
ಘಟಕದ �ಸರು :- ೧. �ೂೕಳ ಬಂತು �ೂೕಳ (ಗದ�) ಘಟಕ�ೕಜ�. �ಾಮಥ��ಗಳ� :- ಆ�ಸುವ�ದು : ಕ�ಯನು� �ೕ� ಸರಳ ಪ���ಗ��ಉತ��ಸುವರು
ವಗ� :- ೬. �ಷಯ :- ಕನ�ಡ.
��ಾಂಕ :-

ಕ��ಯಹಂತಗಳ�. ಅನುಕೂ�ಸಲು ರೂ��ದ ಚಟುವ��ಗಳ�. �ೂೕಧ�ಾ
ಕ��ೂೕಪಕರಣಗಳ�

�ೌಲ��ಾಪನದ
�ಾಧನ - ತಂತ�ಗಳ�

��ಕರ.
ಸ�-ಅವ�ೂೕಕನ

ಅವ�

�ೂಡ���ೂಳ����.
Engage

ಪ�ವ��ದ�� /ಪ�ರಕ ಚಟುವ�� :- ��ಕರುಮಕ��� ಈ
�ಳ�ನ ಕ�ಯನು� �ೕ� ಅದ�� ಸಂಬಂ��ದ �ಲವ�
ಪ���ಗಳನು� �ೕಳ�ವರು. "��ಯರ �ೕ�ಾಯ ".
*�ಾರು�ಾರು ��ಯ�ಾ�ದ�ರು?
*�ಾಣ ನ��ದಲು�ಾವ �� ���ೕಣ ಎಂ�ತು?
*ಕರ�� �ೌ��ಾ�ಗಳನು� ��ತ�ೕ ?
*�ಾರು�ಾ���ೕಸ�ಾ�ದರು ?
*ಈ ಕ��ಂದ �ೕವ��ಾವ �ಾಠ (�ೕ�)
ಕ�ತು�ೂಂ��?

ಕ�ಗಳ ಸಂಗ�ಹ ತಂತ� :- ಆ�ಸುವ�ದು.
�ಾಧನ :- ಕ�

�ಾನು ಎಲ�
��ಾ���ಗಳನು� ಇಂ�ನ
ತರಗ�ಯ��
�ೂಡ���ೂಂ���ೕ
��ೕ ?

ಪ��ಹಚು���.
Explore

��ಕರುಮಕ��� ಈ �ಳ�ನ ಪ���ಗಳನು� �ೕ�ಉತ�ರ
ಪ�ಯುವರು :- * �ಮ� �ೂ��ರುವ �ಲವ� �ಾ��ಗಳ
�ಸರು �ೕ��. *�ಮ� �ೂ��ರುವ �ಲವ� ಕ�ಗಳ �ಸರು
�ೕ��. *�ಾ�ಯಂ� �ಾಣುವ �ಾ��ಗಳ��ಾವ�ವ�?
�ಾ�ಾದ� ಇಂದು �ಾವ�"�ೂೕಳ ಬಂತು �ೂೕಳ"ಎಂಬ
�ಾಠವನು� ಓ�ೂೕಣ.

ಪ���ಗಳ ಸಂಗ�ಹ ತಂತ� :-�ೌ�ಕ
ಅ�ವ���.
�ಾಧನ :- ಮೂ�ಕ
ಪ���ಗಳ�

�ಾನು �ೕ�ದ
ಪ���ಗಳನು� ಮಕ���
ಅಥ��ಾ��ೕ ?

�ವರ�
/ವ�ಕ�ಪ�ಸು��.
Explain / Express

��ಕರ�ಾದ� �ಾಚನ :- ಒಂದುಊ�ನ�� ಒಬ�-----------
-----------------------------------ಮ�� �ಂ�ರು�ದರು ,��ಕರು
ಈ ಗದ� �ಾಠವನು� ಸೂಕ� ಸ�ರ-�ಾರ ,ಉಚ�ರ� ,�ಲುಗ�
�ಾಗೂ ಧ�� ಏರ�ತ�ೂಂ�� ಓದುವರುಮಕ�ಳ�
ಆ�ಸುವರು
�ೂಸ ಪದಗಳ ಅಥ� ಪ�ಚಯ :- ಈ�ಾಠದ��
ಬಂ�ರುವ �ೂಸ ಪದ �ಾಗೂ ಅಥ�ವನು� �ೕ�ಗಳ��
ಬ�ದು ಅದನು� ಮ�� ಸರ�ಯಂ� ಒಂ�ೂಂದು ��ದು
ಮಕ�ಳ �ೂೕ�ಾ� ಓದ�ೕಕು ನಂತರ ��ಕರು ಅದರ
ಅಥ�ವನು� �ವ�ಸುವರು. ಉ�ಾ :- ಗುಗು� - ದಡ� ,

ಪಠ�ಪ�ಸ�ಕ

ಶಬ��ೂೕಶ / ಪಠ�ಪ�ಸ�ಕ
�ೕ�ಗಳ�

ಓ� ಗ��ಸುವ �ೌಶಲದ
�ೌಲ��ಾಪನ

ತಂತ� : ಬರಹ.
�ಾಧನ :- ಶ�ಾ�ಥ�ಗಳ�

ಎಷು� ��ಾ���ಗಳ�
��ಕರು�ಾದ�
�ಾಚನವನು�
ಆಸ���ಂದ
ಆ��ದರು ?

ಎಷು� ��ಾ���ಗಳ�
ಪದಗಳ ಅಥ�ವನು�
ಗ���ದರು ?
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ತ�ಾ� - �ಾಸ� , �ೕಜು - ಆಟ.
��ಾ���ಗ�ಂದ�ೌನ ಓದು.:- ��ಕರುಮಕ��� ಈ
ಗದ� �ಾಠವನು� �ೌನ�ಾ� ಓ� �ಳ� �ೂಟ� ಪ���ಗ��
ಉತ�ರ ಹುಡುಕುವಂ� ��ೕ�ೕ�ಸುವರು. *ಹುಡುಗನು
ಕು�ಗಳನು� �ೕಯಲು �ಟು� ಏನು�ಾಡು��ದ�ನು.
*ಈ ಕ�ಯ�ೕ� ಏನು?
ಗ�ಹಣ ಶ��ಯ ಪ��ೕಲ�:- ��ಕರು ಈ �ಾಠವನು� ಕ�ಾ
ಪದ��ಯಮೂಲಕ ಅ�ೖ�ಸುವರುಮಕ�ಳ ಗ�ಹಣ ಶ��ಯ
ಪ�ೕ�ಸಲು ಮಕ�ಳನು� ಗುಂಪ�ಗಳ�� ಕೂ��� �ಳ� �ೂಟ�
ಪ���� ಗುಂ�ನ�� ಚ���ಉತ�ರ ಬ�ದು �ೂೕ�ಸುವಂ�
ಸೂ�ಸುವರು *ಜನರು ಕು��ಾಯುವ ಹುಡುಗನ ಬ� ಏ�
ಓ� ಬಂದರು? *�ಜ�ಾದ �ೂೕಳ ಬಂದರೂ ಜನರು
ಹುಡುಗನ ಸ�ಾಯ�� ಏ� ಬರ�ಲ�?
�ಾ�ಕರಣ :- ��ಕರುಮಕ��� ಈ �ಾಠದ��
ಅಡತ�ಾ�ರುವ �ರುದ� ಪದಗಳನು� ಕ�ಹ��ಯ�ೕ�
ಬ�ದು ಅ�ೖ�ಸುವರು. ಉ�ಾ :- ನಗು * ಅಳ�, �ೖಯ�
*ಅ�ೖಯ�.

ಪಠ�ಪ�ಸ�ಕ

ಪಠ�ಪ�ಸ�ಕ , �ೂೕ�
ಪ�ಸ�ಕ

ಕ�ಹ�� , �ೂೕ�
ಬು�

ಓ� ಗ��ಸುವ �ೌಶಲದ
�ೌಲ��ಾಪನ

ತಂತ� :- ಅವ�ೂೕಕನ.
�ಾಧನ :- ಅವ�ೂೕಕನ
ಪ��.

ತಂತ� :- ಬರಹ.
�ಾಧನ : �ರುದ�
ಪದಗಳ�

ಎಷು� ��ಾ���ಗಳ�
�ೌನ�ಾ� ಓದಲು
ಸಮ����ಾ��ೕ ?

�ಾನು ಕ��ದ
��ಾನ�ಂದ ನನ� ತೃ��
ಇ��ೕ ?

ಎಲ� ಮಕ�ಳ� �ರುದ�
ಪದಗಳನು� ಅ�ೖ��
�ೂಂಡ� ?

�ಷಯದ�ಸ�ರ�.
Expand

��ಾ���ಗ�ಂದ ಗ�� ಓದು:-. ಮಕ�ಳ� ಗುಂ�ನ��
ಕು�ತು ��ೕಮ� �ೕತ�ದ�� �ಾಠವನು� ಓದುವ�ದು
ತ��ದ�� ��ೕಮ� �ದು�ವನು ನಂತರ ��ಕ�� ವರ�
�ೕಡುವ�ದು ನಂತರ ಪ�� ಗುಂ��ಂದ ಒ�ೂ�ಬ�ರು
ಗ���ಾ� ಓದುವ�ದುಉ�ದವರು ಪ�ನ�ಾವ��ಸುವ�ದು
ಚಟುವ�� :- ��ಕರುಮಕ��� ಈ �ಳ�ನ ಚಟುವ��
�ಾ�ಸುವರು ೧) ಮಕ��� ಸರಳ ಕ�ಗಳ�ಂಚುಪ��
�ೂಟು� ಅದನು� ಓ� ತನ� �ಾತುಗಳ�� �ೕಳ�ಲು
��ಸುವರು. (೨) �ೂೕಳ ಬಂತು �ೂೕಳ ಕ�ಯನು�
ಗುಂಪ�ಗಳ�� ಚ��� ತಮ� �ಾತುಗಳನು� �ೕಳ�
��ೕ�ೕ�ಸುವರು. *ಅ�ಾ�ಸ ಚಟುವ���ಾಡಲು
�ಾಗ�ದಶ�ನ �ೕಡುವರು.

ಪಠ�ಪ�ಸ�ಕ

ಕ�ಗಳ�ಂಚುಪ��

ಮಕ�ಳ �ಾಗವ�ಸು��

ತಂತ� :- ಗ�� ಓದು.
�ಾಧನ :- �ೖಯ��ಕ
ಓದು.

ತಂತ� :- ಅ�ವ���.
�ಾಧನ :- ಕ�
�ೕಳ�ವ�ದು.

ಎಷು� ಮಕ�ಳ�
ಗ���ಾ� ಓದುವ
�ಾಮಥ�� ಗ���ಾ��?

ಎಲ� ಮಕ�ಳ�ಈ
ಚಟುವ��ಯ��
ಆಸ���ಂದ
�ಾಗವ���ಾ�� ?

�ೌಲ��ಾಪನ.
Evaluation

�ೌಲ��ಾಪನ /��ೕ�ತ �ಾಯ�:- ��ಕರುಮಕ���
�ಳ�ನ ಪದಗಳನು� �ೂಟು� ಸ�ಂತ �ಾಕ�ದ�� ಬಳ�
ಬ�ಯಲು ���ೕ�ಾ��ಸುವರು

�ೂೕ� ಪ�ಸ�ಕ ತಂತ� :-ಬರಹ.
�ಾಧನ :- ಸ�ಂತ �ಾಕ�
ರಚ�ಮತು� ಕ�

�ಾನು ನನ� ಮುಂ�ನ
�ಾಠವನು� �ೕ�
ಆ�ೕಜ��ಾಡ� ?
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* ಉ�ಾ :- ತ�ಾ�, �ಾ�ಸು, �ೂಣಗು ಇ�ಾ��.
*ತಮ�ಷ��ಾದ�ಾವ�ದರ ಒಂದು ಕ�ಯನು� ಬ�ಯಲು
��ಸುವರು

ಬ�ಯುವ�ದು
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ಘಟಕದ �ಸರು :- ೨ �ಾ �ೕಗ ಸೂಯ� (ಪದ�). ಘಟಕ�ೕಜ�.  �ಾಮಥ��ಗಳ� :- �ಾತ�ಾಡುವ�ದು :-* �ಾ�ಸ ಪದಗಳ ಅ�ಯುವರು.
ವಗ� :-೬. �ಷಯ :- ಕನ�ಡ * ಪದ�ವನು� �ಾಗಬದ��ಾ� �ಾಡುವರು.
��ಾಂಕ :-. ಆ�ಸುವ�ದು :- *ಸೂ�ೕ�ದಯದವಣ�� ��ಯುವರು.

ಕ��ಯಹಂತಗಳ�. ಅನುಕೂ�ಸಲು ರೂ��ದ ಚಟುವ��ಗಳ�. �ೂೕಧ�ಾ
ಕ��ೂೕಪಕರಣಗಳ�

�ೌಲ��ಾಪನದ �ಾಧನ -
ತಂತ�ಗಳ�

��ಕರ.
ಸ�-ಅವ�ೂೕಕನ

ಅವ�

�ೂಡ���ೂಳ����.
Engage

ಪ�ವ��ದ��/ಪ�ರಕ ಚಟುವ�� :- ��ಕರು ಮಕ��� ವ��
ಆ�ಾರ�ಾ� ���� ಸೂಯ�ಮ��ಯನು� �ಾರುವ.
" ಮೂಡುವನು ರ�ಮೂಡುವನು" ಎಂಬ ಪದ�ವನು�
�ಾವ�ಾವ �ೂಂ�� �ಾಗಬದ��ಾ� �ಾ�ಮಕ��ಂದ
�ಾ�ಸು�ನ.

�ಾ�ನ ಸಂಗ�ಹಮಕ�ಳ
�ಾಗವ�ಸು��

ತಂತ� :-ಅ�ವ���.
�ಾಧನ:- �ಾಡು
�ೕಳ�ವ�ದು.

ಎಲ� ಮಕ�ಳ� ಈ
ಚಟುವ��ಯ��
�ಾಗವ���ಾ���ೕ ?

ಪ��ಹಚು���.
Explore

��ಕರು ಮಕ��� ಈ �ಳ�ನ ಪ���ಗಳನು� �ೕ�ಉತ�ರ
ಪ�ಯುವರು :- ೧) ನಮ� �ೕ�ಸಲು ಏ�ೕನು �ೕಕು?
(೨) ನಮ��ಾ�ಂದ �ಳಕು ಮತು� �ಾಖ �ಗುತ��?
(೩) ಸೂಯ�ಎ��ರು�ಾ��? �ೂರ� �ೂೕ� �ೂೕ�
�ಾಣು���ಾ���ೕ ? (೪)ಸೂಯ�ನನು� �ಾವ�ಾವ
�ಸರುಗ�ಂದ ಕ�ಯು�ಾ�� ? �ಾ�ಾದ� ಇಂದು �ಾವ�
"�ಾ �ೕಗ ಸೂಯ� " ಎನು�ವ ಪದ�ವನು� ಕ��ೕಣ .

ಪ���ಗಳ� ಸಂಗ�ಹ ತಂತ� :- ಅ�ವ���.
�ಾಧನ :- �ೌ�ಕ
ಪ���ಗಳ�

�ಾನು ಎಲ�
��ಾ���ಗಳನು� ಇಂ�ನ
ತರಗ�ಯ��
�ೂಡ���ೂಂ���ೕ��ೕ?

�ವರ� /ವ�ಕ�ಪ�ಸು��
Explain/Express

��ಕರ�ಾದ� �ಾಯನ :- * ಈ�ೕ�ನ ಪದ�ವನು� ಬ�ದ ಕ�
"ಮನು ಬ��ಾರ "ಅವರ ಪ�ಚಯ�ಾ��ೂಡುವರು ನಂತರ
"ಅಕ� ಅಣ� ------�ೕನು "��ಕರು ಈ ಪದ�ವನು� �ಾವ -�ಾವ
�ೂಂ�� �ಾಗಬದ��ಾ� �ಾ�ಮಕ��ಂದ �ಾ�ಸುವರು.
�ೂಸ ಪದಗಳ ಅಥ� ಪ�ಚಯ :- ��ಕರು ಈ �ಳ�ನ ಪದಗಳ
ಅಥ�ವನು� �ಾಗದದ ತುಣುಕುಗಳ�� ಬ�ದು, �ಾಗದದ ತುಣುಕು
ಗಳನು� ಈರು��ಯಂ��ಾ�ಸು�ಾ� �ಂ�ನಂ�
�ಾ� ,ಮಕ�ಳನು� ವೃ�ಾ��ಾರ�ಾ� ಕೂ��� ಆ �ಂಡನು� �ಾ�
�ಾಡುವ�ದು �ಂಡು �ೖಯ�� ದವರು ಒಂ�ೂಂದು ���ಯಂ�
�ಾಗದವನು� ��ದು ಅದರ�� ಬ�ದ ಪದಮತು� ಅಥ�ವನು�
ಗ���ಾ� ಓದುವ�ದು ನಂತರ ಎಲ�ರೂ �ಾ� �ೕಳ�ವ�ದು ಈ
�ೕ� ಪದ�ಳ ಅಥ�ವನು� ಪ�ಚ�ಸುವರು ನಂತರ �ೂೕಟು��
ಗಳ�� ಬ�ದು�ೂಡುವಂ� ಸೂ�ಸುವರು
��ಾ���ಗಳ�ೌನ ಓದು :- ��ಕರು ��ಾ���ಗ�� ಈ ಪದ�
�ಾಠವನು� �ೌನ�ಾ� ಓದಲು ��ೕ�ೕ�ಸುವರು ನಂತರ ಈ
�ಳ�ನ ಪ���ಗ��ಉತ�ರಗಳನು� ಹುಡುಕಲು ��ಸುವರು.

ಪಠ�ಪ�ಸ�ಕ

ಶಬ��ೂೕಶ, ಪಠ�ಪ�ಸ�ಕ,
�ಾಗದದ ತುಣುಕುಗಳ�
�ೂೕ� ಪ�ಸ�ಕ.

ಪಠ�ಪ�ಸ�ಕ

ಓ� ಗ��ಸುವ �ೌಶಲದ
�ೌಲ��ಾಪನ

ತಂತ� :- ಬರಹ & ಓದು.
�ಾಧನ :- ಶ�ಾ�ಥ�ಗಳ�

ತಂತ� :- ಓ� ಗ��ಸುಹ
�ೌಶಲದ�ೌಲ��ಾಪನ.

ಎಲ� ಮಕ�ಳ� ಆಸ���ಂದ
��ಕರು �ೕ�ದಂ�
ಪದ�ವನು� �ೕ��ಾ��ೕ ?

ಎಷು� ಮಕ�ಳ��ೌನ
ಓ�ನ�� �ೂಂದ�
ಅನುಭ�ಸು���ಾ�� ?

ಎಷು� ಮಕ�ಳ��ೌನ
ಓ�ನ�� �ೂಂದ�
ಅನುಭ���ಾ�� ?
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(೧) ಗು�� ಸೂಯ����ಾವ �ೕ� �ಾ�ಗತ �ಾಡು���?
(೨) ಅಪ�ನು �ೂೕ�� ಏ� �ೂೕ�ಹನು?
ಗ�ಹಣ ಶ��ಯ ಪ��ೕಲ� :- ಮಕ��� ಗುಂಪ�ಗಳ�� ಚ��ಸಲು
ಪ���ಗಳನು� �ೂಡುವರು.
�ಾ�ಕರಣ :- ��ಕರು ಮಕ��� ಸಮ�ಾಥ�ಕ ಪದ �ರುದ��ಾದ
ಮತು� ಪದಗಳ ಬಹುವಚನವನು� ��ಾರ�ಗಳಮೂಲಕ
ಮಕ��ಂದ�ೕ �ಾ�� ��ಸು�ನು [ಒಂದು ��ಯ �ಾ��ನ
��ಾ���ಯನು� ���� ಅವಳ� ಅಕ�, ನಂತರ ಇಬ�ರು ಅಥ�ಾ
ಅದ��ಂತ �ಚು� ��ಾ���ಯನು� ಒಂದು ಕ� ���� ಇವ��
ಅಕ�ಂ�ರು ಎನು�ವ ರಂದು �ೕಳ�ವರು].

ಮಕ�ಳ �ಾಗವ�ಸು��.
ಪ�ತ��� , ಕ�ಹ�� ,
ಪಠ�ಪ�ಸ�ಕ , �ೂೕ� ಬು�

ತಂತ� :- ಆ�ಸುವ�ದು&
ಬರಹ.
�ಾಧನ :- ಸಮ�ಾಥ�ಕ
ಪದಗಳ ,�ರುದ� ಪದಗಳ�
& ವಚನಗಳ�

ಎಲ� ಮಕ�ಳ�
�ಾ�ಕರಣವನು�
ಅ�ೖ���ೂಂಡ�ೕ?

�ಷಯದ�ಸ�ರ�.
Expand

��ಾ���ಗ�ಂದ ಗ�� ಓದು :- ��ಕರು ಮಕ��� ಎರಡು
ಗುಂ�ನ�� ಕೂ��� ಪದ�ದ�ದಲು �ಾಲು ಒಂದ�ೕ ಗುಂಪ�,
ಎರಡ�ೕ �ಾಲು ಎರಡ�ೕ ಗುಂಪ�, �ೕಳ�ವಂ�
���ೕ�ಾ��ಸುವ�ದು. ನಂತರ ಪ�� ಗುಂಪ� ಒಂ�ೂಂದು
ನು�ಯನು� �ಾಡುವ�ದು.
ಚಟುವ�� :- ೧) ��ಕರು ಮಕ��� ಒಂ�ೕ ಧ��ಯನು� �ೕಲು
ಪದ & �ೂ�ಯಅ�ರಗಳ� ಒಂ�ೕ �ೕ� ಆ�ರು�� �ಂದು �ೕ�
ಅ��� ಪದ�ದ�� ಬಂ�ರುವ �ಾ�ಸ ಪದಗಳನು� ಪ�� �ಾಡಲು
��ಸುವರು. (೨) ಪದ�ವನು� ಕಂಠ�ಾಠ�ಾಡಲು ��ಸುವರು.

ಪಠ�ಪ�ಸ�ಕ , ಮಕ�ಳ
�ಾಗವ�ಸು��

ಪಠ�ಪ�ಸ�ಕ

ತಂತ� :- ಗ�� ಓದು
�ಾಧನ :- ಪದ�
�ಾಡುವ�ದು.

ತಂತ� :- ಬರಹ.
�ಾಧನ :- �ಾ�ಸ ಪದಗಳ�.

ಮಕ�ಳ�ಮಧುರ�ಾ�
�ಾ��ಾ��ೕ ?

ಎಷು� ಮಕ�ಳ� �ಾ�ಸ
ಪದಗಳನು� ಗ����ಾ��ೕ ?

�ೌಲ��ಾಪನ.
Evaluation

�ೌಲ��ಾಪನ /��ೕ�ತ �ಾಯ� :- * ��ಕರು ಮಕ���
�ಳ�ನ �ಷಯಗಳ ಕು�ತುಮೂರು �ಾಲು� �ಾಕ� ಗುಂ�ನ��
ಚ��� ಬ�ಯುವಂ� ��ೕ�ೕ�ಸುವರು. * ಸೂಯ� * �ಾ�.
* �ೖತ * ಪ�ಸರ.

ಪಠ�ಪ�ಸ�ಕ , �ೂೕ�
ಪ�ಸ�ಕ.

ತಂತ� :- ಬರಹ.
�ಾಧನ. :- �ಪ��

�ಾನುಮುಂ�ನ �ಾಠವನು�
�ೕ� ಆ�ೕಜ�
�ಾಡ� ?
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ಘಟಕದ �ಸರು :- ೩ ಕೂಗು�� ಪ� (ಗದ�). ಘಟಕ�ೕಜ�. �ಾಮಥ��ಗಳ� :- �ಾತ�ಾಡುವ�ದು : �ಾಟಕ-ಸಂ�ಾದ , ಚ��ಗಳ�� �ಾಗವ�ಸುವರು.
ವಗ� :-೫. �ಷಯ :- ಕನ�ಡ ಬರಹ:-ದತ� �ಷಯದ ಕು�ತು �ರು ಪ�ಬಂಧ ಬ�ಯುವರು.
��ಾಂಕ :-.

ಕ��ಯಹಂತಗಳ�. ಅನುಕೂ�ಸಲು ರೂ��ದ ಚಟುವ��ಗಳ�. �ೂೕಧ�ಾ
ಕ��ೂೕಪಕರಣಗಳ�

�ೌಲ��ಾಪನದ �ಾಧನ -
ತಂತ�ಗಳ�

��ಕರ.
ಸ�-ಅವ�ೂೕಕನ

ಅವ�

�ೂಡ���ೂಳ����
Engage

ಪ�ವ��ದ�� / ಪ�ರಕ ಚಟುವ��:- ��ಕರು ಮಕ��� "ಕುಹೂ
ಕುಹೂ �ೕ �ೂೕ���� "ಎಂಬ �ಾಡನು� �ಾವ�ಾವ
ಅ�ನಯ�ೂಂ�� �ಾ�ಮಕ��ಂದ �ಾ�ಸುವರು.

�ಾ�ನ ಸಂಗ�ಹ ತಂತ� :-ಅ�ವ���.
�ಾಧನ:-�ಾಡು
�ಾಡುವ�ದು.

ಎಲ� ಮಕ�ಳನು� ಇಂ�ನ
ಚಟುವ��ಯ��
�ೂಡ���ೂಂ�����ೕ?

ಪ��ಹಚು���.
Explore

��ಕರು ಮಕ��� �ಳ�ನ ಪ���ಗಳನು� �ೕ�ಉತ�ರ
ಪ�ಯುವರು :- *ಹು� , �ಂಹ , ಆ� , �ಾ� , �ಕು� ಇವ�ಗ��
ಏ�ಂದು ಕ�ಯು�ಾ��. *�ಾ� , ಗುಬ��� , ಗೂ� , �� , ನ�ಲು
ಇವ�ಗ�� ಏ�ಂದು ಕ�ಯು�ಾ�� ? *�ಾವ �ಾ�� �ೕ�
ಕೂಗುತ�� ? �ೂ��ದ�� ಕೂ� �ೂೕ�� *ಪ�ಗಳ� �ೕ�
�ೂೕಗು��ೕ�? ಕೂ� �ೂೕ��, �ಾ�ಾದ� ಇಂದು
�ಾವ�"ಕೂಗು�� ಪ�"�ಾಠ ಓ�ೂೕಣ

ಪ���ಗಳ� ಸಂಗ�ಹ ತಂತ� :- �ೌ�ಕ ಅ�ವ���
�ಾಧನ:-ಮೂ�ಕ
ಪ���ಗಳ�

ಮಕ�ಳ� ಆಸ���ಂದಈ
ಚಟುವ��ಯ��
�ಾಗವ��ದ�ೕ ?

�ವರ� /ವ�ಕ�ಪ�ಸು��
Explain /Express

��ಕರ�ಾದ� �ಾಚನ :- ಕೃಷ� �ೖದುಂ� ಹ�ಯು���ಾ��?----
-------------------------ಹ��ೕಉ�ರು ಎಂದರು ��ಕರು ಈ ಗದ�
�ಾಠವನು� ಸೂಕ� ಸ�ರ�ಾರ �ಲುಗ�ಮತು� ಧ��
ಏ��ತ�ೂಂ�� �ಾಚನ�ಾಡುವರು.
�ೂಸ ಪದಗಳ ಅಥ� ಪ�ಚಯ :- ��ಕರು ಮಕ��� --------------
------------ಉ�ಾ :-ಅಳಲು-ದುಃಖ , ಇಂಚರ -ಇಂ�ಾದ ಧ��,
ಅ��ಾನ-��� , �ಾಣ -�ಾಗ, ಸ�ಾ�ಯ� -ಒ��ಯ �ಲಸ .
��ಾ���ಗಳ�ೌನ ಓದು.:- ��ಕರು ಮಕ��� ಈ �ಾಠವನು�
�ೌನ�ಾ� ಓ� �ಳ�ನ ಪ���ಗ��ಉತ�ರ ಹುಡುಕುವಂ�
���ೕ�ಾ��ಸುವರು. (೧) ಪ�ಯ�ಾತುಗ�� ಬ�ೕ� ಏ�ಂದು
ಪ������ದನು ? (೨) ಗ�ೕಶನು ಪ�ಯನು� ಏ�ಂದು
ಪ����ದರು ?
�ಾ�ಣ ಶ��ಯ ಪ��ೕಲ� :- ��ಕರು ಈ �ಾಠವನು� ಕ�ಯ
ರೂಪದ�� �ಾವ�ಾವ ಅ�ನಯ�ೂಂ��ಮಕ�ಳಮನ
ಮುಟು�ವಂ� �ವ��ದರು. ನಂತರಮಕ�ಳ ಗ�ಹಣ ಶ��ಯನು�
ಪ�ೕ�ಸಲು �ಲವ� ಪ��� �ೂಟು� ಚ��� ಬ�ಯಲು
���ೕ�ಾ��ಸುವರು.*ಪ��ಮರದ�ೕ� ��ೕ� ��ಯಲು
�ಾರಣ�ೕನು? *�ಾರದ ಗ��ಯ��ೕಷ� ಏನು ?

ಪಠ�ಪ�ಸ�ಕ

ಪಠ�ಪ�ಸ�ಕ

ಪಠ�ಪ�ಸ�ಕ

ಪಠ�ಪ�ಸ�ಕ

ತಂತ� :-ಓ� ಗ��ಸುವ
�ೌಶಲದ�ೌಲ��ಾಪನ

ತಂತ� :- ಬರಹ.
�ಾಧನ :- ಶ�ಾ�ಥ�ಗಳ�.

ತಂತ� :-ಅವ�ೂೕಕನ.
�ಾಧನ:-ಅವ�ೂೕಕನ ಪ��

ಎಷು� ��ಾ���ಗಳ�
��ಕರ�ಾದ� �ಾಠವನು�
ಆಸ���ಂದ ಆ��ದರು?

ಎಲ� ಮಕ�ಳ� ಪದಗಳ
ಅಥ�ವನು� ಗ���ದ�ೕ?

ಎಷು� ಮಕ�ಳ��ೌನ�ಾ�
ಪ���ಗ��ಉತ�ರ ಕಂಡು
��ಯುವ��
ಯಶ���ಾದರು ?

�ಾನು �ವ��ದ ��ಾನ
ನನ� ತೃ�� ತಂ���ೕ ?
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�ಾ�ಕರಣ :- ��ಕರು ಮಕ��� �ೖ�ಾಂ�ಕ �ಾ�ಕರಣದ��
ಕೂಡಲದ *ಸ��ಾ�ರಗಳ� : ಅ ,ಆ , ಇ ,ಈ ---------------- ಔ
*�ೕಗ�ಾಹಗಳ� : ಅನು�ಾ�ರ (೦) , �ಸಗ� (◌ಃ).
*ವ��ಯವ�ಂಜನ ಗಳ� :- � , ----------------------------�ತನ�
*ಅವ��ಯವ�ಂಜನಗಳ� : � ,ರ -----------------------� ,� ,
ತನ� �ಾಟ� ಬಳ� �ವ�ಸುವರು.

ಕನ�ಡ ವಣ��ಾ�ಯ
�ಾಟ�

ಪಠ�ಪ�ಸ�ಕ

ತಂತ�:-ಬರಹ.
�ಾಧನ:-�ಾ�ಕರಣ

ಎಷು� ಮಕ�ಳ� ಕ��ದ
�ಾ�ಕರಣವನು�
ಅ�ೖ���ೂಂ��ಾ�ರು?

�ಷಯದ�ಸ�ರ�.
Expand

��ಾ���ಗ�ಂದ ಗ�� ಓದು :- ಮಕ�ಳನು� ಗುಂಪ�ಗಳ��
ಕೂ��� ��ೕಮ� �ೕತೃತ�ದ�� ಓದುವಂ� ��ಸುವರು ನಂತರ
ಸ�ಷ��ಾ� ಓದಲು ಬರುವಮಕ��ಂದ ಗ���ಾ� ಓ�� ಎ��
ಮಕ�ಳ� ಅದನು� ಅನುಸ�� �ೕಳ�ವಂ� ���ೕ�ಾ��ಸುವರು.
ಚಟುವ�� :- ೧) ಕೂಗು�� ಪ�"ಈ�ಾಠದ�� ಬಂ�ರುವ
�ಾತ�ಗಳನು� ಮಕ��� ಹಂ��ೂಟು� ಸಂ�ಾಷ��ಾಡುವಂ�
��ಸುವರು. (೨) ಈ �ಳ� �ೕಡ�ಾದ �ಷಯದ ಕು�ತು 4
�ಾಕ� ಪ�ಬಂಧ ಬ�ಯುವಂ� ���ೕ�ಾ��ಸುವರು ಉ�ಾ :-
ಮ� , �ೂ� , ಸಮುದ� , �ಡಮರ , ಇ�ಾ��.

ಪಠ�ಪ�ಸ�ಕ

ಮಕ�ಳ �ಾಗವ�ಸು��
�ೂೕ� ಬು�

ತಂತ� :-ಗ�� ಓದು.
�ಾಧನ:-�ಾಠ

ತಂತ�:-ಅ�ವ���.
�ಾಧನ:-�ಾ�ಾ��ನಯ

ಎಷು� ಮಕ�ಳ� �ಾಠವನು�
ಗ���ಾ� ಓದುವ
�ಾಮಥ�� ಗ���ಾ�� ?

ಎಲ� ಮಕ�ಳ� ಆಸ���ಂದ
ಈ ಚಟುವ��ಯ��
�ಾಗವ���ಾ��ೕ?

�ೌಲ��ಾಪನ.
Evaluation

�ೌಲ��ಾಪನ /��ೕ�ತ �ಾಯ� :- *ಅ�ಾ�ಸ
ಚಟುವ���ಳನು� �ಾಡಲು ��ಕರು �ಾಗ�ದಶ�ನ
�ಾಡುವರು. * "�ಡ ���, �ೕವಉ��"ಈಪ�ರಕ ಓದನು�
�ಾವ�ಾವ �ೂಂ�� �ೕ��ೂಟು� ಮಕ�ಳ� ��ಸುವ�ದು.

ಪಠ�ಪ�ಸ�ಕ, �ೂೕ� ಬು� ತಂತ� :-ಬರಹ
�ಾಧನ:-ಪ���ಗಳ�.

�ಾನು ನನ� ಮುಂ�ನ
�ಾಠವನು� �ೕ�
ಆ�ೕಜ��ಾ�� ?
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ಘಟಕದ �ಸರು :- ೪ ನನ� �ೕಶ ನನ� ಜನ (ಪದ�). ಘಟಕ�ೕಜ�. �ಾಮಥ��ಗಳ� :- ಆ�ಸುವ�ದು :- ಪದ�ವನು� ಆ�� �ಲ, ಜಲ, �ೕಷ , �ಾ�
ವಗ� :- ೬. �ಷಯ :- ಕನ�ಡ ಮತು� ಪರಂಪ�ಯನು� ರೂ�� �ೂಳ��ವರು.
��ಾಂಕ:-. �ಾತ�ಾಡುವ�ದು :-ಒಗಟುಗಳನು� ಅ�ೖ��ೂಂಡು ಅ�ವ����ೂ�ಸುವರು

ಕ��ಯಹಂತಗಳ�. ಅನುಕೂ�ಸಲು ರೂ��ದ ಚಟುವ��ಗಳ�. �ೂೕಧ�ಾ
ಕ��ೂೕಪಕರಣಗಳ�

�ೌಲ��ಾಪನದ �ಾಧನ -
ತಂತ�ಗಳ�

��ಕರ.
ಸ�-ಅವ�ೂೕಕನ

ಅವ�

�ೂಡ���ೂಳ����.
Engage

ಪ�ವ��ದ�� / ಪ�ರಕ ಚಟುವ�� :- ಮಕ��� ವೃ�ಾ��ಾರ�ಾ�
���� " ಓ ಎನು� �ೕಶ �ಾಂಧವ� ಎಂಬ ನಮ�ನು� ರ�ಸುವ
�ೕಧರ �ಾಡನು� �ಾಗಬದ��ಾ� �ಾ�ಮಕ��ಂದ
�ಾ�ಸುವರು.

�ಾ�ನ ಸಂಗ�ಹ ತಂತ� :- ಅ�ವ���.
�ಾಧನ:-�ಾಡು
�ೕಳ�ವ�ದು.

�ಾನು ಎಲ�
��ಾ���ಗಳನು� ಇಂ�ನ
ತರಗ�ಯ��
�ೂಡ���ೂಂ���ೕ��ೕ?

ಪ��ಹಚು���.
Explore

��ಕರು ಈ �ಳ�ನ ಪ���ಗಳನು� �ೕ�ಉತ�ರ ಪ�ಯುವರು :-
* ನಮ� �ೕಶ�ಾವ�ದು? *�ಾವ��ಾರು? ನಮ� �ೕಶದ��
�ಾವ�ಾವ ಧಮ�ದವ��ಾ�� ? *�ಾರತವನು� �ಾವ
�ಾವ �ಸರುಗ�ಂದ ಕ�ಯು�ಾ�� ? �ಾ�ಾದ� ಇಂದು �ಾವ�
ನನ� �ೕಶ ನನ� ಜನ ಪದ� ಓ�ೂೕಣ.

ಪ��ಾ�ವ� ತಂತ�:-ಮೂ�ಕ ಅ�ವ���.
�ಾಧನ :-�ೌ�ಕ
ಪ���ಗಳ�

ಮಕ�ಳ� ಇಂ�ನ
ಚಟುವ��ಯ��
ಆಸ���ಂದ
�ಾಗವ���ಾ�� ?

�ವರ� /ವ�ಕ�ಪ�ಸು��
Explain /Express

��ಕರ�ಾದ� �ಾಯನ :- ನನ� �ೕಶ ನನ� ಜನ -------------------
--------------------- ಆ ಸಮೃದ� �ಾ��. ಈಪದ�ವನು� ��ಕರು
�ಾವ�ಾವ ಅ�ಯನ�ೂಂ�� �ಾಗಬದ��ಾ� �ಾ�
ಮಕ��ಂದ �ಾ�ಸುವರು.
�ೂಸ ಪದಗಳ ಪ�ಚಯ :- ��ಕರು ಪ�� ಮಗು�� �ಂ�ನ
�ನ�ೕ ಒಂದು ಪದಮತು� ಅದರ ಅಥ�ವನು� ಬ�ದು ಮೂ��
�ರಲು ��ಸುವರು ನಂತರಮಕ�ಳನು� ವೃ�ಾ��ಾರ�ಾ� ಕೂ���
ಎಲ� �ೕ�ಗಳನು� ಮಧ�ದ��ಟು� ಸರ� ಪ��ಾರ ಪ�� ಮಗು
ಒಂ�ೂಂದು �ೕ� ��ದು ಅದರ��ರುವ ಪದಮತು�
ಅಥ�ವನು� ಗ���ಾ� ಓದುವಂ� ಸೂ�ಸುವರು ನಂತರ
��ಕರು ಪದದ ಅಥ� �ವ�ಸುವರು ಇದ�ಂದ ಪದಗಳ ಅಥ�ದ
�ೂ�� ಇತರರ �ೖಬರಹವ�ಓದುವ �ಾಮಥ�� ��ಯುತ��.
��ಾ���ಗಳ�ೌನ ಓದು :- ��ಕರು ಮಕ��� ಈ ಪದ�ವನು�
�ೌನ�ಾ� ಓ� �ಳ�ನ ಪ���ಗ��ಉತ�ರ ಹುಡುಕುವಂ�
��ೕ�ೕ�ಸು�ಾ��. (೧) ಕ� ಕಣ�ಯವರ �ೕ�ದಂ� ನಮ�
��ಯಒಕ�ಲು �ಾವವ� ?
(೨) ಕ� ಕಣ�ಯವರು ಈ �ಲದಮಣು� ಮತು� �ೕ��ಾವ
ಬಣ�ದ��� ಎಂದು �ೕ��ಾ�� ?
ಗ�ಹಣ ಶ��ಯ ಪ��ೕಲ� :- ��ಕರು ಮಕ��� ಪ��ೂ�ೕತ�ರ

ಪಠ�ಪ�ಸ�ಕ

ಪದಗಳ �ೕ�ಗಳ�

ಪಠ�ಪ�ಸ�ಕ

ತಂತ� :- ಆ�� ಅ�ವ���
ಪ�ಸುವ�ದು.
�ಾಧನ :-�ಾಡು
�ಾಡುವ�ದು

ತಂತ� :-ಓದುವ�ದು
�ಾಧನ:- ಶ�ಾ�ಥ�ಗಳ�

ಓ� ಗ��ಸುವ �ೌಶಲದ
�ೌಲ��ಾಪನ.

ಎ�� ಮಕ�ಳ� ��ಕರು �ೕ�
�ೂಟ�ಂ� �ಾಗಬದ��ಾ�
�ಾ�ದ�ೕ?

ಎಷು� ಮಕ�ಳ� ಪದಗಳ
ಅಥ�ವನು� ಗ���ದರು?

ಎಷು� ಮಕ�ಳ��ೌನ
ಓ�ನ�� �ೂಂದ�
ಅನುಭ��ದರು ?
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ಪದ��ಯಮೂಲಕ ಪದ�ದ �ಾವಥ�ವನು� �ವ�� ಪದ�ವನು�
ಅ�ೖ�ಸುವರು ನಂತರ ಪದ�ದ�� ಅಡಕ�ಾ�ರುವ �ಾ�ಸ
ಪದಗಳನು� ಪ�� �ಾಡಲು ��ಸುವರು.
�ಾ�ಕರಣ :- ��ಕರು ಮಕ��� �ರುದ� ಪದಗಳನು� ಮತು� ಪದ
��� ಬ�ಯುವ�ದನು� ����ೂಡುವರು. ಉ�ಾ :-.
�ಾನ * ಅವ�ಾನ , ಏರು * ಇ� ,��ಯ * ��ಯ etc.
ಉ�ಾ :- ಉ��ೕರ� =ಉ�� + ಏರ� ,ಎ��ೕ� =ಎದು� +ಏ� .

ಪಠ�ಪ�ಸ�ಕ, �ೂೕ� ಪ�ಸ�ಕ

ಪಠ�ಪ�ಸ�ಕ , �ಂಚುಪ��
ಕ�ಹ��.

ತಂತ�:-ಅವ�ೂೕಕನ.
�ಾಧನ:-ಅವ�ೂೕಕನ ಪ��

ತಂತ� :-ಬರಹ.
�ಾಧನ :-�ಾ�ಕರಣ

�ಾನು ಈ ಪದ� �ವ�ಸಲು
ಬಳ�ದ ��ಾನ
ಸ��ಾ���ೕ ?

ಎಷು� ಮಕ�ಳ�
�ಾ�ಕರಣವನು�
ಅ�ೖ��ಕೂಳ��ಲ�?

�ಷಯದ�ಸ�ರ�.
Expand

��ಾ���ಗ�ಂದ ಗ�� ಓದು :- ��ಕರು ಮಕ��� ಎರಡು
ಗುಂ�ನ�� ಕೂ��ಸುವರು ಪದ�ದ�ದಲ �ಾಲು�ದಲ�ೕ
ಗುಂಪ��ಾಡ�ೕಕು . ಪದ�ದ ಎರಡ�ೕ �ಾಲು ಎರಡ�ೕ
ಗುಂ�ನವರು �ಾಡ�ೕಕು. �ೕ� ಪ��� ಪದ� �ಾ� ನಂತರ
ಪ�� ಗುಂ�ನವರು ಒಂ�ೂಂದು ನು� �ಾಡ�ೕಕು �ೂ�ಯ��
ಪ�� ಗುಂಪ� ಪ�ಣ�ಪದ� �ಾಡುವಂ� ���ೕ�ಾ��ಸುವರು
��ಾ�� �ಾ�ದ ಗುಂ�� ಚ�ಾ��ಮೂಲಕ ಪ�ಶಂ�ಸುವ�ದು.
ಚಟುವ�� :- (೧) �ಾರತದ ನ�ಾ� ��� �ಲ, ಜಲ- �ಾ�,
�ೕಷಭೂಷಣ�ಳ ಬ�� ��ಸುವರು [�ೕಷಭೂಷಣ�� �ಾ���
�ಳ�]. (೨) ಲಗ� ಪ���ಯಒಳಗ� ಒಗಟುಗಳನು� ಬ��ದು�
ಅವ�ಗಳನು� ಮಧ�ದ��ಟು� ಸರ�ಯಂ�ಮಕ�ಳ� ಓದ�ೕಕು
ಇತರರು ಒಗ����ಉತ�ರ �ೕಳ�ೕಕು ಚಟುವ��
�ಾ�ಸು�ನು

ಪಠ�ಪ�ಸ�ಕ

�ಾರತ �ೕಶದ ನ�ಾ�
�ಾ��� .
ಒಗಟುಗಳ�ಂಚು
ಪ��ಗಳ�

ತಂತ�:-ಗ�� ಓದು.
�ಾಧನ:- ಪದ�.

ತಂತ� :-ಆ�ಸುವ�ದು.
�ಾಧನ:-�ೕಶದಮ��.

ತಂತ�:-ಅ�ವ���.
�ಾಧನ:-ಒಗಟು
ಓ�ಯುವ�ದು

�ಾವ ಗುಂಪ�
�ಾಗಬದ��ಾ� �ಾ�ತು ?

ಎಲ� ಮಕ�ಳ� ಆಸ���ಂದ
ಈ ಚಟುವ��ಯ��
�ಾ�ೂ�ಂ��ಾ��ೕ ?

�ೌಲ��ಾಪನ
Evaluation.

�ೌಲ��ಾಪನ /��ೕ�ತ �ಾಯ�:- * ��ಕರು ಮಕ���
ಅ�ಾ�ಸ ಚಟುವ���ಾಡಲು �ಾಗ�ದಶ�ನ�ಾಡುವರು.
*ಪದ�ವನು� ಕಂಠ�ಾಠ�ಾಡಲು ಸೂ�ಸುವರು.

ಪಠ�ಪ�ಸ�ಕ , �ೂೕ�
ಪ�ಸ�ಕ.

ತಂತ�:-ಬರಹ.
�ಾಧನ: -ಅ�ಾ�ಸ
ಚಟುವ��

�ಾನು ನನ� ಮುಂ�ನ
�ಾಠವನು� �ೕ�
ಆ�ೕ�ಸ� ?
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ಘಟಕದ �ಸರು :- ೫ �ೂ� ನನ� �ಾಲ�ವ ( �ಾಟಕ ) ಘಟಕ�ೕಜ�. �ಾಮಥ��ಗಳ� :- �ಾತ�ಾಡುವ�ದು- ಪ��ತ ಸ���ೕಶಗಳ��ನ
ಸಂ�ಾಷ�ಯನು� ವಗ�:- ೬. �ಷಯ :- ಕನ�ಡ. ಅ�ೖ���ೂಂಡು �ಾಯ�ರೂಪ�� ತರುವರು.
��ಾಂಕ :- ಬರಹ :- �ಾ�ಮ� ಪದಗಳ �ಾ�ಂ�ಕ ರೂಪ ಅ�ಯುವರು.

ಕ��ಯಹಂತಗಳ�. ಅನುಕೂ�ಸಲು ರೂ��ದ ಚಟುವ��ಗಳ�. �ೂೕಧ�ಾ
ಕ��ೂೕಪಕರಣಗಳ�

�ೌಲ��ಾಪನದ �ಾಧನ -
ತಂತ�ಗಳ�

��ಕರ.
ಸ�-ಅವ�ೂೕಕನ

ಅವ�

�ೂಡ���ೂಳ����.
Engage

ಪ�ವ��ದ�� / ಪ�ರಕ ಚಟುವ��:- ��ಕರುಮಕ���
ವೃ�ಾ��ಾರ�ಾ� ���� "�ಸರು�ಾ�ೂಮಲ�ವ�
ಬಂ�� �ಾಲು�ಸರು �ಾ�ಾ ತಂ��"ಎಂಬ ಜನಪದ
�ೕ�ಯನು� �ಾವ�ಾವ ಅ�ನಯ�ೂಂ�� �ಾ�
ಮಕ��� �ಾ�ಸುವರು.

�ಾ�ನ ಸಂಗ�ಹ ತಂತ�:-ಅ�ವ���.
�ಾಧನ :-�ಾಡು
�ಾಡುವ�ದು.

�ಾನು ಎಲ� ಮಕ�ಳನು�
ಇಂ�ನ ತರಗ�ಯ��
�ೂಡ���ೂಂ���ೕ��ೕ?

ಪ��ಹಚು���.
Explore

��ಕರುಮಕ��� ಈ �ಳ�ನ ಪ���ಗಳನು� �ೕ�ಉತ�ರ
ಪ�ಯುವರು. :- * �ಾಂ�ೕ�ಯವರು �ಾವ�ತ� �ೂೕ��
ಇವರು �ಸ�ೕನು? ಎಂದು �ೕಳ�ವ�ದು. *ಇವರ �ಾಲ�ದ
�ಸ�ೕನು? �ೂ����ೕ?
*�ಾ�� ��ೕ�ಾನಂದರ �ಾವ�ತ� �ೂೕ�� �ಸರು �ೕ�
ಅವರ �ಾಲ�ದ �ಸ�ೕನು ? ಎಂದು �ೕಳ�ವ�ದು.
*�ಾ�ಾದ� �ಾಲ� ಎಂದ�ೕನು? ಇಂದು �ಾವ�"�ೂ� ನನ�
�ಾಲ�ವ "ಎಂಬ �ಾಠ ಕ��ೕಣ.

ಪ���ಗಳ �ಾ�ಂ� ತಂತ� :-�ೌ�ಕ ಅ�ವ���.
�ಾಧನ:-�ೌ�ಕ ಪ���ಗಳ�

ಮಕ��� �ಾನು �ೕ�ದ
ಪ���ಗಳ� ಅಥ��ಾ��ೕ?

�ವರ�/ವ�ಕ�ಪ�ಸು��.
Explain / Express

��ಕರ�ಾದ� �ಾಚನ :- ಶಲೂಳ ನ�-----����ಯ��
�� ಸಂ�ೕತ--------------------------------�ೂೕ� �ೕ� �ೂೕ�.
ಈ�ಾಠವನು� ��ಕರು ಸೂಕ� ಸ�ರ -�ಾರ, �ಲುಗ�ಮತು�
ಧ�� ಏ��ತ �ೂಂ�� �ಾಚನ�ಾಡುವರುಮಕ�ಳ�
ಆ�ಸುವರು.
�ೂಸ ಪದಗಳ ಪ�ಚಯ :- ��ಕರು ಪದಗಳ�ಅಥ�ವನು�
�ಂಚು ಪ��ಯ�� ಬ�ದು ಅದರ��ನ ಒಂ�ೂಂದು
ಪದಗಳ ಅಥ�ವನು� ಒಂ�ೂಂದು ಮಗು ಗ���ಾ� ಓ�
ಇತರಮಕ��ಂದ ಪ�ನಃ �ೕ�ಸುವ ಚಟುವ��ಮೂಲಕ
ಅ�ೖ�ಸುವರು ಉ�ಾ :- ಅಂಜ -�ದರು , ಅರ� -ಬ�� ,
ಸೂ� -ರ� etc
��ಾ���ಗಳ�ೌನ ಓದು :- ��ಕರುಮಕ��� ಈ
�ಾಠವನು� �ೌನ�ಾ� ಓದಲು �ೂಟು� �ಳ�ನ ಪ���ಗ��

ಪಠ�ಪ�ಸ�ಕ

ಶಬ��ೂೕಶ , �ಂಚುಪ��

ಪಠ�ಪ�ಸ�ಕ

ಓ� ಗ��ಸುವ �ೌಶಲದ
�ೌಲ��ಾಪನ

ತಂತ�:-ಓದು.
�ಾಧನ:-ಶ�ಾ�ಥ�ಗಳ�

ಓ� ಗ��ಸುವ �ೌಶಲದ
�ೌಲ��ಾಪನ

ಎಲ� ಮಕ�ಳ� ��ಕರ
�ಾದ� �ಾಚನವನು�
ಆಸ���ಂದ ಆ��ದ�ೕ!

ಎಷು� ಮಕ�ಳ� ಪದಗಳ
ಅಥ�ವನು� ಸ��ಾ�
ಓ�ದರು?

ಎಷು� ಮಕ�ಳ��ೌನ�ಾ�
ಓದುವ �ಾಮಥ��
ಗ���ಾ��ೕ?
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ಉತ�ರ ಹುಡುಕುವಂ� ��ೕ�ೕ�ಸುವರು
(೧) ಅಜ�ನಊ�ನ�� ಆಟ ಆಡಲು �ಾಲು�� ಏ�ೕನು
�ಗುತ�� ?
ಗ�ಹಣ ಶ��ಯ ಪ��ೕಲ� :- ��ಕರುಮಕ��� ಈ
�ಾಠವನು� ಪ��ೂ�ೕತ�ರ ಪದ��ಯಮೂಲಕ �ವ��
�ಲವ� ಪ���ಗಳನು� ಕೂಟು� ಗುಂ�ನ�� ಚ���
ಬ�ಯುವಂ� ಸೂ�ಸುವರು.
(೧) �ಾಜು ಆಕಳ ಕುರು�ನ ಚಂದವನು� �ಾವ �ೕ�
ಬ���ದರು?
(೨) "ನನ� ತಂ��ಾ� ,, ತ���ಾ� �ಾರು ಕೂಡ ಆಡ�?
�ಾ�ಕರಣ :- ��ಕರುಮಕ��� ಕ�ಹ��ಯ�ೕ�
�ವರ�ಾ� ಬ�ದು ಪದ, �ಾಕ�ಮತು� �ಾಕ�ಗಳ
ಪ��ಾರ�ಳ� ಬ�� �ವ�ಸುವರು [ಅ�ರ, ಪದಮತು�
�ಾಕ�ಗಳ�ಂಚುಪ�� ಸ�ತ ಬಳ� �ವ�ಸು��ೕ�

ಪಠ�ಪ�ಸ�ಕ , �ೂೕ� ಬು�

ಕ�ಹ��. ಅ�ರ. ಪದ,
�ಾಕ�ಗಳ
�ಂಚು ಪ��ಗಳ

ತಂತ� :-ಅವ�ೂೕಕನ.
�ಾಧನ :-ಅವ�ೂೕಕನ
ಪ��.

ತಂತ� :-ಬರಹ.
�ಾಧನ:-�ಾ�ಕರಣ

ಈ �ಾಠ�� �ಾನು ಬಳ�
�ೂಂಡ ��ಾನ
ಸ��ಾ��ೕ ?

ಎಷು� ಮಕ�ಳ� �ಾಕ� &
ಅದರ ಪ��ಾರಗಳನು�
ಅ�ೖ���ೂಂಡರು ?

�ಷಯದ�ಸ�ರ�.
Expand

��ಾ���ಗ�ಂದ ಗ�� ಓದು :- ��ಕರುಮಕ�ಳನು�
ಗುಂ�ನ�� ಕೂ��� ��ೕಮ� �ೕತೃತ�ದ�� ಓ� ತಪ�ನು�
����ೂಂಡು ಎಲ�ರ ಎದು�� �ೂೕ�ಾ� (ಗ���ಾ�)
ಓದುವಂ� ���ೕ�ಾ��ಸುವರು �ೕ� ಎ�ಾ�
��ಾ���ಗ�ಂದ ಓ�ಸುವ�ದು.
ಚಟುವ�� :- *ಈ�ಾಟಕದ�� ಬರುವ �ಾತ�ಗಳನು�
ಹಂ��ೂಟು� ಅ�ಾ�ಸ�ಾ��ೂಂಡು ವಗ��ೂೕ�ಯ��
ಅ�ನ�ಸಲು ��ಸುವರು [�ಾ�ಾ��ನಯ]
*ಮಕ�ಳನು� ಗುಂ�ನ�� ಕೂ��� �ಾಠದ�� ಬರುವ �ಾ�ಮ�
ಪದಗ�� �ಾ�ಂ�ಕ ರೂಪ ಬ�ಯುವ ಚಟುವ��
�ಾ�ಸುವರು ಸ��ಾ� ಬ�ದವರನು� ಪ���ಸುವ�ದು
ಮತು� ತ�ಾ�� ಬ�ದವರನು� ಸ��ಾ� ಬ�ಯುವಂ�
�ಾಗ�ದಶ�ನ�ಾಡುವರು.

ಪಠ�ಪ�ಸ�ಕ

ಮಕ�ಳ �ಾಗವ�ಸು��

ಪಠ�ಪ�ಸ�ಕ , ಕ�ಹ��

ತಂತ� :-ಗ�� ಓದು.
�ಾಧನ :-�ಾಟಕ.

ತಂತ� :-ಅ�ವ���.
�ಾಧನ :-�ಾತ��ನಯ.

ತಂತ� :-ಬರಹ.
�ಾಧನ :- �ಾ�ಮ� ಪದಗಳ
�ಾ�ಂ�ಕ ರೂಪ

ಎಷು� ಮಕ�ಳ� ಗ���ಾ�
ಓದುವ �ಾಮಥ��
ಪ�ಯ�ೕ�ಾ��ೕ?

ಎಲ� ಮಕ�ಳ� ಈ
ಚಟುವ��ಯ��
ಆಸ���ಂದ
�ಾ�ೂ�ಂ��ಾ��ೕ?

�ಾವ ಗುಂ�ನವರು �ಚು�
ಪದಗ�� �ಾ�ಂ�ಕ ರೂಪ
�ದಲು ಬ�ದರು ?

�ೌಲ��ಾಪನ.
Evaluation

�ೌಲ��ಾಪನ / ��ೕ�ತ �ಾಯ� :- *��ಕರು
ಮಕ��� ಪದಗಳನು� �ೂಟು� ಅವ�ಗ�ಂದ ಸ�ಂತ �ಾಕ�
ರ�ಸು ವಂ� ��ಸುವರು. ಉ�ಾ:-ಸಂಭ�ವ, ��ತನ,
�ಾ�ೕತು , �ಾಸು, ಸೂ� etc. *ಅ�ಾ�ಸ ಚಟುವ��
�ಾಡಲು �ಾಗ�ದಶ�ನ�ಾಡುವರು.

ಕ�ಹ��.
�ೂೕ� ಬು�

ತಂತ� :-ಬರಹ.
�ಾಧನ :-�ಾ�ಮ� ಪದಗಳ
�ಾ�ಂ�ಕ ರೂಪ

�ಾನು ನನ� ಮುಂ�ನ �ಾಠ
�ೕಜ�ಯ�� ಏನನು�
ಬದ�ಾ�ಸ� ?
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ಘಟಕದ �ಸರು :-೬ ನಮೂ�ರು �� ಘಟಕ�ೕಜ�. �ಾಮಥ��ಗಳ� :- �ಾತ�ಾಡುವ�ದು :- ಪ��ತ ವಸು� �ಾಗೂ ಸ���ೕಶಗಳ ಕು�ತು
ವಗ� :-೬ �ಷಯ :-ಕನ�ಡ �ಾತ�ಾಡುವ�ದು.
��ಾಂಕ:-. ಬರಹ :- ಪದ� ಓ� , ಅ�ೖ���ೂಂಡು ಪ��� ರ�ಸುವರು.

ಕ��ಯಹಂತಗಳ�. ಅನುಕೂ�ಸಲು ರೂ��ದ ಚಟುವ��ಗಳ�. �ೂೕಧ�ಾ
ಕ��ೂೕಪಕರಣಗಳ�

�ೌಲ��ಾಪನದ �ಾಧನ -
ತಂತ�ಗಳ�

��ಕರ.
ಸ�-ಅವ�ೂೕಕನ

ಅವ�

�ೂಡ���ೂಳ����.
Engage

ಪ�ವ� �ದ�� / ಪ�ರಕ ಚಟುವ�� :- ��ಕರು ಬಂದು �ೂಡ�
ವೃತ�ವನು� ��� ಅದರ �ಂ�ಮಕ�ಳನು� ವೃ�ಾ��ಾರ�ಾ�
���� "��ಮತು� ದಂ� "ಆಟವನು� ಆ�ಸು�ನು.

ಮಕ�ಳ �ಾಗವ�ಸು�� ತಂತ� :-ಆಟ.
�ಾಧನ :- ಕ� - ದಂ�

�ಾನು ಎಲ�
��ಾ���ಗಳನು� ಇಂ�ನ
ಅವ�ಯ��
�ೂಡ���ೂಂ���ೕ��ೕ?

ಪ��ಹಚು���.
Explore

��ಕರು ಮಕ��� ಈ �ಳ�ನ ಪ���ಗಳನು� �ೕ�ಉತ�ರ
ಪ�ಯುವರು *ನಮ� ಬದುಕಲು ಮುಖ��ಾ� ಏ�ೕನು �ೕಕು?
*�ೕರನು� �ಾವ��ಾವ�ಾವ �ಲಸಗ�� ಬಳಸು��ೕ� ?
*�ೕರನು� �ೕವ� ಎ���� �ಾಣು��ೕ�?
*�ಮೂ��ನ��ರುವ ��ಗಳ� �ಸರು �ೂ��ದ�� �ೕ��.
�ಾ�ಾದ� ಇಂದು �ಾವ�"ನಮೂ�ರು ��"ಪದ� ಕ��ೕಣ.

ಪ���ಗಳ ಸಂಗ�ಹ ತಂತ� :- ಅ�ವ���.
�ಾಧನ :- �ೌ�ಕ
ಪ���ಗಳ�

ಎಷು� ಮಕ�ಳ� ಪ���ಗ��
ಸ��ಾ�ಉತ���ದರು ?

�ವರ� /ವ�ಕ�ಪ�ಸು��
Explain / Express

��ಕರ�ಾದ� �ಾಚನ :- ��ಕರು�ದ��ಈಪದ� ಬ�ದ
ಕ� "��ಾನಂದ �ಾ��"ಅವರ ಪ�ಚಯವನು�
�ಾ��ೂಡುವರು ನಂತರ ಸುತ� ಹತೂ�ರ�� ಮುತ�ಂ� ನಮ� ��
-----------------------------------------ತಪ���ಾ�ದ �ಾ�ೕ ಸ�ಪ��
�ೕಕಲ� ಈ ಪದ�ವನು� �ಾವ-�ಾವ ಅ�ನಯ�ೂಂ��
�ಾಗಬದ��ಾ� �ಾ�ಮಕ��ಂದ �ಾ�ಸುವರು.
�ೂಸ ಪದಗಳ� ಅಥ� ಪ�ಚಯ :- ��ಕರು ಪದಗಳ
ಅಥ�ವನು� ಕ�ಹ��ಯ�ೕ� ಬ�ದು ಅ�ೖ�ಸುವರು
ಉ�ಾ :- ಒಡಲು - �ೕಹ ,�ೖರು - �� , �ೂ� - �ೂಲಸು
��ಾ���ಗಳ�ೌನ ಓದು :- ��ಕರು ಮಕ��� ಈ ಪದ�ವನು�
�ೌನ�ಾ� ಓ� �ಳ�ನ ಪ���ಗ��ಉತ�ರ ಹುಡುಕುವಂ�
��ೕ�ೕ�ಸುವವರು (೧) ��ಯ�ೕರು �ಾಗೂ�ೕನು�ಾವ
�ೕ� �ೂ�ಯು��ದ�ವ� ? (೨) ��ಯ
ಉ���ಊ�ನ ಜನ�ಾವ�ದ�� ��ಾಯ�ೕ�ದರು ?
ಗ�ಹಣ ಶ��ಯ ಪ��ೕಲ� :- ��ಕರು ಈ ಪದ�ವನು� �ೕ�ನ
ಆಕರಗ�ಾದ �ಾ�, ��, ನ�, ಸಮುದ�, �ೂಳ� �ಾ� ಇ�ಾ��
�ತ� �ೂೕ�ಸು�ಾ� ಪ��ೂ�ೕತ�ರ ಪದ��ಯಮೂಲಕ
�ವ�ಸುವರು ಮತು� ಮಕ��� ಈ �ಳ�ನ ಪ���� ಚ���

ಪಠ�ಪ�ಸ�ಕ

ಪಠ�ಪ�ಸ�ಕ , ಕ�ಹ��

ಪಠ�ಪ�ಸ�ಕ

�ತ�ಪಟ , ಪಠ�ಪ�ಸ�ಕ

ಓ� ಗ��ಸುವ �ೌಶಲದ
�ೌಲ��ಾಪನ

ತಂತ� :- ಬರಹ.
�ಾಧನ :- ಶ�ಾ�ಥ�ಗಳ�.

ಓ� ಗ��ಸುವ �ೌಶಲದ
�ೌಲ��ಾಪನ

ತಂತ� :-ಅವ�ೂೕಕನ.
�ಾಧನ :- ಅವ�ೂೕಕನ
ಪ��

ಎಲ� ಮಕ�ಳ� ��ಕರು
�ಾ�ದಂ��ೕ
�ಾಗಬದ��ಾ�
�ಾ��ಾ��ೕ ?

ಎಷು� ಮಕ�ಳ�
�ೂಸಪದಗಳ ಅಥ�
ಗ���ದರು ?

ಎಷು� ಮಕ�ಳ� ಪದ�ವನು�
�ೌನ�ಾ� ಓ� ಪ���ಗ��
ಉತ��ಸುವ �ಾಮಥ��
ಪ���ಾ��ೕ?

�ಾನು ಬಳ��ೂಂಡ ��ಾನ
ಪ��ಾಮ�ಾ�ಆ��ೕ?
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ಉತ��ಸುವಂ� ಸೂ�ಸುವರು.
* ��ಗಳಉಪ�ೕಗದ ಬ�� ಬ���.
�ಾ�ಕರಣ :- ��ಕರು ಮಕ��� �ಂಗಗಳ�ಮತು� ವಚನಗಳ�
ಬ�� ಅ�ೕಕಉ�ಾಹರ�ಮತು� �ಾ�ತ���ಮೂಲ
�ವ�ಸುವರುಉ�ಾ :- �ಡ -�ಡಗಳ�ಮತು� �ಾಕ�ರಚ�ಯ
ಮೂಲಕ �ಂಗ ಗುರು�ಸುವ�ದನು� ��ಸುವರು ಮತು� ಗಂಡು
ಮತು� �ಣು� ಮಕ�ಳನು� ಬಳ��ೂಂಡು �ಂಗ ಅ�ೖ�ಸುವರು.

ವಸು�ಗಳ� , ಕ�ಹ�� ,
ಪಠ�ಪ�ಸ�ಕ

ತಂತ� :- ಬರಹ
�ಾಧನ :- �ಂಗಗಳ�ಮತು�
ವಚನಗಳ�

ಎಷು� ಮಕ�ಳ� �ಂಗಮತು�
ವಚನಗಳ� ಬ��
ಅ����ೂಂಡರು ?

�ಷಯದ�ಸ�ರ�.
Expand

��ಾ���ಗ�ಂದ ಗ�� �ಾಯನ :- ��ಕರು ಎರಡು ಗುಂಪ�
�ಾ� ಎದುರು- ಬದುರು ಕೂ��� ಪದ�ದ ಒಂದು �ಾಲು
�ದಲ�ೕ ಗುಂಪ� ಎರಡ�ೕ �ಾಲು ಎರಡ�ೕ ಗುಂಪ�
�ಾಡುವ�ದು. ನಂತರ 2�ೕ ಗುಂ�ನವರು�ದಲ ನು�,
�ದ�ೕ ಗುಂ�ನವರು ಎರಡ�ೕ ನು�ಯನು� �ಾಗಬದ��ಾ�
�ಾಡುವಂ�ಮಕ�ಳನು� ಹು�ದುಂ�ಸುವರು �ೂ�ಯ��
�ಾಮೂ�ಕ�ಾ� ಅ�ೕಕ �ಾ� �ಾ�ಸುವರು.
ಚಟುವ�� :- * ಪದ�ದ ಒಂ�ೕ ನು�ಯನು� ಗುಂಪ�ಗಳ��
�ೂಟು� ಅದನು� ಓ� ಅ�ೖ���ೂಂಡು �ಕ� �ಕ� ಪ���ಗಳನು�
ರ�ಸುವಂ� ಸೂ�ಸುವರು. ನಂತರಮುಂ�ನ ನು� �ೕ�
ಪ��� ಪದ�ದ ಪ��ಪ��� ರ�ಸಲು ��ಸುವರು.
* ಮಕ��� " ನಮೂ�ರ �� " ಬ�� �ಾತ�ಾಡಲು �ೂಡುವ�ದು.

ಪಠ�ಪ�ಸ�ಕ

ಪಠ�ಪ�ಸ�ಕ , �ೂೕ� ಬು�

ತಂತ� :-ಗ�� ಓದು.
�ಾಧನ :-ಪದ�.

ತಂತ� :-ಬರಹ.
�ಾಧನ :-ಪ��� ರಚ� &
�ಪ��

ಎಲ� ಮಕ�ಳ�
�ಾಗಬದ��ಾ� �ಾ�ದ�ೕ?

ಎಷು� ಮಕ�ಳ� ಈ
ಚಟುವ��ಯ��
ಆಸ���ಂದ
�ಾಗವ���ಾ��ೕ ?

�ೌಲ��ಾಪನ.
Evaluation

�ೌಲ��ಾಪನ /��ೕ�ತ �ಾಯ� :- *��ಕರು ಮಕ���
ಅ�ಾ�ಸ ಚಟುವ��ಯನು� �ಾಡಲು �ಾಗ�ದಶ�ನ
�ಾಡುವರು.
*��ಯಉ��� �ಾವ��ಾಡ�ೕ�ಾದ �ಾಯ�ಗ�ೕನು?
ಎಂಬುದನು� �ೕಳ�ವ�ದು.

ಪಠ�ಪ�ಸ�ಕ

�ೂೕ� ಬು�

ತಂತ� :-ಬರಹ.
�ಾಧನ :- ಪ���ಗಳ�

�ಾನುಮುಂ�ನ �ಾಠದ��
ಏ�ಾದರೂ ಬದ�ಾವ�
ತರ�ೕ ?
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ಘಟಕದ �ಸರು :- ೭ ಪಂಚತಂತ� (ಗದ�) ಘಟಕ�ೕಜ�. �ಾಮಥ��ಗಳ� :- ಓದುವ�ದು - ಸರಳ ಕ�ಗಳನು� ಗ���ಾ� ಓ� ಅ�ೖ���ೂಳ��ವರು.
ವಗ� :- ೬. �ಷಯ :- ಕನ�ಡ. �ಾತ�ಾಡುವ�ದು :- ತನ��ೕ ಆದ �ೖ�ಯ�� ಕ� �ೕಳ�ವರು.
��ಾಂಕ :-.

ಕ��ಯಹಂತಗಳ�. ಅನುಕೂ�ಸಲು ರೂ��ದ ಚಟುವ��ಗಳ�. �ೂೕಧ�ಾ
ಕ��ೂೕಪಕರಣಗಳ�

�ೌಲ��ಾಪನದ �ಾಧನ -
ತಂತ�ಗಳ�

��ಕರ.
ಸ�-ಅವ�ೂೕಕನ

ಅವ�

�ೂಡ���ೂಳ����.
Engage

ಪ�ವ� �ದ��/ಪ�ರಕ ಚಟುವ�� :- ��ಕರು ಮಕ��� "
�ಂಹದ ದು�ಾ�" ಎಂಬ ಕ�ಯನು� �ಾವ - �ಾವ
ಅ�ನಯ�ೂಂ�� �ೕ� ಕ�� ಸಂಬಂಧಪಟ� �ಕ� �ಕ�
ಪ���ಗಳನು� �ೕಳ�ವರು.
*�ಾರು ಆ�ಾರ�� �ಾ�ನ�� ಅ���ಾಡು��ದ�ರು ?
* �ಂಹವ��ದಲು�ಾರನು� �ೂೕ�ತು ?
*�ಂ�ಯು�ೕ� ಓ� ತ��� �ೂಂ�ತು?
* ಈ ಕ�ಯ�ೕ� ಏನು?

ಕ�ಗಳ ಸಂಗ�ಹ.

ಮಕ�ಳ �ಾಗವ�ಸು��.

ತಂತ� :- ಆ�ಸುವ�ದು.
�ಾಧನ :- ಕ�

�ಾನು ಎಲ�
��ಾ���ಗಳನು� ಈ
ಚಟುವ��ಯ��
�ೂಡ���ೂಂ���ೕ��ೕ?

ಪ��ಹಚು���.
Explore

��ಕರು ಮಕ��� ಈ �ಳ�ನ ಪ���ಗಳನು� �ೕ�ಉತ�ರ
ಪ�ಯುವರು. :- *�ೕವ��ಾವ�ಾವ ಕ�ಗಳನು�
�ೕ���ೕ�/ಓ���ೕ� * �ಮ� ಇಷ��ಾದ ಕ� �ಸರು �ೕ��.
*ಕ� �ೕಳ�ವ�ದ�ಂದ �ಮ� ಏನು �ಾಭ? �ಾ�ಾದ� ಇಂದು
�ಾವ�'ಪಂಚತಂತ� '�ಾಠ ಕ��ೕಣ.

ಪ���ಗಳ ಸಂಗ�ಹ ತಂತ� :-ಅ�ವ���.
�ಾಧನ :-ಪ���ಗಳ�

�ಾನು �ೕ�ದ ಪ���ಗಳನು�
ಮಕ��� ಅಥ��ಾ��ೕ ?

�ವರ� /ವ�ಕ�ಪ�ಸು��
Explain / Express

��ಕರ�ಾದ� �ಾಚನ :- ಪ��ಾತನ �ಾಲದ�� ಒಬ� �ಾಜ�� --
-------------------------------�ೕವರ ದ�ೕಬ�ಾ�ಾ�. ಈ
�ಾಠವನು� ��ಕರು ಸೂಕ� ಸ�ರ - �ಾರ , ಉ�ಾ�ರ� , �ಲುಗ�
ಮತು� ಧ�� ಏ��ತ�ೂಂ�� �ಾಚನ�ಾಡುವರು ಮಕ�ಳ�
ಆ�ಸುವರು.
�ೂಸ ಪದಗಳ ಪ�ಚಯ :- ಪ��ಮಗು �ಾಠದ ಎರ�ರಡು ಪದ
ಮತು� ಅವ�ಗಳ ಅಥ�ವನು� �ಾಗದದ [ಬಣ�ದ ] ತುಣುಕುಗಳ��
ಬ�ದು�ೂಂಡು ಬರಲು �ೕ� ವೃತ�ದ��ಟು� ಮಕ�ಳ� ಸುತ�ಲು
ಕು�ತು ಸರ� ಪ��ಾರ ��ದು ಓದ�ೕಕು ಎಲ�ರೂ repeat
ಇದ�ಂದ ಇತರರ �ೖಬರಹ ಓದುವ �ಾಮಥ�� ��ಯುತ��
ಪದಗಳ ಅಥ�ವ� ��ಯುತ��. ಉ�ಾ :- ಏ�ಾಂತ-ಪ��ಾಂತ

ಪಠ�ಪ�ಸ�ಕ

ಪಠ�ಪ�ಸ�ಕ, ಬಣ�ದ
�ಾಗದದ , ತುಣುಕುಗಳ� ,
�ೂೕ� ಪ�ಸ�ಕ.

ಓ� ಗ��ಸುವ �ೌಶಲದ
�ೌಲ��ಾಪನ

ತಂತ� :- ಓದು ಮತು� ಬರಹ
�ಾಧನ :- ಶ�ಾ�ಥ�ಗಳ�

ಎಷು� ಮಕ�ಳ� ��ಕರ
�ಾದ� �ಾಠವನು�
ಆಸ���ಂದ ಆ��ದರು ?

ಎಲ� ಮಕ�ಳ� ಈ
ಚಟುವ��ಯ��
ಆಸ���ಂದ
�ಾಗವ���ಾ��ೕ?
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ಸ�ಳ, ಗು� -ಗ� , �ಾ�� ಬು�� �ೕಳ� - ಓ� �ೂೕಗು etc
ನಂತರ �ೂೕಡ�ೕಕು ನ�� ಬ�ದು�ೂಳ��ವ�ದು ಸೂ�ಸುವರು.
��ಾ���ಗಳ�ೌನ ಓದು :- ��ಕರು ಮಕ��� �ಾಠವನು�
�ೌನ�ಾ� ಓ� �ಳ�ನ ಪ����ಉತ�ರ ಹುಡುಕುವಂ�
��ೕ�ೕ�ಸುವವರು (೧) �ಷು�ಶಮ�ನ �ಾಜ�� ಎಂದು
�ೕ�ದನು ?
ಗ�ಹಣ ಶ��ಯ ಪ��ೕಲ� :- ��ಕರು ಮಕ��� �ಾ�ಾ��ನಯ
�ಾ�� �ಾಠವನು� ಅ�ೖ�� . ಪ��� �ೂಟು� ಚ��ಸಲು
��ಸುವರು.
�ಾ�ಕರಣ :- *��ಕರು ಮಕ��� �ರುದ� ಪದ ಬ�ಯಲು ���
ತ��ದ�� �ಾಗ�ದಶ�ನ�ಾಡುವರು. ಉ�ಾ :- ದುಃಖ *ಸುಖ ,
�ಸ�ಪ� * ಸ�ಷ� etc.
*��ಕರು ಮಕ��� ಪದ ��� ಬ�ಯುವ�ದನು� ���
�ೂಡುವರುಉ�ಾ :- ��ಾ� + ಅ�ಾ�ಸ, ಗು� + ಅನು� etc

ಪಠ�ಪ�ಸ�ಕ

ಕ� ಹ�� , ಪಠ�ಪ�ಸ�ಕ.
�ೂೕ� ಪ�ಸ�ಕ

ಓ� ಗ��ಸುವ �ೌಶಲದ
�ಾಲ��ಾಪನ

ತಂತ� :- ಬರಹ.
�ಾಧನ :- �ಾ�ಕರಣ.

ಎಷು� ಮಕ�ಳ� �ಾಠವನು�
�ೌನ�ಾ� ಓದಲು
ಸಮ����ಾ��ೕ?

ಎಲ� ಮಕ�ಳ�
�ಾ�ಕರಣವನು�
ಅ�ೖ���ೂಂ�ದ��ೕ ?

�ಷಯದ�ಸ�ರ�.
Expand

��ಾ���ಗ�ಂದ ಗ�� ಓದು :- ��ಕರು ಸರ� ಪ��ಾರ ಪ��
ಮಗು ��ಕರ ಸಮು�ಖದ�� ಗ���ಾ� ಓದ�ೕಕು
ಅದರಂ��ೕಉ�ದವರು ಅನುಸ�ಸ�ೕಕು ಓ�ನ��
�ಂದು�ದವ�� ಸರಳ �ಾಕ�ಗಳ�ಂಚುಪ�� �ೂಟು�
ಓ�ಸುವ�ದು.
ಚಟುವ�� :- * ��ಕರು ಮಕ��� ಸ�ಾ� ಕೂ��� ಸರಳ
ಕ�ಗಳ�ಂಚು ಪ��ಗಳನು� ಪ���ಬ��ಗೂ �ೂಟು�
�ದಲು �ೌನ�ಾ� ಓ��ೂಂಡು ನಂತರ ಎಲ�ರ ಎದು��
ಗ���ಾ� ಓದುವಂ� ��ೕ�ೕ�ಸುವರು.
* ಮಕ��� ಗುಂ�ನ�� ಕೂ��� �ತ��ರುವ ಕ�ಗಳ�
ತುಣುಕುಗಳನು� �ೂಟು� ಅದನು� ಅನುಕ�ಮ�ಾ� �ೂೕ�� ಕ�
�ೕಳ�ವಂ� ���ೕ�ಾ��ಸುವ�ದು ತ��ದ�� �ಾಗ�ದಶ�ನ
�ಾಡುವ�ದು.

ಪಠ�ಪ�ಸ�ಕ

ಕ�ಗಳ�ಂಚು ಪ��ಗಳ�

ಕ�ಗಳ ತುಣುಕುಗಳ�

ತಂತ� :- ಗ�� ಓದು.
�ಾಧನ :- �ಾಠ.

ತಂತ� :- ಓದುವ�ದು.
�ಾಧನ :- ಕ�ಗಳ�ಂಚು
ಪ��

ತಂತ� :- ಅ�ವ���.
�ಾಧನ :- ಕ� �ೕಳ�ವ�ದು

ಎಷು� ಮಕ�ಳ� ಗ���ಾ�
ಓದುವ �ಾಮಥ��
ಪ���ಾ��ೕ ?

ಎಷು� ಮಕ�ಳ� ಕ�ಗಳ�
�ಂಚು ಪ��ಯನು�
ಗ���ಾ� ಓದುವ
�ಾಮಥ�� ����ಾ��ೕ ?

�ೌಲ��ಾಪನ.
Evaluation

�ೌಲ��ಾಪನ / ��ೕ�ತ �ಾಯ� :- *��ಕರು ಮಕ���
ಅ�ಾ�ಸ ಚಟುವ���ಾಡಲು �ಾಗ�ದಶ�ನ�ಾಡುವರು.
*�ಾತ�ಾಡುವ ಗು�ಈ ಕ�ಯನು� �ಾವ�ಾವ �ೂಂ��
�ೕಳ�ವಂ� ��ೕ�ೕ�ಸುವರು.

ಪಠ�ಪ�ಸ�ಕ, �ೂೕ� ಪ�ಸ�ಕ ತಂತ� :- ಬರಹ.
�ಾಧನ :- ಅ�ಾ�ಸ
ಚಟುವ��.

�ಾನು ನನ� ಮುಂ�ನ
�ಾಠವನು� �ೕ�
ಆ�ೕ��� ?
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ಘಟಕದ �ಸರು :- ೮ ಕನ�ಡಮ� (ಪದ�). ಘಟಕ�ೕಜ�. �ಾಮಥ��ಗಳ� :- �ಾತ�ಾಡುವ�ದು :- ಪದ�ವನು� �ಾಮೂ�ಕ�ಾ� �ಾಗಬದ��ಾ�
ವಗ� :-೬. �ಷಯ :-ಕನ�ಡ. �ಾಡುವರು.
��ಾಂಕ :- ಆ�ಸುವ�ದು :- ಪಠ�ವನು� ಆ��ದ ನಂತರ�ಾರು? �ಾ�ಾಗ? ಎ��? ಏ�? ಎಂಬ
** ಪ���ಗಳ�ಉತ��ಸುವರು.

ಕ��ಯಹಂತಗಳ�. ಅನುಕೂ�ಸಲು ರೂ��ದ ಚಟುವ��ಗಳ�. �ೂೕಧ�ಾ
ಕ��ೂೕಪಕರಣಗಳ�

�ೌಲ��ಾಪನದ �ಾಧನ -
ತಂತ�ಗಳ�

��ಕರ.
ಸ�-ಅವ�ೂೕಕನ

ಅವ�

�ೂಡ���ೂಳ����.
Engage

ಪ�ವ��ದ�� / ಪ�ರಕ ಚಟುವ�� :- ��ಕರು ಮಕ��� ���
ನನ� ಅಮ� �ನ� �ಾ�ಎಂದು ಕ�ಯುಲು ಎಂಬ ಪದ�ವನು�
�ಾವ�ಾವ ಅ�ನಯ�ೂಂ�� �ೕ��ೂಡುವರು

�ಾ�ನ ಸಂಗ�ಹ ತಂತ� :- ಅ�ವ���.
�ಾಧನ :- �ಾಡು
�ಾಡುವ�ದು

ಎಲ� ಮಕ�ಳನು� �ಾನು
ಇಂ�ನ ತರಗ�ಯ��
�ೂಡ���ೂಂ���ೕ��ೕ?

ಪ��ಹಚು���.
Explore

��ಕರು ಮಕ��� ಈ �ಳ�ನ ಪ���ಗಳನು� �ೕ�ಉತ�ರ
ಪ�ಯುವರು :- (೧) ನಮ� �ೕಶ�ಾವ�ದು? �ಾರತ�� �ಾವ
�ಾವ �ಸ��? (೨) ನಮ� �ಾಜ��ಾವ�ದು? ನಮ� �ಾಡು
�ಾವ�ದು? (೩) ನಮ� �ತು� �ೂತು� �ಾ�ದವಳನು� ಏ�ಂದು
ಕ�ಯು��ೕ� ? (೪) ನಮ� ಆಶ�ಯ �ೂಟು�, ಮ�-�� ,
ಉ�ೂ�ೕಗ �ೕ� ನಮ�ನು� �ಾರು ರ�ಸು���ಾ��?
(೫) ಕ�ಾ�ಟಕವನು� ಏ�ಂದು ಕ�ಯು�ಾ��? �ಾ�ಾದ� ಇಂದು
�ಾವ� "ಕನ�ಡಮ�"ಪದ� ಓ�ೂೕಣ.

ಪ���ಗಳ ಸಂಗ�ಹ ತಂತ� :- ಮೂ�ಕ ಅ�ವ���
�ಾಧನ :- �ೌ�ಕ
ಪ���ಗಳ�

�ಾನು �ೕ�ದ ಪ���ಗಳನು�
ಸಮಂಜಸ�ಾ���ೕ ?

�ವರ�
/ವ�ಕ�ಪ�ಸು��.
Explain/ Express

��ಕರ�ಾದ� �ಾಚನ (ಗ�� ಓದು) :- ��ಕರು�ದಲು ಈ
ಪದ�ವನು� ಬ�ದ ಕವ����ಾದ �ಾ�ರ� �ಗ� ಅವರ
ಪ�ಚಯವನು� �ಾವ - �ತ� ಬಳ��ಾಡುವರು
* ನಂತರ ಪದ�ವನು� ಗದ� ರೂಪದ�� �ಾಚನ�ಾ� ನಂತರ
�ಾವ - �ಾವ ಅ�ನಯ�ೂಂ�� �ಾಗಬದ��ಾ� �ೕ�
ಮಕ��ಂದ �ಾ�ಸುವರು
�ೂಸ ಪದಗಳ ಅಥ� ಪ�ಚಯ :- ��ಕರು �ೂಸ ಅಥ�ವನು�
ಬಣ�ಬಣ�ದ�ಂಚು ಪ��ಗಳ�� ಬ�ದು ಅದನು�
ಮಕ��ಂದ�ೕ ಓ� ಅಥ�ದ ಪ�ಚಯ�ಾ�� �ೂಡುವರು.
ಉ�ಾ :- ಕು�ಸು , ಒಡಲು=�ೂ��, ಕಡಲು =ಸಮುದ� etc
��ಾ���ಗಳ�ೌನ ಓದು :- ��ಕರು ಮಕ��� ಈ ಪದ�ವನು�
�ೌನ�ಾ� ಓ� �ಳ�ನ ಪ���ಗ��ಉತ��ಸುವಂ�

ಪಠ�ಪ�ಸ�ಕ

ಪದ�ೂೕಶ,
�ಂಚುಪ��ಗಳ�

ಪಠ� ಪ�ಸ�ಕ

ಓ� ಗ��ಸುವ �ೌಶಲದ
�ೌಲ��ಾಪನ

ತಂತ� :-ಬರಹ.
�ಾಧನ :-ಶ�ಾ�ಥ�ಗಳ�

ಓ� ಗ��ಸುವ �ೌಶಲದ
�ೌಲ��ಾಪನ

ಎಷು� ಮಕ�ಳ� ��ಗಳ�
�ಾದ� �ಾಚನವನು�
ಆ�� ಅ�ವ���
ಪ��ದರು ?

ಎಲ� ಮಕ�ಳ� ಪದಗಳ
ಅಥ�ವನು� ಗ���ದ�ೕ ?

ಎಷು� ಮಕ�ಳ��ೌನ�ಾ�
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��ೕ�ೕ�ಸುವರು .(೧) ಕನ�ಡಮ� ಈ �ಾಡಮ��ನ�� ಏನನು�
ಇ���ಾ�� ? (೨) ಕವ��� ಕನ�ಡ �ಾಡನು� �ಾ��
�ೂೕ���ಾ�� ?
ಗ�ಹಣ ಶ��ಯ ಪ��ೕಲ� :- ��ಕರು ಈ �ಾಠವನು�
ಪ��ೂ�ೕತ�ರ ��ಾನದಮೂಲಕ ಚ��ಸು�ಾ� �ಾ�ಾಥ�ವನು�
�ವ�ಸುವರು *ಕ�ಾ�ಟಕದ ನ� ಬಳ� �ವ�ಸುವ�ದು [ನ�,
ಅರಣ� ಪ��ೕಶ ಇ�ಾ��] ಮಕ��� �ಳ�ನ ಪ��� �ೂಟು�
ಗುಂಪ�ಗಳ�� ಚ��� ಬ�ಯುವಂ� ಸೂ�ಸುವ�ದು.
೧)ಕನ�ಡ�ಾ�ನ ಬ�� ನಮ� ��ೕ� ಇರ�ೕಕು. ಏ�?
�ಾ�ಕರಣ:- ��ಕರು ಮಕ��� ಪದ ��� ಬ�ಯುವ�ದನು�
��ಸುವರು.
ಉ�ಾ:- �ಾಡನೂ�ದವಳ� : �ಾಡನು+ಉ�ದವಳ�.
�ನ���� :- �ನ�ವ+ಇ��, ತತ�ನು +ಇತು� ಇ�ಾ��

ಪಠ�ಪ�ಸ�ಕ , ಕ�ಾ�ಟಕದ
ನ�

ಕ� ಹ�� , �ೂೕ� ಬು�

ತಂತ� :- ಅವ�ೂೕಕನ.
�ಾಧನ :- ಅವ�ೂೕಕನ
ಪ��.

ತಂತ� :- ಬರಹ.
�ಾಧನ :- ಶ�ಾ�ಥ�ಗಳ�

ಓದುವ �ಾಮಥ��
ಗ���ಾ��ೕ ?

�ಾನು ಈ ಪದ�ವನು�
�ವ�ಸಲು ಬಳ�ದ
��ಾನ�ಂದ ನನ� ತೃ��
ಇ��ೕ ?

ಎಷು� ಮಕ�ಳ� ಪದ
��ಸುವ ಚಟುವ��ಯ��
�ೂಂದ� ಪಟ�ರು ?

�ಷಯದ�ಸ�ರ�.
Expand

ಮಕ��ಂದ ಗ�� �ಾಯನ :- ��ಕರು ಮಕ���ಮೂರು
ಗುಂಪ�ಗಳ�� ಕೂ����ದ�ೕ ಗುಂಪ� 1�ೕ �ಾಲು, ಎರಡ�ೕ
ಗುಂಪ� ಎರಡ�ೕ �ಾಲು, ಮೂರ�ೕ ಗುಂಪ� ಮೂರ�ೕ �ಾಲು,
�ಾಡುವಂ� ��ೕ�ೕ�ಸುವ�ದು. ನಂತರ ಪ�� ಗುಂಪ�
ಒಂ�ೂಂದು ನು� ನಂತರ ಪ�ಣ�ಪದ� �ೕಳ�ವಂ�
���ೕ�ಾ��ಸುವ�ದು �ೂ�ಯ�� �ಾಮೂ�ಕ�ಾ�
�ಾಗಬದ��ಾ� �ಾಡುವಂ� �ೕಳ�ವ�ದು.
ಚಟುವ�� :-* �ಾಠ�� ಸಂಬಂಧ ಪಟ� �ಕ��ಕ� ಪ���ಗಳನು�
ಬಣ�ಗಳ� �ಾ�ಗಳ�� ಬ�ದು ಮಡ� ವೃ�ಾ��ಾರದ
ಮಧ�ದ��ಟು� ಸುತ�ಲೂ ಕು�ತಮಕ�ಳ� ಸರ�ಯಂ�
ಒಂ�ೂಂದು �ಾ� ��ದು ಅದರ�� ಬಂದ ಪ���ಗಳನು�
ಓದುವ�ದು ಉ�ದವರುಉತ��ಸುವ�ದು.
*ಪದ�ಗಳನು� �ೂಟು� ಸ�ಂತ �ಾಕ�ಗಳ�� ಬಳ� ಬ�ಯುವಂ�
��ೕ�ೕ�ಸುವರು. ಉ�ಾ :- ಹರಸು, ಸಲಹು , ಕನ�ಡಮ� etc

ಪಠ�ಪ�ಸ�ಕ

ಪ���ಗಳ�ಂಚುಪ��ಗಳ�

ತಂತ� :- ಗ�� �ಾಯನ.
�ಾಧನ :- ಪದ�

ತಂತ� :- ಅ�ವ���.
�ಾಧನ :- ಪ���ಗಳ�

ಎಲ� ಮಕ�ಳ� ಈ
ಚಟುವ��ಯ��
ಆಸ���ಂದ
�ಾಗವ���ಾ��ೕ ?

ಎಷು� ಮಕ�ಳ� ಪ���ಗ��
ಸ��ಾ�ಉತ��ಸುವ
�ಾಮಥ�� ಪ���ಾ��ೕ ?

�ೌಲ��ಾಪನ.
Evaluation

�ೌಲ��ಾಪನ/��ೕ�ತ �ಾಯ� :- *�ಮ� ಅಮ�ನ ಬ��
�ಮ� ��ೕ� ಏ�? �ೕ��. **ಅ�ಾ�ಸ ಚಟುವ���ಾಡಲು
�ಾಗ�ದಶ�ನ�ಾಡುವ�ದು. ***ಪದ�ವನು� ಮ�ೂ���
�ಾವ� ನಯದಮೂಲಕ �ಾಡುವಂ� ��ೕ�ೕ�ಸುವ�ದು.

ಪಠ�ಪ�ಸ�ಕ, �ೂೕ� ಪ�ಸ�ಕ ತಂತ� :- ಬರಹಮತು�
ಅ�ವ���.
�ಾಧನ :- ಪ���ಗಳ�ಮತು�
ಪದ�.

�ಾನು ನನ� ಮುಂ�ನ
�ಾಠವನು� �ೕ��ೕಚ�
�ಾಡ� ?
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ಘಟಕದ �ಸರು :- ೯ ಎ�ಗುಂದದ �ೕರರು (ಗದ�). ಘಟಕ�ೕಜ� �ಾಮಥ��ಗಳ� :- ಓದುವ�ದು: ಸರಳ ಕ�ಮತು� �ಯತು� �ಾ��ಗಳನು� ಓದುವರು
ವಗ� :-೬. �ಷಯ:- ಕನ�ಡ. �ಾತ�ಾಡುವ�ದು: ��ಷ� �ಾಧಕರ �ಾಧ� ಬ�� �ಚು�� ವ�ಕ� ಪ�ಸುವರು
��ಾಂಕ :-

ಕ��ಯಹಂತಗಳ�. ಅನುಕೂ�ಸಲು ರೂ��ದ ಚಟುವ��ಗಳ�. �ೂೕಧ�ಾ
ಕ��ೂೕಪಕರಣಗಳ�

�ೌಲ��ಾಪನದ �ಾಧನ -
ತಂತ�ಗಳ�

��ಕರ.
ಸ�-ಅವ�ೂೕಕನ

ಅವ�

�ೂಡ���ೂಳ����.
Engage

ಪ�ವ��ದ��ಮತು� ಪ�ರಕ ಚಟುವ�� :- ��ಕರು ಮಕ���
�ಾಠದ�� �ೂ��ರುವ 'ಬಸಯ� ನ �ಾಧ�ಯ ಕ�ಯನು� �ೕ�
ಅದ�� ಸಂಬಂ��ದ �ಾ��ಾತುಗಳ� ಬ�� ಚ��ಸುವರು.

ಕ�ಗಳ ಸಂಗ�ಹ ತಂತ� :- ಆ�ಸು��.
�ಾಧನ :- ಕ�

�ಾನು ಎಲ�
��ಾ����ಳನು� ಇಂ�ನ
ಚಟುವ��ಯ��
�ೂಡ���ೂಂ���ೕ��ೕ?

ಪ��ಹಚು���.
Engage

��ಕರಮಕ��� �ಳ�ನ ಪ��� �ೕಳ�ವರು :- ೧) ���ದ�
ಅಂಗಗಳನು� �ೂೕ�ಸು�ಾ� ಸ��ಾ� ನ�ಯಲು �ಾರದವ��
ಏ�ಂದು ಕ�ಯು�ಾ�� ? (೨) ಕಣು� �ಾ��ದ ವ�� ಏ�ಂದು
ಮತು� �ಾತ�ಾಡಲು ಬ�ದವ�� ಏ�ಂದು ಕ�ಯು�ಾ��?
(೩) ಅಂಗ�ಕಲರು ಅಥ�ಾ ಅಸ�ಾಯಕರು ಕಷ�ದ���ಾ��
�ೕ�ೕನು�ಾಡು��ೕ�? (೪) �ಮ� ಕಷ� ಅಥ�ಾ �ೂಂದ�
ಬಂ�ಾಗ ಏನು�ಾಡು��ೕ�? �ದ� ಓ� �ೂೕಗ�ೕ�ಾ ?
�ಾಯ�ೕ�ಾ? �ಾ�ಾದ� ಇಂದು �ಾವ�"ಎ�ಗುಂದದ
�ೕರರು"�ಾಠ ಓ�ೂೕಣ.

ಪ���ಗಳ� ಸಂಗ�ಹ ತಂತ� :- ಅ�ವ���.
�ಾಧನ :-�ೌ�ಕ
ಪ���ಗಳ�

�ಾನು �ೕ�ದ ಪ���ಗ��
ಮಕ�ಳ� ಸ��ಾ�
ಉತ���ದ�ೕ ?

�ವರ� /ವ�ಕ�ಪ�ಸು�� ��ಕರ�ಾದ� �ಾಚನ :- ��ೕ� �ೕಶದ �ಾಲಕ--------------------
---------------------�ೕ��ಯನು� �����ಾ�� ��ಕರು �ಾಠವನು�
ಸೂಕ� ಸ�ರ�ಾರ, ಉ�ಾ�ರ�, �ಲುಗ�ಮತು� ಧ��
ಏ��ತ�ೂಂ�� �ಾಚನ�ಾಡುವರು ಮಕ�ಳ� ಆ�ಸುವರು.
�ೂಸ ಪದಗಳ ಅಥ� ಪ�ಚಯ :- ��ಕರು ಮಕ��� ಪದಗಳ
ಅಥ�ವನು� �ಂಚು ಪ��ಗಳ�� ಬ�ದು ಮಧ�ದ��ಟು�
ಮಕ�ಳನು� ಕೂ��� ಸರ�ಯಂ� ಪ��ಮಗು ಒಂ�ೂಂದು
�ೕ�ಯನು� ��ದು�ೂಂಡು ಅದರ��ಯು ಪದ �ಾಗೂ
ಅಥ�ವನು� �ೂೕ�ಾ� ಓ� ಇತರಮಕ��ಗೂ ಓ�ಸುವಂ�
�ಾ� ನಂತರ ಪ��ಯ�� ಬ�ದು �ೂಳ��ವಂ� ��ಸುವ�ದು.
��ಾ���ಗಳ�ೌನ ಓದು :- ��ಕರು ಈ �ಾಠವನು� �ೌನ�ಾ�

ಪಠ�ಪ�ಸ�ಕ

ಪದಗಳ�ಂಚುಪ�� ಮತು�
ಪಠ�ಪ�ಸ�ಕ

ಓ� ಗ��ಸುವ �ೌಶಲದ
�ೌಲ��ಾಪನ

ತಂತ� :- ಓದು ಮತು� ಬರಹ
�ಾಧನ :-ಶ�ಾ�ಥ�ಗಳ�

ಓ� ಗ��ಸುವ �ೌಶಲದ

ಎಲ� ಮಕ�ಳ� ��ಕರ
�ಾದ� �ಾಚನವನು�
ಆಸ���ಂದ ಆ��ದ�ೕ ?

ಎಲ�ಮ� ಕುರುಬಸ ಪದಗಳ
ಅಥ�ವನು�
ಅ�ೖ���ೂಂಡ�ೕ ?

ಎಷು� ಮಕ�ಳ��ೌನ
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ಓ� �ಳ�ನ ಪ���ಗ��ಉತ��ಸುವಂ� ��ೕ�ೕ�ಸುವರು
(೧) �ೂೕವ�ಮ�ಯಲು ಜೂ��ೕಏನು�ಾ�ದನು?
ಗ�ಹಣ ಶ��ಯ ಪ��ೕಲ� :- ��ಕರು ಮಕ��� ಕಥ ರೂಪದ��
ಈ �ಾಠದ �ವರ�ಯನು� �ವ��ಮಕ�ಳ ಗ�ಹಣ ಶ��ಯನು�
ಪ�ೕ�ಸಲು ಗುಂಪ�ಗಳ�� ಕೂ��� ಜೂ��ೕ�ಾವ ಕನಸು
�ೂಂ�ದ�ನು ? ಅದು ನುಚು� ನೂ�ಾದುದು �ೕ� " ಎಂಬ ಪ���
�ೂಟು� ಉತ��ಸುವಂ� ��ೕ�ೕ�ಸುವ�ದು.
�ಾ�ಕರಣ:-��ಕರು ಮಕ��� �ರುದ� ಪದಗಳನು� ಮತು�
ಪದಗಳನು� ��� ಬ�ಯಲು ��ಸುವರು. ತ��ದ�� ���
ಸ��ಾ� ಬ�ಯುವ�ದನು� ����ೂಡುವರು.

ಪಠ�ಪ�ಸ�ಕ

ಪಠ�ಪ�ಸ�ಕ

�ಂಚುಪ��ಗಳ�, ಕ�
ಹ��

�ಾಲ��ಾಪನ

ಅವ�ೂೕಕನ

ತಂತ� :-ಬರಹ
�ಾಧನ :- �ಾ�ಕರಣ.

ಓ�ನ�� �ಾಮಥ��
ಗ���ಾ��ೕ ?

�ಾನು ಬಳ�ದ ತಂತ�
ಸಮಂಜ���ೕ ?

ಎಲ� ಮಕ�ಳ�
�ಾ�ಕರಣವನು� ಸ��ಾ�
ಅ�ೖ���ೂಂ��ಾ��ೕ ?

�ಷಯದ�ಸ�ರ�.
Explain

��ಾ���ಗ�ಂದ ಗ�� ಓದು :-��ಕರು ಪ�� ಮಗು��ಂದ
�ಾಠದ�� 2 -3 �ಾಕ�ಗಳನು� ಓ�ಸುವರು. ತ�ಾ�� ಓದುವ
ಮಕ��� ��� ಅ�ೕಕ �ಾ� ಓದುವಂ� ���ೕ�ಾ��ಸುವರು.
ಚಟುವ��:- *��ಕರು ಮಕ��� ಕ�ಗಳ��ಂಚು ಪ��ಗಳನು�
ಮತು� �ಯತ �ಾ�ಕ�ಳ ತುಣುಕುಗಳನು� �ೂಟು� ಗ���ಾ�
ಓದುವ ಚಟುವ���ಾ�ಸುವರು.
* ಜೂ��ೕಮತು� �ಾಲ� �ೂಳ� ಇಂದ ಕ�ತ ಒ��ಯ
ಅಂಶಗಳ ಬ�� ತಮ� �ಾತುಗಳ�� �ೕಳ�ವಂ�
���ೕ�ಾ��ಸುವ�ದು.
*ಅ�ಾ�ಸ ಚಟುವ���ಾಡಲು ಮಕ��ಂದ�ಾಗ�ದಶ�ನ
�ಾಡುವ�ದು.

ಪಠ�ಪ�ಸ�ಕ

ಕ�ಗಳ�ಂಚುಪ��ಗಳ�.

�ಯಥಕ��ಗಳ�
ತುಣುಕುಗಳ�.

ತಂತ� :- ಗ�� ಓದು.
�ಾಧನ :-�ಾಠ

ತಂತ� :- ಓದು.
�ಾಧನ :-ಕ�ಗಳ�

ತಂತ� :- �ಾತ�ಾಡುವ�ದು
�ಾಧನ:- ಸಧ�ಾರ ಬ��

ಎಷು� ಮಕ�ಳ� ಗ��
ಓ�ನ�� �ಾಮಥ��
ಗ��ಲ� ?

ಎಲ� ಮಕ�ಳ� ಈ
ಚಟುವ��ಯ��
ಆಸ���ಂದ
�ಾಗವ��ದ�ೕ ?

�ೌಲ��ಾಪನ.
Evaluation

�ೌಲ��ಾಪನ / ��ೕ�ತ �ಾಯ�:- ��ಕರು ಇ�ೕ �ಾಠ��
ಸಂಬಂ��ದ �ಕ�-�ಕ� ಪ���ಗಳನು� �ೕ�ಗಳ�� ಬ�ದು.
ಮಕ��� ಸರ�ಯಂ� ಒಂ�ೂಂದು ಆ���ೂಂಡು ಅದರ��
ಬ�ದ ಪ��� ಓ�, ಉತ�ರವ� ಅವ�ೕ �ೕಳ�ವಂ�
��ೕ�ೕ�ಸುವರು.

ಪ���ಗಳ ,�ಂಚುಪ��ಗಳ� ತಂತ� :- �ಾತ�ಾಡುವ�ದು
�ಾಧನ :-ಪ���ಗಳ�

ಎಷು� ಮಕ�ಳ� ಪ���ಗಳನು�
ಸ��ಾ� ಓ�
ಉತ���ದ�ರು ?
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ಘಟಕದ �ಸರು :- ೧೦ ಐಕ��ಾನ. ಘಟಕ�ೕಜ�. �ಾಮಥ��ಗಳ� :- �ಾತ�ಾಡುವ�ದು : ಪದ�ವನು� �ೖಯ��ಕ�ಾ� �ಾಗಬದ��ಾ� �ಾಡುವರು.
ವಗ�:-೬. �ಷಯ:- ಕನ�ಡ.
��ಾಂಕ:-

ಕ��ಯಹಂತಗಳ�. ಅನುಕೂ�ಸಲು ರೂ��ದ ಚಟುವ��ಗಳ�. �ೂೕಧ�ಾ
ಕ��ೂೕಪಕರಣಗಳ�

�ೌಲ��ಾಪನದ �ಾಧನ -
ತಂತ�ಗಳ�

��ಕರ.
ಸ�-ಅವ�ೂೕಕನ

ಅವ�

�ೂಡ���ೂಳ����.
Engage

ಪ�ವ��ದ��/ಪ�ರಕ ಚಟುವ�� :- ��ಕರು"ಚಂದ�ಾಮ
�ೕನು �ೕ��ೕ� ಏ�� , �ಾನು ಬರು� �ನ� ಬ��"
�ೕಳ�ಾರ�ೕ ಎಂಬ ಪದ�ವನು� �ಾವ�ಾವ ಅ�ನಯ�ೂಂ��
�ಾ�ಮಕ��ಂದ �ಾ�ಸುವರು.

�ಾ�ನ ಸಂಗ�ಹ ತಂತ� :- ಅ�ವ���.
�ಾಧನ :- �ಾಡು
�ೕಳ�ವ�ದು

ಎಲ� ��ಾ���ಗಳ� �ಾನು
ಇಂ�ನ ಚಟುವ��ಯ��
�ೂಡ���ೂಂ���ೕ��ೕ?

ಪ��ಹಚು���.
Explore

��ಕರು ಮಕ��� ಒಗ���ನ�� ಬಲ�� ಎಂಬ "ಎತು� ಮತು�
ಹು�ಯ"ಕ�ಯನು� �ೕ� ಈ �ಳ�ನ ಪ���ಗಳನು� �ೕಳ�ವರು :-
೧) ದನಗಳ��ೕಯಲು ಎ��� �ೂೕಗು��ದ�ವ�?
(೨) ನ�ಯುಎ��ನ ಹ��ರ ಬಂದು ಎಂದು �ೕ�ತು?
(೩) ಈ ಕ�ಯ�ೕ� ಏನು? �ಾ�ಾದ� ಇಂದು �ಾವ�
'ಐಕ��ಾನ'ಎಂಬ ಪದ� ಓ�ೂೕಣ.

ಕ�ಗಳ ಸಂಗ�ಹ ತಂತ� :- ಆ�ಸುವ�ದು.
�ಾಧನ :- ಕ�

ಮಕ�ಳ� ಕ�ಯನು�
ಆಸ���ಂದ ಆ��ದ�ೕ?

�ವರ�/ ವ�ಕ�ಪ�ಸು��
Explain /Express

��ಕರು �ಾದ� �ಾಚನ :- ಕ� ಪ�ಚಯ :- ಈಪದ�ವನು�
ಬ�ದ ಕ� �. ಎ�. �ವರುದ�ಪ�ನವರು �ಾವ �ತ�ವನು�
�ೂೕ�� ಅವರ ಪ�ಚಯ�ಾಡುವ�ದು.
*ನಂತರ ಪದ�ವನು� ಗದ�ರೂಪದ�� �ಾಚನ�ಾಡುವ�ದು
ನಂತರ ಪದ�ವನು� �ಾಗಬದ��ಾ�ಮತು� �ಾವ�ಾವ �ೂಂ��
�ಾ�ಮಕ��ಂದ �ಾ�ಸುವರು.
�ೂಸ ಪದಗಳ ಅಥ� ಪ�ಚಯ :- ��ಕರು ಮಕ��� �ಲವ�
ಪದಗಳ ಅಥ�ವನು� �ತ� �ೂೕ�ಸುವ�ದರಮೂಲಮತು�
�ಲವ� ಪದಗಳನು� ಕ�ಹ��ಯ�ೕ� ಬ�ದು ಅ�ೖ�ಸುವರು.
ಉ�ಾ :- *** ��� -ಕತ�ಲು ಇ�ಾ��.
��ಾ���ಗಳ�ೌನ ಓದು :- ��ಕರು ��ಾ���ಗ�� ಈ
ಪದ�ವನು� �ೌನ�ಾ� ಓದಲು �ೂಟು�.
(೧) �ಾ�ರ ನ�ಗಳ� �ೕ� ಹ�ದರೂ �ೂ�� ಎ��� �ೂೕ�
�ೂಡುತ��? ��ಕರು ಈ ಪದ�ವನು� �ವ�ಸು�ಾಗ ಅಂದ�
�ಾ�ಾಥ� �ೕಳ��ಾಗ �ಾರತದ ನ�, ಧ�ಜ, ಮರದ �ತ�
ಹಸುಗಳ, ಪ��ಸುವ �ೕ��ೕ� ಧಮ�ದವರು �ತ� etc
�ೂೕ�� ಚ��ಯಮೂಲಕ �ವ�ಸುವರು.
ಗ�ಹಣ ಶ��ಯ ಪ��ೕಲ� :- ��ಕರು ಮಕ��� ಗುಂ�ನ��

ಪಠ�ಪ�ಸ�ಕ

ಪದ�ೂೕಶ, �ತ�ಗಳ�, ಕ�
ಹ��

ಪಠ�ಪ�ಸ�ಕ

�ತ�ಗಳ� ,ಪಠ�ಪ�ಸ�ಕ

ತಂತ� :- ಆ�ಸುವ�ದು.
�ಾಧನ :- ಪದ�

ತಂತ� :- ಬರಹ.
�ಾಧನ :- ಶ�ಾ�ಥ�ಗಳ�

ಓ� ಗ��ಸುವ �ೌಶಲದ
�ೌಲ��ಾಪನ

ಎಲ� ಮಕ�ಳ� ಪದ�ವನು�
ಆ�� ��ಕರು
�ೕ�ದಂ��ೕ�ೕ�ದ�ೕ ?

ಎಷು� ಮಕ�ಳ� ಪದಗಳ
ಅಥ�ವನು� ಗ���ದ�ೕ ?

ಎಷು� ಮಕ�ಳ� ಪದ�ವನು�
�ೌನ�ಾ� ಓ� ಪ���� ಸ�
ಉತ�ರ �ೕ�ದರು ?
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�ಳ�ನ ಪ����ೂಟು� ಚ��ಸಲು �ೂಡುವರು ತ��ದ��
�ಾಗ�ದಶ�ನ�ಾಡುವರು
�ಾ�ಕರಣ :- ��ಕರು ಮಕ��� ಸಮ�ಾಥ�ಕ ಪದಗಳನು� ಮತು�
�ರುದ� ಪದಗಳನು� ಬ�ದು �ೂೕ�ಸಲು ��ಸುವರು , ನಂತರ
ತ��ದ�� ಸ�ಪ�� ಎಲ��ಗೂ ��ಯುವ �ಾ� �ವ�ಸುವರು.
ಉ�ಾ :- ಮರ :- ವೃ� ,ವಟ ,ನ�ತ :- �ಾ� ,ಚು�� . etc.
ಉ�ಾ :- ಹಗಲು - ಇರಳ� , ಹಲವ� - �ಲವ�. etc.

ಪಠ�ಪ�ಸ�ಕ , ಕ� ಹ�� ತಂತ� :- ಬರಹ
�ಾಧನ :- �ಾ�ಕರಣ

ಎಷು� ಮಕ�ಳ� �ರುದ�
ಪದಗಳನು� ಮತು�
ಸ�ಾ�ಾಥ�ಕ ಪದಗಳನು�
ಸ��ಾ� ಬ�ದರು ?

�ಷಯದ�ಸ�ರ�.
Expand

��ಾ���ಗ�ಂದ ಗ�� �ಾಯನ :- ��ಕರು ಮಕ���
ವೃ�ಾ��ಾರ�ಾ� ಕೂ��� ಪದ�ದ ಎರಡ�ೕದು �ಾಕ�ಗಳನು�
�ಂಚು ಪ��ಯ�� ಬ�ದು ವೃತ�ದಮಧ�ದ��ಟು� ಸರ�ಯಂ�
ಪ��ಮಗು�ಂಚು ಪ��ಯನು� ��ದು�ೂಂಡು ಗದ� ರೂಪದ��
ಓ� ನಂತರ �ಾಗಬದ��ಾ� ಓದುವಂ� ��ೕ�ೕ�ಸುವರು.
ಚಟುವ�� :- * ಮಕ��� �ೖಯ��ಕ�ಾ� �ಾಗಬದ��ಾ�
�ಾಡುವಂ� ���ೕ�ಾ��ಸುವರು.
*�ಾರತದ �ಾಷ�ಧ�ಜ, �ಾ�� , ಪ� , ಹೂವ� , ಮರ , �ಾಗೂ
ಹಣು�ಗಳ� �ತ� ತಂದು ಅಂ�� ಅಲ�ಂ ತ�ಾ�ಸುವ
ಚಟುವ���ಾ�ಸುವ�ದು.

ಪಠ�ಪ�ಸ�ಕ,
�ಂಚುಪ��ಗಳ�

ಮಕ�ಳ �ಾಗವ�ಸು��

�ತ�ಗಳ� ಅಂ�� , �ಾ�

ತಂತ� :- ಗ�� ಓದು.
�ಾಧನ :- ಪದ�.

ತಂತ� :- ಅ�ವ���
�ಾಧನ :- �ಾಡು
�ೕಳ�ವ�ದು.
ತಂತ� :- �ೕಜ�.
�ಾಧನ :- ಅಲ�ಂ ತ�ಾ��

ಎಷು� ಮಕ�ಳ� ಪದ�ದ
�ಂಚುಪ��ಯನು�
ಸ��ಾ� ಓ�ದರು ?

ಎಷು� ಮಕ�ಳ�
�ೖಯ��ಕ�ಾ� �ಾಡುವ
�ಾಮಥ�� ಗ��ದ��ೕ?

ಎಷು� ಮಕ�ಳ�
�ೕಜ�ಯನು�
ತ�ಾ��ದರು ?

�ೌಲ��ಾಪನ.
Evaluation

�ೌಲ��ಾಪನ /��ೕ�ತ �ಾಯ� :- ��ಕರು ಮಕ��� ಈ
ಪದ�ದ�� �ೂಡ�ಾದ ��ಧ� & ಏಕ�ಯನು� ಸಂ�ೕ��ರುವ
ಅಂಶಗಳನು� ಪ�� �ಾಡಲು ��ಸುವರು.
*ಅ�ಾ�ಸ ಚಟುವ���ಾಡಲು �ಾಗ�ದಶ�ನ�ಾಡುವರು.

ಪಠ�ಪ�ಸ�ಕ, �ೂೕ� ಬು� ತಂತ� :- ಬರಹ.
�ಾಧನ :-
ಪ���ಾಡುವ�ದು
ಪ���ಗಳ�.

�ಾನು ನನ� ಮುಂ�ನ
�ಾಠವನು� �ೕ� ರ��� ?
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ಘಟಕದ �ಸರು:-೧೧. �ಾಹ���ಾ��ಾ. ಘಟಕ�ೕಜ�. �ಾಮಥ��ಗಳ� :-ಓದು : ಪಠ�ವನು� ಓ�ದ ಬ�ಕ ಪ���ಗ��ಉತ��ಸುವರು.
ವಗ� :-೬. �ಷಯ :-ಕನ�ಡ ಬರಹ :-ಉಕ��ೕಖನ ಬ�ಯುವರು.
��ಾಂಕ :-

ಕ��ಯಹಂತಗಳ�. ಅನುಕೂ�ಸಲು ರೂ��ದ ಚಟುವ��ಗಳ�. �ೂೕಧ�ಾ
ಕ��ೂೕಪಕರಣಗಳ�

�ೌಲ��ಾಪನದ
�ಾಧನ - ತಂತ�ಗಳ�

��ಕರ.
ಸ�-ಅವ�ೂೕಕನ

ಅವ�

�ೂಡ���ೂಳ����.
Engage

ಪ�ವ��ದ��/ ಪ�ರಕ ಚಟುವ��:- ��ಕರುಮಕ���
�ಾ�ತ ಗು�ಾ�ಳ ಘಟ�ಯನು� , �ೕ��ೕ�ೂೕ��
�ವ��ಈ �ಳ�ನಂ� ಪ���ಗಳನು� �ೕಳ�ವರು.
*ಮ��ಾಗು�ಾ� �ಾವಊ�ನವಳ� ?
* ಅವ�� ಎಷು� ಪ�ರವ ವ��ಾ��ತು� [ ತಮ�ನನು�
�ಾ�ಾ��ಾಗ ].
* �ಾರತ ಸ�ಾ�ರ ಅವ���ಾವ ಪ�ಶ�� �ೕ�ದರು ?

ಘಟ� ಸಂಗ�ಹ
���ೕ

ತಂತ� :- ಆ�ಸುವ�ದು &
�ೂೕ�ಾಂದ
�ಾಧನ :- ಘಟಕ ,
�ೕ��ೕಮೂಲಕ.

ಎ�� ಮಕ�ಳನು� ಇಂ�ನ
ತರಗ�ಯ��
�ೂಡ���ೂಂ�����ೕ?

ಪ�� ಹಚು���. ��ಕರುಮಕ��� ಈ �ಳ�ನ ಪ���ಗಳನು� �ೕಳ�ವರು.:-
*�ಮ� ಪ��ಾರ ಸಹಸ ಎಂದ�ೕನು? ��ಾರ�ಾ�
�ೕ��. * �ೕವ��ಾವ��ಾದರೂ �ಾಹಸ�ಾ���ೕ�ಾ ?
* �ಾಹಸ�ಾ�ದ�ಾವ��ಾದರೂಮಕ�ಳ �ಸರು
�ೂ��ದ�� �ೕ� ? �ಾ�ಾದ� ಇಂದು �ಾವ� "�ಾಹ�
��ಾ��ಾ"�ಾಠ ಓ�ೂೕಣ.

ಪ����ಳ ಸಂಗ�ಹ

�ಾಹಸ�ಾ�ದಮಕ�ಳ
�ತ�ಗಳ�

ತಂತ� :- �ೌ�ಕ
�ಾಧನ :- �ೌ�ಕ
ಪ���ಗಳ�

ಎ�� ಮಕ�ಳ�ಈ
ಚಟುವ��ಯ��
ಆಸ���ಂದ
�ಾ�ೂ�ಂ�ದ��ೕ?

�ವರ�.
Explain

��ಕರ�ಾದ� �ಾಚನ :- ಓ��ಾ �ಾಜ�ದ�� ----------------
---------------------------------�ಾಲ��ಯ ತರಗ� ��ಾ����
��ಕರು ಈ �ಾಠವನು� ಸೂಕ� ಸ�ರ�ಾರ, �ಲುಗ� ಧ��
ಏ��ತ�ೂಂ�� �ಾಠವನು� ಓದುವರುಮಕ�ಳ� ��ಕರು
ಓದನು� ಆ�ಸುವರು.
�ೂಸ ಪದಗಳ ಅಥ� ಪ�ಚಯ :- ��ಕರುಮಕ���
ಪದಗಳಈರು�� ಎಂಬ �ಾ�ೂೕಪಕರಣದ�� ಪದಗಳ
ಅಥ�ವನು� ಬ�ದು �ಾಸ�ಾಡು�ಾ� �ೂೕ��ಾರು
ಹ��ರ ಈರು�� ಇರುತ���ೕ ಅವರು ಒಂದು ��� ��ದು
ಅದರ�� ಬಲದ ಪದಮತು� ಅಥ�ವನು� �ೂೕ�ಾ�
ಅ�ೖ��ೂಳ��ವ ಚಟುವ���ಾ�ಸುವ�ದು ನಂತರ
ಬ�ದು�ೂಳ��ವ�ದು. ಉ�ಾ :- ���� - ��ಾನ,�� - ಇ�

ಪಠ�ಪ�ಸ�ಕ

�ಂಚು ಪ��ಗಳ ನೂ�
ಬು�

ಓ� ಗ��ಸುವ �ೌಶಲದ
�ೌಲ��ಾಪನ

ತಂತ� :- ಓದು& ಬರಹ.
�ಾಧನ :- ಶ�ಾ�ಥ�ಗಳ�

ಎ�� ಮಕ�ಳ� ��ಕರ
�ಾದ� �ಾಠವನು�
ಸ��ಾ� ಆ��ದ�ೕ ?

ಎಷು� ಮಕ�ಳ� ಪದಗಳ
ಅಥ�ವನು� ಸ��ಾ�
ಓ� ಗ���ದರು ?

ಎಷು� ಮಕ�ಳ��ೌನ�ಾ�
ಓದಬಲ�ರು ?
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�ವರ�
Explain

��ಾ���ಗಳ�ೌನ ಓದು :- ��ಕರುಮಕ��� �ವ��ದ
�ಾಠವನು� �ೌನ�ಾ� ಓ� �ಳ�ನ ಪ����
ಉತ��ಸುವಂ� ��ೕ�ೕ�ಸುವ�ದು.(೧) �ೂೕ�ಯ ��ತ��
ಬಳ�ಾದ ಕುರುಡ ಹುಡುಗ ಏ�ಂದು ಕೂ��ೂಂಡನು ?
ಗ�ಹಣ ಶ��ಯ ಪ��ೕಲ� :- ��ಕರು ಈ �ಾಠವನು�
ಪ��ೂ�ೕತ�ರ ��ಾನದಮೂಲಕ ಅ�ೖ��ಮಕ�ಳ ಗ�ಹಣ
ಶ��ಯನು� ಪ��ೕ�ಸಲು ಗುಂಪ�ಗಳ�� ಕೂ��� ಈ
�ಳ�ನ ಪ���ಗಳನು� �ೂಡುವರು
* " ನನ�ನು� �ಾ�ಾ�! �ಾ�ಾ� ! ".
* " ��� ಮಗು ! �ನ� �ೖಯ�����ನು" ಈ�ಾತನು�
�ಾರು�ಾ�� �ೕ�ದರು.
*�ೌಯ� ಪ�ಶ�� ಪ�ದ ಇನೂ� �ಲವ�ಮಕ�ಳ ���ೕ
�ೂೕ�ಸುವ�ದು.
�ಾ�ಕರಣ :- * ��ಕರುಮಕ��� ಅ�ೕಕಉ�ಾಹರ�ಗಳ�
ಮೂಲಕ 'ಆಗಮ ಸಂ�'ಬ�� �ವ�� ಪದ�ಳನು� ಕೂ���
ಬ��ೕಚಟುವ���ಾ�ಸುವರುಉ�ಾ :-.
�ೖ + ಆ�ಸು =�ೖ�ಾ�ಸು etc * �ಂಚುಪ�� �ಾಗೂ
ಉ�ಾಹರ�ಗಳ�ಮೂಲಕ �ೕಖನ ���ಗಳನು� ಪ�ನಃ
ಪ�ಚ�ಸುವರು.

ಪದ� ಪ�ಸ�ಕ, �ೂೕ�
ಬು� , ���ೕ

�ಂಚುಪ��ಗಳ� ,
ಕ�ಹ�� , ಪಠ�ಪ�ಸ�ಕ

ಅವ�ೂೕಕನ

ತಂತ� :- ಬರಹ.
�ಾಧನ :- �ಾ�ಕರಣ

�ಾನು �ಾಠವನು�
�ವ�ಸಲು ಬಳ�ದ
��ಾನ�ಂದ ನನ� ತೃ��
�����ೕ ?

��ಕರು ಕ��ದ
�ಾ�ಕರಣವನು� ಎಷು�
ಮಕ�ಳ�
ಅ�ೖ���ೂಂಡರು?

�ಷಯದ�ಸ�ರ�.
Expand

ಮಕ��ಂದ ಗ�� ಓದು :- ��ಕರು ಸರ�ಯಂ� ಪ��
ಮಗು��ಂದ �ಾಠವನು� ಓ�� ತ�ಾ�ದ�� ��� ಪ�ನಃ
ಓ�ಸುವರು.
ಚಟುವ�� :- ೧)��ಕರುಮಕ��� �ಲವ� �ಾಕ�ಗಳನು�
�ೂಟು� ಅವ�ಗ�� ಸೂಕ� �ೕಖನ ��� �ಾಡುವ
ಚಟುವ���ಾ�ಸುವರು. ಉ�ಾ :- ಅ��ೕ !
ಮಗುವನು� ದನಗಳ� �ೂಲು����
(೨) �ೕಖನ ��� ಬರುವಂತಹ �ಾಕ�ಗಳನು�
ಉಕ��ೕಖನ�ಾ� �ೂಡುವ�ದು.
(೩) ಈ�ಾಠವನು� �ಾಟಕ ರೂಪದ�� ಅ�ನ�ಸಲು
ಮಕ��� ���ೕ�ಾ��ಸುವ�ದು & �ಾಗ�ದಶ�ನ
�ಾಡುವ�ದು
(೪) ಅ�ಾ�ಸ ಚಟುವ���ಾ�ಸುವ�ದು. [ ಸ�ಂತ �ಾಕ�
ರಚ� , �ಾ��ಾ�ನ �ಸ�ರ� ��� ಬ�ಯುವ�ದು etc

ಪಠ�ಪ�ಸ�ಕ

�ೂೕ� ಬು�

ಮಕ�ಳ �ಾಗವ�ಸು��

ಪಠ�ಪ�ಸ�ಕ

ತಂತ� :- ಗ�� ಓದು.
�ಾಧನ :- �ಾಠ

ತಂತ� :- ಬರಹ.
�ಾಧನ :- ಉಕ��ೕಖನ

ತಂತ� :- ಅ�ವ���.
�ಾಧನ :- �ಾ�ಾ��ನಯ

ಎಷು� ಮಕ�ಳ� ಗ���ಾ�
ಓದಲು
ಅಸ�ಾಧ���ಾ��ೕ?

ಎ�� ಮಕ�ಳ�
ಆಸ���ಂದ �ಾತ��ನಯ
�ಾ�ದ�ೕ ?
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�ೌಲ��ಾಪನ.
Evaluation

��ೕ�ತ �ಾಯ� :-. * ಮಕ�ಳ�� 2 ಗುಂಪ��ಾ�
�ಾಠ�� ಸಂಬಂ��ದ �ಕ� - �ಕ� ಪ����ಳನು� �ಂಚು
ಪ���ಳನು� ಬ�ದು . ಒಂದು ಗುಂ�ನವ�� �ೂಡುವ�ದು.
ಅವರು ಒಂ�ೂಂ� ಪ��� �ೕ�ದ ಗುಂ�ನವ�ೕ
ಉತ��ಸ���� ಆಗ ಅವ�� �ೂೕನ� �ಾ�ಂಟ
�ಗುತ�� .ಈ �ೕ��ಾ�ಸುವರು.

ಪ���ಗಳ
�ಂಚುಪ��ಗಳ�

ತಂತ� :- ಅ�ವ���.
�ಾಧನ :- ಪ���ಗಳ�

�ಾನು ನನ� ಮುಂ�ನ
�ಾಠವನು� �ೕ�
ಆ�ೕ�ಸಲು ?
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ಘಟಕದ �ಸರು :- ೧೨ ಸುಂಟರ�ಾ�. ಘಟಕ�ೕಜ�. �ಾಮಥ��ಗಳ� :- �ಾತ�ಾಡುವರು -(೧) ಪದ�ವನು� �ಾಮೂ�ಕ�ಾ� ,�ಾಗಬದ��ಾ�.
ವಗ� :-೬. �ಷಯ :- ಕನ�ಡ. �ಾಡುವರು.
��ಾಂಕ :- (೨) �ರಗ�ಳ�ಾ� ಸ�ಷ� ಉ�ಾ�ರ��ಂ���ಾತ�ಾಡುವರು.

ಕ��ಯಹಂತಗಳ�. ಅನುಕೂ�ಸಲು ರೂ��ದ ಚಟುವ��ಗಳ�. �ೂೕಧ�ಾ
ಕ��ೂೕಪಕರಣಗಳ�

�ೌಲ��ಾಪನದ
�ಾಧನ - ತಂತ�ಗಳ�

��ಕರ.
ಸ�-ಅವ�ೂೕಕನ

ಅವ�

�ೂಡ���ೂಳ����.
Engage

ಪ�ವ� �ದ��ಮತು� ಪ�ರಕ ಚಟುವ�� :- ��ಕರು
ಮಕ��� " ಕತ�ಲು - ಕ��� ,ಮೂಡಲು - �ಳ�� " ಎಂಬ
ಅ�ನಯ�ೕ�ಯನು� �ೕ� �ೂಡವರು

�ಾ�ನ ಸಂಗ�ಹ ತಂತ� :- ಅ�ವ���.
�ಾಧನ :- �ಾಡು
�ೕಳ�ವ�ದು

�ಾನು ಇಂ�ನ
ತರಗ�ಯ�� ಎ��
ಮಕ�ಳನು� �ೂಡ��
�ೂಂ���ೕ��ೕ?

ಪ�� ಹಚು���
Explore

��ಕರುಮಕ��� ಈ �ಳ�ನ ಪ����ಳನು� �ೕಳ�ವರು :-
* ನಮ� �ೕ�ಸಲು ಏ�ೕನು �� ಅವಶ�ಕ�ಾ� �ೕಕು ?
* ನಮ�ಉ��ಾಡಲು ಏನು �ೕಕು ?
* �ಾ� ನಮ� ಕ��� �ಾ�ಸುತ���ೕ ?
* �ೕವ��ಾವ�ಾವ �ಾ�ಗಳ �ಸರು �ೕ���ೕ�ಾ ?
�ೕ��. �ಾ�ಾದ� ಇಂದು �ಾವ� " ಸುಂಟರ�ಾ� " ಪದ�
ಓ�ೂೕಣ.

ಪ���ಗಳ ಸಂಗ�ಹ ತಂತ� :- ಅ�ವ���.
�ಾಧನ :- �ೌ�ಕ
ಪ���ಗಳ�

ಎಲ� ಮಕ�ಳ�
ಆಸ���ಂದ
�ಾಗವ��ದ�ರು ?

�ವರ�.
Explain

��ಕರು�ಾದ� ಓದು :- ಈಪದ�ವನು� ಬ�ದ ಕ�
" ಕಯ�ರ �ಞ�ಣ�� " ರವರ �ಾವ�ತ� �ೂೕ�� ಇವರು
ಅವರ ಪ�ಚಯ�ಾ�ಸುವರು ನಂತರ ಏ�ದು ಧೂ� ?---
---------------------------------------- ಸು�ಯುತ ಬಂ�ೖ
ಸುಂಟರ�ಾ� ಎಂಬ ಪದ�ವನು� ಗದ� ರೂಪದ�� �ದಲು
ಓ� ನಂತರ �ಾವ�ಾವ ಅ�ನಯ�ೂಂ�� �ಾ�
ಮಕ��ಂದ �ಾ�ಸುವರು.
ಪದಗಳ ಅಥ� ಪ�ಚಯ :- ��ಕರು �ಲವ� ಪದಗಳ
ಅಥ�ವನು� �ೖಜ ವಸು�ಗಳನು� �ೂೕ�ಸುವಮೂಲಕ
�ಲವ� ಪದಗ�� �ತ� �ೂೕ�� ಇನು� �ಲವ� ಪದಗ��
ಕ�ಹ��ಯ�ೕ� ಬ�ದು ಅ�ೖ�ಸುವರು ಉ�ಾ :-
ಕಂಗು - ಅ�� , ಅ�� �ೂೕ�ಸುವ�ದು . �ಾನು, ಕಡಲು
ಇವ�ಗಳ �ತ� �ೂೕ�� ಅ�ೖ�ಸುವ�ದು.
��ಾ����ಳ�ೌನ ಓದು :- ��ಕರು ಈ ಪದ�ವನು�

ಪಠ�ಪ�ಸ�ಕ

�ೖಜ ವಸು�ಗಳ�, �ತ�ಗಳ�
ಕ� ಹ��.

ಪಠ�ಪ�ಸ�ಕ

ತಂತ� :- ಆ�ಸುವ�ದು

ತಂತ� :- ಬರಹ
�ಾಧನ :- ಶ�ಾ�ಥ�ಗಳ�

ಓ� ಗ��ಸುವ �ೌಶಲದ

ಮಕ�ಳ� ��ಕರು
�ೕ�ದ�ನು� ಆಸ���ಂದ
ಆ��ದ�ೕ ?

ಎಲ� ಮಕ�ಳ� ಪದಗಳ
ಅಥ�ವನು� ಗ���ದ�ೕ?

ಎಷು� ಮಕ�ಳ��ೌನ
ಓ�ನ�� �ಾಮಥ��
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�ೌನ�ಾ� ಓದಲು �ೕ� ಈ �ಳ�ನ ಪ���ಗ��ಉತ�ರ
ಹುಡುಕುವಂ� ��ೕ�ೕ�ಸುವರು.
(೧) ಸುಂಟರ�ಾ�� ದನಗಳ��ಾವ �ೕ� ಓ�ದವ� ?
ಗ�ಹಣ ಶ��ಯ ಪ��ೕಲ� :- ಈಪದ�ದ �ಾ�ಾಂಶವನು�
��ಕರು �ಾವ�ಾವ ಅ�ನಯ�ಾ� ಪ��ೂ�ೕತ�ರ
ಪದ��ಯಮೂಲಕ �ವ�ಸುವರು. ಮಕ��� �ಳ�ನ
ಪ���ಗಳನು� �ೂಟು� ಚ���ಉತ��ಸುವಂ� ��ಸುವರು.
(೧) ಸುಂಟರ�ಾ�� ಜನರು ಏ� �ೂ�� ಇಟೂ�ರು ?
(೨) ಸುಂಟರ�ಾ���ಾವ�ಾವಮರಗಳ� ತೂ�
�ಾ�ದವ�?
�ಾ�ಕರಣ :- ��ಕರು ಈ �ಾಠ�ದ�� ಬಂ�ರುವ �ಾ�ಸ
ಪದಗಳನು� ಬ�ಯುವಂ� ��ೕ�ೕ�ಸುವರು ತ��ದ��
��ಕರು�ಾಗ�ದಶ�ನ�ಾಡುವರು
ಉ�ಾ :- ಕಂ�ನ- �ಂ�ನ , �ಾ�ಯ -�ಾ�ಯ, �ೕಪ -�ಾಪ
etc

ಪಠ�ಪ�ಸ�ಕ

�ೂೕ� ಬು�,
ಪಠ�ಪ�ಸ�ಕ

�ೌಲ��ಾಪನ

ಅವ�ೂೕಕನ

ತಂತ� :- ಬರಹ.
�ಾಧನ :- �ಾ�ಸ
ಪದಗಳ�

ಗ���ಾ��ೕ ?

ಈಪದ�ವನು�
�ವ�ಸಲು �ಾನು
ಬಳ�ದ ��ಾನ�ಂದ
ನನ� ತೃ�� ಇ��ೕ ?

ಎಲ� ಮಕ�ಳ� �ಾ�ಸ
ಪದಗಳನು�
ಅ�ೖ���ೂಂಡ�ೕ ?

�ಷಯದ�ಸ�ರ�.
Expand

��ಾ���ಗಳ ಗ�� ಓದು :- ಮಕ�ಳನು� ಎರಡು
ಗುಂಪ�ಗಳ�� ಕೂ��� ಪದ�ದ ಒಂದು �ಾಕ�ವನು� ಒಂದು
ಗುಂಪ� ಇ�ೂ�ಂದು �ಾಕ�ವನು� ಮ�ೂ�ಂದು ಗುಂಪ�
�ಾಗ�ಾ� �ಾಡುವ�ದು ನಂತರ ಪ�� ಗುಂಪ� ಒಂ�ೂಂದು
ನು� �ಾಡುವ�ದು ನಂತರ �ಾಮೂ�ಕ�ಾ� �ಾಡುವ�ದು.
ಚಟುವ�� :- *��ಕರುಮಕ��� ವೃ�ಾ��ಾರದ�� ಕೂ���
�ಂಚು ಪ��ಗಳ�� ಈ �ಳ�ನ ಪದಗಳನು� ಬ�ದು
ಮ�� ಸರ�ಯಂ�ಮಕ�ಳ� ��ದು ಅದರ�� ಬ�ದ
ಪದ�ಂದ ಸ�ಂತ �ಾಕ� ರ�ಸಲು ಪ�ಯ��ಸುವರು
*ತೂಗು ,�ಾಪ , ಕಡಲು ,�ಾ�ಾಳ etc.
*�ಕ� �ಕ� ಪ���ಗಳನು� �ಂಚು ಪ��ಗಳ�� ಬ�ದು ಒಂದು
ಗುಂ�ನವರು ಇ�ೂ�ಂದು ಗುಂ�� �ೕ� ಪ�ಯುವ�ದು
�ೂ�ಯ�� ಎಲ�ರೂಉತ��ಸುವ ಚಟುವ��
�ಾ�ಸುವ�ದ�ಂದ �ರಗ�ಳ�ಾ� ಸ�ಷ�
ಉ�ಾ�ರ��ಂ���ಾತ�ಾಡಲು �ಾಧ���ಾಗುವ�ದು.
*�ತ� �ೂೕ� ಲ��� �ೕಳ�ವ ಚಟುವ��
�ಾ�ಸುವ�ದು.

ಪಠ�ಪ�ಸ�ಕ

ಪದಗಳ
�ಂಚುಪ��ಗಳ�.

ಪ���ಗಳ
�ಂಚುಪ��ಗಳ�

�ತ�

ತಂತ� :- ಗ�� ಓದು.
�ಾಧನ :- ಪದ�.

ತಂತ� :-
�ಾತ�ಾಡುವ�ದು.
�ಾಧನ :- �ಾಕ� ರಚ�,
ಪ���ಗಳ� .

ಎಲ� ಮಕ�ಳ� ಪದ�ವನು�
�ಾಗಬದ��ಾ�
�ಾ�ದ�ೕ ?

ಎಲ� ಮಕ�ಳ�ಈ
ಚಟುವ��ಯ��
ಆಸ���ಂದ
�ಾಗವ���ಾ��ೕ ?
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�ೌಲ��ಾಪನ.
Evaluation

��ೕ�ತ �ಾಯ� :- *��ಕರು ಅ�ಾ�ಸ ಚಟುವ��
�ಾಡಲು ಮಕ����ಾಗ�ದಶ�ನ�ಾಡುವರು �ಳ�ನ
ಪ���ಗ���ೕ��.
*ನಮ� ಸುತ� ಮುತ� ಏ�ೕನು ಇ� ?
*�ಾ� �ತವನು� ಸುಖವನು� ತರುವ�ದ�� ಅಲ��ಮ��
ಏನನು� ತರುತ�� ?

ಪಠ�ಪ�ಸ�ಕ , �ೂೕ�
ಬು�.

ತಂತ� :- ಬರಹ.
�ಾಧನ :- ಪ���ಗಳ�

�ಾನು ನನ� ಮುಂ�ನ
�ಾಠವನು� �ೕ�
�ೕ�ಸ� ?
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ಘಟಕದ �ಸರು :- ೧೩ಮಲ�ಕಂಬ (ಗದ�). ಘಟಕ�ೕಜ�. �ಾಮಥ��ಗಳ� :-ಆ�ಸುವ�ದು: ೧) ಪರ�ತ ಸ���ೕಶಗಳ�� ಸಂ�ಾಷ�ಯ��
ವಗ� :- ೬. �ಷಯ :- ಕನ�ಡ ಆ�� ಅ�ೖ��ಾ��ೂಳ��ವರು
��ಾಂಕ :-. (೨) ಸರಳ�ೌ�ಕ ಚಟುವ��ಗಳನು� �ಾಯ�ರೂಪ�� ತರುವರು

ಕ��ಯಹಂತಗಳ�. ಅನುಕೂ�ಸಲು ರೂ��ದ ಚಟುವ��ಗಳ�. �ೂೕಧ�ಾ
ಕ��ೂೕಪಕರಣಗಳ�

�ೌಲ��ಾಪನದ
�ಾಧನ - ತಂತ�ಗಳ�

��ಕರ.
ಸ�-ಅವ�ೂೕಕನ

ಅವ�

�ೂಡ���ೂಳ����.
Engage

ಪ�ವ��ದ�� /ಪ�ರಕ ಚಟುವ�� :- ��ಕರುಮಕ���
"ಹು�ಮತು� ಹಸು" ಈಅದುವನು� ಆ�ಸುವರು.

ಮಕ�ಳ �ಾಗವ�ಸು�� ತಂತ� :-
�ಾಗವ�ಸುವ�ದು.
�ಾಧನ :-ಆಟ
ಆಡುವ�ದು

ಎಲ� ಮಕ�ಳ�ಈ
ಚಟುವ��ಯ��
�ಾಗವ���ಾ��ೕ ?

ಪ��ಹಚು���.
Explore

��ಕರುಮಕ��� ಈ �ಳ�ನ ಪ���ಗಳನು� �ೕಳ�ವರು :-
*�ಮ� ಆಟಆಡಲು ಇಷ��ಾ?
*�ಮ� �ೂ��ರುವ ಆಟಗಳ �ಸರು �ೕ��.
*�ಮೂ��ನ�� �ಾಡುವ ಆಟಗ�ಾವವ� ?
*�ಮ��ಾವ ಆಟ ಇಷ�? ಮಲ�ಕಂಬ �ೕವ�
�ೂೕ���ೕ�ಾ ? �ಾ�ಾದ� ಇಂದು �ಾವ�ಮಲ�ಕಂಬ �ಾಠ
ಕ��ೕಣ.

ಪ���ಗಳ� ಸಂಗ�ಹ ತಂತ� :- �ೌ�ಕ
ಅ�ವ���.
�ಾಧನ :- �ೌ�ಕ
ಪ���ಗಳ�

ಇಂ�ನ ತರಗ�ಯ��
ಎ�ಾ� ಮಕ�ಳ�ನು�
�ೂಡ��
�ೂಂ���ೕ��ೕ ?

�ವರ� /ವ�ಕ�
ಪ�ಸು��.
Explain / Explore

��ಕರ�ಾದ� �ಾಚನ :- �ಾ�ೂ�ೕತ�ವ ಸಂದಭ�ದ -------
---------------------------------- �ಾವ� ಕ��ೕಣ �ಾ ��ಕರು
ಈ �ಾಠವನು� ಸೂಕ� ಸ�ರ�ಾರ, ಉ�ಾ�ರ�, �ಲುಗ�
�ಾಗೂ ಧ�� ಏ��ತ �ೂಂ�� �ಾಚನ�ಾಡುವರು
ಮಕ�ಳ� ಅದನು� ಆ�ಸುವರು.
�ೂಸ ಪದಗಳ ಅಥ� ಪ�ಚಯ :- ��ಕರು ಈ �ಳ�ನ
ಪದಗಳ ಅಥ�ವನು� �ಂಚುಪ�� ಗಳ�� ಬ�ದು ಮಕ���
ಓ�� ಅ�ೖ�ಸುವರು . ಉ�ಾ :- ಅಚ�� - �ರಗು ,
�ಾ���ಸು -�ೕಡು etc
��ಾ���ಗಳ�ೌನ ಓದು :- ��ಕರು ಮಕ��� ಈ
�ಾಠವನು� �ೌನ�ಾ� ಓ� �ಳ� �ೂಟ� ಪ����ಉತ�ರ
ಹುಡುಕುವಂ� ��ೕ�ೕ�ಸುವರು. ಮಲ�ಕಂಬದ�ೕ�
ಹ��ದವರು ಏ� �ಾರು��ದ�ರು.

ಪಠ�ಪ�ಸ�ಕ

�ಂಚು ಪ��ಗಳ� ,
ಶಬ��ೂೕಶ

ಪಠ�ಪ�ಸ�ಕ

ತಂತ� :- ಆ�ಸುವ�ದು.
�ಾಧನ :- ��ಕರ
�ಾದ� �ಾಚನ

ತಂತ� :- ಬರಹ & ಓದು.
�ಾಧನ :- ��ಕರ
�ಾದ� �ಾಚನ

ಓ� ಗ��ಸುವ �ೌಶಲದ
�ೌಲ��ಾಪನ

ಎಲ� ಮಕ�ಳ� ��ಕರ
�ಾದ� �ಾಠವನು�
ಆಸ���ಂದ
ಆ��ದ�ೕ ?

ಎಲ� ಮಕ�ಳ�
�ೂಸಪದಗಳ
ಅಥ�ವನು� ಗ���ದ�ೕ ?

ಎಷು� ಮಕ�ಳ��ೌನ
ಓ�ನ�� ಸಮ����� ?
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ಗ�ಹಣ ಶ��ಯ ಪ��ೕಲ� :- ��ಕರುಮಕ���
ಮಲ�ಕಂಬದ ��ಧ ಆಟಗಳ �ತ�ಗಳನು� �ೂೕ�ಸು�ಾ�
ಪ���ಗಳನು� �ೕಳ�ತ� �ಾಠವನು� ಸಲ�ತ�ಸುವರು ನಂತರ
ಮಕ�ಳ ಗ�ಹಣ ಶ��ಯನು� ಪ�ೕ�ಸಲು ಮಕ�ಳನು�
ಗುಂಪ�ಗಳ�� ಕೂ��� �ಳ�ನ ಪ���ಗ�� ಚ���ಉತ�ರ
ಬ�ಯುವಂ� ��ಸುವರು.
(೧) ಪ��ಾಣ �ಾಲದ�� ಮಲ�ಕಂಬ ವನು� �ಾರು�ಾರು
ಅ�ಾ�ಸ�ಾ�ದ�ರು ?
(೨) �ಾಳಂಭಟ�ನು ಕು��ಪಟುಗಳನು� ಕ�ಯಲು ಎ���
�ೂೕದನು ?
�ಾ�ಕರಣ :- ��ಕರುಮಕ��� ಪದ ��� ��ಯಲು
�ೂಡುವರು ತ��ದ�� ಸ��ಾದ�ಾಗ�ದಶ�ನ
�ಾಡುವರುಉ�ಾ :- ಮಲ� + ಕಂಬ , ಜ�� + ಆಳ� ,
ಅ��+ �ೂೕಡು. etc.

ಆಟಗಳ �ತ�ಗಳ�.
�ೂೕ� ಬು�
ಕ� ಹ��

ಕ� ಹ�� , ಪಠ�ಪ�ಸ�ಕ ತಂತ� :- ಬರಹ.
�ಾಧನ :- ಪದ
��ಸುವ�ದು.

�ಾನು ಕಲ�ದ
��ಾನ�ಂದ ನನ� ತೃ��
ಆ���ೕ ?

ಎಷು� ಮಕ�ಳ� ಪದ
��ಸುವ
ಚಟುವ��ಯನು�
ಸ��ಾ��ಾ�ದರು ?

�ಷಯದ�ಸ�ರ�.
Expand

��ಾ���ಗ�ಂದ ಗ�� ಓದು :- ��ಕರು ಈ �ಾಠವನು�
�ದಲು ಸ�ಾಗ�ಾ� ಓದಲು ಬರುವಮಕ��ಂದ ಓ��
ನಂತರ �ೕ��ಯಂ� ಎ�� ಮಕ��ಂದ ಓ�ಸುವರು.
ತ��ದ�� ��� ಪ�ನ ಓ�ಸುವರು.
ಚಟುವ�� :- ೧) ��ಕರು ಈ �ಾಠದ�� ಬಂದ
�ಾ��ಗಳನು� ಮಕ��� ಹಂ� �ಾ�ಥ��ಯ�ಾ�ಸುವರು
೨) ಈ�ಾಠದ�� ಬಂ�ರುವ ಆಡು�ಾತು�ಳನು� ಹುಡು�
ಅವ�ಗ�� �ಾ�ಂ�ಕ ರೂಪ ಬ�ದು �ೂೕ�ಸುವಂ�
ಗುಂಪ�ಗ�� ಸೂ�ಸುವರು.
೩) �ೕ� �ೕ� �ಾ��ೕಣ ಆಟಗಳ� �ಸರುಗಳ�
ಬ�ಯುವಂ� ��ೕ�ೕ�ಸುವರು
೪) ಅ�ಾ�ಸ ಚಟುವ���ಾ�ಸುವರು.

ಪಠ�ಪ�ಸ�ಕ

ಮಕ�ಳ� �ಾಗವ�ಸು��
ಪಠ�ಪ�ಸ�ಕ.
�ೂೕ� ಪ�ಸ�ಕ

ತಂತ� :- ಗ�� ಓದು.
�ಾಧನ :- ಗದ��ಾಠ

ತಂತ� :- ಅ�ವ���.
�ಾಧನ :- �ಾ�ಾ��ನಯ
ತಂತ� :- ಬರಹ.
�ಾಧನ.:- ಪದಗಳ
�ಾ�ಂ�ಕ ರೂಪ &
�ಾ��ೕಣ ಆಟಗಳ
�ಸರುಗಳ�

ಎಷು� ಮಕ�ಳ�
�ಾಠವನು� ಸ��ಾ�
ಓದು ಬಲ�ವರು ?

ಎ�ಾ� ಮಕ�ಳ�ಈ
ಚಟುವ��ಯ��
ಆಸ���ಂದ
�ಾ�ೂ�ಂ��ಾ��ೕ ?

�ೌಲ��ಾಪನ.
Evaluation

��ೕ�ತ �ಾಯ� :- * ��ಕರು ಎರಡು ಗುಂಪ�
�ಾ�ದುರು .ಬದುರು ಕೂ��� ಪ���ಗಳ��ಂಚು
ಪ��ಗಳನು� �ೂಟು� ಒಂದು ಗುಂ�ನವರು ಇ�ೂ�ಂದು

ಪ���ಗಳ�ಂಚು
ಪ��ಗಳ�

ತಂತ� :- ಅ�ವ���.
�ಾಧನ :- ಪ���
�ೕಳ�ವ�ದು.

�ಾವ ಗುಂಪ� ��ಾ��
ಉತ���ತು ?
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ಗುಂ�� ಪ��� �ೕಳ�ವ ಚಟುವ���ಾ�ಸುವರು
[ಇದ�ಂದಮಕ�ಳ�ಾ�ನ�� ಸ�ಷ�� ಬರು���
ಅನುಕೂಲ�ಾಗುವ�ದು].
*�ಲವ� ಪದಗಳ �ೂಟು� ಸ�ಂತ �ಾಕ�ಗಳ��
ಬ�ದು�ೂಂಡು ಬರಲು ��ಸುವ�ದು.
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ಘಟಕದ �ಸರು :-೧೪ �ೕರ�ಾ� �ಳ� �ನ�ಮ� . ಘಟಕ�ೕಜ�. �ಾಮಥ��ಗಳ� :- ಓದುವ�ದು :- ಸ�ಷ� ಉ�ಾ�ರ��ಂ�� �ಾಠವನು�
ವಗ� :- ೬. �ಷಯ:- ಕನ�ಡ. �ರಗ�ಳ�ಾ� ಓದುವರು.
��ಾಂಕ :-. ಬರಹ :- ಪಠ�ದ��ನ�ಾ��ಯನು� ಗ����ೂಂಡು�ಾರು?
*. �ಾ�ಾಗ? ಎ��? ಏ�? ಎಂಬ ಪ���ಗ��ಉತ��ಸುವರು.

ಕ��ಯಹಂತಗಳ�. ಅನುಕೂ�ಸಲು ರೂ��ದ ಚಟುವ��ಗಳ�. �ೂೕಧ�ಾ
ಕ��ೂೕಪಕರಣಗಳ�

�ೌಲ��ಾಪನದ
�ಾಧನ - ತಂತ�ಗಳ�

��ಕರ.
ಸ�-ಅವ�ೂೕಕನ

ಅವ�

�ೂಡ���ೂಳ����.
Engage

ಪ�ವ��ದ��/ಪ�ರಕ ಚಟುವ��. :- ಮಕ��� �ೕರ�ಾ�
�ತೂ�ರು �ನ�ಮ�ನ �ಾವ�ತ� �ೂೕ�� �ಳಳ ಬ��
ಅಂದ� ಆ�ಯ ತಂ�-�ಾ�, ಪ� �ಾಗೂ �ಾಹಸದ ಬ��
�ವ�� �ಳ�ನ ಪ��� �ೕಳ�ವರು.
*�ನ�ಮ�ನ ತಂ�-�ಾ��ಸ�ೕನು?
*�ನ�ಮ� �ಾರು �ೂ��ಯುದ� �ಾ�ದಳ� ? etc.

�ತ�ಪಟ ತಂತ� :- ಆ�ಸುವ�ದು.
�ಾಧನ :- ಘಟ�

ಎಲ� ��ಾ���ಗಳನು�
ಇಂ�ನ ತರಗ�ಯ��
�ೂಡ��
�ೂಂ���ೕ��ೕ?

ಪ��ಹಚು���.
Explore

��ಕರುಮಕ��� �ಾ�ತಂತ��ೂೕ�ಾಟ�ಾರರ �ತ�ಗಳನು�
�ೂೕ�� �ಸರು �ೕಳ�ವರು :- * ಇವರು�ಾರು ?
[ �ಾಂ�ೕ�, �ಹರು, �ಾ��, ��ಾ�, �ಪ�� ಸು�ಾ��,
�ನ�ಮ� , ಭಗ� �ಂ� ಇ�ಾ��].
* �ಳ� �ನ�ಮ�ನ �ತ� ಪಟ �ೂೕ�� ಇವ�ಾ�ರು
ಎಂದು �ೕಳ�ವ�ದು * ಕನ�ಡ �ಾ��ಾ� �ೂೕ�ಾ�ದವರು
�ಸರು �ೕ� �ಾ�ಾದ� ಇಂದು �ಾವ� "�ೕರ�ಾ� �ಳ�
�ನ�ಮ�" �ಾಠ ಓ�ೂೕಣ.

�ತ�ಪಟಗಳ� ತಂತ� :- ಗುರು�ಸುವ�ದು.
�ಾಧನ :-
�ೂೕ�ಾಟ�ಾರರ �ತ�

ಎಲ� ಮಕ�ಳ� �ತ�ಗಳನು�
ಸ��ಾ�
ಗುರು��ದ�ೕ ?

�ವರ�
/ವ�ಕ�ಪ�ಸು��.
Explain / Express

��ಕರ�ಾದ� �ಾಚನ :- �ಳ� �ವ�ಗ� ���ಯ --------
---------------------�ಾ�ಭುವ�ೕಶ�� �ಾ�ಾ�ದಳ�ಈ
�ಾಠವನು� ��ಕರು ಸೂಕ� ಸ�ರ�ಾರ �ಲುಗ�,
ಉ�ಾ�ರ� , �ಾಗೂ ಧ�� ಏ��ತ�ೂಂ�� ಓದುವರು
ಮಕ�ಳ� ಆ�� ಅ�ೖ���ೂಳ�ಲು ಪ�ಯ��ಸುವರು.
�ೂಸ ಪದಗಳ ಅಥ�:- ��ಕರು �ಂ�ನ �ನ�ೕಪ��
ಮಗು�ನ �ಾ�ಯ�� ಮೂರು ಪದಗಳನು� ಮತು�
ಅವ�ಗಳ ಅಥ�ಗಳನು� ಬ�ದು ಓ��ೂಂಡು ಬರಲು
��ಸುವರು �ಾಠ�ಾಡುವ �ನ�ಲ� ಮಕ�ಳ� �ಾವ� ಬ�ದ
�ೕ�ಗಳನು� ಒಂದು ಡಬ�ದ�� �ಾಕ�ೕಕು ನಂತರ ಎಲ�

ಪಠ�ಪ�ಸ�ಕ

ಪದಗಳ �ೕ�ಗಳ�

ತಂತ� :- ಆ�ಸುವ�ದು.
�ಾಧನ :- �ಾದ� �ಾಠ

ತಂತ� :- ಓದು & ಬರಹ
�ಾಧನ :- ಶ�ಾ�ಥ�ಗಳ�

ಎಷು� ಮಕ�ಳ��ಾದ�
�ಾಠವನು� ಸ��ಾ�
ಆ��ದರು ?

ಎಷು� ಮಕ�ಳ� ಪದಗಳ
ಅಥ�ವನು� ಓ�
ಗ����ೂಂಡುರು ?
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ಮಕ�ಳ� �ೂೕ�ಾ�ಾರ�ಾ� ಕು�ತು�ೂಂಡು ಸರ�ಯಂ�
ಒಂ�ೂಂದು �ೕ� ��ದು ಗಳ� �ೂೕ�ಾ� ಓ� ಎಲ�
ಮಕ��ಂದ �ೕ�ಸುವ�ದು. ಉ�ಾ :- [�ೕ�� - �ಾ��,ಸು��.]
[ದಶ - ಹತು ] �ೕ�.
��ಾ���ಗಳ�ೌನ ಓದು:- ��ಕರುಮಕ��� ಈ
�ಾಠವನು� �ೌನ�ಾ� ಓ� �ಳ�ನ ಪ����ಉತ�ರ
ಹುಡುಕುವಂ� ��ೕ�ೕ�ಸುವರು.
(೧) �ಾ�ಾ �ಾಮ���ಾರು ರ�� �ೕಡ�ಲ� ಏ� ?
(೨) �ಾಜ�ಾ��ಾರಮಗ?
ಗ�ಹಣ ಶ��ಯ ಪ��ೕಲ� :- ��ಕರುಮಕ��� ಕಥನ
��ಾನದಮೂಲಕಈ �ಾಠವನು� ಅ�ೖ�ಸುವರು
ಮಕ��� ಗುಂಪ�ಗಳ�� ಕೂ��� ಈ �ಳ�ನ�ಾತನು�
�ಾರು�ಾ�� �ೕ�ದರು ಎಂಬ ಪ��� �ೂಟು�
ಚ��ಸಲು �ೕಳ�ವರು. (೧) �ಾವ� ಜಂಗರಲ� �ಾ� !
(೨) ಕಲು�ವವ��ಂತ �ಾಯುವವನು �ೂಡ�ವನು. etc.
�ಾ�ಕರಣ :- ��ಕರುಮಕ��� �ರುದ� ಪದಗಳನು�
ಗ���ಾ� ಓ�� ಬ�ಸುವ ಚಟುವ���ಾ�ಸುವರು.

ಪಠ�ಪ�ಸ�ಕ

ಪಠ�ಪ�ಸ�ಕ

ಪಠ�ಪ�ಸ�ಕ , �ೂೕ�
ಬು�

ಓ� ಗ��ಸುವ �ೌಶಲದ
�ೌಲ��ಾಪನ

ಅವ�ೂೕಕನ

ತಂತ� :- ಓದು & ಬರಹ.
�ಾಧನ :- �ರುದ�
ಪದಗಳ�

ಎಷು� ಮಕ�ಳ�
�ೌನ�ಾ� ಓದುವ
�ಾಮಥ��
ಗ���ಾ��ೕ ?

ಈ�ಾಠ�� �ಾನು
ಅನುಸ��ದ ��ಾನ
ಸಮಂಜಸ�ಾ��� ?

ಎಲ� ಮಕ�ಳ� �ರುದ�
ಪದಗಳನು� ಸ��ಾ�
ಉಚ���ದ�ೕ ?

�ಷಯದ�ಸ�ರ�.
Expand

��ಾ���ಗ�ಂದ ಗ�� ಓದು :- ��ಕರು ಈ �ಾಠವನು�
ಗುಂಪ�ಗಳ�� ಓದುವಂ� ಸೂ�ಸುವರು ನಂತರ ��ಾ��
ಓದುವಮಕ��ಂದ ಗ���ಾ� ಓ��, ಎಲ�ರೂ ಓದುವಂ�
��ೕ�ೕ�ಸುವರು.
ಚಟುವ��:- ೧) ��ಕರು ಈ �ಾಠದ�� ಬಂ�ರುವ
�ಾ��ಗಳನು� ಹಂ� �ಾ�ಾ��ನಯ�ಾ�ಸುವರು.
೨) ಪಠ�ದ�� ಕೂಡಲದ" ಕನ�ಡ ಪರಂಪ�"ಇದನು�
ಗ���ಾ� ಓ� ಅ�ೖ���ೂಂಡು �ೂಟ� ಪ���ಗ��
ಉತ��ಸುವ ಚಟುವ���ಾ�ಸುವರು.
೩) ಅ�ಾ�ಸ ಚಟುವ���ಾ�ಸುವರು.

ಪಠ�ಪ�ಸ�ಕ

ಮಕ�ಳ �ಾಗವ�ಸು��.
ಪಠ�ಪ�ಸ�ಕ.
�ೂೕ� ಪ�ಸ�ಕ

ತಂತ� :- ಗ�� ಓದು
�ಾಧನ :- �ಾಠ

ತಂತ� :- ಅ�ವ���.
�ಾಧನ :- �ಾ�ಾ��ನಯ
ತಂತ� :- ಬರಹ.
�ಾಧನ :- ಪ���ಗಳ�

ಎಷು� ಮಕ�ಳ�
ಗ���ಾ� ಓದಲು
ಅಸಮಥ���ಾ��ೕ ?

ಎಷು� ಮಕ�ಳ�ಈ
ಚಟುವ��ಯ��
ಆಸ���ಂದ
�ಾಗವ��ದರು ?

�ೌಲ��ಾಪನ.
Evaluation

��ೕ�ತ �ಾಯ� /�ೌಲ��ಾಪನ :-* ��ಕರು
ಮಕ��� ಗದ� �ಾಠವನು� �ೖಯ��ಕ�ಾ� ಗ���ಾ�
ಓ�ಸುವರು. * �ಳ� �ನ�ಮ�ನ ಬ�� ತಮ� �ಾತುಗಳ��
�ೕಳ�ವಂ� ���ೕ�ಾ��ಸುವ�ದು.

ಪಠ�ಪ�ಸ�ಕ ತಂತ� :- ಓದು &ಅ�ವ���
�ಾಧನ :- �ಾಠ &
�ನ�ಮ�ನ ಬ��

�ಾನು ನನ� ಮುಂ�ನ
�ಾಠವನು� �ೕ�
ರೂ�ಸ� ?
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ಘಟಕದ �ಸರು :- ೧೫ ಚುಟುಕುಗಳ�. ಘಟಕ�ೕಜ�. �ಾಮಥ��ಗಳ� :- ಓದುವ�ದು :- ಪಠ�, ವಚನ, ಔಷ�, ಮತು� ಚುಟುಕುಗಳನು� ಓ� ಗ��ಸುವ�ದು.
ವಗ� :- ೬. �ಷಯ:- ಕನ�ಡ �ಾತ�ಾಡುವ�ದು :- ಸರಳ ಒಗಟುಗಳನು� ಒ�ಯುವ�ದು.
��ಾಂಕ :-

ಕ��ಯಹಂತಗಳ�. ಅನುಕೂ�ಸಲು ರೂ��ದ ಚಟುವ��ಗಳ�. �ೂೕಧ�ಾ
ಕ��ೂೕಪಕರಣಗಳ�

�ೌಲ��ಾಪನದ
�ಾಧನ - ತಂತ�ಗಳ�

��ಕರ.
ಸ�-ಅವ�ೂೕಕನ

ಅವ�

�ೂಡ���ೂಳ����.
Engage

ಪ�ವ��ದ�� /ಪ�ರಕ ಚಟುವ��. :- *ಮಕ���
ಸೂಯ�ನ, �ೂೕ�ಯ, �ೂೕ�ಯ���ಯ�ತ�ವನು�
�ೂೕ�� ಇವ�ಗಳ ಬ�� ಎಲ�ರೂ ಒಂ�ೂಂದು �ಾ� �ೕ��
ಎಂದು �ೕಳ�ವರು.* �ಾ�� ಆ�ಾ� �ೕ� �ಾ�ಸುತ��?

�ತ�ಗಳ� ತಂತ� :- ಅ�ವ���.
�ಾಧನ :- �ವ�ಸುವ�ದು

ಎ�� ಮಕ�ಳ� ಇಂ�ನ
ಚಟುವ��ಯ��
�ೂಡ��
�ೂಂ���ೕ��ೕ ?

ಪ��ಹಚು���.
Explore

��ಕರುಮಕ��� �ಳ�ನ ಪ���ಗಳನು� �ೕ�ಉತ�ರ
ಪ�ಯುವರು :- * �ಾಡುಗಳ�ಂಚುಪ�� ಗಳನು�
�ೂೕ�� ಇ�ಲ� ಏನು ? ಎಂದು �ೕಳ�ವರು. * ಕ�ಗಳ
�ಂಚು ಪ��ಗಳನು� �ೂೕ�� ಇವ�ಗ�� ಏ�ಂದು
�ೕಳ��ಾ�� ?
*ಚುಟುಕುಗಳ� ಅಂದ� �ಮ� �ೂ��ೕ ? �ಾ�ಾದ� ಇಂದು
�ಾವ� "ಚುಟುಕುಗಳ�" ಪದ� ಓ�ೂೕಣ

�ಾ�ನಮತು� ಕ�ಗಳ
�ಂಚುಪ��ಗಳ�.

ತಂತ� :- ಅ�ವ���.
�ಾಧನ :- ಪ���ಗಳ�

ಮಕ�ಳ�ಈ
ಚಟುವ��ಯ��
ಆಸ���ಂದ
�ಾಗವ���ಾ��ೕ ?

�ವರ�
/ವ�ಕ�ಪ�ಸು��.
Explain /Express

��ಕರು�ಾದ� �ಾಚನ :- ��ಕರು�ದ�� ಕ�
�ನಕರ �ೕ�ಾ�ಯವರ �ಾವ �ತ�ವನು� �ೂೕ�� ಅವರ
ಪ�ಚಯ�ಾ��ೂಡುವರು. * ಪದ�ವನು� ಗದ�ರೂಪದ��
�ಾಚನ�ಾ� ನಂತರ �ಾವ�ಾವ ಅ�ನಯದಮೂಲಕ
ಪದ�ವನು� �ೕ�ಮಕ��ಂದ �ಾ�ಸುವರು.
ಪದಗಳ ಅಥ� ಪ�ಚಯ :- ಮಕ����ಂಚು ಪ���ಳ
ಮು�ಾಂತರ ಪದಗಳ ಅಥ�ವನು� ����ೂಟು�
ಬ�ದು�ೂಳ�ಲು ��ಸುವರು. ಉ�ಾ :- ಗಗನ - ಆ�ಾಶ,
ಮು�ಲು - �ೕಡ , ��� - �ಾರ etc
��ಾ���ಗ�ಂದ�ೌನ ಓದು :- ��ಕರುಮಕ��� ಈ
ಪದ�ವನು� �ೌನ�ಾ� ಓ� �ಳ�ನ ಪ���ಗ��ಉತ�ರ
ಹುಡುಕುವಂ� ��ೕ�ೕ�ಸುವರು
೧) ಆಗದ �ೂಲ�ೂಳ� ಏನನು� ����ಾ�� ?
೨) ಎಲುಬು ಇಲ�ದ �ೂೕ��ಾವ�ದು ?
ಗ�ಹಣ ಶ��ಯ ಪ��ೕಲ� :- ��ಕರುಮಕ��� ಪದ�

ಪಠ�ಪ�ಸ�ಕ

ಪದಗಳ
�ಂಚುಪ��ಗಳ�

ಪಠ�ಪ�ಸ�ಕ

ಪಠ�ಪ�ಸ�ಕ

ತಂತ� :- ಅ�ವ���.
�ಾಧನ :-
ಚುಟುಕುಗಳನು�
�ಾಡುವ�ದು.

ತಂತ� :- ಬರಹ.
�ಾಧನ :- ಶ�ಾ�ಥ�ಗಳ�

ಓ� ಗ��ಸುವ �ೌಶಲದ
�ೌಲ��ಾಪನ.

ಅವ�ೂೕಕನ

ಎಲ� ಮಕ�ಳ� ��ಕರ
�ಾ�ದಂ� �ಾ�ದ�ೕ ?

ಎಲ� ಮಕ�ಳ� ಪದಗಳ
ಅಥ�ವನು� ಗ���ದ�ೕ ?

ಎಷು� ಮಕ�ಳ�
�ೌನ�ಾ� ಓದುವ
�ಾಮಥ�� ಗ��ಲ�. ?

�ಾನು �ವ��ದ ��ಾನ
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�ಾ�ಾಂಶವನು� ಪ��ೂ�ೕತ�ರ ಪದ��ಯಮೂಲಕ �ವ��
�ಕ� �ಕ� ಪ���ಗಳನು� �ೂಟು� ಉತ��ಸಲು �ೕಳ�ವರು
೧) ಹುಡುಗನು ಕಂದನಮ�� ಏ� �ೂೕದನು ?
೨) ಚುಟುಕು�ಳ ಬ�ಹ� ಎಂದು�ಾವ ಕ�ಯನು�
ಕ�ಯು�ಾ�� ?
�ಾ�ಕರಣ :- ��ಕರುಮಕ��� ಈ ಪದ� ದ�� ಬಂ�ರುವ
�ಾ�ಸ ಪದಗಳನು� ಬ�ಯಲು ��ಸುವರು. ತ��ದ��
��ಸುವರು.ಉ�ಾ :- ��� - ಹ�� , �ೕ� - �ೕ� ,
ಬಂದ- ಕಂದ. etc

ಪಠ�ಪ�ಸ�ಕ , �ೂೕ�
ಬು�

ತಂತ� :- ಬರಹ.
�ಾಧನ :- �ಾ�ಸ
ಪದಗಳ�

ಸ� ಇ��ೕ ?

ಎಷು� ಮಕ�ಳ� �ಾ�ಸ
ಪದಗಳನು� ಸ��ಾ�
ಗುರು�� ಬ�ದರು.

�ಷಯದ �ಸ�ರ�.
Expand

ಮಕ��ಂದ ಗ�� �ಾಯನ :- ��ಕರುಮಕ��� ಎರಡು
ಗುಂಪ�ಗಳ�� ಕೂ����ದಲ�ೕ ಗುಂ�ನವರು ಪದ�ದ
�ದಲ �ಾಲು �ಾಗೂ 2�ೕ ಗುಂ�ನವರು ಪದ�ದ
ಎರಡ�ೕ �ಾಲು �ಾಡುವ�ದು �ೕ� ಪ��� ಪದ� �ಾ��
�ೕ� ಪ�� ಗುಂಪ� ಒಂ�ೂಂದು ನು� �ಾಡುವ�ದು ನಂತರ
ಪ��� ಪದ�ವನು� �ಾಮೂ�ಕ�ಾ� �ಾಡುವಂ�
���ೕ�ಾ��ಸುವರು.
ಚಟುವ�� :- * ��ಕರುಮಕ��� �ನಕರ
�ೕ�ಾ�ಯವರ ಬ�ದ ಇ��ತರ ಚುಟುಕುಗಳ��ಂಚು
ಪ��ಗಳನು� ಮಕ��� �ೂಟು� ಓ�ಸುವರು.
* ಮಕ�ಳನು� ಗುಂ�ನ�� ಕೂ���ಮಧ�ದ�� ಒಗಟುಗಳ�
�ಂಚು ಪ��ಗಳ��ಟು� ಸರ�ಯಂ� ಪ�� ಗುಂಪ� ಒಂದು
�ಂಚುಪ�� ��ದು�ೂಂಡು ಅದರ��ರುವ ಒಗ�ಟ�ನು�
ಓದುವ�ದು. ಎರಡ�ೕ ಗುಂ�ನವರುಉತ��ಸುವ�ದು. ಸ�
ಉತ�ರ�� 5 ಅಂಕ �ೕಡುವ�ದು �ೕ� ಒಗಟು ಒ�ಯುವ
ಚಟುವ���ಾ�ಸುವರು.
* ಅ�ಾ�ಸ ಚಟುವ���ಾಡಲು ಮಕ����ಾಗ�ದಶ�ನ
�ೕಡುವರು.

ಪಠ�ಪ�ಸ�ಕ

ಚಟುಕು�ಳ
�ಂಚುಪ��ಗಳ�.

ಒಗಟುಗಳ�
�ಂಚುಪ��ಗಳ�

ತಂತ� :- ಓದುವ�ದು.
�ಾಧನ :- ಚುಟುಕುಗಳ�

ತಂತ� :- ಓದುವ�ದು.
�ಾಧನ :- ಚುಟುಕುಗಳ�

ತಂತ� :- ಅ�ವ���.
�ಾಧನ :- ಒಗಟು
ಒ�ಯುವ�ದು.

ಎಲ� ಮಕ�ಳ�ಈ
ಚಟುವ��ಯ��
�ೂಡ���ೂಂ��ಾ��ೕ ?

ಎಷು� ಮಕ�ಳ�
ಸ��ಾ� ಓ�ದರು ?

�ಾವ ಗುಂಪ�
ಒಗಟುಗ�ನು�
���ತು ?

�ೌಲ��ಾಪನ.
Evaluation

�ೌಲ��ಾಪನ /��ೕ�ತ �ಾಯ� :- *��ಕರು
ಚುಟುಕುಗಳನು� ಕಂಠ�ಾಠ�ಾಡಲು ��ಸುವರು.
*ವೃತ� ಪ���ಯ�� ಬರುವ ಚುಟುಕುಗಳನು� ಸಂಗ���
ಆಲ�ಂ ತ�ಾ�ಸಲು �ೕಳ�ವರು. * ಪ��� ಪದ���
ಸಂಬಂ��ದಂ� �ಕ� �ಕ� ಪ���ಗಳನು� ಒಂದು ಗುಂಪ�

ಪಠ�ಪ�ಸ�ಕ. , ವೃತ� ಪ���.
�ೕಪ� �ನು�.

ತಂತ� :- ಅ�ವ���.
�ಾಧನ :- ಪ���ಗಳ�.

�ಾನುಮುಂ�ನ
�ಾಠವನು� �ೕ�
ಆ�ೕಜ��ಾಡ� ?
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ಮ�ೂ�ಂದು ಗುಂ�� �ೕಳ�ವಂ� ಸೂ�ಸುವರು.
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ಘಟಕದ �ಸರು :- ೧೬ �ೕಶ��ೕ� ಕ� ಇ�ಾ�� ಘಟಕ�ೕಜ�. �ಾಮಥ��ಗಳ� :- ಓದುವ�ದು :-�ೂಸಪದಗಳನು� ಮತು� ಅಪ��ತ �ಾ�ಯನು� ಓ� ಗ��ಸುವರು.
ವಗ� :-೬. �ಷಯ :- ಕನ�ಡ. ಬರಹ :- ಸೂಚ� ಅನುಸ�� ಸ�ಂತ �ಾಕ� ಬ�ಯುವರು.
��ಾಂಕ :-

ಕ��ಯಹಂತಗಳ�. ಅನುಕೂ�ಸಲು ರೂ��ದ ಚಟುವ��ಗಳ�. �ೂೕಧ�ಾ
ಕ��ೂೕಪಕರಣಗಳ�

�ೌಲ��ಾಪನದ
�ಾಧನ - ತಂತ�ಗಳ�

��ಕರ.
ಸ�-ಅವ�ೂೕಕನ

ಅವ�

�ೂಡ���ೂಳ����.
Engage

ಪ�ವ��ದ�� /ಪ�ರಕ ಚಟುವ�� :- ಮಕ��� �ಳ�ನ
�ೕಶಭ�� �ಾವ�ಾವ ಅ�ನಯ�ೂಂ�� �ಾ�
ಮಕ��ಂದ �ಾ�ಸುವರು. "ಒಂ�ೕ ಒಂ�ೕ �ಾ�ಲ�ರೂ
ಒಂ�ೕ ಈ �ೕಶ�ೂ���ದ�ರು �ಾರತ ನಮ�ೂಂ�."

�ಾ�ನ ಸಂಗ�ಹ ತಂತ� :- ಅ�ವ���.
�ಾಧನ :- �ಾಡು
�ೕಳ�ವ�ದು

ಎಲ� ಮಕ�ಳನು� �ಾನು
ಈ ಚಟುವ��ಯ��
�ೂಡ��
�ೂಂ�����ೕ ?

ಪ��ಹಚು���
Explore

��ಕರುಮಕ��� ಈ �ಳ�ನ ಪ���ಗಳನು� �ೕ�ಉತ�ರ
ಪ�ಯುವರು. :- ೧) ನಮ� �ೕಶ�ಾವ�ದು ?
೨) �ೕಶ�ಾ�� �ೂೕ�ಾ� ತಮ� �ಾ�ಣವ��ೕ �ಾ�ಗ
�ಾ�ದವರು�ಾರು�ಾರು ?
೩) �ಾ� ಜ�ಾಂ� ಅ�ಾ� �ಾಡು �ಮ� �ಾಡಲು
ಬರು����ೕ �ೕ� �ೂೕ�ೂೕಣ * ಈಪದ�ವನು� ಬ�ದ
ಕ��ಾರು �ೂ��ೕ ? �ಾ�ಾದ� ಇಂದು �ಾವ�
"�ೕಶ��ೕ� ಕ� ಇ�ಾ��"ಎಂಬ �ಾಠವನು� ಕ��ೕಣ.

ಪ��ಾ�ವ� ತಂತ� :- ಮೂ�ಕ
ಅ�ವ���.
�ಾಧನ :- �ೌ�ಕ
ಪ���ಗಳ�.

�ಾನು �ೕ�ದ ಪ���ಗ��
ಮಕ�ಳ� ಸ��ಾ�
ಉತ���ದ�ೕ ?

�ವರ�/ವ�ಕ�ಪ�ಸು��.
Explain

��ಕರು�ಾದ� �ಾಚನ :- ��ಕರು�ದಲು �ಾಠ
ಪ��ೕಶದ�� �ಷಯವನು� ಓ� �ವ�ಸುವರು ನಂತರ ಈ
ಗದ� �ಾಠವನು� ಸೂಕ� ಸ�ರ�ಾರ �ಲುಗ� , ಧ��
ಏ��ತ�ೂಂ�� �ಾಠವನು� ಗ���ಾ� �ಾಚನ
�ಾಡುವರುಮಕ�ಳ� ಆ�� ಅ�ೖ���ೂಳ�ಲು
ಪ�ಯ��ಸುವರು.
ಪದಗಳ ಅಥ� ಪ�ಚಯ :- ��ಕರು ಪದಗಳ ಅಥ�ವನು�
�ಂಚು ಪ��ಯ�ೕ� ಬ�ದು ಮಕ��� ಅ�ೖ�ಸುವರು.
ಉ�ಾ :- ಆನಂದ �ಾಷ� - ಸಂ�ೂೕಷದ ಕ��ೕರು,
ಉ� -ಕೂಗು , �ರಂತನ - �ಾಶ�ತ , �ಧನ -ಮರಣ. etc.
��ಾ���ಗಳ�ೌನ ಓದು :- ��ಕರುಮಕ��� �ಾಠವನು�
�ೌನ�ಾ� ಓ� �ಳ�ನ ಪ���ಗ��ಉತ�ರ ಹುಡುಕುವಂ�
��ೕ�ೕ�ಸುವರು (೧) ಕ� ಇ�ಾ�ಲರುಮಕ���ಾ� ಬ�ದ
ಕ���ಾವ�ದು?

ಪಠ�ಪ�ಸ�ಕ

ಪಠ�ಪ�ಸ�ಕ, �ಂಚುಪ��

ಪಠ�ಪ�ಸ�ಕ

ತಂತ� :- ಆ�ಸುವ�ದು.
�ಾಧನ :- ��ಕರ �ಾಚನ

ತಂತ� :- ಬರಹ.
�ಾಧನ :- ಶ�ಾ�ಥ�ಗಳ�.

ಓ� ಗ��ಸುವ �ೌಶಲದ
�ೌಲ��ಾಪನ

ಎಷು� ಮಕ�ಳ� ��ಕರ
�ಾದ� �ಾಠವನು�
ಆಸ���ಂದ
ಆ��ದ�ೕ?

ಎಷು� ಮಕ�ಳ� ಪದಗಳ
ಅಥ�ವನು� ಗ��ಸುವ��
ಅಸಮಥ��ಾದರು ?

ಎಷು� ಮಕ�ಳ�
�ಾಠವನು� �ೌನ�ಾ�
ಓ� ಪ���ಗ��
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(೨) ಕ� ಇ�ಾ�� ರು ಎ�� ��ಾನ�ಾದರು ?
ಗ�ಹಣ ಶ��ಯ ಪ��ೕಲ� :- ��ಕರು ಈ �ಾಠವನು� �ಕ�
�ಕ� ಪ���ಗಳನು� �ೕಳ��ಾ� , �ಾ� ಜ�ಾಂ� ಅ�ಾ� ಪದ�ದ
ಆ��ೕ�ೕ�� �ವರ� �ೕಡುವರುಮತು� �ಕ� �ಕ�
ಪ��� �ೕಳ�ವರು.
�ಾ�ಕರಣ :- ��ಕರುಮಕ��� ��ಧ �ತ�ಗಳನು�
�ೂೕ�ಸು�ಾ� �ೕ� �ೕ�ಉ�ಾಹರ�ಗಳನು� �ೂಡು�ಾ�
�ಾಮಪದಗಳ�ಮತು� �ಾಮಪದದ �ಧ�ಳ ಬ��
�ವ�ಸುವರು (೧) ರೂಢ�ಾಮ:-�ಾ� , ನ� , ಮರ , ಹ��
etc (೨) ಅಂ�ತ�ಾಮ :- �ಳ�ಾ� , �ರ� , �ಾಜು ,
ಕ��ಾ etc (೩) ಅನ�ಥ�ಕ �ಾಮ :- ��ಕ , �ೖದ� , ಕುಂಟ ,
ಕುರುಡ etc

ಧ��ಸುರು� ,ಪ���ಗಳ
ಸಂಗ�ಹ

ಕ� ಹ�� , �ಂಚು
ಪ��ಗಳ�.

ಅವ�ೂೕಕನ

ತಂತ� :- ಬರಹ.
�ಾಧನ :-
�ಾಮಪದಗಳ�.

ಸ��ಾ�
ಉತ���ದರು ?
�ಾನು �ಾಠದ �ವರ��
ಬಳ��ೂಂಡ ��ಾನ
ಸಮಂಜಸ�ಾ���ೕ ?

ಎಲ� ಮಕ�ಳ�
�ಾಮಪದವನು�
ಅ����ೂಂಡ�ೕ ?

�ಷಯದ�ಸ�ರ�.
Expand

��ಾ���ಗ�ಂದ ಗ�� ಓದು :- ��ಕರು ಸರ� ಪ��ಾರ ಎಲ�
ಮಕ��ಂದ ಗ���ಾ� ಓ�ಸುವರು. ತ�ಾ�� ಓ�ದ
ಪದವನು� ಸ�ಪ�� ಪ�ನಃ ಓ�ಸುವರು.
ಚಟುವ�� :- * ��ಕರು �ೂಸ ಪದಗ�ಾದ
���ಕು��ೕಪ�, �ೖ�ೂೕ��, �ಂ��� , �ಶ� �ಾ�ತೃತ�
ಇ�ಾ�� ಪದಗಳ ಅಥ�ವನು� �ೕ�ಗಳ�� ಬ�ದು
ಮಕ�ಳನು� ವೃ�ಾ��ಾರ�ಾ� ಕೂ���ಮಕ�ಳ� �ೕ�
�ೕಪಗಳ� �ೕ� ��ದು ಅದರ�� ಬಂದ ಪದಮತು�
ಅಥ�ವನು� ಗ���ಾ� ಓ�ಉ�ದಮಕ��� ಓ�ಸುವ
ಚಟುವ���ಾ�ಸುವರು. ***�ಳ�ನ ಪದಗ�ಂದ ಸ�ಂತ
�ಾಕ� ರ��� (೧) ಆನಂದ �ಾಷ� (೨) �ೕಶ��ೕ�.
(೩) �ಾತೃಭೂ�.
*****�ಪ�� ಬ��� (೧) ��ಾಲಯ (೨) ಗಂ�ಾ ನ�

ಪಠ�ಪ�ಸ�ಕ

�ೂಸ ಪದ �ಾಗೂ
ಅಥ�ವ�ಳ��ಂಚು
ಪ��ಗಳ�

ಪಠ�ಪ�ಸ�ಕ , �ೂೕ�
ಪ�ಸ�ಕ

ತಂತ� :- ಗ�� ಓದು.
�ಾಧನ :- �ಾಠ
ಓದುವ�ದು.

ತಂತ� :- ಓದುವ�ದು.
�ಾಧನ :- �ೂಸ ಪದಗಳ
ಅಥ�.

ತಂತ� :- ಬರಹ.
�ಾಧನ :- ಸ�ಂತ �ಾಕ�
ರಚ�.

ಎಷು� ಮಕ�ಳ�
�ಾಠವನು� ಗ���ಾ�
ಓದುವ �ಾಮಥ��
ಪ���ಾ��ೕ ?

ಎಷು� ಮಕ�ಳ�
�ೂಸಪದಗಳ ಸ��ಾ�
ಓ�ದರು ?

ಎಷು� ಮಕ�ಳ�
�ಾಕ�ರಚ�ಯನು�
ಸ��ಾ��ಾ�ದರು ?

�ೌಲ��ಾಪನ.
Evaluation

�ೌಲ��ಾಪನ /��ೕ�ತ �ಾಯ�:- * ��ಕರು
ಮಕ��� ಅ�ಾ�ಸ ಚಟುವ���ಾಡಲು �ಾಗ�ದಶ�ನ
�ಾಡುವರು. *ಕ� ಇ�ಾ�� ರ ಬ�� �ಮ� �ಾತುಗಳ��
�ಾ���ದು �ಾಕ� �ೕ�� ಎಂದು ಮಕ�ಳನು�
���ೕ�ಾ��ಸುವರು. **�ಮ�ಷ��ಾದ ಕ�ಗಳ �ಾವ�ತ�
ಅಂ�� ಅವರ �ೕಶಭ�� �ೕ�ಯನು� ಬ�ದು ಅಲ�ಂ
ತ�ಾ�ಸಲು �ೕಳ�ವ�ದು.

ಪಠ�ಪ�ಸ�ಕ.
�ೂೕ� ಪ�ಸ�ಕ

ಕ�ಗಳ �ಾವ�ತ�

ತಂತ� :- �ಾತು & ಬರಹ.
�ಾಧನ :- ಕ� ಇ�ಾ��
ಬ�� �ೕಳ�ವ�ದು ಮತು�
ಅಲ�ಂ ತ�ಾ��.

�ಾನುಮುಂ�ನ
�ಾಠವನು� �ೕ�
�ೕ�ಸ� ?
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ಘಟಕದ �ಸರು :- ೧೭ �ನ�ಲೂ� ಅದು�ತ ಶ���� (ಗದ�). ಘಟಕ�ೕಜ�. �ಾಮಥ��ಗಳ� :- �ಾತ�ಾಡುವ�ದು :-ಸೂಕ� ಸ�ರ�ಾರಮತು� �ಾವ - �ಾವದಮೂಲಕ ಸರಳ.
ವಗ� :-೬. �ಷಯ :- ಕನ�ಡ. ಕ�ಗಳನು� �ೕಳ�ವರು.
��ಾಂಕ :-

ಕ��ಯಹಂತಗಳ�. ಅನುಕೂ�ಸಲು ರೂ��ದ ಚಟುವ��ಗಳ�. �ೂೕಧ�ಾ
ಕ��ೂೕಪಕರಣಗಳ�

�ೌಲ��ಾಪನದ
�ಾಧನ - ತಂತ�ಗಳ�

��ಕರ.
ಸ�-ಅವ�ೂೕಕನ

ಅವ�

�ೂಡ���ೂಳ����.
Engage

ಪ�ವ� �ದ�� /ಪ�ರಕ ಚಟುವ�� :- ��ಕರುಮಕ���
ಪದ ಕಟು�ವ ಆಟವನು� ಆ�ಸುವರು.[ �ಾಮ -- ಮರ --
ರಮ ---ಮಗ ] * �ಾಜ *ಹನುಮ * ಆ�ಾಶ * �ಾಯಕ
ಇದ�ಂದಮಕ�ಳ�� ��ಾರ�ಾಡುವ ಶ�� ��ಯುತ��
�ಾಗೂ ಪದ ಸಂಗ�ಹ ��ಾ�ಗುತ��.

ಆಟ�ಳ ಸಂಗ�ಹಮಕ�ಳ
�ಾಗವ�ಸು��.

ತಂತ� :- ಅ�ವ���.
�ಾಧನ :- ಪದ �ೂಟು�ವ
ಆಟ

ಎಲ� ಮಕ�ಳ�ಈ
ಚಟುವ��ಯ��
ಆಸ���ಂದ
�ಾ�ೂ�ಂ��ಾ��ೕ ?

ಪ��ಹಚು���.
Explore

��ಕರುಮಕ��� ಈ �ಳ�ನ �ತ�ಗಳನು� ಪ���ಗಳನು�
�ೂೕ�� �ೕಳ�ವರು :- ೧) ಗ�ೕಶನ �ತ� * ಹನುಮನ �ತ�
*ಸೂಯ�ನ �ತ� *ಕೃಷ�ನ �ತ� �ೂೕ�� ಇವರು
�ಾ�ಂದು �ೂತು�? ಎಂದು ಪ��� �ೕಳ�ವರು.
೨) �ಾವ��ಾವ��ೕ �ಲಸ�ಾಡ�ೕ�ಾದ� ನಮ�
ಏನು�ೕಕು ? �ಾ�ಾದ� ಇಂದು �ಾವ�"�ನ�ಲೂ� ಅದು�ತ
ಶ����" ಈ�ಾಠವನು� ಕ��ೕಣ.

�ೕವರ �ತ�ಗಳ� ತಂತ� :- ಗುರು�ಸು��.
�ಾಧನ :- �ೕವರ
�ತ�ಗಳ�

ಎ�� ಮಕ�ಳ� �ೕವರ
�ತ��ಳನು�
ಗುರು��ದ�ೕ ?

�ವರ�/ವ�ಕ�ಪ�ಸು��
Explain

��ಕರ�ಾದ� �ಾಚನ :- ಕಣು� �ಲು�ಕುವವ�ಗೂ ಎ���
�ೕರು ------------------------ಎಂದು ಜಯ�ಾರ �ಾ�ದರು. ಈ
ಗದ� �ಾಠವನು� ��ಕರು ಸೂಕ� ಸ�ರ�ಾರ, �ಲುಗ�,
ಉ�ಾ�ರ� �ಾಗೂ ಧ�� ಏ��ತ�ೂಂ���ಾದ��ಾ�
ಓದುವರು. ಮಕ�ಳ� ಆ�ಸುವರು ಅ�ೖ���ೂಳ�ಲು
ಪ�ಯ��ಸುವರು.
�ೂಸ ಪದಗಳ ಪ�ಚಯ :- ��ಕರುಮಕ��� �ೂಸ
�ೂಸ�ಂಚುಪ�� ಗಳನು� ಬಳ��ೂಂಡು ಪದಗಳ
ಅಥ�ವನು� ಮಕ��� ��ಯುವ �ಾ� �ವ�ಸುವರು.
ಉ�ಾ :- ಅರುಣ - ಸೂಯ�X , �ೂಂ� - �ೂಂ� .ţ
��ಾ���ಗ�ಂದ �ೌನ ಓದು :- ��ಕರುಮಕ���
�ಾಠವನು� �ೌನ�ಾ� ಓ� �ಳ�ನ ಪ���ಗ��ಉತ�ರ
ಹುಡುಕುವಂ� ���ೕ�ಾ��ಸುವರು. (೧) ಹನುಮನು
ಮಗು�ಾ��ಾ�ಗ�ಾರನು� �ಂಪ� ಹ��ಂದು��ದು

ಪಠ�ಪ�ಸ�ಕ

�ಂಚುಪ��ಗಳ�,
�ೂೕ� ಬು�

ಪಠ�ಪ�ಸ�ಕ

ತಂತ� :- ಆ�ಸುವ�ದು.
�ಾಧನ :- ��ಕರ
�ಾದ� �ಾಚನ.

ತಂತ� :- ಬರಹ.
�ಾಧನ :- ಶ�ಾ�ಥ�ಗಳ�.

ಓ� ಗ��ಸುವ �ೌಶಲದ
�ೌಲ��ಾಪನ

ಎಷು� ಮಕ�ಳ� ��ಕರ
�ಾದ� �ಾಚನ ವನು�
ಆ��ದರು ?

ಎಲ� ಮಕ�ಳ�
�ೂಸಪದಗಳ
ಅಥ�ವನು� ಗ���ದ�ೕ ?

ಎಷು� ಮಕ�ಳ�
�ೌನ�ಾ� ಓದುವ
�ಾಮಥ��
ಗ���ಾ��ೕ ?
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ಆ�ಾಶ�� �ಗ�ದ�ನು ?
ಗ�ಹಣ ಶ��ಯ ಪ��ೕಲ� :- ��ಕರುಮಕ��� �ಾಮ -
ಲ��ಣ -�ೕ�ಯರ �ತ�ವನು� �ೂೕ�ಸು�ಾ� �ಾಮಣ�ದ
�ಕ� ಕ�ಯನು� �ೕ� ಈ �ಾಠದ �ವರ�ಯನು�
ಕ�ಾರೂಪದ��. �ವ�ಸುವರು. ನಂತರಮಕ��� �ಕ�
�ಕ� ಪ���ಗಳನು� �ೕಳ�ವರು (೧) �ೕ��ಾರು ? ಲ��ಣ
�ಾರು ? (೨) ಹನುಮ���ಾವ�ಾವ �ಸರುಗ�ಂದ
ಕ�ಯು�ಾ��?
�ಾ�ಕರಣ :- ��ಕರುಮಕ��� ��ಧಉ�ಾಹರ�ಗಳ�
ಮೂಲಕ �ಾವಸೂಚಕ ಪದಗಳ ಬ�� �ವ�ಸುವರು.
ಉ�ಾ :- ಅ��ೕ ! �ಾವ�ಮಗ�� ಕ�� ���ತು. ಆ�ಾ !
ಆ ಹೂವ� ಎ�ೂ�ಂದು ಸುಂದರ ! etc.

�ತ� ಪಟಗಳ�.
ಪ���ಗಳ ಸಂಗ�ಹ

�ಂಚುಪ��ಗಳ�.
�ೂೕ� ಪ�ಸ�ಕ

ಅವ�ೂೕಕನ

ತಂತ� :- ಬರಹ.
�ಾಧನ :- �ಾವ ಸೂಚಕ
ಪದಗಳ�

�ಾನುಈ �ಾಠದ
�ವರ��ಾ� ಬಳ�ದ
��ಾನ�ಂದ ನನ� ತೃ��
ಇ��ೕ ?

ಎಷು� ಮಕ�ಳ�
�ಾವಸೂಚಕ ಪದಗಳನು�
ಅ�ೖ���ೂಂಡರು ?

�ಷಯದ�ಸ�ರ�.
Expand

��ಾ���ಗ�ಂದ ಗ�� ಓದು.:- ��ಕರುಮಕ���
ಗುಂ�ನ�� ��ೕಮ� �ಾಗ�ದಶ�ನದ�� �ಾಠವನು�
ಓ�� ನಂತರ ತಮ� ಮುಂ� ಬಂದು ಎಲ��ಗೂ �ೕಳ�ವ
�ಾ� ಗ���ಾ� �ಾಠವನು� ಓದುವಂ� ��ೕ�ೕ�ಸುವರು.
ಚಟುವ�� :- * ��ಕರು ಮಕ��� ಈ �ಾಠದ�� ಬರುವ
�ಾ��ಗಳನು� ಹಂ��ೂಟು� �ಾ�ಾ��ನಯ�ಾ�ಸುವರು.
* ಮಕ�ಳ� ತಮ� ಬರುವ ಕ�ಗಳನು� �ಾವ - �ಾವ
�ೂಂ�� ಎಲ�ರೂಮುಂ� �ೕಳ�ವಂ� ��ೕ�ೕ�ಸುವರು
* ಅ�ಾ�ಸ ಚಟುವ���ಾಡುವ�� �ಾಗ�ದಶ�ನ
�ಾಡುವರು.
* �ಾವ�ಾವ ವ���ಗಳ��ಾವ�ಾವ�ೌಲ�ಗ��
�ಸ�ಾ��ಾ�� ಎಂಬುದನು� ಮಕ��� ಅ�ನಯ�ಾ�
�ೂೕ�ಸುವ ಚಟುವ���ಾ�ಸುವರು.

ಪಠ�ಪ�ಸ�ಕ

ಪಠ�ಪ�ಸ�ಕ ,.
�ೂೕ� ಪ�ಸ�ಕ.
ಮಕ�ಳ�
�ಾಗವ�ಸು��.

ತಂತ� :- ಗ�� ಓದು.
�ಾಧನ :- �ಾಠ
ಓದುವ�ದು

ತಂತ� :- ಅ�ವ���.
�ಾಧನ :-�ಾ�ಾ��ನಯ
/ ಕ� �ೕಳ�ವ�ದು etc

ಎಷು� ಮಕ�ಳ� ಗ��
ಓ�ನ��
ಅಸಮಥ��ಾ��ಾ��ೕ ?

ಎಲ� ಮಕ�ಳ�
�ಾ�ಾ��ನಯದ��
ಆಸ���ಂದ
�ಾ�ೂ�ಂ��ಾ��ೕ ?

�ೌಲ��ಾಪನ.
Evaluation

�ೌಲ��ಾಪನ/��ೕ�ತ �ಾಯ� :- * ��ಕರು
ಮಕ��� "ಹನುಮನ"ಬ�� �ಮ� �ಾತುಗಳ�� �ವ��
ಎಂದು ��ಸುವರು. **�ಕ� �ಕ� ಪ���ಗಳನು� �ೕಳ�ವರು.
೧) �ೕಮ�ಾವ�ದ�� �ಸ�ಾ��ಾ�� ?
೨) ಸತ��� �ಸ�ಾದವರು�ಾರು ?

ಪ���ಗಳ ಸಂಗ�ಹ ತಂತ� :- ಅ�ವ���.
�ಾಧನ :- ಪ���ಗಳ� /
ಹನುಮನ ಪ�ಚಯ.

ಎಷು� ಮಕ�ಳ�
ಸ��ಾ� �ೕ�ದರು ?
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