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ಯಹಷ್ಟ್ರೀಮ ಠ್ಯಕ್ರಭ ಚೌಕ್ಟ್ಟು (NCF 2005) ಭತಟು ಶಿಕ್ಷಕ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ಯಹಷ್ಟ್ರೀಮ ಠ್ಯಕ್ರಭ ಚೌಕ್ಟ್ಟು (2009)ಗಳು ಬಹಯತದಲ್ಲಿನ
ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಹಾಗಿ

ದೃಷ್ಟ್ಿಕ್ೆ ೀನನಟನ ನೀಡಿವೆ. ಆದಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಹಿ ಶಹಲ್ೆಗಳು

ಒದಗಿಷಟತುವೆ. ಇ ದೃಷ್ಟ್ುಕ್ೆ ೀನನಟನ ಸಹಕ್ಹಯಗೆ ಳಿಷಲಟ ಶಿಕ್ಷಕ್ರಿಗೆ ಹಹಗ

ಷದೃಢವಹದ ಕ್ಲ್ಲಕ್ಹ ವಹತಹಯಣನಟನ

ಶಿಕ್ಷಕ್ ಶಿಕ್ಷಕ್ರಿಗೆ(

) ಷಹಹಮ ಸಷು ನೀಡಟುದೆೀ

ಟೆಸ್–ಆಂಡಿಮಹ OERನ ಭಟಖ್ಯ ಈದೆದೀವವಹಗಿದೆ. ಇ ಈದೆದೀವನಟನ ಇಡೆೀರಿಷಲಟ ಶಿಕ್ಷಕ್ಯನಟನ ‘ವಿದಹಯರ್ಥಿ’ಗಳೆಂದಟ ರಿಗಣಿಸಿ ಄ಯಟ
ತಭಮ ೃತ್ತುಮಲ್ಲಿ ಄ವಯಕ್ವಿಯಟ ಸಹಧನ ಹಹಗ ವಿಧಹನಗಳನಟನ ಫೆಳೆಸಿಕ್ೆ ಳುುಲ್ಲಿ ನೆೈುಣಯತೆಮನಟನ ಹೆ ಂದಟಂತೆ, ಫೆ ೀಧನೆಮ ಭತಟು
ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಮ ವಿಧಹನಗಳಲ್ಲಿ ಷಕ್ರರಮವಹಗಿ ತೆ ಡಗಿಸಿಕ್ೆ ಳುಲಟ ಷಹಹಮವಹಗಟಂತೆ ಷಂನ ಮಲ ಯಚಿಷಲ್ಹಗಿದೆ. OER ಭಟಖ್ಯ ಲಕ್ಷಣವೆಂದಯೆ
ಶಿಕ್ಷಕ್ಯಟ ಘಟ್ಕ್ಗಳನಟನ, ವೆೈಮಕ್ರುಕ್

ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಗಳನಟನ, ಕ್ೆೀಸ್ ಷುಡಿಗಳನಟನ ಫಳಸಿ, ಄ಯ ೃತ್ತು ಕ್ೌವಲಯನಟನ ೃದ್ಧಧಸಿಕ್ೆ ಂಡಟ ಄ುಗಳನಟನ

ನ ತನ ಷಂದಬಿಗಳಿಗೆ ಭತಟು ವಿಶಮಗಳಿಗೆ ಄ನವಯಿಷಟುದಟ.
ಎಲ್ಹಿ ವಿಶಮಗಳಿಗ

ಹಹಗ

ಎಲ್ಹಿ ಸಂತಗಳಿಗ

಄ನವಮವಹಗಟ ಇ ರಭಟಖ್ ಷಂನ ಮಲಗಳು, ಬಹಯತದ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತ್ತ ಭತಟು ಟೆಸ್

ಆಂಡಿಮಹ OERನಲ್ಲಿನ ಭಹದರಿಮಂತೆ ಶಿಕ್ಷಕ್ರಿಗೆ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ್ ಕ್ೆೀತರದಲ್ಲಿನ ರಭಟಖ್ ವಿಧಹನಗಳ ಫಗೆೆ ಭಟಂದಟರಿದ ಹರಯೀಗಿಕ್
ಷಲಹೆಗಳನಟನ ನೀಡಟತುವೆ. ಟೆಸ್ ಆಂಡಿಮಹದ ಹರಯೀಗಿಕ್ ತತವಗಳನೆ ನಳಗೆ ಂಡಂತೆ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳನಟನ ಷಂಘಟಿಷಟ ವಿಧಹನಗಳು, ಕ್ಲ್ಲಕ್ಹ
ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಗಳು ಭತಟು ಶಿಕ್ಷಕ್-ವಿದಹಯರ್ಥಿ ಭತಟು ವಿದಹಯರ್ಥಿ –ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ ನಡಟವಿನ ಒಡನಹಟ್ನಟನ ಏಿಡಿಷಟ ವಿಧಹನಗಳನಟನ
ಒಳಗೆ ಂಡಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಕ್ರಿಗೆ ಹಹಗ ಶಿಕ್ಷಕ್ ಶಿಕ್ಷಕ್ರಿಗೆ(

) ವೆಬಸೆೈಟ್ ನ ನಲ್ಲಿ ಇ ರಭಟಖ್ ಷಂನ ಮಲಗಳು ಲಬಯವಿದೆ.

ವೀಡಿಯೀ ಷಿಂನಮೂಲಗಳು
ಟೆಸ್ ಆಂಡಿಮಹದಯಟ ತಮಹರಿಸಿದ ವಿೀಡಿಯೀ ಕ್ರಿಪ್ಗಳ ಷಭ ಸು ತಯಗತ್ತಮಲ್ಲಿನ ಬಹಗಿಸಷಟವಿಕ್ೆಮ ರಭಟಖ್ ತಂತರಗಳನಟನ
ವಿರಿಷಟತುವೆ. (ರಭಟಖ್ ಷಂನ ಮಲಗಳ ವಿಶಮಗಳಿಗೆ ಷರಿಹೆ ಂದಟಂತೆ) ಶಿಕ್ಷಕ್ಯಟ ಹಹಗ

ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಬಹಗಿಸಷಟವಿಕ್ೆಮ

಄ಬಹಯಷಗಳನಟನ ಬಹಯತ್ತೀಮ ತಯಗತ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಫಳಷಟುದನಟನ ಇ ಕ್ರಿಪ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನಹು ಕ್ಹಣಫಸಟದಲಿದೆೀ, ನದ್ಧಿಶು ಕ್ರರಯೆಗಳನಟನ ಹಹಗ
ನಡತೆ/

ಗಳನಟನ ವಿೀಕ್ಷಕ್ಯಟ ಗಟಯಟತ್ತಷಲಟ ವಿೀಕ್ಷಕ್ ವಿಯಣೆಮನಟನ ಕ್ೆೀಳಫಸಟದಟ. ಇ ವಿೀಡಿಯೀ ಕ್ರಿಪ್ಗಳನಟನ ಿಸಂದ್ಧ ತಯಗತ್ತಗಳಲ್ಲಿ

ಚಿತ್ತರೀಕ್ರಿಸಿದಟದ, ವಿವಿಧ ಯಹಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಄ನಟಗಟಣವಹಗಿ ವಿೀಕ್ಷಕ್ ವಿಯಣೆಮನಟನ ಬಹಷಹಂತರಿಷಲ್ಹಗಿದೆ. ಇ ವಿೀಡಿಯೀ ಕ್ರಿಪ್ಗಳಿಗೆ ಲ್ಲಂ್ಗಳನಟನ
ವಿೀಡಿಯೀ ಚಿತರದ

ಭ ಲಕ್

OERಗಳಲ್ಲಿ ನದ್ಧಿಶು ಷಥಳಗಳಲ್ಲಿ ತೆ ೀರಿಸಿದಟದ, ಄ಂತರ್ಹಿಲದ ಭ ಲಕ್ ಫಳಕ್ೆದಹಯಯಟ

ಫಳಷಫಸಟದಹಗಿದೆ. ಇ ವಿೀಡಿಯೀ ಕ್ರಿಪ್ಗಳನಟನ ಟಹಯಫೆಿಟ್ ನ, ಪಿಸಿ, ಡಿ.ವಿ.ಡಿ, ಮೊಫೆೈಲ್ ಫೀನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಹಗ

ಎಸ್.ಡಿ ಕ್ಹರ್ಡಿ ಭ ಲಕ್

ಫಳಷಲಟ ಫಳಕ್ೆದಹಯಯಟ ಆುಗಳನಟನ ಡೌನ್ಲ್ೆ ೀರ್ಡ ಭಹಡಫಸಟದಹಗಿದೆ. (http://www.tess-india.edu.in/)
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ಈ ಘಟರ್ದಲೆಿೀನಿದೆ?
಄ನಟಹತದ ಄ರಿವಿಯದ ಫದಟಕ್ನಟನ ಉಿಸಸಿಕ್ೆ ಳುುುದಟ ಕ್ಶು . ಄ದಟ ಎಲ್ೆಿಲ್ಲಿ ಿಸಗಿೆಷಟ ಆಲಿವೆೀ ಕ್ಟಗಿೆಷಟ ರಕ್ರರಯೆ ನಡೆದ್ಧಯಟತುದೆಯೀ ಄ಲ್ೆಿಲ್ಹಿ
ಆಯಟತುದೆ. ಅಯಟ ಜ್ನರಿಗೆ ಄ಡಿಗೆ ಭಹಡಟ ಹೆಣಟುಭಗಳು, ಸತಟು ಜ್ನರಿಗೆ ಭಹಡಫೆೀಕ್ಹದಹಗ ಆದಟ ಫೆೀಕ್ಹಗಟತುದೆ. ಹಹಗೆಯೆೀ ಹೆ ಲದಲ್ಲಿ
ಮೊೀಜ್ಣಿ ಭಹಡಟವಹಗ, ಆಲಿವೆೀ ಭನೆ ಕ್ಟ್ುಲಟ ನಕ್ೆಮನಟನ ತಮಹರಿಷಟವಹಗ ಫೆೀಕ್ಟ. ತೆರಿಗೆಮನಟನ ಲ್ೆಕ್ಾ ಹಹಕ್ಟವಹಗ ಷಯಕ್ಹಯಕ್ೆಾ ಆದಟ
಄ಗತಯವಹಗಟತುದೆ ಄ಷೆುೀ ಄ಲಿ, ಚಿಕ್ಾ ಭಕ್ಾಳು ಕ್ ಡ ಎಶಟು ಜ್ನರಿಗೆ ಎಶಟು ಸಿಿಸತ್ತಂಡಿಗಳು ಫೆೀಕ್ಟ, ಒಂದಟ ಗೆ ೀಲ್ಲಮ ಚಿೀಲದಲ್ಲಿಯಟ
ಗೆ ೀಲ್ಲಗಳನಟನ ಗೆಳೆಮಯಟ ಸಂಚಿಕ್ೆ ಳುುುದಟ ಹೆೀಗೆ ಎಂದಟ ನಧಿರಿಷಟವಹಗ, ಇ ರಿಕ್ಲನೆಮಟ ಄ಂತಗಿತವಹಗಿ ಫಂದ್ಧಯಟತುದೆ ಎನಷಟತುದೆ.
಄ಂದಯೆ ಭಕ್ಾಳು ಶಹಲ್ೆಗೆ ಫಯಟುದಕ್ ಾ ಮೊದಲ್ೆೀ ಄ನಟಹತದ ತಕ್ಿನಟನ ಄ಂತಫೆ ೀಿಧೆಯಿಂದ ಒಂದಶಟು ಭಟಿುಗೆ ತ್ತಳಿದಟಕ್ೆ ಂಡಟ
ಫಂದ್ಧಯಟತಹುಯೆ. ಅದಯೆ, ಄ರಿಗೆ ಕ್ೆಲು ತು ರಿಕ್ಲನೆಗಳೄ ಆಯಟತುವೆ ಹಹಗ ಄ನೆೀಕ್ ಷುಯದ ಜ್ಞಹನ ಆಯಟುದ ಈಂಟ್ಟ.
ನೆೀಯ ಭತಟು ವಿಲ್ೆ ೀಭ ಄ನಟಹತನಟನ ಹಹಗ ಄ನಟಹತದ ತಕ್ಿನಟನ ಅಟ್ದ ರಿೀತ್ತಮಲ್ಲಿ ಭತಟು ಷೃಜ್ನಹತಮಕ್ವಹಗಿ ಄ನೆವೀಷ್ಟ್ಷಫಸಟದೆಂದಟ
ಇ ಘಟ್ಕ್ದಲ್ಲಿ ಚಚಿಿಷಲ್ಹಗಿದೆ.

ಇ ಘಟ್ಕ್ದ್ಧಂದ ನೀವೆೀನಟ ಕ್ಲ್ಲಮಫಸಟದಟ?
●

಄ನಟಹತದ ತಕ್ಿು ರಿಭಹಣಗಳ ನಡಟವೆ ಗಟಣಹಕ್ಹಯದ ಷಂಫಂಧವಿದೆಯೆಂಫಟದನಟನ ಭಕ್ಾಳು ಄ಥಿ ಭಹಡಿಕ್ೆ ಳುಲಟ ಷಹಹಮ
ಭಹಡಟುದಟ.

●

ಗಣಿತದ ಫಗೆೆ ಷೃಜ್ನಹತಮಕ್ವಹಗಿ ಅಲ್ೆ ೀಚಿಷಲಟ ನಭಮ ಭಕ್ಾಳಿಗೆ ಹೆೀಗೆ ಷಹಹಮ ಭಹಡಫಸಟದೆಂಫಟದಯ ಕ್ಟರಿತಟ ಕ್ೆಲು
ಕ್ಲನಹಂವಗಳು.

●

ಸಹಧಯತೆಗಳ ಕ್ಟರಿತಟ ಅಲ್ೆ ೀಚಿಷಲಟ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಗಳನಟನ ವಿನಹಯಷಗೆ ಳಿಷಲಟ ಕ್ೆಲು ಷಲಹೆಗಳು.

ಆದಟ ಷಂನ ಮಲ 1 ಯಲ್ಲಿ ಗಟಯಟತ್ತಸಿಯಟ ಯಹ.. ಚೌ. (2005) ಭತಟು ಯಹ. ಶಿ.ಶಿ. . ಚೌ. (2009) ಗಳ ಫೆ ೀಧನಹ ಄ಗತಯಗಳಿಗೆ ಕ್ೆ ಂಡಿ
ಫೆಸೆಮಟತುದೆ.
ಆದಟ ಷಂನ ಮಲ 1 ಯಲ್ಲಿ ಗಟಯಟತ್ತಸಿಯಟ ಯಹ.. ಚೌ. (2005) ಭತಟು ಯಹ. ಶಿ.ಶಿ. . ಚೌ. (2009) ಗಳ ಫೆ ೀಧನಹ ಄ಗತಯಗಳಿಗೆ ಕ್ೆ ಂಡಿ
ಫೆಸೆಮಟತುದೆ.

1 ಅನುಪಾತದ ತರ್ಕದ ಬಗ್ೆೆ ಇರು ಕೆಲು ರಚಲ್ಲತ ತುುರ್ಲುನೆಗಳು
ಚಿಂತನೆಗ್ೆಮಿಂದು ಕ್ಷಣ
.

ನತಯಜೀನದಲ್ಲಿ ಄ನಟಹತದ ತಕ್ಿು ಎಲ್ೆಿಲ್ಲಿ ಫಳಕ್ೆಮಹಗಟತುದೆಯೆಂದಟ ಕ್ಂಡಟಿಸಡಿಮಲಟ ಒಂದಟ
ದ್ಧನವಿಡಿೀ ನೀು ಇ ರಿೀತ್ತಮ ತಕ್ಿನಟನ ಎಲ್ೆಿಲ್ಲಿ ಫಳಷಟತ್ತುಯಟವಿರಿ ಎಂಫಟದನಟನ ಗಭನಷಟತಹು ಫನನ.
ಈದಹಸಯಣೆಗೆ ’ ನಹನಟ ಆಂದಟ ಕ್ಡಿಮೆ ಯೆ ಟಿುಗಳನಟನ ಭಹಡಿದೆ. ದ್ಧನಕ್ರಾಂತ ಄ಧಿದಶಟು ಕ್ಡಿಮೆ
ಭಹಡಿದೆ . ಹಹಗಹಗಿ ನಹನಟ ಄ಧಿದಶಟು ಿಸಟ್ುನಟನ ಭಹತರ ಹಹಕ್ರಕ್ೆ ಂಡೆ’ .
ಭಟಂದ್ಧನ ಹಠ್ಕ್ೆಾ ತಮಹರಿಮಹಗಿ ನೀು ನಭಮ ಭಕ್ಾಳಿಗೆ ಇ ರಿೀತ್ತಮ ಷ ಕ್ು ಈದಹಸಯಣೆಗಳನಟನ
ಭನೆ ಄ಥವಹ ಫೆೀಯೆ ಕ್ಡೆಯಿಂದ ತೆಗೆದಟಕ್ೆ ಂಡಟ ಫಯಲಟ ಹೆೀಳಫಸಟದಟ.
಄ನಟಹತದ ರಧಹನ ಷಂಗತ್ತಯೆಂದಯೆ, ರಿಭಹಣಗಳು ಒಂದಕ್ೆ ಾಂದಟ ಹೆೀಗೆ ಷಂಫಂಧಟಿುವೆ ಎಂದಟ ವಿರಿಷಲಟ ಗಟಣಹಕ್ಹಯ ಭತಟು
ಬಹಗಹಕ್ಹಯನಟನ ಫಳಷಟತುದೆ. ಒಂದಟ ಎಲ್ೆಮ ಄ಗಲು ಆನೆ ನಂದಟ ಎಲ್ೆಮ ಄ಗಲದ ನಹಲಟಾ ಟ್ಟು ಹೆಚಿಿದೆ, ಒಂದಟ ಚಿತರದ ಎತುಯ ಫೆೀಯೆ ಂದಟ
ಚಿತರದ ಭ ಯನೆೀ ಒಂದಯಷ್ಟ್ುದೆ, ಭಗಟವಂದಯ ಮಷಟು ಷಸಹಠಿಮ ಮಸಿುನ ಒಂದ ಯೆಮಷ್ಟ್ುದೆ ಆತಹಯದ್ಧ.
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ಕ್ೆಲು ಷಂಶೆೃೀಧಕ್ಯ ಄ಭಿಹರಮದಂತೆ ಭಕ್ಾಳು ಗಟಣಹಕ್ಹಯನಟನಹೆಚಹಿಗಿ ಷಂಖ್ೆಯಗಳ ುನಯಹತ್ತಿತ ಷಂಕ್ಲನ ಎಂದಟ ಄ಥಿ
ಭಹಡಿಕ್ೆ ಳುುುದಟ, ಄ನಟಹತದ ತಕ್ಿನಟನ ತ್ತಳಿದಟಕ್ೆ ಳುಲಟ ಫಸಟ ದೆ ಡಡ ಄ಡಡಗೆ ೀಡೆಮಹಗಟತುದೆ (Watson et al., 2013). ಎಂಟ್ಟ
ಭತಟು ಸನೆನಯಡಟ ಮಸಿುನ ಎಯಡಟ ಭಕ್ಾಳ ಮಷುನಟನ ಹೆ ೀಲ್ಲಷಫೆೀಕ್ೆಂದಟಕ್ೆ ಳಿು. ಄ುಗಳ ಯತಹಯಷ ನಹಲಟಾ ಶಿಗಳು ಎಂದಟ ಹೆೀಳುುದಟ
ಷಟಲಬ. ಅದಯೆ, ಄ದನೆನೀ ಗಟಣಹಕ್ಹಯದ ಷವಯ ದಲ್ಲಿ ಹೆೀಳುುದಟ (ಎಯಡನೆಮದಟ ಮೊದಲ್ಲನದಯ 1.5 ಟ್ಟು ಎಂದಟ ನಯ ಪಿಷಟುದಟ) ಕ್ಠಿಣ.
ಅದದರಿಂದ ಫೆ ೀಧನೆಮ ಷವಹಲ್ೆಂದಯೆ ಇ ರಿಕ್ಲನೆಗೆ ುನಯಹತ್ತಿತ ಷಂಕ್ಲನದ ಫದಲ್ಹಗಿ ಗಟಣಹಕ್ಹಯದ ತಕ್ಿನಟನ ಫಳಸಿ
಄ಥೆೈಿಸಿಕ್ೆ ಳುುುದನಟನ ಕ್ಲ್ಲಷಟುದಟ.

2 ಗಣಿತನಟನ ಕ್ಲ್ಲಮಟುದಯಲ್ಲಿ ಷೃಜ್ನಶಿೀಲತೆ
ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಮಲ್ಲಿ ಷೃಜ್ನಶಿೀಲತೆಮ ಒಂದಂವವೆಂದಯೆ, ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಮನಟನ ಅನಂದದಹಮಕ್ವಹಗಿ ಭಹಡಿ ಷವತಂತರವಹಗಿ ಯೀಚಿಷಲಟ ಄ನಟು
ಭಹಡಿಕ್ೆ ಡಟುದಟ. ಗಣಿತದಲ್ಲಿ ಷೃಜ್ನಶಿೀಲ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಮಟ ಭಕ್ಾಳನಟನ ಭಟಂದ್ಧನ ೃತ್ತುಜೀನಕ್ೆಾ ತಮಹರಿ ಭಹಡಟತುದೆ. ಬವಿಶಯದಲ್ಲಿ
ಷೃಷ್ಟ್ುಮಹಗಟ ಈದೆ ಯೀಗಗಳು ಮಹಂತ್ತರಕ್ವಹಗಿ ಭಹಡಟ ುನಯಹತ್ತಿತ ಕ್ಹಮಿಗಳಹಗಿಯದೆೀ (ಏಕ್ೆಂದಯೆ ಆನಟನ ಗಣಕ್ಮಂತರವೆೀ ಭಹಡಿ
ಭಟಗಿಷಟತುದೆ) ಷಭಸೆಯಗಳನಟನ ಬಿಡಿಷಟ ಭತಟು ಷೃಜ್ನಶಿೀಲತೆಗೆ ಒತಟು ಕ್ೆ ಡಟುದೆೀ ಅಗಿಯಟತುವೆ.
ಶಹಲ್ಹ ಗಣಿತ ಭತಟು ಠ್ಯುಷುಕ್ದಲ್ಲಿನ ಄ಬಹಯಷಗಳನಟನ ಹೆೀಗೆ ಷೃಜ್ನಶಿೀಲ ಕ್ಲ್ಲಕ್ಹ ಸಹಧಯತೆಮನಹನಗಿ ಭಹಡಟುದೆನಟನ ವಿಚಹಯ ಄ಶಟು
ಷಟಲಬಲಿ. ಇ ಘಟ್ಕ್ದಲ್ಲಿ ಅ ರಿೀತ್ತಮ ಕ್ಲನಹಂವಗಳನಟನ ನೀಡಲ್ಹಗಿದೆ. ಷೃಜ್ನಶಿೀಲತೆಯೆಂದಯೆ ’ಸಹಧಯತೆಗಳ ಅಲ್ೆ ೀಚನೆ’ ಎಂಫ
ದೃಷ್ಟ್ುಕ್ೆ ೀನದ್ಧಂದ ಫೆಳೆಷಲ್ಹಗಿದೆ. ನೀು ಭತಟು ನಭಮ ಭಕ್ಾಳು ಸಹಧಯತೆಗಳ ಕ್ಟರಿತಟ ಄ಂದಯೆ ’ಿಸೀಗಹದಯೆ ಹೆೀಗೆ?’ ಎಂದಟ ಯೀಚಿಷಲಟ
ಅಯಂಭಿಸಿದಯೆ, ಅ ರಕ್ರರಯೆಮಟ ನಭಮ ಚಿಂತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆ ಷತನ ಫಂದಟ ಷೃಜ್ನಶಿೀಲತೆ ಄ಯಳುತುದೆ (Aristeidou, 2011).
ತಯಗತ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಧಯತೆಗಳ ಚಿಂತನೆಗಳು ಒಳಗೆ ಳುು ಫೆ ೀಧನಹ ಭತಟು ಕ್ಲ್ಲಕ್ಹ ಄ಂವಗಳನಟನ ಷಂಶೆೃೀಧಕ್ಯಟ ಗಟಯಟತ್ತಸಿ ಟಿುಮನಟನ
ತಮಹರಿಸಿದಹದಯೆ (Grainger et al., 2007; Craft et al., 2012). ಇ ಕ್ೆಳಗಿನ ಄ಂವಗಳನಟನ ಭಟಕ್ು ರಶೆನಗಳನಟನ ಕ್ೆೀಳು ಭ ಲಕ್ ಭತಟು
ಷ ಕ್ು ರಿೀತ್ತಮಲ್ಲಿ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಗಳನಟನ ವಿನಹಯಷಗೆ ಳಿಷಟ ಭ ಲಕ್ ಸಹಧಿಷಫಸಟದಟ:
●

ರಶೆನ ಕ್ೆೀಳುುದಟ ಭತಟು ರಶೆನಗಳಿಗೆ ರತ್ತಕ್ರರಯೆ ನೀಡಟುದಟ.

●

ಕ್ಲನಹ ಸಹಭಥಯಿನಟನ ಹೆಚಿಿಸಿಕ್ೆ ಳುುುದಟ.

●

ಅಟ್ ಭತಟು ಅಟ್ತನ.

●

ಸಹಸಷ ರೃತ್ತು ಭತಟು ಧೆೈಮಿದ್ಧಂದ ಭಟನಟನಗಟೆುದಟ .

ಕ್ಲ್ಲಕ್ಹ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೆೀಲ್ಲನ ಄ಂವಗಳನಟನ ಸೆೀರಿಸಿಯಟುದರಿಂದ ಆಲ್ಲಿನ ಕ್ಹಮಿಗಳು ಮವಸಿವಮಹಗಟತುದೆಯೆಂಫ ನಂಬಿಕ್ೆ ಆದೆ.
ಇ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಗಳನಟನ ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳೆೄ ಡನೆ ಭಹಡಟ ಮೊದಲಟ ಸಹಧಯವಹದಯೆ, ನೀವೆೀ ಎಲಿ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಗಳನಟನ ಆಲಿವೆೀ ಕ್ೆಲನಹನದಯ
ಷವತಃ ಭಹಡಟುದಟ ಒಳೆುಮದಟ. ನಭಮ ಷಹೆ ೀದೆ ಯೀಗಿಯಫಬಯೆ ಡನೆ ಭಹಡಲಟ ಸಹಧಯವಹಗಟುದಹದಯೆ ಆನ ನ ಈತುಭ. ಏಕ್ೆಂದಯೆ
ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಮ ಫಳಿಕ್ ನಭಗಹಗಟ ಄ನಟಬನಟನ ಮೆಲಟಕ್ಟ ಹಹಕ್ಲಟ ಭತಟು ಄ಲ್ೆ ೀಕ್ನ ಭಹಡಲಟ ಸಹಧಯ. ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಗಳನಟನ ನೀವೆೀ
ಭಹಡಿದಹಗ ಅಗಟ ಆನೆ ನಂದಟ ಄ನಟಕ್ ಲವೆಂದಯೆ, ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ ಭನಸಿುನಲ್ಲಿ ಅಗಫಸಟದಹದ ರಕ್ರರಯೆಮನಟನ ಗಭನಸಿ, ಄ದರಿಂದ ಫಯಟ
ಒಳನೆ ೀಟ್ಗಳನಟನ ಗಭನಷಲಟ ಸಹಧಯ. ಆದರಿಂದ ನಭಮ ಫೆ ೀಧನೆಮ ಗಟಣಭಟ್ು ಹೆಚಟಿತುದಲಿದೆೀ ಶಿಕ್ಷಕ್ಯಹಗಿ ನಭಮ ೃತ್ತುಯ ಫೆಳಣಿಗೆಗೆ
ಆದಟ ಷಹಹಮಕ್.

ಚಟುಟಿಕೆ 1: ಗುಣಾಕಾರದ ಭೌತಿರ್ ರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ೆ ಆಲೆಮೀಚಷುುದು
ತಮಹರಿ
ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆ ನಡೆಷಟ ಿಸಂದ್ಧನ ದ್ಧನ ರತ್ತ ಭಗಟವಿಗ ಒಂದಟ ತೆಳುವಹದ ಒಣಗಿಯಟ ಕ್ಡಿಡಮನಟನ ತಯಲಟ ಹೆೀಳಿ. ಈದದ ಎಷ್ಟ್ುದದಯ ಯವಹಗಿಲಿ
ಅದಯೆ, ಄ು ಷಟಲಬವಹಗಿ ಭಟರಿಮಟಂತ್ತಯಫೆೀಕ್ಟ.
ಇ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಮಟ ಮವಸಿವಮಹಗಲಟ ಕ್ಡಿಡಗಳ ಈದದ ಫೆೀಯೆ ಫೆೀಯೆಮಹಗಿಯಫೆೀಕ್ಟ. ಫಸಟಹಲಟ ಭಕ್ಾಳು ಒಂದೆೀ ಄ಳತೆಮ ಕ್ಡಿಡಗಳನಟನ
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ತಂದ್ಧಯಟಯೆಂದಟ ನಭಗನನಸಿದಯೆ ಕ್ೆಲು ಭಕ್ಾಳಿಗೆ ಄ಯ ಕ್ಡಿಡಗಳನಟನ ಭಟರಿದಟ ಈದದನಟನ ಕ್ಡಿಮೆ ಭಹಡಲಟ ಹೆೀಳಿ. ಹೆಚಟಿರಿ
ತಟಂಡಟಗಳನಟನ ಕ್ಡಿಡ ತಯದ್ಧಯಟ ಭಕ್ಾಳಿಗೆ ಕ್ೆ ಡಫಸಟದಟ.
ಎಲಿಯ ಕ್ೆೈನಲ ಿ ಒಂದೆ ಂದಟ ಕ್ಡಿಡ ಫಂದ ನಂತಯ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಮನಟನ ಹರಯಂಭಿಸಿ..

Figure 1 Coconut stick brooms. (Source: Fotokannan)

ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆ
ಭಕ್ಾಳನಟನ ಆಬಿಬಫಬಯ ಄ಥವಹ ಚಿಕ್ಾ ಗಟಂುಗಳಲ್ಲಿ ಆಯಲಟ ಹೆೀಳಿ.
ತಭಮ ಗಟಫಿನಲ್ಲಿ ಕ್ೆಳಗಿನ ರಶೆನಗಳಿಗೆ ಈತುಯ ನೀಡಲಟ ತ್ತಳಿಸಿ:
●

ಮಹಯ ಫಳಿ ಮೊೀಟ್ಟ ಕ್ಡಿಡ ಆದೆ ? ಄ತಯಂತ ಹೆಚಟಿ ಭತಟು ಄ತಯಂತ ಕ್ಡಿಮೆ ಈದದದ ಕ್ಡಿಡಗಳ ಈದದದಲ್ಲಿ ಆಯಟ ಯತಹಯಷ ಎಶಟು?

●

ಈದದ ಕ್ಡಿಡಮಟ ಗಿಡಡ ಕ್ಡಿಡಮ ಎಶಟು ಟ್ಟು ಆದೆ?

●

ಎಯಡನೆಮ ಭತಟು ಭ ಯನೆಮ ರಶೆನಗಳಲ್ಲಿ ನೀು ಕ್ಡಿಡಗಳ ಈದದನಟನ ಹೆ ೀಲ್ಲಸಿದ್ಧರಿ. ಆವೆಯಡಯ ನಡಟವೆ ಆಯಟ ಯತಹಯಷವೆೀನಟ?

ಕ್ೆಲು ಗಟಂುಗಳು ಇ ರಶೆನಗಳಿಗೆ ತಹು ಕ್ಂಡಟಕ್ೆ ಂಡ ಈತುಯಗಳನಟನ ನಯ ಪಿಸಿ, ಚಚೆಿಗೆ ದಹರಿ ಭಹಡಿಕ್ೆ ಡಲ್ಲ. ಅ ಚಚೆಿಮಟ
ಗಟಣಹಕ್ಹಯದ ಬೌತ್ತಕ್ ರಿಣಹಭಗಳನಟನ ತ್ತಳಿಮಟುದಯ ಕ್ಟರಿತಟ ಆಯಲ್ಲ.

ಷಿಂದರ್ಕ ಅಧಯಯನ 1: ಚಟುಟಿಕೆ 1 ನುು ನಡೆಸಿದ ನಿಂತರ ಶರೀಮತಿ ರಮಾ ಅರು ಮಾಡಿಕೆಮಿಂಡ
ಅಿಂತರಾಲೆಮೀರ್ನ
ಆದಟ ಹರಥಮಿಕ್ ಶಹಲ್ೆಮಲ್ಲಿ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆ 1 ನಟನ ನಿಿಸಸಿದ ಶಿಕ್ಷಕ್ರಮ ಄ನಟಬ .
ಭಕ್ಾಳಿಗೆ ತಯಗತ್ತಗೆ ಕ್ಡಿಡಗಳನಟನ ತಯಲಟ ಹೆೀಳಿದಟದ ಫಸಳ ಖ್ಟಷ್ಟ್ ಕ್ೆ ಟಿುತಟ ಭತಟು ಹೆಚಿಿನಯಟ ತಂದ್ಧದದಯಟ. ಮಥಹರಕ್ಹಯ ಕ್ೆಲಯಟ
ಫರಿಗೆೈಮಲ್ಲಿ ಫಂದ್ಧದದಯಟ! ೆಚಹಿಗಿದದ ಄ರಿಗೆ ಸೆನೀಿಸತಯಟ ಕ್ಡಿಡಗಳನಟನ ಕ್ೆ ಟಹುಗ ಄ಯ ಭಟಖ್ ಄ಯಳಿತಟ. ಭಕ್ಾಳನಟನ ನಹಲವಯ ಗಟಂುಗಳನಹನಗಿ
ಭಹಡಿದೆ. ಄ದಟ ಷಟಲಬದಲ್ೆಿೀ ಅಯಿತಟ. ಆಫಬಯಟ ಭಕ್ಾಳು ಆನನಫಬಯಟ ಭಕ್ಾಳಿಗೆ ಭಟಖ್ ಭಹಡಿ ನಂತಯಟ.
ಕ್ಡಿಡ ಿಸಡಿದಟಕ್ೆ ಂಡಟ ಄ಯಯ ಗಟಂುಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಟಳಿತ ಮೆೀಲ್ೆ ಄ಯಟ ಕ್ಡಿಡಗಳ ಈದದಗಳನಟನ ಹೆ ೀಲ್ಲಸಿದಯಟ - ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಮಲ್ಲಿ ವಿರಿಸಿದ
ಎಯಡ ರಿೀತ್ತಗಳಲ್ಲಿ. ಭಟಂದೆ ಚಚಿಿಷಲಟ ಷಟಲಬವಹಗಟಂತೆ ತಹು ಗಭನಸಿದ ಭಟಖ್ಯ ಄ಂವಗಳನಟನ ಟಿಣಿ ಭಹಡಿಕ್ೆ ಳುುಂತೆ ಄ರಿಗೆ
ಷ ಚನೆ ನೀಡಿದೆ.
ಕ್ೆಲರಿಗೆ ಷವಲ ಕ್ಶುವಹಯಿತಟ. ಕ್ಳೆಮಟ ರಕ್ರರಯೆ ಷಟಲಬವಹಯಿತಹದಯ ಗಟಣಹಕ್ಹಯ ಫಳಸಿ ಈತುಯ ಡೆಮಟಲ್ಲಿ ಕ್ಶುಟ್ುಯಟ. ಅದಯೆ,
ಎಲಿಯ ರಮತ್ತನಸಿದಯಟ ಭತಟು ಄ನಂತಯ ನಡೆದ ಚಚೆಿಮಟ ಚೆೀತೆ ೀಹಹರಿಮಹಗಿತಟು. ಕ್ೆಲಯಟ ಭಹತರ ಭೌನವಹಗಿ ಕ್ಟಳಿತ್ತದಟದ ಄ಯಟ
ಭಹತಭಹಡಟಂತೆ ಄ಯನಟನ ುಷಲ್ಹಯಿಷಫೆೀಕ್ಹಗಿತಟು. ಎಂದ್ಧನಂತೆ ಄ಯಲ್ಲಿ ಹೆಚಿಿನರಿಗೆ ತಹು ಭಹತಹಡಿದಯೆ ಏನಹದಯ ತು
ಭಹಡಟತೆುವೆೀನೆ ೀ ಹಹಗೆ ಭಹಡಿದಯೆ ಈಳಿದಯಟ ನಗಟತಹುಯೆೀನೆ ೀ ಎಂಫ ಄ಂಜಕ್ೆಯೆೀ ಹೆಚಹಿದಂತೆ ತೆ ೀರಿತಟ. ಄ರಿಗೆ ಧೆೈಮಿ ತಟಂಬಿ
"ತು ಭಹಡಿದಯೆ ಯವಹಗಿಲಿ ಆಲ್ಲಿ ಮಹಯ ವಿದಹವಂಷರಿಲಿ, ಭಹತಹಡಿ" ಎಂದ ಮೆೀಲ್ೆ ಬಮ ಹೆ ೀಯಿತಟ. ಭಕ್ಾಳಿಗೆ ಅತಮವಿಶಹವಷ ಫಯಟುದಟ
ಎಶಟು ಕ್ಶು ಭತಟು ತು ಭಹಡಿದಯೆ ಏನಟ ಗತ್ತ ಎಂಫ ಬಹನೆಮನಟನ ದ ಯ ಭಹಡಟುದಟ ಹೆೀಗೆ ಭಟಖ್ಯ ಎಂದಟ ನನಗಹಗ ಄ರಿವಹಯಿತಟ.
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ತಭಮ ಗಟಂಪಿನಲ್ಲಿ ಄ಂದಹಜ್ಟ ಄ಳತೆಮನಟನ ಕ್ಂಡಟಿಸಡಿಮಟತ್ತುದೆದೀವೆಂದಟ ಚೌಡಭಮಳು ಹೆೀಳಿದಳು. ಄ಯ ಫಳಿ ನಖ್ಯ ಄ಳತೆ ಭಹಡಟ
ಸಹಧನಗಳೆೀನ ಆಯಲ್ಲಲಿ. ಹಹಗಹಗಿ ಄ಯಟ ಉಹೆಮ ಮೆೀಲ್ೆೀ ಄ಲಂಬಿತಯಹಗಿದದಯಟ. ನಂತಯ ಭಕ್ಾಳು ತಭಮ ಉಹೆಮ ಮೆೀಲ್ೆೀ ಹೆಚಟಿ
ಬಯಸೆ ಆಡಲಟ ಈತಟುಕ್ಯಹಗಿದದಯಟ ಭತಟು ಅತಮವಿಶಹವಷದ್ಧಂದ ಬಹಗಿಸಷಟತಹು ಸಹಕ್ಶಟು ಷವಂತ ವಿಚಹಯಗಳನಟನ ಭತಟು ಈತುಯಗಳನಟನ
ಸಂಚಿಕ್ೆ ಂಡಯಟ. ಆದರಿಂದ ನನಗೆ ತ್ತಳಿದದೆದೀನೆಂದಯೆ ಗಣಿತ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಮಲ್ಲಿ ಄ಯಟ ಷವಹಲನಟನ ಸಿವೀಕ್ರಿಷಫೆೀಕ್ೆಂದಯೆ, ಄ರಿಗೆ ನಹನಟ ಷರಿ ತು
ಇ ರಿೀತ್ತಮ ಈತುಯಗಳಿಲಿದ ರಶೆನಗಳನಟನ ಹೆಚಟಿ ಹೆಚಟಿ ಕ್ೆೀಳಫೆೀಕ್ಟ ಭತಟು ಄ಂಥ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಗಳನೆನೀ ಭಹಡಿಷಫೆೀಕ್ಟ.

ಚಿಂತನೆಗ್ೆಮಿಂದು ಕ್ಷಣ
ಏನ ಭಹತನಹಡದೆ ಫಹಯಿಗೆ ಬಿೀಗ ಹಹಕ್ರಕ್ೆ ಂಡಿಯಟ ಫದಲ್ಹಗಿ ಏನಹದಯ ಭಹತನಹಡಫೆೀಕ್ಟ, ತು ಈತುಯವಿದದಯ
ಷರಿ ಿಸಂಜ್ರಿಕ್ೆ ಆಲಿದೆ ಹೆೀಳಫೆೀಕ್ಟ ಎಂದಟ ಭಕ್ಾಳಿಗೆ ಭನರಿಕ್ೆ ಭಹಡಿಷಲಟ ಶಿರೀಭತ್ತ ಯಭಹ ಄ಯಟ ಹೆೀಗೆ
ರಮತ್ತನಸಿದಯ ಎಂದಟ ನೀು ನೆ ೀಡಿಯಟವಿರಿ. ಆದಯ ಫಗೆೆ ನಭಗೆೀನೆನಷಟತುದೆ? ದ್ಧೀರ್ಘಿಧಿಮಲ್ಲಿ ಄ಯಟ ಭಕ್ಾಳು
ತಯಗತ್ತಮಲ್ಲಿ ಭಹತನಹಡಲಟ ಭಟಂದೆ ಫಯಟಂತೆ ಭತಟು ಄ಂಜಕ್ೆ ಕ್ಡಮೆ ಭಹಡಿಕ್ೆ ಳುುಂತೆ ಭಹಡಲಟ ಮಹ ವಿಧದ
ಕ್ಹಮಿವಿಧಹನಗಳನಟನ ಄ಳಡಿಸಿಕ್ೆ ಳುಫಸಟದಟ?

ನಿಮೂ ಬೆಮೀಧನಾ ಅಭಾಯಷದ ಅಿಂತರಲೆಮೀರ್ನ
ನೀು ತಯಗತ್ತಮಲ್ಲಿ ಇ ರಿೀತ್ತಮ ಄ಬಹಯಷಗಳನಟನ ಭಹಡಿಸಿದಹಗ ಮಹ ಬಹಗ ತಟಂಫಹ ಚೆನಹನಗಿ ಭ ಡಿಫಂತಟ, ಮಹುದಟ ಸಹಧಹಯಣವಹಗಿ
ಅಯಿತಟ, ಮಹುದಟ ಷಭಿಕ್ವಹಗಲ್ಲಲಿ ಎಂದಟ ಄ಲ್ೆ ೀಕ್ರಷಲಟ ಸಹಧಯವಹಯಿತಟ. ಮಹ ರಶೆನಗಳು ಭಕ್ಾಳ ರಗತ್ತಗೆ ಄ನಟಕ್ ಲ
ಭಹಡಿದು, ಮಹುದಟ ಅಷಕ್ರುದಹಮಕ್ವಹಗಿತಟು, ಮಹುದಕ್ೆಾ ಆನಟನ ಹೆಚಟಿ ಷಶುತೆ ಫೆೀಕ್ರತಟು ಭಟಂತಹದ.... ಆಂತಸ ಄ಲ್ೆ ೀಕ್ನಗಳು
ಭಕ್ಾಳಿಗೆ ಗಣಿತ ಹೆಚಟಿ ಷಂತಷದಹಮಕ್ ಭತಟ ಅಷಕ್ರುೂಣಿವಹಗಟಂತೆ ತೆ ಡಗಿಸಿಕ್ೆ ಳುಲಟ ಷಹಹಮಕ್ವಹಗಟತುದೆ. ಄ರಿಗೆ ಄ಥಿವಹಗದ,
಄ಯಟ ಭಹಡಲ್ಹಗದ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಗಳಲ್ಲಿ ಄ಯಟ ತೆ ಡಗಿಸಿಕ್ೆ ಳುುುದ್ಧಲಿ. ರತ್ತ ಫಹರಿ ಮಹುದೆೀ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆ ಭಹಡಿದಹಗಲ ಇ
಄ಲ್ೆ ೀಕ್ನ ಯ ಢಿಸಿಕ್ೆ ಳಿು . ಶಿರೀಭತ್ತ ನಹಗಭಮ ಭಹಡಿದಂತೆ ಄ಲಿಲ್ಲಿ ಷವಲ ಫದಲ್ಹಣೆ ಭಹಡಿಕ್ೆ ಂಡಯೆ ಹೆಚಟಿ ಪಲದಹಮಕ್ವಹಗಟತುದೆ.

ಚಿಂತನೆಗ್ೆಮಿಂದು ಕ್ಷಣ
ಇ ರಿೀತ್ತಮ ರಶೆನಗಳು ನಭಮ ಚಿಂತನಹಷಯಣಿಮನಟನ ಈದ್ಧದೀಪಿಷಲಟ ಷಹಹಮಕ್.
●

ಇ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆ ನಭಮ ತಯಗತ್ತಗೆ ಹೆ ಂದ್ಧತೆೀ ಹೆೀಗೆ?

●

ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ ಮಹ ಈತುಯ / ರತ್ತಕ್ರರಯೆ ಄ನರಿೀಕ್ಷಿತವಹಗಿತಟು, ಮಹಕ್ೆ?

●

ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ ತ್ತಳುಳಿಕ್ೆ ಄ರಿಮಲಟ ಮಹ ರಶೆನಗಳನಟನ ಫಳಸಿದ್ಧದೀರಿ?

●

ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಮಲ್ಲಿ ಏನಹದಯ ಫದಲ್ಹಣೆ ಭಹಡಿದ್ಧಯಹ?಄ದಯ ಿಸಂದ್ಧನ ಕ್ಹಯಣಗಳೆೀನಟ?

●

ನಭಮ ಭಕ್ಾಳ ಗಣಿತದ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಮಲ್ಲಿ ಏನನಟನ ಗಭನಸಿದ್ಧರಿ?

ಭಧೆಯ ಮಹುದಹದಯ ಷಂದಬಿದಲ್ಲಿ ನೀು ಄ಯ ಚಚೆಿಮಲ್ಲಿ ರವೆೀಶಿಷಫೆೀಕ್ೆನಸಿತೆೀ? ಮಹವಹಗ?

3 ಗಣಿತದಲ್ಲಿ ಷೃಜನಶೀಲತೆಯನುು ಉತೆತೀಜಿಷುಲ್ಲಿ ಆಟತನ/ವನೆಮೀದದ (Playfulness)ದ ಪಾತರ
ಅಟ್ನಟನ ಅಡಟವಹಗ ಄ನೆೀಕ್ ರಿೀತ್ತಮ ರಿಹಹಯದ ಸಹಧಯತೆಗಳನಟನ ಷವಮಂೆರೀರಿತವಹಗಿ ಸಟಡಟಕ್ಹಡಟುದರಿಂದ ಅಟ್ತನು ಷೃಜ್ನಶಿೀಲತೆಮ
ವಿಕ್ಹಷಕ್ೆಾ ಭಟಖ್ಯ ಎಂದಟ ಬಹವಿಷಲ್ಹಗಟತುದೆ. ಫಸಟಹಲಟ ಇ ವಫದನಟನ ಚಿಕ್ಾ ಭಕ್ಾಳಿಗೆ ಄ನವಯಿಸಿ ಹೆೀಳಲ್ಹಗಟತುದೆಮಹದಯ ಄ದಟ ಄ರಿಗೆೀ
ಸಿೀಮಿತವಹಗಫೆೀಕ್ಹಗಿಲಿ. ಅಟ್ು ಮಹಯಹದಯ ಎಲ್ಲಿಮಹದಯ ಮಹ ಮಸಿುನಲ್ಹಿದಯ ಭಹಡಫಸಟದಟ ಭತಟು ಭಹಡಫೆೀಕ್ಟ. ಭಕ್ಾಳು
ಅಡಟತ್ತುಯಟುದನಟನ ಏಕ್ಹಗರತೆಯಿಂದ ನೆ ೀಡಿದಯೆ ಷೃಜ್ನಶಿೀಲತೆಮ ಫಗೆೆ ನೆನಹಗಟತುದೆ.
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಄ನೆವೀಷ್ಟ್ಷಟವಹಗ ಭತಟು ರಯೀಗ ಭಹಡಟವಹಗ ಭಕ್ಾಳಿಗೆ ಅಯೆಾಗಳಿಯಟುದಟ ಭಟಖ್ಯ. ಄ಂದಯೆ ಷಭಸೆಯಮನಟನ ಹೆ ಷ ರಿೀತ್ತಮಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಷಲಟ,
ತುಗಳನಟನ ಭಹಡಲಟ, ಄ಯದೆೀ ಅದ ಉಹೆ-಄ಂದಹಜ್ಟ ಭಹಡಲಟ, ಭತಟು ಄ುಗಳನಟನ ರಿೀಕ್ಷಿಷಲಟ ಸಹವತಂತರಯವಿಯಫೆೀಕ್ಟ. ಗಣಿತ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಮ
ರಕ್ರರಯೆಮಲ್ಲಿ ಭಕ್ಾಳಿಗೆ ಅಟ್ವಹಡಟ ಗಟಣನಟನ ಈತೆುೀಜಷಲಟ ಷಯಳ, ಹಹಷಯಲ್ೆೀಪಿತ ಭತಟು ತಭಹಷೆಮ ಈದಹಸಯಣೆಗಳನಟನ ನೀಡಿದಯೆ
ಈತುಭ.
ಭಟಂದ್ಧನ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಮಲ್ಲಿ ಒಂದಟ ಬಹರಿ ಗಹತರದ ವೃ ನ ಚಿತರವಿದೆ ಭತಟು ಅ ವೃ ಄ರಿಗೆ ಹೆ ಂದಟಂತ್ತದದಯೆ, ಅಗ ಄ಯ ಎತುಯ
ಎಷ್ಟ್ುಯಫಸಟದಟ? ಎಂಫ ರಶೆನಯಿದೆ. ಄ನೆೀಕ್ ಸಹಧಯತೆಗಳನಟನ ಒಂದಯ ನಂತಯ ಒಂದನಟನ ಕ್ ಲಂಕ್ಶವಹಗಿ ರಿಶಿೀಲ್ಲಸಿ ,
಄ದನಟನ

ಗಿ ಄ಥೆೈಿಸಿಕ್ೆ ಳುುುದಟ ಹೆೀಗೆಂದಟ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಿ (ಭಧಯ ಭಧಯ ಸಹಕ್ಶಟು ತುಗಳನ ನ ಭಹಡಿ !),

ಅ ರಕ್ರರಯೆಯಿಂದ ಭಕ್ಾಳು ಄ನಟಹತದ ತಕ್ಿನ ನ, ಕ್ೌವಲನ ನ ಯ ಢಿಸಿಕ್ೆ ಳುುತಹುಯೆ.

ಚಟುಟಿಕೆ 2: ದೆಮಡಡದು ಮಾಡು !
ತಮಹರಿ
ಆದಟ ರ್ೆ ೀಡಿಕ್ಹಮಿಕ್ೆಾ ಹೆೀಳಿ ಭಹಡಿಸಿದಂತ್ತದೆ. ಅದಯೆ, ಅಗಲ ಕ್ ಡ ಕ್ೆಲಭಟಿುಗಹದಯ ವೆೈಮಕ್ರುಕ್ ಕ್ಹಮಿಕ್ೆಾ ಅಷದವಿಯಟಂತೆ
ನೆ ೀಡಿಕ್ೆ ಳಿು. "ಎಲಿಯನ ನ ಒಳಗೆ ಳುುುದಟ" ಎಂಫ ಹೆಷರಿನ ರಧಹನ ಷಂನ ಮಲ ಆದಕ್ೆಾ ಈಮಟಕ್ುವಹಗಫಸಟದಟ.
ಆದಟ ನಭಮ ವೃ ಅಗಿದದಯೆ ನಭಮ ಎತುಯ ಎಷಹುಗಟತ್ತುತಟು? ಇ ಷಭಸೆಯಮನಟನ ಹೆೀಗೆ ಬಿಡಿಷಫಸಟದೆಂದಟ ಅಲ್ೆ ೀಚಿಷಲಟ ಭಕ್ಾಳಿಗೆ ತ್ತಳಿಸಿ. ಷವಲ
ಹೆ ತ್ತುನ ನಂತಯ ಫಂದ್ಧಯಟ ಕ್ಲು ವಿಚಹಯಗಳನಟನ ಎಲಿಯ ಜ್ತೆ ಸಂಚಿಕ್ೆ ಂಡಟ ಄ುಗಳಲ್ಲಿ ಮಹುದನಟನ ಆನ ನ ಅಳವಹಗಿ ಸಟಡಟಕ್ೆ ೀಣ
ಎಂದಟ ಕ್ೆೀಳಿ ಈತುಯ ಡೆಯಿರಿ.
ಇ ಚಚೆಿಮಲ್ಲಿ ಭಕ್ಾಳು ಫಹಗಿಸಸಿದಯೆೀ? ಆಲಿವಹದಯೆ ಹಲ್ೆ ೆಳುುವಿಕ್ೆಮನಟನ ಹೆಚಿಿಷಲಟ ಭಟಂದ್ಧನ ಫಹರಿ ಏನಟ ಭಹಡಫಸಟದೆಂದಟ
ಯೀಚಿಸಿ.

ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆ: ಎಯಡನೆಮ ಚಿತರದಲ್ಲಿಯಟುದಟ ಜ್ಗತ್ತುನ ಄ತ್ತ ದೆ ಡಡ ವೃ ಎಂದಟ ಭಕ್ಾಳಿಗೆ ಹೆೀಳಿ. ಆದಟ 5.29 m ಈದದ ಭತಟು 2.37 m ಄ಗಲ
ಆದೆ. ಆದಟ ಪಹರನುನಲ್ಲಿ ಆದಯ ಄ಳತೆಮಟ 753. ಪಹರನುನಲ್ಲಿ 34 ಄ಳತೆಯೆಂದಯೆ ಬಹಯತದಲ್ಲಿ 6.
ಭಕ್ಾಲ್ಲಗೆ ಄ಂತರ್ಹಿಲನಟನ ಫಳಷಲಟ ಸಹಧಯವಿದದಯೆ ಄ಯಟ ಇ ವೃ ನ ಫಗೆೆ ಹೆಚಟಿ ಭಹಿಸತ್ತಮನಟನ ಭತಟು ಚಿತರಗಳನಟನ ಷಂಗರಿಸಷಫಸಟದಟ.
಄ದರಿಂದ ಄ಯ ಕ್ಟತ ಸಲದ ಫೆಂಕ್ರಗೆ ಆನನಶಟು ತಟ ಷಟರಿದಂತಹಗಟುದಟ! ಪಿರಂಟ್ರ್ ಆದದಯೆ, ಆದಯ ಫೆೀಯೆ ಫೆೀಯೆ ಫೀಟೆ ಗಳ ರತ್ತಗಳನಟನ
ಭಟದ್ಧರಸಿ ತಯಗತ್ತಮ ಎಲ್ೆಿಡೆ ಕ್ಹಣಟಂತೆ ರದಶಿಿಸಿ ಈತಟುಕ್ತೆಮನಟನ ಹೆಚಿಿಷಫಸಟದಟ.
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ಚತರ 2 ಭರಿಕ್ರನಹದಲ್ಲಿ ರದವಿನಗೆ ಂಡಿದದ ಜ್ಗತ್ತುನ ಄ತ್ತ ದೆ ಡಡ ವೃಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಟ.
‘The shoe capital of the Philippines’, as certified by the Guinness Book of World Records in 2002. (Source: Ramon F. Velasquez)

ಆದಟ ನಭಮ ವೃ ಅಗಿದದಯೆ ನಭಮ ಎತುಯ ಎಶಟು ಆಯಫೆೀಕ್ರತಟು? ಇ ಷಭಸೆಯಮನಟನ ಹೆೀಗೆ ಬಿಡಿಷಫಸಟದೆಂದಟ ಅಲ್ೆ ೀಚಿಷಲಟ ಭಕ್ಾಳಿಗೆ
ಸಟರಿದಟಂಬಿಸಿ. ಷವಲ ಹೆ ತ್ತುನ ನಂತಯ ಫಂದ್ಧಯಟ ಕ್ೆಲು ವಿಚಹಯಗಳನಟನ ಎಲಿಯ ಜ್ತೆ ಸಂಚಿಕ್ೆ ಂಡಟ, ಄ುಗಳಲ್ಲಿ ಮಹುದನಟನ ಆನ ನ
ಅಳವಹಗಿ ಸಟಡಟಕ್ೆ ೀಣ ಎಂದಟ ಕ್ೆೀಳಿ ಈತುಯ ಡೆಯಿರಿ.
ಇ ಚಚೆಿಮಲ್ಲಿ ಭಕ್ಾಳು ಫಹಗಿಸಸಿದಯೆೀ? ಆಲಿವಹದಯೆ ಭಟಂದ್ಧನ ಫಹರಿ ಹಲ್ೆ ೆಳುುವಿಕ್ೆಮನಟನ ಹೆಚಿಿಷಲಟ ಏನಟ ಭಹಡಫಸಟದೆಂದಟ
ಯೀಚಿಸಿ.

ವಿಡಿಯೀ : ಎಲಿಯನ ನ ಒಳಗೆ ಳುುುದಟ

ಷಿಂದರ್ಕ ಅಧಯಯನ 2: ಶರೀಮತಿ ಲತಾ ಅರು ಚಟುಟಿಕೆ 2 ನುು ಬಳಸಿದ ಬಗ್ೆೆ ಮಾಡಿಕೆಮಿಂಡ
ಅಿಂತರಲೆಮೀರ್ನ
ನಹನಟ ಇ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಮನಟನ ಎಂಟ್ನೆೀ ತಯಗತ್ತಮ ಭಕ್ಾಳೆೄ ಂದ್ಧಗೆ ಭಹಡಿದೆ. ಮೊದಲಟ ಒಂದಟ ಭಟಕ್ು ಷಂವಹದದಲ್ಲಿ ಄ಯನಟನ
ತೆ ಡಗಿಷಟುದಟ ರ್ಹಣತನವೆಂಫ ಬಹನೆಯಿಂದ, ಕ್ೆ ಟ್ು ಚಿತರನಟನ ಄ರಿಗೆ ತೆ ೀರಿಸಿ ಷಯದ್ಧಮಂತೆ ಎಲಿಯ ನೆ ೀಡಲಟ ಄ಕ್ಹವ
ಭಹಡಿಕ್ೆ ಟೆು. ಄ದನಟನ ನೆ ೀಡಿದ ಕ್ ಡಲ್ೆೀ ಄ರಿಗೆ ಒಮೆಮಲ್ೆೀ ನಗಟ ಫಂತಟ ಭತಟು ಄ರಿಗೆ ಕ್ಟತ ಸಲ ಭ ಡಿದೆಯೆಂದಟ ನನಗೆ
಄ರಿವಹಯಿತಟ. ಇ ವಿಚಿತರ ವೃ ಗಣಿತದ ತಯಗತ್ತಗೆೀಕ್ೆ ಫಂದ್ಧದೆ? ಎಂದಟ ಄ರಿಗೆ ಄ನನಷಲಟ ವಟಯಟವಹಯಿತಟ.
ಕ್ುಸಲಗೆಮ ಮೆೀಲ್ೆ ಅ ವೃನ ಄ಳತೆಗಳನಟನ ಫಯೆದಟ ಇ ರಶೆನಮನಟನ ಕ್ೆೀಳಿದೆ " ಆದಟ ನಭಮದಹಗಿದದಯೆ ಅಗ ನಭಮ ಎತುಯ ಎಷ್ಟ್ುಯಟತ್ತುತಟು? ".
ಅಗ ಯಹಭಟ ಎದಟದನಂತಟ ಸೃದಮದಹಳದ್ಧಂದ ಕ್ ಗಿದ ( ಸಹಧಹಯಣವಹಗಿ ನನನ ತಯಗತ್ತಮಲ್ಲಿ ಕ್ ಗಟುದನಟನ ನಷೆೀಧಿಸಿದೆದೀನೆ. ಅದಯೆ
ಆದೆ ಂದಟ ಫಹರಿ ಄ನನಟನ ಬಿಟೆು!) ."಄ದಟ ಎಶಟು ಎತುಯ ಎಂದಟ ನಭಗೆ ಹೆೀಗೆ ಗೆ ತಹುಗಟತೆು?". ಭಂಜ್ಟಳಹ ತನನ ಕ್ೆೈಮನಟನ ಎತ್ತು ಿಸಡಿದಟ
ನಧಹನವಹಗಿ ಯೀಚಿಸಿ, ಄ಯ ವೃವಿನ ಄ಳತೆಗೆ ಹೆ ೀಲ್ಲಸಿಕ್ೆ ಂಡಟ ಈತುಯನಟನ ಕ್ಂಡಟಿಸಡಿಮಲಟ ಸಹಧಯವೆಂದಟ ಹೆೀಳಿದಳು.
ಭಿೀಭಣುನಟ ಒಲ್ಲಲಿ. ಎಷೆ ುೀ ಫಹರಿ ಒಂದೆೀ ಎತುಯದ ಯಕ್ರುಗಳಿಗೆ ಫೆೀಯೆಫೆೀಯೆ ಄ಳತೆಮ ವೃಗಳಿಯಟತುವೆ ಎಂದಟ ವಹದ್ಧಸಿದ. ಹಹಗಹಗಿ
ತಯಗತ್ತಮ ಭಕ್ಾಳನಟನ ಄ಯ ಎತುಯ ಭತಟು ಄ಯ ವೃ ಄ಳತೆಮನಟನ ತ್ತಳಿಷಲಟ ಹೆೀಳಿದ. ಆದಟ ತಟಂಫ ಒಳೆುಮ ನಡೆ ಎಂದಟ
ನನಗನನಸಿತಹದಯ ತಯಗತ್ತಮ 86 ಭಕ್ಾಳೄ ತತ್ ಕ್ಷಣ ಇ ರಿೀತ್ತ ಭಹಡಲಟ ಹರಯಂಭಿಸಿದಯೆ, ಄ದನಟನ ಹೆೀಗೆ ನಿಿಸಷಟುದಟ ಎಂದಟ
ಚಿಂತೆಮ ಅಯಿತಟ.
ನಹನಟ ಆದನಟನ ಭಕ್ಾಳಿಗೆ ಹೆೀಳಿದಹಗ ಉಟ್ದ ಬಿಡಟವಿನಲ್ಲಿ ಄ಳತೆಕ್ಡಿಡಮನಟನ ತಂದಟ, ಄ಯಯ ಄ಳತೆಗಳನಟನ ಭಹಡಿಕ್ೆ ಂಡಟ, ಕ್ುಸಲಗೆಮ
ಮೆೀಲ್ೆ ಫಯೆದ್ಧಡಟ ಄ದಟುತ ಷಲಹೆ ನೀಡಿದಯಟ. ಆಫಬಯಟ ಭಕ್ಾಳು ಗೆ ಂದಲವೆೀನ ಅಗದಂತೆ ನೆ ೀಡಿಕ್ೆ ಳುು ಹೆ ಣೆ ಹೆ ತಟುಕ್ೆ ಂಡಯಟ.
ಉಟ್ದ ನಂತಯ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಮನಟನ ಭಟಂದಟರಿಸಿದೆು. ನಹಲವಯ ಗಟಂುಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ೆಲಷ ಭಹಡಿ, ಒಂದೆೀ ಎತುಯ ಆದದಯೆ ಒಂದೆೀ ಄ಳತೆಮ ವೃ
ಆಯಟತುದೆಯೆೀ ಎಂದಟ ಕ್ಂಡಟಿಸಡಿಮಲಟ ಹೆೀಳಿದೆ. ನಂತಯ ರತ್ತಯಫಬಯ ರತೆಯೀಕ್ವಹಗಿ ಎತುಯಕ್ ಾ ವೃವಿನ ಄ಳತೆಗ ಆಯಟ ಄ನಟಹತದ
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ಷಂಫಂಧನಟನ ಕ್ಂಡಟಿಸಡಿದಟ ಯಷಯ ಷಭಹಲ್ೆ ೀಚಿಸಿ, ಭಹಡಿದ ಲ್ೆಕ್ಹಾಚಹಯ ಷರಿ ಆದೆಯೆೀ ಎಂದಟ ತಹಳೆ ನೆ ೀಡಲ ಷ ಚಿಸಿದೆ. ಿಸೀಗೆ
ಭಹಡಟುದರಿಂದ ಄ರಿಗೆ ಄ನಟಹತ ಅಧಹರಿತ ಲ್ೆಕ್ಾಗಳನಟನ ಭಹಡಲಟ ಸಹಕ್ಶಟು ಄ಬಹಯಷ ದೆ ಯೆಮಟತುದೆ ಭತಟು ಹಹಗೆ ಭಹಡಲಟ ಆಯಟ
ವಿವಿಧ ಭಹಗಿಗಳನಟನ ಕ್ಂಡಟಿಸಡಿದ್ಧಯಟತಹುಯೆ.
ನಂತಯ ಭ ಲ ರಶೆನಗೆ ಫಂದೆು . ಅ ಬಹರಿ ವೃ ಄ನಟನ ತೆ ೀರಿಸಿ ಇ ರಶೆನಮನಟನ ಕ್ೆೀಳಿದೆ " ಆದಟ ನಭಮದಹಗಿದದಯೆ ಅಗ ನಭಮ ಎತುಯ
ಎಷ್ಟ್ುಯಟತ್ತುತಟು? ". ಆದನಟನ ಕ್ಂಡಟಿಸಡಿಮಲಟ ಄ನೆೀಕ್ ಷಲಹೆಗಳು ಫಂದು. ಈದಹಸಯಣೆಗೆ,
●

಄ಯ ವೃ ಄ಳತೆಮನಟನ ದೆ ಡಡದಯ ಜ್ತೆ ಹೆ ೀಲ್ಲಷಟುದಟ ಭತಟು ಅ ಄ನಟಹತದ ಅಧಹಯದ ಮೆೀಲ್ೆ ಎತುಯನಟನ ಗಟಣಹಕ್ಹಯದ
ಭ ಲಕ್ ಕ್ಂಡಟ ಿಸಡಿಮಟುದಟ.

●

ಿಸಂದೆ ಭಹಡಿದಂತೆ ಄ಯ ವೃ ಄ಳತೆ ಭತಟು ಄ಯ ಎತುಯದ ಅಧಹಯದ ಮೆೀಲ್ೆ, ಬಹರಿ ವೃ ಄ನಟನ ಹಹಕ್ಟಯ ಎತುಯನಟನ
ಗಟಣಹಕ್ಹಯದ ಭ ಲಕ್ ಕ್ಂಡಟಿಸಡಿಮಟುದಟ.

ಆವೆಯಡಯಲ್ಲಿ ಄ರಿಗಿಶುವಹದ ವಿಧಹನನಟನ ಫಳಷಲಟ ಹೆೀಳಿದೆ. ಄ಲಿದೆ ಫೆೀಯೆ ಫೆೀಯೆ ವಿಧಹನಗಳು ಒಂದೆೀ ಪಲ್ಲತಹಂವನಟನ ಕ್ೆ ಡಟತುವೆಯೆೀ
ಎಂದ ತ್ತಳಿಮಫೆೀಕ್ಹಗಿತಟು. ಹಹಗಹದಯೆ ಄ದಕ್ೆಾ ಕ್ಹಯಣಗಳನಟನ ಄ಯಟ ತಭಮ ತಭಮ ಚಿಕ್ಾ ಗಟಂುಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಳೆಮಯೆ ಡನೆ ವಿಶೆಿೀಶಣೆ
ಭಹಡಫೆೀಕ್ೆಂಫಟದಟ ನನನ ಆಯಹದೆಮಹಗಿತಟು. ಕ್ೆ ನೆಮಲ್ಲಿ ನೆ ೀಡಿದಹಗ ಹೆಚಿಿನಯೆೀನ ಄ಂಥ ವಿಶೆಿೀಶಣೆಮನಟನ ಭಹಡಿದಂತೆ ನನಗೆ
ತೆ ೀಯಲ್ಲಲಿ. ಅದಯ ಅ ರಶೆನಮನಟನ ಄ಯ ಕ್ಣು ಭಟಂದ್ಧರಿಸಿದಟದ ಒಳೆುಮದಹಯಿತಟ ಎಂದಟ ನನನ ಄ಭಿಹರಮ. ಅ ಬಿೀಜ್ ಎಲ್ೆ ಿೀ ಮೊಳೆತಟ,
ಎಲ್ೆ ಿೀ ಫೆಳೆದಟ, ಟಿಸಿಲ್ೆ ಡೆಮಟತುದೆ ಎಂದಟ ನಂಫಲಟ ಅಧಹಯಗಳಿವೆ. ಹರಕ್ೃತ್ತಕ್ ಜ್ಗತ್ತುನಲ್ಲಿ ಄ನಟಹತದ ಅಧಹಯದ ಮೆೀಲ್ೆ ನಂತ್ತಯಟ
/ನಂತ್ತಯದ ವಿದಯಭಹನಗಳ ಫಗೆೆ ಒಂದಟ ಈಮಟಕ್ು ಚಚೆಿಯಿಂದ ನಭಮ ತಯಗತ್ತಮನಟನ ಕ್ೆ ನೆಗೆ ಳಿಸಿದೆು.

ಚಿಂತನೆಗ್ೆಮಿಂದು ಕ್ಷಣ
●

ನಭಮ ಅ ತಯಗತ್ತಮಲ್ಲಿ ಮಹ ರತ್ತಕ್ರರಯೆಗಳು ಄ನರಿೀಕ್ಷಿತವಹಗಿದದು? ಏಕ್ೆ?

●

ಭಕ್ಾಳ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಮನಟನ ತ್ತಳಿದಟಕ್ೆ ಳುಲಟ ನೀು ಮಹ ವಿಧಹನನಟನ ಫಳಸಿದ್ಧರಿ?

ಭಹಗಿಭಧಯದಲ್ಲಿ ನೀವೆೀನಹದಯ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಮನಟನ ಫದಲ್ಹಯಿಸಿದ್ಧಯಹ? ಹೌದಹದಯೆ ಄ದಕ್ೆಾ ನೀು ನೀಡಟ
ಷಭರ್ಹಯಿಷ್ಟ್ಯೆೀನಟ?
ಹದದ ಈದದ ಄ಥವಹ

ನ ಄ಳತೆ ಭತಟು ಯಕ್ರುಮ ಎತುಯ ಆವೆಯಡಯ ನಡಟವೆ ಆಯಟ ಷಂಫಂಧನಟನ ತ್ತಳಿಮಟ ರಮತನದಲ್ಲಿ ಭಕ್ಾಳು

ಅಡಲಟ, ಄ನೆವೀಷ್ಟ್ಷಲಟ, ಄ಧಯಮನ ಭಹಡಲಟ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆ 2 ಯಲ್ಲಿ " ಿಸೀಗಹದಯೆ ಹೆೀಗೆ?" ಎಂಫ ರಿೀತ್ತಮ ರಚೆ ೀದನಹತಮಕ್ ರಶೆನಮನಟನ
ನೀಡಲ್ಹಗಿದೆ.
ಇ ರಿೀತ್ತ ತಭಗೆ ಆಶುವಹದ ವಿಧಹನನಟನ ತಹವೆೀ ಅಯೆಾ ಭಹಡಿಕ್ೆ ಂಡಟ, ತುಗಳನಟನ ಧೆೈಮಿದ್ಧಂದ ಭಹಡಟತಹು, ಬಹರಿ ವೃ ಒಳಗೆ ಂಡ
ಒಂದಟ ತಭಹಷೆ ಈದಹಸಯಣೆಮಲ್ಲಿ ಭಟಳುಗಿ ಏಳು ರಕ್ರರಯೆ ಭಕ್ಾಳಿಗೆ ಆಶುೂ ಈಮಟಕ್ುೂ ಅದದಟದ ಕ್ಂಡಟಫಂದ್ಧತಟ.

4 ಹೀಗ್ಾದರೆ ಹೆೀಗ್ೆ?
ವಿನೆ ೀದದಲ್ಲಿ/ ಅಟ್ತನದಲ್ಲಿ ಷನನವೆೀವಗಳ ಫದಲ್ಹಣೆ ಭತಟು ಄ದಟ ಫೆೀಯೆ ಄ಂವಗಳ ಮೆೀಲ್ೆ ಭಹಡಟ ರಿಣಹಭನಟನ ಸಟಡಟಕ್ಟ
ರಕ್ರರಯೆಮಟ " ಿಸೀಗಹದಯೆ ಹೆೀಗೆ?" ಎಂಫ ರಿೀತ್ತಮ ರಶೆನಗಳನಟನ ಕ್ೆೀಳಿಕ್ೆ ಳುುುದಯ ಭ ಲಕ್ ನಡೆಮಟತುದೆ. ಆದಟ ಗಣಿತದಲ್ಲಿ ಚಯಹಕ್ಷಯಗಳ
ಫಗೆೆ ಅಲ್ೆ ೀಚಿಷಟವಹಗ ಫಸಳ ಈಮಟಕ್ು. ಈದಹಸಯಣೆಗೆ , "ಇ ಚಯಹಕ್ಷಯನಟನ ಫದಲ್ಹಯಿಸಿದಯೆ ಹೆೀಗೆ ಅ "ಆನೆ ನಂದಟ" ಫದಲ್ಹಗಟುದೆೀ?
ಹೆಚಹಿಗಟುದೆೀ? ಕ್ಡಿಮೆಮಹಗಟುದೆೀ? ಆಲಿವೆೀ? ಇ ವಿಧದ ಚಿಂತನೆಯಿಂದ ಅ ಚಯಹಕ್ಷಯಗಳ ನಡಟವೆ ಆಯಟ ಷಂಫಂಧ ಭತಟು ನೆೀಯ ಹಹಗ
ವಿಲ್ೆ ೀಭ ಄ನಟಹತದ ರಿಕ್ಲನೆಗಳನ ನ ಸಟಡಟಕ್ಹಡಫಸಟದಟ.
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" ನಹನಟ ಆದನಟನ ಫದಲ್ಹಯಿಸಿದಯೆ ಏನಹಗಟತುದೆ?" ಎನಟನ ರಿೀತ್ತಮ ರಶೆನಗಳನಟನ ಕ್ೆೀಳುುದಟ ಭಟಂದ್ಧನ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಮ ಬಹಗವಹಗಿದೆ. ಄ಯ
ಷವಂತ ಅಲ್ೆ ೀಚನೆಗಳು ಭತಟು ತಕ್ಿಕ್ೆಾ ಫೆಲ್ೆ ಕ್ೆ ಟ್ಟು ತಹವೆೀ ಉಹೆಮನಟನ ಭಟಂದ್ಧಟ್ಟುಕ್ೆ ಂಡಟ ತಹವೆೀ ಄ದಕ್ೆಾ ುಯಹವೆಗಳನೆ ನದಗಿಷಟ ಕ್ೆಲಷ
಄ರಿಗೆ ಖ್ಟಷ್ಟ್ ಕ್ೆ ಡಟುದಯ ಜ್ತೆ ಗಣಿತ್ತೀಮ - ಆಲ್ಲಿ ವಿಶೆೀಶವಹಗಿ ಄ನಟಹತದ - ತಕ್ಿದ ವಿಕ್ಹಷಕ್ೆಾ ಹಹದ್ಧಮಹಗಟತುದೆ. ತಭಮ
ಸಿಿಸಮಂಗಡಿಮನಟನ ತಹವೆೀ ಯೀಜಸಿ ನಡೆಷಟುದಟ ಇ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಮ ಆನೆ ನಂದಟ ಭಟಖ್ .
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ಚಟುಟಿಕೆ 3: ಜಾಮಮನು ಹಾಗಮ ನೆೀರ ಮತುತ ವಲೆಮೀಮ ಅನುಪಾತಗಳು
ಬಹಗ 1: ನಭಮ ಸಿಿಸಮಂಗಡಿಮಲ್ಲಿ ದಹಸಹುನಟ ಭಹಡಟುದಟ
ಇ ಷನನವೆೀವನಟನ ನಭಮ ತಯಗತ್ತಗೆ ರಿಚಯಿಸಿ.
ಫಹಲ್ಹಜ ಸಿಿಸಮಂಗಡಿಮಲ್ಲಿ 1.5 ಄ಂಗಟಲ ವಹಯಷ ಆಯಟ ರ್ಹಭ ನಟಗಳನಟನ ತಮಹರಿಷಟತಹುಯೆ. ಒಂದಟ ರ್ಹಭ ನನ ಫೆಲ್ೆ 12 ಯ . 1 kg
ಿಸಡಿಮಟ ರತ್ತ ೆಟಿುಗೆಮಲ ಿ ಫಹಲ್ಹಜ ಸಿಿಸಮಂಗಡಿಮಯಟ 24 ರ್ಹಭ ನಟಗಳನಟನ ಹಹಕ್ರಡಟತಹುಯೆ.
ಬಹಯತದ ಎಲ್ಹಿ ಄ಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿಮ 1.5 ಄ಂಗಟಲ ವಹಯಷವಿಯಟ ರ್ಹಭ ನಟಗಳನಟನ ಭಹಯಟತಹುಯಹ?
ಬಹಯತದ ಎಲ್ಹಿ ಄ಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿಮ
●

ರ್ಹಭ ನಟಗಳ ಫೆಲ್ೆ 12 ಯ . ಆಯಟತುದೆಮಹ?

ಇಗ ನೀವೆೀ ಒಂದಟ ಸಿಿಸಮಂಗಡಿಮನಟನ (ಚಿತರ 3) ಹರಯಂಭಿಸಿ ಄ಲ್ಲಿ ರ್ಹಭ ನನಟನ ಭಹಯಟತ್ತುೀರಿ ಎಂದಟಕ್ೆ ಳಿು. ಅದಯೆ, ನಭಮ
಄ಂಗಡಿಮಹದದರಿಂದ ಫಹಲ್ಹಜಮರಿಗಿಂತ ಷವಲ ಭಿನನವಹಗಿ ಭಹಡೆ ೀಣ ಎಂದಟ ಷಸಜ್ವಹಗಿಯೆೀ ಫಮಷಟತ್ತುೀರಿ.

●

಄ದಯ ವಹಯಷ ಹೆಚಿಿಸಿದಯೆ ಄ದಯ ಫೆಲ್ೆಮಟ ಹೆಚಹಿಗಟುದೆ ೀ ಆಲಿ ಕ್ಡಿಮೆಮಹಗಟುದೆ ೀ?

●

಄ದಯ ವಹಯಷ ಹೆಚಿಿಸಿದಯೆ ಒಂದಟ ೆಟಿುಮಲ್ಲಿ ಹೆಚಟಿ ಿಸಡಿಮಟತುವೆಯೀ ಆಲಿ ಕ್ಡಿಮೆ ಿಸಡಿಮಟತುವೆಯೀ?

●

ವಹಯಹಯದಲ್ಲಿ ಒಂದನಟನ ಫದಲ್ಹಯಿಸಿದಯೆ ಆನೆ ನಂದಟ ಏನಹಗಟತುದೆಯೆಂದಟ ನರಿೀಕ್ಷಿಷಟುದಟ ಭಟಖ್ಯ. ನಭಮ ಆಲ್ಲಿಮಯೆಗಿನ
ರತ್ತಕ್ರರಯೆಗಳ ಅಧಹಯದ್ಧಂದ ಕ್ೆಳಗಿಯಟ ಕ್ೆ ೀಶುಕ್ 1 ನಟನ ತಟಂಬಿಸಿ. ಄ಲ್ಲಿ (+) ಎಂದಯೆ ಹೆಚಹಿಗಟುದಟ ಎಂದ (–) ಎಂದಯೆ
ಕ್ಡಿಮೆಮಹಗಟುದಟ ಎಂದ ಷ ಚಿಷಲ್ಹಗಿದೆ. ಄ದಯ ರತ್ತ ಄ಡಡ ಸಹಲ್ಲನಲ ಿ ಒಂದನಟನ ಫದಲ್ಹಯಿಷಲ್ಹಗಿದೆ. ಈಳಿದೆಯಡನಟನ ನೀು
ಕ್ಂಡಟಿಸಡಿಮಫೆೀಕ್ಟ.

ಚತರ 3 ರ್ಹಭ ನಟಗಳನಟನ ಭಹಡಟತ್ತುಯಟುದಟ
ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಮ ಇ ಬಹಗು ಒಂದಟ ಕ್ರಯಟನಹಟ್ಕ್ದ ಷವಯ ನಟನ ಡೆದಟಕ್ೆ ಳುಫಸಟದಟ. ಈದಹಸಯಣೆಗೆ, ನಭಮ ತಯಗತ್ತಮ ಭಕ್ಾಳನಟನ ಚಿಕ್ಾ
ಚಿಕ್ಾ ಗಟಂುಗಳನಹಗಿ ಭಹಡಿ, ರತ್ತಯಂದಟ ಗಟಂೂ ಒಂದೆ ಂದಟ ಸಿಿಸಮಂಗಡಿಮನಟನ ತೆಗೆಮಟಂತೆ ಹೆೀಳುುದಟ. ಗಟಂಪಿನ ಷದಷಯರಿಗೆ
ಫೆೀಯೆಫೆೀಯೆ ಹತರಗಳನಟನ ನೀಡಫಸಟದಟ. 'ಕ್ಥೆ ಹೆೀಳು ವಿಧಹನ, ಹಹಡಟಗಳು ಭತಟು ನಹಟ್ಕ್' ಎಂಫ ರಧಹನ ಷಂನ ಮಲನಟನ ನೆ ೀಡಿದಯೆ
ಆದನಟನ ಹೆೀಗೆ ಄ಳಡಿಷಫಸಟದಟ ಎಂದಟ ಹೆ ಳೆಮಟತುದೆ.
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ಕೆಮೀಶಟರ್ 1 ನಭಮ ಸಿಿಸಮಂಗಡಿಮ ದಹಸಹುನನಟನ ಯೀಜಷಟುದಟ .
1 kg ಯ ಬಾಕ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹಡಿಯು ಜಾಮಮನುಗಳ ಷಿಂಖ್ೆಯ

ರ್ಹಭ ನನ ಄ಳತೆ

ಒಿಂದು ಜಾಮಮನಿನ ಬೆಲೆ
+

+
+
–
–
–
ಬಹಗ 2: ನೆೀಯ ಭತಟು ವಿಲ್ೆ ೀಭ ಄ನಟಹತ ಗಳನ ನ ಄ನೆವೀಷ್ಟ್ಷಟುದಟ●

ರತ್ತ ಭಗಟವಿಗ - ಫೆೀಕ್ೆಂದಯೆ ರ್ೆ ೀಡಿಕ್ಹಮಿದಲ್ಲಿ ಬಹಗಿಸಸಿ - ಒಂದೆ ಂದಟ ಸಿಿಸಮಂಗಡಿಮನಟನ ಅಯಂಭಿಷಲಟ ಹೆೀಳಿ .
ಭತಟು ಎಶಟು ಸಹಧಯವೀ ಄ಶಟು ರ್ೆ ೀಡಿಗಳನಟನ ಹೆಷರಿಷಲಟ ಹೆೀಳಿ. ಄ುಗಳ ಫೆಲ್ೆಗಳು ಒಂದಕ್ೆ ಾಂದಟ ಷಂಫಂಧಿಸಿಯಫೆೀಕ್ಟ.

●

ರತ್ತ ರ್ೆ ೀಡಿಮನ ನ ಇ ರಿೀತ್ತಮಹಗಿ ವಿಂಗಡಿಷಲಟ ಭಕ್ಾಳಿಗೆ ಹೆೀಳಿ:
o

ನೆೀಯ ಷಂಫಂಧ – ಒಂದಟ ರಿಭಹಣ ಹೆಚಹಿದಯೆ ಭತೆ ುಂದಟ ರಿಭಹಣೂ ಹೆಚಹಿಗಟುದಟ .

o

ವಿಲ್ೆ ೀಭ ಷಂಫಂಧ – ಒಂದಟ ರಿಭಹಣು ಹೆಚಹಿದಯೆ ಭತೆ ುಂದಟ ಭತೆ ುಂದಟ ರಿಭಹಣು ಕ್ಡಿಮೆಮಹಗಟುದಟ .

o

ಷಂಫಂಧವಿಲಿ – ಒಂದಟ ರಿಭಹಣ ಹೆಚಹಿದಯೆ/ಕ್ಡಿಮೆಮಹದಯೆ ಭತೆ ುಂದಟ ರಿಭಹಣದ ಮೆೀಲ್ೆ ಏನ ರಿಣಹಭವಹಗದೆೀ
ಆಯಟುದಟ.

ಬಹಗ 3: ಹಠ್ನಟನ ಕ್ೆ ನೆಗೆ ಳಿಷಟುದಟ
ಕ್ೆಳಗಿನ ಷಂದಬಿ ಄ಧಯಮನ 3 ಯಲ್ಲಿ ಶಿರೀಭತ್ತ ಬಹಗಯ ಄ಯಟ ಇ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಮನಟನ ನೆೀಯ, ವಿಲ್ೆ ೀಭ ಷಂಫಂಧ ಭತಟು ಷಂಫಂಧವಿಲಿದ್ಧಯಟ
ಷನನವೆೀವಗಳ ಈದಹಸಯಣೆಗಳೆೄ ಂದ್ಧಗೆ ಭಟಗಿಷಟತಹುಯೆ. ನೀು ನಭಮ ಹಠ್ನಟನ ಹೆೀಗೆ ಭಟಕ್ಹುಮ ಭಹಡಿ ತ್ತಯಟಳನಟನ ನೆನಪಿಸಿಕ್ೆ ಳುುವಿರಿ?

ವಿಡಿಯೀ : 'ಕ್ಥೆ ಹೆೀಳು ವಿಧಹನ , ಹಹಡಟಗಳು ಭತಟು ನಹಟ್ಕ್

ಷಿಂದರ್ಕ ಅಧಯಯನ 3: ಶರೀಮತಿ ರಮಾ ಅರು ಚಟುಟಿಕೆ 3 ನಿಕಹಸಿದ ನಿಂತರ ಮಾಡಿಕೆಮಿಂಡ
ಅಿಂತರಲೆಮೀರ್ನ
ರತ್ತ ಭಗಟವಿಗ

಄ಕ್ಹವ ಸಿಗಫೆೀಕ್ೆಂದಯೆ ಇ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಮನಟನ ನಹನಟ ಚಿಕ್ಾ ಗಟಂಪಿನಲ್ೆಿೀ ಭಹಡಫೆೀಕ್ೆಂದಟ ನನನ ವಿಚಹಯವಹಗಿತಟು.

ಭಕ್ಾಳು ಫಸಳ ಈತಹುಸದ್ಧಂದ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಮ ವಿವಿಧ ಬಹಗಗಳನಟನ ಚಚಿಿಸಿದಯಟ. ಗದದಲ ಫೆೀಕ್ಹದಷ್ಟ್ುತಟು ಅದಯೆ, ಄ಚಿರಿಯೆಂಫಂತೆ
಄ಯೆಲಿಯ

ಗಣಿತದ ಹರಿಬಹಷ್ಟ್ಕ್ ದಗಳನಟನ ಫಳಸಿ ಗಣಿತದ ರಿಕ್ಲನೆಮನಟನ ಕ್ಟರಿತೆೀ ಭಹತನಹಡಟತ್ತುದಯ
ದ ಟ. ಈದಹ. "ಫೆಲ್ೆಯೆಂದಯೆ

಄ದಕ್ೆಾ ಫಳಷಟ ಸಹಭಗಿರಗಳ ಫೆಲ್ೆಮ

ಸೆೀಯಟತುದೆ. ಹಹಗಹಗಿ ನಹನಟ ಄ದಯ ವಹಯಷನಟನ ಹೆಚಿಿಸಿದಯೆ ಫೆಲ್ೆಮನ ನ ಹೆಚಟಿಭಹಡಲ್ೆೀ

ಫೆೀಕ್ಟ. ‘ಫಹಕ್ರುನ ಄ಳತೆ ಄ದೆೀ ಆದದಯೆ ಄ದಯಲ್ಲಿ ದೆ ಡಡ ರ್ಹಭ ನಟಗಳನಟನ ಄ಷೆುೀ ಷಂಖ್ೆಯಮಲ್ಲಿ ಹಹಕ್ಲಟ ಹೆೀಗೆ ಸಹಧಯ? ಆದಟ ಕ್ಡಿಮೆ
ಅಗಿಯೆೀ ಅಗಟತುದೆ." ಆತಹಯದ್ಧ.
಄ಯಟ ಕ್ೆ ೀಶುಕ್ನಟನ ತಟಂಬಿಸಿದ ಮೆೀಲ್ೆ ಄ಯಲ್ಲಿ ಄ತಯಂತ ಹೆಚಟಿ ಅತಮವಿಶಹವಷನಟನ ರದಶಿಿಸಿದ ಗಟಂನಟನ ಕ್ುಸಲಗೆಮ ಫಳಿ
ಕ್ಯೆದಟ ಄ದಯ ಮೆೀಲ್ೆ ಫಯೆಮಲಟ ಹೆೀಳಿದೆ. ನಂತಯ ಈಳಿದರಿಗೆ ಫಯೆದದಟದ ಷರಿಯಿದೆಯೀ ಄ಲಿದ್ಧದದಯೆ ಕ್ಹಯಣಗಳನಟನ ಹೆೀಳಿ ಎಂದೆ.
ಆದಟ ಚೆನಹನಗಿ ಭ ಡಿಫಂತಟ. ಕ್ೆಲು ಏಕ್ೆ ನೆೀಯ ಄ನಟಹತದಲ್ಲಿ ಭತೆು ಕ್ೆಲು ವಿಲ್ೆ ೀಭ ಄ನಟಹತದಲ್ಲಿ ಆಯಟತುವೆ ಎಂದಟ
ವಿಶಹವಷದ್ಧಂದ ಹೆೀಳುತ್ತುದ
ದ ಯಟ ತಟಂಫಹ ಭಂದ್ಧ ಆದದಯಟ. ಜ್ತೆಗೆ ನೆೀಯ ಮಹುದಟ ಭತಟು ವಿಲ್ೆ ೀಭ ಮಹುದಟ ಎಂದಟ ಷಶುವಹಗಿ
ಹೆೀಳುತ್ತುದದಯಟ. ನಹನಟ ಄ರಿಗೆ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಮ ಭಟಂದ್ಧನ ಬಹಗನಟನ ಭನೆಗೆಲಷವಹಗಿ ಕ್ೆ ಟ್ಟು ಭಯಟದ್ಧನ ಚಚೆಿ ಆಟ್ಟುಕ್ೆ ಳೆೄ ುೀಣವೆಂದಟ
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ಹೆೀಳಿದೆ.
ಭಯಟದ್ಧನ ನೆೀಯ ಭತಟು ವಿಲ್ೆ ೀಭ ಄ನಟಹತಗಳ ವಿಯಣೆಮನಟನ ಕ್ುಸಲಗೆಮ ಮೆೀಲ್ೆ ಫಯೆದಟ, ತಭಮ ತಭಮ ಄ಂಗಡಿಮಲ್ಲಿಯಟ
ಷಟುಗಳ ಎಯಡಟ ಄ಂವಗಳನಟನ ಅರಿಸಿಕ್ೆ ಂಡಟ ಮಹುದಟ ನೆೀಯ, ಮಹುದಟ ವಿಲ್ೆ ೀಭ ಎಂದಟ ಚಚಿಿಷಲಟ ಹೆೀಳಿದೆ. ಇ ವಿಚಹಯಗಳ
ಫಗೆೆ ಅಲ್ೆ ೀಚಿಸಿ ಎಂದೆ. ೧) ಷಂಫಂಧವಿದೆಯೆೀ ಆಲಿವೆೀ? ೨) ಆದದಯೆ ಄ದಟ ನೆೀಯವೀ? ಆಲಿ ವಿಲ್ೆ ೀಭವೀ? ಄ದಹದ ನಂತಯ ಆಡಿೀ
ತಯಗತ್ತಮನಟನ ಒಳಗೆ ಂಡ ಆ ಚಚೆಿಮಲ್ಲಿ ನೆೀಯ ಄ನಟಹತದ ಈದಹಸಯಣೆಗಳನಟನ ನಂತಯ ವಿಲ್ೆ ೀಭ ಄ನಟಹತದ
ಈದಹಸಯಣೆಗಳನಟನ ಭತಟು ಷಂಫಂಧವೆೀ ಆಲಿದ್ಧಯಟ ಈದಹಸಯಣೆಗಳನಟನ ಒದಗಿಷಫೆೀಕ್ೆಂದಟ ಷ ಚಿಸಿದೆ. ಹೆೀಯಳವಹಗಿ ಈದಹಸಯಣೆಗಳು
ಫಂದು. ಸಹಕ್ಶಟು ುನಯಹತಿನೆ ಅದದಟದ ನಜ್ವಹದಯ
ಆಳಿದ್ಧದೆಯೆಂದಟ ನನಗಂತ

ಆದೆಲಿ ಭಟಗಿದಹಗ ಭಕ್ಾಳಿಗೆ ಇ ರಿಕ್ಲನೆ ಚೆನಹನಗಿ ತಲ್ೆಗೆ

ಭನರಿಕ್ೆಮಹಯಿತಟ.

ಚಿಂತನೆಗ್ೆಮಿಂದು ಕ್ಷಣ
●

ನಭಮ ಅ ತಯಗತ್ತಮಲ್ಲಿ ಮಹ ರತ್ತಕ್ರರಯೆಗಳು ಄ನರಿೀಕ್ಷಿತವಹಗಿದದು? ಏಕ್ೆ?

●

ಅ ರತ್ತಕ್ರರಯೆಗಳು ನೆೀಯ ಭತಟು ವಿಲ್ೆ ೀಭ ಄ನಟಹತದ ಫಗೆೆ ಭಕ್ಾಳು ಏನನಟನ ಗರಿಸಸಿದಹದಯೆಂದಟ ನಭಗೆ
ಹೆೀಳಿದು?

●

ಇ ಭೌಲಯಭಹನನಟನ ನೀು ಭಟಂದ್ಧನ ಹಠ್ದಲ್ಲಿ ಹೆೀಗೆ ಫಳಸಿದ್ಧರಿ?

●

ಎಲ್ಹಿದಯ ಭಧಯರವೆೀವ ಭಹಡಫೆೀಕ್ಹಯಿತೆೀ?

●

ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಮಲ್ಲಿ ಏನಹದಯ ಫದಲ್ಹಣೆಮನಟನ ಭಹಡಿದ್ಧಯಹ? ಹೌದಹದಯೆ ಄ದಕ್ೆಾ ನಭಮ ಷಷ್ಟ್ುೀಕ್ಯಣವೆೀನಟ ?

5 ಸಾಧಯತೆಗಳ ಚಿಂತನೆಯ ಬಗ್ೆೆ ಅಿಂತರಲೆಮೀರ್ನ
ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಗಳನಟನ ಷ ಕ್ುವಹಗಿ ವಿನಹಯಷಗೆ ಳಿಷಟ ಭತಟು ಭಟಕ್ು ರಶೆನಗಳನಟನ ಕ್ೆೀಳು ವಿಧಹನದ್ಧಂದ ಸಹಧಯತೆಗಳ ಫಗೆೆ ಚಿಂತನಶಿೀಲತೆಮ
ಕ್ೆಲು ಲಕ್ಷಣಗಳನಟನ ತಯಗತ್ತಮಲ್ಲಿ ಚನಹನಗಿ ಹೆ ಯತಯಫಸಟದಟ. ಄ುಗಳನಟನ ಆಲ್ಲಿ ಟಿು ಭಹಡಲ್ಹಗಿದೆ. ಆದಯ ಫಗೆೆ ಅಳವಹಗಿ ಚಿಂತ್ತಸಿ:
●

ರಶೆನಗಳನಟನ ಕ್ೆೀಳುುದಟ ಭತಟು ರತ್ತಕ್ರರಯಿಷಟುದಟ.

●

ಕ್ಲನೆಗಳನಟನ ಹೆಚಟಿ ಭಹಡಟುದಟ.

●

ಅಟ್ ಭತಟು ಅಟ್ತನ/ವಿನೆ ೀದ.

●

ಸಹಸಷ ರೃತ್ತು.

ಚಿಂತನೆಗೆ ಂದಟ ಕ್ಷಣ
●

ಇ ಘಟ್ಕ್ದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಮಲ್ಲಿ ನಭಮ ಭಕ್ಾಳು ಮೆೀಲಾಂಡ ಮಹ ಄ಂವಗಳನಟನ ರದಶಿಿಸಿದಯಟ?

●

ಮೆೀಲ್ಲನ ರಶೆನಗೆ ಈತುಯವಹಗಿ ತಯಗತ್ತಯಿಂದ ಕ್ೆಲು ಈದಹಸಯಣೆಗಳನಟನ ಕ್ೆ ಡಲಟ ಸಹಧಯವೆೀ?

●

ಸಹಧಯತೆಗಳ ಫಗೆೆ ಚಿಂತನೆಮನಟನ ಇ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಗಳು ಫೆಳೆಷಲಟ ಸಹಧಯವಹಯಿತಹದಯೆ ಄ದಕ್ೆಾ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಗಳ
ಒಳಗಿದದ ಮಹ ಄ಂವ ಕ್ಹಯಣವಹಗಿಯಫಸಟದಟ?
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6 ಸಹಯಹಂವ
ಇ ಘಟ್ಕ್ನಟನ ಄ಬಹಯಷ ಭಹಡಟವಹಗ ನೀು ಸಹಧಯತೆಗಳ ಚಿಂತನೆಮನಟನ ಷೃಜ್ನಶಿೀಲವಹಗಿ ಭಹಡಟುದಯ ಭ ಲಕ್, ನಭಮ ಭಕ್ಾಳಲ್ಲಿ
಄ನಟಹತದ ತಕ್ಿನಟನ ಹೆೀಗೆ ಫೆಳೆಷಫಸಟದೆಂದಟ ಕ್ಲ್ಲತ್ತಯಟವಿರಿ.
ಸಹಧಯತೆಗಳ ಚಿಂತನೆಮಟ ಭಕ್ಾಳು ಸಟಡಟಕ್ಹಡಿ, ರಯೀಗ ಭಹಡಟತುಲ್ೆೀ ಷೃಜ್ನಶಿೀಲಯಹಗಿಯಫೆೀಕ್ೆಂದಟ ನರಿೀಕ್ಷಿಷಟತುದೆ. ಅ ರಕ್ರರಮಮಲ್ಲಿ
ತುಗಳನಟನ ಭಹಡಲ್ಲ ಭತಟು ಅ ತುಗಳಿಗೆ ತಹವೆೀ ಹೆ ಣೆಮನಟನ ಹೆ ತಟುಕ್ೆ ಳುಲ್ಲ ಎಂದ ಄ೆೀಕ್ಷಿಷಟತುದೆ; ಇ ಘಟ್ಕ್ು ಶಿಕ್ಷಕ್ಯಟ ತು
ಭಹಡಲಟ ಭಕ್ಾಳಿಗೆ ಄ಕ್ಹವ ನೀಡಿ ಅ ಭ ಲಕ್ ಕ್ಲ್ಲಮಲಟ ಄ನಟು ಭಹಡಫೆೀಕ್ೆಂದಟ ಫಮಷಟತುದೆ. ಕ್ಲನಹಂವಗಳ ಜ್ತೆ ಅಡಟುದೆಂದಯೆ ಅ
ಭ ಲಕ್ ಭಕ್ಾಳು ತಭಮ ಷೃಷ್ಟ್ುಕ್ರರಯೆಗೆ ಹೆ ಯದಹರಿ ತೆ ೀರಿ ಕ್ೆ ನೆಗೆ ನೆೈಜ್ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಗೆ ಭತಟು ರಿಕ್ಲನೆಗಳ ಗರಿಸಕ್ೆಗೆ ಫಂದಟ ಭಟಟ್ಟುತಹುಯೆ.
ಷೃಜ್ನಶಿೀಲತೆ ಭತಟು ಅಟ್ವಹಡಟ ಗಟಣಗಳನಟನ ಭಕ್ಾಳು ಫೆಳೆಸಿಕ್ೆ ಳುುುದಯ ಜ್ತೆಗೆ, ಄ಯಟ ತಭಮ ಅಯೆಾಗಳನಟನ ತಹವೆೀ ಭಹಡಟ
಄ಕ್ಹವಗಳ ಭಸತವದ ಈಯೀಗವೆಂದಯೆ ಄ಯಟ (ರಿೀಕ್ೆಮಂತಸ) ತ್ತೀಯ ಄ರಿಚಿತ ಷನನವೆೀವಗಳನಟನ ಎದಟರಿಷಲಟ ಭಹನಸಿಕ್ವಹಗಿ
ಸಿದಧಯಹಗಿಬಿಟಿುಯಟತಹುಯೆ. ತಹು ಅಲ್ೆ ೀಚಿಷಲಟ ಹರಯಂಬ ಭಹಡಿದಯೆ, ಅಗಲ್ೆೀ ಄ನಟಬನಟನ ಗಳಿಸಿಯಟುದರಿಂದ ಄ಂಥ ಕ್ಠಿಣ ಷಂದಬಿಗಳನಟನ
ಷವಕ್ುವಹಗಿ ನಬಹಯಿಷಫಸಟದಟ ಎಂಫ ಅತಮವಿಶಹವಷನಟನ ಫೆಳೆಸಿಕ್ೆ ಂಡಿಯಟತಹುಯೆ.

ಚಿಂತನೆಗ್ೆಮಿಂದು ಕ್ಷಣ
ಇ ಘಟ್ಕ್ದಲ್ಲಿ ಕ್ಲ್ಲತ ಭತಟು ನೀು ತಯಗತ್ತಮಲ್ಲಿ ಫಳಷಲಟ ಫಮಷಟ ಭ ಯಟ ಕ್ಹಮಿವಿಧಹನಗಳು ಄ಥವಹ ತಂತರಗಳನಟನ
ಟಿು ಭಹಡಿ. ಆನೆ ನಂದ್ಧಶಟು ಄ನೆವೀಶಣೆ ಭಹಡಫೆೀಕ್ೆಂದಟಕ್ೆ ಂಡಿಯಟ ಎಯಡಟ ಕ್ಲನಹಂವಗಳನಟನ ಟಿು ಭಹಡಿ.

ಷಿಂನಮೂಲಗಳು
ಷಂನ ಮಲ 1: ಯಹ NCF/ NCFTE ರ್ಲ್ಲಕಾ ಅಗತಯಗಳು
ಯಹ..ಚೌ.(2005) / ಯಹ..ಚೌ.ಶಿ.ಶಿ.(2009)ಗಳಲ್ಲಿ ನಗದ್ಧಗೆ ಳಿಸಿಯಟ ಕ್ೆಳಗಿನ ಫೆ ೀಧನಹ ಄ಗತಯಗಳಿಗೆ ಇ ಘಟ್ಕ್ು ಕ್ೆ ಂಡಿ
ನೀಡಟತುದೆ ಭತಟು ಅ ಄ಗತಯಗಳನಟನ ೂಯೆೈಷಲಟ ನಭಗೆ ಷಹಹಮ ನೀಡಟತುದೆ.
●

ವಿದಹಯರ್ಥಿ ತನನ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಗೆ ಈತಟುಕ್ನಹದ ಷಕ್ರರಮ ಕ್ಲ್ಲಕ್ಹರ್ಥಿ, ಫಯೆೀ ಜ್ಞಹನ ಸಿವೀಕ್ಹಯಕ್ನಲಿ; ಜ್ಞಹನ ಯಚನೆಗೆ ಄ಯಲ್ಲಿ
಄ಂತಗಿತವಹಗಿಯಟ ಸಹಭಥಯಿನಟನ ಈತೆುೀಜಷಟುದಟ ಹೆೀಗೆ? ಈಯಟ ಹೆ ಡೆಮಟ ವಿಧಹನದ್ಧಂದ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳನಟನ
ದ ಯವಿಡಟುದಟ ಹೆೀಗೆ?

●

ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಮನಟನ ವೆೈಮಕ್ರುಕ್ ಄ನಟಬದ ಭ ಲಕ್ ಄ಥಿದ ಸಟಡಟಕ್ಹಟ್ವೆಂದ ಭತಟು ತ್ತಳಿಳಿಕ್ೆಮ ಷೃಷ್ಟ್ುಮಟ
಄ಂತಯಲ್ೆ ೀಕ್ನ ಅಧಹರಿತ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಯಿಂದ ವಿಕ್ಸಿತಗೆ ಳುು ನಯಂತಯ ರಕ್ರರಯೆ ಎಂದ ತ್ತಳಿಮಟತಹುಯೆ.

●

ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಗಣಿತದ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆ ಬಮ ಸಟಟಿುಷದೆೀ ಅನಂದ ಸಿಗಟಂತೆ ಭಹಡಲಟ ಫೆೀಕ್ಹದ ನೆಯನಟನ ನೀಡಟುದಟ.

ಹೆಚುುರಿ ಷಿಂನಮೂಲಗಳು
●
●
●
●
●
●
●
●

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
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●
●
●
●
●

●

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)

●
●
●
●

ರಮಾವಕರ್ ಗರಿಂಥಗಳು/ಗರಿಂಥಷಮಚ
Aristeidou, V. (2011) ‘Exploring the characteristics of students’ possibility thinking and teacher pedagogy in
the drama game method in Cypriot primary education’, paper presented at ICSEI 2011 conference (online).
Available from: http://www.icsei.net/icsei2011/Full%20Papers/0174.pdf (accessed 25 July 2014).
Bell, A. (1987) ‘Diagnostic teaching 3: provoking discussion’, Mathematics Teaching, vol. 118, pp. 21–3.
Bouvier, A. (1987) ‘The right to make mistakes’, For the Learning of Mathematics, vol. 7, no. 3, pp. 17–25.
Craft, A., Cremin, T., Burnard, P., Dragovic, T. and Chappell, K. (2012) ‘Possibility thinking: culminative [sic]
studies of an evidence-based concept driving creativity?’, Education, 3–13: International Journal of Primary,
Elementary and Early Years Education, pp. 1–19.
Grainger, T., Craft, A. and Burnard, P. (2007) ‘Examining possibility thinking in action in early years
settings’, In: Imaginative Education Research Symposium, 12–15 July 2006, Vancouver, BC, Canada.
National Council for Teacher Education (2009) National Curriculum Framework for Teacher Education
(online). New Delhi: NCTE. Available from: http://www.ncte-india.org/publicnotice/NCFTE_2010.pdf
(accessed 24 March 2014).
National Council of Educational Research and Training (2005) National Curriculum Framework (NCF). New
Delhi: NCERT.
National Council of Educational Research and Training (2012a) Mathematics Textbook for Class IX. New
Delhi: NCERT.
National Council of Educational Research and Training (2012b) Mathematics Textbook for Class X. New
Delhi: NCERT.
Watson, A., Jones, K. and Pratt, D. (2013) Key Ideas in Teaching Mathematics. Oxford: Oxford University
Press.

www.TESS-India.edu.in

15

ಗಣಿತದಲ್ಲಿ ಷೃಜನಶೀಲ ಚಿಂತನೆ : ಅನುಪಾತದ ತರ್ಕ

Acknowledgements
Except for third party materials and otherwise stated below, this content is made available under a Creative
Commons Attribution-ShareAlike licence (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/). The material
acknowledged below is Proprietary and used under licence for this project, and not subject to the Creative
Commons Licence. This means that this material may only be used unadapted within the TESS-India
project and not in any subsequent OER versions. This includes the use of the TESS-India, OU and UKAID
logos.
Grateful acknowledgement is made to the following sources for permission to reproduce the material in this
unit:
Figure 1: (c) Fotokannan, http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coconut_stick_broom_d.jpg made
available under http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en.
Figure 2: © Ramon
FVelasquez, http://commons.wikimedia.org/wiki/File:MarikinaRiverBankShoesjf9425_34.JPG made
available under http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en.
Figure 3: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gulab_Jamun.jpg, made available
under http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en.
Every effort has been made to contact copyright owners. If any have been inadvertently overlooked the
publishers will be pleased to make the necessary arrangements at the first opportunity.
Video (including video stills): thanks are extended to the teacher educators, headteachers, teachers and
students across India who worked with The Open University in the productions.

