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ರಹಷ್ಟ್ರೀಮ ಠ್ಯಕ್ರಭ ಚೌಕ್ಟ್ಟು (NCF 2005) ಭತಟು ಶಿಕ್ಷಕ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ರಹಷ್ಟ್ರೀಮ ಠ್ಯಕ್ರಭ ಚೌಕ್ಟ್ಟು (2009)ಗಳು ಭಹಯತದಲ್ಲಿನ ಶಿಕ್ಷಣಕಹಾಗಿ
ದೃಷ್ಟ್ಿಕ ೂೀನನಟನ ನಿೀಡಿವ . ಆದಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಹಿ ಶಹಲ್ ಗಳು ಷದೃಢವಹದ ಕ್ಲ್ಲಕಹ ವಹತಹಯಣನಟನ ದಗಿಷಟತುವ . ಇ
ದೃಷ್ಟ್ುಕ ೂೀನನಟನ ಸಹಕಹಯಗ ೂಳಿಷಲಟ ಶಿಕ್ಷಕ್ರಿಗ ಹಹಗೂ ಶಿಕ್ಷಕ್ ಶಿಕ್ಷಕ್ರಿಗ (

) ಷಹಹಮ ಸಷು ನಿೀಡಟುದ ೀ ಟ ಸ್–ಆಂಡಿಯಹ

OERನ ಭಟಖ್ಯ ಈದ ೀದ ವವಹಗಿದ . ಇ ಈದ ದೀವನಟನ ಇಡ ೀರಿಷಲಟ ಶಿಕ್ಷಕ್ಯನಟನ ‘ವಿದಹಯರ್ಥಿ’ಗಳ ಂದಟ ರಿಗಣಿಸಿ ಄ಯಟ ತಭಮ ೃತ್ತುಮಲ್ಲಿ
಄ವಯಕ್ವಿಯಟ ಸಹಧನ ಹಹಗೂ ವಿಧಹನಗಳನಟನ ಬ ಳ ಸಿಕ ೂಳುುಲ್ಲಿ ನ ೈುಣಯತ ಮನಟನ ಹ ೂಂದಟಂತ , ಬ ೂೀಧನ ಮ ಭತಟು ಕ್ಲ್ಲಕ ಮ
ವಿಧಹನಗಳಲ್ಲಿ ಷಕ್ರರಮವಹಗಿ ತ ೂಡಗಿಸಿಕ ೂಳುಲಟ ಷಹಹಮವಹಗಟಂತ ಷಂನೂಮಲ ಯಚಿಷಲ್ಹಗಿದ . OER ಭಟಖ್ಯ ಲಕ್ಷಣವ ಂದರ ಶಿಕ್ಷಕ್ಯಟ
ಘಟ್ಕ್ಗಳನಟನ, ವ ೈಮಕ್ರುಕ್ ಚಟ್ಟಟಿಕ ಗಳನಟನ, ಕ ೀಸ್ ಷುಡಿಗಳನಟನ ಫಳಸಿ, ಄ಯ ೃತ್ತು ಕೌವಲಯನಟನ ೃದ್ಧಧಸಿಕ ೂಂಡಟ ಄ುಗಳನಟನ ನೂತನ
ಷಂದಬಿಗಳಿಗ ಭತಟು ವಿಶಮಗಳಿಗ ಄ನವಯಿಷಟುದಟ.
ಎಲ್ಹಿ ವಿಶಮಗಳಿಗೂ ಹಹಗೂ ಎಲ್ಹಿ ಸಂತಗಳಿಗೂ ಄ನವಮವಹಗಟ ಇ ರಭಟಖ್ ಷಂನೂಮಲಗಳು, ಭಹಯತದ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿೀತ್ತ ಭತಟು ಟ ಸ್
ಆಂಡಿಯಹ OERನಲ್ಲಿನ ಮಹದರಿಮಂತ ಶಿಕ್ಷಕ್ರಿಗ ಶ ೈಕ್ಷಣಿಕ್ ಕ್ ೀತರದಲ್ಲಿನ ರಭಟಖ್ ವಿಧಹನಗಳ ಫಗ ೆ ಭಟಂದಟರಿದ ಹರಯೀಗಿಕ್
ಷಲಹ ಗಳನಟನ ನಿೀಡಟತುವ . ಟ ಸ್ ಆಂಡಿಯಹದ ಹರಯೀಗಿಕ್ ತತವಗಳನ ೂನಳಗ ೂಂಡಂತ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳನಟನ ಷಂಘಟಿಷಟ ವಿಧಹನಗಳು, ಕ್ಲ್ಲಕಹ
ಚಟ್ಟಟಿಕ ಗಳು ಭತಟು ಶಿಕ್ಷಕ್-ವಿದಹಯರ್ಥಿ ಭತಟು ವಿದಹಯರ್ಥಿ –ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ ನಡಟವಿನ ಡನಹಟ್ನಟನ ಏಿಡಿಷಟ ವಿಧಹನಗಳನಟನ
ಳಗ ೂಂಡಿದ . ಶಿಕ್ಷಕ್ರಿಗ ಹಹಗೂ ಶಿಕ್ಷಕ್ ಶಿಕ್ಷಕ್ರಿಗ (

) ವ ಬಸ ೈಟ್ ನ ನಲ್ಲಿ ಇ ರಭಟಖ್ ಷಂನೂಮಲಗಳು ಲಬಯವಿದ .

ವಿೀಡಿಯೀ ಷಂಪನೂೂಲಗಳು

ಟ ಸ್ ಆಂಡಿಯಹದಯಟ ತಯಹರಿಸಿದ ವಿೀಡಿಯೀ ಕ್ರಿಪ್ಗಳ ಷಭೂಸು ತಯಗತ್ತಮಲ್ಲಿನ ಭಹಗಹಿಷಟವಿಕ ಮ ರಭಟಖ್ ತಂತರಗಳನಟನ
ವಿರಿಷಟತುವ . (ರಭಟಖ್ ಷಂನೂಮಲಗಳ ವಿಶಮಗಳಿಗ ಷರಿಹ ೂಂದಟಂತ ) ಶಿಕ್ಷಕ್ಯಟ ಹಹಗೂ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಭಹಗಹಿಷಟವಿಕ ಮ
಄ಭಹಯಷಗಳನಟನ ಭಹಯತ್ತೀಮ ತಯಗತ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಫಳಷಟುದನಟನ ಇ ಕ್ರಿಪ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನಹು ಕಹಣಫಸಟದಲಿದ ೀ, ನಿದ್ಧಿಶು ಕ್ರರಯೆಗಳನಟನ ಹಹಗೂ
ನಡತ /

ಗಳನಟನ ವಿೀಕ್ಷಕ್ಯಟ ಗಟಯಟತ್ತಷಲಟ ವಿೀಕ್ಷಕ್ ವಿಯಣ ಮನಟನ ಕ ೀಳಫಸಟದಟ. ಇ ವಿೀಡಿಯೀ ಕ್ರಿಪ್ಗಳನಟನ ಹಿಂದ್ಧ ತಯಗತ್ತಗಳಲ್ಲಿ

ಚಿತ್ತರೀಕ್ರಿಸಿದಟದ, ವಿವಿಧ ರಹಜ್ಯಗಳಿಗ ಄ನಟಗಟಣವಹಗಿ ವಿೀಕ್ಷಕ್ ವಿಯಣ ಮನಟನ ಭಹಷಹಂತರಿಷಲ್ಹಗಿದ . ಇ ವಿೀಡಿಯೀ ಕ್ರಿಪ್ಗಳಿಗ ಲ್ಲಂ್ಗಳನಟನ
ವಿೀಡಿಯೀ ಚಿತರದ

ಭೂಲಕ್

OERಗಳಲ್ಲಿ ನಿದ್ಧಿಶು ಷಥಳಗಳಲ್ಲಿ ತ ೂೀರಿಸಿದಟದ, ಄ಂತರ್ಹಿಲದ ಭೂಲಕ್ ಫಳಕ ದಹಯಯಟ

ಆದನಟನ

ಫಳಷಫಸಟದಹಗಿದ . ಇ ವಿೀಡಿಯೀ ಕ್ರಿಪ್ಗಳನಟನ ಟಹಯಬ ಿಟ್ ನ, ಪಿಸಿ, ಡಿ.ವಿ.ಡಿ, ಮೊಬ ೈಲ್ ಫೀನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಹಗೂ ಎಸ್.ಡಿ ಕಹರ್ಡಿ ಭೂಲಕ್
ಫಳಷಲಟ ಫಳಕ ದಹಯಯಟ ಆುಗಳನಟನ ಡೌನ್ಲ್ ೂೀರ್ಡ ಮಹಡಫಸಟದಹಗಿದ . (http://www.tess-india.edu.in/)
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ಈ ಘಟಕ್ದಲ್ಲಿ ಏನಿದ ?
ಇಗಹಗಲ್ ೀ ರಿಚಿತವಹಗಿಯಟ ಷನಿನವ ೀವಗಳ ಭೂಲಕ್ ಭಕ್ಾಳಿಗ ಭಹಗಹಕಹಯ ಕ್ರಭವಿಧಿಮನಟನ ರಿಚಯಿಷಟುದನಟನ ಇ ಘಟ್ಕ್ದಲ್ಲಿ ನಿೀು
ಕ್ಲ್ಲಮಫಸಟದಟ. ಭಹಗಹಕಹಯ ಕ್ರಭವಿಧಿಮನಟನ ಕ ೀಲ ಄ಭೂತಿ ತತವವಹಗಿ ಗಭನಿಷದ ೀ, ಄ದಕ ಾ ನಿಜ್ವಹಗಿ ಄ಥಿ ತಟಂಫಟತಹು, ಭಕ್ಾಳ ೀ
ಷವತಃ ಕ್ರಭವಿಧಿಮನಟನ ಫರ ಮಟುದಟ ಹ ೀಗ ಎಂದೂ ನಿೀು ರಿಶಿೀಲ್ಲಷಫಸಟದಟ.
ಚಟ್ಟಟಿಕ ಗಳ ಭೂಲಕ್ ಭಕ್ಾಳು ಟಹುಗಿ ಕ ಲಷ ಮಹಡಟ ಸಹಭಥಯಿದ ಫಗ ,ೆ ಷಂಕ್ರೀಣಿ ಕ್ಲನಹಂವಗಳನಟನ ಄ಥ ೈಿಸಿ ಕ ೂಳುು ಫಗ ೆ
ಹ ಚಟುಹ ಚಟು ಗಣಿತ್ತೀಮ ಷಂಫಂಧಗಳು ತ್ತಳಿಮಟಂತ , ಹ ೂಷ ಕ್ಲನಹಂವಗಳು ಹ ೂಳ ಮಟಂತ ಯಷಯ ಸಂಚಿಕ ೂಳುುುದಯ ಫಗ ೆ ನಿೀು
ಚಿಂತನ ನಡ ಷಟವಿರಿ. ಷಟತುಭಟತುಲ ವಿಶಮಗಳಲ್ಲಿ ಏನಟ ಜ್ಯಟಗಟತ್ತುದ ಎಂದಟ ಚಿತ್ತರಸಿಕ ೂಳುು ಭೂಲಕ್ ಭಕ್ಾಳು ಗಣಿತ್ತೀಮ ಕ್ಲನಹಂವಗಳನಟನ
ಹ ಚಟು ಷಭಥಿವಹಗಿ ಫಳಷಲಟ ಄ರಿಗ ಷಹಹಮ ಮಹಡಟುದನಟನ ನಿೀು ಆಲ್ಲಿ ಕ್ಲ್ಲಮಟವಿರಿ.

ಈ ಘಟಕ್ದಲ್ಲಿ ನಿೀವ ೀನು ಕ್ಲ್ಲಯಬಸುದು?
●

ಭಹಗಹಕಹಯ ಕ್ರಭವಿಧಿಮ ಹಿಂದ ಆಯಟ ಗಣಿತ್ತೀಮ ಕ್ಲನಹಂವಗಳನಟನ ತ್ತಳಿದಟಕ ೂಳುುಂತ ನಿಭಮ ಭಕ್ಾಳಿಗ ಹ ೀಗ ಷಹಹಮ
ಮಹಡಫಸಟದಟ.

●

ಗಣಿತದ ತಯಗತ್ತಮಲ್ಲಿ ‘ಗಟಂು ಕಹಮಿ’ ಫಳಷಟ ಫಗ ೆ ಕ ಲು ಷಲಹ ಗಳು.

●

ಗಣಿತದ ಕ್ಲನಹಂವಗಳು ಭತಟು ನಿತಯಜೀನದ ಷಂಗತ್ತಗಳ ನಡಟವ ಆಯಟ ಷಂಫಂಧಗಳನಟನ ಕ್ಂಡಟಕ ೂಳುಲಟ ಭಕ್ಾಳಿಗ
ಷಹಹಮವಹಗಫಲಿ ಕ್ಲನಹಂವಗಳು.

ಇ ಘಟ್ಕ್ು ಷಂನೂಮಲ ಂದಯಲ್ಲಿನ NCF (2005) and NCFTE (2009) ಯ ಕ್ಲ್ಲಕಹ ಄ಗತಯಗಳಿಗ ಕ ೂಂಡಿ ಬ ಸ ಮಟತುದ .

1 ರೂಢಿಗತ್ ಭಹಗಹಕಹರ ಕ್ರಮವಿಧಿ.
ಕ ಳ ಕಹಣಿಸಿಯಟ ಯೂಢಿಗತ ಭಹಗಹಕಹಯ ಕ್ರಭವಿಧಿಮಟ ಭಹಗಹಕಹಯ ಎಂದರ ಏನ ಂದಟ ವಿಷೃತವಹಗಿ ವಿಶದ್ಧೀಕ್ರಿಷಟತುದ .
ಯಹುದ ೀ ಧನ ೂಣಹಿಂಕ್ d (ಭಹಜ್ಕ್) ಭತಟು ಯಹುದ ೀ ೂಣಹಿಂಕ್ a ಆದಹದಗ,
0<r<d
ಅಗಿದಹದಗ ಂದಟ ವಿಶಿಶು ೂಣಹಿಂಕ್ q (ಭಹಗಲಫಧ) ಭತಟು (ಶ ೀಶ) r ಆದಟದ ಕ ಳಗಿನಂತ್ತಯಟತುದ .
a=qd+r.
0 ಗಿಂತ ದ ೂಡಡ ೂಣಹಿಂಕ್ನಟನ ಧನ ೂಣಹಿಂಕ್ ಎನಟನತ ುೀವ .
ಮೊದಲ ಷಂಖ್ ಯ a ಎಂಫಟದಟ ಎಯಡನ ೀ ಷಂಖ್ ಯ d ಯಿಂದ ಭಹಗವಹದಹಗ, a=qd+r ಭತಟು, 0<r<d ಎಂಫ ಎಯಡಟ ನಿಮಭಗಳ ಭೂಲಕ್
ಹ ೀಳಲ್ಹದ ಭಹಗಹಕಹಯದ ವಿಯಣ ಮಟ ಕಹಮಿಷಭಥಿವಹಗಿಯಟತುದ . q ಎಂಫಟದಟ ಭಹಗಲಫಧವೀ ಄ಲಿವೀ, r ಎಂಫಟದಟ ಶ ೀಶವೀ ಄ಲಿವೀ
ಎಂದಟ ರಿೀಕ್ಷಿಷಟ ವಿಭಿನನ ವಿಧಹನನಟನ ಇ ಎಯಡಟ ನಿಮಭಗಳು ಕ ೂಡಟತುವ ,
ಅದರ , ಇ ಎಯಡೂ ‘ನಿಮಭ’ಗಳು ವ ೈಧಹನಿಕ್ಲಿ. ಄ಂದರ ಄ು ಶ ೀಶ ಭತಟು ಭಹಗಲಫಧನಟನ ಕ್ಂಡಟಹಿಡಿಮಲಟ ಯಹುದ ೀ ವಿಧಹನನಟನ
ನಿೀಡಟುದ್ಧಲಿ. (Lady, 2000) 45 ಎಂಫಟದಟ ಯಹುದ ೂೀ ಂದಟ ಷಂಖ್ ಯಮನಟನ ಅಯರಿಂದ ಗಟಣಿಸಿ ಭತ ೂುಂದಟ ಷಂಖ್ ಯಮನಟನ ಕ್ೂಡಟುದಕ ಾ
ಷಭ ಎಂದಟ ಹ ೀಳಿದರ ಅ ಷಂಖ್ ಯಗಳನಟನ ಕ್ಂಡಟಹಿಡಿಮಟ ವಿಧಹನ ಹ ೀಳಿದಂತಹಗಟುದ್ಧಲಿ.
a ಗ ಸತ್ತುಯ ಆಯಟ ಂದಟ ಷಂಖ್ ಯಮನಟನ ಕ್ಂಡಟಹಿಡಿಮಲಟ ಭಹಗಲಫಧನಟನ ಗಟಣಿಷಬ ೀಕಹದ ಷಂಖ್ ಯ ಯಹುದ ಂದಟ ಕ್ಂಡಟಕ ೂಳುಲಟ ಇ
ಯೂಢಿಗತ ಭಹಗಹಕಹಯ ಕ್ರಭವಿಧಿ ದಹರಿ ತ ೂೀಯಟತುದ . ಇ ಄ಂವು ತಟಂಬಹ ಭಟಖ್ಯ ಏಕ ಂದರ ಭಕ್ಾಳು ಭಹಗಹಕಹಯವ ಂದರ ಕ ೀಲ
ಸಂಚಿಕ ೂಳುುುದಟ (ಈದಹ: ನಹನಟ 45 ಲ್ಹಡಟಗಳನಟನ ಷಭನಹಗಿ 6 ಭಕ್ಾಳಿಗ ಸಂಚಿದರ ರತ್ತಯಫಫರಿಗೂ ಸಿಗಟ ಲ್ಹಡಟಗಳ ಶಟು?
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ಈಳಿಮಟ ಬಿಡಿ ಲ್ಹಡಟಗಳ ಶಟು?) ಎಂದ ೂೀ ಄ಥವಹ ಗಟಂು ಮಹಡಟುದಟ ಎಂದ ೂೀ (ಈದಹ: 45 ಯಲ್ಲಿ 6ಯ ಎಶಟು ಗಟಂು ಮಹಡಫಸಟದಟ?
ಬಿಡಿಯಹಗಿ ಈಳಿದದ ದಶಟು?) ಄ಂದಟಕ ೂಂಡಿದದರ ಄ರಿಗ ಇ ಯೂಢಿಗತ ಭಹಗಹಕಹಯ ಕ್ರಭವಿಧಿಮನಟನ ಄ಥಿ ಮಹಡಿಕ ೂಳುುುದಯಲ್ಲಿ ಷಭಸ ಯ
ತಲ್ ದ ೂೀಯಟತುದ .
ಭಹಗಹಕಹಯದ ಫಗ ೆ ಅಳವಹಗಿ ಚಿಂತ್ತಷಟಂತ ಭಕ್ಾಳನಟನ ಪ್ರೀತಹಾಹಿಷಟುದಟ ಭಟಖ್ಯ. ಄ರಿಗ ಄ಥಿೂಣಿವ ನಿಷಟ ಷನಿನವ ೀವಗಳಲ್ಲಿ
ಕ್ರಭವಿಧಿಮ ಕ್ಲನಹಂವಗಳನಟನ ಄ನವಯಿಸಿದರ ಄ಯಟ ಄ಥಿ ಮಹಡಿಕ ೂಳುುುದಟ ಭತಟು ಄ದನಟನ ಄ಬಯಸಿಷಟುದಟ, ಄ಭಿಯಕ್ರುಷಟುದಟ
ಸಹಧಯ.

ಚಂತ್ನ ಗ ೂಂದು ಕ್ಷಣ
ನಿೀು ಇ ಮೊದಲಟ ಭಹಗಹಕಹಯನಟನ ಕ್ಲ್ಲಸಿದ ಫಗ ಹ ೀಗ ? ನಿೀು ಸಹಮಹನಯವಹಗಿ ಭಹಗಹಕಹಯದ ಫಗ ೆ ಮಹತನಹಡಟುದಟ
ಹ ೀಗ ?
ಈದಹಸಯಣ ಗ ನಿಭಮ ಯಹುದ ೀ ಭಗಟು 24 ÷ 6 ಎಂಫ ಲ್ ಕ್ಾ ರಿಸರಿಷಟಲ್ಲಿ ಕ್ಶುಡಟತ್ತುದದರ ನಿಭಮ ಭನಸಿಾಗ ಮೊದಲಟ
ಹ ೂಳ ಮಟುದ ೀನಟ? ಄ದಟ ಗಟಣಹಕಹಯದ ವಿಲ್ ೂೀಭವ ೀ? (ಅಯನ ೀ ಭಗಿೆ ನ ನಪಿಸಿಕ ೂಳಿು-ಎಶಟು ಅಯಟಗಳಿದದರ 24 ಅಗಟತುದ ?),
಄ಥವಹ ಗಟಂು ಮಹಡಟವಿಕ ಯೆೀ?(24 ಷಟುಗಳಿದದರ ಅಯಯ ಎಶಟು ಗಟಂು ಮಹಡಲಟ ಸಹಧಯ?) ಄ಥವಹ ಭತ ುೀನಹದಯೂ
ಹ ೂಳ ಮಟತುದ ಯೆೀ?
ಭಹಗಹಕಹಯದ ಫಗ ೆ ಮಹತನಹಡಟ ಇ ವಿಭಿನನ ಹಹದ್ಧಗಳಲ್ಲಿ ಆಯಟ ಸಹಭಯಗಳ ೀನಟ, ಯತಹಯಷಗಳ ೀನಟ ಎಂದಟ ನಿಭಮ ಭಕ್ಾಳ
ಫಳಿ ಮಹತನಹಡಿದ್ಧದೀರಹ? ಇ ಬ ೀರ ಬ ೀರ ಫಗ ಮ ಮಹತಟಕ್ತ ಗಳು ಭಕ್ಾಳನಟನ ಎಶುಯ ಭಟಿುಗ ಗ ೂಂದಲಕ ಾ ತಳುುತುವ ?

2 ಭಹಗಹಕಹರ ಪರಕ್ರರಯೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಜರುಗುತ್ತದ ಂದು ಕಹಣಲು

ಷಭಥಿರಹಗಟುದಟ

ಭಹಗಹಕಹಯದ ರಿಕ್ಲನ ಄ಥಿ ಮಹಡಿಕ ೂಳುುುದಟ ಭಕ್ಾಳಿಗ ಷವಲ ಕ್ಠಿಣ. ಏಕ ಂದರ ಄ದಟ ಄ನ ೀಕ್ ಬಹಗಿಲಟಗಳ ಭನ - ಬ ೀರ ಬ ೀರ
ವಿಧಹನಗಳಲ್ಲಿ ಄ದನಟನ ಹ ೀಳಲಟ ಸಹಧಯ. ‘‚42 ಄ನಟನ 6 ರಿಂದ ಭಹಗಿಷಟ‛ ಎಂಫ ಷಭಸ ಯ ಆದಹದಗ ಅದನಟನ ನಹು ಕ ಳಕಹಣಿಸಿದಂತ
ಭಂಡಿಷಫಸಟದಟ.
●

6 ಎಶಟು ಷಲ ಸ ೀರಿದರ 42 ಅಗಟತುದ ?

●

42 ರಿಂದ ಅಯಯ ಎಶಟು ಗಟಂು ಮಹಡಫಸಟದಟ?

●

ಅ ರತ್ತ ಗಟಂುಗಳಲ್ಲಿಮೂ ಷಭವಹಗಿ ಎಷ ುಶಟು ಭಕ್ಾಳು ಆಯಟತಹುರ ?

●

42 ಯ ಅಯನ ೀ ಂದಟ ಭಹಗ ಎಶಟು?

ಈತುಯ ಎಲಿಕ್ೂಾ 7 ಎಂದ ೀ ಅದಯೂ ಈತುಯ ಡ ಮಟ ವಿಧಹನಗಳು ವಿಭಿನನ.ಹಹಗಹಗಿ ಕ ಲು ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗ ಗ ೂಂದಲೂ
ಈಂಟಹಗಫಸಟದಟ.
ಭಹಗಹಕಹಯನಟನ ಕ್ಟರಿತಟ ಚಿಂತನ ನಡ ಷಲಟ ಄ನ ೀಕ್ ಹಹದ್ಧಗಳಿವ ಎಂದಟ ಭಕ್ಾಳಿಗ ಭನರಿಕ ಮಹಡಿಕ ೂಡಟುದರಿಂದ ಭತಟು ದ್ಧನನಿತಯದ
ಭಹಷ ಮಲ್ಲಿ ಮಹತನಹಡಟವಹಗ ಕ ೂಂಚ ಷಂದ್ಧಗಧತ ಮ ಸಹಧಯತ ಆಯಟತುದ ಎಂದಟ ಭನರಿಕ ಮಹಡಿಕ ೂಡಟುದರಿಂದ ಄ಯ ಗಣಿತ್ತೀಮ
ಬ ಳಣಿಗ ಗ ಷಹಹಮಕ್ವಹಗಟತುದ . ‘42 ಄ನಟನ 6ರಿಂದ ಭಹಗಿಷಟ’ಎಂದಟ ಭಹಗಿಷಟಂತ ಷೂಚಿಷಟ ಎಲಿ ವಹಕ್ಯಯೂದ ಷಭಸ ಯಗಳ ಄ಥಿದ
ಫಗ ೆ ತಟಂಫ ಎಚುರಿಕ ಯಿಂದ ಚಿಂತನ ನಡ ಷಲಟ ಭರ ಮದಂತ ಭಕ್ಾಳಿಗ ಕ್ಲ್ಲಷಟುದಟ ತಟಂಬಹ ಭಟಖ್ಯ.
ಕ್ರಭವಿಧಿಮನಟನ ಄ಥಿ ಮಹಡಿಕ ೂಳುುುದಕ ಾ ಅ ರಕ್ರರಯೆಮಲ್ಲಿ ಏನಟ ಜ್ಯಟಗಟತ್ತುದ ಎಂದಟ ಕ್ಲ್ಲಸಿಕ ೂಳುಲಟ ಷಭಥಿರಹಗಟುದಟ ರಭಟಖ್
ಸಂತ. ಕ ಳಗಿನ ಚಟ್ಟಟಿಕ ಮಲ್ಲಿ ನಿೀು ಭಕ್ಾಳಿಗ ಭಹಗಹಕಹಯನಟನ ಄ಂತಃಷಟಪಯಣ ಯಿಂದ ಫಳಷಲಟ ಹ ೀಳುವಿರಿ; ಭತಟು ಇ ಷನಿನವ ೀವದಲ್ಲಿ
ಭಹಗಲಫಧ ಭತಟು ಶ ೀಶಗಳನಟನ ಕ್ಂಡಟಹಿಡಿಮಲಟ ಕ ೀಳುವಿರಿ. ಭಟಂದ್ಧನ ಚಟ್ಟಟಿಕ ಗಳಲ್ಲಿ ನಿೀು ಇ ಚಟ್ಟಟಿಕ ಮ ಭೂಲಕ್ ಭಕ್ಾಳು ಗಳಿಸಿದ
ಚಿಂತನ ಮನಟನ ಬ ಳ ಷಲಟ ಭತಟು ಕ್ರಭವಿಧಿಮ ಫಗ ೆ ಆನನಶಟು ಅಳವಹಗಿ ಶ ೃೀಧಿಷಲಟ ಕ್ಲ್ಲಷಟವಿರಿ.
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ಇ ಘಟ್ಕ್ದಲ್ಲಿಯಟ ಚಟ್ಟಟಿಕ ಗಳನಟನ ನಿಭಮ ಭಕ್ಾಳ ರ್ ೂತ ಫಳಷಲಟ ರಮತ್ತನಷಟ ಭಟನನ ಇ ಎಲಿ ಚಟ್ಟಟಿಕ ಗಳನೂನ, ಄ಥವಹ
ಫಸಳಶುನಟನ ನಿೀವ ೀ ೂಣಿಗ ೂಳಿಷಟುದಟ ತ್ತೀರಹ ಄ವಯಕ್. ನಿಭಮ ಷಸಶಿಕ್ಷಕ್ರ ೂಡನ ರಮತ್ತನಸಿದರ ಆನೂನ ಈತುಭ. ಆದಟ ಇ
಄ನಟಬನಟನ ಮೆಲಟಕ್ಟ ಹಹಕ್ಲಟ ಹ ಚಟು ಷಸಕಹರಿಯಹಗಟತುದ . ನಿೀವ ೀ ರಮತ್ತನಷಟುದರಿಂದ ಕ್ಲ್ಲಮಟಯ ಄ನಟಬಗಳ ಫಗ ೆ ಹ ೂಳಸಟ
ಭೂಡಟತುದ . ಄ದಟ ಶಿಕ್ಷಕ್ರಹಗಿ ನಿಭಮ ಄ನಟಬನಟನ ಫದಲ್ಹಯಿಸಿ ನಿಭಮ ಬ ೂೀಧನ ಮ ಮೆೀಲ್ ರಿಣಹಭ ಬಿೀಯಟತುದ . ಹಿೀಗ ತಯಹರಿ ಅದ
ಮೆೀಲ್ ಇ ಚಟ್ಟಟಿಕ ಗಳನಟನ ಫಳಸಿ, ಭತಟು ಚಟ್ಟಟಿಕ ಮ ವಿಧಹನ ಭತಟು ರಿಣಹಭಗಳ ಫಗ ,ೆ ಕ್ಲ್ಲಕ ನಡ ದ ಫಗ ೆ ಭತ ೂುಮೆಮ ಚಿಂತ್ತಸಿ
ಆದರಿಂದ ವಿದಹಯರ್ಥಿ ಕ ೀಂದ್ಧರತ ಕ್ಲ್ಲಕಹ ವಹತಹಯಣ ನಿರ್ಮಿಷಲಟ ಷಹಹಮವಹಗಟತುದ .

ಚಟುಟಿಕ 1: ಉದದನುನ ಭಹಗ ಮಹಡುುದು
ಸಿದದತ
ಇ ಚಟ್ಟಟಿಕ ಮಟ ಭಹಗಹಕಹಯದ ಫಗ ಗಿನ ಭಕ್ಾಳ ಗಣಿತ್ತೀಮ ತ್ತಳಿಳಿಕ ಮನಟನ ರಿೀಕ್ ಗ ಳಡಿಷಟತುದ . ನಿಭಮ ತಯಗತ್ತಮಟ
ಚಿಕ್ಾಭಕ್ಾಳದಹದದಲ್ಲಿ ಄ಥವಹ ಭಕ್ಾಳಿಗ ಭಹಗಹಕಹಯದ ಄ನಟಬ ಕ್ಡಿಮೆ ಆದದಲ್ಲಿ ಷಟಲಬದ ಷಂಖ್ ಯಗಳನಟನ ಫಳಸಿ-಄ಯ ಚಿಂತನಹವಕ್ರು ಭತಟು
಄ಯಟ ಬ ಳ ಸಿಕ ೂಳುು ಭಹಗಹಕಹಯದ ಫಗ ಗಿನ ರತ್ತಮೆಗಳ ೀ ಆಲ್ಲಿ ಭಟಖ್ಯ-ಷಂಖ್ ಯಗಳಲಿ .
ಇ ಚಟ್ಟಟಿಕ ಮಲ್ಲಿ ಭಕ್ಾಳು ರ್ ೂೀಡಿಯಹಗಿ ಄ಥವಹ ಷಣಣ ಗಟಂುಗಳಲ್ಲಿ ಕ ಲಷ ನಿಿಹಿಷಟತಹುರ . ಇ ಚಟ್ಟಟಿಕ ಮ ತಯಹರಿಗಹಗಿ ನಿೀು
‚ಗಟಂುಕಹಮಿದ ನಿಿಸಣ ‛ ಎಂಫ ಷಂನೂಮಲ 2ನಟನ ಈಯೀಗಿಷಫಸಟದಟ.

ಚಟ್ಟಟಿಕ
ಮಕ್ಕಳಿಗ ಕ ಳಗಿನಂತ ಹ ೀಳಿ:
ಯಜ್ನಿ ಄ಯ ಕ ೂೀಣ ಗ ಹ ೂಷ ಸ ರಹರ್ಮ್ ಟ ೈಲ್ಾ ಹಹಕ್ಬ ೀಕ್ರದ (ಚಿತರ 1). ಕ ೂೀಣ ಮ ನ ಲದ ಈದದ 5,273 ರ್ಮರ್ಮೀ ಭತಟು ಄ಗಲ 4,023
ರ್ಮರ್ಮೀ ಆವ .

ಚತ್ರ 1 ಯಜ್ನಿ ಄ಯ ಕ ೂೀಣ ಗ ಟ ೈಲ್ಾ
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಄ಯಟ ಄ಂಗಡಿಮಲ್ಲಿ ರಿಶಿೀಲ್ಲಸಿ ಎಯಡಟ ಬ ೀರ ಬ ೀರ ವಿಧದ ಟ ೈಲ್ಾ ಅರಿಸಿದಹದರ .
●

ಗಿಳಿ ಸಸಿಯಟ ಫಣಣದಟದ

●

ಗಟಲ್ಹಬಿ ಫಣಣದಟದ

ಗಿಳಿಸಸಿಯಟ ಫಣಣದಟದ 600 ರ್ಮರ್ಮೀ ಬಹಸಟವಿನ್ ಚೌಕ್ದ ಟ ೈಲ್ಾ ಭತಟು ಗಟಲ್ಹಬಿ ಫಣಣದಟದ 450 ರ್ಮರ್ಮೀ ಚೌಕಹಕಹಯದ ಟ ೈಲ್ಾ.
●

ಯಜ್ನಿ ಄ಯ ಕ ೂೀಣ ಮಟ ಯಹ ಅಕಹಯದಲ್ಲಿದ ?

●

ನಿಭಮ ುಷುಕ್ದಲ್ಲಿ ಅ ಕ ೂೀಣ ಮ ಚಿತರ ಫರ ಯಿರಿ. ಫರ ಮಟ ಭಟನನ ಇ ಕ ಳಗಿನ ಕ ಲು ಄ಂವ ಗಭನಿಸಿ: ನಿೀು 5273 ರ್ಮ. ರ್ಮೀ
ಈದದ ಭತಟು 4023 ರ್ಮ. ರ್ಮೀ ಄ಗಲದ ಅಮತನಟನ ುಷುಕ್ದಲ್ಲಿ ಫರ ಮಲಟ ಅಗಟುದ್ಧಲಿ. ಹಹಗಹದರ ಯಜ್ನಿ ಄ಯ ಕ ೂೀಣ ಮ
ನ ಲನಟನ ರತ್ತನಿಧಿಷಟ ಅಮತನಟನ ಹ ೀಗ ಚಿತ್ತರಷಟವಿರಿ? ಗಟಂಪಿನಲ್ಲಿ ಚಚಿಿಸಿ.

●

(ಶಿಕ್ಷಕ್ಯ ಗಭನಕ ಾ: ನಿಭಮ ತಯಗತ್ತಮಟ ಚಿಕ್ಾಭಕ್ಾಳದಹದಗಿದದಲ್ಲಿ ಄ಥವಹ ಭಕ್ಾಳಿಗ ಄ಳತ ಮಹನದ (ಸ ಾೀಲ್ಾ) ಫಗ ೆ ತ್ತಳಿಮದ್ಧದದಲ್ಲಿ
ಭಟಂದ್ಧನ ರಶ ನಗ ನ ೀಯವಹಗಿ ಹ ೂೀಗಿ).
o

ಸಹಧಯವಹದಶೂು ನಿಖ್ಯತ ಯಿಂದ ಬ ೀರ ಬ ೀರ ಄ಳತ ಮಹನ ಈಯೀಗಿಸಿ ಭೂಯಟ ಬ ೀರ ಬ ೀರ ಚಿತರ ಯಚಿಸಿ. (ಬ ೀರ ಬ ೀರ
಄ಳತ ಮಹನ ಈಯೀಗಿಷಟುದರಿಂದ ಚಟ್ಟಟಿಕ ಕ್ಶುವಹದರ ಂದ ೀ ಄ಳತ ಮಹನ ಈಯೀಗಿಸಿ) ಚಿತರದ ಕ್ಾ
಄ಳತ ಮಹನ (ಸ ಾೀಲ್ಾ) ಫರ ಮಬ ೀಕ ಂದಟ ನ ನಪಿಡಿ. ಭೂಯೂ ಚಿತರಗಳ ನಡಟವಿನ ಯತಹಯಷಗಳನಟನ ವಿರಿಸಿ.

o

ಭೂಯೂ ಚಿತರಗಳಲ್ಲಿ ರತ ಯೀಕ್ವಹಗಿ ಗಟಲ್ಹಬಿ ಟ ೈಲ್ಾ ಭತಟು ಗಿಳಿಸಸಿಯಟ ಟ ೈಲ್ಾ ನಿಂದ ನ ಲದ ಚಿತರನಟನ ತಟಂಬಿ.

o

ಬ ೀರ ಬ ೀರ ಄ಳತ ಮಹನದ ಚಿತರಗಳಲ್ಲಿ ಈಯೀಗಿಸಿದ ಟ ೈಲ್ಾ ಗಳ ಷಂಖ್ ಯಮಟ ಬ ೀರ ಯಹಯಿತ ೀ? ಄ಥವಹ ಷಭವಹಯಿತ ೀ?
ಏಕ ?

●

ರತ್ತ ಟ ೈಲ್ ಫಳಸಿದಹಗಲೂ ಯಜ್ನಿಮಯ ಕ ೂೀಣ ಮಲ್ಲಿ ಎಶಟು ಄ಡಡಸಹಲಟ ಟ ೈಲ್ಾ ಫಂದು? ಇ ಟ ೈಲ್ಾ ಗಳ ಸಹಲಟಗಳು ಆಡಿೀ
ಕ ೂೀಣ ಮನಟನ ತಟಂಬಿದಟವ ೀ? ಆಲಿವ ೀ? ಏಕ ?

●

ರತ್ತ ಟ ೈಲ್ ನಿಂದ ಕ ೂೀಣ ತಟಂಫಲಟ ಯಜ್ನಿ ಄ಯಟ ಎಶಟು ಕ್ಂಫಸಹಲಟಗಳನಟನ ಫಳಷಟತಹುರ ? ಇ ಟ ೈಲ್ ಗಳ ಸಹಲಟಗಳು ಆಡಿೀ
ಕ ೂೀಣ ಮನಟನ ತಟಂಬಿದಟವ ೀ? ಆಲಿವ ೀ? ಏಕ ?

ವಿೀಡಿಯೀ : ಗುಂಪುಕಹಯಯ ನಿಯಸಣ
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ಷಂದರ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ 1: ಚಟುಟಿಕ 1 ಬಳಸಿದದರ ಬಗ ೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಅಕ್ಕಮಹಹದ ೀವಿ ಅರ ಅಂತ್ರಲ ೂೀಕ್ನ
ತಭಮ ಹರಥರ್ಮಕ್ ತಯಗತ್ತಮಲ್ಲಿ ಚಟ್ಟಟಿಕ 1 ಈಯೀಗಿಸಿದದಯ ಫಗ ೆ ಶಿಕ್ಷಕ್ರಯಫಫಯ ನಿಯೂಣ ಆಲ್ಲಿದ .
ಭಹಗಹಕಹಯ ಕ್ರಭವಿಧಿಮ ಫಗ ೆ ಫಸಳ ಷಭಸ ಯಗಳಿದದ ತಯಗತ್ತಮಲ್ಲಿ ನಹನಟ ಇ ಚಟ್ಟಟಿಕ ಫಳಸಿದ . ಄ಯಟ ಇ ಎಯಡಟ ರಿಮಹಣಗಳನಟನ
ಭಹಗಿಷಟತ್ತುಯಟವಹಗ ನಿಜ್ವಹಗಿ ಏನಟ ಮಹಡಟತ್ತುದ ದೀವ ಂದಟ ಄ಥಿ ಮಹಡಿಕ ೂಂಡಂತ ಕಹಣಲ್ಲಲಿ.
ಏನಟ ಮಹಡಟತ್ತುದ ದೀವ ಂದಟ ಕ್ಲ್ಲಸಿಕ ೂಳುಲಟ ಷಹಹಮವಹಗಟಂತ ಚಿಂತನ ನಡ ಷಲಟ ಄ರಿಗ ಸಹಧಯವಹಗಬ ೀಕ ಂದಟ ನಹನಟ ಫಮಸಿದದರಿಂದ,
಄ಯಟ ಲ್ ಕ್ಾ ಮಹಡಲಟ ಷಟಲಬವಹಗಟಂತ ನಹಲಾಂಕ್ರ ಷಂಖ್ ಯಮ ಫದಲಟ ಎಯಡಟ ಄ಥವಹ ಭೂಯಟ ಄ಂಕ್ರಮ ಷಂಖ್ ಯಗಳನಟನ ಇ
ಚಟ್ಟಟಿಕ ಮಲ್ಲಿ ಫಳಸಿದ . ಄ಯಲ್ಲಿ ಕ ಲರಿಗ ಕಹಗದದ ಮೆೀಲ್ ಕ ೂೀಣ ಮನಟನ ಚಿತ್ತರಷಟುದಟ ಕ್ಶುವಹದ್ಧೀತ ಂದಟ ಯೀಚಿಸಿದ . ಅದದರಿಂದ
ನಹನಟ ಄ಟಹಿಸ್ ಈಯೀಗಿಸಿ ದ ೂಡಡ ದ ೂಡಡ ಄ಂತಯಗಳನಟನ ರತ್ತನಿಧಿಷಲಟ ಄ಳತ ಮಹನಗಳನಟನ ಹ ೀಗ ಈಯೀಗಿಸಿದಹದರ ಂದಟ
ತ ೂೀರಿಷಲಟ ಄ಭಹಯಷ ಮಹಡಿಸಿದ . ನಂತಯ ಇ ಚಟ್ಟಟಿಕ ಮಹಡಿಸಿದಹಗ ಄ಯಲ್ಲಿ ಫಸಟತ ೀಕ್ ಭಕ್ಾಳಿಗ ವಿಶಮ ಭನದಟಹುಗಿದಟದ ಕ ೂೀಣ ಮ
ಭೂಯಟ ಬ ೀರ ಬ ೀರ ಚಿತರ ಯಚಿಸಿದದಯಟ.
“ಮೂರು ಬೇರೆಬೇರೆ ಅಳತೆಯ” ಎಂದು ನಹನು ಹೇಳಿದದರ ಅರ್ಥವೇನಂದು ಅರುಣ ಕೇಳಿದ. ಅರುಣನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ‘ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಳತೆ ಮಹನ
ಉಪ್ೄೇಗಿಷಬಸುದು’ ಎಂದು ಮಹಹದೇವಿ ಉತ್ತರಿಸಿದಳು. ನಹನು ಅರಿಗೆ ಚೌಕಳಿ ಕಹಗದಗಳನುೆ ಕೂಟ್ಟೆ. ಅರು ಚಿತ್ರ ಬರೆಯುುದರಲ್ಲಿ
ಮಗೆರಹದರು. ಅದು ಷಮಯ ನುಂಗು ಚಟುಟಿಕಯಹಗಿತ್ಹತಗಿ ನಹನು ಅರಿಗೆ ನಿಯಮಿತ್ ಕಹಱಹಕಹವ ನಿೇಡಿದ. ಗುಂಪಿನ ಬೇರೆಬೇರೆ ಮಕಕಳು
ಬೇರೆಬೇರೆ ಅಳತೆಯ ಚಿತ್ರ ರಚಿಸಿದರೆ ಬೇಗ ಕಲಷ ಪ್ೂಣಥವಹಗುತ್ತದಂದು ಷೂಚಿಸಿದ.
಄ಯಟ ಕ ೂೀಣ ಮ ಚಿತರ ಯಚಿಸಿದ ಮೆೀಲ್ ಄ದಯ ನಕ್ಲಟ ಮಹಡಿ ಗಟಂಪಿನ ಎಲಿಯ ಫಳಿಮೂ ಂದ ೂಂದಟ ಚಿತರ ಆಯಟಂತ ಮಹಡಲಟ
ಷೂಚಿಸಿದ . ನಂತಯ ನಹನಟ ಄ರಿಗ ಗಿಳಿ ಸಸಿಯಟ ಄ಥವಹ ಗಟಲ್ಹಬಿ ಫಣಣದ ಟ ೈಲ್ಾ ಈಯೀಗಿಸಿ ಚಿತರ ತಟಂಫಲಟ ತ್ತಳಿಸಿದ .
‘ಅಳತೆಮಹನಗಳು ಬೇರೆಬೇರೆಯಹದರೂ ಬಳಸಿದ ಟ್ಟೈಲ್ ಗಳ ಷಂಖ್ಯೆ ಷಮವಹಗಿರುುದೇಕ?’ ಎಂದು ಕೇಳಿದ. ೃದೃದಲು ಅರಿಗೆ ಉತ್ತರಿಷಲು
ತ್ಬ್ಬಿಬ್ಹಿಯಿತ್ು. ಕಡೆಗೂ ಒಬಿಿ ಹೇಳಿದ. ’ಏಕಂದರೆ ಎಲಿ ಅಳತೆಯದೂ ಅದೇ ಕೂೇಣೆ ತ್ಹನ!’ ಮತೊತಬಿ ಹೇಳಿದ ‘ನಹು ಟ್ಟೈಲ್್ ಗೂ ಅದೇ
ಅಳತೆಮಹನ ಉಪ್ೄೇಗಿಸಿದದೇಱಹಿ. ಅದಕಕೇ ಹಹಗೆ.’ ನನಗೆ ಈ ಉತ್ತರಗಳಿಂದ ಷಂತ್ಷವಹಯಿತ್ು. ಏಕಂದರೆ ಅರು ಯಹಂತ್ರರಕವಹಗಿ
ಹೇಳಿದಶೆನುೆ ಮಹಡುುದಕಕ ಸಿೇಮಿತ್ವಹಗದೇ ಮಹಡುತ್ರತರು ಚಟುಟಿಕಯಲ್ಲಿರು ಗಣಿತ್ದ ಅರ್ಥದ ಬಗೆೆ ಚಿಂತ್ನ ನಡೆಷುತ್ರತದದರು.
ನಂತಯ ಚಚ ಿಮಟ ಕ್ಡ ಮ ಎಯಡಟ ರಶ ನಗಳತು ಹ ೂಯಳಿತಟ.ಆಡಿೀ ತಯಗತ್ತಮಟ ಷಂವಹದದಲ್ಲಿ ತ ೂಡಗಿಕ ೂಂಡಿತಟ. ಇಗಿೀಗ ಄ಯಟ ‘ಏಕ ’
ಎಂಫ ರಶ ನಗಳಿಗ ಬ ೀಗ ಈತುರಿಷಟತ್ತುದದಯಟ. ಕ ೂೀಣ ಮನಟನ ಭಹಗ ಮಹಡಲಟ ಭಹಗಹಕಹಯ ರಕ್ರರಯೆ ಈಯೀಗಿಷಟತ್ತುಯಟುದನಟನ ಄ರಿಗ
ತ ೂೀರಿಷಲಟ ನಹನಟ ಷಹಹಮ ಮಹಡಿದ . ಄ರಿಗ ಆದರಿಂದ ಹ ಚಿುನ ಈಯೀಗವಹಯಿತಟ. ಭಹಗಹಕಹಯದ ರಕ್ರರಯೆಮಲ್ಲಿ ‘ಶ ೀಶ’ ಕ್ೂಡಹ
಄ರಿಗ ಄ಥಿತಹುಗಿತಟು. ‘ಈಳಿಕ ’ ಭಹಗ ತಟಂಬಿಷಲಟ ಟ ೈಲ್ಾ ಗಳನಟನ ಕ್ತುರಿಸಿ ರ್ ೂೀಡಿಷಬ ೀಕ ಂಫ ನಿಜ್ ಜೀನದ ರಿಕ್ಲನ ಕ್ಲ್ಲತಯಟ.

ನಿಮೂ ಬ ೂೀಧ್ನಹ ಅಭಹಯಷದ ಅಂತ್ರಲ ೂೀಕ್ನ
ನಿೀು ತಯಗತ್ತಮಲ್ಲಿ ಇ ರಿೀತ್ತಮ ಄ಭಹಯಷಗಳನಟನ ಮಹಡಿಸಿದಹಗ ಯಹ ಭಹಗ ತಟಂಬಹ ಚ ನಹನಗಿ ಭೂಡಿ ಫಂತಟ, ಯಹುದಟ ಸಹಧಹಯಣವಹಗಿ
ಅಯಿತಟ, ಯಹುದಟ ಷಭಿಕ್ವಹಗಲ್ಲಲಿ ಎಂದಟ ಄ಲ್ ೂೀಕ್ರಸಿ. ಯಹ ರಶ ನಗಳು ಭಕ್ಾಳ ರಗತ್ತಗ ಄ನಟಕ್ೂಲ ಮಹಡಿದು, ಯಹುದಟ
ಅಷಕ್ರುದಹಮಕ್ವಹಗಿತಟು, ಯಹುದಕ ಾ ಆನೂನ ಹ ಚಟು ಷಶುತ ಬ ೀಕ್ರತಟು ಭಟಂತಹದ ಄ಲ್ ೂೀಕ್ನಗಳು ಭಕ್ಾಳಿಗ ಗಣಿತದಲ್ಲಿ ಹ ಚಟು
ಷಂತಷದಹಮಕ್ ಭತಟು ಅಷಕ್ರುೂಣಿವಹಗಟಂತ ತ ೂಡಗಿಸಿಕ ೂಳುಲಟ ಷಹಹಮಕ್ವಹಗಟತುದ . ಄ರಿಗ ಄ಥಿವಹಗದ, ಄ಯಟ ಮಹಡಲ್ಹಗದ
ಚಟ್ಟಟಿಕ ಗಳಲ್ಲಿ ಄ಯಟ ತ ೂಡಗಿಸಿಕ ೂಳುುುದ್ಧಲಿ. ರತ್ತ ಬಹರಿ ಯಹುದ ೀ ಚಟ್ಟಟಿಕ ಮಹಡಿದಹಗಲೂ ಇ ಄ಲ್ ೂೀಕ್ನ ಯೂಢಿಸಿಕ ೂಳಿು .
ಶಿರೀಭತ್ತ ಄ಕ್ಾಭಹಹದ ೀವಿ ಮಹಡಿದಂತ ಄ಲಿಲ್ಲಿ ಷವಲ ಫದಲ್ಹಣ ಮಹಡಿಕ ೂಂಡರ ಹ ಚಟು ಪಲದಹಮಕ್ವಹಗಟತುದ .
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ಚಂತ್ನ ಗ ೂಂದು ಕ್ಷಣ
಄ಂತಯಲ್ ೂೀಕ್ನನಟನ ಚಟಯಟಕ್ಟಗ ೂಳಿಷಲಟ ಈತುಭ ರಶ ನಗಳು:
●

ಇ ಚಟ್ಟಟಿಕ ನಿಭಮ ತಯಗತ್ತಗ ಹ ೂಂದ್ಧತ ೀ ಹ ೀಗ ?

●

ಭಕ್ಾಳ ಯಹ ಈತುಯಗಳು ಄ನಿರಿೀಕ್ಷಿತವಹಗಿದದು?ಏಕ ?

●

ನಿಭಮ ಭಕ್ಾಳು ಄ಥಿಮಹಡಿಕ ೂಂಡರ ೂೀ ಆಲಿವೀ ತ್ತಳಿಮಲಟ ಯಹ ಯಹ ರಶ ನಗಳನಟನ ಫಳಸಿದ್ಧರಿ?

●

ಯಹುದ ೀ ಷಂದಬಿದಲ್ಲಿ ಭಧ ಯ ರವ ೀಶಿಷಬ ೀಕ ನಿಸಿತ ೀ?

●

ಯಹ ಄ಂವಗಳಲ್ಲಿ ುನಫಿಲನ ಮಹಡಬ ೀಕ್ರತ ುಂದಟ ನಿಭಮ ಄ನಿಸಿಕ ?

●

ಗಣಿತ್ತೀಮ ರಿಕ್ಲನ ಮನಟನ ನಿಭಮ ಭಕ್ಾಳು ಯಹ ಭಟ್ುದಲ್ಲಿ ಄ಥಿ ಮಹಡಿಕ ೂಂಡಯಟ?

● ಚಟ್ಟಟಿಕ ಮಲ್ಲಿ ಏನಹದಯೂ ಫದಲ್ಹಣ ಮಹಡಿದ್ಧರಹ? ಫದಲ್ಹಣ ಗ ಕಹಯಣಗಳ ೀನಟ?

3 ಒಂದಕ ೂಕಂದು ಕ ೂಂಡಿ ಹಹಕ್ುುದು
ಮೊದಲನ ೀ ಚಟ್ಟಟಿಕ ಮಟ ದ್ಧನನಿತಯದ ಲ್ ಕಹಾಚಹಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಹಗಹಕಹಯ ಎಶಟು ಭಟಖ್ಯ ಎಂದಟ ತ ೂೀರಿಷಟತುದ . ಭಕ್ಾಳಿಗ ರಿಚಿತವಹದ
ಷನಿನವ ೀವಗಳಲ್ಲಿ ಭಹಗಹಕಹಯ ಕ್ರಭವಿಧಿಮನಟನ ಹ ಚಟು ಄ಥಿೂಣಿವಹಗಿ ಫಳಷಟುದಟ ಹ ೀಗ ಎಂದೂ ತ ೂೀರಿಷಟತುದ . ಗಣಿತದ ಄ನ ೀಕ್
ವಿಶಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಹಗಹಕಹಯು ಂದಟ ರಭಟಖ್ ಭಹಗ. ಷಮಹನಟಹತದ ದ ೂಡಡ ರಿಕ್ಲನ ಮಟ ಭಿನನರಹಶಿ ಭತಟು ಄ನಟಹತಗಳನ ೂನಳಗ ೂಂಡಟ
ಭಹಗಹಕಹಯದ ತ್ತಳಿಳಿಕ ಮ ಮೆೀಲ್ ೀ ನಿಂತ್ತದ .
ಈದಹಸಯಣ ಗ , ಂದಟ ಕ ೀಕ್ರನ ಷಮಹನಟಹತದ ಭಹಗು ರತ್ತ ಯಕ್ರುಗ

ಭಹಗ ನಿೀಡಟತುದ . ಄ದನಟನ ‘ತಲ್ಹ ಭಹಗ’ ಎಂದಟ ಕ್ರ ಮಟತ ುೀವ .

ಭಟಂದ್ಧನ ಚಟ್ಟಟಿಕ ಮಟ ಮೊದಲನ ೀ ಚಟ್ಟಟಿಕ ಮ ಷನಿನವ ೀವ ವಿಷುರಿಸಿ ಄ಯ ಭಹಗಹಕಹಯದ ಕ್ಲನಹಂವಗಳನಟನ ಬ ಳ ಷಟತುದ .

ಚಟುಟಿಕ 2: ಶ ೀಶದ ಅರ್ಯ
ನಿಭಮ ಭಕ್ಾಳಿಗ ಕ ಳಗಿನಂತ ಹ ೀಳಿ.
ರತ್ತ ಬಹ್ಾ ನಲ್ಲಿ ನಹಲಟಾ ಟ ೈಲ್ ಗಳಿವ . ಯಜ್ನಿ ಄ಯ ಕ ೂೀಣ ಗ ಟ ೈಲ್ಾ ಹಹಕ್ರಷಲಟ ಎಶಟು ಬಹ್ಾ ಖ್ರಿೀದ್ಧಷಬ ೀಕ್ಟ?
●

ಚಟ್ಟಟಿಕ 1 ಯಲ್ಲಿ ನಿೀು ಫರ ದ ಚಿತರ ಅಧರಿಸಿ ಕ ೂೀಣ ಮನಟನ ರತ್ತನಿಧಿಷಟ ಅಮತದ ಟ್ಟು ವಿಸಿುೀಣಿ ಕ್ಂಡಟಹಿಡಿಯಿರಿ. ಅ
ವಿಸಿುೀಣಿು ನಿಜ್ವಹದ ಕ ೂೀಣ ಮ ವಿಸಿುೀಣಿಕ ಾ ಯಹ ಫಗ ಮ ಷಂಫಂಧ ಹ ೂಂದ್ಧದ ?

●

ರತ್ತ ವಿಧದ ಂದಟ ಟ ೈಲ್ ನ ವಿಸಿುೀಣಿ ಎಶಟು?

●

ಯಜ್ನಿ ಄ಯಟ ರತ್ತ ವಿಧದ ಂದ ೂಂದಟ ಬಹ್ಾ ಟ ೈಲ್ಾ ಖ್ರಿೀದ್ಧಸಿದರ ಟ ೈಲ್ಾ ಹಹಕ್ಫಸಟದಹದ ಟ್ಟು ವಿಸಿುೀಣಿ ಎಶಟು?

●

ಯಜ್ನಿ ಄ರಿಗ ಟ್ಟು ಎಶಟು ಬಹ್ಾ ಟ ೈಲ್ಾ ಬ ೀಕಹಗಟತುದ ?

●

಄ಯಟ ಖ್ರಿೀದ್ಧಸಿದ ಎಲಿ ಟ ೈಲ್ ಗಳನೂನ ಯಜ್ನಿ ಄ಯಟ ಷಂೂಣಿವಹಗಿ ಫಳಷಲಟ ಸಹಧಯವ ೀ? ಎಶಟು ಟ ೈಲ್ಾ ಈಯೀಗವಹಗದ ೀ
ಈಳಿಮಟತುದ ? ಗಿಳಿ ಸಸಿಯಟ ಄ಥವಹ ಗಟಲ್ಹಬಿ -ಎಯಡೂ ವಿದದ ಟ ೈಲ್ಾ ಗಳ ಷನಿನವ ೀವದಲೂಿ ಶ ೀಶು ಷಭವಹಗಿಯಟತುದ ಯೆೀ?

ಷಂದರ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ 2: ಚಟುಟಿಕ ಬಳಸಿದದರ ಬಗ ೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಅರ ಅಂತ್ರಲ ೂೀಕ್ನ.
ಚಟ್ಟಟಿಕ 1 ಮಹಡಿದ ಭಯಟದ್ಧನ ಇ ಚಟ್ಟಟಿಕ ಮಹಡಿದ . ುನಃ ಄ಯಟ ಚಿತರ ಬಿಡಿಷಟಂತಹಗಬಹಯದ ಂದಟ ಚಟ್ಟಟಿಕ 1 ಮಹಡಿದ
ದ್ಧನವ ೀ ನಹನಟ ಭಕ್ಾಳ ಚಿತರಗಳನಟನ ತ ಗ ದ್ಧಟ್ಟುಕ ೂಂಡಿದ .ದ ಹಿಂದ್ಧನ ದ್ಧನದ ಚಿತರಗಳನಟನ ಗಟಂಪಿಗ ಸಂಚಿದ . ಇ ಚಟ್ಟಟಿಕ ಮ ರಶ ನಗಳಿಗ
ಈತುಯಗಳನಟನ ಕ್ಂಡಟಹಿಡಿಮಲಟ ಄ರಿಗ ತ್ತಳಿಸಿದ .
ನಹನಟ ಕ್ುಸಲಗ ಮ ಮೆೀಲ್ ಫರ ಮಟ ರಶ ನಗಳಿಗ ಗಟಂಪಿನಲ್ಲಿಯಟ ಎಲಿಯೂ ಈತುರಿಷಲಟ ತಯಹರಿಯಬ ೀಕ ಂದಟ ತ್ತಳಿಸಿದ . ಆದರಿಂದ
ಗಟಂಪಿನ ರತ್ತ ಭಗಟೂ ಮಹಡಟತ್ತುಯಟುದ ೀನ ಂದಟ ಄ಥಿ ಮಹಡಿಕ ೂಳುಲ್ ೀಬ ೀಕಹಯಿತಟ. ಯಹರ ೂೀ ಂದ್ಧಫಫಯಟ ಮಹತರ ಲ್ ಕ್ಾ ಮಹಡಿಬಿಡಟ
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ರಷಂಗ ದಗಲ್ಲಲಿ. ಎಲಿಕ್ರಾಂತ ಭಟಖ್ಯವಹಗಿ ಄ಯಟ ಲ್ ಕಹಾಚಹಯ ಮಹಡಿದ ದೀಕ ಎಂದಟ ಎಲಿಯೂ ಄ಥಿ ಮಹಡಿಕ ೂಂಡಯಟ.
಄ಯಟ ಹಿಂದ್ಧನ ದ್ಧನ ಭಟತಟಜಿಯಿಂದ ಕ ೂೀಣ ಮ ತಟಂಬಹ ಟ ೈಲ್ಾ ಗಳನಟನ ಹಹಕ್ರದ ಚಿತರಗಳು ಄ಯ ಎದಟರಿಗಿದದು. ಄ನ ೀಕ್ ಗಟಂುಗಳು
ತಹು ಆಟ್ಟುಕ ೂಂಡಿಯಟ ಚಿತರದ ಟ ೈಲ್ಾ ಗಳನಟನ ಕ್ೂಡಿದರ ಸಹಕಹದ್ಧೀತ ೀ ಎಂದಟ ಚಿಂತನ ನಡ ಷಲಟ ಅಯಂಭಿಸಿದು. ಕ ಲಯಟ ಎಣಿಕ
ಮಹಡಿ, ಭಹಗಹಕಹಯನೂನ ಮಹಡಿ ಈತುಯಗಳನಟನ ತಹಳ ನ ೂೀಡಿದಯಟ. ಄ಯಟ ಂದರ ೂಡನ ಆನ ೂನಂದಯ ಷಂಫಂಧನಟನ ಄ರಿಮಲಟ
ಅಯಂಭಿಸಿದಯಟ. ಅದರ ಎಲಿಯೂ ಂದ ೀ ವಿಧಹನದಲ್ಲಿ ರಮತ್ತನಷಲ್ಲಲಿ.
ಎಯಡೂ ವಿಧಹನಗಳಲ್ಲಿ ದ ೂಯಕ್ರದ ಶ ೀಶು ವಿಭಿನನವಹಗಿದ ದೀಕ ಎಂಫ ಚಚ ಿ ತಟಂಬಹ ಅಷಕ್ರುದಹಮಕ್ವಹಗಿತಟು. ‘ಈಳಿಕ ’ ಭತಟು’ಶ ೀಶ’ ಎಂಫ
ದಗಳನಟನ ಭಕ್ಾಳು ಂದನ ೂನಂದಟ ರ್ ೂೀಡಿಸಿದ ರಿೀತ್ತ ನನಗ ತಟಂಬಹ ಆಶುವಹಯಿತಟ ಗಟಂು ಚಚ ಿ ಭತಟು ಆಡಿೀ ತಯಗತ್ತಮ ಚಚ ಿಮಲ್ಲಿ
಄ಯಟ ಶ ೀಶಕ ಾ ಷಂವಹದ್ಧಯಹಗಿ ‘ಈಳಿದದಟದ’, ‘ಏನಟ ಈಳಿಯಿತಟ’ ಭಟಂತಹದ ದಗಳನಟನ ಫಳಸಿದದಯಟ.

ಚಂತ್ನ ಗ ೂಂದು ಕ್ಷಣ
●

ಭಕ್ಾಳ ಯಹ ಈತುಯ ಄ನಿರಿೀಕ್ಷಿತವಹಗಿತಟು? ಇ ಈತುಯಗಳಿಂದ ’ಶ ೀಶ’ದ ಄ಥಿದ ಄ಯ ತ್ತಳಿಳಿಕ ಮನಟನ
ನಿೀು ಹ ೀಗ ಄ಥ ೈಿಸಿಕ ೂಂಡಿರಿ?

●

ಯಹ ಄ಂವಗಳನಟನ ುನಫಿಲನ ಮಹಡಬ ೀಕ ಂದಟ ನಿಭಗನಿನಸಿತಟ?

●

ಚಟ್ಟಟಿಕ ಮಲ್ಲಿ ಏನಹದಯೂ ಮಹಹಿಡಟ ಮಹಡಿದ್ಧರಹ? ಄ದಕ ಾ ಕಹಯಣಗಳ ೀನಟ?

4 ಮತ ತ ಭಹಗಹಕಹರ ಕ್ರಮವಿಧಿ
ಭಟಂದ್ಧನ ಚಟ್ಟಟಿಕ ಮಟ ಯೂಢಿಗತ ಭಹಗಹಕಹಯ ಕ್ರಭವಿಧಿಮನಟನ ಗಭನಿಷಟತು ಭತ ು ಹ ೂಯಳುತುದ . ಭಕ್ಾಳ ೀ ಕ್ರಭವಿಧಿಮನಟನ ಯೂಪಿಷಲಟ
ಅಯಂಭಿಷಟಂತ ಇ ಚಟ್ಟಟಿಕ ಯೀಜತವಹಗಿದ .
ಚಟ್ಟಟಿಕ 1 ಭತಟು 2 ಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ಾಳು ಄ಯಟ ಭಹಗಹಕಹಯ ಮಹಡಿದಹಗ ಏನಟ ಜ್ಯಟಗಟತುದ ಎಂದಟ ಕ್ಲ್ಲಸಿಕ ೂಳುಲಟ, ಶ ೀಶದ ಫಗ ೆ
ಮಹತನಹಡಿಕ ೂಳುಲಟ ಅಯಂಭಿಷಟತಹುರ . ಭೂಯನ ೀ ಚಟ್ಟಟಿಕ ಮಟ ಗಣಿತದ ಠ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಹಣಸಿಗಟ ಗಣಿತದ ರಿಭಹಷ ಮಲ್ಲಿ ಄ಯ
ಕ್ಲನಹಂವಗಳನಟನ ಷೂತ್ತರೀಕ್ರಿಷಟ ರಕ್ರರಯೆ ಹರಯಂಭಿಷಟತುದ . ುಟ್ು ಗಣಿತಜ್ಞಯಂತ ಗಣಿತನಟನ ಫರ ಮಟ ರಕ್ರರಯೆಗೂ ಭಕ್ಾಳನಟನ ಇ
ಚಟ್ಟಟಿಕ ಡಟಡತುದ . (ನಹಲಾನ ಚಟ್ಟಟಿಕ ಮಲ್ಲಿ ಇ ರಕ್ರರಯೆ ಭಟಂದಟರ ಮಟತುದ .)

ಚಟುಟಿಕ 3: ಭಹಗಹಕಹರ ಕ್ರಮವಿಧಿ
ಭಕ್ಾಳಿಗ ಕ ಳಗಿನಂತ ಹ ೀಳಿ :
ಯಜ್ನಿ ಕ್ಡ ಗ ಄ಯ ಕ ೂೀಣ ಗ ಗಿಳಿಸಸಿಯಟ ಫಣಣದ ಟ ೈಲ್ಾ ಹಹಕ್ರಷಲಟ ನಿಧಿರಿಷಟತಹುರ .
●

ಕ ೂೀಣ ಮ ಈದದಕ ಾ ಆಡಿಯಹದ ಎಶಟು ಟ ೈಲ್ಾ ಈಯೀಗಿಷಬ ೀಕಹಗಟತುದ ? ಇ ಟ ೈಲ್ಾ ಗಳಿಂದ ಎಶಟು ಈದದ ತಟಂಬಿತಟ?
ಈದದಕ್ೂಾ ಗರಿಶಿ ರಮಹಣದ ಟ ೈಲ್ಾ ಗಳನಟನ ಹಹಕ್ರದ ನಂತಯ, ಟ ೈಲ್ಾ ಆಲಿದ ೀ ಹ ೂೀಗಿಯಟ ಕ ೂೀಣ ಮ ಈದದ ಎಶಟು?

●

q ಎಂದರ ಕ ೂೀಣ ಮ ಈದದಕ ಾ ಹಹಕ್ಲ್ಹಗಿಯಟ ೂಣಿ ಟ ೈಲ್ ಗಳ ಷಂಖ್ ಯ.

●

r ಎಂದರ ಈದದಕ್ೂಾ ೂಣಿ ಟ ೈಲ್ ಗಳನಟನ ಹಹಕ್ರದ ನಂತಯ ಈಳಿಮಟ ಕ ೂೀಣ ಮ ಈದದ.

●

ಕ ೂೀಣ ಮ ಈದದ, ಟ ೈಲ್ಾ ನ ಈದದ,q ಭತಟು r ಗಳ ನಡಟವಿನ ಷಂಫಂಧನಟನ ಫರ ಯಿರಿ.

●

ಕ ೂೀಣ ಮ ಄ಗಲ ಈಯೀಗಿಸಿ ಮೊದಲ ಸಂತದ್ಧಂದಲೂ ಲ್ ಕ್ಾ ಮಹಡಿ.
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ವಿೀಡಿಯೀ :ರಗತ್ತ ಭತಟು ಸಹಧನ ಮ ಮೌಲಯಮಹನ

ಷಂದರ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ 3:ಚಟುಟಿಕ 3 ಉಪಯೀಗಿಸಿದದರ ಬಗ ೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಅಕ್ಕಮಹಹದ ೀವಿ ಅರ
ಅಂತ್ರಲ ೂೀಕ್ನ
ಭಕ್ಾಳು ಹಿಂದ್ಧನ ಚಟ್ಟಟಿಕ ಗಳಲ್ಲಿ ಟ ೈಲ್ಾ ಗಳು ಕ ೂೀಣ ಮ ಈದದಗಲಕ್ೂಾ (ಷವಲ ಭಹಗ ಹ ೂಯತಟಡಿಸಿ) ಹ ೀಗ ತಟಂಫಟತುದ ಎಂದೂ, ಟ ೈಲ್ಾ
ಹಹಕ್ದ ಭಹಗ ಎಶಟು ಎಂದೂ ತ್ತಳಿದಯಟ.
಄ಯಟ ಭಹಗಹಕಹಯನಟನ ಮಹಡಟತ್ತುದಹದಗ ಏನಟ ಮಹಡಿದರ ೂೀ ಄ದನಟನ ಆಲ್ಲಿ ಗಣಿತಜ್ಞಯಂತ ಷಂಕ ೀತಗಳನಟನ ಫಳಸಿ ಷೂತ್ತರೀಕ್ರಿಷಲಟ ಇ
ಚಟ್ಟಟಿಕ ಕ್ಲ್ಲಷಟತುದ ಎಂದಟ ನಹನಟ ಹ ೀಳಿದ . ಆದಟ ಄ರಿಗ ಈತಹಾಸ ತಟಂಬಿ ಄ಯಟ ಷವಲ ಕಹಲ ಗಟಂಪಿನಲ್ಲಿ ರಮತನೂಿಕ್ ಕ ಲಷ
ಮಹಡಿ ಬ ೀಗಬ ೀಗ ಇ ರಿಮಹಣಗಳ ಷಂಫಂಧಗಳನಟನ ಷಂಕ ೀತಯೂದಲ್ಲಿ ಫರ ದಯಟ. ಄ಯ ಗಟಂು ನಿಧಿರಿಸಿದ ಷೂತರಗಳನಟನ
ಕ್ುಸಲಗ ಮಮೆೀಲ್ ಫರ ಮಲಟ ನಹನಟ ಄ನ ೀಕ್ ಭಕ್ಾಳನಟನ ಕ ೀಳಿದ . ಄ಲಿಲ್ಲಿ ಄ಲಷವಲ ಯತಹಯಷಗಳಿದದಯೂ ಄ರ ಲಿಯೂ ಫಸಳ ಬ ೀಗ ಇ
ಷನಿನವ ೀವದಲ್ಲಿ ಫರ ಮಬ ೀಕಹದ ಭಹಗಹಕಹಯ ಕ್ರಭವಿಧಿಮ ಫಗ ೆ ನಿಧಿರಿಸಿದಯಟ.
ಕ ೂೀಣ ಮ ಈದದ ಅಧರಿಸಿ ಄ಯಟ ಕ ಲಷ ನಿಿಹಿಸಿದ ಮೆೀಲ್ ನಹನಟ ಄ರಿಗ ಄ಗಲ ಅಧರಿಸಿ ಷಂಫಂಧಗಳನಟನ ಷೂತ್ತರೀಕ್ರಿಷಲಟ ತ್ತಳಿಸಿದ .
಄ಯಟ ಄ತ್ತ ಶಿೀಘರದಲ್ ಿೀ ಮಹಡಿದಯಟ.
ಸಹಧಹಯಣವಹಗಿ ಈತುಯ ನಿೀಡದ ಭಕ್ಾಳು ಕ್ೂಡ ಆಡಿೀ ತಯಗತ್ತಮ ರಮತನದಲ್ಲಿ ಷಕ್ರರಮವಹಗಿ ತ ೂಡಗಿಸಿಕ ೂಂಡದಟದ
ಷಂತಷದಹಮಕ್ವಹಗಿತಟು. ನಹನಟ ಄ರಿಗ ಕ್ರಭವಿಧಿಮನಟನ ಷಟಭಮನ ೀ ಹ ೀಳಿದದರ ಹ ೀಗ ಷಂದ್ಧಷಫಸಟದ್ಧತ ೂುೀ ಄ದಕ್ರಾಂತ ಈತುಭವಹಗಿ
಄ಯಟ ಄ಥಿ ಮಹಡಿಕ ೂಳುುತಹು, ಕ್ಲ್ಲಸಿಕ ೂಳುುತು ಇ ಷನಿನವ ೀವಕ ಾ ಷಂದ್ಧಸಿದಯಟ. ಄ಯಟ ಕ್ಂಡಟಕ ೂಂಡ ಷಂಫಂಧಕ ಾ ‘ಭಹಗಹಕಹಯ
ಕ್ರಭವಿಧಿ’ಎನಟನತಹುರ ಎಂದಟ ನಹನಟ ಹ ೀಳಿದಹಗ ಄ರ ಲಿಯೂ ಗಣಿತಜ್ಞಯಂತ ಗಣಿತ ಫರ ಮಟುದಯ ಭತಟು ನಿಖ್ಯವಹಗಿ ಷಂಫಂಧಗಳನಟನ
ಷೂತ್ತರೀಕ್ರಿಷಟುದಯ ಭಸತವನಟನ ಄ರಿತಯಟ.
ಇಗ ಕ್ಲ್ಲತ ಭಹಗಹಕಹಯ ಕ್ರಭವಿಧಿ ಈಯೀಗಿಸಿ ಄ಯಟ ಹಿಂದ್ಧನ ಚಟ್ಟಟಿಕ ಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಂಡಟಕ ೂಂಡ ಈತುಯಗಳನಟನ ತಹಳ ನ ೂೀಡಲಟ
ಹ ೀಳಿದ . ಄ರ ಲಿಯೂ ತಹಳ ಮಹಡಿದಯಟ; ಭಹಗಹಕಹಯವ ಂದರ ೀನ ಂದಟ ಫಸಟವಃ ಷರಿಯಹಗಿ ಄ಥಿ ಮಹಡಿಕ ೂಂಡಯಟ ಎಂದಟ ನನಗ
಄ನಿನಸಿತಟ .

ಚಂತ್ನ ಗ ೂಂದು ಕ್ಷಣ
ಸಹಧಹಯಣವಹಗಿ ಗಣಿತದ ಚಟ್ಟಟಿಕ ಗ ಷಂದ್ಧಷದ ಭಕ್ಾಳೄ ಕ್ೂಡಹ ಕ ೂಡಟಗ ನಿೀಡಿದಯಟ ಎಂದಟ ಄ಕ್ಾಭಹಹದ ೀವಿ ಄ಯ
಄ಭಿಹರಮಟ್ುಯಟ. ಆದಟ ಷಂತಷದ ಷಂಗತ್ತ. ಭಕ್ಾಳು ಭಹಗಹಕಹಯ ಕ್ರಭವಿಧಿಮನಟನ ಕ್ಲ್ಲತರ ಂದಟ ಖ್ಹತರಿಯಹಗಿ
ತ್ತಳಿದಟಕ ೂಳುಲಟ, ಄ಥವಹ ಭಕ್ಾಳಿಗ ಄ಯ ತ್ತಳಿಳಿಕ ಮನಟನ ಷಭಗರಗ ೂಳಿಷಲಟ ಹ ಚಿುನ ಄ಕಹವಗಳನಟನ ನಿೀಡಬ ೀಕ ೀ
ಎಂದಟ ತ್ತಳಿದಟಕ ೂಳುಲಟ ಄ಯಟ ಯಹ ಯಹ ಮಹಗ ೂೀಿಹಮಗಳನಟನ ಫಳಸಿಯಫಸಟದಟ? ಆದಯ ಫಗ ೆ ಄ಲ್ ೂೀಕ್ನ
ನಡ ಸಿದ ಮೆೀಲ್ ‘ರಗತ್ತ ಭತಟು ಸಹಧನ ಮ ಮೌಲಯಮಹನ’ ಎಂಫ ಷಂನೂಮಲನಟನ ಫಳಷಲಟ ನಿೀು ಫಮಷಫಸಟದಟ.

5 ದ ೂಡಡದ ೂಡಡ ಅಳತ ಯಲ್ಲಿ ಕಹಯಯ ನಿಯಹಿಷುುದು
ನಿತಯಜೀನದ ಄ಳತ ಮಲ್ಲಿ ಕ ಲಷ ಮಹಡಲಟ ಭಕ್ಾಳನಟನ ಕ ೀಳು ಭೂಲಕ್ ಷಟತುಭಟತುಲ್ಲನ ರಂಚದಲ್ಲಿ ಭಹಗಹಕಹಯನಟನ ಕಹಣಲಟ ಸಹಧಯ.
ಭಟಂದ್ಧನ ಚಟ್ಟಟಿಕ ಮಟ ಬಹಗಹಕಹಯನಟನ ಭತುಶಟು ಶ ೃೀಧಿಷಲಟ ಭತಟು ಗಣಿತದ ರಿಭಹಷ ಮ ಷಂಕ ೀತಗಳನಟನ ಈಯೀಗಿಷಲಟ
ಪ್ರೀತಹಾಹಿಷಟತುದ , ಅದರ ಇ ಚಟ್ಟಟಿಕ ಮಲ್ಲಿ ದ ೂಡಡ ರಮಹಣಗಳನ ನೀ ಫಳಷಲ್ಹಗಟತುದ .
ನಿತಯಜೀನದ ಷನಿನವ ೀವಗಳನಟನ ರಿಭಹವಿಷಟತಹು ಭಕ್ಾಳು ಗಟಯಟತ್ತಷಟ ಷಭಸ ಯಗಳಿಗ ಈತುಯ ಸಟಡಟಕ್ಟತಹು ಭಕ್ಾಳು ಄ಯ ಕ್ಲನಹವಕ್ರು
ಬ ಳ ಸಿಕ ೂಳುಲಟ, ಗಣಿತಭಹಷ ಮ ಷಂಕ ೀತಗಳಿಗ ಄ಥಿ ನಿೀಡಲಟ ಸಹಧಯ.
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ಚಟುಟಿಕ 4: ನಿತ್ಯಜೀನದ ಷನಿನವ ೀವದಲ್ಲಿ ಭಹಗಹಕಹರ ಕ್ರಮವಿಧಿಯ ಬಳಕ
ಭಹಗ 1: ಶಹಲ್ಹಮೆೈದಹನದಲ್ಲಿ
ಸಿದಧತ
ಇ ಚಟ್ಟಟಿಕ ಮಲ್ಲಿ ಭಕ್ಾಳು ಄ಯ ಶಹಲ್ ಮ ನಿದ್ಧಿಶು ಭಹಗಕ ಾ (ಈದಹಸಯಣ ಗ ಹರಥಿನಹ ಷಭಹಂಗಣಕ ಾ ) ಟ ೈಲ್ಾ ಹಹಕ್ಟ ಯೀಜ್ನ
ತಯಹರಿಷಟತಹುರ .
ಶಹಲ್ಹ ಮೆೈದಹನದಲ್ಲಿ (ಚಿತರ 2) ಭಕ್ಾಳನಟನ ಚಟ್ಟಟಿಕ ಗ ಕ್ರ ದ ೂಮಟಯ ಭಟನನ ಭಕ್ಾಳಿಗ ಒಡಹಡಟ ವಹಸನಗಳ ಫಗ ,ೆ ಕ್ಟ್ುಡ ಕ ಲಷದ ಫಗ ೆ
ಭತಟು ಸವಹಮಹನದ ವ ೈರಿೀತಯಗಳಿಗ ಷರ್ಹಾಗಟ ರಿೀತ್ತಮಲ್ಲಿ ತ್ತಳಿಳಿಕ ಭೂಡಿಸಿಯಬ ೀಕ್ಟ.

ಚತ್ರ 2 ಚಟುಟಿಕ ಗ ಶಹಲಹಮೈದಹನನುನ ಬಳಷುುದು
ಚಟುಟಿಕ
ಆಫಫಯಟ ಭೂಯಟ ಭಕ್ಾಳ ಗಟಂುಗಳಹಗಿ ತಯಗತ್ತಮನಟನ ವಿಭಹಗಿಸಿ. ರತ್ತ ಗಟಂಪಿಗೂ ಕ ಳಗಿನಂತ ಮಹಡಲಟ ಹ ೀಳಿ:
●

ಶಹಲ್ ಮ ಮೆೈದಹನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಟ ೈಲ್ಾ ಹಹಕ್ಬ ೀಕ ಂದಟ ಄ಯ ಆಚ ೆಯೀ ಅ ಭಹಗನಟನ ಗಟಯಟತಟ ಹಹಕ್ರಕ ೂಳುಲ್ಲ. ಄ಯಟ ಭಸಡಿ,
ಮೆಟಿುಲಟ, ಷಭಹಂಗಣ, ತಯಗತ್ತ ಕ ೂಠ್ಡಿ, ಫಮಲಟ ರದ ೀವ, ನ ಲ, ಗ ೂೀಡ ಏನಟ ಬ ೀಕಹದಯೂ ಅಮಟದಕ ೂಳುಲ್ಲ. ಅ ಭಹಗ ಅಮತದ
ಅಕಹಯದಲ್ಲಿ ಆಯಬ ೀಕ್ಟ ಎನಟನುದ ೂಂದ ೀ ನಿಮಭ.

●

ಟ ೈಲ್ಾ ಹಹಕ್ಬ ೀಕಹದ ರ್ಹಗದ ಈದದ L ಭತಟು ಄ಗಲ B ಄ಳ ದಟಕ ೂಳುಲ್ಲ.

●

ಗ ೂೀಡ ಄ಥವಹ ನ ಲಕ ಾ ಹಹಕ್ಬ ೀಕಹದ ಚೌಕಹಕಹಯದ ಟ ೈಲ್ಾ ನ ಬಹಸಟ (l) ಅಮಟದಕ ೂಳುಲ್ಲ.

●

ಅಯೆಾ ಮಹಡಿಕ ೂಂಡ ಟ ೈಲ್ಾ ನ L ಭತಟು B ಗ q ಭತಟು r ನ ಮೌಲಯಗಳನಟನ ಲ್ ಕ್ಾ ಹಹಕ್ಲ್ಲ (ಹಿಂದ್ಧನ ಚಟ್ಟಟಿಕ ರಹಭಶಿಿಸಿ).

ಇ ಕ ಲಷಗಳ ಲಿ ಄ದ ನಂತಯ ಮಹಹಿತ್ತ ಸಂಚಿಕ ೂಳುಲಟ ತಯಗತ್ತಗ ಹಿಂತ್ತಯಟಗಲ್ಲ.
ಭಹಗ 2: ತಯಗತ್ತಗ ಹಿಂತ್ತಯಟಗಿದ ನಂತಯ
ಸಿದಧತ
ಕ ೂೀಶುಕ್ 1 ಯಂತ ಕ್ುಸಲಗ ಮ ಮೆೀಲ್ ಎಶಟು ಗಟಂುಗಳಿವ ಯೀ ಄ಶಟು ಄ಡಡಸಹಲಟ ಆಯಟಂತ ಕ ೂೀಶುಕ್ ಯಚಿಷಲ್ಲ.

ಕ ೂೀಶಟಕ್ 1 ನಿತಯಜೀನದ ಷನಿನವ ೀವದಲ್ಲಿ ಭಹಗಹಕಹಯ ಕ್ರಭವಿಧಿಮ ಫಳಕ
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ಗಟಂು 1
ಗಟಂು 2
ಗಟಂು 3
ಗಟಂು 4
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ಗಟಂು 5
ಗಟಂು …
ಚಟುಟಿಕ
ಇ ಚಟ್ಟಟಿಕ ಮ ಮೊದಲನ ೀ ಭಹಗದಲ್ಲಿ ಄ಯಟ ಕ್ಂಡಟಕ ೂಂಡಿದದನಟನ ಅಧರಿಸಿ, ರತ್ತಗಟಂೂ ಕ್ುಸಲಗ ಮ ಮೆೀಲ್ಲನ ಕ ೂೀಶುಕ್ದಲ್ಲಿ ಄ಯ
಄ಡಡಸಹಲನಟನ ತಟಂಫಲ್ಲ.
●

ರತ್ತ ಗಟಂಪಿನ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ ವಿೀಕ್ಷಣ ಗಳಲ್ಲಿನ ಯತಹಯಷ ಄ಥವಹ ಸಹಭಯಗಳ ೀನಟ?

●

ನಿಭಮಲ್ಲಿ ಯಹರಿಗಹದಯೂ ಶ ೀಶು(r) 0 ಎಂದಟ ಫಂದ್ಧದ ಯೆೀ? ಯಹಕ ಹಿೀಗಹಯಿತ ಂದಟ ನಿಭಮ ಄ನಿಸಿಕ ?

●

r = 0 ಎಂದ ೀ ಫಯಬ ೀಕ ಂದಟ ನಿಭಗನಿನಸಿದಲ್ಲಿ l ನ ಮೌಲಯನಟನ ಹ ೀಗ ಫದಲ್ಹಯಿಷಟವಿರಿ?

●

L ಭತಟು B ಎಯಡಕ್ೂಾ r = 0 ಎಂದ ೀ ಮೌಲಯ ಫಂದಲ್ಲಿ, L ಭತಟು B ಎಯಡಯ ನಡಟವಿನ ಷಂಫಂಧವ ೀನಟ?

●

L, l, q ಭತಟು r ಗಳನಡಟವಿನ ಷಂಫಂಧು ಭಹಗಹಕಹಯ ಕ್ರಭವಿಧಿಗ ಹ ೀಗ ಬ ಸ ದಟಕ ೂಂಡಿದ ?

ಷಂದರ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ 4: ಚಟುಟಿಕ 4 ಬಳಸಿದದರ ಬಗ ೆ ಶ್ರೀ ಗೌಡ ಅರ ಅಂತ್ರಹಲ ೂೀಕ್ನ
ಭಕ್ಾಳು ತ ೂಡಗಿಕ ೂಳುಲಟ ಄ನಟವಹಗಟಂತ ಇ ಚಟ್ಟಟಿಕ ಮಟ ತಟಂಬಹ ಅಷಕ್ರುೂಣಿವಹಗಿತಟು. ಄ಯಟ ಄ಳತ ಮಹಡಲಟ ನಹನಟ ಄ಳತ
ಟ ೀು ತಯಬ ೀಕಹಯಿತಟ. ಄ಯಟ ಅರಿಸಿದ ರ್ಹಗಗಳನಟನ ಄ಳತ ಮಹಡಟಲ್ಲಿ ತಟಂಭಹ ಖ್ಟಷ್ಟ್ ಡ ದಯಟ. ಎಲ್ಲಿ ಟ ೈಲ್ಾ ಹಹಕ್ರದರ ಶಹಲ್
಄ಂದವಹಗಿ ಕಹಣಟತುದ ಂದಟ ಚಚ ಿ ಮಹಡಿದ ದೀ ಮಹಡಿದಟದ.
ಕ ಲು ಗಟಂುಗಳಂತೂ ತಟಂಬಹ ವಿಬಿನನ ಅಕಹಯದ ರದ ೀವಗಳನಟನ ಄ಳತ ಮಹಡಲಟ ರಮತನ ಡಟ ಫಗ ೆ ಮಹತನಹಡಟತ್ತುದದಯಟ. ಄ರಿಗ
ಕಹಲ್ಹಕಹವ ಸತ ುೀ ನಿರ್ಮಶ ಎಂದಟ ಹ ೀಳಿದದರಿಂದ ಯೀಜ್ನ ತಯಹರಹದ ತಕ್ಷಣ ಕಹಮಿರೃತುರಹದಯಟ. ಄ಯಟ ಬ ೀಗಬ ೀಗ
ಕ ಲಷಮಹಡಲಟ ನ ನು ಮಹಡಟಂತ ನಹನಟ ತಯಗತ್ತಮ ಹ ೂಯಗಡ ಗಡಿಯಹಯ ನ ೂೀಡಟತಹು ನಿಂತ್ತದ .ದ
಄ರ ಲ್ಹಿ ತಯಗತ್ತಗ ಹಿಂತ್ತಯಟಗಿದ ನಂತಯ ಄ಯಟ ದ ೂಡಡ ಟ ೈಲ್ಾ ಈಯೀಗಿಷಬ ೀಕ ೂೀ, ಄ಥವಹ ಚಿಕ್ಾ ಟ ೈಲ್ಾ ಫಳಷಬ ೀಕ ೂೀ ಎಂದಟ
ನಿಧಿರಿಷಬ ೀಕ್ರತಟು. ಕ ಲಯಟ ದ ೂಡಡ ಟ ೈಲ್ಾ ಚ ನಹನಗಿಯಟತುದ ಂದಟ ಮೊದಲ್ಲಗ ಄ಂದಟಕ ೂಂಡರಹದಯೂ, ಄ರ ೀ ಅಮಟದಕ ೂಂಡ ಄ಂಕ್ರಗಳ
ಭಹಗಹಕಹಯದ ಲ್ ಕ್ಾ ಄ರಿಗ ಆಶುವಹಗಲ್ಲಲಿ ; ಫದಲ್ಲಗ ಕ್ಶುವಹಯಿತಟ. ಷಣಣ ಟ ೈಲ್ಾ ಗಳ ೀ ಆಯಲ್ಲ ಎಂದಟಕ ೂಂಡಯಟ. ಕ ೀಲ ಐದ ೀ
ನಿರ್ಮಶಗಳಲ್ಲಿ ಄ಯ ಈತುಯಗಳು ತಯಹರಹಗಿದದು; ನಹನಟ ಕ್ುಸಲಗ ಮ ಮೆೀಲ್ ಫರ ದ್ಧದದ ಕ ೂೀಶುಕ್ದಲ್ಲಿ ಄ಯಟ ದತಹುಂವಗಳನಟನ
ತಟಂಫತ ೂಡಗಿದಯಟ.
ಯಹರಿಗಹದಯೂ r = 0 ಫಂತ ೀ ಎಂಫ ಚಚ ಿ ತಟಂಬಹ ಅಷಕ್ರುದಹಮಕ್ವಹಗಿತಟು. ಯಹವಹಗ ಭತಟು ಹ ೀಗ ಇ ಈತುಯ ಸಿಕ್ರಾೀತಟ ಎಂದಟ
ತಟಂಬಹ ಮಹತಟಕ್ತ ನಡ ಯಿತಟ. ಇ ಚಚ ಿಮಟ ಗಟಣಯಗಳು ಭತಟು ಷಂಖ್ ಯಗಳ ಭಹಜ್ಯತ ಮ ಫಗ ಮ
ೆ ೂ, ಯಹವಹಗ ಷಂಖ್ ಯಮಟ
ರಿೂಣಿವಹಗಿ ಭಹಗವಹಯಿತ ನನಫಸಟದಟ ಎಂಫ ಫಗ ೆಮೂ ಷಂವಹದನಟನ ಕ ೂಂಡ ೂಯಿದತಟ. ಶ ೀಶವ ಂಫಟದಟ ಭಹಜ್ಕ್ದ ಯಹುದ ೂೀ
಄ತಯಿನಟನ ಷಂಖ್ ಯಯಿಂದ ತ ಗ ದಹಗ ಈಳಿಮಟ ರಿಮಹಣ ಎಂದೂ ತ್ತಳಿದ ು. ಯಹಕ ಭಹಜ್ಕ್ನಟನ ಸಹಧಯವಹದಶೂು ಹ ಚಟು ಷಲ
ಕ್ಳ ಮಬ ೀಕ್ಟ ಎಂದೂ ಚಚ ಿ ಸಹಗಿತಟ. ಶ ೀಶು ಭಹಜ್ಕ್ಕ್ರಾಂತ ಕ್ರ್ಮಮ ಆಯಟತುದ ಂಫ ಕ್ಲನ ಮೂ ಭಕ್ಾಳಿಗ ಅಯಿತಟ.
ಇ ಚಟ್ಟಟಿಕ ಮ ಕ ೂನ ಮಲ್ಲಿ ನನನ ತಯಗತ್ತಮ ಫಸಟತ ೀಕ್ ಭಕ್ಾಳು ಭಹಗಹಕಹಯ ಕ್ರಭವಿಧಿಮನಟನ ಄ಥಿ ಮಹಡಿಕ ೂಳುಲಟ
ಷಭಥಿರಹಗಿದದರ ಂದಟ ನನಗ ಄ನಿಸಿತಟ. ಆದನಟನ ಈಯೀಗಿಷಟವಹಗ ನಡ ಮಟ ರಕ್ರರಯೆಮಟ ಏಕ ಭತಟು ಹ ೀಗ ಜ್ಯಟಗಟತುದ ಂದೂ
ತ್ತಳಿದ್ಧದದರ ಂದಟ ನನನ ಄ನಿಸಿಕ .

ಚಂತ್ನ ಗ ೂಂದು ಕ್ಷಣ
●

ನಿಭಮ ಭಕ್ಾಳ ಯಹ ರಶ ನಗಳು ಄ನಿರಿೀಕ್ಷಿತವಹಗಿದದು? ಇ ಈತುಯಗಳು ಄ಯ ಭಹಗಹಕಹಯ ಕ್ರಭವಿಧಿಮ
ತ್ತಳಿಳಿಕ ಮ ಫಗ ೆ ಏನಟ ಷಶುಗ ೂಳಿಸಿದು?

●

ನಿಭಮ ಭಕ್ಾಳು ಄ಥಿಮಹಡಿಕ ೂಂಡರ ೂೀ ಆಲಿವೀ ತ್ತಳಿಮಲಟ ಯಹ ಯಹ ರಶ ನಗಳನಟನ ಫಳಸಿದ್ಧರಿ

● ಚಟ್ಟಟಿಕ ಮಲ್ಲಿ ಏನಹದಯೂ ಮಹಹಿಡಟ ಮಹಡಿದ್ಧರಹ? ಹಹಗಹದರ ಄ದಕ ಾ ಕಹಯಣಗಳ ೀನಟ?
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6 ಸಹರಹಂವ
ಭಹಗಹಕಹಯ ಕ್ರಭವಿಧಿಮ ಫಗ ೆ ಕ ೀಂದ್ಧರೀಕ್ರಿಸಿಯಟ ಇ ಘಟ್ಕ್ು ಭಹಗಹಕಹಯದ ಫಗ ೆ ಄ಥಿ ಮಹಡಿಕ ೂಳುಲಟ, ಕ್ರಭವಿಧಿಮಟ ಹ ೀಗ ಕ ಲಷ
ನಿಿಹಿಷಟತುದ ಂದಟ ಄ಥಿ ಮಹಡಿಕ ೂಳುಲಟ ಭಕ್ಾಳಿಗ ಹ ೀಗ ಷಹಹಮ ಮಹಡಫಸಟದ ಂದಟ ತ್ತಳಿಸಿಕ ೂಟಿುದ .
ಇ ಘಟ್ಕ್ನಟನ ಒದಟತಹು ನಿೀು ಄ರ ೀನಟ ಮಹಡಟತ್ತುದಹದರ ಂದಟ ಕ್ಲ್ಲಸಿಕ ೂಳುಲಟ ಷಭಥಿರಹಗಟಂತ ಄ಯ ನಿತಯಜೀನದ ಄ನಟಬಗಳ
ಷನಿನವ ೀವಗಳನಟನ ಫಳಸಿಕ ೂಳುಲಟ ಭಕ್ಾಳನಟನ ವಕ್ುಯನಹನಗಿಷಟ ದಹರಿಮ ಫಗ ೆ ಚಿಂತನ ನಡ ಸಿದ್ಧರಿ. ಇ ಭೂಲಕ್ ಄ಯಟ ಭಹಗಹಕಹಯ ಕ್ರಭವಿಧಿ
ಎಂದರ ೀನ ಂದಟ ಄ರಿಮಟತಹುರ
ಇ ಕ್ಲನಹಂವನಟನ ನಿೀು ಆತಯ ಗಣಿತ್ತೀಮ ರಿಕ್ಲನ ಗಳಿಗೂ ಫಳಷಫಸಟದಟ. ಭಕ್ಾಳು ನಿತಯಜನದಲ್ಲಿ ಕಹಣಟ ಗಣಿತದ ಷಭಸ ಯಗಳಿಗ
ರಿಹಹಯ ಯೀಚಿಷಟಂತ ಮಹಡಟ ಭೂಲಕ್ ಄ಯನಟನ ತ ೂಡಗಿಸಿಕ ೂಳುಲಟ ಭತಟು ಶಹಲ್ ಮ ಹ ೂಯಗೂ ಗಣಿತವಿದ ಎಂದಟ ತ ೂೀರಿಷಲಟ
ಷಹಹಮಕ್. ಗಟಂುಕಹಮಿದ್ಧಂದ ಭಕ್ಾಳು ಷಸಕಹಯದ ಭೂಲಕ್ ಕ್ಲ್ಲಕ ಮನಟನ ಯೂಡಿಸಿಕ ೂಳುುತಹುರ ; ಯಷಯ ಚಚ ಿಗ ಡಿಡಕ ೂಳುುತಹುರ .
ಅಯ ಗಣಿತ್ತೀಮ ತ್ತಳಿಳಿಕ ಗ ಷಂವಹದ ಫಸಳ ಈಮಟಕ್ು.
಄ಯ ರಂಚಕ ಾ ಷಂಫಂಧಿಷದ ರಿೀತ್ತಮಲ್ಲಿ ಭಂಡಿಷಟುದಕ್ರಾಂತ ಄ರ ೀ ಷಂಫಂಧ ಕ್ಲ್ಲಸಿಕ ೂಳುುತಹು ಭಹಗಹಕಹಯ ಕ್ರಭವಿಧಿಮ ರತ್ತ
ಭಹಗನೂನ ಄ಥಿ ಮಹಡಿಕ ೂಳುುಂತ ಭಕ್ಾಳಿಗ ಹ ೀಗ ಷಹಹಮ ಮಹಡಫಸಟದ ಂದಟ ನಿೀು ಗಭನಿಸಿದ್ಧದೀರಿ. ಬ ೀರ ಬ ೀರ ವಿಧಹನಗಳಲ್ಲಿ
ಭಹಗಹಕಹಯದ ರಿಕ್ಲನ ಮನಟನ ಄ಥಿ ಮಹಡಿಕ ೂಳುಲಟ ಭಕ್ಾಳನಟನ ಪ್ರೀತಹಾಹಿಷಟ ಭೂಲಕ್ ಭಟಖ್ಯ ಕ ೂಂಡಿಗಳನಟನ ಄ಯಟ ಬ ಸ ಮಲಟ
಄ನಟವಹಗಟತುದ ಂದೂ ನಿೀು ಄ರಿತ್ತಯಟವಿರಿ.
ನಿಭಮ ಬ ೂೀಧನಹಭಹಯಷದ ಄ಂತಯಲ್ ೂೀಕ್ನು ನಿಭಮ ಬ ೂೀಧನ ಮನಟನ ಈತುಭಗ ೂಳಿಷಟತುದ ಂದೂ ಭಕ್ಾಳ ಕ್ಲ್ಲಕ ಗ ಹ ಚಟು
ಬ ಂಫಲೂಣಿವಹಗಟತುದ ೀ ಎಂದೂ ಄ರಿತ್ತಯಟವಿರಿ.

ಚಂತ್ನ ಗ ೂಂದು ಕ್ಷಣ
ಇ ಘಟ್ಕ್ದಲ್ಲಿ ನಿೀು ಈಯೀಗಿಸಿದ ಭತಟು ಬ ೀರ ತಯಗತ್ತಮಲೂಿ ಫಳಷಫಸಟದಹದ ಭೂಯಟ ಕ್ಲನಹಂವಗಳನಟನ
ಗಟಯಟತ್ತಸಿ .

ಷಂಪನೂೂಲಗಳು
ಷಂಪನೂೂಲ 1: NCF/ NCFTE ಕ್ಲ್ಲಕಹ ಅಗತ್ಯಗಳು
ರಹಷ್ಟ್ರೀಮ ಠ್ಯಕ್ರಭ ಚೌಕ್ಟ್ಟು(2005) ಶಿಕ್ಷಕ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ರಹಷ್ಟ್ರೀಮ ಠ್ಯಕ್ರಭ ಚೌಕ್ಟ್ಟು(2009) ಗಳಲ್ಲಿ ಹ ೀಳಿಯಟ ಕ್ಲ್ಲಕಹ ಄ಗತಯಗಳನಟನ ಇ
ಘಟ್ಕ್ ಬ ಸ ಮಟತುದ , ಭತಟು ಄ುಗಳನಟನ ತಲಟಲಟ ನಿಭಗ ಷಹಹಮ ಮಹಡಟತುದ .
●

ಭಕ್ಾಳನಟನ ಕ ೀಲ ಮಹಹಿತ್ತ ಷಂಗಹರಸಕ್ಯಂತಲಿದ ೀ ಄ಯ ಕ್ಲ್ಲಕ ಮಲ್ಲಿ ಷಕ್ರರಮವಹಗಿ ಭಹಗಿಗಳಹಗಟಂತ ಗಭನಿಷಟುದಟ.
ಜ್ಞಹನನಟನ ಯೂಪಿಷಟ ಄ಯ ಸಹಭಥಯಿನಟನ ಪ್ರೀತಹಾಹಿಷಟುದಟ. ಕ್ಲ್ಲಕ ಮಟ ಬಹಯಿಹಠ್ದ ವಿಧಹನ ರ್ಮೀರಿ ಬ ಳ ಮಟುದನಟನ
ದೃಢಡಿಷಟುದಟ

●

ಗಣಿತ ಎಂಫಟದಟ ಭಕ್ಾಳು ಄ಯರ ೂಳಗ ಮಹತನಹಡಿಕ ೂಳುಫಸಟದಹದ,ಷಂಸನ ನಡ ಷಫಸಟದಹದ,ಚಚಿಿಷಫಸಟದಹದ, ಭತಟು
ಜ್ತ ಗೂಡಿ ಕ ಲಷ ಮಹಡಫಸಟದಹದ ವಿಶಮ ಎಂದಟ ಗರಹಿಷಟುದಟ.

ಷಂಪನೂೂಲ 2: ಗುಂಪುಕಹಯಯ ಬಳಕ
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ಗಟಂುಕ ಲಷನಟನ ಂದಟ ಸಹಮಹನಯ ಗಟರಿ ಸಹಧನ ಗ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಷಣಣ ಗಟಂುಗಳಲ್ಲಿ ಕ ಲಷ ಮಹಡಟುದನಟನ ಈತ ೀು ಜಷಟ ಯಸಿಥತ,
ಷಕ್ರರಮ, ಶ ೈಕ್ಷಣಿಕ್ ಮಹಗ ೂೀಿಹಮ ಎಂದಟ ಹ ೀಳಫಸಟದಟ. ಯಸಿಥತ ಚಟ್ಟಟಿಕ ಗಳ ಭೂಲಕ್ ಕ್ಲ್ಲಕ ಹ ಚಟು ಷಕ್ರರಮ ಹಹಗೂ
ರಿಣಹಭಕಹರಿಯಹಗಟುದಕ ಾ ಷಣಣ ಗಟಂುಗಳು ಷಸಕಹರಿಯಹಗಟತುವ .
ಗಟಂುಕ ಲಷದ ರಯೀಜ್ನಗಳು
ನಿಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳನಟನ ಚಿಂತನ ಗ , ಷಂಸನಕ ಾ, ವಿಚಹಯಗಳ ವಿನಿಭಮಕ ಾ ಭತಟು ನಿಧಹಿಯಗಳನಟನ ತ ಗ ದಟಕ ೂಳುುುದನಟನ
 ರೀರ ೀಪಿಷಟುದಕ ಾ ಗಟಂುಕ ಲಷ ಫಸಳ ರಿಣಹಭಕಹರಿ ಮಹಗಿ. ನಿಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಬ ೀರ ಮರಿಂದ ಕ್ಲ್ಲಮಟತಹುರ ಭತಟು ಕ್ಲ್ಲಷಟತಹುರ .
ಆದಟ ಷಫಲ ಭತಟು ಷಕ್ರರಮ ಕ್ಲ್ಲಕಹ ವಿಧಹನ.
ಫರಿೀ ಗಟಂುಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಟಳಿತಟ ಮಹಡಟುದಕ್ರಾಂತ ಹ ಚಿುನದ ೀನ ೂೀ ಗಟಂು ಚಟ್ಟಟಿಕ ಮಲ್ಲಿ ಆಯಟತುದ . ಄ದ ೀನ ಂದರ , ಂದಟ ಷಶು
ಈದ ದೀವವಿಯಟ ಸಂಚಿಕ ೂಂಡಿಯಟ ಕ್ಲ್ಲಕಹ ಕ್ರರಯೆಮಲ್ಲಿ (shared learning task) ತ ೂಡಗಿಕ ೂಂಡಟ, ಄ದಕ ಾ ಕ ೂಡಟಗ ನಿೀಡಟುದಟ. ಕ್ಲ್ಲಕ ಗ
ಏತಕಹಾಗಿ ಗಟಂು ಚಟ್ಟಟಿಕ ಮನಟನ ಫಳಷಟತ್ತುದ್ಧದೀರಿ ಎಂದಟ ನಿಭಗ ಷಶುವಹಗಿ ತ್ತಳಿದ್ಧಯಬ ೀಕ್ಟ, ಹಹಗೂ ಭಹಶಣ ಬಿಗಿಮಟುದಕ್ರಾಂತ ಆದಟ ಏಕ
ಯೀಗಯವಹದಟದ ಎನಟನುದಟ ಷಸ ನಿಭಗ ತ್ತಳಿದ್ಧಯಬ ೀಕ್ಟ. ಄ಂದರ ಗಟಂು ಚಟ್ಟಟಿಕ ಮನಟನ ರ್ಹಗಯೂಕ್ತ ಯಿಂದ ಯೀಜಷಬ ೀಕ್ಟ ಭತಟು
ಆುಗಳನಟನ ಯಹ ಕ್ಲ್ಲಕಹ ಈದ ದೀವಕ ಾ ಫಳಷಟತ್ತುದ್ಧೀದ ವಿ ಎನಟನುದಯಲ್ಲಿ ಷಶುತ ಆಯಬ ೀಕ್ಟ.
ಗುಂಪುಕ ಲಷನುನ ಯೀಜಷುುದು
ಯಹವಹಗ ಭತಟು ಯಹ ರಿೀತ್ತಮಲ್ಲಿ ಗಟಂುಕ ಲಷ ಫಳಷಫಸಟದಟ ಎನಟನುದಟ ಹಠ್ದ ಕ ೂನ ಮ ವ ೀಳ ಗ ಅಗಬ ೀಕಹದ ಕ್ಲ್ಲಕ ಮನಟನ
ಅಧರಿಸಿಯಟತುದ . ಗಟಂುಕ ಲಷನಟನ ಹಠದ ಮೊದಲ್ಲಗ , ಕ ೂನ ಗ ಄ಥವಹ ಭಧಯದಲ್ಲಿ ಯಹವಹಗಲ್ಹದಯೂ ಫಳಷಫಸಟದಟ. ಅದರ , ಆದಕ ಾ
ಸಹಕ್ಶಟು ಷಭಮನಟನ ಕ ೂಡಬ ೀಕ್ಟ. ನಿಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ೂಣಿಗ ೂಳಿಷಬ ೀಕಹದ ಕ ಲಷ ಭತಟು ಗಟಂುಗಳನಟನ ಷಂಘಟಿಷಟ ಄ತಟಯತುಭ
ಮಹಗಿ ಯಹುದಟ ಎಂಫ ಄ಂವಗಳ ಕ್ಟರಿತಹಗಿ ನಿೀು ಯೀಚನ ಮಹಡಬ ೀಕ್ಟ.
ಭಟಂಚಿತವಹಗಿಯೆೀ, ನಿೀು ಯೀಜ್ನ ಮನಟನ ತಯಹರಿಸಿಕ ೂಂಡಿದದರ , ಗಟಂುಕ ಲಷ ಷಪಲವಹಗಟುದನಟನ ಖ್ಚಿತ ಡಿಸಿಕ ೂಳುಫಸಟದಟ. ಅ
ಯೀಜ್ನ ಮಲ್ಲಿ ಕ ಳಗಿನ ಄ಂವಗಳಿಯಬ ೀಕ್ಟ


ಗಟಂು ಚಟ್ಟಟಿಕ ಮ ಈದ ದೀವ ಭತಟು ನಿರಿೀಕ್ಷಿತ ಪಲ್ಲತಗಳು.



ಚಟ್ಟಟಿಕ ಗ ರ್ಮೀಷಲ್ಹಗಟ ಷಭಮ; ಆದಯಲ್ಲಿ ಹಿಮಹಮಹಿತ್ತ ಄ಥವಹ ಸಹರಹಂಶಿಷಟ ಷಭಮೂ ಸ ೀರಿಯಬ ೀಕ್ಟ.



ಗಟಂುಗಳ ಯಚನ (ಎಶಟು ಗಟಂುಗಳು, ಗಟಂಪಿನಲ್ಲಿ ಎಶಟು ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು, ಯಹ ಅಧಹಯದ ಮೆೀಲ್ ಗಟಂುಗಳನಟನ ಯಚಿಷಟುದಟ)



ಗಟಂುಗಳ ಷಂಘಟ್ನ (ಗಟಂಪಿನ ಷದಷಯಯ ಹತರ, ಷಭಮ, ಸಹಭಗಿರಗಳು, ದಹಖ್ಲಟ ಮಹಡಟುದಟ ಭತಟು ಯದ್ಧ ತಯಹರಿಷಟುದಟ)



ಮೌಲ್ಹಯಂಕ್ನನಟನ ಮಹಡಟ ಭತಟು ದಹಖ್ಲ್ಲಷಟ ರಿೀತ್ತ (ವ ೈಮಕ್ರುಕ್ ಮೌಲ್ಹಯಂಕ್ನ ಭತಟು ಗಟಂಪಿನ ಮೌಲ್ಹಯಂಕ್ನಗಳ ನಡಟವ
ಆಯಟ ವಿಭಿನನತ ಮ ಕ್ಟರಿತಟ ರ್ಹಗಯೂಕ್ರಹಗಿಯಟುದಟ ಭಟಖ್ಯ)



ಗಟಂಪಿನ ಚಟ್ಟಟಿಕ ಗಳ ಮೆೀಲ್ಲವಚಹಯಣ ಮನಟನ ಮಹಡಟ ರಿೀತ್ತ.

ಗಟಂುಕ ಲಷದ ಕಹಮಿಗಳು
ನಿೀು ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗ ೂರ ೈಷಲಟ ಕ ೂಡಟ ಕಹಮಿಗಳು, ನಿೀು ಄ರಿಗ ಕ್ಲ್ಲಷಬ ೀಕಹದದದನಟನ಄ಲಂಬಿಸಿಯಟತುದ . ಗಟಂುಕ ಲಷದಲ್ಲಿ
ಭಹಗಹಿಷಟುದರಿಂದ, ಄ರಿಗ ಫಫಯಟ ಹ ೀಳಿದದನಟನ ಆನ ೂನಫಫಯಟ ಕ ೀಳಿಸಿಕ ೂಳುು, ವಿಚಹಯಗಳನಟನ ವಿರಿಷಟ ಭತಟು ಷಸಕ್ರಿಸಿಕ ೂಂಡಟ
ಕ ಲಷ ಮಹಡಟ ಕೌವಲಗಳನಟನ ಗಳಿಸಿಕ ೂಳುುತಹುರ . ಅದರ , ಬ ೂೀಧಿಷಟತ್ತುಯಟ ವಿಶಮನಟನ ಄ಯಟ ಕ್ಲ್ಲಮಟುದ ೀ ಭಟಖ್ಯ
ಈದ ದೀವವಹಗಿಯಟತುದ . ನಿೀು ಕ ೂಡಫಸಟದಹದ ಕಹಮಿಗಳ ಈದಹಸಯಣ ಗಳನಟನ ಕ ಳಗ ಕ ೂಡಲ್ಹಗಿದ :


ಪರಷುತತಿಗಳು: ಗಟಂುಗಳಲ್ಲಿ ಕ ಲಷ ಮಹಡಿ, ಆಡಿೀ ತಯಗತ್ತಗ ರಷಟುತ್ತಗಳನಟನ (presentations) ಸಿದಧಡಿಷಟತಹುರ . ಂದ ೀ ವಿಶಮ
ಸಲು ಷಲ ಕ ೀಳಿಸಿಕ ೂಳುುುದಕ್ರಾಂತ, ರತ್ತೀ ಗಟಂಪಿಗೂ ವಿಶಮದ ಬ ೀರ ಬ ೀರ ಶಹಖ್ ಗಳನಟನ ಕ ೂಡಟುದಟ ಈತುಭ. ಅಗ ಎಲಿಯೂ
ಆನ ೂನಫಫಯಟ ರಷಟುತ ಡಿಷಟತ್ತುಯಟುದನಟನ ಕ ೀಳಿಸಿಕ ೂಳುಲಟ  ರೀರಿಪಿತರಹಗಿಯಟತಹುರ . ಅದರ , ರಷಟುತ್ತಗ ಆಯಟ ಕಹಲ ರ್ಮತ್ತ
ನಿದ್ಧಿಶುವಹಗಿಯಲ್ಲ ಭತಟು ಳ ುಮ ರಷಟುತ್ತಮ ಗಟಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಹುು ಎಂದಟ ನಿಧಿರಿಸಿ. ಆುಗಳನಟನ ಹಠ್ಕ ಾ
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ಭಟಂಚಿತವಹಗಿಯೆೀ ಕ್ು ಸಲಗ ಮ ಮೆೀಲ್ ಫರ ಯಿರಿ. ಆದನಟನ ಫಳಸಿ ಭಕ್ಾಳು ತಭಮ ರಷಟುತ್ತಮನಟನ ಸಿದದಡಿಷಲ್ಲ ಭತಟು
ಷಸಹಠಿಗಳ ಕ ಲಷನಟನ ಮೌಲ್ಹಯಂಕ್ನ ಮಹಡಲ್ಲ. ಗಟಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಕ ಳಗಿನ ಄ಂವಗಳನಟನ ಳಗ ೂಳುಫಸಟದಟ:



o

ರಷಟುತ್ತಮಲ್ಲಿ ಷಶುತ ಆತ ?ು

o

ರಷಟುತ್ತಮ ಯಚನ ಚನಹನಗಿತ ?ು

o

ರಷಟುತ್ತಯಿಂದ ನನಗ ಏನಹದಯೂ ಕ್ಲ್ಲಕ ಯಹಯಿತ ?

o

ರಷಟುತ್ತ ನನನನಟನ ಚಿಂತನ ಗ ಸಚಿುತ ?

ಷಮಸಹಯ ಪರಿಹಹರ: ಂದಟ ಷಭಸ ಯಮನಟನ ಄ಥವಹ ಷಭಸಹಯ ಷಯಣಿಗಳನಟನ ರಿಸರಿಷಲಟ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಗಟಂುಗಳಲ್ಲಿ ಕ ಲಷ
ಮಹಡಟತಹುರ . ಆದಟ ವಿಜ್ಞಹನದ ರಯೀಗ ಮಹಡಟುದಟ, ಗಣಿತದ ಷಭಸ ಯಗಳನಟನ ಬಿಡಿಷಟುದಟ, ಕ್ನನಡದ ಕ್ಥ ಄ಥವಹ ಕ್ನನಟನ
ವಿಶ ಿೀಷ್ಟ್ಷಟುದಟ ಄ಥವಹ ಚರಿತ ರಮಲ್ಲಿ ಸಹಕ್ಹಧಹಯಗಳನಟನ ವಿಶ ೀಿ ಷ್ಟ್ಷಟುದನಟನ ಳಗ ೂಂಡಿಯಟತುದ .



ಒಂದು ಕ್ಲಹ ಕ್ೃತಿಯನುನ ಅರ್ವಹ ಉತ್ನನನುನ ಷೃಜಷುುದು: ಮಹಹಿತ್ತಮನಟನ ಸಹರಹಂಶಿಷಲಟ ಄ಥವಹ ಂದಟ ರಿಕ್ಲನ ಮನಟನ
ವಿರಿಷಲಟ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಗಟಂುಗಳಲ್ಲಿ ಕ ಲಷ ಮಹಡಿ ಂದಟ ಕ್ಥ , ನಹಟ್ಕ್, ಷಂಗಿೀತ, ಮಹದರಿ ಸಟಟ್ಟುಹಹಕ್ಟತಹುರ . ಹ ೂಷ
ವಿಶಮದ ಅಯಂಬದಲ್ಲಿ ಐದಟ ನಿರ್ಮಶ ಭಸಿುಶಾ ಭಂಥನ (brainstorm) ಄ಥವಹಭನ ೂೀ ನಕ್ (mind map) ಮಹಡಲಟ
ರ್ಮೀಷಲ್ಲಟ್ುರ , ಄ರಿಗ ೀನಟ ತ್ತಳಿದ್ಧದ ಎಂದಟ ನಿಭಗ ಚನಹನಗಿ ಗ ೂತಹುಗಟತುದ ಹಹಗೂ ನಿಭಮ ಹಠ್ನಟನ ಷೂಕ್ು ಭಟ್ುದಲ್ಲಿ ಮಹಡಲಟ
ಷಹಹಮಕ್ವಹಗಟತುದ .



ವಿಭ ೀದಿಕ್ರಿಸಿದ ಕಹಯಯಗಳು (Differentiated tasks): ಗಟಂುಕಹಮಿ, ಯೀಮಹನದಲ್ಲಿ ಄ಥವಹ ಸಹಧನ ಮಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ
ಷುಯಗಳಲ್ಲಿಯಟ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಷೂಕ್ುವಹದ ಕಹಮಿದಲ್ಲಿ ಟಹುಗಿ ಕ ಲಷ ಮಹಡಟ ಄ಕಹವನಟನ ನಿೀಡಟತುದ . ಹ ಚಟು ಸಹಧಿಸಿಯಟ
ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗ ವಿರಿಷಟ ಄ಕಹವ ದ ೂರ ಮಟುದಟ ಈಮಟಕ್ುವಹದರ , ಸಹಧನ ಮಲ್ಲಿ ಹಿಂದಟಳಿದರಿಗ ಆಡಿೀ ತಯಗತ್ತಮ
ಫದಲ್ಲಗ ಗಟಂಪಿನಲ್ಲಿ ರಶ ನಗಳನಟನ ಕ ೀಳುುದಟ ಷಟಲಬವಹಗಟುದಟ ಹಹಗೂ ಄ಯಟ ತಭಮ ಷಸಹಠಿಗಳಿಂದ ಕ್ಲ್ಲಮಟಯಟ.



ಚರ್ ಯ: ಂದಟ ವಿದಯಮಹನನಟನ ಕ್ಟರಿತಟ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ರ್ಹಗಯೂಕ್ರಹಗಿ ಚಿಂತ್ತಸಿ, ನಿಧಹಿಯಕ ಾ ಫಯಟಯಟ. ಂದಟ ವಿಶಮದ ಫಗ ೆ
ಆಯಟ ವಿವಿಧ ಅಯೆಾಗಳ ಕ್ಟರಿತಟ ಄ರಿಗ ಸಹಕ್ಶಟು ತ್ತಳಿದ್ಧದ ಎಂದಟ ಖ್ಚಿತಡಿಸಿಕ ೂಳುುುದಕ ಾ ನಿಭಮ ಸಿದಧತ ಮ ಅವಯಕ್ತ
ಆಯಟತುದ . ಅದಯೂ ಚಚ ಿ ಄ಥವಹ ಚಚಹಿ ಷಧ ಿಮನಟನ ಷಂಘಟಿಷಟುದಟ ನಿಭಗ ಹಹಗೂ ಄ರಿಗ ಫಸಳ
ಲ್ಹಬದಹಮಕ್ವಹಗಟತುದ .

ಗಟಂುಗಳನಟನ ಷಂಘಟಿಷಟುದಟ
ಂದಟ ಗಟಂಪಿನಲ್ಲಿ ನಹಲಾರಿಂದ ಎಂಟ್ಟ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಯಟುದಟ ಈತುಭವಹದಯೂ ನಿಭಮ ತಯಗತ್ತಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ ಟ್ಟು ಷಂಖ್ ಯ, ತಯಗತ್ತಮ
ಭೌತ್ತಕ್ ರಿಷಯ ಭತಟು ಪಿೀಠ ೂೀಕ್ಯಣ, ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ ಮಸಿಾನ ಹಹಗೂ ಸಹಧನ ಮ ಸಯುಗಳ ಮೆೀರ ಗ ಗಟಂಪಿನ ಷಂಖ್ ಯ
ನಿಧಹಿಯವಹಗಟತುದ . ಕ್ನಿಶು ಕ್ಷ ಎಲಿಯೂ ಫಫಯನ ೂನಫಫಯಟ ನ ೂೀಡಟಂತ್ತಯಬ ೀಕ್ಟ, ಕ್ರಯಟಚದ ಮಹತನಹಡಟಂತ್ತಯಬ ೀಕ್ಟ ಭತಟು ಗಟಂಪಿನಿಂದ
ಹ ೂಯಫಯಟ ಈತನನಕ ಾ ಕ ೂಡಟಗ ನಿೀಡಟಂತ್ತಯಬ ೀಕ್ಟ.


ನಿೀು ಹ ೀಗ ಭತಟು ಏಕ ಗಟಂುಗಳನಟನ ಯಚಿಷಟತ್ತುಯಟವಿರಿ ಎಂದಟ ನಿಧಿರಿಸಿ; ಈದಹಸಯಣ ಗ , ಸ ನೀಹಿತರ ಲಿ ಂದಟ ಗಟಂಪಿನಲ್ಲಿಯಟಂತ ,
ಂದ ೀ ಅಷಕ್ರು ಆಯಟರ ಲಿ ಂದಟ ಗಟಂಪಿನಲ್ಲಿಯಟಂತ ಄ಥವಹ ಷಮಹನ ಸಹಧನ ಮ ಭಟ್ುವಿಯಟರ ಲಿ ಂದಟ
ಗಟಂಪಿನಲ್ಲಿಯಫಸಟದಟ. ಬ ೀರ ಬ ೀರ ರಿೀತ್ತಮ ಗಟಂುಗಳ ಯಚನ ಮನಟನ ರಯೀಗ ಮಹಡಿ ಹಹಗೂ ನಿಭಮ ತಯಗತ್ತಗ ಭತಟು ನಿೀು
ಕ ೂಡಟತ್ತುಯಟ ಕಹಮಿಕ ಾ ಯಹುದಟ ಈತುಭ ಎಂದಟ ನಿಧಿರಿಸಿ.



ಗಟಂಪಿನ ಷದಷಯರಿಗ ಯಹುದಹದಯೂ ಕ ಲಷ ಹಿಷಟುದ್ಧದದರ (ಈದಹಸಯಣ ಗ – ನ ೂೀಟ್ ನಾ ಮಹಡಿಕ ೂಳುುಯಟ, ಕಹುಯ, ಷಭಮ
ಹಲಕ್, ಈಕ್ಯಣಗಳನಟನ ಷಂಗರಹಿಷಟಯಟ ಆತಹಯದ್ಧ) ಄ದಟ ಭತಟು ಄ದನಟನ ಹ ೀಗ ಄ರಿಗ ತ್ತಳಿಷಟವಿರಿ ಎನಟನುದನಟನ ಮೊದಲ್ ೀ
ಯೀಜ್ನ ಮಹಡಿಕ ೂಂಡಿಯಟುದಟ ಳ ುಮದಟ.

ಗಟಂುಕ ಲಷನಟನ ನಿಿಹಿಷಟುದಟ
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ಳ ುಮ ಗಟಂುಕ ಲಷ ನಿಿಸಣ ಗ ಕ ಲು ನಿಮಭಗಳು ಭತಟು ವಹಡಿಕ ಗಳನಟನ (routine) ನಿಗದ್ಧ

ಷಫಸಟದಟ. ದ ೀ ದ ೀ

ಗಟಂುಕ ಲಷನಟನ ಫಳಷಟತ್ತುದದರ ಭಕ್ಾಳಿಗ ನಿಭಮ ನಿರಿೀಕ್ ಭತಟು ಯಹುದರಿಂದ ನಿಭಗ ಖ್ಟಷ್ಟ್ಯಹಗಟತುದ ಎನಟನುದಟ ತ್ತಳಿಮಟತುದ .
ಮೊದಲ್ಲಗ ಗಟಂುಗಳಲ್ಲಿ ಕ ಲಷ ಮಹಡಟುದರಿಂದ ಅಗಟ ಈಯೀಗಗಳನಟನ ಎಲಿಯೂ ಸ ೀರಿ ಗಟಯಟತ್ತಷಟುದಟ ಳ ುಮದಟ. ಗಟಂುಕ ಲಷ
ಮಹಡಟವಹಗ ಳ ುಮ ತಿನ ಯಹುದ ಂದಟ ಚಚಿಿಸಿ, ಇ ತಿನ ಗಳ ಟಿುಯಂದನಟನ ತಯಹರಿಷಫಸಟದಟ. ಈದಹಸಯಣ ಗ : ಯಷಯ
ಗೌಯ, ಅಲ್ಲಷಟುದಟ, ಯಷಯ ಷಹಹಮ, ಂದಕ್ರಾಂತ ಹ ಚಟು ವಿಚಹಯಗಳನಟನ ರಿಗಣಿಷಟುದಟ ಆತಹಯದ್ಧ. ಆದನಟನ ತಯಗತ್ತಮಲ್ಲಿ ಎಲಿರಿಗೂ
ಕಹಣಟಂತ ಄ಂಟಿಷಫಸಟದಟ/ತೂಗಟ ಹಹಕ್ಫಸಟದಟ.
ಗಟಂುಕ ಲಷದ ಫಗ ೆ ಷಶು ಮೌಖಿಕ್ ಷೂಚನ ಗಳನಟನ ಕ ೂಡಟುದಟ ಷಸ ಫಸಳ ಭಟಖ್ಯ. ಆದನ ನೀ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ ಷಲಟವಹಗಿ ಕ್ು ಸಲಗ ಮ
ಮೆೀಲ್ ಫರ ಮಫಸಟದಟ. ನಿೀು ಄ಗತಯವಹಗಿ ಕ ಳಗಿಯಟುದನಟನ ಮಹಡಬ ೀಕಹಗಟತುದ :


ನಿಭಮಯೀಜ್ನ ಗ ಄ನಟಗಟಣವಹಗಿ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಯಹ ಗಟಂಪಿನಲ್ಲಿಯಬ ೀಕ್ಟ, ತಯಗತ್ತಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಄ಯಟ ಕ ಲಷ ಮಹಡಟತಹುರ ಭತಟು
಄ದಕ ಾ ಪಿೀಠ ೂೀಕ್ಯಣಗಳ ಄ಥವಹ ಄ಯ ಬಹಯಗ್ ಗಳ ರ್ಹಗನಟನ ಫದಲ್ಲಷಬ ೀಕ ಎನಟನುದನಟನ ನಿದ ೀಿಶಿಸಿ.



಄ಯಟ ಮಹಡಬ ೀಕಹಗಿಯಟ ಕಹಮಿದ ಫಗ ೆ ಷಶುತ ಆಯಲ್ಲ.



ಭತಟು ಄ದನಟನ ಷಯಳ ಷಣಣ ವಹಕ್ಯಗಳು ಄ಥವಹ ಚಿತರಗಳನಟನ ಕ್ುಸಲಗ ಮ ಮೆೀಲ್ ಫರ ಯಿರಿ. ನಿೀು ಹರಯಂಭಿಷಟ ಭಟಂಚ
ರಶ ನಗಳಿಗ ಄ಕಹವವಿಯಲ್ಲ.

ಗಟಂುಗಳಲ್ಲಿ ಕ ಲಷ ಮಹಡಟವಹಗ, ಎಲಿಯನೂನ ಗಭನಿಷಲಟ ತಯಗತ್ತಮಲ್ಲಿ ಒಡಹಡಟತ್ತುರಿ ಭತಟು ಗಟಂುಗಳು ಯಹ ರಿೀತ್ತ ಕ ಲಷ ಮಹಡಟತ್ತುವ
ಎಂದಟ ರಿಶಿೀಲ್ಲಸಿ. ಄ಯಟ ಂದಟ ಕ್ಡ ಭಟಂದ ಹ ೂೀಗಲ್ಹಯದಂತ ಸಿಕ್ರಾ ಹಹಕ್ರಕ ೂಂಡಿದದರ ಄ಥವಹ ಕ ೂಟ್ು ಕ ಲಷದ್ಧಂದ ಭಿನನವಹದ ದ್ಧಕ್ರಾನಲ್ಲಿ
ಹ ೂೀಗಟತ್ತುದದರ , ಄ರಿಗ ನಿಭಮ ಷಲಹ ಕ ೂಡಿ.
ಕ ಲಷ ಮಹಡಟತ್ತುಯಟವಹಗಲ್ ೀ ಗಟಂುಗಳನಟನ ಫದಲ್ಹಯಿಷಬ ೀಕ್ಟ ಎಂದಟ ನಿಭಗ ಄ನಿನಷಫಸಟದಟ. ಗಟಂುಕ ಲಷ

ನಹನಗಿದ ಎನಟನ ವಿಶಹವಷ

ನಿಭಮಲ್ಲಿ ಭೂಡಲಟ ಎಯಡಟ ತಂತರಗಳನಟನ ಫಳಷಫಸಟದಟ – ಷಂಖ್ ಯ ಹ ಚಿುಯಟ ತಯಗತ್ತಮನಟನ ನಿಿಹಿಷಲಟ ಆದಟ ಫಸಳ ಈಮಟಕ್ುವಹದದಟದ:


ತ್ಜ್ಞರ ತ್ಂಡಗಳು: ರತ್ತೀ ಗಟಂೂ ಬ ೀರ ಬ ೀಯ ಕಹಮಿದಲ್ಲಿ ನಿಯತರಹಗಬ ೀಕ್ಟ, ಈದಹಸಯಣ ಗ ವಿದಟಯತ್ ವಕ್ರು ಈತಹದನ ಮ ಂದಟ
ವಿಧಹನ ಄ಥವಹ ಂದಟ ನಹಟ್ಕ್ದಲ್ಲಿಯಟ ಂದಟ ಹತರನಟನ ಬ ಳ ಷಟುದಟ. ಷವಲ ಷಭಮದ ನಂತಯ ಗಟಂುಗಳ
ುನಯರಚನ ಯಹಗಬ ೀಕ್ಟ. ಇ ುನ ಚನ ಯಹದ ಗಟಂುಗಳಲ್ಲಿ, ಹಿಂದ್ಧನ ಗಟಂುಗಳಿಂದ ಫಂದ ರತ್ತೀ ಗಟಂಪಿನ ತಜ್ಞನ ೂಫಫ/ಳು
ಆಯಟತಹುರ . ಇಗ ಄ಯಟ ತಮೊಮಂದ್ಧಗ ತಂದ ಜ್ಞಹನನಟನ ಸಂಚಿಕ ೂಂಡಟ, ಎಲಿನಟನ ಟ್ಟು ಸ ೀರಿಸಿ ಕ ೂರೀಢಿೀಕ್ಯಣ ಮಹಡಬ ೀಕ್ಟ.
ಈದಹಸಯಣ ಗ , ಯಹ ರಿೀತ್ತಮ ವಿದಟಯತ್ ಸಹಥಯನಟನ ಕ್ಟ್ಟುುದಟ ಄ಥವಹ ನಹಟ್ಕ್ದ ತಟಣಟಕ ೂಂದನಟನ ಕ್ಟ್ಟುುದಟ.



‘ಸರಿಕಹರರು’: ನಿೀು ಕ ೂಟಿುಯಟ ಕಹಮಿ ಷೃಜ್ನಹತಮಕ್ ಄ಥವಹ ಷಭಸಹಯ ರಿಹಹಯ ಷವಯೂದಟದ ಅಗಿದದರ , ರತ್ತೀ ಗಟಂಪಿನಿಂದಲೂ
ಫಫ ಷದಷಯಳನಟನ/ನನಟನ ಸರಿಕಹಯಯಳಹಗಿ/ನಹನಗಿ ಆನ ೂನಂದಟ ಗಟಂಪಿಗ ಕ್ಳಿಸಿ. ಄ಯಟ ತಭಮ ವಿಚಹಯಗಳನಟನ ಄ಥವಹ
ರಿಹಹಯಗಳನಟನ ಹ ೂೀಲ್ಲಸಿ, ತಭಮ ಗಟಂಪಿಗ ಯದ್ಧ ಪಿಷಬ ೀಕ್ಟ. ಇ ರಿೀತ್ತಮಲ್ಲಿ ಫಫಯಟ ಆನ ೂನಫಫರಿಂದ ಕ್ಲ್ಲಮಫಸಟದಟ.

ಕಹಮಿದ ಕ ೂನ ಮಲ್ಲಿ, ಕ್ಲ್ಲಕ ಮನಟನ ಸಹರಹಂಶಿಸಿ ಹಹಗೂ ಏನನಹನದಯೂ ತಹಗಿ ಄ಥ ೈಿಸಿಕ ೂಳುುತ್ತುಯಟುದನಟನ ನಿೀು ಗಭನಿಸಿದದರ , ಄ದನಟನ
ಷರಿಡಿಸಿ. ರತ್ತೀ ಗಟಂಪಿನಿಂದಲೂ ಹಿಮಹಮಹಿತ್ತ ಡ ಮಫಸಟದಟ, ಄ಥವಹ ಳ ುಮ ವಿಚಹಯಗಳಿಯಟ ಗಟಂನಟನ ನಿೀು ಗಟಯಟತ್ತಸಿದದರ , ಫರಿೀ
಄ಯಟ ಮಹತರ ಸಂಚಿಕ ೂಳುಫಸಟದಟ. ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ ಯದ್ಧ ಷಂಕ್ಷಿುವಹಗಿಯಲ್ಲ ಹಹಗೂ ಄ಯಟ ಆತಯ ಗಟಂುಗಳ ಕ ಲಷನಟನ ಗಭನಿಸಿ, ಏನಟ
ನಹನಗಿತಟು, ಅಷಕ್ರು ಸಟಟಿುಸಿದಟದ ಏನಟ ಭತಟು ಯಹುದನಟನ ಆನೂನ ಚನಹನಗಿ ಮಹಡಫಸಟದ್ಧತಟು ಎನಟನ ಹಿಮಹಮಹಿತ್ತ ಕ ೂಡಟುದನಟನ
ಪ್ರೀತಹಾಹಿಸಿ.
ನಿಭಮ ತಯಗತ್ತಮಲ್ಲಿ ಗಟಂುಕ ಲಷನಟನ ಄ಳಡಿಸಿಕ ೂಳುಲಟ ರಮತ್ತನಸಿದಹಗ, ಕ ಲು ಷಲ ಄ದನಟನ ಕಹಮಿಯೂಕ ಾ ತಯಲಟ
ಕ್ಶುವಹಗಫಸಟದಟ. ಏಕ ಂದರ ಕ ಲು ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು:


ಷಕ್ರರಮ ಕ್ಲ್ಲಕ ಮನಟನ ರತ್ತರ ೂೀಧಿಷಟತಹುರ ಭತಟು ತ ೂಡಗಿಕ ೂಳುುುದ್ಧಲಿ.



ತಭಮದ ೀ ರಭಹ ನಡ ಮಬ ೀಕ ನಟನ (dominant) ಷವಭಹದರಹಗಿಯಟತಹುರ .
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ಯಕ್ರುಗಳ ನಡಟಣ ಷಂಫಂಧಗಳ ಕೌವಲಗಳ ಕ ೂಯತ ಯಿಂದ ಄ಥವಹ ಅತಮವಿಶಹವಷದ ಕ ೂಯತ ಯಿಂದಹಗಿ ಭಹಗಹಿಷಟುದ್ಧಲಿ.

ಗಟಂುಕ ಲಷನಟನ ರಿಣಹಭಕಹರಿಯಹಗಿ ನಿಿಹಿಷಲಟ ಮೆೀಲ್ಲನ ಄ಂವಗಳ ಕ್ಟರಿತಹಗಿ ಚಿಂತ್ತಷಟುದಟ ಫಸಳ ಭಟಖ್ಯ. ಆದರ ೂಂದ್ಧಗ , ಕ್ಲ್ಲಕಹ
ಈದ ದೀವಗಳು ೂರ ೈಸಿತ ೀ ಭತಟು ನಿಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಯಹ ರಿೀತ್ತ ಷಂದ್ಧಸಿದಯಟ (ಎಲಿರಿಗೂ ಆದಟ ಪಲರದವಹಗಿತ ುೀ) ಎನಟನುದನಟನ
ಕ್ಟರಿ

ಚಿಂತ್ತಷಬ ೀಕ್ಟ. ನಂತಯ ಗಟಂು ಕಹಮಿದಲ್ಲಿ, ಷಂನೂಮಲಗಳಲ್ಲಿ, ಷಭಮದಲ್ಲಿ ಄ಥವಹ ಗಟಂು ಯಚನ ಮಲ್ಲಿ ಯಹ ರಿೀತ್ತಮ

ಹ ೂಂದಹಣಿಕ ಗಳನಟನ ಮಹಡಬ ೀಕ್ಟ ಎಂದಟ ರ್ಹಗಯೂಕ್ತ ಯಿಂದ ಯೀಜಷಬ ೀಕ್ಟ.
ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ ಸಹಧನ ಮ ಮೆೀಲ್ ಧನಹತಮಕ್ ರಿಣಹಭವಿಯಲಟ ಗಟಂಪಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಲ್ಲಮಟುದನಟನ ಷದಹಕಹಲೂ ಫಳಷಬ ೀಕ್ರಲಿ ಎಂದಟ
ಷಂಶ ೃೀಧನ ಗಳು ತ್ತಳಿಷಟತುವ . ಅದದರಿಂದ ರತ್ತೀ ಹಠ್ಕ್ೂಾ ಆದನಟನ ಫಳಷಲ್ ೀಬ ೀಕ ಂಫ ನಿಫಿಂಧವ ೀನೂ ಆಲಿ. ಗಟಂು ಕ ಲಷನಟನ ೂಯಕ್
ಚಟ್ಟಟಿಕ ಮನಹನಗಿ ಫಳಷಫಸಟದಟ. ಈದಹಸಯಣ ಗ ವಿಶಮಷಟು ಫದಲ್ಹದಹಗ ಄ಥವಹ ಂದಟ ತಯಗತ್ತ ಚಚ ಿಮನಟನ ಸಟಟ್ಟುಹಹಕ್ಲಟ ಆದನಟನ
ಫಳಷಫಸಟದಟ, ತಯಗತ್ತಮ ಷನಿನವ ೀವನಟನ ತ್ತಳಿಯಹಗಿಷಲಟ ಄ಥವಹ ಄ನಟಬವಹತಮಕ್ ಕ್ಲ್ಲಕಹ ಚಟ್ಟಟಿಕ ಗಳನಟನ ರಿಚಯಿಷಲಟ ಭತಟು
ತಯಗತ್ತಮಲ್ಲಿ ಷಭಸಹಯ ರಿಹಹಯದ ಄ಭಹಯಷ ನಿೀಡಲಟ ಄ಥವಹ ವಿಶಮಗಳನಟನ ುನರಹಲ್ ೂೀಕ್ನ ಮಹಡಲಟ ಷಸ ಗಟಂುಕಹಮಿನಟನ
ಫಳಷಫಸಟದಟ.

ಹ ಚುುರಿ ಷಂಪನೂೂಲಗಳು
● ‘The division algorithm’ by E.L. Lady: http://www.math.hawaii.edu/~lee/courses/Division.pdf
● 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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