
ಘಟಕದ ಹೆಸರು :- ೧ ನಿತೆ್ ಯೋತ್ಸವ [ಪದಯ].                                     ಘಟಕ ಯೋಜನೆ                                  ಸಾಮರ್ಥಯಯಗಳು :-  ಮಾತ್ನಾಡುವುದು & ಆಲಿಸುವುದು.                                      ವಗಯ :- ೭.          

ವಿಷಯ :- ಕನ್ನಡ.                                                                                                                                     1) ಪದಯವನ್ುನ ಆಲಿಸಿ ಅರೆಥಯಸಿಕೆ್ಳುುವುದು.                            ದಿನಾಾಂಕ :-.                                                                                                                                                                        

2) ಪದಯ ಕಾಂಠಪಾಠ ಮಾಡುವುದು.   

ಕಲಿಕೆಯ ಹಾಂತ್ಗಳು. ಅನ್ುಕ್ಲಿಸಲು ರ್ಪಿಸಿದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು. ಭೆ್ ೋಧನಾ 

ಕಲಿಕೆ್ೋಪಕರಣಗಳು 

ಮೌಲಯಮಾಪನ್ದ ಸಾಧನ್ - 

ತ್ಾಂತ್ರಗಳು 

ಶಿಕ್ಷಕರ.                             ಸವ-

ಅವಲೆ್ ೋಕನ್ 

ಅವಧಿ 

ತೆ್ ಡಗಿಸಿಕೆ್ಳುುವಿಕೆ         

Engage  

ಪೂವಯಸಿದಧತೆ / ಪೂರಕ ಚಟುವಟಿಕೆ :- ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕಕಳಿಗೆ 

ವೃತಾಾಕಾರವಾಗಿ ನಿಲಿಿಸಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ್ ಹಾಡನ್ುನ ಹೆೋಳಿಕೆ್ಟುು ಮಕಕಳಿಾಂದ 

ಹೆೋಳಿಸುವರು 

ಹಾಡಿನ್ ಸಾಂಗರಹ ತ್ಾಂತ್ರ :- ಮೌಖಿಕ ಅಭಿವಯಕ್ತಾ.                       

ಸಾಧನ್ :- ಹಾಡು ಹಾಡುವುದು 

ನಾನ್ು ಎಲಾಿ ವಿದ್ಾಯರ್ಥಯಗಳನ್ುನ 

ಇಾಂದಿನ್ ಅವಧಿಯಲಿಿ 

ತೆ್ ಡಗಿಸಿಕೆ್ಾಂಡಿದ್ೆದೋನೆಯೋ? 

 

ಪತೆಾಹಚುುವಿಕೆ                  

Explore 

ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕಕಳಿಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ್ ಪರಶ್ೆನಗಳನ್ುನ ಕೆೋಳಿ ಉತ್ಾರ ಪಡೆಯುವರು. 

(೧) ನ್ಮಮ ನಾಡು ಯಾವುದು?                                 (೨) ನ್ಮಮ ನಾಡ 

ಭಾಷೆ ಯಾವುದು? (೩) ಕನ್ನಡ ನಾಡಿಗಾಗಿ ದುಡಿದ ಮಹನಿೋಯರು ಯಾರು 

ಯಾರು ? (೪) ನಾವು ಯಾವಾಗ ಕನಾಯಟಕ ರಾಜೆ್ಯೋತ್ಸವವನ್ುನ 

ಆಚರಿಸುತೆಾೋವೆ ?                                                 ಹಾಗಾದರೆ ಇಾಂದು 

ನಾವು "ನಿತೆ್ ಯೋತ್ಸವ " ಪದಯ ಕಲಿಯೋಣ.  

ಪರಶ್ಾನವಳಿ ತ್ಾಂತ್ರ:- ಮೌಖಿಕ ಅಭಿವಯಕ್ತಾ.       

ಸಾಧನ್:- ಮೌಖಿಕ ಪರಶ್ೆನಗಳು 

ಮಕಕಳು ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲಿಿ 

ಆಸಕ್ತಾಯಾಂದ 

ಭಾಗವಹಿಸಿದದರೆೋ? 

 

ವಿವರಣೆ/ ವಯಕಾಪಡಿಸುವಿಕೆ    

Explain / Express 

ಶಿಕ್ಷಕರ ಮಾದರಿ ವಾಚನ್ :- ಜೆ್ೋಗದ ಸಿರಿ ಬೆಳಕ್ತನ್ಲಿಿ ---------------------

------------------------ ನಿನ್ಗೆ ನಿತೆ್ ಯೋತ್ಸವ ತಾಯ ನಿತೆ್ ಯೋತ್ಸವ                  

(ಕೆ.ಎಸ್. ನಿಸಾರ್ ಅಹಮಮದ್) ಶಿಕ್ಷಕರು ಈ ಪದಯವನ್ುನ ಮಧುರವಾಗಿ, 

ರಾಗಬದಧವಾಗಿ ಹಾಡುವರು ಮಕಕಳು ಆಲಿಸುವರು.    ಹೆ್ ಸ ಪದಗಳ 

ಪರಿಚಯ :- ಶಿಕ್ಷಕರು ಹೆ್ ಸ ಪದಗಳ ಅರ್ಥಯವನ್ುನ ಕರಿಹಲಿಗೆಯ ಮೋಲೆ 

ಬರೆದು ಅರೆಥಯಸುವರು.                                  ಉದ್ಾ:- ಉತ್ುಾಾಂಗ 

=ಎತ್ಾರವಾದ , ಗತ್ =ಹಿಲದ್ೆ ಆಗಿ ಹೆ್ ೋದಿ, ಅಮಮತೆ=ಪವಿತ್ರವಾದದುದ , 

ಭಿತ್ತಾ =ಗೆ್ ೋಡೆ ಇತಾಯದಿ.                           ವಿದ್ಾಯರ್ಥಯಗಳ ಮೌನ್ ಓದು :- 

ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕಕಳಿಗೆ ಈ ಪದಯವನ್ುನ ಮೌನ್ವಾಗಿ ಓದಿ ಕೆಳಗಿನ್ ಪರಶ್ೆನಗೆ 

ಉತ್ಾರ ಹುಡುಕುವಾಂತೆ ಪೆರೋರೆೋಪಿಸುವರು.(೧) ಹರಿದವಣಯ ಕಾಡುಗಳಲಿಿ 

ಪಠಯಪುಸಾಕ 

 

 

ಕರಿ ಹಲಿಗೆ , ಪಠಯಪುಸಾಕ 

 

 

ಪಠಯಪುಸಾಕ 

ಓದಿ ಗರಹಿಸುವ ಕೌಶಲದ 

ಮೌಲಯಮಾಪನ್ 

 

ತ್ಾಂತ್ರ :- ಬರಹ.                   

ಸಾಧನ್:- ಶಬಾದರ್ಥಯಗಳು  

 

 

ಎಲಿಿ ವಿದ್ಾಯರ್ಥಯಗಳು ಮಾದರಿ 

ಗಾಯವನ್ುನ ಆಸಕ್ತಾಯಾಂದ 

ಆಲಿಸಿದರೆೋ ? 

ಎಲಿಿ ಮಕಕಳು ಪದಗಳ 

ಅರ್ಥಯವನ್ುನ ಗರಹಿಸಿದರು ? 
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ಯಾವ ಯಾವ ಜಾತ್ತಯ ಮರಗಳಿವೆ.                                                                    

ಗರಹಣ ಶಕ್ತಾಯ ಪರಿಶಿೋಲನೆ :- ಜೆ್ೋಗದ ಸಹಾಯದಿರ ಪವಯತ್ ದನಿ . 

ತ್ುಾಂಗಭದ್ಾರ ನ್ದಿಯ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ುನ ತೆ್ ೋರಿಸಿ ಈ ಪದಯವನ್ುನ 

ಪರಶ್ೆ್ ನೋತ್ಾರ ಪದಧತ್ತಯ ಮ್ಲಕ ವಿವರಿಸುವರು .ಮಕಕಳ ಗರಹಣ 

ಶಕ್ತಾಯನ್ುನ ಪರಿೋಕ್ಷಿಸಲು ಕೆಲವು ಪರಶ್ೆನಗಳನ್ುನ ಕೆ್ಟುು ಗುಾಂಪಿನ್ಲಿಿ ಚರ್ಚಯಸಿ 

ಬರೆಯಲು ತ್ತಳಿಸುವುದು.(೧) ನಿತೆ್ ಯೋತ್ಸವ ಎಲಿಿ ತ್ುಾಂಬಿದ್ೆ ಎಾಂದು ಕವಿ  

ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ಾದರೆ ?                                                            ವಾಯಕರಣ :- 

ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕಕಳಿಗೆ ಪದ ಬಿಡಿಸುವುದನ್ುನ ಹೆೋಳಿಕೆ್ಡುವರು . ಉದ್ಾ:- 

ನಿತೆ್ ಯೋತ್ಸವ :- ನಿತ್ಯ + ಉತ್ಸವ.              ಲೆ್ ೋಕಾಮರತ್ :- ಲೆ್ ೋಕ + 

ಆಮಿತೆ , ಸಿಾಂಹಾಸನ್ :- ಸಿಾಂಹ + ಆಸನ್ . 

 

ವಿೋಡಿಯೋ 

ಪಠಯಪುಸಾಕ, ನೆ್ ೋಟ್ ಬುಕ್ 

 

 

ಕರಿ ಹಲಿಗೆ  

ಓದಿ ಗರಹಿಸುವ ಕೌಶಲದ 

ಮೌಲಯಮಾಪನ್ 

ತ್ಾಂತ್ರ :- ಅವಲೆ್ ೋಕನ್.           

ಸಾಧನ್ :- ಅವಲೆ್ ೋಕನ್ ಪಟಿು  

ತ್ಾಂತ್ರ :- ಬರಹ.                  

ಸಾಧನ್ :- ಪರಶ್ೆನ 

 

ತ್ಾಂತ್ರ :- ಬರಹ.                   

ಸಾಧನ್ :- ಪದ ಬಿಡಿಸುವುದು.  

ಎಷುು ಮಕಕಳು ಮೌನ್ವಾಗಿ 

ಓದಲು ಸಮರೆಯರಿದ್ಾದರೆ ? 

 

ನಾನ್ು ನ್ನ್ನ ಬೆ್ ೋಧನೆಯಲಿಿ 

ಏನ್ು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಿ? 

ಚರ್ೆಯಯಲಿಿ ಎಲಿರ್ 

ಭಾಗವಹಿಸಿದರೆೋ? 

ಎಷುು ಮಕಕಳು ಪದ ಬಿಡಿಸುವ 

ಸಾಮರ್ಥಯಯ 

ಪಡೆದುಕೆ್ಾಂಡಿದ್ಾದರೆೋ? 

ವಿಷಯದ ವಿಸಾರಣೆ.        

Expand 

ವಿದ್ಾಯರ್ಥಯಗಳಿಾಂದ ಗಾಯನ್.:-ಶಿಕ್ಷಕರು ವಿದ್ಾಯರ್ಥಯಗಳನ್ುನ ಗುಾಂಪಿನ್ಲಿಿ 

ಕ್ಡಿರಸಿ ಮೊದಲನೆೋ ಗುಾಂಪಿನ್ವರು ಪದಯ ಮೊದಲನೆ ಸಾಲು ,ಎರಡನೆೋ 

ಗುಾಂಪಿನ್ವರು ಪದಯ ಎರಡನೆೋ ಸಾಲು ಜೆ್ೋರಾಗಿ ಹೆೋಳುವುದು ಹಿೋಗೆ 

ಪೂಣಯ ಪದಯ ಹೆೋಳಿ ನ್ಾಂತ್ರ ಪರತ್ತ ಗುಾಂಪಿನ್ವರು ಸರದಿಯಾಂತೆ 

ಒಾಂದ್ೆ್ ಾಂದು ನ್ುಡಿಯನ್ುನ ರಾಗವಾಗಿ ಹಾಡುವಾಂತೆ ಪೆರೋರೆೋಪಿಸುವುದು.                                                                          

ಚಟುವಟಿಕೆ :- * ಕನಾಯಟಕದಲಿಿ ಹರಿಯುವ ಪರಮುಖ ನ್ದಿಗಳ 

ಹೆಸರುಗಳನ್ುನ ಬರೆಯಲು ತ್ತಳಿಸುವುದು. * ನಿತೆ್ ಯೋತ್ಸವ , ಉತ್ುಾಾಂಗ etc 

ಪದ ಕೆ್ಟುು ವಾಕಯ ರರ್ಚಸುವ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡಿಸುವುದು.  

ಪಠಯಪುಸಾಕ 

 

 

 

ಕರಿ ಹಲಿಗೆ , ನೆ್ ೋಟ್ ಬುಕ್ 

ತ್ಾಂತ್ರ :- ಗಟಿು ಓದು.               

ಸಾಧನ್ :- ಹಾಡುವುದು 

 

 

ತ್ಾಂತ್ರ :- ಬರಹ.               

ಸಾಧನ್ :- ಪರಶ್ೆನಗಳು 

ಎಷುು ಮಕಕಳು ಗಟಿುಯಾಗಿ 

ಹಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥಯಯ 

ಪಡಿದಿದ್ಾದರೆ? 

 

ಎಷುು ವಿದ್ಾಯರ್ಥಯಗಳು ಕೆ್ಟು 

ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ುನ ಸರಿಯಾಗಿ 

ಮಾಡಿದದರೆ? 

 

ಮೌಲಯಮಾಪನ್.                 

Evaluation 

ನಿಯೋಜಿತ್ ಕಾಯಯ / ಮೌಲಯಮಾಪನ್ :-  *ಪದಯ ಕಾಂಠಪಾಠ ಮಾಡಲು 

ಹೆೋಳುವುದು. *ಅಭಾಯಸ  ಚಟುವಟಿಕೆಯಲಿಿ ಕೆ್ಟು  ಪರಶ್ೆನಗಳಿಗೆ ಉತ್ಾರ 

ಬರೆಯುವಲಿಿ ಮಾಗಯದಶಯನ್ ಮಾಡುವುದು.  

ಪಠಯಪುಸಾಕ , ನೆ್ ೋಟ್ ಬುಕ್ ತ್ಾಂತ್ರ :- ಬರಹ.                  

ಸಾಧನ್ :- ಪರಶ್ೆನಗಳು 

ನಾನ್ು ನ್ನ್ನ ಮುಾಂದಿನ್ 

ಪಾಠವನ್ುನ ಹೆೋಗೆ ಯೋಜಿಸಲಿ?  
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ಘಟಕದ ಹೆಸರು :- ೨ ಅನ್ನದ್ಾನ್                        ಘಟಕ ಯೋಜನೆ.                                   ಸಾಮರ್ಥಯಯಗಳು :- ಮಾತ್ನಾಡುವುದು :-*ಸಾಂವಾದ , ಚರ್ೆಯ ಹಾಗ್ ನಾಟಕಗಳನ್ುನ ಆಲಿಸುವುದರ    ವಗಯ :- ೭.             

ವಿಷಯ :-ಕನ್ನಡ                                                                                                          ಜೆ್ತೆಗೆ ಅರ್ಥಯಮಾಡಿಕೆ್ಳುುವುದು ಮತ್ುಾ ಭಾಗವಹಿಸುವರು.                             ದಿನಾಾಂಕ :-.                                                                                                                   

* ಪಠಯವನ್ುನ ಓದಿದ ಬಳಿಕ ಯಾರು ? ಯಾವಾಗ? ಎಲಿಿ? ಏಕೆ? ಎಾಂಬ ಪರಶ್ೆನಗಳಿಗೆ ಉತ್ಾರಿಸುವರು  

ಕಲಿಕೆಯ ಹಾಂತ್ಗಳು. ಅನ್ುಕ್ಲಿಸಲು ರ್ಪಿಸಿದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು. ಭೆ್ ೋಧನಾ 

ಕಲಿಕೆ್ೋಪಕರಣಗಳು 

ಮೌಲಯಮಾಪನ್ದ ಸಾಧನ್ - 

ತ್ಾಂತ್ರಗಳು 

ಶಿಕ್ಷಕರ.                             ಸವ-

ಅವಲೆ್ ೋಕನ್ 

ಅವಧಿ 

ತೆ್ ಡಗಿಸಿಕೆ್ಳುುವಿಕೆ.         

Engage 

ಪೂವಯ ಸಿದಧತೆ /ಪೂರಕ ಚಟುವಟಿಕೆ :- ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕಕಳಿಗೆ 

ವೃತಾಾಕಾರವಾಗಿ ಕ್ಡಿರಸಿ "ದುರಾಸೆಯ ಫಲ"ಎಾಂಬ ನಿೋತ್ತ ಕರೆಯನ್ುನ 

ವಿವರಿಸುವರು ಅದಕೆಕ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ಪರಶ್ೆನಗಳನ್ುನ ಕೆೋಳುವರು. 

*ಈರಣಿ ಏನೆಾಂದು ಹೆಸರು ವಾಸಿಯಾಗಿದದನ್ು?                                 

*ಈರಣಿನಿಗೆ ತೆಾಂಗಿನ್ಕಾಯ ತ್ರಲು ಅವನ್ ತಾಯ ಎಷುು ರ್ಪಾಯ 

ಕೆ್ಟಿುದದಳು ? *ಈ ಕರೆಯ  ನಿೋತ್ತಯನ್ುನ ? 

ವಿದ್ಾಯರ್ಥಯಗಳ 

ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ.  

ತ್ಾಂತ್ರ :- ಮೌಖಿಕ ಅಭಿವಯಕ್ತಾ.     

ಸಾಧನ್ :- ಪರಶ್ೆನಗಳು  

ನಾನ್ು ಎಲಿ ವಿದ್ಾಯರ್ಥಯಗಳನ್ುನ 

ಇಾಂದಿನ್ ತ್ರಗತ್ತಯಲಿಿ 

ತೆ್ ಡಗಿಸಿಕೆ್ಾಂಡಿದ್ೆದೋನೆಯೋ? 
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ಪತೆಾಹಚುುವಿಕೆ                   

Explore 

ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕಕಳಿಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ್ ಪರಶ್ೆನಗಳನ್ುನ ಕೆೋಳಿ ಉತ್ಾರ ಪಡೆಯುವರು. * 

ದ್ಾನ್ ಎಾಂದರೆೋನ್ು ? * ನಾವು ಯಾವ ಯಾವ ದ್ಾನ್ಗಳನ್ುನ 

ಮಾಡುತೆಾೋವೆ ? * ಎಲಿಕ್ತಾಂತ್ ಮುಖಯವಾದ ದ್ಾನ್ ಯಾವುದು ? ಹಾಗಾದರೆ 

ಎಾಂದು ನಾವು 'ಅನ್ನದ್ಾನ್' ಪಾಠವನ್ುನ ಓದ್ೆ್ ೋಣ.  

ಪರಶ್ಾನವಳಿ ತ್ಾಂತ್ರ :-ಮೌಖಿಕ.                

ಸಾಧನ್:- ಮೌಖಿಕ ಪರಶ್ೆನಗಳು 

 

ನಾನ್ು ಕೆೋಳಿದ ಪರಶ್ೆನಗಳನ್ುನ 

ಮಗು ಅರೆಥಯಸಿಕೆ್ಾಂಡಿತೆೋ? 

 

ವಿವರಣೆ /ವಯಕಾಪಡಿಸುವಿಕೆ 

Explain / Express  

ಶಿಕ್ಷಕರ ಮಾದರಿ ವಾಚನ್ :- ಒಾಂದ್ರಿನ್ಲಿಿ ತಾಯ ಮಗ ಇದದರು -----------

--------------------------ನ್ನ್ನ ತಾಯಯ ಬಳಿಗೆ ಬಾಂದು ತಾನ್್ ಅನ್ನದ್ಾನ್ 

ಮಾಡುತ್ಾ ಸುಖದಿಾಂದ ಇದದ ಈ ಗದಯ ಪಾಠವನ್ುನ ಸ್ಕಾ ಸವರಭಾರ 

ಉರ್ಾುರಣೆ, ನಿಲುಗಡೆ ಮತ್ುಾ ಧವನಿ ಏರಿಳಿತ್ ದ್ೆ್ ಾಂದಿಗೆ ವಾಚನ್ 

ಮಾಡುವರು ಮಕಕಳು ಅದನ್ುನ ಆಲಿಸುವರು.                      ಹೆ್ ಸ ಪದಗಳ 

ಅರ್ಥಯ :- ಅಡವಿ - ಕಾಡು , ಬೆೋಡ - ಬೆೋಟೆಗಾರ ,            ವರ - 

ಮದುವೆಯ್ಗುವ ಗಾಂಡು , ಸಪಯ - ಹಾವು        ,  ಇತಾಯದಿ ಕರಿಹಲಿಗೆಯ 

ಮೋಲೆ ಬರೆದು ಅರೆಥಯಸುವುದು.                                  ವಿದ್ಾಯರ್ಥಯಗಳ 

ಮೌನ್ ಓದು :- ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕಕಳಿಗೆ ಈ ಪಾಠವನ್ುನ ಮೌನ್ವಾಗಿ ಓದಿ 

ಕೆಳಗಿನ್ ಪರಶ್ೆನಗೆ ಉತ್ಾರ ಹುಡುಕುವಾಂತೆ ಪೆರೋರೆೋಪಿಸುವುದು. (೧) ತಾಯ 

ಮಗನ್ನ್ುನ ಶಿವನ್ ಬಳಿಗೆ ಏಕೆ ಕಳುಹಿಸಿದಳು ?                                                                                

ಗರಹಣ ಶಕ್ತಾಯ ಪರಿಶಿೋಲನೆ :- ಶಿಕ್ಷಕರು ಈ ಪಾಠವನ್ುನ ರ್ಚತ್ರಗಳ 

ಸಹಾಯದಿಾಂದ ಪರಶ್ೆ್ ನೋತ್ಾರ ವಿಧಾನ್ದ ಮ್ಲಕ ವಿವರಿಸುವರು  ಮಕಕಳ 

ಗರಹಣ ಶಕ್ತಾಯನ್ುನ ಪರಿೋಕ್ಷಿಸಲು ಗುಾಂಪುಗಳಲಿಿ ಮಕಕಳನ್ುನ ಕ್ಡಿರಸಿ ಕೆಲವು 

ಪರಶ್ೆನಗಳನ್ುನ ಕೆ್ಟುು ಚರ್ಚಯಸಿ ಉತ್ಾರ ಬರೆಯುವಾಂತೆ ಪ್ರೋತಾಸಹಿಸುವುದು. 

*ಬೆೋಡನಿಗೆ ಹುಡುಗನ್ನ್ುನ ನೆ್ ೋಡಿ ಏಕೆ ಕರುಣೆ ಬಾಂತ್ು ? *ಬೆೋಡನ್ ಹೆಾಂಡತ್ತ 

ಹಾಂದಿಯಾಗಿ ಹುಟುದುದ ಏಕೆ ?                    ವಾಯಕರಣ :- ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕಕಳಿಗೆ 

ಭ್ತ್ಕಾಲ, ವತ್ಯಮಾನ್ಕಾಲ & ಭವಿಷಯದ ಕಾಲಗಳ ಬಗೆೆ ವಿವರಿಸುವರು.  

ಪಠಯಪುಸಾಕ  

 

 

ಪಠಯಪುಸಾಕ, ಕರಿಹಲಿಗೆ 

 

ಪಠಯಪುಸಾಕ, ನೆ್ ೋಟ್ ಪುಸಾಕ 

 

ಪಠಯಪುಸಾಕ 

 

 

 

ಕರಿಹಲಿಗೆ ಮಾಂಚುಪಟಿುಗಳು 

ಓದಿ ಗರಹಿಸುವ ಕೌಶಲದ 

ಮೌಲಯಮಾಪನ್ 

 

ತ್ಾಂತ್ರ :- ಬರಹ.                  

ಸಾಧನ್:- ಶಬಾದರ್ಥಯಗಳು 

 

ಓದಿ ಗರಹಿಸುವ ಕೌಶಲದ 

ಮೌಲಯಮಾಪನ್ 

 

ತ್ಾಂತ್ರ :- ಅವಲೆ್ ೋಕನ್.            

ಸಾಧನ್ :-ಅವಲೆ್ ೋಕನ್ ಪಟಿು.  

 

 

ತ್ಾಂತ್ರ :- ಬರಹ.                  

ಸಾಧನ್ :- ಕಾಲುಗಳು 

ಎಲಿ ವಿದ್ಾಯರ್ಥಯಗಳನ್ುನ ಮಾದರಿ 

ವಾಚನ್ವನ್ುನ ಆಸಕ್ತಾಯಾಂದ 

ಆಲಿಸಿದರೆೋ? 

ಎಷುು ವಿದ್ಾಯರ್ಥಯಗಳು ಹೆ್ ಸ 

ಪದಗಳ ಅರ್ಥಯವನ್ುನ 

ಗರಹಿಸಿದರೆೋ? 

 

 

 

ನಾನ್ು ನ್ನ್ನ ಬೆ್ ೋಧನೆಯಲಿಿ 

ಏನ್ನಾನದರ್ ಬದಲಾವಣೆ 

ಮಾಡಿಕೆ್ಳುುಲೆೋ? 

 

 

ಎಲಿಿ ಮಕಕಳು ಕಾಲಗೆಳ ಬಗೆೆ 

ತ್ತಳಿದುಕೆ್ಾಂಡರೆ ? 
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ವಿಷಯದ ವಿಸಾರಣೆ.         

Expand 

ವಿದ್ಾಯರ್ಥಯಗಳಿಾಂದ ಗಟಿು ಓದು :- ವಿದ್ಾಯರ್ಥಯಗಳನ್ುನ ಗುಾಂಪುಗಳಲಿಿ ಕ್ಡಿರಸಿ 

ಹಿರೆೋ ಮಣ್ಣಯ ಮಾಗಯದಶಯನ್ದಲಿಿ ಮಕಕಳು ತ್ಮಮ ತ್ಮಮ ಗುಾಂಪುಗಳಲಿಿ 

ಪಾಠವನ್ುನ ಓದುವುದು ತ್ಪಿಿದಲಿ ಿಹಿರೆೋಮಣ್ಣ  ತ್ತದುದವುದು ನ್ಾಂತ್ರ ಪರತ್ತ 

ಗುಾಂಪಿನಿಾಂದ ರ್ೆನಾನಗಿ ಓದುವ ಕೆಲವು ಮಕಕಳಿಾಂದ ಪಾಠವನ್ುನ ಗಟಿುಯಾಗಿ 

ಓದಿಸುವುದು ಅದರಾಂತೆ ಉಳಿದವರು ಓದುವುದು. ಹಿೋಗೆ 

ಮಾಡಿಸುವುದರಿಾಂದ ಮಕಕಳ ಓದಿನ್ಲಿಿ ಸುಧಾರಣೆ ತ್ರಲು 

ಸಾಧಯವಾಗುತ್ಾದ್ೆ.                                 ಚಟುವಟಿಕೆ :- *ಶಿಕ್ಷಕರು ಈ 

ಕರೆಯಲಿಿ ಬರುವ ಪಾತ್ರಗಳನ್ುನ ಹಾಂರ್ಚಕೆ್ಾಂಡು ಅಭಿನ್ಯಸಲು 

ಮಾಗಯದಶಯನ್ ಮಾಡುವುದು               *ಒಾಂದು ಗುಾಂಪಿನ್ವರು 

ಇನೆ್ ನಾಂದು ಗುಾಂಪಿಗೆ ರ್ಚಕಕರ್ಚಕಕ ಪರಶ್ೆನಗಳನ್ುನ ಕೆೋಳುವುದು. *ಅನ್ನದ್ಾನ್ದ 

ಮಹತ್ವ ಕುರಿತ್ು ಮಕಕಳು ತ್ಮಮ ಮಾತ್ುಗಳಲಿಿ ಹೆೋಳುವಾಂತೆ 

ಪ್ರೋತಾಸಹಿಸುವರು.  

ಪಠಯಪುಸಾಕ 

 

 

 

 

ಮಕಕಳ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ 

ತ್ಾಂತ್ರ:- ಗಟಿು ಓದು.             

ಸಾಧನ್:- ಪಾಠ 

 

 

 

ತ್ಾಂತ್ರ:- ಅಭಿವಯಕ್ತಾ.                 

ಸಾಧನ್ :- ಸಾಂಭಾಷಣೆ 

ಎಷುು ಮಕಕಳು ಪಾಠವನ್ುನ 

ಗಟಿುಯಾಗಿ ಓದುವ ಸಾಮರ್ಥಯಯ 

ಪಡೆದಿದ್ಾದರೆ ? 

 

 

ಎಲಿಿ ಮಕಕಳ ಆಸಕ್ತಾಯಾಂದ ಈ 

ಚಟುವಟಿಕೆಯಲಿಿ 

ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ಾದರೆೋ? 

 

ಮೌಲಯಮಾಪನ್.        

Evaluation 

ನಿಯೋಜಿತ್ ಕಾಯಯ/ ಮೌಲಯಮಾಪನ್ :- * ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕಕಳಿಗೆ ಅಭಾಯಸ 

ಚಟುವಟಿಕೆಯಲಿಿ ಕೆ್ಟು ಪರಶ್ೆ್ ನೋತ್ಾರಗಳನ್ುನ ಬರೆಯಲು ತ್ತಳಿಸುವುದು 

ತ್ಪಿಿದಲಿಿ ಮಾಗಯದಶಯನ್ ಮಾಡುವುದು.  

ಪಠಯಪುಸಾಕ, ನೆ್ ೋಟ್ ಪುಸಾಕ.  ತ್ಾಂತ್ರ:- ಬರಹ.                   

ಸಾಧನ್ :- ಪರಶ್ೆನಗಳು 

ನಾನ್ು ನ್ನ್ನ ಮುಾಂದಿನ್ 

ಪಾಠವನ್ುನ ಹೆೋಗೆ ಯೋರ್ಚಸಲಿ ? 
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ಘಟಕದ ಹೆಸರು:- ೩ ಭರತ್ ಭ್ಮ ನ್ನ್ನ ತಾಯ ಪದಯ            ಘಟಕ ಯೋಜನೆ         ಸಾಮರ್ಥಯಯಗಳು :- ಮಾತ್ನಾಡುವುದು:- ಪದಯವನ್ುನ ಆಲಿಸಿ ಅರೆಥಯಸಿಕೆ್ಾಂಡು ರಾಗಬದಧವಾಗಿ ಹಾಡುವರು.      ವಗಯ :-೭.            

ವಿಷಯ :- ಕನ್ನಡ.                                                                                                 ಬರಹ :- ಸ್ಕ್ತಾಗಳನ್ುನ  ಸಮರಿಸಿಕೆ್ಾಂಡು ಬರೆಯುವರು.                                               ದಿನಾಾಂಕ :- 

ಕಲಿಕೆಯ ಹಾಂತ್ಗಳು. ಅನ್ುಕ್ಲಿಸಲು ರ್ಪಿಸಿದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು. ಭೆ್ ೋಧನಾ 

ಕಲಿಕೆ್ೋಪಕರಣಗಳು 

ಮೌಲಯಮಾಪನ್ದ ಸಾಧನ್ - 

ತ್ಾಂತ್ರಗಳು 

ಶಿಕ್ಷಕರ.                             ಸವ-

ಅವಲೆ್ ೋಕನ್ 

ಅವಧಿ 

ತೆ್ ಡಗಿಸಿಕೆ್ಳುುವಿಕೆ.         

Engage 

ಪೂವಯಸಿದಧತೆ /ಪೂರಕ ಚಟುವಟಿಕೆ :- ಮಕಕಳನ್ುನ ವೃತಾಾಕಾರವಾಗಿ 

ನಿಲಿಿಸಿ ಭಾರತ್ಮಾತೆಯ ಮಾಂದಿರಕೆಕ ಸಾವಿರ ಕಾಂಬಗೆಳಾಗೆ್ ೋಣ ಎಾಂಬ 

ಪದಯವನ್ುನ ಹಾವಭಾವ ಮ್ಲಕ ಹೆೋಳಿಕೆ್ಟುು ಮಕಕಳಿಾಂದ ಹಾಡಿಸುವುದು.  

ಹಾಡುಗೆಳು                   

ಮಕಕಳ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ 

ತ್ಾಂತ್ರ :-ಮೌಖಿಕ ಅಭಿವಯಕ್ತಾ.    

ಸಾಧನ್:- ಹಾಡು ಹಾಡುವುದು 

ಎಲಿಿ ವಿದ್ಾಯರ್ಥಯಗಳು ಈ 

ಚಟುವಟಿಕೆಯಲಿಿ 

ತೆ್ ಡಗಿಸಿಕೆ್ಾಂಡಿದ್ೆದೋನೆಯೋ? 

 

ಪತೆಾಹಚುುವಿಕೆ.                 

Explore 

ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕಕಳಿಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ್ ಪರಶ್ೆನಗಳನ್ುನ ಕೆೋಳು ಉತ್ಾರ ಪಡೆಯುವರು. 

(೧) ನಿಮಮ ಮನೆಯಲಿಿ ಯಾರು ಯಾರು ಇದ್ಾದರೆ?    (೨) ನಿಮಮ ದ್ೆೋಶ 

ಯಾವುದು? ಭಾರತ್ವನ್ುನ ಯಾವ ಯಾವ ಹೆಸರುಗಳಿಾಂದ ಕರೆಯುತಾಾರೆ? 

ಹಾಗಾದರೆ ಇಾಂದು "ನಾವು ಭರತ್ ಭ್ಮ ನ್ನ್ನ ತಾಯ"ಎಾಂಬ ಪದಯವನ್ುನ 

ಓದ್ೆ್ ೋಣ 

ಪರಶ್ಾನವಳಿ  ತ್ಾಂತ್ರ :- ಮೌಖಿಕ.            

ಸಾಧನ್ :- ಮೌಖಿಕ  

ಪರಶ್ೆನಗಳು 

ನಾನ್ು ಎಲಿ ವಿದ್ಾಯರ್ಥಯಗಳನ್ುನ 

ಇದರಲಿಿ 

ತೆ್ ಡಗಿಸಿಕೆ್ಾಂಡಿದ್ೆದೋನೆಯೋ? 

 

ವಿವರಣೆ /ವಯಕಾಪಡಿಸುವಿಕೆ.              

Explain /Express 

ಶಿಕ್ಷಕರ ಮಾದರಿ ಗಾಯನ್ :- * ಕವಿ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸುವುದು ನ್ಾಂತ್ರ 

ಗದಯರ್ಪದಲಿಿ ಓದುವುದು. "ಭರತ್ ಭ್ಮ ನ್ನ್ನ ತಾಯ -----------------

-----------------------------ಸಾವತ್ಾಂತ್ರಯದ ಸವಗಯಕೆೋರೆ ಪುಣಯ ದ್ೆೋಣ್ಣ 

ಮಟವಲು " ಈ ಪದಯವನ್ುನ ರಾಗಬದಧವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಾಡುವರು ಮಕಕಳು 

ಆಲಿಸುವರು.                                              ಹೆ್ ಸ ಪದಗಳ ಅರ್ಥಯ :- 

ಏಣ್ಣ - ನಿಚುಣ್ಣಕ , ತ್ುಹಿನ್ - ಹಿಮ ,ಮಾಂಜು. ಸಲಿಲ - ನಿೋರು , ಗುಡಿ - 

ದ್ೆೋವಾಲಯ  ಇತಾಯದಿ ಪದಗಳ ಅರ್ಥಯವನ್ುನ ಮಾಂಚುಪಟಿು ಮೋಲೆ ಬರೆದು 

ಅರೆಥಯಸುವುದು.                                 ವಿದ್ಾಯರ್ಥಯಗಳ ಮೌನ್ ಓದು :- 

ಶಿಕ್ಷಕರು ಈ ಪದಯವನ್ುನ ಮೌನ್ವಾಗಿ ಓದಿ ಕೆಳಗಿನ್ ಪರಶ್ೆನಗೆ ಉತ್ಾರವನ್ುನ 

ಹುಡುಕ್ತ ಎಾಂದು ಮಕಕಳನ್ುನ ಪ್ರೋತಾಸಹಿಸುವರು (೧) ಕವಿ ಕುವೆಾಂಪು ಅವರ 

ಗಾಂಗಾನ್ದಿಯನ್ುನ ಏನೆಾಂದು ಕರೆದಿದ್ಾದರೆ ?                                                                   

ಗರಹಣ ಶಕ್ತಾಯ ಪರಿಶಿೋಲನೆ :- ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕಕಳಿಗೆ ಪರಶ್ೆ್ ನೋತ್ಾರ ಪದಧತ್ತಯ 

ಪಠಯಪುಸಾಕ  

 

 

ಕರಿ ಹಲಿಗೆ, ಶಬದಕೆ್ೋಶ.    

 

ಪಠಯಪುಸಾಕ.  

 

 

ಕರಿ ಹಲಿಗೆ , ನೆ್ ೋಟ್ ಬುಕ್ 

ಓದಿ ಗರಹಿಸುವ ಕೌಶಲದ 

ಮೌಲಯಮಾಪನ್.  

 

ತ್ಾಂತ್ರ :- ಬರಹ.             

ಸಾಧನ್ :- ಶಬಾದರ್ಥಯಗಳು  

 

ಓದಿ ಗರಹಿಸುವ ಕೌಶಲದ 

ಮೌಲಯಮಾಪನ್ 

 

ಎಷುು ವಿದ್ಾಯರ್ಥಯಗಳು ಮಾದರಿ 

ಪಾಠವನ್ುನ ಆಸಕ್ತಾಯಾಂದ 

ಆಲಿಸಿದ್ಾದರೆ? 

 

ಎಷುು ವಿದ್ಾಯರ್ಥಯಗಳು ಹೆ್ ಸ 

ಶಬದಗಳನ್ುನ ಅರ್ಥಯವನ್ುನ 

ಗರಹಿಸಿದರೆೋ? 

ಎಷುು ವಿದ್ಾಯರ್ಥಯಗಳು 

ಮೌನ್ವಾಗಿ ಓದಿ ಪರಶ್ೆನ ಉತ್ಾರ 

ಹುಡುಕುವ ಸಾಮರ್ಥಯಯ 

ಪಡೆದಿದ್ಾದರೆ? ಈಗ ಹೆೋಳಿದ 
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ಮ್ಲಕ ಈ ಪದಯದ ಸರಳಾನ್ುವಾದವನ್ುನ ವಿವರಿಸುವರು. ಮತ್ುಾ 

ಮಕಕಳ ಗರಹಣ ಶಕ್ತಾಯನ್ುನ ಪರಿೋಕ್ಷಿಸಲು ಮಕಕಳನ್ುನ ಗುಾಂಪುಗಳಲಿಿ 

ಕ್ಡಿರಸಿ ಕೆಲವು ಪರಶ್ೆನಗಳನ್ುನ ಕೆ್ಟುು ಗುಾಂಪಿಲಿಿ ಚರ್ಚಯಸಿ ಬರೆಯುವಾಂತೆ 

ಪ್ರೋತಾಸಹಿಸುವರು.                  (೧) ಕವಿ ಕುವೆಾಂಪು ಅವರ ಭಾರತ್ 

ದ್ೆೋಶವನ್ುನ ಯಾರಿಗೆ ಹೆ್ ೋಲಿಸಿದ್ಾದರೆ ? (೨) ಯಾವ ಬಿರುಕುಗಳನ್ುನ 

ತೆ್ ರೆಯಬೆೋಕೆಾಂದು ಕವಿ ಹೆೋಳುತಾಾರೆ ?                                                                       

ವಾಯಕರಣ :- ಮಕಕಳಿಗೆ (೧) ಜನ್ನಿ, ಜನ್ಮಭ್ಮ, ಸವಗಯಕ್ತಕಾಂತ್ಲ್ 

ಮಗಿಲು  (೨) ದ್ೆೋಶ ಸೆೋವೆಯೋ ಈಶ ಸೆೋವೆ ಈ ಎರಡ್ ಸ್ಕ್ತಾಗೆಳನ್ುನ 

ಪರಶ್ೆ್ ನೋತ್ಾರ ಪದಧತ್ತಯ ಮ್ಲಕ ತ್ತಳಿಸಿಕೆ್ಡುವುದು.  

 

ಪಠಯಪುಸಾಕ. ನೆ್ ೋಟ್ ಪುಸಾಕ 

 

 

ಪಠಯಪುಸಾಕ  

ತ್ಾಂತ್ರ :- ಅವಲೆ್ ೋಕನ್.       

ಸಾಧನ್:- ಅವಲೆ್ ೋಕನ್ ಪಟಿು  

 

 

 

ತ್ಾಂತ್ರ :- ಮೌಖಿಕ ಅಭಿವೃದಿಧ.  

ಸಾಧನ್:- ಗಾದ್ೆಮಾತ್ುಗಳು 

ವಿಷಯದ ಕುರಿತ್ು ನ್ನ್ಗೆ ತ್ೃಪಿಾ 

ಇದ್ೆಯೋ? 

 

 

ನಾನ್ು ವಿವರಿಸಿದ 

ಗಾದ್ೆಮಾತ್ುಗಳನ್ುನ ಮಕಕಳು 

ಸರಿಯಾಗಿ ಆಲಿಸಿದರೆೋ? 

ವಿಷಯದ ವಿಸಾರಣೆ ಮಕಕಳಿಾಂದ ಗಟಿು ಗಾಯನ್ :- ವಿದ್ಾಯರ್ಥಯಗಳ ಗುಾಂಪಿನ್ಲಿಿ ಈ ಪದಯವನ್ುನ 

ರಾಗಬದಧವಾಗಿ ಹಾಡುವರು. ನ್ಾಂತ್ರ ಶಿಕ್ಷಕರು ಗುಾಂಪುಗೆಳ ಪರಕಾರ ಪದಯದ 

ಒಾಂದ್ೆ್ ಾಂದು ನೆ್ ೋಡಿ ಒಾಂದ್ೆ್ ಾಂದು ಗುಾಂಪು ಹೆೋಳುವಾಂತೆ 

ಪ್ರೋತಾಸಹಿಸುವರು. ರ್ೆನಾನಗಿ ಹೆೋಳಿದ ಗುಾಂಪಿಗೆ ಚಪಾಿಳೆ ಮ್ಲಕ 

ಪ್ರೋತಾಸಹಿಸುವರು.                                         ಚಟುವಟಿಕೆ :- * 

ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕಕಳಿಗೆ ಸ್ಕ್ತಾಗಳನ್ುನ ಕೆ್ಟುು ಗುಾಂಪಿನ್ಲಿಿ ಚರ್ಚಯಸಿ 

ಬರೆಯುವಾಂತೆ ಪೆರೋರೆೋಪಿಸುವರು                       * ಪದಯವನ್ುನ 

ವೆಥಯಕ್ತಾಕವಾಗಿ, ರಾಗಬದಧವಾಗಿ ಹಾಡಲು ತ್ತಳಿಸುವುದು ತ್ಪಿಿದಲಿಿ ಪುನ್ಃ 

ಪುನ್ಃ ರ್ಢಿಸುವರು.  

ಪಠಯಪುಸಾಕ 

 

 

ಸ್ಕ್ತಾಗಳು, ಮಾಂಚುಪಟಿುಗಳು 

ತ್ಾಂತ್ರ :- ಗಟಿು ಓದು.               

ಸಾಧನ್ :- ಹಾಡುವುದು.  

 

ತ್ಾಂತ್ರ :- ಬರಹ                  

ಸಾಧನ್ :- ಸ್ಕ್ತಾಗಳು.       

ತ್ಾಂತ್ರ :- ಮೌಖಿಕ ಅಭಿವೃದಿಧ.  

ಸಾಧನ್ :- ಪರಶ್ೆನಗಳು 

ಎಷುು ವಿದ್ಾಯರ್ಥಯಗಳು 

ಗಟಿುಯಾಗಿ ಓದುವ ಸಾಮರ್ಥಯಯ 

ಪಡೆದಿದ್ಾದರೆ ? 

 

ನ್ನ್ನ ತ್ರಗತ್ತಯಲಿಿ ಸರಿಯಾಗಿ 

ಸಾಗಿದ್ೆದೋನ್ು? 

 

ಮೌಲಯಮಾಪನ್.            

Evaluation 

ನಿಯೋಜಿತ್ ಕಾಯಯ /ಮೌಲಯಮಾಪನ್:- ಭಾಷೆ ಬಾಯಸದಲಿಿ ಕೆ್ಡಲದ 

ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ುನ ಮಾಡಲು ತ್ತಳಿಸುವುದು ಮತ್ುಾ ತ್ಪಿಿದಲಿಿ ಸ್ಕಾ 

ಮಾಗಯದಶಯನ್ ನಿೋಡುವುದು.  

ಪಠಯಪುಸಾಕ , ನೆ್ ೋಟ್ ಪುಸಾಕ ತ್ಾಂತ್ರ :- ಲಿಖಿತ್.             

ಸಾಧನ್ :- ಲಿಖಿತ್ ಪರಶ್ೆನಗಳು.  

ನಾನ್ು ನ್ನ್ನ ಮುಾಂದಿನ್ 

ಪಾಠವನ್ುನ ಹೆೋಗೆ ರರ್ಚಸಿಲಿ?  
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ಘಟಕದ ಹೆಸರು :-೪ ಕೆಥ ಬರೆಹ             ಘಟಕ ಯೋಜನೆ.              ಸಾಮರ್ಥಯಯಗಳು :- ಓದುವುದು /ಮಾತ್ನಾಡುವುದು :-ಕೆಥ ಬರೆಹ ಮತ್ುಾ ಮುದಿರತ್ ವಿಷಯಗಳನ್ುನ ನಿರಗಯಳವಾಗಿ ಓದುವುದು.     ವಗಯ:-೭.              

ವಿಷಯ :-ಕನ್ನಡ.                                                                                                                      * ಚರ್ೆಯಯಲಿಿ ಪಾಲೆ್ ೆಳುುವುದು /ಅಭಿಪಾರಯ ತ್ತಳಿಸುವುದು.                    ದಿನಾಾಂಕ :-  

ಕಲಿಕೆಯ ಹಾಂತ್ಗಳು. ಅನ್ುಕ್ಲಿಸಲು ರ್ಪಿಸಿದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು. ಭೆ್ ೋಧನಾ 

ಕಲಿಕೆ್ೋಪಕರಣಗಳು 

ಮೌಲಯಮಾಪನ್ದ ಸಾಧನ್ - 

ತ್ಾಂತ್ರಗಳು 

ಶಿಕ್ಷಕರ.                             ಸವ-

ಅವಲೆ್ ೋಕನ್ 

ಅವಧಿ 

ತೆ್ ಡಗಿಸಿಕೆ್ಳುುವಿಕೆ.        

Engage  

ಪೂವಯ ಸಿದಧತೆ /ಪೂರಕ ಚಟುವಟಿಕೆ :- ಮಕಕಳಿಗೆ ರ್ಚಕಕ ರ್ಚಕಕ ಕರೆಗಳು 

ಮಾಂಚು ಪಟಿುಯನ್ುನ ಕೆ್ಟುು ಜೆ್ೋರಾಗಿ ಓದುವಾಂತೆ ಪ್ರೋತಾಸಹಿಸುವುದು 

ಮಕಕಳು ತ್ಪಿಿದಲಿ ಿತ್ತದುದವುದು.  

ಕರೆಗಳು ಮಾಂಚುಪಟಿುಗಳು ತ್ಾಂತ್ರ :- ಮೌಖಿಕ         

ಸಾಧನ್ :-ಕರೆಗಳು 

ಎಲಿ ವಿದ್ಾಯರ್ಥಯಗಳು ಈ 

ಚಟುವಟಿಕೆಯಲಿಿ 

ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ಾದರೆಯೋ? 

 

ಪತೆಾಹಚುುವಿಕೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕಕಳಿಗೆ ಮಾಂಚು ಪಟಿುಗಳನ್ುನ ತೆ್ ೋರಿಸಿ ಅವುಗಳಲಿಿರುವ 

ವಯತಾಯಸವೆೋ ನ್ಾಂದು ಕೆೋಳುವುದು. ಉದ್ಾ:- ಅರ್ಾುದ ಮಾಂಚುಪಟಿು ಹಾಗ್ 

ಕೆಥಯಾಂದ ಬರೆದ ಮಾಂಚುಪಟಿು ತೆ್ ೋರಿಸುವುದು "ಹಾಗಾದರೆ ಇಾಂದು 

ನಾವು ಕೆಥ ಬರೆಹ ಪಾಠವನ್ುನ ಓದ್ೆ್ ೋಣ " 

ಪರಶ್ೆನಗಳ ಬಾಯಾಂಕ್ ತ್ಾಂತ್ರ:- ಮೌಖಿಕ             

ಸಾಧನ್ :-ಮೌಖಿಕ ಪರಶ್ೆನಗಳು 

ಮಕಕಳು ಸರಿಯಾಗಿ 

ಉತ್ಾರಿಸಿದರೆೋ? 
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ವಿವರಣೆ/ವಯಕಾಪಡಿಸುವಿಕೆ 

Explain / Express 

ಶಿಕ್ಷಕರ ಮಾದರಿ ವಾಚನ್ :- ಮಕಕಳೆೋ ಫಲಕಗೆಳ --------------------------

--------------------------1894 ರಲಿಿ ಪರಕಟಿಸಲಾಯತ್ು ಶಿಕ್ಷಕರು ಈ 

ಪಾಠವನ್ುನ ಸ್ಕಾ ಸವರಭಾರ ಉರ್ಾುರಣೆ, ನಿಲುಗಡೆ ಮತ್ುಾ ಧವನಿ 

ಏರಿಳಿತ್ದ್ೆ್ ಾಂದಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಓದುವುದು ಮಕಕಳು ಆಲಿಸುವರು.                                                                             

ಹೆ್ ಸ ಪದಗಳ ಪರಿಚಯ :- ಮಲಿ - ಸಾವಕಾಶ , ನಿಧಾನ್ವಾಗಿ,           

ದನಿ - ಧವನಿ , ತಾಣ - ಸಥಳ , ಇತಾಯದಿ ಪದಗಳ ಅರ್ಥಯವನ್ುನ ಕರಿ ಹಲಿಗೆಯ 

ಮೋಲೆ ಬರೆದು ಅರೆಥಯಸುವರು.                                     ವಿದ್ಾಯರ್ಥಯಗಳ 

ಮೌನ್ ಓದು :- ಶಿಕ್ಷಕರು ವಿದ್ಾಯರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ಈ ಪಾಠವನ್ುನ ಮೌನ್ವಾಗಿ 

ಓದಲು ಪೆರೋರೆೋಪಿಸುವರು ಮತ್ುಾ ಈ ಕೆಳಗಿನ್ ಉತ್ಾರಗಳನ್ುನ ಹುಡುಕಲು 

ತ್ತಳಿಸುವರು.                            (೧) ಪಡರನೆಾಂಡ್ ಕ್ತರ್ೆಲ್ ರರ್ಚಸಿದ 

ನಿಘಾಂಟಿನ್  ಹೆಸರೆೋನ್ು ? ಅದರಲಿಿ ಎಷುು ಶಬದಗಳಿವೆ ?                                                                     

ಗರಹಣ ಶಕ್ತಾಯ ಪರಿಶಿೋಲನೆ:- ಶಿಕ್ಷಕರು ಈ ಪಾಠವನ್ುನ ಚರ್ಾಯ ವಿಧಾನ್ದ 

ಮ್ಲಕ ವಿವರಿಸಿ ಮಕಕಳ ಗರಹಣ ಶಕ್ತಾಯನ್ುನ ಪರಿೋಕ್ಷಿಸಲು ಗುಾಂಪು ಮಾಡಿ 

ಕೆಲವು ಪರಶ್ೆನಗಳನ್ುನ ಕೆ್ಟುು ಗುಾಂಪಿನ್ಲಿಿ ಚರ್ಚಯಸಿ ಪಡೆಯುವಾಂತೆ 

ತ್ತಳಿಸುವುದು.                                           ವಾಯಕರಣ :- ಶಿಕ್ಷಕರು 

ಮಕಕಳಿಗೆ ಪದಗಳ ಗಾರಾಂರ್ಥಕ ರ್ಪ ಮತ್ುಾ ಪದಗಳ ಬಿಡಿಸುವುದು 

ಕಲಿಸುವರು.  ಉದ್ಾ:-                 ಅತ್ುಯತ್ಾಮ = ಅತ್ತ + ಉತ್ಾಮ.  

ಲಕ್ಾಾಂತ್ರ =ಲಕ್ಷ + ಅಾಂತ್ರ .             ಉದ್ಾ:- ಐಡಿ - ಇದ್ೆ , ಬಾಳ  ೆ- 

ಬಹಳ etc.  

ಪಠಯಪುಸಾಕ 

 

 

ಶಬದಕೆ್ೋಶ 

 

ಪಠಯಪುಸಾಕ 

 

 

ಪಠಯಪುಸಾಕ, ನೆ್ ೋಟ್ ಪುಸಾಕ 

 

 

ಪಠಯಪುಸಾಕ ,ಕರಿಹಲಿಗೆ 

ಓದಿ ಗರಹಿಸುವ ಕೌಶಲದ 

ಮೌಲಯಮಾಪನ್  

 

ತ್ಾಂತ್ರ :- ಲಿಖಿತ್.           

ಸಾಧನ್ :- ಶಬಾದರ್ಥಯಗಳು 

 

ಓದಿ ಗರಹಿಸುವ ಕೌಶಲದ 

ಮೌಲಯಮಾಪನ್ 

 

ತ್ಾಂತ್ರ :-ಅವಲೆ್ ೋಕನ್ 

 

 

ತ್ಾಂತ್ರ :- ಲಿಖಿತ್.             

ಸಾಧನ್ :- ಪದ ಬಿಡಿಸುವುದು 

ಗಾರಾಂರ್ಥಕ ರ್ಪ  

ಎಷುು ವಿದ್ಾಯರ್ಥಯಗಳು ಮಾದರಿ 

ಪಾಠವನ್ುನ ಆಸಕ್ತಾಯಾಂದ 

ಆಲಿಸಿದ್ಾದರೆೋ? 

ಎಲಿ ವಿದ್ಾಯರ್ಥಯಗಳು ಪದಗಳ 

ಅರ್ಥಯವನ್ುನ ಗರಹಿಸಿದರೆೋ? 

 

ಎಷುು ವಿದ್ಾಯರ್ಥಯಗಳು 

ಮೌನ್ವಾಗಿ ಓದಲು 

ಸಮರ್ಥಯರಿದ್ಾದರೆ? 

ನ್ನ್ನ ತ್ರಗತ್ತಯಲಿಿ ಸರಿಯಾಗಿ 

ಸಾಗಿದ್ೆದೋನ್ು? 

 

 

ಎಷುು ಮಕಕಳು ವಾಯಕರಣವನ್ುನ 

ಅರೆಥಯಸಿಕೆ್ಾಂಡರು? 

 

ವಿಷಯದ ವಿಸಾರಣೆ.          

Expand 

ವಿದ್ಾಯರ್ಥಯಗಳಿಾಂದ ಗಟಿು ಓದು :- ಶಿಕ್ಷಕರು ಈ ಪಾಠವನ್ುನ ಎಲಿ ಮಕಕಳಿಾಂದ 

ಓದಿಸುವರು ತ್ಪಿಿದಲಿಿ ತ್ತದುದವರು.                                 ಚಟುವಟಿಕೆ :- 

ಶಿಕ್ಷಕರು ಈ ಕೆಳಗಿನ್ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತ್ು ಚರ್ೆಯ ಏಪಯಡಿಸುವರು ಮಕಕಳು 

ಮುಕಾವಾಗಿ ಅಭಿಪಾರಯ ಹೆೋಳುವರು.      (೧) ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಫಲಕದಲಿಿ 

ಬರವಣ್ಣಗೆಯನ್ುನ ಓದಲು ಕಷುವಾಯತ್ು? ಏಕೆ? (೨) ಬರವಣ್ಣಗೆ 

ಉತ್ಾಮವಾಗಿರಬೆೋಕು ಏಕೆ?     ನ್ಾಂತ್ರ ಅಭಾಯಸ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ುನ 

ಪಠಯಪುಸಾಕ 

 

ಮಕಕಳ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ 

ತ್ಾಂತ್ರ :- ಗಟಿು ಓದು.            

ಸಾಧನ್ :- ವೆಥಯಕ್ತಾಕ ಓದು  

ತ್ಾಂತ್ರ :- ಮೌಖಿಕ ಅಭಿವೃದಿಧ 

ಸಾಧನ್:- ಚರ್ೆಯ  

ಎಷುು ವಿದ್ಾಯರ್ಥಯಗಳು 

ಗಟಿುಯಾಗಿ ಓದಬಲಿರು ? 

ಈಗ ಹೆೋಳಿದ ವಿಷಯದ 

ಕುರಿತ್ು ನ್ನ್ಗೆ ತ್ೃಪಿಾ ಇದ್ೆಯೋ? 
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ಮಾಡಿಸುವುದು.                     (೩) ಕುವೆಾಂಪು ಅವರ ಕೆಥ ಬರೆಹ 

ಓದಿಸುವುದು.   

ಮೌಲಯಮಾಪನ್ ನಿಯೋಜಿತ್ ಕಾಯಯ/ಮೌಲಯಮಾಪನ್ :- * ಮಕಕಳಿಗೆ ಉತ್ಾಮ 

ಕೆಥಬರೆಹದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ುನ ಗಟಿುಯಾಗಿ ಓದಲು  ತ್ತಳಿಸುವುದು.            

*ಉತ್ಾಮ ಕೆಥ ಬರೆಹದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ುನ ಗುಾಂಡಾಗಿ ಬರೆದು ತೆ್ ೋರಿಸುವಾಂತೆ 

ಪ್ರೋತಾಸಹಿಸುವುದು.  

ಪಠಯಪುಸಾಕ , ನೆ್ ೋಟ್ ಪುಸಾಕ ತ್ಾಂತ್ರ :- ಲಿಖಿತ್.              

ಸಾಧನ್ :-ಬರೆಹದ ಲಕ್ಷಣಗಳು 

ನಾನ್ು ನ್ನ್ನ ಮುಾಂದಿನ್ 

ಪಾಠವನ್ುನ ಹೆೋಗೆ ರ್ಪಿಸಲಿ ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ಘಟಕದ ಹೆಸರು :- ೫ ಅನ್ನದ್ಾತ್.                       ಘಟಕ ಯೋಜನೆ                     ಸಾಮರ್ಥಯಯಗಳು:- ಆಲಿಸುವುದು :- ಜನ್ಪಿರಯ ಪಾರಸ ಪದಯ , ಕರೆಗಳನ್ುನ ಆಲಿಸುವುದರ ಜೆ್ತೆಗೆ                           ವಗಯ :-೭.          

ವಿಷಯ :- ಕನ್ನಡ.                                                                                                                   ಅರೆಥಯಸಿಕೆ್ಳುುವುದು.                                                                        ದಿನಾಾಂಕ :-  
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ಕಲಿಕೆಯ ಹಾಂತ್ಗಳು. ಅನ್ುಕ್ಲಿಸಲು ರ್ಪಿಸಿದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು. ಭೆ್ ೋಧನಾ 

ಕಲಿಕೆ್ೋಪಕರಣಗಳು 

ಮೌಲಯಮಾಪನ್ದ ಸಾಧನ್ - 

ತ್ಾಂತ್ರಗಳು 

ಶಿಕ್ಷಕರ.                             ಸವ-

ಅವಲೆ್ ೋಕನ್ 

ಅವಧಿ 

ತೆ್ ಡಗಿಸಿಕೆ್ಳುುವಿಕೆ.      

Engage 

ಪೂವಯಸಿದಧತೆ /ಪೂರಕ ಚಟುವಟಿಕೆ :- ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕಕಳಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ 

ಕ್ಡಿರಸಿ ಈ ಕರೆಯನ್ುನ ಹೆೋಳಿ ಅದಕೆಕ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದ ರ್ಚಕಕ ರ್ಚಕಕ 

ಪರಶ್ೆನಗಳನ್ುನ ಕೆೋಳುವರು.   

ಕರೆ ತ್ಾಂತ್ರ :- ಮೌಖಿಕ ಅಭಿವಯಕ್ತಾ. 

ಸಾಧನ್:- ಕರೆ 

ಎಲಿ ವಿದ್ಾಯರ್ಥಯಗಳು ಈ 

ಚಟುವಟಿಕೆಯಲಿಿ ಆಸಕ್ತಾಯಾಂದ 

ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ಾದರೆಯೋ ? 

 

ಪತೆಾಹಚುುವಿಕೆ.            

Explore 

ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕಕಳಿಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ್ ಪರಶ್ೆನಗಳನ್ುನ ಕೆೋಳಿ ಉತ್ಾರ ಪಡೆಯುವರು 

(೧) ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ವೃತ್ತಾಯ ರ್ಚತ್ರಪಟಗಳನ್ುನ ತೆ್ ೋರಿಸಿ ಇವರು ಯಾರು 

ಎಾಂದು ಕೆೋಳುವುದು.                                (೨) ರೆಥತ್ನ್ನ್ುನ ಏನೆಾಂದು 

ಕರೆಯುತಾಾರೆ ?                                    (೩) ರೆಥತ್ ಎಲಿಿ 

ದುಡಿಯುತಾಾನೆ ?  ಹಾಗಾದರೆ ಇಾಂದು ನಾವು " ಅನ್ನದ್ಾತ್ " ಪದಯ 

ಓದ್ೆ್ ೋಣ.   

ವೃತ್ತಾಗೆಳ , ಮಾಂಚುಪಟಿುಗಳು ತ್ಾಂತ್ರ :-ಮೌಖಿಕ.               

ಸಾಧನ್ :-ಮೌಖಿಕ ಪರಶ್ೆನಗಳು 

ಎಷುು ವಿದ್ಾಯರ್ಥಯಗಳು 

ಮೃತ್ತಾಗೆಳ ಮಾಂಚು ಪಟಿುಗಳನ್ುನ 

ಸರಿಯಾಗಿ ಗುರುತ್ತಸಿದರು ? 

 

ವಿವರಣೆ /ವಯಕಾಪಡಿಸುವಿಕೆ.             

Explain /Express 

ಶಿಕ್ಷಕರ ಮಾದರಿ ವಾಚನ್ :- ಇವನೆ ನೆ್ ೋಡು ಅನ್ನದ್ಾತ್ ------------------

---------------------ಹೆ್ ಾಂದಿಕೆ್ಾಂಡು ನ್ಡೆವರು. ಈ ಪದಯವನ್ುನ ಹಾವ-

ಭಾವ ಅಭಿನ್ಯದ್ೆ್ ಾಂದಿಗೆ ರಾಗಬದಧವಾಗಿ ಹಾಡಿ ಮಕಕಳಿಾಂದ 

ಹಾಡಿಸುವರು.                                                                            ಹೆ್ ಸ 

ಪದಗಳ ಅರ್ಥಯ :-  ದ್ಾತ್ - ಕೆ್ಡುವವನ್ು , ಹೆ್ ಲ -ಜಮೋನ್ು ದುಡಿ - 

ಕೆಲಸ ಮಾಡು , ಅನ್ನದ್ಾತ್ -ರೆಥತ್ ಇತಾಯದಿ ಪದಗಳು ಅರ್ಥಯವನ್ುನ 

ಕರಿಹಲಿಗೆಯ ಮೋಲೆ ಬರೆದು ಅರೆಥಯಸುವರು.              ಮಕಕಳಿಾಂದ ಮೌನ್ 

ಓದು :- ಶಿಕ್ಷಕರು ವಿದ್ಾಯರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ಈ ಪದಯವನ್ುನ ಮೌನ್ವಾಗಿ ಓದಿ 

ಕೆಳಗಿನ್ ಪರಶ್ೆನಗಳಿಗೆ ಉತ್ಾರ ಹುಡುಕುವಾಂತೆ ಪ್ರೋತಾಸಹಿಸುವರು. (೧) 

ಅನ್ನದ್ಾತ್ನ್ು ಯಾವ ಕಪೆಿಗೆಳನ್ುನ ಸಹಿಸುತಾಾನೆ ? (೨) ರೆಥತ್ನ್ು 

ದ್ೆೋವರಿಾಂದ ಪಡೆದ ವರ ಯಾವುದು ?  ಗರಹಣ ಶಕ್ತಾಯ ಪರಿಶಿೋಲನೆ :- 

ಶಿಕ್ಷಕರು ಈ ಪದಯ ಪಾಠವನ್ುನ ರ್ಚತ್ರಗಳ ಸಹಾಯದಿಾಂದ ಪರಶ್ೆ್ ನೋತ್ಾರ 

ಪದಧತ್ತಯ ಮ್ಲಕ ಪದಯದ ಸಾರಾಾಂಶವನ್ುನ ವಿವರಿಸುವರು ನ್ಾಂತ್ರ 

ಮಕಕಳನ್ುನ ಗುಾಂಪುಗಳಲಿಿ ಕ್ಡಿರಸಿ ಗರಹಣ ಶಕ್ತಾಯನ್ುನ ಪರಿಶಿೋಲಿಸಲು 

ಪಠಯಪುಸಾಕ 

 

 

ಶಬದಕೆ್ೋಶ 

 

ಪಠಯಪುಸಾಕ 

 

ರ್ಚತ್ರಗಳು, ಕರಿಹಲಿಗೆ.          

ನೆ್ ೋಟ್ ಬುಕ್ 

 

ಓದಿ ಗರಹಿಸುವ ಕೌಶಲದ 

ಮೌಲಯಮಾಪನ್ 

 

ತ್ಾಂತ್ರ :-.ಬರಹ.                     

ಸಾಧನ್:- ಶಬಾದರ್ಥಯಗಳು 

 

ಓದಿ ಗರಹಿಸುವ ಕೌಶಲದ 

ಮಾಲಯಮಾಪನ್ 

ತ್ಾಂತ್ರ :- ಅವಲೆ್ ೋಕನ್.      

ಸಾಧನ್ :- ಅವಲೆ್ ೋಕನ್ ಪಟಿು  

 

ಎಷುು ವಿದ್ಾಯರ್ಥಯಗಳು ಮಾದರಿ 

ಗಾಯನ್ದಾಂತೆ ಹಾಡಿ 

ಅಭಿನ್ಾಂದಿಸಿದರು ? 

ಎಷುು ವಿದ್ಾಯರ್ಥಯಗಳು ಹೆ್ ಸ 

ಶಬದಗಳ ಅರ್ಥಯವನ್ುನ 

ಗರಹಿಸಿದ್ಾದರೆೋ? 

 

ಎಷುು ವಿದ್ಾಯರ್ಥಯಗಳು 

ಮೌನ್ವಾಗಿ ಓದಲು 

ಸಮರ್ಥಯಸಿದ್ಾದರೆೋ?         
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ಕರಿಹಲಗೆಯ ಮೋಲೆ ಕೆಲವು ಪರಶ್ೆನಗಳನ್ುನ ಬರೆದು ಗುಾಂಪಿನ್ಲಿಿ ಚರ್ಚಯಸಿ 

ಉತ್ಾರ ಬರೆಯುವಾಂತೆ ಪ್ರೋತಾಸಹಿಸುವರು . ಉದ್ಾ:-                            

(೧) ರೆಥತ್ನ್ನ್ುನ ಅನ್ನದ್ಾತ್ ಎಾಂದು ಏಕೆ ಕರೆಯುತಾಾರೆ?                 (೨) 

ರೆಥತ್ನ್ ಗೆಳೆಯರು ಯಾರು ?                                                  

ವಾಯಕರಣ :- ಗುಾಂಪಿಗೆ ಸೆೋರದ ಪದವನ್ುನ ಹೆೋಗೆ ಆರಿಸಿ ಬರೆಯಲು 

ಬೆೋಕೆಾಂಬುದನ್ುನ ಮಕಕಳಿಗೆ ತ್ತಳಿಸಿ ಕೆ್ಡುವರು.                                

ಉದ್ಾ:- ಎತ್ುಾ, ಎಮಮ, ಹೆ್ ೋರಿ. ನ್ಾಂದಿ :-ಎಮಮ, ಇತಾಯದಿ  

 

 

ಪಠಯಪುಸಾಕ, ನೆ್ ೋಟ್ ಬುಕ್ 

 

 

ತ್ಾಂತ್ರ :- ಲಿಖಿತ್.              

ಸಾಧನ್:- ಪದ ಆರಿಸುವುದು 

 ನಾನ್ು ನ್ನ್ನ ಬೆ್ ೋಧನೆಯಲಿಿ 

ಏನ್ು ಬದಲಾವಣೆ 

ಮಾಡಿಕೆ್ಳುಲಿ ? 

 

 

ಎಷುು ವಿದ್ಾಯರ್ಥಯಗಳು ಈ 

ವಾಯಕರಣವನ್ುನ 

ಅರೆಥಯಸಿಕೆ್ಾಂಡರು? 

ವಿಷಯದ ವಿಸಾರಣೆ Expand ಮಕಕಳಿಾಂದ ಗಟಿು ಓದು :- ಮಕಕಳನ್ುನ ಗುಾಂಪಿನ್ಲಿಿ ಕ್ಡಿರಸಿ ಪದಯದ 

ಒಾಂದ್ೆ್ ಾಂದು ಸಾಲನ್ುನ ಒಾಂದ್ೆ್ ಾಂದು ಗುಾಂಪು ಹಾಡುವುದು ನ್ಾಂತ್ರ 

ಒಾಂದ್ೆ್ ಾಂದು ನ್ುಡಿಯನ್ುನ ಹಾಡುವುದು ಕೆ್ನೆಯಲಿಿ ಎಲಿರ್ ಕ್ಡಿ 

ಹಾವಭಾವ ಅಭಿನ್ಯದ್ೆ್ ಾಂದಿಗೆ ರಾಗವಾಗಿ ಹಾಡಲು ಹೆೋಳುವರು. 

ನ್ಾಂತ್ರ ವೆಥಯಕ್ತಾಕವಾಗಿ ಹಾಡಲು ರ್ಢಿಸುವರು.           ಚಟುವಟಿಕೆ :- 

ಗುಾಂಪಿನ್ಲಿಿ ಕ್ಡಿಸಿ ಒಾಂದು ಗುಾಂಪು /ಇನೆ್ ನಾಂದು ಗುಾಂಪು. *ರೆಥತ್ರು 

ಬಳಸುವ ಉಪಕರಣಗೆಳನ್ುನ ಹೆಸರನ್ುನ ಪಟಿುಮಾಡುವುದು.  *ರೆಥತ್ರು 

ಬೆಳೆಯುವ ಬೆಳೆಗೆಳನ್ುನ /ರೆಥತ್ರು ಹೆ್ ಲದಲಿಿ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಗಳನ್ುನ 

ಪಟಿುಮಾಡಲು ತ್ತಳಿಸುವುದು ನ್ಾಂತ್ರ ಅಭಾಯಸ ಚಟುವಟಿಕೆ 

ಮಾಡಿಸುವುದು.   

ಪಠಯಪುಸಾಕ 

 

 

ಪಠಯಪುಸಾಕ, ನೆ್ ೋಟ ಬುಕ್ 

ತ್ಾಂತ್ರ :- ಗಟಿು ಓದು.             

ಸಾಧನ್:- ವೆಥಯಕ್ತಾಕ ಓದು 

 

 

ತ್ಾಂತ್ರ :- ಲಿಖಿತ್                  

ಸಾಧನ್ :- ಲಿಖಿತ್ ಪರಶ್ೆನಗಳು 

ಎಷುು ಮಕಕಳು ಗಟಿುಯಾಗಿ 

ಹಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥಯಯ 

ಗಳಿಸಿದ್ಾದರೆೋ? 

 

ಎಲಾಿ ಮಕಕಳು 

ಚಟುವಟಿಕೆಯಲಿಿ 

ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ಾದರೆಯೋ? 

 

ಮೌಲಯಮಾಪನ್ 

Evaluation 

ನಿಯೋಜಿತ್ ಕಾಯಯ /ಮೌಲಯಮಾಪನ್ :- ರೆಥತ್ನ್ ಬಗೆೆ ನಿಮಮ 

ಮಾತ್ುಗಳಲಿಿ ಐದ್ಾರು ವಾಕಯ ಬರೆಯರಿ ಎಾಂದು ತ್ತಳಿಸುವುದು /ಈ ಪದಯ 

ಕಾಂಠಪಾಠ ಮಾಡಲು ತ್ತಳಿಸುವುದು.   

ನೆ್ ೋಟ್ ಬುಕ್ ತ್ಾಂತ್ರ :- ಬರಹ.           

ಸಾಧನ್:- ರೆಥತ್ ಪರಬಾಂಧ  

ನಾನ್ು ನ್ನ್ನ ಮುಾಂದಿನ್ 

ಪಾಠವನ್ುನ ಹೆೋಗೆ 

ಯೋರ್ಚಸಲಿ ? 
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ಘಟಕದ ಹೆಸರು :-೬ ಮತ್ರರ ಸಮಾಗಮ                   ಘಟಕದ ಯೋಜನೆ                       ಸಾಮರ್ಥಯಯಗಳು :- * ಬರಹ :-ಉಕಾಲೆೋಖನ್ದ ಮ್ಲಕ ಸ್ಕಾ ಲೆೋಖನ್ ರ್ಚಹೆನ ಬಳಸಿ ವಾಕಯಗಳನ್ುನ.           ವಗಯ :-೭.                  

ವಿಷಯ :- ಕನ್ನಡ.                                                                                                   ಬರೆಯುವುದು **ಲೆೋಖನ್ ರ್ಚಹೆನಗಳನ್ುನ ಅರಿಯುವುದು.                                  ದಿನಾಾಂಕ :-  

ಕಲಿಕೆಯ ಹಾಂತ್ಗಳು. ಅನ್ುಕ್ಲಿಸಲು ರ್ಪಿಸಿದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು. ಭೆ್ ೋಧನಾ 

ಕಲಿಕೆ್ೋಪಕರಣಗಳು 

ಮೌಲಯಮಾಪನ್ದ ಸಾಧನ್ - 

ತ್ಾಂತ್ರಗಳು 

ಶಿಕ್ಷಕರ.                             ಸವ-

ಅವಲೆ್ ೋಕನ್ 

ಅವಧಿ 

ತೆ್ ಡಗಿಸಿಕೆ್ಳುುವಿಕೆ 

Engage 

ಪೂವಯ ಸಿದಧತೆ /ಪೂರಕ ಚಟುವಟಿಕೆ :- ಮಕಕಳಿಗೆ ವರತಾಾಕಾರವಾಗಿ 

ಕ್ಡಿರಸಿಕೆ್ಾಂಡು"ಕರೆಯನ್ುನ ಹಾವಭಾವ ದ್ೆ್ ಾಂದಿಗೆ ಹೆೋಳಿ ಅದಕೆಕ 

ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದ ರ್ಚಕಕ ರ್ಚಕಕ ಪರಶ್ೆನಗಳನ್ುನ ಕೆೋಳುವುದು.   

ಕರೆಗಳು ಸಾಂಗರಹ  ತ್ಾಂತ್ರ :- ಮೌಖಿಕ.             

ಸಾಧನ್ :- ಕರೆ 

ಮಕಕಳು ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲಿಿ 

ಆಸಕ್ತಾಯಾಂದ 

ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ಾದರೆಯೋ? 

 

ಪತೆಾಹಚುುವಿಕೆ.                

Explore 

ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕಕಳಿಗೆ ಗೆ್ ತ್ತಾರುವ ವಿಷಯದಿಾಂದ ಗೆ್ ತ್ತಾಲಿದ ವಿಷಯ ಕಡೆಗೆ 

ಕರೆದುಕೆ್ಾಂಡು ಹೆ್ ೋಗಲು ಈ ಕೆಳಗಿನ್ ಪರಶ್ೆನಗಳನ್ುನ ಕೆೋಳಿ ಉತ್ಾರ 

ಪಡೆಯುವರು (೧) ನಿಮಗೆ ಕರೆ ಎಾಂದರೆ ಇಷಾುನಾ ?            (೨) 

ಹಾಗಾದರೆ ನಿೋವು ಯಾರು ಯಾರು ಕರೆಗಳನ್ುನ ಕೆೋಳಿದಿದೋರಿ /ಓದಿದಿದೋರಿ 

(೩) ಮಗುವಿನ್ ಪಕಕದಲಿರಿುವವರನ್ುನ ತೆ್ ೋರಿಸಿ ಇವಳು/ಅವನ್ು ನಿನ್ಗೆ 

ಏನಾಗಬೆೋಕು ಎಾಂದು ಕೆೋಳುವುದು?            (೪) ಗೆಳೆಯರಿಗೆ ಏನೆಾಂದು 

ಕರೆಯುತಾಾರೆ ಎಾಂದು ಗೆ್ ತಾಾ ಎಾಂದು ಕೆೋಳುವುದು? ಹಾಗಾದರೆ ಇಾಂದು 

ನಾವು"ಮತ್ರರ ಸಮಾಗಮ"ಪಾಠ ಓದ್ೆ್ ೋಣ . 

ಪರಶ್ಾನವಳಿ ತ್ಾಂತ್ರ :- ಮೌಖಿಕ.             

ಸಾಧನ್ :-ಮೌಖಿಕ ಪರಶ್ೆನಗಳು 

ನಾನ್ು ಎಲಿಿ ವಿದ್ಾಯರ್ಥಯಗಳನ್ುನ 

ಇಾಂದಿನ್ ತ್ರಗತ್ತಯಲಿಿ 

ತೆ್ ಡಗಿಸಿಕೆ್ಾಂಡಿದ್ೆದೋನೆಯೋ? 
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ವಿವರಣೆ /ವಯಕಾಪಡಿಸುವಿಕೆ.          

Explain /Express 

ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಾದರಿ ಓದು :- ಅಕಬರ್ ಬಿೋರಬಲ್ ದ್ೆ್ ರೆ ----------------------

--------------------------------ಅತ್ತಯತೆಯಾಂದ ಅಪಿಿಕೆ್ಾಂಡನ್ು ಈ 

ಪಾಠವನ್ುನ ಶಿಕ್ಷಕರು ಸ್ಕಾ ಸವರಭಾರ ನಿಲುಗಡೆ ಮತ್ುಾ ಧವನಿ 

ಏರಿಳಿತ್ದ್ೆ್ ಾಂದಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿ (ಗಟಿುಯಾಗಿ) ಓದುವರು ಮಕಕಳು 

ಅದನ್ುನ ಆಲಿಸುವರು.                                                     ಹೆ್ ಸ ಪದಗಳ 

ಪರಿಚಯ :- ಶಿಕ್ಷಕರು ಈ ಕೆಳಗಿನ್ ಪದಗಳ ಅರ್ಥಯವನ್ುನ ಕರಿಹಲಿಗೆಯ 

ಮೋಲೆ ಬರೆದು ಅರೆಥಯಸುವರು .ಉದ್ಾ:- ಕೌಶಲ - ಜಾಣತ್ನ್, ದ್ಾವರ - 

ಬಾಗಿಲು, ಮಾರುತ್ - ಗಾಳಿ ,  ಸಮಾಗಮ - ಸೆೋರುವುದು etc                                                     

ಮಕಕಳಿಾಂದ ಮೌನ್ ಓದು :- ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕಕಳಿಗೆ ಪಾಠವನ್ುನ ಮೌನ್ವಾಗಿ 

ಓದಿ ಕೆಳಗಿನ್ ಪರಶ್ೆನಗಳಿಗೆ ಉತ್ಾರ ಹುಡುಕುವಾಂತೆ ಪ್ರೋತಾಸಹಿಸುವರು. 

(೧) ಸೆೋವಕನ್ು ಸಾಧುವಿನ್ ಬಗೆೆ ಅಕಬರ್ ನ್ಲಿಿಗೆ ಬಾಂದು ಏನೆಾಂದು 

ಹೆೋಳಿದನ್ು ?(೨) ವಿಶವದಲಿಿ ಅತ್ುಯತ್ಾಮವಾದ ವಸುಾ ಯಾವುದು?                                                                                 

ಗರಹಣ ಶಕ್ತಾಯ ಪರಿಶಿೋಲನೆ :- ಶಿಕ್ಷಕರು ಈ ಪಾಠವನ್ುನ ಕರಾ ಪದಧತ್ತಯ 

ಪರಕಾರ ತ್ತಳಿಸುವರು ವಿದ್ಾಯರ್ಥಯಗಳ ಗರಹಣ ಶಕ್ತಾಯನ್ುನ ಅರಿಯಲು 

ಮಕಕಳನ್ುನ ಗುಾಂಪು ಗಳಲಿಿ ಕ್ಡಿರಸಿ ಕೆಲವು ಪರಶ್ೆನಗಳನ್ುನ ಕೆ್ಟುು 

ಗುಾಂಪಿನ್ಲಿಿ ಚರ್ಚಯಸಿ ಬರೆಯುವಾಂತೆ ಪ್ರೋತಾಸಹಿಸುವರು.       ಉದ್ಾ:- ೧) 

ಅರಮನೆಯನ್ುನ ಪರವೆೋಶಿಸಿದ ಸಾಧುವಿಗೆ ಅಕಬರ್ ಏನೆಾಂದು ಹೆೋಳಿದನ್ು? 

(೨) ಅಕಬರನಿಗೆ ಸಾಧು ತ್ನ್ನ ನಿಜರ್ಪವನ್ುನ ಹೆೋಗೆ ತೆ್ ೋರಿಸಿದನ್ು?                                                                    

ವಾಯಕರಣ :- ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕಕಳಿಗೆ ವಿರುದಧ ಪದಗಳನ್ುನ ಬರೆಯಲು & 

ಪದಗಳನ್ುನ ಬಿಡಿಸಲು ಕೆ್ಡುವರು ತ್ಪಿಿದಲಿಿ ತ್ತಳಿಸಿ ಹೆೋಳುವರು.   

ಪಠಯಪುಸಾಕ 

 

 

ಶಬದಕೆ್ೋಶ 

 

 

ಪಠಯಪುಸಾಕ 

 

 

ಕರಿಹಲಿಗೆ, ನೆ್ ೋಟ್ ಬುಕ್ , 

ಪಠಯಪುಸಾಕ 

 

 

ಪಠಯಪುಸಾಕ, ನೆ್ ೋಟ್ ಬುಕ್, 

ಕರಿಹಲಿಗೆ 

ಓದಿ ಗರಹಿಸುವ ಕೌಶಲದ 

ಮೌಲಯಮಾಪನ್ 

 

ತ್ಾಂತ್ರ :- ಬರಹ.            

ಸಾಧನ್ :- ಶಬಾದರ್ಥಯಗಳು 

 

 

ಓದಿ ಗರಹಿಸುವ ಕೌಶಲದ 

ಮೌಲಯಮಾಪನ್  

 

ತ್ಾಂತ್ರ :- ಅವಲೆ್ ೋಕನ್.       

ಸಾಧನ್ :- ಅವಲೆ್ ೋಕನ್ ಪಟಿು 

 

 

ತ್ಾಂತ್ರ :- ಲಿಖಿತ್               

ಸಾಧನ್ :- ವಿರುದಧ ಪದ/ಪದ 

ಬಿಡಿಸುವುದು  

ಎಲಿ ಮಕಕಳು ಮಾದರಿ 

ಪಾಠವನ್ುನ ಆಸಕ್ತಾಯಾಂದ 

ಆಲಿಸಿದರೆೋ? 

ಎಲಿ ಮಕಕಳು ಪದಗಳ 

ಅರ್ಥಯವನ್ುನ ಗರಹಿಸಿದರೆೋ? 

 

 

ಎಷುು ಮಕಕಳು ಮೌನ್ವಾಗಿ 

ಓದುವ ಸಾಮರ್ಥಯಯ 

ಗಳಿಸಿದ್ಾದರೆೋ? 

 

ನಾನ್ು ನ್ನ್ನ ಬೆ್ ೋಧನೆಯಲಿಿ 

ಯಾವ ಬದಲಾವಣೆ 

ಮಾಡಿಕೆ್ಳುಲಿ? 

 

 

ಎಲಿಿ ಮಕಕಳು ವಾಯಕರಣವನ್ುನ 

ಅರೆಥಯಸಿಕೆ್ಾಂಡರೆೋ? 

 

ವಿಷಯದ ವಿಸಾರಣೆ.   

Expand 

ವಿದ್ಾಯರ್ಥಯಗಳಿಾಂದ ಗಟಿು ಓದು :-ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕಕಳಿಗೆ ಹಿರೆೋಮಣ್ಣ 

ಸಹಾಯದಿಾಂದ ಗುಾಂಪುಗಳಲಿಿ ಓದಿಸುವರು ನ್ಾಂತ್ರ ರ್ೆನಾನಗಿ ಓದುವ ಕೆಲ 

ಮಕಕಳಿಾಂದ ಪಾಠವನ್ುನ ಓದಿಸುವುದು ಅದನ್ುನ ಎಲಿರ್ ಹೆೋಳುವುದು.                                                                               

ಚಟುವಟಿಕೆ :- ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕಕಳಿಗೆ ಲೆೋಖನ್ ರ್ಚಹೆನಗಳನ್ುನ ಪರಿಚಯ ಕೆಲವು 

ವಾಕಯಗಳನ್ುನ ಕೆ್ಟುು ಅದಕೆಕ ಸ್ಕಾವಾದ ಲೆೋಖನ್ ರ್ಚಹನ ಬಳಸಿ ಬರೆಯುವ 

ಪಠಯಪುಸಾಕ 

 

 

ತ್ಾಂತ್ರ :- ಗಟಿು ಓದು         

ಸಾಧನ್ :- ಪಾಠ 

 

ಎಷುು ಮಕಕಳು ಗಟಿುಯಾಗಿ 

ಓದುವ ಸಾಮರ್ಥಯಯ 

ಗಳಿಸಿದ್ಾದರೆೋ? 
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ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡಿಸುವರು. ಉದ್ಾ:-ಪಾಂಪ ಯಾವ ಶತ್ಮಾನ್ ಕವಿ (?) 

etc .*ಪಾಠದಲಿಿ ಕೆಲವು ವಾಕಯಗಳನ್ುನ ಲೆೋಖನ್ವಾಗಿ ಕೆ್ಡುವುದು* 

ಅಭಾಯಸ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡಿಸುವುದು  

ಪಠಯಪುಸಾಕ, ನೆ್ ೋಟ್ ಬುಕ್ ತ್ಾಂತ್ರ :-ಲಿಖಿತ್.             

ಸಾಧನ್:- ವಾಕಯಗಳು 

ಈ ಚಟುವಟಿಕೆ 

ಮಾಡಿಸಿದದರಿಾಂದ ನ್ನ್ಗೆ 

ಸಾಂತೆ್ ೋಷವಾಗಿದ್ೆಯೋ? 

ಮೌಲಯಮಾಪನ್ ನಿಯೋಜಿತ್ ಕಾಯಯ /ಮೌಲಯಮಾಪನ್ :- * ಮಕಕಳಿಗೆ ಕೆಲವು 

ವಾಕಯಗಳನ್ುನ ಕೆ್ಟು ಅವುಗಳನ್ುನ ಪರಶ್ಾನರ್ಥಯಕ ವಾಕಯ ಗಳನಾನಗಿ 

ಪರಿವತ್ತಯಸಲು ಹೆೋಳುವುದು (೧) ಅಕಬರನಿಗೆ ಬಿೋರಬಲಿನ್ ಮೋಲೆ 

ಅಸಮಾಧಾನ್ ಉಾಂಟಾಯತ್ು. (೨) ಅಕಬರ್ ಬಿೋರಬಲಿನಿಗಾಗಿ 

ಹುಡುಕಾಡಿಸಿದ (೩) ಸಾಧುವಿನ್ ವೆೋಷದಲಿಿ ಬಾಂದಿದದವನ್ು ಬಿೋರಬಲಿನೆೋ 

ಆಗಿದದ  

ಪಠಯಪುಸಾಕ , ನೆ್ ೋಟ್ ಬುಕ್ ತ್ಾಂತ್ರ :- ಲಿಖಿತ್            

ಸಾಧನ್ :- ವಾಕಯಗಳು 

ನಾನ್ು ನ್ನ್ನ ಮುಾಂದಿನ್ 

ಪಾಠವನ್ುನ ಹೆೋಗೆ 

ಯೋಜಿಸಲಿ ? 

 

 

 

 

 

 

 

ಘಟಕದ ಹೆಸರು :-೭ ನ್ಸಿರುದಿದೋನ್ನ್ ಕರೆಗಳು.                                            ಘಟಕ ಯೋಜನೆ.                     ಸಾಮರ್ಥಯಯಗಳು:- * ಓದುವುದು :- ಸರಳ ಕರೆಗಳನ್ುನ ಓದಿ ಅರೆಥಯಸಿಕೆ್ಳುುವುದು                                      

ವಗಯ :-೭.                ವಿಷಯ:- ಕನ್ನಡ.                                                                                                                               * ಮಾತ್ನಾಡುವುದು :- ಸರಳ ಕರೆಗಳನ್ುನ ಹೆೋಳುವುದು.              ದಿನಾಾಂಕ :- 

ಕಲಿಕೆಯ ಹಾಂತ್ಗಳು. ಅನ್ುಕ್ಲಿಸಲು ರ್ಪಿಸಿದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು. ಭೆ್ ೋಧನಾ 

ಕಲಿಕೆ್ೋಪಕರಣಗಳು 

ಮೌಲಯಮಾಪನ್ದ ಸಾಧನ್ - 

ತ್ಾಂತ್ರಗಳು 

ಶಿಕ್ಷಕರ.                             ಸವ-

ಅವಲೆ್ ೋಕನ್ 

ಅವಧಿ 

ತೆ್ ಡಗಿಸಿಕೆ್ಳುುವಿಕೆ 

Engage 

ಪೂವಯಸಿದಧತೆ /ಪೂರಕ ಚಟುವಟಿಕೆ :- ಮಕಕಳಿಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ್ ಪದಯವನ್ುನ 

ಹಾವ ಭಾವದ್ೆ್ ಾಂದಿಗೆ ಹೆೋಳಿಕೆ್ಟುು ಮಕಕಳಿಾಂದ ಹಾಡಿಸುವುದು 

ಹಾಡುಗಳು ತ್ಾಂತ್ರ :- ಮೌಖಿಕ ಅಭಿವಯಕ್ತಾ 

ಸಾಧನ್ :- ಹಾಡು 

ಹೆೋಳುವುದು 

ಮಕಕಳು ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲಿಿ 

ಆಸಕ್ತಾಯಾಂದ 

ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ಾದರೆಯೋ? 
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ಪತೆಾಹಚುುವಿಕೆ.                 

Explore 

ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕಕಳಿಗೆ ಕೆಳಗಿನ್ ಪರಶ್ೆನಗಳನ್ುನ ಕೆೋಳುವರು .                        

(೧) ನಿಮಗೆ ಕರೆ ಕೆೋಳಲು ಇಷಾುನಾ? (೨) ನಿಮಗೆ ಗೆ್ ತ್ತಾರುವ ಕರೆಗಳು 

ಹೆಸರು ಹೆೋಳಿರಿ. (೩) ನ್ಸಿರುದಿದೋನ್ನ್ ಕರೆಗಳನ್ುನ ಕೆೋಳಿದಿದೋರಾ ? 

ಹಾಗಾದರೆ ಇಾಂದು ನಾವು" ನ್ಸಿರುದಿದೋನ್ನ್ ಕರೆಗಳು" ಎಾಂಬ ಪಾಠವನ್ುನ 

ಅಧಯಯನ್ ಮಾಡೆ್ ೋಣ.   

ಪರಶ್ೆನಗಳ ಬಾಯಾಂಕ್ ತ್ಾಂತ್ರ :- ಮೌಖಿಕ.          

ಸಾಧನ್ :- ಮೌಖಿಕ 

ಪರಶ್ೆನಗಳು 

ನಾನ್ು ಎಲಿ ವಿದ್ಾಯರ್ಥಯಗಳನ್ುನ 

ಇಾಂದಿನ್ ತ್ರಗತ್ತಯಲಿಿ 

ತೆ್ ಡಗಿಸಿಕೆ್ಾಂಡಿದ್ೆದೋನೆಯೋ? 

 

ವಿವರಣೆ /ವಯಕಾಪಡಿಸುವಿಕೆ.            ಶಿಕ್ಷಕರ ಮಾದರಿ ವಾಚನ್ :- ನ್ಸಿರುದಿದೋನ್ನ್ ಬಳಿ ಒಾಂದು-------------------

----------------ಅದ್ೆೋ ಕತೆರಯನ್ುನ ಹೆ್ ಡೆದುಕೆ್ಾಂಡು ಮನೆಗೆ ಬಾಂದನ್ು ಈ 

ಪಾಠವನ್ುನ ಸ್ಕಾ ಸವರಭಾರ, ಉರ್ಾುರಣೆ, ನಿಲುಗಡೆ ಮತ್ುಾ ಧವನಿ 

ಏರಿಳಿತ್ದ್ೆ್ ಾಂದಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಓದುವರು. ಮಕಕಳು ಆಲಿಸುವರು.                                                                               

ಹೆ್ ಸ ಪದಗಳ ಪರಿಚಯ :- ಶಿಕ್ಷಕರ ಶಬದಕೆ್ೋಶದ ಸಹಾಯದಿಾಂದ ಈ 

ಕೆಳಗಿನ್ ಪದಗಳ ಅರ್ಥಯವನ್ುನ ಕರಿಹಲಿಗೆಯ ಮೋಲೆ ಬರೆದು 

ಅರೆಥಯಸುವರು. ಖುಷಿ - ಸಾಂತೆ್ ೋಷ, ನೆರೆಯವ - ಅಕಕಪಕಕದ 

ಮನೆಯವರು . ಸೆ್ ೋಮಾರಿ - ಆಲಸಿ , ಬಿೋರು - ಕಾಪಾಡು , ಜಾಲಾಡು - 

ಹುಡುಕು.                                                                  ಮಕಕಳಿಾಂದ 

ಮೌನ್ ಓದು :- ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕಕಳಿಗೆ ಈ ಗದಯ ಪಾಠವನ್ುನ ಮೌನ್ವಾಗಿ ಓದಿ 

ಕೆಳಗಿನ್ ಪರಶ್ೆನಗಳಿಗೆ ಉತ್ಾರಿಸುವಾಂತೆ ಪ್ರೋತಾಸಹಿಸುವರು . (೧) 

ನ್ಸಿರುದಿದೋನ್ನ್ ಕತೆಾಯನ್ುನ ಏಕೆ ಮಾರಿದನ್ು? (೨) ಕಳುರನ್ುನ ನೆ್ ೋಡಿದ 

ನ್ಸಿರುದಿದೋನ್ನ್ ಏನ್ು ಮಾಡಿದನ್ು?                                                                            

ಗರಹಣ ಶಕ್ತಾಯ ಪರಿಶಿೋಲನೆ :- ಈ ಪಾಠವನ್ುನ ಪರಶ್ೆ್ ನೋತ್ಾರ ಪದಧತ್ತಯ 

ಮ್ಲಕ ಪಾಠವನ್ುನ ವಿವರಿಸಿ ಮಕಕಳ ಗರಹಣ ಶಕ್ತಾಯನ್ುನ ಪರಿೋಕ್ಷಿಸಲು 

ಗುಾಂಪುಗಳಲಿಿ ಕೆಲವು ಪರಶ್ೆನಗಳನ್ುನ ಕೆ್ಟುು ಉತ್ಾರವನ್ುನ ಚರ್ಚಯಸಿ 

ಬರೆಯುವಾಂತೆ ಪ್ರೋತಾಸಹಿಸುವರು.              (೧) ನ್ಸಿರುದಿದೋನ್ನ್ ತ್ನ್ನ 

ವಯಸಿಸನ್ ಬಗೆೆ ಏನೆಾಂದು ಹೆೋಳಿದರು ?     (೨) ಬಿೋರು ನ್ಲಿಿ 

ಬರ್ಚುಟುುಕೆ್ಾಂಡ ನ್ಸಿರುದಿದೋನ್ನ್ ಕಳುನಿಗೆ ಏನೆಾಂದು ಹೆೋಳಿದನ್ು ?                                                                            

ಪಠಯಪುಸಾಕ 

 

 

ಶಬದಕೆ್ೋಶ, ಕರಿ ಹಲಿಗೆ 

 

 

ಪಠಯಪುಸಾಕ 

 

 

ಕರಿ ಹಲಿಗೆ, ನೆ್ ೋಟ್ ಬುಕ್ 

ಓದಿ ಗರಹಿಸುವ ಕೌಶಲದ 

ಮೌಲಯಮಾಪನ್ 

 

ತ್ಾಂತ್ರ :- ಬರಹ.             

ಸಾಧನ್ :- ಶಬಾದರ್ಥಯಗಳು.  

 

 

ಓದಿ ಗರಹಿಸುವ ಕೌಶಲದ 

ಮೌಲಯಮಾಪನ್ 

 

ತ್ಾಂತ್ರ:- ಅವಲೆ್ ೋಕನ್           

ಸಾಧನ್ :- ಅವಲೆ್ ೋಕನ್ 

ಪಟಿು 

 

 

ಎಲಿ ಮಕಕಳು ಮಾದರಿ 

ಪಾಠವನ್ುನ ಆಸಕ್ತಾಯಾಂದ 

ಆಲಿಸಿದರೆೋ? 

ಎಲಿ ವಿದ್ಾಯರ್ಥಯಗಳು ಹೆ್ ಸ 

ಪದಗಳ ಅರ್ಥಯವನ್ುನ 

ಗರಹಿಸಿದರೆೋ? 

 

ಎಷುು ವಿದ್ಾಯರ್ಥಯಗಳು 

ಮೌನ್ವಾಗಿ ಓದಿ ಕೆ್ಟುು 

ಪರಶ್ೆನಗೆ ಉತ್ಾರ ಹುಡುಕ್ತದರು?     

ನ್ನ್ನ  ತ್ರಗತ್ತಯಲಿಿ    

ಸರಿಯಾಗಿ ಸಾಗಿದ್ೆದೋನ್ು ? 
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ವಾಯಕರಣ :- ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕಕಳಿಗೆ ಪದ ಬಿಡಿಸಿ ಬರೆಯುವ ಹಾಗ್ ವಿರುದಧ 

ಪದಗಳನ್ುನ ಬರೆದು ಓದಿಸುವ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡಿಸುವರು.  

ವಿಷಯದ ವಿಸಾರಣೆ. 

Expand 

ಮಕಕಳಿಾಂದ ಗಟಿು ಓದು :- ವಿದ್ಾಯರ್ಥಯಗಳು ಗುಾಂಪಿನ್ಲಿಿ ಈ ಗದಯ ಪಾಠವನ್ುನ 

ಧವನಿ ಏರಿಳಿತ್ದ್ೆ್ ಾಂದಿಗೆ ಓದುವರು. ಅವರ ತ್ಪಿನ್ುನ ಹಿರೆೋಮಣ್ಣ ತ್ತದುದವನ್ು 

ನ್ಾಂತ್ರ ಶಿಕ್ಷರಿಗೆ ವರದಿ ನಿೋಡುವನ್ು ಆನ್ಾಂತ್ರ ಪರತ್ತ ಗುಾಂಪಿನಿಾಂದ ಒಬಬರು 

ಒಾಂದ್ೆ್ ಾಂದು ಪಾಯರ ಗಟಿುಯಾಗಿ ಓದುವರು. ಉಳಿದವರು ಅವರ 

ಓದಿದಾಂತೆ ಓದುವರು.                   ಚಟುವಟಿಕೆ :- ೧) ಮಕಕಳಿಗೆ 4 ಗುಾಂಪು 

ಮಾಡಿ ಪರತ್ತ ಗುಾಂಪಿಗೆ ಒಾಂದ್ೆ್ ಾಂದು ಕರೆಯನ್ುನ ಕೆ್ಟುು ಅಭಿನ್ಯದ 

ಮ್ಲಕ ಕರೆಯನ್ುನ ವಿವರಿಸುವಾಂತೆ ಪ್ರೋತಾಸಹಿಸುವುದು. (೨) ರ್ಚಕಕ ರ್ಚಕಕ 

ಬೆೋರೆಬೆೋರೆ ಕರೆಗಳ ಮಾಂಚುಪಟಿು ಕೆ್ಟುು ಗಟಿುಯಾಗಿ ಓದಿಸುವುದು. 

*ಅಭಾಯಸ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ುನ ಮಾಡಿಸುವುದು 

ಪಠಯಪುಸಾಕ 

 

 

 

ಮಕಕಳ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ 

ಕರೆಗೆಳ ಮಾಂಚು ಪಟಿು 

 

ತ್ಾಂತ್ರ:- ಗಟಿು ಓದು.              

ಸಾಧನ್ :- ಪಾಠ 

 

 

ತ್ಾಂತ್ರ:- ಮೌಖಿಕ.              

ಸಾಧನ್ :- ಕರೆ 

ಎಷುು ಮಕಕಳು ಪಾಠವನ್ುನ 

ಗಟಿುಯಾಗಿ ಓದಲು 

ಸಮರ್ಥಯರಿದ್ಾದರೆೋ? 

 

ಯಾವ ಗುಾಂಪು ರ್ೆನಾನಗಿ 

ಮಾಡಿತ್ು  ?                         

ಎಷುು ಮಕಕಳು ಕರೆಗಳನ್ುನ 

ರ್ೆನಾನಗಿ ಓದಿದರು? 

 

ಮೌಲಯಮಾಪನ್.           

Evaluation 

ನಿಯೋಜಿತ್ ಕಾಯಯ /ಮೌಲಯಮಾಪನ್ :- ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕಕಳಿಗೆ ತ್ಮಗೆ 

ಬರುವ ಯಾವುದ್ಾದರೆ್ ಾಂದು ಕರೆಯನ್ುನ ನೆನ್ಪಿಸಿಕೆ್ಾಂಡು ಬರೆದು 

ತೆ್ ೋರಿಸುವಾಂತೆ ಪೆರೋರೆೋಪಿಸುವರು.   

ನೆ್ ೋಟ್ ಬುಕ್ ತ್ಾಂತ್ರ :- ಲಿಖಿತ್.                 

ಸಾಧನ್ :- ಕರೆ 

ನಾನ್ು ನ್ನ್ನ ಮುಾಂದಿನ್ 

ಪಾಠವನ್ುನ ಹೆೋಗೆ 

ಯೋರ್ಚಸಲಿ ? 
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ಘಟಕದ ಹೆಸರು :- ೮ ಶ್ಾರವಣ ಬಾಂತ್ು ಕಾಡಿಗೆ                       ಘಟಕ ಯೋಜನೆ                 ಸಾಮರ್ಥಯಯಗಳು:- ಮಾತ್ನಾಡುವುದು* ಸನಿನವೆೋಶ ಮತ್ುಾ ಘಟನೆಗಳನ್ುನ ವಿವರಿಸುವುದು.                       ವಗಯ :-೭.                    

ವಿಷಯ :- ಕನ್ನಡ.                                                                                                                                                                                                           ದಿನಾಾಂಕ :- 

ಕಲಿಕೆಯ ಹಾಂತ್ಗಳು. ಅನ್ುಕ್ಲಿಸಲು ರ್ಪಿಸಿದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು. ಭೆ್ ೋಧನಾ 

ಕಲಿಕೆ್ೋಪಕರಣಗಳು 

ಮೌಲಯಮಾಪನ್ದ ಸಾಧನ್ - 

ತ್ಾಂತ್ರಗಳು 

ಶಿಕ್ಷಕರ.                             ಸವ-

ಅವಲೆ್ ೋಕನ್ 

ಅವಧಿ 

ತೆ್ ಡಗಿಸಿಕೆ್ಳುುವಿಕೆ 

Engage 

ಪೂವಯಸಿದಧತೆ /ಪೂರಕ ಚಟುವಟಿಕೆ :- ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕಕಳಿಗೆ "ನ್ವಿಲೆ ನ್ವಿಲೆ 

ನಿೋಲಿಯ ನ್ವಿಲೆ" ಎಾಂಬ ಹಾಡನ್ುನ ರಾಗವಾಗಿ ಹೆೋಳಿಕೆ್ಟುು ಮಕಕಳಿಾಂದ 

ಹಾಡಿಸುವರು.   

ಹಾಡುಗಳು  ತ್ಾಂತ್ರ :- ಮೌಖಿಕ ಪರಶ್ೆನಗಳು  

ಸಾಧನ್ :- ಹಾಡು 

ಹಾಡುವುದು 

ಎಲಿಿ ಮಕಕಳು ಈ ಅವಧಿಯಲಿಿ 

ತೆ್ ಡಗಿಸಿಕೆ್ಾಂಡಿದ್ೆದೋನೆಯೋ? 

 

ಪತೆಾಹಚುುವಿಕೆ.                 

Explore 

ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕಕಳಿಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ್ ಪರಶ್ೆನಗಳನ್ುನ ಕೆೋಳಿ ಉತ್ಾರ ಪಡೆಯುವರು 

(೧) ವಷಯದಲಿಿ ಎಷುು ತ್ತಾಂಗಳು ಇಡುತ್ಾವೆ ? ಹೆಸರು ಹೆೋಳಿರಿ (೨) 

ಕನ್ನಡದಲಿಿರುವ ಮಾಸಗಳು ಯಾವವು ? ಹೆೋಳಿರಿ.        (೩) ಅರಣಯಕೆಕ 

ಯಾವ-ಯಾವ ಹೆಸರುಗಳಿಾಂದ ಕರೆಯುತಾಾರೆ?     ಹಾಗಾದರೆ ಇಾಂದು 

ನಾವು ಶ್ಾರವಣ ಬಾಂತ್ು ಕಾಡಿಗೆ ಪದಯ ಕಲಿಯೋಣ. 

ಪರಶ್ಾನವಳಿ  ತ್ಾಂತ್ರ :- ಮೌಖಿಕ.             

ಸಾಧನ್ :- ಮೌಖಿಕ 

ಪರಶ್ೆನಗಳು 

ಈ ಕೆಳಗಿನ್ ಪರಶ್ೆನಗಳನ್ುನ 

ಮಕಕಳಿಗೆ ಅರ್ಥಯವಾಯತೆೋ ? 

 

ವಿವರಣೆ / ವಯಕಾಪಡಿಸುವಿಕೆ.               

Explain / Express 

ಶಿಕ್ಷಕರಿಾಂದ ಮಾದರಿ ಗಾಯನ್ :- ಶ್ಾರವಣ ಬಾಂತ್ು ಕಾಡಿಗೆ ----------------

---------------------------ರಸ ಉಕಕತಾವ ನೆ್ ೋಡು ಶ್ಾರವಣ ಬಾಂತ್ು ಈ 

ಮೋಲಿನ್ ಪದಯವನ್ುನ ಶಿಕ್ಷಕರು ಧವನಿ ಏರಿಳಿತ್ದ್ೆ್ ಾಂದಿಗೆ ರಾಗವಾಗಿ 

ಹಾಡುವರು ಮತ್ುಾ ಮಕಕಳಿಾಂದ ಹಾಡಿಸುವರು.                                

ಹೆ್ ಸ ಪದಗಳ ಪರಿಚಯ :- ಶಿಕ್ಷಕರು ಹೆ್ ಸ ಪದಗಳ ಅರ್ಥಯವನ್ುನ 

ಕರಿಹಲಿಗೆಯ ಮೋಲೆ ಬರೆದು ಅರೆಥಯಸುವರು.                      ಉದ್ಾ:- 

ಕಡಲು - ಸಮುದರ , ಲಗನ - ಮದುವೆ , ಮಳಿ - ಮಳ  ೆ,.  ಹೆ್ ಳಿ - 

ಹೆ್ ಳ  ೆ,ಒಡೆ - ಬಿರಿ ಇತಾಯದಿ.                                            ಮಕಕಳಿಾಂದ 

ಮೌನ್ ಓದು :- ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕಕಳಿಗೆ ಈ ಪದಯವನ್ುನ ಬರೆದ ಕವಿ ದರಾ 

ಬೆೋಾಂದ್ೆರಯವರ ಪರಿಚಯವನ್ುನ ಮೌನ್ವಾಗಿ ಓದಿ ಕೆಳಗಿನ್ ಪರಶ್ೆನಗಳಿಗೆ 

ಉತ್ಾರಿಸುವಾಂತೆ ತ್ತಳಿಸುವರು (೧) ದ್ಾ ರ ಬೆೋಾಂದ್ೆರ ಯವರು ಬರೆದ ಕವನ್ 

ಸಾಂಕಲನ್ಗಳಾವವು? (೨) ಅವರ ಯಾವ ಕವನ್ ಸಾಂಕಲನ್ಕೆಕ ಭಾರತ್ತೋಯ 

ಪಠಯಪುಸಾಕ 

 

 

ಶಬದಕೆ್ೋಶ , ಕರಿ ಹಲಿಗೆ  

 

 

ಪಠಯಪುಸಾಕ 

 

ಪುಟು ಪುಸಾಕ ನೆ್ ೋಟ್ ಪುಸಾಕ  

ಓದಿ ಗರಹಿಸುವ ಕೌಶಲದ 

ಮೌಲಯಮಾಪನ್  

 

ತ್ಾಂತ್ರ :-ಬರಹ.                

ಸಾಧನ್ :- ಶಬಾದರ್ಥಯ ಗಳು 

 

 

ಓದಿ ಗರಹಿಸುವ ಕೌಶಲದ 

ಮೌಲಯಮಾಪನ್ 

ಎಷುು ವಿದ್ಾಯರ್ಥಯಗಳು ಮಾದರಿ 

ಪಾಠವನ್ುನ ಆಲಿಸಿರಿ ಅದರಾಂತೆ 

ಹಾಡಿದರು ? 

ಎಲಾಿ ಮಕಕಳು ಪದಗಳ 

ಅರ್ಥಯವನ್ುನ ಗರಹಿಸಿದರೆೋ? 

 

 

ಎಷುು ಮಕಕಳು ಮೌನ್ ಓದಿನ್ಲಿಿ 

ಸಮರ್ಥಯಸಿದ್ಾದರೆೋ ? 
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ಜ್ಞಾನ್ಪಿೋಠ ಪರಶಸಿಾ ಲಭಿಸಿದ್ೆ?           ಗರಹಣ ಶಕ್ತಾಯ ಪರಿಶಿೋಲನೆ :- 

ಶಿಕ್ಷಕರು ಈ ಪದಯವನ್ುನ ಪರಶ್ೆನ ಉತ್ಾರ ಪದಧತ್ತಯ ಮ್ಲಕ  ಅರೆಥಯಸುವರು 

ನ್ಾಂತ್ರ ಕೆಲವು ಪರಶ್ೆನಗಳನ್ುನ ಕೆ್ಟುು ಗುಾಂಪಿನ್ಲಿಿ ಚರ್ಚಯಸಿ ಬರೆಯುವಾಂತೆ 

ಪ್ರೋತಾಸಹಿಸುವುದು. (೧) ಶ್ಾರವಣ ಎಲಿಿಗೆ ಬಾಂತ್ು ಎಾಂದು ಕವಿ 

ಹೆೋಳಿದ್ಾದರೆ?                    (೨) ಶ್ಾರವಣ ಬಿರುಗಾಳಿಯ ಯಾವ 

ರ್ಪತಾಳಿದ್ೆ ಎಾಂದು ಬೆೋಾಂದ್ೆರಯವರು ಹೆೋಳಿದ್ಾದರೆ ?                                                        

ವಾಯಕರಣ :- ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕಕಳಿಗೆ ಪದಗಳಿಗೆ ಗಾರಾಂರ್ಥಕ ರ್ಪ ಮತ್ುಾ 

ಸಮನಾರ್ಥಯಕ ಪದಗಳನ್ುನ ಬರೆಯುವ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡಿಸುವುದು 

ತ್ಪಿಿದಲಿಿ ಮಾಗಯದಶಯನ್ ಮಾಡುವರು.                               ಉದ್ಾ :- 

ಅದರಾಗ - ಅದರಲಿಿ , ಮರಕ - ಮರಕೆಕ , ಇತಾಯದಿ.             ಉದ್ಾ :- 

ಕಾಡು - ಅರಣಯ - ವನ್ , ಕಡಲು :- ಸಮುದರ, ಅಾಂಬುಧಿ.  

 

ಪಠಯಪುಸಾಕ 

 

 

ಪಠಯಪುಸಾಕ , ಕರಿಹಲಿಗೆ 

ತ್ಾಂತ್ರ :- ಅವಲೆ್ ೋಕನ್.       

ಸಾಧನ್ :- ಅವಲೆ್ ೋಕನ್ ಪಟಿು 

ತ್ಾಂತ್ರ :- ಅವಲೆ್ ೋಕನ್         

ಸಾಧನ್ :- ಅವಲೆ್ ೋಕನ್ ಪಟಿು 

 

ತ್ಾಂತ್ರ :- ಬರಹ.       

ಸಾಧನ್ :- ವಾಯಕರಣ  

ನಾನ್ು ಹೆೋಳಿದ ವಿಷಯದ 

ಕುರಿತ್ು ನ್ನ್ಗೆ 

ಸಾಂತೆ್ ೋಷವಿದ್ೆಯೋ ? 

 

ಎಲಿ ಮಕಕಳು ವಾಯಕರಣವನ್ುನ 

ಸರಿಯಾಗಿ ಗರಹಿಸಿದರೆೋ ? 

ವಿಷಯ ವಿಸಾರಣೆ.            

Expand 

ವಿದ್ಾಯರ್ಥಯಗಳಿಾಂದ ಗಟಿು ಗಾಯನ್ :- ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕಕಳನ್ುನ ಗುಾಂಪಿನ್ಲಿಿ 

ಕ್ಡಿರಸಿ ಹಾಡನ್ುನ ಗಟಿುಯಾಗಿ ಒಾಂದ್ೆ್ ಾಂದು ವಾಕಯವನ್ುನ ಒಾಂದ್ೆ್ ಾಂದು 

ಗುಾಂಪಿನ್ವರು ಹೆೋಳುತಾಾ ಹೆ್ ೋಗುವುದು. ನ್ಾಂತ್ರ ಒಾಂದ್ೆ್ ಾಂದು ನ್ುಡಿ 

ಹಾಗು ಕೆ್ನೆಯಲಿಿ ಎಲಿಿ ಗುಾಂಪಿನ್ವರು ರಾಗವಾಗಿ ಪುಣಯ ಪದಯವನ್ುನ 

ಹಾಡುವಾಂತೆ ಪ್ರೋತಾಸಹಿಸುವರು.        ಚಟುವಟಿಕೆ :- ಅಭಾಯಸ 

ಪುಸಾಕದಲಿಿ ಕೆ್ಟಿುರುವ ರ್ಚತ್ರ ಸರಣ್ಣಯನ್ುನ ಗಮನಿಸಿ ಅಲಿಿರುವ 

ಸನಿನವೆೋಶವನ್ುನ ತ್ಮಮ ಮಾತ್ುಗಳಲಿಿ ವಿವರಿಸುವಾಂತೆ ಪೆರೋರೆೋಪಿಸುವುದು.                                               

* ಪರಶ್ೆ್ ನೋತ್ಾರಗಳನ್ುನ ಬಿಡಿಸುವ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡಿಸುವುದು.   

ಪಠಯಪುಸಾಕ  

 

 

ಪಠಯಪುಸಾಕ 

ತ್ಾಂತ್ರ :- ಗಟಿು ಗಾಯನ್.     

ಸಾಧನ್ :- ಹಾಡು  

 

ತ್ಾಂತ್ರ :- ಅಭಿವಯಕ್ತಾ.            

ಸಾಧನ್ :- ಸನಿನವೆೋಶ.    

ಎಲಿಿ ಮಕಕಳು ಗಟಿುಯಾಗಿ 

ಹಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥಯಯ 

ಗಳಿಸಿದ್ಾದರೆಯೋ ? 

ಎಷುು ವಿದ್ಾಯರ್ಥಯಗಳು 

ಸನಿನವೆೋಶವನ್ುನ 

ಅರ್ಥಯಮಾಡಿಕೆ್ಾಂಡು 

ವಿವರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥಯಯ 

ಗರಹಿಸಿದರೆೋ ? 

 

ಮೌಲಯಮಾಪನ್ 

Evaluation 

ನಿಯೋಜಿತ್ ಕಾಯಯ /ಮೌಲಯಮಾಪನ್ :- * ಪದಯವನ್ುನ ಕಾಂಠಪಾಠ 

ಮಾಡಿಸುವುದು * ಚಾಂದರಮಾನ್ ಮಾಸಗಳು & ಋತ್ುಗಳನ್ುನ ರ್ಢಿ 

ಮಾಡಿಸುವುದು.  

ಪಠಯಪುಸಾಕ ತ್ಾಂತ್ರ :- ಅಭಿವಯಕ್ತಾ             

ಸಾಧನ್ :- ಸನಿನವೆೋಶ 

ನಾನ್ು ಮುಾಂದಿನ್ ಪಾಠವನ್ುನ 

ಹೆೋಗೆ ಆಯೋಜಿಸಲಿ ? 
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ಘಟಕದ ಹೆಸರು :-೯ ಕೆ್ಳಲ ಜೆ್ೋಗಿ.                       ಘಟಕ ಯೋಜನೆ.                   ಸಾಮರ್ಥಯಯಗಳು :- ಓದುವುದು * ಪಠಯ ಹಾಗ್ ಕರೆಗಳನ್ುನ ನಿರಗಯಳವಾಗಿ ಓದುವುದು.                            ವಗಯ :-೭.            

ವಿಷಯ:- ಕನ್ನಡ.                                                                                                                                                                                                                          ದಿನಾಾಂಕ:-  

ಕಲಿಕೆಯ ಹಾಂತ್ಗಳು. ಅನ್ುಕ್ಲಿಸಲು ರ್ಪಿಸಿದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು. ಭೆ್ ೋಧನಾ 

ಕಲಿಕೆ್ೋಪಕರಣಗಳು 

ಮೌಲಯಮಾಪನ್ದ ಸಾಧನ್ - 

ತ್ಾಂತ್ರಗಳು 

ಶಿಕ್ಷಕರ.                             ಸವ-

ಅವಲೆ್ ೋಕನ್ 

ಅವಧಿ 

ತೆ್ ಡಗಿಸಿಕೆ್ಳುುವಿಕೆ.       

Engage   

ಪೂವಯಸಿದಧತೆ ಮತ್ುಾ ಪೂರಕ ಚಟುವಟಿಕೆ :- ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕಕಳಿಗೆ 

ಸರಿಯಾಗಿ ಕ್ಡಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಬರುವ ಕರೆಗಳನ್ುನ ಎಲಿ ಮಹಿಳೆದುರಿಗೆ 

ಹೆೋಳುವಾಂತೆ ಪ್ರೋತಾಸಹಿಸುವರು ಕರೆ ಹೆೋಳಿದ ಮಕಕಳಿಗೆ 

ಪರಶಾಂಸಿಸುವುದು.  

ಮಕಕಳ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ತ್ಾಂತ್ರ :- ಅಭಿವಯಕ್ತಾ.             

ಸಾಧನ್ :- ಕರೆ ಹೆೋಳುವುದು 

ಎಷುು ಮಕಕಳು ಕರೆಯನ್ುನ 

ಸರಿಯಾಗಿ ಹೆೋಳಿದರು ? 

 

ಪತೆಾಹಚುುವಿಕೆ.            

Explore 

ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕಕಳಿಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ್ ಪರಶ್ೆನಗಳನ್ುನ ಕೆೋಳಿ ಉತ್ಾರ ಪಡೆಯುವರು 

(೧) ಕೆಲವು ಕರೆಗಳು ಹೆಸರು ಹೆೋಳಿರಿ.                        (೨) ಕೆ್ಳಲನ್ುನ 

ತೆ್ ೋರಿಸಿ ಇದು ಏನ್ು ? ಎಾಂದು ಕೆೋಳುವುದು.          (೩) ಇದು ಯಾರು 

ಹತ್ತಾರ ಇರುವುದನ್ುನ ನಿೋವು ನೆ್ ೋಡಿರುವಿರಿ ?      (೪) ಜೆ್ೋಗಿ ಅಾಂದರೆ 

ಯಾರು ಗೆ್ ತಾಾ ?  ಹಾಗಾದರೆ ಇಾಂದು ನಾವು     "ಕೆ್ಳಲು ಜೆ್ೋಗಿ" 

ಪಾಠ ಓದ್ೆ್ ೋಣ.   

ಪರಶ್ೆನಗಳ ಬಾಯಾಂಕ್ ತ್ಾಂತ್ರ :- ಅಭಿವಯಕ್ತಾ.         

ಸಾಧನ್ :- ಮೌಖಿಕ  

ಪರಶ್ೆನಗಳು 

ಎಲಾಿ ಮಕಕಳು ಈ 

ಚಟುವಟಿಕೆಯಲಿಿ 

ತೆ್ ಡಗಿಸಿಕೆ್ಾಂಡಿದ್ೆದೋನೆಯೋ? 
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ವಿವರಣೆ /ವಯಕಾಪಡಿಸುವಿಕೆ.         

Explain /Express 

ಶಿಕ್ಷಕರಿಾಂದ ಮಾದರಿ ವಾಚನ್ :- ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ್ಲಿಿ -------------------------

-------------------------- ಕೆ್ಳಲ್ರು ಎಾಂಬ ಹೆಸರು ಬಾಂದಿದ್ೆ ಈ 

ಪಾಠವನ್ುನ ಶಿಕ್ಷಕರು ಸ್ಕಾ ಸವರಭಾರ ಉರ್ಾುರಣೆ, ನಿಲುಗಡೆ ಮತ್ುಾ ಧವನಿ 

ಏರಿಳಿತ್ದ್ೆ್ ಾಂದಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಓದುವರು. ಮಕಕಳು ಆಲಿಸುವರು.                                                                               

ಹೆ್ ಸ ಪದಗಳ ಪರಿಚಯ :- ಶಿಕ್ಷಕರು ಈ ಪಾಠದಲಿಿ ಬಾಂದಿರುವ ಹೆ್ ಸ 

ಪದಗಳ ಅರ್ಥಯವನ್ುನ ಕರಿಹಲಿಗೆಯ ಮೋಲೆ ಬರೆದು 

ಅರೆಥಯಸುವರು .ಉದ್ಾ:-ಅರಿವೆ - ಬಟೆು , ಕಾಟ - ತೆ್ ಾಂದರೆ,.           

ಅವಾಾಂತ್ರ - ಗಡಿಬಿಡಿ,  ಇನಾಮು - ಬಹುಮಾನ್ , ಇತಾಯದಿ.            

ಮಕಕಳಿಾಂದ ಮೌನ್ ಓದು :-ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕಕಳಿಗೆ ಈ ಪಾಠವನ್ುನ ಮೌನ್ವಾಗಿ 

ಓದಿ ಕೆಳಗಿನ್ ಪರಶ್ೆನಗಳಿಗೆ ಉತ್ಾರ ಹುಡುಕುವಾಂತೆ ಪೆರೋರೆೋಪಿಸುವರು (೧) 

ಜೆ್ೋಗಿಯ ಕೆ್ಳಲ ರಾಗಕೆಕ ಇಲಿಗೆಳು ಹೆೋಗೆ ಸಾಲುಗಟಿು ಬಾಂದವು ? (೨) 

ಇಲಿಗೆಳು ಹಾಸಿಗೆಯನ್ುನ ಯಾವ ರಿೋತ್ತ ಹಾಳು ಮಾಡಿದವು ?                                                                 

ಗರಹಣ ಶಕ್ತಾಯ ಪರಿಶಿೋಲನೆ :- ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕಕಳಿಗೆ ಈ ಪಾಠವನ್ುನ ಕರ್ಥನ್ 

ವಿಧಾನ್ದ ಮ್ಲಕ ವಿವರಿಸುವರು. ಮಕಕಳ ಗರಹಣ ಶಕ್ತಾಯನ್ುನ 

ಪರಿೋಕ್ಷಿಸಲು ಗುಾಂಪುಗಳಲಿಿ ಕೆಲವು ಪರಶ್ೆನಗಳನ್ುನ ಕೆ್ಟುು ಚರ್ಚಯಸಿರಿ 

ಬರೆಯುವಾಂತೆ ಪ್ರೋತಾಸಹಿಸುವರು.                           (೧) ಅಡುಗೆ 

ಮನೆಯಲಿಿ ಇಲಿಗಳಿಾಂದ ಯಾವ ತೆ್ ಾಂದರೆಗಳಾಗುತ್ತಾದದವು ? (೨) ಜನ್ರು 

ಇಲಿಗಳನ್ುನ ಹಿಡಿಯಲು ಯಾವ ಯಾವ ಪರಯತ್ನಗಳನ್ುನ ಮಾಡಿದರು ?                              

ವಾಯಕರಣ :- ಮಕಕಳಿಗೆ ಗುಾಂಪಿನ್ಲಿಿ ಕ್ಡಿರಸಿ ಪಾಠದ ಒಳಗೆ ಬಾಂದಿರುವ 

ವಿರುದಧ ಪದಗಳನ್ುನ ಗುರುತ್ತಸಿ ಬರೆಯುವಾಂತೆ ತ್ತಳಿಸುವುದು ತ್ಪಿಿದಲಿಿ ತ್ತದಿದ 

ಹೆೋಳುವುದು.   

ಪಠಯಪುಸಾಕ 

 

 

ಪಠಯಪುಸಾಕ ,ಕರಿ ಹಲಿಗೆ 

 

 

ಪಠಯಪುಸಾಕ 

 

 

ಪಠಯಪುಸಾಕ 

 

 

 

ಪಠಯಪುಸಾಕ, ನೆ್ ೋಟ್ ಪುಸಾಕ 

ಓದಿ ಗರಹಿಸುವ ಕೌಶಲದ 

ಮೌಲಯಮಾಪನ್ 

 

ತ್ಾಂತ್ರ :- ಬರಹ.              

ಸಾಧನ್ :- ಶಬಾದರ್ಥಯ ಗಳು 

 

 

ಓದಿ ಗರಹಿಸುವ ಕೌಶಲದ 

ಮೌಲಯಮಾಪನ್ 

 

ತ್ಾಂತ್ರ :- ಅವಲೆ್ ೋಕನ್.         

ಸಾಧನ್ :- ಅವಲೆ್ ೋಕನ್ ಪಟಿು  

 

 

ತ್ಾಂತ್ರ :- ಬರಹ                     

ಸಾಧನ್ :- ವಿರುದಧ ಪದಗಳು 

ಎಷುು ಮಕಕಳು ಮಾದರಿ 

ಪಾಠವನ್ುನ ಆಸಕ್ತಾಯಾಂದ 

ಆಲಿಸಿದರು ? 

ಎಲಾಿ ಮಕಕಳು ಪದಗಳ 

ಅರ್ಥಯವನ್ುನ ಗರಹಿಸಿದರೆೋ? 

 

 

ಎಷುು ಮಕಕಳು ಮೌನ್ವಾಗಿ 

ಓದುವ ಸಾಮರ್ಥಯಯ 

ಗರಹಿಸಿದ್ಾದರೆ ? 

 

ನಾನ್ು ಕಳುಹಿಸಿದ ರಿೋತ್ತ ನ್ನ್ಗೆ 

ತ್ೃಪಿಾ ತ್ಾಂದಿದ್ೆ ? 

 

 

ಎಷುು ಮಕಕಳು ವಿರುದಧ 

ಪದವನ್ುನ ಹುಡುಕುವ 

ಸಾಮರ್ಥಯಯ ಗಳಿಸಿದ್ಾದರೆೋ? 

 

ವಿಷಯ ವಿಸಾರಣೆ.  Expand ಮಕಕಳಿಾಂದ ಗಟಿು ಓದು :- ಶಿಕ್ಷಕರು ಸಾಲಾಗಿ ಎಲಿ ಿಮಕಕಳಿಾಂದಲೆೋ ಮ್ರು 

ಅರ್ಥವಾ ನಾಲುಕ ವಾಕಯಗಳನ್ುನ ಗಟಿುಯಾಗಿ ಓದುವಾಂತೆ ತ್ತಳಿಸುವರು . 

ತ್ಪಿಿದಲಿಿ ಮಾಗಯದಶಯನ್ ಮಾಡುವರು ಓದಲು ಬರದ್ೆೋ ಇರುವ 

ಮಕಕಳನ್ುನ ಗುರುತ್ತಸಿ ಹಿರೆೋಮಣ್ಣ ಸಹಾಯದಿಾಂದ ಓದಲು ರ್ಢಿಸುವುದು.                                                              

ಚಟುವಟಿಕೆ :- * ಬೆೋರೆಬೆೋರೆ ಕರೆಗಳು ಮಾಂಚು ಪಟಿುಗಳನ್ುನ ಕೆ್ಟುು 

ಪಠಯಪುಸಾಕ 

 

 

 

ತ್ಾಂತ್ರ :- ಗಟಿು ಓದು            

ಸಾಧನ್ :- ವೆಥಯಕ್ತಾಕ  ಓದು  
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ಗಟಿುಯಾಗಿ ಓದಿಸುವುದು. * ಪಠಯಪುಸಾಕವನ್ುನ ಒಾಂದು ಮಗು ಓದುತ್ತಾದದರೆ 

ಉಳಿದವರು ಅದರಾಂತೆ ಓದುವುದು *ಅಭಾಯಸ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲಿಿ 

ಪರಶ್ೆನಗಳಿಗೆ ಉತ್ಾರ ಬರೆಯಲು ಮಾಗಯದಶಯನ್ ಮಾಡುವುದು.  

ಪಠಯಪುಸಾಕ , ಕರೆಗಳ 

ಮಾಂಚುಪಟಿು  

ತ್ಾಂತ್ರ :- ಓದು              

ಸಾಧನ್ :- ಕರೆಗೆಳ 

ಮಾಂಚುಪಟಿು  

ಎಷುು ಮಕಕಳು ಕರೆ ಸರಿಯಾಗಿ 

ಓದುವ ಸಾಮರ್ಥಯಯ 

ಪಡೆದಿದ್ಾದರೆ ? 

ಮೌಲಯಮಾಪನ್ 

Evaluation 

ನಿಯೋಜಿತ್ ಕಾಯಯ /ಮೌಲಯಮಾಪನ್:- ಕೆಳಗಿನ್ ವಾಕಯಗಳನ್ುನ 

ಅರ್ಥಯಪೂಣಯವಾಗಿ ಜೆ್ೋಡಿಸಿ ಬರೆಯಲು ತ್ತಳಿಸುವರು.              (೧) 

ಹೆ್ ರಗೆ ಜೆ್ೋಗಿ ಊರಿನ್ ಕೆ್ಳಲನ್ುನ ಹೆ್ ೋದನ್ು ಬಾರಿಸುತ್ಾ.  (೨) 

ತ್ರಿಸಿದರು ಇಲಿಗೆಳನ್ುನ  ಬೆನ್ುನಗೆಳನ್ುನ ಹಿಡಿಯಬೆೋಕೆಾಂದು ಊರಿನ್ವರು 

(೩) ಕೆ್ಳಲು ಜೆ್ೋಗಿ ಇತ್ುಾ ಬಿದಿರಿನ್ ಬಿಳಿಯಲಿಿ.  

ಪಠಯಪುಸಾಕ , ನೆ್ ೋಟ್ ಪುಸಾಕ ತ್ಾಂತ್ರ :- ಬರಹ.            

ಸಾಧನ್ :-  ಮುಾಂದಿನ್. 

ವಾಕಯಗಳು 

ನಾನ್ು ನ್ನ್ನ ಮುಾಂದಿನ್ 

ಪಾಠವನ್ುನ ಹೆೋಗೆ 

ಯೋರ್ಚಸಲಿ ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ಘಟಕದ ಹೆಸರು :- ೧೦ ದ್ಾನ್ ರ್ಚಾಂತಾಮಣ್ಣ ಅತ್ತಾಮಬೆಬ          ಘಟಕ ಯೋಜನೆ.          ಸಾಮರ್ಥಯಯಗಳು:- ಬರಹ :-ಸರಳ ಕ್ತರಯಾತ್ಮಕ ನಿಯಮಗೆಳನ್ುನ ಅರ್ಥಯಮಾಡಿಕೆ್ಾಂಡು ವಾಕಯ ರರ್ಚಸುವುದು.  ವಗಯ :-೭.                            

ವಿಷಯ:-  ಕನ್ನಡ.                                                                                                                                                                                                     ದಿನಾಾಂಕ :- 

ಕಲಿಕೆಯ ಹಾಂತ್ಗಳು. ಅನ್ುಕ್ಲಿಸಲು ರ್ಪಿಸಿದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು. ಭೆ್ ೋಧನಾ 

ಕಲಿಕೆ್ೋಪಕರಣಗಳು 

ಮೌಲಯಮಾಪನ್ದ ಸಾಧನ್ - 

ತ್ಾಂತ್ರಗಳು 

ಶಿಕ್ಷಕರ.                             ಸವ-

ಅವಲೆ್ ೋಕನ್ 

ಅವಧಿ 
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ತೆ್ ಡಗಿಸಿಕೆ್ಳುುವಿಕೆ :- 

Engage  

ಪೂವಯಸಿದಧತೆ /ಪೂರಕ ಚಟುವಟಿಕೆ :- ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕಕಳಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ 

ಕ್ಡಿರಸಿ ಅವರಿಗೆ ಬರುವ ಕರೆಗಳನ್ುನ ಎಲಿ ಮಕಕಳೆದುರಿಗೆ ಹೆೋಳುವಾಂತೆ 

ಪ್ರೋತಾಸಹಿಸುವರು. 

ಮಕಕಳ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ತ್ಾಂತ್ರ :- ಅಭಿವಯಕ್ತಾ.         

ಸಾಧನ್ :-  

ಮಕಕಳು ಇಾಂದಿನ್ 

ಚಟುವಟಿಕೆಯಲಿಿ ಆಸಕ್ತಾಯಾಂದ 

ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ಾದರೆೋ? 

 

ಪತೆಾಹಚುುವಿಕೆ.                 

Explore 

ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕಕಳಿಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ್ ಪರಶ್ೆನಗಳನ್ುನ ಕೆೋಳಿ ಉತ್ಾರ ಪಡೆಯುವರು 

(೧) ದ್ಾನ್ ಎಾಂದರೆೋನ್ು ?                                   (೨) ನಿೋವು ರಾಮಾಾನ್ 

ಹಬಬದಲಿಿ ಏನೆೋನ್ು ದ್ಾನ್ ಮಾಡುತ್ತಾೋರಿ .       (೩) ದ್ೆೋಶಕಾಕಗಿ 

ಹೆ್ ೋರಾಡಿದ/ಸಾಹಸ ಮಾಡಿದ ಮಹಿಳೆಯರ ಹೆಸರು ಹೆೋಳಿರಿ. 

ಹಾಗಾದರೆ ಇಾಂದು  ನಾವು  "ದ್ಾನ್ರ್ಚಾಂತಾಮಣ್ಣ ಅತ್ತಾಮಬೆಬ ಪಾಠ 

ಓದ್ೆ್ ೋಣ.             

ಪರಶ್ೆನಗಳ ಬಾಯಾಂಕ್ ತ್ಾಂತ್ರ :- ಮೌಖಿಕ ಅಭಿವಯಕ್ತಾ. 

ಸಾಧನ್ :- ಮೌಖಿಕ ಪರಶ್ೆನಗಳು 

ಎಲಿ ವಿದ್ಾಯರ್ಥಯಗಳನ್ುನ 

ಚಟುವಟಿಕೆಯಾಂದಿಗೆ 

ತೆ್ ಡಗಿಸಿಕೆ್ಾಂಡಿದ್ಾದರೆಯೋ? 

 

ವಿವರಣೆ /ವಯಕಾಪಡಿಸುವಿಕೆ.              

Explain /Express 

ಶಿಕ್ಷಕರ ಮಾದರಿ ವಾಚನ್ :- ನ್ಮಮ ಕನಾಯಟಕವು ಕವಿ ಕಲಿಗಳ ನಾಡು----

---------------ದಿವಯ ದಶಯ ಅನ್ುಪಮ, ಅನ್ನ್ಯ ಈ ಪಾಠವನ್ುನ ಸ್ಕಾ 

ಸವರಭಾರ ಉರ್ಾುರಣೆ ಮತ್ುಾ ಧವನಿ ಏರಿಳಿತ್ದ್ೆ್ ಾಂದಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿ 

ಓದುವರು.                            ಹೆ್ ಸ ಪದಗಳ ಪರಿಚಯ :-ಶಿಕ್ಷಕರು ಈ 

ಕೆಳಗಿನ್ ಪದಗಳ ಅರ್ಥಯವನ್ುನ ಕರಿಹಲಿಗೆ ಮೋಲೆ ಬರೆದು ಅರೆಥಯಸುವರು.                 

ಉದ್ಾಹರಣೆಗೆ :- ಅವಳಿ - ಜೆ್ೋಡಿ, ಜನ್ -ಜೆಥನ್ ಸನಾಯಸಿ ,              ಕರಿ - 

ವಿೋರ , ಜಿನ್ಬಿಾಂಬ - ತ್ತೋರ್ಥಯಾಂಕರರ ಪರತ್ತಮ ಇತಾಯದಿ.              

ವಿದ್ಾಯರ್ಥಯಗಳ ಮೌನ್ ಓದು :- ಶಿಕ್ಷಕರು ವಿದ್ಾಯರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ಈ ಗದಯ 

ಪಾಠವನ್ುನ ಮೌನ್ವಾಗಿ ಓದಲು ಪೆರೋರೆೋಪಿಸುವರು. ಮತ್ುಾ ಈ ಕೆಳಗಿನ್ 

ಪರಶ್ೆನಗಳಿಗೆ ಉತ್ಾರಗಳನ್ುನ ಹುಡುಕಲು ತ್ತಳಿಸುವರು.             (೧) 

ಅತ್ತಾಮಬೆಬ ತ್ನ್ನ ಅಣಾಿಂದಿರಿಾಂದ ಯಾವ ವಿದ್ೆಯಗಳನ್ುನ ಕಲಿತ್ಳು? (೨) 

ಪಾಲಿಕೆಯ ಅತ್ತಾಮಬೆಬ ಯಲಿಿದದ ಗುಣಗಳಾವವು ?                ಗರಹಣ 

ಶಕ್ತಾಯ ಪರಿಶಿೋಲನೆ :- ಈ ಪಾಠವನ್ುನ ಕರಾ ವಿಧಾನ್ದ ಮ್ಲಕ ಶಿಕ್ಷಕರು 

ಮಕಕಳಿಗೆ ವಿವರಿಸುವರು ಮಕಕಳ ಗರಹಣ ಶಕ್ತಾಯನ್ುನ ಪರಿೋಕ್ಷಿಸಲು 

ಗುಾಂಪುಗಳನ್ುನ ಮಾಡಿ ಕೆಲವು ಪರಶ್ೆನಗಳನ್ುನ ಕೆ್ಡುವುದು ಗುಾಂಪಿನ್ಲಿಿ 

ಚರ್ಚಯಸಿ ಪರತ್ತ ಗುಾಂಪಿನಿಾಂದ ಒಾಂದು ಮಗು ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ಉತ್ಾರ 

ಪಠಯಪುಸಾಕ 

 

 

ಪಠಯಪುಸಾಕ , ಶಬದಕೆ್ೋಶ   ಕರಿ 

ಹಲಿಗೆ 

 

ಪಠಯಪುಸಾಕ 

 

 

ಕರಿ ಹಲಿಗೆ, ನೆ್ ೋಟುಬಕ್ 

 

 

ಓದಿ ಗರಹಿಸುವ ಕೌಶಲದ 

ಮೌಲಯಮಾಪನ್ 

 

ತ್ಾಂತ್ರ :- ಬರಹ.          

ಸಾಧನ್ :- ಶಬಾದರ್ಥಯಗಳು 

 

ಓದಿ ಗರಹಿಸುವ ಕೌಶಲದ 

ಮೌಲಯಮಾಪನ್ 

 

 

ತ್ಾಂತ್ರ :- ಅವಲೆ್ ೋಕನ್.       

ಸಾಧನ್ :- ಅವಲೆ್ ೋಕನ್ ಪಟಿು  

 

ಎಷುು ವಿದ್ಾಯರ್ಥಯಗಳು ಮಾದರಿ 

ಪಾಠವನ್ುನ ಆಸಕ್ತಾಯಾಂದ 

ಆಲಿಸಿದ್ಾದರೆೋ? 

ಎಲಿ ಮಕಕಳು ಹೆ್ ಸ ಪದಗಳ 

ಅರ್ಥಯವನ್ುನ ಗರಹಿಸಿದರೆೋ? 

 

ಎಷುು ಮಕಕಳು ಮೌನ್ವಾಗಿ 

ಓದಲು ಸಮರ್ಥಯರಿದ್ಾದರೆೋ?  

 

 

ನಾನ್ು ನ್ನ್ನ ಬೆ್ ೋಧನೆಯಲಿಿ 

ಯಾವ ಬದಲಾವಣೆ 

ಮಾಡಿಕೆ್ಳುಲಿ? 
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ಹೆೋಳುವುದು. ನ್ಾಂತ್ರ ಎಲಿರ್ ವೆಥಯಕ್ತಾಕವಾಗಿ ನೆ್ ೋಟ್ ಬುಕ್ ನ್ಲಿಿ 

ಉತ್ಾರಗಳನ್ುನ ಬರೆಯುವರು. ವಾಯಕರಣ :- * ಕೆಳಗಿನ್ ಪದಗಳ ವಚನ್ 

ಬದಲಿಸಿ ಬರೆಯರಿ          (೧) ಕೃತ್ತಗಳು:-         (೨) ಅಣಿ -.         (೩) 

ಮಗು -                       * ಕೆಳಗಿನ್ ಪದಗಳ ಅನ್ನಲಿಾಂಗ ರ್ಪ ಬರೆಯರಿ.                            

(೧) ದ್ಾನ್ಶ್ರ :-.          (೨) ಸಾಂಪನೆನ -          (೩) ಧಮಯಷೆೆ - 

ಪಠಯಪುಸಾಕ ತ್ಾಂತ್ರ :- ಲಿಖಿತ್.               

ಸಾಧನ್ :- ವಚನ್ ಮತ್ುಾ ಲಿಾಂಗ 

ಬದಲಿಸುವುದು 

 

ಎಷುು ವಿದ್ಾಯರ್ಥಯಗಳು ವಚನ್ 

ಮತ್ುಾ ಲಿಾಂಗ ಬದಲಿಸುವಲಿಿ 

ಸಮಸೆಯ ಎಾಂದುರಿಸಿದರು ? 

ವಿಷಯದ ವಿಸಾರಣೆ.       

Expand 

ವಿದ್ಾಯರ್ಥಯಗಳಿಾಂದ ಗಟಿು ಓದು :- ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕಕಳನ್ುನ ಗುಾಂಪಿನ್ಲಿಿ ಕ್ಡಿರಸಿ 

ಆಯ್ ಗುಾಂಪಿನ್ಲಿಿರುವ ಹಿರೆೋಮಣ್ಣ ಸಹಾಯದಿಾಂದ ಎಲರಿ್ ಪಾಠವನ್ುನ 

ಓದುವರು ತ್ಪಿಿದದಲಿಿ ಹಿರೆೋಮಣ್ಣ ತ್ತದಿದ, ರ್ೆನಾನಗಿ ಓದುವ, ಮತ್ುಾ ಓದಲು 

ಕಷುಪಡುವ ಮಕಕಳ ವರದಿ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕೆ್ಡುವನ್ು ರ್ೆನಾನಗಿ ಓದು 

ಅವರಿಾಂದ ಪಾಠವನ್ುನ ಗಟಿುಯಾಗಿ ಓದಿಸುವುದು ಉಳಿದವರು ಅದನೆನ 

ಓದುವುದು.                            ಚಟುವಟಿಕೆ :- ಕೆಲವು ಪದಗಳನ್ುನ ಕೆ್ಟುು 

ಗುಾಂಪಿನ್ಲಿಿ ಚರ್ಚಯಸಿ ವಾಕಯ ರರ್ಚಸುವ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡಿಸುವುದು * ೧) 

ಸನ್ನಡತೆ.         ೨) ಸಾಂಸಾಕರ.  ೩) ವಿವೆೋಕ ೪) ವಿನ್ಯ. ೫) ಅನ್ುಪಮ                    

*ಅಭಾಯಸ ಪುಸಾಕದಲಿಿರುವ ಪರಶ್ೆನಗಳಿಗೆ ಉತ್ಾರ ಬರೆಯಲು 

ಸ್ರ್ಚಸುವುದು . ತ್ಪಿಿದದಲಿಿ ಮಾಗಯದಶಯನ್ ಮಾಡುವುದು.  

ಪಠಯಪುಸಾಕ 

 

 

 

ಪಠಯಪುಸಾಕ, ನೆ್ ೋಟ್ ಪುಸಾಕ 

ತ್ಾಂತ್ರ :- ಗಟಿು ಓದು.          

ಸಾಧನ್ :- ವೆಥಯಕ್ತಾಕವಾಗಿ 

ಓದುವುದು.  

 

 

ತ್ಾಂತ್ರ :-ಲಿಖಿತ್.          

ಸಾಧನ್ :-ವಾಕಯ ರಚನೆ 

ಪರಶ್ೆನಗಳು.  

ಎಷುು ವಿದ್ಾಯರ್ಥಯಗಳಿಗೆ 

ಗಟಿುಯಾಗಿ ಓದುಲು 

ಸಮರ್ಥಯಸಿಕೆ್ಾಂಡಿದ್ಾದರೆೋ ? 

 

 

ಎಲಿ ಮಕಕಳು ಪದಗೆಳಿಾಂದ 

ವಾಕಯ ರರ್ಚಸುವ ಸಾಮರ್ಥಯಯ 

ಪಡೆದಿದ್ಾದರೆಯೋ? 

 

ಮೌಲಯಮಾಪನ್.     

Evaluation 

ನಿಯೋಜಿತ್ ಕಾಯಯ /ಮೌಲಯಮಾಪನ್. :- ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕಕಳಿಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ್ 

ಪರಶ್ೆನಗಳಿಗೆ ಉತ್ಾರಿಸಲು ಸ್ರ್ಚಸುವರು.                        (೧) 

ದ್ಾನ್ರ್ಚಾಂತಾಮಣ್ಣ ಅತ್ತಾಮಬೆಬ ಟಿಪಿಣ್ಣ ಬರೆಯರಿ.                     (೨) 

ಮನೆಯೋ ಮೊದಲ ಪಾಠಶ್ಾಲೆ ಗಾದ್ೆ ಮಾತ್ು ವಿಸಾರಿಸಿ ಬರೆಯರಿ. 

ನೆ್ ೋಟ್ ಬುಕ್ ತ್ಾಂತ್ರ :- ಬರಹ.         

ಸಾಧನ್ :-ಪರಶ್ೆನಗಳು 

ನಾನ್ು ನ್ನ್ನ ಮುಾಂದಿನ್ 

ಪಾಠವನ್ುನ ಹೆೋಗೆ ಯೋಚನೆ 

ಮಾಡಲಿ ? 
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ಘಟಕದ ಹೆಸರು:-೧೧. ಈ ನೆಲ ಈ ಜಲ               ಘಟಕ ಯೋಜನೆ.                ಸಾಮರ್ಥಯಯಗಳು:- ಮಾತ್ನಾಡುವುದು & ಬರಹ * ಪಠಯದ ವಿಷಯವನ್ುನ ಓದಿ ತಾಕ್ತಯಕವಾಗಿ ತ್ತೋಮಾಯನಿಸುವುದು.  ವಗಯ :-೭.               

ವಿಷಯ:-  ಕನ್ನಡ.                                                                                                                                                                                                                           ದಿನಾಾಂಕ :-  

ಕಲಿಕೆಯ ಹಾಂತ್ಗಳು. ಅನ್ುಕ್ಲಿಸಲು ರ್ಪಿಸಿದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು. ಭೆ್ ೋಧನಾ 

ಕಲಿಕೆ್ೋಪಕರಣಗಳು 

ಮೌಲಯಮಾಪನ್ದ ಸಾಧನ್ - 

ತ್ಾಂತ್ರಗಳು 

ಶಿಕ್ಷಕರ.                             ಸವ-

ಅವಲೆ್ ೋಕನ್ 

ಅವಧಿ 

ತೆ್ ಡಗಿಸಿಕೆ್ಳುುವಿಕೆ.    

Engage 

ಪೂವಯಸಿದಧತೆ /ಪೂರಕ ಚಟುವಟಿಕೆ :- ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕಕಳಿಗೆ 

ವೃತಾಾಕಾರವಾಗಿ ಕ್ಡಿರಸಿ ' ಜಿೋವಿತಾಳ ಪರಿಸರ ಪಿರೋತ್ತ ಎನ್ುನವ 

ಕರೆಯನ್ುನ ಹಾವ-ಭಾವ ಅಭಿನ್ಯದ ಮ್ಲಕ ಮಕಕಳ ಮನ್ 

ಮುಟುುವಾಂತೆ ವಿವರಿಸಿ ಕೆಳಗಿನ್ ಪರಶ್ೆನಗಳನ್ುನ ಕೆೋಳುವರು .             (೧) 

ಯಾರಿಗೆ ಪಕ್ಷಿಗಳೆಾಂದರೆ ಬಲು ಪಿರೋತ್ತಯಾಗಿತ್ುಾ ?                      (೨) 

ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ುಕ್ಲವಾಗಲು ಜಿೋವಿತಾ ಮನೆಯ        ಸ್ರಿನ್ 

ಸುತ್ಾಮುತ್ಾ ಏನ್ನ್ುನ ಕಟಿುದಳು ? (೩) ಜಿೋವ ತಾಳಿಗೆ ಯಾರು 

ಪೆರೋರಣೆಯಾಗಿದದರು ? 

ಕರೆ ತ್ಾಂತ್ರ:- ಆಲಿಸುವುದು.       

ಸಾಧನ್ :- ಕರೆ  

ಎಲಾಿ ಮಕಕಳು ಈ 

ಚಟುವಟಿಕೆಯಲಿಿ ಆಸಕ್ತಾಯಾಂದ 

ಪಾಲೆ್ ೆಾಂಡಿದದರೆಯೋ? 

 

ಪತೆಾಹಚುುವಿಕೆ.          

Explain 

ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕಕಳಿಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ್ ಪರಶ್ೆನಗಳನ್ುನ ಕೆೋಳಿ ಉತ್ಾರ ಪಡೆಯುವರು. 

(೧) ನ್ಮಗೆ ಬದುಕಲು ಏನೆೋನ್ು ಬೆೋಕು ?                (೨) ನಾವು ಮನೆ 

ಕಟುಲು, ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯಲು ಏನ್ು ಬೆೋಕು ?              (೩)ನಿೋರು ಎಲೆಿಲಿಿ 

ಸಿಗುತ್ಾದ್ೆ ? ನಿೋರಿನ್ ಮತೆ್ ಾಾಂದು ಹೆಸರು ಹೆೋಳಿ ಹಾಗಾದರೆ ಇಾಂದು ನಾವು 

" ಈ ನೆಲ ಈ ಜಲ " ಪದಯ ಕಲಿಯೋಣ.  

ಪರಶ್ೆನಗೆಳ ಬಾಯಾಂಕ್ ತ್ಾಂತ್ರ :- ಅಭಿವಯಕ್ತಾ.            

ಸಾಧನ್ :- ಮೌಖಿಕ ಪರಶ್ೆನಗಳು  

ಎಲಿ ವಿದ್ಾಯರ್ಥಯಗಳು ಈ 

ಚಟುವಟಿಕೆಯಲಿಿ 

ತೆ್ ಡಗಿಸಿಕೆ್ಾಂಡಿದ್ೆದೋನೆಯೋ? 

 

ವಿವರಣೆ/ ವಯಕಾಪಡಿಸುವಿಕೆ.   

Explain/ Express 

ಶಿಕ್ಷಕರಿಾಂದ ಮಾದರಿ ಗಾಯನ್ :- * ಕವಿ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸುವುದು 

ನ್ಾಂತ್ರ ಈ ನೆಲ ಈ ಜಲ ಈ ಕಾಡು ----------------------------------------

-----ಈ ಕರುನಾಡಿನ್ ರ್ೆಲುವು ಈ ಪದಯವನ್ುನ ಶಿಕ್ಷಕರು ಗದಯ ರ್ಪದಲಿಿ 

ಪಠಯಪುಸಾಕ 

 

ಓದಿ ಗರಹಿಸುವ ಕೌಶಲದ 

ಮೌಲಯಮಾಪನ್ 

ನ್ನೆ್ ನಾಂದಿಗೆ ಎಲಿ ಮಕಕಳು 

ಆಸಕ್ತಾಯಾಂದ ಹಾಡು 

ಹಾಡಿದ್ಾದರೆೋ? 
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ಓದಿ ನ್ಾಂತ್ರ ಮಧುರವಾಗಿ, ರಾಗ - ತಾಳ - ಲಯ ಬದದವಾಗಿ ಹಾವ, 

ಭಾವ ಅಭಿನ್ಯದ್ೆ್ ಾಂದಿಗೆ ಹಾಡಿ, ಮಕಕಳಿಾಂದ ಹಾಡಿಸುವರು.                                                                         

ಹೆ್ ಸ ಪದಗಳ ಪರಿಚಯ :- ಶಿಕ್ಷಕರು ಹೆ್ ಸ ಪದಗಳನ್ುನ ಕರಿಹಲಗೆಯ 

ಮೋಲೆ ಬರೆದು ಅರೆಥಯಸುವರು. ಉದ್ಾ:-ಉಲಿ - ಧವನಿ, ಕೆ್ಳೆ - ಕಸ , ಖಳ 

- ದುಷು, ಸಿರಿ - ಸಾಂಪತ್ುಾ , ಬೆರೆಸು - ಸೆೋರಿಸು, ವೆೋಳಿಗೆ - ವಾಂಶ ,ಕೆ್ಡುಗೆ - 

ಉಡುಗೆ್ ರೆ etc.                     ಮಕಕಳಿಾಂದ ಮೌನ್ ಓದು :- ಶಿಕ್ಷಕರು 

ಮಕಕಳಿಗೆ ಪಾಠವನ್ುನ ಮೌನ್ವಾಗಿ ಓದಿ ಕೆಳಗಿನ್ ಪರಶ್ೆನಗಳಿಗೆ ಉತ್ಾರ 

ಹುಡುಕುವಾಂತೆ ಪ್ರೋತಾಸಹಿಸುವರು (೧) ಗಾಳಿಯನ್ುನ ನಾವು ಹೆೋಗೆ 

ಮಲಿನ್ಗೆ್ ಳಿಸುತ್ತಾದ್ೆದೋವೆ? (೨) ಮರ ಕುಡಿಯುವುದರಿಾಂದ ಯಾವ ಹಾನಿ 

ಉಾಂಟಾಗಿದ್ೆ?                                                                     ಗರಹಣ 

ಶಕ್ತಾಯ ಪರಿಶಿೋಲನೆ :- ಶಿಕ್ಷಕರು ಈ ಪದಯವನ್ುನ ಪರಿಸರಮಾಲಿನ್ಯದ 

ರ್ಚತ್ರಗಳನ್ುನ ತೆ್ ೋರಿಸಿ ಪರಶ್ೆನಗಳನ್ುನ ಕೆೋಳುತ್ಾ ವಿವರಿಸುವರು ಮಕಕಳ 

ಗರಹಣ ಶಕ್ತಾಯನ್ುನ ಪರಿೋಕ್ಷಿಸಲು ಗುಾಂಪುಗಳಲಿಿ ಪರಶ್ೆನ ಕೆ್ಟುು ಚರ್ಚಯ 

ಉತ್ಾರಿಸುವಾಂತೆ ಪೆರೋರೆೋಪಿಸುವರು. .                                                                  

ವಾಯಕರಣ :- ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕಕಳಿಗೆ "ಅನ್ುಕರಣಾ ಅವಯಯಗಳ" ಬಗೆಗೆ 

ಉದ್ಾ:- ಜುಳು ಜುಳು , ರ್ಚಲಿ ಪಿಲಿ, ಬಿಕ್ತಕಬಿಕ್ತಕ , ಭಣ ಭಣ, ಹಾಗ್ 

ದಿವರುಕ್ತಾಗಳು ಬಗೆಗೆ ಉದ್ಾ:- ಬಗೆ ಬಗೆ, ಇರಲಿ ಇರಲಿ, ಕಡಿದು ಕಡಿದು, 

ಸಾಕು ಸಾಕು, ತ್ತಳಿಸುವರು.  

 

 

ಶಬದಕೆ್ೋಶ , ಕರಿ ಹಲಿಗೆ 

 

ಪಠಯಪುಸಾಕ 

 

 

ರ್ಚತ್ರಗಳು , ಪಠಯಪುಸಾಕ  

 

 

ಪಠಯಪುಸಾಕ ,ಕರಿ ಹಲಿಗೆ 

 

 

ತ್ಾಂತ್ರ :- ಬರಹ               

ಸಾಧನ್ :- ಶಬಾದರ್ಥಯ ಗಳು 

 

ಓದಿ ಗರಹಿಸುವ ಕೌಶಲದ 

ಮೌಲಯಮಾಪನ್ 

 

ತ್ಾಂತ್ರ :- ಅವಲೆ್ ೋಕನ್.       

ಸಾಧನ್ :- ಅವಲೆ್ ೋಕನ್ ಪಟಿು 

 

ತ್ಾಂತ್ರ :- ಲಿಖಿತ್                  

ಸಾಧನ್ :- ವಾಯಕರಣ 

 

ಎಲಿ ಮಕಕಳು ಹೆ್ ಸ ಪದಗಳ 

ಅರ್ಥಯವನ್ುನ ಗರಹಿಸಿದರೆೋ? 

 

ಎಷುು ಮಕಕಳು ಪರಶ್ೆನಗೆ 

ಉತ್ಾರವನ್ುನ ಹುಡುಕಲು 

ಸಮರ್ಥಯಸಿ ಎದುರಿಸಿದರು ? 

ನಾನ್ು ಬೆ್ ೋಧಿಸಿದ ವಿಧಾನ್ 

ಮಕಕಳಿಗೆ ತ್ೃಪಿಾಯನ್ುನ 

ತ್ಾಂದಿತೆ ? 

 

ಎಲಿಿ ಮಕಕಳು ವಾಯಕರಣವನ್ುನ 

ಅರಿತ್ುಕೆ್ಾಂಡರೆೋ? 

ವಿಷಯದ ವಿಸಾರಣೆ ಮಕಕಳಿಾಂದ ಗಟಿು ಗಾಯನ್:- ಈ ಪದಯವನ್ುನ ಪರತ್ತ ಗುಾಂಪು ಒಾಂದ್ೆ್ ಾಂದು 

ನ್ುಡಿಯನ್ುನ ರಾಗ ಬದಧವಾಗಿ ಹಾಡುವುದು ನ್ಾಂತ್ರ ಸಾಮ್ಹಿಕವಾಗಿ 

ಹಾಡುವುದು ಕೆ್ನೆಯಲಿಿ ವೆಥಯಕ್ತಾಕವಾಗಿ ಹಾಡುವ ಚಟುವಟಿಕೆ 

ಮಾಡಿಸುವುದು.                                          ಚಟುವಟಿಕೆ :- ಪರತ್ತ 

ಗುಾಂಪಿಗೆ ಒಾಂದು ಚಟುವಟಿಕೆ ನಿೋಡುವರು ಕೆಳಗಿನ್ ಸಾಂದಭಯಗಳಲಿಿ ನಿೋವು 

ತೆಗೆದುಕೆ್ಳುುವ ತ್ತೋಮಾಯನ್ಗಳನ್ುನ ಗುಾಂಪಿನ್ಲಿಿ ಚರ್ಚಯಸಿ ಬರೆಯರಿ  

ಎಾಂದು ಮಕಕಳಿಗೆ ಸ್ರ್ಚಸುವರು.    (೧) ಅನ್ಧಿಕೃತ್ವಾಗಿ ರಸೆಾ ಅಾಂರ್ಚನ್ 

ಸಾಲುಮರಗಳನ್ುನ ಕಡಿಯುತ್ತಾದ್ಾದರೆ. (೨) ಗೆಳೆಯನೆ್ ಬಬನ್ು 

ಪಠಯಪುಸಾಕ 

 

 

ಪಠಯಪುಸಾಕ , ನೆ್ ೋಟ್ ಪುಸಾಕ  

ತ್ಾಂತ್ರ :- ಗಟಿು ಓದು.           

ಸಾಧನ್ :- ಹಾಡು 

 

ತ್ಾಂತ್ರ :- ಲಿಖಿತ್.            

ಸಾಧನ್ :- ಸಾಂದಭಯ 

ಎಲಿರ್ ಪದವನ್ುನ ರಾಗವಾಗಿ 

ಹಾಡಿದರೆೋ? 

 

ಎಲಿಿ ಮಕಕಳು ಚರ್ೆಯಯಲಿಿ 

ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ಾದರೆೋ ? 
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ಅಲಾಂಕಾರಕಾಕಗಿ ಹಕ್ತಕಗ್ಡುಗಳನ್ುನ ಸಾಂಗರಹಿಸುತ್ತಾದ್ಾದನೆ.(೩) ನಿಮಮ 

ಊರಿನ್ ಕುಡಿಯುವ ನಿೋರು ಕೆರೆಯಲಿಿ ದನ್ಕರುಗಳನ್ುನ 

ತೆ್ ಳೆಯುತ್ತಾದ್ಾದರೆ ? *ಅಭಾಯಸ ಪುಸಾಕದಲಿಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ುನ ಮಾಡಲು 

ಸ್ಕಾ ಮಾಗಯದಶಯನ್ ಮಾಡುವುದು.  

ಮೌಲಯಮಾಪನ್ 

Evaluation 

ನಿಯೋಜಿತ್ ಕಾಯಯ/ ಮೌಲಯಮಾಪನ್:- * ಪರಿಸರ ಸಾಂರಕ್ಷಣೆ 

ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದ ಹೆೋಳಿಕೆಗಳನ್ುನ ಸಾಂಗರಹಿಸಿ ಅಲಬಾಂ ತ್ಯಾರಿಸಿ.             

*ಈ ನೆಲ ಈ ಜಲ  ಹಿೋಗೆ ಇರಬೆೋಕಾದರೆ ಏನ್ು ಮಾಡಬೆೋಕು.  

ನೆ್ ೋಟ್ ಪುಸಾಕ  ತ್ಾಂತ್ರ :-ಯೋಜನೆ           

ಸಾಧನ್ :- ನಿಯೋಜಿತ್ 

ಕಾಯಯ 

ನಾನ್ು ನ್ನ್ನ ಮುಾಂದಿನ್ 

ಪಾಠವನ್ುನ ಹೆೋಗೆ ಯೋಜನೆ 

ಮಾಡಲಿ ? 

 

 

 

 

 

 

ಘಟಕದ ಹೆಸರು :- ೧೨ ಜಾತೆರಯಲಿಿ ಒಾಂದು ಸುತ್ುಾ.             ಘಟಕ ಯೋಜನೆ.              ಸಾಮರ್ಥಯಯಗಳು :- ಮಾತ್ನಾಡುವುದು :-ಪರಿರ್ಚತ್ ಸನಿನವೆೋಶಗಳಲಿಿ ನ್ಡೆಯುವ ಸಾಂಭಾಷಣೆ ಮತ್ುಾ.               ವಗಯ :-೭.                 

ವಿಷಯ :- ಕನ್ನಡ.                                                                                                                             ಸಾಂವಾದಗಳನ್ುನ ಅರ್ಥಯ ಮಾಡಿಕೆ್ಳುುವುದು.                          ದಿನಾಾಂಕ :-.                                                                                                                                         

ಬರಹ :- ಸ್ಕಾ ಲೆೋಖನ್ ರ್ಚಹೆನಗಳನ್ುನ ಬಳಸಿ ಉಕಾಲೆೋಖನ್ ಬರೆಯುವರು ( . ,  ?) 

ಕಲಿಕೆಯ ಹಾಂತ್ಗಳು. ಅನ್ುಕ್ಲಿಸಲು ರ್ಪಿಸಿದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು. ಭೆ್ ೋಧನಾ 

ಕಲಿಕೆ್ೋಪಕರಣಗಳು 

ಮೌಲಯಮಾಪನ್ದ ಸಾಧನ್ - 

ತ್ಾಂತ್ರಗಳು 

ಶಿಕ್ಷಕರ.                             ಸವ-

ಅವಲೆ್ ೋಕನ್ 

ಅವಧಿ 

ತೆ್ ಡಗಿಸಿಕೆ್ಳುುವಿಕೆ.      

Engage 

ಪೂವಯ ಸಿದಧತೆ /ಪೂರಕ ಚಟುವಟಿಕೆ :- ಮಕಕಳನ್ುನ ವೃತಾಾಕಾರವಾಗಿ 

ನಿಲಿಿಸಿ ನೆರೆಯತ್ತದ್ೆ್   ಜನ್ರ ದ್ಾಂಬಿ ದ್ೆ್ ಾಂಬರಾಟ ನೆ್ ೋಡಲು ಎಾಂಬ 

ಹಾಡನ್ುನ ರಾಗವಾಗಿ ಹಾಡಿ ಮಕಕಳಿಾಂದ ಹಾಡಿಸುವರು. ಕೆಳಗಿನ್ 

ಪರಶ್ೆನಗಳಿಗೆ ಕೆೋಳುವರು (೧) ದ್ೆ್ ಾಂಬರಾಟ ಎಾಂದರೆೋನ್ು? ಗೆ್ ತಾಾ (೨) 

ಜಾತೆರಯಲಿಿ ನಿೋವು ನೆ್ ೋಡಿದಿದೋರಾ ? ಇತಾಯದಿ.  

ಹಾಡುಗಳು ತ್ಾಂತ್ರ :- ಮೌಖಿಕ ಅಭಿವಯಕ್ತಾ 

ಸಾಧನ್ :- ಹಾಡು 

ಹಾಡುವುದು  

ಎಲಿ ವಿದ್ಾಯರ್ಥಯಗಳು ಈ 

ಚಟುವಟಿಕೆಯಲಿಿ 

ತೆ್ ಡಗಿಸಿಕೆ್ಾಂಡಿದ್ೆದೋನೆಯೋ? 
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ಪತೆಾಹಚುುವಿಕೆ.            

Explore 

ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕಕಳಿಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ್ ಪರಶ್ೆನಗಳನ್ುನ ಕೆೋಳಿ ಉತ್ಾರ ಪಡೆಯುವರು. 

(೧) ನಿೋವು ಯಾವ ಯಾವ ಊರಿನ್ ಜಾತೆರಯನ್ುನ ನೆ್ ೋಡಿದಿದೋರಿ? (೨) 

ನಿಮಮ ಊರಿನ್ಲಿಿ ಜಾತೆರ ನ್ಡೆಯುತ್ಾದ್ೆಯೋ ? ಅದು ಯಾವ ಜಾತ್ತ? (೩) 

ಜಾತೆರಯಲಿಿ ಯಾವ ಯಾವ ಅಾಂಗಡಿಗಳನ್ುನ ಬಾಂದಿರುತ್ಾವೆ? ಹಾಗಾದರೆ 

ಇಾಂದು ನಾವು " ಜಾತೆರಯಲಿಿ ಒಾಂದು ಸುತ್ುಾ " ಪಾಠ ಓದ್ೆ್ ೋಣ. 

ಪರಶ್ೆನಗಳ ಬಾಯಾಂಕ್ ತ್ಾಂತ್ರ :- ಮೌಖಿಕ.          

ಸಾಧನ್ :- ಮೌಖಿಕ  

ಪರಶ್ೆನಗಳು 

ಮೋಸೆ ಡ್ಯಟಿಯಲಿಿ ಮಕಕಳು 

ಆಸಕ್ತಾಯಾಂದ 

ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ಾದರೆಯೋ? 

 

ವಿವರಣೆ/ ವಯಕಾಪಡಿಸುವಿಕೆ.   

Explain / Express 

ಶಿಕ್ಷಕರ ಮಾದರಿ ವಾಚನ್ :- ಪರಿೋಕ್ೆ ಮುಗಿದು ಬೆೋಸಿಗೆ --------------------

-------------------ಕುಣ್ಣಯುತಾಾ ಸಾಗುತ್ತಾದ್ಾದರೆ . ಈ ಪಾಠವನ್ುನ ಶಿಕ್ಷಕರು 

ಸ್ಕಾ ಸವರಭಾರ ಉರ್ಾುರಣೆ ಹಾಗ್ ಧವನಿ ಏರಿಳಿತ್ದ್ೆ್ ಾಂದಿಗೆ ಗಟಿುಯಾಗಿ 

ಓದುವರು ಮಕಕಳು ಆಲಿಸುವರು.    ಹೆ್ ಸ ಪದಗಳ ಪರಿಚಯ :- ಸನಿಹ - 

ಹತ್ತಾರ , ಸಮ್ಹ - ಗುಾಂಪು , ನಿಮಯಸು - ತ್ಯಾರಿಸು ಇತಾಯದಿ ಪದಗಳ 

ಅರ್ಥಯವನ್ುನ ಕರಿ ಹಲಿಗೆ ಮೋಲೆ ಬರೆದು ಅರೆಥಯಸುವರು.                                                       

ಮಕಕಳ ಮೌನ್ ಓದು:- ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕಕಳಿಗೆ ಪಾಠವನ್ುನ ಮೌನ್ವಾಗಿ ಓದಿ 

ಕೆಳಗಿನ್ ಪರಶ್ೆನಗಳಿಗೆ ಉತ್ಾರವನ್ುನ ಹುಡುಕುವಾಂತೆ ಪೆರೋರೆೋಪಿಸುವರು. (೧) 

ಜಾತೆರಯಲಿಿ ತೆರೆದಿಟು ಪದ್ಾರ್ಥಯಗಳನ್ುನ ತ್ತನ್ನಬಾರದು ಏಕೆ ?(೨) 

ಜಾತೆರಯಲಿಿ ಯಾವ ಯಾವ ಅಾಂಗಡಿಗಳ ಇದವು ?                                                                                    

ಗರಹಣ ಶಕ್ತಾಯ ಪರಿಶಿೋಲನೆ :- ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕಕಳಿಗೆ ಜಾತೆರಯ ರ್ಚತ್ರವನ್ುನ 

ತೆ್ ೋರಿಸುತಾಾ ಪರಶ್ೆನಗಳನ್ುನ  ಕೆೋಳುತಾಾ ಪಾಠವನ್ುನ ವಿವರಿಸುವರು 

ನ್ಾಂತ್ರ ಕೆಲವು ಪರಶ್ೆನಗಳನ್ುನ ಕೆ್ಟುು ಗುಾಂಪಿನ್ಲಿಿ ಚರ್ಚಯಸಿ ಬರೆಯುವಾಂತೆ 

ಪ್ರೋತಾಸಹಿಸುವರು.                                  ವಾಯಕರಣ :-ಶಿಕ್ಷಕರು 

ಮಕಕಳಿಗೆ ವಿರುದಧ ಪದಗಳನ್ುನ ಮತ್ುಾ ಪದಗಳನ್ುನ ಬಿಡಿಸಿ ಬರೆಯುವ 

ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ುನ ಮುಡಿಸುವರು ತ್ಪಿಿದಲಿಿ ಮಾಗಯದಶಯನ್ ಮಾಡುವರು. 

ಉದ್ಾ:-                        ೧) ಅನ್ುಕ್ಲ * _______ (೨) ಸಾಂತೆ್ ೋಷ * 

__________.     ಉದ್ಾ:- ೧) ಬಯಲಾಟ =_____+_____ (೨) 

ಓಡಾಟ =____+___ 

ಪಠಯಪುಸಾಕ 

 

 

ಶಬದಕೆ್ೋಶ ,ಕರಿ ಹಲಿಗೆ 

 

ಪಠಯಪುಸಾಕ 

 

 

ರ್ಚತ್ರಗಳು, ಪಠಯಪುಸಾಕ 

 

 

ಪಠಯಪುಸಾಕ, ನೆ್ ೋಟುಬಕ್, 

ಮಾಂಚುಪಟಿುಗಳು  

ಓದಿ ಗರಹಿಸುವ ಕೌಶಲದ 

ಮೌಲಯಮಾಪನ್ 

 

ತ್ಾಂತ್ರ :- ಬರಹ.            

ಸಾಧನ್ :- ಶಬಾದರ್ಥಯಗಳು 

 

ಓದಿ ಗರಹಿಸುವ ಕೌಶಲದ 

ಮೌಲಯಮಾಪನ್ 

 

ತ್ಾಂತ್ರ :- ಅವಲೆ್ ೋಕನ್.       

ಸಾಧನ್ :- ಅವಲೆ್ ೋಕನ್ ಪಟಿು 

ತ್ಾಂತ್ರ :- ಲಿಖಿತ್            

ಸಾಧನ್:- ವಿರುದಧ ಪದಗಳ 

ಪದ ಬಿಡಿಸುವುದು . 

ಎಷುು ಮಕಕಳು ಮಾದರಿ 

ಪಾಠವನ್ುನ ಆಸಕ್ತಾಯಾಂದ 

ಆಲಿಸಿದ್ಾದರೆೋ ? 

ಎಷುು ವಿದ್ಾಯರ್ಥಯಗಳು ಹೆ್ ಸ 

ಪದಗಳ ಅರ್ಥಯವನ್ುನ 

ಗರಹಿಸಿದರೆೋ? 

 

ಎಷುು ವಿದ್ಾಯರ್ಥಯಗಳು 

ಮೌನ್ವಾಗಿ ಓದಲು 

ಸಮರ್ಥಯರಿದ್ಾದರೆ ? 

ನಾನ್ು ನ್ನ್ನ ಬೆ್ ೋಧನೆಯಲಿಿ 

ಏನ್ು ಬದಲಾವಣೆ ತ್ರಲಿ? 

 

ಎಷುು ವಿದ್ಾಯರ್ಥಯಗಳು ಈ 

ಚಟುವಟಿಕೆಯಲಿಿ ಸಮಸೆಯ 

ಎದುರಿಸಿದರು ? 
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ವಿಷಯದ ವಿಸಾರಣೆ.          

Expand 

ಮಕಕಳಿಾಂದ ಗಟಿು ಓದು :- ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕಕಳಿಗೆ ವೆಥಯಕ್ತಾಕವಾಗಿ ಪಾಠವನ್ುನ 

ಓದಿಸುವರು ರ್ೆನಾನಗಿ ಓದಿದವರಿಗೆ ಚಪಾಿಳ  ೆಮ್ಲಕ ಪರಶಾಂಸಿಸುವರು 

ಸಾಧಾರಣ ಓದಿದವರಿಗೆ ಇನ್್ನ ರ್ೆನಾನಗಿ ಓದುವಾಂತೆ ಪ್ರೋತಾಸಹಿಸುವರು 

ಓದಲು ಬರದಿರುವವರಿಗೆ. ಹಿರೆೋಮಣ್ಣ ಸಹಾಯದಿಾಂದ ಸುಧಾರಿಸಲು 

ಪರಯತ್ತನಸುವರು.           ಚಟುವಟಿಕೆ :- ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕಕಳಿಗೆ ಗುಾಂಪುಗಳಲಿಿ 

ಕ್ಡಿರಸಿ ಚರ್ಚಯಸಿ.   * ಜಾತೆರ ಸನಿನವೆೋಶದ ಕುರಿತ್ು ಸಾಂಭಾಷಣೆಯನ್ುನ 

ಮಾಡಿಸುವರು.      *ಮಕಕಳಿಗೆ ಪೂಣಯವಿರಾಮ, ಅಲಿವಿರಾಮ ಮತ್ುಾ 

ಪರಶ್ಾನರ್ಥಯಕ.       *ರ್ಚಹೆನ ಪರುವ ವಾಕಯಗಳನ್ುನ ಉಕಾ ಲೆೋಖನ್ವಾಗಿ 

ಕೆ್ಡುವುದು.  

ಪಠಯಪುಸಾಕ  

 

 

ಪಠಯಪುಸಾಕ, ನೆ್ ೋಟ್ ಪುಸಾಕ  

ತ್ಾಂತ್ರ :- ಗಟಿು ಓದು       

ಸಾಧನ್ :- ವೆಥಯಕ್ತಾಕವಾಗಿ 

ಓದುವುದು.  

 

ತ್ಾಂತ್ರ :- ಅಭಿವಯಕ್ತಾ.          

ಸಾಧನ್ :- ಪಾತಾರಭಿನ್ಯ 

ಎಷುು ವಿದ್ಾಯರ್ಥಯಗಳು 

ಸರಿಯಾಗಿ ಓದಲು 

ಸಮರ್ಥಯರಿದ್ಾದರೆೋ ? 

 

ಎಷುು ಮಕಕಳು ರ್ೆನಾನಗಿ 

ಸಾಂಭಾಷಣೆಯಲಿಿ 

ಭಾಗವಹಿಸಿದದರೆೋ? 

 

ಮೌಲಯಮಾಪನ್.      

Evaluation 

ನಿಯೋಜಿತ್ ಕಾಯಯ /ಮೌಲಯಮಾಪನ್ :- ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕಕಳಿಗೆ ಕೆಲವು 

ಪದಗಳನ್ುನ ಕೆ್ಟುು ಅವುಗಳನ್ುನ ಸವಾಂತ್ ವಾಕಯದಲಿಿ ಬಳಸಿ ಬರೆಯುವಾಂತೆ 

ತ್ತಳಿಸುವರು ತ್ಪಿಿದಲಿಿ ಮಾಗಯದಶಯನ್ ನಿೋಡುವರು.     *ಅಭಾಯಸ 

ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ುನ ಮಾಡುವಲಿಿ ಮಕಕಳಿಗೆ ಸ್ಕಾವಾದ. ಮಾಗಯದಶಯನ್ 

ನಿೋಡುವರು. * ಜಾತೆರ ಅರ್ಥವಾ ಉತ್ಸವಗೆಳಲಿಿ ಬಳಸುವ ವಾದಯ 

ಪರಿಕರಗಳನ್ುನ ಸಾಂಗರಹಿಸಿ ಅಲಬಾಂ ತ್ಯಾರಿಸಲು ತ್ತಳಿಸುವುದು.  

ನೆ್ ೋಟ್ ಪುಸಾಕ  ತ್ಾಂತ್ರ :- ಬರಹ             

ಸಾಧನ್ :- ಸವಾಂತ್ ವಾಕಯ 

ರಚನೆ . 

ನಾನ್ು ನ್ನ್ನ ಮುಾಂದಿನ್ 

ಪಾಠವನ್ುನ ಹೆೋಗೆ ಯೋಜಿಸಲಿ? 
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ಘಟಕದ ಹೆಸರು :- ೧೩. ಅಾಂತ್ತಮ ವಿದ್ಾಯ.               ಘಟಕ ಯೋಜನೆ.           ಸಾಮರ್ಥಯಯಗಳು :- ಮಾತ್ನಾಡುವುದು :-ಪರಿರ್ಚತ್ ಸನಿನವೆೋಶಗಳಲಿಿ ನ್ಡೆಯುವ ಸಾಂಭಾಷಣೆ ಮತ್ುಾ                     ವಗಯ :-೭.                     

ವಿಷಯ :-ಕನ್ನಡ.                                                                                                                ಸಾಂವಾದಗೆಳನ್ುನ ಅರ್ಥಯಮಾಡಿಕೆ್ಳುುವುದು.                                    ದಿನಾಾಂಕ :-.                                                                                                                              

ಓದುವುದು :-ಪಠಯವನ್ುನ ಸರಾಗವಾಗಿ ಓದುವುದು.  

ಕಲಿಕೆಯ ಹಾಂತ್ಗಳು. ಅನ್ುಕ್ಲಿಸಲು ರ್ಪಿಸಿದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು. ಭೆ್ ೋಧನಾ 

ಕಲಿಕೆ್ೋಪಕರಣಗಳು 

ಮೌಲಯಮಾಪನ್ದ ಸಾಧನ್ - 

ತ್ಾಂತ್ರಗಳು 

ಶಿಕ್ಷಕರ.                             ಸವ-

ಅವಲೆ್ ೋಕನ್ 

ಅವಧಿ 

ತೆ್ ಡಗಿಸಿಕೆ್ಳುುವಿಕೆ.         

Engage 

ಪೂವಯಸಿದಧತೆ/ ಪೂರಕ ಚಟುವಟಿಕೆ :- ಮಕಕಳಿಗೆ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ 

ವೃತ್ತಾಯನ್ುನ ಮಾಡುತ್ತಾರುವವರು ಮಾಂಚು ಪಟಿುಗಳನ್ುನ ಮಧಯದಲಿಿಟುು 

ಸರದಿಯಾಂತೆ ಒಾಂದ್ೆ್ ಾಂದು ಮಗು  ಒಾಂದ್ೆ್ ಾಂದು ಮಾಂಚು ಪಟಿುಯನ್ುನ 

ತೆಗೆದುಕೆ್ಾಂಡು ಅದರಲಿಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ರ್ಚತ್ರವಿದದರೆ ಅವರ ಬಗೆೆ ವಕ್ತೋಲರ ರ್ಚತ್ರ 

ವಿದದರೆ ಅವರ ಬಗೆೆ ಒಾಂದ್ೆರಡು ವಾಕಯ ಹೆೋಳುವಾಂತೆ ಪ್ರೋತಾಸಹಿಸುವುದು.  

ವೃತ್ತಾಯ ಮಾಂಚುಪಟಿುಗಳು  ತ್ಾಂತ್ರ  :-ಅಭಿವಯಕ್ತಾ.         . 

ಸಾಧನ್ :-ರ್ಚತ್ರ ಗುರುತ್ತಸಿ 

ಅದರ ಬಗೆೆ 

ಮಾತ್ನಾಡುವುದು 

ಎಷುು ವಿದ್ಾಯರ್ಥಯಗಳು ತ್ಮಗೆ 

ಬಾಂದ ಮಾಂಚುಪಟಿು ಬಗೆೆ 

ಮಾತ್ನಾಡಿದರು ? 

 

ಪತೆಾಹಚುುವಿಕೆ.         

Explore 

ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕಕಳಿಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ್ ಪರಶ್ೆನಗಳನ್ುನ ಕೆೋಳಿ ಉತ್ಾರ ಪಡೆಯುವರು 

(೧) ಒಾಂದು ಪುಸಾಕವನ್ುನ ತೆಗೆದುಕೆ್ಾಂಡು ಅದರಲಿಿ ಮೊದಲ ಪುಟ  

ತೆ್ ೋರಿಸಿ ಇದು ಪುಸಾಕದ ಯಾವ ಪುಟವೆಾಂದು ಕೆೋಳುವುದು ಕೆ್ನೆಯ 

ಪುಟವನ್ುನ ತೆ್ ೋರಿಸಿ ಇದು ಪುಸಾಕದ ಯಾವ ಪುಟವೆಾಂದು ತೆ್ ೋರಿಸಿ ಪರಶ್ೆನ 

ಕೆೋಳುವುದು ಕೆ್ನೆಯ ಅನ್ುನವ ಪದಕೆಕ ಅಾಂತ್ತಮ ಎನ್ುನವ ರೆಾಂದು 

ಹೆೋಳುವುದು. (೨) ಪರತ್ತವಷಯ ನ್ಮಮ ಶ್ಾಲೆಯ              ೭ನೆೋ ತ್ರಗತ್ತಯ 

ಮಕಕಳು ವಿದ್ಾಯ ಹೆೋಳುತೆಾೋವೆ ಅಲಿವೆೋ ? ವಿದ್ಾಯ ಅಾಂದರೆ 

ಬಿೋಳ ಕೆಕಡುವುದು.                              (೩) ಕೆ್ನೆಯದ್ಾಗಿ 

ಬಿೋಳ ಕೆಕಡುವುದಕೆಕ ಏನ್ನ್ುನತಾಾರೆ ? ಗೆ್ ತ್ಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಇಾಂದು ನಾವು 

"ಅಾಂತ್ತಮ ವಿದ್ಾಯ"ಪಾಠ ಓದ್ೆ್ ೋಣ.  

ಪರಶ್ೆನಗಳ ಬಾಯಾಂಕ್  ತ್ಾಂತ್ರ :- ಮೌಖಿಕ.         

ಸಾಧನ್ :-ಮೌಖಿಕ ಪರಶ್ೆನಗಳು 

ನಾನ್ು ಎಲಿ ವಿದ್ಾಯರ್ಥಯಗಳನ್ುನ 

ಇಾಂದಿನ್ ತ್ರಗತ್ತಯಲಿಿ 

ತೆ್ ಡಗಿಸಿಕೆ್ಾಂಡಿದ್ೆದೋನೆಯೋ? 

 

ವಿವರಣೆ / ವಯಕಾಪಡಿಸುವಿಕೆ.            

Explain / Express 

ಶಿಕ್ಷಕರ ಮಾದರಿ ವಾಚನ್ :- ಆ ವೆಥದಯನ್ ನ್ಡಿಗೆಯಲಿಿ ಧಾವಾಂತ್ವಿತ್ುಾ -----

--------------------------ಕುರ್ಚಯಯಲಿಿ ಕುಸಿದು ಕುಳಿತ್. ಶಿಕ್ಷಕರು ಈ ಗದಯ 

ಪಾಠವನ್ುನ ಸ್ಕಾ ಸವರಭಾರ ಉರ್ಾುರಣೆ ಧವನಿ ಏರಿಳಿತ್ದ್ೆ್ ಾಂದಿಗೆ 

ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಓದುವರು ಮಕಕಳು ಆಲಿಸುವರು ಹೆ್ ಸ ಪದಗಳ 

ಪಠಯಪುಸಾಕ 

 

 

ಓದಿ ಗರಹಿಸುವ ಕೌಶಲದ 

ಮೌಲಯಮಾಪನ್ 

 

ಎಲಿರ್ ಮಾದರಿ ಪಾಠವನ್ುನ 

ಆಸಕ್ತಾಯಾಂದ ಆಲಿಸಿದರೆೋ? 
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ಪರಿಚಯ :- ಶಿಕ್ಷಕರು ಈ ಕೆಳಗಿನ್ ಹೆ್ ಸ ಪದಗಳ ಪರಿಚಯವನ್ುನ ಕರಿ 

ಹಲಿಗೆ ಮೋಲೆ ಬರೆದು ಅರೆಥಯಸುವರು.           ಉದ್ಾ:- ಅನ್ುವು - 

ಅವಕಾಶ, ದ್ೌಡಾಯಸು - ಅವಸರ , ಧಾವಾಂತ್ - ಆತ್ುರ , ಬರ್ಾವು - 

ಕಾಪಾಡು , ಮ್ದಲಿಸು - ಹಿೋಯಾಳಿಸು etc ಮಕಕಳಿಾಂದ ಮೌನ್ ಓದು :- 

ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕಕಳಿಗೆ ಪಾಠವನ್ುನ ಮೌನ್ವಾಗಿ ಓದಿ ಕೆಳಗಿನ್ ಪರಶ್ೆನಗಳಿಗೆ 

ಉತ್ಾರ ಹುಡುಕುವಾಂತೆ ಪೆರೋರೆೋಪಿಸುವರು (೧) ಯಾರು ನ್ಡಿಗೆಯಲಿಿ 

ಧಾವಾಂತ್ ವಿತ್ುಾ ?           ೨) ಸಾವಿನ್ ಬಗೆೆ ವೆಥದಯರು ಏನೆಾಂದು 

ಹೆೋಳಿದರು ?                      ಗರಹಣ ಶಕ್ತಾಯ  ಪರಿಶಿೋಲನೆ :- ಶಿಕ್ಷಕರು 

ಮಕಕಳಿಗೆ ಕರಾ ಪದಧತ್ತಯಲಿಿ  ವಿವರಿಸಿ ನ್ಾಂತ್ರ ಗುಾಂಪುಗಳಲಿಿ ಮಕಕಳಿಗೆ 

ಕೆಲವು ಪರಶ್ೆನಗೆಳನ್ುನ ಕೆ್ಟುು ಉತ್ಾರ ಚರ್ಚಯಸಿ ಬರೆಯುವಾಂತೆ 

ತ್ತಳಿಸುವರು .                    ವಾಯಕರಣ :- * ವಿರುದಧ ಪದಗಳನ್ುನ 

ಬರೆಯಲು ಕೆ್ಡುವುದು.          * ಕೆಲವು ಪದಗಳನ್ುನ ಕೆ್ಟುು ವಾಕಯದಲಿಿ 

ಬಳಸಿ ಬರೆಯಲು ತ್ತಳಿಸುವರು.  

ಶಬದಕೆ್ೋಶ ,ಕರಿ ಹಲಿಗೆ 

 

ಪಠಯಪುಸಾಕ 

 

 

ಪಠಯಪುಸಾಕ 

 

ನೆ್ ೋಟ್ ಪುಸಾಕ  

ತ್ಾಂತ್ರ :- ಬರಹ.             

ಸಾಧನ್ :- ಶಬಾದರ್ಥಯಗಳು 

 

ಓದಿ ಗರಹಿಸುವ ಕೌಶಲದ 

ಮೌಲಯಮಾಪನ್ 

ತ್ಾಂತ್ರ :- ಅವಲೆ್ ೋಕನ್.       

ಸಾಧನ್ :- ಅವಲೆ್ ೋಕನ್ ಪಟಿು                            

ತ್ಾಂತ್ರ :- ಬರಹ.            

ಸಾಧನ್ :- ವಾಯಕರಣ 

 

 

ಎಷುು ಮಕಕಳು ಹೆ್ ಸ ಪದಗಳ 

ಅರ್ಥಯವನ್ುನ ಗರಹಿಸಿದರೆೋ? 

 

ಎಷುು ಮಕಕಳು ಮೌನ್ವಾಗಿ 

ಓದಿ ಪರಶ್ೆನಗೆ ಉತ್ಾರಿಸುವ 

ಸಾಮರ್ಥಯಯ ಗಳಿಸಿದ್ಾದರೆ ? 

ನಾನ್ು ವಿವರಿಸಿದ 

ಪದಧತ್ತಯಾಂದ ನ್ನ್ಗೆ 

ಸಾಂತೆ್ ೋಷವಾಗಿದ್ೆ ? 

ಎಲಿ ಮಕಕಳು ವಾಯಕರಣವನ್ುನ 

ತ್ತಳಿಸಿ ಕೆ್ಾಂಡಿದ್ಾದರೆಯ 

ವಿಷಯದ ವಿಸಾರಣೆ.         

Expand     

ಮಕಕಳಿಾಂದ ಗಟಿು ಓದು :- ಶಿಕ್ಷಕರು ಸಾಲಾಗಿ ಎಲ ಿಮಕಕಳಿಾಂದ ಪಾಠದ 

ಎರಡು ಮ್ರು ವಾಕಯಗಳನ್ುನ ಓದಿಸುವರು ತ್ಪಿಿದಲಿಿ ಮಾಗಯದಶಯನ್ 

ಮಾಡುವರು. ಓದಲು ಬರದ್ೆೋ ಇರುವವರಿಗೆ ಹಿರೆೋಮಣ್ಣ ಸಹಾಯದಿಾಂದ 

ಓದಲು ಕಲಿಸುವುದು.                           ಚಟುವಟಿಕೆ :- * ಶಿಕ್ಷಕರು 

ಮಕಕಳಿಗೆ ವೆಥದಯ, ರೆ್ ೋಗಿ, ರೆ್ ೋಗಿಯ ತ್ಾಂದ್ೆ ಹಾಗ್ ದ್ಾದಿಯರ 

ಪಾತ್ರವನ್ುನ ಹಾಂರ್ಚಕೆ್ಟುು ಪಾತ್ರಭಿನ್ಯ ಮಾಡಿಸುವರು * ವೆಥದಯರ 

ಯಾವಾಗ ಗುಣ ನಿಮಗೆ ಇಷುವಾಯತ್ು ? *ಅಭಾಯಸ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ುನ 

ಮಾಡಿಸುವುದು.  

ಪಠಯಪುಸಾಕ 

 

 

ಮಕಕಳ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ, 

ನೆ್ ೋಟ್ ಪುಸಾಕ, ಪಠಯಪುಸಾಕ  

ತ್ಾಂತ್ರ :- ಗಟಿು ಓದು.        

ಸಾಧನ್ :- ಪಾಠ /ವೆಥಯಕ್ತಾಕ 

ಓದು 

ತ್ಾಂತ್ರ :- ಅಭಿವಯಕ್ತಾ.         

ಸಾಧನ್ :- ಪಾತಾರಭಿನ್ಯ    

ತ್ಾಂತ್ರ:- ಬರಹ.              

ಸಾಧನ್:- ಪರಶ್ೆನಗಳು 

ಎಷುು ಮಕಕಳು ಪಾಠವನ್ುನ 

ಗಟಿುಯಾಗಿ ಓದುವ  ಸಮರ್ಥಯ 

ಗೆಳಿಸಿದ್ಾದರೆ ? 

ಎಲಿ ಮಕಕಳು 

ಪಾತಾರಭಿನ್ಯದಲಿಿ 

ಆಸಕ್ತಾಯಾಂದ ತೆ್ ೋರಿಸಿದರೆೋ? 

 

ಮೌಲಯಮಾಪನ್.     

Evaluation 

ನಿಯೋಜಿತ್ ಕಾಯಯ/ ಮೌಲಯಮಾಪನ್ :- ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕಕಳಿಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ್ 

ಪರಶ್ೆನಗೆ ಉತ್ಾರ ಬರೆಯಲು ಹೆೋಳುವರು.                               *"ನಿೋನ್ು 

ವೆಥದಯನಾದರೆ ಏನ್ು ಮಾಡುವೆ?"ಊಹಿಸಿ ಬರೆಯರಿ.           *ಪಿರೋತ್ತ 

ಪಾಠದಿಾಂದ ನಿೋವೆೋನ್ು ಪಾಠ ಕಲಿತ್ತರಿ ? 

ನೆ್ ೋಟ್ ಪುಸಾಕ ತ್ಾಂತ್ರ :- ಬರಹ.          

ಸಾಧನ್:- ಪರಶ್ೆನ 

ನಾನ್ು ಮುಾಂದಿನ್ ಪಾಠವನ್ುನ 

ಹೆೋಗೆ ಯೋಜಿಸಲಿ? 
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ಘಟಕದ ಹೆಸರು :-೧೪ . ಜಾಣ ಆಮ                               ಘಟಕ ಯೋಜನೆ                         ಸಾಮರ್ಥಯಯಗಳು :- ಮಾತ್ನಾಡುವುದು :-ಪಠಯವನ್ುನ ಓದಿದ ಬಳಿಕ ಪರಶ್ೆನಗಳಿಗೆ ಉತ್ಾರಿಸುವುದು.        ವಗಯ:-೭.          

ವಿಷಯ :- ಕನ್ನಡ.                                                                                                                                                                                                                        ದಿನಾಾಂಕ:- 

ಕಲಿಕೆಯ ಹಾಂತ್ಗಳು. ಅನ್ುಕ್ಲಿಸಲು ರ್ಪಿಸಿದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು. ಭೆ್ ೋಧನಾ 

ಕಲಿಕೆ್ೋಪಕರಣಗಳು 

ಮೌಲಯಮಾಪನ್ದ ಸಾಧನ್ - 

ತ್ಾಂತ್ರಗಳು 

ಶಿಕ್ಷಕರ.                             ಸವ-

ಅವಲೆ್ ೋಕನ್ 

ಅವಧಿ 

ತೆ್ ಡಗಿಸಿಕೆ್ಳುುವಿಕೆ        

Engage 

ಪೂವಯ ಸಿದಧತೆ /ಪೂರಕ ಚಟುವಟಿಕೆ :-ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕಕಳಿಗೆ ಕರೆಯನ್ುನ 

ಹಾವ ಭಾವದ್ೆ್ ಾಂದಿಗೆ ಹೆೋಳಿ ಕರೆಗೆ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದ ಪರಶ್ೆನ ಕೆೋಳುವರು.  

ಕರೆಗಳು ತ್ಾಂತ್ರ :- ಆಲಿಸುವುದು.       

ಸಾಧನ್:- ಕರೆ 

ನ್ನ್ನ ಅವಧಿಯಲಿಿ ಎಲ ಿಮಕಕಳು 

ತೆ್ ಡಗಿಸಿಕೆ್ಾಂಡಿದ್ೆದೋನೆಯೋ? 

 

ಪತೆಾಹಚುುವಿಕೆ.              

Explore 

ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕಕಳಿಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ್ ಪರಶ್ೆನ ಕೆೋಳಿ ಉತ್ಾರ ಪಡೆಯುವರು :-   (೧) 

ಪಾರಣ್ಣ-ಪಕ್ಷಿಗಳ ರ್ಚತ್ರ ತೆ್ ೋರಿಸಿ ಹೆಸರು ಕೆೋಳುವುದು.                  (೨) 

ಜಾಣ ವಿದ್ಾಯರ್ಥಯಯನ್ುನ ತೆ್ ೋರಿಸಿ .'ಇವನ್ು ಜಾಣ'ಎಾಂದು ಹೆೋಳಿ 

ಜಾನ್ಪದದ ಅರ್ಥಯ ಅರೆಥಯಸುವುದು. ಹಾಗಾದರೆ ಇಾಂದು ನಾವು'ಜಾಣ 

ಆಮ'ಪದಯ ಕಲಿಯೋಣ.  

ಪರಶ್ೆನಗಳ ಬಾಯಾಂಕ್ ತ್ಾಂತ್ರ :- ಮೌಖಿಕ.          

ಸಾಧನ್:-ಮೌಖಿಕ ಪರಶ್ೆನಗಳು 

ನ್ನ್ನ ಪರಶ್ೆನಗೆ ಮಕಕಳು 

ಸರಿಯಾಗಿ ಉತ್ಾರಿಸಿದರೆೋ? 

 

Sirsi Kannada Teachers group(www.studymanzil.com)



ವಿವರಣೆ /ವಯಕಾಪಡಿಸುವಿಕೆ.              

Explain /Express 

ಶಿಕ್ಷಕರ ಮಾದರಿ ವಾಚನ್ :- ಶಿಕ್ಷಕರು ಈ ಮೋಲಿನ್ ಪದಯವನ್ುನ ರಾಗ -

ತಾಳ -ಲಯ ಬದದವಾಗಿ ಹಾಡಿ, ಮಕಕಳಿಾಂದ ಹಾಡಿಸುವರು.            ಹೆ್ ಸ 

ಪದಗಳ ಪರಿಚಯ :- ಬಾನ್ು - ಆಕಾಶ, ಸಾಂಗ - ಗೆಳೆತ್ನ್ ,.        ಕೆ್ಳ - 

ಸರೆ್ ೋವರ , ಬೆಪಿ - ಮ್ಖಯ ಇತಾಯದಿ ಪದಗಳ ಅರ್ಥಯವನ್ುನ 

ಕರಿಹಲಿಗೆಯ ಮೋಲೆ ಬರೆದು ಕಲಿಸುವರು.                                     

ವಿದ್ಾಯರ್ಥಯಗಳಿಾಂದ ಮೌನ್ ಓದು :- ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕಕಳಿಗೆ ಈ ಪದಯವನ್ುನ 

ಮೌನ್ವಾಗಿ ಓದಿ ಕೆಳಗಿನ್ ಪರಶ್ೆನಗಳಿಗೆ ಉತ್ಾರ ಹುಡುಕುವಾಂತೆ 

ಪೆರೋರೆೋಪಿಸುವರು (೧) ಆಮ ಹೆೋಗೆ ಹಾರತೆ್ ಡಗಿತ್ು ?                     (೨) 

ಹಾಂಸಗೆಳು ಏನ್ನ್ುನ ಹಕ್ತಕ          ತ್ಾಂದವು ?                                     ಗರಹಣ 

ಶಕ್ತಾಯ ಪರಿಶಿೋಲನೆ /ವಾಯಕರಣ :- ಪದಗಳ ಅರ್ಥಯ ವಯತಾಯಸ ತ್ತಳಿಸಿವುದು 

ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕಕಳಿಗೆ ಈ ಪದಯವನ್ುನ ಕರೆನ್ ವಿಧಾನ್ದಲಿಿ ತ್ತಳಿಸಿ ಕೆ್ಟುು 

ಕೆಲವು ಪರಶ್ೆನ ಕೆ್ಟುು ಗುಾಂಪಿನ್ಲಿಿ ಚರ್ಚಯಸಿ ಬರೆಯಲು ತ್ತಳಿಸುವರು.  

ಪಠಯಪುಸಾಕ 

 

ಪಠಯಪುಸಾಕ 

 

ಪಠಯಪುಸಾಕ 

 

ಪಠಯಪುಸಾಕ 

ತ್ಾಂತ್ರ :- ಓದಿ ಗರಹಿಸುವ 

ಕೌಶಲದ ಮೌಲಯಮಾಪನ್ 

ತ್ಾಂತ್ರ :- ಬರಹ.            

ಸಾಧನ್:- ಶಬಾದರ್ಥಯಗಳು.  

 

ಓದಿ ಗರಹಿಸುವ ಕೌಶಲದ 

ಮೌಲಯಮಾಪನ್ 

ತ್ಾಂತ್ರ :- ಅವಲೆ್ ೋಕನ್.       

ಸಾಧನ್:- ಅವಲೆ್ ೋಕನ್ ಪಟಿು  

ಮಕಕಳ ರು ಆಸಕ್ತಾಯಾಂದ 

ಹಾಡು ಹಾಡಿದರೆೋ? 

ಎಷುು ಮಕಕಳು ಹೆ್ ಸಪದಗಳ 

ಅರ್ಥಯ ಗರಹಿಸಿದ್ಾದರೆೋ? 

ಎಷುು ಮಕಕಳು ಮೌನ್ ಓದಿನ್ಲಿಿ 

ಸಮರ್ಥಯಸಿದ್ಾದರೆೋ? 

ನಾನ್ು ತ್ತಳಿಸಿದ ವಿಧಾನ್ ಸರಿ 

ಇದ್ೆಯೋ? 

 

ವಿಷಯದ ವಿಸಾರಣೆ.         

Expand 

ವಿದ್ಾಯರ್ಥಯಗಳಿಾಂದ ಗಟಿು ಗಾಯನ್ :- ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕಕಳಿಗೆ ಗುಾಂಪುಗಳಲಿಿ 

ಹಾಡನ್ುನ ರ್ಢಿಸಿ ನ್ಾಂತ್ರ ಸಾಮ್ಹಿಕವಾಗಿ ರ್ಢಿಸಿ ಕೆ್ನೆಯಲಿಿ 

ವೆಥಯಕ್ತಾಕವಾಗಿ ಹಾಡಲು ಸ್ರ್ಚಸುವರು.                      ಚಟುವಟಿಕೆ :- 

ಶಿಕ್ಷಕರು  ಮಕಕಳಿಗೆ ಗುಾಂಪುಗಳಲಿಿ ಕ್ಡಿರಸಿ ಚರ್ೆಯ ಮಾಡಿ ಈ ಹಾಡನ್ುನ 

ಕರೆಯ ರ್ಪದಲಿಿ ಹೆೋಳಬೆೋಕು ಎಾಂದು ಸ್ರ್ಚಸುವರು . * ಅಭಾಯಸ 

ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡಿಸುವರು 

ಪಠಯಪುಸಾಕ 

 

ಪಠಯಪುಸಾಕ 

 

ತ್ಾಂತ್ರ :- ಗಟಿು ಓದು.        

ಸಾಧನ್:- ವೆಥಯಕ್ತಾಕ ಓದು 

ತ್ಾಂತ್ರ :- ಅಭಿವಯಕ್ತಾ.     

ಸಾಧನ್:- ಕರೆ 

ಎಷುು ಮಕಕಳು ವೆಥಯಕ್ತಾಕವಾಗಿ 

ಹಾಡಬಲರಿು ?                  

ಎಷುು ಗುಾಂಪು ಪದಯವನ್ುನ 

ಕರಾರ್ಪದಲಿಿ ಹೆೋಳಿತ್ು ? 

 

ಮೌಲಯಮಾಪನ್.        

Evaluation 

ನಿಯೋಜಿತ್ ಕಾಯಯ / ಮೌಲಯಮಾಪನ್ :- ಪದಯವನ್ುನ ಕಾಂಠಪಾಠ 

ಮಾಡಲು ತ್ತಳಿಸುವುದು  

ಪಠಯಪುಸಾಕ  ತ್ಾಂತ್ರ :- ಅಭಿವಯಕ್ತಾ.             

ಸಾಧನ್:- ಪದಯ 

ನಾನ್ು ಮುಾಂದಿನ್ ಪಾಠವನ್ುನ 

ಹೆೋಗೆ ಯೋಜಿಸಲಿ ? 
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ಘಟಕದ ಹೆಸರು :- ೧೫ ತ್ರಕಾರಿಗೆಳ ಮೋಳ                              ಘಟಕ ಯೋಜನೆ                    ಸಾಮರ್ಥಯಯಗಳು :- ಮಾತ್ನಾಡುವುದು :- ಸಹಜವಾಗಿ ಮತ್ುಾ ನಿರಗಯಳವಾಗಿ ಮಾತ್ನಾಡುವುದು. ವಗಯ :-೭.                   

ವಿಷಯ:-  ಕನ್ನಡ                                                                                                                                                                                                                        ದಿನಾಾಂಕ :- 

ಕಲಿಕೆಯ ಹಾಂತ್ಗಳು. ಅನ್ುಕ್ಲಿಸಲು ರ್ಪಿಸಿದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು. ಭೆ್ ೋಧನಾ 

ಕಲಿಕೆ್ೋಪಕರಣಗಳು 

ಮೌಲಯಮಾಪನ್ದ ಸಾಧನ್ - 

ತ್ಾಂತ್ರಗಳು 

ಶಿಕ್ಷಕರ.                             ಸವ-

ಅವಲೆ್ ೋಕನ್ 

ಅವಧಿ 
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ತೆ್ ಡಗಿಸಿಕೆ್ಳುುವಿಕೆ.   

Engage  

ಪೂವಯಸಿದಧತೆ ಹಾಗ್ ಪೂರಕ ಚಟುವಟಿಕೆ :- ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕಕಳಿಗೆ ಬಾರೆ 

ಮಣ್ಣ ಕೆ್ರಳ ತ್ಣ್ಣ ಮಾತ್ತ ಮಾಡುವ ಎಾಂಬ ಪದಯವನ್ುನ  ಹಾವ - 

ಭಾವದ್ೆ್ ಾಂದಿಗೆ ರಾಗಬದಧವಾಗಿ ಹಾಡಿ ಮಕಕಳಿಾಂದ ಹಾಡಿಸುವರು . 

ಹಾಡುಗಳು ತ್ಾಂತ್ರ :-ಅಭಿವಯಕ್ತಾ.           

ಸಾಧನ್ :-ಹಾಡು ಹಾಡುವುದು 

ಎಲಿಿ ಮಕಕಳು ಈ 

ಚಟುವಟಿಕೆಯಲಿಿ 

ಪಾಲೆ್ ೆಾಂಡಿದ್ಾದರೆೋ? 

 

ಪತೆಾಹಚುುವಿಕೆ.            

Explore 

ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕಕಳಿಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ್ ಪರಶ್ೆನಗಳನ್ುನ ಕೆೋಳಿ ಉತ್ಾರ ಪಡೆಯುವರು 

(೧) ನಿಮಗೆ ಗೆ್ ತ್ತಾರುವ ತ್ರಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರು ಹೆೋಳಿರಿ (೨) ತ್ರಕಾರಿಗಳ 

ಮಾಂಚುಪಟಿು ತೆ್ ೋರಿಸಿ ಯಾವ ತ್ರಕಾರಿ ಎಾಂದು ಕೆೋಳುವುದು. (೩) ನಿಮಗೆ 

ಯಾವ ತ್ರಕಾರಿ ಇಷು ?                        ಹಾಗಾದರೆ ಇಾಂದು ನಾವು 

"ತ್ರಕಾರಿಗಳ ಮೋಳ "ಎಾಂಬ ಪಾಠವನ್ುನ ಓದ್ೆ್ ೋಣ.                      

ಪರಶ್ಾನವಳಿ ತ್ಾಂತ್ರ :- ಅಭಿವಯಕ್ತಾ        

ಸಾಧನ್ :- ಮೌಖಿಕ 

ಪರಶ್ೆನಗಳು  

ಎಲಿಿ ಮಕಕಳು ಸರಿಯಾಗಿ 

ಉತ್ಾರಿಸಿದ್ಾದರೆೋ? 

 

ವಿವರಣೆ /ವಯಕಾಪಡಿಸುವಿಕೆ.             

Explain /Express 

ಶಿಕ್ಷಕರಿಾಂದ ಮಾದರಿ ವಾಚನ್ :- ಅಾಂದು ಫೆಬುರವರಿ 2. ---------------------

---------------------ವಯಕ್ತಾಯ ಆರೆ್ ೋಗಯದಲಿಿ ದ್ೆೋಶದ ಆರೆ್ ೋಗಯವಿದ್ೆ 

ಎಾಂಬುದನ್ುನ ಸಾರಿದರು. ಶಿಕ್ಷಕರು ಈ ಪಾಠವನ್ುನ ಸ್ಕಾ ಸವರಭಾರ 

ಉರ್ಾುರಣೆ ನಿಲುಗಡೆ ಮತ್ುಾ ಧವನಿ ಏರಿಳಿತ್ದ್ೆ್ ಾಂದಿಗೆ ಗಟಿುಯಾಗಿ ವಾಚನ್ 

ಮಾಡುವರು ಮಕಕಳು ಆಲಿಸುವರು.                               ಹೆ್ ಸ ಪದಗಳ 

ಪರಿಚಯ :-ಶಿಕ್ಷಕರು ಈ ಕೆಳಗಿನ್ ಪದಗಳ ಅರ್ಥಯವನ್ುನ ಕರಿ ಹಲಿಗೆ ಮೋಲೆ 

ಬರೆದು ಅರೆಥಯಸುವರು.                   ಉದ್ಾ:- ಕಲರವ - ಮಧುರವಾದ 

ಧವನಿ, ಮೋಳ - ಗುಾಂಪು,.                 ಅಾಂಗ - ಭಾಗ, ತ್ವರು - ಹುಟಿುದ 

ಮನೆ . ಇತಾಯದಿ.                        ವಿದ್ಾಯರ್ಥಯಗಳ ಮೌನ್ ಓದು :- ಶಿಕ್ಷಕರು 

ಮಕಕಳಿಗೆ ಪಾಠವನ್ುನ ಮೌನ್ವಾಗಿ ಓದಿ ಕೆಳಗಿನ್ ಪರಶ್ೆನಗಳಿಗೆ ಉತ್ಾರ 

ಹುಡುಕುವಾಂತೆ ಪೆರೋರೆೋಪಿಸುವರು. (೧) ಹ್ ಕೆ್ೋಸು ಯಾವ 

ರೆ್ ೋಗಗೆಳನ್ುನ ದ್ರಮಾಡುತ್ಾದ್ೆ ? (೨) ಹಿರೆೋಕಾಯ ತ್ನ್ನನ್ುನ ಹೆೋಗೆ 

ಪರಿಚಯಸಿಕೆ್ಾಂಡಿತ್ು ?                                                             ಗರಹಣ 

ಶಕ್ತಾಯ ಪರಿಶಿೋಲನೆ :- ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕಕಳಿಗೆ ಮಾಂಚು ಪಟಿುಗಳನ್ುನ 

ತೆ್ ೋರಿಸುತಾಾ ಪರಶ್ೆ್ ನೋತ್ಾರ ಪದಧತ್ತಯ ಮ್ಲಕ ಪಾಠವನ್ುನ 

ವಿವರಿಸುವರು ನ್ಾಂತ್ರ ಮಕಕಳನ್ುನ ಗುಾಂಪುಗಳಲಿಿ ಕ್ಡಿರಸಿ ಕೆಲವು 

ಪರಶ್ೆನಗಳನ್ುನ ಕೆ್ಟುು ಚುರ್ಚಯ ಉತ್ಾರ ಬರೆಯುವಾಂತೆ ಸ್ರ್ಚಸುವರು. (೧) 

ಪಠಯಪುಸಾಕ 

 

 

ಪಠಯಪುಸಾಕ, ಕರಿ ಹಲಿಗೆ 

 

 

ಪಠಯಪುಸಾಕ 

 

 

ಮಾಂಚುಪಟಿು, ನೆ್ ೋಟ್ ಪುಸಾಕ  

 

 

ನೆ್ ೋಟ್ ಪುಸಾಕ, ಕರಿ ಹಲಿಗೆ 

ತ್ಾಂತ್ರ :- ಓದಿ ಗರಹಿಸುವ 

ಕೌಶಲದ ಮೌಲಯಮಾಪನ್ 

 

ತ್ಾಂತ್ರ :- ಬರಹ.             

ಸಾಧನ್ :- ಶಬಾದರ್ಥಯಗಳು  

 

 

ಓದಿ ಗರಹಿಸುವ ಕೌಶಲದ 

ಮೌಲಯಮಾಪನ್ 

 

ತ್ಾಂತ್ರ :- ಅವಲೆ್ ೋಕನ್.       

ಸಾಧನ್:- ಅವಲೆ್ ೋಕನ್ ಪಟಿು 

 

ಎಷುು ಮಕಕಳು ಆಸಕ್ತಾಯಾಂದ 

ಮಾದರಿ ವಾಚನ್ವನ್ುನ 

ಆಲಿಸಿದರು ? 

ಎಷುು ವಿದ್ಾಯರ್ಥಯಗಳು ಹೆ್ ಸ 

ಪದಗಳ ಅರ್ಥಯವನ್ುನ 

ಗರಹಿಸಿದರು ? 

 

 

ಎಷುು ವಿದ್ಾಯರ್ಥಯಗಳು 

ಮೌನ್ವಾಗಿ ಓದಲು 

ಸಮರ್ಥಯಸಿದ್ಾದರೆೋ? 

ನಾನ್ು ಹೆೋಳಿದ ವಿಧಾನ್ದಿಾಂದ 

ಮಕಕಳು ಪಾಠವನ್ುನ 

ಅರೆಥಯಸಿಕೆ್ಾಂಡಿದ್ಾದರೆೋ? 
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ನ್ುಗೆೆ ಸೆ್ ಪಿಿನ್ ಪರಯೋಜನ್ಗಳೆೋನ್ು ?             (೨) ತ್ರಕಾರಿ ಮೋಳದ 

ಯಾರು ಯಾರು ಪಾಲೆ್ ಾೆಂಡಿದದರು ?          ವಾಯಕರಣ :- ಶಿಕ್ಷಕರು 

ಮಕಕಳಿಗೆ ಪದಗಳ ಬಿಡಿಸಿ ಬರೆಯಲು & ವಿರುದಧ ಪದಗಳನ್ುನ ಬರೆಯಲು 

ಕೆ್ಡುವರು ತ್ಪಿಿದಲಿಿ ತ್ತದುದವರು . 

ತ್ಾಂತ್ರ :- ಬರಹ.            

ಸಾಧನ್:- ವಾಯಕರಣ 

ಎಷುು ಮಕಕಳು ವಾಯಕರಣ 

ತ್ತಳಿಯುವಲಿಿ ತೆ್ ಾಂದರೆ 

ಅನ್ುಭವಿಸಿದರು ? 

ವಿಷಯದ ವಿಸಾರಣೆ Expand ಮಕಕಳಿಾಂದ ಗಟಿು ಓದು :- ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕಕಳಿಾಂದ ಪಾಠವನ್ುನ ಗಟಿುಯಾಗಿ 

ಓದಿಸುವರು ತ್ಪಿಿದಲಿಿ ಸರಿಯಾದ ಮಾಗಯದಶಯನ್ ಮಾಡುವರು ಓದಿನ್ಲಿಿ 

ಹಿಾಂದುಳಿದ ಮಕಕಳಿಗೆ ಹಿರೆೋಮಣ್ಣ ಸಹಾಯದಿಾಂದ ಸುಧಾರಿಸಲು 

ಪರಯತ್ತನಸುವರು.                         ಚಟುವಟಿಕೆ :- ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕಕಳನ್ುನ 

ವೃತಾಾಕಾರದಲಿಿ ಕ್ಡಿರಸಿ ಮಧಯದಲಿಿ ತ್ರಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರು ಬರೆದು 

ರ್ಚೋಟಿಗಳನ್ುನ ಇಡುವರು ಸರದಿಯಾಂತೆ ಒಾಂದ್ೆ್ ಾಂದು ಮಗು ಒಾಂದ್ೆ್ ಾಂದು 

ರ್ಚೋಟಿ ತೆಗೆದು ಅದರಲಿಿ ಬಾಂದ ತ್ರಕಾರಿ ಬಗೆೆ ಯೋರ್ಚಸಿ ಒಾಂದ್ೆರಡು ವಾಕಯ 

ಹೆೋಳುವ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡಿಸುವರು. ಉದ್ಾ:- ಮ್ಲಾಂಗಿ, ನ್ುಗೆೆ ಸೆ್ ಪುಿ, 

ಹ್ ಕೆ್ೋಸು, ಕೆ್ತ್ುಾಾಂಬರಿಸೆ್ ಪುಿ, ಇತಾಯದಿ.                  *ಅಭಾಯಸ 

ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ುನ ಮಾಡಿಸುವುದು.  

ಪಠಯಪುಸಾಕ 

 

 

ಮಕಕಳ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ.  

ರ್ಚೋಟಿಗಳು 

 

ತ್ಾಂತ್ರ :- ಗಟಿು ಓದು.       

ಸಾಧನ್:- ವೆಥಯಕ್ತಾಕ ಓದು.  

 

ತ್ಾಂತ್ರ :- ಅಭಿವಯಕ್ತಾ.         

ಸಾಧನ್:- ಪಾತಾರಭಿನ್ಮ 

ಎಷುು ಮಕಕಳು ಗಟಿುಯಾಗಿ 

ಓದುವ ಸಾಮರ್ಥಯಯ 

ಪಡೆದಿದ್ಾದರೆೋ? 

ಎಷುು ಮಕಕಳು 

ಪಾತಾರಭಿನ್ಯವನ್ುನ 

ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವ 

ಸಾಮರ್ಥಯಯ ಗೆಳಿಸಿದ್ಾದರೆ ? 

 

ಮೌಲಯಮಾಪನ್.          

Evaluation 

ನಿಯೋಜಿತ್ ಕಾಯಯ /ಮೌಲಯಮಾಪನ್ :- * ವಿವಿಧ ತ್ರಕಾರಿ ಮತ್ುಾ 

ತ್ಪುಿಗಳನ್ುನ ರ್ಚತ್ರಗಳನ್ುನ ಅಾಂಟಿಸಿ ಆಲಬಾಂ ತ್ಯಾರಿಸಲು ಹೆೋಳುವರು. * 

ತ್ರಕಾರಿ ಹೆಸರು ಬರೆದು ಅದರ ರುರ್ಚ ಮತ್ುಾ ಬಣಿವನ್ುನ ಹೆಸರಿಸುವಾಂತೆ 

ಸ್ರ್ಚಸುವರು.  

ಪೆೋಪರ್ ರ್ಚತ್ರಗಳು , ಅಾಂಟಿಸಿ  ತ್ಾಂತ್ರ :- ಯೋಜನೆ.         

ಸಾಧನ್:- ಅಲಬಮ್ 

ತ್ಯಾರಿಕೆ.  

ನಾನ್ು ಮುಾಂದಿನ್ ಪಾಠವನ್ುನ 

ಹೆೋಗೆ ಯೋರ್ಚಸಲಿ ? 
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ಘಟಕದ ಹೆಸರು :- ೧೬ ಬಾಂಡೆದದ ಮುಾಂಡರಗಿ ಭಿೋಮರಾಯ            ಘಟಕ ಯೋಜನೆ.        ಸಾಮರ್ಥಯಯಗಳು :-ಮಾತ್ನಾಡುವುದು: * ನಾಟಕ ಮತ್ುಾ ಚರ್ೆಯಗಳಲಿಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದು.                    ವಗಯ :-೭.                                     

ವಿಷಯ :-  ಕನ್ನಡ.                                                                                                           * ಕ್ತರಯಾಪದ ಮತ್ುಾ ಧಾತ್ುಗಳನ್ುನ ಅರಿಯುವುದು.                ದಿನಾಾಂಕ :-  

ಕಲಿಕೆಯ ಹಾಂತ್ಗಳು. ಅನ್ುಕ್ಲಿಸಲು ರ್ಪಿಸಿದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು. ಭೆ್ ೋಧನಾ 

ಕಲಿಕೆ್ೋಪಕರಣಗಳು 

ಮೌಲಯಮಾಪನ್ದ ಸಾಧನ್ - 

ತ್ಾಂತ್ರಗಳು 

ಶಿಕ್ಷಕರ.                             ಸವ-

ಅವಲೆ್ ೋಕನ್ 

ಅವಧಿ 

ತೆ್ ಡಗಿಸಿಕೆ್ಳುುವಿಕೆ.     

Engage  

ಪೂವಯ ಸಿದಧತೆ /ಪೂರಕ ಚಟುವಟಿಕೆ :- ಮಕಕಳಿಗೆ ವೃತಾಾಕಾರವಾಗಿ 

ಕ್ಡಿರಸಿ " ದ್ೆೋಶಪೆರೋಮ ಬಡಿಗೆೋರ ಸಿೋತ್ಮಮ" ಬಗೆೆ ಹೆೋಳುವುದು ಅದಕೆಕ 

ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದ ಪರಶ್ೆನಗಳನ್ುನ ಕೆೋಳುವುದು.                            (೧) 

ಬಡಿಗೆೋರ ಸಿೋತ್ಮಮ ತ್ಾಂದ್ೆ-ತಾಯಯ ಹೆಸರೆೋನ್ು ?                   (೨) 

ಬಡಿಗೆೋರ ಸಿೋತ್ಮಮ ಊರು ಯಾವುದು ?                               (೩) 

ಬಡಿಗೆೋರ ಸಿೋತ್ಮಮಳಿಾಂದ ನಿೋವೆೋನ್ು ಪಾಠ ಕಲಿತ್ತರಿ ?  

ಘಟನೆ 

 

ರ್ಚತ್ರಪಟ 

ತ್ಾಂತ್ರ :- ಆಲಿಸುವುದು.     

ಸಾಧನ್:- ಘಟನೆ 

ಎಲಾಿ ಮಕಕಳು ಈ ಅವಧಿಯಲಿಿ 

ತೆ್ ಡಗಿಸಿಕೆ್ಾಂಡಿದ್ೆದೋನೆಯೋ? 

 

ಪತೆಾಹಚುುವಿಕೆ.    Explore ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕಕಳಿಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ್ ಪರಶ್ೆನಗಳನ್ುನ ಕೆೋಳಿ ಉತ್ಾರ ಪಡೆಯುವರು 

(೧) ನ್ಮಮ ದ್ೆೋಶ ಯಾವುದು? (೨) ನ್ಮಗೆ ಸಾವತ್ಾಂತ್ರಯ ಯಾವಾಗ 

ದ್ೆ್ ರೆಯತ್ು? (೩) ಸಾವತ್ಾಂತ್ರಯಕಾಕಗಿ ಹೆ್ ೋರಾಡಿದವರ ಹೆಸರು ಹೆೋಳಿರಿ 

(೪) ಭಿೋಮರಾಯ ಯಾರು ಗೆ್ ತ್ಾ? ಹಾಗಾದರೆ  ಇಾಂದು ನಾವು " ಬಾಂಡೆದದ 

ಮುಾಂಡರಗಿ ಭಿೋಮರಾಯ " ಬಗೆೆ ಓದ್ೆ್ ೋಣ.  

ಪರಶ್ಾನವಳಿ ತ್ಾಂತ್ರ :- ಅಭಿವಯಕ್ತಾ.           

ಸಾಧನ್:- ಮೌಖಿಕ ಪರಶ್ೆನಗಳು 

ಮಕಕಳು ಸರಿಯಾಗಿ 

ಪರಶ್ೆನಗಳನ್ುನ ಅರೆಥಯಸಿಕೆ್ಾಂಡು 

ಉತ್ಾರಿಸಿದ್ಾದರೆೋ? 

 

ವಿವರಣೆ / ವಯಕಾಪಡಿಸುವಿಕೆ.                

Explain /Express 

ಶಿಕ್ಷಕರಿಾಂದ ಮಾದರಿ ವಾಚನ್ :- ಬಿರಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಕಾಯಾಯಲಯ -------

------------------- ಜೆಥ ಕನ್ನಡಾಾಂಬೆ , ಜೆಥ ಭಾರತಾಾಂಬೆ ಈ ಪಾಠವನ್ುನ 

ಶಿಕ್ಷಕರು ಸ್ಕಾ ಸವರಭಾರ , ಉರ್ಾುರಣೆ ಮತ್ುಾ ಧವನಿ ಏರಿಳಿತ್ದ್ೆ್ ಾಂದಿಗೆ 

ಗಟಿುಯಾಗಿ ಓದುವರು .                                     ಹೆ್ ಸ ಪದಗಳ 

ಪರಿಚಯ  :- ಶಿಕ್ಷಕರು ಈ ಕೆಳಗಿನ್ ಪದಗಳ ಅರ್ಥಯವನ್ುನ ಕರಿ ಹಲಿಗೆ ಮೋಲೆ 

ಪಠಯಪುಸಾಕ 

 

 

ಶಬದಕೆ್ೋಶ, ಕರಿ ಹಲಿಗೆ 

ಓದಿ ಗರಹಿಸುವ ಕೌಶಲದ 

ಮೌಲಯಮಾಪನ್ 

 

ಎಲಾಿ ಮಕಕಳು ಪಾಠವನ್ುನ 

ಆಸಕ್ತಾಯಾಂದ ಆಲಿಸಿದ್ಾದರೆೋ? 
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ಬರೆದು ಅರೆಥಯಸುವರು .                   ಉದ್ಾ:- ಅಶವಳದಳ - ಕುದುರೆ  

ಸೆೋನೆ, ತ್ಾಂತ್ರ - ಉಪಾಯ ,.                 ಪಿರಾಂಗಿ - ವಿದ್ೆೋಶಿ , ಬಾಂಡಾಯ  - 

ಕಾರಾಂತ್ತ etc                                 ಮಕಕಳಿಾಂದ ಮೌನ್ ಓದು :- ಶಿಕ್ಷಕರು 

ಈ ಪಾಠವನ್ುನ ಮೌನ್ವಾಗಿ ಓದಿ ಕೆಳಗಿನ್ ಪರಶ್ೆನಗಳಿಗೆ ಉತ್ಾರ 

ಹುಡುಕುವಾಂತೆ ಪ್ರೋತಾಸಹಿಸುವರು (೧)ಕೆ್ಪಿಳ ಕೆ್ೋಟೆಯಲಿಿ ಬಿರಟಿಷರಿಗೆ 

ಯಾರು ವಿಶ್ಾವಸಘಾತ್ ಮಾಡಿದರು ? (೨) ಭಿೋಮರಾಯ ಹೆ್ ೋರಾಟದ 

ಗುರಿ ಏನಾಗಿತ್ುಾ?     ಗರಹಣ ಶಕ್ತಾಯ ಪರಿಶಿೋಲನೆ :-ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕಕಳಿಗೆ 

ಕರಾ ವಿಧಾನ್ದ ಮ್ಲಕ ಪರಶ್ೆನಗಳನ್ುನ ಕೆೋಳುತಾಾ ಪಾಠವನ್ುನ 

ವಿವರಿಸುವರು ನ್ಾಂತ್ರ ಕೆಲವು ಪರಶ್ೆನಗಳನ್ುನ ಕೆ್ಟುು ಗುಾಂಪುಗಳಲಿಿ 

ಚರ್ಚಯಸಿ ಬರೆಯುವಾಂತೆ ಪೆರೋರೆೋಪಿಸುವರು. (೧) ಗೆೋರಿಲಾಿ ಯುದಧ 

ಎಾಂದರೆೋನ್ು ?                 (೨) ಭಿೋಮರಾಯನ್  ಶಕ್ತಾ ಸಾಮರ್ಥಯಯದ ಬಗೆೆ 

ಬಿರಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಎಾಂದು ಹೆೋಳಿದನ್ು ?                                                                     

ವಾಯಕರಣ :-  ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕಕಳಿಗೆ ಕ್ತರಯಾಪದ ಮತ್ುಾ ಧಾತ್ುವಿನ್ ಬಗೆಗೆ 

ಅನೆೋಕ ಉದ್ಾಹರಣೆಗಳ ಮ್ಲಕ ವಿವರಿಸುವರು.               ಉದ್ಾ:- 

ರಾಹುಲ್ ಶುದಧವಾಗಿ ಬರೆಯುತ್ತಾನೆ.                                 ಬರೆಯುತ್ತಾನೆ 

ಇದು ಕ್ತರಯಯನ್ುನ ಸ್ರ್ಚಸುವುದರಿಾಂದ ಇದು ಕ್ತರಯಾಪದ ಇದರ ಮ್ಲ 

ರ್ಪ - ಬರೆ ಇದು ಧಾತ್ು etc . 

 

ಪಠಯಪುಸಾಕ 

 

 

ಪಠಯಪುಸಾಕ 

 

 

ಪಠಯಪುಸಾಕ , ಕರಿ ಹಲಿಗೆ, 

ನೆ್ ೋಟ್ ಪುಸಾಕ 

ತ್ಾಂತ್ರ :- ಬರಹ.            

ಸಾಧನ್:-ಶಬಾದರ್ಥಯಗಳು 

 

ಓದಿ ಗರಹಿಸುವ ಕೌಶಲದ 

ಮೌಲಯಮಾಪನ್ 

 

ತ್ಾಂತ್ರ:- ಅವಲೆ್ ೋಕನ್.       

ಸಾಧನ್:- ಅವಲೆ್ ೋಕನ್ ಪಟಿು 

 

ತ್ಾಂತ್ರ :- ಬರಹ.            

ಸಾಧನ್:- ಕ್ತರಯಾಪದ ಮತ್ುಾ 

ಧಾತ್ು  

ಎಷುು ಮಕಕಳು ಹೆ್ ಸ ಪದಗಳ 

ಅರ್ಥಯ ಗರಹಿಸಿದರು? 

 

ಎಷುು ಮಕಕಳು ಮೌನ್ವಾಗಿ 

ಓದಿ ಉತ್ಾರ ಹುಡುಕುವಲಿಿ 

ವಿಫಲರಾದರು ? 

 

ನಾನ್ು ಪಾಠವನ್ುನ ವಿವರಿಸಿ 

ವಿಧಾನ್ ನ್ನ್ಗೆ ತ್ೃಪಿಾ ತ್ಾಂದಿದ್ೆ ? 

 

ಎಲಿ ಮಕಕಳು ಕ್ತರಯಾಪದ 

ಮತ್ುಾ ದ್ಾತ್ುವಿನ್ ಬಗೆೆ ತ್ತಳಿದು 

ಕೆ್ಾಂಡರೆೋ?  

ವಿಷಯದ ವಿಸಾರಣೆ.          

Expand 

ಮಕಕಳಿಾಂದ ಗಟಿು ಓದು :- ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕಕಳಿಗೆ ಮೊದಲು ರ್ೆನಾನಗಿ 

ಓದುವದರಿಾಂದ ಪಾಠವನ್ುನ ಓದಿಸುವರು ಉಳಿದವರು ಅವರಾಂತೆ 

ಹೆೋಳುವುದು ನ್ಾಂತ್ರ ಎಲಿರ್ ಓದುವುದು. ಓದಿನ್ಲಿ ಿಹಿಾಂದ್ೆ ಇದದವರನ್ುನ 

ಗುರುತ್ತಸಿ ಹಿರೆೋಮಣ್ಣ ಸಹಾಯದಿಾಂದ ಸುಧಾರಿಸಲು ಪರಯತ್ತನಸುವರು.                                                                     

ಚಟುವಟಿಕೆ :-  * ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕಕಳಿಗೆ ಈ ಪಾಠದಲಿ ಿಬಾಂದಿರುವ   

ಪಾತೆರಗಳನ್ುನ ಹಾಂರ್ಚಕೆ್ಟುು ಅಭಿನ್ಯಸಲು ಮಾಗಯದಶಯನ್ 

ಮಾಡುವರು.                                                                            * 

ಅಭಾಯಸ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡಿಸುವರು.  

ಪಠಯಪುಸಾಕ  

 

 

ಮಕಕಳ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ 

ನೆ್ ೋಟ್ ಪುಸಾಕ 

ತ್ಾಂತ್ರ :- ಗಟಿು ಓದು.       

ಸಾಧನ್:- ವೆಥಯಕ್ತಾಕ ಓದು  

 

ತ್ಾಂತ್ರ :- ಅಭಿವಯಕ್ತಾ.           

ಸಾಧನ್ :- ಪಾತಾರಭಿನ್ಯ 

ಎಷುು ಮಕಕಳು ಪಾಠವನ್ುನ 

ಗಟಿುಯಾಗಿ ಓದುವ ಸಾಮರ್ಥಯಯ 

ಪಡೆದಿದ್ಾದರೆ ? 

ಎಲಿ ಮಕಕಳು ಆಸಕ್ತಾಯಾಂದ 

ಪಾತಾರಭಿನ್ಯ ಮಾಡಿದದರೆೋ? 
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ಮೌಲಯಮಾಪನ್ 

Evaluation 

ನಿಯೋಜಿತ್ ಕಾಯಯ/ಮೌಲಯಮಾಪನ್ :- ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕಕಳಿಗೆ 

ಭಿೋಮರಾಯ ಬಗೆೆ ಟಿಪಿಣ್ಣ ಬರೆಯುವಾಂತೆ ಸ್ರ್ಚಸುವರು . ಅದನ್ುನ 

ಗಟಿುಯಾಗಿ ಎಲಿರೆದುಾಂಗೆ ಓದಿ ಹೆೋಳುವಾಂತೆ ಪ್ರೋತಾಸಹಿಸುವರು ತ್ಪಿಿದಲಿಿ 

ಮಾಗಯದಶಯನ್ ಮಾಡುವರು.  

ನೆ್ ೋಟ್ ಪುಸಾಕ 

ಪಠಯಪುಸಾಕ 

ತ್ಾಂತ್ರ :- ಬರಹ.         

ಸಾಧನ್ :- ಟಿಪಿಣ್ಣ  

ನಾನ್ು ನ್ನ್ನ ಮುಾಂದಿನ್ 

ಪಾಠವನ್ುನ ಹೆೋಗೆ ಯೋಜಿಸಿಲಿ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ಘಟಕದ ಹೆಸರು :- ೧೭ ಸವಯಜ್ಞನ್ ವಚನ್ಗೆಳು                  ಘಟಕ ಯೋಜನೆ.                 ಸಾಮರ್ಥಯಯಗಳು :- ಆಲಿಸುವುದು *ವಚನ್ಗಳನ್ುನ ಆಲಿಸಿ ಅರೆಥಯಸಿಕೆ್ಳುುವುದು.                          ವಗಯ :- ೭.                    

ವಿಷಯ :- ಕನ್ನಡ.                                                                                                                 * ವಿಭಕ್ತಾ ಪರತೆಯೋಯಗೆಳನ್ುನ ಅರಿಯುವುದು.                                         ದಿನಾಾಂಕ :-  

ಕಲಿಕೆಯ ಹಾಂತ್ಗಳು. ಅನ್ುಕ್ಲಿಸಲು ರ್ಪಿಸಿದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು. ಭೆ್ ೋಧನಾ 

ಕಲಿಕೆ್ೋಪಕರಣಗಳು 

ಮೌಲಯಮಾಪನ್ದ ಸಾಧನ್ - 

ತ್ಾಂತ್ರಗಳು 

ಶಿಕ್ಷಕರ.                             ಸವ-

ಅವಲೆ್ ೋಕನ್ 

ಅವಧಿ 

ತೆ್ ಡಗಿಸಿಕೆ್ಳುುವಿಕೆ.       

Engage 

ಪೂವಯ ಸಿದಧತೆ /ಪೂರಕ ಚಟುವಟಿಕೆ :- ಮಕಕಳಿಗೆ ಪುಟುರಾಜ ಗವಾಯ 

ಯವರ ಭಾವರ್ಚತ್ರ ತೆ್ ೋರಿಸಿ ಅವರ ಬಗೆ ೆವಿವರಿಸಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ್ 

ಪರಶ್ೆನಗಳನ್ುನ ಕೆೋಳುವರು.                                               (೧) ಪುಟುರಾಜ 

ಗವಾಯಯವರ ಎಲಿಿ ಜನಿಸಿದರು ?                    (೨) ಪುಟುರಾಜ 

ಗವಾಯಯವರ ತ್ಾಂದ್ೆ-ತಾಯಗೆ ಹೆಸರೆೋನ್ು ಇತಾಯದಿ.  

ಘಟನೆಗೆಳ. ಸಾಂಗರಹ ತ್ಾಂತ್ರ :- ಆಲಿಸುವುದು 

ಸಾಧನ್ :- ಘಟನೆ 

 

ಎಲಾಿ ಮಕಕಳು ಈ ಅವಧಿಯಲಿಿ 

ತೆ್ ಡಗಿಸಿಕೆ್ಾಂಡಿದ್ೆದೋನೆಯೋ? 
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ಪತೆಾಹಚುುವಿಕೆ.          

Explore 

ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕಕಳಿಗೆ ಈ  ಕೆಳಗಿನ್ ಪರಶ್ೆನಗಳನ್ುನ ಕೆೋಳಿ ಉತ್ಾರ 

ಪಡೆಯುವರು :- (೧) ನಿಮಗೆ ಗೆ್ ತ್ತಾರುವ ಕವಿಗಳ ಹೆಸರು ಹೆೋಳಿರಿ.  (೨) 

ನಿಮಗೆ ಗೆ್ ತ್ತಾರುವ ವಚನ್ಕಾರರ ಹೆಸರು ಹೆೋಳಿರಿ ಹಾಗಾದರೆ ಇಾಂದು 

ನಾವು ಸವಯಜ್ಞ ವಚನ್ಗಳು ಎಾಂಬ ಪಾಠವನ್ುನ ಅರಿಯೋಣ   

ಪರಶ್ಾನವಳಿ ತ್ಾಂತ್ರ :- ಮೌಖಿಕ.        

ಸಾಧನ್:- ಮೌಖಿಕ ಪರಶ್ೆನಗಳು 

ಎಲಿ ಮಕಕಳು ಪರಶ್ೆನಗಳಿಗೆ 

ಸರಿಯಾಗಿ ಉತ್ಾರಿಸಿದ್ಾದರೆ ? 

 

ವಿವರಣೆ /ವಯಕಾಪಡಿಸುವಿಕೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಾದರಿ ವಾಚನ್ :- ಹರ ತ್ನೆ್ ನಳಿದುಯ ---------------------------

--------------ಕರತ್ಲಾಮಲಕ ಸವಯಜ್ಞನ್  ಈ ಪದಯವನ್ುನ ಶಿಕ್ಷಕರು 

ಮಧುರವಾಗಿ ರಾಗಬದಧವಾಗಿ ಗಟಿುಯಾಗಿ ಹಾಡುವರು ಮುತ್ುಾ ಮಕಕಳಿಾಂದ 

ಹಾಡಿಸುವರು .                                                        ಹೆ್ ಸ ಪದಗಳ 

ಪರಿಚಯ :- ಶಿಕ್ಷಕರು ಈ ಕೆಳಗಿನ್ ಪದಗಳ ಅರ್ಥಯವನ್ುನ ಕರಿ ಹಲಿಗೆ  ಮೋಲೆ 

ಬರೆದು ಅರೆಥಯಸುವರು.                   ಉದ್ಾ:- ಅರಿ - ತ್ತಳಿ, ಅಗಿನ - ತ್ತಳಿ , 

ಕಳ  ೆ- ನಾಶಮಾಡು ,                      ಮುಕ್ತಾ - ಬಿಡುಗಡೆ, ಆಮಲಕ - 

ನೆಲಿಿಕಾಯ , ಇತಾಯದಿ.                    ಮಕಕಳಿಾಂದ ಮೌನ್ ಓದು :- ಶಿಕ್ಷಕರು 

ಈ ವಚನ್ವನ್ುನ ಮೌನ್ವಾಗಿ ಓದಿ ಕೆಳಗಿನ್ ಪರಶ್ೆನಗೆ ಉತ್ಾರ ಹುಡುಕುವಾಂತೆ 

ಪೆರೋರೆೋಪಿಸುವರು.       (೧) ಗುರುಹಿರಿಯರಿಗೆ ಹೆೋಗೆ ನ್ಮಸಬೆೋಕು ?                              

(೨) ಬಾಂದುಗಳು ಏನ್ು ಮಾಡುತಾಾರೆ ?                                          

ಗರಹಣ ಶಕ್ತಾಯ ಪರಿಶಿೋಲನೆ :- ಈ ಪದಯವನ್ುನ ಶಿಕ್ಷಕರು ಪರಶ್ೆ್ ನೋತ್ಾರ 

ಪದಧತ್ತಯ ಮ್ಲಕ ವಚನ್ವನ್ುನ ಅರೆಥಯಸುವರು ಮಕಕಳಿಗೆ ಗುಾಂಪುಗಳಲಿಿ 

ಪರಶ್ೆನಗಳನ್ುನ ಕೆ್ಟುು ಚರ್ಚಯಸಿ ಬರೆಯಲು ತ್ತಳಿಸುವರು ವಾಯಕರಣ :- 

ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕಕಳಿಗೆ ವಿಭಕ್ತಾ ಪರತೆಯೋಯಗಳನ್ುನ ಉದ್ಾ:-ಹಣೆಗೆಳ ಮ್ಲಕ 

ವಿವರಿಸುವರು  

ಪಠಯಪುಸಾಕ 

 

 

ಪಠಯಪುಸಾಕ, ಕರಿ ಹಲಿಗೆ 

 

ಪಠಯಪುಸಾಕ 

 

ಪಠಯಪುಸಾಕ 

 

ಕರಿ ಹಲಿಗೆ , ಪಠಯಪುಸಾಕ 

ಓದಿ ಗರಹಿಸುವ ಕೌಶಲದ 

ಮೌಲಯಮಾಪನ್ 

 

ತ್ಾಂತ್ರ :-ಬರಹ.           

ಸಾಧನ್:- ಶಬಾದರ್ಥಯಗಳು 

 

ಓದಿ ಗರಹಿಸುವ ಕೌಶಲದ 

ಮೌಲಯಮಾಪನ್ 

ತ್ಾಂತ್ರ :- ಅವಲೆ್ ೋಕನ್ 

ಸಾಧನ್ :- ಅವಲೆ್ ೋಕನ್ ಪಟಿು 

ತ್ಾಂತ್ರ :- ಲಿಖಿತ್.               

ಸಾಧನ್ :- ವಿಭಕ್ತಾ ಪರತೆಯೋಯ 

ಎಷುು ಮಕಕಳು ಶಿಕ್ಷಕರ 

ಮಾದರಿ ಗಾಯನ್ವನ್ುನ ಆಲಿಸಿ 

ಸರಿಯಾಗಿ ಹಾಡಿದರು ? 

ಎಲಾಿ ಮಕಕಳು ಹೆ್ ಸ ಪದಗಳ 

ಅರ್ಥಯವನ್ುನ ಗರಹಿಸಿದರೆೋ? 

ಎಷುು ಮಕಕಳು ಮೌನ್ ಓದಿನ್ಲಿಿ 

ಸಮರ್ಥಯರಿದ್ಾದರೆ ? 

ನಾನ್ು ತ್ತಳಿಸಿದ ವಿಧಾನ್ದಿಾಂದ 

ವಚನ್ವನ್ುನ ಮಕಕಳ 

ಅರೆಥಯಸಿಕೆ್ಾಂಡರು ? 

ಎಷುು ಮಕಕಳು ವಿಭಕ್ತಾ 

ಪರತ್ಯಯವನ್ುನ  ಅರಿಯುವಲಿಿ 

ತೆ್ ಾಂದರೆ ಪಟುರು ? 

 

ವಿಷಯದ ವಿಸಾರಣೆ Expand ವಿದ್ಾಯರ್ಥಯಗಳಿಾಂದ ಗಟಿು ಓದು :- ಶಿಕ್ಷಕರು ಈ ಪದಯವನ್ುನ ಗುಾಂಪುಗಳಲಿಿ 

ಹಾಡಿಸಿ ನ್ಾಂತ್ರ ಸಾಮ್ಹಿಕವಾಗಿ ಹಾಡಿಸುವರು ಅದ್ಾದನ್ಾಂತ್ರ 

ವೆಥಯಕ್ತಾಕವಾಗಿ ಪದಯವನ್ುನ ಎಲಿರಿಾಂದ ಓದಿಸುವರು ಓದಲು ಬರೆದ್ೆ ಇವರು 

ಮಕಕಳಿಗೆ ತಾವೆೋ ಸವತ್ಃ ಅನೆೋಕ ಬಾರಿ ಓದಿ ಮಕಕಳಿಾಂದ ಓದಿಸುವರು.                                                         

ಚಟುವಟಿಕೆ :- ಮಕಕಳಿಗೆ ನಾಮ ಪರಕೃತ್ತಗೆಳಾದ ನ್ದಿ, ರವಿ, ಮನೆ, 

ಪಠಯಪುಸಾಕ 

 

 

ನೆ್ ೋಟ್ ಪುಸಾಕ, ಪಠಯಪುಸಾಕ 

ತ್ಾಂತ್ರ :- ಗಟಿು ಗಾಯನ್.    

ಸಾಧನ್:- ವೆಥಯಕ್ತಾಕ ಗಾಯನ್ 

 

ಎಷುು ಮಕಕಳು ಗಟಿು ಓದುವ 

ಸಾಮರ್ಥಯಯ ಗಳಿಸಿದ್ಾದರೆ ? 
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ಇತಾಯದಿ ಪದಗಳನ್ುನ ಕೆ್ಟುು ಇವುಗಳಿಗೆ ವಿಭಕ್ತಾ ಪರತೆಸೋಯಗೆಳನ್ುನ ಸೆೋರಿಸಿ 

ಬರೆಯುವ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡಿಸುವುದು.                           * ಅಭಾಯಸ 

ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡಿಸುವುದು.  

ತ್ಾಂತ್ರ :- ಬರಹ.        

ಸಾಧನ್:- ಪರಶ್ೆನ 

ಎಷುು ಮಕಕಳು ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೆ್ಟು 

ಚಟುವಟಿಕೆಯಲಿಿ ಸರಿಯಾಗಿ 

ಮಾಡಿದರು 

ಮೌಲಯಮಾಪನ್.           

Evaluation 

ನಿಯೋಜಿತ್ ಕಾಯಯ / ಮೌಲಯಮಾಪನ್ :- * ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕಕಳಿಗೆ ಈ 

ವಚನ್ವನ್ುನ ಬರೆದು ತೆ್ ೋರಿಸಿ ಕಾಂಠಪಾಠ ಮಾಡಲು ಸ್ರ್ಚಸುವರು. 

*ಕೆಳಗಿನ್ ಪದಗಳನ್ುನ  ಕೆ್ಟುು ಸವಾಂತ್ ವಾಕಯದಲಿಿ ಬಳಸಿ ಬರೆಯುವಾಂತೆ 

ಪೆರೋರೆೋಪಿಸುವರು ಉದ್ಾ:- ಬಾಂಧು , ಸಿರಿ, ಬಾಂಧನ್ ಇತಾಯದಿ 

ಮಕಕಳ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ 

ಪಠಯಪುಸಾಕ, ನೆ್ ೋಟ್ ಪುಸಾಕ 

ತ್ಾಂತ್ರ :- ಅಭಿವಯಕ್ತಾ.      

ಸಾಧನ್:- ಪದಯ ಕಾಂಠಪಾಠ 

ತ್ಾಂತ್ರ :- ಬರಹ.         

ಸಾಧನ್:- ಸವಾಂತ್ ವಾಕಯ 

ರಚನೆ  

ನಾನ್ು ನ್ನ್ನ ಮುಾಂದಿನ್ 

ಪಾಠವನ್ುನ ಹೆೋಗೆ 

ಯೋರ್ಚಸಲಿ ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ಘಟಕದ ಹೆಸರು :- ೧) ಗೆಳತ್ತಗೆ್ ಾಂದು ಪತ್ರ                           ಘಟಕ ಯೋಜನೆ             ಸಾಮರ್ಥಯಯಗಳು :- ಬರಹ :- ಅನೌಪರ್ಾರಿಕ ಪತ್ರ ಮತ್ುಾ ರ್ಚಕಕ ಪರಬಾಂಧಗಳನ್ುನ ಸವತ್ಾಂತ್ರವಾಗಿ                  ವಗಯ :-೭.                   

ವಿಷಯ :- ಕನ್ನಡ.                                                                                                          ಬರೆಯುವುದು.                                                                                     ದಿನಾಾಂಕ :- 
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ಕಲಿಕೆಯ ಹಾಂತ್ಗಳು. ಅನ್ುಕ್ಲಿಸಲು ರ್ಪಿಸಿದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು. ಭೆ್ ೋಧನಾ 

ಕಲಿಕೆ್ೋಪಕರಣಗಳು 

ಮೌಲಯಮಾಪನ್ದ ಸಾಧನ್ - 

ತ್ಾಂತ್ರಗಳು 

ಶಿಕ್ಷಕರ.                             ಸವ-

ಅವಲೆ್ ೋಕನ್ 

ಅವಧಿ 

ತೆ್ ಡಗಿಸಿಕೆ್ಳುುವಿಕೆ.   

Engage 

ಪೂವಯ ಸಿದಧತೆ ಹಾಗ್ ಪೂರಕ ಚಟುವಟಿಕೆ :- ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕಕಳಿಗೆ ನ್ಮಮ 

ಮನೆ ಪರಬಾಂಧ ಬರೆಯಲು ಪೆರೋರೆೋಪಿಸುವರು ಅದನ್ುನ ಸೆನೋಹಿತ್ರಿಾಂದ 

ಓದಿಸಿ ತ್ಪಿನ್ುನ ತ್ತದುದವರು.  

ಪರಬಾಂಧ.                          

ಮಕಕಳ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ 

ತ್ಾಂತ್ರ :- ಬರಹ.                

ಸಾಧನ್ :- ಪರಬಾಂಧ 

ಮಕಕಳು ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲಿಿ 

ಆಸಕ್ತಾಯಾಂದ 

ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ಾದರೆೋ? 

 

ಪತೆಾಹಚುುವಿಕೆ.          

Explore 

ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕಕಳಿಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ್ ಪರಶ್ೆನಗೆಳನ್ುನ ಕೆೋಳಿ ಉತ್ಾರ 

ಪಡೆಯುವರು :- ೧) ಮಕಕಳಿಗೆ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಪತ್ರಗಳನ್ುನ ತೆ್ ೋರಿಸಿ 

ಇದು ಯಾವ ಬಗೆಯ ಪತ್ರ ಎಾಂದು ಕೆೋಳುವರು.                (೨) ನಿಮಗೆ 

ಊರಿನ್ಲಿರಿುವ ಸಾಂಬಾಂಧಿಕರ ನೆನ್ಪಾದರೆ ಏನ್ು ಮಾಡುತ್ತಾೋರಿ ? 

(೩)ಫೋನ್ ಬರುವುದಕ್ತಕಾಂತ್ ಮೊದಲು ಜನ್ರು ತ್ಮಮ ಆಲೆ್ ೋಚನೆಗಳನ್ುನ 

ಹೆೋಗೆ ಹಾಂರ್ಚಕೆ್ಳುುತ್ತಾದದರು ?              ಹಾಗಾದರೆ ಇಾಂದು ನಾವು 

ಗೆಳತ್ತಗೆ್ ಾಂದು ಪತ್ರ ಓದ್ೆ್ ೋಣ.  

ಪರಶ್ಾನವಳಿ ತ್ಾಂತ್ರ :- ಮೌಖಿಕ.         

ಸಾಧನ್:- ಮೌಖಿಕ ಪರಶ್ೆನಗಳು 

ಮಕಕಳ ನ್ನ್ನ ಪರಶ್ೆನಗಳಿಗೆ 

ಸರಿಯಾಗಿ ಉತ್ಾರಿಸಿದರೆೋ? 

 

ವಿವರಣೆ /ವಯಕಾಪಡಿಸುವಿಕೆ.              

Explain/Express 

ಶಿಕ್ಷಕರ ಮಾದರಿ ವಾಚನ್ :- ನ್ಲೆಮಯ ಗೆಳತ್ತ ------------------------------

---------ಖಾಂಡಿತ್ ನಿಮಮ ಊರಿಗೆ ಬರುತೆಾೋನೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಈ ಪಾಠವನ್ುನ 

ಸ್ಕಾ ಸವರಭಾರ, ಉರ್ಾುರಣೆ, ನಿಲುಗಡೆ ಮತ್ುಾ ಧವನಿ ಏರಿಳಿತ್ದ್ೆ್ ಾಂದಿಗೆ 

ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಓದುವರು ಮಕಕಳು ಆಲಿಸುವರು ಹೆ್ ಸ ಪದಗಳ 

ಪರಿಚಯ :-  ಸಗಯ - ಪರಕತ್ತ , ವಾಯಸಾಂಗ - ಅಭಾಯಸ, ಧುಮುಕು - 

ಬಿೋಳುವುದು , ಸ್ಬಗು - ಸೌಾಂದಯಯ ಇತಾಯದಿ ಪದಗಳ ಅರ್ಥಯವನ್ುನ ಕರಿ 

ಹಲಿಗೆ ಮೋಲೆ ಬರೆದು ಅರೆಥಯಸುವರು.     ಮಕಕಳಿಾಂದ ಮೌನ್ ಓದು :- 

ಶಿಕ್ಷಕರು ಈ ಪಾಠವನ್ುನ ಮೌನ್ವಾಗಿ ಓದಿ ಕೆಳಗಿನ್ ಪರಶ್ೆನಗಳಿಗೆ 

ಉತ್ಾರಿಸುವಾಂತೆ ಪ್ರೋತಾಸಹಿಸುವರು.         (೧) ಜಲಪಾತ್ವನ್ುನ  ಯಾವ 

ಯಾವ ಹೆಸರುಗಳಿಾಂದ ಕರೆಯುತಾಾರೆ ? (೨) ವಜರ ಪ್ೋಹ ಜಲಪಾತ್ 

ಯಾವ ನ್ದಿಯಾಂದ ಉಾಂಟಾಗಿದ್ೆ ?                                                                    

ಗರಹಣ ಶಕ್ತಾಯ ಪರಿಶಿೋಲನೆ :- ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕಕಳಿಗೆ ಅನೆೋಕ ಬಗೆಯ 

ಜಲಪಾತ್ಗಳ ಮಾಂಚು ಪಟಿುಯನ್ುನ ತೆ್ ೋರಿಸುತಾಾ ಪರಶ್ೆ್ ನೋತ್ಾರ ವಿಧಾನ್ದ 

ಪಠಯಪುಸಾಕ 

 

 

ಶಬದಕೆ್ೋಶ 

 

ಪಠಯಪುಸಾಕ  

 

 

ಮಾಂಚುಪಟಿು , ಕರಿಹಲಿಗೆ 

ಓದಿ ಗರಹಿಸುವ ಕೌಶಲದ 

ಮೌಲಯಮಾಪನ್ 

 

ತ್ಾಂತ್ರ :- ಬರಹ.             

ಸಾಧನ್:- ಶಬಾದರ್ಥಯಗಳು.  

 

ಓದಿ ಗರಹಿಸುವ ಕೌಶಲದ 

ಮೌಲಯಮಾಪನ್ 

 

ಎಷುು ಮಕಕಳು ಪಾಠವನ್ುನ 

ಆಸಕ್ತಾಯಾಂದ ಆಲಿಸಿದ್ಾದರೆ? 

 

ಎಷುು ವಿದ್ಾಯರ್ಥಯಗಳು ಹೆ್ ಸ 

ಪದಗಳ ಅರ್ಥಯಗೆಳನ್ುನ 

ಗರಹಿಸಿದ್ಾದರೆೋ? 

ಎಷುು ವಿದ್ಾಯರ್ಥಯಗಳು 

ಮೌನ್ವಾಗಿ ಓದಿಲು 

ಸಮರ್ಥಯಸಿದ್ಾದರೆೋ? 
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ಮ್ಲಕ ಪಾಠವನ್ುನ ಈ ಅರೆಥಯಸಿಸುವರು ನ್ಾಂತ್ರ ಮಕಕಳು ಗರಹಣ 

ಶಕ್ತಾಯನ್ುನ ಪರಿೋಕ್ಷಸಲು  ಗುಾಂಪುಗಳಲಿಿ ಕೆಲವು ಪರಶ್ೆನಗಳನ್ುನ ಕೆ್ಟುು 

ಚರ್ಚಯಸಿ ಬರೆಯುವಾಂತೆ ಹೆೋಳುವರು.                ವಾಯಕರಣ :- ಶಿಕ್ಷಕರು 

ಮಕಕಳಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯುವ ವಿಧಾನ್ವನ್ುನ ಕರಿಹಲಿಗೆಯ ಮೋಲೆ ಬರೆದು 

ಅರೆಥಯಸುವರು. 

 

ಕರಿಹಲಿಗೆ 

ತ್ಾಂತ್ರ :- ಅವಲೆ್ ೋಕನ್.       

ಸಾಧನ್:- ಪತ್ರ  

 

ತ್ಾಂತ್ರ. :- ಗಟಿು ಓದು.        

ಸಾಧನ್:- ವೆಥಯಕ್ತಾಕ ಓದು 

ಈಗ ವಿವರಿಸಿದ ವಿಷಯದ 

ಕುರಿತ್ು ನ್ನ್ಗೆ ತ್ೃಪಿಾ ಇದ್ೆಯೋ? 

ಎಲಿಿ ಮಕಕಳ ಪಾತ್ರ ಬರೆಯುವ 

ವಿಧಾನ್ ಗರಹಿಸಿದರೆೋ? 

ವಿಷಯದ ವಿಸಾರಣೆ     

Expand 

ಮಕಕಳಿಾಂದ ಗಟಿು ಓದು :- ಸಾಲಾಗಿ  ಎಲಿ ಮಕಕಳಿಾಂದ ಈ ಪಾಠವನ್ುನ 

ನಾಲುಕ ಸಾಲುಗಳನ್ುನ ಗಟಿುಯಾಗಿ ಓದಿಸುವುದು . ಮಕಕಳು 

ಪುನ್ರಾವತ್ಯನೆ  ಮಾಡುವರು. ತ್ಪಿಿದಲಿಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಾಗಯದಶಯನ್ 

ಮಾಡುವರು.                                                                           

ಚಟುವಟಿಕೆ :-  ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕಕಳಿಗೆ ಮ್ರು ಗುಾಂಪುಗಳಲಿಿ ಕ್ಡಿರಸಿ   * 

ಮದುವೆ ಗುಾಂಪಿಗೆ ಗೆ್ ೋಕಾಕ್ ಜಲಪಾತ್, ಎರಡನೆೋ ಗುಾಂಪಿಗೆ 

ಗೆ್ ಡರ್ಚನ್ಮಲಿಕ ಜಲಪಾತ್ , ಮತ್ುಾ ಮ್ರನೆೋ ಗುಾಂಪಿಗೆ ವಜರಪ್ೋಹ 

ಜಲಪಾತ್ ವಿಷಯ ಕೆ್ಟುು ಚರ್ಚಯಸಿ ಬರೆದು ಗಟಿುಯಾಗಿ ಓದುವ 

ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡಿಸುವುದು.  

ಪಠಯಪುಸಾಕ 

 

 

ಪಠಯಪುಸಾಕ, ನೆ್ ೋಟ್ ಬುಕ್ 

ತ್ಾಂತ್ರ :- ಗಟಿು ಓದು.             

ಸಾಧನ್:-ವೆಥಯಕ್ತಾಕ ಓದು 

 

ತ್ಾಂತ್ರ :- ಬರಹ                 

ಸಾಧನ್ :- ಪರಬಾಂಧ 

ಬರೆಯುವುದು 

ಎಷುು ವಿದ್ಾಯರ್ಥಯಗಳು 

ಗಟಿುಯಾಗಿ ಓದಲು 

ಸಮರ್ಥಯರಿದ್ಾದರೆ? 

 

ಎಲಿ ಮಕಕಳು ಗುಾಂಪು 

ಚರ್ೆಯಯಲಿಿ 

ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ಾದರೆೋ? 

 

ಮೌಲಯಮಾಪನ್.         

Evaluation 

ನಿಯೋಜಿತ್ ಕಾಯಯ / ಮೌಲಯಮಾಪನ್ :- ನಿೋವು ನೆ್ ೋಡಿದ 

ಯಾವುದ್ಾದರ್ ಸಥಳದ ಮಹತ್ವವನ್ುನ ಕುರಿತ್ು ನಿಮಮ ಗೆಳತ್ತಯ 

ನಿನ್ಗೆ್ ಾಂದು ಪತ್ರ ಬರೆಯರಿ  ಎಾಂದು ಹೆೋಳಿ ಮಕಕಳನ್ುನ 

ಪೆರೋರೆೋಪಿಸುವುದು.  

ನೆ್ ೋಟ್ ಬುಕ್ ತ್ಾಂತ್ರ:- ಲಿಖಿತ್.             

ಸಾಧನ್:- ಪತ್ರ ಬರೆಯುವುದು 

ನಾನ್ು ನ್ನ್ನ ಮುಾಂದಿನ್ 

ಪಾಠವನ್ುನ ಹೆೋಗೆ 

ಆಯೋಜಿಸಲಿ? 
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