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:

ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಠಿಣವೆಣಿಸಟವ ಕೆಲವು ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳಿವೆ(topics). ಒಂದಟ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಕಟರಿತಟ ಶಕ್ಷಕರಟ 'ತಪ್ುು' ಎಂದಟ
ಪ್ರಿಗಣಿಸಟವ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನಟು ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳು ಹೆ ಂದಟವ ಸಾಧ್ಾತೆ ಇರಟತತದ್ೆ. ಇದಟ ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳು ವಿಷ್ಯವನಟು ಕಂಠಪಾಠ ಮಾಡಿ
ಸವಲುಕಾಲದವರೆಗೆ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಟವುದನಾುಗಲ್ಲೀ, ಅಥವಾ ಪ್ರಶ್ೆುಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತತರ ಪ್ಡೆಯಟವುದರಿಂದ್ಾಗಲ್ಲೀ ತಡೆಯಟತತದ್ೆ ಎಂದ್ೆೀನಿಲಿ.
ಆದರೆೀ, ಇದಟ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಮಾಹಿತಿಯನಟು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೆ ಂಡಟ ಪ್ರಿೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತತಮ ಸಾಧ್ನೆ ಮಾಡಲಟ ಅಗತಾವಿರಟವ
ಆಳವಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ಡಿಸಿಕೆ ಳುುವುದಕೆೆ ತೆ ಂದರೆ ಉಂಟ್ಟಮಾಡಟತತದ್ೆ. ಅಲಿದ್ೆ, ನಿಮಮ ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ತಪ್ುು
ವಿಚಾರಗಳೆ ಂದ್ಧಗೆ ಮಟಂದಟವರೆದರೆ ಅವರಟ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಟವುದಟ ಕಷ್ು ಸಾಧ್ಾ. ಅನೆೀಕ ವಷ್ಿಗಳಿಂದ ನಡೆಸಿದ ಸಂಶ್ೆ ೀಧ್ನೆಗಳ ಫಲವಾಗಿ
ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿನ ಅನೆೀಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇರಟವ ಸಾಮಾನಾ ತಪ್ುು ಗರಹಿಕೆಗಳ ಪ್ಟ್ಟುಗಳನಟು ಸಿದಿಪ್ಡಿಸಲಾಗಿದ್ೆ.
ಒಬಬ ಶಕ್ಷಕರಾಗಿ ನಿೀವು ನಿಮಮ ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಿಕಲುನಾತಮಕ ಬದಲಾವಣೆ ಕೆೈಗೆ ಳುಲಟ, ಅಂದರೆ, ಈ ಹಿಂದ್ೆ ಕಲ್ಲತಿರಟವ ವಿಷ್ಯದ
ಪ್ುನರ್ ರಚನೆ ಮಾಡಲಟ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೆೀಕಾಗಟತತದ್ೆ. ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನವಿೀನ ಕಲ್ಲಕಾ ಕರಮವು ಹೆಚಟಿ ತಕಿಬದಿ , ಸಟಸಂಬಂದಿ ಹಾಗ
ಕಾಯಿಸಾಧ್ಾ ಎನಿಸಟವಂತೆ ಮಾಡಿ, ಕಾಲಕರಮೀಣ ಅದಟ ಅವರ ಇಷ್ುದ(ಮಚಟಿಗೆಯ,ಆಯ್ಕೆಯ) ಚ್ಚಂತನೆಯ ಕರಮವನಾುಗಿಸಟವಂತೆ ಮಾಡಿ
ಅವರಟ ತಮಮ ಪ್ೂವಿ ವಿಚಾರಗಳನಟು ಬಳಸದ್ೆೀ ಇರಟವಂತೆ ಮಾಡಟವುದಟ ನಿಮಮ ಪಾತರವಾಗಿದ್ೆ. ಪ್ರಸಟತತ ಅಧ್ಾಾಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು
ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ( ಕೆಲವು ವಯಸೆರಿಗ ಕ ಡ) ಕಠಿಣ ಪ್ರಿಕಲುನೆಯಾದ ‘ಕೆಲಸ ಮತಟತ ಶಕ್ತತ' ಇದರ ಮೀಲೆ ಗಮನ ಕೆೀಂದ್ಧರಕರಿಸಲಾಗಟವುದಟ.
ಇಲ್ಲಿ ನಿೀವು ಕಲ್ಲಯಟವ ಅನೆೀಕ ಕೌಶಲಗಳು ಮತಟತ ತಂತರಗಳನಟು ಬೆೀರೆ ಘಟ್ಕಗಳಿಗ ಅನವಯಿಸಬಹಟದ್ಾಗಿದ್ೆ.



ಶಕ್ತತ ಮತಟತ ಕೆಲಸ ಘಟ್ಕಕೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳು ಹೆ ಂದ್ಧದ ಕೆಲವು ತಪ್ುುಗರಹಿಕೆಗಳು.



ಶಕ್ತತ ಮತಟತ ಕೆಲಸದ ಬಗೆೆ ನಿಮಮ ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳ ಗರಹಿಕೆಯನಟು ಕಂಡಟ ಹಿಡಿಯಟವ ವಿಧ್ಾನ



ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಶಕ್ತತ ಮತಟತ ಕೆಲಸದ ಪ್ರಿಕಲುನಾತಮಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತಟತ ಉತತಮ ಗರಹಿಕೆಯನಟು ಸಾಧಿಸಟವಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಟವ
ಕೆಲವು ವಿಧ್ಾನಗಳು.

ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳು ಕೆಲವಂದಟ ಶರ್ಷೀಿಕೆ ಕಟರಿತಟ ಹೆ ಂದ್ಧರಟವ ಕಲುನೆಗಳು ಮತಟತ ಪ್ರಿಕಲುನಾ ಚೌಕಟ್ಟುಗಳು ಸಿವೀಕೃತ ವೆೈಜ್ಞಾನಿಕ ಚ್ಚಂತನೆಗಿಂತ
ಭಿನುವಾಗಿರಟವ ಸಾಧ್ಾತೆಗಳಿವೆ. ಆದ್ಾಗಿಯ ಅವರಟ ಕೆೀಳಿರಟವ ಪ್ರಶ್ೆುಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಉತತರಿಸಟವ ಸಾಮಥಾಿ ಹೆ ಂದ್ಧರಟತಾತರೆ. ಆದರೆ,
ಇಂತಹ ‘ತಪ್ುು ಆಲೆ ೀಚನೆಗಳು’ ಕರಮೀಣ ದ್ಧೀಘಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಮಸೆಾಗಳಾಗಿ, ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರಗತಿಯನಟು ಸಥಗಿತಗೆ ಳಿಸಟತತವೆ. ಶಕ್ಷಕರಟ
ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಲಟ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೆೀಕೆಂದರೆ ಅವರಟ ವಾಸತವವಾಗಿ ಎಂಥಹ ಚ್ಚಂತನೆಗಳನಟು ಮಾಡಟತಾತರೆ ಎಂಬಟದನಟು
ಅರಿತಟಕೆ ಳುಬೆೀಕಾಗಟತತದ್ೆ. ಅಲಿದ್ೆೀ ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳ ನಿರಟಪ್ಯಟಕತ ಚ್ಚಂತನೆಗಳನಟು ಗಟರಟತಿಸಿ, ಅವುಗಳನಟು ಉಪ್ಯಟಕತ ಚ್ಚಂತನೆಗಳಿಂದ
ಬದಲ್ಲಸಟವ ಮಾಗಿಗಳನಟು ಕಂಡಟಹಿಡಿಯಬೆೀಕಟ. ‘ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳು ಅಲಾುವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೆ ಸ ಕಲುನೆಗಳನಟು ಸಟಲಭವಾಗಿ ಕಂಠಪಾಠ
ಮಾಡಬಲಿರಟ’ (Driver et al. 1994) ಎಂಬಟದಟ ಗೆ ತಿತದದ ವಿಷ್ಯ. ಆದರೆ ಅವರಟ ಈ ಹೆ ಸ ಕಲುನೆಗಳನಟು ಪ್ೂಣಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ
ಅರೆೈಿಸಿಕೆ ಳುದ್ಧದದರೆ, ಕರಮೀಣ ಮರಳಿ ತಮಮದ್ೆೀ ಆದ ತಪ್ುು ಕಲುನೆಗಳನಟು ಹೆ ಂದಟವ ಸಾಧ್ಾತೆಗಳಿರಟತತವೆ ಎನಟುವುದಟ ಅಷೆುೀ ಸತಾ.
ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳು ಹೆ ಸ ವಿಷ್ಯವನಟು ಕಲ್ಲಯಟವುವಾಗ ತಮಮ ಹಿಂದ್ಧನ ಅನಟಭವಗಳಿಂದ ಪ್ಡೆದ ಕಲುನೆಗಳಿಗೆ ಭದರವಾಗಿ ಅಂಟ್ಟಕೆ ಳುುತಾತರೆ.
ಆದದರಿಂದ ಅವರ ಪ್ರಿಕುಲನಾತಮಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಸಕ್ತರಯ ಕಲ್ಲಕೆ ಅತಾವಶಾ. (ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೆ ಸ ಕಲುನೆ ಮತಟತ ಚೌಕಟ್ಟುಗಳು
ಲಭಾವಾಗಟವಂತೆ ನೆ ೀಡಿಕೆ ಳುಬೆೀಕಟ.) ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳು, ಹೆ ಸ ವಿಚಾರಗಳು ಮತಟತ ಆ ವಿಚಾರಗಳು ಇತರ ಪ್ರಿಕಲುನೆಗಳೆ ಂದ್ಧಗೆ
ಹೆ ಂದ್ಧರಟವ ಸಂಬಂಧ್ಗಳ ಪ್ರಿಶ್ೆ ೀಧ್ನೆಯಲ್ಲಿ ತೆ ಡಗಿರಟವಾಗ ಬೌದ್ಧಿಕ ಚಟ್ಟವಟ್ಟಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೆ ಡಗಿಸಿಕೆ ಳುಬೆೀಕಟ.
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:

ಉದ್ಾಹರಣೆಗಾಗಿ-ಅನೆೀಕ ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳು ಇಂಧ್ನವೆೀ ಶಕ್ತತ ಎಂಬ ತಪ್ುುಗರಹಿಕೆ ಹೆ ಂದ್ಧರಟತಾತರೆ, ಮತಟತ ಅವರಟ ಎಷೆ ುೀ ಸಂದಭಿಗಳಲ್ಲಿ
ಶಕ್ತತಯಟ ‘ಬಳಕೆಯಾಗಟತತದ್ೆ/ವಾಯವಾಗಟತತದ್ೆ’ ಎಂಬಟದ್ಾಗಿ ವಿವರಿಸಟತಾತರೆ. ಉದ್ಾಹರಣೆಗೆ, U ಆಕಾರದ ಟ್ರಾರಾಕ್ನ ಮ ಲಕ ಒಂದಟ ಚೆಂಡನಟು
ಕೆಳಮಟಖವಾಗಿ ಬಿಟ್ರಾುಗ, ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳು ಆ ಚೆಂಡಟ ಎಷ್ಟು ಎತತರದ್ಧಂದ ಬಿಟ್ಟುರಟತೆತೀವೆಯೀ ಅದಕ್ತೆಂತ ಹೆಚಟಿ ಎತತರಕೆೆ ಹೆ ೀಗಟವುದ್ಧಲಿ ಎಂದಟ
ಸರಿಯಾಗಿ ಮಟನ ೂಚ್ಚಸಟತಾತರೆ, ಅದರೆ ಇದಕೆೆ ಅವರಟ ನಿೀಡಟವ ಕಾರಣ ‘ಎಲಿ ಶಕ್ತತಯಟ ವಾಯವಾಯಿತಟ’ ಎಂದಟ. ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ರಿೀತಿ
ಶಕ್ತತಯಟ ವಾಯವಾಗಟತತದ್ೆ/ಲಯವಾಗಟತತದ್ೆ ಎಂದಟ ಗರಹಿಸಿದದರೆ, ಅವರಟ ಉನುತ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಹೆ ೀದಂತೆ ಭೌತಶ್ಾಸರದಲ್ಲಿ ಅಷೆುೀನಟ ಹೆಚ್ಚಿನ
ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಲಾರರಟ: ಆದರೆ ನಿಜವಾಗಿಯ ಶಕ್ತತಯನಟು ಸೃರ್ಷಿಸಲಟ ಸಾಧ್ಾವಿಲಿ ಹಾಗ ಲಯಗೆ ಳಿಸಲ ಸಾಧ್ಾವಿಲಿ ಆದರೆ ಒಂದಟ
ರ ಪ್ದ್ಧಂದ ಇನೆ ುಂದಟ ರ ಪ್ಕೆೆ ಪ್ರಿವತಿಿಸಬಹಟದ್ಾಗಿದ್ೆ ಎಂಬಟದನಟು ತಿಳಿಯಬೆೀಕಾದ ಅವಶಾಕತೆಯಿದ್ೆ.
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ಹೆ ಸ ಸನಿುವೆೀಶವನಟು ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳು ಅರೆೈಿಸಲಟ ಪ್ರಯತಿುಸಟವಾಗ, ಈಗಾಗಲೆ ಉತತಮವಾಗಿ ಕಾಯಿನಿವಿಹಿಸಿದ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳು
ಮತಟತ ದ್ಧನನಿತಾದ ಅನಟಭವಗಳಿಗೆ ಹೆ ೀಲ್ಲಸಟತಾತರೆ. ಆದರೆ ಶಕ್ಷಕರಟ ಈ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನಟು ಅವು ‘ವೆೈಜ್ಞಾನಿಕವಲಿ’ ಅಥವಾ
‘ಸಿವೀಕಾರಾಹಿ ವಿವರಣೆಗಳಲಿ’ ಎಂದಟ ಗಟರಟತಿಸಬಹಟದಟ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಈ ಕಲುನೆಗಳು ಮಟಂದ್ೆ ಆಗಬಹಟದ್ಾದಟದನಟು
ಮಟನ ೂಚ್ಚಸಲಟ(ಹೆ ಸ ಸನಿುವೆೀಶಗಳಿಗೆ ಸಂಭಂಧಿಸಿದಂತೆ) ಸಾಧ್ಾವಾಗಟತತವೆಯೀ, ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳು ಅವುಗಳನಟು ಬಳಸಟವರಟ.
ಈ ‘ತಪ್ುುಗರಹಿಕೆಗಳು’ ಕೆೀವಲ ತಪಾುಗಿ ಕಲ್ಲತ ಸಮೀಕರಣಗಳೆ ೀ ಅಥವಾ ವಾಾಖ್ೆಾಗಳೆ ೀ ಮಾತರವಲಿ. ಈ ತಪ್ುುಗರಹಿಕೆಗಳು ಬೆೀರೆ ವಾಕ್ತತಗಳು
(ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಅತಾಂತ ಪಿರೀತಿಪಾತರ ಹಾಗ ಗೌರವಯಟತ ಸಂಬಂಧಿಗಳು ಅಥವಾ ಶಕ್ಷಕರಾಗಿರಬಹಟದಟ) ನಿೀಡಿದ ವಿವರಣೆಗಳ
ಪ್ರಿಣಾಮಗಳಿಂದ್ಾಗಿರಬಹಟದಟ. ಕೆಲವಮಮ ಇವು ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳೆೀ ಸವತಃ ರಚ್ಚಸಿದ ವಿವರಣೆಗಳಾಗಿರಬಹಟದಟ. ಪ್ಯಾಿಯವಾಗಿ, ಈ
ವಿವರಣೆಗಳು ಹಿಂದ್ಧನ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಸ ಕತವೆನಿಸಿದದರ , ಹೆಚ್ಚಿನ ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳು ಮತಟತ ಸಂಕ್ತೀಣಿ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಕಾಲದವರೆಗೆ
ಪ್ರಸಕತವಾಗಿರಲಾರವು.
ಹಲವಾರಟ ಸಲ ಈ ವಿಚಾರಗಳು ‘ಸಾಮಾನಾ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ' (common sense ನ) ಉತುನುಗಳು ಎಂಬ ಆಕಷ್ಿಣೆಯಿಂದ
ಬೆಂಬಲ್ಲತವಾಗಿರಬಹಟದಟ, ಆದರೆ ಸಮಸೆಾಯ್ಕಂದರೆ, ಪೌರಢ ಶ್ಾಲಾ ವಿಜ್ಞಾನದ ಕಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಿಚಾರಗಳ ಬಳಕೆ
ಪ್ರಯೀಜನಕಾರಿಯಾಗಟವುದ್ಧಲಿ. ಮತೆತ ಮಟಂದಟವರೆದಟ ವಿಜ್ಞಾನದ ಸಿವೀಕೃತವಾದ ಮಾದರಿಗಳ ಗರಹಿಕೆಗೆ ಈ ವಿಚಾರಗಳು ಅಡೆತಡೆಗಳಾಗಿ
ಕಾಯಿನಿವಿಹಿಸಬಹಟದಟ.
ಉದ್ಾಹರಣೆಗಾಗಿ: ಹಲವಾರಟ ಜನರ ವಿಚಾರವೆೀನೆಂದರೆ- ಅವಾಹಕ ಹೆ ದ್ಧಕೆಯಟ ‘ ವಸಟತಗಳನಟು ಬಿಸಿಯಾಗಿಸಟತತವೆ,' ಏಕೆಂದರೆ ಅವರಟ
ತಂಪ್ು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ದಪ್ು ಬಟ್ರೆುಗಳು ದ್ೆೀಹವನಟು ಬೆಚಿಗಿಡಟವುದನಟು ಗಮನಿಸಿರಟತಾತರೆ. ಇದಟ ಕೆಳಗಿನ ಸನಿುವೆೀಶದಲ್ಲಿರಟವಂತೆ ತಪ್ುು
ಮಟನ ೂಚನೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹಟದಟ:
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ತಪ್ಪಾದ ಮುನ್ಸೂಚನೆ: (ದಪ್ುವಾದ) ಕೆೈಗವಸಿನ ಮೀಲೆ ಇರಿಸಿದ ಸಂವೆೀದನ ಗಾರಹಕ(sensor) ( ಚ್ಚತರ-1ನಟು ನೆ ೀಡಿರಿ) ತೆಳು
ಕೆೈಗವಸಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪ್ವನಟು ತೆ ೀರಿಸಟತತದ್ೆ, ಏಕೆಂದರೆ ದಪ್ು ಕೆೈಗವಸಟ ಕೆೈಯನಟು ಬೆಚಿಗಾಗಿರಿಸಟತತವೆ. ದಪ್ು ಕೆೈಗವಸಟಗಳು
ಹೆಚಟಿ ಬೆಚಿಗಿರಟವದರಿಂದ ಅವುಗಳ ಮೀಲೆೈ ತಾಪ್ಮಾನವೂ ಹೆಚಾಿಗಿರಟತತವೆ.



ಸರಿಯಪದ ಮುನ್ಸೂಚನೆ: ದಪ್ು ಕೆೈಗವಸಿನ ಮೀಲೆ ಇರಿಸಿದ ಸಂವೆೀದನ ಗಾರಹಕವು ಕಡಿಮ ತಾಪ್ವನಟು ತೆ ೀರಿಸಟತತದ್ೆ. ಏಕೆಂದರೆ
ದಪ್ು ಕೆೈಗವಸಟ ಬೆಚಿನೆ ಕೆೈಯಿಂದ ಸಟತತಮಟತತಲ್ಲನ ತಂಪ್ು ವಾತಾವರಣಕೆೆ ಶಕ್ತತಯ ವಗಾಿವಣೆಯನಟು , ತೆಳುವಾದ ಕೆೈಗವಸಿಗಿಂತ
ಹೆಚಟಿ ನಿಧ್ಾನಗೆ ಳಿಸಟತತದ್ೆ. ಇದರಿಂದ್ಾಗಿ ದಪ್ು ಕೆೈಗವಸಟಗಳ ಹೆ ರಭಾಗವು ಸಾಪೆೀಕ್ಷವಾಗಿ ತಂಪಾಗಿರಟತತವೆ.

ಪ್ರಕರಣ ಅಧ್ಯಯನ್ 1: ಶಕ್ತಿಯ ಬಗ್ೆೆ ತಪ್ಪಾ ಗ್ರಹಿಕೆಗ್ಳು.
ಶರೀ ಗಟಪಾತ ರವರಟ ಸಥಳಿೀಯ ಡಯಟ್ನಲ್ಲಿ ಆಯೀಜಿಸಲಾಗಿದದ ತರಬೆೀತಿ ಶಬಿರದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಾಗಿದದರಟ. ಕೆೀವಲ ಸಟಮಮನೆ ಕಟಳಿತಟ
ತರಬೆೀತಟದ್ಾರರ ಮಾತಟಗಳನಟು ಕೆೀಳುವ ಬದಲಾಗಿ ಗಟಂಪಿನ ಎಲಿ ಸದಸಾರಿಗೆ ಹಲವಾರಟ ಚಟ್ಟವಟ್ಟಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಟ ತಿಳಿಸಲಾಗಿತಟತ.
ಕಳೆದ ವಾರ ನಾನಟ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ಸಾಮಾನಾ ತಪ್ುು ಗರಹಿಕೆಗಳ ಕಟರಿತಟ ನಿೀಡಿದ ಒಂದಟ ತರಬೆೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ೆದ.
ತರಬೆೀತಟದ್ಾರರಟ ನಮಗೆ 3 ಜನರ ಗಟಂಪಿನಲ್ಲಿ ಕಾಯಿ ನಿವಿಹಿಸಲಟ ತಿಳಿಸಟವುದರಿಂದ ಪಾರರಂಭಿಸಿದರಟ, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಬಬರಟ ಭೌತಶ್ಾಸರ,
ಒಬಬರಟ ರಸಾಯನಶ್ಾಸರ ಮತಟತ ಇನೆ ುಬಬರಟ ಜಿೀವಶ್ಾಸರದ ವಿಷ್ಯ ತಜ್ಞರಟ ಇದ್ೆದವು. ಅವರಟ ಪ್ರತಿ ವಿಷ್ಯಕೆೆ ಒಂದರಂತೆ ಒಟ್ಟು ಮ ರಟ
ಪ್ರಶ್ೆುಗಳನಟು ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಟ ನಿೀಡಿದರಟ. ಪ್ರತಿ ಪ್ರಶ್ೆುಗಳಿಗ ನಾವೆೀ ಸವತಃ ಆಲೆ ೀಚ್ಚಸಿ ನಂತರ ಇತರರಿಗೆ ನಮಮ ವಿಚಾರಗಳನಟು
ತಿಳಿಸಬೆೀಕ್ತತಟತ. ಈ ಸಂದಭಿ ವಿಷ್ಯ ತಜ್ಞರಟ ಪ್ರತಿಯಬಬರ ವಿಚಾರಗಳನಟು ಆಲ್ಲಸಿದ ನಂತರವೆೀ ತಮಮ ವಿಚಾರಗಳನಟು ನಿೀಡಬೆೀಕಾಗಿತಟತ.
ನಾವು ಚ್ಚಂತನೆ ಮಾಡಬೆೀಕಾಗಿದದ ಭೌತಶ್ಾಸರದ ಪ್ರಶ್ೆು ಹಿೀಗಿತಟತ: 'ಒಂದಟ ಬಾಹಾಾಕಾಶ ನೌಕೆಯನಟು ನಮಮ ಸೌರವೂಾಹದ ಆಚೆ ದ್ಧೀಘಿ
ಪ್ರಯಾಣಕೆೆ ಕಳುಹಿಸಬೆೀಕಾಗಿದ್ೆ. ಇದಕೆೆ ಶಕ್ತತಶ್ಾಲ್ಲ ರಾಕೆಟ್ ಎಂಜಿನ್ ಇದ್ೆ ಮತಟತ ಬೃಹತ್ ಇಂಧ್ನದ ಟ್ರಾಾಂಕ್ಗಳನಟು ಹೆ ಂದ್ಧದ್ೆ. ಈ ನೌಕೆಗೆ
ಹೆಚಟಿ ಇಂಧ್ನ ಏಕೆ ಅವಶಾಕ? ಮತಟತ ಇದರ ಇಂಧ್ನ ಸಂಪ್ೂಣಿವಾಗಿ ಖ್ಾಲ್ಲಯಾದರೆ ಏನಾಗಟತತದ್ೆ?'. ನಾನಟ ಒಬಬ ಜಿೀವವಿಜ್ಞಾನದ ವಿಷ್ಯ
ತಜ್ಞ, ಮತಟತ ಈ ಪ್ರಶ್ೆುಯ ಬಗೆೆ ವಿಚಾರಗಳನಟು ಹಂಚ್ಚಕೆ ಳುುವುದಟ ಆಸಕ್ತತದ್ಾಯಕ ( ಸವಲು ಹೆದರಿಕೆಯ ) ಎನಿಸಿತಟ! ನಾನಟ ವಿವರಿಸಿದ್ೆ:
ಭ ಮಯಿಂದ ದ ರ ಹೆ ೀಗಲಟ ಮತಟತ ಭಾರಿ ಅಂತರದವರೆಗೆ ಗಗನ ನೌಕೆಯನಟು ಮಟಂದ ಡಲಟ ಹೆಚಟಿ ಇಂಧ್ನದ ಅವಶಾಕತೆ ಇದ್ೆ.
ಒಂದ್ೆ ಮಮ ಇದರಲ್ಲಿನ ಇಂಧ್ನ ಸಂಪ್ೂಣಿ ಖ್ಾಲ್ಲಯಾದರೆ ನೌಕೆಯ ವೆೀಗ ನಿಧ್ಾನಗೆ ಂಡಟ ಬಾಹಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ನಿಂತಟಹೆ ೀಗಟತತದ್ೆ, ಆದದರಿಂದ
ಸಾಕಷ್ಟು ಇಂಧ್ನ ಇಲಿದ್ೆೀ ಹೆ ೀದರೆ ನೌಕೆಯಟ ಬಾಹಾಾಕಾಶದ ಮಧ್ಾದಲ್ಲಿಯ್ಕೀ ಸಿಕ್ತೆ ಹಾಕ್ತಕೆ ಳುಬಹಟದಟ.
ನನು ಭೌತಶ್ಾಸರ ಸಹೆ ೀದ್ೆ ಾೀಗಿಯಟ ದ್ೆ ಡಡದ್ಾದ ಇಂಧ್ನ ಟ್ರಾಾಂಕಗಳು ಉಡಾವಣೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ (ಭ ಮಯ ಗಟರಟತಾವಕಷ್ಿಣೆಯಿಂದ)
ವಿಮೀಚನೆ ಹೆ ಂದಲಟ ಅವಶಾಕವಾಗಿವೆ, ಮತಟತ ಬಾಹಾಾಕಾಶ ನೌಕೆಯ ಮಟಖಾ ಪ್ಯಣಕೆೆ ಸಾಪೆೀಕ್ಷವಾಗಿ ಚ್ಚಕೆದ್ಾದ ಮೀಟ್ರಟಗಳು
ಅವಶಾಕತೆಯಿದ್ೆ. ಆಳ ಬಾಹಾಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯ ರೆ ೀಧ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಭಾವಶ್ಾಲ್ಲಯಾದ ಗಟರಟತಾವಕಷ್ಿಣೆಯಟ ಇರಟವುದ್ಧಲಿವಾದದರಿಂದ
ನೌಕೆಯನಟು ಸಿಥರವೆೀಗದಲ್ಲಿ ಮಟನುಡೆಸಲಟ ಇಂಧ್ನದ ಅವಶಾಕತೆ ಇರಟವುದ್ಧಲಿ, ಆದರೆ ನೌಕೆಯ ವೆೀಗವನಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಟ ಅಥವಾ ಅದರ ದ್ಧಕೆನಟು
ಬದಲ್ಲಸಲಟ ಇಂಧ್ನದ ಅವಶಾಕತೆ ಇರಟತತದ್ೆ ಎಂದಟ ವಿವರಿಸಿದರಟ.
ನನು ತಪ್ುು ಗರಹಿಕೆಯನಟು ಮನಗಂಡಟ ನನಗೆ ಸವಲು ಇರಟಸಟಮಟರಟಸಟ ಆಯಿತಟ, ಆದರೆ ತರಬೆೀತಟದ್ಾರರಟ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ೆೀ
ರಿೀತಿಯಾದ ವಿಚಾರಗಳನಟು ಹೆ ಂದ್ಧರಟತಾತರೆ ಎಂದಟ ಹೆೀಳಿದರಟ. ನನಗೆ ಅವರಟ ಈ ವಿಷ್ಯವನಟು ಹೆೀಳಿದ್ಾಗ ಮತಟತ ಭೌತಶ್ಾಸರ ವಿಷ್ಯ
ಶಕ್ಷಕರಟ ಜಿೀವಶ್ಾಸರದ ಸಸಾ, ಆಹಾರ ಮತಟತ ದಟಾತಿಸಂಶ್ೆಿೀಷ್ಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಶ್ೆುಗಳಿಗೆ ಉತತರಿಸಲಟ ಕಷ್ುಪ್ಟ್ರಾುಗ ನನಗೆ
ಸಮಾಧ್ಾನವಾಯಿತಟ. ನಮಮಬಬರಲ್ಲಿ ಯಾರಟ ಮ ಖಿರಾಗಿರಲ್ಲಲಿ; ಬದಲ್ಲಗೆ ನಾವು ನಮಗೆ ಅಪ್ರಿಚ್ಚತವಾದ ಒಂದಟ ಸನಿುವೆೀಶವನಟು ನಮಮ
ದ್ಧನನಿತಾದ ಅನಟಭವಗಳ ಮಾದರಿಗಳ ಆಧ್ಾರದ ಮೀಲೆ ವಿವರಿಸಲಟ ಪ್ರಯತಿುಸಟತಿತದ್ೆದವು. ಆದರೆ ನಾವು ವಿಜ್ಞಾನದ ಸಿವೀಕೃತವಾದ
ಮಾದರಿಗಳನಟು ಬಳಸಿ ಸರಿಯಾದ ವಿವರಣೆ ನಿೀಡಬೆೀಕಾಗಟತತದ್ೆ.
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'ಬಾಹಾಾಕಾಶ ನೌಕೆ' ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಶ್ೆುಗೆ ನಿೀವು ಕೆ ಡಟವ ಉತತರ ಏನಾಗಬಹಟದ್ಧತಟತ,? ಮತಟತ ಏಕೆ ?



ಕೆಲಸ ಮತಟತ ಶಕ್ತತಯ ಶರ್ಷೀಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಮ ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳು ತೆ ೀರಿರಟವ ತಪ್ುುಕಲುನೆಗಳ ಬಗೆೆ ಆಲೆ ೀಚ್ಚಸಿ ಪ್ಟ್ಟು
ಮಾಡಬಹಟದ್ೆೀ?

ಸಂಪ್ನ ಮಲ-1 ರಲ್ಲಿ ನಿೀವು ಶಕ್ತತಯ ಬಗೆೆ ಇರಟವ ಸಾಮಾನಾ ಗೆ ಂದಲಗಳಿಗೆ ಇನುಷ್ಟು ಉದ್ಾಹರಣೆಗಳನಟು ನೆ ೀಡಬಹಟದಟ.
ಪ್ರತಿಯಬಬರಿಗ ವಿಜ್ಞಾನದ ಶರ್ಷೀಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಪ್ಠಾಕರಮದಲ್ಲಿರಟವ ವಿಜ್ಞಾನ ಮಾದರಿಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನುವಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತಪ್ುು
ಕಲುನೆಗಳಿವೆ. ಕೆಲವಮಮ ಆಶಿಯಿವೆನಿಸಿದರ , ಶಕ್ಷಕರಟಗಳಿಗೆ ತಮಮ ಪ್ರಿಣತಿಯ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿಯ್ಕೀ ಗೆ ಂದಲಗಳಿರಟತತವೆ! ಅವರಟ ಬಹಳ
ಸಂದಭಿ ತಾವು ಈ ಮದಲಟ ಅಭಾಸಿಸಿದ ಅಥವಾ ಬೆ ೀಧಿಸದ ವಿಷ್ಯದ ಕಟರಿತಟ ಪ್ರಶ್ೆುಗಳನಟು ಎದಟರಿಸಿದ್ಾಗ, ಅಥವಾ ಒಂದಟ ವಿಚಾರವನಟು
ಅಪ್ರಿಚ್ಚತ ಹಾಗ ಅಸಾಮಾನಾ ರಿೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಟತತ ಪ್ಡಿಸಿದ್ಾಗ ಇದನಟು ಮನಗಾಣಟತಾತರೆ.
ಇದಟ ಅವರಿಗೆ ಇರಿಸಟಮಟರಿಸಟ ಎನಿಸಿದರ , ಉತತಮ ಶಕ್ಷಕರಟ ತಾವು ಏನೆ ೀ ಒಂದಟ ಪ್ರಮಟಖವಾದಟದನಟು ಕಲ್ಲತಿದ್ೆದೀವೆ ಮತಟತ ತಮಮ
ತಿಳುವಳಿಕೆಯನಟು ಸಟಧ್ಾರಿಸಿಕೆ ಂಡಿದ್ೆದೀವೆ ಎಂಬಟದನಟು ಮಚಟಿತಾತರೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರ ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳಿಗಿರಟವ ಸಂಭವನಿೀಯ ಸಮಸೆಾಗಳ ಬಗೆೆ
ಜಾಗೃತರಾಗಿ, ಅದನಟು ಗಟರಟತಿಸಟವ ಹಾಗ ನಿಭಾಯಿಸಟವುದರ ಕಟರಿತಟ ಯೀಜನೆ ಹಮಮಕೆ ಳುಲಟ ಸಹಾಯಕವಾಗಟತತದ್ೆ.

1:
ಕೆಲಸ ಮತಟತ ಶಕ್ತತ ಪ್ರಿಕಲುನೆಯ ಬೆ ೀಧ್ನೆಯನಟು ಯೀಜಿಸಲಟ ಈ ಚಟ್ಟವಟ್ಟಕೆಯಟ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯಮಾಡಟತತದ್ೆ. ಈ ಚಟ್ಟವಟ್ಟಕೆಗಾಗಿ
ನಿಮಗೆ ಸಂಪ್ನ ಮಲ-1 ಬೆೀಕಾಗಟತತದ್ೆ, ಜೆ ತೆಗೆ ಅಂಟ್ಟಸಬಹಟದ್ಾದ ಕೆಲವು ಟ್ಟಪ್ುಣಿ ಲೆೀಬಲ್ಗಳ (sticky note labels) ಅವಶಾಕತೆಯಿದ್ೆ.
ಸಂಪ್ನ ಮಲ-1 ರಲ್ಲಿನ ಸಾಮಾನಾ ತಪ್ುು ಗರಹಿಕೆಗಳ ಪ್ಟ್ಟುಯನಟು ಓದ್ಧ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಮ ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳ ಈ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಕಟರಿತಾದ ಯಾವ
ತಪ್ುು ಗರಹಿಕೆಗಳು ಅವರ ಕಾಯಿದಲ್ಲಿ ನಿಮಮ ಗಮನಕೆೆ ಬಂದ್ಧವೆ?
ಈಗ 8 ನೆೀ ತರಗತಿಯ ಪ್ಠಾ ಪ್ುಸತಕದಲ್ಲಿ ‘

ನಿೀವು ಓದಟತಾತ ಹೆ ೀದಂತೆ

ಕೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರಟವ ತಪ್ುು ಗರಹಿಕೆಗಳು ಸಂಪ್ನ ಮಲ-1 ರಲ್ಲಿ ಇವೆಯ್ಕೀ ನೆ ೀಡಿ. ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ನಿೀವು ಸಂಭವನಿೀಯ ತಪ್ುು
ಗರಹಿಕೆಯನಟು ಗಟರಟತಿಸಿದ್ಾಗ ಅದನಟು ಒಂದಟ ಸಿುಕ್ತೆ ಲೆೀಬಲ್ ಮೀಲೆ ಬರೆದಟ ಪ್ಠಾಪ್ುಸತಕದ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸ ಕತ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂಟ್ಟಸಿರಿ. ನಿೀವು
ಕೆಲವು ತಪ್ುು ಗರಹಿಕೆಗಳು ಮೀಲ್ಲಂದ ಮೀಲೆ ಪ್ುನರಾವತಿನೆ ಆಗಟತಿತರಟವುದನಟು ಕಾಣಬಹಟದಟ, ಮತೆತ ಇನ ು ಕೆಲವು ತಪ್ುು ಗರಹಿಕೆಗಳು ನಿಮಮ
ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧ್ ಪ್ಡದ್ೆೀ ಇರಟವ ಸಾಧ್ಾತೆಗಳನಟು ಕಾಣಬಹಟದಟ. ಪ್ರತಿ ವಿಭಾಗಕೆೆ ಹಾಗ ಪ್ರತಿ ತಪ್ುು ಗರಹಿಕೆಗೆ ಹೆ ಂದ್ಾಣಿಕೆ
ಮಾಡಲಟ ಹೆ ೀಗಬೆೀಡಿ. ಕೆಲವು ಸಾಮಾನಾ ತಪ್ುುಗರಹಿಕೆಗಳ ಬಗೆೆ ನಿಮಗೆ ಎಚಿರಿಕೆ ನಿೀಡಟವುದಟ ಈ ಚಟ್ಟವಟ್ಟಕೆಯ ಉದ್ೆದೀಶವಾಗಿದ್ೆ,
ತದನಂತರ ಈ ತಪ್ುು ಗರಹಿಕೆಗಳು ಕಂಡಟಬಂದ್ಾಗ ಅದನಟು ಗಮನಿಸಲಟ ನಿೀವು ಸಿದದರಾಗಿರಬೆೀಕಟ. ನಿೀವು ಹಟಡಟಕಟತಿತರಟವುದಟ ಏನಟ
ಎಂಬಟದಟ ಸುಷ್ುವಾಗಿ ಗೆ ತಿತದದರೆ ಅದನಟು ಗಟರಟತಿಸಟವುದಟ ಬಹಳ ಸಟಲಭವಾಗಟತತದ್ೆ!
ಮಟಂದ್ಧನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳ ಗರಹಿಕೆಯನಟು ಶ್ೆ ೀಧಿಸಟವ ವಿಧ್ಾನಗಳನಟು ನಿೀವು ಕಲ್ಲಯಟವಿರಿ. ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರಟವ ತಂತರಗಳು
ಯಾವುದ್ೆೀ ಘಟ್ಕಗಳಿಗ ಕಾಯಿನಿವಿಹಿಸಟತತವೆ ‘ಪ್ರಗತಿ ಮತಟತ ಕಾಯಿನಿವಿಹಣೆಯನಟು ಅಳತೆಮಾಡಟವುದಟ’ ಈ ಮಟಖಾ ಸಂಪ್ನ ಮಲವೂ
ಕ ಡ ಸಹಾಯಕವಾಗಟತತದ್ೆ.
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2. ‘ಕೆಲಸ ಮತಟತ ಶಕ್ತತ’ಯ ಕಟರಿತಟ ನಿಮಮ ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳ ಗರಹಿಕೆ
ಕಂಡಟಹಿಡಿಯಟವಿಕೆ.
ಕೆಲಸ ಮತಟತ ಶಕ್ತತಯ ಬಗೆೆ ನಿಮಮ ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳ ಗರಹಿಕೆಯನಟು ಹೆೀಗೆ ಕಂಡಟಹಿಡಿಯಟವಿರಿ ? ಅವರಟ ಲೆಕಾೆಚಾರದ ಪ್ರಶ್ೆುಗಳಿಗೆ ಸರಿ
ಉತತರವನಟು ಕಂಡಟಹಿಡಿಯಲಟ ಸಮಥಿರಾದರೆ, ಅವರಟ ವಿಷ್ಯವನಟು ಉತತಮವಾಗಿ ಅರೆೈಿಸಿಕೆ ಂಡಿದ್ಾದರೆ ಎಂದಟ ನಿೀವು ಊಹಿಸಬಹಟದಟ.
ಆದರೆ ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳು ಕೆಲಸ ಮತಟತ ಶಕ್ತತಯ ಬಗೆೆ ತಪ್ುು ಗರಹಿಕೆ ಹೆ ಂದ್ಧದದರ

ಲೆಕಾೆಚಾರಗಳನಟು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬಹಟದಟ. ಲೆಕಾೆಚಾರ

ಕೆೈಗೆ ಳುಲಟ ಅವರಟ ಅನವಯಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳು ಭೌತಶ್ಾಸರದ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮೀಲೆ ಆಧ್ಾರಿತವಾಗಿರಲ್ಲಕ್ತೆಲಿ.
ಉದ್ಾಹರಣೆಗೆ; ನಿೀವು ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ‘ ‘ ದರವಾರಾಶ ಹೆ ಂದ್ಧರಟವ ಒಂದಟ ವಸಟತವನಟು ‘h’ ಎತತರದವರೆಗೆ ಎತಿತದ್ಾಗ ಅದಟ ಪ್ಡೆಯಟವ
ಪ್ರಚಛನು ಶಕ್ತತಯನಟು ಲೆಕ್ತೆಸಲಟ ಹೆೀಳುವಿರಿ. ಅವರಟ Ep = mgh ಎನಟುವದನಟು ತಿಳಿದಟಕೆ ಂಡಿದ್ಾದರೆ. ನಿೀವು mgh ಗಳ ಬೆಲೆಗಳನಟು ನಿೀಡಿದರೆ
ಅವರಟ ಲೆಕೆವನಟು ಸಟಲಭವಾಗಿ, ಸರಳವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಮಟಗಿಸಬಹಟದಟ. ಆದರೆ ಭಾರವನಟು ಬಿಡಟಗಡೆಗೆ ಳಿಸಿ ಅದಟ ನೆಲಕೆೆ ಬಿದದರೆ ಶಕ್ತತಯ
ವಗಾಿವಣೆ ಮತಟತ ಶಕ್ತತ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಏನಟ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಬಹಟದಟ ಎಂಬಟದನಟು ವಿವರಿಸಲಟ ಅಸಮಥಿರಾಗಬಹಟದಟ.
ಅವರಟ ವಸಟತವನಟು ಎತಿತದ್ಾಗ ಅದಟ ಪ್ರಚಛನು ಶಕ್ತತ ಹೆ ಂದ್ಧತಟತ, ಕೆಳಗೆ ಬಿೀಳುವಾಗ ಚಲನಶಕ್ತತಯನಟು ಹೆ ಂದ್ಧತಟತ ಮತಟತ ಅದಟ ಭ ಮ ಮೀಲೆ
ಬಂದ್ಧಳಿದ್ಾಗ ಶಕ್ತತಯಟ ಹೆೀಗೆ ೀ ಕಾಣೆಯಾಯಿತಟ ಎಂದಟ ಹೆೀಳಬಹಟದಟ. ಶಕ್ತತಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಾಗಟತಿತದದರೆ ‘ಕಾಣೆಯಾದ ಶಕ್ತತ’ಯಟ ಏನಾಯಿತಟ
ಎಂಬಟದನಟು ತಿಳಿಯಲಟ ಮಟಂದಟವರೆದ ಪ್ರಶುಸಟವಿಕೆ ಅಗತಾವಾಗಬಹಟದಟ.
ಕೆಲಸ ಮತಟತ ಶಕ್ತತಯ ಪ್ರಿಕಲುನೆಗಳ ಬಗೆೆ ನಿಮಮ ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳ ಗರಹಿಕೆಯನಟು ಶ್ೆ ೀಧಿಸಲಟ ಬಳಸಬಹಟದ್ಾದ ಕೆಲವು ಸರಳ ತಂತರಗಳು ಇವೆ.
ಈ ಎಲಿ ತಂತರಗಳು ಸಾಮಾನಾವಾಗಿ ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಮಮ ಆಲೆ ೀಚನೆಗಳನಟು ನಿಮಮಂದ್ಧಗೆ ಮತಟತ ಇತರ ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳೆ ಂದ್ಧಗೆ
ಹಂಚ್ಚಕೆ ಳುಲಟ ಪ್ರೀತಾೂಹಿಸಟತತವೆ. ಇದಟ ಅತಿೀ ಮಟಖಾವಾದದಟದ ಏಕೆಂದರೆ ಅಸಿತತವದಲ್ಲಿರಟವ ಜ್ಞಾನ ಮತಟತ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಟ ಹೆ ಸ ಕಲ್ಲಕೆಗೆ
ಅಡಿಪಾಯದಂತೆ ಕಾಯಿನಿವಿಹಿಸಟತತದ್ೆ.
ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪ್ರಿೀಕ್ಷಿಸಲಟ ಉಪ್ಯಟಕತ ತಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆೀಂದ್ಧರೀಕರಿಸಿದ ಪ್ರಶುಸಟವಿಕೆ, ಗಟಂಪ್ು ಚಚೆಿ ಮತಟತ ಭಿತಿತ ಚ್ಚತರಗಳ
ಪ್ರಸಟತತಿೀಕರಣ ಮಟಂತಾದ ಉಪ್ಯಟಕತ ತಂತರಗಳು ಸೆೀರಿವೆ. ಜೆ ತೆಗೆ ಅಲು ಪ್ರಿಚ್ಚತ ಕೆಲವು ತಂತರಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ:


‘ಮುನ್ಸೂಚಿಸು ಮತುಿ ವಿವರಿಸು’: ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದಟ ಸನಿುವೆೀಶ ನಿೀಡಿ , ಮಟಂದ್ೆ ಆಗಬಹಟದ್ಾದಟದನಟು ಮಟನ ೂಚ್ಚಸಿ ಅದನಟು
ವಿವರಿಸಲಟ ಹೆೀಳುವುದಟ.



‘ಸರಿ/ತಪ್ಪಾ/ಅ

’ಕಪರ್ಡಗ್ಳ ವಿಿಂಗ್ರ್ನೆ: ಇಬಬರಟ ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳು ಅಥವಾ ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳ ಗಟಂಪಿಗೆ ‘ಶಕ್ತತ ಮತಟತ ಕೆಲಸ ‘ ವಿಷ್ಯದ

ಒಂದಟ ಹೆೀಳಿಕೆಯನಟು ಹೆ ಂದ್ಧದ ಕಾಡಿಗಳನಟು ನಿೀಡಿ, ಆ ಕಾಡಿಗಳನಟು ಸರಿ, ತಪ್ುು ಅಥವಾ ಅಖಚ್ಚತ ಎಂದಟ ಬೆೀರೆ ಬೆೀರೆ
ಗಟಂಪ್ುಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಟ ತಿಳಿಸಟವುದಟ.


‘ಸಿಂಚಪರ ದೀಪ್ಗ್ಳು’ : ಪ್ರತಿ ಗಟಂಪಿನ ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳು ಒಂದಟ ಹೆೀಳಿಕೆಯ ಬಗೆೆ ತಮಮ ನಿಧ್ಾಿರವನಟು ಹಸಿರಟ (ಸರಿ), ಕೆಂಪ್ು (ಸಟಳುು)
ಮತಟತ ಹಳದ್ಧ (ಅಖಚ್ಚತ) ಬಣಣಗಳ, ಮತದ್ಾನದ ಕಾಡಟಿಗಳನಟು ಹಿಡಿದಟಕೆ ಂಡಟ ತಮಮ ನಿಧ್ಾಿರವನಟು ಸ ಚ್ಚಸಟತಾತರೆ.



ಪ್ರಿಕಲ್ಾನಪ ವಯಿಂಗ್ಯ ಚಿತರಗ್ಳು : ಎರಡಟ ಅಥವಾ ಮ ರಟ ಹೆೀಳಿಕೆಗಳನಟು ಹೆ ಂದ್ಧರಟವ ಸನಿುವೆೀಶವನಟು ವಾಂಗಾ ಚ್ಚತರಗಳ ಮ ಲಕ
ತೆ ೀರಿಸಟವುದಟ. ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳು ಹೆೀಳಿಕೆಗಳನಟು ಒಪ್ುುತಾತರೆ ಅಥವಾ ಒಪ್ುುವುದ್ಧಲಿ ಮತಟತ ಏಕೆ ಎನಟುವದನಟು ನಿಧ್ಿರಿಸಟವುದಟ.



ಟಿಪ್ಾಣಿ ಚಿತರಗ್ಳು: ಶಕ್ತತ ಮತಟತ ಕೆಲಸ ಕಲುನೆಗಳನಟು ಬಳಸಿಕೆ ಂಡಟ ಒಂದಟ ಸನಿುವೆೀಶ ಚ್ಚತರ ಅಥವಾ ರೆೀಖ್ಾ ಚ್ಚತರಕೆೆ ಟ್ಟಪ್ುಣಿ ಬರೆಯಲಟ
ಹೆೀಳುವುದಟ.

ಸಂಪ್ನ ಮಲ-2 ರಲ್ಲಿ ಇವುಗಳ ಉದ್ಾಹರಣೆಗಳನಟು ಕಾಣಬಹಟದಟ.
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ನಾನಟ 8 ನೆೀ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಸಾರಿಯ ಕೆಲಸ ಮತಟತ ಶಕ್ತತ ಪಾಠ ಬೆ ೀಧಿಸಿದ ನಂತರ ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳು ಲೆಕಾೆಚಾರಗಳನಟು
ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲಟ ಸಾಧ್ಾವಾದಂತೆ ಅನಿಸಟತಿತತಟತ, ಆದರೆ ವಿವರಣೆ ಮತಟತ ವಣಿನೆ ಬಯಸಟವ ಪ್ರಶ್ೆುಗಳನಟು ಉತತರಿಸಟವಾಗ ತಪ್ುುಗಳನಟು
ಮಾಡಟತಿತದದರಟ. ನನು ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಗೆ ಂದಲ ಮಾಡಿಕೆ ಳುುತಿತದ್ಾದರೆ ಎನಟುವುದಟ ಗೆ ತಿತದದರೆ ನಾನಟ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ
ಮಾಡಬಹಟದ್ಧತಟತ!
ಈ ವಷ್ಿ ನನು 8 ನೆೀ ವಗಿದ ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮತಟತ ಶಕ್ತತ ಬಗೆೆ ಏನಟ ಅಥಿವಾಗಟವುದ್ಧಲಿ ಎಂಬಟದನಟು ಕಂಡಟಹಿಡಿಯಲೆೀಬೆೀಕೆಂದಟ
ನಿಧ್ಿರಿಸಿಕೆ ಂಡೆನಟ. ನನಗೆ ಯಾವ ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳ ಅಂದವಾಗಿ ಚ್ಚತರ ಬಿಡಿಸಟವುದರಲ್ಲಿ ಮತಟತ ಅಚಟಿಕಟ್ರಾುಗಿ ಬರೆಯಟವದರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು
ಸಮಯ ಕಳೆಯಟವದಟ ಬೆೀಕಾಗಿರಲ್ಲಲಿ. ಆದದರಿಂದ ನನಗೆ ತರಬೆೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೆ ೀರಿಸಲಾದ 2 ಪ್ರಿಕಲುನೆ ವಾಂಗಾ ಚ್ಚತರಗಳನಟು ಬಳಸಲಟ
ನಿಧ್ಿರಿಸಿದ್ೆನಟ.( ಇವು ಸಂಪ್ನ ಮಲ-2 ರಲ್ಲಿರಟವ ವಾಂಗಾಚ್ಚತರಗಳು). ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳು ಬೆೀರೆಯವರ ಅಭಿಪಾರಯಗಳನಟು ಕೆೀಳಿ ಅವುಗಳ ಬಗೆೆ
ತಿೀಮಾಿನ ಕೆೈಗೆ ಳುಲಟ ಇಷ್ುಪ್ಡಟತಾತರೆ, ನಾನಟ ಪ್ರಿಕಲುನೆ ವಾಂಗಾ ಚ್ಚತರ ಬಳಸಟವ ಯೀಚನೆಯನಟು ಇಷ್ುಪ್ಟ್ರೆು, ಏಕೆಂದರೆ ಇವು
ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉತತರಿಸಟವ ಮದಲಟ ವಿವಿಧ್ ಸಾಧ್ಾತೆ ಗಳನಟು ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಟ ಪ್ರೀತಾೂಹಿಸಟತತವೆ.
ಮಟ್ುಮದಲಟ ನಾನಟ ನನು ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳನಟು ಮ ರಟ ಅಥವಾ ನಾಲಟೆ ಜನರ ಗಟಂಪ್ುಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ, ಪ್ರತಿ ಗಟಂಪಿಗ ಎರಡಟ ಪ್ರಿಕಲುನೆ
ವಾಂಗಾಚ್ಚತರಗಳನಟು ನಿೀಡಿದ್ೆನಟ. ಪ್ರತಿ ವಾಂಗಾಚ್ಚತರವನಟು ಗಟಂಪಿನಲ್ಲಿ ಚಚ್ಚಿಸಲಟ ಮತಟತ ಪ್ರತಿ ಸಂಧ್ಭಿದಲ್ಲಿಯ ಉತತಮ ಉತತರವನಟು
ನಿಧ್ಿರಿಸಲಟ 5 ನಿಮಷ್ಗಳ ಕಾಲಾವಧಿ ಇದ್ೆ ಎಂದಟ ತಿಳಿಸಿದ್ೆನಟ. ಪ್ರತಿ ಗಟಂಪಿಗ ದ್ೆ ಡಡ A ಅಕ್ಷರ ವಿರಟವ (A ಅತಟಾತತಮ ಉತತರವಾಗಿದದರೆ)
ಮತಟತ ದ್ೆ ಡಡ B ಅಕ್ಷರವಿರಟವ (B ಅತಟಾತತಮ ಉತತರವಾಗಿದದರೆ) 2 ನಿಧ್ಾಿರ ಕಾಡಿಗಳನಟು (decision cards) ನಿೀಡಿದ್ೆ.
ನಾನಟ ವಗಿಕೆ ೀಣೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ್ಾಡಟತಾತ ಚಚೆಿಯನಟು ಆಲ್ಲಸಿದ್ೆನಟ. ಕೆಲವಂದಟ ಸಲ ಅವರಟ ತಟಂಬಾ ಆಸಕ್ತತ ಮತಟತ ಜಿೀವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಚಚೆಿ
ನಡೆಸಟತಿತದರ
ದ ಟ, ಒಟ್ರಾುರೆ ನನು ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳು ಚಚೆಿಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತತಯನಟು ಹೆ ಂದ್ಧದ್ಾದರೆ ಎಂದಟ ನಾನಟ ಹೆೀಳಬಲೆಿ.
ಹತಟತ ನಿಮಷ್ಗಳಾದ ನಂತರ ನಾನಟ ಚಚೆಿಯನಟು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ೆನಟ ಮತಟತ ನನು ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಗಟಂಪಿನಲ್ಲಿ ಒಬಬರನಟು ತಮಮ ನಿಣಿಯವನಟು
ಮಂಡಿಸಲಟ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಟ ತಿಳಿಸಿದ್ೆನಟ. ನಾನಟ ಎಲಿರಿಗೆ ಕಾಣಟವಂತೆ ಮಟಖಮಾಡಿ ಕೆ ಠಡಿಯ ಮಟಂದ್ೆ ನಿಂತಟಕೆ ಂಡೆನಟ, ಮತಟತ ಪ್ರತಿ
ಗಟಂಪಿನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ತಮಮ ನಿಣಿಯ ಹೆ ಂದ್ಧರಟವ ಕಾಡಿನಟು ಒಂದ್ೆೀ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತೆ ೀರಿಸಲಟ ತಿಳಿಸಿದ್ೆನಟ, ಕೆ ಠಡಿಯಲ್ಲಿರಟವ
ನಾನೆ ಬಬಳೆೀ ಆ ಎಲಾಿ ನಿಣಿಯಗಳನಟು ನೆ ೀಡಬಲಿವಳಾಗಿದ್ೆದನಟ. ನಾನಟ ಅತಾತತಮ ಎಂದಟ ಭಾವಿಸಿದ ಉತತರವನಟು ಎಲಿ ಗಟಂಪಿನವರಟ
ಒಪಿುಕೆ ಂಡಿರಲ್ಲಲಿ, ಆದರೆ ಅದಟ ಬೆೀರೆ ಗಟಂಪ್ುಗಳಿಗೆ ತಿಳಿದ್ಧರಲ್ಲಲಿ.
ನಾನಟ ಅತಟಾತತಮವೆಂದಟ ಭಾವಿಸಿದ ಉತತರವನಟು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಒಂದಟ ಗಟಂಪಿನ ಒಬಬ ಸದಸಾನನಟು ಕರೆದಟ, ಅವರಟ ಸರಿ ಉತತರವನಟು
ಹೆೀಗೆ ನಿಧ್ಿರಿಸಿದರಟ ಎಂದಟ ವಿವರಿಸಲಟ ಹೆೀಳಿದ್ೆನಟ. ಅವರಟ ತಮಮ ವಿಚಾರವನಟು ಯಾವುದ್ೆೀ ಹಿಂಜರಿಕೆಯಿಲಿದ್ೆೀ ಇಡಿೀ ವಗಿಕೆೆ ವಿವರಿಸಲಟ
ಪ್ರೀತಾೂಹಿಸಟವುದಟ ನನು ಉದ್ೆದೀಶವಾಗಿತಟತ, ಆದದರಿಂದ ನಾನಟ ಅವರನಟು ಹಟರಟದಟಂಬಿಸಟತತ ಅವರಟ ನಿೀಡಿದ ವಿವರಣೆಯನಟು ಪ್ರಶಂಸಿಸಿದ್ೆ
ಮತಟತ ಎಲಿ ಗಟಂಪಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಟತಿತದದ ಚಚೆಿಗಳನಟು ನೆ ೀಡಿ ಪ್ರಭಾವಿತನಾಗಿದ್ೆದೀನೆ ಎಂದಟ ತಿಳಿಸಿದ್ೆ. ಎಲಿ ಗಟಂಪಿನವರಟ ಎರಡನೆೀ ವಾಂಗಾ
ಚ್ಚತರಕೆೆ ತಮಮ ಅಭಿಮತವನಟು ನಿೀಡಿದ್ಾಗ, ನಾನಟ ಮತೆ ತಂದಟ ಗಟಂಪಿನ ಸದಸಾನನಟು ಕರೆದಟ ಅವರಟ ಹೆೀಗೆ ಸರಿ ಉತತರ ನಿಧ್ಿರಿಸಿದರೆಂದಟ
ವಿವರಿಸಲಟ ಹೆೀಳಿದ್ೆನಟ. ನಾನಟ ಯೀಚ್ಚಸಿದ ಉತತಮ ಉತತರವನೆುೀ ಅವರಟ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರಟವುದನಟು ಖಚ್ಚತ ಪ್ಡಿಸಿಕೆ ಂಡೆ. ನನು
ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳು ನಾನಟ ಯೀಚ್ಚಸಿದ ಉತತಮವಾದ ಉತತರ ಯಾವುದಟ ಮತಟತ ಏಕೆ ಎಂದಟ ತಿಳಿಯಬಯಸಿದದರಟ, ಆದದರಿಂದ ನಾವು ಇದ್ೆೀ ರಿೀತಿ
ಮತೆತ 5 ನಿಮಷ್ಗಳ ಕಾಲ ವಾಂಗಾ ಚ್ಚತರಗಳ ಬಗೆೆ ಮತತಷ್ಟು ಮಾತನಾಡಟತತ ಕಾಲಕಳೆದ್ೆವು.
ನನು ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳ ವಿವರಣೆಗಳನಟು ಆಲ್ಲಸಿದಟದರಿಂದ ನನು ಮಟಂದ್ಧನ ಪಾಠವನಟು ಯೀಜಿಸಲಟ ಸಹಾಯಕಾರಿಯಾಯಿತಟ. ಈಗ ನಾನಟ ಅವರಟ
ತಿಳಿದ್ಧರಬಹಟದ್ಾದ ಗರಹಿಕೆಗಳ ಬಗೆೆ ಸಾಕÀಷ್ಟು ತಿಳಿದಟಕೆ ಂಡಿದ್ೆದೀನೆ ಹಾಗ ಅವರಿಗೆ ಸಿವೀಕೃತವಾದ ವೆೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪ್ರಿಕಲುನೆಗಳನಟು ಪ್ರಿಚಯಿಸಟವ
ಸನಿುವೆೀಶಗಳನಟು ವಾವಸೆಥಗೆ ಳಿಸಬಲೆಿನಟ.
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ಈ ಚಟ್ಟವಟ್ಟಕೆಯಟ ನಿಮಮ ವಗಿದ್ೆ ಳಗಿನ-ಅಭಾಾಸ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ಡಿಸಲಟ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಟತತದ್ೆ. 'ಕೆಲಸ ಮತಟ ಶಕ್ತತ' ಯ ಬಗೆೆ ನಿಮಮ
ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳ ಗರಹಿಕೆಗಳನಟು ತಿಳಿಯಲಟ ಸಂಪ್ನ ಮಲ-2ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ ಹಲವು ಕಾಯಿತಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನಟು ಬಳಕೆ ಮಾಡಟವಿರಿ..( ಈ
ಚಟ್ಟವಟ್ಟಕೆಯಟ 9ನೆೀ ತರಗತಿಯ 11.2 ಮತಟತ 11.3ರಲ್ಲಿ ( ಎನ್.ಸಿ.ಈ.ಆರ್.ಟ್ಟ

ನಿೀಡಿದ ಚಟ್ಟವಟ್ಟಕೆಗಳನಟು ಆಧ್ರಿಸಿದ್ಾದಗಿದ್ೆ.

(ಗಮನಿಸಿ: ಸದರಿ ಪ್ುಸತಕಗಳ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್. ಪ್ರತಿಗಳು ಎನ್.ಸಿ.ಈ.ಆರ್.ಟ್ಟ ವೆಬ್ ಸೆೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ನೆ ೀಡಲಟ ಲಭಾವಿವೆ. ಆದ್ಾಗ ಾ ಸದರಿ
ಚಟ್ಟವಟ್ಟಕೆಗಳನಟು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸ ಚನೆಗಳಂತೆ ನಮಮ 8 ನೆೀತರಗತಿಯ ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಟಲಭವಾಗಿ ಹಮಮಕೆ ಳುಬಹಟದಟ.)
 ನಿಮಮ ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಮಮ ದ್ಧನನಿತಾದ ಜಿೀವನದಲ್ಲಿ 'ಕೆಲಸ' ವನಟು ಒಳಗೆ ಂಡಿರಟವ ಕೆಲವು ಸನಿುವೆೀಶಗಳನಟು ತಿಳಿಸಲಟ ಹೆೀಳಿರಿ.
ಪ್ರತಿಯಂದಟ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ, ಕೆಲಸವು ಹೆೀಗೆ ಮಾಡಲುಟ್ಟುತಟ ಮತಟತ ಅವರಟ ಏಕೆ ಹಾಗೆ ಯೀಚ್ಚಸಟತಾತರೆ ಎಂಬಟದನಟು ವಿವರಿಸಲಟ
ಹೆೀಳುವುದಟ. ಇದನಟು ನಿೀವು 'ಮಟನ ೂಚ್ಚಸಟ ಮತಟತ ವಿವರಿಸಟ' ಕರಮಕೆೆ ಒಂದಟ ಉದ್ಾಹರಣೆ ಎಂದಟ ಭಾವಿಸಬಹಟದಟ. (ಪಾಠಕ್ತೆಂತ
ಮದಲಟ, ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳ ಗಟಂಪ್ು ಪ್ರಿಗಣಿಸಬಹದ್ಾದ ಮ ರಟ ಅಥವಾ ನಾಲಟೆ ಸನಿುವೆೀಶಗಳ ಉದ್ಾಹರಣೆಗಳನಟು ಗಟರಟತಿಸಿರಿ.
ನಿೀವು ಬಯಸಟವ ನಿಣಿಯಗಳನಟು ಮತಟತ ಅವರಟ ತಮಮ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ಏನನಟು ಸೆೀರಿಸಿಕೆ ಳುಬೆೀಕೆಂದಟ ಬಯಸಟತಿತೀರಿ ಎಂಬಟದನಟು
ಒಂದಟ ಕಡೆ ಟ್ಟಪ್ುಣಿ ಮಾಡಿಟ್ಟುಕೆ ಳಿು. ಇದಕಾೆಗಿ ತಮಗೆ ಸಂಪ್ನ ಮಲ-3 ಸಹಾಯಕವಾಗಟವುದಟ.)
 ಬಲ ಪ್ರಯೀಗ ಮಾಡಿದರ , ವಸಟತವು ಸಾಥನಪ್ಲಿಟ್ಗೆ ಳುದ ಸನಿುವೆೀಶದ ಬಗೆೆ ಚ್ಚಂತನೆ ಮಾಡಲಟ ಹೆೀಳಿರಿ,
 ಬಲಪ್ರಯೀಗವಿಲಿದ್ೆಯ್ಕೀ, ವಸಟತವು ಸಾಥನಪ್ಲಿಟ್ಗೆ ಳುುವ ಸನಿುವೆೀಶದ ಬಗೆೆ ಚ್ಚಂತನೆ ಮಾಡಲಟ ಹೆೀಳಿರಿ.
 ಚಚೆಿ ಮಾಡಟತತ ಇರಟವಾಗ ಗಟಂಪ್ುಗಳನಟು ಸಟತಿತ ಬನಿು. ಅವರಿಗೆ ಅಡಿಡಯಾಗದ ಹಾಗೆ, ಪ್ರತಿಯಂದಟ ಗಟಂಪ್ು ನಿೀಡಟವ
ಮಟನ ೂಚನೆಗಳನಟು ಹಾಗ ಅದಕೆೆ ಅವರಟಗಳು ನಿೀಡಟವ ಕಾರಣಗಳನಟು ಟ್ಟಪ್ುಣಿ ಮಾಡಿಟ್ಟುಕೆ ಳಿು.
 ನಿೀವು ಬಯಸಿದ ಉತತರಗಳನಟು ನಿಮಮ ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳೆ ಂದ್ಧಗೆ ಚಚ್ಚಿಸಟತಾತ, ಈ ಮಟನ ೂಚನೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣಗಳನಟು ವಿವರಿಸಿರಿ.
 ಪಾಠ ಮಟಕಾತಯವಾದ ಮೀಲೆ, ಈ ಪ್ರಶ್ೆುಗಳ ಬಗೆೆ ಕೆ ಂಚ ಯೀಚ್ಚಸಿ:
 ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಿಣಿಯ ಕೆೈಗೆ ಳುಲಟ ಅತಿ ಕಠಿಣವೆನಿಸಿದ ಸನಿುವೆೀಶಗಳು ಯಾವುವು?
 ಯಾವು ಸನಿುವೆೀಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಟನ ೂಚನೆ ಮತಟತ ವಿವರಣೆಯನಟು ಆಧ್ರಿಸಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಟಂಪ್ುಗಳು ಸರಿಯಾಗಿದದವು?
 ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಟಂಪ್ುಗಳು ತಪ್ುು ಮಾಡಿದ ಸನಿುವೆೀಶಗಳಾವುವು? ಅಂತಹ ಸನಿುವೆೀಶಗಳಲ್ಲಿ ಗಟಂಪ್ುಗಳು ನಿೀಡಿದ ಕಾರಣಗಳು
ಯಾವುವು ?



ಗಟಂಪ್ುಗಳು ನಿೀಡಿದ ಯಾವುದ್ಾದರಟ ಉತತರಕೆೆ ನಿಮಗೆ ಆಶಿಯಿವಾಯಿತೆ?



ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳು ನಿೀಡಿದ ತಪ್ುು ವಿವರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದ್ಾದರ
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ಸಾಮಾನಾವಾದ ತಪ್ುು ಗರಹಿಕೆಗಳು ಕಂಡಟಬಂದವೆೀ?
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ಚಿತರ 2 : ನಿಮಮ ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳು ಕಾಯಿನಿವಿಹಿಸಟವಾಗ, ಸಟತತಲ ನಡೆದ್ಾಡಟತಾತ ಅವರಟ ಯಾವುದರ ಬಗೆೆ
ಮಾತನಾಡಿಕೆ ಳುುತಿತದ್ಾದರೆ ಎಂಬಟದನಟು ಜಾಗರ ಕತೆಯಿಂದ ಗಮನಿಸಿ. ಅವಶಾವೆನಿಸಿದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ೆು
ಕೆೀಳುವುದರೆ ಂದ್ಧಗೆ ಹಟರಟದಟಂಬಿಸಿರಿ, ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಉತತರ ಹೆೀಳುವ ಪ್ರಲೆ ೀಭನೆಗೆ ಒಳಗಾಗಬೆೀಡಿ.

3

ಒಮಮ ಒಬಬ ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗೆ ಇರಟವ ತಪ್ುು ಗರಹಿಕೆಯಟ ಒಂದಟ ವಿಚಾರವನಟು ವಿವರಿಸಟತಿತರಟವಂತೆ ಭಾವಿಸಿದ್ಾದದರೆ, ನಿೀವು ಆ ವಿಚಾರವನಟು
ಬೆೀರೆ ಂದಟ ರಿೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ ು ಉತತಮವಾಗಿ ವಿವರಿಸಬಹಟದ್ೆಂದಟ ತೆ ೀರಿಸಿಕೆ ಟ್ರಾುಗ ಮಾತರ ಅವರಟ ತಮಮ ತಪ್ುು ಗರಹಿಕೆಯನಟು ಬಿಡಟವರಟ.
ಕೆಲವಮಮ ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳು 'ಹೆ ಸದ್ಾದ, ಸಟಧ್ಾರಿತ' ಮಾದರಿಯನಟು ಭಾಗಶಃ ಮಾತರ ಒಪ್ುಬಹಟದಟ, ಆದರೆ ತಮಮದ್ೆೀ ಆದ 'ಮಶರತ'
ಮಾದರಿಯನಟು ಸೃರ್ಷುಸಿ, ಸನಿುವೆೀಶಕೆನಟಗಟಣವಾಗಿ ಮಾದರಿಗಳನಟು ಬದಲಾಯಿಸಟತಾತ ಹೆ ೀಗಬಹಟದಟ.
ಯಾವುದ್ೆೀ ಸಮಸೆಾಗೆ ಒಂದ್ೆೀ ಪ್ರಿಹಾರವಿರಟವುದ್ಧಲಿ, ಆದರೆ ಸಂಶ್ೆ ೀಧ್ನೆ ಮತಟತ ಸಾಮಾನಾ ಅನಟಭವಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ತಂತರಗಳು
ಸಹಾಯಕವಾಗಬಹಟದಟ ಎಂದಟ ಸ ಚ್ಚಸಟತತವೆ:


ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೀತಾೂಹದ್ಾಯಕ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ತಮಮ ವಿಚಾರಗಳನಟು ಇತರ ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳೆ ಂದ್ಧಗೆ ಚಚ್ಚಿಸಟವ
ಅವಕಾಶಗಳನಟು ನಿೀಡಿರಿ.



ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬೆೀರೆ ಬೆೀರೆ ಸನಿುವೆೀಶದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬಹಟದ್ೆಂಬಟದನಟು ಮಟನ ೂಚ್ಚಸಲಟ ತಮಮ ಮಾದರಿಯನಟು ಬಳಸಲಟ ಹೆೀಳಿರಿ,
ಮತಟತ ಅವರ ಪ್ರಸಟತತ ಮಾದರಿಗಳು ಕಾಯಿನಿವಿಹಿಸದ್ಧರಟವ ಆದರೆೀ, ಸಿವೀಕೃತವಾದ ವೆೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮಾದರಿಗಳು
ಕಾಯಿನಿವಿಹಿಸಬಲಿ ಸನಿುೀವೆೀಶಗಳನಟು ಗಟರಟತಿಸಲಟ ತಿಳಿಸಿ. ಈ ಮಾದರಿಗಳ ನಡಟವಿನ ವಾತಾಾಸಗಳನಟು ಚಚ್ಚಿಸಿ.



ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಮಮ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಸವಾಲೆ ಡಡಲಟ ಮತಟತ ಪ್ರಿಷ್ೆರಿಸಲಟ ಅವಕಾಶಗಳನಟು ಪ್ರಸಟತತಪ್ಡಿಸಟವುದನಟು
ಮಟಂದಟವರೆಸಿರಿ.

ಜಾಗರ ಕತೆಯಿಂದ ರಚ್ಚಸಿದ ಪಾರಯೀಗಿಕ ಅನಟಭವಗಳು ಮತಟತ ಪಾರತಾಕ್ಷಿಕೆಗಳು ತಪ್ುುಗರಹಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸವಾಲೆ ಡಟಡವ ಪ್ುರಾವೆಗಳನಟು
ಒದಗಿಸಟವ ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮಾಗಿಗಳಾಗಬಹಟದಟ. ಅವು ಬೃಹತಾತದ, ಬಹಳಷ್ಟು ಸಲಕರಣೆಗಳನಟು ಒಳಗೆ ಂಡ ಅದಟುತ
ಪ್ರಯಗಗಳಾಗಬೆೀಕೆಂದ್ೆೀನ ಇಲಿ: ಕೆಲವಮಮ ಶೀಘರವಾಗಿ ಕೆೈಗೆ ಳುಬಲಿ, ಕಡಿಮ-ಪಾರಮಟಖಾತೆಯ ಪಾರತಾಕ್ಷಿಕೆಗಳು ಮತಟತ ಕಾಯಿಸಾಧ್ಾ
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ಅನಟಭವಗಳು ಆಗಬಹಟದಟ. ಇವು ಅಗತಾವಾದಟದನಟು ಒದಗಿಸಟತತವೆ. ನಿೀವು ಯಾವುದ್ೆೀ ಅನಟಭವಗಳನಟು ನಿೀಡಿದರ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಬೆೀಕಾದ
ಕೆಲ ಪ್ರಮಟಖ ಅಂಶಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಇವೆ:


ಪಾರಯೀಗಿಕ ಅನಟಭವಗಳು ವಿಚಾರಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನಟು ಬೆಂಬಲ್ಲಸಲಟ ಇವೆ, ಆದದರಿಂದ ನಿೀವು ಅವರ ಗಮನವನಟು ಯಾವುದರ
ಕಡೆಗೆ ಸೆಳೆಯಟತಿತೀರಿ ಎಂಬಟದರ ಕಟರಿತಟ ಸುಷ್ುತೆ ಹೆ ಂದ್ಧರಬೆೀಕಟ.



ನಿಮಮ ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳು ನಿೀವು ನಿೀಡಬಯಸಿದ ಅನಟಭವಗಳನೆುೀ ಪ್ಡೆಯಟವಂತೆ ಖಚ್ಚತಪ್ಡಿಸಲಟ, ಅವರಿಗೆ ನಿೀಡಲಟ ಬಯಸಿರಟವ
ಅನಟಭವಗಳನಟು ಪ್ೂವಿಭಾವಿಯಾಗಿ ಪ್ರಿಶೀಲ್ಲಸಿ ಅದ್ೆೀ ರಿೀತಿ ಇರಟವುದನಟು ದೃಢಪ್ಡಿಸಿಕೆ ಳಿು.

3:
ಈ ಚಟ್ಟವಟ್ಟಕೆಯಟ ನಿಮಮ ವಗಿದ್ೆ ಳಗಿನ-ಅಭಾಾಸ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ಡೆಸಲಟ ಕೆೀಂದ್ಧರೀಕರಿಸಿದ ಪ್ರಶ್ೆುಗಳನೆ ುಳಗೆ ಂಡ ಪಾರಯೀಗಿಕ
ಚಟ್ಟವಟ್ಟಕೆಯನಟು ಬಳಸಿ ನಿಮಮ ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳ ಗಮನವನಟು ನಿದ್ೆೀಿಶಸಲಟ ಸಹಾಯಮಾಡಟತತದ್ೆ. (ಈ ಚಟ್ಟವಟ್ಟಕೆಯಟ 9 ನೆೀ ತರಗತಿಯ
ಪ್ಠಾಪ್ುಸತಕದಲ್ಲಿನ 11.6ನೆೀ ( ಎನ್.ಸಿ.ಈ.ಆರ್.ಟ್ಟ

ಚಟ್ಟವಟ್ಟಕೆಯ ಮೀಲೆ ಆಧ್ಾರಿತವಾಗಿದ್ೆ ಮತಟತ ಚಲನಶಕ್ತತಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ

ಹಲವಾರಟ ಚಟ್ಟವಟ್ಟಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಾಗಿದ್ೆ.) ಈ ಪಾರತಾಕ್ಷಿಕೆಯ ಉದ್ೆದೀಶವು ಶಕ್ತತಯಟ ‘ವಾಯವಾಗಟವುದ್ಧಲಿ’ ಬದಲಾಗಿ ಒಂದಟ ರ ಪ್ದ್ಧಂದ
ಮತೆ ತಂದಟ ರ ಪ್ಕೆೆ ಪ್ರಿವತಿನೆಯಾಗಿದ್ೆ ಎಂದಟ ತಿಳಿಸಟವುದ್ಾಗಿದ್ೆ. (ಗಮನಿಸಿ: ಸದರಿ ಪ್ುಸತಕಗಳ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್. ಪ್ರತಿಗಳು
ಎನ್.ಸಿ.ಈ.ಆರ್.ಟ್ಟ ವೆಬ್ ಸೆೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ನೆ ೀಡಲಟ ಲಭಾವಿವೆ. ಆದ್ಾಗ ಾ ಸದರಿ ಚಟ್ಟವಟ್ಟಕೆಗಳನಟು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸ ಚನೆಗಳಂತೆ ನಮಮ 8 ನೆೀ
ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಟಲಭವಾಗಿ ಹಮಮಕೆ ಳುಬಹಟದಟ.)
ಒಂದಟ ಚೆಂಡನಟು ಬೆೀರೆ ಬೆೀರೆ ಎತತರಗಳಿಂದ ಹಸಿಯಾದ ಮರಳನಟು ಹೆ ಂದ್ಧರಟವ ತಟ್ರೆುಯ ಮೀಲೆ ಬಿೀಳುವಂತೆ ಮಾಡಿರಿ. ಮದಲಟ 25
ಸೆಂ.ಮೀ ನಿಂದ ಆರಂಭಸಿರಿ ಮತಟತ ಇದನಟು 50 ಸೆಂ.ಮೀ, 1 ಮೀ ಮತಟತ 1.5 ಮೀ ರಿಂದ ಪ್ುನಾರಾವತಿಿಸಿರಿ. ಚೆಂಡಿನ ಎತತರವನಟು
ಏರಿಸಟತಾತ ಹೆ ೀದಂತೆ, ಅದಟ ಬಿದ್ಾದಗ ಹೆಚಟಿ ಆಳವಾದ ಕಟಳಿಗಳ ನಿಮಾಿಣ ಮಾಡಟತತದ್ೆ ಎಂಬಟದನಟು ನಿಮಮ ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳು ಗಮನಿಸಬೆೀಕಟ.
ನಿೀವು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಪ್ರಶ್ೆುಗಳ ಸರಣಿಯನಟು ಅಥವಾ ಇದ್ೆೀ ತರಹದ ಬೆೀರೆ ಪ್ರಶ್ೆುಗಳನಟು ಉಪ್ಯೀಗಿಸಬಹಟದಟ. ಈ ಪ್ರಶ್ೆುಗಳ ಉದ್ೆದೀಶ
ಶಕ್ತತಯಟ ಎಲೆಿಲ್ಲಿ ಹೆ ೀಗಟತತದ್ೆ ಎಂಬಟದನಟು ಪ್ತೆತ ಹಚಟಿವುದಟ. ಪ್ರಶ್ೆುಗಳು ದಪ್ುನಾದ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿವೆ ಮತಟತ ಪ್ರತಿಕ್ತರಯ್ಕಗಳು ಸಾಮಾನಾ
ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿವೆ.
 ಯಪವಪದನ್ುು ಮಪರ್ಲ್ು ಹೆಚಿಿನ್ ಶಕ್ತಿಯ ಅವಶಯಕತೆಯಿದೆ- ಆಳವಪದ ಕುಳಿ ಅಥವಪ ಮೀಲ್ಮಟ್ಟದ ಕುಳಿ ? ಏಕೆ ? ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳು ಆಳವಾದ
ಕಟಳಿ ನಿಮಾಿಣಕೆೆಂದಟ ಹೆೀಳಬೆೀಕಟ ಮತಟತ ಮೀಲಮಟ್ುದ ಕಟಳಿ ನಿಮಾಿಣಕ್ತೆಂತಲ ಆಳವಾದ ರಂಧ್ರ ಕೆ ರೆಯಲಟ ಹೆಚಟಿ ಕೆಲಸದ
ಅವಶಾಕತೆಯಿದ್ೆ ಎಂದಟ ಹೆೀಳಬೆೀಕಟ.
 ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಯಪವಪದು ಶಕ್ತಿಯನ್ುು ಪ್ೂರೆೈಸಿತು ? ಚೆಂಡಟ. ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿರಟವ ಶಕ್ತತಯಟ ಮರಳಿಗೆ ವಗಾಿವಣೆಯಾಯಿತಟ.
 ಚೆಿಂರ್ು ಮರಳಿನ್ ಮೀಲೆ ಕೆಲ್ಸ ನಿವಡಹಿಸುತ್ತಿದೆಯೀ? ಹೌದಪದರೆೀ, ವಿವರಿಸಿರಿ. ಹೌದಟ, ಏಕೆಂದರೆ ಚೆಂಡಟ ಮರಳನಟು ಸರಿಯಟವಂತೆ
ಮಾಡಟತಿತದ್ೆ.
 ಎತಿರವನ್ುು ಏರಿಸುತಪಿ ಚೆಿಂರ್ನ್ುು ಹೆಚುಿ ಎತಿರದಿಂದ ಬೀಳಿಸಿದಪಗ್, ಕಿಂದಕದ ಆಳವಪ ಚೆಿಂಡಿನಿಿಂದ ಪ್ೂರೆೈಕೆಯಪಗ್ುವ ಶಕ್ತಿಯ ಬಗ್ೆೆ
ಏನ್ು ಹೆೀಳುತಿದೆ? ಹೆಚಿಿನ್ ಎತತರದ್ಧಂದ ಚೆಂಡನಟು ಬಿೀಳಿಸಿದ್ಾಗ, ಮರಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತತಯನಟು ಸರಬರಾಜಟ ಮಾಡಟತತದ್ೆ.
 ಮರಳನ್ುು ತಟ್ುಟತ್ತಿರುವ ಹಪಗ್ೆ ಯಪವ ಚೆಿಂಡಿಗ್ೆ ಅತ್ತೀ ಹೆಚಿಿನ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ುು ಇದಿತು? ಅತ್ತೀ ಆಳವಾದ ಕಂದರವನಟು ನಿಮಿಸಿದ ಚೆಂಡಟ.
 ಆದಿರಿಿಂದ, ಯಪವ ಚೆಿಂಡಿಗ್ೆ ಅದು ಬೀಳುವಪದಕ್ತಕಿಂತ ಮೊದಲ್ು ಅತ್ತೀ ಹೆಚಿಿನ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ುು ಹೆಸಿಂದತುಿ ? ಅತಾಂತ ಎತತರದ್ಧಂದ ಬಿಟ್ು
ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ.
 ಆದಿರಿಿಂದ, ಚೆಿಂರ್ು ಮರಳಿನ್ ಮೀಲೆ ಬದಪಿಗ್ ಅದರ ಶಕ್ತಿಯ ಬಗ್ೆೆ ನಿಮಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಏನ್ು ? ಶಕ್ತತಯಟ ಮರಳಿಗೆ ವಗಾಿವಣೆಯಾಯಿತಟ. (
ಈ ಸಂಬಂಧ್ ಏಪ್ಿಡಿಸಲಟ ಇದಟ ಪ್ರಮಟಖವಾದ ಅಂಶವಾಗಿದ್ೆ. ಕೆಲವು ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳು ಶಕ್ತತಯಟ 'ಹೆ ೀಯಿತಟ' ಎಂದಟ ಹೆೀಳಬಹಟದಟ.
ಹಾಗೆ ಹೆೀಳಿದರೆ ಅವರನಟು ಅದಟ ಎಲ್ಲಿ ಹೆ ೀಯಿತಟ? ಎಂದಟ ಪ್ರಶುಸಿರಿ).
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ಈಗ ನಿೀವು ನಿಮಮ ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇಡಿೀ ಅನಟಕರಮಣಿಕೆಯನಟು ವಿವರಿಸಲಟ ಹೆೀಳುವ ಮ ಲಕ ಎಲಿವನಟು ಕೆ ರೀಢೀಕರಿಸಬಹಟದಟ.
 ಪ್ಪನ್ಃಸಮರಣೆಗ್ಪಗಿ, ಚೆಿಂರ್ನ್ುು ಮೀಲ್ಕೆಕ ಎತಿರಿಸಿದಪಗ್, ಅದು ಕೆಳಕೆಕ ಬೀಳುತ್ತಿರುವ ಸಿಂದರ್ಡದಲ್ಲಿ, ಹಪಗ್ಸ ಅದು ನೆಲ್ವನ್ುು
ತಲ್ುಪ್ಪತ್ತಿರುವ ಹಪಗ್ೆ ಅದರ ಶಕ್ತಿಯ ಬಗ್ೆೆ ಹೆೀಳಿರಿ. ಹಪಗ್ಪದರೆ ಚೆಿಂರ್ು ಹೆಸಿಂದರುವ ಒಟ್ಪಟರೆ ಶಕ್ತಿಯ ಬಗ್ೆೆ ಏನ್ು ಹೆೀಳಬಹುದು?
ಚೆಂಡನಟು ಎತತರಕೆೆ ಏರಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಹೆಚಟಿ ಶಕ್ತತ(ಪ್ರಚನು ಶಕ್ತತ) ಪ್ಡೆದಟಕೆ ಳುುತತದ್ೆ. ಬಿೀಳುತಿತರಟವ ಹಾಗೆ ವೆೀಗವನಟು
ಪ್ಡೆದಟಕೆ ಳುುತತದ್ೆ,- ಆದದರಿಂದ ಚೆಂಡಟ ಹೆಚಟಿ ವೆೀಗದ್ಧಂದ ಬಿೀಳುತಿತದ್ಾದಗ ಹೆಚಟಿ ಚಲನಶಕ್ತತಯನಟು ಪ್ಡೆಯಟತತದ್ೆ, ಆದರೆ ಇದಟ
ಒಟ್ರಾುರೆ ಶಕ್ತತಗಿಂತ ಹೆಚಾಿಗಿರಟವುದ್ಧಲಿ (ಏಕೆಂದರೆ ಇದಟ ಕಡಿಮ ಪ್ರಚಛನುಶಕ್ತತಯನಟು ಹೆ ಂದ್ಧರಟತತದ್ೆ). ಯಾವಾಗ ಚೆಂಡಟ ಮರಳಿನ
ಮೀಲೆ ಬಿೀಳುತತದ್ೆಯೀ, ಆಗ, ನಿೀವು ಅದನಟು ಎತತರಕೆೆ ಎತಟತವ ಮ ಲಕ ಒದಗಿಸಿದ ಎಲಿ ಶಕ್ತತಯನಟು ಕಳೆದಟಕೆ ಳುುತತದ್ೆ,
ಮರಳನಟು ತಲಟಪ್ುವ ಕ್ಷಣಕ್ತೆಂತ ಮದಲಟ ಅದಟ ಹೆ ಂದ್ಧದದ ಎಲಿ ಚಲನ ಶಕ್ತತಯನಟು ಕಳೆದಟಕೆ ಂಡಿರಬಟದಟ, ಎಕೆಂದರೆ ಅದಟ
ನಿಶಿಲವಾಗಿರಟವುದನಟು ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹಟದಟ.
 ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಎಲಪಿ ಶಕ್ತಿಯು ಎಲ್ಲಿಗ್ೆ ಹೆಸೀಯಿತು ? ಅದಟ ಮರಳಿಗೆ ವಗಾಿವಣೆಯಾಗಿ ಅದನಟು ಸರಿಸಿತಟ. ಅಥವಾ ಇನೆ ುಂದಟ
ರಿೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆೀಳುವುದ್ಾದರೆ: ಮರಳಿನ ಮೀಲೆ ಕೆಲಸ ನಿವಿಹಿಸಲಟ ಬಳಕೆಯಾಯಿತಟ.
ನಿಮಮ ತರಗತಿಯಟ ಹೆಚಟಿ ಮಕೆಳನಟು ಹೆ ಂದ್ಧದದರೆ, ನಿೀವು ಸಣಣ ಗಟಂಪ್ುಗಳನಟು ರಚ್ಚಸಿ ಪಾರತಾಕ್ಷಿಕೆ ನಿೀಡಬಹಟದಟ, ಉಳಿದಂತಹ ಮಕೆಳಿಗೆ
ಪ್ಠಾಪ್ುಸತಕದಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ಕಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ತೆ ಡಗಿಸಬಹಟದಟ. ನಿೀವು ಮಟಂಚ್ಚತವಾಗಿಯ್ಕೀ ಜಾಗರ ಕತೆಯಿಂದ ಪ್ರಶ್ೆುಗಳನಟು ಯೀಜಿಸಿದರೆ,
ಪಾರತಾಕ್ಷಿಕೆಯ ಸರಿಯಾದ ಬಳಕೆಯನಟು ಮಾಡಲಟ ಸಾಧ್ಾವಾಗಟತತದ್ೆ. ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳು ನಿಮಮ ನಿರಿೀಕ್ಷೆಗೆ ತಕೆನಾದ ಪ್ರತಿಕ್ತರಯ್ಕ ನಿೀಡಲ್ಲಕ್ತೆಲಿ,
ನಿೀವು ಪಾರತಾಕ್ಷಿಕೆಯ ಉದ್ೆದೀಶಗಳ ಬಗೆೆ ಸುಷ್ುತೆ ಹೆ ಂದ್ಧದರೆ, ನಿಮಗೆ ಅವರ ಉತತರಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ತರಯಿಸಲಟ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಟತತದ್ೆ.
ನಿಮಮ ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳು ಯಾವ ಚ್ಚಂತನೆ ಮಾಡಟತಾತರೆ ಎಂಬಟದನಟು ತಿಳಿಯಲಟ ಜಾಗರ ಕತೆಯಿಂದ ಪ್ರಶುಸಟವುದಟ ಉತತಮ
ವಿಧ್ಾನವಾಗಿದ್ೆ. ನಿಮಮ ವಗಿಕೆ ಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶುಸಟವಿಕೆಯನಟು ಬಳಸಟವ ಕಟರಿತಟ ಮತತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಯಲಟ ಸಂಪ್ನ ಮಲ-4
ನಟು ಓದ್ಧರಿ.

:

4
ಈ ಒಂದಟ ಘಟ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿೀವು ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳು ಹೆ ಂದ್ಧರಬಹಟದ್ಾದಂತಹ ಕೆಲವು ತಪ್ುುಗರಹಿಕೆಗಳ ಕಟರಿತಟ ತಿಳಿದಟಕೆ ಂಡಿರಿ ಮತಟತ
ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳ ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ಕಟರಿತಟ ಹೆಚ್ಚಿನದನಟು ಕಂಡಟಕೆ ಳುಲಟ ಕೆಲವು ತಂತರಗಳ ಬಗೆೆ ತಿಳಿದಟಕೆ ಂಡಿರಿ. ಹಾಗ ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳು ತಮಮ
ಗರಹಿಕೆಯನಟು ಸಟಧ್ಾರಿಸಿಕೆ ಳುಬಲಿ ತಂತರವನಟು ಬಳಸಟವ ಅವಕಾಶ ಪ್ಡೆದ್ಧರಟವಿರಿ.
ಸಂಪ್ನ ಮಲ 2 ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ ಯಾವ ತಂತರಗಳಿಗ ವಿಶ್ೆೀಷ್ ಪಾರಯೀಗಿಕ ಸಂಪ್ನ ಮಲಗಳ ಅವಶಾಕತೆ ಇಲಿ. ಅಥವಾ ಇವು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ
ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಲಾವಕಾಶ ತೆಗೆದಟಕೆ ಳುುವುದ್ಧಲಿ. ಈ ಪಾಠವನಟು ಬೆ ೀಧಿಸಟವಾಗ ಅಥವಾ ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ುನರಾವತಿನೆ ಮಾಡಟತಿತರಟವಾಗ
ಪ್ರಿಕಲುನೆ ಕಾಟ್ ಿನಟಗಳನಾುಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕಾಡಿ ಜೆ ೀಡಣೆಗಳನಾುಗಲ್ಲ ಏಕೆ ಬಳಸಬಾರದಟ

‘ಟ್ರಾರಫಿಕ್ ಲೆೈಟ್ಟಗಳು’ ಕ ಡ ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳ

ತಿಳುವಳಿಕೆಯನಟು ಅತಿೀ ಶೀಘರದಲ್ಲಿ ಅರಿತಟ ಕೆ ಳುಬೆೀಕಾದ ಸಂದಭಿದಲ್ಲಿ ಇವು ಉಪ್ಯಟಕತ ತಂತರಗಳಾಗಬಹಟದಟ.
ಸಂಪ್ನ ಮಲ-5, ಶಕ್ತತಯ ಬಗೆಗೆ ಹೆೀಳಿಕೆಗಳ ಸಮ ಹವನಟು ಒದಗಿಸಟತತದ್ೆ. ಈ ಹೆೀಳಿಕೆಗಳ ಜೆ ತೆಗೆ ಉತತರಗಳು ಮತಟತ ವಿಮಶ್ೆಿಗಳು ಇವೆ.
ಪ್ರಕರಣ ಅಧ್ಾಯನ-1 ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದಂತೆ ಇವುಗಳನಟು ನಿಮಮ ಸವಂತ ಗರಹಿಕೆಗಳನಟು ಶ್ೆ ೀಧಿಸಲಟ ಬಳಸಬಹಟದ್ಾಗಿದ್ೆ. ಅಲಿದ್ೆೀ ಈ
ಸಂಪ್ನ ಮಲಗಳನಟು ನಿಮಮ ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿರಟವ ಕಠಿಣತೆಯನಟು ಗಟರಟತಿಸಲಟ ಕ ಡ ಬಳಸಬಹಟದ್ಾಗಿದ್ೆ.
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ಆದರ ಈ ಘಟ್ಕವು ಶಕ್ತತ, ಕೆಲಸ ಮತಟತ ಬಲದ ಮೀಲೆ ಕೆೀಂದ್ಧರಕೃತವಾದರ , ನಿಮಮ ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳು ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ಠಾಕರಮದ ಇತರೆ ಕ್ಷೆೀತರಗಳಲ್ಲಿ
ಪ್ಯಾಿಯ ಮಾದರಿಗಳನಟು ಮತಟತ ಚೌಕಟ್ಟುಗಳನಟು ಹೆ ಂದ್ಧರಟತಾತರೆ. ಸಂಪ್ನ ಮಲ-3 ರಲ್ಲಿನ ತಂತರಗಳನಟು ಬೆೀರೆ ಅಧ್ಾಾಯಗಳಿಗ
ಹೆ ಂದ್ಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೆ ಳುಬಹಟದಟ. ನಿೀವು ಇತರೆ ಶಕ್ಷಕರೆ ಂದ್ಧಗೆ ಕಾಯಿನಿವಿಹಿಸಿ ಸಂಪ್ನ ಮಲಗಳನಟು ಮತಟತ ಅನಟಭವಗಳನಟು
ಹಂಚ್ಚಕೆ ಂಡಾಗ ನಿಮಗೆ ಇದಟ ಇನ ು ಸಟಲಭವಾಗಟತತದ್ೆ.

1:
1

.



ಶಕ್ತತಯನಟು ವಾಯ ಮಾಡಬಹಟದಟ.



ಚಲ್ಲಸಟವ ವಸಟತಗಳು ಮಾತರ ಶಕ್ತತಯನಟು ಹೆ ಂದ್ಧರಟತತವೆ



ಒಂದಟ ವಸಟತವಿನಲ್ಲಿರಟವ ಶಕ್ತತ ಸಂಪ್ೂಣಿ ‘ವಾಯ ಆಗಟವವರೆಗೆ' ಅದಟ ಚಲ್ಲಸಟತತಲೆೀ ಇರಟತತದ್ೆ.



ಶಕ್ತತಯ ವಗಾಿವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಕ್ತತಯಟ ಕಳೆದಟಹೆ ೀಗಟತತದ್ೆ. (ಕಡಿಮಯಾಗಟತತದ್ೆ)



ಶಕ್ತತಯಟ ಒಂದಟ ವಸಟತವಾಗಿದ್ೆ.



ಶಕ್ತತಯಟ ಒಂದಟ ಇಂಧ್ನವಾಗಿದ್ೆ.



ಬಲವು ಶಕ್ತತಯ್ಕೀ ಆಗಿದ್ೆ.



ಬಲವು ಕೆಲಸವೆೀ ಆಗಿದ್ೆ.



ಜೆೈವಿಕ ಕ್ತರಯ್ಕಗಳು, ಉದ್ಾಹರಣೆಗೆ ದಟಾತಿಸಂಶ್ೆಿೀಷ್ಣೆ ಅಥವಾ ಉಸಿರಾಟ್ ಶಕ್ತತಯನಟು ಉತಾುದ್ಧಸಟತತದ್ೆ.



ಕೆಲವು ವಸಟತಗಳು/ಸಾಮಗಿರಗಳು ನೆೈಸಗಿಿಕವಾಗಿ ಉಳಿದವುಗಳಿಗಿಂತ ಬೆಚಿಗಿರಟತತವೆ.

2:

ಇಲ್ಲಿ ಹಲವಾರಟ ತಂತರಗಳಿವೆ- ಉದ್ಾಹರಣೆಗೆ ಗಮನಕೆೀಂದ್ಧರಕರಿಸಟವ ಪ್ರಶ್ೆುಗಳು, ಗಟಂಪ್ು ಚಚೆಿ ಮತಟತ ಭಿತಿತ ಚ್ಚತರಗಳ ಪ್ರದಶಿನಗಳನಟು
ಬಳಸಿ ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ೂವಿ ವಿಚಾರಗಳು ಮತಟತ ತಪ್ುುಗರಹಿಕೆಗಳನಟು ಕಂಡಟಕೆ ಳುಲಟ ಸಹಾಯಕಾರಿಯಾಗಟತತವೆ.
ಈ ಕೆಳಗೆ ಇನ ು ಕೆಲವು ಉದ್ಾಹರಣೆಗಳ ಜೆ ತೆಗೆ ವಿಮಶ್ೆಿಗಳಿವೆ.. ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳು ತಮಮ ವಿಚಾರಗಳನಟು ನಿಮಮಂದ್ಧಗೆ ಮತಟತ ಇತರ
ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳೆ ಂದ್ಧಗೆ ಹಂಚ್ಚಕೆ ಳುುವಂತೆ ಪೆರೀರೆೀಪಿಸಟವುದ್ೆೀ ಈ ತಂತರಗಳ ಬಳಕೆಯ ಪ್ರಮಟಖ ಅಂಶವಾಗಿದ್ೆ: ಅಂದವಾದ ಅಥವಾ
ಆಕಷ್ಿಕವಾದ ಕಲೆಯ ವಣಿರಂಜಿತವಾದ ಚ್ಚತರವನಟು ಉತಾುದ್ಧಸಟವದಕ್ತೆಂತ ಆ ಚ್ಚತರವನಟು ರಚ್ಚಸಟವುದರಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಂಡಿರಟವ ಚಚೆಿಯಟ ಹೆಚಟಿ
ಪ್ರಮಟಖ ಅಂಶವಾಗಿದ್ೆ.

ನಿಮಮ ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದಟ ಸರಳವಾದ ದೃಶಾವಿವರ ನಿೀಡಿರಿ ಮತಟತ ಮಟಂದ್ೆ ಏನಾಗಟವುದಟ ಮತಟತ ಏಕೆ ಎಂಬಟದರ ಬಗೆೆ ವಿಚಾರಿಸಿ ಹೆೀಳಲಟ
ತಿಳಿಸಿರಿ. ಉದ್ಾಹರಣೆಗಾಗಿ, ಯಟ-ಆಕಾರದ ಪ್ಥದಲ್ಲಿರಟವ ಒಂದಟ ಚೆಂಡನಟು ಪ್ರಿಗಣಿಸಿರಿ.( ಚ್ಚತರ R 2.1)
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R 2.1

ಚೆಂಡನಟು ಬಿಡಟಗಡೆಗೆ ಳಿಸಿದ್ಾಗ ಏನಾಗಟವುದ್ೆಂದಟ ಮಟನ ೂಚ್ಚಸಿರಿ. ನಿಮಮ ಉತತರಕೆೆ ವಿವರಣೆ ಕೆ ಡಿರಿ.

ಬಹಳಷ್ಟು ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳು ಯಟ-ಪ್ಥದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡಿಗೆ ಏನಾಗಬಹಟದ್ೆಂದಟ ಸರಿಯಾಗಿ ಊಹಿಸಟವರಟ, ಆದರೆ ಕೆಲವರಟ ಮಾತರ ಶಕ್ತತ ಸಂರಕ್ಷಣೆ
ಮತಟತ ಪ್ರಿವತಿನೆ ಬಗೆೆ ಸರಿಯಾದ ವಿವರಣೆ ನಿೀಡಲಟ ಸಮಥಿರಾಗಟವರಟ.
ಚೆಂಡಟ ಕೆಳಕೆೆ ಉರಟಳುವದಟ ಮತಟತ ಟ್ರಾರಕ್ನ ತರ ಬದ್ಧಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಎತತರದ್ಧಂದ ಬಿಡಟಗಡೆಗೆ ಳಿಸಲುಟ್ಟುತೆ ೀ ಆ ಎತತರ ತಲಟಪ್ುವವರೆಗ
ಅದಟ ಮತಟತ ಮೀಲಕೆೆ ಏರಟತತದ್ೆ. ಚೆಂಡಟ ಎಷ್ಟು ಎತತರಕೆೆ ಏರಟತತದ್ೆಯೀ ಅಷ್ಟು ಹೆಚಟಿ ಅದರ ಪ್ರಚಛನು ಶಕ್ತತಯ ಹೆಚಟಿತತದ್ೆ, ಆದದರಿಂದ ಅದಟ
ಮಟಟ್ುಬಲಿ ಅತಿೀ ಎತತರದ ಬಿಂದಟವಿನಲ್ಲಿ, ಅದಟ ಪಾರರಂಭಿಸಿದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹೆ ಂದ್ಧರಟವಷೆುೀ ಪ್ರಚಛನು ಶಕ್ತತಯನಟು ಹೆ ಂದ್ಧರಟತತದ್ೆ ಚೆಂಡಟ
ಕೆಳಕ್ತೆಳಿಯಟವಾಗ ಅದಟ ತನು ಪ್ರಚಛನು ಶಕ್ತತಯನಟು ಕಳೆದಟಕೆ ಳುುತತದ್ೆ, ಆದರೆ ಅದಟ ಚಲನ ಶಕ್ತತಯನಟು ಅಧಿಕಗೆ ಳಿಸಟತತದ್ೆ, ಆದದರಿಂದ ಅದಟ
ವಕರದ ತಳದಲ್ಲಿದ್ಾದಗ ಅತಿೀ ವೆೀಗದಲ್ಲಿ ಚಲ್ಲಸಟತಿತರಟತತದ್ೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅದಟ ಕನಿಷ್ಿ ಪ್ರಚಛನುಶಕ್ತತಯನಟು ಹೆ ಂದ್ಧರಟತತದ್ೆ.
ಚೆಂಡಟ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮೀಲೆ ಕೆಳಕೆೆ ಉರಟಳುತತಲೆೀ ಇರಬೆೀಕಟ ಮತಟತ ಪ್ರತಿೀ ಸಲವು ಗರಿಷ್ಿ ಎತತರಕೆೆ ತಲಟಪ್ುತಿತರಬೆೀಕಾಗಿತಟತ!, ಕೆೀವಲ
(ಮತಟತ ಬರಿೀ ಕೆೀವಲ) ಸಟತತಮಟತತಲ್ಲನದಕೆೆ ಗಾಳಿ ಮತಟತ ಪ್ಥದ್ೆ ಂದ್ಧಗಿನ ಘಷ್ಿಣೆಯ ದ್ೆಸೆಯಿಂದ ಶಕ್ತತಯ ವಗಾಿವಣೆಯಾಗಿರದ್ೆೀ ಇದದರೆ
ಮಾತರ. ಶಕ್ತತಯಟ ಸಟತತಮಟತತಲ್ಲನದಕೆೆ ವಗಾಿವಣೆಯಾದರೆ, ಪ್ರತಿ ಸಲವು ಚೆಂಡಟ ಪ್ಥದ ಮೀಲಕೆೆ ಹತಟತವುದಟ, ಮದಲ್ಲನದಕ್ತೆಂತಲ
ಕೆ ಂಚ ಕಡಿಮ ಎತತರಕೆೆ ಏರಟವುದಟ. ಇದರ ಗರಿಷ್ಿ ಪ್ರಚಛನುಶಕ್ತತ ಪ್ರತಿ ಸಲವೂ ಕಡಿಮಗೆ ಳುುತತದ್ೆ, ಕರಮೀಣವಾಗಿ ಪ್ಥದ ವಕರದ ತಳದಲ್ಲಿ
ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ನಿಧ್ಾನವಾಗಟತಾತ ನಿಲಟಿತತದ್ೆ.
ಮಟನ ೂಚನೆ ಮತಟತ ವಿವರಣೆಗಳನಟು ನಿೀಡಲಟ ಹೆೀಳುವುದಟ ಮಹತವದ್ಾದಗಿದ್ೆ. ಒಂದಟ ಅಪ್ರಿಚ್ಚತ ಸನಿುವೆೀಶದಲ್ಲಿ , ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳು ತಮಮ
ವೆೈಜ್ಞಾನಿಕ ಗರಹಿಕೆಯನಟು ಆಧ್ಾರವಾಗಿರಿಸಿ ಮಟನ ೂಚ್ಚಸಬೆೀಕಾಗಟತತದ್ೆ. ಆದರೆ ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳು ಈಗಾಗಲೆೀ ಆ ಸನಿುವೆೀಶವನಟು ಅರಿತಿತದದರೆ,
ಅವರಟ ತಮಮ ಗರಹಿಕೆಗಿಂತಲ ನೆನಪಿನ(ಸೃತಿಯ) ಆಧ್ಾರದ ಮೀಲೆ ಸರಿಯಾದ ಮಟನ ೂಚನೆಯನಟು ಮಾಡಲಟ ಸಮಥಿರಾಗಿರಟತಾತರೆ,
ನಿೀವು ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮಟನ ೂಚನೆಯಂದ್ಧಗೆ ವಿವರಣೆಯನಟು ನಿೀಡಲಟ ಕೆೀಳುವುದ್ಧಲಿವೀ ಅಲ್ಲಿಯವರಗೆ, ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳು ಅದಕೆೆ
ಆಧ್ಾರವಾಗಿರಟವ ವಿಜ್ಞಾನವನಟು ಗರಹಿಸಲಾರರಟ ಎಂಬಟದನಟು ಅಲಿಗಳೆಯಲಾಗದಟ.

(‘

/

/

’

)

ಒಂದಟ ವಿಷ್ಯವಸಟತವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾಡಿಗಳನಟು ತಯಾರಿಸಿಟ್ಟುಕೆ ಳಿುರಿ. ಪ್ರತಿ ಕಾಡಟಿ ತನು ಮೀಲೆ ಚ್ಚಕೆದ್ಾದ ಹೆೀಳಿಕೆಯನಟು
ಹೆ ಂದ್ಧರಟತತದ್ೆ- ಅದ್ೆೀನೆಂದರೆ ‘ಒಂದಟ ಸನೆುಯಬಳಕೆಯಟ ನಿಮಗೆ ಶಕ್ತತಯನಟು ಉಳಿಸಟತತದ್ೆ’. ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಹೆೀಳಿಕೆಯಟ ಸರಿ ಅಥವಾ
ತಪ್ುು, ಅಥವಾ ಅನಿಶಿತ ಎಂದಟ ನಿಧ್ಿರಿಸಬೆೀಕಟ. ಅವರಟ ಎಲಿ ಕಾಡಟಿಗಳನಟು ಅವುಗಳ ವಿಭಾಗನಟಸಾರವಾಗಿ ಬೆೀರೆ ಬೆೀರೆ ಗಟಂಪ್ುಗಳನಾುಗಿ
ವಿಂಗಡಿಸಬೆೀಕಟ. ನಿೀವು ನಿೀಡಟವ ಕಾಡಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹೆೀಳಿಕೆಗಳ ಜೆ ೀಡಿಯನಟು ಅಥವಾ ಗಟಂಪ್ುಗಳನಟು ಸೆೀರಿಸಬೆೀಕಟ, ಇದರಿಂದ
ಅವರಲ್ಲಿರಟವ ತಪ್ುುಗರಹಿಕೆಯನಟು ಗಟರಟತಿಸಲಟ ಸಾಧ್ಾವಾಗಟತತದ್ೆ. ಉದ್ಾಹರಣೆಗಾಗಿ-

•
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‘ಒಂದಟ ಸನೆುಯನಟು ಬಳಸಿ ನಿೀವು ಸಟಲಭವಾಗಿ ಭಾರವಾದ ವಸಟತಗಳನಟು ಎತತಬಹಟದಟ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದಟ ಶಕ್ತತಯನಟು ಉಳಿಸಟತತದ್ೆ ’
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•

ಒಂದಟ ಸನೆುಯನಟು ಬಳಸಿ ನಿೀವು ಸಟಲಭವಾಗಿ ಭಾರವಾದ ವಸಟತಗಳನಟು ಎತತಬಹಟದಟ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದಟ ನಿಮಗೆ ಕಡಿಮ
ಬಲಪ್ರಯೀಗ ಮಾಡಟವಂತೆ ಸಹಕರಿಸಟತತದ್ೆ.

ಕಾಡಟಿಗಳನಟು ಗಟಂಪ್ುಗಳನಾುಗಿಸಟವದರಿಂದ, ನಿೀವು ಬೆೀಗನೆ ವಗಿ ಕೆ ಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಟತಟತಹಾಕಟತತ ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳು ಹೆ ಂದ್ಧರಟವ ವಿಚಾರಗಳನಟು
ಕಾಣಬಹಟದಟ. ಅವರಿಗೆ ಇದಟ ‘ಕಡಿಮ ಭಯ'ದ ಚಟ್ಟವಟ್ಟಕೆಯಾಗಿದ್ೆ, ಏಕೆಂದರೆೀ ಇಲ್ಲಿ ಅವರ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಶ್ಾಶವತವಾದ ದ್ಾಖಲೆಗಳನಟು
ಇಡಲಾಗಟವುದ್ಧಲಿ.

‘

’

‘ಸಂಚಾರಿ ದ್ಧೀಪ್ಗಳ ' ಆಟ್ವೂ ಸಹ ಕಾಡಟಿಗಳ ವಿಂಗಡಣೆಯ ಆಟ್ದಂತೆ ಸರಿ/ತಪ್ುು/ಅನಿಶಿತತೆಯನಟು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಟವದ್ಾಗಿದ್ೆ. ಈ
ಚಟ್ಟವಟ್ಟಕೆಯ ಸಹ ಹೆೀಳಿಕೆಗಳ ಗಟಂಪ್ನಟು ಹೆ ಂದ್ಧದಟದ ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರತಿ ಹೆೀಳಿಕೆಗೆ ಒಪ್ುುತೆತೀವೆ ಅಥವಾ ಒಪ್ುುವುದ್ಧಲಿ ಎಂದಟ
ನಿಧ್ಿರಿಸಬೆೀಕಾಗಟತತದ್ೆ, ಅಥವಾ ಅನಿಶಿತ ಎಂದ್ಾದರ ತಿಳಿಸಬೆೀಕಟ. ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳು ಕಾಡಟಿಗಳನಟು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮ ರಟ
ಗಟಂಪ್ುಗಳನಾುಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಟವುದ್ಧಲಿ, ಬದಲಾಗಿ ನಿೀವು ಒಂದಟ ಹೆೀಳಿಕೆಯನಟು ಓದ್ಧದ್ಾಗ ಅವರಟ ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ತರಯಿಸಟತಾತರೆ ಅಥವಾ
ಒಂದಟ ‘ಪ್ರತಿಕ್ತರಯ್ಕ ಕಾಡಿನಟು’ ಎತಿತಹಿಡಿದಟ ತೆ ೀರಿಸಟತಾತರೆ. ಅವರಟ ಎತಿತ ತೆ ೀರಿಸಟವ ಕಾಡಟಿಗಳು ಮ ರಟ ‘ಸಂಚಾರಿ ದ್ಧೀಪ್ಗಳು':

•

ಹಸಿರಟ ( ಸರಿ/ಒಪಿುಗೆ).

•

ಕೆಂಪ್ು (ತಪ್ುು/ ಒಪ್ುಲಾರೆ).

•

ಹಳದ್ಧ ( ಅನಿಶಿತ).

‘ಸಂಚಾರಿ ದ್ಧೀಪ್ಗಳ' ಚಟ್ಟವಟ್ಟಕೆಯಟ ನಿಮಗೆ ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳು ಹೆ ಂದ್ಧರಟವ ವಿಚಾರಗಳನಟು ಬೆೀಗನೆ ತಿಳಿಯಲಟ, ಮತಟತ ಬಹಳಷ್ಟು
ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳು ಅಥವಾ ಕೆಲವೆೀ ಕೆಲವರಟ ಮಾತರ ಗೆ ಂದಲಕೆ ೆಳಗಾಗಿದ್ಾದರೆ ಎಂಬಟದನಟು ತಿಳಿಯಬಹಟದಟ. ಇದಟ ಕ ಡ ‘ಕಡಿಮ ಭಯ'ದ
ಚಟ್ಟವಟ್ಟಕೆಯಾಗಿದ್ೆ, ಏಕೆಂದರೆೀ ಇಲ್ಲಿ ಅವರ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಶ್ಾಶವತವಾದ ದ್ಾಖಲೆಗಳನಟು ಇಡಲಾಗಟವುದ್ಧಲಿ.

ಕೆಳಗೆ ಪ್ರಿಕಲುನಾ ವಾಂಗಾ ಚ್ಚತರಗಳ ಎರಡಟ ಉದ್ಾಹರಣೆಗಳನಟು ನಿೀಡಿದ್ೆ. ನಿೀವು ವಗಿಕೆೆ ಚ್ಚತರ R 2.2 ನಟು ತೆ ೀರಿಸಿ, ‘ಇದರ ಕಟರಿತಟ ನಿಮಮ
ವಿಚಾರವೆೀನಟ ’ ಎಂದಟ ಕೆೀಳಿರಿ.
ಕಪರು ಇಿಂಧ್ನ್ವನ್ುು ಬಳಸುತಿದೆ,
ಶಕ್ತಿಯನ್ುಲ್ಿ.
ಇಿಂಧ್ನ್ದಿಂದ ಚಕರಗ್ಳು
ನಪವಪ ಹೆಚುಿ ವೆೀಗ್ದಲ್ಲಿ ಹೆಸೀದಷ್ಸಟ,

ಶಕ್ತಿಯನ್ುು ಉತಪಾದಸುತಿವೆ.

ಕಪರು ಹೆಚುಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ುು ಬಳಸುತಿದೆ..

R2.2

.
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:

ನಿೀವು ಚ್ಚತರ R 2.3 ವನಟು ವಗಿಕೆೆ ತೆ ೀರಿಸಿ ಮತಟತ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಹೆೀಳಿಕೆಗಳನಟು ಓದ್ಧರಿ.

•

ಹೆೀಳಿಕೆ A: ‘ಕೆೀವಲ ಒಂದ್ೆೀ ರಾಟ್ರೆ ವಾವಸೆಥಯನಟು ಬಳಸಿ ಭಾರವನಟು ಎತಟತವದಕ್ತೆಂತ ಎರಡಟ ರಾಟ್ರೆ ಬಳಸಿ ಎತಟತವುದಟ
ಸಟಲಭವಾಗಿದ್ೆ. ರಾಟ್ರೆಗಳು ಶಕ್ತತಯನಟು ಉಳಿಸಟತತವೆ!’

•

ಹೆೀಳಿಕೆ B : ‘ಎರಡಟ ರಾಟ್ರೆ ವಾವಸೆಥಯಟ ಕಡಿಮ ಬಲ ಬಳಸಿ ನಿಮಗೆ ಭಾರವನಟು ಎತತಲಟ ಸಹಕರಿಸಟತತದ್ೆ, ಆದರೆ ಇದಟ ಶಕ್ತತಯನಟು
ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಲಾರದಟ ’

R2.3

ಇದಟ ವಾಕ್ತತಗಳಿಗೆ ಮನೆಕೆಲಸದ ಚಟ್ಟವಟ್ಟಕೆಯಾಗಬಹಟದಟ, ಅಥವಾ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಗಟಂಪ್ು/ವೆೈಯಕ್ತತಕ ಚಟ್ಟವಟ್ಟಕೆಯಾಗಬಹಟದಟ. ಚ್ಚತರಗಳ
ವಾಾಖ್ಾಾನಗಳು ನಿಮಮ ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳ ಸವಂತ ಅನಟಭವ ಅಥವಾ ವಿವರಣೆಗಳಾಗಿರಬೆೀಕಟ. ಅವರಟ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತತೆಗೆ ಹೆ ಂದ್ಧಕೆ ಂಡಿರಬೆೀಕೆ
ಹೆ ರತಟ ಅಂತಜಾಿಲ ಅಥವಾ ಪ್ಠಾ ಪ್ುಸತಕಗಳಿಂದ ಎರವಲಟ ಪ್ಡೆದ ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳ ಮೀಲಲಿ.

3:
ಶಕ್ತತ ಮತಟತ ಕೆಲಸದ ಕಟರಿತಟ ಇರಟವ ಪ್ರಶ್ೆುಗಳನಟು ಉತತರಿಸಲಟ ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅವಶಾವಿರಟವ ಮಾನಸಿಕ ಮಾದರಿಯ್ಕಂದರೆ ಕೆಲಸವು
ಬಲವನಟು ಕೆಲ ದ ರದವರೆಗೆ ಚಲ್ಲಸಟವುದನಟು ಒಳಗೆ ಂಡಿದ್ೆ. ಯಾವುದ್ಾದರ ಒಂದಟ ವಸಟತವನಟು ಮೀಲಕೆೆತಿತದರೆ, ಬಲವು ವಸಟತವಿನ
ತ ಕವೆೀ ಆಗಿದ್ೆ, ದ ರವು ಅದನಟು ಎತಿತರಟವ ಎತತರವಾಗಿದ್ೆ ಹಿೀಗೆ ಅದರ ಮೀಲೆ ಕೆಲಸವಾಗಟತಿತರಟತತದ್ೆ.
ಯಾವುದ್ಾದರ ವಸಟತವು ತಳುಲುಡಟತಿತದದರೆ ಅಥವಾ ಎಳೆಯಲುಡಟತಿತದದರೆ ಮತಟತ ಅದಟ ಮೀಲಕೆೆ ಎತತಲುಡದ್ಧದದರೆ, ಆಗ ಬಲವು ಘಷ್ಿಣೆಯ್ಕೀ
ಆಗಿದ್ೆ ಮತಟತ ದ ರವು ಬಲ ಪ್ರಯೀಗವಾಗಟವ ದ ರವಾಗಿರಟತತದ್ೆ. ಕೆಲವಂದಟ ಸಲ ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಟವ ಸನಿುವೆೀಶಗಳು
ತಿೀರಾ ಸಂಕ್ತೀಣಿವಾಗಿರಟತತವೆ. ಉದ್ಾಹರಣೆಗಾಗಿ, ನಿೀವು ಸಮತಲವಾದ ರಸೆತಯ ಮೀಲೆ ನಡೆದ್ಾಡಿದರೆ, ನಿಸೂಂದ್ೆೀಹವಾಗಿ ನಿೀವು
ಕೆಲಸವನಟು ಮಾಡಟತಿತದ್ಧದೀರಿ, ಆದರೆ ‘ಬಲ'ವು ನಿಮಮ ತ ಕವಲಿ.
ಕೆ ೀಷ್ುಕ R 3.1 ರಲ್ಲಿ ನಿೀಡಿರಟವ ಚಟ್ಟವಟ್ಟಕೆ-2 ಕೆೆ ಕೆಲವು ಸಲಹಾತಮಕ ಚಟ್ಟವಟ್ಟಕೆಗಳಿವೆ.
ಕೆ ೀಷ್ುಕ R 3.1 ಚಟ್ಟವಟ್ಟಕೆ-2 ಕೆೆ ಕೆಲವು ಸಲಹಾತಮಕ ಚಟ್ಟವಟ್ಟಕೆಗಳು.
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ಚಹಾ ತಯಾರಿಸಲಟ

ಕ್ತತತಲ್ಲ ಮೀಲೆ ಕೆಲಸ ನಿವಿಹಿಸಲುಟ್ಟದ್ೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಲವು ಕ್ತತತಲ್ಲಯ ತ ಕವಾಗಿದ್ೆ ಮತಟತ ಅದರ

ಕ್ತತತಲ್ಲಯನಟು ಎತಟತವುದಟ

ಸಾಥನಪ್ಲಿಟ್ವು ಅದಟ ಏರಿದ ಎತತರವಾಗಿದ್ೆ.

ಶ್ಾಲೆಗೆ ನಡೆದಟಹೆ ೀಗಟವುದಟ

ತಾಂತಿರಕವಾಗಿ, ಶ್ಾಲೆಯ್ಕಡೆಗಿನ ನಡಿಗೆ ಸಮತಲದಲ್ಲಿದದರೆ ಕೆಲಸ ಆಗಿಲಿ ಎಂದಥಿ: ಬಲ(ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಯ
ತ ಕ)ವು ಚಲ್ಲಸಿಲಿ. ಆದ್ಾಗ ಾ, ಶ್ಾಲೆಯ್ಕಡೆಗಿನ ನಡಿಗೆ ನಿಮಮನಟು ದಣಿಸಟತತದ್ೆ. ಇಲ್ಲಿ ಚಹಾ ಕ್ತತತಲ್ಲಯನಟು
ಎತಟತವ ಸಂದಭಿದಲ್ಲಿದದಂತೆ ವಸಟತವಿನ ‘ದರವಾರಾಶಯ ಕೆೀಂದರ'ಕೆೆ ಕೆಲಸವಾಗಿಲಿ. ಈ ಸಂದಭಿದಲ್ಲಿ
ಕೆಲಸವು ಬಹಳಷ್ಟು ಚ್ಚಕೆಚ್ಚಕೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಟತಿತರಟತತದ್ೆ- ಕಾಲನಟು ಮೀಲಕೆೆತಟತವುದಟ, ಘಷ್ಿಣೆಗೆ
ವಿರಟದಿವಾಗಿ ತಳುುವುದಟ ಮಟಂತಾದವುಗಳು.

ಸೆೈಕಲ್ ತಟಳಿಯಟತತ

ಮತೆತ, ಶ್ಾಲೆಯ್ಕಡೆಗೆ ಸೆೈಕಲ್ ತಟಳಿಯಟವಿಕೆಯ ಸಮತಲದಲ್ಲಿದದರೆ, ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಯ ‘ದರವಾರಾಶಯ

ಶ್ಾಲೆಯಡೆಗೆ

ಕೆೀಂದರ'ದ ಮೀಲೆ ಕೆಲಸ ನಿವಿಹಿಸಲುಟ್ಟುಲಿ. ಆದರೆ ಪೆಡಲ್ಗಳನಟು ಅಭಿಮಟಖವಾಗಿ ತಟಳಿಯಟವುದರಿಂದ
ಕೆಲಸವಾಗಟತಿತದ್ೆ.

ಡೆಸ್ಕೆ ಮೀಲ್ಲರಟವ ಪ್ುಸತಕಗಳ

ಪ್ುಸತಕಗಳ ಚ್ಚೀಲದ ಮೀಲೆ ಕೆಲಸವು ನಿವಿಹಿಸಲುಟ್ಟುದ್ೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಲವು ಚ್ಚೀಲದ ತ ಕ ಆಗಿದ್ೆ ಮತಟತ ಅದರ

ಚ್ಚೀಲವನಟು ಎತಟತವುದಟ.

ಸಾಥನಪ್ಲಿಟ್ವು ಎತಿತದ ಎತತರ ಆಗಿದ್ೆ.

ನೆ ೀಟ್ ಪ್ುಸತಕದಲ್ಲಿ

ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಲವು ಘಷ್ಿಣೆಯನಟು ಮೀರಿಸಟವುದರಲ್ಲಿದ್ೆ. ಸಾಥನಪ್ಲಿಟ್ವು ಬಲಪ್ರಯೀಗವಾಗಟವ

ಬರೆಯಟವದಟ

ದ ರವಾಗಿದ್ೆ.

ಕಾಲೆಿಂಡನಟು ಒದ್ೆಯಟವುದಟ

ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲೆಿಂಡಟನಟು ಒದ್ೆಯಲುಟ್ುರೆ, ಬಲವು ಚೆಂಡಿನ ತ ಕವೆೀ ಆಗಿದ್ೆ ಮತಟತ
ಸಾಥನಪ್ಲಿಟ್ವೆಂದರೆ ಅದಟ ತಲಟಪಿದ ಎತತರವಾಗಿದ್ೆ.

ಬಸ್ಕನಟು ಹತತಲಟ ಓಡಟವುದಟ.

ತಾಂತಿರಕವಾಗಿ, ಸಮತಲವಾದ ನೆಲದ ಮೀಲೆ ಓಡಟವಾಗ, ದರವಾರಾಶಯ ಕೆೀಂದರದ (ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಯ) ಮೀಲೆ
ಯಾವುದ್ೆೀ ಕೆಲಸ ನಿವಿಹಿಸಲುಡಟವುದ್ಧಲಿ. ಆದರೆ ಓಡಟವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲನಟು ಮೀಲಕೆೆತಟತವುದಟ ಇದ್ೆ.
ಓಡಟವುದಟ ನಡೆಯಟವದಕ್ತೆಂತಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸವನಟು ಒಳಗೆ ಂಡಿರಟತತದ್ೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಕಾಲಟಗಳು ಹೆಚಟಿ
ಎತತರಕೆೆ ಎತತಲುಡಟತತವೆ. ನಿಧ್ಾನ ಚಲನೆ (slow motion) ಹೆ ಂದ್ಧದ ಚಲನಚ್ಚತರದಲ್ಲಿ ಓಟ್ಗಾರರ ಎರಡ
ಪಾದಗಳು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೆಲದ್ಧಂದ ಮೀಲಕೆೆ ಇರಟವುದನಟು ಕಾಣಬಹಟದಟ. ಗಟಡಡದ ಮೀಲೆಡೆಗೆ
ನಡೆಯಟವುದಟ ಅಥವಾ ಓಡಟವುದರಲ್ಲಿ ಆ ವಾಕ್ತತಯ ದರವಾರಾಶಯ ಕೆೀಂದರದ ಮೀಲೆ ಕೆಲಸ
ನಿವಿಹಿಸಲುಡಟತತದ್ೆ.

ಬಲಪ್ರಯೀಗ ಮಾಡಲುಡಟವ ಆದರೆ ಚಲನೆಯಿಲಿದ ಚಟ್ಟವಟ್ಟಕೆಗಳಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ದ್ೆ ಡಡದ್ಾದ ಕಲಟಿಬಂಡೆಯನಟು ನ ಕಟವುದಟ ಅಥವಾ ಒಂದಟ
ಕಂಬದ ಮೀಲೆ ಒರಗಟವುದಟ ಮಟಂತಾದವುಗಳಲ್ಲಿ. ತಾಂತಿರಕವಾಗಿ ಹೆೀಳುವುದ್ಾದರೆ, ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬಳಸಲಟ ಪ್ರೀತಾೂಹಿಸಟವ ಮಾನಸಿಕ
ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಂದಭಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದ್ೆೀ ಕೆಲಸವಾಗಟತಿತಲಿ ಎಂದಟ ಬಿಂಬಿಸಲಾಗಟತತದ್ೆ. ಆದರೆ, ದ್ೆ ಡಡದ್ಾದ ಕಲಟಿಬಂಡೆಯನಟು
ನ ಕಟವಾಗ ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ದಣಿವಾಗಟತತದ್ೆ! ಇಲ್ಲಿ ‘ಕೆಲಸ'ವು ಸಣಣ ಮಟ್ುದಲ್ಲಿರಟತತದ್ೆ- ನಿಮಮ ಮ ಳೆ ಮತಟತ ಸಾುಯಟಗಳ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ.
ಬಾಹಾಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಟತಿತರಟವ ಒಂದಟ ವಾೀಮನೌಕೆ ಅಥವಾ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಚಲ್ಲಸಟತಿತರಟವ ಚೆಂಡಟ ಮಟಂತಾದವುಗಳಿಗೆ ಯಾವುದ್ೆೀ
ಬಲಪ್ರಯೀಗ ಆಗಟತಿತಲಿ ಎಂದಟ ಅನಿಸಟತತದ್ೆ. ಬಲ ಪ್ರಯೀಗ ಆಗದ್ೆೀ ಇದದರೆ, ಯಾವುದ್ೆೀ ಕೆಲಸ ಆಗಟವುದ್ಧಲಿ. ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಟತಿತರಟವ
ಚೆಂಡಿನ ಮೀಲೆ ಗಾಳಿಯ ರೆ ೀಧ್ ಮತಟತ ಗಟರಟತಾವಕಷ್ಿಣೆ ಬಲಪ್ರಯೀಗಗಳಾಗಟತಿತವೆ. ಆಗ ಚೆಂಡಟ ನಿಧ್ಾನಗೆ ಳುುತತ ನಿಲಟಿತತದ್ೆ, ಆದದರಿಂದ
ಚೆಂಡಿನ ಮೀಲೆ ಕೆಲಸವಾಗಟತತಲ್ಲದ್ೆ. ವಾೀಮ ನೌಕೆಗೆ ಆಳ ಅಂತರಿೀಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯ ರೆ ೀಧ್ವಾಗಲ್ಲ ಗಟರಟತಾವಕಷ್ಿಣೆ ಅಗಲ್ಲ ಇರಟವುದ್ಧಲಿ,
ಆದದರಿಂದ ಅದಟ ಬಲ ಪ್ರಯೀಗವಾಗದ ಹೆ ರತಟ ಸರಳ ರೆೀಖ್ೆಯಲ್ಲಿಯ್ಕೀ ಚಲ್ಲಸಟತತದ್ೆ.

www.TESS-India.edu.in

15

:

4:
ಶಕ್ಷಕರಟ ಎಲಿ ಸಮಯದಲ ಿ ಅವರ ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳನಟು ಪ್ರಶುಸಟತಾತರೆ; ಪ್ರಶ್ೆುಗಳೆಂದರೆ ಶಕ್ಷಕರಟ ತಮಮ ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳನಟು ಕಲ್ಲಯಟವಂತೆ ಮತಟತ
ಇನ ು ಹೆಚಟಿ ಕಲ್ಲಯಟವಂತೆ ಮಾಡಟವದ್ಾಗಿದ್ೆ. ಒಂದಟ ಅಧ್ಾಯನದ ಪ್ರಕಾರ ಶಕ್ಷಕರಟ ಸರಾಸರಿಯಾಗಿ ಒಂದಟ ಮ ರಾಂಶದಷ್ಟು
ಸಮಯವನಟು ತಮಮ ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳನಟು ಪ್ರಶುಸಟವುದರಲ್ಲಿ ಕಳೆಯಟತಾತರೆ ( Hastings,2003). ಹಿೀಗೆ ಕೆೀಳಿದ ಪ್ರಶ್ೆುಗಳಲ್ಲಿ, ಶ್ೆೀ 60 ರಷ್ಟು
ತಥಾಗಳ ಪ್ುನಃಸಮರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದರೆ, ಶ್ೆೀ 20 ರಷ್ಟು ಪ್ರಕ್ತರಯಾತಮಕವಾಗಿದದವು, ಹಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತತರಗಳು ಸರಿ ಅಥವಾ ತಪ್ುು
ರಿೀತಿಯದ್ಾಗಿದದವು( Hattie, 2012). ಆದರೆ, ಬರಿೀ ಸರಿ-ತಪ್ುು ರಿೀತಿಯ ಉತತರ ಅಪೆೀಕ್ಷಿಸಟವ ಪ್ರಶ್ೆುಗಳನಟು ಕೆೀಳುವುದರಿಂದ ಕಲ್ಲಕೆಯನಟು
ಉತೆತೀಜಿಸಬಹಟದ್ೆೀ?
ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳನಟು ಪ್ರಶುಸಲಟ ಬಳಸಬಹಟದ್ಾದ ಪ್ರಶ್ೆುಗಳ ಹಲವಾರಟ ವಿಧ್ಗಳಿವೆ. ಶಕ್ಷಕರಟ ಅಪೆೀಕ್ಷಿಸಟವ ಉತತರಗಳು ಮತಟತ ಫಲ್ಲತಗಳು ಅವರಟ
ಬಳಸಬೆೀಕಾದ ಪ್ರಶ್ೆುಯ ವಿಧ್ವನಟು ನಿಧ್ಿರಿಸಟತತವೆ. ಶಕ್ಷಕರಟ ಸಾಮಾನಾವಾಗಿ ತಮಮ ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳನಟು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಉದ್ೆದೀಶಗಳಿಗಾಗಿ
ಪ್ರಶುಸಟತಾತರೆ:
•

ಹೆ ಸ ವಿಷ್ಯವಸಟತ ಅಥವಾ ಸಾಮಗಿರಯನಟು ಪ್ರಿಚಯಿಸಿದ್ಾಗ ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆ ವಿಷ್ಯವನಟು ಗರಹಿಸಟವುದರತತ ಮಾಗಿದಶಿನ
ನಿೀಡಲಟ.

•

ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಮಮ ಚ್ಚಂತನೆಯ ಬಹಳಷ್ಟು ಪಾಲನಟು ಹಂಚ್ಚಕೆ ಳುುವಂತೆ ಮಾಡಲಟ.

•

ಒಂದಟ ತಪ್ುನಟು ಸರಿ

•

ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳ ಚ್ಚಂತನೆಯನಟು ವಿಸತರಿಸಟವುದಕಾೆಗಿ.

•

ಗರಹಿಕೆಯನಟು ಪ್ರಿಶೀಲಸಿಲಟ.

ಸಲಟ

ಪ್ರಶುಸಟವಿಕೆಯಟ ಸಾಮಾನಾವಾಗಿ ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳು ಏನನಟು ತಿಳಿದಟಕೆ ಂಡಿದ್ಾದರೆ ಎಂಬಟದನಟು ತಿಳಿಯಲಟ ಬಳಸಲಾಗಟತತದ್ೆ, ಆದದರಿಂದ ಅವರ
ಪ್ರಗತಿಯನಟು ಅಳೆಯಲಟ ಇದಟ ಪ್ರಮಟಖವಾಗಿದ್ೆ. ಪ್ರಶ್ೆುಗಳನಟು ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳನಟು ಪೆರೀರೆೀಪಿಸಲಟ, ಅವರ ಚ್ಚಂತನೆಯ ಕೌಶಲಗಳನಟು
ವಿಸತರಿಸಲಟ ಮತಟತ ಅನೆವೀಷ್ಣ ಪ್ರವೃತಿತಯ ಮನಸಟೂಗಳನಟು ಅಭಿವರಧಿಿಪ್ಡಿಸಲ ಬಳಸಬಹಟದಟ. ಅವುಗಳನಟು ಎರಡಟ ಪ್ರಮಟಖವಾದ
ವಗಿಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಬಹಟದಟ:

•

ಕೆಳ ದಜೆಿಯ ಪ್ರಶ್ೆುಗಳು- ಈ ತರಹದ ಪ್ರಶ್ೆುಗಳು ಈ ಮದಲಟ ಕಲ್ಲಸಿದ ಅಂಶಗಳನಟು ಪ್ುನಃಸಮರಣೆ ಮಾಡಟವುದನಟು
ಒಳಗೆ ಂಡಿರಟತತವೆ, ಇವು ಬಹಟತೆೀಕವಾಗಿ ಮಟಚ್ಚಿದ (ಆವರತತ) ಪ್ರಶ್ೆುಗಳಾಗಿರಟತತವೆ(ಹೌದಟ ಅಥವಾ ಇಲಿ ಉತತರವಿರಟವ).

•

ಮೀಲದಜೆಿಯ ಪ್ರಶ್ೆುಗಳು- ಇವಕೆೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚ್ಚಂತನೆಯ ಅವಶಾಕತೆಯಿದ್ೆ. ಇವು ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದಟ ಉತತರವನಟು ರಚ್ಚಸಲಟ,
ಅಥವಾ ಒಂದಟ ವಾದವನಟು ತಕಿಬದಿವಾಗಿ ಬೆಂಬಲ್ಲಸಲಟ, ಈಗಾಗಲೆೀ ಕಲ್ಲತ ಮಾಹಿತಿಯನಟು ಸಂಘಟ್ಟಸಲಟ ಕೆೀಳುತತವೆ.
ಮೀಲದಜೆಿಯ ಪ್ರಶ್ೆುಗಳು ಸಾಮಾನಾವಾಗಿ ತೆರೆದ ಪ್ರಶ್ೆುಗಳಾಗಿರಟತತವೆ.

ತೆರೆದ ಪ್ರಶ್ೆುಗಳು ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳನಟು ಪ್ಠಾ ಪ್ುಸತಕವನಟು ಮೀರಿದ, ಶಬದಶಃ (ಮಕ್ತೆ ಕಾ ಮಕ್ತೆ) ಉತತರಗಳನಟು ಮೀರಿದ ಚ್ಚಂತನೆಯನಟು ಮಾಡಲಟ
ಪ್ರೀತಾೂಹಿಸಿ ಉತತರಗಳ ಒಂದಟ ವಾಾಪ್ಕ ಸರಣಿಯನೆುೀ ಹೆ ರಹೆ ಮಮಸಟತತವೆೀ. ಇವು ಶಕ್ಷಕರಿಗೆ ವಿಷ್ಯ ವಸಟತವಿನ ಬಗೆೆ ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳು
ಹೆ ಂದ್ಧರಟವ ಗರಹಿಕೆಯನಟು ಅಳತೆಮಾಡಲಟ ಕ ಡ ಸಹಾಯಕಾರಿಯಾಗಟತತವೆ.

ಬಹಳಷ್ಟು ಶಕ್ಷಕರಟ ಪ್ರಶ್ೆುಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ತರಯ್ಕ ನಿೀಡಲಟ ಒಂದಟ ಸೆಕೆಂಡಿಗಿಂತ ಕಡಿಮ ಅವಧಿಯನಟು ನಿೀಡಟತಾತರೆ ಆದದರಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂದಭಿ
ತಾವೆೀ ಅದನಟು ಉತತರಿಸಟತಾತರೆ ಅಥವಾ ಅದನಟು ಪ್ುನರ್ರಚ್ಚಸಟತಾತರೆ.(Hastings, 2003). ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರತಿಕ್ತರಯಿಸಲಟ ಮಾತರ
ಸಮಯಾವಕಾಶ ಹೆ ಂದ್ಧರಟತಾತರೆ- ಅವರಿಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಟವುದಕೆೆ ಸಮಯವೆೀ ಇರಟವುದ್ಧಲಿ! ನಿೀವು ಉತತರ ನಿರಿೀಕ್ಷಿಸಟವುದಕ್ತೆಂತ
ಮದಲಟ ಕೆಲ ಸೆಕಂಡಟಗಳ ಕಾಲ ತಡೆದರೆ, ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಚ್ಚಂತನೆ ಮಾಡಲಟ ಸಮಯ ಸಿಗಟತತದ್ೆ. ಇದಟ ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳ ಸಾಧ್ನೆಯ ಮೀಲೆ
ಧ್ನಾತಮಕ ಪ್ರಿಣಾಮ ಬಿೀರಟತತದ್ೆ. ಪ್ರಶ್ೆುಯನಟು ಕೆೀಳಿ ಕೆ ಂಚ ಹೆ ತಟತ ಕಾಯಾದಗ, ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಟಬರಟತತದ್ೆ:
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•

ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರತಿಕ್ತರಯ್ಕಗಳ ಉದದ.

•

ಪ್ರತಿಕ್ತರಯ್ಕ ನಿೀಡಟವ ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ೆಾ.

•

ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರಶ್ೆುಗಳ ಆವತಿನೆ.

•

ಕಡಿಮ ಸಾಮಥಾಿದ ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಕ್ತರಯ್ಕಗಳ ಸಂಖ್ೆಾ.

•

ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿ-ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳ ನಡಟವೆ ಧ್ನಾತಮಕ ಪ್ರಸುರ-ಕ್ತರಯ್ಕಗಳು.

ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳು ನಿೀಡಿದ ಎಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ತರಯ್ಕಗಳನಟು ಎಷ್ಟು ಧ್ನಾತಮಕವಾಗಿ ಸಿವೀಕರಿಸಟವಿರೆ ೀ, ಅಷ್ಟು ಹೆಚಟಿ ಅವರಟ ಚ್ಚಂತನೆ ಮಾಡಟವುದನಟು
ಹಾಗ ಪ್ರಯತಿುಸಟವುದನಟು ಮಟಂದಟವರೆಸಟತಾತರೆ. ತಪ್ುು ಉತತರಗಳನಟು ಹಾಗ ತಪ್ುು ಗರಹಿಕೆಗಳನಟು ಸರಿಪ್ಡಿಸಟವ ಹಲವಾರಟ
ವಿಧ್ಾನಗಳಿವೆ, ಮತಟತ ಒಬಬ ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಯಟ ತಪ್ುು ವಿಚಾರ ಹೆ ಂದ್ಧದದರೆ ಅವರ ಹಾಗೆಯ್ಕೀ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇತರ ಹಲವರಟ ತಪ್ುು ಗರಹಿಕೆ
ಹೆ ಂದ್ಧರಟತಾತರೆ ಎಂದಟ ನಿೀವು ತಿಳಿಯಬೆೀಕಟ. ಆದದರಿಂದ ನಿೀವು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಕರಮಗಳನಟು ಅನಟಸರಿಸಬಹಟದಟ:
•

ಉತತರಗಳ ಸರಿಯಾದ ಭಾಗಗಳನಟು ಎತಿತಕೆ ಳಿುರಿ ಮತಟತ ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ್ಲಸಟವ ರಿೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉತತರಗಳ ಕಟರಿತಟ ಇನುಷ್ಟು
ಚ್ಚಂತನೆ ಮಾಡಲಟ ಹೆೀಳಿರಿ. ಇದಟ ಅವರ ಸಕ್ತರಯವಾದ ಪಾಲೆ ೆಳುುವಿಕೆಯನಟು ಪೆರೀರೆೀಪಿಸಟತತದ್ೆ ಮತಟತ ಅವರಿಗೆ ತಮಮ ತಪ್ುುಗಳಿಂದ
ಕಲ್ಲಯಟವ ಅವಕಾಶ ನಿೀಡಟತತದ್ೆ. ಈ ಕೆಳಕಂಡ ವಿಮಶ್ೆಿಯಟ ತಪ್ುು ಉತತರಗಳಿಗೆ ನಿೀವು ಹೆೀಗೆ ಬೆಂಬಲಯಟತವಾದ ರಿೀತಿಯಲ್ಲಿ
ಪ್ರತಿಕ್ತರಯ್ಕ ನಿೀಡಬಹಟದಟ ಎಂಬಟದನಟು ತೆ ೀರಿಸಟತತದ್ೆ: ‘ನಿೀನಟ ಬಾರ್ಷುೀಕರಣದ್ಧಂದ ಮೀಡಗಳು ಉಂಟ್ರಾಗಟತತವೆ ಎಂದಟ ಹೆೀಳಿದಟದ ಸರಿ,
ಆದರೆ ನಿೀನಟ ಮಳೆಯ ಬಗೆೆ ನಿೀಡಿದ ವಿವರಣೆಯ ಬಗೆೆ ಮತತಷ್ಟು ಪ್ರಿಶ್ೆ ೀಧಿಸಟವ ಅಗತಾವಿದ್ೆ. ಇದಕೆೆ ಇನ ು ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನಟು
ಒದಗಿಸಬಲೆಿಯಾ/ಲ್ಲಿರಾ ’

•

ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳು ನಿೀಡಿದ ಎಲಿ ಉತತರಗಳನಟು ಕಪ್ುುಹಲಗೆ ಮೀಲೆ ಬರೆಯಿರಿ, ಮತಟತ ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅವುಗಳ ಕಟರಿತಟ ಚ್ಚಂತನೆ
ಮಾಡಲಟ ತಿಳಿಸಿರಿ. ಯಾವ ಉತತರಗಳು ಅವರಟ ಸರಿಯ್ಕಂದಟ ಭಾವಿಸಟತಾತರೆ? ಯಾವ ಅಂಶ ಅವರಿಗೆ ಇನೆ ುಂದಟ ಉತತರವನಟು
(ತಪ್ುು) ನಿೀಡಟವಂತೆ ಮಾಡಿರಬಹಟದಟ? ಇದಟ ನಿಮಗೆ ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳ ಚ್ಚಂತನೆ ಮಾಡಟವ ರಿೀತಿಯನಟು ಅರಿಯಲಟ ಅವಕಾಶ
ನಿೀಡಟತತದ್ೆ. ಮತಟತ ನಿಮಮ ನಿಮಮ ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಮಮ ತಪ್ುುಗರಹಿಕೆಗಳನಟು ಸರಿಪ್ಡಿಸಲಟ ಭಯರಹಿತ ಮಾಗಿವನಟು
ಒದಗಿಸಟತತದ್ೆ.

ಅವರ ಎಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ತರಯ್ಕಗಳನಟು ಜಾಗರ ಕತೆಯಿಂದ ಆಲ್ಲಸಟತತ ಹಾಗ ಅವರಿಗೆ ಮತತಷ್ಟು ವಿವರಣೆ ನಿೀಡಲಟ ಹೆೀಳುವುದರ ಮ ಲಕ ಅವರ ಎಲಿ
ಪ್ರತಿಕ್ತರಯ್ಕಗಳಿಗೆ ಮನುಣೆ ನಿೀಡಿರಿ. ನಿೀವು ಎಲಿ ಉತತರಗಳಿಗೆ (ಸರಿ ಅಥವಾ ತಪ್ುು) ಮತತಷ್ಟು ವಿವರಣೆಯನಟು ನಿೀಡಲಟ ತಿಳಿಸಿದರೆ,
ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳು ಸಾಮಾನಾವಾಗಿ ತಮಮಷ್ುಕೆೆ ತಾವೆೀ ಇರಬಹಟದ್ಾದ ಯಾವುದ್ೆೀ ತಪ್ುುಗಳನಟು ಸರಿಪ್ಡಿಸಿಕೆ ಳುುತಾತರೆ, ನಿೀವು ಚ್ಚಂತನಾಶೀಲ
ವಗಿಕೆ ೀಣೆಯನಟು ಬೆಳೆಸಟವಿರಿ, ಮತಟತ ನಿೀವು ನಿಜವಾಗಿ ನಿಮಮ ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳು ಹೆೀಗೆ ಕಲ್ಲಯಟತಿತದ್ಾದರೆ ಎಂಬಟದನಟು ತಿಳಿಯಟವಿರಿ ಮತಟತ ಹೆೀಗೆ
ಮಟಂದಟವರೆಯಬೆೀಕಟ ಎಂಬಟದಟ ಸುಷ್ುವಾಗಟತತದ್ೆ. ತಪ್ುು ಉತತರಗಳಿಗೆ ಅಪ್ಮಾನ ಅಥವಾ ದಂಡನೆಯನಟು ನಿೀಡಿದರೆ, ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳು ಮತತಷ್ಟು
ಮಟಜಟಗರ ಅಥವಾ ಅಪ್ಹಾಸಾಕೆೆ ಒಳಪ್ಡಟತೆತೀವೆಂಬ ಹೆದರಿಕೆಯಿಂದ ಚ್ಚಂತನೆಯನಟು ಹಾಗ ಪ್ರತಿಕ್ತರಯ್ಕ ನಿೀಡಟವುದನಟು ನಿಲ್ಲಿಸಿಬಿಡಟತಾತರೆ.

ನಿೀವು, ಸರಿ ಉತತರದ್ೆ ಂದ್ಧಗೆ ಮಟಕಾತಯ ವಾಗದ್ೆೀ ಇರಟವ ಪ್ರಶ್ೆುಗಳ ಸರಣಿಯನಟು ಅನಟಸರಿಸಟವುದಟ ಬಹಳ ಪ್ರಮಟಖವಾಗಿದ್ೆ. ಸರಿ
ಉತತರಗಳನಟು ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳ ಜ್ಞಾನವನಟು ವಿಸತರಿಸಟವಂತಹ ಪ್ರಶ್ೆುಗಳಿಂದ ಪ್ುರಸೆರಿಸಬೆೀಕಟ ಹಾಗ ಈ ಮ ಲಕ ಅವರಟ ಶಕ್ಷಕರೆ ಂದ್ಧಗೆ
ಚಚೆಿಯಲ್ಲಿ ತೆ ಡಗಿಸಿಕೆ ಳುಲಟ ಅವಕಾಶ ನಿೀಡಬೆೀಕಟ. ಇದನಟು ನಿೀವು ಈ ರಿೀತಿ ಕೆೀಳುವುದರಿಂದ ಮಾಡಬಹಟದಟ:

•

ಹೆೀಗೆ ಅಥವಾ ಏಕೆ.

•

ಬೆೀರೆ ಂದಟ ರಿೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉತತರಿಸಲಟ ಹೆೀಳುವುದಟ.

•

ಇನ ು ಉತತಮವಾದ ಶಬದ.

•

ಉತತರವನಟು ಪ್ುರ್ಷಿೀಕರಿಸಟವ ಸಾಕ್ಷಿ ನಿೀಡಲಟ ತಿಳಿಸಟವುದಟ.
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•

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೌಶಲಗಳ ಐಕಾತೆ.

•

ಒಂದ್ೆೀ ಕೌಶಲ ಅಥವಾ ತಕಿವನಟು ಇನೆ ುಂದಟ ಹೆ ಸ ಸನಿುವೆೀಶಕೆೆ ಅನವಯಿಸಟವುದಟ.

ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅವರ ಉತತರಗಳ ಕಟರಿತಟ ಆಳ ಚ್ಚಂತನೆ ಮಾಡಲಟ ಸಹಾಯ ಮಾಡಟವುದಟ(ಮತಟತ ಅದರ ಮ ಲಕ ಅವುಗಳ
ಗಟಣಮಟ್ುವನಟು ಸಟಧ್ಾರಿಸಟವುದಟ), ನಿಮಮ ಪಾತರದ ನಿಧ್ಾಿರಕ ಅಂಶವಾಗಿದ್ೆ. ಈ ಕಟರಿತಟ ಕೆಳಕಂಡ ಕೌಶಲಗಳು ಸಹಾಯಕವಾಗಟತತವೆ:

•

ಪ್ೆರೀರೆೀಪಿಸುವಪದು/ಪ್ರಚೆಸೀದಸುವಪದು(prompting)- ಇದಕೆೆ ಸರಿಯಾದ ಸಟಳಿವುಗಳನಟು ನಿೀಡಬೆೀಕಾಗಟತತದ್ೆ- ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ
ತಮಮ ಉತತರಗಳನಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪ್ಡಿಸಲಟ ಮತಟತ ಸಟಧ್ಾರಿಸಲಟ ಸಹಾಯ ಮಾಡಟವಂತ ಸಟಳಿವುಗಳನಟು ನಿೀಡಬೆೀಕಟ. ನಿೀವು
ಮದಲಟ ಉತತರದಲ್ಲಿರಟವ ಸರಿಯಾದ ಅಂಶವನಟು ಎತಿತಕೆ ಂಡಟ ಪ್ುನರಟಚಛರಿಸಿ, ನಂತರ ಹೆಚಟಿವರಿ ಮಾಹಿತಿಯನಟು, ಮಟಂದಟವರೆದ
ಪ್ರಶ್ೆುಗಳನಟು ಮತಟತ ಇತರ ಸಟಳಿವುಗಳನಟು ಒದಗಿಸಿರಿ. ‘ನಿೀನಟ, ನಿನು ಕಾಗದದ ವಿಮಾನದ ತಟದ್ಧಗೆ ಭಾರವನಟು ಸೆೀರಿಸಿದರೆ
ಏನಾಗಬಹಟದಟ ’).

•

ಶೆ ೀಧ್ನೆ(probing)- ಇದಟ ಮತತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ಡೆಯಲಟ ಪ್ರಯತಿುಸಟವುದ್ಾಗಿದ್ೆ, ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದಟ
ಅಸಂಘಟ್ಟತವಾದ ಉತತರ ಅಥವಾ ಭಾಗಶಃ ಸರಿ ಇರಟವ ಉತತರವನಟು ಸರಿಪ್ಡಿಸಿ ಸುಷ್ುಪ್ಡಿಸಲಟ ಸಹಾಯ
ನಿೀಡಟವುದ್ಾಗಿದ್ೆ ‘ಹಾಗಾದರೆ ಇವೆಲಿವೂ ಹೆೀಗೆ ಹೆ ಂದ್ಧಕೆ ಳುುತತವೆ ಎಂಬಟದರ ಕಟರಿತಟ ಇನ ು ಹೆಚಟಿ ಏನಟ ಹೆೀಳಬಲೆಿೀ ’

•

ಪ್ಪನ್ರ್ಕೆೀಿಂದರಕರಿಸುವಪದು(refocusing)- ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳು ನಿೀಡಿದ ಸರಿಯಾದ ಉತತರವನಟು ಅವರಟ ಈಗಾಗಲೆೀ ಕಲ್ಲತ
ಜ್ಞಾನದ್ೆ ಂದ್ಧಗೆ ಬೆಸೆಯಲಟ ಬಳಸಟವುದ್ಾಗಿದ್ೆ. ಇದಟ ಅವರ ಗರಹಿಕೆಯನಟು ಮತತಷ್ಟು ವಿಸಾತರಗೆ ಳಿಸಟತತದ್ೆ ‘ನಿೀವೆೀನಟ ಹೆೀಳಿದ್ಧರೆ ೀ
ಅದಟ ಸರಿಯಾಗಿದ್ೆ, ಆದರೆ ಇದಟ ಹಿಂದ್ಧನ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮಮ ಸಥಳಿೀಯ ಪ್ರಿಸರದ ಅಧ್ಾಾಯ ಕಟರಿತಟ ಕಲ್ಲತ ವಿಷ್ಯಕೆೆ ಹೆೀಗೆ
ಸಂಬಂಧಿಸಬಹಟದಟ ’).

•

ಪ್ರಶೆುಗ್ಳ ಅನ್ುಕರಮಣಿಕೆ/ ಜೆಸೀರ್ಣೆಯ ಕರಮ(sequencing questions)-ಇದರಥಿ ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳ ಚ್ಚಂತನೆಯನಟು ವಿಸತರಿಸಲಟ
ವಿನಾಾಸಗೆ ಳಿಸಿದ ಅನಟಕರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ೆುಗಳನಟು ಕೆೀಳುವುದಟ. ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳನಟು ಸವಲು ಹಿಗಿೆಸಟವಂತಹ (ಚ್ಚಂತನೆ ವಿಸತರಿಸಟವಂತಹ)
ಪ್ರಶ್ೆುಗಳನಟು ತಯಾರಿಸಿ, ಆದರೆ ಅವರಟ ಪ್ರಶ್ೆುಗಳ ಅಥಿವನೆುೀ ಕಳೆದಟಕೆ ಳುುವಂತಹ ಸವಾಲನಟು ನಿೀಡಬೆೀಡಿ. ( ನಿೀವು ಹೆೀಗೆ
ನಿಮಮ ಹಿಂದ್ಧನ ಸಮಸೆಾಯಿಂದ ಹೆ ರಬಂದ್ಧರಿ ಎಂಬಟದನಟು ವಿವರಿಸಿರಿ. ಇದಟ ಎಂತಹ ವಾತಾಾಸವನಟು ಉಂಟ್ಟ ಮಾಡಿತಟ ?
ಮಟಂದ್ಧನ ಸವಾಲನಟು ಎದಟರಿಸಲಟ ನಿೀವು ಏನಟ ಮಾಡಬಹಟದಟ?)

•

ಆಲ್ಲಸುವಿಕೆ/ಕೆೀಳುವಿಕೆ(listening)- ಇದಟ ಕೆೀವಲ ನಿೀವು ನಿರಿೀಕ್ಷಿಸಿದಂತಹ ಉತತರವನಟು ಮಾತರ ನೆ ೀಡಲಟ ಸಾಧ್ಾವಾಗಿಸಟವುದಟ
ಮಾತರವಲಿದ್ೆೀ, ನಿಮಮನಟು, ನಿೀವು ನಿರಿೀಕ್ಷಿಸಲಾರದ ನಾವಿನಾತೆ ಹೆ ಂದ್ಧರಟವ ಅಥವಾ ಅಸಾಮಾನಾ ಉತತರಗಳ ಕಟರಿತಟ
ಎಚಿರಿಸಟತತದ್ೆ. ಇದಟ ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅವರ ಚ್ಚಂತನೆಗಳಿಗೆ ನಿೀವು ಬೆಲೆ ನಿೀಡಟತಿತೀರಿ ಎಂಬಟದನಟು ತೆ ೀರಿಸಟತತದ್ೆ, ಆದದರಿಂದ ಅವರಟ
ಹೆಚೆಿಚಟಿ ಆಲೆ ೀಚನೆ ಭರಿತ ಪ್ರತಿಕ್ತರಯ್ಕಗಳನಟು ನಿೀಡಟತಾತರೆ. ಇಂತಹ ಉತತರಗಳು ಅವರಲ್ಲಿರಟವ ತಪ್ುುಗರಹಿಕೆಗಳನಟು ಎತಿತ
ತೆ ೀರಿಸಬಹಟದಟ, (ಇವುಗಳನಟು ಸರಿಪ್ಡಿಸಬಹಟದ್ಾಗಿದ್ೆ), ಅಥವಾ ನಿೀವು ಈ ಮದಲಟ ಕಾಣರಿಯದ ಹೆ ಸ ಉಪ್ಕರಮವನಟು ಎತಿತ
ತೆ ೀರಿಸಬಹಟದಟ. (ನಾನಟ ಈ ರಿೀತಿ ಆಲೆ ೀಚ್ಚಸಿರಲ್ಲಲಿ, ನಿೀನಟ ಏಕೆ ಹಿೀಗೆ ಆಲೆ ೀಚ್ಚಸಟತಿತೀ ಎಂಬಟದರ ಕಟರಿತಟ ಮತತಷ್ಟು ತಿಳಿಸಿರಿ).

ಶಕ್ಷಕರಾಗಿ, ನಿಮಮ ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಶ್ೆ ೀಧ್ನಾತಮಕ ಮತಟತ ಆಸಕ್ತತಯಟತವಾದ ಉತತರಗಳನಟು ಹೆ ರಹೆ ಮಮಸಬೆೀಕಾದರೆ ನಿೀವು
ಸ ುತಿಿದ್ಾಯಕ ಹಾಗ ಸವಾಲನೆ ುಡಟಡವ ಪ್ರಶ್ೆುಗಳನಟು ಕೆೀಳಬೆೀಕಾಗಟತತದ್ೆ. ನಿೀವು ಅವರಿಗೆ ಚ್ಚಂತನೆ ಮಾಡಲಟ ಸಮಯಾವಕಾಶ ನಿೀಡಟವ
ಅವಶಾಕತೆಯಿದ್ೆ ಮತಟತ ನಿಮಮ ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳು ಎಷ್ಟು ವಿಷ್ಯ ಗರಹಿಸಿದ್ಾದರೆ ಎಂದಟ ತಿಳಿದಟ ಮತಟತ ಅವರ ಕಲ್ಲಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಲಟ ನಿೀವು
ಎಷ್ಟು ಚೆನಾುಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹಟದಟ ಎಂಬಟದನಟು ತಿಳಿದಟ ಆಶಿಯಿ ಚಕ್ತತರಾಗಟವಿರಿ.
ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೆ ಳಿು, ಪ್ರಶುಸಟವಿಕೆಯಟ ಶಕ್ಷಕ ಏನನಟು ತಿಳಿದ್ಧದ್ಾದನೆ ಎಂಬಟದಕೆಲಿ, ಆದರೆ ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳು ಏನಟ ತಿಳಿದ್ಧದ್ಾದರೆ ಎಂಬಟದಕಾೆಗಿದ್ೆ.
ನಿಮಮ ಪ್ರಶ್ೆುಗಳಿಗೆ ನಿೀವೆೀ ಉತತರವನಟು ಎಂದ ಹೆೀಳಬಾರದಟ ಎಂಬಟದನಟು ನೆನಪಿನಲಿಡಟವುದಟ ಅತಿೀ ಪ್ರಮಟಖ! ಇದ್ೆಲಿ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ, ಕೆಲವು
ಸೆಕೆಂಡಟಗಳ ಮೌನದ ನಂತರ ನಿೀವೆೀ ಉತತರ ನಿೀಡಟತಿತೀರಿ ಎಂದಟ ನಿಮಮ ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಉತತರ ನಿೀಡಲಟ
ಇರಬಹಟದ್ಾದ ಪೆರೀರಣೆ/ಉತೆತೀಜನವಾದರ ಏನಟ?
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5:
ಶಕ್ತತಯಟ ಒಂದಟ ಸಮಸೆಾಯಿಂದ ನರಳುತಿತದ್ೆ. ನಾವು ಹಲವು ಸಂದಭಿ ಶಕ್ತತಯನಟು ಒಂದಟ ರಿೀತಿಯ ನೆೈಜ ವಸಟತವೆಂದಟ ಪ್ರಿಗಣಿಸಟತೆತೀವೆ.
ಆದರೆ ರಿಚಡಿ ಫೆೀನ್ಮನ್, ನೆ ಬೆಲ್ ಪ್ುರಸೃತರಾದ ಭೌತಶ್ಾಸರಜ್ಞರಟ ಶಕ್ತತಯ ಬಗೆೆ ಈ ರಿೀತಿ ಹೆೀಳುತಾತರೆ (Feynman et al, ಫೆೀನ್ಮನ್
ಮತಟತ ಸಂಗಡಿಗರಟ, 1964):
ಈ ದ್ಧನಾಂಕದವರೆಗೆ ತಿಳಿದ್ಧರಟವ ಎಲಿ ನೆೈಸಗಿಿಕ ವಿದಾಮಾನಗಳನಟು ನಿಯಂತಿರಸಟತಿತರಟವ ಒಂದಟ ತಥಾ ಅಥವಾ ಬಯಸಿದರೆ ಒಂದಟ
ನಿಯಮವಿದ್ೆ. ಈ ನಿಯಮಕೆೆ ಯಾವುದ ಹೆ ರತಾಗಿಲಿ- ಇದಟ ತಿಳಿದ ಮಟ್ಟುಗೆ ಕರಾರಟವಕಾೆಗಿದ್ೆ. ಈ ನಿಯಮವನಟು ಶಕ್ತತಯ
ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ನಿಯಮ ಎನಟುತಾತರೆ. ಇದಟ, ನಾವು ಶಕ್ತತ ಎಂದಟ ಕರೆಯಟವ ಒಂದಟ ಪ್ರಿಮಾಣವಿದ್ೆ ಎಂದಟ ಹೆೀಳುತತದ್ೆ, ಈ
ಪ್ರಿಮಾಣವು ಪ್ರಕೃತಿಯಟ ಒಳಗೆ ಳುುವ ಬಹಟವಿಧ್ದ ಬದಲಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗಟವುದ್ಧಲಿ ಇದಟ ಅತಾಂತ ಅಮ ತಿ ವಿಚಾರ,
ಏಕೆಂದರೆ ಇದಟ ಒಂದಟ ಗಣಿತದ ತತವ; ಈ ತತವ ಹೆೀಳುತತದ್ೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಟ ಸಾಂಖಿಾಕ ಪ್ರಿಮಾಣವಿದ್ೆ, ಈ ಪ್ರಿಮಾಣವು
ಏನಾದರೆ ಂದಟ ಘಟ್ಟಸಿದರ ಬದಲಾಗಟವುದ್ಧಲಿ ಇದಟ ಯಾವುದ್ೆೀ ಪ್ರಕ್ತರಯ್ಕಯ ವಿವರಣೆಯಲಿ, ಅಥವಾ ಒಂದಟ ಮ ತಿವಸಟತವಲಿ,
ಇಲ್ಲಿರಟವ ವಿಚ್ಚತರ ಸತಾ ಸಂಗತಿ ಎಂದರೆ: ನಾವು ಯಾವುದ್ೆೀ ಒಂದಟ ಸಂಖ್ೆಾಯನಟು ಲೆಕೆಹಾಕಬಹಟದಟ ಹಾಗ ಪ್ರಕೃತಿಯಟ (ಆ
ಸಂಖ್ೆಾಯ ಮೀಲೆ) ಅದರ ಚಮತಾೆರಗಳನಟು ಪ್ರದಶಿಸಟತತ ಸಾಗಟತಿತರಟವುದನಟು ನೆ ೀಡಿದ ನಂತರವೂ ಈ ಸಂಖ್ೆಾಯನಟು ಲೆಕೆ
ಹಾಕ್ತದ್ಾಗ, ಅದಟ ಮದಲ್ಲನದ್ೆದೀ ಆಗಿರಟತತದ್ೆ.
ಇಲ್ಲಿ ಶಕ್ತತಯ ಬಗೆೆ ಕೆಲವು ಸಾಮಾನಾ ಕಲುನೆಗಳಿವೆ. ಈ ಕಲುನೆಗಳಿಗೆ ನಿೀವು ಹೆೀಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ತರಯಿಸಟವಿರಿ ?
1. ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತತಯಿದ್ೆ. ನಾವು ಆಹಾರವನಟು ಸೆೀವಿಸಿದ್ಾಗ, ಶಕ್ತತಯಟ ನಮಮ ದ್ೆೀಹಗಳಿಗೆ ಹೆ ೀಗಟವುದರಿಂದ ಅವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಟ

ಸಾಧ್ಾವಾಗಟತತದ್ೆ.
2. ಶಕ್ತತಯಟ ಬೆೀರೆ ಬೆೀರೆ ರ ಪ್ದಲ್ಲಿರಟತತದ್ೆ. ಶಬದ, ಬೆಳಕಟ, ರಾಸಾಯನಿಕ ಮತಟತ ಚಲನಶಕ್ತತ, ಇವು ಶಕ್ತತಯ ಕೆಲವು ವಿಧ್ಗಳು.
3. ನಿೀವು ಒಂದಟ ಕಾರನಟು ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿದ್ಾಗ, ಪೆಟ್ರೆ ರೀಲ್ಲನಲ್ಲಿರಟವ ಶಕ್ತತಯಟ ಸಂಪ್ೂಣಿವಾಗಿ ಬಳಸಲುಡಟತತದ್ೆ, ಆದದರಿಂದ ಪ್ುನಃ

ಕಾರನಟು ಪೆಟ್ರೆ ರೀಲ್ಲನಿಂದ ತಟಂಬಿಸಟವ ಅಗತಾವಿದ್ೆ.
4. ಶಕ್ತತಯನಟು ವಿವಿಧ್ ರಿೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗರಹಿಸಿ ಇಡಬಹಟದಟ. ಉದ್ಾಹರಣೆಗೆ ವಿದಟಾತ್ ಕೆ ೀಶಗಳಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಅಥವಾ ಗಟರಟತವ

ಅಥವಾ ವಿದಟಾತ್ ಕ್ಷೆೀತರಗಳಲ್ಲಿ ನಿದ್ಧಿಷ್ು ಸಾಥನ ಹೆ ಂದ್ಧರಟವ ವಸಟತ.
5. ವಿದಟಾಚಛಕ್ತ,ತ ಧ್ವನಿ ಮತಟತ ಬೆಳಕ್ತನಂತಹ ವಿಧ್ಗಳಿಂದ ಶಕ್ತತಯನಟು ಒಂದಟ ಸಥಳದ್ಧಂದ ಮತೆ ತಂದಟ ಸಥಳಕೆೆ ವಗಾಿಯಿಸಬಹಟದಟ.
6. ಶಕ್ತತ ವಾಸತವವಾಗಿಲಿ, ನಮಮ ಸಟತತಲ್ಲನ ಪ್ರಪ್ಂಚವನಟು ಅಥಿ ಮಾಡಿಕೆ ಳುಲಟ ಸಹಾಯಮಾಡಟವ ಒಂದಟ ಗಣಿತದ ಕಲುನೆ ಎಂದಟ

ಒಪಿುಕೆ ಳುಬೆೀಕಟ.
ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹೆೀಳಿಕೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಭೌತಶ್ಾಸರದ ದೃರ್ಷುಕೆ ೀನದ್ಧಂದ ನಿಖರ ಹೆೀಳಿಕೆಗಳೆನಿಸಟತತದ್ೆ ?

1. ಆಹಾರದಲ್ಲಿನ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಲ್ಲಿ ಶಕ್ತತಯಟ ಸಂಗರಹಿತವಾಗಿರಟತತದ್ೆ. ಈ ಶಕ್ತತಯಟ ನಮಮ ದ್ೆೀಹಗಳಿಗೆ ವಗಾಿವಣೆಗೆ ಂಡಟ,

ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ತರಯ್ಕಗಳಲ್ಲಿನ ಶಕ್ತತ ಬಳಸಿ ನಮಮ ದ್ೆೀಹ ಕಾಯಿ ಮಾಡಟವಂತಾಗಟತತದ್ೆ.
2. ಇದಟ ಒಂದಟ ಸಾಮಾನಾ ರಿೀತಿಯ ಚ್ಚಂತನೆಯ ವಿಧ್ಾನವಾಗಿದ್ೆ, ಆದರೆ ಇತಿತೀಚ್ಚನ ವಷ್ಿಗಳಲ್ಲಿಿ ಶಕ್ಷಕರಿಗೆ ಶಕ್ತತಯಟ ಏಕಮಾತರ

ರ ಪ್ದಲ್ಲಿದಟದ, ವಿದಟಾತ್, ಬೆಳಕಟ ಮತಟತ ಧ್ವನಿ ಮಟಂತಾದ ವಿವಿಧ್ ಮಾಗಿಗಳ ಮ ಲಕ ಒಂದಟ ಸಥಳದ್ಧಂದ ಇನೆ ುಂದಟ ಸಥಳಕೆೆ
ವಗಾಿಯಿಸಲಾಗಟತತದ್ೆ ಎಂದಟ ತಕ್ತಿಸಲಟ, ಚ್ಚಂತನೆ ಮಾಡಲಟ ಪ್ರೀತಾೂಹ ಮಾಡಲಾಗಟತಿತದ್ೆ.
3. ಇದಟ ಉತತಮ ಚ್ಚಂತನೆ ಅಲಿ. ಶಕ್ತತಯಟ ಎಂದ್ಧಗ

ಸಂಪ್ೂಣಿವಾಗಿ ಲಯಗೆ ಳಿಸಲಟ ಸಾಧ್ಾವಿಲಿ, ಆದರೆ ಅದನಟು ಒಂದಟ ಸಥಳದ್ಧಂದ

ಇನೆ ುಂದಟ ಸಥಳಕೆೆ ಅದಟ ಚದಟರಟವಂತೆ/ಹರಡಿಹೆ ೀಗಟವಂತೆ ಅಥವಾ ಕಡಿಮ ಉಪ್ಯಟಕತ ಆಗಟವಂತೆ ವಗಾಿಯಿಸಬಹಟದಟ. ಶಕ್ತತಯ
ಸಂರಕ್ಷಣೆ ನಿಯಮವು ಶಕ್ತತಯಟ ಸಂಪ್ೂಣಿವಾಗಿ ವಾಯವಾಗಟವುದನಟು ತಡೆಯಟತತದ್ೆ. ಕಾರ್ ಎಂಜಿನನಲ್ಲಿ ಶಬದ, ಉಷ್ಣದ ಮ ಲಕ
ಪ್ರಿಸರಕೆೆ ವಗಾಿವಣೆಗೆ ಳುುವಾಗ ಶಕ್ತತಯಟ ವಾಥಿವಾಗಟತತದ್ೆ. ಉಷ್ಣದ ಕೆಲವು ಅಂಶವು ದಹನ ಕ್ತರಯ್ಕಯಲ್ಲಿ, ಕೆಲ ಅಂಶ
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ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿರಟವ ಎಂಜಿನಿನ ಭಾಗಗಳ ಘಷ್ಿಣೆ ಮತಟತ ನೆಲದ ಸಂಪ್ಕಿದ್ಧಂದ ಉಂಟ್ರಾಗಟವ ಘಷ್ಿಣೆಯಲ್ಲಿಯ
ಉತಾುದ್ಧತವಾಗಟತತವೆ.
4. ಇದ್ೆ ಂದಟ ಉತತಮ ಚ್ಚಂತನೆ, ಇದಟ ಶ್ಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಟತತ ಪ್ರಚಲ್ಲತವಾಗಿರಟವ ಬೆ ೀಧ್ನೆಯ ಕಲುನೆಗಳನಟು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಟತತದ್ೆ.
5. ಈ ಚ್ಚಂತನೆಯಟ ವಿವಾದ್ಾಸುದವಾಗಿದ್ೆ. ಆದರೆ ಫೆಯನ್ಮನ್ ನಿೀಡಿರಟವ ಶಕ್ತತಯ ವಾಾಖ್ಾಾನವನಟು ನೆ ೀಡಿದ್ಾಗ ಈ ಸಂದಭಿದಲ್ಲಿ

ಇದಟ ಸತಾಾಂಶ ಹೆ ಂದ್ಧರಟವುದಟ ತೆ ೀರಟತತದ್ೆ. ನಾವು ಎಷೆ ುೀ ಸಲ ವಸಟತಗಳಿಗೆ ಕೆಲವು ರಿೀತಿಯ ಮ ತಿ ಅಸಿತತವ ನಿೀಡಲಟ
ಬಯಸಟತೆತೀವೆ ಆದರೆ ಭೌತಶ್ಾಸರದಲ್ಲಿ ಅನೆೀಕ ವಿಚಾರಗಳು ಕೆೀವಲ ಕಲುನೆಗಳು ಅಥವಾ ಮಾದರಿಗಳಾಗಿವೆ.

Additional resources
•

Practical physics http://www.nuffieldfoundation.org/practical-physics provides information on
practical activities in physics for 11-19 year olds.

•

SEP booklets ( downloadable pdfs): Energy storage, Making energy real, Building materials, Solar power,
Wind power, all at http://www.nationalstemcentre.org.uk/elibrary/

•

IoP: Physics demonstration films http://www.nationalstemcentre.org.uk/elibrary/collection/491/physicsdemonstration-films

•

MIT Blossoms: Quantifying the energy associated with everyday things and events
https://blossoms.mit.edu/videos/lessons/quantifying_energy_associated_everyday_things_and_eve nts
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