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ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಮ್ಮ ಬೆ ೀಧನೆಯನ್ನು ಉತ್ತಮ್ ಪಡಿಸಲನ ನಮ್ಮ ಸಥಳೀಯ ಪರಿಸರವನ್ನು ಬಳಸಿಕೆ ಳಳಲನ ಸಹಾಯ ಮಾಡನವಂತ್ಹ
ಕಾಯಯತ್ಂತ್ರಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿಕೆ ಳಳಳತ್ತೀರಿ. ಅಲಿದೆೀ ಇದನ ನಮ್ಮ ತ್ರಗತ್ಯ ಕಲ್ಲಕೆಯ ಪರಿಸರವನ್ನು ಎಷ್ನು ಸಾಧಯವೀ ಅಷ್ನು
ಆಕಷ್ಯಕವಾಗಿಸನವುದನ ಹೆೀಗೆ, ವಿಜ್ಞಾನ್ ಪರಯೀಗದ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು (ಸಥಳೀಯವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರನವ ವಸನತಗಳಂದ) ಹೆೀಗೆ
ತ್ಯಾರಿಸಬಹನದನ(improvise), ನಮ್ಮ ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳನ್ನು ಸಂಪನ್ ಮಲಗಳನಾುಗಿ ಹೆೀಗೆ ಬಳಸಬಹನದನ, ಮ್ತ್ನತ ಸಥಳೀಯ ಸಮ್ನದಾಯದಲ್ಲಿ
ಲಭ್ಯವಿರನವ ಪರಿಣತ್ಯನ್ನು (expertise) ಗನರನತ್ಸಿ ಬಳಸಿಕೆ ಳಳಳವುದನ ಹೆೀಗೆ, ಎಂಬನದರ ಕನರಿತ್ನ ಚಂತ್ನೆ ಮಾಡಲನ ಪ್ರೀತ್ಾಾಹಿಸನತ್ತದೆ.
ಪರಪಂಚದ ಯಾವುದೆೀ ಭಾಗದಲ್ಲಿರನವ ಯಾವುದೆೀ ವಿಜ್ಞಾನ್ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ, ಅವರನ ವಿಜ್ಞಾನ್ವನ್ನು ತ್ೃಪ್ತತಕರವಾಗಿ ಬೆ ೀಧಿಸಲನ ಸಾಕಷ್ನು
ಸಂಪನ್ ಮಲಗಳನ್ನು ಹೆ ಂದ್ಧರನವರೆೀ ಎಂದನ ಪರಶಿುಸಿದಾಗ, ನಮ್ಗೆ ಸಿಗನವ ಉತ್ತರ ಬಹನತ್ೆೀಕ ‘ಇಲಿ!’ ಎಂದಾಗಿರನತ್ತದೆ. ಅದರಲ ಿ ಗಾರಮೀಣ
ಪರದೆೀಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡನವ ಶಿಕ್ಷಕರ ವಿಷ್ಯದಲಿಂತ್ ಇದನ ಖಂಡಿತ್ ಸತ್ಯವಾಗಿರನತ್ತದೆ. (ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ) ತ್ೆ ಂದರೆಗಳ ಕಡೆಗೆೀ
ಕೆೀಂದ್ಧರೀಕರಿಸನವುದನ ಸನಲಭ್, ಆದರೆ ಉತ್ತಮ್ ವಿಜ್ಞಾನ್ ಶಿಕ್ಷಕರನ ಕನಶಲನವಾಯಹಕರಾಗಿರನತ್ಾತರೆ, ಸಂಪನ್ ಮಲ ಸೃಷ್ಟುಸನವವರಾಗಿರನತ್ಾತರೆ. ಅಗತ್ಯ
ಉಪಕರಣಗಳಳ ಲಭ್ಯವಿಲಿದ್ಧದಾಾಗ ಯ ವಿಜ್ಞಾನ್ ಬೆ ೀಧಿಸಲನ ಅವರನ ‘ಲಭ್ಯ ವಸನತಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಸವತ್ಃ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ತ್ಯಾರಿಸನತ್ಾತರೆ’
(improvise), ಹಾಗ ಸಥಳೀಯ ಸಂಪನ್ ಮಲಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೆ ಳಳಳತ್ಾತರೆ. ಅವರನ ತ್ಮ್ಮ ತ್ರಗತ್ ಕೆ ೀಣೆಯ ಕಲ್ಲಕಾ ಪರಿಸರದ ಬಗೆೆಯ
ಆಲೆ ೀಚಸನತ್ಾತರೆ ಹಾಗ ವೆೈಜ್ಞಾನಕ ವಿಚಾರಗಳಳ ಮ್ತ್ನತ ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳ ಜೀವನ್ಗಳಗೆ ಸಂಬಂಧ ಕಲ್ಲಿಸನವುದನ ಹೆೀಗೆ? ಎಂಬನದರ ಕನರಿತ್ನ
ಚಂತ್ನೆ ಮಾಡನತ್ಾತರೆ. ಸ ಕತ ಸಂಪನ್ ಮಲಗಳಲಿದೆ ವಿಜ್ಞಾನ್ವನ್ನು ಬೆ ೀಧಿಸನವುದನ ಎಂತ್ಹ ಅನ್ನಭ್ವಿೀ ಮ್ತ್ನತ ತ್ಜ್ಞ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗ ಒಂದನ ದೆ ಡಡ
ಸವಾಲೆೀ ಆಗಿರನತ್ತದೆ.
ಈ ಘಟಕವು ನಮ್ಮನ್ನು ಇಲಿದ್ಧರನವುದರ ಕನರಿತ್ನ ಚಂತ್ಸನವುದರ ಬದಲಾಗಿ ಇರನವಂತ್ಹವುಗಳನ್ನು ಸಂಪನ್ ಮಲಗಳಾಗಿ ಬಳಸನವುದರ ಕನರಿತ್ನ
ಆಲೆ ೀಚಸಲನ ಪೆರೀರೆೀಪ್ತಸನತ್ತದೆ. ಇದನ ಸಥಳೀಯವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರನವ ಸಂಪನ್ ಮಲಗಳನ್ನು ಹೆಚನು ಕಲಿನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮ್ತ್ನತ ಪರಿಣಾಮ್ಕಾರಿಯಾಗಿ
ಬಳಸಿಕೆ ಂಡನ ಒಬಬ 'ನವಯಹಣಾ ಜಾಣೆಮಯನಳಳ' (resourceful) (= ಸಂದಭ್ಯ/ಸನುವೆೀಶವನ್ನು ಕನಶಲವಾಗಿ ನವಯಹಿಸನವ, ಸರಿ ತ್ೀಮಾಯನ್ವನ್ನು
ತ್ೆಗೆದನಕೆ ಳಳಬಲಿ) ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಲನ ದಾರಿ ತ್ೆ ೀರಿಸನತ್ತದೆ. ಈ ಕಾಯಯತ್ಂತ್ರಗಳನ್ನು ನದಶಿಯಸಲನ ಇಲ್ಲಿ 8
'

ಹತ್ತನೆೀ ತ್ರಗತ್ಯ ‘

ಕಾಯಯತ್ಂತ್ರಗಳನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನ್ ಪಠಯಕರಮ್ದ

'

' ಎಂಬ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿಕೆ ಳಳಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸಿರನವ
ಯಾವುದೆೀ ಶಿೀಷ್ಟಯಕೆಗ ಕ ಡ ಮಾಪಯಡಿಸಿ ಅಳವಡಿಸಬಹನದಾಗಿದೆ.



ನಮ್ಗೆ ಲಭ್ಯವಿರನವ ಸಂಪನ್ ಮಲಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ಬಳಕೆ ಹೆೀಗೆ ಮಾಡಿಕೆ ಳಳಳವುದನ.



ವಿಜ್ಞಾನ್ದ ಕಲ್ಲಕೆಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗನವಂತ್ೆ ಸಥಳೀಯ ಸಂಪನ್ ಮಲಗಳನ್ನು ಹೆೀಗೆ ಬಳಸಿಕೆ ಳಳಬಹನದನ.



ಕಲ್ಲಕಾ ಪರಿಸರವನ್ನು ಗರಿಷ್ಠವಾಗಿ ಆಕಷ್ಯಕಗೆ ಳಸನವುದರ ಪರಯೀಜನ್ಗಳಳ.

ವಿಜ್ಞಾನ್ವು ನ್ಮ್ಮಮಲಿರ ನತ್ಯ ಜೀವನ್ಕೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರನವ ವಿಷ್ಯ. ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳಳ ವೆೈಜ್ಞಾನಕ ಪರಿಕಲಿನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಯ ಮಾಡಿಕೆ ಳಳಳವುದಷ್ೆು
ಅಲಿದೆ ಪಾರಯೀಗಿಕ ಕೌಶಲಯಗಳನ್ನು ಮ್ಮೈಗ ಡಿಸಿಕೆ ಳಳಳವ ಅವಶಯಕತ್ೆ ಇದೆ. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಯನವ ವಿಜ್ಞಾನ್ಕ ೆ ಮ್ತ್ನತ ತ್ಮ್ಮ ನತ್ಯ
ಬದನಕಿಗ ಸಂಬಂಧ ಕಲ್ಲಿಸಲನ ಶಕತರಾಗಬೆೀಕಾಗಿದೆ. ಮ್ಕೆಳಳ ವಿಜ್ಞಾನ್ದ ಕಲ್ಲಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಕಿರಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸನವಂತ್ೆ ಪೆರೀರೆಪ್ತಸಲನ ಅವರನ್ನು
ವಿವಿಧ ರಿೀತ್ಯ ಚಟನವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತ್ೆ ಡಗಿಸಿಕೆ ಳಳಳವ ಮ್ತ್ನತ ಉತ್ೆತೀಜಸನವುದರ ವಿವಿಧ ಮಾಗಯಗಳನ್ನು ಕಂಡನ ಕೆ ಳಳಬೆೀಕಾಗಿದೆ. ಅಲಿದೆ ಪಠಯ
ಪುಸತಕದಲ್ಲಿರನವ ವಿಜ್ಞಾನ್ಕ ೆ ಅವರ ನತ್ಯ ಬದನಕಿಗ ಸಂಬಂಧ ಕಲ್ಲಿಸನವ ಮಾಗಯಗಳನ್ ು ತ್ಳದನಕೆ ಳಳಬೆೀಕಾಗಿದೆ. ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳನ್ನು
ಉತ್ೆತೀಜಸಿದರೆ ಹಾಗ ಅವರಲ್ಲಿ ಆಸಕಿತ ಉಂಟನ ಮಾಡಿದರೆ ಹೆಚನು ಪರಿಣಾಮ್ಕಾರಿಯಾದ ಕಲ್ಲಕೆ ಸಾಧಯ.
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ಮ್ಕೆಳನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನ್ ಕಲ್ಲಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಕಿರಯವಾಗಿ ಪಾಲೆ ೆಳಳಳವಂತ್ೆ ಮಾಡಲನ ಅವರನ್ನು ಪಾರಯೀಗಿಕ ಕಾಯಯಗಳಲ್ಲಿ ತ್ೆ ಡಗಿಸನವುದನ ಒಂದನ
ವಿಧಾನ್. ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿರನವ ಒಂದನ ಚಟನವಟಿಕೆಯನ ನಮ್ಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ್ ಪರಯೀಗ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು (ಸಥಳೀಯವಾಗಿ ಲಭ್ಯ ವಸನತಗಳಂದ)
ತ್ಯಾರಿಸನವುದನ(improvise) ಹೆೀಗೆ?, ಎಂದನ ಚಂತ್ನೆ ಮಾಡಲನ ಸಹಾಯ ಮಾಡನತ್ತದೆ. ಅಲಿದೆೀ ನೀವು ನಮ್ಮ ತ್ರಗತ್ಯ ಕಲ್ಲಕಾ
ಪರಿಸರವನ್ನು ಉತ್ತಮ್ಪಡಿಸನವ ಕರಮ್ಗಳಳ, ಶಾಲೆಯಳಗೆ ಮ್ತ್ನತ ಸಥಳೀಯ ಸಮ್ನದಾಯದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರನವ ಪರಿಣತ್ಯನ್ನು (expertise)
ಗನರನತ್ಸಿ ಬಳಸಿಕೆ ಳಳಳವುದನ ಹೆೀಗೆ? ಎಂಬನದರ ಕನರಿತ್ನ ಚಂತ್ನೆಯನ್ ು ಮಾಡಬಹನದನ.

1

ವಿಜ್ಞಾನ್ವನ್ನು ಬೆ ೀಧಿಸಲನ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರನವ ಸಂಪನ್ ಮಲಗಳ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಗಮ್ನ್ ಸೆಳೆಯಲನ ಸಹಾಯ ಮಾಡನವುದನ ಈ ಭಾಗದ
ಉದೆಾೀಶವಾಗಿದೆ. ಪರಕರಣ ಅಧಯಯನ್ 1 ರಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಒಂದನ ತ್ಂಡವು ಜಾಣೆಮಯನಳಳವರಾಗಬೆೀಕಾದ ಸವಾಲ್ಲನ್ ಸಂದಭ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆೀಗೆ
ಪರತ್ಸಿಂದ್ಧಸಿದರನ ಎಂಬನದನ್ನು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.

1:

ಸವಾಲೆ ಡನಡವ ಸನುವೆೀಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡನವ, ವಿವಿಧ ವಿಷ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆ ೀಧಿಸನವ ಶಿಕ್ಷಕರ ಗನಂಪ್ಂದನ ಇತ್ತೀಚಗೆ
ಜಾಣೆಮಯನಳಳ(resourceful) ಶಿಕ್ಷರಾಗನವುದನ ಹೆೀಗೆ ಎಂಬನದರ ಬಗೆೆ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಹೆ ರಹೆ ಮಮಸಲನ ಮ್ತ್ಮ್ಂರ್ನ್ ನ್ಡೆಸಿತ್ನ. ಅವರನ
ಅನೆೀಕ ಆಲೆ ೀಚನೆಗಳನ್ನು ಹೆ ರ ಹೆ ಮಮಸಿದರನ-ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚನು ಉಪಯನಕತವೆನಸಿದ ಎಂಟನ ಸಲಹೆಗಳಳ ಈ ಕೆಳಗಿನ್ಂತ್ವೆ:
 ಸಥಳೀಯ ಪರಿಸರವನ್ನು ಕಲ್ಲಕೆ ೀಪಕರಣವಾಗಿ ಗರಿಷ್ಠವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೆ ಳಳಳವುದನ. ಎಲಾಿ ಶಾಲೆಗಳಳ ಚಚೆಯಗೆ, ಸಂಶೆ ೀಧನೆಗೆ ಹಾಗ
ತ್ರಗತ್ ದತ್ಾತಂಶಗಳ ಆಕರವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೆ ಳಳಬಲಿ ಪರಿಸರವನ್ನು ಹೆ ಂದ್ಧವೆ.
 ಸಥಳೀಯ ಸಮ್ನದಾಯವನ್ನು ಗರಿಷ್ಠ ಪರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಕೆ ೀಪಕರಣವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೆ ಳಳ. ಪ್ೀಷ್ಕರನ ಮ್ತ್ನತ ಸಮ್ನದಾಯದ ಇತ್ರರಿಂದ
ಕಥೆಗಳಳ, ಗತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಯಗಳಳ ಹೆೀಗಿದಾವು ಎಂದನ ನೆನ್ಪ್ತಸನವ, ಮ್ತ್ನತ ದ್ಧನ್ನತ್ಯದ ವಿಷ್ಯಗಳ ಕನರಿತ್ನ ಅಭಿಪಾರಯಗಳನ್ನು
ಪಡೆದನಕೆ ಳಳಲನ ಪರಮ್ನಖ ಆಕರಗಳಾಗಿರನತ್ಾತರೆ. ಅವರನ ಪಾಠಗಳಗೆ ಬೆೀಕಾಗನವ ಕೆಲವು ಸಂಪನ್ ಮಲಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲನ ಸಹಾಯ
ಮಾಡಬಲಿರನ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ- ಸಸಯಗಳಳ (ಈರನಳಳ ಮ್ತ್ನತ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೀ ಮ್ನಂತ್ಾದ ತ್ರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹನದನ) ಕೆ ೀಳ
ಪಾದಗಳಳ (ಸಾುಯನಗಳನ್ನು ಮ್ತ್ನತ ಸಾುಯನರಜನುಗಳನ್ನು ನೆ ೀಡಲನ), ಮೀನ್ನ (ಕಿವಿರನಗಳಳ ಮ್ತ್ನತ ಹೆ ರ ರಚನೆ ವಿೀಕ್ಷಿಸಲನ),
ಮ್ನಂತ್ಾದವುಗಳನ್ನು ಮಾರನಕಟೆುಯಲ್ಲಿ ದ್ಧನ್ದ ಕೆ ನೆಯಲ್ಲಿನ್ ಉಳಕೆಯಂದ ಅರ್ವಾ ತ್ೆ ೀಟದ್ಧಂದ ಪಡೆದನಕೆ ಳಳಲನ ಸಹಾಯ
ಮಾಡಬಹನದನ.
 ಪರಸನತತ್ ಲಭ್ಯವಿರನವ ಎಲಿ ಸಂವಹನ್ ವಯವಸೆಥಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೆ ಳಳ. ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲಿ ಸಮ್ನದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ರೆೀಡಿಯೀ ಮ್ತ್ನತ
ದ ರದಶಯನ್ ಇದೆಾೀ ಇರನತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತರವಾಗನವ ಕೆಲವು ಕಾಯಯಕರಮ್ಗಳನ್ನು ಚಚೆಯ ಮ್ತ್ನತ ವಾಗಾವದಗಳನ್ನು ಪಾರರಂಭಿಸಲನ
ಬಳಸಿ.
 ಶಾಲೆಯ ಸನತ್ತಮ್ನತ್ತ ದೆ ರೆಯನವ ವಸನತಗಳಂದ ಕಲ್ಲಕೆ ೀಪಕರಣಗಳನ್ನು ತ್ಯಾರಿಸಿ. ಹಳೆಯ ಪೆಟಿುಗೆಗಳಳ, ನಯತ್ಕಾಲ್ಲಕಗಳಳ,
ದ್ಧನ್ಪತ್ರಕೆಗಳಳ ಮ್ತ್ನತ ಪಾಿಸಿುಕ್ ಸಿೀಸೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಕಲ್ಲಕೆ ೀಪಕರಣಗಳಾಗಿ ಬಳಸಿಕೆ ಳಳಬಹನದನ. (ಚಚೆಯಯಲ್ಲಿ ಪಾಲೆ ೆಂಡಿದಾ ಒಬಬರನ
ಶಿಕ್ಷಕಿ ಇಂತ್ಹ ವಸನತಗಳಂದ ಜಾವಲಾಮ್ನಖಿ ಮಾದರಿಯನ್ನು ತ್ಯಾರಿಸಿದಾನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರನ. ಈ ಮಾದರಿಯನ್ನು ತ್ೆರೆದನ
ಜಾವಲಾಮ್ನಖಿಯ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ನ್ಡೆಯನವ ಕಿರಯೆಗಳನ್ನು ತ್ೆ ೀರಿಸಲನ ಅವಕಾಶವಿತ್ನತ.)
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 ಇತ್ರೆ ಶಾಲೆಗಳ ಜೆ ತ್ೆ ನೆೀರವಾಗಿ ಅರ್ವಾ ಪತ್ರ ಮ್ನಖೆೀನ್ (ಈ ಕನರಿತ್ನ) ಸಹಕರಿಸಿ. ಇದನ ಮ್ಕೆಳಗೆ ಪೆರೀರಣಾದಾಯಕವಾಗಿ
ಮಾಹಿತ್ಗಳ ವಿನಮ್ಯದ ಎಲಾಿ ಸಾಧಯತ್ೆಗಳನ್ನು ತ್ೆರೆದ್ಧಡನತ್ತದೆ. (ಉದಾ: ಗಾರಮಾಂತ್ರ ಮ್ತ್ನತ ನ್ಗರ ಶಾಲೆಗಳ ನ್ಡನವಿನ್ ಮಾಹಿತ್
ವಿನಮ್ಯವು ಆಸಕಿತದಾಯಕ ಹೆ ೀಲ್ಲಕೆಗಳಗೆ ಅನ್ನವು ಮಾಡಿಕೆ ಡಬಲಿದನ.)
 ಶಾಲೆಯನ ಸಥಳೀಯ ಸಮ್ನದಾಯಕೆೆ ಒಂದನ ಸಂಪನ್ ಮಲವಾಗಿ ರ ಪುಗೆ ಳಳಲ್ಲ. ಒಬಬ ಶಿಕ್ಷಕರನ , ತ್ಾಯಂದ್ಧರನ ಕೆಲವು ಪಾಠಗಳಗೆ
ಹಾಜರಾಗಿ ತ್ಮ್ಮದೆೀ ಸಾಕ್ಷರತ್ೆಯನ್ನು ಸನಧಾರಿಸಿಕೆ ಂಡ ಬಗೆೆ ವಿವರಿಸಿದರನ.
 ಶಾಲಾ ಕೆೈತ್ೆ ೀಟವನ್ನು ನಮಯಸಿ, ಚಕೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿಯ

ಸಹ ಸಸಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಬಹನದನ. ಎಲಾಿ ವಯಸಿಾನ್ ಮ್ಕೆಳಳ ಕೆೈತ್ೆ ೀಟದ

ಯೀಜನೆ ತ್ಯಾರಿಯಲ್ಲಿ, ಸಸಿ ನೆಡನವಲ್ಲಿ, ಬೆಳೆಸನವಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸನವುದರ ಮ್ ಲಕ ಪರಯೀಜನ್ ಪಡೆದನಕೆ ಳಳಬಹನದನ.
 ಸಥಳೀಯ/ ಹತ್ತರದ ಪಟುಣದ ಸೆೈಬರ್ ಕೆಫೆಯನ್ನು ಪರಚಲ್ಲತ್ ಶಿೀಷ್ಟಯಕೆ ಕನರಿತ್ನ ಹೆಚುನ್ ಮಾಹಿತ್ ಪಡೆಯಲನ ಬಳಸಿ.
‘ಸಂಪನ್ ಮಲ ಬಳಕೆ’ ಕನರಿತ್ನ ಹೆಚುನ್ ವಿಚಾರಗಳಗಾಗಿ ಸಂಪನ್ ಮಲ 1 ನ್ನು ನೆ ೀಡಿ.



ಈ ಕೆೀಸ್ ಸುಡಿಯ ಬಗೆೆ ನಮ್ಮ ಪರತ್ಕಿರಯೆ ಏನ್ನ?



ನಮ್ಮ ಸವಂತ್ ಬೆ ೀಧನೆಯಲ್ಲಿ ಇಂತ್ಹ ಆಲೆ ೀಚನೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೆ ಂಡಿದ್ಧಾೀರಾ?

:

1:
ಕೆೀಸ್ ಸುಡಿ-1: ರ ರಿೀತ್ಯಲ್ಲಿ ಈ ಚಟನವಟಿಕೆಯನ್ನು ನೀವು ನಮ್ಮ ವಿಜ್ಞಾನ್ ಶಿಕ್ಷಕ ಸಹೆ ೀದೆ ಯೀಗಿಗಳ ತ್ಂಡದೆ ಂದ್ಧಗೆ ಪರಿಣಾಮ್ಕಾರಿಯಾಗಿ
ಮಾಡಬಹನದಾಗಿದೆ. ಇದರ ಮ್ನಖಯ ಉದೆಾೀಶ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರನವ ಸಂಪನ್ ಮಲಗಳ ಕನರಿತ್ನ ನಮ್ಗಿರನವ ತ್ಳಳವಳಕೆಯನ್ನು
ಹೆಚುಸನವುದನ. ನಮ್ಗೆ ಈ ಮ್ನಂಚೆ ನೀವೆೀ ತ್ಳದ್ಧರದ ಹಲವಾರನ ಸಂಪನ್ ಮಲಗಳಳ ಲಭ್ಯವಿವೆ ಎಂದನ ತ್ಳದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಹಿತ್ಕರವಾದ
ಆಶುಯಯ ಉಂಟಾಗಬಹನದನ.
ನೀವು ಪಾಠ ಮಾಡಲನ ಹೆ ರಟಿರನವ ಮ್ನಂದ್ಧನ್ ವಿಷ್ಯ ಶಿೀಷ್ಟಯಕೆ ಬಗೆೆ ಆಲೆ ೀಚಸಿ.


ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿನಮ್ಗೆ ಮ್ತ್ನತ ನಮ್ಮ ಸಹೆ ೀದೆ ಯೀಗಿಗಳಗೆ ಲಭ್ಯವಿರನವ ಸಂಪನ್ ಮಲಗಳ ಬಗೆೆ ಮ್ತ್ಮ್ಂರ್ನ್ ನ್ಡೆಸಿ.



ನಮ್ಗೆ ಬೆೀಕಾಗನವ ಸಂಪನ್ ಮಲಗಳ ಬಗೆೆ ಮ್ತ್ಮ್ಂರ್ನ್ ಕೆೈಗೆ ಳಳ.



ನೀವು ಬಳಸಲ್ಲಚಿಸನವ ಪಯಾಯಯ ಸಂಪನ್ ಮಲಗಳ ಬಗೆೆ ಮ್ತ್ಮ್ಂರ್ನ್ ನ್ಡೆಸಿ.

ಮ್ತ್ಮ್ಂರ್ನ್ ತ್ಂತ್ರವು ನಮ್ಗೆ ಪರಿಚತ್ವಾಗಿಲಿದ್ಧದಾರೆ ಈ ಕನರಿತ್ನ ಇರನವ ಘಟಕದ ನೆರವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹನದನ.
ಈ ಚಟನವಟಿಕೆಯನ ಸಂಪನ್ ಮಲಗಳ ಸಮ್ಸೆಯಯ ಬಗೆೆ ನಮ್ಮ ಮ್ನ್ಸಿಾನ್ ಚಂತ್ನೆಯನ್ನು ಕಲಿನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮ್ತ್ನತ ಸೃಜನಾತ್ಮಕವಾಗಿ
ಅಲೆ ೀಚಸನವತ್ತ ತ್ರನಗಿಸನವ ಕನರಿತ್ನ ಇದೆ. ಕೆಲವು ಸಂದಭ್ಯ ನಮ್ಗೆ ಕೆಲವು ಅರ್ವಾ ಎಲಾಿ ಸಂಪನ್ ಮಲ ಸಂಬಂಧಿತ್ ವಿಷ್ಯಗಳಗೆ
ಯಾವುದೆೀ ಪಯಾಯಯಗಳನ್ನು ಆಲೆ ೀಚಸಲನ ಸಾಧಯವಾಗದೆೀ ಇರಬಹನದನ. ಹಿೀಗಿದಾರ ಸಹಿತ್ ಗಾಬರಿಯಾಗಬೆೀಡಿ. ಈ ಘಟಕ
ಒಳಗೆ ಂಡಂತ್ೆ ಇತ್ರ ಘಟಕಗಳ ಮ್ ಲಕ ಮ್ನಂದನವರೆದಂತ್ೆ ನಮ್ಗೆ ಆಲೆ ೀಚನೆಗಳಳ ಹೆ ಳೆಯಬಹನದನ. ಆದಾರಿಂದ ನ್ಂತ್ರದ ಹಂತ್ದಲ್ಲಿ
ಈ ಘಟಕಕೆೆ ಮ್ತ್ೆತ ಮ್ರಳ ಬರಬಹನದನ.
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ಜನ್ರನ ತ್ಮ್ಮ ಮ್ನೆಯ ಸನತ್ತಮ್ನತ್ತಲ್ಲನ್ ಪರಿಸರವು ಸಾಧಯವಾದಷ್ ು ಆಹಾಿದಕರವಾಗಿರಿಸಲನ ಹೆಚುನ್ ಪರಮಾಣದ ಸಮ್ಯ ಮ್ತ್ನತ ಶಕಿತಯನ್ನು
ವಿನಯೀಗ ಮಾಡನತ್ಾತರೆ. ನಮ್ಮ ತ್ರಗತ್ ಕೆ ೀಣೆಯನ್ನು, ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳನ್ನು ಸಾವಗತ್ಸನವ ಹಾಗೆ ಮ್ತ್ನತ ಆಸಕಿತದಾಯಕವಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ
ಅವರನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನ್ ಕಲ್ಲಕೆಯಲ್ಲಿ ತ್ೆ ಡಗಿಸಲನ ಸಹಕಾರಿಯಾಗನತ್ತದೆ. ನಯತ್ಕಾಲ್ಲಕಗಳಳ ಮ್ತ್ನತ ದ್ಧನ್ಪತ್ರಕೆಗಳಳ ವಿಜ್ಞಾನ್ ಪಠಯಕರಮ್ಕೆೆ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಲೆೀಖನ್ಗಳಳ ಮ್ತ್ನತ ಚತ್ರಗಳನ್ನು ಹೆ ಂದ್ಧರನವುದರಿಂದ, ಈ ನಟಿುನ್ಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ನೀಡ ಬಹನದಾದ ಸಂಪನ್ ಮಲಗಳಾಗಿವೆ.
ತ್ರಗತ್ಯಲ್ಲಿ ಇವುಗಳ ಜೆ ತ್ೆಗೆ ನಮ್ಮ ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳ ಕಾಯಯವನ್ ು ನೀವು ಪರದಶಿಯಸಬಹನದನ.

2:

ಪರದಶಯನ್ಕೆೆ ಯೀಗಯವಾದ ಆಸಕಿತದಾಯಕ ಲೆೀಖನ್ಗಳನ್ನು ಮ್ತ್ನತ ಚತ್ರಗಳನುಡಲನ ಒಂದನ ಕಡತ್ ಅರ್ವಾ ಪೆಟಿುಗೆಯನುಡಲನ ಪಾರರಂಭಿಸಿ.
ನಮ್ಮ ಕಣನು ಮ್ತ್ನತ ಕಿವಿಗಳನ್ನು ತ್ೆರೆದ್ಧಡಿ. ನಮ್ಮ ರಾಜಯದ, ಭಾರತ್ದ ಮ್ತ್ನತ ಜಗತ್ತನ್ ಪರಚಲ್ಲತ್ ಮ್ತ್ನತ ಸಮ್ಕಾಲ್ಲೀನ್ ವಿದಯಮಾನ್ಗಳ ಕನರಿತ್ನ
ಇತ್ತೀಚನ್ ಮಾಹಿತ್ ಇಟನುಕೆ ಳಳ. ವಿಜ್ಞಾನ್ಕೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೆೀ ಮಾಹಿತ್, ಯಾವ ಮ್ ಲದ್ಧಂದ ಸಿಕೆರ ಕ ಡ ಸಂಗರಹಿಸಿ ಮ್ತ್ನತ
ಅದನ್ನು ಸಂದಭ್ಯಕೆೆ ಅನ್ನಗನಣವಾಗಿ ಬಳಸನವುದನ. ಮ್ನಂದೆ ಯಾವ ಸಮ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದನ ಉಪಯೀಗಕೆೆ ಬರನತ್ತದೆಂಬನದನ ನಮ್ಗೆ
ಗೆ ತ್ತಲಿದ್ಧರಬಹನದನ!
ಸಾಕಷ್ನು ಸಂಖೆಯಯ ಚತ್ರಗಳಳ ಮ್ತ್ನತ ಲೆೀಖನ್ಗಳನ್ನು ಸಂಗರಹಿಸಿದ ನ್ಂತ್ರ, ನೀವು ಬೆ ೀಧಿಸನತ್ತರನವ ಪಠಯ ಭಾಗಕೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದವುಗಳನ್ನು
ಪರದಶಯನ್ಕಿೆಡಿ. ನಮ್ಮ ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳ ಕೆಲವು ಕಾಯಯಗಳನ್ನು ಪರದಶಯನ್ದಲ್ಲಿಡಬಹನದನ ಮ್ತ್ನತ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳನ್ನು ಪರದಶಯನ್ದ
ತ್ಯಾರಿಗಾಗಿ ಬಳಸಿಕೆ ಳಳಬಹನದನ.
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2ನೆೀ ಪರಕರಣ ಅಧಯಯನ್ದಲ್ಲಿ ಶಿರೀ ಗನಪತರವರನ ಗೆ ೀಡೆ ಪರದಶಯನ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡನವ ಮ್ ಲಕ ಮ್ತ್ನತ ವಿಷ್ಯಕೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಾಮ್ಗಿರಗಳನ್ನು
ಸಂಗರಹಿಸನವ ಮ್ ಲಕ ತ್ಮ್ಮ ತ್ರಗತ್ಯ ವಾತ್ಾವರಣವನ್ನು ಹೆೀಗೆ ಉತ್ತಮ್ಪಡಿಸಿದರನ ಎಂಬ ಬಗೆೆ ವಿವರಿಸನತ್ಾತರೆ.

2:

ಒಂದನ ದ್ಧನ್ ನ್ಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಯಬಬರನ್ನು ನೆ ೀಡಲನ ನ್ಮ್ಮ ಹತ್ತರದ ನ್ಗರಕೆೆ ಪರಯಾಣ ಮಾಡಬೆೀಕಾಯತ್ನ. ನಾವು ಹೆ ೀಟೆಲ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ
ಭೆೀಟಿಯಾದೆವು, ಮ್ತ್ನತ ನಾನ್ನ ಅವರಿಗಾಗಿ ದಾರಿ ಕಾಯನತ್ತದಾ ಸಮ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಆಸಕಿತದಾಯಕ ನಯತ್ಕಾಲ್ಲಕಗಳಳ ಸಾವಗತ್ ಕೆ ೀಣೆಯ
ಮ್ಮೀಜನ್ ಮ್ಮೀಲ್ಲದನಾದನ್ನು ಗಮ್ನಸಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅಪರ ಪದ ಪಾರಣಿಗಳ ಮ್ತ್ನತ ಅವುಗಳ ಆವಾಸಗಳಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅತ್ನಯತ್ತಮ್
ಚತ್ರಗಳದಾವು. ಇವುಗಳನ್ನು ನ್ನ್ು ತ್ರಗತ್ ಕೆ ೀಣೆಯ ಗೆ ೀಡೆಯ ಮ್ಮೀಲೆ ಪರದಶಿಯಸಬಹನದನ ಎಂಬ ಆಲೆ ೀಚನೆಯನ ನ್ನ್ಗೆ ಹೆ ಳೆಯತ್ನ.
ಸಾವಗತ್ಕಾರಿಣಿಗೆ ‘ನಾನ್ನ ಕೆ ಂಡೆ ಯಯಬಹನದಾದ ಹಳೆಯ ನಯತ್ಕಾಲ್ಲಕೆಗಳೆೀನಾದರ ಇವೆಯೆೀ?’ ಎಂದನ ಕೆೀಳದೆ. ಅವಳಳ ನ್ನ್ಗೆ ದೆ ಡಡ
ಕಂತ್ೆಯನೆು ನೀಡಿದಳಳ. ನ್ಂತ್ರ ನಾನ್ನ ಇತ್ರೆ ಕೆಲವು ಹೆ ೀಟೆಲ್ಗಳಗೆ ತ್ೆರಳದೆ, ಮ್ತ್ನತ ಅವರ ಕೆಲವು ನಯತ್ಕಾಲ್ಲಕೆಗಳಳ ಮ್ತ್ನತ ಪರವಾಸದ
ಬೆ ರೀಶರ್ ಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರನ. ಈ ನಯತ್ಕಾಲ್ಲಕೆಗಳನ್ನು ಸಂಗಿರಹಿಸನವುದನ ಇಷ್ನು ಸನಲಭ್ವಾದನದರ ಬಗೆೆ ಅಚುರಿಗೆ ಂಡೆ.
ಮ್ನೆಗೆ ಮ್ರಳದ ನ್ಂತ್ರ ಹಳೆಯ ಪತ್ರಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ ು ಹೆಚುನ್ ಚತ್ರಗಳನ್ನು ಕಂಡೆ, ಇವುಗಳನ್ನು ಹಾಗ ನಯತ್ಕಾಲ್ಲಕೆಗಳಲ್ಲಿರನವ
ಫೀಟೆ ೀಗಳನ್ನು ಎಚುರಿಕೆಯಂದ ಕತ್ತರಿಸಿ ತ್ೆಗೆದೆ. ನಾವು ‘ಜೀವ ಕಿರಯೆಗಳಳ’ ಪಾಠವನ್ನು ಪಾರರಂಭಿಸಬೆೀಕಿತ್ನತ ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ
ಮ್ ರನ ಪರದಶಿಯಕೆಗಳನ್ನು ಸಿದಿಗೆ ಳಸಿದೆ. ಒಂದನ ಪರದಶಿಯಕೆಯಲ್ಲಿ, ಸಸಯಗಳಳ ಆಹಾರವನ್ನು ಹೆೀಗೆ ತ್ಯಾರಿಸನತ್ತವೆ? ಮ್ತ್ನತ ಸಸಯಗಳಲ್ಲಿ
ವಾಹಕ ವಯವಸೆಥಯನ ಯಾವುದನ? ಮ್ನಂತ್ಾದ ಕೆಲವು ಪರಶೆುಗಳ ಸಹಿತ್ ಸಸಯಗಳ ಚತ್ರಗಳನ್ನು ಸಂಗರಹಿಸಿದೆ. ಅಲಿದೆ ನಾನ್ನ ಒಂದನ ನೀರಿರನವ
ಹ ದಾನಯಲ್ಲಿ ಬಿಳಯ ಹ ವನ್ನು ಇಟೆು. ನೀರಿಗೆ ಆಹಾರದ ಬಣುವನ್ನು ಹಾಕಿದೆ, ನ್ಂತ್ರ ನಧಾನ್

ಕರಮ್ಮೀಣವಾಗಿ ನೀಲ್ಲಯ ಬಣುಕೆೆ

ತ್ರನಗಿತ್ನ. ಇದನ ‘ಸಸಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಗಾಣಿಕೆ’ ಭಾಗದ ಪಾಠ ಮಾಡನವಾಗ ಹೆಚನು ಸಹಕಾರಿಯಾಯತ್ನ.
ಮ್ತ್ೆ ತಂದನ ಪರದಶಿಯಕೆಯಲ್ಲಿ ಜನ್ರನ ಕಿರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ತ್ೆ ಡಗಿರನವ ಚತ್ರಗಳನ್ನು, “ಅವನ್ನ ತ್ನ್ು ಶಕಿತಯನ್ನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಪಡೆಯನತ್ಾತನೆ?” ಮ್ತ್ನತ,
“ಅವಳಗೆ ಎಂತ್ಹ ಪ್ೀಷ್ಣೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ?” ಎಂಬಿತ್ಾಯದ್ಧ ಪರಶೆುಗಳ ಸಹಿತ್ ಬಳಸಿದೆ. ಅಂತ್ಮ್ವಾಗಿ, ನಾನ್ನ ಕೆಲವು ‘ಪೂರಕ ಆಹಾರ’ಗಳ
ಜಾಹಿೀರಾತ್ನಗಳನ್ನು ಮ್ತ್ನತ ಒಂದನ ಆಸಿತ್ೆರಯಲ್ಲಿ ಹೃದಯಕೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚಾರ್ಟಯ/ಫೀಟೆ ೀವನ್ನು ‘ಆರೆ ೀಗಯವಂತ್ ಹೃದಯ ನವಯಹಣೆ’
ಕನರಿತ್ನ ಪರದಶಿಯಕೆಯನ್ನು ನಮಯಸಲನ ಬಳಸಿದೆ. ನ್ನ್ುಲ್ಲಿರನವ ಎಲಿ ಕಟಿಂಗ್ ಗಳನ್ನು ನ್ನ್ು ತ್ರಗತ್ ಕೆ ೀಣೆಯ ಗೆ ೀಡೆಯ ಮ್ಮೀಲೆ ಅಂಟಿಸಿದೆ.
್

ಅವುಗಳನ್ನು ಆಕಷ್ಯಣಿೀಯವಾಗಿ ಜೆ ೀಡಿಸಲನ ನ್ನ್ಗೆ ಸವಲಿ ಸಮ್ಯ ತ್ೆಗೆದನಕೆ ಂಡಿತ್ನ. ನಾನ್ನ ಕೆಲವು ಬಿಳಯ ಹಾಳೆಗಳ ಮ್ಮೀಲೆ ಬಾಯನ್ರಿನ್
ಹಾಗೆ ಕಾಣನವಂತ್ೆ ಕೆಲವು ಪರಶೆುಗಳನ್ನು ಬರೆದೆ.
ಆ ಕೆ ಠಡಿಗೆ ಮೊದಲಬಾರಿ ಪರವೆೀಶಿಸಿದ ನ್ನ್ು ಎಲಿ ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳ ಪರತ್ಕಿರಯೆಯ ಒಂದೆೀ ಆಗಿತ್ನತ-ಅತ್ಾಯಶುಯಯ ಮ್ತ್ನತ ಅಮೊೀಘ
ಆಸಕಿತಯಂದ ಕ ಡಿದನಾದನ!. ನ್ಂತ್ರ ನ್ನ್ು ಈ ಪರದಶಯನ್ದ್ಧಂದ ಸ ೂತ್ಯಗೆ ಂಡ ಕೆಲವು ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳಳ ತ್ಮ್ಗೆ ಲಭ್ಯವಾದ ಕೆಲವು ಚತ್ರಗಳನ್ನು
ನ್ನ್ಗೆ ತ್ಂದನಕೆ ಟುರನ. ಪಾಠದ ಸಮ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಪರದಶಯನ್ವನ್ನು ಚಚೆಯಗೆ ಚಾಲನೆ ಕೆ ಡಲನ ಬಳಸಿಕೆ ಳಳಲನ ನಾನ್ನ ಶಕತನಾದೆನ್ನ. ಇದನ
ತ್ರಗತ್ ಕೆ ೀಣೆಯನ್ನು ಅತ್ೀ ಸನಲಭ್ದಲ್ಲಿ ಹೆಚನು ಆಕಷ್ಯಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಲನ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತ್ನ. ಅದನ ನಶುಯವಾಗಿಯ ನ್ನ್ು
ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳಗೆ ಅವರನ ತ್ರಗತ್ಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಯನವ ಪಾಠಗಳ ಪರಸನತತ್ತ್ೆಯನ್ನು ಅರಿಯಲನ ಸಹಕಾರಿಯಾಯತ್ನ.

3
ನಮ್ಮ ಬೆರಳ ತ್ನದ್ಧಯಲ್ಲಿರನವ ಒಂದನ ಪರಮ್ನಖ ಸಂಪನ್ ಮಲವೆಂದರೆ ಅದನ ಸಥಳೀಯ ಸಮ್ನದಾಯ ಮ್ತ್ನತ ಪರಿಸರ. ನಮ್ಮ ಸಥಳೀಯ
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ಸಮ್ನದಾಯದಲ ಿ ವಿಜ್ಞಾನ್ದ ಹಲವು ಶಿೀಷ್ಟಯಕೆಗಳಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನೆೈಪುಣಯತ್ೆಯನ್ನು ಹೆ ಂದ್ಧದ ಜನ್ರಿದಾಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸಥಳೀಯ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ
ಹಲವು ಸತರದ ಸಾವಭಾವಿಕ ಸಂಪನ್ ಮಲಗಳ ಲಭ್ಯತ್ೆಯನ ಸಹ ಇರನತ್ತದೆ. ಚತ್ರ 2 ಈ ಸಂಪನ್ ಮಲಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೆ ಳಳಳವುದರಿಂದಾಗನವ
ಪರಯೀಜನ್ವನ್ನು ವಿವರಿಸನತ್ತದೆ.

2

ಸಥಳೀಯ ಸಮ್ನದಾಯವು ಎಷ್ೆ ುೀ ಬಾರಿ ಕಡೆಗಣಿಸಲಿಟು ಬೆ ೀಧನಾ ಸಂಪನ್ ಮಲವಾಗಿದೆ. ಹತ್ತನೆೀ ತ್ರಗತ್ಯ ‘

'

ವಿಷ್ಯವನ್ನು ಬೆ ೀಧಿಸಲ್ಲಕಿೆದಾರೆ, ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳಗೆ ಅವರ ಆಸಕಿತಯನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯನವಂತ್ೆ ಹೆೀಗೆ ಪರಿಚಯಸಬಲ್ಲಿರಿ? ಒಂದನ
ವಿಧಾನ್ವೆಂದರೆೀ: ಸಥಳೀಯ ವೆೈದಯರನ ಅರ್ವಾ ಶನಶ ರಷ್ಕಿಯನ್ನು ಹೃದಯದ ಬಗೆೆ ಮಾತ್ನಾಡಲನ ಮ್ತ್ನತ ಅವರನ ರೆ ೀಗಿಗಳ ರಕತದೆ ತ್ತಡ
ಅಳತ್ೆ ಮಾಡನವ ಬಗೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಲನ ಆಹಾವನಸನವುದನ. ವಿಸಜಯನೆಯ (excretion) ಪಾಠ ಮಾಡನವವರಿದಾರೆ, ಕಿಡಿು
ಕಸಿಮಾಡಿಕೆ ಂಡಿರನವವರನ್ನು ಆಮ್ಂತ್ರಸಿ ಕಿಡಿು ರೆ ೀಗದ ಬಗೆೆ ಮ್ತ್ನತ ಶಸರ ಚಕಿತ್ೆಾ ಕನರಿತ್ನ ತ್ಳಸಲನ ಕೆೀಳಕೆ ಳಳಬಹನದನ. ಇವರನ
ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳ/ಸಿಬಬಂದ್ಧಯ ಸಂಬಂಧಿಕರೆ ೀ ಅರ್ವಾ ಕನಟನಂಬದ ಸೆುೀಹಿತ್ರೆ ೀ ಆಗಿರಬಹನದನ. ಇನ್ನು ಉಸಿರಾಟಕೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ೆ, ಒಬಬ
ಸಥಳೀಯ ಕಿರೀಡಾ ಪಟನವನ್ನು ಕರೆಸಿ ಲಾಯಕಿುಕ್ ಆಮ್ಿವು ಅವರ ಕಾಯಯಕ್ಷಮ್ತ್ೆಯನ್ನು ಹೆೀಗೆ ಅಡಿಡಪಡಿಸನತ್ತದೆ ಎಂಬನದರ ಬಗೆೆ ಭಾಷ್ಣ
ಮಾಡಿಸಬಹನದನ.
ನಮ್ಮ ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳಗೆ ಭೆೀಟಿ ನೀಡನವವರನ
ಪರಶೆುಗಳನ್ನು ತ್ಯಾರಿಸಿಟನುಕೆ ಳಳಳವ ಆಸಕಿತ ಹೆ ಂದ್ಧರನತ್ಾತರೆ. ಆದಾರಿಂದ ಇದನ್ನು ಎಚುರಿಕೆಯಂದ ವಯವಸೆಥಗೆ ಳಸಬೆೀಕನ. ನೀವು ಇದನ್ನು ಆಯೆೆ
ಮಾಡಿಕೆ ಂಡರೆ, ನಮ್ಮ ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳಳ ಈ ಅನ್ನಭ್ವದ್ಧಂದ ಪಡೆದನಕೆ ಳಳಳವ ಪರಯೀಜನ್ ಹಾಗ ಕಲ್ಲಕೆಯ ಬಗೆೆ ಸಿಷ್ುತ್ೆ ಇರಬೆೀಕನ. ಭೆೀಟಿಯ
ಕನರಿತ್ನ ತ್ಯಾರಿಗಾಗಿ ಚಟನವಟಿಕೆ 3 ರ ಹಂತ್ಗಳನ್ನು ಅನ್ನಸರಿಸಿ.
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3:

ಒಂದನ ಸಂಜೆ ನಾನ್ನ ಒಬಬ ಗೆಳತ್ಯಂದ್ಧಗೆ ನ್ಗರ ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿದೆಾ. ಅವರನ ಒಬಬ ಶನಶ ರಷ್ಕಿಯಾಗಿದನಾ ಮ್ತ್ನತ ಈಗಷ್ೆು ಹೃದೆ ರೀಗದ
ಆಸಿತ್ೆರಯಲ್ಲಿ ಹೆ ಸ ಕೆಲಸಕೆೆ ಸೆೀರಿದಾಳಳ. ನಾನ್ನ ಈಗತ್ಾನೆ 10ನೆೀ ತ್ರಗತ್ಯ

ಪಾಠವನ್ನು ಪಾರರಂಭಿಸಿದೆಾ, ನಾವು

ಮಾತ್ನಾಡನತ್ತದಾಾಗ ನ್ನ್ಗೆ ರ್ಟುನೆ ಒಂದನ ಆಲೆ ೀಚನೆ ಹೆ ಳೆಯತ್ನ! ನ್ನ್ು ಗೆಳತ್ಯನ್ನು ನ್ಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದನ ನ್ನ್ು ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳಗೆ
ಒಂದನ ಭಾಷ್ಣ ನೀಡಲನ ಕೆೀಳಕೆ ಳಳಲನ ತ್ೀಮಾಯನಸಿದೆ.
ಅವಳಳ ರಕತದೆ ತ್ತಡವನ್ನು ಅಳತ್ೆ ಮಾಡನವ ಯಂತ್ರವನ್ನು ತ್ರಲನ ವಯವಸೆಥ ಮಾಡಿದೆವು. ಅವಳಳ ನ್ನ್ು ರಕತದೆ ತ್ತಡವನ್ನು ಅಳತ್ೆ
ಮಾಡಿದಳಳ ಮ್ತ್ನತ ರಕತದೆ ತ್ತಡವನ್ನು ಅಳತ್ೆ ಮಾಡನವದರ ಪಾರಮ್ನಖಯತ್ೆ ಕನರಿತ್ನ ನ್ಮ್ಮ ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳೆೊ ಡನೆ ಸನಮಾರನ 15 ನಮಷ್
ಮಾತ್ನಾಡಿದಳಳ. ರಕತದೆ ತ್ತಡ ಹೆಚಾುಗಲನ ಕಾರಣಗಳಾವುವು? ಮ್ತ್ನತ ಅದಕೆೆ ಲಭ್ಯವಿರನವ ಸ ಕತ ಚಕಿತ್ೆಾಗಳ ಬಗೆೆ ತ್ಳಸಿದಳಳ. ನ್ನ್ು
ಹತ್ತರವಿದಾ ಹೃದಯದ ಚತ್ರವಿರನವ ಪ್ೀಸುರನ್ನು ಅವಳಳ ವಿವರಿಸನವಾಗ ಬಳಸಿದಳಳ.
ನ್ನ್ು ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳಳ ಮ್ನಂಚತ್ವಾಗಿ ಕೆಲವು ಪರಶೆುಗಳನ್ನು ತ್ಯಾರಿಸಿಕೆ ಂಡಿದಾರನ, ಅವರನ ಮೊದಲನ ಈ ಪರಶೆುಗಳನ್ನು ಕೆೀಳದರನ, ಆದರೆ
ಅವರನ ಅಲ್ಲಿಯೆೀ ಹೆಚನುಹೆಚನು ಪರಶೆುಗಳ ಕನರಿತ್ನ ಆಲೆ ೀಚಸಿದ ಕಾರಣ ಚಚೆಯಯನ ಮ್ನಂದನವರೆಯತ್ನ. ಕೆಲವು ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳಳ
ಶನಶ ರಷ್ಕರಾಗಲನ ಬೆೀಕಾದ ತ್ರಬೆೀತ್ಯ ಬಗೆೆ ತ್ಳದನಕೆ ಳಳಲನ ಪಾಠ ಮ್ನಕಾತಯಗೆ ಂಡ ನ್ಂತ್ರವೂ ಉಳದರನ.



ಜೆೈವಿಕ ಪರಕಿರಯೆಗಳಳ ಪಾಠ ಮಾಡಲನ ಸಹಾಯ ಮಾಡನವಂತ್ಹ ಇತ್ರೆೀ ಸಥಳಯ ಸಂದಶಯಕರ ಬಗೆೆ
ಆಲೆ ೀಚಸಬಹನದೆೀ?



ವಿಜ್ಞಾನ್ ಪಠಯಕರಮ್ದ ಇತ್ರ ಯಾವುದೆೀ ಭಾಗದ ಪಾಠ ಬೆ ೀಧನೆ ಕನರಿತ್ನ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಲಿ ಇತ್ರೆೀ ಸಥಳೀಯ
ಸಂದಶಯಕರ ಬಗೆೆ ಆಲೆ ೀಚಸಬಹನದೆೀ?

ಈ ಮ್ನಂದ್ಧನ್ ಚಟನವಟಿಕೆಯನ ಅಂತ್ಹ ಭೆೀಟಿಯನ್ನು ಆಯೀಜಸನವ ಬಗೆೆ ವಿವರಿಸನತ್ತದೆ. ನಮ್ಗೆ ಸ ಕತ ವಯಕಿತಯ ಸಂಪಕಯವಿದಾರೆ ಈ
ಚಟನವಟಿಕೆಯನ್ನು ಜೀವನ್ಕಿರಯೆಗಳಳ ಕನರಿತ್ನ ಪಾಠದ ಒಂದನ ಭಾಗವಾಗಿ ಮಾಡಬಹನದನ ಅರ್ವಾ ನಮ್ಮ ಸಂಪಕಯದಲ್ಲಿರನವ ವಯಕಿತಗಳಗೆ
ಸ ಕತವಾದ, ಮ್ನಂದೆ ಬೆ ೀಧಿಸಲ್ಲರನವ ಪಠಯ ವಿಷ್ಯ ಬರನವವರೆಗ ಕಾಯಬಹನದನ. ನೀವು ಯಾವಾಗಬೆೀಕಾದರ ಹಮಮಕೆ ಂಡರ , ನೀವು
ಅದಕೆೆ ಪೂವಯ ಭಾವಿಯಾಗಿ ಯೀಜಸನವುದನ ಅಗತ್ಯ.

3:
ನೀವು ನಮ್ಮ ತ್ರಗತ್ಗೆ ಆಹಾವನಸಬಹನದಾದ ಒಬಬ ತ್ಜ್ಞರನ್ನು ಪತ್ೆತ ಹಚು.

ಭಾಗ 1: ಸಂದಶಯನ್ದ ಪೂವಯದಲ್ಲಿ.
1. ತ್ಜ್ಞರನ್ನು ಆಹಾವನಸಲನ ನಮ್ಮ ಪಾರಂಶನಪಾಲರ/ಮ್ನಖಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅನ್ನಮ್ತ್ಯನ್ನು ಪಡೆದನಕೆ ಳಳ.
2. ನೀವು ಆಹಾವನಸಲ್ಲರನವವರನ್ನು ಗನರನತ್ಸಿ
3. ತ್ಜ್ಞರಿಗೆ ಬರಲನ ಒಪ್ತಿಗೆ ಇರನವುದರ ಬಗೆೆ ಕೆೀಳ ತ್ಳದನಕೆ ಳಳ.
4. ನಮ್ಮ ತ್ರಗತ್ಗೆ ಈ ಭೆೀಟಿಯ ಬಗೆೆ ಮಾತ್ನಾಡಿ ಮ್ತ್ನತ ಅವರನ ಏನ್ನ ತ್ಳದನಕೆ ಳಳಲನ ಬಯಸನತ್ಾತರೆ ಎಂಬನದನ್ನು ತ್ಳದನಕೆ ಳಳ.
5. ಸಂದಶಯಕರನ್ನು ಆಹಾವನಸಲನ ಆಹಾವನ್ಪತ್ರಕೆಯನ್ನು ಬರೆಯಲನ ತ್ಳಸಿ.
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6. ನಮ್ಮ ತ್ರಗತ್ಯನ ಕೆೀಳಲ್ಲರನವ ಪರಶೆುಗಳ ಕನರಿತ್ನ ತ್ರಗತ್ಯಂದ್ಧಗೆ ಒಂದನ ಯೀಜನೆ ತ್ಯಾರಿಸಿಕೆ ಳಳ. ‘ಪರಶಿುಸನವುದರ’ ಕನರಿತ್ನ,
ಇರನವ ಘಟಕವನ್ನು ಓದ್ಧ ಅರ್ವಾ ನಮ್ಮ ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳನ್ನು ಪರಶೆುಗಳ ರಚನೆ ಮಾಡನವದರಲ್ಲಿ ಹೆೀಗೆ ತ್ೆ ಡಗಿಸನವುದನ ಎನ್ನುವುದರ
ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನೆ ೀಡಿ.
7. ಈ ಕಾಯಯವನ್ನು ಯಾರನ ಮಾಡನವರೆಂಬ ಬಗೆೆ ತ್ರಗತ್ಯಂದ್ಧಗೆ ಒಮ್ಮತ್ಕೆೆ ಬನು.
8. ತ್ಜ್ಞರನ ಬಂದಾಗ ಮ್ಕೆಳಳ ಹೆೀಗೆ ಕನಳತ್ನಕೆ ಳಳಬೆೀಕೆಂಬನದರ ಬಗೆೆ ಚಚಯಸಿ. ಅಡಡ ಸಾಲನಗಳಲೆ ಿೀ, ಅರ್ವಾ
ಕನದನರೆಲಾಳಾಕಾರದಲೆ ಿೀ (ಎಲಿರ ಕಾಣಲನ ಅನ್ನವಾಗನವಂತ್ೆ)
9. ಅತ್ರ್ಥಯಡನೆ ಭೆೀಟಿಯನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿ ಮ್ತ್ನತ ಏನ್ನ ನರಿೀಕ್ಷಿಸಲಾಗನತ್ತದೆ ಎಂಬನದನ್ನು ಅವರಿಗೆ ತ್ಳಸಿ.
10. ತ್ಜ್ಞರನ/ಅತ್ರ್ಥಗಳಗೆ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಪರದಶಿಯಸಲನ ಕೆಲವು ವಸನತಗಳನ್ನು ತ್ರಲನ ಕೆೀಳಕೆ ಳಳ.

:
ಅತ್ರ್ಥಗಳ ಆಗಮ್ನ್ದ ನಗದ್ಧತ್ ಸಮ್ಯಕೆೆ ಅವರನ್ನು ಶಾಲಾ ಗೆೀಟಿನ್ ಬಳ ಸಾವಗತ್ಸಿ ತ್ರಗತ್ವರೆಗೆ ಕರೆತ್ರಲನ ಕೆಲವು ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳನ್ನು
ನಯನಕಿತಗೆ ಳಸಿ. ಅತ್ರ್ಥಗಳನ್ನು ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳಗೆ ಪರಿಚಯಸಿ ಮ್ತ್ನತ ಅವರಿಗೆ ಕಿರನ ಸಮ್ಯ (10-15 ನಮಷ್) ನೀಡಿ, ಸ ಕತವಾಗಿದಾರೆ ಅವರನ
ತ್ಂದ ಸಾಮ್ಗಿರಯನ್ ು ತ್ೆ ೀರಿಸಲ್ಲ.
ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳನ್ನು ಪರಶೆು ಕೆೀಳಲನ ಉತ್ೆತೀಜಸಿ.
ಭೆೀಟಿಯನ ಮ್ನಗಿದ ನ್ಂತ್ರ ಅತ್ರ್ಥಗಳಗೆ ತ್ರಗತ್ಯ ಪರವಾಗಿ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಅಪ್ತಯಸಲನ ಒಬಬ ವಿದಾಯರ್ಥಯಗೆ ತ್ಳಸಿ.

3:
ನಮ್ಮ ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳಳ ನೆ ೀಡಿರನವದನ್ನು ಮ್ತ್ನತ ಕೆೀಳರನವುದನ್ನು ಹೆೀಗೆ ಬಳಸಿಕೆ ಳಳಬಹನದನ ಎಂಬ ಬಗೆೆ ಆಲೆ ೀಚಸಿ, ಅವರಿಗೆ ತ್ಮ್ಮ
ಅಭಿಪಾರಯಗಳನ್ನು ಗನಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಕೆ ಳಳಲನ ತ್ಳಸಬಹನದನ, ಕಲ್ಲತ್ರನವ ಮ್ನಖಾಯಂಶಗಳ ಪಟಿು ಮಾಡಲನ ಅರ್ವಾ ಭಿತ್ತ ಪತ್ರಗಳನ್ನು
ರಚಸಲನ ತ್ಳಸಬಹನದನ.
ಈ ಆಲೆ ೀಚನೆಗಳಳ ಮ್ತ್ನತ ಮಾಹಿತ್ಯನ್ನು ಸಂದಭ್ಯಯನತ್ವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೆ ಂಡನ ಈ ಶಿೀಷ್ಟಯಕೆಯ ಕನರಿತ್ನ ಹೆಚುನ್ ಕಲ್ಲಕೆ ಉಂಟನಮಾಡಿಕೆ ಳಳಲನ
ಇನ್ ು ಹೆಚುನ್ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಯೀಜಸಬಹನದನ. ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳಳ ಆಯಾ ಪಠಯಭಾಗದ ಕನರಿತ್ನ ಹೆಚನು ಸಂಶೆ ೀಧನೆಗಳನ್ನು ಕೆೈಗೆ ಳಳಬಹನದನ. ಅಲಿದೆ
ತ್ಮ್ಮ ಆಲೆ ೀಚನೆಗಳನ್ನು ಇತ್ರೆ ತ್ರಗತ್ಗಳೆೊ ಂದ್ಧಗೆ ಅರ್ವಾ ಅವರ ಪ್ೀಷ್ಕರೆ ಂದ್ಧಗೆ ಹಂಚಕೆ ಳಳಬಹನದನ.

ಸಥಳೀಯ ಪರಿಸರವು ವಿಜ್ಞಾನ್ ಬೆ ೀಧನೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲ್ಲಸಬಹನದಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸಥಳೀಯ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ವಾಯಪಕವಾದ ಸಾವಭಾವಿಕ
ಸಂಪನ್ ಮಲಗಳಳ ನಮ್ಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗನತ್ತವೆ. ಹೆ ರಗಿನ್ ಪರಿಸರ ಸಂಪನ್ ಮಲಗಳನ್ನು ಸಂಗರಹಿಸಲನ ಸ ಕತ ಸಥಳದಂತ್ೆ ಕಾಣನತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು
ತ್ರಗತ್ ಕೆ ೀಣೆಯ ವಿಸತರಿಸಿದ ಭಾಗದಂತ್ೆಯ ಬಳಸಿಕೆ ಳಳಬಹನದನ. ಸಥಳೀಯ ಪರಿಸರವನ್ನು ನವಯಹಣಾಜಾಣೆಮಯಂದ ಬಳಸಿಕೆ ಳಳಳವ
ರಿೀತ್ಯನ್ನು ತ್ಳಸನವ ಕೆಲವು ಆಲೆ ೀಚನೆಗಳಳ ಇಲಿವೆ.

ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯನ ಎಲೆಿೀ ಇರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಂಗರಹಿಸಬಹನದಾದ ವಿವಿಧ ಸಜೀವಿಗಳಳ ಲಭ್ಯವಿರನತ್ತವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ನೀವು ಸಂಗರಹಿಸಿ, ಅಲಿ
ಅವಧಿಗೆ ತ್ರಗತ್ಗೆ ತ್ಂದನ ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳಗೆ ವಿೀಕ್ಷಿಸಿ ತ್ನಖೆ ಮಾಡಲನ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಲಿಸಬಹನದನ. ಸಂಗರಹಣೆಯನ್ನು ನೀವೆೀ ಮಾಡಬಹನದನ
ಅರ್ವಾ ನಮ್ಮ ತ್ರಗತ್ಯನ್ನು ಸಂಪನ್ ಮಲ ಸಂಗರಹಿಸಲನ ಹೆ ರಗೆ ಕರೆದನಕೆ ಂಡನ ಹೆ ೀಗಬಹನದನ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ: ತ್ರಗತ್ಯಳಗೆ
ಎಲೆಗಳನ್ನು ತ್ರನವುದರಿಂದ, ಮ್ಕೆಳಳ ಅವನ್ನು ಹೆಚನು ಹತ್ತರದ್ಧಂದ ಅಭ್ಯಸಿಸಲನ ಸಾಧಯವಾಗನತ್ತದೆ. ಬಿೀಜಗಳಂದ ಸಸಯಗಳನ್ನು
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ಬೆಳೆಸನವುದರಿಂದ ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳಳ ಅವುಗಳ ಪ್ೀಷ್ಣೆ ಮಾಡನವ ಬಗೆಯನ್ನು ಪರಶಂಸಿಸಲನ ಸಹಾಯ ಮಾಡನತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಸಜೀವಿಗಳನ್ನು
ಉದಾಹರಣೆಗೆ: ಕೆಲವು ಜೆೀಡಗಳಳ, ಶಿವನ್ಕನದನರೆ(praying mantis), ಇಲ್ಲಗಳಳ, ಚಟೆುಗಳಳ(ಪಾತ್ರಗಿತ್ತಗಳಳ), ಅಳಲನಗಳಳ ಅರ್ವಾ ಇತ್ರೆ
ಕಿೀಟಗಳನ್ನು ಸ ಕತ ಪರಿಸಿಥತ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ ಕತ ಜಾಡಿ/ಪೆಟಿುಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಸವಲಿ ಸಮ್ಯದವರೆಗೆ ತ್ರಗತ್ಗೆ ತ್ಂದ್ಧಟನು, ಅಧಯಯನ್ ಮಾಡಿ ನ್ಂತ್ರ
ಅವುಗಳ ಪರಿಸರಕೆೆ ಮ್ರಳ ಬಿಡಬಹನದಾಗಿದೆ.
ನಮ್ಮ ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳಳ ಕಲ್ಲಯಲ್ಲರನವ ವಿಷ್ಯದ ಬಗೆೆ ಸಿಷ್ುತ್ೆ ಇರಲ್ಲ ಮ್ತ್ನತ ಅವರನ ಜೀವಿಗಳಂದ ಹೆದರದೆೀ ಮ್ತ್ನತ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಅವರನ
ಹೆದರಿಸದೆೀ ಅವುಗಳನ್ನು ಸನರಕ್ಷಿತ್ವಾಗಿ ವಿೀಕ್ಷಿಸಲನ ಸಮ್ಯಾವಕಾಶ ನೀಡಿ. ಅವರನ ಪಾರಣಿಗಳಳ ಮ್ತ್ನತ ಸಸಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸನವುದನ್ನು
ಖಾತ್ರಪಡಿಸಿಕೆ ಳಳ ಮ್ತ್ನತ ಅವು ಸಮ್ನದಾಯಕೆೆ ಎಷ್ನು ಪರಮ್ನಖ ಎಂಬನದರ ಬಗೆೆ ಅರ್ಯ ಮಾಡಿಕೆ ಳಳಲ್ಲ. ಕಿೀಟಗಳಳ ಅರ್ವಾ ಪಾರಣಿಗಳ
ಚತ್ರ/ಮಾದರಿಯನ್ನು ತ್ರಗತ್ ಕೆ ೀಣೆಯಲ್ಲಿಡನವುದನ ಉತ್ತಮ್ ಕಲ್ಲಕೆಯ ಪರಿಸರವನ್ನು ಸಿಷ್ಟುಸನತ್ತದೆ. ಪಾರಯೀಗಿಕ ಕಾಯಯಕೆೆ ಸಸಯಗಳನ್ನು
ಸಹ ಬಳಸಿಕೆ ಳಳಬಹನದನ

ಪಾಠದ ಒಂದನ ಆಯಾ ಭಾಗ ದನಯತ್ಸಂಶೆಿೀಷ್ಣೆಯಾಗಿದೆ. ಇದೆ ಂದನ ಮ್ನಖಯವಾದ

ವಿಷ್ಯವಾಗಿದನಾ, ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳಳ ಅರ್ಯ ಮಾಡಿಕೆ ಳಳಲನ ಕಿಿಷ್ುಕರವಾಗಿದೆ. ಆದಾರಿಂದ ಪಾರಯೀಗಿಕ ಕಾಯಯ ಹಮಮಕೆ ಳಳಳವುದನ ಹೆಚನು
ಸಹಾಯಕವಾಗಲ್ಲದೆ. ಸಸಯಗಳ ಕನರಿತ್ನ ನಮ್ಗಿರನವ ತ್ಳಳವಳಕೆಯನ್ನು ಪರಿಕ್ಷಿೀಸಿಕೆ ಳಳಲನ ಸಂಪನ್ ಮಲ- ‘ಸಸಯಗಳನ್ನು
ಅರ್ಯಮಾಡಿಕೆ ಳಳಳವಿಕೆ’ ಕನರಿತ್ನ ರಸಪರಶೆುಯನ್ನು ಉತ್ತರಿಸಬಹನದನ.

:

•

ಕೆರೆ ಕಳೆ: ದನಯತ್ ಸಂಶೆಿೀಷ್ಣೆಯ ಸಮ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನಲವನ್ನು ಸಂಗರಹಿಸನವುದನ. ನೀರಿನೆ ಳಗೆ ಮ್ನಳಳಗಿಸಿರನವ ಕೆರೆ ಕಳೆಯ ಮ್ಮೀಲೆ
ಬೆಳಕನ್ನು ಬಿೀರಿದಾಗ ಅನಲದ ಗನಳೆಳಗಳಳ ಉತ್ಿತ್ತಯಾಗಿರನವುದನ್ನು ನೀವು ಕಾಣಬಹನದನ. ಬೆಳಕಿನ್ ಪರಖರತ್ೆ ಹೆಚುಸಿದಂತ್ೆ ಹೆಚನು
ಗನಳೆಳಗಳಳ ಉತ್ಿತ್ತಯಾಗನತ್ತವೆ.

•

ಪಿಷ್ಠಕಕಾಗಿ ಎಲೆಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆ: ಪತ್ರ ಹರಿತ್ತನ್ನು ತ್ೆಗೆಯಲನ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಕನದ್ಧಯನವ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಬೆೀಕನ ಮ್ತ್ನತ ನ್ಂತ್ರ ಎಥೆನಾಲ್ಗೆ
ಹಾಕಬೆೀಕನ. ನ್ಂತ್ರ ಪ್ತಷ್ಠವು ಇರನವುದನ್ನು ಖಚತ್ಪಡಿಸಿಕೆ ಳಳಲನ ಅಯೀಡಿನೆ ುಡನೆ ಪರಿೀಕ್ಷೆಗೆ ಳಪಡಿಸಬೆೀಕನ. ವಣಯವೆೈವಿಧಯವಿರನವ
ಎಲೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದಾ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ತಷ್ಠದ ನ್ಮ್ ನೆಯನ ಮ್ ಲ ಎಲೆಯಲ್ಲಿರನವ ಹಸಿರಿನ್ ಮಾದರಿಯಂತ್ೆ ಇರನತ್ತದೆ.

•

ಇಂಗಕಲದ ಡೆೈ ಆಕೆಸೈಡ್ ಪ್ಕಾಮುಖ್ಯತೆ: ಖಾಲ್ಲ ಪಾಿಸಿುಕ್ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಎರಡನ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಸನತ್ತಡಬೆೀಕನ. ಒಂದನ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಕಾಬಯನ್ ಡೆೈ
ಆಕೆಾೈಡ್ ಹಿೀರಿಕೆ ಳಳಲನ ರಾಸಾಯನಕವನ್ನು ಹಾಕಿರಿ (ಉದಾ. ಪ್ಟಾಶಿಯಂ ಹೆೈಡಾರಕೆಾೈಡ್, ಅರ್ವಾ ಸೆ ೀಡಿಯಂ ಹೆೈಡಾರಕೆಾೈಡ್)
ಎರಡನ ಗಂಟೆಯ ನ್ಂತ್ರ ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿರನವ ಪ್ತಷ್ಠವನ್ನು ಪರಿೀಕ್ಷಿಸಿ, ರಾಸಾಯನಕವಿರನವ ಚೀಲದಲ್ಲಿರನವ ಸಸಯವು ಕಡಿಮ್ಮ ಪ್ತಷ್ಠವನ್ನು
ಹೆ ಂದ್ಧರಬೆೀಕನ.

ಪರತ್ಯಂದನ ಪರಯೀಗಕ ೆ ವಿವರಿಸಿರನವ ವಿಧಾನ್ದಂತ್ೆ ಮ್ನಂದನವರಿಯಬೆೀಕನ ಮ್ತ್ನತ ಸಲಹೆ ನೀಡಿರನವಂತ್ಹ ಉಪಕರಣಗಳಳ
ಲಭ್ಯವಿಲಿದ್ಧದಾಲ್ಲ,ಿ ಪಯಾಯಯ ಬಳಸಲನ ಚಂತ್ನೆ ಮಾಡಿ. ರಾಸಾಯನಕಗಳನ್ನು ಬಳಸನತ್ತದಾರೆ ಸನಲಭ್ವಾಗಿ ಸಿಗನವಂತ್ಹವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಲನ
ಪರಯತ್ುಸಿ. ಉದಾ: ಒಲೆಯ ಸವಚಿಗೆ ಳಸನವ ವಸನತ (oven cleaner) ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೆ ೀಡಿಯಂ ಹೆೈಡಾರಕೆಾೈಡ್ ಹೆ ಂದ್ಧರನತ್ತದೆ ಮ್ತ್ನತ
ಅದನ್ನು 3ನೆೀ ಪರಯೀಗದಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹನದನ.
ನೀವು ದನಯತ್ಸಂಶೆಿೀಷ್ಣೆಯನ್ನು ಬೆ ೀಧಿಸನವ ಸಂದಭ್ಯದಲ್ಲಿ, ಈ ಪರಯೀಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅರ್ವಾ ಎಲಿವನ್ ು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಯಾಗಿ ಅರ್ವಾ
ತ್ರಗತ್ಯ ಪರಯೀಗವಾಗಿ ಮಾಡಲನ ಪರಯತ್ುಸಿ.

ನೀವು ಹಳಳಯ ಸನುವೆೀಶದಲ್ಲಿರಲ್ಲ ಅರ್ವಾ ನ್ಗರ ಸನುವೆೀಶದಲ್ಲಿರಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸಥಳೀಯ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತ್ರಗತ್ಯಲ್ಲಿ
www.TESS-India.edu.in
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ಅನೆೀಕ ವಸನತಗಳನ್ನು ಸಂಗಿರಹಿಸಬಹನದನ. ಇವುಗಳಳ ಕಲನಿ ಮ್ತ್ನತ ಬಂಡೆಗಳ ಅಧಯಯನ್ವಾಗಿರಬಹನದನ, ಅರ್ವಾ ಪುನ್ರ್ ಬಳಕೆಯ ವಸನತಗಳಾದ
ಕಾಡ್ಯ, ಕಾಗದ, ತ್ಂತ್, ಕಟಿುಗೆ, ಬಟೆು ಮ್ತ್ನತ ಪಾಿಸಿುಕ್ ಜಾಡಿಗಳಾಗಿರಬಹನದನ.
ಈ ತ್ರಹದ ವಸನತಗಳಳ ಮ್ತ್ನತ ಇತ್ರ ವಸನತಗಳನ್ನು ಕಾಲಾನ್ನಕರಮ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಗರಹಿಸಡಬೆೀಕನ, ಇವುಗಳನ್ನು ಅವಶಯಕತ್ೆ ಬಿದಾಾಗ
ಬಳಸಿಕೆ ಳಳಬಹನದನ ಉದಾ: ವಿಜ್ಞಾನ್ಕೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಭಿತ್ತಪತ್ರಗಳನ್ನು ತ್ಯಾರಿಸಲನ ಬಯಸಿದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ತರ ಪರತ್ ತ್ಂಡಕೆೆ ಕೆ ಡಲನ
ಕಾಡಯ ಶಿೀರ್ಟ ಇರಲೆೀಬೆೀಕನ. ಯಾವಾಗಲ ನೀವು ನೆ ೀಡಿರನವ ವಸನತಗಳನ್ನು ಸಂಗರಹಿಸಬಹನದೆೀ? ಯೀಚಸಿ. ನಮ್ಮ ಪಾಠ ಬೆ ೀಧನೆಯ
ಸಲನವಾಗಿ ಅವಶಯವಿರನವ ವಸನತಗಳನ್ನು ಮ್ನಂಚತ್ವಾಗಿ ಸಂಗರಹಿಸಲನ ನಮ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲನ ನಮ್ಮ ತ್ರಗತ್ಗಳಗೆ ತ್ಳಸಿ.

4
8,9 ಮ್ತ್ನತ 10 ನೆೀ ತ್ರಗತ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳಳ ‘ಮಾನ್ವ ಜೀವಶಾಸರ’ವನ್ನು ಸವಲಿ ಅಭ್ಯಸಿಸನತ್ಾತರೆ. ಬಹನತ್ೆೀಕ

ಷ್ಯವು ಅವರ ಸವಂತ್

ದೆೀಹಕೆೆ ನೆೀರವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಾಾಗಿದೆ. ಉದಾ: ಕೆೈಗಳನ್ನು ಮೊಣಕೆೈಯಲ್ಲಿ ಮ್ಡಚದಾಗ ಅವರ ಸಾುಯನಗಳಳ ಸಂಕನಚತ್ಗೆ ಳಳಳವುದನ ಮ್ತ್ನತ
ವಿಕಸಿತ್ ಗೆ ಳಳಳವದನ್ನು ಅವರನ ಅನ್ನಭ್ವಿಸಬಹನದನ. ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳಳ ಸಾವಭಾವಿಕವಾಗಿ ತ್ಮ್ಮ ದೆೀಹದ ಬಗೆೆ ಆಸಕಿತ ಹೆ ಂದ್ಧರನತ್ಾತರೆ. ಆದಾರಿಂದ
ಅವರನ ಕಲ್ಲಯಬೆೀಕಾಗಿರನವ ವಿಜ್ಞಾನ್ವನ್ನು ಅವರನ ಪರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಅನ್ನಭ್ವಿಸನವುದರೆ ಂದ್ಧಗೆ ಜೆ ೀಡಿಸಿದರೆ ಹೆಚನು ಅಭಿಪೆರೀರಕವಾಗನತ್ತದೆ.
ವಿಜ್ಞಾನ್ವನ್ನು ಅವರೆ ಂದ್ಧಗೆ ಸಂಬಂಧಿೀಕರಿಸಿದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಆರೆ ೀಗಯವಾಗಿ ಬದನಕನವುದನ ಹೆೀಗೆ? ಎಂಬನದನ್ನು ಕಲ್ಲಯಲನ
ಸಹಾಯಮಾಡಬಹನದನ. ಉದಾ “ನ್ಮ್ಗೆ ಕಾಯಲೆ ಏಕೆ ಬರನತ್ತದೆ?” ಈ ವಿಷ್ಯವಾಗಿ ಅವರನ ತ್ಮ್ಮ ಬದನಕನ್ನು ವೆೈಯಕಿತಕ ಸವಚಿತ್ೆ ಮ್ತ್ನತ
ಆರೆ ೀಗಯವಾಗಿರನವುದರ ನ್ಡನವಿನ್ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಅರ್ಯ ಮಾಡಿಕೆ ಳಳಳತ್ಾತರೆ. ಈ ಕೆಳಗಿನ್ ಪರಕರಣ ಅಧಯಯನ್ದಲ್ಲಿ ಉದ್ಧತ್ಾರವರನ
ಜೀಣಾಯಂಗವೂಯಹವನ್ನು ಪಾಠ ಮಾಡನವ ಒಂದನ ಮಾಗಯವನ್ನು ಕಂಡನಕೆ ಳಳಳತ್ಾತರೆ.

ಪಾಕರಣ ಅಧ್ಯಯನ 4: ಶಿಕ್ಷಕಿ ಉದಿತಕ ರವರು ಮಕನವ ಜೀರಕಣಂಗವಯಯಹದ ಪ್ಕಠ ಮಕಡಿದ
ಬಗೆಯನುು ವಿವರಸುತಕಾರೆ.
ಶಿರೀ ಸಿಂಗ್

:ಉದ್ಧತ್ರವರೆ ಈ ದ್ಧನ್ ನಮ್ಮ ತ್ರಗತ್ಯನ್ನು ದಾಟಿ ಮ್ನಂದೆ ಹೆ ೀಗನತ್ತರನವಾಗ ನೀವು ತ್ನಂಬಾ ಆಸಕಿತದಾಯಕವಾಗಿ
ಏನೆ ೀ ಮಾಡನತ್ತರನವುದನ್ನು ನಾನ್ನ ಕಂಡೆ. ಇದನ್ನು ನ್ನ್ಗ ತ್ಳಸಿದರೆ ನಾನ್ನ ನಮ್ಗೆ ತ್ನಂಬಾ ಋಣಿಯಾಗನವೆ.
ನಮ್ಮ ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳಂತ್

ಶಿಕ್ಷಕಿ ಉದ್ಧತ್ಾ

ಮ್ಂತ್ರ ಮ್ನಗಿರಾಗಿದಾರನ.

:ಖಂಡಿತ್ವಾಗಿ ಶಿರೀ ಸಿಂಗ್ರವರೆೀ, ನಾನ್ನ ಜೀಣಾಯಂಗವೂಯಹಕೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪಾಠವನ್ನು ಮಾಡನತ್ತದೆಾ. ನಾನ್ನ ನ್ನ್ು
ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳಗೆ ಪಠಯಪುಸತಕವನ್ನು ಮ್ನಚುಡಲನ ತ್ಳಸಿದೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರನ ಏನ್ನ್ನು ನೆನ್ಪ್ತಸಿಕೆ ಳಳಳತ್ಾತರೆಂಬನದನ್ನು
ನಾನ್ನ ನೆ ೀಡ ಬಯಸಿದೆ. ಜೀಣಾಯಂಗವೂಯಹವು ಒಳಗೆ ಂಡ ಅಂಗಾಂಗಗಳ ಪಟಿುಯನ್ನು ಕಪುಿ ಹಲಗೆಯ ಮ್ಮೀಲೆ
ಬರೆದೆನ್ನ. ನ್ನ್ು ವಿದಾಯರ್ಥಗಳನ್ನು ಐದನ ಗನಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದೆನ್ನ. ಪರತ್ಯಂದನ ಗನಂಪ್ತನ್ಲ ಿ ಒಂದನ ಜೆ ತ್ೆ
ಕತ್ತರಿ, ಸವಲಿ ಕಾಗದ, ಸವಲಿ ಅಂಟಿಸನವ ಟೆೀಪ್ ಮ್ತ್ನತ ಒಂದನ ಪೆನ್ನು ಇತ್ನತ. ಅವರನ ಪರತ್ ಅಂಗವನ್ನು ಪರತ್ನಧಿಸನವ
ಆಕಾರವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಬೆೀಕಿತ್ನತ ಮ್ತ್ನತ ಅದನ್ನು ಒಬಬ ಸವಯಂ ಮ್ನಂದೆ ಬಂದ ವಿದಾಯರ್ಥಯಯ ದೆೀಹದ ಮ್ಮೀಲೆ ಅಂಟಿಸಿ,
ಅದನ ದೆೀಹದ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬನದನ್ನು ತ್ೆ ೀರಿಸಬೆೀಕಿತ್ನತ.

ಶಿರೀ ಸಿಂಗ್
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ನೀಡಿದೆನ್ನ. ನ್ಂತ್ರ ಎಲಾಿ ಸವಯಂಪೆರೀರಿತ್ ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳಳ ಮ್ನಂದೆ ಸಾಲಾಗಿ ನಂತ್ರನ. ಅವರ ಬಟೆುಗಳ ಮ್ಮೀಲೆ
ಅಂಗಗಳ ಸಥಳಗಳನ್ನು ಪರ ನಧಿಸನವಂತ್ೆ ಕಾಗದದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರನವ ಆಕೃತ್ಗಳನ್ನು ಅಂಟಿಸಿದನದನ್ನು ಪರದಶಿಯಸಿದರನ.
ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ನು ವೆೈವಿಧಯತ್ೆ! ಎಲಿರ ಖನಶಿಪಟುರನ.
ಶಿರೀ ಸಿಂಗ್

:ನ್ಂತ್ರ ಏನ್ನ ಮಾಡಿದ್ಧರಿ?

ಶಿಕ್ಷಕಿ ಉದ್ಧತ್ಾ

:ನಾನ್ನ ನ್ನ್ು ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳಗೆ ಅಂಗಾಂಗಳ ಗಾತ್ರ ಮ್ತ್ನತ ಸಥಳವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಗನರನತ್ಸಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚುನ್
ಮ್ನ್ುಣೆ ಸಿಗನತ್ತದೆ ಎಂದನ ವಿವರಿಸಿದೆ. ಪರತ್ ತ್ಂಡವು ಸವಯಂಪೆರೀರಿತ್ರ ಮ್ಮೀಲೆ ಗನರನತ್ಸಲನ ಪಠಯಪುಸತಕದಲ್ಲಿರನವ
ಜೀಣಾಯಂಗ ವೂಯಹದ ಚತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಿದರನ. ನ್ಂತ್ರ ನಾನ್ನ ಪರತ್ ತ್ಂಡಕೆೆ ಯಾವ ಸವಯಂಪೆರೀರಿತ್ರಿಗೆ ಅತ್ೀಹೆಚನು
ಅಂಕಗಳನ್ನು ನೀಡನತ್ಾತರೆ ಮ್ತ್ನತ ಏಕೆ? ಎಂಬನದನ್ನು ವಿವರಿಸಲನ ತ್ಳಸಿದೆ.

ಶಿರೀ ಸಿಂಗ್

:ಹೌದನ, ಅವರನ ನಜವಾಗಿಯ ಆನ್ಂದ್ಧಸಿರನವಂತ್ೆ ಕಂಡರನ, ಜೀಣಾಯಂಗ ವೂಯಹದ ಬಗೆೆ ಅವರೆೀನಾದರ
ಕಲ್ಲತ್ರೆಂದನ ನಮ್ಗೆ ಅನಸನತ್ತದೆಯೆೀ?

ಶಿಕ್ಷಕಿ ಉದ್ಧತ್ಾ

:ಹೌದನ ಕಲ್ಲತ್ದಾಾರೆ. ಮೊಟು ಮೊದಲ್ಲಗೆ ಅದನ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಅಂಗಾಂಗಗಳ ಹೆಸರನಗಳನ್ನು ನೆನ್ಪ್ತನ್ಲ್ಲಿಟನುಕೆ ಳಳಲನ
ನೆರವಾಯತ್ನ. ಆಕೃತ್ಗಳನ್ನು ರಚಸಿದಾರಿಂದ ಗಾತ್ರ ಮ್ತ್ನತ ಅಂಗಗಳ ಸಾಥನ್ಗಳ ಬಗೆೆ
ಕಾರಣದ್ಧಂದ ಅವರನ ವಿವಿಧ ಅಂಗಗಳ ಕಾಯಯಗಳಳ ಮ್ತ್ನತ ಜೀಣಯಕಿರಯೆಯ ಸಮ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗನತ್ತದೆಂಬನದನ್ನು
ಚಂತ್ನೆಮಾಡನವಂತ್ಾಯತ್ನ. ಅವರನ ಪರಸಿರ ಮಾತ್ನಾಡನತ್ತದನ್
ಾ ನು ಕೆೀಳಸಿಕೆ ಂಡೆ, ಈ ಸಂದಭ್ಯ ಹೆಚನು
ಸಾಧನೆಯನಳಳ ಮ್ಕೆಳಳ ತ್ಮ್ಮ ತ್ಂಡದಲ್ಲಿದಾ ಇತ್ರೆ ಸದಸಯರಿಗೆ ಜೀಣಯ ಕಿರಯೆಯ ಬಗೆೆ ವಿವರಿಸನತ್ತದಾನ್ನು
ಕೆೀಳಸಿಕೆ ಂಡೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ನು ಗದಾಲವಿತ್ನತ ಆದರೆ ಅವರೆಲಿರ ವಿಜ್ಞಾನ್ವನ್ನು ಚಚಯಸನತ್ತದಾರನ. ಪರತ್ಯಬಬ
ಸವಯಂಪೆರೀರಿತ್ರ ಭಾವಚತ್ರವನ್ನು ಮೊಬೆೈಲ್ಲುಂದ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದ್ಧದೆಾೀನೆ, ಮ್ತ್ನತ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತ್ಪುಿಗಳಳ ಉಂಟಾದವು
ಎಂಬನದನ್ನು ನೆನ್ಪ್ತಸಿಕೆ ಳಳಲನ ಈ ಭಾವಚತ್ರಗಳನ್ನು ಉಪಯೀಗಿಸಿಕೆ ಳಳಳತ್ೆತೀನೆ. ಇದರಿಂದ ನ್ನ್ಗೆ ನಾಳೆಯ
ಪಾಠವನ್ನು ಯೀಜಸಲನ ಸಾಧಯವಿದೆ.

ಶಿಕ್ಷಕಿ ಉದ್ಧತ್ರವರನ ಜೀಣಾಯಂಗವೂಯಹದಲ್ಲಿರನವ ಅಂಗಗಳ ಬಗೆೆ ಆಲೆ ೀಚಸಲನ ಮ್ಕೆಳನ್ನು ಬಳಸಿದರನ. ನೀವು ನಮ್ಮ ಮ್ಕೆಳನ್ನು ಬೆೀರೆ
ರಿೀತ್ಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯೀಗಿಸಬಹನದನ/ಬಳಸಬಹನದನ: ನಾಡಿ ಬಡಿತ್ದ ದರವನ್ನು ವಾಯಯಾಮ್ದ ಮ್ನಂಚೆ ಮ್ತ್ನತ ನ್ಂತ್ರ ಅಳತ್ೆ ಮಾಡಬಹನದನ,
(ಮೊಬೆೈಲ್ ಪ್ೀನನ್ ಸಾುಫ್ ವಾಚ್ ಬಳಸಿಕೆ ಂಡನ); ಅವರ ಆಹಾರ ಕರಮ್ದ ಬಗೆೆ ಚಂತ್ನೆ ಮಾಡಲನ ಅವರ ಗಮ್ನ್ ಸೆಳೆಯಬಹನದನ ಅರ್ವಾ
ಅವರನ ಕಿರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ತ್ೆ ಡಗಿಸಿಕೆ ಂಡಿದಾರೆ, ವಾಯಯಾಮ್ದ ನ್ಂತ್ರ ಅವರ ಮಾಸಖಂಡಗಳಳ ಬಿಗಿಯಾಗಿರನವುದನ ಏಕೆ? ಅದಕೆೆ ಏನ್ನ
ಮಾಡಬೆೀಕೆಂಬನದರ ಬಗೆೆ ಗಮ್ನ್ ಸೆಳೆಯಬಹನದನ. ಪಯಾಯಯವಾಗಿ, ಒಂದನ ಅಕಿೆಕಾಳಗೆ ಜೀಣಾಯಂಗವೂಯಹದ ಮ್ ಲಕ ಪರಯಾಣಿಸನವಾಗ
ಏನಾಗಬಹನದನ ಎಂಬನದರ ಬಗೆೆ ಒಂದನ ಕಥೆ ಅರ್ವಾ ಒಂದನ ನಾಟಕವನ್ನು ವಯವಸೆಥಗೆ ಳಸಲನ ತ್ಳಸಬಹನದನ. ಇದನ್ನು ಮಾಡನವುದನ
ಹೆೀಗೆಂಬನದನ್ನು ಕಂಡನಕೆ ಳಳಲನ ಮ್ ಲ ಸಂಪನ್ ಮಲ ‘ಕಥೆ ಹೆೀಳಳವುದನ, ಹಾಡನಗಳಳ, ಪಾತ್ಾರಭಿನ್ಯ ಮ್ತ್ನತ ನಾಟಕ’ ಇದನ್ನು ನೆ ೀಡಿ.

ನೀವು ಈ ಅಧಾಯಯದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲತ್ ಹಾಗ ನಮ್ಮ ತ್ರಗತ್ಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೀಗಿಸಬಹನದಾದ ಎರಡನ ತ್ಂತ್ರಗಳನ್ನು
ಗನರತ್ಸಿ,ಹಾಗ ನೀವು ಇನ್ ು ಹೆಚನು ಪರಿಶೆ ೀಧಿಸಬೆೀಕೆಂದ್ಧರನವ ಎರಡನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಗನರನತ್ಸಿ.
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ಈ ಅಧಾಯಯವು ಸಥಳೀಯವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರನವ ವಿವಿಧ ಸಂಪನ್ ಮಲಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ
ಪಾಠವನ್ನು ಬೆ ೀಧಿಸಲನ ಕೆಲವು ಕಾಯಯ ತ್ಂತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಈ ಎಲಾಿ ಕಾಯಯ ತ್ಂತ್ರಗಳನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನ್ ಪಠಯಕರಮ್ದ ವಿವಿಧ ವಿಷ್ಯಗಳನ್ನು
ಬೆ ೀಧಿಸಲನ ಬಳಸಬಹನದನ.
ಈ ಅಧಾಯಯದ ಮ್ನಖಯ ಆಶಯ ಏನೆಂದರೆ ಒಬಬ ನವಯಹಣಾ ಜಾಣೆಮಯನಳಳ ಶಿಕ್ಷಕನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚಂತ್ನೆಯನ್ನು ‘ಇದನ ಅಸಾಧಯ, ಏಕೆಂದರೆ ಈ
ನಖರವಾದ ಸಂಪನ್ ಮಲ ನ್ಮ್ಮಲ್ಲಿಲ’ಿ ಎಂಬನದರಿಂದ ‘ ಸವಲಿ ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಮ್ತ್ನತ ಕಲಿನಾತ್ಮಕ ಚಂತ್ನೆಯಂದ ಇದನ ಸಾಧಯವಾಗನತ್ತದೆ’
ಎಂಬನದರ ಕಡೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡನವುದಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಚಂತ್ನೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಸಿಕೆ ಳಳಲನ ಸವಲಿ ಸಮ್ಯ ಹಿಡಿಯಬಹನದನ. ಈಗ ನಮ್ಗೆ
ಸವಲಿ ಅನ್ನಭ್ವವವಿರನವುದರಿಂದ ನೀವು ಈಗಾಗಲೆೀ ನವಯಹಣಾ ಜಾಣೆಮಯನಳಳ (resourceful) ಶಿಕ್ಷಕರಾಗನವ ನಟಿುನ್ಲ್ಲಿ ಪರಯಾಣ
ಪಾರರಂಭಿಸಿಯಾಗಿದೆ.

1:
ಬೆ ೀಧನೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರನ ಕಲ್ಲಕೆಯ ಸಂಪನ್ ಮಲಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹನದನ-ಬರಿೀ ಪಠಯಪುಸತಕಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರವಲಿ. ಬೆೀರೆ, ಬೆೀರೆ
ಜ್ಞಾನೆೀಂದ್ಧರಯಗಳನ್ನು ಬಳಸನವ ಕಲ್ಲಕೆಯ ವಿಧಾನ್ಗಳನ್ನು (ದಶಯನ್, ಶರವಣ, ಸಿಶಯ, ಘ್ರರಣ,(ವಾಸನೆ), ರಸನಾ(ರನಚ) ) ನೀವು ಒದಗಿಸಿದಲ್ಲಿ,
ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳ ವೆೈವಿಧಯಮ್ಯವಾದ ಕಲ್ಲಕೆಯ ರಿೀತ್ಗಳಗೆ ಸಿಂದ್ಧಸಿದಂತ್ಾಗನತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಸನತ್ತ ಮ್ನತ್ತ, ತ್ರಗತ್ಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹನದಾದಂತ್ಹ,
ಮ್ತ್ನತ ನಮ್ಮ ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳ ಕಲ್ಲಕೆಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸನವಂತ್ಹ ಹಲವಾರನ ಸಂಪನ್ ಮಲಗಳವೆ. ಯಾವುದೆೀ ಶಾಲೆ, ತ್ನ್ುದೆೀ ಆದ
ಕಲ್ಲಕೆಯ ಸಂಪನ್ ಮಲಗಳನ್ನು ಅಲಿ ವೆಚುದಲ್ಲಿ ಅರ್ವಾ ವೆಚುರಹಿತ್ವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಬಹನದಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಪನ್ ಮಲಗಳನ್ನು ಸಥಳೀಯ
ಮ್ ಲಗಳಂದ ಪಡೆದನಕೆ ಳಳಳವುದರಿಂದ, ಪಠಯಕರಮ್ಕ ೆ, ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳ ನತ್ಯ ಜೀವನ್ಕ ೆ ಸಂಬಂಧ ಕಲ್ಲಿಸಿದಂತ್ಾಗನತ್ತದೆ.
ನಮ್ಮ ಸಥಳೀಯ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ನೀವು ವಿವಿಧ ವಿಷ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ್ ಪಡೆದ ಜನ್ರನ್ನು ಕಾಣಬಹನದನ; ಅಲಿದೆೀ ವೆೈವಿಧಯಮ್ಯ ಸಾವಭಾವಿಕ
ಸಂಪನ್ ಮಲಗಳನ್ ು ಸಹಿತ್ ಕಾಣಬಹನದನ. ಇದನ ನಮ್ಗೆ ಸಥಳೀಯ ಸಮ್ನದಾಯದೆ ಡನೆ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಸಾಥಪ್ತಸಲನ, ಅದರ ಮೌಲಯವನ್ನು
ಪರದಶಿಯಸಲನ, ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳಗೆ ತ್ಮ್ಮ ಪರಿಸರದ ವೆೈವಿಧಯತ್ೆ ಮ್ತ್ನತ ಸಿರಿವಂತ್ಕೆಯನ್ನು ಅರಿಯಲನ ಉತ್ೆತೀಜಸನತ್ತದೆ, ಅಲಿದೆೀ ಬಹನಶಃ ಅತ್ೀ
ಪರಮ್ನಖವಾಗಿ ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳ ಕಲ್ಲಕೆಗೆ ಸಮ್ಗರ ದೃಷ್ಟುಯ ಮಾಗಯವನ್ನು (ಶಾಲೆಯ ಒಳಗ

ಹಾಗನ ಹೆ ರಗ ಕಲ್ಲಕೆ) ಅಳವಡಿಸಲನ

ಸಹಾಯಕವಾಗನತ್ತದೆ.

ಜನ್ರನ ತ್ಮ್ಮ ಮ್ನೆಗಳನ್ನು ಎಷ್ನು ಸಾಧಯವೀ ಅಷ್ನು ಆಕಷ್ಯಣಿೀಯವಾಗಿಸಲನ ಕಠಿಣ ಶರಮ್ ಪಡನತ್ಾತರೆ. ಅದೆೀ ರಿೀತ್

ನಮ್ಮ

ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳಳ ಕಲ್ಲಯನವ ಪರಿಸರದ ಬಗೆೆ ಯೀಚಸನವುದನ ಯೀಗಯವೆನಸನತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ತ್ರಗತ್ ಹಾಗ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಕಲ್ಲಕೆಗಾಗಿ ಆಕಷ್ಯಕ
ಸಥಳವನಾುಗಿಸಲನ ನೀವು ಏನೆೀ ಮಾಡಿದರ ಅದನ ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳ ಮ್ಮೀಲೆ ಧನಾತ್ಮಕ ಪರಭಾವವನ್ನು ಬಿೀರನತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ತ್ರಗತ್ಯನ್ನು
ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳ ಕಲ್ಲಕೆಗಾಗಿ ಆಸಕಿತದಾಯಕ ಹಾಗ ಆಕಷ್ಯಕವಾಗಿ ಮಾಡಲನ ನೀವು ಬಹಳಷ್ನು ಮಾಡಬಹನದನ- ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನೀವು:
•
•
•
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•

ನೀವು ತ್ರಗತ್ಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಅರ್ವಾ ಪರಿಮಾಣಗಳಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾಯಯ ಮಾಡನತ್ತದಾರೆ ಸಥಳೀಯ ವತ್ಯಕರನೆ ುೀ, ದಜಯಗಳನೆ ುೀ ತ್ರಗತ್ಗೆ
ಆಮ್ಂತ್ರಸಿ ಅವರನ ತ್ಮ್ಮ ಕಾಯಯದಲ್ಲಿ ಗಣಿತ್ವನ್ನು ಹೆೀಗೆ ಬಳಸನತ್ಾತರೆ? ಎಂಬನದನ್ನು ವಿವರಿಸಲನ ಹೆೀಳಬಹನದನ. ಅರ್ವಾ ನೀವು ಆಕಾರಗಳಳ
ಮ್ತ್ನತ ವಿನಾಯಸಗಳ ಬಗೆೆ ಚಚೆಯ ಮಾಡನವವರಿದಾರೆ, ಮ್ಮಹಂದ್ಧ ಕಲಾಕಾರರನ್ನು ಕರೆಸಿ ಅವರನ ಬಳಸನವ ವವಿಧ ಆಕಾರಗಳಳ, ವಿನಾಯಸಗಳಳ,
ಶೆೈಲ್ಲಗಳಳ, ಸಂಪರದಾಯಗಳಳ ಮ್ತ್ನತ ತ್ಂತ್ರಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಲನ ಹೆೀಳಬಹನದನ. ಬೆ ೀಧನೆಗ ಮ್ತ್ನತ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಗನರಿಗಳಗ ಇರನವ
ಸಂಬಂಧವು ಎಲಿರಿಗ ಸಿಷ್ುವಾಗಿ ತ್ಳದ್ಧದಾಾಗ ಮ್ತ್ನತ ಸಮ್ಯಪಾಲನೆ ಕನರಿತ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿವು ಇದಾಾಗ ಮಾತ್ರ ಅತ್ರ್ಥಗಳನ್ನು
ಆಮ್ಂತ್ರಸಿ ತ್ರಗತ್ಯಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆ ಕೆ ಡಿಸನವುದನ ಅತ್ಯಂತ್ ಪರಿಣಾಮ್ಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾಯಯ ನವಯಹಿಸನತ್ತದೆ.
ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಳಗಡೆಯೆೀ ಪರಿಣತ್ರನ ಇರಬಹನದನ ( ಅಡನಗೆಯವರನ, ಪರಿಚಾರಕರನ ಇತ್ಾಯದ್ಧ), ಇವರನ್ನು ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳಳ ತ್ಮ್ಮ ಕಲ್ಲಕೆಯ
ವಿಷ್ಯದ ಕನರಿತ್ನ ಸಂದಶಯನ್ ಮಾಡಬಹನದನ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ: ಅಡನಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗನವ ಪರಿಮಾಣಗಳ ಬಗೆೆ, ಅರ್ವಾ ಹವಾಮಾನ್ದ
ವಿವಿಧ ಪರಿಸಿಥತ್ಗಳಳ ಶಾಲೆಯ ಕಟುಡಗಳಳ ಹಾಗ ಮ್ಮೈದಾನ್ದ ಮ್ಮೀಲೆ ಬಿೀರನವ ಪರಭಾವದ ಕನರಿತ್ನ.

ತ್ರಗತ್ಯ ಹೆ ರಗಡೆ ನೀವು ಪಾಠಕೆೆ ಬಳಸಬಹನದಾದ ಸಂಪನ್ ಮಲಗಳ ವಾಯಪಕ ಶೆರೀಣಿಯೆೀ ಇದೆ. ನೀವು ಎಲೆಗಳಳ, ಜೆೀಡದ ಹನಳಳಗಳಳ,
ಸಸಯಗಳಳ, ಕಿೀಟಗಳಳ, ಕಲನಿಗಳಳ ಅರ್ವಾ ಕಟಿುಗೆಗಳನ್ನು ಸಂಗರಹಿಸಿ(ಅರ್ವಾ ನಮ್ಮ ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳಗೆ ಸಂಗರಹಿಸಲನ ತ್ಳಸಿ). (ಆದರೆೀ ಸಥಳೀಯ
ಪರಿಸರಕೆೆ ಮ್ತ್ನತ ಜೀವಿಗಳಗೆ ಹಾನಯಾಗದ ಹಾಗೆ ನೆ ೀಡಿಕೆ ಳಳ.) ಈ ಸಂಪನ್ ಮಲಗಳನ್ನು ತ್ರನವುದರಿಂದ ತ್ರಗತ್ಯಲ್ಲಿ ಆಕಷ್ಯಕ
ಪರದಶಿಯಕೆಗಳನ್ನು ಜೆ ೀಡಿಸಿ ಪಾಠ ಬೆ ೀಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹನದನ. ಇವು ವಗಿೀಯಕರಣ, ಜೆೈವಿಕ ಮ್ತ್ನತ ಅಜೆೈವಿಕ ಮ್ನಂತ್ಾದ ವಿಷ್ಯಗಳ
ಕನರಿತ್ನ ಚಚೆಯಗಾಗಲ್ಲೀ, ಪರಯೀಗಗಳನ್ನು ಹಮಮಕೆ ಳಳಳವುದಕಾೆಗಲ್ಲ ಬಳಸಬಹನದಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸಮ್ನದಾಯಕೆೆ ತ್ಕೆಂತ್ೆ ಹಾಗ ಸನಲಭ್ವಾಗಿ
ದೆ ರಕನವ ಕೆಲವು ಸಂಪನ್ ಮಲಗಳಾದ ಬಸ್ ವೆೀಳಾಪಟಿು, ಜಾಹಿೀರಾತ್ನಗಳಳ ಮ್ನಂತ್ಾದವುಗಳನ್ನು ಪದಗಳನ್ನು ಗನರನತ್ಸನವುದನ,
ಪರಿಮಾಣಗಳನ್ನು ಹೆ ೀಲ್ಲಸನವುದನ ಅರ್ವಾ ಪರಯಾಣದ ಸಮ್ಯವನ್ನು ಬಳಸನವುದನ ಮ್ನಂತ್ಾದ ಚಟನವಟಿಕೆಗಳಗೆ ಕಲ್ಲಕಾ ಸಾಮ್ಗಿರಗಳಾಗಿ
ಬಳಸಬಹನದನ.
ತ್ರಗತ್ಯ ಹೆ ರಗಡೆಯಂದ ವಸನತಗಳನ್ನು ಒಳಗಡೆ ತ್ರಬಹನದನ- ಆದರೆ ‘ಹೆ ರಗಡೆ’ಯೆೀ ನಮ್ಮ ತ್ರಗತ್ಯ ವಿಸತರಿಸಿದ ಭಾಗವಾಗಬಹನದನ.
ಹೆ ರಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಎಲಿ ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳಗೆ ಚಲ್ಲಸಲನ ಹೆಚುನ್ ಸಥಳಾವಕಾಶವಿರನತ್ತದೆ ಹಾಗ ಎಲಿ ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳಳ ಸನಲಭ್ವಾಗಿ ವಿೀಕ್ಷಿಸಬಹನದಾಗಿದೆ.
ನಮ್ಮ ತ್ರಗತ್ಯನ್ನು ಹೆ ರಗಡೆ ಕಲ್ಲಕೆಗಾಗಿ ಕರೆದನಕೆ ಂಡನ ಹೆ ೀದಾಗ, ಅವರನ ಈ ಕೆಳಗಿನ್ಂತ್ಹ ಕೆಲವು ಚಟನವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹನದನ:


ದ ರಗಳನ್ನು (ಅಂತ್ರಗಳನ್ನು) ಅಂದಾಜಸನವುದನ ಮ್ತ್ನತ ಅಳತ್ೆಮಾಡನವುದನ



ವರತ್ತದ ಪರಿಧಿ ಮ್ಮೀಲ್ಲರನವ ಯಾವುದೆೀ ಒಂದನ ಬಿಂದನವು ಕೆೀಂದರ ಬಿಂದನವಿನಂದ ಒಂದೆೀ ದ ರದಲ್ಲಿ ಇರನತ್ತದೆ, ಎನ್ನುವದನ್ನು
ಪರದಶಿಯಸನವುದನ.



ದ್ಧನ್ದ ಬೆೀರೆ ಬೆೀರೆ ಸಮ್ಯದಲ್ಲಿ ವಸನತಗಳ ನೆರಳನ್ ಉದಾವನ್ನು ಅಳತ್ೆ ಮಾಡನವುದನ



ಸ ಚನೆಗಳಳ ಮ್ತ್ನತ ಚಹೆುಗಳನ್ನು ಓದನವುದನ



ಸಂದಶಯನ್ ಮ್ತ್ನತ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನ್ಡೆಸನವುದನ



ಸೆ ೀಲಾರ್ ಪಾಯನೆಲನಿಗಳನ್ನು ವಿೀಕ್ಷಿಸನವುದನ



ಬೆಳೆಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮ್ತ್ನತ ಮ್ಳೆ ಪರಮಾಣವನ್ನು ದಾಖಲ್ಲಸನವುದನ

ತ್ರಗತ್ಯ ಹೆ ರಗಡೆ ಅವರ ಕಲ್ಲಕೆಯನ ವಾಸತವಿಕ ಸಂಗತ್ಗಳನ್ನು ಹಾಗ ಸವಂತ್ ಅನ್ನಭ್ವಗಳನಾುಧರಿಸಿರನತ್ತದೆ. ಆದಾರಿಂದ ಈ ಕಲ್ಲಕೆಯನ್ನು
ಇತ್ರ ಸನುವೆೀಶಗಳಗೆ ಸನಲಭ್ವಾಗಿ ವಗಾಯಯಸಬಹನದನ.
www.TESS-India.edu.in
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ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಹೆ ರಗಿನ್ ಕಲ್ಲಕೆಗಾಗಿ ಶಾಲಾ ಪರಿಸರದ್ಧಂದ ಆಚೆಗೆ ಹೆ ೀಗಬೆೀಕಾಗಿ ಬಂದರೆ, ಇದಕಿೆಂತ್ ಮ್ನಂಚೆ ನೀವು ನಮ್ಮಶಾಲಾ
ಮ್ನಖಯಸಥರ ಅನ್ನಮ್ತ್ ಪಡೆಯಬೆೀಕನ, ಸಮ್ಯವನ್ನು ನಗದ್ಧಪಡಿಸಬೆೀಕನ, ಸನರಕ್ಷತ್ೆಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಶಿೀಲ್ಲಸಬೆೀಕನ, ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳಗೆ
ನಯಮ್ಗಳನ್ನು ಸಿಷ್ುವಾಗಿ ತ್ಳಸಬೆೀಕನ. ಹೆ ರಡನವುದಕಿೆಂತ್ ಮ್ನಂಚೆ ನಮ್ಗೆ ಹಾಗ ನಮ್ಮ ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳಗೆ ಈ ಚಟನವಟಿಕೆಯ ಮ್ ಲಕ
ಏನ್ನ್ನು ಕಲ್ಲಯಬೆೀಕನ ಎಂಬನದನ ಸಿಷ್ುವಾಗಿ ತ್ಳದ್ಧರಬೆೀಕನ.

ನಮ್ಮ ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಸ ಕತವಾಗಿಸಲನ ಈಗ ಇರನವ ಸಂಪನ್ ಮಲಗಳನ್ನು ಮಾಪಯಡಿಸಬೆೀಕಾಗಬಹನದನ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳಳ
ಚಕೆವಿರಬಹನದನ ಆದರೆ ದೆ ಡಡ ಪರಯೀಜನ್ವನ್ನು ಒದಗಿಸಬಹನದನ, ಅದರಲ ಿ ನೀವು, ನಮ್ಮ ಎಲಿ ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳಗೆ ಯನಕತವಾದ ಕಲ್ಲಕೆ ಉಂಟನ
ಮಾಡಬೆೀಕಾದರೆ ಈ ಮಾಪಾಯಡನಗಳಳ ಅತ್ಯವಶಯ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೀವು ಜನ್ರನ ಹಾಗ ಸಥಳಗಳ ಹೆಸರನಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಥಳೀಯ
ಪರಿಸರಕೆನ್ನಗನಣವಾಗಿ ಬದಲಾಯಸಬಹನದನ, ಹಾಡನ ಮ್ನಂತ್ಾದವುಗಳಲ್ಲಿರನವ ವಯಕಿತಗಳ ಹೆಸರನ/ಲ್ಲಂಗ ಬದಲಾಯಸಿ ಹೆೀಳಬಹನದನ, ಅರ್ವಾ
ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಗವಿಕಲತ್ೆ ಇರನವ ಮ್ಗನವನ್ನು ಸೆೀರಿಸಬಹನದನ. ಈ ರಿೀತ್ ನೀವು ಸಂಪನ್ ಮಲಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ತ್ರಗತ್ಗೆ ಹಾಗ ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳಗೆ
ಹೆಚನು ಸ ಕತವಾಗನವಂತ್ೆ ಮಾಪಯಡಿಸಿ ಬಳಸಬಹನದನ.
ಸಂಪನ್ ಮಲಭ್ರಿತ್ರಾಗಲನ ನಮ್ಮ ಸಹಕಮಯಗಳೆೊ ಂದ್ಧಗೆ ಕಾಯಯ ನವಯಹಿಸಿ: ನೀವು ಮ್ತ್ನತ ಅವರ ನ್ಡನವೆ ಸಂಪನ್ ಮಲಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟುಸಲನ
ಮ್ತ್ನತ ಮಾಪಯಡಿಸಲನ ಸಾಕಷ್ನು ಕೌಶಲಗಳಳ ಇರಬಹನದನ. ಒಬಬರನ ಸಂಗಿೀತ್ದ ಕೌಶಲಗಳನ್ನು ಹೆ ಂದ್ಧರಬಹನದನ, ಇನೆ ುಬಬರನ ಮಾದರಿಗಳ
ತ್ಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಮ್ತ್ೆ ತಬಬರನ ಹೆ ರಾಂಗಣ ವಿಜ್ಞಾನ್ ಕಾಯಯಕರಮ್ ಯೀಜಸನವಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ್ ಪಡೆದ್ಧರಬಹನದನ. ಈ ಸಂಪನ್ ಮಲಗಳನ್ನು
ಪರಸಿರ ಹಂಚಕೆ ಂಡನ ಎಲಿರ ಸೆೀರಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಳೆಳಯ ಕಲ್ಲಕೆಯ ವಾತ್ಾವರಣ ನಮಾಯಣ ಮಾಡಬಹನದನ.

2:
ಈ ಚಟನವಟಿಕೆಯನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಸಯಗಳ ಕನರಿತ್ನ ಏನಾದರ ತ್ಪುಿ ಗರಹಿಕೆಗಳಳ ಇವೆಯೆೀ ಎಂದನ ಕಂಡನ ಹಿಡಿಯಲನ ಸಹಾಯಮಾಡನತ್ತದೆ.
ಅಲಿದೆೀ ಇತ್ರರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇರನವ ತ್ಪುಿ ಗರಹಿಕೆಗಳ ಕನರಿತ್ನ ಹೆಚುನ್ ವಿಷ್ಯ ತ್ಳದನಕೆ ಳಳಲನ ಸಹಾಯ ಮಾಡನತ್ತದೆ.
ಸಸಯಗಳ ಬಗೆೆ ನಮ್ಗೆೀನ್ನ ಗೆ ತ್ನತ? ಈ ಕೆಳಗಿನ್ ಪರಶೆುಗಳಳ ನಮ್ಗೆ ಇದನ್ನು ಪತ್ೆತಹಚುಲನ ಸಹಾಯ ಮಾಡನತ್ತವೆ:
ಈ ಕೆಳಗೆ ಸಸಯಗಳ ಕನರಿತ್ನ ಕೆಲವು ಹೆೀಳಕೆಗಳಳ ಇವೆ. ಇವು ಸರಿಯೀ ತ್ಪ್ಿೀ ತ್ಳಸಿ?
1.

ಸಸಯವು ರಾತ್ರಯಲ್ಲಿ ಕಾಬಯನ್ ಡೆೈ ಆಕೆಾೈಡನ್ನು ಉಪಯೀಗಿಸನತ್ತದೆ.

2. ಸಸಯಗಳಳ ರಾತ್ರಯಲ್ಲಿ ಒಂದನ ಪರಕಿರಯೆಯನ್ನು ನ್ಡೆಸನತ್ತವೆ ಮ್ತ್ನತ ದ್ಧನ್ದಲ್ಲಿ ಇನೆ ುಂದನ ಪರಕಿರಯೆಯನ್ನು ನ್ಡೆಸನತ್ತವೆ.
3. ಪಾರಣಿಗಳಳ ಆಮ್ಿಜನ್ಕವನ್ನು ಯಾವ ಉದೆಾೀಶಕೆೆ ಬಳಸನತ್ತವೆಯೀ ಅದೆೀ ರಿೀತ್ ಸಸಯಗಳಳ ಕಾಬಯನ್ ಡೆೈ ಆಕೆಾೈಡನ್ನು ಬಳಸನತ್ತವೆ.
4. ಸಸಯಗಳ ಆಹಾರದ ಒಂದನ ಭಾಗ ಸ ಯಯನ್ ಬೆಳಕನ.
5. ಸಸಯಗಳಳ ಮ್ಣಿುನ್ಲ್ಲಿರನವ ಸಕೆರೆಗಳನ್ನು ಸೆೀವಿಸನತ್ತವೆ.
6. ಸಸಯಗಳಳ ಆಮ್ಿಜನ್ಕವನ್ನು ಹೆ ರ ಹಾಕನತ್ತವೆ.
7. ಸಸಯಗಳಳ ಕಾಬಯನ್ ಡೆೈ ಆಕೆಾೈಡನ್ನು ಹೆ ರಹಾಕನತ್ತವೆ.
8. ಸಸಯಗಳಳ ದ್ಧನ್ದ ಸಮ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಮ್ಿಜನ್ಕವನ್ನು ಉಪಯೀಗಿಸನತ್ತವೆ.
9. ಸಸಯಗಳಳ ದ್ಧನ್ದ ಸಮ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಬಯನ್ ಡೆೈ ಆಕೆಾೈಡನ್ನು ಉಪಯೀಗಿಸನತ್ತವೆ.
10. ಕಾಬಯನ್ ಡೆೈ ಆಕೆಾೈಡ್ ಮ್ತ್ನತ ನೀರನ ಸಸಯದ ಆಹಾರಗಳಾಗಿವೆ.

1.

ತಪಪು: ಸಸಯಗಳಳ ಆಹಾರವನ್ನು (ಗನಿಕೆ ೀಸ್) ತ್ಯಾರಿಸಲನ ಕಾಬಯನ್ ಡೆೈ ಆಕೆಾೈಡನ್ನು ಉಪಯೀಗಿಸನತ್ತವೆ, ಇದಕೆೆ ಅವಕೆೆ
ಸ ಯಯನ್ ಬೆಳಕನ(ಅಲಾಾ ವೆೈಯಲೆರ್ಟ ರೆೀಡಿಯೆೀಶನ್ ಅವಶಯ)
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2. ತಪಪು: ಸಾಮಾನ್ಯ ತ್ಪುಿ ಗರಹಿಕೆ ಏನೆಂದರೆೀ ಸಸಯಗಳಳ ದ್ಧನ್ದಲ್ಲಿ ದನಯತ್ಸಂಶೆಿೀಷ್ಣೆ ಕಿರಯೆ ನ್ಡೆಸನತ್ತವೆ ಮ್ತ್ನತ ರಾತ್ರಯಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಟ
ನ್ಡೆಸನತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಎಲಿ ಜೀವಿಗಳ ಹಾಗೆ ಸಸಯಗಳೊ ಕ ಡ ಎಲಿ ಸಮ್ಯದಲ ಿ ಉಸಿರಾಡನತ್ತವೆ.
3. ತಪಪು: ಈ ತ್ಪುಿ ಗರಹಿಕೆ ಏಕೆ ಬರನತ್ತದೆಯೆಂದರೆ ಸಸಯಗಳನ್ನು ಪಾರಣಿಗಳ ವಿರನಧಧ ಎಂದನ ಭಾವಿಸಲಾಗನತ್ತದೆ.
4. ತಪಪು: ಮ್ಕೆಳಗೆ ಆಹಾರ ಮ್ತ್ನತ ಪ್ೀಷ್ಕತ್ೆ ಕನರಿತ್ನ ಬಹಳ ಮಾನ್ವ ಕೆೀಂದ್ಧರತ್ ಅಭಿಪಾರಯವನ್ನು ಹೆ ಂದ್ಧರನತ್ಾತರೆ. ಆದಾರಿಂದ
ಅವರನ ಸಸಯವು ಬಳಸನವ ಯಾವುದೆೀ ವಸನತವನ್ನು ಆಹಾರ ಎಂದನ ಪರಿಗಣಿಸನತ್ಾತರೆ.
5. ತಪಪು: ಸಸಯಗಳಳ ತ್ಮ್ಮ ಬಾಹಯ ಪರಿಸರದ್ಧಂದ ಆಹಾರವನ್ನು ಪಡೆಯನತ್ತವೆ ಎಂಬನದನ ಬಹಳ ವಾಯಪಕವಾಗಿ ನ್ಂಬಲಾಗಿರನವ ತ್ಪುಿ
ಗರಹಿಕೆ.
6. ಸರ: ಆಮ್ಿಜನ್ಕವು ದನಯತ್ಸಂಶೆಿೀಷ್ಣೆಯ ಉಪ ಉತ್ಿನ್ುವಾಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ಎಲೆಗಳ ಕೆಳಗಿರನವ ಸೆ ುೀಮಾಯಟಾಗಳ ಮ್ ಲಕ
ಹೆ ರಹಾಕಲಾಗನತ್ತದೆ.
7. ಸರ: . ಆದರೆ ಎಲಿ ಜೀವಿಗಳ ಹಾಗೆ ಸಸಯಗಳೊ ಕ ಡ ಎಲಿ ಸಮ್ಯದಲ ಿ ಉಸಿರಾಡನತ್ತವೆ, ಕಾಬಯನ್ ಡೆೈ ಆಕೆಾೈಡ್ ಇದರ ಉಪ
ಉತ್ಿನ್ು. ಆದರೆ ದ್ಧನ್ದ ಸಂದಭ್ಯದಲ್ಲಿ ದನಯತ್ಸಂಶೆಿೀಷ್ಣೆ ಮ್ತ್ನತ ಉಸಿರಾಟ ಒಂದೆೀ ಬಾರಿಗೆ ಆಗನವುದರಿಂದ ಇವರೆಡರ ಆವಕ ಮ್ತ್ನತ
ಜಾವಕ ಇರನತ್ತದೆ.
8. ಸರ: ಸಸಯಗಳಳ ಉಸಿರಾಟಕೆೆ ಆಮ್ಿಜನ್ಕವನ್ನು ಬಳಸನತ್ತವೆ.
9. ಸರ: ದನಯತ್ಸಂಶೆಿೀಷ್ಣೆಗೆ ಕಾಬಯನ್ ಡೆೈ ಆಕೆಾೈಡ್ ಬಳಸನತ್ತವೆ.

10. ತಪಪು: ಮ್ಕೆಳಗೆ ಆಹಾರ ಮ್ತ್ನತ ಪ್ೀಷ್ಕತ್ೆ ಕನರಿತ್ನ ಬಹಳ ಮಾನ್ವ ಕೆೀಂದ್ಧರತ್ ಅಭಿಪಾರಯವನ್ನು ಹೆ ಂದ್ಧರನತ್ಾತರೆ. ಆದಾರಿಂದ ಅವರನ
ಸಸಯವು ಬಳಸನವ ಯಾವುದೆೀ ವಸನತವನ್ನು ಆಹಾರ ಎಂದನ ಪರಿಗಣಿಸನತ್ಾತರೆ. ಆದರೆ ಸಸಯಗಳಳ ತ್ಮ್ಮ ಆಹಾರ ಗನಿಕೆ ೀಸ್ನ್ನು ತ್ಾವೆೀ
ತ್ಯಾರಿಸನತ್ತವೆ ಎಂಬನದನ್ನು ನ್ಂಬಲನ ಅವರಿಗೆ ಕಷ್ುವಾಗನತ್ತದೆ.

Additional resources
•
•
•

•

Various video clips: http://www.bbc.co.uk/learningzone/clips/topics/secondary.shtml#science
(accessed 20 May 2014)
A series of detailed experimental guides including photosynthesis, respiration and transport in
plants: http://www.biology-resources.com/biology-experiments2.html (accessed 20 May 2014)
A website with links for human excretion and absorption:
http://www.internet4classrooms.com/high_school/human_anatomy_physiology_absorption_excreti
on.htm(accessed 20 May 2014)
A podcast and supporting article on how to recreate one of the earliest experiments on the
circulatory system: http://www.thenakedscientists.com/HTML/content/kitchenscience/exp/veins/
(accessed 20 May 2014)
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