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I . ಷನ್ನನ ವವ :

I I .ಶಾಲಾ  ಶಿಕ್ಷಣ  ಭತ್ತು  ಸಾಕ್ಷಯತಾ  ಇಲಾಖೆಯು  5  ಜುಲೈ  2 0 2 1  ರಂದು  N I P UN  ಭಾಯತ಄  ಎೇಂಫ  ಅಡಿಪಾಮದ್  ಸಾಕ್ಷಯತೆ  ಭತ್ತು  
ಸಂಖ್ಯಾ ಶಾಷು ರ ಕ್ಕಕ ಗಿ  ರಾಷಿ್ಟ ರ ೋಮ  ಮಿಶನ್  ಅನುನ  ಪಾರ ರಂಭಿಸಿದೄ .  3  ರೇಂದ್  9  ಶಗ  ಮಸಿಿ ನ  ಭಔಕ ಳ  ಔಲಿಕೆಮ  ಅಖತ್ಾ ಖಳನುನ  
ಪೂರೈಸು  ಗುರಮನುನ  ಈ  ಮಿಶನ್  ಹೇಂದಿದೄ .  ವಿವಿಧ  ಅೇಂತ್ರಾಷಿ್ಟ ರ ೋಮ  ಸಂಶೋಧನೆಖಳಿೇಂದ್  ಸಾಾ ಪಿಷಲ ಟಿ್ ೇಂತೆ ,  ಅಡಿಪಾಮದ್  
ಔಲಿಕೆಯು  ಭಗುವಿನ  ಬವಿಶಾ ದ್  ಎಲೆಾ  ಔಲಿಕೆಮ  ಆಧಾಯವಾಗಿದೄ .  ಖರ ಹಿಕೆಯೇಂದಿಗೄ  ಒದ್ಲು ,  ಫರೆಮಲು  ಭತ್ತು  ಮೂಲಭೂತ್  
ಖಣಿತ್ದ್  ಕ್ಕಯಾಗಚಯಣೆಖಳನುನ  ಮಾಡು  ಮೂಲಭೂತ್  ಮೂಲಭೂತ್  ಕೌವಲಾ ಖಳನುನ  ಸಾಧಿಷದಿರುವುದು ,  3  ನೇ  ತ್ಯಖತಿಮ  
ನಂತ್ಯ  ಠ್ಾ ಔರ ಭದ್  ಸಂಕೋಣಗತೆಖಳಿಗೄ  ಭಗುನುನ  ಸಿದ್ಧ ಡಿಷದೄ  ಬಿಡುತ್ು ದೄ .  ಆರಂಭಿಔ  ಔಲಿಕೆಮ  ಪಾರ ಮುಕಾ ತೆಮನುನ  
ಗುರುತಿಸಿ ,  ರಾಷಿ್ಟ ರ ೋಮ  ಶಿಕ್ಷಣ  ನ್ನೋತಿ  2 0 2 0  ಅತ್ತಾ ನನ ತ್ವಾಗಿದೄ  ಎೇಂದು  ತಿು ಹೇಳುತ್ು ದೄ .  ಪಾರ ಥಮಿಔ  ಶಾಲ್ಲಖಳಲೆಿ  ಸಾಗತಿರ ಔ  
ಅಡಿಪಾಮದ್  ಸಾಕ್ಷಯತೆ  ಭತ್ತು  ಸಂಖ್ಯಾ ಶಾಷು ರ ನುನ  ಸಾಧಿಸುವುದು  ಆದ್ಾ ತೆಯಾಗಿಯಬೇಕ .  ಇದ್ಲೆ ದೄ ,  ಈ  ಮೂಲಭೂತ್  
ಔಲಿಕೆಮನುನ  (ಅೇಂದ್ರೆ ,  ಅಡಿಪಾಮದ್  ಭಟಿ್ ದ್ಲೆಿ  ಒದುವುದು ,  ಫರೆಯುವುದು  ಭತ್ತು  ಅೇಂಔಖಣಿತ್ )  ಮೇದ್ಲು  ಸಾಧಿಷದಿದ್ದ ರೆ  
ನಭೂ  ಹೆಚಿಿ ನ  ವಿದಾಾ ತಆಗಖಳಿಗೄ  ಈ  ನ್ನೋತಿಮ  ಉಳಿದ್  ಭಾಖವು  ಅರ ಸುು ತ್ವಾಗುತ್ು ದೄ  ಎೇಂದು  ಅದು  ಹೇಳುತ್ು ದೄ .

I I I .ನ್ಯಾ ವನಲ್  ಅಚಿೋವ್  ಮೄೇಂಟ್  ಷವೄಗ  ( N A S )  ಸರದಂತೆ  ಭಾಯತ್ದ್ಲೆಿ ನ  ಔಲಿಕೆಮ  ಪ್ರರ ಫೈಲ್  ಖಳ  ವಿವಿಧ  ಅಧಾ ಮನಖಳು  ಅನೇಔ  
ಭಔಕ ಳು  ಷಯಳ  ದ್ರ್ಜಗಮ  ಸೂಔು ವಾದ್  ಭಾಖನುನ  ಒದ್ಲು  ಸಾಧಾ ವಾಗುವುದಿಲೆ  ಎೇಂದು  ಸೂಚಿಸಿದಾದ ರೆ .  ಆದ್ರೆ ,  ಠ್ಾ ಔರ ಭ  ಭತ್ತು  
ಸಂಬಂಧಿತ್  ಠ್ಾ ಪುಷು ಔಖಳನುನ  ಭಔಕ ಳು  ಗೄರ ೋಡ್-ಭಟಿ್ ದ್  ಕೌವಲಾ ಖಳನುನ  ಡೆದುಕೇಂಡಿದಾದ ರೆ  ಭತ್ತು  ಮುೇಂದೄ  ರ ಖತಿ  
ಸಾಧಿಷಫಹುದು  ಎೇಂಫ  ನ್ನರೋಕೆೆಯೇಂದಿಗೄ  ವಿನ್ಯಾ ಷಗೊಳಿಷಲಾಗಿದೄ .  ಈ  ಷನ್ನನ ವವದ್ಲೆಿ ,  D / o  ಶಾಲಾ  ಶಿಕ್ಷಣ  ಭತ್ತು  ಸಾಕ್ಷಯತೆಯು  
ರಾಶಿ ರ ವಾಾ ಪಿ  ಒದು  ಅಭಿಯಾನನುನ  ಪಾರ ರಂಭಿಸುತಿು ದೄ  ಇದ್ರೇಂದ್  ರ ತಿ  ಭಗುವೂ  ಒದ್ಲು  ಔಲಿಯುತ್ು ದೄ  ಭತ್ತು  ನಂತ್ಯ  
ಔಲಿಮಲು  ಒದ್ಫಹುದು .

ಒದುವುದು  ಏಕೆ  ಮುಕಾ

I . ಒದುವಿಕೆ  ಔಲಿಕೆಮ  ಅಡಿಪಾಮವಾಗಿದೄ ,  ಇದು  ವಿದಾಾ ತಆಗಖಳನುನ  ಷವ ತಂತ್ರ ವಾಗಿ  ಪುಷು ಔಖಳನುನ  ಒದ್ಲು  ಪ್ರ ೋರೇಪಿಸುತ್ು ದೄ ,  
ಸೃಜನಶಿೋಲತೆ ,  ವಿಭಶಾಗತ್ೂ ಔ  ಚಿೇಂತ್ನೆ ,  ವಫದ ಕೋವ  ಭತ್ತು  ಮೌಖಿಔವಾಗಿ  ಭತ್ತು  ಫಯಣಿಗೄಮಲೆಿ  ಾ ಔು ಡಿಸು  
ಸಾಭಥಾ ಗನುನ  ಅಭಿವೃದಿಧ ಡಿಸುತ್ು ದೄ .  ಇದು  ಭಔಕ ಳು  ತ್ಭೂ  ಸುತ್ು ಮುತ್ು ಲಿನ  ಭತ್ತು  ನೈಜ  ಜಿೋನ  ರಸಿಾ ತಿಗೄ  ಸಂಬಂಧಿಷಲು  
ಷಹಾಮ  ಮಾಡುತ್ು ದೄ .  ಹಿೋಗಾಗಿ ,  ವಿದಾಾ ತಆಗಖಳು  ಆನಂದ್ಕ್ಕಕ ಗಿ  ಒದು  ಭತ್ತು  ತ್ಭೂ  ಕೌವಲಾ ಖಳನುನ  ಅಭಿವೃದಿಧ ಡಿಸು  
ೇಂದು  ರ ಕರ ಯೆಮ  ಮೂಲಔ  ಆನಂದ್ದಾಮಔ  ಭತ್ತು  ಷಭಥಗನ್ನೋಮ  ಭತ್ತು  ಜಿೋನಕ್ಕಕ ಗಿ  ಅರೇಂದಿಗೄ  ಉಳಿಮಲು  ಅನುವು  
ಮಾಡಿಕಡು  ವಾತಾಯಣನುನ  ಸೃಷಿ್ಟ ಸು  ಅವಾ ಔತೆಯಿದೄ .

I I . ಔಲಿಕೆಮ  ಪಲಿತಾೇಂವಖಳನುನ  ಸುಧಾರಸುಲೆಿ  ಒದು  ಕಡುಗೄಮನುನ  ವಿವಿಧ  ಸಂಶೋಧನ್ಯ  ಅಧಾ ಮನಖಳಲೆಿ  
ರ ದ್ಶಿಗಷಲಾಗಿದೄ .  ಭಾಷೆ  ಭತ್ತು  ಫಯಣಿಗೄಮ  ಕೌವಲಾ ಖಳ  ಮಲ್ಲ  ನ್ನಯಂತ್ರ ಣನುನ  ಅಭಿವೃದಿಧ ಡಿಸುತ್ು  ಇದು  ೇಂದು  
ಹೆರೆ್ಜ ಯಾಗಿದೄ .  ಮಾತ್ನ್ಯಡುವುದ್ಕಕ ೇಂತ್  ಭಿನನ ವಾಗಿ ,  ಒದುವುದು  ಮಾನರಗೄ  ಸಾವ ಭಾವಿಔವಾಗಿ  ಫಯದ್  ಭತ್ತು  ಔಲಿಮಬೇಕ್ಕದ್  
ಕೌವಲಾ ವಾಗಿದೄ .  ಒದುವಿಕೆಯು  ಠ್ಾ  ಭತ್ತು  ಒದುಖಯ  ನಡುವಿನ  ಯಷ ಯ  ಕರ ಯೆಯಾಗಿದೄ ,  ಇದು  ದ್ಖಳ  ಅಥಗನುನ  
ಅಥಗಮಾಡಿಕಳುು ವುದು  ಮಾತ್ರ ಲೆ ದೄ  ಠ್ಾ ದ್  ಹಿೇಂದೄ  ಫಹು-ದ್ಯದ್  ಅಥಗನುನ  ಖರ ಹಿಸುವುದ್ನುನ  ಳಗೊೇಂಡಿರುತ್ು ದೄ .  ಇದ್ಕೆಕ  
ನ್ನರಂತ್ಯ  ಅಭಾಾ ಷ ,  ಅಭಿವೃದಿಧ  ಭತ್ತು  ರಶಕ ಯಣೆಮ  ಅಖತ್ಾ ವಿದೄ .
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ಆರಂಭಿಔ ಹಂತ್ದ್ಲೆಿ  ಒದುವುದು ಣಗಮಾಲ್ಲಮ ಜ್ಞಾ ನನುನ  ಳಗೊೇಂಡಿರುತ್ು ದೄ, ಅವುಖಳ ಜೊತೆಗೄ ಹೆಷರುಖಳು ಭತ್ತು  ವಫದ ಖಳನುನ  

ಹೆಷರಸುವುದು ಭತ್ತು  ಗುರುತಿಸುವುದು, ಮಾತ್ನ್ಯಡು ಭಾಷೆಮನುನ  ಗುರುತಿಷಲು, ಖರ ಹಿಷಲು ಅಥವಾ ವಿಶೆ್ೋಷ್ಟಷಲು ಸಾಧಾ ವಾಗುತ್ು ದೄ, 

ಅಕ್ಷಯಖಳನುನ  ಫರೆಯುವುದು, ವಫದ ಕೋವ, ಮಾತ್ನ್ಯಡು ಭಾಷೆಮ ವಿಶಮನುನ  ನೆನಪಿಟಿ್ಟ ಕಳುು ವುದು ಭತ್ತು  ಖರ ಹಿಸುವುದು. 

ಅಲಾ ಧಿಮ ಅಧಿ, ಒದು ಕೌವಲಾ ಖಳ ರಔಲ ನೆಖಳು (ಉದಾ, ಎಡ ಫಲಕೆಕ  ಒದುವುದು, ಮುೇಂಭಾಖದ್ ಹಿೇಂಭಾಖ), 

ದೃಷಿ್ಟ ಗೊೋಚಯವಾಗಿ ರ ಸುು ತ್ಡಿಷಲಾದ್ ಚಿತ್ರ ಖಳು/ಚಿಹೆನ ಖಳನುನ  ಹೇಂದಿಸು ಅಥವಾ ತಾಯತ್ಭಾ  ಮಾಡು ಸಾಭಥಾ ಗನುನ  

ಳಗೊೇಂಡಿರು ಮುದ್ರ ಣ ಜ್ಞಗೃತಿ.

2

ಭಾಷಾ ಔಲಿಕೆ- ದೆನಂದಿನ ರ ಕರ ಯೆ

ಭಔಕ ಳು ತ್ಭೂ  ದೆನಂದಿನ ಜಿೋನದ್ಲೆಿ  ಅದ್ನುನ  ಅರಮದೄ ಭಾಷೆಯೇಂದಿಗೄ 
ತಡಗಿಸಿಕಳುು ತಾು ರೆ. ೇಂದ್ಲೆ  ೇಂದು ರೂದ್ಲೆಿ  ಅರು ಭಾಷೆಮನುನ  ಫಳಸುತಾು ರೆ ಭತ್ತು  
ಭಾಷೆಮ ಫಗೆೄ  ಅಯ ಜ್ಞಾ ನನ್ಮನ  ಷಸ ಫಳಸುತಾು ರೆ. ಅರು ತ್ಭೂ  ಹಿರಮಯನುನ , ಶಿಕ್ಷಔಯನುನ  
ಹೇಗೄ ಸಂಬೋಧಿಷಬೇಕೆೇಂದು ತಿಳಿದಿದಾದ ರೆ. ಅರು ಸಂಭಾಶಣೆಖಳನುನ  ಕಳುತಿು ದಾದ ರೆ, ರೇಡಿಯೋ 
ಆಗಿಯಫಹುದು, ದೂಯದ್ವಗನನುನ  ವಿೋಕೆಸುತಿು ದಾದ ರೆ- ಇವುಖಳಿೇಂದ್ ಅರು ತ್ಭೂ  ಭಾಷೆಮನುನ  
ಸೄಳೆಯು ಭತ್ತು  ಸಂಸನಕ್ಕಕ ಗಿ ಫಳಸುತಾು ರೆ. ನಭೂ  ಭನೆಖಳಲೆಿ , ಭನೆಮ ನಂಫರ್ ಪೆ್ ೋಟ್ ನಲೆಿ  
ಸಾಔಷಿ್ಟ  ಲಿಖಿತ್ ಭತ್ತು  ಮುದಿರ ತ್ ಸುು ಖಳು ಲಬಾ ವಿವೄ; ಭನೆಮ ಗೊೋಡೆಖಳ ಮಲ್ಲ ಜ್ಞನದ್ ಔಲ್ಲ 
(ಮಂದ್); ಕ್ಕಾ ಲ್ಲೇಂಡರ್; ಗಾಾ ಸ್ ಸಿ್ಟವ್ ಮಲ್ಲ ಕಂನ್ನಮ ಹೆಷರು, ಪಾತೆರ ಖಳ ಮಲ್ಲ ಕಟ್ಟೇಂಫದ್ 
ಮುಕಾ ಷಾ ನ ಹೆಷರು; ತೋಳುಖಳ ಮಲ್ಲ ಸಚಿ್ಚ ಖಳನುನ  ಹೆಷರಸಿ; ತಿರ ಕೆಮ ಪುಟ್; ಶಾಪಿೇಂಗ್ 
ಟಿ್ಟ ಖಳು; ಟೂತೆ ೋಸಿ್  ಬಾಕಿ್ಸ  ಇತಾಾ ದಿ.

ಆ ಫಯಣಿಗೄ ಅಥವಾ ಮುದಿರ ತ್ ಸುು ಖಳಿಗೄ ಎಷಿ್ಟ  ಖಭನ ನ್ನೋಡಲಾಗುತ್ು ದೄ ಎೇಂಬುದು ಮುಕಾ . 
ಭಔಕ ಳು ಶಾಲ್ಲಗೄ ಫರು ಮೇದ್ಲೇ ಒದು ಭತ್ತು  ಫರೆಯು ತಿಳುಳಿಕೆಮನುನ  
ಬೆಳೆಸಿಕಳುು ತಾು ರೆ. ಭಔಕ ಳ ಈ ಪೂಗಜ್ಞಾ ನನುನ  ಅಯ ಸಾಕ್ಷಯತಾ ಕೌವಲಾ ನುನ  
ಅಭಿವೃದಿಧ ಡಿಸು ಅಡಿಪಾಮವೄೇಂದು ರಖಣಿಷಫಹುದು.
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III. ಒದುವಿಕೆ ಭತ್ತು  ಫಯಣಿಗೄಮನುನ  ಅಥಗಮಾಡಿಕಳುು ವುದು

(i) ಭಔಕ ಳು ತ್ಭೂ  ಸುತ್ು ಲಿನ ಲಿಖಿತ್ ಸುು ಖಳನುನ  ಒದ್ಲು ಪಾರ ರಂಭಿಸುತಾು ರೆ, ಉದಾಸಯಣೆಗೄ ಬಿಷಕ ತ್ತು ಖಳು ಭತ್ತು  
ಮಿಠಾಯಿಖಳಂತ್ಸ ಕರೋದಿಖಳ ಹದಿಕೆಖಳು, ಯಸೄು ಫದಿಮಲೆಿ  ಪ್ರೋಷಿ ರ್ ಖಳು / ಜ್ಞಹಿೋರಾತ್ತಖಳು, ಗೊೋಡೆಮ 
ಘೋಶಣೆಖಳು, ಭನೆಮಲೆಿ  ತಿರ ಕೆಖಳು, ಭನೆಮಲೆಿ  ಭತ್ತು  ಶಾಲ್ಲಮಲೆಿ  ಔಥೆಪುಷು ಔಖಳು, ತ್ರ ಖಳು / 
ಪ್ರೋಸಿ್  ಕ್ಕಡ್ಗ ಖಳು, ಇತಾಾ ದಿ. .ಭಔಕ ಳು ಪ್ನುನ , ಪ್ನಿ್ನ ಲ್, ಸಿೋಮೄಸುಣಣ  ಹಿಡಿದುಕಳು ಲು ಪಾರ ರಂಭಿಸಿದ್ ತ್ಕ್ಷಣ, 
ಅರು ಫರೆಮಲು ಪಾರ ರಂಭಿಸುತಾು ರೆ ಭತ್ತು  ಅರಗೄ ಕೆಲವು ಅಥಗ ಅಥವಾ ಸಂದವನುನ  ಸರಷಲು 
ರ ಮತಿನ ಸುತಾು ರೆ - ಇದು ಫಯಣಿಗೄಮ ಪಾರ ರಂಬದ್ ೇಂದು ಭಾಖವಾಗಿದೄ. ವಾಷು ವಾಗಿ, ಒದು ಭತ್ತು  
ಫರೆಯು ಅರವು ದಿನದಿೇಂದ್ ದಿನಕೆಕ  ಅಥಗಪೂಣಗ ಭತ್ತು  ಕ್ಕಮಗಸಾಧಾ ವಾದ್ ಸಂದ್ಬಗಖಳಲೆಿ  ಮೌಖಿಔ 
ಭಾಷೆಮ ಬೆಳಣಿಗೄಯಂತೆ ಬೆಳೆಯುತ್ು ದೄ.

ಒದು ಭಔಕಳು ಸಾಮಾನಾ ವಾಗಿ ಉತ್ು ಭ 

ಔಲಿಯುರಾಗುತಾು ರೆ, ಇದು ಶಾಲ್ಲ ಭತ್ತು  ಜಿೋನದ್ ಇತ್ಯ 

ಕೆೆೋತ್ರ ಖಳಲೆಿ  ಮವಸಿಿ ಗೄ ಕ್ಕಯಣವಾಗುತ್ು ದೄ.
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(ii)ಎಲೆಾ  ಒದು ಸಂದ್ಬಗಖಳಲೆಿ  ಗುರಯು 'ಅಥಗಮಾಡಿಕಳುು ವುದು' ಆಗಿಯಬೇಕ. ಮುದಿರ ತ್ ಠ್ಾ ದ್ಲೆಿ  ತಿಳಿಷಲಾದ್ ಸಂದವನುನ  

ಅಥಗಮಾಡಿಕಳುು ವುದು ಭತ್ತು  ಆನಂದಿಸುವುದು ಔಡ್ಡು ಮವಾಗಿದೄ.

(iii)ಒದುವಿಕೆ ವಿದಾಾ ತಆಗಖಳನುನ  ಷವ ತಂತ್ರ ವಾಗಿ ಪುಷು ಔಖಳನುನ  ಒದ್ಲು ಪ್ರ ೋರೇಪಿಸುತ್ು ದೄ, ಸೃಜನಶಿೋಲತೆ, ವಿಭಶಾಗತ್ೂ ಔ ಚಿೇಂತ್ನೆ, ವಫದ ಕೋವ ಭತ್ತು  

ಮೌಖಿಔವಾಗಿ ಭತ್ತು  ಫಯಣಿಗೄಮಲೆಿ  ಾ ಔು ಡಿಸು ಸಾಭಥಾ ಗನುನ  ಅಭಿವೃದಿಧ ಡಿಸುತ್ು ದೄ.

(iv)ಫಯಣಿಗೄಯು ಆಲೋಚನೆಖಳನುನ  ಖರ ಹಿಸು ಭತ್ತು  ಇತ್ಯರೇಂದಿಗೄ ಹಂಚಿಕಳುು  ರ ಕರ ಯೆಯಾಗಿದೄ. ಇದು ದ್ಖಳನುನ  ಟಿ್ಟ ಗೄ ಸರಸು 

ರ ಕರ ಯೆಮನುನ  ಮಾತ್ರ  ಳಗೊೇಂಡಿರುತ್ು ದೄ, ಫದ್ಲಿಗೄ ಇದು ಜ್ಞಾ ನ, ಮಾಹಿತಿ ಭತ್ತು  ಆಲೋಚನೆಖಳನುನ  ಸುಸಂಫದ್ಧ  ರೋತಿಮಲೆಿ  ಹಂಚಿಕಳುು  

ಾ ಸಿಾ ತ್ ಕ್ಕಮಗವಿಧಾನವಾಗಿದೄ. ಫಯಣಿಗೄಯು ತ್ಭೂ  ಆಲೋಚನೆಖಳನುನ  ಅನೆವ ೋಷ್ಟಷಲು, ರೂಪಿಷಲು ಭತ್ತು  ಷ ಶಿ ಡಿಷಲು ಭತ್ತು  ಇತ್ಯರಗೄ 

ಸಂಸನ ಮಾಡಲು ಭಔಕ ಳನುನ  ವಔು ಗೊಳಿಸುತ್ು ದೄ. ರಣಾಭಕ್ಕರ ಫಯಣಿಗೄಮ ತಂತ್ರ ಖಳನುನ  ಫಳಸು ಮೂಲಔ, ಭಔಕಳು ಆಲೋಚನೆಖಳನುನ  

ಅನೆವ ೋಷ್ಟಸುತಾು ರೆ ಭತ್ತು  ರಶಕ ರಸುತಾು ರೆ ಭತ್ತು  ಹೆಚಿ್ಚ ತಿು ರು ಆತ್ೂ ವಿಶಾವ ಷ ಭತ್ತು  ಕೌವಲಾ ದೇೇಂದಿಗೄ ಸಂಯೋಜಿಸುತಾು ರೆ ಭತ್ತು  ರಶಕ ರಸುತಾು ರೆ.

(v)ಭಔಕ ಳ ಲಿಖಿತ್ ಭಾಷೆಮ ಖರ ಹಿಕೆಯು ಹೆಚಿ್ಚ ಗಿ ಅಯ ರಣಾಭಕ್ಕರ ಫಳಕೆ ಭತ್ತು  ಮೌಖಿಔ ಭಾಷೆಮ ತಿಳುಳಿಕೆಮನುನ  ಅಲಂಬಿಸಿರುತ್ು ದೄ. 

ಫಯಣಿಗೄಗಾಗಿ ತ್ಭೂ  ಓಚ್ಚರಔ ಸೂಚನ್ಯ ತ್ಯಬೇತಿಮನುನ  ಪಾರ ರಂಭಿಸು ಮೇದ್ಲು, ಭಔಕಳು ತ್ಭೂ  ಸುತ್ು ಲಿನ ಸಾಕ್ಷಯತೆಮ ರಷಯದೇೇಂದಿಗೄ 

ಸಂಸನ ನಡೆಷಲು ಪಾರ ರಂಭಿಸುತಾು ರೆ ಭತ್ತು  ಚಿಹೆನ ಖಳು ಭತ್ತು  ಅವುಖಳ ಅಥಗಖಳ ನಡುವೄ ಸಂಔಗನುನ  ನ್ನಮಿಗಷಲು ಪಾರ ರಂಭಿಸುತಾು ರೆ.

ನಾಗೇವ ಮಾಲಗಾರ  ಸಂಪನ್ಮೂ ಲ ಯ ಕಿ್ತಗಳು, ಕುಂಚನ್ಮರ



ಭಔಕಳಲೆಿ  ಒದು ಸವಾಾ ಷನುನ  ಬೆಳೆಸುವುದು ಹೇಗೄ?

ಭಔಕ ಳ ತ್ಯಖತಿಖಳಲೆಿ  ಆಔಶಗಔ ಚಿತ್ರ ಖಳು ಭತ್ತು  ವಿಶೇಶವಾಗಿ ಕ್ಕಮಿಕ್ಸ ಪುಷು ಔಖಳು ಭತ್ತು  

ಜೊೋಕ್ಸ ಪುಷು ಔಖಳೇಂದಿಗೄ ವಿರಷಲಾದ್ ವಿವಿಧ ಷಯಳ ಭತ್ತು  ಆಷಕು ದಾಮಔ ಔಥೆಪುಷು ಔಖಳ 

ಲಬಾ ತೆ ಭತ್ತು  ರ ವವ.

ಭಔಕ ಳಿಗೄ ನ್ನಮಮಿತ್ವಾಗಿ ಮಿೋಷಲಾದ್ ಷಭಮನುನ  ದ್ಗಿಷಬೇಕ ಭತ್ತು  ತ್ಯಖತಿಮಲೆಿ  

ಒದ್ಲು ಆರಾಭದಾಮಔ ಷಾ ಳನುನ  ದ್ಗಿಷಬೇಕ.

ಖಟಿ್ಟಯಾಗಿ ಒದುವುದು, ಹಂಚಿದ್ ಒದುವಿಕೆ, ಅರು ಒದಿದ್ ಪುಷು ಔಖಳ ಚಚ್ಚಗಖಳು, 

ಪಾತಾರ ಭಿನಮಖಳು, 'ಇಲೆಿ  ಕ್ಕಣು ಯಾವುದ್ನ್ಯನ ದ್ರೂ ನ್ಯನು ಔಣಾಣ ರೆ ನೋಡುತೆು ೋನೆ...' 

ಎೇಂಬಂತ್ಸ ದ್ಖಳ ಆಟ್ಖಳಂತ್ಸ ಚಟ್ಟಟ್ಟಕೆಖಳನುನ  ನಡೆಷಬೇಕ ಭತ್ತು  ಭಔಕಳು 

ಸುತ್ು ಮುತ್ು ಲಿನ ರಷಯನುನ  ಖಭನ್ನಸಿದ್ ನಂತ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ್ ದ್ಖಳೇಂದಿಗೄ 

ಹಯಫರುತಾು ರೆ. , ಇತಾಾ ದಿ ಪುಷು ಔಖಳೇಂದಿಗೄ ತ್ಭೂ  ಳಗೊಳುು ವಿಕೆಮನುನ  ಹೆಚಿಿ ಷಲು 

ಭತ್ತು  ಒದು ಸವಾಾ ಷನುನ  ಬೆಳೆಷಲು.

4ನಾಗೇವ ಮಾಲಗಾರ  ಸಂಪನ್ಮೂ ಲ ಯ ಕಿ್ತಗಳು, ಕುಂಚನ್ಮರ



ಚಟ್ಟಟ್ಟಕೆಮ ಮೂಲಔ ಒದುವಿಕೆಮನುನ  ಆನಂದಿಸುವಂತೆ 
ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೄ: ರಾಜಸಾಾ ನದ್ ೇಂದು ರ ಔಯಣದ್ 
ಅಧಾ ಮನ
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ಭಔಕ ಳಲೆಿ  ಆಜಿೋ ಒದು ಸವಾಾ ಷನುನ  ಬೆಳೆಷಲು, ನ್ಯವು ಒದುವಿಕೆಮನುನ  ಆನಂದ್ದಾಮಔ ಭತ್ತು  ಆಷಕು ದಾಮಔವಾಗಿಸುವುದು 

ಮುಕಾ . ಆದ್ದ ರೇಂದ್, ಒದು ಅನುಬನುನ  ರೋಮಾೇಂಚನಕ್ಕರ ಭತ್ತು  ಸಂತೋಶದಾಮಔವಾಗಿಷಲು ಚಟ್ಟಟ್ಟಕೆ ಆಧಾರತ್ ವಿಧಾನವು 

ಹೆಚಿ್ಚ  ರಣಾಭಕ್ಕರಯಾಗಿದೄ. ಇದ್ಯ ೇಂದು ನೈಜ ಉದಾಸಯಣೆ ರಾಜಸಾಾ ನ ರಾಜಾ ದ್ಲೆಿ  ಕಂಡುಫರುತ್ು ದೄ, ಅಲೆಿ  ಫಫ  ಶಿಕ್ಷಔ (ಭಧು 

ಚೌಹಾಣ್) ದೌಸಾ ಜಿಲೆ್ಲಮ ಸಿಕೆರ ೈ ಬೆಾಕ್ಸ ನಲೆಿರು ಪಾರ ಥಮಿಔ ಶಾಲ್ಲಮಲೆಿ  ನೇಭಔಗೊೇಂಡಿದಾದ ರೆ. ಶಾಲ್ಲಗೄ ಸರದಾಖ ಶಾಲ್ಲಮಲೆಿ  32 

ವಿದಾಾ ತಆಗಖಳ ದಾಕಲಾತಿ ಇತ್ತು  ಆದ್ರೆ 7-8 ವಿದಾಾ ತಆಗಖಳು ಶಾಲ್ಲಗೄ ಫರುತಿು ಲೆ . ಅರು ಕ್ಕಯಣಖಳನುನ  ಕಂಡುಹಿಡಿಮಲು ರ ಮತಿನ ಸಿದ್ರು 

ಭತ್ತು  ವಿದಾಾ ತಆಗಖಳ ಪ್ರೋಶಔರು ಬೆಳಿಗೆೄ  ಬೇಖನೆ ಕೆಲಷಕೆಕ  ಹೋಗುತಾು ರೆ ಭತ್ತು  ಭಔಕಳು ಪಾರ ಣಿಖಳಿಗೄ ಆಹಾಯಕ್ಕಕ ಗಿ ಹೋಗುತಾು ರೆ ಭತ್ತು  

ಇಡಿೋ ದಿನ ಗೊೋಲಿಖಳನುನ  (ಷಾ ಳಿೋಮ ಭಾಷೆಮಲೆಿ  ಕಂಚ್ಚ) ಆಡುತಾು ರೆ ಎೇಂದು ಹೇಳಿದ್ರು. ತ್ನಗೄ ಪ್ರೋಶಔರೇಂದ್ ಹೆಚಿಿ ನ ಬೆೇಂಫಲ ಸಿಗುವುದಿಲೆ  

ಎೇಂದು ಅಳು ಅಥಗಮಾಡಿಕೇಂಡಳು, ಆದ್ದ ರೇಂದ್ ಅಳು ತ್ನನ ದ ಆದ್ ಉಔರ ಭನುನ  ತೆಗೄದುಕಳು ಲು ನ್ನಧಗರಸಿದ್ಳು. 

ಭರುದಿನದಿೇಂದ್ ಅಳು ಶಾಲ್ಲಮ ಆಟ್ದ್ ಮೆದಾನದ್ಲೆಿ  ಮಾಫಗಲ್ ಖಳೇಂದಿಗೄ ಆಟ್ವಾಡಲು ಪಾರ ರಂಭಿಸಿದ್ಳು. ಶಿಕ್ಷಔರಗೄ ಅವುಖಳನುನ  ಹೇಗೄ 

ಆಡಬೇಕೆೇಂದು ತಿಳಿದಿಲೆದ್ ಕ್ಕಯಣ, ಅರು ಭಔಕ ಳಿಗೄ ಔಲಿಷಲು ಕಳಿದ್ರು. ಶಾಲ್ಲಮಲೆಿನ ಗೊೋಲಿಖಳನ್ನನ ಟಿ್ಟ  ಶಿಕ್ಷಔರೂ ಆಟ್ವಾಡುತಿು ದಾದ ರೆ 

ಎೇಂಫ ಮಾತ್ತ ಗಾರ ಭದ್ಲೆಿ  ಫಹುಬೇಖ ಸಬಿಫ ದ್ದ ರೇಂದ್ ಶಾಲ್ಲಗೄ ಫಯದ್ ಭಔಕಳೂ ಶಾಲ್ಲಗೄ ಬಂದು ಆಟ್ದ್ಲೆಿ  ಪಾಲೆೇಂಡು ಶಿಕ್ಷಔರಗೂ ಆಟ್ 

ಔಲಿಸಿದ್ರು. ಎಲೆಾ  ವಿದಾಾ ತಆಗಖಳು ಶಾಲ್ಲಗೄ ಫಯಲು ಪಾರ ರಂಭಿಸುರೆಗೂ ಇದು ಕೆಲವು ದಿನಖಳರೆಗೄ ಮುೇಂದುರೆಯಿತ್ತ. ನಂತ್ಯ, ಶಿಕ್ಷಔರು 

ಸಂಖೆಾ ಮ ರಔಲ ನೆಮನುನ  ರಚಯಿಸಿದ್ರು ಭತ್ತು  ಗೊೋಲಿಖಳ ಮಲ್ಲ 0 ರೇಂದ್ 9 ಸಂಖೆಾ ಖಳನುನ  ಫರೆದ್ರು ಭತ್ತು  ದೇಡು  ಸಂಖೆಾ ಮ 

ಮಲ್ಲ ಹಡೆಮಲು ವಿದಾಾ ತಆಗಖಳಿಗೄ ಹೇಳಿದ್ರು ಭತ್ತು  ಆಟ್ದ್ ಮೂಲಔ ಅರಗೄ ೇಂದು ಅೇಂಕಮ ಸಂಔಲನ ಭತ್ತು  ಾ ಔಲನನುನ  

ಔಲಿಸಿದ್ರು. ಷವ ಲ  ಷಭಮದ್ ನಂತ್ಯ ಅರು ಅಮೃತ್ಶಿಲ್ಲಖಳ ಮಲ್ಲ ಹಿೇಂದಿ ಣಗಮಾಲ್ಲಖಳನುನ  ಫರೆದ್ರು ಭತ್ತು  ದ್ಖಳನುನ  ರೂಪಿಸು 

ರೋತಿಮಲೆಿ  ಅವುಖಳನುನ  ಹಡೆಮಲು ವಿದಾಾ ತಆಗಖಳನುನ  ಕಳಿದ್ರು.

ಈ ರ ಮತ್ನ ವು ಶಾಲ್ಲಮಲೆಿ  ವಿದಾಾ ತಆಗಖಳ ನ್ನಮಮಿತ್ ಹಾಜರಾತಿಮನುನ  ಕಚಿತ್ಡಿಸುವುದು ಮಾತ್ರ ಲೆದೄ ಭಾಷೆ ಭತ್ತು  ಸಂಖ್ಯಾ ಶಾಷು ರ ದ್ 

ರಔಲ ನೆಮನುನ  ಸಂತೋಶದಾಮಔ ರೋತಿಮಲೆಿ  ರಚಯಿಸಿತ್ತ.

ನಾಗೇವ ಮಾಲಗಾರ  ಸಂಪನ್ಮೂ ಲ ಯ ಕಿ್ತಗಳು, ಕುಂಚನ್ಮರ



IV. ಗುರ ಗುೇಂಪು:

V. ಬಾಲವಾಟ್ಟಔದ್ಲೆಿ  ಒದುತಿು ರು ಭಔಕ ಳು 8ನೇ ತ್ಯಖತಿಯಿೇಂದ್ ಈ ಅಭಿಯಾನದ್ ಭಾಖವಾಖಲಿದಾದ ರೆ. 
ಅವುಖಳನುನ  ಖಗವಾರು ಮೂರು ಗುೇಂಪುಖಳಾಗಿ ಗಿೋಗಔರಷಲಾಗುತ್ು ದೄ:

VI. ಗೂರ ಪ್ I: ಬಾಲವ ಟ್ಟಕ್ಕ ಟ್ಟ ಗೄರ ೋಡ್ II ಗೂರ ಪ್ II: ಗೄರ ೋಡ್ III ರೇಂದ್ ಗೄರ ೋಡ್ ವಿ ಗೂರ ಪ್ III: ಗೄರ ೋಡ್ VI ರೇಂದ್ 
ಗೄರ ೋಡ್ VIII

VII. ಅಭಿಯಾನದ್ ಅಧಿ:

VIII.ಜನರ 2022 ರೇಂದ್ ಏಪಿರ ಲ್ 2022 ಯರೆಗೄ 100 ದಿನಖಳರೆಗೄ (14 ವಾಯಖಳು) ಒದು 
ಅಭಿಯಾನನುನ  ಆಯೋಜಿಷಲಾಗುತ್ು ದೄ.

IX. ಭಔಕ ಳನುನ  ತ್ಲುಪುವುದು ಹೇಗೄ?

X. ಶಾಲ್ಲಖಳು, ಭನೆಖಳು ಭತ್ತು  ಮೇಸಲೆಾಖಳು ಭತ್ತು  ಷಾ ಳಿೋಮ ಷವ ಯಂ ಷಕ್ಕಗಯದ್ ಸಂಪೂಣಗ 
ಳಗೊಳುು ವಿಕೆಯಿೇಂದ್.

XI. ಐವಿಆರ್ ಸವೄ, ಮೇಬೈಲ್ ಲೈಫರ ರ

XII. ಆನ್ ಲೈನ್/ಆಫ್ ಲೈನ್ ಔಥೆಪುಷು ಔಖಳು, ಜೊೋಕ್ಸ ಪುಷು ಔಖಳು, ಕ್ಕಮಿಕ್ಸ ಪುಷು ಔಖಳು, ಔವಿತೆ/ಪಾರ ಷ 
ಪುಷು ಔಖಳು, ಸಿಲೆಿ  ಹಾಡುಖಳು ಭತ್ತು  ರಾಪ್ ಹಾಡುಖಳನುನ  ಳಗೊೇಂಡಿರು ಒದು ಸುು ಖಳನುನ  
ಆಯೆಕ  ಮಾಡಲು ಎಸ್ ಸಿಇಆರ್ ಟ್ಟಖಳು/ಡಮಟ್ ಖಳು/ಶಾಲಾ ಪಾರ ೇಂಶುಪಾಲರು/ಶಿಕ್ಷಔರು ಕೆಲಷ 
ಮಾಡುತಿು ರು ವಿವಿಧ ರಾಜಾ ಖಳಿಗೄ ತ್ಲುಲು ಸಿಎಸ್  ಪಾಲುದಾಯರು , ಮಾರುಔಟಿೆ ಮ ಕರೋದಿಖಳ 
ಹದಿಕೆಖಳು, ಫೆ್ಲಶ್ ಕ್ಕಡ್ಗ ಖಳು ಭತ್ತು  ನ್ಯನು ದ್/ವಾಔಾ ಖಳ ಕ್ಕಡ್ಗ ಖಳನುನ  ಸೄ ೈ ಮಾಡುತೆು ೋನೆ,

XIII.ವಿದಾಾ ತಆಗಖಳು, ಶಿಕ್ಷಔರು, ಪ್ರೋಶಔರು, ಕೆಲಷ ಮಾಡು ವೃತಿು ಯರು, ಸೄಲ್ಲಬಿರ ಟ್ಟಖಳು ಭತ್ತು  ಷಕ್ಕಗರ 
ರ ತಿನ್ನಧಿಖಳನುನ  ಳಗೊೇಂಡಿರು BRCಖಳು/CRCಖಳು/ಪ್ರೋಶಔರು/ಕಟ್ಟೇಂಫ 
ಷದ್ಷಾ ರು/ಷವ ಯಂಸಔರು ಸೄಕೆೇಂಡರ/ಹಿರಮ ಮಾಧಾ ಮಿಔ/ ಕ್ಕಲೇಜು ವಿದಾಾ ತಆಗಖಳು/NSS/NYKS 

ತಡಗಿಸಿಕಳುು ವುದು
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VII. ರ ಚ್ಚಯ ಕ್ಕಮಗತಂತ್ರ :

ಒದು ಅಭಿಯಾನವು ಭಔಕ ಳು, ಶಿಕ್ಷಔರು, ಪ್ರೋಶಔರು, ಷಮುದಾಮ, ಶೈಕ್ಷಣಿಔ ನ್ನವಾಗಸಔರು ಸರದಂತೆ ರಾಶಿ ರ  ಭತ್ತು  ರಾಜಾ  
ಭಟಿ್ ದ್ಲೆಿ  ಎಲೆಾ  ಪಾಲುದಾಯಯ ಭಾಖಹಿಸುವಿಕೆಮನುನ  ಹೇಂದು ಗುರಮನುನ  ಹೇಂದಿದೄ.

100 ದಿನಖಳ ಅಭಿಯಾನನುನ  ಸದಿನ್ಯಲುಕ  ವಾಯಖಳರೆಗೄ ಮುೇಂದುರಷಲಾಗುವುದು ಭತ್ತು  ರ ತಿ ಗುೇಂಪಿಗೄ ವಾಯಕೆಕ  ೇಂದು 
ಚಟ್ಟಟ್ಟಕೆಮನುನ  ಒದುವಿಕೆಮನುನ  ಆನಂದ್ದಾಮಔವಾಗಿಸು ಭತ್ತು  ಒದು ಸಂತೋಶದೇೇಂದಿಗೄ ಜಿೋವಿತಾಧಿಮ 
ಸಂಬಂಧನುನ  ನ್ನಮಿಗಸು ಉದೄದ ೋವದಿೇಂದ್ ವಿನ್ಯಾ ಷಗೊಳಿಷಲಾಗಿದೄ.

ಈ ಅಭಿಯಾನದಿೇಂದ್ ಸಾಧಿಷಬೇಕ್ಕದ್ ಅಭಿವೃದಿಧ  ಗುರ/ಔಲಿಕೆಮ ಪಲಿತಾೇಂವಖಳನುನ  ಷಸ ಚಟ್ಟಟ್ಟಕೆಮ ಕ್ಕಾ ಲ್ಲೇಂಡರ್ ನಲೆಿ  
ನ್ನೋಡಲಾಗಿದೄ. ಚಟ್ಟಟ್ಟಕೆಖಳ ಸಾಪಾು ಹಿಔ ಕ್ಕಾ ಲ್ಲೇಂಡರ್ ಅನುನ  ತ್ಯಖತಿವಾರು ಸಿದ್ಧ ಡಿಷಲಾಗಿದೄ, ಇದ್ನುನ  ಭಔಕ ಳು ಶಿಕ್ಷಔರು, 
ಪ್ರೋಶಔರು, ಗೄಳೆಮರು, ಡಹುಟಿ್ಟ ದ್ರು ಅಥವಾ ಇತ್ಯ ಕಟ್ಟೇಂಫ ಷದ್ಷಾ ಯ ಷಹಾಮದಿೇಂದ್ ಮಾಡಬೇಕ.

ಅಭಿಯಾನನುನ  ರಣಾಭಕ್ಕರಯಾಗಿ ಮಾಡಲು, ವಾಯಕೆಕ  ೇಂದು ಚಟ್ಟಟ್ಟಕೆ ಮಾತ್ರ  ಇರುತ್ು ದೄ, ಇದ್ರೇಂದ್ ಭಔಕ ಳು ನ್ನೋಡಿದ್ 
ವಾಯದ್ಲೆಿ  ಚಟ್ಟಟ್ಟಕೆಮನುನ  ಪುನರಾತಿಗಷಫಹುದು ಭತ್ತು  ಅೇಂತಿಭವಾಗಿ ಅದ್ನುನ  ಅಥಗಮಾಡಿಕಳು ಲು ಭತ್ತು  
ಗೄಳೆಮರೇಂದಿಗೄ ಭತ್ತು  ಡಹುಟಿ್ಟ ದ್ಯ ಜೊತೆ ಷವ ತಂತ್ರ ವಾಗಿ ನಡೆಷಲು ಸಾಧಾ ವಾಗುತ್ು ದೄ. ವಿನ್ಯಾ ಷಗೊಳಿಸಿದ್ ಚಟ್ಟಟ್ಟಕೆಖಳನುನ  
ಷಯಳ ಭತ್ತು  ಆನಂದ್ದಾಮಔವಾಗಿ ಇರಷಲಾಗಿದೄ ಭತ್ತು  ಭನೆಮಲೆಿ  ಲಬಾ ವಿರು ಸುು ಖಳು/ಸಂನ್ಮೂ ಲಖಳೇಂದಿಗೄ ಸುಲಬವಾಗಿ 
ನಡೆಷಫಹುದು.

ಗುೇಂಪುವಾರು ಚಟ್ಟಟ್ಟಕೆಖಳು ಅನುಬಂಧ I ಭತ್ತು  II ಯಲೆಿವೄ.

ಅನುಬಂಧ I ಯಲೆಿ  ನ್ನೋಡಲಾದ್ ಚಟ್ಟಟ್ಟಕೆಖಳ ಟಿ್ಟಯು ರ ಕೃತಿಮಲೆಿ  ಹೇಂದಿಕಳುು ತ್ು ದೄ ಭತ್ತು  ರಾಜಾ ಖಳು ಭತ್ತು  

ಕೇಂದಾರ ಡಳಿತ್ ರ ದವಖಳ ಅವಾ ಔತೆಖಳಿಗೄ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಂದ್ರ್ೋಗಚಿತ್ವಾಗಿದೄ.

ರ ಚ್ಚಯದ್ ಷಭಮದ್ಲೆಿ  ರಾಜಾ ಖಳು ಭತ್ತು  ಯುಟ್ಟಖಳು ಯಾವುದ ಹೆಚಿ್ಚ ರ ಮಸಿಿ ಗೄ ಸೂಔು ವಾದ್ ಚಟ್ಟಟ್ಟಕೆಮನುನ  

ಸರಷಫಹುದು, ಅದು ಒದುವಿಕೆಮನುನ  ಸಂತೋಶದಾಮಔ ಭತ್ತು  ಆಔಶಗಔವಾಗಿ ಮಾಡಫಹುದು.

ಅಭಿಯಾನದ್ ವಖನುನ  ಉಳಿಸಿಕಳು ಲು ರಾಷಿ್ಟ ರ ೋಮ ಭಟಿ್ ದ್ಲೆಿ  ಈ ಕೆಳಗಿನ ಚಟ್ಟಟ್ಟಕೆಖಳನುನ  ಕೈಗೊಳು ಲಾಗುವುದು:

ಟಾಯ್ ಕ್ಕಾ ತಅನ್  ಮಾದ್ರಮಲೆಿ  'READATHON' ಆಯೋಜಿಸಿ

ಜ್ಞಗೃತಿ ಡೆರ ೈವ್: ತಿರ ಕ್ಕ ರ ಔಟ್ಣೆಖಳು, ಸಾಮಾಜಿಔ ಮಾಧಾ ಭ ರ ಚ್ಚಯ, ಇನಪ ೋಗಾರ ಫಿಕಿ್ಸ , ಇತಾಾ ದಿ. ಗೌಯವಾನ್ನವ ತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಷಚಿರು, ರಾಜಾ  

ಷಚಿರು, ಮುಕಾಮಂತಿರ ಖಳು, ರಾಜಾ  ಶಿಕ್ಷಣ ಷಚಿರು, ಇತಾಾ ದಿಖಳಿೇಂದ್ ಪಾರ ದಶಿಔ ಭಾಷೆಖಳಲೆಿ  ಔಥೆ ಹೇಳುವುದು
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ಅಭಿಯಾನದ್ ವಖನುನ  ಉಳಿಸಿಕಳು ಲು ರಾಷಿ್ಟ ರ ೋಮ ಭಟಿ್ ದ್ಲೆಿ  ಈ ಕೆಳಗಿನ ಚಟ್ಟಟ್ಟಕೆಖಳನುನ  ಕೈಗೊಳು ಲು:

ಟಾಯಾಕ ಾ ತಅನ್ ಮಾದ್ರಮಲೆಿ  'READATHON' ಚ್ಚಲನೆ

ಜ್ಞಗೃತಿ ಡೆರ ೈವ್: ತಿರ ಕ್ಕ ರ ಔಟ್ಣೆಖಳು, ಸಾಮಾಜಿಔ ಮಾಧಾ ಭ ರ ಚ್ಚಯ, ಇನಪ ೋಗಾರ ಫಿಕಿ್ಸ , ಇತಾಾ ದಿ. ಗೌಯವಾನ್ನವ ತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಷಚಿರು, ರಾಜಾ  ಷಚಿರು, 

ಮುಕಾ ಮಂತಿರ ಖಳು, ರಾಜಾ  ಶಿಕ್ಷಣ ಷಚಿರು, ಇತಾಾ ದಿಖಳಿೇಂದ್ ಪಾರ ದಶಿಔ ಭಾಷೆಖಳಲೆಿ  ಔಥೆ ಹೇಳುತಾು ರೆ

ಪಾಲಔರು ಭತ್ತು  ಅಜೆಿಮಯನುನ  ಳಗೊಳುು  ಮೂಲಔ ಔಥೆ ಹೇಳು ಅಧಿಖಳನುನ  

ಆಯೋಜಿಷಬೇಕ

ರಾಜಾ  ಭತ್ತು  ಕೇಂದಾರ ಡಳಿತ್ ಭಟಿ್ ದ್ಲೆಿ , ಈ ಕೆಳಗಿನ ಚಟ್ಟಟ್ಟಕೆಖಳನುನ  ಸೂಚಿಷಲಾಗಿದೄ:

ಈ ಅಭಿಯಾನದ್ಲೆಿ  ಷಕರ ಮವಾಗಿ ಭಾಖಹಿಷಲು ಪ್ರೋಶಔರು, ಶಿಕ್ಷಔರು, ವಿದಾಾ ತಆಗಖಳು, ಷಮುದಾಮದ್ ಷದ್ಷಾ ರು, 

ಎಸ್ ಸಿಇಆರ್ ಟ್ಟಖಳು, ಡಮಟ್ ಖಳು ಭತ್ತು  ಷಾ ಳಿೋಮ ಸಂಸೄಾ ಖಳಿಗೄ ತಿೋರ  ಜ್ಞಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನನುನ  ಕೈಗೊಳಿು .

ರಾಜಾ  ಭಟಿ್ ದ್ಲೆಿಯೂ, ಜನಪಿರ ಮ ಾ ಕು ಖಳು/ಸೄಲ್ಲಬಿರ ಟ್ಟಖಳಿೇಂದ್ ಔಥೆ ಹೇಳು ಅಧಿಮನುನ  ಆರಂಭಿಷಫಹುದು. 

ಪ್ರೋಶಔರು/ಅಜೆಿಮರೇಂದ್ ಔಥೆಮ ಅಧಿಖಳನುನ  ಪ್ರರ ೋತಿಾ ಹಿಷಫಹುದು. ಷಾ ಳಿೋಮ ಔಲಾವಿದ್ಯನುನ  ಳಗೊಳುು  ಮೂಲಔ 

ಷಾ ಳಿೋಮ ಜ್ಞನದ್, ಹಾಡುಖಳು, ಪಾರ ಷಖಳು ಇತಾಾ ದಿಖಳನುನ  ರ ಚ್ಚಯ ಮಾಡಫಹುದು.

ಒದು ಸವಾಾ ಷನುನ  ಉತೆು ೋಜಿಷಲು ವಿದಾಾ ತಆಗಖಳಿಗೄ ಗೄರ ೋಡ್ ಸೂಔು ವಾದ್ ಹೆಚಿ್ಚ ರ ಒದು ಸಾಭಗಿರ ಖಳು, ಖರ ೇಂತಅಲಮ 

ಪುಷು ಔಖಳನುನ  ದ್ಗಿಸಿ.

ಪಂಚ್ಚಮತ಄/ಔೆ ಷಿ ರ್/ಬೆಾಕ್ಸ ಭಟಿ್ ದ್ಲೆಿ  ಒದು ಮಳಖಳನುನ  ಆಯೋಜಿಸಿ ಭತ್ತು  ಒದು ಚಟ್ಟಟ್ಟಕೆಖಳನುನ  ನಡೆಷಲು ಶಾಲಾ 

ನ್ನಗಸಣಾ ಷಮಿತಿಖಳು (SMCಖಳು), ಷವ ಯಂಸಔಯನುನ  ಳಗೊೇಂಡಿರುತ್ು ದೄ.

ಈ 100 ದಿನಖಳಲೆಿ  ಚಟ್ಟಟ್ಟಕೆಮ ಕ್ಕಾ ಲ್ಲೇಂಡರ್ ಅನುನ  ಅನುಷರಷಲಾಗಿದೄಯೆ ಎೇಂದು ಕಚಿತ್ಡಿಸಿಕಳಿು  ಭತ್ತು  ಉತ್ು ಭ 

ಗುಣಭಟಿ್ ದ್ ಫೋಟೋಖಳು, ವಿೋಡಿಯಖಳು ಭತ್ತು  ರ ಶಂಸಾತ್ರ ಖಳನುನ  Google ಟಾರ ಾ ಔರ್ ನಲೆಿ  ಅಪ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೄ. 

CSOಖಳು, FM ಚ್ಚನೆಲ್ ಖಳು, ಷಾ ಳಿೋಮ ರೇಡಿಯೋ/ಟ್ಟವಿ ಚ್ಚನೆಲ್ ಖಳು, ಸುದಿದ ತಿರ ಕೆಖಳು (ಷಾ ಳಿೋಮ ಭತ್ತು  ಪಾರ ದಶಿಔ) ಜೊತೆ 

ಪಾಲುದಾರಕೆ.
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ಫೆಫರ ರ  21  ಅನುನ  ಅೇಂತಾರಾಷಿ್ಟ ರ ೋಮ  ಮಾತೃಭಾಷಾ  
ದಿನನ್ಯನ ಗಿ  ಆಚರಷಲಾಗುತಿು ದೄ

ಈ ಅಧಿಮಲೆಿ  ಔಹಾನ್ನ ಧೋ ಅಪಿನ  ಭಾಷ ಮೆನ್ (ಷವ ತಃ ಭಾಷೆಮಲೆಿ  ಔಥೆಮನುನ  ಒದುವುದು)

VIII.ಸಂನ್ಮೂ ಲಖಳು:

IX. ದಿೋಕೆ್ಕ  ಪ್ರೋಟ್ಗಲ್ ನ FLN ಟ್ಟಗಔಲ್, 'ಔಹಾನ್ನಯೋನ್ ಕ್ಕ ಪಿತಾರಾ' ಇತಾಾ ದಿಖಳಲೆಿ  ವಿವಿಧ 
ಸಂನ್ಮೂ ಲಖಳನುನ  ಲಬಾ ವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.

X. ರಾಷಿ್ಟ ರ ೋಮ ಶೈಕ್ಷಣಿಔ ಸಂಶೋಧನೆ ಭತ್ತು  ತ್ಯಬೇತಿ ಮಂಡಳಿ (NCERT), ನ್ಯಾ ಶನಲ್ ಬುಕ್ಸ ಟ್ರ ಸಿ್  (NBT) 
ಸಿೇ ೋರ ವಿೋರ್ (https://storyweaver.org.in), ರ ಥಮ್ ಪುಷು ಔಖಳು (https://prathambooks) ನಂತ್ಸ 
ಇತ್ಯ ಸಂನ್ಮೂ ಲಖಳನುನ  ರಾಜಾ ಖಳು ಭತ್ತು  UTಖಳು ಅನೆವ ೋಷ್ಟಷಫಹುದು. org), ಕೆೌಡ್ ಒದ್ಲು ಕಠ್ಡಿ 
(https://literacycloud.org), ಇತಾಾ ದಿ.

XI. ದಾಕಲ್ಲ:

XII. ಚಟ್ಟಟ್ಟಕೆಖಳನುನ  ದಾಕಲಿಷಲು ಭತ್ತು  ಕರು ವಿೋಡಿಯಖಳು, ರ ಶಂಸಾತ್ರ ಖಳು ಭತ್ತು  ಅಭಿಯಾನದ್ 
ಉತ್ು ಭ ಚಿತ್ರ ಖಳನುನ  ಮಾಡಲು ರಾಜಾ ಖಳು ಭತ್ತು  UTಖಳನುನ  ಪ್ರರ ೋತಿಾ ಹಿಷಲಾಗುತ್ು ದೄ.

XIII.ಉಯುಔು ವಾದ್ ಸಂನ್ಮೂ ಲಖಳನುನ  DIKSHA ನ FLN ಟ್ಟಗಔಲ್ ಭತ್ತು  DoSE&L ವೄಬ್ ಸೆಟ್ ನಲೆಿ  
ಉತ್ು ಭ ಅಭಾಾ ಷಖಳ ರೆಪ್ರಸಿಟ್ರಮಲೆಿ  ಅಪ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ು ದೄ.

XIV.ಮಲಿನ ಸಂನ್ಮೂ ಲಖಳನುನ  ಅಪ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು Google ಟಾರ ಾ ಔರ್ ಅನುನ  
ಅಭಿವೃದಿಧ ಡಿಷಲಾಗುತ್ು ದೄ. Google Tracker ನ ಲಿೇಂಕ್ಸ ಅನುನ  ಶಿೋಗರ ದ್ಲೆ್ಲೋ ಹಂಚಿಕಳು ಲಾಗುವುದು.

9ನಾಗೇವ ಮಾಲಗಾರ  ಸಂಪನ್ಮೂ ಲ ಯ ಕಿ್ತಗಳು, ಕುಂಚನ್ಮರ



ಗೄರ ೋಡ್ ವೆಸ್ 
ಚಟ್ಟಟ್ಟಕೆಖಳು

10ನಾಗೇವ ಮಾಲಗಾರ  ಸಂಪನ್ಮೂ ಲ ಯ ಕಿ್ತಗಳು, ಕುಂಚನ್ಮರ



11

ಅನುಬಂಧ I

ಬಾಲವ ಟ್ಟಕ್ಕ ಭತ್ತು  ತ್ಯಖತಿಖಳು I ರೇಂದ್ II ಯ ಚಟ್ಟಟ್ಟಕೆಖಳು

S. No Activity Required Resource

ವಾಯ 1

ಶಾಲ್ಲಮ ಖರ ೇಂತಅಲಮಕೆಕ  ಮಾನಾ ತೆ ಭೇಟ್ಟ

 ಎಲ್ಲಾ  ಮಕ್ಕ ಳು ಶಾಲ್ಲ ಗರ ುಂಥಾಲಯಕ್ಕಕ  ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಮತಿ್ತ  ಲಭ್ಯ ವಿರು ಪುಷಿಕ್ಗಳನ್ನು  ಅನ್ವ ೀಷಿಷಲು.

 ಪರ ತಿ ಮಗುವೂ ನಾಲಕ ನೇ ವಾರದಲ್ಲಾ  ಓದಲು ಮತಿ್ತ  ಹೇಳಲು ಒುಂದು ಯಸಿ್ಸ ಗೆ ಸೂಕಿ್ವಾದ ಪುಷಿಕ್ನ್ನು  ನೀಡಬೇಕ.

 ಮನ್ಯಲ್ಲಾ  ಪುಷಿಕ್ನ್ನು  ಓದುವಾಗ ಕಟುಂಬದ ಯಷಕ ರು ಷರಿಯಾಗಿ ಇರುವುದನ್ನು  ಖಚಿತಪಡಿಸ್ಸಕೊಳಳ ಬೇಕ.

 ಲೈಬರ ರಿ ಪುಷಿಕ್ಗಳು

Aಲಾಪ ಬೆಟ್ ಲ್ು ಗ (ಬಾಲಾವ ಟ್ಟಕ್ಕ)

ಅಕ್ಷಯಖಳ ಯಚನೆಮನುನ  ಅಥಗಮಾಡಿಕಳು ಲು ಷಹಾಮ ಮಾಡು ಅಕ್ಷಯಖಳನುನ  ತೆು ಸಚಿ ಲು ಭಔಕಳು ತ್ಭೂ  
ಬೆಯಳುಖಳನುನ  ಯವೄ/ಉಪಿ ನ ಮಲ್ಲ ಟೆರ ೋನಲೆಿ  ಚಲಿಸುತಾು ರೆ.

 ಆಟದ ಹಿಟಿಿ ನ ಷಹಾಯದುಂದ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು  ಮಾಡಲು ಮಕ್ಕ ಳನ್ನು  ಪ್ರ ೀತಿ್ಸಹಿಷಬಹುದು.

ರವೆ / ಉಪಿ್ಪನುಂದಗೆ ಟ್ರ ೀ

ಆಟದ ಹಿಟಿ

ಆಬೆ್ಜ ಕಿ್ಟ  ಬಾಕಿ್ಟ

ಕಟ್ಟೇಂಫದ್ ಔಥೆಖಳು (ಖಗ 1, 2)

ಕಟ್ಟೇಂಫ ಷದ್ಷಾ ಯ ಫಗೆೄ  ಔಥೆಖಳನುನ  ಹೆಣೆಮಲು ಭಗುವಿಗೄ ಷಹಾಮ ಮಾಡಿ.

 ಅರು ಈ ಕ್ಥೆಗಳನ್ನು  ಪುಷಿಕ್ದಲ್ಲಾ  ಹಾಕ್ಲ್ಲ ಮತಿ್ತ  ಸಳೆಯ ಕಟುಂಬದ ಛಾಯಾಚಿತರ ಗಳನ್ನು  ಸೇರಿಷಲ್ಲ.

 ರಜಾದನಗಳು, ಜನೂ ದನಗಳು ಮತಿ್ತ  ಕಟುಂಬ ರಜಾದನಗಳಂತಸ ವಿಶೇಶ ದನಗಳಲ್ಲಾ  ಏನಾಯಿತ್ತ ಎುಂಬುದರ ಕರಿತ್ತ ಮಗುವು 

ಷಸಪಾಠಿಗಳಿಗೆ ಕ್ಥೆಗಳನ್ನು  ಬರೆಯಲು ಮತಿ್ತ  ಓದಲು ಅಕಾವ ಮಾಡಿಕೊಡಿ.

ಯಾವುದೇ ಸಂಪನ್ಮೂ ಲಗಳ 

ಅಗತಯ ವಿಲಾ

Week 2

ಸಣುಣ ಖಳು ಭತ್ತು  ಹೂವುಖಳು

ಹೂವುಖಳು ಅಥವಾ ಸಣುಣ ಖಳ ಟಿ್ಟ ಮನುನ  ಯಚಿಷಲು ವಿದಾಾ ತಆಗಖಳಿಗೄ ಕೆಲಷನುನ  ನ್ನಯೋಜಿಸಿ

ಟಿ್ಟ ಯಿೇಂದ್ ಹೂವು/ಸಣಣ ನುನ  ಆಯೆಕ  ಮಾಡಲು ವಿದಾಾ ತಆಗಖಳನುನ  ಕಳಿ

ವಿದಾಾ ತಆಗಖಳು ನಂತ್ಯ ನ್ನಯೋಜಿಷಲಾದ್ ಫಗೆೄ  ಒದುತಾು ರೆ

 ಓದು ಸಿ್ತ  ಅಥವಾ

 ಮೇಲೆ ಪುಷಿಕ್ಗಳು

 ಹೂವುಗಳು ಮತಿ್ತ  

ಸಣ್ಣು ಗಳು

ಸಾಧಿಷಲು:

ಅಭಿವೃದಿಧ  ಗುರಖಳು ಭತ್ತು  ಔಲಿಕೆಮ ಪಲಿತಾೇಂವಖಳು:

ರಣಾಭಕ್ಕರ ಸಂಸನ

ವಿಭಶಾಗತ್ೂ ಔ ಭತ್ತು  ಸೃಜನಶಿೋಲ ಚಿೇಂತ್ನೆ

ವಿವಿಧ ರೋತಿಮ ಮಾಹಿತಿಮನುನ  ತೆು ಸಚಿ್ಚ , ಅಥಗಮಾಡಿಕಳುು  ಭತ್ತು  ರ ತಿಬಿೇಂಬಿಸು ಸಾಭಥಾ ಗ

ಳಗೊೇಂಡಿರು ಔಲಿಯುರು

ನಾಗೇವ ಮಾಲಗಾರ  ಸಂಪನ್ಮೂ ಲ ಯ ಕಿ್ತಗಳು, ಕುಂಚನ್ಮರ



S. No Activity Required Resource

ಹೂವು/ಸಣುಣ  ಭತ್ತು  ಅದ್ನುನ  ಭರುದಿನ ತ್ಯಖತಿಗೄ ಒದಿ
‘ಹೆಷರು, ಪಾರ ಣಿ, ಸುು , ಹೂವು, ಸಣುಣ ’ ಆಟ್ನುನ  ಆಡಫಹುದು, ಅಲೆಿ  ತಂಡಖಳು ನ್ನೋಡಿದ್ ಅಕ್ಷಯದಿೇಂದ್ 
ಪಾರ ರಂಬವಾಗು ಈ ದ್ಖಳೇಂದಿಗೄ ಹಯಫಯಬೇಕ. ಉದಾಸಯಣೆ - ಮಾನಿ್ನ , ಮಂಕ, ಮೄಷ್ಟನ್, ಮಾರಗೊೋಲ್ು , 
ಮಾವು.

Week 3

ಚಲನೆಮಲೆಿರು ಔವಿತೆ

ವಿದಾಾ ತಆಗಖಳು ತ್ಭೂ  ಷವ ೇಂತ್ ಆಯೆಕಮ/ಶಿಕ್ಷಔರು ಶಿಫ್ಲಯಸು ಮಾಡಿದ್ ಔವಿಖಳ ಔವಿತೆಖಳನುನ  ಒದ್ಲು 
ಕಳಿಕಳುು ತಾು ರೆ.

ಮುೇಂದಿನ ಚಟ್ಟಟ್ಟಕೆಯಾಗಿ ಅರು ಶಿಕ್ಷಔಯ ಷಹಾಮದಿೇಂದ್ ಔವಿತೆಮನುನ  ರೂಪಿಷಫಹುದು

 ಕೆಲವು ಔವಿತೆಖಳೇಂದಿಗೄ 

ಸುು  ಅಥವಾ 

ಪುಷು ಔಖಳನುನ  ಒದುವುದು

Week 4

ಹಂಚಿದ್ ಒದುವಿಕೆ

ಆರಂಭಿಔ ಸಾಕ್ಷಯತೆಗೄ ಹಂಚಿದ್ ಒದುವಿಕೆ ಮುಕಾ ವಾಗಿದೄ ಭತ್ತು  ಗೄರ ೋಡ್ 1 ಭತ್ತು  ಗೄರ ೋಡ್ 2 ಕೆಕ  ಹೆಚಿ್ಚ  
ರಣಾಭಕ್ಕರಯಾಗಿದೄ

ಭಔಕಳು.

ಶಿಕ್ಷಔರು ಭಔಕ ಳಿಗೄ ಪುಷು ಔನುನ  ಒದ್ಬೇಕ ಭತ್ತು  ಏಔಕ್ಕಲದ್ಲೆಿ  ಪುಷು ಔದ್ ಠ್ಾ  ಭತ್ತು  ಚಿತ್ರ ಖಳತ್ು  ಖಭನ 
ಸರಷಬೇಕ, ಭಔಕಳು ಮಾತ್ನ್ಯಡು ದ್ಖಳನುನ  ಲಿಖಿತ್ ದ್ದೇೇಂದಿಗೄ ಹೇಂದಿಷಲು ಲವು ತೋರುತಾು ರೆ ಭತ್ತು  
ನ್ನಧಾನವಾಗಿ ಪುಷು ಔನುನ  ಒದ್ಲು ರ ಮತಿನ ಸುತಾು ರೆ.

ಈ ರ ಕರ ಯೆಮ ಮೂಲಔ ಶಿಕ್ಷಔರು ಪುಷು ಔಖಳನುನ  ಎಡದಿೇಂದ್ ಫಲಕೆಕ  ಅಭಿಾ ಕು ಖಳೇಂದಿಗೄ ಹೇಗೄ ಒದುತಾು ರೆ 
ಎೇಂಬುದ್ನುನ  ಭಔಕಳು ಔಲಿಯುತಾು ರೆ.

 ಒದು ಸುು  ಅಥವಾ 

ಪುಷು ಔಖಳೇಂದಿಗೄ

 ಔಥೆಖಳು ಭತ್ತು  ಚಿತ್ರ ಖಳು

ಶಾಲ್ಲಮ ಖರ ೇಂತಅಲಮಕೆಕ  ಮಾನಾ ತೆ ಭೇಟ್ಟ

ರ ತಿ ಭಗು ಪುಷು ಔದ್ ಫಗೆೄ  ಕೆಲವು ಸಾಲುಖಳನುನ  ಹೇಳಲು

ವಾಯ 1 ಯಲೆಿ  ಅರು ಖರ ೇಂತಅಲಮದಿೇಂದ್ ನ್ನೋಡಿದ್ದ ನುನ  ಒದಿ.

ವಾಯದ್ 14 ರಳಗೄ ಒದ್ಲು ಭತು ೇಂದು ಮಸಿಿ ಗೄ ಸೂಔು ವಾದ್ ಪುಷು ಔನುನ  ಡೆಯಿರ.

 ಲೈಫರ ರ ಪುಷು ಔಖಳು

Week 5

ಔಥೆಮನುನ  ಪುನರಾತಿಗಸಿ

ಔಥೆಮ ಸಾರಾೇಂವ: ಭಔಕಳು

ಸುಮಾರು 5 ವಾಔಾ ಖಳಲೆಿ  ಔಥೆಮನುನ  ಒದ್ಲು ಭತ್ತು  ಸಾರಾೇಂವಗೊಳಿಷಲು ಪ್ರರ ೋತಿಾ ಹಿಷಲಾಗಿದೄ.

ಅೇಂತ್ಸ ಚಟ್ಟಟ್ಟಕೆಯು ಔಥೆಮ ಪಾರ ರಂಬದಿೇಂದ್ ಅೇಂತ್ಾ ದ್ರೆಗೄ ಯೋಚಿಷಲು ಅರಗೄ ಷಹಾಮ ಮಾಡುತ್ು ದೄ.

ಇದು ಔಥೆಮ ರ ಮುಕ ಭತ್ತು  ಅಷಿ್ಟ  ಮುಕಾ ಲೆದ್ ಅೇಂವಖಳ ನಡುವೄ ಅಥಗಮಾಡಿಕಳು ಲು ಭತ್ತು  ಾ ತಾಾ ಷನುನ  
ಕಂಡುಹಿಡಿಮಲು ಅರಗೄ ಷಹಾಮ ಮಾಡುತ್ು ದೄ.

 ಒದು ಸುು  ಅಥವಾ 

ಪುಷು ಔಖಳೇಂದಿಗೄ

 ಔಥೆಖಳು ಭತ್ತು  ಚಿತ್ರ ಖಳು

 ಗೄ ಕ್ಸಕಗಶಿೋಟ್

 ಔಥೆಖಳನುನ  

ಸಾರಾೇಂವಗೊಳಿಸಿ

Week 6

Tಇಟೆೆ  ಭಯ

ಔತಅಸುು  ಭತ್ತು  ಪಾತ್ರ ಖಳನುನ  ಒದಿದ್ ನಂತ್ಯ ಯಾವುದ ನ್ನದಿಗಶಿ  ಔಥೆಮ ಯಾಗಮ ಶಿೋಷ್ಟಗಕೆಖಳನುನ  
ಯೋಚಿಷಲು ಭಔಕ ಳನುನ  ಪ್ರರ ೋತಿಾ ಹಿಷಫಹುದು.

ಶಿಕ್ಷಔರು ಬೋಡ್ಗ ನಲೆಿ  ಶಿೋಷ್ಟಗಕೆ ವೃಕ್ಷನುನ  ಸೄಳೆಯುವಾಖ ಇದ್ನುನ  ಚಚ್ಚಗಮ ಮೂಲಔ ಮಾಡಫಹುದು.

 ಔಥೆಖಳೇಂದಿಗೄ ಸುು  

ಅಥವಾ ಪುಷು ಔಖಳನುನ  

ಒದುವುದು

 ಡ್ಡರ ಯಿೇಂಗ್ ಸುು

ನಾಗೇವ ಮಾಲಗಾರ  ಸಂಪನ್ಮೂ ಲ ಯ ಕಿ್ತಗಳು, ಕುಂಚನ್ಮರ



S. No Activity Required Resource

Week 7

ನ್ಯನು ಯಾರು?
ಕ್ಕಾ ರೆಔಿ ರ್ ಮಾಾ ಪಿೇಂಗ್: ಮುಕಾ  ಪಾತ್ರ ಖಳನುನ  ಗುರುತಿಷಲು ಭಔಕ ಳನುನ  ಪ್ರರ ೋತಿಾ ಹಿಷಫಹುದು
ಔಥೆ ಭತ್ತು  ಅವುಖಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣಖಳು ಭತ್ತು  ಅದ್ನುನ  ಇಡಿೋ ಖಗಕೆಕ  ಒದಿ.

 ಔಥೆಖಳೇಂದಿಗೄ ಸುು  ಅಥವಾ 

ಪುಷು ಔಖಳನುನ  ಒದುವುದು

 ಕ್ಸಕಗಶಿೋಟ್ಕಖಳು

 ಮುಕಾ  ಕ್ಕಲಮ್ಕಖಳೇಂದಿಗೄ

 ಪಾತ್ರ ಖಳು ಭತ್ತು  

ಗುಣಲಕ್ಷಣಖಳು

Week 8

ದ್ಖಳು ಖ್ಯಾ ತಿಗೄ ನನನ  ಸಕಕ

ವಾಯದ್ ದಿನತಿರ ಕೆಮನುನ  ಯಚಿಸುವುದು - ಭಔಕಳು ಔಳೆದ್ ವಾಯ ಅಥವಾ ತಿೇಂಖಳಲೆಿ  ಒದಿದ್ ಔಥೆಖಳ ಫಗೆೄ  
ಫರೆಮಫಹುದು, ಅದು ಖಗ ತಿರ ಕೆಯಾಗು ರೋತಿಮಲೆಿ .

 ಯಾವುದ ಸಂನ್ಮೂ ಲಖಳ 

ಅಖತ್ಾ ವಿಲೆ

Week 9

ಮಾಸಿಔ ತಆೋಮ್

ತಆೋಮ್ ಆಧಾರತ್ ಒದುವಿಕೆ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಚಟ್ಟಟ್ಟಕೆಖಳನುನ  ಶಗವಿಡಿೋ ನಡೆಷಫಹುದು.

ಕೆಲವು ಉದಾಸಯಣೆಖಳೆೇಂದ್ರೆ ಭಹಾತಾೂ  ಗಾೇಂಧಿ, ರಷಯ, ಜಲ ಸಂಯಕ್ಷಣೆ, ಷವ ಚಛ  ಭಾಯತ್ ಮಿಶನ್, ಏಔ ಭಾಯತ್ 
ಶ್ರ ೋಶೀ  ಭಾಯತ್, ಸಂವಿಧಾನ ಭತ್ತು  ಮೂಲಭೂತ್ ಔತ್ಗಾ ಖಳು, ರಾಷಿ್ಟ ರ ೋಮ ಯಜ್ಞದಿನಖಳು, ಕರ ೋಡೆಖಳು ಭತ್ತು  
ರ ಪಂಚದಾದ್ಾ ೇಂತ್ದ್ ರ ಸಿದ್ಧ  ಆಟ್ಗಾಯರು, ಲಿೇಂಪಿಕ್ಸ ಭತ್ತು  ಕ್ಕಭನ್ ವೄಲ್ು  ಆಟ್ಖಳು ಭತ್ತು  ಪಂದಾಾ ಳಿಖಳು, 
ಪುಷು ಔಖಳಿಗೄ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ ಪುಷು ಔಖಳು ಔಲ್ಲ, ಸಂಷಕ ೃತಿ ಭತ್ತು  ಸಫಫ ಖಳು, ಭಾಯತಿೋಮ ಹುತಾತ್ೂ ರಗೄ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ 
ಪುಷು ಔಖಳು, ಇತಾಾ ದಿ.

 ಒದು ಸುು  ಅಥವಾ

 ವಿಶಯಾಧಾರತ್ ಔಥೆಖಳ 

ಪುಷು ಔಖಳು

Week 10

ಏನ್ಯದ್ರೂ ಅಡುಗೄ ಮಾಡೋಣ

ಶಿಕ್ಷಔ/ಪ್ರೋಶಔರು ತ್ಯಖತಿಮಲೆಿ  ಬೆೇಂಕಮ ಚಟ್ಟಟ್ಟಕೆಖಳಿಲೆದೄ ಕೆಲವು ಷಯಳವಾದ್ ಅಡುಗೄಖಳನುನ  
ನಡೆಷಫಹುದು ಭತ್ತು  ತ್ಭೂ  ತ್ಯಖತಿಖಳ ಮೂಲಔ ಪಾಔವಿಧಾನ ಪುಷು ಔನುನ  ಯಚಿಷಲು ಔಲಿಯುರಗೄ 
ಕಳಫಹುದು.

ವಿದಾಾ ತಆಗಖಳು ತ್ಭೂ  ಪಾಔವಿಧಾನ ಪುಷು ಔನುನ  ಭರುದಿನ ತ್ಯಖತಿಗೄ ಒದ್ಫಹುದು.

 ಒದು ಸುು  ಅಥವಾ

 ಮಲ್ಲ ಪುಷು ಔಖಳು

 ವಿವಿಧ ಆಹಾಯ ದಾಥಗಖಳ 

ಪಾಔವಿಧಾನ

 ಆಹಾಯ ಪಾಔವಿಧಾನಕ್ಕಕ ಗಿ 

ಕ್ಸಕಗಶಿೋಟ್

Week 11

ಮಾಾ ಜಿಕ್ಸ ಮಂತ್ರ ಖಳು

ಶಿಕ್ಷಔನು ಮಾೇಂತಿರ ಔನಂತೆ ನಟ್ಟಸು ಭತ್ತು  ಡೆರ ಸಿಿ ೇಂಗ್ ಮಾಡು ಮೂಲಔ ದೃವಾ ನುನ  ಹೇಂದಿಷಫಹುದು.

ಕೆಲವು ಸೃಜನ್ಯತ್ೂ ಔ ಮೇೋಡಿಖಳನುನ  ನ್ನಮಿಗಷಲು ಔಲಿಯುರಗೄ ಕಳಿ ಭತ್ತು  ಅದ್ನುನ  ಫರೆದು ನಂತ್ಯ 
ಅದ್ನುನ  ಷಸಪಾಠಿಖಳಿಗೄ ಒದು ಮೂಲಔ ಳೆು ಮ ಕ್ಕಮಗಖಳನುನ  ಮಾಡಲು ಅರು ಹೇಗೄ ಫಳಷಲು 
ಫಮಸುತಾು ರೆ

 ಒದು ಸುು  ಅಥವಾ

 ಮಾಾ ಜಿಕ್ಸ ಮೇೋಡಿಖಳ 

ಪುಷು ಔಖಳು

Week 12

ಎಲೆನ್ಮನ  ಬಿಡಿ ಭತ್ತು  ಒದಿ (ಡಿಮರ್)

ಯಾವುದ ೇಂದು ನ್ನಧಗರಸಿದ್ ದಿನ ಭತ್ತು  ಷಭಮದ್ಲೆಿ , ಶಾಲ್ಲಮ ರ ತಿಯಫಫ ರೂ (ಆ ವಿದಾಾ ತಆಗಖಳು ಶಾಲ್ಲಗೄ 
ಫರುತಿು ದಾದ ರೆ) ಅಥವಾ ಭನೆಮಲೆಿ  ಔನ್ನಶೀ  20 ನ್ನಮಿಶಖಳ ಕ್ಕಲ ಒದುತಾು ರೆ.

ಇದ್ಕ್ಕಕ ಗಿ ಷಭಮನುನ  ನ್ನಧಗರಷಫಹುದು - ಉದಾಸಯಣೆಗೄ. ಮಂಖಳವಾಯ

 ಪುಷು ಔದಂತ್ಸ ಒದು 

ಸಾಭಗಿರ ಖಳು ಅಥವಾ

 ತಿರ ಕೆ

ನಾಗೇವ ಮಾಲಗಾರ  ಸಂಪನ್ಮೂ ಲ ಯ ಕಿ್ತಗಳು, ಕುಂಚನ್ಮರ



S. No Activity Required Resource

ಬೆಳಿಗೆೄ  11:00 ಗಂಟೆಗೄ ಶಾಲ್ಲಮಲೆಿ
ಶಾಲ್ಲಮಲೆಿ  ಇರು ಎಲೆರೂ- ವಿದಾಾ ತಆಗಖಳು, ಶಿಕ್ಷಔರು, ಸಿಫಫ ೇಂದಿ ಅರು ಈ ಚಟ್ಟಟ್ಟಕೆಗೄ ಸಿದ್ಧ ರಾಗಿದಾದ ರೆ 
ಭತ್ತು  ಕೆಲವು ಒದು ಸುು ಖಳನುನ  ತ್ರುತಾು ರೆ

Week 13

ಷವ ೇಂತ್ ಭಾಷೆಮಲೆಿ  ಔಥೆಮನುನ  ಒದುವುದು (ಔಹಾನ್ನ ಧೋ ಅಪಿನ  ಭಾಸಾ ಮೆನ್)

ರ ತಿ ಶಗ ಫೆಫರ ರ 21 ಅನುನ  ಅೇಂತ್ರಾಷಿ್ಟ ರ ೋಮ ಮಾತೃಭಾಷಾ ದಿನನ್ಯನ ಗಿ ಆಚರಷಲಾಗುತ್ು ದೄ.

ಶಿಕ್ಷಔರು ಯಾವುದ ಭಾಷೆಮಲೆಿ  (ಪಾರ ದಶಿಔ/ಮಾತೃಭಾಷೆ ಸರದಂತೆ) ಯಾವುದ ಪುಷು ಔನುನ  ಆಯೆಕ  

ಮಾಡುತಾು ರೆ ಭತ್ತು  ನಂತ್ಯ ಪುಷು ಔ ವಿಭಶ್ಗಮನುನ  ಫರೆಮಲು ವಿದಾಾ ತಆಗಖಳನುನ  ಕಳುತಾು ರೆ.

 ಯಾವುದ ಭಾಷೆಮಲೆಿ  

ಪುಷು ಔಖಳು ಲಬಾ ವಿದೄ

ನಭೂ  ನ್ಯಮಔರೇಂದ್ ಸೂಪ ತಿಗ

ಭಹಾತಾೂ  ಗಾೇಂಧಿ, ಷದಾಗರ್ ಲೆಭಾಯಿ ಟೇಲ್, ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ  ಬೋಸ್, ಇತಾಾ ದಿಖಳ ಕರತ್ತ ಪುಷು ಔ 
ಅಥವಾ ರ ಬಂಧನುನ  ಹುಡುಔಲು ವಿದಾಾ ತಆಗಖಳನುನ  ನ್ನಯೋಜಿಸಿ.

ಅನುಷಯಣಾ ಚಟ್ಟಟ್ಟಕೆಯಾಗಿ, ದ್ಯೆಮ ಕರ ಯೆಮನುನ  ಮಾಡಲು ಭತ್ತು  ಇದ್ನುನ  ಟ್ಟ ಣಿ ಮಾಡಲು 
ವಿದಾಾ ತಆಗಖಳನುನ  ಕಳಿ

ಮುೇಂದಿನ ವಾಯದ್ಲೆಿ  ಇದ್ನುನ  ಹಂಚಿಕಳು ಲು ವಿದಾಾ ತಆಗಖಳನುನ  ಪ್ರರ ೋತಿಾ ಹಿಸಿ

 ಷದಾಗರ್ ಲೆಭಾಯಿ 

ಟೇಲ್ ಕರತಾದ್ 

ಔಥೆಖಳು/ರ ಬಂಧಖಳು

Week 14

ಒದಿ ಭತ್ತು  ಜ್ಞರಗೊಳಿಸಿ

ವಿದಾಾ ತಆಗಖಳನುನ  ಗುೇಂಪುಖಳಲೆಿ  ಕೆಲಷ ಮಾಡಲು ನ್ನಯೋಜಿಷಲಾಗಿದೄ

ಅರಗೄ ಒದ್ಲು ಕರು ನ್ಯಟ್ಔನುನ  ದ್ಗಿಷಲಾಗಿದೄ

ಮುೇಂದೄ, ಫಫ ರಗೊಫಫ ರು ಷಸಔರಷಲು ಭತ್ತು  ಸಂಪೂಣಗ ಔಥೆಮನುನ  ರೂಪಿಷಲು ಅಯನುನ  ಕಳಲಾಗುತ್ು ದೄ. 
ರ ದ್ವಗನ ಔಲ್ಲಖಳೇಂದಿಗೄ ಒದುವಿಕೆಮ ಈ ಏಕೋಔಯಣವು ಔಲಿಯುರಗೄ ಹೆಚಿ್ಚ ರ ಉತೆು ೋಜನನುನ  
ನ್ನೋಡುತ್ು ದೄ ಭತ್ತು  ಒದುವಿಕೆಗೄ ಹೆಚಿ್ಚ  ಮೇೋಜಿನ ಆಯಾಭಖಳನುನ  ಸರಸುತ್ು ದೄ.

 ಒದು ಸುು  ಅಥವಾ 

ನ್ಯಟ್ಔನುನ  ಹೇಂದಿರು 

ಪುಷು ಔ

ಶಾಲ್ಲಮ ಖರ ೇಂತಅಲಮಕೆಕ  ಮಾನಾ ತೆ ಭೇಟ್ಟ

ರ ತಿ ಭಗುವೂ 4ನೇ ವಾಯದ್ಲೆಿ  ಲೈಫರ ರಯಿೇಂದ್ ಡೆದ್ ಒದಿದ್ ಪುಷು ಔದ್ ಫಗೆೄ  ಕೆಲವು ಸಾಲುಖಳನುನ  ಹೇಳಬೇಕ.

 ಲೈಫರ ರ ಪುಷು ಔಖಳು

ಖಭನ್ನಸಿ: ಶಾಲ್ಲಖಳು ಮುಚಿಲ ಟಿ್ಟ ದ್ದ ಲೆಿ , ಶಾಲಾ ಖರ ೇಂತಅಲಮಕೆಕ  ಎಕ್ಸಸ್ಕಪ್ರೋವರ್ ಭೇಟ್ಟ, ಒದಿ ಭತ್ತು  ಷಕರ ಮಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯಂತ್ಸ ಚಟ್ಟಟ್ಟಕೆಖಳನುನ  ಈ ಕೆಳಗಿನ 

ಚಟ್ಟಟ್ಟಕೆಖಳೇಂದಿಗೄ ಫದ್ಲಾಯಿಷಲಾಗುತ್ು ದೄ:

ವಿಶಮ- ನ್ನಭೂ  ಆಹಾಯನುನ  ತಿಳಿಯಿರ

ಶಿಕ್ಷಔರು/ಪ್ರೋಶಔರು/ಷವಯಂಸಔರು ಆಹಾಯದ್ ಟಿ್ಟಮನುನ  ಡೆಮಲು ವಿದಾಾ ತಆಗಖಳನುನ  ಕಳುತಾು ರೆ

ಅರು ಹಿೇಂದಿನ ದಿನ ಸವಿಸಿದ್ ಭನೆಯಿೇಂದ್ ಬಂದ್ ಸುು ಖಳು.

ಭರುದಿನ ಅವುಖಳನುನ  ತ್ಯಖತಿ/ಭನೆಮಲೆಿ  ಹಂಚಿಕಳುು ತಾು ರೆ.

ಅರು ಮೇದ್ಲು ಆಹಾಯ ದಾಥಗದ್ ಹೆಷಯನುನ  ಒದ್ಲು ರ ಮತಿನ ಸುತಾು ರೆ.
ನಾಗೇವ ಮಾಲಗಾರ  ಸಂಪನ್ಮೂ ಲ ಯ ಕಿ್ತಗಳು, ಕುಂಚನ್ಮರ



 ರಟಿ್ಟ , ನ್ನೋರು, ಹಾಲು, ಚಹಾ, ನ್ನೇಂಬೆ, ದಾಲ್, ತ್ಯಕ್ಕರಖಳು, ಸಣುಣ ಖಳು ಮುೇಂತಾದ್ ಆಹಾಯ ದಾಥಗಖಳ ರ ತಿಯೇಂದು 

ಹೆಷಯನುನ  ವಿದಾಾ ತಆಗಖಳ ಷಹಾಮದಿೇಂದ್ ಪಾರ ರಂಬದ್ ಧವ ನ್ನಮನುನ  ಫಳಸಿ ಒದ್ಲಾಗುತ್ು ದೄ.

 ಈ ದ್ಖಳನುನ  ಶಿಕ್ಷಔರು ಔಪು  ಸಲಗೄಮ ಮಲ್ಲ ಫರೆಯುತಾು ರೆ. ಭನೆ/ಷಮುದಾಮ ಕೇಂದ್ರ ಖಳಲೆಿ  ಚಟ್ಟಟ್ಟಕೆ ನಡೆಸಿದ್ರೆ 

ಹೆಷರುಖಳನುನ  ಕ್ಕಖದ್ದ್ ಮಲ್ಲ ಫರೆಮಫಹುದು.

 ಭರುದಿನ ಟಿ್ಟ ಯಿೇಂದ್ ಹೆಚಿಿ ನ ದ್ಖಳನುನ  ತೆಗೄದುಕೇಂಡು ತ್ಯಖತಿಮಲೆಿ  ಒದ್ಲಾಗುತ್ು ದೄ.

 ಈ ದ್ಖಳು ದೃಷಿ್ಟ  ದ್ಖಳಾಗುತ್ು ವೄ ಭತ್ತು  ಅವುಖಳನುನ  ಒದ್ಲು ಭತ್ತು  ಗುರುತಿಷಲು ಷಕರ ಮಗೊಳಿಸುತ್ು ವೄ.

 ವಿಶಮ- ಆಲಿಸುವುದು ಭತ್ತು  ಹಂಚಿಕಳುು ವುದು

 ಶಿಕ್ಷಔರು/ಪ್ರೋಶಔರು/ಷವ ಯಂಸಔರು ಟ್ಟವಿ/ರೇಡಿಯದ್ಲೆಿ  ಅಥವಾ ಪ್ರೋಶಔರು/ಅಜೆಿಮರು ಹೇಳು ಔಥೆಮನುನ  

ಕಳಲು ಭತ್ತು  ವಿೋಕೆಷಲು ವಿದಾಾ ತಆಗಖಳನುನ  ಕಳುತಾು ರೆ.

 ಅರು ಔಥೆ/ಕ್ಕಮಗಔರ ಭದ್ ಪಾತ್ರ ಖಳು/ಹೆಷರುಖಳನುನ  ಕಳುತಾು ರೆ.

 ಅಯ ಆಲಿಸು ಕೌವಲಾ ದಿೇಂದ್ ಅರು ತ್ಭೂ  ಶಿಕ್ಷಔ/ಪ್ರೋಶಔ/ಷವ ಯಂಸಔರಗೄ ಔಥೆ/ಕ್ಕಮಗಔರ ಭದ್ ಹೆಷಯನುನ  

ತಿಳಿಸುತಾು ರೆ ಭತ್ತು  ಶಿಕ್ಷಔರು/ಪ್ರೋಶಔರು/ಷವ ಯಂಸಔರು ಅವುಖಳನುನ  ಔಪು  ಸಲಗೄ ಅಥವಾ ಯಾವುದ ಕ್ಕಖದ್ದ್ ಮಲ್ಲ 

ಫರೆಯುತಾು ರೆ.

 ಈಖ ವಿದಾಾ ತಆಗಖಳು ಔಪು  ಸಲಗೄ/ಕ್ಕಖದ್ದ್ ಮಲ್ಲ ಸಾಔಷಿ್ಟ  ಹೆಷರುಖಳನುನ  ಫರೆಯುತಾು ರೆ, ವಿದಾಾ ತಆಗಖಳನುನ  

ಹೆಷರುಖಳನುನ  ಒದ್ಲು ಕಳಲಾಗುತ್ು ದೄ.

 ತ್ಯಖತಿಮಲೆಿ  ಗೊೋಡೆ ಎೇಂಫ ದ್ನುನ  ಯಚಿಷಲಾಗುತ್ು ದೄ ಭತ್ತು  ವಿದಾಾ ತಆಗಖಳನುನ  ರ ತಿದಿನ ಬೆಳಿಗೆೄ  ಒದ್ಲು 

ಕಳಲಾಗುತ್ು ದೄ ಭತ್ತು  ಅಯಲೆಿ  ಕೆಲರು ತಾವು ಕಳಿದ್ / ವಿೋಕೆ ಸಿದ್ ಔಥೆ / ಕ್ಕಮಗಔರ ಭದ್ ಫಗೆೄ  ಹಂಚಿಕಳುು ತಾು ರೆ.

ನಾಗೇವ ಮಾಲಗಾರ  ಸಂಪನ್ಮೂ ಲ ಯ ಕಿ್ತಗಳು, ಕುಂಚನ್ಮರ



III ರೇಂದ್ V ತ್ಯಖತಿಖಳ ಚಟ್ಟಟ್ಟಕೆಖಳು

Sl.
No.

ಚಟ್ಟಟ್ಟಕೆ
ಅಖತ್ಾ ವಿರು ಸಂನ್ಮೂ ಲ

ಶಾಲ್ಲಮ ಖರ ೇಂತಅಲಮಕೆಕ  ಮಾನಾ ತೆ ಭೇಟ್ಟ
ಎಲೆಾ  ಭಔಕಳು ಶಾಲಾ ಖರ ೇಂತಅಲಮಕೆಕ  ಭೇಟ್ಟ ನ್ನೋಡಿ ಭತ್ತು  ಲಬಾ ವಿರು ಪುಷು ಔಖಳನುನ  ಅನೆವ ೋಷ್ಟಷಲು.
ರ ತಿ ಭಗುವೂ ನ್ಯಲಕ ನೇ ವಾಯದ್ಲೆಿ  ಒದ್ಲು ಭತ್ತು  ಹೇಳಲು ೇಂದು ಮಸಿಿ ಗೄ ಸೂಔು ವಾದ್ ಪುಷು ಔನುನ  
ನ್ನೋಡಬೇಕ.
ಭನೆಮಲೆಿ  ಪುಷು ಔನುನ  ಒದುವಾಖ ಕಟ್ಟೇಂಫದ್ ಮಷಕ ರು ಷರಯಾಗಿ ಇರುವುದ್ನುನ  ಕಚಿತ್ಡಿಸಿಕಳು ಬೇಕ.

ಲೈಫರ ರ ಪುಷು ಔಖಳು

Week 1

ವೃತ್ು ದ್ ಷಭಮ

ವಿದಾಾ ತಆಗಖಳು ವೃತ್ು ದ್ಲೆಿ  ಕಳಿತ್ತಕಳುು ತಾು ರೆ ಭತ್ತು  ಶಿಕ್ಷಔರು ಅರಗೄ ಆರಂಭಿಔ ವಾಔಾ ನುನ  ನ್ನೋಡು 
ಮೂಲಔ ಭತ್ತು  ದೃವಾ ನುನ  ಹೇಂದಿಸು ಮೂಲಔ ಔಥೆಮನುನ  ಪಾರ ರಂಭಿಸುತಾು ರೆ.

ರ ತಿ ವಿದಾಾ ತಆಗಯು ೇಂದು ವಾಔಾ ನುನ  ಸರಸು ಮೂಲಔ ಔಥೆಮನುನ  ಭತ್ು ಷಿ್ಟ  ತೆಗೄದುಕಳುು ತಾು ನೆ ಭತ್ತು  
ಇಡಿೋ ತ್ಯಖತಿಗೄ ಮಾತ್ನ್ಯಡುತಾು ನೆ.

ಯಾವುದ ಸಂನ್ಮೂ ಲಖಳ 

ಅಖತ್ಾ ವಿಲೆ

ಉಡುಗೄ & ಹೇಳಿ

ವಿದಾಾ ತಆಗಖಳು ತ್ಭೂ  ನೆಚಿಿ ನ ಫಯಸಗಾಯ/ಔವಿಯಂತೆ ಕಂಗೊಳಿಸುತಾು ರೆ ಭತ್ತು  ಆ ಪಾತ್ರ ದ್ ಔಥೆ/ಔನನುನ  
ತ್ಯಖತಿಗೄ ಒದುತಾು ರೆ.

ಇದು ಇತ್ಯಯನುನ  ಅದ ಫಗೆೄ  ಒದ್ಲು ಉತೆು ೋಜಿಸುತ್ು ದೄ.

 ವಿವಿಧ ಫಯಸಗಾಯಯ ಚಿತ್ರ ಖಳು

 /ಔವಿ

 ಔಥೆಖಳು/ಔನಖಳ ಪುಷು ಔ

 ಆ ಲೇಕಔರು/ಔವಿಖಳಿೇಂದ್
Week 2

Week 3

ಬೆೇಂಡ್ ದಿ ಎೇಂಡ್

ಶಿಕ್ಷಔನು ತಿೇಂಖಳ ತಆೋಮೆೄ  ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಆಯೆಕಮಾಡಿದ್ ಔಥೆಮನುನ  ಒದುತಾು ನೆ (ಅದು ನೈತಿಔ ಅಥವಾ ನೈತಿಔ 
ಭಸತ್ವ ನುನ  ಹೇಂದಿಯಬೇಕ) ಭತ್ತು  ಅೇಂತ್ಾ ನುನ  ಫದ್ಲಾಯಿಷಲು ಔಲಿಯುರಗೄ ಕಳುತ್ು ದೄ.

ರ ಮುಕ ಪಾತ್ರ ಧಾರಯಾಗಿ, ಅರು ನ್ನೋಡಿದ್ ಷನ್ನನ ವವದ್ಲೆಿ  ಹೇಗೄ ನಟ್ಟಸುತಿು ದ್ದ ರು.

ಔಥೆ ಪುಷು ಔಖಳು

ಸಾಧಿಷಲು:

ಅಭಿವೃದಿಧ  ಗುರಖಳು ಭತ್ತು  ಔಲಿಕೆಮ ಪಲಿತಾೇಂವಖಳು:

ರಣಾಭಕ್ಕರ ಸಂಸನ

ವಿಭಶಾಗತ್ೂ ಔ ಭತ್ತು  ಸೃಜನಶಿೋಲ ಚಿೇಂತ್ನೆ

ವಿವಿಧ ರೋತಿಮ ಮಾಹಿತಿಮನುನ  ತೆು ಸಚಿ್ಚ , ಅಥಗಮಾಡಿಕಳುು  ಭತ್ತು  ರ ತಿಬಿೇಂಬಿಸು ಸಾಭಥಾ ಗ

ಳಗೊೇಂಡಿರು ಔಲಿಯುರು

ನಾಗೇವ ಮಾಲಗಾರ  ಸಂಪನ್ಮೂ ಲ ಯ ಕಿ್ತಗಳು, ಕುಂಚನ್ಮರ



Sl. No. Activity
Required Resource

Week 4

ದೃವಾ ನುನ  ಹೇಂದಿಸಿ

ಶಿಕ್ಷಔರು ಖಗನುನ  4 ಅಥವಾ 5 ಗುೇಂಪುಖಳಾಗಿ ವಿೇಂಖಡಿಸುತಾು ರೆ.

ಅನು/ಅಳು ಅರಗೄ ೇಂದು ಸೄಟಿ್ಟ ೇಂಗ್ ನೇಂದಿಗೄ (ಯಾವುದ ಸೄಟಿ್ಟ ೇಂಗ್ ಅನುನ  ವಿರಸುತಾು ರೆ, 
ಉದಾಸಯಣೆಗೄ: ಸಳೆಮ ಕೋಟೆ/ ಭರುಭೂಮಿ/ ಆಟ್ದ್ ಮೆದಾನ) ಭತ್ತು  ರಾಜ/ರಾಣಿ/ ಡ್ಡರ ಾ ಖನ್/ ರೈತ್/ 
ೇಂಟೆ/ ಜ್ಞದೂಗಾಯ/ ಭಔಕಳಂತ್ಸ ಷನ್ನನ ವವದ್ ಪಾತ್ರ ಖಳನುನ  ವಿರಸುತಾು ರೆ.

ನಂತ್ಯ ಶಿಕ್ಷಔರು ಅಯನುನ  ಗುೇಂಪಿನ ಷದ್ಷಾ ಯಲೆಿ  ಫಫ ರು ಖಟಿ್ಟಯಾಗಿ ಒದ್ಫಹುದಾದ್ ಷಣಣ  ಔಥೆಮನುನ  
ನ್ನಮಿಗಷಲು ಕಳುತಾು ರೆ.

ಔಥೆ ಪುಷು ಔಖಳು

ಶಾಲ್ಲಮ ಖರ ೇಂತಅಲಮಕೆಕ  ಮಾನಾ ತೆ ಭೇಟ್ಟ

ರ ತಿ ಭಗುವೂ 1ನೇ ವಾಯದ್ಲೆಿ  ಖರ ೇಂತಅಲಮದಿೇಂದ್ ಒದಿದ್ ಪುಷು ಔದ್ ಫಗೆೄ  ಕೆಲವು ಸಾಲುಖಳನುನ  ಹೇಳಬೇಕ.

ವಾಯದ್ 14 ರಳಗೄ ಒದ್ಲು ಭತು ೇಂದು ಮಸಿಿ ಗೄ ಸೂಔು ವಾದ್ ಪುಷು ಔನುನ  ಡೆಯಿರ.

Lಖರ ೇಂತಅಲಮ ಪುಷು ಔಖಳು

Week 5

ಜ್ಞನದ್ ವಿನೋದ್

ಏಕ್ಸ ಭಾಯತ಄ ಶ್ರ ೋಷ್ೀ  ಭಾಯತ಄ ಕ್ಕಮಗಔರ ಭದ್ ಅಡಿಮಲೆಿ  ಪಾಲುದಾಯ ರಾಜಾ ದ್ ಶಿರ ೋಮಂತ್ ರಂರೆಯಿೇಂದ್ 
ಆಷಕು ದಾಮಔ ಜ್ಞನದ್ ಔಥೆಮನುನ  ಶಿಕ್ಷಔರು ಆಯೆಕ  ಮಾಡಫಹುದು ಭತ್ತು  ಅದ್ನುನ  ತ್ಯಖತಿಮಲೆಿ  
ಒದ್ಫಹುದು ಭತ್ತು  ಕೆಲವು ವಿದಾಾ ತಆಗಖಳಿಗೄ ಅದ್ನುನ  ಜ್ಞರಗೊಳಿಷಲು ಕಳಫಹುದು.

ರಾಜಾ ಖಳ ಜ್ಞನದ್ ಔಥೆ 

ಪುಷು ಔಖಳು

Week 6

Lಪುನರಾತಿಗತ್ ಕ್ಕಾ ಲ್ಲೇಂಡರ್

ವಿದಾಾ ತಆಗಖಳು ವಿವಿಧ ಫಯಸಗಾಯರು/ಔವಿಖಳ ಜನೂ ದಿನ್ಯೇಂಔಖಳನುನ  ಗುರುತಿಸಿ ಭತ್ತು  ಅಯ ಕೃತಿಖಳನುನ  
ಸರಸು ಮೂಲಔ ಸಾಹಿತಿಾ ಔ ಕ್ಕಾ ಲ್ಲೇಂಡರ್ ಅನುನ  ಸಿದ್ಧ ಡಿಷಫಹುದು.

ಈ ಟಿ್ಟ ಯಿೇಂದ್ ಅರು ಒದ್ಲು ಪುಷು ಔ/ಔನ ಆಯೆಕ  ಮಾಡಫಹುದು.

 ಕ್ಕಾ ಲ್ಲೇಂಡರ್

 ಔಥೆ/ಔನ ಪುಷು ಔಖಳು

Week 7

Sಖರಶೀ

ಈ ಚಟ್ಟಟ್ಟಕೆಮನುನ  ಜೊೋಡಿಯಾಗಿ ನಡೆಷಬೇಕ್ಕಗಿದೄ. ಫಫ  ವಿದಾಾ ತಆಗ ಲೇಕಔ/ಲೇಕಔ ಭತ್ತು  ಇನನ ಫಫ  
ಲೇಕಔನು ಸೃಷಿ್ಟ ಸಿದ್ ಕ್ಕಲ ನ್ನಔ ಪಾತ್ರ .

ೇಂದು ಜೊೋಡಿಮಲೆಿರು ಇಫಫ ರು ವಿದಾಾ ತಆಗಖಳು ಅಕ್ಷಯ-ಲೇಕಔಯ ಜೊೋಡಿಮ ಪುಷು ಔನುನ  ಒದ್ಬೇಕ.

ಅರು ಯಷ ಯ 5 ರ ಶ್ನ ಖಳನುನ  ಕಳುತಾು ರೆ. ಉದಾ. ಯಸಿಕ ನ್ ಬಾೇಂಡ್, ಸಾವ ಮಿ ಭತ್ತು  ಆರ್ ಕೆ ನ್ಯರಾಮಣ್ 
ಇತಾಾ ದಿಖಳ ಫಗೆೄ .

ಫಯಸಗಾಯ ಭತ್ತು  ಅಯ ರ ಸಿದ್ಧ  ಪಾತ್ರ ದಿೇಂದ್ ಫರೆದ್ ಷಾ ಳಿೋಮ ಔಥೆಖಳು

Rವಿವಿಧ ಕ್ಕಲ ನ್ನಔ ಪಾತ್ರ ಖಳ 

ಮಲ್ಲ ಸುು  ಅಥವಾ 

ಪುಷು ಔಖಳನುನ  ತಿನುನ ವುದು

ನಾಗೇವ ಮಾಲಗಾರ  ಸಂಪನ್ಮೂ ಲ ಯ ಕಿ್ತಗಳು, ಕುಂಚನ್ಮರ



Sl. No. Activity
Required Resource

Week 8

ಆಷರೆ

ಶಿಕ್ಷಔರು ಭನೆಮಲೆಿಯೇ ವಿದಾಾ ತಆಗಖಳಿಗೄ ಆಧಾಯಖಳ ಸಂಪೂಣಗ ಚಿೋಲನುನ  (ಕರೋಟ್, ಔತಿು , ಭಡಕೆ, 
ಕೈಖಸುಖಳು, ಉೇಂಗುಯ, ದಂಡ, ಇತಾಾ ದಿ) ಅಥವಾ ರಂಖರಔಯಖಳ ಟಿ್ಟ ಮನುನ  ಸಿದ್ಧ ಡಿಸುತಾು ರೆ.

ಭಔಕಳು ಆಷರೆಮನುನ  ಆರಸಿಕಳುು ತಾು ರೆ (ಅಥವಾ ಭನೆಯಿೇಂದ್ ವಿದಾಾ ತಆಗಖಳು, ಶಿಕ್ಷಔರು ಯಾದೃಚಿಛ ಔವಾಗಿ 
ನ್ನಯೋಜಿಸುತಾು ರೆ) ಭತ್ತು  ವಿದಾಾ ತಆಗಖಳು ಉತ್ು ಭ ಕ್ಕಮಗನುನ  ಮಾಡಲು ಆಷರೆಮನುನ  ಹೇಗೄ ಫಳಸುತಾು ರೆ 
ಎೇಂಬುದ್ನುನ  ಫರೆಯುತಾು ರೆ.

ನಂತ್ಯ ರ ತಿ ವಿದಾಾ ತಆಗಯು ತ್ಭೂ  ಯಚನೆಮನುನ  ಇಡಿೋ ತ್ಯಖತಿಗೄ ಒದುತಾು ರೆ.

 ರಂಖರಔಯಖಳ 

ಫಳಕೆಮ ಫಗೆೄ  ಸುು  

ಅಥವಾ ಪುಷು ಔಖಳನುನ  

ಒದುವುದು

 ರಂಖರಔಯಖಳ 

ಸಂಖರ ಸ

Week 9

Rಔನ ಒದುವುದು

ವಿದಾಾ ತಆಗಖಳು ತ್ಭೂ  ಷವ ೇಂತ್ ಆಯೆಕಮ/ಶಿಕ್ಷಔರು ಶಿಫ್ಲಯಸು ಮಾಡಿದ್ ಔವಿಖಳ ಔವಿತೆಖಳನುನ  ಒದ್ಲು 
ಕಳಿಕಳುು ತಾು ರೆ.

ನಂತ್ಯದ್ ಚಟ್ಟಟ್ಟಕೆಯಾಗಿ ಅರು ಔಲಿತ್ ಕ್ಕವಾಾ ತ್ೂ ಔ ಸಾಧನಖಳನುನ  ಫಳಸಿಕೇಂಡು ತ್ಭೂ ದ ಆದ್ 
ಔವಿತೆಮನುನ  ಯಚಿಸುತಾು ರೆ.

Aಔನ ಪುಷು ಔಖಳು 

ಅಥವಾ ಔವಿಖಳೇಂದಿಗೄ 

ಒದು ಸುು

Week 10

ಮರ ಔಹಾನ್ನ, ಮರ ಜುಬಾನ್ನ

ರ ತಿಯಫಫ  ವಿದಾಾ ತಆಗಯು ನದಿ, ಭಯ, ಗೊೋಧಿ ಷಷಾ  ಇತಾಾ ದಿಖಳ ಪಾತ್ರ  / ಗುರುತ್ನುನ  ತೆಗೄದುಕಳುು ತಾು ನೆ ಭತ್ತು  
ಅದ್ಯ ಜಿೋನ ಮಣನುನ  ಯಚಿಸುತಾು ನೆ.

ವಿವಿಧ ವಿದಾಾ ತಆಗಖಳು ಯಚಿಸಿದ್ ಜಿೋನ ಮಣನುನ  ತ್ಯಖತಿಮಲೆಿ  ಅನುಷಯಣೆಯಾಗಿ ಕಳಲಾಗುತ್ು ದೄ.

ವಿವಿಧ ನೈಷಗಿಗಔ ಸುು ಖಳ 

ರ ಯಾಣ ಜಿೋನದೇೇಂದಿಗೄ 

ಸುು  ಅಥವಾ 

ಪುಷು ಔಖಳನುನ  ಒದುವುದು

ನ್ಯನ್ನ ದಾದಿ ಕ ಔಹಾನ್ನಯಾನ್

ನಭೂ  ಅಜೆಿಮರು ಹೇಳಿದ್ ಔಥೆಗಿೇಂತ್ ಉತ್ು ಭವಾದ್ದೄದ ೋನ್ಮ ಇಲೆ . ಶಿಕ್ಷಔರು ಔಲಿಯುರಗೄ ಅಯ ಅಜೆಿಮರು 
ಭತ್ತು  ಅರು ಅದ್ರೇಂದ್ ಔಲಿತ್ ಔಥೆಮನುನ  ಹೇಳಲು / ಫರೆಮಲು ಕಳುತಾು ರೆ.

ನಂತ್ಯ ರ ತಿ ವಿದಾಾ ತಆಗಯು ಅದ್ನುನ  ತ್ಯಖತಿಗೄ ಒದುತಾು ನೆ

ಅರು ನಂತ್ಯ ಅೇಂತ್ಸ ಯಾವುದ ಸಂಖರ ಸನುನ  ಒದ್ಫಹುದು (ಸುಧಾ ಮೂತಿಗ ಅಜೆಿಮ ಔಥೆಖಳ ಚಿೋಲ ಎ

ಯಾವುದ 

ಸಂನ್ಮೂ ಲಖಳ 

ಅಖತ್ಾ ವಿಲೆ

Week 11

ಪುಷು ಔನುನ  ಅದ್ಯ ಮುಕಪುಟ್ದಿೇಂದ್ ನ್ನಣಗಯಿಸಿ

ಪುಷು ಔ ಷಪಾು ಸ ಅಥವಾ ಸಾಹಿತ್ಾ  ದಿನ್ಯಚಯಣೆಮ ಅೇಂಖವಾಗಿ, ಶಿಕ್ಷಔರು ತ್ಭೂ  ನೆಚಿಿ ನ ಪುಷು ಔಕ್ಕಕ ಗಿ ಪುಷು ಔದ್ ಔರ್ 
ಅನುನ  ವಿನ್ಯಾ ಷಗೊಳಿಷಲು ಔಲಿಯುರಗೄ ಕಳಫಹುದು.

ವಿಶಮಕೆಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ ಮುಕಪುಟ್ನುನ  ವಿನ್ಯಾ ಷಗೊಳಿಷಲು ವಿದಾಾ ತಆಗಖಳು ಮೇದ್ಲು ಪುಷು ಔನುನ  
ಒದ್ಬೇಕ

 ಔಥೆಖಳೇಂದಿಗೄ ಸುು  

ಅಥವಾ ಪುಷು ಔಖಳನುನ  

ಒದುವುದು

 ವಿನ್ಯಾ ಷ ಸಾಭಗಿರ ಖಳು

Week 12

ಎಲೆನ್ಮನ  ಬಿಡಿ ಭತ್ತು  ಒದಿ (ಡಿಮರ್)

ಯಾವುದ ೇಂದು ನ್ನಧಗರಸಿದ್ ದಿನ ಭತ್ತು  ಷಭಮದ್ಲೆಿ , ಶಾಲ್ಲಮ ರ ತಿಯಫಫ ರೂ (ಆ ವಿದಾಾ ತಆಗಖಳು ಶಾಲ್ಲಗೄ 
ಫರುತಿು ದಾದ ರೆ) ಅಥವಾ ಭನೆಮಲೆಿ  ಔನ್ನಶೀ  20 ನ್ನಮಿಶಖಳ ಕ್ಕಲ ಒದುತಾು ರೆ.

ಒದು ಸಾಭಗಿರ ಖಳು

ಪುಷು ಔಖಳು ಅಥವಾ ತಿರ ಕೆ

ನಾಗೇವ ಮಾಲಗಾರ  ಸಂಪನ್ಮೂ ಲ ಯ ಕಿ್ತಗಳು, ಕುಂಚನ್ಮರ



Sl. No. Activity
Required Resource

 ಇದ್ಕ್ಕಕ ಗಿ ಷಭಮನುನ  ನ್ನಧಗರಷಫಹುದು - ಉದಾಸಯಣೆಗೄ. ಮಂಖಳವಾಯ ಬೆಳಿಗೆೄ  11:00 ಗಂಟೆಗೄ 

ಶಾಲ್ಲಮಲೆಿ

 ಶಾಲ್ಲಮಲೆಿ  ಇರು ಎಲೆರೂ- ವಿದಾಾ ತಆಗಖಳು, ಶಿಕ್ಷಔರು, ಸಿಫಫ ೇಂದಿ ಅರು ಈ ಚಟ್ಟಟ್ಟಕೆಗೄ 

ಸಿದ್ಧ ರಾಗಿದಾದ ರೆ ಭತ್ತು  ಕೆಲವು ಒದು ಸುು ಖಳನುನ  ತ್ರುತಾು ರೆ

Week 13

ಷವ ೇಂತ್ ಭಾಷೆಮಲೆಿ  ಔಥೆಮನುನ  ಒದುವುದು (ಔಹಾನ್ನ ಧೋ ಅಪಿನ  ಭಾಸಾ ಮೆನ್)

ರ ತಿ ಶಗ ಫೆಫರ ರ 21 ಅನುನ  ಅೇಂತ್ರಾಷಿ್ಟ ರ ೋಮ ಮಾತೃಭಾಷಾ ದಿನನ್ಯನ ಗಿ ಆಚರಷಲಾಗುತ್ು ದೄ.

ಶಿಕ್ಷಔರು ಯಾವುದ ಭಾಷೆಮಲೆಿ  (ಪಾರ ದಶಿಔ/ಮಾತೃಭಾಷೆ ಸರದಂತೆ) ಯಾವುದ ಪುಷು ಔನುನ  ಆಯೆಕ  

ಮಾಡುತಾು ರೆ ಭತ್ತು  ನಂತ್ಯ ಪುಷು ಔ ವಿಭಶ್ಗಮನುನ  ಫರೆಮಲು ವಿದಾಾ ತಆಗಖಳನುನ  ಕಳುತಾು ರೆ.

ಯಾವುದ ಭಾಷೆಮಲೆಿ  

ಪುಷು ಔಖಳು ಲಬಾ ವಿದೄ

Week 14

ನ್ಯನ್ಯಗಿದ್ದ ರೆ

ನ್ನೋಡಿರು ಶ್ರ ೋಣಿಯಿೇಂದ್ (ನ್ಯವಿಔ/ ಸೆನ್ನಔ/ ವಿಜ್ಞಾ ನ್ನ, ಇತಾಾ ದಿ) ವೃತಿು ಮನುನ  ಆಯೆಕ  ಮಾಡಲು ಶಿಕ್ಷಔರು 
ವಿದಾಾ ತಆಗಖಳನುನ  ಕಳುತಾು ರೆ.

ನಂತ್ಯ ಆ ವೃತಿು ಮ ರ ಮುಕ ಾ ಕು ತ್ವ ದ್ ಫಗೆೄ  ೇಂದು ಔಥೆಮನುನ  ಒದ್ಲು ಭತ್ತು  ಅರು ಜಖತ್ು ನುನ  ಹೇಗೄ ಉತ್ು ಭ 
ಷಾ ಳನ್ಯನ ಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಎೇಂಬುದ್ಯ ಕರತ್ತ ತ್ಯಖತಿಮಲೆಿ  ಮಾತ್ನ್ಯಡಲು ಅಯನುನ  ಕಳಲಾಗುತ್ು ದೄ.

ವಿವಿಧ ವೃತಿು ಮಲೆಿ  ಸುು  

ಅಥವಾ ಪುಷು ಔಖಳನುನ  

ಒದುವುದು

ಶಾಲ್ಲಮ ಖರ ೇಂತಅಲಮಕೆಕ  ಮಾನಾ ತೆ ಭೇಟ್ಟ

ರ ತಿ ಭಗುವೂ 4ನೇ ವಾಯದ್ಲೆಿ  ಲೈಫರ ರಯಿೇಂದ್ ಡೆದ್ ಒದಿದ್ ಪುಷು ಔದ್ ಫಗೆೄ  ಕೆಲವು ಸಾಲುಖಳನುನ  ಹೇಳಬೇಕ.

ಲೈಫರ ರ ಪುಷು ಔಖಳು

ಖಭನ್ನಸಿ: ಶಾಲ್ಲಖಳು ಮುಚಿಲ ಟಿ್ಟ ದ್ದ ಲೆಿ , ಶಾಲಾ ಖರ ೇಂತಅಲಮಕೆಕ  ಎಕ್ಸಸ್ಕಪ್ರೋಷರ್ ಭೇಟ್ಟ, ವೃತ್ು ದ್ ಷಭಮ, ಕೆಳಗಿನ ಚಟ್ಟಟ್ಟಕೆಖಳೇಂದಿಗೄ ದೃವಾ ನುನ  

ಹೇಂದಿಸುವುದು ಮುೇಂತಾದ್ ಚಟ್ಟಟ್ಟಕೆಖಳು:

ವಿಶಮ- ನ್ನಭೂ  ಆಹಾಯನುನ  ತಿಳಿಯಿರ

ಶಿಕ್ಷಔರು/ಪ್ರೋಶಔರು/ಷವಯಂಸಔರು ಆಹಾಯದ್ ಟಿ್ಟಮನುನ  ಡೆಮಲು ವಿದಾಾ ತಆಗಖಳನುನ  ಕಳುತಾು ರೆ

ಅರು ಹಿೇಂದಿನ ದಿನ ಸವಿಸಿದ್ ಭನೆಯಿೇಂದ್ ಬಂದ್ ಸುು ಖಳು.

ಭರುದಿನ ಅವುಖಳನುನ  ತ್ಯಖತಿ/ಭನೆಮಲೆಿ  ಹಂಚಿಕಳುು ತಾು ರೆ.

ಅರು ಮೇದ್ಲು ಆಹಾಯ ದಾಥಗದ್ ಹೆಷಯನುನ  ಒದ್ಲು ರ ಮತಿನ ಸುತಾು ರೆ.

ರಟಿ್ಟ , ನ್ನೋರು, ಹಾಲು, ಚಹಾ, ನ್ನೇಂಬೆ, ದಾಲ್, ತ್ಯಕ್ಕರಖಳು, ಸಣುಣ ಖಳು ಮುೇಂತಾದ್ ಆಹಾಯ ದಾಥಗಖಳ ರ ತಿಯೇಂದು ಹೆಷಯನುನ  ವಿದಾಾ ತಆಗಖಳ 

ಷಹಾಮದಿೇಂದ್ ಪಾರ ರಂಬದ್ ಧವ ನ್ನಮನುನ  ಫಳಸಿ ಒದ್ಲಾಗುತ್ು ದೄ.

ಈ ದ್ಖಳನುನ  ಶಿಕ್ಷಔರು ಔಪು  ಸಲಗೄಮ ಮಲ್ಲ ಫರೆಯುತಾು ರೆ. ಭನೆ/ಷಮುದಾಮ ಕೇಂದ್ರ ಖಳಲೆಿ  ಚಟ್ಟಟ್ಟಕೆ ನಡೆಸಿದ್ರೆ ಹೆಷರುಖಳನುನ  ಕ್ಕಖದ್ದ್ 

ಮಲ್ಲ ಫರೆಮಫಹುದು.

ನಾಗೇವ ಮಾಲಗಾರ  ಸಂಪನ್ಮೂ ಲ ಯ ಕಿ್ತಗಳು, ಕುಂಚನ್ಮರ



ಭರುದಿನ ಟಿ್ಟಯಿೇಂದ್ ಹೆಚಿಿ ನ ದ್ಖಳನುನ  ತೆಗೄದುಕೇಂಡು ತ್ಯಖತಿಮಲೆಿ  ಒದ್ಲಾಗುತ್ು ದೄ.

ಈ ದ್ಖಳು ದೃಷಿ್ಟ  ದ್ಖಳಾಗುತ್ು ವೄ ಭತ್ತು  ಅವುಖಳನುನ  ಒದ್ಲು ಭತ್ತು  ಗುರುತಿಷಲು 
ಷಕರ ಮಗೊಳಿಸುತ್ು ವೄ.

ವಿಶಮ- ಆಲಿಸುವುದು ಭತ್ತು  ಹಂಚಿಕಳುು ವುದು

ಶಿಕ್ಷಔರು/ಪ್ರೋಶಔರು/ಷವ ಯಂಸಔರು ವಿದಾಾ ತಆಗಖಳನುನ  ಕಳಲು ಭತ್ತು  ಖಭನ್ನಷಲು 
ಕಳುತಾು ರೆ

ಟ್ಟವಿ/ರೇಡಿಯದ್ಲೆಿನ ಯಾವುದ ಕ್ಕಮಗಔರ ಭಖಳು ಅಥವಾ ಪ್ರೋಶಔರು/ಅಜೆಿಮರು ಹೇಳು 
ಔಥೆ.

ಅರು ಔಥೆ/ಕ್ಕಮಗಔರ ಭದ್ ಪಾತ್ರ ಖಳು/ಹೆಷರುಖಳನುನ  ಕಳುತಾು ರೆ.

ಅಯ ಆಲಿಸು ಕೌವಲಾ ದಿೇಂದ್ ಅರು ತ್ಭೂ  ಶಿಕ್ಷಔ/ಪ್ರೋಶಔ/ಷವ ಯಂಸಔರಗೄ 
ಔಥೆ/ಕ್ಕಮಗಔರ ಭದ್ ಹೆಷಯನುನ  ತಿಳಿಸುತಾು ರೆ ಭತ್ತು  ಶಿಕ್ಷಔರು/ಪ್ರೋಶಔರು/ಷವ ಯಂಸಔರು 
ಅವುಖಳನುನ  ಔಪು  ಸಲಗೄ ಅಥವಾ ಯಾವುದ ಕ್ಕಖದ್ದ್ ಮಲ್ಲ ಫರೆಯುತಾು ರೆ.

ಈಖ ವಿದಾಾ ತಆಗಖಳು ಔಪು  ಸಲಗೄ/ಕ್ಕಖದ್ದ್ ಮಲ್ಲ ಸಾಔಷಿ್ಟ  ಹೆಷರುಖಳನುನ  ಫರೆಯುತಾು ರೆ, 
ವಿದಾಾ ತಆಗಖಳನುನ  ಹೆಷರುಖಳನುನ  ಒದ್ಲು ಕಳಲಾಗುತ್ು ದೄ.

ತ್ಯಖತಿಮಲೆಿ  ಗೊೋಡೆ ಎೇಂಫ ದ್ನುನ  ಯಚಿಷಲಾಗುತ್ು ದೄ ಭತ್ತು  ವಿದಾಾ ತಆಗಖಳನುನ  ರ ತಿದಿನ 
ಬೆಳಿಗೆೄ  ಒದ್ಲು ಕಳಲಾಗುತ್ು ದೄ ಭತ್ತು  ಅಯಲೆಿ  ಕೆಲರು ತಾವು ಕಳಿದ್ / ವಿೋಕೆಸಿದ್ ಔಥೆ / 
ಕ್ಕಮಗಔರ ಭದ್ ಫಗೆೄ  ಹಂಚಿಕಳುು ತಾು ರೆ.

ನಾಗೇವ ಮಾಲಗಾರ  ಸಂಪನ್ಮೂ ಲ ಯ ಕಿ್ತಗಳು, ಕುಂಚನ್ಮರ



VI ರೇಂದ್ VIII ತ್ಯಖತಿಖಳಿಗೄ ಚಟ್ಟಟ್ಟಕೆಖಳು

S. No Activity Required Resource

Week 1

ಶಾಲ್ಲಮ ಖರ ೇಂತಅಲಮಕೆಕ  ಮಾನಾ ತೆ ಭೇಟ್ಟ
ಎಲೆಾ  ಭಔಕಳು ಶಾಲಾ ಖರ ೇಂತಅಲಮಕೆಕ  ಭೇಟ್ಟ ನ್ನೋಡಿ ಭತ್ತು  ಲಬಾ ವಿರು ಪುಷು ಔಖಳನುನ  ಅನೆವ ೋಷ್ಟಷಲು.
ರ ತಿ ಭಗುವೂ ನ್ಯಲಕ ನೇ ವಾಯದ್ಲೆಿ  ಒದ್ಲು ಭತ್ತು  ಹೇಳಲು ೇಂದು ಮಸಿಿ ಗೄ ಸೂಔು ವಾದ್ ಪುಷು ಔನುನ  ನ್ನೋಡಬೇಕ.
ಭನೆಮಲೆಿ  ಪುಷು ಔನುನ  ಒದುವಾಖ ಕಟ್ಟೇಂಫದ್ ಮಷಕ ರು ಷರಯಾಗಿ ಇರುವುದ್ನುನ  ಕಚಿತ್ಡಿಸಿಕಳು ಬೇಕ.

Library books

Week 2

ಒದು ಭತ್ತು  ಫರೆ

ಈ ಚಟ್ಟಟ್ಟಕೆಮ ಮೂಲಔ, ವಿದಾಾ ತಆಗಖಳು ಒದ್ಲು ಔಲಿಯುತಾು ರೆ ಭತ್ತು  ನ್ನದಿಗಶಿ  ವಿಶಮದ್ ಫಗೆೄ  ಔಥೆಖಳನುನ  
ಯಚಿಸುತಾು ರೆ.

ಶಿಕ್ಷಔರು ಎಲೆಾ  ವಿದಾಾ ತಆಗಖಳಿಗೄ ಒದ್ಬೇಕ್ಕದ್ ಔಥೆಮನುನ  ನ್ನಯೋಜಿಷಫಹುದು.

ಶಿಕ್ಷಔರು ಔಥೆಯಿೇಂದ್ ಯಾವುದ 5-8 ಸುು ಖಳನುನ  ತೆಗೄದುಕಳುು ತಾು ರೆ (ಉದಾಸಯಣೆಗೄ- ಔಥೆಯು ಬೈಸಿಔಲ್, ಗುಲಾಬಿ, 
ಟೆರ ಸ್, ಎಲ್ಲಖಳು, ಪಾರ ಣಿಖಳು ಮುೇಂತಾದ್ ಸುು ಖಳ ಉಲೆ್ಲೋಕನುನ  ಹೇಂದಿದೄ. ಇವುಖಳನುನ  ಆಯೆಕ  ಮಾಡಫಹುದು)

ಶಿಕ್ಷಔರು ನ್ನಯೋಜಿಸಿದ್ ಸುು ಖಳನುನ  ಫಳಸಿಕೇಂಡು ಹಷ ಔಥೆಮನುನ  ಯಚಿಷಲು ವಿದಾಾ ತಆಗಖಳನುನ  ಕಳಲಾಗುತ್ು ದೄ

ವಿದಾಾ ತಆಗಖಳ ಔಥೆಖಳನುನ  ತ್ಯಖತಿಮಲೆಿ  ಅನುಷಯಣೆಯಾಗಿ ಕಳಲಾಗುತ್ು ದೄ

Story books

Week 3

ಔನ ಒದುವುದು

ವಿದಾಾ ತಆಗಖಳು ತ್ಭೂ  ಷವ ೇಂತ್ ಆಯೆಕಮ/ ಶಿಕ್ಷಔರೇಂದ್ ಶಿಫ್ಲಯಸು ಮಾಡಲ ಟಿ್ /ಕಟ್ಟೇಂಫದಿೇಂದ್ ಶಿಫ್ಲಯಸು ಮಾಡಲ ಟಿ್  
ಔವಿಖಳ ಔವಿತೆಖಳನುನ  ಒದ್ಲು ಕಳಲಾಗುತ್ು ದೄ.

ಔನ ಪುಷು ಔ ಅಥವಾ 

ಔವಿತೆಖಳೇಂದಿಗೄ ಒದು 

ಸುು

Week 4

ಸೄನ ೋಹಿತ್ರೇಂದಿಗೄ ಒದಿ, ವಿನೋದ್ಕ್ಕಕ ಗಿ ಒದಿ

ರ ತಿಯಫಫ  ವಿದಾಾ ತಆಗಯು ತಾನು ಈಗಾಖಲೇ ಒದಿದ್ ಭತ್ತು  ಫಸಳಷಿ್ಟ  ಇಶಿ ಡು ಯಾವುದ ಷಣಣ  ಔಥೆಮನುನ  
ಆಯೆಕ  ಮಾಡಲು ಕಳಲಾಗುತ್ು ದೄ.

ಅನು/ಅಳು ಈ ಔಥೆಮನುನ  ಕರಮ ತ್ಯಖತಿಮ/ ಕರಮ ಷಹೋದ್ಯನ ಭತು ಫಫ  ವಿದಾಾ ತಆಗಗೄ ಒದುವಂತೆ 
ಹೇಳಲಾಗುತ್ು ದೄ. ಇದ್ನುನ  ಶಿಕ್ಷಔಯ ಮಲಿವ ಚ್ಚಯಣೆಮಲೆಿ  ಮಾಡಫಹುದು ಅಥವಾ

ಯಾವುದ ಸಂನ್ಮೂ ಲಖಳ 

ಅಖತ್ಾ ವಿಲೆ

ಸಾಧಿಷಲು:

ಅಭಿವೃದಿಧ  ಗುರಖಳು ಭತ್ತು  ಔಲಿಕೆಮ ಪಲಿತಾೇಂವಖಳು:

ರಣಾಭಕ್ಕರ ಸಂಸನ

ವಿಭಶಾಗತ್ೂ ಔ ಭತ್ತು  ಸೃಜನಶಿೋಲ ಚಿೇಂತ್ನೆ

ವಿವಿಧ ರೋತಿಮ ಮಾಹಿತಿಮನುನ  ತೆು ಸಚಿ್ಚ , ಅಥಗಮಾಡಿಕಳುು  ಭತ್ತು  ರ ತಿಬಿೇಂಬಿಸು ಸಾಭಥಾ ಗ

ಳಗೊೇಂಡಿರು ಔಲಿಯುರು

ನಾಗೇವ ಮಾಲಗಾರ  ಸಂಪನ್ಮೂ ಲ ಯ ಕಿ್ತಗಳು, ಕುಂಚನ್ಮರ



S. No Activity Required Resource

ಪ್ರೋಶಔರು.

ಒದುಖನ್ಯಗಿರು ಹಿರಮ ವಿದಾಾ ತಆಗಯು ತ್ನನ  ಧವ ನ್ನಮನುನ  ಮಾಡುಾ ಲೇಟ್ ಮಾಡಲು ಭತ್ತು  ಔಥೆಮನುನ  
ಆಷಕು ದಾಮಔವಾಗಿಷಲು ಅಭಿಾ ಕು ಯೇಂದಿಗೄ ಒದ್ಲು ಕಳಲಾಗುತ್ು ದೄ.

ಶಾಲ್ಲಮ ಖರ ೇಂತಅಲಮಕೆಕ  ಮಾನಾ ತೆ ಭೇಟ್ಟ

ರ ತಿ ಭಗುವೂ 1ನೇ ವಾಯದ್ಲೆಿ  ಖರ ೇಂತಅಲಮದಿೇಂದ್ ಒದಿದ್ ಪುಷು ಔದ್ ಫಗೆೄ  ಕೆಲವು ಸಾಲುಖಳನುನ  ಹೇಳಬೇಕ.

ವಾಯದ್ 14 ರಳಗೄ ಒದ್ಲು ಭತು ೇಂದು ಮಸಿಿ ಗೄ ಸೂಔು ವಾದ್ ಪುಷು ಔನುನ  ಡೆಯಿರ.

Library books

Week 5

ಪಾತ್ರ ಖಳ ರಶಿೋಲನೆ

ತ್ಯಖತಿಗೄ ಒದ್ಲು ಅದ ಷಣಣ  ಔಥೆಮನುನ  ನ್ನಖದಿಡಿಷಲಾಗಿದೄ

ಇದ್ಯ ನಂತ್ಯ ೇಂದು ಅಣಕ ತಿರ ಕ್ಕ ಸಂದ್ವಗನದ್ಲೆಿ  ವಿದಾಾ ತಆಗಖಳು ರ ಮುಕ ಪಾತ್ರ ಖಳ ಪಾತ್ರ ನುನ  
ತೆಗೄದುಕಳುು ತಾು ರೆ ಭತ್ತು  ಇತ್ಯರು ತಿರ ಕ್ಕ ಪಾತ್ರ ನುನ  ಹಿಸುತಾು ರೆ.

ತಿರ ಕ್ಕ ಪಾತ್ರ ಖಳಿಗೄ ರ ಶ್ನ ಖಳನುನ  ಕಳಫಹುದು. ಈ ಸಂವಾದ್ನುನ  ಶಿಕ್ಷಔರೇಂದ್ ಮಾಡರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕ್ಕಗಿದೄ

ಔಥೆಖಳೇಂದಿಗೄ ಸುು  

ಅಥವಾ ಪುಷು ಔಖಳನುನ  

ಒದುವುದು

Week 6

ಸಾಹಿತ್ಾ  / ಪಾಔವಿಧಾನಖಳನುನ  ವಿಶೆ್ೋಷ್ಟಸುವುದು

ಶಿಕ್ಷಔರು ಜ್ಞನದ್ ಹಾಡುಖಳು/ಚಲನಚಿತ್ರ  ಹಾಡುಖಳು ಅಥವಾ ಷಾ ಳಿೋಮ ಬಕ್ಷಾ ಖಳ ಪಾಔವಿಧಾನಖಳ 5-6 ಸಾಹಿತ್ಾ ನುನ  
(ಸಾಹಿತ್ಾ ದ್ ಸೂಔು ತೆಗಾಗಿ ರಶಿೋಲಿಸಿ) ತೆಗೄದುಕಳು ಫಹುದು.

ರ ತಿ ವಿದಾಾ ತಆಗಗೄ ೇಂದು ಹಾಡು/ ಪಾಔವಿಧಾನನುನ  ಷಭಮಕಕ ೇಂತ್ ಮುೇಂಚಿತ್ವಾಗಿ ಆಯೆಕ  ಮಾಡಲು ಹೇಳಿ

ರ ತಿ ವಿದಾಾ ತಆಗಯು ಆಮದ  ಹಾಡಿನ ಸಾಹಿತಿಾ ಔ ವಿಶೆ್ೋಶಣೆಮನುನ  ಕೈಗೊಳು ಫಹುದು. ಇದು ಸಂದ್ಬಗ, ಸಂದವ, 
ಭಾನೆಖಳು ಇತಾಾ ದಿಖಳನುನ  ಳಗೊೇಂಡಿಯಫಹುದು.

ಇದು ಪಾಔವಿಧಾನವಾಗಿದ್ದ ರೆ, ಪಾಔವಿಧಾನನುನ  ವಿಶೆ್ೋಷ್ಟಷಲು ಭತ್ತು  ಸಿೋಮಿತ್ ದಾಥಗಖಳನುನ  ಫಳಸಿ ಅದ್ನುನ  ಭರು-
ಯಚಿಷಲು ವಿದಾಾ ತಆಗಮನುನ  ಕಳಫಹುದು. ಯಾಗಮವಾಗಿ, ವಿದಾಾ ತಆಗಯು ಅನ/ಅಳ ಅಜೆಿಮ ಅಭಿರುಚಿಗೄ 
ಷರಹೇಂದುವಂತೆ ಪಾಔವಿಧಾನನುನ  ಭರುಸೃಷಿ್ಟ ಷಲು ಕಳಫಹುದು.

ರೆಸಿಪಿ/ಲಿರಕ್ಸ 

ಕ್ಸಕಗಬುಕ್ಸ

Week 7

ಪುಷು ಔ ಶಿಫ್ಲಯಸುಖಳು

ರ ತಿಯಫಫ  ವಿದಾಾ ತಆಗಯು ಪುಷು ಔನುನ  ಯೋಚಿಷಲು ಕಳಲಾಗುತ್ು ದೄ

ಅರು ಸೄನ ೋಹಿತ್ರಗೄ ಶಿಫ್ಲಯಸು ಮಾಡುತಾು ರೆ (ಶಿಕ್ಷಔರು ದ್ಗಿಸಿದ್ ಒದು ಟಿ್ಟ ಖಳನುನ  ಅರು ಉಲೆ್ಲೋಖಿಷಫಹುದು).

ಆಯೆಕಮಾಡಿದ್ ಪುಷು ಔದಿೇಂದ್, ರ ತಿ ವಿದಾಾ ತಆಗಯು ಅತ್ಾ ೇಂತ್ ಕಳನ್ಯಮಔನ ಪಾತ್ರ ದ್ ಸಾರಾೇಂವನುನ  ಫರೆಮಬೇಕ.

ಪುಷು ಔದ್ ಹೆಷರುಖಳನುನ  

ಹೇಂದಿರು ಒದು ಟಿ್ಟ

 ವಿದಾಾ ತಆಗಖಳು 

ಒದ್ಫಹುದಾದ್ ಪುಷು ಔಖಳು

Week 8 ಒದಿ ಭತ್ತು  ಜ್ಞರಗೊಳಿಸಿ ಒದು ಸುು  ಅಥವಾ ಎ

ನಾಗೇವ ಮಾಲಗಾರ  ಸಂಪನ್ಮೂ ಲ ಯ ಕಿ್ತಗಳು, ಕುಂಚನ್ಮರ



S. No Activity Required Resource

 ವಿದಾಾ ತಆಗಖಳನುನ  ಗುೇಂಪುಖಳಲೆಿ  ಕೆಲಷ ಮಾಡಲು ನ್ನಯೋಜಿಷಲಾಗಿದೄ

 ಅರಗೄ ಒದ್ಲು ಕರು ನ್ಯಟ್ಔನುನ  ದ್ಗಿಷಲಾಗಿದೄ

 ಮುೇಂದೄ, ಫಫ ರಗೊಫಫ ರು ಷಸಔರಷಲು ಭತ್ತು  ಸಂಪೂಣಗ ಔಥೆಮನುನ  ರೂಪಿಷಲು ಅಯನುನ  ಕಳಲಾಗುತ್ು ದೄ. 
ರ ದ್ವಗನ ಔಲ್ಲಖಳೇಂದಿಗೄ ಒದುವಿಕೆಮ ಈ ಏಕೋಔಯಣವು ಔಲಿಯುರಗೄ ಹೆಚಿ್ಚ ರ ಉತೆು ೋಜನನುನ  ನ್ನೋಡುತ್ು ದೄ 
ಭತ್ತು  ಒದುವಿಕೆಗೄ ಹೆಚಿ್ಚ  ಮೇೋಜಿನ ಆಯಾಭಖಳನುನ  ಸರಸುತ್ು ದೄ.

ನ್ಯಟ್ಔನುನ  ಹೇಂದಿರು 

ಪುಷು ಔ

Week 9

ಏಕ್ಸ ಭಾಯತ಄ ಶ್ರ ೋಶೀ  ಭಾಯತ್ಕ್ಕಕ ಗಿ ಒದುವುದು

'ಏಕ್ಸ ಭಾಯತ಄, ಶ್ರ ೋಶೀ  ಭಾಯತ಄' ಅಡಿಮಲೆಿ  ಪಾಲುದಾಯ ರಾಜಾ /UT ಕರತ್ತ ವಿದಾಾ ತಆಗಖಳು ಜೊೋಡಿಯಾಗಿ ಸಂಶೋಧನೆ 
ಮಾಡುತಾು ರೆ ಭತ್ತು  ರಾಜಾ ದ್ ಕರತ್ತ ಕೆಲವು ಠ್ಾ  ಸಾಭಗಿರ ಖಳನುನ  ಹುಡುಕತಾು ರೆ

ಒದಿದ್ ನಂತ್ಯ ರ ತಿ ಜೊೋಡಿ ವಿದಾಾ ತಆಗಖಳು ತ್ಭೂ  ಒದಿನ ಆಧಾಯದ್ ಮಲ್ಲ ಕಲಾಜ್ ಅನುನ  ತ್ಯಾರಸುತಾು ರೆ ಭತ್ತು  
ವಿಯಣೆಯೇಂದಿಗೄ ತ್ಯಖತಿಮಲೆಿ  ರ ಸುು ತ್ಡಿಸುತಾು ರೆ.

 Rರಾಜಾ ದ್ ಮಲ್ಲ ಆಹಾಯ 

ದಾಥಗಖಳು

ಕಲಾಜ್ ತ್ಯಾರಷಲು 

ಕ್ಸಕಗಶಿೋಟ್ಕಖಳು

Week 10

ಷಾ ಳಿೋಮ ಷಷಾ ಖಗದ್ ಅನೆವ ೋಶಣೆಮಲೆಿ

ವಿವವ ಸಂಸೄಾ ಯು 2021 ನೇ ಶಗನುನ  ಸಣುಣ ಖಳು ಭತ್ತು  ತ್ಯಕ್ಕರಖಳ ಶಗವೄೇಂದು ಘೋಷ್ಟಸಿದೄ.

ಷಾ ಳಿೋಮ ಸಣುಣ ಖಳು ಭತ್ತು  ತ್ಯಕ್ಕರಖಳು, ಅವುಖಳ ರ ಭೇದ್ಖಳು ಭತ್ತು  ವಿಶೇಶ ವೆಶಿಶಿ ಾ ಖಳ ಮಾಹಿತಿಮನುನ  
ವಾಯದ್ಲೆಿ  (ಲೈಫರ ರ ಭತ್ತು  ಕಂಪೂಾ ಟ್ರ್ ಅಧಿಖಳಲೆಿ ) ತೆು ಸಚಿ ಲು ವಿದಾಾ ತಆಗಖಳಿಗೄ ಕ್ಕಮಗನುನ  
ನ್ನಯೋಜಿಷಲಾಗಿದೄ.

ವಿಜ್ಞಾ ನ ಶಿಕ್ಷಔರು ಸಂಖರ ಹಿಸಿದ್ ಸುು ಖಳನುನ  ರ ದ್ಶಿಗಸುತಾು ರೆ. ಅರು ತಆೋಮ್ ನಲೆಿ  ಇನ್ಮನ  ಕೆಲವು ಸಂಬಂಧಿತ್ 
ವಾಚನಗೊೋಷ್ಟೀ ಮನುನ  ಸರಷಫಹುದು.

ವಿದಾಾ ತಆಗಖಳು ಗುೇಂಪುಖಳಲೆಿ  ಕೆಲಷ ಮಾಡುತಾು ರೆ ಭತ್ತು  ಮುೇಂದಿನ ವಾಯದ್ಲೆಿ  ೇಂದು ಅಧಿಮಲೆಿ  ತ್ತಣುಕಖಳನುನ  
ಒದುತಾು ರೆ.

ಸಣುಣ ಖಳು ಭತ್ತು  

ತ್ಯಕ್ಕರಖಳ ಪುಷು ಔಖಳು

ಕ್ಸಕಗಶಿೋಟ್ಕಖಳು ಆನ್ ಆಗಿವೄ

 ಷಾ ಳಿೋಮ ಸಣುಣ ಖಳು ಭತ್ತು  

ತ್ಯಕ್ಕರಖಳು

Week 11

ಟ್ಟವ ಸಿ್

ಪೂಗಸಿದ್ಧ ತಾ ಹಂತ್ವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಔರು ಆಷಕು ದಾಮಔ ಔಥೆಮನುನ  (ತಆರ ಲೆರ್ ಅಥವಾ ಷಸೄ ನಿ್) ತೆಗೄದುಕಳುು ತಾು ರೆ. ವಿದಾಾ ತಆಗಖಳನುನ  
ಷಣಣ  ಗುೇಂಪುಖಳಾಗಿ ವಿೇಂಖಡಿಷಫಹುದು.

ೇಂದು ಗುೇಂಪು ಇದ್ನುನ  ತ್ಯಖತಿಗೄ ಒದುತ್ು ದೄ

ಮುೇಂದೄ, ಔಥೆಯು ಕನೆಗೊಳುು  ವಿಧಾನನುನ  ಫದ್ಲಾಯಿಸು ಮೂಲಔ ಔಥೆಗೄ ಟ್ಟವ ಸಿ್  ನ್ನೋಡಲು ಶಿಕ್ಷಔರು ಇತ್ಯ 
ಗುೇಂಪುಖಳು/ವಿದಾಾ ತಆಗಖಳನುನ  ಕಳುತಾು ರೆ.

Story book

Week 12

ಔನ ಒದುವುದು

ವಿದಾಾ ತಆಗಖಳು ತ್ಭೂ  ಷವ ೇಂತ್ ಆಯೆಕಮ/ಶಿಕ್ಷಔರು ಶಿಫ್ಲಯಸು ಮಾಡಿದ್ ಔವಿಖಳ ಔವಿತೆಖಳನುನ  ಒದ್ಲು ಕಳಿಕಳುು ತಾು ರೆ.

ನಂತ್ಯದ್ ಚಟ್ಟಟ್ಟಕೆಯಾಗಿ, ಅರು ಔಲಿತ್ ಕ್ಕವಾಾ ತ್ೂ ಔ ಸಾಧನಖಳನುನ  ಫಳಸಿಕೇಂಡು ತ್ಭೂ ದ ಆದ್ ಔವಿತೆಮನುನ  
ಯಚಿಸುತಾು ರೆ

 ಔನ ಪುಷು ಔ ಅಥವಾ ಕೆಲವು 

ಔವಿತೆಖಳೇಂದಿಗೄ ಒದು 

ಸುು

 ಕೆಲವು ಸಿದ್ಧ  ಉಲೆ್ಲೋಕಖಳು

ಉದಾಸಯಣೆಖಳೇಂದಿಗೄ 

ಕ್ಕವಾಾ ತ್ೂ ಔ ಸಾಧನಖಳು

ನಾಗೇವ ಮಾಲಗಾರ  ಸಂಪನ್ಮೂ ಲ ಯ ಕಿ್ತಗಳು, ಕುಂಚನ್ಮರ



S. No Activity Required Resource

ಎಲೆನ್ಮನ  ಬಿಡಿ ಭತ್ತು  ಒದಿ (ಡಿಮರ್)

ಯಾವುದ ೇಂದು ನ್ನಧಗರಸಿದ್ ದಿನ ಭತ್ತು  ಷಭಮದ್ಲೆಿ , ಶಾಲ್ಲಮ ರ ತಿಯಫಫ ರೂ (ಆ ವಿದಾಾ ತಆಗಖಳು ಶಾಲ್ಲಗೄ 
ಫರುತಿು ದಾದ ರೆ) ಅಥವಾ ಭನೆಮಲೆಿ  ಔನ್ನಶೀ  20 ನ್ನಮಿಶಖಳ ಕ್ಕಲ ಒದುತಾು ರೆ.

ಇದ್ಕ್ಕಕ ಗಿ ಷಭಮನುನ  ನ್ನಧಗರಷಫಹುದು. ಉದಾಸಯಣೆ: ಮಂಖಳವಾಯ ಬೆಳಿಗೆೄ  11:00 ಗಂಟೆಗೄ ಶಾಲ್ಲಮಲೆಿ

ಶಾಲ್ಲಮಲೆಿ  ಇರು ಎಲೆರೂ- ವಿದಾಾ ತಆಗಖಳು, ಶಿಕ್ಷಔರು, ಸಿಫಫ ೇಂದಿ ಅರು ಈ ಚಟ್ಟಟ್ಟಕೆಗೄ ಸಿದ್ಧ ರಾಗಿದಾದ ರೆ ಭತ್ತು  
ಕೆಲವು ಒದು ಸುು ಖಳನುನ  ತ್ರುತಾು ರೆ.

ಪುಷು ಔದಂತ್ಸ ಒದು 

ಸಾಭಗಿರ ಖಳು ಅಥವಾ

 ತಿರ ಕೆ

Week 13

ತಿರ ಕೆಖಳನುನ  ಬೇಟೆಯಾಡುವುದು

ತಿರ ಕೆಮಲೆಿನ ಐಟಂಖಳ ಟಿ್ಟ ಮನುನ  ತೆು ಸಚಿ ಲು/ಬೇಟೆಯಾಡಲು ವಿದಾಾ ತಆಗಖಳಿಗೄ ಕ್ಕಮಗನುನ  ನ್ನಯೋಜಿಸಿ

ಇದು ಮುಖ್ಯಾ ೇಂವದ್ ಭಾಖವಾಗಿರು ಸಾಮಾನಾ  ದ್ವಾಗಿಯಫಹುದು ಅಥವಾ ಕ್ಕಮಿಕ್ಸ ಸಿಿ ರ ಪ್ ಅಥವಾ 
ನಖಯ/ಟಿ್ ಣದ್ ಹೆಷರೂ ಆಗಿಯಫಹುದು

ವಿದಾಾ ತಆಗಖಳು ಈ ತಿರ ಕೆಮ ಲೇಕನನುನ  ಉಳಿಷಫಹುದು ಭತ್ತು  ಇದ್ಯ ಸಂಕೆು  ಸಾರಾೇಂವನುನ  ಫರೆಮಫಹುದು

 ತಿರ ಕೆ

ಸಂಕೆು  ಸಾರಾೇಂವನುನ  
ಫರೆಮಲು ಕ್ಸಕಗಶಿೋಟ್ಕಖಳು

ಷವ ೇಂತ್ ಭಾಷೆಮಲೆಿ  ಔಥೆಮನುನ  ಒದುವುದು (ಔಹಾನ್ನ ಧೋ ಅಪಿನ  ಭಾಸಾ ಮೆನ್)

ರ ತಿ ಶಗ ಫೆಫರ ರ 21 ಅನುನ  ಅೇಂತ್ರಾಷಿ್ಟ ರ ೋಮ ಮಾತೃಭಾಷಾ ದಿನನ್ಯನ ಗಿ ಆಚರಷಲಾಗುತ್ು ದೄ.

ಶಿಕ್ಷಔರು ಯಾವುದ ಭಾಷೆಮಲೆಿ  (ಪಾರ ದಶಿಔ/ಮಾತೃಭಾಷೆ ಸರದಂತೆ) ಯಾವುದ ಪುಷು ಔನುನ  ಆಯೆಕ  ಮಾಡುತಾು ರೆ 

ಭತ್ತು  ನಂತ್ಯ ಪುಷು ಔ ವಿಭಶ್ಗಮನುನ  ಫರೆಮಲು ವಿದಾಾ ತಆಗಖಳನುನ  ಕಳುತಾು ರೆ.

ಯಾವುದ ಭಾಷೆಮಲೆಿ  

ಪುಷು ಔಖಳು ಲಬಾ ವಿದೄ

Week 14

ನಭೂ  ನ್ಯಮಔರೇಂದ್ ಸೂಪ ತಿಗ

ಭಹಾತಾೂ  ಗಾೇಂಧಿಮಯ ಕರತಾದ್ ಪುಷು ಔ ಅಥವಾ ರ ಬಂಧನುನ  ಹುಡುಔಲು ವಿದಾಾ ತಆಗಖಳನುನ  ನ್ನಯೋಜಿಸಿ.

ಅನುಷಯಣಾ ಚಟ್ಟಟ್ಟಕೆಯಾಗಿ, ದ್ಯೆಮ ಕರ ಯೆಮನುನ  ಮಾಡಲು ಭತ್ತು  ಇದ್ನುನ  ಟ್ಟ ಣಿ ಮಾಡಲು 
ವಿದಾಾ ತಆಗಖಳನುನ  ಕಳಿ

ಮುೇಂದಿನ ವಾಯದ್ಲೆಿ  ಇದ್ನುನ  ಹಂಚಿಕಳು ಲು ವಿದಾಾ ತಆಗಖಳನುನ  ಪ್ರರ ೋತಿಾ ಹಿಸಿ

ಶಾಲ್ಲಮ ಖರ ೇಂತಅಲಮಕೆಕ  ಮಾನಾ ತೆ ಭೇಟ್ಟ

ರ ತಿ ಭಗುವೂ ವಾಯದ್ಲೆಿ  ಲೈಫರ ರಯಿೇಂದ್ ಡೆದ್ ಪುಷು ಔದ್ ಫಗೆೄ  ಕೆಲವು ಸಾಲುಖಳನುನ  ಹೇಳಲು

ಭಹಾತಾೂ  ಗಾೇಂಧಿಮಯ 

ಕರತಾದ್ 

ಔಥೆಖಳು/ರ ಬಂಧಖಳು

ಲೈಫರ ರ ಪುಷು ಔಖಳು

ಖಭನ್ನಸಿ: ಶಾಲ್ಲಖಳು ಮುಚಿಲ ಟಿ್ಟ ದ್ದ ಲೆಿ , ಶಾಲಾ ಖರ ೇಂತಅಲಮಕೆಕ  ಮಾನಾ ತೆ ಭೇಟ್ಟ, ಅಕ್ಷಯಖಳಂತ್ಸ ಚಟ್ಟಟ್ಟಕೆಖಳನುನ  ಈ ಕೆಳಗಿನ 

ಚಟ್ಟಟ್ಟಕೆಖಳೇಂದಿಗೄ ಫದ್ಲಾಯಿಷಲು ರಶಿೋಲಿಷಲಾಗುತ್ು ದೄ:
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1.ಹಿಮುೂ ಕ ಒದುವಿಕೆ:

2.ಹಿಮುೂ ಕ ಒದುವಿಕೆ ಎೇಂದ್ರೆ ಪುಟ್ ಅಥವಾ ಪಾಾ ರಾಗಾರ ಫ್ ನ ಅೇಂತ್ಾ ದಿೇಂದ್ ದ್ಖಳನುನ  ಒದುವುದು

3.ಪಾಾ ರಾಗಾರ ಫ್/ಪುಟ್ದ್ ಪಾರ ರಂಬದ್ರೆಗೄ, ಭಔಕಳು ಫಲದಿೇಂದ್ ಎಡಕೆಕ  ಒದುತಾು ರೆ ಭತ್ತು  ರ ತಿ ಸಾಲಿಗೄ 
ಅದ ರೋತಿಮಲೆಿ  ಮುೇಂದುರಯುತಾು ರೆ.

4.ಇದು ವಿಭಶಾಗತ್ೂ ಔ ಚಿೇಂತ್ನೆಮನುನ  ಬೆಳೆಸುತ್ು ದೄ ಭತ್ತು  ಭಔಕಳಲೆಿ  ಒದುಲೆಿ  ಆತ್ೂ ವಿಶಾವ ಷನುನ  
ಬೆಳೆಸುತ್ು ದೄ. ಈ ಚಟ್ಟಟ್ಟಕೆಮನುನ  ಉನನ ತ್ ಪಾರ ಥಮಿಔ ಭಔಕಳೇಂದಿಗೄ ನಡೆಷಫಹುದು.

5.ಜಿಗ್ ಝಾಗ್ ಒದುವಿಕೆ:

6.ಜಿಗ್ ಜಿಗ್ ರೋಡಿೇಂಗ್ ಎೇಂದ್ರೆ ದ್ಖಳು/ಠ್ಾ ನುನ  ಎಡದಿೇಂದ್ ಫಲಕೆಕ  ಭತ್ತು  ನಂತ್ಯ ಫಲದಿೇಂದ್ 
ಎಡಕೆಕ  ಒದುವುದು.

7.ಭಔಕಳು ಇಡಿೋ ವಿಶಮ/ಠ್ಾ /ಪಾಾ ರಾಗಾರ ಫ್ ಗಾಗಿ ೇಂದ ಮಾದ್ರಮಲೆಿ  ಜಿಗ್  ಝಾಗ್  ರೋತಿಮಲೆಿ  
ಒದು ರ ಕರ ಯೆಮನುನ  ಪುನರಾತಿಗಸುತಾು ರೆ.

8.ಅೇಂಕಡೇಂಕ್ಕದ್ ರೋತಿಮಲೆಿ  ಒದು ಮೂಲಔ ಭಔಕಳು ವಖವಾಗಿ ಒದುವಿಕೆಮನುನ  
ಅಭಿವೃದಿಧ ಡಿಷಲು ಸಾಧಾ ವಾಗುತ್ು ದೄ ಭತ್ತು  ಅಯ ಎಡ ಭತ್ತು  ಫಲ ಮೄದುಳಿನ ಷಭನವ ಮನುನ  
ಹೆಚಿಿ ಷಲು ಷಹಾಮ ಮಾಡುತ್ು ದೄ.
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Annexure II

ಹೆಚಿ್ಚ ರ ಚಟ್ಟಟ್ಟಕೆಖಳು

1. ಸಂಖೆಾ  ಒದುವಿಕೆ

2. ಶಿಕ್ಷಔರು ವಿದಾಾ ತಆಗಖಳಿಗೄ ಯಸೄು ಮಲೆಿ  ಕ್ಕಣು ಯಾವುದ ಎಯಡು ವಾಸನ ಸಂಖೆಾ ಖಳನುನ  (ನ್ಯಲುಕ  ಸಂಖೆಾ ಖಳು) ಫರೆಮಲು ಭತ್ತು  ಡೆಮಲು 
ಕಳುತಾು ರೆ.

3. ಭರುದಿನ, ರ ತಿ ಭಗು ಫರೆದ್ ಸಂಖೆಾ ಖಳನುನ  ಒದ್ಲು ರ ಮತಿನ ಸುತ್ು ದೄ ಭತ್ತು  ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ರ್ ಅದ್ನುನ  ಮಂಡಳಿಮಲೆಿ  ಟ್ಟ ಣಿ ಮಾಡುತಾು ರೆ.

4. ಈಖ ಇತ್ಯ ಭಗುವಿಗೄ ಈ ಸಂಖೆಾ ಖಳನುನ  ಒದ್ಲು ಕಳಲಾಗುತ್ು ದೄ ಭತ್ತು  ಹಿೋಗೄ.

5. ಅರು ತಂದ್ ವಾಸನ ಸಂಖೆಾ ಖಳನುನ  ಒದ್ಲು ಗೄಳೆಮರು ಯಷ ಯ ತಡಗಿಸಿಕಳುು ತಾು ರೆ.

6. ಸಂಖೆಾ  ಒದು ಕ್ಕಮಗ - ನ್ನಭೂ  ಶಾಲ್ಲಮನುನ  ತಿಳಿಯಿರ

7. ಶಿಕ್ಷಔರು ವಿದಾಾ ತಆಗಖಳನುನ  ಶಾಲಾ ರ ವಾಷಕೆಕ  ಔರೆದೇಯುಾ ತಾು ರೆ.

8. ಸುತ್ು ಲೂ ಫರೆದಿರು ಸಂಖೆಾ ಖಳನುನ  ಖಭನ್ನಷಲು ಅಯನುನ  ಕಳಲಾಗುತ್ು ದೄ.

9. ಕಠ್ಡಿಖಳ ಮಲ್ಲ ಕಠ್ಡಿ ಸಂಖೆಾ ಖಳನುನ  ಫರೆಮಲಾಗಿದೄ.

10.ತ್ಯಖತಿಗೄ ಹಿೇಂತಿರುಗಿದ್ ನಂತ್ಯ, ಅರು ಸುತ್ು ಲೂ ನೋಡಿದ್ ಯಾವುದ ಎಯಡು ಮೂರು ಸಂಖೆಾ ಖಳನುನ  ನೆನಪಿಸಿಕಳುು ತಾು ರೆ.

11.ಈ ಸಂಖೆಾ ಖಳನುನ  ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ರ್ ಬೋಡ್ಗ ನಲೆಿ  ಫರೆಯುತಾು ರೆ.

12.ಬೋಡ್ಗ ನಲೆಿ  ಫರೆದ್ ಸಂಖೆಾ ಖಳನುನ  ಶಿಕ್ಷಔರು ಇತ್ಯ ವಿದಾಾ ತಆಗಖಳಿಗೄ ಕಳುತಾು ರೆ.

13.ಒದು ಕ್ಕಮಗ - ನ್ನಭೂ  ಶಾಲ್ಲಮನುನ  ತಿಳಿಯಿರ

14.ಶಿಕ್ಷಔರು ವಿದಾಾ ತಆಗಖಳನುನ  ಶಾಲ್ಲಗೄ ಔರೆದುಕೇಂಡು ಹೋಗುತಾು ರೆ ಭತ್ತು  ಅಯ ಸುತ್ು ಮುತ್ು ಲಿನ ರ ದವಖಳನುನ  ವಿೋಕೆಷಲು ಕಳಿಕಳುು ತಾು ರೆ.

15.ಸುಮಾರು ಫರೆಮಲ ಟಿ್ಟ ರುವುದ್ನುನ  ಒದ್ಲು ರ ಮತಿನ ಷಲು ಅಯನುನ  ಕಳಲಾಗುತ್ು ದೄ ಉದಾ. ರ ಧಾನ ಕಠ್ಡಿ, ಔಛೇರ, ವಾಶ್ ರೂಮ್-
ಹುಡುಖ/ಹುಡುಗಿ ಅಥವಾ ಪುರುಶರು/ಭಹಿಳೆಮರು, ಲಾಾ ಬ್, ಬಿನ್, ಮೇದ್ಲ ಭಸಡಿ, ಎಯಡನೇ ಭಸಡಿ ಇತಾಾ ದಿ ದ್ಖಳು.

16.ವಿದಾಾ ತಆಗಖಳು ಹಿೇಂತಿರುಗಿ ಬಂದು ತಾವು ಖಭನ್ನಸಿದ್ದ ನುನ  ಸಂಚ್ಚಲಔರಗೄ ತಿಳಿಸು ಮೂಲಔ ಹಂಚಿಕಳುು ತಾು ರೆ. ವಿದಾಾ ತಆಗಖಳಿಗೄ ನ್ನಕಯವಾದ್ 
ಕ್ಕಗುಣಿತ್ ನೆನಪಿಲೆದಿಯಫಹುದು ಆದ್ರೆ ಇನ್ಮನ  ಕ್ಕಗುಣಿತ್ನುನ  ಹೇಳಲು ರ ಮತಿನ ಷಫಹುದು.

17.ಈ ದ್ಖಳು ನಂತ್ಯ ದೃಷಿ್ಟ  ದ್ಖಳಾಗುತ್ು ವೄ ಭತ್ತು  ಅವುಖಳನುನ  ರ ತಿದಿನ ಒದುವುದ್ರೇಂದ್ ನೆನಪಿಟಿ್ಟ ಕಳು ಲು ಕಳಲಾಗುತ್ು ದೄ.

18.ಈ ದ್ಖಳನುನ  ದ್ದ್ ಗೊೋಡೆಮ ಮಲ್ಲ ಅೇಂಟ್ಟಷಲಾಗುತ್ು ದೄ.

ನಾಗೇವ ಮಾಲಗಾರ  ಸಂಪನ್ಮೂ ಲ ಯ ಕಿ್ತಗಳು, ಕುಂಚನ್ಮರ



ನೀಡಲ್  ತಂಡ  @ D OS E& L ,  ಶಿಕ್ಷಣ  ಷಚಿವಾಲಯ

Maneesh Garg
Joint Secretary, Samagra Shiksha  E mail:
maneesh.garg@nic.in Phone:011-23386232

Rashi Sharma
Director, Samagra Shiksha  E mail: rashi.edu@gov.in Phone:011-23388098

Purabi Pattanayak

Chief Consultant, Samagra Shiksha

E mail: purabi.pattanayak@gmail.com Phone:9899056300
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