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.

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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ಈ ಘಟಕದಲ್ಲೇನಿದ್?
ಭಹಯತದಲ್ಲಿ ಷಭೃದಧವಹದ ಮೌಖಿಕ್ ಹಹಗ ಲ್ಲಖಿತ ಸಹಿಸತಯ ಯಂರೆ ಆದೆ. ಭಕ್ಾಳ ಕ್ತೆ ಭತಟು ದಯಗಳ ಕ್ಟರಿತಹದ ರ್ಹಾನದ್ಧಂದ ಭಕ್ಾಳು
ಇ ಯಂರೆಗೆ ಬೆಲ್ೆ ಕ್ೆ ಟ್ಟು ಅನಂದ್ಧಷಟುದ
ಷಂಷೃತ್ತಮನಟನ

ನೀು ಪ್ರೀತಹಾಸ ನೀಡಫಸಟದಟ.

ನಭಮ ದೆೀವದ ಭಹಷೆಗಳು, ಚರಿತೆರ ಭತಟು

ತಭಮದಹಗಿಸಿಕ್ೆ ಂಡಟ ಸಂಚಿಕ್ೆ ಳುುುದಕ್ೆಾ ಈತೆುೀಜ್ನ ಸಿಗಟತುದೆ.

ಇ ಘಟ್ಕ್ದಲ್ಲಿ ನೀು:
 ಭಕ್ಾಳ ಸಹಿಸತಯದ ಕ್ಟರಿತಟ ನಭಗಿಯಟ ಜ್ಞಹನನಟನ ುನರಹಲ್ೆ ೀಕ್ನ ಮಹಡಿಕ್ೆ ಂಡಟ,ರ್ಹುನ ವಿಷುಯಣೆಗೆ ಕ್ರಭ ಕ್ೆೈಗೆ ಳುುವಿರಿ.
 ಭಕ್ಾಳ ಸಹಿಸತಯದ ಗಟಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಕ್ಡೆ ಗಭನ ಸರಿಷಟವಿರಿ.
 ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳನಟನ ಸಹಿಸತಯಕ್ೆಾ ರಿಚಯಿಷಲಟ ತಯಗತ್ತಮಲ್ಲಿ ಕ್ೆಲು ಷಯಳ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಗಳ

ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಲ ನಿೇ್ೇನು ಕಲ್ಲಯ


಄ನಟಷಹುನಕ್ೆಾ ತಯಟವಿರಿ.

?

ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಷ ಕ್ುವಹದ ಸಹಿಸತಯದ ರಿಶೆೃೀಧನೆ ಭತಟು ಄ದಯ ಕ್ಟರಿತಹದ ಜ್ಞಹನ

ವಿಸಹುಯ ಮಹಡಿಕ್ೆ

ರಿೀತ್ತ.


ಈತುಭ ಗಟಣಭಟ್ುದ ಭಕ್ಾಳ ಸಹಿಸತಯದ ಗಟಣಲಕ್ಷಣಗಳನಟನ ಗಟಯಟತ್ತಷಟ ಫಗೆ.



ತಯಗತ್ತಮಲ್ಲಿ ಕ್ತೆ ಭತಟು ಕ್ವಿತೆಗಳನಟನ ಫಳಷಟ ತಂತರಗಳು.

ಈ ಮಾರ್ಗ್ೇಕ್ ಮುಖ್ಯ?
ಭಕ್ಾ ಄ನಟಬ ರಂಚನಟನ ಮೀರಿ ಄ದನಟನ ವಿಷುರಿಷಲಟ, ಄ದೆೀ ಷಭಮದಲ್ಲಿ ಄ರಿಗೆ ಗರಿಸಕ್ೆ ಭತಟು ಈತಹದ
ಕ್ಥೆ ಭತಟು ದಯಗಳು ಄ದಟುತ ಷಂನ ಮಲಗಳು. ಕ್ಥೆ ಭತಟು ಕ್ನ ಕ್ೆೀಳು ಹರಯಂಭಕ್ ಄ನಟಬಗಳು ಧನಹತಮಕ್ವಹಗಿದದಲ್ಲಿ
ಭಕ್ಾ

ಕ್ತೆ ಕ್ನಗಳನಟನ ಒದಲಟ

ಷ ತ್ತಿ ಸಿಗಟತುದೆ

. ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ ಭಹಷೆ ಭತಟು ಸಹಕ್ಷಯತಹ

಄ಯ ಸಹಕ್ಷಯತಹ

ಬೆಳಣಿಗೆ

ಕ್ೌವಲ ಄ಭೃದ್ಧಧ ಷಂತಷದ್ಧಂದ ಸಹಗಲಟ ನಭಗೆ

ಗೆ ತ್ತುಯಟ ಹಯಂರಿಕ್ ಭತಟು ಅಧಟನಕ್ ಕ್ಥೆಗಳ ಫಳಕ್ೆಮನಟನ ಇ ಘಟ್ಕ್ ಈತೆುೀಜಿಷಟತುದೆ.

1 ಮಕಕಳ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕುರಿತ್ು ನಿಮಗಿರುವ ಜ್ಞಾನವನುು ರಿವ್ ೇಧಿಸಿಕ್ೊಳಳುವುದು ಮತ್ುು
ವಿಸ್ುರಿಸಿಕ್ೊಳಳುವುದು
ಮಕಕಳ ಸಾಹಿತ್ಯದ ನಿಮಮ ಜ್ಞಾನವನುು ರಿವ್ ೇಧಿಸಿಕ್ೊಳಳುವುದರಿಿಂದ ಪ್ಾರರಿಂಭಿಸಿರಿ
ಚಟುವಟಿಕ್ 1: ಮಕಕಳ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕುರಿತ್ು ನಿಮಗಿರುವ ಜ್ಞಾನವನುು ರಿವ್ ೇಧಿಸಿಕ್ೊಳಳುವುದು
ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಫಸಟವಃ ನೀವೆೀ ಸಹಿಸತಯದ ಭ ಲ ಅಕ್ಯವಹಗಿಯಟತ್ತುೀರಿ. ಅದದರಿಂದ ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ ಮಷಟಾ ಭತಟು ಭಟ್ುಕ್ೆಾ
ಷ ಕ್ುವಹಗಟಂತಸ ವೆೈವಿಧಯಭಮ ಕ್ಥೆ ಭತಟು ಕ್ನಗಳ

-ನೀು ುಷುಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒದ್ಧದಹದಗಿಯಫಸಟದಟ ಅಥವಹ

ರ್ಹಾಕ್ದಲ್ಲಿಯಫಸಟದಹಗಿಯಫಸಟದಟ - ತ್ತಳಿದ್ಧಯಟುದಟ ಫಸಳ ಭಟಖ್ಯ.
ರಿಶೆೃೀಧನೆ ರಿೀಕ್ೆಮಲಿ. ಭಕ್ಾಳ ಸಹಿಸತಯದ ಫಗೆೆ ನಭಗಿಯಟ ಜ್ಞಹನದ ಄ರಿು ಭ ಡಿಷಟುದಟ ಆದಯ ಈದೆದೀವ. ಇ ರಶೆನಗಳಿಗೆ
ಸಹಧಯವಹದಶ ು ಹರಮಹಣಿಕ್ವಹಗಿ ಈತುರಿಸಿ. ಭನಸಿಾನಲ್ಲಿ ಭ ಡಟ ಈದಹಸಯಣೆಗಳ ಟಿಣಿ ಮಹಡಿಕ್ೆ ಳಿು. ನಭಮ
ಷಹೆ ೀದೆ ಯೀಗಿಗಳನಟನ ಄ಯ ಜ್ಞಹನದ ರಿಶೆೃೀಧಕ್ೆಾ ಸಚಿಿ. ಕ್ೆ ನೆಮಲ್ಲಿ ನಭಮ ಹಹಗ ಄ಯ ಈತುಯಗಳನಟನ ಹೆ ೀಲ್ಲಸಿಕ್ೆ ಂಡಟ
ನೆ ೀಡಫಸಟದಟ.
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ನೆನಪಿನಂದ ನೀು:


ಭಕ್ಾಳ ದಯ



ಭಕ್ಾಳು ಹಹಡಟ ಶಿವಟಗಿೀತೆ

ಹೆೀಳಫಲ್ಲಿರಹ?
ಹಹಡಫಲ್ಲಿರಹ?

ನೆನಪಿನಂದ ನೀು:


ರ್ಹನದ ಕ್ತೆ



ಂದಟ ಷಣಣ ಚಹರಿತರಕ್ ಘಟ್ನೆ

ಹೆೀಳಫಲ್ಲಿರಹ?
ನಯ ಪಿಷಫಲ್ಲಿರಹ?

ನೀು


ಭಕ್ಾಳ ಕ್ತೆ ಄ಥವಹ ರ್ಹನದ ಕ್ಥೆಮ ಹತರವಂದನಟನ ಹೆಷರಿಷಫಲ್ಲಿರಹ?



ದಯ ಄ಥವಹ ಶಿವಟಗಿೀತೆಮ ಹತರವಂದನಟನ ಹೆಷರಿಷಫಲ್ಲಿರಹ?

ಕ್ೆಳಗಿಯಟುದಕ್ೆಾ ಂದಟ ಈದಹಸಯಣೆ ಕ್ೆ ಡಿ:


ಭಕ್ಾಳ ಕ್ಥೆ ುಷುಕ್



ಭಕ್ಾಳ ಕ್ನಗಳ ುಷುಕ್



ಕ್ನನಡದ ಭಕ್ಾಳ ಲ್ೆೀಖ್ಕ್ಯಟ



ಕ್ನನಡದ ಭಕ್ಾಳ ಕ್ವಿ

ನಭಮ ರಿಶೆೃೀಧನೆ ಭತಟು ಅಲ್ೆ ೀಚನೆಗಳನಟನ ಸಹಧಯವಹದರೆ ನಭಮ ಷಹೆ ೀದೆ ಯೀಗಿಮದರೆ ಂದ್ಧಗೆ ಹೆ ೀಲ್ಲಸಿಕ್ೆ ಳಿು’.
ಚಿಂತ್ನ್ಗ್ೊಿಂದು ಕ್ಷಣ


ಭಕ್ಾಳ ಠ್ಯ ಭತಟು ಕ್ನಗಳ ಕ್ಟರಿತಹದ ನಭಮ ಭತಟು ನಭಮ ಷಹೆ ೀದೆ ಯೀಗಿಮ ಜ್ಞಹನದ ನಡಟವೆ
ಸಹಭಯತೆ ಆ

಄ಥವಹ ಎಯಡ ವಿಭನನವಹಗಿದದವೆ? ನೀು ಸಂಚಿಕ್ೆ ಳು

ಜ್ಞಹನ ದೆಯೆೀ?



ನೀು ಚಿಕ್ಾರಹಗಿದಹದಗ ಹೆೀಳಿದಂತ ಕ್ಥೆ ಕ್ನಗಳನಟನ ಆಂದ ಹೆೀಳಲ್ಹಗಟತ್ತುದೆಯೆೀ?



ಇ ಕ್ಥೆ ಕ್ನಗಳನಟನ ನಭಮ ತಯಗತ್ತಮಲ್ಲಿ ಫಳಷಟತ್ತುಯಟವಿರಹ? ಏಕ್ೆ ಄ಥವಹ ಏಕ್ರಲಿ?

ನಭಗೆ ಫಸಟವಃ ನೀು ಚಿಕ್ಾರಹದಹಗ ಕ್ೆೀಳಿದ ಕ್ಥೆ ಭತಟು ದಯಗಳು ನೆನಪಿಗೆ ಫಂದ್ಧಯಟತುದೆ. ಯಹುದೆ ೀ ರ್ಹನದ ನೀತ್ತ ಹಠ್ ಄ಥವಹ
ತಿನೆ ತ್ತದದಲಟ ಹೆೀಳಿದ ಎಚಿರಿಕ್ೆ ಮಹತಟ ಄ಥವಹ ಅಟ್ದ ಯೈದಹನದಲ್ಲಿ ಹೆೀಳಿಕ್ೆ ಂಡ ಹಹಡಿನ ನೆನುಗಳು ಭಯಟಕ್ಳಿಸಿಯಫಸಟದಟ. ಇ ಕ್ಥೆ
಄ಥವಹ ದಯಗಳು ುಷುಕ್ದಲ್ಲಿ ಒದ್ಧಯದ, ಭನೆ, ಷಭಟದಹಮ ಄ಥವಹ ಶಹಲ್ೆಮಲ್ಲಿ ಕ್ಲ್ಲತುದಹಗಿಯಫಸಟದಟ. ನಭಗೆ ಇ ರಿೀತ್ತಮ ರ್ಹನದ
ಕ್ತೆ ಅುವಹಗಿ

, ನಭಮ ಷಹೆ ೀದೆ ಯೀಗಿಗಳಿಗೆ ರಹಜ್ಯತನಂಯಯ, ಂರ್ೆ ಭಂಗೆೀವರಹಮಯ ಄ಥವಹ ಄ನಟಮಹ ನಯಂಜ್ನಯಯ

ಕ್ತೆಗಳು ನೆನಪಿಗೆ ಫಂದ್ಧಯಫಸಟದಟ. ಇ ಕ್ತೆಗಳನಟನ ಇಗಿನ ಭಕ್ಾಳು ಒದಟತ್ತುಯಫಸಟದಟ ಄ಥವಹ ಆಲಿದ್ಧಯಫಸಟದಟ. ಇಗಿನ ಭಕ್ಾಳಿಗೆ

ವಿ,

ಕ್ಹಮ್ ುಷುಕ್ ಄ಥವಹ ಷಟತುಭಟತು ದಂತಕ್ತೆಯಹಗಿಯಟಯ ಫಗೆೆ ಅಷಕ್ರು ಭ ಡಿಯಫಸಟದಟ. ಆವೆಲಿನ ನ – ಹೆ ಷದಟ ಭತಟು ಸಳೆಮದಟತಯಗತ್ತಮಲ್ಲಿ ಷಂನ ಮ ಗಳಹಗಿ ಫಳಷಫಸಟದಟ. ಅದದರಿಂದ ಭಹಷಹ ಬೆ ೀಧನೆಗೆ ಇ ಎಲಿ ಕ್ತೆಗಳ ಬಂಡಹಯವಂದನಟನ ಆಟ್ಟುಕ್ೆ ಂಡರೆ
಄ನಟಕ್ ಲ.
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ಚಟುವಟಿಕ್ 2: ಮಕಕಳ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಜ್ಞಾನವನುು ವಿಸ್ುರಿಸಿಕ್ೊಳಳುವುದು
ನಭಮ ರಿಶೆೃೀಧನೆಮ ಭಟಂದ್ಧನ ಹೆರ್ೆುಗಳನಟನ ಇಗ ಯೀಜಿಸಿಕ್ೆ ಳಿು. ನಭಮ ಒದ್ಧಗೆ ಕ್ೆಲು ನದ್ಧಿಶು ಗಟರಿ


ನಭಗೆ ಹೆ ಷಫರಹದ ಆಫಬಯಟ ಬಹಲಸಹಿಸತ್ತಗಳ ದಯಗಳನಟನ ಒದಟುದಟ.



ನಭಗೆ ಹೆ ಷಫರಹದ ಆಫಬಯಟ ಭಕ್ಾಳ ಸಹಿಸತ್ತಮ ಗದಯ ಒದಟುದಟ.

ನಭಮ

ನಟನ ನಗದ್ಧಡಿಸಿಕ್ೆ ಳಿು.

ಗಳನಟನ ನಭಮ ಷಹೆ ೀದೆ ಯೀಗಿಗಳೆೄ ಂದ್ಧಗೆ ಸಂಚಿಕ್ೆ ಳಿು.

2 ತ್ರರ್ತಿಯ ಬಳಕ್ಗ್ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಆಯ್ಕಕ
ಕ್ೆಳಗಿನ ರಷಂಗ ಄ಧಯಮನದಲ್ಲಿ ುಷುಕ್ ರ್ಹತೆರಗೆ ಹೆ ೀದ ಶಿಕ್ಷಕ್ರಯಫಬಯಟ ಄ಲ್ಲಿ ತಭಗೆ ದೆ ಯಕ್ರದದನಟನ ತಭಮ ಭಹಷೆ ಭತಟು ಸಹಕ್ಷಯತೆಮ
ತಯಗತ್ತಮಲ್ಲಿ ಄ಳಡಿಸಿಕ್ೆ ಳುುದಯ ಕ್ಟರಿತಟ ಚಿಂತ್ತಷಟತಹುರೆ.

ರಸ್ಿಂರ್ ಅಧಯಯನ 1:

ಅರ್ಾಗರವರು ತ್ಮಮ ವಿದಾಯರ್ಥಗರ್ಳ್ೊ ಡನ್ ಉಯೇಗಿಸ್ಬಹುದಾದ ಭಾರತಿೇಯ

ಮಕಕಳ ಸಾಹಿತ್ಯಕಾಕಗಿ ನಡ್ಸಿದ ಹುಡುಕಾಟ
಄ಣಿ ಬೆಂಗಳೄರಿನ 6ನೆೀ ತಯಗತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಕ್ರ
ನನನ ಕ್ಹಿಸಿನೆ ಳಗೆ ಹೆ ಷ ುಷುಕ್ಗಳನಟನ ತಯಬೆೀಕ್ೆಂದಟ ನನನ ಫಮಕ್ೆಯಹಗಿತಟು. ಆದಕ್ಹಾಗಿ ನಭಮ ಭಟಖೆ ಯೀಹಧಹಯನಮರಹದ ಮಸ್
ಗೆ ೀಮ್ಸಾ ಯಯ ಄ನಟಭತ್ತ ಸಿಗಬೆೀಕ್ರತಟು. ಄ಯನಟನ ಕ್ೆೀಳಿದಕ್ೆಾ ಄ಯಟ ುಷುಕ್ಹಾಗಿ ಮೀಷಲ್ಹದ ಶಹಲ್ಹ ಫರ್ೆಟ್ ನ ನ ಸಣನಟನ ನಹನಟ
ಈಯೀಗಿಷಫಸಟದೆಂದಟ ಭತಟು ಇ ುಷುಕ್ಗಳು ಶಹಲ್ೆಮಲ್ಲಿ ಎಲಿರಿಗ ಲಬಯವಹಗಟುದೆಂದ ಹೆೀಳಿದಯಟ.
ಅಷಕ್ರು ಸಟಟಿುಷಫಲಿ ುಷುಕ್ಗಳನಟನ ಸಟಡಟಕ್ರಕ್ೆ ಂಡಟ ನಹನಟ ಬೆಂಗಳೄರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಮಟತ್ತುದದ ುಷುಕ್ರ್ಹತೆರಗೆ ಹೆ ೀದೆ. ಄ಲ್ಲಿದದ ಕ್ಹಮ್
ುಷುಕ್ಗಳಿಂದ ಿಸಡಿದಟ ಈದಟದದದ ಭಕ್ಾಳ ಕ್ಹದಂಫಯಗಳರೆಗಿನ ಒದ್ಧನ ಸಹಭಗಿರಗಳ ಸಯು ನೆ ೀಡಿ ನನಗೆ ಅವಿಮಿವೀ ಅವಿಮಿ. ಄ಲ್ಲಿದದ
ುಷುಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭಟಕ್ಹಾಲಟ ಭ ಯಟ ಹಲಟ ಹೆ ಯದೆೀವದಹದಗಿದದು. ಄ಲ್ಲಿದದ ‘Grimm’s Fairy Tales’ ನ ವಿವಿಧ ಅೃತ್ತುಗಳ ನಡಟವೆ

ಭಹಯತ್ತೀಮ ಕ್ಥೆಗಳಿಗಹಗಿ ದೆ ಡಡ ಸಟಡಟಕ್ಹಟ್ನೆನೀ ನಡೆಷಬೆೀಕ್ಹಯಿತಟ. ದೆ ಡಡ ರಕ್ಹವನ ಷಂಸೆಥಗಳೆಲಿ ಆಂಗಿಿೀಷ್ ಮಹಧಯಭದ ಶಹಲ್ೆಮ
ಪ್ೀಶಕ್ಯನೆನೀ ಗಟರಿಯಹಗಿಸಿಕ್ೆ ಂಡಿದಹದರೆ ಄ನನಸಿತಟ. ಕ್ೆ ನೆಗೆ ನನನ ತಯಗತ್ತಗಳಿಗೆ ಷ ಕ್ುವಹದ ಅಷಕ್ರುಕ್ಯ ಸಹಿಸತಯದ ರಕ್ಹವನ ಷಂಸೆಥಮ
ಂದಟ ಄ಂಗಡಿ ಸಿಕ್ರಾತಟ.
ಭಕ್ಾಳ ಷಂತೆ ೀಶಕ್ಹಾಗಿ ುಷುಕ್ಗಳನಟನ ಗಟಿುಯಹಗಿ ಒದಟುದರಿಂದ ಹರಯಂಭಸಿದೆ. ಄ರಿಗೆ ಕ್ಥೆಗಳೆಲಿ ಷವಲ ರಿಚಿತವಹದ ನಂತಯ
ಸಹಕ್ಷಯತೆ ಬೆಳಣಿಗೆ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಗಳನಟನ ಯೀಜಿಷಲಟ ಹರಯಂಭಸಿದೆ.

ಕ್ಥೆ ಄ಥವಹ ದಯದ ಗಟಣಭಟ್ು ಹೆಚಿಿದಶ ು ಄ದಯ ಷಟತು

ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಗಳನಟನ ಹೆಣೆಮಟುದಟ ಷಟಲಬ.

ಚಿಂತ್ನ್ಗ್ೊಿಂದು ಕ್ಷಣ


ಕ್ನನಡದಲ್ಲಿ ಳೆುಮ ಭಕ್ಾಳ ಸಹಿಸತಯ ಷಟಲಬವಹಗಿ ದೆ ಯಕ್ಟುದ್ಧಲಿ ಎನಟನ ಄ಣಹಿಯಯ ಄ಭಹರಮಕ್ೆಾ ನಭಮ
ಷಸಭತವಿದೆಯೆ?



ನಭಮ ಶಹಲ್ೆಮಲ್ಲಿ ುಷುಕ್ ಕ್ೆ ಳುಲಟ ಯಹ ರಿೀತ್ತಮ ದೆೀಣಿಗೆ ಆದೆ? ಇ ಸಣದ ಄ತಟಯತುಭ ಫಳಕ್ೆಮನಟನ ನೀು
ಹೆೀಗೆ ಮಹಡಫಸಟದಟ?

ಭಟಂದ್ಧನ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಮಲ್ಲಿ, ಈತುಭ ಗಟಣಭಟ್ುದ ಭಕ್ಾಳ ಸಹಿಸತಯದ ಗಟಣಲಕ್ಷಣಗಳನಟನ ಷ ಕ್ಷಮವಹಗಿ ಗಭನಷಟವಿರಿ.
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ಚಟುವಟಿಕ್ 3: ಮಕಕಳ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೌಲ್ಯಮಾನ
ಭಕ್ಾಳ ಸಹಿಸತಯದ ಸಯಸಟ ದೆ ಡಡದಹಗಿದೆ. ಇಗ ನೀು ಎಯಡಟ ಈದಹಸಯಣೆಗಳತು ಗಭನ ಸರಿಷಟವಿರಿ: ವಹಷ್ಟ್ಿಕ್ ಕ್ ದಲಟ ಕ್ತುರಿಷಟ ದ್ಧನ
(ಷಂನ ಮಲ 1) ಎನಟನ ುಷುಕ್ ಭತಟು ‘ಹಹನಟನ ಭದಟವೆಯಹದ ಸಟಡಟಗಿ’ ಎನಟನ ಕ್ಥೆ (ಷಂನ ಮಲ 2).
ಎಯಡ ಠ್ಯನಟನ ನಭಗೆ ನೀವೆೀ ಄ಥವಹ ನಭಮ ಷಹೆ ೀದೆ ಯೀಗಿಗೆ ಗಟಿುಯಹಗಿ ಒದ್ಧ. ಒದಟತ್ತುಯಟವಹಗ ಕ್ೆಳಗಿನ ರಶೆನಗಳ ಕ್ಟರಿತಟ
ಎಚಿರಿಕ್ೆಯಿಂದ ಚಿಂತ್ತಸಿ.


ಎಯಡಟ ಕ್ಥೆಗಳ ನಡಟವೆ ಆಯಟ ಯತಹಯಷಗಳೆೀನಟ?



ನಭಗೆ ಎಯಡಯಲ್ಲಿ ಂದಟ ಹೆಚಟಿ ಆಶುವಹಯಿತೆೀ?



ನಭಮ ದೃಷ್ಟ್ುಮಲ್ಲಿ,ಆವೆಯಡಯಲ್ಲಿ ರತ್ತಯಂದಯ ಧನಹತಮಕ್ ಄ಂವಗಳು ಯಹುು?

ವಹಷ್ಟ್ಿಕ್ ಕ್ ದಲಟ ಕ್ತುರಿಷಟ ದ್ಧನ ನಟನ ಭತೆ ಯ
ು ಮ ನೆ ೀಡಿ, ಕ್ೆಳಗಿನ ರಶೆನಗಳನಟನ ಈತುರಿಸಿ:


ಬೆೀರೆ ಄ನೆೀಕ್ ಕ್ಥೆಗಳು ಹರಯಂಬವಹಗಟಂತೆ ‘ಿಸಂದೆ ಂದ ಯಲ್ಲಿ……‛ ಄ಥವಹ ‚ಂದಹನೆ ಂದಟ ಕ್ಹಲದಲ್ಲಿ…………….‛ ಄ಂತ ಏಕ್ೆ
ಇ ಕ್ಥೆ ಹರಯಂಬವಹಗಟತ್ತುಲ?ಿ



ಆಲ್ಲಿ ಚಿತರಗಳ ಄ಗತಯವಿದೆಯೆೀ? ಏಕ್ೆ ಄ಥವಹ ಏಕ್ರಲಿ?



ನಭಮ ಄ಭಹರಮದಲ್ಲಿ ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇ ಕ್ಥೆಮಲ್ಲಿ ಯಹ ಄ಂವಗಳು ಆಶುವಹಗಟತುವೆ?

ನಭಮ

ಗಳನಟನ ನಭಮದರೆ ಂದ್ಧಗೆ ಹೆ ೀಲ್ಲಸಿಕ್ೆ ಳಿು.

ವಹಷ್ಟ್ಿಕ್ ಕ್ ದಲಟ ಕ್ತುರಿಷಟ ದ್ಧನ ಂದಟ ಚಿಕ್ಾ, ಈಲ್ಹಿಷಕ್ಯ ುಷುಕ್. ಚಿತರಗಳು ಆಂದ್ಧನ ಜಿೀನಕ್ೆಾ ಷರಿ

ಭತಟು ಭಕ್ಾಳಿಗೆ

ಅುವಹಗಿಯಟಂತ್ತದೆ. ಆದಯಲ್ಲಿಯಟ ಄ನೆೀಕ್ ಚಿತರಗಳು, ಈದಹಸಯಣೆಗೆ, ಕ್ೌರಿಕ್ನ ಄ಂಗಡಿಮ ಭತಟು
ಭನೆಮ ಚಿತರಗಳನಟನ ನೆ ೀಡಿ ಮಹತನಹಡಿಕ್ೆ ಳುಲಟ ಸಹಧಯವಹಗಟಂತಸ ವಿಷಮಮಕ್ಹರಿೀ ವಿಯಗಳಿವೆ.
ಠ್ಯ, ಷಯಳ

ಹಹಗ ುನಯಟಕ್ರುಯಹಗಟತ್ತುದೆ ಄ಂತ ಄ನನಸಿದಯ , ಷಂಕ್ರೀಣಿ ಭಹಷಹ ಯಚನಹ-ಕ್ರಭನಟನ ಆದಟ ಮಹದರಿ ಮಹಡಟತ್ತುದೆ:

ದುುಃಖಿತ್ನಾಗಿ, ವೃಂಗೆೀರಿ ಶಿರೀನವಹಷ ಭನೆಗೆ ತ್ತಯಟಗಿ ಹೆ ೀದನಟ…..
ಕ್ೊೇ ಮಾಡಿಕ್ೊಿಂಡು, ವೃಂಗೆೀರಿ ಶಿರೀನವಹಷ ಸೆನೀಿಸತನ ಫಳಿ ಹೆ ೀದನಟ…
ಮತ್್ು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಂತ್್ ಮಾಡಿಕ್ೊಿಂಡು, ವೃಂಗೆೀರಿ ಶಿರೀನವಹಷ ಭತೆ ುಫಬ ಸೆನೀಿಸತನ ಫಳಿ ಹೆ ೀದನಟ…
ಕಣ್ಣೇರು ಷಟರಿಷಟತಹು ಹೆ ಯಟ್ಟಹೆ ೀದನಟ…..

ವಹಷ್ಟ್ಿಕ್ ಕ್ ದಲಟ ಕ್ತುರಿಷಟ ದ್ಧನ ದಂತಸ ುಷುಕ್ಗಳು ಹೆ ಷ ಒದಟಗಯಟ ತಭಮಶುಕ್ೆಾೀ ತಹವೆೀ ಷವತಂತರವಹಗಿ ಒದಲಟ ಷಹಹಮ
ಮಹಡಟಂತೆ ಯಚನೆಯಹಗಿಯಟತುವೆ. ಆುಗಳಲ್ಲಿ ಎಚಿರಿಕ್ೆಯಿಂದ ಅಯೆಾ ಮಹಡಿದ ದಗಳು ಭತಟು ವಹಕ್ಹಯಂವಗಳಿಯಟತುವೆ. ಠ್ಯನಟನ
಄ಥೆೈಿಸಿಕ್ೆ ಳುಲಟ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಚಿತರಗಳಿಂದ ಷಟಳಿು ಸಿಗಟತುದೆ.
ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಇ ರಿೀತ್ತಮ ಕ್ಥೆಗಳನಟನ ಕ್ೆೀಳಿ ಄ಥವಹ ಒದಟುದರಿಂದ, ಆವೆೀ ದಗಳು ಭತಟು ವಹಕ್ಹಯಂವಗಳು ಬೆೀರೆ ುಷುಕ್ದಲ್ಲಿದದಯ
಄ನಟನ ಗಟಯಟತ್ತಷಟತಹುರೆ ಭತಟು ಇ ಜ್ಞಹನನಟನ ಄ಯದೆೀ ಮಹತಟ ಭತಟು ಫಯಣಿಗೆಮಲ್ಲಿ ಄ನವಯಿಸಿಕ್ೆ ಳುುತಹುರೆ.
ಚಿತರ ಭತಟು ಕ್ಥೆಮಲ್ಲಿ ನಡೆಮಟತ್ತುಯಟ ಘಟ್ನೆಗಳ ಕ್ಟರಿತಹದ ರಶೆನಗಳನಟನ ಕ್ೆೀಳಿ, ಭಕ್ಾಳ ಅಲ್ಲಷಟವಿಕ್ೆ ಭತಟು ಮಹತನಟನ ಪ್ರೀತಹಾಿಸಷಲಟ
ಷಸ ಇ ರಿೀತ್ತಮ ುಷುಕ್ಗಳನಟನ ಫಳಷಫಸಟದಟ.
ಆಂತಸ ಕ್ಥೆಗಳು ಭಗಟ-ಸೆನೀಿಸ ಎಂದಟ ಕ್ರೆಮಫಸಟದಟ. ಏಕ್ೆಂದರೆ ಆದಯಲ್ಲಿ ಆಯಟ ರಂಚನಟನ ುಟ್ು ಒದಟಗಯಟ ಗಟಯಟತ್ತಷಲಟ ಸಹಧಯ. ಇ
ರಿೀತ್ತಮ ಕ್ಥೆಗಳನಟನ ಕ್ೆೀಳಿ ಭತಟು ಒದ್ಧ

ಸಿಗಟ ತೃಪಿು ಭತಟು ಷಂತೆ ೀಶ,

ಷ ತ್ತಿಯಹಗಟತುದೆ.
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ಆತಯ ುಷುಕ್ಗಳನಟನ ಒದಲಟ

ಇ ತಯನಹದ ುಷುಕ್ ಒದ್ಧದ ನಂತಯ ಭಕ್ಾಳಿಗೆ ಕ್ೆಳಗಿನನಟನ ಮಹಡಲಟ ಷಲಹೆ ನೀಡಫಸಟದಟ:


ಕ್ಥೆಮ ವಿಷುಯಣೆ (ಈದಹಸಯಣೆಗೆ ಹೆ ಷ ಹತರಗಳನಟನ ಄ಥವಹ ಹರಣಿಗಳನಟನ ಸೆೀರಿಸಿಕ್ೆ ಳುಫಸಟದಟ).



ಬೆೀರೆ ಄ಂತಯಗಳನಟನ ಷೃಷ್ಟ್ುಷಟುದಟ (ವೃಂಗೆೀರಿ ಶಿರೀನವಹಷನ ಕ್ ದಲಟ ಈದಟರಿದ ನಂತಯ ಄ನ ತಲ್ೆಗೆ ಥಂಡಿಯಹಗಟುದರಿಂದ
಄ನಟ ಟೆ ೀಪನ್ ಹಹಕ್ರಕ್ೆ ಳುುಂತೆ ಮಹಡಫಸಟದಟ).



಄ಭನಯಿಷಫಸಟದಟ.



ಇ ಕ್ಥೆಮನಟನ, ಄ರಿಗೆ ಬೆೀಕ್ಹದಂತೆ ಯ ಹಂತರಿಸಿ ಹೆೀಳುುದಟ/ಫರೆಮಟುದಟ.



ಆದೆೀ ರಿೀತ್ತಮ ಆನೆ ನಂದಟ ಕ್ಥೆಮನಟನ ಕ್ಟ್ಟುುದಟ (ಈದಹಸಯಣೆಗೆ, ಮೊಷಳೆಮ ವಹಷ್ಟ್ಿಕ್ ಸಲಟಿಜ್ಟು ದ್ಧನ; ಆದಕ್ೆಾ ಄ಯಟ ‘ಆತಟು
ನನಗೆ ಆಷೆ ುಂದಟ ಸಲಟಿಗಳನಟನ ಈಜ್ುಲಟ ಷಭಮವಿಲಿ’ ಎನಟನ ವಹಕ್ಯನಟನ ದೆೀ ದೆೀ ಫಳಷಫಸಟದಟ).

ಇಗ ಷಂನ ಮಲ 2 ‘ಹಹನಟನ ಭದಟವೆಯಹದ ಸಟಡಟಗಿ’ ಒದ್ಧ.


ಇ ಕ್ಥೆಗ ವಹಷ್ಟ್ಿಕ್ ಕ್ ದಲಟ ಕ್ತುರಿಷಟ ದ್ಧನ ಕ್ ಾ ಆಯಟ ಯತಹಯಷಗಳೆೀನಟ?



ಇ ಕ್ಥೆಗೆ ಏಕ್ೆ ಚಿತರಗಳ ಅವಯಕ್ತೆ ಆಲಿ?



ಇ ಕ್ಥೆಮನಟನ ನೆನಪಿನಂದಲ್ೆೀ ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೆೀಳಫಲ್ಲಿರಹ?



ಇ ಕ್ಥೆಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯಹದಯ ಕ್ರಿಶು ದಗಳಿಗೆ ಫದಲ್ಹಗಿ ಷಯಳ ದಗಳನಟನ ಫಳಷಫಸಟದೆೀ?



ಇ ಕ್ಥೆಮನಟನ ಹಹಡಟಗಳು, ಅಭನಮ, ಮಹತಟಗಳು ಄ಥವಹ ಆನ ನ ಕ್ೆಲು ಹತರಗಳನಟನ ಸೆೀರಿಸಿ ವಿಷುರಿಷಲಟ ಸಹಧಯವೆೀ?



ಇ ಕ್ಥೆಮನಟನ ಄ಭನಯಿಷಲಟ ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಈತಟಾಕ್ರಹಗಿಯಟರೆೀ?

ಹಹನಟನ ಭದಟವೆಯಹದ ಸಟಡಟಗಿ ಹಯಂರಿಕ್ ಂಚತಂತರದ ಕ್ಥೆ. ಆದಟ ಹರಯಂಬವಹಗಟುದೆೀ ‘ಂದಹನೆ ಂದಟ ಕ್ಹಲದಲ್ಲಿ …..’ ಎಂದಟ.
ಎಲಿ ಹಯಂರಿಕ್ ಕ್ಥೆಗಳು ಹರಯಂಬವಹಗಟುದೆೀ ಿಸೀಗೆ ಭತಟು ಆದಟ ಂದಟ ರಿೀತ್ತಮಲ್ಲಿ ಕ್ಥೆ ಹರಯಂಬವಹಗಟುದಯ ಷ ಚನೆ. ಇ ಕ್ಥೆ
ರಿತಿನೆಮ ಕ್ಟರಿತಹದ ರೆ ೀಚಕ್ ಕ್ಥೆ. ಆದಟ ಯಹುದೆೀ ದೆೀವ ಕ್ಹಲದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತೆ ತೆ ೀರಿಷಲ್ಹಗಿಲಿ. ಅದರೆ, ಆದಟ ನಭಮ ಕ್ಹಲದದಂತ
಄ಲಿ ಎನಟನುದಟ ಷಶುವಹಗಿದೆ.
ಂದಟ ರಿೀತ್ತಮಲ್ಲಿ ಆದಟ ಗಂಭೀಯವಹದ ಭಹನಹತಮಕ್ ಕ್ಥೆ. ಷವಲ ವಿಚಿತರ ಭತಟು ಭನಷಾನಟನ ವಿಚಲ್ಲತಗೆ ಳಿಷಟಂತಸದಟದ ಄ನನಷಟತುದೆ.

ವಹಷ್ಟ್ಿಕ್ ಕ್ ದಲಟ ಕ್ತುರಿಷಟ ದ್ಧನಕ್ೆಾ ಯತ್ತರಿಕ್ುವಹಗಿ ಆದಟ ಷಯಳವಹದದದಲಿ ಹಹಗ ಭಹಷೆಮ ದ್ಧನಫಳಕ್ೆಮದದಲ.ಿ ಭಕ್ಾಳು ಇ ಕ್ಥೆ
ಕ್ೆೀಳಿದಹಗ, ಄ಯಟ ಒದಲಟ ಸಹಧಯವಿಲಿದ ಷಂಕ್ರೀಣಿ ವಹಕ್ಯ ಭತಟು ದಗಳ ರಿಚಮ ಄ರಿಗಹಗಟತುದೆ. ಭಹಯತ್ತೀಮ ಸಹಂಷೃತ್ತಕ್
ಯಂರೆಮ ಭಹಗವಹದ ಂಚತಂತರದ ಕ್ಥೆಮ ಭ ಲಕ್ ಭಹಷೆಮ ಕ್ಟರಿತಟ ತ್ತಳಿಮಟತಹುರೆ.
ಇ ಕ್ಥೆಮನಟನ ಕ್ೆೀಳಿದ ನಂತಯ ಭಕ್ಾಳು:
 ಕ್ಥೆಮನಟನ ುನಃ ಹೆೀಳಫಸಟದಟ.
 ಕ್ಥೆಮ ಭಯಟಷೃಷ್ಟ್ು ರಮತ್ತನಷಫಸಟದಟ.
 ಕ್ಥೆಮನಟನ ಄ಭನಯಿಷಫಸಟದಟ.
 ಹತರಗಳ ನಡಟವಿನ ಷಂಭಹಶಣೆಮನಟನ ಸಟಟ್ಟುಹಹಕ್ಫಸಟದಟ.
 ದೃವಯಗಳನಟನ ಚಿತ್ತರಷಫಸಟದಟ.
 ಆದಕ್ೆಾ ೂಿ ಕ್ಥೆಮನಟನ ಷೃಷ್ಟ್ುಷಫಸಟದಟ (ಭಗನಗೆ ಹಹವಹಗಟಂತಸ ಶಹವೆೀಕ್ೆ ಸಿಕ್ರಾತಟ?).
 ಕ್ಥಹ ವಿಷುಯಣೆ (ಸಟಡಟಗಿ ಭತು ಭಗನಗೆ ಭಟಂದೆೀನಹಗಟತುದೆ? ಄ರಿಫಬರಿಗ ಭರಿ ಹಹುಗಳು ಸಟಟ್ಟುತುವಹ?).
 ಕ್ಥೆಮನಟನ ಆಡಿೀ ಶಹಲ್ೆ ಄ಥವಹ ಷಭಟದಹಮದಲ್ಲಿ ರದಶಿಿಷಟುದಟ.
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ಚಿಂತ್ನ್ಗ್ೊಿಂದು ಕ್ಷಣ
ಎಯಡ ಕ್ಥೆಗಳನಟನ ಒದ್ಧ, ಄ುಗಳಿಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ರಶೆನಗಳನಟನ ರಿಗಣಿಸಿದ ನಂತಯ, ಭಹಷೆ ಭತಟು ಸಹಕ್ಷಯತೆಮ
ಬೆ ೀಧನೆಗೆ ಇ ಕ್ಥೆಗಳಿಂದ ರಯೀಜ್ನವಿದೆ ಄ನನಸಿತೆೀ?
ಆವೆಯಡ ಕ್ಥೆಗಳು ಶಹಲ್ಹ ಠ್ಯುಷುಕ್ದದಲ.ಿ ಎಯಡ ಕ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಹತನಹಡಲಟ ಅಷಕ್ರುದಹಮಕ್ ಷನನವೆೀವ ಭತಟು ಭಹಷೆ ಆದೆ. ಎಯಡನ ನ
ವಿಷುರಿಷಫಸಟದಟ ಭತಟು ಫದಲ್ಹಯಿಸಿಕ್ೆ ಳುಫಸಟದಟ ಭತಟು ಄ನೆೀಕ್ ಭಹಷೆ ಭತಟು ಸಹಕ್ಷಯತೆಮ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಗಳಿಗೆ ಫಳಸಿಕ್ೆ ಳುಫಸಟದಟ.
ಷಂನ ಮಲ 3 ಭಕ್ಾಳೆೄ ಡನೆ ಫಳಷಟ ಸಹಿಸತಯನಟನ ಅಯೆಾ ಮಹಡಟವಹಗ ಗಭನ ಸರಿಷಬೆೀಕ್ಹದ ಄ಂವಗಳ ಕ್ಟರಿತಟ ಮಹಗಿದವಿನ
ನೀಡಟತುದೆ. ಷಂನ ಮಲ 3 ಒದ್ಧ,ನಭಮ ತಯಗತ್ತಮಲ್ಲಿಯಟ ಸಹಿಸತಯಕ್ ಷಂನ ಮಲಗಳ ಫಗೆೆ ಚಿಂತ್ತಸಿ.

3 ತ್ರರ್ತಿಯಲ್ಲಲ ಕವನರ್ಳನುು ಮತ್ುು ಕಥ್ರ್ಳನುು ಬಳಸ್ುವುದು
ಭಟಂದ್ಧನ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಮಲ್ಲಿ, ಕ್ನದ ಭಹಷೆಮನಟನ ಅಸಹವದ್ಧಷಟವಿರಿ;

ಚಟುವಟಿಕ್ 4: ಕವನದ ರಸಾಸಾವದನ್
ಇ ಷಣಣ ಕ್ನನಟನ ನಭಮಶುಕ್ೆಾ ನೀವೆೀ ಄ಥವಹ ಷಹೆ ೀದೆ ಯೀಗಿಗೆ ಗಟಿುಯಹಗಿ ಒದ್ಧ
ರವಿೇಿಂದರನಾಥ ಟ್ಾಯಗ್ೊೇರ್ ರ ‘ದಿನ ಮುಗಿದಿದದರ್’
ದ್ಧನ ಭಟಗಿದ್ಧದದರೆ
ಸಕ್ರಾ ಹಹಡ ಹಹಡದ್ಧದದರೆ
ಗಹಳಿ ಒಡೆ ೀಡಿ ಫಳಲ್ಲದದರೆ
ಭಟಂಗತುಲಲ್ಲ ರ್ೆ ೀತ ಕ್ಭಲದ ದಳಗಳನಟನ ಕ್ೆ ೀಭಲವಹಗಿ ಭಟಚಿಿದಂತೆ
ಬಟವಿಮನಟ ನದೆದಮ ಹೆ ದ್ಧಕ್ೆಮಲ್ಲ ಷಟತ್ತು ಭಲಗಿಸಿದಂತೆ
ದಟ್ು ಕ್ತುಲ್ೆಮ ಭಟಷಟಕ್ನಟ ಹೆ ದ್ಧಷಟ ನನನ ಯೀಲ್ೆ
ಇಗ ಇ ರಶೆನಗಳಿಗೆ ಈತುರಿಸಿ;


ಇ ದಯ ಒದ್ಧ ನಭಗೆ ಷಂತೆ ೀಶವಹಯಿತೆೀ ಄ಥವಹ ದಟಃಖ್ವಹಯಿತೆೀ? ಏಕ್ೆ ಿಸೀಗಹಯಿತಟ?



ಆದಟ ನಭಮನಟನ ಯಹುದಯ ಫಗೆೆ ಚಿಂತನೆಗೆ ಸಚಿಿತಟ?



ಷಣಣ ಭಕ್ಾಳು ಆದನಟನ ಄ನಟಬವಿಸಿ ಷಂತೆ ೀಶಗೆ ಳುಫಲಿರೆೀ? ಏಕ್ೆ ಄ಥವಹ ಏಕ್ರಲಿ?



‘ದಟ್ು ಕ್ತುಲ್ೆಮ ಭಟಷಟಕ್ಟ’ ‘ಬಟವಿಮನಟ ನದೆದಮ ಹೆ ದ್ಧಕ್ೆಮಲ್ಲ ಷಟತ್ತು’ ಭತಟು ‘ರ್ೆ ೀತ ಕ್ಭಲದ ದಳ’ ದಂತಸ ದಗಟಚೀಗಳಲ್ಲಿಯಟ
ಳಹಥಿಗಳನಟನ ಹೆೀಗೆ ತ್ತಳಿಮಟವಿರಿ? ಆದನಟನ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೆೀಗೆ ವಿರಿಷಟವಿರಿ?

ಇ ದಗಟಚೀಗ

ವಿಯಣೆಗಳನಟನ ನಭಮ ಷಹೆ ೀದೆ ಯೀಗಿಯಂದ್ಧಗೆ ಸಂಚಿಕ್ೆ ಳಿು. ನೀು ಄ಥವಹ ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಇ

ಕ್ಹಯ ಯ ಕ್ಗಳನಟನ ಚಿತ್ತರಷಲಟ ಄ಥವಹ ಄ಭನಯಿಷಲಟ ಸಹಧಯವೆೀ?

ಚಿಂತ್ನ್ಗ್ೊಿಂದು ಕ್ಷಣ
ಫಸಳ ಷಣಣ ಮಸಿಾನ ಭಕ್ಾಳು ಷಸ ಕ್ನಗಳನಟನ ಅಸಹವದ್ಧಷಲಟ ಸಹಧಯ. ಄ದಯ ರತ್ತೀ ದೂ ಄ಥಿವಹಗದೆೀ
ಆಯಫಸಟದಟ.ಅದರೆ, ಕ್ನದ ಲಮ ಭತಟು ಧವನಮನಟನ
ವಹಕ್ಹಯಂವಗಳನಟನ ಕ್ಲ್ಲಮಲ ಸಹಧಯ.
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ನೀು ತಯಗತ್ತಮಲ್ಲಿ ಯಹ ದಯಗಳನಟನ ಫಳಸಿದ್ಧದೀರಿ?



ಯಹುದನಟನ ಫಳಷಫಸಟದಹಗಿತಟು?
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ಪಿರೀತ್ತಷಟತಹುರೆ. ಄ರಿಗೆ ಒದಲ್ಹಗದ ದ ಭತಟು

ಈತುಭ ಗಟಣಭಟ್ುದ ಸಹಿಸತಯನಟನ ಅಲ್ಲಷಟುದರಿಂದ ಇ ದಗಳನಟನ ತಹವೆೀ ಒದಲಟ ಭಕ್ಾಳು ತಯಹರಹಗಟತಹುರೆ. ಇ ಘಟ್ಕ್ದಲ್ಲಿನ
ಕ್ೆ ನೆಮ ಕ್ೆಲು ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಗಳು ಸಹಿಸತಯನಟನ ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ರಿಚಯಿಷಲಟ ಮಹಗಿದವಿನ ನೀಡಟತುವೆ.
ಶಹಲ್ೆಮ ಆಡಿೀ ದ್ಧನದಲ್ಲಿ ಂದಟ ಷಣಣ ಕ್ಥೆ ಹೆೀಳಲಟ ಄ಥವಹ ದಯ ಹೆೀಳಲಟ ನಭಗೆ ಄ನೆೀಕ್ ಕ್ಷಣಗಳು ಸಿಗಟತುವೆ. ನಭಮ ಟಹುರೆ ವೆೀಳಹ
ಟಿುಮ ಯೀಲ್ೆ

ಯಹ ರಿೀತ್ತಮ ರಿಣಹಭನ ನ ಬೀಯಟುದ್ಧಲಿ.

ಮೊದಲ್ಲಗೆ, ಇ ಅಲ್ಲಷಟವಿಕ್ೆ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಮ ರ್ೆ ತೆ ಯಹುದೆೀ ಭಹಷಹ ಄ಥವಹ ಫಯಣಿಗೆ ಚಟ್ಟಟಿ ಮನಟನ ಸೆೀರಿಷಬೆೀಡಿ. ಆುಗಳು ನಭಗೆ
ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ ರ್ೆ ತೆ ಷಂತಷದ್ಧಂದ ಷಭಮ ಕ್ಳೆಮಟ ಄ಕ್ಹವಗಳಹಗಿಯಲ್ಲ.

ಚಟುವಟಿಕ್ 5: ತ್ರರ್ತಿಯಲ್ಲಲ ಕವನ ಾಚನ
1. ನಭಗೆ ತ್ತಳಿದ್ಧಯಟ ಂದಟ ಷಣಣ ದಯನಟನ ಅಯೆಾ ಮಹಡಿಕ್ೆ ಳಿು. ಆದನಟನ ಕ್ಂಠ್ಹಠ್ ಮಹಡಿಕ್ೆ ಂಡಟ, ಭನೆಮಲ್ಲಿ ಄ಥವಹ
ಷಹೆ ೀದೆ ಯೀಗಿಗಳೆೄ ಂದ್ಧಗೆ ಄ಭಹಯಷ ಮಹಡಿಕ್ೆ ಳಿು.
2. ಭಕ್ಾಳಿಗೆ ಆದನಟನ ಹೆೀಳಲಟ ಂದಟ ಷ ಕ್ು ಷಭಮ ಅಯೆಾ ಮಹಡಿಕ್ೆ ಳಿು. ಆದಟ ದ್ಧನದ ಮೊದಲ್ಲಗೆ ಆಯಫಸಟದಟ, ಉಟ್ದ ಭಟಂಚೆ
಄ಥವಹ ಉಟ್ ಭಟಗಿಸಿದ ಕ್ ಡಲ್ೆೀ ಆಯಫಸಟದಟ ಄ಥವಹ ದ್ಧನದ ಕ್ೆ ನೆಮಲ್ಲಿ ಆಯಫಸಟದಟ. ದಯದ ಶಿೀಷ್ಟ್ಿಕ್ೆಮನಟನ ಕ್ು ಸಲಗೆಮ
ಯೀಲ್ೆ ಫರೆಯಿರಿ.
3. ದಯ ಹೆೀಳುವಹಗ ಭಕ್ಾಳ ಕ್ಣಣಲ್ಲಿ ಕ್ಣಿಣಟ್ಟು ನೆ ೀಡಿರಿ. ಆದಯಲ್ಲಿಯಟ ಕ್ೆಲು ದಗಳನಟನ ನೀು ವಿರಿಷಟ ಄ಗತಯವಿಯಫಸಟದಟ
಄ಥವಹ ಕ್ುಸಲಗೆಮ ಯೀಲ್ೆ ಚಿತರ ಫರೆಮಫಸಟದಟ.
4. ಆದೆೀ ದಯನಟನ ಎಯಡಟ ಭ ಯಟ ವಹಯ ುನಃ ುನಃ ಹೆೀಳಿರಿ. ಆದರಿಂದ ಄ರಿಗೆ ದಯ ತ್ತಳಿಮಟತುದೆ.
5. ಹೆೀಳುವಹಗ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗ ನಭಮ ರ್ೆ ತೆ ಸೆೀರಿಕ್ೆ ಳುಲಟ ಕ್ರೆಯಿರಿ. ಫಸಟವಃ ಄ಯಟ ಅಂಗಿಕ್ ಚಲನೆ ಄ಥವಹ
಄ಭನಮ

ನಭಮ ರ್ೆ ತೆಗ ಡಫಸಟದಟ.

6. ನೀ ಲಿದೆೀ ಄ರೆೀ ಗಟಂುಗಳಲ್ಲಿ ಄ಥವಹ ರ್ೆ ೀಡಿಗಳಲ್ಲಿ ವಹಚಿಷಟುದಕ್ೆಾ ಹೆೀಳಿ. ಇ ಷಭಮದಲ್ಲಿ ಄
಄ಥೆೈಿಸಿಕ್ೆ ಂಡಿಯಟುದನಟನ ಭತಟು ಄ರಿಗೆ ಭಹಷೆಮಲ್ಲಿಯಟ ಅತಮವಿಶಹವಷನಟನ ಗಭನಷಫಸಟದಟ.
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ಚಟುವಟಿಕ್ 6: ತ್ರರ್ತಿಗ್ ರ್ಟಿಿ ಓದು
ುಷುಕ್ದಲ್ಲಿಯಟ ಈತುಭ ಗಟಣಭಟ್ುದ ಭಕ್ಾಳ ಕ್ಥೆಯಂದನಟನ ಅಯೆಾ ಮಹಡಿಕ್ೆ ಳಿು. ಭನೆಮಲ್ಲಿ ಄ಥವಹ ಷಹೆ ೀದೆ ಯೀಗಿಯಂದ್ಧಗೆ
ಗಟಿುಯಹಗಿ ಒದ್ಧ ಕ್ಥೆಮನಟನ ಭನದಟ್ಟು ಮಹಡಿಕ್ೆ ಳಿು.
ುಷುಕ್ನಟನ ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ರಿಚಯಿಸಿ. ಄ಯನಟನ ನಭಮ ಷಟತು ತಯಗತ್ತಮಲ್ಲಿ ಄ಥವಹ ಹೆ ಯಗಡೆ ಭಯದಡಿ ಄ಧಿಚಂದಹರಕ್ಹಯದಲ್ಲಿ
ಕ್ ರಿಸಿ.
ಭಕ್ಾಳಿಗೆ ುಷುಕ್ದ ಭಟಖ್ುಟ್ದ ರಿಚಮ ಮಹಡಿಕ್ೆ ಡಿ. ಄ರಿಗೆ ಇ ುಷುಕ್ ಯಹುದಯ ಕ್ಟರಿತಹಗಿ ಆಯಫಸಟದೆಂದಟ ಄ನನಷಟತುದೆ ಎಂದಟ
ಕ್ೆೀಳಿ. ಭಟಖ್ುಟ್ದಲ್ಲಿ ಕ್ಹಡಿನ ಚಿತರವಿದದರೆ, ತಯಗತ್ತಮಲ್ಲಿ ಯಹರಹದಯ ಕ್ಹಡಟ ನೆ ೀಡಿಯಟರೆೀ, ನೆ ೀಡಿದದರೆ ಄ದಟ ಹೆೀಗಿತಟು ಎಂದಟ ಕ್ೆೀಳಿ.
಄ಥವಹ ಭಳೆಮ ಚಿತರವಿದದರೆ, ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಭಳೆ ಆಶುವೆೀ ಆಲಿವೆೀ ಭತಟು ಏಕ್ೆ ಎಂದಟ ಕ್ೆೀಳಿ. ಇಗ ುಷುಕ್ದ ಹೆಷಯಟ ಒದ್ಧ, ುಷುಕ್
ಯಹುದಯ ಕ್ಟರಿತಹಗಿದೆ ಎಂದಟ ಭತೆ ುಯಮ ಕ್ೆೀಳಿ.
ುಷುಕ್ನಟನ ಄ಯ ಕ್ಡೆಗೆ ತ್ತಯಟಗಿಸಿ ಎಲಿರಿಗ ದಗಳು ಭತಟು ಚಿತರಗಳು ಕ್ಹಣಿಷಟಂತೆ ಿಸಡಿದಟಕ್ೆ ಳಿು. ಷಣಣ ಮಸಿಾನ ಭಕ್ಾಳಹದರೆ,
ಒದಟತ್ತುಯಟ ದದ ಕ್ೆಳಗೆ ನಭಮ ಬೆಯಳಿಡಟುದಟ ಳೆುಮದಟ.
ಕ್ಥೆಮನಟನ ನಧಹನವಹಗಿ ಭಹೂಣಿತೆಯಿಂದ ಒದಟತಹು, ಷ ಕ್ು ಷಭಮದಲ್ಲಿ ಄ಯ ಗಭನನಟನ ಚಿತರದ ಕ್ಡೆಗೆ ಸೆಳೆಯಿರಿ.
ಭಟಗಿದ ನಂತಯ ಕ್ೆಳಗಿನ ರಶೆನಗಳನಟನ ಕ್ೆೀಳಿರಿ:


ಇ ಕ್ಥೆಮಲ್ಲಿ ನಭಗೆೀನಟ ಆಶುವಹಯಿತಟ?



ನಭಗೆ ಆಶುವಹಗದ್ಧಯಟುದಟ ಏನಹದಯ ಆತೆುೀ?



ಆದಯಲ್ಲಿಯಟುದಟ ಏನಹದಯ ನಭಮಲ್ಲಿ ಗೆ ಂದಲ ಷೃಷ್ಟ್ು ಮಹಡಿತೆೀ? ಯಹುದದಟ?

ಆದೆೀ ುಷುಕ್ನಟನ ಮಹಯನೆೀ ವಹಯ, ಄ದಯ ಭಟಂದ್ಧನ ವಹಯ ುನಃ ಒದ್ಧ. ಆದರಿಂದ ುಷುಕ್ನಟನ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಚನಹನಗಿ
ತ್ತಳಿದಟಕ್ೆ ಳುುತಹುರೆ.
ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಗಟಂುಗಳಲ್ಲಿ ಄ಥವಹ ರ್ೆ ೀಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಥೆಮನಟನ ುನಃ ಹೆೀಳಲಟ ಷ ಚಿಸಿ. ಯಹ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಕ್ಥೆಮನಟನ
ನೆನಪಿಸಿಕ್ೆ ಳುುತಹುರೆ ಭತಟು ಯಹರಿಗೆ ವಿಷುರಿಷಲಟ ಄ಥವಹ ಫದಲ್ಹಯಿಷಲಟ ಅಗಟತ್ತುದೆ ಎನಟನುನಟನ ಗಭನಸಿ. ಯಹರಿಗೆ ಅಷಕ್ರು ಭತಟು ಗರಿಸಕ್ೆ
ಅಗಿದೆ ಭತಟು ಯಹರಿಗೆ ಄ನಹಷಕ್ರು, ಗೆ ಂದಲವಿದೆ ಎನಟನುದನಟನ ಗಭನಸಿ.
ನೀು ಭಟಂದ್ಧನ ಒದ್ಧಗೆ ಅಯೆಾ ಮಹಡಟ ುಷುಕ್, ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳ ರತ್ತಕ್ರರಯೆಮನಟನ ಅಧರಿಸಿಯಲ್ಲ.
ಷಂನ ಮಲ 4 ತಯಗತ್ತಮಲ್ಲಿ ಕ್ಥೆಹೆೀಳುುದನಟನ ಫಳಷಟುದಕ್ೆಾ ಷಲಹೆಗಳನಟನ ಳಗೆ ಂಡಿದೆ.
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Video: Storytelling, songs, role play

ಚಿಂತ್ನ್ಗ್ೊಿಂದು ಕ್ಷಣ


ಯೀಲ್ಲನ ಷ ಥಲಚಿತರನಟನ ಅಧರಿಸಿ ಮಹಡಿದ ಕ್ನ ವಹಚನ ಄ಥವಹ ಕ್ಥೆ ಒದಟ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಗಳ ಄ನಟಬ
ಹೆೀಗಿತಟು?


ನೀು ಎಂದ

ಆದಕ್ಾ ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಹೆೀಗೆ ರತ್ತಕ್ರರಯಿಸಿದಯಟ?

ಕ್ನ ವಹಚನ ಮಹಡದ್ಧದದ ಄ಥವಹ ಗಟಿುಯಹಗಿ ಕ್ಥೆ ಒದದ ಕ್ಷದಲ್ಲಿ, ಮೊದಲ ಷಲ ಷವಲ ಗಹಫರಿಯಹಗಟುದಟ ಷಸಜ್.

ಅದರೆ, ನೀು ಭತಟು ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳೄ ಬೆ ೀಧನೆ-ಕ್ಲ್ಲಕ್ೆಮಲ್ಲಿ ಆಂತಸ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಗಳನಟನ ದೆೀ ದೆೀ ಸೆೀರಿಸಿಕ್ೆ ಳುುುದಯ ಭ ಲಕ್
ಆದಕ್ೆಾ ಹೆ ಂ ಕ್ೆ ಳುುವಿರಿ. ನಂತಯದ ಷಭಮದಲ್ಲಿ ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಇ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಗಳಿಗಹಗಿ ಕ್ಹತಯತೆಯಿಂದ ಕ್ಹಮಟಯಟ ಭತಟು
ಅನಂದ್ಧಷಟಯಟ – ಫಸಟವಃ ಄ರಹಗಿಯೆೀ ಕ್ನ ವಹಚನ ಭತಟು ಕ್ಥೆ ಒದಟುದನಟನ ಹರಯಂಭಷಟಯಟ ಷಸ.

4 ಸಾರಾಿಂಶ
ಇ ಘಟ್ಕ್ದಲ್ಲಿ ನೀು ಭಕ್ಾಳ ಸಹಿಸತಯದ ಜ್ಞಹನನಟನ ರಿಶೆೃೀಧಿಸಿಕ್ೆ ಂಡಿದ್ಧದೀರಿ ಭತಟು ಈತುಭ ಗಟಣಭಟ್ುದ ಭಕ್ಾಳ ಕ್ಥೆಗಳ
ಗಟಣಲಕ್ಷಣಗಳನಟನ ತ್ತಳಿದ್ಧದ್ಧದೀರಿ, ಕ್ನ ವಹಚನ ಭತಟು ಕ್ಥೆ ಹೆೀಳುುದಕ್ೆಾ ಹೆಚಿಿನ ಄ಕ್ಹವಗಳನಟನ ಷೃಷ್ಟ್ುಷಟ ಫಗೆೆ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಿದ್ಧದೀರಿ. ಇ
ರಿೀತ್ತಮ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಗಳನಟನ ಸಹಮಹನಯವಹಗಿ ಯಹವಹಗಲ ಬೆ ೀಧನೆಮಲ್ಲಿ ಄ಳಡಿಸಿಕ್ೆ ಂಡರೆ, ನಭಮ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಆನಟನ ನರಿೀಕ್ಷಿಸಿ
ಅನಂದ್ಧಷಟತಹುರೆ ಭತಟು ಕ್ಥೆ ಕ್ನ ತಹವಹಗಿಯೆೀ ಒದಲಟ ಷ ತ್ತಿ ಡೆಮಟತಹುರೆ. ತನ ಮಲಕ್ ಄ಯ ಸಹಕ್ಷಯತಹ ಬೆಳಣಿಗೆ ಸಹಧಯವಹಗಟತುದೆ.
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ಸ್ಿಂನೊಮಲ್ 2: ಹಾವನುು ಮದು್ಯಾದ ಹುಡುಗಿ
ಂದಹನೆ ಂದಟ ಕ್ಹಲದಲ್ಲಿ, ಂದಟ ಸಳಿುಮಲ್ಲಿ ಬಹರಸಮಣನೆ ಫಬ ಄ನ ಹೆಂಡತ್ತಮ ರ್ೆ ತೆ ವಹಷ ಮಹಡಟತ್ತುದ.ದ ಄ರಿಗೆ ಭಕ್ಾಳಿಯಲ್ಲಲಿ.
ಆದರಿಂದ ಄ರಿಫಬರಿಗ ದಟಃಖ್ವಹಗಿತಟು. ಅದಯ ದ್ಧನಹಲ ಄ರಿಫಬಯ ಎಂದಹದಯ ಂದಟ ದ್ಧನ

ಭಗಟ ಅಗಟುದೆನಟನ

ಬಯಸೆ ಆಟ್ಟುಕ್ೆ ಂಡಟ ವರದೆಧಯಿಂದ ದೆೀಯ ಹರಥಿನೆ ಮಹಡಟತ್ತುದದಯಟ. ಕ್ೆ ನೆಗೆ ಂದಟ ದ್ಧನ ಄ರಿಗೆ ಭಗಟವಹಯಿತಟ, ಬಹರಸಮಣನ ಹೆಂಡತ್ತ
ಭಗಟ

. ಅದರೆ, ಄ದಟ ಸಟಟಿುದ ನಂತಯ ಹಹವಹಗಿ ಹೆ ೀಯಿತಟ. ಸಳಿುಮ ಜ್ನರೆಲಿಯ ಗಹಫರಿಯಹಗಿ, ಹಹನಟನ

ಅದಶಟು ಬೆೀಗ ಎಲ್ಲಿಯಹದಯ ಬಟ್ಟು ಬಡಬೆೀಕ್ೆಂದಟ ಫಟದ್ಧಧವಹದ ಹೆೀಳಿದಯಟ.
ಅದರೆ ಬಹರಸಮಣನ ಹೆಂಡತ್ತ ದೃಢ ನಧಹಿಯ ತೆಗೆದಟಕ್ೆ ಂಡಟ, ತಹನಟ ಯಹಯ ಮಹತನ ನ ಕ್ೆೀಳುುದ್ಧಲಿವೆಂದ ಭತಟು ತನನ ಭಗನನ ನ
ಸಹಕ್ಟತೆುೀನೆಂದ ಹೆೀಳಿದಳು. ಄ಳು ತನನ ಭಗಟ ಹಹವಹಯಿತೆಂದಟ ದಟಃಖಿಷಲ್ಲಲಿ ಭತಟು ಹಹನಟನ ತನನ ಭಗನ ಹಹಗೆಯೆೀ ಪಿರೀತ್ತಸಿದಳು.
ಭಭತೆ ವಹತಾಲಯದ್ಧಂದ ಄ದನಟನ ಬೆಳೆಸಿದಳು. ಄ದಕ್ೆಾ ಷವಿಯಹದ ಄ಡಟಗೆಮನೆನೀ ಫಡಿಸಿದಳು. ಡಫಬದಲ್ಲಿ ಯತುನೆಮ ಹಹಸಿಗೆ ಮಹಡಿ
಄ದಯಲ್ಲಿ ಭಲಗಿಸಿದಳು. ಹಹು ದೆ ಡಡದಹಗಟತ್ತುತಟು. ಄ದಯ ತಹಯಿಗೆ ಄ದಯ ಯೀಲ್ೆ ಪಿರೀತ್ತ ಹೆಚಹಿಗಟತ್ತುತಟು. ಂದಟ ದ್ಧನ ಄ಯ ನೆರೆಮಲ್ಲಿ
ಂದಟ ಭದಟವೆ ನಡೆಯಿತಟ. ಭದಟವೆ ಭಟಗಿಸಿ ಫಯಟವಹಗ ಬಹರಸಮಣನ ಹೆಂಡತ್ತ ತನನ ಭಗನಗ ಭದಟವೆ ಮಹಡಬೆೀಕ್ೆಂದಟ ಯೀಚಿಸಿದಳು.
ಅದರೆ ಯಹ ಸಟಡಟಗಿ ತಹನೆೀ ಹಹನಟನ ಭದಟವೆಯಹಗಟಳು?
ಂದಟ ದ್ಧನ ಬಹರಸಮಣ ಹೆ ಯಗಿನಂದ ಫಂದಹಗ ತನನ ಹೆಂಡತ್ತ ಄ಳುತ್ತುಯಟುದನಟನ ನೆ ೀಡಿದ. ‚ಯಹಕ್ೆ? ಏನಹಯಿತಟ? ಯಹಕ್ೆ ಄ಳುತ್ತುಯಟವೆ?‛
ಎಂದಟ ಕ್ೆೀಳಿದ. ಄ಳೆೀನ ಹೆೀಳಲ್ಲಲಿ, ಄ಳುುದನ ನ ನಲ್ಲಿಷಲ್ಲಲಿ. ಬಹರಸಮಣ ಭತೆು ಭತೆು ಕ್ೆೀಳಿದ ‚ನನಗೆ ಯಹಕ್ೆ ಆಷೆ ುಂದಟ ದಟಃಖ್
ಅಗಿುದೆ, ಹೆೀಳು‛ ಄ಂತ. ಕ್ಡೆಗೆ ಄ಳು ಹೆೀಳಿದಳು ‘ನನಗೆ ನನನ ಭಗನ ಕ್ಂಡರೆ ಆಶು ಆಲಿ ಄ಂತ ನನಗೆ ಗೆ ತಟು. ನನಗೆ ಄ನ ಕ್ಂಡರೆ
ಕ್ಹಳಜಿ ಆಲಿ ಄ಂತಹನ ಗೆ ತಟು. ಄ನೀಗ ಬೆಳೆದಟ ದೆ ಡಡನಹಗಿದಹದನೆ. ಄ನಗೆ ಂದಟ ಹೆಣಟಣ ತಯಬೆೀಕ್ಟ ಄ಂತಹನ ನನನ ತಲ್ೆಗೆ
ಹೆ ಳೆದ್ಧಲಿ’. ಇ ಮಹತಟ ಕ್ೆೀಳಿ ಬಹರಸಮಣನಗೆ ಅವಿಮಿ ಅಗಿ ಹೆ ೀಯಿತಟ. ಄ನಟ ಹೆೀಳಿದ ‘ಹೆಣಟಣ, ನಭಮ ಭಗನಗೆ? ಯಹರಹದ ರ
ಹಹನಟನ ಭದಟವೆ ಅಗಹುರಹ? ನೀನೆೀ ಹೆೀಳು’
ಹೆಂಡತ್ತ ಏನ ಹೆೀಳಲ್ಲಲಿ. ಄ಳೆೄ ೀದನ ನ ನಲ್ಲಿಷಲ್ಲಲಿ. ಷರಿ ಄ಳು ಿಸೀಗೆ ದಟಃಖಿಷಟುದನಟನ ನೆ ೀಡಕ್ೆಾ ಅಗದೆೀ, ಬಹರಸಮಣ ಉರಿಂದ
ಹೆ ಯಗೆ ಹೀಗಿ ಹೆಣಟಣ ಸಟಡಟಕ್ಟುದಟ ಄ಂತ ನಧಹಿಯ ಮಹಡಿದ, ಉಯ ಯಟ ಄ಲ್ೆದಯ ಹಹು ಭದಟವೆ ಮಹಡಿಕ್ೆ ಳೆೄ ುೀ ಯಹ ಸಟಡಟಗಿೀನ
಄ನಗೆ ಸಿಗಲ್ಲಲಿ. ಕ್ಡೆಗೆ ಄ನ ಸೆನೀಿಸತನೆ ಫಬ ಆರೆ ೀ ಂದಟ ದೆ ಡಡ ನಗಯಕ್ೆಾ ಫಂದ.
ಫಸಳ ದ್ಧನಗಳ ನಂತಯ ಸಿಕ್ಾ ಆಫಬರಿಗ ತಟಂಬಹ ಖ್ಟಷ್ಟ್ ಅಯಿತಟ, ಷಂತೆ ೀಶವಹಗಿ ಟಿುಗೆ ಕ್ಹಲ ಕ್ಳೆದಯಟ. ಮಹತ್ತಗೆ ಮಹತಟ ಫಂದಟ,
ಸೆನೀಿಸತ ಬಹರಸಮಣನನಟನ ಉಯ ಯಟ ಯಹಕ್ೆ ಷಟತಟುತಹು ಆದ್ಧದೀಮ ಄ಂತ ಕ್ೆೀಳಿದ. ಄ದಕ್ೆಾ ಬಹರಸಮಣ ‘ನನನ ಭಗನಗೆ ಹೆಣಟಣ ಸಟಡಟಕ್ಹು ಆದ್ಧದೀನ’
಄ಂತ ಈತುಯ ಕ್ೆ ಟ್ು. ಆದಕ್ೆಾ ಸೆನೀಿಸತ ‘ನೀನಟ ಭಟಂದೆ ಎ

ಹೆ ೀಗಬೆೀಕ್ಹಗಿಲಿ. ನನನ ಭಗಳನೆನೀ ನನನ ಭಗನಗೆ ತಂದಟಕ್ೆ ಳುಫಸಟದಟ’

ಎಂದಟ ಹೆೀಳಿದ. ಬಹರಸಮಣನ ಚಿಂತೆ ಹೆಚಹಿಮಟು. ಄ನಟ ‘ನೀನಟ ನನನ ಭಗನನ ಂದಟ ಷಲ ನೆ ೀಡಿ, ನಧಹಿಯ ಮಹಡಟ’ ಄ಂತ ಹೆೀಳಿದ.
ಸೆನೀಿಸತ ಆದಕ್ೆಾ ಲ್ಲಲಿ. ಬಹರಸಮಣ, ಄ನ ಭನೆತನವೆಲ್ಹಿ ಗೆ ತ್ತುಯಟುದರಿಂದ ಸಟಡಟಗನನ ನೆ ೀಡೆ ೀ ಅವಯಕ್ತೆ ಆಲಿ ಄ಂತ ಹೆೀಳಿ, ತನನ
ಭಗಳನನ ಄ನ ರ್ೆ ತೆ ಕ್ಳುಿಸಸಿಯೆೀ ಬಟ್ು. ಬಹರಸಮಣನ ಹೆಂಡತ್ತಗೆ ಆಯಟ ಫಯಟತ್ತುಯಟ ಷಮಹಚಹಯ ಭಟಂಚಿತವಹಗಿಯೆೀ ತ್ತಳಿದಟ ಭದಟವೆ
www.TESS-India.edu.in
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ಸಿದಧತೆ ಎಲಿ ಮಹಡಿಕ್ೆ ಂಡಳು. ಸಳಿುಮರಿಗೆ ಆದಟ ಗೆ ತಹುಗಿ, ಄ಯಟ ಸಟಡಟಗಿಗೆ ಹಹನಟನ ಭದಟವೆ ಮಹಡಿಕ್ೆ ೀ ಬೆೀಡ ಄ಂತ ಎಚಿರಿಕ್ೆ
ಕ್ೆ ಟ್ಟರ. ಸಟಡಟಗಿ ಄ಯ ಮಹತ್ತಗೆ ಬೆಲ್ೆ ಕ್ೆ ಡದೆೀ, ತನನ ತಂದೆ ಮಹತಟ ಈಳಿಸಿಕ್ೆ ಡಿುೀನ ಄ಂತ ಟ್ಟು ಿಸಡಿದಳು.
ಷರಿ, ಹಹವಿನ ರ್ೆ ತೆ ಸಟಡಟಗಿ ಭದಟವೆ ನಡೆದೆ ಹೀಮಟು. ಸಟಡಟಗಿ ತನನ ಗಂಡ ಹಹವಿನ ರ್ೆ ತೆ ಜಿೀನ ವಟಯಟ ಮಹಡಿದಟಿ. ಄ಳು ಎಲಿ
ಹೆಂಡಿುೀಯ ತಯಹಹನೆೀ ತನನ ಗಂಡನ ಸೆೀವೆ ಮಹಡಹು ಆದದಳು. ಹಹು ರಹತ್ತರ ಹೆ ತಟು ತನನ ಹಹಸಿಗೆ ಡಫಬದಲ್ಲಿ ಭಲಗಿಕ್ೆ ಳುುತಹು ಆತಟು. ಂದಟ
ದ್ಧನ ಸಟಡಟಗಿ ಭಲಗಿಕ್ೆ ಳುಕ್ೆಾ ಹೆ ೀದಹಗ, ಄ಳು ಫಬ ಷಟಂದಯ ಮಟಕ್ನನನ ನೆ ೀಡಿದಟಿ. ನೆ ೀಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಬಮ ಅಗಿ, ಒಡಿ
ಹೆ ೀಗೆ ೀದಯಲ್ಲಿ ಆದದಳು. ಅಗ ಮಟಕ್ ಄ಳನಟನ ತಡೆದಟ ‘ಹೆದಕ್ೆ ೀಿ ಬೆೀಡ. ನಹನಹಯಯಟ ಗೆ ತಹುಗಲ್ಲಲಿವಹ? ನಹನಟ ನನನ ಗಂಡ’ ಄ಂತ
ಹೆೀಳಿದ.
ಇ ಮಹತನಟನ ಸಟಡಟಗಿ ನಂಫಲ್ಲಲಿ. ಮಟಕ್ ಹಹವಹಗಿ ಭತೆು ಭನಟಶಯ ಅಗಿ ತೆ ೀರಿಸಿದ ಯೀಲ್ೆ ಄ಳಿಗೆ ನಂಬಕ್ೆ ಫಂತಟ. ಄ಳಿಗೆ ತಟಂಬಹ
ಷಂತೆ ೀಶವಹಯಿತಟ. ಄ಂದ್ಧನಂದ ರತ್ತೀ ರಹತ್ತರಮ ಹಹು ಭನಟಶಯ ಅಗಿ ಄ನ ಹೆಂಡತ್ತ ರ್ೆ ತೆ ಆದಟದ, ತ್ತಯಟಗಿ ಬೆಳಿಗೆೆ ಅದ ತಕ್ಷಣ
ಹಹವಹಗಿುತಟು.
ಂದಟ ರಹತ್ತರ, ಬಹರಸಮಣನಗೆ ಸೆ ಸೆ ಕ್ೆ ೀಣೆಯಿಂದ ಮಹತಟ ಕ್ೆೀಳಿಸಿತಟ. ಄ನಟ ಅ ಕ್ಡೆ ಗಭನ ಆಟ್ು. ಹಹು ಭನಟಶಯ ಅಗೆ ೀದನನ
ನೆ ೀಡಿದ. ಄ದಟ ಅಗಿುದದ ಹಹಗೆೀ, ಄ನಟ ಕ್ೆ ೀಣೆ ಳಗೆ ಹೆ ೀಗಿ, ಹಹವಿನ ಚಭಿ ತೆಗೆದಟ ಬೆಂ

ಲ್ಲಿ ಎಸೆದ. ಅಗ ಮಟಕ್ ತಂದೆ ಕ್ಹಲ್ಲಗೆ

ಬದಟದ ‘ತಂದೆ ನನಗೆ ಄ನಂತ ನಭಸಹಾಯಗಳು. ಯಹರಹದ ರ ನಹನಟ ಹೆೀಳದೆೀ, ಄ರಹಗಿ ಄ರೆೀ ನನನ ಹಹವಿನ ದೆೀಸ ಷಟಡಟರೆಗ ,
ನಹನಟ ಹಹವಹಗಿಯಬೆೀಕ್ಟ ಄ಂತ ಶಹ ಆತಟು. ಇತಟು ನೀು ಅ ಕ್ೆಲಷ ಮಹಡಿದ್ಧರ. ನನಗೆ ಭಟಕ್ರು ಸಿಕ್ರಾತಟ’ ಄ಂತ ಹೆೀಳಿದ. ಅಯೀಲ್ೆ
ಯಹತ ು ಮಟಕ್ ತ್ತಯಟಗಿ ಹಹವಹಗಲ್ಲಲಿ. ಄ನಟ ಄ನ ಹೆಂಡತ್ತ ನ ಯಟ ಕ್ಹಲ ಷಟಖ್ವಹಗಿ ಆದದಯಟ.

ಸ್ಿಂನೊಮಲ್ 3: ತ್ರರ್ತಿಗ್ ಮಕಕಳ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಆಯ್ಕಕ
ಸಲವಹಯಟ ವಿಶಮಗಳ ಅಷಕ್ರು ಸಟಟಿುಸಿ ಳ ಸೆಳೆಮಟಂತಸ ವಿಶಹಲ ಸಯವಿಯಟ ಕ್ಥೆ ಭತಟು ಕ್ನಗಳನಟನ ಭಕ್ಾಳಿಗೆ ರಿಚಯಿಷಟುದಟ
ಫಸಳ ಭಟಖ್ಯ.
1. ುಷುಕ್ಗಳು ಭತಟು ಕ್ನಗಳು ಭಕ್ಾಳಿಗೆ ಇ ರಿೀತ್ತಮ ಷಹಹಮನಟನ ದಗಿಷಟತುವೆ:
o

಄ಕ್ಷಯ, ರಿಚಿತ ದಗಳು ಭತಟು ವಹಕ್ಹಯಂವಗಳನಟನ ಗಟಯಟತ್ತಷಟುದಟ.

o

ಚಿತರಗಳನಟನ ಫಳಸಿಕ್ೆ ಂಡಟ ಉಿಸಷಟುದಟ ಭತಟು ದಗಳನಟನ ವಹಯಖಹಯನಷಟುದಟ.

o

ಬೆೀರೆ ಒದ್ಧಗೆ ಄ನವಮವಹಗಟ ದ ಭತಟು ವಹಕ್ಯಗಳ ವಿನಹಯಷನಟನ ಕ್ಲ್ಲಮಟುದಟ.

o

ಒದಟಗರಹಗಿ ಅತಮವಿಶಹವಷ ಹೆಚಿಿಸಿಕ್ೆ ಳುುುದಟ.

ಷಣಣಮಸಿಾನ ಭಕ್ಾಳಿಗೆ ಷ ಕ್ು ಠ್ಯನಟನ ಅರಿಷಲಟ ನೀು ಆನಟನ ರಿಗಣಿಷಬೆೀಕ್ಟ:
o

ಭನೆ ಄ಥವಹ ಷಭಟದಹಮದ ಚಟ್ಟಟಿಕ್ೆಗಳಿಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಭಕ್ಾಳಿಗೆ ತ್ತಳಿದ್ಧಯಟ ಷನನವೆೀವಗಳು ಆಯಟುದಟ.

o

ವಿನಹಯಷ ಭತಟು ಕ್ರಭಫದಧತೆ ಆಯಟುದಟ. ಈದಹಸಯಣೆಗೆ ಷಂಖೆಯಗಳು, ವಹಯದ ದ್ಧನಗಳು, ಸವಹಮಹನ ಄ಥವಹ ದ್ಧನನತಯ
ಮಹಡಟ ಕ್ೆಲಷ.

o

ಷವಲ ಯತಹಯಷಗಳೆೄ ಂದ್ಧಗೆ ದೆೀ ದೆೀ ಫಯಟ ದಗಳು, ವಹಕ್ಹಯಂವಗಳಿಯಟುದಟ.

o

ದಗಳು ಭತಟು ಚಿತರಗಳ ನಡಟವೆ ಗಹಢ ಹೆ ಂದಹಣಿಕ್ೆ.

o

ಭಕ್ಾಳು ಮಹತನಹಡಲಟ ಸಹಧಯವಹಗಿಷಟ, ಅಷಕ್ರು ಸಟಟಿುಷಟ ಬಂಫಗಳು (ಫೀಟೆ ೀ, ಚಿತರ ಄ಥವಹ ರೆೀಖ್ನಗಳು).

o

ಭಕ್ಾಳ ಗಭನ ಿಸಡಿದ್ಧಡಲಟ ಭತಟು ಄ಯಟ ತಹವೆೀ ಒದ್ಧ ಷಪಲರಹಗಲಟ, ಠ್ಯ ಕ್ಡಿಯ ಆಯಬೆೀಕ್ಟ.

2. ದೆ ಡಡ ಮಸಿಾನ ಭಕ್ಾಳಿಗೆ ುಷುಕ್ಗಳು ಭತಟು ಕ್ನಗಳು ಇ ರಿೀತ್ತಮ ಷಹಹಮ ದಗಿಷಬೆೀಕ್ಟ:
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o

ಈತೃಶು ಭಟ್ುದ ದ ಭತಟು ವಹಕ್ಹಯಂವಗಳನಟನ ಫಳಷಲಟ ಕ್ಲ್ಲಷಬೆೀಕ್ಟ.

o

ಕ್ಥೆ ಭತಟು ಒದ್ಧಗಿಯಟ ಸಹಭಥಯಿನಟನ ಄ಥೆೈಿಸಿಕ್ೆ ಳುಬೆೀಕ್ಟ.
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o

ಚರಿತೆರ ಭತಟು ಯಂರೆಮನಟನ ತ್ತಳಿಮಬೆೀಕ್ಟ.

o

ಷಭಸೆಯಗಳು ಭತಟು ದವಂದವಗಳನಟನ ಄ರಿತಟಕ್ೆ ಳುಬೆೀಕ್ಟ.

ದೆ ಡಡ ಭಕ್ಾಳಿಗೆ ಷ ಕ್ು ಠ್ಯನಟನ ಅಯೆಾ ಮಹಡಟವಹಗ ನೀು ಇ ಄ಂವಗಳ ಕ್ಡೆ ಗಭನ ಸರಿಷಬೆೀಕ್ಟ.
o

ಚೆೈತನಯ ಈಕ್ರಾಷಟ ನಯ ಣೆಗಳು ಭತಟು ಅಷಕ್ರು ಸಟಟಿುಷಟ ಹತರಗಳು.

o

ನಹಟ್ಕ್ರೀಮತೆ, ಷಭಸೆಯ ಭತಟು ರಿಹಹಯಗಳು, ಮಣಗಳು,಄ಥವಹ ರಿತಿನೆಗಳು.

o

ಹಹಷಯ ಄ಥವಹ ಅಷಕ್ರುದಹಮಕ್ ಷಂಭಹಶಣೆ.

o

ಭಕ್ಾಳಿಗೆ ಚಿಂತನಹ ಄ಕ್ಹವಗಳು.

o

ಭಟಖ್ಯವಹದ ಷಂದೆೀವಗಳು.

,

,

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.
ಕಥ್ ಹ್ೇಳಳವುದು
ಕ್ಥೆಗಳು ಜಿೀನನಟನ ಄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 ಜಿೀನದ್ಧಂದ 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 ಜಿೀ 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
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ಕ್ಥೆ ಹೆೀಳುಯನಟನ ಶಹಲ್ೆಗೆ ಕ್ರೆಷಫಸಟದಟ. ಅದರೆ, ಕ್ಲ್ಲಮಬೆೀಕ್ಹದ ಄ಂವಗಳ ಫಗೆೆ ಕ್ಥೆ ಹೆೀಳುರಿಗೆ ಭತಟು ಭಕ್ಾಳಿಗೆ ಷಶುತೆ
ಆಯಬೆೀಕ್ಟ.
ಕ್ಥೆ ಹೆೀಳು ಕ್ರರಯೆ ಕ್ೆೀಳಿಸಿಕ್ೆ ಳುುುದಶುಕ್ೆಾೀ ಸಿೀಮತಗೆ ಳುದೆ, 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.
ಹಾಡುರ್ಳಳ
ತಯಗತ್ತಮಲ್ಲಿ ಹಹಡಟ ಭತಟು ಷಂಗಿೀತನಟನ ಫಳಷಟುದರಿಂದ ಹೆಚಟಿ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ಕ್ೆ ಡಟಗೆ ನೀಡಲಟ, ಮವಸಿವಯಹಗಲಟ ಭತಟು
ಚನಹನಗಿ 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.
ನೀವೆೀ ಫಸಟವಃ ಳೆುಮ ಹಹಡಟಗಹಯಯಲಿದ್ಧಯಫಸಟದಟ ಅದರೆ, ತಯಗತ್ತಮಲಿಂತ ನಭಮ ಷಹಹಮಕ್ೆಾ ಳೆುಮ ಹಹಡಟಗಹಯಯಟ ಸಿಕ್ೆಾೀ
ಸಿಗಟತಹುರೆ. ನೀು ಚಲನೆ ಭತಟು ಹಹಭಹಗಳನಟನ ಫಳಸಿ ಹಹಡನಟನ ಜಿೀಂತಗೆ 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.
ಷನನವೆೀವದಲ್ಲಿ,

಄ಯ

ಹತರದ

ಈದೆದೀವಗಳು

ಭತಟು

ಗಟಣಲಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ

಄ನಟಗಟಣವಹಗಿ

಄ಯಟ

ಂದಟ ಷಣಣ

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:
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ಬೆೀರೆಮಯ ಭಹನೆಗಳನಟನ ಄ಥಿ ಮಹಡಿಕ್ೆ ಳುಲಟ ನೆೈಜ್ ಷನನವೆೀವಗಳಲ್ಲಿ ಸಟಡಟಕ್ಹಟ್ ನಡೆಷಟತುದೆ.
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ನಧಹಿಯಗಳನಟನ ತೆಗೆದಟಕ್ೆ ಳುು ಕ್ೌವಲಗಳನಟನ ಬೆಳೆಷಟತುದೆ.



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



ಈನನತ ಭಟ್ುದ ಚಿಂತನೆಮನಟನ ಪ್ರೀತಹಾಿಸಷಟತುದೆ.

ಹತಹರಭನಮದ್ಧಂದ, ಷಣಣ ಮಸಿಾನ ವಿದಹಯರ್ಥಿಗಳು ವೆೈವಿಧಯಭಮ ಸಹಮಹಜಿಕ್ 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 ಯಂಗಷಜಿುಕ್ೆ
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 ಜಿೀನ ಕ್ೌವಲಗಳನಟನ ಬೆಳಷಫಸಟದಟ. ಈದಹಸಯಣೆಗೆ, ತಯಗತ್ತಮಲ್ಲಿ ಂದಟ ಘಶಿಣೆಮನಟನ ಫಗೆ
ಸರಿಷಟತ್ತುಯಟ 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
ಷವತ: ಅಯೆಾಮ ಸಹವತಂತರಯ ಕ್ೆ ಡಿ. ಄ರಿಗೆ ಯೀಜಿಷಲಟ 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.

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
ಷಂಖೆಯಗಳನಟನ ಕ್ಳೆಮಟುದನಟನ ಭರೆಮಟುದರಿಂದ ಅಗಟ ಅಭಹಷಗಳನಟನ ತೆ ೀರಿಷಟ ಷಣಣ ಮೊೀಜಿನ ನಹಟ್ಕ್ವಂದರಿಂದ ಎಳೆ
ಭನಷಟಾಗಳಲ್ಲಿ ಷರಿಯಹದ ಕ್ರಭನಟನ ನಹಟಿಷಟ ಸಹಧಯತೆ ಆಯಫಸಟದಟ.
಄ನೆೀಕ್ ಷಲ, ನಹಟ್ಕ್ ಆಡಿೀ ತಯಗತ್ತ, ಪ್ೀಶಕ್ಯಟ ಄ಥವಹ ಷಭಟದಹಮಕ್ೆಾ ರದವಿನವಹಗಿ ಬೆಳೆಮಟತುದೆ. ಇ ಗಟರಿ ಭಕ್ಾಳಿಗೆ
ೆರೀರೆೀಣೆಯಹಗಿ,

಄ಯಟ

ಕ್ಹಮಿನಯತರಹಗಿಯಟಂತೆ

ಮಹಡಟತುದೆ.
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ನಹಟ್ಕ್ದ

ಷೃಷ್ಟ್ು

ಕ್ಹಮಿದಲ್ಲಿ

ಆಡಿೀ

ತಯಗತ್ತ
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ತೆ ಡಗಿಕ್ೆ ಳುಬೆೀಕ್ಟ.

ಭಕ್ಾಳ

ಅತಮವಿಶಹವಷದಲ್ಲಿ

ಆಯಟ

ಭನನತೆಮನಟನ

ಗಟಯಟತ್ತಷಟುದಟ

ಭಟಖ್ಯ.

ಎ

ಭಕ್ಾಳೄ

ನಟ್/ನಟಿಮರಹಗಬೆೀಕ್ರಲಿ. ಭಕ್ಾಳು ತಭಮ ತಭಮ ರತ್ತಭೆ ಭತಟು ಯಕ್ರುತವಕ್ೆಾ ಄ನಟಗಟಣವಹಗಿ ವಿವಿಧ ರಿೀತ್ತಮ ಕ್ೆ ಡಟಗೆಗೆಳನಟನ
ನೀಡಫಸಟದಟ (ಈದಹಸಯಣೆಗೆ: ಷಂಘಟ್ನೆ, ವೆೀಶ ಬ ಶಣ, ಯಂಗಷಜಿುಕ್ೆ, 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.










There are a number of fiction and non-fiction books for children in the NCERT catalogue, in both
Hindi and English, which may be used in activities similar to those described in this unit:
http://www.ncert.nic.in/publication/children_books/children_books.html
A list of children’s literature recommended by the Department of Elementary Education in both Hindi
and English can be found here on their website:
http://www.ncert.nic.in/departments/nie/dee/publication/Print_Material.html
Other organisations producing literature for children include Room to Read India
(http://www.roomtoread.org/Page.aspx?pid=304) and Pratham Books
(http://www.prathamusa.org/programs/library, http://blog.prathambooks.org/2010/10/childrensliterature-from-india-and.html)
Traditional Indian stories: http://www.indiaparenting.com/stories/index.shtml#77
Indian fables: http://excellup.com/kidsImage/panchtantra/panchatantra_list.aspx
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