
ತರಗತಿ: 6ನ ೇ                                                               ಅಧ್ಯಾಯ: ಆಹಯರ -ಇದು ಎಲ್ಲಿಂದ ದೆೊರಕುತತದೆ ?                                                          ವಿಷಯ: ವಿಜ್ಞಾನ 

  ಉದೆದೇಶಗಳು: 1.ಬಾರತದ ಬ ೇರ -ಬ ೇರ  ಪ್ರದ ೇಶಗಳ ಆಹಾರ ಪ್ದಧತಿಯ ಬಗ್  ೆತಿಳಿಯುವರು.    2.ಸಸ್ಾಾಹಾರಿ, ಮಾಾಂಸ್ಾಹಾರಿ ಮತುು ಮಿಶ್ಾರಹಾರಿಗಳ ಅರ್ಥ ತಿಳಿಯುವರು. 

 

ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಹಿ                                                                                                                                                                                                                               ಮುಖೆೊಾೇಪಯಧ್ಯಾಯರ ಸಹಿ 

 

ಕಲ್ಕಯಿಂಶಗಳು ಕಲ್ಕೆಯನ್ುು ಅನ್ುಕೊಲ್ಸುವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಕಲ್ಕೆೊೇಪಕರಣಗಳು ಮೌಲ್ಾಮಯಪನ್ದ ಸಯಧನ್ 

ಮತುತ ತಿಂತರಗಳು 
 

ಶಿಕ್ಷಕರ  ಸವಮೌಲ್ಾಮಯಪನ್ 

ಆಹಾರದ ವ ೈವಿದಾ ಮತುು 
ಅವುಗಳ ಮೂಲಗಳು 
 

 

 

 

 

 

 

 

ಸಸ್ಾಾಹಾರಿ, 

ಮಾಾಂಸ್ಾಹಾರಿ ಮತುು 
ಮಿಶ್ಾರಹಾರಿಗಳ ಅರ್ಥ 

ಮತುು ವಾತ್ಾಾಸ 

* ವಿದಾಾರ್ಥಥಗಳು ಒಾಂದು ದಿನದ ಅವಧಿಯಲ್ಲ ಿ ಸ್ ೇವಿಸುವ 

ಆಹಾರ ಪ್ದಾರ್ಥಗಳನುು ಪ್ಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಸುವುದು.ಜ ೂತ್ ಗ್  
ಬ ೇರ -ಬ ೇರ  ಸಥಳಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅವರ ಸ್ ುೇಹಿತರು  ಸ್ ೇವಿಸುವ  

ಆಹಾರ  ಪ್ದಾರ್ಥಗಳನುು ಪ್ಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸುವುದು. 
 *  ವಿದಾಾರ್ಥಥಗಳು ತಯಾರಿಸಿದ ಪ್ಟ್ಟಿಯಲ್ಲ ಿ ಆಹಾರ 

ಪ್ದಾರ್ಥಗಳ ಮೂಲಗಳನುು ಚಿತರದ ಮೂಲಕ ತ್ ೂೇರಿಸಿ 

ಇನ್ನುತರ  ಆಹಾರ ಪ್ದಾರ್ಥಗಳ ಮೂಲಗಳನುು ಅವರಿಾಂದ 

ಹ ೇಳಿಸುವುದು. 
* ತಿನುಬಹುದಾದ ಸಸಾದ ಭಾಗಗಳ ಬಗ್  ೆ
ಉದಾಹರಣ ಯಾಂದಿಗ್  ವಿವರಿಸುವುದು. 
* ಸಸಾಗಳು ಮತುು ಸಸಾಗಳ ಉತಪನುವನುು ಮಾತರ 
ಸ್ ೇವಿಸುವ ಜೇವಿಗಳು, ಪ್ಾರಣಿಗಳು ಮತುು ಪ್ಾರಣಿಗಳ  

ಉತಪನುವನುು ಸ್ ೇವಿಸುವ ಹಾಗೂ ಸಸಾ ಮತುು ಪ್ಾರಣಿಗಳನುು 
ಸ್ ೇವಿಸುವ ಜೇವಿಗಳ ಬಗ್  ೆ ಪ್ಾರಣಿಗಳ ಚಿತರಫಟ ಮತುು 
ಆಹಾರದ ಚಿತರಫಟಗಳ ಮೂಲಕ ವಿವರಿಸಿ ವಿದಾಾರ್ಥಥಗಳಿಾಂದ 

ಪ್ಟ್ಟಿಯನುು ತಯಾರಿಸುವುದು. 
 

ಆಹಾರ  ಪ್ದಾರ್ಥಗಳ 

ಚಿತರಪ್ಟಗಳು 

        
 

 
 

ಚಿತರಪ್ಟಗಳು 

          

 

     

ವಿೇಕ್ಷಣ  ಮತುು 
ತ್ಾಳ ಪ್ಟ್ಟಿಯನುು 
ಉಪ್ಯೇಗಿಸುವುದು. 
 

ಪ್ರಶ್ ್ ುೇತುರ 

1.ಸಸಾದ ಯಾವ – ಯಾವ 

ಬಾಗಗಳನುು ಆಹಾರ 

ಪ್ದಾರ್ಥಗಳಾಗಿ 

ಉಪ್ಯೇಗಿಸುತ್ ುೇವ  ? 
 

ವಿೇಕ್ಷಣ  ಮತುು ತ್ಾಳ ಪ್ಟ್ಟಿ 
 

 

ತರಗತಿಯ ಎಲ್ಾಿ 

ವಿದಾಾರ್ಥಥಗಳು ಆಹಾರ 

ಪ್ದಾರ್ಥಗಳ ಪ್ಟ್ಟಿ 
ತಯಾರಿಕ ಯಲ್ಲ ಿಮತುು 
ಸ್ ೇವಿಸುವ ಆಹಾರ 

ಪ್ದಾರ್ಥಗಳ ಮೇಲ್  ಜೇವಿಗಳ 

ವಿಾಂಗಡಣ ಯ ಬಗ್  ೆತಮಮನುು 
ತ್ಾವು ತ್ ೂಡಗಿಸಿಕ ೂಾಂಡಿರುವರ ೇ 
ಎಾಂಬುದಾಗಿ ವಿೇಕ್ಷೇಸುವುದು 
ಮತುು ತ್ ೂಡಗಿಸಿಕ ೂಳಳಲು 
ಅನುಕೂಲ್ಲಸುವುದು. 



ತರಗತಿ: 6ನ ೇ                                                                      ಅಧ್ಯಾಯ: ಆಹಯರದ ಘಟಕಗಳು                                                                      ವಿಷಯ: ವಿಜ್ಞಾನ 

ಉದೆದೇಶಗಳು: 1. ನಮಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿರುವ ಮುಖ್ಾ ಪೇಷಕಾಾಂಶಗಳು ಮತುು ಅವುಗಳ ಕಾಯಥಗಳ ಬಗ್  ೆತಿಳಿಯುವರು. 2. ಪೇಷಕಾಾಂಶಗಳ ಕ ೂರತ್ ಯಾಂದ ಬರುವ ರ ೂೇಗಗಳನುು ತಿಳಿಯುವರು.  

 

ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಹಿ                                                                                                                                                                                                                                 ಮುಖೆೊಾೇಪಯಧ್ಯಾಯರ ಸಹಿ 

 

ಕಲ್ಕಯಿಂಶಗಳು ಕಲ್ಕೆಯನ್ುು ಅನ್ುಕೊಲ್ಸುವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಕಲ್ಕೆೊೇಪಕರಣಗಳು ಮೌಲ್ಾಮಯಪನ್ದ ಸಯಧನ್ 

ಮತುತ ತಿಂತರಗಳು 
 

ಶಿಕ್ಷಕರ  ಸವಮೌಲ್ಾಮಯಪನ್ 

ನಮಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿರುವ 

ಮುಖ್ಾ ಪೇಷಕಾಾಂಶಗಳು 
ಮತುು ಅವುಗಳ 

ಕಾಯಥಗಳು 
 

 

 

 

 

ಸಾಂತುಲ್ಲತ ಆಹಾರ ಮತುು  
ಪೇಷಕಾಾಂಶಗಳ 

ಕ ೂರತ್ ಯಾಂದ ಬರುವ 

ರ ೂೇಗಗಳು  

* ವಿದಾಾರ್ಥಥಗಳಿಗ್  ಆಹಾರ ಪ್ದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿರುವ 

ಪೇಷಕಾಾಂಶಗಳ      ಪ್ರಿಚಯವನುು     ಮಾಡಿಕ ೂಡುವುದು 
ಅವುಗಳು ಕಾಬ ೂೇಥಹ ೈಡ ರೇಟ್, ಪರಟ್ಟೇನ್,  ಕ ೂಬುು, 
ವಿಟಮಿನ್ ಮತುು ಖ್ನ್ನಜಗಳು ಹಾಗೂ ಈ  ಪೇಷಕಾಾಂಶಗಳು 
ಇರುವಿಕ ಯನುು ಪ್ತ್ ುಹಚುುವ ಪ್ರಯೇಗಗಳನುು 
ಮಾಡಿಸುವುದು. 
 *  ವಿದಾಾರ್ಥಥಗಳಿಗ್   ಯಾವ-ಯಾವ ಪೇಷಕಾಾಂಶಗಳು 
ಯಾವ  ಆಹಾರ ಪ್ದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿರುತುವ  ಎಾಂಬುದನುು 
ಉದಾಹರಣ ಯಾಂದಿಗ್  ತಿಳಿಸಿ, ಪ್ಟ್ಟಿಯನುು ತಯಾರಿಸುವುದು. 
*ನಮಮ ದ ೇಹಕ ೆ ಅವಶಾಕವಾದ ಎಲಿ ಪೇಷಕಗಳನುು ನ್ನದಿಥಷಿ 
ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲ ಿಹ ೂಾಂದಿರುವ ಆಹಾರವನುು  ಸಾಂತುಲ್ಲತ ಆಹಾರ 

ಎನುುವರು. 
*  ವಿಟಮಿನ್ ಎ – ರಾತಿರಕುರುಡು 
   ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ – ಬ ರಿಬ ರಿ 

   ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ – ಸೆವಿಥ 

  ವಿಟಮಿನ್  ಡಿ – ರಿಕ ಟಸ 
  ಕಾಾಲ್ಲಸಯಾಂ- ಮೂಳ  ಮತುು ಹಲುಿಗಳು ಕ್ಷೇಣಿಸುವುದು. 
  ಆಯೇಡಿನ್- ಗಳಗಾಂಡ     ಕಬಿುಣ- ರಕುಹಿೇನತ್ . 

* ಆಹಾರ  ಪ್ದಾರ್ಥಗಳ 

ಚಿತರಪ್ಟಗಳು 

        
 

* ಪಿಷಿ, ಪರಟ್ಟೇನ್ , ಕ ೂಬುು 
ಪ್ರಿೇಕ್ಷ  
 

ಚಿತರಪ್ಟಗಳು 
          

       

 

   

     

ವಿೇಕ್ಷಣ  ಮತುು 
ತ್ಾಳ ಪ್ಟ್ಟಿಯನುು 
ಉಪ್ಯೇಗಿಸುವುದು. 
 

ಪ್ರಶ್ ್ ುೇತುರ 

1.ಪೇಷಕಾಾಂಶಗಳು ಮತುು 
ಅವುಗಳ ಕ ೂರತ್ ಯಾಂದ 

ಬರುವ ರ ೂೇಗಗಳನುು 
ಹ ಸರಿಸಿ. 

 

ವಿೇಕ್ಷಣ  ಮತುು ತ್ಾಳ ಪ್ಟ್ಟಿ 
 

 

ತರಗತಿಯ ಎಲ್ಾಿ 

ವಿದಾಾರ್ಥಥಗಳು ಆಹಾರ 

ಪ್ದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿರುವ 

ಪೇಷಕಾಾಂಶಗಳ ಪ್ಟ್ಟಿ 
ತಯಾರಿಕ ಯಲ್ಲ ಿಮತುು 
ಸಾಂತುಲ್ಲತ ಆಹಾರ ಪ್ದಾರ್ಥ 

ಪ್ಟ್ಟಿ  ತಯಾರಿಕ ಯಲ್ಲ ಿ

ತಮಮನುು ತ್ಾವು 
ತ್ ೂಡಗಿಸಿಕ ೂಾಂಡಿರುವರ ೇ 
ಎಾಂಬುದಾಗಿ ವಿೇಕ್ಷೇಸುವುದು 
ಮತುು ತ್ ೂಡಗಿಸಿಕ ೂಳಳಲು 
ಅನುಕೂಲ್ಲಸುವುದು. 



ತರಗತಿ: 6ನ ೇ                                      ಅಧ್ಯಾಯ: ಪದಯರ್ಥಗಳನ್ುು ಗುಿಂಪುಗಳಯಗಿ ವಗಿೇಥಕರಿಸುವುದು                                                                      ವಿಷಯ: ವಿಜ್ಞಾನ 

ಉದೆದೇಶಗಳು: 1. ನಮಮ ಸುತಿುಿನ ವಸುುಗಳು ಹಲವಾರು ಪ್ದಾರ್ಥಗಳಿಾಂದಾಗಿವ  ಎಾಂಬುದನುು ತಿಳಿಯುವರು.        2. ಪ್ದಾರ್ಥಗಳ ವಿವಿಧ ಗುಣಗಳನುು ತಿಳಿಯುವರು  

 

ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಹಿ                                                                                                                                                                                                                                 ಮುಖೆೊಾೇಪಯಧ್ಯಾಯರ ಸಹಿ 

ಕಲ್ಕಯಿಂಶಗಳು ಕಲ್ಕೆಯನ್ುು ಅನ್ುಕೊಲ್ಸುವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಕಲ್ಕೆೊೇಪಕರಣಗಳು ಮೌಲ್ಾಮಯಪನ್ದ ಸಯಧನ್ 

ಮತುತ ತಿಂತರಗಳು 
 

ಶಿಕ್ಷಕರ  ಸವಮೌಲ್ಾಮಯಪನ್ 

ನಮಮ ಸುತುಲ್ಲನ ವಸುುಗಳ 

ಸಾಂಗರಹಣ  ಮತುು 
ವಿಾಂಗಡಣ . 
 

ಪ್ದಾರ್ಥಗಳ ವಿವಿಧ 

ಗುಣಗಳು,  
 

 

* ವಿದಾಾರ್ಥಥಗಳಿಗ್  ತಮಮ  ಸುತುಮುತುಲ್ಲರುವ ವಸುುಗಳ 

ಸಾಂಗರಹಣ  ಮಾಡಿ ಅವುಗಳನುು ತಯಾರಿಸಲು 
ಉಪ್ಯೇಗಿಸಿರುವ ಪ್ದಾರ್ಥಗಳ ಆದಾರದ ಮೇಲ್  
ವಿಾಂಗಡಣ  ಮಾಡಲು ತಿಳಿಸುವುದು. 
ವಿದಾಾರ್ಥಥಗಳು ಸಾಂಗರಹಿಸಿರುವ ವಸುುಗಳನುು ಅವುಗಳ ಈ 

ಕ ಳಗಿನ ಗುಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲ್  ವಿಾಂಗಡಣ   
 * ಹ ೂರಸವರೂಪ್: ಹ ೂಳಪಿರುವ ಮತುು ಹ ೂಳಪಿರದ 

ವಸುುಗಳು 
* ಕಠಿಣತ್ : ಮೃದು ಮತುು ಕಠಿಣವಾದ ವಸುುಗಳು 
* ಕರಗುವಿಕ  : ಕರಗುವ ಮತುು ಕರಗದಿರುವ ವಸುುಗಳು 
* ತ್ ೇಲುವಿಕ  : ನ್ನೇರಿನಲ್ಲಿ ತ್ ೇಲುವ ಮತುು ತ್ ೇಲದಿರುವ 

ವಸುುಗಳು 
* ಪ್ಾರದಶಥಕತ್  : 1.ಪ್ಾರದಶಥಕ ವಸುು – ಬ ಳಕನುು 
ತನೂಮಲಕ ಹಾದುಹ ೂೇಗಲು ಬಿಡುವ ವಸುು. 
2.ಅಪ್ಾರದಶಥಕ ವಸುು: ಬ ಳಕನುು ತನೂಮಲಕ 

ಹಾದುಹ ೂೇಗಲು  ಬಿಡದ ವಸುು. 
3.ಮಿತಪ್ಾರದಶಥಕ ವಸುು :ಸವಲಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಬ ಳಕನುು 
ಬ ಳಕನುು ತನೂಮಲಕ ಹಾದುಹ ೂೇಗಲು ಬಿಡುವ ವಸುು. 
 

* ತರಗತಿ ಸುತುಮುತುಲ್ಲನ 

ವಸುುಗಳ ಸಾಂಗರಹಿಸುವ 

ಚಟುವಟ್ಟಕ . 
 

       

 

 

 

ವಿವಿಧ ವಸುುಗಳು 
ಬಟ್ ಿ, ಕಾಗದ, ಮರ, ಗ್ಾಜು, 
ಪ್ ನ್, ಸಿೇಮಸುಣಣ 
ಇತ್ಾಾದಿ…       

         

   

    

 

 

 

 

 

ವಿೇಕ್ಷಣ  ಮತುು 
ತ್ಾಳ ಪ್ಟ್ಟಿಯನುು 
ಉಪ್ಯೇಗಿಸುವುದು. 
 

 

 

ಪ್ರಶ್ ್ ುೇತುರ 

1.ವಿದಾಾರ್ಥಥಗಳ 

ಮನ ಯಲ್ಲಿರುವ ವಿವಿಧ 

ವಸುುಗಳನುು ಪ್ಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಿ 

ಅವುಗಳ ಗುಣಗಳ ಆಧಾರದ 

ಮೇಲ್  ವಿಾಂಗಡಿಸಲು 
ತಿಳಿಸುವುದು. 
 

 

 

 

 

 

ತರಗತಿಯ ಎಲ್ಾಿ 

ವಿದಾಾರ್ಥಥಗಳು   ತರಗತಿ 

ಸುತುಮುತುಲ್ಲನ ವಸುುಗಳ 

ಸಾಂಗರಹಿಸುವ  

ಚಟುವಟ್ಟಕ ಯಲ್ಲ ಿ

ಭಾಗವಹಿಸುತಿುರುವರ ೇ 
ಎಾಂಬುದಾಗಿ ವಿೇಕ್ಷೇಸುವುದು 
ಮತುು ತ್ ೂಡಗಿಸಿಕ ೂಳಳಲು 
ಅನುಕೂಲ್ಲಸುವುದು. 
 

 

 

 

 

 

 



ತರಗತಿ: 6ನ ೇ                                                                      ಅಧ್ಯಾಯ: ಎಳೆಯಿಂದ ಬಟ್ೆೆ                                                                      ವಿಷಯ: ವಿಜ್ಞಾನ 

ಉದೆದೇಶಗಳು: 1. ನಾರು, ನೂಲು ಮತುು ಬಟ್ ಿಯ ಬಗ್  ೆತಿಳಿಯುವರು.. 2. ನ ೈಸಗಿಥಕ ಮತುು ಸಾಂಶ್ ಿೇಷಿತ ನಾರುಗಳು ಹಾಗೂ ನಾರಿನ್ನಾಂದ ನೂಲನುು ತ ಯಾರಿಸುವುದನುು ವಿವರಿಸುವುದು.  

 

ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಹಿ                                                                                                                                                                                                                                 ಮುಖೆೊಾೇಪಯಧ್ಯಾಯರ ಸಹಿ 

ಕಲ್ಕಯಿಂಶಗಳು ಕಲ್ಕೆಯನ್ುು ಅನ್ುಕೊಲ್ಸುವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಕಲ್ಕೆೊೇಪಕರಣಗಳು ಮೌಲ್ಾಮಯಪನ್ದ ಸಯಧನ್ 

ಮತುತ ತಿಂತರಗಳು 
 

ಶಿಕ್ಷಕರ  ಸವಮೌಲ್ಾಮಯಪನ್ 

ನಾರು, ನೂಲು ಮತುು 
ಬಟ್ ಿಯ ತಯಾರಿಕ ಯನುು 
ತಿಳಿಯುವರು. 
 

ನ ೈಸಗಿಥಕ ಮತುು 
ಸಾಂಶ್ ಿೇಷಿತ ನಾರುಗಳು 
 

 

ಹಿಾಂಜುವುದು, 
ನೂಲುವುದು,ನ ೇಯುವುದು 
ಮತುು ಹ ಣ ಯುವುದು 
ಇವುಗಳ ಬಗ್  ೆತಿಳಿಯಲು 
ಸಹಕರಿಸುವುದು.  
 

 

ಬಟ್ ಿಯ ಇತಿಹಾಸದ 

ಪ್ರಿಚಯ 

ಮಾಡಿಕ ೂಡುವುದು. 

* ವಿದಾಾರ್ಥಥಗಳಿಗ್  ಯಾವುದಾದರು ಒಾಂದು ಬಟ್ ಿಯನುು 
ಕ ೂಟುಿ ಅದರಿಾಂದ ನೂಲನುು ತ್ ಗ್ ದು ಅದನುು ಸಿೇಳಲು 
ಹ ೇಳುವುದು, ಹಿೇಗ್  ಸಿೇಳಿದ ನೂಲ್ಲನ್ನಾಂದ ನಾರನುು ತ್ ಗ್ ದು 
ಪ್ರದರ್ಶಥಸಲು ತಿಳಿಸುವುದು. 
 *  ನ ೈಸಗಿಥಕ ನಾರುಗಳು ಮತುು ಸಾಂಶ್ ಿೇಷಿತ ನಾರುಗಳ ಬಗ್  ೆ
ವಿದಾಾರ್ಥಥಗಳಿಗ್   ಉದಾಹರಣ ಯಾಂದಿಗ್  ತಿಳಿಸುವುದು, ಮತುು 
ಪ್ಾರತಾಕ್ಷತ್ ಯ ಮೂಲಕ ಕಲ್ಲಕ ಯನುು ಗಟ್ಟಿಗ್ ೂಳಿಸುವುದು.  
 

* ಹಿಾಂಜುವುದು: ಬಿೇಜಗಳಿಾಂದ ನಾರನುು ಪ್ರತ್ ಾೇಕಿಸುವುದು. 
* ನೂಲುವುದು:  ನಾರುಗಳಿಾಂದ ನೂಲು ತ್ಾರಿಸುವ ಕಿರಯೆ. 

* ನ ೇಯುವುದು: 2 ಗುಾಂಪ್ುಗಳ ನೂಲನುು ಒಟ್ಟಿಗ್  ಜ ೂೇಡಿಸಿ 

ಬಟ್ ಿ ತಯಾರಿಸುವ ಕಿರಯೆ. 

* ಹ ಣ ಯುವುದು: ಒಾಂದ ೇ ಬಗ್ ಯ ನೂಲನುು ಉಪ್ಯೇಗಿಸಿ 

ಬಟ್ ಿಯ ತುಾಂಡನುು ತಯಾರಿಸುವುದು. 
 

* ವಿದಾಾರ್ಥಥಗಳಿಗ್  ಕಥ ಯನುು ಹ ೇಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಬಟ್ ಿಯ 

ಇತಿಹಾಸದ ಪ್ರಿಚಯ ಮಾಡಿಕ ೂಡುವುದು. 
 

 

* ಬಟ್ ಿಯಾಂದ ನೂಲನುು 
ತ್ ಗ್ ಯುವ ಚಟುವಟ್ಟಕ . 
ಚಿತರಪ್ಟಗಳ 

       
       

         

   

    

* ಪ್ಠ್ಾಪ್ುಸುಕದಲ್ಲಿರುವ 

ಚಿತರಗಳು 
 

 

 

* ಬಟ್ ಿಯ ಇತಿಹಾಸದ ಕಥ   

ವಿೇಕ್ಷಣ  ಮತುು 
ತ್ಾಳ ಪ್ಟ್ಟಿಯನುು 
ಉಪ್ಯೇಗಿಸುವುದು. 
 

ಪ್ರಶ್ ್ ುೇತುರ 

1.ವಿದಾಾರ್ಥಥಗಳ 

ಮನ ಯಲ್ಲಿರುವ 

ಬಟ್ ಿಯಲ್ಲಿರುವ ವಿವಿಧ 

ನೂಲುಗಳ ಪ್ಟ್ಟಿ 
ತಯಾರಿಸುವುದು. 
 

 

 

 

ಕಥ ಯನುಯ 

ಆಲ್ಲಸುತಿುರುವುದರ ಬಗ್  ೆ
ವಿೇಕ್ಷಣ  ಮತುು ಮೌಖಿಕ 

ಪ್ರಶ್ ುಯನುು ಕ ೇಳುವುದು 
 

 

ತರಗತಿಯ ಎಲ್ಾಿ 

ವಿದಾಾರ್ಥಥಗಳು  ಬಟ್ ಿಯಾಂದ 

ನೂಲನುು ತ್ ಗ್ ಯುವ 

ಚಟುವಟ್ಟಕ ಯಲ್ಲ ಿತಮಮನುು 
ತ್ಾವು ತ್ ೂಡಗಿಸಿಕ ೂಾಂಡಿರುವರ ೇ 
ಎಾಂಬುದಾಗಿ ವಿೇಕ್ಷೇಸುವುದು 
ಮತುು ತ್ ೂಡಗಿಸಿಕ ೂಳಳಲು 
ಅನುಕೂಲ್ಲಸುವುದು. 
 

 

 

 

 

 

ಕಥ ಯನುಯ ಆಲ್ಲಸುತಿುರುವುದರ 

ಬಗ್  ೆವಿೇಕ್ಷಣ  



ತರಗತಿ: 6ನ ೇ                                                       ಅಧ್ಯಾಯ: ಪದಯರ್ಥಗಳನ್ುು ಬೆೇಪಥಡಿಸುವುದು                                                                    ವಿಷಯ: ವಿಜ್ಞಾನ 

ಉದೆದೇಶಗಳು: 1.. ಪ್ದಾರ್ಥಗಳನುು ಬ ೇಪ್ಥಡಿಸುವ ವಿಧಾನಗಳನುು ತಿಳಿಯುವರು     2. ಪ್ಯಾಥಪ್ು ದಾರವಣದ ಅರ್ಥವನುು ಅಥ ೈಥಸಿಕ ೂಳುಳವರು.  

 

ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಹಿ                                                                                                                                                                                                                                 ಮುಖೆೊಾೇಪಯಧ್ಯಾಯರ ಸಹಿ 

ಕಲ್ಕಯಿಂಶಗಳು ಕಲ್ಕೆಯನ್ುು ಅನ್ುಕೊಲ್ಸುವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಕಲ್ಕೆೊೇಪಕರಣಗಳು ಮೌಲ್ಾಮಯಪನ್ದ ಸಯಧನ್ 

ಮತುತ ತಿಂತರಗಳು 
 

ಶಿಕ್ಷಕರ  ಸವಮೌಲ್ಾಮಯಪನ್ 

ಪ್ದಾರ್ಥಗಳನುು 
ಬ ೇಪ್ಥಡಿಸುವ ವಿಧಾನಗಳು 
 

 

 

 

 

 

 

ಪ್ಯಾಥಪ್ು ದಾರವಣದ 

ಅರ್ಥ. 

* ವಿದಾಾರ್ಥಥಗಳು ತಮಮ ಮನ ಯಲ್ಲ ಿ ನ ೂೇಡಿರುವ ಕ ಲವು 
ವಸುುಗಳನುು ಬ ೇಪ್ಥಡಿಸುವ ವಿಧಾನವನುು ಸಮರಿಸಿ 

ತರಗತಿಯಲ್ಲ ಿ ಹಾಂಚಿಕ ೂಳಳಲು ಅವಕಾಶ 

ಕಲ್ಲಪಸುವುದು.ಅವುಗಳನುು ಈ ಕ ಳಗಿನಾಂತ್  ವಿದಾಾರ್ಥಥಗಳು 
ಗುಾಂಪಿನಲ್ಲ ಿ ವಿಾಂಗಡಿಸಲು ತಿಳಿಸುವುದು. 
 

1.ಕ ೈಯಾಂದ ಆರಿಸುವುದು.   2.ಬಡಿಯುವಿಕ .  
3.ತೂರುವಿಕ .   4.ಜರಡಿ ಹಿಡಿಯುವುದು. 5.ಬಸಿಯುವುದು 
ಮತುು ಸ್ ೂೇಸುವುದು. 6. ಆವಿೇಕರಣ   

 

* ಒಾಂದು ಲ್ ೂೇಟದಲ್ಲಿ ನ್ನೇರನುು ತ್ ಗ್ ದುಕ ೂಾಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ 
ಒಾಂದ ೂಾಂದ  ಚಮಚ ಉಪ್ಪನುು ಬ ರ ಸಿ ಕಲಕುವುದು, ಈ 

ಚಟುವಟ್ಟಕ ಯನುು ನ್ನೇರು ಇನುು ಉಪ್ಪನುು ಕರಗಿಸಿಕ ೂಳಳಲು 
ಸ್ಾದಾವಾಗದಷುಿ ಪ್ರಮಾಣದವರ ಗೂ ಮುಾಂದುವರ ಸುವುದು. 
ಹಿೇಗ್  ವಿದಾಾರ್ಥಥಗಳಿಗ್   ಪ್ಯಾಥಪ್ು ದಾರವಣದ ಅರ್ಥವನುು 
ಅಥ ೈಥಸುವುದು. 
 

 

* ಗುಾಂಪ್ು ಚಟುವಟ್ಟಕ  
       

 ಚಿತರಗಳು 

       

         

   

    

 

 

* ನ್ನೇರಿನಲ್ಲ ಿಉಪ್ಪನುು 
ಕರಗಿಸುವ ಚಟುವಟ್ಟಕ   

ವಿೇಕ್ಷಣ  ಮತುು ತ್ಾಳ ಪ್ಟ್ಟಿ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ಪ್ರಯೇಗ ಮತುು ತ್ಾಳ ಪ್ಟ್ಟಿ 

 

ತರಗತಿಯ ಎಲ್ಾಿ 

ವಿದಾಾರ್ಥಥಗಳು  
ಚಟುವಟ್ಟಕ ಯಲ್ಲ ಿತಮಮನುು 
ತ್ಾವು ತ್ ೂಡಗಿಸಿಕ ೂಾಂಡಿರುವರ ೇ 
ಎಾಂಬುದಾಗಿ ವಿೇಕ್ಷೇಸುವುದು 
ಮತುು ತ್ ೂಡಗಿಸಿಕ ೂಳಳಲು 
ಅನುಕೂಲ್ಲಸುವುದು. 
 

 

 

 

 

 

ಪ್ರಯೇಗದಲ್ಲ ಿವಿದಾಾರ್ಥಥಗಳು 
ತ್ ೂಡಗಿಸಿಕ ೂಾಂಡಿರುವುದರ ಬಗ್  ೆ
ವಿೇಕ್ಷಣ  



ತರಗತಿ: 6ನ ೇ                                                       ಅಧ್ಯಾಯ: ನ್ಮಮ ಸುತತಲ್ನ್ ಬದಲಯವಣೆಗಳು                                                                  ವಿಷಯ: ವಿಜ್ಞಾನ 

ಉದೆದೇಶಗಳು: 1.. ಪ್ರಾವತಥಗ್ ೂಳಿಸಬಹುದಾದ ಮತುು ಪ್ರಾವತಥಗ್ ೂಳಿಸಲ್ಾಗದ ಬದಲ್ಾವಣ ಗಳನುು ತಿಳಿಯುವರು.  2. ನಮಮ ಸುತುಲ್ಲನ ಬದಲ್ಾವಣ ಯ ಅರ್ಥವನುು ಅಥ ೈಥಸಿಕ ೂಳುಳವರು.  

 

ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಹಿ                                                                                                                                                                                                                                 ಮುಖೆೊಾೇಪಯಧ್ಯಾಯರ ಸಹಿ 

ಕಲ್ಕಯಿಂಶಗಳು ಕಲ್ಕೆಯನ್ುು ಅನ್ುಕೊಲ್ಸುವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಕಲ್ಕೆೊೇಪಕರಣಗಳು ಮೌಲ್ಾಮಯಪನ್ದ ಸಯಧನ್ 

ಮತುತ ತಿಂತರಗಳು 
 

ಶಿಕ್ಷಕರ  ಸವಮೌಲ್ಾಮಯಪನ್ 

ನಮಮ ಸುತುಲ್ಲನ 

ಬದಲ್ಾವಣ ಗಳು 
 

 

 

 

 

ಪ್ರಾವತಥಗ್ ೂಳಿಸಬಹುದಾದ 

ಮತುು 
ಪ್ರಾವತಥಗ್ ೂಳಿಸಲ್ಾಗದ 

ಬದಲ್ಾವಣ ಗಳು 

* ತಮಮ ಸುತುಮುತುಲ್ಲನ ವಸುುಗಳನುು ಬದಲ್ಾವಣ  ಮಾಡುವ 

ಮಾಾಂತಿರಕ ಅವಕಾಶ ವಿದಾಾರ್ಥಥಗಳು ಪ್ಡ ದರ  ಯಾವ 

ವಸುುವಗಳನುು ಬದಲ್ಾಯಸಲು ಇಚಿುಸುವರು ಎಾಂದು 
ಕ ೇಳುವುದು . 
ಮಾಾಂತಿರಕ ಅವಕಾಶ ಇರದ ಯೂ ತಮಮ ಸುತ-ಮುತು 
ಆಗುತಿುರುವ ಬದಲ್ಾವಣ ಗಳನುು ಗುಾಂಪಿನಲ್ಲ ಿ ಪ್ಟ್ಟಿಮಾಡಲು 
ತಿಳಿಸುವುದು 
* ವಿದಾಾರ್ಥಥಗಳು ತಯಾರಿಸಿದ ಪ್ಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ  
ಪ್ರಾವತಥಗ್ ೂಳಿಸಬಹುದಾದ ಮತುು 
ಪ್ರಾವತಥಗ್ ೂಳಿಸಲ್ಾಗದ ಬದಲ್ಾವಣ ಗಳಾಗಿ ವಿಾಂಗಡಿಸಲು 
ತಿಳಿಸುವುದು. 
ವಿದಾಾರ್ಥಥಗಳಿಗ್  ರ್ಶಕ್ಷಕರು ಕ ೂಡಬಹುದಾದ ಕ ಲವು 
ಬದಲ್ಾವಣ ಗಳ ಪ್ಟ್ಟಿ. 
ಊದಿದ ಬಲೂನ್, ಪ್ ೇಪ್ರ್ ನ್ನಾಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ರಾಕ ಟ್, 

ಲಟ್ಟಿಸಿದ ರ ೂಟ್ಟಿ ಹಿಟುಿ, ಪ್ ೇಪ್ರ್ ನ್ನಾಂದ ಕತುರಿಸಿ ತ್ ಗ್ ದ 

ವಿಮಾನ, ಚಪ್ಾತಿ ಹಿಟ್ಟಿನ್ನಾಂದಾದ ಚಪ್ಾತಿ,ಮೊಗಿೆನ್ನಾಂದಾದ 

ಹೂ, ಸಗಣಿಯಾಂದ ಬಯೇಗ್ಾಾಸ್, ಕರಗಿದ ಮೇಣದ 

ಬತಿುಯಾಂದ ಮೇಣ ಇತ್ಾಾದಿ……… 

 

* ಪ್ರಶ್ ುಗಳು 
       

 

       

* ಗುಾಂಪ್ು ಚಟುವಟ್ಟಕ         
   

    

 

 

* 

ಪ್ರಾವತಥಗ್ ೂಳಿಸಬಹುದಾದ 

ಮತುು 
ಪ್ರಾವತಥಗ್ ೂಳಿಸಲ್ಾಗದ 

ಬದಲ್ಾವಣ ಗಳ ಪ್ಟ್ಟಿ  

ಪ್ರಶ್ ್ ುೇತುರಗಳು 
 

 

 

ವಿೇಕ್ಷಣ  ಮತುು ತ್ಾಳ ಪ್ಟ್ಟಿ 
 

 

 

 

 

 

 

ವಿೇಕ್ಷಣ  ಮತುು ತ್ಾಳ ಪ್ಟ್ಟಿ 

  

 

ವಿದಾಾರ್ಥಥಗಳು  ತಮಮ-ತಮಮ 
ಅಭಿಪ್ಾರಯ ಹಾಂಚಿಕ ೂಳುಳವ 

ಚಟುವಟ್ಟಕ ಯಲ್ಲ ಿ

ಕಿರಯಾತಮಕವಾಗಿ 

ಭಾಗವಹಿಸುವಾಂತ್  
ನ ೂೇಡಿಕ ೂಳುಳವುದು ಹಾಗೂ 

ಉತ್ ುೇಜಸುವುದು. 
 

 

 

 

 

 

 



ತರಗತಿ: 6ನ ೇ                                                       ಅಧ್ಯಾಯ: ಸಸಾಗಳನ್ುು ತಿೇಳಿಯುವುದು                                                                 ವಿಷಯ: ವಿಜ್ಞಾನ 

ಉದೆದೇಶಗಳು: 1.. ಸಸಾದ ವಿಧಗಳು ಮತುು ಭಾಗಗಳ ಬಗ್  ೆ ತಿಳಿಯುವರು.  2. ಸಸಾದ ಭಾಗಗಳ ಕಾಯಥಗಳ ಬಗ್  ೆಪ್ಾರಗ್ ೂೇಗಿಕ ಅಧಾಯನ ಮಾಡುವರು.  

 

ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಹಿ                                                                                                                                                                                                                                 ಮುಖೆೊಾೇಪಯಧ್ಯಾಯರ ಸಹಿ 

ಕಲ್ಕಯಿಂಶಗಳು ಕಲ್ಕೆಯನ್ುು ಅನ್ುಕೊಲ್ಸುವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಕಲ್ಕೆೊೇಪಕರಣಗಳು ಮೌಲ್ಾಮಯಪನ್ದ ಸಯಧನ್ 

ಮತುತ ತಿಂತರಗಳು 
 

ಶಿಕ್ಷಕರ  ಸವಮೌಲ್ಾಮಯಪನ್ 

ಸಸಾದ ಎತುರ, ಕಾಾಂಡ 

ಮತುು ರ ಾಂಬ ಯ ಆಧಾರದ 

ಮೇಲ್  ಸಸಾಗಳ 

ವಗಿೇಥಕರಣ 

 

ಸಸಾದ ಭಾಗಗಳ 

ಕಾಯಥಗಳು 

* ವಿದಾಾರ್ಥಥಗಳನುು ಹ ೂರಗಡ  ಕರ ದುಕ ೂಾಂಡು ಹ ೂೇಗಿ ತಮಮ 
ಸುತುಮುತುಲ್ಲನಲ್ಲ ಿ ಸಿಗುವ ಸಸಾಗಳನುು ತ್ ೂೇರಿಸಿ ಅವುಗಳ 

ಎತುರ, ಕಾಾಂಡ ಮತುು ರ ಾಂಬ ಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲ್  ಸಸಾಗಳ 

ವಗಿೇಥಕರಣದ ಬಗ್  ೆಮನವರಿಕ ಮಾಡಿಕ ೂಡುವುದು. 
 

* ನ ೈಜ ಸಸಾದ ಸಹಾಯದಿಾಂದ ವಿದಾಾರ್ಥಥಗಳಿಗ್  
ಕಾಾಂಡದಲ್ಲಿರುವ ಭಾಗಗಳನುು ಹ ಸರಿಸಲು ಸೂಚಿಸುವುದು, 
ನಾಂತರ ಎಲ್ ಯ ಭಾಗಗಳನುು ಗುತಿಥಸುವುದು.  
* ಎಲ್ ಯ ಗುರುತನುು ತ್ ಗ್ ದುಕ ೂಳುಳವ ಚಟುವಟ್ಟಕ ಯಾಂದ 

ಸಮಾಾಂತರ ಮತುು ಜಾಲ್ಲಕ ವಿನಾಾಸದ ಬಗ್  ೆತಿಳಿಸುವುದು. 
* ಬಾಷಪವಿಸಜಥನ ಗ್  ಮತುು ದುಾತಿಸಾಂಶ್ ಿೇಷಣ ಗ್  ಸಾಂಬಾಂದಿಸಿದ 

ಚಟುವಟ್ಟಕ . 
* ಕಡ  ಿಕಾಳನುು ಮೊೇಳಕ  ಬರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬ ೇರಿನ ಬಗ್ ಗ 

ತಿಳಿಸುವುದು. 
* ದಾಸವಾಳ ಹೂವಿನ ಸಹಾಯದಿಾಂದ ಹೂವಿನ ಭಾಗಗಳು 
ಮತುು ಅವುಗಳ ಇರುವಿಕ ಯ ಮಹತವದ ಬಗ್  ೆ ತಿಳಿಸುವುದು 
ಹಾಗ್  ವಿದಾಾರ್ಥಥಗಳಿಾಂದ ಈ ಚಟುವಟ್ಟಕ ಯನುು 
ಮಾಡಿಸುವುದು. 
 

* ಹ ೂರಸಾಂಚಾರ 

       

ಚಿತರಪ್ಟ 

 

       

* ವ ೈಯಕಿುಕ  ಚಟುವಟ್ಟಕ         
   

    

 

 

* ನ ೈಜ ವಸುುಗಳು : ಎಲ್ , 
ಕಾಳು ಮತುು ಹೂವು 

 

ವಿೇಕ್ಷಣ  ಮತುು ತ್ಾಳ ಪ್ಟ್ಟಿ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ವಿೇಕ್ಷಣ  ಮತುು ತ್ಾಳ ಪ್ಟ್ಟಿ 

  

 

ವಿದಾಾರ್ಥಥಗಳು  
ಹ ೂರಸಾಂಚಾರದಲ್ಲ ಿತಮಮ 
ಅಭಿಪ್ಾರಯವನುು  ಮುಕುವಾಗಿ 

ಹಾಂಚಿಕ ೂಳುಳವ ಚಟುವಟ್ಟಕ ಯಲ್ಲ ಿ

ಕಿರಯಾತಮಕವಾಗಿ 

ಭಾಗವಹಿಸುವಾಂತ್  
ನ ೂೇಡಿಕ ೂಳುಳವುದು ಹಾಗೂ 

ಉತ್ ುೇಜಸುವುದು. 
 

 

 

 

 

 

 



ತರಗತಿ: 6ನ ೇ                                                                          ಅಧ್ಯಾಯ: ದೆೇಹದ ಚಲ್ನೆಗಳು                                                                 ವಿಷಯ: ವಿಜ್ಞಾನ 

ಉದೆದೇಶಗಳು: 1.. ಮಾನವನ ದ ೇಹದ ಅಸಿಥಪ್ಾಂಜರದ ಅಧಾಯನ ಮಾಡುವರು.       2. ಸ್ಾುಯುಗಳ ಸಾಂಕ ೂೇಚನ ಮತುು ವಿಕಸನದ ಬಗ್  ೆತಿಳಿಯುವರು.  

 

ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಹಿ                                                                                                                                                                                                                                 ಮುಖೆೊಾೇಪಯಧ್ಯಾಯರ ಸಹಿ 

ಕಲ್ಕಯಿಂಶಗಳು ಕಲ್ಕೆಯನ್ುು ಅನ್ುಕೊಲ್ಸುವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಕಲ್ಕೆೊೇಪಕರಣಗಳು ಮೌಲ್ಾಮಯಪನ್ದ ಸಯಧನ್ 

ಮತುತ ತಿಂತರಗಳು 
 

ಶಿಕ್ಷಕರ  ಸವಮೌಲ್ಾಮಯಪನ್ 

ಮಾನವನ ದ ೇಹ ಮತುು 
ಅದರ ಚಲನ ಗಳು. 
 

 

 

ನಮಮ ದ ೇಹದ ವಿವಿಧ 

ಬಗ್ ಯ ಕಿೇಲುಗಳು ಮತುು 
ಅಸಿಥಪ್ಾಂಜರ 

 

 

 

ವಿವಿಧ ಪ್ಾರಣಿಗಳ ನಡಿಗ್  

* ವಿದಾಾರ್ಥಥಗಳನುು ನ ೇರವಾಗಿ ಕುಳಿತುಕ ೂಳಳಲು ತಿಳಿಸಿ 

ಅವರ ದ ೇಹದಲ್ಾಿಗುತಿುರುವ ಚಲನ ಗಳನುು ಹ ೇಳಲು 
ತಿಳಿಸುವುದು.ನಾಂತರ ವಾಾಯಾಮವನುು ಮಾಡುವಾಗ 

ದ ೇಹದಲ್ಾಿಗುವ ಚಲನ ಗಳನುು ಹ ೇಳಲು ಅನುಕೂಲ್ಲಸುವುದು. 
 

* ವಿದಾಾರ್ಥಥಗಳಿಗ್  ನಮಮ ದ ೇಹದ ಕಿೇಲುಗಳು ಮತುು 
ಅಸಿಥಪ್ಾಂಜರದ ಬಗ್  ೆ ಪ್ಾರತಾಕ್ಷಕತ್  ಮತುು ಚಿತರಪ್ಟದ 

ಸಹಾಯದಿಾಂದ ವಿವರಿಸುವುದು.  
* ಗ್ ೂೇಲ ಮತುು ಗುಳಿ ಕಿೇಲುಗಳು 
* ತಿರುಗ್ಾಣಿ ಕಿೇಲು    * ಬಿಜಾಗರಿ ಕಿೇಲು  * ಸಿಥರ ಕಿೇಲುಗಳು 
 

* ವಿದಾಾರ್ಥಥಗಳಿಗ್  ಸ್ಾುಯುಗಳ ಸಾಂಕ ೂೇಚನ ಮತುು 
ವಿಕಸನದ ಮೂಲಕ ಪ್ಾರಣಿಗಳು ಚಲ್ಲಸುತುವ  ಎಾಂಬುದನುು 
ರ್ಶಕ್ಷಕರು ಒಾಂದು ಸಥಳದಿಾಂದ ಮತ್ ೂುಾಂದು ಸಥಳಕ ೆ ಚಲ್ಲಸಿ 

ವಿವರಿಸುವುದು. ಹಾಗ್ ಯೆೇ ವಿವಿಧ ಪ್ಾರಣಿಗಳಾದ ಎರ ಹುಳು, 
ಬಸವನಹುಳು, ಪ್ಕ್ಷಗಳು, ಜರಳ , ಮಿೇನು ಇತ್ಾಾದಿಗಳ ಬಗ್  ೆ
ಚಿತರಪ್ಟ ಮತುು ವಿಡಿಯೇ ಸಹಾಯದಿಾಂದ ಅಥ ೈಥಸುವುದು. 

     

ಚಿತರಪ್ಟ 

 
       

  

 

 

ವಿೇಕ್ಷಣ  ಮತುು ತ್ಾಳ ಪ್ಟ್ಟಿ 
 

ಪ್ರಶ್ ುಗಳು 
1. ಗ್ ೂೇಲ ಮತುು ಗುಳಿ 

ಕಿೇಲುಗಳು ಯಾವುವುವ ? 

2. ತಿರುಗ್ಾಣಿ ಕಿೇಲುಗಳಿಗ್  
ಉದಾಹರಣ  ಕ ೂಡಿ.     

3. ಬಿಜಾಗರಿ ಕಿೇಲು 
ಯಾವುದು ? 
 

 

 

 

ವಿೇಕ್ಷಣ  ಮತುು ತ್ಾಳ ಪ್ಟ್ಟಿ 

  

 

ವಿದಾಾರ್ಥಥಗಳು  ತಮಮ ದ ೇಹದ 

ಚಲನ ಗಳನುು ತಿಳಿಸುವಲ್ಲ ಿ

ಹಿಾಂದುಳಿಯದಾಂತ್   
ನ ೂೇಡಿಕ ೂಳುಳವುದು ಹಾಗೂ 

ಉತ್ ುೇಜಸುವುದು. 
 

ವಿದಾಾರ್ಥಥಗಳು ವಿೇಡಿಯೇವನುು 
ವಿೇಕ್ಷಸಿದ ನಾಂತರ  

ಅಥ ೈಥಸಿಕ ೂಾಂಡಿರುವುದರ ಬಗ್  ೆ
ಖಾತಿರಪ್ಡಿಸಿಕ ೂಳುಳವುದು. 
 

 

 

 

 

 

 



ತರಗತಿ: 6ನ ೇ                                            ಅಧ್ಯಾಯ: ಜೇವಿಗಳು-ಅವುಗಳ ಲ್ಕ್ಷಣಗಳು ಮತುತ ಆವಯಸಗಳು                                                                                     ವಿಷಯ: ವಿಜ್ಞಾನ 

ಉದೆದೇಶಗಳು: 1.. ಆವಾಸ ಮತುು ಹ ೂಾಂದಾಣಿಕ  ಅರ್ಥವನುು ಅಥ ೈಥಸಿಕ ೂಳುಳವರು.   2.ಜ ೈವಿಕ ಮತುು ಅಜ ೈವಿಕ ಘಟಕಗಳನುು ಪ್ಟ್ಟಿ ಮಾಡುವರು ಹಾಗೂ ಜೇವಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳನುು ತಿಳಿಯುವರು.  

 

ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಹಿ                                                                                                                                                                                                                                 ಮುಖೆೊಾೇಪಯಧ್ಯಾಯರ ಸಹಿ 

ಕಲ್ಕಯಿಂಶಗಳು ಕಲ್ಕೆಯನ್ುು ಅನ್ುಕೊಲ್ಸುವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಕಲ್ಕೆೊೇಪಕರಣಗಳು ಮೌಲ್ಾಮಯಪನ್ದ ಸಯಧನ್ 

ಮತುತ ತಿಂತರಗಳು 
 

ಶಿಕ್ಷಕರ  ಸವಮೌಲ್ಾಮಯಪನ್ 

ಆವಾಸ ಆವಾಸಗಳ 

ವಿಧಗಳು ಮತುು 
ಆವಾಸಗಳಿಗ್  ಜೇವಿಗಳ 

ಹ ೂಾಂದಾಣಿಕ  . 
 

 

 

ಜ ೈವಿಕ ಮತುು ಅಜ ೈವಿಕ 

ಘಟಕಗಳು 
 

 

ಜೇವಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು 
 

 

* ವಿದಾಾರ್ಥಥಗಳು ರಜಾ ದಿನಗಳಲ್ಲ ಿ ಪ್ರವಾಸ ಹ ೂೇದ ಬಗ್  ೆ
ಕ ೇಳುವುದು ಮತುು ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಗಮನ್ನಸಿದ ವಿವಿಧ ರಿೇತಿಯ 

ವಾತ್ಾವರಣದಲ್ಲ ಿ ಬ ಳ ದ ಸಸಾಗಳು ಮತುು ಪ್ಾರಣಿಗಳನುು 
ಹ ಸರಿಸಲು ಸೂಚಿಸುವುದು. ತದನಾಂತರ ಆವಾಸ ಮತುು 
ಹ ೂಾಂದಾಣಿಕ ಯ ಅರ್ಥವನುು ತಿಳಿಸುವುದು. ಚಿತರಗಳನುು 
ತ್ ೂೇರಿಸಿ ವಿವಿಧ ಆವಾಸಗಳನುು ಪ್ತ್ ುಹಚುಲು ಹ ೇಳುವುದು. 
* ವಿದಾಾರ್ಥಥಗಳಿಗ್  ತಮಮ ಸುತು ಕಾಣುವ ವಸುುಗಳನುು 
ಹ ಸರಿಸಲು ತಿಳಿಸುವುದು ಮತುು ಅವುಗಳನುು ಜೇವ ಇರುವ 

ಮತುು ಜೇವವಿರದ ವಸುುಗಳಾಗಿ ವಿಾಂಗಡಿಸಲು ಸಮಯ ನ್ನೇಡಿ 

ಜ ೈವಿಕ ಮತುು ಅಜ ೈವಿಕ ಘಟಕಗಳ ಅರ್ಥ ತಿಳಿಸುವುದು. 
 

* ಜೇವಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳಾದ ಆಹಾರ ಸ್ ೇವನ , ಉಸಿರಾಟ, 

ಬ ಳವಣಿಗ್ , ಪ್ರಚ ೂೇದನ ಗ್  ತಕೆ ಪ್ರತಿಕಿರಯೆ,ವಿಸಜಥನ ಯ 

ಮತುು ಸಾಂತ್ಾನ ೂೇತಪತಿು ಬಗ್  ೆ ವಿದಾಾರ್ಥಥಗಳು ತಮಮ 
ದಿನನ್ನತಾದ ಜೇವನದ ಕ ಲವು ಸನ್ನುವ ೇಶಗಳನುು  
ತರಗತಿಯಲ್ಲ ಿ ಗುಾಂಪ್ು ಚಚ ಥಯ ಮೂಲಕ ಚಚಿಥಸಿ 

ಅಥ ೈಥಸಿಕ ೂಳುಳವಾಂತ್  ಅನುಕೂಲ್ಲಸುವುದು.  
 

    ಚಿತರಪ್ಟ 

     

       

 

ಚಾಟಥ: ನ್ನೇರು,ಮಣುಣ, ಗ್ಾಳಿ 

ಕಲು,ಿ ಸಸಾ-ಪ್ಾರಣಿಗಳು 
ಇತ್ಾಾದಿ…… 

 

 

 

ಗುಾಂಪ್ು ಚಚ ಥ 

 

ವಿೇಕ್ಷಣ  ಮತುು ತ್ಾಳ ಪ್ಟ್ಟಿ 
 

ಪ್ರಶ್ ುಗಳು 
1. ಆವಾಸಗಳ ವಿಧಗಳು 
ಯಾವುವು ? 
2. ಭೂ ಆವಾಸದಲ್ಲ ಿ

ವಾಸಿಸುವ ಜೇವಿಗಳನುು 
ಹ ಸರಿಸಿ.     

3. ಜ ೈವಿಕ ಮತುು ಅಜ ೈವಿಕ 

ಘಟಕಗಳನುು ಹ ಸರಿಸಿ. 

 

 

 

 

ಗುಾಂಪ್ು ಚಚ ಥ ಮತುು 
ತ್ಾಳ ಪ್ಟ್ಟಿ 

  

 

ವಿದಾಾರ್ಥಥಗಳು  ತಮಮ 
ಪ್ರವಾಸದ ಅನುಭವವನುು 
ಹಾಂಚಿಕ ೂಳಳಲು 
ಉತ್ ುೇಜಸುವುದು. 
 

ವಿದಾಾರ್ಥಥಗಳು ಗುಾಂಪ್ು 
ಚಚ ಥಯಲ್ಲಿ ಕಿರಯಾತಮಕವಾಗಿ 

ಪ್ಾಲ್ ೂೆಳುಳವುದರ ಬಗ್  ೆ 
ಖಾತಿರಪ್ಡಿಸಿಕ ೂಳುಳವುದು. 
 

 

 

 

 

 

 



ತರಗತಿ: 6ನ ೇ                                                            ಅಧ್ಯಾಯ: ಚಲ್ನೆ ಮತುತ ದೊರಗಳ ಅಳತೆ                                                                                     ವಿಷಯ: ವಿಜ್ಞಾನ 

ಉದೆದೇಶಗಳು: 1.ಸ್ಾರಿಗ್ ಯ ವಿವಿಧ ಪ್ರಕಾರಗಳನುು ಮನನ ಮಾಡಿಕ ೂಳುಳವರು.   2.ಹಿಾಂದಿನ ಕಾಲದ ಏಕಮಾನ ಮತುು ಅಾಂರತ್ಾಷಿರೇಯ ಏಕಮಾನ ಮತುು ಚಲನ ಯ ವಿಧಗಳನುು ತಿಳಿಯುವರು.  

 

ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಹಿ                                                                                                                                                                                                                                 ಮುಖೆೊಾೇಪಯಧ್ಯಾಯರ ಸಹಿ 

ಕಲ್ಕಯಿಂಶಗಳು ಕಲ್ಕೆಯನ್ುು ಅನ್ುಕೊಲ್ಸುವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಕಲ್ಕೆೊೇಪಕರಣಗಳು ಮೌಲ್ಾಮಯಪನ್ದ ಸಯಧನ್ 

ಮತುತ ತಿಂತರಗಳು 
 

ಶಿಕ್ಷಕರ  ಸವಮೌಲ್ಾಮಯಪನ್ 

ಸ್ಾರಿಗ್ ಯ ವಿವಿಧ 

ಪ್ರಕಾರಗಳು. 
 

 

 

 

ಹಿಾಂದಿನ ಕಾಲದ ಏಕಮಾನ 

ಮತುು ಅಾಂರತ್ಾಷಿರೇಯ 

ಏಕಮಾನ. 

 

 

 

ಚಲನ ಯ ವಿಧಗಳು. 

* ತರಗತಿ ಒಬು ವಿದಾಾರ್ಥಥಯ ಹಿಾಂಬಾಗಕ ೆ ಯಾವುದಾದರು 
ಒಾಂದು ವಿಧದ  ಸ್ಾರಿಗ್ ಯ ಚಿತರವನುು ಪಿನ್ ಮಾಡಿ ಇತರ  
ವಿದಾಾರ್ಥಥಗಳಿಗ್  ಚಿತರವನುು ಪಿನ್ ಮಾಡಿಸಿಕ ೂಾಂಡ 

ವಿದಾಾರ್ಥಥಯು ಪ್ರಶ್ ುಗಳನುು ಕ ೇಳಿ ಯಾವ ಚಿತರ ಎಾಂಬುದನುು 
ಪ್ತ್ ುಹಚುುವ ಚಟುವಟ್ಟಕ ಯನುು ಮಾಡಿಸುವುದು.. 
* ವಿದಾಾರ್ಥಥಗಳಿಗ್  ತರಗತಿ ಕ ೂೇಣ , ಕಪ್ುಪ ಹಲಗ್ ಯನುು 
ಪ್ಾದ, ಗ್ ೇಣು ಹಾಗೂ ಕ ೂಟ್ಟಿರುವ ಹಗೆವನುು ಮೊಳ 

ಇವುಗಳಿಾಂದ ಅಳ ಯಲು ತಿಳಿಸಿ ಎಲಿರಿಗೂ ಏಕರುಪ್ದ ಅಳತ್  
ದ ೂರಕಿದ ಯೆೇ ಇಲಿವ ೇ ಎಾಂದು ತಿಳಿಯಲು ಹ ೇಳುವುದು. ಈ 

ಚಟುವಟ್ಟಕ ಯ ಮೂಲಕ  ಹಿಾಂದಿನ ಕಾಲದ ಏಕಮಾನ ಮತುು 
ಅಾಂರತ್ಾಷಿರೇಯ ಏಕಮಾನದ ಬಗ್  ೆತಿಳಿಸುವುದು. 
* ಮನ ಯಾಂದ ಶ್ಾಲ್ ಗ್  ಬರುವ ಮಾಗಥ ಮದಾದಲ್ಲಿ 
ವಿದಾಾರ್ಥಥಗಳು ನ ೂೇಡಿರುವ ಎಲ್ಾಿ ವಸುುಗಳನುು 
ಪ್ಟ್ಟಿಮಾಡಲು ತಿಳಿಸುವುದು ಮತುು ಅವುಗಳಲ್ಲ ಿ ಚಲ್ಲಸುತಿುದದ 
ಮತುು ನ್ನಶುಲವಾಗಿದದ ವಸುುಗಳನುು ಬ ೇರ -ಬ ೇರ  ಪ್ಟ್ಟಿ 
ಮಾಡಲು ಸಹಕರಿಸಿ ಅವುಗಳಲ್ಲ ಿ ನ ೇರ ಮತುು ವಕರ 
ಚಲನ ಯನುು ಅಥ ೈಥಸುವುದು. 
 

    ಚಿತರಗಳು 

           

 
 

ತರಗತಿ ಕ ೂೇಣ , ಕಪ್ುಪ 
ಹಲಗ್ , ಹಗೆ ಇತ್ಾಾದಿ… 

 

 

 

 

ನ ನಪಿನ ಚಟುವಟ್ಟಕ  

 

ವಿೇಕ್ಷಣ  ಮತುು ತ್ಾಳ ಪ್ಟ್ಟಿ 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

ಗುಾಂಪ್ು ಚಚ ಥ ಮತುು 
ತ್ಾಳ ಪ್ಟ್ಟಿ 

  

 

ವಿದಾಾರ್ಥಥಗಳಲಿರು 
ಚಟುವಟ್ಟಕ ಯಲ್ಲ ಿ

ಭಾಗವಹಿಸುವಾಂತ್  
ಉತ್ ುೇಜಸುವುದು  
 

 

 

ವಿದಾಾರ್ಥಥಗಳು ಗುಾಂಪ್ು 
ಚಚ ಥಯಲ್ಲಿ ಕಿರಯಾತಮಕವಾಗಿ 

ಪ್ಾಲ್ ೂೆಳುಳವುದರ ಬಗ್  ೆ 
ಖಾತಿರಪ್ಡಿಸಿಕ ೂಳುಳವುದು. 
 

 



ತರಗತಿ: 6ನ ೇ                                                        ಅಧ್ಯಾಯ: ಬೆಳಕು, ಛಯಯೆಗಳು ಮತುತ ಪರತಿಫಲ್ನ್ಗಳು                                                                                  ವಿಷಯ: ವಿಜ್ಞಾನ 

ಉದೆದೇಶಗಳು: 1.ಸವಯಾಂ ಪ್ರಕಾರ್ಶತ,ಪ್ಾರದಶಥಕ,ಅರ ಪ್ಾದಶಥಕ ಮತುು ಅಪ್ಾರದಶಥಕ ವಸುುಗಳ ಬಗ್  ೆಮನನ ಮಾಡಿಕ ೂಳುಳವರು.  2. ಬ ಳಕಿನ ಸರಳ ರ ೇಖಾ ಪ್ರಸರಣ ತಿಳಿಯುವರು.  

 

ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಹಿ                                                                                                                                                                                                                                 ಮುಖೆೊಾೇಪಯಧ್ಯಾಯರ ಸಹಿ 

ಕಲ್ಕಯಿಂಶಗಳು ಕಲ್ಕೆಯನ್ುು ಅನ್ುಕೊಲ್ಸುವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಕಲ್ಕೆೊೇಪಕರಣಗಳು ಮೌಲ್ಾಮಯಪನ್ದ ಸಯಧನ್ 

ಮತುತ ತಿಂತರಗಳು 
 

ಶಿಕ್ಷಕರ  ಸವಮೌಲ್ಾಮಯಪನ್ 

ಸವಯಾಂ ಪ್ರಕಾರ್ಶತ, 

ಪ್ಾರದಶಥಕ, 

ಅರ ಪ್ಾದಶಥಕ ಮತುು 
ಅಪ್ಾರದಶಥಕ ವಸುುಗಳು  
 

 

 

 

 

 

 

 

ಸೂಜ ರಾಂದರ ಬಿಾಂಬಗ್ಾರಹಿ 

ಬಳಸುವುದು, ದಪ್ಥಣದಲ್ಲಿ 
ಪ್ರತಿಫಲನ ಪ್ಡ ಯುವುದು.  

* ವಿದಾಾರ್ಥಥಗಳಿಗ್  ಕತುಲ್ ಯ ಕ ೂೇಣ ಯಳಗ್  ಹ ೂೇದಾಗ 

ನ್ನಮಗ್  ಏನು ಕಾಣುತುದ  ಎಾಂದು ಪ್ರರ್ಶುಸಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ 

ವಸುುಗಳನುು ನ ೂೇಡಲು ಬ ಳಕು ಬ ೇಕು ಎಾಂಬುದನುು ತಿಳಿಸಿ ಈ 

ಕ ಳಗಿನವುಗಳನುು ಉದಾಹರಣ ಯಾಂದಿಗ್  ವಿವರಿಸಿವುದು. 
ಸವಯಾಂ ಪ್ರಕಾರ್ಶತ ವಸುು : ತಮಮದ ೇಆದ ಬ ಳಕನುು 
ಹ ೂಾಂದಿರುವ ವಸುುಗಳು 
1.ಪ್ಾರದಶಥಕ ವಸುು – ಬ ಳಕನುು ತನೂಮಲಕ ಹಾದುಹ ೂೇಗಲು 
ಬಿಡುವ ವಸುು. 
2.ಅಪ್ಾರದಶಥಕ ವಸುು : ಬ ಳಕನುು ತನೂಮಲಕ 

ಹಾದುಹ ೂೇಗಲು  ಬಿಡದ ವಸುು. 
3.ಮಿತಪ್ಾರದಶಥಕ ವಸುು :ಸವಲಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಬ ಳಕನುು 
ಬ ಳಕನುು ತನೂಮಲಕ ಹಾದುಹ ೂೇಗಲು ಬಿಡುವ ವಸುು. 
* ವಿದಾಾರ್ಥಥಗಳಿಗ್  ರಟ್ಟಿನ ಬಾಕಸ ಮತುು ಟ್ ರೇಯಸಿಾಂಗ್ ಪ್ ೇಪ್ರ್ 

ನ ಸಹಾಯದಿಾಂದ ಸೂಜ ರಾಂದರ ಕಾಾಮರಾವನುು 
ಮಾಡುವುದನುು ಹ ೇಳಿಕ ೂಟುಿ ಅದರಿಾಂದ ಬಿಾಂಬವನುು 
ಪ್ಡ ಯುವ ಬಗ್ ಯನುು ಪ್ಾರಯೇಗಿಕವಾಗಿ ತಿಳಿಸುವುದು. 
*. ದಪ್ಥಣದಲ್ಲ ಿ ಪ್ರತಿಫಲನವು ಹ ೇಗ್  ಉಾಂಟ್ಾಗುತುದ  
ಎಾಂಬುದನುು  ಪ್ಾರಯೇಗಿಕವಾಗಿ ತಿಳಿಸುವುದು. 
 

  

 

 

 

ಟ್ಾಚಥ, ವಿದುಾತ್ ಬಲ್ಬು, 
ಕಾಾಾಂಡಲ್ಬ, ಗ್ಾಜು , ಮರದ 

ತಾಂಡು, ಎಣ ಣ ಲ್ ೇಪಿಸಿದ 

ಕಾಗದ. 

           

 

 

 

 

ಸೂಜ ರಾಂದರ ಕಾಾಮರಾ 

 

ಸಮತಲ ದಪ್ಥಣ 

 

ವಿೇಕ್ಷಣ  ಮತುು ತ್ಾಳ ಪ್ಟ್ಟಿ 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

ಪ್ರಯೇಗ ಮತುು ತ್ಾಳ ಪ್ಟ್ಟಿ 

  

 

ವಿದಾಾರ್ಥಥಗಳಲಿರು 
ಚಟುವಟ್ಟಕ ಯಲ್ಲ ಿ

ಭಾಗವಹಿಸುವಾಂತ್  
ಉತ್ ುೇಜಸುವುದು. 
 

 

 

ವಿದಾಾರ್ಥಥಗಳು ಪ್ರಯೇಗದಲ್ಲ ಿ

ಕಿರಯಾತಮಕವಾಗಿ 

ಪ್ಾಲ್ ೂೆಳುಳವುದರ ಬಗ್  ೆ 
ಖಾತಿರಪ್ಡಿಸಿಕ ೂಳುಳವುದು. 



ತರಗತಿ: 6ನ ೇ                                                              ಅಧ್ಯಾಯ: ವಿದುಾಚಛಕ್ತತ ಮತುತ ಮಿಂಡಲ್ಗಳು                                                                                         ವಿಷಯ: ವಿಜ್ಞಾನ 

ಉದೆದೇಶಗಳು: 1.ವಿದಾತ್ ಕ ೂೇಶ ಮತುು ತ್ ರ ದ ಹಾಗೂ ಮುಚಿುದ ವಿದುಾತ್ ಮಾಂಡಲಗಳನುು ತಿಳಿಯುವರು.  2. ವಿದುಾತ್ ವಾಹಕಗಳು ಮತುು ಅವಾಹಕಗಳ ಬಗ್  ೆತಿಳಿಯುವರು.  

 

ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಹಿ                                                                                                                                                                                                                                 ಮುಖೆೊಾೇಪಯಧ್ಯಾಯರ ಸಹಿ 

ಕಲ್ಕಯಿಂಶಗಳು ಕಲ್ಕೆಯನ್ುು ಅನ್ುಕೊಲ್ಸುವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಕಲ್ಕೆೊೇಪಕರಣಗಳು ಮೌಲ್ಾಮಯಪನ್ದ ಸಯಧನ್ 

ಮತುತ ತಿಂತರಗಳು 
 

ಶಿಕ್ಷಕರ  ಸವಮೌಲ್ಾಮಯಪನ್ 

ವಿದಾತ್ ಕ ೂೇಶ ಮತುು 
ಅದರ ಧನಾಗರ ಮತುು 
ಋಣಾಗರಗಳು 
 

 

 

 

ತ್ ರ ದ ಹಾಗೂ ಮುಚಿುದ 

ವಿದುಾತ್ ಮಾಂಡಲಗಳು 
 

 

ವಿದುಾತ್ ವಾಹಕಗಳು 
ಮತುು ಅವಾಹಕಗಳು 
.  

* ವಿದುಾತ್ ಕ ೂೇಶವನುು ಬಳಸಿ ವಿದಾಾರ್ಥಥಗಳಿಗ್  ಅದರಲ್ಲಿರುವ 

ಧನಾಗರ ಮತುು ಋಣಾಗರವನುು ತಿಳಿಸಿ ನಾಂತರ ವಿದುಾತ್ 

ಪ್ರವಾಹವು ವಿದುಾತ್ ಬಲುನುು ಬ ಳಗಿಸುವ ಕಿರಯೆಯನುು 
ವಿದಾತ್ ಕ ೂೇಶ ಮತುು ಬಲು ಬಳಸಿ ವಿದಾತ್ ಕ ೂೇಶದ 2 

ಅಗರಗಳನುು ಬಲುನ 2 ಅಗರಗಳಿಗ್  ಜ ೂೇಡಿಸಿ ಬಲು ಬ ಳಗಿಸುವ 

ಪ್ರಯೇಗವನುು ವಿದಾಾರ್ಥಥಗಳಿಾಂದ ಕ ೈಗ್ ೂಳಳವುದು. 
.*.2 ಡಾರಯಾಂಗ್  ಪಿನ್ ಗಳು ಮತುು ಸ್ ೇಫ್ಟಿಪಿನ್ ನ 

ಸಹಾಯದಿಾಂದ ಸರಳ ಸಿವಚ್ ತಯಾರಿಸಿ ತ್ ರ ದ ಹಾಗೂ 

ಮುಚಿುದ ವಿದುಾತ್ ಮಾಂಡಲಗಳನುು ತಯಾರಿಸಿ ವಿದುಾತ್ 

ಪ್ರವಹಿಸುವುದರ ಬಗ್  ೆವಿದಾಾರ್ಥಥಗಳಿಗ್  ತಿಳಿಸುವುದು. 
 

* ರಬುರ್, ಪ್ಾಿಸಿಕ್ ಮತುು ಮರದ ತುಾಂಡು, ಸ್ ೇಫ್ಟಿಪಿನ್ ಮತುು 
ತಾಂತಿ ಇವುಗಳನುು ಬಳಸಿ ವಿದುಾತ್ ನ ವಾಹಕ ಮತುು 
ಅವಾಹಕಗಳನುು ಪ್ತ್ ುಹಚುುವ ಬಗ್ ಯನುು ವಿದಾಾರ್ಥಥಗಳಿಗ್  
ಅಥ ೈಥಸುವುದು.ಹಾಗ್ ಯೆೇ ಟ್ಾಚ್ಥ ನ ಒಳಗಿನ ಬಾಗಗಳನುು 
ಚಿತರಪ್ಟ ಮತುು ನ ೈಜ ಟ್ಾಚ್ಥ ಸಹಾಯದಿಾಂದ 

ವಿವರಿಸುವುದು. 

 ಟ್ಾಚಥ, ವಿದುಾತ್ ಬಲ್ಬು,  
ವಿದಾತ್ ಕ ೂೇಶ  ಮತುು 
ವಯರ್   

        
 

  
 

 

 

ಪ್ರಯೇಗ ಮತುು ತ್ಾಳ ಪ್ಟ್ಟಿ  
 

 

 

  

 

 

 

 

ವಿೇಕ್ಷಣ   ಮತುು ತ್ಾಳ ಪ್ಟ್ಟಿ 

  

 

ವಿದಾಾರ್ಥಥಗಳಲಿರು 
ಚಟುವಟ್ಟಕ ಯಲ್ಲ ಿ

ಭಾಗವಹಿಸುವಾಂತ್  
ಉತ್ ುೇಜಸುವುದು. 
 

 

 

ವಿದಾಾರ್ಥಥಗಳು ಪ್ರಯೇಗದಲ್ಲ ಿ

ಕಿರಯಾತಮಕವಾಗಿ 

ಪ್ಾಲ್ ೂೆಳುಳವುದರ ಬಗ್  ೆ 
ಖಾತಿರಪ್ಡಿಸಿಕ ೂಳುಳವುದು. 



ತರಗತಿ: 6ನ ೇ                                                                      ಅಧ್ಯಾಯ: ಕಯಿಂತಗಳ ೆಿಂದಿಗೆ ಆಟ                                                                                      ವಿಷಯ: ವಿಜ್ಞಾನ 

ಉದೆದೇಶಗಳು: 1. ಕಾಾಂತದ ಇತಿಹಾಸವನುು  ಮನವರಿಕ  ಮಾಡಿಕ ೂಳುಳವರು.  2. ಕಾಾಂತಿೇಯ ಮತುು ಅಕಾಾಂತಿೇಯ ವಸುುಗಳು ಹಾಗೂ ಕಾಾಂತದ ಗುಣಗಳನುು ಸಮರಿಸುವರು.   

 

ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಹಿ                                                                                                                                                                                                                                 ಮುಖೆೊಾೇಪಯಧ್ಯಾಯರ ಸಹಿ 

ಕಲ್ಕಯಿಂಶಗಳು ಕಲ್ಕೆಯನ್ುು ಅನ್ುಕೊಲ್ಸುವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಕಲ್ಕೆೊೇಪಕರಣಗಳು ಮೌಲ್ಾಮಯಪನ್ದ ಸಯಧನ್ 

ಮತುತ ತಿಂತರಗಳು 
 

ಶಿಕ್ಷಕರ  ಸವಮೌಲ್ಾಮಯಪನ್ 

 

ಕಾಾಂತದ ಇತಿಹಾಸ 

 

 

 

ಕಾಾಂತಿೇಯ ಮತುು 
ಅಕಾಾಂತಿೇಯ ವಸುುಗಳು 
 

 

 

ಕಾಾಂತದ ಗುಣಗಳು 
 

 

 

 

 

ಕೃತಕ ಕಾಾಂತವನುು 
ಮಾಡುವುದು 

* ವಿದಾಾರ್ಥಥಗಳಿಗ್  ಕಾಾಂತದ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್  ೆ ಕಥ ಯನುು 
ಹ ೇಳುವುದು ಇದರಿಾಂದ ಕಾಾಂತದ ಆವಿಷ್ಾೆರದ ಬಗ್  ೆಅರಿವನುು 
ಮೂಡಿಸುವುದು ಚಿತರಪ್ಟದ ಸಹಾಯದಿಾಂದ ನಾಂತರ 

ಕಾಾಂತಗಳ ವಿಧಗಳನುು ತಿಳಿಸುವುದು. 
 

ಉದಾಹರಣ ಯಾಂದಿಗ್  ವಿದಾಾರ್ಥಥಗಳಿಗ್  ವಿವರಿಸುವುದು 
* ಕಾಾಂತಿೇಯ ವಸುುಗಳು : ಕಾಾಂತದ ಕಡ ಗ್  ಆಕಷಿಥಸಲಪಡುವ 

ವಸುುಗಳು, ಕಬಿುಣ ,ನ್ನಕೆಲ್ಬ ಮತುು ಕ ೂೇಬಾಲ್ಬಿ ಇತ್ಾಾದಿಗಳು 
* ಅಕಾಾಂತಿೇಯ ವಸುುಗಳು : ಕಾಾಂತದ ಕಡ ಗ್  ಆಕಷಿಥಸಲಪಡದ 

ವಸುುಗಳು. ಪ್ಾಿಸಿಕ್, ಮರ, ಗ್ಾಜು ಇತ್ಾಾದಿಗಳು 
1.ಕಾಾಂತಕ ೆ ಉತುರ ಮತುು ದಕ್ಷಣ ದೃವಗಳಿವ   
2.ವಿಜಾತಿ ದೃವಗಳು ಆಕಷಿಥಸಿದರ , ಸಜಾತಿ ದೃವಗಳು 
ವಿಲಷಥಸುತುವ . 
3.ತೂಗುಹಾಕಿದ ಕಾಾಂತವು ವಿಶ್ಾರಾಂತ ಸಿಥತಿಗ್  ಬಾಂದಾಗ 

ಉತುರ-ದಕ್ಷಣ ದಿಕೆಲ್ಲಿ ನ್ನಲುಿತುದ .   
* ವಿದಾಾರ್ಥಥಗಳಿಕ  ಪ್ಾರಯೇಗಿಕವಾಗಿ  ಕೃತಕ ಕಾಾಂತವನುು 
ಮಾಡುವುದನುು ತ್ ೂೇರಿಸುವುದು ಮತುು ಬಳಸುವುದು.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 ಕಥ   
ಚಿತರಪ್ಟ 

 
 

 
 

        

 
  

 

 

ಕಥ  ಮತುು ಪ್ರಶ್ ುಗಳು 
 

 

 

  

 

 

 

 

ವಿೇಕ್ಷಣ   ಮತುು ತ್ಾಳ ಪ್ಟ್ಟಿ 
 

 

 

 

ಪ್ಗರಯೇಗ ಮತುು 
ಪ್ರಶ್ ುಗಳು 

  

 

ವಿದಾಾರ್ಥಥಗಳಲಿರು 
ಚಟುವಟ್ಟಕ ಯಲ್ಲ ಿ

ಪ್ಾಲ್ ೂೆಳುಳತಿುರುವುದರ ಬಗ್  ೆ
ಎಚುರವಹಿಒಸುವುದು 
 

 

ವಿದಾಾರ್ಥಥಗಳು ಪ್ರಯೇಗದಲ್ಲ ಿ

ಕಿರಯಾತಮಕವಾಗಿ 

ಪ್ಾಲ್ ೂೆಳುಳತಿುರವುದರ ಬಗ್ ೆ  
ಖಾತಿರಪ್ಡಿಸಿಕ ೂಳುಳವುದು. 



ತರಗತಿ: 6ನ ೇ                                                                               ಅಧ್ಯಾಯ: ನೇರು                                                                                                      ವಿಷಯ: ವಿಜ್ಞಾನ 

ಉದೆದೇಶಗಳು: 1. ನ್ನೇರಿನ ಅಗತಾತ್ ಯನುು ಮನವರಿಕ  ಮಾಡಿಕ ೂಳುಳವರು.  2. ಜಲಚಕರವನುು ಅಥ ೈಥಸಿಕ ೂಳುಳವರು. 3. ಬರಗ್ಾಲ ಮತುು ಪ್ರವಾಹದ ಕಾರಣ ತಿಳಿಯುವರು.  

 

ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಹಿ                                                                                                                                                                                                                                 ಮುಖೆೊಾೇಪಯಧ್ಯಾಯರ ಸಹಿ 

ಕಲ್ಕಯಿಂಶಗಳು ಕಲ್ಕೆಯನ್ುು ಅನ್ುಕೊಲ್ಸುವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಕಲ್ಕೆೊೇಪಕರಣಗಳು ಮೌಲ್ಾಮಯಪನ್ದ ಸಯಧನ್ 

ಮತುತ ತಿಂತರಗಳು 
 

ಶಿಕ್ಷಕರ  ಸವಮೌಲ್ಾಮಯಪನ್ 

 

ನ್ನೇರಿನ ಅಗತಾತ್  ಮತುು 
ನ್ನೇರನುು ನಾವು ದಿನನ್ನತಾ 
ಎಷುಿ ಬಳಸುತಿುದ ದೇವ  ಮತುು 
ನ್ನೇರಿನ ಮೂಲಗಳು 
 

 

ಜಲಚಕರ  
 

 

 

 

 

 

ಬರಗ್ಾಲ ಮತುು ಪ್ರವಾಹ 

* ವಿದಾಾರ್ಥಥಗಳು ತಮಮ ಮನ ಯಲ್ಲ ಿದಿನನ್ನತಾ ಎಷುಿ ನ್ನೇರನುು 
ಬಳಸುತಿುದಾದರ  ಎಾಂಬ ಪ್ಟ್ಟಿಯನುು ತಯಾರಿಸುವುದು ಜ ೂತ್ ಗ್  
ಚಿತರಪ್ಟದಲ್ಲಿನ ನ್ನೇರಿನ ಬಳಕ ಯ ಬಗ್  ೆ ಮಾತನಾಡುವುದು. 
ಈ ಪ್ಟ್ಟಿಯ ಸಹಾಯದಿಾಂದ ನ್ನೇರಿನ ಮಹತವದ ಬಗ್  ೆ
ಮಾತನಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಕ ೂಡುವುದು.ಹಾಗೂ ನ್ನೇರಿನ 

ಮೂಲಗಳನುು ಹ ೇಳಿಸುವುದು.  
 

* ನ್ನೇರು ನಮಗ್  ಎಲ್ಲಿಾಂದ ಸಿಗುತುದ  ಎಾಂಬ ಪ್ರಶ್ ುಗ್  
ವಿದಾಾರ್ಥಥಗಳಿಾಂದ ಉತುರವನುು ಪ್ಡ ಯುವುದು. 
* ಜಲಚಕರ: ನ್ನೇರು ವಿವಿಧ ಮೂಲಗಳಿಾಂದ ಸೂಯಥನ ಶ್ಾಖ್ಕ ೆ 
ಆವಿಗ್ಾಗಿ, ಆವ ಆವಿಯಾದ ನ್ನೇರು ಮೇಲ್ ೇರಿದ ನಾಂತರ 

ತಾಂಪ್ಾಗಿ ಘನ್ನೇಭವನಗ್ ೂಾಂಡು ಮತ್ ು ಬೂಮಿಗ್  
ಮಳ ಯಾಗುವುದನುು ಜಲಚಕರ ಎಾಂಬುದಾಗಿ ಚಿತರಪ್ಟದ 

ಸಹಾಯದಿಾಂದ ವಿವರಿಸುವುದು.  
ತರಗತಿಯನುು 2 ಗಾಂಪ್ುಗಳಾಗಿ ವಿಾಂಗಡಿಸಿ ಒಾಂದು ಗಾಂಪ್ು 
ಬರಗ್ಾಲ ಮತ್ ೂುಾಂದು ಪ್ರವಾಹದ ಬಗ್ ೆ ಚಚಿಥಸಿ ಅವರ 

ಅಭಿಪ್ಾರಯವನುು ಮಾಂಡಿಸಲು ತಿಳಿಸುವುದು. 

 ನ್ನೇರಿನ ಬಳಕ ಯ ಪ್ಟ್ಟಿ 

 
 

 

     

 
  

 

 

 

ವಿೇಕ್ಷಣ  ಮತುು ಪ್ರಶ್ ುಗಳು 
 

 

 

  

 

 

 

 

ಪ್ರಶ್ ುಗಳು 
 

 

 

 

ಗುಾಂಪ್ು ಚಚ ಥ ಮತುು 
ತ್ಾಳ ಪ್ಟ್ಟಿ  

  

 

ವಿದಾಾರ್ಥಥಗಳಲಿರು 
ಚಟುವಟ್ಟಕ ಯಲ್ಲ ಿ

ಪ್ಾಲ್ ೂೆಳುಳತಿುರುವುದರ ಬಗ್  ೆ
ಎಚುರವಹಿಒಸುವುದು 
 

 

ವಿದಾಾರ್ಥಥಗಳು ಚಚ ಥಯಲ್ಲ ಿ

ಕಿರಯಾತಮಕವಾಗಿ 

ಪ್ಾಲ್ ೂೆಳುಳತಿುರವುದರ ಬಗ್  ೆ 
ಖಾತಿರಪ್ಡಿಸಿಕ ೂಳುಳವುದು. 



ತರಗತಿ: 6ನ ೇ                                                                            ಅಧ್ಯಾಯ: ನ್ಮಮ ಸುತತಲ್ ಗಯಳಿ                                                                                   ವಿಷಯ: ವಿಜ್ಞಾನ 

ಉದೆದೇಶಗಳು: 1.ನಮಮ ಸುತುಲೂ ಗ್ಾಳಿಯದ  ಎಾಂಬುದನುು ತಿಳಿಯುವರು.  2. ಗ್ಾಳಿಯ ಘಟಕಗಳನುು ಅಥ ೈಥಸಿಕ ೂಳುಳವರು. 3. O2 ಮತುು CO2 ವಿನ್ನಮಯಕ ೆ ಪ್ಾರಣಿ-ಸಸಾ ಅವಲಾಂಬನ  ತಿಳಿಯುವಿಕ .  

 

ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಹಿ                                                                                                                                                                                                                                 ಮುಖೆೊಾೇಪಯಧ್ಯಾಯರ ಸಹಿ 

ಕಲ್ಕಯಿಂಶಗಳು ಕಲ್ಕೆಯನ್ುು ಅನ್ುಕೊಲ್ಸುವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಕಲ್ಕೆೊೇಪಕರಣಗಳು ಮೌಲ್ಾಮಯಪನ್ದ ಸಯಧನ್ 

ಮತುತ ತಿಂತರಗಳು 
 

ಶಿಕ್ಷಕರ  ಸವಮೌಲ್ಾಮಯಪನ್ 

ನಮಮ ಸುತುಲೂ ಗ್ಾಳಿಯದ   
 

 

 

 

 

ಗ್ಾಳಿಯ ಘಟಕಗಳು.  
 

 

 

 

 

 

 

O2 ಮತುು CO2 ವಿನ್ನಮಯಕ ೆ 
ಪ್ಾರಣಿ-ಸಸಾ ಅವಲಾಂಬನ  

* ವಿದಾಾರ್ಥಥಗಳಿಗ್  ಪ್ ೇಪ್ರ್  ಗಿರಿಗಿಟ್ ಿಗಳನುು ಮಾಡಿಸಿ 

ತರಗತಿಯಾಂದ ಹ ೂರಗಡ  ಇವುಗಳನುು ಕ ೂಾಂಡ ೂಾದಾಗ 

ಇವುಗಳು ತಿರುಗಲು ಕಾರಣವನುು ಕ ೇಳುವುದು. ಗ್ಾಳಿಯು 
ನಮಮ ಸುತುವಿದ  ಎಾಂಬುದಕ ೆ ನ್ನೇರಿರುವ ಬಕ ೇಟ್ ನಲ್ಲಿ ಖಾಲ್ಲ 

ಲ್ ೂೇಟವನುು ಮುಳುಗಿಸುವ ಪ್ರಯೇಗವನುು ಮಾಡಿಸುವುದು. 
 

ಗ್ಾಳಿಯು ನ್ನೇರಾವಿ, ಆಮಿಜನಕ, ಕಾಬಥನ್ ಡ ೈ ಆಕ್ಷ ೈಡ್, 

ನ ೈಟ್ ೂರೇಜನ್ ಮತುು ಧೂಳಿನ ಕಣಗಳಿಾಂದ ಆಗಿದ  
ಎಾಂಬುದನುು ಪ್ರಯೇಗದ ಮೂಲಕ ತಿಳಿದುಕ ೂಳಳಲು 
ಅನುಕೂಲ್ಲಸುವುದು. 
ಉದಾ;  ಆಮಿಜನಕ  : ಮೇಣದ ಬತಿು ಉರಿಯುವ ಪ್ರಯೇಗ 

 ನ್ನೇರಾವಿ : ಬಾಯಯಾಂದ ಜ ೂೇರಾಗಿ ಗ್ಾಳಿಯನುು ಮೊಬ ೈಲ್ಬ 

ಮೇಲ್  ಊದಿದಾಗ ನ್ನೇರಾವಿಯನುು ಗಮನ್ನಸುವುದು. 
 

ದುಾತಿಸಾಂಶ್ ಿೇಷಣ  ಕಿರಯೆಯ ಮೂಲಕ ಆಮಿಜನಕವು 
ಬಿಡುಗಡ ಯಾದರ  ಅದನುು ಪ್ಾರಣಿಗಳು ಉಸಿರಾಟ ಕಿರಯೆಯಲ್ಲ ಿ

ಬಳಸಿಕ ೂಾಂಡು ಇಾಂಗ್ಾಲದ ಡ ೈ ಆಕ ಸೈಡ್ ನುು ವಾತ್ಾವರಣಕ ೆ 
ಬಿಡುವ ಕಿರಯೆಯನುು ವಿವರಿಸುವುದು. 

 ಪ್ ೇಪ್ರ್ ಗಿರಿಗಿಟ್ ಿಗಳು 

 

 

 

ಪ್ರಯೇಗ        

 

 

 

 

ಗ್ಾಳಿಯ ಘಟಕಗಳ 

ಇರುವಿಕ ಯ ಪ್ರಯೇಗಗಳು 
 

 

 

 

 

 

ಪ್ರಯೇಗ ಮತುು ತ್ಾಳ ಪ್ಟ್ಟಿ 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

ಪ್ರಯೇಗ ಮತುು ತ್ಾಳ ಪ್ಟ್ಟಿ 

  

 

ವಿದಾಾರ್ಥಥಗಳಲಿರು ಪ್ರಯೇಗ 

ಮಾಡುವುದನುು ವಿೇಕ್ಷಸಿ 

ಅವಶಾವಿದದರ  
ಸಲಹ ನ್ನೇಡುವುದು. 
 

 

 

ವಿದಾಾರ್ಥಥಗಳು ಪ್ರಯೇಗದಲ್ಲ ಿ

ಕಿರಯಾತಮಕವಾಗಿ 

ಪ್ಾಲ್ ೂೆಳುಳವುದರ ಬಗ್  ೆ 
ಖಾತಿರಪ್ಡಿಸಿಕ ೂಳುಳವುದು. 



ತರಗತಿ: 6ನ ೇ                                                                ಅಧ್ಯಾಯ: ಒಳ ಬರುವ ಕಸ – ಹೆೊರ ಹೆೊೇಗುವ ಕಸ                                                   ವಿಷಯ: ವಿಜ್ಞಾನ 

ಉದೆದೇಶಗಳು: 1.. ತ್ಾಾಜಾಗಳ ನ್ನವಥಹಣ ಯನುು ಚಚಿಥಸುವರು.  2. ಎರ ಗ್ ೂಬುರ ಮಾಡುವುದನುು ತಿಳಿಯುವರು.   3. ಕಾಗದಮರು ಚಕಿರೇಕರಣ ಮತುು ಪ್ಾಿಸಿಿಕ್ ನ ತ್ ೂಾಂದರ  ಕಡಿಮಗ್ ೂಳಿಸುವುದು.  

 

ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಹಿ                                                                                                                                                                                                                                 ಮುಖೆೊಾೇಪಯಧ್ಯಾಯರ ಸಹಿ 

ಕಲ್ಕಯಿಂಶಗಳು ಕಲ್ಕೆಯನ್ುು ಅನ್ುಕೊಲ್ಸುವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಕಲ್ಕೆೊೇಪಕರಣಗಳು ಮೌಲ್ಾಮಯಪನ್ದ ಸಯಧನ್ 

ಮತುತ ತಿಂತರಗಳು 
 

ಶಿಕ್ಷಕರ  ಸವಮೌಲ್ಾಮಯಪನ್ 

ತ್ಾಾಜಾಗಳ ನ್ನವಥಹಣ  
 

 

 

 

 

 

ಎರ ಗ್ ೂಬುರ ಮಾಡುವುದು 
 

 

ಆಲ್ ೂೇಚಿಸಿ ನಾಂತರ 

ಬಿಸ್ಾಡಿ 

* ಹ ೂರಸಾಂಚಾರಕ ೆ ಹ ೂೇಗಿ ವಿದಾಾರ್ಥಥಗಳಿಾಂದ ಕಸವು 
ಹ ೇಗ್ ಲ್ಾಿ ನಮಮ ಪ್ರಿಸರವನುು ಸ್ ೇರುತುದ  ಎಾಂಬುದನುು 
ಗುಾಂಪಿನಲ್ಲ ಿಚಚಿಥಸಲು ತಿಳಿಸಿ ಹಿೇಗ್  ಚಚಿಥಸಿದ ವಿಷಯದಿಾಂದ 

ಈ ಕಸವನುು ಹ ೇಗ್  ವಿಲ್ ೇವಾರಿ ಮಾಡುವುದು ಮತುು 
ಮಾಡಲ್ಾಗುತಿುದ  ಎಾಂಬುದನುು ಸಹ ಚಚಿಥಸುವುದು.ಜ ೂತ್ ಗ್  
ಮನ ಯ ಕಸವನುು ಹ ೇಗ್  2 ಗುಾಂಪ್ುಗಳಾಗಿ ವಿಾಂಗಡಿಸುದು 
ಎಾಂಬುದನುು ಚಚಿಥಸುವುದು. 
* ಕ ಾಂಪ್ು ಹುಳುಗಳನುು ಬಳಸಿ ಪ್ರಿಸರ ಸ್ ುೇಹಿ ಗ್ ೂಬುರವನುು 
ತಯಾರಿಸುವ ಕಿರಯೆಯನುು ಎರ ಗ್ ೂಬುರ ಎನುುವರು 
ಎಾಂಬುದನುು ಸಪಷಿಪ್ಡಿಸುವುದು .  
* ಕಸವನುು ಬಿಸ್ಾಡುವ ಮೊದಲು ಆಲ್ ೂೇಚಿಸಿ ನಾಂತರ 

ಬಿಸ್ಾಡಿ ಹಾಗ್ ಯೆೇ ಬಿಸ್ಾಡುವ ವಸುುಗಳಿಾಂದ ುುಪ್ಯುಕು 
ವಸುುಗಳ ತಯಾರಿಕ ಯ ಬಗ್  ೆಒಾಂದು ಕಥ ಯನುು ವಿವರಿಸುದು 
ಮತುು ಪ್ರತಾಕ್ಷಕ ಯನುು ಕ ೂಡುವುದು ಮತುು ವಿದಾಾರ್ಥಥಗಳಿಾಂದ 

ಮಾಡಿಸುವುದು. 
ಪ್ಾಿಸಿಿಕ್ ವರವೇ ಶ್ಾಪ್ವೇ  ಎಾಂಬ ವಿಷಯದ ಬಗ್  ೆ
ಚಚ ಥಯನುು ಏಪ್ಥಡಿಸುವುದು ಗ್ ದದವರಿಗ್  ಬಹುಮಾನ 

ಕ ೂಡುವುದು. 

* ಹ ೂರಸಾಂಚಾರ 

       

 

       

    

* ನ ೈಜ ವಸುುಗಳು : ಎಲ್ , 
ಕಾಳು ಮತುು ಹೂವು 
* ಚಿತರಪ್ಟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ಚಚ ಥ 

 

ವಿೇಕ್ಷಣ  ಮತುು ತ್ಾಳ ಪ್ಟ್ಟಿ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ವಿೇಕ್ಷಣ  ಮತುು ತ್ಾಳ ಪ್ಟ್ಟಿ 

  

 

ವಿದಾಾರ್ಥಥಗಳು  
ಹ ೂರಸಾಂಚಾರದಲ್ಲ ಿತಮಮ 
ಅಭಿಪ್ಾರಯವನುು  ಮುಕುವಾಗಿ 

ಹಾಂಚಿಕ ೂಳುಳವ ಚಟುವಟ್ಟಕ ಯಲ್ಲ ಿ

ಕಿರಯಾತಮಕವಾಗಿ 

ಭಾಗವಹಿಸುವಾಂತ್  
ನ ೂೇಡಿಕ ೂಳುಳವುದು ಹಾಗೂ 

ಉತ್ ುೇಜಸುವುದು. 
 

 

 

 

 

 

 



                           

 

FIRST AND SECOND SEMESTER 

             

                

  

 

                                                                                                                                                                                                                    DIVAKARA R 

                                                                                                                                                                                   KODAGU 
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