
ಘಟಕದ ಹೆಸರು :- ೧. ಸಾವಿರ ಕಂಬಗಳಾಗೆ ೋಣ.         ಘಟಕ ಯೋಜನೆ.                 ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು :- ಆಲಿಸುವುದು * ಸರಳ ಕಥೆ ,ಸರಳ ಕವನಗೆಳನುು ಆಲಿಸಿ , ಗರಹಿಸಿ ಅರ್ಥಯ.                        ವಗಯ :-೪                        

ವಿಷಯ :- ಕನುಡ.                                                                                       ಮಾಡಿಕೆ ಳುುವುದು.                                                                                               ದಿನಾಂಕ :- 

ಕಲಿಕೆಯ ಹಂತಗಳು. ಅನುಕ ಲಿಸಲು ರ ಪಿಸಿದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು. ಭೆ ೋಧನಾ ಕಲಿಕೆ ೋಪಕರಣಗಳು ಮೌಲ್ಮಾಪನದ ಸಾಧನ 

- ತಂತರಗಳು 

ಶಿಕ್ಷಕರ.                             ಸವ-

ಅವಲೆ ೋಕನ 

ಅವಧಿ 

ತೆ ಡಗಿಸಿಕೆ ಳುುವಿಕೆ.      

Engage 

ಪೂವಯಸಿದಧತೆ ಹಾಗ  ಪೂರಕ ಚಟುವಟಿಕೆ :- ಮಕಕಳಿಗೆ ವೃತಾಾಕಾರವಾಗಿ 

ನಿಲಿಿಸಿ ಎರುತಿಹುದು ಹಾರುತಿರಿದು ಎಂಬ ದೆೋಶಭಕ್ತಾ ಗಿೋತೆಯನುು 

ಹೆೋಳಿಕೆ ಡುವುದು ಮತುಾ ಅಭಿನಯದೆ ಂದಿಗೆ ರಾಗವಾಗಿ ಹೆೋಳಿಸುವುದು.  

ಮಕಕಳ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ          

ಹಾಡಿನ ಸಂಗರಹ 

ತಂತರ :- ಅಭಿವ್ಕ್ತಾ.          

ಸಾಧನ:- ಹಾಡು 

ಹಾಡುವುದು  

ಎಲಿ ಮಕಕಳು ಅವಧಿಯಲಿಿ 

ತೆ ಡಗಿಸಿಕೆ ಂಡಿದೆದೋನೆಯೋ? 

 

ಪತೆಾಹಚುುವಿಕೆ.           

Explore 

* ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕಕಳಿಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪರಶ್ೆುಗಳನುು ಕೆೋಳುವರು.               (೧) 

ನಮಮ ದೆೋಶ ಯಾವುದು? (೨) ನಾವೆಲಿರ  ಯಾರು?                (೩) 

ಶ್ಾಲೆಯಲಿಿ ಕಂಬ ತೆ ೋರಿಸಿ ಇದು ಏನು? ಎಂದು ಕೆೋಳುವುದು.   

(೪)10,100,1000 ಸಂಖ್ೆ್ಯನುು ಮಂಚುಪಟಿಿ ತೆ ೋರಿಸಿ ಎಷುಿ ಎಂದು 

ಕೆೋಳುವುದು. ಹಾಗಾದರೆ ಇಂದು ನಾವು.                      ಸಾವಿರ 

ಕೆ ಂಬಗೆಳಗೆ ೋಣ ಪದ್ ಓದೆ ೋಣ.   

ಪರಶಣವಳಿ ತಂತರ :- ಅಭಿವ್ಕ್ತಾ.     

ಸಾಧನ:- ಮೌಖಿಕ 

ಪರಶ್ೆುಗಳು 

ನಾನು ಕೆೋಳಿದ ಪರಶ್ೆುಗಳನುು 

ಮಕಕಳಿಗೆ ಅರ್ಥಯವಾಯಿತೆೋ? 

 

ವಿವರಣೆ /ವ್ಕಾಪಡಿಸುವಿಕೆ.            

Express 

ಶಿಕ್ಷಕರ ಮಾದರಿ ವಾಚನ :-  * ಕವಿ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸುವುದು.       

*ಪದ್ವನುು ಗದ್ ರ ಪದಲಿಿ ಓದುವುದು. ನಂತರ ಪದ್ವನುು ರಾಜ 

ಬದಧವಾಗಿ, ಧವನಿ ಏರಿಳಿತದೆ ಂದಿಗೆ ಹಾಗ  ಅಭಿನಯದೆ ಂದಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರು 

ಹಾಡುವರು ಮಕಕಳು ಆಲಿಸುವುದರ ಜೆ ತೆಗೆ ಹಾಡುವರು.   ಪದಗಳ 

ಅರ್ಥಯ :- ರಕ್ಷಣೆ - ಕಾಪಾಡುವುದು , ಸೆೈನಿಕ - ಯೋಧಿ ,.         ತೆ ರೆ - 

ಬಿಡು , ಮಮತೆ - ಪಿರೋತಿ ಇತಾ್ದಿಯ ಪದಗಳು ಅರ್ಥಯವನುು ಕರಿಹಲಿಗೆಯ 

ಮೋಲೆ ಬರೆದು ಅಥೆೈಯಸುವರು.                                ಗರಹಣ  ಶಕ್ತಾಯ 

ಪರಿಶಿೋಲನೆ :- ಶಿಕ್ಷಕರು ಈ ಪದ್ವನುು ಭಾರತದ ನಕ್ಷೆ ಮತುಾ ಧವಜ ವನುು 

ತೆ ೋರಿಸಿ ಪರಶ್ೆುಗಳನುು ಕೆೋಳುತಾ ಈ ಪದ್ವನುು ಭಾವರ್ಥಯ ವನುು 

ವಿವರಿಸುವರು ಚಿಕಕ ಚಿಕಕ ಪರಶ್ೆು ಕೆೋಳುವರು.           ವಾ್ಕರಣ :- ಶಿಕ್ಷಕರು 

ಪಠ್್ಪುಸಾಕ 

 

ಕರಿ ಹಲಿಗೆ, ಪಠ್್ಪುಸಾಕ  

 

ಪಠ್್ಪುಸಾಕ , ನಕ್ಷೆ ಧವಜ  

 

ಮಂಚುಪಟಿಿ 

ತಂತರ :- ಆಲಿಸುವುದು, 

ಅಭಿವ್ಕ್ತಾ.             

ಸಾಧನ:- ಪದ್.          

ತಂತರ :- ಬರಹ.           

ಸಾಧನ:- ಶಬ್ಾದರ್ಥಯಗಳು 

ತಂತರ :- ಅವಲೆ ೋಕನ 

 

ತಂತರ :- ಬರಹ.            

ಸಾಧನ:- ವಾ್ಕರಣ 

ಮಕಕಳು ಶಿಕ್ಷಕರ ಗಾಯನವನುು 

ಆಸಕ್ತಾಯಿಂದ ಆಲಿಸಿದರೆೋ?                    

ಮಕಕಳು ಪದಗಳ ಅರ್ಥಯವನುು 

ಗರಹಿಸಿದರೆೋ?   ಪರಶ್ೆುಗೆ 

ಉತಾರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 

ಪಡೆದಿದಾದರೆೋ? 

 

ಮಕಕಳಲಿಿ ಹೆ ಸಪದಗಳ 

ರಚಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 

ಇದೆಯೋ? 
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ಮಕಕಳಿಗೆ ಕೆ ಟಿ ಪದಗಳಿಗೆ ಆಗೆ ೋಣ ಪದವನುು ಸೆೋರಿಸಿ ಹೆ ಸ 

ಪದವನುು ರಚಿಸುವ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡಿಸುವರು.  

ವಿಷಯದ ವಿಸಾರಣೆ.         

Expand 

ವಿದಾ್ರ್ಥಯಗಳಿಂದ ಗಟಿಿ ಓದು :- * ಶಿಕ್ಷಕರು ಎರಡು ಗುಂಪು ಮಾಡಿ ಒಂದು 

ಗುಂಪಿನವರು ಮೊದಲ ಸಾಲು ಹೆೋಳುವುದು ನಂತರ ಎರಡನೆೋ ಗುಂಪು 

ಎರಡನೆೋ ಸಾಲು ಹೆೋಳುವುದು.                              ಚಟುವಟಿಕೆ :- 

ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕಕಳಿಗೆ ಸರಳ ಕಥೆಗಳನುು ಹೆೋಳಿ ಅದಕೆಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚಿಕಕ 

ಚಿಕಕ ಪರಶ್ೆುಗಳನುು ಕೆೋಳುವರು.                             * ಅಭಾ್ಸ ಚಟುವಟಿಕೆ 

ಮಾಡಿಸುವರು.                           

ಪಠ್್ಪುಸಾಕ 

 

ಕಥೆಗಳ ಮಂಚುಪಟಿಿ 

 ಎಲಿ ಮಕಕಳು ಈ 

ಚಟುವಟಿಕೆಯಲಿಿ 

ಭಾಗವಹಿಸಿದಾದರೆೋ? 

 

ಮೌಲ್ಮಾಪನ.       

Evaluation 

ಮೌಲ್ಮಾಪನ :- * ಪದ್ಕೆಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪರಶ್ೆುಗಳನುು ಕೆೋಳುವರು. * 

ಶುಭ ನುಡಿಗಳಲಿಿ ಅಂದವಾಗಿ ಬರೆಯಲು ತಿಳಿಸುವರು.  

ಪಠ್್ಪುಸಾಕ, ನೆ ೋಟ್ ಪುಸಾಕ ತಂತರ :- ಬರಹ.        

ಸಾಧನ :- ಶುಭನುಡಿ 

ನಾನು ನನು ಮುಂದಿನ 

ಪಾಠ್ವನುು ಹೆೋಗೆ ಯೋಜಿಸಲಿ? 
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ಘಟಕದ ಹೆಸರು  :- ೨ ಜಿೋವ ದಯ                            ಘಟಕ ಯೋಜನೆ                    ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು :- ಮಾತನಾಡುವುದು : * ಭಾವನೆಗೆ ತಕಕಂತೆ ಧವನಿ ವ್ತಾ್ಸದೆ ಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದು.   ವಗಯ :-೪.               

ವಿಷಯ:-  ಕನುಡ.                                                                                                                            * ಸವಂತ ಅನುಭವಗೆಳ ವಿವರಣೆ.                                                   ದಿನಾಂಕ :-.                                                                                                                                                 

* ಕೆೋಳಿದ ಪರಶ್ೆುಗಳಿಗೆ ಸಮಪಯಕವಾದ ಸರಳ ವಾಕ್ಗಳ  ಉತಾರ ಹೆೋಳುವುದು 

ಕಲಿಕೆಯ ಹಂತಗಳು. ಅನುಕ ಲಿಸಲು ರ ಪಿಸಿದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು. ಭೆ ೋಧನಾ ಕಲಿಕೆ ೋಪಕರಣಗಳು ಮೌಲ್ಮಾಪನದ ಸಾಧನ 

- ತಂತರಗಳು 

ಶಿಕ್ಷಕರ.                             ಸವ-

ಅವಲೆ ೋಕನ 

ಅವಧಿ 

ತೆ ಡಗಿಸಿಕೆ ಳುುವಿಕೆ.       

Engage 

ಪೂವಯಸಿದಧತೆ /ಪೂರಕ ಚಟುವಟಿಕೆ :- ಮಕಕಳಿಗೆ ಯಾವುದಾದರೆ ಂದು 

ನಿೋತಿ ಕಥೆಯನುು ಹೆೋಳಿ ಅದಕೆಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪರಶ್ೆುಗಳನುು ಕೆೋಳುವುದು.   

ಕಥೆಗಳ ಸಂಗರಹ ತಂತರ :- ಆಲಿಸುವುದು.   

ಸಾಧನ :- ಕಥೆ 

ಎಲಿ ಮಕಕಳು ಅವಧಿಯಲಿಿ 

ತೆ ಡಗಿಸಿಕೆ ಂಡಿದೆದೋನೆಯೋ? 

 

ಪತೆಾಹಚುುವಿಕೆ        Explore * ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕಕಳಿಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪರಶ್ೆುಗಳನುು ಕೆೋಳಿ ಉತಾರ 

ಪಡೆಯುವರು (೧) ನಾವು ಕಷಿದಲಿಿದದವರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬ್ೆೋಕು ?      (೨) 

ದಾರಿಯಲಿಿ ಹೆ ೋಗುವಾಗ ಯಾರಾದರ  ಬಿದದರೆ ಏನು ಮಾಡಬ್ೆೋಕು ? 

(೩) ಪಾರಣಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬ್ಾರದು ?      ಹಾಗಾದರೆ ಇಂದು 

ನಾವು "ಜಿೋವ ದಯ " ಪಾಠ್ ಕಲಿಯೋಣ 

 ತಂತರ :- ಅಭಿವ್ಕ್ತಾ.        

ಸಾಧನ:- ಮೌಖಿಕ 

ಪರಶ್ೆುಗಳು 

ನಾನು ಕೆೋಳಿದ ಪರಶ್ೆು ಮಕಕಳಿಗೆ 

ಅರ್ಥಯವಾಯಿತೆೋ? 

 

ವಿವರಣೆ / ವ್ಕಾಪಡಿಸುವಿಕೆ.           

Explain / Express 

ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಾದರಿ ವಾಚನ :- ಈ ಮೋಲಿನ ಪಾಠ್ವನುು ಶಿಕ್ಷಕರು ಸಪಷಿ 

ಉಚ್ಾುರಣೆ ಯಂದಿಗೆ ಧವನಿ ಏರಿಳಿತದೆ ಂದಿಗೆ ಗಟಿಿಯಾಗಿ ವಾಚನ 

ಮಾಡುವರು. ಮಕಕಳು ಆಸಕ್ತಾಯಿಂದ ಆಲಿಸುವರು. ನಂತರ ಶಿಕ್ಷಕರು 

ಓದಿದಂತೆ ಮಕಕಳೂ ಓದುವರು.                                         ಪದಗಳ 

ಪಠ್್ಪುಸಾಕ 

 

ಪಠ್್ಪುಸಾಕ, ಕರಿ ಹಲಿಗೆ 

ಓದಿ ಗರಹಿಸುವ ಕೌಶಲದ 

ಮೌಲ್ಮಾಪನ 

ಮಕಕಳು ಶಿಕ್ಷಕರ ಮಾದರಿ 

ವಾಚನವನುು ಆಲಿಸಿದರೆ ?    

ಎಷುಿ ಮಕಕಳು ಪದಗಳ 

ಅರ್ಥಯವನುು ಗರಹಿಸಿದರು ? 
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ಅರ್ಥಯ :- ಋಷಿ - ಸಂತೆ ೋಷ, ಗಾಬರಿ - ಭಯ , ಆತುರ ಅವಸರ ಇತಾ್ದಿ 

ಪದಗಳ ಅರ್ಥಯವನುು ಶಿಕ್ಷಕರು ಕರಿಹಲಿಗೆಯ ಮೋಲೆ ಬರೆದು 

ಅಥೆೈಯಸುವರು.                                                     ಗರಹಣ ಶಕ್ತಾಯ 

ಪರಿಶಿೋಲನೆ :- ನಂತರ ಶಿಕ್ಷಕರು ಈ ಪಾಠ್ವನುು ಚಚ್ಾಯ ವಿಧಾನದ 

ಮ ಲಕ ಅಥೆೈಯಸಿ ಮಕಕಳಿಗೆ ಚಿಕಕ ಚಿಕಕ ಪರಶ್ೆುಗಳನುು ಕೆೋಳುವರು. (೧) 

ಯಾರು ಯಾರು ಗೆಳೆಯ ರಾಗಿದದರು ?  (೨) ಅಜಿಿ ಏಕೆ ಕ ಗಿಕೆ ಂಡಳು.  

 

ಪಠ್್ಪುಸಾಕ 

ತಂತರ :- ಬರಹ.            

ಸಾಧನ:- ಶಬ್ಾದರ್ಥಯಗಳು 

 

ಅವಲೆ ೋಕನ 

 

ಎಷುಿ ಮಕಕಳು ಪಾಠ್ವನುು 

ಮೌನವಾಗಿ ಓದಿ ಪರಶ್ೆುಗೆ 

ಉತಾರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 

ಗಳಿಸಿದಾದರೆ ? 

ವಿಷಯದ  ವಿಸಾರಣೆ.        

Expand 

ವಿದಾ್ರ್ಥಯಗಳಿಂದ ಗಟಿಿ ಓದು :- ಶಿಕ್ಷಕರು ಸರದಿಯಂತೆ ಎಲಿ ಮಕಕಳಿಗ  

ಪಾಠ್ವನುು ಗಟಿಿಯಾಗಿ ಓದುವಂತೆ ಪೆರೋರೆೋಪಿಸುವರು. ತಪಿಪದಲಿಿ ತಿದಿದ 

ಪುನಃ ಓದಿಸುವರು.                                              ಚಟುವಟಿಕೆ :- * 

ಶಿಕ್ಷಕರು ಪಾಠ್ದಲಿಿ ಬಂದಿರುವ ಪಾತರವನುು ಹಂಚಿ ಪಾತಾರಭಿನಯ 

ಮಾಡಿಸುವರು * ಪಾಠ್ದಲಿಿ ಕೆ ಟಿ ಜಿಂಕೆ ಮರಿಯ ಕಥೆ ಹೆೋಳಿ ಪರಶ್ೆು ಕೆೋಳಿ 

ಉತಾರ ಪಡೆಯುವರು. * ಮಕಕಳು ತಾವು ಯಾರಿಗಾದರ  ಸಹಾಯ 

ಮಾಡಿದದಲಿಿ ಹೆೋಳಲು ಅವಕಾಶ ಕಲಿಸುವರು.  

ಪಠ್್ಪುಸಾಕ 

 

ಪಠ್್ಪುಸಾಕ, ಮಕಕಳ 

ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ 

ತಂತರ :- ಗಟಿಿ ಓದು.         

ಸಾಧನ :- ಗದ್ಪಾಠ್ 

ತಂತರ :- ಅಭಿವ್ಕ್ತಾ 

ಸಾಧನ :- ಪಾತಾರಭಿನಯ  

ಎಷುಿ ಮಕಕಳು ಪಾಠ್ವನುು 

ಗಟಿಿಯಾಗಿ ಓದುಬಲಿರು ? 

ಎಷುಿ ಮಕಕಳು ಪಾಠ್ವನುು 

ಗಟಿಿಯಾಗಿ ಓದುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 

ಗಳಿಸಿದಾದರೆ ? 

 

ಮೌಲ್ಮಾಪನ.          

Evaluation 

ಮೌಲ್ಮಾಪನ / ನಿಯೋಜಿತ ಕಾಯಯ :- * ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕಕಳಿಗೆ ಭಾಷೆ 

ಚಟುವಟಿಕೆಯಲಿಿ ಕ ಡಲದ ಚಿತರವನುು ಗಮನಿಸಿ 'ಹ' ಅಕ್ಷರಕೆಕ 

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪದ ಬರೆಯಲು ತಿಳಿಸುವರು.                       * ಅಭಾ್ಸ 

ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡಿಸುವರು.  

ಪಠ್್ಪುಸಾಕ , ನೆ ೋಟ್ ಪುಸಾಕ ತಂತರ :- ಬರಹ         

ಸಾಧನ :- ಅಭಾ್ಸ 

ಚಟುವಟಿಕೆ 

ನಾನು ಮುಂದಿನ ಪಾಠ್ವನುು 

ಹೆೋಗೆ ರ ಪಸಲಿ? 
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ಘಟಕದ ಹೆಸರು :- ೩ ಹಂಚಿ ತಿನೆ ುೋಣ.                        ಘಟಕ ಯೋಜನೆ.                 ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು :- ಆಲಿಸುವುದು :- ಕ್ತರುನಾಟಕ, ಒಗಟು, ಗಾದೆ ಮತುಾ ನುಡಿ  ಮುತುಾಗೆಳನುು ಕೆೋಳಿ.             ವಗಯ :-೪.               

ವಿಷಯ:-  ಕನುಡ.                                                                                                                       ಆನಂದಿಸುವುದು.                                                                    ದಿನಾಂಕ :-  

ಕಲಿಕೆಯ ಹಂತಗಳು. ಅನುಕ ಲಿಸಲು ರ ಪಿಸಿದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು. ಭೆ ೋಧನಾ ಕಲಿಕೆ ೋಪಕರಣಗಳು ಮೌಲ್ಮಾಪನದ ಸಾಧನ 

- ತಂತರಗಳು 

ಶಿಕ್ಷಕರ.                             ಸವ-

ಅವಲೆ ೋಕನ 

ಅವಧಿ 

ತೆ ಡಗಿಸಿಕೆ ಳುುವಿಕೆ.        

Engage 

ಪೂವಯ ಸಿದಧತೆ/ ಪೂರಕ ಚಟುವಟಿಕೆ :- ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕಕಳನುು 

ವೃತಾಾಕಾರವಾಗಿ ಕ ಡಿರಸಿ ತಾವು ಅವರೆ ಂದಿಗೆ ಕುಳಿತು ಚಿಕಕ-ಚಿಕಕ 

ಒಗಟುಗಳನುು ಹೆೋಳಿ ಮಕಕಳಿಗೆ ಯೋಚಿಸಿ ಉತಾರ ಹೆೋಳಲು ತಿಳಿಸುವರು.  

ಒಗಟುಗಳ ಮಂಚುಪಟಿಿಗಳು ತಂತರ :- ಅಭಿವ್ಕ್ತಾ.     

ಸಾಧನ :- ಒಗಟುಗಳು  

ನನು ಅವಧಿಯಲಿಿ ಎಲಿ ಮಕಕಳು 

ನಾನು 

ತೆ ಡಗಿಸಿಕೆ ಂಡಿದೆದೋನೆಯೋ? 

 

ಪತೆಾಹಚುುವಿಕೆ.                  

Explore 

ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕಕಳಿಗೆ ಕೆಳಗಿನ ಪರಶ್ೆುಗಳನುು ಕೆೋಳುವರು                          

(೧) ಇಬಬರು ಗೆಳೆಯರು ದಾರಿಯಲಿಿ ಹೆ ೋಗುತಿಾರುವಾಗ ಮರದಲಿಿ ಒಂದು 

ಪರಶ್ಾುವಳಿ ತಂತರ :- ಅಭಿವ್ಕ್ತಾ.      

ಸಾಧನ:- ಪರಶ್ೆುಗಳು 

ನಾನು ಕೆೋಳಿದ ಪರಶ್ೆು 

ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೋ? 
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ಹಣುಣ ಕಾಣಿಸುತಾದೆ ಅದನುು ತೆಗೆದುಕೆ ಂಡು ಒಬಬ ಗೆಳೆಯ ತಿನುುತಾಾ 

ಹೆ ೋಗುತಾಾನೆ ? ಅವನು ಮಾಡಿದು ಸರಿನಾ ?                   (೨) ಅವನ 

ಜಾಗದಲಿಿ ನಿೋವಿದದರೆ ಏನು ಮಾಡುತಿಾೋರಿ ? ಹಾಗಾದರೆ ಇಂದು 

ನಾವು"ಹಂಚಿ ತಿನೆ ುೋಣ"ಪಾಠ್ ಕಲಿಯೋಣ 

ವಿವರಣೆ/ ವ್ಕಾಪಡಿಸುವಿಕೆ.       

Explain / Express 

ಶಿಕ್ಷಕರ ಮಾದರಿ ವಾಚನ :-  ಶಿಕ್ಷಕರು ಈ ಪಾಠ್ವನುು ಗಟಿಿಯಾಗಿ ದವನಿ 

ಏರಿಳಿತ ದೆ ಂದಿಗೆ ವಾಚನ ಮಾಡುವರು ಮಕಕಳು ಆಲಿಸುವರು ನಂತರ 

ಶಿಕ್ಷಕರು ಓದಿದಂತೆ ಮಕಕಳು ಓದುವರು.         ಪದಗಳ ಅರ್ಥಯ :- ಒಗೆ - 

ಬಿಸಾಕು , ಜಗಳ - ಗಲಾಟೆ , ಹೆಕುಕ - ಆರಿಸು ಇತಾ್ದಿ ಪದಗಳ 

ಅರ್ಥಯವನುು ಶಿಕ್ಷಕರು ಕರಿಹಲಿಗೆಯ ಮೋಲೆ ಬರೆದು ತಿಳಿಸುವರು.                                                                               

ಗರಹಣ ಶಕ್ತಾಯ ಪರಿಶಿೋಲನೆ :- ಈ ಪಾಠ್ವನುು ಶಿಕ್ಷಕರು ಕಥಾರ ಪದಲಿಿ 

ವಿವರಿಸಿ ಕೆಲವು ಪರಶ್ೆುಗಳನುು ಕೆ ಟುಿ ಅವರ ಗರಹಣ ಶಕ್ತಾಯನುು 

ಪರಿೋಕ್ಷಿಸುವರು. (೧) ಹಣುಣ ನೆ ೋಡಿ ಯಾರಿಗೆ ಆಸೆಯಾಯಿತು ? (೨) 

ಮಕಕಳ ಜಗಳವನುು ಯಾರು ನೆ ೋಡಿದರು. 

ಪಠ್್ಪುಸಾಕ 

 

ಕರಿ ಹಲಿಗೆ, ಪಠ್್ಪುಸಾಕ 

 

ಪಠ್್ಪುಸಾಕ 

ಓದಿ ಗರಹಿಸುವ ಕೌಶಲದ 

ಮೌಲ್ಮಾಪನ 

ತಂತರ :- ಬರಹ.        

ಸಾಧನ :- ಶಬ್ಾದರ್ಥಯಗಳು.  

 

ಅವಲೆ ೋಕನ 

ಎಲಿ ಮಕಕಳು ಮಾದಿರ 

ವಾಚನವನುು ಆಲಿಸಿದರೆ  

ಎಲಿ ಮಕಕಳು ಪದಗಳ 

ಅರ್ಥಯವನುು ಗರಹಿಸಿದರೆ ? 

 

ಎಷುಿ ಮಕಕಳು ಮೌನವಾಗಿ 

ಓದಿ ಪರಶ್ೆುಗೆ ಉತಾರಿಸಿದರು? 

 

ವಿಷಯದ  ವಿಸಾರಣೆ       

Expand 

ವಿದಾ್ರ್ಥಯಗಳಿಂದ  ಗಟಿಿ ಓದು :- ಶಿಕ್ಷಕರು ಮೊದಲು ಚ್ೆನಾುಗಿ ಓದಲು 

ಬರುವ ಮಕಕಳಿಂದ ಪಾಠ್ ಓದಿಸಿ ಇತರ ಮಕಕಳೂ ಅವರತೆಯೋ 

ಓದುವಂತೆ ಪೆರೋರೆೋಪಿಸುವರು ನಂತರ ಎಲಿರಿಂದ ಓದಿಸುವರು.          

ಚಟುವಟಿಕೆ :- * ಪಾಠ್ದಲಿಿ ಬಂದಿರುವ ಪಾತೆರಯನುು ಹಂಚಿಕೆ ಟುಿ 

ಮಕಕಳಿಂದ ಪಾತಾರಭಿನಯ ಮಾಡಿಸುವರು.                                   * 

ಒಗಟು ಬಿಡಿಸುವ & ಅಥೆೈಯಸುವರು. * ಚಿತರ ಸಹಿತ ಗಾದೆ ಮಾತಿನ 

ಮಂಚುಪಟಿಿ ಬಳಸಿ ಗಾದೆಮಾತು. 

ಪಠ್್ಪುಸಾಕ 

 

ಒಗಟುಗಳ ಮಂಚುಪಟಿಿಗಳು 

ಗಾದೆಮಾತುಗಳು 

ಮಂಚುಪಟಿಿಗಳು 

ತಂತರ :- ಗಟಿಿ ಓದು.     

ಸಾಧನ :- ಗದ್ಪಾಠ್ 

ತಂತರ :- ಅಭಿವ್ಕ್ತಾ.      

ಸಾಧನ :- ಗಾದೆ ಮಾತು 

ಒಗಟುಗಳು 

ಎಷುಿ ಮಕಕಳು ಗಟಿಿಯಾಗಿ 

ಓದುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 

ಪಡೆದಿದಾದರೆ ? 

ಮಕಕಳು ಆಸಕ್ತಾಯಿಂದ 

ಪಾತಾರಭಿನಯ ಮಾಡಿದರೆ ? 

 

ಮೌಲ್ಮಾಪನ    

Evaluation 

ನಿಯೋಜಿತ ಕಾಯಯ/ ಮೌಲ್ಮಾಪನ :- * ಅಭಾ್ಸ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನುು 

ಮಾಡಲು ಮಕಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಾಗಯದಶಯನ ಮಾಡುವರು * ಶುಭನುಡಿ 

ಗಳನುು ಅಂದವಾಗಿ ಬರೆದು ತೆ ೋರಿಸುವಂತೆ ಪ್ರೋತಾಾಹಿಸುವರು.  

ಪಠ್್ಪುಸಾಕ, ನೆ ೋಟ್ ಪುಸಾಕ ತಂತರ :- ಬರಹ.         

ಸಾಧನ:- ಪರಶ್ೆುಗಳು& 

ಶುಭನುಡಿ   

ನಾನು ನನು ಮುಂದಿನ 

ಪಾಠ್ವನುು ಹೆೋಗೆ 

ಆಯೋಜಿಸಲಿ? 
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ಘಟಕದ ಹೆಸರು :- ೪ ಹಲು ಿತಪಾಸಣೆ                              ಘಟಕ ಯೋಜನೆ.               ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು :-ಮಾತನಾಡುವುದು* ನೆ ೋಡಿದ, ಕೆೋಳಿದ ಘಟನೆಗಳನುು ಕರಮವಾಗಿ ವಿವರಿಸುವುದು.     ವಗಯ :-೪.                

ವಿಷಯ:-  ಕನುಡ.                                                                                                                                                                                                                 ದಿನಾಂಕ :- 
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ಕಲಿಕೆಯ ಹಂತಗಳು. ಅನುಕ ಲಿಸಲು ರ ಪಿಸಿದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು. ಭೆ ೋಧನಾ ಕಲಿಕೆ ೋಪಕರಣಗಳು ಮೌಲ್ಮಾಪನದ ಸಾಧನ 

- ತಂತರಗಳು 

ಶಿಕ್ಷಕರ.                             ಸವ-

ಅವಲೆ ೋಕನ 

ಅವಧಿ 

ತೆ ಡಗಿಸಿಕೆ ಳುುವಿಕೆ 

Engage 

ಪೂವಯಸಿದಧತೆ /ಪೂರಕ ಚಟುವಟಿಕೆ:- ಮಕಕಳಿಗೆ ಬ್ೆೋರೆ ಬ್ೆೋರೆ ಪಾತರ 

ದಾರಿಗೆಳನಾುಗಿ ಮಾಡಿ ಜಾತೆರಗೆ ನಿೋನು ಹೆ ದ್ಲೆ ಿೋ ಎಂಬ ಹಾಡನುು 

ಹಾವಭಾವ ಅಭಿನಯದ ಮ ಲಕ ಹಾಡಿಸಿ ನಿೋತಿ ತಿಳಿಸುವುದು.  

ಹಾಡಿನ ಸಂಗರಹ ತಂತರ:- ಅಭಿವ್ಕ್ತಾ.           

ಸಾಧನ :- ಹಾಡು 

ಹೆೋಳುವುದು 

ಎಲಿ ಮಕಕಳು ಈ ಅವಧಿಯಲಿಿ 

ತೆ ಡಗಿಸಿಕೆ ಂಡಿದೆದೋನೆಯೋ? 

 

ಪತೆಾಹಚುುವಿಕೆ.          

Explore 

ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕಕಳಿಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪರಶ್ೆುಗಳನುು ಕೆೋಳುವರು.                  (೧) 

ಚಿತರಗಳನುು ತೆ ೋರಿಸುತಾಾ ಶರಿೋರದ ಅಂಗಗಳ ಹೆಸರು 

ಕೆೋಳುವುದು .ಉದಾ:-ಇದು ಏನು ? etc.                                        (೨) 

ನಮಗೆ ಕಣಿಣನ ತೆ ಂದರೆ ಆದಾಗ ಯಾರ ಬಳಿ ಹೆ ೋಗುತಾದೆ?    (೩) 

ಹಲಿಿನ ತೆ ಂದರೆಯಾದಾಗ ಯಾರ ಬಳಿ ಹೆ ೋಗುತೆಾೋವೆ? ಹಾಗಾದರೆ 

ಇಂದು ನಾವು ಹಲುಿ ತಪಾಸಣೆ ಪದ್ ಓದೆ ೋಣ.  

ಪರಶ್ಾುವಳಿ ತಂತರ :- ಅಭಿವ್ಕ್ತಾ          

ಸಾಧನ:- ಪರಶ್ೆುಗಳು 

ನನು ಪರಶ್ೆುಗಳಿಗೆ ಮಕಕಳು 

ಸರಿಯಾಗಿ ಉತಾರಿಸಿದರೆೋ? 

 

ವಿವರಣೆ/ ವ್ಕಾಪಡಿಸುವಿಕೆ.            

Explain /Express 

ಶಿಕ್ಷಕರ ಮಾದರಿ ಗಾಯನ :- * ಕವಿ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸಿ ಪದ್ವನುು ಗದ್ 

ರ ಪದಲಿಿ ಮೊದಲು ಓದಿ ನಂತರ ಶಿಕ್ಷಕರು ಈ ಹಾಡನುು ಹಾವಭಾವ 

ಅಭಿನಯದೆ ಂದಿಗೆ ರಾಗವಾಗಿ ಹಾಡಿ ಮಕಕಳಿಂದ ಹಾಡಿಸುವರು.                                                                          

ಪದಗಳ ಅರ್ಥಯ :- ಪುಟಾಣಿ - ಸಣಣ, ವೆೈದ್ - ಡಾಕಿರ್ ಇತಾ್ದಿ ಪದಗಳನುು 

ಕರಿಹಲಿಗೆಯ ಮೋಲೆ ಬರೆದು ಅಥೆೈಯಸುವರು.                ಗರಹಣ ಶಕ್ತಾಯ 

ಪರಿಶಿೋಲನೆ :- ಶಿಕ್ಷಕರು ಈ ಪದ್ದ ಸಾರಾಂಶವನುು ಕರ್ಥನ ರ ಪದಲಿಿ 

ವಿವರಿಸಿ ಪಾತರ ಮ ಡಿಸಿ ಪದ್ಕೆಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪರಶ್ೆುಗಳನುು ಕೆೋಳಿ 

ಉತಾರ ಪಡೆಯುವರು.              ವಾ್ಕರಣ :- ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕಕಳಿಗೆ ಪದ 

ಕ ಡಿಸಿ ಬರೆಯುವುದನುು ತಿಳಿಸುವರು ಉದಾ:- ಮತೆಾ +ಒಬಬ =ಮತೆ ಾಬಬ,                      

ಇನುು +ಒಬಬ =ಇನೆ ುಬಬ etc 

ಪಠ್್ಪುಸಾಕ 

 

ಕರಿ ಹಲಿಗೆ 

 

ಪಠ್್ಪುಸಾಕ, ಮಕಕಳ 

ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ 

 

ತಂತರ :- ಅಭಿವ್ಕ್ತಾ        

ಸಾಧನ:- ಹಾಡು 

ಹೆೋಳುವುದು 

ತಂತರ:- ಬರಹ.          

ಸಾಧನ:- ಶಬ್ಾದರ್ಥಯಗಳು 

ತಂತರ :- ಅಭಿವ್ಕ್ತಾ.        

ಸಾಧನ:- ಪಾತಾರಭಿನಯ  

ತಂತರ :- ಬರಹ            

ಸಾಧನ:- ಪದ ಕ ಡಿಸಿ 

ಬರೆಯುವುದು  . 

ನಾನು ಹಾಡಿದದನುು ಮಕಕಳು 

ಸರಿಯಾಗಿ ಆಲಿಸಿದರೆೋ? 

 

ಮಕಕಳು ಪದಗಳ ಅರ್ಥಯ 

ಗರಹಿಸಿದರೆೋ? 

ಮಕಕಳ ಪಾತರ ಮಾಡುವ 

ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆಯೋ? 

ನಾನು ಹೆೋಳಿಕೆ ಟಿಂತೆ 

ಮಕಕಳು ಚಟುವಟಿಕೆ 

ಮಾಡಿದರೆೋ? 
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ವಿಷಯದ ವಿಸಾರಣೆ.       

Expand 

ವಿದಾ್ರ್ಥಯಗಳಿಂದ ಗಟಿಿ ಗಾಯನ :- ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕಕಳಿಗೆ ಗುಂಪುಗಳಲಿಿ 

ಕ ಡಿರಸಿ ಒಂದು ವಾಕ್ವನುು ಒಂದು ಗುಂಪಿನವರು ಮತೆ ಾಂದು 

ವಾಕ್ವನುು ಮತೆ ಾಂದು ಗುಂಪಿನವರು ಹೆೋಳುವಂತೆ ನಂತರ 

ಸಾಮ ಹಿಕವಾಗಿ ಹಾವ - ಭಾವದೆ ಂದಿಗೆ ಹೆೋಳಿಸುವರು.     

ಚಟುವಟಿಕೆ :- * ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕಕಳಿಗೆ ನಿೋವು ನೆ ೋಡಿದ ಮದುವೆಯ ಹಬಬದ, 

ಜಾತೆರ ಘಟನೆಗಳನುು ನೆನಪಿಸಿಕೆ ಂಡು ಮೊದಲು ಏನು ಮಾಡುವರು, 

ನಂತರ ಏನು ಮಾಡಬ್ೆೋಕೆಂದು ಕರಮವಾಗಿ ಹೆೋಳುವಂತೆ 

ಪ್ರೋತಾಾಹಿಸುವರು 

ಮಂಚು ಪಟಿಿಗಳು.            

ಪಠ್್ಪುಸಾಕ 

 

ಮಕಕಳ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ 

ತಂತರ :- ಗಟಿಿ ಗಾಯನ      

ಸಾಧನ:- ಹಾಡು 

ಹೆೋಳುವುದು  

ಎಷುಿ ಮಕಕಳು ಪದ್ವನುು 

ಚ್ೆನಾುಗಿ ಹೆೋಳಿದರು ? 

 

ಮೌಲ್ಮಾಪನ.  

Evaluation 

ಮೌಲ್ಮಾಪನ :- * ಅಭಾ್ಸದಲಿಿ ಕ ಡಲದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನುು 

ಮಾಡಲು ತಿಳಿಸುವುದು ತಪಿಪದಲಿಿ ಮಾಗಯದಶಯನ ಮಾಡುವುದು.     * 

ಪದ್ಕೆಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪರಶ್ೆುಗಳನುು ಕೆೋಳುವರು.  

ಪಠ್್ಪುಸಾಕ & ನೆ ೋಟ್ ಪುಸಾಕ ತಂತರ :- ಬರಹ               

ಸಾಧನ:- ಅಭಾ್ಸ 

ಚಟುವಟಿಕೆ 

ನಾನು ನನು ಪಾಠ್ದಲಿಿ ಯಾವ 

ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೆ ಳಿುರಿ ? 
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ಘಟಕದ ಹೆಸರು :- ೫ ಕಾಗೆಗೆಳೆಷುಿ ?                 ಘಟಕ ಯೋಜನೆ.                   ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು :- ಮಾತನಾಡುವುದು ಮತುಾ ಬರಹ * ಬರವಣಿಗೆಯಲಿಿ ಲೆೋಖನ ಚಿಹೆುಗಳನುು ಗಮನಿಸಿ               ವಗಯ :- ೪.           

ವಿಷಯ:-  ಕನುಡ.                                                                                                                                         ಬರೆಯುವುದು *ಪರಶ್ೆುಗಳಿಗೆ ಉತಾರಿಸುವುದು.                   ದಿನಾಂಕ :- 

ಕಲಿಕೆಯ ಹಂತಗಳು. ಅನುಕ ಲಿಸಲು ರ ಪಿಸಿದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು. ಭೆ ೋಧನಾ ಕಲಿಕೆ ೋಪಕರಣಗಳು ಮೌಲ್ಮಾಪನದ ಸಾಧನ 

- ತಂತರಗಳು 

ಶಿಕ್ಷಕರ.                             ಸವ-

ಅವಲೆ ೋಕನ 

ಅವಧಿ 

ತೆ ಡಗಿಸಿಕೆ ಳುುವಿಕೆ 

Engage 

ಪೂವಯಸಿದಧತೆ/ ಪೂರಕ ಚಟುವಟಿಕೆ :- ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕಕಳಿಗೆ ಕಥೆಯನುು 

ಹೆೋಳಿ ಅದಕೆಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚಿಕಕ-ಚಿಕಕ ಪರಶ್ೆುಗಳನುು ಕೆೋಳುವರು  

ಕಥೆಗಳ ಸಂಗರಹ ತಂತರ :- ಆಲಿಸುವುದು.  

ಸಾಧನ:- ಕಥೆ 

ಎಲಿ ಮಕಕಳು ಅವಧಿಯಲಿಿ 

ಭಾಗವಹಿಸಿದಾದರೆೋ? 

 

ಪತೆಾಹಚುುವಿಕೆ        Explore ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕಕಳಿಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪರಶ್ೆುಗಳನುು ಕೆೋಳಿ ಉತಾರ ಪಡೆಯುವರು 

೧) ಸಂಖ್ೆ್ಗಳ ಮಂಚು ಪಟಿಿಗಳನುು ತೆ ೋರಿಸಿ ಎಷೆ ಿಂದು ಕೆೋಳುವುದು? 

೨) ಪಾರಣಿಗಳ ಮಂಚುಪಟಿಿ ತೆ ೋರಿಸಿ ಪರಶ್ೆು ಕೆೋಳುವುದು? ೩) ಪಕ್ಷಿಗಳ 

ಹೆಸರು ಕೆೋಳುವುದು? ಹಾಗಾದರೆ ಇಂದು ನಾವು ಕಾಗೆಗೆಳೆೋಷುಿ ಎಂಬ 

ಪಾಠ್ ಓದೆ ೋಣ.  

ಪರಶ್ಾುವಳಿ ತಂತರ :-ಅಭಿವ್ಕ್ತಾ.      

ಸಾಧನ :- ಮೌಖಿಕ 

ಪರಶ್ೆುಗಳು 

ನಾನು ಕೆೋಳಿದ ಪರಶ್ೆುಗಳು 

ಮಕಕಳಿಗೆ ಅರ್ಥಯವಾಯಿತೆೋ? 

 

ವಿವರಣೆ/ ವ್ಕಾಪಡಿಸುವಿಕೆ.       

Explain / Express 

ಶಿಕ್ಷಕರ ಮಾದರಿ ವಾಚನ :- ಶಿಕ್ಷಕರು ಈ ಮೋಲಿನ ಪಾಠ್ವನುು ಧವನಿ 

ಏರಿಳಿತದೆ ಂದಿಗೆ ವಾಚನ ಮಾಡುವರು ಮತುಾ ಅದನುು ಆಲಿಸುವರು 

ನಂತರ ಶಿಕ್ಷಕರು ಓದಿದಂತೆ ಓದಲು ಪರಯತಿುಸುವರು. ಪದಗಳ ಅರ್ಥಯ :- 

ಒಡೆ ಡೋಲಗ - ದೆ ಡಡ ದಬ್ಾಯರು , ನೆಂಟರು - ಬಂಧುಗಳು ಇತಾ್ದಿ 

ಪದಗಳ ಅರ್ಥಯವನುು ಮಂಚುಪಟಿಿ ಮೋಲೆ ಬರೆದು ಅಥೆೈಯಸುವರು.                                                                

ಮಕಕಳಿಂದ ಮೌನ ಓದು :- ಶಿಕ್ಷಕರು ಈ ಪಾಠ್ವನುು ಮೌನವಾಗಿ ಓದಿ 

ಕೆಳಗಿನ ಪರಶ್ೆುಗೆ ಉತಾರ ಹುಡುಕುವಂತೆ ಪೆರೋರೆೋಪಿಸುವರು.        (೧) 

ಪಠ್್ಪುಸಾಕ 

 

ಪಠ್್ಪುಸಾಕ, ಕರಿ ಹಲಿಗೆ 

 

ಪಠ್್ಪುಸಾಕ 

ತಂತರ :- ಆಲಿಸುವುದು 

ಸಾಧನ:- ಪಾಠ್ 

ತಂತರ :- ಬರಹ        

ಸಾಧನ :- ಶಬ್ಾದರ್ಥಯಗಳು 

 

ನನು ಮಾದರಿ ವಾಚನವನುು 

ಮಕಕಳು ಸರಿಯಾಗಿ 

ಆಲಿಸಿದರೆ ?              ಮಕಕಳು 

ಪದಗಳ ಅರ್ಥಯವನುು 

ಗರಹಿಸಿದರೆೋ? 
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ಅಕಬರ್ ಬಿೋರಬಲನಿಿಗೆ ಏನನುು ಉಡುಗೆ ರೆಯಾಗಿ ನಿೋಡಿ ಗೌರವಿಸಿದರು ?                                                                        

ಗರಹಣ ಶಕ್ತಾಯ ಪರಿಶಿೋಲನೆ :- ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕಕಳಿಗೆ ಪರಶ್ೆ್ ುೋತಾರ ಪದಧತಿಯ 

ಮ ಲಕ ಪಾಠ್ವನುು ವಿವರಿಸಿ ಮಕಕಳಿಗೆ ಕೆಲವು ಪರಶ್ೆುಗಳಿಗೆ ಉತಾರ 

ಗುಂಪಿನಲಿಿ ಚಚಿಯಸಿ ಬರೆಯುವಂತೆ ಪ್ರೋತಾಾಹಿಸುವರು.                                                                   

ವಾ್ಕರಣ :- ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಂಚು ಪಟಿಿಗಳನುು ಮ ಲಕ ಮಕಕಳಿಗೆ ಲೆೋಖನ 

ಚಿಹೆುಗಳು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸುವರು ಅಭಾ್ಸ ಚಟುವಟಿಕೆ 

ಮಾಡಿಸುವುದು.  

 

ಪಠ್್ಪುಸಾಕ 

 

ಲೆೋಖನ ಚಿಹೆುಗಳು, ಮಂಚುಪಟಿಿ 

ಓದಿ ಗರಹಿಸುವ ಕೌಶಲದ 

ಮೌಲ್ಮಾಪನ 

ತಂತರ :- ಅವಲೆ ೋಕನ 

 

ತಂತರ :-  ಬರಹ.             

ಸಾಧನ:- ಲೆೋಖನ 

ಚಿಹೆುಗಳು  

 

ಎಷುಿ ಮಕಕಳು ಮೌನವಾಗಿ 

ಓದುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 

ಗಳಿಸಿದಾದರೆೋ?                  

ನಾನು ವಿವರಿಸಿದ ವಿಧಾನ 

ಸಮಂಜಸವಾಗಿದೆೋ? 

ಎಷುಿ ಮಕಕಳು ಲೆೋಖನ 

ಚಿಹೆುಗಳನುು 

ಅರಿತುಕೆ ಂಡರು ? 

ವಿಷಯದ ವಿಸಾರಣೆ.        

Expand 

ಮಕಕಳಿಂದ ಗಟಿಿ ಓದು :- ಹಿರೆೋಮಣಿ ಸಹಾಯದಿಂದ ಗುಂಪಿನಲಿಿ 

ಪಾಠ್ವನುು ಓದಿ ನಂತರ ಗುಂಪಿನಿಂದ ಒಬಬರು ಶಿಕ್ಷಕರ ಎದುರಿಗೆ 

ಜೆ ೋರಾಗಿ ಓದುವರು.                                                             

ಚಟುವಟಿಕೆ :- ವಿವಿಧ ಬಗೆೆಯ ಲೆೋಖನ ಚಿಹೆುಗಳು ಇರುವ ವಾಕ್ಗಳು 

ಮಂಚುಪಟಿಿ ಕೆ ಟುಿ ಮಕಕಳಿಗೆ  ಅವರಿಗೆ ಬಂದ ಲೆೋಖನ ಚಿಹೆು 

ಕರಿಹಲಿಗೆಯ ಮೋಲೆ ಬರೆಯಲು ತಿಳಿಸಿ ಅದರ ಬಗೆೆ ಚಚಿಯಸುವುದು 

ಪಠ್್ಪುಸಾಕ 

 

ವಾಕ್ಗಳು ಮಂಚುಪಟಿಿ 

ತಂತರ :- ಗಟಿಿ ಓದು 

ಸಾಧನ :- ಪಾಠ್ 

ತಂತರ :- ಬರಹ.        

ಸಾಧನ:- ಲೆೋಖನ 

ಚಿಹೆುಗಳು 

ಎಷುಿ ಮಕಕಳು ಚ್ೆನಾುಗಿ ಓದುವ 

ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪಡೆದಿದಾದರೆ ? 

 

ಮೌಲ್ಮಾಪನ ನಿಯೋಜಿತ ಕಾಯಯ :- * ಮಕಕಳಿಗೆ ಚಿತರಸಹಿತ ಪೂಣಯ ಗಾದೆ 

ಮಾತುಗಳ ಓದಿ ಗುಂಪಿನಲಿಿ ಚಚಿಯ ಅವುಗಳ ಪೂಣಯ ರ ಪ ಬರೆಯುವ 

ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡಿಸುವುದು.* ಅಭಾ್ಸ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡಿಸುವರು.  

ಪಠ್್ಪುಸಾಕ , ನೆ ೋಟ್ ಪುಸಾಕ  ತಂತರ :- ಬರಹ.        

ಸಾಧನ :- ಪರಶ್ೆುಗಳು 

ನನು ಮುಂದಿನ ಪಾಠ್ ಹೆೋಗೆ 

ಆಯೋಜಿಸಲಿ? 
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ಘಟಕದ ಹೆಸರು :-೬ ನನು ಕಂದ                                 ಘಟಕ ಯೋಜನೆ                      ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು :-ಮಾತನಾಡುವುದು * ನಾಲಿಗೆ ಸುರುಳಿ ವಾಕ್ಗಳನುು ಹೆೋಳುವುದು.                        ವಗಯ :-೪.             

ವಿಷಯ :- ಕನುಡ.                                                                                                                              * ಗಾರಮ್ ಪದಗಳನುು ಅರಿಯುವುದು.                                        ದಿನಾಂಕ :-  

ಕಲಿಕೆಯ ಹಂತಗಳು. ಅನುಕ ಲಿಸಲು ರ ಪಿಸಿದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು. ಭೆ ೋಧನಾ ಕಲಿಕೆ ೋಪಕರಣಗಳು ಮೌಲ್ಮಾಪನದ ಸಾಧನ 

- ತಂತರಗಳು 

ಶಿಕ್ಷಕರ.                             ಸವ-

ಅವಲೆ ೋಕನ 

ಅವಧಿ 

ತೆ ಡಗಿಸಿಕೆ ಳುುವಿಕೆ.  

Engage 

ಪೂವಯ ಸಿದಧತೆ /ಪೂರಕ ಚಟುವಟಿಕೆ :- * ಮಕಕಳಿಗೆ ವರತಾಾಕಾರವಾಗಿ 

ಕ ಡಿರಸಿ ಜಾನಪದ ಪದ್ದ ತುಣುಕುಗಳ ಮಂಚುಪಟಿಿ ಕೆ ಟುಿ 

ಓದಿಸುವುದು  

ಪದ್ದ ತುಣುಕುಗಳು ಮಂಚುಪಟಿಿ ತಂತರ :- ಓದುವುದು.   

ಸಾಧನ :- ಪದ್ದ 

ತುಣುಕುಗಳು 

ಎಲಿ ಮಕಕಳು ಈ ಅವಧಿಯಲಿಿ 

ತೆ ಡಗಿಸಿಕೆ ಂಡಿದೆದೋನೆಯೋ? 

 

ಪತೆಾಹಚುುವಿಕೆ.          

Explore 

* ಮಕಕಳಿಗೆ ಕೆಳಗಿನ ಪರಶ್ೆುಗಳನುು ಕೆೋಳಿ ಉತಾರ ಪಡೆಯುವರು.        (೧) 

ಮಗುವಿನ ಭಾವಚಿತರ ತೆ ೋರಿಸಿ ಇದು ಏನು? ಎಂದು ಕೆೋಳುವುದು (೨) 

ನಿಮಮ ಮನೆಯಲಿಿ ಚಿಕಕ ಮಕಕಳು ಇದಾದರೆಯೋ ? (೩) ಚಿಕಕ ಮಕಕಳಿಗೆ 

ಯಾವ ಯಾವ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಕರೆಯುತಾಾರೆ ? ಹಾಗಾದರೆ ಇಂದು ನಾವು 

ನನ ಕಂದ ಪದ್ ಓದೆ ೋಣ.  

ಪರಶ್ಾುವಳಿ ತಂತರ :- ಅಭಿವ್ಕ್ತಾ.       

ಸಾಧನ :- ಮೌಖಿಕ 

ಪರಶ್ೆುಗಳು  

ಎಲಿ ಮಕಕಳು ಈಗ 

ಚಟುವಟಿಕೆಯಲಿಿ 

ಭಾಗವಹಿಸಿದಾದರೆೋ? 
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ವಿವರಣೆ /ವ್ಕಾಪಡಿಸುವಿಕೆ            

Explain / Express 

ಶಿಕ್ಷಕರ ಮಾದರಿ ಗಾಯನ :- ಶಿಕ್ಷಕರು ಈ ಪದ್ವನುು ಮಧುರವಾಗಿ ಹಾಡಿ 

ಮಕಕಳಿಂದ ಹಾಡಿಸುವರು.                                                  ಪದಗಳ 

ಅರ್ಥಯ :- ಕಂದಯ್ - ಮಗು, ಮುದುದ - ಪಿರೋತಿ , ಗಿಣಿ - ಗಿಳಿ.    ಆಯಿ - ಅಜಿಿ 

ಇತಾ್ದಿ ಪದಗಳ ಅರ್ಥಯವನುು ಕರಿಹಲಿಗೆಯ ಮೋಲೆ ಬರೆದು ತಿಳಿಸುವರು.                                                                    

ಮಕಕಳಿಂದ ಮೌನ ಓದು :- ಮಕಕಳಿಗೆ ಪರಶ್ೆ್ ುೋತಾರ ಪದಧತಿಯ ಮ ಲಕ 

ಪದ್ ಭಾವಾರ್ಥಯ ವಿವರಿಸಿ ಕೆಲವು ಪರಶ್ೆುಗಳನುು ಕೆ ಟುಿ ಗುಂಪಿನಲಿಿ ಚಚ್ೆಯ 

ಬರೆಯಲು ತಿಳಿಸುವುದು.                            ವಾ್ಕರಣ :- ಮಕಕಳಿಗೆ 

ಪದಗಳು ಗಾರಂರ್ಥಕ ರ ಪ ತಿಳಿಸುವುದು.    ಉದಾ:- ನಿದಿದ - ನಿದೆರ, ತಾವರಿ 

- ತಾವರೆ, ಗಿಡಕ - ಗಿಡಕೆಕ ಇತಾ್ದಿ  

ಪಠ್್ಪುಸಾಕ 

ಕರಿ ಹಲಿಗೆ 

 

ಪಠ್್ಪುಸಾಕ 

 

ಕರಿ ಹಲಿಗೆ 

ತಂತರ :- ಆಲಿಸುವುದು.   

ಸಾಧನ :- ಶಿಕ್ಷಕರ 

ಗಾಯನ.                 

ತಂತರ :- ಬರಹ.         

ಸಾಧನ :- ಶಬ್ಾದರ್ಥಯಗಳು. 

ಓದಿ ಗರಹಿಸುವ ಕೌಶಲದ 

ಮೌಲ್ಮಾಪನ 

ಅವಲೆ ೋಕನ , 

ಅವಲೆ ೋಕನ ಪಟಿಿ 

ನನು ಗಾಯನವನುು ಮಕಕಳು 

ಸರಿಯಾಗಿ ಆಲಿಸಿ 

ಹಾಡಿದಾದರೆೋ?                    

ಎಷುಿ ಮಕಕಳು ಪದಗಳ 

ಅರ್ಥಯವನುು ಗರಹಿಸಿದರೆೋ?      

ಎಷುಿ ಮಕಕಳು ಮೌನವಾಗಿ 

ಓದುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 

ಗಳಿಸಿದಾದರೆ?                  ಎಷುಿ 

ಮಕಕಳು ಪದಗಳ ಗಾರಂರ್ಥಕ 

ರ ಪ ಅರ್ಥಯ ಗರಹಿಸಿದಾದರೆೋ? 

 

ವಿಷಯದ  ವಿಸಾರಣೆ.       

Expand 

ಮಕಕಳಿಂದ ಗಟಿಿ ಗಾಯನ :- ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕಕಳಿಗೆ ಗುಂಪಿನಲಿಿ ಕ ಡಿರಸಿ 

ಪದ್ದ ಒಂದು ಸಾಲು ಒಂದು ಗುಂಪಿನವರು ಹೆೋಳಬ್ೆೋಕು. ಮತೆ ಾಂದು 

ಸಾಲು ಇನೆ ುಂದು ಗುಂಪು ನಂತರ ಒಂದೆ ಂದು ನುಡಿ ಪೂಣಯ ಪದ್ 

ಕೆ ನೆಯಲಿಿ ಸಾಮ ಹಿಕ ಗಟಿಿಯಾಗಿ ಹಾಡುವುದು.  ಚಟುವಟಿಕೆ :- (೧) 

ಮಕಕಳಿಗೆ ಧವನಿಸುರುಳಿ ವಾಕ್ಗಳ ಮಂಚುಪಟಿಿ ಮಗುವಿಗೆ ಹೆೋಳುವ 

ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡಿಸುವುದು.                       (೨) ಅಭಾ್ಸ ಚಟುವಟಿಕೆ 

ಮಾಡಿಸುವುದು (೩) ಗಾದೆ ಮಾತುಗಳ ಮಂಚುಪಟಿಿ ಓದಿಸುವುದು.  

ಪಠ್್ಪುಸಾಕ 

 

 

ಮಂಚುಪಟಿಿಗಳು 

 

 

ತಂತರ :- ಗಟಿಿ ಗಾಯನ     

ಸಾಧನ :- ಪದ್.  

 

ತಂತರ :- ಅಭಿವ್ಕ್ತಾ.      

ಸಾಧನ :- ಧವನಿಸುರುಳಿ 

ವಾಕ್ಗಳು 

ಎಷುಿ ಮಕಕಳು ಗಟಿಿಯಾಗಿ 

ಓದುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 

ಗೆಳಸಿದಾದರೆೋ? 

 

ಎಷುಿ ಮಕಕಳು ಧವನಿಸುರುಳಿ 

ವಾಕ್ಗಳನುು ಸರಿಯಾಗಿ 

ಉಚುರಿಸಿದರು ? 

 

ಮೌಲ್ಮಾಪನ 

Evaluation 

ನಿಯೋಜಿತ ಕಾಯಯ :- ಮಕಕಳಿಗೆ ಕೆಲವು ಹಿಂದೆ ಮುಂದಾದ ಪದಗಳನುು 

ಕೆ ಟುಿ ಸರಿ ಮಾಡಿ ಬರೆಯಲು ತಿಳಿಸುವುದು.              * ಪದ್ಕೆಕ 

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚಿಕಕ-ಚಿಕಕ ಪರಶ್ೆುಗಳನುು ಕೆೋಳುವುದು.  

ಪಠ್್ಪುಸಾಕ , ನೆ ೋಟ್ ಪುಸಾಕ ತಂತರ :- ಬರಹ/ಮಾತು 

ಸಾಧನ :- ಪದ ಸರಿ 

ಪಡಿಸುವುದು ಪರಶ್ೆುಗಳು  

ನಾನು ನನು ಮುಂದಿನ 

ಪಾಠ್ವನುು ಹೆೋಗೆ ಯೋಚಿಸಲಿ 
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ಘಟಕದ ಹೆಸರು :- ೭ ಸಹನೆ                                     ಘಟಕ ಯೋಜನೆ                            ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು :- ಓದುವುದು & ಮಾತನಾಡುವುದು * ಪಠ್್ವನುು ಓದಿ ಅಥೆೈಯಸಿಕೆ ಳುುವುದು.             ವಗಯ :-೪.              

ವಿಷಯ:- ಕನುಡ.                                                                                                    * ಸಮವಯಸಕರೆ ಡನೆ , ಹಿರಿಯರೆ ಡನೆ ಗೌರವದಿಂದ ಮಾತನಾಡುವುದು.       ದಿನಾಂಕ :- 

ಕಲಿಕೆಯ ಹಂತಗಳು. ಅನುಕ ಲಿಸಲು ರ ಪಿಸಿದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು. ಭೆ ೋಧನಾ ಕಲಿಕೆ ೋಪಕರಣಗಳು ಮೌಲ್ಮಾಪನದ ಸಾಧನ 

- ತಂತರಗಳು 

ಶಿಕ್ಷಕರ.                             ಸವ-

ಅವಲೆ ೋಕನ 

ಅವಧಿ 
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ತೆ ಡಗಿಸಿಕೆ ಳುುವಿಕೆ  

Engage 

ಪೂವಯ ಸಿದಧತೆ /ಪೂರಕ ಚಟುವಟಿಕೆ :- ಮಕಕಳಿಗೆ ವೃತಾಾಕಾರವಾಗಿ 

ಕ ಡಿರಸಿ ಶರವಣಕುಮಾರನ ಕಥೆಯನುು ಹೆೋಳಿ ಪರಶ್ೆು ಕೆೋಳುವುದು.  

ಕಥೆಗಳ ಸಂಗರಹ ತಂತರ :- ಆಲಿಸುವುದು.     

ಸಾಧನ :- ಕಥೆ  

ನಾನು ಎಲಿ ಮಕಕಳನುು 

ತೆ ಡಗಿಸಿಕೆ ಂಡಿದೆದೋನೆಯೋ? 

 

ಪತೆಾಹಚುುವಿಕೆ             

Explore 

*ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕಕಳಿಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪರಶ್ೆು ಕೆೋಳಿ ಉತಾರ ಪಡೆಯುವರು (೧) 

ಶರವಣಕುಮಾರನ ತಂದೆ ಹೆಸರೆೋನು ?                                     (೨) 

ಶರವಣಕುಮಾರನ  ತಂದೆತಾಯಿಗಳ ಆಸೆ ಏನಾಗಿತುಾ ?              (೩) 

ಯಾರು ಬ್ಾಣಕೆಕ ಶ್ಾರವಣ ಕುಮಾರ್ ಬಲಿಯಾದನು ?              

ಹಾಗಾದರೆ ಇಂದು ನಾವು ಸಹನೆ ಪಾಠ್ವನುು ಓದೆ ೋಣ.  

ಪರಶ್ಾುವಳಿ ತಂತರ :- ಅಭಿವ್ಕ್ತಾ.      

ಸಾಧನ :- ಪರಶ್ೆುಗಳು 

ನಾನು ಕೆೋಳಿದ ಪರಶ್ೆು 

ಸಮಂಜಸವಾಗಿತೆಾ? 

 

ವಿವರಣೆ / ವ್ಕಾಪಡಿಸುವಿಕೆ.      

Explain / Express 

ಶಿಕ್ಷಕರ ಮಾದರಿ ವಾಚನ :- ಈ ಪಾಠ್ವನುು ಶಿಕ್ಷಕರು ಗಟಿಿಯಾಗಿ ಧವನಿ 

ಏರಿಳಿತದೆ ಂದಿಗೆ ವಾಚನ ಮಾಡುವರು ಮಕಕಳು ಆಲಿಸುವರು ಹೆ ಸ 

ಪದಗಳ ಅರ್ಥಯ :- ಸಿರಿಮಂತ - ಶಿರೋಮಂತ , ಸದುೆಣ - ಒಳ ುೆಯ ಗುಣ 

ಇತಾ್ದಿ ಪದಗಳು ಕರಿಹಲಿಗೆಯ ಮೋಲೆ ಬರೆದು ಅಥೆೈಯಸುವರು.                                                                               

ಮಕಕಳಿಂದ ಮೌನ ಓದು :- ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕಕಳಿಗೆ ಈ ಪಾಠ್ವನುು 

ಮೌನವಾಗಿ ಓದಿ ಕೆಳಗಿನ ಪರಶ್ೆುಗೆ ಉತಾರ ಹುಡುಕುವಂತೆ 

ಪೆರೋರೆೋಪಿಸುವರು. (೧) ಸುಗುಣ ಪಾಟಿೋಲರಿಗೆ ಯಾರು ಕಂಡರೆ ತುಂಬ್ಾ 

ಪಿರೋತಿ ಇತುಾ ?                                                                    ಗರಹಣ 

ಶಕ್ತಾಯ ಪರಿಶಿೋಲನೆ :- ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕಕಳಿಗೆ ಪಾತರಭಿನಯ ಮ ಡಿಸುವುದರ 

ಮ ಲಕ ಪಾಠ್ವನುು ಅಥೆೈಯಸುವರು ನಂತರ ಕೆಲವು ಪರಶ್ೆುಗಳನುು ಕೆ ಟುಿ 

ಗುಂಪಿನಲಿಿ ಚಚಿಯಸಿ ಬರೆಯಲು ಕೆ ಡುವರು.                                                                           

ವಾ್ಕರಣ :- ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕಕಳಿಗೆ ವಿರುದಧ ಪದಗಳನುು ಅಥೆೈಯಸು ಅಭಾ್ಸ 

ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡಿಸುವರು.  

ಪಠ್್ಪುಸಾಕ 

 

ಕರಿ ಹಲಿಗೆ , ಪಠ್್ಪುಸಾಕ 

 

ಪಠ್್ಪುಸಾಕ 

 

ಮಕಕಳ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ 

 

ಕರಿ ಹಲಿಗೆ 

ತಂತರ :- ಆಲಿಸುವುದು.  

ಸಾಧನ :- ಶಿಕ್ಷಕರ ಮಾದರಿ 

ವಾಚನ.        ತಂತರ:- 

ಬರಹ.       ಸಾಧನ :- 

ಶಬ್ಾದರ್ಥಯಗಳು 

ಓದಿ ಗರಹಿಸುವ ಕೌಶಲದ 

ಮೌಲ್ಮಾಪನ 

 

ತಂತರ :- ಅಭಿವ್ಕ್ತಾ.     

ಸಾಧನ :- ಪಾತಾರಭಿನಯ 

ನನು ಮಾದರಿ ವಾಚನವನುು 

ಎಲಿ ಮಕಕಳು ಆಲಿಸಿದರೆೋ? 

ಎಲಿಿ ಮಕಕಳು ಪದಗಳ 

ಅರ್ಥಯವನುು ಗರಹಿಸಿದರೆೋ? 

ಎಷುಿ ಮಕಕಳು ಮೌನವಾಗಿ 

ಓದುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 

ಗಳಿಸಿದಾದರೆೋ? 

 

 

ಎಲಿಿ ಮಕಕಳು ವಿರುದಧ ಪದಗಳ 

ಗಳಿಸಿದಾದರೆೋ? 

 

ವಿಷಯದ ವಿಸಾರಣೆ.         

Expand 

ಮಕಕಳಿಂದ ಗಟಿಿ ಓದು :- ಹಿರೆೋಮಣಿ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮಕಕಳು ಮೊದಲು 

ಗುಂಪಿನಲಿಿ ಓದಿ ನಂತರ ಕೆಲವು ಮಕಕಳು ಶಿಕ್ಷಕರು ಓದುವರು.                                                                               

ಚಟುವಟಿಕೆ :- ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕಕಳಿಗೆ ಚಿಕಕ ಚಿಕಕ ಕಥೆಗಳು ಮಂಚುಪಟಿಿ 

ಕೆ ಟುಿ ಜೆ ೋರಾಗಿ ಓದುವಂತೆ ಇನೆ ುಬಬರು ಅದರೆ ಅರ್ಥಯ ವಿವರಿಸುವ 

ಪಠ್್ಪುಸಾಕ 

 

ಕಥೆಗಳ ಮಂಚುಪಟಿಿ  

ತಂತರ :- ಗಟಿಿ ಓದು     

ಸಾಧನ :- ಪಾಠ್ 

ಎಷುಿ ಮಕಕಳು ಸರಿಯಾಗಿ 

ಓದಿದರು?                  ಎಷುಿ 

ಮಕಕಳು ಕಥೆಗಳು ಮಂಚುಪಟಿಿ 

ಏನು ಸರಿಯಾಗಿ ಓದಿದರು? 
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ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡಿಸುವರು.                                      * ಗೌರವಸ ಚಕ 

ಪದಗಳನುು ಆರಿಸಿ ಬರೆಯುವ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡಿಸುವರು.  

ಮೌಲ್ಮಾಪನ.             

Evaluation 

ನಿಯೋಜಿತ ಕಾಯಯ :- * ಕಥೆಗಳು ಮಂಚುಪಟಿಿ ಕೆ ಟುಿ ಓದಿಸುವುದು .* 

ಶುಭ ನುಡಿಗಳು ಮಂಚುಪಟಿಿ ಓದಿಸುವುದು.  

  ನಾನು ನನು ಮುಂದಿನ 

ಪಾಠ್ವನುು ಹೆೋಗೆ 

ಯೋಚಿಸಲಿ ? 
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ಘಟಕದ ಹೆಸರು :- ೮ ಹಣುಣಕಾಯಿ ಮದುವೆ.                ಘಟಕ ಯೋಜನೆ.                 ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು :- ಆಲಿಸುವುದು :- ಪರಿಚಿತ ವಸುಾ, ಸನಿುವೆೋಶ ಇತಾ್ದಿಗಳ ಕುರಿತು ವಿವರಗಳನುು.                ವಗಯ :-೪.               

ವಿಷಯ:-  ಕನುಡ.                                                                                                                       ಸಂಭಾಷಣೆ ಮ ಲಕ ಗರಹಿಸುವುದು.                                            ದಿನಾಂಕ :-  

ಕಲಿಕೆಯ ಹಂತಗಳು. ಅನುಕ ಲಿಸಲು ರ ಪಿಸಿದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು. ಭೆ ೋಧನಾ ಕಲಿಕೆ ೋಪಕರಣಗಳು ಮೌಲ್ಮಾಪನದ ಸಾಧನ 

- ತಂತರಗಳು 

ಶಿಕ್ಷಕರ.                             ಸವ-

ಅವಲೆ ೋಕನ 

ಅವಧಿ 

ತೆ ಡಗಿಸಿಕೆ ಳುುವಿಕೆ.      

Engage 

ಪೂವಯ ಸಿದಧತೆ /ಪೂರಕ ಚಟುವಟಿಕೆ :- ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕಕಳಿಗೆ ಬ್ಾರೆ ಮಣಿ 

ಕೆ ರಳ ತಣಿ ಎಂಬ ಹಾಡನುು ಹಾವ-ಭಾವ ದೆ ಂದಿಗೆ ಹೆೋಳಿ ಮಕಕಳಿಂದ 

ಹಾಡಿಸುವರು.  

ಹಾಡುಗಳು ತಂತರ :- ಮೌಖಿಕ 

ಅಭಿವ್ಕ್ತಾ.    .        

ಸಾಧನ:- ಹಾಡು 

ಹಾಡುವುದು 

ಎಲಿ ವಿದಾ್ರ್ಥಯಗಳು 

ಚಟುವಟಿಕೆಯಲಿಿ ಎಂದಿಗೆ 

ತೆ ಡಗಿಸಿಕೆ ಂಡಿದೆದೋನೆಯೋ? 

 

ಪತೆಾಹಚುುವಿಕೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕಕಳಿಗೆ ಹಣುಣ ಮತುಾ ಕಾಯಿ ಇರುವ ಮಂಚುಪಟಿಿ ಗಳನುು 

ಮಧ್ದಲಿಿಟುಿ ಪರತಿ ಮಗುವೂ ಒಂದೆ ಂದು ಮಂಚುಪಟಿಿ ತೆಗೆದ ಅದರಲಿಿ 

ವಸುಾವಿನ ಹೆಸರು ಹೆೋಳುವ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡಿಸುವರು . ಹಾಗಾದರೆ  

ಇಂದು ನಾವು ಹಣುಣ ಕಾಯಿ ಮದುವೆ ಪದ್ ಓದೆ ೋಣ.  

ಪರಶ್ೆುಗಳ ಬ್ಾ್ಂಕ್ ತಂತರ :- ಮೌಖಿಕ.       

ಸಾಧನ:- ಮೌಖಿಕ 

ಪರಶ್ೆುಗಳು 

ಎಷುಿ ವಿದಾ್ರ್ಥಯಗಳು 

ಪಾಠ್ವನುು ಆಸಕ್ತಾಯಿಂದ 

ಆಲಿಸಿದಾದರೆ? 

 

ವಿವರಣೆ /ವ್ಕಾಪಡಿಸುವಿಕೆ.         

Explain /Express 

ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ ಗಟಿಿ ಗಾಯನ :- ಶಿಕ್ಷಕರು ಈ ಮೋಲಿನ ಪದ್ವನುು 

ರಾಗಬದಧವಾಗಿ ಹಾವಭಾವ ದೆ ಂದಿಗೆ ಹೆೋಳುವರು ಮಕಕಳಿಂದ 

ಹೆೋಳಿಸುವರು .                                                                      ಪದಗಳ 

ಅರ್ಥಯ :- ನಮಸು - ನಮಸಕರಿಸು , ಹಿಗು ೆ- ಆನಂದ ,.  ವಿೋಳ್- ಎಲೆ ಅಡಿಕೆ 

ಇತಾ್ದಿ ಪದಗಳ ಅರ್ಥಯವನುು ಕರಿಹಲಿಗೆಯ ಮೋಲೆ ಬರೆದು ತಿಳಿಸುವರು.                                                      

ಮಕಕಳಿಂದ ಮೌನ ಓದು :- ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕಕಳಿಗೆ ಈ ಪದ್ವನುು 

ಮೌನವಾಗಿ ಓದಿ ಕೆಳಗಿನ ಪರಶ್ೆುಗಳಿಗೆ ಉತಾರಿಸುವಂತೆ 

ಪ್ರೋತಾಾಹಿಸುವರು. (೧) ಸೌತೆಕಾಯಿ ಏನು ಮಾಡುತಿತುಾ ?            

ಗರಹಣ ಶಕ್ತಾಯ ಪರಿಶಿೋಲನೆ :- ಶಿಕ್ಷಕರು ಚಿತರಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮಕಕಳಿಗೆ 

ಪರಶ್ೆ್ ುೋತಾರ ಪದಧತಿಯ ಮ ಲ ಪದ್ದ ಭಾವಾರ್ಥಯ ವನುು ವಿವರಿಸಿ ಕೆಲವು 

ಪಠ್್ಪುಸಾಕ 

 

ಕರಿ ಹಲಿಗೆ 

 

ಪಠ್್ಪುಸಾಕ  

 

ಚಿತರಗಳು, ಕರಿ ಹಲಿಗೆ 

ಓದಿ ಗರಹಿಸುವ ಕೌಶಲದ 

ಮೌಲ್ಮಾಪನ 

ತಂತರ :-ಬರಹ.         

ಸಾಧನ:- ಶಬ್ಾದರ್ಥಯಗಳು 

 

ಓದಿ ಗರಹಿಸುವ ಕೌಶಲದ 

ಮೌಲ್ಮಾಪನ 

ಎಷುಿ ವಿದಾ್ರ್ಥಯಗಳು 

ಪಾಠ್ವನುು ಆಸಕ್ತಾಯಿಂದ 

ಆಲಿಸಿದರೆೋ? 

ಎಷುಿ ವಿದಾ್ರ್ಥಯಗಳು ಹೆ ಸ 

ಪದಗಳ ಅರ್ಥಯ ಗರಹಿಸಿದಾದರೆ? 

ಎಷುಿ ವಿದಾ್ರ್ಥಯಗಳು 

ಮೌನವಾಗಿ ಓದಲು 

ಸಮರ್ಥಯಸಿದಾದರೆೋ? 
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ಪರಶ್ೆುಗಳನುು ಕ ಟುಿ ಗುಂಪಿನಲಿಿ ಚಚಿಯಸಿ ಉತಾರಿಸುವಂತೆ ತಿಳಿಸುವರು.                                                    

ವಾ್ಕರಣ :- ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕಕಳಿಗೆ ಕ ಡಿಸಿ ಬರೆಯುವ ವನುು ತಿಳಿಸುವರು 

ನಂತರ ಅಭಾ್ಸ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡಿಸುವರು.  

 

ಪಠ್್ಪುಸಾಕ, ಕರಿ ಹಲಿಗೆ 

ತಂತರ :- ಅವಲೆ ೋಕನ.     

ಸಾಧನ :- ಅವಲೆ ೋಕನ 

ಪಟಿಿ 

ತಂತರ :- ಲಿಖಿತ.      .      

ಸಾಧನ:- 

ವಾ್ಕರಣಾಂಶಗಳು  

 

ಈಗ ಹೆೋಳಿದ ವಿಷಯದ 

ಕುರಿತು ನನಗೆ ತೃಪಿಾ ಇದೆಯೋ? 

ಎಷುಿ ವಿದಾ್ರ್ಥಯಗಳು ಕ ಡಿ 

ಬರೆಯುವುದು ಅಂತರು ? 

ವಿಷಯದ ವಿಸಾರಣೆ.      

Expand 

ಮಕಕಳಿಂದ ಗಟಿಿ ಓದು :- ಹಿರೆೋಮಣಿ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮಕಕಳು ಪದ್ವನುು 

ಗುಂಪಿನಲಿಿ ಓದುವರು ನಂತರ ಶಿಕ್ಷಕರೆ ಂದಿಗೆ ಎಲಿರ  ರಾಗ ಬದಧವಾಗಿ 

ಹಾಡುವರು.                                                     ಚಟುವಟಿಕ :- ಈ 

ಪದ್ವನುು ಬರುವ ಪಾತರವನುು ಅಭಿನಯವುದು  

 

 

ಪಾತಾರಭಿನಯ 

 

ತಂತರ :- ಅಭಿವ್ಕ್ತಾ.          

ಸಾಧನ:-ಪಾತಾರಭಿನಯ  

 

ಎಷುಿ ಮಕಕಳು ಪಾತಾರಭಿನಯ 

ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದರು? 

 

ಮೌಲ್ಮಾಪನ.      

Evaluation 

ನಿಯೋಜಿತ ಕಾಯಯ :-  * ತರಕಾರಿ & ಹಣಿಣನ ಚಿತರಗಳನುು ಆಂಟಿ ಹೆಸರು 

ಬರೆದು ಅಲಬಂ ತಯಾರಿಸುವಂತೆ ತಿಳಿಸುವುದು.                   * ಚಿಕಕ ಚಿಕಕ 

ಪರಶ್ೆುಗಳನುು ಕೆೋಳವರು 

ಚಿತರಗಳ ಪೆೋಪರ್ ಅಂಟಿಸು ತಂತರ :- ಲಿಖಿತ.        

ಸಾಧನ:- ಚಿತರಗಳು 

ನಾನು ನನು ಮುಂದಿನ 

ಪಾಠ್ವನುು ಹೆೋಗೆ ಆಯೋಜನೆ 

ಮಾಡಿಲಿ? 
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ಘಟಕದ ಹೆಸರು :-೯ ಪದಗೆಳ ಆಟ.                            ಘಟಕ ಯೋಜನೆ                    ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು :- ಆಲಿಸುವುದು* ಭಾಷಾ ಆಟಗಳ ಸರಳ ಸ ಚನೆಗಳನುು ಅರ್ಥಯಮಾಡಿಕೆ ಳುುವುದು.     ವಗಯ :- ೪.          

ವಿಷಯ :- ಕನುಡ.                                                                                                                                                                                                                         ದಿನಾಂಕ :- 

ಕಲಿಕೆಯ ಹಂತಗಳು. ಅನುಕ ಲಿಸಲು ರ ಪಿಸಿದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು. ಭೆ ೋಧನಾ ಕಲಿಕೆ ೋಪಕರಣಗಳು ಮೌಲ್ಮಾಪನದ ಸಾಧನ 

- ತಂತರಗಳು 

ಶಿಕ್ಷಕರ.                             ಸವ-

ಅವಲೆ ೋಕನ 

ಅವಧಿ 

ತೆ ಡಗಿಸಿಕೆ ಳುುವಿಕೆ.        

Engage 

ಪೂವಯ ಸಿದಧತೆ /ಪೂರಕ ಚಟುವಟಿಕೆ :- ಮಕಕಳಿಗೆ ಹಾಡನುು ಹಾವಭಾವ 

ಅಭಿನಯದೆ ಂದಿಗೆ ಹೆೋಳಿಕೆ ಡುವುದು . 

ಮಕಕಳ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ತಂತರ :- ಮೌಖಿಕ ಅಭಿವ್ಕ್ತಾ ಎಲಾಿ ವಿದಾ್ರ್ಥಯಗಳು ಈ 

ಚಟುವಟಿಕೆಯಲಿಿ 

ಭಾಗವಹಿಸಿದಾದರೆಯೋ? 

 

ಪತೆಾ ಹಚುುವಿಕೆ                   

Explore 

ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕಕಳಿಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪರಶ್ೆು ಕೆೋಳುವರು                                

(೧) ನಿಮಗೆ ಗೆ ತಿಾರುವ ಆಟಗಳ ಹೆಸರು ಹೆೋಳಿರಿ.                           (೨) 

ಆಟಗಳ ಮಂಚುಪಟಿಿ ತೆ ೋರಿಸಿ ಹೆಸರು ಕೆೋಳುವುದು ಹಾಗಾದರೆ ಇಂದು 

ನಾವು "ಪದಗೆಳ ಆಟ " ಪಾಠ್ ಓದೆ ೋಣ  

ಹಾಡು , ಪರಶ್ಾುವಳಿ/ ಮಂಚು 

ಪಟಿಿಗಳು 

ತಂತರ :- ಮೌಖಿಕ.         

ಸಾಧನ:- ಮೌಖಿಕ 

ಪರಶ್ೆುಗಳು 

ನನು ಪರಶ್ೆುಗೆ ಮಕಕಳು 

ಸರಿಯಾಗಿ ಉತಾರಿಸಿದರೆೋ? 
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ವಿವರಣೆ /ವ್ಕಾಪಡಿಸುವಿಕೆ.             

Explain /Express 

ಶಿಕ್ಷಕರ ಮಾದರಿ ವಾಚನ (ಗಟಿಿ ಓದು) :-  ಶಿಕ್ಷಕರು ಈ ಪಾಠ್ವನುು ಸ ಕಾ 

ಸವರಭಾರ ಉಚ್ಾುರಣೆ ಮತುಾ ಧವನಿ ಏರಿಳಿತದೆ ಂದಿಗೆ ಪಾಠ್ವನುು 

ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಓದುವರು ಮಕಕಳು ಆರಿಸುವರು.       ಹೆ ಸ ಪದಗಳ 

ಪರಿಚಯ :- ತಂಡ - ಗುಂಪು , ಹೆಕುಕ - ಆರಿಸು,.        ತರಗತಿ - ವಗಯ 

ಇತಾ್ದಿ ಪದಗಳನುು ಕರಿಹಲಿಗೆಯ ಮೋಲೆ ಬರೆದು ಅಥೆೈಯಸುವರು.                                                                            

ವಿದಾ್ರ್ಥಯಗಳಿಂದ ಮೌನ ಓದು :- ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕಕಳಿಗೆ ಈ ಪಾಠ್ವನುು 

ಮೌನವಾಗಿ ಓದಿ ಕೆಳಗಿನ ಪರಶ್ೆುಗೆ ಉತಾರ ಹುಡುಕುವಂತೆ 

ಪ್ರೋತಾಾಹಿಸುವರು. (೧)"ಅ" ಗುಂಪು ವಾಕ್ ಹೆೋಳುತಿಾರುವಾಗ "ಬ" 

ಗುಂಪು ಏನು ಮಾಡಬ್ೆೋಕು ?                                                        

ಗರಹಣ ಶಕ್ತಾಯ ಪರಿಶಿೋಲನೆ :- ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕಕಳಿಗೆ ಕರಿಹಲಿಗೆಯ ಮೋಲೆ 

ಬರೆದು ತೆ ೋರಿಸುವುದರ ಮ ಲಕ ಪಾಠ್ವನುು ವಿವರಿಸಿ ಗುಂಪುಗಳಲಿಿ 

ಕ ಡಿರಸಿ ಪರಶ್ೆು ಕೆ ಟುಿ ಚಚಿಯಸಿ ಬರೆಯಲು ಪ್ರೋತಾಾಹಿಸುವರು                                                                      

ವಾ್ಕರಣ :- ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕಕಳಿಗೆ ಪದಗಳ ಸರಿ ರ ಪ & ಕ ಡಿಸಿ 

ಬರೆಯುವ ಚಟುವಟಿಕೆಯನುು ಮಾಡಿಸುವರು . 

ಪಠ್್ಪುಸಾಕ 

 

ಪಠ್್ಪುಸಾಕ , ಶಬದಕೆ ೋಶ ,ಕರಿ 

ಹಲಿಗೆ 

 

ಪಠ್್ಪುಸಾಕ 

 

ಕರಿ ಹಲಿಗೆ, ನೆ ೋಟ್ ಪುಸಾಕ 

 

ಪಠ್್ಪುಸಾಕ, ಕರಿ ಹಲಿಗೆ 

ಓದಿ ಗರಹಿಸುವ ಕೌಶಲದ 

ಮೌಲ್ಮಾಪನ 

 

ತಂತರ :- ಬರಹ.            

ಸಾಧನ:- ಶಬ್ಾದರ್ಥಯಗಳು 

ಓದಿ ಗರಹಿಸುವ ಕೌಶಲದ 

ಮೌಲ್ಮಾಪನ 

 

ತಂತರ :- ಅವಲೆ ೋಕನ.      

ಸಾಧನ:- ಅವಲೆ ೋಕನ 

ಪಟಿಿ.                        

ತಂತರ:- ಲಿಖಿತ.           

ಸಾಧನ:- ಪದಗಳ ಸರಿ 

ರ ಪ 

ಎಷುಿ ವಿದಾ್ರ್ಥಯಗಳು ಮಾದರಿ 

ಪಾಠ್ವನುು ಆಸಕ್ತಾಯಿಂದ 

ಆಲಿಸಿದರು? 

ಎಷುಿ ವಿದಾ್ರ್ಥಯಗಳು ಹೆ ಸ 

ಪದಗಳ ಅರ್ಥಯ ಗರಹಿಸಿದರು? 

ಎಷುಿ ವಿದಾ್ರ್ಥಯಗಳು 

ಮೌನವಾಗಿ ಓದಲು 

ಸಮರ್ಥಯಸಿದಾದರೆ ? 

 

ನಾನು ನನು ಬ್ೆ ೋಧನೆಯಲಿಿ 

ಏನು ಬದಲಾವಣೆ 

ಮಾಡಿಕೆ ಳುಲಿ?                 

ಎಲಿ ಮಕಕಳು ಈ 

ವಾ್ಕರಣವನುು ಅಥೆೈಯ 

ಕೆ ಂಡರೆೋ? 

 

ವಿಷಯದ ವಿಸಾರಣೆ.     

Expand 

ವಿದಾ್ರ್ಥಯಗಳಿಂದ ಗಟಿಿ ಓದು:- ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕಕಳಿಂದ ಈ ಪಾಠ್ವನುು 

ಗಟಿಿಯಾಗಿ ಓದುವಂತೆ ಪೆರೋರೆೋಪಿಸುವರು. ತಪಿಪದಲಿಿ ತಿದಿದ ಸರಿಯಾದ 

ಮಾಗಯದಶಯನ ಮಾಡುವರು.                                      ಚಟುವಟಿಕೆ :- 

ಮ ತಿಯ ಬ್ೆೋಕಾ ಮ ತಿಯ ಎಂಬ ಚಟುವಟಿಕೆಯನುು ಮಾಡಿಸುವರು. 

ಅಭಾ್ಸ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡಿಸುವರು.  

ಪಠ್್ಪುಸಾಕ 

 

ಪಠ್್ಪುಸಾಕ 

ತಂತರ :-ಗಟಿಿ ಓದು  

                                

ತಂತರ:- ಅಭಿವ್ಕ್ತಾ.          

ಸಾಧನ:- ಚಟುವಟಿಕೆ 

ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲಿಿ ಮಕಕಳು 

ಆಸಕ್ತಾಯಿಂದ 

ಭಾಗವಹಿಸಿದಾದರೆೋ? 

 

ಮೌಲ್ಮಾಪನ.            

Evaluation 

ನಿಯೋಜಿತ ಕಾಯಯ /ಮೌಲ್ಮಾಪನ :- ೧) ಆಟಗಾರರ ಹೆಸರುಗಳನುು 

ಹೆೋಳಿರಿ. (೨) ಆಟದಿಂದ ಏನು ಪರಯೋಜನವಿದೆ /ನಾವು ಆಟ ಏಕೆ 

ಆಡಬ್ೆೋಕು? 

ಪಠ್್ಪುಸಾಕ, ನೆ ೋಟ್ ಪುಸಾಕ  ತಂತರ :- ಲಿಖಿತ.            

ಸಾಧನ:- ಲಿಖಿತ ಪರಶ್ೆುಗಳು 

ನಾನು ನನು ಮುಂದಿನ 

ಪಾಠ್ವನುು ಹೆೋಗೆ ಯೋಚನೆ 

ಮಾಡಿಲಿ? 
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ಘಟಕದ ಹೆಸರು :- ೧೩ ಬಿದಿಗೆ ಚಂದರ ಬಂದ ನೆ ೋಡು.              ಘಟಕ ಯೋಜನೆ              ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು :- ಓದುವುದು & ಬರೆಯುವುದು. * ಸವರ-ಭಾರದೆ ಡನೆ ಸರಾಗವಾಗಿ ಓದುವುದು.            ವಗಯ :-

೪.                      ವಿಷಯ:- ಕನುಡ.                                                                                                                                           * ಅರ್ಥಯಮಾಡಿಕೆ ಂಡು ಗಟಿಿಯಾಗಿ ಓದುವುದು.      ದಿನಾಂಕ :-.                                                                                                                                                                                          

*ಕೆೋಳಿ ಬರೆಯುವುದು.  
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ಕಲಿಕೆಯ ಹಂತಗಳು. ಅನುಕ ಲಿಸಲು ರ ಪಿಸಿದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು. ಭೆ ೋಧನಾ ಕಲಿಕೆ ೋಪಕರಣಗಳು ಮೌಲ್ಮಾಪನದ ಸಾಧನ 

- ತಂತರಗಳು 

ಶಿಕ್ಷಕರ.                             ಸವ-

ಅವಲೆ ೋಕನ 

ಅವಧಿ 

ತೆ ಡಗಿಸಿಕೆ ಳುುವಿಕೆ.    

Engage 

ಪೂವಯ ಸಿದಧತೆ /ಪೂರಕ  ಚಟುವಟಿಕೆ:- ಮಕಕಳಿಗೆ ವೃತಾಾಕಾರವಾಗಿ 

ನಿಲಿಿಸಿ" ಬ್ಾ ಬ್ಾ ರೆ ೋ ಬ್ಾರೆ ೋ ಚಂದಮಾಮ, ಭ ಮಗೆ ಬ್ಾರೆ ೋ 

ಚಂದಮಾಮ" ಈ ಪದ್ವನುು ಹಾವಭಾವದ ಮ ಲಕ ಹಾಡಿ ಮಕಕಳಿಂದ 

ಹಾಡಿಸುವರು.  

ಹಾಡುಗಳ ಸಂಗರಹ ತಂತರ :-ಅಭಿವ್ಕ್ತಾ.       

ಸಾಧನ:- ಹಾಡು 

ಹೆೋಳುವುದು 

ನಾನು ಎಲಿ ಮಕಕಳನುು 

ಇಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲಿಿ 

ತೆ ಡಗಿಸಿಕೆ ಂಡಿದೆದೋನೆಯೋ? 

 

ಪತೆಾಹಚುುವಿಕೆ.                  

Explore 

ಶಿಕ್ಷಕರು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪರಶ್ೆುಗಳನುು ಕೆೋಳುವರು :- (೧) ಮಕಕಳೆೋ ಆಕಾಶ 

ಎಲಿಿದೆ? ಭ ಮ ಎಲಿಿದೆ?  (೨) ಹೆ ರಗೆ ಹೆ ೋಗಿ ನೆ ೋಡಿ, ಆಕಾಶದಲಿಿ 

ಯಾರು ಕಾಣಿಸುತಾಾರೆ? (೩) ರಾತಿರಯ ಸಮಯದಲಿಿ ಆಕಾಶದಲಿಿ ಯಾರು 

ಕಾಣುತಾಾರೆ? ಹಾಗಾದರೆ  ಇಂದು ನಾವು "ಬಿದಿಗೆ ಚಂದರ ಬಂದ ನೆ ೋಡು " 

ಪದ್ ಕಲಿಯೋಣ.  

ಪರಶ್ೆುಗಳ ಸಂಗರಹ ತಂತರ :- ಅಭಿವ್ಕ್ತಾ.          

ಸಾಧನ:- ಮೌಖಿಕ 

ಪರಶ್ೆುಗಳು 

ಎಷುಿ ಮಕಕಳು ಪರಶ್ೆುಗಳಿಗೆ 

ಸರಿಯಾಗಿ ಉತಾರಿಸಿದರು? 

 

ವಿವರಣೆ /ವ್ಕಾಪಡಿಸುವಿಕೆ.           

Explain /Express 

ಶಿಕ್ಷಕರ ಮಾದರಿ ಓದು:- ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕಕಳಿಗೆ ಈ ಮೋಲಿನ ಪದ್ವನುು 

ಬರೆದ ಕವಿ ದ .ರಾ.ಬ್ೆಂದೆರಯವರ ಭಾವ ಚಿತರವನುು ತೆ ೋರಿಸಿ ಅವರ 

ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸುವರು. ನಂತರ ಪದ್ವನುು ಗದ್ ರ ಪದಲಿಿ ಓದಿ 

ತದನಂತರ ರಾಗಬದಧವಾಗಿ ಹಾಡಿ ಮಕಕಳಿಂದ ಹಾಡಿಸುವರು.   ಪದಗಳ 

ಅರ್ಥಯ ಪರಿಚಯ :- ಶಿಕ್ಷಕರು ಪದಗಳ ಅರ್ಥಯವನುು ಪಟಿಿಗಳಲಿಿ ಬರೆದು , 

ಓದಿ ಅಥೆೈಯಸುವರು & ಬರೆಸುವರು .             ಉದಾ:- ಜೆ ೋಡು - 

ಜೆ ತೆ , ಮಗೃ - ಚಿಂಕೆ ಇತಾ್ದಿ.                        ಗರಹಣ ಶಕ್ತಾಯ 

ಪರಿಶಿೋಲನೆ :- ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕಕಳಿಗೆ ಚಂದರನ ಚಿತರವನುು ತೆ ೋರಿಸಿ 

ಪರಶ್ೆುಗಳನುು ಕೆೋಳುತಾಾ ಪರಶ್ೆ್ ುೋತಾರ ಪದಧತಿಯ ಮ ಲಕ ಪದ್ದ 

ಭಾವರ್ಥಯ ವಿವರಿಸುವರು.                                 ವಾ್ಕರಣ :- ಶಿಕ್ಷಕರು 

ಮಕಕಳಿಗೆ ಕೆ ಟಿಿರುವ ಪದಗಳ ಸರಿಯಾದ ರ ಪವನುು ತಿಳಿಸಿಕೆ ಟುಿ 

ಬರೆಯಲು ತಿಳಿಸುವರು.               ಉದಾ:- ಆಕಾಶ - ಆಕಾಶ , ಬ್ೆನೆು 

ಮುದೆದ - ಬ್ೆಣೆಣ ಮುದೆದ.  

ಪಠ್್ಪುಸಾಕ 

 

 

ಪದಗಳ ಮಂಚುಪಟಿಿ, ಪಠ್್ಪುಸಾಕ 

ಪಠ್್ಪುಸಾಕ, ಚಿತರಪಟ 

 

ಪಠ್್ಪುಸಾಕ, ಮಂಚುಪಟಿಿಗಳು 

ಓದಿ ಗರಹಿಸುವ ಕೌಶಲದ 

ಮೌಲ್ಮಾಪನ 

 

ತಂತರ :- ಬರಹ.           

ಸಾಧನ:-ಶಬ್ಾದರ್ಥಯಗಳು 

ತಂತರ :- ಅವಲೆ ೋಕನ.    

ಸಾಧನ:- ಅವಲೆ ೋಕನ 

ಪಟಿಿ  

ತಂತರ :- ಬರಹ.      

ಸಾಧನ:- ಪದಗಳ ಸರಿ 

ರ ಪ 

ಎಲಿ ಮಕಕಳು ಶಿಕ್ಷಕರು 

ಹೆೋಳಿಕೆ ಟಿಂತೆ  ಹಾಡಿದರೆೋ? 

 

ಎಲಿ ಮಕಕಳು ಹೆ ಸ ಪದಗಳ 

ಅರ್ಥಯವನುು ಗರಹಿಸಿದರೆೋ?                

ನಾನು ಈ ಪದ್ಕೆಕ ಬಳಸಿದ 

ಪದಧತಿ ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೋ? 

ಎಷುಿ ಮಕಕಳು ಪದಗಳ 

ಸರಿಯಾದ ರ ಪ 

ತಿಳಿದುಕೆ ಂಡರು ? 
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ವಿಷಯದ ವಿಸಾರಣೆ.     

Expand 

ವಿದಾ್ರ್ಥಯಗಳಿಂದ ಗಟಿಿ ಗಾಯನ:- ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕಕಳನುು ಎರಡು 

ಗುಂಪುಗಳಲಿಿ ಕ ಡಿಸಿ ಮೊದಲನೆೋ ಗುಂಪು ಒಂದು ಸಲ ಹೆೋಳಬ್ೆೋಕು 

ಎರಡನೆಯ ಗುಂಪು ಪದ್ 2ನೆೋ ಸಾಲನುು ಹೆೋಳಬ್ೆೋಕು. ಹಿೋಗೆ ಪೂತಿಯ 

ಪದ್ ಹೆೋಳಿಸಿ ನಂತರ ಸಾಮ ಹಿಕವಾಗಿ ಹಾಡಿಸುವರು.     ಚಟುವಟಿಕೆ :- 

ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕಕಳಿಗೆ ವೃತಾಾಕಾರವಾಗಿ ಕ ಡಿರಸಿ ಮಂಚು ಪಟಿಿಗಳಲಿಿ ಬರೆದ 

ಪದ್ದ ತುಣುಕುಗಳನುು ಮಧ್ದಲಿಟಿುಿ ಸರದಿ ಪರಕಾಶ ಮಗು ಮಂಚುಪಟಿಿ 

ತೆಗೆದುಕೆ ಂಡು ಗಟಿಿಯಾಗಿ ಓದಿ ಎಲಿರಿಗ  ಓದಿಸುವ ಚಟುವಟಿಕೆ 

ಮಾಡಿಸುವರು.                             * ಸರಳ ವಾಕ್ಗಳ ಮಂಚು 

ಪಟಿಿಗಳನುು ಚ್ೆನಾುಗಿ ಓದಬಲಿಿ ಮಕಕಳಿಗೆ ಕೆ ಟುಿ ಸವರ ಭಾರ ದೆ ಡನೆ 

ಓದು ಹೆೋಳುವುದು ಅದನುು ಇತರ ಮಕಕಳು ಕೆೋಳಿಸಿಕೆ ಂಡು ಬರೆಯಬ್ೆೋಕು  

ಈ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡಿಸುವರು. *ಅಭಾ್ಸ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡಿಸುವರು.  

ಮಕಕಳ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ, 

ಪಠ್್ಪುಸಾಕ 

 

ಪದ್ದ ತುಣುಕುಗಳು, 

ಮಂಚುಪಟಿಿಗಳು 

 

ಸರಳ ವಾಕ್ಗಳು 

ಮಂಚುಪಟಿಿಗಳು 

ನೆ ೋಟುಬಕ್ , ಪಠ್್ 

ತಂತರ :- ಗಟಿಿ ಗಾಯನ    

ಸಾಧನ:- ಹಾಡು 

ಹೆೋಳುವುದು  

 

ತಂತರ :- ಓದುವುದು.     

ಸಾಧನ:-ಪದ್ದ 

ತುಣುಕುಗಳು 

ತಂತರ :- ಬರಹ            

ಸಾಧನ:-ಉಕಾಲೆೋಖನ.   

    ತಂತರ:- ಬರಹ.         

ಸಾಧನ:-ಅಭಾ್ಸ 

ಚಟುವಟಿಕೆ 

ಎಷುಿ ಮಕಕಳು ಚಟುವಟಿಕೆಯೋ 

ಎಲಿಿ ಆಸಕ್ತಾಯಿಂದ 

ಭಾಗವಹಿಸಿದದರು? 

 

ಎಷುಿ ಮಕಕಳು ಪದ್ವನುು 

ಓದುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 

ಗಳಿಸಿದಾದರೆೋ?               ಎಷುಿ 

ಮಕಕಳು ಉಕಾ ಲೆೋಖನವನುು 

ಸರಿಯಾಗಿ ಬರೆಯುವ 

ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪಡೆದಿದಾದರೆೋ?                     

ಎಲಿ ಮಕಕಳು ಶಿಕ್ಷಕರು 

ಹೆೋಳಿದಂತೆ ಬರೆದರೆೋ?                 

 

ಮೌಲ್ಮಾಪನ 

Evaluation 

ಮೌಲ್ಮಾಪನ /ನಿಯೋಜಿತ ಕಾಯಯ :- ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕಕಳಿಗೆ ಕೆಳಗಿನ 

ಪದಗಳನುು ಕೆ ಟುಿ ಸವಂತ ವಾಕ್ದಲಿಿ ಬಳಸಿ ಬರೆಯುವಂತೆ 

ಪ್ರೋತಾಾಹಿಸುವರು. ಉದಾ:- ಚಂದಿರ, ಭ ಮ, ಆಕಾಶ , ನಕ್ಷತರ, 

ಇತಾ್ದಿ *ಪದ್ದ ಒಂದು ನುಡಿಯನುು ಗುಂಡಾಗಿ ನಕಲು ಮಾಡಲು 

ಕೆ ಡುವುದು * ಪದ್ಕೆಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚಿಕಕ-ಚಿಕಕ ಪರಶ್ೆುಗಳನುು 

ಕೆೋಳುವುದು . 

ಪಠ್್ಪುಸಾಕ 

ನೆ ೋಟ್ ಪುಸಾಕ 

ಪರಶ್ೆುಗಳ ಸಂಗರಹ 

ತಂತರ :- ಬರಹ.          

ಸಾಧನ:-ಸವಂತ ವಾಕ್ 

ರಚನೆ . 

ನಾನು ನನು ಮುಂದಿನ 

ಪಾಠ್ವನುು ಹೆೋಗೆ 

ಆಯೋಜಿಸಲಿ? 
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