ಚಟುವಟಿಕೆ 4: ನಮ್ಮ ಸುತ್ತ ಮುತ್ತ ಲೂ ಕಂಡುಕೊಂಡಂತ್ಹ ವಸುತ ಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಗಳನ್ನು
ಅನ್ವ ೇಷಣೆ ಮಾಡುವುದು.
ವಯಸುು : 6 ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಪ ಟ್ಟ ವರು
ವಸುತ ಗಳು:
ಚಿಕ್ಕ ಕ್ಲ್ಲು ಗಳು, ಎಲೆಗಳು, ಹುಲ್ಲು , ಹೂವುಗಳು, ಮರಳು, ಬೀಜಗಳು, ತ್ಯಾ ಜಾ ತರಕಾರಿಗಳು,
ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣ ದ ತ್ಯಾ ಜಾ ದ ಕಾಗದಗಳು ಇತ್ಯಾ ದಿ.
ಹಂತ್ 1: ನಿಮ್ಮ ಮ್ನ್ಯ ಸುತ್ತ ಲೂ ವಿವಿಧ ಬಣ್ಣ ಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಬಳಸಬಹುದಾದ ವಿವಿಧ
ವಸುತ ಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಮ್ತ್ತತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಾಗಿ ಗಮ್ನಿಸಿ.
ನ್ನಪಿನಲ್ಲಿ ಡಬೇಕಾದ ಅೊಂಶಗಳು:
1. ನಿಮ್ಮ ೊಂದಿಗೆ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು

ಮಾಡಲ್ಲ ಇಚಿಿ ಸುವ ಕುಟುೊಂಬದ ಸದಸಾ ರನ್ನು

ಅಥವಾ ಸ್ು ೀಹಿತರನ್ನು

ಆಯ್ಕಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ .
2. ಆಯ್ಕಕ ಮಾಡಿಕೊೊಂಡ ಸದಸಾ ರಿಗೆ ಅದೇ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಸವ ತಂತರ ವಾಗಿ ಮಾಡಲ್ಲ ಹೇಳ್ಳ.

3. ನಿಮಮ ಮನೆಯ ಸುತು ಲೂ ಇರುವ ವಸುು ಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಯಾವೆಲ್ಲು ವಸುು ಗಳ್ಳೊಂದ
ಬಣ್ಣ ಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಬಹುದು ಎೊಂಬುದನ್ನು ಆಲೀಚಿಸಿ.
4. ಕ್ನಿರ್ಠ 5 ವಿಭಿನ್ು ವಸುು ಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂಗರ ಹಿಸಿ.

5. ಈಗ ನಿೀವು ಹುಡುಕಿದ ಎಲ್ಲು ವಸುು ಗಳ ಫೀಟೀ ತೆಗೆದುಕೊೊಂಡು ಅವುಗಳ ಮೂಲ್ ಬಣ್ಣ ಗಳನ್ನು
ಬರೆಯಿರಿ.
6. ಈ ವಸುು ಗಳ್ಳೊಂದ ಬಣ್ಣ ಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕ್ಲ್ಲ ಇರುವ ವಿಭಿನ್ು ವಿಧಾನ್ಗಳನ್ನು ಯೀಚಿಸಿ.
ಉದಾಹರಣೆಗೆ: ಪುಡಿ ಮಾಡುವುದು, ರುಬುು ವುದು, ಕ್ರಗಿಸುವುದು, ನೆನೆಸುವುದು, ವಸುು ಗಳನ್ನು ಮಿಶ್ರ ಣ್
ಮಾಡುವುದು ಇತ್ಯಾ ದಿ.
7. ಈ ಪರ ತಿಯೊಂದು ವಸುು ಗಳ್ಳೊಂದ ವಿಭಿನ್ು ರಿೀತಿಗಳಲಿು ನೈಸಗಿಷಕ್ ಬಣ್ಣ ವನ್ನು ಪಡೆಯಲ್ಲ ಪರ ಯತಿು ಸಿ.
ಎಲೆಯನ್ನು ಪುಡಿಮಾಡಿದಾಗ ನಾನ್ನ ಯಾವ ಬಣ್ಣ ವನ್ನು ಪಡೆಯುತೆು ೀನೆ, ಎಲೆಯ ಒರಟು
ಮೇಲೆಮ ೈಯನ್ನು ಉಜ್ಜಿ ದರೆ ಯಾವ ಬಣ್ಣ ಸಿಗುತು ದೆ? ನಿೀರಿನ್ಲಿು ಹಾಕಿದರೆ ಏನಾಗುತು ದೆ? ವಸುು ಗಳ್ಳೊಂದ
ಬಣ್ಣ ವನ್ನು ಪಡೆಯಲ್ಲ ಇರುವ ವಿವಿಧ ವಿಧಾನ್ಗಳನ್ನು ಪರ ಯತಿು ಸಿ.
8. ಕ್ನಿರ್ಠ 2 ರಿೊಂದ 3 ವಿಭಿನ್ು ವಿಧಾನ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊೊಂಡು ಬಣ್ಣ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲ್ಲ ಪರ ಯತಿು ಸಿ.
9. ಮೂಲ್ವಸುು ಗಳ ಬಣ್ಣ ಕ್ಕಕ ಹಾಗೂ ನಿೀವು ಬಣ್ಣ ವನ್ನು ತೆಗೆಯಲ್ಲ ಮಾಡಿದ ವಿವಿಧ ಪರ ಯತು ಗಳ
ನಂತರ ಇರುವ ವಸುು ಗಳ ಬಣ್ಣ ಕ್ಕಕ ವಾ ತ್ಯಾ ಸವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ.
10. ನಿಮಮ ಟಿಪಪ ಣಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿೀವು ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲು ಪರಿಶೀಧನೆಯ ಫೀಟೀಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ .
ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಕುಟುೊಂಬದ ಸದಸಯ ರು/ ಸ್ು ೇಹಿತ್ರು ಸಿಕ್ಕ ರೆ:
1. ನಿೀವಿಬು ರೂ ಸಂಗರ ಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲು ವಸುು ಗಳು ಮತ್ತು ನಿೀವು ಅನೆವ ೀಷಿಸಿದ ಬಣ್ಣ ಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ .
2. ನಿೀವು ಅನೆವ ೀಷಿಸಿದ ಒೊಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಬಣ್ಣ ಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿ, ಯಾವ ವಸುು ವಿನಿೊಂದ ಆ
ಬಣ್ಣ ವನ್ನು ರಚಿಸಲ್ಲಯಿತ್ತ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಪಡೆಯಲ್ಲ ಏನ್ನ ಮಾಡಿರಬಹುದು ಎೊಂದು ನಿಮಮ
ಜೊತೆಗಾರರು ಊಹಿಸಲಿ.
3. ನಿಮಮ ಜೊತೆಗಾರರು ಅನೆವ ೀಷಿಸಿದ ಒೊಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಬಣ್ಣ ಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ತೀರಿಸಲಿ, ಆ
ಬಣ್ಣ ವನ್ನು ತರಿಸಲ್ಲ ಅವರು ಬಳಸಿದ ವಸುು ವನ್ನು ಮತ್ತು ವಿಧಾನ್ವನ್ನು ನಿೀವು ಊಹಿಸಬಹುದು.
ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಭಾಗಿದಾರರ ಜೊತೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅೊಂಶಗಳು:
1. ನಿೀವಿಬು ರೂ ಪರ ಯತಿು ಸಿದ ನಂತರ, ನಿಮಮ ಅನೆವ ೀರ್ಣೆಗಳನ್ನು ಪರಸಪ ರ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ನಿದಿಷರ್ಟ
ವಸುು ಗಳ್ಳೊಂದ ನಿೀವು ಬಣ್ಣ ಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಡೆದುಕೊೊಂಡಿದಿದ ೀರಿ ಎೊಂಬ ಪರ ಕಿರ ಯ್ಕಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ .
2. ನಿೀವು ಬಯಸಿದರೆ, ನಿೀವು ಮತ್ತು ನಿಮಮ ಕುಟುೊಂಬ ಸದಸಾ ರು/ ಸ್ು ೀಹಿತರು ಅನೆವ ೀಷಿಸಿದ ಎಲ್ಲು
ಬಣ್ಣ ಗಳನ್ನು ತಂದು, ಅವುಗಳನ್ನು ಮಿಶ್ರ ಣ್ ಮಾಡಿದರೆ ಬೇರೆ ಬಣ್ಣ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದರೊಂದು
ಹೊಸಬಣ್ಣ ಬರುತು ದೆಯೇ ಎೊಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು.
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