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ರಹಷ್ಟ್ರೀಮ ಠ್ಯಕರಭ ಚೌಕಟ್ುು (NCF 2005) ಭತುು ಶಿಕ್ಷಕಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ರಹಷ್ಟ್ರೀಮ ಠ್ಯಕರಭ ಚೌಕಟ್ುು (2009)ಗಳು ಭಹಯತದಲ್ಲಿನ ಶಿಕ್ಷಣಕಹಾಗ
ದೃಷ್ಟ್ಿಕ ೊೀನನುನ ನಿೀಡಿವ . ಆದಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಹಿ ಶಹಲ್ ಗಳು ಷದೃಢವಹದ ಕಲ್ಲಕಹ ವಹತಹಯಣನುನ ದಗಷುತುವ . ಇ
ದೃಷ್ಟ್ುಕ ೊೀನನುನ ಸಹಕಹಯಗ ೊಳಿಷಲು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗ ಹಹಗೊ ಶಿಕ್ಷಕ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗ (

) ಷಹಹಮ ಸಷು ನಿೀಡುುದ ೀ ಟ ಸ್–ಆಂಡಿಯಹ

OERನ ಭುಖ್ಯ ಈದ ೀದ ವವಹಗದ . ಇ ಈದ ದೀವನುನ ಇಡ ೀರಿಷಲು ಶಿಕ್ಷಕಯನುನ ‘ವಿದಹಯರ್ಥಿ’ಗಳ ಂದು ರಿಗಣಿಸಿ ಄ಯು ತಭಮ ೃತ್ತುಮಲ್ಲಿ
಄ವಯಕವಿಯು ಸಹಧನ ಹಹಗೊ ವಿಧಹನಗಳನುನ ಬ ಳ ಸಿಕ ೊಳುುಲ್ಲಿ ನ ೈುಣಯತ ಮನುನ ಹ ೊಂದುಂತ , ಬ ೊೀಧನ ಮ ಭತುು ಕಲ್ಲಕ ಮ
ವಿಧಹನಗಳಲ್ಲಿ ಷಕ್ರರಮವಹಗ ತ ೊಡಗಸಿಕ ೊಳುಲು ಷಹಹಮವಹಗುಂತ ಷಂನೊಮಲ ಯಚಿಷಲ್ಹಗದ . OER ಭುಖ್ಯ ಲಕ್ಷಣವ ಂದರ ಶಿಕ್ಷಕಯು
ಘಟ್ಕಗಳನುನ, ವ ೈಮಕ್ರುಕ

ಚಟ್ುಟಿಕ ಗಳನುನ, ಕ ೀಸ್ ಷುಡಿಗಳನುನ ಫಳಸಿ, ಄ಯ ೃತ್ತು ಕೌವಲಯನುನ ೃದ್ಧಧಸಿಕ ೊಂಡು ಄ುಗಳನುನ ನೊತನ

ಷಂದಬಿಗಳಿಗ ಭತುು ವಿಶಮಗಳಿಗ ಄ನವಯಿಷುುದು.
ಎಲ್ಹಿ ವಿಶಮಗಳಿಗೊ ಹಹಗೊ ಎಲ್ಹಿ ಸಂತಗಳಿಗೊ ಄ನವಮವಹಗು ಇ ರಭುಖ್ ಷಂನೊಮಲಗಳು, ಭಹಯತದ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿೀತ್ತ ಭತುು ಟ ಸ್
ಆಂಡಿಯಹ OERನಲ್ಲಿನ ಮಹದರಿಮಂತ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗ ಶ ೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ ೀತರದಲ್ಲಿನ ರಭುಖ್ ವಿಧಹನಗಳ ಫಗ ೆ ಭುಂದುರಿದ ಹರಯೀಗಕ
ಷಲಹ ಗಳನುನ ನಿೀಡುತುವ . ಟ ಸ್ ಆಂಡಿಯಹದ ಹರಯೀಗಕ ತತವಗಳನ ೊನಳಗ ೊಂಡಂತ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳನುನ ಷಂಘಟಿಷು ವಿಧಹನಗಳು, ಕಲ್ಲಕಹ
ಚಟ್ುಟಿಕ ಗಳು ಭತುು ಶಿಕ್ಷಕ-ವಿದಹಯರ್ಥಿ ಭತುು ವಿದಹಯರ್ಥಿ –ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ ನಡುವಿನ ಡನಹಟ್ನುನ ಏಿಡಿಷು ವಿಧಹನಗಳನುನ
ಳಗ ೊಂಡಿದ . ಶಿಕ್ಷಕರಿಗ ಹಹಗೊ ಶಿಕ್ಷಕ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗ (

) ವ ಬಸ ೈಟ್ ನ ನಲ್ಲಿ ಇ ರಭುಖ್ ಷಂನೊಮಲಗಳು ಲಬಯವಿದ .

ವೀಡಿಯೀ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
ಟ ಸ್ ಆಂಡಿಯಹದಯು ತಯಹರಿಸಿದ ವಿೀಡಿಯೀ ಕ್ರಿಪ್ಗಳ ಷಭೊಸು ತಯಗತ್ತಮಲ್ಲಿನ ಭಹಗಿಸಷುವಿಕ ಮ ರಭುಖ್ ತಂತರಗಳನುನ
ವಿರಿಷುತುವ . (ರಭುಖ್ ಷಂನೊಮಲಗಳ ವಿಶಮಗಳಿಗ ಷರಿಹ ೊಂದುಂತ ) ಶಿಕ್ಷಕಯು ಹಹಗೊ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಭಹಗಿಸಷುವಿಕ ಮ
಄ಭಹಯಷಗಳನುನ ಭಹಯತ್ತೀಮ ತಯಗತ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಫಳಷುುದನುನ ಇ ಕ್ರಿಪ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನಹು ಕಹಣಫಸುದಲಿದ ೀ, ನಿದ್ಧಿಶು ಕ್ರರಯೆಗಳನುನ ಹಹಗೊ
ನಡತ /

ಗಳನುನ ವಿೀಕ್ಷಕಯು ಗುಯುತ್ತಷಲು ವಿೀಕ್ಷಕ ವಿಯಣ ಮನುನ ಕ ೀಳಫಸುದು. ಇ ವಿೀಡಿಯೀ ಕ್ರಿಪ್ಗಳನುನ ಿಸಂದ್ಧ ತಯಗತ್ತಗಳಲ್ಲಿ

ಚಿತ್ತರೀಕರಿಸಿದುದ, ವಿವಿಧ ರಹಜಯಗಳಿಗ ಄ನುಗುಣವಹಗ ವಿೀಕ್ಷಕ ವಿಯಣ ಮನುನ ಭಹಷಹಂತರಿಷಲ್ಹಗದ . ಇ ವಿೀಡಿಯೀ ಕ್ರಿಪ್ಗಳಿಗ ಲ್ಲಂ್ಗಳನುನ
ವಿೀಡಿಯೀ ಚಿತರದ

ಭೊಲಕ

OERಗಳಲ್ಲಿ ನಿದ್ಧಿಶು ಷಥಳಗಳಲ್ಲಿ ತ ೊೀರಿಸಿದುದ, ಄ಂತರ್ಹಿಲದ ಭೊಲಕ ಫಳಕ ದಹಯಯು

ಆದನುನ

ಫಳಷಫಸುದಹಗದ . ಇ ವಿೀಡಿಯೀ ಕ್ರಿಪ್ಗಳನುನ ಟಹಯಬ ಿಟ್ ನ, ಪಿಸಿ, ಡಿ.ವಿ.ಡಿ, ಮೊಬ ೈಲ್ ಫೀನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಹಗೊ ಎಸ್.ಡಿ ಕಹರ್ಡಿ ಭೊಲಕ
ಫಳಷಲು ಫಳಕ ದಹಯಯು ಆುಗಳನುನ ಡೌನ್ಲ್ ೊೀರ್ಡ ಮಹಡಫಸುದಹಗದ . (http://www.tess-india.edu.in/)
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ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?
ಕ ೊೀನಗಳಿಲಿದ ಯೆೀ ನಭಮ ಜೀನನುನ ಉಿಸಸಿಕ ೊಳುುುದು ತುಂಬಹ ಕಶು. ನಭಮ ಷುತುಭುತು ಎಲ್ ಿಲ್ಲಿ ನ ೊೀಡುತ ುೀವೀ ಄ಲ್ ಿಲ್ಹಿ
ಕ ೊೀನಗಳಿವ . ಭನ ಗಳಲ್ಲಿ, ತಹಯಸಿಗಳಲ್ಲಿ ,ಕುಚಿಿಗಳಲ್ಲಿ, ಡ ಷುಾಗಳಲ್ಲಿ ,ಹಹಸಿಗ ಗಳಲ್ಲಿ, ಄ಷ ುೀಕ ಬ ಟ್ುಗಳಲ್ಲಿ, ಄ಲ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಡಹ ಕ ೊೀನಗಳಿವ .
ನಭಮ ಕ ಲಷಗಳಲ್ಲಿ, ಅಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಹ ಚಿಕಾ ಮಸಿಿನಿಂದಲೊ ಕ ೊೀನಗಳ ಫಗ ೆ ಮಹತು ನಡ ಮುತುಲ್ ೀ ಆದ .
ಶಹಲ್ಹಗಣಿತದಲ್ಲಿ ಹರಥಮಿಕ ಸಂತದ್ಧಂದಲೊ ಭಕಾಳು ಕ ೊೀನಗಳ ಫಗ ೆ ಕಲ್ಲಮುತಹುರ . ಆದು ಭಕಾಳು ನಂತಯದ ಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಮು
ತ್ತರಕ ೊೀನಮಿತ್ತಮ (Trigonometry) ಭೊಲಬೊತ ಕಲನ ಗಳಲ್ ೊಿಂದು.
ಭಕಾಳ ೄಡನ ಕ ೊೀನಗಳ ಫಗ ೆ ಕ ಲಷ ಮಹಡುುದು ಄ಯಲ್ಲಿ ಇಗಹಗಲ್ ೀ ಆಯು, ಭತುು ಄ಂತಬ ೊೀಿಧ ಮ ಜ್ಞಹನದ ಮೀಲ್ ಕಟ್ುು ಄ಕಹವ.
ಕಲ್ಲಸಿಕ ೊಡುತುದ . ಜತ ಗ ಗಣಿತ ತಯಗತ್ತಮ ವಿವವದ ೊಂದ್ಧಗ ನಿತಯಜೀನದಲ್ಲಿ ಏನ ೀನು ಕಹಣಫಸುದ ೊೀ, ಜಯುಗುುದ ೊೀ ಄ುಗಳನುನ
ಬ ಸ ಮಲು ಂದು ಄ಕಹವ.
ದೌಭಹಿಗಯವ ಂದರ ಭಕಾಳು ಫಸಳಷಲ ಕ ೊೀನಗಳ ಫಗ ೆ ಕ ಲಷ ಮಹಡುವಹಗ ಄ದು ನಿೀಡು ಷೃಜನಶಿೀಲತ , ಷಭೃದದತ , ಷಸಯೀಗಗಳ
಄ನುಬ ಡ ಮುುದ್ಧಲಿ. ಫದಲ್ಹಗ, ಇ ಕ ಲಷನುನ ಄ಯು ಕ ೀಲ ರಿಭಹಷ ಕಲ್ಲತು ಭರ ತುಬಿಡು, ನ ನಪಿನ ಭತ ೊುಂದು ಄ಭಹಯಷ
ಎಂದು ರಿಗಣಿಷುತಹುರ .
ಇ ಘಟ್ಕು ನಿಭಗ ಭಕಾಳ ೄಡನ ಕ ೊೀನಗಳ ಫಗ ೆ ಹ ೀಗ ಷೃಜನಹತಮಕವಹಗ, ಅಟ್ದ ೊಂದ್ಧಗ ಕಹಮಿನಿಿಿಸಷಫಸುದ ಂದು ತ ೊೀರಿಷುತುದ .
ಎಲಿಭಕಾಳಲ್ಲಿ ಆಯು ಄ಂತಬ ೊೀಿಧ ಮ ಜ್ಞಹನ ಭತುು ಮಹನಸಿಕ ಚಿಂತನಹ ಸಹಭಥಯಿ ಫಳಸಿಕ ೊಳುಲು ಕಲ್ಲಷುತುದ . ನಿೀು ಭಕಾಳನುನ
ಹ ೊರಹಂಗಣ ರದ ೀವಗಳಿಗ ಕರ ದ ೊಮುದ, ಭಕಾಳಲ್ಲಿ ದೃವಯ ರತ್ತಮಗಳನುನ ಬ ಳ ಷಲು, ಅಂಗಕತಂತರಗಳು,ದ ೀಸ ಗಣಿತ ಭತುು ಕಯಕೌವಲ
ಫಳಸಿಕ ೊಳುಲು ಇ ಚಟ್ುಟಿಕ ಫಮಷುತುದ .

ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ನಿೀು ಏನ್ು ಕಲ್ಲಯಬಹುದು


ಭಕಾಳು ಕ ೊೀನಗಳ ಫಗ ೆ ತ್ತಳಿಮಲು ಕಯಕೌವಲ ಫಳಸಿ, ಄ರಿಗ ಷಹಹಮ ಮಹಡುುದು ಹ ೀಗ ಂದು ಆಲ್ಲಿ ತ್ತಳಿಮಫಸುದು.



ತಯಗತ್ತಮ ಳಗ ಭತುು ಹ ೊಯಗ ನಿತಯಜೀನದ ೊಡನ ಶಹಲ್ಹಗಣಿತನುನ ಬ ಸ ಮಲು ಕ ಲು ಕಲನಹಂವಗಳು.



ಅಂಗಕ ಸಹಕಹಯಯೊಗಳನುನ ಫಳಸಿ, ಕ ೊೀನಗಳ ಫಗ ೆ ತ್ತಳಿಮಲು ಭಕಾಳಿಗ ಷಹಹಮ ಮಹಡುುದು.

ಇ ಘಟ್ಕು ಷಂನೊಮಲ ಂದಯಲ್ಲಿನ NCF (2005) and NCFTE (2009) ಯ ಕಲ್ಲಕಹ ಄ಗತಯಗಳಿಗ ಕ ೊಂಡಿ ಬ ಸ ಮುತುದ .

1 ಕೆಮೀನ್ಗಳ ಆಂಗಿಕ ರಚನೆ ಬಳಸಿ ಕೆಮೀನ್ಗಳ ಬಗೆಗಿನ್ ಕಲ್ಲಕೆಯನ್ುು ಹೆಚುು
ಅರ್ಥಪೂರ್ಥವಗಿಸುುದು
ಚಂತನೆಗೆಮಂದು ಕ್ಷರ್
ನಿೀು ಷುತು ಭುತು ಎಲ್ಲಿ ನ ೊೀಡಿದಯೊ ಄ಲ್ ಿಲ್ಹಿ ಕ ೊೀನಗಳಿವ . ಷುತು ಭುತು ಗಭನಿಸಿ. ನಿೀು ಷುತು ಕಹಣುತ್ತುಯು ಸತುು
ಕ ೊೀನಗಳ ಟಿು ಮಹಡಿ. ಄ುಗಳ ನಡುವ ಏನಹದಯೊ ಗಣಿತ್ತೀಮ ಷಂಫಂಧ ಗಭನಿಸಿದ್ಧರಹ ?
ಗಣಿತ ಎಂದರ ಫಸುವಃ ಗಣಿತ ತಯಗತ್ತಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಹಡುತ ುೀವೀ ಄ದು ಮಹತರ. ಹ ಚ ಚಂದರ ನಿತಯ ಜೀನದ ವಹಷುುವಿನಹಯಷ ಭತುು ಷುು
ತಯಹರಿಕ ಮಲ್ಲಿ ಄ನವಯಿಷುುದು ಎಂದುರಿಗಣಿಷಲಟಿುದ . ಅದರ , ಭನುಶಯ-ಭನುಶಯಯ, ಄ಯ ಜೀನದ ಷಂಫಂಧದಷ ುೀ ಗಹಢವಹದದುದ.
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ಅಂಗೀಕವಹಗ ಸಹಕಹಯಗ ೊಳಿಷುುದು ಕಯಕೌವಲ ಭತುು ನಿಜಜೀನದ ಈದಹಸಯಣ ಗಳು : ಕ ೊೀನಗಳ ಫಗ ೆ ಬ ೊೀಧನ

ಗಣಿತದ ೊಡನ ಷಂಫಂಧ. ಭನುಶಯನು ಄ನ ಜೀನ ಷಂಫಂಧೀ ಷನಿನವ ೀವಗಳಲ್ಲಿ ಗಣಿತನುನ ಕಹಣುುದು ಂದು ಈತಹಿಸಕಯ ಄ಂವ. ನಭಮ
ದ ೀಸದ ಄ಂಗಹಂಗಳಲ್ಲಿನ ಕ ೊೀನಗಳು ಆದಕ ಾ ಂದು ಷುಂದಯ ಈದಹಸಯಣ , ನಹು ನಭಮ ಕ ೈಕಹಲುಗಳನುನ ಂದು ಕ ೊೀನದಲ್ಲಿ ಫಗೆಷುತ ುೀವ
಄ಥವಹ ಬ ೀರ ಬ ೀರ ಕ ೊೀನಗಳಲ್ಲಿ ತ್ತಯುಗಷುತ ುೀವ , ನಭಮ ತಲ್ ಮನುನ ವಿವಿಧ ಕ ೊೀನಗಳಲ್ಲಿ ತ್ತಯುಗಷುತ ುೀವ , ಬ ಯಳುಗಳನುನ ವಿವಿಧ
ಕ ೊೀನಗಳಲ್ಲಿ ಫಗೆಷುತ ುೀವ . ಇ ಚಟ್ುಟಿಕ ಗಳನುನ ಭಕಾಳ ೄಂದ್ಧಗ ಮಹಡುುದರಿಂದ ಄ರಿಗ ಗಣಿತ “ಮಹಡಲು”, ಗಣಿತ “ಫದುಕಲು” ಸಹಧಯ
ಎಂದೊ ಕಲ್ಲಮಲು, ತಭಮಲ್ ೀಿ ಗಣಿತದ ಆಯುವಿಕ ಮನುನ ಄ರಿಮಲು ಅಂಗಕ ಅಕಹಯಗಳಿಂದ ಸಹಡಯವಹಗುತುದ .
ಷಂಶ ೃೀಧನ ಮ (Dreyfus, 1996; Gibbs, 2006) ರಕಹಯ, “ದ ೀಸ ಗಣಿತ”ದ ಿಸಂದ್ಧನ ಕಲನಹಂವಗಳ ಂದರ :


ದ ೀಸ ಫಳಸಿ ಅಂಗಕ ಯಚನ – ಄ಭೊತಿ ಕಲನ ಗ ಭೊತಿಯೊ ನಿೀಡುುದು.



ಸಹಕಹಯದ್ಧಂದ ಄ರಿು – ಭನಸಿಿನ ಯೀಚನ ಗಳಿಗ ದ ೀಸ ಫಳಸಿ ಭೊತಿಯೊ ನಿೀಡುುದು.

ಅದದರಿಂದ “ದ ೀಸ ಗಣಿತ”ದ ಗುರಿಯೆಂದರ 

ಗಣಿತನುನ ಕ ೀಲ ಄ಭೊತಿ ತತವ ವಿಶಮ, ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ ಜೀನದ ಄ನುಬಗಳಿಂದ ತುಂಬಹ ದೊಯ ಎಂದು ಕಹಣುಂತಸ
಄ಡ ತಡ ಗಳನುನ ಮಿೀಯುುದು.



ಗಣಿತದ ರಿಕಲನ ಗಳಿಗ ರತ್ತಮಗಳನುನ ಯೊಪಿಷುುದು.



ಗಣಿತ್ತೀಮ ಲಕ್ಷಣಗಳ ರ್ ೊತ ಅಟ್ದ ಭೊಲಕ ಷಕ್ರರಮ ಭಹನಹತಮಕ ಬ ಷುಗ ಮನುನ ಯೊಪಿಷುುದು.

ನಿಭಮ ದ ೀಸ ಕ ೊೀನಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ . ಕ ೊೀನಗಳು ನಿಭಮದ ೀ ರಭುಖ್ ಭಹಗ! ಅದದರಿಂದ ಮೊದಲ ಚಟ್ುಟಿಕ ಮಲ್ಲಿ ನಿೀು ಭಕಾಳಿಗ ಄ಯ
ದ ೀಸದ ಄ಂಗಗಳನುನ ಫಳಸಿ ಕ ೊೀನಗಳ ಈದಹಸಯಣ ಸುಡುಕಲು ಹ ೀಳುವಿರಿ.
ಇ ಘಟ್ಕದಲ್ಲಿಯು ಚಟ್ುಟಿಕ ಗಳನುನ ನಿಭಮ ಭಕಾಳ ರ್ ೊತ ಫಳಷಲು ರಮತ್ತನಷು ಭುನನ ಇ ಚಟ್ುಟಿಕ ಗಳ ಲಿನುನ , ಄ಥವಹ ಫಸಳಶುನುನ
ನಿೀವ ೀ ೂಣಿಗ ೊಳಿಷುುದು ತ್ತೀರಹ ಄ವಯಕ. ನಿಭಮ ಷಸ ಶಿಕ್ಷಕರ ೊಡನ ರಮತ್ತನಸಿದರ ಆನೊನ ಈತುಭ. ಆದು ಇ ಄ನುಬನುನ ಮಲುಕು
ಹಹಕಲು ಹ ಚುಚ ಷಸಕಹರಿಯಹಗುತುದ . ನಿೀವ ೀ ರಮತ್ತನಷುುದರಿಂದ ಕಲ್ಲಮುಯ ಄ನುಬಗಳ ಫಗ ೆ ಹ ೊಳಸು ಭೊಡುತುದ . ಄ದು ಶಿಕ್ಷಕರಹಗ
ನಿಭಮ ಄ನುಬನುನ ಫದಲ್ಹಯಿಸಿ, ನಿಭಮ ಬ ೊೀಧನ ಮ ಮೀಲ್ ರಿಣಹಭ ಬಿೀಯುತುದ . ಿಸೀಗ ತಯಹರಿ ಅದ ಮೀಲ್ ಇ ಚಟ್ುಟಿಕ ಗಳನುನ
ಫಳಸಿ. ಭತುು ಚಟ್ುಟಿಕ ಮ ವಿಧಹನ ಭತುು ರಿಣಹಭಗಳ ಫಗ ,ೆ ಕಲ್ಲಕ ನಡ ದ ಫಗ ೆ ಭತ ೊುಮಮ ಚಿಂತ್ತಸಿ. ಆದರಿಂದ ವಿದಹಯರ್ಥಿ ಕ ೀಂದ್ಧರತ
ಕಲ್ಲಕಹ ವಹತಹಯಣ ನಿಮಿಿಷಲು ಷಹಹಮವಹಗುತುದ .
ಕ ೊೀನಗಳಂತಸ ಗಣಿತ ವಿಶಮದ ಹಠ್ಷಯಣಿ ಅಯಂಭಿಷು ಭುನನ ಭಕಾಳಿಗ ಇ ಮೊದಲ್ ೀ ಏನು ತ್ತಳಿದ್ಧದ (ೂಿಜ್ಞಹನ), ನಿಭಮ
ಬ ೊೀಧನ ಮ ಄ಗತಯವಿಲಿದ ಯೆೀ ಏನು ಮಹಡಫಲಿಯು ಎಂದು ತ್ತಳಿದುಕ ೊಳುುುದು ಭುಖ್ಯ. ಇ ಹಠ್ಷಯಣಿಯಿಂದ ಄ಯು ಏನು
ಕಲ್ಲಮಬ ೀಕ ಂದು ನಿಖ್ಯ ಮಹಿಸತ್ತಮನುನ ಭಕಾಳ ೄಡನ ಸಂಚಿಕ ೊಳಿು. ನಿೀು ಷಂನೊಮಲ 2ನುನ ಫಳಸಿ ಇ ಘಟ್ಕದ ಚಟ್ುಟಿಕ ಮ
ಷಂದಬಿದಲ್ಲಿ ಭಕಾಳ ರಗತ್ತ – ಸಹಧನ ಗಳನುನ ಮೌಲಯಮಹನ ಮಹಡುುದು ಹ ೀಗ ಎಂದು ಯೀಜನ ಮಹಡಿ.

ಚಟ್ುಟಿಕ 1: ಕ ೊೀನಗಳನುನ ಅಂಗಕವಹಗ ಸಹಕಹಯಗ ೊಳಿಷುುದು
ಭಹಗ 1: ಕ ೈಗಳನುನ ಫಳಸಿ ಕ ೊೀನಯಚನ
ನಿಭಮ ಭಕಾಳಿಗ ಄ಯ ಎಯಡು ಕ ೈಗಳನುನ ಈಯೀಗಸಿ, ಭಣಿಕಟ್ುು ಄ಥವಹ ಮೊಳಕ ೈ ಕ ೀಂದರವಹಗಸಿ, ಕ ಳಗನ ಕ ೊೀನಗಳನುನ ತ ೊೀರಿಷಲು
ಹ ೀಳಿ.


90 ಡಿಗರ ಕ ೊೀನ



0 ಡಿಗರ ಕ ೊೀನ



180 ಡಿಗರ ಕ ೊೀನ



45 ಡಿಗರ ಕ ೊೀನ



135 ಡಿಗರ ಕ ೊೀನ



ಷಯಳ ಕ ೊೀನ



ಲಂಫ ಕ ೊೀನ



ಲಘು ಕ ೊೀನ



ವಿಶಹಲ ಕ ೊೀನ

ವಿಶಹಲ ಕ ೊೀನ, ಲಘು ಕ ೊೀನಗಳಿಗ ಬ ೀರ ಬ ೀರ ಈದಹಸಯಣ ಗಳು ಸಹಧಯ. ಇ ಬ ೀರ ಬ ೀರ ಈದಹಸಯಣ ಗಳ ಷೊಕುತ ಮನುನ ಚಚಿಿಷುುದು
಄ುಗಳ ನಿಯೊಣ ಮ ಫಗ ೆ ಮಹತನಹಡಲು, ಄ುಗಳಲ್ಲಿಮ ಷೊಕ್ಷಮಯತಹಯಷ, ಄ಂತಯಗಳ ಸಹಧಯತ ಮ ಫಗ ೆ ಮಹತನಹಡಲು ಈತುಭ ಄ಕಹವ
ದಗಷುತುದ .
ಆದು ಡಿಗರಮ ಚಿಹ ನಮನುನ ರಿಚಯಿಷಲು ಄ಥವಹ ುನಫಿಲನಗ ೊಳಿಷಲು ಷೊಕುಕಹಲ. ಈದಹಸಯಣ : ಲಂಫ ಕ ೊೀನ ಎಂದರ 900 ಕ ೊೀನ.
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ಚಿತರ 1: ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಚುಟ್ುಟಿಕ ಮ 1 ನ ೀ ಭಹಗನುನ ರಮತ್ತನಷುತ್ತುಯುುದು.
ಭಹಗ 2: ಂದು ತ ೊೀಳನುನ ಫಳಸಿ ಕ ೊೀನ ಯಚನ


ಭಹಗ 1ಯ ರಶ ನಗಳನುನ ುನರಹತ್ತಿಸಿ. ಅದರ , ಂದು ತ ೊೀಳನುನ ಫಳಸಿ ಕ ೊೀನ ಯಚನ ಮಹಡಲು ಹ ೀಳಿ. ಇಗ ಕ ೊೀನದ ಕ ೀಂದರ
ಕಂಕುಳಹಗಯಲ್ಲ. 00 ಕ ೊೀನ ತ ೊೀರಿಷಲು ತ ೊೀಳು ಕ ಳಗ ನ ೀತಹಡಲ್ಲ. ಕ ೈ ದ ೀಸದ ಕಾದಲ್ಲಿಯೆೀ ಆಯಲ್ಲ.



90° ಕ ೊೀನ ಯಚಿಷಲು ತ ೊೀಳು ದ ೀಸದ ಕಾ ಲಂಫವಹಗ ಚಹಚಲ್ಲ. ಹಹಗ ಯೆೀ ದ ೀಸದ ಭುಂದ ಲಂಫವಹಗ ಚಹಚಿದಯೊ 90° ಕ ೊೀನ
ಅಗುತುದ ಎಂದು ಷೊಚಿಸಿ. 180° ಕ ೊೀನ ಯಚಿಷಲು ತ ೊೀಳು ತಲ್ ಮ ಕಾ ಬುಜದ ಮೀಲ್ ನ ೀಯವಹಗ ಿಸಡಿಮಲ್ಲ.



ಕ ೊೀನ ಂದು ಸಿಥಯ ಸಿಥತ್ತ ಄ಲಿ ಎಂದು ಷೊಚಿಸಿ. ಕ ೊೀನ ಎಂಫ ದ ತ್ತಯುಗುವಿಕ ಮ ಮೊತುನುನ ಷೊಚಿಷುತುದ ಄ಂದರ , ಕ ೊೀನು
ತ್ತಯುಗುವಿಕ ಮ ಂದು ಄ಳತ ಎಂದು ಖ್ಚಿತ ಡಿಸಿ.

ಚಿತರ 2 : ಚಟ್ುಟಿಕ ಮ ಎಯಡನ ೀಮ ಭಹಗನುನ ಶಿಕ್ಷಕ್ರ ತ ೊೀರಿಷುತ್ತುಯುುದು.
ಭಹಗ 3: ಕ ೊೀನಗಳನುನ ತ ೊೀರಿಷಲು ದ ೀಸದ ಆತಯ ಄ಂಗಗಳನುನ ಈಯೀಗಷುುದು


ನಹಲ್ ಾೈದು ಭಕಾಳಿಯುಂತ ಗುಂುಗಳನುನ ಮಹಡಿ. ಄ಯ ದ ೀಸದ ಬ ೀರ ಭಹಗಗಳನುನ ಫಳಸಿ, ಕ ೊೀನ ಯೊಪಿಷು ಆತಯ
ವಿಧಹನಗಳನುನ ತ ೊೀರಿಷಲು ಹ ೀಳಿ. ಭಹಗ 1 ಭತುು 2 ಯಲ್ಲಿ ಚಚಿಿಸಿದ ಕ ೊೀನಗಳನ ನೀ ತ ೊೀರಿಷಲು ತಯಹರಿ ನಡ ಷಲ್ಲ. ಄ಯ
ತಯಹರಿಗ ಕ ಲ ನಿಮಿಶಗಳ ಷಭಯಹಕಹವ ನಿೀಡಿ.



ಗುಂುಗಳಲ್ಲಿ ಭೊಡಿದ ಕ ೊೀನಗಳನುನ ಆಡಿೀ ತಯಗತ್ತಮ ಭುಂದ ಅಯಹಮ ಗುಂು ಫಂದು ರದಶಿಿಷಲ್ಲ.



ಇ ಈದಹಸಯಣ ಗಳು ಗಣಿತರಿೀತಹಯ ಷೊಕುವ ೀ ಄ಥವಹ ಏನು ತ ೊಡಕ್ರದ ಎಂದು ತಯಗತ್ತಯಡನ ಚಚಿಿಸಿ.

ಸಂದರ್ಥ ಅದಯಯನ್ 1: ಚಟುಟಿಕೆ 1 ರ ಬಳಕೆಯ ಬಗೆೆ ಶ್ರೀಮತಿ ನಗಮೂ ಅರ ಅಂತರಲೆಮೀಕನ್
ತಭಮ ಹರಥಮಿಕ ತಯಗತ್ತಮ ಭಕಾಳ ೄಂದ್ಧಗ ಚಟ್ುಟಿಕ 1 ರಮತ್ತನಸಿದದಯ ಫಗ ೆ ಶಿಕ್ಷಕ್ರಯಫಬಯ ನಿಯೊಣ ಿಸೀಗದ .
ನಹನು ಕ ೊೀನಗಳ ರಿಕಲನ ಮನುನ ರಿಚಯಿಷುವಹಗ ಭುಂಚ ಮೊ ಕ ೊೀನಗಳನುನ ತ ೊೀರಿಷಲು ಕ ೈಗಳನುನ ಫಳಸಿದ .ದ ಅದರ , ಭಕಾಳನುನ
಄ರ ೀ ಮಹಡಿ ತ ೊೀರಿಷಲು ಯಹವಹಗಲೊ ಕ ೀಳಿಯಲ್ಲಲಿ; ನಹನರಿಗ ರದಶಿಿಷುತ್ತುದ ದ ಄ಷ ುೀ. ಇ ಚಟ್ುಟಿಕ ಒದ್ಧದಹಗ ನನನ ಧಹಟಿಗಂತ
ಹ ಚ ಚೀನೊ ಯತಹಯಷವಹಗಲ್ಲಕ್ರಾಲಿ ಎನಿಸಿತುು. ಅದಯೊ ಇ ರಿೀತ್ತಮಲೊಿ ರಮತ್ತನಷಲು ಫಮಸಿದ . ಹರಮಹಣಿಕವಹಗ ಹ ೀಳಬ ೀಕ ಂದರ ನಹನು
ಭುಂಚ ಫಳಸಿದುದದನ ನೀ ಬ ೀರ ರಿೀತ್ತ ುನಯೊರಪಿಷುುದು ಎಂದುಕ ೊಂಡ . ನನನ ಕಲ್ಲಷು ವಿಧಹನದಲ್ಲಿ ಫಸಳ ಫದಲ್ಹಣ ಗಳ ೀನು ಬ ೀಕ್ರಲಿ
ಎಂದು ಄ಂದುಕ ೊಂಡ .
ಅದರ ೀ ನನನ ಎಣಿಕ ತಹಗತುು. ಎಂಥ ಄ದುುತ ಯತಹಯಷ ! ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ತುಂಬಹ ಅಷಕ್ರುಯಿಂದ ತ ೊಡಗಸಿಕ ೊಂಡಯು. ನಹನಂತೊ ಄ಯು
ಇ ರಿೀತ್ತ ಕ ೊೀನ ಯೊಪಿಷುತಹು ಕೊಯುುದನುನ ನ ೊೀಡಿಯಲ್ಲಲಿ. ನಹನು ಄ರಿಗ ವಿಶಹಲ ಕ ೊೀನ ತ ೊೀರಿಷಲು ಕ ೀಳಿದಹಗ ಄ನ ೀಕ ಬ ೀರ ಬ ೀರ
ಈದಹಸಯಣ ಗಳು ರದಶಿಿತವಹದು. ಅದದರಿಂದ ನಹನು ಕ ೈಗಳನುನ ಹಹಗ ಯೆೀ ಆರಿಸಿಕ ೊಳುಲು ಹ ೀಳಿದ ಭತುು ಄ದ ೀ ಷಭಮದಲ್ಲಿ ಬ ೀರ
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ಭಕಾಳು ಏನು ತ ೊೀರಿಷುತ್ತುದಹದರ ಎಂದು ಷುತಹು ನ ೊೀಡಲು ಹ ೀಳಿದ .
ನಂತಯ ನಹು ವಿಶಹಲ ಕ ೊೀನದ ಫಗ ೆ ತುಂಬಹ ಮೌಲ್ಲಕವಹದ ಚ ೀತ ೊೀಹಹರಿ ಗಣಿತದ ಚಚ ಿ ನಡ ಸಿದ ು. ವಿಶಹಲ ಕ ೊೀನ ಎಂದರ ೀನು?
಄ದಯ ಮಿತ್ತಗಳ ೀನು? ಄ದಯಲ್ಲಿಯು ಷೊಕ್ಷಮ ಯತಹಯಷಗಳ ೀನು ಎಂದ ಲ್ಹಿ ಚಚಿಿಸಿದ ು. ನಂತಯ ತಂತಹನ ಚಚ ಿ ಲಘು ಕ ೊೀನದ ಕಡ
ಹ ೊಯಳಿತು. ಲಂಫ ಕ ೊೀನ, ಷಯಳಹಧಕ ಕ ೊೀನಗಳ ಫಗ ೆಮೊ ಄ದ ೀ ರಿೀತ್ತಮ ಚಚ ಿ ನಡ ಸಿದ ು.
ಭಕಾಳು ಚಟ್ುಟಿಕ ಮ 3ನ ೀ ಭಹಗ ಫಸಳ ಆಶುಟ್ುಯು. ಎಯಡೊ ತ ೊೀಳುಗಳನುನ ಭುಂದ ತಂದು ಫಳಷುುದು, ಕಣುು ತ್ತಯುಗಷುುದು,
ಬ ಯಳು ಭಡಿಷುುದು, ತಲ್ ಹ ೊಯಳಿಷುುದು ಭುಂತಹದುುಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕ ೊೀನಗಳ ಯಚನ , ಷಯಳಹಧಕಕ ೊೀನ ತ ೊೀರಿಷುವಹಗನ
ತ ೊಂದರ ಗಳು ಭುಂತಹದ ಄ನ ೀಕ ಕಲನಹಂವಗಳ ೄಂದ್ಧಗ ಭುಂದ ಫಂದಯು.
ಚಟ್ುಟಿಕ ಮ ಿಸಮಹಮಿಸತ್ತ ಭಹಗದಲ್ಲಿ ಭಕಾಳು ತಭಮ ಫಗ ೆ ತಹವ ೀ ವಿಭಶಹಿತಮಕವಹಗ ಚಿಂತ್ತಸಿದುದ, ಆತಯಯನುನ ವಿಭಶಿಿಷುವಹಗ ಄ರಿಗ
ಬ ಂಫಲೂಣಿವಹಗ ಚಿಂತಹನ ಮಹಡಿದುದ ನನನನುನ ಅವಚಮಿಕ್ರಾೀಡುಮಹಡಿತು.- “ಕ ೊೀನದ ಗ ರ ಗಳು ನ ೀಯವಹಗಯಬ ೀಕು ಹಹಗಹಗ ನಿನನ
ಬ ನನನುನ ಆನೊನ ನ ೀಯವಹಗಸಿದದಯ ಈತುಭ ಲಂಫಕ ೊೀನ ಅಗುತ್ತುತುು” ಭುಂತಹದ ಟಿೀಕ ಗಳಿದದು. ಫಬ ವಿದಹಯರ್ಥಿ ಹ ೀಳಿದ ರಿೀತ್ತಮಲ್ಲಿ “ಈತುಭ
ರಿೀತ್ತಮಲ್ಲಿ ವಿಭಶಹಿತಮಕವಹಗಯುುದು” ಸಹಧಯವಹಯಿತು. ಫಬ ಶಿಕ್ಷಕ್ರಯಹಗ ನನನ ಭಕಾಳ ಫಗ ,ೆ ಄ಯ ಚಿಂತನ - ಕಲ್ಲಕ ಗಳ ಫಗ ೆ ನಹನು
ಆನೊನ ಹ ಚುಚ ತ್ತಳಿಮಲು ಷಹಹಮವಹಯಿತು.

ನಿಭಮ ಬ ೊೀಧನಹ ಄ಭಹಯಷದ ಄ಂತಯಲ್ ೊೀಕನ
ನಿೀು ತಯಗತ್ತಮಲ್ಲಿ ಇ ರಿೀತ್ತಮ ಄ಭಹಯಷಗಳನುನ ಮಹಡಿಸಿದಹಗ ಯಹ ಭಹಗ ತುಂಬಹ ಚ ನಹನಗ ಭೊಡಿಫಂತು, ಯಹುದು ಸಹಧಹಯಣವಹಗ
ಅಯಿತು, ಯಹುದು ಷಭಿಕವಹಗಲ್ಲಲಿ ಎಂದು ಄ಲ್ ೊೀಕ್ರಷಲು ಸಹಧಯವಹಯಿತು. ಯಹ ರಶ ನಗಳು ಭಕಾಳ ರಗತ್ತಗ ಄ನುಕೊಲ
ಮಹಡಿದು, ಯಹುದು ಅಷಕ್ರುದಹಮಕವಹಗತುು, ಯಹುದಕ ಾ ಆನುನ ಹ ಚುಚ ಷಶುತ ಬ ೀಕ್ರತುು ಭುಂತಹದ ಆಂತಸ ಄ಲ್ ೊೀಕನಗಳು ಭಕಾಳಿಗ
ಗಣಿತ ಹ ಚುಚ ಷಂತಷದಹಮಕ ಭತು ಅಷಕ್ರುೂಣಿವಹಗುಂತ ತ ೊಡಗಸಿಕ ೊಳುಲು ಷಹಹಮಕವಹಗುತುದ . ಄ರಿಗ ಄ಥಿವಹಗದ, ಄ಯು
ಮಹಡಲ್ಹಗದ ಚಟ್ುಟಿಕ ಗಳಲ್ಲಿ ಄ಯು ತ ೊಡಗಸಿಕ ೊಳುುುದ್ಧಲಿ. ರತ್ತ ಬಹರಿ ಯಹುದ ೀ ಚಟ್ುಟಿೀಕ ಮಹಡಿದಹಗಲೊ ಇ ಄ಲ್ ೊೀಕನ
ಯೊಢಿಸಿಕ ೊಳಿು . ಶಿರೀಭತ್ತ ನಹಗಭಮ ಮಹಡಿದಂತ ಄ಲಿಲ್ಲಿ ಷವಲ ಫದಲ್ಹಣ ಮಹಡಿಕ ೊಂಡರ ಹ ಚುಚ ಪಲದಹಮಕವಹಗುತುದ .

ಚಂತನೆಗೆಮಂದು ಕ್ಷರ್
ಇ ರಿೀತ್ತಮ ಄ಂತಯಲ್ ೊೀಕನಕ ಾ ೂಯಕವಹದ ರಶ ನಗಳ ಂದರ :


ಇ ಚಟ್ುಟಿಕ ನಿಭಮ ತಯಗತ್ತಗ ಹ ೊಂದ್ಧತ ೀ ಹ ೀಗ ?



ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ ಯಹ ಈತುಯ / ರತ್ತಕ್ರರಯೆ ಄ನಿರಿೀಕ್ಷಿತವಹಗತುು, ಯಹಕ ?



ನಿಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ ತ್ತಳುಳಿಕ ಄ರಿಮಲು ಯಹ ರಶ ನಗಳನುನ ಫಳಸಿದ್ಧದೀರಿ?



ಚಟ್ುಟಿಕ ಮಲ್ಲಿ ಏನಹದಯೊ ಫದಲ್ಹಣ ಮಹಡಿದ್ಧರಹ?಄ದಯ ಿಸಂದ್ಧನ ಕಹಯಣಗಳ ೀನು?



ನಿಭಮ ಭಕಾಳ ಗಣಿತದ ಕಲ್ಲಕ ಮಲ್ಲಿ ಏನನುನ ಗಭನಿಸಿದ್ಧರಿ?



ನಿಭಮ ಭಕಾಳು ಄ಥಿಮಹಡಿಕ ೊಂಡರ ೊೀ ಆಲಿವೀ ತ್ತಳಿಮಲು ಯಹ ಯಹ ರಶ ನಗಳನುನ ಫಳಸಿದ್ಧರಿ?



ಭಧ ಯ ಯಹುದಹದಯೊ ಷಂದಬಿದಲ್ಲಿ ನಿೀು ಄ಯ ಚಚ ಿಮಲ್ಲಿ ರವ ೀಶಿಷಬ ೀಕ ನಿಸಿತ ೀ? ಯಹವಹಗ?

2 ಕೆಮೀನ್ಗಳನ್ುು ಕಲ್ಲಯು ಕೌವಲವಗಿ ೆೀಪರ್ ಮಡಿಸು ಕಲೆಯ ಬಳಕೆ
ಗಣಿತ ಕಲ್ಲಮುವಹಗ ಬಹಿಕುಗಳು, ಟಿುಗಳು,ಸಲಗ ಗಳು, ಕಡಿಿಗಳು, ಎಣಿಷು ಸಹಭಗರ ಭುಂತಹದ ಕಲ್ಲಕಹ ಸಹಭಗರಗಳನುನ ಫಳಷುುದರಿಂದ
ಗಣಿತದ ಷಭಸ ಯ ರಿಸರಿಷಲು ಭಕಾಳು ತಭಮ ಕ ೈಗಳನುನ ಈಯೀಗಷಬ ೀಕಹಗ ಫಯುತುದ . ಇ ರಿೀತ್ತಮ ಶಹರಿೀರಿಕ
ತ ೊಡಗಸಿಕ ೊಳುುವಿಕ ಮು ಭಕಾಳಿಗ ರಿಕಲನ ಗಳ ಮಹನಸಿಕ ರತ್ತಮಗಳನುನ ಬ ಳಸಿಕ ೊಳುಲು ಷಹಹಮಕ. ಄ಂಗಹಂಗಗಳ ಚಲನ ಮು ಇ
ಚಟ್ುಟಿಕ ಮಲ್ಲಿ ಄ಡಕವಹದ ಗಣಿತದ ರಕ್ರರಯೆ ಫಗ ೆ ತ್ತೀರವಹಗ ಯೀಚಿಷುಂತ ಮಹಡುತುದ . ಆದರಿಂದ ಭಕಾಳು ಗಣಿತನುನ ಕ ೀಲ
ುಷುಕದಲ್ಲಿನ ಄ಭೊತಿ ವಿಶಮ ಎಂದಷ ುೀ ಗಭನಿಷದ ೀ ಄ದನುನ ಹ ಚುಚ ವಹಷು, ಹರಯೀಗಕ ಭತುು ಭೊತಿ ವಿಶಮ ಎಂದು ಄ರಿಮುತಹುರ .
ಗಣಿತದ ಕಲ್ಲಕ ಮಲ್ಲಿ ಕಯಕೌವಲ ಫಳಕ ಮ ದ ೊಡಿ ಷವಹಲ್ ಂದರ , ಇ ಚಟ್ುಟಿಕ ಗಳಿಂದ ಭನಸಿಿನಲ್ಲಿ ಭೊಡು ರತ್ತಮಗಳನುನ
ಕಳ ದುಕ ೊಳುದ ೀ, ಇ ಅಂಗಕ ವಿಧಹನದ್ಧಂದ  ನುನ ಹಹಳ ಮ ಄ಥವಹ ಫಯಸ ವಿಧಹನನುನ ತಲುುುದು ಹ ೀಗ ? ಭಕಾಳು ಭೊತಿ
ರತ್ತಮಯಿಂದ ಠ್ಯುಷುಕದಲ್ಲಿ ಭುಖಹಭುಖಿಯಹಗು ಗಣಿತದ ಚಿಹಹನವಿಧಹನಕ ಾ, ಫಯಸಯೊಕ ಾ ಹ ೊಯಳಬ ೀಕು.
ಫೊರನರ್ (1966) ಎಂಫ ರಸಿದಧ ಗಣಿತಜ್ಞ ಕಲ್ಲಕ ಮ „ವಿಧಹನ‟ಗಳನುನ ಎನಹಕ್ರುವ್(ಚಟ್ುಟಿಕ ಅಧಹರಿತ), ಐಕಹನಿ್( ಚಿತರ ಅಧಹರಿತ) ಭತುು
ಸಿಂಬಹಲ್ಲ್ ( ಚಿಹ ನ ಄ಥವಹ ಭಹಷ ಅಧಹರಿತ) ಎಂದು ವಿಭಹಗ ಮಹಡುತಹುನ . ಚಟ್ುಟಿಕ ಮ 2ನ ೀ ಭಹಗ ಇ ಸಿಥತಯಂತಯಕ ಾ ರಮತ್ತನಷುತುದ .
ಅಂಗಕವಹಗ ಗಣಿತನುನ „ಮಹಡು” ವಿಧಹನದ್ಧಂದ ಕಲ್ಲಕ ಮನುನ „ಚಿತರ ಯಚಿಷು ವಿಧಹನ‟ದ ಭೊಲಕ ಠ್ಯುಷುಕಗಳಲ್ಲಿ ಫಯುಂತ ಗಣಿತದ
ಷಂಕ ೀತಭಹಷ ಫಳಸಿ ಲ್ ಕಾ ಫರ ಮು ವಿಡಹನಕ ಾ ತಲುುಂತ ಮಹಡುತುದ .
ಚಟ್ುಟಿಕ ಮ ಎಯಡನ ೀ ಭಹಗು ಇ ಸಿಥತಯಂತಯದ ಷವಹಲ್ಲಗ ಈತುಯ ನಿೀಡು ಗುರಿ ಹ ೊಂದ್ಧದ . ಭಕಾಳು ತಹು ಕಹಗದ ಭಡಿಸಿ ಮಹಡಿದ
ಕ ೊೀನಗಳನುನ ಕು ಸಲಗ ಮ ಫಳಿ ತಂದು ಄ನುನ ಹಹಗ ೀ ತ್ತದುದತಹುರ . ಅಗ ಭಕಾಳನುನ ತ್ತದ್ಧದದ/಄ಚ ೊಚತ್ತುದ ಅಕಹಯಗಳನುನ ಕ ೊೀನದ
ಚಿಹ ನಗಳಹಗ ರಿತ್ತಿಷಲು ಹ ೀಳಿದರ , ಕ ೊೀನದ ಚಿಹ ನ, ಕ ೊೀನದ ಗಹತರಗಳು ಄ಥಿವಹಗ ಭಕಾಳು ಗಣಿತನುನ ಚಿಹ ನಗಳಲ್ಲಿ ಫರ ಮುುದನುನ
಄ರಿಮುತಹುರ .

ಚಟ್ುಟಿಕ

2: ವಿವಿಧ ಄ಳತ ಮ ಕ ೊೀನಗಳನುನ ಄ರಿಮಲು ಕಹಗದ ಭಡಿಕ

ವಿಧಹನ.

ಭಕಾಳಿಗ ಫಳಷಲು ಹ ಚುಚ ಹ ಚುಚ ಸಹಭಗರ ಬ ೀಕ ಂದರ ಸಳ ಮ ೃತುತ್ತರಕ ಗಳು ಸಿಗುುದು ಫಸುವಃ ಷುಲಬ. ೃತುತ್ತರಕ ಆಲಿದ್ಧದದರ ಬ ೀರ
ಕಹಗದನೊನ ಈಯೀಗಷಫಸುದು. ಚಟ್ುಟಿಕ ಮ ಮೊದಲ ಭಹಗದಲ್ಲಿ ಕಹಗದ ಭಡಿಕ ಮ ಷಂನೊಮಲವಹಗ ೃತುತ್ತರಕ ಗಳನುನ
ಈಯೀಗಷಲ್ಹಗುತುದ . ಄ರಿಗ ನಿೀಡಿಯು ಕಹಗದ ಭಡಚಿ, ಚಟ್ುಟಿಕ 1 ಯಲ್ಲಿಮ ಄ದ ೀ ಄ಳತ ಗಳ ಕ ೊೀನಗಳನುನ ಯಚಿಷಲು ಭಕಾಳಿಗ
ಹ ೀಳಿ.
ಭಹಗ 1: ಕಹಗದ ಕೌವಲದ(paper folding) ಭೊಲಕ ಬ ೀರ ಬ ೀರ ಄ಳತ ಮ ಕ ೊೀನಗಳ ಯಚನ .
ಕಹಗದ ಿಸಡಿದು 180° ಕ ೊೀನ ಯಚಿಷುುದು ಹ ೀಗ ಂದು ಭಕಾಳಿಗ ತ ೊೀರಿಸಿ. ನ ೀಯ ಗ ರ ಮ ಮೀಲ್ ಷಯಳಕ ೊೀನ ಎಲ್ಲಿಯುತುದ ಎಂದು, ನಿಭಮ
ಬ ಯಳು ಈಯೀಗಸಿ ತ ೊೀರಿಸಿ. ಆಲಿದ್ಧದದರ ಭಕಾಳು ನ ೀಯಗ ರ ಗೊ ಷಯಳಕ ೊೀನಕೊಾ ಆಯು ಷಂಫಂಧ ತ್ತಳಿಮಲ್ಹಯಯು.
ಭಕಾಳು ತಭಗ ಕ ೊಟಿುಯು ಕಹಗದ ಭಡಚಿ ಂದ ೊಂದಹಗ ಕ ೊೀನಗಳನುನ ಯಚಿಷಲ್ಲ. ಎಲಿರಿಗೊ ಕಹಣುಂತ ಕಹಗದ ಯಚನ ಮನುನ ಎತ್ತು
ಿಸಡಿದು ತ ೊೀರಿಷಲ್ಲ. ಄ಯು ಕ ಳಕಹಣಿಸಿದ ಕ ೊೀನಗಳನುನ ಯಚಿಷಫಸುದು.


90° ಕ ೊೀನ



0° ಕ ೊೀನ



180°ಕ ೊೀನ
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ಅಂಗೀಕವಹಗ ಸಹಕಹಯಗ ೊಳಿಷುುದು ಕಯಕೌವಲ ಭತುು ನಿಜಜೀನದ ಈದಹಸಯಣ ಗಳು : ಕ ೊೀನಗಳ ಫಗ ೆ ಬ ೊೀಧನ



45° ಕ ೊೀನ



135° ಕ ೊೀನ



ಷಯಳ ಕ ೊೀನ



ಲಂಫ ಕ ೊೀನ



ಲಘು ಕ ೊೀನ



ವಿಶಹಲ ಕ ೊೀನ



( ಗುಂುಗಳಲ್ಲಿ / ರ್ ೊೀಡಿಯಹಗ) ಬ ೀರ ಬ ೀರ ಲಂಫಕ ೊೀನಗಳು

ಚಟ್ುಟಿಕ 1ಯಲ್ಲಿ ಸಹಧಯವಹದಂತ ಲಘುಕ ೊೀನ, ವಿಶಹಲಕ ೊೀನಗಳ ಄ನ ೀಕ ಈದಹಸಯಣ ಗಳು ಭೊಡಫಸುದು. ಇ ಎಲಿದಯ ಷೊಕುತ ಮ ಫಗ ೆ
ಚಚ ಿಮು ಄ುಗಳ ವಹಯಖಹಯನ, ಷೊತರ, ಯತಹಯಷಗಳು ಭುಂತಹದುಗಳ ಫಗ ೆ ಮಹತನಹಡಲು ಳ ುಮ ಄ಕಹವ ದಗಷುತುದ . ಆದನುನ
ಮಹಡುುದರಿಂದ ಭತ ೊುಮಮ ಭಕಾಳಿಗ ಄ಯ ಄ರಿನುನ, ತ್ತಳುಳಿಕ ಮನುನ ಷೊಕ್ಷಮಗ ೊಳಿಷಲು ಄ಯು ಫಳಷು ಗಣಿತದ ಭಹಷ ಮನುನ
ವುದ್ಧಧೀಕರಿಷಲು, ಕಲನಹಂವಗಳನುನ ನ ನಪಿಸಿಕ ೊಳುಲು ಷಹಹಮವಹಗುತುದ . ಅಕಹಯು ದ ೊಡಿದಹದಯೊ, ಚಿಕಾದಹದಯೊ ಎಲ್ಹಿ
ಲಂಫಕ ೊೀನಗಳೄ ಷಮಹನ ಎಂದು ಭಕಾಳು ತ್ತಳಿಮುುದು ಕಡ ಮ ಄ಂವದ ಗುರಿ.


ಭಹಗ 2:ಚಿತರ ಅಧಹರಿತ ಭತುು ಷಂಕ ೀತ ಅಧಹರಿತ ಕ ೊೀನ ನಿಯೊಣಹ ವಿಧಹನಕ ಾ ಕರಮಿಷುುದು.

ಕಹಗದ ಕೌವಲ ಈಯೀಗಸಿ ಹ ಚುಚ ಷಭಮ ವಹಯಮ ಮಹಡದ ೀ ಕ ಳಗನ ಄ಳತ ಮ ಕ ೊೀನಗಳನುನ ಂದ ೊಂದಹಗ ಯಚಿಷಲು ಭಕಾಳಿಗ
ಹ ೀಳಿ.


90° ಕ ೊೀನ



0° ಕ ೊೀನ



180°ಕ ೊೀನ



45° ಕ ೊೀನ



135° ಕ ೊೀನ



ಷಯಳ ಕ ೊೀನ



ಲಂಫ ಕ ೊೀನ



ಲಘು ಕ ೊೀನ



ವಿಶಹಲ ಕ ೊೀನ

ಂದು ಕ ೊೀನ ಯಚನ ಅದ ಕೊಡಲ್ ಂದು ಭಗುನುನ ಕರ ದು ಕು ಸಲಗ ಮ ಮೀಲ್ ಅ ಯಚಿತ ಕ ೊೀನನುನ ಟ ರೀಸ್ ಮಹಡಲು ಹ ೀಳಿ. ಇ
0
ಟ ರೀಸ್ ಮಹಡಿದ ಕ ೊೀನನುನ ಕ ೊೀನ ಚಿಹ ನಯಡನ ನಿಯೊಪಿಷಲು ಹ ೀಳಿ. (ಈದಹ: 90 ಆದಯ ಕ ೊೀನ ಗಹತರ, ಲಂಫಕ ೊೀನದ ಚಿಹ ನ
ಈಯೀಗಷಲ್ಲ

ವಿಡಿಯೀ: ಎಲಿಯನುನ ತ ೊಡಗಸಿಕ ೊಳುುುದು.l

ಸಂದರ್ಥ ಅಧ್ಯಯನ್ 2: ಚಟುಟಿಕೆ 2 ಬಳಸಿದದರ ಬಗೆೆ ಶ್ರೀಮತಿ ನಗಮೂ ಅರ ಅಂತರಲೆಮೀಕನ್
ಭಕಾಳು ಇ ಮೊದಲು ಯಹವಹಗಲೊ ಕಹಗದ ಭಡಚು ಕಲ್ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಲಿ ಄ಥವಹ ಄ಯ ಬಹಲಯದಲ್ಲಿ ಯಹವಹಗಲ್ಹದಯೊ ಮಹಡಿಯಫಸುದು.
ಅದದರಿಂದ ಮೊದಲ್ಲಗ ಄ರಿಗ ಷವಲ ಗ ೊಂದಲಗಳಿದದು, ಄ದು ಹ ೀಗ ೊೀ ಄ಯು ಕ ೊೀನನುನ ಄ಥ ೈಿಷು ರಿಕಲನ ಮನುನ ತ್ತಳಿದಂತ
ತ ೊೀರಿತು.
ನಹನು ಄ಯನುನ ಄ರಿಗ ಬ ೀಕ ನಿಸಿದ ಕ ೊೀನನುನ ರತ ಯೀಕವಹಗ ಯಚಿಷಲು ಹ ೀಳಿದ . ಸತ್ತುಯದ ಭಗುವಿನ ೊಡನ ಮಹತನಹಡಲು ಄ರಿಗ
಄ಕಹವ ಆತುು. ಏನು ಮಹಡಬ ೀಕ ಂದು ನಹನು ಹ ೀಳದ ಯೆೀ ಹ ೀಗ ಮಹಡಬ ೀಕ ಂದು ರದಶಿಿಷದ ಯೆೀ, ಄ಯು ಏನು ಮಹಡಬ ೀಕ ಂದು
ತ್ತಳಿದುಕ ೊಳುಲು ಆದು ಷಹಹಮ ಮಹಡಿತು ಎಂದು ನನಗನಿಸಿತು. ಮೊದಲ್ ೀ ಷೊಚಿಸಿದಂತ ಚಟ್ುಟಿಕ 1ಯಲ್ಲಿ ಕ ೀಳಿದ ಄ದ ೀ ರಶ ನಗಳನುನ
ಭಕಾಳಿಗ ಕ ೀಳಿದ . ಸಹಧಹಯಣವಹಗ ಈತುಯ ನಿೀಡಲು ಭುಂದ ಫಯದಯನ ನೀ ಈದ ದೀವೂಿಕವಹಗ ಕ ೀಳಿದ . ಄ಯು ಚ ನಹನಗ ಷಂದ್ಧಸಿದಯು.
಄ಯು ಗಣಿತ ಮಹತನಹಡಫಲಿರ ಂದು ಆದರಿಂದ ಄ರಿಗ ಖ್ಂಡಿತಹ ನಂಬಿಕ ಫಂದ್ಧಯಬ ೀಕು.
ಮಹಡುವಿಕ ಯಿಂದ, ಚಿತರಯಚಿಷು ಭೊಲಕ, ಷಂಕ ೀತ ಅಧಹರಿತ ನಿಯೊಣ ಗ ತಲುು ಇ ಸಂತಗಳನುನ(enactive to iconic to
symbolic-ಫೊರನರ್ ) ನಹನು ತುಂಬಹ ಆಶು ಟ ು. ಇಗ ಭಕಾಳು ಠ್ಯುಷುಕದಲ್ಲಿ ಚಿಹ ನ, ಄ಂಕ್ರಗಳ ಕ ೊೀನದ ನಿಯೊಣ ಎದುರಹದಹಗ,
಄ದು ಹ ೀಗ ಄ಯು ಕಹಗದದಲ್ಲಿ ತಹವ ೀ ಮಹಡಿದ ಕ ೊೀನಗಳಂತ ಯೆೀ ಆದ ಎಂದು ಯೀಚಿಷುತಹುರ . ಄ದು ಄ಯು ಄ಯ ಄ಂಗಗಳನುನ
ಈಯೀಗಸಿ ಯೊಪಿಸಿದ ಕ ೊೀನಗಳಂತ್ತದ ಎಂದು ಕಂಡುಕ ೊಳುುತಹುರ ಎಂದು ನನನ ಅವಮ. ಫಸುವಃ ಮೊದಲ್ಲಗ ೀ ಄ಯು ಿಸೀಗ
ಮಹಡಲ್ಲಕ್ರಾಲಿ. ಅಗಹಗ ನಹನು ಄ರಿಗ ನ ನಪಿಷಬ ೀಕಹಗಫಸುದು.
ಚಟ್ುಟಿಕ ಮ ಇ ಭಹಗದಲ್ಲಿ ನನಗ ಆಶುವಹದ ಆನ ೊನಂದು ವಿಶಮ ಎಂದರ ಫಳಷು ಚಿಹ ನಗಳ ಫಗ ೆ ನಹು ನಿಜವಹಗ ಗಭನ ನಿೀಡಿದ ು.
಄ುಗಳನುನ ಷರಿಯಹಗ ಫರ ಮುುದು ಹ ೀಗ , ಄ುಗಳನುನ ಈಚಛರಿಷುುದು ಹ ೀಗ ಎಂದ ಲ್ಹಿ ತ್ತಳಿಮಲು ಷಹಹಮವಹಯಿತು. ನನಗ ಫಸಳ
ಷಲ ಚಿಹ ನಗಳ ಄ಥಿ ತ್ತಳಿದುಕ ೊಳುುುದನುನ ನಹು ಸುಟ್ುುವಹಗಲ್ ೀ ಕಲ್ಲತ್ತಲಿ ಄ದನುನ ಕಲ್ಲಮಬ ೀಕು ಎಂಫ ಄ಂವವ ೀ ಭರ ತುಹ ೊೀಗುತ್ತುತುು.

ಚಂತನೆಗೆಮಂದು ಕ್ಷರ್


ಚಟ್ುಟಿಕ ಮಲ್ಲಿ ಏನಹದಯೊ ಫದಲ್ಹಣ ಮಹಡಿದ್ಧರಹ? ಄ದಯ ಿಸಂದ್ಧನ ಕಹಯಣಗಳ ೀನು?



ನಿಭಮ ಭಕಾಳು ಄ಥಿಮಹಡಿಕ ೊಂಡರ ೊೀ ಆಲಿವೀ ತ್ತಳಿಮಲು ಯಹ ಯಹ ರಶ ನಗಳನುನ ಫಳಸಿದ್ಧರಿ?



ಭಧ ಯ ಯಹುದಹದಯೊ ಷಂದಬಿದಲ್ಲಿ ನಿೀು ಄ಯ ಚಚ ಿಮಲ್ಲಿ ರವ ೀಶಿಷಬ ೀಕ ನಿಸಿತ ೀ? ಯಹವಹಗ?



ಇ ಚಟ್ುಟಿಕ ಮಲ್ಲಿ ಕ ೊೀನಗಳ ಫಗ ೆ ಄ಯ ತ್ತಳುಳಿಕ ಮನುನ ಹ ೀಗ ಮೌಲಯಮಹನ ಮಹಡಿದ್ಧರಿ? ನಿಭಮ
ಭುಂದ್ಧನ ತಯಗತ್ತಗ ಯೀಜನ ಮಹಡಲು ಇ ಮಹಿಸತ್ತಮನುನ ಹ ೀಗ ಫಳಷುತ್ತುೀರಿ?
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3 ನ್ಮೂ ಸುತತಮುತತ ಕೆಮೀನ್ಗಳನ್ುು ಗುರುತಿಸುುದು.
ನಭಮ ಜೀನದಲ್ಲಿ ಕ ೊೀನಗಳು ರಭುಖ್ ಹತರ ಿಸಷುತುವ . ಅದಯೊ, ಄ದ ೀಕ ೊೀ ಭಕಾಳು ಕ ೊೀನಗಳನುನ ತಭಮ ಷುತುಭುತು
ಗುಯುತ್ತಷುುದ್ಧಲಿ ಄ಥವಹ ಄ಯು ತಯಗತ್ತಮಲ್ಲಿ ಮಹಡು, ಯೊಪಿಷು ಕ ೊೀನಗಳ ೄಡನ ಕಂಡದದನುನ ಷಮಿೀಕರಿಸಿಕ ೊಳುುುದ್ಧಲಿ. ಄ಯು
ಎಲ್ಲಿಮರ ಗ ಷುತುಲ ಕ ೊೀನಗಳನೊನ ಗಭನಿಷುುದ್ಧಲಿವೀ ಄ಲ್ಲಿಮರ ಗ ಄ರಿಗ ಕ ೊೀನಗಳ ಹರಭುಖ್ಯತ ಄ಷಹುಗ ತ್ತಳಿಮುುದ್ಧಲಿ ಄ಥವಹ
ಎಯಡು ಕ ೊೀನಗಳ ಄ಂತಷಿಂಫಂಧ ಏನ ಂದು ಄ಥಿವಹಗುುದ್ಧಲಿ.
ಭುಂದ್ಧನ ಚಟ್ುುಟಿಕ ಮಲ್ಲಿ ನಿೀು ನಿಭಮ ಭಕಾಳನುನ ಮೊದಲು ತಯಗತ್ತಮಲ್ಲಿ ನಂತಯ ಶಹಲ್ಹ ಮೈದಹನದಲ್ಲಿ ಬ ೀರ ಬ ೀರ ಕ ೊೀನಗಳನುನ
ಗುಯುತ್ತಷಲು ಕ ೀಳುವಿರಿ. ಇ ಚಟ್ುಟಿಕ ಮಲ್ಲಿ ಄ಯು ಕ ೊೀನಗಳ ಄ಳತ ಗಳ ಹರಭುಖ್ಯತ ಫಗ ೆ ಅಲ್ ೊೀಚಿಷುತಹುರ . ಄ಳತ ಫದಲ್ಹದರ
ಏನಹಗುತುದ ಎಂದು ಄ರಿಮುತಹುರ .

.

ಚಟ್ುಟಿಕ 3: ತಯಗತ್ತಮ ಳಗ ಭತುು ಹ ೊರ ಗ ಕ ೊೀನಗಳನುನ ಗುಯುತ್ತಷುುದು
ಭಹಗ 1: ತಯಗತ್ತಮ ಳಗನ ಕ ೊೀನಗಳನುನ ಗುಯುತ್ತಷುುದು .
ಐದಹಯು ಭಕಾಳಿಯುಂತ ಗುಂುಗಳನುನ ಮಹಡಿ ಭಕಾಳಿಗ ಕ ಳಗನಂತ ಷೊಚನ ನಿೀಡಿ


ತಯಗತ್ತ ಳಗನ ಬ ೀರ ಬ ೀರ ಕ ೊೀನಗಳನುನ ಕಂಡುಿಸಡಿದು ಄ದಯ ಫಗ ೆ ಟಿಣಿಮಹಡಿಕ ೊಳುಲ್ಲ.



ಇ ಕ ೊೀನಗಳ ಄ಳತ ಗಳನುನ ಄ಂದಹಜು ಮಹಡಿ ಗುಯುತು ಮಹಡಿಕ ೊಳುಲ್ಲ.



ಇ ಕ ೊೀನಗಳನುನ ಲಘುಕ ೊೀನ, ಲಂಫಕ ೊೀನ, ವಿಶಹಲಕ ೊೀನ, ಷಯಳಕ ೊೀನ ಭುಂತಹಗ ವಿಂಗಡಣ ಮಹಡಲ್ಲ.

ಭಹಗ 2: ತಯಗತ್ತಮ ಹ ೊಯಗ ಆಯು ಕ ೊೀನಗಳನುನ ಗುಯುತ್ತಷುುದು.
ಶಹಲ್ಹ ಮೈದಹನಕ ಾ ಭಕಾಳನುನ ಕರ ದ ೊಮುಯವಹಗ ನಿೀು ಯಹವಹಗಲೊ ಄ರಿಗ ಷುಯಕ್ಷತಹ ಭುಂರ್ಹಗಯೊಕತ ಫಗ ೆ ಄ರಿು
ಭೊಡಿಸಿಯಬ ೀಕು. ಒಡಹಡು ವಹಸನಗಳು, ಕಟ್ುಡದ ಕ ಲಷಗಳು, ಸವಹಮಹನದ ಫದಲ್ಹಣ ಗಳಿಗ ತಕಾಂತ ಭಕಾಳು ತಯಹರಹಗಯುಂತ
ನ ೊೀಡಿಕ ೊಳುಬ ೀಕು.
ಐದು-ಅಯು ಭಕಾಳಿಯುಂತ ಗುಂುಗಳನಹನಗ ತಯಗತ್ತಮನುನ ವಿಭಹಗ ಮಹಡಿ. ಶಹಲ್ಹ ಮೈದಹನಕ ಾ ಹ ೊೀಗು ಭುನನ ಭಕಾಳಿಗ ಏನು
ಮಹಡಬ ೀಕ ಂದು ಷಶು ಮಹಿಸತ್ತ ಆಯಲ್ಲ. ಲಘು, ವಿಶಹಲ, ಷಯಳ ಭುಂತಹದ ರತ್ತಯಂದು ಕ ೊೀನಗಳ ಕನಿಶು ಭೊಯು ಭೊಯು
ಈದಹಸಯಣ ಗಳನುನ ರತ್ತ ಗುಂು ಗುಯುತ್ತಷಲ್ಲ.


ಮೈದಹನದಲ್ಲಿ ಬ ೀರ ಬ ೀರ ಕ ೊೀನಗಳನುನ ಗುಯುತ್ತಸಿ, ಟಿಣಿ ಮಹಡಿಕ ೊಳುಲ್ಲ ಭತುು ಄ುಗಳ ಚಿತರ ಯಚಿಷಲ್ಲ.



ಅ ಕ ೊೀನಗಳ ಄ಳತ ಮನುನ ಭನಸಿಿನಲ್ ಿೀ ಄ಂದಹಜು ಮಹಡಿ ಟಿಣಿ ಮಹಡಿಕ ೊಳುಲ್ಲ.



ಲಘು, ಲಂಫ, ವಿಶಹಲ, ಷಯಳ ಭುಂತಹದ ಕ ೊೀನಗಳಹಗ ವಿಂಗಡಿಸಿ ಟಿಣಿ ಮಹಡಿಕ ೊಳುಲ್ಲ.

ನಿಭಮ ಭಕಾಳಿಗ ಡಿಜಟ್ಲ್ ಕಹಯಭರಹ ಄ಥವಹ ಕಹಯಭರಹ ಆಯು ಮೊಬ ೈಲ್ ಫೀನ್ ಈಯೀಗಷುುದು ಸಹಧಯವಿದದರ ಅ ಕ ೊೀನಗಳ
ಫೀಟ ೊೀ/ಭಹಚಿತರ ತ ಗ ದುಕ ೊಳುಲ್ಲ. ಄ಯ ಷಂಶ ೃೀಧನ ಗಳ ದಹಖ್ಲ್ಲೀಕಯಣದಲ್ಲಿ ಆದು ಹ ಚುಚ ತ ೊಡಗಸಿಕ ೊಳುು ಯಹಿಮ ಮಹಗಿ
ನಿಭಗ ಕಂೂಯಟ್ರ್ ಪಿರೀಂಟ್ರ್ ಸಿಗಫಸುದಹದಲ್ಲಿ ಅ ಚಿತರಗಳನುನ ಭುದ್ಧರಸಿ ತಯಗತ್ತಮ ಗ ೊೀಡ ಮಮೀಲ್ ಕ ೊೀನಗಳ ಫಗ ೆ ಚಿತರರದಶಿಿನಿ
ತಯಹರಿಸಿ. ಭಕಾಳು ತುಂಬಹ ಅನಂದ್ಧಷುತಹುರ .
ಭಹಗ 3: ಆಡಿೀ ತಯಗತ್ತಗ ಿಸಮಹಮಿಸತ್ತ .
ಮೈದಹನದ್ಧಂದ ತಯಗತ್ತಗ ಿಸಂದ್ಧಯುಗ ಗುಂುಗಳು ತಯಗತ್ತಮ ಭುಂದ ಄ಯ ಕ ಲು ಷಂಶ ೃೀಧನ ಮ ಫಗ ೆ ಮಹತರ ಯದ್ಧ ನಿೀಡಲ್ಲ- ಎಲ್ಹಿ
ಯದ್ಧಗ ತುಂಬಹ ಷಭಮ ಬ ೀಕಹದ್ಧೀತು.
ಭಕಾಳನುನ ಕ ಳಗನಂತ ಕ ೀಳಿ

ನಿೀು ಕಂಡುಕ ೊಂಡ ಕ ೊೀನಗಳ ಚಿತರನುನ ಕುಗೆಸಿ ಮಹಿಡಿಸಿದರ ಏನಹಗಫಸುದು?



ನಿೀು ಕಂಡುಕ ೊಂಡ ಕ ೊೀನಗಳನುನ ಿಸಗೆಸಿ ಮಹಿಡಿಸಿದರ (ದ ೊಡಿದು ಮಹಡಿದರ ) ಏನಹಗಫಸುದು?

www.TESS-India.edu.in

13

ಅಂಗೀಕವಹಗ ಸಹಕಹಯಗ ೊಳಿಷುುದು ಕಯಕೌವಲ ಭತುು ನಿಜಜೀನದ ಈದಹಸಯಣ ಗಳು : ಕ ೊೀನಗಳ ಫಗ ೆ ಬ ೊೀಧನ

ವಿೀಡಿಯೀ : ಷಥಳಿೀಮ ಷಂನೊಮಲಗಳ ಫಳಕ

ಚಂತನೆಗೆಮಂದು ಕ್ಷರ್


ಇ ಚಟ್ುಟಿಕ ನಿಭಮ ತಯಗತ್ತಗ ಹ ೊಂದುುದ ೀ ಹ ೀಗ ?



ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ ಯಹ ಈತುಯ / ರತ್ತಕ್ರರಯೆ ಄ನಿರಿೀಕ್ಷಿತವಹಗತುು, ಯಹಕ ?



ಚಟ್ುಟಿಕ ಮಲ್ಲಿ ಏನಹದಯೊ ಫದಲ್ಹಣ ಮಹಡಿದ್ಧರಹ? ಄ದಯ ಿಸಂದ್ಧನ ಕಹಯಣಗಳ ೀನು?

4 ಸರಂವ:
ಇ ಘಟ್ಕು ಕ ೊೀನಗಳ ರಿಕಲನ ಮ ಬ ಳಣಿಗ ಮನುನ ಗುರಿಯಹಗಟ್ುುಕ ೊಂಡಿದ . ನಿಭಮ ಬ ೊೀಧನ ಮ ಭೊಲಕ ಭಕಾಳು ನಿತಯಜೀನದ
ಷನಿನವ ೀವದಲ್ಲಿ ಅ ಕ ೊೀನಗಳನುನ ಗುಯುತ್ತಷಲು ಹರಯಂಭಿಷುತಹುರ . ಗಣಿತದ ಕಲ್ಲಕಹ ವಹಯಪಿುಮನುನ ಹ ೊರಹಂಗಣ ಷಥಳಗಳಲೊಿ ಫಳಷುುದನುನ
ನಿೀು ಷಶುಡಿಷಫಸುದು. ಗಣತ್ತೀಮ ಕಲನಹಂವಗಳನುನ ಄ನ ವೀಷ್ಟ್ಸಿ, ಄ುಗಳ ಗಣತ್ತೀಮ ಷಂಫಂಧಗಳನುನ ಹ ೀಗ ಸಹಥಪಿಷಫಸುದ ಂದು ನಿೀು
ಷಶುಡಿಷಫಸುದು.
ದ ೈಿಸಕ/ಅಂಗಕ ಯಚನ ಗಳ ಭೊಲಕ ದೃವಯ ರತ್ತಮ ಯೊಪಿಸಿಕ ೊಳುುುದಯಲ್ಲಿ ಭಕಾಳನುನ ಷಭಥಿಯನಹನಗಷಲು ನಿೀು ಆಲ್ಲಿ ಄ನ ವೀಷ್ಟ್ಸಿದ್ಧದೀರಿ .
ಕಹಗದ ಕೌವಲದಂಥಹ ಕಯಕೌವಲ ಫಳಕ ಄ರಿತ್ತದ್ಧದರಿ. ಫೊರನಯನ ಸಿದಹಧಂತದಂತ ಕಲ್ಲಕ ಮಲ್ಲಿ ಎನಹಕ್ರುವ್, ಐಕಹನಿ್,ಸಿಂಬಹಲ್ಲ್ ಗಳ (ಮಹಡಿ
ಕಲ್ಲಮು, ಚಿತ್ತರಸಿ ಕಲ್ಲಮು, ಷಂಕ ೀತಗಳ ಭೊಲಕ ಕಲ್ಲಮು) ಷಂಫಂಧಗಳನುನ ಹ ೀಗ ನಿಯೊಪಿಷಫಸುದ ಂದು ತ್ತಳಿದ್ಧರಿ. ಿಸೀಗ ಮಹಡು
ಭೊಲಕ ನಿಭಮ ಭಕಾಳು ಕ ೊೀನಗಳು ತಭಮ ಷುತುಲೊ ಆವ ಎಂದು ತ್ತಳಿಮಲು ನಿೀು ಷಹಹಮ ಮಹಡಿಯುವಿರಿ. ಕ ೊೀನಗಳ ಄ಲ್ ಮುುದು
ಭುಖ್ಯವಹಗ ಬ ೀಕಹದ ಕೌವಲ ಎಂದು ಄ರಿು ಭೊಡಿಸಿಯುವಿರಿ.
ಇ ರಿೀತ್ತ ಕ ಲಷ ಮಹಡಲು ಭಕಾಳಿಗ ಷಹಹಮ ಮಹಡುುದರಿಂದ ಄ಯು ಷವತಂತರವಹಗ ಕಲ್ಲಮಲು ಸಹಧಯ. ತಯಗತ್ತಮಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲತ
ಕಲನಹಂವಗಳನುನ ಹ ೊಯಗ ಄ನವಯಿಸಿ ಚಿಂತ್ತಷಲು ಸಹಧಯ.

ಚಂತನೆಗೆಮಂದು ಕ್ಷರ್
ಇ ಘಟ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕ ೊಂಡ, ನಿಭಮ ತಯಗತ್ತಮಲ್ಲಿ ಫಳಷಫಸುದಹದ ತಂತರಗಳನುನ, ಮಹಗ ೊೀಿಹಮಗಳನುನ ಗುಯುತ್ತಸಿ.
ಭುಂದ್ಧನ ಸಂತದಲ್ಲಿ ಬ ಳ ಷಫಸುದಹದ ಕಲನಹಂವಗಳನುನ ಗುಯುತ್ತಸಿ.

ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
ಷಂನೊಮಲ 1:

NCF/ NCFTE ಕಲ್ಲಕಹ ಄ಗತಯಗಳು

ರಹಷ್ಟ್ರೀಮ ಠ್ಯಕರಭ ಚೌಕಟ್ುು(2005) ಶಿಕ್ಷಕಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ರಹಷ್ಟ್ರೀಮ ಠ್ಯಕರಭ ಚೌಕಟ್ುು(2009) ಗಳಲ್ಲಿ ಹ ೀಳಿಯು ಕಲ್ಲಕಹ ಄ಗತಯಗಳನುನ ಇ
ಘಟ್ಕ ಬ ಸ ಮುತುದ , ಭತುು ಄ುಗಳನುನ ತಲುಲು ನಿಭಗ ಷಹಹಮ ಮಹಡುತುದ .


ಭಕಾಳನುನ ಕ ೀಲ ಮಹಿಸತ್ತ ಷಂಗಹರಸಕಯಂತಲಿದ ೀ ಄ಯ ಕಲ್ಲಕ ಮಲ್ಲಿ ಷಕ್ರರಮವಹಗ ಭಹಗಗಳಹಗುಂತ ಗಭನಿಷುುದು.
ಜ್ಞಹನನುನ ಯೊಪಿಷು ಄ಯ ಸಹಭಥಯಿನುನ ಪ್ರೀತಹಿಿಸಷುುದು. ಕಲ್ಲಕ ಮು ಬಹಯಿಹಠ್ದ ವಿಧಹನ ಮಿೀರಿ ಬ ಳ ಮುುದನುನ
ದೃಢಡಿಷುುದು.



ಭಕಾಳಿಗ ವಿದಹಯರ್ಥಿ ಕ ೀಂದ್ಧರತ, ಚಟ್ುಟಿಕ ಅಧಹರಿತ ಭತುು ತ ೊಡಗಕ ೊಳುುವಿಕ ಮ ಕಲ್ಲಕಹ ಄ನುಬನುನ ಕಟಿುಕ ೊಡುುದು.



ಭಕಾಳಿಗ ಗಣಿತು ಮಹತನಹಡು ವಿಶಮ, ಬ ೀರ ಮರಿಗ ಷಂಸನ ಮಹಡಫಸುದಹದ, ಄ದಯ ಫಗ ೆ ಚಚಿಿಷಫಸುದಹದ, ಟಹುಗ
ಸ ೀರಿ ಕ ಲಷ ಮಹಡಫಸುದಹದ ವಿಶಮ ಎಂದು ಄ರಿಮುಂತ ಷಹಹಮ ಮಹಡುುದು.



ಶ ೈಕ್ಷಣಿಕ ಲಮದಲ್ಲಿ ಕ ೈಕ ಲಷದ್ಧಂದ ಕಲ್ಲಮುುದಯ ಭಸತವನುನ ರವಂಸಿಷುುದು. ತಯಗತ್ತಮ ಳಗ ಭತುು ಹ ೊಯಗ ಕ ೊಂಡಿ
ಬ ಸ ದು ಶಿಕ್ಷಣದ ಕಹಮಿವಿಧಹನ ಷಭಗರವಹಗುಂತ ನ ೊೀಡಿಕ ೊಳುುುದು.

ಸಂಪನ್ಮೂಲ 2: ಪರಗತಿ ಮತುತ ಕಯಥನಿಥಹಣೆಯನ್ುು ಮೌಲಯಮಪನ್ ಮಡುುದು
ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ ಕಲ್ಲಕ ಮ ಮೌಲಯಮಹನು ಎಯಡು ಈದ ದೀವಗಳನುನ ಹ ೊಂದ್ಧದ :


ಸಂಕಲನತೂಕ ಮೌಲಯಂಕನ್ ಇಗಹಗಲ್ ೀ ಕಲ್ಲತ ಄ಂವಗಳ ಕುರಿತು ತ್ತೀಮಹಿನನುನ ನಿೀಡುತುದ . ಸಹಮಹನಯವಹಗ ಆದನುನ
ರಿೀಕ್ ಗಳ ಯೊದಲ್ಲಿ ನಡ ಸಿ, ಶ ರೀಣಿಕರಿಷಲ್ಹಗುತುದ . ರಿೀಕ್ ಮಲ್ಲಿ ನಿೀಡಲ್ಹದ ರಶ ನಗಳಿಗ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ ಸಹಧನ ಮನುನ ಕುರಿತು
಄ರಿಗ ತ್ತಳಿಷಲ್ಹಗುತುದ . ಪಲ್ಲತಹಂವಗಳನುನ ಯದ್ಧ ಮಹಡುಲ್ಲಿಮೊ ಆದು ಷಸಕಹರಿ.



ರಮಪಣತೂಕ ಮೌಲಯಂಕನ್ (಄ಥವಹ ಕಲ್ಲಕ ಗಹಗ ಮೌಲಯಮಹನ) ಆದು ವಿಭಿನನವಹಗದುದ, ಷವಯೊದಲ್ಲಿ ಹ ಚುಚ ಄ನೌಚಹರಿಕ ಹಹಗೊ
ನ ೈದಹನಿಕ (diagnostic)ವಹಗದ . ಶಿಕ್ಷಕಯು ಕಲ್ಲಕಹ ರಕ್ರರಯೆಮ ಭಹಗವಹಗ ಆದನುನ ಫಳಷುತಹುರ . ಈದಹಸಯಣ ಗ ರಶಿನಷುುದಯ
ಭೊಲಕ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಄ಥಿ ಮಹಡಿಕ ೊಂಡಿಯುುದನುನ ತ್ತಳಿಮುುದು. ಪಲ್ಲತಹಂವಗಳನುನ ಭುಂದ್ಧನ ಕಲ್ಲಕಹ ಄ನುಬದ
ಫದಲ್ಹಣ ಗಹಗ ಫಳಷುುದು.

ಯೊಣಹತಮಕ ಮೌಲ್ಹಯಂಕನು ಕಲ್ಲಕ ಮನುನ ೃದ್ಧಧಷುತುದ . ಏಕ ಂದರ , ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಕ ಮುಂಟಹಗಬ ೀಕಹದರ ಄ಯು:


ತಹು ಕಲ್ಲಮಬ ೀಕಹದುದನುನ ಄ಥಿಮಹಡಿಕ ೊಂಡಿಯಬ ೀಕು.



ಕಲ್ಲಕ ಮ ಯಹ ಸಂತದಲ್ಲಿ ತಹು ಆಯುರ ಂಫುದನುನ ತ್ತಳಿದ್ಧಯಬ ೀಕು.



ತಹು ಹ ೀಗ ರಗತ್ತ ಹ ೊಂದಫಸುದ ಂಫುದನುನ (ಏನು ಭತುು ಹ ೀಗ ಄ಭಹಯಷ ಮಹಡಬ ೀಕ ಂಫುದನನ) ಄ಥಿ ಮಹಡಿಕ ೊಂಡಿಯಬ ೀಕು.



ಗುರಿಗಳು ಹಹಗೊ ನಿರಿೀಕ್ಷಿತ ಪಲ್ಲತಹಂವಗಳನುನ ತಹು ತಲುಪಿದ ಫಗ ೆ ತ್ತಳಿದ್ಧಯಬ ೀಕು.
ಶಿಕ್ಷಕರಹಗ, ರತ್ತ ಹಠ್ದಲ್ಲಿ ಮೀಲ್ಲನ ನಹಲೊಾ ಄ಂವಗಳಿಗ ಗಭನ ಸರಿಸಿದರ , ನಿಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಈತುಭವಹದುದನುನ ನಿೀು
ಡ ಮಫಸುದು. ಹಹಗಹಗ ಮೌಲ್ಹಯಂಕನನುನ ಬ ೊೀಧನ ಮ ನಂತಯೂ ಕ ೈಗ ೊಳುಫಸುದು.



ಬ ೊೀಧನ ಗ ಮೊದಲು: ಹಠ್ ಬ ೊೀಧನ ಗ ಮೊದಲು ಮೌಲ್ಹಯಂಕನ ಮಹಡುುದರಿಂದ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗ ಏನು ತ್ತಳಿದ್ಧದ , ಏನು
ಮಹಡಫಲಿರ ಂದು ನಿಭಗ ತ್ತಳಿಮುತುದ . ನಿಭಮ ಬ ೊೀಧನ ಮನುನ ಯೀಜಷಲು ಹರಯಂಭಿಕ ತಳಸದ್ಧಮನುನ ದಗಷುತುದ . ನಿಭಮ
ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಏನು ತ್ತಳಿದ್ಧದಹದರ ಂಫುದನುನ ನಿೀು ತ್ತಳಿಮುುದರಿಂದ, ಄ರಿಗ ಮೊದಲ್ ೀ ತ್ತಳಿದ್ಧಯುುದನುನ ಭತ ು ಬ ೊೀಧಷು
ಹಹಗೊ ತ್ತಳಿಷಬ ೀಕಹಗಯುುದನುನ ತ್ತಳಿಷದ ಬಿಟ್ುು ಬಿಡು ಸಹಧಯತ ಕಡಿಮಯಹಗುತುದ .



ಬ ೊೀಧನ ಮ ಄ಧಮಲ್ಲಿ: ಬ ೊೀಧನ ಯಂದ್ಧಗ ಮೌಲ್ಹಯಂಕನ ಮಹಡುುದರಿಂದ, ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಕಲ್ಲಮುತ್ತುಯುರ ೀ ಹಹಗೊ ಄ಯ
ಕಲ್ಲಕ ಮಲ್ಲಿ ಷುಧಹಯಣ ಆದ ಯೆೀ ಎಂಫುದನುನ ರಿಶಿೀಲ್ಲಷಲು ಸಹಧಯವಹಗುತುದ . ಆದರಿಂದಹಗ ನಿಭಮ ಬ ೊೀಧನಹ ವಿಧಹನಗಳು,
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ಅಂಗೀಕವಹಗ ಸಹಕಹಯಗ ೊಳಿಷುುದು ಕಯಕೌವಲ ಭತುು ನಿಜಜೀನದ ಈದಹಸಯಣ ಗಳು : ಕ ೊೀನಗಳ ಫಗ ೆ ಬ ೊೀಧನ

ಷಂನೊಮಲಗಳು ಹಹಗೊ ಚಟ್ುಟಿಕ ಗಳನುನ ಹ ೊಂದಹಣಿಕ ಮಹಡಿಕ ೊಳುಫಸುದು. ವಿದಹಯರ್ಥಿಮು ಄ ೀಕ್ಷಿತ ಈದ ದೀವದ ಡ ಗ ರಗತ್ತ
ಹ ೊಂದುತ್ತುಯು ಫಗ ೆ ಹಹಗೊ ನಿಭಮ ಬ ೊೀಧನ ಮ ಮವಷಿನುನ ತ್ತಳಿಮಲು ಷಹಹಮಕವಹಗುತುದ .


ಬ ೊೀಧನ ಮ ನಂತಯ: ಬ ೊೀಧನ ಮ ನಂತಯ ನಡ ಷು ಮೌಲ್ಹಯಂಕನು ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಏನು ಕಲ್ಲತ್ತದಹದರ ಂಫುದನುನ
ದೃಢಡಿಷುತುದ . ಯಹಯು ಕಲ್ಲತ್ತದಹದರ ಹಹಗೊ ಯಹರಿಗ ಅಷರ ಮ ಄ಗತಯವಿದ ಎಂಫುದನುನ ತ್ತಳಿಸಿಕ ೊಡುತುದ . ಆದರಿಂದ ಬ ೊೀಧನಹ
ಗುರಿಗಳ ರಿಣಹಭಕಹರಿತವನುನ ಮೌಲ್ಹಯಂಕನ ಮಹಡಲು ನಿಭಗ ಄ಕಹವ ದ ೊರ ಮುತುದ

ಬ ೊೀಧನ ಗ ಮೊದಲು: ನಿಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಏನು ಕಲ್ಲಮುತಹುರ ಂಫುದನುನ ಷಶುಡಿಸಿಕ ೊಳುುುದು
ನಿಭಮವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಂದು ಹಠ್ದಲ್ಲಿ ಄ಥವಹ ಕ ಲು ಹಠ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಕಲ್ಲಮಬ ೀಕ ಂಫುದನುನ ತ್ತೀಮಹಿನಿಸಿದ ನಂತಯ, ನಿೀು ಄ದನುನ
಄ರ ೊಂದ್ಧಗ ಸಂಚಿಕ ೊಳುು ಄ಗತಯವಿದ . ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗ ನಿೀು ನಿೀಡು ಕ ಲಷದ್ಧಂದ ಄ಯು ಕಲ್ಲಮಬ ೀಕಹದುದ ೀನ ಂಫುದಯ ಫಗ ೆ ಷಶು
ತ್ತಳಿಳಿಕ ಆಯಲ್ಲ, ಄ಯು ನಿಜವಹಗ ಄ಥಿಮಹಡಿಕ ೊಂಡಿಯುರ ೀ ಎಂಫುದನುನ ನಿೀು ಮೌಲ್ಹಯಂಕನ ಮಹಡಲು ಄ಕಹವ ದಗಷು ಂದು
ಭುಕು ರಶ ನಮನುನ ಕ ೀಳಿ ಈದಹಸಯಣ ಗ :
ಕವಿತಹ, ಆತುು ನಿೀನು
ಏನು ಕಲ್ಲೀತ್ತೀವಿ
಄ಂದ ೊಾಂಡಿದ್ಧೀಯಹ?

ಆತುು ಏನ್ ಕಲ್ಲೀತ್ತೀವಿ ಭತ ು ಏನ್

ನಹನು ಹ ೀಳಿದುದ ನಿಭಗ ಄ಥಿ ಅಗದ

ಮಹಡಿುೀವಿ ಄ನ ೊನೀದನನ ಯಹರಹದಯೊ ಹ ೀಳಿ?

಄ಂತ ನನಗ ಗ ೊತಹುಗ ೊೀ ಹಹಗ ಹ ೀಳಿ

ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗ ಄ಯು ಈತುರಿಷು ಮೊದಲು ಕ ಲು ಕ್ಷಣಗಳ ಄ಕಹವ ಕ ೊಡಿ ಄ಥವಹ ರ್ ೊೀಡಿಮಲ್ಲಿ, ಷಣು ಗುಂುಗಳಲ್ಲಿ ತಭಮ
ಈತುಯಗಳನುನ ಮೊದಲು ಚಚಿಿಷಲು ಄ಕಹವ ಕ ೊಡಿ. ಄ಯು ಈತುಯಗಳನುನ ಹ ೀಳಿದಹಗ, ಄ರಿಗ ಄ಥಿವಹಗಯು ಫಗ ೆ ಹಹಗೊ ಄ರ ೀನು
ಕಲ್ಲಮಬ ೀಕ ಂಫುದು ನಿಭಗ ತ್ತಳಿಮುತುದ .

ಬ ೊೀಧನ ಗ ಮೊದಲು: ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಕಲ್ಲಕ ಮ ಯಹ ಸಂತದಲ್ಲಿದಹದರ ಂದು ತ್ತಳಿಮುುದು
ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗ ಕಲ್ಲಕ ಈತುಭಗ ೊಳುುುದಕಹಾಗ ಷಹಹಮ ಮಹಡಲು, ಄ಯ ಜ್ಞಹನ ಹಹಗೊ ತ್ತಳುಳಿಕ ಮ ರಷುುತ ಸಿಥತ್ತಮನುನ ನಿೀು ಭತುು
ನಿಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ತ್ತಳಿದ್ಧಯಬ ೀಕು. ಸಹಧಷಬ ೀಕಹದ ಕಲ್ಲಕಹ ಈದ ದೀವಗಳನುನ ನಿಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ ೄಂದ್ಧಗ ಸಂಚಿಕ ೊಂಡ ನಂತಯ ಕ ಳಗನಂತ
ನಿೀು ಭುಂದುರಿಮಫಸುದು:


ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ರ್ ೊೀಡಿಗಳಲ್ಲಿ ತಭಮ ಹಠ್ದ ಫಗ ೆ ತ್ತಳಿದ್ಧಯುುದನುನ ಟಿು ಮಹಡಲು ಄ಥವಹ ಭನ ೊೀನಕ್ (mind map) ಬಿಡಿಷಲು
ತ್ತಳಿಸಿ. ಇ ಕ ಲಷನುನ ೂಣಿಗ ೊಳಿಷಲು ಷಭಮ ನಿೀಡಿ. ಅದರ , ಕಡಿಮ ಳಸುಗಳನುನ ಹ ೊಂದ್ಧಯುರಿಗ ಹ ಚುಚ
ಷಭಯಹಕಹವ ನಿೀಡಬ ೀಡಿ. ನಂತಯ ಭನ ೊೀನಕ್ ಹಹಗು ಟಿುಗಳನುನ ರಿವಿೀಕ್ಷಿಸಿ.



ಭುಖ್ಯವಹದ ದಗಳನುನ ಕುಸಲಗ ಮ ಮೀಲ್ ಫರ ಯಿರಿ. ರತ್ತ ದದ ಫಗ ೆ ಄ರಿಗ ತ್ತಳಿದ್ಧಯುುದನುನ ಷವಆಚ ಛಯಿಂದ ಹ ೀಳಲು
ತ್ತಳಿಸಿ. ನಂತಯ ಆಡಿೀ ತಯಗತ್ತಮನುನ ಈದ ದೀಶಿಸಿ ಇ ದಗಳನುನ ಄ಥಿ ಮಹಡಿಕ ೊಂಡ ಫಗ ೆ ಪಿಗ ಷೊಚಿಷಲು ತಭಮ ಹ ಬ ಬಟ್ುನುನ
ಮೀಲ್ ಮಹಡುಂತ ಷೊಚನ ನಿೀಡಿ. ಂದು

ಳ ಫಸಳ ಕಡಿಮ ಄ಥವಹ ಏನೊ ಄ಥಿವಹಗಲಿವ ಂದರ , ಹ ಬ ಬಟ್ುನುನ ಕ ಳಗ ಮಹಡು,

ಷವಲ ಭಟಿುಗ ಄ಥಿವಹಗದದರ ಹ ಬ ಬಟ್ುನುನ ಄ಡಿಡಿವಹಗ ಮಹಡಿ ತ ೊೀರಿಷುಂತ ತ್ತಳಿಸಿ.
ಎಲ್ಲಿಂದ ಅಯಂಭಿಷಬ ೀಕ ಂಫುದನುನ ತ್ತಳಿದ್ಧಯುುದಯ ಄ಥಿವ ಂದರ , ನಿಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗಹಗ ಄ಥಿೂಣಿವಹದ ಹಹಗೊ ಯಚನಹತಮಕವಹದ
ಹಠ್ಗಳನುನ ಯೀಜಷುುದು. ನಿಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ತಭಮ ಕಲ್ಲಕ ಮು ಎಶುು ಈತುಭವಹಗದ ಎಂದು ಮೌಲಯಮಹನ ಮಹಡಲು
ಷಭಥಿರಹಗುುದು ಭುಖ್ಯವಹಗದ . ಏಕ ಂದರ ಆದರಿಂದಹಗ ಄ಯು ಭುಂದ ಕಲ್ಲಮಬ ೀಕಹದುದು ಏನ ಂಫುದನುನ ನಿೀು ಹಹಗೊ ಄ಯು
ತ್ತಳಿಮಫಸುದು. ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗ ತಭಮ ಕಲ್ಲಕ ಮ ಜವಹಬಹದರಿಮನುನ ಿಸಸಿಕ ೊಳುು ಄ಕಹವಗಳನುನ ದಗಷುುದರಿಂದ ಄ಯು
ಜೀನಮಿಂತ ಕಲ್ಲಕಹದಹಯರಹಗಲು ನ ಯವಹಗುತುದ .

ಬ ೊೀಧನ ಮ ಄ಧಮಲ್ಲಿ: ಕಲ್ಲಕ ಮಲ್ಲಿ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ ರಗತ್ತಮನುನ ಖ್ಚಿತ ಡಿಸಿಕ ೊಳುುುದು
ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ ೄಂದ್ಧಗ ಄ಯ ಷದಯದ ರಗತ್ತಮ ಫಗ ೆ ಮಹತನಹಡುವಹಗ ನಿೀು ನಿೀಡು ಿಸಮಹಮಿಸತ್ತಮು ಄ರಿಗ ಈಮುಕು ಹಹಗೊ
ಯಚನಹತಮಕವಹಗಯು ಫಗ ೆ ಖ್ಚಿತಡಿಸಿಕ ೊಳುುುದು:


ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗ ಄ಯ ಸಹಭಥಯಿಗಳನುನ ತ್ತಳಿಮಲು, ಄ಯು ಭತುಶುು ಹ ೀಗ ಷುಧಹರಿಸಿಕ ೊಳುಫಸುದ ಂಫುದನುನ ತ್ತಳಿಮಲು
ಷಹಹಮ ಮಹಡಿ.



ಎಲ್ಲಿ ಹ ಚಿಚನ ಬ ಳಣಿಗ ಗ ಄ಗತಯವಿವಿದ ಎಂಫುದನುನ ಷಶುಡಿಸಿ.



ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಕಲ್ಲಕ ಮಲ್ಲಿ ಹ ೀಗ ರಗತ್ತ ಹ ೊಂದುತ್ತುದಹದರ ಎಂಫುದನುನ, ಄ಯ ತ್ತಳಿಳಿಕ ಮನುನ ರಿಶಿೀಲ್ಲಷುವಹಗ ಹಹಗೊ ನಿಭಮ
ಷೊಚನ ಗಳನುನ ಹಲ್ಲಷುತಹುರ ಂಫ ಫಗ ೆ ಧನಹತಮಕವಹಗರಿ.

ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಕಲ್ಲಕ ಮಲ್ಲಿ ಷುದಹಯಣ ಗ ೊಳುಲು ನಿೀು ಄ಕಹವಗಳನುನ ದಗಷಬ ೀಕಹಗುತುದ . ಆದಯ ಄ಥಿ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ತಲುಬ ೀಕ ಂದು
ನಿೀು ಫಮಷು ಭಟ್ು ಹಹಗೊ ಄ಯು ಇಗ ಆಯು ಭಟ್ುದ ನಡುವಿನ ಄ಂತಯನುನ ಆಲಿವಹಗಷಲು, ನಿಭಮ ಹಠ್ಯೀಜನ ಗಳಲ್ಲಿ
ಮಹಹಿಡುಗಳನುನ ಮಹಡಿಕ ೊಳುುುದು, ಇ ರಿೀತ್ತ ನಿೀು ಮಹಡಬ ೀಕಹದರ :


಄ರಿಗ ತ್ತಳಿದ್ಧದ ಎಂದು ನಿೀು ತ್ತಳಿದ ಕ ಲಷಗಳನುನ ಕುರಿತು ಭತ ೊುಮಮ ಅಲ್ ೊೀಚಿಸಿ.



಄ಗತಯತ ಗ ಄ನುಗುಣವಹಗ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳನುನ ಗುಂುಗಳಹಗ ಮಹಡಿ, ಄ರಿಗ ವಿಭಿನನವಹದ ಕಹಮಿಗಳನುನ ನಿೀಡಿ.



ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ತಭಮ ಕಲ್ಲಕ ಮಲ್ಲಿನ ಄ಂತಯನುನ ಆಲಿವಹಗಸಿಕ ೊಳುಲು, ಯಹ ಕ ಲು ಷಂನೊಮಲಗಳನುನ ಄ಭಹಯಷ
ಮಹಡಬ ೀಕ ಂಫುದನುನ ಄ರ ೀ ತ್ತೀಮಹಿನಿಷಲು ಪ್ರೀತಹಿಿಸಸಿ.



ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ರಗತ್ತ ಹ ೊಂದಲು ಷಹಹಮವಹಗುಂತಸ (‘low entry, high ceiling’) ಕಹಮಿಗಳನುನ ಫಳಸಿ ಇ ಕಹಮಿಗಳನುನ
ಎಲಿ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಅಯಂಭಿಷುಂತ ಅದರ , ಹ ಚುಚ ಸಹಭಥಯಿುಳುಯನುನ ತಡ ಮದ ತಭಮ ಕಲ್ಲಕ ಮಲ್ಲಿ ಭುಂದುರ ಮುಂತ
ಫಳಷಲು ವಿನಹಯಷಗ ೊಳಿಸಿದ .

ಹಠ್ಗಳನುನ ನಿಧಹನಗತ್ತಮಲ್ಲಿ ಭುಂದುರ ಷುುದರಿಂದ ಕಲ್ಲಕ ಮ ವ ೀಗನುನ ಹ ಚಿಚಷಫಸುದು. ಏಕ ಂದರ ಆದರಿಂದ ನಿೀು ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗ
ಅಲ್ ೊೀಚಿಷಲು ಷಭಮ ನಿೀಡಿ, ಅತಮವಿಶಹವಷ ಈಂಟ್ುಮಹಡುವಿರಿ. ತಹು ಷುಧಹಯಣ ಗ ೊಳುಲು ಏನು ಮಹಡಬ ೀಕ ಂದು ಄ಯು ತ್ತಳಿಮುತಹುರ .
ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗ ನಿೀಡಲ್ಹದ ಕ ಲಷನುನ ಕುರಿತು ತಭಮ ನಡುವ ಮಹತನಹಡಿಕ ೊಳುಲು, ಕಲ್ಲಕಹ ಄ಂತಯಗಳು ಎಲ್ಲಿವ ಯೆಂಫ ಫಗ ೆ
ಚಿಂತನಶಿೀಲರಹಗಲು ಹಹಗೊ ಇ ಄ಂತಯಗಳು ಆಲಿದಂತ ಮಹಡಲು ಅಲ್ ೊೀಚಿಷಲು ಄ಕಹವ ನಿೀಡು ಭೊಲಕ ಄ಯು ತಭಮನುನ ತಹು
ಮೌಲ್ಹಯಂಕನ ಮಹಡಿಕ ೊಳುು ವಿಧಹನಗಳನುನ ಕಂಡುಕ ೊಳುುಂತ ಮಹಡುವಿರಿ.

ಬ ೊೀಧನ ಮ ನಂತಯ: ಮಹಿಸತ್ತ ಷಂಗರಿಸಸಿ, ಄ಥ ೈಿಷುುದು ಹಹಗೊ ಭುಂದಹಗ ಯೀಜನ ತಯಹರಿಷುುದು
ಬ ೊೀಧನ – ಕಲ್ಲಕ ನಡ ಮುತ್ತುಯುವಹಗ, ತಯಗತ್ತ ಕ ಲಷ ಄ಥವಹ ಭನ ಕ ಲಷದ ಫಗ ೆ ನಿಧಿರಿಸಿದ ನಂತಯ ಫಸಳ ರಭುಖ್ವಹದುದ ಂದರ :


ನಿಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಎಶುು ಈತುಭಮಹಗ ನಿಿಿಸಷುತ್ತುದಹದರ ಂಫುದನುನ ತ್ತಳಿಮುುದು.



ಭುಂದ್ಧನ ಹಠ್ಕ ಾ ಯೀಜನ ತಯಹರಿಷಲು ಆದನುನ ಫಳಷುುದು.



ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗ ಿಸಮಹಮಿಸತ್ತ ಕ ೊಡುುದು.

ಮೌಲ್ಹಯಂಕನದ ನಹಲುಾ ರಭುಖ್ ಄ಂವಗಳನುನ ಕ ಳಗ ಚಚಿಿಸಿದ .
ಮಹಿತಿ ಸಂಗರಹಿಸುುದು

ರತ್ತ ವಿದಹಯರ್ಥಿಮು ಶಹಲ್ ಮ ಹ ೊಯಗ ಭತುು ಳಗ , ತಭಮದ ೀ ಅದ ವ ೀಗ ಭತುು ಶ ೈಲ್ಲಮಲ್ಲಿ ವಿಭಿನನವಹಗ ಕಲ್ಲಮುತಹುರ . ಹಹಗಹಗ ಄ಯ
ಮೌಲ್ಹಯಂಕನ ಕ ೈಗ ೊಳುುವಹಗ ನಿೀು ಎಯಡು ಕಹಮಿಗಳನುನ ಮಹಡಬ ೀಕು:
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ಅಂಗೀಕವಹಗ ಸಹಕಹಯಗ ೊಳಿಷುುದು ಕಯಕೌವಲ ಭತುು ನಿಜಜೀನದ ಈದಹಸಯಣ ಗಳು : ಕ ೊೀನಗಳ ಫಗ ೆ ಬ ೊೀಧನ



ಮಹಿಸತ್ತಮನುನ ನಿಭಮದ ೀ ಄ನುಬದ್ಧಂದ, ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಂದ, ಬ ೀರ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಂದ, ಬ ೀರ ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ, ಪ್ೀಶಕರಿಂದ ಹಹಗೊ
ಷಭುದಹಮದ ಷದಷಯರಿಂದ – ಿಸೀಗ ವಿವಿಧ ಭೊಲಗಳಿಂದ ಷಂಗರಿಸಸಿ.



ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳನುನ ವ ೈಮಕ್ರುಕವಹಗ, ರ್ ೊತ ಗಳಲ್ಲಿ, ಗುಂುಗಳಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಹಯಂಕನ ಮಹಡಿ ಹಹಗೊ ಷವಮೌಲ್ಹಯಂಕನನುನ ಪ್ರೀತಹಿಿಸಸಿ.
ಂದ ೀ ವಿಧಹನು ನಿಭಗ ಄ಗತಯವಹದ ಎಲ್ಹಿ ಮಹಿಸತ್ತಮನುನ ನಿೀಡುುದ್ಧಲಿವಹದದರಿಂದ ವಿವಿಧ ವಿಧಹನಗಳನುನ ಫಳಷುುದು
ಭುಖ್ಯವಹಗದ . ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ ಕಲ್ಲಕ ಭತುು ರಗತ್ತಮ ಫಗ ೆ ಮಹಿಸತ್ತಮನುನ ಷಂಗರಿಸಷು ವಿಭಿನನ ವಿಧಹನಗಳು ಄ಲ್ ೊೀಕನ,
ಅಲ್ಲಷುವಿಕ , ವಿಶಮ ಹಹಗೊ ಷಂಗತ್ತಗಳನುನ ಚಚಿಿಷುುದು, ತಯಗತ್ತ ಕ ಲಷ ಹಹಗೊ ಭನ ಕ ಲಷದ ಫಯಸಗಳನುನ ಯಶಿೀಲ್ಲಷುುದು
– ಆುಗಳನುನ ಳಗ ೊಂಡಿವ .

ದಖಲ್ಲೀಕರರ್ ಮಡುುದು

ಭಹಯತದ ಶಹಲ್ ಗಳಲ್ಲಿ ದಹಖ್ಲ್ಲೀಕಯಣದ ಸಹಮಹನಯ ಯೊವ ಂದರ ರಗತ್ತ ತರದ ಫಳಕ . ಅದರ , ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ ಕಲ್ಲಕ ಹಹಗೊ ತಿನ ಮ
ಎಲ್ಹಿ ಄ಂವಗಳನುನ ದಹಖ್ಲ್ಲಷಲು ನಿಭಗ ಆದು ಄ಕಹವ ದಗಷದ್ಧಯಫಸುದು. ದಹಖ್ಲ್ ಮ ನಿಿಸಣ ಸಲು ಷಯಳ ವಿಧಹನಗಳಿದುದ, ನಿೀು
ರಿಗಣಿಷಫಸುದಹದ ಕ ಲವ ಂದರ :


ಬ ೊೀಧನಹ-ಕಲ್ಲಕಹ ರಕ್ರರಯೆ ರ್ಹರಿಮಲ್ಲಿಯುವಹಗ ಂದು ದ್ಧನಚರಿ/ುಷುಕ/ಿಸಮಲ್ಲಿ ನಿಭಮ ಄ಲ್ ೊೀಕನನುನ ಫರ ದ್ಧಡುುದು.



ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ ಕ ಲಷ (ಫಯಣ ಗ ಗಳು, ಕಲ್ , ಕಯಕುವಲತ , ನಿಯೀಜತ ಕಹಮಿಗಳು, ಕನಗಳು ಆತಹಯದ್ಧ) ಗಳನುನ ಕೃತ್ತ
ಷಂುಟ್ದಲ್ಲಿ ನಿಿಿಸಷುುದು.



ರತ್ತ ವಿದಹಯರ್ಥಿಮ ಯಕ್ರುಚಿತರ (Profile) ತಯಹರಿಷುುದು.



ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗ ಷಂಫಂಧಸಿದ ಫದಲ್ಹಣ ಗಳು, ಷಭಸ ಯಗಳು, ಸಹಭಥಯಿಗಳು, ಄ಷಸಜ ಘಟ್ನ ಗಳು ಹಹಗೊ ಕಲ್ಲಕಹ
ಮಹಿಸತ್ತಗಳನುನ ಫರ ದ್ಧಡುುದು.

ಮಹಿತಿಯನ್ುು ಅರೆಥಥಸುುದು

ಮಹಿಸತ್ತಮನುನ ಷಂಗರಿಸಸಿ, ದಹಖ್ಲ್ಲಸಿದ ನಂತಯ ರತ್ತ ವಿದಹಯರ್ಥಿ ಹ ೀಗ ಕಲ್ಲಮುತ್ತುದಹದರ ಹಹಗೊ ರಗತ್ತ ಹ ೊಂದುತ್ತುದಹದರ ಎಂಫುದನುನ
ತ್ತಳಿಮಲು, ಮಹಿಸತ್ತಮನುನ ಄ಥ ೈಿಷುುದು ಄ವಯಕ. ಆದಕಹಾಗ ಎಚಚರಿಕ ಯಿಂದ ಕೊಡಿದ ಚಿಂತನಹಶಿೀಲತ ಹಹಗೊ ವಿಶ ೀಿ ಶಣ ಮ ಄ಗತಯತ
ಆದ . ಇ ಕಹಮಿದ ನಂತಯ ಕಲ್ಲಕ ಮಲ್ಲಿ ರಗತ್ತ ಈಂಟ್ು ಮಹಡಲು ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗ ಿಸಮಹಮಿಸತ್ತ ನಿೀಡುುದು, ಹ ೊಷ ಷಂನೊಮಲಗಳನುನ
ಸುಡುಕುುದು, ಗುಂುಗಳನುನ ುನರ್ ಯಸ ಥಗ ೊಳಿಷುುದು ಄ಥವಹ ಂದು ಕಲ್ಲಕಹಂವನುನ ುನರಹತ್ತಿಷಲು ನಿೀು
ತ ೊಡಗಬ ೀಕಹಗುತುದ .

ಸುಧರಣೆಗಗಿ ಯೀಜಿಸುುದು

ಮೌಲ್ಹಯಂಕನು ನಿದ್ಧಿಶು ಹಹಗೊ ವಿಭಿನನ ಕಲ್ಲಕಹ ಚಟ್ುಟಿಕ ಗಳನುನ ಸಿದಧಡಿಷು ಭೊಲಕ, ರತ್ತ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗ ಄ಥಿೂಣಿ ಕಲ್ಲಕಹ
಄ಕಹವಗಳನುನ ದಗಷಲು, ಹ ಚಿಚನ ಷಹಹಮದ ಄ವಯಕತ ಆಯು ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗ ಗಭನ ನಿೀಡಲು ಹಹಗೊ ಕಲ್ಲಕ ಮಲ್ಲಿ ಭುಂದ
ಸಹಗುತ್ತುಯು ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗ ಷವಹಲುಗಳನುನ ದಗಷಲು ನಿಭಗ ಷಹಹಮ ಮಹಡಫಲಿದು.

ಹೆಚುುರಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು


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 5 („Measurement‟):
http://www.ignou4ublog.com/2013/06/ignou-amt-01-study-materialbooks.html



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



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



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



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



Central Board of Secondary Education‟s books and support material (also including List of Handson 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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