ಆನ ನ್ಆತರ ್ಷಂಖ್ ಯಖಳನಟನ್ವಿರ್ಜಿಷಬ ೀಕ್ಹಖಬಸಟದಟ. ಚಿಔಾ್ಮಔಾಳಿಗ ್ಸತುನಟನ್ಹಹಖ ್ಬಿಡಿಖಳನಟನ್ಈಯೀಗಿಸಿ್
ವಿರ್ಜ್ನ ಯನಟನ್ಔಲ್ಲಯಲಟ್ಷಟಲರ್. ಅದರ ,್ಆದಟ್ಷಂಖ್ಹಯ್ದದತ್ತಯ್ಆನನತರ್ಎಲ್ಹಿ್ಭಹಖಖಳಿಖ ್಄ನವಯಿಷಟಂತಸ್ವಿಶಯವ ಂಬಟದನಟನ್
ತ ೀರಿಷಲಟ್ಮರ ಯಬ ೀಡಿ.

1

ಚಟುದಟಿಕೆ 2: ವಿಭಜಿವುವಿಕೆ –ಲ್ಲಖಿತ್ ದೆದಕಲನು ಪ ದತಿಯನುುನ ಸುವಲು ಕಲ್ಲಯುದ ು

ಸಿದದತ
ಚಟ್ಟಟಿಕ್ ್1 ರಲ್ಲಿ್ಬಳಸಿದಂತ ್ಟಿುಯನಟನ್ಬಳಸಿ. ನಮಮ್ಮಔಾಳ ೄಂದ್ಧಗ ್ಚಟ್ಟಟಿಕ್ ್1 ನಟನ್ನೀು್ನಡ ಸಿದದರ ,್ನಮಮ್ಮಔಾಳಿಗ ್಄ರದ ೀ್
ಷವಂತ್ಟಿುಯನಟನ್ತರಲಟ್ಹ ೀಳಿ. ಆದರಿಂದ್ನೀು್ಮರ ತಟ್ಬಂದರಿಗ ್ಮಹತರ್ಹ ಷ್ಟಿುಖಳನಟನ್ಮಹಡಬ ೀಕ್ಹಖಟತುದ .

ಚಿತರ್8 : 24ಕ್ ಾ್ಟಿುಖಳು
ಮಔಾಳಿಗ ್ನಹಲಟಾ್಄ಥವಹ್ಐದರ್ಖಟಂಪಿನಲ್ಲಿ್ಕ್ಹಯಿ್ನಿಹಿಷಲಟ್ಹ ೀಳಿ. ರತ್ತ್ಖಟಂಪಿನ್ಬಳಿ್ಸಹಔಶಟು್‘ಸತುರ್ಟಿು’್ಹಹಖ ್ಕ್ ಲು್
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ಬಿಡಿಖಳಿರಟುದನಟನ್ಕಚಿತಡಿಸಿಕ್ ಳಿು.
ಚಟ್ಟಟಿಕ್
●

ರತ್ತ್ಖಟಂಪಿಗ ್34 ನಟನ್ರತ್ತನಧಿಷಲಟ್ಟಿುಖಳನಟನ್ಟ್ಟುಖ ಡಿಷಲಟ್ಹ ೀಳಿ. ರತ್ತಯಬಬರ ್ಆದನಟನ್ಮಹಡಲಟ್ಸಹಧಯವ ೀ್ಎಂದಟ್
ರಿಶಿೀಲ್ಲಸಿ.

●

ಇಖ್ಮಔಾಳಿಗ ್್34 ರಿಂದ್16ನಟನ್ಔಳ ಯಲಟ್ಹ ೀಳಿ. ಯಔಲನನಟನ್ಸಲಗ ಯ್ಮ್ಮೀಲ್ ್ಬರ ಯಿರಿ್ಮತಟು್ಮಔಾಳಿಗ ್್ಟಿುಯನಟನ್
ಈಯೀಗಿಸಿ್ಆದನಟನ್ಬಿಡಿಷಲಟ್ಹ ೀಳಿ.

●

ಏನಟ್ಮಹಡಬ ೀಕ್ ಂಬಟದರ್ಬಗ ೆ್ಚಚಿಿಷಲಟ್಄ರಿಗ ್ಕ್ ಲು್ನಮಿಶಖಳ್ಷಮಯ್ನೀಡಿ. ನಂತರ್ಷಲಹ ಖಳನಟನ್ಕ್ ೀಳಿ.

●

ಮಔಾಳಿಗ ್ಹ ೀಳಿ. 10 ನಟನ್ತ ಗ ದಟಹಹಔಟುದಟ್ಷಸಜ್ವಹಗಿಯೆೀ್ಷಟಲರ್. ನಮಮ್ಬಳಿ್್ಬರಿೀ್ನಹಲಟಾ್ಬಿಡಿಖಳಿರಟವಹಖ್6 ಬಿಡಿಖಳನಟನ್
ತ ಗ ದಟಹಹಔಟುದಟ್ಹ ೀಗ ? ಆದಟ್ಔಶುಔರ್ಕ್ ಲಷ. ಹ ಚಿುನ್ಬಿಡಿಖಳನಟನ್ಡ ಯಲಟ್಄ರಟ್ಯಹುದಹದರ ್ವಿಧನಟನ್
ಯೀಚಿಷಬಸಟದ ೀ? ಯಹರ ್ಷಲಹ ್ನೀಡದ್ಧದದಲ್ಲ್ಿ ಄ರಿಗ ್ಂದಟ್ಸತುರ್ಟಿುಯನಟನ್ಸರಿಯಲಟ್ಈತ ುೀಜ್ನ್ನೀಡಿ. ಚಟ್ಟಟಿಕ್ ್1ನಟನ್
ಮಹಡಿದದರ ್಄ರಟ್ಇ್ಷಲಹ ್ನೀಡಬಸಟದಟ. ಄ರನಟನ್ಕ್ ೀಳಿ್‘ನಮಮ್ಬಳಿ್ಇಖ್ಟ್ಟು್ಎಶಟು್ಬಿಡಿಖಳಿವ ? ಇಖ್ನೀು್6ನಟನ್
ತ ಗ ಯಬಸಟದ ೀ? ‘16ನಟನ್34 ರಿಂದ್ಔಳ ಯಟುದರ’್ಈತುರವ ೀನಟ? ಆದಟ್’34 ರಿಂದ್16 ನಟನ್ತ ಗ ಯಟುದಟ’್ಆದರಂತ ಯೆೀ?

●

ಓಚಹರಿಔ್ಯಔಲನ್ಲ್ ಔಾ್ದದತ್ತಯನಟನ್ವಿರಿಷಟ್ಮಟನನ್ಮಔಾಳಿಗ ್ಯಔಲನದ್ಆನ ನ್಄ನ ೀಔ್ಈದಹಸರಣ ಖಳನಟನ್ನೀಡಿ.
಄ರಟ್ಂದಟ್ಸತುರ್ಟಿುಯನಟನ್ಸರಿಯಲಟ್಄ಥವಹ್ವಿಗಟಿಷಲಟ್ಅತಮವಿಶಹವಷ್ಹ ಂದ್ಧರಬ ೀಕ್ಹಖಟತುದ ್ಹಹಖ ್ಇ್‘ಕ್ರರಯೆಯನಟನ’್
ಬರ ಯಟುದಟ್ಹ ೀಗ ್ಎಂದಟ್ನ ೀಡಟ್ಮಟನನ್ವಿರ್ಜ್ನ ಯಿಂದ್ಂದಟ್ಸತಟು್ಔಡಿಮ್ಮಯಹಗಿದ ್ಎಂದಟ್ಮನಗಹಣಬ ೀಔಟ.

●

ನೀು್ಆದನಟನ್ಷಸಜ್ವಹಗಿಯೆೀ್ನ ರಔ ಾ್ವಿಷುರಿಷಬಸಟದಟ. ಎರಡಟ್ನ ರಕ್ ಾ್ಚಟಕ್ರಾ್ಬಿಡಿಷಟುದಟ್ಅಯಹಷಔರವಹದರ ್ಷಸ್
ನೀವಿದನಟನ್ಮಹಡಬಸಟದಟ. (ಹರಯವಃ್ಮಧಹಯಸನದ್ಉಟ್ದ್ವಿರಹಮದ್ಷಮಯದಲ್ಲಿ್ಷಹಹಯ್ಮಹಡಲಟ್ಆಶುವಿರಟ್ಮಔಾಳಿಗ ್
ಹ ೀಳಬಸಟದಟ). ಕ್ ಲು್ಬಹರಿ್ಷಂಬಂಧನಟನ್ಷಶುಗ ಳಿಷಲಟ್ನ ರರ್ಟಿುಯನಟನ್ಸತುರ್ಟಿುಖಳನಹನಗಿ್ಸರಿಯಟುದಟ್
ಈಯಟಔುವಹಖಬಸಟದಟ.

ವಿಡಿಯೀ: ಕಲ್ಲಕೆಗಾಗ್ರ ಮಾತ್ು

ಷಂದರ್ಿ್಄ಧಯಯನ್2: ಔಮಲರರಟ್ಚಟ್ಟಟಿಕ್ ್2಄ನಟನ್ಬಳಷಟುದರ್ಬಗ ೆ್ಮಹತನಹಡಟತಹುರ
ನಹನಟ್ಟಿುಖಳನಟನ್಄ನ ೀಔ್ತ್ತಂಖಳ್ಹಿಂದ ್ಚಟ್ಟಟಿಕ್ ್1 ಄ನಟನ್ನಡ ಷಲಟ್ಬಳಸಿದ .ದ ನನನ್ತರಖತ್ತಯಲ್ಲಿ್಄ನ ೀಔ್ಮಔಾಳು್಄ರಿಗ ್‘ಏನಟ್
ಮಹಡಬ ೀಕ್ ಂದಟ್ನ ೀಡಬ ೀಕ್ಹದ’್಄ಖತಯ್ಬಂದರ ್ಎಂದಟಕ್ ಂಡಟ್ಅ್ಟಿುಖಳನಟನ್ತಮಮ್ುಷುಔದ್ಹಿಂಭಹಖದಲ್ಲಿ್ಸಿಕ್ರಾಸಿ್ಆಟ್ಟುಕ್ ಂಡಿದದರಟ.
಄ರಟ್ಏನಟ್ಮಹಡಟತ್ತುದದರ ೀ್಄ದರ್ಬಗ ್ೆ ಅತಮವಿಶಹವಷ್ಹ ಂದಲ್ ಂದಟ್಄ರಿಗ ್ಟಿುಖಳನಟನ್ಬಳಷಲಟ್ಪ್ರೀತಹಿಸ್ನೀಡಿದ .
಄ನಂಬಿಕ್ ಯಟ್ಮಔಾಳು್ಖಣಿತನಟನ್ಅನಂದ್ಧಷಲಟ್ಹ ೀಗ ್ತಡ ಗ ೀಡ ಯಹಖಟತುದ ್್ಹಹಖ ್಄ಂತ್ತಮವಹಗಿ್಄ರಟ್ತಮಮ್ಅತಮವಿಶಹವಷನಟನ್
ಔಳ ದಟಕ್ ಳುುತಹುರ ್ಎಂದಟ್ನನಗ ್ಗ ತ್ತುತಟು.
ಯಔಲನದಲ್ಲಿ್ಷಂಖ್ ಯಯಟ್ಚಿಔಾದಹಖಟತುದ ್ಎಂಬ್ವಿಚಹರನಟನ್಄ರಿಗ ್ತ ೀರಿಷಲ್ ಂದಟ್ನಹನಟ್ಷಂಖ್ಹಯರ ೀಖ್ ಯನಟನ್ಬಳಸಿದ ದ.
ಅದಟದರಿಂದ್ಓಚಹರಿಔ್ಯಔಲನದ್ಲ್ ಔಾದದತ್ತಯನಟನ್ಬ ೀಧಿಷಟವಹಖ್ಟಿುಖಳನಟನ್ಈಯೀಗಿಷಟುದಟ್ನನಗ ್ಸಹವಭಹವಿಔವಹಗಿತಟು.
ಹಿೀಗಹಗಿ್ನಹನಟ್಄ರಿಗ ್ತಹವ ೀ್ಸಹಔಶಟು್ಟಿುಖಳನಟನ್ತರಲಟ್ಹ ೀಳಿದಹಖ್್಄ದನಟನ್ಮಹಡಿದರ ್಄ದಟ್ಈಯಟಔುವ ಂದಟ್಄ರಿಗ ್ಗ ತ್ತುತಟು.
ಹಹಗಹಗಿ್಄ುಖಳನಟನ್ತಂದರಟ.
಄ದನಟನ್ರ್ ೀಡಿಸಿ್ಆರಿಷಲಟ್಄ರಿಗ ್ಯಹುದ ೀ್ತ ಂದರ ಯಟಂಟಹಖಲ್ಲಲಿ. ‘ಇಗ ೀನಟ್ಮಹಡ ೀಣ, ನಮಮ್ಬಳಿ್6ನಟನ್ತ ಗ ದಟ್ಹಹಔಲಟ್
ಸಹಔಶಟು್ಬಿಡಿಖಳಿಲಿಲಿ?’ ಎಂದಟ್ನಹನಟ್ಕ್ ೀಳಿದಹಖ, ‘ಸತಟು್ಬ ೀಡ, ಄ದನಟನ್ಸರಿಯಿರಿ!’ ಎಂದಟ್ಕ್ ಲು್ಮಔಾಳು್ಈತುರಿಸಿದರಟ. ಄ದನಟನ್
ಮಹಡಿದ ು. ಅದರ ,್ಮೊದಲಟ್ನಹನಟ್ಆದನಟನ್ಶಿೀಗರವಹಗಿ್಄ಥಿಮಹಡಿಕ್ ಂಡ್ಮಔಾಳಿಗ ್಄ರ್ಅಲ್ ೀಚನ ಖಳನಟನ್ಈಳಿದ್ತರಖತ್ತಗ ್
ವಿರಿಷಲಟ್ಹ ೀಳಿದ . ಏಕ್ ಂದರ ್ಹಠ್ದ್್ಇ್ಸಂತದಲ್ಲಿ್ಕ್ ಲು್ಮಔಾಳಿಗ ್ಷಂೂಣಿವಹಗಿ್಄ಥಿವಹಗಿರಲ್ಲಲಿವ ಂದಟ್ನನಖನಸಿತಟ.
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ಏನಟ್ಮಹಡಬ ೀಕ್ ಂದಟ್ಷರಿಯಹಗಿ್ತ್ತಳಿಯಟ್ಮಟನನ್಄ನ ೀಔ್ಮಔಾಳು್ಟಿುಯನಟನ್ಸಹಔಶಟು್ಬಹರಿ್ಈಯೀಗಿಷಬ ೀಕ್ಹಯಿತಟ. ಄ರಟ್
ಮಹಡಟತ್ತುದದ್ಕ್ ಲಷದಲ್ಲಿ್಄ರಿಗ ್ಅತಮವಿಶಹವಷ್ಮ ಡಟುದನಟನ್ನಹನಟ್ನ ೀಡಟರ ಗ ್಄ರಿಗ ್಄ರದ ೀ್ಲ್ ಔಾಖಳನಟನ್ಹಹಕ್ರಕ್ ಂಡಟ್
ಟಿುಖಳನಟನ್ಈಯೀಗಿಸಿ್ಏನಹಖಟತುದ ್ಎಂದಟ್ತ ೀರಿಷಲಟ್ಪ್ರೀತಹಿಹಿಸಿದ .
ಕ್ ಲು್ಮಔಾಳು್ಆದನಟನ್ತಕ್ಷಣವ ೀ್್ಖರಹಿಸಿದರಟ. ನಹನಟ್ಮಔಾಳಿಗ ್ಟಹುಗಿ್ಖಟಂುಖಳನಟನ್ಮಹಡಿಕ್ ಂಡಟ್ಓಚಹರಿಔವಹಗಿ್ಷಂಔಲನದ್
ಲ್ ಔಾಖಳನಟನ್ಬರ ದ್ರಿೀತ್ತಯಲ್ಲಿ್ಆದನಟನ್ಹ ೀಗ ್ಬರ ಯಬಸಟದ ಂದಟ್ಖಟಂಪಿನಲ್ಲಿ್ಚಚಿಿಷಲಟ್ತ್ತಳಿಸಿದ . ಆದಟ್಄ರನಟನ್ಅಳವಹಗಿ್
ಯೀಚಿಷಟಂತ ್ಮಹಡಿತಟ. ಄ರಟ್ಸಿದದರಹದಹಖ್಄ರ್ವಿಧಹನನಟನ್ಈಳಿದ್ತರಖತ್ತಗ ್ವಿರಿಸಿದರಟ. ಆದಟ್ಬಸಳಶಟು್ನಹನಟ್
ಬ ೀಧಿಷಟಂತ ಯೆೀ್ಆತಟು. ಆದಟ್ನನಗ ್ಕಟಷ್ಟ್ಕ್ ಟಿುತಟ. ಆದದ್ಂದ ೀ್ಯತಹಯಷವ ೀನ ಂದರ ್಄ರಟ್ಬಿಡಿಯ್ಕ್ಹಲಂಗ ್ಸ ೀರಿಷಲಟ್್ಸತುನಟನ್
‘ಸಿಗಿದಟ್ಹಹಔಟ’್ಬಗ ್ೆ ಮಹತನಹಡಟತ್ತುದದರಟ. ಅದರ ್ಆದರ್ಬಗ ೆ್಄ರಟ್ಇ್ರಿೀತ್ತ್ಮಹತನಹಡಟುದಹದರ ್್ನನಖದಟ್ಪಿಗ ಯೆೀ.

ಚುಂತ್ನೆಗೆಮುಂ ು ಕ್ಷಣ
ಇ್ಚಟ್ಟಟಿಕ್ ಯ್ಂದಟ್ರಮಟಕ್ಭಹಖವ ೀನ ಂದರ ,್ಮಔಾಳಿಗ ್಄ರ್ಅಲ್ ೀಚನ ಖಳನಟನ್ಚಚ ಿ್ಹಹಖ ್ವಿರಣ ಖಳ್
ಮ ಲಔ್ಔಲ್ಲಯಲಟ್಄ಕ್ಹವನ ನದಗಿಷಟತುದ . ಔಮಲರರ್ಹಠ್ದ್ಧಂದ್ಔಲ್ಲಕ್ ಯಹಖಲಟ್ಚಚ ಿಯಲ್ಲಿ್ತ ಡಗಿಸಿಕ್ ಳುಲಟ್
ಮಔಾಳಿಗ ್ಹ ಚಟುರಿ್಄ಕ್ಹವಖಳಿದದವ ಂದಟ್ನಮಖನಷಟತುದ ಯೆೀ? ಆದರ್ಬಗ ೆ್ನೀು್ಯೀಚಿಷಲಟ್ರಧಹನ್
ಷಂನ ಮಲವಹದ್‘ಔಲ್ಲಕ್ ಗಹಗಿ್ಮಹತಟ’್ಆದನಟನ್ನ ೀಡಲ್ಲಚಿಿಷಬಸಟದಟ.
ಇಖ್ಚಟ್ಟಟಿಕ್ ಗ ್ಮಔಾಳು್ಹ ೀಗ ್ರತ್ತಕ್ರರಯಿಸಿದರಟ್ಎಂಬಟದರ್ಬಗ ೆ್ಚಿಂತನ ್ನಡ ಸಿ್ಇ್ಕ್ ಳಗಿನ್ರಶ ನಖಳಿಗ ್ಈತುರಿಸಿ:
●

ನೀು್ಚಟ್ಟಟಿಕ್ ಯನಟನ್ಬ ೀಧಿಸಿದಹಖ್ಮಔಾಳ್ಯಹ್ರತ್ತಕ್ರರಯೆಖಳು್಄ನರಿೀಕ್ಷಿತವಹಗಿದದು? ಆದಟ್
ವಿರ್ಜಿಷಟವಿಕ್ ಯ್ಬಗ ೆ್ಮಔಾಳ್಄ರಿನಟನ್ಔಟರಿತಟ್ನಮಗ ್ಏನಟ್ಹ ೀಳಿತಟ?

●

ಮಔಾಳ್಄ಥ ೈಿಷಟವಿಕ್ ಯನಟನ್ಶ ೃೀಧಿಷಲಟ್ನೀು್ಯಹ್ರಶ ನಖಳನಟನ್ಬಳಸಿದ್ಧರಿ?

●

ಯಹುದಹದರ ್ಷಮಯದಲ್ಲಿ್ನೀು್ಮಧಯ್ರವ ೀಶಿಸಿದ್ಧರಿ್ಎಂದಟ್ನಮಖನಸಿತ ೀ?

5 ಸಾರಾುಂಶ
ಇ್ಗಟ್ಔನಟನ್ಔಲ್ಲಯಟವಹಖ್ಹ ೀಗ ್್ಔರಔಟವಲ್ಸಹಮಗಿರಖಳನಟನ್ಬಳಷಟುದಟ್ಮಔಾಳಿಗ ್ಓಚಹರಿಔ್ಷಂಔಲನ್ಹಹಖ ್ಯಔಲನದ್ಲ್ ಔಾ್
ದದತ್ತಯನಟನ್಄ಥ ೈಿಸಿಕ್ ಳುಲಟ್ಷಹಹಯವಹಖಟತುದ ್ಎಂಬಟದನಟನ್ರಿಶ ೃೀಧಿಸಿದ್ಧರಿ. ಮಔಾಳು್ಷಂಔಲನದಲ್ಲಿ್ಬಿಡಿಖಳನಟನ್ಸತುರ್
ಮರಟಖಟಂುಖಳಹಗಿ್ಮಹಡಟವಹಖ್ಮತಟು್ಯಔಲನದಲ್ಲಿ್ಸತುನಟನ್ಬಿಡಿಖಳಹಗಿ್ವಿರ್ಜಿಷಟವಹಖ್಄ರಟ್ಏನಟ್ಮಹಡಟತ್ತುದಹದರ ಂಬಟದರ್ನ ೈಜ್್
ಚಿತರಣ್ಡ ಯಲಟ್ಔರಔಟವಲ್ಸಹಮಗಿರಖಳು್ಷಹಹಯ್ಮಹಡಟತುವ .
ಚಚ ಿಯಟ್ಮಔಾಳಿಗ ್಄ರ್ದವಮಹಂವ್ಷಂಖ್ಹಯ್ದದತ್ತಯ್ಬಗ ್ೆ ಆರಟ್ತ್ತಳಿನಟನ್ರಿಶ ೃೀಧಿಷಲಟ್ಹ ೀಗ ್ಷಹಹಯ್ಮಹಡಟತುದ ್ಎಂಬಟದನಟನ್
ರಿಖಣಿಸಿದ್ಧದೀರಿ.

ಚುಂತ್ನೆಗೆಮುಂ ು ಕ್ಷಣ
ಇ್ಗಟ್ಔದಲ್ಲಿ್ಔಲ್ಲತ್ಮತಟು್ನಮಮ್ತರಖತ್ತಯಲ್ಲಿ್ಮತುಶಟು್ಖಣಿತದ್ಔಲ್ಲಕ್ ಗ ್ಈಯೀಗಿಷಬಸಟದಹದಂತಸ್ಮ ರಟ್
ವಿಧಹನಖಳು್಄ಥವಹ್ತಂತರಖಳನಟನ್ಖಟರಟತ್ತಸಿ.

ವುಂಪನುಮೂಲಗುು
ವುಂಪನುಮೂಲ 1: NCF / NCFTE ಬೆಮೀಧ್ನಾ ಅಗತ್ೆಗುು
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ಇ್ಗಟ್ಔು್NCF(2005) ಹಹಖ ್NCFTE (2009) ರಲ್ಲಿರಟ್್ಇ್ಕ್ ಳಗಿನ್಄ಖತಯತ ಖಳಿಗ ್ಷಂಬಂಧಿಸಿದಟದ್ನೀು್಄ನಟನ್ಮಟಟ್ುಲಟ್ಷಹಹಯ್
ಮಹಡಟತುದ .
●

ಮಔಾಳನಟನ್ಕ್ ೀಲ್ಜ್ಞಹನನಟನ್ಸಿವೀಔರಿಷಟರನಹನಗಿ್ನ ೀಡಟ್ಬದಲಟ್಄ರದ ೀ್ಔಲ್ಲಕ್ ಯ್ಷಕ್ರರಯ್ಭಹಗಿೀದಹರರನಹನಗಿ್ನ ೀಡಿ,
ಜ್ಞಹನನಟನ್ರಚಿಷಟ್಄ರ್ಸಹಮಥಯಿನಟನ್ಹ ೀಗ ್ಪ್ರೀತಹಿಹಿಷಟುದಟ; ಔಲ್ಲಕ್ ಯ್ರಕ್ರರಯೆಯಿಂದ್ಔಂಠ್ಹಠ್್ವಿಧಹನನಟನ್ಹ ೀಗ ್
ದ ರವಿಡಟುದಟ?

●

ಖಣಿತನಟನ್ಮಹತನಹಡಟ, ಷಂಕ್ರಿಷಟ, ಄ರ ಳಗ ್ಚಚಿಿಷಟ, ಟಹುಗಿ್ಕ್ಹಯಿ್ನಿಹಿಷಟ್ಂದಟ್ವಿಶಯವಹಗಿ್
ನ ೀಡಲಟ್ಮಔಾಳಿಗ ್಄ಕ್ಹವ್ನೀಡಿ.

ಹೆಚುುದರಿ ವುಂಪನುಮೂಲಗುು
●

A newly developed maths portal by the Karnataka government:
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Portal:Mathematics

●

National Centre for Excellence in the Teaching of Mathematics: https://www.ncetm.org.uk/

●

National STEM Centre: http://www.nationalstemcentre.org.uk/

●

National Numeracy: http://www.nationalnumeracy.org.uk/home/index.html

●

BBC Bitesize: http://www.bbc.co.uk/bitesize/

●

Khan Academy‟s math section: https://www.khanacademy.org/math

●

NRICH: http://nrich.maths.org/frontpage

●

Art of Problem Solving‟s resources page: http://www.artofproblemsolving.com/Resources/index.php

●

Teachnology: http://www.teach-nology.com/worksheets/math/

●

Math Playground‟s logic games: http://www.mathplayground.com/logicgames.html

●

Maths is Fun: http://www.mathsisfun.com/

●

Coolmath4kids.com: http://www.coolmath4kids.com/

●

National Council of Educational Research and Training‟s textbooks for teaching mathematics and
for teacher training of mathematics: http://www.ncert.nic.in/ncerts/textbook/textbook.htm

●

Manual of Mathematics Teaching Aids for Primary Schools, published by NCERT:
http://www.arvindguptatoys.com/arvindgupta/pks-primarymanual.pdf

●

Learning Curve and At Right Angles, periodicals about mathematics and its teaching:
http://azimpremjifoundation.org/Foundation_Publications

●

Textbooks developed by the Eklavya Foundation with activity-based teaching mathematics at the
primary level: http://www.eklavya.in/pdfs/Catalouge/Eklavya_Catalogue_2012.pdf

●

Central Board of Secondary Education‟s books and support material (also including List of Handson Activities in Mathematics for Classes III to VIII) – select „CBSE publications‟, then „Books and
support material‟: http://cbse.nic.in/welcome.htm

●

How Children learn Mathematics, Pamela libeck (Kannada)

●

Suvidya Manual on Mathematics (Kannada)

●

D.Ed Sourcebook in Mathemaitcs, DSERT (Kannada)
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