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ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಎಲ್ಲೆಲೂೆ ವೃತ್ತಗಳಿವಲ. ವೃತ್ತವು ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯ ಜೀವನವನದಲ್ಲೆ ಪ್ರಮ್ುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿರುವ ಆಕೃತಿಯಾಗಿದಲ. ಚಕರಗಳು
ವೃತ್ತಗಳಾಗಿವಲ. ಊಟದ ತ್ಟ್ಲೆಗಳು, ಲ್ಲೂೀಟಗಳು ಬಾಟಲ್ಲಗಳ ಮ್ುಚಚಳಗಳು, ಡಿ.ವಿ.ಡಿ. ಗಳು ಮ್ತ್ುತ ಯಂತ್ರಗಳ ಹಲವು ಭಾಗಗಳೂ
ವೃತ್ಾತಕಾರದಲ್ಲೆಯೀ ಇರುತ್ತವಲ. ನಾವು ‘ಜೀವನ ಚಕರ’ ಮ್ತ್ುತ “ವೃತ್ಾತಕಾರದಲ್ಲೆ ಸುತ್ುತವುದು” ಎನುುವಾಗಲಲ್ಾೆ ವೃತ್ಾತಕಾರದ ಕಲಪನಲಯನುು
ಬಳಸುತ್ಲತೀವಲ. ನಾವು ವೃತ್ಾತಕಾರದಲ್ಲೆ ಕುಳಿತ್ುಕಲೂಳುುತ್ಲತೀವಲ, ವೃತ್ಾತಕಾರದ ಚಪಾತಿ ತಿನುುತ್ಲತೀವಲ, ಹಾಗಲೀ ಆಹಾರ ಸಾಮಾಗಿರಗಳನೂು
ವೃತ್ಾತಕಾರದ ಡಬಬಗಳಲ್ಲೆ ಸಂಗರಹಿಸುತ್ಲತೀವಲ; ಚಕರಗಳ ಸಹಾಯದಂದಲ್ಲೀ ನಾವು ಸಲೈಕಲ್ಗಳನೂು ಮ್ತ್ುತ ಕಾರು ಮ್ುಂತ್ಾದ ವಾಹನಗಳನುು
ಓಡಿಸುತ್ಲತೀವಲ. ಅಂದರಲ ನಾವಲಲ್ಾೆ ವೃತ್ತಗಳ ಪ್ರಿಕಲಪನಲಗಲ ಒಳಪ್ಟ್ಟೆದಲದೀವಲ. ಅವುಗಳಲೂ ಡನಲ ಆಟ ಆಡುತ್ಲತೀವಲ, ಕಲಲಸ ಮಾಡುತ್ಲತೀವಲ ಅಥವಾ
ಅವುಗಳ ಬಗಲೆ ಮಾತ್ನಾಡುತ್ಲತೀವಲ.
ವೃತ್ತಗಳ ಮ್ತ್ುತ ಅವುಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗಲೆ ಅಂತ್ಬಲೂೀೋಧಲ(intuitive) ತಿಳುವಳಿಕಲಯಂದಗಲ ವಿದಾಯರ್ಥೋಗಳು ಶಾಲ್ಲಗಲ ಬರುತ್ಾತರಲ. ಈ
ಘಟಕವು ಉತ್ತಮ್ ಪ್ರಶಲುಗಳನುು ಕಲೀಳುವ ಮ್ೂಲಕ ಆ

ತಿಳುವಳಿಕಲಯನುು ಪ್ರಿಣಾಮ್ಕಾರಿಯಾಗಿ ಹಲೀಗಲ ಬಳಸಿಕಲೂಳುಬಹುದು

ಎಂಬುದನುು ತಿಳಿಸುತ್ತದಲ. ಅದು ಬದಲ್ಾಗಬಲೆ ಅಥವಾ ಬದಲ್ಾಗಲ್ಾರದ ಗಣಿತಿೀಯ ಕಲಪನಲಗಳ ಮ್ಹತ್ವವನೂು ಗುರುತಿಸಲು ವಿದಾಯರ್ಥೋಗಳಿಗಲ
ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತದಲ. ಪ್ರಿಕಲಪನಲಗಳ ಅತ್ಯತ್ತಮ್ ಸಲೈದಾಧಂತಿಕ ತಿಳುವಳಿಕಲಯನುು ವೃದಧಸಿಕಲೂಳುುವಲ್ಲೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ವಿದಾಯರ್ಥೋಗಳಿಗಲ
ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದಲ.

•

ವೃತ್ತಗಳಲೂ ಡನಲ ಸಹ ಸಂಬಂಧಿತ್ವಾದ ರಲೀಖಾಗಣತಿೀಯ ಸಿದಾಧಂತ್ಗಳ ಬಗಲೆ ಉತ್ತಮ್ ತಿಳುವಳಿಕಲಯನುು ಬಲಳಸಲು ನಿಮ್ಮ
ವಿದಾಯರ್ಥೋಗಳ ಅಂತ್ಭಲೂೀೋಧಲ ತಿಳುವಳಿಕಲಯನುು ಹಲೀಗಲ ನಿರ್ಮೋಸುವುದು?

•

ವೃತಿತೀಯ ರಲೀಖಾಗಣಿತ್ದಲ್ಲೆ ವಯತ್ಾಯಸವಿರುವ (varians) ಮ್ತ್ುತ

v

ಮೀಲ್ಲ

ಕಾಯೋಗಳನುು

•

ಈ ಗಣಿತಿೀಯ ಪ್ರಿಕಲಪನಲಗಳನುು ಗಮ್ನಿಸಲು ಮ್ತ್ುತ ಅಥೋ ಮಾಡಿಕಲೂಳುುಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ನಿಮ್ಮ ವಿದಾಯರ್ಥೋಗಳಿಗಲ
ಕಲೀಳಬಹುದಾದ “ಉತ್ತಮ್ ಪ್ರಶಲುಗಳ” ಬಗಲೆ ಕಲಲವು ಸಲಹಲಗಳು.

1
ವೃತ್ತಗಳ ಬಗಲಗಿನ ಕಲ್ಲಕಲಯು ಜ್ಾಯರ್ಮತಿ ಕಲ್ಲಕಲಯ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದಲ. ಜ್ಾಯರ್ಮತಿಯು ಶಾಲ್ಾ ಗಣಿತ್ ಪ್ಠ್ಯಕರಮ್ದ ಒಂದು ಭಾಗವಲಂದು
ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಪಟ್ಟೆದುದ, ಗರಹಿಕಲಗಲ ಸವಲಪ ಕಷ್ೆಕರವಲೀ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅದರ ಫಲ್ಲತ್ಾಂಶವಾಗಿ ಕಂಠ್ಪಾಠ್ದ ಮ್ೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಕಲ್ಲಯಬಹುದಾಗಿದಲ
ಎಂದು ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಪ್ಟ್ಟೆದಲ.
ಇದು ಆಶಚಯೋಕರವಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದು, ಏಕಲಂದರಲ ಜೀವನ

ಜ್ಾಯರ್ಮತಿಯಂದ ತ್ುಂಬಿದಲ ಮ್ತ್ುತ ನಾವು ಎಲ್ಾೆ ಸಮ್ಯದಲೂೆ ಇದನುು

ಉಪ್ಯೀಗಿಸುತ್ಲತೀವಲ. ಹಾಗಲ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಜ್ಾಯರ್ಮತಿಯ

ಗರಹಿಕಲಯನುು ಹಲೂಂದುತ್ಲತೀವಲ. Byers ಮ್ತ್ುತ Herscovics

ರವರು ಅಂತ್ಬಲೂೀೋಧಲ ಗರಹಿಕಲಯನುು “ಸಮ್ಸಲಯಯ ಪ್ೂವೋ ವಿಶಲೆೀಷ್ಣಲಯಲೆದಲ ಸಮ್ಸಲಯಯನುು ಪ್ರಿಹರಿಸುವ ಸಾಮ್ಥಯೋ”ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದಾದರಲ
(1977 ಪ್ು 26).
ಆದದರಿಂದ ಶಾಲ್ಾ ಜ್ಾಯರ್ಮತಿಯನುು ಆಸಕ್ತತದಾಯಕವಾದ, ಗರಹಿಸಬಹುದಾದ,

ಸಮ್ಂಜಸವಾದ ವಿಷ್ಯ ಕ್ಲೀತ್ರವಲಂದೂ, ಅದು ಜೀವನದ

ಅನುಭವಗಳಲೂ ಂದಗಲ ಸಂಬಂಧಿತ್ವಾದದಲದಂದೂ ಮ್ತ್ುತ ಪ್ರಸುತತ್ವಾಗಿರುವ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾನಯವಾಗಿ ಪಾರಯೀಗಿಕ
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ನಿಮ್ಮದಲೀ ತ್ರಗತಿ ಕಲೂಠ್ಡಿಯನುು ಯೀಚಿಸುತ್ಾತ ಜ್ಾಯರ್ಮತಿ ಕಲ್ಲಯಲು ನಿಮ್ಮ ವಿದಾಯರ್ಥೋಗಳ ಅಂತ್ಬಲೂೀೋಧಲ ಕಲ್ಲಕಲಯ
ಬಲಳವಣಿಗಲಯಲ್ಲೆ ತ್ಡಲಯಾಗುವ 3 ತ್ಲೂಡಕುಗಳನುು ಪ್ಟ್ಟೆ ಮಾಡಿ.

2

:

ಶಾಲ್ಾ ಜ್ಾಯರ್ಮತಿಯ ಅಂತ್ಬಲೂೀೋಧಲ ಕಲ್ಲಕಲಯಲ್ಲೆ ಇರುವ ಕಲಲವು ತ್ಡಲಗಳ ಬಗಲೆ ಪಾರಯಶಃ ನಿೀವು ಯೀಚಿಸಬಹುದು. ಈ ಘಟಕವು ಅಂತ್ಹ
ಆರಂಭಗಲೂಳುುತ್ತದಲ: ಗಣಿತ್ದ ಭಾಷಲಯನುು

ಹಲಚುಚ ಸುಗಮ್ಗಲೂಳಿಸಿ

ಕಂಠ್ಪಾಠ್)

ಯ ಮೀಲ್ಲ ಕನಿಷ್ಠ ಅವಲಂಬಿತ್ವಾಗುವುದು.
ವೃತ್ತವು ಸರಳವಾದ

ಅನನಯವಾದ ಜ್ಾಯರ್ಮತಿೀಯ ಆಕೃತಿ. ಇದರಲ್ಲೆ ಅಂಚುಗಳಾಗಲ್ಲ

ಶೃಂಗಗಳಾಗಲ್ಲ ಇಲೆ ಮ್ತ್ುತ ವೃತ್ತದ

ಮೀಲ್ಲನ ಎಲ್ಾೆ ಬಿಂದುಗಳೂ ಕಲೀಂದರದಂದ ಸಮ್ ದೂರದಲ್ಲೆವಲ.
ನಲೀ ತ್ರಗತಿ ಜ್ಾಯರ್ಮತಿಯನುು ಅನಲವೀಷಿಸುವ ಕಾರಣವಾಗಿ, ವೃತ್ತಗಳ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಪ್ರಿಕಲಪನಲಗಳನುು ಮ್ತ್ುತ ಅಂಶಗಳನುು
ವಿವರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ವಿದಾಯರ್ಥೋಗಳು ಹಲೂಸ ಶಬಧ ಭಂಢಾರದ ಪ್ರಿಚಯ ಹಲೂಂದರುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. (ಗಣಿತ್ ಶಬಧ ಬಂಡಾರದ ಬಗಲಗಿನ
ಇನುಷ್ುೆ ಚಟುವಟ್ಟಕಲಗಳನುು ಮ್ತ್ಲೂತಂದು ಘಟಕವಾದ ಗಣಿತ್ ಸಿಿತಿ ಸಾಿಪ್ಕತ್ವತ್ಲಯ ಬಲಳವಣಿಗಲ: ತಿರಭುಜಗಳ ಸವೋಸಮ್ತ್ಲ

ಸಮ್ರೂಪ್ತ್ಲ

ಎಂಬುದರಲ್ಲೆ ಕಾಣಬಹುದು) ಈ ನಿದೋಷ್ೆ ಶಬಧ ಭಂಢಾರವನುು ಗಣಿತ್ ತ್ರಗತಿಯಂದ ಆಚಲ ಎಲೂೆ ಬಳಸದರುವುದರಿಂ , ಶಾಲ್ಲಯಂದ ಆಚಲ
ಪ್ರತಿದನ ಬಳಸುವ ಭಾಷಲಯಲ್ಲೆ ಈ ಪ್ದಗಳು ಗಲೂತಿತಲೆದಲೀ ಇರುವುದರಿಂದ ಇವು ಅವರಿಗಲ ಅನಯಗರಹಿೀಯ ಅನಿುಸಬಹುದು. ಅನಲೀಕವಲೀಳಲ ಅವರಿಗಲ
ಈ ಶಬಧ ಬಂಡಾರವನುು ಬಾಯ ಪಾಠ್ದಂತ್ಲ ಕಲ್ಲಯಲು ಹಲೀಳಲ್ಾಗಿದಲ. ಚಿತ್ರ 1 ರಲ್ಲೆ ಶಬಧ ಭಂಢಾರವನುು ನಿೀಡಲ್ಾಗಿದಲ.

1
ವೃತ್ತದ ಪ್ರಿಧಿ ಎಂದರಲ, ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವ ಉದದದ ಅಳತ್ಲ ಎಂಬುದನುು ಗಮ್ನಿಸಿ. ಈ ಪ್ರಿಕಲಪನಲಯು ವೃತ್ತಕಲೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ
ಲ್ಲಕೆಗಳನುು ಮಾಡಲು ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಇದನುು ವೃತ್ತದ ಭಾಗವಲಂದು ಪ್ರಿಗಣಿಸುವುದಲೆ.
2
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ಚಟುವಟ್ಟಕಲ 1 ರ ಉದಲದೀಶ ಕಲೀವಲ ಬಾಯಪಾಠ್ ಮಾಡುವುದಕ್ತೆಂತ್ ಭಿನುವಾಗಿ ವೃತ್ತಕಲೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವಿಧ ಪ್ದಗಳನುು ವಿದಾಯರ್ಥೋಗಳಿಗಲ
ಪ್ರಿಚಯಸುವ ಸಲುವಾಗಿಯೀ ಇದಲ. ಇದು ವಿದಾಯರ್ಥೋಗಳು ಪ್ದಗಳನುು ಮ್ತ್ುತ ಪ್ರಿಕಲಪನಲಗಳನುು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಬಿಂಬಿಸುವಂತ್ಲ ಮಾಡುತ್ತದಲ.
ಅದರ ಮ್ೂಲಕ ಅವುಗಳ ಒಂದು ಚಿತ್ರಣವನುು ಮ್ತ್ುತ ಸಮರಣಲಯನುು ಅವರಲ್ಲೆ ಬಲಳಸುತ್ತದಲ. ಈ ಚಟುವಟ್ಟಕಲಯು ವಿದಾಯರ್ಥೋಗಳಲ್ಲೆ
ವಯತ್ಾಯಸವಿರುವ ಮ್ತ್ುತ ವಯತ್ಾಯಸವಿಲೆದರುವುಗಳನುು ಗುರುತಿಸಲು ಕಲೀಳುತ್ತದಲ. ಒಂದಲೀ ರಿೀತಿ ಇರುವುದು ಏನು? ಮ್ತ್ುತ ಭಿನುತ್ಲ ಏನು? ಅದಲೀ
ರಿೀತಿ, ಯಾವುದು ಹಾಗಲಯೀ ಉಳಿಯಬಲೀಕು? ಮ್ತ್ುತ ಯಾವುದು ಬದಲ್ಾಗಬಲೀಕು? ವಯತ್ಾಯಸವಿಲೆದರುವುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೀಲ್ಲ ಅಭಯಸಿಸುವುದು
ಜ್ಾಯರ್ಮತಿ ಕಲ್ಲಕಲಯಲ್ಲೆ ಒಂದು ಉಪ್ಯುಕತವಾದ ಭಲೂೀಧನಾ ಸಾಧನ. Watson ಮ್ತ್ುತ ಇತ್ರರು (2013,p.108) ಹಿೀಗಲ ಹಲೀಳುತ್ಾತರಲ:
‘ಜ್ಾಯರ್ಮತಿಯಲ್ಲೆ ವಿಶಲೀಷ್ವಾಗಿ ಸಮ್ಂಜಸ ಮ್ತ್ುತ ಮ್ುಖಯವಾಗಿದಲ. ಜ್ಾಯರ್ಮತಿಯ ಬಹುಪಾಲು ಪ್ರಮೀಯಗಳು ಏಕ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಕಲಲವು
ಸಂಬಂಧಗಳು ಮ್ತ್ುತ ಗುಣಗಳನುು ಹಲೂರತ್ುಪ್ಡಿಸಿ ಯಾವ ಬದಲ್ಾವಣಲಗಲ ಅವಕಾಶವಿದಲ ಎಂಬುದರ ಅಧಯಯನದ ಫಲ್ಲತ್ಾಂಶವಾಗಿದಲ ಎಂದು
ಕಾಣಬಹುದು’

1:
ಈ ಚಟುವಟ್ಟಕಲಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ವಿದಾಯರ್ಥೋಗಳನುು ವೃತ್ಾತಕಾರದಲ್ಲೆ ಕುಳಿತ್ುಕಲೂಳುಲು ತಿಳಿಸಿ (ಚಿತ್ರ – 2) ತ್ರಗತಿಯು ದಲೂಡಡದದದರಲ 20-30
ವಿದಾಯರ್ಥೋಗಳನುು ವೃತ್ತದಲ್ಲೆ ಕುಳಿುರಿಸಿ ಉಳಿದವರನುು ನಲೂೀಡುವಂತ್ಲ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಯಲ್ಲನಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲೆ ಹಲಚುಚ ಸಿಳಾವಕಾಶವಿದಲಯೀ ಅಲ್ಲೆ ಈ
ಚಟುವಟ್ಟಕಲಯನುು ನಡಲಸುವುದು ಇನೂು ಒಳಲುಯದು. ಈ ಚಟುವಟ್ಟಕಲಯು 2 ಭಾಗಗಳಲ್ಲೆದಲ. ಮೊದಲನಲಯದು ನಿಮ್ಮ ವಿದಾಯರ್ಥೋಗಳನುು
ನಿದೋಷ್ೆ ರಿೀತಿಯಲ್ಲೆ ಚಲ್ಲಸುವಂತ್ಲ ಸೂಚಿಸುವುದು; ಎರಡನಲೀಯದಾಗಿ ಅಲಪ-ಸವಲಪ ಬದಲ್ಾವಣಲಯಂದಗಲ ಈ ಚಟುವಟ್ಟಕಲಯನುು ಹಲವು ಬಾರಿ
ಪ್ುನರಾವತಿೋಸುವುದು.

2
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1:
ವೃತ್ತಗಳಿಗಲ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ದವನುು ವಿದಾಯರ್ಥೋಗಳಿಗಲ ಹಲೀಳದಲ, ಒಬಬ ವಿದಾಯರ್ಥೋಗಲ ಆ ಪ್ದವನುು
ಚಲ್ಲಸುವಂತ್ಲ ಸೂಚಿಸಿ (ಹಲೀಗಲ ಮಾಡಬಲೀಕಲಂದು
ಜ್ಲೂೀರಾಗಿ ಕೂಗಲ್ಲ

ನಿದೋಷ್ೆ ರಿೀತಿಯಲ್ಲೆ

ನಿೀಡಲ್ಾಗಿದಲ). ಎಲ್ಾೆ ವಿದಾಯರ್ಥೋಗಳು ಆ ಪ್ದದ ಹಲಸರನುು ಊಹಿಸಿ

ಬಬ ವಿದಾಯರ್ಥೋಗಲ

ಹಲೀಗಲ ಅಭಿನಯಸಿದನು ಎಂಬ ವಿವರಣಲ ನಿೀಡಲು ಕಲೀಳಿ . ಚಟುವಟ್ಟಕಲಯಲ್ಲೆ

ಪ್ರಸಪರ ಪ್ರತಿಕ್ತರಯಗಳನುು ಮ್ತ್ತಷ್ುೆ ಹಲಚಿಚಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ವಿದಾಯರ್ಥೋಗಳನಲುೀ ಅವರು ಹಲೀಗಲ ಆ ಪ್ದಗಳನುು ಅಭಿನಯಸಬಹುದು ಎಂದು
ಕಲೀಳಿರಿ.
ವಿದಾಯರ್ಥೋಗಳು ಒಂದು ಪ್ದವನುು ಹಲೀಗಲ ಅಭಿನಯಸಿ ಪ್ರದರ್ಶೋಸಬಹುದು ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲೆದಲ.


ತ್ರಿಜ್ಯ: ವಿದಾಯರ್ಥೋಯನುು, ಎದುದ ವೃತ್ತದ ಕಲೀಂದರಕಲೆ ನಡಲದು ಪ್ುನಃ ತ್ನು ಸಾಿನಕಲೆ ಹಿಂತಿರುಗುವಂತ್ಲ ಹಲೀಳಿ.



ಕಂಸ: ಒಬಬ ವಿದಾಯರ್ಥೋಗಲ

–

ಮ್ತ್ಲೂತಬಬ ವಿದಾಯರ್ಥೋ (S2) ನುು ಹಲಸರಿಸಲು ಹಲೀಳಿ S1 ಮ್ತ್ುತ

ಗಳ ನಡುವಲ ಕುಳಿತಿರುವ ಎಲ್ಾೆ ವಿದಾಯರ್ಥೋಗಳಿಗಲ ತ್ಮ್ಮ ಕಲೈಗಳನುು ಮೀಲ್ಲ ಎತ್ತಲು ತಿಳಿಸಿ.


ವ್ಯಯಸ: ಒಬಬ ವಿದಾಯರ್ಥೋಗಳಿಗಲ (S1) ಸರಿಯಾಗಿ ಆತ್ನ ವಿರುದಧವಾಗಿ ಕುಳಿತಿರುವ ವಿದಾಯರ್ಥೋಯನುು ಹಲಸರಿಸಲು ತಿಳಿಸಿ (S2) ಇಬಬರೂ
ವಿದಾಯರ್ಥೋಗಳು ತ್ಮ್ಮ ಕಲೈಗಳನುು ಪ್ರಸಪರ ಎದುರಾಗಿ ಚಾಚುವಂತ್ಲ ತಿಳಿಸಿ - ಪ್ಯಾೋಯವಾಗಿ ಅವರಿಬಬರ ನಡುವಲ ಒಂದು
ದಾರವನುು ಹಿಡಿದುಕಲೂಳುಲು ತಿಳಿಸಿ.



ಜ್ಯಯ: ವಿದಾಯರ್ಥೋಯಬಬನನುು ಮ್ತ್ಲೂತಬಬ ವಿದಾಯರ್ಥೋಯನುು ಹಲಸರಿಸಲು ಹಲೀಳಿ. ಇಬಬರೂ ತ್ಮ್ಮ ಕಲೈಗಳನುು ಪ್ರಸಪರರಲಡಲಗಲ ಚಾಚಲ್ಲ
ಅಥವಾ ದಾರವನುು ಹಿಡಿಯಲ್ಲ.



ವೃತ್ತ ಖಂಡ(Segment): ವಿದಾಯರ್ಥೋಯಬಬನನುು ಮ್ತ್ಲೂತಬಬ ವಿದಾಯರ್ಥೋಯನುು ಹಲಸರಿಸಲು ಕಲೀಳಿ, ಇಬಬರು ತ್ಮ್ಮ ಕಲೈಗಳನುು
ಪ್ರಸಪರರಲಡಲಗಲ ಚಾಚಲ್ಲ ಅಥವಾ ದಾರವನುು ಹಿಡಿಯಲ್ಲ. ಅವರಿಬಬರ ನಡುವಲ ಕುಳಿತಿರುವ ವಿದಾಯರ್ಥೋಗಳು ಕಲೈಗಳನುು ಮ್ುಂದಲ ಚಾಚಿ,
ಖಾಲ್ಲ ಜ್ಾಗ ಭತಿೋ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತಿುಸಲ್ಲ.



ತ್ರಯಜ್ಯ ಖಂಡ (Sector): ಒಬಬ ವಿದಾಯರ್ಥೋಯು ಮ್ತ್ಲೂತಬಬನನುು ಹಲಸರಿಸಲ್ಲ, ಅವರಿಬಬರು ಕಲೀಂದರದಲಡಲಗಲ ಸಾಗಿ, ಕಲೈಕುಲುಕ್ತ ಮ್ತ್ಲತ ತ್ಮ್ಮ
ಜ್ಾಗಗಳಿಗಲ ಹಿಂದರುಗಲ್ಲ.



ಪರಿಧಿ: ವಿದಾಯರ್ಥೋಯು ಎದುದ ಅವರ ಹಲಜ್ಲೆಗಳನುು ಎಣಿಸುತ್ಾತ ವೃತ್ತದ ಹಲೂರ ಭಾಗದಲ್ಲೆ ನಡಲಯಲ್ಲ. ವಿದಾಯರ್ಥೋಯ ನಂತ್ರ “ವೃತ್ತದ
ಪ್ರಿಧಿಯು

ಹಲಜ್ಲೆಗಳು ಎಂದು ಕೂಗಲ್ಲ.

2:
ಚಟುವಟ್ಟಕಲಯ ಈ ಭಾಗವು, ಭಾಗ 1 ರ ಮೀಲ್ಲ ರೂಪಿಸಲಪಟ್ಟೆದುದ, ವಿದಾಯರ್ಥೋಗಳಿಗಲ, ಪ್ುನರಾವತ್ೋನಲಯ ಮ್ೂಲಕ ಕಲಪನಲಗಳನುು ಹಲಸರಿಸುವ
ವಿಶಾವಸವನುು ಮ್ೂಡಿಸುವ ಉದಲದೀಶವನುು ಹಲೂಂದದಲ. ಚಟುವಟ್ಟಕಲಯ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲೆ ವಿದಾಯರ್ಥೋಗಳನುು ಈ ಮ್ುಂದನ ಪ್ರಶಲುಗಳನುು ಕಲೀಳುವ
ಮ್ೂಲಕ, ವಯತ್ಾಯಸವಿರುವ ಮ್ತ್ುತ ವಯತ್ಾಯಸವಿಲೆದವುಗಳ ಆಧಾರವಾಗಿ ಪ್ದಗಳ ಹಾಗೂ ಪ್ರಿಕಲಪನಲಗಳ ಗುಣಗಳನುು ಯೀಚಿಸುವಂತ್ಲ
ಪಲರೀರಲೀಪಿಸಬಹುದು. (ಏನು ಬದಲ್ಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಏನು ಬದಲ್ಾಗದು ಎಂದು):
 ಒಂದು ಕಂಸ ಮ್ತ್ುತ ಒಂದು ಜ್ಾಯ ದ ನಡುವಲ ಏನು ಸಾಮ್ಯತ್ಲ ಹಾಗೂ ಭಿನುತ್ಲ ಇದಲ?
 ನಿೀವು ಮ್ತ್ಲೂತಂದು ಪ್ರಿಧಿಯನುು ಮಾಡಬಹುದಲ?

 ಮ್ತ್ಲೂತಂದು ಜ್ಾಯವನುು ನಿೀವು ಮಾಡಬಹುದಾದರಲ, ಏನು ಹಾಗಲಯೀ ಉಳಿಯಬಲೀಕು ಮ್ತ್ುತ ಏನು ಬದಲ್ಾಗಬಲೀಕು?
ಪಾಠ್ದ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ವಿದಾಯರ್ಥೋಗಳಿಗಲ ಏನು ಪ್ರಶಲುಗಳನುು ಕಲೀಳುತಿತೀರಲಂದು ಯೀಜಸಬಲೀಕು. ಮೀಲೆಂಡ ಪ್ರಶಲುಗಳಲ್ಲೆರುವ ವೃತ್ತಗಳಿಗಲ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ದಗಳನುು ನಿೀವು ವೃತ್ತದ ಇತ್ರಲ ಅಂಶಗಳಿಂದ ಆದಲೀರ್ಶಸಬಹುದು.
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ಒಬಬ ವಿದಾಯರ್ಥೋಯ ಹಲಸರನುು ಕರಲಯರಿ, ನಂತ್ರ ಅವನು ನಿೀವು ಹಲೀಳಿದ, ವೃತ್ತಕಲೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ದವನುು ಅಭಿನಯಸಿ ತ್ಲೂೀರಿಸಲ್ಲ.
ಆತ್ನಿಗಲ ಅದನುು ಮಾಡಲು ಜ್ಞಾಪ್ಕವಿರದದದರಲ ಮ್ತ್ಲೂತಬಬ ವಿದಾಯರ್ಥೋಯಾರಾದರು ಆತ್ನಿಗಲ ಹಲೀಳಲು ಸಾಧಯವಲ ಕಲೀಳಿ. ಪ್ರತಿಯಬಬ
ವಿದಾಯರ್ಥೋಯು ಅಭಿನಯ ಮಾಡಿದ ಮೀಲ್ಲ ಎಲ್ಾೆ ವಿದಾಯರ್ಥೋಗಳು ಕೂಗಿದ ಪ್ದವನುು ಅದನುು ಹಲೀಗಲ ಅಭಿನಯಸಲ್ಾಯತ್ು ಎಂದು
ವಿದಾಯರ್ಥೋಯು ವಿವರಿಸಲ್ಲ.
ವಯತ್ಾಯಸವಿರುವ ಮ್ತ್ುತ ವಯತ್ಾಯಸವಿಲೆವುಗಳ ಪ್ರಶಲುಗಳನುು ಕಲೀಳುವತ್ತ ಈ ಕ್ತರಯಯ ಪ್ುನರಾವತ್ೋನಲಯಾಗಲ್ಲ.
ಚಟುವಟ್ಟಕಲಯ ಕಲೂನಲಯಲ್ಲೆ ಅವರ ಪ್ುಸತಕಗಳಲ್ಲೆ ಪ್ರತಿೀ ಪ್ದದ ವಾಯಖಲಯಯನುು ಬರಲಯಲು ಎಲ್ಾೆ ವಿದಾಯರ್ಥೋಗಳಿಗಲ ತಿಳಿಸಿ. ನಂತ್ರ
ಪ್ುಸತಕಗಳನುು ಬಲೀರಲಯವರಲೂಂದಗಲ ಬದಲ್ಾಯಸಿ ಮೌಲಯಮಾಪ್ನ ಮಾಡಲು ತಿಳಿಸಿ, ಇದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯಬಬರೂ ಒಳಲುಯ ವಾಯಖಲಯಗಳ
ದಾಖಲ್ಲಯನುು ಹಲೂಂದುವಂತ್ಾಗುತ್ತದಲ.

:

‘

1:

’

.

1

.
ವೃತ್ತಗಳು ಒಳಗಲೂಂಡಿರುವ ಇರುವ ವಿವಿಧ ಪ್ದಗಳ ಪ್ರಿಚಯ ಮಾಡಿಕಲೂಳುುವುದನುು ಉತ್ಲತೀಜಸುವುದು ಒಂದು ಒಳಲುಯ ಪ್ರಿಶರಮ್. ಈ
ಅಭಿನಯವನುು ಅವರು ಇಷ್ೆಪ್ಟೆರು, ಆದರಲ ಮೊದಮೊದಲು ಅವರು ಪ್ರತಿರಲೂೀಧಿಸಿದರು. ಏಕಲಂದರಲ ಈ ಹಿಂದಲ ಇಂತ್ಹ ಚಟುವಟ್ಟಕಲಗಳನುು
ನಾವು ನಡಲಸಿರಲ್ಲಲೆ. ನಾನವರಿಗಲ ವಾಯಸ ಮ್ತ್ುತ ಕಂಸವನುು ಅಭಿನಯಸುವಂತ್ಲ ಸೂಚನಲಗಳನುು ನಿೀಡಿದಲ. ಮ್ುಂದನ ಸೂಚನಲ ನಿೀಡುವ
ಮೊದಲು, ಆ ಪ್ದವನುು ಹಲೀಗಲ ಅಭಿನಯಸುವುದು ಎಂದು ಕಲೀಳಿದಲ. ಪಾರರಂಭದಲ್ಲೆ ಚಚಲೋಯು ಸವಲಪ ಗಲ್ಲಬಿಲ್ಲಯಂದ ಕೂಡಿತ್ುತ. ಏಕಲಂದರಲ,
ಅವರು ಇತ್ರರ ಆಲ್ಲೂೀಚನಲಗಳನುು ಕಲೀಳಿಸಿಕಲೂಂಡು ಪ್ರಿಕಲಪನಲಗಳನುು ಬಲಳಲಸಿಕಲೂಳುುತಿತರಲ್ಲಲೆ.
ಹಾಗಾಗಿ ಮೊದಲು ಅವರ ಜ್ಲೂತ್ಲಯವರಲೂಂದಗಲ ಏನು ಹಲೀಳಬಲೀಕು ಎಂದದಾದರಲೂ ಅದನುು ಅಭಾಯಸ ಮಾಡಿ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದಲ
ಕಾಯೋತ್ಂತ್ರ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಫಲ್ಲಸಿತ್ು, ಅವರ ಆಲ್ಲೂೀಚನಲಗಳು ಉತ್ತಮ್ಗಲೂಂಡವು

ಚಟುವಟ್ಟಕಲಯಲ್ಲೆ ಏನನುು ಕಲೀಳಲ್ಾಗಿತ್ುತ ಅದಲೀ

ರಿೀತಿ ಹಲೂಂದುತಿತತ್ುತ.
ವಯತ್ಾಯಸವಿರುವ ಮ್ತ್ುತ ವಯತ್ಾಯಸವಿಲೆವುಗಳ ಬಗಲಗಿನ ಪ್ರಶಲುಗಳಿಗಲ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರತಿಕ್ತರಯಗಳು ಅಧುಬತ್ವಾಗಿದದವು. ನನುನೂು ಸಲೀರಿದಂತ್ಲ
ಎಲೆರನುು ಇದು, ಪ್ದಗಳ ಹಾಗೂ ಪ್ರಿಕಲಪನಲಗಳ ಬಗಲೆ ವಿಭಿನುವಾಗಿ ಯೀಚಿಸುವಂತ್ಲ ಮಾಡಿತ್ು
ಸುುಟವಾದವು. ಹಾಗಲಯೀ ವೃತ್ತಗಳ ಕಲಲವು
ಸವಲಪ ಸಮ್ಯದ ನಂತ್ರ,

ಸಂಬಂಧಗಳು

ಸಹ ಸರಳವಾದವು, ಉದಾಹರಣಲಗಲ – ವೃತ್ತ ಕಲೀಂದರ. ಆಶಚಯೋವಲಂಬಂತ್ಲ,
ಅವರು ಪ್ರಶಲುಗಳನುು ಮ್ುಂದಡುತಿತದದರು. ಇದು ಶಬದಗಳನುು

ಬಾಯಪಾಠ್ಮಾಡುವುದಕ್ತೆಂತ್ಲೂ ಅದಲಷಲೂೆೀ ಪಾಲು ಉತ್ತಮ್ವಾಗಿತ್ುತ. ಈ ವಿಧಾನವು ವಿದಾಯರ್ಥೋಗಳಿಗಲ ಜ್ಾಯರ್ಮತಿಯಂದಗಲ
ಕಾಯೋನಿವೋಹಿಸುವುದು ಅಷಲೆೀನು ಕಷ್ೆವಲೆ ಎನುುವುದನುು ತ್ಲೂೀರಿಸಿತ್ು.
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ನಂತ್ರ ನಾವಲಲೆರೂ ತ್ರಗತಿಗಲ

ಹಲೂೀಗಿ, ಈ ಶಬಧಗಳನುು ಹಾಳಲಯ ಮೀಲ್ಲ ಬರಲದು ಅಭಯಸಿಸುವ ಕಾಯೋ ಮಾಡಿದಲವು. ವಿದಾಯರ್ಥೋಗಳು

ನಾಲುೆ ಜನರ ತ್ಂಡವಾಗಿ ಕಲಲಸ ಮಾಡಿದರು ಮ್ತ್ುತ ಪ್ರತಿ ಗುಂಪಿಗೂ ಬಲೀರಲಬಲೀರಲ ಪ್ದಗಳನುು ಅಥವಾ ಪ್ರಿಕಲಪನಲಗಳನುು ನಿಯೀಜಸಿದಲ,
ಅವರು ಅದರ ಬಗಲೆ ಏನನುು ಅಥೋಮಾಡಿಕಲೂಂಡಿದದರಲೂೀ

ದರ ಬಗಲೆ ಒಂದು ಮ್ಂಡನಲ ಮಾಡಬಲೀಕ್ತತ್ುತ. ಇದನುು ಎಲೆರಲೂಂದಗಲ ಹಂಚಿಕಲೂಂಡ

ನಂತ್ರ ಪ್ರತಿ ತ್ಂಡವು ಒಂದು ಪ್ರಶಲುಯನುು ಕಲೀಳಬಲೀಕ್ತತ್ುತ. ಈ ರಿೀತಿ, ಪ್ರತಿ ತ್ಂಡವು ತ್ಮ್ಗಲ ಬಂದ ವಿಷ್ಯವನುು ಸರಿಯಾಗಿ
ಅಥೋಮಾಡಿಕಲೂಂಡು, ಅದರ ಮೀಲ್ಲ ಬಂದ ಎಲ್ಾೆ ಪ್ರಶಲುಗಳಿಗೂ ಉತ್ತರಿಸಬಲೀಕ್ತತ್ುತ. ಅದರಲೂಂದಗಲ ಅವರು ಬಲೀರಲಯವರು ಹಲೀಳಿದದನುು
ಕಲೀಳಿಸಿಕಲೂಂಡು, ಅಥೋಮಾಡಿಕಲೂಳುುವುದರ ಜ್ಲೂತ್ಲಗಲ ಪ್ರಶಲುಗಳನೂು ಸಹ ಕಲೀಳಬಲೀಕ್ತತ್ುತ. ಅವರ ಪ್ರಶಲುಗಳು ಮ್ತ್ುತ ಉತ್ತರಗಳು ಅವರು
ಅಧಾಯಯಗಳ ನಡುವಲ ಸಂಪ್ಕೋವನುು ಕಲ್ಲಪಸುತಿತದಾದರಲಂಬುದನುು ಸೂಚಿಸುತಿತತ್ುತ.

‘

•

?

•

?

•
•
•

3
ರಲೀಖಾಗಣಿತ್ದ ಅಂತ್ಬಲೂೀೋಧಲ ತಿಳುವಳಿಕಲಯು ನಿಜ ಜೀವನದ ಅನುಭವಗಳಿಂದ ಬಲಳಲಯುತ್ತದಲ, ಮ್ತ್ುತ ಕಲಲವು ಬಾರಿ ಕ್ತರಯಾತ್ಮಕ
ಚಿತ್ರಣಗಳನುು ಒಳಗಲೂಂಡಿರುತ್ತದಲ. ನಾವು ಬಳಸುವ ಮ್ತ್ುತ ಆಟವಾಡುವ ಆಕೃತಿಗಳು ಸಿಿರವಲೆ, ಅವು ಬದಲ್ಾಗುತಿತರುತ್ತವಲ, ಮ್ತ್ುತ ಅವುಗಳನುು
ಬಲೀರಲ ಆಕೃತಿಗಳನಾುಗಿ ಬದಲ್ಾಯಸಬಹುದು. ಉದಾಹರಣಲಗಲ ಒಂದು ತ್ುಂಡು ಕಲೀಕ್ ಅನುು ನಿಮ್ಮ ಸಲುೀಹಿತ್ನಲೂಂದಗಲ ಹಂಚಿಕಲೂಳುುವಾಗ
(ಸಮ್ವಾಗಿಯೀ) ವಗಾೋಕೃತಿಯಂದ ಎರಡು ತಿರಭುಜ್ಾಕೃತಿಗಳಾಗಿ, ಎರಡು ಆಯತ್ಗಳಾಗಿ ಇತ್ಾಯದಗಳಾದ ಆಕೃತಿಗಳಾಗಿ
ಬದಲ್ಾಯಸಬಹುದು. ರಂಗಲೂೀಲ್ಲ ಚಿತ್ಾತರವನುು ಬಿಡಿಸುವಾಗ (ಚಿತ್ರ 3), ಚಿತ್ರದಲೂಳಗಲ ಚಿತ್ರಗಳನುು ಬಿಡಿಸಿ ಆಟವಾಡಬಹುದು,
ಬದಲ್ಾಯಸಬಹುದು ಮ್ತ್ುತ ಅನಲವೀಷಿಸಬಹುದು.
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ಇದಲೀ ರಿೀತಿಯ ಆಟವಾಡುವಿಕಲಯನುು ವಾಸುತರ್ಶಲಪದಲೂೆ ಕಾಣಬಹುದು. ಇದಕಲೆ ವಯತಿರಿಕತವಾಗಿ, ಶಾಲ್ಾಗಣಿತ್ದಲ್ಲೆ ಜ್ಾಯರ್ಮತಿಯು ಸಿಿರ ಎಂದಲೀ
ಗರಹಿಸಲಪಟ್ಟೆದಲ: ಅವುಗಳಲೂ ಂದಗಲ ಆಟವಾಡಲು ಸಾಧಯವಿಲೆದ, ಬದಲ್ಾಯಸಲು ಸಾಧಯವಿಲೆದ ಸತ್ಯಗಳಲಂದು ಭಾವಿಸಲ್ಾಗಿದಲ. ಇತಿತೀಚಲಗಿನ
ವಷ್ೋಗಳಲ್ಲೆ, ಕ್ತರಯಾತ್ಮಕ ಜ್ಾಯರ್ಮತಿ ತ್ಂತ್ಾರಂಶ Cabri ಅಥವಾ ಮ್ುಕತವಾಗಿ ಹಂಚಬಲೆ GeoGebra ಎಂಬ ತ್ಂತ್ಾರಂಶಗಳ ಬಲಳವಣಿಗಲಯಂದ ಈ
ಗರಹಿಕಲಯು ದೂರವಾಗಿದಲ.
ಶಾಲ್ಾ ಜ್ಾಯರ್ಮತಿಯಲ್ಲೆ ಬಳಸುವ ಭಾಷಾ ತ್ಲೂಡಕನುು ಹಲೂೀಗಲ್ಾಡಿಸುವ ಮಾಗೋಗಳನುು ಅನಲವೀಷಿಸುವ ಜ್ಲೂತ್ಲಗಲ, ನಿೀವಿೀಗ ಜ್ಾಯರ್ಮತಿಯ
ಅಂತ್ಬಲೂೀೋಧಲ ಕಲ್ಲಕಲಯನುು ಸಹ ಬಲಳಲಸಬಲೀಕ್ತದಲ. Fujita ಮ್ತಿತತ್ರರು (2004) ಜ್ಾಯರ್ಮತಿಯ ಕಲ್ಲಕಲಯನುು ಹಿೀಗಲ ಹಲೀಳಿದಾದರಲ. ಅದು
ಒಳಗಲೂಂಡಿರುವುದು:
“ಜ್ಾಯರ್ಮತಿಯ ಚಿತ್ರಗಳನುು ಮ್ನಸಿಿನಲ್ಲೆ

ಬದಲ್ಲಸುವ ಕೌಶಲಯ, ಜ್ಾಯರ್ಮತಿಯ ಗುಣಗಳನುು ಕಾಣುವುದು, ಚಿತ್ರಗಳನುು

ಪ್ರಿಕಲಪನಲಗಳಿಗಲ ಹಾಗೂ ಪ್ರಮೀಯಗಳಿಗಲ ಸಂಪ್ಕ್ತೋಸುವುದು ಮ್ತ್ುತ ಜ್ಾಯರ್ಮತಿ ಸಮ್ಸಲಯಗಳನುು ಬಿಡಿಸುವಾಗ ಎಲ್ಲೆಂದ
ಪಾರರಂಭಿಸುವುದು ಹಾಗು ಹಲೀಗಲ ಪಾರರಂಭಿಸಬಲೀಕು ಎಂಬುದರ ನಿಧಾೋರಗಳು”.
ಚಟುವಟ್ಟಕಲ 1ರ ಭಾಗ 2ರಂತ್ಲ ಇದು ವಯತ್ಾಯಸವಿರುವ ಮ್ತ್ುತ ವಯತ್ಾಯಸವಿಲೆದರುವುಗಳ ಮೀಲ್ಲ ಕಲೀಂದರೀಕರಿಸುವುದು,

ಏನು

ಬದಲ್ಾಗುವುದು ಮ್ತ್ುತ ಏನು ಹಾಗಲಯೀ ಇರುತ್ತದಲ ಎಂದು. ಮ್ುಂದನ ಚಟುವಟ್ಟಕಲಯು ವಿದಾಯರ್ಥೋಗಳು ಹಲೀಗಲ ಒಂದಲೀ ಬಾರಿಗಲ
ಅಂತ್ಬಲೂೀೋಧಲಯಂದ ಜ್ಾಯರ್ಮತಿಯ ವಾಯಖಲಯಗಳನುು ಕಲ್ಲಯುತ್ಾತರಲ ಮ್ತ್ುತ ಕ್ತರಯಾತ್ಮಕ ಜ್ಾಯರ್ಮತಿಯ ಚಿತ್ರಗಳನುು ಮ್ನಸಿಿನೆಲ್ಲ
ಬಲಳಲಸಿಕಲೂಳುುತ್ಾತರಲ ಎಂಬುದರ ಒಂದು ಉದಾಹರಣಲಯಾಗಿದಲ “ಸಮ್ಜ್ಾಯಗಳು ಕಲೀಂದರದಲ್ಲೆ ಸಮ್ಕಲೂೀನಗಳನುುಂಟು ಮಾಡುತ್ತವಲ” ಎಂಬ
ಬಗಲೆ ಯೀಚಿಸುತ್ಾತ

ಇದನುು ಮಾಡುತ್ಾತರಲ.

2:

ಈ ಚಟುವಟ್ಟಕಲಗಲ, ವಿದಾಯರ್ಥೋಗಳಿಗಲ ಒಂದಲೀ ಅಳತ್ಲ ಇರದ ಮ್ೂರು ಉದದದ ಕಲೂೀಲುಗಳು, ಬಿದರಿನಂತ್ಹವು, ಬಲೀಕು. ಈ ಕಲೂೀಲುಗಳನುು
ಬಳಸಿ, ಎರಡು ಬಾಹುಗಳು ಒಂದಲೀ ಅಳತ್ಲ ಇರುವಂತ್ಹ ತಿರಭುಜದ ಚೌಕಟೆನುು ನಿರ್ಮೋಸುವಂತ್ಲ ತಿಳಿಸಿ. ವಿದಾಯರ್ಥೋಗಳು ತ್ಮ್ಮ
ಚಲನವಲನಗಳನುು ಹಾಗೂ ಹಲಜ್ಲೆ ಗುರುತ್ುಗಳನುು ಗುರುತಿಸಲು ಸಾಧಯವಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಚಟುವಟ್ಟಕಲಯನುು ಮ್ರಳು ಅಥವ ಮ್ಣಿಿರುವ
ಹಲೂರ ಆವರಣದಲ್ಲೆ ನಡಲಸುವುದು ಒಳಲುಯದು.
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1:


ಬಿದರಿನ ಕಲೂೀಲುಗಳನುು ಹಿಡಿದುಕಲೂಂಡಿರುವ

ವಿದಾಯರ್ಥೋಯನುು ಆ ಕಲೂೀಲುಗಳ ಬಗಲೆ (ಅಥವಾ ತಿರಭುಜದ ಬಾಹುಗಳ ಬಗಲೆ)

ಏನಾದರೂ ಹಲೀಳುವಂತ್ಲ ಕಲೀಳಿ. ಅವರು ಸಾಪಲೀಕ್ಷ ಉದದದ ಬಗಲೆ ಅಥವಾ ಕಲೂೀನದ ಬಗಲೆ ಏನಾದರು ಹಲೀಳಲು ಸಾಧಯವಲೀ? ತಿರಭುಜದ
ಬಲೀರಲ ಬಾಹುಗಳಿಗಿಂತ್


ಒಂದಲೀ

ಗಿರುವುದು ಏನು? ಭಿನುವಾಗಿರುವುದು ಏನು?

ಈಗ ತಿರಭುಜದ ಬಾಹುಗಳನುು ಸರಿಸುವಂತ್ಲ ವಿದಾಯರ್ಥೋಗಳಿಗಲ ಹಲೀಳಿ, 1ನಲೀ ವಿದಾಯರ್ಥೋಯು ತಿರುಗಲು ಸಾಧಯವಿದದರೂ ಅದಲೀ
ಜ್ಾಗದಲ್ಲೆರುವಂತ್ಲ ತಿಳಿಸಿ. 2 ಮ್ತ್ುತ 3ನಲೀ ವಿದಾಯರ್ಥೋಗಳನುು

ಚಲ್ಲಸುವಂತ್ಲ ತಿಳಿಸಿ, 1ನಲೀ ವಿದಾಯರ್ಥೋಯನುು ಅಲ್ಲೆಯೀ

ಬಿಡುವಂತ್ಲ ತಿಳಿಸಿ.


ಇತ್ರ ವಿದಾಯರ್ಥೋಗಳನುು ಕಲಳಗಿನಂತ್ಲ ಪ್ರಶಲುಗಳನುು ಕಲೀಳಿ:
o

2ನಲೀ ವಿದಾಯರ್ಥೋ ಹಾಗೂ

ನಲೀ ವಿದಾಯರ್ಥೋಗಳು ಚಲ್ಲಸಿದಾಗ ಮ್ೂಡಿದ ಆಕಾರವು ಯಾವುದು? (ಉತ್ತರ: ಒಂದು ವೃತ್ತ –

ಇಬಬರೂ ವಿದಾಯರ್ಥೋಗಳು ಒಂದಲೀ ವೃತ್ತವನುು ಉಂಟುಮಾಡಿದಾದರಲ).
o

ಈ ಆಕಾರವು ಏಕಲ ಉಂಟ್ಾಯತ್ು?

o

1ನಲೀ ವಿದಾಯರ್ಥೋ ಯಾವ ಪಾತ್ರವನುು ಅಭಿನಯಸುತಿತದಾದನಲ (ಉತ್ತರ : ವೃತ್ತದ ಕಲೀಂದರ)

o

2ನಲೀ ಮ್ತ್ುತ 3ನಲೀ ವಿದಾಯರ್ಥೋಗಳ

o

1 ಮ್ತ್ುತ 3ನಲೀ ಅಥವಾ 1 ಮ್ತ್ುತ 2ನಲೀ ವಿದಾಯರ್ಥೋಗಳ ನಡುವಿನ ದೂರವನುು

ದೂರವನುು

ಹಲೀಗಲ ವಿವರಿಸಬಲೆರು? (ಉತ್ತರ : ವೃತ್ತದ ಜ್ಾಯ)
ಹಲೀಗಲ ವಿವರಿಸಬಲೆರು? (ಉತ್ತರ : ತಿರಜಯ)

2:
ವಿದಾಯರ್ಥೋಗಳು ಮೊದಲು ಮ್ೂರು ಜನರ ಗುಂಪಿನಲ್ಲೆ ಚಚಿೋಸುವಂತ್ಲ, ನಂತ್ರ ಮ್ುಂದನ ಮ್ೂರು ಪ್ರಶಲುಗಳ ಬಗಲೆ ಅವರ ಆಲ್ಲೂೀಚನಲಗಳನುು
ತ್ರಗತಿಯ ಉಳಿದವರಲೂಂದಗಲ ಹಂಚಿಕಲೂಳುಲು ತ್ಯಾರಾಗುವಂತ್ಲ ಕಲೀಳಿ:



ಬಿದರಿನ ಕಲೂೀಲುಗಳ ಉದದವನುು ಯಾವ ರಿೀತಿಯಲ್ಲೆ ಬದಲ್ಾಯಸಬಹುದು?



ಈ ಸಂದಭೋಗಳಲ್ಲೆ ಮ್ತ್ಲತೀನು ಬದಲ್ಾಗುತ್ತದಲ? ಯಾವುದು ಹಾಗಲಯೀ ಇರುತ್ತದಲ?



ಅವರು

ಯೀಚಿಸುತಿತದಾದರಲಯೀ ಅದರ ಬಗಲೆ ವಿವರಿಸಲು ಗಣಿತಿೀಯ

3: “

8

”

www.TESS-India.edu.in

 ವಿದಾಯರ್ಥೋಗಳು ಹಲೂರಗಲ ಇರುವಂತ್ಲಯೀ ಅವರಿಗಲ “ಸಮ್ಜ್ಾಯಗಳು ಕಲೀಂದರದಲ್ಲೆ ಸಮ್ಕಲೂೀನಗಳನುು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವಲ” ಎಂದು
ಬರವಣಿಗಲಯ ರೂಪ್ದಲ್ಲೆ ನಿೀಡಿ, ಏಕಲಂದರಲ ಇದನುು ನಲನಪಿಡುವುದು ಕಷ್ೆ.
 ಮ್ೂರು ವಿದಾಯರ್ಥೋಗಳ ಗುಂಪಿನಲ್ಲೆ ಈ ಹಲೀಳಿಕಲಯ ಅಥೋವಲೀನಿರಬಹುದಲಂದು ಚಚಿೋಸಲು ಹಲೀಳಿ. ಅವರು ನಡಲಸುತಿತರುವ ಕಾಯೋಕಲೆ
ಇದು ಹಲೀಗಲ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಲ? ಬಿದರಿನ ಕಲೂೀಲನಾುಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬಲೀರಲ ಮಾಗೋದಲ್ಾೆಗಲ್ಲ ಇದನುು ಪ್ರಯತಿುಸಬಹುದಲಂದು ನಲನಪಿಸಿ.
 ಇಂತ್ಹ ಗಣಿತಿೀಯ ಹಲೀಳಿಕಲಗಳನುು ಹಲೀಗಲ ಇನುಷ್ುೆ ಸುಗಮ್ಗಲೂಳಿಸಬಹುದಲಂದು, ವಿದಾಯರ್ಥೋಗಳನುು ಸಲಹಲಗಳನುು
 ಅವರ

ಚನಲಗಳ ಮೀಲ್ಲ

ಕಲೀಳಿ.

ತ್ರಗತಿಯ ಚಚಲೋಯಾಗಲ್ಲ.

:

“

2:

”

2

ಈ ಚಟುವಟ್ಟಕಲಗಾಗಿ ನಾವು ಮೈದಾನಕಲೆ ಹಲೂೀದಲವು. ಭಾಗ 1 ನುು ಇಡಿೀ ತ್ರಗತಿ ಒಟ್ಾೆಗಿ ಮಾಡಿದಲವು. ನನು ಬಳಿ ಐದು ಗುಂಪ್ುಗಳಿಗಲ
ಸಾಕಾಗುವಷ್ುೆ ಬಿದರು ಕಲೂೀಲುಗಳಿದದರಿಂದ, ನಾನು ವಿದಾಯರ್ಥೋಗಳನುು ಐದು ಗುಂಪ್ುಗಳನಾುಗಿ ಮಾಡಿ

ಮ್ೂರು ಬಿದರು

ಕಲೂೀಲುಗಳನುು ನಿೀಡಿದಲ. ಅವುಗಳಲ್ಲೆ ಎರಡು ಒಂದಲೀ ಉದದವಿದುದ, ಮ್ತ್ಲೂತಂದು, ಪ್ರತಿ ಗುಂಪಿಗೂ ಭಿನು ಅಳತ್ಲಯನುು ಹಲೂಂದತ್ುತ. ಅವರಿಗಲ
ಚಟುವಟ್ಟಕಲ 1 ರ ಮೊದಲ ಭಾಗವನುು ಅವರ ಗುಂಪಿನಲ್ಲೆ ಮಾಡಲು ತಿಳಿಸಿದಲ ಹಾಗೂ ಉಂಟ್ಾದ ಪ್ಥವನುು ಗುರುತ್ು ಮಾಡಲು ಹಲೀಳಿದಲ.
ಅವರ ವಿೀಕ್ಷಣಲಯನುು ದಾಖಲ್ಲಸಲು ತಿಳಿಸಿದಲ.
ಪ್ರತಿೀ ತ್ಂಡದ ಮ್ೂರನಲೀ ಕಲೂೀಲನುು (ಅವಲಲ್ಾೆ ಬಲೀರಲ ಬಲೀರಲ ಅಳತ್ಲಯುಳುವು) ಸಾಕಷ್ುೆ ಬಾರಿ ಅದಲು ಬದಲು ಮಾಡಲ್ಾಯತ್ು. ಚಟುವಟ್ಟಕಲ
2ನಲೀ ಭಾಗದ ಪ್ರಶಲುಗಳನುು ಕಲೀಳುವ ಮೊದಲು ನಾನಿದನುು ಮಾಡಲು ನಿಧೋರಿಸಿದಲ, ಏಕಲಂದರಲ ಇದು ಅವರಲ್ಲೆ ಇನುಷ್ುೆ ಉತ್ತಮ್ ರಿೀತಿಯ
ಪ್ರಶಲುಗಳನುು ಹುಟುೆಹಾಕಬಹುದಲಂದು ಎಣಿಸಿದಲ. ನಾನು ಅವರ ಭಾಗ 2 ರ ಪ್ರಶಲುಗಳನುು ಕಲೀಳುವ ಹಲೂತಿತಗಲ, ಅವರಿಗಲ ಉತ್ತಮ್ ಅನಿಸಿಕಲ
ಉಂಟ್ಾಯತ್ು. ಏಕಲಂದರಲ ಆ ಪ್ರಶಲುಗಳನುು ಅವರು ಮೊದಲ್ಲೀ ಯೀಚಿಸಿದದರು.
ಭಾಗ 2 ಕಾೆಗಿ ಮೊದಲು ನಾನು ಅವರನುು ಮ್ೂರು ಜನರ ತ್ಂಡವಾಗಿ ಕಾಯೋನಿವೋಹಿಸಲು ತಿಳಿಸಿದಲ. ಏಕಲಂದರಲ ಸಣಿ ಗುಂಪ್ುಗಳಲ್ಲೆ
ಕಾಯೋನಿವೋಹಿಸುವುದರಿಂದ ಹಲಚುಚ ಗಣಿತ್ ಚಚಲೋಗಳು ಉಂಟ್ಾಗುತ್ತವಲಂದು ನಾನು ಯೀಚಿಸಿದಲದ.
ಅವರಿಗಲ ಗಣಿತ್ ಹಲೀಳಿಕಲಗಳನುು ರಚಿಸುವುದು ಕಷ್ೆವಾದರೂ, ಅವರಲೂಂದು ಬಾರಿ ಪ್ರಯತಿುಸಿದರು. ಇದು ಚಟುವಟ್ಟಕಲಯ ಭಾಗ 3ಕಲೆ ಒಳಲುಯ
ಸಿದದತ್ಲಯಾಯತ್ು. ಸಮ್ಜ್ಾಯಗಳು ಕಲೀಂದರದಲ್ಲೆ ಸಮ್ಕಲೂೀನಗಳನುು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವಲ ಎಂಬ ಹಲೀಳಿಕಲಯನುು ಶಭಾದಥೋವನುು ಅರಿಯಲು,
ಅವರು ಚಟುವಟ್ಟಕಲ ನಡಲಸಿದದ ಜ್ಾಗದಲ್ಲೆ ನಡಲಸುವುದು ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದಲ. ಏಕಲಂದರಲ ಅದು ವಿದಾಯರ್ಥೋಗಳಿಗಲ ಮೊದಲು ಏನು ಮಾಡಿದದರಲೂೀ
ಅದನುು ತ್ಲೂೀರಿಸುವ ಅವಕಾಶ ನಿೀಡುತ್ತದಲ, ಹಲೂಸ ಆಲ್ಲೂೀಚನಲಗಳನುು ಪ್ರಯತಿುಸಿ

ಅವರ ಶಬಾದಥೋವನುು ಕಲೂಟ್ಟೆರುವ

ಹಲೀಳಿಕಲಯಂದಗಲ ಸಂಬಂಧ ಕಲ್ಲಪಸಲು ಸಾಧಯವಾಗುತ್ತದಲ.
ಸಾಕಷ್ುೆ ಚಲನಲ ಮ್ತ್ುತ ಓಡಾಟ ಅಲ್ಲೆತ್ುತ. ಅವರಲಲೆರೂ ಗಮ್ನಿಸಿದದನುು ಬರಲದುಕಲೂಂಡು ತ್ಂಡದಲ್ಲೆ ಚಚಲೋಗಳಾದ ನಂತ್ರ ತ್ರಗತಿಯಳಗಲ
ಹಿಂತಿರುಗಿದಲವು. ಅಲ್ಲೆಗಲ ಬಂದ ನಂತ್ರ ಅವರು ಏನು ನಡಲಯತ್ಲೂೀ ಅದರ ಅಥೋವನುು ತಿಳಿಯಲು ಮ್ತ್ತಷ್ುೆ ಚಚಲೋಗಲ ಕುಳಿತ್ರು. ಚಚಲೋಯ
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ಸವಲಪ ಭಾಗ ಮೊದಲ್ಲೀ ಚಚಿೋತ್ವಾಗಿದದರೂ ಅವರು ಒಳಗಡಲ ಬಲಂಚುಗಳ ಮೀಲ್ಲ, ಪ್ಠ್ಯಪ್ುಸತಕ ಮ್ತ್ುತ ಅಭಾಯಸ ಪ್ುಸತಕಗಳ ನಡುವಲ ಕುಳಿತ್ು
ಹಲೂರಗಡಲ ನಡಲದ ಘಟನಲಯನುು ಇಲ್ಲೆಗಲ

•
•
•

4
ಚಟುವಟ್ಟಕಲ 2ರ ಪ್ರಕರಣ ಅಧಯಯನ 2 ವಿದಾಯರ್ಥೋಗಳಲ್ಲೆನ ಒಳ ಅರಿವನುು ಬಳಸಿ ಹಲೀಗಲ ಶಾಲ್ಾ ಜ್ಾಯರ್ಮತಿಯನುು ಕಲ್ಲಯಬಹುದು ಎಂಬುದನುು
ದೃಷಾೆಂತ್ದಲೂಂದಗಲ ಹಲೀಳಿದಲ. ರ್ಶರೀಮ್ತಿ ಚಕರಕಲೂೀಡಿಯವರು ಕಲೂಠ್ಡಿಯ ಹಲೂರಗಲ ಮ್ತ್ುತ ತ್ರಗತಿಯ ಒಳಗಿನ ಕಲ್ಲಕಲಗಳ ನಡುವಲ ಸಂಪ್ಕೋವನುು
ಚಚಲೋಯ ಮ್ೂಲಕ ಹಲೀಗಲ ಪ್ುನಬೋಲನಗಲೂಳಿಸಿದರಲಂದು ವಿವರಿಸಿದಲ. ಕಲೂೀಲುಗಳನುು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಮ್ತ್ುತ ಚಲನಲಗಳ ಅಭಿನಯಗಳನುು
ಪ್ದಲೀ ಪ್ದಲೀ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅವರ ಮ್ನಸಿಿನೆಲ್ಲ ಚಿತ್ರಗಳು ಮ್ೂಡಿದವು. ಈ ಚಿತ್ರಣವು ಅವರಲ್ಲೆ ಜ್ಾಯರ್ಮತಿಯ ಚಟುವಟ್ಟಕಲಯ ಮೊದಲಲ್ಲೆ
ಒಳನಲೂೀಟವನುುಂಟು ಮಾಡಲು ಮ್ುಖಯ. ಒಂದು ವಿವರಣಲಯನುು ನಿೀಡಿದಾಗ ಎಲ್ಾೆ ವಯಕ್ತತಗಳೂ ಒಂದಲೀ ಚಿತ್ರಣವನುು ಕಾಣುತಿತವುದಲೆವಲಂಬ
ಅರಿವು ಅಗತ್ಯ.

3:
ಈ ನಿಗಧಿತ್ ಕಾಯೋವು ವಲೈಯಕ್ತತಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಜ್ಲೂತ್ಲಯಾಗಿ ಕಾಯೋನಿವೋಹಿಸುವ ವಿದಾಯರ್ಥೋಗಳಿಗಲ ಉತ್ತಮ್ವಾಗಿ ಕಲಲಸ ಮಾಡುತ್ತದಲ,
ಮ್ುಂದುವರಲದು ಇಡಿೀ ತ್ರಗತಿಯ ಚಚಲೋ ಅಥವಾ ಮ್ತಿಮ್ಂಥನ,
ಇತ್ಾಯದ.
ಚಿತ್ರ
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ವಲೈಯಕ್ತತಕ/ಜ್ಲೂೀಡಿ ಕಾಯೋಗಳು

5
:


ವೃತ್ತದ ಕಲೀಂದರ



P ಬಿಂದು ಏನು ?



ಕಲೂೀನ OTP ಒಂದು ಲಂಬಕಲೂೀನ ಏಕಲ ?



t ರಲೀಖಲ ಏನು ?



t ರಲೀಖಲಯ ‘ 1’ ರಲೀಖಲಯಂದಗಲ ಹಲೀಗಲ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಲ ?

•

ಯಾವುದು ?

ನಿಮ್ಮ ತ್ರಗತಿಯಲ್ಲೆ ಹಲೀಗಲ ನಡಲಯತ್ು? ಅವರು ಪ್ರಶಲುಗಳನುು ಯೀಚಿಸಲು ಸಾಧಯವಾಯತ್ಲ? ವೃತ್ತಗಳನುು
ವಿದಾಯರ್ಥೋಗಳು ಅಥೋಮಾಡಿಕಲೂಂಡಿರುವುದನುು ಮೌಲಯ ಮಾಡಲು ಈ

•

ನಿೀವು ಯಾವುದಾದರು ಸಂಧಭೋದಲ್ಲೆ ಮ್ದಯ ಪ್ರವಲೀರ್ಶಸಬಲೀಕಾಯತ್ಲ?

•

ನಿೀವು ಪ್ುನಬೋಲನ ನಿೀಡಬಲೀಕಾದ ಅಂಶಗಳು ಯಾವುವು?

?

ವಿದಾಯರ್ಥೋಗಳು ಒಳಲುಯ ಪ್ರಶಲುಗಳನುು ಕಲೀಳುವಂತ್ಲ ಮಾಗೋದಶೋನ ನಿೀಡುವುದು ವಿವಿಧ ಅಧಾಯಯಗಳಲ್ಲೆ ಬಳಸಬಹುದಾದ ಒಂದು ತ್ಂತ್ರ.
ವಿದಾಯರ್ಥೋಯು ಅಧಾಯಯವನುು ಅಥೋ ಮಾಡಿಕಲೂಂಡಿದಾದನಲಯೀ ಎಂಬುದನುು ಪ್ರಿೀಕ್ಷಿಸಲು ಇದು ಒಂದು ಉತ್ತಮ್ ತ್ಂತ್ರ. ವಿದಾಯರ್ಥೋಗಳು
ಪ್ರಶಲುಗಳನುು ರಚಿಸಿದ ನಂತ್ರ, ಪ್ರಶಲುಗಳನುು ಅದಲು ಬದಲು ಮಾಡಿ ಇತ್ರರ ಪ್ರಶಲುಗಳಿಗಲ ಉತ್ತರಿಸಲು ತಿಳಿಸಿ. ಅಂಕಗಳನುು ನಿೀಡಬಲೀಕಾದಾಗ
ಪ್ರಶಲುಗಳನುು ಹಿಂದರುಗಿಸಿಕಲೂಳುಲ್ಲ. ವಿದಾಯರ್ಥೋಗಳು

ಮಾಡುವಾಗ ತ್ರಗತಿಯ ಎಲ್ಾೆ ಕಡಲ ನಿೀವು ನಡಲದಾಡುತ್ಾತ

ಅವರು ಹಲೀಳುವುದನುು ಕಲೀಳಿಸಿಕಲೂಳುುವುದು ತ್ುಂಬಾ ಮ್ುಖಯ - ವಿದಾಯರ್ಥೋಗಳು ಭಾಗವಹಿಸದದದರಲನಿೀವು ಪ್ರೀತ್ಾಿಹಿಸಬಲೀಕು. ಮ್ುಂದನ
ಪಾಠ್ದಲ್ಲೆ ನಿೀವು ವಿದಾಯರ್ಥೋಗಳನುು ಬಲೀರಲ ಜ್ಲೂತ್ಲಗಾರರಲೂಂದಗಲ ಕಾಯೋ ನಿವೋಹಿಸಿ ಒಬಬರಿಗಲೂಬಬರು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತ್ಲ
ಪಲರೀರಲೀಪಿಸಬಲೀಕು.

5
ಈ ಘಟಕವು ಗಣಿತ್ದ ಆಲ್ಲೂೀಚನಲಗಳ ಬಗಲೆ ನಿಧಿೋಷ್ೆವಾಗಿ ವೃತ್ತವನುು ಕಲೀಂದರೀಕರಿಸಿ ಚಚಿೋ ನಡಲಸಿದಲ. ವಿಚಾರಗಳು ತ್ಾವಾಗಿಯೀ
ಕ್ತೆಷ್ೆವಾಗಿರದದದರೂ, ನಿೀವು ಸಂಕ್ತೀಣೋ ಬಲೂೀಧನಾ ವಿಚಾರಗಳ ಮೀಲ್ಲ ಯೀಚಿಸಲು ತಿಳಿಸಲ್ಾಗಿದಲ. ಹಲೂಸ ಪ್ದವನುು ಕಲೀವಲ ಬಾಯ ಪಾಠ್
www.TESS-India.edu.in
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ಮಾಡದಲ ಅವರು ಏನನುು ಅನುಭವಿಸುತಿತದಾದರಲೂೀ ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೀಲ್ಲ ವೃತ್ತದ ಶಬಧಭಂಡಾರವನುು ವಿವರಣಲಗಳನುು ಹಲೀಳುವುದು ಹಲೀಗಲಂದು
ಯೀಚಿಸಲು ನಿಮ್ಗಲ ತಿಳಿಸಲ್ಾಯತ್ು

ಅವರಲೀ ಬಳಸುವ ವಿದಾಯರ್ಥೋಗಳು ವಿಶಲೀಷ್ವಾಗಿ ಅವರಾಗಲ್ಲೀ ಅಥವಾ ಅವರ

ಸಹಪಾಠಿಗಳಾಗಲ್ಲೆ ಮಾಡುತಿತರುವುದನುು ವಿವರಿಸಲು ನಲೈಸಗಿೋಕವಾಗಿ

ತ್ಮೊಮಳಗಲ

ಕಲೂಂಡು

ನಲನಪಿನಲ್ಲೆಟುೆಕಲೂಳುುತ್ಾತರಲ.
ಈ ಘಟಕದ ಮ್ತ್ಲೂತಂದು

ಬಲೂೀಧನಾ

ವಯತ್ಾಯಸವಿರುವ ಮ್ತ್ುತ ವಯತ್ಾಯಸವಿಲೆದರುವುಗಳ ಬಳಕಲ. ಯಾವುದು

ಸಾಮಾನಯ ಯಾವುದು ಭಿನು ಎಂದು ಕಲೀಳುವುದು ವಿದಾಯರ್ಥೋಗಳ ಗಮ್ನವನುು ಮ್ುಖಯವಾದ ಗಣಿತ್ದ ವಿಚಾರಗಳಿಗಲ ಕಲೂಂಡಲೂಯುಯತ್ತದಲ. ಅವರು
ಸಂಬಂಧಗಳನುು ಕಲ್ಲಪಸಬಲೆರು, ಅಥವಾ ಅಥೋ ಮಾಡಿಕಲೂಳುಬಲೆರು ಮ್ತ್ುತ ಸಾಮಾನಿಯೀಕರಿಸುವುವರು.
,
.

1: NCF/NCFTE
NCF (2005)

NCFTE (2009),

:
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(Glossary)
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-

enacting



-

vocabulary



-

variance



-

invariance



-

intuitive



-

segment



-

sector
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-

role learning



-

internalise



-

imaginary



(geogebra and cabri)-

Additional resources
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A newly developed maths portal by the Karnataka government:
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Portal:Mathematics
Class X maths study material: http://www.zietmysore.org/stud_mats/X/maths.pdf
National Centre for Excellence in the Teaching of Mathematics: https://www.ncetm.org.uk/
National STEM Centre: http://www.nationalstemcentre.org.uk/
OpenLearn: http://www.open.edu/openlearn/
BBC Bitesize: http://www.bbc.co.uk/bitesize/
Khan Academy’s math section: https://www.khanacademy.org/math
NRICH: http://nrich.maths.org/frontpage
Mathcelebration: http://www.mathcelebration.com/
Art of Problem Solving’s resources page:
http://www.artofproblemsolving.com/Resources/index.php
Teachnology: http://www.teach-nology.com/worksheets/math/
Maths is Fun: http://www.mathsisfun.com/
National Council of Educational Research and Training’s textbooks for teaching mathematics
and for teacher training of mathematics: http://www.ncert.nic.in/ncerts/textbook/textbook.htm
LMT-01 Learning Mathematics, Block 1 (‘Approaches to Learning’) Block 2 (‘Encouraging Learning
in the Classroom’), Block 6 (‘Thinking Mathematically’):
http://www.ignou4ublog.com/2013/06/ignou-lmt-01-study-materialbooks.html

•
•

Learning Curve and At Right Angles, periodicals about mathematics and its
teaching: http://azimpremjifoundation.org/Foundation_Publications
Central Board of Secondary Education’s books and support material (also including the
Teachers Manual for Formative Assessment – Mathematics (Class IX)) – select ‘CBSE
publications’, then ‘Books and support material’: http://cbse.nic.in/welcome.htm

•

Karnataka State’s Mathematics Textbooks – VIII, IX and X standard.

References/bibliography
Bloomfield, A. and Vertes, B. (2005) People Maths: Hidden Depths. Derby: Association of Teachers
of Mathematics.
Bloomfield, A. and Vertes, B. (2008) More People More Maths. Derby: Association of Teachers
of Mathematics.
Byers, V. and Herscovics, N. (1977) ‘Understanding school mathematics’, Mathematics Teaching, vol. 81,
pp. 24–7.
Fishbein, E. (1987). Intuition in Science and Mathematics: An Educational Approach. Dordrecht: Reidel.
www.TESS-India.edu.in

15

Fujita, T., Jones, K. and Yamamoto, S.(2004) ‘Geometrical intuition and the learning and teaching of
geometry’, paper presented at Topic Study Group 10 on Research and Development in the Teaching
and Learning of Geometry, 10th International Congress on Mathematical Education (ICME-10), 4–11
July, Copenhagen, Denmark.
National Council of Educational Research and Training (2005) National Curriculum Framework (NCF).
New Delhi: NCERT.
National Council of Educational Research and Training (2009) National Curriculum Framework for
Teacher Education (NCFTE). New Delhi: NCERT.
National Council of Educational Research and Training (2012a) Mathematics Textbook for Class IX.
New Delhi: NCERT.
National Council of Educational Research and Training (2012b) Mathematics Textbook for Class X.
New Delhi: NCERT.
Watson, A., Jones, K. and Pratt, D. (2013) Key Ideas in Teaching Mathematics. Oxford: Oxford
University Press.

Acknowledgements
Except for third party materials and otherwise stated below, this content is made available under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike licence (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/). The
material acknowledged below is Proprietary and used under licence for this project, and not subject to the
Creative Commons Licence. This means that this material may only be used unadapted within the TESSIndia project and not in any subsequent OER versions. This includes the use of the TESS-India, OU and
UKAID logos.
Grateful acknowledgement is made to the following sources for permission to reproduce the material in
this unit:
Figure 1: adapted from http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4f/Circle_slices.svg/ 500pxCircle_slices.svg.png.
Figure 2: © unknown
Figure 3: courtesy of http://www.thehindu.com/todays-paper/tp-national/tp-karnataka/the-road-doubledup-as-their-canvas/article699822.ece
Figure 4: adapted from https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Thales%27_Theorem_Tangents.svg.
Every effort has been made to contact copyright owners. If any have been inadvertently overlooked the
publishers will be pleased to make the necessary arrangements at the first opportunity.
Video (including video stills): thanks are extended to the teacher educators, headteachers, teachers and
students across India who worked with The Open University in the productions

16

www.TESS-India.edu.in

