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 ಜೇವ ಜೇವನ ವಿಜ್ಞಾನ 

ಕಲಿಕಾ ಸಂಗಮ 



                                              ಪರಿವಿಡಿ 

   ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛಷೇರಿ ಸಾವಾಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖಷ ನಂಜನಗೂಡು 

                                ಎಂಟನಷೇ ತ್ರಗತ್ರ ವಿದ್ಾಾರ್ಥಾಗಳ ಕಲಿಕಾ ಸಂಗಮ                          

ದಿನಾಂಕ/ವಾರ ಕಲಿಕಾಂಶಗಳು 

ಜುಲಷೈ ಒಂದನಷೇ ವಾರ 

1/7/2021 ರಿಂದ  

7/7/2027 

1) ಸವಪೇಷಣಷ ಮತ್ುು ಪರ ಪೇಷಣಷ 
ಯ ವಾತ್ಾಾಸ ತ್ರಳಿಯುವುದು 

2) ಸಸಾಗಳಲಿಿ ಪೇಷಣಷಯ 
ವಿಧಗಳನುು ತ್ರಳಿಯುವುದು 

3) ಮಾನವನ ಜೇಣಾಾಂಗವಯಾಹದ 
ಚಿತ್ರದಲಿಿ ವಿವಿಧ ಭ್ಾಗಗಳನುು 
ಗುರುತ್ರಸುವುದು 

4) ಬಾಯಿ ಮತ್ುು ಬಾಯಿಯ ಕುಹರ 
ತ್ರಳಿಯುವುದು.                                       

5) ಅಮೇಬಾದಲಿಿ ಆಹಾರ ಸಷೇವನಷ 
ಮತ್ುು ಜೇಣಾಕ್ರರಯೆ 

6) ಉಷಣದ ಅರ್ಾ ಮತ್ುು ಉಷಣದ 
ವರ್ಾಾವಣಷಯ ವಿಧಗಳನುು 
ತ್ರಳಿಯುವುದು 

7) ಭ್ೌತ್ ಮತ್ುು ರಾಸಾಯನಿಕ 
ಬದಲಾವಣಷಯ ವಾತ್ಾಾಸ 

ಜುಲಷೈ ಎರಡನಷೇ ವಾರ 

8/7/2021 ರಿಂದ 15/7/2021 

1) ಮಣ್ಣಣನ ಸುರವಿನಾಾಸ 
ತ್ರಳಿಯುವುದು 

2) ಮಣ್ಣಣನ ವಿಧಗಳನುು ತ್ರಳಿಯುವುದು 
3) ಆಮಿ ಮತ್ುು ಪರತ್ಾಾಮಗಿಳ 

ವಾತ್ಾಾಸ 

4) ಆಹಾರದ ವಿವಿಧ ಘಟಕಗಳನುು 
ತ್ರಳಿಯುವುದು 

5) ಪ್ಾರಣ್ಣ ಹಷೇಳಷ ಗಳನುು 
ತ್ರಳಿಯುವುದು 

6) ಎಳಷಯಿಂದ ಬಟ್ಷೆ ತ್ರ್ಾರಿಸುವ 
ಹಂತ್ಗಳನುು ತ್ರಳಿಯುವುದು 

7) ರಷೇಷ್ಷೆ ಹುಳುವಿನ ಜೇವನ ಚಕರ 
ತ್ರಳಿಯುವುದು 

8) ಹೂವಿನ ಕಾಯಾ ಮತ್ುು ಅದರ 
ಭ್ಾಗಗಳನುು ತ್ರಳಿಯುವುದು 

 



1ನ ೇ ದಿನ                    ಕಲಿಕ ಾಂಶ: ಸ್ವಪೇಷಕ ಮತ್ತು ಪರಪೇಷಕ ಗಳ ವ್ಯತ್ ಯಸ್ ತಿಳಿಯತವ್ುದತ. 

ಆಲ  ೇಚಿಸಿ::  

 

 

ಸ್ವಪೇಷಕಗಳು: ಹಸಿರತ ಸ್ಸಿಗಳನತು ಸ್ವಪೇಷಕಗಳು ಎನತುವ್ರತ. ಕ ರಣ ಸ್ಸ್ಗಗಳು ತ್ಮಮ 
ಆಹ ರವ್ನತು ತ್ ವ ೇ ತ್ಯ ರಿಸಿಕ  ಳುುತ್ುವ . ಆದದರಿಾಂದ ಸ್ಸ್ಯಗಳನತು ಉತ್ ಾದಕರತ ಎನತುವ್ರತ. 

 

1. ಸ್ಸ್ಯದ ಬ ೇರತ ಭ ಮಿಯಾಂದ ನೇರನತು ಹೇರಿಕ  ಾಂಡತ ಎಲ ಗಳಿಗ  ಒದಗಿಸ್ತತ್ುದ . 
2. ಎಲ ಯ ಪತ್ರರಾಂದರಗಳು ವ ತ್ ವ್ರಣದಲಿಿನ ಇಾಂಗ ಲದ ಡ ೈಆಕ ಸೈಡನತು ಒಳ ತ್ ಗ ದತಕ  ಳುುತ್ುವ . 
3. ಎಲ ಯಲಿಿರತವ್ ಕ  ಿೇರ  ೇಫಿಲ್ ಸ್ ಯಯನ ಬ ಳಕಿನ ಶಕಿುಯನತು ಹೇರಿಕ  ಾಂಡತ ಆಹ ರವ್ನತು ತ್ಯ ರಿಸ್ತತ್ುದ . 

ಪರಪೇಷಕಗಳು: ಪ್ ರಣಿಗಳು ನ ೇರವ ಗಿ ಅಥವ  ಪರ  ೇಕ್ಷವ ಗಿ ಆಹ ರಕ ಾಗಿ ಸ್ಸ್ಯಗಳನತು 
ಅವ್ಲಾಂಬಿಸಿರತತ್ುವ . ಆದದರಿಾಂದ ಪ್ ರಣಿಗಳನತು ಪರಪೇಷಕಗಳು ಎನತುತ್ ುೇವ . ಪರಿಸ್ರದಲಿ ಿ
ಪ್ ರಣಿಗಳನತು ಭಕ್ಷಕರತ ಎಾಂದತ ಕರ ಯತತ್ ುರ . 

ಚಟತವ್ಟಿಕ  ೧: ಕ ಳಗ  ನೇಡಿರತವ್ ಹ ಸ್ರತಗಳನತು ಸ್ವಪೇಷಕ ಮತ್ತು ಪರಪೇಷಕಗಳ ಗತಾಂಪಿಗ  ವಾಂಗಡಿಸಿ ಬರ ಯರಿ. 

(ಪ್ ಪಸ್ಾಳಿು, ಮಿೇನತ, ಉತ್ ಾದಕರತ, ಮ ವನ ಮರ,ದತಯತಿಸ್ಾಂಶ ಿೇಷಣ , ಭಕ್ಷಕರತ, ಆಹ ರ ತ್ಯ ರಿಸ್ತತ್ುವ , 
ಹತಲಿ, ಆಹ ರ ತ್ಯ ರಿಸ್ಲತ ಸ ಧ್ಯವಲಿ, ಹಸ್ತ) 

 

ದತಯತಿಸ್ಾಂಶ ಿೇಷಣ : ಸ್ಸ್ಯಗಳು ಸ್ ಯಯನ ಬ ಳಕಿನ ಸ್ಹ ಯದಿಾಂದ, ನೇರತ 
ಮತ್ತು ಇಾಂಗ ಲದ ಡ ೈಆಕ ಸೈಡನತು ಬಳಸಿಕ  ಾಂಡತ ಎಲ ಗಳಲಿ ಿಆಹ ರವ್ನತು 
ತ್ಯ ರಿಸಿಕ  ಳುುತ್ುವ , ಈ ಕಿರಯೆಗ  ದತಯತಿಸ್ಾಂಶ ಿೇಷಣ  ಕಿರಯೆ ಎನತುತ್ ುೇವ . 

ಇಾಂಗ ಲದ ಡ ೈಯ ಕ ಸೈಡ್+ನೇರತ====ಕ ಬ  ೇಯಹ ೈಡ ರೇಟ್+ಆಮಜಿನಕ 

*ಎಲ ಿ ಜೇವಗಳಿಗ  ಶಕಿುಯ ಮ ಲವ ೇನತ? 

*ಸ್ಸ್ಯಗಳು ಆಹ ರವ್ನತು ಹ ೇಗ  ಪಡ ಯತತ್ುವ ? 

*ಸ್ಸ್ಯದ ಯ ವ್ ಭ ಗ ದಲಿಿ ಆಹ ರ ತ್ಯ ರ ಗತತ್ುದ ? 

 

                      ಸ್ವಪೇಷಕಗಳು                    ಪರಪೇಷಕಗಳು 



2ನ ೇ ದಿನ                        ಕಲಿಕ ಾಂಶ: ಸಸಯಗಳಲಿಿ ಇತರ ಪೇಷಣ  ವಿಧ ನಗಳನನು ತಿಳಿಯನವುದನ. 

ಆಲ  ೇಚಿಸಿ:  

 

 

ಪರ ಪೇಷಿತ ಪೇಷಣ  ವಿಧ ನ: ಕ  ಿೇರ  ೇಫಿಲ್ ಇಲ್ದಿ ಸಸಯಗಳು ಮ ನವ ಮತನು ಪ್ ಾಣಿಗಳಾಂತ ಯೇ ಬ ೇರ  

ಸಸಯಗಳು ತಯ ರಿಸಿದ ಆಹ ರದ ಮೇಲ  ಅವಲ್ಾಂಬಿತವ ಗಿವ . ಅವು ಪರ ಪೇಷಣ  ವಿಧ ನವನನು ಬಳಸಿಕ  ಳುುತುವ . 

ಪರಪೇಷತ ಪೇಷಣ  ವಿಧ ನಗಳು: 

ಚಟನವಟಿಕ  1: ಕ ಳಗಿನ ಪೇಷಣ  ವಿಧ ನಗಳನನು ಅವುಗಳ ಉದ ಹರಣ ಯಾಂದಿಗ  ಹ  ಾಂದಿಸಿ. 

 

*ಕ  ಿೇರ  ೇಫಿಲ್ ಇಲ್ದಿ ಸಸಯಗಳು ಇವ ಯೇ? 

*ಪ್ ಾಣಿ ಹ ಗ  ಮ ನವರಾಂತ  ಕ ಲ್ವು ಸಸಯಗಳು ಬ ೇರ  ಸಸಯಗಳು ತಯ ರಿಸಿದ 
ಆಹ ರದ ಮೇಲ  ಅವಲ್ಾಂಬಿತವ ಗಿದ ಯ? 

ಪರ ವಲ್ಾಂಬಿ ಸಸಯಗಳು: ಚಿತಾದಲಿಿ ಹಳದಿಬಣ್ಣದ ತಾಂತಿಯಾಂತಹ 

ಕವಲ  ಡ ದ ರಚನ ಗಳು ಒಾಂದನ ಮರದ ಕ ಾಂಡ ಮತನು ರಾಂಬ ಗಳ ಸನತು ಸನತಿು 
ಕ  ಾಂಡಿರನವುದನನು ನ  ೇಡಬಹನದನ. ಇದನ ಕಸ ಯೂಟ ಎಾಂಬ ಸಸಯ. ಇದನ 
ಕ  ಿೇರ  ೇಫಿಲ್ ಹ  ಾಂದಿಲ್ಿ. ತ ನನ ಮೇಲ ೇರನತಿುರನವ ಸಸಯದಿಾಂದ ಸಿದಧ ಆಹ ರವನನು 
ಪಡ ದನಕ  ಳುುತುದ . ಮೇಲಿರಲ್ನ ಬಳಸನವ ಆಧ ರ ಸಸಯಕ ಯ ಆತಿಥ ಯ ಸಸಯ 
ಎನನುವರನ. ಈ ರಿೇತಿಯ ದ ಪೇಷಣ  ವಿಧ ನಕ ಯ ಪರ ವಲ್ಾಂಬಿ ಎನನುವರನ. 

ಕೇಟಹ ರಿ ಸಸಯಗಳು: ಕ ಲ್ವು ಸಸಯಗಳು ತ ವು ಬ ಳ ಯನವ 

ಮಣಿಣನಾಂದ ಎಲ ಿ ಅಗತಯ ಘ ೇಷಣ ಗಳನನು ಪಡ ಯದ ೇ ಇರನವ ಸ ಧ್ಯತ ಯಿದ . ಆ 
ಸಾಂದರ್ಭದಲಿಿ ಕೇಟಗಳನನು ಹಿಡಿದನ ಕೇಟ ದಲಿಿನ ದ ೇಹದಲಿಿರನವ ಪೇಷಕಗಳನನು 
ಹಿೇರಿಕ  ಮ ಡಿಕ  ಳುುತುವ . ಇಾಂತಹ ಪೇಷಣ್ ವಿಧ ನವನನು ಕೇಟಹ ರಿ ಪೇಷಣ  
ಎನನುತ ುೇವ . ಉದ ಹರಣ : ಹ ಜಿಗಿಡ, ನ  ೇಣ್ದ ಬ  ೇನನ. 

ಕ  ಳ ತಿನಗಳು: ಸತು ಮತನು ಕ  ಳ ಯನತಿುರನವ ವಸನುವಿನಾಂದ ಜಿೇವಿಗಳು 

ಪೇಷಕಗಳನನು ಹಿೇರಿಕ  ಳುುತುವ . ಈ ರಿೇತಿಯ ಪೇಷಣ  ವಿಧ ನಕ ಯ ಕ  ಳ ತಿನ 
ಪೇಷಣ  ಎನನುವರನ. ಉದ ಹರಣ : ಶಿಲಿಾಂದಾಗಳು, ಅಣ್ಬ . 

ಸಹಜಿೇವನ: ಕ ಲ್ವು ಜಿೇವಿಗಳು ಒಟ್ ಾಗಿ ಜಿೇವಿಸನತ ು ಆಶಾಯ ಮತನು 

ಪೇಷಕಗಳನನು ಹಾಂಚಿಕ  ಳುುತುವ . ಈ ಸಾಂಬಾಂಧ್ಕ ಯ ಸಹಜಿೇವನ ಎನನುವರನ. 
ಉದ ಹರಣ : ಕಲ್ನಿ ಹ ಗಳು. 

ಪರ ವಲ್ಾಂಬಿ 

ಕೇಟ್ ಹ ರಿ 

ಕ  ಳ ತಿನ 

ಸಹಜಿೇವನ. 

ಅಣ್ಬ  

ಕಲ್ನಿಹ ವು 

ಕಸ ಯೂಟ 

ಹ ಜಿಗಿಡ 



3ನ ೇ ದಿನ.                       ಕಲಿಕ ಾಂಶ: ಮ ನವನ ಜೇರ ಣಾಂಗವಯೂಹ 

. ಮ ನವನ ಜೇರ ಣಾಂಗವಯೂಹ:ಬ ಯಿಯ ಕುಹರ, ಅನನನ ಳ, ಜಠರ, ಸಣ್ಣ ಕರಳು, ದ ೊಡ್ಡಕರಳು, ಗುದದ ಾರ ಇವ ಲ್ಲ ಭ ಗಗಳು 

ಒಟ್ ಾಗಿ ಜೇಣ್ಣನ ಳ ಆಗುತ್ತದ  

ಪ್ರಯತ್ನನಸು: 

ಚಟುವಟಿಕ  1: ಕ ಳಗಿನ ಜೇರ ಣಾಂಗವಯೂಹದ ಚಿತ್ರದಲಿಲ ಅಾಂಗಗಳನುನ ಸರಿಯ ದ ಕರಮದಲಿಲ ಜ ೊೇಡಿಸಿ. 

ಚಟುವಟಿಕ  2:ಜೇರ ಣಾಂಗವಯೂಹದ ಅಾಂಕಗಳನುನ ಅವುಗಳ 
ಕ ಯಣದ ೊಾಂದಿಗ  ಹ ೊಾಂದಿಸು. 

೧ ಹೇರಿಕ                           1. ಜಠರ 

೨. ಜಗಿಯುವುದು.              2. ಗುದದ ಾರ 

೩. ವಿಸಜಣನ .                   3. ಸಣ್ಣ ಕರುಳು 

೪. ಪ್ರೇಟಿೇನ್ ವಿಭಜನ .    4. ಬ ಯಿ 

 ಬ ಯಿ ಮತ್ುತ ಬ ಯಿಯ ಕುಹರ: ಬ ಯಿಯು ಆಹ ರ ಸ ೇವನ  ಮ ಡ್ಲ್ು ಸಹ ಯಕವ ಗಿದ . 
ಲ ಲ್ರಸ, ಹಲ್ುಲಗಳು ಮತ್ುತ ನ ಲಿಗ ಯ ಸಹ ಯದಿಾಂದ ಆಹ ರವು ಸಣ್ಣ ಕಣ್ಗಳ ಗಿ 
ಜೇರ್ಣಣಸಲ್ಪಡ್ುತ್ತದ . 

ಅನನನ ಳ: ಅನನನ ಳದ ಭಿತ್ನತಯ ಚಲ್ನ ಯಿಾಂದ ಗಿ ಆಹ ರವು ಕ ಳಮುಖವ ಗಿ ಗಾಂಟಲಿನಾಂದ 
ಜಠರವನುನ ಸ ೇರುತ್ತದ . 

ಜಠರ: ಜಠರದ ಒಳಪ್ದರವು ಅಾಂಟ್ ದ ಲ ೊೇಳ , ಹ ೈಡ ೊರೇಕ ೊಲೇರಿಕ್ ಆಮಲ ಮತ್ುತ ಜೇಣ್ಣ ರಸಗಳನುನ 
ಶರವಿಸುತ್ತದ . ಜೇಣ್ಣರಸಗಳು ಪ್ರೇಟಿೇನ್ ಗಳನುನ ಸರಳ ವಸುತಗಳ ಗಿ ವಿಭಜಸುತ್ತದ . 

ಯಕೃತ್: ಇದು ದ ೇಹದ ಅತ್ೂಾಂತ್ ದ ೊಡ್ಡ ಗರಾಂಥಿಯ ಗಿದ . ಇದು ಪಿತ್ತರಸವನುನ ಸರವಿಸುತ್ತದ . ಪಿತ್ತರಸವು 
ಕ ೊಬ್ಬಿನ ಜೇಣ್ಣಕ್ರರಯೆಯನುನ ಮ ಡ್ುತ್ತದ . 

ಮೇದ ೊೇಜೇರಕ ಾಂಗ: ಕ ಬ ೊೇಣಹ ೈಡ ರೇಟ್, ಕ ೊಬ್ುಿ ಮತ್ುತ ಪ್ರೇಟಿೇನ್ ಗಳನುನ ಸರಳ ರೊಪ್ಕ ೆ 
ಪ್ರಿವತ್ನಣಸುತ್ತದ . 

ಸಣ್ಣ ಕರುಳು: ಸಣ್ಣ ಕರುಳಿನಲಿಲ ಕಾಂಡ್ುಬ್ರುವ ಬ ರಳಿನ ಆಕ ರದ ರಚನ ಗಳ ದ  ವಿಲ ೈಗಳು ಜೇಣ್ಣವ ದ 

ಆಹ ರವನುನ ಹೇರಿಕ  ಮ ಡ್ುತ್ತವ . 

ದ ೊಡ್ಡ ಕರುಳು: ಜೇಣ್ಣ ಗ ೊಳಳದ ಆಹ ರದಿಾಂದ ನೇರು ಮತ್ುತ ಲ್ವಣ್ಗಳನುನ ಹೇರುವುದು ದ ೊಡ್ಡ 
ಕರುಳಿನ ಕ ಯಣ. 

ಗುದದ ಾರ: ಉಳಿದ ತ್ ೂಜೂವು ಗುದದ ಾರದ ಮೊಲ್ಕ ಹ ೊರಹ ಕಲ್ಪಡ್ುತ್ತದ . ಇದಕ ೆ ವಿಸಜಣನ  
ಎನುನವರು. 

 

 

 



4 ನ ೇ ದಿನ.                  ಕಲಿಕ ಾಂಶ: ಹಲಿಿನ ರಚನ  ತಿಳಿಯುವುದು   

ಇದನುು ತಿಳಿಯಿರಿ:                               

• ನಮ್ಮ ಆಹ ರಗಳನುು ಹಲಿಿನಾಂದ ಯ ಾಂತಿಿಕವ ಗಿ ಜಗಿದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ತುಾಂಡುಗಳ ಗಿ ಸುತ ತೇವ . 
• ಪ್ಿತಿ ಹಲ್ುಿ ಒಸಡಿನಲಿಿರುವ ಪ್ಿತ ಯೇಕ ದಾಂತಕುಳಿಯಲಿಿ ಬ ೇರೂರಿದ .ನಮ್ಮ ಹಲ್ುಗಿಳು ಸವರೂಪ್ದಲಿಿ ಭಿನುವ ಗಿದ , ಬ ೇರ ಬ ೇರ  ಕ ಯಯಗಳನುು 

ನವಯಹಿಸುತತವ . ಅದಕ ೆ ತಕೆಾಂತ  ಅವುಗಳಿಗ  ಬ ೇರ  ಬ ೇರ  ಹ ಸರು ನೇಡಲ ಗಿದ . 
• 8 ವರ್ಯದ ಪ್ ಿಯದ ನಡುವ  ಬಿದುುಹ ೂೇಗುವ ಹಲ್ುಿಗಳನುು ಹ ಲ್ುಹಲ್ುಿಗಳು ಎನುುವರು. 
• ಇವುಗಳ ಬದಲಿಗ  ಮ್ೂಡುವ ಹಲ್ುಿಗಳು ಶ ಶವತ ಹಲ್ುಗಿಳು. 

• ಹಲಿಿನ ವಿಧಗಳು: : 

 

 

 

 

ಚಟುವಟಿಕ  1: ಕ ಳಗ  ನೇಡಿರುವ ಚಿತಿವನುು ಗಮ್ನಸಿ ಕ ೂಟಿಿರುವ ಕ ೂೇರ್ಿಕದಲಿಿ ಹಲಿಿನ ಸಾಂಖ್ ಯಗಳನುು 
ಭತಿಯಮ ಡಿ. 

 

ಹಲಿಿನ 
ವಿಧ 

ಕ ಳದವಡ  ಮೇಲ್ುವಡ  ಒಟುಿ 

ತುಾಂಡುಮ ಡುವ 
ಮ್ತುತ ಕಚುುವ 
ಹಲ್ುಿಗಳು 

   

ಚುಚುುವ ಮ್ತುತ 
ಹರಿಯುವ 
ಹಲ್ುಿಗಳು 

   

ಜಗಿಯುವ ಮ್ತುತ 
ಅರ ಯುವ 
ಹಲ್ುಿಗಳು 

   

ಬ ಚಿಹಲ್ಲ್ುಿ: 
ಆಹ ರವನುು ತುಾಂಡು 
ಮ ಡಲ್ು ಮ್ತುತ 
ಕಚುಲ್ುhttps://jxgz.n

et.cn/tb.php?app=h

ermes 

ಕಿರು ದವಡ  ಹಲ್ುಿ ಮ್ತುತ ದವಡ  ಹಲ್ು:ಿ ಆಹ ರವನುು ಜಗಿಯಲ್ು ಮ್ತುತ 
ಅರಿಯಲ್ು. 

ಕ ೂೇರ ಹಲ್ುಿ: ಆಹ ರವನುು 
ಚುಚುುವ ಮ್ತುತ ಹರಿಯುವ 
ಹಲ್ುಿ. 

ಕ ೂೇರ ಹಲ್ುಿ: ಆಹ ರವನುು 
ಚುಚುುವ ಮ್ತುತ ಹರಿಯುವ 
ಹಲ್ುಿಗಳು. 



  5ನ ೇ ದಿನ:         ಕಲಿಕ ಾಂಶ: ಅಮೇಬ ದಲಿಿ ಆಹ ರ ಸ ೇವನ  ಮತ್ತು ಜೇರ್ಣಕ್ರಿಯ 

ಆಲ  ೇಚಿಸಿ: 

 

ಅಮೇಬದಲಿಿ ಆಹ ರ ಸ ೇವನ  ಮತ್ತು ಜೇರ್ಣಕ್ರಿಯ: 

*ಅಮೇಬ ವು ಕ  ಳದ ನೇರಿನಲಿಿ ಕ ಣಿಸಿಕ  ಳಳುವ ಏಕಕ  ೇಶಿಯ ಸ ಕ್ಷ್ ಾರ್ತಜೇವಿ ಯ ಗಿದ . 

*ಅದತ ಚಲಿಸಲತ ಮತ್ತು ಆಹ ರ ಹಿಡಿಯಲತ ಮಥ್ಯಪ ದ ಎಾಂಬ ಬ ರಳಿನಾಂತ್ಹ ರಚನ ಗಳನತು ಹ  ರಚ ಚತತ್ುದ . 

*ಆಹ ರವನತು ನತಾಂಗಿ ಕ  ೇಶದ  ಳಗ  ತ ಗ ದತಕ  ಳಳುತ್ುದ . ಆಹ ರ ಈಗ ಆಹ ರ ರಸದ ನಯಲಿಿ ಬಾಂಧಿಆಗತತ್ುದ . 

*ಜೇರ್ಣರಸವು ಆಹ ರದ ಮೇಲ  ವರ್ತಣಸಿ ಅದನತು ಸರಳ ಪದ ಥ್ಣಗಳ ಗಿ ವಿಭಜಸತತ್ುದ . 

*ಅಮೇಬ ವು ಅದನತು ತ್ನು ಬ ಳವಣಿಗ , ದ ೇಹ ದತರಸಿು ಮತ್ತು ತ್ಮಮ ಸಾಂಖ್ ಯಯನತು ಹ ಚಿಿಸಿಕ  ಳುಲತ ಉಪಯೇಗಿಸತತ್ುದ . 

ಚಟತವಟಿಕ  1: ಕ ಳಗ  ನೇಡಿರತವ ಅಮೇಬ ಚಿತ್ಿದಲಿಿ, ಅದರ ಭ ಗಗಳನತು ಆರಿಸಿ ಕಿಮವ ಗಿ ಹ ಸರಿಸಿ. 

(ಆಹ ರ ರಸದ ನ, ಕ  ೇಶಕ ೇಾಂದಿ, ಮಥ್ಯಪ ದ, ವಿಸಜಣತ್ ತ ಯಜ್ಯ, ಆಹ ರ ಕರ್, ಕ  ೇಶಪೊರ , ಕ  ೇಶದಿವಯ) 

*ಅಮೇಬ ವನತು ಬರಿಗಣಿಿನಾಂದ ನ  ೇಡಬಹತದ ೇ? 

*ಅಮೇಬ ದ ದ ೇಹದ ಆಕ ರವ ೇನತ? 

 

 

 

ಆಹ ರ ರಸದ ನ 

ಆಹ ರ 

ಆಹ ರ ಸ ೇವನ . 

ಕ ಳಗಿನ ಪಿಶ್ ುಗಳಿಗ  ಉತ್ುರಿಸಿ: 

1. ಅಮೇಬ ವು ಒಾಂದತ______ ಸ ಕ್ಷ್ ಾರ್ತಜೇವಿ 
ಯ ಗಿದ . 

2. ಅಮೇಬ ವು_________ಸಹ ಯದಿಾಂದ 
ಚಲಿಸತತ್ುದ . 

3. ಅಮಬ ವು ______ ನೇರಿನಲಿಿ ಕ ಣಿಸಿಕ  ಳಳುತ್ುದ . 

ಚಟತವಟಿಕ  3: ನಮಮ ಪುಸುಕದಲಿಿ ಅಮೇಬ ದ ಚಿತ್ಿ 
ಬಿಡಿಸಿ ಅದರ ಭ ಗಗಳನತು ಹ ಸರಿಸಿ. 

 



                                                                     ಕಲಿಕಾ ಸಂಗಮ 

ತರಗತಿ: 8.                        ವಿಜ್ಞಾನ :ನನನ ಸಾಧನೆ : 1               ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು:_ 

೧) ಬಿಟ್ಟ ಸಥಳಕೆೆ  ಸರಿಯಾದ ಉತತರವನುನ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ ಬರೆಯಿರಿ: 

( ಸಹಜೀವನ, ಮಿಥ್ಾಪಾದ, ಪರಪೀಷಕಗಳು, ಉತ್ಾಾದಕರು, ಬಾಚಿ ಹಲ್ುು) 

1) ಸಸಾಗಳು ತಮಮ ಆಹಾರವನುನ ತ್ಾವೆೀ ತಯಾರಿಸಿಕೆೊಳುುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳನುನ_______ಎನುನವರು. 
2) ಜೀವಿಗಳು ಒಟ್ಾಟಗಿ ಜೀವಿಸುತ್ಾತ ಆಶ್ರಯ ಮತುತ ಪೀಷಕಗಳನುನ ಹಂಚಿಕೆೊಳುುವ 

ಸಂಬಂಧಕೆೆ________ಎನುನವರು. 
3) _________ಆಹಾರವನುನ ತುಂಡು ಮಾಡಲ್ು ಮತುತ ಕಚ್ಚಲ್ು ಬಳಸುತ್ ತೆೀವೆ. 
4) ಅಮಿೀಬಾವು_________ಸಹಾಯದಂದ ಚ್ಲಿಸುತತದ್ೆ. 
5) ಪಾರಣಿಗಳು ನೆೀರವಾಗಿ ಅಥ್ವಾ ಪರೆೊೀಕ್ಷವಾಗಿ ಆಹಾರಕಾೆಗಿ ಸಸಾಗಳನುನ ಅವಲ್ಂಬಿಸುವುದುರಿಂದ  

ಅವುಗಳನುನ_________ಎನುನವರು. 

೨) ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ A ಪಟ್ಟಟ ಮತುತ B ಪಟ್ಟಟಯನುನ ಹೆೊಂದಸಿ ಬರೆಯಿರಿ. 

                                A.                                                      

                                                                   Bb bb.  B.     

    

 

                                                                                                                                                               

೩) ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಚಿತರಗಳಿಗೆ ಅವುಗಳ ಭಾಗಗಳನುನ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೆಸರಿಸಿ: 

               A 

1) ದುಾತಿಸಂಶೆುೀಷಣೆ 
2) ಹೀರಿಕೆ 
3) ಕೆೊಳೆತಿನ 

4) ಅಮಿೀಬ 

5) ಕೀಟ್ಹಾರಿ 

               B 

1) ಕಸೊೊಟ್ 

2) ಸವಪೀಷಕ 

3) ಸೊಕ್ಷಮಜೀವಿ 

4) ಸಣ್ಣ ಕರುಳು 
5) ಅಣ್ಬೆ 
6) ಹೊಜಗಿಡ.                             

                ಉತತರ 

1)____________ 

2)____________ 

3)____________ 

4)____________ 

5)____________ 



                              6 ನೇ ದಿನ :             ಉಷ್ಣ  ಮತ್ತು  ಉಷ್ಣ  ವರ್ಗಾವಣೆಯ ವಿಧಗಳು 

ಕಲಿಕಾಂಶ : ಉಷ್ಣ ದ ಅರ್ಾ ತಿಳಿಯುವುದು  

ಯೋಚಿಸಿ :    

                      

 

 

ನೆನಪಿಡಿ :    ಉಷ್ಣ ವು  ಶಕ್ತು ಯ ಒಾಂದು ರೂಪ . ಉಷ್ಣ  ಶಕ್ತು ಯಾಂದ ನಿತ್ಯ ವೂ ನಾವು ಹಲವಾರು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು  ಮಾಡುತ್ು ೇವೆ. 

➢  ಬಿಸಿಯ ಮಟ್ಟ            ತಾಪ                                                                             

 

 ತಾಪಮಾಪಕಗಳ ಮುಖ್ಯ ವಾದ ಎರಡು ವಿಧಗಳು 

 

 

ಉಷ್ಣ ದ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ವಿಧಗಳು:  

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 

ನಿಮಮ  ನೇಟ್ ಪುಸು ಕದಲಿಿ ಉತ್ು ರಿಸಿ: 1)  ಉಷ್ಣ   ಮತ್ತು  ತಾಪ ಗಳ ಅರ್ಥ ತಿಳಿಸಿ.    2) ಉಷ್ಣ  ವರ್ಗಥವಣೆಯ ವಿಧಗಳು ಯಾವುವು? 

                                       
ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು  ಹೇಗೆ ಬೇಯಿಸುವರು?                              ಬಿಸಿಲಿನಲಿಿ  ಹಾಕಿದ ಒದೆ್ದ   ಬಟೆ್ಟ  ಹೇಗೆ  ಒಣಗುತ್ು ದ್ದ?              

                                                                                                         

          

ಪಕ್ಕ ದ ಚಿತ್ರ ದಲಿಿ  ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚು  ಬಿಸಿ 

ಯಾವುದು ಕ್ಡಿಮೆ ಬಿಸಿ ಮತ್ತು  

ಯಾವುದು ಅತಿೋ ಕ್ಡಿಮೆ ಬಿಸಿ 

ಹೊಂದಿರುತ್ು ದ್ದ? 

 

 

 

 

ವಸುು ವಿನ ಬಿಸಿಯ ಮಟೆ್ ದ ಅಳತೆಯನ್ನು   ಅದರ ತಾಪ ಎನ್ನು ವರು. 

ತಾಪವನ್ನು  ತಾಪಮಾಪಕ ಬಳಸಿ ಅಳೆಯುವರು. 

ಎರಡೂ ತಾಪಮಾಪಕ್ಗಳ ನಡುವಿನ  ವಯ ತಾಯ ಸಗಳೇನ್ನ? 

ಗಮನಿಸಿದ ಅೊಂಶಗಳು ಸಾಮಾನಯ  

ತಾಪಮಾಪಕ್ 

ವೈದಯ ಕಿೋಯ 

ತಾಪಮಾಪಕ್ 

ಅಳತೆಗಳ ವ್ಯಯ ಪ್ತು  

(ಹೆಚ್ಚು /ಕ್ಡಿಮೆ) 

  

ವಕ್ರ ತೆ(ಇದ್ದ/ ಇಲಿ್ )   

 

ಸಾಮಾನಯ  ತಾಪಮಾಪಕ್ ( ಇತ್ರೆ ಉದೆ್ದ ೋಶಗಳಿರ್ಗಗಿ) 

ವೈದಯ ಕಿೋಯ ತಾಪಮಾಪಕ್( ದೇಹದ ತಾಪ ಅಳೆಯಲು) 

➢ ಉದಾಹರಣೆ ಚಿತ್ರ  ಗಮನಿಸಿ  ಉಷ್ಣ  ಪರ ಸಾರದ ವಿಧ ಗುರುತಿಸಿ. 

 

                                 

ವಹನ:  ಘನ ವಸುು ವಿನ ಬಿಸಿಯಾದ 

ತ್ತದಿಯಿೊಂದ ತ್ಣಣ ಗಿನ ತ್ತದಿಗೆ ಉಷ್ಣ ವು 

ಪರ ಸಾರವ್ಯಗುವ   ಪರ ಕಿರ ಯೆಗೆ ವಹನ ಎನ್ನು ವರು.                                            

 

ಸಂವಹನ : ದರ ವ ಮತ್ತು  ಅನಿಲ್ಗಳಲಿಿ  

ಬಿಸಿಯಾದ ಕ್ಣಗಳು ಮೇಲೆ ತ್ಣಣ ಗಿನ ಕ್ಣಗಳು 

ಕೆಳಗೆ  ಚಲಿಸುವ ಮೂಲ್ಕ್                  

ಉಷ್ಣ ಪರ ಸಾರವ್ಯಗುವ ಪರ ಕಿರ ಯೆಗೆ ಸಂವಹನ 

ಎನ್ನು ವರು. 

                

 

                                                            

ವಿಕ್ತರಣ : ಮಾಧಯ ಮ ಇದೆರೂ 

ಇಲಿ್ದಿದೆರೂ  ಉಷ್ಣ  ಪರ ಸಾರವ್ಯಗುವ  

ಪರ ಕಿರ ಯೆಗೆ ವಿಕಿರಣ ಎನ್ನು ವರು. 

ಸೂಯಥನಿೊಂದ ಭೂಮಿಗೆ ಉಷ್ಣ ವು 

ಪರ ಸಾರವ್ಯಗುವ ರೋತಿ 

                                                

 



ಅಭ್ಯಾಸ ಪತ್ರಿಕೆ: 7.                            ಕಲಿಕಯ ಸಂಗಮ.                        ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು: 

                    ಸಯಮರ್ಥಾಿ: ಭ್ೌತ ಮತುು ರಯಸಯಯನಿಕ ಬದಲಯವಣೆಯ ವಾತ್ಯಾಸ 

ಚಟುವಟಿಕೆ: ನಿಮಮ ಸುತುಮುತು ನಿೀವು ನೆ ೀಡುವ ಬದಲಯವಣೆಯನ್ುು ಕೆಳಗೆ ಪಟಿಿ ಮಯಡಿ. 

 

ಭ್ೌತ ಬದಲಯವಣೆ: 

         ಮಡಿಚಿದ ಕಯಗದ.                                      ಕರಗಿದ ಮಂಜುಗೆಡ್ೆೆ.                          ಕಡಿದ ಮರದ ತುಂಡು.                              ಕತುರಿಸಿದ ಕ ದಲು 

ಮೀಲಿನ್ ಚಿತಿಗಳನ್ುು ಗಮನಿಸಿ, 

  *ಇವು ತ್ಯತ್ಯಾಲಿಕ ಬದಲಯವಣೆ.     * ಯಯವ ಹೆ ಸ ವಸುು ಉತಪನ್ುವಯಗುವುದಿಲಲ.   *ಇದು ಹಿಮುಮಖ ಕ್ರಿಯೆಯು ಹೌದು. 

ರಯಸಯಯನಿಕ ಬದಲಯವಣೆ: 

                  ಕೆ ಳೆತ ಹಣ್ುು.                                 ಜೀಣ್ಿಕ್ರಿಯೆ.                           ತುಕುಾ ಹಿಡಿದ ಮೊಳೆ                   ದಹನ್ ಕ್ರಿಯೆ 

ಮೀಲಿನ್ ಚಿತಿಗಳನ್ುು ಗಮನಿಸಿ, 

*ಇವು ಶಯಶ್ವತ ಬದಲಯವಣೆ      *ಹೆ ಸ ವಸುುಗಳು ಉತಪತ್ರುಯಯಗುತುದ್ೆ.     *ಇವುಗಳಲಿಲ ಕೆಲವು ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮಯತಿ 
ಹಿಮುಮಖ ಕ್ರಿಯೆಯಯಗುತುದ್ೆ.  

ಕೆಳಗಿನ್ ಕೆ ೀಷ್ಿಕದಲಿಲ ಭ್ೌತ ಮತುು ರಯಸಯಯನಿಕ ಬದಲಯವಣೆಯ ವಾತ್ಯಾಸವನ್ುು ಭತ್ರಿ ಮಯಡಿ: 

              ಭ್ೌತ ಬದಲಯವಣೆ             ರಯಸಯಯನಿಕ ಬದಲಯವಣೆ 

  

  
  
ಕೆಳಗೆ ನಿೀಡಿರುವ ಚಿತಿಗಳನ್ುು ಗಮನಿಸಿ, ಯಯವ ಬದಲಯವಣೆ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಿ: 

 

ಕೆಳಗಿನ್ ಪಿಶೆುಗಳಿಗೆ ನಿಮಮ ಪುಸುಕದಲಿಲ ಉತುರಿಸಿ: 

1) ಭ್ೌತ ಮತುು ರಯಸಯಯನಿಕ ಬದಲಯವಣೆ ಗೆ ಇರುವ 
ವಾತ್ಯಾಸ ಬರೆಯಿರಿ? 

2) ಭ್ೌತ  ಬದಲಯವಣೆಗೆ ಉದ್ಯಹರಣೆಗಳನ್ುು ಪಟಿಿ ಮಯಡಿ 

3) ರಯಸಯಯನಿಕ ಬದಲಯವಣೆಗೆ ಉದ್ಯಹರಣೆಗಳನ್ುು ಪಟಿಿ 
ಮಯಡಿ 

4)  



                                                                                   

 ಅಭ್ಯಾಸ ಪತ್ರಿಕೆ 8                      ವಿಜ್ಞಯನ ಕಲಿಕಯಸಂಗಮ                                  ತರಗತ್ರ: 8 

                                              ಸಯಮರ್ಥಾಯ : ಮಣ್ಣಿನ ಸತರವಿನ್ಯಾಸ                             

ಚಟುವಟಿಕೆ1: ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಕೆ ೀಷ್ಟಕದಲಿಿ ಮಣಿ್ಣನ ಉಪಯೀಗಗಳನುು ಪಟಿಟ ಮಯಡಿ 

 

 

ಚಟುವಟಿಕೆ 2: ಮಣಿ್ಣನ ಕೆಲವು ಮಯದರಿಗಳನುು ಸಂಗಿಹಿಸಿ ಮತುತ ಅವುಗಳನುು ಎಚಚರಿಕೆಯಂದ ಗಮನಸಿ, ಕೆಳಗೆ 
ನೀಡಿರುವ ಕೆ ೀಷ್ಟಕವನುು ಪಟಿಟ ಮಯಡಿ: 

ಕಿ.ಸಂ ಮಣ್ಣಿನ ಆಕರ ಸಸಾಗಳು ಪ್ಯಿಣ್ಣಗಳು ಗಮನಸಿದ ಇತರ 
ಅಂಶಗಳು 

      01 ತೆ ೀಟದ ಮಣ್ು ಿ ಹುಲುಿ,_______,______ 

__________, 
 

ಇರುವೆ,______ 

_________ 

 

      02 ರಸೆತಬದಿಯ ಮಣ್ು ಿ _________,_________ 
 

________,_______ 
 

 

      03 ಕಟಟಡ ನಮಯಯಣ್ದ 
ಕಯಯಯ ನಡೆಯುತ್ರತರುವ 
ಪಿದೆೀಶದ ಮಣ್ು ಿ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ಮಣ್ಣಿನ ಸತರವಿನ್ಯಾಸ: 

A.    ಸತರ B.   ಸತರ       C     ಸತರ       D    ಸತರ 

 ಹ ಾಮಸ್ ಮತುತ ಖನಜಗಳನುು 
ಹೆಚ್ಯಚಗಿ ಹೆ ಂದಿರುತತದೆ. ಈ 
ಪದರವು ಮೃದು, ಸರಂಧ್ಿ ಮತುತ 
ಹೆಚುಚ ನೀರನುು ಉಳಿಸಿಕೆ ಳಳಬಲಿ 
ದು. 

ಕಡಿಮೆ ಪಿಮಯಣ್ದ 

ಹ ಾಮಸ್,ಆದರೆ ಹೆಚುಚ 
ಪಿಮಯಣ್ದ ಕನಜಗಳನುು 
ಒಳಗೆ ಂಡಿರುತತದೆ. ಪದರವು 
ಗಟಿಟಯಯಗಿ ಮತುತ ಒತೆ ತೀತಯತಗಿ 
ಇರುತತದೆ. 
 

ಇದು ಬಿರುಕುಗಳು ಮತುತ 
ರಂದಿಗಳನ್ೆ ುೀಳಗೆ ಂಡ ಸಣ್ಿ ಸಣ್ಿ 
ಕಲಿಿನ ಚ ರುಗಳಿಂದ ಆಗಿದೆ. 

ಈ ಪದರದ ಕೆಳಗೆ ಗಟಿಟಯಯದ 
ಮತುತ ಗುದದಲಿಯಂದ ಅಗೆಯಲು 
ಕಷ್ಟವಯದ ಕಲುಿಹಯಸು ಇದೆ. 

 

ಶಿಥಿಲಗೆೊಳ್ಳುವಿಕೆ: ಗಾಳಿ ನೀರು ಮತ್ುು 
ಹವಾಮಾನದ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ 
ಬಿಂಡೆಗಳ್ಳ  ಒಡೆದು ಮಣ್ುು 
ಉತ್ಪತ್ತುಯಾಗುತ್ುದೆ. ಈ ಪರಕ್ರರಯಿಯೀ 
ಶಿಥಿಲಗೆೊಳ್ಳುವಿಕೆ. 

ಹೊೂಮಸ್: 
ಮಣ್ಣುನಲ್ಲಿ ಸತ್ುು 
ಕೆೊಳೆಯುತ್ತುರು
ವ ವಸುುಗಳ್ಳ  

ಮಯಡಿ ನ್ೆ ೀಡು: ಸವಲಪ ಮಣ್ಿನುು ತೆಗೆದುಕೆ ಂಡು, ಹೆಂಟೆಗಳನುು ಕೆೈಯಂದ ಒಡೆದು 
ಪುಡಿಮಯಡಿ.ಈಗ 3/4 ಭ್ಯಗದಷ್ುಟ ನೀರು ತುಂಬಿದ ಗಯಜಿನ ಲೆ ೀಟವನುು 
ತೆಗೆದುಕೆ ಂಡು ಅದಕೆೆ ಒಂದು ಹಿಡಿ ಮಣ್ಿನುು ಸೆೀರಿಸಿ. ಮಣ್ಿನುು 
ವಿಲಿೀನಗೆ ಳಿಸಲು ಒಂದು ಕಡಿಯಂದ ಚ್ೆನ್ಯುಗಿ ಕಲಕಿ. ಈಗ ಸವಲಪ ಕಯಲ 
ಅಲುಗಯಡದಂತೆ ಇಡಿ. ನಂತರ ಅದನುು ಗಮನಸಿ ಮತುತ ಕೆಳಗಿನ ಪಿಶ್ೆುಗಳಿಗೆ 
ಉತತರಿಸಿ.  1) ಗಯಜಿನ ಲೆ ೀಟದಲಿಿ ಮಣ್ಣಿನ ಬೆೀರೆ ಬೆೀರೆ ಗಯತಿದ ಕಣ್ಗಳ 
ಪದರಗಳನುು ನೀವು ಕಯಣ್ುವಿರ?  2) ಸತತ ಕೆ ಳೆಯುತ್ರತರುವ ಎಲೆಗಳು ನೀರಿನ 
ಮೆೀಲೆ ತೆೀಲುತತವೆಯೀ? 

ನೆನಪಿಡಿ: 

ಮಣ್ುು ಒಿಂದು 
ನೆೈಸರ್ಗಿಕ 
ಸಿಂಪನೊೂಲ. 



ಾನ : ಕ ಾ ಸಂಗಮ 
 ಅ ಾ ಸ ಪ ೆ 9     ತರಗ :8 

ಾಮಥ : ಮ ನ ಧಗಳ . 

ಚಟುವ ೆ: ತ ದ   ಮ ನ ಧಗಳನು  ಗಮ : 

  
 
 

ಚಟುವ ೆ: ೆಳ ನ ೋಷಕದ  ಸೂ ರುವ ಾಯ ಗ ೆ ಉಪ ೕ ಸುವ ಮ ನ ಧವನು  ೆಸ . 

ಮಡ ೆ ತ ಾ ಸಲು 

ಕಟಡಗಳ ಾ ಣದ  

ಂ ೊಂ ೆ ಶ  

ಾಡಲು 

ಕೃ  ಅಥ ಾ ೇ ಾಯ ೆ  

   

 
 
 
 
ಚಟುವ ೆ: ೇ ಮಣು, ಕ ಮಣು ಮತು ಮರಳ ಮ ನ ಾದ  ಸಂಗ , ೇ ೆ ೇ ೆ ಆಕರಗಳ  

ತುಂ . ನಂತರ ಎಲದಕು  ಹ ಹ ಾ  ೕರನು  ೇ , ಗಮ . ನಂತರ ಈ ೆಳ ನ ಪ ೆ ಗ ೆ 

ಉತ . 

1. ಅತ ಂತ ಹಗುರ ಾದ ಮಣು ಾವ ದು?  

ಉತರ: _________________________________________________ 

2. ೇ ಮಣನು  ಮಡ ೆಗಳ  ಮತು ಮ ನ ೊಂ ೆಗಳ ತ ಾ ೆಯ  ಬಳಸು ಾ ೆ. ಏ ೆ? 

ಉತರ: _______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

3. ಕ ಮಣು ವ ವ ಾಯ ೆ  ೕಗ ಾ ೆ. ಏ ೆ? 

ಉತರ: _______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

ಅ : ೇ ಮಣು.  

ಆ :ಮರಳ ಮಣು. 

ಇ :ಕ ಮಣು. 

ಮಣು ಒಂದು 

ಅತ ಮೂಲ ಾದ 

ಸಂಪನೂ ಲ. ಅದನು  

ಸಂರ ಸುವ ದು 

ನ ಲರ ಆಧ  

ಕತ ವ ಾ ೆ. 

ಮ ನ ರುವ ಕಣಗಳ ಾತ  ಮತು ಪ ಾಣವನು  ಆಧ  ಮಣನು  ವ ೕ ಕ ಸ ಾ ೆ. 



                                    PÀ°PÁ ¸ÀAUÀªÀÄ 

  «µÀAiÀÄ :«eÁÕ£À     PÀ°PÁA±À : DªÀÄèUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀævÁåªÀÄèUÀ¼À£ÀÄß w½AiÀÄÄªÀÅzÀÄ.      vÀgÀUÀw : 8             

£ÀªÀÄä DºÁgÀzÀ°è ºÀ®ªÁgÀÄ ºÀtÄÚ ªÀÄvÀÄÛ vÀgÀPÁjUÀ¼À£ÀÄß §¼À¸ÀÄvÉÛÃªÉ. ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ºÀtÄÚ ªÀÄvÀÄÛ vÀgÀPÁjUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄäzÉÃ 
DzÀAvÀºÀ gÀÄaAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄvÀÛªÉ. PÉ®ªÀÅ ºÀÄ½, PÉ®ªÀÅ ¹», PÉ®ªÀÅ MUÀgÀÄ ºÁUÀÆ PÉ®ªÀÅ PÀ» gÀÄaAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄvÀÛªÉ. 

¥ÀæAiÀiwß¹ : ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è §¼À¸ÀÄªÀ ºÀtÄÚ /vÀgÀPÁjUÀ¼À£ÀÄß ºÀÄ½ ªÀÄvÀÄÛ PÀ» gÀÄaUÀ¼ÉAzÀÄ «AUÀr¹.  

ºÀÄ½ gÀÄa;......................................................................................................................................................................................... 

PÀ» gÀÄa: ......................................................................................................................................................................................... 

         

¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV QvÀÛ¼ÉºÀtÄÚ, ºÀÄt¸ÉÃ ºÀtÄÚUÀ¼ÀÄ ºÀÄ½AiÀiÁVgÀÄvÀÛªÉ, F ºÀÄ½ gÀÄaUÉ PÁgÀtªÁzÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß DªÀÄèUÀ¼ÀÄ J£ÀÄßªÀgÀÄ. 
DªÀÄèUÀ¼ÀÄ ºÀÄ½ gÀÄaAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄvÀÛªÉ. 

¸ËvÉPÁ¬Ä, ºÁUÀ®PÁ¬Ä ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅUÀ¼ÀÄ PÀ» gÀÄaAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄvÀÛªÉ. CAzÀgÉ EªÀÅUÀ¼À°è DªÀÄèUÀ¼ÀÄ EgÀÄªÀÅ¢®è. EªÀÅUÀ¼À 
PÀ» gÀÄaUÉ PÁgÀtªÁzÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀævÁåªÀÄèUÀ¼ÀÄ J£ÀßªÀgÀÄ. CAzÀgÉ ¥ÀævÁåªÀÄèUÀ¼ÀÄ PÀ» gÀÄa ºÉÆA¢gÀÄvÀÛªÉ. 

£ÁªÀÅ ¢£À¤vÀå §¼À¸ÀÄªÀ lÆvï¥ÉÃ¸ïÖ, ¸Á§Æ£ÀÄ, ±ÁA¥ÀÆ, ¸ÀÄtÚ, vÀA¥ÀÄ¥Á¤ÃAiÀÄUÀ¼ÀÄ, ªÀÄÄAvÁzÀ ¥ÀzÁxÀðUÀ¼À°è DªÀÄè 
CxÀªÁ  ¥ÀævÁåªÀÄèUÀ¼ÀÄ EgÀÄvÀÛªÉ. DzÀgÉ EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß £ÁªÀÅ gÀÄa £ÉÆÃqÀÄªÀ ªÀÄÆ®PÀ DªÀÄè CxÀªÁ ¥ÀævÁåªÀÄè JAzÀÄ w½AiÀÄ®Ä 
¸ÁzÀå«®è. ºÁUÁzÀgÉ EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¸ÀÄªÀÅzÀÄ  ºÉÃUÉ? 

¸ÀÆZÀPÀUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹ DªÀÄè CxÀªÁ ¥ÀævÁåªÀÄè JAzÀÄ UÀÄgÀÄw¸À§ºÀÄzÀÄ. 

MAzÀÄ gÀ¸À/ zÁæªÀtªÀÅ DªÀÄèªÉÇÃ CxÀªÁ ¥ÀævÁåªÀÄèªÉÇÃ JAzÀÄ UÀÄgÀÄw¸À®Ä §¼À¸ÀÄªÀ ªÀ¸ÀÄÛªÀ£ÀÄß ¸ÀÆZÀPÀ J£ÀÄßªÀgÀÄ, 
¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV Cj¶t, PÉA¥ÀÄ °lä¸ï PÁUÀzÀ, ¤Ã° °lä¸ï PÁUÀzÀ, FgÀÄ½î gÀ¸À, ¦üÃ£Á¥ÀÛ°Ã£ï zÁæªÀt¼À£ÀÄß ¸ÀÆZÀPÀªÁV 
§¼À¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. 

Cj¶tªÀÅ £ÉÊdªÁV ºÀ¼À¢ §tÚzÀ°èzÀÄÝ  ¥ÀævÁåªÀÄèUÀ¼À°è PÉA¥ÀÄ §tÚ ¥ÀqÉAiÀÄÄvÀÛzÉ. PÉA¥ÀÄ PÉÆÃ¹£À zÁæªÀtªÀÅ DªÀÄèzÀ°è 
PÉA¥ÀÄ§tÚzÀ°èzÀÝgÉ ¥ÀævÁåªÀÄèzÀ°è ¤Ã° ºÀ¹gÀÄ §tÚ ¥ÀqÉAiÀÄÄvÀÛzÉ. ¤Ã° °lä¸ï PÁUÀzÀªÀÅ DªÀÄèzÀ°è PÉA¥ÀÄ §tÚ ¥ÀqÉAiÀÄÄvÀÛzÉ.  
PÉA¥ÀÄ °lä¸ï PÁUÀzÀªÀÅ ¥ÀævÁåªÀÄèzÀ°è  ¤Ã° §tÚPÉÌ §zÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ.  

ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄÃ ¥ÀæAiÉÆÃUÀ ªÀiÁr: 

¨ÉÃPÁUÀÄªÀ ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼ÀÄ : Cj¶t ¥ÀÄr, ¤A¨ÉgÀ¸À, ¸ÉÆÃ¦£ÀzÁæªÀt, ©½ PÁUÀzÀ, 3 ¥Áè¹ÖPï ¯ÉÆÃl.  

ªÀiÁqÀÄªÀ «zsÁ£À :- MAzÀÄ ¯ÉÆÃlzÀ°è Cj¶tzÀ vÉ¼ÀÄªÁzÀ ¥ÉÃ¸ïÖ vÀAiÀiÁj¹PÉÆ½î, MAzÀÄ ¯ÉÆÃlzÀ°è ¤A¨ÉgÀ¸À 
ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ¯ÉÆÃm zÀ°è ¸ÉÆÃ¦£ÀzÁæªÀt vÉUÉzÀÄPÉÆ½î, ©½ºÁ¼ÉUÉ vÉ¼ÀÄªÁV Cj¶t zÁæªÀtªÀ£ÀÄß PÁUÀzÀ 

ºÀ¼À¢AiÀiÁUÀÄªÀªÀgÉUÀÆ ¸ÀªÀj. 10 ¤«ÄµÀUÀ¼À PÁ® ©¹°£À°è MtV¹. PÁUÀzÀªÀ£ÀÄß 2 vÀÄAqÀÄ ªÀiÁr MAzÀgÀ ªÉÄÃ¯É 
¸ÉÆÃ¦£ÀzÁæªÀtªÀ£ÀÄß ªÀÄvÉÆÛAzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¤A¨ÉgÀ¸ÀªÀ£ÀÄß ¸ÀªÀj. AiÀiÁªÀ PÁUÀzÀzÀ §tÚ §zÀ¯Á¬ÄvÀÄ UÀªÀÄ¤¹. ¤ªÀÄä 
«ÃPÀëuÉAiÀÄ£ÀÄß §gÉ¢r. 

¥ÀæAiÀÄwß¹: DªÀÄè ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀævÁåªÀÄè UÀ½VgÀÄªÀ JgÀqÀÄ ªÀåvÁå¸À ¥ÀnÖ ªÀiÁr 



                                    ನನನ  ಕಲಿಕಾ ಸಾಧನೆ – 2 

❖ ಸೂಕತ  ಉತ್ತ ರ ಆರಿಸಿ ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥ ಳ ತುಂಬಿರಿ. 

 

1) ನೀರಿನಲಿ್ಲ  ಉಷ್ಣ  ವರ್ಗಾವಣೆಯ ವಿಧ ____________ 

 

     a ) ವಹನ   b ) ಸಂವಹನ   c ) ವಿಕಿರಣ   d ) ಆವಿೀಕರಣ 

 

2) ಇವುಗಳಲಿ್ಲ  ಭೌತ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಉದಾಹರಣೆ _____________ 

 

    a ) ಹಾಲು ಮೊಸರಾಗುವುದು    b ) ಎಲೆ ಕೊಳೆಯುವುದು      c ) ಮಂಜುಗಡೆ್ಡ  ಕರಗುವುದು   d )ಕಟಿ್ಟ ಗೆ ಸುಡುವುದು 

 

3) ಮಣ್ಣಣ ನ  ಅತಯ ಂತ ಮೇಲ್ಲನ ಸತ ರದಲಿ್ಲ   ಇರುವುದು____________ 

 

a ) ಹ್ಯಯ ಮಸ್      b )ಕಲಿುಹಾಸು     c ) ಖನಜಗಳು    d )ಕಲಿ್ಲನ  ಚೂರುಗಳು 

 

4) ಸಿಮಂಟ್ಟನಂದಿಗೆ  ಮಿಶ್ರ   ಮಾಡಲು ಈ ಮಣಣ ನ್ನು  ಬಳಸುವರು ____________ 

 

    a ) ಜೇಡಿಮಣ್ಣಣ      b )ಮರಳುಮಣ್ಣಣ   c ) ಕಳಿಮಣ್ಣಣ    d )ಕಂಪು ಮಣ್ಣಣ  

 

5) ಆಮಿ ಗಳು  ಹಂದಿರುವ  ರುಚಿ ____________ 

 

a ) ಸಿಹಿ   b )ಕಹಿ   c ) ಒಗರು  d ) ಹುಳಿ 

 

❖ ಒುಂದು ವಾಕಯ ದಲಿಿ  ಉತ್ತ ರಿಸಿ. 

 

6) ಮಾನವನ ದೇಹದ ತಾಪ ಅಳೆಯಲು ಬಳಸುವ ತಾಪಮಾಪಕ ಯಾವುದು? 

 

ಉತತ ರ: 

 

7) ತುಕ್ಕು  ಹಿಡಿಯುವುದು ಯಾವ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ? 

 

ಉತತ ರ: 

 

8) ಮಣ್ಣಣ  ಹೇಗೆ ಉಂಟಾಗುತತ ದೆ? 

 

ಉತತ ರ : 

 

9) ಅತಯ ಂತ ಹಗುರವಾದ ಮಣ್ಣಣ ನ  ಯಾವುದು ? 

 

ಉತತ ರ : 

 

10) ಯಾವುದಾದರೂ ಎರಡು ಸೂಚಕಗಳನ್ನು  ಹೆಸರಿಸಿ 

 

  ಉತತ ರ : 

 

❖ ಇವುಗಳ ನಡುವಣ ಎರಡು ವಯ ತ್ಯಯ ಸ್ಗಳನ್ನನ  ಬರೆಯಿರಿ 

   

11 ) ಭೌತ ಬದಲಾವಣೆ ಮತುತ  ರಾಸಾಯನಕ ಬದಲಾವಣೆ                             12)   ಆಮಿ  ಮತುತ  ಪರ ತಾಯ ಮಿ  

 

 

 

 

 ಭೌತ್ ಬದಲಾವಣೆ                      ರಾಸಾಯನಿಕ ಬದಲಾವಣೆ       ಆಮಿ್                                        ಪ್ರ ತ್ಯಯ ಮಿ್  



11 ನೇ ದಿನ :          ಆಹಾರದ ಘಟಕಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದು 

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಚಿತ್ರ ಗಳನ್ನು  ಗಮನಿಸಿ   ಆಹಾರದ ವಿವಿಧ ಘಟಕಗಳನ್ನು   ಅವು ಯಾವ ಪದಾರ್ಥಗಳಲಿ್ಲವೆ ಎಂಬುದನ್ನು  ಪಟಿ್ಟಮಾಡಿ 

 ವಿವಿಧ ಘಟಕಗಳು 

 

ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು 

ಕಾರ್ಬಥ ಹೈಡ್ರ ಬಟ್ ಗಳು 

 

 

 

ಪ್ರ ಬಟ್ಟನ್ ಗಳು 

 

                             

 

ಕೊಬುು  (ಲ್ಲಪಿಡ್ ಗಳು) 

 

 

ವಿಟನಮಿನ್ ಗಳು 

  ವಿಟಮಿನ್ ಎ                ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ               ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ                    ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ 

                    

 

ಖನಿಜಗಳು 

 

ಅಯೋಡಿನ್                                     ಕಬಿಿ ಣ                                   ಕ್ಯಾ ಲಿ್ಸಯಂ        ಫಾಸ್ಫ ರಸ್ 

                                

 

 ಚಿತ್ರ ಗಳನ್ನು  ಗಮನಿಸಿ ಉತ್ತ ರಿಸಿ. 

1. ಕ್ಯರ್ೋೋಹೈಡ್ರ ೋಟ್ ಹೆಚ್ಚಾ ಗಿರುವ ಎರಡು ಪದಾರ್ೋಗಳನ್ನು  ಹೆಸ್ರಿಸಿ. __________ ,_____________ 

2. ಕ್ಯಳುಗಳಲಿ್ಸ  ಹೆಚ್ಚಾ ಗಿರುವ ಪೋಷಕ್ಯಾಂಶ  ಯಾವುದು? ______________ 

3. ಸೂರ್ೋನ ಬೆಳಕಿನಾಂದ ಸಿಗುವ ಪೋಷಕ್ಯಾಂಶ ಯಾವುದು? _______________ 

4. ಉಪಿ್ಪ ನಲಿ್ಸ  ಇರುವ ಖನಜಾಂಶ ಯಾವುದು?________________ 

5. ಹೆಚ್ಚಾ ನ  ಎಲಿ್ಲ  ಆಹಾರದ ಘಟಕಗಳನ್ನು  ಹಾಂದಿರುವ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ೋ ಯಾವುದು?______________ 

 

 

 

ನೆನಪ್ಪಡಿ : ಸ್ರಿಯಾದ ಪರ ಮಾಣದಲಿ್ಸ  ಎಲಿ್  ಆಹಾರದ ಘಟಕಗಳನ್ನು  ಹಾಂದಿರುವ ಆಹಾರವೇ ಸಂತುಲ್ಲತ್  ಆಹಾರ.ನಾವು                   

ಆರೋಗಾ ವಂತರಾಗಲು ಸಂತುಲ್ಸತ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸ್ಬೇಕು 



 

 

                              12 ನೇ ದಿನ :      ಪ್ರಾ ಣಿ ಜನಯ  ಎಳೆಗಳನ್ನು   ತಿಳಿಯುವುದು 

➢ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪದಗಳನ್ನು  ಸ್ಮ ರಿಸಿಕೋ: 

           ನಾರು                                                                 ನೂಲು                                                                 ಬಟೆ್ಟ  

                                                                          
ಅತ್ಯ ಂತ್ ತೆಳುವಾದ                                        ನಾರುಗಳನ್ನು ನೂಲುವ ಕ್ರಾ ಯೆಯ                  ನೂಲುಗಳನ್ನು  ನೇಯುವ ಮೂಲಕ 

ಎಳೆಗಳಿಂದ  ಆಗಿದೆ                                             ಮೂಲಕ ತ್ಯಾರಿಸುವರು.                                            ತ್ಯಾರಿಸುವರು 

 
 

 

 ಇವುಗಳನ್ನು  ಹೆಸ್ರಿಸಿ ಹಾಗೂ ಇವುಗಳಿಂದ ಸಿಗುವ ನಾರುಗಳನ್ನು  ಬರೆಯಿರಿ. 

                                                       

 

        

 

                                                                                             

ಉತ್ತ ರಿಸಿ:  

1) ನಾರುಗಳಲಿ್ಲ  ಎಷ್ಟು  ವಿಧ ?ಯಾವುವು? 

 

2) ಸಸಯ ಜನ್ಯ  ನಾರುಗಳನ್ನು  ಹೆಸರಿಸಿ. 

 

3) ಪ್ರಾ ಣಿಜನ್ಯ  ನಾರುಗಳನ್ನು  ಹೆಸರಿಸಿ. 

 

4) ಉಣೆ್ಣಯಿಂದ ತಯಾರಾಗುವ ಬಟ್ಟು ಗಳು ಯಾವುವು ? 

 

 

5) ಉಣೆ್ಣ  ಬಟ್ಟು ಗಳನ್ನು  ಯಾವಾಗ ಧರಿಸುತ್ತ ೇವೆ ? ಏಕೆ? 

 

 

 

6) ರೇಷೆ್ಮ  ನಾರನ್ನು  ಯಾವುದರಿಿಂದ ಪಡೆಯುತ್ತ ೇವೆ? 

 

 

ನಾರಿನ ವಿಧಗಳು

ನ ೈಸರ್ಗಿಕ ನಾರು

ಸಸಯ ಮತ್ುು ಪ್ಾಾಣಿಗಳಿಂದ ಸಿಗುತ್ುದ .

ಸಸಯ ಜನಯ ನಾರು

ಉದಾ: ಹತ್ತು, ಸ ಣಬು, ತ ಿಂರ್ಗನ ನಾರು

ಪ್ಾಾಣಿ ಜನಯ ನಾರು

ಉದಾ : ಉಣ್ ೆ , ರ ೇಷ್ ೆ

ಸಿಂಶ ಲೇಷಿತ್ ನಾರು

ಕಾತ್ಕವಾರ್ಗ ಕ ೈಗಾರಿಕ ಗಳಲ್ಲಲ ತ್ಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ುದ . 

ಉದಾ : ನ ೈಲಾನ್ , ಪ್ಾಲ್ಲಸಟರ್, ಅಕ್ರಾಲ್ಲಕ್ ಇತಾಯದಿ



 

 

 

 

 

13ನೇ ದಿನ :   ಪ್ರಾ ಣಿ ಜನಯ  ಎಳೆಗಳ ಸಂಸ್ಕ ರಣೆಯ ಹಂತ್ಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದು 

❖ ಪ್ರಾ ಣಿಜನಯ  ನಾರುಗಳು :   1 – ಉಣೆೆ   

ಉಣೆೆ ಯ ಕೂದಲುಗಳ ನಡುವೆ ಹೆಚ್ಚು  ಗಾಳಿ ಹಿಡಿದಿಡಲಪ ಡುತ್ತ ದೆ. ಗಾಳಿ ಅಲಪ  ಉಷ್ೆ ವಾಹಕ. ಆದದ ರಿಂದ ಈ ಪ್ರಾ ಣಿಗಳು 

ಬೆಚ್ು ಗಿರುತ್ತ ವೆ. ಅಲಲ ದೆ ಉಣೆೆ ಯಿಂದ ತ್ಯಾರಾದ ಬಟೆ್ಟ ಗಳು ನಮ್ಮ  ದೇಹವನ್ನು  ಬೆಚ್ು ಗಿಡುತ್ತ ವೆ. 

 

 

❖ ಈ  ಕೋಷೆ್ ಕ ಗಮ್ನಿಸಿ ಕೆಳಗಿನ ಪಾ ಶ್ನು ಗಳಿಗೆ ಉತ್ತ ರಿಸಿ. 

 

 

 

 

 

❖ ಉಣೆೆ  ಸಂಸ್ಕ ರಣೆಯ ವಿವಿಧ ಹಂತ್ಗಳನ್ನು   ಸ್ಮ ರಿಸಿಕಳಿಿ .  

1) ಕತ್ತ ರಿಸುವಿಕೆ : ಕುರಿಯ ಮೈಯಿಂದ ತುಪಪ ಳವನ್ನು  ಕತತ ರಿಸುವುದು. 

2) ಉಜಿ್ಜ  ಶುಭ್ಾ ಗೊಳಿಸುವಿಕೆ:  ತುಪಪ ಳದಲಿ್ಲನ್ ಜಿಡ್ಡು  , ಕೊಳೆಯನ್ನು  ತ್ಗೆಯುವುದು. 

3) ವಿಂಗಡಿಸುವಿಕೆ:ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜೇಡಣ್ಣಯ ಎಳೆಗಳನ್ನು  ಬೇಪಪಡಿಸುವುದು. 

4) ಪುರುಳೆಗಳನ್ನು  ಸ್ವ ಚ್ಛ ಗೊಳಿಸುವಿಕೆ:  ನ್ಯವಾದ ಕೂದಲ್ಲನ್ ಸಣೆ್  ಎಳೆಗಳನ್ನು  ಆಯುು  ಮತ್ತ  ಶುಭ್ಾ ಗೊಳಿಸುವುದು. 

5) ಬಣೆ್  ನಿೋಡುವಿಕೆ: ವೈವಿಧಯ ಮಯ ಬಣೆ್ ಗಳನ್ನು  ನೇಡ್ಡವುದು.       

6) ಸುತ್ತತ ವಿಕೆ:  ಸಿಕುು  ಬಿಡಿಸಿ ನೂಲಾಗಿ ಸುತುತ ವುದು. 

❖ ಉಣೆೆ  ಸಂಸ್ಕ ರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈ ಹರಿವು ನಕೆೆ  ಪೂಣ್ಣಗೊಳಿಸಿ 

 

 

 

 

 

ಉಣೆ್ಣ  ನೇಡ್ಡವ ಪ್ರಾ ಣಿಗಳನ್ನು  ಹೆಸರಿಸಿ. 

1) ಗುಜರಾತ್ ನ್ಲಿ್ಲ  ಕಂಡ್ಡಬರುವ  ತಳಿಗಳು ಯಾವುವು?  

 

2) ನೆಲಹಾಸಿನ್ ಉಣೆ್ಣ  ನೇಡ್ಡವ ಕುರಿಯ ತಳಿ  ಯಾವುದು? 

 

3) ಶಾಲುಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಕೆಯಾಗುವ ತಳಿ ಯಾವುದು? 

 

4) ಭಾರತದ ಕೆಲವು ಕುರಿ ತಳಿಗಳನ್ನು  ಹೆಸರಿಸಿ. 

 

 

      



 

 

                                                         ಕಲಿಕಾ ಸಂಗಮ 

          14 ನೇ ದಿನ : ಕಲಿಕಾಾಂಶ : ರೇಷೆ್ಮ  ಹುಳುವಿನ ಜೀವನಚಕರ   ತಿಳಿಯುವುದು. 

❖ ಚಿತ್ರ  ಗಮನಿಸಿ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರ ಶೆ್ನ ಗಳಿಗೆ ಉತ್ತ ರಿಸಿ. 

 

ರೇಷೆ್ಮ  ಹುಳುವಿನ ಜೀವನಚರಿತ್ರರ  

• ಹೆಣ್ಣು  ರೇಷೆ್ಮ  ಪತಂಗ ಮೊಟೆ್ಟ ಗಳನ್ನು  ಇಡುತ್ತ ದೆ.  

• ಈ  ಮೊಟೆ್ಟ ಗಳು ಒಡೆದು ಕಂಬಳಿ ಹುಳುವಿನಂತ್ಹ ಲಾರ್ವಾಗಳು ಹೊರಬರುತ್ತ ವೆ.  

• ಇವುಗಳ ಆಹಾರ ಹಿಪ್ಪು ನೇರಳೆ ಗಿಡದ ಎಲೆಗಳು. 

• ಲಾರ್ವಾಗಳು ಬೆಳೆದು ಗಾತ್ರ ದಲಿ್ಲ  ದೊಡ್ಡ ದಾಗಿ ಕೀಶಾವಸೆ್ಥ  ಹಂತ್ ತ್ಲುಪುರ್ವಗ 8 ರ ಆಕಾರದಲಿ್ಲ  ತ್ಲೆ ತೂಗಾಡಿಸುತ್ತ ವೆ.  

• ಈ ಸಂದರ್ಾದಲಿ್ಲ  ಪ್ರರ ಟೀನ್ ಯುಕ್ತ  ಎಳೆಗಳು ಹೊರಬಂದು ಗಟೆಯಾಗುತ್ತ ವೆ. 

• ಇದರಿಂದ ಬಲೆ ನೇಯುು  ರೇಷೆ್ಮಗೂಡು ಉಿಂಟಾಗುತ್ತ ದೆ. 

• ರೇಷೆ್ಮ  ನಾರಗಾಗಿ ರೇಷೆ್ಮ  ಹುಳುಗಳನ್ನು  ಸಾಕುವುದನ್ನು  ರೇಷೆ್ಮ  ಕೃಷಿ ಎನ್ನು ವರು. 

 

❖ ರೇಷೆ್ಮಯ ವಿಧಗಳನೆ್ನ   ಚಿತ್ರ  ನೀಡಿ ಉತ್ತ ರಿಸಿ. 

 

                                                                    
  ಅತಿ  ಸಾಮನ್ಯ ರ್ವಗಿ ಕಂಡುಬರುವ ಪತಂಗ                                            ಈಶಾನ್ಯ  ಭಾರತ್ದ ಅರಣ್ಯ ಪರ ದೇಶ 

 

                                            
      ಬರ ಹೆ ಪುತ್ರ  ಕ್ಣಿವೆ ಪರ ದೇಶ                                                                 ಅಸಾಸ ಿಂ, ಮೇಘಾಲಯ ಇನ್ನು ತ್ರ ಪರ ದೇಶಗಳು 

1) ರೇಷೆ್ಮ  ಪತಂಗಗಳ ವಿಧಗಳು ಯಾವುವು? ______________ 

2) ಹೆಚ್ಚು  ಕಂಡು ಬರುವ  ರೇಷೆ್ಮ  ಪತಂಗ ಯಾವುದು? __________________ 

❖ ರೇಷೆ್ಮ  ಕೃಷಿ  ಮತ್ತತ  ಸಂಸ್ಕ ರಣೆ 

• ರೇಷೆ್ಮ  ಮೊಟೆ್ಟ ಗಳಿಿಂದ ಹೊರಬಂದ ಲಾರ್ವಾಗಳನ್ನು  ಹರಡಿ  ಹಿಪುು ನೇರಳೆ ಎಲೆಗಳನ್ನು  ಹಾಕ್ಲಾಗುತ್ತ ದೆ. 

• 25 ರಿಂದ 30 ದಿನ್ಗಳ ನಂತ್ರತ್ತ್ ತಿನ್ನು ವುದನ್ನು  ನ್ನಲಿ್ಲಸಿ ಮೇಲೆ ಹಾಸಿದ ಬಲೆಯ ಮಧ್ಯಯ  ಗೂಡು ಕ್ಟೆ್ಟ ತ್ತ ವೆ. 

• ನಂತ್ರ ಈ ಗೂಡುಗಳನ್ನು  ಬಿಡಿಸಿ  ಶಾಖ ನ್ನೀಡ್ಲಾಗುತ್ತ ದೆ. 

• ಇದರಿಂದ ರೇಷೆ್ಮ  ಎಳೆಗಳು ಬೇಪಾಟೆ್ಟ  ಯಂತ್ರ ದ ಮೂಲಕ್ ಸುತ್ತ ಲಾಗುತ್ತ ದೆ. ಇದನ್ನು  ರೇಷೆ್ಮ  ನೂಲು ಸುತ್ತತ ವಿಕೆ ಎನ್ನು ವರು. 

• ನೇಕಾರರು ರೇಷೆ್ಮ  ನೂಲುಗಳಿಿಂದ ರೇಷೆ್ಮ  ಬಟೆ್ಟ ಗಳನ್ನು  ನೇಯುವರು. 

 

❖ ನಿಮೆ  ಊರಿನಲಿಿ  ರೇಷೆ್ಮ  ಕೃಷಿ  ಮಾಡುತಿತ ದ್ದ ರೆ ಅಲಿಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕಟೆ್ಟ  ಗಮನಿಸಿದ್ ಅಾಂಶಗಳನೆ್ನ  ಬರೆಯಿರಿ 

1) ರೇಷೆ್ಮ  ಹುಳುವಿನ್ ಆಹಾರ ಯಾವುದು? 

 

2) ಮೊಟೆ್ಟ  ಒಡೆದು ಹೊರಬಂದ ರೇಷೆ್ಮ ಹುಳುಗಳನ್ನು  ಏನಿಂದು 

ಕ್ರೆಯುವರು? 

 

3) ರೇಷೆ್ಮ  ಹುಳು ಗೂಡು ಕ್ಟೆ್ಟ ವ ಹಂತ್ ಯಾವುದು? 

 

 



 

 

     15 ನೇ ದಿನ : ಕಲಿಕಾಂಶ – ಹೂವಿನ ಭಾಗಗಳನ್ನು   ಮತ್ತು   ಕರ್ಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದು 

 

❖ ಓದಿ ಸ್ಮ ರಿಸಿಕೊಳಿಿ  
ಸಸಯ ದ ಸಂತಾನೋತ್ಪ ತಿು  ಹೂವಿನಿಂದಾಗುತ್ತ ದೆ. ಹೂವು ಪುಷ್ಪ ಪತ್ರ  ಪುಷ್ಪ ದಳ ಕೇಸ್ರ ಮತ್ತತ  ಶಲಾಕೆ ಎಿಂಬ ನಾಲ್ಕು  ಮುಖ್ಯ  ಭಾಗಗಳಿಂದ 

ಆಗಿದೆ. ಹೂವು ಮೊಗ್ಗಾ ಗಿದಾಾ ಗ ಪುಷ್ಪ ಪತ್ರ ದೊಳಗೆ ಇರುತ್ತ ದೆ. ಪುಷ್ಪ ದಳಗಳು ಗ್ಗಢ ಬಣ್ಣ  ಹಾಗೂ ವಾಸನೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದಾ  

ಪರಾಗಕರಕಗಳನ್ನು  ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತ ವೆ. ಹೂವಿನ ಗಂಡು ಭಾಗ ಕೇಸ್ರ ಹಾಗೂ ಹೆಣ್ಣು  ಭಾಗ ಶಲಾಕೆ. ಕೇಸರ ದಂಡದ ತ್ತದಿಯಲಿ್ಲರುವ 

ಪರಾಗಕೊೋಶ ಶಲಾಕೆಯ ತ್ತದಿ , ಶಲಾಕಗರ  ತ್ಲ್ಕಪುವುದನ್ನು  ಪರಾಗಸ್ಪ ಶಯ ಎನ್ನು ವರು. ಶಲಾಕನಳಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಸಾಗುವ 

ಪರಾಗಕೋಶ ಅಾಂಡಾಶರ್ದ ಅಾಂಡಕಗಳೊಡನೆ ಸೇರುವ ಕಿಯೆಗೆ ನಿಶೇಚನ ಎನ್ನು ವರು. ನಂತ್ರ ಉಿಂಟಾಗುವ ಯುಗಮ ಜ ಬೆಳೆದ್ದ ಬೋಜವಾಗಿ 

ಮಾಪಿಡುತ್ತ ದೆ. 

 

❖ ಹೂವಿನ ಭಾಗಗಳನ್ನು  ನೆನಪಿಸಿಕೊಳಿ್ೋಣ 

 

 
 

 

• ವಾಕಯ ಗಳನ್ನು  ಓದಿ ಆವರಣದಲಿಿರುವ ಪದಗಳನ್ನು  ಸ್ರಿಪಡಿಸಿ ಬರೆ. 

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

• ಹೂವಿನ ಅಾಂದವಾದ ಭಾಗವಿದು. ( ಳಪುದಷ್ಪ ) :   ______________________ 

• ಹೂವಿನ ಹೆಣ್ಣು  ಭಾಗವಾಗಿದೆ.  ( ಡಾರ್ಅಾಂಶ)  : _______________________ 

• ಪರಾಗಕೊೋಶ ಇದರ ತ್ತದಿರ್ಲಿಿ  ಇರುತ್ು ದೆ. ( ಸ್ಡಕೇದಂರ) : _____________________ 

• ಶಲಾಕೆರ್ ತ್ತದಿರ್ನ್ನು  ಹೋಗೆನ್ನು ವರು. ( ಕಲಾಗರ ಶ) : ________________ 

 

❖ ಹೂವಿನ ಭಾಗಗಳ ಚಿತ್ರ ಗಳನ್ನು  ನಿೋಡಲಾಗಿದೆ.ಅವುಗಳನ್ನು  ಸ್ರಿಯಾಗಿ ಹೆಸ್ರಿಸಿ.  

 

                                     
 

ಶಲಾಕೆ ಕೇಸ್ರ 

ಕೇಸ್ರ ದಂಡ 

ಪರಾಗ ಕೊೋಶ 

ಶಲಾಕಗರ  

ಶಲಾಕ ನಳಿಕೆ 

ಅಾಂಡಾಶರ್ 

ಪುಷ್ಪ  ಪತ್ರ  

ಅಾಂಡಕ 

        ಪುಷ್ಪ  ತೊಟ್ಟು  

ಪುಷ್ಪ  ದಳ 

     



                                 ನನನ  ಕಲಿಕಾ ಸಾಧನೆ ಪತಿ್ರಕೆ- 3 

                       ತರಗತ್ರ: 8                                                                    ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು : 

❖ ಸೂಕತ  ಉತತ ರ ಆರಿಸಿ ಬಿಟ್ಟ ಸಥ ಳ ತುಂಬಿರಿ. 

1. ಇವುಗಳಲಿ್ಲ  ಪ್ರಾ ಣಿಜನ್ಯ  ನಾರು__________ 

a ) ಹತಿ್ತ   b )   ಉಣೆ್ಣ   c )  ಸೆಣಬು     d ) ನೈಲಾನ್ 

 

2. ರೇಷೆ್ಮ  ಹುಳುಗಳ ಆಹಾರ __________ 

a ) ಹತಿ್ತ     b )  ನೇರಳೆ ಎಲೆಗಳು    c ) ಹಿಪ್ಪು ನೇರಳೆ ಎಲೆಗಳು d )  ಮಾವಿನ್ ಎಲೆಗಳು 

 

3. ಇವುಗಳಲಿ್ಲ  ಪ್ರಾ ಟೀನ್ ಅಂಶ ಹೆಚ್ಚಾ ಗಿರುವ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥ ____________ 

                    a ) ಅಕಿ್ಕ   b ) ಜೀಳ c ) ಹೆಸರುಕಾಳು d ) ಮಾವಿನ್ಹಣೆ್ಣ  

 

4. ಒರಟು ಉಣೆ್ಣ ಯನ್ನು  ಈ  ತಳಿಯಂದ  ಪಡೆಯಲಾಗುತಿದೆ.____________ 

a ) ಮಾರ್ವಥರಿ  b ) ಅಂಗೀರಾ ಮೇಕೆ c )  ಲೀಹಿ  d ) ನಾಲ್ಲ 

 

5. ಹೂವಿನ್ ಹೆಣೆ್ಣಭಾಗ __________ 

a )  ಪ್ಪಷ್ು ದಳ ,b ) ಪ್ಪಷ್ು ಪತಾ  ,c )  ಕೇಸರ d ) ಅಂಡಾಶಯ 

 

 

❖ ಸರಿ ಉತತ ರದುಂದಿಗೆ ಹುಂದಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ. 

 

i) ಉಪ್ಪು                                       ಕೇಸರದಂಡ                    ________________ 

ii) ನಂಬೆಹಣೆ್ಣ                             ಶಲಾಕಾಗಾ                         ________________ 

iii) ಸೂಯಥನ್ ಬೆಳಕು                   ಜಮೆ್ಮ  ಕಾಶೆ್ ೀರ                ________________ 

iv) ಪಟನ್ ರ್ವಡಿ                          ಅಯೀಡಿನ್                      _______________                         

v) ಬಖರ್ ರ್ವಲ್                         ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ                     _______________ 

vi) ಪರಾಗಕೀಶ                          ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ                      ______________ 

                                              ಗುಜರಾತ್ 

 

❖ ಉಣೆ್ಣ  ಸಂಸಕ ರಣ್ಣಯ ಹಂತಗಳ ಹರಿವು ನಕೆೆ  ಪೂರ್ಿಗೊಳಿಸಿ. 

 

                                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

❖ ರೇಷೆ್ಮ  ಹುಳುವಿನ ಜೀವನಚಕಿದ ಹಂತಗಳನ್ನ ುಂದವಾಗಿ ಚಿತಿ್ರಸಿ ಹೆಸರಿಸಿ. 

ಕತತ ರಿಸುವಿಕೆ     ಸುತತ ವಿಕೆ 


