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ನಿಮ್ಮ 10ನ ೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗ ಪಿರಿಯಯಡಿಕ್ ಟ ೇಬಲ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಈ ಘಟಕದ ಬ ೇಧನ ಯನ್ನು ನ್ಡ ಸಲನ ಆಟವನ್ನು ಹ ೇಗ
ಬಳಸಿಕ ಳಳಬಹನದನ ಎೆಂಬ ಕನರಿತನ ವಿವರಣ ನಿೇಡನತತದ್ . ಆಟವನ್ನು ಪಯಠ ಬ ೇಧನ ಗ ಬಳಸಿಕ ಳಳಳವುದನ ಚೆಂತನ ಯನ, ವಿಶ ೇಷವಯಗಿ 9
ಅಥವಯ 10 ನ ೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗ ತನೆಂಬ ಉಪಯನಕತವ ನಿಸಿೇತನ. ಆದ್ಯಗ ಾ, ಶ ೈಕ್ಷಣಿಕ ಆಟಗಳಳ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗ ಉಪಯನಕತ ಬ ೇಧನಯ
ಪರಿಕರವಯಗಿ ತಿಳಿದನಕ ಳಳಲನ ಮ್ತನತ ಬಳಸಲನ ತನೆಂಬ ಪರಯೇಜನ್ಕಯರಿಯಯಗಿರನತತದ್ .
ಆಟದಲಿಿ ಭಯಗಿಯಯಗನವ (ಪಯಲ ಳ
ೊ ಳಳವ) ಚೆಂತನ (ಎಕ ್ೈಟ್ಸ ಮೆಂಟ್ಸ) ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗ ಕಲಿಯಲನ ಪ ರೇರಣ ಯನ್ನು ಒದಗಿಸನತತದ್ . ಆದನದರಿೆಂದಲ ೇ
ಆಟಗಳಳ ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಳ ವಿಜ್ಞಯನ್ವನ್ನು ಸಯಮಯನ್ಾ ಬ ೇಧನಯ ವಿಧಯನ್ಕ್ಕೆಂತ ತನೆಂಬ ಸನಲಭವಯಗಿ ಕಲಿಯನವೆಂತ ಮಯಡಲನ
ಸಹಕಯರಿಯಯಗಿವ .
ಆಟಗಳಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗ ಅಗತಾವಯದ ಇನಿುತರ ಉಪಯನಕತ ಕೌಶಲಗಳಳ, ಯಯವುವ ೆಂದರ ಗನೆಂಪಿನ್ಲಿಿ ಕಲಸ ಮಯಡನವುದನ, ಕ್ರಯಯಶಿೇಲ
ಚೆಂತನ , ದತಯತೆಂಶಳ ವಿಶ ಿೇಷಣ ಮ್ತನತ ವಿೇಕ್ಷಣಯ ಕೌಶಲಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಲನ ಆಟಗಳಳ ಸಹಕಯರಿಯೆನಿಸಲಿವ . ಈ ಎಲಯಿ ಕೌಶಲಗಳಳ ನಿಮ್ಮ
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗ ಈಗ ಮ್ತನತ ಮ್ನೆಂದಿನ್ ಬದನಕ್ನ್ಲಿಿ ಇತರ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಲನ ಮ್ತನತ ಶಯಲ ಯೆಂದ ಹ ರಗ ಕ ಡಯ ತನೆಂಬಯ
ಉಪಯನಕತವ ನ್ಸಲಿದ್ .
ಈ ಘಟಕದಲಿಿ ತಿಳಿಸಿರನವ ಕ ಲವು ಆಟಗಳಳ ಈಗಯಗಲ ೇ ಪರಚಲಿತದಲಿಿರನವ ಆಟಗಳಳ ಅಥವಯ ದ ರದಶಿನ್ದಲಿಿ ಜನ್ಪಿರಯವಯಗಿರನವ ಆಟಗಳಳ
ಆಗಿವ . ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗ ಪರಿಚತ ಆಟಗಳಯಗಿರನವದನ ಒೆಂದನ ಹ ಚನುವರಿ ಅನ್ನಕ ಲವ ನಿಸಲಿದ್ .



ಆಟವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ೆಂದಿಗ ಬಳಸನವ ಉಪಯೇಗ



ಒೆಂದನ ಹೆಂತದ ಆಟಗಳನ್ನು ಯಯವುದ್ ೇ ವಿಜ್ಞಯನ್ ಪಯಠಗಳಿಗ ಹ ೇಗ ಅಳವಡಿಸಬಹನದನ

ಆಟಗಳಳ ತರಗತಿಯಲಿಿ ಉತತಮ್ವಯಗಿ ಕಯಯಿ ನಿವಿಹಿಸನವೆಂತಯಗಲನ ಸರಳವಯದ ಕಯರಣವ ೆಂದರ ಆಟಗಳಲಿಿ ಇರನವ ಸಪಧಯಿತಮಕ ಅೆಂಶ. ಈ
ಬಗ ಯ ಸವಯಲನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲಿಿಯ ಅತನಾತತಮ್ವಯದನದದನ್ನು ಹ ರತರಲನ, ಗೆಂಡನ, ಹ ಣನು ಇಬಬರಲಿಿಯ ಸಹಯಯಕಯರಿಯಯಗಿದ್ . ನಿಮ್ಮ
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಳ ಒಬಬರ ವಿರನದಧ ಒಬಬರನ್ನು ಸಪರ್ಧಿಸನವೆಂತ ಮಯಡಬಹನದನ. ಉದ್ಯಹರಣ ಗ , ಸಯಪಾಟ್ಸ (ಕ ೇಸ್ ಸಟಡಿ 1 ನ ೇಡಿ) ಇದಕ ಕ
ಪಯಯಿಯವಯಗಿ ಆಟವು ಪರತಿಯಬಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗ ಸವಯಲನ್ನು ಒಡನುತತದ್ .
ಶಿಕ್ಷಕರಯಗಿ ನಿಮ್ಗ ಆಟವು ಉಪಯನಕತವ ನಿಸಲನ ಮ್ತ ತೆಂದನ ಕಯರಣವ ನ ೆಂದರ , ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಳ ಚ ನಯುಗಿ ಆಟದಲಿಿ ಪಯಲ ೊಳಳಲನ ತಮ್ಮ
ಕಲಿಕ ಯನ್ನು ಪರದಶಿಿಸಬ ೇಕಯಗನತತದ್ . ಇದನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕಲಿಕ ಯ ಕನರಿತನ ತತ್ ಕ್ಷಣದ ಹಿಮಯಮಯತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿತತದ್ ಆದನದರಿೆಂದ,
ವಿಜ್ಞಯನ್ದ ಐಡಿಯಯ ಅಥವಯ ಪರಿಕಲಪನ ಯನ್ನು ಇಡಿೇ ತರಗತಿಯಲಿಿ ಮ್ತ ತ ಚಚಿಸಬ ೇಕ ೇ ಅಥವಯ ಒೆಂದನ ಗನೆಂಪಿನ್ಲಿಿ ಚಚಿಸಿದರ ಸಯಕ ೇ ಎೆಂಬನದನ
ಸಪಷಟವಯಗನತತದ್ . ಉತತಮ್ ಆಟಗಳಲಿಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಳ ತಯವು ಕಲಿಯನತಿತದ್ ದೇವ ಮ್ತನತ ನ್ಮ್ಮ ಕಲಿಕ ಯನ್ನು ಮಯಪನ್ ಮಯಟಲಯಗನತಿತದ್ ಎೆಂಬನದನ್ನು
ಮ್ರ ತನ ಬಿಡನತಯತರ . ಅದಕ ಕ ಬದಲಯಗಿ ಅವರನ ಆಟದಲಿಿ ಗ ಲಿವುದಕಯಕಗಿ ಸೆಂಪೂಣಿ ತ ಡಗಿಸಿಕ ಳಳಳತಯತರ . ನಿೇವು ಈ ಘಟಕದಲಿಿ ಕಯಯಿ
ತಪಪರಯದ್ಯಗ, ಇದನ ನಿಮ್ಗ ವಿವಿಧ ಮಯಪನ್ಗಳ ತೆಂತರಗಳ ಕನರಿತನ ಮಯಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸನತತದ್ . ಕಲಿಕ ಯ ಮಯಪನ್ ಮ್ತನತ ಸಯಧನ ಯ
ಅವಲ ೇಕನ್ ಕನರಿತನ ಮ್ತತಷನಟ ತಿಳಿಯಲನ ಸೆಂಪನ್ ಮಲ 1 ನ್ನು ಓದಿರಿ
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ತರಗತಿ ಆಟಗಳ ವಯಾಪಿತಯನ ಅತಿೇ ಸನಲಭದಿೆಂದ ತನೆಂಬಯ ಸೆಂಕ್ೇಣಿವಯಗಿರನತತದ್ . ಈ ಘಟಕವು ಸೆಂಪೂಣಿ ವಯಾಪಿತಯನ್ನು ಆರೆಂಭದಲಿಿ
ಕನಲಭವಯದ ಆಟಗಳ ಸಯಧನ ಯೆಂದ ಆರೆಂಭಿಸಿ ತನೆಂಬ ಸೆಂಕ್ೇಣಿವಯದ ಆಟಗಳವರ ಗ ಕಯಯಿವ ಸಗನವ ಕರಮ್ವನ್ನು ತಿಳಿಸನತತದ್ ಅೆಂತಿಮ್ವಯಗಿ
ಉದ್ಯಹರಿಸಿರನವ ಆಟವು ಸೆಂಕ್ೇಣಿವಯದ ಆಟದ ವಿಚಯರವಯಗಿದನದ ನಿೇವು ಸವತಃ ಅದನ್ನು ಪರಯತಿುಸಬಹನದ್ಯಗಿದ್ .

1
.

.

1
'ಸಯಪಾಾಟ್ಸ' ಇದನ ಪದ

ಆಟವಯಗಿದನದ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗ ವ ೈಜ್ಞಯನಿಕ ಪದ

ಪತತನ್ನು ಹ ಚುಸಲನ ಬ ೇರ್ಧಸಲನ ತನೆಂಬ ಲವಲವಿಕ ಯ ಆದರ

ಪರಿಣಯಮ್ಕಯರಿಯಯದ ವಿಧಯನ್ವಯಗಿದ್ . ಈ ಆಟದ ತನೆಂಬಯ ವಿಶ ೇಷವಯದ ಅನ್ನಕ ಲತ ಯೆೆಂದರ ಈ ಆಟಕ ಕ ಬಹನತ ೇಕ ಯಯವುದ್ ೇ ಸಿದಧತ
ಬ ೇಕಯಗದಿರನವುದನ.
ಪರಕರಣ ಅಧಾಯನ್ 1 ನ ಹರ ಎೆಂಬ ಶಿಕ್ಷಕರನ ತಮ್ಮ ತರಗತಿಯಲಿಿ 'ಸಯಪಾಾಟ್ಸ' ಆಟವನ್ನು ಮೊಟಟ-ಮೊದಲನ ೇ ತರಗತಿ ಆಟವಯಗಿ ಬಳಸಿದ
ಅನ್ನಭವವನ್ನು ಹೆಂಚಕ ಳಳಳತಯತರ . 'ಸಯಪಾಾಟ್ಸ' ಆಟದ ಈ ಅವತರಣಿಕ ಯ ನಿಯಮ್ಗಳನ್ನು ಸೆಂಪನ್ ಮಲ 2 ರಲಿಿ ನಿೇಡಲಯಗಿದ್ .

1: ‘ಸಯಪಾಾಟ್ಸ’ (Splat) –
ಶಿಕ್ಷಕ ನ ಹರ

'ಸಯಪಾಾಟ್ಸ' (splat) ಆಟದ ಕನರಿತನ ಇರನವ ಸೆಂಪನ್ ಮಲ 2ನ್ನು ಬಳಸಿ ಮ್ ಲವಸನತಗಳಳ ಮ್ತನತ ಪಿರಿಯಡಿಕ್ ಟ ೇಬಲ್

ಪಯಠವನ್ನು ಮ್ನಕಯತಯಗ ಳಿಸನತಯತರ .
ನಯನ್ನ ನ್ನ್ು ಇಡಿೇ ಪಯಠವನ್ನು ಪಿರಿಯಯಡಿಕ್ ಟ ೇಬಲ್ಅನ್ನು ಹ ೇಗ ವಾವಸ ೆಗ ಳಿಸಲಯಗಿದ್ ಎೆಂಬನದನ್ನು ಬ ೇರ್ಧಸಲನ ಬಳಸಿಕ ೆಂಡ .
ಇದ್ ೆಂದನ ರ್ಧೇಘಿವೂ, ತಿೇಕ್ಷ್ಣತರವೂ ಆದ ಪಯಠವಯಗಿತನತ, ಆದರ ನಯನ್ನ ಈ ಮ್ನೆಂಚ ಯೇಜಿಸಿದ ಕಯಯಿವನ್ನು ಪೂಣಿಗ ಳಿಸಿದನದ ನ್ನ್ಗ
ಆಶುಯಿವಯಯತನ.
2
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ನಯನ್ನ 'ಸಯಪಾಾಟ್ಸ' ಆಟದ ಬಗ ೊ ಓದಿದ್ ದ ಮ್ತನತ ಅದನ್ನು ಪರಯತಿುಸಲನ ನಿಧಿರಿಸಿದ್ .ದ ನಯನ್ನ ಪಯಠ ಪೂತಿಿಗ ಳಿಸಿದನದದರಿೆಂದ ನ್ನ್ು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗ
ಟಿಪಪಣ ನ್ಕಲನ ಮಯಡನವುದಕ್ಕೆಂತ ಹ ಚುನ್ದ್ ೇನ್ನ್ ು ಮಯಡಲನ ಇರದ್ ೇ ಇದನದದರಿೆಂದ, ಈ ಆಟವನ ುಮಮ ಏಕ ಪರಯತಿುಸಿ ನ ೇಡಬಯರದನ ಎೆಂಬ
ಸಯಹಸ ಮಯಡಲನ ಬಯಸಿದ್ .
ನಯನ್ನ ಕಪುಪ ಹಲಗ ಯನ್ನು ತನೆಂಬಯ ಪದಗಳಿೆಂದ ತನೆಂಬಿದ್ :ದ ಮ್ ಲವಸನತಗಳ ಹ ಸರನಗಳಳ, ಮ್ ಲವಸನತಗಳ ಸೆಂಕ ೇತಗಳಳ, ಪಿರಿಯಡಿಕ್ ಟ ೇಬಲ್
ನ್ ಕನರಿತಯದ ಪದಗಳಳ ಇತಯಾದಿ. ನಯನ್ನ ಯಯವಯಗಲ ಬರ ಯನತಿತದದೆಂತ , ಸನೆಂದರವಯದ ವಾವಸಿೆತವಯದ ಕಪುಪಹಲಗ ಯ ಬರವಣಿಗ ಬದಲಯಗಿ
ತಿೇರ ಗ ೇಜಲಯಗಿ ಅದನ ಕಯಣನತಿತತನತ.
ನಯನ್ನ ನ್ನ್ು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗ ನಯನ್ನ ಏನ್ನ್ನು ಮಯಡನತಿತದ್ ದೇನ ಎೆಂದನ ಹ ೇಳಿರಲಿಲಿ ಮ್ತನತ ಇಡಿೇ ಕಪುಪ ಹಲಗ ಯನ್ನು ಪಿರಿಯಡಿಕ್ ಟ ೇಬಲ್ ಗ
ಸೆಂಬೆಂರ್ಧಸಿದ ಪದಗಳಿೆಂದ ತನೆಂಬನವುದನ್ನು ಅವರನ ಕಯತರತ ಯೆಂದ ವಿೇಕ್ಷಿಸನತಿತದರ
ದ ನ. ಕ ನ ಯಲಿಿ ಅವರನ ಗ ೆಂದಲದಲಿಿ ಮ್ನಳಳಗಿರನವುದನ್ನು
ನಯನ್ನ ನ ೇಡಿದ್ ಮ್ತನತ ಕ ೇಳಿಸಿಕ ೆಂಡ ಹಯಗಯಗಿ ನಯನ್ನ ಬ ೇಗನ ೇ ಪೂಣಿಗ ಳಿಸಿದ್ .
ನಯನ್ನ ಆ ಬಳಿಕ ನ್ನ್ು ಬಯಹನಗಳನ್ನು ಹ ರಚಯಚ ಹ ೇಳಿದ್ ‘ನ್ನ್ು ಬಲಬದಿಯಲಿಿ ಇರನವವರ ಗನೆಂಪು ಎ ಎೆಂದ , ನ್ನ್ು ಎಡ ಬದಿಯಲಿಿ ಇರನವವರನ
ಗನೆಂಪು ಬಿ ಎೆಂದ ’ ಸೆಂಪನ್ ಮಲ 1 ರಿೆಂದ ನಿಯಮ್ಗಳನ್ನು ಅವರಿಗ ವಿವರಿಸಿದ್ ಮ್ತನತ ಅವರಿಗ ಅಥಿವಯಗಿದ್ ಯೆೇ ಎೆಂದನ ಕ ೇಳಿದ್ . ಮ್ತನತ
ಅತನಾತತಮ್ವಯದ ತೆಂಡ ವಿಜಯ ಆಗನತತದ್ ಎೆಂಬನದನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್
ಮ್ನೆಂದಿನ್ ಐದನ ನಿಮಿಷಗಳಳ ಬಹಳ ಗದದಲಮ್ಯವೂ, ಗ ೆಂದಲಕಯರಿಯ ಆಗಿತನತ. ಆದರ ತರಗತಿ ಮ್ನಗಿಯನವ ಗೆಂಟ ಯಯಗನವ ಮ್ನನ್ು ನ್ನ್ಗ
ಆಟವಯಡನವಯಗ ಆಗನವ ಗದದಲವು ಒಪುಪವೆಂತಹದ್ ದೇ ಆಗಿದ್ ಎೆಂಬನದನ ಖಚತವಯಗಿತನತ. ನಯನ್ನ ತ ಗ ದನಕ ೆಂಡ ಈ ಅಪಯಯಕಯರಿ ತಿೇಮಯಿನ್ವು
ಫಲವನ್ನು ನಿೇಡಿತನತ. ನ್ನ್ು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಳ ಆಟವನ್ನು ಬಹಳವಯಗಿ ಮಚುಕ ೆಂಡಿದದರನ ಮ್ತನತ ಅವರನ ಉತ ತೇಜಿತರಯಗಿದದರನ.
ನಯನ್ನ 'ಸಯಪಾಾಟ್ಸ' ರಸಪರಶಯುಧಾಕ್ಷನಯಗಿ (quiz master) ಅತನಾತತಮ್ ಸಮ್ಯವನ್ನು ಕಳ ದಿದ್ .ದ ನಯನ್ನ ಯಯವುದ್ ೇ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗ 'ಸಯಪಾಾಟ್ಸ' ಆಟವನ್ನು
ಆಡನವ ಬಗ ೊ ಶಿಫಯರಸನ್ ಮಯಡನತ ತೇನ ಮ್ತನತ ಪಯಠದ ನ್ಡನವಿನ್ ಅೆಂತರವನ್ನು ತನೆಂಬಲನ ಅಥವಯ ಪಯಠವನ್ನು ಹ ಚನು ತೃಪಿತಕರವಯಗಿ
ಮ್ನಕಯತಯಗ ಳಿಸಲನ ಬಳಸಿಕ ಳಳಲನ ತಿಳಿಸನತ ತೇನ .



ಈ ಪರಕರಣ ಅಧಾಯನ್ಕ ಕ ಸೆಂಬೆಂರ್ಧಸಿದೆಂತ ನಿಮ್ಮ ಪರತಿಕ್ರಯೆ ಏನ್ನ?



ನಿೇವು ನಿಮ್ಮ ತರಗತಿ ಸನಿುವ ೇಶದಲಿಿ 'ಸಯಪಾಾಟ್ಸ' ಆಟವನ್ನು ಹ ೇಗ ಬಳಸನತಿತೇರಿ?

ಪಯಠಕ ಕ ಸೆಂಬೆಂರ್ಧಸಿದ ಮ್ಹತವದ ಪದಗಳನ್ನು ಪದಗನಚುಗಳನ್ನು ಕಪುಪಹಲಗ ಯ ಮೇಲ ಬ ೇಗನ ೇ ಬರ ಯಲನ ಸಯಧಾವಿರನವುದರಿೆಂದ, ನಿಮ್ಗ
ಅನಿರಿೇಕ್ಷಿತವಯಗಿ ಯಯವುದ್ ೇ ಪಯಠದ ಸೆಂದಭಿದಲಿಿ ವ ೇಳ ಯನ ಉಳಿದಿದದರ 'ಸಯಪಾಾಟ್ಸ' ಆಟವನ್ನು ಆಡಿಸನವ ಕನರಿತನ ಯೇಚಸನವುದನ
ಸ ಕತವಯಗಿದ್ . ಇದನ ಅತನಾತತಮ್ ಆರೆಂಭಿಕ ಅಥವಯ ಅೆಂತಿಮ್ ಚಟನವಟಿಕ ಯ ಆಗನತತದ್ , ಅಲಿದ್ ಇದನ ನಿಮ್ಗ ತಕ್ಷಣವ ೇ ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ
ಕಲಿಕಯ ವಿಷಯದಲಿಿನ್ ಸಯಮ್ಥಾಿ ಮ್ತನತ ಕ ರತ ಗಳ ಕನರಿತನ ಹಿಮಯಮಹಿತಿಯನ್ನು ತಕ್ಷಣದಲಿಿ ನಿೇಡನತತದ್ .
'ಸಯಪಾಾಟ್ಸ' ಎೆಂಬ ಆಟವನ್ನು ನಿೇವು ನಿಮ್ಮ ಇಡಿೇ ತರಗತಿಗ ಬಳಸಿಕ ಳಳಲನ ಬಹಳ ಉಪಯನಕತವಯಗಿದ್ . ಇದ್ ೇ ಬಗ ಯಲಿಿ ಬ ೇಗನ ೇ ಮ್ತನತ
ಸರಳವಯಗಿ ನಿಮ್ಮ ತರಗತಿಗಳಲಿಿ ವಾವಸ ೆಗ ಳಿಸಬಹನದ್ಯದ 'ಸಯಪಾಾಟ್ಸ' ನ್ೆಂತಹನದ್ ದೇ ಇತರ ಸರಳ ಆಟಗಳಿವ . ಇವುಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಆಯೆಕಗ
ತಕಕೆಂತ ಜ ೇಡಿಗಳಲಿಿ, ಸಣು ಗನೆಂಪುಗಳಲಿಿ ಅಥವಯ ಇಡಿೇ ತರಗತಿಗ ಬಳಸಿಕ ಳಳಬಹನದ್ಯಗಿದ್ .
ತರಗತಿ ಸನಿುವ ೇಶಕ ಕ ತ ಡಗಿಸಿಕ ಳಳಬಹನದ್ಯದ ಮ್ತ ತೆಂದನ ಆಟವ ೆಂದರ ‘ನಯನ್ನ ಏನ್ನ?’ Wh

I? ಇದನ ಐದನ ನಿಮಿಷಗಳ ಆಟ.

ಯಯವುದ್ ೇ ಹ ಚನುವರಿ ವಸನತಗಳಳ ಬ ೇಕಯಗಿಲಿ, ಅಗತಾಕ ಕ ತಕಕೆಂತ ಶಿೇಘರವಯಗಿ ಆರೆಂಭಿಸಲನ ಅಥವಯ ಅೆಂತಾಗ ಳಿಸಲನ ಸಯಧಾವಿದ್ . ಈ ಬಗ ಯ
ಆಟಗಳ ನಿಯಮ್ಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಳ ಅದ್ ಷನಟ ಬ ೇಗನ ೇ ತಿಳಿದನಕ ಳಳಳತಯತರ ಎೆಂಬನದನ ನಿಮ್ಗ ಆಶುಯಿ ಉೆಂಟನ ಮಯಡನತತದ್ .
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:

1: ‘

?’

ಈ ಚಟನವಟಿಕ ಯನ ನಿೇವು ನಿಮ್ಮ ತರಗತಿಯಲಿಿ ನ್ಡ ಸನವುದಕಯಕಗಿ ಇದ್ . ನಿಮ್ಮ ತರಗತಿಯ ಪರತಿ ಸದಸಾರಿಗ ಅೆಂಟನಳಳ ಕಯಗದ (ಪೇಸಟ ಇಟ್ಸ
ನ ೇಟ್ಸ ಮಯದರಿಯದನದ) ಬ ೇಕಯಗನತತದ್ .
1. ನಿಮ್ಮ ತರಗತಿಯನ್ನು ಜ ೇಡಿಗಳಯಗಿ ವಾವಸ ೆಗ ಳಿಸಿರಿ
2. ಪರತಿಯೇವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗ ಒೆಂದನ ಅೆಂಟನಳಳ ಕಯಗದ (ಪೇಸ್ಟ ಇಟ್ಸ ನ ೇಟ್ಸ ರ ಪದನದ) ನಿೇಡಿರಿ. ಅವರ ಜ ತ ಗಯರರಿೆಂದ ಆ ಅೆಂಟನಳಳ
ಕಯಗದವನ್ನು ಮ್ರ ಯಯಗಿಟನಟಕ ಳಳಳವೆಂತ ತಿಳಿಸಿ. ಆ ಕಯಗದದಲಿಿ ಪಿರಿಯಯಡಿಕ್ ಟ ೇಬಲ್ ನ್ ಒೆಂದನ ಗನೆಂಪನ್ನು ಬರ ಯನವೆಂತ
ತಿಳಿಸಿ(ಅಥವಯ ಓವಿ ವಿಜ್ಞಯನಿ ನ್ ಾಲಯಾೆಂಡ್ ಆಥವಯ ಮೆಂಡಲಿೇಫ್ ನ್ ಹ ಸರನ್ನು ಬರ ಯನವೆಂತ ತಿಳಿಸಿ)
3. ಪರತಿಯಬಬರ ತಮ್ಮ ಜ ತ ಗಯರರ ಹಣ ಯ ಮೇಲ ಆ ಅೆಂಟನಳಳ ಚೇಟಿಯನ್ನು ಅೆಂಟಿಸನವೆಂತ ತಿಳಿಸಿ. ಅೆಂಟಿಸಿದವರನ ಮಯತರ ಆ
ಚೇಟಿಯಲಿಿರನವುದನ್ನು ಓದನವುದಕ ಕ ಸಯಧಾವಯಗನವೆಂತಿರಬ ೇಕನ. ಈ ಆಟವು ಯಶಸಿವಯಯಗಬ ೇಕಯದರ ಮ್ತ ತಬಬರನ ತಮ್ಮ ಹಣ ಯ ಮಲ
ಅೆಂಟಿಸಿರನವ ಚೇಟಿಯಲಿಿರನವುದನ್ನು ಓದಲನ ಸಯಧಾವಯಗದೆಂತಿರಬ ೇಕನ.
4. ಪರತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ ತನ್ು ಜತ ಗಯರರಿಗ (ಚೇಟಿ ಅೆಂಟಿಸನವವರಿಗ )ವಿಜ್ಞಯನ್ದ ಪರಶ ುಗಳ ಸರಣಿಯನ್ನು ಕ ೇಳಳವೆಂತ ಹ ೇಳಬ ೇಕನ. ಈ
ಪರಶ ುಗಳ ಉತತರಗಳನ್ನು ಕೆಂಡನಕ ಳಳಳವ ಮ್ ಲಕ ಅವರನ ಹಣ ಯ ಮೇಲ ಅೆಂಟಿಸಿರನವ ಚೇಟಿಯಲಿಿರನವ ಪಿರಿಯಯಡಿಕ್ ಟ ೇಬಲ್ ನ್
ಗನೆಂಪನ್ನು ಅಥವಯ ವಿಜ್ಞಯನಿಗಳ ಹ ಸರನ್ನು ಪತ ತಹಚುಬ ೇಕನ.
5. ಅವರನ ಆಡನತಿತರನವೆಂತ ನಿೇವು ತರಗತಿ ಕ ೇಣ ಯಲಿಿ ಸನತಯತಡಿ ಅವರ ವಿವಿಧ ರಿೇತಿಯ ಸೆಂಭಯಷಣ ಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಿರಿ. ಅದರಲ ಿ
ವಿಶ ೇಷವಯಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗ ಸಪಷಟವಯಗಿರದ ವಿಜ್ಞಯನ್ದ ಪರಿಕಲಪನ ಹಯಗ ವಿಚಯರಗಳಿಗ ಕನರಿತೆಂತಹ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ ೊ
ಕ ೇಳಿಸಿಕ ಳಿಳರಿ.
6. ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗ ಪಿರಿಯಯಡಿಕ್ ಟ ೇಬಲ್ ನ್ ಗನೆಂಪುಗಳ ಕನರಿತನ ತಿಳಿದಿರನವ ಸೆಂಗತಿಗಳಳ ಮ್ತನತ ತಿಳಿದಿರದೆಂತಹ ಸೆಂಗತಿಗಳ
ಬಗ ೊ ಟಿಪಪಣಿಯನ್ನು ಬರ ದನಕ ಳಿಳ.
7. ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗ ಈ ಬಗ ಯ ಆಟಗಳ ಬಗ ೊ ತಿಳಿದಿರದಿದದೆಂತಹ ಸೆಂದಭಿದಲಿಿ, ಚಟನವಟಿಕ ಪಯರರೆಂಭವಯಗನವುದಕ್ಕೆಂತ ಮ್ನೆಂಚ
ನಿೇವು ಓವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೆಂದಿಗ ಈ ಆಟದ ಮಯದರಿಯನ್ನು ತ ೇರಿಸಿ. ಇದನ ಈ ಚಟನವಟಿಕ ಯನ ಸನಲಲಿತವಯಗಿ ನ್ಡ ಯನವೆಂತ
ಮಯಡನತತದ್ .



ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಳ ಈ ಚಟನವಟಿಕ ಯಲಿಿ ತ ಡಗಿದ ರಿೇತಿಯ ಕನರಿತನ ಸೆಂತಸ ಪಟಿಟರ ೇ ಅಥವಯ ನಿರಯಶ
ಹ ೆಂದಿದಿರ ೇ?



ನಿೇವು ಸೆಂಗರಹಿಸಿದ ಮಯಹಿತಿಯನ್ನು ಪಿರಿಯಯಡಿಕ್ ಟ ೇಬಲ್ ಕನರಿತ ನಿಮ್ಮ ಮ್ನೆಂದಿನ್ ಪಯಠಗಳ ಯೇಜನ ಯನ್ನು
ತಯಯರಿಸಲನ ಯಯವ ರಿೇತಿ ಬಳಸಿಕ ಳಳಳತಿತೇರಿ.

2
ರಸಪರಶ ುಗ ‘ಸಯಪಾಾಟ್ಸ’ ಅಥವಯ ‘ನಯನ್ನ ಏನ್ನ?’ ಎೆಂಬ ಆಟಗಳಿಗಿೆಂತ ಕ ೆಂಚ ಹ ಚುನ್ ಪೂವಿ ಸಿದಧತ ಯನ್ನು ಬ ೇಕಯಗಿತನತ. ರಸಪರಶ ು ಉತತಮ್ವಯಗಿ
ನ್ಡ ಯಬ ೇಕಯದಲಿಿ ಪರಶ ುಗಳನ್ನು ಮ್ತನತ ಉತತರಗಳನ್ನು ಪೂವಿಭಯವಿಯಯಗಿ ತಯಯರಿಸಿ ಪರಿೇಕ್ಷಿಸಿಡಬ ೇಕಯಗನತತದ್ .
ರಸಪರಶ ುಯ ಪರಮ್ನಖ ಅನ್ನಕ ಲತ ಯೆೆಂದರ ರಸಪರಶ ುಯ ಬಳಿಕ ಸರಿಯಯದ ಉತತರವನ್ನು ಹ ೇಳಳವುದರ ಮ್ ಲಕ ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಳ ತಮ್ಮ
ತಪುಪಗಳಿೆಂದ ಕಲಿಯನವೆಂತಯಗನತತದ್ . ನಿೇವು ಸನಲಭವಯಗಿ ಈ ಕ ಳಗಿನ್ೆಂತ ರಸಪರಶ ುಯ ಸವಯಲಿನ್ ಮ್ಟಟವನ್ನು ಹ ೆಂದಿಸಬಹನದನ:
4
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:



ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗ ಹ ಚುನ್ ಅಥವಯ ಕಡಿಮ ಸಮ್ಯವನ್ನು ನಿೇಡನವ ಮ್ ಲಕ



ಅವರಿಗ ಹ ಚನು ಅಥವಯ ಕಡಿಮ ಪರಶ ುಗಳನ್ನು ಕ ೇಳಳವ ಮ್ ಲಕ



ಗನೆಂಪಿನ್ಲಿಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸೆಂಖ್ ಾಯನ್ನು ಬದಲಯಯಸನವ ಮ್ ಲಕ

ರಸಪರಶ ು ಕಯಯಿಕರಮ್ವನ್ನು ಯೇಜಿಸನವಯಗ ಪರಮ್ನಖವಯಗಿ ನ ನ್ಪಿಟನಟಕ ಳಳಬ ೇಕಯದ ಸೆಂಗತಿಯೆೆಂದರ ಎಲಿ ಪರಶ ುಗಳಳ ಮ್ನಚುದ(closed)
ಪರಶ ುಗಳಳ ಆಗಿರಬ ೇಕನ ಮ್ತನತ ಉತತರವು ಚಕಕದ್ಯಗಿರಬ ೇಕನ. ಮ್ನಚುದ ಪರಶ ುಗಳ ೆಂದರ ಅವುಗಳಿಗ ಒೆಂದ್ ೇ ಒೆಂದನ ನಿದಿಿಷಠ ಉತತರವಿರಬ ೇಕನ.
ಇದನ ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲಿಿ ರಸಪರಶ ುಗ ಸೆಂಭಯವಾ ಸರಿ ಉತತರಗಳ ಕನರಿತೆಂತ ಯಯವುದ್ ೇ ಗ ೆಂದಲ ಉೆಂಟಯಗನವುದನ್ನು ತಡ ಯನತತದ್ .
ಪರಶ ುಗಳಳ ಸಯಕಷನಟ ದಿೇಘಿವಯಗಿರಬಯರದನ(ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಳ ಬ ೇಗನ ೇ ಪರಶ ುಗಳನ್ನು ಅರ ೈಿಸಿಕ ಳಳಳವೆಂತಯಗಲನ ಪರಶ ುಗಳಳ ಸಯಧಾವಯದಷನಟ
ತಿೇರಯ ಉದದವೂ ಸೆಂಕ್ೇಣಿವೂ ಆಗಿರಬಯರದನ) ಆದರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಳ ವಿವರಣಯತಮಕವಯದ ರ್ಧೇಘಿ ಉತತರವನ್ನು ನಿೇಡನವೆಂತಿರದ್ ೇ ಚಕಕದ್ಯಗಿ
ಉತತರಿಸನವೆಂತಿರಬ ೇಕನ.
ನಿೇವು ರಸಪರಶ ು ಆಯೇಜಿಸನವ ಸೆಂದಭಿದಲಿಿ ಈ ಕ ಳಕೆಂಡ ಐದನ ಪರಮ್ನಖ ಅೆಂಶಗಳತತ ವಿಚಯರ ಮಯಡಿರಿ:


ಕಯಠಿಣಾತ ಯ ಮ್ಟಟ



ಗತಿ/ವ ೇಗ



ವಿಷಯಗಳ ವಯಾಪಿತ



ವ ೈವಿಧಾತ



ವಯಸಿ್ಗನ್ನಗನಣವಯಗಿ/ಬೌದಿಧಕ ಮ್ಟಟ

ಒಟಯಟರ , ಉತತಮ್ ತರಗತಿ ರಸಪರಶ ುಯನ ಈ ಕ ಳಕೆಂಡ ಗನಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹ ೆಂದಿರಬ ೇಕನ:


ಎಲಿ ಪರಶ ುಗಳಿಗ ಚಕಕದ್ಯದ, ನಿದಿಿಷಟವಯದ ಸರಿ ಉತತರವಿರಬ ೇಕನ



ಕಠಿಣ ಮ್ತನತ ಸರಳ ಪರಶ ುಗಳ ಮಿಶರಣವಿರಲಿ



ಪರತಿ ಪರಶ ುಗಳಳ ಉತತರಿಸಲನ ತನೆಂಬಯ ಸಮ್ಯ ತ ಗ ದನಕ ಳಳದೆಂತಿರಲಿ



ಪರತಿಯೆಂದನ ಪರಶ ುಯನ ವಿಜ್ಞಯನ್ದ ಬ ೇರ ಬ ೇರ ವಿಷಯಗಳ ಕನರಿತನ ಇರಬಹನದನ ಆದರ ಒಟಯಟರ ಯಯಗಿ ಗಣನಿೇಯ ಪರಮಯಣದ
ವಿಜ್ಞಯನ್ದ ಪರಿೇಕ್ಷ ಯಯಗಬ ೇಕನ



ಬ ೇರ ಬ ೇರ ವಿಧದ ಪರಶ ುಗಳಿರಲಿ, ಸರಿ ಅಥವಯ ತಪುಪ ಉತತರವನ್ನು ಬಯಸನವ ಪರಶ ುಗಳಳ, ಬಹನ ಆಯೆಕಯ ಪರಶ ುಗಳನ ುಳಗ ೆಂಡೆಂತ



ರಸಪರಶ ುಯನ ಶಿೇಘರವೂ, ಸೆಂಕ್ಷಿಪತವೂ ಆಗಿರಲನ ಓಟಯಟರ ಯಯಗಿ ಅಲಿಿ ತನೆಂಬಯ ಪರಶ ುಗಳಿರಬಯರದನ

2: ‘10–4–10’,

trends)

ಈ ಚಟನವಟಿಕ ಯ ಮ್ ಲಕ ಆಧನನಿಕ ಪಿರಿಯಯಡಿಕ್ ಟ ೇಬಲಿಿನ್ಲಿಿನ್ ಟ ರೆಂಡ್ ಗಳ ಕನರಿತೆಂತ ಚಕಕದ್ಯದ ರಸಪರಶ ುಯನ್ನು ಸಿದಧಪಡಿಸಿ ಮ್ತನತ
್

ನಿವಿಹಿಸಲನ ಸಹಯಯ ಮಯಡನತತದ್ . ಈ ಚಟನವಟಿಕ ಯಲಿಿ ಮೇಲ ನ್ಮ್ ದಿಸಿದ ನಿಯಮ್ಗಳನ್ನು ಅನ್ನಸರಿಸಿ 10 ನಿಮಿಷದಲಿಿ
ಉತತರಿಸಬಹನದ್ಯದ 10 ರಸಪರಶ ುಗಳನ್ನು ಸಿದದಪಡಿಸನವುದನ ಗನರಿಯಯಗಿದ್ . ಅದಕಯಕಗಿ ಈ ಶಿೇರ್ಷಿಕ ’10-4-10’
10ನ ೇ ತರಗತಿಯ ಪಿರಿಯಯಡಿಕ್ ಟ ೇಬಲ್ ಪಯಠದಲಿಿ ಪರವೃತಿತಗಳ ಕನರಿತಯದ ವಿಭಯಗವನ್ನು ಓದಿರಿ. ಇದನ ಯಯವ ಬಗ ಯ ಪರಶ ುಗಳನ್ನು
ಕ ೇಳಳತತದ್ ? ರಸಪರಶ ುಯ ಸನಿುವ ೇಶದಲಿಿ ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಳ ಈ ಪರಶ ುಗಳಿಗ ಸರಿಯಯಗಿ ಉತತರಿಸಲನ ಸಫಲರಯಗನತಯತರ ೆಂದನ ನಿೇವು
ಭಯವಿಸನತಿತೇರಯ?
ಪಠಾಪುಸತಕದಲಿಿ ರಸಪರಶ ುಗಳಯಗಿ ಸನಲಭವಯಗಿ ಮಯಪಿಡಿಸಬಹನದನ ಎೆಂದನ ನಿೇವು ಭಯವಿಸನವ ಪರಶ ುಗಳನ್ನು ಪಟಿಟಮಯಡಿರಿ. ಸಯಧಾವಯದರ ,
ನಿಮ್ಮ ಪಟಿಟಯಲಿಿರನವ ಪರಶ ುಗಳನ್ನು ಉತತಮ್ ರಸಪರಶ ು ಪರಶ ುಗಳನಯುಗಿ ಮಯಪಿಡಿಸಲನ ಇನ ುೇವಿ ವಿಜ್ಞಯನ್ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಹಯೇಗದಲಿಿ ಕಯಯಿ
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ಮಯಡಿ. ಇದಕ ಕ ನಿಮ್ಮದ್ ೇ ಆದ ಹ ಸ ಪರಶ ುಗಳನ್ನು ಸ ೇರಿಸಿಕ ೆಂಡನ ಒಟನಟ ಹತನತ ಪರಶ ುಗಳನ್ನು ಸಿದಧಪಡಿಸಿರಿ.
ನಿಮ್ಮ ಸಹ ೇದ್ ಾೇಗಿಗಳ ೆಂದಿಗ ರಸರಶ ುಗ ಉತತರ ಪತಿರಕ ಯನ್ನು ಸಿದಧಪಡಿಸಿರಿ. ಮ್ತ ತೇವಿ ಸಹ ೇದ್ ಾೇಗಿಗ ಇದನ್ನು ನಿೇಡಿ
ಪರಿೇಕ್ಷಿಸನವೆಂತ ತಿಳಿಸಿ. ಸಿದಧಪಡಿಸಿರನವ ಪರಶ ುಗಳಲಿಿ ಯಯವುದ್ ೇ ಬದಲಯವಣ ಗಳನ್ನು ಮಯಡಿಕ ಳಳಬ ೇಕ ೇ ಎೆಂಬ ಕನರಿತನ ಆ
ಸಹನದ್ ಾೇಗಿಯೆಂದ ಹಿಮಯಮಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡ ಯರಿ.
ಸಹ ೇದ್ ಾೇಗಿಯೆಂದ ತರಗತಿ 10ರಲಿಿ ನಿಮ್ಮ ರಸಪರಶ ುಯನ್ನು ನ್ಡ ಸಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ತರಗತಿಯನ್ನು ಎರಡನ ಗನೆಂಪುಗಳಯಗಿ ವಿೆಂಗಡಿಸಿ
ಪಯಯಿಯವಯಗಿ ಪರಶ ುಗಳನ್ನು ಕ ೇಳಬಹದನ ಅಥವಯ ಟ ಲಿವಿಿಜನ್ ರಸಪರಶ ು ಕಯಯಿಕರಮ್ದೆಂತ ಯ ನಿವಿಹಿಸಬಹನದ್ಯಗಿದ್
ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಳ ಸರಿಯಯಗಿ ಉತತರಿಸದ ಪರಶ ುಗಳನ್ನು ಬರ ದನಕ ಳಿಳರಿ. ಈ ಕ್ಷ ೇತರದಲಿಿ ಅವರ ತಿಳಳವಳಿಕ ಯನ್ನು ನಿೇವು ಹ ೇಗ
ಹ ಚುಸನವಿರಿ?

3

(prop)

ಕ ಲವು ಆಟಗಳಿಗ ಪರಿಕರಗಳಳ ಬ ೇಕಯಗನತತವ – ಪರಿಕರಗಳ ೆಂದರ ತನೆಂಬಯ ಕಡಿಮ ವ ಚುದಲಿಿ ಸವಲಪ ಶರಮ್ಬಳಸಿ ಸರಳವಯಗಿ
ತಯಯರಿಸಬಹನದ್ಯದ ಬ ೇಧನ ೇಪಕರಣಗಳಳ. ಈ ಪರಿಕರಗಳ ಗನಣಧಮ್ಿಕ ಕ ಅನ್ನಸಯರವಯಗಿ ಈ ಆಟಗಳ ಕನರಿತ ಯೇಜನ ಮ್ತನತ
ತಯಯರಿಯನ ಹ ಚನು ಸಮ್ಯವನ್ನು ತ ಗ ದನಕ ಳಳಬಹನದನ. ಒಮಮ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಸಿದಧಪಡಿಸಿದ ಬಳಿಕ, ನಿೇವು ಅವುಗಳನ್ನು ಮ್ನೆಂದಿನ್ ವಷಿ ಮ್ತ ತ
ಬಳಸಬಹನದನ ಅಥವಯ ಇವ ೇ ಪರೇಪ್ ಗಳನ್ನು ವಿಭಿನ್ುವಯಗಿ ಇದ್ ೇ ತರಗತಿಯಲಿಿ ಮ್ನೆಂದಿನ್ ಪಯಠದ ಸೆಂದಭಿದಲಿಿ ಬಳಸಬಹನದನ
ಮ್ನೆಂದಿನ್ ಪರಕರಣ ಅಧಾಯನ್ವು ಮ್ ಲವಸನತ ಕಯಡನಿಗಳ (element cards) ಸರಣಿಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಆಡನವ ಜ ೇಡಣ ಆಟವನ್ನು(sorting game)
ಬಳಸನವದರ ವಿವರಣ ಯನ್ನು ಒದಗಿಸನತತದ್ . (ಸೆಂಪನ್ ಮಲ 3ನ್ನು ನ ೇಡಿ)

2:

ನಯನ್ನ ಈಗಯಗಲ ೇ ನ್ನ್ು ಕ್ರಿಯ(ಸಣು ಹೆಂತದ ತರಗತಿಯಲಿಿ) ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ೆಂದಿಗ ತವರಿತ ರಸಪರಶ ು ಬಳಸಿದ್ ದ ಮ್ತನತ ಇನ ುೆಂದನ ಆಟವನ್ನು
ಆಡಿದ್ .ದ ಅದರಲಿಿ ಅವರನ ಬಹಳ ಆಸಕ್ತಯೆಂದ ಪಯಲ ೊೆಂಡಿದದರನ. ಆದರ ಪಠಾಪುಸತಕದಲಿಿನ್ ಆವತಿಕ ೇಷಟಕದ ಕನರಿತನ ಅಧಾಯನ್ ಮಯಡನತಿತದದ
ತರಗತಿ 10 ರ ನ್ನ್ು ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ೆಂದಿಗ ಸವಲಪ ಕಠಿಣವಯದ ಆಟವನ್ನು ಆಡಲನ ಬಯಸಿದ್ .ದ
ಮೆಂಡಲಿೇಫ್ ರವರನ ಮ್ ಲವಸನತಗಳನ್ನು ಗನೆಂಪುಗಳಯಗಿ ವಿೆಂಗಡಿಸನವ ಸೆಂದಭಿದಲಿಿ ಅನ್ನಭವಿಸಿದ ಪರಕ್ರಯೆಯನ್ನು ಪುನ್ರ್ ಸೃರ್ಷಟಸಲನ
ಬಯಸಿದ್ ದ. ನಯನ್ನ ಮ್ನ ಗ ತ ರಳಳವ ಸೆಂದಭಿದಲಿಿ ಉದ್ಯಾನ್ವನ್ದಲಿಿ ಕ ಲವು ಹಿರಿಯರನ ಕಯಡಿ ಆಡನವುದನ್ನು ನ ೇಡಿದ್ಯಗ, ಮ್ ಲವಸನತವಿನ್
ಕನರಿತ ಮಯಹಿತಿಯನ್ನು ಒಳಗ ೆಂಡ ಕ ಲವು ಕಯಡಿಗಳನ್ನು ತಯಯರಿಸಿದರ ಇೆಂಥದ್ ೇದ ಒೆಂದನ ಆಟವನ್ನು ಆಡಬಹನದನ ಎೆಂದನ ತಿಳಿಯತನ.
ಮ್ತನತ ನ್ನ್ು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಳ ಆ ಕಯಡಿಗಳನ್ನು ಗನೆಂಪುಗಳಯಗಿ ವಿೆಂಗಡಿಸಬಹನದನ ಎೆಂದನ ನಯನ್ನ ಕಲಿಪಸಿಕ ೆಂಡ .
ನ್ನ್ು ಎಲಿ ತರಗತಿಗಳಿಗ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮ್ನ ಗಳಿೆಂದ ಸಯಧಾವಯದಷನಟ, ನಿರನಪಯನಕತ ಬ ೇಡವಯದ ಆದರ ಸವಚಛವಯದ ರಟಟನ್ನು (ಕಯಡಿ
ಬ ೇಡಿನ್ನು) ತರನವೆಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ . ಮ್ ರನ ವಯರಗಳ ನ್ೆಂತರ ತರಗತಿ 10ಕ ಕ ಸಯಕಷನಟ ಸೆಂಖ್ ಾಯಲಿಿ ಮ್ ಲವಸನತಗಳ ಕಯಡಿಗಳನ್ನು
ಸಿದಧಪಡಿಸಲನ ಸಯಕಯಗನವಷನಟ ತ ಳಳವಯದ ರಟನಟ ನ್ನ್ಗ ದ್ ರಕ್ತನ. ನ್ನ್ು ತರಗತಿಯಲಿಿ 60 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದನದದರಿೆಂದ ಮ್ತನತ ಪರತಿ ತೆಂಡಕ ಕ
ಮೊದಲಿನ್ 20 ಮ್ ಲ ವಸನತಗಳಿಗ ಕಯಡನಿಗಳಳ ಅವಶಾವಿದನದದರಿೆಂದ, ನಯನ್ನ ತಲಯ 10 ಜನ್ರ 6 ದ್ ಡು ಗನೆಂಪುಗಳನ್ನು ಜ ೇಡಣ ಯ ಆಟಕ ಕ
ರಚಸಲನ ನಿಧಿರಿಸಿದ್ . ಪರತಿಯೆಂದನ ಗನೆಂಪಿಗ ಮೊದಲ 20 ಮ್ ಲವಸನತಗಳ ಕಯಡನಿಗಳೆಂತ ಒಟನಟ 200 ಕಯಡನಿಗಳಳ ಅಗತಾ ಇವ !
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ನಯನ ಬಬನ ೇ ಇಷನಟ ಸೆಂಖ್ ಾಯ ಕಯಡಿಗಳನ್ನು ಸಿದಧಪಡಿಸನವುದ್ಯದರ ಅತಿೇ ಹ ಚುನ್ ಕಯಲಯವಕಯಶ ಬ ೇಕಯಗಬಹನದನ ಎೆಂದನ ಅರಿತ ನಯನ್ನ
ತರಗತಿಯ ಎಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜ ತ ಗ ಡಿ ಒೆಂದನ ಪಯಠಕ ಕ ಮ್ನೆಂಚತವಯಗಿಯೆೇ ಕಯಡಿಗಳನ್ನು ಸಿದಧಪಡಿಸಿದ್ ವು. ಕಯಡಿಗಳನ್ನು ನಿಧಿರಿತ
ಅಳತ ಗ ತನೆಂಡನಮಯಡನವುದನ, ಅಗತಾವಿರನವಲಿಿ ಅದರ ಮೇಲ ಬರ ಯಲನ ಅವಕಯಶವಯಗನವೆಂತ ಬಿಳಿ ಹಯಳ ಯನ್ನು ಅೆಂಟಿಸನವುದನ ಇದನ
ಕಯಡಿ ಸಿದಧಪಡಿಸನವ ಪರಕ್ರಯೆಯಯಗಿತನತ. ಅದ್ ೆಂದನ ಖನರ್ಷನಿೇಡನವ ತರಗತಿಯಯಗಿತನತ. ಸಯಧಯರಣವಯಗಿ ನ್ನ್ು ತರಗತಿಯಲಿಿ ಗದದಲವನ್ನು
ನಯನ್ನ ಸಹಿಸನವುದಿಲಿ, ಆದರ ಮ್ ಲವಸನತವಿನ್ ಕಯಡಿ ಸಿದಧಪಡಿಸನವ ಸೆಂದಭಿದಲಿಿ ತನೆಂಬ ಒಳ ಳಯ ಕ ಲಸ ಮಯಡನತಿತದದರಿೆಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಳ
ಉೆಂಟನಮಯಡಿದ ಸಣುಮ್ಟಿಟನ್ ಗ ೆಂದಲ ಗದದಲಗಳನ್ನು ನಯನ್ನ ನಿಲಿಕ್ಷಿಸಿದ್ . ಕಯಡಿಗಳಲಿಿ ಮ್ ಲವಸನತಗಳ ಕನರಿತೆಂತ ಕ ಳಕೆಂಡ
ಮಯಹಿತಿಯನ್ನು ತನೆಂಬನವೆಂತ ತಿಳಿಸಿ ಬ ೇರ ಬ ೇರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗ ಮ್ ಲವಸನತಗಳನ್ನು ಹೆಂಚಕ ಮಯಡಿದ್ :


ಸೆಂಕ ೇತ



ಪರಮಯಣನ ಸೆಂಖ್ ಾ



ಇಲ ಕಯಾನ್ನಗಳ ವಿನಯಾಸ



ದರವಾರಯಶಿ




(appearance)
ಕ ಠಡಿ ತಯಪಮಯನ್ದಲಿಿ ಅದರ ಸಿೆತಿ(state)

ಪಯಠದ ಮ್ನಕಯತಯದ ಸೆಂದಭಿದಲಿಿ ಸೆಂಜಯನ್ನ ನ್ನ್ು ಬಳಿ ಬೆಂದನ ಪಿಸನಮಯತನಗಳಲಿಿ ಅವನ್ನ ಮ್ ಲವಸನತಗಳ ಕನರಿತನ ಈ ಪಯಠದಲಿಿ
ಸೆಂತಸದ್ಯಯಕವಯಗಿ ಕಲಿಯನತಿತರನವುದರಿೆಂದ, ಹಿೆಂದಿನ್ ಪಯಠಗಳಿಗಿೆಂತ ಈ ಪಯಠದಲಿಿ ಹ ಚನು ಕಲಿತನ್ನ ಎೆಂದನ ನ್ನ್ಗ ಹ ೇಳಿದನ್ನ. ಪಯಠದ
ಅೆಂತಾದಲಿಿ ನಯನ್ನ ಎಲಿ ಕಯಡನಿಗಳನ್ನು ಸೆಂಗರಹಿಸಿ ಅವು ಸರಿಯಯಗಿವ ಯೆೇ ಎೆಂದನ ಪರಿೇಕ್ಷಿಸಿ ಖಚತ ಪಡಿಸಿಕ ೆಂಡ ಮ್ತನತ ಮ್ನೆಂದಿನ್ ಅವರ್ಧಗಯಗಿ
ಅವುಗಳನ್ನು ಜ ೇಡಿಸಿಟ ಟ.
ನ ೈಜ ತರಗತಿಯಲಿಿ ನಯನ್ನ ಗನೆಂಪುಗಳಿಗ 20 ನಿಮಿಷ ಸಮ್ಯಯವಕಯಶದಲಿಿ ಕಯಡಿಿನ್ಲಿಿರನವ ಮಯಹಿತಿಯ ಆಧಯರದಲಿಿ ಮ್ ಲವಸನತಗಳನ್ನು
ವಗಿೇಿಕರಿಸನವ ವಿಧಯನ್ವನ್ನು ರಚಸನವೆಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ . ನಯನ್ನ ಶಿಸಿತನ್ ಶಿಕ್ಷಕ ಎೆಂದ್ ೇ ಹ ಸರನವಯಸಿಯಯಗಿದ್ ದೇನ . ಈ ಹಿೆಂದ್ ನ್ನ್ು ತರಗತಿಯಲಿಿ
ಮಯತನಯಡನವುದನ್ನು ನಯನ್ನ ಅನ್ನಮ್ತಿಸಿಲಿ. ನಯನ್ನ ನ್ನ್ು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಳ ಸವತಃ ಕಯಯಿನಿವಿಹಿಸನತಯತರ ಎೆಂಬ ಆಶಯವನ್ನು ಹ ೆಂದಿದ್ ದ. ನ್ನ್ು
ತರಗತಿಯಲಿಿ 60 ಮ್ೆಂದಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಳ ಇದನದ, ನಯನ್ನ ಪರತಿಯಬಬರಿಗ ವ ೈಯಕ್ತಕವಯಗಿ ಸಹಯಯ ಮಯಡಲನ ಸಯಧಾವಿಲಿ. ಆದರ ಅವರಿಗ
ಅವಕಯಶ ನಿೇಡಿದರ ಅವರನ ಪರಸಪರರಿೆಂದ ಸಯಕಷನಟ ಕಲಿಯಬಹನದನ ಎೆಂದನ ಈಗ ನ್ನ್ಗ ಅರಿವಯಗತ ಡಗಿದ್ . ಆಟಗಳಳ ನ್ನ್ಗ ವಿಶ ೇಷವಯದ
ಅವಕಯಶವನ್ನು ಕಲಿಪಸಿಕ ಡನತತದ್ . ಅವರನ ಆಟವನ್ನು ಆಡನತಿತರನವ ಸೆಂದಭಿದಲಿಿ, ನಯನ್ನ ಅವರ ಸೆಂಭಯಷಣ ಗಳನ್ನು ಕ ೇಳಿಸಿಕ ಳಳಳವ ಅವಕಯಶ
ಸಿಗನತತದ್ , ಮ್ತನತ ತನ್ ಮಲಕ ನಯನ್ನ ಯಯರಿಗ ಕಯಯಿವು ಕಠಿಣವ ಣಿಸನತತದ್ ಮ್ತನತ ಯಯರನ ವಿಷಯವನ್ನು ಅರ ೈಿಸಿಕ ೆಂಡಿದ್ಯದರ ಎೆಂಬನದನ
ಗ ತಯತಗನತತದ್ .
20 ನಿಮಿಷಗಳ ಬಳಿಕ ನಯನ್ನ ಅವರಿಗ , "ಬ ೇರ ಗನೆಂಪುಗಳಳ ತಮ್ಮ ಮ್ ಲವಸನತಗಳ ಕಯಡಿನ್ನು ಹ ೇಗ ವಿೆಂಗಡಿಸಿದ್ಯದರ ಎೆಂಬನದನ್ನು ಗಮ್ನಿಸಿ'
ಎೆಂದನ ಹ ೇಳಿದ್ . ಪಯಠದ ಕ ನ ಯಲಿಿ ನಯನ್ನ ಅವರನ್ನು ನ್ನ್ು ಸನತತಲ ನಿಲನಿವೆಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ . ಮೆಂಡಲಿೇಫ್ ರವರನ ಪಿರಿಯಯಡಿಕ್ ಟ ೇಬಲ್ ನ್ನು
ಸಿದಧಪಡಿಸಿದರನ ಎೆಂಬನದನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ . ಹೌದನ, ಎೆಂದನ ಅಲಯಿಡನವ ಬಹಳಷನಟ ತಲ ಗಳನ್ನು ನಯನ್ನ ಗಮ್ನಿಸಿದ್ . ಅವರ ೇ ಸವತಃ ಪರಯತು
ನ್ಡ ಸಿರನವುದರಿೆಂದ ಮ್ ಲವಸನತಗಳನ್ನು ಗನೆಂಪುಗಳಲಿಿ ವಿೆಂಗಡಿಸನವುದನ ಹ ೇಗ ಕಷಟಕರ ಎೆಂಬನದನ್ನು ಅವರನ ಚ ನಯುಗಿ ತಿಳಿದಿದದರನ.
ನಯನ್ನ ಸಿಲಿಕಯನ್ ಮ್ತನತ ತವರ(ಟಿನ್) ಮ್ ಲವಸನತಗಳ ಗನಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅವರಿಗ ತಿಳಿಸಿದ್ ಮ್ತನತ ಅವುಗಳ ನ್ಡನವ ಸ ೇರಿಕ ಳಳಳವ
ಮ್ ಲವಸನತಗಳ ಗನಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಮ್ನನ್ ್ಚಸಲನ ಹ ೇಳಿದ್ . ಅವರನ ಸರಿ ಉತತರಕ ಕ ತಿೇರಯ ಹತಿತರವಯದ ಊಹ ಯನ್ನು ಮಯಡಿದನದ ಕೆಂಡನ
ನ್ನ್ಗ ತನೆಂಬಯ ಆಶುಯಿವಯಯತನ. ಆ ಬಳಿಕ ನಯನ್ನ ಅವರಿಗ ಜಮಿನಿಯೆಂನ್ ಗನಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ . ನಯನ್ನ ನ್ನ್ು ಪಯಠವನ್ನು
ಪೂಣಿಗ ಳಿಸನತಯತ, ಉತತಮ್ ರಸಯಯನ್ ಶಯಸರಜ್ಞರನ ಹ ೇಗ ಪಿರಿಯಯಡಿಕ್ ಟ ೇಬಲ್ ನ್ ಜ್ಞಯನ್ವನ್ನು ಬಳಸಿಕ ೆಂಡನ ಬಹನತ ೇಕ ಯಯವುದ್ ೇ
ಮ್ ಲ ವಸನತವಿನ್ ಗನಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಮ್ನನ್ ್ಚಸಬಲಿರನ ಎೆಂಬನದನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ , ಮ್ತನತ ಅವರ (ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಳ) ಹಯಗ ಯೆೇ
ಮಯಡಿದನದದರಿೆಂದ ಉತತಮ್ ರಸಯಯನ್ ಶಯಸರಜ್ಞರಯಗನತಿತದ್ಯದರ ಎೆಂದನ ತಿಳಿಸಿದ್ .
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ಈ ಪಯಠವು ತನೆಂಬಯ ಸಿದಧತ ಯನ್ನು ಬಯಸನತತದ್ ಆದರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗ ವಿಜ್ಞಯನಿಗಳಳ ಹ ೇಗ ಕಯಯಿ ನಿವಿಹಿಸನತಯತರ ಮ್ತನತ ವ ೈಜ್ಞಯನಿಕ
ಜ್ಞಯನ್ದ ರಚನ ಹ ೇಗಯಗನತತದ್ ಎೆಂಬನದರ ಸಣು ನ ೇಟವು ಅವರಿಗ ಕಯಣನತತದ್ . ಈ ಚಟನವಟಿಕ ಯನ ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗ ಆವತಿ
ಕ ೇಷಟಕದ ಕಲಿಕ ಗ ಪುನ್ರ್ಬಲನ್ವನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ಇದರ ಕಲಿಕ ಯನ ಹ ಚನು ಆತಮವಿಶಯವಸದಿೆಂದ ಕ ಡಿರನತತದ್ . ಈ ಬಗ ಯ ನಿಮ್ಗ ನಿಮ್ಮ
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕಲಿಕ ಯ ಮೌಲಾಮಯಪನ್ವನ್ನು ನ್ಡ ಸಲನ ಅವಕಯಶ ಒದಗಿಸನತತದ್ ಮ್ತನತ ಯಯವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಳ ಈ ಪಯಠದ ಕಲಿಕ ಯಲಿಿ ಕಡಿಮ
ಆತಮವಿಶಯವಸ ಹ ೆಂದಿದ್ಯದರ ಎೆಂಬನದನ್ನು ಗನರನತಿಸಲನ ಸಹಯಯ ಮಯಡನತತದ್ . ಈ ಚಟನವಟಿಕ ಯೆಂತ ಹಲವಯರನ ಆಟಗಳಳ ಗನೆಂಪು
ಕಯಯಿವನ್ನು ಒಳಗ ೆಂಡಿರನತತವ , ನಿೇವು ಗನೆಂಪುಗಳ ರಚನ ಗ ವಿವಿಧ ವಿಧಯನ್ಗಳನ್ನು ಪರಯತಿುಸಬಹನದನ. ಹ ಚುನ್ ವಿವರಗಳಿಗ ಪರಮ್ನಖ
ಸೆಂಪನ್ ಮಲ k

u

‘ಗನೆಂಪು ಕಯಯಿವನ್ನು ಬಳಸನವುದನ' ಓದಿರಿ.

:

4
ಆಟಗಳಳ ಬಹಳಷನಟ ರ ಪ ಮ್ತನತ ವಿನಯಾಸವನ್ನು ಪಡ ದನಕ ಳಳಬಲಿವು. ಶ ೈಕ್ಷಣಿಕ ಆಟಗಳನ್ನುನ ೈಜವಯಗಿ ಆಡಬಹನದನ ಅಥವಯ ಆಭಯಸ
ಜಗತಿತನ್ಲಿಿ(virtual world) ಕಯಲಪನಿಕ ವಯಗಿ ಆಡಬಹನದನ, ಆನ್ ಲ ೈನ್ ನ್ಲಯಿಗಲಿೇ, ಆಫ್ ಲ ೈನ್ ನ್ಲಯಿಗಲಿ, ಮೊಬ ೈಲ್ ಫೇನ್ ಗಳಲಯಿಗಲಿೇ,
ಟಯಬ ಿಟ್ಸ ಕೆಂಪೂಾಟರ್ಗಳಲಯಿಗಲಿ ಅಥವಯ ಬ ೇರ ರಿೇತಿಯ ಕೆಂಪೂಾಟರ್ ಗಳಲಿಿ ಆಡಬಹನದನ. ಇವುಗಳಳ ಬ ೇಡಿ ಆಟಗಳಳ, ಪುಸತಕಗಳಳ,
ವಿಿಡಿಯೇ ಗ ೇಮಗಳಳ ಅಥವಯ ಟಿ.ವಿಿ. ಪರದಶಿಿಕ ಗಳಿೆಂದಲ ಪ ರೇರಿತವಯಗಬಹನದನ.
ಟಿ.ವಿಿ. ಯಲಿಿ ಜನ್ಪಿರಯವಯಗಿರನವ ಆಟ ಪರದಶಿಿಕ ಯ (game show) ರ ಪಯೆಂತರವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗ ತಕ್ಷಣದ ಸ ೂತಿಿ ನಿೇಡಬಲಿದನ. ಅದನ
ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗ ನಿೇವು 'ಪರಸಕತ'ರಯಗಿದಿದೇರಿ ಎೆಂಬನದನ್ನು ತ ೇರಿಸನತತದ್ ಮ್ತನತ ನಿಮ್ಗ ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಶಯಲ ಯ ಹ ರಗಿನ್
ಆಸಕ್ತಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸನತತದ್ . ಬ ೇರ ೆಂದನ ಮಯತಿನ್ಲಿಿ ಹ ೇಳಳವುದ್ಯದರ , ನಿೇವು ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗ ಹ ಚನು ಮಯನ್ವಿೇಯ ಎನಿಸನವಿರಿ ಮ್ತನತ
ಒಳ ಳಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ- ಶಿಕ್ಷಕ ಬಯೆಂದವಾದ ವೃದಿಧಗ ಕಯರಣವಯದಿೇತನ.
ಒೆಂದನ ಹ ಸ ಆಟವನ್ನು ಪಯರರೆಂಭರದಿೆಂದ ವಿನಯಾಸಿಸಿ ತಯಯರಿಸನವುದನ ತನೆಂಬಯ ಪರಯಯಸಕರವಯಗನತತದ್ . ಇದರ ಬದಲಯಗಿ ನಿಮ್ಮ
ಸಹ ೇದ್ ಾೇಗಿಗಳ ಕ ಡಿ ಒೆಂದನ ಟ.ವಿಿ. ಆಟ ಪರದಶಿಿಕ ಯನ್ನು ರ ಪಯೆಂತರಿಸಿ ಪುನ್ರ್ ಬಳಕ ಮಯಡಬಲಿ ಆಟವನಯುಗಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ತರಗತಿಗಳಲಿಿ
ಬಳಸನವುದನ ಒಳ ಳಯ ತೆಂತರ. ಇದರಿೆಂದ ಸಮ್ಯದ ಉಳಿತಯಯವಯಗಿ ಸೆಂತಸದ್ಯಯಕವೂ ಕ ಡ ಆಗಬಹನದನ. ಈ ನಿಟಿಟನ್ಲಿಿ ಚಟನವಟಿಕ 3 ರಲಿಿ
ಜನ್ಪಿರಯ ಟಿ.ವಿಿ. ಆಟ ಪರದಶಿಿಕ ಯಯದ Who Wants to be a Millionaire? 'ಕರ ೇಡ್ಪತಿ ಯಯರನ ಆಗಬಯಸನತಿತೇರಿ? ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ
ತರಗತಿಯಲಿಿ ಹ ೇಗ ಮಯಪಿಡಿಸಿ ಆಡಿಸಬಹನದನ ಎೆಂಬ ಮಯಹಿತಿಯನ್ನು ನಿೇಡಲಯಗಿದ್ .

3:

?

ಈ ಚಟನವಟಿಕ ಯನ ನಿಮ್ಗ ನಿಮ್ಮ ತರಗತಿಗ ಒೆಂದನ ಸೆಂಕ್ೇಣಿವಯದ ಆಟವನ್ನು ಸಿದಧಪಡಿಸಿ ಪರಿೇಕ್ಷಿಸಲನ ಸಹಕಯರಿಯಯಗಲಿದ್ .
'ವಿಜ್ಞಯನ್ದ ಕರ ೇಡ್ ಪತಿ ಯಯರಯಗಬಯಸನತಿತೇರಿ?' ಇದನ 'ಕೌನ್ ಬನ ಗಯ ಕರ ೇಡ್ ಪತಿ?' ಎೆಂಬ ಜನ್ಪಿರಯ ರಸಪರಶ ು ಕಯಯಿಕರಮ್ದ
ಅಣನಕನ. ನಿೇವು ಸೆಂಪನ್ ಮಲ 4 ನ್ನು ಬಳಸಿ 'ವಿಜ್ಞಯನ್ದ ಕರ ೇಡ್ ಪತಿ ಯಯರಯಗಬಯಸನತಿತೇರಿ?'- ಪುನ್ರಯವಲ ೇಕಣದ ಪರಹಸನ್, ಎೆಂಬ
ಆಟವನ್ನು ತಯಯರಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಶಯಲ ಯಲಿಿ ಇನ ುಬಬ ವಿಜ್ಞಯನ್ ವಿಷಯದ ಶಿಕ್ಷಕರಿದದರ ಅವರ ಜ ತ ಗನಡಿ ಇದನ್ನು ರ ಪಿಸಲನ ಪರಯತಿುಸಿ.
ನಿೇವು ಸಿದಧ ಪಡಿಸನವ ಎಲಯಿ ಪರಶ ುಗಳಳ ವಿಜ್ಞಯನ್ ವಿಷಯವನ್ನು ಒಳಗ ೆಂಡಿರಬ ೇಕನ.
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ಈ ಆಟದ ಕಲಿಕ ಯ ಗನರಿ ಏನ ೆಂದರ -ಮ್ನೆಂಬರನವ ಸೆಂಕಲನಯತಮಕ ಮೌಲಾಮಯಪನ್ಕ ಕ ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಳ ವಿಜ್ಞಯನ್ದ ಮ್ ರನ ಅೆಂಗಗಳಯದ
ಭೌತಶಯಸರ, ರಸಯಯನ್ ಶಯಸರ ಮ್ತನತ ಜಿೇವಶಯಸರಗಳನ್ನು ಪರಿಣಯಮ್ಕಯರಿಯಯಗಿ ಪುನ್ರಯವಲ ೇಕ್ಸನವುದನ. ನಿೇವು ಯಯವ ತರಗತಿಗಳ
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲಿಿ ಈ ಚಟನವಟಿಕ ಯನ್ನು ನ್ಡ ಸನತಿತೇರಿ ಎೆಂಬ ಬಗ ೊ ನಿೇವು ಬಹಳ ಎಚುರಿಕ ಯೆಂದ ಚೆಂತನ ಮಯಡಬ ೇಕಯಗನತತದ್ . ಏಕ ೆಂದರ ಇದನ
ನಿೇವು ಸ ೇರಿಸನವ ವಿಷಯ ವಸನತ, ನಿೇವು ಆಯನದಕ ಳಳಳವ ಪರಶ ುಗಳ ಮ್ಟಟ ಮ್ತನತ ಸೆಂಕ್ೇಣಿತ ಗಳ ಮೇಲ ಪರಭಯವ ಬಿೇರನತತದ್ .
ಸಣು ಗನೆಂಪಿನ್ಲಿಿ ಈ ಆಟವನ್ನು ಮೊದಲನ ಪರಿೇಕ್ಷಿಸಿರಿ ಇದರಿೆಂದ್ಯಗಿ ನಿೇವು ಕ ೇಳಳವ ಪರಶ ುಗಳಳ ಸರಿಯಯಗಿದ್ ಎೆಂಬನದನ ಖ್ಯತಿರಯಯಗನತತದ್ ಮ್ತನತ
ಇಡಿೇ ತರಗತಿಯಲಿಿ ಈ ಆಟವನ್ನು ಆಡಿಸಲನ ಅಗತಾವಿರನವ ಕಯಯೇಿಪಯೇಗಿ ಅನ್ನಭವನ್ನು ಕ ಡಯ ಒದಗಿಸನತತದ್ .
ಶ ೈಕ್ಷಣಿಕ ವಷಿದ ನಿಮ್ಮ ಮ್ನೆಂಬರನವ ಬ ೇಧನ ಯ ಸರಣಿಯಲಿಿ ಈ ಆಟವನ್ನು ಎಲ ಿಲಿಿ ಬಳಸಿಕ ಳಳಬಹನದನ ಎೆಂಬನದನ್ನುಯೇಜಿಸಿರಿ. ನಿಮ್ಮ
ವಯರ್ಷಿಕ ಯೇಜ ನ್ಯಲಿಿ ತಪಪದ್ ೇ ಇದನ್ನು ನ್ಮ್ ದಿಸಿರಿ ಮ್ತನತ ಅಲಿಿಯವರ ಗ ಈ ಆಟಕ ಕ ಸೆಂಬೆಂರ್ಧತ ಸೆಂಪನ್ ಮಲಗಳನ್ನು ಜ ೇಪಯನ್ವಯಗಿ
ಇಟನಟಕ ಳಿಳರಿ.


ನಿೇವು ಈ ಚಟನವಟಿಕ ಯನ್ನು ನ್ಡ ಸಿದ ನ್ೆಂತರ, ಈ ಕ ಳಗಿನ್ ಪರಶ ುಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಸ ಕತ ಉತತರಗಳನ್ನು ಕೆಂಡನಕ ಳಿಳರಿ:



ನಿಮ್ಮ ಇತರ ಸಹ ೇದ್ ಾೇಗಿಗಳ ೆಂದಿಗ ಸಹಭಯಗಿತವದಲಿಿ ಕ ಲಸ ಮಯಡಿದ ಅನ್ನಭವ ಎಷನಟ ಬ ಲ ಯನಳಳದ್ಯದಗಿತನತ?



ಈ ಚಟನವಟಿಕ ಯೆಂದ ಆಟಗಳನ್ನು ಸೃಜಿಸನವ ಕನರಿತನ ನಿೇವು ಏನ್ನ ಕಲಿತನಕ ೆಂಡಿರಿ?



ನಿೇವು ಮ್ನೆಂದ್ ಏನ್ನ್ನು ಭಿನ್ುವಯಗಿ ಮಯಡನವವರಿದಿದೇರಿ?

ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪುನ್ರಯವಲ ೇಕನ್ದ ಗನಣಮ್ಟಟ ಹಯಗ ಪರಿಮಯಣದ ಮೇಲ ಈ ಆಟವು ಯಯವ ರಿೇತಿಯ ಪರಭಯವ ಬಿೇರಬಹನದನ
ಎೆಂದನ ನಿೇವು ನಿರಿೇಕ್ಷಿಸನತಿತೇರಿ?

ನಿೇವು ಮ್ನೆಂದ್ ನಿಮ್ಮ ತರಗತಿಯಲಿಿ ಬಳಸಿಕ ಳಳಬ ೇಕ ೆಂದಿರನವ ಈ ಘಟಕದಲಿಿ ಕಲಿತ ಎರಡನ ತೆಂತರಗಳನ್ನು ಹಯಗ ನಿೇವು
ಇನ್ ು ಹ ಚನು ಪರಿಶ ೇರ್ಧಸ ಬಯಸನವ ಎರಡನ ವಿಚಯರಗಳನ್ನು ಗನರನತಿಸಿರಿ.

5
ನಿಮ್ಮ ಪಯಠಗಳಲಿಿ ಆಟಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸನವುದರಿೆಂದ ನಿಮ್ಮ ವಿಜ್ಞಯನ್ ವಿಷಯದ ಬ ೇಧನ ಗ ಸಯಕಷನಟ ಲಯಭಗಳಿವ . ನಿೇವು ಬಳಸಿದ
ಪರತಿಯೆಂದನ ಆಟದ ನಿಯಮ್ಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಳ ಬಹಳ ಬ ೇಗನ ೇ ಕಲಿಯನತಯತರ . ಆಟಗಳಳ ಯಶಸಿವಯಯಗಿ ನ್ಡ ಯಬ ೇಕಯದಲಿಿ
ತರಗತಿಯ ನಿಯತಕರಮ್ಗಳಲಿಿ ಮಯಡಿಕ ಳಳಬ ೇಕಯದ ಮಯಪಯಿಡನಗಳನ್ನು ಕ ಡಯ ಅವರನ ಸನಲಭವಯಗಿ ಅಳವಡಿಸಕ ಳಳಳತಯತರ . ಈ ಬ ೇಧನಯ
ವಿಧಯನ್ಕ ಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಳ ಒಗಿೊಕ ಳಳಳತತ ಹ ೇದೆಂತ ಆಟಗಳನ್ನು ಮಯಪಿಡಿಸಲನ ಪಯರರೆಂಭಿಸನತಯತರ ಮಯತರವಲಿದ್ ೇ ಹ ಸ ಆಟಗಳನ್ನು
ಸೃಜಿಸಲನ ನಿಮ್ಗ ಸಹಯಯ ಮಯಡನತಯತರ .
ಪಯಠಗಳಳ ಹ ಚನು ಸೆಂತ ೇಷದ್ಯಯಕವಯಗನತತವ ಮ್ತನತ ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಳ ಹ ಚನು ಪ ರೇರಿತರಯಗತಯತರ . ಅತಿೇ ಪರಮ್ನಖವಯಗಿ ಅವರನ ಹ ಚನು
ವಿಜ್ಞಯನ್ವನ್ನು ಈ ಕರಮ್ದಿೆಂದ ಕಲಿಯನತಯತರ . ಬಹಳ ದ್ ಡುದ್ಯದ ತರಗತಿಗಳಲಿಿ ಕ ಡಯ ಅವರ ಕಲಿಕ ಯ ಕನರಿತನ ನಿಮ್ಗ ಹ ಚುನ್ ಮಯಹಿತಿ
ದ್ ರಕನತತದ್ .
ಆಟಗಳನ್ನು ಆಡನವ ಸೆಂದಭಿದಲಿಿ ನಿೇವು ಒಗಿೊಕ ೆಂಡಿರನವುದಕ್ಕೆಂತ ಹ ಚುನ್ ಗದದಲ ನಿಮ್ಮ ತರಗತಿಯಲಿಿ ಆಗನತತದ್ . ಆದರ ಇದನ ಒಳ ಳಯ ಶಬದ
ಏಕ ೆಂದರ ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಳ ಸಕ್ರಯವಯಗಿ ಕಲಿಯನತಿತದ್ಯದರ ಎೆಂದನ ಅಥಿ.
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:

1:
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕಲಿಕ ಯ ಮೌಲಯಾೆಂಕನ್ ಎರಡನ ಉದ್ ದೇಶಗಳನ್ನು ಹ ೆಂದಿದ್ :


ಸೆಂಕಲಣಯತಮಕ ಮೌಲಾಮಯಪನ್ವು ಹಿಮ್ನಮಖವಯಗಿ ನ ೇಡಿ ಈಗಯಗಲ ೇ ಕಲಿತಿರನವದರ ಬಗ ೊ ತಿೇಪಿನ್ನು ನಿೇಡನತತದ್ . ಇದನ್ನು ಬಹನತ ೇಕ
ಸೆಂದಭಿ ಪರಿೇಕ್ಷ ಗಳ ರ ಪದಲಿಿ ಕ ೈಗ ಳಳಲಯಗನತತದ್ , ಇವು ಶ ರೇಣಿೇಕೃತವಯಗಿದನದ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗ ಪರಿೇಕ್ಷ ಯಲಿಿನ್ ಪರಶ ುಗಳಿಗ ನಿೇಡಿರನವ
ಉತತರದ ಅನ್ನಸಯರ ನಿೇಡಿರನವ ಅೆಂಕಗಳ ಆಧಯರದ ಮೇಲ ಅವರ ಸಯಧನ ಯನ್ನು ತಿಳಿಸನತತದ್ . ಇದನ ಒಟಯಟರ ಫಲಿತಗಳನ್ನು
ವರದಿಮಯಡಲನ ಸಹಯಯಕವಯಗಿರನತತದ್ .



ರ ಪಣಯತಮಕ ಮೌಲಯಾೆಂಕನ್ ( ಅಥವಯ ಕಲಿಕ ಗಯಗಿ ಮೌಲಯಾೆಂಕನ್) ಬ ೇರ ಯಯಗಿದ್ , ಇದನ ಹ ಚನು ಅನೌಪಚಯರಿಕ ಹಯಗ ನ ೈದ್ಯನಿಕ
ಸವರ ಪ ಹ ೆಂದಿದ್ . ಶಿಕ್ಷಕರನ ಇದನ್ನು ಕಲಿಕಯ-ಪರಕ್ರಯೆಯ ಭಯಗವಯಗಿ ಬಳಸನತಯತರ , ಉದ್ಯಹರಣ ಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅಥಿಗರಹಿಕ ಯನ್ನು
ಪರಿಶಿೇಲಿಸಲನ ಪರಶ ುಗಳನ್ನು ಕ ೇಳಳವುದನ. ಈ ಮೌಲಯಾೆಂಕನ್ದಿೆಂದ ಹ ರಹ ಮ್ನಮವ ಅೆಂಶಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗ ನಿೇಡನವ ಕಲಿಕ ಯ
ಅನ್ನಭವಗಳನ್ನು ಬದಲಯಯಸಲನ ಬಳಸಲಯಗನತತದ್ . ಕಲಿಕ ಯ ಪರಗತಿ ಗಮ್ನಿಸನವುದನ ಮ್ತನತ ಹಿಮಯಮಹಿತಿ ನಿೇಡನವುದನ ಈ
ರ ಪಣಯತಮಕ ಮೌಲಯಾೆಂಕನ್ದ ಭಯಗಗಳಯಗಿವ .

ರ ಪಣಯತಮಕ ಮೌಲಾಮಯಪನ್ವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕಲಿಕ ಯನ್ನು ವರದಿಧಸನತತದ್ ಏಕ ೆಂದರ ಬಹನತ ೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಳ ಕಲಿಯಬ ೇಕ ೆಂದರ , ಅವರನ:


ಏನ್ನ ಕಲಿಯಬ ೇಕನ ಎೆಂಬನದನ್ನು ತಿಳಿದಿರಬ ೇಕನ,



ತಮ್ಮ ಕಲಿಕ ಯ ಕನರಿತನ ಪರಸನತತ ಎಲಿಿದ್ಯದರ ಎೆಂದನ ತಿಳಿದಿರಬ ೇಕನ



ಹ ೇಗ ಪರಗತಿ ಸಯರ್ಧಸಬಹನದನ ಎೆಂಬನದನ್ನು ತಿಳಿದಿರಬ ೇಕನ( ಅೆಂದರ , ಏನ್ನ್ನು ಕಲಿಯಬ ೇಕನ ಮ್ತನತ ಹ ೇಗ ಕಲಿಯಬ ೇಕನ)



ಅವರನ ಯಯವಯಗ ತಮ್ಮ ಗನರಿಗಳನ್ನು ತಲನಪಿದ್ಯದರ ಹಯಗ ಉದ್ ೇದ ಶಿತ ಫಲಿತಗಳನ್ನು ಪಡ ದಿದ್ಯದರ ಎೆಂದನ ತಿಳಿಯಬ ೇಕನ

ಶಿಕ್ಷಕರಯಗಿ ನಿೇವು ನಿಮ್ಮ ಪರತಿಯೆಂದನ ಪಯಠದ ಸೆಂದಭಿ ಮೇಲಿನ್ ನಯಲನಕ ಅೆಂಶಗಳಿಗ ಗಮ್ನ್ ಹರಿಸಿದರ ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲಿಿ
ಅತನಾತತಮ್ವಯದನದನ್ನು ಹ ರ ಹ ಮಿಮಸಲನ ಸಯಧಾವಯಗನತತದ್ . ಆದದರಿೆಂದ ಮೌಲಯಾೆಂಕನ್ವನ್ನು ಬ ೇಧನ ಯ ಮೊದಲನ, ನ್ಡ ಯನವಯಗ ಹಯಗ
ನ್ೆಂತರ ಕ ೈಗ ಳಳಬಹನದನ.


ಮೊದಲು: ಬ ೇಧನ ಗಿೆಂತ ಮೊದಲನ ಮೌಲಯಾೆಂಕನ್ ಮಯಡನವುದರಿೆಂದ ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಳ ಏನ್ನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ಯಧರ , ಏನ್ನ ಮಯಡಬಲಿರನ
ಎೆಂಬನದನ ಗ ತಯತಗನತತದ್ . ಇದನ ಅಡಿಗ ರ ಯಯಗನತತದ್ ಮ್ತನತ ನಿಮ್ಮ ಬ ೇಧನ ಯನ್ನು ಯೇಜಿಸಲನ ಒೆಂದನ ಆರೆಂಭಿಕ ಬಿೆಂದನವನ್ನು
ಒದಗಿಸನತತದ್ . ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪೂವಿ ತಿಳಳವಳಿಕ ಅರಿಯನವುದರಿೆಂದ ಅವರಿಗ ಗ ತಿತರನವುದನ ುೇ ಪುನ್ಃ ಬ ೇರ್ಧಸನವುದನ
ತಪಿಪಸದೆಂತಯಗನತತದ್ , ಅಲಿದ್ ೇ ಅವರಿಗ ಏನಯದರ ಗ ತಿತರಲ ೇಬ ೇಕಯದನದನ್ನು ತಿಳಿದಿರದಿದದರ ಅದನ್ನು ಬ ೇರ್ಧಸಲನ
ಸಹಕಯರಿಯಯಗನತತದ್ .



(ಕಲಿಕೆ) ನಡೆಯುವಾಗ: ಈ ಸೆಂದಭಿದಲಿಿ ಮೌಲಯಾೆಂಕನ್ ನ್ಡ ಸನವುದನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಳ ಕಲಿಯನತಿತದ್ಯದರ ಯೇ, ಪರಗತಿ
ಸಯರ್ಧಸನತಿತದ್ಯದರ ಯೇ ಎೆಂಬನದನ್ನು ಪರಿಶಿೇಲಿಸನವದಕಯಕಗಿ. ಇದನ ನಿಮ್ಮ ಬ ೇಧನ ಯ ವಿಧಯನ್, ಸೆಂಪನ್ ಮಲಗಳಳ, ಮ್ತನತ
ಚಟನವಟಿಕ ಗಳಲಿಿ ಬದಲಯವಣ ಗಳನ್ನು ಮಯಡಲನ ಸಹಯಯ ಮಯಡನತತದ್ . ಇದನ ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಳ ಅಪ ೇಕ್ಷಿಸಿದ ಉದ್ ೇದ ಶಗಳತತ ಹ ೇಗ
ಪರಗತಿ ಸಯರ್ಧಸನತಿತದ್ಯದರ ಮ್ತನತ ನಿಮ್ಮ ಬ ೇಧನ ಎಷನಟ ಯಶಸಿವಯಯಗಿದ್ ಎೆಂಬನದನ್ನು ತಿಳಿಸನತತದ್ .



ನಂತರ: ಬ ೇಧನ ಯ ನ್ೆಂತರದ ಮೌಲಯಾೆಂಕನ್ದಿೆಂದ ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಳ ಕಲಿತಿದದನ್ನು ದೃಢೇಕರಿಸನತತದ್ , ಮ್ತನತ ಯಯರಿಗ ಇನ್ ು
ಹ ಚುನ್ ಸಹಯಯ ಬ ೇಕನ ಎೆಂಬನದನ್ನು ತಿಳಿಸನತತದ್ . ಇದನ ನಿಮ್ಮ ಬ ೇಧನ ಯ ಗನರಿಯ ಪರಿಣಯಮ್ಕತವವನ್ನು ಮೌಲಯಾೆಂಕನ್ ಮಯಡಲನ
ಸಹಯಯ ಮಯಡನತತದ್ .
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:

:
ಕ ಲವು ಪಯಠಗಳ ಸರಣಿಯ ಮ್ ಲಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಳ ಏನ್ನ ಕಲಿಯಬ ೇಕನ ಎೆಂದನ ತಿೇಮಯಿನಿಸಿದ ನ್ೆಂತರ, ಇದನ್ನು ನಿೇವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ೆಂದಿಗ
ಹೆಂಚಕ ಳಳಬ ೇಕನ. ಅವರನ ಏನ್ನ್ನು ಕಲಿಯಬ ೇಕ ೆಂದನ ಬಯಸಲಯಗಿದ್ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಅವರಿಗ ಏನ್ನ ಮಯಡಲನ ತಿಳಿಸಲಯಗಿದ್ ಎೆಂಬನದರಿೆಂದ
ಬಹಳ ಎಚುರಿಕ ಯೆಂದ ಪರತ ಾೇಕ್ಸಿ. ಇದನ್ನು ಅವರನ ಸರಿಯಯಗಿ ತಿಳಿದನಕ ೆಂಡಿದ್ಯದರ ಎೆಂಬನದನ್ನು ಪರಿೇಕ್ಷಿಸಲನ ಒೆಂದನ ಮ್ನಕತ ಪರಶ ು ಕ ೇಳಿ.
ಉದ್ಯಹರಣ ಗ :

,

?

?
?

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಳ ಉತತರಿಸನವ ಪೂವಿದಲಿಿ ಸವಲಪ ಸಮ್ಯ ನಿೇಡಿ, ಅಥವಯ ಮೊದಲನ ಅವರನ ಜ ೇಡಿಗಳಲಿಿ/ ಚಕಕ ತೆಂಡಗಳಲಿಿ ಚಚಿಸಲಿ. ಅವರನ
ಉತತರಗಳನ್ನು ಹ ೇಳಿದ್ಯಗ, ಅವರನ ಏನ್ನ ಕಲಿಯಬ ೇಕನ ಎೆಂಬನದನ್ನು ಸಪಷಟವಯಗಿ ತಿಳಿದನಕ ೆಂಡಿದ್ಯದರ ಯೇ ಇಲಿವೇ ಎೆಂದನ ನಿಮ್ಗ
ಗ ತಯತಗನತತದ್ .

:
ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಳ ಪರಗತಿ ಸಯರ್ಧಸಲನ ನಿಮ್ಗ ಮ್ತನತ ಅವರಿಗ ಅವರ ಈಗಿನ್ ಜ್ಞಯನ್ ಮ್ತನತ ತಿಳಳವಳಿಕ ಯ ಸಿೆತಿಯ ಅರಿವಿರಬ ೇಕನ. ಒಮಮ
ಅವರ ೆಂದಿಗ ಉದ್ ದೇಶಿತ ಕಲಿಕ ಯ ಫಲಗಳಳ ಅಥವಯ ಗನರಿಗಳನ್ನು ಹೆಂಚಕ ೆಂಡ ಮೇಲ , ನಿೇವು ಈ ಕ ಳಗಿನ್ೆಂತ ಮಯಡಬಹನದನ:


ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗ ಜ ೇಡಿಗಳಲಿಿ ಕ ಲಸ ಮಯಡಿ ಆ ವಿಷಯದ ಕನರಿತನ ಅವರಿಗ ಈಗಯಗಲ ೇ ಏನ್ನ ಗ ತಿತದ್ ಎೆಂಬನದನ್ನು ಮ್ನ ೇನ್ಕ್ಷ
ಮ್ ಲಕವೇ ಅಥವಯ ಪಟಿಟಯ ರ ಪದಲ ಿೇ ವಾಕತಪಡಿಸಲನ ತಿಳಿಸಿ, ಇದಕ ಕ ಅಗತಾವಿದದಷನಟ ಮಯತರ ಸಮ್ಯ ನಿೇಡಿ. ನ್ೆಂತರ
ಮ್ನ ೇನ್ಕ್ಷ /ಪಟಿಟಗಳನ್ನು ಪುನ್ರ್ವಿಮ್ಶಿಿಸಿ.



ಕರಿಹಲಗ ಯ ಮೇಲ ಇವುಗಳಲಿಿರನವ ಪರಮ್ನಖ ಪದಗಳನ್ನು ಬರ ಯರಿ. ಮ್ತನತ ಕ ಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗ ಈ ಪದಗಳ ಕನರಿತನ ಅವರಿಗ ಏನ್ನ
ತಿಳಿದಿದ್ ಯೇ ಅದನ್ನು ವಿವರಿಸಲನ ತಿಳಿಸಿ. ಉಳಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗ ಆ ಪದವು ಪೂಣಿ ಅಥಿವಯದರ ೇ ಬಲಗ ೈ ಹ ಬ ಬರಳನ್ನು ಮೇಲ
(thumbs up) ಮಯಡಲನ ತಿಳಿಸಿ, ಕ ೇವಲ ಸವಲಪ ಮಯತರ ಅಥಿವಯದರ ಅಥವಯ ಏನ್ ಅಥಿವಯಗದ್ ಇದದರ thumbs down ಮಯಡಲನ
ತಿಳಿಸಿ, ತಕಕ ಮ್ಟಿಟಗ ಅಥಿವಯಗಿದದರ thumbs horizontal (ಅಡು) ಮಯಡಲನ ತಿಳಿಸಿ.

ಎಲಿಿೆಂದ ಪಯರರೆಂಭಿಸಬ ೇಕನ ಎೆಂಬನದನ ನಿಮ್ಗ ಅಥಿವಯದರ ಪಯಠಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗ ಯನಕತವಯಗನವ ಹಯಗ ಮ್ತನತ ರಚನಯತಮಕವಯಗಿ
ಯೇಜಿಸಲನ ಸಯಧಾವಯಗನತತದ್ . ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಳ ಅವರ ಕಲಿಕ ಯನ ಹ ೇಗ ಸಯಗನತಿತದ್ ಎೆಂಬನದರ ಮೌಲಯಾೆಂಕನ್ವನ್ನು ಮಯಡಿದರ ಮ್ನೆಂದ್
ಏನ್ನ ಕಲಿಯಬ ೇಕನ ಎೆಂಬನದನ ತಿಳಿಯನತತದ್ . ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗ ೇ ಅವರ ಕಲಿಕ ಯ ಜವಯಬಯದರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕ ಳಳಳವ ಅವಕಯಶಗಳನ್ನು
ನಿೇಡನವುದರಿೆಂದ ಅವರನ್ನು ಆಜಿೇವ ಕಲಿಯನವುವರನಯುಗಿಸಲನ ಸಹಯಯಕವಯಗನತತದ್ .
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ನಿೇವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ೆಂದಿಗ ಅವರ ಸಧಾದ ಪರಗತಿಯ ಕನರಿತನ ಚಚ ಿ ಮಯಡನವಯಗ, ಅವರಿಗ ನಿಮ್ಮ ಹಿಮಯಮಹಿತಿಯನ ಉಪಯನಕತ ಹಯಗ
ರಚನಯತಮಕವಯಗಿರನವ ಹಯಗ ನ ೇಡಿಕ ಳಿಳ. ಇದನ್ನು ಈ ಕ ಳಗಿನ್ೆಂತ ಮಯಡಿ:


ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗ ಅವರ ಬಲಗಳನ್ನು (ಸಯಮ್ಥಾಿಗಳನ್ನು) ತಿಳಿದನಕ ಳಳಲನ ಹಯಗ ಅವುಗಳನ್ನು ಇನ್ ು ಉತತಮ್ಪಡಿಸಲನ ಸಹಯಯ
ಮಯಡನವುದನ



ಹ ಚನು ಸನಧಯರಣ ಆಗಬ ೇಕಯದ ಅೆಂಶಗಳ ಕನರಿತನ ಸಪಷಟತ ತ ೇರನವುದನ



ಅವರ ಕಲಿಕ ಯನ್ನು ಹ ೇಗ ಅಭಿವೃದಿಧ ಪಡಿಸಿಕ ಳಳಬಹನದನ ಎೆಂಬನದರ ಕನರಿತನ ಧನಯತಮಕವಯಗಿರನವುದನ, ನಿೇವು ನಿೇಡನವ ಸಲಹ ಯ
ಕನರಿತನ ಯಯವ ಭಯವನ ಗಳನ್ನು ಹ ೆಂದಿದ್ಯದರ ಮ್ತನತ ಇದನ್ನು ಹ ೇಗ ಉಪಯೇಗಿಸಬಹನದನ ಎೆಂಬನದನ್ನು ಪರಿಶಿೇಲಿಸನವುದನ.

ನಿೇವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕಲಿಕ ಯನ್ನು ಉತತಮ್ಪಡಿಸಲಿಕ ಕ ಅವಕಯಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬ ೇಕಯಗನತತದ್ . ಇದರಥಿ ಕಲಿಕ ಯಲಿಿ ಅವರನ ಈಗ ಇರನವ
ಸಿೆತಿ/ಹೆಂತ ದಿೆಂದ, ನಿೇವು ಉದ್ ದೇಶಿಸಿದ ಸಿೆತಿ/ಹೆಂತ ದವರ ಗಿನ್ ಕೆಂದಕವನ್ನು ದ್ಯಟಿ ಬರಲನ ಸಯಧಾವಯಗನವೆಂತ ನಿಮ್ಮ ಪಯಠಯೇಜನ ಯಲಿಿ
ಮಯಪಯಿಡನಗಳನ್ನು ಮಯಡಬ ೇಕಯಗನತತದ್ . ಇದರ ಸಲನವಯಗಿ ನಿೇವು ಹಿೇಗ ಮಯಡಬಹದನ:


ಅವರಿಗ ಗ ತಿತದ್ ಎೆಂದನ ನಿೇವು ಭಯವಿಸಿದ ಅೆಂಶಕ ಕ ವಯಪಯಸನ ಹ ೇಗಿ, ಪರಿಹರಿಸಿ



ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಅವರ ಅವಶಾಕತ ಗಳನ್ನಸಯರ ಗನೆಂಪುಗಳನ್ನು ಮಯಡಿ, ಅವಶಾಕತ ಅನ್ನಸಯರ ಬ ೇರ ಬ ೇರ ಕಯಯಿಗಳನ್ನು ನಿೇಡಿ



ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗ ಅವರ 'ಕ ರತ 'ಗಳನ್ನು ನಿೇಗಿಸನವುದಕ ಕ ಯಯವ ಸೆಂಪನ್ ಮಲ ಸಯಮ್ಗಿರಯನ್ನು ಅಧಾಯನ್ ಮಯಡಬ ೇಕನ ಎೆಂಬನದನ್ನು
ಅವರ ೇ ನಿಧಿರಿಸಲನ ಪರತಯ್ಹಿಸಿ



ಎಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಳ ಪರಗತಿಯನ್ನು ಸಯರ್ಧಸಲನ ಸಯಧಾವಯಗನವೆಂತ ' ತಳ ಮ್ಟಟದ ಪರವ ೇಶ, ಎತತರದ ಛಯವಣಿ' (low entry, high ceiling)
ತರಹದ ಚಟನವಟಿಕ ಕಯಯಿವನ್ನು ಕ ಡಿ- ಈ ತರಹದ ಚಟನವಟಿಕ ಗಳನ್ನು ಎಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಳ ಸನಲಭವಯಗಿ ಪಯರರೆಂಭಿಸಿ
ಮ್ನೆಂದನವರಿಯನವೆಂತ , ಆದರ ೇ ಹ ಚನು ಸಯಮ್ಥಾಿಉಳಳವರನ್ನು ನಿಬಿೆಂರ್ಧಸದ್ ೇ ಅವರ ಕಲಿಕ ಯನ್ನು ವಿಸತರಿಸನವ ರಿೇತಿಯಲಿಿ ಉನ್ುತ
ಹೆಂತದವರ ಗ ಸಯಗಲನ ಅವಕಯಶವಿರನವ ಹಯಗ ವಿನಯಾಸಗ ಳಿಸಿರಬ ೇಕನ.

ಪಯಠ ಬ ೇಧನ ಯ ವ ೇಗವನ್ನು ತಗಿೊಸನವುದರಿೆಂದ, ಬಹನತ ೇಕ ಸೆಂದಭಿಗಳಲಿಿ ನಿೇವು ನಿಜವಯಗಿ ಮ್ಕಕಳ ಕಲಿಕ ಯ ವ ೇಗವನ್ನು ಹ ಚುಸಬಹನದನ,
ಏಕ ೆಂದರ ನಿೇವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗ ಅವರನ ಸನಧಯರಿಸಿಕ ಳಳಬ ೇಕಯದ ಅೆಂಶದ ಕನರಿತನ ಆಲ ೇಚಸಿ ಅಥಿಮಯಡಿಕ ಳಳಲನ ಸಮ್ಯ ಹಯಗ
ಆತಮಬಲವನ್ನು ಒದಗಿಸನತಿತೇರಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗ ತಮ್ಮ ಕಯಯಿದ ಕನರಿತನ ಅವರಲ ಿೇ ಚಚಿಸಲನ ಅವಕಯಶ ನಿೇಡನವದರಿೆಂದ, ಮ್ತನತ ಎಲಿಿ
ಕ ರತ ಗಳಿವ , ಅವುಗಳನ್ನು ಹ ೇಗ ಪೂತಿಿಗ ಳಿಸಬಹನದನ, ಎೆಂಬನದರ ಕನರಿತನ ಚೆಂತನ ಮಯಡಲನ ಅವಕಯಶ ನಿೇಡನವುದರಿೆಂದ, ನಿೇವು ಅವರಿಗ ಸವ
ಮೌಲಾಮಯಪನ್ದ ಅವಕಯಶ ನಿೇಡನತಿತೇರಿ.

ನ್ೆಂತರ:ಪುರಯವ ಗಳನ್ನು ಸೆಂಗರಹಿಸನವುದನ ಮ್ತನತ ಅರ ೈಿಸನವುದನ, ಮ್ನೆಂದಿನ್ ಯೇಜನ
ಬ ೇಧನ ಮ್ತನತ ಕಲಿಕ ನ್ಡ ಯನತಿತರನವಯಗ ಮ್ತನತ ತರಗತಿ ಕಯಯಿ ಅಥವಯ ಗೃಹಕಯಯಿ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಿದ ಮೇಲ , ಈ ಕ ಳಗಿನ್ ಕಯಯಿಗಳನ್ನು
ಕ ೈಗ ಳಳಳವುದನ ಪರಮ್ನಖ:


ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಳ ಎಷನಟ ಚನಯುಗಿ ಕಲಿಯನತಿತದ್ಯದರ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಪತ ತ ಹಚನುವುದನ,



ಈ ಮಯಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮ್ನೆಂದಿನ್ ಪಯಠದ ಯೇಜನ ಯನ್ನು ತಯಯರಿಸಲನ ಬಳಸನವುದನ.



ಈ ಕನರಿತನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗ ಹಿಮಯಮಹಿತಿ ನಿೇಡನವುದನ

ಮೌಲಯಾೆಂಕನ್ದ ನಯಲನಕ ಪರಮ್ನಖ ಸಿೆತಿಗಳನ್ನು ಈ ಕ ಳಗ ಚಚಿಸಲಯಗಿದ್ :

ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಪುರಾವೆಯನುು ಸಂಗರಹಿಸುವುದು:
ಪರತಿಯಬಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ/ನಿ ವಿಭಿನ್ುವಯಗಿ ಕಲಿಯನತಯತರ , ತಮ್ಮದ್ ೇ ಆದ ವ ೇಗ ಹಯಗ ಶ ೈಲಿಯಲಿಿ, ಶಯಲ ಯ ಒಳಗ ಮ್ತನತ ಹ ರಗಡ ಯಲಿಿ.
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ಆದದರಿೆಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೌಲಯಾೆಂಕನ್ ಮಯಡನವಯಗ ನಿಮ್ಗ ಎರಡನ ಸೆಂಗತಿಗಳಳ ಅವಶಾವಯಗನತತವ :


ಮಯಹಿತಿಯನ್ನು ಹಲವು ಮ್ ಲಗಳಿೆಂದ ಸೆಂಗರಹಿಸಿ- ನಿಮ್ಮ ಅನ್ನಭವದಿೆಂದ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿೆಂದ, ಇತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿೆಂದ, ಇತರ
ಶಿಕ್ಷಕರಿೆಂದ, ಪಯಲಕರನ ಹಯಗ ಸಮ್ನದ್ಯಯದ ಸದಸಾರಿೆಂದ.



ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ವ ೈಯಕ್ತಕವಯಗಿ, ಜ ೇಡಿಗಳಲಿಿ, ಮ್ತನತ ತೆಂಡಗಳಲಿಿ ಮೌಲಯಾೆಂಕನ್ ಮಯಡಿ, ಮ್ತನತ ಸವಯೆಂ ಮೌಲಯಾೆಂಕನ್ವನ್ನು
ಪರೇತಯ್ಹಿಸಿ. ಬ ೇರ , ಬ ೇರ ವಿಧಯನ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸನವುದನ ಪರಮ್ನಖ, ಯಯವುದ್ ೇ ಒೆಂದನ ವಿಧಯನ್ವು ನಿಮ್ಗ ಬ ೇಕಯದ ಎಲಿ
ಮಯಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲನ ಸಯಧಾವಿಲಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕಲಿಕ ಯ ಕನರಿತನ ಮಯಹಿತಿ ಸೆಂಗರಹಿಸನವ ಕ ಲವು ವಿಧಯನ್ಗಳಳ/ತೆಂತರಗಳ ೆಂದರ ವಿೇಕ್ಷಣ , ಆಲಿಸನವಿಕ , ವಿಷಯ ಶಿೇರ್ಷಿಕ ಗಳ ಮೇಲ ಚಚ ಿ, ಲಿಖಿತ ತರಗತಿ ಕಯಯಿ ಮ್ತನತ ಗರಹಕಯಯಿದ ಪರಿಶಿೇಲನ ಮ್ನೆಂತಯದವು.

ದಾಖಲಿಸುವುದು
ಭಯರತಯದಾೆಂತ ಬಹನತ ೇಕ ಎಲಿ ಶಯಲ ಗಳಲಿಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪರಗತಿ ಯನ್ನು ದ್ಯಖಲಿಸನವ ಸಯಮಯನ್ಾ ವಿಧಯನ್ವ ೆಂದರ ಪರಗತಿ ಪತರ. ಆದರ ಇದರಿೆಂದ
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕಲಿಕ /ವತಿನ ಯ ಎಲಿ ಆಯಯಮ್ಗಳನ್ನು ದ್ಯಖಲಿಸಲಿಕ ಕ ಸಯಧಾವಿಲಿ. ಈ ಎಲಿ ಅೆಂಶಗಳನ್ನು ದ್ಯಖಲಿಸಲನ ನಿೇವು ಪರಿಗಣಿಸಬಹನದ್ಯದ
ಕ ಲವು ಸರಳ ಮಯಗಿಗಳಳ ಇಲಿಿವ :


ಬ ೇಧನಯ-ಕಲಿಕ ಯ ಪರಕ್ರಯೆ ನ್ಡ ಯನತಿತರನವಯಗ ನಿೇವು ಅವಲ ೇಕ್ಸನವ ಅೆಂಶಗಳನ್ನು ದಿನ್ಚರಿ/ನ ೇಟಪುಸತಕ/ರಜಿಸಟರಿನ್ಲಿಿ
ನ್ಮ್ ದಿಸನವುದನ( ಕಯಿಸ್ ಡ ೈರಿ ಇಡನವುದನ)



ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕಯಯಿದ ಕ ಲವನ್ನು ( ಲಿಖಿತ, ಚತರಕಲ , ಕಯರಫಟ, ಪರೇಜ ಕಟಗಳಳ, ಗಿೇತ /ಕವನ್ಗಳಳ ಮ್ನೆಂತಯದವುಗಳನ್ನು) ಒೆಂದನ
ಇಡನವುದನ



ಪರತಿೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಪರೇಫ ೈಲ್ನ್ನು ತಯಯರಿಸನವುದನ



ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕನರಿತಯದ ಅಸಯಮಯನ್ಾ ಘಟನ ಗಳಳ, ಬದಲಯವಣ ಗಳಳ, ಸಮ್ಸ ಾಗಳಳ, ಸಯಮ್ಥಾಿಗಳಳ ಮ್ತನತ ಕಲಿಕ ಯ ಪುರಯವ ಗಳಳ
ಮ್ನೆಂತಯದವುಗಳನ್ನು ನ್ಮ್ ದಿಸಿಡನವುದನ.

ಪುರಾವೆಯನುು ಅರೆಥೈಸುವುದು
ಮಯಹಿತಿ ಮ್ತನತ ಪುರಯವ ಗಳನ್ನು ಸೆಂಗರಹಿಸಿ ದ್ಯಖಲಿಸಿದ ನ್ೆಂತರ ಅದನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕಲಿಕ ಮ್ತನತ ಪರಗತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಯಲನ ಅರ ೈಿಸನವುದನ
ಬಹಳ ಮ್ನಖಾವಯಗನತತದ್ . ಇದಕ ಕ ಬಹಳ ಎಚುರಿಕ ಯ ಚೆಂತನ ಮ್ತನತ ವಿಶ ಿೇಷಣ ಅವಶಾವಿದ್ . ಅರ ೈಿಸಿದ ನ್ೆಂತರ ಕಲಿಕ ಯ ಸನಧಯರಣ ಯನ್ನು
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗ ಹಿಮಯಮಹಿತಿ ನಿೇಡನವ ಮ್ ಲಕವಯಗಲಿೇ, ಹ ಸ ಸೆಂಪನ್ ಮಲಗಳ ಶ ೇಧನ ಯ ಮ್ ಲಕವಯಗಲಿೇ, ತೆಂಡಗಳನ್ನು
ಪುನ್ರ್ರಚಸನವುದರಿೆಂದ್ಯಗಲಿೇ, ಅಥವಯ ಒೆಂದನ ಕಲಿಕಯೆಂಶವನ್ನು ಪುನ್ರಯವತಿಿಸನವುದರಿೆಂದ್ಯಗಲಿೇ ಮಯಡಬ ೇಕಯಗನತತದ್ .
ಸುಧಾರಣೆಗಾಗಿ ಯೋಜಿಸುವುದು
ಮೌಲಯಾೆಂಕನ್ವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗ ನಿದಿಿಷಟ ಕಲಿಕ ಯ ಚಟವಟಿಕ ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸನವುದರ ಮ್ ಲಕ, ಹ ಚುನ್ ಸಹಯಯ ಅವಶಾವಿರನವ
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗ ಹ ಚುನ್ ಗಮ್ನ್ ನಿೇಡನವ ಮ್ ಲಕ ಹಯಗ ಮ್ನೆಂದನವರ ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗ ಸವಯಲನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸನವ ಮ್ ಲಕ, ಅಥಿಪೂಣಿ
ಕಲಿಕ ಯ ಅನ್ನಭವಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲನ ಸಹಯಯ ಮಯಡನತತದ್ .

2: ‘

’

1.

ನಿಮ್ಮ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಎರಡನ ಸಮ್ ಗನೆಂಪುಗಳಯಗಿ ವಿೆಂಗಡಿಸಿರಿ

2.

ಕಪುಪಹಲಗ ಯ ಮೇಲ , ನಿದಿಿಷಠ ವಿಜ್ಞಯನ್ ಪಯಠಕ ಕ ಸೆಂಬೆಂರ್ಧಸಿದೆಂತ ಪರಮ್ನಖ ಪದಗಳನ್ನು, ವಯಕಾಗಳನ್ನು ಅಥವಯ ಸೆಂಕ ೇತಗಳನ್ನು
ಬರ ಯರಿ.

3.

ಎರಡ ಗನೆಂಪಿನಿೆಂದ ಒಬ ಬಬಬ ಪರತಿಸಪರ್ಧಿಯನ್ನು ಆಯನದ ಅವರಿಗ ಕಪುಪಹಲಗ ಯ ಬಳಿ ಎದನರನಬದನರನ ನಿಲನಿವೆಂತ ತಿಳಿಸಿ.
www.TESS-India.edu.in
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4.

ಕಪುಪಹಲಗ ಯ ಮೇಲ ಬರ ದಿರನವ ಯಯವುದ್ಯದರ ೆಂದನ ವಿಷಯಕ ಕ ಸೆಂಬೆಂರ್ಧಸಿದೆಂತ ಒೆಂದನ ಪರಶ ುಯನಯುಗಲಿೇ, ವಯಾಖ್ ಾಯನಯುಗಲಿೇ
ಓದಿ ಹ ೇಳಿ.

5.

ಆ ಇಬಬರನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲಿಿ ಯಯರನ ಮೊದಲನ ಸರಿಯಯದ ಪದದ ಮೇಲ ಕ ೈಯನ್ನು ತಟನಟತಯತರ ೇ ಅವರನ ವಿಜಯೇಯಯದೆಂತ .

6.

ವಿರನದದ ತೆಂಡದ ಮ್ನೆಂದಿನ್ ಸಪರ್ಧಿಗ ಸವಯಲನ ಒಡುಲನ ವಿಜಯೇ ಅಭಾರ್ಥಿಯನ ಕಪುಪಹಲಗ ಯ ಬಳಿಯೆೇ ಉಳಿಯನತಯತರ .

7.

ಪರತಿಯೆಂದನ ಸರಿಯಯದ ಉತತರವು ಅವರ ತೆಂಡಕ ಕ ಒೆಂದನ ಅೆಂಕವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕ ಡನತತದ್ .

ಆಟದ ಕ ನ ಯಲಿಿ ಅತಿೇ ಹ ಚನು ಅೆಂಕವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ತೆಂಡವು ವಿಜಯೇಯಯಗನತತದ್ .
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Fluorine

(F)

Neon

Sodium

(Ne)

:

(Na)

: 10

9

: 11

: 20
: 19

: 24
: 2, 8, 1

:

:

:

(Mg)
: 12

: 23
: 2, 8

: 2, 7

Megnesium

: 2, 8, 2
:

:
:

:
:

:

:

;

:
(Can

:
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Phosphorous

: 14
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: 16

: 2, 8, 3
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: 2, 8, 4
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(S)
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:
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Chlorine

(Cl)

Argon

: 17
: 35

Potassium

(Ar)
: 18

37

:

:

:

(Ca)
: 20

: 39
: 2, 8, 8

: 40
: 2, 8, 8, 1

:

:

Calcium

: 19

: 40

: 2, 8, 7

(K)

: 2, 8, 8, 2
:

:

:

:

:
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?

4:

ಟಿ.ವಿ.ಯ ಕೌನ್ ಬನ ೇಗಯ ಕರ ಡಪತಿ ಕಯಯಿಕರಮ್ದಲಿಿ ಒಟನಟ 15 ಪರಶ ುಗಳಿರನತತವ . ಆದರ ತರಗತಿ ಕ ಠಡಿಯಲಿಿ ಆಟವು
ರ್ಧೇಘಿವಯಗಬಯರದ್ ನ್ನುವ ಕಯರಣದಿೆಂದ 10 ಪರಶ ುಗಳಿಗ ಸಿೇಮಿತಗ ಳಿಸಲಯಗನತತದ್ . ಇವು ನಿಮಮದನರನ ನಿೆಂತಿರನವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹಯಗ
ಬಹನಮಯನ್ದ ಮೊತತವ ೆಂದನ ಭಯವಿಸಲಯಗನವ ಒೆಂದನ ಕ ೇಟಿ ರ ಪಯಯಯ ಬಹನಮಯನ್ದ ನ್ಡನವ ಇರನತತದ್
ಪರತಿಯೆಂದನ ಪರಶ ುಯನ್ನು ಬಹನಆಯೆಕಯ ಮಯದರಿಯಲಿಿ ಪರಸನತತ ಪಡಿಸಲಯಗನತತದ್ . ನಿೇಡಿರನವ ನಯಲನಕ ಆಯೆಕಗಳಲಿಿ ಕ ೇವಲ ಒೆಂದನ ಸರಿಯಯದ
ಉತತರವಯಗಿರನತತದ್
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ ಆಟದಲಿಿ ಪರಗತಿಯನ್ನು ಕಯಣನತಿತದದೆಂತ ಪರಶ ುಗಳ ಕಯಠಿಣಾತ ಯ ವೃದಿಧಯಯಗನತಯತ ಹ ೇಗನತತದ್ . ಪರತಿಯೆಂದನ ಪರಶ ುಯ
ಸರಿಯನತತರಕ ಕ ನಿರ್ಧಿಷಠಪಡಿಸಿದ ಬಹನಮಯನ್ದ ಮೊತತವಿರನತತದ್ . ದನರದೃಷಟವಶಯತ್ ಟಿವಿ ಆಟಕ್ಕೆಂತ ಭಿನ್ುವ ೆಂಬೆಂತ , ಇಲಿಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ ನ ೈಜ
ಬಹನಮಯನ್ ಮೊತತವನ್ನು ಪಡ ಯನವುದಿಲಿ. ಅವರನ ಪರತಿಷ್ ಠಗಯಗಿ ಆಡನತಯತರ ಹಣಕಯಕಗಿ ಅಲಿ.
ಕ ೇಷಟಕ R3.1 ಇದನ ಪರತಿಯೆಂದನ ಪರಶ ುಗ ನಿರ್ಧಿಷಟಪಡಿಸಿರನವ ಬಹನಮಯನ್ದ ಮೊತತದ ಕನರಿತನ ತಿಳಿಸನತತದ್ . ಇದನ್ನು ನಿೇವು ನಿಮ್ಮ ತರಗತಿ
ಸನಿುವ ೇಶಕ ಕ ತಕಕೆಂತ ಬದಲಿಸಿಕ ಳಳಬಹನದನ.

ಕೆ ೋಷ್ಟಕ R3.1 ಕೌನ ಬನೆೋಗಾ ಕರೆ ೋಡ್ ಪತಿ? ಇದರಲಿಿ ಪರತಿ ಪರಶ್ೆುಗೆ ದೆ ರಕುವ ಮೊತತ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

50

500

1,000

10,000

50,000

1,00,000

2,50,000

5,00,000

7,50,000

10,00,000

ಇಲಿಿ ಒಟನಟ ಎರಡನ ಸನರಕ್ಷಿತ ಹೆಂತಗಳಿವ , 1,000 ಡಯಲರ್ ಹೆಂತದಲಿಿ ಮ್ತನತ 2,50,000 ಡಯಲರ್ ಹೆಂತದಲಿಿ. ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಈ
ಹೆಂತಗಳನ್ನು ತಲನಪಿದರ ಇದಕ್ಕೆಂತ ಕಡಿಮ ಮೊತತವನ್ನು ಗ ಲನಿವುದಿಲಿ(ಕಲಪನ ಯಲಿಿ). ಅವರನ ಯಯವುದ್ ೇ ಸೆಂದಭಿದಲಿಿ ತಯವು ಗ ದಿದರನವ
ಮೊತತದ್ ೆಂದಿಗ ಆಟದಿೆಂದ ನಿಗಿಮಿಸಬಹನದನ.
ಓವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ತಪುಪ ಉತತರವನ್ನು ಹ ೇಳಿದರ ಅಥವಯ ಉತತರಿಸಲನ ವಿಫಲನಯದರ ಆಟದಿೆಂದ ಹ ರದಬಬಲಪಡನತಯತನ . ಮ್ತನತ ಮ್ತ ತೇವಿ
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಟವಯಡಲನ ಬರನತಯತನ . ಹ ಸ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹ ಸ ಪರಶ ುಗಳ ಮಯಲಿಕ ಯೆಂದಿಗ ಆಟವನ್ನು ಆರೆಂಭಿಸನತಯತನ /ಳ .
ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗ ಅವರನ ತ ೆಂದರ ಯಲಿಿದ್ಯದಗ ಮ್ ರನ ಲ ೈಪ್ ಲ ೈನ್ೊಳ ಆಯೆಕಗ ಅವಕಯಶವಿರನತತದ್ . ಪರತಿಯೆಂದನ ಲ ೈಪ್ ಲ ೈನ್
ಅವಕಯಶವನ್ನು ಅವರನ ಕ ೇವಲ ಒೆಂದನ ಬಯರಿ ಮಯತರ ಪರಯೇಗಿಸಬಹನದನ ಮ್ತನತ ಅವುಗಳನ್ನು ಹಯಗ ಯೆೇ ಹಯಳಳ ಮಯಡಬಯರದನ. ಅವು
ಯಯವುವ ೆಂದರ :


ಪೆರೋಕ್ಷಕರನುು ಕೆೋಳುವುದು: ಇತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಳ ತಮ್ಮ ಕ ೈಗಳನ್ನು ಮೇಲ ತನತವ ಮ್ ಲಕ ಸರಿಯಯದ ಉತತರ ಯಯವುದ್ ೆಂದನ
ತಿಳಿಸನವುದನ. ಇಲಿಿರನವ ಅಪಯಯವ ೆಂದರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗ ಸರಿಯಯದ ಉತತರ ಗ ತಿತಲಿದ್ ೇ ಇರಬಹನದನ ಮ್ತನತ ಬ ೇಕ ೆಂದ್ ೇ ಅವರನ ತಪುಪ
ಉತತರಗಳನ್ನು ಹ ೇಳಬಹನದನ



50/50: ನಿೇವು ಶಿಕ್ಷಕರಯಗಿ ನಿೇಡಿರನವ ನಯಲನಕ ಉತತರಗಳಲಿಿ ಎರಡನ ತಪುಪ ಉತತರಗಳನ್ನು ತ ಗ ದನ ಹಯಕನತಿತೇರಿ. ಉಳಿದ ಎರಡರಲಿಿ
ಒೆಂದನ ಸರಿಯಯದ ಉತತರವಯಗಿರನತತದ್
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ಮಿತರರನುು ಕೆೋಳಿ: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ ತನ್ು ಸಹಪಯಠಿಯಬಬರಲಿಿ ಸರಿಯಯದ ಉತತರವನ್ನು ಊಹಿಸನವೆಂತ ಕ ೇಳಬಹನದನ
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:

Additional resources
•

•

•

•

A Periodic Table resource pack containing multiple types of resources:
http://chemteacher.chemeddl.org/services/chemteacher/index.php?option=com_content&view
=art icle&id=77 (accessed 20 May 2014)
An interactive Periodic Table, including element images, descriptions, history and a voice clip.
Other chemical data is linked as a PDF file:
http://www.rsc.org/chemsoc/visualelements/pages/pertable_fla.htm (accessed 20 May 2014)
Resources relating to the Periodic Table, trends and bonding:
http://www.khanacademy.org/science/chemistry/periodic-table-trends-bonding (accessed 20
May 2014)
‘The Elements’, a song by Tom Lehrer. Many versions are available online,
such as: http://www.youtube.com/watch?v=YIlUXHZR3ZA (accessed 20
May 2014)
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