sing

Using stories: environment

ರಹಷ್ಟ್ರೀಮ ಠ್ಯಕ್ರಭ ಚೌಕ್ಟ್ಟು (NCF 2005) ಭತಟು ಶಿಕ್ಷಕ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ರಹಷ್ಟ್ರೀಮ ಠ್ಯಕ್ರಭ ಚೌಕ್ಟ್ಟು (2009)ಗಳು ಭಹಯತದಲ್ಲಿನ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಹಾಗಿ
ಭ

ದೃಷ್ಟ್ಿಕ್ೆ ೀನನಟನ ನೀಡಿವೆ. ಆದಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಹಿ ಶಹಲ್ೆಗಳು ಷದೃಢವಹದ ಕ್ಲ್ಲಕ್ಹ ವಹತಹಯಣನಟನ ದಗಿಷಟತುವೆ. ಇ

ದೃಷ್ಟ್ುಕ್ೆ ೀನನಟನ ಸಹಕ್ಹಯಗೆ ಳಿಷಲಟ ಶಿಕ್ಷಕ್ರಿಗೆ ಹಹಗ ಶಿಕ್ಷಕ್ ಶಿಕ್ಷಕ್ರಿಗೆ(

) ಷಹಹಮ ಸಷು ನೀಡಟುದೆೀ ಟೆಸ್–ಆಂಡಿಯಹ

OERನ ಭಟಖ್ಯ ಈದೆದೀವವಹಗಿದೆ. ಇ ಈದೆದೀವನಟನ ಇಡೆೀರಿಷಲಟ ಶಿಕ್ಷಕ್ಯನಟನ ‘ವಿದಹಯರ್ಥಿ’ಗಳೆಂದಟ ರಿಗಣಿಸಿ, ಄ಯಟ ತಭಮ ೃತ್ತುಮಲ್ಲಿ
಄ವಯಕ್ವಿಯಟ ಸಹಧನ ಹಹಗ ವಿಧಹನಗಳನಟನ ಬೆಳೆಸಿಕ್ೆ ಳುುಲ್ಲಿ ನೆೈುಣಯತೆಮನಟನ ಹೆ ಂದಟಂತೆ, ಬೆ ೀಧನೆಮ ಭತಟು ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಮ
ವಿಧಹನಗಳಲ್ಲಿ ಷಕ್ರರಮವಹಗಿ ತೆ ಡಗಿಸಿಕ್ೆ ಳುಲಟ ಷಹಹಮವಹಗಟಂತೆ ಷಂನ ಮಲ ಯಚಿಷಲ್ಹಗಿದೆ. OER ಭಟಖ್ಯ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ 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, ಭಹಯತದ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತ್ತ ಭತಟು ಟೆಸ್ಆಂಡಿಯಹ OERನಲ್ಲಿನ ಮಹದರಿಮಂತೆ, ಶಿಕ್ಷಕ್ರಿಗೆ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ್ ಕ್ೆೀತರದಲ್ಲಿನ ರಭಟಖ್ ವಿಧಹನಗಳ ಫಗೆೆ ಭಟಂದಟರಿದ ಹರಯೀಗಿಕ್ ಷಲಹೆಗಳನಟನ
ನೀಡಟತುವೆ. ಟೆಸ್-ಆಂಡಿಯಹದ ಹರಯೀಗಿಕ್ ತತವಗಳನೆ ನಳಗೆ ಂಡಂತೆ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳನಟನ ಷಂಘಟಿಷಟ ವಿಧಹನಗಳು, ಕ್ಲ್ಲಕ್ಹ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಗಳು
ಭತಟು ಶಿಕ್ಷಕ್-ವಿದಹಯರ್ಥಿ ಭತಟು ವಿದಹಯರ್ಥಿ–ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ ನಡಟವಿನ ಡನಹಟ್ನಟನ ಏಿಡಿಷಟ ವಿಧಹನಗಳನಟನ ಳಗೆ ಂಡಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಕ್ರಿಗೆ
ಹಹಗ ಶಿಕ್ಷಕ್ ಶಿಕ್ಷಕ್ರಿಗೆ(

) ವೆಬಸೆೈಟ್ ನ ನಲ್ಲಿ ಇ ರಭಟಖ್ ಷಂನ ಮಲಗಳು ಲಬಯವಿದೆ.

ವೀಡಿಯೀ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
ಟೆಸ್- ಆಂಡಿಯಹದಯಟ ತಯಹರಿಸಿದ ವಿೀಡಿಯೀ ಕ್ರಿಪ್ಗಳ ಷಭ ಸು ತಯಗತ್ತಮಲ್ಲಿನ ಭಹಗಿಸಷಟವಿಕ್ೆಮ ರಭಟಖ್ ತಂತರಗಳನಟನ
ವಿರಿಷಟತುವೆ. (ರಭಟಖ್ ಷಂನ ಮಲಗಳ ವಿಶಮಗಳಿಗೆ ಷರಿಹೆ ಂದಟಂತೆ) ಶಿಕ್ಷಕ್ಯಟ ಹಹಗ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಭಹಗಿಸಷಟವಿಕ್ೆಮ
಄ಭಹಯಷಗಳನಟನ ಭಹಯತ್ತೀಮ ತಯಗತ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಫಳಷಟುದನಟನ ಇ ಕ್ರಿಪ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನಹು ಕ್ಹಣಫಸಟದಲಿದೆೀ, ನದ್ಧಿಶು ಕ್ರರಯೆಗಳನಟನ ಹಹಗ
ನಡತೆಗಳನಟನ ವಿೀಕ್ಷಕ್ಯಟ ಗಟಯಟತ್ತಷಲಟ ವಿೀಕ್ಷಕ್ ವಿಯಣೆಮನಟನ ಕ್ೆೀಳಫಸಟದಟ. ಇ ವಿೀಡಿಯೀ ಕ್ರಿಪ್ಗಳನಟನ ಿಸಂದ್ಧ ತಯಗತ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ತರೀಕ್ರಿಸಿದಟದ,
ವಿವಿಧ ರಹಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಄ನಟಗಟಣವಹಗಿ ವಿೀಕ್ಷಕ್ ವಿಯಣೆಮನಟನ ಭಹಷಹಂತರಿಷಲ್ಹಗಿದೆ. ಇ ವಿೀಡಿಯೀ ಕ್ರಿಪ್ಗಳಿಗೆ ಲ್ಲಂ್ಗಳನಟನ, ವಿೀಡಿಯೀ ಚಿತರದ
ಭ ಲಕ್ OERಗಳಲ್ಲಿ ನದ್ಧಿಶು ಷಥಳಗಳಲ್ಲಿ ತೆ ೀರಿಸಿದಟದ, ಄ಂತರ್ಹಿಲದ ಭ ಲಕ್ ಫಳಕ್ೆದಹಯಯಟ ಆದನಟನ ಫಳಷಫಸಟದಹಗಿದೆ. ಇ ವಿೀಡಿಯೀ
ಕ್ರಿಪ್ಗಳನಟನ ಟಹಯಬೆಿಟ್ ನ, ಪಿಸಿ, ಡಿ.ವಿ.ಡಿ, ಮೊಬೆೈಲ್ ಫೀನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಹಗ ಎಸ್.ಡಿ ಕ್ಹರ್ಡಿ ಭ ಲಕ್ ಫಳಷಲಟ, ಫಳಕ್ೆದಹಯಯಟ ಆುಗಳನಟನ
ಡೌನ್ಲ್ೆ ೀರ್ಡ ಮಹಡಫಸಟದಹಗಿದೆ. (http://www.tess-india.edu.in/)
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Figure 1 Mangilal Mistry with one of his Kaavad
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ಸಂಪನ್ಮೂಲ 1: ಸಥಳೀಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಬಳಸನುದನ
ಠ್ಯುಷುಕ್ಗಳನಟನ ಮಹತರಲಿದೆೀ, ಆನ ನ ಄ನೆೀಕ್ ಕ್ಲ್ಲಕ್ಹ ಷಂನ ಮಲಗಳನಟನ ಬೆ ೀಧನೆಮಲ್ಲಿ ಫಳಷಫಸಟದಹಗಿದೆ. ವಿವಿಧ
ಜ್ಞಹನೆೀಂದ್ಧರಮಗಳನಟನ ಫಳಷಟ (ದೃಷ್ಟ್ು, ವರಣ, ಷವಿ, ವಹಷನೆ, ಯಟಚಿ) ಕ್ಲ್ಲಕ್ಹ ಮಹಗಿಗಗಳನಟನ ತೆ ೀರಿಸಿದರೆ, ವಿವಿಧ ವಿಧಹನಗಳಲ್ಲಿ
ಕ್ಲ್ಲಮಟ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳನಟನ ಯಚಿಿಸಿದಂತಹಗಟತುದೆ. ನಭಮ ಷಟತುಭಟತುಲ ಆಯಟ ಷಂನ ಮಲಗಳನಟನ ತಯಗತ್ತಮಲ್ಲಿ ಫಳಸಿ, ನಭಮ
ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಗೆ ನೆಯವಹಗಫಸಟದಟ. ಯಹುದೆೀ ಶಹಲ್ೆಮಟ ತನನದೆೀ ಅದ ಕ್ಲ್ಲಕ್ಹ ಷಂನ ಮಲಗಳನಟನ ಄ತ್ತ ಕ್ಡಿಯ ವೆಚಿದಲ್ಲಿ ಄ಥವಹ
ವೆಚಿಯಿಸತವಹಗಿ ತಯಹರಿಸಿಕ್ೆ ಳುಫಸಟದಟ. ಿಸೀಗೆ ಷಥಳಿೀಮ ಷಟುಗಳನಟನ ಕ್ೆ ರೀಡಿೀಕ್ರಿಸಿ, ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ ದೆೈನಂದ್ಧನ ಜೀನ ಭತಟು
ಠ್ಯಕ್ರಭದ ನಡಟವೆ ರ್ೆ ೀಡಣೆ ಮಹಡಲಟ ಸಹಧಯ. ನಭಮ ಸತ್ತುಯದ ರಿಷಯದಲ್ಲಿಯೆೀ, ಄ನೆೀಕ್ ವಿಶಮಗಳಲ್ಲಿ ರಿಣಿತ್ತಮನಟನ ಹೆ ಂದ್ಧಯಟ
ಯಕ್ರುಗಳನಟನ ನೀು ಕ್ಹಣಟವಿರಿ. ಹಹಗೆಯೆೀ ಄ನೆೀಕ್ ರಿೀತ್ತಮ ಸಹವಭಹವಿಕ್ ಷಂನ ಮಲಗಳನ ನ ಷಸ ಕ್ಹಣಟವಿರಿ. ಆುಗಳನಟನ ಫಳಸಿ ನೀು
ಷಥಳಿೀಮ ಷಭಟದಹಮದೆ ಡನೆ ಷಂಫಂಧ ಕ್ಲ್ಲಷಫಸಟದಟ, ಄ದಯ ಮೌಲಯನಟನ ಎತ್ತುಿಸಡಿಮಫಸಟದಟ. ಄ಷೆುೀ ಄ಲಿ

, ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಄ಯ

ರಿಷಯದ ಶಿರೀಭಂತ್ತಕ್ೆ ಹಹಗ ವೆೈವಿಧಯತೆಗಳನಟನ ನೆ ೀಡಿ ರಚೆ ೀದ್ಧತರಹಗಲಟ ನೆಯವಹಗಫಸಟದಟ. ಆನ ನ ಹೆಚಹಿಗಿ, ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆ
ಂದಟ ಷಭಗರವಹಗಿ, ಄ಂದರೆ ಶಹಲ್ೆಮ ಹೆ ಯಗೆ ಭತಟು ಳಗೆ ಅಗಟ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆ ಅಗಟ ನಟಿುನಲ್ಲಿ ವರಮಷಬೆೀಕ್ಟ.
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ನಿಮ್ೂ ತರಗತಿ ಕೆಮೀಣೆಯನ್ನು ಇನ್ಮು ಹೆಚ್ನು ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾಗಿಸನುದನ
ಜ್ನಯಟ ತಭಮ ಭನೆಗಳನಟನ ಎಶಟು ಸಹಧಯವೀ ಄ಶಟು ಅಕ್ಶಿಣಿೀಮವಹಗಿ ಆಡಲಟ ವರಮಷಟತಹುರೆ. ನೀು ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ ಕ್ಲ್ಲಕ್ಹ
ರಿಷಯದ ಫಗೆೆ ಅಲ್ೆ ೀಚನೆ ಮಹಡಟುದಟ ಳೆುಮದಟ. ನೀು ನಭಮ ತಯಗತ್ತ ಹಹಗ ಶಹಲ್ೆಮಲ್ಲಿ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಮನಟನಂಟ್ಟ ಮಹಡಟ ಂದಟ
ಅಕ್ಶಿಣಿೀಮ ಷಥಳನಹನಗಿ ಮಹಡಲಟ ತೆಗೆದಟಕ್ೆ ಳುು ವರಭ ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ ಯೀಲ್ೆ ಂದಟ ಧನಹತಮಕ್ ರಭಹ ಬೀಯಟತುದೆ. ನಭಮ
ತಯಗತ್ತ ಕ್ೆ ೀಣೆಮನಟನ ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ ಷಲಟವಹಗಿ ಅಷಕ್ರುದಹಮಕ್ ಹಹಗ ಅಕ್ಶಿಣಿೀಮವಹಗಿಷಲಟ, ನೀು ಹೆಚಿಿನದದನಟನ ಮಹಡಫಸಟದಟ.
ಈದಹಸಯಣೆಗೆ, ನೀು


ಸಳೆಮ ಮಹಯಗಜೀನ್ ಭತಟು ಕ್ಯತರ ಗಳಿಂದ ಭತ್ತುತರಗಳನಟನ(posters) ಸಿದಧಡಿಷಫಸಟದಟ.



ರಷಟುತ ವಿಶಮಕ್ೆಾ ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತೆ ಷಟುಗಳು ಭತಟು ಕ್ಲ್ಹಕ್ೃತ್ತಗಳನಟನ ತಯಫಸಟದಟ.



ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಮಹಡಿದ ಕ್ೆಲಷನಟನ ರದಶಿಿಷಫಸಟದಟ.



ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಟತ ಸಲನಟನಂಟ್ಟ ಮಹಡಲಟ ಹಹಗ ಹೆ ಷ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಮನಟನ ೆರೀರೆೀಪಿಷಲಟ ತಯಗತ್ತ ಕ್ೆ ೀಣೆಮಲ್ಲಿ
ರದಶಿಿಸಿಯಟುದನಟನ ಫದಲ್ಹಯಿಷಟತ್ತುಯಫಸಟದಟ.

ಸಥಳೀಯ ಪರಿಣತರನ್ನು ನಿಮ್ೂ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸನುದನ
ಗಣಿತದಲ್ಲಿ ಸಣ ಄ಥವಹ ರಿಮಹಣದ ಫಗೆೆ ಕ್ೆಲಷ ಮಹಡಟತ್ತುದದರೆ, ಮಹರಹಟ್ಗಹಯಯಟ ಄ಥವಹ ದಜಿಮನಟನ ಕ್ರೆದಟ, ತಭಮ ೃತ್ತುಮಲ್ಲಿ ಄ಯಟ
ಗಣಿತನಟನ ಫಳಷಟ ರಿೀತ್ತಮನಟನ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿರಿಷಟಂತೆ ವಿನಂತ್ತಸಿಕ್ೆ ಳಿು. ನೀು ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕ್ಲ್ೆಮಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ
ಯಚನೆಗಳು ಹಹಗ ಅಕ್ೃತ್ತಗಳನಟನ ತ್ತಳಿಷಬೆೀಕ್ರದದರೆ, ಯಸಂದ್ಧ ಹಹಕ್ಟ ಕ್ಲ್ೆಮಲ್ಲಿ ರಿಣಿತ್ತ ಹೆ ಂದ್ಧಯಟಯನಟನ ನಭಮ ಶಹಲ್ೆಗೆ ಕ್ರೆದಟ ವಿವಿಧ
ಅಕ್ೃತ್ತ, ವಿನಹಯಷ, ಷಂರದಹಮ ಭತಟು ತಂತರಗಳನಟನ ಄ರಿಂದ ತ್ತಳಿಮಫಸಟದಟ. ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ್ ಗಟರಿಗಳು ಎಲಿರಿಗ ಷಶುವೆನಸಿದಹಗ, ಿಸೀಗೆ
಄ತ್ತರ್ಥಗಳನಟನ ಅಹಹವನಸಿ, ಕ್ಹಮಿ ನಿಿಸಷಟುದಟ ಈತುಭವೆನಷಟತುದೆ. ಷಭಮಕ್ಾನಟಗಟಣವಹಗಿ ನರಿೀಕ್ೆಗಳ ಸಂಚಿಕ್ೆಮ ಷಸ ಅಗಟತುದೆ.
ನಭಮ ಶಹಲ್ಹ ಷಭಟದಹಮದಲ್ೆಿೀ ಕ್ೆಲು ರಿಣಿತಯಟ (ಈದಹಸಯಣೆಗೆ - ಄ಡಟಗೆ ಬಟ್ುಯಟ ಄ಥವಹ ಯೀಗಕ್ೆೀಭ ನೆ ೀಡಿಕ್ೆ ಳುುಯಟ)
ಆಯಫಸಟದಟ. ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ತಭಮ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಆಂತಸ ರಿಣಿತಯನಟನ ಷಂದವಿನ ಮಹಡಫಸಟದಟ. ಈದಹಸಯಣೆಗೆ,
಄ಡಟಗೆಮಲ್ಲಿ ಎಶಟು ರಮಹಣದ ಅಹಹಯ ಷಟುಗಳನಟನ ಫಳಸಿ ವಿವಿಧ ಅಹಹಯ ದಹಥಿಗಳನಟನ ತಯಹರಿಷಲ್ಹಗಟತುದೆ ಄ಥವಹ ಸವಹಮಹನು
ಶಹಲ್ಹ ಅಟ್ದ ಯೈದಹನ ಭತಟು ಕ್ಟ್ುಡಗಳ ಯೀಲ್ೆ ಯಹ ರಿೀತ್ತ ರಭಹ ಬೀಯಟತುದೆ.

ಹೆಮರಗಿನ್ ಪರಿಸರನ್ನು ಬಳಸನುದನ
ನಭಮ ಹಠ್ ಬೆ ೀಧನೆಮಲ್ಲಿ ಫಳಷಫಸಟದಹದಂತಸ ಄ನೆೀಕ್ ಷಂನ ಮಲಗಳು ನಭಮ ತಯಗತ್ತಮ ಹೆ ಯಗಡೆ ಲಬಯವಿಯಟತುದೆ. ಎಲ್ೆಗಳು,
ರ್ೆೀಡಗಳು, ಷಷಯಗಳು, ಕ್ರೀಟ್ಗಳು, ಕ್ಲಟಿಗಳು ಄ಥವಹ ಭಯದ ತಟಂಡಟಗಳಂತಸ ಷಟುಗಳನಟನ ನೀು ಷಂಗರಿಸಷಫಸಟದಟ (಄ಥವಹ ನಭಮ
ತಯಗತ್ತಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಷಂಗರಿಸಷಲಟ ತ್ತಳಿಸಿ). ಇ ಷಂನ ಮಲಗಳನಟನ ನಭಮ ತಯಗತ್ತಮ ಳಗೆ ಅಕ್ಶಿಣಿೀಮವಹಗಿ
ರದಶಿಿಷಟುದರಿಂದ, ನಭಮ ಹಠ್ ಬೆ ೀಧನೆಮನಟನ ಆನ ನ ಅಷಕ್ರುದಹಮಕ್ನಹನಗಿಷಫಸಟದಟ. ಇ ಷಟುಗಳು ಚಚೆಿಗೆ ವಿಶಮನಟನ
ದಗಿಷಟತುವೆ ಄ಥವಹ ಗಿೀಿಕ್ಯಣದ ಫಗೆೆ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಗೆ ಫಳಕ್ೆಯಹಗಟತುವೆ ಄ಥವಹ ಜೀವಿಗಳು ಭತಟು ನಜೀಿ ಷಟುಗಳ ಫಗೆೆ ರಯೀಗಗಳ
ಭ ಲಕ್ ವಿರಿಷಲಟ ಷಹಹಮಕ್ವಹಗಟತುವೆ. ನಭಮ ಷಥಳಿೀಮ ಷಭಟದಹಮಕ್ೆಾ ಷಭಿಕ್ವಹಗಿಯಟಂತಸ ಭತಟು ಕ್ ಡಲ್ೆೀ ಲಬಯವಿಯಟಂತಸ
ಷಂನ ಮಲಗಳಹದ ಫಸ್ ವೆೀಳಹ ಟಿುಗಳು ಄ಥವಹ ರ್ಹಿಸೀರಹತಟಗಳನಟನ ದಗಳ ಗಟಯಟತ್ತಷಟವಿಕ್ೆ, ಗಟಣಹತಮಕ್ತೆಮನಟನ ಹೆ ೀಲ್ಲಷಟುದಟ
಄ಥವಹ ರಯಹಣದ ಷಭಮನಟನ ಲ್ೆಕ್ಾ ಹಹಕ್ಟುದಕ್ೆಾ ಕ್ಲ್ಲಕ್ಹ ಷಂನ ಮಲವಹಗಿ ಫಳಷಫಸಟದಹಗಿದೆ.
ಹೆ ಯಗಡೆಯಿಂದ ಷಟುಗಳನಟನ ತಯಗತ್ತಮ ಳಗೆ ತಯಫಸಟದಟ. ಅದರೆ, ಹೆ ರಹಂಗಣವೆೀ ವಿಷುರಿಸಿದ ತಯಗತ್ತಯಹಗಫಸಟದಟ. ಎಲ್ಹಿ
ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಷಟಲಬವಹಗಿ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಗಳನಟನ ನೆ ೀಡಲಟ, ಸಹಮಹನಯವಹಗಿ ಹೆ ಯಗಡೆ ಹೆಚಟಿ ಷಥಳಹಕ್ಹವವಿಯಟತುದೆ. ನಭಮ
ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳನಟನ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಗಹಗಿ ಹೆ ಯಗಡೆ ಕ್ರೆದಟಕ್ೆ ಂಡಟ ಹೆ ೀದಹಗ, ಄ಯಟ ಇ ಕ್ೆಳಕ್ಂಡ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಗಳನಟನ ಮಹಡಫಸಟದಟ:
 ೃತುದ ಯೀಲ್ಲಯಟ ರತ್ತಯಂದಟ ಬಂದಟೂ, ಕ್ೆೀಂದರ ಬಂದಟವಿನಂದ ಷಮಹನ ದ ಯದಲ್ಲಿಯಟತುದೆ ಎಂಫಟದನಟನ ಹರತಯಕ್ಷಿಕ್ೆಮ
ಭ ಲಕ್ ಮಹಡಿ ತೆ ೀರಿಷಟುದಟ.
www.TESS-India.edu.in
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 ಂದಟ ದ್ಧನದ ವಿವಿಧ ಷಭಮಗಳಲ್ಲಿ ನೆಯಳುಗಳ ಈದದನಟನ ದಹಖ್ಲ್ಲಷಫಸಟದಟ.
 ಷ ಚನೆಗಳು ಹಹಗ ಚಿಹೆನಗಳನಟನ ಒದಟುದಟ.
 ಷಮೀಕ್ೆಗಳು ಭತಟು ಷಂದವಿನಗಳನಟನ ಮಹಡಟುದಟ.
 ಸೌಯಚಹಲ್ಲತ ಹಯನೆಲ್ ಗಳನಟನ ಂದಟ ಷಥಳದಲ್ಲಿ ಸಹಥಪಿಷಟುದಟ.
 ೆೈರಿನ ಬೆಳಣಿಗೆ ಭತಟು ಭಳೆ ರಮಹಣನಟನ ನಿಿಸಷಟುದಟ.
ಹೆ ಯಗಡೆ ವಹತಹಯಣದಲ್ಲಿ, ಄ಯ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಮಟ ನೆೈಜ್ತೆ ಭತಟು ಄ಯದೆೀ ಅದ ಷವತಃ ಄ನಟಬಗಳ ಅಧಹಯದ ಯೀಲ್ೆ ಄ಲಂಬತವಹಗಿದೆ
ಭತಟು ಆದನಟನ ಆತರೆ ಷಂದಬಿಗಳಿಗೆ ಗಹಿಯಿಷಫಸಟದಹಗಿದೆ.
ನೀು ಶಹಲ್ಹ ಅಯಣದ್ಧಂದ ಹೆ ಯಗೆ ಹೆ ೀಗಿ ಕ್ಹಮಿ ನಿಿಸಷಬೆೀಕ್ರದದರೆ, ನಭಮ ಶಹಲ್ೆಮ ನಹಮಕ್ಯ ಄ನಟಭತ್ತಮನಟನ ತೆ ದಟಕ್ೆ ಳುು
಄ವಯಕ್ತೆಯಿದೆ, ಯಹ ಷಭಮದಲ್ಲಿ ಹೆ ೀಗಬೆೀಕ್ಟ ಎಂದಟ ಮೊದಲ್ೆೀ ಯೀಜಸಿಕ್ೆ ಳುಬೆೀಕ್ಟ ಭತಟು ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ನಮಭಗಳನಟನ
ಷಶುವಹಗಿ ತ್ತಳಿದ್ಧಯಬೆೀಕ್ಟ. ನೀು ಭತಟು ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಶಹಲ್ಹ ಅಯಣದ್ಧಂದ ಹೆ ಯಗೆ ಹೆ ೀಗಟ ಮೊದಲಟ, ಏನನಟನ ಕ್ಲ್ಲಮಬೆೀಕ್ಟ
ಎಂಫಟದಯ ಕ್ಟರಿತಟ ಷಶು ಄ರಿು ಆಯಬೆೀಕ್ಟ.

ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹೆಮಂದಿಸನುದನ/ಮಾಪಷಡಿಸನುದನ
ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚಟಿ ಷ ಕ್ುವಹಗಿಯಟಂತೆ, ಇಗಿಯಟ ಷಂನ ಮಲಗಳನಟನ ನೀು ಮಹಿಡಿಷಫಸಟದಟ/ಹೆ ಂದ್ಧಷಫಸಟದಟ. ಇ
ಫದಲ್ಹಣೆಗಳು ಚಿಕ್ಾದೆೀ ಅಗಿದದಯ , ಹೆಚಿಿನ ಯತಹಯಷನಟನ ಮಹಡಫಲಿು. ವಿಶೆೀಶವಹಗಿ, ನೀು ತಯಗತ್ತಮ ಎಲ್ಹಿ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಷರಿ
ಹೆ ಂದಟಂತೆ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಮನಟನಂಟ್ಟ ಮಹಡಲಟ ರಮತ್ತನಷಟತ್ತುದದರೆ, ಆಂತಸ ಮಹಹಿಡಟಗಳು ಹೆಚಿಿನ ಯತಹಯಷನಟನ ಮಹಡಫಲಿು.
ಈದಹಸಯಣೆಗೆ, ಬೆೀರೆ ರಹಜ್ಯಕ್ೆಾ ಷಂಫಂಧಿಸಿದರಹಗಿದದರೆ, ಷಥಳದ ಹೆಷಯಟ ಹಹಗ ಯಕ್ರುಮ ಹೆಷಯನಟನ ಫದಲ್ಹಯಿಷಟುದಟ, ಄ಥವಹ ಂದಟ
ಹಹಡಿನಲ್ಲಿಯಟ ಯಕ್ರುಮನಟನ ಫದಲ್ಹಯಿಷಟುದಟ, ಄ಥವಹ ವಿಶೆೀಶ ಸಹಭಥಯಿುಳು ಂದಟ ಭಗಟನಟನ ಕ್ಥೆಮಲ್ಲಿ ರಿಚಯಿಷಟುದಟ. ಿಸೀಗೆ
ನೀು ಷಂನ ಮಲಗಳನಟನ ನಭಮ ತಯಗತ್ತಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹಹಗ ಄ಯ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಗೆ ಷ ಕ್ುವಹಗಿಯಟಂತೆ ಸಿದಧಡಿಷಫಸಟದಟ.
ಆನ ನ ಹೆಚಟಿ ಷಂನ ಮಲಬರಿತರಹಗಲಟ ನಭಮ ಷಹೆ ೀದೆ ಯೀಗಿಗಳ ರ್ೆ ತೆ ಕ್ಹಮಿನಿಿಸಸಿ. ನೀು ಹಹಗ ನಭಮ ಷಹೆ ೀದೆ ಯೀಗಿಮ
ನಡಟವೆ ಆನ ನ ಹೆಚಿಿನ ಶೆರೀಣಿಕ್ೃತ ಕ್ೌವಲಗಳಿದಟದ, ಆದಟ ಷಂನ ಮಲಗಳ ಮಹಿಡಿಷಟವಿಕ್ೆ/ಹೆ ಂದ್ಧಷಟವಿಕ್ೆ ಹಹಗ ಹೆ ಷ ಷಂನ ಮಲಗಳ
ಸಿದಧಡಿಷಟವಿಕ್ೆಗೆ ಷಹಹಮ ಮಹಡಟತುದೆ. ನಭಮ ಫಬ ಷಹೆ ೀದೆ ಯೀಗಿಗೆ ಷಂಗಿೀತದಲ್ಲಿ ಕ್ೌವಲವಿಯಫಸಟದಟ, ಆನೆ ನಫಬರಿಗೆ ಗೆ ಂಬೆಗಳನಟನ
ಸಿದಧಡಿಷಟ ಫಗೆೆ ಄ಥವಹ ತಯಗತ್ತಮ ಹೆ ಯಗೆ ವಿಜ್ಞಹನ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಗಳನಟನ ಅಯೀಜಷಟುದಯ ಫಗೆೆ ಈತುಭ ಕ್ೌವಲಗಳನಟನ
ಹೆ ಂದ್ಧಯಫಸಟದಟ. ನೀು ನಭಮ ತಯಗತ್ತಮಲ್ಲಿ ಫಳಷಟ ಷಂನ ಮಲಗಳನಟನ ನಭಮ ಷಹೆ ೀದೆ ಯೀಗಿಗಳ ರ್ೆ ತೆ ಸಂಚಿಕ್ೆ ಳಿು. ಆದರಿಂದ
ನಭಮ ಶಹಲ್ೆಮ ಎಲ್ಹಿ ಕ್ೆೀತರಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಲ್ಲಕ್ಹ ವಹತಹಯಣ ಶಿರೀಭಂತವಹಗಲ್ಲದೆ.
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I’ g ow so tall!

With a lot of water, sun, and air,
I will soon be way up there!
Deep inside the soil my roots are found,
Drinking the water underground.
Water from the roots my trunk receives,
Then my trunk starts making leaves.
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As I start to climb in altitude,
Leaves on my branches will make food.
Soon my trunk and branches will grow wide,
An I’ g ow mo

b

ou i !

I will be a maple very tall,
Losing my leaves when it is fall.
But when it is spring, new leaves will show.
How do trees grow? Now you know!
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Figure R5.1 A rat snake.
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ಸಂಪನ್ಮೂಲ 6 : ಕಥೆ ಹೆೀಳುುದನ, ಹಾಡನಗಳು, ಪಾತ್ಾಾಭಿನ್ಯ ಮ್ತನು ನಾಟಕ
ಕ್ಲ್ಲಕ್ಹ ಄ನಟಬದಲ್ಲಿ ಷಕ್ರರಮವಹಗಿ ತೆ ಡಗಿಕ್ೆ ಂಡಹಗಲ್ೆೀ ಭಕ್ಾಳು ಈತುಭವಹಗಿ ಕ್ಲ್ಲಮಟುದಟ. ಯಷಯ ಡನಹಟ್ ಭತಟು ತಭಮ
ಐಡಿಯಹಗಳನಟನ ಸಂಚಿಕ್ೆ ಳುುುದಯ ಭ ಲಕ್, ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ತಹು ಄ಥಿ ಮಹಡಿಕ್ೆ ಂಡಿಯಟುದನಟನ ಆನ ನ ಅಳವಹಗಿ ಗರಿಸಷಟ
ಸಹಧಯತೆ ಆಯಟತುದೆ. ಠ್ಯಕ್ರಭದ ಸಯವಿನಟದದಕ್ ಾ, ಗಣಿತ ಭತಟು ವಿಜ್ಞಹನಗಳನ ನ ಳಗೆ ಂಡಂತೆ, ಄ನೆೀಕ್ ವಿಶಮಗಳಿಗೆ ಕ್ಥೆ ಹೆೀಳುುದಟ,
ಹಹಡಟಗಳು, ಹತಹರಭನಮ ಭತಟು ನಹಟ್ಕ್ನಟನ ಫಳಷಫಸಟದಟ.
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ಕಥೆ ಹೆೀಳುುದನ
ಕ್ಥೆಗಳು ಜೀನನಟನ ಄ಥಿಮಹಡಿಕ್ೆ ಳುಲಟ ನಭಗೆ ಷಹಹಮ ಮಹಡಟತುವೆ. ಄ನೆೀಕ್ ಸಹಂರದಹಯಿಕ್ ಕ್ಥೆಗಳು ಪಿೀಳಿಗೆಯಿಂದ ಪಿೀಳಿಗೆಗೆ
ಗಹಿಣೆಯಹಗಿವೆ. ನಹು ಚಿಕ್ಾರಹಗಿದಹದಗ ನಭಗೆ ಇ ಕ್ಥೆಗಳನಟನ ಹೆೀಳಿ,಄ುಗಳ ಭ ಲಕ್ ನಭಮ ಷಮಹಜ್ದ ನಮಭ ಭತಟು
ಮೌಲಯಗಳನಟನ ತ್ತಳಿಸಿಕ್ೆ ಟಿುದದಯಟ.
ತಯಗತ್ತಮಲ್ಲಿ ಕ್ಥೆಗಳನಟನ ರಭಹಶಹಲ್ಲೀ ಮಹಧಯಭವಹಗಿ ಫಳಷಫಸಟದಟ. ಕ್ಥೆಗಳು:


ಭನೆ ೀಯಂಜ್ಕ್ವಹಗಿಯಟತುವೆ, ರೆ ೀಚಕ್ವಹಗಿಯಟತುವೆ ಭತಟು ಈದ್ಧದೀಪಿಷಟತುವೆ.



ನಭಮ ದೆೈನಂದ್ಧನ ಜೀನದ್ಧಂದ ಕ್ಲನಹ ರಂಚಕ್ೆಾ ಕ್ರೆದೆ ಮಟಯತುವೆ.



ನಭಗೆ ಷವಹಲಟಗಳನೆ ನಡಟತುವೆ.



ಹೆ ಷ ಐಡಿಯಹಗಳ ಕ್ಟರಿತಟ ಚಿಂತ್ತಷಲಟ ಎಡೆ ಮಹಡಿಕ್ೆ ಡಟತುವೆ.



ನಭಮ ಭಹನೆಗಳ ಳಹೆ ಕ್ಟಾ ರಿಶೆೃೀಧನೆಮಲ್ಲಿ ತೆ ಡಗಿಷಟತುವೆ.



ವಹಷುತೆಯಿಂದ ಹೆ ಯತಹದ ಷನನವೆೀವದಲ್ಲಿ, ಷಭಸೆಯಮ ಫಗೆೆ ಕ್ ಲಂಕ್ಟಶವಹಗಿ ಚಿಂತ್ತಷಟ ಄ಕ್ಹವವಿಯಟುದರಿಂದ, ಄ುಗಳ
ಫಗೆೆ ಬಮ ಬೀಳದೆೀ ಚಿಂತ್ತಷಲಟ ಄ನಟಕ್ ಲಕ್ಯ ರಿಸಿಥತ್ತ ನಮಹಿಣವಹಗಟತುದೆ.

ಕ್ಥೆ ಹೆೀಳುವಹಗ ಭಕ್ಾಳ ಕ್ಣಣಲ್ಲಿ ಕ್ಣಿಣಟ್ಟು ನೆ ೀಡಿ. ಬೆೀರೆ ಬೆೀರೆ ಹತರಗಳಿಗೆ, ಅ ಹತರಗಳಿಗೆ ತಕ್ಾ ಈಚಹಿಯಣೆ, ಧವನಮಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತವಿದದರೆ,
ಈದಹಸಯಣೆಗೆ ಷಂದಭಹಿನಟಸಹಯ ಪಿಷಟಗಟಟಿುದರೆ ಄ಥವಹ ರ್ೆ ೀರಹಗಿ ಕ್ರಯಟಚಿದರೆ ಭಕ್ಾಳು ಷಂತೆ ೀಶ ಡಟತಹುರೆ. ಕ್ಥೆಮಲ್ಲಿ ನಡೆಮಟ
ಭಟಖ್ಯ ಘಟ್ನೆಗಳನಟನ ುಷುಕ್ದ ಷಹಹಮವಿಲಿದೆೀ, ಮೌಖಿಕ್ವಹಗಿ ನಭಮದೆೀ ವಹಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೆೀಳಲಟ ಄ಭಹಯಷ ಮಹಡಿಕ್ೆ ಳಿು.
ಹೆೀಳುತ್ತುಯಟ ಕ್ಥೆಗೆ ಜೀ ತಟಂಫಲಟ, ಕ್ಥೆಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಕ್ೆಲು ಷಟು ಄ಥವಹ ಷರಗಳನಟನ ಫಳಷಫಸಟದಟ. ಕ್ಥೆಮನಟನ ರಿಚಯಿಷಟವಹಗ
಄ದಯ ಈದೆದೀವ ವಿರಿಸಿ ಭತಟು ಄ಯಟ ಆದರಿಂದ ಏನನಟನ ಕ್ಲ್ಲಮಫಸಟದಟ ಎಂಫಟದಯ ಫಗೆೆ ಭಟನ ೂಚನೆ ಕ್ೆ ಟಿುರಿ. ಕ್ಥೆಮಲ್ಲಿ ಫಯಟ ಕ್ೆಲು
ಭಟಖ್ಯ ದಗಳು ಄ಥವಹ ಕ್ಥೆಗೆ ಅಧಹಯವಹದ ರಿಕ್ಲನೆಮ ಫಗೆೆ ತ್ತಳಿಸಿರಿ. ಸಹಂರದಹಯಿಕ್ ಕ್ಥೆ ಹೆೀಳುಯನಟನ ಶಹಲ್ೆಗೆ ಕ್ರೆಷಫಸಟದಟ.
ಅದರೆ, ಕ್ಲ್ಲಮಬೆೀಕ್ಹದ ಄ಂವಗಳ ಫಗೆೆ ಕ್ಥೆ ಹೆೀಳುರಿಗೆ ಭತಟು ಭಕ್ಾಳಿಗೆ ಷಶುತೆ ಆಯಬೆೀಕ್ಟ.
ಕ್ಥೆ ಹೆೀಳು ಕ್ರರಯೆ ಕ್ೆೀಳಿಸಿಕ್ೆ ಳುುುದಶುಕ್ೆಾೀ ಸಿೀಮತಗೆ ಳು

, ಆತಯ ಄ನೆೀಕ್ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಗಳನಟನ ಸಟಟ್ಟುಹಹಕ್ಫಲಿದಟ. ಭಕ್ಾಳು ಕ್ಥೆಮಲ್ಲಿ

ಕ್ೆೀಳಿಸಿಕ್ೆ ಂಡ ಫಣಣಗಳನೆನಲ್ಹಿ ಟಿು ಮಹಡಫಸಟದಟ, ಚಿತರ ಫರೆಮಫಸಟದಟ, ಕ್ಥೆಮ ಭಟಖ್ಯ ಷಂಗತ್ತಗಳನಟನ ನೆನಪಿಸಿಕ್ೆ ಳುಫಸಟದಟ ಄ಥವಹ
಄ಂತಯನಟನ ಫದಲ್ಹಯಿಷಫಸಟದಟ. ತಯಗತ್ತಮನಟನ ಷಣಣ ಗಟಂುಗಳನಹನಗಿ ಮಹಡಿ, ಚಿತರ ಄ಥವಹ ಕ್ಥೆಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಯಂಗ ರಿಕ್ಯಗಳನಟನ
ಕ್ೆ ಟ್ಟು ಆನೆ ನಂದಟ ಬೆೀರೆಯಹದ ದೃಷ್ಟ್ುಕ್ೆ ೀನದ್ಧಂದ ಕ್ಥೆ ಹೆೀಳಲಟ ಄ಕ್ಹವ ನೀಡಫಸಟದಟ. ಕ್ಥೆಮನಟನ ವಿಶೆಿೀಷ್ಟ್ಸಿ, ಭಕ್ಾಳು ಕ್ಲನಹಂವಗಳು
ಯಹುು, ವಹಷುವಹಂವಗಳು ಯಹುು ಎಂದಟ ಗಟಯಟತ್ತಷಫಸಟದಟ, ಕ್ಥೆಮಲ್ಲಿ ಫಯಟ ವಿದಯಮಹನಗಳ ವೆೈಜ್ಞಹನಕ್ ವಿಯಣೆಗಳನಟನ ಚಚಿಿಷಲಟ
ಹೆೀಳಫಸಟದಟ ಄ಥವಹ ಗಣಿತದ ಷಭಸೆಯಗಳನಟನ ಬಡಿಷಲಟ ಹೆೀಳಫಸಟದಟ.
ಭಕ್ಾಳು ಷವತಃ ತಹವೆೀ ಕ್ಥೆ ಹೆಣೆಮಲಟ ಹೆೀಳುುದಟ ಫಸಳ ರಭಹಶಹಲ್ಲೀ ತಂತರ. ನೀು ಄ರಿಗೆ ಕ್ಥೆಮ ಷವಯ , ವಿಶಮ ಭತಟು
ಭಹಷೆಮ ಚೌಕ್ಟ್ಟು ನೀಡಿದರೆ, ಭಕ್ಾಳು ತಭಮ ಕ್ಥೆಮನಟನ ತಹವೆೀ ಹೆೀಳಫಸಟದಟ. ಄ಷೆುೀ ಏಕ್ೆ,ಗಣಿತ ಭತಟು ವಿಜ್ಞಹನದ ಕ್ಠಿಣ ಐಡಿಯಹಗಳನಟನ
ಷಸ ಕ್ಥಹಯ ದಲ್ಲಿ ಹೆೀಳುಯಟ. ಟಹುರೆ ಄ಯಟ, ಐಡಿಯಹಗಳೆೄ ಡನೆ ಚೆಲ್ಹಿಡಿ, ಄ಥಿಗಳನಟನ ರಿಶೆೃೀಧಿಸಿ, ಄ಭ ತಿ ಕ್ಲನೆಗಳನಟನ
಄ಥೆೈಿಸಿಕ್ೆ ಳುಲಟ ಄ಯ ಕ್ಥೆಗಳ ಯ ಕ್ಗಳನಟನ ಫಳಷಟಯಟ.

ಹಾಡನಗಳು
ತಯಗತ್ತಮಲ್ಲಿ ಹಹಡಟ ಭತಟು ಷಂಗಿೀತನಟನ ಫಳಷಟುದರಿಂದ ಹೆಚಟಿ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಕ್ೆ ಡಟಗೆ ನೀಡಲಟ, ಮವಸಿವಯಹಗಲಟ ಭತಟು

ನಹನಗಿ

ಕ್ಲ್ಲಮಲಟ ದಹರಿ ಮಹಡಿಕ್ೆ ಡಫಸಟದಟ. ಟಿುಗೆ ಹಹಡಟುದಟ ಎಲಿಯನ ನ ಗ ೆಡಿಷಟತುದೆ ಭತಟು ರತ್ತಯಫಬರಿಗ ತಹು ಅ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಮ
ಭಹಗ ಎನಷಟತುದೆ. ಏಕ್ೆಂದರೆ ಆಲ್ಲಿ ವೆೈಮಕ್ರುಕ್ ಕ್ಹಮಿನಿಸಣೆ ಕ್ೆೀಂದರದಲ್ಲಿಯಟುದ್ಧಲಿ. ಹಹಡಿನಲ್ಲಿಯಟ ಹರಷ ಭತಟು ಲಮ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ
ಈಳಿಮಟತುದೆ ಹಹಗ ಭಹಷೆ ಭತಟು ಮಹತ್ತನ ಬೆಳಣಿಗೆಗೆ ಷಹಹಮಕ್ಹರಿಯಹಗಿಯಟತುದೆ.
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ನೀವೆೀ ಫಸಟವಃ ಳೆುಮ ಹಹಡಟಗಹಯಯಲಿದ್ಧಯಫಸಟದಟ, ಅದರೆ, ತಯಗತ್ತಮಲಿಂತ ನಭಮ ಷಹಹಮಕ್ೆಾ ಳೆುಮ ಹಹಡಟಗಹಯಯಟ ಸಿಕ್ೆಾೀ
ಸಿಗಟತಹುರೆ. ನೀು ಚಲನೆ ಭತಟು ಹಹಭಹಗಳನಟನ ಫಳಸಿ ಹಹಡನಟನ ಜೀಂತಗೆ ಳಿಷಫಸಟದಟ ಭತಟು ಄ದಯ ಄ಥಿನಟನ ತ್ತಳಿಷಫಸಟದಟ.
ನಭಗೆ ತ್ತಳಿದ್ಧಯಟ ಹಹಡಟಗಳ ದಗಳನಟನ ನಭಮ ಈದೆದೀವಕ್ೆಾ ತಕ್ಾಂತೆ ಫದಲ್ಹಣೆ ಮಹಡಿಕ್ೆ ಂಡಟ, ಫಳಷಫಸಟದಟ. ಮಹಿಸತ್ತಮನಟನ
ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕ್ೆ ಳುಲಟ ಹಹಡಟಗಳು ಫಸಳ ಈಮಟಕ್ುವಹಗಟತುವೆ. ಷ ತರಗಳು ಭತಟು ಟಿುಗಳನಟನ ಹಹಡಟ ಄ಥವಹ ದಯಗಳನಹನಗಿ
ಮಹಡಫಸಟದಟ. ುನರಹತಿನೆಗಹಗಿ ನಭಮ ಭಕ್ಾಳೆೀ ಹೆ ಷ ಹೆ ಷ ಹಹಡಟಗಳನಟನ ಄ಥವಹ ಭಂತರಗಳನಟನ ಖ್ಂಡಿತವಹಗಿಮ
ಷೃಷ್ಟ್ುಷಫಲಿಯಟ.
ಹತಹರಭನಮ
ಭಕ್ಾಳಿಗೆ ಄ಭನಯಿಷಲಟ ಄ಥವಹ ನಹಟ್ಕ್ವಹಡಲಟ ಂದಟ ಹತರವಿದಹದಗ, ಄ದಟ ಹತಹರಭನಮವಹಗಟತುದೆ. ಂದಟ ಷಣಣ ಷನನವೆೀವದಲ್ಲಿ, ಄ಯ
ಹತರದ ಈದೆದೀವಗಳು ಭತಟು ಗಟಣಲಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಄ನಟಗಟಣವಹಗಿ ಄ಯಟ ಮಹತನಹಡಟತಹುರೆ, ಄ಭನಯಿಷಟತಹುರೆ. ಶಿಕ್ಷಕ್ಯಟ ಹತರ ಿಸಷಲಟ
಄ಗತಯವಹದ ಮಹಿಸತ್ತಮನಟನ ಅವಯವಹಗಿ ಕ್ೆ ಡಬೆೀಕ್ಟ. ಅದರೆ, ಅ ಹತರ ಏನಟ ಹೆೀಳುತುದೆ ಎನಟನುದನಟನ ಬಟ್ಟುಕ್ೆ ಡಬಹಯದಟ. ಹತಹರಭನಮ
ಮಹಡಟತ್ತುಯಟ ಭಕ್ಾಳು ತಭಮ ಚಿಂತನೆಗಳು ಭತಟು ಭಹನೆಗಳನಟನ ಷಸಜ್ವಹಗಿ ಹೆೀಳಲಟ ಈತೆುೀಜ್ನವಿಯಬೆೀಕ್ಟ.
ಹತಹರಭನಮದ್ಧಂದ ಄ನೆೀಕ್ ಄ನಟಕ್ ಲಗಳಿವೆ. ಏಕ್ೆಂದರೆ ಆದಟ;


ಬೆೀರೆಮಯ ಭಹನೆಗಳನಟನ ಄ಥಿ ಮಹಡಿಕ್ೆ ಳುಲಟ ನೆೈಜ್ ಷನನವೆೀವಗಳಲ್ಲಿ ಸಟಡಟಕ್ಹಟ್ ನಡೆಷಟತುದೆ.



ನಧಹಿಯಗಳನಟನ ತೆಗೆದಟಕ್ೆ ಳುು ಕ್ೌವಲಗಳನಟನ ಬೆಳೆಷಟತುದೆ.



ಭಕ್ಾಳನಟನ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಮಲ್ಲಿ ತೆ ಡಗಿಷಟತುದೆ ಭತಟು ಎಲಿಯ ತಭಮ ಕ್ೆ ಡಟಗೆಮನಟನ ನೀಡಟುದಕ್ೆಾ ಄ಕ್ಹವ ಕ್ಲ್ಲಷಟತುದೆ.



ಈನನತ ಭಟ್ುದ ಚಿಂತನೆಮನಟನ ಪ್ರೀತಹೂಿಸಷಟತುದೆ.

ಹತಹರಭನಮದ್ಧಂದ, ಷಣಣ ಮಸಿೂನ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ವೆೈವಿಧಯಭಮ ಸಹಮಹಜಕ್ ಷನನವೆೀವಗಳಲ್ಲಿ ಮಹತನಹಡಲಟ ವಿಶಹವಷ ಭ ಡಟತುದೆ.
ಈದಹಸಯಣೆಗೆ, ಄ಂಗಡಿಮಲ್ಲಿ ಸಹಮಹನಟ ಕ್ೆ ಳುುತ್ತುಯಟಂತೆ, ರವಹಸಿಗರಿಗೆ ಉರಿನಲ್ಲಿಯಟ ಭಟಖ್ಯ ರವಹಸಿೀ ತಹಣಕ್ೆಾ ದಹರಿ ತೆ ೀರಿಷಟಂತೆ
಄ಥವಹ ಟಿಕ್ೆಟ್ ನ ಕ್ೆ ಳುುುದನಟನ ಄ಭನಮ ಮಹಡಿಷಫಸಟದಟ. ಷಯಳವಹದ ಕ್ೆಲವೆೀ ಯಂಗ ಷಜಿಕ್ೆ ಷಟುಗಳನಟನ ಆಟ್ಟು ಷನನವೆೀವ ಷೃಷ್ಟ್ುಷಫಸಟದಟ.
ಕ್ೆಲು ಪಲಕ್ಗಳನಟನ – ದಶಿಿನ/ಚಹಹ ಄ಂಗಡಿ, ಡಹಕ್ುರ್ ಕ್ರಿನ್ ಄ಥವಹ ಂಚರ್ ಄ಂಗಡಿ ಎನಟನ ಪಲಕ್ಗಳನಟನ ಆಟ್ಟು ‘ಆಲ್ಲಿ ಯಹಯಟ ಕ್ೆಲಷ
ಮಹಡಟತಹುರೆ’ ‘಄ರೆೀನಟ ಹೆೀಳುತಹುರೆ ’ ಭತಟು ‘ನಹವೆೀನಟ ಹೆೀಳುತೆುೀವೆ ’ ಎಂದಟ ಭಕ್ಾಳುನಟನ ಕ್ೆೀಳಫಸಟದಟ. ಄ಯಟ ಇ ಹತರಗಳಹಗಿ
ಷಂಭಹಶಣೆ ನಡೆಷಲಟ ಄ಕ್ಹವ ಕ್ೆ ಟ್ಟು, ಭಹಷಹ ಫಳಕ್ೆಮನಟನ ಗಭನಷಫಸಟದಟ.
ಹತಹರಭನಮ, ದೆ ಡಡ ಭಕ್ಾಳಲ್ಲಿ ಜೀನ ಕ್ೌವಲಗಳನಟನ ಬೆಳಷಫಸಟದಟ. ಈದಹಸಯಣೆಗೆ, ತಯಗತ್ತಮಲ್ಲಿ ಂದಟ ಘಶಿಣೆಮನಟನ
ಫಗೆಸರಿಷಟತ್ತುಯಟ ಮಹಗಿಗಳನಟನ ಸಟಡಟಕ್ಟತ್ತುಯಟವಿರಿ ಎಂದಟಕ್ೆ ಳೆೄ ುೀಣ. ಅಗ ಶಹಲ್ೆ ಄ಥವಹ ಷಭಟದಹಮದಲ್ಲಿ ಿಸಂದೆ ನಡೆದ ನೆೈಜ್ ಘಟ್ನೆಮ
ಭ ಲಕ್ ವಿರಿಷಟ ಫದಲಟ ಆದೆೀ ರಿೀತ್ತ ಆಯಟ, ಆವೆೀ ಷವಹಲಟಗಳನಟನ ತೆರೆದ್ಧಡಟ, ಅದರೆ, ಆಲ್ಲಿಗೆ ನೆೀಯ ಷಂಫಂಧವಿಲಿದ್ಧಯಟ
ಷನನವೆೀವನಟನ ಫಳಷಟುದಟ ಈತುಭ. ಭಕ್ಾಳು ಿಸಷಟ ಹತರಗಳನಟನ ನೀವೆೀ ನಧಿರಿಸಿ ಄ಥವಹ ಄ರಿಗೆ ಷವ

ಅಯೆಾಮ ಸಹವತಂತರಯ

ಕ್ೆ ಡಿ. ಄ರಿಗೆ ಯೀಜಷಲಟ ಷಭಮ ಕ್ೆ ಡಿ ಄ಥವಹ ತತ್ಕ್ಷಣವೆೀ ಹತಹರಭನಮ ಮಹಡಲಟ ಹೆೀಳಿ. ಹತಹರಭನಮ ಆಡಿೀ ತಯಗತ್ತಮಲ್ಲಿ
ರಷಟುತಡಿಷಫಸಟದಟ ಄ಥವಹ ಯಹುದೆೀ ಗಟಂನಟನ ನೆ ೀಡದೆೀ, ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಷಣಣ ಗಟಂುಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ೆಲಷ ಮಹಡಫಸಟದಟ. ಆಲ್ಲಿನ ಭಟಖ್ಯ
ಈದೆದೀವ ಹತಹರಭನಮದ ಄ನಟಬ ಭತಟು ಳಗಿದದದಟದ ರಕ್ಟ್ವಹಗಟುದೆೀ ಹೆ ಯತಟ, ಈನನತ ಭಟ್ುದ ಄ಭನಮದ ರದವಿನ ಄ಥವಹ
ಬಹಲ್ಲುರ್ಡ ನಟ್ನಹ ರವಸಿುಮಲಿ.
ವಿಜ್ಞಹನ ಭತಟು ಗಣಿತದಲ ಿ ಹತಹರಭನಮನಟನ ಫಳಷಟ ಸಹಧಯತೆಗಳಿವೆ. ಕ್ಣಗಳು ಯಷಯ ಷಂಧಿಸಿದಹಗ ಄ಥವಹ ಬೆಳಕ್ಟ ಄ಥವಹ ಶಹಖ್ದ
ರಭಹದ್ಧಂದ ಈಂಟಹಗಟ ಫದಲ್ಹಣೆಗಳನಟನ ತೆ ೀಿಡಿಷಟ ಗಟಣಲಕ್ಷಣಗಳನಟನ ಫಳಸಿಕ್ೆ ಂಡಟ, ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಯಮಹಣಟಗಳು
ತ್ತಿಷಟ ರಿೀತ್ತಮನಟನ ಄ನಟಕ್ರಿಸಿ ಄ಭನಯಿಷಫಸಟದಟ. ಗಣಿತದಲ್ಲಿ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಕ್ೆ ೀನ ಭತಟು ಅಕ್ೃತ್ತಗಳ ಹತಹರಭನಮ ಮಹಡಿ, ಄ುಗಳ
ಲಕ್ಷಣ ಭತಟು ವಿವಿಧ ಸೆೀಯಟವಿಕ್ೆ (combinations) ಗಳನಟನ ಕ್ಂಡಟಕ್ೆ ಳುಫಸಟದಟ.
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ನಹಟ್ಕ್
ನಹಟ್ಕ್, ಫಸಳಶಟು ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳನಟನ ೆರೀರೆೀಪಿಷಟುದಕ್ೆಾ ಫಳಷಫಸಟದಹದ ಈತುಭ ಮಹಗೆ ೀಿಹಮ. ನಹಟ್ಕ್ು ಄ನೆೀಕ್ ಕ್ೌವಲಗಳು ಭತಟು
ಅತಮವಿಶಹವಷನಟನ ಹೆಚಿಿಷಟತುದೆ. ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಂದಟ ವಿಶಮನಟನ ಅಥೆೈಿಸಿಕ್ೆ ಂಡಿಯಟುದನಟನ ಮೌಲ್ಹಯಂಕ್ನ ಮಹಡಲಟ, ನಹಟ್ಕ್ನಟನ
ಫಳಷಫಸಟದಟ. ಮದಟಳು ಕ್ೆಲಷ ಮಹಡಟ ರಿೀತ್ತಮನಟನ ತಹು ಄ಥೆೈಿಸಿಕ್ೆ ಂಡಿಯಟುದನಟನ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಇ ರಿೀತ್ತ ತೆ ೀರಿಷಫಸಟದಟ - ಅಟ್ದ
ಫೀನ್ ಫಳಸಿಕ್ೆ ಂಡಟ, ಂದಟ ನಹಟ್ಕ್ದ ಭ ಲಕ್ ಮದಟಳಿನಂದ ಕ್ರವಿ, ಕ್ಣಟಣ, ಭ ಗಟ, ಕ್ೆೈ ಭತಟು ಬಹಯಿಗೆ ಷಂದೆೀವಗಳು ತಲಟಪಿ ಭತೆು
ವಹಸ್ ಯವಹನೆಯಹಗಟುದನಟನ ತೆ ೀರಿಷಫಸಟದಟ. ಄ಥವಹ ಷಂಖ್ೆಯಗಳನಟನ ಕ್ಳೆಮಟುದನಟನ ಭರೆಮಟುದರಿಂದ ಅಗಟ ಅಭಹಷಗಳನಟನ
ತೆ ೀರಿಷಟ ಷಣಣ ಮೊೀಜನ ನಹಟ್ಕ್ವಂದರಿಂದ, ಎಳೆ ಭನಷಟೂಗಳಲ್ಲಿ ಷರಿಯಹದ ಕ್ರಭನಟನ ನಹಟಿಷಟ ಸಹಧಯತೆ ಆಯಫಸಟದಟ.
಄ನೆೀಕ್ ಷಲ, ನಹಟ್ಕ್ ಆಡಿೀ ತಯಗತ್ತ, ಪ್ೀಶಕ್ಯಟ ಄ಥವಹ ಷಭಟದಹಮಕ್ೆಾ ರದವಿನವಹಗಿ ಬೆಳೆಮಟತುದೆ. ಇ ಗಟರಿ ಭಕ್ಾಳಿಗೆ ೆರೀರೆೀಣೆಯಹಗಿ,
಄ಯಟ ಕ್ಹಮಿ ನಯತರಹಗಿಯಟಂತೆ ಮಹಡಟತುದೆ. ನಹಟ್ಕ್ದ ಷೃಷ್ಟ್ು ಕ್ಹಮಿದಲ್ಲಿ ಆಡಿೀ ತಯಗತ್ತ ತೆ ಡಗಿಕ್ೆ ಳುಬೆೀಕ್ಟ. ಭಕ್ಾಳ ಅತಮವಿಶಹವಷದಲ್ಲಿ
ಆಯಟ ಭನನತೆಮನಟನ ಗಟಯಟತ್ತಷಟುದಟ ಭಟಖ್ಯ. ಎಲಿ ಭಕ್ಾಳೄ ನಟ್/ನಟಿಮರಹಗಬೆೀಕ್ರಲಿ. ಭಕ್ಾಳು ತಭಮ ತಭಮ ರತ್ತಭೆ ಭತಟು ಯಕ್ರುತವಕ್ೆಾ
಄ನಟಗಟಣವಹಗಿ ವಿವಿಧ ರಿೀತ್ತಮ ಕ್ೆ ಡಟಗೆಗೆಳನಟನ ನೀಡಫಸಟದಟ (ಈದಹಸಯಣೆಗೆ: ಷಂಘಟ್ನೆ, ವೆೀಶ ಬ ಶಣ, ಯಂಗಷಜಿಕ್ೆ, ಯಂಗ ಷಹಹಮ).
ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಮಲ್ಲಿ ನಹಟ್ಕ್ನಟನ ಏಕ್ೆ ಫಳಷಟತ್ತುದ್ಧದೀರಿ ಎನಟನುದಯ ಫಗೆೆ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಷಟುದಟ ಫಸಳ ಭಟಖ್ಯ: ಭಹಷೆಮನಟನ
ಕ್ಲ್ಲಷಲ್ೆ ೀ (ಈದಹ: ರಶೆನ ಕ್ೆೀಳುುದಟ ಭತಟು ಈತುರಿಷಟುದಟ), ವಿಶಮದ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಗೆ ೀ (ಈದಹ: ಗಣಿಗಹರಿಕ್ೆಯಿಂದಹಗಟ ಹರಿಸಹರಿಕ್
ರಿಣಹಭಗಳು) ಄ಥವಹ ನದ್ಧಿಶು ಕ್ೌವಲಗಳನಟನ ಬೆಳೆಷಟುದಕ್ೆ ಾೀ (ಈದಹ: ರ್ೆ ತೆಗ ಡಿ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಕ್ೆಲಷ ಮಹಡಟುದಟ)? ರದವಿನನಟನ
ಗಟರಿಯಹಗಿಸಿಕ್ೆ ಂಡಟ, ನಹಟ್ಕ್ದ್ಧಂದಹಗಫಸಟದಹದ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆ ಿಸಂದೆ ಷರಿಮದಂತೆ ನೆ ೀಡಿಕ್ೆ ಳುು ರ್ಹಗಯ ಕ್ತೆ ಆಯಬೆೀಕ್ಟ.






A professional development unit for teachers about using puppets with students:
http://www.pstt.org.uk/ext/cpd/engagement-with-puppets/
The Kaavad storytelling tradition of Rajasthan: http://www.idc.iitb.ac.in/resources/dt-july2009/kaavad.pdf
Best Practice Guidelines for Teaching Environmental Studies in Maldivian Primary Schools by
Fathimath Shafeega, Mausooma Jaleel and Mariyam Shazna:
http://www.livelearn.org/sites/default/files/docs/BstPracGuidelines.pdf
‘The people who hugged the trees: an environmental folk tale’ by Deborah Lee Rose:
http://mocha4you.ibda3.org/t38-topic
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