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DIET BELGAUM

ಅ.

ನಂ ಪಾಠದ ಹೆಸರು

ಸಾಮ
ರ್್ಥ ಗ / 

ಕಲಿಕುಂರ್
ರ್ಳ 

ಸಂಖ್್ಯ

ಸಂಯೀಜಿಸ
ಬಹುದಾದ 

ಕನಿಷ್ಠ  
ಚಟುವಟಿಕೆರ್
ಳ ಸಂಖ್್ಯ

ಬೇಕಗವ ಸಾಮಗ್ರರ ರ್ಳು
ಪುಟ 

ಸಂಖ್್ಯ  

(ಇುಂದ-

ವರೆಗೆ)

ಷ್ರಾ

1 ಜಿೀವ ಪಾ ಪಂಚ 9 21

ಕಾಡೇಶೀಟ್ ಗಳು , ಮಾಕೇರ್ ಗಳು, ವಕೇಶೀಟ್ ಗಳು, ಅಾಂಟು, ಪ್ರಾ ಣಿ, ಪಕಿ್ಷ ,ಸಸಯ ಗಳ ಚಿತಾ ಪಟ, ಹಸಿರು ಬಣ್ಣ ದ 

ಕಾಗದಗಳು, ಕತಿರಿ, ಪಿ್ರ ಸಿಿ ಕ ಕವರಗಳು, ಸಿ್ ೀಪಿ ರ್ ಗಳು, ಚಿತಾ ಪಟಗಳು, ಚಿಕಕ  ಚಿಕಕ  ಸಸಯ ಗಳು, ಬಿಳಿಹಾಳೆಗಳು, ರಟಿು , 

ದಾರ, ಅಾಂಟುಪಟಿಿ , ಇಾಂಟರನೆಟ್್ ಸೌಲಭ್ಯ ವಿರುವ ಮೊಬೈಲ್್ ( ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ದೃಶಯ  ಶಾ ವಣ್ ಉಪಕರಣ್ದ ಉಪಯೀಗಕಾಕ ಗಿ 

ಮಾತಾ ) / ಪ್ಾ ೀಜೆಕಿ ರ್.

01---03

2 ಕುಟುಾಂಬ 5 13

ಕಾಡೇಶೀಟ್ ಗಳು , ಮಾಕೇರ್ ಗಳು, ವಕೇಶೀಟ್್ ಗಳು, ಅಾಂಟು,  ಕತಿರಿ, ಸಿ್ ೀಪಿ ರ್ ಗಳು, ಚಿತಾ ಪಟಗಳು, ಬಿಳಿಹಾಳೆಗಳು, 

ರಟಿು , ದಾರ, ಅಾಂಟುಪಟಿಿ , ಇಾಂಟರನೆಟ್್ ಸೌಲಭ್ಯ ವಿರುವ ಮೊಬೈಲ್್ ( ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ದೃಶಯ  ಶಾ ವಣ್ ಉಪಕರಣ್ದ 

ಉಪಯೀಗಕಾಕ ಗಿ ಮಾತಾ )
04---05

3 ಸಮುದಾಯ 5 18

ಕಾಡೇಶೀಟ್ ಗಳು, ಮಾಕೇರ್ ಗಳು, ವಿವಿಧ್ ಸಮುದಾಯದ ಚಿತಾ ಗಳು, ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಚಿತಾ ಗಳು, ಉಪಕಸುಬುಗಳ 

ಚಿತಾ ಗಳು, ನ್ಗರ ಸಮುದಾಯದ ಸಮಸ್ಯ ಗಳ ಚಿತಾ ಗಳು, ಬುಡಕಟಿು  ಸಮುದಾಯದ ಚಿತಾ ಗಳು,ಪಾ ವಾಹದ ಚಿತಾ , ವಿವಿಧ್ 

ವೃತಿಿಯಲಿಿ  ಸಾದನೆ ಮಾಡಿದವರ ಬಾವಚಿತಾ ಗಳು, ವಕೇಶೀಟ್್ ಗಳು. ಇಾಂಟರನೆಟ್್ ಸೌಲಭ್ಯ ವಿರುವ ಮೊಬೈಲ್್ ( 
ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ದೃಶಯ  ಶಾ ವಣ್ ಉಪಕರಣ್ದ ಉಪಯೀಗಕಾಕ ಗಿ ಮಾತಾ )

06--08

4
ಸಮುದಾಯ-

ಕ್ಷಾ ೀಡೆಗಳು 2 7
ಕಾಡೇಶೀಟ್ ಗಳು, ಮಾಕೇರ್ ಗಳು , ಯೀಗಾಸನ್ , ಏರೀಬಿಕಸ , ಚಂಡಾಟ, ಜಿಮ್  ಮಾಡುವ ಚಿತಾ ಗಳು, 

ಅಾಂತಾರಾಷಿಾ ಿ ೀಯ ಕ್ಷಾ ೀಡೆಗಳ ಚಿತಾ , ಆಟಗಾರರ ಚಿತಾ ಗಳು, ಸಾಹಸಕ್ಷಾ ೀಡೆಗಳ, ಗಾಾ ಮೀಣ್ ಕ್ಷಾ ೀಡೆಗಳ ಚಿತಾ ಗಳು, 9

5

ನೈಸಗಿೇಕ 

ಸಂಪನ್ಮೂ ಲಗ
ಳು

5 16

ಕಾಡೇಶೀಟ್ ಗಳು, ಮಾಕೇರ್ ಗಳು, ಬಿಳಿಹಾಳೆಗಳು, ಪೆನ್ನನ ಗಳು, ಬಣ್ಣ ದ ಹಾಳೆಗಳು, ಒಗಟುಗಳ ಮಾಂಚುಪಟಿಿ ಗಳು, 

ನಿೀರು, ಮಣ್ಣಣ , ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ, ಕಬಿಿ ಣ್, ಚಿನ್ನ , ಕಾಡುಗಳ ಚಿತಾ ಗಳು, ಸಾಲು ಮರದ ತಿಮೂ ಕಕ ನ್ ಭಾವಚಿತಾ ,  ಪೆಟ್ಾ ೀಲ್್,  
ತಾಮಾ , ಬೆಳಿಿ ,  ಮನೆಯ ಚಿತಾ ,  ಇಾಂಟರನೆಟ್್ ಸೌಲಭ್ಯ ವಿರುವ ಮೊಬೈಲ್್ ( ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ದೃಶಯ  ಶಾ ವಣ್ ಉಪಕರಣ್ದ 

ಉಪಯೀಗಕಾಕ ಗಿ ಮಾತಾ )

10---11

6 ವಾಯು 5 15

 ಕಾಡೇಶೀಟ್ ಗಳು, ಮಾಕೇರ್ ಗಳು, ಬಣ್ಣ ದ ಚಾಕಪೀಸಗಳು,  ಕೆಾ ಯಾನ್ಸ ಗಳು, ಗಾಜಿನ್ ಲೀಟ, ನಿೀರು, ಗಾಜಿನ್ಪ್ರತ್ರಾ , 

ಕಾಗದಗಳು, ಅಾಂಟು, ಬಲೂನ್ಗಳು, ಸಿಿ ೀಲ್್ ತಂಬಿಗೆ, ಬೆಾಂಕ್ಷ ಪ್ಟಿ ಣ್, ಊಟದ ತಟಿ್ಟ , ದಾರ, ತ್ರಾಂಗಿನ್ ಕಡಿಿ ಗಳು, 

ಗಾಳಿಗಿರಣಿಯ ಚಿತಾ , ಬಣ್ಣ ದ ಹಾಳೆಗಳು, ಅಾಂಟು,  ಇಾಂಟರನೆಟ್್ ಸೌಲಭ್ಯ ವಿರುವ ಮೊಬೈಲ್್ ( ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ದೃಶಯ  ಶಾ ವಣ್ 

ಉಪಕರಣ್ದ ಉಪಯೀಗಕಾಕ ಗಿ ಮಾತಾ )

12--14

7 ನಿೀರು 5 15

ಕಾಡೇಶೀಟ್ ಗಳು , ಮಾಕೇರ್ ಗಳು, ಸಮುದಾ ದ ಚಿತಾ , ಗಿ್ೀಬ್, ನ್ದಿಗಳ ಚಿತಾ , ಚಿಲುಮೆಗಳ ಚಿತಾ , ಬಾವಿಗಳ ಚಿತಾ , ಕೆರೆ, 

ಜಲಾಶಯಗಳ ಚಿತಾ , ವಕೇಶೀಟಸ , ಹಡಗು ಚಿತಾ , ಜಲಮಾಲಿನ್ಯ ಕೆಕ  ಸಂಬಂದಿಸಿದ ಚಿತಾ  ವಿಡಿಯೀಗಳು,  ಇಾಂಟರನೆಟ್್ 
ಸೌಲಭ್ಯ ವಿರುವ ಮೊಬೈಲ್್ ( ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ದೃಶಯ  ಶಾ ವಣ್ ಉಪಕರಣ್ದ ಉಪಯೀಗಕಾಕ ಗಿ ಮಾತಾ )

15-16

8 ಕೃಷಿ 8 18

ನೇಗಿಲಯೀಗಿ ಪದಯ ,  ಕುವಾಂಪುರವರ ಬಾವಚಿತಾ , ಕಾಡೇಶೀಟ್ ಗಳು, ಮಾಕೇರ್ ಗಳು, ಕೃಷಿಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಚಿತಾ ಗಳು,  

ವಕೇಶೀಟ್್ ಗಳು, ನಿೀರಾವರಿ, ಮಳೆಯಾಧಾರಿತ  ಕೃಷಿ ಭೂಮಯ ಚಿತಾ , ಹನಿ, ತಾಂತರು ನಿೀರಾವರಿ  ಚಿತಾ , ಕಣ್ಜದ 

ಚಿತಾ , ಹಗೇವು ಚಿತಾ ,  ಇಾಂಟರನೆಟ್್ ಸೌಲಭ್ಯ ವಿರುವ ಮೊಬೈಲ್್ ( ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ದೃಶಯ  ಶಾ ವಣ್ ಉಪಕರಣ್ದ ಉಪಯೀಗಕಾಕ ಗಿ 

ಮಾತಾ )

17-20

ಮುನ್ನ ೀಟ
ಚಟುವಟಿಕೆ ಖಜಾನೆ ( ACTIVITY BANK)-2020-21

5th EVS



DIET BELGAUM

1 2 3 5 6 7

9
ಆಹಾರ - 

ಜಿೀವದ ಜಿೀವಾಳ 8 20

ಕಾಡೇಶೀಟ್ ಗಳು ಮಾಕೇರ್ ಗಳು, ಕಾಡೇ ಶೀಟಗಳು, ವಿವಿಧ್ ಬಣ್ಣ ದ ಹಾಳೆಗಳು, ಕತಿರಿ, ಅಾಂಟು, ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಗಳು, 

ಹೊಸರುಚಿ ಪುಸಿಕ, ಸಿದದ ಪಡಿಸಿದ ಆಹಾರ ಪ್ಟಿ ಣ್ ಉಪಿ ನ್ಕಾಯಿ ಡಬಿ , ಇತರೆ ಚಿತಾ ಪಟಗಳು, ಇಾಂಟರನೆಟ್್ 
ಸೌಲಭ್ಯ ವಿರುವ ಮೊಬೈಲ್್ ( ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ದೃಶಯ  ಶಾ ವಣ್ ಉಪಕರಣ್ದ ಉಪಯೀಗಕಾಕ ಗಿ ಮಾತಾ ) 21-24

10 ಜನ್ ವಸತಿಗಳು 2 7
ವಿವಿಧ್ ಮನೆಗಳ ಚಿತಾ ಗಳು, ಕಾಡೇಶೀಟ್ ಗಳು, ಮಾಕೇರ್ ಗಳು, ವಕೇಶೀಟ್್ ಗಳು,  ಇಾಂಟರನೆಟ್್ ಸೌಲಭ್ಯ ವಿರುವ 

ಮೊಬೈಲ್್ ( ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ದೃಶಯ  ಶಾ ವಣ್ ಉಪಕರಣ್ದ ಉಪಯೀಗಕಾಕ ಗಿ ಮಾತಾ ) 25-26

11 ವಸಿು  ಸವ ರೂಪ 5 30

ವಕೇಶೀಟ್್ ಗಳು, ಚಾಕು, ಪೀನ್ಮಸೂರ ಗಾಜಿನ್ಪಟಿಿ , ಅಕ್ಷಕ  ಬೇಳೆ, ಗ್ೀದಿ, ಲೀಟ, ದಾರ, ಕಲಿು , ಗಾಜಿನ್ ಜಾಡಿ, ತಕಕ ಡಿ, 

ಗ್ೀಲಿಗಳು, ಸಕಕ ರೆ, ಉಪಿು , ಚಮಚ, ಊದುಬತಿಿ , ಬೆಾಂಕ್ಷಪ್ಟಿ ನ್ಬಲೂನ್ನಗಳು, ಕಡಿಿ ಗಳು, ಲೀಹದಬಳೆ, ಗುಾಂಡು, 

ಮಂಜುಗಡಿೆ , ಗಾಜಿನ್ ಬಾಟಲಿ, ಪ್ರರದಶೇಕ ಕೀಳವ, ಬಣ್ಣ ದ ನಿೀರು, ಗಾಜಿನ್ ಬಳೆಗಳ ಚೂರು, ಕಪೂೇರ, ಆಯಡಿನ್, 

ನಾಯ ಪಿಲಿೀನ್ ಗ್ೀಲಿಗಳು, ಎಣ್ಣಣ , ಬಿೆ ೀಡ್, ಮರದ ತಾಂಡು, ಎಲೆ, ಮತಿ   ಇಾಂಟರನೆಟ್್ ಸೌಲಭ್ಯ ವಿರುವ ಮೊಬೈಲ್್ ( 
ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ದೃಶಯ  ಶಾ ವಣ್ ಉಪಕರಣ್ದ ಉಪಯೀಗಕಾಕ ಗಿ ಮಾತಾ )

27-32

12

   ಧಾತ, 

ಸಂಯುಕಿ  

ಮತಿ   

ಮಶಾ ಣ್ಗಳು

2 7

ಕಾಡೇಶೀಟ್ ಗಳು ಮಾಕೇರ್ ಗಳು, ತಾಮಾ , ಬೆಳಿಿ , ನಿೀರು, ಸಕಕ ರೆ, ಉಪಿು , ಎಣ್ಣಣ , ಸೀಡಾಪುಡಿ, ಮಣ್ಣಣ , ಕಬಿಿ ಣ್,  

ಇಾಂಟರನೆಟ್್ ಸೌಲಭ್ಯ ವಿರುವ ಮೊಬೈಲ್್ ( ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ದೃಶಯ  ಶಾ ವಣ್ ಉಪಕರಣ್ದ ಉಪಯೀಗಕಾಕ ಗಿ ಮಾತಾ )
33

13 ವಿಸೂ ಯ ಶಕಿ್ಷ 5 35

ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಚಿತಾ ಗಳು, ವಕೇಶೀಟ್್ ಗಳು, ಶಕಿ್ಷಯ ವಿವಿಧ್ ರೂಪದ ಚಿತಾ ಗಳು, ಕಟಿಿ ಗೆ, ಗಾಯ ಸ, ಸಲಾರ ಚಿತಾ ಗಳು, 

ಪವನ್ಶಕಿ್ಷ  ಚಿತಾ ಗಳು, ಗಿರಗಿಟಿ್ಟ  ಚಿತಾ ಗಳು, ವಿದುಯ ತ್ ಉಪಕರಣ್ಗಳು, ಶುಷಕ ಕೀಶಗಳು,  ಮತಿ   ಇಾಂಟರನೆಟ್್ 
ಸೌಲಭ್ಯ ವಿರುವ ಮೊಬೈಲ್್ ( ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ದೃಶಯ  ಶಾ ವಣ್ ಉಪಕರಣ್ದ ಉಪಯೀಗಕಾಕ ಗಿ ಮಾತಾ )

34-37

14 ಬಾನಂಗಳ 5 18

 ಮಜೇಕ್ಯಯ ಭ್, ಸೌರಮಂಡಲದ ಚಿತಾ , ಭೂಮಯ ಚಿತಾ , ಗಿ್ೀಬ, ಕುಚಿೇ, ಬಾಯ ಟರಿ, ಮಾಕೇರ್ ಗಳು, ಕಾಡೇಶೀಟ್ ಗಳು, 

ವಕೇಶೀಟ್್ ಗಳು, ವಿಡಿಯೀಗಳು.   ಇಾಂಟರನೆಟ್್ ಸೌಲಭ್ಯ ವಿರುವ ಮೊಬೈಲ್್ ( ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ದೃಶಯ  ಶಾ ವಣ್ ಉಪಕರಣ್ದ 

ಉಪಯೀಗಕಾಕ ಗಿ ಮಾತಾ )

38-40

15

ನ್ಮೂ  ಭಾರತ- 

ಪ್ರಾ ಕೃತಿಕ 

ವೈವಿಧ್ಯ
6 35

ಭಾರತದ ಮಾಯ ಪ್ , ನ್ಕಾಶೆ ಪುಸಿಕ,  ಹಿಮಾಲಯದ ಪ್ರಾ ಣಿಗಳ ಚಿತಾ ಪಟ, ತಾಜಮಹಲ ಚಿತಾ ಪಟ, ಕೆಾಂಪುಕೀಟ್ಟ, ಹಡಗು 

ಚಿತಾ ಪಟ, ಭಾರತದ ನಾಲುಕ   ವಿಭಾಗಗಳ ಚಿತಾ ಪಟ, ಮರಭೂಮಯ ಚಿತಾ ಪಟ, ಒಾಂಟ್ಟ ಚಿತಾ , ವಿವಿಧ್ ಪ್ರಾ ಣಿ- ಪಕಿ್ಷ - 

ಸಸಯ ಗಳ ಚಿತಾ ಪಟ, ಮತಿ   ಇಾಂಟರನೆಟ್್ ಸೌಲಭ್ಯ ವಿರುವ ಮೊಬೈಲ್್                   ( ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ದೃಶಯ  ಶಾ ವಣ್ ಉಪಕರಣ್ದ 

ಉಪಯೀಗಕಾಕ ಗಿ ಮಾತಾ )

41-44

16

ನ್ಮೂ  ಭಾರತ-  

ರಾಜಕ್ಷೀಯ 

ಮತಿ  

ಸಾಾಂಸಕ ೃತಿಕ

7 33

ಕಾಡೇಶೀಟ್ ಗಳು ಮಾಕೇರ್ ಗಳು, ಪಾ ಪಂಚದ ನ್ಕಾಶೆ, ನ್ಕಾಶೆ ಪುಸಿಕ, ಗಿ್ೀಬ್, ಭಾರತದ ನ್ಕಾಶೆ ನೀಟುಗಳು, 

ಸಾಮಾನ್ಯ ಜಾಾ ನ್ದ ಪುಸಿಕಗಳು, ವಿವಿಧ್ ಉಡುಗೆ ತೊಡುಗೆಗಳ ವಿತಾ ಗಳು, ವಿವಿಧ್ ಧ್ಮೇದ ಚಿತಾ ಗಳು, ಕನಾೇಟಕದ 

ರಾಜಕ್ಷೀಯ ನ್ಕಾಶೆ, ರಾಷಿ ರಧ್ವ ಜ, ನ್ಮಲಿನ್ ಹಗಗ , ರಾಷಿ ರಲಾಾಂಛನ್ದ ಮಾದರಿ ನ್ಮೂನೆ, ನೃತಯ ಗಳ ಚಿತಾ , ಕಲೆ, ಸಾಹಿತಯ , 

ಸಂಗಿೀತ, ಕ್ಷಾ ೀಡೆಯಲಿಿ  ಸಾಧ್ನೆ ತೊೀರಿದವರ ಭಾವಚಿತಾ ಗಳು. ಇಾಂಟರನೆಟ್್ ಸೌಲಭ್ಯ ವಿರುವ ಮೊಬೈಲ್್ ( ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ದೃಶಯ  

ಶಾ ವಣ್ ಉಪಕರಣ್ದ ಉಪಯೀಗಕಾಕ ಗಿ ಮಾತಾ )

45-49

17 ಪಾ ಯೀಗ ಸಾಮಗಿಾ   ವಿವರ 50

18 ಗಾ ಾಂಥ ಋಣ್ TOTAL  51

308

ವಿ. ಸೂಚನೆ : ಪರ ತಿ ಪುಟದಲಿಾ ರುವ  QR CODE   ರ್ಳನ್ನನ  MOBILE   ನಲಿಾ  SCAN  ಮಾಡಿ YOOTUBE    ಮೂಲಕ 

ಕಲಿಕೆಗೆ ಪೂರಕ / ಸಂಬಂದಿಸದ  ವಿಡಿಯೀರ್ಳನ್ನನ  ಮಕಕ ಳಿಗೆ ತೀರಿಸಬಹುದು. ಇವು ಮಾದರಿಗಾಗ್ರ ಮಾತರ  .
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ಕರ ಮ 

ಸಂಖ್್ಯ
ಪಾಠದ 

ಹೆಸರು
ಸಾಮರ್್ಥ ಗರ್ಳ 

ವಿವರ ಚಟುವಟಿಕೆ ವಿವರ ಬೇಕಗವ ಸಾಮಗ್ರರ ರ್ಳು ಅುಂದಾಜು 

ವೆಚಚ
೧ ಜಿೀವ 

ಪಾ ಪಂಚ
ಜಿೀವಿಗಳು ಮತಿ  

ನಿಜಿೀೇವಿಗಳನ್ನನ   

ಗುರುತಿಸುವುದು.

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ . 1.1  ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಗಳನ್ನನ  ಎರಡು ಗುಾಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಾಂಗಡಿಸಿ ತನ್ನ  

ಸುತಿ  ಮುತಿಲಿನ್ ಪರಿಸರದಲಿಿ  ಕಾಣ್ಣವ ಅಾಂಶಗಳನ್ನನ  (ವಸಿು , ಜಿೀವಿ) ತಲಾ  ಹತಿರಂತ್ರ 

ಪಟಿಿ  ಮಾಡಲು ತಿಳಿಸುವುದು.

ಕಾಡೇಶೀಟಗಳು ಮತಿ  

ಮಾಕೇರಗಳು
೩೦

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ . 1.2 ಶಕ್ಷಕರು  ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಗಳನ್ನನ  ಎರಡು ಗುಾಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಾಂಗಡಿಸಿ 

ಪಾ ತಿ  ಗುಾಂಪಗೆ  ಈ ಕೆಳಗಿನ್ ಲಕ್ಷಣ್ಗಳನ್ನನ  ಒಳಗ್ಾಂಡ ಕೀಷಿ ಕವನ್ನನ  ಬರೆದಿರುವ 

ಕಾಡೇಶೀಟ್್ ನ್ನನ  ಕಟಿು  ಅದರಲಿಿ  ಬೆಳವಣಿಗೆ , ಆಹಾರ ಸೇವನೆ, ಚಲನೆ, ಉಸಿರಾಟ, 

ವಿಸಜೇನೆ, ಪಾ ಚೀದನೆಗೆ ತಕಕ  ಪಾ ತಿಕ್ಷಾ ಯೆ ಮತಿ  ಸಂತಾನೀತಿ ತಿಿ  ಈ ಲಕ್ಷಣ್ಗಳು 

ಕಂಡು ಬಂದರೆ ಹಸಿರು ಮಾಕೇರನಿಾಂದ ಸರಿ ಚಿಹ್ನನ  [√].  ಲಕ್ಷಣ್ ಕಂಡು ಬರದಿದದ ರೆ 

ಕೆಾಂಪು ಮಾಕೇರನಿಾಂದ  [X]ಗುರುತನ್ನನ  ಹಾಕಬೇಕು. √ ಗುರುತ ಹಾಕ್ಷರುವ ಅಾಂಶಗಳನ್ನನ  

ಜಿೀವಿಗಳೆಾಂದು, X ಗುರುತ ಹಾಕ್ಷರುವ ಅಾಂಶಗಳನ್ನನ  ನಿಜಿೀೇವಿಗಳೆಾಂದು ತರಗತಿಯ ಎಲಿ  

ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಗಳ ಮುಾಂದೆ ಗುಾಂಪನ್ ಸದಸಯ ರಬಿ ರು ವಿವರಿಸುವ ಚಟುವಟಿಕೆ 

ಮಾಡಿಸುವುದು.

ಕಾಡೇಶೀಟಗಳು ಮತಿ  

ಮಾಕೇರಗಳು
೩೦

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ . 1.2-ಅ   ಸೂಕ್ಷೂ ದಶೇಕದ ಸಹಾಯದಿಾಂದ ಶಾಶವ ತ ಸಿ್ ೈಡ್ 
ನ್ಲಿಿರುವ ಸೂಕ್ಷೂ ಜಿೀವಿಗಳನ್ನನ ವಿೀಕಿ್ಷ ಸುವ  ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡಿಸುವುದು.

ಸೂಕ್ಷೂ ದಶೇಕ, ಶಾಶವ ತ ಸಿ್ ೈಡಸ ೧೬೦೦

ಜಿೀವಿಗಳು ಆಹಾರ 

ಸೇವಿಸುವ 

ವಿಧ್ಗಳನ್ನನ  

ತಿಳಿಯುವರು.

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ . 1.3 ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಗಳನ್ನನ  ನಾಲುಕ  ಗುಾಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಾಂಗಡಿಸಿ ಪಾ ತಿ 

ಗುಾಂಪಗೆ  ತಾನ್ನ ನೀಡಿರುವ ಎರಡು ಪ್ರಾ ಣಿಗಳ ಹ್ನಸರುಗಳನ್ನನ   ಮತಿ ್ ಆ 

ಪ್ರಾ ಣಿಗಳಿಾಂದ ಆಗುವ ಪಾ ಮುಖ ಸಹಾಯಗಳನ್ನನ  ವಕೇಶೀಟ್ ಹಾಳೆಯ   ಮೇಲೆ 

ಬರೆಯಲು ತಿಳಿಸಿ ಪಾ ತಿಯಾಂದು ಗುಾಂಪು ಅರ್ದ  ವಗೇಕೀಣ್ಣಯಲಿಿನ್ ಉಳಿದ 

ಗುಾಂಪುಗಳಿಗೆ  ತಮೂ  ವಿಷಯಗಳನ್ನನ  ಮಂಡಿಸಿ ಸರಿ ತಪಿು ಗಳನ್ನನ    ಚಚಿೇಸುವುದು.

ಕಾಡೇಶೀಟಗಳು ಮತಿ  

ಮಾಕೇರಗಳು
೩೦

 ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ . 1.4 ಪಾ ತಿ ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಗಳಿಗೆ ಒಾಂದಾಂದು ಕಾಡೇಶೀಟ್ ಹಾಳೆ ನಿೀಡಿ 

ಅದರಲಿಿ  ಸಸಯ ದ ಆಹಾರ ತಯಾರಿಕಾ ಚಿತಾ  ಬರೆದು ಭಾಗಗಳನ್ನನ  ಗುರುತಿಸುವ 

ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡಿಸುವುದು.

ಕಾಡೇಶೀಟಗಳು ಮತಿ  

ಮಾಕೇರಗಳು
೩೦

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .1.5 ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಗಳನ್ನನ  ೨ ಗುಾಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಾಂಗಡಿಸಿ ಒಾಂದು ಗುಾಂಪಗೆ 

ಹಸಿರು  ಬಣ್ಣ ದ ಹಾಳೆಯನ್ನನ  ನಿೀಡಿ ಅದರಲಿಿ  ಎಲೆಗಳ ಆಕಾರದ ಚಿತಾ ಗಳನ್ನನ  

ಕತಿರಿಸುವುದು. ಅವುಗಳನ್ನನ  ಬಿಳಿಯ ಕಾಡೇಶೀಟನ್ಲಿಿ  ಅಾಂಟಿಸಿ  ಬೇರು, ಹೂ, 

ಸೂಯೇನ್ ಚಿತಾ  ರಚಿಸಲು ತಿಳಿಸುವುದು. ಇನಾಂದು ಗುಾಂಪು ಸಸಯ ದ ಆಹಾರ 

ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಅಗತಯ ವಿರುವ ಪಾ ಮುಖ ಅಾಂಶಗಳನ್ನನ  ಅದರ ಪಕಕ  ಬರೆದು  ಅವು 

ಯಾರಿಾಂದ ದರೆಯುತಿವ, ಎಾಂಬುವದನ್ನನ  ವಿವರಿಸುವುದು.

ಹಸಿರು ಬಣ್ಣ ದ ಹಾಳೆಗಳು 

ಅಾಂಟು, ಕತಿರಿ.

೩೦

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .1.6       ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಗಳನ್ನನ  ಮೂರು ಗುಾಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಾಂಗಡಿಸಿ 

ಸಸಾಯ ಹಾರಿ, ಮಾಾಂಸಾಹಾರಿ ಮತಿ  ಮಶಾಾ ಹಾರಿ ಗಳೆಾಂದು ಕಾಲಂಗಳನ್ನನ   

ಕಪಿು ಹಲಗೆಯ ಮೇಲೆ ಬರೆದು, ಯಾವ ಗುಾಂಪು   ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಸರದಿಯಂತ್ರ ಹ್ನಚುು  

ಪ್ರಾ ಣಿಗಳ ಹ್ನಸರನ್ನನ  ಬರೆಯುವರು ಎಾಂಬ ಸಿ ರ್ಧೇಯನ್ನನ  ಏಪೇಡಿಸುವುದು.

ಕಪಿು  ಹಲಗೆ , ಬಣ್ಣ ದ ಚಾಕ 

ಪೀಸಗಳು
೦
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ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ 1.7     ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಗಳಿಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಬರುವಾಗ ದಿನ್ಪತಿಾ ಕೆ ಗಳಲಿಿರುವ 

ವಿವಿಧ್ ಪ್ರಾ ಣಿಗಳ ಚಿತಾ ಗಳನ್ನನ  ಕತಿರಿಸಿಕಾಂಡು ಬರಲು ತಿಳಿಸುವುದು ಅಥವಾ 

ಲಭ್ಯ ವಿಲಿದಿದದ ಲಿಿ   ಶಕ್ಷಕರೇ ಪ್ರಾ ಣಿಗಳ ಚಾಟೇಗಳನ್ನನ  ತಂದು ಚಿತಾ ಗಳನ್ನನ  ಕತಿರಿಸಿ 

ಕಟಿು ,  ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಗಳನ್ನನ  ೩ ಗುಾಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಾಂಗಡಿಸಿ ಪಾ ತಿ ಗುಾಂಪಗೆ ಕಾಡೇಶೀಟ್ 

ಹಾಗೂ  ಕೆಲವಾಂದು  ಕತಿರಿಸಿದ ಚಿತಾ ಗಳನ್ನನ  ಕಟಿು  , ಪಾ ತಿಗುಾಂಪು ಸಸಾಯ ಹಾರಿ, 

ಮಾಾಂಸಾಹಾರಿ ಮತಿ  ಮಶಾಾ ಹಾರಿ ಪ್ರಾ ಣಿಗಳನ್ನನ  ವಿಾಂಗಡಿಸಿ,  ಅಾಂಟಿಸುವ ಚಟುವಟಿಕೆ 

ಮಾಡಿಸುವುದು.

ಪ್ರಾ ಣಿಗಳ ಚಾಟೇಗಳು, 

ಕಾಡೇಶೀಟಗಳು, ಅಾಂಟು, 

ಮಾಕೇರಗಳು.

೪೦

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ 1.9 ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಗಳನ್ನನ  ಆರು ಗುಾಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಾಂಗಡಿಸಿ ಪಾ ತಿ ಗುಾಂಪಗೆ 

ಕೆಲವಾಂದು ಪ್ರಾ ಣಿಗಳ ಚಿತಾ ಗಳನ್ನನ  ನಿೀಡಿ ಈಜಾಡುವ , ಜಿಗಿಯುವ , ಹಾರುವ, 

ಮರವೇರುವ, ಹರಿದಾಡುವ ಪ್ರಾ ಣಿಗಳ ಹ್ನಸರುಗಳನ್ನನ  ಪಟಿಿ  ಮಾಡಲು ತಿಳಿಸುವುದು.

ಬಿಳಿ ಹಾಳೆಗಳು ೬

ಪ್ರಾ ಣಿಗಳ 

ಚಲನೆಯನ್ನನ  

ಗುರುತಿಸುವರು.

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ 1.8 ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಗಳನ್ನನ  ಆರು ಗುಾಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಾಂಗಡಿಸಿ ಪಾ ತಿ ಗುಾಂಪಗೆ 

ಕೆಲವಾಂದು ಪ್ರಾ ಣಿಗಳ ಚಿತಾ ಗಳನ್ನನ  ನಿೀಡಿ ಈಜಾಡುವ , ಜಿಗಿಯುವ , ಹಾರುವ, 

ಮರವೇರುವ, ಹರಿದಾಡುವ ಪ್ರಾ ಣಿಗಳಾಗಿ ವಗಿೇಕರಿಸಿ ಅವುಗಳ ಚಲನಾಾಂಗಗಳನ್ನನ  

ಗುರುತಿಸಲು ತಿಳಿಸುವುದು.

ಪ್ರಾ ಣಿ, ಪಕಿ್ಷ ಗಳ ಚಾಟೇಗಳು , 

ಕಾಡೇಶೀಟಗಳು, ಮಾಕೇರಗಳು.

೪೦

ಜಿೀವಿಗಳಲಿಿ  

ವಿಸಜೇನೆಯನ್ನನ  

ಗುರುತಿಸುವುದು.

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .1.10.ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಗಳನ್ನನ  ೫ ಗುಾಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಾಂಗಡಿಸಿ ಪಾ ತಿ ಗುಾಂಪಗೆ 

ಶಾಲಾ ಸುತಿಮುತಿಲಿರುವ ಚಿಕಕ  ಸಸಯ ಗಳನ್ನನ  ಕ್ಷತಿಕಟಿು   ಅಥವಾ ಲಭ್ಯ ವಿದದ ರೆ 

ಕುಾಂಡದ ಸಸಯ  ಬಳಸಿ ೫ ಗುಾಂಪಗೆ ಒಾಂದಾಂದು ಪಿ್ರ ಸಿಿ ಕ ಕವರಗಳನ್ನನ  ಕಟಿು  

ಅವುಗಳನ್ನನ  ಸಸಯ ಗಳ ಕಾಾಂಡಕೆಕ  ದಾರದಿಾಂದ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಕಟಿಿ  ಸೂಯೇನ್ ಬಿಸಿಲಿನ್ಲಿಿ  

೧ ಗಂಟ್ಟಯ ನಂತರ ವಿೀಕಿ್ಷ ಸಲು ತಿಳಿಸಿ ಪಿ್ರ ಸಿಿ ಕ ಕವರಿನ್ ಒಳಗಿನ್ ನಿೀರಿನ್ ಹನಿಗಳ 

ಸಂಗಾ ಹದ ಅಭಿಪ್ರಾ ಯಗಳನ್ನನ  ಸಂಗಾ ಹಿಸಿ ಚಚಿೇಸುವುದು.

  ಚಿಕಕ  ಸಸಯ ಗಳು,ಪಿ್ರ ಸಿಿ ಕ 

ಕವರಗಳು, ದಾರ
೧೦

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .1.11.ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಗಳನ್ನನ  ೨ ಗುಾಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಾಂಗಡಿಸಿ ಒಾಂದು 

ಗುಾಂಪಗೆ ಸಸಯ ಗಳ ವಿಸಜೇನಾ ವಸಿು ಗಳನ್ನನ  ಮತಿೊಾಂದು ಗುಾಂಪಗೆ ಪ್ರಾ ಣಿಗಳ 

ವಿಸಜೇನಾ ವಸಿು ಗಳನ್ನನ  ಪಟಿಿ  ಮಾಡಿಸುವುದು.

ಬಿಳಿಹಾಳೆಗಳು ೨

ಜಿೀವಿಗಳಲಿಿನ್ 

ಸಂತಾನೀತಿ ತಿಿ ಗಳ
ನ್ನನ  ವಿವರಿಸುವರು.

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .1.12.ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಗಳನ್ನನ  ೨ ಗುಾಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಾಂಗಡಿಸಿ ೧ ಗುಾಂಪಗೆ  

ಪ್ರಾ ಣಿಗಳ ಮತಿ  ಇನನ ಾಂದು ಗುಾಂಪಗೆ  ಸಸಯ ಗಳ ಹ್ನಸರುಗಳ ಮಾಂಚುಪಟಿಿ  

ತಯಾರಿಸುವ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡಿಸಿ ಅವುಗಳ ಸಂತಾನೀತಿ ತಿಿಯ ವಿಧ್ಗಳಾದ 

ಮೊಟಿ್ಟ ಯ ಮೂಲಕ, ನೇರವಾಗಿ ಮರಿಗಳಿಗೆ ಜನ್ೂ , ಬಿೀಜದ ಮೂಲಕ ಮತಿ  ಕಾಾಂಡದ 

ಮೂಲಕ ಎಾಂದು ವಗಿೇಕರಿಸಿ ತಾವು ತಯಾರಿಸಿದ ಮಾಂಚುಪಟಿಿ ಗಳನ್ನನ  

ಕಾಡೇಸಿೀಟಗಳಲಿಿ    ಅಾಂಟಿಸಲು ತಿಳಿಸುವುದು. ಬಣ್ಣ ದ ಕಾಡೇಸಿೀಟಗಳು 

ಮಾಕೇರಗಳು, ಅಾಂಟು

೨೫

ಸಸಯ ದ ಜಿೀವನ್ ಚಕಾ  

ಗುರುತಿಸುವರು.

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ . 1.13.ಬಿೀಜಗಳಿಾಂದ ಬಿೀಜಗಳನ್ನನ  ತಯಾರಿಸುವ ಸಸಯ ಗಳ ಜಿೀವನ್ 

ಚಕಾ ದ ನ್ಕಿೆಯನ್ನನ  ನೀಟಪುಸಿಕದಲಿಿ  ರಚಿಸುವುದು.

೦

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .1.14.ಸಸಯ ದ ಸಂತಾನೀತಿ ತಿಿಯಿಾಂದ ಮಾನ್ವನ್ಮ ಸೇರಿದಂತ್ರ 

ಪ್ರಾ ಣಿಗಳಿಗೆ ಇರುವ ಅನ್ನಕ್ಯಲಗಳನ್ನನ  ಚಚಿೇಸುವುದು.

೦
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ಜಿೀವಿಗಳ 

ಪಾ ಚೀದನೆಗೆ 

ಪಾ ತಿಕ್ಷಾ ಯೆಗಳನ್ನನ  

ಸೂ ರಿಸುವುದು.

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .1.15.ಶಕ್ಷಕರು ಹತಿ  ಪ್ರಾ ಣಿಗಳ ಹ್ನಸರುಗಳನ್ನನ  ಕಪಿು ಹಲಗೆಯ 

ಮೇಲೆ ಬರೆದು  ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಗಳನ್ನನ  ೨ ಗುಾಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಾಂಗಡಿಸಿ ಒಾಂದು ಗುಾಂಪಗೆ 

ಪ್ರಾ ಣಿಗಳ ಉತಿಮ ಪಾ ತಿಕ್ಷಾ ಯೆ ಮತಿೊಾಂದು ಗುಾಂಪಗೆ ಪ್ರಾ ಣಿಗಳು ಗಾಬರಿಯಾದಾಗ 

ಮಾಡುವ ಪಾ ತಿಕ್ಷಾ ಯೆಗಳನ್ನನ   ಅನ್ನಕರಣ್ಣ ಮಾಡಿಸುವುದು.

೦

ಜಿೀವಿಗಳ 

ಜಿೀವಿತಾವಧಿನ್ನನ  

ಗುರುತಿಸುವುದು.

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .1.16.ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಗಳನ್ನನ  ೨ ಗುಾಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಾಂಗಡಿಸಿ ಪ್ರಾ ಣಿಗಳ 

ಹ್ನಸರು ಮತಿ  ಸರಾಸರಿ ಜಿೀವಿತಾವಧಿಯ ಮಾಂಚು ಪಟಿಿ ಗಳನ್ನನ  ನಿೀಡಿ ಒಾಂದು ಗುಾಂಪಗೆ  

ಕಡಿಮೆ ಜಿೀವಿತಾವಧಿಯಿಾಂದ  ಹ್ನಚುು , ಮತಿೊಾಂದು ಗುಾಂಪಗೆ ಹ್ನಚಿು ನ್ 

ಜಿೀವಿತಾವಧಿಯಿಾಂದ  ಕಡಿಮೆ ಜಿೀವಿತಾವಧಿಗೆ ಏರಿಕೆ ಮತಿ  ಇಳಿಕೆ ಕಾ ಮದಲಿಿ  

ಜೀಡಿಸುವ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡಿಸುವುದು.
ಕಾಡೇಶೀಟಗಳು ಮತಿ  

ಮಾಕೇರಗಳು

೧೦

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .1.17.ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಗಳನ್ನನ  ೬ ಗುಾಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಾಂಗಡಿಸಿ ೩ 

ಗುಾಂಪುಗಳಿಗೆ ಏಕವಾಷಿೇಕ , ದೆವ ೈವಾಷಿೇಕ, ಬಹುವಾಷಿೇಕ ಸಸಯ ಗಳೆಾಂದು ವಿಾಂಗಡಿಸಿ, 

ಹೂವಿನ್ ದಳದ ಆಕಾರದ ಬಣ್ಣ ದ ಹಾಳೆಗಳನ್ನನ  ನಿೀಡಿ ಅದರಲಿಿ  ಸಸಯ ಗಳ 

ಹ್ನಸರುಗಳನ್ನನ  ಮಾಕೇರಗಳಿಾಂದ ಬರೆದು ಕಾಡೇಶೀಟಗೆ ಅಾಂಟಿಸುವುದು, ಉಳಿದ 

ಮೂರು ಗುಾಂಪುಗಳು ಆ ಸಸಯ ಗಳ ಉಪಯೀಗಗಳನ್ನನ  ಪಟಿಿ  ಮಾಡುವ ಚಟುವಟಿಕೆ 

ಮಾಡಿಸುವುದು.

ಕಾಡೇಶೀಟಗಳು ಮತಿ  

ಮಾಕೇರಗಳು  ಅಾಂಟು

೩೦

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .1.18.ಪಾ ತಿ ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಗಳಿಗೆ ತಮೂ  ಮನೆಯಿಾಂದ ವಿವಿಧ್ 

ಧಾನ್ಯ ಗಳನ್ನನ  ಸವ ಲಿ  ಪಾ ಮಾಣ್ದಲಿಿ  ತರಲು ತಿಳಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನನ  ಏಕದಳ ಮತಿ  ದಿವ ದಳ 

ಧಾನ್ಯ ಗಳಾಗಿ ಪಾ ತ್ರಯ ಕ್ಷಸಿ ಆ ಧಾನ್ಯ ಗಳನ್ನನ  ಚಿಕಕ  ಚಿಕಕ  ಪಿ್ರ ಸಿಿ ಕ ಕವರಗಳಲಿಿ  ತಾಂಬಿಸಿ 

ಅವುಗಳ ಹ್ನಸರುಗಳನ್ನನ  ಬರೆದು ರಟಿು ಗಳಿಗೆ ಅಾಂಟಿಸುವುದು.

ಪಿ್ರ ಸಿಿ ಕ ಕವರಗಳು, ರಟಿು , 

ಮಾಕೇರಗಳು, ಸಿ್ ೀಪಿ ರಗಳು.

೩೦

ಪ್ರಾ ಣಿಗಳ 

ಸಂರಕ್ಷಣ್ಣಯ 

ಮಹತವ  

ಅರಿಯುವರು.

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ 1.19.ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಗಳನ್ನನ  ೩ ಗುಾಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಾಂಗಡಿಸಿ 

ಕನಾೇಟಕದಲಿಿರುವ ರಾಷಿಿ ರೀಯ ಅಭ್ಯಾರಣ್ಯ , ವನ್ಯ ಜಿೀವಿಧಾಮ ಹಾಗೂ 

ಪಕಿ್ಷ ಧಾಮಗಳ ಪಟಿಿ  ಮಾಡಿಸಿ ಅವುಗಳ ಮಹತವ ವನ್ನನ  ಚಚಿೇಸುವುದು.

ಬಿಳಿಹಾಳೆಗಳು, ಮಾಕೇರಗಳು ೫

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ 1.20.ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಗಳನ್ನನ  ೩ ಗುಾಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಾಂಗಡಿಸಿ 

ಕನಾೇಟಕದಲಿಿರುವ ರಾಷಿಿ ರೀಯ ಅಭ್ಯಾರಣ್ಯ , ವನ್ಯ ಜಿೀವಿಧಾಮ ಹಾಗೂ 

ಪಕಿ್ಷ ಧಾಮಗಳಲಿಿರುವ ಪ್ರಾ ಣಿ , ಪಕಿ್ಷ ಗಳ ಚಿತಾ ಗಳನ್ನನ  ಸಂಗಾ ಹಿಸಿ ಕಾಾ ಯ ಪ್ ಪುಸಿಕದಲಿಿ  

ಅಥವಾ ಕಾಡೇಶೀಟನ್ಲಿಿ  ಅಾಂಟಿಸುವ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡಿಸುವುದು.

ಪ್ರಾ ಣಿಗಳ ಚಾಟೇಗಳು, 

ಕಾಡೇಶೀಟಗಳು, ಅಾಂಟು, 

ಮಾಕೇರಗಳು.

೪೦
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ಕರ ಮ 

ಸಂಖ್್ಯ
ಪಾಠದ 

ಹೆಸರು
ಸಾಮರ್್ಥ ಗರ್ಳ ವಿವರ ಚಟುವಟಿಕೆ ವಿವರ ಬೇಕಗವ ಸಾಮಗ್ರರ ರ್ಳು ಅುಂದಾಜು 

ವೆಚಚ
೨ ಕುಟುಾಂಬ ಕುಟುಾಂಬದ  

ಸದಸಯ ರನ್ನನ   

ಸೂ ರಿಸುವರು.

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .2.1. ಪಾ ತಿ ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಗೆ  ೧/೮ ಕಾಡೇಶೀಟ ನಿೀಡಿ ಅದರಲಿಿ  ತಮೂ  

ಕುಟುಾಂಬದ ಸದಸಯ ರ ಹ್ನಸರನ್ನನ  ಪಟಿಿ  ಮಾಡುವುದು.

ಕಾಡೇಶೀಟಗಳು ಮಾಕೇರಗಳು ೧೦

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .2.2. ತನ್ನ  ಜತ್ರಗೆ ತನ್ನ  ಕುಟುಾಂಬದ ಸದಸಯ ರ     ಸಂಬಂಧ್ವನ್ನನ  

ಕೀಷಿ ಕದಲಿಿ   ಸೂಚಿಸಿದ ಮಾದರಿಯಂತ್ರ ಬರೆಯಲು ತಿಳಿಸುವುದು.

೦

ವಂಶವೃಕ್ಷವನ್ನನ  

ರಚಿಸುವುದು
ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .2.3.ವಂಶವೃಕ್ಷದಲಿಿ  ಬಳಸುವ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನನ  ಚಾಟೇನ್ 

ಮೂಲಕ ಪರಿಚಯಾತೂ ಕವಾಗಿ ಚಚಿೇಸುವುದು. (  ಗಂಡು , ಹ್ನಣ್ಣಣ ,  ಗಂಡ- ಹ್ನಾಂಡತಿ,  

ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಜನಿಸಿದ ಮಕಕ ಳು   )
ಕಾಡೇಶೀಟಗಳು

೧೦

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .2.4.ವಂಶವೃಕ್ಷದಲಿಿ  ಗಂಡಸರಿಗೆ          ಹ್ನಾಂಗಸರಿಗೆ      ಗುರುತ 

ಹಾಕ್ಷರುವ ಚಿತಾ ಪಟವನ್ನನ  ತೊೀರಿಸಿ  ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಗಳಿಗೆ ತಮೂ  ಕುಟುಾಂಬದ ಸದಸಯ ರ 

ಸಂಬಂದಗಳನ್ನನ   ಚಿನೆೆ ಗಳ ಮೂಲಕ ಕಾಡೇಶೀಟನ್ಲಿಿ  ಬರೆಯುವ ಚಟುವಟಿಕೆ 

ಮಾಡಿಸುವುದು.

ಕಾಡೇಶೀಟಗಳು ಮಾಕೇರಗಳು ೨೦

ಕುಟುಾಂಬದ 

ಸವ ರೂಪದಲಿಿನ್ 

ಬದಲಾವಣ್ಣಯನ್ನನ  

ಗುರುತಿಸುವುದು

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .2.5. ಪಾ ತಿ ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಗೆ   ಕುಟುಾಂಬದ ಲಕ್ಷಣ್ಗಳನ್ನನ  ಒಳಗ್ಾಂಡ 

ಪಾ ಶೆನ ಗಳ ಝರಾಕ್ಷ ಪೇಪರಗಳನ್ನನ  ನಿೀಡಿ ಆ  ಲಕ್ಷಣ್ಗಳು ತನ್ನ  ಕುಟುಾಂಬದಲಿಿದದ ರೆ  ಸರಿ 

ಚಿನೆೆ , ಲಕ್ಷಣ್ಗಳಿಲಿದಿದದ ರೆ ತಪಿು  ಚಿನೆೆ  ಹಾಕ್ಷ ಸರಿ ಚಿನೆೆ  ಜಾಸಿಿ  ಬಂದರೆ ವಿಭ್ಕಿ  

ಕುಟುಾಂಬ, ತಪಿು  ಚಿನೆೆ ಗಳು ಜಾಸಿಿ  ಬಂದರೆ ಅವಿಭ್ಕಿ  ಕುಟುಾಂಬ ಎಾಂದು ಗುರುತಿಸುವ 

ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡಿಸುವುದು.

ಝರಾಕ್ಷ ಪೇಪರಗಳು ೩೦

ವಿಭ್ಕಿ  ಮತಿ  ಅವಿಭ್ಕಿ  

ಕುಟುಾಂಬದ 

ಲಕ್ಷಣ್ಗಳನ್ನನ  

ಗುರುತಿಸುವುದು.

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .2.6.  ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಗಳನ್ನನ  ೨ ಗುಾಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಾಂಗಡಿಸಿ ಒಾಂದು 

ಗುಾಂಪಗೆ ವಿಭ್ಕಿ  ಕುಟುಾಂಬವನ್ನನ  ಮತಿೊಾಂದು ಗುಾಂಪಗೆ ಅವಿಭ್ಕಿ  ಕುಟುಾಂಬವನ್ನನ  

ವಿಷಯಾಾಂಶಗಳನಾನ ಗಿ ನಿೀಡಿ ಅವುಗಳ ಲಕ್ಷಣ್ಗಳನ್ನನ  ಪಟಿಿ  ಮಾಡಿಸಿ  ಚರ್ಚೇ 

ಏಪೇಡಿಸುವುದು.

೦

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .2.7.ವಿಭ್ಕಿ  ಮತಿ  ಅವಿಭ್ಕಿ  ಕುಟುಾಂಬದ  ಅನ್ನಕ್ಯಲತ್ರ ಮತಿ  

ಅನಾನ್ನಕ್ಯಲತ್ರಗಳನ್ನನ   ವಗೇಕೀಣ್ಣಯಲಿಿ  ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಗಳನ್ನನ  ೨ ಗುಾಂಪುಗಳಾಗಿ 

ವಿಾಂಗಡಿಸಿ ಚರ್ಚೇ ಏಪೇಡಿಸುವುದು.

೦
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ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .2.8.ಪಾ ತಿ ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಗೆ  ಒಾಂದಾಂದು ಬಿಳಿ ಹಾಳೆಯನ್ನನ  ನಿೀಡಿ 

ಅದರಲಿಿ  ತಮೂ  ತಮೂ  ಕುಟುಾಂಬಕೆಕ  ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದವವರು ಯಾರು? ಮತಿ  

ಅವರು ಯಾವ ರಿೀತಿಯ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಾದ ರೆ,  ಎಾಂದು ಬರೆಯಲು ತಿಳಿಸಿ ,  ಅದನ್ನನ  

ಎಲಿರ ಮುಾಂದೆ ವಯ ಕಿಪಡಿಸುವ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡಿಸುವುದು.

ಬಿಳಿ ಹಾಳೆಗಳು ೩೦

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .2.9.ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಗಳನ್ನನ  ೨ ಗುಾಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಾಂಗಡಿಸಿ ಪಾ ತಿ ಗುಾಂಪಗೆ 

೧೦ ಮಾಂಚುಪಟಿಿ ಗಳನ್ನನ  ನಿೀಡಿ ಅವುಗಳನ್ನನ  ಓದಿ ತಮೂ  ಕುಟುಾಂಬದ ಸದಸಯ ರು , 

ಇತರರು, ನೆರೆಹೊರೆಯವರು ಮತಿ  ಸಹಾಯ ಮಾಡುವವರನ್ನನ  ವಿಾಂಗಡಿಸಿ 

ಕಾಡೇಶೀಟ ಮೇಲೆ ಅಾಂಟಿಸುವ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡಿಸುವುದು.

ಕಾಡೇಶೀಟಗಳು ಮಾಕೇರಗಳು ೨೦

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .2.10.ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಗಳನ್ನನ   ೧೦ ಗುಾಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಾಂಗಡಿಸಿ ಪಾ ತಿ 

ಗುಾಂಪಗೆ ಒಾಂದಾಂದು ಮಾದರಿಯಲಿಿ  ಸೂಚಿಸಿದಂತ್ರ ವಕೇಶೀಟ್ ಗಳನ್ನನ  ನಿೀಡಿ  

ಶಾಲಾ ಸುತಿಮುತಿಲಿನ್ ಅಥವಾ ತಮೂ  ಮನೆಯ ಸುತಿಮುತಿಲಿನ್   ೧೦ ಮನೆಯ 

ಮುಖಯ ಸಥ ರ ಹ್ನಸರು , ಕುಟುಾಂಬದ ಸದಸಯ ರ ಒಟಿು  ಸಂಖ್ಯಯ  ಮತಿ  ಮುಖಯ ಸಥ ರಾಂದಿಗೆ 

ಸದಸಯ ರು ಹೊಾಂದಿರುವ ಸಂಬಂಧ್ವನ್ನನ  ಬರೆದು ಆ ಕುಟುಾಂಬಗಳು ಎಷಿ್ಟ  ತ್ರಲೆಮಾರು 

ಹೊಾಂದಿವ ಎಾಂದು  ತಿಳಿಯುವ್  ಸಮೀಕಿಾ   ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡಿಸುವುದು.

ಝರಾಕ್ಷ ಪೇಪರಗಳು ್೧೦

ಕುಟುಾಂಬದಿಾಂದ 

ಕಲಿಯುವ ಒಳಿೆಯ 

ಗುಣ್ಗಳನ್ನನ  

ಗುರುತಿಸುವರು.

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .2.11.ಪಾ ತಿ ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಗೆ ತಮೂ  ಮನೆಯ ಎಲಿ  ಸದಸಯ ರ ಗೂಾ ಪ 

ಪ್ೀಟ್ ತ್ರಗೆದುಕಾಂಡು ಬರಲು ತಿಳಿಸಿ ಅದನ್ನನ  ಒಾಂದು ಕಾಡೇಶೀಟನ್ 

ಮಧ್ಯ ಭಾಗದಲಿಿ  ಅಾಂಟಿಸಿ ಅದರ ಸುತಿಲು ತಾನ್ನ ತನ್ನ  ಮನೆಯಿಾಂದ ಕಲಿತ ಒಳಿೆಯ 

ಗುಣ್ಗಳನ್ನನ  ಮಾದರಿ ಚಿತಾ ದಂತ್ರ ಬಾಣ್ದ ಗುರುತ ಹಾಕ್ಷ ಬರೆಯಲು ತಿಳಿಸುವುದು.

ಕಾಡೇಶೀಟಗಳು ಅಾಂಟು, 

ಮಾಕೇರಗಳು
20

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .2.12.ಪಾ ತಿ ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಯು ತನ್ನ  ಕುಟುಾಂಬದಿಾಂದ ಕಲಿತಿರುವ 

ಒಳಿೆಯ ಗುಣ್ಗಳನ್ನನ  ವಗೇಕೀಣ್ಣಯಲಿಿ  ವಯ ಕಿಪಡಿಸುವುದು.

೦

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .2.13.ಕಪಿು  ಹಲಗೆಯ ಮೇಲೆ ಹಾಡಿ - ನ್ಲಿ ಕವನ್ವನ್ನನ  ಬರೆದು 

ಇದೆ ಮಾದರಿಯಲಿಿ    ಎಲಿ  ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಗಳಿಗೆ   ಕುಟುಾಂಬದಿಾಂದ ಕಲಿತ ಒಳಿೆಯ 

ಗುಣ್ಗಳನ್ನನ  ಒಳಗ್ಾಂಡಿರುವ  ಸವ  ರಚಿತ ಕವನ್ ಒಾಂದನ್ನನ   ರಚಿಸಿಕಾಂಡು ಬರಲು 

ಗೃಹಪ್ರಠ ನಿೀಡುವುದು.
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ಕರ ಮ 

ಸಂಖ್್ಯ
ಪಾಠದ 

ಹೆಸರು
ಸಾಮರ್್ಥ ಗರ್ಳ ವಿವರ ಚಟುವಟಿಕೆ ವಿವರ ಬೇಕಗವ ಸಾಮಗ್ರರ ರ್ಳು ಅುಂದಾಜು 

ವೆಚಚ
೩ ಸಮುದಾಯ ಸಮುದಾಯದ 

ಲಕ್ಷಣ್ಗಳನ್ನನ  ಮತಿ  

ವಿಧ್ಗಳನ್ನನ  

ಗುರುತಿಸುವುದು.

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .3.1 ಪಾ ತಿ ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಗೆ ತಾನ್ನ ನೀಡಿರುವ    ವಿವಿಧ್  

ಜನ್ವಸತಿ ಪಾ ರ್ದಶಗಳನ್ನನ  ಪಟಿಿ  ಮಾಡಲು ತಿಳಿಸಿ , ತಾವು ಬರೆದಿದದ ನ್ನನ  

ಸರದಿಯಲಿಿ  ವಯ ಕಿಪಡಿಸುವುದು.

ನೀಟಬುಕ್ ಹಾಳೆಗಳು ೦

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .3.2. ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಗಳನ್ನನ  ಮೂರು ಗುಾಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಾಂಗಡಿಸಿ 

ಪಾ ತಿ ಗುಾಂಪಗೆ ಒಾಂದಾಂದು [ಗಾಾ ಮೀಣ್, ನ್ಗರ, ಬುಡಕಟಿು ]  ಚಿತಾ ಪಟವನ್ನನ  ನಿೀಡಿ 

ಆ ಚಿತಾ ಪಟದಲಿಿ  ಕಾಣ್ಣವ ವಿವಿಧ್ ಅಾಂಶಗಳನ್ನನ   ಕಾಡೇಶೀಟಗಳಲಿಿ  ಪಟಿಿ  

ಮಾಡಿಸುವುದು.

ಗಾಾ ಮೀಣ್, ನ್ಗರ, ಬುಡಕಟಿು  

ಸಮುದಾಯಗಳ ಚಿತಾ ಪಟಗಳು , 

ಕಾಡೇಶೀಟಗಳು, ಮಾಕೇರಗಳು

೪೦

ಗಾಾ ಮ ಸಮುದಾಯದ 

ವೃತಿಿ ಗಳು , 

ಸಮಸ್ಯ ಗಳು ಮತಿ  

ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನನ  

ವಿವರಿಸುವರು.

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .3.3. ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಗಳನ್ನನ  ೨ ಗುಾಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಾಂಗಡಿಸಿ ಪಾ ತಿ 

ಗುಾಂಪಗೆ ಪಾ ತ್ರಯ ೀಕವಾಗಿ ಗಾಾ ಮೀಣ್ ಸಮುದಾಯದ ಕೃಷಿಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮತಿ  

ಕೃಷಿಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನನ  ಪಟಿಿ  ಮಾಡಲು ತಿಳಿಸುವುದು.

ಕಾಡೇಶೀಟಗಳು, ಮಾಕೇರಗಳು, ೩೦

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .3.4.ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಗಳನ್ನನ  ಎರಡು ಗುಾಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಾಂಗಡಿಸಿ ಪಾ ತಿ 

ಗುಾಂಪಗೆ ಗಾಾ ಮೀಣ್ ಸಮುದಾಯದ ಕೃಷಿಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮತಿ  ಕೃಷಿಯೇತರ 

ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಚಿತಾ ಗಳನ್ನನ  ಕಾಡೇಶೀಟಗೆ  ಅಾಂಟಿಸುವ ಚಟುವಟಿಕೆ 

ಮಾಡಿಸುವುದು.

ಗಾಾ ಮೀಣ್ ಸಮುದಾಯದ 

ಕೃಷಿಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮತಿ  

ಕೃಷಿಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ 

ಚಿತಾ ಗಳು, ಕಾಡೇಶೀಟಗಳು.

೨೦

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .3.5.ನೇಕಾರ, ಕಮಾೂ ರ, ಬಡಗಿ, ಬುಟಿಿ  ಹ್ನಣ್ಣಯುವವರು, 

ನೇಕಾರ, ಕ್ಷರಾಣಿ ಅಾಂಗಡಿ ನ್ಡೆಸುವವ ಎಾಂಬ ಮಾಂಚುಪಟಿಿ ಗಳನ್ನನ  ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಗಳ 

ಆರು ಗುಾಂಪಗಳಿಗೆ ನಿೀಡಿ ಆ ವಿಷಯದ ಬಗೆಗ  ಗುಾಂಪುಗಳಲಿಿ  ಚಚಿೇಸಿ, ಅವರಿಾಂದ 

ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ದರೆಯುವ ಸಹಾಯವನ್ನನ  ವಗೇಕೀಣ್ಣಯಲಿಿ  ಹೇಳುವುದು. ಸರಿ 

ತಪಿು ಗಳನ್ನನ  ಚಚಿೇಸುವುದು.

ಕಾಡೇಶೀಟಗಳು, ಮಾಕೇರಗಳು. ೧೦

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .3.6.ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಗಳನ್ನನ  ಐದು ಗುಾಂಪುಗಳಾಗಿ ವಗಿೇಕರಿಸಿ, ಪಾ ತಿ 

ಗುಾಂಪಗೆ ಗಾಾ ಮೀಣ್ ಸಮುದಾಯದಲಿಿ  ಕಂಡು ಬರುವ ಸಮಸ್ಯ ಗಳನ್ನನ  

ಪಟಿಿ ಮಾಡಲು ತಿಳಿಸಿ, ಅದಕೆಕ  ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತ್ರ ಸಕಾೇರವು ಗಾಾ ಮೀಣ್ 

ಸಮುದಾಯದ ಅಭಿವೃದಿಿ ಗೆ ಹಮೂ ಕಾಂಡ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನನ  ಚಚಿೇಸುವುದು.

ಬಣ್ಣ ದ ಕಾಗದಗಳು. 

ಮಾಕೇರಗಳು.

೧೦
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ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .3.7.ಪಾ ತಿ ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಗೆ ಒಾಂದಾಂದು ಮಾಂಚುಪಟಿಿ  ಗಳನ್ನನ  

ನಿೀಡಿ ಅದರಲಿಿರುವ ಜವಾಹರ್್ ಗಾಾ ಮ ಸಮೃದಿದ  ಯೀಜನಾ, ಸವೇ ಶಕ್ಷಣ್ 

ಅಭಿಯಾನ್, ನಿಮೇಲ ಗಾಾ ಮ ಯೀಜನೆ, ಭಾಗಯ ಲಕಿ್ಷ ೂ ೀ ಯೀಜನೆ, ಆಶಾ ಯ 

ಯೀಜನೆ ಅಾಂತಾ ಗುಾಂಪುಗಳಾಗಿ ವಗಿೇಕರಿಸಿ ತಮೂ  ಗುಾಂಪನ್  ಬಗೆಗ  ಸಕಾೇರ 

ಹಮೂ ಕಾಂಡ ಅಭಿವೃದಿಿ  ಯೀಜನೆಗಳನ್ನನ  ಪಟಿಿ  ಮಾಡಿ ಎಲಿರ ಮುಾಂದೆ ವಯ ಕಿ  

ಪಡಿಸುವ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡಿಸುವುದು.

ಮಾಂಚುಪಟಿಿ ಗಳು ೫

ನ್ಗರ ಸಮುದಾಯದ 

ಜನ್ರ ಜಿೀವನ್, ಅಲಿಿನ್ 

ಸಮಸ್ಯ ಗಳು ಮತಿ  

ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನನ  

ತಿಳಿಯುವರು.

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .3.8. ನ್ಗರ ಸಮುದಾಯದ ಜನ್ರ ಉದಯ ೀಗಗಳನ್ನನ  ಪಟಿಿ  

ಮಾಡಿಸುವುದು.[ವೃತಿಿ ಗಳು]

ಕಾಡೇಶೀಟಗಳು, ಮಾಕೇರಗಳು. ೨೦

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .3.9.ಗಾಾ ಮೀಣ್ ಸಮುದಾಯಕ್ಷಕ ಾಂತ ನ್ಗರ ಸಮುದಾಯ ಹೇಗೆ 

ಭಿನ್ನ ವಾಗಿದೆ ಎಾಂದು ಚರ್ಚೇ ಏಪೇಡಿಸುವುದು.

೦

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .3.10.ನ್ಗರ ಸಮುದಾಯದಲಿಿ   ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ ವಾಗಲು 

ಕಾರಣ್ವಾದ ಅಾಂಶಗಳನ್ನನ  ಪಟಿಿ  ಮಾಡಿಸುವುದು.

ಕಾಡೇಶೀಟಗಳು, ಮಾಕೇರಗಳು. 20

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .3.11.ನ್ಗರ ಸಮುದಾಯದವರು ಎದುರಿಸುವ 

ಸಮಸ್ಯ ಗಳನ್ನನ  ಪಟಿಿ  ಮಾಡಿ ಚಚಿೇಸುವುದು.

30

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .3.12.ಶಕ್ಷಕರು ನ್ಗರ ಸಮುದಾಯದ ಸಮಸ್ಯ ಗಳ ಮಾಂಚು 

ಪಟಿಿ ಗಳನ್ನನ  ತಯಾರಿಸಿಕಾಂಡು ಪಾ ತಿ ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಗೆ ಒಾಂದಾಂದು ಮಾಂಚುಪಟಿಿ  ನಿೀಡಿ ೬ 

ಗುಾಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಾಂಗಡಿಸಿ ಪಾ ತಿ ಗುಾಂಪನಿಾಂದ ಆ ಸಮಸ್ಯ  ಗಳಿಗೆ ಸಕಾೇರ ಕೈಗ್ಾಂಡ ಪರಿಹಾರ 

ಕಾ ಮಗಳಗಳನ್ನನ  ಚಚಿೇಸುವುದು.

0

ಬುಡಕಟಿು  

ಸಮುದಾಯದ 

ಪರಿಚಯ 

ಮಾಡುವುದು.

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .3.13.ಬುಡಕಟಿು  ಸಮುದಾಯವು ನ್ಗರ ಮತಿ  ಗಾಾ ಮೀಣ್ 

ಸಮುದಾಯಕ್ಷಕ ಾಂತ ಹೇಗೆ ಭಿನ್ನ ವಾಗಿದೆ ಎಾಂದು ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಗಳನ್ನನ  ೨ ಗುಾಂಪುಗಳಾಗಿ 

ವಿಾಂಗಡಿಸಿ ಚಚಿೇಸುವುದು.

0

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .3.14 ಬುಡಕಟಿು  ಸಮುದಾಯದ ಕಸುಬುಗಳನ್ನನ  ಪಟಿಿ  ಮಾಡಲು 

ತಿಳಿಸಿ ಅದರಿಾಂದ ಅವರಿಗು ಹಾಗು ಇತರರಿಗೂ ಆಗುವ ಉಪಯೀಗಗಳ ಪಟಿಿ  

ಮಾಡಿಸುವುದು.

ಕಾಡೇಶೀಟಗಳು, ಮಾಕೇರಗಳು. 30
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ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .3.15.ಒಾಂದು ಸಮುದಾಯದ ಮೂಲಭೂತ ಅಗತಯ ತ್ರಗಳನ್ನನ  

ಪೂರೈಸುವ ವೃತಿಿ ಗಳಾಂದಿಗೆ ಇನ್ನನ  ಹಲವಾರು ವೃತಿಿ ಗಳನ್ನನ  ಅನ್ನಸರಿಸುವವರ 

ಚಿತಾ ಗಳನ್ನನ  ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಗಳಿಗೆ ನಿೀಡಿ ಅವರಿಾಂದ ಸಮುದಾಯಕೆಕ  ಆಗುವ 

ಪಾ ಯೀಜನ್ಗಳನ್ನನ   ಎಲಿರ ಮುಾಂದೆ ಚಚಿೇಸುವ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡಿಸುವುದು.

ಹಾಡು, ನೃತಯ  ,ಕಲೆ , ಸಂಗಿೀತ, 

ಆಟ,ಮನ್ರಂಜನೆ, ಮೂಲ ಭೂತ 

ಸೌಕಯೇ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುವವರ 

ಚಿತಾ ಗಳು.

೩೦

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .3.16.ನಾವು ಒಾಂದು ವಸಿು  ಪಡೆಯಲು ಹಲವಾರು ವೃತಿಿ / 

ಕೆಲಸಗಾರರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಾದ ರೆ ಎಾಂದು ಆಹಾರಕೆಕ  ಸಂಬಂದಿಸಿದ ಚಾಟೇ 

ತೊೀರಿಸಿ ವಿವರಣ್ಣ ನಿೀಡಿ. ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಗಳನ್ನನ  ನಾಲುಕ  ಗುಾಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಾಂಗಡಿಸಿ ಪಾ ತಿ 

ಗುಾಂಪಗೆ ಬಟಿ್ಟ , ಪುಸಿಕ, ಮನೆ ನಿಮಾೇಣ್, ರಸಿ್  ನಿಮಾೇಣ್ ಎಾಂಬ ಮಾಂಚುಪಟಿಿ  

ನಿೀಡಿ ಅದಕೆಕ  ಮಾದರಿಯಂತ್ರ ಚಾಟೇ ತಯಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಚಚಿೇಸುವ  

ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡಿಸುವುದು.

ಕಾಡೇಶೀಟಗಳು, ಮಾಕೇರಗಳು ೩೦

ಪಾ ಕೃತಿ ವಿಕೀಪಗಳ 

ಸಂದಭ್ೇದಲಿಿ  

ಸಮುದಾಯದ 

ನೆರವನ್ನನ  

ಗುರುತಿಸುವುದು.

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .3.17.ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಗಳನ್ನನ  ೩ ಗುಾಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಾಂಗಡಿಸಿ ಪಾ ತಿ 

ಗುಾಂಪಗೆ ಒಾಂದಾಂದು [ಗಾಾ ಮೀಣ್, ನ್ಗರ, ಬುಡಕಟಿು ]  ಹ್ನಸರಿಟಿು  ಆ 

ಸಮುದಾಯದಲಿಿ  ಪೃಕೃತಿ ವಿಕೀಪವಾದಾಗ ಆಗುವ ಹಾನಿಗಳನ್ನನ  

ಕಾಡೇಶೀಟನ್ಲಿಿ  ಬರೆದು ಪಾ ತಿ ಗುಾಂಪು ವಿಷಯ ಮಂಡಿಸುವುದು.

ಕಾಡೇಶೀಟಗಳು, ಮಾಕೇರಗಳು. ೩೦

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .3.18.ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಗಳಿಗೆ ವಿಡಿಯೀಗಳನ್ನನ  ತೊೀರಿಸಿ  ಪಾ ಕೃತಿ 

ವಿಕೀಪಗಳಿಾಂದಾಗುವ ಹಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಮುದಾಯ ನಿೀಡುವ ಸಹಕಾರ  ಹಾಗೂ 

ಸಕಾೇರ ನಿೀಡುವ ಪರಿಹಾರಗಳ  ಕುರಿತ ಚಚಿೇಸುವುದು.

೦
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ಕರ ಮ 

ಸಂಖ್್ಯ
ಪಾಠದ 

ಹೆಸರು
ಸಾಮರ್್ಥ ಗರ್ಳ 

ವಿವರ ಚಟುವಟಿಕೆ ವಿವರ ಬೇಕಗವ 

ಸಾಮಗ್ರರ ರ್ಳು
ಅುಂದಾಜು 

ವೆಚಚ
೪ ಸಮುದಾಯ -

 ಕ್ಷಾ ೀಡೆಗಳು
ಕ್ಷಾ ೀಡೆಗಳು ಮತಿ  

ವಾಯ ಯಾಮಗಳ 

ಪ್ರಾ ಮುಖಯ ತ್ರಯನ್ನನ  

 ಅರಿಯುವರು.

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .4.1. ಪಾ ತಿ ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಗಳಿಗೆ ಒಾಂದಾಂದು ಬಿಳಿ ಕಾಗದಗಳನ್ನನ  ನಿೀಡಿ 

ಅದರಲಿಿ  ಭಾನ್ನವಾರ ಅಥವಾ ರಜಾ ಸಮಯದಲಿಿ  ಮಕಕ ಲೂ ಮಾಡುವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಪಟಿಿ  

ಮಾಡಿಸುವುದು.

ಪೇಪರಗಳು. ೧೫

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .4.2. ಪಾ ತಿ ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಗಳಿಗೆ ಒಾಂದಾಂದು ಬಿಳಿ ಕಾಗದಗಳನ್ನನ  ನಿೀಡಿ  

ಅದರಲಿಿ ್ ಬಿಡುವಿನ್ ಸಮಯದಲಿಿ  ಮಕಕ ಳು   ಆಟವಾಡುವದರಿಾಂದ ಆಗುವ ಪಾ ಯೀಜನ್ಗಳನ್ನನ  

ಪಟಿಿ  ಮಾಡಿಸುವುದು.

ಪೇಪರಗಳು. ೧೫

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .4.3. ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಗಳಿಗೆ ದೈಹಿಕ ಶಕ್ಷಕರ  ಮಾಗೇದಶೇನ್ದಲಿಿ  ಸರಳ 

ಯೀಗಾಸನ್ಗಳನ್ನನ  ದೈಹಿಕ ವಾಯ ಮಾಮಗಳನ್ನನ  ಮತಿ  ಸರಳಆಟಗಳನ್ನನ  ಆಡಿಸುವುದರ 

ಮೂಲಕ ಅವುಗಳ ಮಹತವ ವನ್ನನ  ಚಚಿೇಸುವುದು.

0

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .4.4.ಪಾ ತಿ ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಗಳಿಗೆ ಒಾಂದಾಂದು ಬಿಳಿ ಕಾಗದಗಳನ್ನನ  ನಿೀಡಿ ಅದರಲಿಿ ್ 
ಆಟ  ಯೀಗ, ವಾಯ ಯಾಮ ಮಾಡುವದರಿಾಂದ ಆಗುವ ಲಾಭ್ಗಳನ್ನನ  ಪಟಿಿ    ಮಾಡಿಸುವುದು.

ಪೇಪರಗಳು. ೧೫

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .4.5.ಪಾ ತಿ ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಗಳಿಗೆ ಒಾಂದಾಂದು ಬಿಳಿ ಕಾಗದಗಳನ್ನನ  ನಿೀಡಿ ಅದರಲಿಿ ್ 
 ಅಾಂತರಾಷಿಿ ರೀಯ ಕ್ಷಾ ೀಡೆಗಳ ಹ್ನಸರು ಬರೆದು ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಆ ಆಟಕೆಕ  ಸಂಬಂದಿಸಿದ ಒಾಂದು 

ಚಿತಾ ವನ್ನನ  ಸಂಗಾ ಹಿಸಿ ಅಾಂಟಿಸುವ  ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡಿಸುವುದು.

ರಾಷಿಿ ರೀಯ ಕ್ಷಾ ೀಡೆಗಳ 

ಚಿತಾ ಪಟಗಳು, 

ಕಾಡೇಶೀಟಗಳು, 

ಮಾಕೇರಗಳು.

೪೦

ಸಾಹಸ ಕ್ಷಾ ೀಡೆಗಳ 

ನ್ನನ  ಪರಿಚಯ 

ಮಾಡಿಕಳಿು ವುದು.

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .4.6. ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಗಳನ್ನನ  ಎರಡು ಗುಾಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಾಂಗಡಿಸಿ ಒಾಂದು ಗುಾಂಪಗೆ 

ಆಧುನಿಕ ಸಾಹಸ ಕ್ಷಾ ೀಡೆಗಳು, ಮತಿ  ಇನನ ಾಂದು ಗುಾಂಪಗೆ ಗಾಾ ಮೀಣ್ ಸಾಹಸ ಕ್ಷಾ ೀಡೆಗಳ 

ಚಿತಾ ಗಳನ್ನನ  ಸಂಗಾ ಹಿಸಿ ಅವುಗಳ ಬಗೆಗ  ವಿವರಿಸುವ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡಿಸುವುದು.

ಸಾಹಸ ಕ್ಷಾ ೀಡೆಗಳ 

ಚಿತಾ ಗಳು , 

ಕಾಡೇಶೀಟಗಳು, 

ಮಾಕೇರಗಳು.

೩೦

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .4.7. ಪಾ ತಿ ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಯು ತಮೂ  ಕುಟುಾಂಬಕೆಕ  ತಿಳಿದಿರುವ 

ಯಾವುದಾದರಾಂದು ಸಾಹಸ ಕ್ಷಾ ೀಡೆಯ ಬಗೆಗ  ವಿವರಣ್ಣ ಸಂಗಾ ಹಿಸಲು ತಿಳಿಸುವುದು
೦
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DIET BELGAUM

ಕರ ಮ 

ಸಂಖ್್ಯ
ಪಾಠದ 

ಹೆಸರು
ಸಾಮರ್್ಥ ಗರ್ಳ ವಿವರ ಚಟುವಟಿಕೆ ವಿವರ ಬೇಕಗವ 

ಸಾಮಗ್ರರ ರ್ಳು
ಅುಂದಾಜು 

ವೆಚಚ
೫ ನೈಸಗಿೇಕ 

ಸಂಪನ್ಮೂ ಲಗ
ಳು

ನೈಸಗಿೇಕ ಸಂಪನ್ಮೂ ಲಗಳ 

ಅವಶಯ ಕತ್ರ ಮತಿ  

ವಿಧ್ಗಳನ್ನನ  ತಿಳಿಯುವುದು.

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .5.1. ನೈಸಗಿೇಕ ಸಂಪನ್ಮೂ ಲಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮೂವತಿ  

ಒಗಟುಗಳನ್ನನ  ಶಕ್ಷಕರು ತಯಾರಿಸಿಕಾಂಡು ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಗಳನ್ನನ  ನಾಲುಕ  ಗುಾಂಪುಗಳಾಗಿ 

ವಿಾಂಗಡಿಸಿ ಕ್ಷವ ಜ್ ರಿೀತಿಯಲಿಿ  ಒಗಟುಗಳನ್ನನ  ಬಿಡಿಸುವ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡಿಸುವುದು.  

ಉದಾ : ಮಣ್ಣಣ  ಕಾಯಿ ನಿೀಡುವ, ತಂಪು ನೆರಳು ನಿೀಡುವ , ನಾನಿಲಿದೆ ಜಿೀವ 

ಜಾಲವಿಲಿ . ಹಾಗಾದರೆ ನಾನಾಯ ರು?

ಪೇಪರಗಳು, 

ಬಹುಮಾನ್ದ 

ರೂಪದಲಿಿ  ಪೆನ್ನನ ಗಳು

೨೦

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .5.2.ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಗಳನ್ನನ  ಮೂರು ಗುಾಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಾಂಗಡಿಸಿ ಪಾ ತಿ 

ಗುಾಂಪಗೆ ಕೆಲವಾಂದು ಮಾಂಚುಪಟಿಿ ಗಳನ್ನನ  ನಿೀಡಿ ಅದರಲಿಿರುವ 

ವಿಷಯಾಾಂಶಗಳನ್ನನ  ಓದಿ ನ್ವಿೀಕರಿಸ ಬಹುದಾದ ಮತಿ  ನ್ವಿೀಕರಿಸಲಾಗದ 

ಸಂಪನ್ಮೂ ಲಗಳು ಎಾಂದು ವಿಾಂಗಡಿಸಿ ಪಟಿಿ  ಮಾಡಿಸುವುದು.

ಕಾಡೇಶೀಟಗಳು, 

ಮಾಕೇರಗಳು.

೨೦

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .5.3. ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಗಳು ತಾವು ನೀಡಿರುವ , ಕೇಳಿರುವ ಸೂಯೇನ್ 

ಶಕಿ್ಷಯನ್ನನ  ಬಳಸಿ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಕೆಲಸಗಳ ಪಟಿಿ  ಮಾಡಿಸುವುದು.

೦

ನೈಸಗಿೇಕ ಸಂಪನ್ಮೂ ಲಗಳ 

ಮಹತವ  ಗುರುತಿಸುವುದು.

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .5.4. ಪಾ ತಿ ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಗಳಿಗೆ ಮಣ್ಣ ನ್ನನ  ಯಾವ ಯಾವ ಕೆಲಸಕೆಕ  

ಬಳಸುತಿ್ರವ ಎಾಂದು ಒಾಂದೆರಡು ಸಾಲಿನ್ಲಿಿ  ವಿವರಿಸಲು ತಿಳಿಸುವದು. ಚಟುವಟಿಕೆ 

ಸಂಖ್್ಯ .5.4.ಅ   ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಗಳಿಗೆ ಜೇಡಿಮಣ್ಣ ನ್ನನ   ಮತಿ  ನಿೀರನ್ನನ  ಕಟಿು  

ದಿನ್ನಿತಯ ದ ಬಳಕೆಯಲಿಿರುವ ಮಣಿಣ ನ್ ವಸಿು ಗಳ  ಮಾದರಿಗಳನ್ನನ  ತಯಾರಿಸುವ 

ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡಿಸುವುದು.

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .5.5. ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಗಳನ್ನನ  ಎರಡು  ಗುಾಂಪುಗಳಲಿಿ  ವಿಾಂಗಡಿಸಿ 

ಒಾಂದು ಗುಾಂಪು ಯಾವ ಕಾರಣ್ದಿಾಂದ ಮೆಲೂ ಣ್ಣಣ  ಕಚಿು ಕಾಂಡು ಹೊೀಗುತಿದೆ. 

ಇನನ ದು ಗುಾಂಪು ಮಣ್ಣಣ  ಕಚಿು ಹೊೀಗದಂತ್ರ ತಡೆಗಟಿ ಲು ಕೈಗ್ಳಿು ವ 

ಕಾ ಮಗಳನ್ನನ  ಪಟಿಿ  ಮಾಡಿ  ತರಗತಿಯಲಿಿ  ಚಚಿೇಸುವುದು.

ಕಾಡೇಶೀಟಗಳು, 

ಮಾಕೇರಗಳು.

೧೦

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .5.6.ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಗಳನ್ನನ  ೩ ಗುಾಂಪುಗಳಲಿಿ   ವಿಾಂಗಡಿಸಿ 

ಕಾಡುಗಳಿಾಂದ ಪ್ರಾ ಣಿ, ಪಕಿ್ಷ  ಮತಿ  ಮಾನ್ವರಿಗೆ ಆಗುವ ಉಪಯೀಗಗಳನ್ನನ  ಪಟಿಿ  

ಮಾಡಿಸುವುದು.

ಕಾಡೇಶೀಟಗಳು, 

ಮಾಕೇರಗಳು.

೨೦

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .5.7. ಅರಣ್ಯ ಗಳ ರಕ್ಷಣ್ಣ ಮತಿ  ಅರಣಿಯ ಕರಣ್ ಮಾಡಲು ನಾನ್ನ 

ಏನೇನ್ನ ಹೊಸ ಹೊಸ ಯೀಜನೆಗಳನ್ನನ  ನಿರೂಪಸಬಹುದು ಎಾಂಬ ಪಾ ಭಂದ 

ಬರೆಯುವ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಿೀಡುವುದು.

ಪೇಪರಗಳು, 

ಬಹುಮಾನ್ದ 

ರೂಪದಲಿಿ  ಪೆನ್ನನ ಗಳು 

 ಮೊಬೈಲ್್

೨೦

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .5.7.ಅ  ಸಾಲು ಮರದ ತಿಮೂ ಕಕ ನ್ ಕ್ಷರುಚಿತಾ  ವಿಡಿಯೀ ನೀಡಿ 

ಅವರ ಸಾಧ್ನೆಯನ್ನನ  ಚಚಿೇಸುವುದು.

೦
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DIET BELGAUM

ಇಾಂಧ್ನ್ಗಳನ್ನನ  

ಗುರುತಿಸುವುದು.

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .5.8.ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಗಳನ್ನನ  ಮೂರು ಗುಾಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಾಂಗಡಿಸಿ ಪಾ ತಿ 

ಗುಾಂಪಗೆ ಕೆಲವಾಂದು ಇಾಂಧ್ನ್ಗಳ ಹ್ನಸರಿರುವ ಮಾಂಚುಪಟಿಿ ಗಳನ್ನನ  ನಿೀಡಿ 

ಅವುಗಳನ್ನನ   ಓದಿ ಘನ್ , ದಾ ವ , ಅನಿಲ ಇಾಂಧ್ನ್ಗಳೆಾಂದು ವಿಾಂಗಡಿಸಿ ಪಟಿಿ  

ಮಾಡಿಸುವ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಿೀಡುವುದು.

ಬಣ್ಣ ದ ಹಾಳೆಗಳು , 

ಮಾಕೇರಗಳು  

ಕಾಡೇಶೀಟಗಳು.

೩೦

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .5.9. ಪಾ ತಿಯಬಿ  ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಯು    ಘನ್ , ದಾ ವ , ಅನಿಲ 

ಇಾಂಧ್ನ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದ ಚಿತಾ ಗಳನ್ನನ  ಸಂಗಾ ಹಿಸಿ ಅವುಗಳ ಕುರಿತ ಸಂಕಿ್ಷಪಿವಾಗಿ 

ಟಿಪಿ ಣಿ ಬರೆಯುವ ಯೀಜನಾ ಕಾಯೇ  ನಿೀಡುವುದು.

ಇಾಂಧ್ನ್ಗಳ ಚಿತಾ ಗಳು 

ಕಾಡೇಶೀಟಗಳು, 

ಅಾಂಟು, ಮಾಕೇರಗಳು.

೪೦

ನೈಸಗಿೇಕ ಸಂಪನ್ಮೂ ಲ ಗಳ 

ಮತ ಬಳಕೆ ಮತಿ  

ಸಂರಕ್ಷಣ್ಣ ಯನ್ನನ  

ಅರ್ಥೇಸಿಕಳಿು ವುದು.

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .5.10. ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಗಳು  ತಮೂ  ಮನೆಯಲಿಿ  ಬಳಸುವ 

ಇಾಂಧ್ನ್ಗಳನ್ನನ  ಉಳಿಸಲು ಯಾವ ಯಾವ ಕಾ ಮ ಕೈಗ್ಾಂಡರೇ ಸೂಕಿವಾಂಬುವುದರ 

ಕುರಿತ ಚಚಿೇಸುವುದು.

೦

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .5.11.ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಗಳನ್ನನ   ಎರಡು ಗುಾಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಾಂಗಡಿಸಿ 

ಒಾಂದು ಗುಾಂಪಗೆ ಕಟಿಿ ಗೆ ಒಲೆ ಮತಿೊಾಂದು ಗುಾಂಪಗೆ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಎಾಂದು ಹ್ನಸರಿಸಿ 

ಕಟಿಿ ಗೆ ಒಲೆಯ ಗುಾಂಪು ಕಟಿಿ ಗೆ ಒಲೆಯ ಅನ್ನಕ್ಯಲಗಳು ಮತಿ  ಅಡುಗೆ ಅನಿಲದ ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .5.12.  ಅಡುಗೆ ಅನಿಲದ ಬಳಕೆ ಗಿಾಂತ ಸೀಲಾರ ಒಲೆ 

ಉತಿಮವಾಂದು  ಚಚಿೇಸುವುದು.

ಖನಿಜ ಸಂಪನ್ಮೂ ಲಗಳನ್ನನ  

ಗುರುತಿಸುವುದು.

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .5.13.  ಪಾ ತಿ ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಗಳಿಗೆ  ತಾನ್ನ ಶಾಲೆ ಮತಿ  ಮನೆಯಲಿಿ   

ನೀಡಿರುವ ಕನಿಷಿ  ೧೦ ಲೀಹದ ವಸಿು ಗಳನ್ನನ  ಪಟಿಿ  ಮಾಡಿಸಿ ಅವು ಯಾವ 

ಖನಿಜಗಳಿಾಂದಾಗಿವ ಎಾಂದು ಚಚಿೇಸುವುದು.

೦

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .5.14. ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಗಳನ್ನನ  ೪ ಗುಾಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಾಂಗಡಿಸಿ ಪಾ ತಿ 

ಗುಾಂಪಗೆ  ಮನೆ, ಶಾಲೆ, ರ್ದವಸಾಥ ನ್, ಗುಡಿಸಲು ಎಾಂಬ ಮಾಂಚುಪಟಿಿ  ನಿೀಡಿ ಅವುಗಳ 

ನಿಮಾೇಣ್ಕೆಕ  ಬಳಸುವ ವಸಿು ಗಳನ್ನನ  ಪಟಿಿ  ಮಾಡಿಸುವುದು, ಆ ಪಟಿಿ ಯಲಿಿರುವ 

ನೈಸಗಿೇಕ ಸಂಪನ್ಮೂ ಲಗಳನ್ನನ  ಸರಿ ಚಿನೆೆ  ಯ ಮೂಲಕ ಗುರುತಿಸುವ ಚಟುವಟಿಕೆ 

ಮಾಡಿಸುವುದು.

ಕಾಡೇಶೀಟಗಳು, 

ಮಾಕೇರಗಳು.

೩೦
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ಕ್ರ ಮ 
ಸಂಖೆ್ಯ

ಪಾಠದ 
ಹೆಸರು

ಸಾಮರೆ್ಥ ಯಗಳ ವಿವರ ಚಟುವಟಿಕೆ ವಿವರ ಬೇಕಾಗುವ 
ಸಾಮಗ್ರರ ಗಳು

ಅಂದಾಜು 
ವೆಚಚ

೬ ವಾಯು ವಾಯುವಿನ ಅಸಿ್ತತ್ವ ದ 
ಬಗೆ್ಗ   ವಿವಿಧ 
ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ 
ತಿಳದುಕೊಳ್ಳು ವುದು.

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖೆ್ಯ .6.1. ಪ್ರ ತಿ ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಿಗ್ಗ ಒಿಂದಿಂದು ಖಾಲಿ ಹಾಳೆಯನ್ನು  ನೀಡಿ 
ಅದರಲಿಿ  ತ್ನು  ಸುತಿ್ಮುತಿ್  ವಾಯು ಇರುವಿಕೆಯ ಅನ್ನಭವದ ಬಗೆ್ಗ  ತ್ಲಾ ೫ 
ಅನ್ನಭವಗಳನ್ನು  ಬರೆದು ಸರದಿ ಪ್ರ ಕಾರವಾಗಿ ತ್ಮ್ಮ  ತ್ಮ್ಮ  ಅನ್ನಭವಗಳನ್ನು  
ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳು ವುದು.

 ಪೇಪ್ರಗಳ್ಳ ೧೦

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖೆ್ಯ .6.2. ಒಿಂದು ವೇಳೆ ವಾಯು ಇರದಿದದ ರೆ ನಾವೇಲಿ್ರೂ ಜೀವಿಸಲು 
ಸಾಧಾ ವೇ ?  ವಾಯುವಿರದಿದದ ರೇ ಎನಾಗುತಿಿತಿ್ತ ? ಎಿಂಬ ಪ್ರ ಶ್ನು ಗಳನ್ನು  ವಗಿಕೊೀಣೆಯ 
ಕಪ್ಪು ಹಲ್ಗ್ಗಯ ಮೇಲೆ ಬರೆದು ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಿಗಳ ಅನಸ್ತಕೆ - ಅಭಿಪ್ರರ ಯ ಸಂಗರ ಹಿಸುವುದು.

ಕಪ್ಪು ಕಲ್ಗ್ಗ , ಬಣ್ಣ ದ 
ಚಾಕ  ಪೀಸ್

 ೦

ವಾಯುವಿನ 
ಘಟಕಗಳನ್ನು  
ತಿಳಯುವುದು.

 ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖೆ್ಯ .6.3.ಪ್ರ ತಿ ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಿಗಳಗ್ಗ  ಒಿಂದಿಂದು ಖಾಲಿ ಹಾಳೆಗಳನ್ನು  ನೀಡಿ 
ಅದರಲಿಿ  ವಾಯುವಿನ ಘಟಕಗಳನ್ನು  ಪ್ರ ಮಾನಬದದ ವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದ ವೃತಿ್ತಕಾರದ 
ಚಿತ್ರ  ಬರೆದು ಬಣ್ಣ  ತ್ತಿಂಬುವ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡಿಸುವುದು.

ಕಾರ್ಿಶೀಟಗಳ್ಳ, 

ಮಾಕಿರಗಳ್ಳ. 

ಕೆರ ಯಾನಸ ಗಳ್ಳ.

೨೦

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖೆ್ಯ .6.4.    ಶೀಕ್ಷಕರು ವಾಯುವಿನ ಸಂಯೀಜನೆಯ ಚಿತ್ರ ವನ್ನು  ವಗಿ 
ಕೊೀಣೆಯ ಎಲಿ್  ವಿಧ್ಯಾ ರ್ಥಿಗಳಗ್ಗ ವಿವರಿಸ್ತ ಕೆಲ್ವಿಂದು ಪ್ರ ಶ್ನು ಗಳನ್ನು  ಕೊಟುು  ಉತಿ್ರ 
ಬರೆಸುವ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡಿಸುವುದು.

೨೦

ವಾಯುವಿನ 
ಲ್ಕ್ಷಣ್ಗಳನ್ನು  
ಪ್ರರ ಯೀಗಿಕವಾಗಿ 
ತಿಳದುಕೊಳ್ಳು ವದು.

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖೆ್ಯ .6.5. ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಿಗಳಿಂದಲೆ ಗಾಜನ ಲೀಟದಲಿಿ  ಖಾಲಿ ಕಾಗದವನ್ನು  
ತ್ಳಭಾಗದಲಿಿ  ಅಿಂಟಿಸ್ತ ಅದನ್ನು  ಬೀರಲು ಮಾಡಿ                         ನೀರು ತ್ತಿಂಬಿದ 
ಪ್ರತ್ರರ ಯಲಿಿ  ಮುಳ್ಳಗಿಸುವ ಪ್ರ ಯೀಗ ಮಾಡಿಸುವುದು.

ಗಾಜನ ಲೀಟ, ನೀರು, 

ಗಾಜನ ಪ್ರತ್ರರ , ಒಣ್ 
ಕಾಗದ , ಅಿಂಟು

೮೦
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ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖೆ್ಯ .6.6. ಬಲೂನ್ನಗಳನ್ನು  ಊದುವ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡಿಸುವುದು.  ಗಾಳ 
ಸಥ ಳವನ್ನು  ಆಕರ ಮಿಸುತಿ್ದೆ ಎಿಂಬುದರ ಕುರಿತ್ತ ಚರ್ಚಿ.

ಬಲೂನ್ನಗಳ್ಳ. ೨೦

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖೆ್ಯ .6.7.  ಒಿಂದು ಸ್ತು ೀಲ  ತಂಬಿಗ್ಗಯಲಿಿ  ಉರಿಯುವ ಕಾಗದವನ್ನು  ಹಾಕಿ 
ಅದನ್ನು  ನೀರು ತ್ತಿಂಬಿದ ಊಟದ ತ್ಟ್ಟು ಯಲಿಿ  ಬೀರಲು ಹಾಕಿ ಸವ ಲ್ು  ಸಮ್ಯದ ನಂತ್ರ 
ತ್ರಗ್ಗದು ನೀಡಿದ್ಯಗ ಒಳಗಿನ ಕಾಗದ ಪೂತಿಿಯಾಗಿ ಸುಟುು  ಹೀಗದೇ ಇರುವದನ್ನು  ಗುರುತಿಸ್ತ 
ವಸಿು  ಉರಿಯಲು ವಾಯು ಅವಶ್ಾ ಕವಿಂದು ತಿಳಯುವ ಪ್ರ ಯೀಗ ಮಾಡುವುದು.

ಸ್ತು ೀಲ  ತಂಬಿಗ್ಗ, ನೀರು, 

ಕಾಗದ, 

ಬಿಂಕಿಪೊಟು ಣ್, 

ಊಟದ ತ್ಟ್ಟು

೫೦

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖೆ್ಯ .6.8. ಎರಡು ಬಲೂನ್ನಗಳನ್ನು  ಒಿಂದು ಚಿಕಕ  ಕಡಿಿ ಗ್ಗ ದ್ಯರದ 
ಸಹಾಯದಿಿಂದ ಕಟಿು  ಅವುಗಳ ತೂಕ ಸಮ್ನಾಗಿರುವ ಹಾಗ್ಗ ಮಾಡಿ ಆ ಬಲೂನ್ನಗಳಲಿಿ  
ಒಿಂದು ಬಲೂನನ ವಾಯುವನ್ನು  ತ್ರಗ್ಗದ್ಯಗ ವಾಯುವಿರುವ ಬಲೂನ ತೂಕ ಹೆಚಾಾ ಗಿ ಬಾಗುವ 
ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡಿಸುವುದು.

ಬಲೂನ್ನಗಳ್ಳ, ಚಿಕಕ  
ಕಡಿಿ , ದ್ಯರ

೨೦

ಗಾಳಯ 
ಉಪ್ಯೀಗಗಳನ್ನು  
ಅರಿಯುವುದು.

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖೆ್ಯ .6.9. ಪ್ರ ತಿ ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಗಾಳಯಲಿಿ  ಅಪ್ರರವಾದ ಶ್ಕಿಿಯಿದೆ 
ಎಿಂದು ತಿಳದುಕೊಳ್ಳು ವ  ಘಟನೆಗಳನ್ನು  ಪ್ಟಿು  ಮಾಡಿಸುವುದು.

೦

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖೆ್ಯ .6.10.ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಿಗಳ್ಳ ತ್ತವು ನೀಡಿದ ಗಾಳ ಗಿರಣಿಗಳ  ಬಗೆ್ಗ  
ವಿವರಿಸುವರು.

೦

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖೆ್ಯ .6.11.  ಪ್ವನಯಂತ್ರ ದ ಚಿತ್ರ  ರಚಿಸಲು ತಿಳಸುವುದು. ಕಾರ್ಿಶೀಟಗಳ್ಳ, 

ಮಾಕಿರಗಳ್ಳ. 

ಕೆರ ಯಾನಸ ಗಳ್ಳ.

೨೦
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ವಾಯು ಮಾಲಿನಾ ದ 
ಅರ್ಿ ,ಕಾರಣ್, 

ಪ್ರಿಣಾಮ್ ಮ್ತಿ್ತ  
ಪ್ರಿಹಾರಗಳನ್ನು  
ವಿವರಿಸುವುದು.

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖೆ್ಯ .6.12.  ವಾಯು ಮಾಲಿನಾ ದ ಅರ್ಿದ ಕುರಿತ್ತ ಚಚಿಿಸ್ತದ  ನಂತ್ರ 

ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಿಗಳನ್ನು  ಎರಡು ಗುಿಂಪ್ಪಗಳಾಗಿ ವಿಿಂಗಡಿಸ್ತ ವಾಯುಮಾಲಿನಾ ಕೆಕ  ಕಾರಣ್ಗಳನ್ನು  
ಪ್ಟಿು  ಮಾಡಿಸುವುದು ಮ್ತಿ್ತ  ವಗಿಕೊೀಣೆಯಲಿಿ  ಚಚಿಿಸುವುದು .

ಬಣ್ಣ ದ ಹಾಳೆಗಳ್ಳ , 
ಮಾಕಿರಗಳ್ಳ  
ಕಾರ್ಿಶೀಟಗಳ್ಳ.

೩೦

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖೆ್ಯ .6.13. ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಿಗಳನ್ನು  ನಾಲುಕ  ಗುಿಂಪ್ಪಗಳಾಗಿ ವಿಿಂಗಡಿಸ್ತ 
ವಾಯುಮಾಲಿನಾ  ದಿಿಂದ ಜೀವಿಗಳ ಆರೀಗಾ ದ ಮೇಲೆ ಉಿಂಟಾಗುವ ಪ್ರಿಣಾಮ್ಗಳನ್ನು  ಪ್ಟಿು  
ಮಾಡಿಸುವುದು  ಮ್ತಿ್ತ  ವಗಿಕೊೀಣೆಯಲಿಿ  ಚಚಿಿಸುವುದು .

ಬಣ್ಣ ದ ಹಾಳೆಗಳ್ಳ , 
ಮಾಕಿರಗಳ್ಳ  
ಕಾರ್ಿಶೀಟಗಳ್ಳ.

೩೦

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖೆ್ಯ .6.14.ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಿಗಳನ್ನು  ಮೂರು ಗುಿಂಪ್ಪಗಳಾಗಿ ವಿಿಂಗಡಿಸ್ತ 
ವಾಯುಮಾಲಿನಾ  ತ್ಡೆಗಟು ಲು ಅನ್ನಸರಿಸುವ ಕರ ಮ್ಗಳನ್ನು   ಪ್ಟಿು  ಮಾಡಿಸುವುದು ಮ್ತಿ್ತ  
ವಗಿಕೊೀಣೆಯಲಿಿ  ಚಚಿಿಸುವುದು.

ಬಣ್ಣ ದ ಹಾಳೆಗಳ್ಳ , 
ಮಾಕಿರಗಳ್ಳ  
ಕಾರ್ಿಶೀಟಗಳ್ಳ.

೩೦

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .6.15.ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ಕೆಕ  ಸಂಬಂದಿಸಿದ  ಭಿತಿಿಪತಾ ಗಳನ್ನನ  , 

ಚಿತಾ ಗಳನ್ನನ  ರಚಿಸುವ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡಿಸುವುದು. ಅವುಗಳನ್ನನ  ವಗೇ ಕೀಣ್ಣಯಲಿಿ  

ಅಾಂಟಿಸುವುದು.

ಬಿಳಿ ಹಾಳೆಗಳು . ಬಣ್ಣ , 

ಮಾಕೇರಗಳು, ಅಾಂಟು, 

ಕಾಡೇಶೀಟಗಳು.

೧೦೦

5th EVS



DIET BELGAUM

ಕರ ಮ 

ಸಂಖ್್ಯ
ಪಾಠದ 

ಹೆಸರು
ಸಾಮರ್್ಥ ಗರ್ಳ ವಿವರ ಚಟುವಟಿಕೆ ವಿವರ ಬೇಕಗವ 

ಸಾಮಗ್ರರ ರ್ಳು
ಅುಂದಾಜು 

ವೆಚಚ
೭ ನಿೀರು ನಿೀರಿನ್ ಆಕರಗಳನ್ನನ  

ಗುರುತಿಸುವುದು.

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .7.1. ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಗಳು ತನ್ನ  ಊರಿನ್ ಜನ್ರು ಬಳಸುವ ನಿೀರಿನ್ ಆಕರಗಳನ್ನನ  ಪಟಿಿ  

ಮಾಡುವರು.

೦

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .7.2. ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಗಳಿಗೆ   ಸಾಗರಗಳು, ನ್ದಿಗಳು, ಚಿಲುಮೆಗಳು, ಬಾವಿಗಳು, ಕೆರೆಗಳು  

, ಜಲಾಶಯಗಳು ಎಾಂಬ ಮಾಂಚುಪಟಿಿ ಗಳನ್ನನ  ನಿೀಡಿ ಆರು ಗುಾಂಪುಗಳಾಗಿ  ವಿಾಂಗಡಿಸಿ ಪಾ ತಿ ಗುಾಂಪಗೆ  

ವಿಷಯಕೆಕ  ಸಂಬಂದಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗಾ ಹಕೆಕ  ಕೆಲವು ನಿಮಷಗಳ ಕಾಲ ಸಮಯ ನಿೀಡಿ ನಂತರ 

ಎಲಿರ ಮುಾಂದೆ ವಿಷಯ ಮಂಡಿಸಲು ತಿಳಿಸುವುದು, ನಂತರ ಚಚಿೇಸುವುದು.

ಕಾಡೇಶೀಟಗಳು, 

ಮಾಕೇರಗಳು.

೧೦

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .7.3. ಪಾ ತಿ ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಗೆ ನಿೀರಿನ್ ಮೂಲಗಳ ಚಿತಾ  ಸಂಗಾ ಹ ಮಾಡುವ ಚಟುವಟಿಕೆ 

ಮಾಡಿಸುವುದು.

ನಿೀರಿನ್ ಮೂಲಗಳ 

ಚಿತಾ ಗಳು, 

ಕಾಡೇಶೀಟಗಳು.

೩೦

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .7.4  ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಗಳನ್ನನ  ಹತಿ  ಗುಾಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಾಂಗಡಿಸಿ ಕನಾೇಟಕದ 

ಕೆಲವಾಂದು ಜಿಲಿೆ ಗಳ ಹ್ನಸರುಗಳನ್ನನ  ಕಟಿು  ಆ ಜಿಲಿೆ ಯಲಿಿರುವ  ಆಣ್ಣಕಟಿು ಗಳನ್ನನ  ಪಟಿಿ  

ಮಾಡಿಸುವುದು.

ಪೇಪರಗಳು, 

ಮಾಕೇರಗಳು.

೨೦

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .7.5.  ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಗಳನ್ನನ  ನಾಲುಕ  ಗುಾಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಾಂಗಡಿಸಿ ಎರಡು ಗುಾಂಪುಗಳಿಗೆ 

ಕೆರೆ ಮತಿ  ಆಣ್ಣಕಟಿು  ಗಳಿಗೆ ಇರುವ ವಯ ತಾಯ ಸ ಬರೆಯಲು ತಿಳಿಸುವುದು. ಉಳಿದ ಎರಡು ಗುಾಂಪುಗಳು 

ಕೆರೆ ಮತಿ  ಆಣ್ಣಕಟಿು ಗಳ ಉಪಯೀಗಗಳನ್ನನ  ಪಟಿಿ  ಮಾಡಿಸುವುದು. ನಂತರ ಎಲಿರ ಮುಾಂದೆ 

ವಿಷಯ ಮಂಡಿಸುವುದು.

ಹಾಳೆಗಳು ೧೦

5th EVS



DIET BELGAUM

ನಿೀರಿನ್ ಭೌತಿಕ 

ಗುಣ್ಗಳನ್ನನ  

ವಿವರಿಸುವರು.

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .7.6. ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಗಳನ್ನನ  ನಾಲುಕ  ಗುಾಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಾಂಗಡಿಸಿ  ಒಾಂದನೇ ಗುಾಂಪಗೆ 

ನಿೀರಿಗೆ ತೂಕವಿದೆ, ಎರಡನೇ ಗುಾಂಪಗೆ ನಿೀರು ಎತಿರದಿಾಂದ ತಗಿಗ ಗೆ ಹರಿಯುತಿದೆ, ಮೂರನೇ ಗುಾಂಪಗೆ 

ನಿೀರು ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ಆವಿಯಾತಿದೆ, ನಾಲಕ ನೇ ಗುಾಂಪಗೆ ನಿೀರು ತಾನಿರುವ ಪ್ರತ್ರಾ ಯ ಆಕಾರ 

ಪಡೆಯುತಿದೆ ಎಾಂದು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಾ ಯೀಗಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡಿಸುವುದು.

ನಿೀರಿನ್ ಪ್ರತ್ರಾ ಗಳು, 

ಲೀಟಗಳು, ಗಾಯ ಸ 

ಸಿ ೀವ್, ವಿವಿದ 

ಆಕಾರದ ಗಾಜಿನ್ 

ಪ್ರತ್ರಾ ಗಳು.

೧೦೦

ನಿೀರಿನ್ ಜೈವಿಕ 

ಪ್ರಾ ಮುಖಯ ತ್ರಯನ್ನನ  

ಪಾ ಶಂಸಿಸುವರು.

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .7.7. ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಗಳನ್ನನ  ೨ ಗುಾಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಾಂಗಡಿಸಿ ತಮೂ  ಕುಟುಾಂಬದಲಿಿ  

ಅಥವಾ  ನೆರೆಯ ಕುಟುಾಂಬಗಳಲಿಿ  ನಿೀರನ್ನನ  ಪೂಜಿಸುವ ಪದದ ತಿಯಿದದ ರೆ ಯಾವಾಗ ನಿೀರನ್ನನ  

ಪೂಜಿಸುತಿಾರೆ ಎಾಂದು   ಪಟಿಿ  ಮಾಡಿಸಿ ಚಚಿೇಸುವುದು.

೦

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .7.8.ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಗಳನ್ನನ  ಎರಡು ಗುಾಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಾಂಗಡಿಸಿ ಮನೆಯಲಿಿ  ಮತಿ  

ಮನೆಯ ಹೊರಗೆ ನಿೀರಿನ್ ಉಪಯೀಗಗಳನ್ನನ  ಪಟಿಿ  ಮಾಡಿಸುವುದು.

ಪೇಪರಗಳು ೦

ಜಲ ಮಾಲಿನ್ಯ ದ ಅಥೇ 

,ಕಾರಣ್, ಪರಿಣಾಮ 

ಮತಿ  

ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನನ  

ಚಚಿೇಸುವುದು.

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .7.9. ಬಾವಿ, ಕೆರೆ, ನ್ದಿ, ಕಾಲುವಗಳು ಎಾಂದು ಚಿಕಕ  ಚಿಕಕ  ಮಾಂಚುಪಟಿಿ ಗಳನ್ನನ  

ತಯಾರಿಸಿ ಪಾ ತಿ ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಗೆ ಕಟಿು ಅಲಿಿನ್ ನಿೀರು ಕಲುಷಿತಗ್ಳಿಲು ಕಾರಣ್ಗಳನ್ನನ  ಪಟಿಿ  

ಮಾಡಿಸುವುದು, ನಂತರ  ಒಾಂರ್ದ ತರಹದ ಮಾಂಚುಪಟಿಿ ಗಳನ್ನನ  ಹೊಾಂದಿರುವ ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಗಳನ್ನನ  

ಒಟಿಿ ಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಅವು ಸರಿ ತಪಿು  ಎಾಂದು ಚಚಿೇಸಿ ಒಾಂದಾಂದು ಗುಾಂಪನಿಾಂದ ಒಬಿ  ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಯು 

ಎಲಿರ ಮುಾಂದೆ ವಿವರಿಸುವುದು.

ಕಾಡೇಶೀಟಗಳು, 

ಮಾಕೇರಗಳು.

೨೦

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .7.10. ಕಲುಷಿತವಾದ ನಿೀರನ್ನನ  ಸೇವಿಸುವುದರಿಾಂದ ಉಾಂಟಾಗುವ ರೀಗಗಳನ್ನನ  

ಮತಿ    ಹಾನಿಗಳನ್ನನ  ಚಚಿೇಸುವುದು.

೦

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .7.11.ಜಲಮಾಲಿನ್ಯ ಕೆಕ  ಸಂಬಂದಿಸಿದ ಚಿತಾ  ಬರೆಯುವ                           ಸಿ ರ್ಧೇ 

ಏಪೇಡಿಸುವುದು.

ಕಾಡೇಶೀಟಗಳು, 

ಮಾಕೇರಗಳು. 

ಬಹುಮಾನ್ದ 

ರೂಪದಲಿಿ  

ಕೆಾ ಯಾನ್ಸ ಗಳು

೫೦

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .7.12. ನಿೀರು ಕಲುಷಿತ ವಾಗದಂತ್ರ ಕೈಗ್ಳಿಬೇಕಾದ ಕಾ ಮಗಳನ್ನನ  

ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಗಳೀಾಂದಿಗೆ ಚಚಿೇಸುವುದು.

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .7.13. ಜಲ ಮಾಲಿನ್ಯ  ತಡೆಯಲು ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಗಳಿಾಂದ ಭಿತಿಿಪತಾ ಗಳನ್ನನ  

ತಯಾರಿಸುವ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡಿಸುವುದು.

ಪೇಪರಗಳು, 

ಮಾಕೇರಗಳು.

೫೦

ಸಂಪಾ ದಾಯಿಕ ಮತಿ  

ಆಧುನಿಕ ಜಲ 

ಸಂರಕ್ಷಣಾ 

ಕಾ ಮಗಳನ್ನನ  

ಚಚಿೇಸುವುದು.

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .7.14.ಪಾ ತಿ ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಗಳಿಗೆ ತಮೂ  ನೀಟಪುಸಿಕದಲಿಿ  ಕುಡಿಯಲು 

ಯೀಗಯ ವಾದ ನಿೀರನ್ನನ  ಸಂರಕಿ್ಷಲು   ನಾನ್ನ ಏನ್ನ ಮಾಡುವ ?  ಎಾಂಬುದರ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನನ  ಬರೆಸಿ  

ಅಕಕ ಪಕಕ ದ ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಗಳಾಂದಿಗೆ ಚಚಿೇಸಲು ತಿಳಿಸುವುದು.                                                                            

       ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .7.14  ಆಣ್ಣಕಟಿು , ಇಾಂಗು ಗುಾಂಡಿ, ರ್ಚಕ್ ಡಾಯ ಾಂ, ಮಳೆಕಯಿು ಗಳಿಾಂದಾಗುವ 

ಉಪಯೀಗಗಳನ್ನನ   ಚಚಿೇಸುವುದು.

೦

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .7.15. ಇತಿಿಚಿೀನ್ ದಿನ್ಗಳಲಿಿ   ಶುದಿ  ನಿೀರಿನ್ ಘಟಕ ಹ್ನಚಾು ಗಿ ಕಾಣ್ಣತಿಿರಲು 

ಕಾರಣ್ಗಳು  ಎಾಂಬ ವಿಷಯವನ್ನನ   ಚಚಿೇಸುವುದು.

೦

5th EVS



DIET BELGAUM

ಕರ ಮ 

ಸಂಖ್್ಯ
ಪಾಠದ 

ಹೆಸರು
ಸಾಮರ್್ಥ ಗರ್ಳ ವಿವರ ಚಟುವಟಿಕೆ ವಿವರ ಬೇಕಗವ ಸಾಮಗ್ರರ ರ್ಳು ಅುಂದಾಜು 

ವೆಚಚ
೮ ಕೃಷಿ ರೈತ ರ್ದಶದ ಬೆನೆನ ಲುಬು  

ಎಾಂದು ಸೂ ರಿಸುವರು.

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .8.1. ರಾಷಿ ರಕವಿ ಕುವಾಂಪು ರವರ ನೇಗಿಲ ಯೀಗಿ ಹಾಡನ್ನನ  

ಆಲಿಸಲು ತಿಳಿಸಿ ಅದರಲಿಿರುವ ರೈತನ್ ಶಾ ಮವನ್ನನ  ಚಚಿೇಸುವುದು.

ಶೀಕ್ಷಕರ ಮೊಬೈಲ್. ್೦

ಆಹಾರ ಎಲಿಿಾಂದ 

ಬರುತಿದೆ ಎಾಂಬುದನ್ನನ  

ಕೃಷಿಯ ಹಂತದ 

ಮೂಲಕ ಅಥೇ ಮಾಡಿ 

ಕಳಿು ವುದು.

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .8.2.  ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಗಳಿಗೆ ತಮೂ  ಅಥವಾ ತಾವು ನೀಡಿದ ಹೊಲ- 

ಗದೆದ ಗಳಲಿಿ  ಜನ್ರು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನನ  ಪಟಿಿ  ಮಾಡಿಸುವುದು.

೦

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .8.3.  ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಗಳಿಗೆ  ಹೊಲ- ಗದೆದ ಗಳಲಿಿ  ಜನ್ರು ಮಾಡುವ 

ಕೆಲಸಗಳ ಚಿತಾ ಗಳನ್ನನ   ತೊೀರಿಸಿ ಅವರು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನನ  ಗುರುತಿಸುವ 

ಚಟುವಟಿಕೆ  ಮಾಡಿಸುವುದು.

ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ 

ಚಿತಾ ಪಟಗಳು
೨೦

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .8.4.  ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಗಳಿಗೆ  ಹೊಲ- ಗದೆದ ಗಳಲಿಿ  ಜನ್ರು ಮಾಡುವ 

ಕೆಲಸಗಳ ಚಿತಾ ಗಳನ್ನನ  ಕಟಿು  ಆ ಹಂತಗಳನ್ನನ  ಅನ್ನಕಾ ಮವಾಗಿ ಜೀಡಿಸುವ 

ಚಟುವಟಿಕೆ  ಮಾಡಿಸುವುದು.

ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ 

ಚಿತಾ ಪಟಗಳು
೨೦

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .8.5. ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಗಳಿಗೆ ಒಾಂದಾಂದು ಮಾಂಚುಪಟಿಿ ಗಳನ್ನನ  ನಿೀಡಿ 

ಅದರಲಿಿರುವ ಜಿಲಿೆ ಗಳ ಹ್ನಸರನ್ನನ  ಒಾಂದು ಕಾಡೇಶೀಟನ್ಲಿಿ  ಬರೆದು ಆ ಜಿಲಿೆ ಗೆ 

ಸಂಬಂದಿಸಿದ ಪಾ ಮುಖ ಬೆಳೆಗಳ ಚಿತಾ ಗಳನ್ನನ  ಅಾಂಟಿಸುವ / ಬರೆಯುವ ಚಟುವಟಿಕೆ 

ಮಾಡಿಸುವುದು.

ಪೇಪರಗಳು ೧೫

5th EVS



DIET BELGAUM

ಕೃಷಿಕರಲಿಿನ್ 

ವಿಧ್ಗಳನ್ನನ  ಗುರುತಿಸಿ 

ಅವರ ಸಮಸ್ಯ ಗಳಿಗೆ 

ಪರಿಹಾರ ಸೂಚಿಸುವುದು.

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .8.6. ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಗಳಿಗೆ ತಮೂ   ಊರಿನ್ ಅಥವಾ  ಓಣಿಯಲಿಿನ್ 

ಕೃಷಿಕರ ಹ್ನಸರುಗಳನ್ನನ  ಪಟಿಿ  ಮಾಡಿಸಿ, ಅವರಲಿಿ  ಕ್ಯಲಿ ಮಾಡುವವರು, ಕಡಿಮೆ 

ಹೊಲ ಅಥವಾ ಗದೆದ ಗಳನ್ನನ  ಹೊಾಂದಿರುವವರು ಮತಿ  ಸಾಕಷಿ್ಟ  ಜಮೀನ್ನ 

ಹೊಾಂದಿರುವವರು ಎಾಂದು  ವಿಾಂಗಡಿಸುವ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡಿಸುವುದು.

೦

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .8.7. ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಗಳನ್ನನ  ಮೂರು ಗುಾಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಾಂಗಡಿಸಿ 

ಅವುಗಳಿಗೆ ಕೃಷಿ ಕಾಮೇಕರು, ಸಣ್ಣ  ಕೃಷಿಕರು, ದಡಿ  ಕೃಷಿಕರು ಅಾಂತಾ ಹ್ನಸರಿಸಿ ಪಾ ತಿ 

ಗುಾಂಪಗೆ ಅವರವರ ಸಮಸ್ಯ ಗಳನ್ನನ  ಪಟಿಿ  ಮಾಡಿಸುವುದು.

ಕಾಡೇಶೀಟಗಳು, ಮಾಕೇರಗಳು. ೨೦

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .8.8. ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಗಳನ್ನನ  ಮೂರು ಗುಾಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಾಂಗಡಿಸಿ 

ಅವುಗಳಿಗೆ ಕೃಷಿ ಕಾಮೇಕರು, ಸಣ್ಣ  ಕೃಷಿಕರು, ದಡಿ  ಕೃಷಿಕರು ಅಾಂತಾ ಹ್ನಸರಿಸಿ ಪಾ ತಿ 

ಗುಾಂಪಗೆ ಅವರವರ ಸಮಸ್ಯ ಗಳಿಗೆ ತಮೂ  ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನನ   ಪಟಿಿ  ಮಾಡಿಸುವುದು.

ಕಾಡೇಶೀಟಗಳು, ಮಾಕೇರಗಳು ೧೦

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .8.9.ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಗಳನ್ನನ  ಮೂರು ಗುಾಂಪುಗಳಾಗಿ 

ವಿಾಂಗಡಿಸಿಅವುಗಳಿಗೆ ಕೃಷಿ ಕಾಮೇಕರು, ಸಣ್ಣ  ಕೃಷಿಕರು, ದಡಿ  ಕೃಷಿಕರು ಅಾಂತಾ 

ಹ್ನಸರಿಸಿ ಪಾ ತಿ ಗುಾಂಪಗೆ ಅವರವರ ಸಮಸ್ಯ ಗಳಿಗೆ ಸರಕಾರ ನಿೀಡುವ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನನ  

ಪಟಿಿ  ಮಾಡಿಸುವುದು.

ಕಾಡೇಶೀಟಗಳು, ಮಾಕೇರಗಳು ೧೦

ಕೃಷಿ ಭೂಮಯ 

ವಿಧ್ಗಳನ್ನನ  

ಗುರುತಿಸುವುದು.

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .8.10. ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಗಳನ್ನನ  ೨ ಗುಾಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಾಂಗಡಿಸಿ ಅವುಗಳಿಗೆ 

ಒಣ್ ಬೇಸಾಯ ಮತಿ  ನಿೀರಾವರಿ ಬೇಸಾಯ ಎಾಂದು ಹ್ನಸರಿಸಿ, ಅಲಿಿ  ಬಳಸುವ ನಿೀರಿನ್ 

ಮೂಲಗಳನ್ನನ  ಮತಿ  ಅಲಿಿ  ಬೆಳೆಯುವ ಬೆಳೆಗಳನ್ನನ  ಪಟಿಿ  ಮಾಡಿಸಿ ಎಲಿರ ಮುಾಂದೆ 

ವಿಷದಪಡಿಸಿ ಸರಿ ತಪಿು ಗಳನ್ನನ  ಚಚಿೇಸುವುದು.

ಪೇಪರಗಳು ೨
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ಆಧುನಿಕ ನಿೀರಾವರಿ 

ಪದಿ ತಿಗಳನ್ನನ  

ತಿಳಿಯುವುದು.

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .8.11.ಈಗಿನ್ ಕಾಲದಲಿಿ  ನಿೀರಾವರಿ  ಕೃಷಿ ಪದಿ ತಿಯಲಿಿ  ತಾಂತರು 

ಮತಿ  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸಲು ಅವಶಯ ವಿದೆಯೇ ? ಎಾಂಬ ವಿಷಯದ ಬಗೆಗ  

ಚಚಾೇಸಿ ದೆೇ ಎಪೇಡಿಸುವುದು.

೦

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .8.12.  ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಗಳನ್ನನ  ೨ ಗುಾಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಾಂಗಡಿಸಿ ಅವುಗಳಿಗೆ 

ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಮತಿ  ತಾಂತರು ನಿೀರಾವರಿ ಬೇಸಾಯ ಎಾಂದು ಹ್ನಸರಿಸಿ, ಅಲಿಿ  

ಬೆಳೆಯುವ ಬೆಳೆಗಳನ್ನನ   ಪಟಿಿ  ಮಾಡಿಸಿ ಎಲಿರ ಮುಾಂದೆ ವಿಷದಪಡಿಸಿ ಆ ಬೆಳೆ 

ಬೆಳೆಯುವುದು ಸರಿಯೀ ತಪಿ್ ೀ ಎಾಂದು ಚಚಿೇಸುವುದು

ಪೇಪರಗಳು ೨

ಕೃಷಿ ಪದಿ ತಿಗಳನ್ನನ  

ವಿವರಿಸುವುದು.

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .8.13.   ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಗಳನ್ನನ  ೨ ಗುಾಂಪುಗಾಗಿ ವಿಾಂಗಡಿಸಿ ಈಗಿನ್ 

ಕಾಲದಲಿಿ  ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಪದಿ ತಿ ಮತಿ  ರಾಸಾಯನಿಕ ಕೃಷಿ ಪದಿ ತಿಗಳಲಿಿ  

ಯಾವುದು ಸೂಕಿವಾಂದು  ಚಚಾೇಸಿ ದೆೇ ಏಪೇಡಿಸುವುದು.

೦

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .8.14  ವಿಧಾಯ ರ್ಥೇಗಳಿಗೆ ಕೆಲವಾಂದು ಹೇಳಿಕೆಗಳ 

ಮಾಂಚುಪಟಿಿ ಗಳನ್ನನ  ಕಟಿು  ಅವುಗಳನ್ನನ  ಸಾವಯವ ಮತಿ  ರಾಸಾಯನಿಕ ಕೃಷಿ 

ಹೇಳಿಕೆಗಳಾಗಿ ವಿಾಂಗಡಿಸುವುದು.

ಕಾಡೇಶೀಟಸ  ಮತಿ  

ಮಾಕೇರಗಳು
೨೦
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ಕೃಷಿಯಲಿಿರುವ 

ವಿಧಾನ್ಗಳನ್ನನ  

ಗುರುತಿಸುವರು.

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .8.15. ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಗಳನ್ನನ  ೩ ವಿಧ್ಗಳಾಗಿ ವಿಾಂಗಡಿಸಿ ಪಾ ತಿ ಗುಾಂಪಗೆ 

ಸಾಾಂದಾ  ಬೇಸಾಯ, ಮಶಾ  ಬೇಸಾಯ ಮತಿ  ತೊೀಟಗಾರಿಕೆ ಬೇಸಾಯ ಎಾಂದು ಹ್ನಸರಿಸಿ , 

ಅಲಿಿ  ಬೆಳೆಯುವ ಬೆಳೆಗಳನ್ನನ   ಮತಿ  ಅಲಿಿಯ ಕೃಷಿಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನನ  ಪಟಿಿ  

ಮಾಡಿಸುವುದು .

 ಪೇಪರಗಳು ೩

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .8.16. ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಗಳನ್ನನ  ೩ ವಿಧ್ಗಳಾಗಿ ವಿಾಂಗಡಿಸಿ ಪಾ ತಿ ಗುಾಂಪಗೆ 

ಕೆಲವಾಂದು ಬೆಳೆಗಳ ಚಿತಾ ಗಳನ್ನನ  ಕಟಿು  ಅವುಗಳನ್ನನ  ಸಾಾಂದಾ  ಬೇಸಾಯ, ಮಶಾ  

ಬೇಸಾಯ ಮತಿ  ತೊೀಟಗಾರಿಕೆ ಬೇಸಾಯ ದಲಿಿ  ಬೆಳೆಯುವ ಬೆಳೆಗಳನ್ನನ  ವಿಾಂಗಡಿಸಿ   

ಕಾಡೇಶೀಟನ್ಲಿಿ  ಅಾಂಟಿಸುವ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡಿಸುವುದು.

ವಿವಿಧ್ ಬೆಳೆಗಳ ಚಿತಾ ಗಳು. 

ಕಾಡೇಶೀಟಗಳು , ಮಾಕೇರಗಳು.

೨೦

ಧಾನ್ಯ  ಸಂಗಾ ಹಣ್ಣಯ 

ಆಧುನಿಕ ಮತಿ  

ಸಾಾಂಪಾ ದಾಯಿಕ 

ವಿದಾನ್ಗಳನ್ನನ  

ಗುರುತಿಸುವರು.

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .8.17 ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಗಳಿಗೆ ಧಾನ್ಯ  ಸಂಗಾ ಹಣ್ಣಯ ಆಧುನಿಕ ಮತಿ  

ಸಾಾಂಪಾ ದಾಯಿಕ ವಿಧಾನ್ಗಳ ಚಿತಾ ಗಳನ್ನನ  ಕಾಡೇಶೀಟಗಳಿಗೆ ಅಾಂಟಿಸುವ ಚಟುವಟಿಕೆ 

ಮಾಡಿಸುವುದು.

ಧಾನ್ಯ  ಸಂಗಾ ಹಣ್ಣಯ ಚಿತಾ ಗಳು ೨೦

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .8.18. ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಗಳನ್ನನ   ೨ ಗುಾಂಪುಗಳಲಿಿ  ವಿಾಂಗಡಿಸಿ ಧಾನ್ಯ  

ಸಂಗಾ ಹಣ್ಣಯ ಆಧುನಿಕ ಮತಿ  ಸಾಾಂಪಾ ದಾಯಿಕ ವಿಧಾನ್ಗಳಲಿಿ  ಸಂಗಾ ಹಣ್ಣ ಮಾಡುವ 

ಸಥ ಳಗಳನ್ನನ  ಪಟಿಿ  ಮಾಡಿಸುವ  ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡಿಸುವುದು.

ಪೇಪರಗಳು, ಮಾಕೇರಗಳು. ೧೦
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ಕರ ಮ 

ಸಂಖ್್ಯ ಪಾಠದ ಹೆಸರು ಸಾಮರ್್ಥ ಗರ್ಳ ವಿವರ ಚಟುವಟಿಕೆ ವಿವರ ಬೇಕಗವ ಸಾಮಗ್ರರ ರ್ಳು ಅುಂದಾಜು 

ವೆಚಚ
೯ ಆಹಾರ - ಜಿೀವದ 

ಜಿೀವಾಳ
ಆಹಾರದಲಿಿನ್ 

ಪ್ೀಷಕಾಾಂಶಗಳನ್ನನ  

ಸೂ ರಿಸಿಕಳಿು ವುವುದು.

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .9.1.   ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಗಳನ್ನನ  ಆರು  ಗುಾಂಪುಗಳಾಗಿ 

ವಿಾಂಗಡಿಸಿ, ಪಾ ತಿ ಗುಾಂಪಗೆ ಕಾರ್ೀೇಹೈಡೆಾ ೀಟ್ಸ ್, ಲಿಪಡ್, ಪ್ಾ ೀಟಿೀನ್, 
ವಿಟಮನ್, ಖನಿಜ ಲವಣ್ಗಳು, ನಿೀರಿನಾಾಂಶ ಎಾಂದು ಹ್ನಸರಿಟಿು   ತಮೂ  

ಗುಾಂಪನ್ ಪ್ೀಷಕಾಾಂಶಗಳನ್ನನ  ಒಳಗ್ಾಂಡ ಆಹಾರ ಪದಾಥೇಗಳನ್ನನ  ಪಟಿಿ  

ಮಾಡಿಸುವುದು.

ಕಾಡೇಶೀಟಗಳು, ಮಾಕೇರಗಳು. ೨೦

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .9.2.  ಈ ವಿಡಿಯೀವನ್ನನ  ನೀಡಿ ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಗಳು  

ತಮೂ  ಅನಿಸಿಕೆ ವಯ ಕಿ  ಪಡಿಸುವ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡಿಸುವುದು.

೦

ಆಹಾರ  ದರೆಯುವ 

ಮೂಲಗಳನ್ನನ  

ಗುರುತಿಸುವುದು.

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .9.3.ಪಾ ತಿ ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಗಳಿಗೆ ತಲಾ ಹತಿ  ಆಹಾರ 

ಪದಾಥೇಗಳನ್ನನ  ತಮೂ  ತಮೂ  ನೀಟಬುಕನ್ಲಿಿ  ಬರೆಯಲು ತಿಳಿಸಿ, ಕಪಿು  

ಹಲಗೆಯ ಮೇಲೆ ಸಸಯ ಮೂಲ ಮತಿ  ಪ್ರಾ ಣಿ ಮೂಲ ಆಹಾರ ಪದಾಥೇಗಳು 

ಎಾಂದು ಎರಡು ಭಾಗ ಮಾಡಿ ಪಾ ತಿ ವಿದಾಯ ರ್ಥೇ ತಾವು ಬರೆದ ಆಹಾರ 

ಪದಾಥೇಗಳನ್ನನ  ವಿಾಂಗಡಿಸಿ ಬರೆಯಲು ತಿಳಿಸುವುದು.

೦

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .9.4.ಪಾ ತಿ ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಗಳಿಗೆ ತಲಾ ಹತಿ  ಸಸಯ ಮೂಲ 

ಆಹಾರ ಪದಾಥೇಗಳನ್ನನ   ವಿವಿಧ್ ಬಣ್ಣ ದ ಕಾಡೇಶೀಟನ್ಲಿಿ  ಬರೆದು 

ಮಾಂಚುಪಟಿಿ  ತಯಾರಿಸಲು ತಿಳಿಸುವುದು. ಅವುಗಳನ್ನನ  ಒಟಿಾ ಗಿ 

ಸೇರಿಸಿಕಾಂಡು ಶಕ್ಷಕರು ಕಪಿು  ಹಲಗೆಯ ಮೇಲೆ   ಏಕದಳ ಧಾನ್ಯ ಗಳು, 

ದಿವ ದಳ ಧಾನ್ಯ ಗಳು, ಎಣ್ಣಣ  ಬಿೀಜಗಳು, ತರಕಾರಿಗಳು, ಹಣ್ಣಣ ಗಳು, ಸಪಿು ಗಳು 

ಅಾಂತಾ ಆರು ಭಾಗ ಮಾಡಿ ಪಾ ತಿ ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಯನ್ನನ  ಕರೆದು ಒಾಂದಾಂದು 

ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಗಳಿಾಂದ ಸಂಗಾ ಹಿಸಿದ ಮಾಂಚುಪಟಿಿ ಗಳನ್ನನ  ಕಟಿು   ಅದು ಯಾವ 

ವಿಧ್ದ ಆಹಾರ ಪದಾಥೇವಾಂದು ವಯ ಕಿಸುವುದು.

ವಿವಿಧ್ ಬಣ್ಣ ದ ಕಾಡೇಶೀಟಗಳು, 

ಮಾಕೇರಗಳು, ಕತಿರಿ
೪೦
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ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .9.5.ಪಾ ತಿ ಗುಾಂಪಗೆ ತಲಾ ಆರು ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಗಳಂತ್ರ 

ವಿಾಂಗಡಿಸಿ ಪಾ ತಿ ಗುಾಂಪಗೆ ಬಣ್ಣ ದ ಕಾಡೇಶೀಟಗಳನ್ನನ  ನಿೀಡಿ ಅದರಲಿಿ  

ಹೂವಿನ್ ಚಿತಾ  ಬರೆದು ಆರು ದಳಗಳನ್ನನ  ಮಾಡಿ ಪಾ ತಿ ದಳದಲಿಿ  ಸಸಯ  

ಮೂಲದ ಏಕದಳ ಧಾನ್ಯ ಗಳ, ದಿವ ದಳ ಧಾನ್ಯ ಗಳ, ಎಣ್ಣಣ  ಬಿೀಜಗಳ, 

ತರಕಾರಿಗಳ, ಹಣ್ಣಣ ಗಳ, ಸಪಿು ಗಳ ಹ್ನಸರು ಬರೆಯಲು ತಿಳಿಸುವುದು.

ವಿವಿಧ್ ಬಣ್ಣ ದ ಕಾಡೇ ಶೀಟಗಳು, 

ಮಾಕೇರಗಳು, ಕತಿರಿ
೪೦

ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಗಳನ್ನನ  

ಗುರುತಿಸುವುದು.

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .9.6.ವಿದಾಯ ರ್ಥೇ ಗಳನ್ನನ  ೫ ಗುಾಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಾಂಗಡಿಸಿ, 

ಪಾ ತಿ ಗುಾಂಪಗೆ ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಗಳಾದ ಜೀಳ, ಸಜೆೆ , ಕ್ಯರಲೆ, ಸಾಮೆ, ರಾಗಿ, ಅಕೇ, 

ಬರಗು, ನ್ವಣ್ಣ, ಉದಲು ಗಳನ್ನನ  ಸಂಗಾ ಹಿಸಿ ಅಥವಾ ಶಕ್ಷಕರು ಕಾಂಡು 

ತಂದು ಚಿಕಕ  ಪಿ್ರ ಸಿಿ ಕ ಕವರನ್ಲಿಿ  ಹಾಕ್ಷ ರಟಿು ಗಳಿಗೆ ಅಾಂಟಿಸುವ ಚಟುವಟಿಕೆ 

ಮಾಡುವುದು.

ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಗಳು,  ಪಿ್ರ ಸಿಿ ಕ ಕವರಗಳು, 

ರಟಿು , ಅಾಂಟುಪಟಿಿ ಗಳು  

ಮಾಕೇರಗಳು.

೫೦

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .9.7.ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಗಳ ಉಪಯೀಗಗಳನ್ನನ  ಪಟಿಿ  

ಮಾಡಿಸುವುದು.

೦

ಆಹಾರದ ಲಭ್ಯ ತ್ರಯನ್ನನ  

ವಿವರಿಸುವರು.

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .9.8. ಪಾ ತಿ ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಗಳಿಗೆ ತಮೂ  ತಮೂ  ಮನೆಯಲಿಿ  

ತಯಾರಿಸುವ ಆಹಾರ ಪದಾಥೇಗಳನ್ನನ  ಬರೆಯಲು ತಿಳಿಸಿ, ತನ್ನ  ಮತಿ  

ತಮೂ  ಗೆಳೆಯರು ಬರೆದ  ಆಹಾರ ಪದಾಥೇದಲಿಿನ್ ಭಿನ್ನ ತ್ರಯನ್ನನ  

ಚಚಿೇಸುವುದು.

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .9.9.ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಗಳನ್ನನ  ಮೂರು ಗುಾಂಪುಗಳಾಗಿ 

ವಿಾಂಗಡಿಸಿ ಪಾ ತಿ ಗುಾಂಪಗೆ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದ , ಮಳೆಗಾಲದ , ಚಳಿಗಾಲದಲಿಿ  

ಸೇವಿಸುವ ಆಹಾರ ಗಳನ್ನನ  ಪಟಿಿ  ಮಾಡಲು ತಿಳಿಸುವುದು.

ಕಾಡೇಶೀಟಗಳು, ಮಾಕೇರಗಳು. ೧೦

ವಿವಿಧ್  ಪಾ ರ್ದಶಗಳಲಿಿನ್ 

ಆಹಾರ ವೈವಿಧ್ಯ ತ್ರ 

ಯನ್ನನ  ಗುರುತಿಸುವುದು.

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .9.10. ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಗಳನ್ನನ  ಮೂರು ಗುಾಂಪುಗಳಾಗಿ 

ವಿಾಂಗಡಿಸಿ ಪಾ ತಿ ಗುಾಂಪಗೆ  ಅಕಕ ಪಕಕ ದ ಮನೆ, ನಿಮೂೂ ರಿನ್ ಸಾಮಾನ್ಯ  ಆಹಾರ, 

ನಿನ್ನ  ಜಿಲಿೆ ಯ ಸಾಮಾನ್ಯ  ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವ ಆಹಾರ ಗಳನ್ನನ  ಪಟಿಿ  

ಮಾಡಲು ತಿಳಿಸುವುದು.

ಕಾಡೇಶೀಟಗಳು, ಮಾಕೇರಗಳು. ೧೦
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ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .9.11.ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಗಳಿಗೆ ಕೆಳಗಿನ್ ವಿಡಿಯೀ ಗಳನ್ನನ  

ತೊೀರಿಸಿ  ನಾಲುಕ  ಗುಾಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಾಂಗಡಿಸಿ ಪಾ ತಿ ಗುಾಂಪಗೆ  ಉತಿರ 

ಕನಾೇಟಕದ, ದಕಿ್ಷ ಣ್ ಕನಾೇಟಕದ, ಕರಾವಳಿ ಕನಾೇಟಕದ, ಮಲೆನಾಡಿ 

ನ್ಲಿಿರುವ  ಜನ್ರು  ಸೇವಿಸುವ ಆಹಾರಪದಾಥೇ ಗಳನ್ನನ  ಪಟಿಿ  ಮಾಡಲು 

ತಿಳಿಸುವುದು.

ಕಾಡೇಶೀಟಗಳು, ಮಾಕೇರಗಳು. ೧೦

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .9.12.ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಗಳಿಗೆ ಕಾಲದಿಾಂದ ಕಾಲಕೆಕ  ನ್ಮೂ  

ಊರಿನ್ ನೆರೆಯವರ ಆಹಾರ ಮತಿ  ಕನಾೇಟಕದ ವಿವಿಧ್ ಪಾ ರ್ದಶದ ಜನ್ರ  

ಸಾಮಾನ್ಯ  ಆಹಾರ ಪದಾಥೇ ಬದಲಾಗಿರಲು ಕಾರಣ್ಗಳನ್ನನ  ಚಚಿೇಸುವುದು.

ಬದಲಾಗುತಿಿರುವ ಆಹಾರ 

ಅಭಾಯ ಸಗಳನ್ನನ  

ಗುರುತಿಸುವುದು.

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .9.13.ನ್ಮೂ  ಆಹಾರ ಅಭಾಯ ಸದ ಬದಲಾವಣ್ಣಗೆ 

ಕಾರಣ್ವಾದ ಆಾಂಶಗಳನ್ನನ  ಪಟಿಿ  ಮಾಡಿಸಿ ಗುಾಂಪನ್ಲಿಿ  ಚಚಿೇಸುವುದು.

ಕಾಡೇಶೀಟಗಳು, ಮಾಕೇರಗಳು. ೧೦

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .9.14.ಆಹಾರ ಅಭಾಯ ಸ ಪದದ ತಿ ಬದಲಾದಂತ್ರ 

ಹೊಸದಾಗಿ ಸೇರಿ ಕಾಂಡ ಜಂಕ್ ಪುಡ್ ಗಳನ್ನನ  ಪಟಿಿ  ಮಾಡಿಸುವುದು.

ಜಂಕ ಪುಡಗಳ ಮಾದರಿಗಳು ೨೦

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .9.15.ಬದಲಾದ ಆಹಾರ ಅಭಾಯ ಸದ ಪರಿಣಾಮ ಗಳನ್ನನ  

ಗುಾಂಪನ್ಲಿಿ  ಚಚಿೇಸುವುದು.

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .9.16.ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಗಳನ್ನನ  ಐದು ಗುಾಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಾಂಗಡಿಸಿ 

ಪಾ ತಿ ಗುಾಂಪಗೆ ಒಾಂದಾಂದು ಸಿದದ ಪಡಿಸಿದ ಆಹಾರ ಪ್ಟಿ ಣ್ಗಳನ್ನನ  ಕಟಿು  

 ಅದರಲಿಿ  ತಯಾರಾದ ದಿನಾಾಂಕ, ಅವಧಿ ಮುಗಿಯುವ ದಿನಾಾಂಕ, 

ಅದರಲಿಿರುವ ಆಹಾರ ಪದಾಥೇಗಳು, ಅವು ಯಾವ ಮೂಲಗಳಿಾಂದ 

ತಯಾರಾಗಿವ , ಅವುಗಳ ಸಂರಕಿ್ಷ ಸಲು ಬೇಕಾದ ಉಷಣ ತ್ರ ಗಳನ್ನನ  ಪಟಿಿ  

ಮಾಡಿ ತಾವು ಬರೆದಿದದ ನ್ನನ  ಎಲಿರಾಂದಿಗೆ ಚಚಿೇಸುವುದು.

ಕಾಡೇಶೀಟಗಳು, ಮಾಕೇರಗಳು. ್೭೦
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ಆಹಾರ 

ಪ್ೀಲಾಗುವಿಕೆಯನ್ನನ  

ಗುರುತಿಸುವುದು.

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .9.17.ಪಾ ತಿ ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಗಳಿಗೆ ತಾವು ಮದುವ ಸಮಾರಂಭ್, 

ಗೃಹಪಾ ವೇಶ, ಹೊೀಟ್ಟಲಗಳು, ಜಾತಾಾ  ಊಟದ ಸಂದಭ್ೇಗಳಲಿಿ  ನೀಡಿದ 

ಆಹಾರ ಪ್ೀಲಾಗುವ ಸನಿನ ವೇಶಗಳು ಮತಿ  ಕಾರಣ್ಗಳನ್ನನ  ಪಟಿಿ  

ಮಾಡಿಸುವುದರ ಜೀತ್ರಗೆ ಎಲಿರ ಮುಾಂದೆ ತನ್ನ  ಅಭಿಪ್ರಾ ಯಗಳನ್ನನ  

ತಿಳಿಸುವುದು.

ಕಾಡೇಶೀಟಗಳು, ಮಾಕೇರಗಳು. ೧೦

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .9.18.ಈ ವಿಡಿಯೀವನ್ನನ  ನೀಡಿ ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಗಳು  

ತಮೂ  ಅನಿಸಿಕೆ ವಯ ಕಿ  ಪಡಿಸುವ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡಿಸುವುದು.

೦

ಆಹಾರ ಸಂರಕ್ಷಣಾ 

ಕಾ ಮಗಳನ್ನನ  

ವಿವರಿಸುವುದು.

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .9.19.ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಗಳನ್ನನ  ಎರಡು ಗುಾಂಪುಗಳಾಗಿ 

ವಿಾಂಗಡಿಸಿ ಒಾಂದು ಗುಾಂಪಗೆ ಒಣ್ಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆಹಾರ ಪದಾಥೇಗಳನ್ನನ  

ಮತಿ  ಇನನ ಾಂದು ಗುಾಂಪಗೆ ಶೀತಕ ಸಂಗಾ ಹದಲಿಿ  ಆಹಾರ ಸಂಗಾ ಹಣ್ಣ ಮಾಡಿ 

ಸಂರಕಿ್ಷ ಸುವ ಆಹಾರ ಪದಾಥೇಗಳನ್ನನ  ಪಟಿಿ  ಮಾಡಿಸುವುದು.

ಕಾಡೇಶೀಟಗಳು, ಮಾಕೇರಗಳು. ೨೦

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .9.20.ಪಾ ತಿ ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಗೆ ತಮೂ  ಮನೆಯಲಿಿ  ಒಣ್ಗಿಸಿ 

ಸಂಗಾ ಹಿಸಿಡುವ ಆಹಾರ ಪದಾಥೇಗಳನ್ನನ  ಸರದಿಯಲಿಿ  ಹೇಳಿಸುವ 

ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡಿಸುವುದು.

೦
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ಕರ ಮ 

ಸಂಖ್್ಯ ಪಾಠದ ಹೆಸರು ಸಾಮರ್್ಥ ಗರ್ಳ 

ವಿವರ ಚಟುವಟಿಕೆ ವಿವರ ಬೇಕಗವ ಸಾಮಗ್ರರ ರ್ಳು ಅುಂದಾಜು 

ವೆಚಚ
೧೦ ಜನ್ವಸತಿಗಳು ಸಾಮೂಹಿಕ ಮತಿ  

ವೈಯಕಿ್ಷಕ ವಸತಿ 

ಯೀಜನೆಗಳನ್ನನ  

ತಿಳಿಯುವುದು.

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .10.1. ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಗಳನ್ನನ   ಮೂರು ಗುಾಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಾಂಗಡಿಸಿ ಪಾ ತಿ 

ಗುಾಂಪಗೆ ಒಾಂದಾಂದು ವಿಧ್ದ ಮನೆಯ ಚಿತಾ ಗಳನ್ನನ  ಕಟಿು  ಆ ಮನೆಗಳನ್ನನ  ಕಟಿ ಲು 

ಬೇಕಾದ ಸಾಮಗಿಾ ಗಳ ಪಟಿಿ  ಮಾಡಿಸುವುದು.

ವಿವಿಧ್ ಮನೆಗಳ ಚಿತಾ ಗಳು , 

ಕಾಡೇಶೀಟಗಳು, ಮಾಕೇರಗಳು
೫೦

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .10.2.   ಸಾಮೂಹಿಕ ವಸತಿಗಳ ಮುಖಯ  ಉದೆದ ೀಶಗಳನ್ನನ   

ವಗೇಕೀಣ್ಣಯಲಿಿ  ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಗಳಾಂದಿಗೆ  ಚಚಿೇಸುವುದು.

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .10.3. ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಗಳನ್ನನ   ನಾಲುಕ  ಗುಾಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಾಂಗಡಿಸಿ ಪಾ ತಿ 

ಗುಾಂಪಗೆ ಸಂಚಾರ, ಮನ್ರಂಜನೆ ಮತಿ  ಸಾಾಂಸಕ ೃತಿಕ, ಜಿೀವನಾವಶಯ ಕ, ಆರೀಗಯ  ಮತಿ  

ನೈಮೇಲಯ  ಎಾಂದು ಒಾಂದಾಂದು  ಮಾಂಚುಪಟಿಿ ಗಳನ್ನನ  ಕಟಿು  ಒಾಂದು ಉತಿಮ 

ಸಾಮೂಹಿಕ ವಸತಿ ಪಾ ರ್ದಶದಲಿಿ  ಇರಬೇಕಾದ ಪಾ ಮುಖ  ಅಾಂಶಗಳ ಮಾಂಚು 

ಪಟಿಿ ಗಳನ್ನನ  ತಯಾರಿಸಿ ಒಾಂದು ದಡಿ  ಕಾಡೇಶೀಟಗೆ ಅಾಂಟಿಸುವ ಚಟುವಟಿಕೆ 

ಮಾಡಿಸುವುದು.

ಕಾಡೇಶೀಟಗಳು, ಮಾಕೇರಗಳು, 

ಕತಿರಿಗಳು, ಅಾಂಟು  , ಸ್ಕ ೀಲ್
೬೦

ಗಾಾ ಮೀಣ್ ಹಾಗೂ 

ನ್ಗರ ವಸತಿ 

ಸಮಸ್ಯ ಗಳನ್ನನ  

ಗುರುತಿಸುವುದು.

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .10.4. ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಗಳನ್ನನ  ನಾಲುಕ  ಗುಾಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಾಂಗಡಿಸಿ ನ್ಗರ 

ಪಾ ರ್ದಶದ   ವಸತಿ ಸಮಸ್ಯ ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದ ಮಾಂಚು ಪಟಿಿ ಗಳನ್ನನ  ತಯಾರಿಸಲು 

ತಿಳಿಸಿ ತಮೂ  ತಮೂ  ಅಭಿಪ್ರಾ ಯಗಳನ್ನನ  ಹಂಚಿಕಳಿಲು ತಿಳಿಸುವುದು.

ಕಾಡೇಶೀಟಗಳು, ಮಾಕೇರಗಳು, ೧೦
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ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .10.5.ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಗಳನ್ನನ  ನಾಲುಕ  ಗುಾಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಾಂಗಡಿಸಿ  

ಉತಿಮ ಗಾಾ ಮೀಣ್ ಪಾ ರ್ದಶದ  ವಸತಿ ಸಮಸ್ಯ ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದ ಮಾಂಚು 

ಪಟಿಿ ಗಳನ್ನನ  ತಯಾರಿಸಲು ತಿಳಿಸಿ ತಮೂ  ತಮೂ  ಅಭಿಪ್ರಾ ಯಗಳನ್ನನ  ಹಂಚಿಕಳಿಲು 

ತಿಳಿಸುವುದು.

ಕಾಡೇಶೀಟಗಳು, ಮಾಕೇರಗಳು, ೧೦

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .10.6. ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಗಳಿಗೆ್  ಭಾರತ ರ್ದಶದ ಸಾೂ ಟ್್ೇ ಸಿಟಿ  ʼಧೊಲೆರಾʼ 
ನ್ಗರದ ತಿಾ ಡಿ   ಮತಿ  ಉತಿಮ ಹಳಿಿಯ ಅನಿಮೆಟ್ಟಡ ವಿಡಿಯೀ ತೊೀರಿಸಿ 

ಅದರಲಿಿರುವ ಅಾಂಶಗಳನ್ನನ  ವಗೇಕೀಣ್ಣಯಲಿಿ  ಚಚಿೇಸುವುದು.

೦

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .10.7. ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಗಳನ್ನನ  ಎರಡು ಗುಾಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಾಂಗಡಿಸಿ 

ಉತಿಮ ನ್ಗರ ಮತಿ  ಗಾಾ ಮೀಣ್ ಪಾ ರ್ದಶದ  ವಸತಿಯ ಲಕ್ಷಣ್ಗಳನ್ನನ    ಪಟಿಿ ಮಾಡಿ    

ತಮೂ  ಅಭಿಪ್ರಾ ಯಗಳನ್ನನ  ವಯ ಕಿಪಡಿಸಿ ಕಳಿಲು ತಿಳಿಸುವುದು.

ಕಾಡೇಶೀಟಗಳು, ಮಾಕೇರಗಳು, ೧೦
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ಕರ ಮ 

ಸಂಖ್್ಯ
ಪಾಠದ 

ಹೆಸರು ಸಾಮರ್್ಥ ಗರ್ಳ ವಿವರ ಚಟುವಟಿಕೆ ವಿವರ ಬೇಕಗವ ಸಾಮಗ್ರರ ರ್ಳು ಅುಂದಾಜು 

ವೆಚಚ
೧೧ ವಸಿು  

ಸವ ರೂಪ
ದಾ ವಯ ಗಳನ್ನನ  

ಅರಿಯುವುದು.

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .11.1. ಪಾ ತಿ ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಗೆ ಐದು ನಿಮಷ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕಟಿು  ಶಾಲಾ 

ಪರಿಸರದಲಿಿ  ಸಿಗುವ  ಹತಿ  ವಸಿು ಗಳನ್ನನ  ಸಂಗಾ ಹಿಸಲು ತಿಳಿಸುವುದು.

ನೀಟಬುಕದ ಹಾಳೆಗಳು, 

ಶಾಲಾ ಪರಿಸರದ ವಸಿು ಗಳು.

 ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .11.2. ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಗಳು ಸಂಗಾ ಹಿಸಿದ ವಸಿು ಗಳು ಗಟಿಿ , ಮೃದು, ಪುಡಿಯಾಗುವ, 

ಕರಗುವ, ಗ್ಬಿ ರವಾಗುವ, ದಾ ವ ರೂಪದ ವಸಿು ಗಳನ್ನನ  ವಿಾಂಗಡಿಸುವ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡಿಸುವುದು.

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .11.3. ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಗಳನ್ನನ  ಐದು ಗುಾಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಾಂಗಡಿಸಿ ಪಾ ತಿ ಗುಾಂಪಗೆ 

ಒಾಂದಾಂದು ಚಾಕ್ ಪೀಸ್, ಚಾಕು, ಪೀನ್ ಮಸೂರ ಗಾಜಿನ್ಪಟಿಿ  ಕಟಿು  ಅವುಗಳ ಅತಿೀ ಸೂಕ್ಷೂ  

ಕಣ್ಗಳನ್ನನ  ಗುರುತಿಸುವ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡಿಸುವುದು.

ಚಾಕ್ ಪೀಸ್, ಚಾಕು, ಪೀನ್ 

ಮಸೂರ ಗಾಜಿನ್ಪಟಿಿ
೩೦

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .11.4.ಪಾ ತಿ ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಗಳಿಗೆ ಒಾಂದಾಂದು ಕಾಡೇಶೀಟಗಳನ್ನನ  ಕಟಿು   

ಅದರಲಿಿ  ತಮೂ  ಸುತಿ  ಮುತಿ  ಕಂಡುಬರುವ ವಸಿು ಗಳ ಚಿತಾ ಗಳನ್ನನ  ಸಂಗಾ ಹಿಸಿ ಅಾಂಟಿಸಿಕಾಂಡು 

ಬರಲು ಗೃಹ ಪ್ರಠ ನಿೀಡುವುದು.

ಕಾಡೇಶೀಟಸ , ಅಾಂಟು

ದಾ ವಯ ದ ಲಕ್ಷಣ್ಗಳನ್ನನ  

ಗುರುತಿಸುವುದು.

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .11.5. ಶಾಲೆಯಲಿಿ  ಲಭ್ಯ ವಿರುವ ನಿೀರು  ಅಕ್ಷಕ , ಬೆಳೆ , ಗ್ೀದಿಗಳನ್ನನ  

ಉಪಯೀಗಿಸಿ ಕಾಂಡು ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಗಳ ಹತಿಿರವಿರುವ  ಲೀಟದಲಿಿ  ತಾಂಬಲು ತಿಳಿಸಿ ಲೀಟ 

ತಾಂಬಿದ ಬಳಿಕ  ಕೆಳಗೆ ಬಿೀಳುವುದನ್ನನ  ಗಮನಿಸುವುದರ ಜತ್ರಗೆ ಕಾರಣ್ಗಳನ್ನನ  ಚಚಿೇಸುವುದು.

ನಿೀರು  ಅಕ್ಷಕ , ಬೆಳೆ , ಗ್ೀದಿ, 

ಲೀಟ
೦

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .11.6. ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಗಳನ್ನನ  ಐದು ಗುಾಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಾಂಗಡಿಸಿ ಪಾ ತಿ ಗುಾಂಪಗೆ 

ಒಾಂದಾಂದು ಗಾಜಿನ್ ಜಾಡಿ, ಕಲಿು  , ನಿೀರು , ದಾರ, ಊಟದ ತಟಿ್ಟ  ಕಟಿು   ನಿೀರು ತಾಂಬಿದ 

ಜಾಡಿಯಲಿಿ  ಕಲಿನ್ನನ  ಇಳಿಬಿಟಿಾ ಗ ನಿೀರು ಹೊರ ಚಲಿು ವುದರ ಪಾ ಯೀಗ ಮಾಡಿಸಿ ಅದರ ಕುರಿತ 

ಚಚಿೇಸುವುದು.

ಗಾಜಿನ್ ಜಾಡಿ, ಕಲಿು  , ನಿೀರು , 

ದಾರ, ಊಟದ ತಟಿ್ಟ   ನಿೀರು
೫೦
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ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .11.7.ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಗಳನ್ನನ  ೨ ಗುಾಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಾಂಗಡಿಸಿ ಪಾ ತಿ ಗುಾಂಪಗೆ 

ಒಾಂದಾಂದು  ತಕಕ ಡಿಗಳನ್ನನ  ಕಟಿು  ಸುತಿ  ಮುತಿಲಿನ್ ವಸಿು ಗಳ ದಾ ವಯ ರಾಶ ಗಳನ್ನನ  ಅಳತ್ರ 

ಮಾಡುವ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡಿಸುವುದು.

ತಕಕ ಡಿಗಳು ೨೦೦

ದಾ ವಯ ದ ವಿವಿಧ್ ಸಿಥ ತಿ 

ಗಳನ್ನನ  ಗುರುತಿಸುವುದು.

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .11.8.  ಪಾ ತಿ ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಗೆ ಒಾಂದಾಂದು ದಾ ವಯ ಗಳ ಹ್ನಸರಿರುವ 

ಮಾಂಚುಪಟಿಿ ಗಳನ್ನನ  ನಿೀಡಿ ಅವುಗಳನ್ನನ  ಓದಿ ಕಪಿು  ಹಲಗೆಯ ಮೇಲೆ ಬರೆದಿರುವ ಘನ್, ದಾ ವ , 

ಅನಿಲ ಎಾಂಬ ಕಾಲಂಗಳಲಿಿ  ಸರಿಯಾಗಿ ಅಾಂಟಿಸಲು ತಿಳಿಸುವುದು.

ಕಾಡೇಶೀಟಗಳು, 

ಮಾಕೇರ ಗಳು 

ಅಾಂಟುಪಟಿಿ ಗಳು.

೩೦

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .11.9. ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಗಳನ್ನನ  ಮೂರು ಗುಾಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಾಂಗಡಿಸಿ ಪಾ ತಿ ಗುಾಂಪಗೆ  ಘನ್, 

ದಾ ವ, ಅನಿಲ ಎಾಂದು ಹ್ನಸರಿಸಿ  ಪಾ ತಿ ಗುಾಂಪನಿಾಂದ ಅವುಗಳಿಗೆ ಉದಾಹರಣ್ಣಗಳನ್ನನ  ವಯ ಕಿಪಡಿಸುವುದು.

ಶಾಲಾ ಪರಿಸರದಲಿಿರುವ 

ವಸಿು ಗಳು.

೦

ದಾ ವಯ ದ ಸಿಥ ತಿ 

ಬದಲಾವಣ್ಣಯನ್ನನ  

ಗಾ ಹಿಸುವುದು.

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .11.10. ಎರಡು ಲೀಟದ ಪೂಣ್ೇ ನಿೀರು ತಾಂಬಿ ಒಾಂದು ಲೀಟದಲಿಿ  ಮೂರು 

ಗಾಜಿನ್ ಗ್ೀಲಿಗಳನ್ನನ , ಮತಿೊಾಂದು ಲೀಟದಲಿಿ  ಒಾಂದು ಚಮಚ ಸಕಕ ರೆ ಪುಡಿಯನ್ನನ  ಹಾಕ್ಷದಾಗ 

ಅಲಿಿ  ಆಗುವ ಬದಲಾವಣ್ಣಗಳನ್ನನ  ಚಚಿೇಸುವುದು.

ಗಾಜಿನ್  ಲೀಟಗಳು ,  

ಗಾಜಿನ್ ಗ್ೀಲಿಗಳು, ಸಕಕ ರೆ 

ಪುಡಿ, ಚಮಚ, ನಿೀರು.

೬೦

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .11.11. ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಗಳನ್ನನ   ಮೂರು ಗುಾಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಾಂಗಡಿಸಿ ಒಾಂದು ಗುಾಂಪಗೆ 

ಗ್ೀಲಿಯನ್ನನ  ನಿೀಡಿ, ಎರಡನೇ ಗುಾಂಪಗೆ ನಿೀರು, ಮೂರನೇ ಗುಾಂಪಗೆ ಊದುಬತಿಿಯ ಹೊಗೆ ನಿೀಡಿ 

ಅವುಗಳನ್ನನ  ಮೇಜು, ತಟಿ್ಟ , ಬಿೀಕರ್್ ನ್ಲಿಿ  ಇಟಿಾ ಗ ಅವುಗಳ ಆಕಾರ, ಗಾತಾ ದಲಿಿನ್ ವಯ ತಾಯ ಸಗಳನ್ನನ  

ಗುರುತಿಸುವ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡುವುದು.

ಗ್ೀಲಿ, ನಿೀರು, ಊದುಬತಿಿ , 

ತಟಿ್ಟ , ಬಿೀಕರ್್,
೫೦
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ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .11.12. ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಗಳಿಗೆ ಘನ್ , ದಾ ವ, ಅನಿಲ ವಸಿುವಿನ್ಲಿಿನ್ ಕಣ್ಗಳ ಚಿತಾ  

ಬರೆದು ಬಣ್ಣ  ತಾಂಬುವ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡಿಸುವುದು.

ಬಿೀಳಿಹಾಳೆಗಳು, 

ಕಾ ಯಾನ್ಸ ಗಳು.

೪೦

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .11.13.ಅನಿಲಗಳಿಗೆ ತೂಕವಿದೆ ಎಾಂಬ ಪ್ರಾ ಯೀಗಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನನ   

ಬಲೂನ್ನಗಳ ಹಾಗೂ ಕಡಿಿ ಗಳ ಸಹಾಯದಿಾಂದ ಮಾಡಿಸುವುದು.

ಬಲೂನ್ನಗಳು, ದಾರ, 

ಕಡಿಿ ಗಳು
೧೦

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .11.14. ವಿವಿಧ್ ಆಕಾರದ ಪ್ರತ್ರಾ ಗಳಲಿಿ  ನಿೀರನ್ನನ  ತಾಂಬಿ ದಾ ವದ ಆಕಾರವು 

ಪ್ರತ್ರಾ ಯ ಸಥ ಳಾವಕಾಶದಂತ್ರ ಬದಲಾಗುವದನ್ನನ  ಗಮನಿಸುವುದರ ಜತ್ರಗೆ ಕಾರಣ್ಗಳನ್ನನ  

ಚಚಿೇಸುವುದು.

ನಿೀರು, ವಿವಿಧ್ ಆಕಾರದ 

ಪ್ರತ್ರಾ ಗಳು.

೭೦

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .11.15. ಪಾ ತಿ ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಗೆ ಮಾದರಿಯಲಿಿ  ಸೂಚಿಸಿದಂತ್ರ ಒಾಂದಾಂದು   

ಚಟುವಟಿಕಾ ಕಾಗದವನ್ನನ  ನಿೀಡಿ ಘನ್, ದಾ ವ , ಅನಿಲ ಎಾಂಬ ಕಾಲಂಗಳಲಿಿ  ಅವುಗಳ ಗಾತಾ , ಆಕಾರ 

ಹಾಗೂ ಅವುಗಳಿಗೆ  ಉದಾಹರಣ್ಣಗಳನ್ನನ   ಸೂಕಿವಾಗಿ ಬರೆಯಲು ತಿಳಿಸುವುದು.

ಚಟುವಟಿಕಾ ಕಾಗದ ೩೦

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .11.16. ದಾ ವಯ ದ ಮೇಲೆ ಉಷಣ ದ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನನ  ಲೀಹದ ಬಳೆ, ಕಬಿಿ ಣ್ದ 

ಗುಾಂಡು, ಮದಯ ಸಾರದ ದಿೀಪದ ಸಹಾಯದಿಾಂದ  ಪಾ ಯೀಗ ಮಾಡಿಸುವುದು.

ಲೀಹದ ಬಳೆ, ಕಬಿಿ ಣ್ದ 

ಗುಾಂಡು, ಮದಯ ಸಾರದ 

ದಿೀಪ , ಸಿಾ ಯ ಾಂಡ.

್೧೫೦
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ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .11.17.   ಒಾಂದು ಮಂಜುಗಡಿೆ  ಯನ್ನನ  ತಟಿ್ಟ ಯಲಿಿಟಿು   ಹತಿ  ನಿಮಷದ 

ನಂತರದಲಿಿ   ಮಂಜುಗಡಿೆ ಯಲಿಿ  ಉಾಂಟಾಗುವ ಬದಲಾವಣ್ಣಯನ್ನನ   ಗುರುತಿಸಿ ಚಚಿೇಸುವ 

ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡಿಸುವುದು.

ತಟಿ್ಟ , ಮಂಜುಗಡಿೆ ೧೦

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .11.18.ಶಕ್ಷಕರು ಒಾಂದು ಗಾಜಿನ್ ಬಾಟಲಿ ಯಲಿಿ  ಬಣ್ಣ ದ ನಿೀರನ್ನನ  ತಾಂಬಿ  

ಒಾಂದು ರಂದಾ ವಿರುವ ರಬಿ ರ ಬಿರುಡೆಯಿಾಂದ ಬದಾ ಪಡಿಸುವುದು. ಆ ರಂದಾ ದ ಮೂಲಕ    

ಪ್ರರದಶೇಕ ಗಾಜಿನ್ ಕಳವಯನ್ನನ   ಬಣ್ಣ ದ ನಿೀರಿನ್ಲಿಿ  ಮುಳುಗುವಂತ್ರ ಸೇರಿಸುವುದು. ಗಾಜಿನ್ 

ಬಾಟಲಿಯನ್ನನ  ಕೈಗಳ ನ್ಡುವ ಉರುಳಿಸಿದಾಗ  ಉಾಂಟಾಗುವ ಬದಲಾವಣ್ಣಯನ್ನನ   ಗುರುತಿಸಿ  

ಚಚಿೇಸುವುದು.

ಗಾಜಿನ್ ಬಾಟಲಿ, ಬಿರುಡೆ, 

ಪ್ರರದಶೇಕ ಕಳವ, 

ಬಣ್ಣ ದ ನಿೀರು.

೭೦

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .11.19. ಮಂಜುಗಡಿೆ , ನಿೀರು, ನಿೀರಾವಿ,  ಮೇಣ್ದ ಬತಿಿ  ಈ ವಸಿು ಗಳಿಗೆ ಬಿಸಿ, 

ತಂಪು ಮಾಡಿದಾಗ ಆಗುವ  ಸಿಥ ತಿ ಬದಲಾವಣ್ಣಗಳನ್ನನ  ಪಟಿಿ  ಮಾಡಿಸುವುದು.

ನಿೀರು, ಮೇಣ್ದಬತಿಿ ೨೦

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .11.20. ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಗಳಿಗೆ  ಒಡೆದ ಗಾಜಿನ್ ಬಳೆಯ ತಾಂಡುಗಳನ್ನನ  ಕಟಿು  

ದಿೀಪದ ಬಿಸಿಯ ಸಹಾಯದಿಾಂದ ಬಾಗಿಸಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಡಿಜೈನ್ ತಯಾರಿಸಿ ರಟಿಿ ನ್ ಮೇಲೆ 

ಅಾಂಟಿಸುವ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡಿಸುವುದು.

ಒಡೆದ ಗಾಜಿನ್ ಬಳೆಗಳು. 

ದಿೀಪ. ರಟಿು  ಅಾಂಟು.

೨೦

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .11.21.  ಉಷಣ ವು ಒಾಂದು ಸಿಥ ತಿಯಿಾಂದ ಮತೊಾಂದು ಸಿಥ ತಿಗೆ ವಗಾೇವಣ್ಣ 

ಯಾಗುವದಕೆಕ  ಉದಾಹರಣ್ಣಗಳನ್ನನ  ಪಟಿಿ  ಮಾಡಿಸಿ ಅವುಗಳ ಸರಿ ತಪಿು ಗಳ ಕುರಿತ   

ಚಚಿೇಸುವುದು.

೦

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .11.22.ವಸಿು ಗಳು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಹಿಗುಗ ತಿವ ಎಾಂಬುದಕೆಕ   ಕಮಾೂ ರನ್ 

ವಿಡಿಯೀ ತೊೀರಿಸಿ ,  ತಾವು ಈ ತರಹದ ಸನಿನ ವೇಶಗಳನ್ನನ  ನೀಡಿದದ ರೆ ಅವುಗಳನ್ನನ  

ಹಂಚಿಕಳಿಲು   ತಿಳಿಸುವುದು.

ವಿಡಿಯೀ್ ( ಮೊೀಬೈಲ್) ೦
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ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .11.23.ಉತಿ ತನ್ಕೆಕ  ಸಂಬಂದಿಸಿದ ನಾಯ ಪಿಲಿೀನ್ ಉಾಂಡೆ, ಕಪೂೇರಗಳನ್ನನ  ಬಿಸಿ 

ಮಾಡುವ  ಪಾ ಯೀಗ ಮಾಡಿ ಅಲಿಿ  ಉಾಂಟಾಗುವ ಬದಲಾವಣ್ಣಯನ್ನನ  ಅವಲೀಕ್ಷಸಲು ತಿಳಿಸಿ 

ಚಚಿೇಸುವುದು.

ಬನ್ೇರ್್ , ನಾಯ ಪಿಲಿೀನ್ 

ಉಾಂಡೆಗಳು, ಕಪೂೇರ 

ಬಾಷಿಿ ೀಕರಣ್ ತಟಿ್ಟ , ಆಲಿಕೆ

೩೦೦

ರಾಶ, ಉತಿ ತನ್, ಒತಿಡ, 

ಪಿ ವನ್ತ್ರಗಳ ಬಗೆಗ  

ತಿಳಿಯುವುದು.

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .11.24. ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಗಳನ್ನನ  ೪ ಗುಾಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಾಂಗಡಿಸಿ ಶಾಲೆಯಲಿಿರುವ 

ತೂಕದ ಯಂತಾ ದ ಸಹಾಯದಿಾಂದ ಸಥ ಳಿೀಯವಾಗಿ ಲಭ್ಯ ವಿರುವ ದಾ ವಯ ಗಳನ್ನನ  ಗೆಳೆಯರ 

ಸಹಾಯದಿಾಂದ ತೂಕ ಮಾಡಿಸಿ ರಾಶಯ ಅಥೇವನ್ನನ  ತಿಳಿದುಕಳಿು ವುದು.

ತೂಕದ ಯಂತಾ , ಅಕ್ಷಕ , 

ಡಸಿ ರ್್, ಗ್ೀದಿ, 

ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳು. ಇತಾಯ ದಿ

೦

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .11.25. ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಗಳಿಗೆ ಒಾಂದಾಂದು ವಕೇಶಟ್ ಹಾಳೆಗಳನ್ನನ  ಕಟಿು  

ಅದರಲಿಿ  ಮನೆಯ ಹಿರಿಯರ ಸಹಾಯದಿಾಂದ ಹಿಾಂದಿನ್ ಕಾಲದಲಿಿ  ವಸಿು ಗಳ ಪಾ ಮಾಣ್ವನ್ನನ  

ಅಳೆಯಲು ಬಳಸುವ ಸಾಧ್ನ್ಗಳನ್ನನ  ಬರೆದುಕಾಂಡು ಬರಲು ತಿಳಿಸುವುದು.

ಪೇಪರಗಳು ೧೫

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .11.26.ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಗಳನ್ನನ  ಐದು ಗುಾಂಪುಗಳಾಗಿ  ವಿಾಂಗಡಿಸಿ ಪಾ ತಿ ಗುಾಂಪಗೆ 

ಒಾಂದಾಂದು ಗಾಜಿನ್ ಜಾಡಿ, ನಿೀರು, ಎಣ್ಣಣ , ಕಟಿು  ಅವುಗಳನ್ನನ  ಮಶಾ ಣ್ ಮಾಡಿಸಿ  ಹತಿ  

ನಿಮಷಗಳ ನಂತರ ಆಗುವ ಬದಲಾವಣ್ಣಯನ್ನನ  ಚಚಿೇಸಲು ತಿಳಿಸುವುದು.

ಗಾಜಿನ್ ಜಾಡಿ, ನಿೀರು, ಎಣ್ಣಣ ೮೦

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .11.27.   ಸಾಾಂದಾ ತ್ರಯ ಅಥೇವನ್ನನ  ಚಚಿೇಸಿದ ಬಳಿಕ ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಗಳನ್ನನ  

ಎರಡು ಗುಾಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಾಂಗಡಿಸಿ ಪಾ ತಿ ಗುಾಂಪಗೆ ಕಡಿಮೆ ಸಾಾಂದಾ ತ್ರ ಮತಿ  ಹ್ನಚುು  ಸಾಾಂದಾ ತ್ರ  ಇರುವ 

ವಸಿು ಗಳನ್ನನ  ಪಟಿಿ  ಮಾಡಲು ತಿಳಿಸುವುದು.

ಕಾಡೇಶೀಟಗಳು, 

ಮಾಕೇರಗಳು
೨೦
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ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .11.28. ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಗಳಿಗೆ ಒತಿಡವನ್ನನ  ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ 

ಗಾಜಿನ್ ಪ್ರತ್ರಾ ಯಲಿಿ  ನಿೀರನ್ನನ  ತಾಂಬಿ ಅದರಲಿಿ  ಬಿೆ ಡನ್ನನ  ಅಡಿ ವಾಗಿ, ಮತಿ  ಲಂಬವಾಗಿ ಇಟಿು  

ತೊೀರಿಸಿ ಬಿೆ ೀಡ ಮುಳುಗಲು ಮತಿ  ತೇಲಲು ಕಾರಣ್ಗಳನ್ನನ  ಚಚಿೇಸುವುದು. ಅರ್ದ ರಿೀತಿ ಕಲಿು  , 

ಮರದ ತಾಂಡು , ಕಬಿಿ ಣ್ದ ಗುಾಂಡು ಮತಿ   ಊಟದ ತಟಿ್ಟ ಗಳ ಮೂಲಕ ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಗಳಿಗೆ 

ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡಲು ತಿಳಿಸುವುದು.

ಗಾಜಿನ್ ಪ್ರತ್ರಾ , ನಿೀರು, ಬಿೆ ೀಡ 

ಮರದ ತಾಂಡು, ಊಟದ 

ತಟಿ್ಟ , ಕಬಿಿ ಣ್ದ ಗುಾಂಡು

೨೦೦

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .11.29.ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಗಳನ್ನನ  ನಾಲುಕ  ಗುಾಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಾಂಗಡಿಸಿ ಶಾಲೆಯಲಿಿರುವ 

ಸಥ ಳಿಯವಾಗಿ ಲಭ್ಯ ವಿರುವ ಗ್ೀಲಿ, ನಾಣ್ಯ , ಒಣ್ಗಿದ ಎಲೆ, ಒಣ್ಗಿದ ಮರದ ತಾಂಡು,ಸಾಾ ಿ , ರಬಿ ರ , 

ಮುಾಂತಾದ ದಾ ವಯ ಗಳನ್ನನ  ಸಂಗಾ ಹಿಸಿ ಗಾಜಿನ್ ಜಾಡಿಯಲಿಿ  ಹಾಕ್ಷ ತೇಲುವ ಮತಿ  ಮುಳುಗುವ 

ವಸಿು ಗಳನ್ನನ  ಪಾ ಯೀಗದ ಮೂಲಕ ಪಟಿಿ  ಮಾಡಿಸುವುದು.

ಗ್ೀಲಿ, ನಾಣ್ಯ , ಒಣ್ಗಿದ 

ಎಲೆ, ಒಣ್ಗಿದ ಮರದ 

ತಾಂಡು,ಸಾಾ ಿ , ರಬಿ ರ, ಗಾಜಿನ್ 

ಜಾಡಿ

೨೦೦

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .11.30.ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಗಳನ್ನನ  ಒಾಂಬತಿ  ಗುಾಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಾಂಗಡಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಉಪಿು , 

ಮರಳು, ಸಕಕ ರೆ, ಸಿೀಮೆ ಎಣ್ಣಣ , ಅರಸಿನ್ ಪುಡಿ, ಕಲಿು , ಕಲಿು ಸಕಕ ರೆ, ತ್ರಾಂಗಿನೆಣ್ಣಣ , ಹಾಲು ಮತಿ  

ಒಾಂದಾಂದು ಗಾಜಿನ್ ಜಾಡಿಗಳನ್ನನ  ಕಟಿು  ನಿೀರಿನ್ಲಿಿ  ಕರಗುವ ಮತಿ  ಕರಗದಿರುವ ವಸಿು ಗಳನ್ನನ  

ವಿಾಂಗಡಿಸುವ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡಿಸುವುದು.

ಉಪಿು , ಮರಳು, ಸಕಕ ರೆ, 

ಸಿೀಮೆ ಎಣ್ಣಣ , ಅರಸಿನ್ ಪುಡಿ, 

ಕಲಿು , ಕಲಿು ಸಕಕ ರೆ, 

ತಂಗಿನೆಣ್ಣಣ , ಹಾಲು ಮತಿ   

ಗಾಜಿನ್ ಜಾಡಿಗಳು

೧೫೦
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ಕರ ಮ 

ಸಂಖ್್ಯ
ಪಾಠದ 

ಹೆಸರು
ಸಾಮರ್್ಥ ಗರ್ಳ ವಿವರ ಚಟುವಟಿಕೆ ವಿವರ ಬೇಕಗವ 

ಸಾಮಗ್ರರ ರ್ಳು
ಅುಂದಾಜು 

ವೆಚಚ
12 ಧಾತ, 

ಸಂಯುಕಿ  

ಮತಿ  

ಮಶಾ ಣ್ಗಳು

ದಾ ವಯ ವನ್ನನ  ಧಾತ , 

ಸಂಯುಕಿ  ಮತಿ  

ಮಶಾ ಣ್ಗಳಾಗಿ 

ವಗಿೇಕರಿಸುವುದು.

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .12.1. ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಗಳನ್ನನ  ಮೂರು ಗುಾಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಾಂಗಡಿಸಿ ಪಾ ತಿ ಗುಾಂಪಗೆ ಧಾತ, 

ಸಂಯುಕಿ , ಮತಿ  ಮಶಾ ಣ್ ವಾಂದು ಹ್ನಸರಿಟಿು   ಅವುಗಳ ವಾಯ ಖ್ಯಯ ಗಳನ್ನನ  ಚಚಿೇಸಿ . ಅವುಗಳಿಗೆ ಘನ್ ರೂಪದ, 

ದಾ ವ ರೂಪದ ಮತಿ  ಅನಿಲ ರೂಪದ  ದಾ ವಯ ಗಳ   ಉದಾಹರಣ್ಣಗಳನ್ನನ  ಪಟಿಿ  ಮಾಡಿಸುವುದು.

ಕಾಡೇಶೀಟಗಳು, 

ಮತಿ  

ಮಾಕೇರಗಳು. 

ಸಕಕ ರೆ, ಉಪಿು , 

ನಿೀರು, ಮಣ್ಣಣ , 

ಪ್ರದರಸ, ಕಬಿಿ ಣ್, 

ತಾಮಾ ,

೦

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .12.2.ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಗಳನ್ನನ  ಎರಡು ಗುಾಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಾಂಗಡಿಸಿ ಒಾಂದು ಗುಾಂಪು ನೈಸಗಿೇಕ 

ಧಾತಗಳನ್ನನ  ಪಟಿಿ  ಮಾಡಲು ಮತಿ  ಇನನ ಾಂದು ಗುಾಂಪು ಕೃತಕ ಧಾತಗಳ ಪಟಿಿ  ಮಾಡಲು ತಿಳಿಸುವುದು.

ಕಾಡೇಶೀಟಗಳು, 

ಮಾಕೇರಗಳು.

೩೦

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .12.3. ವಿಧಾಯ ರ್ಥೇಗಳನ್ನನ  ಎರಡು ಗುಾಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಾಂಗಡಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಸಂಯುಕಿಗಳ 

ಮಾಂಚುಪಟಿಿ ಗಳನ್ನನ  ಕಟಿು  ಒಾಂದು ಗುಾಂಪು  ಸಂಯುಕಿ  ವಸಿು ಗಳ ಧಾತಗಳ ಹ್ನಸರುಗಳನ್ನನ  ಪಟಿಿ  

ಮಾಡಲು ಮತಿ  ಇನನ ಾಂದು ಗುಾಂಪು  ಅವುಗಳಲಿಿನ್ ಧಾತಗಳ ಅನ್ನಪ್ರತ ಬರೆಯುವ ಚಟುವಟಿಕೆ 

ಮಾಡಿಸುವುದು.

ಕಾಡೇಶೀಟಗಳು, 

ಮತಿ  

ಮಾಕೇರಗಳು.

೩೦

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .12.4. ವಿಧಾಯ ರ್ಥೇಗಳು ತಾವು ದಿನ್ನಿತಯ ದ ಸನಿನ ವೇಶಗಳಲಿಿ  ನೀಡಿರುವ ಮಶಾ ಣ್ಗಳನ್ನನ  

ಪಟಿಿ  ಮಾಡಲು ತಿಳಿಸುವುದು.

ಕಾಡೇಶೀಟಗಳು , 

ಮಾಕೇರಗಳು.

೨೦

ಸಂಯುಕಿಗಳು ಮತಿ  

ಮಶಾ ಣ್ ಗಳಿಗೆ ಇರುವ 

ವಯ ತಾಯ ಸಗಳನ್ನನ  

ಗುರುತಿಸುವುದು.

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .12.5. ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಗಳನ್ನನ  ಎರಡು ಗುಾಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಾಂಗಡಿಸಿ ಸಂಯುಕಿಗಳು ಮತಿ  

ಮಶಾ ಣ್ಗಳಿಗೆ ಇರುವ ವಯ ತಾಯ ಸಗಳನ್ನನ  ಚಚಿೇಸಲು  ತಿಳಿಸುವುದು.   ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .12.5.ಅ   ಕ್ಯಯ . 

ಆರ್್ ಕೀಡ್ ವಿಡಿಯೀ ತೊೀರಿಸಿ ಸಂಭಾಷಣ್ಣಯಂತ್ರ ಸಂಯುಕಿಗಳನ್ನನ   ನಿತಯ  ಜಿೀವನ್ದ ಸಂದಭ್ೇಗಳಲಿಿ  

ಬಳಸುವಿಕೆ ಕುರಿತ  ಚಚಿೇಸುವುದು.   ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .12.5.ಆ  ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಗಳನ್ನನ  ನಾಲುಕ  

ಗುಾಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಾಂಗಡಿಸಿ ಪಾ ತಿ ಗುಾಂಪಗೆ ಕೆಲವಾಂದು ವಸಿು ಗಳನ್ನನ  ಕಟಿು  ಅವುಗಳಲಿಿರುವ  ಸಂಯುಕಿಗಳು 

ಮತಿ  ಮಶಾ ಣ್ಗಳನ್ನನ  ವಿಾಂಗಡಿಸುವ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡಿಸುವುದು.

ಸಕಕ ರೆ, ಉಪಿು , 

ಸೀಡಾ ಪುಡಿ, 

ರವ ಹಿಟಿು , 

ಶುದಿಿ ಕರಿಸದ 

ಕಾಳುಗಳು. ಇತಾಯ ದಿ

೦

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .12.6. ಕಪಿು  ಹಲಗೆಯ ಮೇಲೆ   ಸಂಯುಕಿಗಳು ಮತಿ  ಮಶಾ ಣ್ ಗಳಿಗೆ ಇರುವ        

ವಯ ತಾಯ ಸಗಳ ಚಾಟೇ ವನ್ನನ    ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಗಳಿಗೆ   ಓದಿಸುವ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡಿಸುವುದು.

೦
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ಕರ ಮ 

ಸಂಖ್್ಯ
ಪಾಠದ 

ಹೆಸರು ಸಾಮರ್್ಥ ಗರ್ಳ ವಿವರ ಚಟುವಟಿಕೆ ವಿವರ ಬೇಕಗವ ಸಾಮಗ್ರರ ರ್ಳು ಅುಂದಾಜು 

ವೆಚಚ
೧೩ ವಿಸೂ ಯ ಶಕಿ್ಷ ಕೆಲಸ ಪದದ ಅಥೇ  

ಸೂ ರಿಸುವುದು.

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .13.1. ಪಾ ತಿ ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಯು ಪಾ ತಿ ದಿನ್ ಮಾಡುವ  ಎಲಿಾ  

ಕೆಲಸಗಳನ್ನನ  ಪಟಿಿ  ಮಾಡುವುದು.

೦

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .13.2.ವಗೇಕೀಣ್ಣಯ ಎಲಿ  ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಗಳಿಗೆ ಚಿತಾ ಪಟವನ್ನನ  

ತೊೀರಿಸಿ ಅಲಿಿ  ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನನ  ಗುರುತಿಸುವ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡಿಸುವುದು.

೦

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .13.3.   ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಗಳನ್ನನ  ಮೂರು ಗುಾಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಾಂಗಡಿಸಿ 

ಶಾಲಾ ಪರಿಸರದಲಿಿನ್ ಸವ ಚು ತ್ರ  ಮಾಡುವುದು, ಗಿಡಗಳಿಗೆ ನಿೀರು ಹಾಕುವುದು, 

ತರಗತಿಯ ಬೆಾಂಚುಗಳನ್ನನ  ಅಚುು ಕಟಿಾ ಗಿ ಜೀಡಿಸುವ ಚಟುವಟಿಕೆ 

ಮಾಡಿಸುವುದು.

೦

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .13.4. ಅತಿ ವಯಸಾಸ ದ ಮತಿ  ಅತಿಯಾದ ರೀಗದಿಾಂದ 

ಬಳಲುತಿಿರುವ ವಯ ಕಿ್ಷಗಳ ಭಾವಚಿತಾ ಗಳನ್ನನ  ಪಾ ದಶೇಸಿ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು 

ಸಾದಯ ವೇ? ಸಾದಯ ವಿಲಿದಿದದ ಲಿಿ  ಏನ್ನ ಕಾರಣ್ ಎಾಂಬುದನ್ನನ  ಚಚಿೇಸುವುದು.

೦

ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಶಕಿ್ಷ  

ಅವಶಯ ಕ ಎಾಂದು 

ತಿಳಿಯುವರು.

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .13.5.ವಗೇಕೀಣ್ಣಯ ಎಲಿ  ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಗಳಿಗೆ ಚಿತಾ ಪಟವನ್ನನ  

ತೊೀರಿಸಿ ಅಲಿಿರುವ ಶಕಿ್ಷಯ ರೂಪಗಳನ್ನನ  ಗುರುತಿಸುವ ಚಟುವಟಿಕೆ 

ಮಾಡಿಸುವುದು.

೦

ಶಕಿ್ಷಯ ವಿವಿಧ್ 

ರೂಪಗಳನ್ನನ  ಅಥೇ 

ಮಾಡಿಕಳಿು ವುದು, 

ಮತಿ  ಉಪಯೀಗ

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .13.6.ಸಾನ ಯು ಶಕಿ್ಷಯಿಾಂದ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಗಳ ಚಿತಾ ಗಳನ್ನನ  

ಸಂಗಾ ಹಿಸುವುದು.

                                                                                                                                                                             ೦

ಗಳ ಉದಾಹರಣ್ಣ 

ನಿೀಡುವುದು.

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .13.6-ಅ  ಒಾಂದು ಗುಾಂಡು ಕಲಿನ್ನನ  ಎತಿವ ಚಟುವಟಿಕೆ 

ಮಾಡಿಸಿ ಅಲಿಿ  ಬಳಕೆಯಾದ ಶಕಿ್ಷಯ ವಿಧ್ವನ್ನನ  ಗುರುತಿಸುವುದು.

ಕಲಿು ಗುಾಂಡು.

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .13.7.ಸಾನ ಯು ಶಕಿ್ಷಯಿಾಂದ ಮಾಡುವ ಐದು ಕೆಲಸಗಳನ್ನನ   

ಪಟಿಿ ಮಾಡುವುದು.

ನೀಟಬುಕನ್ ಹಾಳೆಗಳು ೦

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .13.8.ಯಾಾಂತಿಾ ಕ ಶಕಿ್ಷ  ಬಳಸಿ ತಮೂ  ಮನೆಯಲಿಿ  ಮಾಡುವ 

ಯಾವುದಾದರೂ ಎರಡು ಕೆಲಸಗಳನ್ನನ  ಪಾ ತಿ ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಗಳಿಾಂದ ಸರದಿಯಂತ್ರ 

ಹೇಳಿಸುವುದು.

ರಬಿ ರ, ದಾರ, ಅಾಂಟುಪಟಿಿ , 

ಪಿ್ರ ಸಿಿ ಕ ರ್ಚಾಂಡು, ರಟಿಿ ನ್ 

ತಾಂಡು.

೪೦

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .13.8..ಅ   ಕ್ಯಯ  ಆರ್್ ಕೀಡ್ ವಿಡಿಯೀ ವಿೀಕಿ್ಷ ಸಲು ತಿಳಿಸಿ 

ಕಲಿಕಾ  ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡಿಸುವುದು.
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ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .13..9. ಉಷಣ  ಶಕಿ್ಷಯನ್ನನ  ಉತಿಾ ದಿಸಲು  ಅವಶಯ ವಿರುವ  

ವಸಿು ಗಳ ಚಿತಾ ಗಳನ್ನನ  ಸಂಗಾ ಹ ಮಾಡಿಸುವುದು.

೦

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .13..9.ಅ   ಕ್ಯಯ  ಆರ್್ ಕೀಡ್ ವಿಡಿಯೀ ವಿೀಕಿ್ಷ ಸಲು ತಿಳಿಸಿ 

ಕಲಿಕಾ ಧೃಡಿಕರಣ್ ಮಾಡಿಸುವುದು.

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .13.10.  ಎಲಿ  ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಗಳ ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನನ  

ಒಾಂದಕಕ ಾಂದು ಉಜೆಿ ಸುವ ಮೂಲಕ ಉಷಣ ಶಕಿ್ಷ  ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತಿದೆ. 

ಎಾಂಬುದನ್ನನ  ಮನ್ನ್ ಮಾಡಿಸುವುದು.

೦

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .13.11.ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಗಳನ್ನನ  ನಾಲುಕ  ಗುಾಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಾಂಗಡಿಸಿ 

ಪಾ ತಿ ಗುಾಂಪಗೆ ಒಾಂದಾಂದು ಪಾ ಶೆನ ಗಳನ್ನನ  ನಿೀಡಿ ಅದರ ಉತಿರವನ್ನನ  ಗುಾಂಪನ್ಲಿಿ  

ಚಚಿೇಸಿ ಎಲಿರ ಮುಾಂದೆ ವಿವರಿಸುವುದು.

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .13..12.   ಒದೆದ  ಮಾಡಿದ ಕಾಗದ ಮತಿ  ಬಟಿ್ಟ ಯನ್ನನ  ಬಿಸಿಲಲಿಿ  

ಹಾಕ್ಷ ವಿೀಕ್ಷಣ್ಣ ಮಾಡಲು ಹೇಳುವುದು. ಭೂತಕನ್ನ ಡಿಯಿಾಂದ ಪೇಪರ್್ ಸುಡುವುದು 

ಈ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡಿಸಿ ಇಲಿಿ  ಬಳಕೆಯಾದ ಶಕಿ್ಷಯನ್ನನ  ಗುರುತಿಸುವ ಚಟುವಟಿಕೆ 

ಮಾಡಿಸುವುದು.

ನಿೀರು , ಬಟಿ್ಟ , ಪೀನ್ ಮಸೂರ, 

ಕಾಗದಗಳು.

೦

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .13.12.-ಅ    ಎಲಿ  ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಗಳಿಗೆ ಸೌರ ಶಕಿ್ಷಯ ಬಳಕೆಯ 

ಚಿತಾ ಗಳನ್ನನ  ತೊೀರಿಸಿ ತಾವು ಬಹಳ ಹತಿಿರದಿಾಂದ ನೀಡಿದ ಅಥವಾ ಬಳಸುವ ಸೌರ 

ಶಕಿ್ಷಯ ಸಹಾಯದಿಾಂದ ಕಾಯೇ ನಿವೇಹಿಸುವ ಸಾಧ್ನ್ಗಳ ಹ್ನಸರುಗಳನ್ನನ  

ಬರೆಯಿಸುವುದು.

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .13.13. ಪಾ ತಿ ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಗಳಿಗೆ ಒಾಂದಾಂದು ವಕೇಶೀಟ್  

ಹಾಳೆಗಳನ್ನನ  ಕಟಿು   ಅವುಗಳಲಿಿನ್ ಪವನ್ಶಕಿ್ಷಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪಾ ಶೆನ ಗಳಿಗೆ  ಏಕೆ? 

ಹೇಗೆ? ಏನ್ನ? ಎಾಂಬುದರ ಕುರಿತ ಗೆಳೆಯರಾಂದಿಗೆ ಚಚಿೇಸಿ ಉತಿರಿಸಲು 

ತಿಳಿಸುವುದು.

೦

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .13.14.   ಪವನ್ಶಕಿ್ಷಯಿಾಂದ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಳನ್ನನ  

ಚಚಿೇಸಿ ಅವುಗಳಿಾಂದಾಗುವ ಲಾಭ್ಗಳನ್ನನ  ಮತಿ  ದುಷಿ ರಿಣಾಮಗಳನ್ನನ  ಪಟಿಿ  

ಮಾಡಿಸುವುದು.

ಕಾಡೇಶೀಟಗಳು, ಕತಿರಿ, 

ಅಾಂಟು,ಕಡಿಿ  ಪನ್ನನ ಗಳು
೩೦

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .13.14.ಅ  ಪಾ ತಿ ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಗೆ  ಒಾಂದಾಂದು ಕಾಡೇಶೀಟನ್ 

ಹಾಳೆಗಳನ್ನನ  ಕಟಿು  ಅದರಿಾಂದ ಗಿರಿಗಿಟಿ್ಟ  ತಯಾರಿಸುವ  ಚಟುವಟಿಕೆ 

ಮಾಡಿಸುವುದು.
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ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .13.15.  ಪಾ ತಿ ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಗಳಿಗೆ  ತಾವು ತಿಳಿದಿರುವ ಆಣ್ಣಕಟಿು ಗಳ 

ಹ್ನಸರುಗಳನ್ನನ  ಪಟಿಿ  ಮಾಡಲು ತಿಳಿಸುವುದರ ಜತ್ರಗೆ  ಅವುಗಳನ್ನನ  ಭೇಟಿ 

ನಿೀಡಿದದ ರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸರಿ ಗುರುತ ಹಾಕ್ಷಸುವ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡಿಸುವುದು.

೦

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .13.16.ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಗಳನ್ನನ  ಎರಡು ಗುಾಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಾಂಗಡಿಸಿ 

ಒಾಂದು ಗುಾಂಪಗೆ ಆಣ್ಣಕಟಿು ಗಳು ಮತಿ  ಇನನ ಾಂದು ಗುಾಂಪಗೆ ಜಲ ವಿದುಯ ತ್ 
ಕೇಾಂದಾ ಗಳ ಹ್ನಸರುಗಳನ್ನನ  ಗಾ ಾಂಥಾಲಯದ ಪುಸಿಕಗಳ ಸಹಾಯದಿಾಂದ ಪಟಿಿ  

ಮಾಡಲು ತಿಳಿಸುವುದು.

ಕಾಡೇಶೀಟಗಳು,   

ಮಾಕೇರಗಳು.

೨೦

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .13.17.ನಿೀರಿನ್ ಶಕಿ್ಷ  ಬಳಸಿ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನನ  ಪಟಿಿ  

ಮಾಡಿಸುವುದು.

ನೀಟಬುಕನ್ ಹಾಳೆಗಳು ೦

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .13.18. ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಗಳನ್ನನ  ಐದು ಗುಾಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಾಂಗಡಿಸಿ 

ತಮೂ  ಮನೆಯಲಿಿ  ಬಳಸುವ ವಿದುಯ ತ್ ಸಾಧ್ನ್ಗಳನ್ನನ  ಮತಿ  ಅವುಗಳಿಾಂದ 

ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನನ  ಪಟಿಿ   ಮಾಡಿಸುವುದು.

ಕಾಡೇಶೀಟಗಳು,   

ಮಾಕೇರಗಳು.

೦

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .13.19.  ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಗಳನ್ನನ  ಐದು ಗುಾಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಾಂಗಡಿಸಿ   

ಬಳಸುವ ವಿದುಯ ತ್ ಸಾಧ್ನ್ಗಳ ಚಿತಾ ಗಳನ್ನನ  ದಿನ್ಪತಿಾ ಕೆಗಳಿಾಂದ ಸಂಗಾ ಹಿಸಿ 

ಅವುಗಳನ್ನನ  ಕಾಡೇಶೀಟ್್ ಗೆ ಅಾಂಟಿಸುವ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡಿಸುವುದು.

ಅಾಂಟು, ಕಾಡೇಶೀಟ್

೦

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .13.20. ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಗಳನ್ನನ  ಎರಡು ಗುಾಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಾಂಗಡಿಸಿ 

ಪಾ ತಿ ಗುಾಂಪಗೆ ಜೈವಿಕ ಶಕಿ್ಷಯಿಾಂದ ಯಾವ ಯಾವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನನ  ಮಾಡಬಹುದು 

ಎಾಂದು   ಚಚಿೇಸುವ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡಿಸುವುದು.

೦

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .13.20. ಅ ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಗಳನ್ನನ  ಶಾಲಾ ಸಮೀಪವಿರುವ 

ಗ್ೀಬರ್್ ಗಾಯ ಸ ಇರುವ ಸಥ ಳಕೆಕ  ಭೇಟಿ ಮಾಡಿಸಿ ಅಲಿಿನ್ ಕಾಯೇಚಟುವಟಿಕೆ 

ವಿೀಕಿ್ಷ ಸಲು ತಿಳಿಸುವುದು.

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .13.20.ಆ  QR code ನ್ಲಿಿರುವ ವಿಡಿಯೀ ತೊೀರಿಸಿ ಕಲಿಕಾ 

ಧೃಡಿಕರಣ್ ಮಾಡಿಸುವುದು.

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .13.21. ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಗಳಿಗೆ ಕೆಲವಾಂದು ವಾಹನ್ಗಳ ಚಿತಾ ಗಳನ್ನನ  

ತೊೀರಿಸಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಬಳಸುವ ಇಾಂಧ್ನ್ಗಳನ್ನನ  ಗುರುತಿಸುವುದು.

೦

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .13.21.ಅ ಸಮೀಪದ ಪೆಟ್ಾ ೀಲ್್ ಬಂಕ್ಷಗೆ ಭೇಟಿ ನಿೀಡಿ ವಾಹನ್ 

ಮತಿ  ಅವುಗಳಿಗೆ ಬಳಸುವ ಇಾಂಧ್ನ್ಗಳ ದೃಡಿಕರಣ್ ಮಾಡಿಸುವುದು.
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ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .13.22.  ಪಾ ತಿ ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಗಳಿಗೆ ತಮೂ  ಮನೆಯಲಿಿ  ಇಾಂಧ್ನ್ 

ಬಳಸಿ ಉಪಯೀಗಿಸುವ ಸಾಧ್ನ್ಗಳನ್ನನ  ಸರದಿಯಲಿಿ   ಹ್ನಸರಿಸಲು ತಿಳಿಸುವುದು.

೦

ಶಕಿ್ಷಯು ಒಾಂದು 

ರೂಪದಿಾಂದ 

ಇನನ ಾಂದು ರೂಪಕೆಕ  

ಬದಲಾಗುವುದನ್ನನ  

ಗುರುತಿಸುವುದು.

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .13.23. ಪಾ ತಿ ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಗೆ ಒಾಂದು ಖಾಲಿ ಬಿಟಿ ಸಥ ಳ ತಾಂಬುವ 

ವಕೇಶೀಟ್್  ಹಾಳೆಯನ್ನನ  ಕಟಿು  ಅದರಲಿಿ  ಬಿಟಿು  ಹೊದ ಸೂಕಿ  ಪದ ಬರೆಯಲು 

ತಿಳಿಸುವುದು.

೧೫

ಶಕಿ್ಷಯ ಸಂರಕ್ಷಣ್ಣಯ 

ಮಹತವ ವನ್ನನ  

ಗುರುತಿಸುವುದು.

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .13.24.  ಶಕಿ್ಷಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ನಿಯಮವನ್ನನ  ಚಚಿೇಸಿದ ಬಳಿಕ 

ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿರುವ  ಕೆಲವಾಂದು   ಮಾಂಚುಪಟಿಿ  ನಿೀಡಿ ಅವುಗಳನ್ನನ  

ಓದಿಸಿ ಆ ಶಕಿ್ಷಯನ್ನನ ಸಂರಕಿ್ಷ ಸಲು ಬಳಸಬಹುದಾದ ಪಯಾೇಯ ಶಕಿ್ಷಗಳ ಕುರಿತ 

ಚಚಿೇಸುವುದು.

೧೦

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .13.25.  ಶಕಿ್ಷಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ನಿಯಮದಂತ್ರ ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಗಳಿಗೆ 

ಕೆಲವಾಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮಾಂಚುಪಟಿಿ  ನಿೀಡಿ ಅವುಗಳ ಬದಲಾಗಿ 

ಉಳಿತಾಯವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಪಯಾೇಯ ಶಕಿ್ಷ    ಚಚಿೇಸುವುದು.

೧೦

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .13.25. ಅ ಶಕಿ್ಷಯ ಸಂರಕ್ಷಣ್ಣಯ ( ಅಪವಯ ಯ ತಡೆಗಟಿು ವುದು) 

ಸಂದಭ್ೇ ಹಾಗೂ ಮಹತವ ವನ್ನನ  ಪಟಿಿ  ಮಾಡಿಸುವುದು. ಉದಾ: ಹಗಲಿನ್ 

ವೇಳೆಯಲಿಿ  ದಿೀಪಗಳು ಆರಿಸುವುದು. (ಸಿು ಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡುವುದು)

ಕಾಡೇಶೀಟಗಳು, 

ಮಾಕೇರಗಳು
೨೦

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .13.25. ಆ  ಒಬಿ  ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಗೆ ಮೇಣ್ದಬತಿಿ , ಪೇಪರ್್, ಸೌದೆ 

ತಾಂಡು ಕಟಿು  ನಿೀರು ಕಾಯಿಸಲು ತಿಳಿಸುವುದು, ಇನನ ಬಿ ನಿಗೆ ಬಿಸಿಲಿನ್ಲಿಿ  ಇಟಿು  

ನಿೀರು ಕಾಯಿಸಲು ತಿಳಿಸಿ ತಿೀಮಾೇನ್ ಹೇಳಲು ಸೂಚಿಸುವ ಚಟುವಟಿಕೆ 

ಮಾಡಿಸುವುದು.

ಮೇಣ್ದಬತಿಿ , ಪೇಪರ್್, ಸೌದೆ 

ತಾಂಡು ಕಟಿು  ನಿೀರು
೧೦
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ಕರ ಮ 

ಸಂಖ್್ಯ
ಪಾಠದ 

ಹೆಸರು ಸಾಮರ್್ಥ ಗರ್ಳ ವಿವರ ಚಟುವಟಿಕೆ ವಿವರ ಬೇಕಗವ ಸಾಮಗ್ರರ ರ್ಳು ಅುಂದಾಜು 

ವೆಚಚ
೧೪ ಬಾನಂಗಳ ಸೂಯೇ ಮತಿ  ಅದರ 

ಪರಿವಾರ ವನ್ನನ  ಅಥೇ 

ಮಾಡಿಕಳಿು ವುದು.

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .14.1. ಸೂಯೇನ್ ಪರಿವಾರದ ಗಾ ಹಗಳು, ಉಪಗಾ ಹಗಳು, 

ಧೂಮಕೇತಗಳನ್ನನ  ಗುರುತಿಸುವುದಕೆಕ  ಮಜೇ ಕ್ಯಯ ಬ್ ಆಪ್ ನ್ನನ  ಬಳಸಿಕಳಿು ವದರ 

ಮೂಲಕ ಸೌರಮಂಡಲವನ್ನನ  ಗುರುತಿಸುವುದು.

ಮಜೇಕ್ಯಯ ಬ ಪೇಪರ , 

ಶಕ್ಷಕರ ಮೊಬೈಲ್
೫

ಭೂಮಯ ಆಕಾರ, 

ಗಾತಾ , ಚಲನೆ ಹಾಗೂ 

ಹಗಲು ರಾತಿಾ  

ಉಾಂಟಾಗುವಿಕೆಯನ್ನನ  

ತಿಳಿಯುವುದು.

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .14.2. ಭೂಮಯು ಸೂಯೇನ್ ಸುತಿ  ಸುತಿವಾಗ ಹಗಲು ಮತಿ  ರಾತಿಾ  

ಗುರುತಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಯಬಿ ನ್ನ್ನನ  ಕುಚಿೇಯ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಡಿಾ ಸಿ ಮತಿೊೀಬಿ  

ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಯನ್ನನ  ಸುತಿಲೂ ಸುತಿಿ ಸುವ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡಿಸುವುದು.

ಇಬಿ ರು ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಗಳು , 

ಕುಚಿೇ
೦

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .14.3.ಭೂಮಯ ಚಿತಾ  ಬರೆದು ಬಣ್ಣ  ತಾಂಬುವುದು. ಕಾಡೇಶೀಟಗಳು ಕೆಾ ಯಾನ್ಸ  

ಬಣ್ಣ ಗಳು.

೪೦

ಭೂಮಯು ಇತರ 

ಗಾ ಹಗಳಿಗಿಾಂತ 

ಭಿನ್ನ ವಾಗಿರುವುದನ್ನನ  

ಅರಿಯುವರು.

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .14.4. ಜಿೀವಿಗಳು ಭೂಮಯ ಮೇಲೆ ಮಾತಾ  ಜಿೀವಿಸಲು ಅಗತಯ ವಾದ 

ಅಾಂಶಗಳನ್ನನ  ಪಟಿಿ  ಮಾಡಲು ತಿಳಿಸುವುದು.

ನೀಟಬುಕ ಹಾಳೆಗಳು ೦

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .14.5.  ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಗಳನ್ನನ  ಎಾಂಟು ಗುಾಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಾಂಗಡಿಸಿ ಪಾ ತಿ ಗುಾಂಪಗೆ 

ಬುಧ್, ಶುಕಾ , ಭೂಮ,  ಮಂಗಳ, ಗುರು, ಶನಿ, ಯುರೇನ್ಸ್, ನೆಪೂು ಯ ನ್ ಎಾಂದು ಹ್ನಸರಿಸಿ ಆ 

ಗಾ ಹಗಳ ಚಿತಾ  ಬರೆದು ಅವುಗಳಿಗೆ ವಿವರಣ್ಣ ಬರೆದು ಪಾ ತಿ ಗುಾಂಪನಿಾಂದ ಒಬಿ ರು ಎಲಿರ ಮುಾಂದೆ 

ವಿವರಿಸುವ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡಿಸುವುದು.

ಕಾಡೇಶೀಟಗಳು ಕೆಾ ಯಾನ್ಸ  

ಬಣ್ಣ ಗಳು. ಮಾಕೇರಗಳು.

೮೦

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .14.6 ,ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಗಳನ್ನನ  ಎರಡು ಗುಾಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಾಂಗಡಿಸಿ ಪಾ ತಿ ಗುಾಂಪಗೆ 

ಬುಧ್, ಶುಕಾ , ಭೂಮ,  ಮಂಗಳ, ಗುರು, ಶನಿ, ಯುರೇನ್ಸ್, ನೆಪೂು ಯ ನ್  ಗಾ ಹಗಳ ದೈನಂದಿನ್ 

ಚಲನೆಯ ಕಾಲ ಮತಿ  ವಾಷಿೇಕ ಚಲನೆಯ ಕಾಲವನ್ನನ  ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಬಳಿಕ 

ಮಾಂಚುಪಟಿಿ ಗಳನ್ನನ  ಕಟಿು   ಹೊಾಂದಿಸುವ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡಲು ತಿಳಿಸುವುದು.

ಕಾಡೇಶೀಟಗಳು  

ಮಾಕೇರಗಳು.

೨೦
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ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .14.7. ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಗಳನ್ನನ  ಎರಡು ಗುಾಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಾಂಗಡಿಸಿ ಪಾ ತಿ ಗುಾಂಪಗೆ 

ಬುಧ್, ಶುಕಾ , ಭೂಮ,  ಮಂಗಳ, ಗುರು, ಶನಿ, ಯುರೇನ್ಸ್, ನೆಪೂು ಯ ನ್  ಗಾ ಹಗಳ   ಲಕ್ಷಣ್ಗಳನ್ನನ  

ಚಚಿೇಸಿ  ಮಾಂಚುಪಟಿಿ  ಕಟಿು ಅವುಗಳನ್ನನ   ಹೊಾಂದಿಸುವ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡಲು 

ತಿಳಿಸುವುದು.

ಕಾಡೇಶೀಟಗಳು  ಮಾಕೇರಗಳು. ೨೦

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .14.8.ಕಪಿು  ಹಲಗೆಯ ಮೇಲೆ ಪದಭಂದ ರೂಪದ  ಕೀಷಿ ಕ ಬರೆದು 

ಅದರಲಿಿರುವ ಗಾ ಹಗಳನ್ನನ  ಗುರುತಿಸುವ  ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡಿಸುವುದು.

೦

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .14.9.  ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಗಳನ್ನನ  ಎರಡು ಗುಾಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಾಂಗಡಿಸಿ ಗಾ ಹಗಳ 

ಬಣ್ಣ ದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವುಗಳ ಹ್ನಸರುಗಳನ್ನನ  ಅರ್ಥೇಸಿಕಳಿು ವ ರಿೀತಿಯನ್ನನ  ಚಚಿೇಸಿ 

ನಂತರ ಚಿತಾ ಪಟದಲಿಿ  ಅವುಗಳನ್ನನ  ಗುರುತಿಸುವ   ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡಿಸುವುದು.

೦

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .14.10.  ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಎಾಂಟು ದಿೀಘೇ ವೃತಿಾಕಾರದ ಗೆರೆಗಳನ್ನನ  ಹಾಕ್ಷ 

ಕೇಾಂದಾ ದಲಿಿ  ಒಬಿ  ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಯನ್ನನ  ನಿಲಿಿ ಸಿ  ಎಾಂಟು ಗೆರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಒಬಿ ಬಿ  

ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಯನ್ನನ  ನಿಲಿಿ ಸಿ  ಅವರನ್ನನ  ಗಾ ಹಗಳೆಾಂದು ಪಾ ತಿನಿಧಿಸಿ ಎಲಿರನ್ನನ  ತಮೂ  ತಮೂ  

ಕಕಿೆಯಲಿಿ  ಸುತಿವಂತ್ರ ಸೌರವಯ ಹದ ಗಾ ಹಗಳ ಚಲನೆಯನ್ನನ  ಚಟುವಟಿಕೆ ಮೂಲಕ 

ಮಾಡಿಸುವುದು.

ಚಾಕ ಪೇಸ್ ಗಳು ೦

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .14.10.ಅ    ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಗಳಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೀ ತೊೀರಿಸಿ ಅದರಂತ್ರ 

ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡಲು ಪಾ ಯತಿನ ಸಲು ತಿಳಿಸುವುದು.

ಚಂದಾ ನ್ ಚಲನೆ ಮತಿ  

ಕಲೆಗಳ ಬಗೆಗ  

ತಿಳಿಯುವುದು.

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .14.11. ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಗಳಿಗೆ ಒಾಂದು ದಡಿ  ರ್ಚಾಂಡು , ಒಾಂದು ಚಿಕಕ  ರ್ಚಾಂಡು, 

ಮತಿ  ಒಾಂದು ಟಾಟೇ ನ್ನನ  ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಗೆ ಕಟಿು  ಅವುಗಳನ್ನನ  ಬಳಸಿ ಸೂಯೇ ಭೂಮ, 

ಚಂದಾ ಗಳೆಾಂದು ಗುರುತಿಸಿ  ಬೆಳಕು- ನೆರಳುಗಳ ಬಗೆಗ  ಚಚಿೇಸುವುದು.

ಒಾಂದು ದಡಿ  ರ್ಚಾಂಡು , 

ಒಾಂದು ಚಿಕಕ  ರ್ಚಾಂಡು, ಮತಿ  

ಒಾಂದು ಟಾಟೇ

೭೦

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .14.11.ಆ. ಚಂದಾ ನ್ ಬಗೆಗ  ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ವಿಷಯಗಳ ವಿಡಿಯೀ 

ವಿೀಕಿ್ಷ ಸಿ ಕಲಿಕಾಾಂಶಕೆಕ  ಸಂಬಂದಿಸಿದ ವಿಷಯವನ್ನನ  ಚಚಿೇಸುವುದು.

ಸಂಖ್್ಯ .14.11.ಅ  ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಗಳಿಗೆ ಕ್ಯಯ  ಆರ್.  ಕೀಡ್ ನ್ಲಿಿರುವ ಚಂದಾ ನ್ ಕಲೆಗಳ ವಿಡಿಯೀ 

ತೊೀರಿಸಿ ಕಲಿಕಾ ಧೃಡಿಕರಣ್ ಮಾಡಿಸುವುದು.

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .14.12 .  ಎಲಿ  ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಗಳಿಗೆ ಚಂದಾ ನ್  ಚಿತಾ  ಬರೆದು ಬಣ್ಣ  

ತಾಂಬಿಸುವ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡಿಸುವುದು.

ಕಾಡೇಶೀಟಗಳು ಕೆಾ ಯಾನ್ಸ  

ಬಣ್ಣ ಗಳು. ಮಾಕೇರಗಳು.

೪೦
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ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .14.13.  ಚಂದಾ ನ್ ಮೇಲಿನ್ ಪ್ರಾ ಸಬದದ  ಹಾಡುಗಳು, ಶೀಶು ಗಿೀತ್ರಗಳನ್ನನ  

ಹಾಡಿಸುವುದು.

೦

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .14.14. ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಗಳನ್ನನ  ೫ ಗುಾಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಾಂಗಡಿಸಿ  ಪಾ ತಿ ಗುಾಂಪಗೆ 

ಸೂಯೇ, ಭೂಮ, ಚಂದಾ , ಮಂಗಳ, ಬುಧ್, ಗುರು, ಶುಕಾ , ಶನಿ, ಧುಾ ವ ತಾರೆ ಎಾಂಬ 

ಮಾಂಚುಪಟಿಿ ಗಳನ್ನನ  ಕಟಿು  ಅವುಗಳನ್ನನ  ನ್ಕ್ಷತಾ , ಗಾ ಹ, ಉಪಗಾ ಹ ಗಳಾವುವು ಎಾಂದು 

ವಿಾಂಗಡಿಸುವ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡಿಸುವುದು.

ಕಾಡೇಶೀಟಗಳು, 

ಮಾಕೇರಗಳು, ಕತಿರಿ
೩೦

ಉಲೆಕ ಗಳು, ಕಿು ದಾ  

ಗಾ ಹಗಳು, 

ಧೂಮಕೇತಗಳ ಬಗೆಗ  

ತಿಳಿಯುವುದು.

 ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .14.15.  ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಗಳನ್ನನ  ಮೂರು ಗುಾಂಪುಗಳಾಗಿ   ಉಲೆಕ ಗಳು, ಕಿು ದಾ  

ಗಾ ಹಗಳು, ದೂಮಕೇತಗಳು ಎಾಂದು ವಿಾಂಗಡಿಸಿ ಪಾ ತಿ ಗುಾಂಪುಗಳಿಗೆ ಅವುಗಳ ಪಾ ಮುಖ 

ಲಕ್ಷಣ್ಗಳನ್ನನ  ಚಚಿೇಸಿ  ಬರೆಯಲು ತಿಳಿಸುವುದು. ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನನ  ಎಲಿರ ಮುಾಂದೆ ಓದಿ 

ಸರಿ ತಪಿು  ಗಳನ್ನನ  ಚಚಿೇಸುವುದು.

ಕಾಡೇಶೀಟಗಳು, 

ಮಾಕೇರಗಳು,

೨೦
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ಕರ ಮ 

ಸಂಖ್್ಯ
ಪಾಠದ 

ಹೆಸರು ಸಾಮರ್್ಥ ಗರ್ಳ ವಿವರ ಚಟುವಟಿಕೆ ವಿವರ ಬೇಕಗವ ಸಾಮಗ್ರರ ರ್ಳು ಅುಂದಾಜು 

ವೆಚಚ
೧೫ ನ್ಮೂ  

ಭಾರತ - 

ಪ್ರಾ ಕೃತಿಕ 

ವೈವಿಧ್ಯ

ಭಾರತದ ಪ್ರಾ ಕೃತಿಕ  

ವಿಭಾಗಗಳ 

ಭೂಪಟವನ್ನನ  

ಪರಿಚಯ  

ಮಾಡಿಕಳಿು ವುದು.

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .15.1.  ಪಾ ತಿ ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಗಳಿಗೆ ಭಾರತದ ನ್ಕಿೆಯ ಹಾಳೆಯನ್ನನ  

ಕಟಿು   ಅದರಲಿಿ  ಉತಿರದ ಪವೇತಗಳು, ಉತಿರದ ಮೈದಾನ್ಗಳು, ಪಯಾೇಯ 

ಪಾ ಸಥ ಭೂಮ, ಪೂವೇ ಮತಿ  ಪಶು ಮ ಘಟಿ ಗಳು ಮತಿ   ಕರಾವಳಿ ಮೈದಾನ್ಗಳನ್ನನ  

ಬಣ್ಣ  ತಾಂಬಿ ಗುರುತಿಸುವ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡಿಸುವುದು.

ಭಾರತದ ನ್ಕಿೆಯ ಪೇಪರಗಳು ೩೦

ಹಿಮಾಲಯ ಪವೇತದ 

ಜನ್ಜಿೀವನ್ದ ಮೇಲೆ 

ಪ್ರಾ ಕೃತಿಕ ಪರಿಸರದ 

ಅಾಂಶಗಳು  ಬಗೆಗ  

ತಿಳಿಯುವರು.

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .15.2.  ಹಿಮಾಲಯ ಪವೇತದ ಪಾ ಮುಖ ಲಕ್ಷಣ್ಗಳನ್ನನ  ಚಚಿೇಸಿದ 

ಬಳಿಕ ಅವುಗಳನ್ನನ  ಪಟಿಿ  ಮಾಡಿಸುವುದು.

೦

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .15.3.  ಭಾರತದ ಉತಿರ ಭಾಗದಲಿಿರುವ  ಪವೇತಗಳನ್ನನ  ಪಟಿಿ  

ಮಾಡುವುದು.

ನೀಟಬುಕ್ ಹಾಳೆಗಳು ೦

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .15.4.  ಭಾರತಕೆಕ  ಉತಿರದ ಪವೇತಗಳ ಅನ್ನಕ್ಯಲತ್ರಗಳನ್ನನ  ಪಟಿಿ  

ಮಾಡಿಸುವುದು.

೦

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .15.5.ಹಿಮಾಲಯ ಪವೇತದ  ತಪಿ ಲಿನ್ಲಿಿ  ವಾಸಿಸುವ ಪ್ರಾ ಣಿಗಳ 

ಚಿತಾ ಗಳನ್ನನ  ಸಂಗಾ ಹಿಸಿ ಕಾಡೇಶೀಟಗೆ ಅಾಂಟಿಸುವ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡಿಸುವುದು.

೫೦

 ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .15.5 . ಅ.   ಹಿಮಾಲಯ ಪವೇತದ ತಗುಗ  

ಭಾಗಗಳಲಿಿ ಸಮತಟಿಾ ದ , ನಿೀಳ ಹಾಗೂ ವಿಶಾಲವಾದ ಭಾಗಗಳಾಗಿರುವ ಡೂನ್ 
ಗಳನ್ನನ  ಕ್ಯಯ .ಆರ್್ ಕೀಡ್ ವಿಡಿಯೀ ಮೂಲಕ  ಪರಿಚಯಿಸಿ, ಪಾ ತಿ ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಗಳಿಗೆ 

ಭಾರತದ ನ್ಕಿೆಯ ಪೇಪರಗಳನ್ನನ  ಕಟಿು   ಹಿಮಾಲಯ ಪವೇತ ಪಾ ರ್ದಶದ ಪಾ ಸಿದದ  

ಪಾ ವಾಸಿ ತಾಣ್ಗಳನ್ನನ  ಗುರುತಿಸುವ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡಿಸುವುದು.

ಭಾರತದ ನ್ಕಿೆಯ ಪೇಪರಗಳು , ೩೦
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ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .15.6.  ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಗಳಿಗೆ ತಾವು ನೀಡಿದ , ಕೇಳಿದ ಹಾಗೂ ಓದಿದ 

ಬೆಟಿ , ಗುಡಿ , ಪವೇತ, ಪವೇತಶೆಾ ೀಣಿಗಳನ್ನನ  ಪಟಿಿ  ಮಾಡಿಸುವ ಚಟುವಟಿಕೆ 

ಮಾಡಿಸುವುದು.

೦

ಭಾರತದ ಉತಿರದ 

ಮೈದಾನ್ ಪಾ ರ್ದಶದ 

ಜನ್ಜಿೀವನ್ದ ಮೇಲೆ 

ಪ್ರಾ ಕೃತಿಕ ಪರಿಸರದ 

ಪಾ ಭಾವ   , ಕಲೆ 

ವಾಸಿುಶೀಲಿ ದ   

ಅಾಂಶಗಳ   ಬಗೆಗ  

ತಿಳಿಯುವರು.

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .15.7.   ಭಾರತದ ಉತಿರದ ಮೈದಾನ್ಗಳಲಿಿ  ಹರಿಯುವ 

ನ್ದಿಗಳನ್ನನ  ಪಟಿಿ  ಮಾಡಿ   ಭಾರತದ ನ್ಕಿೆಯಲಿಿ  ಗುರುತಿಸುವುದು.

೧೦೦

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .15.8. ಉತಿರಭಾರತದ ಮೈದಾನ್ ಪಾ ರ್ದಶದಲಿಿ  ಆಳಿವ ಕೆ ನ್ಡೆಸಿದ 

ಸಾಮಾಾ ಜಯ ಗಳನ್ನನ  ಪಟಿಿ  ಮಾಡಿ ಆ ಸಾಮಾಾ ಜಯ ಗಳ ಕಲೆ ಮತಿ  ಸಂಸಕ ೃತಿಯನ್ನನ   

ಚಚಿೇಸುವುದು.

೦

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .15.9. ಭಾರತದ ಉತಿರದ ಮೈದಾನ್ಗಳಲಿಿ   ಇರುವ ವಾಸಿುಶಲಿ ದ 

ಕಟಿ ಡಗಳ ಚಿತಾ ಗಳನ್ನನ  ತೊೀರಿಸಿ   ಗುರುತಿಸುವ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡಿಸುವುದು.

 ತಾಜಮಹಲ, ಕೆಾಂಪುಕೀಟ್ಟ…. 

ಇತಾಯ ದಿ ಚಿತಾ ಪಟಗಳು.

೫೦

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .15.10.  ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಗಳನ್ನನ  ಎರಡು ಗುಾಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಾಂಗಡಿಸಿ 

ನ್ಮೂ  ರಾಜಯ ದ ಪಾ ಮುಖ ನ್ದಿಗಳು ಮತಿ  ಇನನ ಾಂದು ಗುಾಂಪು ಪಾ ಮುಖ ಬೆಳೆಗಳನ್ನನ   

ಹ್ನಸರಿಸುವ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡಿಸುವುದು.

ಕಾಡೇಶೀಟಗಳು, ಮಾಕೇರಗಳು. ೨೦

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .15.11. ನ್ದಿಗಳು ಕಲುಷಿತ ವಾಗಲು ಕಾರಣ್ಗಳನ್ನನ  

ಚಚಿೇಸುವುದು.

೦

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .15.12. ಗಂಗಾನ್ದಿಯ ಶುದಿಿ ಕರಣ್ದಿಾಂದ ಆಗುವ 

ಅನ್ನಕ್ಯಲಗಳನ್ನನ  ಚಚಿೇಸುವುದು.

೦

ಪಯಾೇಯ 

ಪಾ ಸಥ ಭೂಮಯು 

ಜನ್ಜಿೀವನ್ದ ಮೇಲೆ , 

ಪ್ರಾ ಕೃತಿಕ ಪರಿಸರದ 

ಪಾ ಭಾವ ಮತಿ   

ಸಾಮಾಾ ಜಯ ಗಳ ಬಗೆಗ  

ತಿಳಿಯುವರು.

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .15.13.ಪಯಾೇಯ ಪಾ ಸಥ ಭೂಮಯಲಿಿರುವ ನ್ದಿಗಳು, 

ಪವೇತಗಳು, ಪಾ ಸಥ ಭೂಮಗಳನ್ನನ  ಭಾರತದ ನ್ಕಿೆಯಲಿಿ  ಗುರುತಿಸುವ ಚಟುವಟಿಕೆ 

ಮಾಡಿಸುವುದು.

೫೦
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ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .15.14.ಪಾ ಸಥ ಭೂಮಯ  ಪಾ ಮುಖ ಲಕ್ಷಣ್ಗಳನ್ನನ  ಗುಾಂಪನ್ಲಿಿ  

ಚಚಿೇಸುವುದು.

೦

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .15.15. ಪಾ ಸಥ ಭೂಮಯ  ಪಾ ಮುಖ ಅನ್ನಕ್ಯಲಗಳನ್ನನ  

ಗುಾಂಪನ್ಲಿಿ  ಚಚಿೇಸುವುದು.

೦

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .15.15.ಅ  ಪಯಾೇಯ ಪಾ ಸಥ ಭೂಮಗಳಲಿಿ  ಆಳಿವ ಕೆ ನ್ಡೆಸಿದ 

ಸಾಮಾಾ ಜಯ ಗಳ ಹ್ನಸರುಗಳನ್ನನ  ಪಟಿಿ  ಮಾಡಿಸುವುದು.

ಕರಾವಳಿ ಮೈದಾನ್ದ  

ಜನ್ಜಿೀವನ್ದ ಮೇಲೆ 

ಪ್ರಾ ಕೃತಿಕ ಪರಿಸರದ 

ಅಾಂಶಗಳು ಹಾಗೂ 

ಪಾ ಮೂಖ ಬಂದರುಗಳ  

ಬಗೆಗ  ತಿಳಿಯುವರು.

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .15.16. ಕರಾವಳಿ ಮೈದಾನ್ಗಳಲಿಿ   ಹರಿಯುವ ನ್ದಿಗಳನ್ನನ  

ನ್ಕಿೆಯಲಿಿ  ಗುರುತಿಸುವುದು.

೪೦

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .15.17.ಭಾರತದ ಪೂವೇ ಮತಿ  ಪಶು ಮ ಕಡೆ ಇರುವ 

ಕರಾವಳಿಯ ಪಾ ಮುಖ ಬಂದರುಗಳ ಮಾಂಚುಪಟಿಿ ಗಳನ್ನನ   ಹೊಾಂದಿಸುವ  ಚಟುವಟಿಕೆ 

ಮಾಡಿಸುವುದು.

ಕಾಡೇಶೀಟಗಳು, ಮಾಕೇರಗಳು. ೨೦

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .15.18ಕನಾೇಟಕದ  ಗ್ೀಕಣ್ೇ ಬಿೀಚ್ ನ್ ವಿಡಿಯೀ ತೊೀರಿಸಿ  

ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮುದಾ  ತಿೀರಗಳ  ಚಿತಾ ಗಳನ್ನನ  ಸಂಗಾ ಹಿಸುವ ಯೀಜನಾ ಕಾಯೇ 

ಮಾಡಿಸುವುದು.

ಬಿೀಚ್ ಗಳ ಚಿತಾ ಗಳು. ೨೦

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .15.19. ಪಾ ತಿ ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಗಳಿಗೆ ಡಾಾ ಯಿಾಂಗ  ಹಾಳೆಯನ್ನನ  ಕಟಿು   

ಅದರಲಿಿ  ಸಂಗಾ ಹಿಸಿದ ಅಥವಾ ಬಿಡಿಸಿದ ಹಡಗಿನ್ ಚಿತಾ ಗಳನ್ನನ  ಅಾಂಟಿಸಿ   ಅದರ 

ಉಪಯೀಗಗಳನ್ನನ  ಬರೆಯುವ  ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡಿಸುವುದು.

ಡಾಾ ಯಿಾಂಗ ಹಾಳೆಗಳು ೨೦

ಮರುಭೂಮಯ 

ಜನ್ಜಿೀವನ್ದ ಮೇಲೆ 

ಪ್ರಾ ಕೃತಿಕ ಪರಿಸರದ 

ಅಾಂಶಗಳು, ಮತಿ  

ವಾಸಿುಶಲಿ ದ ಪಾ ಭಾವದ 

ಅಾಂಶಗಳ   ಬಗೆಗ  

ತಿಳಿಯುವರು.

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .15.20. ಭಾರತದ ಮರಭೂಮಗಳ ಲಕ್ಷಣ್ಗಳನ್ನನ  ಪಟಿಿ  

ಮಾಡಿಸುವುದು.

೦

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .15.21.ಮರುಭೂಮಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚಿತಾ ಗಳನ್ನನ  

ಸಂಗಾ ಹಿಸುವುದು.

೦
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 ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .15.22, ಪಾ ತಿ  ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಗೆ ಒಾಂದು ಡಾಾ ಯಿಾಂಗ ಹಾಳೆ ನಿೀಡಿ 

ಮರಭೂಮಯ ಹಡಗು  ಎಾಂದು ಕರೆಯಿಸಿ ಕಳಿಲಿ ಡುವ ಒಾಂಟ್ಟಯ ಚಿತಾ  ಅಾಂಟಿಸಿ 

ಅದರ ಬಗೆಗ  ನಾಲುಕ  ಸಾಲು ಬರೆಯಲು ತಿಳಿಸುವುದು.

ಡಾಾ ಯಿಾಂಗ ಹಾಳೆಗಳು ೨೦

 ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .15.23. ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಗಳನ್ನನ  ಎರಡು ಗುಾಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಾಂಗಡಿಸಿ ಪಾ ತಿ 

ಗುಾಂಪಗೆ ಕಾಡೇಶೀಟ ಮತಿ  ಮಾಕೇರಗಳನ್ನನ  ಕಟಿು  ಉತಿರ ಭಾರತದ ಮತಿ  

ದಕಿ್ಷ ಣ್ ಭಾರತದ ನ್ದಿಗಳ ಹ್ನಸರನ್ನನ  ಪಟಿಿ  ಮಾಡಲು ತಿಳಿಸುವುದು.

ಕಾಡೇಶೀಟಗಳು, ಮಾಕೇರಗಳು. ೨೦

ಭಾರತದ ಹವಾಗುಣ್ - 

ವಾಯುಗುಣ್ದ ಪಾ ಮುಖ 

ಲಕ್ಷಣ್ಗಳನ್ನನ  

ತಿಳಿಯುವರು.

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .15.24.ಪಾ ತಿ ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಗಳಿಗೆ ಋತಮಾನ್ಗಳು  ಮತಿ  ಅವುಗಳ 

ಅವಧಿಗಳನ್ನನ  ಸರದಿಯಲಿಿ  ಹೇಳಿಸುವ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡಿಸುವುದು.

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .15.25.ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಗಳನ್ನನ  ಎರಡು ಗುಾಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಾಂಗಡಿಸಿ  

ಹನೆನ ರಡು ತಿಾಂಗಳುಗಳ ಮಾಂಚುಪಟಿಿ ಗಳನ್ನನ  ತಯಾರಿಸಿಕಳಿಲು ತಿಳಿಸಿ   ಅವುಗಳನ್ನನ  

ಚಳಿಗಾಲ, ಬೇಸಿಗೆಕಾಲ , ನೈಋತಯ  ಮಾನ್ಮಸ ನ್ ಮಾರುತಗಳ ಕಾಲ  ಮತಿ   ಮಾನ್ಮಸ ನ್ 
ಮಾರುತಗಳ ನಿಗೇಮನ್ ಕಾಲ ಗಳಾಗಿ ವಿಾಂಗಡಿಸುವ    ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡಿಸುವುದು.

ಕಾಡೇಶೀಟಗಳು, ಮಾಕೇರಗಳು. ೨೦

ಭಾರತದ ಸಸಯ  ಮತಿ  

ಪ್ರಾ ಣಿ ವಗೇಗಳ ಬಗೆಗ   

ತಿಳಿಯುವುದು.

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .15.26.ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಗಳಿಗೆ ಕೆಲವಾಂದು ಪ್ರಾ ಣಿ ಸಸಯ ಗಳ ಚಿತಾ ಗಳನ್ನನ  

ತೊೀರಿಸಿ ನಿಜವಾಗಿ ನೀಡಿದೆದ ೀನೆ. ಚಿತಾ ಗಳಲಿಿ  ನೀಡಿದೆದ ೀನೆ, ನೀಡಿಯೇ ಇಲಿ  ಎಾಂಬ 

ಪಾ ಶೆನ ಗಳಿಗೆ ಸರಿ ತಪಿು  ಚಿನೆೆ ಗಳನ್ನನ  ಹಾಕುವ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡಿಸುವುದು.

೩೦

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .15.27.ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಗಳಿಗೆ ಕೆಲವಾಂದು  ಸಸಯ ಗಳ ಚಿತಾ ಗಳನ್ನನ  

ತೊೀರಿಸಿ ನಿಜವಾಗಿ ನೀಡಿದೆದ ೀನೆ. ಚಿತಾ ಗಳಲಿಿ  ನೀಡಿದೆದ ೀನೆ, ನೀಡಿಯೇ ಇಲಿ  ಎಾಂಬ 

ಪಾ ಶೆನ ಗಳಿಗೆ ಸರಿ ತಪಿು  ಚಿನೆೆ ಗಳನ್ನನ  ಹಾಕುವ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡಿಸುವುದು.

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .15.28. ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಗಳನ್ನನ  ೪ ಗುಾಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಾಂಗಡಿಸಿ ಪಾ ತಿ 

ಗುಾಂಪಗೆ ದಿನ್ಪತಿಾ ಕೆಗಳಲಿಿ  ಸಿಗುವ ವನ್ಯ ಜಿೀವಿಗಳ ಚಿತಾ ಗಳನ್ನನ  ಸಂಗಾ ಹಿಸಿ  ಅಾಂಟಿಸುವ 

ಯೀಜನಾ ಕಾಯೇ ನಿೀಡುವುದು.

ಪ್ರಾ ಣಿಗಳ ಚಿತಾ ಪಟಗಳು. 

ಕಾಡೇಶೀಟಗಳು, ಅಾಂಟು, ಕತಿರಿ.

೫೦
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ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .15.29. ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಗಳನ್ನನ  ಎರಡು ಗುಾಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಾಂಗಡಿಸಿ 

ಅರಣ್ಯ ನಾಶದಿಾಂದ ಎದುರಾಗುವ ತೊಾಂದರೆಗಳನ್ನನ  ಚಚಿೇಸುವುದು.

೦

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .15.30. ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಗಳ ಸುತಿಮುತಿಲಿನ್ ಪರಿಸರದಲಿಿ  ಯಾವ 

ಯಾವ ಜಿೀವಿಗಳು ವಾಸಿಸುತಿವ ಎಾಂಬುದನ್ನನ  ವಿೀಕಿ್ಷ ಸಿ ಪಟಿಿ    ಮಾಡಿಸುವುದು.

೦

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .15.31.  ಭಾರತದ ಪ್ರಾ ಕೃತಿಕ ವಿಶೇಷತ್ರ ತೊೀರಿಸುವ 

ಭೂಸವ ರೂಪದ ಮಾದರಿ ( ಟೀಫೀರ್ರ ಫಿ)  ಯನ್ನನ  ತಯಾರಿಸುವ ಯೀಜನಾ 

ಕಾಯೇ ಮಾಡುವುದು.

ಕಾಡೇರ್ೀಡೇಗಳು, 

ಜೇಡಿಮಣ್ಣಣ , ಹತಿಿ , ಅಾಂಟು, 

ಮರಳು, ಕೆಾಂಪುಮಣ್ಣಣ , ಕಲರ್್, 
ನಿೀರು ಮತಿ   ಮಾಕೇರಗಳು.

೧೫೦

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .15.32.   ಜಿೀಯೀಮಾಯ ಪ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ದಟಿ  ಅರಣ್ಯ  

ಪಾ ರ್ದಶಗಳನ್ನನ , ಆಸಾಸ ಾಂ ಕಾಡುಗಳನ್ನನ  , ಪೂವೇ ಮತಿ  ಪಶು ಮ ಘಟಿ ಗಳ 

ಅರಣ್ಯ ಗಳನ್ನನ  ವಿೀಕಿ್ಷ ಸಲು ತಿಳಿಸಿ ಕಲಿಕಾ ಪುನ್ರ್್ ಬಲನ್ ಮಾಡಿಸುವುದು.

ಜಿೀಯೀ ಮಾಯ ಪ್ ೦

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .15.33. ಇಾಂದು ಕಣ್ೂ ರೆಯಾಗುತಿಿರುವ ಪ್ರಾ ಣಿಗಳ ಬಗೆಗ  ಗೆಳೆಯ / 

ಗೆಳತಿಯರಾಂದಿಗೆ ಚಚಿೇಸಿ, ಅಾಂತಹ ಮೂರು ಪ್ರಾ ಣಿಗಳನ್ನನ  ಹ್ನಸರಿಸಲು ತಿಳಿಸುವುದು.

೦
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ಕರ ಮ 

ಸಂಖ್್ಯ
ಪಾಠದ 

ಹೆಸರು ಸಾಮರ್್ಥ ಗರ್ಳ ವಿವರ ಚಟುವಟಿಕೆ ವಿವರ ಬೇಕಗವ ಸಾಮಗ್ರರ ರ್ಳು ಅುಂದಾಜು 

ವೆಚಚ
೧೬ ನ್ಮೂ  ಭಾರತ 

- ರಾಜಕ್ಷೀಯ 

ಮತಿ  

ಸಾಾಂಸಕ ರತಿಕ

ಪಾ ಪಂಚದಲಿಿ  

ಭಾರತದ ಭೌಗ್ೀಳಿಕ 

ಸಾಥ ನ್ದ ಬಗೆಗ  

ತಿಳಿಯುವರು.

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .16.1. ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಗಳನ್ನನ  ಎದುದ  ನಿಲಿಿ ಸಿ ನ್ಮೂ  ಭಾರತ ರ್ದಶದ ಬಗೆಗ  

ಪಾ ತಿಜೆಾ ಯನ್ನನ  ಶಕ್ಷಕರು ಹೇಳಿದಂತ್ರ ಎಲಿ  ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಗಳು ಪಾ ತಿಜೆಾ  ಮಾಡಲು ತಿಳಿಸುವುದು.

ಕಾಡೇಶೀಟ ೫

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .16.2.ಏಷ್ಯಯ  ಖಂಡದ ನ್ಕಾಶೆ ಹಾಳೆಯ ಝರಾಕ್ಷ ಹಾಳೆಗಳನ್ನನ  ಪಾ ತಿ 

ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಗಳಿಗೆ ಕಟಿು  ಅದರಲಿಿ  ಭಾರತದ ಸಾಥ ನ್ವನ್ನನ  ಗುರುತಿಸಿ ಅದಕೆಕ  ಬಣ್ಣ  

ತಾಂಬಿಸುವ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡಿಸುವುದು.

೩೦

ಭಾರತದ ಅಕಿಾ ಾಂಶಯ 

ಮತಿ  ರೇಖಾಾಂಶಕ 

ವಿಸಿರಣ್ಣಯನ್ನನ  

ತಿಳಿಯುವರು.

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .16.3.   ಗಿ್ೀಬ್ ವನ್ನನ  ಟ್ಟಬಲ್್ ಮೇಲೆ ಇಟಿು   ಪಾ ತಿ ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಗಳಿಗೆ 

ಸರದಿ ಪಾ ಕಾರ ಬಂದು ಅದರಲಿಿ  ಭಾರತದ ಸಾಥ ನ್ವನ್ನನ  ಅಕಿಾ ಾಂಶ ಮತಿ  ರೇಕಾಾಂಶಗಳಿಗೆ 

ಅನ್ನಗುಣ್ವಾಗಿ ಗುರುತಿಸುವ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡಿಸುವುದು.

ಪಾ ಪಂಚದ ರಾಜಕ್ಷೀಯ 

ಗಿ್ೀಬ.

್೨೫೦

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .16.4. ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಗಳನ್ನನ  ನಾಲುಕ  ಗುಾಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಾಂಗಡಿಸಿ  ಕ್ಷವ ಝ್ 
ರಿೀತಿಯಲಿಿ  ಕಲಿಕಾಾಂಶಕೆಕ  ಸಂಬಂದಿಸಿದ   ಪಾ ಶೆನ ಗಳನ್ನನ  ಕೇಳುವ ಚಟುವಟಿಕೆ 

ಮಾಡಿಸುವುದು.

೦

ಭಾರತದ ನೆರೆಯ 

ರ್ದಶಗಳು ಮತಿ  

ಸುತಿವರೆದ 

ಜಲರಾಶಯ ಬಗೆಗ  

ತಿಳಿಯುವರು.

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .16.5. ಭಾರತದ ಭೂಪಟದ ನ್ಕಾಶೆಯಲಿಿ  ನೆರೆಯ ರಾಷಿ ರಗಳನ್ನನ   

ಮತಿ  ಜಲರಾಶಗಳನ್ನನ  ಗುರುತಿಸಲು ತಿಳಿಸುವ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡಿಸುವುದು.

ಭಾರತದ ನ್ಕಾಶೆ ೪೦

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .16.6.  ಭಾರತದ ಭೂಪಟದ ನ್ಕಾಶೆಯಲಿಿ  ಭಾರತದ ಮೂರು 

ದಿಕುಕ ಗಳಲಿಿರುವ  ಜಲರಾಶಗಳನ್ನನ  ಗುರುತಿಸಲು ಮತಿ  ಆ ಜಲರಾಶಗಳನ್ನನ  / 

ಸಮುದಾ ಗಳನ್ನನ   ಹ್ನಸರಿಸಲು ತಿಳಿಸುವುದು.

ಭಾರತದ ಆಡಳಿತ 

ವಿಭಾಗಗಳಾದ ರಾಜಯ  

ಮತಿ  ಕೇಾಂದಾಾ ಡಳಿತ 

ಪಾ ರ್ದಶಗಳನ್ನನ  

ಭೂಪಟದಲಿಿ  

ಗುರುತಿಸುವುದು.

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .16.7. ಭಾರತದ ಆಡಳಿತ ವಿಭಾಗಗಳ ನ್ಕಾಶೆಯ ಝರಾಕ್ಷ 

ಹಾಳೆಗಳನ್ನನ  ಕಟಿು  ಅದರಲಿಿರುವ ರಾಜಯ ಗಳಿಗೆ ವಿವಿಧ್ ಬಣ್ಣ  ತಾಂಬುವ ಚಟುವಟಿಕೆ 

ಮಾಡಿಸುವುದು.

೩೦

5th EVS



DIET BELGAUM

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .16.8.  ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಗಳಿಗೆ ಚಲಾವಣ್ಣಯಲಿಿರುವ  ವಿವಿಧ್  

ನೀಟುಗಳನ್ನನ  ಕಟಿು  ಅವುಗಳಲಿಿರುವ ವಿವಿಧ್ ಮುದಿಾ ತ ಭಾಷೆಗಳನ್ನನ  ಗುರುತಿಸುವ 

ಮತಿ  ಭಾಷೆಗಳ ಹ್ನಸರುಗಳನ್ನನ  ಪಟಿಿ   ಮಾಡಲು ತಿಳಿಸುವುದು.

ನೀಟುಗಳು. ೫೦

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .16.9.  ಪಾ ತಿಯಬಿ   ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಗೂ ಭಾರತ ರ್ದಶದ ಎಲಿ  ರಾಜಯ ಗಳ 

ರಾಜಧಾನಿಗಳ ಹ್ನಸರು,  ರಾಜಯ ಗಳ ಆಡಳಿತ ಭಾಷೆ, ಆ ರಾಜಯ ದ ನೆರೆಯ ರಾಜಯ ದ 

ಹ್ನಸರುಗಳು, ಆ ರಾಜಯ ದ ವಿಸಿಿೀಣ್ೇಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನನ   ಭಾರತದ ನ್ಕಾಶೆ ಪುಸಿಕ, 

ಇಾಂಟರನೆಟ್್ ಮತಿ   ಗಾ ಾಂಥಾಲಯದ ಪುಸಿಕಗಳ ಸಹಾಯದಿಾಂದ  ಸಂಗಾ ಹಿಸುವ   

ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡಿಸುವುದು.

ಭಾರತದ ನ್ಕಾಶೆ  

ಗಾ ಾಂಥಾಲಯದ ಪುಸಿಕ , 

ಮೊಬೈಲ್್ ಇಾಂಟರನೇಟ , 

ಕಾಡೇಶೀಟಗಳು, 

ಮಾಕೇರಗಳು.

೧೫೦

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .16.10.ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಗಳನ್ನನ  ೧೫ ಗುಾಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಾಂಗಡಿಸಿ ಪಾ ತಿ ಗುಾಂಪಗೆ 

ತಲಾ ಎರಡರಂತ್ರ  ಭಾರತದಲಿಿರುವ  ರಾಜಯ ದ  ಮುಖಯ ಮಂತಿಾ ಯ ಹ್ನಸರು, ಮತಿ  ಅಲಿಿಯ 

ರಾಜಯ ಪ್ರಲರ ಹ್ನಸರುಗಳ ಮಾಂಚು ಪಟಿಿ  ಮಾಡಿಸಿ ಭಾರತ ನ್ಕಾಶೆಯಲಿಿ  ಅಾಂಟಿಸುವ  

ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡಿಸುವುದು.

ಇಾಂಟರನೇಟ್್, ಮೊಬೈಲ್್, 
ಸಾಮಾನ್ಯ  ಜಾಾ ನ್ದ 

ಪುಸಿಕಗಳು. ಕಾಡೇಶೀಟ್್ , 
ಅಾಂಟು.

೦

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .16.11.  ಭಾರತದ ಕೇಾಂದಾಾ ಡಳಿತ ಪಾ ರ್ದಶಗಳನ್ನನ  ಭಾರತದ 

ನ್ಕಿೆಯಲಿಿ  ಗುರುತಿಸುವುದು.

ಭಾರತದ ನ್ಕಾಶೆ ೦

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .16.12. ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಗಳನ್ನನ  ಆರು ಗುಾಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಾಂಗಡಿಸಿ ಪಾ ತಿ 

ಗುಾಂಪಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ್ ಒಾಂದಾಂದು ಮಾಂಚುಪಟಿಿ ಗಳನ್ನನ  ಕಟಿು  ಅದರಲಿಿರುವ 

ವಿಷಯವನ್ನನ  ಭಾರತದ ನ್ಕಾಶೆಯ ಸಹಾಯದಿಾಂದ ಬರೆಯಲು ತಿಳಿಸಿ ಎಲಿರ ಮುಾಂದೆ 

ವಿವರಿಸಲು ತಿಳಿಸುವುದು.     ( ಭಾರತದ ದಿವ ೀಪಗಳು,  ಉತಿರ ಭಾರತದ ರಾಜಯ ಗಳು, ದಕಿ್ಷ ಣ್ 

ಭಾರತದ ರಾಜಯ ಗಳು, ಭಾರತದ ಈಶಾನ್ಯ ಕ್ಷಕ ರುವ ಚಿಕಕ  ರಾಜಯ ಗಳು, ಭಾರತದ ಕರಾವಳಿ 

ತಿೀರದ ರಾಜಯ ಗಳು, ಭಾರತದ ಕರಾವಳಿ ತಿೀರ ಹೊಾಂದಿರದ ರಾಜಯ ಗಳು.)

ಕಾಡೇಶೀಟಗಳು 

ಮಾಕೇರಗಳು.

೩೦

ವೈವಿದಯ ತ್ರಯಲಿಿ  ಏಕತ್ರ 

ಮತಿ  ಭಾವೈಕಯ ತ್ರಯ 

ಅಥೇವನ್ನನ  

ಗಾ ಹಿಸುವುದು.

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .16.13. ಭಾರತ ರ್ದಶದ ವಿವಿಧ್ ಉಡುಪು- ವಿನಾಯ ಸದ ಚಿತಾ ಗಳನ್ನನ   

ತೊೀರಿಸಿ ಅವುಗಳ ವೈವಿದಯ ತ್ರಗಳನ್ನನ  ಗೆಳೆಯರಾಂದಿಗೆ ಚಚಿೇಸಲು ತಿಳಿಸುವುದು.

೪೦

5th EVS
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ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .16.14. ನ್ಮೂ  ರಾಜಯ ದ ಸಂಸಕ ೃತಿಯಲಿಿನ್ ವಿವಿಧ್ತ್ರಯನ್ನನ  

ಗುರುತಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಗಳನ್ನನ  ಉತಿರ ಕನಾೇಟಕ, ದಕಿ್ಷ ಣ್ ಕನಾೇಟಕ, 

ಕರಾವಳಿ, ಮಲೆನಾಡು ಎಾಂದು  ನಾಲುಕ  ಗುಾಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಾಂಗಡಿಸಿ ಶಕ್ಷಕರ, ಪ್ರಲಕರ ಮತಿ  

ತಂತಾ ಜಾಾ ನ್ ಬಳಸಿ ಅಲಿಿಯ ಆಹಾರ , ಉಡುಪು, ಉತಸ ವ, ಜಾನ್ಪದ ಆಟ, ಕಲೆ ,ಬೆಳೆಗಳು, 

ಪಾ ಮುಖ ಆಚರಣ್ಣಯ ದಿನ್ಗಳು, ನ್ದಿಗಳು, ಹಬಿ ದೂಟಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗಾ ಹಿಸುವ 

ಯೀಜನಾಕಾಯೇ ಮಾಡಿಸುವುದು.

ಗಾ ಾಂಥಾಲಯದ ಪುಸಿಕಗಳು ೦

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .16.15.ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಗಳನ್ನನ  ಕೆಾ ೈಸಿ  ಧ್ಮೇ , ಸಿಖ್ ಧ್ಮೇ, ಬೌದಿ  ಧ್ಮೇ, 

ಹಿಾಂದೂ ಧ್ಮೇ, ಇಸಿಾಾಂ ಧ್ಮೇ, ಜೈನ್ ಧ್ಮೇ ಎಾಂದು ಆರು ಗುಾಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಾಂಗಡಿಸಿ ಆ 

ಧ್ಮೇಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತ್ರ ದಿನ್ಪತಿೇಕೆಗಳಲಿಿ  ಸಿಗುವ ಚಿತಾ ಗಳನ್ನನ  ಸಂಗಾ ಹಿಸಿ 

ಕಾಡೇಶೀಟಗೆ ಅಾಂಟಿಸುವ ಯೀಜನಾಕಾಯೇ ಮಾಡಿಸುವುದು.

೩೦

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .16.16. ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಗಳನ್ನನ  ಎರಡು ಗುಾಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಾಂಗಡಿಸಿ ರಾಜಯ  - 

ರ್ದಶಗಳ ಗಡಿಭಾಗದ ವಿವಾದಗಳು, ಭಾಷ್ಯ  ಸಮಸ್ಯ ಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನನ  

ಸಹಪ್ರಟಿಗಳಾಂದಿಗೆ ಚಚಿೇಸಿ ತಮೂ  ಅಭಿಪ್ರಾ ಯಗಳನ್ನನ  ವಿವರಿಸುವದು.

ಕನಾೇಟಕ ಮತಿ  ಭಾರತ 

ರ್ದಶದ  ರಾಜಕ್ಷೀಯ ನ್ಕಾಶೆ
೧೦೦

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .16.17.  ಕನಾೇಟಕದ ನೆರೆಯ ರಾಜಯ ಗಳಾಂದಿಗೆ ಇರುವ ನ್ದಿ ನಿೀರಿನ್ 

ಬಳಕೆಯ ಸಮಸ್ಯ ಗಳ ವಿವಾದಗಳನ್ನನ  ಚಚಿೇಸುವುದು.

೦

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .16.18,  ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜಯ ಗಳ ಜನ್ರ ವೇಷ - 

ಭೂಷಣ್ಗಳ ಉಡುಗೆ ತೊಟಿು  ಭಾವೈಕಯ ತ್ರಯನ್ನನ  ಪಾ ದಶೇಸುವದರ ಮೂಲಕ ಸದಾಾ ವನಾ 

ಗಿೀತ್ರಗಳನ್ನನ  ಹಾಡಿಸುವುದು.                                                                      ಚಟುವಟಿಕೆ 

ಸಂಖ್್ಯ .16.18,ಅ ಕ್ಯಯ .ಆರ್್ ಕೀಡ್ ನ್ಲಿಿರುವ ವಿಡಿಯೀ ವಿೀಕಿ್ಷ ಸಲು ತಿಳಿಸಿ ಕಲಿಕಾ 

ಧೃಡಿಕರಣ್ ಮಾಡಿಸುವುದು.

೦

ರಾಷಿಿ ರೀಯ ಚಿನೆೆ ಗಳ 

ಮಹತವ ವನ್ನನ  

ತಿಳಿಯುವುದು.

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .16.19,  ನ್ಮೂ  ಬಾವುಟ ಹಾಡನ್ನನ  ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಹಾಡಿಸುವುದು. ೦

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .16.20   ರಾಷಿಿ ರೀಯ ಲಾಾಂಛನ್ಗಳ ಚಿತಾ ಗಳನ್ನನ  ಸಂಗಾ ಹಿಸಿ 

ಕಾಟೇಶೀಟನ್ಲಿಿ  ಅಾಂಟಿಸುವ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡಿಸುವುದು.

ಕಾಡೇಶೀಟಗಳು, 

ಮಾಕೇರಗಳು.

೪೦

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .16.21.  ಎಲಿ  ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಗಳಿಗೆ ರಾಷಿ ರಧ್ವ ಜದ ಚಿತಾ  ಬರೆದು 

ಬಣ್ಣ ತಾಂಬಲು ತಿಳಿಸುವುದು.

೫೦
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ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .16.22.  ರಾಷಿಿ ರೀಯ ಹಬಿ ಗಳ ಬಗೆಗ  ಭಾಷಣ್ಗಳನ್ನನ  ಏಪೇಡಿಸುವುದು. ೦

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .16.23,  ರಾಷಿ ರ ಗಿೀತ್ರಯನ್ನನ  ವಿಧಾಯ ರ್ಥೇಗಳಿಗೆ  ಆಲಿಸಲು  ತಿಳಿಸಿ 

ಐವತಿ್ರರಡು ಸ್ಕೆಾಂಡಗಳಲಿಿ  ಹಾಡಲು ಪಾ ಯತಿನ ಸುವ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡಿಸುವುದು.

೦

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .16.24.  ರಾಷಿ ರಧ್ವ ಜ ಬಳಸುವಾಗ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಾಂಶಗಳನ್ನನ  

ಚಚಿೇಸುವುದು.

೦

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .16.25.  ರಾಷಿ ರಧ್ವ ಜ ಹಗಗ ಕೆಕ  ಕಟಿು ವಾಗ  ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ 

ಅಾಂಶಗಳನ್ನನ  ಪ್ರಾ ಯೀಗಿಕವಾಗಿ ವಿೀಕಿ್ಷ ಸಿ ಚಚಿೇಸುವುದು.

ರಾಷಿ ರಧ್ವ ಜ , ಹಗಗ ೦

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .16.26.  ನಾಲುಕ  ಮುಖದ ಸಿಾಂಹದ ರಾಷಿಿ ರೀಯ ಲಾಾಂಛನ್ವನ್ನನ  

ಎಲಿೆ ಲಿಿ  ನೀಡಿರುವ ಎಾಂದು ಪಾ ತಿ ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಗಳಾಂದಿಗೆ ಚಚಿೇಸುವುದು.

೦

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .16.27.  ಪಾ ತಿ ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಗಳಿಗೆ ರವಿೀಾಂದಾ ನಾಥ ಟಾಯ ಗ್ೀರ್್ ರವರ 

ಭಾವಚಿತಾ  ಕಟಿು  ಕಾಡೇಶೀಟನ್ಲಿಿ  ಅಾಂಟಿಸಿ ಅದರ ಕೆಳಗೆ ರಾಷಿ ರಗಿೀತ್ರಯನ್ನನ  ಬರೆಯಲು 

ತಿಳಿಸುವುದು.

ಭಾವಚಿತಾ ಗಳು, 

ಕಾಡೇಶೀಟಗಳು, 

ಮಾಕೇರಗಳು.

೫೦

ಭಾರತಿೀಯ ಕಲೆ, 

ಸಂಸಕ ೃತಿ ಮತಿ  

ಸಾಹಿತಯ ದ ಬಗೆಗ  

ಪರಿಚಯ 

ಮಾಡಿಕಳಿು ವುದು.

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .16.28.  ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಗಳನ್ನನ  ಐದು ಗುಾಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಾಂಗಡಿಸಿ ಪಾ ತಿ 

ಗುಾಂಪಗೆ ಒಾಂದಾಂದು ನೃತಯ  ಪಾ ಕಾರದ ಚಿತಾ ವನ್ನನ  ಕಟಿು   ಅವುಗಳಿಗೆ ಬಣ್ಣ ತಾಂಬಿ ಆ 

ನೃತಯ ದ ಹ್ನಸರು ಬರೆಯಲು ತಿಳಿಸುವುದು.

೫೦
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ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .16.29 .  ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಗಳನ್ನನ  ಆರು ಗುಾಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಾಂಗಡಿಸಿ ಪಾ ತಿ 

ಗುಾಂಪಗೆ ಒಾಂದಾಂದು ನೃತಯ  ಪಾ ಕಾರದ ಚಿತಾ ವನ್ನನ  ಕಟಿು   ಅವುಗಳಿಗೆ ಬಣ್ಣ ತಾಂಬಿ ಆ 

ನೃತಯ ದ ಹ್ನಸರು, ಮತಿ  ಅದು ಯಾವ ರಾಜಯ ದ ನೃತಯ ವಾಗಿದೆ ಎಾಂದು ಕಾಡೇಶೀಟನ್ಲಿಿ  

ಅಾಂಟಿಸಿ ಬರೆಯಲು ತಿಳಿಸುವುದು.

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .16.30.  ಪಾ ತಿ ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಗಳಿಗೆ್ ಒಬಿ  ಪಾ ಸಿದಿ  ಕಲೆ , ಸಂಗಿೀತ  ಮತಿ  

ನೃತಯ ಪಟುವಿನ್ ಭಾವಚಿತಾ  ಕಟಿು  ಕಾಡೇಶೀಟನ್ಲಿಿ  ಅಾಂಟಿಸಿ ಅದರ ಕೆಳಗೆ  ಅವರ ಬಗೆಗ  

ಮೂರು ವಾಕಯ  ಬರೆಯಲು ತಿಳಿಸುವುದು.

೭೦

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .16.31. ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಗಳನ್ನನ  ನಾಲುಕ  ಗುಾಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಾಂಗಡಿಸಿ ಪದೂ ಶಾ ೀ, 

ಪದೂ ಭೂಷಣ್ ಪದೂ ವಿಭೂಷಣ್, ಭಾರತರತನ  ಗೌರವಕೆಕ  ಪ್ರತಾ ರಾದ ತಲಾ ಇಬಿ ರು ಸಾಧ್ಕರ 

ಹ್ನಸರುಗಳನ್ನನ  ಪಟಿಿ  ಮಾಡಲು ತಿಳಿಸುವುದು.

ಕಾಡೇಶೀಟಗಳು, 

ಮಾಕೇರಗಳು.

೩೦

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್್ಯ .16.32.  ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಗಳನ್ನನ  ೧೦ ಗುಾಂಪುಗಳಾಗಿ  ವಿಾಂಗಡಿಸಿ ಅವರ 

ಸುತಿಲಿನ್ ಪರಿಸರದಲಿಿನ್ ಪಾ ಸಿದಿ ರಾದ ಯಾರಾದರು ಒಬಿ ರು ಸಾಹಿತಿ / ಕ್ಷಾ ೀಡಾಪಟು/ ಕವಿ / 

ಲೇಖಕರು / ನೃತಯ ಪಟು / ರಂಗಭೂಮ ಕಲಾವಿದರ ಭಾವಚಿತಾ  ಅಾಂಟಿಸಿ ಅವರ ಬಗೆಗ  ಐದು 

ವಾಕಯ  ಬರೆದು ಎಲಿವನ್ನನ  ಸೇರಿಸಿ  ಒಾಂದು ಹಸಿಾಕ್ಷರದ ಪುಸಿಕ ರಚಿಸುವ 

ಯೀಜನಾಕಾಯೇ ಮಾಡಿಸುವುದು.

ಭಾವಚಿತಾ ಗಳು, ಕಾಡೇಶೀಟಗಳು, 

ಮಾಕೇರಗಳು.
೧೨೦
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ಜಿಲ್ಲಾ  ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು  ತರಬೇತಿ ಸಂಸೆ್ಥ  ಮಣ್ಣೂ ರು. ಬೆಳಗಾವಿ
                                 ಐದನೆಯ ತರರ್ತಿಯ ಪರಿಸರ ಅಧ್್ ಯನ ಪರ ಯೀರ್ ಸಾಮಗ್ರರ ರ್ಳ ವಿವರ

ಕರ ಮ 

ಸಂಖ್್ಯ
ಸಾಮಗ್ರರ ರ್ಳ ಹೆಸರು ಪರಿಮಾಣ ಕರ ಮ 

ಸಂಖ್್ಯ
ಸಾಮಗ್ರರ ರ್ಳ ಹೆಸರು ಪರಿಮಾಣ

1 ಸೂಕ್ಷದಶೇಕ ಯಂತಾ 1 25 ಕಬಿಿ ಣ್ದ ಗುಾಂಡು ಇರುವ ಲೀಲಕದ ಬಳೆ 1

2 ವಾಯುವಿನ್ ಘಟಕಗಳ ಚಾಟೇ 1 26 ಗಾಜಿನ್ ಬಾಟಲಿಗಳು ಮತಿ  ರಂದಾ ವಿರುವ ಬಿರಡೆ 2

3 ಗಾಜಿನ್ ಲೀಟಗಳು 2 27 ಪ್ರರದಶೇಕ ಗಾಜಿನ್ ನ್ಳಿಕೆ 5

4 ಗಾಜಿನ್ ತೊಟಿಿ  1 28 ಮೇಣ್ದಬತಿಿ ಗಳು 10

5 ಬಲೂನ್ಗಳು 10 29 ಗಾಜಿನ್ ಬಳೆಯ ಚೂರುಗಳು 50

6 ಕಾರ್ೀೇಹೈಡೆಾ ೀಟ್ಸ ್  ಚಿತಾ ಗಳ ಚಾಟೇ 1 30 ಬನ್ೇಲ್  1
7 ಲಿಪಡ್ ಚಿತಾ ಗಳ ಚಾಟೇ 1 31 ಬಾಷಿಿ ೀಕರಣ್ ತಟಿ್ಟ 1

8 ಪ್ಾ ಟಿೀನ್ ಚಿತಾ ಗಳ ಚಾಟೇ 1 32 ನಾಯ ಪಿಲಿೀನ್ ಹರಳುಗಳು 1

9 ವಿಟಮನ್  ಚಿತಾ ಗಳ ಚಾಟೇ 1 33 ಗಾಜಿನ್ ಆಲಿಕೆ 1

10 ಖನಿಜ ಲವಣ್ಗಳ ಚಿತಾ ಗಳ ಚಾಟೇ 1 34 ಆಯೀಡಿನ್ 1 ಬಾಟಲ
11 ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಗಳ ಚಾಟೇ 1 35 ಕಪೂೇರ 100 grams

12 ಗಾಜಿನ್ ಪಟಿಿ  15*8 cm 1 36 ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣಣ 200 ml

13 ಪೀನ್ಮಸೂರ 1 37 ಬಿೆ ೀಡ 10

14 ಗಾಜಿನ್ ಬಟಿ ಲು 1 38 ಮರದ ತಾಂಡು 1

15 ಗಾಜಿನ್ ಜಾಡಿ 2 39 ಇದಿದ ಲು ಪುಡಿ 1

16 ಸಕಕ ರೆ 200 grams 40 ಪ್ರದರಸ 10  grams

17 ಉಪಿು  200 grams 41 ಸೌರಮಂಡಲದ ಚಾಟೇ 1

18 ತಕಕ ಡಿ 1 42 ಬಾಯ ಟರಿ 1

19 ಗ್ೀಲಿಗಳು 10 43 ವಿವಿಧ್ ಆಕಾರದ ರ್ಚಾಂಡುಗಳು 5

20 ಮುಚು ಳವಿರುವ ಗಾಜಿನ್ ಜಾಡಿ 1 44 ಭಾರತದ ಪ್ರಾ ಕೃತಿಕ ನ್ಕಾಶೆ 1

21 ಕಾಡು ಪ್ರಾ ಣಿಗಳ ಚಾಟೇ 1 45 ಭಾರತದ ರಾಜಕ್ಷೀಯ ನ್ಕಾಶೆ 1

22 ವಿವಿಧ್ ಸಸಯ ಗಳ ಚಾಟೇ 1 46 ಕನಾೇಟಕದ ರಾಜಕ್ಷೀಯ ನ್ಕಾಶೆ 1

23 ಏಷ್ಯಯ  ಖಂಡದ ನ್ಕಾಶೆ 1 47 ವಿವಿಧ್ ಧ್ಮೇಗಳ ಚಾಟೇಗಳು 1

24 ಧಾತಗಳ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಕೇತಗಳ ಚಾಟೇ 1 48 ನಾಲುಕ  ಮುಖದ ಸಿಾಂಹದ ರಾಷಿಿ ರೀಯ ಲಾಾಂಛನ್ 1
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DIET BELGAUM

ಗಾ ಾಂಥ ಋಣ್

ಐದನೇ ತರಗತಿ ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯ ಯನ್ ಪಠಯ  ಪುಸಿಕ  

ಸಾಮಥಯ ೇ ನಿಣ್ೇಯಾಾಂಕ ಕೈಪಡಿ

ಯೂಟ್ಯಯ ಬ್ ವಿಡಿಯೀಗಳು

 ವಿವಿಧ್ ವಬ್ ಸೈಟ್
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