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                                                       ಬುನಾದಿ ಸಾಮರ್್ಥ ಯಗಳು 

ಕ್ರ ಮ 

ಸಂಖ್್ಯ  

           ಘಟಕ್ಗಳು 

 

            ದಿನ ಮತ್ತು  ಕ್ಲಿಕಾಂಶಗಳು 

 

 

1 

  

 

ಆಹಾರದಮೂಲಗಳು ಮತ್ತು  ಅದರ 

ಘಟಕಗಳು     

 

 

1ನೇದಿನ:ಸಸಯ  ಮೂಲ ಮತ್ತು  ಪ್ರಾ ಣಿಮೂಲ 

ಆಹಾರಗಳನ್ನು    ತಿಳಿಯುವುದು. 

 

2ನೇ ದಿನ : ಸಸ್ಯಯ ಹಾರಿ ಮತ್ತು  ಮಾಂಸ್ಯಹಾರಿ 

ಪ್ರಾ ಣಿಗಳನ್ನು  ತಿಳಿಯುವುದು. 

 

3ನೇದಿನ:  ಆಹಾರದ ಘಟಕಗಳನ್ನು   ತಿಳಿಯುವುದು 

 

2 ಮಿಶ್ಾ ಣಗಳನ್ನು  ಬೇರ್ಪಡಿಸುವ ವಿಧಾನಗಳು 4 ನೇ ದಿನ : ಚಿತ್ಾ ಗಳ ಸಹಾಯದಾಂದ ಮಿಶ್ಾ ಣಗಳನ್ನು  

ಬೇರ್ಪಡಿಸುವ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು  ಗುರುತಿಸುವುದು. 

 

3 ಜೀವಿಗಳ ಆವಾಸ ಮತ್ತು  ಜೀವಿಗಳ 

ಲಕ್ಷಣಗಳು 

5ನೇ ದಿನ :ವಿವಿಧ ಆವಾಸಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಅಲಿ್ಲ  

ವಾಸಿಸುವ ಜೀವಿಗಳನ್ನು  ತಿಳಿಯುವುದು. 

 

6ನೇ ದಿನ:  ಜೀವಿಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು  ತಿಳಿಯುವುದು.  

 

7ನೇ ದಿನ: ಜೀವಿ ಮತ್ತು  ನಿಜೀಪವಿಗಳ ನಡಿವಿನ 

ವಯ ತ್ಯಯ ಸಗಳನ್ನು  ರ್ಟಿ್ಟಮಡುವುದು 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

ಸಸಯ ಗಳನ್ನು  ತಿಳಿಯುವುದು 

8ನೇದಿನ : ಸಸಯ ದ ಭಾಗಗಳು ಮತ್ತು  ಕಾಯಪಗಳನ್ನು  

ತಿಳಿಯುವುದು. 

 

9 ನೇ ದಿನ: ಎಲೆಗಳ ಬಾಗಗಗಳು ಮತ್ತು  ಕಾಯಪಗಳನ್ನು  

ತಿಳಿಯುವುದು. 

 

10ನೇದಿನ : ಬೇರಿನ ಕಾಯಪ ಮತ್ತು  ವಿಧಗಳನ್ನು  

ತಿಳಿಯುವುದು 

. 

11 ನೇ ದಿನ : ಎಲೆಯ ಸಿರಾ ವಿನ್ಯಯ ಸ ತಿಳಿಯುವುದು 

 

12 ನೇದಿನ : ಹೂವಿನ ಭಾಗಗಳನ್ನು  ತಿಳಿಯುವುದು. 

 

5   ನಮಮ  ಸುತ್ು ಲ್ಲನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು 13 ನೇ ದಿನ : ನಮಮ  ಸುತ್ು ಮುತ್ು ಲ್ಲನ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು   

ಹೆಸರಿಸುವುದು. 

6 ಎಳೆಯಾಂದ ಬಟಿ್ಟ  14ನೇ ದಿನ : ಎಳೆಯಾಂದ  ಬಟಿ್ಟ  ತ್ಯಾರಿಸುವ 

ಹಂತ್ಗಳನ್ನು  ಚಿತ್ಾ ಗಳ ಮೂಲಕ ಸಮ ರಿಸುವುದು. 

7 ಬೆಳಕು ಛಾಯೆ ರ್ಾ ತಿಫಲನ 15 ನೇ ದಿನ: ಬೆಳಕಿನ ಗುಣಗಳು, ಛಾಯೆ ರ್ಾ ತಿಫಲನಗಳ 

ಬಗೆ್ಗ  ತಿಳಿಯುವುದು. 



PÀ°PÁ À̧AUÀªÀÄ ¢£À 1 

PÀ°PÁA±À: DºÁgÀzÀ ªÀÄÆ® w½AiÀÄÄªÀÅzÀÄ 

J¯Áè ¥ÁætÂUÀ½UÀÆ DºÁgÀ É̈ÃPÉ É̈ÃPÀÄ, DºÁgÀ«®èzÉ AiÀiÁªÀ ¥ÁætÂAiÀÄÆ §zÀÄPÀ¯ÁgÀzÀÄ. DºÁgÀ ¥ÀzÁxÀðUÀ¼ÀÄ 

¥ÁætÂUÀ½AzÀ ºÁUÀÆ À̧ À̧åUÀ½AzÀ zÉÆgÉAiÀÄÄvÀÛªÉ. 

À̧ À̧åUÀ½AzÀ zÉÆgÉAiÀÄÄªÀ DºÁgÀ ¥ÀzÁxÀðUÀ¼À£ÀÄß À̧ À̧åªÀÄÆ® J£ÀÄßªÀgÀÄ. 

GzÁ; CQÌ, gÁV, eÉÆÃ¼À, vÀgÀPÁj, ºÀtÄÚUÀ¼ÀÄ......... 

¥ÁætÂUÀ½AzÀ zÉÆgÉAiÀÄÄªÀ DºÁgÀ ¥ÀzÁxÀðUÀ¼À£ÀÄß ¥ÁætÂªÀÄÆ® J£ÀÄßªÀgÀÄ. 

GzÁ; ºÁ®Ä, «ÄÃ£ÀÄ, ªÉÆmÉÖ,........ 

¥ÀæAiÀÄwß À̧Ä 1: ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è vÀAiÀiÁgÀÄªÀiÁqÀÄªÀ 10 DºÁgÀ ¥ÀzÁxÀðUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀnÖ ªÀiÁqÀÄ. 

 

 

¥ÀæAiÀÄwß À̧Ä 2: ªÉÄÃ É̄ ¥ÀnÖ ªÀiÁrgÀÄªÀ DºÁgÀ ¥ÀzÁxÀðUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁzÀjAiÀÄAvÉ À̧ À̧åªÀÄÆ®, ¥ÁætÂªÀÄÆ®UÀ¼ÁV 

«AUÀr¹. 

DºÁgÀ  vÀAiÀiÁgÀÄªÀiÁqÀ®Ä §¼À¹zÀ ¥ÀzÁxÀð  ªÀÄÆ® 

Erè CQÌ À̧ À̧å 

G¢Ý£À É̈Ã¼É À̧ À̧å 
   

   

   

   

   

   

   

   

 



PÀ°PÁ ¸ÀAUÀªÀÄ - ¢£À 2. 

PÀ°PÁA±À : ¥ÁætÂUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀÅUÀ¼À DºÁgÀ. 

¥ÁætÂUÀ¼À°è ªÉÊ«zsÀåvÉ EgÀÄªÀAvÉ CªÀÅUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃ«¸ÀÄªÀ DºÁgÀzÀ°èAiÀÄÆ ««zsÀvÉAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ§ºÀÄzÀÄ. 

¸À¸ÀåºÁjUÀ¼ÀÄ : ¸À¸Àå CxÀªÁ ¸À¸Àå GvÀà£ÀßUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀæ DºÁgÀªÁV w£ÀÄßªÀ ¥ÁætÂUÀ¼À£ÀÄß ¸À¸ÀåºÁjUÀ¼ÀÄ J£ÀÄßªÀgÀÄ. 

GzÁ: ªÉÆ®, ºÀ¸ÀÄ, PÀÄj, JªÉÄä 

ªÀiÁA¸ÀºÁjUÀ¼ÀÄ: ¥ÁætÂUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁvÀæ DºÁgÀªÁV w£ÀÄßªÀ ¥ÁætÂUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁA¸ÀºÁjUÀ¼ÀÄ J£ÀÄßªÀgÀÄ. 

GzÁ : agÀvÉ, vÉÆÃ¼À, »ªÀÄPÀgÀr,ºÉÊ£Á,....... 

«Ä±ÀæºÁjUÀ¼ÀÄ : ¸À¸Àå ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁætÂ JgÀqÀ£ÀÄß DºÁgÀªÁV w£ÀÄßªÀ ¥ÁætÂUÀ¼À£ÀÄß «Ä±ÀæºÁjUÀ¼ÀÄ J£ÀÄßªÀgÀÄ. 

GzÁ : ¨ÉPÀÄÌ, ªÀÄ£ÀÄµÀå, ºÀA¢, PÁUÉ,....... 

¥ÀæAiÀÄwß¸ÀÄ : EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¸À¸ÀåºÁj, ªÀiÁA¸ÀºÁj ªÀÄvÀÄÛ «Ä±ÀæºÁjUÀ¼ÁV UÀÄgÀÄw¹. 

             

       

 



PÀ°PÁ ¸ÀAUÀªÀÄ PÀ°PÁ ¸ÀAUÀªÀÄ PÀ°PÁ ¸ÀAUÀªÀÄ PÀ°PÁ ¸ÀAUÀªÀÄ ----    ¢£À 3¢£À 3¢£À 3¢£À 3    

PÀ°PÁA±À : DºÁgÀzÀ°ègÀÄªÀ ¥ÉÆÃµÀPÁA±ÀUÀ¼ÀÄ 

£ÁªÀÅ ¸ÉÃ«¸ÀÄªÀ DºÁgÀzÀ°è PÁ É̈ÆÃðºÉÊqÉæÃmïUÀ¼ÀÄ,PÉÆ§Äâ, ¥ÉÆæÃnÃ£ïUÀ¼ÀÄ,«l«Ä£ïUÀ¼ÀÄ, fÃªÀ¸ÀvÀéUÀ¼ÀÄ ¤ÃgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 

£ÁgÀÄ¥ÀzÁxÀðUÀ¼ÀÄ EgÀÄvÀÛªÉ. EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÉÆÃµÀPÁA±ÀUÀ¼ÀÄ J£ÀÄßªÀgÀÄ. F ¥ÉÆÃµÀPÁA±ÀUÀ¼ÀÄ CUÀvÀåªÁzÀµÀÄÖ EgÀÄªÀ DºÁgÀªÀ£ÀÄß 

¸ÀAvÀÄ°vÀÀ DºÁgÀ J£ÀÄßªÀgÀÄ.  

¥ÀæAiÀÄwß¸ÀÄ : avÀæ £ÉÆÃr PÉÆÃµÀ×PÀ ¥ÀÆwð ªÀiÁr 

¥ÉÆÃµÀ 
PÁA±À 

 
avÀæ 

 
DºÁgÀ ¥ÀzÁxÀðUÀ¼ÀÄ 

PÁ
É̈Æ
Ãð
º
ÉÊq
Àq
ÉæÃm

ï 

 

 

PÉÆ
§
Äâ 

 

 

¥
ÉÆ
æÃn

Ã£
ÀÄ 

 

 

«
l
«
Ä£
ï 

 

 

 



PÀ°PÁ ¸ÀAUÀªÀÄ - ¢£À 4 

PÀ°PÁA±À : ¥ÀzÁxÀðUÀ¼À£ÀÄß ¨ÉÃ¥ÀðqÀr¸ÀÄªÀ «zsÁ£ÀUÀ¼ÀÄ 

  £ÀªÀÄä zÉÊ£ÀA¢£À fÃªÀ£ÀzÀ°è ºÀ®ªÁgÀÄ «Ä±ÀætUÀ¼À£ÀÄß ««zsÀ «zsÁ£ÀUÀ¼ÁzÀ PÉÊUÀ½AzÀ 
Dj¸ÀÄªÀÅzÀÄ, vÀÆgÀÄªÀÅzÀÄ, §rAiÀÄÄªÀÅzÀÄ, ¸ÉÆÃ¸ÀÄªÀÅzÀÄ, dgÀr »rAiÀÄÄªÀªÀÅzÀÄ,D«PÀj¸ÀÄªÀÅzÀÄ 
ªÀÄÄAvÁzÀ «zsÁ£ÀUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ¨ÉÃ¥Àðr¹, ±ÀÄ¢üÞÃPÀPÀj¹ §¼À¸ÀÄvÉÛÃªÉ. 

¥ÀæAiÀÄvÀß¤¸ÀÄ : F PÉ¼ÀV£À  avÀæUÀ¼À£ÀÄß «ÃQë¹ ¨ÉÃ¥Àðr¸ÀÄªÀ «zsÁ£ÀUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹ §gÉ. 

                       

  

          

 

             

 

  



PÀ°PÁ ¸ÀAUÀªÀÄ - ¢£À 5 

PÀ°PÁA±À : DªÁ¸ÀzÀ «zsÀUÀ¼À£ÀÄß w½AiÀÄÄªÀÅzÀÄ. 

   ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ J¯Áè PÀqÉUÀ¼À°èAiÀÄÆ MAzÉÃ vÀgÀ£ÁzÀ ¥Àj¸ÀgÀ PÀAqÀÄ§gÀÄªÀÅ¢®è ºÁUÁV  C°ègÀÄªÀ 
ªÁvÁªÀgÀtPÀÌ£ÀÄUÀÄtªÁV, zÉÆgÉAiÀÄÄªÀ DºÁgÀ, ¤ÃgÀÄ ... EvÀgÉÃ ®¨sÉåvÉUÀ½UÀ£ÀÄUÀÄtªÁV D ¥ÀæzÉÃ±ÀzÀ°è ºÉÆA¢PÉ 
ªÀiÁr PÉÆ¼Àî§®è fÃ«UÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀæ C°è ªÁ¹¸ÀÄvÀÛªÉ. 

fÃ«UÀ¼ÀÄ ªÁ¹¸ÀÄªÀ ¸ÀÜ¼ÀªÀ£ÀÄß DªÁ¸À J£ÀÄßvÉÛÃªÉ. MAzÀÄ DªÁ¸ÀzÀ°è C£ÉÃPÀ §UÉAiÀÄ ¥ÁætÂUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸À¸ÀåUÀ¼ÀÄ 
ªÁ¹¸ÀÄvÀÛªÉ. 

¨sÀÆ DªÁ¸À, CgÀtå DªÁ¸À, ¸ÀªÀÄÄzÀæ DªÁ¸À, ¥ÀªÀðvÀ DªÁ¸À, ªÀÄgÀÄ¨sÀÆ«Ä DªÁ¸À, ºÀÄ®ÄèUÁªÀ®Ä DªÁ¸À, »ªÀÄ 
DªÁ¸À  ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß  £ÉÆÃqÀ§ºÀÄzÁVzÉ. 

¥ÀæAiÀÄwß¸ÀÄ: F PÉ¼ÀV£À DªÁ¸ÀUÀ¼À°è PÀAqÀÄ§gÀÄªÀ ¥ÁætÂ ªÀÄvÀÄÛ ¸À¸ÀåUÀ¼À£ÀÄß w½¬Äj. 

DªÁ¸ÀzÀ «zsÀ avÀæ ¥ÁætÂ ªÀÄvÀÄÛ ¸À¸ÀåUÀ¼ÀÄ 
 
»ªÀi DªÁ¸À 

 

 

 
CgÀtå 
DªÁ¸À 

 

 

 
 
ªÀÄgÀÄ¨sÀÆ«Ä 
DªÁ¸À 

 

 

 
¸ÁUÀgÀ 
DªÁ¸À 

 



ಕಲಿಕಾ ಸಂಗಮ – ನನನ ಸಾಧನೆ 1. 

I. ಬಿಟ್ಟ ಸಥಳ ತ ಂಬಿರಿ  
1. ದಾನಯದಲಿಿ ಬೆರೆತಿರ ವ ಹೆೊಟ್ಟನ ನ ಬೆೇರ್ಪಡಿಸಲ  ಬಳಸ ವ ವಿಧಾನ ......... 

2.ಬೆೆಡ್ ತಯಾರಿಸಲ  ಗೆೊೇಧಿಹಿಟ್ ಟ ಮತ ು ಮೊಟ್ೆಟ ಬಳಸ ತ್ಾುರೆ . ಇಲಿಿ ಬಳಸಿರ ವ ಪ್ಾೆಣಿಮೊಲ ಆಹಾರ 
ರ್ದಾರ್ಪ ........ 

II. ಆವಾಸಸಾಥನಗಳಿಗೆ ಅನ ಗ ಣವಾಗಿ ಹೆೊಂದಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ  

ಎ  ಬಿ ಉತುರ 

೧. ಸಿಂಹ  ೧.ಹಿಮ  

೨.ಒಂಟ್ೆ  ೨.ಅರಣಯ  

೩.ಪ್ೆಂಗಿಿನ್  ೩.ಸಮ ದೆ  

೪.ತಿಮಂಗಿಲ  ೪. ಮರ ಭೊಮ  

 

III.ಈ ಕೆಳಗಿನ ರ್ೆಶ್ೆನಗಳಿಗೆ ಉತುರಿಸಿರಿ . 

1.ಎರಡ  ಸಸಯಮೊಲ ಆಹಾ ರ್ದಾರ್ಪಗಳನ ನ ಹೆಸರಿಸಿ  

ಉತುರ : 

 

2.ಸಂತ ಲಿತ ಆಹಾರ ಎಂದರೆೇನ   

ಉತುರ: 

 

 

3.ಪ್ೆೇಟೇನ ಗಳು ಸಿಗ ವ 4ಆಹಾರ ರ್ದಾರ್ಪಗಳನ ನ ಹೆಸರಿಸಿ  

ಉತುರ: 

 

4. ಆವಾಸ ಎಂದರೆೇನ   

ಉತುರ :  



     ದಿನ 6.                        ಕಲಿಕ ಾಂಶ: ಜೀವಿಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳು                      

1. ಬೆಳವಣಿಗೆ: ಜೀವಿಯ ದೆೀಹದ ಗ ತ್ರದಲಿ ಿಮತ್ತು ಎತ್ುರದಲಿಿ ಆಗತವ ಬದಲ ವಣೆಯೆ  ಬೆಳವಣಿಗೆ. 

 

ಮೀಲಿನ ಚಿತ್ರಗಳಲಿಿ ಮನತಷ್ಯ, ಪ್ ರಣಿ ಮತ್ತು ಸಸಯದಲಿಿ ಆಗತವ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನತು ಗಮನಿಸಬಹತದತ. 

2.ಉಸಿರ ಟ: ಗ ಳಿಯಲಿಿರತವ ಆಮಿಜನಕವನತು ಒಳ ತೆಗೆದತಕೆೊಾಂಡತ ಇಾಂಗ ಲದ ಡೆೈಆಕೆಸೈಡನತು ಹೆೊರಹ ಕತವ ಕ್ರರಯೆಯೆೀ 

ಉಸಿರ ಟ. ಉಸಿರ ಟದ ಮೊಲಕವೆೀ ಜೀವಿಗಳು ತಾಂದ ಆಹ ರದಿಾಂದ ಶಕ್ರುಯನತು ಪಡೆಯತತ್ುವೆ. 

ಮೀಲಿನ ಚಿತ್ರದಲಿ ಿಗ ಳಿಯಲಿಿನ ಆಮಿಜನಕವನತು ಒಳತೆಗೆದತ ಇಾಂಗ ಲದ ಡೆೈಆಕೆಸೈಡನತು ಹೆೊರಹ ಕತವುದನತು 
ಗಮನಿಸಬಹತದತ. 

3.ಪರಚೆೊೀದನೆಗೆ ಪರತಕ್ರರಯೆ: ನ ವು ಪರತಕ್ರರಯೆ ತೆೊೀರಿಸತವಾಂತೆ ಮ ಡತವ ನಮಮ ಸತತ್ುಮತತ್ುಲಿನ ಬದಲ ವಣೆಗಳೆೀ 

ಪರಚೆೊೀದನೆ.  

 

ಮೀಲಿನ ಚಿತ್ರಗಳನತು ಗಮನಿಸಿ: 1. ಸಸಯಗಳಲಿಿ ಉದ ಹರಣೆ ಮತಟ್ಟಿದರೆ ಮತನಿ ಸಸಯ, ಮತಟ್ಟಿದರೆ ತ್ನು ಎಲೆಗಳನತು ಮತದತರಿ 
ಕೆೊಳುುತ್ುದೆ. ಬಿಸಿಯ ಪ್ ತೆರಯನತು ಮತಟ್ಟಿದ ಗ ನ ವು ನಮಮ ಕೆೈಗಳನತು ಹಾಂದಕೆೆ ತೆಗೆದತಕೆೊಳುುತೆುೀವೆ. ಹ ಗೆ ಹ ವನತು 
ನೆೊೀಡಿದ ತ್ಕ್ಷಣ ಹೆದರಿ ಓಡತತೆುೀವೆ. ಇದತ ನ ವು ನಮಮ ಸತತ್ುಮತತ್ುಲಿನ ಪರಚೆೊೀದನೆಗೆ ತೆೊೀರಿಸತವ ಪರತಕ್ರರಯೆ. 



4.ವಿಸಜಜನೆ : ಜೀವಿಗಳು ತ್ಮಮಲಿರಿತವ ತ ಯಜಯವನತು ಹೆೊರಹ ಕತವ ಪರಕ್ರರಯೆಗೆ ವಿಸಜಜನೆಯನತು ವರತ. 

 

ಮೀಲಿನ ಚಿತ್ರಗಳಲಿಿ ಸಸಯಗಳು , ಪ್ ರಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಮನತಷ್ಯನ ವಿಸಜಜನೆಯನತು ಗಮನಿಸಬಹತದತ. 

5.ಸಾಂತ ನೆೊೀತ್ಪತು:  ಒಾಂದತ ಜೀವಿಯತ ತ್ನುನೆುೀ ಹೆೊೀಲತವ ಮರಿ ಜೀವಿಗೆ ಜನಮ ನಿೀಡತವ ಕ್ರರಯೆಯೆೀ ಸಾಂತ ನೆೊೀತ್ಪತು. 

ಮೀಲಿನ ಚಿತ್ರಗಳಲಿಿ ಸಸಯಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ ರಣಿಗಳಲಿಿ ಆಗತವ ಸಾಂತ ನೆೊೀತ್ಪತುಯನತು ಗಮನಿಸಬಹತದತ. 

6. ಚಲನೆ:ಪ್ ರಣಿಗಳು ಒಾಂದತ ಸಥಳದಿಾಂದ ಮತೆೊುಾಂದತ ಸಥಳಕೆೆ ಚಲಿಸತತ್ುವೆ.ಸಸಯಗಳು ಮಣಿಿನಲಿಿ ಬಾಂದಿತ್ ವ ಗಿರತವುದರಿಾಂದ 

ಒಾಂದತ ಸಥಳದಿಾಂದ ಮತೆೊುಾಂದತ ಸಥಳಕೆೆ ಚಲಿಸತವುದಿಲಿ.ಆದರೆ ಸಸಯದ ಬೆೀರತಗಳು ನಿೀರಿನ ಡೆಗೆ ಚಲಿಸತತ್ುದೆ.ಸೊಯಜಕ ಾಂತ 
ಹೊವು ಸೊಯಜನ ಬೆಳಕ್ರನ ಕಡೆಗೆ ತರತಗತತ್ುದೆ.  

 

ಪರಯತುಸತ:  

1.ಸಸಯಗಳು ಎಲೆಗಳನತು ಉದತರಿಸತವ ಕ್ರರಯೆ_____________ 

2 ಒಾಂದತ ನ ಯಿಯತ ಮರಿಗೆ ಜನಮ ನಿೀಡತವ ಕ್ರರಯೆ____________ 

3.ಆಕ ಶದಲಿಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಹ ರತವ ಕ್ರರಯೆ_____________ 



7ನ ೇ ದಿನ.                                ಕಲಿಕ ಾಂಶ: ಜೇವಿ ಮತ್ತು ನಿಜೇೀವಿ ಗಳನತು ಗತರತತಿಸತವುದತ 

ಚಟತವಟಿಕ  1: ಜೇವಿಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳನತು ಪಟಿಿ ಮ ಡಿ 

 

 

 

ಚಟತವಟಿಕ  2: ಕ ಳಗಿನ ಪಟಿಿಯಲಿಿ ಜೇವಿಗಳನತು ವೃತ್ು ಹ ಕತವ ಮೂಲಕ ಗತರತತಿಸಿ 

 

 

 

ಚಟತವಟಿಕ  3: ಕ ಳಗಿನ ಚಿತ್ರಗಳಲಿಿ ಜೇವಿ ಮತ್ತು ನಿಜೇೀವಿ ಗಳನತು ಗತರತತಿಸಿ. 

 

ಚಟತವಟಿಕ  4: ಕ ಳಗ  ನಿೇಡಿರತವ ಆವರಣದಲಿಿ 5 ಜೇವಿಗಳು ಮತ್ತು 5 ನಿಜೇೀವಿಗಳ ಚಿತ್ರಗಳನತು ಲಗತಿುಸಿ. 

 

 

 

ನ ೇಗಿಲತ, ಮ ವಿನ ಮರ, ರ ೇಡಿಯೇ, ದ ೂೇಣಿ, ಮೇನತ, ಪುಸುಕ, ಪಕ್ಷಿ, ನಿೇರತ, ಚಿಟ್ ಿ, ಮಣತು, ಕತಚಿೀ, ಅಣಬ , ಗ ಳಿ, 
ಎರ ಹತಳು, ಕಲತಿ, ಮ ನವ. 

                 ಜೇವಿಗಳು                   ನಿಜೀವಿಗಳು 



 

  8ನ ೇ  ದಿನ .                 ಕಲಿಕ ಾಂಶ: ಸಸಯದ ಭ ಗಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ಕ ರ್ಯವನತು ತಿಳಿರ್ತವುದತ. . 

ಚಟತವಟಿಕ  1: ಕ ಳಗಿನ ಚಿತ್ರದಲಿಿ ಸಸಯದ ಭ ಗಗಳನತು ಹ ಸರಿಸಿ. 

 

ಸಸಯದ ಭ ಗಗಳ ಕ ರ್ಯಗಳು.  

 

 

 

 

 

 

 

ಚಟತವಟಿತ್ಕ  2: ಸಸಯದ ಭ ಗಗಳನತು ಅವುಗಳ ಕ ರ್ಯಗಳ  ಾಂದಿಗ  ಹ  ಾಂದಿಸಿತ್ 

ಹಣ್ತು ಆಹ ರ ತ್ಯ ರಿಸತತ್ುದ  
ಬ ೇರತ ಸಾಂತ ನ  ೇತ್ಪತಿು 
ಕ ಾಂಡ ಹೇರಿಕ  
ಎಲ  ಬೇಜ ಸಾಂರಕ್ಷಣ  
ಹ ವು ಸ ಗ ಣಿಕ . 

ಸಸಯಕ ೆ ಆಧ ರವನತು 
ನೇಡಲತ ಮತ್ತು 
ಮಣಿುನಾಂದ ಲವಣ ಾಂಶ 
ಮತ್ತು ನೇರನತು 
ಹೇರಲತ  ಸಹ ರ್ 
ಮ ಡತತ್ುದ  . 

ಸ ರ್ಯನ 
ಬ ಳಕಿನ 
ಸಹ ರ್ದಿಾಂದ 
ಆಹ ರವನತು 
ತ್ಯ ರಿಸತತ್ುದ . 

ಸಸಯದ ವಿವಿಧ 
ಭ ಗಗಳಿಗ  
ನೇರತ, 
ಲವಣ ಾಂಶ ಮತ್ತು 
ಆಹ ರವನತು 
ಸ ಗಿಸತತ್ುದ  

ಸಸಯದ 
ಸಾಂತ ನ  ೇತ್ಪತಿು
ರ್ ಭ ಗ ಹ ವು. 

ಬೇಜ ಸಾಂರಕ್ಷಣ  
ಮತ್ತು ಬೇಜ 
ಪ್ರಸ ರಕ ೆ 
ಸಹ ರ್ಮ ಡತತ್ು
ದ . 



9ನ ೇ  ದಿನ.                           ಕಲಿಕ ಾಂಶ: ಎಲ ಯ ಭ ಗ ಮತ್ತು ಅದರ ಕ ಯಯಗಳನತು ತಿಳಿಯತವುದತ 

ಆಲ  ೇಚಿಸಿ :  

 

 

ಎಲ ಯ ಭ ಗಗಳು:  

ಎಲ ಯ ಕ ಯಯಗಳು:  

1. ಬ ಷ್ಪವಿಸರ್ಯನ : ನೇರತ ಆವಿಯ ರ ಪದಲಿಿ ಎಲ ಗಳಿಾಂದ ಆಚ  ಬರತತ್ುದ . ಈ ಪರಕ್ರರಯೆಯನತು 
ಬ ಷ್ಪವಿಸರ್ಯನ  ಎನತುತ ುೇವ . 

2. ದತುತಿಸಾಂಶ ಿೇಷ್ಣ : ಸಸುದ ಎಲ ಗಳಲಿಿನ ಪತ್ರಹರಿತ್ತ, ಸ ಯಯನ ಬ ಳಕ್ರನ ಸಹ ಯದಿಾಂದ 
ನೇರತ ಮತ್ತು ಇಾಂಗ ಲದ ಡ ೈಆಕ ಸೈಡನತು ಬಳಸಿಕ  ಾಂಡತ ತ್ನು ಆಹ ರವನತು ತ ವ ೇ 
ತ್ಯ ರಿಸಿಕ  ಳುುತ್ುವ . ಈ ಪರಕ್ರರಯೆಯನತು ದತುತಿಸಾಂಶ ಿೇಷ್ಣ  ಎನತುತ ುೇವ . 

ಪರಯತಿುಸಿ:  

ಚಟತವಟಿಕ  1: ಒಾಂದತ ಸಸುದ ಎಲ ಯನತು ತ ಗ ದತ ಹ ಳ ಯ ಮೇಲ  ಲಗತಿುಸಿ ಅದರ ಭ ಗಗಳನತು ಗತರತತಿಸಿ. 

ಚಟತವಟಿಕ  2: ಚಿತ್ರದಲಿಿ ತ  ೇರಿಸಿರತವಾಂತ  ಎಲ ಗಳನತು ಹ ಗ  ಸಸುದ ರಾಂಬ ಯನತು ಒಾಂದತ ಪ ಲಿಥಿನ್ ಚಿೇಲದ 

ಒಳಗ  ಸ ೇರಿಸಿ, ಚಿೇಲದ ಬ ಯಿಯನತು ಕಟಿಿ. ಇದನತು ಸ ಯಯನ ಬ ಳಕ್ರನಲಿಿಡಿ. ಕ ಲವು ಗಾಂಟ ಗಳ ನಾಂತ್ರ ಚಿೇಲದ 
ಒಳ ಮೇಲ ೈಯ ಮೇಲ  ನೇರಿನ ಹನಗಳನತು ಗಮನಸತವಿರಿ. (ಭ ಷ್ಪ ವಿಸರ್ಯನ  ಕ್ರರಯೆಯನತು ಗಮನಸತವಿರಿ). 

*ಬಣ್ಣ, ಆಕ ರ ಮತ್ತು ಗ ತ್ರ ಎಲ  ಿಎಲ ಗಳಲಿಿ ಒಾಂದ ೇ ರಿೇತಿ ಇದ ಯೆೇ 

*ಎಲ ಗಳು ಕ ಾಂಡಕ ೆ ಹ ೇಗ  ಅಾಂಟಿಕ  ಾಂಡಿವ ? 

*ಎಲ ಯ ಕ ಯಯಗಳ ೇನತ? 

 

*ಎಲ ಯ ತ  ಟತಿ: ಕ ಾಂಡಕ ೆ ಅಾಂಟಿಕ  ಾಂಡಿರತವ 
ಭ ಗ. 

*ಪತ್ರ ಪಟಲ: ಅಗಲವ ದ, ಹಸಿರ ದ ಎಲ ಯ 
ಭ ಗ. 

*ಸಿೇರ ಗಳು: ಎಲ ಯ ಮೇಲಿರತವ ಗ ರ ಗಳು. 



10ನೆ ದಿನ:                            ಕಲಿಕ ಾಂಶ: ಬೆೇರಿನ ಕ ರ್ಯ ಮತ್ತು ಅದರ ವಿಧಗಳನತು ತಿಳಿರ್ತವುದತ 

ಬೆೇರಿನ ಕ ರ್ಯ: 

 

 

 

ಬೆೇರಿನ ವಿಧಗಳು:  

 

 

 

ಮ ಡಿ ತಿಳಿ:  

ಚಟತವಟಿಕೆ 1: ಅನೆೇಕ ಸಸಯಗಳು ಬೆಳೆದಿರತವ ಬರ್ಲತ ಪ್ರದೆೇಶಕೆೆ ಹೆ ೇಗಿ ಕೆಲವು ಸಸಯಗಳನತು ಆಗಿದತ ತೆಗೆಯಿರಿ. ಬೆೇರತಗಳನತು ತೆ ಳೆದತ 
ಅದರ ಮಣ್ಣನತು ತೆಗೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನತು ಗಮನಿಸಿ. ಯ ವ ವಿಧದ ಬೆೇರತ ಎಾಂದತ ತಿೇಮ ಯನಿಸಿ. 

ಚಟತವಟಿಕೆ 2: ನಿೇವು ಸಾಂಗರಹಿಸಿದ ಬೆೇರತಗಳನತು ಎರಡತ ಗತಾಂಪ್ುಗಳ ಗಿ ವಿಾಂಗಡಿಸಿ. ಕೆಳಗೆ ನಿೇಡಿರತವ ಪ್ಟಿಿರ್ಲಿ ಿಬೆೇರಿನ ವಿಧವನತು 
ಬರೆಯಿರಿ. 

ಸಸಯದ ಹೆಸರತ ಬೆೇರಿನ ವಿಧ. 

  

  

  

  

 

ಬೆೇರತ ಸಸಯವನತು ಮಣ್ಣಣನಲಿಿ ಬಿಗಿಯ ಗಿ ಹಿಡಿದತ ಸಸಯಕೆೆ 
ಆಧ ರ ನಿೇಡತತ್ುದೆ. 

ಬೆೇರತ ಮಣ್ಣಣನಲಿಿರತವ ನಿೇರತ ಮತ್ತು ಲವಣ ಾಂಶ ವನತು 
ಹಿೇರಿಕೆ ಾಂಡತ ಸಸಯಕೆೆ ಒದಗಿಸತತ್ುದೆ. 

ತ ಯಿಬೆೇರತ: ತ ಯಿ ಬೆೇರಿನಲಿಿ ಪ್ರಧ ನ 
ಬೆೇರನತು ತ ಯಿ ಬೆೇರತ ಎಾಂದತ ಕರೆರ್ತತೆುೇವೆ 
ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಬೆೇರತಗಳನತು ಪ ಶ್ಯ ಬೆೇರತಗಳು 
ಎನತುತೆುೇವೆ. 

ತ್ಾಂತ್ತ ಬೆೇರತ: ತ್ಾಂತ್ತ ಬಿೇರಿನಲಿಿ ಪ್ರಧ ನ 
ಬೆೇರತ ಇರತವುದಿಲಿ. ಎಲ್ ಿ ಬೆೇರತಗಳು 
ಒಾಂದೆೇ ರಿೇತಿ ಇರತತ್ುವೆ ಮತ್ತು ಇವುಗಳನತು 
ತ್ಾಂತ್ತ ಬೆೇರತ ಎನತುತೆುೇವೆ. 



                                                                      ಮೌಲ್ಯಾಂಕನ ಪತ್ರಿಕೆ-2.  

೧.ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳವನನು ಸ್ೂಕತ ಪದದೊಾಂದಿಗೆ ತನಾಂಬಿರಿ. 

1. ಜೀವಿಯ ದೆೀಹದ ಗ್ತಿದಲ್ಲಿ ಮತನತ ಎತತರದಲ್ಲ ಿಆಗನವ ಬದಲ್ವಣೆಯೆ__________. 

2. ಸ್ಸ್ಯದ____________ಭ್ಗ ಆಹ್ರವನನು ತಯ್ರಿಸ್ನತತದೆ. 

3. ಅಗಲವ್ದ, ಹಸಿರ್ದ ಎಲ್ಲಯಿ ಭ್ಗವನನು_________ಎನನುವರನ  

4. ನೀರನ ಆವಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಎಲೆಗಳಾಂದ ಆಚೆ ಬರನವ ಕ್ರಿಯೆ__________. 

5.___________ಸ್ಸ್ಯವನನು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲ ಿಬಿಗಿಯ್ಗಿ ಹಿಡಿದನ ಸ್ಸ್ಯಕೆೆ ಆಧ್ರ ನೀಡನತತದೆ  

 

೨. ಹೊಾಂದಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ 

                 A                      B 

ಪಿಚೊೀದನೆಗೆ ಪಿತ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸ್ಾಂತ್ನೊೀತಪತ್ರತ 
ಹೂವು ಹ್ರನವ ಪಕ್ಷಿ 

ಎಲೆ ಮನಟ್ಟಟದರೆ ಮನನ ಸ್ಸ್ಯ 
ಬೆೀರನ ದನಯತ್ರಸ್ಾಂಶೆಿೀಷಣೆ 
ಚಲನೆ ಹಿೀರಿಕೆ 

 

೩. ಕೆಳಗಿನ ಹೆೀಳಕೆಗಳು ಸ್ರಿ ಅಥವ್ ತಪುಪ ತ್ರಳಸಿ. 

1. ಒಾಂದನ ಜೀವಿಯನ ತನುನನು ಹೊೀಲನವ ಮರಿ ಜೀವಿಗೆ ಜನಮ ನೀಡನವ ಕ್ರಿಯೆಯೆೀ ವಿಸ್ಜಜನೆ. (       ) 

2.ಸ್ಸ್ಯದ ವಿವಿಧ ಭ್ಗಗಳಗೆ ನೀರನ, ಲವಣ್ಾಂಶ ಮತನತ ಆಹ್ರವನನು ಕ್ಾಂಡ ಸ್ಗಿಸ್ನತತದೆ(     ) 

 

೪.ಗನಾಂಪಿಗೆ ಸೆೀರದ ಪದವನನು ಆರಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ. 

1.ಗ್ಳಪಟ್,ಚಾಂಡನ,ನವಿಲನ, ಪುಸ್ತಕ, ಕಲನಿ.(      ) 

2.ಹೂವು, ಎಲೆ, ಬೆೀರನ, ಕ್ಾಂಡ, ಹಣ್ನಿ.(     ) 



೫ ಕೆಳಗಿನ ಚಿತಿಗಳ ಭ್ಗಗಳನನು ಹೆಸ್ರಿಸಿ. 

 

 

             ಚಿತಿ 1: ಸ್ಸ್ಯ 

                 ಚಿತಿ 2: ಎಲೆ 

         ಚಿತಿ 3: ಬೆೀರಿನ ವಿಧಗಳು 



                      11ನೇ ದಿನ : ಕಲಿಕಾಂಶ – ಎಲೆಗಳ ಸಿರಾ ವಿನ್ಯಾ ಸ ಗುರುತಿಸುವುದು 

 

                                                                                                

                                                                           

❖ ಸಿರೆಗಳ ಜೋಡಣೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ  ಎಲೆಗಳಲಿಿ  ಎರಡು ವಿಧಗಳಿವೆ                                 

                                                                                    

❖ ಈ ಕೆಳಗೆ ವಿವಿಧ ಎಲೆಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು  ನೋಡಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳಲಿಿನ ಸಿರಾ ವಿನ್ಯಾ ಸವನ್ನು  ಹೆಸರಿಸಿ 

           ಎಲೆಗಳ ಹೆಸರು               ಸಿರಾ ವಿನ್ಯಾ ಸ 

ಶುಂಠಿ ಗಿಡದ ಎಲೆ  

ಮಾವಿನ ಎಲೆ  

ಅರಿಶಿನ ಗಿಡದ ಎಲೆ  

ಹಲಸಿನ ಮರದ  ಎಲೆ  

ಕಬಿ್ಬ ನ ಎಲೆ  

❖ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಚಿತ್ರ ಗಳಲಿಿ  ಸಿರೆಗಳನ್ನು  ಗಮನಸಿ ಅವುಗಳವಿಧ ಬರೆಯಿರಿ 

 

                                          

                                                                                                                                                                                 

❖ ನಮಮ  ಪರಿಸರದಲಿಿ  ಕಂಡುಬರುವ  ಎಲೆಗಳನ್ನು  ಸಂಗರ ಹಿಸಿ ಅವುಗಳಲಿಿನ ಸಿರಾ ವಿನ್ಯಾ ಸದ ವಿಧ ಬರೆಯಿರಿ 

ಎಲೆಯ ಹೆಸರು       

ಸಿರಾ ವಿನ್ಯಾ ಸ       

 

       ಸಮಾಂತ್ರ ಸಿರಾ ವಿನ್ಯಾ ಸ 

 ಎಲೆಯಲಿಿ  ಸಿರೆಗಳು ಮಧಾ ಸಿರೆಗೆ 

ನೇರ ಅಥವಾ ಸಮಾಂತ್ರವಾಗಿವೆ. 

 ಜಾಲಿಕ ಸಿರಾ ವಿನ್ಯಾ ಸ 

ಎಲೆಯಲಿಿಸಿರೆಗಳು 

ಬಲೆಯ ರಿೋತಿ ಹರಡಿವೆ 

ನ್ಯನ್ಯಾ ರು     ಹೇಳು  

ಬಣ್ಣ  ನನದು ಹಸಿರು 

ನನು ಾಂದ ಜಗಕೆ ಉಸಿರು 

ನನು ಾಂದಲೇ ಗಾಳಿಯ ಓಟ, 

ನ್ಯನೇ ವೃಕ್ಷ ಕಿರಿೋಟ,                        

ಎಲೆಯ ಭಾಗಗಳು : 

1.ಸಿರೆಗಳು                  3. ಪತ್ರ ಪಟಲ 

2. ಮಧಾ  ಸಿರೆ              4. ಎಲೆತೊಟ್ಟು  



                   12 ನೇ ದಿನ : ಕಲಿಕಾಂಶ – ಹೂವಿನ ಭಾಗಗಳನ್ನು  ತಿಳಿಯುವುದು 

 
❖ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಹತ್ತು  ಹೂವುಗಳನ್ನು  ಪಟಿ್ಟ ಮಾಡಿ. 

 

 

 

 

 

❖ ಹೂವಿನ ಭಾಗಗಳನ್ನು  ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳ ೋಣ 

 

 
 

 

• ವಾಕಯ ಗಳನ್ನು  ಓದಿ ಆವರಣದಲಿಿರುವ ಪದಗಳನ್ನು  ಸರಿಪಡಿಸಿ ಬರೆ. 

• ಮೊಗ್ಗು  ಇದರಲಿಿ  ಅಡಗಿರುತ್ು ದೆ. (ತ್ರ ಷ್ಪ ಪುಪಾ)  : ______________________ 

• ಹೂವಿನ ಅಾಂದವಾದ ಭಾಗವಿದು. ( ಳಪುದಷ್ಪ ) :   ______________________ 

• ಹೂವಿನ ಹೆಣ್ಣು  ಭಾಗವಾಗಿದೆ.  ( ಡಾಯಅಾಂಶ)  : _______________________ 

• ಪರಾಗಕೊೋಶ ಇದರ ತ್ತದಿಯಲಿಿ  ಇರುತ್ು ದೆ. ( ಸಡಕೇದಂರ) : _____________________ 

• ಶಲಾಕೆಯ ತ್ತದಿಯನ್ನು  ಹೋಗೆನ್ನು ವರು. ( ಕಲಾಗರ ಶ) : ________________ 

 

❖ ಹೂವಿನ ಭಾಗಗಳ ಚಿತ್ರ ಗಳನ್ನು  ನಿೋಡಲಾಗಿದೆ. ಆವರಣದ ಪದಗಳಿಾಂದ ಅವುಗಳನ್ನು  ಸರಿಯಾಗಿ ಹೆಸರಿಸಿ.  

 
             ( ಶಲಾಕಗರ , ಪುಷ್ಪ ಪತ್ರ  , ಅಾಂಡಾಶಯ, ಪುಷ್ಪ ದಳ , ಪರಾಗಕೊೋಶ ) 

                                       
 

 

 

ಶಲಾಕೆ ಕೇಸರ 

ಕೇಸರ ದಂಡ 

ಪರಾಗ ಕೊೋಶ 

ಶಲಾಕಗರ  

ಶಲಾಕ ನಳಿಕೆ 

ಅಾಂಡಾಶಯ 

ಪುಷ್ಪ  ಪತ್ರ  

ಅಾಂಡಕ 

        ಪುಷ್ಪ  ತೊಟಿ್ಟ  

ಪುಷ್ಪ  ದಳ 



13 ನೇ ದಿನ : ಕಲಿಕಾಂಶ- ನಮ್ಮ  ಸುತ್ತ ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು  ಗಮ್ನಿಸುವುದು 

❖ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಚಿತ್ರ ಗಳನ್ನು  ಗಮ್ನಿಸಿ ಆಗಿರುವ  ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು   ಬರೆಯಿರಿ 

                         

 

 

ವಸುತ ಗಳಲಿಿ  ಕಯಿಸುವಿಕೆ, ಇನ್ು ಾಂದು ವಸುತ ವಿನ್ಾಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಒತ್ತ ಡದಿಾಂದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉಾಂಟಾಗುತ್ತ ವೆ 

❖ ಮೇಲಿನ ಯಾವ ಬದಲಾವಣೆಗಳಲಿಿ  ಮೊದಲಿದದ  ವಸುತ ವನ್ನು ಪುನಃ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ ? 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                        

 

 

✓ ಚಿಹ್ನು ಯಿಾಂದ ಇವುಗಳಲಿಿ  ಪರಾವತ್ತಗೊಳಳ ಬಲಿ್  ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು  X  ಚಿಹ್ನು ಯಿಾಂದ ಪರಾವತ್ತಗೊಳಳ ದ  

ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು  ಗುರುತಿಸಿ. 

 

                                      

  __________________       ___________          ______________        _________________         _____________          ___________        

❖ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕೋಷ್ಟ ಕವನ್ನು  ಪೂತಿತಗೊಳಿಸಿ. 

               ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಪರಾವತ್ತಗೊಳಿಸಬಹುದೇ 

           ಹೌದು / ಇಲಿ್  

  ನೀರು ಶಾಖದಿಂದ ಆವಿಯಾಗುವುದು  

  ಕಾಯಿ ಹಣ್ಣಾ ಗುವುದು  

  ಬಿಸಿ ಮಾಡಿದ ಮೇಣ  

 ಮಡಿಸಿಟ್ಟ  ಉಡುಪು  

 ಬೇಯಿಸಿದ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ   

 ತಿಂಡಾದ ಸಿೀಮೆಸುಣಾ   

 ಕತ್ತ ರಿಸಿದ ತ್ರಕಾರಿ ಹೀಳುಗಳು  

  ಅಕಿ್ಕಯಿಿಂದ ತ್ಯಾರಿಸಿದ ಅಕಿ್ಕಹಿಟ್ಟಟ   

 

❖ ನಿಮ್ಮ  ಸುತ್ತ ಲೂ ಕಂಡುಬರುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳಲಿಿ   ಪರಾವತ್ತಗೊಳುಳ ವ ಹಾಗೂ ಪರಾವತ್ತಗೊಳಳ ದ 

ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು  ಪಟ್ಟಟ ಮಾಡಿ.  

 

    ಪರಾವತ್ತಗೊಳುಳ ವ ಬದಲಾವಣೆಗಳು       ಪರಾವತ್ತಗೊಳಳ ದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು 

  

  

  

  

  

  

  

          

    

ಯಾವ ಬದಲಾವಣೆಗಳಲಿಿ  ಮೊದಲ್ ವಸುತ ವನ್ು ೋ ಮ್ರಳಿ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ ವೋ ಅಾಂತ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು  

ಪರಾವತ್ತಗೊಳಿಸಬಹುದಾದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಎನ್ನು ವರು. ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ತಾತಾಾ ಲಿಕ. 

 



14 ನೇ ದಿನ : ಕಲಿಕಾಂಶ -  ಎಳೆಯಾಂದ ಬಟೆ್ಟ  ತಯಾರಿಕೆಯ ಹಂತಗಳನ್ನು  ಚಿತರ ಗಳ                   

ಮೂಲಕ ಸ್ಮ ರಿಸುವುದು 

➢ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪದಗಳನ್ನು  ಸ್ಮ ರಿಸಿಕೋ: 

           ನಾರು                                                                 ನೂಲು                                                                 ಬಟೆ್ಟ  

                                                                          
ಅತಯ ಾಂತ ತೆಳುವಾದ                                        ನಾರುಗಳನ್ನು ನೂಲುವ ಕ್ರರ ಯೆಯ                  ನೂಲುಗಳನ್ನು  ನೇಯುವ ಮೂಲಕ 

ಎಳೆಗಳಾಂದ  ಆಗಿದೆ                                             ಮೂಲಕ ತಯಾರಿಸುವರು.                                            ತಯಾರಿಸುವರು 

➢ ಈ  ಕೋಷೆ್ ಕ ಗಮನಿಸಿ ಕೆಳಗಿನ ಪರ ಶ್ನು ಗಳಗೆ ಉತತ ರಿಸಿ.

1. ನೈಸರ್ಗಿಕ ನಾರುಗಳಿಗೆ ನಾಲ್ಕು  ಉದಾಹರಣೆ ನೀಡಿ  : _____________ , ______________ ,  ______________ ,  _____________  

        2. ಎರಡು ಉಣೆೆ  ನೀಡುವ ಪ್ರಾ ಣಿಗಳನ್ನು  ಹೆಸರಿಸಿ. : __________________ , __________________ 

3. ಕಾರ್ಖಿನೆಗಳಲಿ್ಲ  ತಯಾರಾಗುವ ನಾರುಗಳಿಗೆ ಮೂರು ಉದಾಹರಣೆ ನೀಡಿ : _________________ ,_______________ , _____________ 

 

 

.  

ಹತ್ತತ  ಬಟೆ್ಟ  ತಯಾರಿಕೆಯ ಹಂತಗಳು 

 

                                    

  .       ಹಾಂಜುವುದು                                          ನೂಲುವುದು                     ನೇಯುವುದು     ಅಥವಾ       ಹೆಣೆಯುವುದು               

ಹತ್ತತ ಯಾಂದ ಹತ್ತತ  ನಾರನ್ನು                              ನಾರುಗಳನ್ನು  ಚರಕ ಅಥವಾ            ನೂಲುಗಳನ್ನು  ಮಗಗದಲಿಿ  ನೇಯುು  ಅಥವಾ  

ಹಾಂಜುವುದರ ಮೂಲಕ ತಯಾರಿಸುವರು        ಯಂತರ ದ ಮೂಲಕ ನೂಲುವರು           ಕೈಯಾಂದ ಹೆಣೆದು ಬಟೆ್ಟ  ತಯಾರಿಸುವರು                                                                                                                                                                                                            

❖ ಈ ಕೆಳಗಿನ  ಹರಿವು ನಕೆೆಯನ್ನು  ಪೂರ್ಣಗೊಳಸಿ: 

                                                                           

 

 

ನಾರಿನ ವಿಧಗಳು

ನ ೈಸರ್ಗಿಕ ನಾರು

ಸಸಯ ಮತ್ುು ಪ್ಾಾಣಿಗಳಿಂದ ಸಿಗುತ್ುದ .

ಸಸಯ ಜನಯ ನಾರು

ಉದಾ: ಹತ್ತು, ಸ ಣಬು, ತ ಿಂರ್ಗನ ನಾರು

ಪ್ಾಾಣಿ ಜನಯ ನಾರು

ಉದಾ : ರ ೇಷ್ ೆ, ಉಣ್ ೆ

ಸಿಂಶ ಲೇಷಿತ್ ನಾರು

ಕಾತ್ಕವಾರ್ಗ ಕ ೈಗಾರಿಕ ಗಳಲ್ಲಲ ತ್ಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ುದ . 

ಉದಾ : ನ ೈಲಾನ್ , ಪ್ಾಲ್ಲಸಟರ್, ಅಕ್ರಾಲ್ಲಕ್ ಇತಾಯದಿ

ಹತಿ್ತ  ಉಂಡೆ ನಾರು ನೂಲ್ಕ 

ಬಟೆ್ಟ  
  

 

 



15 ನೇ ದಿನ : ಕಲಿಕಾಂಶ – ಬೆಳಕು ಛಾಯೆಗಳು ಮತ್ತು  ಪ್ರ ತಿಫಲನಗಳನ್ನು  ತಿಳಿಯುವುದು 

❖ ಯೋಚಿಸಿ :  

 

ನಾವು ಕತ್ತ ಲೆಯ ಕೊಠಡಿಯೊಳಗೆ ಹೋದರೆ ಅಲಿ್ಲರುವ ವಸ್ತತ ಗಳು ಕಾಣುತ್ತ ವೆಯೇ ? ಏಕೆ ?  

 

 

ವಸ್ತತ ಗಳು ಕಾಣಲು ಏನು ಅವಶ್ಯ ಕ? ಅದರ ಮೂಲಗಳು ಯಾವುವು? 

 

 

❖ ಪಾರದಶಶಕ,  ಅರೆ ಪಾರದಶಶಕ ಮತ್ತು  ಅಪಾರದಶಶಕ ವಸ್ತು ಗಳು 

                               
          ಪಾರದಶಶಕ                                                           ಅರೆಪಾರದಶಶಕ                                                       ಅಪಾರದಶಶಕ 

 

 

 

 

❖ ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಸ್ತು ಗಳನ್ನು  ಪಾರದಶಶಕ ಅಪಾರದಶಶಕ ಹಾಗೂ ಅರೆಪಾರದಶಶಕಗಳಾಗಿ ವಾಂಗಡಿಸಿ. 

ಮರದ ಹಲಗೆ, ಗಾಜಿನ ಲೋಟ , ಬಟೆ್ಟ ಯ ತ್ತಾಂಡು, ರಬಬ ರ್, ಬಣ್ಣ ದ ಗಾಜು, ಎಣ್ಣಣ  ಹಚಿಿ ದ ಕಗದ, ನಿಶಿ ಲವಾಗಿರುವ ಕೆರೆಯ ನಿೋರು 

           ಪಾರದಶಶಕ     ಅರೆಪಾರದಶಶಕ             ಅಪಾರದಶಶಕ 

 

 

 

  

❖ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಚಿತ್ರ ಗಳನ್ನು  ಗಮನಿಸಿ  ಪ್ರ ಶ್ನು ಗಳಿಗೆ ಉತ್ು ರಿಸಿ 

               

A  ಮತ್ತು  B  ಗಳಲಿಿ  ಯಾವುದರಲಿಿ  ಬೆಳಕು ಕಣುತ್ು ದೆ ? ಏಕೆ? 

                                                      

 

 

     

 

 

❖ ಕೆಳಗಿನ ಆಕೃತಿಗಳನ್ನು  ಮೂಡಿಸಲು ನಿೋವೂ ಪ್ರ ಯತಿು ಸಿ. 

  

ತ್ನ್ನ  ಮೂಲಕ ಬೆಳಕನುನ ಪೂಣಣವಾಗಿ 

ಹಾದುಹೋಗಲು ಬಿಡುವ ವಸ್ತತ ವನುನ  

ಪಾರದಶ್ಣಕ ವಸ್ತತ  ಎನುನ ವರು. ಇದರ 

ಮೂಲಕ ಇತ್ರ ವಸ್ತತ ಗಳನುನ  

ಸ್ಪ ಷ್ಟ ವಾಗಿ ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯ . 

 

 

 

 

ತ್ನ್ನ  ಮೂಲಕ ಭಾಗಶಃ (ಸ್ವ ಲಪ ) 

ಬೆಳಕನುನ  ಮಾತ್ರ  ಹಾದುಹೋಗಲು 

ಬಿಡುವ ವಸ್ತತ ವನುನ  ಅರೆಪಾರದಶ್ಣಕ 

ವಸ್ತತ  ಎನುನ ವರು. ಇದರ ಮೂಲಕ 

ಇತ್ರೆ ವಸ್ತತ ಗಳು ಮಸ್ತಕಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತ ವೆ 

 

ತ್ನ್ನ  ಮೂಲಕ ಬೆಳಕನುನ  ಹಾದು 

ಹೋಗಲು ಬಿಡದೆ ಇರುವ ವಸ್ತತ ವನುನ  

ಅಪಾರದಶ್ಣಕ ವಸ್ತತ  ಎನುನ ವರು. 

ಇದರ ಮೂಲಕ ವಸ್ತತ ಗಳು 

ಕಾಣುವುದೇ ಇಲಿ   

 

 

 

ಬೆಳಕು ಸರಳರೇಖೆಯಲಿಿ  ಪ್ರ ಸಾರವಾಗುತ್ು ದೆ. 

1. ಈ ಆಕೃತಿಗಳನ್ನು  ಯಾವಾಗ ಮೂಡಿಸಬಹುದು? 

2. ಇವು ಹೇಗೆ ಮೂಡುತ್ು ವೆ? 



                                                                                                                               

 

❖ ಚಿತ್ರ  ಗಮನಿಸಿ ಉತ್ು ರಿಸಿ 

 

ಟಾರ್ಚಶ ಬೆಳಕಿನ ಬಾಂಬ ರಟೆ್ಟ ನಲಿಿ   

ಮೂಡಿರುವುದು 

 

 

 

 

 

 

❖ ಈ ಚಟುವಟ್ಟಕೆಯನ್ನು  ನಿಮಮ  ಮನೆಯ ಸದಸಯ ರಾಂದಿಗೆ ಮಾಡಿ ಗಮನಿಸಿದ ಅಾಂಶಗಳನ್ನು  ಬರೆಯಿರಿ.

 

 

 

 

ಬೆಳಕು ಹಾದುಹೋಗುವ ದಾರಿಗೆ ಅಪಾರದಶಶಕ 

ವಸ್ತು  ಅಡ್ಡ  ಬಂದಾಗ ನೆರಳು ಅಥವಾ ಛಾಯೆ 

ಉಾಂಟಾಗುತ್ು ದೆ 

• ಕನ್ನ ಡಿಯ ಮೇಲೆ ಬಿದದ  ಟಾರ್ಚಣ ಬೆಳಕಿನ್ ಬಿಿಂಬ ಎಲಿ್ಲ  ಮೂಡಿದೆ? 

 

• ಬಿಿಂಬ ಮೂಡಲು ಕಾರಣವೇನು? 

 

• ಒರಟು ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕು ಬಿದ್ದದ ಗಲೂ ಪ್ರ ತಿಬಿಿಂಬ ಮೂಡುತ್ತ ದೆಯೇ ? ಏಕೆ? 

ದಪ್ಶಣ್ ಮತ್ತು  ಪ್ರ ತಿಫಲನ: ನ್ನಣುಪಾದ ಹಾಗೂ ಹಳಪುಳಳ  ಮೇಲ್ಮ ೈ ಹಾಂದಿರುವ 

ವಸ್ತು ವನ್ನು ದಪ್ಶಣ್ ( ಕನು ಡಿ ) ಎನ್ನು ವರು. ಬೆಳಕು ದಪ್ಶಣ್ದ ಮೇಲ್ ಬದಾಾ ಗ ಪ್ರ ತಿಫಲನ ಹಾಂದಿ 

ಪ್ರ ತಿಬಾಂಬ ಮೂಡುತ್ು ದೆ. 

 

 

• ಚಿತ್ರ ದಲಿ್ಲ  ತೋರಿಸಿದಂತೆ ಕತ್ತ ಲ್ಲನ್ಲಿ್ಲ  ಕನಿಷ್ಟ  ಮೂರು ಜನ್ರು 

ನಿಿಂತುಕೊಳಿ್ಳ  

• ಒಬಬ ರು ಕನ್ನ ಡಿಯನ್ನನ  ಇನನ ಬಬ ರು ಟಾರ್ಚಣ ನ್ನನ  ಹಿಡಿದುಕೊಳಿ್ಳ  

• ಟಾರ್ಚಣ ಬೆಳಕಿನ್ ಬಿಿಂಬ ಮತತ ಬಬ ರ ಮೇಲೆ ಬಿದುದ  ಯಾವಾಗ 

ಕಾಣುವರು ಎಿಂಬುದನುನ  ಗಮನಿಸಿ . 

• ನಿೋವು ತಿಳ್ಳದುಕೊಿಂಡ ಅಿಂಶ್ಗಳನುನ   ಬರೆಯಿರಿ. 
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➢ ಸರಿ ಉತ್ತ ರದಾಂದಿಗೆ ಬಿಟ್ಟ ಸಥ ಳ ತಾಂಬಿರಿ. 

1) ಹುರುಳಿ ಗಿಡದ ಎಲೆಯಲಿ್ಲ  ಕಂಡುಬರುವ ಸಿರಾವಿನ್ಯಾ ಸ _____________________. 
2) ಕೇಸರದಂಡದ ತುದಿಯಲಿ್ಲರುವ ಹೂವಿನ ಭಾಗ ____________________________.  
3) ಮೊದಲ್ಲದದ  ವಸ್ತು ವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಾ ವಾಗುವ ಬದಲಾವಣೆ _______________________.       
4) ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಲಿ್ಲ  ತಯಾರಾಗುವ ನ್ಯರುಗಳನ್ನು  _____________________ ಎನ್ನು ವರು. 
5) ಬೆಳಕಿನ ಸವ ಲ್ಪ   ಭಾಗ ಮಾತರ  ಹಾದು ಹೋಗಲು ಬಿಡುವ ವಸ್ತು ಗಳನ್ನು  _____________ ಎನ್ನು ವರು.   

    

➢ ಸೂಕತ  ಉತ್ತ ರದಾಂದಿಗೆ ಹಾಂದಿಸಿ ಬರೆ. 

 

1)     ಅಂಡಾಶಯ                                                 ನೇಯುವುದು                      

2)     ಅಲ್ಯಾ ಮಿನಿಯಂ ಹಾಳೆ                               ಬೆಳಕಿನ ಮೂಲ್ 

3)     ಚರಕ                                                           ಹೂವಿನ ಹೆಣ್ಣು  ಭಾಗ 

4)    ಮಗಗ                                                             ಪಾರದಶಶಕ 

5)     ಸೂಯಶ                                                     ನೂಲುವುದು 

                                                                            ಅಪಾರದಶಶಕ 

 

➢ ಇವುಗಳಿಗೆ ಎರಡೆರಡು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು  ಕೊಡಿ. 

 

1) ಸಮಾಂತರ ಸಿರಾ ವಿನ್ಯಾ ಸದ ಎಲೆಗಳನ್ನು  ಹಂದಿರುವ ಗಿಡಗಳು : _______________ ,__________________ 

2) ಪರಾವತಶಗೊಳಿಸಲಾಗದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು  : __________________ , _____________________ 

3) ಬೆಳಕನ್ನು  ಪರ ತಿಫಲ್ಲಸ್ತವ ವಸ್ತು ಗಳು  : _________________ , _________________. 

4) ಸಸಾ ಜನಾ  ನ್ಯರುಗಳು      : _____________  , _____________. 

5) ಪಾರ ಣಿಜನಾ  ನ್ಯರುಗಳು   : _________________  , ____________________. 

 

                

➢ ಹೂವಿನ ಅಾಂದವಾದ ಚಿತಿ್  ಬಿಡಿಸಿ ಭಾಗಗಳನ್ನು  ಹೆಸರಿಸಿ. 

 

 

 

 


