
                        ಪಠ್ಯ ಸಂಬಂಧಿ ಸಮಸ್ಯಯಗಳು
ಸಮಸ್ಯಯಗಯ ಕಾರಣ:
ಕಯ ೋವಿಡ್-19  ಕಾರಣದಂದಾಗಿ ಶಾಲಯಗಳು ದೋರ್ಘ ಕಾಲದಂದ 

ತಯರಯಯದರುವ ಕಾರಣ ದಯೈನಂದನ ಶಾಲಾ ಕಾಯಘಗಳಿಗಯ ಹಯ ಂದಕಯ ಳಳಲು 

ಕಯಲದನಗಳು ಬಯೋಕಾಗಬಹುದು,

ವಿದಾಯರ್ಥಘಗಳಿಗಯ ಶಾಲಯ ಕಲಿಕಯಯ ಬಗಯೆ ಆಸಕಿ್ತ 

ಹುಟ್ಟಿಸುವಂತಹ ಪಠ್ಯ ಮತುಿಪಠಯಯೋತರ 

ಚಟುವಟ್ಟಕಯಗಳನುು ಮಾಡಿಸುವುದು.

ಪೂವಘ ಜ್ಞಾನದ ಕಯ ರತಯ ,ಹಂದನ ತರಗತಿಗಳಲಿಿ ಸರಿಯಾಗಿ

ಗಣಿತದ ಮ ಲ ಪರಿಕಲಪನಯಗಳು ಸಪಷ್ಠ ವಾಗಿ  ಕಲಿಕಯಯಾಗದಯ 

ಇರುವುದು

ನಂತರ ಕಯಲವಂದು ಮ ಲಪರಿಕಲಪನಯಗಳನುು

ಪುನರಾವತಿಘಸುವ ಮ ಲಕ ಕಲಿಕಯಯಲಿಿ ಆಸಕಿ್ತ

ಮ ಡಿಸಿ ಕಲಿಕಯಯಲಿಿ ತಯ ಡಗಿಸುವಂತಯ ಮಾಡುವುದು

ಆಸಕಿ್ತಯ ಕಯ ರತಯ1

ಅನುಷ್ಾಠನ 

ಗಯ ಂಡಿದಯಯ/

ಇಲಿವಯ

ಕರ.

ಸಂ.
ಗುರುತಿಸುವ ಸಮಸ್ಯಯ ಸಮಸ್ಯಯಗಯ ಕಾರಣ ಮತುಿ ಅನುಷ್ಾಠನ ಗಯ ಳಿಸಲು ಉದಯದೋಶಿಸಿರುವ ತಂತರ ಅನುಷ್ಾಠನ ಗಯ ಳಿಸಲು ಉದಯದೋಶಿಸಿರುವ ಸ್ಾಧನ/ವಿಧಾನ

 ನ ವಿಷ್ಮ ಪರಿಸಿಿತಿಯ ನಂತರ ಆಗಿರುವ ಕಲಿಕಾ ಅಂತರವನುು ಸರಿದ ಗಿಸಿ ಗಣಿತ ಕಲಿಕಾ ಮಟಿವನುು ಹಯಚ್ಚಿಸಲು ತನ ೂಲಕವಾಗಿ 

ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ ಹಯಚ್ಚಿಸಲು ತಂತರಗಳುಹಾಗ  ಹಮ್ಮೂ ಕಯ ಂಡಿರುವ ಕಾಯಘ ಅನುಷ್ಾಠನಗಯ ಳಿಸಲು ಉದಯದೋಶಿಸಿರುವ ಸ್ಾಧನಗಳು

ಯಶಸ್ಸು

ಮಗಸ

ಶಿಕ್ಷಕಪೋಷ
ಕರಸ

10ನ ೋ ತರಗತಿ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನ 
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ಅನುಷ್ಾಠನ 

ಗಯ ಂಡಿದಯಯ/

ಇಲಿವಯ

ಕರ.

ಸಂ.
ಗುರುತಿಸುವ ಸಮಸ್ಯಯ ಸಮಸ್ಯಯಗಯ ಕಾರಣ ಮತುಿ ಅನುಷ್ಾಠನ ಗಯ ಳಿಸಲು ಉದಯದೋಶಿಸಿರುವ ತಂತರ ಅನುಷ್ಾಠನ ಗಯ ಳಿಸಲು ಉದಯದೋಶಿಸಿರುವ ಸ್ಾಧನ/ವಿಧಾನ

2

ಕಲಿಕಾ ಅಂತರ(learning 

Gap) 

ಏಪಘಟ್ಟಿರುವುದು ಹಾಗ  

ಕಲಿಕಾ ನಿರಂತರತಯಯ 

ಕಯ ರತಯ

ಕಯ ೋವಿಡ್-19  ಕಾರಣದಂದಾಗಿ ಶಾಲಯಗಳು ದೋರ್ಘ ಕಾಲದಂದ

 ತಯರಯಯದರುವ ಕಾರಣ ಮಕಕಳಲಿಿ  ಆಗುವ  ಕಲಿಕಾ 

ಅಂತರವನುು ಸರಿಪಡಿಸಿ,ಕಲಿಕಯಯ ನಿರಂತರತಯಯನುು 

ಕಾಪಾಡಿಕಯ ಳುಳವುದು

ಚಟುವಟ್ಟಕಯ- ಆಧಾರಿತ ಬಯ ೋಧನಾ -ಕಲಿಕಾ 

ಪರಕ್ತರಯೆಯ ಮ ಲಕ ಮಕಕಳಲಿಿ  ಕಲಿಕಾ 

ಅಂತರವನುು ಸರಿಪಡಿಸಿ,ಕಲಿಕಯಯ 

ನಿರಂತರತಯಯನುುಮಾಡುವುದು

4 ಆರಯ ೋಗಯವಯೋ ಭಾಗಯ
ಕಯ ೋವಿಡ್-19  ಗಯ ಅನುಸರಿಸಬಯೋಕಾದ ಮುಂಜಾಗರತಾ ಕರಮಗಳ ಬಗಯೆ ಸ ಕಿ 

ಅರಿವಿನ ಕಯ ರತಯ

ಕಯ ೋವಿಡ್-19  ಗಯ ಅನುಸರಿಸಬಯೋಕಾದ ಮುಂಜಾಗರತಾ 

ಕರಮಗಳ ಬಗಯೆ ಸ ಕಿ ಅರಿವನುು ಮ ಡಿಸಿ ಶಾಲಯಯು

 ಸ್ಯ ೋಂಕನುು ಹರಡುವುದಲಿ ,ಮಕಕಳಿಗಯ ಸುರಕ್ಷಾ ಕಯೋಂದರ

 ಎಂದನುು ಮನದಟುಿ ಮಾಡಿಸುವುದು ಹಾಗ  ಪೋಷ್ಕರಯ ಂದಗಯ 

ಸಮಾಲಯ ೋಚ್ಚಸಿ ಎಲಿ  ಮಕಕಳನುು ಶಾಲಯಗಯ ಕಳುಹಸುವಂತಯ 

ಮನವರಿಕಯ ಮಾಡುವುದು
5 ಗಣಿತದ ಮ ಲಭ ತ ಸ ತರಗಳು,ಪೂವಘಜ್ಞಾನದ ಕಯ ರತಯ,ಹಂದನ ತರಗತಿಗಳಲಿಿ ಸರಿಯಾಗಿ *ತರಗತಿಯಲಿಿ ಹಂದನ ತರಗತಿಯಲಿಿ  

ಪರಿಕಲಪನಯಗಳು ಹಾಗ  ಗಣಿತದ ಮ ಲಪರಿಕಲಪನಯಗಳು ಸಪಷ್ಠ ವಾಗಿ  ಕಲಿಕಯಯಾಗದಯ ಇರುವುದು ಅಭಯಸಿಸಿದ ಸ ತರ, ಪರಮೋಯ,

ಪರಮೋಯಗಳ ಸೂರಣಯಯ * ಅಪವತಿಘಸುವಿಕಯ ,ವಗಘಮ ಲ,ರ್ನಮ ಲ ಕಂಡು 

ಅನವಯಿಸುವ ಸಮಸ್ಯಯ    ಹಡಿಯುವಲಿಿನ ಗಯ ಂದಲ ಪರಿಕಲಪನಯಗಳನುು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ   

* ಗಣಿತದ  ಪರಮುಖ ಮ ಲ ಪರಿಕಲಪನಯಗಳಾದ ಕಲಿಸುವುದು./ಕಲಿಯುವುದು.

   ಸಂಕಲನ ವಯವಕಲನ ಮಾಡುವಾಗ ತಪುಪ ಮಾಡುವುದು. * ಅಗತಯವಿರುವ ಪರಿಕಲಪನಯಯ ಮೋಲಯ

* ಲ.ಸ್ಾ.ಅ ಮತುಿ ಮ.ಸ್ಾ.ಅ,ಘಾತಾಂಕಗಳ ಬಗಯೆ  ಸಪಷ್ಿ  ಸರಳ ಲಯಕಕಗಳನುು ಮಾಡಿಸುವುದು.

ಅರಿವಿಲಿದರುವುದು

ಜನವರಿ ಮೊದಲ 

ವಾರ

10ನ ೋ ತರಗತಿ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನ 



ಅನುಷ್ಾಠನ 

ಗಯ ಂಡಿದಯಯ/

ಇಲಿವಯ

ಕರ.

ಸಂ.
ಗುರುತಿಸುವ ಸಮಸ್ಯಯ ಸಮಸ್ಯಯಗಯ ಕಾರಣ ಮತುಿ ಅನುಷ್ಾಠನ ಗಯ ಳಿಸಲು ಉದಯದೋಶಿಸಿರುವ ತಂತರ ಅನುಷ್ಾಠನ ಗಯ ಳಿಸಲು ಉದಯದೋಶಿಸಿರುವ ಸ್ಾಧನ/ವಿಧಾನ

* ರಯೋಖಾಗಣಿತದ ಮ ಲಪರಿಕಲಪನಯಗಳ ಅರಿವಿಲಿದರುವುದು *ಚಟುವಟ್ಟಕಯಗಳ ಮ ಲಕ ಬಯ ೋಧನಯ

*ರಯೋಖಾಗಣಿತದ ಉಪಕರಣಗಳ ಬಳಸುವ ಕೌಶಲಯದ ಅಭಾವ *ತರಗತಿ ಬಯ ೋಧನಯ/(ಸ್ಯೋತುಬಂಧ)

*ನಿಗದತ ರ್ಟಕಗಳ ಬಯ ೋಧನಯ *ಪರಿಹಾರ ಬಯ ೋಧನಯ 

ಅನುಷ್ಾಠನಗಯ ಳಿಸಲು ಉದಯದೋಶಿಸಿದ ತಂತರ

*ಪೂವಘ ಜ್ಞಾನದ ಪುನರಾವತಘನಯ ಹಾಗ  ಪೂವಘ ಜ್ಞಾನದ 

ಮಟಿದ ಪರಿೋಕ್ಷಯ

*ಅವಶಯಕವಿರುವ ಪೂವಘ ಜ್ಞಾನದ ಅಂಶಗಳ ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಕಯ

6

ರ್ಟಕ ಹಾಗ  ಸ್ಾಧನಾ 

ಪರಿೋಕ್ಷಯಗಳಲಿಿ

ಕಯಲವು ವಿದಾಯರ್ಥಘಗಳ ಕಲಿಕಯ 

ನಿರಿೋಕ್ಷಿತ

ಮಟಿದಲಿಿಲಿದರುವ ಸಮಸ್ಯಯ

*ಏಕಾಗರತಯಯ ಕಯ ರತಯ

*ಸೃಜನಾತೂಕ ಕಲಿಕಯಯ ಅಭಾವ ಮತುಿನಿರಂತರ ಅಭಾಯಸದ ಕಯ ರತಯ

*ಅರ್ಘವಾಗದರುವುದನುು ಕಯೋಳಿ ತಿಳಿದುಕಯ ಳಳಲು ಅಂಜಿಕಯ 

*ಕಯಲವಮೂಆತೂವಿಶಾವಸದ ಕಯ ರತಯ …ಕಯಲವಮೂ ಅತಿಯಾದ ಮತುಿ ಆತೂ 

ವಿಶಾವಸ

*ಸೃಜನಾತೂಕತಯ ಮತುಿ  ತಾಕ್ತಘಕತಯಯ ಅಭಾವ

* ಪರಿೋಕ್ಷಯಗಳ ಉತಿರಪತಿರಕಯಗಳ ಮೌಲಯಮಾಪನದಂದ ಕಲಿಕಯಯಲಿಿ 

ಹಂದುಳಿದ ವಿದಾಯರ್ಥಘಗಳನುು ಗುರುತಿಸಿ ಕಲಿಕಯಯಲಿಿ ಉಂಟಾದ 

ಸಮಸ್ಯಯಗಯ ಸಪಂದಸಿ ತಕಕ ಮಾಗಘ ದಶಘನ ನಿೋಡುವುದು.

*ವಿದಾಯರ್ಥಘಗಳ ಪಠಯಯೋತರ ಸಮಸ್ಯಯಗಳಿದಾದಗ ಯಸಪಂದಸಿ ಸ ಕಿ 

ಪರಿಹಾರ ನಿೋಡುವುದು.

*ಆಸಕಿ್ತ ದಾಯಕ ಚಟುವಟ್ಟಕಯಗಳಿಂದ ರ್ಟಕ ಬಯ ೋಧನಯ

ಪರತಿ 

ರ್ಟಕ/ಸ್ಾಧ

ನಾ

 ಪರಿೋಕ್ಷಯಯ 

ನಂತರ
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ಅನುಷ್ಾಠನ 

ಗಯ ಂಡಿದಯಯ/

ಇಲಿವಯ

ಕರ.

ಸಂ.
ಗುರುತಿಸುವ ಸಮಸ್ಯಯ ಸಮಸ್ಯಯಗಯ ಕಾರಣ ಮತುಿ ಅನುಷ್ಾಠನ ಗಯ ಳಿಸಲು ಉದಯದೋಶಿಸಿರುವ ತಂತರ ಅನುಷ್ಾಠನ ಗಯ ಳಿಸಲು ಉದಯದೋಶಿಸಿರುವ ಸ್ಾಧನ/ವಿಧಾನ

ತಂತರ

* ರ್ಟಕ ಹಾಗ  ಸ್ಾಧನಾ ಪರಿೋಕ್ಷಯಗಳ ಮೌಲಯಮಾಪನ ಮಾಡುವುದು.

* ಅರ್ಘವಾಗದ ಪರಿಕಲಪನಯಗಳ ಮರು ಬಯ ೋಧನಯ

*ವಿದಾಯರ್ಥಘಗಳಿಗಯ ಆ ಪರಿಕಲಪನಯಗಳ ಮೋಲಯ ಸ ಕಿ ಚಟುವಟ್ಟಕಯಗಳನುು 

ನಿೋಡುವುದು.

*ಸೃಜನಾತೂಕತಯ ಹಾಗ  ತಾಕ್ತಘಕಯೋಚನಯಯನುು ಹಯಚ್ಚಿಸುವ ಗಣಿತದ

ಆಟ ಹಾಗ  ಚಟುವಟ್ಟಕಯಗಳ ಮ ಲಕ,ಮತುಿ ವಿನಯ ೋದಗಣಿತದ ಮ ಲಕ ಆಸಕಿ್ತ 

ಹಯಚ್ಚಿಸುವುದು.

* ಸಹಪಾಠಿಗಳಿಂದ ಕಲಿಕಯಗಯ ಅವಕಾಶ 

* ಚಟುವಟ್ಟಕಯ ಮಾಡುವುದಕಯಕ ಸ ಕಿ ಸಲಹಯಮಾಗಘದಶಘನ 

ನಿೋಡುವುದು.

7 ಸಮಯದ ಮಹತವ

ಮುಂಬರುವ ವಾರ್ಷಘಕ ಪರಿೋಕ್ಷಯಗಿರುವ ಬಯ ೋಧನಾ ಕಲಿಕ ಕಾಲಾವಧಿ 

ಬಹಳ ಕಡಿಮ ಇರುವ ಕಾರಣ ದಂದ ಕಲಿಕಯಯಂದಗಯ ಪುನರಾವತಘನಯ 

ಅಗತಯ

ಶಾಲಾ ಅವಧಿಗಿಂತ ಮೊದಲಯ ಬಂದಾಗ ಕಾಲ ಹರಣ 

ಮಾಡದಯ ಈಗಾಗಲಯ ಮುಗಿಸಿರುವ ಪಾಠ್ದ ಮೋಲಯ 

ಪುನರಾವತಘನಾ ಅಭಾಯಸವನುು ಮಾಡುವುದು ,

ಪರತಿ ಪಾಠ್ಕುಕ ಪುನರಾವತಘನಾ ಅಭಾಯಸ ಹಾಳಯಗಳನುು ಸಿದಧ 

ಪಡಿಸಿ ಮಾಡಿಸಿ ಮೌಲಯಮಾಪನವನುು ಮಾಡಿ ಹಮಾೂಹತಿ 

ನಿೋಡುವುದು.

ವಯೈಯಕಿ್ತಕ ಸಮಸ್ಯಯಗಳು

8 ಗಣಿತವು ಕಿ್ತಷ್ಠ ಬಲು ಕಷ್ಠ ಎನುುವ *ವಿದಾಯರ್ಥಘಗಳ ಮನಸಿಿನಲಿಿರುವ ತಪುಪ ಕಲಪನಯ ಹಾಗ  * ಅಂತಹ ವಿದಾಯರ್ಥಘಗಳನುು ಗುರುತಿಸಿ 

ಸಮಸ್ಯಯ  * ಈ ಕಲಪನಯ ಬಯೋರಯಯವರಿಂದಲ  ಪಯರೋರಿತ ಕೌನಿಿಲಿಂಗ್ ನಡಯಸಿ ಧಯೈಯಘ ತುಂಬುವುದು.

*ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡಯಯುವ ಮೊದಲಯೋ ಗಣಿತದ ಬಗಯೆ ನಕಾರಾತೂಕ *ಪೋಷ್ಕರ ಸಭಯಯಲಿಿ ಮಕಕಳ ಸ್ಾಧನಯ 

ಅಂಶಗಳ ಹಯೋರಿಕಯ ಬಗಯೆ ಚರ್ಯಘ

10ನ ೋ ತರಗತಿ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನ 



ಅನುಷ್ಾಠನ 

ಗಯ ಂಡಿದಯಯ/

ಇಲಿವಯ

ಕರ.

ಸಂ.
ಗುರುತಿಸುವ ಸಮಸ್ಯಯ ಸಮಸ್ಯಯಗಯ ಕಾರಣ ಮತುಿ ಅನುಷ್ಾಠನ ಗಯ ಳಿಸಲು ಉದಯದೋಶಿಸಿರುವ ತಂತರ ಅನುಷ್ಾಠನ ಗಯ ಳಿಸಲು ಉದಯದೋಶಿಸಿರುವ ಸ್ಾಧನ/ವಿಧಾನ

*ಸೃಜನಾತೂಕ ಕಲಿಕಯ ಇಲಿದರುವುದು * ಹಂದುಳಿದ ವಿದಾಯರ್ಥಘಗಳ ಕಲಿಕಯಯ ಬಗಯೆ

*ವಿನಯ ೋದ ಗಣಿತದ ಆರಿವು ಹಾಗ  ಕಲಪನಯಯಅಭಾವ ಪೋಷ್ಕರಿಗ  ಅರಿವು ಮ ಡಿಸಿ

ತಂತರ ಮಾಗಘದಶಘನ ನಿೋಡುವುದು ಹಾಗ  ಅವರ

*ಮೊದಲಿಗಯ ವಿದಾಯರ್ಥಘಗಳಲಿಿರುವ ಈ ನಕಾರಾತೂಕ ಚ್ಚಂತನಯಯನುು ಪಾತರ ತಿಳಿಸಿ ಸಹಕಾರ ಕಯ ಡಲು ಹಯೋಳುವುದು.

ಹಯ ಡಯದಯ ೋಡಿಸಲು ಆತೂ ವಿಶಾವಸವನುು ತುಂಬುವುದು

*ವಿದಾಯರ್ಥಘಯ ಹನಯುಲಯಯನುು ಅರಿತುಕಯ ಂಡು ಸ ಕಿವಾದ

ಸಲಹಯ ಮಾಗಘದಶಘನವನುು ಕಯ ಡುವುದು.

*ಮೊದಲಿಗಯ ಸುಲಭವಾದ ಲಯಕಕಗಳನುು ಅವರಿಂದಲಯೋ ಮಾಡಿಸಿ

ಪರೋತಾಿಹಸುವುದು .

* ಅಂತಹ ವಿದಾಯರ್ಥಘಗಳ ಕಡಯಗಯ ವಿಶಯೋಷ್ ಗಮನ ನಿೋಡಿ

ಬಯ ೋಧಿಸುವುದು.

*ವಿನಯ ೋದಗಣಿತವನುು ಬಯ ೋಧನಯಯ ಮಧಯದಲಿಿ ಮಾಡಿಸುವುದರ

 ಮ ಲಕ ಗಣಿತದ ಬಗಯೆ ಅಮ್ಮತ ಉತಾಿಹವನುು ಮ ಡಿಸುವುದು ಗಣಿತದಲಿಿ ಆಟ ಹಾಗ  ಚಟುವಟ್ಟಕಯ 

*ಕಷ್ಿಪಟುಿ ಕಲಿಯುವುದರ ಜಯ ತಯಗಯ ಇಷ್ಿಪಟುಿ ಕಲಿತರಯ ಆಧಾರಿತ ಪಠ್ಯ ಬಯ ೋಧನಯ

ಒಲಿಯುವುದು ಗಣಿತ --ನಂಬ್ಲಕಯ ಮ ಡಿಸುವುದು

ನಿರಂತರ

10ನ ೋ ತರಗತಿ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನ 



ಅನುಷ್ಾಠನ 

ಗಯ ಂಡಿದಯಯ/

ಇಲಿವಯ

ಕರ.

ಸಂ.
ಗುರುತಿಸುವ ಸಮಸ್ಯಯ ಸಮಸ್ಯಯಗಯ ಕಾರಣ ಮತುಿ ಅನುಷ್ಾಠನ ಗಯ ಳಿಸಲು ಉದಯದೋಶಿಸಿರುವ ತಂತರ ಅನುಷ್ಾಠನ ಗಯ ಳಿಸಲು ಉದಯದೋಶಿಸಿರುವ ಸ್ಾಧನ/ವಿಧಾನ

9 ಪೋಷ್ಕರ ಅಸಹಕಾರ * ಬಡತನ ಹಾಗ  ಅನಕ್ಷರಸಿ ಹನಯುಲಯಯಿಂದ ಬಂದ ವ

ವಿದಾಯರ್ಥಘಗಳು ಹಯಚ್ಚಿನ ಸಂಖಯಯಯಲಿಿರುವ ಕಾರಣದಂದ ಪಷ್ಕರ ಸಭಯ  ಕರಯದುಅವರಿಗಯ ಮಕಕಳ ಭವಿಷ್ಯ,

ಪೋಷ್ಕರು ಮಕಕಳ ಕಲಿಕಯ ,ಓದನ ಕಡಯಗಯ ಗಮನ ನಿೋಡುವಲಿಿ ವಿದಾಯಭಾಯಸ ದ ಮಹತವವನುು ತಿಳಿಸುವುದು.

ವಿಫಲರಾಗುತಾಿರಯ ಮನಯಗಳಲಿಿ ಪರೋತಾಿಹದ ಹಾಗ  ಕಲಿಕಯಯ

*ಮಕಕಳ ನಡಯ ನುಡಿಯ ಕಡಯ ಗಮನ ನಿೋಡದರುವುದು ವಾತಾವರಣ ಸೃರ್ಷಿಸಲು ಹಯೋಳುವುದು

ಮಕಕಳ ಓದಗಯ ಪೂರಕವಾದ ಮ ಲ ಅವಶಯಕತಯಗಳನುು ಮೊಬಯೈಲ್ ಹಾಗ  ದ ರದಶಘನದಂದ 

ಪೂರಯೈಸದರುವುದು . ಮಕಕಳನುುದ ರವಿರಿಸಲು ಸ ಚ್ಚಸುವುದು.

* ವಿದಯಯಯ ಮಹತವ ಅರಿಯದ ಪೋಷ್ಕರು ಮಕಕಳನುು

 ಮನಯಕಯಲಸಗಳಲಿಿ  ತಯ ಡಗಿಸುವುದು

* ಕಯ ಲಿ ಕಯಲಸಗಳಿಗಯ ಅಟುಿವುದು.

*ಓದನ ಮೋಲಯ ನಿರಾಸಕಿ್ತ

*ಬಯೋರಯ ಮಕಕಳ ಎದುರು ತಮೂ ಮಕಕಳನುುನಿಂದಸುವುದು

ಮತುಿ ಜರಯಯುವುದು.

* ಕಯಲವಮೂ ಮಕಕಳ ಮೋಲಯ ಕುರುಡು ನಂಬ್ಲಕಯ

ತಂತರ :

ಪೋಷ್ಕರಯ ಂದಗಯ ಸಮಾಲಯ ೋಚನಯ ನಡಯಸುವುದು.

ನಿರಂತರ

10ನ ೋ ತರಗತಿ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನ 



ಅನುಷ್ಾಠನ 

ಗಯ ಂಡಿದಯಯ/

ಇಲಿವಯ

ಕರ.

ಸಂ.
ಗುರುತಿಸುವ ಸಮಸ್ಯಯ ಸಮಸ್ಯಯಗಯ ಕಾರಣ ಮತುಿ ಅನುಷ್ಾಠನ ಗಯ ಳಿಸಲು ಉದಯದೋಶಿಸಿರುವ ತಂತರ ಅನುಷ್ಾಠನ ಗಯ ಳಿಸಲು ಉದಯದೋಶಿಸಿರುವ ಸ್ಾಧನ/ವಿಧಾನ

10 ಗಯೈರು ಹಾಜರಿ *ಬಾಹಯಆಕಷ್ಘಣಯ * ಪಷ್ಕರ ಸಭಯ  ಕರಯದು ಚರ್ಯಘ

* ಏಕಾಗರತಯಯ ಕಯ ರತಯ * ಮನಯಭಯೋಟ್ಟ & ಮನವಲಿಕಯ

* ಶಾಲಯಗಯ ಬರುವ ಹಯ ೋಗುವ ಸ್ಾರಿಗಯ ವಯವಸ್ಯಿಯಲಿಿನ ದಯ ೋಷ್ * ವಿದಾಯಭಾಯಸದ ಮಹತವ ತಿಳಿಸುವುದು

* ದುಡಿಮಯೆಡಯಗಿನ ಆಕಷ್ಘಣಯ * ತರಗತಿಯ ವಾತಾವರಣವನುುಆಕಷ್ಘಣಿೋಯ

* ದುಷ್ಿ ಜನರ ಸಹವಾಸ ವಾಗಿಯ  ಉತಾಿಹದಾಯಕವಾಗಿಸುವುದು

*-ಅನಾರಯ ೋಗಯ *ಕಲಿಕಯಯನ ುಆಕಷ್ಘಣಿೋಯವಾಗಿಸುವುದು .

* ಮನಯಕಯಲಸಗಳಿಗಯ,ತಯ ೋಟದ ಕಯಲಸಗಳ ನಯಪ

* ಮಕಕಳು ಗಯೈರಾಗಲು ಪೋಷ್ಕರ ಬಯಂಬಲ

ತಂತರ

* ಗಯೈರು ಹಾಜರಾಗಲು ಕಾರಣ ತಿಳಿಯುವುದು**ಮನಯಬಯೋಟ್ಟ 

11

ಕಾರಣ

*ಆಸಕಿ್ತ ಮತುಿ ಏಕಾಗರತಯಯ ಕಯ ರತಯ

* ನಿಶಿಿತ ಗುರಿಯ ಅರಿವಿಲಿದರುವುದು

*ಪರತಿ ತರಗತಿಗ  ಚಟು ವಟ್ಟಕಯಯ ಮ ಲಕ ಬಯ ೋಧನಯ

* ಕಲಿಕಾ ಸ್ಾಮಾಗಿರಯ ಸಮಪಘಕ ಬಳಕಯಯ

ಮ ಲಕ ಪಾಠ್ ಬಯ ೋಧನಯ
ನಿರಂತರ

ತಂತರ
*ಚಟುವಟ್ಟಕಯ ಆಧಾರಿತ ಬಯ ೋಧನಯಯ ಮ ಲಕ ಸವಯಂ ಕಲಿಕಯಗಯ ಅವಕಾಶ 

ಕಲಿಪಸುವುದು

* ಸಪದಯಘಗಳನುು ಏಪಘಡಿಸಿ ಬಹುಮಾನಗಳ ನಿೋಡುವಿಕಯ

ಮಕಕಳಿಗ  ಬಯೋರಯ ವಿಧವಾದ ಹಾಗ  ಅದಯರ್ಟಕಕಯಕ 

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಲಿಕಾ ಸ್ಾಮಾಗಿರಗಳನುು 

ತಯಾರಿಸಲು ತಿಳಿಸುವುದು.

ಕಲಿಕಾ ದೃಢೋಕರಣದ 

ಹಾಗ  ಆಕಷ್ಘಣಯಯ 

ಕಯ ರತಯ

ಕಲಿಕಯಯಲಿಿ ನಿರಾಸಕಿ್ತ

ನಿರಂತರ

10ನ ೋ ತರಗತಿ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನ 



ಅನುಷ್ಾಠನ 

ಗಯ ಂಡಿದಯಯ/

ಇಲಿವಯ

ಕರ.

ಸಂ.
ಗುರುತಿಸುವ ಸಮಸ್ಯಯ ಸಮಸ್ಯಯಗಯ ಕಾರಣ ಮತುಿ ಅನುಷ್ಾಠನ ಗಯ ಳಿಸಲು ಉದಯದೋಶಿಸಿರುವ ತಂತರ ಅನುಷ್ಾಠನ ಗಯ ಳಿಸಲು ಉದಯದೋಶಿಸಿರುವ ಸ್ಾಧನ/ವಿಧಾನ

12 ಇಚ್ಾಾ ಶಕಿ್ರಯ ಕ ೊರತ 

*ಪರತಿ ವಿದಾಯರ್ಥಘಗ  ಅವನ/ಳ ಲಿಿ ಅಡಗಿರುವ

ಸ್ಾಮರ್ಯಘದ ಬಗಯೆ ಅರಿವಿಲಿದರುವ ಕಾರಣ ಅದನುು ಮ ಡಿಸುವ 

ಪಯರೋರಣಾ ಶಕಿ್ತ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗುವುದುಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಅವರಲಿಿ ಆತೂವಿಶಾವಸ 

ತುಂಬುವುದು.

*ಹ ೊಸ್ ಸ್ನ್ನಿವ ೋಶಕ ೆ ಕಲಿಕಾ ಜ್ಞಾನವನಸಿ 
ಅನವಯಿಸ್ಲಸ ಹ ೋಳುವುದಸ
*ತನೊೂಲಕ ಕಲಿಕಾ ದೃಢೋಕರಣ
*ಪ್ಿತಿ ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗೊ ಅವನ/ಳ ಲಿಿ ಅಡಗಿರಸವಸಾಮರ್ಥಾಿದ ಬಗ್ ೆ 
ಧ ೈಯಿ ತಸುಂಬಿ ಅಭ್ಾಾಸ್  ನಡ ಸ್ಲಸ ಪ್ ಿರ ೋಪಿಸ್ಸವುದಸ.

ನ್ನರುಂತರ

13

ಮಧ್ಾ ವಾರ್ಷಿಕ 

ಪ್ರೋಕ್ಷ ಗಳಿಗ್ 
ತಯಾರ ಸ್ಮಸ ಾ

*ನ್ನಗದತ ರ್ಟಕಗಳನುು ಸ್ಾಕಷ್ುಿಮುಂಚ್ಚತವಾಗಿ ಪೂಣಘಗಯ ಳಿಸದರುವುದು 

* ಪುನರಾವತಘನಯ ಮಾಡಿಸುವ ಅವಧಿ ಕಡಿಮಯಾಗುವುದು .*ಅವಸರದ 

ಪುನರಾವತಘನಯ

* ಅಧಘಂಬಧಘ ಕಲಿಕಯ,ತನ ೂಲಕ ಕಲಿಕಯಯ ದೃಢೋಕರಣಕಯಕ ಹನುಡಯಯಾಗುವುದು

* ಮೊದ ಮೊದಲಸ ಬಹಳ ಸ್ಸಲಭವಾದ
ಸ್ಮಸ ಾಗಳನಸಿ ಬಿಡಿಸ್ಲಸ ತಿಳಿಸ್ಸವುದಸ
*Simple to complex" ವಿಧಾನವನಸಿ ಅನಸಸ್ರಸ್ಸವುದಸ 
*ಹುಂದಿನ ವಷಿಗಳ ಪ್ಿಶ್ ಿಪ್ತಿಿಕ  ಬಿಡಿಸ್ಸವುದಸ.
*ಸ್ುಂಭವನ್ನೋಯಪ್ಿಶ್ ಿಗಳಪ್ಟ್ಟಿ  ತಯಾರಸ್ಸವುದಸ
* ದಿನಾ ಒುಂದಸ ಪ್ಿಮೋಯವನಸಿ ನ ೊೋಡದ್  ಬರ ಯಸವುದಸ
* ಸ್ೊತಿಗಳ ಪ್ಟ್ಟಿ ತಯಾರಸಿ ಓದಸವ ಸ್ಥಳದಲಿಿ
ಹಾಕ್ರ ಮನನ ಮಾಡಿಸ್ಸವುದಸ

14
 ಗಣಿತ ಕಲಿಯಲು ಸಮಯ 

ಹಯ ಂದಸಿಕಯ ಳುಳವುದು .

* ಎಲಾಿ ರ್ಟಕಗಳ ಪುನರಾವತಘನಯ

*ವಿಶಯೋಷ್ ತರಗತಿಗಳು,ಸಂಜಯಯ ಗುಂಪು ಅಧಯಯನ

*ಗುಂಪುಗಳ ವಿಂಗಡಣಯ, ವಿದಾಯರ್ಥಘಗಳ ಕಲಿಕಾ ಮಟಿಕಯಕ ಸರಿಯಾಗಿ ಪರಶಯು ಪತಿರಕಯ 

ತಯಾರಿ

* ಕಲಿಕಯಯಲಿಿ ಹಂದುಳಿದ ವಿದಾಯರ್ಥಘಗಳಿಗಯ ಪಾಸಿಂಗ್ ಪಾಯಕಯೋಜ ತಯಾರಿಸಿ 

*ಗೃಹ ಕಾಯಘಕಾಕಗಿ ವಿಶಯೋಷ್ ವಯೋಳಾ ಪಟ್ಟಿ 

*ಸಹಭಾಗಿತವ ಕಲಿಕಯಯ ಮ ಲಕ ಕಲಿಕಯ

*ಸ್ಯುೋಹತರ ಸಹಾಯದಂದ ಕಲಿಕಯ

* ಗಣಿತದ ರಸಪರಶಯು ಆಯೋಜಿಸುವುದು

15 ಪರಿೋಕ್ಷಯಯ ಭಯ,ಒತಿಡ ಹಾಗ  * ಆಪಿ ಸಮಾಲಯ ೋಚನಯಯಿಂದ ಧಯೈಯಘತುಂಬುವುದು .

* *ಸರಣಿ ಪರಿೋಕ್ಷಯಗಳನುು ನಡಯಸುವುದು..

* OPEN BOOK" ಪರಿೋಕ್ಷಯ ನಡಯಸುವುದು

*ಹಳಯಯ ಪರಶಯು ಪತಿರಕಯ ಬ್ಲಡಿಸುವುದು.

*ಅಣಕು ಪರಿೋಕ್ಷಯಗಳನುು ನಡಯಸುವುದು

10ನ ೋ ತರಗತಿ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನ 



ಅನುಷ್ಾಠನ 

ಗಯ ಂಡಿದಯಯ/

ಇಲಿವಯ

ಕರ.

ಸಂ.
ಗುರುತಿಸುವ ಸಮಸ್ಯಯ ಸಮಸ್ಯಯಗಯ ಕಾರಣ ಮತುಿ ಅನುಷ್ಾಠನ ಗಯ ಳಿಸಲು ಉದಯದೋಶಿಸಿರುವ ತಂತರ ಅನುಷ್ಾಠನ ಗಯ ಳಿಸಲು ಉದಯದೋಶಿಸಿರುವ ಸ್ಾಧನ/ವಿಧಾನ

16
ಆತೂ ವಿಶಾವಸದ

 ಕಯ ರತಯ
* ವಿದಾಯರ್ಥಘಗಳನುು ದತುಿ ತಯಗಯದುಕಯ ಂಡು ವಿಶಯೋಷ್ 

*ಗುಂಪು ಅಧಯಯನ ಮಾಡಿಸುವುದು.

ಗಮನ ಹರಿಸುವುದು *ಗಣಿತದ ಸ ತರ ,ಪರಮೋಯ ,ಗಾರಫ್,

* ಆಗಾಗ ಪರಿೋಕ್ಷಯ ನಡಯಸಿ ಪರಿೋಕ್ಷಯ ಎದುರಿಸುವ ಪರಮಾಣ ನಕ್ಷಯ ರಚನಯಗಳು ಇತಾಯದಗಳನುು 

ಆತೂ ವಿಶಾವಸ ತುಂಬುವುದು. ಪರತಿದನ ಅಭಾಯಸ ಮಾಡಿಸುವುದು.

*'I CAN DO IT" ಎಂಬ ಧಿೋ ಶಕಿ್ತಯನುು ಮಕಕಳಲಿಿ ತುಂಬುವುದು .

17 ಪೋಷ್ಕರ ಸಭಯ * ಸಭಯಯಲಿಿ ಮುಖಯವಾಗಿ ಮಕಕಳೂ ಪರಿೋಕ್ಷಾ ಸಿದಧತಯ *ಪೋಷ್ಕರು ತಮೂ ಅಭಿಪಾರಯಗಳನುು ಹಾಗ 

ಹಯೋಗಯ ಮಾಡಬಯೋಕು ಹಾಗ  ಆ ಸಂದಭಘಗಳಲಿಿ ಮಕಕಳಿಗಯ ಅವರ  ಸಲಹಯಗಳನುು ನಿೋಡುವುದು

ಜವಾಬಾದರಿಗಳನುು ತಿಳಿಯ ಪಡಿಸುವುದು. * ಕಾಯಘ ರ ಪಕಯಕ ತರುವುದು.

* ಶಿಕ್ಷಕರ ಬಯ ೋಧನಯಯ ನ ಯನಯತಯಗಳಯೋನಾದ ರ

ಇದದಲಿಿ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗಯ ತಿಳಿಸಿ ಅನುಪಾಲನಯ ಮಾಡುವುದು.

18 ಮಕಕಳಯೂಂದಗಯ ಸಂವಾದ/

ಸಮಾಲಯ ೋಚನಯ

 *ಕಲಿಕಯಯ ಸಮಸ್ಯಯ ಇರುವ ವಿದಾಯರ್ಥಘಗಳಯೂಂದಗಯವಯೈಯಕಿ್ತಕವಾಗಿ ಸಮಾಲಯ ೋಚನಯ 

ಅರ್ವಾ ಸಂವಾದ ಮಾಡುವುದು.

*ಸಮಸ್ಯಯಗಯ ಸಲಹಯಗಳ ಮ ಲಕ ಪರಿಹಾರಯ ೋಪಾಯಗಳನುು ಮಾಡುವುದು.

ಧನಾತೂಕ ಚ್ಚಂತನಯ ಮತುಿ ಯೋಚನಯಯನುು 

ಬಯಳಯಸುವುದು.

10ನ ೋ ತರಗತಿ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನ 
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