ಆಟಗಳ

ಳ

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 ಸಂನಮೂಲಗಳು
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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ಇ ಘಟ್ಕ್ು ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿ

ತ್

ಕ್ಲ್ಲಮಲಟ ಅಟ್ಗಳನಟನ ಹೆೀಗೆ ಫಳಷಫಸಟದಟ

ಭತಟು

ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ್ ಳಿತಟಗಳ
ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿಜ್ಞಹನದ ಹಠ್ಗಳನಟನ ಅಟ್ಗಳ ಭ ಲಕ್ ಅಡಿಷಟುದಟ, ತೆ ಡಗಿಷಟುದಟ ಹಹಗ ೆರೀರೆೀಪಿಷಟುದಕ್ೆಾ, ಅಟ್ಗಳ ಂದಟ
ಈಮಟಕ್ು ಸಹಧನವಹಗಿದೆ. ಸಹಮಹನಯವಹಗಿ ಅಟ್ಗಳನಟನ ಅಡಟುದಟ ಂದಟ ವಿನೆ ೀದವಹಗಿಯಟುದರಿಂದ, ಹೆಚಿಿನ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು
ಆದಯಲ್ಲಿ ಭಹಗಿಸಷಲಟ ಆಶುಡಟತಹುರೆ. ನೀು ಬೆ ೀಧಿಷಟ ವಿಜ್ಞಹನ ವಿಶಮನಟನ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಆನ ನ ಷಟಲಬವಹಗಿ ಕ್ಲ್ಲಮಟತಹುರೆ.
ನಭಮ ತಯಗತ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಄ನೆೀಕ್ ಅಟ್ಗಳನಟನ
಄ವಯ

ಫಳಷಫಸಟ

ಆದಯಲ್ಲಿ ಫಸಳಶಟು ಅಟ್ಗಳಿಗೆ, ಄ಂತಸ ಹೆಚಿಿನ ೂಿಸಿದಧತೆ

ುದ್ಧಲಿ. ಆದಯಲ್ಲಿ ಫಸಳಶಟು ಆಟಗಳ ಎಲಿರಿಗ ತ್ತಳಿದ್ಧಯಟ ಅಟ್ಗಳಹಗಿದಟದ,

ಕ್ಟಟ್ಟಂಫ

ಷವಲ ಫದಲ್ಹಣೆ

ಆ

ಷಹಹಮ ಮಹಡಫಸಟದಹಗಿದೆ. ಂದಟ ಷಲ
ವಿಜ್ಞಹನ ವಿಶಮಗಳಿಗೆ, ಅಟ್ಗಳನಟನ

ಗಳ

ಭನೆಮಲ್ಲಿ

, ಹಹಗ ಆದಯ ಭ ಲಕ್ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿಜ್ಞಹನನಟನ ಕ್ಲ್ಲಮಲಟ

ಅಟ್ಗಳನಟನ ಸಿದಧಡಿಸಿದರೆ ಄ದನಟನ ನೀು ಭತೆು ಭತೆು ಫಳಷಫಸಟದಟ. ಫಸಳಶಟು

ಮಹಹಿಡಟ ಮಹಡಿಕ್ೆ ಂಡ ಷಸ ಫಳಷಫಸಟದಟ.

ಹೆಚಿಿನ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಬಿಡಟವಿನ ಷಭಮದಲ್ಲಿ ಹಹಗ

, ಇ ಅಟ್ಗಳನಟನ ಅಡಟುದಯ ಭ ಲಕ್

ಷಂತೆ ೀಶಡಟತಹುರೆ. ಇ ಎಲಿೂ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಭಮ ಄
ಆ

ಷಟವಿಕ್ೆಮನಟನ ಫಲಡಿ

ಭತಟು ಄ಯ
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ಅಟ್ಗಳನಟನ ಸಿದಧಡಿಷಟುದಟ, ವಿನಹಯಷ



ಅಟ್ಗಳನಟನ ಅಡಟುದಯ ಭ ಲಕ್ ಭಕ್ಾಳನಟನ ತೆ ಡಗಿಷಟುದಟ ಭತಟು ೆರೀರೆೀಪಿಷಟುದಟ ಹಹಗ 'ವಿ

ಳಿಷಟುದಟ ಹಹಗ ಆದನಟನ ಂದಟ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಮ ಸಹಧನನಹನಗಿ

ಳ

ತ್' ಫಗೆೆ ಄ಯ

ತ್ತಳುಳಿಕ್ೆಮನಟನ ಫಲಡಿಷಟುದಟ.

ಈ

ಏ

?

ಸಹಮಹನಯವಹಗಿ, ಆಟಗಳ

ಕ್ೆಲು ವಿಶಮಗಳನಟನ ಬೆ ೀಧಿಷಲಟ ಹಹಗ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಮನಟನಂಟ್ಟಮಹಡಲಟ

ಫಳಷಟುದಟ ಄ ಭಿಕ್ವೆನಷಟತುದೆ. ಅದರೆ, ಆತ್ತುೀಚಿನ ಷಂಶೆೃೀಧನೆಯಿಂದ ತ್ತಳಿದಟ ಫಯಟುದೆೀನೆಂದರೆ, ಕ್ಲ್ಲಕ್ಹ
ಕ್ಲ್ಲಮಟತ್ತುಯಟ ವಿಶಮದ ಫಗೆೆ ಅಷಕ್ರುಮನಟನ ಹೆ ಂದ್ಧದದರೆ, ಭತಟು ಄ದಟ ಄ಯ ಄ವಯಕ್ತೆ, ಅಷಕ್ರು

ಗಳು ತಹು

ಗ ಸಹಭಥಯಿಗಳಿಗೆ ಷರಿ

ಹೆ ಂದಟ ಹಹಗಿದದರೆ, ಄ಯಟ ಹೆಚಿಿನ ಸಹಧನೆಮನಟನ ಮಹಡಟತಹುರೆ. ಅಟ್ಗಳು, ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ ಗಭನ ಹಹಗ ಅಷಕ್ರುಮನಟನ ಸೆಳೆಮಲಟ
ಂದಟ ಈತುಭ ವಿಧಹನವಹಗಿವೆ ಹಹಗ ಄ು ಷೃಜ್ನ ಶಿೀಲತೆ, ರ್ೆ ತೆಗ ಡಿ ಕ್ೆಲಷಮಹಡಟುದಟ ಭತಟು ಷಂಸನನಟನ
ಪ್ರೀತಹಾಿಸಷಟತುವೆ.
ಅಟ್ಗಳು ಈಮಟಕ್ುೂ ಅಗಿವೆ. ಅಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭಹಗಿಸಸಿ, ಮವಷಾನಟನ ಗಳಿಷಲಟ, ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು:
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ಅರೆ ೀಗಯಕ್ಯ ಹಹಗ

ಷ

ಗಳಲ್ಲಿ ಷಧಿಿಷಟಂತೆ ಪ್ರೀತಹಾಿಸಷಟುದಟ. ಆದಯ ರ್ೆ ತೆಗೆ

ಭಹಗಿಸಷಟವಿಕ್ೆ ಭತಟು ಈತುಭ ಅಲ್ೆ ೀಚನೆಗಳು ಹೆಚಿಿನ ಹರಭಟಖ್ಯತೆಮನಟನ ಡೆದ್ಧದೆ ಎಂದಟ ತ್ತು ಹೆೀಳುುದ ಷಸ ಫಸಳ
ಭಟಖ್ಯವಹಗಟತುದೆ.


ವೆೈಮಕ್ರುಕ್ ಅತಮಸೆಥೈಮಿನಟನ



.
ಗ

ಭತಟು ಆನನತರೆ ಗಟಂು ಸಹಮಹಜಿಕ್ ಕ್ೌವಲಗಳನಟನ

ಬೆಳೆಸಿಕ್ೆ ಳುು
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ತಭಮದೆೀ ಆ



ವಿವಿಧ ಕ್ೌವಲಗಳು ಭತಟು ಹತರಗಳನಟನ



ತಭಮ

ಅಥೆೈಿಸಿಕ್ೆ ಳುುವಿಕ್ೆ

ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತೆ ಳನೆ ೀಟ್ ಗಳಿಷಟ
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ತಕ್ಷಣವೆೀ ಿಸಮಹಮಿಸತ್ತ ಡೆದಟಕ್ೆ ಳುು
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ಭ ಲಕ್ ತಭಮ ಄ಥೆೈಿಸಿಕ್ೆ ಳುುವಿಕ್ೆಮನಟನ ಹೆಚಿಿಸಿಕ್ೆ ಳುು

1 ಆಟದ
ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ತಭಮ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ೆಾ ೂಯಕ್ವಹಗಿ ತಯಗತ್ತಮಲ್ಲಿ ಹಹಗ ತಭಮ ಷವಂತ ಷಭಮದಲ್ಲಿ ಈಯೀಗಿಷಫಸಟದಹದಂತಸ
ಆ

ಅಟ್ಗಳು ಲಬಯವಿದೆ. ಆದಯಲ್ಲಿ ಫಸಳಶಟು ಅಟ್ಗಳನಟನ ಲ್ಹಯಪ್ ಟಹಪ್ ಹಹಗ ಮೊಬೆೈಲ್ ಪ್ೀನ್ ಗಳಿಗೆ ಡೌನ್

ಲ್ೆ ೀರ್ಡ ಮಹಡಿಕ್ೆ ಂಡಟ, ಹೆಚಿಿನ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಆದಯ ರಯೀಜ್ನನಟನ ಡೆಮಫಸಟದಟ. ಅದರೆ, ಎಲ್ೆಕ್ಹರನ್ ಄ಥವಹ ಆ
ಅಟ್ಗಳು ಸಹಿತ್ತರಕ್ವಹಗಿ ಲಬಯವಿಯಟುದ್ಧಲಿ. ಆ

, ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಯಗತ್ತಮಲ್ಲಿ ಆದೆೀ ರಿೀತ್ತ ಫಳಷಫಸಟದಹದ ಄ನೆೀಕ್ ಷಮಹನ

ಯ ದ ಅಟ್ಗಳು
ವಿದಟಯತ್ ವಿಶಮ ಸೆೀರಿದಂತೆ ಸಲವಹಯಟ ವಿಜ್ಞಹನ ವಿಶಮಗಳ
ಕ್ರರಯಹಶಿೀಲ ಭೌತ್ತಕ್ ಅಟ್ಗಳನಟನ ಈಯೀಗಿ
ವಿಜ್ಞಹನ ವಿಶಮಗ

ಬೆ ೀರ್ಡಿ ಅಟ್ಗಳು, ಕ್ಹರ್ಡಿ ಅಟ್ಗಳು ಭತಟು
(ಷಂನ ಮಲ 1 ನಟನ ನೆ ೀಡಿ). ಇ ಎಲ್ಹಿ ಅಟ್ಗಳ

ಆತರೆ

ಭತಟು ವಿವಿಧ ಯೀಮಹನದ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ ಗಟಂಪಿನೆ ಂದ್ಧಗೆ ಫಳಷಫಸಟದಹಗಿದೆ. ಷಂನ ಮಲಗಳ

ಲಬಯತೆಮ ಅಧಹಯದ ಮೀಲ್ೆ, ಂದಟ ತಯಗತ್ತಮ ಎಲ್ಹಿ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳನಟನ ಄ಥವಹ ಗಟಂುಗಳಲ್ಲಿ, ಄ಥವಹ ಆಫಬಯಂತೆ ಄ಥವಹ
ವೆೈಮಕ್ರುಕ್ವಹಗಿ ಅಟ್ಗಳ ಭ ಲಕ್ ತೆ ಡಗಿಷಫಸಟದಟ.

ಟ

ಳ

ಗ

ಆ

ಆಟ

ಷಂನ ಮಲ 2 ಯಲ್ಲಿಯಟ ಚಿತರದಂತೆ ವಿದಟಯತ್ ಷಂಫಂಧಿತ ದಗಳು ಭತಟು ಚಿತರಗಳಿಯಟ ಕ್ಹಡಟಿಗಳ ಸೆಟ್ ನ ಗಳನಟನ ಸಿದಧಡಿಸಿಕ್ೆ ಳುುುದಟ.
ಕ್ಹರ್ಡಿ ಗಳನಟನ ಸಿದಧಡಿಷಲಟ ಸಳೆಮ
ಫಳಷಟುದಟ).

ಗಳ ಭಯಟ ಫಳಕ್ೆ

(

ಯಟಿುನ ಡಬಿಬಮ ಯಟ್ಟುಗಳನಟನ

ನಭಮ ಷಹೆ ೀದೆ ಯೀಗಿಮನಟನ ನಮೊಮಂದ್ಧಗೆ ಅಡಲಟ ಹೆೀಳಿ. ಸಿದಧಡಿಸಿದ ಕ್ಹರ್ಡಿ ಗಳ ಸೆಟ್ ನ ಗಳನಟನ ಭಟಖ್ ಕ್ೆಳಗೆ

ಮಹಡಿ ಮೀಜಿನ ಄ಥವಹ ನೆಲದ ಮೀಲ್ೆ

ಫಬರಹದ ನಂತಯ ಫಬಯಂತೆ ನಭಗೆ ಆಶುಫಂದ ಯಹುದಹದಯ ಎಯಡಟ ಕ್ಹಡಟಿಗಳನಟನ

ಭಟಖ್ ಮೀಲ್ೆ ಫಯಟಂತೆ ತ್ತಯಟಗಿಸಿಡಿ. ಎಯಡ ಕ್ಹಡಟಿಗಳು ಹೆ ೀಲ್ಲಕ್ೆಯಹದರೆ, ಄ಂದರೆ ಂದ
ನಲ್ಲಿ ‚ಷಕ್ ಯಿಟ್ ನ ನಲ್ಲಿ ಬೆಳಕ್ಟ‛

ಫಲ್ಬ ನ ಚಿತರ ಭತಟು ಆನೆ ನಂದಟ ಕ್ಹರ್ಡಿ

ಅ ಅಟ್ಗಹಯನಟ ಅ ಂದಟ ರ್ೆ ತೆಮ ಕ್ಹರ್ಡಿ ಗಳನಟನ ತನನ ಸತ್ತುಯ ಆಟ್ಟುಕ್ೆ ಳುುುದಟ.

ಇಗ ನಭಮ ಷಹೆ ೀದೆ ಯೀಗಿಮಟ ಆದೆೀ ರಿೀತ್ತ ಅಡಬೆೀಕ್ಟ. ಎಯಡ ಕ್ಹಡಟಿಗಳು ಹೆ ೀಲ್ಲಕ್ೆಯಹಗದ್ಧದದರೆ, ಭತೆು ಅ ಕ್ಹಡಟಿಗಳನಟನ ಭಟಖ್ ಕ್ೆಳಗೆ
ಮಹಡಿ ಆಡಬೆೀಕ್ಟ. ಇ ಅಟ್ದ ಭಟಖ್ಯ ಗಟರಿಯೆಂದರೆ, ಎಶಟು ಸಹಧಯವೀ ಄ಶಟು ಹೆ ೀಲ್ಲಕ್ೆಯಹಗಟ ಎಯಡೆಯಡಟ ಕ್ಹಡಟಿಗಳನಟನ
ಟ್ಟುಗ ಡಿಷಟುದಟ.

ದ
 ಇ ಅಟ್ು ನಭಗೆ ಭತಟು ನಭಮ ಷಹೆ ೀದೆ ಯೀಗಿಗೆ ಷಂತೆ ೀಶನಟನಂಟ್ಟ ಮಹಡಿತೆೀ?


ಟ

ಇ ಅಟ್ು ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಗೆ ೂಯಕ್ವಹಗಿತಟು ಎಂದಟ ಹೆೀಗೆ ಹೆೀಳುವಿರಿ?

ಗ
ಅಟ್

ಆಟ

ಆ

ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳೆೄ ಂದ್ಧಗೆ ಅಡಿ. ನಭಮ ತಯಗತ್ತಮಟ ದೆ ಡಡದಹಗಿದದರೆ, ಆನ ನ ಹೆಚಿಿನ ಷಂಖ್ೆಯಮ ಕ್ಹಡಟಿಗಳ ಸೆಟ್ ನ ಗಳನಟನ

ಸಿದಧಡಿಸಿಕ್ೆ ಂಡಟ, ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಗಟಂುಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಫಸಟದಟ. ಹೆಚಿಿನ ಷಂಖ್ೆಯಮಲ್ಲಿ ಕ್ಹಡಟಿಗಳ ಸೆಟ್ ನ ಗಳನಟನ ಮಹಡಿಕ್ೆ ಳುಲಟ ನಭಗೆ
2
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ಆಟಗಳ

ಳ

:

ಷಂನ ಮಲಗಳು ಲಬಯವಿಲಿದ್ಧದದಲ್ಲಿ ಇ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಗೆ ಂದಟ ಗಟಂನಟನ ಮಹತರ ಅಯೆಾ ಮಹಡಿಕ್ೆ ಳುಫಸಟದಟ.
ಅಟ್ನಟನ ಹೆೀಗೆ ಅಡಬೆೀಕ್ೆಂದಟ ತ್ತಳಿಸಿ, ಄ರಿಗೆ ಂದಟ ಄ಥವಹ ಎಯಡಟ ಷಲ ಅಡಲಟ ಬಿಡಿ. ರತ್ತ ಸಹರಿ ಅಡಟವಹಗಲ ಄ಯಟ ಹೆೀಗೆ
ಅಡಟತಹುರೆ ಎಂದಟ ವಿೀಕ್ಷಿಸಿ. ಂದಟ ಷಲ ಄ರಿಗೆ ಅಟ್ದ ನಮಭಗಳು ಄ಥಿವಹದ ನಂತಯ, ಭತೆು ಄ರೆ ಂದ್ಧಗೆ ಮಹತನಹಡ

ಅಡಲಟ

ಬಿಡಿ.

ದ
 ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಇ ಅಟ್

?

 ಆದರಿಂದ ಄ಯಟ ಏನಟ ಕ್ಲ್ಲತಯಟ? ನಭಗೆ ಹೆೀಗೆ ತ್ತ ಯಿತಟ?


ನಭಮ ರಕ್ಹಯ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ವಿಶೆೀಶವಹಗಿ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆ ಹೆಚಟಿ ಕ್ಶು ಎಂದಟ ತ್ತ ದ್ಧಯಟ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ.ಇ ಅಟ್ದ್ಧಂದ
ಆಗ

ರಿಕ್ಲನೆಗಳನಟನ ಷಶು
ಆಟಗಳ

ಯೀಗಗಳೆೀನಟ?
ಳ

ಹಹಗ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆ

ಳ

ಳ

ಅತಮಸೆಥೈಮಿ ಕ್ಡಿಮ ಆಯಟಂತಸ ಭತಟು

,
ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ಆದರಿಂದ

ತಭಮ ಮೀಲ್ೆ ತಭಗೆ ನಂಬಿಕ್ೆಮನಟನಂಟ್ಟ ಮಹಡಲಟ, ಭತಟು ತಭಮ ಷಸಹಠಿಗಳಿಂದ ಕ್ಲ್ಲಮಲಟ ಂದಟ ಄ಕ್ಹವ ಸಿಗಟತುದೆ. ಷಂದಬಿ
1 ಯಲ್ಲಿ ಆನೆ ನಂದಟ ರಿೀತ್ತಮ ಅಟ್ನಟನ ಭತಟು ಄ದಕ್ೆಾ ಹೆೀಗೆ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ರತ್ತಕ್ರರಯಿಷಟತಹುರೆ ಎಂಫಟದನಟನ

ದ

ಷಲ್ಹಗಿದೆ.

ಆಟ

ಶಿರೀಭತ್ತ ವಿಜ್ಮಯಯಟ ವಿರಿಷಟಂತೆ, ಂದಟ ಅಟ್ನಟನ ಅಡಟುದಯ ಭ ಲಕ್, ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಷಕ್ ಯಿಟ್ ನ ಗಳು ಄ೂಣಿವಹಗಿ ಯೆೀ
಄ಥವಹ ೂಣಿವಹಗಿ ಯೆೀ ಎಂದಟ ಯತಹಯಸಿೀಕ್ರಿಷಲಟ ಷಹಹಮ ಮಹಡಟತಹುರೆ .
ವಿದಟಯತ್ ಫಗೆೆ ಬೆ ೀಧಿಷಲಟ ನನಗೆ ಷವಲ ಬಮವಿತಟು. ಅದರೆ, ಂದಟ ಸಳೆಮ ವಿಜ್ಞಹನ ಷಂನ ಮಲ ೆಟಿುಗೆಯಿಂದ ದೆ ರೆತ ಂದಟ ಷಯಳ
ಣ ಕ್ೆಲು ಹರತಯಕ್ಷಿಕ್ೆಗಳ ಭ ಲಕ್, ಄ದಟ ಹೆೀಗೆ ಕ್ಹಮಿ ನಿಿಸಷಟತುದೆ ಎಂದಟ ತ್ತಳಿಷಲಟ ನನಗೆ ಅತಮಸೆಥೈಮಿನಟನ ನೀಡಿತಟ.
ನಂತಯ ನಹನಟ ಂದಟ ಅಟ್ನಟನ ಫಳಸಿ, ನನನ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಷಕ್ ಯಿಟ್ ನ ಫಗೆೆ ಄ಥೆೈಿಷಟವಿಕ್ೆಮನಟನ ಈಂಟ್ಟಮಹಡಲಟ ಷಹಹಮ ಮಹಡಿದೆ.
ಷಥಳಿೀಮ ಡಮಟ್ ನ(DIET) ಕ್ೆೀಂದರದಲ್ಲಿ ಂದಟ

ನನಗೆ ಇ ಅಟ್ನಟನ

, ಭತಟು ಄ದನಟನ

ನಹನಟ ಈತಟಾಕ್ತೆಯಿಂದ ನನನ ತಯಗತ್ತಮಲ್ಲಿ ಫಳಷಲಟ ನಧಿರಿಸಿದೆ. ನನನ ಹಠ್ನಟನ ಎಯಡಟ ಭಹಗಗಳಹಗಿ ಯೀಜಿಸಿಕ್ೆ ಂಡೆ. ಮೊದಲನೆಮ
ಭಹಗದಲ್ಲಿ, ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಂದೆೀ ಂದಟ ವಟಶಾಕ್ೆ ೀವ (ಬಹಯಟ್ರಿ), ಂದಟ ‘ಫಲ್ಬ ಭತಟು ವೆೈರ್

ಂದಟ ತಟಂಡಟ ಫಳಸಿ ‘ಫಲ್ಬ’ ನಟನ

ಬೆಳಗಿಷಲಟ ನನಗೆ ಷಹಹಮ ಮಹಡಟುದಕ್ೆಾ ಷಭಮ ನೀಡಟುದಟ. ಆದಟ ಷವಲ ಷಭಮ ತೆಗೆದಟಕ್ೆ ಂಡಿತಟ. ಅದರೆ, ಕ್ೆ ನೆಗೆ ಄ದನಟನ ಮಹಡಿ
ಭಟಗಿಸಿದೆು. ನಂತಯ ಄ಯನಟನ ಎಯಡನೆೀ ವೆೈರಿನ ತಟಂಡನಟನ ಫಳಷಫಸಟದೆೀ? ಎಂದಟ ಕ್ೆೀಳಿದೆನಟ. ನಹನಟ ಄ರಿಂದ ವಿಚಹಯಗಳನಟನ ಕ್ೆೀಳಿ,
‘ಫಲ್ಬ’ ಄ನಟನ ಬೆಳಗಿಷಟರೆಗ , ಄ಯಟ ಹೆೀಳಿದಂತೆ ಮಹಡಟತಹು ಹೆ ೀದೆನಟ.
ಷಕ್ ಯಿಟ್ ನ ಄ನಟನ ಹೆೀಗೆ ರ್ೆ ೀಡಿಷಬೆೀಕ್ಟ ಎಂದಟ ಄ರಿಗೆ ಆನ ನ ಈತುಭವಹಗಿ ಄ಥೆೈಿಷಲಟ ನಹನಟ ಸಿದಧಡಿಸಿದ ಂದಟ ಅಟ್ನಟನ ಫಳಸಿದೆ.
಄ಯದೆೀ ಷವಂತ ಷಕ್ ಯಿಟ್ ನ ಗಳನಟನ ರ್ೆ ೀಡಿಷಲಟ, ಆಯಟಂತಸ ಷಲಕ್ಯಣೆಗಳನಟನ ಫಳಸಿ, ವಿೀಕ್ಷಣೆಮ ಅಧಹಯದ ಮೀಲ್ೆ ಇ ಅಟ್ನಟನ
ಸಿದಧಡಿಷಲ್ಹಗಿತಟು. (ಷಕ್ ಯಿಟ್ ನ ಄ನಟನ ಹೆೀಗೆ ರ್ೆ ೀಡಿಷಟುದಟ ಭತಟು ಇ ಅಟ್ನಟನ ಹೆೀಗೆ ಅಡಟುದಟ ಎನಟನ ವಿಯಗಳನಟನ ಷಂನ ಮಲ 3
ಯಲ್ಲಿ ನೆ ೀಡಿ)
ನಹನಟ ಇ ಅಟ್ಕ್ೆಾ ಂದಟ ಸೆಟ್ ನ ಸಹ ನಗಳನಟನ ಸಿದಧಡಿಸಿಕ್ೆ ಂಡೆ, ಭತಟು ಭ ಯಟ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಄ಯ ವಿರಹಭದ ಷಭಮದಲ್ಲಿ ಭ ಯಟ
ಸೆಟ್ ನ ಗಳನಟನ ಮಹಡಿದಯಟ.
ನಹನಟ ತಯಗತ್ತಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇ ಅಟ್ನಟನ ಹೆೀಗೆ ಅಡಟುದೆಂದಟ ವಿರಿಸಿದೆ ಭತಟು ನಹನಟ ಂದಟ ಹಹಳೆಮಲ್ಲಿ ಫರೆದಟ ಗೆ ೀಡೆಗೆ
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ಆಟಗಳ

ಳ

:

಄ಂಟಿಸಿದದ ಅಟ್ದ ನಮಭಗಳನಟನ ತೆ ೀರಿಸಿದೆ. ಄ಯಟ ಅಡಟತ್ತುದಹದಗ, ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಹೆೀಗೆ ನಿಿಸಷಟತ್ತುದಹದರೆ ಎಂದಟ ಗಭನಷಟತ್ತುದೆದ.
಄ಯಟ ಕ್ೆೀಳಿದ ಕ್ೆಲು ಷಭಸೆಯಗ

಄ಯಟ ಫರೆದ್ಧಯಟ ಈತುಯ ಷರಿಯೆೀ ಄ಥವಹ ಷಕ್ ಯಿಟ್ ನ ಗಳ ಫಗೆೆ ಕ್ೆೀಳಿದ ರಶೆನಗಳಿಗೆ ನಹನಟ

ವಿಯಣೆಮನಟನ ನೀಡಿದೆ. ಄ರಿಗೆ ನೀಡಿಯಟ ಅಟ್ನಟನ ಄ಯಟ ಷಂತೆ ೀಶದ್ಧಂದ ಅಡಟಂತೆ ಹಹಗ ಄ಯ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಗೆ ನಹನಟ ಷಹಹಮ
ಮಹಡಿದೆ (ಹೆಚಿಿನ ಮಹಿಸತ್ತಗಹಗಿ ಷಂನ ಮಲ 4 ಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿಯಟ ‘ನಿಸಣೆ ಭತಟು ಿಸಮಹಮಿಸತ್ತ ನೀಡಟುದಟ’ ನೆ ೀಡಿ). ರತ್ತ ಗಟಂಪಿನಂದ
ಹೆಚಿಿನ ಷಂಖ್ೆಯಮಲ್ಲಿ ೂಣಿ ಷಕ್ ಯಿಟ್ ನ ಗಳನಟನ ರ್ೆ ೀಡಿಸಿದದ ವಿದಹಯರ್ಥಿಮನಟನ ವಿರ್ೆೀತರೆಂದಟ ರಿಗಣಿಷಲ್ಹಯಿತಟ. ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳೄ ತಭಮ
ತಭಮ ಅಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಫಬರಿಗೆ ಫಬಯಟ ಷಹಹಮ ಮಹಡಿಕ್ೆ ಂಡಟ

ೂಣಿವಹಗಿ ತಭಮನಟನ ತಹು ತೆ ಡಗಿಸಿಕ್ೆ ಂಡಿದದಯಟ. ಹಹಗಹಗಿ ನನಗೆ

ಕ್ೆ ನೆಮಲ್ಲಿ ಄ರೆ ಂದ್ಧಗೆ ಚಚಿಿಷಟ ಄ವಯಕ್ತೆಯೆೀ ಆಯಲ್ಲಲಿ.
ಹಠ್ದ ಕ್ೆ ನೆಮಲ್ಲಿ ನಹನಟ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಷಕ್ ಯಿಟ್ ನ ಎಂದರೆೀನಟ? ಎಂದಟ ಂದಟ ವಹಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಫರೆಯಿರಿ ಎಂದಟ ತ್ತಳಿಸಿದೆ. ಄ಯಟ
ಅಟ್ದ್ಧಂದ ಷಂತೆ ೀಶಟ್ುರೆೀ ಎಂಫಟದನಟನ ಷಸ ನಹನಟ ಕ್ೆೀಳಿದೆ. ಄ಯ ಧನಹತಮಕ್ ಭನೆ ೀಭಹನೆಯಿಂದ ನನಗೆ ಫಸಳ
ಷಂತೆ ೀಶವಹಯಿತಟ. ಷಕ್ ಯಿಟ್ ನ ಗಳ ಫಗೆೆ ಄ರಿಗೆ ಅದ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆ ಭತಟು ಆದನಟನ ಜ್ಞಹಕ್ದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕ್ೆ ಳುಲಟ ಇ ಅಟ್ು ಄ರಿಗೆ
ಈಮಟಕ್ುವಹಯಿತಟ ಎಂದ ಷಸ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ತ್ತಳಿಸಿದಯಟ.

ದ
 ನಭಮ ವಿಜ್ಞಹನ ಹಠ್ ಬೆ ೀಧನೆಮಲ್ಲಿ ಆಂತಸ ಅಟ್ಗಳನಟನ ಫಳಷಲಟ ಎಂದಹದಯ ಯೀಚಿಸಿದ್ಧದೀರಹ?
 ನಭಮ ರಕ್ಹಯ ನಭಮ ತಯಗತ್ತಮಲ್ಲಿ ಇ ಅಟ್ನಟನ


ಫಳಷಫಸಟದೆೀ?

ನಭಮ ರಕ್ಹಯ ನಭಮ ತಯಗತ್ತಗೆ ಹೆ ಂದಟಂತೆ ಇ ಅಟ್ನಟನ ಹೆೀಗೆ ಮಹಿಡಿಷಫಸಟದಟ?

‘ಫಲ್ಬ’ ಄ನಟನ ಹೆೀಗೆ ಬೆಳಗಿಷಬೆೀಕ್ಟ ಎಂಫ ಮೊದಲ ಹರತಯಕ್ಷಿಕ್ೆಮ ನಂತಯ, ಶಿರೀಭತ್ತ ವಿಜ್ಯಹಯಯಟ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ ಄ಥೆೈಿಷಟವಿಕ್ೆಮನಟನ
ಫಲಗೆ ಳಿಷಲಟ ತಭಮ ಅಟ್ನಟನ ಫಳಸಿದಯಟ. ಎಲ್ಹಿ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗ ‘ಫಲ್ಬ’ ವೆೈರ್ ಗಳು ಭತಟು ವಟಶಾಕ್ೆ ೀವಗಳನಟನ (ಬಹಯಟ್ರಿಗಳು)
ನೀಡಲಟ ಄ಯ ಸತ್ತುಯ ಸಹಕ್ಶಟು ಷಂನ ಮಲ ಆಲಿದೆೀ ಆದಟದದರಿಂದ, ಄ಯಟ ಷೃಜ್ನಶಿೀಲರಹಗಿಯಬೆೀ

2

.

ದ

ವಿದಟಯತ್

ಅವಿಷಹಾಯ ಭತಟು ಄ದಯ ಫಳಕ್ೆ ಫಸಳಶಟು ಜ್ನ ಜಿೀನದಲ್ಲಿ ಂದಟ ದೆ ಡಡ ಯತಹಯಷನಟನ ಭ ಡಿಸಿದೆ. ವಿದಟಯತ್

ಎಂದರೆೀನಟ ಭತಟು ಄ದಟ ಹೆೀಗೆ ಕ್ಹಮಿ ನಿಿಸಷಟತುದೆ ಎಂದಟ ಄ಥೆೈಿಸಿಕ್ೆ ಳುುುದಟ ಎಲಿರಿಗ ಫಸಳ ಭಟಖ್ಯ. ಏಕ್ೆಂದರೆ ಅಗ ಮಹತರ
಄ರಿಗೆ ವಿದಟಯತ್ ಄ನಟನ ಹೆೀಗೆ ಈಮಟಕ್ುವಹಗಿ ಭತಟು ಎಚಿರಿಕ್ೆಯಿಂದ ಫಳಷಬೆೀಕ್ಟ ಎಂದಟ ತ್ತಳಿಮಟತುದೆ. ಇಗಲ ನಭಮ ಶಹಲ್ೆಮಲ್ಲಿ
ವಿದಟಯತ್ ಆಲಿದ್ಧದದರೆ, ಆದನಟನ ಬೆ ೀಧಿಷಟುದಟ ಄ಶಟು ಷಟಲಬಲಿ. ಅದರೆ, ಬಹಯಟ್ರಿಗಳು, ವೆೈರ್ ಗಳು ಹಹಗ ಫಲ್ಬ ಗಳನಟನ ಮಹತರ ಫಳಸಿ
ಹೆೀಳಫಸಟದಟ. ಅದರೆ,

ಗಳ ಯಹವಹಗಲ ಲಬಯವಿಯಟ

ಭತಟು ಹೆಚಟಿ ಖ್ಚಟಿದಹಮಕ್. ಅದಟದರಿಂದ ವಿದಟಯತ್ ನ ವಿವಿಧ

ಗಳನಟನ ತ್ತಳಿಷಟ ಅಟ್ಗಳನಟನ ಫಳಸಿ, ವಿದಟಯತ್ ನ ಷಯಳ ವಿಶಮಗಳನಟನ ರಿಶೆೃೀಧಿಷಟುದಕ್ೆಾ ನೀು ಷಹಹಮ ಮಹಡಫಸಟದಟ.
ಇ ಅಟ್ಗಳನಟನ ಸಿದಧಡಿಷಲಟ ನೀು ಫಬ ಷಂನ ಮಲಬರಿತ ಶಿಕ್ಷಕ್ರಹಗಿಯಟುದಟ ಄ವಯಕ್. ನೀು ಷಂನ ಮಲಬರಿತರಹಗಿಯಬೆೀಕ್ರದದರೆ,
ನಯಂತಯವಹಗಿ ಯಟಿುನ ಡಬಿಬಗಳು, ಹಿಸಿು್ ಬಹಟ್ಲ್ಲಗಳು, ಸಳೆಮ

ಗಳ (envelopes) ಭತಟು ಭ

ಫಳಷಫಸಟದಹದ ಹಹಗ

ಭಯಟ ಚಕ್ರರೀಕ್ಯಣಗೆ ಳಿಷಫಸಟದಹದ ಷಂನ ಮಲಗಳನಟನ ಷಂಗರಿಸಷಬೆೀಕ್ಟ. ಏಕ್ೆಂದರೆ ನಭಮ ಬೆ ೀಧನೆಮ ಗಟಣಹತಮಕ್ತೆಮನಟನ
ೃದ್ಧಧಗೆ ಳಿಷಲಟ ನಭಮ ಸತ್ತುಯ ಆಯಟ ಷಂನ ಮಲಗಳಿಂದ ಈತುಭ ಅಟ್ಗಳನಟನ ಯ ಪಿಸಿ, ತಯಗತ್ತಮಲ್ಲಿ ಫಳಷಫಸಟದಹಗಿದೆ. ಄ನೆೀಕ್
ಷಥಳಿೀಮ ಷಂನ ಮಲಗಳನಟನ ಷಸ ತಯಗತ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಫಳಷಲಟ ಆನನತರೆ ವಿಧಹನಗಳಿವೆ. ಆುಗಳನಟನ ಷಂನ ಮಲ 5 ಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿಯಟ
‘ಷಥಳಿೀಮ ಷಂನ ಮಲಗಳ

ಳ

’ ಆಲ್ಲಿ ರಿಶೆೃೀಧಿಷಫಸಟದಟ. ಆದರಿಂದ ನಭಮ ವಿಚಹಯಗಳು ಹಹಗ ಬೆ ೀಧನೆಮಟ

ೃದ್ಧಧಯಹಗಟತುದೆ.
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ಆಟಗಳ

ಟ

ಗ

ಗಳ

ಳ

:

ಟ ಗ

ನಭಮ ಶಹಲ್ೆಮಲ್ಲಿ, ಠ್ಯುಷುಕ್ಗಳನ ನ ಮೀರಿ ಲಬಯವಿಯಟ ಷಂನ ಮಲಗಳ ಫಗೆೆ ಕ್ೆಲ ನಮಶ ಯೀಚಿಸಿ.


ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಷಂನ ಮಲಗಳನಟನ ಸಿದಧಡಿಷಲಟ ಲಬಯವಿಯಟ ಷಟುಗಳು ಯಹುು?



ನಭಗೆ ಬೆೀರೆ ಯಹ ಷಟುವಿನ ಄ವಯಕ್ತೆಯಿದೆ?



ನೀು ಆದಕ್ೆಾ ಆನ ನ ಏನನಟನ ಸೆೀರಿಷಫಸಟದಟ?



ನೀು ವಿಜ್ಞಹನ ವಿಶಮನಟನ ಬೆ ೀಧಿಷಲಟ ಕ್ಹರ್ಡಿ ಗಳು, ೆೀರ್, ಬಹಟ್ಲ್ಲಗಳು ಭತಟು ಆತರೆ

ಗ

ಗಳ

(container) ಗಳನಟನ ಟ್ಟುಗ ಡಿಷಲಟ ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳನಟನ ತೆ ಡಗಿಸಿಕ್ೆ ಳುಫಸಟದೆೀ?
ಇ ಷಂನ ಮಲಗಳನಟನ

ಗ

ನೀು

ಎಲ್ಹಿ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳನಟನ ತೆ ಡಗಿಸಿಕ್ೆ ಂಡಟ, ಷಂಗರಿಸಸಿದ ಷಟುಗಳ ಂದಟ ವಿಶಮಟಿುಮನಟನ ಮಹಡಿಕ್ೆ ಳುಫಸಟದಟ. ಕ್ೆಲು
(Graph)ಅಲ್ೆೀಖ್ಗಳನಟನ ಯಚಿಷಲಟ ಆದಟ ಈತುಭ ಄ಕ್ಹವ. ಆದಯ ಭ ಲಕ್ ಯಹ ರಿೀತ್ತಮ ಭತಟು ಎಶಟು ರಮಹಣದ ಭಯಟ
ಚಕ್ರರೀಕ್ಯಣಗೆ ಳಿಷಫಸಟದಹದ ಭತಟು ಭಯಟಫಳಷಫಸಟದಹದ ಷಟುಗಳನಟನ ಷಥಳಿೀಮವಹಗಿ ಷಂಗರಿಸಷಲ್ಹಗಿದೆ ಎಂಫ ವಿಯು
ತ್ತಳಿಮಟತುದೆ.

ವೀಡಿಯೀ : ಷಥಳಿೀಮ ಷಂನ ಮಲಗಳನಟನ ಫಳ

.

ದ
 ಷಂನ ಮಲಗಳ ಷಂಗರಿಸಷಟವಿಕ್ೆಗೆ ನಭಗೆ



ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಹೆೀಗೆ ರತ್ತಕ್ರರಯಿಸಿದಯಟ?

ಭಯಟ ಚಕ್ರರಕ್ಯಣಗೆ ಳಿಷಫಸಟದಹದ ಷಂನ ಮಲಗಳ ಫಗೆೆ ಄ಯಲ್ಲಿ ಅಗಿಯಟ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆ ಏನಟ?
ನಭಮ ತಯಗತ್ತಮ ಷಹಹಮ

ನೀು ಹೆೀಗೆ ಷಂನ ಮಲಗಳನಟನ ವಿಷುರಿಷಫಲ್ಲಿರಿ?

ಇ ಂದಟ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಮಟ ನಯಂತಯವಹಗಿ ನಡೆಮಟಂತಸದಟದ, ಏಕ್ೆಂದರೆ ಟ್ಟುಗ ಡಿಸಿದ ಷಂನ ಮಲಗಳನಟನ ಫಳಷಟತ್ತುಯಬೆೀಕ್ಟ
ಹಹಗೆಯೆೀ ಄ದಕ್ೆಾ ಭತೆು ನಯಂತಯವಹಗಿ ಸೆೀರಿಷಟತ್ತುಯಬೆೀಕ್ಟ. ನಭಮ ತಯಗತ್ತಮಲ್ಲಿ ಹಹಗ ಶಹಲ್ೆಮಲ್ಲಿ ಇ ಂದಟ ಷಂಷೃತ್ತಮನಟನ
ಬೆಳೆಷಟುದರಿಂದ, ವಿಜ್ಞಹನದಲ್ಲಿ ಆನ ನ ಹೆಚಿಿನ ಄ನೆವೀಶಣಹ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಗಳನಟನ ಯೀಜಿಸಿ ಬೆ ೀಧಿಷಫಸಟದಟ. ಆದಟ ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ
ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಗೆ ಷಹಹಮವಹಗಟತುದೆ. ವಿದಟಯತ್ ಷಂಫಂಧಿತ ನೆೈಜ್ ಄ನೆವೀಶಣೆಗೆ ೂಯಕ್ವಹಗಿಯಟ ಅಟ್ಗಳನಟನ ಸಿದಧಡಿಸಿ, ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ
಄ಥೆೈಿಷಟವಿಕ್ೆಗೆ ಷಹಹಮ ಮಹಡಫಸಟದಟ. ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ತಭಮ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಮನಟನ
ಭಟಂದ್ಧನ ಷಂದಬಿ

ಳ

ುನಃ ಅಟ್ಗಳಿಗೆ

ಳಫಸಟದಟ.

(static electricity) ವಕ್ರುಮನಟನ ಹೆೀಗೆ ಫಳಸಿಕ್ೆ ಂಡಟ ಂದಟ ಅಟ್ ಅಡಫಸಟದಟ

ಎಂಫಟದನಟನ ರಿಶೆೃೀದ್ಧಷಟತುದೆ.

ದ

ದ ಆಟದ

ದ

ಂದಟ ಚಿಕ್ಾ ಗಹರಮಹಂತಯ ಶಹಲ್ೆಮ ಶಿಕ್ಷಕ್ರಹದ ಕ್ಟಮಹರಿ ರಿೀಟಹಯಯಟ,

ಫಳಸಿ ಂದಟ ಷಯಳ ಅಟ್ನಟನ ಹೆೀಗೆ

ಅಡಿದಯಟ ಎಂದಟ ವಿರಿಷಟತಹುರೆ.
ನಹನಟ ಸಲವಹಯಟ ಶಿಗಳಿಂದ ಹಿಸಿು್ ೆನ್ ಕ್ೆೀಸ್ ಗಳನಟನ ಷಂಗರಿಸಸಿ

ಗ ಅಟ್ದ ಬೆ ೀ

ಗಳನಟನ ಸಿದಧಡಿಸಿಕ್ೆ ಂ

(ಷಂನ ಮಲ 6 ಯಲ್ಲಿಯಟಂತೆ) ನಹನಟ ಆಫಬಯಟ ಭಕ್ಾಳಿಗೆ ಸಳೆಮ ದ್ಧನ ತ್ತರಕ್ೆಯಿಂದ ಎಯಡಟ ಹಹಳೆಗಳನಟನ ಄ತ್ತ ಷಣಣ ಚ ಯಟಗಳಹಗಿ
www.TESS-India.edu.in
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ಆಟಗಳ

ಳ

:

ಸರಿಮಲಟ ಹೆೀಳಿದೆನಟ. ನಂತಯ ಸರಿದ ೆೀರ್ ಚ ಯಟಗಳ

ಮಹಡಿ, ರತ್ತ ಬೆ ೀ

ಹಹಗ ನಹಲಟಾ ೆನ್ ಕ್ೆೀಸ್ ಗಳಿಗೆ

ಂದಯಂತೆ, ಇ ರಹಶಿಮನಟನ ಭಹಗಮಹಡಿ . ನನನ ಹಠ್ದ ಹರಯಂಬದಲ್ಲಿ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ ಷಂಬರಭದ ನಡಟವೆ ಂದಟ ಫಲ ನಗೆ ಗಹಳಿ
ತಟಂಬಿ ಄ದನಟನ ಗೆ ೀಡೆಗೆ

ಎಂದಟ ಕ್ೆೀಳಿದೆ. ಅಗ ಄ರೆಲ್ಹಿ

ಎಂದಟ ಹೆೀಳಿದಯಟ. ನಂತಯ ನಹನಟ ಫಲ ನನಟನ

ಂದೆಯಡಟ ಕ್ಷಣ ನನನ ತಲ್ೆಮ ಮೀಲ್ೆ ಈಜಿಿ, ನಂತಯ ಄ದನಟನ ಗೆ ೀಡೆಮ ಮೀಲ್ೆ ಆಟೆುನಟ. ಅ ಫಲ ನಟ ಗೆ ೀಡೆಮ ಮೀಲ್ೆ
ನಂತ್ತಯಟುದನಟನ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಅವಿಮಿದ್ಧಂದ ನೆ ೀಡಿದಯಟ. ಆದಕ್ೆಾ ಕ್ಹಯಣವೆೀನಟ ಎಂದಟ ನಹನಟ ಕ್ೆೀಳಿದಹಗ ಄ಯಟ ವಿವಿಧ ಫಗೆಮ
ಈತುಯಗಳನಟನ ನೀಡಿದಯಟ. ಈದಹ: ನನನ ತಲ್ೆಮ ಕ್ ದಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಄ಂ ನಂತಸ ಷಟುವಿ ಯೆಂದಟ ಹೆೀಳಿದಯಟ. ಆವೆಲಿನ ನ ನಹನಟ ಕ್ು
ಸಲಗೆಮ ಮೀಲ್ೆ ದಹಖ್ಲ್ಲಸಿದೆ.
ನಂತಯ ಄ರಿಗೆ ಅಟ್ದ ಸೆ

ಗಳನಟನ ನೀಡಿ, ಅಟ್ದ ನಮಭಗಳನಟನ ವಿರಿಸಿ, ಕ್ೆಲು ನಮಶಗಳರೆಗೆ ಅಡಲಟ ಬಿಡಲ್ಹಯಿತಟ. ಅಟ್ು

ವಿ

ತ್ ಄ನಟನ ೆನನನ ಭಟಚಿಳ ಫಳಸಿ ಹೆೀಗೆ ಡೆಮಫಸಟದಟ

ಗ

ಂದಟ ಷಟುನಟನ ತ್ತಯಟಗಿಸಿ, ೆೀರ್ ನ ಷಣಣ ಚ ಯಟಗಳನಟನ ಮೀಲಕ್ೆಾ ಎತ್ತು ಄ುಗಳನಟನ ಬೆ ೀ

ಶೆೀಖ್ರಿಷಟಂತೆ

.

ವಿ

ತ್ ಄ನಟನ ಫಳಸಿ ಫಟಗಟರಿಮಂತೆ
ನ ವಿವಿಧ ಭಹಗಗಳಲ್ಲಿ

ಯಹ ಗಟಂಪಿನಯಟ ತಭಗೆ ನಗಧಿಡಿಸಿದ ಷಂಖ್ೆಯಮ ೆೀರ್ ಚ ಯಟಗಳಿಂದ ತಭಮ ಬೆ ೀರ್ಡಿ

಄ನಟನ ಮೊದಲ್ಲಗೆ ತಟಂಬಿಷಟರೆ ೀ, ಅ ಗಟಂನಟನ ವಿರ್ೆೀತರೆಂದಟ ರಿಗಣಿಷಲ್ಹಗಟುದಟ. ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಇ ಅಟ್ನಟನ ಆಶುಟ್ುಯಟ,
ಹಹಗ ಂದಟ ಸಂತದಲ್ಲಿ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ತಭಮ ೆೀರ್ ಚ ಯಟಗಳನಟನ ಕ್ೆಳಗೆ ಬಿೀಳಿಸಿದಹಗ ತಯಗತ್ತಮಲ್ಲಿ ಹೆಚಟಿ ಕ್ ಗಹಟ್
ಕ್ೆೀಳಿಫಯಟತ್ತುತಟು. ಅಗ ತಭಮ ಧವನಮನಟನ ಎ

ರಿಷದಂತೆ ತ್ತಳಿಸಿ ಹೆೀಳಬೆೀ

ಗ

. ಏಕ್ೆಂದರೆ, ಄ಕ್ಾ ಕ್ಾ ತಯಗತ್ತಮ

ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ವಫಧ ಫಯದಂತೆ ಮಹಡಟ ಆನನತರೆ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಗಳಲ್ಲಿ ತೆ ಡಗಿಸಿಕ್ೆ ಂಡಿದಹದಗ, ಄ರಿಗೆ ತೆ ಂದರೆಯಹಗದಂತೆ ಎಚಿಯ
ಿಸಷಬೆೀಕ್ರತಟು.
ಸತಟು ನಮಶಗಳ ನಂತಯ, ರತ್ತಯಫಬಯ ಅಟ್ನಟನ ಎಯಡೆಯಡಟ ಷಲ ಆ
ಮೀಲ್ೆ ುದಟ ಎಶಟು ಷಟಲಬವಹಗಿ

ಹಹಗ ಄ಯಟ ೆೀ

ಕ್ೆೀಳಿದೆನಟ. ಄ರಿಗೆ ಹೆಚಟಿ

ೆೀ

, ನಹನಟ, ಄ರಿಗೆ ೆೀ

ಚ ಯಟಗಳನಟನ

ಚ ಯಟಗಳನಟನ ಕ್ೆಳಗೆ ಬಿೀಳಿಷಟುದಕ್ೆಾ ಕ್ಹಯಣಗಳೆೀನಟ, ಎಂದಟ

ಚ ಯಟಗಳನಟನ ಮೀಲಕ್ೆಾತುಲಟ ಹೆೀಗೆ ಸಹಧಯವಹಯಿತಟ? ಄ಯಟ ವಿಭಿನನವಹಗಿ

ಬೆೀರೆ ಏನಟ ಮಹಡಬೆೀಕ್ಹಗಿತಟು?
಄ಯಟ ನೀ ದ ಈತುಯಗಳನಟನ ನಹನಟ ಕ್ುಸಲಗೆಮ ಮೀಲ್ೆ ಫರೆದೆನಟ.

ಮಲ್ಲಿ ನಹನಟ ಄ರಿಗೆ ಄ಲ್ಲಿ

ನಡೆಮಟತ್ತುತಟು ಭತಟು

಄ದಕ್ೆಾ ಕ್ಹಯಣವೆೀನಟ ಎಂಫಟದಯ ಫಗೆೆ ಯೀಚಿಷಲಟ ತ್ತಳಿಸಿದೆ. ರತ್ತ ಗಟಂಪಿಗ ಂದಟ ಹಹಳೆಮನಟನ ಕ್ೆ ಟ್ಟು ಄ದಯಲ್ಲಿ ಄ಯ
ಈತುಯಗಳನಟನ ಫರೆಮಲಟ ತ್ತಳಿಸಿ, ಹಠ್ದ ಕ್ೆ ನೆಮಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನೀಡಲಟ ತ್ತಳಿಸಿದೆ. ದ್ಧನದ ಕ್ೆ ನೆಮಲ್ಲಿ ನಹನಟ ಄ಯ ಈತುಯಗಳನಟನ
ವಿಯವಹಗಿ ಒದ್ಧಕ್ೆ ಂಡಟ, ಄ರಿಗೆ ಎಲ್ೆಕ್ಹರನ್ ಗಳ , ನ ಯಟಹರನ್ ಗಳ ಭತಟು ಪ್ರೀಟಹ

ಗಳನಟನ ರಿಚಯಿಷಟುದಕ್ೆಾ ಭತಟು ಄ುಗಳ

಄ಥೆೈಿಷಟವಿಕ್ೆ ಹೆೀಗೆ ಮಹಡಬೆೀಕ್ಟ ಎಂಫ ನಟಿುನಲ್ಲಿ ನಹನಟ ಯೀಜ್ನೆಮನಟನ ಸಿದಧಡಿಸಿಕ್ೆ ಂಡೆ.
಄ಯ ಈತುಯಗಳು ನನಗೆ ತೃಪಿುಮನಟನಂಟ್ಟಮಹಡಿತಟ.

ಗ ಕ್ೆಲು ಈತುಯಗಳು ೂತ್ತಿಯಹಗಿಯದ್ಧದದಯ ಷಸ, ನನನ ಭಟಂದ್ಧನ

ಹಠ್ದಲ್ಲಿ, ಄ಯಟ ಮಹಡಿದ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಗೆ ಄ನಟಗಟಣವಹದ ಷಭಿಕ್ ಚಿತರಗಳ ಭ ಲಕ್, ಆದನಟನ ಈತುಭಡಿಸಿ

ಳ

ಂದೆೀ ವಿದಟಯದಂವನಟನ ಹೆ ಂದ್ಧಯಟ ಎಯಡಟ ಷಟುಗಳು ಂದನೆ ನಂದಟ ಅಕ್ಷ್ಟ್ಿಷಟುದ್ಧಲಿ, ಹಹಗೆಯೆೀ ಬೆೀರೆ ಬೆೀರೆ
ವಿದಟಯದಂವನಟನ ಹೆ ಂದ್ಧಯಟ ಷಟುಗಳು ಂದನೆ ನಂದಟ ಅಕ್ಷ್ಟ್ಿಷಟತುವೆ, ಎಂಫಟದನಟನ ರಿಶೆೃೀಧಿಷಲಟ ಆಚಿಿಷಟತೆುೀನೆ. ಆದರಿಂದ
ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ರಕ್ೃತ್ತಮಲ್ಲಿ ಎಯಡಟ ಫಗೆಮ ವಿದಟಯದಂವಗಳಿಯಟ ಫಗೆೆ ಄ಥೆೈಿಸಿಕ್ೆ ಳುಲಟ ಷಹಹಮವಹಗಟತುದೆ.

3

ಆದ

ಆಟ

ದ

ದ

ಂದಟ ಷಲ ನೀು ವಿಶಹವಷ ಹಹಗ ದಕ್ಷತೆಯಿಂದ ಅಟ್ಗಳನಟನ ಬೆ ೀಧನೆಮಲ್ಲಿ, ನಭಗೆ ಷ ಕ್ುವೆನಸಿದ ಷಭಮದಲ್ಲಿ ಫಳಸಿದೆದೀ ಅದರೆ,
ಅಟ್ಗಳನಟನ ಮಹಿಡಿಸಿ
ನದ್ಧಿಶುವಹಗಿಯ

ಳ

ಇ ಮಹಹಿಟ್ಟಗಳು ನಭಮ ಕ್ಲ್ಲಕ್ಹ ಅವಮಗಳಿಗೆ

ಭತಟು ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ ಅಷಕ್ರುಗೆ ಹೆಚಟಿ

ಆಗ

. ನೀು ತಯಗತ್ತಮ ಂದಟ ಗಟಂಪಿನ

ರ್ೆ ತೆ ಕ್ಹಮಿ ನಿಿಸಷಟತ್ತುಯಟವಹಗ, ತಯಗತ್ತಮ ಆನನತರೆ ಗಟಂುಗಳಿಗೆ ಅಡಲಟ, ಆು ಄ನೆೀಕ್ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಗಳನಟನ ದಗಿಷಟತುವೆ. ದೆ ಡಡ
ತಯಗತ್ತಯೆೀನಹದಯ ಆದದರೆ, ಆದಟ

6

ಫಸಳ ಈಮಟಕ್ುವಹಗಟತುದೆ. ಂದಟ ಷಲ ನೀು ಫಸಳಶಟು ಅಟ್ಗಳನಟನ ಸಿದಧಡಿಸಿಕ್ೆ ಂಡ
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ಆಟಗಳ
ನಂತಯ,

ಳ

಄ಂದರೆ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ತಭಮ ಕ್ಹಮಿನಟನ ೂಣಿಗೆ ಳಿಸಿ ನಂತಯ ಳ
ಆದನಟನ ಮಹಡಟುದರಿಂದ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ

ಗ

:

ಳ

ಹಹಗ ೆರೀರೆೀಪಿಷಟವಿಕ್ೆ ಹೆಚಹಿಗಟತುದೆ. ಭಟಂದ್ಧನ ಎಯಡಟ

ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಗಳು ಂದಕ್ೆ ಾಂದಟ ೂಯಕ್ವಹಗಿ ುದರಿಂದ, ಸಹಧಯವಹದಶಟು ಄ುಗಳನಟನ ಟೆ ುಟಿುಗೆ ಮಹಡಲಟ ರಮತ್ತನಸಿ.

ಟ

ಆಟ

ವಿದಟಯತ್ ಫಗೆೆ, ನಭಮ ಯಹುದಹದಯ ಂದಟ ತಯಗತ್ತಗೆ ಫಳಷಟ ನಭಮದೆೀ ಅದಂತಸ ಂದಟ ಅಟ್ನಟನ ವಿನಹಯಷಗೆ ಳಿಸಿ ಭತಟು
ಸಿದಧಡಿಸಿ. ನೀು ಸಿದಧಡಿಷಫಸಟದಹದ ಆಟ್ದ ಫಗೆಗಳನಟನ ತ್ತಳಿದಟಕ್ೆ ಳುಲಟ ನೀು ಮೊದ ಗೆ ಷಂನ ಮಲ 1 ಭತಟು 3 ಄ನಟನ
ನೆ ೀಡಬೆೀಕ್ಹಗಫಸಟದಟ. ನಂತಯ ನೀು ಕ್ೆಳಗಿನ ರಶೆನಗಳನಟನ ರಿಗಣಿಷಬೆೀಕ್ಹಗಟತುದೆ.

1. ಅಟ್ನಟನ ಅಡಟುದಯ ಭ ಲಕ್ ನನ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಏನನಟನ ಕ್ಲ್ಲಮಬೆೀಕ್ೆಂದಟ ನಹನಟ ಫಮಷಟತೆುೀನೆ?
2. ಅಟ್ದೆ ಳಗೆ ಆನಟನ ಯಹ ವಿಶಮ ಷಟುನಟನ ನಹನಟ ಸೆೀರಿಷಫಸಟದಟ? ಄ದಟ ವಿದಟಯತ್
ವಿದಟಯತ್ ಄ನಟನ ಏತಕ್ಹಾಗಿ ಫಳಷಟತಹುರೆ ಄ಥವಹ ಄ದನಟನ ಹೆೀಗೆ ಈತ
ಫಗೆಮ ಅಟ್ನಟನ ಅ

ಮಹಡಿಕ್ೆ ಂಡಟ, ಸಿ ಡಿಸಿಕ್ೆ ಳುುವಿರಿ

ಗಟಣ

ಣಗಳ ಫಗೆೆಯೆೀ ಄ಥವಹ

ಮಹಡಟತಹುರೆ? ಎಂಫಟದಯ ಫಗೆೆಯೆೀ? ನೀು ಯಹ

ನಟನುದಯ ಮೀಲ್ೆ ಆದಯ ರಿಣಹಭ ಈಂಟಹಗಟತುದೆ.

3. ನಹನಟ ಷಂನ ಮಲ 3 ಯಲ್ಲಿಯಟ ಅಟ್ಕ್ೆಾ ಹೆ ೀಲ್ಲಕ್ೆಯಹಗಟಂತಸ ಅಟ್ನೆನೀ ಫಳಷಬೆೀಕ್ೆಂದ್ಧಯಟವೆನೆೀ? ಄ಥವಹ ವಿಭಿನನವಹದ
ಬೆೀರೆ ಯಹುದನಹನದಯ ಯೀಚಿಷಟವೆನೆೀ? ನನಗೆ ಆದಟ ಕ್ಟಳಿತೆೀ ಅಡಟಂತಸ ಅಟ್ವಹಗಿಯಬೆೀಕ್ೆೀ ಄ಥವಹ ವಿದಟಯತ್ ಄ನಟನ
ರಿಶೆೃೀಧಿಷಲಟ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಹೆ ಯಗೆ ಅಡಟಂತಸ ದೆೈಿಸಕ್ ಅಟ್ವಹಗಿಯಬೆೀಕ್ೆೀ?

4. ನಹನಟ ಯಹುದಹದಯ ಂದಟ ನದ್ಧಿಶು ಷನನವೆೀವಕ್ೆಾ ಅಟ್ನಟನ ಷಜ್ಟಿಗೆ ಳಿಷಬೆೀಕ್ೆೀ? ಈದಹಸಯಣೆಗೆ:

ವಿದಟಯತ್ ಗೆ

ಷಂಫಂದ್ಧಸಿದಂತೆ ಕ್ ದಲ್ಲಗೆ ಬಹಚಣಿಗೆ ಆದದಂತೆ, ಆನಹನ ಈತುಭ ಷಟುನಟನ ರಿಗಣಿಷಫಸಟದಟ.

5. ಅಟ್ನಟನ ಅಡಲಟ ಯಹ ನಮಭಗಳು ಄ವಯಕ್ ಎಂದಟ ನಹನಟ ಫರೆಮಬೆೀಕ್ಟ? ವಿಶೆೀಶ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ್ ಄ಗತಯತೆಮಟಳು ಭಕ್ಾಳಿಗೆ
ನಹನಟ ಬೆೀರೆ

ನಮಭಗಳನಟನ ಹೆ ಂದ್ಧಯಬೆೀ ?

6. ಄ಂತಸ ಅಟ್ನಟನ ಄ಯಟ ಎಶಟು

ಅಡಬೆೀಕ್ಟ?

7. ಅಟ್ು ಎಲ್ಹಿ ಭಕ್ಾಳನಟನ ಳಗೆ ಳುುುದೆೀ? ಆದನಟನ ನಭಮ ತಯಗತ್ತಮ ಷಂದಬಿದಲ್ಲಿ ಄ಥೆೈಿಸಿಕ್ೆ ಳುಲಟ, ನೀು "ಎಲಿಯನ ನ
ಳಗೆ ಂಡಟ‛ ಎಂಫ ಭ ಲ ಷಂನ ಮಲನಟನ ( key resource) ಒದಬೆೀಕ್ಹಗಫಸಟದಟ.

8. ನಹನಟ ಅಟ್ನಟನ ಎಲ್ಲಿ ಹಹಗ ಹೆೀಗೆ ಸಿದಧಡಿಷಬೆೀಕ್ಟ? ಇ ಅಟ್ನಟನ ಸಿದಧಡಿಷಲಟ ನನಗೆ ಯಹ ಷಂನ ಮಲನಟನ
ಟ್ಟುಗ ಡಿಷಟ ಄ವಯಕ್ತೆಯಿದೆ? ಇ ಅಟ್ನಟನ ಸಿದಧಡಿಷಲಟ ನನನ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಷಂನ ಮಲಗಳನಟನ ತಯಟ ಭ ಲಕ್
ನನಗೆ ಷಹಹಮ ಮಹಡಫಸಟದೆೀ?

9. ಇ ಅಟ್ದ ಕ್ೆಲು ತಟಣಟಕ್ಟಗಳನಟನ ಸಿ ಡಿಷಲಟ ಄ಯಟ ನನಗೆ ಷಹಹಮ ಮಹಡಫಸಟದೆೀ? ಯಹವಹಗ?
10. ನಹನಟ ಇ ಅಟ್ಗಳನಟನ ಭತೆು ಭತೆು ಫಳಸಿದಯ , ಹಹನಯಹಗದಂತೆ ಹೆೀಗೆ ಯಕ್ಷಿಷಫಸಟದಟ ಭತಟು ಄ದನಟನ ರ್ೆ ೀಹನವಹಗಿ
ಂದಟ ಕ್ಡೆ ಶೆೀಖ್ರಿಸಿಡಟುದಟ ಹೆೀಗೆ?

ವೀಡಿಯೀ: ಎಲಲರನಮನ

ಟ

ದ

ಆಟ

ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಟ್ನಟನ ಅಡಲಟ ಹೆೀಳಿ ಄ಯಟ ಅಡಟುದಕ್ ಾ ಭಟಂಚೆ ಅಟ್ದ ನಮಭಗಳ ಭತಟು ಈದೆದೀವನಟನ ವಿರಿಸಿ.
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ಳ

:

ಅಟ್ನಟನ ಭಟಗಿಸಿದ ನಂತಯ, ಄ರಿಂದ ಯಚನಹತಮಕ್ ಿಸಮಹಮಿಸತ್ತಮನಟನ ಡೆಯಿರಿ.


ಇ ಅಟ್ನಟನ ಅಡಟುದಯ ಭ ಲಕ್ ಄ಯಟ ಏನಟ ಕ್ಲ್ಲತಯಟ ಎಂದಟ ಄ರಿಗೆ ಄ನಸಿತಟ?



ನಮಭಗಳ ಷರಿಯಹಗಿ ಆತೆುೀ?



ಅಟ್ನಟನ ಅಡಟುದಕ್ೆಾ ನಹನಟ ಹೆಚಟಿ ಷಭಮನಟನ ನೀಡಿ



ಅಟ್ನಟನ ಄ಯಟ ಭ



ಇ ಅಟ್ನಟನ ಆನ ನ ಹೆೀಗೆ ಈತುಭಡಿಷಫಸಟದಹಗಿದೆ?

ಗಳ
?

ಅಡಫಸಟದಹಗಿತೆುೀ?

ದ
 ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ನೀಡಿದ ಿಸಮಹಮಿಸತ್ತನಭಮ ಅಟ್ಕ್ೆಾ ಎಶಟು ಈಮಟಕ್ುವಹಯಿತಟ?

 ನೀು ಇ ಅಟ್ಕ್ೆಾ,

?

ನಭಮ ಅಟ್ನಟನ ಸಿದಧಡಿಷಟುದಟ ಭತಟು ರಿೀಕ್ಷಿಷಟುದರಿಂದ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಟ್ಗಳು ಎಶಟು ಈತೆುೀಜ್ನಕ್ಹರಿ ಎಂದಟ ತ್ತಳಿದಟ ಫಯಟತುದೆ.
ಹಠ್ ಬೆ ೀಧನೆಮಲಿಂತ ಄ರಿಗೆ ಆದಟ ಆನ ನ ಹೆಚಟಿ ಈತೆುೀಜ್ನಕ್ಹರಿಯಹಗಟತುದೆ ಏಕ್ೆಂದರೆ ಸಹಮಹನಯವಹಗಿ ಄ಯಟ ಆದನಟನ
ನರಿೀಕ್ಷಿಸಿಯಟುದ್ಧಲಿ. ಆದಯ ಭ ಲಕ್ ಄ಯ ಅಲ್ೆ ೀಚನೆಗಳೆೀನಟ ಎಂಫಟದಯ ಫಗೆೆ ನಭಗೆ ಷರಿಯಹದ
ಅಟ್

ಗಳ ಸಿಗಟತುದೆ. ಹಹಗಹಗಿ ಇ

ನಭಗೆ ಷರಿಯೆನಸಿದ ಷಭಮದಲ್ಲಿ ಷ ಕ್ು ಮಹಹಿ ಗಳನಟನ ಮಹಡಿಕ್ೆ ಳುಫಸಟದಹಗಿದೆ. ಆದರಿಂದ ನಭಮ ಅಟ್ಗಳ ದಕ್ಷತೆ

ಈತುಭಗೆ ಳುಲಟ ಷಹಹಮವಹಗಟುದಟ ಹಹಗ ಆದಯ ಭ ಲಕ್ ಇ ಅಟ್ಗಳ ಫಳಕ್ೆಮನಟನ ವಿಜ್ಞಹನದ ಆತರೆ ವಿಶಮಗಳಹದ, ಄ಂದರೆ
‘ಜಿೀಕ್ರರಯೆಗಳು’

ಷಸ ವಿಷುರಿಷಫಸಟದಹಗಿದೆ. ಈದಹಸಯಣೆಗೆ, ಜಿೀಣಿಕ್ರರಯೆ

ಆ

,

ಗ

ಣ

ಗಳ

ಆಟ

ಳ

4
ಇ ಘಟ್ಕ್ು ತಯಗತ್ತಮಲ್ಲಿ ಅಟ್ಗಳನಟನ ಫಳಷಟುದರಿಂದ, ನಭಮ ಹರಥಮಕ್ ವಿಜ್ಞಹನದ ಹಠ್ಗಳಲ್ಲಿ ಂದಹದ ‘ವಿದಟಯತ್ ‘ ಎಂಫ
ಹಠ್ದಲ್ಲಿ, ಹೆೀಗೆ ನೀು ಹೆಚಿಿನ ಭಹಗಿಸಷಟವಿಕ್ೆಮ ಭಟ್ುನಟನ ಗಳಿಷಫಸಟದಟ ಎಂಫಟದನಟನ ತೆ ೀರಿಸಿಕ್ೆ ಟಿುದೆ. ಅಟ್ಗಳು- ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಮನಟನ
ುನಫಿಲನಗೆ ಳಿಷಟ , ಸಹಮಹಜಿಕ್ ಕ್ೌವಲಗಳನಟನ ಬೆಳೆಷಟ , ಭತಟು ಮಹತನಹಡಟವಿಕ್ೆ
ದಗಿಷಟ

ಹಹಗ ಅಲ್ಲಷಟವಿಕ್ೆ

಄ಕ್ಹವಗಳನಟನ

, ಸಲವಹಯಟ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ್ ಈಮಟಕ್ುತೆಗಳನಟನ ಹೆ ಂದ್ಧ .

ಅಟ್ಗಳು ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಄ಯ ವೆೈಜ್ಞಹನಕ್ ಜ್ಞಹನನಟನ ಕ್ರರಯಹಶಿೀಲ, ಷವಹಲ್ೆ ಡಟಡ ಭತಟು ೆರೀರೆೀಪಿತ ವಿಧಹನಗಳ ಭ ಲಕ್
ರಿಶೆೃೀಧಿಷಲಟ ಷಹಹಮ ಮಹಡಟತುವೆ. ವಿಶೆೀಶವಹಗಿ ಕ್ಲ್ಲಕ್ಹ ಷಭಸೆಯಗಳಿಯಟ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆದಟ ಹೆಚಟಿ ಷಹಹಮ ವಹಗಿದೆ, ಏಕ್ೆಂದರೆ
ಂದಟ ಄ಥಿೂಣಿ ಷನನವೆೀವದಲ್ಲಿ ಄ರಿಗೆ ಹೆಚಟಿ ಬಹರಿ ಄ಭಹಯಷಮಹಡಲಟ ಄ಕ್ಹವ
ಂದಟ ವಿಷೃತ ಷಯಣಿಮ ಅಟ್ಗಳು, ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಫಬಯನೆ ನಫಬಯಟ ಬೆಂಫಲ್ಲಷಟುದಟ ಹಹಗ ರ್ೆ ತೆಗ ಡಿ ಕ್ೆಲಷ ಮಹಡಟುದನಟನ
ಈತೆುೀಜಿಷಟತು . ಅದರೆ,

ವಿಭಿನನ ಸಹಭಥಯಿುಳು ಎಲ್ಹಿ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಭಹಗಿಸಷಟಂತ್ತಯಬೆೀಕ್ಟ ಭತಟು ಅತಮಸೆಥೈಮಿನಟನ

ಹಹಗ ಄ದಟ ತಭಗೆ ಸೆೀರಿದಟದ ಎಂಫ ಭಹನೆಮನಟನ ಭ ಡಿಷಟ ಬಯಸೆಮನಟನ ಹೆ ಂದ್ಧಯಬೆೀಕ್ಟ.

ಸಂನಮೂಲ 1: ಕಲಿಕೆಯನನನ ಬೆಂಬಲಿಸಲನ ಇರನ ಆಟಗಳು
ಬೆಮೀರ್ಡ್ ಆಟಗಳು
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ಆಟಗಳ
ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ

ಳ

:

಄ನೆೀಕ್ ರಿೀತ್ತಮ ಬೆ ೀರ್ಡಿ ಅಟ್ಗಳನಟನ ಕ್ಹಣಫಸಟದಟ. ರತ್ತಯಂದಟ ರಿೀತ್ತಮ ಅಟ್ಕ್ ಾ ಕ್ೆಲು

ಸಿದಧತೆ ಹಹಗ ಅಲ್ೆ ೀಚನೆಮ ಄ವಯಕ್ತೆಯಿದೆ. ಅದರೆ, ಂದಟ ಷಲ ವಿನಹಯಷಗೆ ಳಿಸಿದ ನಂತಯ, ಆದನಟನ ಬೆೀರೆ ಬೆೀರೆ
ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳೆೄ ಂದ್ಧಗೆ ಭತೆು ಭತೆು ಫಳಷಫಸಟದಹಗಿದೆ. ಆಫಬರಿಂದ ಅಯಟ ಅಟ್ಗಹಯಯಟ ಅಡಫಸಟದಹದಂತಸ ಬೆ ೀರ್ಡಿ ಅಟ್ಗಳು ಆವೆ. ಆಲ್ಲಿ
ಡೆೈಸ್ (dice)಄ನಟನ ಫಳಸಿ ಅಡಟುದಯ ಭ ಲಕ್, ರತ್ತಯಫಬ ಅಟ್ಗಹಯನ ಫಬರಹದ ನಂತಯ ಫಬಯಂತೆ ಅಡಟತಹು ಷಥಳಗಳ ಷಂಖ್ೆಯಮ
ರಕ್ಹಯ ತಲಟಬೆೀಕ್ಹದ ಷಥಳ , ಂದಟ ಮಹಗಿದ ಭ ಲಕ್ ಅಟ್ದಲ್ಲಿ ಚಲ್ಲಷಟತಹು ಹೆ ೀಗಟತಹುರೆ. ಄ಯಟ ಎಶಟು ಭನೆಗಳು ಭಟಂದೆ
ಹೆ ೀಗಬೆೀಕ್ಟ ಎಂಫಟದನಟನ 1ರಿಂದ 6 ಎಂದಟ ಫರೆದ್ಧಯಟ ಕ್ಹಡಿನಟನ ತ್ತಯಟಗಿಸಿ ನೆ ೀಡಟುದರಿಂದ, ಄ಥವಹ ಡೆೈಸ್

ಭ ಲಕ್

ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದಟಕ್ೆ ಳುಫಸಟದಹಗಿದೆ. ದಹರಿಮಲ್ಲಿ, ಅಟ್ಗಹಯಯಟ ಅ ವಿಶಮಕ್ಾನಟಗಟಣವಹದ ರಶೆನಗಳಿಗೆ ಈತುರಿಷಬೆೀಕ್ಹಗಫಸಟದಟ ಭತಟು
ಷರಿಯಹದ ಈತುಯನಟನ ಹೆೀಳಿದರೆ ಮಹತರ ಄ಯಟ ಭಟಂದಕ್ೆಾ ಹೆ ೀಗಫಸಟದಟ. ಿಸೀಗೆ ಯಹ ಅಟ್ಗಹಯನಟ ತಹನಟ ತಲಟಬೆೀಕ್ಹದ ಷಥಳಕ್ೆಾ
ಮೊದಲ್ಲಗನಹಗಿ ಹೆ ೀಗಿ ಸೆೀಯಟತಹುನೆ ೀ, ಄ನಟ ವಿಜ್ಮಶಹಲ್ಲಯಹಗಟತಹುನೆ.
ಇ ಅಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀು ಸಲವಹಯಟ ಫದಲ್ಹಣೆಗಳನಟನ ಮಹಡಿಕ್ೆ ಳುಫಸಟದಹಗಿದೆ. ಈದಹಸಯಣೆಗೆ ಅಟ್ಗಹಯಯಟ ರಶೆನಗಳಿಗೆ ಷರಿಯಹದ
ಈತುಯ ನೀಡದ್ಧದದಲ್ಲಿ ದಂಡ/ಜ್ಟಲ್ಹಮನೆ ವಿಧಿಷಟುದಟ ಄ಥವಹ ದಹರಿಮನಟನ ಕ್ರಮಷಟವಹಗ ಕ್ೆಲು ಗಟಣ
ಷಟುಗಳನಟನ

ಗ

ಆಟ

ಗಳ

ಣಗಳನಟನ ಹೆ ಂದ್ಧಯಟ

ಹೆ ಂದ್ಧಯಟತಹುನೆ ೀ ಄ಥವಹ ಕ್ೆ ನೆಮ ಸಂತ ಭಟಟ್ಟುಶುಯಲ್ಲಿ

ಯಹಯಟ ಄ತ್ತ ಕ್ಡಿಮ ದಂಡ ಹತ್ತಷಟತ್ತುಯಟತಹುನೆ ೀ ಄ನಟ ವಿಜ್ಮಶಹಲ್ಲಯಹಗಿಯಟತಹುನೆ.
ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಒದ್ಧಯಟಂತಸ ಂದಟ ವಿಶಮದ ಮೀಲ್ೆ, ತಭಮದೆೀ ಅದಂತಸ ಬೆ ೀರ್ಡಿ ಅಟ್ಗಳನಟನ ವಿನಹಯಷಗೆ ಳಿಸಿ, ಸಿದಧಡಿಷಲಟ
಄ಯನಟನ ತೆ ಡಗಿಷಫಸಟದಟ. ಄ಯಟ ವಿಶಮನಟನ ಎಶುಯಭಟಿುಗೆ ಕ್ಲ್ಲತಟ, ಄ಥೆೈಿಸಿಕ್ೆ ಂಡಿದಹದರೆ ಎಂದಟ ತ್ತಳಿಮಲಟ ಆದಟ ಂದಟ
ವಿಧಹನ. ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ತಭಮ ಬಿಡಟ ನ ಷಭಮದಲ್ಲಿ, ಇ ಅಟ್ಗಳನಟನ ಫಳಷಟುದಟ ಭತಟು ಅಡಟುದರಿಂದ, ಆು ಄ರಿಗೆ ಂದಟ
ಷಂನ ಮಲನಟನ ದಗಿಷಟತು . ಄ರಿಗೆ ಇಗಹಗಲ್ೆೀ ಬೆ ೀಧಿಸಿಯಟ ವಿಜ್ಞಹನ ವಿಶಮನಟನ ಜ್ಞಹಪಿಸಿಕ್ೆ ಳುುುದಕ್ ಾ ಷಸ ಆದಟ
ನೆಯವಹಗಟತುದೆ.
ಕಾರ್ಡ್ ಆಟಗಳು
ಫಲ್ಬ ಄ನಟನ ಬೆಳಗಟಂತೆ ಮಹಡಲಟ ಯಹ ಷಟುಗಳ ಄ವಯಕ್ತೆಯಿದೆ ಎಂದಟ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಄ಥೆೈಿಸಿಕ್ೆ ಂಡಿಯಟರೆೀ ಎಂಫಟದನಟನ ಇ
ಅಟ್ಗಳು ರಿೀಕ್ಷಿ

. ಯಹುದಹದಯ ಷಟುಗಳಿಂದ ಕ್ಹರ್ಡಿಗಳ

ಫರೆಮಟುದಟ. ಕ್ೆಲವಂದಟ ಕ್ಹರ್ಡಿಗಳ ಮೀಲ್ೆ

ಕ್ತುರಿಸಿ, ಄ುಗಳ ಮೀಲ್ೆ ಄ವಯವಿಯಟ ಮಹಿಸತ್ತಮನಟನ
ಗಳ

ಗಳ

ಗ

ಅ ಚಿಹೆನಗಳಿಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಷಶು ದಗಳನಟನ ಫರೆಮಟುದಟ. [ಷಂನ ಮಲ 2 ಯಲ್ಲಿಯಟ ಮಹದರಿ (ಸಹಯಂಲ್) ಗಳ

ಗಳ
ನೆ ೀಡಿ]

ನೀು, ರ್ೆ ೀಡಿಯ ಕ್ೆಾ ತಯಫಸಟದಹದಂತಸ ಷಭಷಂಖ್ೆಯಮ ಚಿತರಗಳು ಹಹಗ ದಗಳ ಕ್ಹಡಟಿಗಳನಟನ ಹೆ ಂದ್ಧಯಬೆೀಕ್ಟ.
ಆಟ ಆಡಲನ: ಎಲ್ಹಿ ಕ್ಹಡಟಿಗಳನಟನ ನೆಲದ ಮೀಲ್ೆ ಄ಥವಹ ಮೀಜಿನ ಮೀಲ್ೆ ಭಟಖ್ ಕ್ೆಳಗೆ ಮಹಡಿ ಆಡಲ್ಹಗಿದೆ. ರತ್ತ ವಿದಹಯರ್ಥಿಮ
ಫಬರಹದ ನಂತಯ ಫಬಯಂತೆ, ಎಯಡಟ ಕ್ಹಡಟಿಗಳನಟನ ತ್ತಯಟವಿ ಹಹಕ್ಫಸಟದಟ. ತ್ತಯಟವಿ ಹಹ ದ ಎಯಡಟ ಕ್ಹಡಟಿಗಳಲ್ಲಿಯಟ ದ ಭತಟು ಚಿತರ
ಹೆ ೀಲ್ಲಕ್ೆಯಹದರೆ, ಅ ರ್ೆ ೀಡಿ ಕ್ಹಡಟಿಗಳನಟನ ವಿದಹಯರ್ಥಿಮಟ ತೆಗೆದಟಕ್ೆ ಳುುತಹುನೆ. ಕ್ಹಡಟಿಗಳು ಹೆ ೀಲ್ಲಕ್ೆಯಹಗದ್ಧದದಲ್ಲ,ಿ ವಿದಹಯರ್ಥಿಮಟ ಅ
ಕ್ಹಡಟಿಗಳನಟನ ಭಟಖ್ ಕ್ೆಳಗೆ ಮಹಡಿ ಄ಲ್ಲಿಯೆೀ ಆಡಟತಹುನೆ. ಇಗ ಭಟಂದ್ಧನ ವಿದಹಯರ್ಥಿಮ ಷಯದ್ಧ.

ಎಯಡಟ ಕ್ಹಡಟಿಗಳನಟನ ತ್ತಯಟಗಿಸಿ,

ಅ ಕ್ಹಡಟಿಗಳು ಹೆ ೀಲ್ಲಕ್ೆಯಹದರೆ, ವಿದಹಯರ್ಥಿಮಟ ಅ ರ್ೆ ೀಡಿ ಕ್ಹಡಟಿಗಳನಟನ ತೆಗೆದಟಕ್ೆ ಳುುತಹುನೆ. ಿಸೀಗೆ ರತ್ತ ವಿದಹಯರ್ಥಿಮ
ಕ್ಹಡಟಿಗಳನಟನ ತ್ತಯಟಗಿಷಟವಹಗ, ಈಳಿದಯಟ ಯಹ ಕ್ಹಡಟಿಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಆದೆ ಎಂದಟ ನೆ ೀಡಿಕ್ೆ ಳುುಯಟ. ಆದನಟನ ಷರಿಯಹಗಿ
ಜ್ಞಹಕ್ದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕ್ೆ ಂಡಟ, ಄ಯ ಷಯದ್ಧ ಫಂದಹಗ, ಹೆ ೀಲ್ಲಕ್ೆಯಹಗಟ ಕ್ಹಡಟಿಗಳನಟನ ತೆಗೆದಟಕ್ೆ ಂಡಟ ರ್ೆ ೀಡಿ ಕ್ಹಡಟಿಗಳನಹನಗಿ
ಮಹಡಿಕ್ೆ ಳುಫಸಟದಟ. ಫಬ ವಿದಹಯರ್ಥಿಮಟ ಂದಟ ರ್ೆ ೀಡಿ ಕ್ಹಡಟಿಗಳನಟನ ಮಹಡಿದರೆ, ಭಟಂದ್ಧನ ಅಟ್ಗಹಯ ಅಡಟ ಮೊದಲ್ೆೀ, ಄ರಿಗೆ
ಆನೆ ನಂದಟ ಄ಕ್ಹವ ಸಿಗಟತುದೆ.
಄ತಯಂತ ಹೆಚಟಿ ರ್ೆ ೀಡಿ ಕ್ಹಡಟಿಗಳನಟನ ಹೆ ಂದ್ಧಯಟ ವಿದಹಯರ್ಥಿಮಟ ವಿಜ್ಮಶಹಲ್ಲಯಹಗಟತಹುನೆ (ಚಿಹೆನ/ಚಿತರ ಭತಟು ಷರಿಯಹದ ದ
಄ಥವಹ ವಹಯಖ್ೆಯ. ಈದಹ ‘ಫಲ್ಬ’ ಎಂಫ ದ ಭತಟು ‘ಈರಿಮಟತ್ತುಯಟ/ಬೆಳಗಿಯಟ ಫಲ್ಬ’ ನ ಚಿತರ).
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ಆಟಗಳ

ಳ

:

ದಬಂಧ
ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ವಿದಟಯತ್ ವಿವಿಧ ಄ಂವಗಳನಟನ ಄ಥೆೈಿಸಿಕ್ೆ ಂಡಿಯಟರೆೀ ಎಂದಟ ರಿೀಕ್ಷಿಷಲಟ ನೀು ಷಯಳ ದಫಂಧಗಳನಟನ
ಸಿದಧಡಿಸಿಕ್ೆ ಳುಫಸಟದಟ. ಈದಹ

ಗೆ ‘ವಿದಟಯತ್’ ಷಂಫಂಧಿತ ದಗಳು. ಆದನಟನ ರಿೀಕ್ಷಿಷಲಟ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ತಭಮದೆೀ ಅದಂತಸ

ದಫಂಧಗಳನಟನ ಕ್ ಡ ಯಚಿಷಫಸಟದಟ. ಈತುಯಗಳನಟನ ಕ್ಂಡಟಕ್ೆ ಳುಲಟ ಄ಯದೆೀ ಅದಂತಸ ಷಟಳಿುಗಳನಟನ ನೀಡಟುದಯ ಭ ಲಕ್,
ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಅ ದಗಳ ಿಸಂದ್ಧಯಟ ರಿಕ್ಲನೆಗಳನಟನ ಄ಥೆೈಿಸಿಕ್ೆ ಂಡಿಯಟ ಫಗೆೆ ನಭಗೆ ಄ಯ ಂದಟ ಈತುಭ ಳನೆ ೀಟ್
ಸಿಗಟತುದೆ. ನಂತಯ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಫಬಯಟ ಆನೆ ನಫಬಯ ದಫಂಧನಟನ ೂಣಿಗೆ ಳಿಷಫಸಟ
ದೆೈಹಿಕ ಆಟಗಳು
ಹೆಚಟಿ ಚಲ ಯಿಂದ ಕ್ ಡಿದ

ಆಟಗಳ

ಗಳ

ತೆ ಡಗಿಸಿಕ್ೆ ಂಡಟ ಇ ಅಟ್ಗಳನಟನ ವಿಜ್ಞಹನ ವಿಶಮಗಳಿಗೆ

ರ್ೆ ೀಡಿಷಫಸಟದಹಗಿದೆ. ಈದಹ: ಗಟಂು ಕ್ರವ

ಗಳಲ್ಲಿ ನೀು ಄ಥವಹ ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿ ರಶೆನಗಳನಟನ ಕ್ೆೀಳುತಹುನೆ

ಹೆೀಳಿದ ವಿದಹಯರ್ಥಿಮಟ ಒಡಿ ಹೆ ೀಗಿ ಂದಟ ಕ್ಟಚಿಿಮನಟನ ಷಟತ್ತುಹಹಕ್ರಕ್ೆ ಂಡಟ ಭತೆು ತಂಡಕ್ೆಾ ಫಂದಟ ಸೆೀಯಟತಹುನೆ

. ಷರಿ ಈತುಯಗಳನಟನ
. ಯಹ ತಂಡದ

ಭಟಖ್ಯಷಥಯಟ ಮೊದಲ್ಲಗೆ ಒಡಿ ಫಂದಟ ತಂಡನಟನ ಸೆೀರಿಕ್ೆ ಳುುತಹುರೆ ೀ, ಅ ತಂಡು ಗೆಲಟಿತುದೆ.
ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಷಕ್ ಯಿಟ್ ನ ವಿವಿಧ ಭಹಗಗಳಹದ ಫಲ್ಬ, ಬಹಯಟ್ರಿ ಭತಟು ವೆೈರ್ ಅಗಿಯಫಸಟದಟ. ನೀು ಄ಥವಹ ಫಬ ವಿದಹಯರ್ಥಿಮಟ,
ಈಳಿದ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಯಹ ರಿೀತ್ತಮ ಷಕ್ ಯಿಟ್ ನ ಸಿದಧಡಿಷಬೆೀಕ್ೆಂದಟ ರ್ೆ ೀರಹಗಿ ಹೆೀಳುುದಟ. ನಂತಯ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ರ್ೆ ತೆಗ ಡಿ
ಷಕ್ ಯಿಟ್ ನ಄ನಟನ ಸಿದಧಡಿಷಬೆೀಕ್ಟ. ಈದಹ: ಂದಟ ಫಲ್ಬ, ಎಯಡಟ ವೆೈರ್ ಗಳು ಭತಟು ಎಯಡಟ ಬಹಯಟ್ರಿಗಳು. ಯಹಯಟ ಷಕ್ ಯಿ
ಆಲಿವೀ ಄ಯನಟನ ಕ್ೆೈಬಿಡಲ್ಹಗಟತುದೆ. ಕ್ಡೆಮ ಷಕ್ ಯಿ

ಲ್ಲಿ

ಲ್ಲಿ ಂದಟ ಫಲ್ಬ, ಂದಟ ವೆೈರ್ ಭತಟು ಂದಟ ವಟಶಾ ಕ್ೆ ೀವ ಆಯಟತುದೆ.

ಯಹ ರಿೀತ್ತಮ ಷಕ್ ಯಿಟ್ ನ ಸಿದಧಡಿಷಬೆೀಕ್ಟ ಎಂದಟ ತ್ತಳಿಷಟರೆಗ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ೃತಹುಕ್ಹಯದಲ್ಲಿ ಚಲ್ಲಷಟತ್ತುಯಟತಹುರೆ. ಄ಯಟ
ಫಬರಿಗೆ ಫಬರಿಗೆ ತ್ತೀರಹ ಸತ್ತುಯದಲ್ಲಿ

ತ್ತುದದರೆ, ಄ಯನಟನ ಹೆ ಯಗೆ ಕ್ ರಿಸಿ, ಆನೆ ನಂದಟ ಷಟತ್ತು

ಷಂನ ಮಲ 3 ಅಟ್-2ಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿಯಟ ಕ್ಹರ್ಡಿಗಳ
ಚಲ್ಲಷಟತ್ತುಯಟವಹಗ ತಹು ವಿದಟಯತ್

(round) ಄ಕ್ಹವ ನೀಡಟುದಟ.

ಷಸ ನೀು ಈಯೀಗಿಷಫಸಟದಟ. ಅಗ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ೃತಹುಕ್ಹಯದಲ್ಲಿ

ಯಹ ಭಹಗ ಎಂದಟ ತ್ತಳಿ ಕ್ೆ ಳುಫಸಟದಟ.

ತಂಡದ ಆಟಗಳು
ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳನಟನ ನಹಲಾರಿಂದ ಎಂಟ್ಟ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಯಟಂತೆ ತಂಡಗಳಹಗಿ ವಿಂಗಡಿಷಟುದಟ. ಄ಯಟ ವೆೈಮಕ್ರುಕ್ವಹಗಿ ಄ಥವಹ ಗಟಂಪಿನಲ್ಲಿ
ರಶೆನಗಳಿಗೆ ಈತುರಿಷಬೆೀಕ್ಟ. ನೀು ಄ಥವಹ ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಸಿದಧಡಿಸಿದ ರಶೆನಗಳಿಗೆ ಈತುರಿಷಟವಹಗ, ತಭಮ ಗಟಂಪಿನರೆ ಂದ್ಧಗೆ
ಚಚಿಿಸಿ ಈತುರಿಷಫಸಟದಟ. ಕ್ೆಲವಂದಟ ಷಲ, ತಂಡಗಳು ಟಿುಗೆ ಄ಥವಹ ವೆೈಮಕ್ರುಕ್ವಹಗಿ ಕ್ೆಲಷ ನಿಿಸಷಬೆೀಕ್ಹಗಟತುದೆ. ಅದರೆ,
಄ಂಕ್ಗಳನಟನ ತಂಡಕ್ೆಾ ಮಹತರ ನೀಡಲ್ಹಗಟತುದೆ. ಹೆಚಟಿ ಄ಂಕ್ಗಳನಟನ ಡೆದ್ಧಯಟ ತಂಡು ಗೆಲಟಿತುದೆ.

ರಸ ರಶ್ೆನಗಳು(ಕ್ವಿಜ್ ಗಳು)
ರಶೆನಗಳನಟನ ಸಿದಧಡಿಷಟ ಄ವಯಕ್ತೆಯಿದೆ. ಅದರೆ, ರಶೆನಗಳು ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿಜ್ಞಹನದ ಯಹುದಹದಯ ಂದಟ ನದ್ಧಿಶು
ವಿಶಮದ ಅಳವಹದ ಄ಥೆೈಿಷಟವಿಕ್ೆಗೆ ಕ್ೆೀಂ

ಕ್ರಿಷಟಂತ್ತಯಬೆೀಕ್ಟ. ಂದಟ ಷಲ ರಶೆನಗಳನಟನ ಸಿದಧಡಿಸಿದ ನಂತಯ, ನೀು ಆದನಟನ ಬೆೀರೆ

ತಯಗತ್ತಗಳಿಗ ಫಳಷಫಸಟದಟ ಄ಥವಹ ಭಟಂದ್ಧನ ಶಿ ಲ್ಲಿಮ ಷಸ ಫಳಷಫಸಟದಟ.
ರಶೆನಗಳು ಂದಟ ದದ ಈತುಯನಟನ ನರಿೀಕ್ಷಿಷಟಂತ್ತಯಫಸಟದಟ ಄ಥವಹ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಅಲ್ೆ ೀಚಿಸಿ, ಷಭಸೆಯಗೆ ಈತುಯ
ಕ್ಂಡಟಕ್ೆ ಳುುಂತ್ತಯಫಸಟದಟ. ರಶೆನಗಳನಟನ ನೀವೆೀ ಕ್ೆೀಳಫಸಟದಟ ಄ಥವಹ ನಭಮಲ್ಲಿ ಷಂನ ಮಲವಿದದರೆ, ನೀು ರಶೆನತ್ತರಕ್ೆಮ ನಕ್ಲಟ
ರತ್ತಗಳನಟನ ಮಹಡಿ ರತ್ತಯಫಬ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗ ನೀಡಫಸಟದಟ. ಅಗ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ತಭಮಶುಕ್ೆಾ ತಹು ರಶೆನಗಳಿಗೆ ಈತುರಿಷಟತಹುರೆ. ಯಹ
ವಿದಹಯರ್ಥಿಮಟ ಹೆಚಟಿ ಄ಂಕ್ಗಳನಟನ ಗಳಿಸಿತಹುನೆ ೀ
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ಸಂನಮೂಲ 2 : ಸರಳ ಸಕಮಯ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್

ಳ

:

ಸೆಟ್

ಚಿತರ R 2.1 ಷಯಳ ಷಕ್ ಯಿಟ್ ನ ಕ್ಹ

ಗಳ ಂದಟ ಸೆಟ್ ನ

ಸಂನಮೂಲ 3: ಈ ಘಟಕದಲಿಲ ವರಿಸಿರನ ಆಟಗಳಿಗೆ ಸಮಚನೆಗಳು
ಆಟ 1 : ಬಲ್ಬ್ ಹೆಮತ್ತಿಕೆಮಳುುುದೆೀ?
ಆಡನ ಮೊದಲನ:
ಇ ಅಟ್ನಟನ ಅಡಲಟ, ನೀು ಚಿತರ R 3.1 ಲ್ಲಿಯಟುದನಟನ ನಕ್ಲಟ ಮಹಡಬೆೀಕ್ಟ ಄ಥವಹ ಄ದೆೀ ರಿೀತ್ತ ಆಯಟ ಚಿತರನಟನ ಫರೆಮಬೆೀಕ್ಟ.
ಭ ಯಟ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಯಟ ರತ್ತಯಂದಟ ಗಟಂಪಿಗ , ಕ್ನಶು ಂದಟ ಸೆಟ್ ನ ಕ್ಹ
ನೀು ಎಯಡಟ ಸೆಟ್ ನ ಕ್ಹ

ಗಳ ಄ವಯಕ್ತೆಯಿಯಟತುದೆ. ರತ್ತಯಂದಟ ಗಟಂಪಿಗ ,

ಗಳನಟನ ಫಳಸಿದರೆ, ನಹಲಟಾ ಄ಥವಹ ಐದಟ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಟಿುಗೆ ಅಡಫಸಟದಟ
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ಳ

:

ಚಿತರ R 3.1 ಬೆಳಗಟತ್ತುಯಟ ಫ
ರತ್ತ ಕ್ಹಡಿನಟನ ಕ್ತುರಿಸಿ. ಅದರೆ, ಕ್ಹ
ಸೆಟ್ ನ಄ನಟನ ಂದಟ

ಚಿತರಗಳು

ಗಳು ಂದೆೀ ಄ಳತೆ ಹೆ ಂದ್ಧಯಟ ಫಗೆೆ ಖ್ಚಿತಡಿಸಿಕ್ೆ ಳಿು. ನೀು ಫಳಷಟರೆಗ ರತ್ತ

ಡಬಿಬಮಲ್ಲಿ ಄ಥವಹ ಬಹಯ

ಲ್ಲಿ ರತೆಯೀಕ್ವಹಗಿಡಿ.

ಆಟವಾಡಲನ:
ಗಟಂಪಿನಲ್ಲಿಯಟಯಟ ಅಟ್ವಹಡಲಟ ಂದಟ ಷಥಳ

ಅಯೆಾ ಮಹಡಿಕ್ೆ ಳುುತಹುರೆ. ಄ದಯಲ್ಲಿ ಫಬಯಟ ಎಲ್ಹಿ ಕ್ಹ

ಮಹಡಿ ಸಯಡಟತಹುರೆ. ಫಬರಹದ ನಂತಯ ಫಬಯಂತೆ ರತ್ತಯಫಬಯ , ಕ್ಹ
ಅಗಿದೆಯೆೀ ಎಂದಟ ನೆ ೀಡಟತಹುರೆ. ವಿದಹಯರ್ಥಿಗೆ

ಗಳನಟನ ಭಟಖ್ ಕ್ೆಳಗೆ

ಗಳನಟನ ತ್ತಯಟಗಿಸಿ, ಄ದಟ ಫಲ್ಬ಄ನಟನ ಬೆಳಗಿಷಟ ಕ್ಹರ್ಡಿ

ನೆ ೀಡಿದ ಕ್ಹರ್ಡಿ ಫಲ್ಬ ಄ನಟನ ಬೆಳಗಿಷಟತುದೆ ಎಂದಟ ಄ನನಸಿದರೆ, ಅಗ ಅ ಕ್ಹಡಿನಟನ

ಅ ವಿದಹಯರ್ಥಿಮಟ ತನನ ಫಳಿ ಆಟ್ಟುಕ್ೆ ಳುುತಹುನೆ/ಳೆ. ಇಗ ಭಟಂದ್ಧನ ವಿದಹಯರ್ಥಿಮ ಷಯದ್ಧ. ಎಲ್ಹಿ ೂಣಿ ಷಕ್ ಯಿಟ್ ನ ಕ್ಹ
ಫಳಸಿದ ಫಗೆೆ ಖ್ಚಿತಡಿಸಿಕ್ೆ ಳುುರೆಗ , ಇ ಅಟ್ು ಿಸೀಗೆಯೆೀ ಭಟಂದಟರಿಮಟತುದೆ. ರತ್ತ ವಿದಹಯರ್ಥಿ ಫಳಿಯಿಯಟ ಕ್ಹ
ಎಣಿಷಲ್ಹಗಟತುದೆ. ಯಹ ವಿದಹಯರ್ಥಿಮಟ ಹೆಚಿಿನ ಷಂಖ್ೆಯಮ ಕ್ಹ

ಳ

ಹೆ ಂದ್ಧಯಟತಹುನೆ ೀ

ವಿಜ್ಮಶಹಲ್ಲಯಹಗಟತಹುನೆ
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ಗಳ
ಗಳ

ಆಟಗಳ
ಮೊದಲಟ ಅಟ್ದಲ್ಲಿ, ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ೂಣಿ ಷಕ್ ಯಿ
ಸಹಧಯವಹ

ಳ

:

ಗಳಿಯಟ ಎಲ್ಹಿ ಕ್ಹಡಟಿಗಳನಟನ ತ್ತಯಟವಿ ಹಹಕ್ರ, ನಧಿರಿಷಲಟ

ುದ್ಧಲಿ. ಹಹಗಹಗಿ ನೀು ಄ಯ ಈತುಯಗಳನಟನ ರಿೀಕ್ಷಿಷಬೆೀಕ್ಟ. ನೀು ಄ರಿಗೆ ಯಹ ಫ

ಗಳು ಬೆಳಗಟತುವೆ ಎಂದಟ

ಗಟಯಟತ್ತಷಲಟ , ಆನ ನ ಹೆಚಟಿ ಄ಭಹಯಷವಹಗಟಂತೆ ಪ್ರೀತಹಾಿಸಷಬೆೀಕ್ಟ.
ಆಟ 2: ಸಕಮಯ್ಟ್ಅನನನ ಸಿದಧಡಿಸನುದನ
ಅಡಟ ಮೊದಲಟ: ಚಿತರ R 3.2 ಯಲ್ಲಿಯಟ ಚಿತರಗಳನಟನ ನಕ್ಲಟ ಮಹಡಿಕ್ೆ ಳಿು. ರತ್ತ ಗಟಂಪಿಗೆ ಕ್ನಶು ಭ ಯಟ ಸೆ ಗಳ ಄ವಯಕ್ತೆಯಿಯಟತುದೆ.
ನಭಮ ತಯಗತ್ತಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕ್ಹಡಟಿಗಳನಟನ ಕ್ತುರಿಷಲಟ ಹೆೀಳಿ ಄ಥವಹ ನೀವೆೀ ಄ದನಟನ ಭಡಚಿ ಸಟಷಹರಹಗಿ ಸರಿಯಿರಿ. ನಭಗೆ
ಚಿತರಗಳ ನಕ್ಲನಟನ ಮಹಡಿಕ್ೆ ಳುಲಟ ಄ಗತಯ ಄ನಟಕ್ ಲವಿಲಿದ್ಧದದರೆ (಄ಂದರೆ (Xerox machine) ಭಟದರಣ ಮಂತರ

ನೀು

ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಚಿತರಗಳನಟನ ಂದಟ ಹಹಳೆಮ ಮೀಲ್ೆ ಫರೆದಟ ನಂತಯ ಕ್ತುರಿಷಲಟ ತ್ತಳಿಸಿ.

ಚಿತರ 3.2: ಷಕ್ ಯಿಟ್ ನ

ಭಹಗಗಳು

ಆಡಲನ: ನಭಮ ತಯಗತ್ತಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳನಟನ ಗಟಂುಗಳಹಗಿ ಄ಥವಹ ತಂಡಗಳಹಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ, ಄ುಗಳಿಗೆ ಷಂಖ್ೆಯಗಳನಟನ ನೀಡಿ. ನಂತಯ
ರತ್ತ ಗಟಂಪಿಗ ಂದೆೀ ಷಂಖ್ೆಯಮ ಫ
ಬೆೀಕ್ಹಗಟತುವೆ,
1.

ಗಳು, ಬಹಯಟ್ರಿಗಳು ಭತಟು ವೆೈರ್ ಗಳನಟನ ನೀಡಿ. ರತ್ತ ಗಟಂಪಿಗ ಆದಯ ಎಯಡಯಶಟು ವೆೈರ್ಗಳ
ಗಳ

ನೀು ಇ ಅಟ್ ನಟನ ಎಯಡಟ

ಅಡಫಸಟದಟ:

ನೀು ರತ್ತ ಗಟಂು ಄ಥವಹ ತಂಡಕ್ೆಾ, ಎಯಡಟ ವೆೈರ್ ಗಳು, ಂದಟ ಫಲ್ಬ ಭತಟು ಂದಟ ಬಹಯಟ್ರಿಮನಟನ ಫಳಸಿ ಂದಟ ೂಣಿ
ಷಕ್ ಯಿಟ್ ನ ಄ನಟನ ಸಿದಧಡಿಷಲಟ ತ್ತಳಿಸಿ. ಯಹ ಗಟಂು ಮೊದಲ್ಲಗೆ ೂಣಿಗೆ ಳಿಷಟುದೆ ೀ, ಅ ಗಟಂಪಿಗೆ ಄ಂಕ್ಗಳು ಲಭಿಷಟತುವೆ.
ಂದಟ ಬೆ ೀರ್ಡಿ/ಕ್ುಸಲಗೆಮ ಮೀಲ್ೆ ಄ಂಕ್ಗಳನಟನ ದಹಖ್ಲ್ಲಸಿ.
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ಳ

:

2. ರತ್ತ ಗಟಂಪಿನಂದ ನೀು ಫಬಯನಟನ ಕ್ರೆದಟ ಷಕ್ ಯಿಟ್ ನ಄ನಟನ ಸಿದಧಡಿಷಲಟ ತ್ತಳಿಷಫಸಟದಟ. ಯಹ ವಿದಹಯರ್ಥಿಮಟ ಮೊದಲ್ಲ
ಷಕ್ ಯಿಟ್ ನ಄ನಟನ ಷರಿಯಹಗಿ ಸಿದಧಡಿಷಟನೆ ೀ

ಅ ವಿದಹಯರ್ಥಿಮ ತಂಡಕ್ೆಾ ಄ಂಕ್ಗಳನಟನ ನೀಡಲ್ಹಗಟುದಟ.

ರತ್ತಯಫಬರಿಗ ಅಡಲಟ ಄ಕ್ಹವ ಸಿಗಟರೆಗ ಇ ಅಟ್ನಟನ ನೀು ಭಟಂದಟರೆಷಫಸಟದಟ. ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆನ ನ ಹೆಚಿಿನ
಄ಭಹಯಷ ಬೆೀಕ್ಟ ಎಂದಟ ನಭಗನನಸಿದರೆ, ನೀು ಎಯಡೆಯಡಟ ಬಹರಿ ಗಟಂಪಿನ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಮಹಡಿಷಫಸಟದಟ.
ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಮಹಡಫಸಟದಹದ ಕ್ೆಲು ಷಕ್ ಯಿ

ಗಳು:



ಂದಟ ಫಲ್ಬ, ಂದಟ ವಟಶಾಕ್ೆ ೀವ, ಂದಟ ವೆೈರ್ ಗಳು



ಂದಟ ಫಲ್ಬ, ಂದಟ ವಟಶಾಕ್ೆ ೀವ, ಎಯಡಟ ವೆೈರ್ ಗಳು



ಂದಟ ಫಲ್ಬ, ಂದಟ ವಟಶಾಕ್ೆ ೀವ, ಭ ಯಟ ವೆೈರ್ ಗಳು



ಂದಟ ಫಲ್ಬ, ಂದಟ ವಟಶಾಕ್ೆ ೀವ, ನಹಲಟಾ ವೆೈರ್ ಗಳು



ಂದಟ ಫಲ್ಬ, ಎಯಡಟ ವಟಶಾಕ್ೆ ೀವ, ಎಯಡಟ ವೆೈರ್ ಗಳು



ಂದಟ ಫಲ್ಬ, ಎಯಡಟ ವಟಶಾಕ್ೆ ೀವ, ಭ ಯಟ ವೆೈರ್ ಗಳು



ಂದಟ ಫಲ್ಬ, ಂದಟ ವಟಶಾಕ್ೆ ೀವ, ನಹಲಟಾ ವೆೈರ್ ಗಳು

ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಹೆಚಟಿ ಷಭಥಿರಹಗಟತ್ತುದದಂತೆ, ಎಯಡಟ ಫಲ್ಬ ಗಳು, ಂದಟ ಬಹಯಟ್ರಿ, ಎಯಡಟ ವೆೈರ್ ಗಳು ಫಳಸಿ, ಆನ ನ
ಷಕ್ ಯಿ

ಗಳನಟನ ಸಿದಧಡಿಷಲಟ ತ್ತಳಿಷಫಸಟದಟ. ರತ್ತ ಬಹರಿಮ

ರಮಹಣನಟನ ಫದಲ್ಹಯಿಸಿಕ್ೆ ಡಿ. ಿಸೀಗೆ ಆನ ನ

ಣ ಷಕ್ ಯಿ

ಣ

ಣ ಷಕ್ ಯಿಟ್ ನ ಸಿದಧಡಿಷಲಟ ಬೆೀಕ್ಹದ ರಿಕ್ಯಗಳ
ಗಳನಟನ ಸಿದಧಡಿಷಟವಹಗ ನೀು ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ಹೆಚಟಿ

಄ಥವಹ ಕ್ಡಿಮ ಷಂಖ್ೆಯಮ ಫಲ್ಬ ಗಳು, ಬಹಯಟ್ರಿಗಳು ಄ಥವಹ ವೆೈರ್ ಗಳಿಂದ ಅಗಟ ರಿಣಹಭವೆೀನಟ ಎಂಫಟದಯ ಫಗೆೆ ರಶೆನಗಳನಟನ
ಕ್ೆೀಳಫಸಟದಟ. ಂದಟ ವಟಶಾ ಕ್ೆ ೀವ, ಄ನೆೀಕ್ ಫಲ್ಬ ಗಳು ಹಹಗ ಕ್ಡಿಮ ಷಂಖ್ೆಯಮ ವೆೈರ್ ಗಳನಟನ ಈಯೀಗಿಸಿದಹಗ ಯಹ ಫಗೆಮ
ಬೆಳಕ್ನಟನ ಡೆಮಫಸಟದಟ ಎಂದಟ ನೀು ಄ಯನಟನ ರಶಿನಷಫಸಟದಟ. ಇ ರಿೀತ್ತಮಲ್ಲಿ ನೀು ಄ಯ ಄ಥೆೈಿಷಟವಿಕ್ೆಮ ಬೆಳಣಿಗೆಮನಟನ
ರಿಶೆೃೀಧಿಷಫಸಟದಟ. ನೀು ನೆೈಜ್ವಹದ ವಟಶಾ ಕ್ೆ ೀವಗಳಿಂದ ಹೆೀಗೆ ಫಲ್ಬ ಄ನಟನ ಬೆಳಗಿಷಫಸಟದಟ ಹಹಗ ಂದಟ ಷಕ್ ಯಿಟ್ ನ ಯಚನೆಮಲ್ಲಿ
ಕ್ೆಲು ಫದಲ್ಹಣೆಗಳನಟನ ಮಹಡಿ, ಄ದರಿಂದಹಗಟ ರಿಣಹಭನಟನ ಹರತಯಕ್ಷಿಕ್ೆಮ ಭ ಲಕ್ ಮಹಡಿ ತೆ ೀರಿಸಿದರೆ, ಄ರಿಗೆ
ಕ್ಹರ್ಡಿಗಳ

ಹೆೀಗೆ ರ್ೆ ೀಡಿಸಿಕ್ೆ ಂಡಟ, ಫಲ್ಬಗಳ

ಸಂನಮೂಲ 4:

ಹೆೀಗೆ

ಳಗಿಷಫಸಟದಟ ಎಂಫ ಄ನಟಬನಟನ ಭ ಡಿಷಲಟ ಷಹಹಮವಹಗಟತುದೆ.

ಮತನಿ ಹಿಮಾೂಹಿತ್ತ ನೀಡನುದನ

ನಯಂತಯವಹಗಿ ರಿವಿೀಕ್ಷಿಸಿ, ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ರತ್ತಕ್ರರಯಿಷಟುದಯ ಭ ಲಕ್ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ ಕ್ಹಮಿ ನಿಸಣೆಮನಟನ (performance)
ಈತುಭಡಿಷಫಸಟದಹಗಿದೆ. ಆದರಿಂದ ಄ರಿಗೆ, ಄ರಿಂದ ಏನಟ ನರಿೀಕ್ಷಿಷಲ್ಹಗಟತ್ತುದೆ ಎಂಫಟದಟ ತ್ತಳಿಮಟತುದೆ. ನಂತಯ ಕ್ಹಮಿ
ೂಣಿಗೆ ಂಡ ನಂತಯ ಄ರಿಗೆ ಿಸಮಹಮಿಸತ್ತಮ ದೆ ಯಕ್ಟತುದೆ. ನೀು ಕ್ೆ ಡಟ ಯಚನಹತಮಕ್ ಿಸಮಹಮಿಸತ್ತಯಿಂದ, ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಄ಯ
ಕ್ಹಮಿ ನಿಸಣೆ ಮನಟನ (performance) ಈತುಭಡಿಸಿಕ್ೆ ಳುಫಸಟದಟ.
ರಿವೀಕ್ಷಣೆ: ರಿಣಹಭಕ್ಹರಿೀ ಶಿಕ್ಷಕ್ಯಟ ತಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳನಟನ ಯಹವಹಗಲ ಗಭನಷಟತುಲ್ೆೀ ಆಯಟತಹುರೆ. ಸಹಮಹನಯವಹಗಿ ಫಸಟಹಲಟ
ಶಿಕ್ಷಕ್ಯಟ ತಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ತಯಗತ್ತಮಲ್ಲಿ ಮಹಡಿದ ಕ್ೆಲಷಗಳನಟನ ಗಭನಸಿ ಹಹಗ ಄ಯಟ ಹೆೀಳುುದನಟನ ಕ್ೆೀಳಿಸಿಕ್ೆ ಳುು ಭ ಲಕ್,
ರಿವಿೀಕ್ಷಣಹ ಕ್ಹಮಿ ಮಹಡಟತಹುರೆ. ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ ರಗತ್ತಮನಟನ ರಿವಿೀಕ್ಷಿಷಟುದಟ ತಟಂಬಹ ಭಸತವದ ಕ್ೆಲಷ. ಏಕ್ೆಂದರೆ ಆದಟ ಄ರಿಗೆ:


ಈತುಭ ಗೆರೀರ್ಡ ಗಳನಟನ ಡೆಮಲಟ ಷಹಹಮ ಮಹಡಟತುದೆ.



಄ಯ ಕ್ಹಮಿ ನಿಸಣೆಮ ಫಗೆೆ ಹೆಚಿಿನ ಄ರಿನಟನ ಭ ಡಿಸಿಕ್ೆ ಳುಲಟ ಭತಟು ತಭಮ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಮ ಫಗೆೆ ಹೆಚಿಿನ ಜ್ವಹಬಹದರಿ
ಹೆ ಂದಲಟ ಷಹಹಮ ಮಹಡಟತುದೆ.



಄ಯ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಮನಟನ ಈತುಭಡಿಸಿಕ್ೆ ಳುಲಟ ಷಹಹಮ ಮಹಡಟತುದೆ.



ರಹಜ್ಯ ಹಹಗ ಷಥಳಿೀಮ ರಮಹಣಿೀಕ್ರಿಸಿದ ರಿೀಕ್ೆಗಳ ಭ ಲಕ್ ತಭಮ ಸಹಧನೆ ಯಹ ಭಟ್ುದ್ಧಯಫಸಟದೆಂದಟ ಉಿಸಷಲಟ
ಷಹಹಮ ಮಹಡಟತುದೆ.
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ಫಬ ಶಿಕ್ಷಕ್ರಹಗಿ ನಧಹಿಯನಟನ ತೆಗೆದಟಕ್ೆ ಳುಲ ಷಸ ಆದಟ ಷಹಹಮ ಮಹಡಟತುದೆ.


ರಶೆನಮನಟನ ಯಹವಹಗ ಕ್ೆೀಳಬೆೀಕ್ಟ ಄ಥವಹ ಷಟಳಿನಟನ ಯಹವಹಗ ಕ್ೆ ಡಬೆೀಕ್ಟ.



ಯಹವಹಗ ಹೆ ಗಳಬೆೀಕ್ಟ.



಄ರಿಗೆ ಷವಹಲನೆ ನಡಡಫಸಟದೆೀ?



ವಿವಿಧ ಗಟಂುಗಳ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳನಟನ ಂದಟ ಕ್ಹಮಿದಲ್ಲಿ ತೆ ಡಗಿಷಟ ರಿೀತ್ತ.



ತುಗಳ ಫಗೆೆ ಏನಟ ಮಹಡಟುದಟ?

ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಄ಯ ರಗತ್ತಮ ಫಗೆೆ ಷಶುವಹದ ಭತಟು ನಖ್ಯವಹದ ಿಸಮಹಮಿಸತ್ತ ನೀಡಿದಹಗ, ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ತಭಮನಟನ ಆನ ನ ಹೆಚಟಿ
ಈತುಭಡಿಸಿಕ್ೆ ಳುುತಹುರೆ. ರಿವಿೀಕ್ಷಣೆಯಿಂದ ನೀು ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಯಂತಯ ಿಸಮಹಮಿಸತ್ತಮನಟನ ನೀಡಲಟ ಸಹಧಯವಹಗಟತುದೆ,
ಅಗ ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಄ಯಟ ಹೆೀಗೆ ಕ್ಲ್ಲಮಟತ್ತುದಹದರೆ ಭತಟು ತಭಮ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಮನಟನ ಈತುಭಡಿಸಿಕ್ೆ ಳುಲಟ ಬೆೀರೆ ಏನನಟನ ಕ್ಲ್ಲಮಟ
಄ವಯಕ್ತೆ ಆದೆ ಎಂಫಟದಯ ಫಗೆೆ ಄ರಿುಂಟಹಗಟತುದೆ.
ನಭಗೆ ಎದಟರಹಗಟ ಂದಟ ಷವಹಲ್ೆಂದರೆ, ನೀು ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಄ಯದೆದೀ ಅದ ಕ್ಲ್ಲಕ್ಹ ಗಟರಿಗಳನಟನ ನದ್ಧಿಶು ಡಿಸಿಕ್ೆ ಳುಲಟ
ಷಹಹಮ ಮಹಡಟುದಟ, ಆದನಟನ ಷವ-ರಿವಿೀಕ್ಷಣೆ ಎಂದ ಕ್ರೆಮಫಸಟದಟ. ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು, ವಿಶೆೀಶವಹಗಿ, ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆ ಕ್ಶು ಎಂದಟ
ಭಹವಿಷಟರಿಗೆ, ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆ ಅುವಹದದಟದ, ತಭಮ ಷವಂತದಟದ ಄ನನಷಟುದೆೀ ಆಲಿ.
ನೀು ಯಹುದೆೀ ವಿದಹಯರ್ಥಿ ಂದಟ ಕ್ಹಮಿ ಯೀಜ್ನೆಗೆ ತನನದೆೀ ಅದ ಷಶು ಗಟರಿಗಳನಟನ ಹಹಕ್ರಕ್ೆ ಂಡಟ, ಄ದಯ ಯೀಜ್ನೆಮನಟನ
ತಯಹರಿಸಿ, ಄ದಕ್ೆಾ ಬೆೀಕ್ಹಗಟ ಷಭಮನಟನ ನದ್ಧಿಶು ಮಹಡಿಕ್ೆ ಂಡಟ, ತನನ ರಗತ್ತಮನಟನ ತಹನೆೀ ಷವತಃ 

ಕ್ಷಿಸಿ ರಿೀಕ್ಷಿಸಿಕ್ೆ ಳುಲಟ

ಷಹಹಮ ಮಹಡಫಸಟದಟ. ಇ ರಕ್ರರಯೆಮನಟನ ಄ಭಹಯಷ ಮಹಡಟುದರಿಂದ, ಄ರಿಗೆ ತಭಮನಟನ ತಹು ಷವತಃ ಮೌಲ್ಹಯಂಕ್ನ
ಮಹಡಿಕ್ೆ ಳುು ದಯಲ್ಲಿ ರಬಟತವನಟನ ಗಳಿಷಟತಹುರೆ. ತನ ಮಲಕ್ ಄ರಿಗೆ ಶಹಲ್ೆಮಲ್ಲಿ ಹಹಗ ಄ಯ ೂತ್ತಿ ಜಿೀವಿತಹಧಿಮಲ್ಲಿ ಕ್ಹಮಿ
ನಿಿಸಷಟುದಕ್ೆಾ ಹೆಚಿಿನ ನೆಯುಂಟಹಗಟತುದೆ.
ವದಾಯರ್ಥ್ಗಳು ಹೆೀಳಿದದನನನ ಆಲಿಸನುದನ ಮತನಿ ವೀಕ್ಷಿಸನುದನ
ಶಿಕ್ಷಕ್ಯಟ ಮವಹಗಲ ಷಸಜ್ವಹಗಿಯೆೀ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಹೆೀಳಿದದನಟನ ಅಲ್ಲಷಟುದಟ ಭತಟು ಗಭನಷಟುದನಟನ ಮಹಡಟತ್ತುಯಟತಹುರೆ. ಆದಟ
ಂದಟ ಷಯಳ ರಿವಿೀಕ್ಷಣಹ ಸಹಧನ. ಈದಹಸಯಣೆಗೆ ನೀು:


ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಗಟಿುಯಹಗಿ ಒದಟುದನಟನ ಅಲ್ಲಷಟತ್ತುಯಫಸಟದಟ.



ಗಟಂು ಕ್ೆಲಷ ಄ಥವಹ ರ್ೆ ೀಡಿಯಹಗಿ ಕ್ಹಮಿ ನಿಿಸಷಟವಹಗ ಅಗಟ ಚಚೆಿಗಳನಟನ ಅಲ್ಲಷಟತ್ತುಯಫಸಟದಟ.



ತಯಗತ್ತ ಕ್ೆ ೀಣೆಮ ಳಗೆ ಄ಥವಹ ಹೆ ಯಗೆ, ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಫಳಷಟ ಷಂನ ಮಲಗಳನಟನ ವಿೀಕ್ಷಿಸಿಯಫಸಟದಟ.



ಗಟಂಪಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಹಮಿ ನಿಿಸಷಟತ್ತುಯಟವಹಗ ಄ಯ ಅಂಗಿಕ್ ಭಹಷೆಮನಟನ ವಿೀಕ್ಷಿಸಿಯಫಸಟದಟ.

ನೀು ಷಂಗರಿಸಸಿದ ವಿೀಕ್ಷಣೆಗಳು, ವಿದಹಯರ್ಥಿಮ ರಗತ್ತ ಄ಥವಹ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಗೆ ನಜ್ವಹದ ುರಹವೆಮನಟನ ದಗಿಷಟತ್ತುದೆಯೆೀ ಎಂದಟ
ಖ್ಚಿತಡಿಸಿಕ್ೆ ಳಿು. ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ ಫಗೆೆ ನೀು ನೆ ೀಡಿದ, ಕ್ೆೀಳಿದ, ಷಭರ್ಥಿಸಿಕ್ೆ ಳುಫಸಟದಹದ, ಲ್ೆಕ್ಾವಿಡಫಸಟದಹದ ವಿಶಮಗಳನಟನ
ಮಹತರ ದಹಖ್ಲ್ಲಸಿಕ್ೆ ಳಿು.
ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಕ್ಹಮಿ ನಿಿಸಷಟವಹಗ, ನೀು ತಯಗತ್ತ ಕ್ೆ ೀಣೆಮಲ್ಲಿ ಒಡಹಡಟತಹು, ಂದಟ ಷಂಕ್ಷಿುವಹದ ವಿೀಕ್ಷಣಹ ಟಿಣಿಗಳನಟನ
ಸಿದಧಡಿಸಿಕ್ೆ ಳಿು. ನೀು ತಯಗತ್ತಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ ಟಿುಮನಟನ ಫಳಸಿಕ್ೆ ಂಡಟ ಯಹ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚಿಿನ ಷಹಹಮದ
಄ವಯಕ್ತೆಯಿದೆ ಎಂದಟ ದಹಖ್ಲ್ಲಸಿಕ್ೆ ಳುಫಸಟದಟ ಭತಟು ಯಹುದಹದಯ ತು ಗರಿಸಕ್ೆಗಳಿದದರೆ, ಄ದಯ ಟಿಣಿಮನಟನ
ಮಹಡಿಕ್ೆ ಳುಫಸಟದಟ. ನೀು ಇ ವಿೀಕ್ಷಣಹ ಟಿಣಿಗಳನನ ಫಳಸಿಕ್ೆ ಂಡಟ ಆಡಿೀ ತಯಗತ್ತಗೆ ಿಸಮಹಮಿಸತ್ತಮನಟನ ನೀಡಫಸಟದಟ ಄ಥವಹ
ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ರತೆಯೀಕ್ವಹಗಿ ಄ಥವಹ ಗಟಂುಗಳಿಗೆ ಷಟಳಿವಿ ಷ ಚನೆ ನೀಡಿ ಪ್ರೀತಹಾಿಸಷಫಸಟದಟ.
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ಹಿಮಾೂಹಿತ್ತ ನೀಡನುದನ
ನರಿೀಕ್ಷಿತ ಕ್ಲ್ಲಕ್ಹಪಲ ಄ಥವಹ ಈದೆದೀಶಿತ ಗಟರಿ ಸಹಧನೆಮಲ್ಲಿ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಹೆೀಗೆ ಕ್ಹಮಿ ನಿಿಸಸಿದಯಟ ಎಂಫಟದಯ ಕ್ಟರಿತ ಮಹಿಸತ್ತ,
ಿಸಮಹಮಿಸತ್ತಮ ಭ ಲಕ್ ದೆ ಯಕ್ಟತುದೆ. ರಿಣಹಭಕ್ಹರಿ ಿಸಮಹಮಿಸತ್ತಮಟ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗೆ ಕ್ೆಳಗಿನ ಄ಂವಗಳನಟನ ದಗಿಷಟತುದೆ:


ಅಗಿಯಟ ಕ್ಹಮಿದ ಫಗೆೆ ಮಹಿಸತ್ತ.



ಂದಟ ಕ್ರರಯೆ ಄ಥವಹ ಕ್ಹಮಿ ಎಶಟು ಚೆನಹನಗಿ ಮಹಡಲಟಿುದೆ ಎಂಫಟದಯ ಮೌಲಯಮಹನ.



಄ಯ ಕ್ಹಮಿ ನಿಸಣೆಮನಟನ ಈತುಭಡಿಷಟುದಕ್ೆಾ ಮಹಗಿದವಿನ.

ನೀು ರತ್ತ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗೆ ಿಸಮಹಮಿಸತ್ತ ನೀಡಿದಹಗ, ಄ದಟ ಇ ಕ್ೆಳಗಿನುಗಳನಟನ ತ್ತಳಿಮಟುದಕ್ೆಾ ನೆಯವಹಗಟತುದೆ


಄ಯಟ ಏನನಟನ ಮಹಡಫಲಿಯಟ?



಄ಯಟ ಇಗ ಷಧಯಕ್ೆಾ ಏನನಟನ ಮಹಡಲ್ಹಯಯಟ?



಄ಯ ಕ್ಹಮಿನಟನ ಆತಯಯ ಕ್ಹಮಿದೆ ಂದ್ಧಗೆ ಹೆ ೀಲ್ಲಸಿದಹಗ ಹೆೀಗೆ ಕ್ಹಣಿಷಟತ್ತುದೆ?



಄ಯಟ ಹೆೀಗೆ ತಭಮನಟನ ತಹು ಈತುಭಡಿಸಿಕ್ೆ ಳುಫಸಟದಟ?

ರಿಣಹಭಕ್ಹರಿ ಿಸಮಹಮಿಸತ್ತಯಿಂದ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಷಹಹಮವಹಗಟತುದೆ ಎಂಫಟದನಟನ ಜ್ಞಹಕ್ದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕ್ೆ ಳುುುದಟ ಫಸಳ ಭಟಖ್ಯ. ನಭಮ
ಿಸಮಹಮಿಸತ್ತಮಟ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗೆ ಷರಿಯಹಗಿ ಄ನವಯಿಷದ್ಧದದರೆ ಄ಥವಹ ಄ಷಶುತೆಯಿಂದ ಕ್ ಡಿದದರೆ, ಆದಟ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಗೆ ಿಸನನಡೆಮನಟನಂಟ್ಟ
ಮಹಡಟತುದೆ.
ರಿಣಾಮಕಾರಿ ಹಿಮಾೂಹಿತ್ತಯನ:


ವಿದಹಯರ್ಥಿ ಕ್ೆೈಗೆ ಂಡ ಕ್ಹಮಿ ಭತಟು ಄ರಿಗೆ ಅಗಬೆೀಕ್ಹದ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಮನಟನ ಕೆೀಂದ್ರೀಕರಿಸಿರಬೆೀಕನ.



ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ಄ಯ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಮಲ್ಲಿಯಟ ಈತುಮಹಂವಗಳು ಯಹುು ಭತಟು ಆನ ನ ಯಹ ಄ಂವಗಳನಟನ
ಈತುಭಡಿಸಿಕ್ೆ ಳುಬೆೀಕ್ಟ ಎಂಫಟದನಟನ ಸಷ್ಟವಾಗಿ ಮತನಿ ಪ್ಾರಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಹೆೀಳಬೆೀಕ್ಟ.



ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಄ಯಟ ಮಾಡಲನ ಸಾಧಯವಹಗಟಂತಸ ಕ್ೆಲಷಗಳನಟನ ಷ ಚಿಷಬೆೀಕ್ಟ.



ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಄ಥಿವಹಗಟ ಸಮಕಿ ಭಾಷೆಮಲ್ಲಿಯಬೆೀಕ್ಟ.



ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀಡಬೆೀಕ್ಟ-ಫಸಳ ಮೊದಲ್ೆೀ ಹೆೀಳಿದರೆ ವಿದಹಯರ್ಥಿ ‚ನಹನಟ ಇಗ ಄ದನೆನೀ ಮಹಡಲಟ ಹೆ ಯಟಿದೆದ‛ ಎಂದಟ
ಹೆೀಳಫಸಟದಟ. ಫಸಳ ನಧಹನವಹಗಿ ಹೆೀಳಿದರೆ ವಿದಹಯರ್ಥಿಮ ಯೀಚನಹ ಲಸರಿ ಬೆೀರೆಡೆಗೆ ಸರಿದಟ, ಇ ವಿಶಮ ಄ರಷಟುತ ಎನನಸಿ
ನೀು ಹೆೀಳಿದ ಕ್ೆಲಷಕ್ೆಾ ಿಸಂದೆ ಹೆ ೀಗಲಟ ಭನಸಹಾಗದ್ಧಯಫಸಟದಟ.

ಿಸಮಹಮಿಸತ್ತಮಟ ಮೌಖಿಕ್ವಹಗಿದ್ಧದಯಫಸಟದಟ ಄ಥವಹ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ ಕ್ಟಬಿಕ್ೆಳಲ್ಲಿ ಫಯಣಿಗೆಮ ಯ ದಲ್ಲಿಯಫಸಟದಟ. ಕ್ೆಳಗಿನ
ಮಹಗಿದವಿನ ಄ನಟಷರಿಷಟುದರಿಂದ ಿಸಮಹಮಿಸತ್ತ ಹೆಚಟಿ ರಿಣಹಭಕ್ಹರಿಯಹಗಟತುದೆ.
ಧನಾತೂಕ ಭಾಷೆ ಮತನಿ ಹೆಮಗಳುುದನನನ ಬಳಸನುದನ
ನಭಮನಟನ ದ ಷ್ಟ್ಷಟ ಄ಥವಹ ತನಟನ ತ್ತದಟದುದಯ ಫದಲಟ, ಯಹರಹದಯ ನಭಮನಟನ ಪ್ರೀತಹಾಿಸಸಿ ಹೆ ಗಳಿದರೆ ನಭಮ ಄ನಟಬ
ಿಸತಕ್ಯವಹಗಿಯಟತುದೆ. ಧನಹತಮಕ್ ಭಹಷೆ ಹಹಗ ಫಲಧಿನೆಯಿಂದ ಎಲ್ಹಿ ಯೀಮಹನದಯ, ಆಡಿೀ ತಯಗತ್ತಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳನಟನ
ೆರೀರೆೀಪಿಸಿದಂತಹಗಟತುದೆ. ಅದರೆ, ಹೆ ಗಳುವಿಕ್ೆಮಟ ನದ್ಧಿಶುವಹಗಿ ವಿದಹಯರ್ಥಿ ನಿಿಸಸಿದ ಕ್ೆಲಷದ ಫಗೆೆ ಆಯಬೆೀಕ್ೆೀ ಹೆ ಯತಟ
ವಿದಹಯರ್ಥಿಮ ಫಗೆೆ ಄ಲಿ. ಆಲಿದ್ಧದದರೆ ಆದಟ ವಿದಹಯರ್ಥಿಮ ರಗತ್ತಗೆ ನೆಯವಹಗಟುದ್ಧಲಿ ‘ಚೆನಹನಗಿ ಮಹಡಿದೆ‛ ಎಂಫ ದು ನದ್ಧಿಶುವಹಗಿಲಿ.
ಹಹಗಹಗಿ ಕ್ೆಳಗಿನ ಯಹುದಹದಯ ಂದನಟನ ಹೆೀಳುುದಟ ಳೆುಮದಟ:

16

www.TESS-India.edu.in

ಆಟಗಳ

ಳ

:

ನೀನಟ ನನನ ಗಟಂಪಿನರಿಗೆ

಄ದೆ ಂದಟ
ಳೆುಮ ರಶೆನ

ಗಟಿುಯಹಗಿ ಒದಟುದನಟನ
ನೆನಪಿಸಿ ನೆಯು ನೀಡಿದಟದ,

ನೀನಟ ___________

ನನಗೆ ತಟಂಬಹ

ರಿೀತ್ತ ನನಗೆ

ಮಚಟಿಗೆಯಹಯಿತಟ

ತಟಂಬಹ
ಆಶುವಹಯಿತಟ

ಆದನಟನ ಈತುಭಡಿಷಲಟ
ಆನ ನ ಏನಟ
ಮಹಡಬೆೀಕ್ೆಂದರೆ …

ಸರಿಡಿಸನುದನ ಹಾಗಮ ಸನಳಿು ನೀಡನುದನನನ ಬಳಸನುದನ
ನೀು ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳೆೄ ಂದ್ಧಗೆ ನಡೆಷಟ ಮಹತಟಕ್ತೆ ಄ಯ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಗೆ ನೆಯವಹಗಟತುದೆ. ಄ಯಟ ನೀಡಿದ ಈತುಯ ತೆಂದಟ ಹೆೀಳಿ, ಅ
ಷಂಭಹಶಣೆಮನಟನ ಄ಲ್ಲಿಗೆೀ ಭಟಗಿಸಿದರೆ, ಄ಯಟ ಆನ ನ ರಮತ್ತನಷಟುದಕ್ೆಾ ಹಹಗ ಅಲ್ೆ ೀಚಿಷಟುದಕ್ೆಾ ಄ಕ್ಹವನಟನ ನರಹಕ್ರಿಸಿದಂತೆ
ಅಗಟತುದೆ. ನೀು ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಂದಟ ಷಟಳಿನಟನ ನೀಡಿದರೆ, ಄ಥವಹ ಭಟಂದಟರಿಕ್ೆ ರಶೆನಮನಟನ ಕ್ೆೀಳಿದರೆ, ಄ಯಟ ಆನ ನ
ಅಳವಹಗಿ ಅಲ್ೆ ೀಚಿಷಲಟ ಭತಟು ಈತುಯಗಳನಟನ ಸಟಡಟಕ್ಲಟ ೆರೀಯಣೆ ಸಿಗಟತುದೆ. ಄ಯ ಷವಂತ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಗೆ ಄ರೆೀ ಜ್ವಹಬಹದಯರಹಗಟಂತೆ
ಮಹಡಟತುದೆ. ಈದಹಸಯಣೆಗೆ, ನೀು ಄ರಿಂದ ಆನ ನ ಈತುಭ ಈತುಯ ಫಯಟಂತೆ ೆರೀರೆೀಪಿಷಲಟ ಄ಥವಹ ಯಹುದಹದಯ ಂದಟ
ಷಭಸೆಯಮನಟನ ಬೆೀರೆ ದೃಷ್ಟ್ುಕ್ೆ ೀನದ್ಧಂದ ನೆ ೀಡಲಟ ಕ್ೆಳಗೆ ಕ್ೆ ಟಿುಯಟಂತೆ ಹೆೀಳುುದಯ ಭ ಲಕ್ ೆರೀರೆೀಪಿಷಫಸಟದಟ:

ಆದಟ ಂದಟ ಳೆುಮ
ಹರಯಂಬ, ಇಗ ಆದಯ ಫಗೆೆ
ಆನ ನ ಅಲ್ೆ ೀಚನೆಮನಟನ

ಭತೆು ಅಲ್ೆ ೀಚಿಷಟ.

ಮಹಡಟ …

ನೀನಟ ಇ ಈತುಯನಟನ ಹೆೀಗೆ
ಕ್ಂಡಟಕ್ೆ ಂಡೆ ಎಂದಟ ವಿರಿಷಟ

ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಫಬರಿಗೆ ಫಬಯಟ ಷಹಹಮ ಮಹಡಟಂತೆ ೆರೀರೆೀಪಿಷಟುದಟ ಷ ಕ್ುವೆನಷಟತುದೆ. ಆದನಟನ ನೀು, ರಶೆನ ಕ್ೆೀಳುವಹಗಲ್ೆೀ
ಕ್ೆಳಗಿನ ಹೆೀಳಿಕ್ೆಗಳನಟನ ಫಳಸಿ ಕ್ೆೀಳಫಸಟದಟ.

ಗಟಂುಗಳಲ್ಲಿಯಟಯಟ
ಫಬರಿಗೆ ಫಬಯಟ ಷಹಹಮ
ಮಹಡಟುದನಟನ ನಹನಟ
ನೆ ೀಡಬೆೀಕ್ಟ.

ಯಹರಹದರೆ ಫಬಯಟ
ಇ ಈತುಯಕ್ೆಾ ಆನ ನ
ಏನಹದಯ
ಸೆೀರಿಷಟವಿರಹ?

ಹಹಗಹದರೆ ಆಲ್ಲಿ ಎಯಡಟ ಷಂಗತ್ತಗಳಿವೆ.
ಆನಹನ ಷಂಗತ್ತಮನಟನ ನಹು
ರಿಗಣಿಷಫಸಟದಟ?

ವಫದದಲ್ಲಿನ ಕ್ಹಗಟಣಿತ(spelling) ಄ಥವಹ ಷಂಖ್ೆಯಗಳ ಄ಭಹಯಷ ಮಹಡಟವಹಗ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳನಟನ ‘ಹೌದಟ’ ‘ಆಲಿ’ ಎಂದಟ ಹೆೀಳಿ
ಷರಿಡಿಷಫಸಟದಟ. ಆಲ್ಲಿಮ ಷಸ ನೀು ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ ಈತುಯಗಳಲ್ಲಿ ಭ ಡಟ ನಭ ನೆಗಳನಟನ ಗಟಯಟತ್ತಷಲಟ ಹೆೀಳಫಸಟದಟ, ಂದೆೀ
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ಳ

:

ರಿೀತ್ತಮ ಈತುಯಗಳ ನಡಟವಿನ ಷಂಫಂಧ

ರಚೆ ೀದ್ಧಷಫಸಟದಟ ಄ಥವಹ ಯಹುದೆ ೀ ಂದಟ ಈತುಯ ಏಕ್ೆ ತು ಎನಟನ

ಚಚೆಿಗೆ ಅಷದ ಮಹಡಿಕ್ೆ ಡಫಸಟದಟ.
ತಹವೆೀ ಷವತಃ ತಭಮ ಈತುಯಗಳನಟನ ತ್ತದ್ಧದಕ್ೆ ಳುುುದಟ ಭತಟು ಷಸಹಠಿಗಳಿಂದ ತ್ತದ್ಧದಷಟುದಟ ಫಸಳ ರಿಣಹಭಕ್ಹರಿ. ನಭಮ
ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ರ್ೆ ೀಡಿಗಳಹಗಿ ನಯೀಜಿತ ಄ಥವಹ ಆತರೆ ಕ್ಹಮಿಗಳನಟನ ಮಹಡಟವಹಗ, ತಭಮನಟನ ತಹವೆೀ ರಿೀಕ್ಷಿಸಿಕ್ೆ ಳುುುದಟ ಭತಟು
ಫಬಯ ಕ್ಹಮಿನಟನ ಆನೆ ನಫಬಯಟ ರಿೀಕ್ಷಿಷಲಟ ೆರೀಯಣೆ ನೀಡಫಸಟದಟ. ಹೆಚಟಿ ಗೆ ಂದಲಗಳಿಗೆ ಄ಕ್ಹವವಿಲಿದ್ಧಯಟಂತೆ, ಂದಟ ಷಲಕ್ೆಾ
ಂದಟ ಄ಂವನಟನ (aspect) ಕ್ೆೀಂದ್ಧರಕ್ರಿಸಿ, ತ್ತದಟದಡಿ ಮಹಡಿಕ್ೆ ಳುುುದಟ/ಮಹಡಟುದಟ ಳೆುಮದಟ.

ಸಂನಮೂಲ 5: ಸಥಳಿೀಯ ಸಂನಮೂಲಗಳನನನ 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 ಮಚಿಿಸಿದಂತಹಗಟತುದೆ. ನಭಮ ಷಟತುಭಟತುಲ ಆಯಟ ಷಂನ ಮಲಗಳನಟನ ತಯಗತ್ತಮಲ್ಲಿ ಫಳಸಿ, ನಭಮ
ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಗೆ ನೆಯವಹಗಫಸಟದಟ. ಯಹುದೆೀ ಶಹಲ್ೆಮಟ ತನನದೆೀ ಅದ ಕ್ಲ್ಲಕ್ಹ ಷಂನ ಮಲಗಳನಟನ ಄ತ್ತ ಕ್ಡಿಮ ವೆಚಿದಲ್ಲಿ ಄ಥವಹ
ವೆಚಿಯಿಸತವಹಗಿ ತಯಹರಿಸಿಕ್ೆ ಳುಫಸಟದಟ. ಿಸೀಗೆ ಷಥಳಿೀಮ ಷಟುಗಳನಟನ ಕ್ೆ ರೀಡಿೀಕ್ರಿಸಿ, ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ ದೆೈನಂದ್ಧನ ಜಿೀನ 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.

ನಮೂ ತರಗತ್ತ ಕೆಮೀಣೆಯನನನ ಇನಮನ ಹೆಚನು ಆಕಷ್್ಣಿೀಯವಾಗಿಸನುದನ
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 ಮೀಲ್ೆ ಂದಟ ಧನಹತಮಕ್ ರಭಹ ಬಿೀಯಟತುದೆ. ನಭಮ
ತಯಗತ್ತ ಕ್ೆ ೀಣೆಮನಟನ ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ ಷಲಟವಹಗಿ ಅಷಕ್ರುದಹಮಕ್ ಹಹಗ ಅಕ್ಶಿಣಿೀಮವಹಗಿಷಲಟ, ನೀು ಹೆಚಿಿನದದನಟನ
ಮಹಡಫಸಟದಟ. ಈದಹಸಯಣೆಗೆ, ನೀು;


ಸಳೆಮ ಮಹಯಗಜಿೀನ್ ಭತಟು ಕ್ಯತರ ಗಳಿಂದ ಭಿತ್ತುತರಗಳನಟನ(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.

ಸಥಳಿೀಯ ರಿಣಿತರನನನ ನಮೂ ತರಗತ್ತಯಲಿಲ ಬಳಸನುದನ
ಗಣಿತದಲ್ಲಿ ಸಣ ಄ಥವಹ ರಿಮಹಣದ ಫಗೆೆ ಕ್ೆಲಷ ಮಹಡಟತ್ತುದದರೆ, ಮಹರಹಟ್ಗಹಯಯಟ ಄ಥವಹ ದಜಿಿಮನಟನ ಕ್ರೆದಟ ತಭಮ ೃತ್ತುಮಲ್ಲಿ
಄ಯಟ ಗಣಿತನಟನ ಫಳಷಟ ರಿೀತ್ತಮನಟನ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿರಿಷಟಂತೆ ವಿನಂತ್ತಸಿಕ್ೆ ಳಿು. ನೀು ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕ್ಲ್ೆಮಲ್ಲಿ
ವಿವಿಧ ಯಚನೆಗಳು ಹಹಗ ಅಕ್ೃತ್ತಗಳನಟನ ತ್ತಳಿಷಬೆೀಕ್ರದದರೆ, ಮಸಂದ್ಧ ಹಹಕ್ಟ ಕ್ಲ್ೆಮಲ್ಲಿ ರಿಣಿತ್ತ ಹೆ ಂದ್ಧಯಟಯನಟನ ನಭಮ ಶಹಲ್ೆಗೆ
ಕ್ರೆದಟ ವಿವಿಧ ಅಕ್ೃತ್ತ, ವಿನಹಯಷ, ಷಂರದಹಮ ಭತಟು ತಂತರಗಳನಟನ ಄ರಿಂದ ತ್ತಳಿಮಫಸಟದಟ. ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ್ ಗಟರಿಗಳು ಎಲಿರಿಗ
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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 ಮೈದಹನ ಭತಟು ಕ್ಟ್ುಡಗಳ ಮೀಲ್ೆ ಯಹ ರಿೀತ್ತ ರಭಹ ಬಿೀಯಟತುದೆ.

ಹೆಮರಗಿನ ರಿಸರನನನ 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 ಜಿೀವಿಗಳು ಭತಟು ನಜಿೀಿ 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 ಮೀಲ್ಲಯಟ ರತ್ತಯಂದಟ ಬಿಂದಟೂ, ಕ್ೆೀಂದರ ಬಿಂದಟವಿನಂದ ಷಮಹನ ದ ಯದಲ್ಲಿಯಟತುದೆ ಎಂಫಟದನಟನ ಹರತಯಕ್ಷಿಕ್ೆಮ
ಭ ಲಕ್ ಮಹಡಿ ತೆ ೀರಿಷಟುದಟ.
 ಂ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 ಮೀಲ್ೆ ಄ಲಂಬಿತವಹಗಿದೆ
ಭತಟು ಆದನಟನ ಆತರೆ ಷಂದಬಿಗಳಿಗೆ ಗಹಿಯಿಷಫಸಟದಹಗಿದೆ.
ನೀು ಶಹಲ್ಹ ಅಯಣದ್ಧಂದ ಹೆ ಯಗೆ ಹೆ ೀಗಿ ಕ್ಹಮಿ ನಿಿಸಷಬೆೀಕ್ರದದರೆ, ನಭಮ ಶಹಲ್ೆಮ ನಹಮಕ್ಯ ಄ನಟಭತ್ತಮನಟನ ತೆಗದಟಕ್ೆ ಳುು
಄ವಯಕ್ತೆಯಿದೆ, ಯಹ ಷಭಮದಲ್ಲಿ ಹೆ ೀಗಬೆೀಕ್ಟ ಎಂದಟ ಮೊದಲ್ೆೀ ಯೀಜಿಸಿಕ್ೆ ಳುಬೆೀಕ್ಟ ಭತಟು ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ನಮಭಗಳನಟನ
ಷಶುವಹಗಿ ತ್ತಳಿದ್ಧಯಬೆೀಕ್ಟ. ನೀು ಭತಟು ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಶಹಲ್ಹ ಅಯಣದ್ಧಂದ ಹೆ ಯಗೆ ಹೆ ೀಗಟ ಮೊದಲಟ, ಏನನಟನ ಕ್ಲ್ಲಮಬೆೀಕ್ಟ
ಎಂಫಟದಯ ಕ್ಟರಿತಟ ಷಶು ಄ರಿು ಆಯಬೆೀಕ್ಟ.

ಸಂನಮೂಲಗಳನನನ ಹೆಮಂದ್ಸನುದನ/ಮಾ್ಡಿಸನುದನ
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.
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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 ಕ್ಹಮಿ ನಿಿಸಸಿ. 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 ಅಯೀಜಿಷಟುದಯ 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.

ಸಂನಮೂಲ 6:

ವದನಯತ್ ಆಟದ ಟೆಂಪ್ೆಲೀಟ್ (Template)
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ವಿದಟಯತ್ ಅಟ್ಕ್ೆಾ ಂದಟ ಟೆಂೆಿೀಟ್ ನ (Template)

Games and Toys in the Teaching of Science and Technology, edited by Norman K. Lowe:
http://www.unesco.org/education/pdf/325_41.pdf
‘The art and science of teaching/Using games to enhance student achievement’ by Robert J.
Marzano:
http://www.ascd.org/publications/educational-leadership/feb10/vol67/num05/UsingGames-to-Enhance-Student-Achievement.aspx
Physics tutorial on charging by friction: http://www.physicsclassroom.com/class/estatics/Lesson2/Charging-by-Friction
Static electricity: http://www.sciencemadesimple.com/static.html

/
Lowe, N.K. (ed.) (1988) Games and Toys in the Teaching of Science and Technology. Paris: UNESCO.
Primary Resources (undated) ‘Electric circuit beetle drive’ (online). Available
http://www.primaryresources.co.uk/science/electricbeetle.html (accessed 4 August 2014).
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