
ವರ್ಗ: 7 ನ ೇ ತರರ್ತಿ ವಿಷಯ: ಕನ್ನಡ

ಕರ.ಸಂ ತಿಂರ್ಳು ಥೇಮ್ ಕಲಿಕಾ ಫಲರ್ಳು ಅವಧಿ ಅಂದಾಜಿನ್ಂತ  
ಸಾಗಿದ ಯೇ?

ಸಾರ್ದಿದ್ದಲಿಿ 

ಕಾರಣ
ಪೂಣಗಗ ೊಳಿಸಲು 

ಕ ೈಗ ೊಂಡ ಕರಮ ಸಹಿ

1 ಮೇ-2022 ಮಾತನಾಡುವುದ್ು
* ಮಳ ಬಿಲುಿ ಚಟುವಟಿಕ ರ್ಳು ಹಾರ್ೊ ನ ೈದಾನಿಕ ಅವಲ ೊೇಕನ್
1. vÀªÀÄUÉ ® s̈Àå«gÀÄªÀ ««zsÀÀ ¥ÀæPÁgÀzÀ ¸Á»vÀåPÀ gÀZÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß (PÀxÉ, PÀªÀ£À, 
¯ÉÃR£À, £ÁlPÀ, «ªÀÄ±Éð) UÀÄA¦£À°è ZÀað¸ÀÄvÁÛgÉ.

2 dÆ£ï-2022 ಓದ್ುವುದ್ು

2. ¸Á»vÀåªÀ£ÀÄß NzÀÄªÀ ¸ÀAzÀ s̈ÀðzÀ°è gÀZÀ£ÁPÁgÀgÀ zÀÈ¶Ö¬ÄAzÀ C©üªÀåQÛ¹gÀÄªÀ 
zÀÈ¶ÖPÉÆÃ£ÀªÀ£ÀÄß CxÉÊð¹PÉÆAqÀÄ vÀ£Àß zÉÊ£ÀA¢£À C£ÀÄ¨sÀªÀUÀ¼ÉÆA¢UÉ CzÀgÀ 
¸ÁªÀÄåvÉUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀÄ£ÀzÀ°èj¹PÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä «ZÁgÀUÀ¼À£ÀÄß C©üªÀåPÀÛ¥Àr À̧ÄvÁÛgÉ
3. vÁªÀÅ PÀAqÀ avÀæ WÀl£É ¸À¤ßªÉÃ±À, avÀæ̧ ÀgÀtÂ CxÀªÁ zÀÈ±ÀåªÀ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ ¥ÀqÉzÀ 
C£ÀÄ¨sÀªÀUÀ¼À£ÀÄß vÀªÀÄä ¸ÀÈd£ÁvÀäPÀvÉAiÉÆA¢UÉ ªÀiËTPÀ, °TvÀ ºÁUÀÆ DAVPÀªÁV 
ªÀåPÀÛ¥Àr À̧ÄvÁÛgÉ.

3 dÄ¯ÉÊ-2022
ಮಾತನಾಡುವುದ್ು, 

ಚರ್ಚಗಸುವುದ್ು & 
ಆಲಿಸುವುದ್ು

4. .vÁ£ÀÄ N¢zÀ CxÀªÁ w½zÀ «μÀAiÀÄ ªÀ À̧ÄÛ«£À §UÉÎ ªÉÊZÁjPÀªÁV 
«ªÀÄ²ð¸ÀÄvÁÛ KPÉ? K£ÀÄ? ºÉÃUÉ? JA§ÄzÀ£ÀÄß CjAiÀÄ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¸ÀÄvÁÛgÉ CxÀªÁ 
¸ÀªÀÄÆºÀzÀ°è ZÀað¸ÀÄvÁÛgÉ.
5.vÀªÀÄä ¥Àj À̧gÀzÀ°è£À d£À¥ÀzÀ VÃvÉ, PÀxÉUÀ¼ÀÄ, ²±ÀÄ VÃvÉUÀ¼À §UÉÎ ZÀZÉð 
ªÀiÁqÀÄªÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄ PÀgÀPÀÄ±À® PÀ¯É, ªÁ À̧ÄÛ²®à, PÀ¯É, £ÀÈvÀåPÀ¯É §UÉÎ ªÉÄZÀÄÑUÉ ªÀåPÀÛ 
¥Àr¸ÀÄvÁÛgÉ.

4 DUÀ¸ïÖ-2022
ಚರ್ಚಗಸುವುದ್ು & 

ಪರಬಂಧ ರಚನ 

6.¸ÀÜ½ÃAiÀÄ ¸ÁªÀiÁfPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁæPÀÈwPÀ ¸À¤ßªÉÃ±ÀzÀ°è£À CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß «±ÉèÃ¶¹ 
vÁQðPÀªÁV GvÀÛj¸ÀÄvÁÛgÉ.
GzÁ:- ªÀgÀzÀQëuÉAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄUÀ¼ÀÄ, zsÀÆªÀÄ¥Á£À¢AzÁUÀÄªÀ zÀÄμÀÖ¥ÀjuÁªÀÄUÀ¼ÀÄ

 ಸರಕಾರಿ ಮಾದ್ರಿ ಪ್ಾರಥಮಿಕ ಶಾಲ  ಬಿಸನಾಳ, ತಾ: ಬಿೇಳಗಿ, ಜಿ: ಬಾರ್ಲಕ ೊೇಟ 
"ಕಲಿಕಾ ಚ ೇತರಿಕ  ವಷಗ-2022-23"     "ಕಲಿಕಾ ಫಲ ಆಧಾರಿತ ವಾರ್ಷಗಕ  ಅಂದಾಜು ಪತಿರಕ "

FA-1 : ಜುಲ ೈ 2ನ ೇ ವಾರ         ( 8/7/22 ರಿಂದ್ 22/7/22 ರ ವರ ಗ )

ಶಿಕ್ಷಕರು:BSK
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 ಸರಕಾರಿ ಮಾದ್ರಿ ಪ್ಾರಥಮಿಕ ಶಾಲ  ಬಿಸನಾಳ, ತಾ: ಬಿೇಳಗಿ, ಜಿ: ಬಾರ್ಲಕ ೊೇಟ 
"ಕಲಿಕಾ ಚ ೇತರಿಕ  ವಷಗ-2022-23"     "ಕಲಿಕಾ ಫಲ ಆಧಾರಿತ ವಾರ್ಷಗಕ  ಅಂದಾಜು ಪತಿರಕ "

ಶಿಕ್ಷಕರು:BSK

5
¸É¥ÉÖA§gï-

2022
ಓದ್ುವುದ್ು & 

ಮಾತನಾಡುವುದ್ು

7 ¸ÀAªÉÃzÀ£ÁvÀäPÀ CA±ÀUÀ¼ÁzÀ eÁw, zsÀªÀÄð, °AUÀ, DZÁgÀ, «ZÁgÀ gÀÆrü, 
¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄ, GqÀÄUÉ, vÉÆqÀÄUÉ ªÉÆzÀ¯ÁzÀ CA±ÀUÀ¼À §UÉÎ C£ÀÄ¨sÀªÀªÀ£ÀÄß 
ªÀiËTPÀªÁV C©üªÀåPÀÛ¥Àr À̧ÄvÁÛgÉ.
¥ÀoÀåzÀ°è£À ¸Á»vÀå N¢ CzÀgÀ G¥ÀAiÉÆÃUÀzÀ §UÉÎ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛgÉ.
GzÁ :- vÁåUÀ, §°zÁ£À, ¸ÉßÃºÀ, EvÁå¢ ªÀiË®åUÀ¼À §UÉUÉ

6
CPÉÆÖÃ§gï-

2022
ಓದ್ು & ಮತುು ಚಚ ಗ

8. vÁªÀÅ N¢zÀ ¸Á»vÀåzÀ «μÀAiÀÄUÀ¼À §UÉÎ vÁQðPÀ D É̄ÆÃZÀ£É ªÀiÁr KPÉ? 
K£ÀÄ? ºÉÃUÉ? AiÀiÁªÁUÀ? JAzÀÄ ¥Àæ²ß¹ CxÉÊð¹PÉÆ¼Àî®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¸ÀÄvÁÛgÉ.

7
£ÀªÉA§gï-

2022

ಓದ್ುವುದ್ು, 
ಬರ ಯುವುದ್ು & 
ಯೇಜಿಸುವುದ್ು

9.¥ÀoÀå «μÀAiÀÄzÀ°è §gÀÄªÀ MUÀlÄ, £ÀÄrUÀlÄÖ, £ÁtÄßrUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹ CzÀgÀ 
ªÀÄºÀvÀé CxÉÊð¹PÉÆAqÀÄ ¥Àæ±ÀA¹¸ÀÄvÁÛgÉ
10. PÀxÉ, PÀ«vÉUÀ¼À£ÀÄß N¢ CªÀÅUÀ¼À°è£À §gÀªÀtÂUÉAiÀÄ ±ÉÊ°UÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¸ÀÄvÁÛgÉ
GzÁ :- ªÀtð£ÁvÀäPÀ, s̈ÁªÀ£ÁvÀäPÀ.

8
r Ȩ́A§gï- 

2022

ಓದ್ುವುದ್ು 
ಬರ ಯುವುದ್ು

ಮಾತನಾಡುವುದ್ು

11. ±À§ÝPÉÆÃ±À, ªÁZÀ£Á®AiÀÄ, CAvÀeÁð®, ªÉÆzÀ¯ÁzÀªÀÅUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ 
¸Á»vÀåªÀ£ÀÄß CxÉÊð¹PÉÆ¼ÀÄîvÁÛgÉ.
s̈ÁμÉAiÀÄ ¸ÀÆPÀëöävÉ, ¥ÀzÀ¥ÀÄAd, ¥Áæ̧ À¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß ¥Àæ±ÀA¹¹ §¼ÀPÉ ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ.

12. ««zsÀ ¸Á»vÀå ¥ÀæPÁgÀUÀ¼À£ÀÄß N¢ CªÀÅUÀ¼À §UÉÎ vÀªÀÄä ¸ÀPÁgÁvÀäPÀ ºÁUÀÆ 
£ÀPÁgÁvÀäPÀ n¥ÀàtÂUÀ¼À£ÀÄß §gÀªÀtÂUÉAiÀÄ°è ªÀåPÀÛ¥Àr À̧ÄvÁÛgÉ.

FA-2  :  ಸ ಪಟಂಬರ್ 2ನ ೇ ವಾರ     (22/09/22 ರಿಂದ್ 24/09/22 ರ ವರ ಗ )

ಪರಥಮ ಸಂಕಲನಾತಮಕ (SA-1 : 17/10/22 ರಿಂದ್ 25/10/22 ರ ವರ ಗ   )

FA-3  : 26/12/22 ರಿಂದ್ 28/12/22 ರ ವರ ಗ 
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 ಸರಕಾರಿ ಮಾದ್ರಿ ಪ್ಾರಥಮಿಕ ಶಾಲ  ಬಿಸನಾಳ, ತಾ: ಬಿೇಳಗಿ, ಜಿ: ಬಾರ್ಲಕ ೊೇಟ 
"ಕಲಿಕಾ ಚ ೇತರಿಕ  ವಷಗ-2022-23"     "ಕಲಿಕಾ ಫಲ ಆಧಾರಿತ ವಾರ್ಷಗಕ  ಅಂದಾಜು ಪತಿರಕ "

ಶಿಕ್ಷಕರು:BSK

9 d£ÀªÀj-2023
ಬರ ಯವುದ್ು 

ಮಾತನಾಡುವುದ್ು

13. EvÀgÀgÀ «ZÁgÀ, ¸ÀA¨sÁμÀuÉ C©ü¥ÁæAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀéAvÀ C£ÀÄ¨sÀªÀUÀ¼À£ÀÄß 
vÀ£ÀßzÉ DzÀ ±ÉÊ°AiÀÄ°è §gÉAiÀÄÄvÁÛgÉ

10 ¥sÉ§æªÀj-2023
ಬರ ಯುವುದ್ು & 

ಓದ್ುವುದ್ು

14. ¸ÀÆPÀÛ ¯ÉÃR£À aºÉßAiÉÆA¢UÉ ªÁPÀåUÀ¼ÀÄ, £ÀÄrUÀlÄÖUÀ¼ÀÄ, £ÁtÄÚrUÀ¼ÀÄ, 
¯ÉÃR£À aºÉßUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÁ®, °AUÀ, ªÉÆzÀ¯ÁzÀ ªÁåPÀgÀuÁA±ÀUÀ¼À ¥ÀæAiÉÆÃUÀ 
ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ.

11
ªÀiÁZïð-
2023

ಬರ ಯುವುದ್ು 
15. ¸ÀAªÉÃzÀ£ÁvÀäPÀ CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß PÀÄjvÀÄ vÁQðPÀ C©ü¥ÁæAiÀÄªÀ£ÀÄß §gÀªÀtÂUÉAiÀÄ 
ªÀÄÆ®PÀ C©üªÀåPÀÛ ¥Àr¸ÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÄ ©üwÛ¥ÀwæPÉ/ ¥ÀwæPÁ vÀÄtÄPÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀæ»¹ 
CªÀÅUÀ½UÉ «±ÉèÃμÀuÉ §gÉzÀÄ ¸ÀA¥Á¢¸ÀÄvÁÛgÉ

    ವಿಷಯ ಶಿಕ್ಷಕರು
BSK

FA-4 :      ( 04/02/23 ರಿಂದ   06/02/23  ರ ವರೆಗೆ )

12 ಎಪ್ರರಲ್ -
2023

23/03/2023 ರಿಂದ್ 31/03/2023 ರ ವರ ಗ  ವಾರ್ಷಗಕ ಪರಿೇಕ್ಷ  (1-9ನ ೇ ತರರ್ತಿ) 
ದಿಿತಿೇಯ  ಸಂಕಲನಾತಮಕ (SA-2 : 01/04/23  ರಿಂದ್ 05/04/23 ರ ವರ ಗ  )

08/04/2023 ರಂದ್ು ಎರಡನ ೇಯ ಸಮುದಾಯದ್ತು ಶಾಲಾ ಕಾಯಗಕರಮ ಹಾರ್ೊ ಫಲಿತಾಂಶ ಘೊೇಷಣ 
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