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ಘಟಕ ಹೆಸರು:-೧ ನನನ ದೆೇಶ ನನನ ಜನ .                                                              ಘಟಕ ಯೋಜನೆ            ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು :-೧) ಆಲಿಸುವಿಕೆ :-ಸರಳ ಮಾಹಿತಿ ಗರಹಿಸುವುದು ಮತ್ುು ಸರಳ -ವಗಯ :-೫.       

ವಿಷಯ :-ಕನನಡ                                                                                                                                             ಪ್ರಶ್ೆನಗಳಿಗೆ ಉತ್ುರಿಸುವುದು. (೨) ಬರಹ:-ಸರಳ ಸೂಚನೆ         ದಿನಾಾಂಕ :-.       .                                                                                                                                                                  

ಅನುಸರಿಸಿ ಬರೆಯುವುದು.                           

ಕಲಿಕೆಯ ಹಾಂತ್ಗಳು. ಅನುಕೂಲಿಸಲು ರೂಪಿಸಿದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು. ಭೊೇಧನಾ 

ಕಲಿಕೊೇಪ್ಕರಣಗಳು. 

ಮೌಲ್ಮಾಪ್ನದ ಸಾಧನ - 

ತ್ಾಂತ್ರಗಳು. 

ಶಿಕ್ಷಕರ.                      ಸವ-

ಅವಲೊೇಕನ  

ಅವಧಿ 

   1.ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳುುವಿಕೆ      

Engage .  

ಪ್ೂವಯ ಸಿದಧತೆ/ ಪ್ೂರಕ ಚಟುವಟಿಕೆ.             ಶಿಕ್ಷಕರು 

ಮಕಕಳಿಗೆ ವೃತಾುಕಾರವಾಗಿ ನಿಲಿಸಿಿ "ಈ ಮಣುು ನಮಮದು ಎಾಂಬ 

ಪ್ದ್ವನುನ ಹಾವ- ಭಾವ-ಅಭಿನಯದ ಮೂಲಕ ಹಾಡಿ 

ಮಕಕಳಿಾಂದ ಹಾಡಿಸುವರು. 

ಹಾಡಿನ ಸಾಂಗರಹ ತ್ಾಂತ್ರ :-ಅಭಿವ್ಕ್ತು       

ಸಾಧನ :- ಹಾಡು 

ಹಾಡುವುದು. 

ಎಲಿ ವಿದಾ್ರ್ಥಯಗೆಳು ಈ 

ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ 

ಭಾಗವಹಿಸಿದಾಾರೆೇ? 

 

2. ಪ್ತೆು ಹಚುುವಿಕೆ      Explore ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕಕಳಿಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ೆನಗಳನುನ ಕೆೇಳಿ ಉತ್ುರ 

ಪ್ಡೆಯುವರು. ( ೧) ನಮಮ ದೆೇಶ ಯಾವುದು ? ( ೨) ನಮಮ 

ದೆೇಶವನುನ ಯಾವ ಯಾವ ಹೆಸರಿನಿಾಂದ ಕರೆಯುತಾುರೆ ? .                 

 (೩) ನಮಮ ದೆೇಶವನುನ ಬ್ರರಟಿಷರಿಾಂದ ಸಾವತ್ಾಂತ್ರಯ ಗೊಳಿಸಲು 

ಹೊೇರಾಡಿದವರ ಹೆಸರು ಹೆೇಳಿರಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಾಂದು 

ನಾವು"ನನನ ದೆೇಶ ನನನ ಜನ" ಎಾಂಬ ಪಾಠವನುನ ಅಭಾ್ಸ 

ಮಾಡೊೇಣ.  

ಪ್ರಶ್ಾನವಳಿ ತ್ಾಂತ್ರ:-ಮೌಖಿಕ ಅಭಿವ್ಕ್ತು.           

ಸಾಧನ:-ಮೌಖಿಕ 

ಪ್ರಶ್ೆನಗಳು. 

ನಾನು ಕೆೇಳುವ ಪ್ರಶ್ೆನಗಳು 

ಮಕಕಳಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತೆೇ. 

 

3.ವಿವರಣೆ/ವ್ಕುಪ್ಡಿಸುವಿಕೆ. 

Explain/Express . 

ಶಿಕ್ಷಕರ ಮಾದರಿ ವಾಚನ.                             ನಮಮ ದೆೇಶ 

ಭಾರತ್ ---------ಈ ನಾಡಿನ ಆಧಾರ ಸುಾಂಭಗಳು ಈ ಪಾಠವನುನ 

ಶಿಕ್ಷಕರು ಸೂಕು ಸವರಭಾರ ನಿಲುಗಡೆ, ಉಚ್ಾಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಧವನಿ 

ಏರಿಳಿತ್ದೊಾಂದಿಗೆ ಗಟಿಿಯಾಗಿ ಓದುವರು. ಮಕಕಳು ಮಾದರಿ 

ವಾಚನವನುನ ಆಲಿಸುವರು.                                       ಪ್ದಗಳ 

ಪ್ರಿಚಯ :- ಶಿಕ್ಷಕರು ಕೆಳಗಿನ ಪ್ದಗಳ ಅರ್ಥಯವನುನ ಕಾಗದದ 

ಬೆಾಂಡಿನ ಮೇಲೆ ಬರೆದು ಅರೆಥಯಸುವರು.ಉದಾ:-ಕರಾವಳಿ -

ಸಮುದರದ ದಾಂಡೆ.ನಾಡು -ದೆೇಶ. ಬಾವುಟ-ಧವಜ, ಪ್ುರಾತ್ನ-

ಹಳೆಯ, ಬಹು-ಅಧಿಕ.                                          

ವಿದಾ್ರ್ಥಯಗಳಿಾಂದ ಮೌನ ಓದು            ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕಕಳಿಗೆ ಈ 

 

ಪ್ಠ್ಪ್ುಸುಕ  

 

 

ಶಬಾಕೊೇಶ, ಕರಿಹಲಿಗೆ. 

 

 

 

ತ್ಾಂತ್ರ:-ಓದಿ 

ಗರಹಿಸುವ.ಮೌಲ್ಮಾಪ್ನ 

 

ತ್ಾಂತ್ರ:- ಬರಹ.                 

ಸಾಧನ:- ಶಬಾಾರ್ಥಯಗಳು 

 

 

ಎಷುಿ ಮಕಕಳು ಮಾದರಿ 

ಪಾಠವನುನ ಆಸಕ್ತುಯಿಾಂದ 

ಆಲಿಸಿದರು? 

 

ಎಲಿ ಮಕಕಳು ಹೊಸ 

ಪ್ದಗಳ ಅರ್ಥಯ 

ಗರಹಿಸಿದರೆೇ? 
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ಪಾಠವನುನ ಮೌನವಾಗಿ ಓದಿ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ೆನಗಳಿಗೆ ಉತ್ುರ 

ಹುಡುಕುವಾಂತೆ ಪೆರೇರೆೇಪಿಸುವಯ      ೧) ಭಾರತ್ದಲಿಿ 

ಹರಿಯುವ ಪ್ರಮುಖ ನದಿಗಳಾವುವು ?                                        

೨) ಭಾರತ್ದಲಿಿನ ಜನ ಯಾವ ಯಾವ ಭಾಷೆಗಳನುನ 

ಆಡುತಾುರೆ?                                                                      

ಗರಹಣ ಶಕ್ತುಯ ಪ್ರಿಶಿೇಲನೆ .                                         

ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕಕಳಿಗೆ ದೆೇಶದ, ನದಿಗಳು,ಕಾಡುಪಾರಣಿಗಳು, ಧವಜದ 

ಚಿತ್ರಗಳನುನ ತೊೇರಿಸುತ್ು, ಪ್ರಶ್ೆನಗಳನುನ ಕೆೇಳುತ್ು ಈ 

ಪಾಠದಲಿನಿ ವಿಷಯವನುನ ವಿವರಿಸುವರು ಕೆೇವು ಪ್ರಶ್ೆನಗಳನುನ 

ಗುಾಂಪ್ುಗಳಲಿಿ ಕೊಟುಿ ಚಚಿಯಸಲು  ಹೆೇಳುವುದು. ೧) ಭಾರತ್ದಲಿಿ 

ಯಾವ ಯಾವ  ಧಮಯದ ಜನರಿದಾಾರೆ? (೨) ಭಾರತ್ದಲಿಿ 

ಕಾಂಡುಬರುವ ಪ್ರಮುಖ ಕಾಡು ಪಾರಣಿಗಳಾವವು?                                   

ವಾ್ಕರಣ:- ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕಕಳಿಗೆ ಸವರಾಕ್ಷರಗಳು, 

ಯೇಗವಾಹಗಳು ಮತ್ುು ವ್ಾಂಜನಾಕ್ಷರಗಳ ಬಗೆೆ ವಿವರವಾಗಿ 

ತಿಳಿಸುವರು.             

ಪ್ಠ್ಪ್ುಸುಕ 

 

 

ಪ್ಠ್ಪ್ುಸುಕ.    

ಮಾಂಚು ಪ್ಟ್ೆಿಗಳು. 

 

 

ಕರಿ ಹಲಿಗೆ , ಪ್ಠ್ಪ್ುಸುಕ 

ಮಾಂಚು ಪ್ಟಿಿ. 

ತ್ಾಂತ್ರ:-ಓದಿ ಗರಹಿಸುವ 

ಕೌಶಲದ ಮೌಲ್ಮಾಪ್ನ 

  

ತ್ಾಂತ್ರ:ಅವಲೊೇಕನ.     

ಸಾಧನ:- ಅವಲೊೇಕನ 

ಪ್ಟಿಿ. 

 

 

ತ್ಾಂತ್ರ:-ಆಲಿಸುವುದು.     

ಸಾಧನ:-ವಾ್ಕರಣ. 

ಎಷುಿ ವಿದಾ್ರ್ಥಯಗಳು 

ಮೌನವಾಗಿ ಓದುವ 

ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಗಳಿಸಿದಾಾರೆೇ? 

ನಾನು ವಿವರಿಸಿದ ವಿದಾ್ 

ನದಿಾಂದ ನನಗೆ ತ್ೃಪಿು 

ಇದೆಯೇ? 

 

 

ಎಲಿ ಮಕಕಳು 

ವಾ್ಕರಣವನುನ 

ಸರಿಯಾಗಿ 

ಅರೆಥಯಸಿಕೊಾಂಡರೆ? 

4. ವಿಷಯದ ವಿಸುರಣೆ.     

Expand.  

ವಿದಾ್ರ್ಥಯಗಳಿಾಂದ  ಗಟಿಿ ಓದು.                                          ಈ 

ಪಾಠವನುನ ಶಿಕ್ಷಕರು ಸರದಿಯಾಂತೆ ಎಲಿ ಮಕಕಳಿಾಂದ 

ಬೊೇಧಿಸುವರು. ಚ್ೆನಾನಗಿ ಓದಿದ ಮಕಕಳಿಗೆ ಪ್ರಶಾಂಸಿಸುವರು. 

ಓದಲು ತೊಾಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುವವರಿಗೆ ಹಿರೆಮಣಿ 

ಸಹಾಯದಿಾಂದ ಸರಿಯಾಗಿ ಓದಲು ರೂಢಿಸುವುದು.                                                     

ಚಟುವಟಿಕೆ:- ಮಕಕಳಿಗೆ ವೃತ್ರಕಾರವಾಗಿ ಕೂಡಿರಸಿ ಕೆಲವು 

ಪ್ರಶ್ೆನಗಳನುನ ಬರೆದ ಮಾಂಚು ಪ್ಟಿಿ ಮಧ್ದಲಿಟಿುಿ ಸರದಿಯಾಂತೆ 

ಎಲಿ ಮಕಕಳೂ ಒಾಂದೆಾಂದು ತೆಗೆದುಕೊಾಂಡು ಅದರ ಬರೆದ 

ಪ್ರಶ್ೆನಗೆ ಉತ್ುರಿಸುವ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡಿಸುವರು * ಅಭಾ್ಸ 

ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡಿಸುವರು. 

 

ಪ್ಠ್ಪ್ುಸುಕ 

 

 

ಪ್ರಶ್ೆನಗಳ ಮಾಂಚುಪ್ಟಿಿಗಳು. 

 

ತ್ಾಂತ್ರ:-ಗಟಿಿ ಓದು.      

ಸಾಧನ:-ವ್ಯಕ್ತುಕ ಓದು. 

 

ತ್ಾಂತ್ರ:-ಅಭಿವ್ಕ್ತು.      

ಸಾಧನ:-ಪ್ರಶ್ೆನಗಳು 

 

ಎಷುಿ ಮಕಕಳು ಪಾಠವನುನ 

ಸರಿಯಾಗಿ ಓದಿದರು ?  

ಎಷುಿ ಮಕಕಳು ಪ್ರಶ್ೆನಗೆ 

ಸರಿಯಾಗಿ 

ಉತ್ುರಿಸಿದರು? 
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5. Evaluation 

ಮೌಲ್ಮಾಪ್ನ 

ನಿಯೇಜಿತ್ ಕಾಯಯ/ ಮೌಲ್ಮಾಪ್ನ                         

ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕಕಳಿಗೆ"ನಮಮ ದೆೇಶ" ಪ್ರಬಾಂಧ ಬರೆಯಲು 

ಸೂಚಿಸುವರು ತ್ಪಿಿದಲಿಿ ಮಾಗಯದಶಯನ ಮಾಡುವರು.   

* ಭಾರತ್ದ ನಕ್ಷೆ ಬ್ರಡಿಸಿಕೊಾಂಡು ಬರಲು ತಿಳಿಸುವುದು .                 

ಪ್ಠ್ಪ್ುಸುಕ, ನೊೇಟ್ ಪ್ುಸುಕ ತ್ಾಂತ್ರ:-ಬರಹ.              

ಸಾಧನ:- ಪ್ರಬಾಂಧ ರಚನೆ 

ನಾನು ನನನ ಮುಾಂದಿನ 

ಪಾಠವನುನ ಹೆೇಗೆ 

ಯೇಚಿಸರಿ ? 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 ಘಟಕ ಹೆಸರು:- ೨. ಕನನಡ ನುಡಿ (ಪ್ದ್)                                    ಘಟಕ ಯೋಜನೆ            ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು :-೧) ಆಲಿಸುವಿಕೆ :-ಸರಳ ಹಾಗೂ ಬಳಕೆಯಲಿಿರುವ ಜನಪಿರಯ ಪಾರಸ ಗಿೇತೆ  ಮತ್ುು                     -

ವಗಯ :-೫.       ವಿಷಯ :-ಕನನಡ                                                                                                                                       ಕರೆಗಳನುನ ಆಲಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಅರೆಥಯಸಿಕೊಳುುವುದು.                               

ದಿನಾಾಂಕ :-.                .                                                                                                                           ೨)ಬರಹ :- ಗುಣಿತಾಕ್ಷರ ಮತ್ುು ಒತ್ುಕ್ಷರಗಳನುನ ನಕಲು ಮಾಡುವುದು * ಸರಳ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

**                                                                                                                                                                           ವಾಕ್ಗಳನುನ    ಬರೆಯುವುದು.       

ಕಲಿಕೆಯ ಹಾಂತ್ಗಳು. ಅನುಕೂಲಿಸಲು ರೂಪಿಸಿದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು. ಭೊೇಧನಾ 

ಕಲಿಕೊೇಪ್ಕರಣಗಳು 

ಮೌಲ್ಮಾಪ್ನದ ಸಾಧನ 

- ತ್ಾಂತ್ರಗಳು 

ಶಿಕ್ಷಕರ.                            

ಸವ-ಅವಲೊೇಕನ 

ಅವಧಿ 

1. ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳುುವುದು. 

Engage. 

ಪ್ೂವಯ ಸಿದಧತೆ/ಪ್ೂರಕ ಚಟುವಟಿಕೆ. :-ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕಕಳನುನ 

ವೃತಾುಕಾರವಾಗಿ ನಿಲಿಿಸಿ ಕನನಡ ನಾಡಿನ ಮಹಿಮಯನುನ 

ತಿಳಿಸುವರು ಹುಟಿಿದರೆ ಕನನಡದಲಿಿ ಹುಟಿಬೆೇಕು'ಎಾಂಬ ಗಿೇತೆಯನುನ 

ಹಾವ-ಭಾವ ಅಭಿನಯ ದೊಾಂದಿಗೆ ಹೆೇಳಿ ಮಕಕಳಿಾಂದ 

ಹೆೇಳಿಸುವುದು. 

ಹಾಡಿನ ಸಾಂಗರಹ  ತ್ಾಂತ್ರ:-ಅಭಿವ್ಕ್ತು        

ಸಾಧನ :-ಹಾಡು 

ಹಾಡುವುದು. 

ಎಲಿ ಮಕಕಳನುನ ನಾನು ಈ 

ಅವಧಿಯಲಿಿ 

ತೊಡಗಿಸಿಕೊಾಂಡದೆಾನೆೇಯೇ? 

 



Sirsi Kannada Teachers group(www.studymanzil.com)

2. ಪ್ತೆು ಹಚುುವಿಕೆ    

Explore 

ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕಕಳಿಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ೆನಗಳನುನ ಕೆೇಳಿ ಉತ್ುರ 

ಪ್ಡೆಯುವರು.೧) ನಮಮ ದೆೇಶ ಯಾವುದು? ನಮಮ ದೆೇಶದಲಿ ಿ

ಎಷುಿ ರಾಜ್ಗಳಿವೆ? ನಮಮ ರಾಜ್ ಯಾವುದು?     ೨) ನಮಮ 

ದೆೇಶದಲಿಿ ಯಾವ ಯಾವ ಭಾಷೆಗಳನುನ ಮಾತ್ನಾಡುತಾುರೆ? 

ಕನಾಯಟಕದ ರಾಜ್ ಭಾಷೆ ಯಾವುದು? ಹಾಗಾದರೆ ಇಾಂದು ನಾವು 

"ಕನನಡ ನುಡಿ"ಪ್ದ್ ಕಲಿಯೇಣ. 

ಪ್ರಶ್ೆನಗಳ ಬಾ್ಾಂಕ್ ತ್ಾಂತ್ರ:-ಅಭಿವ್ಕ್ತು.          

ಸಾಧನ:- ಮೌಖಿಕ 

ಪ್ರಶ್ೆನಗಳು 

ಎಷುಿ ಮಕಕಳು ಪ್ರಶ್ೆನಗಳಿಗೆ 

ಸರಿಯಾಗಿ ಉತ್ುರಿಸಿದರು? 

 

3. ವಿವರಣೆ/ವ್ಕುಪ್ಡಿಸುವಿಕೆ 

Explian/Explore 

ಶಿಕ್ಷಕರ ಮಾದರಿ ವಾಚನ (ಗಟಿಿ ಓದು):-ಮಕಕಳು ಬನಿನರಿ, 

ಮಾತೊಾಂದು ಹೆೇಳುವೆ---------------- ನನಿನಯ ಕರೆಯನು 

ಬರೆಯುತ್ು ಈ ಪ್ದ್ವನುನ ಶಿಕ್ಷಕರು ಸೂಕು ಸವರ-ಭಾರ , ರಾಗ 

ಬದಧವಾಗಿ ಹಾವ-ಭಾವದೊಾಂದಿಗೆ ಹಾಡು ಹೆೇಳುವರು ಮತ್ುು 

ಮಕಕಳಿಾಂದ ಹೆೇಳಿಸುವರು.                                             ಹೊಸ 

ಪ್ದಗಳ ಪ್ರಿಚಯ :-ಶಿಕ್ಷಕರು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ದಗಳ ಅರ್ಥಯವನುನ 

ಕರಿ ಹಲಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಬರೆದು ಅರೆಥಯ ಸುವರು. ಉದಾ:- 

ಅರಿ=ತಿಳಿ, ನುಡಿ=ಭಾಷೆ, ತೊರೆ=ಚಿಕಕ ಹೊೇಳೆ,ಒಲುಮ =ಪಿರೇತಿ, 

ತಾಯಿ ನುಡಿ =ಮಾತ್ೃಭಾಷೆ ಇತಾ್ದಿ.                                                             

ಮಕಕಳಿಾಂದ ಮೌನ ಓದು :- ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕಕಳಿಗೆ ಈ ಪ್ದ್ವನುನ 

ಮೌನವಾಗಿ ಓದಿ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ೆನ ಗಳಿಗೆ ಉತ್ುರಿಸುವಾಂತೆ 

ಪೆರೇರೆೇಪಿಸುವರು.೧) ಕನನಡ ನುಡಿಯಲಿಿ ಏನು ತ್ುಾಂಬ್ರದೆ? 

(೨)ಹದಿಬದೆ ಧಮಯ ಗರಾಂರ್ಥವನುನ ಬರೆದವರು ಯಾರು?                                               

ಗರಹಣ ಶಕ್ತುಯ ಪ್ರಿಶಿೇಲನೆ:- ಈ ಪ್ದ್ವನುನ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕಕಳಿಗೆ 

ಪ್ರಶ್ೆ್ ನೇತ್ುರ ಪ್ದಧತಿಯ ಮೂಲಕ ವಿವರಿಸುವರು ಮಕಕಳನುನ 

ಗುಾಂಪ್ುಗಳಲಿಿ ಕುಳಿಸಿ ಕೆಲವು ವಾಕ್ಗಳನುನ ಕೊಟುಿ ಅದರಲಿಿರುವ 

ದೊೇಷಯುಕು ಪ್ದಗಳನುನ ಸರಿಪ್ಡಿಸಿ ಬರೆಯಲು ಸೂಚಿಸುವುದು.                         

ವಾ್ಕರಣ:-ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕಕಳಿಗೆ ಏಕವಚನ ಮತ್ುು ಬಹುವಚನಗಳ 

ಬಗೆೆ ವಿವರಿಸುವರು ಉದಾ:- ಗುಡಿಗಳು=ಗುಡಿ.etc 

ಪ್ಠ್ಪ್ುಸುಕ 

 

 

ಶಬಾಕೊೇಶ, ಕರಿ ಹಲಿಗೆ 

 

 

ಪ್ಠ್ಪ್ುಸುಕ 

 

 

ಪ್ಠ್ ಪ್ುಸುಕ.                   ಕರಿ 

ಹಲಿಗೆ 

 

ಕರಿ ಹಲಿಗೆ                       

ಚಿತ್ರ ಪ್ಟ ಮತ್ುು ಪಾರತ್್ಕ್ಷಿತೆ 

ಓದಿ ಗರಹಿಸುವ ಕೌಶಲದ 

ಮೌಲ್ಮಾಪ್ನ 

 

ತ್ಾಂತ್ರ:-ಬರಹ.              

ಸಾಧನ:-ಶಬಾಾರ್ಥಯಗಳು 

 

 

ಓದಿ ಗರಹಿಸುವ ಕೌಶಲದ 

ಮೌಲ್ಮಾಪ್ನ 

 

ತ್ಾಂತ್ರ:-ಅವಲೊೇಕನ.      

ಸಾಧನ:- ಅವಲೊೇಕನ 

ಪ್ಟಿಿ . 

ತ್ಾಂತ್ರ:- ಆಲಿಸುವುದು  

ಸಾಧನ:-ವಚನಗಳು 

ಎಲಿ  ಮಕಕಳು ಶಿಕ್ಷಕರು 

ಹಾಡಿದಾಂತೆ ಹಾಡಿದರೆೇ? 

 

ಎಲಿ ಮಕಕಳು ಪ್ದಗಳ 

ಅರ್ಥಯವನುನ  ಗರಹಿಸಿದರೆೇ? 

 

 

ಎಷುಿ ಮಕಕಳು ಪ್ದ್ವನುನ 

ಮೌನವಾಗಿ ಓದಿ ಪ್ರಶ್ೆನಗಳಿಗೆ 

ಉತ್ುರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 

ಪ್ಡೆದಿದಾಾರೆೇ?  

ನಾನು ಪ್ದ್ ವಿವರಿಸಿದ 

ವಿಧಾನ 

ಸಮಾಂಜಸವಾಗಿದೆಯೇ? 

ಎಷುಿ ಮಕಕಳು ವಾ್ಕರಣ 

ಅರಿಯುವಲಿಿ ಕಷಿ ಪ್ಟುಿರು? 
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4. ವಿಷಯದ ವಿಸುರಣೆ    

Expand. 

ವಿದಾ್ರ್ಥಯಗಳಿಾಂದ ಗಟಿಿ ಗಾಯನ :- ಶಿಕ್ಷಕರು ಎರಡು ಗುಾಂಪ್ು 

ಮಾಡಿ, ಮೊದಲನೆೇ ಗುಾಂಪ್ು ಪ್ದ್ದ ಮೊದಲ ಸಾಲು ಹಾಡುವುದು. 

ಎರಡನೆ ಗುಾಂಪ್ು ಪ್ದ್ದ ಎರಡನೆೇ ಸಾಲು ಹಾಡುವುದು ನಾಂತ್ರ 

ಪ್ರತಿ ಗುಾಂಪ್ು ಒಾಂದೊಾಂದು ನುಡಿಯನುನ, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ಗುಾಂಪ್ು  

ಪ್ೂಣಯ ಪ್ದ್ವನುನ ಹಾಡುವಾಂತೆ ಪ್ರೇತಾಾಹಿಸುವುದು.                                 

ಚಟುವಟಿಕೆ:- ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕಕಳಿಗೆ ಪ್ುಣ್ಕೊೇಟಿಯ ಕರೆಯನುನ 

ಹೆೇಳುವರು ನಾಂತ್ರ ಸುಳಿವು ಪ್ದಗಳನುನ ಕೊಟುಿ ಪ್ದ್ ರಚಿಸುವ 

ಚಟುವಟಿಗೆ ಮಾಡಿಸುವರು. *ಅಭಾ್ಸ ಚಟುವಟಿಕೆ 

ಮಾಡಿಸುವರು.*ಗುಣಿತಾಕ್ಷರ ಮತ್ುು ಒತ್ುಕ್ಷರ ಪ್ದಗಳನುನ 

ಗುಾಂಡಾಗಿ ನಕಲು ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸುವರು. 

 

ಪ್ಠ್ಪ್ುಸುಕ 

 

 

ಪ್ಠ್ ಪ್ುಸುಕ.                 

ನೊೇಟ್ ಪ್ುಸುಕ 

ತ್ಾಂತ್ರ:- ಗಟಿಿ ಓದು.   

ಸಾಧನ:- ಪ್ದ್  

 

 

ತ್ಾಂತ್ರ:-ಬರಹ.           

ಸಾಧನ:-ಪ್ದ್ ರಚನೆ 

ಯಾವ ಗುಾಂಪ್ು ಚ್ೆನಾನಗಿ 

ಹಾಡುವಲಿ ಿಕಷಿ ಪ್ಟಿಿತ್ು? 

 

 

ಎಲಿ ಮಕಕಳು ಕೊಟಿ 

ಚಟುವಟಿಕೆಯನುನ 

ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆೇ? 

 

5. ಮೌಲ್ಮಾಪ್ನ 

Evaluation . 

ನಿಯೇಜಿತ್ ಕಾಯಯ/ಮೌಲ್ಮಾಪ್ನ. :-* ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕಕಳಿಗೆ ಈ 

ಕೆಳಗಿನ ಪ್ದಗಳನುನ ಕೊಟುಿ ಅವುಗಳನುನ ಸವಾಂತ್ ವಾಕ್ಗಳಲಿಿ 

ಬಳಸುವಾಂತೆ ತಿಳಿಸುವರು.                       *ಈ ಪ್ದ್ವನುನ 

ಕಾಂಠಪಾಠ ಮಾಡಲು ತಿಳಿಸುವರು 

ಪ್ಠ್ಪ್ುಸುಕ.                  

ನೊೇಟ್ ಪ್ುಸುಕ 

ತ್ಾಂತ್ರ:-ಬರಹ ಮತ್ುು 

ಅಭಿವ್ಕ್ತು .              

ಸಾಧನ:- ವಾ್ಕ ರಚನೆ 

ಮತ್ುು ಪ್ದ್ 

ನಾನು ಮುಾಂದಿನ ಪಾಠವನುನ 

ಹೆೇಗೆ ಆಯೇಜಿಸಲಿ?  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

ಘಟಕ ಹೆಸರು:-೩ ನವಿಲು.                                                                            ಘಟಕ ಯೋಜನೆ            ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು :-೧) ಓದುವುದು:- ಸರಳ ಮಾಹಿತಿ ಓದುವುದು ಮತ್ುು ಗರಹಿಸುವುದು.                    -

ವಗಯ :-೫.       ವಿಷಯ :-ಕನನಡ                                                                                                              ೨) ಬರಹ :- ಸರಳ ಕರೆಗಳನುನ ಬರೆಯುವುದು.      .                               ದಿನಾಾಂಕ :-.                .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
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ಕಲಿಕೆಯ ಹಾಂತ್ಗಳು. ಅನುಕೂಲಿಸಲು ರೂಪಿಸಿದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು. ಭೊೇಧನಾ 

ಕಲಿಕೊೇಪ್ಕರಣಗಳು 

ಮೌಲ್ಮಾಪ್ನದ ಸಾಧನ 

- ತ್ಾಂತ್ರಗಳು. 

ಶಿಕ್ಷಕರ.                            ಸವ-

ಅವಲೊೇಕನ 

ಅವಧಿ. 

೧) ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳುುವಿಕೆ  

Engage . 

ಪ್ೂವಯ ಸಿದಧತೆ /ಪ್ೂರಕ ಚಟುವಟಿಕೆ:- ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕಕಳಿಗೆ 

"ನವಿಲೆ ನವಿಲೆ ನಿೇಲಿಯ ನವಿಲೆ "ಎಾಂಬ ಪ್ದ್ವನುನ ಹಾವ -ಭಾವ 

ದೊಾಂದಿಗೆ ಹಾಡಿ ಮಕಕಳಿಾಂದ ಹಾಡಿಸುವರು. 

ಹಾಡಿನ ಸಾಂಗರಹ ತ್ಾಂತ್ರ:-ಅಭಿವ್ಕ್ತು.        

ಸಾಧನ:-ಹಾಡು 

ಹೆೇಳುವುದು. 

ಎಲಿ ಮಕಕಳನುನ ನಾನು ಈ 

ಅವಧಿಯಲಿಿ 

ಕೊಾಂಡಿದೆಾನೆೇಯೇ? 

 

೨) ಪ್ತೆು ಹಚುುವಿಕೆ.         

Explore. 

ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕಕಳಿಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ೆನಗಳನುನ ಕೆೇಳಿ ಉತ್ುರ 

ಪ್ಡೆಯುವರು.1) ನಿೇವು ಯಾವ ಯಾವ ಪ್ಕ್ಷಿಗಳನುನ 

ನೊೇಡಿದಿಾೇರಿ? 2) ಚಿತ್ರಗಳನುನ ತೊೇರಿಸುತಾು ಇದು ಯಾವ ಪ್ಕ್ಷಿ 

ಎಾಂದು ಕೆೇಳುವುದು.3) ಹಸಿರು ಬಣು, ಕೆಾಂಪ್ು ಕೊಕುಕ ಇರುವ ಪ್ಕ್ಷಿ 

ಯಾವುದು? 4) ಪ್ೂತಿಯ ಕಪಾಿಗಿರುವ ಪ್ಕ್ಷಿ ಯಾವುದು?5) 

ಸುಾಂದರವಾಗಿ ಕುಣಿಯುವ ಪ್ಕ್ಷಿ ಯಾವುದು? ಹಾಗಾದರೆ ಇಾಂದು 

ನಾವು"ನವಿಲು"ಎಾಂಬ ಪಾಠ ಓದೊೇಣ. 

ಪ್ರಶ್ೆನಗಳು ಬಾ್ಾಂಕ್ ತ್ಾಂತ್ರ:-ಮೌಖಿಕ ಅಭಿವ್ಕ್ತು.                   

ಸಾಧನ :- ಮೌಖಿಕ 

ಪ್ರಶ್ೆನಗಳು . 

ನನನ ಪ್ರಶ್ೆನಗೆ ಮಕಕಳು 

ಸರಿಯಾದ ಉತ್ುರ 

ನಿೇಡಿದರೆೇ? 

 

೩) ವಿವರಣೆ/ವ್ಕು 

ಪ್ಡಿಸುವಿಕೆ.                   

Explan / Express 

ಶಿಕ್ಷಕರ ಮಾದರಿ ವಾಚನ.:- ಜುಳು ಜುಳು ಹರಿಯುವ ನದಿ------- 

ಹಾವುಗಳು ಸುಳಿಯಲಾರವು.                                    ಈ 

ಪಾಠವನುನ ಶಿಕ್ಷಕರು ಸೂಕು ಸವರ- ಭಾರ -ನಿಲುಗಡೆ , ಧವನಿ 

ಏರಿಳಿತ್ ದೊಾಂದಿಗೆ ಗಟಿಿಯಾಗಿ  ವಾಚನ ಮಾಡುವರು, ಮಕಕಳು 

ಆಲಿಸುವರು.                                               ಹೊಸ ಪ್ದಗಳ 

ಪ್ರಿಚಯ:-ಶಿಕ್ಷಕರು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ದಗಳ ಅರ್ಥಯವನುನ ಕರಿ 

ಹಲಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಬರೆದು ಅರೆಥಯಸುವರು.   ಉದಾಹರಣೆಗೆ:- 

ಛಾಯ- ನೆರಳು , ನಯನ-ಕಣುು, ,ಭಾಧೆ-ತೊಾಂದರೆ, ಆವಾಸ-

ಮನೆ, ನತ್ಯನ-ಕುಣಿತ್, ತ್ುರಾಯಿ-ಹಕ್ತಕಗಳ ಜುಟುಿ.                                              

ವಿದಾ್ರ್ಥಯಗಳಿಾಂದ ಮೌನ ಓದು.:-ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕಕಳಿಗೆ ಈ 

ಪಾಠವನುನ ಮೌನವಾಗಿ ಓದಿ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ೆನಗಳಿಗೆ ಉತ್ುರ 

ಹುಡುಕ್ತರಿ ಎಾಂದು ಪೆರೇರೆೇಪಿಸುವರು.೧) ನವಿಲಿಗಿರುವ ಇತ್ರ 

ಹೆಸರುಗಳಾವವು? (೨) ನವಿಲು ಗರಿ ಯಾರ ಜುಟಿಿನ 

ಅಲಾಂಕಾರವಾಗಿ ಬಳಕೆಯಾಗಿದೆ ?                                   

 

ಪ್ಠ್ಪ್ುಸುಕ 

 

 

ಶಬಾಕೊೇಶ, ಕರಿ ಹಲಿಗೆ 

 

 

ಪ್ಠ್ಪ್ುಸುಕ 

 

 

 

ಓದಿ ಗರಹಿಸುವ ಕೌಶಲ್ದ 

ಮೌಲ್ಮಾಪ್ನ . 

 

ತ್ಾಂತ್ರ:-ಬರಹ.             

ಸಾಧನ :- ಶಬಾಾರ್ಥಯಗಳು  

 

ಓದಿ ಗರಹಿಸುವ.          

ಕೌಶಲದ ಮೌಲ್ಮಾಪ್ನ. 

 

 

ಎಷುಿ ಮಕಕಳು ಮಾದರಿ 

ಪಾಠವನುನ ಆಸಕ್ತುಯಿಾಂದ 

ಆಲಿಸಿದರು ? 

 

ಎಲಿ ಮಕಕಳು ಹೊಸ ಪ್ದಗಳ 

ಅರ್ಥಯವನುನ ಗರಹಿಸಿದರೆೇ ? 

ಎಷುಿ ಮಕಕಳು ಮೌನವಾಗಿ 

ಓದಿ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ೆನಗಳಿಗೆ 

ಉತ್ುರ ಹೆೇಳಿದಾಾರೆೇ? 
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ಗರಹಣ ಶಕ್ತುಯ ಪ್ರಿಶಿೇಲನೆ. :- ಈ ಪಾಠವನುನ ಶಿಕ್ಷಕರು ಚಿತ್ರ 

ಪ್ಟವನುನ ಬಳಸಿ, ಪ್ರಶ್ೆನಗಳನುನ ಕೆೇಳುತಾು 

ವಿವರಿಸುವರು.ಮಕಕಳಿಗೆ ಗುಾಂಪ್ುಗಳಲಿಿ ಕೂಡಿಸಿ ಕೆಳಗಿನ 

ಪ್ರಶ್ೆನಗಳಿಗೆ  ಉತ್ುರಗಳನುನ ಚಚಿಯಸಿ ಬರೆಯಲು 

ಪ್ರೇತಾಾಹಿಸುವರು. ೧) ನವಿಲು ಎಲಿಿ ವಾಸಿಸುತ್ುದೆ? (೨) ಅದು 

ಎಷುಿ   ವಷಯ ಜಿೇವಿಸಬಲದಿು? (೩) ನವಿಲಿಗೆ ಭಾರತ್ದಲಿಿ ಯಾವ 

ಗೌರವ ಲಭಿಸಿದೆ? (೪) ನವಿಲು ಯಾವ ರಿೇತಿ ಕುಣಿಯುತ್ುದೆ?                                               

ವಾ್ಕರಣ :- ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕಕಳಿಗೆ ಗುಣಿತಾಕ್ಷರಗಳ ಬಗೆೆ ಮಾಂಚು 

ಪ್ಟಿಿ, ಹಾಗೂ ಕರಿಹಲಿಗೆಯ ನುನ ಬಳಸಿ ವಿವರಿಸುವರು ಉದಾ:- 

ಕ್+ಅ=ಕ, ಕ್+ಆ=ಕಾ, ಕ್+ಇ=ಕ್ತ ಕೆೇಳಿ ಇತಾ್ದಿ.      

ಚಿತ್ರಪ್ಟ,.                        

ಪ್ಠ್ಪ್ುಸುಕ.                       

ನೊೇಟ್ ಪ್ುಸುಕ. 

 

 

ಮಾಂಚುಪ್ಟಿಿ.  .                ಕರಿ 

ಹಲಿಗೆ. 

ತ್ಾಂತ್ರ:- ಅವಲೊೇಕನ.     

ಸಾಧನ :- ಅವಲೊೇಕನ 

ಪ್ಟಿ.      

 

 

ತ್ಾಂತ್ರ :-ಆಲಿಸುವುದು.     

ಸಾಧನ:-ಗುಣಿತಾಕ್ಷರ.      

ನಾನು ಕಳಿಸಿದ ವಿಧಾನ 

ಮಕಕಳ ಕಲಿಕೆಗೆ 

ಅನುಕೂಲವಾಯಿತೆೇ? 

 

 

ಎಲಿ ಮಕಕಳೂ 

ಗುಣಿತಾಕ್ಷರಗಳನುನ ಅರಿತ್ು 

ಕೊಾಂಡರೆೇ? 

೪) ವಿಷಯದ ವಿಸುರಣೆ 

Expand  

ಮಕಕಳಿಾಂದ ಗಟಿಿ ಓದು:- ಶಿಕ್ಷಕರು ಸರದಿಯಾಂತೆ ಎಲಿ ಮಕಕಳಿಗೂ 

ಪಾಠವನುನ ಸರಿಯಾಗಿ ಮತ್ುು ಗಟಿಿಯಾಗಿ ಓದುವಾಂತೆ 

ಸೂಚಿಸುವರು. ತ್ಪಾಿಗಿ ಓದುವ ಮಕಕಳನುನ ಗುರುತಿಸಿ 

ಹಿರೆೇಮಣಿ ಸಹಾಯದಿಾಂದ ಸುಧಾರಿಸಲು ಪ್ರಯತಿನಸುವರು.                                                 

ಚಟುವಟಿಕೆ:-*ಮಕಕಳಿಗೆ ವೃತಾುಕಾರವಾಗಿ ಕೂಡಿರಸಿ, ಹುಲಿ, 

ಸಿಾಂಹ, ಆನೆ,ನವಿಲಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇರುವ ಮಾಂಚು ಪ್ಟಿಿಗಳನುನ 

ಕೊಟುಿ ಸರದಿಯಾಂತೆ ಜೊೇರಾಗಿ ಓದುವಾಂತೆ ಪೆರೇರೆೇಪಿಸುವರು.                                                             

*ಅಭಾ್ಸ ಪ್ುಸುಕದಲಿಿ ಕೊಟುಿ ಚ್ೌಕದಲಿಿ ಅಡುಗಿ ಕುಳಿತಿರುವ 

ಪ್ಕ್ಷಿಗಳನುನ ಗುರುತಿಸಿ ಗೆರೆ ಎಳೆಯುವ ಚಟುವಟಿಕೆ 

ಮಾಡಿಸುವುದು*ಅಭಾ್ಸ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡಿಸುವುದು. 

 

ಪ್ಠ್ಪ್ುಸುಕ 

 

 

ಪಾರಣಿ-ಪ್ಕ್ಷಿಗಳ.               

ಮಾಹಿತಿ ಇರುವ ಮಾಂಚುಪ್ಟಿಿ, 

ನೊೇಟ್ ಪ್ುಸುಕ, ಪ್ಠ್ಪ್ುಸುಕ 

 

ತ್ಾಂತ್ರ:-ಗಟಿಿ ಓದು.          

ಸಾಧನ:-ವೆಥಯಕ್ತುಕ ಓದು. 

 

ತ್ಾಂತ್ರ :-ಓದುವುದು ಬರಹ.                        

ಸಾಧನ:-ಮಾಂಚುಪ್ಟಿಿ 

ಪ್ರಶ್ೆನಗಳು . 

ಎಷುಿ ಮಕಕಳು ಪಾಠವನುನ 

ತ್ಪಿಿಲದಿಾಂತೆ ಓದಿದರು? ಮತ್ುು 

ಎಷುಿ ಮಕಕಳು ತ್ಪಾಿಗಿ 

ಓದಿದರು? 

 

ಎಷುಿ ಮಕಕಳು ಮಾಂಚುಪ್ಟಿಿ 

ಇರುವ ಮಾಹಿತಿಯನುನ 

ಸರಿಯಾಗಿ ಓದಿದರು ? 

 

೫) ಮೌಲ್ಮಾಪ್ನ      

Evaluation 

ನಿಯೇಜಿತ್ ಕಾಯಯ /ಮೌಲ್ಮಾಪ್ನ :-ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕಕಳಿಗೆ 

"ನವಿಲು"ಟಿಪ್ಿಣಿ ಬರೆಯಿರಿ ಎಾಂದು ಸೂಚಿಸುವರು ತ್ಪಿಿದಲಿಿ 

ಬರೆಯುವ ರಿೇತಿ ಹೆೇಗೆ ಎಾಂಬುದನುನ ವಿವರಿಸುವರು. 

ಪ್ಠ್ಪ್ುಸುಕ.                     

ನೊೇಟ್ ಪ್ುಸುಕ 

ತ್ಾಂತ್ರ :-ಬರಹ.                  

ಸಾಧನ:-ಟಿಪ್ಿಣಿ 

ನಾನು ನನನ ಮುಾಂದಿನ 

ಪಾಠವನುನ ಹೆೇಗೆ 

ಆಯೇಜಿಸಲಿ ? 
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ಘಟಕ ಹೆಸರು:-೪ ಗೂಡಿನಿಾಂದ ಬಾನಿನೆಡೆಗೆ.                                              ಘಟಕ ಯೋಜನೆ                      ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು :-೧) ಆಲಿಸುವುದು:-ಸರಳ ಹಾಗೂ ಬಳಕೆಯಲಿರಿುವ ಜನಪಿರಯ                                     

ವಗಯ  :- ೫              ವಿಷಯ :- ಕನನಡ  .                                                                                                 ಪಾರಸ ಗಿೇತೆ ಮತ್ುು ಕರೆಗಳನುನ ಆಲಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಅರೆಥಯಕೊಳುುವುದು                                                                       

ದಿನಾಾಂಕ :-.                          .                                                                                                                ೨) ಮಾತ್ನಾಡುವುದು :-ಜನಪಿರಯ ಪಾರಸ ಗಿೇತೆಗಳನುನ ವೆಥ ಯಕ್ತುಕ ವಾಗಿಯೂ.       

*.                                                                                                                                                        , ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿಯೂ.  ಹಾಡುವುದು .*ಪ್ಠ್ದಲಿಿನ ಸರಳ ಮಾಹಿತಿಯನುನ        *.                                                                                                                                                         

ಗರಹಿಸಿ ಯಾರು ? ಯಾವಾಗ ?   ಎಲಿಿ ? ಎಾಂಬ ಪ್ರಶ್ೆನಗಳಿಗೆ ಉತ್ುರಿಸುವರು.     

ಕಲಿಕೆಯ ಹಾಂತ್ಗಳು. ಅನುಕೂಲಿಸಲು ರೂಪಿಸಿದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು. ಭೊೇಧನಾ 

ಕಲಿಕೊೇಪ್ಕರಣಗಳು 

ಮೌಲ್ಮಾಪ್ನದ ಸಾಧನ 

- ತ್ಾಂತ್ರಗಳು 

ಶಿಕ್ಷಕರ.                             ಸವ-

ಅವಲೊೇಕನ 

ಅವಧಿ 

೧)ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳುುವಿಕೆ.  

Engage.   

ಪ್ೂವಯ ಸಿದಧತೆ/ಪ್ೂರಕ ಚಟುವಟಿಕೆ .:-ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕಕಳಿಗೆ"ಕಾಗೆ, 

ಗಿಳಿಮತ್ುು ನವಿಲಿನ ಕರೆ ಯನುನ ಮಾಂಚು ಪ್ಟಿಿಯನುನ 

ತೊೇರಿಸುವ ಮುಖಾಾಂತ್ರ ವಿವರಿಸಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ೆನಗಳನುನ 

ಕೆೇಳುವರು. *ಕಾಗೆಯನುನ ಕಾಂಡರೆ ನವಿಲಿಗೆ ಮತ್ುು ಗಿಳಿಗೆ 

ಇಷಿವಾಗುತಿುರಲಿಲಿ ಏಕೆ? * ಗಿಳಿಗೆ ಮಥಗೆ ಹುಶ್ಾರಿಲಿದಾಗ ಕಾಗೆ 

ಏನನುನ ತೆಗೆದುಕೊಾಂಡು ಹೊೇಯಿತ್ು ? 

ಕರೆಗಳ ಸಾಂಗರಹ.                 

ಮಾಂಚು ಪ್ಟಿಿಗಳು 

ತ್ಾಂತ್ರ:-ಆಲಿಸುವುದು.   

ಸಾಧನ:-ಕರೆ 

ಕರೆಯನುನ ಎಲಿ ಮಕಕಳು 

ಆಸಕ್ತುಯಿಾಂದ ಆಲಿಸಿದರೆೇ? 

 

೨) ಪ್ತೆು ಹೆಚುುವಿಕೆ . ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕಕಳಿಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ೆನಗಳಿಗೆ ಉತ್ುರ 

ಪ್ಡೆಯುವರು? (೧)ನಾಯಿ, ಬೆಕುಕ, ಆಕಳು, ಹುಲಿ ಇವೆಲಾಿ ಏನು? 

(೨) ಕಾಗೆ, ಗುಬ್ರಿ, ಗಿಳಿ, ಕೊೇಗಿಲೆ, ನವಿಲು ಇವೆಲ ಿಏನು? (೩) 

ನಾವು ನಿೇವೆಲಾಿ ಯಾರು? ನಾವೆಲಾಿ ಎಲಿಿ ವಾಸಿಸುತೆುವೆ?(೪) 

ಪ್ಕ್ಷಿಗಳು ಎಲಿಿ ವಾಸಿಸುತ್ುವೆ ? ನಿೇವು ಗೂಡನುನ ನೊೇಡಿದಿಾೇರಾ? 

(೫) ಪ್ಕ್ಷಿಗೆಳು ಎಲಿಿ ಹಾರುತ್ುವೆ? ಆಕಾಶಕೆಕ ಬಾನು ಎನುನತಾುರೆ? 

ಹಾಗಾದರೆ ಇಾಂದು ನಾವು"ಗೂಡಿನಿಾಂದ ಬಾನಿನೆಡೆಗೆ"ಪ್ದ್ 

ಓದೊೇಣ. 

ಪ್ರಶ್ೆನಗಳ ಸಾಂಗರಹ ತ್ಾಂತ್ರ:-ಮೌಖಿಕ.         

ಸಾಧನ:-ಮೌಖಿಕ 

ಪ್ರಶ್ೆನಗಳು.           

ಎಲಾಿ ವಿದಾ್ರ್ಥಯಗಳು 

ಚಟುವಟಿಕೆಯಾಂದಿಗೆ ನನನ 

ತ್ರಗತಿಯಲಿಿ 

ತೊಡಗಿಸಿಕೊಾಂಡಿದಾಾರೆಯೇ? 
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೩) ವಿವರಣೆ/ವ್ಕುಪ್ಡಿಸುವಿಕೆ. 

Explain/express.  

ಶಿಕ್ಷಕರಿಾಂದ ಮಾದರಿ ವಾಚನ.:-ಗೂಡಿನಿಾಂದ ಬಾನಿನೆಡೆಗೆ---------

--------- ಬೆಳೆದ ಮೇಲೆ ತಿಳಿವುದಾಗ ಜಗದ ಲಿೇಲೆಯೂ ಈ 

ಪ್ದ್ವನುನ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಾವ-ಭಾವ ಅಭಿನಯದೊಾಂದಿಗೆ ರಾಗ 

ಬದಧವಾಗಿ ಹಾಡುವರು ಮತ್ುು ಮಕಕಳಿಾಂದ ಹಾಡಿಸುವರು. ಹೊಸ 

ಪ್ದಗಳ ಪ್ರಿಚಯ:- ಶಿಕ್ಷಕರು ಹೊಸ ಪ್ದಗಳ ಪ್ರಿಚಯವನುನ 

ಕರಿ ಹಲಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಬರೆದು ಅರೆಥಯಸುವರು, ಉದಾ:- ಬಾನು-

ಆಕಾಶ, ನಿತ್್-ಪ್ರತಿದಿನ , ಹಿಗುೆ-ಸಾಂತೊೇಷ, ಜಗ-ಜಗತ್ುು, ತಾಣ-

ಜಾಗ, ಲಿೇಲೆ-ಆಟ ಇತಾ್ದಿ.                                                                         

ವಿದಾ್ರ್ಥಯಗಳಿಾಂದ ಮೌನ ಓದು.:- ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕಕಳಿಗೆ ಈ 

ಪ್ದ್ವನುನ ಮೌನವಾಗಿ ಓದಿ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ೆನಗಳಿಗೆ ಉತ್ುರ 

ಹುಡುಕುವಾಂತೆ ಸೂಚಿಸುವರು. (೧) ಹಕ್ತಕ 🐦 ನಿತ್್ ಎಲಿಿಗೆ 

ಹಾರಬೆೇಕೆಾಂದು ಯೇಚಿಸಿತ್ು? (೨) ಅಮಮನಿಗೆ ಮರಿಹಕ್ತಕ ಏನು 

ಹೆೇಳಿತ್ು?                                                           ಗರಹಣ 

ಶಕ್ತುಯ ಪ್ರಿಶಿೇಲನೆ :- ಶಿಕ್ಷಕರು ಈ ಪ್ದ್ವನುನ ಹಾವ ಭಾವ 

ಅಭಿನಯದೊಾಂದಿಗೆ ಪ್ದ್ದ ಭಾವರ್ಥಯ ವನುನ 

ವಿವರಿಸುವರು.ನಾಂತ್ರ ಗುಾಂಪ್ುಗಳಲಿಿ ಕೆಲವು ಪ್ದಗಳನುನ 

ಪ್ದದಿಾಂದ ವಾಕ್ ರಚಿಸುವ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡಿಸುವರು. 

ಉದಾಹರಣೆಗೆ:-ಗೂಡು, ಬಾನು, ಹಳುಕೊಳು, ತಾಣ , ಬೆಟಿ 

ಇತಾ್ದಿ.                                                                 

ವಾ್ಕರಣ :- ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕಕಳಿಗೆ ವಿರುದಧ ಪ್ದಗಳನುನ ಬರೆಯಲು 

ಕೊಡುವರು, ತ್ಪಿಿದಲಿಿ ತಿದುಾವರು, ನಾಂತ್ರ ಪ್ದಗಳನುನ ಬ್ರಡಿಸುವ 

ಬಗೆೆ ತಿಳಿಸುವರು.ಉದಾ:- ಬಾನಿನೆಡೆಗೆ =ಬಾನಿನ +ಎಡೆಗೆ, 

ಮೇಲಕೆೇರಿ =ಮೇಲಕೆ +ಏರಿ    

ಪ್ಠ್ಪ್ುಸುಕ 

 

 

ಶಬಾಕೊೇಶ , ಕರಿಹಲಿಗೆ 

 

 

ಪ್ಠ್ಪ್ುಸುಕ 

 

 

ಪ್ಠ್ಪ್ುಸುಕ 

 

 

 

ಕರಿ ಹಲಿಗೆ,.                       

ಪ್ಠ್ಪ್ುಸುಕ  

ಓದಿ ಗರಹಿಸುವ ಕೌಶಲದ 

ಮೌಲ್ಮಾಪ್ನ 

 

 

ತ್ಾಂತ್ರ:-ಬರಹ.    .      

ಸಾಧನ:-ಶಬಾಾರ್ಥಯಗಳು.     

 

ಓದಿ ಗರಹಿಸುವ ಕೌಶಲದ 

ಮೌಲ್ಮಾಪ್ನ 

 

ತ್ಾಂತ್ರ:-ಅವಲೊೇಕನ. 

ಸಾಧನ:-ಅವಲೊೇಕನ 

ಪ್ಟಿಿ 

 

 

ತ್ಾಂತ್ರ:-ಬರಹ.              

ಸಾಧನ:-ವಾ್ಕರಣ  

ಎಲಿ ವಿದಾ್ರ್ಥಯಗಳು ಈ 

ಹಾಡನುನ ಶಿಕ್ಷಕರು 

ಹೆೇಳಿದಾಂತೆಯೇ ಹಾಡಿದರೆೇ? 

 

ಎಲಿ ಮಕಕಳು ಪ್ದಗಳ 

ಅರ್ಥಯವನುನ ಗರಹಿಸಿದರೆೇ? 

 

ಎಷುಿ ವಿದಾ್ರ್ಥಯಗಳ 

ಮೌನವಾಗಿ ಓದುವಲಿಿ 

ತೊಾಂದರೆ ಅನುಭವಿಸಿದರು? 

 

ನಾನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಾಂಡರು 

ವಿಧಾನ ಸರಿ ಇದೆಯೇ? 

 

 

ಎಷುಿ ಮಕಕಳು ವಾ್ಕರಣ 

ಅರಿಯುವಲಿಿ ತೊಾಂದರೆ 

ಅನುಭವಿಸಿದರು? 

 

ವಿಷಯದ ವಿಸುರಣೆ Expand ಮಕಕಳಿಾಂದ ಗಟಿಿ ಗಾಯನ :-   ಶಿಕ್ಷಕರು ಈ ಪ್ದ್ದ 

ತ್ುಣುಕುಗಳನುನ ಮಾಂಚುಪ್ಟಿಿಯಲಿಿ ಬರೆದು ಮಧ್ದಲಿಿಟುಿ 

ಮಕಕಳನುನ ವೃತಾುಕಾರವಾಗಿ ಕೂಡಿರಸಿ ಸರದಿಯಾಂತೆ 

ಒಾಂದೊಾಂದು ಮಾಂಚು ಪ್ಟಿಿಯನುನ ತೆಗೆದುಕೊಾಂಡು ಗಟಿಿಯಾಗಿ 

ಪ್ದ್ದ ತ್ುಣುಕ್ತನ.             

ಮಾಂಚುಪ್ಟಿಿಗಳು.  

ತ್ಾಂತ್ರ:-ಅಭಿವ್ಕ್ತು.            

ಸಾಧನ :-ಪ್ದ್ 

 

ಎಷುಿ ಮಕಕಳು ಪ್ದ್ವನುನ 

ಸರಿಯಾಗಿ ಹೆೇಳಿದರು.? 
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ಹೆೇಳುವ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡಿಸುವರು ನಾಂತ್ರ ಗುಾಂಪ್ುಗಳಲಿಿ 

ಕೂಡಿರಸಿ ಪ್ದ್ವನುನ ಹಾಡಿಸುವರು.               ಚಟುವಟಿಕೆ :-.  

ಗುಾಂಪ್ುಗಳಲಿಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ೆನಗಳನುನ ಕೊಟುಿ ಚಚಿಯಸಿ ಉತ್ುರ 

ಬರೆಯುವ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡಿಸುವರು      ೧) ಹಕ್ತಕ ನಿತ್್ ಬಾನಿಗೆ 

ಹಾರಬೆೇಕೆಾಂದು ಏಕೆ ಯೇಚಿಸಿತ್ು?    ೨) ಗೂಡಿನಾಚ್ೆಗೆ ಇರುವ 

ಚಾಂದವನುನ ಕಾಂಡು ಹಕ್ತಕ ಹೆೇಗೆ ಹಿಗಿತೆ್ುು? *ಅಭಾ್ಸ ಚಟುವಟಿಕೆ 

ಮಾಡಿಸುವುದು.    

 

ತ್ಾಂತ್ರ:-ಬರಹ.            

ಸಾಧನ:-ಪ್ರಶ್ೆನಗಳು.  

 

ಯಾವ ಗುಾಂಪ್ು ಉತ್ುರ 

ಬರೆಯುವಲಿಿ ಕಷಿ ಪ್ಟಿಿತೆೇ? 

ಮೌಲ್ಮಾಪ್ನ.            

Evaluation 

ನಿಯೇಜಿತ್ ಕಾಯಯ/ಮೌಲ್ಮಾಪ್ನ. :-. * ಪ್ದ್ವನುನ 

ವ್ಯಕ್ತುಕವಾಗಿ ಹಾಡಿಸುವುದು.                                          * 

ಪ್ೂರಕ ಓದಿನ ಪ್ದ್ವನುನ ಓದಿಸುವುದು. 

ಪ್ಠ್ಪ್ುಸುಕ ತ್ಾಂತ್ರ:- ಅಭಿವ್ಕ್ತು.      

ಸಾಧನ:-ಪ್ದ್  

ನಾನು ನನನ ಮುಾಂದಿನ 

ಪಾಠವನುನ ಹೆೇಗೆ ಯೇಜಸಲಿ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ಘಟಕದ ಹೆಸರು:-೫ ಹಸು ರೆೇಖೆ ಬದಲಿಸಿದ ಬಾಲಕ.                                          ಘಟಕ ಯೇಜನೆ              ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು :- ಆಲಿಸುವುದು :-ಸರಳ ಪ್ದ್ ಮತ್ುು ಕರೆಗಳನುನ ಗಟಿಿಯಾಗಿ                ವಗಯ:-೫.               

ವಿಷಯ :-ಕನನಡ.                                                                                                     ಓದುವುದು ಮತ್ುು ಅರೆಥಯಸಿಕೊಳುುವುದು. ** ಬರಹ:-ಗುಣಿತಾಕ್ಷರ ಮತ್ುು                   ದಿನಾಾಂಕ. :-.                                                                                                                                    

ಒತ್ುಕ್ಷರಗಳನುನ ನಕಲು ಮಾಡುವುದು.*ಪ್ರಿಚಿತ್ ಸರಳ ವಾಕ್ಗಳನುನ ಬರೆಯುವುದು.    

     

ಕಲಿಕೆಯ ಹಾಂತ್ಗಳು. ಅನುಕೂಲಿಸಲು ರೂಪಿಸಿದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು. ಭೊೇಧನಾ 

ಕಲಿಕೊೇಪ್ಕರಣಗಳು 

ಮೌಲ್ಮಾಪ್ನದ 

ಸಾಧನ - ತ್ಾಂತ್ರಗಳು 

ಶಿಕ್ಷಕರ.                             ಸವ-

ಅವಲೊೇಕನ 

ಅವಧಿ 
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ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳುುವಿಕೆ 

Engage 

ಪ್ೂವಯ ಸಿದಧತೆ /ಪ್ೂರಕ ಚಟುವಟಿಕೆ :- ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕಕಳಿಗೆ 

ಸರಳ ಕರೆಗಳ ಮಾಂಚು ಪ್ಟಿಿಗಳನುನ ಕೊಟುಿ ಜೊೇರಾಗಿ 

ಓದುವಾಂತೆ ಪೆರೇರೆೇರಿಪಿಸುವರು. ಕರೆಗೆ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದ ಚಿಕಕ 

ಚಿಕಕ ಪ್ರಶ್ೆನಗಳನುನ ಕೆೇಳುವರು. 

ಕರೆಗಳ ಮಾಂಚು ಪ್ಟಿಿಗಳು ತ್ಾಂತ್ರ:-ಓದುವುದು.    

ಸಾಧನ:-ಕರೆಗಳು 

ಎಲಾಿ ವಿದಾ್ರ್ಥಯಗಳು 

ಚಟುವಟಿಕೆಯಾಂದಿಗೆ ನನನ 

ತ್ರಗತಿಯಲಿಿ 

ತೊಡಗಿಸಿಕೊಾಂಡಿದಾಾರೆಯೇ? 

 

ಪ್ತೆು ಹಚುುವಿಕೆ Explore ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕಕಳಿಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ೆನಗಳನುನ ಕೆೇಳಿ ಉತ್ುರ 

ಪ್ಡೆಯುವರು.(೧) ಶರಿೇರದ ಅಾಂಗಗಳ ಹೆಸರು ಹೆೇಳಿರಿ.  (೨) 

ಹಸುವನುನ ತೊೇರಿಸುತಾು ಇದು ಏನು ಎಾಂದು ಕೆೇಳುವುದು. (೩) 

ಹಸುದಲಿಿ ಏನಿದೆ? ಹೆೇಳಿ ನೊೇಡೊೇಣ?  (೪) ಬಾಲಕ ಎಾಂದರೆ 

ಯಾರು? ಗೊತಾು? ಹಾಗಾದರೆ ಇಾಂದು ನಾವು"ಹಸುರೆೇಖೆ 

ಬದಲಿಸಿದ ಬಾಲಕ"ಪ್ದ್ವನುನ ಅಭಾ್ಸ ಮಾಡೊೇಣ. 

ಪ್ರಶ್ೆನಗಳ ಸಾಂಗರಹ ತ್ಾಂತ್ರ:-ಮೌಖಿಕ       

ಸಾಧನ:-ಮೌಖಿಕ 

ಪ್ರಶ್ೆನಗಳು.  

 

ನಾನು ಕೆೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ೆನಗಳು 

ಮಕಕಳಿಗೆ ಅರ್ಥಯವಾಯಿತೆೇ? 

 

 

ವಿವರಣೆ/ವ್ಕುಪ್ಡಿಸುವಿಕೆ.  

Explain /express  

ಶಿಕ್ಷಕರಿಾಂದ ಮಾದರಿ ವಾಚನ (ಗಟಿಿ ಓದು):- ತ್ಕ್ಷಶಿಲೆ 

ಪಾರಚಿೇನ ಭಾರತ್ದ ---------------ಪಾಣಿನಿ ಉದಾಹರಣೆ 

ಯಾಗಿದಾಾನೆ, ಈ ಪಾಠವನುನ ಶಿಕ್ಷಕರು ಸೂಕು ಸವರ-ಭಾರ 

ಉಚ್ಾುರಣೆ, ನಿಲುಗಡೆ ಮತ್ುು ಧವನಿ ಏರಿಳಿತ್ದೊಾಂದಿಗೆ 

ಮಾದರಿಯಾಗಿ  (ಗಟಿಿಯಾಗಿ) ಓದುವರು.                     

ಹೊಸ ಪ್ದಗಳ ಪ್ರಿಚಯ:-ಶಿಕ್ಷಕರು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ದಗಳ 

ಅರ್ಥಯವನುನ ಕರಿಹಲಗೆಯ ಮೇಲೆ ಬರೆದು ಅರೆಥಯಸುವರು. 

ಉದಾಹರಣೆ:-ಅಭಿರುಚಿ=ಆಸಕ್ತು, ಛಲ=ಹಟ, 

ಪಾರಚಿೇನ=ಹಿಾಂದಿನ, ಘನತೆ=ಹಿರಿಮ, ವಿದಾ್ ದಾನ=ಶಿಕ್ಷಣ 

ನಿೇಡು, ಕಲಕು=ಕದಡು ಇತಾ್ದಿ.                                       

ವಿದಾ್ರ್ಥಯಗಳ ಮೌನ ಓದು:-. ಶಿಕ್ಷಕರು ವಿದಾ್ರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ಈ 

ಪಾಠವನುನ ಮೌನವಾಗಿ ಓದಲು ಪೆರೇರೆೇರಿಪಿಸುವರು ಮತ್ುು 

ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ೆನಗಳಿಗೆ ಉತ್ುರಗಳನುನ ಹುಡುಕಲು 

ತಿಳಿಸುವರು.೧) ಗುರುಗಳು ಬಾಲಕನ ಕೆಥ ನೊೇಡಿ ಏನೆಾಂದು 

ಹೆೇಳಿದರು ?  (೨) ಪಾಣಿನಿಯ ಗುರುವಿನ ಹೆಸರೆೇನು?   

ಗರಹಣ ಶಕ್ತುಯ ಪ್ರಿಶಿೇಲನೆ :-   ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕಕಳಿಗೆ ಕರೆ 

ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ಈ ಪಾಠದ ಸಾರಾಾಂಶವನುನ 

ಪ್ಠ್ಪ್ುಸುಕ 

 

 

 

ಕರಿ ಹಲಿಗೆ, ಪ್ಠ್ಪ್ುಸುಕ 

 

 

ಪ್ಠ್ಪ್ುಸುಕ 

 

ಪ್ಠ್ಪ್ುಸುಕ.                   ಕರಿ 

ಹಲಿಗೆ 

 

 

ತ್ಾಂತ್ರ:- ಓದಿ ಗರಹಿಸುವ. 

ಕೌಶಲದ ಮೌಲ್ಮಾಪ್ನ 

 

 

ತ್ಾಂತ್ರ:-ಬರಹ.          

ಸಾಧನ:- ಶಬಾಾರ್ಥಯಗಳು 

 

ತ್ಾಂತ್ರ:-ಓದಿ ಗರಹಿಸುವ. 

ಕೌಶಲದ 

ಮೌಲ್ಮಾಪ್ನ. 

ತ್ಾಂತ್ರ:-ಅವಲೊೇಕನ. 

ಸಾಧನ:-ಅವಲೊೇಕನ 

ಪ್ಟಿಿ  

 

ಎಷುಿ ಮಕಕಳು ಮಾದರಿ 

ಪಾಠವನುನ ಆಸಕ್ತುಯಿಾಂದ 

ಆಲಿಸಿದರು ? 

 

 

ಎಲಿ ಮಕಕಳು ಹೊಸ ಪ್ದಗಳು 

ಅರ್ಥಯವನುನ ತಿಳಿದುಕೊಾಂಡಿರೆೇ? 

ಎಷುಿ ಮಕಕಳು ಪಾಠವನುನ 

ಮೌನವಾಗಿ ಓದಲು 

ಸಮರ್ಥಯಸಿದಾಾರೆೇ? 

 

ನಾನು ನನನ ಬೊೇಧನೆಯಲಿಿ 

ಏನು ಬದಲಾವಣೆ 

ಮಾಡಿಕೊಳಿುಲಿ? 

 



Sirsi Kannada Teachers group(www.studymanzil.com)

ವಿವರಿಸುವರು. ನಾಂತ್ರ ಮಕಕಳಿಗೆ ಗುಾಂಪ್ುಗಳಲಿಿ ಕೂಡಿರಸಿ 

ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ೆನಗಳಿಗೆ ಚಚಿಯಸಿ ಉತ್ುರ ಬರೆಯುವಾಂತೆ 

ಪ್ರೇತಾಾಹಿಸುವವರು .(೧) "ಅವನ   ಕೆಥಯಲಿಿ ವಿದಾ್ರೆೇಖೆ 

ಯಿಲಿ ವಿದೆ್ ಹತ್ುುವುದಿಲಿ"ಈ ಮಾತ್ನುನ ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ 

ಹೆೇಳಿದರು? (೨) ತಾಯಿ ಗುರುಕುಲಕೆಕ ಏಕೆ ಬಾಂದಳು?      (೩) 

ಬಾಲಕನ ತಾಯಿಯ ಹೆಸರೆೇನು?                             

ವಾ್ಕರಣ:-.   ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕಕಳಿಗೆ ವಿವಿಧ ಉದಾಹರಣೆಗಳ 

ಲೆೇಖನ ಚಿಹೆನಗಳನುನ ಪ್ರಿಚಯಿಸುವರು ಉದಾ:- (.) 

ಪ್ೂಣಯವಿರಾಮ ನಾನು ಶ್ಾಲೆಗೆ ಹೊೇಗುತೆುೇನೆ. ಇತಾ್ದಿ. 

 

 

ಪ್ಠ್ಪ್ುಸುಕ, ಕರಿಹಲಿಗೆ. 

 

 

 

ತ್ಾಂತ್ರ:-ಆಲಿಸುವುದು. 

ಸಾಧನ:-ಲೆೇಖನ 

ಚಿಹೆನಗಳು  

 

 

 

ಎಷುಿ ಮಕಕಳು ಲೆೇಖನ 

ಚಿಹೆನಗಳನುನ 

ಅರಿತ್ುಕೊಾಂಡರು? 

ವಿಷಯದ ವಿಸುರಣೆ Expand ವಿದಾ್ರ್ಥಯಗಳಿಾಂದ ಗಟಿಿ ಓದು.:- ವಿದಾ್ರ್ಥಯಗಳ ಮೊದಲ 

ಗುಾಂಪಿನಲಿಿ ಹಿರೆೇಮಣಿ ನೆತ್ೃತ್ವದಲಿಿ ಪಾಠವನುನ 

ಓದುವರು ,ತ್ಪ್ಿನುನ ತಿದುಾದನು . ನಾಂತ್ರ ಶಿಕ್ಷಕರು 

ಸರದಿಯಾಂತೆ ವೆಥಯಕ್ತುಕವಾಗಿ ಓದಿಸುವರು . ಓದಿನಲಿ ಿ

ತೊಾಂದರೆ ಪ್ಡುವ ಮಕಕಳನುನ ಗುರಿತಿಸಿ ಹೆಚಿುನ ಗಮನ 

ಹರಿಸುವರು.                                                                  

*ಚಟುವಟಿಕೆ :-.  ಅಭಾ್ಸ ಪ್ುಸುಕ ದಲಿಿ ಗುಣಿತಾಕ್ಷರ ಹಾಗೂ 

ಒತ್ುಕ್ಷರ ಪ್ದಗಳನುನ ನಕಲು ಮಾಡಿಸುವುದು.        *ಬಾಲಕ 

ಹಾಗೂ ಗುರುಗಳ ಸಾಂಭಾಪ್ಣೆಗಳನುನ  ತ್ರಗತಿಯಲಿಿ 

ಗೆಳೆಯರೊಾಂದಿಗೆ ಸೆೇರಿ ಅಭಿನಯದ ಮೂಲಕ ಪ್ರದಶಿಯಸಲು 

ಸೂಚಿಸುವುದು.                          *ಏಕಲವ್ನ ಕರೆಯನುನ 

ಓದಿ ಪ್ರಶ್ೆನಗೆಳಿಗೆ ಉತ್ುರಿಸಲು ತಿಳಿಸುವುದು.  

ಪ್ಠ್ಪ್ುಸುಕ 

 

 

 

ಪ್ಠ್ಪ್ುಸುಕ, ಕರಿಹಲಿಗೆ 

ಮಕಕಳ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ. 

ತ್ಾಂತ್ರ:-ಗಟಿಿ ಓದು.     

ಸಾಧನ:-ವೆಥಯಕ್ತುಕವಾಗಿ 

ಓದುವುದು. 

 

 

ತ್ಾಂತ್ರ:- ಬರಹ, ಅಭಿವ್ಕ್ತು 

ಸಾಧನ:-ಪ್ದಗಳು 

ನಾಟಕಾಭಿನಯ 

ಪ್ರಶ್ೆನಗಳು. 

ಎಷುಿ ಮಕಕಳು ಗಟಿಿಯಾಗಿ 

ಓದಲು ಸಮರ್ಥಯರಿದಾಾರೆೇ? 

 

 

 

ಕೊಟಿ ಚಟುವಟಿಕೆಯನುನ 

ಮಾಡುವಲಿಿ ಯಾವ ಮಕಕಳು 

ತೊಾಂದರೆ ಅನುಭವಿಸಿದಾರು? 

 

ಮೌಲ್ಮಾಪ್ನ. 

Evaluation 

ನಿಯೇಜಿತ್ ಕಾಯಯ /ಮೌಲ್ಮಾಪ್ನ.:- * ಭಾಷಾಭಾ್ಸ 

ಚಟುವಟಿಕೆಯನುನ ಮಾಡಲು ಮಾಗಯದಶಿಯಸುವುದು. ಮತ್ುು 

ಗದ್ ಪಾಠವನುನ ಗಟಿಿಯಾಗಿ ಓದಲು ರೂಡಿಸುವುದು. 

ಪ್ಠ್ಪ್ುಸುಕ.                     

ನೊೇಟ್ ಪ್ುಸುಕ. 

ತ್ಾಂತ್ರ:-ಲಿಖಿತ್ ಓದು, 

ಸಾಧನ:-ಪ್ರಶ್ೆನಗಳು ಮತ್ುು 

ಪಾಠ. 

ನಾನು ನನನ ಮುಾಂದಿನ 

ಪಾಠವನುನ ಹೆೇಗೆ ಯೇಜನೆ 

ಮಾಡಲಿ?. 
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ಘಟಕದ ಹೆಸರು:- ೬. ಹಬಿಗಳು.                          ಘಟಕ ಯೇಜನೆ.                                                 ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು :- *ಆಲಿಸುವಿಕೆ:-ಪಾಠವನುನ ಆಲಿಸಿ ಸರಳ ಪ್ರಶ್ೆನಗಳಿಗೆ ಉತ್ುರಿಸುವುದು.      ವಗಯ:-೫.                

ವಿಷಯ:-ಕನನಡ.                                                                                               *ಬರಹ:-ಉಕು ಲೆೇಖನದ ಮೂಲಕ ಗುಣಿತಾಕ್ಷರ ಮತ್ುು ಸಾಂಯುಕು ಅಕ್ಷರ ಪ್ದಗಳನುನ.           ದಿನಾಾಂಕ:-.                                                                                                                                                

ಬರೆಯುವುದು.    

ಕಲಿಕೆಯ ಹಾಂತ್ಗಳು. ಅನುಕೂಲಿಸಲು ರೂಪಿಸಿದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು. ಭೊೇಧನಾ 

ಕಲಿಕೊೇಪ್ಕರಣಗಳು 

ಮೌಲ್ಮಾಪ್ನದ 

ಸಾಧನ - ತ್ಾಂತ್ರಗಳು 

ಶಿಕ್ಷಕರ.                             ಸವ-

ಅವಲೊೇಕನ 

ಅವಧಿ 

೧) ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳುುವಿಕೆ 

Engage 

ಪ್ೂವಯ ಸಿದಧತೆ/ಪ್ೂರಕ ಚಟುವಟಿಕೆ:-. ಮಕಕಳನುನ 

ವೃತಾುಕಾರವಾಗಿ ನಿಲಿಿಸಿ ಪ್ೂರಕ ಓದಿನಲಿಿ ಕೂಡಲದ 

ಪ್ದ್ವನುನ ಹಾಡಿ ಮಕಕಳಿಾಂದ ಹಾಡಿಸಿ ಅದರ ಅರ್ಥಯವನುನ 

ವಿವರಿಸುವರು. 

ಮಕಕಳು ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ  ತ್ಾಂತ್ರ:- ಅಭಿವ್ಕ್ತು      

ಸಾಧನ :-ಹಾಡು 

ಹಾಡುವುದು. 

ನಾನು ಇಲಿ ವಿದಾ್ರ್ಥಯಗಳನುನ 

ಇಾಂದಿನ ತ್ರಗತಿಯಲಿಿ 

ತೊಡಗಿಸಿಕೊಾಂಡಿದೆಾೇನೆಯೇ? 

 

೨) ಪ್ತೆು ಹಚುುವಿಕೆ. Explore ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕಕಳಿಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ೆನಗಳನುನ ಕೆೇಳಿ ಉತ್ುರ 

ಪ್ಡೆಯುವರು (೧) ನಿೇವು ಹೊಸ ಹೊಸ ಬಟ್ೆಿ-ಬಡವೆಗಳನುನ 

ಯಾವ ಯಾವ ಸಾಂದಭಯದಲಿ ಿಕಾಂಡುಕೊಳುುತಿುೇರಿ ? (೨) 

ನಿಮಗೆ ಗೊತಿುರುವ ಹಬಿಗಳ ಹೆಸರು ಹೆೇಳಿರಿ. ಹಾಗಾದರೆ 

ಇಾಂದು ನಾವು"ಹಬಿಗಳು"ಪಾಠವನುನ ಓದೊೇಣ. 

ಪ್ರಶ್ೆನಗಳ ಸಾಂಗರಹ ತ್ಾಂತ್ರ:-ಮೌಖಿಕ.         

ಸಾಧನ:- ಮೌಖಿಕ 

ಪ್ರಶ್ೆನಗಳು.   

ಮಕಕಳು ಇಾಂದಿನಿಾಂದ 

ಚಟುವಟಿಕೆಯಲಿಿ ಆಸಕ್ತುಯಿಾಂದ 

ಭಾಗವಹಿಸಿದಾಾರೆೇ? 

 

೩) 

ವಿವರಣೆ/ವ್ಕುಪ್ಡಿಸುವುದು  

explain /express 

ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಾದರಿ ವಾಚನ (ಗಟಿಿ ಓದು):-ಗೊೇಪಿ, ಗಾಂಗಾ, 

ಜಾಫರ--------------------ಶಿಕ್ಷಕರು ದಿನಾಚರಣೆಯ ಹಬಿಗಳು 

ಶಿಕ್ಷಕರು ಈ ಪಾಠವನುನ ಸೂಕು ಭಾರ ಉಚ್ಾುರಣೆ ನಿಲುಗಡೆ 

ಮತ್ುು ಧವನಿ ಏರಿಳಿತ್ದೊಾಂದಿಗೆ ವಚನ ಮಾಡುವರು.                                              

ಹೊಸ ಪ್ದಗಳ ಪ್ರಿಚಯ:- ಶಿಕ್ಷಕರು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ದಗಳ 

ಪ್ಠ್ಪ್ುಸುಕ 

 

 

ಪ್ಠ್ಪ್ುಸುಕ, ನೊೇಟ್ ಪ್ುಸುಕ 

ಓದಿ ಗರಹಿಸುವ ಕೌಶಲದ 

ಮೌಲ್ಮಾಪ್ನ 

 

 

ನನನ ಮಾದರಿ ವಾಚನವನುನ 

ಮಕಕಳು ಆಸಕ್ತುಯಿಾಂದ  

ಆಲಿಸಿದರೆೇ? 
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ಅರ್ಥಯವನುನ ಕರಿ ಹಲಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಬರೆದು ಅರೆಥಯಸುವರು. 

ಉದಾಹರಣೆ:-ಸಾಂಕೆೇತ್-ಸೂಚಕ, ವಠಾರ-ಮನೆಯ 

ಗುಾಂಪ್ುಗಳು.                                      ವಿದಾ್ರ್ಥಯಗಳಿಾಂದ 

ಮೌನ ಓದು.:-. ಶಿಕ್ಷಕರು ಈ ಪಾಠವನುನ ಮಕಕಳಿಗೆ 

ಮೌನವಾಗಿ ಓದುವಾಂತೆ ಪೆರೇರೆೇಪಿಸುವರು. ಮತ್ುು ಕೆಳಗಿನ 

ಪ್ರಶ್ೆನಗಳಿಗೆ ಉತ್ುರ ಹುಡುಕುವಾಂತೆ ಸೂಚಿಸುವರು. (೧) 

ರಾಂಜಾನ್ ಹಬಿಕೆಕ ಏನೆೇನು ದಾನ ಮಾಡುತಾುರೆ? (೨) 

ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಹಬಿಗಳು ಯಾವುವು?   ಗರಹಣ ಶಕ್ತು ಪ್ರಿಶಿೇಲನೆ :-  

ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕಕಳಿಗೆ ಹಬಿಗಳನುನ ಸೂಚಿಸುವ ಚಿತ್ರಪ್ಟಗಳನುನ 

ತೊೇರಿಸುತಾು , ಪ್ರಶ್ೆನಗಳನುನ ಚಚಿಯಸುತಾು ಚಚ್ಾಯ ವಿಧಾನದ 

ಮೂಲಕ ವಿವರಿಸುವರು. ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ೆನಗೆಳನುನ ಕೊಟುಿ 

ಗುಾಂಪಿನಲಿಿ ಚಚಿಯಸಿ ಬರೆಯುವಾಂತೆ ಪ್ರೇತಾಾಹಿಸುವರು. (೧) 

ರಾಂಜಾನ್ ಹಬಿದ ವಿಶ್ೆೇಷತೆ ಏನು? (೨) ಭಾರತ್ದಲಿಿ ವಿವಿಧ 

ಜನರು ಆಚರಿಸುವ ಹಬಿಗಳು ಯಾವವು?                             

ವಾ್ಕರಣ:-  ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕಕಳಿಗೆ ವಿರುದಧ ಪ್ದಗಳನುನ 

ಬರೆಯಲು ಕೊಡುವರು ತ್ಪಿಿದಾಲಿಿ ತಿಳಿಸಿ ಹೆೇಳುವರು. 

 

ಪ್ಠ್ಪ್ುಸುಕ 

 

 

ಚಿತ್ರಪ್ಟಗಳು, ಪ್ಠ್ಪ್ುಸುಕ, 

ನೊೇಟ್ ಪ್ುಸುಕ 

 

 

ಕರಿಹಲಿಗೆ.                      

ನೊೇಟ್ ಪ್ುಸುಕ. 

ತ್ಾಂತ್ರ:-ಬರಹ .            

ಸಾಧನ:-ಶಬಾಾರ್ಥಯಗಳು.  

ಓದಿ ಗರಹಿಸುವ ಕೌಶಲದ 

ಮೌಲ್ಮಾಪ್ನ 

 

 

ತ್ಾಂತ್ರ:-ಅವಲೊೇಕನ 

ಸಾಧನ:-ಅವಲೊೇಕನ 

ಪ್ಟಿಿ. 

 

 

ತ್ಾಂತ್ರ:-ಬರಹ.          

ಸಾಧನ:-ವಿರುದಧ 

ಪ್ದಗಳು. 

ಎಲಿರೂ ಪ್ದಗಳ ಅರ್ಥಯವನುನ 

ಗರಹಿಸಿದರೆೇ? 

ಎಷುಿ ವಿದಾ್ರ್ಥಯಗಳು 

ಮೌನವಾಗಿ ಓದಲು  

ಸಮರ್ಥಯರಿದಾಾರೆ?   

 

 

ನನನ ತ್ರಗತಿಯಲಿಿ ಸರಿಯಾಗಿ 

ಸಾಗಿದೆಾೇನು? 

 

ಎಷುಿ ಮಕಕಳು ವಿರುದಧ 

ಪ್ದಗಳನುನ ಸರಿಯಾಗಿ 

ಬರೆದಿದಾಾರೆೇ? 

ವಿಷಯದ ವಿಸುರಣೆ 

expand . 

ವಿದಾ್ರ್ಥಯಗಳ ಗಟಿಿ ಓದು :-  ಶಿಕ್ಷಕರು ಗುಾಂಪಿನಲಿ ಿಹಿರೆೇಮಣಿ 

ನೆೇತ್ೃತ್ವದಲಿಿ ಪಾಠವನುನ ಓದಿಸುವರು . ನಾಂತ್ರ 

ಸರದಿಯಾಂತೆ ಎಲಾಿ ಮಕಕಳಿಾಂದ ಎಲಿ ಮಕಕಳಿಾಂದ ಪಾಠದ 

ಕೆಲವು ವಾಕ್ಗಳನುನ ಓದಿಸುವರು . ತ್ಪ್ುಿ ಓದಿದೆ ಮಕಕಳನುನ 

ಗುರುತಿಸಿ ಅವರ ಕಡೆಗೆ ಹೆಚಿುನ ಗಮನ ಹರಿಸುವರು.                                                      

ಚಟುವಟಿಕೆ :-  * ಗುಣಿತಾಕ್ಷರ ಮತ್ುು ಗುಣಿತಾಕ್ಷರಗಳ ಉಕು 

ಲೆೇಖನ ಕೊಡುವುದು  ತ್ಪಿಿದಾಲಿಿ ಸೂಕು ಮಾಗಯದಶಯನ 

ನಿೇಡುವರು.* ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಹಬಿಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನುನ 

ಗಟಿಿಯಾಗಿ ಓದುವುದು *ಭಾಷೆ ಬಾ್ಸ ಚಟುವಟಿಕೆಯನುನ 

ಮಾಡಿಸುವುದು. 

ಪ್ಠ್ಪ್ುಸುಕ 

 

 

 

ನೊೇಟ್ ಪ್ುಸುಕ                

ಪ್ಠ್ಪ್ುಸುಕ  

ತ್ಾಂತ್ರ :-ಗಟಿಿ ಓದು.     

ಸಾಧನ:- ವೆಥಯಿಕ್ತುಕ ಓದು  

 

 

ತ್ಾಂತ್ರ :- ಬರಹ, ಓದು 

ಸಾಧನ :-ಉಕ, ಲೆೇಖನ 

ಮತ್ುು ಮಾಂಚು ಪ್ಟಿಿಗಳು . 

ಎಷುಿ ಮಕಕಳು ಪಾಠವನುನ 

ಗಟಿಿಯಾಗಿ ಓದಲು 

ಸಮರ್ಥಯಸರಿದಾಾರೆ ? 

 

 

ಎಷುಿ ಮಕಕಳು ಉತ್ುಲೆೇಖನದೆ 

ಕೊಡಲಾದ ಪ್ದಗಳನುನ 

ಸರಿಯಾಗಿ ಬರೆದಿದಾಾರೆ ? 
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ಮೌಲ್ಮಾಪ್ನ  

Evaluation. 

ನಿಯೇಜಿತ್ ಕಾಯಯ/ಮೌಲ್ಮಾಪ್ನ:- * ಹಬಿಗಳ 

ಚಿತ್ರಪ್ಟವನುನ ತ್ಾಂದು ಅಾಂದವಾಗಿ ಕತ್ುರಿಸಿ, 

ತ್ಯಾರಿಸಿಕೊಾಂಡು ಬರಲು ತಿಳಿಸುವುದು. * ನಿಮಗೆ 

ಗೊತಿುರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಮತ್ುು ಧಾಮಯಕ ಹಬಿಗಳು ಹೆಸರು 

ಬರೆಯಲು ತಿಳಿಸುವರು. 

ಚಿತ್ರಪ್ಟ, ನೊೇಟ್ ಪ್ುಸುಕ, 

ಪ್ಠ್ಪ್ುಸುಕ. 

ತ್ಾಂತ್ರ:-ಯೇಜನೆ.       

ಸಾಧನ :- ನಿಯೇಜಿತ್ 

ಕಾಯಯ (ಅಲಿಾಂ 

ತ್ಯಾರಿಕೆ) 

ನಾನು ಮುಾಂದಿನ ಪಾಠವನುನ 

ಆಯೇಜಿಸಲಿ ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ಘಟಕ ಹೆಸರು :-೭ ಸಾರುತಿದೆ ಸೃಷ್ಟ್ಿ                                               ಘಟಕ ಯೇಜನೆ.           ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು :-* ಮಾತ್ನಾಡುವುದು:-ಭವಾನಿ ನಯದ ಮೂಲಕ ಹಾಡುವುದು.                             ವಗಯ:-೫.             

ವಿಷಯ:-ಕನನಡ.                                                                                                        * ಓದುವುದು :- ಗಟಿಿಯಾಗಿ ಓದುವುದು ಮತ್ುು ಸರಣ ಪ್ರಶ್ೆನಗಳಿಗೆ ಉತ್ುರಿಸುವುದು.       ದಿನಾಾಂಕ:-.        

ಕಲಿಕೆಯ ಹಾಂತ್ಗಳು. ಅನುಕೂಲಿಸಲು ರೂಪಿಸಿದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು. ಭೊೇಧನಾ 

ಕಲಿಕೊೇಪ್ಕರಣಗಳು 

ಮೌಲ್ಮಾಪ್ನದ 

ಸಾಧನ - ತ್ಾಂತ್ರಗಳು 

ಶಿಕ್ಷಕರ.                             ಸವ-

ಅವಲೊೇಕನ 

ಅವಧಿ 

೧) ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳುುವಿಕೆ 

engage  

ಪ್ೂವಯ ಸಿದಧತೆ /ಪ್ೂರಕ ಚಟುವಟಿಕೆ :- ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕಕಳಿಗೆ 

ವೃತಾುಕಾರವಾಗಿ ಕೊಡಿರಸಿ ಪ್ೂರಕ ಓದಿನಲಿಿ ಕೊಟಿ 

ಕರೆಯನುನ ಓದಲು ಹೆೇಳುವರು ಉಳಿದ ಮಕಕಳೂ ಅದನುನ 

ಕರೆ ತ್ಾಂತ್ರ :-ಓದುವುದು.  

ಸಾಧನ :- ಕರೆ ಓದುವುದು 

ನಾನು ಎಲಿ  ವಿದಾ್ರ್ಥಯಗಳನುನ 

ಇಾಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲಿಿ 

ತೊಡಗಿಸಿಕೊಾಂಡಿದೆಾೇನೆಯೇ? 
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ಪ್ುನರಾವತಿಯಸುವುದು ನಾಂತ್ರ ಕರೆಗೆ ಸಾಂಬಾಂಧಿನ ಚಿಕಕ ಚಿಕಕ 

ಪ್ರಶ್ೆನಗಳನುನ ಕೆೇಳುವುದು. 

೨) ಪ್ತೆುಹಚುುವಿಕೆ. Explore  ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕಕಳಿಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ೆನಗಳನುನ ಕೆೇಳಿ ಉತ್ುರ 

ಪ್ಡೆಯುವವರು (೧) ನಿಮಗೆ ಸಿಹಿ ತಿನನಲು ಇಷಿವೆೇ?        (೨) 

ಸಿಹಿಯಾಗಿರುವ ವಸುುಗಳು ಯಾವವು. ?                  (೩) 

ಕಹಿಯಾಗಿರುವ ವಸುುಗಳು ಯಾವವು.?                     (೪) 

ಯಾವ ಯಾವ ವಸುುಗಳಲಿಿ ಬೆಳರೆದೆ?                      (೫) 

ಸೃಷ್ಟ್ಿ ಎಾಂದರೆೇನು ಗೊತಾು ? ಹಾಗಾದರೆ ಇಾಂದು 

ನಾವು"ಸಾರುತಿದೆ ಸೃಷ್ಟ್ಿ"ಎಾಂಬ ಪ್ದವನುನ ಕಲಿಯೇಣ. 

ಪ್ರಶ್ೆನಗಳ ಬಾ್ಾಂಕ್ ತ್ಾಂತ್ರ:-ಅಭಿವ್ಕ್ತು. 

ಸಾಧನ:-ಮೌಖಿಕ 

ಪ್ರಶ್ೆನಗಳು.  

ನನನ ಪ್ರಶ್ೆನಗಳಿಗೆ ಮಕಕಳು 

ಸರಿಯಾಗಿ ಉತ್ುರಿಸಿದರೆೇ? 

 

೩) 

ವಿವರಣೆ/ವ್ಕುಪ್ಡಿಸುವಿಕೆ. 

Explain /express.  

ಶಿಕ್ಷಕರ ಮಾದರಿ ವಾಚನ (ಗಟಿಿ ಓದು) :-ಹಣಿುನಲಿ , 

ಬೆಣೆುಯಲಿ---------------- ಕವಿಯಾಗು , ಕವಿಯಾಗು 

ಕವಿಯಾಗು ಎಾಂದು ಈ ಪ್ದ್ವನುನ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಾವಭಾವ, 

ಅಭಿನಯದೊಾಂದಿಗೆ ರಾಗ-ಬದಧವಾಗಿ ಹಾಡುವರು ಮತ್ುು 

ಮಕಕಳಿಾಂದ ಹಾಡಿಸುವರು.                                           

ಹೊಸ ಪ್ದಗಳ ಪ್ರಿಚಯ:-  ಶಿಕ್ಷಕರು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ದಗಳ 

ಅರ್ಥಯವನುನ ಕರಿಹಲಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಬರೆದು ಅಚಿಯಸುವ. 

ವಿದಾ್ರ್ಥಯಗಳಿಾಂದ ಮೌನ ಓದು :- ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕಕಳಿಗೆ ಈ 

ಪ್ದ್ವನುನ ಮೌನವಾಗಿ ಓದಿ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ೆನಗಳಿಗೆ 

ಉತ್ುರಿಸುವಾಂತೆ ಪೆರೇರೆೇಪಿಸುವರು. (೧) ಯಾವ ಯಾವ 

ವಸುುಗಳಲಿಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಛವಿಯಾಗಿ ನಿಾಂತಿದೆ ?                   (೨) 

ಹಾಲಿನಲಿಿ ಏನಿದೆ ?                                              ಗರಹಣ 

ಶಕ್ತುಯ ಪ್ರಿಶಿೇಲನೆ:- ಈ ಪ್ದ್ವನುನ ಶಿಕ್ಷಕರು ವಸುುಗಳ 

ಚಿತ್ರಗಳನುನ ತೊೇರಿಸುತಾು ಚಚ್ೆಯ ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ಪ್ದ್ದ 

ಸಾರಾಾಂಶವನುನ ವಿವರಿಸುವರು. ಗುಾಂಪ್ುಗಳಲಿಿ ಪ್ರಶ್ೆನ ಕೊಟುಿ 

ಉತ್ುರ ಬರೆಯುವಾಂತೆ ಪ್ರೇತಾಾಹಿಸುವರು.                                               

ವಾ್ಕರಣ:- ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕಕಳಿಗೆ ಪ್ದಗಳನುನ ಬ್ರಡಿಸಿ ಬರೆಯುವ 

ಪ್ಠ್ಪ್ುಸುಕ 

 

 

ಶಬಾಕೊೇಶ, ಕರಿಹಲಿಗೆ. 

 

ಪ್ಠ್ಪ್ುಸುಕ 

 

 

ಚಿತ್ರಗಳು ಪ್ಠ್ಪ್ುಸುಕ 

 

ಕರಿ ಹಲಿಗೆ.                         

ಪ್ಠ್ಪ್ುಸುಕ  

ಓದಿ ಗರಹಿಸುವ ಕೌಶಲದ 

ಮೌಲ್ಮಾಪ್ನ 

 

ತ್ಾಂತ್ರ:-ಬರಹ.             

ಸಾಧನ :-ಶಬಾಾರ್ಥಯಗಳು 

 

ಓದಿ ಗರಹಿಸುವ ಕೌಶಲದ 

ಮೌಲ್ಮಾಪ್ನ. 

 

ತ್ಾಂತ್ರ :-ಅವಲೊೇಕನ         

ಸಾಧನ:-. ಅವಲೊೇಕನ 

ಪ್ಟಿಿ  

ತ್ಾಂತ್ರ :-ಬರಹ.          

ಸಾಧನ:-ಪ್ದ 

ಬ್ರಡಿಸುವುದು. 

ಎಲಿ ಮಕಕಳು ಶಿಕ್ಷಕರು 

ಹಾಡಿದಾಂತೆಯೇ ಹಾಡಿದಾಾರೆೇ? 

ಎಲಿರೂ ಪ್ದಗಳ ಅರ್ಥಯವನುನ 

ಗರಹಿಸಿದರೆೇ? 

 

ಎಷುಿ ಮಕಕಳು ಪ್ದ್ವನುನ 

ಮೌನವಾಗಿ ಓದಿ ಪ್ರಶ್ೆನಗಳಿಗೆ 

ಉತ್ುರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 

ಪ್ಡೆದಿದಾಾರೆ ? 

ನಾನು ಕಲಿಸಿದ ವಿಧಾನದಿಾಂದ 

ನನಗೆ 

ಸಾಂತೊೇಷವಾಗಿದೆಯೇ? 

 

ಎಷುಿ ಮಕಕಳು ಪ್ದ ಬ್ರಡಿಸುವ 

ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪ್ಡೆದಿದಾಾರೆೇ ? 
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ವಿಧಾನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವರು.                          

ಉದಾಹರಣೆಗೆ :- ಹಾಲು + ತೆನೆ=ಹಾಲೆಾನೆ.  

೪. ವಿಷಯದ ವಿಸುರಣೆ. 

Expand  

ವಿದಾ್ರ್ಥಯಗಳಿಾಂದ ಗಟಿಿ ಓದು:-  ಮಕಕಳನುನ ಗುಾಂಪ್ುಗಳಲಿಿ 

ಕೂಡಿರಸಿ ಪ್ದ್ದ ಮೊದಲನೆಯ ಸಾಲು ಒಾಂದು ಗುಾಂಪಿನವರು 

ಹೆೇಳಿದರೆ ಎರಡನೆಯ ಸಾಲು ಇನೊನಾಂದು ಗುಾಂಪಿನವರು 

ಹೆೇಳುವುದು. ಹಿೇಗೆ ಪ್ೂಣ ಪ್ದ್ ಹೆೇಳಿದ ನಾಂತ್ರ ಒಾಂದೊಾಂದು 

ನುಡಿ, ಪಿರೇತಿ ಗುಾಂಪ್ು ಪ್ೂಣಯ ಪ್ದ್ ಹೆೇಳುವುದು, ಇದಾದ 

ನಾಂತ್ರ ವೆಥಯುಕ್ತುಕವಾಗಿ ಹಾಡುವಾಂತೆ ಪ್ರೇತಾಾಹಿಸುವರು.                                      

ಚಟುವಟಿಕೆ :-   ಮಕಕಳನುನ ಗುಾಂಪ್ುಗಳಲಿಿ ಕೂಡಿರಸಿ 1ನೆೇ 

ಗುಾಂಪ್ು ಸಿಹಾಯೂಗಿರುವ 2ನೆೇ ಗುಾಂಪ್ು- ಕಹಿಯಾಗಿರುವ 

3ನೆೇ - ಗುಾಂಪ್ು ಹುಳಿಯಾಗಿರುವ ವಸುುಗೆಳನುನ ಪ್ಟಿಿ ಮಾಡಿ 

ತೊೇರಿಸಲು ಸೂಚಿಸುವುದು.** ಚಿಕಕ ಚಿಕಕ ಪ್ರಶ್ೆನಗಳ ಮಾಂಚು 

ಪ್ಟಿಿಯನುನ ಓದಿ ಅದಕೆಕ ಉತ್ುರಿಸುವುದು. 

 

ಪ್ಠ್ಪ್ುಸುಕ 

 

 

 

ನೊೇಟ್ ಪ್ುಸುಕ.              

ಪ್ರಶ್ೆನಗಳ ಮಾಂಚುಪ್ಟಿಿ  

ತ್ಾಂತ್ರ:-ಗಟಿಿ ಓದು .        

ಸಾಧನ:-ವ್ಯಕ್ತುಕ ಓದು 

 

 

 

ತ್ಾಂತ್ರ :-ಬರಹ .     

ಸಾಧನ:-ಪ್ಟಿಿ 

ಮಾಡುವುದು 

ಎಷುಿ ಮಕಕಳು ವ್ಕ್ತುತ್ವವಾಗಿ 

ಹಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 

ಪ್ಡೆದಿದಾಾರೆ ? 

 

 

 

ಯಾವ ಗುಾಂಪ್ು ಕೊಟಿ 

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ 

ಮಾಡಿದರು? 

 

ಮೌಲ್ಮಾಪ್ನ. 

Evaluation 

ನಿಯೇಜಿತ್ ಕಾಯಯ/ಮೌಲ್ಮಾಪ್ನ :-   *ಪ್ದ್ವನುನ 

ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಹಾಡುವಾಂತೆ ಸೂಚಿಸುವರು.                   

**ಅಭಾ್ಸ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡಲು ಮಾಗಯದಶಯನ 

ಮಾಡುವುದು. 

ಪ್ಠ್ಪ್ುಸುಕ.                       

ನೊೇಟ್ ಪ್ುಸುಕ  

ತ್ಾಂತ್ರ:-ಅಭಿವ್ಕ್ತು ಮತ್ುು 

ಬರಹ.                 ಸಾಧನ 

:- ಸಾಮೂಹಿಕ ಗಾಯನ 

ಮತ್ುು ಪ್ರಶ್ೆನಗಳು 

ನಾನು ನನನ ಮುಾಂದಿನ 

ಪಾಠವನುನ ಹೆೇಗೆ 

ಯೇಚಿಸಲಿ ? 
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ಘಟಕದ ಹೆಸರು :-೮ ಸಾಹಸಿ ಮಹಿಳೆಯರು.                               ಘಟಕ ಯೇಜನೆ                       ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು :- * ಓದುವಿಕೆ :-ಸರಳ ಪ್ದ್, ಕರೆ, ಘಟನೆಗಳನುನ ಗಟಿಿಯಾಗಿ ಓದುವುದು. ವಗಯ :-೫.                     

ವಿಷಯ :- ಕನನಡ.                                                                                                             * ಮಾತ್ನಾಡುವುದು:-ಸರಳ ಪ್ರಶ್ೆನಗಳಿಗೆ ಉತ್ುರಿಸುವುದು .                         ದಿನಾಾಂಕ:-.      

ಕಲಿಕೆಯ ಹಾಂತ್ಗಳು. ಅನುಕೂಲಿಸಲು ರೂಪಿಸಿದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು. ಭೊೇಧನಾ 

ಕಲಿಕೊೇಪ್ಕರಣಗಳು 

ಮೌಲ್ಮಾಪ್ನದ 

ಸಾಧನ - ತ್ಾಂತ್ರಗಳು 

ಶಿಕ್ಷಕರ.                             ಸವ-

ಅವಲೊೇಕನ 

ಅವಧಿ 

೧) ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳುುವಿಕೆ 

Engage  

ಪ್ೂವಯ ಸಿದಧತೆ /ಪ್ೂರಕ ಚಟುವಟಿಕೆ :-.   ಮಕಕಳನುನ 

ವೃತಾುಕಾರವಾಗಿ ನಿಲಿಿಸಿ ಪ್ೂರಕ ಓದಿನಲಿಿ ಕೊಡಲಾದ 

"ಕ್ತತ್ೂುರು ಚ್ೆನನಮಮ ಸುತ್ೂುರು ಒಡತಾ್ಗಿ" ಎಾಂಬ ಜಾನಪ್ದ 

ಗಿೇತೆಯನುನ ರಾಗಬದಧವಾಗಿ ಹಾಡಿ ಮಕಕಳಿಾಂದ 

ಹಾಡಿಸುವುದು. 

ಮಕಕಳ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ  ತ್ಾಂತ್ರ:-ಅಭಿವ್ಕ್ತು.        

ಸಾಧನ:-ಹಾಡು 

ಹಾಡುವುದು  

ಎಲಿ ವಿದಾ್ರ್ಥಯಗಳನುನ ಈ 

ಚಟುವಟಿಕೆಯಲಿಿ 

ತೊಡಗಿಸಿಕೊಾಂಡಿದೆಾೇನೆಯೇ? 

 

೨) ಪ್ತೆು ಹಚುುವಿಕೆ.       

Explore 

ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕಕಳಿಗೆ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ೆನಗಳನುನ ಕೆೇಳಿ ಉತ್ುರ 

ಪ್ಡೆಯುವರು. (೧) ನಮಮ ದೆೇಶ ಯಾವುದು? (೨) ನಮಮ 

ದೆೇಶಕಾಕಗಿ ಹೊೇರಾಡಿದವರ ಹೆಸರು ಹೆೇಳಿರಿ? (೩) 

ಇವಯಾಯರು ಗುರುತಿಸಿ [ಚಿತ್ರ ತೊೇರಿಸಿ] (೪) ದೆೇಶಕಾಕಗಿ, 

ಸಮಾಜ ಸೆೇವೆಗಾಗಿ ದುಡಿದ ಮಹಿಳೆಯರು ಹೆಸರು ಗೊತಾು? 

(೫) ಆರ್, ಕಲಾ್ಣಮಮ, ಬಡಿಗೆೇರ ಸಿೇತ್ಮಮ ಇವರ ಹೆಸರು 

ಕೆೇಳಿದಿಾೇರಾ ಹಾಗಾದರೆ ಇಾಂದು ನಾವು ಸಾಹಸಿ ಮಹಿಳೆಯರು 

ಎಾಂಬ ಪಾಠವನುನ ಓದೊೇಣ. 

ಪ್ರಶ್ೆನಗಳ ಬಾ್ಾಂಕ್  ತ್ಾಂತ್ರ :-ಅಭಿವ್ಕ್ತು.        

ಸಾಧನ:- ಮೌಖಿಕ 

ಪ್ರಶ್ೆನಗಳು 

ಎಲಿ ವಿದಾ್ರ್ಥಯಗಳು 

ಆಸಕ್ತುಯಿಾಂದ ಇಾಂದಿನ 

ಚಟುವಟಿಕೆಯಲಿಿ 

ಪಾಲೊೆಾಂಡಿದಾಾರೆೇ? 

 

ವಿವರಣೆ /ವ್ಕುಪ್ಡಿಸುವಿಕೆ 

explain/express 

ಶಿಕ್ಷಕರ ಮಾದರಿ ವಾಚನ :-------------------------------------

-----------------------------------ಶಿಕ್ಷಕರು ಈ ಪಾಠವನುನ 

ಸೂಕು ಸವರ-ಭಾರ, ಉಚ್ಾುರಣೆ, ನಿಲುಗಡೆ ಮತ್ುು ಧವನಿ 

ಏರಿಳಿತ್ದೊಾಂದಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಓದುವರು.              

ಹೊಸ ಪ್ದಗಳ ಪ್ರಿಚಯ :- ಶಿಕ್ಷಕರು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ದಗಳ 

ಪ್ಠ್ಪ್ುಸುಕ 

 

 

ಶಬಾಕೊೇಶ, ಕರಿ ಹಲಿಗೆ  

ಓದಿ ಗರಹಿಸುವ ಕೌಶಲದ 

ಮೌಲ್ಮಾಪ್ನ  

 

ಶಿಕ್ಷಕರ ಮಾದರಿ ವಾಚನವನುನ 

ಎಲಿರೂ ಆಸಕ್ತುಯಿಾಂದ 

ಆಲಿಸಿದಾ? 
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ಅರ್ಥಯವನುನ ಕರಿಹಲಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಬರೆದು ಅರೆಥಯಸುವರು 

ಉದಾ :-  ತಿರಾಂಗಿ =ಮೂರು ಬಣು ಹೊಾಂದಿದ, 

ಸಾಂಸಾಾನ=ರಾಜ , ಎಲ್, ಎಸ್=ಏಳನೆೇ ತ್ರಗತಿ ಇತಾ್ದಿ. 

ಮಕಕಳಿಾಂದ ಮೌನ ಓದು :- ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕಕಳಿಗೆ ಈ ಪಾಠವನುನ 

ಮೌನವಾಗಿ ಓದಿ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟಿಿರುವ ಪ್ರಶ್ೆನಗಳಿಗೆ ಉತ್ುರ 

ಹುಡುಕುವಾಂತೆ ಪೆರೇರೆೇಪಿಸುವರು.                     (೧) 

ಕಲಾ್ಣಮಮ ಯಾರದು ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ ಬೆಯಸಿದರು? (೨) 

ಮಾಲಗತಿು ಗಾರಮದ ಜನರು ಎಲಿಿ ಧವಜ ಏರಿಸಲು 

ನಿಧಯರಿಸಿದರು?                                                     ಗರಹಣ 

ಶಕ್ತುಯ  ಪ್ರಿಶಿೇಲನೆ:- ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕಕಳಿಗೆ ಪ್ರಶ್ೆ್ ನೇತ್ುರ 

ಪ್ಧಧಲೆಯ ಮೂಲಕಈ ಪಾಠವನುನ ವಿವರಿಸಿ ಕೆಲವು 

ಪ್ರಶ್ೆನಗಳನುನ ಕೊಟೂಿರಿನಲಿಿ ಚಚಿಯಸಿ ಬರೆಯಲು ಹೆೇಳುವರು. 

(೧) ಆರ್ ಕಲಾ್ಣಮಮ ಮಕಕಳಿಗೆ ಯಾವ ಯಾವ 

ಕೆಲಸಗಳನುನ ಮಾಡಿದರು ? (೨) ಧವಜ ವೆೇರಿಸಲು ಬಾಂದ 

ಸಿೇತ್ಮಮನ ರೂಪ್ವನುನ ಪಿಣಯ ಸಿರಿ.             ವಾ್ಕರಣ :-  

ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕಕಳಿಗೆ ಭೂತ್ಕಾಲ ,ವತ್ಯಮಾನ ಕಾಲ ಮತ್ುು 

ಭವಿಷ್ಕಾಲ ಬಗೆೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳೂೆಾಂದಿಗೆ ತಿಳಿಸುವರು.    

 

ಪ್ಠ್ಪ್ುಸುಕ  

 

 

 

ಪ್ಠ್ ಪ್ುಸುಕ , ನೊೇಟ್ ಪ್ುಸುಕ  

 

 

ಪ್ಠ್ ಪ್ುಸುಕ, ಕರಿ ಹಲಿಗೆ 

ತ್ಾಂತ್ರ :-ಬರಹ.             

ಸಾಧನ:-ಶಬಾಾರ್ಥಯಗಳು.  

 

ಓದಿ ಗರಹಿಸುವ ಕೌಶಲದ 

ಮೌಲ್ಮಾಪ್ನ  

 

 

ತ್ಾಂತ್ರ :-ಅವಲೊೇಕನ   

ಸಾಧನ :-ಅವಲೊೇಕನ 

ಪ್ಟಿಿ  

 

ತ್ಾಂತ್ರ :-ಬರಹ.           

ಸಾಧನ :-ಕಾಲಗಳು  

ಎಲಿ ಮಕಕಳು ಪ್ದಗಳ 

ಅರ್ಥಯವನುನ ಗರಹಿಸಿದರೆೇ? 

 

ಎಷುಿ ವಿದಾ್ರ್ಥಯಗಳು 

ಮೌನವಾಗಿ ಓದಿಲು 

ಸಮರ್ಥಯಸಿದಾಾರೆೇ? 

 

ನಾನು ವಿವರಿಸಿದ 

ವಿಧಾನದಿಾಂದ ನನಗೆ ತ್ೃಪಿು 

ಇದೆಯೇ? 

 

 

ಎಲಿ ಮಕಕಳು ಕಾಲಗಳನುನ 

ಸರಿಯಾಗಿ 

ಅರೆಥಯಸಿಕೊಾಂಡರೆೇ? 

ವಿಷಯದ ವಿಸುರಣೆ Expand ಮಕಕಳಿಾಂದ ಗಟಿಿ ವಾಚನ:-    ಶಿಕ್ಷಕರು ಸರದಿಯಾಂತೆ ಪ್ರತಿ 

ಮಗುವಿನಿಾಂದ ಪಾಠವನುನ ಓದಿಸುವರು . ತ್ಪಾಿದಲಿಿ ತಿದಿಾ 

ಸೂಕು ಮಾಗಯದಶಯನ ನಿೇಡುವರು ಕಲಿಕೆಯಲಿಿ ಹಿಾಂದುಳಿದ 

ಮಕಕಳನುನ ಗುರುತಿಸಿ ಹಿರೆೇಮಣಿ ಸಹಾಯದಿಾಂದ 

ಸುಧಾರಿಸಲು ಪ್ರಯತಿನಸುವರು ಮತ್ುು ತಾವೂ ಅವರೆಡೆಗೆ 

ಹೆಚಿುನ ಗಮನ ಹರಿಸುವರು.                           ಚಟುವಟಿಕೆ :- 

ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕಕಳಿಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನುನ ಮಾಡಲು 

ಮಾಗಯದಶಯನ ಸುವರು.  (೧) ಸರಳ ಕರೆಗಳು ಮಾಂಚು 

ಪ್ಟಿಿಗಳನುನ ಕೊಟುಿ ಗಟಿಿಯಾಗಿ ಓದುವಾಂತೆ ಸೂಚಿಸುವರು. 

ಪ್ಠ್ಪ್ುಸುಕ.      

 

 

 

ಕರೆಗಳ ಮಾಂಚು ಪ್ಟಿಿ 

ನೊೇಟ್ ಪ್ುಸುಕ 

 

ತ್ಾಂತ್ರ:-ಗಟಿಿ ಓದು.         

ಸಾಧನ:-ವೆಥಯಕ್ತುಕ ಓದು 

 

 

ತ್ಾಂತ್ರ :-ಓದು ಮತ್ುು 

ಬರಹ.                    

ಸಾಧನ :-ಕರೆ ಓದು 

ಮತ್ುು ಟಿಪ್ಿಣಿ ಬರಹ  

ಎಷುಿ ಮಕಕಳು ಗಟಿಿಯಾಗಿ 

ಓದುವಲಿಿ 

ಅಸಮರ್ಥಯರಾಗಿದಾಾರೆೇ? 

 

 

ಎಷುಿ ಮಕಕಳು 

ಚಟುವಟಿಕೆಯನುನ ಸರಿಯಾಗಿ 

ಮಾಡಿದರು? 
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(೨) ಆರ್ ಕಲಾ್ಣಮಮ ಮತ್ುು ಬ್ರಳಿಗೆರೆ ಸಿೇತ್ಮಮ ಬಗಿೆದೆ 

ಟಿಪ್ಿಣಿ ಬರೆಯಲು ಸೂಚಿಸುವರು. 

೫) ಮೌಲ್ಮಾಪ್ನ. 

Evaluation 

ನಿಯೇಜಿತ್ ಕಾಯಯ /ಮೌಲ್ಮಾಪ್ನ :- ಶಿಕ್ಷಕರು 

ವಿದಾ್ರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ಅಭಾ್ಸ ಪ್ುಸುಕದಲಿಿರುವ ಪ್ರಶ್ೆನಗಳಿಗೆ ಉತ್ುರ 

ಬರೆಯಲು ಸೂಚಿಸುವರು. 

ಪ್ಠ್ ಪ್ುಸುಕ  , ನೊೇಟ್ 

ಪ್ುಸುಕ 

ತ್ಾಂತ್ರ :-ಬರಹ.           

ಸಾಧನ:-ಪ್ರಶ್ೆನಗಳು  

ನಾನು ನನನ ಮುಾಂದಿನ 

ಪಾಠವನುನ ಹೆೇಗೆ                

ಆಯೇಚಿಸಲಿ ? 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ಘಟಕದ ಹೆಸರು :-೯ ಅಮಮ.                     ಘಟಕ ಯೇಜನೆ                  ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು:-ಪ್ಠ್ದಲಿಿನ ಸರಳ ಮಾಹಿತಿಯನುನ ಆಲಿಸಿ ಅರೆಥಯಸಿಕೊಾಂಡು ಯಾರು ? ಯಾವಾಗ ? ಎಲಿಿ ? ಎಾಂಬ ವಗಯ:-೫.             

ವಿಷಯ :- ಕನನಡ.               .                                                              ಪ್ರಶ್ೆನಗಳಿಗೆ ಉತ್ುರಿಸುವುದು .*ಓದುವುದು :-ಸರಳ ಪ್ದ್ ಮತ್ುು ಕರೆಗಳನುನ ಗಟಿಿಯಾಗಿ ಓದುವುದು. ದಿನಾಾಂಕ:- 

ಕಲಿಕೆಯ ಹಾಂತ್ಗಳು. ಅನುಕೂಲಿಸಲು ರೂಪಿಸಿದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು. ಭೊೇಧನಾ 

ಕಲಿಕೊೇಪ್ಕರಣಗಳು 

ಮೌಲ್ಮಾಪ್ನದ 

ಸಾಧನ - ತ್ಾಂತ್ರಗಳು 

ಶಿಕ್ಷಕರ.                             ಸವ-

ಅವಲೊೇಕನ 

ಅವಧಿ 

೧) ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳುುವಿಕೆ 

Engage. 

ಪ್ೂವಯಸಿದಧತೆ/ಪ್ೂರಕ ಚಟುವಟಿಕೆ :- ಶಿಕ್ಷಕರು 

ವಿದಾ್ರ್ಥಯಗಳನುನ ವೃತಾುಕಾರವಾಗಿ ಕೂಡಿರಸಿ ತಾವು ಓದಿರುವ 

ಕರೆ, ಹಾಡು, ಚುಟುಕು ಅರ್ಥವಾ ನಗೆ ಹನಿಗಳಲಿಿ 

ಯಾವುದಾದರೊಾಂದನುನ ಹೆೇಳುವಾಂತೆ ಪೆರೇರೆೇಪಿಸುವರು. 

ಮಕಕಳ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ತ್ಾಂತ್ರ :-ಅಭಿವ್ಕ್ತು.        

ಸಾಧನ :-ಕರೆ, ಹಾಡು, 

ಚಟುವಟಿಕೆ  

ಎಲಿ ವಿದಾ್ರ್ಥಯಗಳ 

ಚಟುವಟಿಕೆಯಾಂದಿಗೆ 

ತೊಡಗಿಸಿಕೊಾಂಡಿದಾಾರೆೇ? 
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೨) ಪ್ತೆು ಹಚುುವಿಕೆ Explore ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕಕಳಿಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ೆನಗಳನುನ ಕೆೇಳಿ ಉತ್ುರ 

ಪ್ಡೆಯುವರು ೧) ನಿಮಮ ಮನೆಯಲಿಿ ಯಾರು ಯಾರು ಇದಾಾರೆ? 

(೨) ಮನೆಯಲಿಿ ಯಾರನನ ಕಾಂಡರೆ ನಿಮಗೆ ತ್ುಾಂಬಾ ಇಷಿ? (೩) 

ನಿಮಗೆ ಯಾರು ಊಟ ಹಾಕುತಾುರೆ? (೪) ನಿಮಗೆ ಜನಮ 

ಕೊಟುಿವಳನುನ ಏನೆಾಂದು ಕರೆಯುತಿುೇರಿ? ಹಾಗಾದರೆ ಇಾಂದು 

ನಾವು "ಅಮಮ"ಎಾಂಬ ಪ್ದ್ವನುನ ಓದೊೇಣ. 

ಪ್ರಶ್ೆನಗಳ ಬಾ್ಾಂಕ್ ತ್ಾಂತ್ರ:-ಅಭಿವ್ಕ್ತು.      

ಸಾಧನ:-ಮೌಖಿಕ 

ಪ್ರಶ್ೆನಗಳು.     

ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲಿಿ ಮಕಕಳು 

ಆಸಕ್ತುಯಿಾಂದ 

ಭಾಗವಹಿಸಿದಾಾರೆೇ? 

 

೩) ವಿವರಣೆ/ವ್ಕುಪ್ಡಿಸುವಿಕೆ 

explain /express . 

ಶಿಕ್ಷಕರ ಮಾದರಿ ವಾಚನ :- ನಿನನ ನದಿಯ ಜೆೇನಿನಲಿ-----------

-----ನಡೆದಾಡುವ ದೆೇವತೆ, ಈ ಮೇಲಿನ ಪ್ದ್ವನುನ ಶಿಕ್ಷಕರು 

ಮಧುರವಾಗಿ ರಾಗ- ತಾಳ-ಲಯಬದಧವಾಗಿ ಹಾಡಿ, ಮಕಕಳಿಾಂದ 

ಹಾಡಿಸುವರು.                                             ಹೊಸ ಪ್ದಗಳ 

ಪ್ರಿಚಯ :- ಶಿಕ್ಷಕರು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ದಗಳ ಅರ್ಥಯವನುನ 

ಕರಿಹಲಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಬರೆದು ಅರೆಥಯಸುವರು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ:- 

ಅನುರಾಗ-ಪಿರೇತಿ, ನಭ-ಆಕಾಶ, ನೆಗೆ-ಹಾರು , ನುಡಿ-ಮಾತ್ು 

ಆರಿಸಿ ಹುಡುಕ್ತ, ಊಟ್ೆ -ನಿೇರಿನ ಚಿಲುಮ ಜಗದೊಡೆಯ-

ಪ್ರಮಾತ್ಮ .                           ವಿದಾ್ರ್ಥಯಗಳ ಮೌನ ಓದು :-    

ಶಿಕ್ಷಕರು ವಿದಾ್ರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ಈ ಪ್ದ್ವನುನ ಮೌನವಾಗಿ ಓದಿ 

ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ೆನಗಳಿಗೆ ಉತ್ುರ ಹುಡುಕುವಾಂತೆ ಪೆರೇರೆೇಪಿಸುವರು. 

೧) ಮಗುವಿನ ಮೊದಲ ಪಾಠಶ್ಾಲೆ ಯಾವುದು ?(೨) ಕವಿ 

ಅಮಮನನುನ ಏನೆಾಂದು ಕೆರೆದಿದಾಾರೆ?                                               

ಗರಹಣ ಶಕ್ತುಯ ಪ್ರಿಶಿೇಲನೆ :- ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕಕಳಿಗೆ ಪ್ರಶ್ೆ್ ನೇತ್ುರ 

ಪಿರೇತಿಯ ಮುಖಾಾಂತ್ರ ಪ್ದ್ದ ಸಾರಾಾಂಶವನುನ 

ವಿವರಿಸುವರು, ಗುಾಂಪ್ುಗಳಲಿಿ  ಪ್ರಶ್ೆನಗಳನುನ ಕೊಟುಿ ಪ್ರಸಿರ 

ಚಚಿಯಸಿ ಉತ್ುರಿಸುವಾಂತೆ ಸೂಚಿಸುವರು.೧) ತಾಯಿ ತ್ನನ 

ಮಗುವನುನ ಏನೆಾಂದು ಹರಸುತಾುಳೆ? (೨) ಅಮಮ ಯಾವುದಕೆಕ 

ದಿಕೂಾಚಿಯಾಗಿದಾಾಳೆ?                                             

ವಾ್ಕರಣ :- * ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕಕಳಿಗೆ ಪ್ದಗಳ ಉಚ್ಾುರಣೆ 

ಹಾಗೂ ಅರ್ಥಯವ್ತಾ್ಸ ತಿಳಿಸುವರು.  ಉದಾಹರಣೆ:-ಅರಸು-

ಪ್ಠ್ಪ್ುಸುಕ 

 

 

ಶಬಾಕೊೇಶ , ಕರಿಹಲಿಗೆ  

 

 

ಪ್ಠ್ಪ್ುಸುಕ 

 

 

ಪ್ಠ್ಪ್ುಸುಕ 

 

 

 

ಪ್ಠ್ಪ್ುಸುಕ , ಕರಿಹಲಿಗೆ 

ಓದಿ ಗರಹಿಸುವ ಕೌಶಲದ 

ಮೌಲ್ಮಾಪ್ನ 

 

 

ತ್ಾಂತ್ರ :-ಬರಹ.               

ಸಾಧನ :-ಶಬಾಾರ್ಥಯಗಳು  

 

ಓದಿ ಗರಹಿಸುವ ಕೌಶಲದ 

ಮೌಲ್ಮಾಪ್ನ  

 

ತ್ಾಂತ್ರ :-ಅವಲೊೇಕನ.   

ಸಾಧನ :-ಅವಲೊೇಕನ 

ಪ್ಟಿಿ.     

 

 

ತ್ಾಂತ್ರ:-ಬರಹ.             

ಸಾಧನ:-ಶಬಾಾರ್ಥಯಗಳು  

ಎಲಿ ಮಕಕಳು ಶಿಕ್ಷಕರು 

ಹಾಡಿದಾಂತೆ ರಾಗಬದಧವಾಗಿ 

ಹಾಡಿದರೆ ? 

 

ಎಷುಿ ಮಕಕಳು ಪ್ದಗಳ 

ಅರ್ಥಯವನುನ  

ಅರೆಥಯಸಿಕೊಳುುಲಲಿಿ. 

 

ಎಷುಿ ವಿದಾ್ರ್ಥಯಗಳು 

ಮೌನವಾಗಿ ಓದಲು 

ಸಮರ್ಥಯಸಿದಾಾರೆ? 

ನಾನು ಹೆೇಳಿದ ವಿಷಯದ 

ಕುರಿತ್ ನನಗೆ ತ್ೃಪಿಿ ಇದೆಯೇ? 

 

 

 

ಎಲಿಿ ಮಕಕಳು ಪ್ದಗಳ ಅರ್ಥಯ 

ವ್ತಾ್ಸ ಅರಿತ್ರೆೇ? 
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ಹುಡುಕು . ಸಿರಿ-ಸಾಂಪ್ತ್ುು, , ಹರಸು -ಆಶಿೇವಯದಿಸು , ಸೆರೆ -

ಬಾಂಧನ ಇತಾ್ದಿ .         .                   *ವಿರುದಧ ಪ್ದಗಳನುನ 

ಮಕಕಳಿಾಂದಲೆೇ ಬರಿಸುವರು ತ್ಪಿಿದಲಿಿ ತಿದುಾಪ್ಡಿರು. 

ವಿಷಯದ ವಿಸುರಣೆ Expand  ಮಕಕಳಿಾಂದ ಗಟಿಿ ಓದು (ಗಾಯನ) :-  ಈ ಪ್ದ್ವನುನ 

ಸರದಿಯಾಂತೆ ಒಾಂದೊಾಂದು ಸಾಲುಗಳನುನ ಗದ್ ರೂಪ್ದಲಿಿ 

ಓದಿಸುವುದು. ನಾಂತ್ರ ಗುಾಂಪ್ುಗಳಲಿಿ ಪ್ರತಿ ಗುಾಂಪ್ು 

ಒಾಂದೊಾಂದು ನುಡಿಯನುನ ಹಾಡುವುದು, ಚ್ೆನಾನಗಿ ಹಾಡಿದ 

ಗುಾಂಪಿಗೆ ಪ್ರಶಾಂಸಿಸುವುದು ನಾಂತ್ರ ಪ್ರತಿಯಾಂದು ಗುಾಂಪ್ು 

ಪ್ೂಣಯ ಪ್ದ್ವನುನ ಹಾಡುವುದು. ನಾಂತ್ರ ವೆಥಯಕ್ತುಕವಾಗಿ 

ಹಾಗೂ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಹಾಡಲು ರುಢಿಸುವುದು.          

ಚಟುವಟಿಕೆ :-*ಮಕಕಳನುನ 2 ತ್ಾಂಡಗಳಲಿಿ ಕೂಡಿರಸಿ ಒಾಂದು 

ಗುಾಂಪ್ು ಪ್ೂವಯಕ ಪಾಠವನುನ ಒಾಂದೊಾಂದು ವಾಕ್ ಓದುತಾು 

ಹೊೇಗುವುದು. ಎರಡನೆೇ ಗುಾಂಪ್ು ವಾಕ್ ಅರ್ಥಯವನುನ ಅವರ 

ಮಾತ್ೃಭಾಷೆಯಲಿಿ ವಿವರಿಸುವುದು. ಕೊನೆಯಲಿಿ ಪ್ೂರಕ ಓದಿಗೆ 

ಸಾಂಬಾಂಧಪ್ಟಿ ಚಿಕಕ ಚಿಕಕ ಪ್ರಶ್ೆನಗೆ ಉತ್ುರ 

ಪ್ಡೆಯುವುದು.*ಪ್ದಗಳನುನ ಕೊಟುಿ ಸವಾಂತ್ ವಾಕ್ದಲಿಿ 

ಬರೆಯಲು ಸೂಚಿಸುವುದು.     

ಪ್ಠ್ಪ್ುಸುಕ 

 

 

 

 

ಪ್ಠ್ಪ್ುಸುಕ 

ನೊೇಟ್ ಪ್ುಸುಕ 

ತ್ಾಂತ್ರ:-ಓದುವುದು 

/ಹಾಡುವುದು. .          

ಸಾಧನ:-ಪ್ದ್. 

 

 

 

ತ್ಾಂತ್ರ :-ಓದು/ಅಭಿವ್ಕ್ತು. 

ಸಾಧನ :-ಪ್ದ್ 

ಓದುವುದು ಮತ್ುು ಅದರ 

ಅರ್ಥಯ ವಿವರಿಸುವರು  

ಎಷುಿ ವಿದಾ್ರ್ಥಯಗಳು 

ಗಟಿಿಯಾಗಿ ಓದಲು 

ಸಮರ್ಥಯಸಿದಾಾರೆೇ? 

 

 

 

ಮಕಕಳ ಕೊಟಿ 

ಚಟುವಟಿಕೆಯನುನ ಸರಿಯಾಗಿ 

ಮಾಡಿದಾಾರೆೇ? 

 

ಮೌಲ್ಮಾಪ್ನ 

Evaluation 

ನಿಯೇಜಿತ್ ಕಾಯಯ/ಮೌಲ್ಮಾಪ್ನ :-ಶಿಕ್ಷಕರು 

ವಿದಾ್ರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ೆನಗೆ ಉತ್ುರ ಪ್ಡೆಯಲು 

ತಿಳಿಸುವರು *ನಿಮಮ ತಾಯಿ ಬಗೆಗೆ ನಿಮಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನುನ 

ಬರೆಯಿರಿ *ಭಾಷೆ ಬಾ್ಸ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮೂಡಿಸುವುದು. 

ಪ್ಠ್ಪ್ುಸುಕ, ನೊೇಟುಿಕ್. ತ್ಾಂತ್ರ :-ಲಿಖಿತ್               

ಸಾಧನ :-ತಾಯಿಯ 

ಬಗೆಗೆ ಲಿನಿಸಿಕೆ 

ನಾನು ನನನ ಮುಾಂದಿನ 

ಪಾಠವನುನ ಹೆೇಗೆ ಬರೆಯಲಿ? 
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ಘಟಕದ ಹೆಸರು :-೧೦ ಧಿೇರ ಬಾಲಕ ನರೆೇಾಂದರ                          ಘಟಕ ಯೇಜನೆ                 ಸಮರ್ಥ್ಯಗಳು :- * ಪ್ಠ್ದಲಿನಿ ಸರಳ ಮಾಹಿತಿಯನುನ ಗರಹಿಸುವುದು. ಮತ್ುು ಯಾರು? ಯಾವಾಗ?     ವಗಯ :- ೫.                       

ವಿಷಯ :-ಕನನಡ.                                                                                                   ಎಲಿಿ ? ಎಾಂಬ ಪ್ರಶ್ೆನಗಳಿಗೆ ಉತ್ುರಿಸುವುದು.                                                     ದಿನಾಾಂಕ :-                                                                                                                                                

* ಮಾತ್ನಾಡುವುದು :-ಸೂಚನೆ ಓದಿ ಉತ್ುರಿಸುವುದು. 

ಕಲಿಕೆಯ ಹಾಂತ್ಗಳು. ಅನುಕೂಲಿಸಲು ರೂಪಿಸಿದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು. ಭೊೇಧನಾ 

ಕಲಿಕೊೇಪ್ಕರಣಗಳು 

ಮೌಲ್ಮಾಪ್ನದ 

ಸಾಧನ - ತ್ಾಂತ್ರಗಳು 

ಶಿಕ್ಷಕರ.                             ಸವ-

ಅವಲೊೇಕನ 

ಅವಧಿ 

ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳುುವಿಕೆ 

Engage 

ಪ್ೂವಯಸಿದಧತೆ /ಪ್ೂರಕ ಚಟುವಟಿಕೆ .:- ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕಕಳಿಗೆ 

ಸಾವಮ ವಿವೆೇಕಾನಾಂದ ಹಾಡನುನ ಹೆೇಳಿ ಮಕಕಳಿಾಂದ 

ಹಾಡಿಸುವರು."ಭುವನೆೇಶವರಿ ಕರುಣೆಯ ಕಾಂದ, 

ವಿಶವನಾರ್ಥದತ್ುರ ಪ್ುತ್ರನು ಅಾಂದೆ".  

ಹಾಡಿನ ಸಾಂಗರಹ ತ್ಾಂತ್ರ:-ಅಭಿವ್ಕ್ತು.           

ಸಾಧನ:-ಹಾಡು 

ಹಾಡುವುದು  

ಎಲಿಿ ವಿದಾ್ರ್ಥಯಗಳು 

ಚಟುವಟಿಕೆಯಾಂದಿಗೆ 

ತೊಡಗಿಸಿಕೊಾಂಡಿದಾಾಯೇ? 

 

ಪ್ತೆುಹಚುುವಿಕೆ .   Explore ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕಕಳಿಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ೆನಗಳನುನ ಕೆೇಳಿ ಉತ್ುರ 

ಪ್ಡೆಯುವರುರು * ೧) ನಮಮ ದೆೇಶ ಯಾವುದು? (೨) 

ಭಾರತ್ವನುನ ಸಾವತ್ಾಂತ್ರ ಮಾಡಲು ಬ್ರರಟಿಷರ ವಿರುದಧ 

ಹೊೇರಾಡಿದವರು ಹೆಸರು ಹೆೇಳಿರಿ. (೩) ಮಾ ಪ್ುರುಷರ 

ಚಿತ್ರಪ್ಟ ತೊೇರಿಸಿ ಇವರುಯಾರೆಾಂದು ಕೆೇಳುವುದು ಹಾಗಾದರೆ 

ಇಾಂದು ನಾವು "ಧಿೇರ ಬಾಲಕ ನರೆೇಾಂದರ ಎಾಂಬ ಪಾಠ 

ಓದೊೇಣ. 

ಪ್ರಶ್ೆನ ವಳಿ 

ಚಿತ್ರಪ್ಟಗಳು 

ತ್ಾಂತ್ರ:-ಅಭಿವ್ಕ್ತು.         

ಸಾಧನ :-ಮೌಖಿಕ 

ಪ್ರಶ್ೆನಗಳು . 

ಎಲಿವಿದಾ್ರ್ಥಯಗಳು ಈ 

ಚಟುವಟಿಕೆಯಲಿಿ ಆಸಕ್ತುಯಿಾಂದ 

ಪಾಲೊೆಾಂಡಿದಾಾರೆೇ? 

 

ವಿವರಣೆ /ವ್ಕುಪ್ಡಿಸುವಿಕೆ . 

Explain /express  

ಶಿಕ್ಷಕರ ಮಾದರಿ ವಾಚನ (ಗಟಿಿ ಓದು):-ಒಬಿ ಬಾಲದ ಕಣುಮಚಿು 

ಚಿಾಂತ್ನೆ ಮಾಡುತಿುದಾ --------------------------------------------

----  ದೌಬಯಲ್ವೆೇ ಮರಣ".  ಶಿಕ್ಷಕರು ಈ ಪಾಠವನುನ ಸೂಕು 

ಸವರ-ಭಾರ , ಉಚುರಣೆ , ನಿಲುಗಡೆ ಮತ್ುು ಧವನಿ 

ಏರಿಳಿತ್ದೊಾಂದಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಓದುವರು. ಹೊಸ ಪ್ದಗಳ 

ಪ್ರಿಚಯ :- ಶಿಕ್ಷಕರು ಕೆಳಗಿನ ಪ್ದಗಳ ಅರ್ಥಯವನುನ 

ಕರಿಹಲಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಬರೆದು ಅರೆಥಯಸುವರು.ಉದಾ:-ಅರಿ-

ತ್ಳಿ , ಚಿಾಂತ್ನೆ- ಧಾ್ನ , ಕುತ್ೂಹಲ-ಆಸಕ್ತು, ಮಾಲಿ- ತೊೇಟ 

ಪ್ಠ್ಪ್ುಸುಕ 

 

 

ಶಬಾಕೊೇಶ , ಕರಿ ಹಲಿಗೆ 

 

 

ಓದಿ ಗರಹಿಸುವ ಕೌಶಲದ 

ಮೌಲ್ಮಾಪ್ನ  

 

 

ತ್ಾಂತ್ರ:-ಬರಹ.              

ಸಾಧನ :-ಶಬಾಾರ್ಥಯಗಳು 

 

ಎಷುಿ ಮಕಕಳು ಶಿಕ್ಷಕರ 

ಮಾದರಿ ವಾಚನವನುನ 

ಆಲಿಸಿದಾಾರೆ ? 

 

ಎಲಿ ಮಕಕಳು ಪ್ದಗಳ 

ಅರ್ಥಯವನುನ ಗರಹಿಸಿದಾಾರೆಯೇ? 
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ಕಾಯುವವನು ಇತಾ್ದಿ .                                                           

ಮಕಕಳಿಾಂದ ಮೌನ ಓದು:- ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕಕಳಿಗೆ ಈ ಪಾಠವನುನ 

ಮೌನವಾಗಿ ಓದುವಾಂತೆ ಪೆರೇರೆೇಪಿಸುವರು. ಮತ್ುು ಕೆಳಗಿನ 

ಪ್ರಶ್ೆನಗಳಿಗೆ ಉತ್ುರ ಹುಡುಕುವಾಂತೆ ಪ್ರೇತಾಾಹಿಸುವರು.(೧) 

ನರೆೇಾಂದರ ತೊೇಟದಲಿಿ ಯಾರಿಗಾಗಿ ಕಾದನು? (೨) ಸಾವಮ 

ವಿವೆೇಕಾನಾಂದರು ಜನರಿಗೆ ಕೊಟಿ ಸಾಂದೆೇಶವೆೇನು?                                  

ಗರಹಣ ಶಕ್ತುಯ ಪ್ರಿಶಿೇಲನೆ :-ಶಿಕ್ಷಕರು ಈ ಪಾಠವನುನ 

ಪ್ರಶ್ೆ್ ನೇತ್ುರ ಪ್ದಧತಿಯ ಮೂಲಕ ಪಾಠವನುನ ವಿವರಿಸುವರು 

ನಾಂತ್ರ ಗುಾಂಪ್ುಗಳಲಿಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ೆನಗಳನುನ ಕೊಟುಿ ಚಚಿಯಸಿ 

ಬರೆಯುವಾಂತೆ ಪ್ರೇತಾಾಹಿಸುವುದು.      (೧) ತೊೇಟದ ಮಾಲಿ 

ಮಕಕಳಿಗೆ ಏನೆಾಂದು ಹೆೇಳಿದನು?       (೨) ಪಾರಣಿಗಳ ಬಗೆೆ 

ನರೆೇಾಂದರನ ಅಭಿಪಾರಯವೆೇನು?          ವಾ್ಕರಣ :- * ಶಿಕ್ಷಕರು 

ಮಕಕಳಿಗೆ ಕೊಟಿ ಪ್ದಗಳಲಿಿ ವಾ್ಕರಣ ಶುದಧ ಪ್ದವನುನ ಸರಿ 

ಚಿಹೆನಯಾಗಿದೆ ಗುರುತಿಸುವ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಮಾಡಿಸುವರು 

ತ್ಪಿಿದಲಿಿ ಸೂಕು ಮಾಗಯದಶಯನ ನಿೇಡುವರು.                                  

* ಉದಾಹರಣೆಗೆ:- ಹಾವು-ಆವು /ಹುಡುಗ -ಉಡುಗ / ಭಾರರ್ಥ-

ಭಾರತ್.  

 

ಪ್ಠ್ಪ್ುಸುಕ  

 

 

ಪ್ಠ್ಪ್ುಸುಕ 

 

 

 

ಪ್ಠ್ಪ್ುಸುಕ, ನೊೇಟ್ ಪ್ುಸುಕ, 

ಮಾಂಚು ಪ್ಟಿಿಗಳು  

 

ಓದಿ ಗರಹಿಸುವ ಕೌಶಲದ 

ಮೌಲ್ಮಾಪ್ನ 

 

ತ್ಾಂತ್ರ :-ಅವಲೊೇಕನ.   

ಸಾಧನ:-ಅವಲೊೇಕನ 

ಪ್ಟಿಿ 

 

 

ತ್ಾಂತ್ರ :-ಆಲಿಸುವುದು.   

ಸಾಧನ :-ವಾ್ಕರಣ  

 

 

 

 

ಎಷುಿ ವಿದಾ್ರ್ಥಯಗಳು 

ಮೌನವಾಗಿ ಓದಲು 

ಸಮರ್ಥಯಸಿದಾಾರೆ ? 

 

ನಾನು ವಿವರಿಸಿದ ರಿೇತಿ 

ಸರಿಯಾಗಿದಯೇ? 

 

 

ಎಷುಿ ಮಕಕಳು ವಾ್ಕರಣವನುನ 

ಅರಿಯುವಲಿಿ ತೊಾಂದರೆ 

ಅನುಭವಿಸಿದರು ? 

ವಿಷಯದ ವಿಸುರಣೆ .          

Expand  

ಮಕಕಳಿಾಂದ ಗಟಿಿ ಓದು:- ಶಿಕ್ಷಕರು ಈ ಪಾಠವನುನ ಸರದಿಯಾಂತೆ 

ಎಲಿ ಮಕಕಳಿಾಂದ ಓದಿಸುವರು ತ್ಪಿಿದಾಲಿಿ ಮಾಗಯದಶಯನ 

ನಿೇಡುವರು. ನಾಂತ್ರೆ ಚ್ೆನಾನಗಿ ಓದುವ ಮಕಕಳಿಾಂದ ಕಲಿಕೆಯಲಿಿ 

(ಓದಿನಲಿಿ) ಹಿಾಂದಿರುವ ಮಕಕಳಿಗೆ ಓದಿಸುವುದು.                                                          

ಚುಟುವಟಿಕೆ :- ಶಿಕ್ಷಕರು ಒಾಂದು ಪ್ರಶ್ೆನಯನುನ ಕೊಟುಿ ಮಕಕಳಿಗೆ 

ವಿಚ್ಾರ ಮಾಡಿ ಬರೆಯಲು ತಿಳಿಸುವರು.           (೧) ಬಾಲಕ 

ನರೆೇಾಂದರನ ತ್ಾಂದೆ-ತಾಯಿ ಹಾಗೂ ಗುರುಗಳ ಹೆಸರೆೇನು ? 

(೨) ಬಾಲಕ ನರೆೇಾಂದರನ ಜಿೇವನದಿಾಂದ ಕಲಿಯಬೆೇಕಾದ 

ವಿಚ್ಾರಗಳ ೇೆನು? 

ಪ್ಠ್ಪ್ುಸುಕ 

 

 

 

ಪ್ಠ್ಪ್ುಸುಕ, ನೊೇಟ್ ಬುಕ್  

ತ್ಾಂತ್ರ :-ಗಟಿಿ ಓದು         

ಸಾಧನ :-ವೆಥಯಿಕ್ತುಕ 

ಓದು. 

 

 

ತ್ಾಂತ್ರ:-ಬರಹ  .               

ಸಾಧನ :-ಪ್ರಶ್ೆನಗಳು . 

ಎಷುಿ ಮಕಕಳು ಪಾಠವನುನ 

ಗಟಿಿಯಾಗಿ ಓದುವಲಿಿ 

ವಿಫಲರಾಗಿದಾಾರೆ? 

 

 

ಎಷುಿ ಮಕಕಳು ಶಿಕ್ಷಕರು ಕೊಟಿ 

ಚಟುವಟಿಕೆಯನುನ ಸರಿಯಾಗಿ 

ಮಾಡಿದಾಾರೆೇ? 
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ಮೌಲ್ಮಾಪ್ನ.              

Evaluation 

ನಿಯೇಜಿತ್ ಕಾಯಯ/ಮೌಲ್ಮಾಪ್ನ  :- *ಭಾಷಾಭಾ್ಸ 

ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡಲು ಮಾಗಯದಶಯನ ಮಾಡುವುದು         

*ಸಾವಮ ವಿವೆೇಕಾನಾಂದರ ಟಿಪ್ಿಣಿ ಬರೆಯಿರಿ  

ಪ್ಠ್ಪ್ುಸುಕ, ನೊೇಟ್ ಬುಕ್ ತ್ಾಂತ್ರ :-ಲಿಖಿತ್.           

ಸಾಧನ:-ಲಿಖಿತ್ 

ಪ್ರಶ್ೆನಗಳು ಮತ್ುು ಟಿಪ್ಿಣಿ  

ನಾನು ನನನ ಮುಾಂದಿನ 

ಪಾಠವನುನ ಹೆೇಗೆ 

ಯೇಚಿಸಲಿ ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ಘಟಕದ ಹೆಸರು :-೧೧. ಉದಯರಾಗ (ಪ್ದ್).                 ಘಟಕ ಯೇಜನೆ .                             ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು :-*ಮಾತ್ನಾಡುವುದು:-ಸರಳ ಪಾರಸ ಗಿೇತೆ, ಪ್ದ್ ಹಾಗೂ ಹಾಡುಗಳನುನ               ವಗಯ :- 

೫.                            ವಿಷಯ :-ಕನನಡ.                                                                             ಹಾವ-ಭಾವದ ಮೂಲಕ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿಯೂ , ವೆಥಯಕ್ತುಕವಾಗಿಯೂ ಹಾಡುವುದು.      ದಿನಾಾಂಕ :-  

ಕಲಿಕೆಯ ಹಾಂತ್ಗಳು. ಅನುಕೂಲಿಸಲು ರೂಪಿಸಿದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು. ಭೊೇಧನಾ 

ಕಲಿಕೊೇಪ್ಕರಣಗಳು 

ಮೌಲ್ಮಾಪ್ನದ 

ಸಾಧನ - ತ್ಾಂತ್ರಗಳು 

ಶಿಕ್ಷಕರ.                             

ಸವ-ಅವಲೊೇಕನ 

ಅವಧಿ 

ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳುುವಿಕೆ 

Engage  

ಪ್ೂವಯ ಸಿದಧತೆ /ಪ್ೂರಕ ಚಟುವಟಿಕೆ :- ಶಿಕ್ಷಕರು "ಕೊೇಳಿ 

ಕೂಗಿತೆೇಳು  ಕಾಂದ ! ಸೂರಯ ಪ್ೂವಯದಲಿ ಿಬಾಂದ "ಎಾಂಬ 

ಪ್ದ್ವನುನ ಹಾವ -ಭಾವ  ಅಭಿನಯದೊಾಂದಿಗೆ ಮಧುರವಾಗಿ 

ಹಾಡುವರು ಮತ್ುು ಮಕಕಳಿಾಂದ ಹಾಡಿಸುವರು.  

ಮಕಕಳ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ  ತ್ಾಂತ್ರ :-ಅಭಿವ್ಕ್ತು.         

ಸಾಧನ :-ಹಾಡು 

ಹಾಡುವುದು  

ನಾನು ಎಲಿ ಮಕಕಳನುನ ಈ 

ಚಟುವಟಿಕೆಯಲಿಿ ತೊಡಗಿಸಿ 

ಕೊಾಂಡಿದೆಾೇನೆಯೇ? 
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ಪ್ತೆು ಹಚುುವಿಕೆ . Explore  ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕಕಳಿಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ೆನಗೆಳನುನ ಕೆೇಳಿ ಉತ್ುರ 

ಪ್ಡೆಯುವರು.*ರಾತಿರ ಸಮಯದಲಿಿ ಆಕಾಶದಲಿಿ ಯಾರು ಯಾರು 

ಕಾಣಿಸುತಾು?(೧) ಎಲಿರೂ ಆಕಾಶದತ್ು ನೊೇಡಿರಿ?  ಅಲಿಿ ಯಾರು 

ಕಾಣುತಿುದಾಾರೆ ? (೨) ನಮಗೆ ಬೆಳಕು ಮತ್ುು ಶ್ಾಖ ಯಾರು 

ಕೊಡುತಾುರೆ? (೩)ಸೂಯಯನಿಗೆ ಯಾವ ಯಾವ ಹೆಸರುಗಳಿಾಂದ 

ಕರೆಯುತಾುರೆ ಗೊತೆುೇ ? ಹಾಗಾದರೆ ಇಾಂದು ನಾವು 

"ಉದರರಾಗ" ಪ್ದ್ ಓದೊೇಣ. 

ಪ್ರಶ್ೆನಗಳ ಸಾಂಗರಹ ತ್ಾಂತ್ರ :-ಅಭಿವ್ಕ್ತು.    

ಸಾಧನ :-ಮೌಖಿಕ 

ಪ್ರಶ್ೆನಗಳು 

ಎಲಿರೂ ಆಸಕ್ತುಯಿಾಂದ 

ಚಟುವಟಿಕೆಯಲಿಿ 

ಭಾಗವಹಿಸಿದರೆ ? 

 

ವಿವರಣೆ /ವ್ಕುಪ್ಡಿಸುವಿಕೆ . 

Explian /Express 

ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಾದರಿ ವಾಚನ ( ಗಟಿಿ ಓದು):-. ಮೂಡುವನು ರವಿ  

ಮೂಡುವನು ------------------------------- ಎಾಂಬಾ ಮಾತ್ನು 

ಸಾರುವುದು. ಶಿಕ್ಷಕರು ಈ ಪ್ದ್ವನುನ ರಾಗ - ತಾಳ -ಲಯ 

ಬಧಧವಾಗಿ ಹಾಡಿ ಮಕಕಳಿಾಂದ ಹಾಡಿಸುವರು           ಹೊಸ 

ಪ್ದಗಳ ಪ್ರಿಚಯ :- ಶಿಕ್ಷಕರು ಹೊಸ ಪ್ದಗಳ ಪ್ರಿಚಯವನುನ  

ಕರಿ ಹಲಿಗೆ ಮೇಲೆ ಬರೆದು ಅರೆಥಯಸುವರು.ಉದಾ:-ಅಾಂಗ-

ದೆೇಶದ ಭಾಗ, ಕಾಂಗು :-ಅಡಿಕೆ, ಕ್ತರಿೇಟ-ಮುಕುಟಿ, ನೆತ್ುರ -ರಕು , 

ರಾಂಗು-ಬಣು, ಸಾರು-ಹೆೇಳು, ಕೊೇಳೆ-ಹೊಲಸು ಇತಾ್ದಿ.                                               

ಮಕಕಳಿಾಂದ ಮೌನ ಓದು.:- ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕಕಳಿಗೆ ಈ ಮೇಲಿನ 

ಪ್ದ್ವನುನ ಮೌನವಾಗಿ ಓದಿ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ೆನಗಳಿಗೆ ಉತ್ುರ 

ಹುಡುಕುವಾಂತೆ ಪೆರೇರೆೇಪಿಸುತ್ುದೆ (೧) ರವಿ ಎಲಿಿ 

ಕುಣಿದಾಡುತಾುನೆ? (೨) ರವಿ ಯಾವ ಯಾವುದಕೆಕ ರಾಂಗನು 

ಮತ್ುುವನು?                                                            ಗರಹಣ 

ಶಕ್ತುಯ ಪ್ರಿಶಿೇಲನೆ :- ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕಕಳಿಗೆ ಪ್ರಶ್ೆ್ ನೇತ್ುರ ವಿಧಾನದ 

ಮೂಲಕ ಪ್ದ್ದ ಭಾವವನುನ ವಿವರಿಸುವರು ಮತ್ುು ಮಕಕಳಿಗೆ 

ಗುಾಂಪ್ುಗಳಲಿಿ ಕೂಡಿರಸಿ ಕೆಲವು ಪ್ದಗಳನುನ ಕೊಟುಿ ಅವುಗಳಿಾಂದ 

ವಾಕ್ ರಚಿಸುವಾಂತೆ ಸೂಚಿಸುವರು ತ್ಪಿಿದಲಿಿ ತಿದಿಾ ಹೆೇಳುವರು.    

ವಾ್ಕರಣ :-. ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕಕಳಿಗೆ ಪ್ದಗಳ ಬ್ರಡಿಸಿ 

ಬರೆಯುವುದನುನ ತಿಳಿಸುವರು. ಮಕಕಳಿಗೆ ಗುಾಂಪಿಗೆ ಸಾಂಬಾಂಧ 

ಪ್ಡೆದ ಪ್ದವನುನ ಹೊರ ತೆಗೆಯುವ ಚಟುವಟಿಕೆ 

ಪ್ಠ್ಪ್ುಸುಕ 

 

 

ಶಬಾಕೊೇಶ , ಕರಿ ಹಲಿಗೆ , 

ಪ್ಠ್ಪ್ುಸುಕ  

 

ಪ್ಠ್ಪ್ುಸುಕ 

 

 

ಪ್ಠ್ಪ್ುಸುಕ 

 

 

 

ಪ್ಠ್ಪ್ುಸುಕ , ಕರಿಹಲಿಗೆ, 

ನೊೇಟ್ ಪ್ುಸುಕ  

ಓದಿ ಗರಹಿಸುವ ಕೌಶಲದ 

ಮೌಲ್ಮಾಪ್ನ 

 

 

ತ್ಾಂತ್ರ :-ಬರಹ.           

ಸಾಧನ :-ಶಬಾಾರ್ಥಯಗಳು 

 

ತ್ಾಂತ್ರ :-ಓದಿ ಗರಹಿಸುವ 

ಕೌಶಲದ ಮೌಲ್ಮಾಪ್ನ  

ತ್ಾಂತ್ರ :-ಅವಲೊೇಕನ.  

ಸಾಧನ :-ಅವಲೊೇಕನ 

ಪ್ಟಿಿ  

 

ತ್ಾಂತ್ರ :-ಬರಹ.         

ಸಾಧನ:-ವಾ್ಕರಣ ಪ್ದ 

ಬ್ರಡಿಸುವುದು ಮತ್ುು ಪ್ದ 

ಬೆಪ್ಯಡಿಸುವುದು 

ಎಲಿ ಮಕಕಳು ಶಿಕ್ಷಕರ 

ಹಾಡಿದಾಂತ್ ಹಾಡಿದರೆೇ? 

 

 

ಎಲಿ ವಿದಾ್ರ್ಥಯಗಳು ಹೊಸ 

ಪ್ದಗಳ ಅರ್ಥಯವನುನ 

ಗರಹಿಸಿದರೆೇ? 

ಎಷುಿ ವಿದಾ್ರ್ಥಯಗಳು 

ಮೌನವಾಗಿ ಓದಲು 

ಸಮರ್ಥಯಸಿದಾಾರೆೇ? 

ನಾನು ಕಲಿಸಿದ ವಿಧಾನ 

ಮಕಕಳಿಗೆ ಅರ್ಥಯವಾಯಿತೆೇ? 

 

 

 

ಎಷುಿ ಮಕಕಳಿಗೆ ವಾ್ಕರಣ 

ತಿಳಿಯಲಿ ಕಷಿವಾಯಿತ್ು? 
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ಮಾಡಿಸುವರು .ಉದಾಹರಣೆಗೆ :-ಕತ್ುಲೊಡನೆ =ಕತ್ುಲು+ಒಡನೆ. 

ಉದಾ:-ಸೂಯಯ, ರವಿ, ಚಾಂದರ, ದಿನಕರ, ಚಾಂದರ ಇತಾ್ದಿ. 

ವಿಷಯದ ವಿಸುರಣೆ          

Expand 

ಮಕಕಳಿಾಂದ ಗಟಿಿ ಓದು (ಗಾಯನ):-   ಮಕಕಳಿಗೆ ಗುಾಂಪ್ುಗಳಲಿಿ 

ಕೂಡಿರಸಿ ಪ್ದ್ದ ಮೊದಲನೆ ವಾಕ್ ಒಾಂದು ಗುಾಂಪಿನವರು 

ಹಾಡಿದರೆ ಎರಡನೆಯ ವಾಕ್ ಇನೊನಾಂದು ಗುಾಂಪಿ ನವರು 

ಹಾಡುವುದು, ನಾಂತ್ರ ಒಾಂದೊಾಂದು ನುಡಿ ಹಾಡೊೇರು ಪ್ೂಣಯ 

ಪ್ದ್ವನುನ ಗುಾಂಪ್ು ಪ್ರಕಾರ ಹಾಡಿ ನಾಂತ್ರ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ 

ಹಾಡಿಸುವುದು ಕೊನೆಯಲಿಿ ವೆಥಯಕ್ತುಕವಾಗಿ ಹಾಡಿಸುವುದು.                  

.                  ಚಟುವಟಿಕೆ :- *ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕಕಳಿಗೆ ಬರುವ ಹಾಡು, 

ಕರೆ, ನಗೆ ಹನಿಗಳನುನ ಸರದಿಯಾಂತೆ ಹೆೇಳಲು ತಿಳಿಸುವರು.                   

*ಮಕಕಳಿಗೆ ಶಬಾಕೊೇಶ ಕೊಟುಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ದಗಳ ಅರ್ಥಯವನುನ 

ಹುಡುಕ್ತ ಬರೆಯುವ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡಿಸುವರು.ಉದಾ:- ಸಾರು, 

ಮತ್ುು, ಮೂಡಣ, ಮತ್ುು, ಕೂಡಲ ಇತಾ್ದಿ *ಅಭಾ್ಸ 

ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡಿಸುವರು.  

ಪ್ಠ್ಪ್ುಸುಕ 

 

 

 

ಶಬಾಕೊೇಶ, ಕರಿಹಲಿಗೆ, 

ನೊೇಟ್ ಪ್ುಸುಕ  

ತ್ಾಂತ್ರ:-ಗಟಿಿ ಓದು.        

ಸಾಧನ:-ವೆಥಯಕ್ತುಕವಾಗಿ 

ಮತ್ುು ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ 

ಹಾಡುವುದು 

 

ತ್ಾಂತ್ರ :-ಅಭಿವ್ಕ್ತು ಮತ್ುು 

ಬರಹ.  .       .             

ಸಾಧನ :-ಹಾಡು-ಕರೆ-

ನಗೆಹನಿ ಹೆೇಳುವುದು 

ಸಾಧನ:-ಪ್ದಗಳ ಅರ್ಥಯ 

ಹುಡುಕುವುದು. 

ಎಷುಿ ಮಕಕಳು ವ್ಕ್ತು ಕವಾಗಿ 

ಹಾಡಲು ಸಮರ್ಥಯರಿದಾಾರೆ ? 

 

 

ಎಷುಿ ಮಕಕಳು ಕರೆ ಹಾಡು ನಗೆ 

ಹನಿಗಳನುನ ಹೆೇಳಿದರು ?ಎಷುಿ 

ಮಕಕಳು ಶಬಾಕೊೇಶ ಹುಡುಗಿ 

ಪ್ದಗಳನುನ ಅರ್ಥಯ 

ಹುಡುಕ್ತದರು ? 

 

ಮೌಲ್ಮಾಪ್ನ 

Evaluation 

ನಿಯೇಜಿತ್ ಕಾಯಯ/ಮೌಲ್ಮಾಪ್ನ :- ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕಕಳಿಗೆ ಈ 

ಕೆಳಗಿನ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡುವಾಂತೆ ಪ್ರೇತಾಾಹಿಸುವರು.  (೧) 

ಸೂಯಯನ ಬಗೆೆ ಟಿಪ್ಿಣಿ ಬರೆಯಲು ತಿಳಿಸುವರು.         (೨) 

ಪ್ದ್ವನುನ ಕಾಂಠಪಾಠ ಮಾಡಿರಿ. 

ಪ್ಠ್ಪ್ುಸುಕ, ನೊೇಟ್ ಬುಕ್ ತ್ಾಂತ್ರ :-ಲಿಖಿತ್.            

ಸಾಧನ :-ಟಿಪ್ಿಣಿ. 

ನಾನು ನನನ ಮುಾಂದಿನ 

ಪಾಠವನುನ ಹೆೇಗೆ ರಚಿಸಲಿ ? 
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ಘಟಕದ ಹೆಸರು :-೧೨. ನರಿ-ದಾರಕ್ಷಿ-ಟ್ೊಮಟ್ೊೇ.        .          ಘಟಕ ಯೇಜನೆ                  ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು :-  * ಓದುವುದು:-ಸರಳ ಕರೆಗಳನುನ ಗಟಿಿಯಾಗಿ ಓದುವುದು.                                    ವಗಯ:-೫.   .                     

ವಿಷಯ :- ಕನನಡ.                                                                                     * ಮಾತ್ನಾಡುವುದು :- ಗೊತಿುರುವ ಕರೆಗಳನುನ ವಿಸುರಿಸಿ ಗಟಿಿಯಾಗಿ ಹೆೇಳುವುದು.           ದಿನಾಾಂಕ :-    

ಕಲಿಕೆಯ ಹಾಂತ್ಗಳು. ಅನುಕೂಲಿಸಲು ರೂಪಿಸಿದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು. ಭೊೇಧನಾ 

ಕಲಿಕೊೇಪ್ಕರಣಗಳು 

ಮೌಲ್ಮಾಪ್ನದ 

ಸಾಧನ - ತ್ಾಂತ್ರಗಳು 

ಶಿಕ್ಷಕರ.                             ಸವ-

ಅವಲೊೇಕನ 

ಅವಧಿ 

ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳುುವಿಕೆ ಪ್ೂವಯ ಸಿದಧತೆ /ಪ್ೂರಕ ಚಟುವಟಿಕೆ:-. ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕಕಳಿಗೆ ಸರಿ 

ಮತ್ುು ಕೊಕಕರೆಯ ಕರೆಯನುನ ಹಾವಭಾವ ಅಭಿನಯ ಮಾಡಿ 

ಹೆೇಳುವರು ನಾಂತ್ರ ಕರೆಗೆ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದ ಚಿಕಕ ಚಿಕಕ 

ಪ್ರಶ್ೆನಗಳನುನ ಕೆೇಳುವರು (೧) ನರಿ ತ್ನನ ಮನೆಗೆ ಊಟಕೆಕ 

ಯಾರನುನ ಕರೆಯಿತ್ು? (೨) ನರಿ ಕೊಕಕರೆಗೆ ಯಾವುದರಲಿಿ 

ಊಟ ಬ್ರಡಿಸಿತ್ು ?(೩) ಕುಕಕರಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡಲು 

ಸಾಧ್ವಾಯಿತೆುೇ?      

ಮಕಕಳು ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ 

ಕರೆಗಳ ಸಾಂಗರಹ 

ತ್ಾಂತ್ರ:-ಆಲಿಸುವುದು.    

ಸಾಧನ :-ಕರೆ 

 

ಎಲಿ ವಿದಾ್ರ್ಥಯಗಳನುನ ನಾನು 

ಈ ಅವಧಿಯಲಿಿ 

ತೊಡಗಿಸಿಕೊಾಂಡಿದೆಾೇನೆೇ? 

 

ಪ್ತೆುಹಚುುವಿಕೆ      Explore ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕಕಳಿಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ೆನಗಳನುನ ಕೆೇಳುವರು.     

(೧) ಮಕಕಳಿಗೆ ತ್ರಕಾರಿಗಳನುನ ಚ್ಾಟ್ ತೊೇರಿಸಿ 

ಇರುವೆನೆಾಂದು ಕೆೇಳುವುದು?  (೨) ಮಕಕಳಿಗೆ ಹಣುುಗಳು ಚ್ಾಟ್ 

ತೊೇರಿಸಿ ಇವು ಏನೆಾಂದು ಕೆೇಳುವುದು?(೩) ಪಾರಣಿಗಳ ಚ್ಾಟ್ 

ತೊೇರಿಸಿ ಪಾರಣಿಗಳ ಹೆಸರು ಕೆೇಳುವುದು (೪) ಪ್ಕ್ಷಿಗಳ ಚ್ಾಟ್ 

ತೊೇರಿಸಿ ಪ್ಕ್ಷಿಗಳ ಹೆಸರು ಕೆೇಳುವುದು. (೫) ನಿಮಗೆ 

ಗೊತಿುರುವ ಕರೆಗಳು ಹೆಸರು ಹೆೇಳಿರಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಾಂದು 

ನಾವು"ನರಿ-ದಾರಕ್ಷಿ-ಟ್ೊಮಟ್ೊೇ ಪಾಠ ಓದೊೇಣ .           

ಪ್ರಶ್ೆನಗಳ ಸಾಂಗರಹ ತ್ಾಂತ್ರ:-ಮೌಖಿಕ.         

ಸಾಧನ:-ಮೌಖಿಕ 

ಪ್ರಶ್ೆನಗಳು 

ವಿಶವಗುರು ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ೆನಗಳಿಗೆ 

ಮಕಕಳು ಸರಿಯಾಗಿ 

ಉತ್ುರಿಸಿದರೆೇ? 

 

ವಿಸುರಣೆ/ವ್ಕುಪ್ಡಿಸುವಿಕೆ 

Explian/Express  

ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಾದರಿ ವಾಚನ (ಗಟಿಿ ಓದು):-   ಒಾಂದು ದಿನ 

ಶ್ಾಲೆಯಲಿಿ ಗುರುಗಳು ----------------------------------ನಿಮಗೆ 

ಬುದಿಧ ಸಿದಧತೆಗಳನುನ ಕರುಣಿಸಲಿ"  ಶಿಕ್ಷಕರು ಈ ಪಾಠವನುನ 

ಸೂಕು ಸವರ-ಭರ ಉಚುರಣೆ, ನಿಲುಗಡೆ ಮತ್ುು ಧನಿ 

ಏರಿಳಿತ್ದೊಾಂದಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಓದುವರು.                   

ಹೂಸ ಪ್ದಗಳ ಪ್ರಿಚಯ:. :- ಶಿಕ್ಷಕರು ಹೊಸಪ್ದಗಳ 

ಅರ್ಥಯವನುನ ಕರಿಹಲಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಬರೆದು ಅರೆಥಯಸುವರು.   

ಪ್ಠ್ಪ್ುಸುಕ 

 

 

ಶಬಾಕೊೇಶ , ಕರಿಹಲಿಗೆ 

 

ಓದಿ ಗರಹಿಸುವ ಕೌಶಲದ 

ಮೌಲ್ಮಾಪ್ನ 

 

ತ್ಾಂತ್ರ:-ಬರಹ.            

ಸಾಧನ:-ಶಬಾಾರ್ಥಯಗಳು.    

ಎಲಿ ಮಕಕಳು ಆಸಕ್ತುಯಿಾಂದ 

ಶಿಕ್ಷಕರ ಮಾದರಿ ಪಾಠವನುನ 

ಆಲಿಸಿದರೆೇ? 

ಎಲಿ ಮಕಕಳು ಪ್ದಗಳನುನ 

ಅರ್ಥಯ ಅರೆಥಯಸಿಕೊಾಂಡಿದಾರೆೇ? 

 



Sirsi Kannada Teachers group(www.studymanzil.com)

ಉದಾ: ಅಮೃತ್-ಹಾಲು, ಗಜ-ಆನೆ, ಗರಹಿಸು-ತಿಳಿದುಕೊೇ, 

ನಿೇರೂರು-ಆಸೆ ಉಾಂಟ್ಾಗು, ಪ್ುಷ್ಟ್ಿ-ಶಕ್ತು, ಹಾಂದರ-ಚಪ್ಿರ 

ಇತಾ್ದಿ.                                                                        

ವಿದಾ್ರ್ಥಯಗಳಿಾಂದ ಮೌನ ಓದು: ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕಕಳಿಗೆ ಈ 

ಪಾಠವನುನ ಮೌನವಾಗಿ ಓದಿ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ೆನಗಳಿಗೆ ಉತ್ುರ 

ಹುಡುಕುವಾಂತೆ ಪ್ರೇತಾಾಹಿಸುವರು.                                  ೧. 

ನರಿ ದಾರಕ್ಷಿ ಹಣುನುನ ತಿನನಲು ಹೆೇಗೆ ಪ್ರಯತಿನಸಿತ್ು?           ೨. 

ನರಿಗೆ ಎಷುಿ ಕ್ತದ ಟ್ೊಮೇಟ್ೊ ಹಣುುಗಳ ಹೆೇಗಿದಾವು?   ಗರಹಣ 

ಶಕ್ತುಯ ಪ್ರಿಶಿೇಲನೆ: ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕಕಳಿಗೆ ಕರ್ಥನ ವಿಧಾನದ 

ಮೂಲಕ ಪಾಠವನುನ ವಿವರಿಸಿ ಗುಾಂಪ್ುಗಳಲಿಿ ಕೆಲವು 

ಪ್ರಶ್ೆನಗಳನುನ ಕೊಟಿಿ ಚಚಿಯಸಿ ಬರೆಯಲು ಕೊಡುವರು.                                                                  

೧. ರಿೇಟ ಆಮ ಮೊದಲ ಕರೆಯನುನ ಯಾವ ಪಾರಣಿಗಳಿಗೆ 

ಓದಿಸಿದಳು?                                                                  ೨. 

ನರಿ ದಾರಕ್ಷಿ ಹಣುನುನ ತಿನನಲು ಹೆೇಗೆ ಪ್ರಯತಿನಸಿತ್ು?           

ವಾ್ಕರಣ: ಪ್ದ ಬ್ರಡಿಸುವ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡಿಸುವರು.                                                               

 

ಪ್ಠ್ಪ್ುಸುಕ  

 

 

 

ಪ್ಠ್ಪ್ುಸುಕ 

 

 

ಕರಿಹಲಿಗೆಯ , ನೊೇಟ್ ಬುಕ್  

 

 

ಓದಿ ಗರಹಿಸುವ ಕೌಶಲದ 

ಮೌಲ್ಮಾಪ್ನ 

 

ತ್ಾಂತ್ರ :-ಅವಲೊೇಕನ 

ಸಾಧನ :-ಅವಲೊೇಕನ 

ಪ್ಟಿಿ  

 

 

 

 

ಎಷುಿ ಮಕಕಳು 

ಮೌನವಾಗಿರುವುದನುನ 

ಅಸಮರ್ಥಯರಾಗಿದಾಾರೆ? 

 

ಈಗ ಹೆೇಳಿದ ವಿಷಯದ ಕುರಿತ್ 

ನನಗೆ ತ್ೃಪಿ ಇದಯೇ? 

 

 

ವಿಷಯದ ವಿಸುರಣೆ        

expand  

 

ವಿದಾ್ರ್ಥಯಗಳಿಾಂದ ಗಟಿಿ ಓದು:.                                         

ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕಕಳಿಗೆ ಸರದಿ ಪ್ರಕಾರ ಪಾಠವನುನ ಗಟಿಿಯಾಗಿ 

ಓದುವಾಂತೆ ಪೆರೇರೆೇಪಿಸುವವರು. ತ್ಪಿಿದಾಲಿಿ ಸರಿಯಾದ 

ಮಾಗಯದಶಯನ ಮಾಡುವರು. ಚ್ೆನಾನಗಿ ಓದುವ ಮಕಕಳಿಾಂದ 

ಓದಿನಲಿಿ ಹಿಾಂದುಳಿದ ಮಕಕಳಿಗೆ ಓದಿಸುವವರು.                 

ಚಟುವಟಿಕೆ: *ಮಕಕಳಿಗೆ ಸರಳ ಕರೆಗಳು ಮಾಂಚು ಪ್ಟಿಿಗಳನುನ 

ಕೊಟಿಿ ಗಟಿಿಯಾಗಿ ಓದಿಸುವುದು. ನಾಂತ್ರ ಈ ಕರೆಗಳನುನ 

ಸವಲಿ ವಿವರಿಸಿ ಹೆೇಳುವಾಂತೆ ಪ್ರೇತಾಾಹಿಸುವರು. ತ್ಪಿಿದಾಲಿಿ 

ಸರಿಯಾದ ಮಾಗಯದಶಯನ ಮಾಡುವರು.                                                                 

*ಅಭಾ್ಸ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡುವಲಿಿ ಮಕಕಳಿಗೆ ಸಹಾಯ 

ಮಾಡುವರು. 

ಪ್ಠ್ಪ್ುಸುಕ 

 

 

ಕರೆಗಳ ಮಾಂಚುಪ್ಟಿಿಗಳು 

 

 

ಪ್ಠ್ಪ್ುಸುಕ, ನೊೇಟ್ ಬುಕ್  

ತ್ಾಂತ್ರ:-ಗಟಿಿ ಓದು.     

ಸಾಧನ:-ವೆಥಯುಕ್ತುಕ ಓದು  

 

ತ್ಾಂತ್ರ :-ಓದು ಮತ್ುು 

ಅಭಿವ್ಕ್ತು.                

ಸಾಧನ :-ಕರೆ.     

ತ್ಾಂತ್ರ :-ಬರಹ.            

ಸಾಧನ :-ಪ್ರಶ್ೆನಗಳು  

ಎಷುಿ ಮಕಕಳು ಪಾಠವನುನ 

ಗಟಿಿಯಾಗಿ ಓದುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 

ಪ್ಡೆದಿದಾಾರೆೇ? 

 

ಎಷುಿ ಮಕಕಳು ಕರೆಗಳ 

ಮಾಂಚು ಪ್ಟಿಿಯನುನ ಸರಿಯಾಗಿ 

ಓದಿದರು ಮತ್ುು ವಿಸುರಿಸಿ 

ಹೆೇಳಿದರು. 
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ಮೌಲ್ ಮಾಪ್ನ.               

Evaluation 

ನಿಯೇಜಿತ್ ಕಾಯಯ/ಮೌಲ್ಮಾಪ್ನ:.                            

ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕಕಳಿಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯೇಜನೆಯನುನ ಮಾಡಲು 

ಕೊಡುವರು.                                                                  

*ನಿಮಗೆ ಇಷಿವಾದ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಾಂದು ನಿೇತಿ 

ಕರೆಯನುನ ವಿಸುರಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ.   .                                    

*ಕರೆಯನುನ ವಿಸುರಿಸಿ ಹೆೇಳುವುದರಿಾಂದ ಆಗುವ 

ಪ್ರಯೇಜನಗಳೆೇನು?  

 

ಪೆೇಪ್ರ 

ತ್ಾಂತ್ರ :-ಬರಹ.            

ಸಾಧನ:-ಕರೆ ವಿಸುರಿಸುವು 

{ಯೇಚನೆ} 

ನಾನು ನನನ ಮುಾಂದಿನ 

ಪಾಠವನುನ ಹೆೇಗೆ 

ಯೇಚಿಸಲಿ ? 

 

 

 

 

 

ಘಟಕದ ಹೆಸರು :-೧೩ ಮಗು-ಚಾಂದ -ಹರಕೆ              ಘಟಕ ಯೇಜನೆ           ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು :-ಆಲಿಸುವುದು :-ಸರಳ ಹಾಗೂ ಬಳಕೆಯಲಿಿರುವ ಜನಪಿರೇಯ ಪಾರಸ ಗಿೇತೆ ಮತ್ುು ಕರೆಗಳನುನ.             ವಗಯ :-

೫.                    ವಿಷಯ :-ಕನನಡ.                                                                                                    ಆಲಿಸುವುದರ. ಜೊತೆಗೆ ಅರ್ಥಯಮಾಡಿಕೊಳುುವುದು.                                        ದಿನಾಾಂಕ:-                                                                                                                            

ಮಾತ್ನಾಡುವುದು :-ಸರಳ ಪ್ರಶ್ೆನಗಳಿಗೆ ಉತ್ುರಿಸುವುದು.        

ಕಲಿಕೆಯ ಹಾಂತ್ಗಳು. ಅನುಕೂಲಿಸಲು ರೂಪಿಸಿದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು. ಭೊೇಧನಾ 

ಕಲಿಕೊೇಪ್ಕರಣಗಳು 

ಮೌಲ್ಮಾಪ್ನದ 

ಸಾಧನ - ತ್ಾಂತ್ರಗಳು 

ಶಿಕ್ಷಕರ.                             ಸವ-

ಅವಲೊೇಕನ 

ಅವಧಿ 

ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳುುವಿಕೆ 

engage 

ಪ್ೂವಯಸಿದಧತೆ/ಪ್ೂರಕ ಚಟುವಟಿಕೆ:.                                

ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕಕಳಿಗೆ ವ್ಕ್ತು ಕವಾಗಿ ನಿಲಿಿಸಿ "ಬಾರಿ ಗಮಮತ್ುು 

ಮಾಡಿದ ನಮಮ ಶಿವ" ಎಾಂಬ ಹಾಡನುನ ಹಾವ-ಭಾವ 

ಅಭಿನಯದೊಾಂದಿಗೆ ಹಾಡಿ ಮಕಕಳಿಾಂದ ಮಾಡಿಸುವರು. 

ಮಕಕಳ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ 

ಹಾಡಿನ ಸಾಂಗರಹ 

ತ್ಾಂತ್ರ :-ಅಭಿವ್ಕ್ತು .           

ಸಾಧನ:-ಹಾಡು 

ಹಾಡುವುದು. 

ನಾನು ಎಲಿ ವಿದಾ್ರ್ಥಯಗಳನುನ 

ಇಾಂದಿನ ತ್ರಗತಿಯಲಿಿ 

ತೊಡಗಿಸಿಕೊಾಂಡಿದೆಾೇನೆೇ? 

 

ಪ್ತೆು ಹಚುುವಿಕೆ.                  

Explore 

ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕಕಳಿಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ೆನಗಳನುನ ಕೆೇಳಿ ಉತ್ುರ 

ಪ್ಡೆಯುವರು.                                                               ೧. 

ಹಸಿವೆಯಾದಾಗ, ತೊಾಂದರೆಯಾದಾಗ, ನಿದೆಾ ಬಾಂದಾಗ ಅಮಮ 

ಅಮಮ ಎಾಂದು ಯಾರು ಅಳುತಾುರೆ?                        ೨. 

ಮಗುವಿಗೆ ಹಾವಿನ, ಗಿಳಿ, ಮಾವಿನ, ಹುಲಿಿನ, ಚಿತ್ರ ತೊೇರಿಸಿ 

ಪ್ರಶ್ೆನಗಳ ಸಾಂಗರಹ ತ್ಾಂತ್ರ :-ಮೌಖಿಕ.      

ಸಾಧನ :-ಮೌಖಿಕ 

ಪ್ರಶ್ೆನಗಳು 

ಎಲಿ ಮಕಕಳು ಈ 

ಚಟುವಟಿಕೆಯಲಿಿ ಆಸಕ್ತುಯಿಾಂದ 

ಭಾಗವಹಿಸಿದಾಾರೆೇ? 
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ಹೆಸರು ಕೆೇಳುವುದು.                                         ಹಾಗಾದರೆ 

ಇಾಂದು ನಾವು "ಮಗು ಚಾಂದ ಹರಕೆ" ಪ್ದ್ ಕಲಿಯೇಣ. 

ವಿವರಣೆ /ವ್ಕುಪ್ಡಿಸುವಿಕೆ.        

Explian /Express 

ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಾದರಿ ವಾಚನ (ಗಟಿಿಯಾಗಿ ಓದು) :-. ಹಾಲೆಿೇಡಿ 

ಅತಾುನ ---------------------------- ಜಯವಾಂತ್ ನಾಗಿ 

ಬೆಳೆಯಲಿ ಈ ಪ್ದ್ವನುನ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಧುರವಾಗಿ ಹಾವಭಾವ 

ಅಭಿನಯದೊಾಂದಿಗೆ ಹಾಡುವರು  ಮತ್ುು ಮಕಕಳಿಾಂದ 

ಹಾಡಿಸುವರು.                                           ಹೊಸ ಪ್ದಗಳ 

ಪ್ರಿಚಯ :-ಶಿಕ್ಷಕರು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ದಗಳ ಅರ್ಥಯವನುನ 

ಕರಿಹಲಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಬರೆದು ಅರೆಥಯಸುವರು. ಉದಾ :-ಕುಸುಲ 

- ಸೂಕ್ಷಕೆತ್ುನೆ,ಚಿಗಿಯಲಿ -ಚಿಗುರಲಿ . ಜಯ-ಗೆಲುವು, ಕೆಸರು-

ಮಣುು.                                  ವಿದಾ್ರ್ಥಯಗಳಿಾಂದ ಮೌನ 

ಓದು :- ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕಕಳಿಗೆ ಈ ಪ್ದ್ವನುನ ಮೌನವಾಗಿ ಓದಿ 

ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ೆನಗಳಿಗೆ ಉತ್ುರ ಹುಡುಕುವಾಂತೆ 

ಪೆರೇರೆೇಪಿಸುವರು.(೧) ಮಗು ಯಾವ ಯಾವುದಕೆಕ ಹಟ 

ಮಾಡುತ್ುದೆ? (೨) ಮಗುವಿನ ಚಾಂದವನುನ ಜನಪ್ದರು ಯಾವ 

ಯಾವುದಕೆಕ ಹೊೇಲಿಸಿದಾಾರೆ?                                                            

ಗರಹಣ ಶಕ್ತುಯ  ಪ್ರಿಶಿೇಲನೆ:-  ಶಿಕ್ಷಕರು ಈ ಪ್ದ್ವನುನ 

ಪ್ರಶ್ೆ್ ನೇತ್ುರ ಪ್ಧಧತಿಯ ಮೂಲಕ ವಿವರಿಸುವರು ಹಾಗೂ 

ಮಕಕಳನುನ ಕೂಡಿರಸಿ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ದಗಳನುನ ಕೊಟುಿ ವಾಕ್ 

ರಚಿಸುವ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡಿಸುವರು. ಸರಿಯಾಗಿ 

ಮಾಡಿದವನುನ ಹುರಿದುಾಂಬ್ರಸಿ, ಇತ್ರ ಗುಾಂಪಿನವರನುನ 

ಪೆರೇರೆೇಪಿಸುವುದು.                                                  

ವಾ್ಕರಣ :-*ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕಕಳಿಗೆ ಪ್ದಗಳ ಬ್ರಡಿಸುವುದು 

ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವುದು ಉದಾಹರಣೆ:-ಹಾಲೆಿೇಡಿ=ಹಾಲು+ಬೆೇಡಿ , 

ಕೆಸರಾಯುು =ಕೆಸರು+ಆಯುು.     *ಮಾದರಿಯಾಂತೆ ಪ್ದ 

ರಚಿಸಲು ಸೂಚಿಸುವರು.          ಮಾದರಿ:-ಜಯವನುನ 

ಪ್ಠ್ಪ್ುಸುಕ 

 

 

ಶಬಾಕೊೇಶ , ಕರಿಹಲಿಗೆ 

 

 

ಪ್ಠ್ಪ್ುಸುಕ 

 

 

 

ಪ್ಠ್ಪ್ುಸುಕ 

 

 

ಕರಿಹಲಿಗೆ , ಪ್ಠ್ಪ್ುಸುಕ 

ಮಾಂಚು ಪ್ಟಿಿಗಳು 

 

ಓದಿ ಗರಹಿಸುವ ಕೌಶಲದ 

ಮೌಲ್ಮಾಪ್ನ 

 

 

ತ್ಾಂತ್ರ :-ಬರಹ.           

ಸಾಧನ :-ಶಬಾಾರ್ಥಯಗಳು  

 

ಓದಿ ಗರಹಿಸುವ ಕೌಶಲದ 

ಮೌಲ್ಮಾಪ್ನ  

 

 

 

ತ್ಾಂತ್ರ :-ಅವಲೊೇಕನ        

ಸಾಧನ:-ಅವಲೊೇಕನ 

ಪ್ಟಿಿ   

 

ತ್ಾಂತ್ರ :-ಆಲಿಸುವುದು 

ಮತ್ುು ಬರಹ.          

ಸಾಧನ :-ಪ್ದ 

ಬ್ರಡಿಸುವುದು ಮತ್ುು 

ಎಲಿ ಮಕಕಳು ಶಿಕ್ಷಕರೊಾಂದಿಗೆ 

ಪ್ದ್ವನುನ ರಾಗಬದಧವಾಗಿ 

ಹಾಡಿದರೆೇ? 

 

 

ಎಲಿ ಮಕಕಳ ಪ್ದಗಳ 

ಅರ್ಥಯವನುನ ಗರಹಿಸಿದರೆೇ ? 

 

ಎಷುಿ ವಿದಾ್ರ್ಥಯಗಳು 

ಮೌನವಾಗಿ ಓದಲು 

ಸಮರ್ಥಯರಿದಾಾರೆೇ? 

 

 

ನಾ ನಾನು ಕಳಿಸಿದ 

ವಿಧಾನದಿಾಂದ ನನಗೆ ತ್ೃಪಿು  

ಇದಯೇ? 

 

ಎಲಿ ಮಕಕಳಿಗೂ ನಾನು 

ತಿಳಿಸಿದ ವಾ್ಕರಣ 

ಅರ್ಥಯವಾಯಿತೆೇ? 
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ಹೊಾಂದಿದವ -ಜಯವಾಂತ್.               ಮೌನವನುನ ಹೊಾಂದಿದವ 

-ಮಾನವಾಂತ್ ಇತಾ್ದಿ. 

ಮಾದರಿಯಾಂತೆ ಪ್ದ 

ರಚನೆ. 

ವಿಷಯದವಿಸುರಣೆ Expand ವಿದಾ್ರ್ಥಯಗಳಿಾಂದ ಗಟಿಿ ಓದು :- ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕಕಳಿಗೆ 

ಗುಾಂಪ್ುಗಳಲಿಿ ಕೂಡಿರಸಿ ಒಾಂದೊಾಂದು ವಾಕ್ ಒಾಂದೊಾಂದು 

ಗುಾಂಪ್ು ಹೆೇಳುವುದು, ನಾಂತ್ರ ಒಾಂದೊಾಂದು ನುಡಿ ಹೆೇಳುವುದು 

ನಾಂತ್ರ ಪ್ೂಣಯ ಪ್ದ್ ಹೆೇಳುವುದು ನಾಂತ್ರ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ 

ಹಾವ ಭಾವ ಅಭಿನಯದೊಾಂದಿಗೆ ಹಾಡಿಸುವುದು.                                                       

ಚಟುವಟಿಕೆ :-. ಶಿಕ್ಷಕರು ಪ್ೂರಕ ಓದಿನಲಿಿ ಕೊಡಲಾದ 

"ಕರುಣಾಮಯಿ ಘಟನೆಯಲಿಿ ಮಕಕಳಿಾಂದ ಗಟಿಿಯಾಗಿ ಓದಿಸಿ 

ಅವರಿಾಂದಲೆೇ ಅದರ ಅರ್ಥಯವನುನ ಅವರ ಮಾತ್ೃಭಾಷೆ 

ಹೆೇಳಿಸುವುದು ಕೊನೆಯಲಿ ಿಘಟನೆ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಶ್ೆನಗಳನುನ 

ಕೆೇಳುವುದು (೧) ಯಾರು ಅಮಮನ ಬೆಚುನೆಯ ಮಡಿಲಲಿಿ 

ವಾತ್ಾಲ್ವನುನ ಅನುಭವಿಸುತಾುರೆ ? (೨) ಯಾರನುನ ನಾವು 

ಪಿರೇತಿಯಿಾಂದ ನೊೇಡಿಕೊಳುಬೆೇಕು? ಇತಾ್ದಿ 

ಪ್ಠ್ಪ್ುಸುಕ 

 

 

 

ಪ್ಠ್ಪ್ುಸುಕ 

 

 

 

ತ್ಾಂತ್ರ :-ಗಟಿಿ ಓದು.      

ಸಾಧನ :-ಪ್ದ್ 

 

 

 

ತ್ಾಂತ್ರ :-ಓದು, ಬರಹ.  

ಸಾಧನ:-ಘಟನೆ ಮತ್ುು 

ಪ್ರಶ್ೆನಗಳು. 

ಎಲಿ ಪ್ದ್ ವನುನ ಗಟಿಿಯಾಗಿ 

ಹಾಡಿದರೆೇ? 

 

 

 

ಎಷುಿ ವಿದಾ್ರ್ಥಯಗಳು ಕೊಟಿ 

ಚಟುವಟಿಕೆಯನುನ ಸರಿಯಾಗಿ 

ಮಾಡಿದಾಾರೆೇ? 

 

ಮೌಲ್ಮಾಪ್ನ 

Evaluation 

ನಿಯೇಜಿತ್ ಕಾಯಯ /ಮೌಲ್ಮಾಪ್ನ.   :-ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕಕಳಿಗೆ 

ಪ್ರಶ್ೆ್ ನೇತ್ುರ ಬರೆಯುವ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡುವಲಿ ಿ

ಮಾಗಯದಶಯನ ನಿೇಡುವರು.                         *ಪ್ದ್ವನುನ 

ವ್ಯಕ್ತುಕವಾಗಿ ರೂಡಿಸುವರು. 

ಪ್ಠ್ಪ್ುಸುಕ, ನೊೇಟ್ ಬುಕ್ ತ್ಾಂತ್ರ :-ಬರಹ ಮತ್ುು 

ಅಭಿವ್ಕ್ತು .                  

ಸಾಧನ:-ಪ್ರಶ್ೆನಗಳು ಮತ್ುು 

ಕಾಂಠಪಾಠ. 

ನಾನು ಮುಾಂದಿನ ಪಾಠವನುನ 

ಹೆೇಗೆ ಯೇಜಿಸಲಿ ? 
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ಘಟಕದ ಹೆಸರು :-೧೪ ಗಾಾಂಧಿೇಜಿ ಜಿೇವನದ ನೆಥಜ ಸಾಂಗತಿಗೆಳು.              ಘಟಕ ಯೇಜನೆ.                         ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು :-*ಓದುವಿಕೆ.:- ಸರಳ ಅರ್ಥವಾ ಪಾಠವನುನ ಗಟಿಿಯಾಗಿ ಓದುವುದು.   ವಗಯ:-೫.               

ವಿಷಯ :-ಕನನಡ.                                                                                                                               *ಮಾತ್ನಾಡುವುದು:-ಸರಳ ಪ್ರಶ್ೆನಗಳಿಗೆ ಉತ್ುರಿಸುವುರು.                  ದಿನಾಾಂಕ:-.                                                                                                                                                                      

* ಬರಹ :-ಸೂಚನೆ ಅನುಸರಿಸಿ ಬರೆಯುವುದು.   

ಕಲಿಕೆಯ ಹಾಂತ್ಗಳು. ಅನುಕೂಲಿಸಲು ರೂಪಿಸಿದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು. ಭೊೇಧನಾ 

ಕಲಿಕೊೇಪ್ಕರಣಗಳು 

ಮೌಲ್ಮಾಪ್ನದ 

ಸಾಧನ - ತ್ಾಂತ್ರಗಳು 

ಶಿಕ್ಷಕರ.                             ಸವ-

ಅವಲೊೇಕನ 

ಅವಧಿ 

ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳುುವಿಕೆ 

engage 

ಪ್ೂವಯಸಿದಧತೆ/ಪ್ೂರಕ ಚಟುವಟಿಕೆ: ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕಕಳಿಗೆ 

ವಯಕ್ತುಕವಾಗಿ ನಿಲಿಸಿಿ "ಅವರೆೇ ನಮಮ ಗಾಾಂಧಿೇಜಿ" ಎಾಂಬ 

ಹಾಡನುನ ಹಾವ-ಭಾವ ಅಭಿನಯದೊಾಂದಿಗೆ ಹಾಡಿ ಮಕಕಳಿಾಂದ 

ಹಾಡಿಸುವರು. 

ಹಾಡಿನ ಸಾಂಗರಹ ತ್ಾಂತ್ರ :-ಅಭಿವ್ಕ್ತು.        

ಸಾಧನ :-ಹಾಡು 

ಹಾಡುವುದು  

ನಾನು ಎಲಿಿ ಮಕಕಳನುನ ಈ 

ಚಟುವಟಿಕೆಯಲಿಿ 

ತೊಡಗಿಸಿಕೊಾಂಡಿದೆಾನೆಯೇ? 

 

ಪ್ತೆು ಹಚುುವಿಕೆ 

Explore 

ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕಕಳಿಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ೆನಗಳನುನ ಕೆೇಳಿ ಉತ್ುರ 

ಪ್ಡೆಯುತಾುರೆ.                                                               ೧. 

ನಮಮ ದೆೇಶ ಯಾವುದು?              .                             ೨. 

ಸಾವತ್ಾಂತ್ರಯಕಾಕಗಿ ಹೊೇರಾಡಿದವರು ಹೆಸರು ಹೆೇಳಿ 

ನೊೇಡೊೇಣ.                                                                ೩. 

ಮಹಾ ಪ್ುರುಷರ ಚಿತ್ರ ತೊೇರಿಸಿ ಹೆಸರು ಹೆೇಳುವುದು.   ೪. 

ನಾವು ಅಕೊಿೇಬರ್ ಎರಡನೆೇ ತಾರಿೇಕ್ತಗೆ ನಾವು ಯಾರ 

ದಿನಾಚರಣೆಯನುನ ಆಚರಿಸುತೆುೇವೆ ಗೊತಿುದೆಯಾ?         .    

ಹಾಗಾದರೆ ಇಾಂದು ನಾವು "ಗಾಾಂಧಿೇಜಿಯ ಜಿೇವನದ ನೆಥಜ 

ಸಾಂಗತಿಗಳು" ಎಾಂಬ ಪಾಠವನುನ ಓದೊೇಣ. 

ಪ್ರಶ್ೆನಗಳ ಸಾಂಗರಹ ತ್ಾಂತ್ರ :-ಮೌಖಿಕ.            

ಸಾಧನ:-ಮೌಖಿಕ 

ಪ್ರಶ್ೆನಗಳು 

ಎಲಿ ಮಕಕಳು ಆಸಕ್ತುಯಿಾಂದ ಈ 

ಚಟುವಟಿಕೆಯಲಿಿ 

ಭಾಗವಹಿಸಿದಾಾರೆೇ? 

 

ವಿವರಣೆ/ವ್ಕುಪ್ಡಿಸುವಿಕೆ.  

Explain/express 

ಶಿಕ್ಷಕರ ಮಾದರಿ ವಚನ: ಬಾಪ್ೂಜಿ ಯನುನ 

ಬೆೇಟಿಯಾಗಲು.................. ರೂಪಾಯಿಗಳಿಾಂದ ಹೆಚಿುನ 

ಮೌಲ್ದಾಗಿದೆ.                                                              ಈ 

ಪಾಠವನುನ ಶಿಕ್ಷಕರು ಸೂಕು ಸವರ ಭಾರ ಉಚ್ಾುರಣೆ ಮೇಲುಗಡೆ 

ಮತ್ುು ಧವನಿ ಏರಿಳಿತ್ದೊಾಂದಿಗೆೇ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಓದುವರು.                                              

ಹೊಸ ಪ್ದಗಳ ಪ್ರಿಚಯ: ಶಿಕ್ಷಕರು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ದಗಳು 

ಅರ್ಥಯವನುನ ಕರಿಹಲಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಬರೆದು ಅರೆಥಯಸುವ ರು. 

ಪ್ಠ್ಪ್ುಸುಕ 

 

 

 

ಓದಿ ಗರಹಿಸುವ ಕೌಶಲದ 

ಮೌಲ್ಮಾಪ್ನ 

 

 

ಎಲಿ ಮಕಕಳು ಮಾದರಿ 

ಪಾಠವನುನ ಆಸಕ್ತುಯಿಾಂದ 

ಆಲಿಸಿದರೆೇ? 
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ಉದಾ; ಅರಿವ-ಬಟ್ೆಿ, ಗಳಿಕೆ-ಸಾಂಪಾದನೆ, ಮೌಲ್-ಬೆಲೆ, 

ವಾ್ಪ್ನ-ಚಿಾಂತೆ, ವೆೇಷ-ಉಡುಪ್ು, ಆಗರಹ-ಒತಾುಯ ಇತಾ್ದಿ.                                                                        

ವಿದಾ್ರ್ಥಯಗಳಿಾಂದ ಮೌನ ಓದು: ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕಕಳಿಗೆ ಈ 

ಪಾಠವನುನ ಮೌನವಾಗಿ ಓದಿ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ೆನಗಳಿಗೆ ಉತ್ುರ 

ಹುಡುಕುವಾಂತೆ ಪ್ರೇತಾಾಹಿಸುವರು.                                  ೧. 

ಬಾಲಕ ಬಾಪ್ೂಜಿಯ ವೆೇಷಭೂಷಣ ಕಾಂಡು ಏನೆಾಂದು 

ಕೆೇಳಿದನು?        .                                                           ೨. 

ಗಾಾಂಧಿೇಜಿಯವರನುನ ಭೆೇಟಿ ಮಾಡಲು ಬಾಂದ ಮುದುಕ್ತ 

ಹೆೇಗಿದಾಳು?   .                                                               

ಗರಹಣ ಶಕ್ತುಯ ಪ್ರಿಶಿೇಲನೆ: ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕಕಳಿಗೆ ಪ್ರಶ್ೆ್ ನೇತ್ುರ 

ಪ್ದಧತಿಯ ಮೂಲಕ ಪಾಠವನುನ ವಿವರಿಸಿ ಗುಾಂಪ್ುಗಳಲಿಿ 

ಮಕಕಳನುನ ಕೊಡಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ೆನಗಳನುನ ಕೊಟುಿ 

ಉತ್ುರಿಸುವಾಂತೆ ಪೆರೇರಿಪಿಸುವರು.                                     

೧."ಮಗು ನನನ ಹತಿುರ ಹಣ ಎಲಿಿದೆ? ನಾನು ತ್ುಾಂಬಾ ಬಡವ".                                                                       

೨."ಮಗು ನನಗೆ 40 ಕೊೇಟಿ ಬಾಂಧು-ಭಗಿನಿಯರಿದಾಾರೆ".       

೩."ಈ ಅಧಾ೯ಣೆಗೆ ನಿಮಗೆ ನನನಲಿಿ ವಿಶ್ಾವಸವಿಲಿ ವೆೇ"?        

ಈ ಮಾತ್ನುನ ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಹೆೇಳಿದರು?                      

ವಾ್ಕರಣ: ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕಕಳಿಗೆ ಲೆೇಖನ ಚಿಹೆನಗಳನುನ 

ಪ್ರಿಚಯಿಸಿ ಕೆಳಗಿನ ಲೆೇಖನ ಚಿಹೆನಗಳಿಗೆ ವಾಕ್ ರಚಿಸುವ 

ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡಿಸುವರು. (!)(?)(" ")(,)(.)                   

ಪ್ಠ್ಪ್ುಸುಕ, ಕರಿಹಲಿಗೆ , 

ಶಬಾಕೊೇಶ.   

 

ಪ್ಠ್ಪ್ುಸುಕ  

 

 

 

 

ಪ್ಠ್ಪ್ುಸುಕ 

 

 

 

 

ಕರಿಹಲಿಗೆ , ಮಾಂಚು ಪ್ಟಿಿಗಳು 

ತ್ಾಂತ್ರ :-ಬರಹ.            

ಸಾಧನ:-ಶಬಾಾರ್ಥಯಗಳು 

 

 

ಓದಿ ಗರಹಿಸುವ  ಕೌಶಲದ 

ಮೌಲ್ಮಾಪ್ನ 

 

 

 

ತ್ಾಂತ್ರ :-ಅವಲೊೇಕನ.    

ಸಾಧನ :-ಅವಲೊೇಕನ 

ಪ್ಟಿಿ 

 

 

ತ್ಾಂತ್ರ :-ಆಲಿಸುವುದು 

ಸಾಧನ :-ಲೆೇಖನ 

ಚಿಹೆನಗಳು 

ಎಲಿ ಮಕಕಳು 

ಹೊಸಪ್ದಗಳನುನ ಅರ್ಥಯವನುನ 

ಗರಹಿಸಿದರೆ ? 

 

ಎಷುಿ ಮಕಕಳು ಮೌನವಾಗಿ 

ಓದಲು ಸಮರ್ಥಯರಿದಾಾರೆ? 

 

 

 

ನಾನು ಈಗ ಹೆೇಳಿದ ವಿಷಯದ 

ಕುರಿತ್ ನನಗೆ ನನಗೆ ತ್ೃಪಿು 

ರಿದೆಯೇ? 

 

 

ಎಲಿ ಮಕಕಳು ಲೆೇಖನ 

ಚಿಹೆನಗಳನುನ ಮಕಕಳ 

ಅರಿತ್ರೆೇ?  

ವಿಷಯದ ವಿಸುರಣೆ expand ವಿದಾ್ರ್ಥಯಗಳ ಗಟಿಿ ಓದು: ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕಕಳನುನ ಗುಾಂಪ್ುಗಳಲಿಿ 

ಕೂಡಿರಸಿ ಹಿರೆೇಮನಿ ನೆೇತ್ರತ್ಿದಲಲಿಿ ಪಾಠವನುನ ಓದುವದು. 

ನಾಂತ್ರ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮುಾಂದಿನ ಗಟಿಿಯಾಗಿ ಓದಿ ತೊೇರಿಸುವುದು 

ತ್ಪಿಿದಾಲಿಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಸೂಕು ಮಾಗಯದಶಯನ ನಿೇಡುವರು.                                           

ಚಟುವಟಿಕೆ: ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕಕಳಿಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಚಟುವಟಿಕೆ 

ಮಾಡಿಸುವರು.                                                             ೧. 

ಕೆಳಗಿನ ಪ್ದಗಳಿಾಂದ ಸವಾಂತ್ ವಾಕ್ ರಚಿಸಿರಿ.                   

ಪ್ಠ್ಪ್ುಸುಕ 

 

 

ಪ್ಠ್ಪ್ುಸುಕ 

ಮಾಂಚು ಪ್ಟಿಿಗಳು 

ತ್ಾಂತ್ರ :-ಗಟಿಿ ಓದು 

ಸಾಧನ :-ಘಟಕ.  

 

ತ್ಾಂತ್ರ :-ಬರಹ ಮತ್ುು 

ಓದು.                    

ಎಷುಿ ಮಕಕಳು ಗಟಿಿಯಾಗಿ ಓದಿ 

ಅಲಿಿ ವಿಫಲರಾದರು? 

 

ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕಕಳಿಗೆ ಕೊಟಿ 

ಚಟುವಟಿಕೆಯನುನ ಸರಿಯಾಗಿ 

ಮಾಡಿದರೆೇ?  
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ಸಹಾಯಾರ್ಥಯ, ವಿಶ್ಾವಸ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ವೆೇಷಭೂಷಣ.          ೨. 

ಗಾಾಂಧಿೇಜಿಯವರು ಜಿೇವನ ಚರಿತೆರಯ ಮಾಂಚುಪ್ಟಿಿ ಗಳನುನ 

ಓದಿಸುವುದು. 

 ಸಾಧನ:-ವಾಕ್ ರಚನೆ 

ಮತ್ುು ಜಿೇವನ ಚರಿತೆರ  

ಮೌಲ್ಮಾಪ್ನ.                

Evaluation 

ನಿಯೇಜಿತ್ ಕಾಯಯ: ಭಾಷಾ ಅಭಾ್ಸ ಚಟುವಟಿಕೆ 

ಮಾಡಿಸುವರು. ಗಾಾಂಧಿೇಜಿಯವರ ಬಗೆೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತಿುರುವ 

ವಿಷಯವನುನ ಎಲಿರ ಮುಾಂದೆ ಹೆೇಳುವಾಂತೆ ಪೆರೇರೆೇಪಿಸುವುದು. 

ಪ್ಠ್ಪ್ುಸುಕ.              ನೊೇಟ್ 

ಬುಕ್  

ತ್ಾಂತ್ರ:-ಬರಹ ಮತ್ುು 

ಮಾತ್ು.                  

ಸಾಧನ:-ಚಟುವಟಿಕೆ 

ಮತ್ುು ಭಾಷಣ 

ನಾನು ನನನ ಮುಾಂದಿನ 

ಪಾಠವನುನ ಹೆೇಗೆ ಯೇಚಿಸಲಿ? 

 

 

 

 

 

 

ಘಟಕದ ಹೆಸರು :-೧೫ ಶರವಣಕುಮಾರ                                ಘಟಕ ಯೇಜನೆ                           ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು :-*ಓದುವುದು :-ಪಾಠವನುನ ಗಟಿಿಯಾಗಿ ಓದಿ ಅರೆಥಯಸಿಕೊಳುುವುದು.               ವಗಯ :-೫.             

ವಿಷಯ :-ಕನನಡ.                                                                                                                 *ಮಾತ್ನಾಡುವುದು:-ಸರಳ ಪ್ರಶ್ೆನಗಳಿಗೆ ಉತ್ುರಿಸುವುದು.                             ದಿನಾಾಂಕ:- 

ಕಲಿಕೆಯ ಹಾಂತ್ಗಳು. ಅನುಕೂಲಿಸಲು ರೂಪಿಸಿದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು. ಭೊೇಧನಾ 

ಕಲಿಕೊೇಪ್ಕರಣಗಳು 

ಮೌಲ್ಮಾಪ್ನದ 

ಸಾಧನ - ತ್ಾಂತ್ರಗಳು 

ಶಿಕ್ಷಕರ.                             

ಸವ-ಅವಲೊೇಕನ 

ಅವಧಿ 

ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳುುವಿಕೆ 

engage 

ಪ್ೂರಕ ಚಟುವಟಿಕೆ/ಪ್ೂವಯ ಸಿದಧತೆ: ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕಕಳಿಗೆ 

ರಾಮಾಯಣದಲಿಿ ವಿೇರ ಬಾಲಕರಾದ ಕುಶ-ಲವ 

ಜಿೇವನಚರಿತೆರಯನುನ ಕರಾ ರೂಪ್ದಲಿಿ ಹೆೇಳಿ ಕೆಲವು ಚಿಕಕ ಚಿಕಕ 

ಪ್ರಶ್ೆನಗಳನುನ ಕೆೇಳುವರು.                                           ೧. 

ಕುಶ-ಲವ ಅಾಂದರೆ ಲವ-ಕುಶರ ತ್ಾಂದೆ ಯಾರು?              ೨. 

ಲವ-ಕುಶರ ತಾಯಿ ಯಾರು? ಅವರ ಗುರುಗಳ ಹೆಸರೆೇನು? 

ಕರೆಗಳ ಸಾಂಗರಹ ತ್ಾಂತ್ರ :-ಆಲಿಸುವುದು.  

ಸಾಧನ:-ಕರೆ 

ಎಲಿ ಮಕಕಳು ಆಸಕ್ತುಯಿಾಂದ 

ಕರೆಗಳನುನ ಆಲಿಸಿದರೆೇ? 
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ಪ್ತೆುಹಚುುವಿಕೆ.                   

Explore 

ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕಕಳಿಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ೆನಗಳನುನ ಕೆೇಳಿ ಉತ್ುರ 

ಪ್ಡೆಯುವರು.                                                               ೧. 

ಮಕಕಳಿಗೆ ಹನುಮಾನ ಚಿತ್ರ ತೊೇರಿಸಿ ಹೆಸರು ಕೆೇಳಲು 

ಸಲಿಿಸುವುದು.                                                                ೨. 

ಕೃಷುನ ಚಿತ್ರವನುನ ತೊೇರಿಸಿ ಯಾರೆಾಂದು ಕೆೇಳುವುದು.     

೩.ಒಾಂದು ಕೊೇಲಿಗೆ ಎರಡು ಬುಟಿಿ ಕಟಿಿಕೊಾಂಡು ಅದರಲಿಿ ಅಪ್ಿ-

ಅಮಮನನುನ ಕುಳಿುರಿಸಿ ಕೊಾಂಡು ಹೊೇಗುತಿುದಾನು ಯಾರು?                                                                       

ಹಾಗಾದರೆ ಇಾಂದು ನಾವು "ಶರವಣಕುಮಾರ" ಎಾಂಬ 

ಪಾಠವನುನ ಓದೊೇಣ. 

ಪ್ರಶುವಳಿ ತ್ಾಂತ್ರ:-ಅಭಿವ್ಕ್ತು.     

ಸಾಧನ:-ಮೌಖಿಕ 

ಪ್ರಶ್ೆನಗಳು 

ಎಲಿ ಮಕಕಳು ಈ 

ಚಟುವಟಿಕೆಯಲಿಿ 

ಭಾಗವಹಿಸಿದಾಾರೆೇ? 

 

ವಿವರಣೆ/ ವ್ಕುಪ್ಡಿಸುವಿಕೆ 

explain/express 

ಶಿಕ್ಷಕರ ಮಾದರಿ ವಾಚನ: ಕಾಡು ಸುತ್ುಲೂ ಗಿಡ ಮರ 

ಬಳಿು............ ಹೆೇಳುತಿು ತ್ರುಣ ಪಾರಣಿ ಬ್ರಟಿನು.                  

ಶಿಕ್ಷಕರು ಈ ಪಾಠವನುನ ಸೂಕು ಸವರ ಭಾವ ಉಚ್ಾುರಣೆ 

ನಿಲುಗಡೆ ಮತ್ುು ಧವನಿ ಏರಿಳಿತ್ ದೊಾಂದಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿ 

ಓದುವರು.                                     .                             

ಹೊಸ ಪ್ದಗಳ ಪ್ರಿಚಯ: ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕಕಳಿಗೆ ಹೊಸ ಪ್ದಗಳ 

ಅರ್ಥಯವನುನ ಮಾಂಚು ಪ್ಟಿಿಯಲಿಿ ಬರೆದು ಅದನುನ ವೃತ್ುದ ಮಧ್ 

ದೊಟುಿ ಮಕಕಳನುನ ಸುತ್ುಲೂ ಕೂಡಿರಸಿ ಸರದಿಯಾಂತೆ 

ಒಬೊಬಿರು ಒಾಂದೊಾಂದು ಚಿೇಟಿಯನುನ ತೆಗೆದು ಅದರಲಿಿರುವ 

ಪ್ದ ಮತ್ುು ಅದರ ಅರ್ಥಯವನುನ ಜೊೇರಾಗಿ ಓದಿ ಎಲಿ 

ಮಕಕಳಿಗೂ ಹೆೇಳಿಸುವರು.                ಉದಾ: ಕುಟಿೇರ-

ಗುಡಿಸಲು, ಮಡು-ನದಿ ,ಇತಾ್ದಿ.             ವಿದಾ್ರ್ಥಯಗಳಿಾಂದ 

ಮೌನ ಓದು:  ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕಕಳಿಗೆ ಈ ಪಾಠವನುನ ಮೌನವಾಗಿ 

ಓದಿ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ೆನಗಳಿಗೆ ಉತ್ುರ ಹುಡುಕುವಾಂತೆ 

ಪೆರೇರೆೇಪಿಸುವರು.                                     ೧. 

ಶರವಣಕುಮಾರನ ತ್ಾಂದೆ-ತಾಯಿ ಮುಪಿಿನ ಕಾಲದಲಿಿ 

ಯಾವುದಕೆಕ ಚಡಪ್ಡಿಸಿದರು.                                          ೨. 

ಯಾರ ಬಾಣ ತಾಗಿ ಶರವಣಕುಮಾರ ತಿೇರಿಕೊಾಂಡನು?    

ಪ್ಠ್ಪ್ುಸುಕ 

 

 

ಶಬಾಕೊೇಶ, ಬೆೇಟಿ ಗಳು 

 

 

 

 

ಪ್ಠ್ಪ್ುಸುಕ 

 

 

 

ಪ್ಠ್ಪ್ುಸುಕ 

 

ಓದಿ ಗರಹಿಸುವ ಕೌಶಲದ 

ಮೌಲ್ಮಾಪ್ನ. 

 

 

ತ್ಾಂತ್ರ:-ಬರಹ.            

ಸಾಧನ:-ಶಬಾಾರ್ಥಯಗಳು 

 

 

 

ಓದಿ ಗರಹಿಸುವ ಕೌಶಲದ 

ಮೌಲ್ಮಾಪ್ನ. 

 

 

ಎಲಿ ಮಕಕಳು ಶಿಕ್ಷಕರ ಮಾದರಿ 

ಪಾಠವನುನ ಆಸಕ್ತುಯಿಾಂದ 

ಗರಹಿಸಿದರೆೇ? 

 

ಎಲಿಿ ಮಕಕಳು ಪ್ದಗಳ 

ಅರ್ಥಯವನುನ ಗರಹಿಸಿದರೆೇ? 

 

 

 

ಎಷುಿ ಮಕಕಳು ಮೌನ ಓದಲು 

ಸಮರ್ಥಯರಿದಾಾರೆ?* 
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ಗರಹಣ ಶಕ್ತುಯ ಪ್ರಿಶಿೇಲನೆ:.                                           

ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕಕಳಿಗೆ ಕರ್ಥನ ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ಪಾಠವನುನ 

ವಿವರಿಸುವರು ಮತ್ುು ಮಕಕಳಿಗೆ ಗುಾಂಪ್ುಗಳಲಿಿ ಕೂಡಿರಸಿ ಕೆಲವು 

ಪ್ರಶ್ೆನಗಳಿಗೆ ಚಚಿಯಸಿ ಬರೆಯಲು ಸೂಚಿಸುವರು.       ೧. 

ಶರವಣಕುಮಾರನು ತ್ನನ ತ್ಾಂದೆತಾಯಿಗಳನುನ ತಿೇರ್ಥಯ 

ಯೇಜನೆಗೆ ಹೆೇಗೆ ಕರೆದೊಯನು? .                                 ೨. 

ಶರವಣಕುಮಾರನು ದಶರರ್ಥನ  ಬಳಿ ಏನೆಾಂದ ರೊೇಧಿಸಿದನು?                                                              

ವಾ್ಕರಣ: ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕಕಳಿಗೆ ವಿರುದಧ ಪ್ದಗಳನುನ ಬರೆಯುವ 

ಮತ್ುು ಬ್ರಡಿಸಿ ಬರೆಯಲು ಹೆೇಳುವರು. ತ್ಪಿಿದಾಲಿಿ 

ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವರು.                                            ಉದಾ; 

ಅನರ್ಥಯ×ಅರ್ಥಯ, ಶಬಾ×ನಿಶಬಾ, ಅಭಿಮಾನ×ದುರಭಿಮಾನ.                                            

ಕರೆದೊಯಾನು=ಕರೆದು+ಒಯುಾ. ಇತಾ್ದಿ                                    

 

 

ಪ್ಠ್ಪ್ುಸುಕ, ನೊೇಟ್ ಪ್ುಸುಕ , 

ಕರಿಹಲಿಗೆ 

 

ತ್ಾಂತ್ರ :-ಅವಲೊೇಕನ.  

ಸಾಧನ :-ಅವಲೊೇಕನ 

ಪ್ಟಿಿ 

 

 

                            

ತ್ಾಂತ್ರ :-ಬರಹ.            

ಸಾಧನ :-ವಿರುದಧ ಪ್ದಗಳ 

ಮತ್ುು ಪ್ದ ಬ್ರಡಿಸುವುದು  

 

 

ನಾನು ನನನ ಬೊೇಧನೆಯಲಿಿ 

ಏನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲು 

ಇಚ್ೆಾ ಸಲಿ? 

 

 

 

ಎಷುಿ ಮಕಕಳು ಈ 

ಚಟುವಟಿಕೆಯನುನ ಮಾಡಲು 

ವಿಫಲರಾದರು ? 

ವಿಷಯದ ವಿಸುರಣೆ.          

Expand 

ವಿದಾ್ರ್ಥಯಗಳಿಾಂದ ಗಟಿಿ ಓದು: ವಿದಾ್ರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ಗುಾಂಪಿನಲಿಿ 

ಹಿರೆೇಮಣಿ ನೆೇತ್ೃತ್ವದಲಿಿ ಪಾಠವನುನ ಓದುವರು. ನಾಂತ್ರ 

ಶಿಕ್ಷಕರ ಎದುರಿನಲಿಿ ಪ್ರತಿ ಗುಾಂಪಿನಿಾಂದ ಇಬಿರೂ ಮಕಕಳು 

ಗಟಿಿಯಾಗಿ ಓದುವಾಂತೆ ಸೂಚಿಸುವರು. ಅದನುನ ಎಲಿರ 

ಅನುಕ್ತಸುವರು.                                                              

ಚಟುವಟಿಕೆ: *ಈ ಪಾಠದಲಿಿ ಬಾಂದಿರುವ ಪಾತ್ರಗಳನುನ 

ಹಾಂಚಿಕೊಾಂಡು ತ್ರಗತಿಯಲಿ ಿಸೆನೇಹಿತ್ರ ಜೊತೆ ಸೆೇರಿ 

ಅಭಿನಯಿಸುವುದು.                                                       

*ಕೆಳಗಿನ ಪ್ದಗಳನುನ ಸವಾಂತ್ ವಾಕ್ದಲಿಿ ಬಳಸಿ ಬಡಿಸುವರು 

ಚಡಪ್ಡಿಸು, ಅಭಿಮಾನಿ, ಬರಮ. 

ಪ್ಠ್ಪ್ುಸುಕ 

 

 

 

ಪ್ಠ್ಪ್ುಸುಕ,.          ನೊೇಟ್ 

ಪ್ುಸುಕ 

ತ್ಾಂತ್ರ :-ಗಟಿಿ ಓದು.     

ಸಾಧನ :-ಪಾಠ 

 

 

ತ್ಾಂತ್ರ :-ಅಭಿವ್ಕ್ತು ಮತ್ುು 

ಬರಹ.                   

ಸಾಧನ:-ನಾಟಕಾಭಿನಯ 

ಮತ್ುು ಸವಾಂತ್ ವಾಕ್ 

ರಚನೆ. 

ಎಷುಿ ಮಕಕಳು ಗಟಿಿಯಾಗಿ 

ಓದಲು ಸಮರ್ಥಯರಿದಾಾರೆ ? 

 

 

ಎಲಿ ಮಕಕಳು ಆಸಕ್ತುಯಿಾಂದ 

ಪಾತಾರಭಿನಯ ಮಾಡಿದರೆೇ? 

 

ಮೌಲ್ಮಾಪ್ನ.               

Evaluation 

ನಿಯೇಜಿತ್ ಕಾಯಯ: ಅಭಾ್ಸ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡಲು 

ಮಾಗಯದಶಿಯಸುವುದು. ಶರವಣಕುಮಾರ ಟಿಪ್ಿಣಿ ಬರೆಯಿರಿ. 

ಪ್ಠ್ಪ್ುಸುಕ, ನೊೇಟ್ ಪ್ುಸುಕ ತ್ಾಂತ್ರ :-ಬರಹ.            

ಸಾಧನ :-ಪ್ರಶ್ೆನಗಳು 

ಮತ್ುು ಟಿಪ್ಿಣೆ. 

ನಾನು ನನನ ಮುಾಂದಿನ 

ಪಾಠವನುನ ಹೆೇಗೆ ರಚಿಸಲಿ ? 
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ಘಟಕದ ಹೆಸರು :-೧೬ ಬಕಾಸುರನ ವಧೆ.                                      ಘಟಕ ಯೇಜನೆ.                                           ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು :-*ಓದುವುದು :-ಪಾಠವನುನ ನಿರಗಯಳವಾಗಿ ಓದುವುದು.     ವಗಯ:-೫.               

ವಿಷಯ :-ಕನನಡ.           .   .       .                                                                                                                 *ಮಾತ್ನಾಡುವುದು:-ಕೆೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ೆನಗಳಿಗೆ ಉತ್ುರಿಸುವುದು.     ದಿನಾಾಂಕ:- 

 

ಕಲಿಕೆಯ ಹಾಂತ್ಗಳು. ಅನುಕೂಲಿಸಲು ರೂಪಿಸಿದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು. ಭೊೇಧನಾ 

ಕಲಿಕೊೇಪ್ಕರಣಗಳು 

ಮೌಲ್ಮಾಪ್ನದ 

ಸಾಧನ - ತ್ಾಂತ್ರಗಳು 

ಶಿಕ್ಷಕರ.                             ಸವ-

ಅವಲೊೇಕನ 

ಅವಧಿ 

ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳುುವಿಕೆ.         

Engage 

ಪ್ೂವಯಸಿದಧತೆ /ಪ್ೂರಕ ಚಟುವಟಿಕೆ: ಮಕಕಳಿಗೆ ಸರಳ ಕರೆಗಳು 

ಮಾಂಚುಪ್ಟಿಿ ಕೊಟುಿ ಓದಿಸುವುದು. ತ್ಪಿಿದಾಲಿಿ ಮಾಗಯದಶಯನ 

ಮಾಡುವುದು. 

ಕರೆಗಳ ಮಾಂಚುಪ್ಟಿಿ ತ್ಾಂತ್ರ: ಓದುವುದು.        

ಸಾಧನ: ಕರೆ 

ನಾನು ಎಲಿ ವಿದಾ್ರ್ಥಯಗಳನುನ 

ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲಿಿ 

ತೊಡಗಿಸಿಕೊಾಂಡಿದೆಾೇನೆ? 

 

ಪ್ತೆುಹಚುುವಿಕೆ.                   

Explore 

ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕಕಳಿಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ೆನಗಳಿಗೆ ಉತ್ುರ 

ಪ್ಡೆಯುವರು.                                                              ೧. 

ಶರವಣಕುಮಾರ ಚಿತ್ರವನುನ ತೊೇರಿಸಿ ಕೆೇಳುವುದು?.                                                                

೨. ಕೃಷುನ ಮತ್ುು ಹನುಮಾನ ಚಿತ್ರ ತೊೇರಿಸಿ ಕೆೇಳುವುದು?  

೩. ಭಿೇಮನ ಚಿತ್ರ ತೊೇರಿಸಿ ಕೆೇಳುವುದು .                          

ಹಾಗಾದರೆ ಇಾಂದು ನಾವು "ಬಕಾಸುರನ ವಧೆ" ಎಾಂಬ ಪಾಠ 

ಓದೊೇಣ. 

ಪ್ರಶ್ೆನಗಳ ಸಾಂಗರಹ ತ್ಾಂತ್ರ: ಅಭಿವ್ಕ್ತು.             

ಸಾಧನ: ಮೌಖಿಕ 

ಪ್ರಶ್ೆನಗಳು 

ನಾನು ಕೆೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ೆನಗಳು 

ಮಕಕಳಿಗೆ ಅರ್ಥಯವಾಯಿತೆ? 

 

ವಿವರಣೆ/ವ್ಕುಪ್ಡಿಸುವಿಕೆ 

explain/express 

ಶಿಕ್ಷಕರಿಾಂದ ಮಾದರಿ ವಾಚನ: ಶಿಕ್ಷಕರು ಈ ಪಾಠವನುನ ಸೂಕು 

ಸವರ-ಭಾವ ಉಚ್ಾುರ ನಿಲುಗಡೆ ಹಾಗೂ ಧವನಿ 

ಏರಿಳಿತ್ದೊಾಂದಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಓದುವರು.                   

ಹೊಸ ಪ್ದಗಳ ಪ್ರಿಚಯ:ಶಿಕ್ಷಕರು ಹೊಸ ಪ್ದಗಳ ಅರ್ಥಯವನುನ 

ಕರಿಹಲಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಬರೆದು ತಿಳಿಸುವರು.       ಉದಾ: ಕುನಿ-

ನಾಯಿ ಮರಿ, ಬಾಂಡಿ-ಗಾಡಿ, ಇತಾ್ದಿ.             ಮಕಕಳಿಾಂದ 

ಮೌನ ಓದು: ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕಕಳಿಗೆ ಈ ಪಾಠವನುನ ಮೌನವಾಗಿ 

ಓದಿ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ೆನಗಳಿಗೆ ಉತ್ುರಿಸಲು ಸೂಚಿಸುವರು.                                           

೧. ಕುಾಂತಿ ಭಿೇಮನಿಗೆ ಏನೆಾಂದು ಹೆೇಳಿದಳು?              .       

ಗರಹಣ ಶಕ್ತುಯ ಪ್ರಿಚಯ: ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕಕಳಿಗೆ ಕರ್ಥನ ವಿಧಾನದ 

ಪ್ಠ್ಪ್ುಸುಕ.           

 

ಪ್ಠ್ಪ್ುಸುಕ, 

ಮಾಂಚುಪ್ಟಿಿಗಳು, ಕರಿಹಲಿಗೆ.                         

ಪ್ಠ್ಪ್ುಸುಕ         

 

ಪ್ಠ್ಪ್ುಸುಕ 

 

ಓದಿ ಗರಹಿಸುವ ಕೌಶಲದ 

ಮೌಲ್ಮಾಪ್ನ 

ತ್ಾಂತ್ರ :-ಬರಹ.             

ಸಾಧನ :-ಶಬಾಾರ್ಥಯಗಳು. 

 

ಓದಿ ಗರಹಿಸುವ ಕೌಶಲದ 

ಮಾಲ್ಮಾಪ್ನ  

 

ಎಲಿರೂ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಾದರಿ 

ಓದನುನ ಆಲಿಸಿದರೆೇ? 

ಎಷುಿ ಮಕಕಳು ಪ್ದಗಳ 

ಅರ್ಥಯವನುನ ಗರಹಿಸಿದರು? 

 

ಎಷುಿ ಮಕಕಳು ಮೌನ 

ಸಮರ್ಥಯರಿದಾಾರೆ ? 
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ಮೂಲಕ ಪಾಠ ವಿವರಿಸಿ ಗುಾಂಪ್ುಗಳಲಿಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಕೊಟುಿ 

ಚಚಿಯಸಿ ಬರೆಯಲು ತಿಳಿಸುವರು.       ವಾ್ಕರಣ: ಶಿಕ್ಷಕರು 

ಮಕಕಳಿಾಂದ ದಿವೃಕ್ತು ಪ್ದಗಳ ಬಗೆೆ ತಿಳಿಸುವರು.                                           

 ತ್ಾಂತ್ರ:-ಅವಲೊೇಕನ      

ಸಾಧನ:-ಅವಲೊೇಕನ 

ಪ್ಟಿಿ  

ನಾನು ನನನ ಬೊೇಧನೆಯಲಿಿ 

ಯಾವ ಬದಲಾವಣೆ ತ್ರಲಿ ? 

ವಿಷಯದ ವಿಸುರಣೆ.         

Expand 

ಮಕಕಳಿಾಂದ ಗಟಿಿ ಓದು: ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕಕಳಿಗೆ ಗುಾಂಪಿನಲಿಿ 

ಪಾಠವನುನ ಓದಿಸಿ ನಾಂತ್ರ ಸರದಿಾಂದ ಜೊೇರಾಗಿ 

ಓದಿಸುವವರು. ತ್ಪ್ುಿ ಓದುವ ಮಕಕಳ ಕಡೆಗೆ ಹೆಚಿುನ ಗಮನ 

ಹರಿಸುವರು.                                                      ಚಟುವಟಿಕೆ: 

ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕಕಳಿಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಚಟುವಟಿಕೆ ಕೊಡುವರು                                                                 

೧. ಪಾಠದಲಿಿ ಬಾಂದಿರುವ ದಿವೃಕ್ತು ಪ್ದಗಳನುನ ಹುಡುಕ್ತ ಪ್ಟಿಿ 

ಮಾಡಿರಿ.                                                              

೨.ಶಬಾಕೊೇಶದ ಸಹಾಯದಿಾಂದ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ದಗಳಿಗೆ ವಿಭಿನನ 

ಪ್ದ ಬರೆದು ಅರ್ಥಯ ಬರೆಯಿರಿ. 

ಪ್ಠ್ಪ್ುಸುಕ 

 

 

ಪ್ಠ್ಪ್ುಸುಕ, ನೊೇಟ್ ಪ್ುಸುಕ 

                           

ತ್ಾಂತ್ರ :-ಗಟಿಿ ಓದು.             

ಸಾಧನ:-ವೆಥಯಕ್ತುಕ ಓದು 

 

ತ್ಾಂತ್ರ :-ಬರಹ         

ಸಾಧನ :- ವಾ್ಕರಣ  

ಎಷುಿ ಮಕಕಳು ಗಟಿಿಯಾಗಿ 

ಓದುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 

ಪ್ಡೆದಿದಾಾರೆ ? 

 

ಎಲಿ ಮಕಕಳು ವಾ್ಕರಣವನುನ.       

ಅರೆಥಯಸಿಕೊಾಂಡರೆೇ? 

 

ಮೌಲ್ಮಾಪ್ನ. 

Evaluation 

ನಿಯೇಜಿತ್ ಕಾಯಯ:-ಅಭಾ್ಸ ಪ್ುಸುಕದಲಿಿ ಕೊಟಿ ಪ್ರಶ್ೆನಗಳಿಗೆ 

ಉತ್ುರಿಸಲು ಪೆರೇರೆೇಪಿಸುವುದು  *ಕೆಳಗಿನ ಪ್ದಗಳನುನ ಸವಾಂತ್ 

ವಾಕ್ಗಳಲಿಿ ಮಾಡಿ ಹೆೇಳುವಾಂತೆ ತಿಳಿಸುವುದು             

ಪ್ಠ್ಪ್ುಸುಕ ,ನೊೇಟ್ ಪ್ುಸುಕ ತ್ಾಂತ್ರ: ಬರಹ.                 

ಸಾಧನ: ಪ್ರಶ್ೆನಗಳು ವಾಕ್ 

ರಚನೆ. 

ನಾನು ನನನ ಮುಾಂದಿನ 

ಪಾಠವನುನ ಹೆೇಗೆ 

ಆಯೇಜಿಸಿಲಿ? 
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ಘಟಕದ ಹೆಸರು :-೧೭ . ಪ್ತ್ರ ಲೆೇಖನ.                                        ಘಟಕ ಯೇಜನೆ                                          ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು :-*ಓದುವುದು:-ನಿಯಮಬದಧವಾಗಿ ಪ್ತ್ರವನುನ ಓದುವುದು.  . ವಗಯ :-೫.               

ವಿಷಯ :-ಕನನಡ.                                                                                                                                    *ಬರಹ:-ನಿಯಮಬದಧವಾಗಿ ಪ್ತ್ರವನುನ ಬರೆಯುವುದು.            ದಿನಾಾಂಕ :- 

 

ಕಲಿಕೆಯ ಹಾಂತ್ಗಳು. ಅನುಕೂಲಿಸಲು ರೂಪಿಸಿದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು. ಭೊೇಧನಾ 

ಕಲಿಕೊೇಪ್ಕರಣಗಳು 

ಮೌಲ್ಮಾಪ್ನದ 

ಸಾಧನ - ತ್ಾಂತ್ರಗಳು 

ಶಿಕ್ಷಕರ.                             ಸವ-

ಅವಲೊೇಕನ 

ಅವಧಿ 

ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳುುವಿಕೆ.        

Engage 

ಪ್ೂವಯ ಸಿದಧತೆ/ ಪ್ೂರಕ ಚಟುವಟಿಕೆ: ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕಕಳಿಗೆ "ಅಣು 

ಅಣು ರಜೆಯಲಿಿ ಮನೆಯಿಾಂದ ಊರಿಗೆ ಬಾರಮಾಮ" ಎಾಂಬ 

ಹಾಡನುನ ಹಾವ-ಭಾವ ಅಭಿನಯದೊಾಂದಿಗೆ ಹಾಡಿ ಮಕಕಳಿಾಂದ 

ಮಾಡಿಸುವರು. ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಪ್ತ್ರ ತೊೇರಿಸಿ ಹೆಸರು 

ಪ್ರಿಚಯಿಸುವ. 

ಹಾಡಿದ ಸಾಂಗರಹ ತ್ಾಂತ್ರ: ಅಭಿವ್ಕ್ತು     

ಸಾಧನ: ಹಾಡು 

ಹಾಡುವುದು 

ಇಾಂದು ನಾನು ಎಲಿ ಮಕಕಳನುನ 

ಈ ಅವಧಿಯಲಿಿ 

ತೊಡಗಿಸಿಕೊಾಂಡಿದೆಾೇನೆಯೇ? 

 

ಪ್ತೆುಹಚುುವಿಕೆ.              

Explore 

ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕಕಳಿಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ೆನಗಳನುನ ಕೆೇಳಿ ಉತ್ುರ 

ಪ್ಡೆಯುವರು.                                                              ೧. 

ಮಕಕಳೆೇ ನಿೇವು ನಿಮಮ ವಿಚ್ಾರಗಳಲಿಿ ಹತಿುರಹತಿುರ ಇರುವರಿಗೆ 

ಮಾತಿನ ಮೂಲಕ ಹೆೇಳುತಿುೇರಿ ಆದರೆ ದೂರದಲಿರಿುವ ರಿಗೆ 

ಹೆೇಗೆ ಹೆೇಳುತಿುೇರಿ?                            ೨. ಹಿಾಂದೆ ದೂರವಾಣಿ 

ಇರಲಿಲಿ ಹೆೇಗೆ ಹೆೇಳುತಿುದಾರು.          ೩.ನಿಮಗೆ ಊರಿಗೆ 

ಹೊೇಗಲು/ಮದುವೆಗೆ ಹೊೇಗಬೆೇಕಾದರೆ ನಿೇವು ಏನು 

ಮಾಡುತಿುೇರಿ?(ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಯಾವ ಪ್ತ್ರ ಕೊಡುತಿುೇರಿ).            .                                 

ಪ್ರಶ್ಾನವಳಿ ತ್ಾಂತ್ರ: ಅಭಿವ್ಕ್ತು     

ಸಾಧನ :ಮೌಖಿಕ 

ಪ್ರಶ್ೆನಗಳು 

ಎಲಿ ಮಕಕಳು ಈ ಚಟುವಟಿಕೆ 

ಆಸಕ್ತುಯಿಾಂದ 

ಭಾಗವಹಿಸಿದಾರೆೇ? 
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ಹಾಗಾದರೆ ಇಾಂದು ನಾವು "ಪ್ತ್ರಲೆೇಖನ ರಜಾಪ್ತ್ರ" ಬಗೆೆ 

ತಿಳಿದುಕೊಳೂೆುೇಣ. 

 

ವಿವರಣೆ /ತಿಳಿದುಕೊಳುು 

ವಿಕೆ.                                 

Explain /express 

ಶಿಕ್ಷಕರಿಾಂದ ಮಾದರಿ ವಾಚನ: ಮಕಕಳೆೇ ಹತಿುರದಲಿಿ 

ಇರುವರಿಗೆ. .......   ....... ....... ಇದೆೇ ಕರಮವನುನ 

ಅನುಸರಿಸಬೆೇಕಾಗುತ್ುದೆ.                                                ಈ 

ವಿಷಯವನುನ ಶಿಕ್ಷಕರು ಸೂಕು ಸವರ ಭಾವ ನಿಲುಗಡೆ ಉಚ್ಾುರಣೆ 

ಹಾಗೂ ಧವನಿ ಇರಲಿ ತ್ಾಂದೆಗೆ ಪಾಠವನುನ ಓದುವರು.                                                                   

ಹೊಸ ಪ್ದಗಳ ಪ್ರಿಚಯ: ಶಿಕ್ಷಕರು ಕೆಳಗಿನ ಪ್ದಗಳ 

ಅರ್ಥಯವನುನ ಚಿೇಟಿಯ ಮೇಲೆ ಬರೆದು ವೃತ್ುದ ಮಧ್ ಇಟುಿ  

ಸರದಿಯಾಂತೆ ಮಕಕಳ ಒಾಂದೊಾಂದೆೇ ಚಿೇಟಿಯನುನ ತೆಗೆದು 

ಅದರಲಿಿರುವ ಪ್ದ ಮತ್ುು ಅದರ ಅರ್ಥಯವನುನ ಗಟಿಿಯಾಗಿ ಓದಿ 

ಉಳಿದ ಮಕಕಳಿಾಂದ ಹೆೇಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅರೆಥಯಸುವ 

ರು.ಉದಾ: ಅಾಂತ್್-ಕೊನೆ, ಸಾಂಬಾಂಧಿಕರು-ನೆಾಂಟರು, 

ಪಾಲೊೆಳುು-ಭಾಗವಹಿಸಿ.                                                

ವಿದಾ್ರ್ಥಯಗಳಿಾಂದ ಮೌನ ಓದು:ಶಿಕ್ಷಕರು ಈ ಪ್ತ್ರವನುನ 

ಮೌನವಾಗಿ ಓದಿ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ೆನಗಳಿಗೆ ಉತ್ುರ ಹುಡುಕು ವಾಂತೆ 

ಪ್ರೇತಾಾಹಿಸುವರು.                                             ೧. ರಾಧಾ 

ಎಷಿನೆೇ ತ್ರಗತಿಯಲಿಿ ಓದುತಿುದಾಳು?                ೨. ಅವಳು 

ಎಷುಿ ದಿನ ರಜೆ ಬೆೇಡಿ ಪ್ತ್ರ ಬರೆದಳು? .           ಗರಹಣ ಶಕ್ತುಯ 

ಪ್ರಿಶಿೇಲನೆ: ಶಿಕ್ಷಕರು ಈ ಪಾಠವನುನ ಚಚ್ೆಯ ವಿಧಾನದ 

ಮೂಲಕ ವಿವರಿಸಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ೆನ ಕೊಟುಿ ಉತ್ುರಿಸಲು 

ಗುಾಂಪ್ುಗಳಲಿಿ ಕೊಡಿರಸುವರು.                       ವಾ್ಕರಣ: 

ಖಾಸಗಿ ಪ್ತ್ರ ಹಾಗೂ ರಜಾ ಪ್ತ್ರಕಾಕಗಿ ಇರುವ ವ್ತಾ್ಸ 

ತಿಳಿಸುವರು. 

ಪ್ಠ್ಪ್ುಸುಕ  

 

 

 

ಚಿೇಟಿಗಳು . ಮಕಕಳ 

ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ 

 

 

 

ಪ್ಠ್ಪ್ುಸುಕ 

 

ಪ್ಠ್ಪ್ುಸುಕ 

 

ಪ್ಠ್ಪ್ುಸುಕ ಮತ್ುು ನೊೇಟ್ 

ಪ್ುಸುಕ 

ಓದಿ ಗರಹಿಸುವ ಕೌಶಲದ 

ಮೌಲ್ಮಾಪ್ನ. 

 

 

ತ್ಾಂತ್ರ :-ಓದುವುದು.     

ಸಾಧನ:-ಪ್ದಗಳ ಅರ್ಥಯ 

 

 

 

 

ಓದಿ ಗರಹಿಸುವ ಕೌಶಲದ 

ಮೌಲ್ಮಾಪ್ನ 

ತ್ಾಂತ್ರ :-ಅವಲೊೇಕನ.  

ಸಾಧನ:-ಅವಲೊೇಕನ 

ಪ್ಟಿಿ  

ಎಲಿ ಮಕಕಳು ಶಿಕ್ಷಕರ ಮಾದರಿ 

ವಾಚನವನುನ ಆಸಕ್ತುಯಿಾಂದ 

ಆಲಿಸಿದರೆೇ? 

 

ಎಲಿ ಮಕಕಳು ಈ 

ಚಟುವಟಿಕೆಯಲಿಿ ಆಸಕ್ತುಯಿಾಂದ 

ಭಾಗವಹಿಸಿದರೆೇ? 

 

 

 

ಎಷುಿ ವಿದಾ್ರ್ಥಯಗಳು 

ಮೌನವಾಗಿ ಓದಲು 

ಸಮರ್ಥಯರಿದಾಾರೆ ?           ನನನ 

ಈ ವಿಧಾನದಿಾಂದ ನನಗೆ 

ಸಾಂತೊೇಷ ವಿದೆಯೇ? 
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ವಿಷಯದ ವಿಸುರಣೆ expand ಮಕಕಳಿಾಂದ ಗಟಿಿ ಓದು:ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕಕಳಿಗೆ ಸರದಿಯಾಂತೆ 

ಪಾಠವನುನ ಗಟಿಿಯಾಗಿ ಓದುವಾಂತೆ ಪಿರೇತಿಸುವವರು ತ್ಪಿಿದಾಲಿಿ 

ಸರಿಯಾದ ಮಾಗಯದಶಯನ ಮಾಡುವುದು. ಓದಿನಲಿಿ 

ಸಮರ್ಥಯಸುವ ಮಕಕಳಿಾಂದ ಗಟಿಿಯಾಗಿ ಓದಿಸಿ ಎಲಿರೂ ಅದನುನ 

ಓದುವಾಂತೆ ಸೂಚಿಸುವುದು.                 ಚಟುವಟಿಕೆ: ಶಿಕ್ಷಕರು 

ಮಕಕಳಿಗೆ ಈ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡಲು ಕೊಡುವರು.                                                                 

*ಅಣುನ ಮದುವೆ/ಆರೊೇಗ್ ಸರಿಯಾದ ಕಾರಣ ಕೊೇರಿ 

ಎರಡು ದಿನ ರಜೆ ಬೆೇಕೆಾಂದು ಮುಖೊ್ೇಪಾಧಾ್ಯರಿಗೆ ಪ್ತ್ರ 

ಬರೆಯಿರಿ.                                                             *ಪ್ತ್ರ 

ಓದಿಸುವುದು. 

ಪ್ಠ್ಪ್ುಸುಕ 

 

 

 

ನೊೇಟ್ ಪ್ುಸುಕ 

ತ್ಾಂತ್ರ:-ಗಟಿಿ ಓದು.         

ಸಾಧನ :-ವೆಥಯಿಕ್ತುಕ ಓದು  

 

 

ತ್ಾಂತ್ರ :-ಬರಹ ಮತ್ುು 

ಓದು ..                   

ಸಾಧನ :-ಪ್ತ್ರ  

ಎಷುಿ ಮಕಕಳು ಗಟಿಿಯಾಗಿ 

ಓದಲು ಸಮರ್ಥಯರಿದಾಾರೆೇ? 

 

 

 

ನನನ ತ್ರಗತಿಯಲಿಿ ಸರಿಯಾಗಿ 

ಸಾಗಿದೆಾೇನು? ಮತ್ುು 

ಸಾಗದಿದೆಾೇನು? 

 

ಮೌಲ್ಮಾಪ್ನ 

evaluation 

ನಿಯೇಜಿತ್ ಕಾಯಯ:ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕಕಳಿಗೆ                            

೧.ರಜೆ ಅಜಿಯ ಬರೆಯುವಾಗ ಗಮನಿಸಬೆೇಕಾದ ಅಾಂಶಗಳು 

೨.ಖಾಸಗಿ ಪ್ತ್ರ ಬರೆಯುವಾಗ ಗಮನಿಸಬೆೇಕಾದ ಅಾಂಶಗಳ 

ಪ್ಟಿಿ ತ್ಯಾರಿಸಲು ಕೊಡುವುದು. 

ಪ್ಠ್ಪ್ುಸುಕ, ನೊೇಟುಿಕ್ ತ್ಾಂತ್ರ: ಬರಹ.                

ಸಾಧನ: 

ಪ್ಟಿಿಮಾಡುವುದು 

ಎಷುಿ ಮಕಕಳು ಖಾಸಿಗೆ ಪ್ತ್ರ 

ಹಾಗೂ ರಜಾ ಪ್ತ್ರಕೆಕರುವ 

ಅಾಂಶಗಳನುನ ಅರಿತಿದಾಾರೆ ? 
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