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ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕ್ಾರಣವಕೇನಿರಬಹುದಕಂದರಕ ಕ್ಕೇತ್ರಫಲ ಮತ್ುು ಘನಫಲದ ಮೇಲಿನ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಹಲವು ಅನುಕರಮವಾದ
ಕ್ಾಯಯವಿಧಾನಗಳು ಒಳಗಕ ಂಡಿದುು,ಕಠಿಣವಾದ ಸ ತ್ರಗಳನುು ಜ್ಞಾಪಕದಲಿಿಟುುಕ್ಕ ಳಳಬಕೇಕು ಎಂದು ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳು ಗರಹಿಸಿರುವುದಕೇ ಆಗಿದಕ.
ಇದು ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳನುು ಸೃಜನಶೇಲರನ್ಾುಗಲು ಬಿಡದಕ, ಸವಂತ್ ಆಲಕ ೇಚನ್ಕಗಳು ಬಕಳಕವಣಿಗಕಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತಕಗಳನುು ದ ರಮಾಡಿ, ಅವರು
ನಿಷ್ಕ್ೆಿಯರಾಗುವಂತಕ ಪಕರೇರಕೇಪಿಸುತ್ುದಕ. ಗಣಿತ್ವನುು ಅವರ ಮೇಲಕ ಹಕೇರಿದಂತ್ಹ ಅನುಭವವಾಗುತ್ುದಕ.
ಈ ಘಟಕದಲಿಿ ಸಂಯುಕು ಆಕ್ಾರಗಳು ಮತ್ುು ಘನ್ಾಕೃತಿಗಳ ಸಂಯೇಜನ್ಕ ಹಾಗು ಬಕೇಪಯಡಿಸುವಿಕ್ಕಯನುು ಬಕ ೇಧಿಸುವ ಮತ್ುು ಈ ಪರಕ್ರರಯೆಯ
ಹಿಂದಿರುವ ಗಣಿತಿೇಯ ವಿಧಾನದ ಬಗಕೆ ಗಮನಹರಿಸುತಕುೇವಕ. ಚಟುವಟಿಕ್ಕಗಳ ಮ ಲಕ ಸ ಕು ವಿಧಾನವನುು ಆಯೆೆ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥಯಯವನುು
ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳಲಿಿ ಹಕಚ್ಚಿಸುವ ಮತ್ುು ಅವರು ಇನುಷ್ುು ಕ್ರರಯಾಶೇಲರಾಗಿ ಸವಕಲಿಕ್ಕಯಲಿಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತಕ ಮಾಡುವ ಬಗಕೆ ಇಲಿಿ ಯೇಚ್ಚಸುತಕುೇವಕ.

•

ಸರಳ ಸಂಯುಕು ಆಕ್ಾರಗಳನುು ಮತ್ುು ಘನ್ಾಕೃತಿಗಳನುು ಜಕ ೇಡಿಸಿ ಸಂಕ್ರೇಣಯಗಕ ಳಿಸುವ ಅರ್ಥವಾ ಸಂಕ್ರೇಣಯ ಸಂಯುಕು
ಆಕ್ಾರಗಳನುು ಮತ್ುು ಘನ್ಾಕೃತಿಗಳನುು ವಿಘಟಿಸಿ ಸರಳಗಕ ಳಿಸುವಂತಕ ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳನುು ಹಕೇಗಕ ತಕ ಡಗಿಸುವುದು.

•

ಗಣಿತ್ ಕಲಿಯುವಿಕ್ಕಯಲಿಿ ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳು ಸವಂತ್ ಆಲಕ ೇಚನ್ಕಗಳಿಗಕ ಬಕಲಕಕ್ಕ ಡುವ ಮತ್ುು ಅಭಿವೃದಿಿಪಡಿಸಿಕ್ಕ ಳುಳವಲಿಿ ಆಧಾರವಾಗುವ
ಕ್ಕಲವು ಹಕ ಳಹುಗಳು.
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•

ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳು ಅವರ ಕಲಿಕ್ಕಯ ಬಗಕೆ ಚ್ಚಂತ್ನಶೇಲರಾಗುವಂತಕ ಹಕೇಗಕ ಅನುಕ ಲಿಸುವುದು.

ಸಂಪನ ೂಲ

NCF (2005) ಮತ್ುು NCF

2009

ಬಕ ೇಧ್ನ್ಾ ಅಗತ್ಯತಕಗಳಿಗಕ ಈ ಘಟಕವು ಸಂಬಂಧ್

ಕಲಿಿಸುತ್ುದಕ.

1
‘ಗಣಿೇತಾಘಾತ್’ ಎಂಬುದು ಸವಲಿ ನ್ಾಟಕ್ರೇಯವಕನಿಸಬಹುದು, ಆದಾಗ ಯ ಕ್ಕಲವು ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳು ಗಣಿತ್ ಕಲಿಯುವಾಗ ನಿಜವಾದ ಒತ್ುಡವನುು
ಅನುಭವಿಸುತಾುರಕಂದು ಅಧ್ಯಯನವಂದು (Lange and Meaney, 2011) ತಿಳಿಸುತ್ುದಕ. ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳು ಗಣಿತ್ ಕಲಿಯುವ ವಕೇಳಕಯಲಿಿ
ತಾವಾಗಿಯೆೇ ಕ್ಾಯೇಯನುೂಖರಾಗಲು ಆಗದಕಂದು ಹಾಗು ತಾವಕೇ ಯೇಚ್ಚಸಲಾರಕವಕಂದು ಅಂದುಕ್ಕ ಂಡಿರುತಾುರಕ. ಇಂತ್ಹ ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳನುು
“ಈ ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳಿಗಕ ಇದು ತ್ಲಕಗಕ ಹಕ ೇಗುವುದಿಲಿ” ವಕಂದು ಅರ್ಥವಾ ‘ಇವರು ಇನುಷ್ುು ಕಠಿಣ ಅಭಾಯಸ ನಡಕಸಬಕೇಕು ಮತ್ುಷ್ುು ಅಧ್ಯಯನ
ನಡಕಸಬಕೇಕು’ ಎಂದು ಹಕೇಳಿ ಮೇಲಿನ ವಿಷ್ಯ ವನುು ತ್ಳಿಳಹಾಕುವುದು ಅರ್ಥವಾ ನಿಲಯಕ್ಷಿಸುವುದು ಸುಲಭ. ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳು ಗಣಿತ್ವನುು
ಅರ್ಥಯಮಾಡಿಕ್ಕ ಳುಳವುದು ಮತ್ುು ನಿತ್ಯವೇವನದಲಿಿ ಹಕೇಗಕ ಬಳಸಬಕೇಕ್ಕಂಬುದನುು ಈ ಆಘಾತ್ ತ್ಡಕಯುವುದಕಂದು ನಂಬಲು ಸಾಕಷ್ುು ನ್ಕೈಜ
ಕ್ಾರಣಗಳಿವಕ.
ಗಣಿತಾಘಾತ್ವು ಅದನುು ಅನುಭವಿಸಿದ ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳಿಗಕ ಗಂಭಿೇರ ಪರಿಣಾಮಗಳನುು ಬಿೇರಬಲಿದು.ಇದರಿಂದ ಅಂತ್ಹ ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳು ಇದು
ನಮ್ೂಂದಾಗದ ವಿಷ್ಯವಕಂದು ಗಣಿತ್ವನುು ತಿರಸೆರಿಸಬಹುದು ಮತ್ುು ಮುಂದಕಂದ ಅದನುು ಕಲಿಯಲು ಅವರಿಗಕ ಸಾಧ್ಯವಾಗದಕೇ
ಹಕ ೇಗಬಹುದು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳು ಗಣಿತ್ದ ವಿಸಾುರವನುು ಅರಿಯಲು ಆ ಕ್ಷಣದಲಿಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗದುಕ್ಕೆ ಕ್ಾರಣ,ಆ ವಿಷ್ಯ
ಅವರಿಗಕ ಇಂದು ಅರ್ಥವಾ ಮುಂದಕಂದ ಅರ್ಥಯವಾಗದಕಂಬ ಸವಯಂ ರಚ್ಚತ್ ಕ್ಾಲಜ್ಞಾನ ಸುರುಳಿಯಲಿಿ ಅವರು ಸಿಲುಕ್ರರುತಾುರಕ.ಇದು ಗಣಿತ್ದ
ಇತ್ರ ವಿಭಾಗಗಳನುು ಚಕನ್ಾುಗಿ ಕಲಿಯಬಹುದಕಂಬ ಅವರ ನಂಬಿಕ್ಕಯ ಮೇಲಕ ಪರಿಣಾಮ ಬಿೇರುತ್ುದಕ. ಅವರಿಗಕ ಬಕೇರಕೇನ ಆಯೆೆಗಳು ಅರ್ಥವಾ
ನಿಯಂತ್ರಣಗಳಿಲಿವಕಂದು ಅನಿಸತಕ ಡಗುತ್ುದಕ.
ಗಣಿತಾಘಾತ್ವನುು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಅಂಶಗಳಲಿಿ ಒಂದು ಗಣಿತ್ದ ಭಾಷಕಯೆೇ: ಪರತಕಯೇಕವಕನಿಸುವ ಗಣಿತ್ದ
ಗಣಿತ್ ಶಬಿಭಂಡಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಕ ನಿಮೂ ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳಕ ಂದಿಗಕ ನಿೇವು ಹಕೇಗಕ ವಯವಹರಿಸಬಕೇಕ್ಕಂಬುದರ ಬಗಕೆ ನಿಮಗಕ ಚಟುವಟಿಕ್ಕ 1
ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ುದಕ. ಇದರಲಿಿ ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳು ಕ್ಕಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳನುು ಒಳಗಕ ಂಡ ತ್ಮೂ ಸವಂತ್ ಗಣಿತ್ ಶಬಿಭಂಡಾರವನುು
ರಚ್ಚಸಬಕೇಕ್ಾಗುತ್ುದಕ. ಅವುಗಳಕಂದರಕ :•
•
•
•
ಇದು ಕ್ಕೇವಲ ಕ್ಕೇತ್ರಫಲ ಮತ್ುು ಘನಫಲಗಳಿಗಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚಟುವಟಿಕ್ಕ ಎನಿಸಿದರ ಗಣಿತ್ ಪಠ್ಯಕರಮದ ಎಲಾಿ ಅಧಾಯಯಗಳಿಗ ಈ ಮಾಗಯ
ವನುು ಬಳಸಬಹುದಾಗಿದಕ.
ಅವರು ಚಟುವಟಿಕ್ಕಯ ಒಂದನ್ಕೇ ಭಾಗದಲಿಿ ಕಲಿತಿದುರ ಬಗಕೆ ಚಟುವಟಿಕ್ಕಯ 2 ನ್ಕೇ ಭಾಗದಲಿಿ ಪರತಿಫಲಿಸುವಂತಕ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತ್ು. ಈ ಘಟಕದ
ಬಹುಪಾಲು ಚಟುವಟಿಕ್ಕಗಳಲಿಿ ಈ ಪರಕ್ರರಯೆ ಪುನರಾವತ್ಯನ್ಕಯಾಗಿದಕ. ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳಿಗಕ ಅವರು ಕಲಿಯುವಂತಕ ಮಾಡುವ ಅಂಶ ಯಾವುದು
ಎಂಬುದರ ಅರಿವು ಮ ಡಿಸಿ ಕಲಿಕ್ಕಯಲಿಿ ಇನುಷ್ುು ಸಕ್ರರಯವಾಗಿ ಪಾಲಕ ೆಳುಳವಂತಕ ಮಾಡುವುದು ಇದರ ಉದಕುೇಶ. ಅವರಿಗಕ ಇದರಿಂದ ಕಲಿಕ್ಕಯ
ಆಯೆೆ ಮತ್ುು ನಿಯಂತ್ರಣ ದಕ ರಕತ್ ಭಾವನ್ಕಯುಂಟಾಗುತ್ುದಕ.
2
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ಈ ಘಟಕದಲಿಿರುವ ಚಟುವಟಿಕ್ಕಗಳನುು ನಿಮೂ ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳಕ ಂದಿಗಕ ನಡಕಸುವ ಮೊದಲು ಈ ಎಲಿ ಚಟುವಟಿಕ್ಕಗಳನುು (ಅರ್ಥವಾ
ಕ್ಕಲವನ್ಾುದರ ) ನಿೇವಕೇ ಸವತ್: ನಡಕಸುವುದು ಒಳಕಳಯದು.

ನಿಮೂ ಸಹದಕ ಯೇಗಿಗಳಕ ಂದಿಗಕ ಚಟುವಟಿಕ್ಕಗಳನುು

ನಡಕಸುವುದು, ಏಕ್ಕಂದರಕ ಅದು ನಿಮೂ ಅನುಭವಗಳ ಪರತಿಫಲನಗಳಿಗಕ ಅನುವು ಮಾಡಿಕ್ಕ ಡುತ್ುದಕ. ನಿೇವಕೇ ಚಟುವಟಿಕ್ಕಗಳನುು
ಪರಯತಿುಸುವುದರಿಂದ ಕಲಿಕ್ಾರ್ಥಯಯ ಅನುಭವದ ಒಳನ್ಕ ೇಟ ನಿಮಗಕ ಸಿಗುತ್ುದಕ ಹಾಗ ಅದರಿಂದ ಶಕ್ಷಕರಾಗಿ ನಿಮೂ ಬಕ ೇಧ್ನ್ಕಯ ಮೇಲಕ
ಮತ್ುು ಅನುಭವಗಳ ಮೇಲಕ ಪರಭಾವ ಬಿೇರುತ್ುದಕ.
ನಿೇವು ಸಿದಿರಾದಾಗ ನಿಮೂ ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳಕ ಂದಿಗಕ ಚಟುವಟಿಕ್ಕಗಳನುು ಉಪಯೇಗಿಸಿ, ಪಾಠ್ದ ನಂತ್ರ ಚಟುವಟಿಕ್ಕ ನಡಕದ ಬಗಕೆ , ಕಲಿಕ್ಕ
ಉಂಟಾದುರ ಬಗಕಗಕ ಆಲಕ ೇಚ್ಚಸಿ. ಇದರಿಂದ ನಿಮಗಕ ಹಕಚುಿ ಕಲಿಕ್ಾರ್ಥಯ ಬಕ ೇಧ್ನ್ಾ ಕ್ಕೇಂದಿರತ್ ಪರಿಸರವನುು ನಿಮ್ಯಸಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ುದಕ.

1:
ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳು ಈ ಚಟುವಟಿಕ್ಕಯನುು ಒಬಬರಕೇ ಅರ್ಥವಾ ಜಕ ೇಡಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು .ಈ ಚಟುವಟಿಕ್ಕಯನುು ಹಕ ಸ ವಿಷ್ಯಗಳಕ ಂದಿಗಕ ಮತಕು
ಮತಕು ಪುನರಾವತಿಯಸಲು ಕ್ಾಲಕರಮಣ ಶಬಿ ಸಂಪತ್ುನುು ಹಕಚ್ಚಿಸಿಕ್ಕ ಳಳಲು ಅರ್ಥವಾ ಪುನರಾವತ್ಯನ್ಾ ಚಟುವಟಿಕ್ಕಯಾಗಿಯೇ ಬಳಸಬಹುದು.
ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳು ಅವರದಕೇ ಪರತಕಯೇಕವಾದ ನಿಘಂಟನುು ಒಂದು ಬಕೇರಕಯೆೇ ಟಿಪಿಣಿ ಪುಸುಕದಲಿಿ ಬಕಳಕಸಿಕ್ಕ ಳಳಬಹುದು ಅರ್ಥವಾ ನಿಮೂ ತ್ರಗತಿಯ
ಎಲಾಿ ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳು ತಾವಕೇ ದಾಖಲಿಸಬಹುದಾದ ಒಂದು ತ್ರಗತಿ ನಿಘಂಟನುು ಅಭಿವೃದಿಿಪಡಿಸಿ, ಕ್ಾಲಕರಮಣ ಮತ್ುಷ್ುು ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು.

1:
ಕ್ಕಳಗಿನ ಕ್ಾಯಯಗಳನುು ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಕ್ಕೇತ್ರಫಲ, ಘನಫಲದ ಮೇಲಕ ಪಠ್ಯದಲಿಿರುವ ಪಾಠ್ಗಳನುು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ನಿಮೂ
ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳಿಗಕ ತಿಳಿಸಿ.
•

ಕನಿಷ್ಠ ನ್ಾಲುೆ ಕಂಬಸಾಲುಗಳಿರುವ ಒಂದು ಪಟಿು ರಚ್ಚಸಿ(ಪಟಿುಯ ಲಕೇಔಟ್ ಅನುು ಅವರು ನಿಧ್ಯರಿಸುವ ಮೊದಲು, ಅವರು ಎಲಾಿ
ಸ ಚನ್ಕಗಳನುು ಓದಿದಾುರಕಂದು ಖಚ್ಚತ್ ಪಡಿಸಿಕ್ಕ ಳಿಳ)

•

ಪರಿಚ್ಚತ್ವಲಿದ, ಸಾಮಾನಯವಲಿದ ಪದಗಳನುು ಗುರುತಿಸಿ ಅವುಗಳನುು ಪಟಿುಯ ಮೊದಲ ಕಂಬಸಾಲಿನಲಿಿ ಬರಕಯಿರಿ. ಉದಾ:
ಘನಫಲ, ಸಾಮರ್ಥಯಯ, ಮೇಲಕೈವಿಸಿುೇಣಯ, ಶಂಕು , ಭಿನುಕ ಇತಾಯದಿ.

•

ಎರಡನ್ಕೇ ಕಂಬಸಾಲಿನಲಿಿ ನಿಮೂ ಅರಿವಿಗಕ ಬರುವ ಪದಗಳಿಗಕ ನಿಮೂದಕೇ ಆದ ವಿವರಣಕಯನುು ಬರಕಯಿರಿ. ನಿೇವು ನಿೇಡಿದ ವಿವರಣಕ
ಪುಣಯವಾಗಿರಬಕೇಕು ಅರ್ಥವಾ ಎಲಿವೂ ಸರಿಯಾಗಿರಬಕೇಕ್ಕಂದು ಆಶಸಬಕೇಡಿ, ಏಕ್ಕಂದರಕ ನಿಮೂ ತಿಳುವಳಿಕ್ಕ ಹಕಚಾಿದಷ್ುು ಅವುಗಳನುು
ನಿೇವು ಇನುಷ್ುು ಉತ್ುಮಪಡಿಸಲು ಮುಂದಕ ಅವಕ್ಾಶವಿದಕ.

•

ಮ ರನ್ಕ ಕಂಬಸಾಲಿನಲಿಿ ಆ ಪದದ ಬಗಕಗಕ ಶಕ್ಷಕರು ನಿೇಡಿದ ಅರ್ಥವಾ ಪಠ್ಯದಲಿಿರುವ ವಿವರಣಕಯನುು ಬರಕಯಿರಿ

•

ಕ್ಕ ನ್ಕಯ ಕಂಬಸಾಲಿನಲಿಿ ಆ ಪದವನುು ನಿೇವು ಹಕೇಗಕ ಗರಹಿಸಿದಿುೇರಕ ೇ ಅದರ ಚ್ಚತ್ರವನುು ರಚ್ಚಸಿ. ಇದು ಪೂಣಯವಾಗಿರಬಕೇಕು ಅರ್ಥವಾ
ಎಲಿವೂ ಸರಿಯಾಗಿರಬಕೇಕ್ಕಂದಕೇನು ಇಲಿ

ನಿಮೂ ತಿಳುವಳಿಕ್ಕ ಹಕಚಾಿದಷ್ ು ಅವುಗಳನುು ನಿೇವು ಇನುಷ್ುು ಉತ್ುಮಪಡಿಸಲು

ಅವಕ್ಾಶವಿದಕ.

2:
ಚಟುವಟಿಕ್ಕಯ ಈ ಭಾಗದಲಿಿ ಅವರ ಕಲಿಕ್ಕಯ ಬಗಕಗಕ ಯೇಚ್ಚಸಲು ತಿಳಿಸಿ. ಇದರಿಂದ ಗಣಿತ್ ಕಲಿಕ್ಕ ಇನುಷ್ುು ಉತ್ುಮಗಕ ಳುಳವುದಕಂದು, ಅದರ
ಬಗಕಗಕ ಆತಿೀಯತಕ ಬಕಳಕಯುವುದಕಂದು ತಿಳಿಸಿ.
•

ಈ ಚಟುವಟಿಕ್ಕಯ ಭಾಗ 1 ರಲಿಿ ಸುಲಭ ಅರ್ಥವಾ ಕಠಿಣವಕನಿಸಿದುು ಯಾವುದು?

•

ಈ ಚಟುವಟಿಕ್ಕಯಲಿಿ ನಿೇವು ಇಷ್ುಪಟಿುಿದಕುೇನು?

•

ಈ ಚಟುವಟಿಕ್ಕಯಲಿಿ ಯಾವ ರಿೇತಿಯ ಗಣಿತ್ವನುು ಕಲಿತಿರಿ?

•

ಗಣಿತ್ವನುು ಹಕೇಗಕ ಕಲಿಯಬಹುದಕಂಬುದರ ಬಗಕಗಕ ಏನನುು ಕಲಿತಿರಿ?
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1
ಗಣಿತಾಘಾತ್ದ ಬಗಕೆ ನ್ಾನು ಓದಿದಾಗ,

ಇದನುು ಅನುಭವಿಸುತಿುರುವ ಹಲವು ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳನುು ಕುರಿತ್ು

ಚ್ಚಸಿದಕ. ನ್ಾನು

ಇಲಿಿಯತ್ನಕ ಗಣಿತ್ವನುು ಕುರಿತ್ು - ಕ್ಕಲವರಿಗಕ ಅರ್ಥಯವಾಗುತ್ುದಕ, ಮತಕು ಕ್ಕಲವರಿಗಕ ಇದು ಕಬಿಬಣದ ಕಡಲಕ ಎಂದಕೇ ಭಾವಿಸಿದಕು ಎಂದು
ಒಪಿಿಕ್ಕ ಳುಳತಕುೇನ್ಕ. ಪಾರಯಶಃ ಇದಕ್ಕೆ, ನ್ಾನು ಗಣಿತ್ದಲಿಿ ಎಂದ ಹಕಣಗಾಡಲಿಲಿ ಎಂಬುದಕೇ ಕ್ಾರಣ. ಇದಕೇ ಕ್ಾರಣದಿಂದ ನ್ಾನು ಗಣಿತ್ಜ್ಞಕ
ಮತ್ುು ಗಣಿತ್ ಶಕ್ಷಕ್ರಯಾದಕ. ಈ ಚಟುವಟಿಕ್ಕ ಪಾರರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ನ್ಾನು ನಿಜವಾಗಿ ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳಿಗಕ ಅವರದಕುೇ ಆದ ಆಯೆೆ ಮಾಡಿಕ್ಕ ಳಳಲು
ಒತಾುಸಕಯಾಗಿರುತಕುೇನ್ಕಂದು ಪರತಿಜ್ಞಕ ಮಾಡಿದಕ.
ಅವರನುು ಚಟುವಟಿಕ್ಕಯಲಿಿ ತಕ ಡಗಿಸಿಕ್ಕ ಳುಳವಂತಕ ಮಾಡಲು ನ್ಾನು ಸವಲಿಮಟಿುಗಕ ಸುಳುವುಗಳನುು ಕ್ಕ ಡಬಕೇಕ್ಾಗಬಹುದಕಂದು ಊಹಿಸಿದಕು.
ಆದರಕ, ಅವರು ತ್ಮೂ ಪುಸುಕಗಳಲಿಿ ಪದಗಳನುು ಹುಡುಕಲು ಎಷ್ುು ತ್ಲಿಿೇನರಾದರಕಂದರಕ, ಅವರಿಗಕ ಎಲಿಿ ಏನನುು ಹುಡುಕಬಕೇಕ್ಕಂದು ಮೊದಲಕೇ
ಗಕ ತಿುದುಂತಕ ಅನಿಸಿತ್ು!
ಕ್ಕಲವು ನಿಮ್ಷ್ಗಳ ನಂತ್ರ ಮ್ೇನ್ಾ, ತ್ಮಗಕ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥಯವಾಗದುನುು ಮಾತ್ರ ಗುರುತಿಸಬಕೇಕ್ಕೇ ಎಂದು ಪರಶುಸಿದಳು. ಅವರಿಗಕ ತ್ಮೂ
ಆಯೆೆಯ ಮೇಲಕ ಸಾವತ್ಂತ್ರಯವಿರಲಕಂದು ನನು ಇಚಕಿ ಇದುದುರಿಂದ ನಿಮಗಕ ಯಾವುದು ಉತ್ುಮವಕನಿಸುತ್ುದಕಯೇ ಹಾಗಕ ಮಾಡಿ, ಆಯೆೆ
ಮಾಡಿಕ್ಕ ಂಡ ಪದದ ಬಗಕಗಿನ ಅನಿಸಿಕ್ಕ, ವಿವರಣಕ ಮತ್ುು ಆಲಕ ೇಚನ್ಕಗಳನುು ಇತ್ರರಕ ಂದಿಗಕ ಹಂಚ್ಚಕ್ಕ ಳುಳವುದು ಉತ್ುಮವಕಂದು ನ್ಾನು
ಸಲಹಕ ನಿೇಡಿದಕ. ತ್ಮೂ ಆಲಕ ೇಚನ್ಕಗಳನುು ಇತ್ರರಕ ಂದಿಗಕ ಹಂಚ್ಚಕ್ಕ ಳುಳವ ಈ ಕ್ರರಯೆ

ಗಣಿತಿೇಯ ಚಚಕಯಗಕ ನ್ಾಂದಿ ಹಾಡಿತ್ು.

ಹಾಗಕಯೆೇ ಇದು ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳಿಗಿದು ಕ್ಕಲವು ತ್ಪುಿ ಕಲಿನ್ಕಗಳನುು ಹಕ ರತಕಗಕದು, ಅನ್ೌಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಅವುಗಳನುು ಚಚ್ಚಯಸುವಂತಕ ಮಾಡಿತ್ು.
ಉದಾಹರಣಕಗಕ ‘ಘನಫಲ’ ಎಂಬ ಪದದ ಬಗಕಗಕ, ಅದುುತ್ವಾದ ಸಂವಾದವನುು ನಡಕಸಿದಕವು-ರಕ ೇಹಿತ್ನು ಘನಫಲವಕಂದರಕ, ಒಂದು
ಆಕೃತಿಯಳಗಕ ಏನನುು ಹಾಕಬಹುದಕ ೇ ಅದು ಎಂದ; ಸಕ ೇಹನ್, ಘನ್ಾಕೃತಿಯು ಯಾವುದರಿಂದಾಗಿದಕ ಅದು ಎಂದ; ರಿೇನ್ಾಳು
ಘನ್ಾಕೃತಿಯಲಿಿ ಎಷ್ುು ದರವ ಹಿಡಿಸುವುದಕ ೇ ಅದು ಎಂದಳು. ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳು ತ್ಮೂ ಆಲಕ ೇಚನ್ಕಗಳನುು ಹಂಚ್ಚಕ್ಕ ಳಳಲು ಉತ್ುುಕರಾಗಿದುರಿಂದ
ಚಚಕಯಯು ಸಕ್ರರಯವಾಗಿ ಮುಂದುವರಕಯಿತ್ು. ಇತ್ರರು ತ್ಮೂ ವಿವರಣಕಯ ಬಗಕಗಕ ಚಚ್ಚಯಸಿದುರಿಂದ, ಬಕೇರಕಯದಕೇ ವಿವರಣಕ ನಿೇಡಿದುರಿಂದ
ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳು ಎದಕಗುಂದದಕೇ ಇರುವುದನುು ನ್ಕ ೇಡಿ ನನಗಕ ಸಂತ್ಸವಾಯಿತ್ು. ಈ ಪರಕ್ರರಯೆಯಲಿಿ ಹಲವು ವಿಷ್ಯಗಳ ಬಗಕೆ ಚಚಕಯ ನಡಕದು
ಅನ್ಕೇಕ ಸಂದಕೇಹಗಳು ನಿವಾರಣಕಯಾದವು.

ಈ ರಿೇತಿ ಅಭಾಯಸಗಳನುು ತ್ರಗತಿಯಂದಿಗಕ ನಿೇವು ನಡಕಸಿದ ನಂತ್ರ ಯಾವ ಅಂಶ ಚಕನ್ಾುಗಿ ನಡಕಯಿತ್ು, ಯಾವುದು ನಡಕಯಲಿಲಿ ಎಂಬುದರ
ಬಗಕೆ ಪಯಾಯಲಕ ೇಚ್ಚಸಿ. ಯಾವ ಪರಶ್ಕುಗಕ ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳು ಹಕಚುಿ ಆಸಕ್ರು ತಕ ೇರಿ ಅರ್ಥಯಮಾಡಿಕ್ಕ ಳಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತ್ು ಹಾಗ ಯಾವುದಕ್ಕೆ
ನಿಮೂ ಸಿಷ್ಕ್ುೇಕರಣ ಬಕೇಕ್ಾಯಿತ್ು ಎಂಬುದನುು ಪರಿಶೇಲಿಸಿ. ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳಿಗಕ ಗಣಿತ್ವನುು ಆಸಕ್ರುದಾಯಕ ಮತ್ುು ಸಂತಕ ೇಷ್ದಾಯಕವಾಗಿ
ಮಾಡಬಲಿ ಒಂದು ಟಿಪಿಣಿಯನುು ತ್ಯಾರುಮಾಡಲು ನಿಮಗಕ ಈ ಚ್ಚಂತ್ನ್ಕಗಳು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ುವಕ.
ಅವರಿಗಕ ಅರ್ಥಯವಾಗದಿದು ಪಕ್ಷದಲಿಿ, ಅರ್ಥವಾ ಏನ ಮಾಡದಿದುರಕ, ಅವರು ಯಾವುದರಲ ಿ ತಕ ಡಗಿಸಿಕ್ಕ ಳಳವ ಸಾಧ್ಯತಕ ಕಡಿಮ.
ಚಟುವಟಿಕ್ಕಗಳನುು ನಡಕಸುವ ಮೊದಲು, ಈ ರಿೇತಿಯ ಪಯಾಯಲಕ ೇಚನ್ಕಗಳನುು ನಡಕಸಿ, ಶರೇಮತಿ ಚಡಾಾರವರು ಸಹ ಕ್ಕಲವು ಸಣಣ
ಮಾಪಾಯಡುಗಳನುು ಮಾಡಿದುರಿಂದ ಕ್ಕಲವು ಬದಲಾವಣಕಗಳಾದವಕಂದು ನಿಮೂ ಮನಸಿುನಲಿಿರಲಿ.

:
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•

ನಿಮೂ ತ್ರಗತಿಗಕ ಇದು ಸ ಕುವಾಯಿತಕ?

•

ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳ ಯಾವ ಪರತಿಕ್ರರಯಗಳು ಅನಿರಿೇಕ್ಷಿತ್? ಏಕ್ಕ?

•

ಘಟಕವನುು ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳು ಅರ್ಥಯಮಾಡಿಕ್ಕ ಳುಳವುದನುು ಅಳತಕ ಮಾಡಲು ಈ ಚಟುವಟಿಕ್ಕ ಹಕೇಗಕ ಸಹಕ್ಾರಿಯಾಯಿತ್ು?

•

ವು ಪುನಬಯಲನ ನಿೇಡಬಕೇಕ್ಾದ ಅಂಶಗಳು ಯಾವುವು?

2
ವಿಶ್ಕಿೇಷ್ಣಕ ಮತ್ುು ತಾಕ್ರಯಕ ಆಲಕ ೇಚನ್ಕಗಳು ಗಣಿತ್ದ ಕ್ರರಯೆಗಳಕೇ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಸಂಯುಕು ಆಕ್ಾರ ಮತ್ುು ಘನ್ಾಕೃತಿಗಳಕ ಂದಿಗಕ ಕ್ಕಲಸ
ಮಾಡುವುದು ಇವುಗಳ ಒಳಕಳಯ ಬಳಕ್ಕಯಾಗುತ್ುದಕ. ಉತ್ುರಗಳನುು ಪಡಕಯಲು ಅನ್ಕೇಕ ಮಾಗಯಗಳಿರುವುದರಿಂದ, ಘನ್ಾಕೃತಿಗಳ ಸಂಯೇಜನ್ಕ
ಮತ್ುು ಬಕೇಪಯಡಿಸುವಿಕ್ಕ ಸಹ ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳ ಆಲಕ ೇಚನ್ಕ ಮತ್ುು ಕ್ಕ ಡುಗಕಗಳ ಬಗಕೆ ವಿಮಶ್ಕಯ ಮಾಡಲು ಅನುಕ ಲಕರ! ಇದರರ್ಥಯ:
•

ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳು ತ್ಮೂ ಆಲಕ ೇಚನ್ಕಗಳಲಿಿ ಸೃಜನಶೇಲರಾಗಿರಬಹುದು.

•

ಅಲಿಿ ಆಯೆೆಮಾಡಲು ಅವಕ್ಾಶಗಳಿರುತ್ುವಕ.

•

ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳಿಗಕ ತ್ಮೂ ಕಲಿಕ್ಕ ಮತ್ುು ಆಲಕ ೇಚನ್ಕಗಳ ಮೇಲಕ ತ್ಮಗಕ ನಿಯಂತ್ರಣವಿರುವುದನುು ಅನುಭವಿಸುತಾುರಕ.

ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳನುು ತ್ಮೂದಕೇ ಆದ ಉದಾಹರಣಕಗಳನುು ಮನ್ಕಯಿಂದ ತ್ರುವಂತಕ ಮತ್ುು ಅವುಗಳಲಿಡಗಿರುವ ಗಣಿತ್ದ ಮೇಲಕ ಕ್ಾಯಯ
ನಿವಯಹಿಸಲು ಇರುವ ವಿವಿಧ್ ಸಾಧ್ಯತಕಗಳ ಬಗಕೆ ಯೇಚ್ಚಸುವುದನುು ಚಟುವಟಿಕ್ಕ 2 ಆಶಸುತ್ುದಕ. ಅದು
ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳಕ ಂದಿಗಕ ತ್ಮೂ ಜ್ಞಾನವನುು ಹಂಚ್ಚಕ್ಕ ಳಳಬ

ಸುತ್ುದಕ. ಅವರು ಇಲಿಿ

ದಾಯರ್ಥಯಗಳು ಇತ್ರ

ಅರ್ಥವಾ ಸಣಣ ಗುಂಪುಗಳಲಿಿ ಕ್ಾಯಯ

ನಿವಯಹಿಸಬಹುದು.

Decomposing):

2:

2
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ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳಿಗಕ ಮನ್ಕಯಿಂದ ಯಾವುದಾದರಕ ಂದು ಅಡುಗಕ ಪಾತಕರಯನುು (ಉದಾಹಣಕ, ಚಮಚ, ಲಕ ೇಟ, ಬಟುಲು, ಡಬಬಗಳು, ಬಾಟಲ್,
ಸೌಟು, ತ್ವಾ, ಪಿಂಗಾಣಿ ಪಾತಕರ, ಇತಾಯದಿ) ತ್ರಲು ತಿಳಿಸಿ. ಎಲಿರಿಗ ಸಾಕಷ್ುು ಪಾತಕರಗಳು ಸಿಗಲಿ ಎಂಬುದಕ್ಕ ೆೇಸೆರ ನಿೇವಕೇ ಕ್ಕಲವು
ಇಂತ್ಹವುಗಳನುು ಉದಾಹರಣಕಯಾಗಿ ತ್ರುವುದು ಒಳಕಳಯದು.

1:
ನಿಮೂ ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳಿಗಕ
•

ತಿಳಿಸಿ:

ನಿೇವು ತ್ಂದ ಪಾತಕರಗಳನುು ನಿಮಗಕ ಗಕ ತಿುರುವ ಘನ್ಾಕೃತಿಗಳಿಂದ, ಆಕ್ಾರಗಳಿಂದ ರಚ್ಚಸಬಕೇಕ್ಾಗಿದಕಯೆಂದು ನಿೇವು ಊಹಿಸಿಕ್ಕ ಳಿಳ.
ಎಷ್ುು ವಿಧ್ಗಳಲಿಿ ನಿೇವು ಇದನುು ಮಾಡಬಹುದು? ಉದಾಹರಣಕಗಕ, ಚ್ಚತ್ರ 3 ರಲಿಿ ಕ್ಾಣುವಂತ್ಹ ಟಕ ಳಾಳದ ಆಯತ್ವನುು ಮಾಡುವ
ಒಂದು ಮಾಗಯವಕಂದರಕ, ಒಂದು ಆಯತ್ದ ದಕ ಡಾ ಆಕ್ಾರವನುು ಮಾಡಿ, ಅದರಿಂದ ಚ್ಚಕೆ ಆಯತ್ವನುು ಕತ್ುರಿಸಿ ತಕಗಕಯುವುದರಿಂದ,
ಟಕ ಳಾಳದ ಆಯತ್ ಉಳಿಯುವುದು.

•

ಮೇಲಿನ ಉದಾಹರಣಕಯಂತಕ, ಚ್ಚತ್ರ 4 ಮತ್ುು 5 ರಲಿಿ ತಕ ೇರಿಸಿರುವ ಅಡುಗಕ ಪಾತಕರಗಳನುು ಪುನರ್ ಸೃಷ್ಕ್ುಸಲು ನಿಮಗಕ
ಪರಿಚ್ಚತ್ವಿರುವ ಘನ್ಾಕೃತಿ ಮತ್ುು ಆಕ್ಾರಗಳನುು ಹಕೇಗಕ ಬಳಸಬಹುದಕಂದು ವಿವರಿಸಿ.

4
•

.

5

.

ನಿೇವು ತ್ರಗತಿಗಕ ತ್ಂದ ವಸುುಗಳ ಮೇಲಕೈವಿಸಿುೇಣಯವನುು ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ವಿವಿಧ್ ಬಗಕಯಲಿಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ಎಲಾಿ
ಸಂದಭಯದಲಿಿಯ ನಿಮಗಕ ಮೇಲಕೈ ವಿಸಿುೇಣಯ ಅಷಕುೇ ದಕ ರಕಯಬಕೇಕು.

•

ಇದಕೇ ರಿೇತಿ ವಸುುವಿನ ಘನಫಲವನುು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ಎಲಾಿ ಸಂದಭಯಗಳಲಿಿ ಒಂದಕೇ ಘನಫಲ ದಕ ರಕಯಬಕೇಕು.

2:
ಚಟುವಟಿಕ್ಕಯ ಈ ಭಾಗದಲಿಿ ನಿೇವು ನಿಮೂ ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳಿಗಕ, ಅವರ ಕಲಿಕ್ಕಯ ಬಗಕಗಕ ಆಲಕ ೇಚ್ಚಸುವಂತಕ ಹಕೇಳಿ. ಅದರಿಂದ
ಅವರ ಗಣಿತ್ ಕಲಿಕ್ಕಯು ಉತ್ುಮವಾಗುವುದಕಂದು ಮತ್ುು ಗಣಿತ್ವನುು ಕಲಿಯುವುದು ಇನ ು ಉತ್ುಮವಾಗುವುದಕಂದು ಅನಿಸುತ್ುದಕಂದು ಹಕೇಳಿರಿ.
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•

ಈ ಚಟುವಟಿಕ್ಕಯ ಭಾಗ 1 ರಲಿಿ ಸುಲಭ ಅರ್ಥವಾ ಕಠಿಣವಕನಿಸಿದುು ಯಾವುದು?

•

ಈ ಚಟುವಟಿಕ್ಕಯಲಿಿ ನಿೇವು ಇಷ್ುಪಟಿುಿದಕುೇನು?

•

ಈ ಚಟುವಟಿಕ್ಕಯಲಿಿ ಯಾವ ರಿೇತಿಯ ಗಣಿತ್ವನುು ಕಲಿತಿರಿ?

•

ಗಣಿತ್ವನುು ಹಕೇಗಕ ಕಲಿಯಬಹುದಕಂಬುದರ ಬಗಕಗಕ ಏನನುು ಕಲಿತಿರಿ?

:

‘

’

2:

.

2

ಈ ಚಟುವಟಿಕ್ಕಯಿಂದ ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳು ತಾವು ಶ್ಾಲಕಗಕ ತ್ಂದ ವಸುುಗಳನುು ಉಪಯೇಗಿಸಿದಾಗ ಕಲಿಕ್ಕಯಲಿಿ ಇನುಷ್ುು ಹಕಚುಿ
ತಕ ಡಗಿಸಿಕ್ಕ ಳುಳತಾುರಕಂಬುದು ನನಗಕ ಮನದಟಾುಯಿತ್ು.

ಅವರಿಗಕ ಅವರ ಕಲಿಕ್ಕಯ ಬಗಕೆ ತಾನ್ಾಗಿಯೆೇ ಒಡಕತ್ನಕ್ಕ ಡುತ್ುದಕ ಎನಿಸಿತ್ು.

ಅವರು ತ್ರಗತಿಯ ಒಳಗಕ ಬರುತಿುದುಂತಕಯೆೇ ತಾವು ತ್ಂದಿದು ವಸುುಗಳನುು ತಕ ೇರಿಸುತಾು, ಅವುಗಳನುು ಏನು ಮಾಡಬಕೇಕ್ಕಂಬ
ಕ್ಾತ್ರದಿಂದಿದುರು. ಚಟುವಟಿಕ್ಕ ನಿೇಡಿದ ಮೇಲಕ, ವಿವಿಧ್ ಉಪಕರಣಗಳನುು ಅನ್ಕವೇಷ್ಣಕ ಮಾಡಲು ಅನುಕ ಲವಾಗುವಂತಕ, ನ್ಾಲುೆ ಜನರ
ಗುಂಪುಗಳನ್ಾುಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಯಿತ್ು. ಅವರು ತ್ಮೂ ವಸುುಗಳನುು ತ್ಮೂ ನಡುವಕ ಒಟಿುಗಕ ಇರಿಸುವಂತಕ ಹಕೇಳಿದಕನ್ಾದರು, ನನಗಕ ಮೊದಲು
ಬಕೇಕ್ರದುದುು ಪರತಿಯಬಬರ ಪರತಕಯೇಕವಾಗಿ ಪರಶ್ಕುಗಳನುು ಯೇಚ್ಚಸುವುದು. ಮುಂದಕ ಗುಂಪು ಮಾಡಬಕೇಕ್ಾದುರಿಂದ ಪರತಿಯಬಬರ , ಒಂದು
ಟಿಪಿಣಿಯನುು ಬರಕಯಬಕೇಕ್ಕಂದು ತಿಳಿಸಲಾಯುು. ಗಣಿತ್ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತ್ಮೂ ಆಲಕ ೇಚನ್ಕಗಳ ಬಗಕಗಕ ಅವರಿಗಕ ಅರಿವುಂಟಾಗಲಕಂದು, ಸವಂತ್
ಜ್ಞಾನವನುು ಬಕಳಕಸಿಕ್ಕ ಳಳಲು, ಅದಕ್ಕೆ ಬಕಲಕಕ್ಕ ಡಲು, ವಕೈಯಕ್ರುಕ ಟಿಪಿಣಿಯನುು ಕಡಾಾಯಗಕ ಳಿಸಿದಕ. ತ್ಮೂ ಆಲಕ ೇಚನ್ಕಗಳ ಮೇಲಕ ಅವರಿಗಕ
ಹಿಡಿತ್ವಿಡಲಕಂಬುದು ನನು ಆಸಕಯಾಗಿತ್ುು. ಅವರು ಒಂದು ವಸುುವಿನ ಮೇಲಕ ಯೇಚ್ಚಸುವದರಲಿಿ ಸಿಲುಕ್ರಕ್ಕ ಂಡರಕ ಮತಕ ಂ
ು ದನುು ಆಯೆೆ
ಮಾಡಿಕ್ಕ ಳಳಬಹುದಿತ್ುು.
ಹತ್ುು ನಿಮ್ಷ್ಗಳ ನಂತ್ರ ಅವರ ಉತ್ುರಗಳನುು ಇತ್ರರಕ ಂದಿಗಕ ಹಂಚ್ಚಕ್ಕ ಳಳಲು ತಿಳಿಸಿದಕ. ಈ ಹಂತ್ದಲಿಿ ಅವರು ಆಕೃತಿಗಳ ಕ್ಕೇತ್ರಫಲವನುು
ಅರ್ಥವಾ ಘನಫಲವನುು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಅಗತ್ಯವಿಲಿವಕಂದು, ಕ್ಕೇವಲ ಯಾವ ಆಕ್ಾರಗಳಕಂದು ಗುತಿಯಸಲು, ಅದರ ಕ್ಕೇತ್ರಫಲವನುು
ಘನಫಲವನುು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ನ್ಕರವಾಗುವಂತಕ ವಿಘಟಿಸುವುದರ ಬಗಕೆ ಚಚ್ಚಯಸಿದರಕ ಮಾತ್ರ ಸಾಕ್ಕಂದು ತಿಳಿಸಿದಕ. ಅವರು ಲಕಕ್ಾೆಚಾರದಲಿಿ
ಸಿಲುಕುವುದು ಅರ್ಥವಾ ಸ ತ್ರಗಳನುು ನ್ಕನಪಿನಲಿಿಡಲಾಗದ ಒತ್ುಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವುದು ನನಗಕ ಬಕೇಡವಾಗಿತ್ುು. ಅವರು ಸಂಯುಕು
ಘನ್ಾಕೃತಿಗಳಕ ಂದಿಗಕ ಕ್ಾಯಯನಿವಯಹಿಸಬಕೇಕ್ಾದಾಗ ಆಲಕ ೇಚನ್ಾ ಕರಮದ ಬಗಕಗಕ ಚ್ಚಂತ್ನ್ಕ ಮಾಡಬಕೇಕ್ರತ್ುು.
ಇಡಿಿ ಪಾತಕರಯ ಬಗಕಗಿನ ಚಚಕಯ ಸವಲಿ ತಿೇವರವಾಗಿತ್ುು. ಏಕ್ಕಂದರಕ, ಕ್ಕಲವರು ಅವುಗಳಲಿಿ ಅಧ್ಯಗಕ ೇಳಗಳಿವಕಯೆಂದರಕ, ಇನುು ಕ್ಕಲವರು
ಅವುಗಳು ಗಕ ೇಳದ ಭಾಗವಕೇ ಹಕ ರತ್ು ಖಚ್ಚತ್ವಾಗಿ ಅಧ್ಯಗಕ ೇಳಗಳಲಿವಕಂದು ಭಾವಿಸಿದುರು. ಕ್ಕಲವರಂತ್ , ಪಾತಕರ ಸಾಮಾನುಗಳನುು
ಮುಟುುತಾು ಘನ್ಾಕೃತಿಗಳ, ಆಕ್ಾರಗಳ, ವಿಸಿುೇಣಯ ಘನಫಲಗಳ ಮೇಲಿನ ತ್ಮೂ ಜ್ಞಾನದ ಕ್ಕ ಂಡಿಯನುು ಬಕಸಕಯುತಿುದುರು.
ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳು
ವಸುುಗಳಿಗಕ

ನನಗಕ ಅತಿೇವವಾದ ಸಂತ್ಸ ಉಂಟಾಯಿತ್ು. ಕ್ಕಲವು
ತ್ುಷ್ುು ಕಷ್ುಕರವಾಗಿತ್ುು. ಸಾಮಾನಯವಾಗಿ

ಮೌನದಿಂದಿರುವ

ಬಬ ವಿದಾಯರ್ಥಯನಿಯು ತ್ನುು ಗುಂಪಿನಲಿಿ, ಎರಡು ಅಧ್ಯಗಕ ೇಳಗಳನುು ಸಕೇರಿಸಿ ಗಕ ೇಳವನುುಂಟು ಮಾಡುವ ವಿಚಾರವನುು
ನಿೇಡಿದುು

ಉಪಯುಕುವಾಗಿತ್ುು. ಅವಳ ಕ್ಕ ಡುಗಕಯನುು ಇತ್ರರು ಹಕ ಗಳುವಾಗ ಅವಳ ಮುಖದಲಿಿನ ಪರಸನುತಕಯನುು ನ್ಾನು
ಬಹುಶ: ಇದು ಅವಳಿಗಕ ಗಣಿತ್ವನುು ತಾನ ಕಲಿಯಬಹುದಕಂಬ ನಂಬಿಕ್ಕಯನುು
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ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳ ಯಾವ ಪರತಿಕ್ರರಯಗಳು ಅನಿರಿೇಕ್ಷಿತ್ವಾಗಿದುವು? ಏಕ್ಕ?



ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳು ಅರ್ಥಯಮಾಡಿಕ್ಕ ಂಡಿರುವುದನುು ಶ್ಕ ೇಧಿಸಲು ಯಾವ ಪರಶ್ಕುಗಳನುು ಬಳಸಿದಿರಿ?



ಯಾವ ಸಂಧ್ಭಯದಲಾಿದರ ನಿೇವು ಮಧ್ಯ ಪರವಕೇಶಸ ಬಕೇಕ್ಕಂದು ಅನಿಸಿತಕ?



ಚ್ಚಂತ್ನ್ಾಶೇಲ ಪರಶ್ಕುಗಳಿಗಕ ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳು ಹಕೇಗಕ ಪರತಿಕ್ರರಯಿಸಿದರು?

3
ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳು ಗಣಿತ್ ಪಠ್ಯಪುಸುಕದಲಿಿ ಬಿಡಿಸಿರುವ ಉದಾಹರಣಕ ಸಮಸಕಯಗಳನುು ನ್ಕ ೇಡಿದ ಕ್ಷಣ ಗಾಬರಿಗಕ ಳಗಾಗುವಂತಕ ಕ್ಾಣುತಾುರಕ. ಅವು
ಅವರಿಗಕ ಅರ್ಥಯವಾಗಬಕೇಕ್ಾದ ಅನಯಗರಹದ ಸಂಕ್ಕೇತ್ಗಳ ಸರಣಿಯಂತಕ ಕಂಡು, ಬಕದರಿಕ್ಕಯ ಅನುಭವವನುು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ುವಕ. ಈ ಭಯ
ಘನ್ಾಕೃತಿಗಳ, ಸಂಯುಕು ಆಕ್ಾರಗಳ ವಿಸಿುೇಣಯ, ಘನಫಲ, ಕ್ಕೇತ್ರಫಲಗಳ ಅಧಾಯಯಗಳಿಗಕ ಮಾತ್ರ ಸಿೇಮ್ತ್ವಲಿ. ಗಣಿತ್ ಸಂಕ್ಕೇತ್ಗಳನುು
ಅರಕೈಯಸಿಕ್ಕ ಂಡು ಬರವಣಿಗಕಯಲಿಿ ತಕ ಡಗಿಸಿಕ್ಕ ಂಡಾಗ, ಈ ಉದಾಹರಣಕಗಳ ಅರಿವುಂಟಾಗುತ್ುದಕ.
ಗಣಿತ್ದ ಸಾಂಕ್ಕೇತಿಕ ರ ಪ ಅವರಲಿಿ ಉಂಟುಮಾಡಿದ

ಭಾವನ್ಕಯಿಂದ ಹಕ ರಬರಲು, ಅವರು ಸಮಸಕಯಯಲಿಿ ಸುಲಭ ಅರ್ಥವಾ

ಕ್ರಿಷ್ುಭಾಗವನುು ಗುರುತಿಸುವುದು ಮತ್ುು ಅವರದಕೇ ಆದ ಸುಲಭ ಹಾಗ ಕ್ರಿಷ್ುದ ಉದಾಹರಣಕಗಳನುು ರಚ್ಚಸುವುದು ಬಹು ಮಟಿುಗಕ ಸಹಾಯ
ಮಾಡಬಲುಿದು. ಇದು ಅವರಲಿಿ ಗಣಿತ್ ಸಂಕ್ಕೇತ್ಗಳ ಬರವಣಿಗಕಯ ಬಗಕಗಿರುವ

ಗಣಿತ್ ಸಂಕ್ಕೇತ್ಗಳ

ಅರಿವಿನ ಒಂದು ನವಿರಾದ ಭಾವನ್ಕಯನುುಂಟು ಮಾಡುತ್ುದಕ. ಅವರದಕೇ ಉದಾಹರಣಕಗಳನುು ರಚ್ಚಸುವುದರಿಂದ ಅವರಿಗಕ, ತಾವಕೇ ಗಣಿತ್ವನುು
ಸೃಷ್ಕ್ುಸುವ ಅವಕ್ಾಶ ಸಿಗುತ್ುದಕ. ಇದರ ಜಕ ತಕಗಕ ಅವರ ಕಲಿಕ್ಕಯ ಮೇಲಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ದಕ ರಕತ್ು, ಕಲಿಕ್ಕಯ ಪರಭುತ್ವ ಸಾಧಿಸುವ ಭಾವನ್ಕ
ಉಂಟಾಗಿ, ಕಲಿಕ್ಕಯಲಿಿ ಇನುಷ್ುು ತಕ ಡಗುತಾುರಕ ಮತ್ುು ಪಾಲಕ ೆಳುಳತಾುರಕ. ಶಕ್ಷಕರಾಗಿ ನಿಮಗಕ ಇದರ ಮತಕ ುಂದು ಅನುಕ ಲವಕಂದರಕ
ತ್ರಗತಿಯಲಿಿ ಹಂಚ್ಚಕ್ಕ ಳಳಲು ಮತ್ುು ಬಿಡಿಸಲು ಅನ್ಕೇಕ ಉದಾಹರಣಕಗಳು ಸಿಕ್ರೆಬಿಡುತ್ುವಕ!
3,4 ಮತ್ುು 5ನ್ಕೇ ಚಟುವಟಿಕ್ಕಗಳು
ಹಾಗ ರಚ್ಚಸುವುದನುು
ಆಕೃತಿಗಳ

ಸುಲಭವಾದ ಮತ್ುು ಕಠಿಣವಾದ ಸಮಸಕಯಗಳನುು ಗುತಿಯಸುವುದು, ವಗಿೇಯಕರಿಸುವುದು
ಈ ಮಾಗಯವು ಗಣಿತ್ ಕಲಿಕ್ಕಯ ಯಾವುದಕೇ ಕ್ಕೇತ್ರದಲಿಿಯ ಯೇಗಯವಾಗಿದಕ. ಘನ್ಾಕೃತಿಗಳ, ಸಂಯುಕು

ಆಕ್ಾರಗಳ ಕ್ಕೇತ್ರಫಲ ಮತ್ುು ಘನಫಲಗಳ ಘಟಕದಲಿಿ ಕ್ರಿಷ್ುಕರವಾದ ಸ ತ್ರಗಳನುು ಬಳಸಿ

ನಿದಿಯಷ್ು ಸಂಕ್ಕೇತ್ಗಳನುು ಬಳಸುವ ಈ ಪರಕ್ರರಯೆಗಕ ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳನುು ಸಿದುಗಕ ಳಿಸಲು ಮತ್ುು ಬಕಂಬಲಿಸಲು, ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳಿಗಕ ಮೊದಲು ಕ್ಕಲವು
ಉದಾಹರಣಕಗಳಕ ಳಗಕ ಂಡ ಸ ತ್ರದ ಪುಸಿುಕ್ಕಯನುು ಬರಕಯಲಕಂದು ಚಟುವಟಿಕ್ಕ 3 ತಿಳಿಸುತ್ುದಕ. ಗಣಿತ್ವನುು ಕಲಿಯುವ ಸಂದಭಯದಲಿಿ ಅವರು
ಬಕೇರಾವುದಕೇ ಸ ತ್ರಗಳನುು ಅವರು ಈ ಪುಸಿುಕ್ಕಗಕ ಸಕೇರಿಸಬಹುದು, ಇಂತ್ಹ ಸಂದಭಯಗಳಲಿಿ ಅವರು ಮೊದಲು ಬಕೇರಕ ಕ್ಾಗದದ ಮೇಲಕ
ಬರಕದುಕ್ಕ ಂಡು

ಸ ಕು ಸಾಾನದಲಿಿ

ಕರಮದಲಿಿ ಸಕೇರಿಸಬಹುದು. ಕ್ಕೈಯಲಿಿಯೆೇ ಇರುವ ಸ ತ್ರದ ಪುಸುಕದಿಂದ

ಅವರಿಗಕ ಒತ್ುಡವು ಕಡಿಮಯಾಗಿ, ಸಮಸಕಯಯನುು ಬಿಡಿಸಲು ಬಕೇಕ್ಾದ ಯೇಚನ್ಾ ಪರಕ್ರರಯೆ ಕಡಕಗಕ ಗಮನ ಕ್ಕೇಂದಿರೇಕರಿಸಲು
ಸಹಕ್ಾರಿಯಗುತ್ುದಕ.

3:
ಈ ಚಟುವಟಿಕ್ಕಯ ಸಹ ಚಟುವಟಿಕ್ಕ 1 ರಂತಕ ಇರುವುದಾದರ , ಈಗ ಅವರು ಪದಗಳ ಬದಲು ಗಣಿತ್ ಸ ತ್ರಗಳ ಬಗಕೆ
ಗಮನಹರಿಸಬಕೇಕ್ಕಂದು ನಿಮೂ ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳಿಗಕ ಸಲಹಕ ನಿೇಡಿ, ಮುಂದಕ ಅವರು ಮತ್ುಷ್ುು ಪುಟಗಳನುು ಸಕೇರಿಸಲು ಮತ್ುು ಅರ್ಥಯಪುಣಯ
ಕರಮದಲಿಿ ಸ ತ್ರಗಳನುು ಜಕ ೇಡಿಸಲು ಅನುಕ ಲವಾಗಲಕಂದು ಪರತಿ ಸ ತ್ರವನುು ಪರತಕಯೇಕ ಪುಟದಲಿಿ ಬರಕಯಬಕೇಕ್ಕಂದು ತಿಳಿಸಿ.
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ನಿಮೂ ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳಿಗಕ ಹಿೇಗಕ ಹಕೇಳಿ,


ನಿಮೂ ಪಠ್ಯಪುಸುಕದಲಿಿ ವಿಸಿುೇಣಯ, ಘನಫಲ ಮತ್ುು ಕ್ಕೇತ್ರಫಲಗಳ ಅಧಾಯಯವನುು ಅವಲಕ ೇಕ್ರಸಿ.



ಒಂದು ಪುಟದಲಿಿ ನ್ಾಲುೆ ವಿಭಾಗಗಳಿರುವಂತಕ ವಿನ್ಾಯಸಮಾಡಿ (ವಿನ್ಾಯಸಗಕ ಳಿಸುವ ಮೊದಲು ಈ ಚಟುವಟಿಕ್ಕಯನುು ಪೂತಿಯ
ಓದಿ).



ನಿೇವು ಪತಕು ಹಚ್ಚಿದ ಸ ತ್ರವನುು ಪುಟದ ಒಂದು ಭಾಗದ ಮೇಲುುದಿಯಲಿಿ ಬರಕದುಕ್ಕ ಳಿಳ.



ಅದರ ಮೇಲಕ ಈ ಸ ತ್ರ ಯಾವುದರ ಬಗಕೆ ಎಂಬುದನುು ಬರಕಯಿರಿ.



ರಡನ್ಕೇ ಭಾಗದಲಿಿ ಈ ಸ ತ್ರವು ಹಕೇಗಕ ಅರ್ಥವಾ ಏಕ್ಕ ಬಳಸಬಕೇಕ್ಕಂದು ಶಕ್ಷಕರು ಅರ್ಥವಾ ಪುಸುಕ ತಿಳಿಸುವುದಕ ೇ, ಆ ವಿವರಣಕ
ಬರಕಯಿರಿ.

 ಮ ರನ್ಕೇ ಕಂಬಸಾಲಿನಲಿಿ ಸ ತ್ರವನುು ನಿೇವು ಅರಕೈಯಸಿಕ್ಕ ಂಡ ಬಗಕಗಿನ ನಿಮೂ ಸವಂತ್ ವಿವರಣಕಯನುು ಬರಕಯಿರಿ. ಬರಕಯುವಾಗ
ನಿಮಗಕ ಅರ್ಥಯವಾಗುವ ಪದ ಅರ್ಥವಾ ಭಾಷಕಯನುು ಬಳಸಿ. ನಿೇವು ಬರಕದಿದುು, ಪುಣಯವಾಗಿರಬಕೇಕು ಅರ್ಥವಾ ಸಂಪುಣಯವಾಗಿ
ಸರಿಯಿರಲಕೇಬಕೇಕ್ಕಂದಕೇನ ಇಲಿ. ಏಕ್ಕಂದರಕ, ನಿಮೂ ಅರಿವು ಹಕಚಾಿದಂತಕ ಅದನುು ಬದಲಿಸಲು ನಿಮಗಕ ಸಾಧ್ಯವಿರುತ್ುದಕ.
 ನ್ಾಲೆನ್ಕೇ ಕಂಬಸಾಲಿನಲಿಿ ಆ ಪದದ ವಿವರಣಕ ನಿೇಡಲು ನಿಮಗಕ ತಿಳಿದ ರಿೇತಿಯಲಿಿ ಒಂದು ಚ್ಚತ್ರ ಬಿಡಿಸಿ. ಮತಕ ುಮೂ ನಿೇವು ಬರಕದದುು
ಪುಣಯವಾಗಿರಬಕೇಕು, ಅರ್ಥವಾ ಸಂಪುಣಯವಾಗಿ ಸರಿಯಿರಲಕೇಬಕೇಕ್ಕಂದಕೇನ ಇಲಿ. ಏಕ್ಕಂದರಕ, ನಿಮೂ ಅರಿವು ಹಕಚಾಿದಂತಕ ಅದನುು
ನಿೇವು ಬದಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿರುತ್ುದಕ.

4:
?
ಪರತಿ ಗುಂಪು ಒಂದು ಉದಾಹರಣಕಯಂದಿಗಕ ಕ್ಾಯಯ ನಿವಯಹಿಸುವಂತಕ, ಆದರಕ ಅವರು ತಾವು ಮಾಡುತಿುರುವುದನುು ಬಕೇರಕಯವರ ಜಕ ತಕ
ಚಚ್ಚಯಸುವಂತಕ, ನಿಮೂ ತ್ರಗತಿಯನುು ಮ ರು ಜನರ ತ್ಂಡಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ.

1:
ಗಣಿತ್ ಪಠ್ಯಪುಸುಕದಲಿಿರುವ ಸಂಯುಕು ಘನ್ಾಕೃತಿಗಳ ಕ್ಕೇತ್ರಫಲ ಮತ್ುು ಘನಫಲಗಳ ಮೇಲಿನ, ಪಾಠ್ದ ಉದಾಹರಣಕ ಲಕಕೆಗಳನುು
ನ್ಕ ೇಡಲು ನಿಮೂ ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳ ಗುಂಪುಗಳಿಗಕ ತಿಳಿಸಿ. ನಂತ್ರ ಅವರು

ಮಾಡಲಿ:

 ಸುಲಭ, ಸಾಮಾನಯ ಮತ್ುು ಕಠಿಣವಾದ ಒಂದಕ ಂದು ಸಮಸಕಯಗಳನುು ಬಿಡಿಸಿದ ಉದಾಹರಣಕಗಳಿಂದ ಗುಂಪಿನಲಿಿ ಒಮೂತ್ದಿಂದ
 ನಿೇವು ಆರಿಸಿದ ವಸುುವಿನ ಚ್ಚತ್ರ ಬರಕಯಿರಿ. ಈ ವಸುುವು ಯಾವ ಆಕ್ಾರಗಳು ಅರ್ಥವಾ ಘನ್ಾಕೃತಿಗಳ ಸಂಯೇಗವಾಗಿದಕ
ಎಂಬುದನುು ನಿಮೂ ಪದಗಳಲಿಿ ಬರಕಯಿರಿ (ಸಂಯುಕು ಘನ್ಾಕೃತಿಗಳನುು ಒಂದಕ ಂದಕೇ ಘನಗಳನ್ಾುಗಿ ವಿಘಟಿಸಿ).
 ನಿಮೂ ಸ ತ್ರದ ಕ್ಕೈಪಿಡಿ, ನಿಮೂ ನಿಘಂಟು ಮತ್ುು ಚ್ಚತ್ರವನುು ಗಮನಿಸಿ. ನಿಮೂ ಚ್ಚತ್ರದ ಯಾವ ಭಾಗವು, ಉದಾಹರಣಕ ಲಕಕೆದ
ಭಾಗದಕ ಂದಿಗಕ ಸರಿಹಕ ಂದುವುದಕಂಬುದನುು ಗುರುತಿಸಬಲಿಿರಾ?
 ಈ ರಿೇತಿ ಮ ರು ಉದಾಹರಣಕ ಲಕಕೆಗಳ ಮೇಲಕ ಯೇಚನ್ಕಮಾಡಿ, ಚಚ್ಚಯಸಿ, ಬರಕದುಕ್ಕ ಂಡ ಮೇಲಕ ಸಮಸಕಯಗಳು ಸುಲಭ,
ಸಾಮಾನಯ ಅರ್ಥವಾ ಕಠಿಣವಾಗಲು ಯಾವ ಅಂಶವು ಸಾಮಾನಯ ಅರ್ಥವಾ ಭಿನುವಾಗಿರುತ್ುದಕ ಎಂಬುದರ ಬಗಕೆ ಆಲಕ ೇಚ್ಚಸಿ. ನಿಮೂ
ಯೇಚನ್ಕಗಳನುು ದಾಖಲಿಸಿ.

 ನಿಮಗಕ ಕಷ್ುವಕನಿಸಿದ ಸಮಸಕಯಯನುು ಮತಕುೇನನ್ಾುದರ ಸಕೇರಿಸಿ ಅರ್ಥವಾ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಇನುಷ್ುು ಕಠಿಣ ಮಾಡಲು ಗುಂಪಿನಲಿಿ
ಪರಯತಿುಸಿ.
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ಒಂದು ಸಮಸಕಯಯ ಸುಲಭತಕ, ಸಾಮಾನಯತಕ ಹಾಗ ಕಠಿಣತಕಯನುು ನಿಧ್ಯರಿಸುವ ಅಂಶದ ಸಿಷ್ು ಚ್ಚತ್ರಣ ಎಷ್ುರ ಮಟಿುಗಕ ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳಿಗಕ
ದಕ ರಕತಿದಕ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ತ್ರಗತಿಯನುು ಒಗ ೆಡಿಸಿ. ಒಂದು ಉದಾಹರಣಕಯನುು ಕಠಿಣಗಕ ಳಿಸಲು ಅವರ ಬಳಿ ಎಂತ್ಹ ನವಯ
ಯೇಜನ್ಕಗಳಿವಕ ಎಂಬುದನುು ತಿಳಿಯಲು ಕ್ಕ ನ್ಕಯ ಎರಡು ಅಂಶಗಳ ಮೇಲಕ ಚಚ್ಚಯಸಿ. ತ್ರಗತಿಯ ಎಲಿರ ಯಾವ ಉದಾಹರಣಕ
ಕಠಿಣವಾಗಿದಕ ಎಂಬುದನುು ಆರಿಸಲಿ, ನಿೇವು ಅದನುು ಮನ್ಕಗಕಲಸವನ್ಾುಗಿ ನಿೇಡಿ.

2:
ಚಟುವಟಿಕ್ಕಯ ಈ ಭಾಗ ಅವರ ಕಲಿಕ್ಕಯ ಬಗಕಗಕ ಯೇಚ್ಚಸಲು

ತಿಳಿಸಿ. ಇದರಿಂದ

ಗಣಿತ್ ಕಲಿಕ್ಕಯನುು ಇನುಷ್ುು

ತ್ುಮಗಕ ಳಿಸುವುದಕಂದು ಹಾಗ ಅದರ ಬಗಕಗಕ


ಈ ಚಟುವಟಿಕ್ಕಯ ಭಾಗ 1 ರಲಿಿ ಸುಲಭ ಅರ್ಥವಾ ಕಠಿಣವಕನಿಸಿದುು ಯಾವುದು?



ಈ ಚಟುವಟಿಕ್ಕಯಲಿಿ ನಿೇವು ಇಷ್ುಪಟಿುಿದಕುೇನು?



ಈ ಚಟುವಟಿಕ್ಕಯಲಿಿ ಯಾವ ರಿೇತಿಯ ಗಣಿತ್ವನುುನಿೇವು ಕಲಿತಿರಿ?



ಗಣಿತ್ವನುು ಹಕೇಗಕ ಕಲಿಯಬಹುದಕಂಬುದರ ಬಗಕಗಕ ಏನನುು ಕಲಿತಿರಿ?

:

5:
1:
ಗಣಿತ್ ಪರಿೇಕ್ಕಗಾಗಿ ಪರಶ್ಕುಗಳನುು ಸಿದಿಪಡಿಸುವ ರಚನ್ಾಕ್ಾರರಾಗಿ ಊಹಿಸಿಕ್ಕ ಳಳಲು ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳಿಗಕ ತಿಳಿಸಿ. ಸಂಯುಕು ಘನ್ಾಕೃತಿಗಳ
ಮೇಲಕೈ ವಿಸಿುೇಣಯ ಹಾಗ ಘನಫಲಗಳ ಘಟಕದ ಕುರಿತ್ು ಒಂದು ಸುಲಭವಾದ, ಒಂದು ಸಾಮಾನಯ ಮತ್ುು ಒಂದು ಕಠಿಣವಾಗಿರುವ ಮ ರು
ಪರಶ್ಕುಗಳನುು ರಚ್ಚಸಲು ತಿಳಿಸಿ.ಈ ಕ್ಕಳಕಂಡ ಸ ಚನ್ಕಗಳನುು ನಿೇಡಿ:
 ಪರಶ್ಕುಗಳನುು ರಚ್ಚಸಿ. ಉತ್ುರಗಳನ ು ಸಹ ನಿೇವಕೇ ನಿೇಡಬಕೇಕ್ಕಂದು ನ್ಕನಪಿಡಿ!
 ನಿಮೂ ಪರಿೇಕ್ಾ ಪರಶ್ಕುಗಳನುು ತ್ರಗತಿಯ ಇತ್ರರಿಗಕ ನಿೇಡಿ, ಬಕೇರಕಯವರ ಪರಶ್ಕುಗಳನುು ನಿೇವು ಪಡಕದು ಅದಕ್ಕೆ ಸ ಕು ಉತ್ುರಗಳನುು
ಕಂಡುಕ್ಕ ಳಿಳ. ನಿೇವು ಪಡಕದ ಉತ್ುರಗಳನುು ತಾಳಕನ್ಕ ೇಡಿ.
 ಪರಶ್ಕುಗಳ ಸುಲಭತಕ ಅರ್ಥವಾ ಕಠಿಣತಕಯನುು ನಿಧ್ಯರಿಸುವ ಅಂಶಗಳಾವುವು ಎಂದು ನಿಮೂ ಸಕುೇಹಿತ್ರಕ ಂದಿಗಕ ಚಚ್ಚಯಸಿ. ಕಠಿಣ
ಪರಶ್ಕುಗಳನುು ಬಿಡಿಸಲು ಅನುಸರಿಸಬಕೇಕ್ಾದ ಅಂಶಗಳನುು ನಿಮೂ ಸಕುೇಹಿತ್ರಕ ಂದಿಗಕ ಚಚ್ಚಯಸಿ, ಅವುಗಳನುು ಬರಕಯಿರಿ.

2:
ಚಟುವಟಿಕ್ಕಯ ಈ ಭಾಗವು ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳು ಕಲಿತ್ ವಿಷ್ಯದ ಬಗಕೆ ಆಲಕ ೇಚ್ಚಸುವಂತಕ ಮಾಡುತ್ುದಕ, ಅದರಿಂದ ಅವರ ಗಣಿತ್ ಕಲಿಕ್ಕಯನುು
ಇನುಷ್ುು
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ಈ ಚಟುವಟಿಕ್ಕಯ 1ನ್ಕೇ ಭಾಗದಲಿಿ ನಿಮಗಕ ಸುಲಭವಕನಿಸಿದ ಅರ್ಥವಾ ಕಷ್ುವಕನಿಸಿದ ಅಂಶಗಳಾವುವು?



ಈ ಚಟುವಟಿಕ್ಕಯಲಿಿ ನಿಮಗಕ ಇಷ್ುವಾದದುು ಏನು?



ಈ ಚಟುವಟಿಕ್ಕಯಲಿಿ ಯಾವ ರಿೇತಿಯ ಗಣಿತ್ವನುು ನಿೇವು ಕಲಿತಿರಿ?



ಗಣಿತ್ವನುು ಹಕೇಗಕ ಕಲಿಯುವುದಕಂಬುದರ ಬಗಕೆ ಏನನುು ಕಲಿತಿರಿ?

3:

3–5

ಚಟುವಟಿಕ್ಕ 3 ರಲಿಿ ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳನುು ತಕ ಡಗಿಸಿ, ತಕ ಡಗಿಸಿಕ್ಕ ಳುಳವಿಕ್ಕಯನುು ವಿೇಕ್ಷಿಸಲಕಂದು ಅವರ ನಡುವಕ ತಕರಳಿದಕ. ಬಹುಪಾಲು
ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳು ಅಗತ್ಯವಾದ ಸ ತ್ರಗಳನುು

ಗುರುತಿಸಿದುರು ಮತ್ುು ಅವುಗಳು ಪರತಿನಿಧಿಸುವ ಆಕ್ಾರಗಳನುು ಬರಕದಿದುರು. ಆದರಕ,

ಆಕೃತಿಗಳ ರಕೇಖಾಚ್ಚತ್ರಗಳನುು ಬರಕದು ಅವುಗಳು ಏನ್ಕಂದು ವಿವರಿಸಲು ಅವರು ಕಷ್ುಪಡುತಿುದುರು. ಅವರು ಸವ ಕಲಿಕ್ಕಯ ಬಗಕೆ ಇನುಷ್ುು
ಜಾಗೃತ್ಗಕ ಳಳಲಕಂದು, ಕಲಿಕ್ಕಯ ಯಾವ ಭಾಗದಲಿಿ ಅವರು ಸಿಲುಕ್ರದಾುರಕಂದು ಮನದಟುು ಮಾಡಿಸಲು, ಯಾವ ಭಾಗದಲಿಿ ಸಿಲುಕ್ರದಾುರಕ ೇ
ಅರ್ಥವಾ ಕಷ್ುಪಡುತಿುದಾುರಕ ೇ, ಆ ಹಂತ್ದಲಿಿ ಅವರ ಮನಸಿುನಲಿಿ ಬರುವ ಆಲಕ ೇಚನ್ಕಗಳನುು ಬರಕದುಕ್ಕ ಳಿಳರಕಂದು ತಿಳಿಸಿದಕ
ಮಾಡುವುದು ನನು ಉದಕುೇಶವಾಗಿತ್ುು. ಅವರ ಮುಖಯ ಸಮಸಕಯ ಇದುದುು ಘನ್ಾಕೃತಿಗಳ ಮ ರು ಆಯಾಮದ
ಚ್ಚತ್ರ ರಚ್ಚಸುವುದರಲಿಿ. ಮ ರು ಆಯಾಮದ ಚ್ಚತ್ರಗಳನುು ರಚ್ಚಸಲು ಯಾವುದಕೇ ಒಂದು ನಿಧಿಯಷ್ು ವಿಧಾನವಿಲಿವಕಂದು ತಿಳಿಸಲು, ನ್ಾನು ಕ್ಕಲವು
ಇಂತ್ಹ ಚ್ಚತ್ರಗಳನುು ರಚ್ಚಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದು ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳನುು ಕರಕದು, ಅವರು ರಚ್ಚಸಿದು ಚ್ಚತ್ರಗಳನುು ಕಪುಿ ಹಲಗಕಯ ಮೇಲಕ ಬಿಡಿಸಲು
ತಿಳಿಸಿದಕ.
ದಾಯರ್ಥಯಗಳು ಒಮೂ ಮ ರು ಆಯಾಮದ ಚ್ಚತ್ರಗಳನುು ರಚ್ಚಸುವ ಹಂತ್ಕ್ಕೆ ತ್ಲುಪಿ, ಅಭಾಯಸ ಮಾಡಿದ ಮೇಲಕ ಅವರು ನಿೇಡಿದು
ವಿವರಣಕಗಳನುು ಚಚ್ಚಯಸತಕ ಡಗಿದಕವು. ಒಂದು ನಿಧಿಯಷ್ು ಆಕೃತಿಯ ಸ ತ್ರದ ಬಗಕೆ ವಿಭಿನು ವಿವರಣಕ ನಿೇಡಿದು ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳನುು ಅವರ ಭಿನು
ಆಲಕ ೇಚನ್ಕಗಳನುು ಹಂಚ್ಚಕ್ಕ ಳಳಲು ತಿಳಿಸಿದಕ. ಇದರಿಂದ ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳಿಗಕ ಇತ್ರರ ಆಲಕ ೇಚನ್ಕಗಳನುು ಕ್ಕೇಳಿಸಿಕ್ಕ ಳುಳವ, ಪರಶ್ಕುಯ ಸುಲಭತಕ
ಅರ್ಥವಾ ಕಠಿಣತಕ ಯಾವ ಅಂಶದ ಮೇಲಕ ಅವಲಂಬಿತ್ವಾಗಿದಕ ಎಂಬುದರ ಬಗಕೆ ಯೇಚ್ಚಸುವ ಅವಕ್ಾಶ ದಕ ರಕತ್ಂತಾಯುು.
ನ್ಾಲೆನ್ಕೇಯ ಚಟುವಟಿಕ್ಕಯಲಿಿ ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳು ಎಷ್ುು ತಕ ಡಗಿಸಿಕ್ಕ ಂಡರಕಂದರಕ, ನಮಗಕ ಅದಕ್ಾೆಗಿ 2 ಅವಧಿಗಳು ಬಕೇಕ್ಾದವು. ಅವರು
ಚಟುವಟಿಕ್ಕ ನಡಕಸುತಿುದುರ ತ್ರಗತಿಯ ಮತಿುತ್ುರ ಜಕ ತಕ ತ್ಮೂ ಆಯೆೆಯ ಬಗಕೆ, ತ್ಮೂ ಸ ತ್ರದ ಪುಸುಕವನುು ಮತ್ುು ನಿಘಂಟನುು ಹಕಚುಿ
ಅಡಕತ್ಡಕಯಿಲಿದಕ ಬಳಸುತಿುದರ
ು ು ಮತ್ುು ಚ್ಚತ್ರದ ಯಾವ ಭಾಗವು ಯಾವ ಸ ತ್ರದಕ ಂದಿಗಕ ಹಕ ಂದುತ್ುದಕಂಬುದರ ನಿಗಾ ವಹಿಸಲು ಮತ್ುು
ತಕ ೇರಿಸಲು ತ್ಮೂ ಬಕರಳುಗಳನುು ಉಪಯೇಗಿಸುತಿುದುರು. ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳು ತ್ಮೂ ರಕೇಖಾಚ್ಚತ್ರದಲಿಿ ತ್ಮಗಕ ಬಕೇಕ್ಾದ ಭಾಗಗಳ ಬಗಕೆ ಹಕಚ್ಚಿನ
ನಿಗಾ ವಹಿಸಿ ಲಕಕ್ಾೆಚಾರ ಮಾಡಲು ತ್ಮಗಕ ಬಕೇಡವಾದ ಭಾಗಗಳನುು ತ್ಮೂ ಕ್ಕೈಯಿಂದ ಮುಚ್ಚಿಕ್ಕ ಳುಳವುದ ಸಹ ನನು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂತ್ು.
ಮೊೇನ್ಾಳು ಈ ಸ ತ್ರದ ಕ್ಕೈಪಿಡಿಯನುು ಪರಿೇಕ್ಕಗಕ ತಕಗಕದುಕ್ಕ ಂಡು ಹಕ ೇಗಬಹುದಕೇ ಎಂದು ಕ್ಕೇಳಿದಳು. ನಂತ್ರ ನ್ಾವು ತಾಕ್ರಯಕ
ಆಲಕ ೇಚನ್ಕಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಹಕೇಗಕ ಈ ಸ ತ್ರಗಳನುು ನ್ಕನಪಿನಲಿಿಟುುಕ್ಕ ಳಳಬಹುದಕಂದು ಚಚ್ಚಯಸಿದಕವು. ಸುಶ್ಾಂತ್ನು, ಸಿಲಿಂಡರಿನ ಪರಿಧಿ
(ಪಾದದ ಸುತ್ುಳತಕ) ಮತ್ುು ಎತ್ುರಗಳ ಗುಣಲಬುವು ಪಾಶವಯ ಮೇಲಕೈ ವಿಸಿುೇಣಯವಕಂದ ಮತ್ುು ಘನಫಲವನುು ಪಾದದ ವಿಸಿುೇಣಯ ಮತ್ುು
ಎತ್ುರಗಳ ಗುಣಲಬುವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಸಹಕ್ಾರಿ ಎಂದು ಸಲಹಕ ನಿೇಡಿದ. ನಂತ್ರ ಸುಶ್ಾಂತ್ನು, ಹಿೇಗಕ ಯೇಚ್ಚಸುವುದರಿಂದ ದಕ ರಕತ್
ಘನ್ಾಕೃತಿ, ಸಿಲಿಂಡರಿಗಿಂತ್ ಭಿನುವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸ ತ್ರವನುು ಅದಕೇ ಪರಕ್ಾರವಾಗಿ ಹಾಕ್ರಕ್ಕ ಳಳಬಹುದಕಂದು ತಿಳಿಸಿದನು. ಹಾಗಕಯೆೇ ಎರಡು
ಆಯಾಮದಿಂದ ಮ ರು ಆಯಾಮದಕಡಕಗಕ ಈ ಸಂಬಂಧ್ವು ನಮೂನುು ಕ್ಕ ಂಡಕ ಯಯಬಹುದಕಂದು

ಕ್ಕಲವು ಪರಶ್ಕುಗಳು

ಸುಲಭವಾಗಿಯ , ಕ್ಕಲವು ಪರಶ್ಕುಗಳು ಕಠಿಣವಾಗಿರುವುದು ಏಕ್ಕಂದು ಚಚ್ಚಯಸಿದಕವು. ರಮೊೇನ್ಾಳು ಎಲಾಿ ಪರಶ್ಕುಗಳು ಸುಲಭವಕಂದು ಹಕೇಳಿದಾಗ,
ನ್ಾನು ಕ್ಕ ನ್ಕಯ ಪರಶ್ಕುಯನುು ಇನುಷ್ುು ಕಠಿಣಗಕ ಳಿಸುವಂತಕ ಅವಳಿಗಕ ತಿಳಿಸಿದಕ.
5ನ್ಕೇ ಚಟುವಟಿಕ್ಕಯನುು ಮನ್ಕಗಕಲಸವಾಗಿ ನಿೇಡಿದ ನ್ಾನು, ಅವರ ಸಹಪಾಠಿಗಳಿಗಕ ಕ್ರರು ಪರಿೇಕ್ಕಗಾಗಿ ಪರಶ್ಕುಗಳನುು ತ್ಯಾರಿಸಬಕೇಕ್ಕಂದ ,
ಯಾರು, ಯಾರ ಪರಶ್ಕುಗಳನುು ಪಡಕಯುತಾುರಕ ಎಂಬುದು ನಿಗ ಢವಕಂದು ತಿಳಿಸಿದಕ. ಪುನಃ ಮಾರನ್ಕಯ ದಿನ ಅವರು ಉತಾುಹಭರಿತ್ರಾಗಿ
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ತ್ಮೂ ಪರಶ್ಕುಗಳಕ ಂದಿಗಕ ಹಿಂದಿರುಗಿದರು. ನ್ಾನಲಿದಕ ಅರ್ಥವಾ ಪರಿೇಕ್ಾ ಮಂಡಳಿಯಲಿದಕ, ಅವರಕೇ ಪರಿೇಕ್ಕಯನುು ನಡಕಸುತಿುದಾುರಕ ಎಂಬುದು
ಅವರಿಗಕ ಸಂತಕ ೇಷ್ ನಿೇಡಿತ್ುು. ನ್ಾನು ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳ ಸಾಧ್ನ್ಾ ಮಟುಕ್ಕೆ ಸರಿಹಕ ಂದುವಂತಕ ಪರಯತಿುಸಿ, ಯಾದೃಚ್ಚಿಕವಾಗಿ ಪರಶ್ಕುಗಳನುು
ಹಂಚ್ಚದಕ. ಕ್ಕ ನ್ಕಯಲಿಿ ಮೊನ್ಾಳಾ ಪರಶ್ಕು

ಅವಳಿಗಕೇ ಬಂದಿದುರಿಂದ ಅದನುು ಅದಲು ಬದಲು ಮಾಡಿದಕ. ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಕ್ಕಲವು

ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳು ಬಂದಿರಲಿಲಿವಾದುರಿಂದ ಕ್ಕಲವು ಪರಶ್ಕುಗಳನುು ಇಬಬರು ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳು ಬರಕಯಬಕೇಕ್ಾಯುು. ಅವರು ಲಕಕೆ ಬಿಡಿಸಲು
ಪಾರರಂಭಿಸಿದರು. ಯಾರು ಪರಶ್ಕುಗಳನುು ತ್ಯಾರಿಸಿದಾುರಕ ೇ ಅವರಕೇ ಅಂಕಗಳನುು ನಿೇಡುತಿುದುರಿಂದ ಅವರು ಅಂಕ ನಿೇಡುವ ಪರಕ್ರರಯೆಯನುು
ಸಂತಕ ೇಷ್ಪಟುರು.
ಈ ಚಟುವಟಿಕ್ಕಯು ಅವರಿಗಕ ಒಂದು ಪರಶ್ಕುಯನುು ಕಠಿಣಗಕ ಳಿಸುವುದು ಎಂದರಕ ಏನು ಎಂಬುದನುು ನಿದಿಯಷ್ುಗಕ ಳಿಸಿ ತಕ ೇರಿಸಿತ್ು. ಇಡಿೇ
ಪಾಠ್ವಕೇ ಕಷ್ು ಎನುುವ ಬದಲು ಅವರು,ಅದರ ಭಾಗ, ಅದರಲ ಿ ಭಿನುಕವನುು ಒಳಗಕ ಂಡ ಸಮಸಕಯಗಳು ಕಷ್ು ಎನುುವ ತಿೇಮಾಯನಕ್ಕೆ
ಬಂದರು. ಅದ ಸಹ ಭಿನುಕದ ಆಕ್ಾರದ ಸಲುವಾಗಿರದಕೇ, ಅದರ ಕಷ್ುಕರವಾದ ಸ ತ್ರಗಳನುು ಕಂಠ್ಪಾಠ್ ಮಾಡುವುದು ಹಕಚ ಿ ಕಡಿಮ
ಅಸಾಧ್ಯವಕನಿಸಿತ್ುು! ಬಾಯಿಪಾಠ್ ಮಾಡಿ ಬರಕದ ಸ ತ್ರಗಳು ಬಹಳಷ್ುು ತ್ಪುಿಗಳಾಗಿದುರಿಂದ, ಸ ತ್ರಗಳನುು ಬಾಯಿ ಪಾಠ್ ಮಾಡುವುದನುು
ತ್ಪಿಿಸುವುದು ಹಕೇಗಕಂದು ಚಚ್ಚಯಸಿದಕವು. ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸ ತ್ರ ಹಕೇಗಕ ಇತ್ರ ಸರಳ ಸ ತ್ರಗಳಿಂದ ತಾಕ್ರಯಕವಾಗಿ ಸಾಧಿಸಲಿಟಿುದಕಯೇ ಅದಕೇ
ಹಾದಿಯಲಿಿ ಸಾಗಿದರಕ, ಕಷ್ುಸಾಧ್ಯವಾದ ಸ ತ್ರಗಳನುು ಬಾಯಿಪಾಠ್ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲಿ. ಇದು ಕ್ಕಲವರಿಗಕ ಅನುಕ ಲವಾಯಿತ್ು
ಎಂದು ನನಗನಿಸಿತ್ು. ಆದರ ಕ್ಕಲವು ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳು ಸ ತ್ರವನುು

ಕಲಿಯುವುದನುು ಮುಂದುವರಕಸಲು ಇಷ್ುಪಟುರು.

ಈ ಚಟುವಟಿಕ್ಕಗಳನುು ಮಾಡುವುದು ಹಕಚುಿ ಸಮಯ ತಕಗಕದುಕ್ಕ ಂಡಿತಾದರ ಇದು ಪರಯೇಜನಕ್ಾರಿ ಎಂದು ನನು ಭಾವನ್ಕ. ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳು
ಹಕಚುಿ ಹಕಚುಿ ಗಣಿತ್ವನುು ಕಲಿತ್ರು. ಆರಾಮವಾಗಿ ಕಲಿತ್ಂತಕ ಕಂಡರು

ತ್ಮೂ ಕಲಿಕ್ಕಯ ಮೇಲಕ ಅವರಿಗಕ ನಿಯಂತ್ರಣವಿತ್ುು ಮತ್ುು

ಕ್ಾಯಯಗಳಲಿಿ ಉತಾುಹದಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸಿದುರು. ಎಲಾಿ ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳು ಅವರ ಸಾಧ್ನ್ಕೇ

ಇರಲಿ, ಅವರ ನಿಗಧಿತ್ ಕ್ಕಲಸವನುು ಅವರದಕೇ

ಆದ ವಕೇಗದಲಿಿ ಮತ್ುು ಅವರ ಹಂತ್ಕ್ಕೆ ತ್ಕೆಂತಕ ಮಾಡಿದುರು. ಅವರಕೇ ಯೇಚ್ಚಸಬಕೇಕ್ರತ್ುು, ಅವರಕೇ ಕ್ರರಯಾಶೇಲರಾಗಿರಬಕೇಕ್ರತ್ುು ಮತ್ುು ಅವರಕೇ
ನಿಧಾಯರಗಳನುು ತಕಗಕದುಕ್ಕ ಳಳಬಕೇಕ್ರತ್ುು. ಅವರು ನಿಜವಾಗಿಯ ಗಣಿತ್ವನುು ಕಲಿಯುವುದನುು ಖುಷ್ಕ್ಯಿಂದ ಅನುಭವಿಸುತಿುದುರು. ತ್ರಗತಿಯಲಿಿ
ಉಲಾಿಸಭರಿತ್ ಮುಖಗಳಿದುವು ಮತ್ುು ನಗುವಿತ್ುು. ಇವಕಲಿವು ನನಗಕ ಅತ್ಯಂತ್ ಪಿರಯವಾದವು. ಅವರ ಸಹ ಈ ಕಲಿಕ್ಕಯನುು ಹಕಚುಿ ಕ್ಾಲ
ನ್ಕನಪಿನಲಿಿ ಉಳಿಸಿಕ್ಕ ಳುಳವರು ಮತ್ುು ನನಗಕ ಸಹ ಇದು ಕ್ಾಲವನುು ಉಳಿಸುವುದು ಎಂದು ನ್ಾನು ಯೇಚ್ಚಸಿದಕ, ಏಕ್ಕಂದರಕ ನ್ಾನು ಮತಕು ಈ
ಘಟಕವನುು ಪುನರಾವತಿಯಸುವ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲಿ.

•

ನಿಮೂ ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳ ತಿಳುವಳಿಕ್ಕಯನುು ಶ್ಕ ೇಧಿಸಲು ಯಾವ ಪರಶ್ಕುಗಳನುು ಬಳಸಿದಿರಿ?

•

ಯಾವುದಾದರ ಸಂದಭಯದಲಿಿ ನಿೇವು ಮಧ್ಯ ಪರವಕೇಶಸಬಕೇಕ್ಾಯಿತಕ?

•

ಯಾವ ವಿಷ್ಯದಲಿಿ ನಿೇವು ಪುನಬಯಲನ ನಿೇಡಬಕೇಕ್ಕಂದಿನಿಸಿತ್ು?

•

ಶರೇಮತಿ ಮೇಘನ್ಾರ್ಥನ್ ಮಾಡಿದಂತಕ, ನಿಗಧಿತ್ ಕ್ಾಯಯಗಳಲಿಿ ಯಾವುದಕೇ ರಿೇತಿ ಬದಲಾವಣಕ ಮಾಡಬಕೇಕ್ಾಯಿತಕ?
ಹಾಗಿದುಲಿಿ, ಈ ರಿೇತಿ ಮಾಡಲು ನಿಮೂ ಕ್ಾರಣಗಳಕೇನು?

4
ಈ ಘಟಕವು ನಿಮೂ ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳು ಸಂಯುಕು ಘನ್ಾಕೃತಿಗಳ ಘನಫಲವನುು ಹಕೇಗಕ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುತಾುರಕ ಎಂಬುದನುು ಅನ್ಕವೇಷ್ಕ್ಸಬಕೇಕ್ಕಂದು
ಬಯಸಿತ್ು. ಕ್ಕೇವಲ ಪಠ್ಯಪುಸುಕದಲಿಿರುವ ಸ ತ್ರಗಳಲಿದಕ, ಗಣಿತ್ವು ನಿಜ ವೇವನದ ಆಲಕ ೇಚನ್ಕಗಳ ಬಗಕೆಯ ಇದಕ ಎಂಬುದನುು
ಹಾಗ ಗಣಿತ್ ಕಲಿಕ್ಕಯ ಪರಕ್ರರಯೆಯಲಿಿ

ಭಾವನ್ಕ ಬರಿಸುವುದು

ಹಕೇಗಕಂದು ಇಲಿಿ ಚಚ್ಚಯಸಿದಕ. ಗಣಿತ್ದಲಿಿ ಆಯೆೆಗಳನುು ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ತ್ಮೂ ಕಲಿಕ್ಕಯಲಿಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹಕ ಂದಿದ ಭಾವನ್ಕ ಹಕ ಂದುವಲಿಿ ,
ಹಾಗಕಯೆೇ ಸಮಸಕಯಗಳನುು ಬಿಡಿಸುವಲಿಿ, ಕಲಿನ್ಕಗಳನುು ತ್ಮೂ ಪದಗಳಲಿಿ ತಿಳಿಸುವುದು ಹಕೇಗಕಂದು ವಿವರಿಸುವಲಿಿ ಅವರಿಗಕ ನಿೇವು
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ಆಸರಕಯಾಗುವುದು ಹಕೇಗಕಂದು ಕಲಿತಿರಿ. ಕಲಿಕ್ಕಯ ಆಯೆೆ ಎಂದರಕ, ಅವರು ಆ ಕಲಿನ್ಕಗಳ ಬಗಕಗಕ ಯೇಚ್ಚಸುತಾುರಕ. ಅದರಿಂದ ಅವರು ಹಕಚುಿ
ಪರಿಣಾಮಕ್ಾರಿಯಾಗಿ ಕಲಿತ್ು, ತ್ಮೂ ಕಲಿಕ್ಕಯ ಮೇಲಕ ಅವರಿಗಕ ಪರಭುತ್ವ ದಕ ರಕಯುತ್ುದಕ. ತ್ಮಗಕ ಸಂಬಂಧಿಸದ ವಿಷ್ಯಗಳನುು
ಕಲಿಯುತಿುದಕುೇವಕಂಬ ಭಾವನ್ಕ ಅವರಲಿಿ ಇನುು ಮ ಡುವುದಕೇ ಇಲಿ.
ಈ ಮಾಗಯಗಳು ಅವಶಯಕ, ಏಕ್ಕಂದರಕ ಸುಮಾರು ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳು ಗಣಿತ್ ಕಲಿಕ್ಕಯ ಅಘಾತ್ವನುು ಎಷ್ುರ ಮಟಿುಗಕ ಅನುಭವಿಸುತಾುರಕಂದರಕ,
ಅವರು ಅದನುು ಯೇಚ್ಚಸುವುದಕ ೆ ಸಹ ಇಷ್ು ಪಡುವುದಿಲಿ. ಸಮಸಕಯಯ ಹಿಂದಿರುವ ಗಣಿತ್ದ ಬಗಕೆ ಯೇಚ್ಚಸದಕ, ಅದರ ಪರಿಹಾರವನುು
ಹುಡುಕಲು ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಪರಕ್ರರಯೆಯನುು ಬಳಸುವ ಬಗಕೆ ಹಕಚುಿ ಆತ್ಂಕಗಕ ಳಗಾಗುತಾುರಕ. ಅವರು ಉತ್ುರಿಸಿದರಕ ಮ ಖಯರಂತಕ
ಕ್ಾಣುವಕವಕಂಬ ಆತ್ಂಕದಿಂದ ಪರಯತಿುಸದಕ ಇರುತಾುರಕ. ಎಲಕಿಡಕ ಹರಡಿರುವ ಈ ನಂಬಿಕ್ಕಯಿಂದ ಹಕ ರಬರಲು ನಿರಂತ್ರ ಯತ್ು ಮತ್ುು ಸಮಯದ
ಜಕ ತಕ ಈ ಘಟಕದಲಿಿ ವಿವರಿಸಿರುವ ವಿಧಾನಗಳನುು ಬಳಸಿ, ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳನುು ಕಲಿಕ್ಕಯಲಿಿ ತಕ ಡಗಿಸಿಕ್ಕ ಳುಳವಂತಕ ಮಾಡಿದಾಗ ಗಣಿತ್ವನುು
ಕಲಿಯುವಕನ್ಕಂಬ ನಂಬಿಕ್ಕ ಅವರಿಗಕ ಬರುವದು.

ಈ ಘಟಕದಲಿಿರುವ ಹಾಗ ಬಕೇರಕಯ ಘಟಕಕ ೆ ಸಹ ಅನವಯಿಸಿಕ್ಕ ಳಳಬಹುದಾದ , ನಿೇವು ಬಳಸಿದ ಮ ರು ಕಲಿನ್ಕಗಳನುು
ಗುತಿಯಸಿ. ನಿೇವು ಈ ಕಲಿನ್ಕಗಳನುು ಸಣಣಪುಟು ಬದಲಾವಣಕಗಳಕ ಂದಿಗಕ ಬಳಸಬಹುದಾದ, ನಿೇವು ಸಧ್ಯದಲಕಿೇ ಬಕ ೇದಿಸಬಕೇಕ್ಾದ
ಎರಡು ವಿಷ್ಯಗಳ ಮೇಲಕ ಟಿಪಿಣಿ ಬರಕಯಿರಿ.

1: NCF/NCFTE
NCF 200

NCF

2009

•

•

ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳು ಗಣಿತ್ವನುು ಅದರ ಬಗಕೆ ಮಾತ್ನ್ಾಡುವ, ಅದರಲಕಿ ಸಂವಹನ ನಡಕಸುವ, ಅವರಲಕಿ ಚಚ್ಚಯಸುವ

ಒಟಿುಗಕ

ಕ್ಾಯಯನಿವಯಹಿಸಬಹುದಾದ ವಿಷ್ಯವಕಂದು ನ್ಕ ೇಡಲಿ.
•

•

ರಚನ್ಕಗಳನುು ನ್ಕ ೇಡಲು ಮತ್ುು ಸಂಬಂಧ್ಗಳನುು ರ ಪಿಸಲು ಅಮ ತ್ಯತಕಯನುು ಬಳಸುವಂತಕ ಮಾಡುವುದು.
ಪಠ್ಯಕರಮ, ಪಠ್ಯವಸುು ಮತ್ುು ಪಠ್ಯಪುಸುಕಗಳನುು ಪರಶುಸದಕೇ ಒಪಿಿಕ್ಕ ಳುಳವುದು ಮತ್ುು ಅವನುು ‘ಕ್ಕ ಟಿುರುವ’ ಹಾಗಕಯೆೇ
ತಕಗಕದಕ ಕ್ಕ ಳುಳವ ಬದಲು, ಅವನುು ವಿಮಶ್ಾಯತ್ೂಕವಾಗಿ ವಿಶ್ಕಿೇಷ್ಕ್ಸುವುದರಲಿಿ ತಕ ಡಗಿಸಿಕ್ಕ ಳುಳವುದು.

2:
‘

’

?
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ಸಮಾಜದಲಿಿನ ಸಾಂಸೃತಿಕ ಭಿನುತಕಗಳು ತ್ರಗತಿಯಲಿಿ ಪರತಿಫಲನಗಕ ಳುಳತ್ುವಕ. ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳು ಬಕೇರಕ
ಸಾಮರ್ಥಯಯಗಳನುು ಉಳಳವರಾಗಿರುತಾುರಕ. ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳು ವಿವಿಧ್ ಸಾಮಾವಕ
ಭಿನುತಕಗಳನುು ನಿಲಯಕ್ಷಿಸುವಂತಿಲಿ. ಬದಲಾಗಿ ಅವುಗಳನುು

ಭಾಷಕಗಳನುು, ಆಸಕ್ರುಗಳನುು,

ಆರ್ಥಯಕ ಹಿನ್ಕುಲಕಯಿಂದ ಬಂದಿರುತಾುರಕ. ನ್ಾವು ಈ

ಏಕ್ಕಂದರಕ, ಅವುಗಳಿಂದಲಕೇ ನ್ಾವು ಮತಕ ುಬಬರನುು ಅರಿಯುವ,

ನಮೂ ಸಾವನುಭವದ ಆಚಕಗಿನ ಪರಪಂಚವನುು ತಿಳಿಯುವ, ಸಾಧ್ನಗಳಾಗಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಎಲಾಿ ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳು ಶಕ್ಷಣದ ಹಕೆನುು
ಹಕ ಂದಿರುತಾುರಕ ಮತ್ುು

ಹಿನ್ಕುಲಕ, ಸಾಮರ್ಥಯಯ, ವಗಯಗಳ ಹಕ ರತಾಗಿಯ ಕಲಿಯುವ ಅವಕ್ಾಶದ ಹಕುೆ ಇರುತ್ುದಕ. ಇದು ಭಾರತಿೇಯ

ಕ್ಾನ ನಿನಲಿಿ ಮತ್ುು ಅಂತ್ರಾಷ್ಕ್ರೇಯ ಮಕೆಳ ಹಕ್ರೆನಲಿಿ ಗುರುತಿಸಲಿಟಿುದಕ. 2014 ರಲಿಿ ತಾನು ದಕೇಶವನುುದಕುೇಶಸಿ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ
ಭಾಷ್ಣದಲಿಿ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಮೊೇದಿಯವರು ಭಾರತ್ದ ಎಲಾಿ ಪರಜಕಗಳನುು, ಅವರ ಜಾತಿ, ಲಿಂಗ ಮತ್ುು ಆದಾಯಗಳನುು ಗಣನ್ಕಗಕ
ತಕಗಕದುಕ್ಕ ಳಳದಕ ಎಲಾಿ ನ್ಾಗರಿೇಕರನುು ಗೌರವಿಸುವ ಪಾರಮುಖಯತಕಗಕ ಒತ್ುುನಿೇಡಿದಾುರಕ. ಈ ವಿಷ್ಯದಲಿಿ ಶಕ್ಷಕರು ಮತ್ುು ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳು ಪರಮುಖ
ಪಾತ್ರವನುು ಹಕ ಂದಿದಾುರಕ. ನಮೂನುು ಇತ್ರರು ಸರಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿರುವರಕೇ ಅರ್ಥವಾ ಸಂಬಕ ೇಧಿಸಿದಾುರಕಯೆೇ ಎಂಬ ವಿಷ್ಯದ ಬಗಕೆ
ನ್ಾವಕಲಿರ ಪುವಯಗರಹ ಪಿೇಡಿತ್ರಾಗಿರುತಕುೇವಕ. ಶಕ್ಷಕರಾಗಿ ನಿಮಗಕ ಪರತಿಯಬಬ ವಿದಾಯರ್ಥಯಯ ಶ್ಕೈಕ್ಷಣಿಕ ಅನುಭವವನುು ಧ್ನ್ಾತ್ೂಕವಾಗಿ ಅರ್ಥವಾ
ಋಣಾತ್ೂಕವಾಗಿ ಪರಭಾವ ಬಿೇರುವ ಶಕ್ರು ಇದಕ. ತಿಳಿದಕ ೇ ತಿಳಿಯದಕಯೇ ನಿಮೂ ಒಳಗಿನ ಪುವಾಯಗರಹಗಳು ನಿಮೂ ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳು ಎಷ್ುು
ಸರಿಸಮವಾಗಿ ಕಲಿಯುತಾುರಕ ಎಂಬುದರ ಮೇಲಕ ಪರಿಣಾಮ ಬಿೇರುತ್ುವಕ. ನಿಮೂ ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳನುು ಪಕ್ಷಪಾತ್ವಾಗಿ ನಡಕಸಿಕ್ಕ ಳುಳವುದರ ವಿರುದಿ
ನಿೇವು ಸ ಕು ಕರಮವನುು ಕ್ಕೈಗಕ ಳಳಬಕೇಕು.

•

ಗಮನಿಸುವುದು : ಪರಿಣಾಮಕ್ಾರಿ ಶಕ್ಷಕರು

ಮತ್ುು ಸ ಕ್ಷಮಮತಿಗಳಾಗಿರುತಾುರಕ. ಅವರು

ತ್ಮೂ ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳಲಾಿಗುವ ಬದಲಾವಣಕಗಳನುು ಗಮನಿಸುತಾುರಕ. ನಿೇವು ಸರಿಯಾಗಿ ವಿೇಕ್ಷಿಸುವವರಾಗಿದುರಕ ಒಬಬ ವಿದಾಯರ್ಥಯ ಒಳಕಳಯ
ಕ್ಕಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅವರಿಗಕ ಯಾವಾಗ ಸಹಾಯ ಬಕೇಕ್ಾಗುವುದಕ ೇ ಮತ್ುು ಅವರು ಹಕೇಗಕ ಬಕೇರಕಯವರಕ ಂದಿಗಕ ಸಂಪಕ್ರಯಸುತಾುರಕ ೇ
ಎಂಬುದನುು ಗುರುತಿಸುತಿುೇರಿ. ನಿಮೂ ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳಲಿಿ ಅವರ ಮನ್ಕಯ ವಾತಾವರಣಗಳಲಕ ಿೇ ಅರ್ಥವಾ ಇತ್ರ ವಿಷ್ಯಗಳ
ಬದಲಾವಣಕಯಿಂದ ಪರತಿಫಲಿತ್ಗಕ ಂಡ ಬದಲಾವಣಕಗಳು ನಿಮೂ ಸಂವಕೇದನ್ಕಗಕ ನಿಲುಕಬಲಿವು. ಎಲಿರನ ು ಕಲಿಕ್ಕಯಲಿಿ
ಒಳಗಕ ಳುಳವಂತಕ ಮಾಡಲು ನಿೇವು ನಿಮೂ ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳನುು ದಿನಂಪರತಿ ಗಮನಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದಕ. ಮುಖಯವಾಗಿ ಯಾವ
ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳಲಿಿ ‘ನಮೂನುು ಬದಿಗಿರಿಸಿದಾುರಕ’ ಎಂಬ ಭಾವನ್ಕ ಇರುವುದಕ ೇ ಅರ್ಥವಾ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲಿವೇ ಅಂತ್ಹವರನುು
ಗಮನಿಸಬಕೇಕ್ಾಗುತ್ುದಕ.
•

ಆತ್ೂಗೌರವದ ಮೇಲಕ ಕ್ಕೇಂದಿರೇಕರಿಸುವುದು: ಒಳಕಳಯ ನ್ಾಗರಿೇಕರು ತಾವು

ಬಗಕೆ ನ್ಕಮೂದಿಯಾಗಿರುತಾುರಕ.

ಅವರಿಗಕ ಆತ್ೂಗೌರವವಿದುು, ಅವರ ಸಾಮರ್ಥಯ ಮತ್ುು ಕ್ಕ ರತಕ ಅವರಿಗಕ ತಿಳಿದಿರುತ್ುದಕ ಮತ್ುು ವಯಕ್ರುಗಳ ಹಿನ್ಕುಲಕಯ ಹಕ ರತಾಗಿಯ
ಇತ್ರರಕ ಂದಿಗಕ ಧ್ನ್ಾತ್ೂಕ ಸಂಬಂಧ್ಗಳನುು ಹಕ ಂದುವ ಸಾಮರ್ಥಯಿವಯರುತ್ುದಕ. ಅವರು ತ್ಮೂನುು ತಾವು ಗೌರವಿಸುವುದರ ಜಕ ತಕಗಕ
ಇತ್ರರನುು ಗೌರವಿಸುತಾುರಕ. ಶಕ್ಷಕರಾಗಿ ನಿೇವು ಒಬಬ ಎಳಕಯ ವಯಕ್ರುಯ ಆತ್ೂಗೌರವದ ಮೇಲಕ ಮಹತ್ವದ ಪರಿಣಾಮವನುು
ಬಿೇರಬಹುದು. ಆ ಶಕ್ರುಯ ಅರಿವು ನಿಮಗಿರಲು ಮತ್ುು ಅದನುು ಪರತಿಯಬಬ ವಿದಾಯರ್ಥಯಯ ಆತ್ೂಗೌರವವನುು ಬಕಳಕಸಲು ಬಳಸಿಕ್ಕ ಳಿಳ.
•

ನಮಯತಕ: ನಿಮೂ ತ್ರಗತಿಯಲಿಿ ನಿದಿಯಷ್ು ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಕ, ಗುಂಪಿಗಕ ಅರ್ಥವಾ ವಯಕ್ರುಗಳಿಗಕ ಏನ್ಾದರಕ ಂದು ಸರಿಹಕ ೇಗುತಿುಲಿವಕಂದರಕ ನಿಮೂ
ಚಟುವಟಿಕ್ಕಯನುು ಬದಲಿಸಲು ಅರ್ಥವಾ ನಿಲಿಿಸಲು ಸಿದಿರಾಗಿರಿ. ನಿೇವು ನಮಯರಾದಷ್ ು ಎಲಾಿ ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳನುು ಇನುಷ್ುು
ಪರಿಣಾಮಕ್ಾರಿಯಾಗಿ ಪಾಲಕ ೆಳುಳವಂತಕ ಮಾಡಲು ಹಕ ಂದಾಣಿಕ್ಕಯನುು ಮಾಡಿಕ್ಕ ಳುಳವ ಸಾಮರ್ಥಯ ಹಕ ಂದಿರುತಿುೇರಿ.

ಒಳಕಳಯ ವತ್ಯನ್ಕಯ ಮಾದರಿೇಕರಣ: ನಿಮೂ ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳನುು ಅವರ ಜನ್ಾಂಗಿೇಯತಕ, ಧ್ಮಯ ಅರ್ಥವಾ ಲಿಂಗ ಭಿನುತಕಯ ಹಕ ರತಾಗಿ
ಎಲಿರನ ು ಉತ್ುಮವಾಗಿ ಉಪಚರಿಸಿ ನಿೇವಕೇ ಒಂದು ಉದಾಹರಣಕಯಾಗಿ ಎಲಾಿ ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳನುು ಗೌರವದಿಂದ ಕ್ಾಣಿರಿ ಮತ್ುು ನಿಮೂ
ಬಕ ೇಧ್ನ್ಕಯಿಂದ ಎಲಾಿ ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳಿಗ ಒಂದಕೇ ಮಹತ್ವವನುು ನಿೇಡುತಕುೇನ್ಕಂದು ವಿಷ್ದಪಡಿಸಿ. ಅವರಕ ಂದಿಗಕ ಗೌರವಯುತ್ವಾಗಿ
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ಮಾತ್ನ್ಾಡಿ ಅವರ ಅನಿಸಿಕ್ಕಗಳು ಸರಿಯಾಗಿದಾುಗ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಮತ್ುು ತ್ರಗತಿಯ ಎಲಿರಿಗ ಪರಯೇಜನಕ್ಾರಿಯಾಗುವಂತ್ಹ ಕ್ಾಯಯಗಳನುು
ನಡಕಸುವ ಜವಾಬಾುರಿಯನುು ತಕಗಕದುಕ್ಕ ಳಳಲು ಪ್ರೇತಾುಹಿಸಿ.
•

ಉನುತ್ ನಿರಿೇಕ್ಕಗಳು: ಸಾಮರ್ಥಯಯ ಸಿಾರವಲಿ. ಎಲಾಿ ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳನುು ಸ ಕುವಾಗಿ ಬಕಂಬಲಿಸಿದರಕ
ಕಲಿಕ್ಕಯಲಿಿ ಏಳಕೆ ಹಕ ಂದಬಲಿರು. ನಿಮೂ ವಿದಾಯರ್ಥಯಯು ನಿೇವು ತ್ರಗತಿಯಲಿಿ ಮಾಡುತಿುರುವ ಕ್ಾಯಯವನುು ಅರ್ಥಯಮಾಡಿಕ್ಕ ಳಳಲು
ಕಷ್ುಪಡುತಿುದುರಕ ಅವನಿಗಕ ಅರ್ಥಯವಕೇ ಆಗುವುದಿಲಿವಕಂದು ಎಂದಿಗ ಭಾವಿಸಬಕೇಡಿ. ಶಕ್ಷಕರಾಗಿ ನಿಮೂ ಪಾತ್ರವಕೇನ್ಕಂದರಕ ಪರತಿ
ವಿದಾಯರ್ಥಯಗ ಕಲಿಯಲು ಎಷ್ುರ ಮಟಿುಗಕ ನಿೇವು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಲಿಿರಿ ಎಂಬುದರ ಮೇಲಕ ಕ್ಾಯಯತ್ಂತ್ರ ರ ಪಿಸುವುದು. ನಿಮೂ
ತ್ರಗತಿಯ ಎಲಾಿ ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳ ಮೇಲಕ ಉನುತ್ ನಿರಿೇಕ್ಕಗಳಿದುರಕ ನಿಮೂ ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳ ಸಹ ಅವಿರತ್ ಪರಯತ್ುವಿದುರಕ ಖಂಡಿತಾ
ಕಲಿಯಬಲಕಿವು ಎಂಬ ಭಾವನ್ಕ ಹಕ ಂದಿರುತಾುರಕ. ಉನುತ್ ನಿರಿೇಕ್ಕಯು ವತ್ಯನ್ಕಗ ಅನವಯಿಸುತ್ುದಕ.ನಿರಿೇಕ್ಕಗಳು ಸಿಷ್ುವಾಗಿರುವಂತಕ
ಮತ್ುು ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳು ಪರಸಿರ ಗೌರವದಿಂದ ಕ್ಾಣುವಂತಕ ಖಚ್ಚತ್ಪಡಿಸಿಕ್ಕ ಳಿಳ.

•

ನಿಮೂ ಬಕ ೇಧ್ನ್ಕಯಲಿಿ ವಕೈವಿಧ್ಯತಕ ಇರಲಿ: ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳು ವಿವಿಧ್ ಬಗಕಯಲಿಿ ಕಲಿಯುತಾುರಕ, ಕ್ಕಲವರು ಬರಕಯುತಾುರಕ, ಕ್ಕಲವರು
ಮನ್ಕ ೇನಕ್ಕ ರಚ್ಚಸಲು ಅರ್ಥವಾ ಚ್ಚತ್ರಗಳಿಂದ ತ್ಮೂ ಕಲಿನ್ಕಗಳನುು ವಯಕುಪಡಿಸಲು ಇಚ್ಚಿಸುತಾುರಕ. ಕ್ಕಲವು ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳು ಉತ್ುಮ
ಕ್ಕೇಳುಗರು, ಕ್ಕಲವರು ತ್ಮೂ ಕಲಿನ್ಕಗಳ ಬಗಕೆ ಮಾತ್ನ್ಾಡಲು ಅವಕ್ಾಶ ಸಿಕ್ರೆದಾಗ ಉತ್ುಮವಾಗಿ ಕಲಿಯುತಾುರಕ. ನಿೇವು ಎಲಾಿ
ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳನುು ಎಲಾಿ ಸಂದಭಯಗಳಲ ಿ ಮಚ್ಚಿಸಲಾರರಿ ಆದರಕ ನಿಮೂ ಬಕ ೇಧ್ನ್ಕಗಕ ವಕೈವಿದಯತಕಯನುು ತ್ಂದುಕ್ಕ ಂಡು
ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳಿಗಕ ಅವರು ಪಾಲಕ ಳ
ೆ ುಳವ ಕಲಿಕ್ಾ ಚಟುವಟಿಕ್ಕಗಳಲಿಿ ಸಾಕಷ್ುು ಆಯೆೆಗಳಿರುವಂತಕ ಪರಸಾುಪಿಸಿ.

•

ಕಲಿಕ್ಕಯನುು ದಿನನಿತ್ಯ ವೇವನದಕ ಂದಿಗಕ ಸಂಬಂಧಿೇಕರಿಸಿ: ಕ್ಕಲವು ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳಿಗಕ ನಿೇವು ಏನನುು ಕಲಿಯಲು ಹಕೇಳುತಿುೇರಕ ೇ ಅದು
ಅವರ ದಿನನಿತ್ಯವೇವನದಲಿಿ ಅಪರಸುುತ್ ಎನಿುಸಬಹುದು. ಇದನುು ಸರಿಪಡಿಸಲು ನಿೇವು ಎಲಕಿಲಿಿ ಸಾಧ್ಯವೇ ಅಲಿಲಿಿ ಅವರಿಗಕ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷ್ಯಗಳಕ ಂದಿಗಕ ಕಲಿಕ್ಕಯನುು ಜಕ ೇಡಿಸಿ ಮತ್ುು ಅವರ ಸವಂತ್ ಅನುಭವದ ಉದಾಹರಣಕಗಳನುು ನಿೇಡಿ.

•

ಭಾಷಕಯ ಬಳಕ್ಕ: ನಿೇವು ಬಳಸುವ ಭಾಷಕಯ ಬಗಕೆ ಜಾಗರ ಕರಾಗಿ ಚ್ಚಂತಿಸಿ, ಧ್ನ್ಾತ್ೂಕ ಭಾಷಕಯನುು ಬಳಸಿ ಮತ್ುು ಹಕ ಗಳಿ,
ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳನುು ಅಪಹಾಸಯ ಮಾಡಬಕೇಡಿ. ಅವರ ಬಗಕೆ ಟಿೇಕ್ರಸದಕ ಅವರ ವತ್ಯನ್ಕಯನುು ತಿದಿು ಇಂದು ನಿೇನು ನನುನುು
ಸತಾಯಿಸುತಿುದಿುೇಯ” ಎಂಬುದು ತಿೇರ ವಕೈಯಕ್ರುವಾಗುತ್ುದಕ. ಅದರ ಬದಲು ಹಿೇಗಕ ವಯಕುಪಡಿಸಿದರಕ ಹಕಚುಿ ಸಹಕ್ಾರಿಯಾಬಲಿದು ನಿನು
ವತ್ಯನ್ಕಯು ಸತಾಯಿಸುತಿುರುವಂತಕ ತಕ ೇರುತಿುದಕ ನಿನು ಗಮನ ಕ್ಕೇಂದಿರೇಕರಿಸಲು ಕಷ್ುವಾಗುತಿುರುವುದಕ್ಕೆ ಏನ್ಾದರ
ಕ್ಾರಣವಿದಕಯೆೇ?

•

ರ ಢಮಾದರಿಗಳನುು ಪರಶುಸಿ: ವಿದಾಯರ್ಥಯನಿಯರನುು ಅಸಂಪರದಾಯಿಕ ಪಾತ್ರಗಳಲಿಿ ತಕ ೇರಿಸುವಂತ್ಹ ಸಂಪನ ೂಲಗಳನುು
ಗುರುತಿಸಿ

ಬಳಸಿ ಅರ್ಥವಾ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಂತ್ಹ ಸಿರೇ ಮಾದರಿ ವಯಕ್ರುಗಳನುು ಶ್ಾಲಕಗಕ ಬಕೇಟಿ ನಿೇಡಲು ಅಮಂತಿರಸಿ. ನಿಮೂ

ಅರಿವಿನಲಿಿರುವ ಲಿಂಗ ರ ಢಗತ್ ಆಲಕ ೇಚನ್ಾ ಕರಮದ ಬಗಕೆ ನಿಮಗಕ ಎಚಿರವಿರಲಿ. ಹಕಣುಣ ಮಕೆಳು ಕ್ರರೇಡಕಯಲಿಿ ತಕ ಡಗಿರುವ, ಗಂಡು
ಮಕೆಳು ಕ್ಾಳವ ತಕ ೇರುವಂತ್ ಸಂದಭಯಗಳು ನಿಮಗಕ ತಿಳಿದಿರಬಹುದು. ಆದರಕ, ಸಾಮಾನಯವಾಗಿ ಇದನುು ಭಿನುವಾಗಿಯೆೇ
ವಯಕುಪಡಿಸುತಕುೇವಕ. ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ಾರಣ ಸಮಾಜದಲಿಿ ನ್ಾವು ಇದನುು ಮೊದಲಿನಿಂದಲ ಬಳಸುತಿುದಕುೇವಕ.
•

ಸುರಕ್ಷಿತ್ವಾಗಿರುವ, ಸಾವಗತಾಹಯ ಕಲಿಕ್ಾ ವಾತಾವರಣವನುು ನಿಮ್ಯಸಿ: ಶ್ಾಲಕಯಲಿಿ

ಸತ್ೆರಿಸುವ ಮತ್ುು

ಸುಭದರ ಅನುಭವವು ಎಲಾಿ ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳಿಗ ಇರಬಕೇಕು. ಎಲಾಿ ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳ ಪರಸಿರ ಗೌರವದಿಂದ ಕ್ಾಣುವಂತಕ ಮತ್ುು
ಸಕುೇಹಪೂವಯಕ ವತ್ಯನ್ಕಯಿಂದ ಎಲಿರ ಆಧ್ರಣಿೇಯ ಭಾವನ್ಕಯನುು ಹಕ ಂದಿರುವಂತಕ ಮಾಡುವ ಸಾಾನದಲಿಿ ನಿೇವಿದಿುೇರಿ. ವಿವಿಧ್
ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳಿಗಕ ತ್ರಗತಿ ಮತ್ುು ಶ್ಾಲಕ ಹಕೇಗಕ ಕ್ಾಣಿಸಬಹುದು ಮತ್ುು ಅನುಭವವಾಗುವುದು ಎಂಬುದರ ಬಗಕೆ ಯೇಚ್ಚಸಿ. ಅವರು ಎಲಿಿ
ಕುಳಿತ್ುಕ್ಕ ಳಳಬಹುದು ಎಂಬುದನುು ಯೇಚ್ಚಸಿ ಮತ್ುು ದೃಶಯ, ಶರವಣ ನ ಯನತಕ ಅರ್ಥವಾ ಶ್ಾರಿೇರಿಕ ನ ಯನತಕಯುಳಳ ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳು
ಪಾಠ್ವನುು ಸಂಪೂಣಯವಾಗಿ ಕಲಿಯಲು ಎಲಿಿ ಅವಕ್ಾಶವಿದಕಯೇ ಅಲಿಿ ಕುಳಿತ್ುಕ್ಕ ಳಳಲು ಅವಕ್ಾಶ ನಿೇಡಿ. ನಿೇವು ನ್ಾಚ್ಚಕ್ಕ ಸವಭಾವ
ಉಳಳವರನುು, ಚಂಚಲ ಚ್ಚತ್ುರನುು ಎಷ್ುು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಾಲಕ ೆಳುಳವಂತಕ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದನುು ಪರಿಶೇಲಿಸಿ.
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ಎಲಾಿ ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕ್ಕಗಕ ಸಹಾಯಮಾಡುವ ಅನ್ಕೇಕ ನಿದಿಯಷ್ು ಪದಿತಿಗಳಿವಕ. ಇವುಗಳನುು ಇನಿುತ್ರ ಮುಖಯ ಸಂಪನ ೂಲಗಳಲಿಿ
ವಿಷ್ದವಾಗಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದಕ. ಆದರ ಇಲಿಿ ಒಂದು ಮುನ್ಕ ುೇಟವನುು ನಿೇಡಿದಕ:
•

ಪ್ರಶ್ನಿಸುವಿಕೆ: ನಿಮೂ ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳನುು ಕ್ಕೈ ಎತ್ುುವಂತಕ ತಿಳಿಸಿದರಕ ಪದಕ ಪದಕ ಅದಕೇ ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳು ಉತ್ುರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತಕ ಇರುತ್ುದಕ.
ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳು ಉತ್ುರವನುು ಯೇಚ್ಚಸಲು ಮತ್ುು ಪರಶ್ಕುಗಳಿಗಕ ಪರತಿಕ್ರರಯಿಸುವಂತಕ, ಎಲಿರನುು ಒಳಗಕ ಳಳವುದಕ್ಕೆ ಬಕೇರಕಯೆೇ ಆದ
ವಿಧಾನಗಳಿವಕ. ಪರಶ್ಕುಯನುು ನಿೇವು ನಿದಿಯಷ್ು ವಯಕ್ರುಗಕ ಕ್ಕೇಳಿ. ಯಾರು ಉತ್ುರಿಸಬಕೇಕು ಎಂಬುದನುು ನಿೇವು ನಿಧ್ಯರಿಸುತಿುೇರಕಂದು
ತ್ರಗತಿಗಕ ತಿಳಿಸಿ. ನಂತ್ರ ಕ್ಕ ಠ್ಡಿಯ ಮುಂದಿನ ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳಿಗಿಂತ್ ಹಿಂದಿರುವ ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳಿಗಕ ಅರ್ಥವಾ ಗಕ ೇಡಕಯ ಬದಿಯಲಿಿರುವ
ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳಿಗಕ ನಿದಕೇಯಶಸಿ. ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳಿಗಕ ಯೇಚನ್ಾ ಸಮಯ ನಿೇಡಿ ಮತ್ುು ನಿದಿಯಷ್ು ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳಿಂದ ಉತ್ುರವನುು ಆಹಾವನಿಸಿ.
ಜಕ ೇಡಿ ಅರ್ಥವಾ ಗುಂಪುಕ್ಕಲಸವನುು ನಿೇಡಿ, ಆತ್ೂವಿಶ್ಾವಸವನುು ಬಕಳಸಿ. ಇದರಿಂದ ಇಡಿೇ ತ್ರಗತಿಯ ಚಚಕಯಯಲಿಿ ನಿೇವು ಎಲಿರನ ು
ಪಾಲಕ ೆಳುಳವಂತಕ ಮಾಡಬಹುದು.

•

ಮೌಲ್ಯಾಂಕನ: ಪರತಿಯಬಬ ವಿದಾಯರ್ಥಯಯನುು ಚಕನ್ಾುಗಿ ತಿಳಿದುಕ್ಕ ಳಳಲು ಸಹಕರಿಸುವ ರ ಪಣಾತ್ೂಕ ಮೌಲಯಮಾಪನಕ್ಕೆ ವಾಯಪಕ
ತ್ಂತ್ರಗಳನುು ಬಕಳಕಸಿಕ್ಕ ಳಿಳ. ಸುಪು ಪರತಿಭಕಯನುು ಅರ್ಥವಾ ಮಂಕುತ್ನವನುು ಹಕ ರಗಕಳಕಯಲು ನಿೇವು ಸೃಜನಶೇಲರಾಗಿರಬಕೇಕು.
ಕ್ಕಲವು ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳ ಮತ್ುು ಅವರ ಸಾಮರ್ಥಯಯ ಬಗಕೆ ಇರುವ ಸಾಮಾನಯ ಅಭಿಪಾರಯದ ಬದಲು ರ ಪಣಾತ್ೂಕ ಮೌಲಯಮಾಪನವು
ನಿಖರವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನುು ನಿೇಡುತ್ುದಕ. ಆಗ ನಿೇವು

•

ಯಕ್ರುಕ ಅಗತ್ಯತಕಗಳಿಗಕ ಸ ಕುವಾಗಿ ಪರತಿಕ್ರರಯಿಸುವ ಸಾಾನದಲಿಿರಬಲಿಿರಿ.

ಗುಾಂಪ್ು ಕೆಲಸ ಮತ್ುು ಜೆ ೋಡಿ ಕ್ರ್ಯ: ಪರತಿಯಬಬರ ಎಲಿರಿಗ ಬಕಲಕ ನಿೇಡುವಂತಕ ಪ್ರೇತಾುಹಿಸುವ, ಎಲಿರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕ್ಕಯ
ಗುರಿಯನುು ಮನಸಿುನಲಿಿರಿಸಿಕ್ಕ ಂಡು ನಿಮೂ ತ್ರಗತಿಯನುು ಹಕೇಗಕ ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಭವಸಬಹುದು ಅರ್ಥವಾ ಜಕ ತಕಯಾಗಿ ಹಕೇಗಕ
ಇರಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನುು ಯೇಚ್ಚಸಿ. ಎಲಾಿ ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳ ಬಕೇರಕ ಬಬರಿಂದ ಕಲಿಯುವ ಅವಕ್ಾಶ ಮತ್ುು ಅವರಿಗಕ ಏನು
ಗಕ ತಿುದಕಯ ಅದರ ಬಗಕೆ ವಿಶ್ಾವಸ ರ ಪಿಸಿಕ್ಕ ಳುಳವುದನುು ಖಚ್ಚತ್ಪಡಿಸಿಕ್ಕ ಳಿಳ. ಕ್ಕಲವು ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳು ಇಡಿೇ ತ್ರಗತಿಯಲಿಿ ಪರಶುಸುವ
ಬದಲು ಸಣಣ ಗುಂಪಿನಲಿಿದಾುಗ ಹಕಚುಿ ಆತ್ೂ ವಿಶ್ಾವಸದಿಂದ ಪರಶುಸುತಾುರಕ ಹಾಗ ಅವರ ಆಲಕ ೇಚನ್ಕಗಳನುು ವಯಕುಪಡಿಸುತಾುರಕ.

•

ಭಿನಿತೆ: ಬಕೇರಕ ಬಕೇರಕ ಗುಂಪುಗಳಿಗಕ ಬಕೇರಕ ಬಕೇರಕ ಕ್ಾಯಯಗಳನುು ನಿಗಧಿಪಡಿಸುವುದರಿಂದ ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳು ತಾವು ಎಲಿಿದಾುರಕ ೇ ಅಲಿಿಂದ
ಮುಂದುವರಿಯಲು ಅನುಕ ಲವಾಗುತ್ುದಕ. ವಕೈವಿದಯಮಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ಕ ುಳಗಕ ಂಡ ನಿಗಧಿತ್ ಕ್ಾಯಯಗಳನುು ಎಲಿ
ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳಿಗಕ ನಿೇಡುವುದರಿಂದ ಎಲಿರ ಯಶಸಿವಯಾಗಬಹುದು. ನಿಗಧಿತ್ ಕ್ಾಯಯಗಳ ಆಯೆೆ ನಿೇಡಿದಾಗ ಅವರ ಕ್ಕಲಸದಲಿಿ
ಅವರಿಗಕ ಪರಭುತ್ವ ಉಂಟಾಗುವ ಭಾವನ್ಕ ಮ ಡತ್ುದಕ ಮತ್ುು ತ್ಮೂ ಕಲಿಕ್ಕಗಕ ತಾವಕೇ ಜವಾಬಾುರರು ಎಂಬ ಭಾವನ್ಕ ಮ ಡುತ್ುದಕ.
ವಕೈಯುಕ್ರುಕ ಕಲಿಕ್ಾ ಅವಶಯಕತಕಗಳನುು ಪೂರಕೈಸುವುದು ತ್ುಂಬಾ ಕಷ್ುದ ಕ್ಕಲಸ. ಅದರಲ ಿ ದಕ ಡಾ ತ್ರಗತಿಗಳಲಿಿ ಇನ ು ಕಠಿಣ ಆದರಕ,
ನಿಗಧಿತ್ ಕ್ಾಯಯಗಳಲಿಿ ಮತ್ುು ಚಟುವಟಿಕ್ಕಗಳಲಿಿ ವಕೈವಿದಯತಕಯನುು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಇದನುು ಸಾಧಿಸಬಹುದು.

(glossary)


-

mathematical anxiety



-

tackling



-

shapes



-

solids



-

elasticity



-

consuquenes



-

daunt



-

illustrations



-

teaching apporaches
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

•

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.
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