
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ಚಟುವಟಿಕೆ 6: ಮನೆಯ ಸುತ್ತ ಲೂ ಸಿಗುವ ವಸುತ ಗಳಿಂದ ನಿಮಮ  ನೆಚಿ್ಚ ನ ವಯ ಕ್ತತ ಯ ಭಾವಚ್ಚತ್ರ ವನ್ನು  

ರಚ್ಚಸುವುದು 
 
ವಯಸುು : ಆರು ವರ್ಷ ಮತ್ತು  ಮೇಲ್ಪ ಟ್ಟು   

ವಸುತ ಗಳು: ಕಲ್ಲು ಗಳು, ಎಲೆಗಳು, ಮಣ್ಣು , ಹಗಗ , ದಾರ, ಹೂಗಳು, ಮರಳು, ಬೀಜಗಳು, ತ್ಯಾ ಜಾ  ತರಕಾರಿಗಳು 

ಇತ್ಯಾ ದಿ. 

 

ಹಂತ್ 1: ನಿಮಮ  ಮನೆಯ ಸುತ್ತ ಲೂ ಸಿಗುವ ವಸುತ ಗಳನ್ನು  ಹುಡುಕ್ತ ಮತ್ತತ  ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ, 

ಅವುಗಳಿಂದ ನಿಮಮ  ನೆಚಿ್ಚ ನ ವಯ ಕ್ತತ ಯ ಮುಖದ ಭಾವ ಚ್ಚತ್ರ ವನ್ನು  ರಚ್ಚಸಿ. ನೆಚಿ್ಚ ನ ವಯ ಕ್ತತ ಗಳು ನಿಮಮ  

ಕುಟುಿಂಬದ ಸದಯ ಸರು ಅಥವಾ ಸ್ು ೇಹಿತ್ರು ಆಗಬಹುದು. 

 

ನೆನಪಿನಲಿ್ಲಡಬೇಕಾದ ಅಿಂಶಗಳು: 

1. ನಿಮ್ಮ ೊಂದಿಗೆ ಚಟ್ಟವಟಿಕೆಯನ್ನು  ಮಾಡಲ್ಲ ಸಾಧ್ಾ ವಾದರೆ, ಒಬ್ಬ  ಸ್ು ೀಹಿತ ಅಥವಾ ಅಣ್ು -ತಮಮ , 

ಅಕಕ -ತಂಗಿಯನ್ನು  ಆರಿಸಿಕೊಳಿ್ಳ .  

2. ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಅದೇ ಚಟ್ಟವಟಿಕೆಯನ್ನು  ಪ್ರ ತ್ಾ ೀಕವಾಗಿ ಮಾಡಲ್ಲ ಹೇಳ್ಳ. 



3. ನಿಮಮ  ನೆಚಿ್ಚ ನ ವಾ ಕ್ತು ಯ ಮುಖದ ಭಾವಚ್ಚತರ ವನ್ನು  ಹೊಂದಿಸಲ್ಲ ನಿಮಮ  ಮನೆಯ ಸುತು ಲೂ ಏನೆಲ್ಲು  

ವಸುು ಗಳು ಸಿಗಬ್ಹುದೊಂದು ಹುಡುಕ್ತ ನೀಡಿ ಮತ್ತು  ಅವುಗಳನ್ನು  ಒೊಂದು ಟೇಬ್ಲ್ ಅಥವಾ ನೆಲ್ದ 

ಮೇಲೆ ನಿಮಮ  ಮುಖವನ್ನು  ಹೀಲ್ಲವ ಹಾಗೆ ಹೊಂದಿಸಿ.  

4. ನಿಮಮ  ಮುಖವನ್ನು  ಹೊಂದಿಸಲ್ಲ ಕನಿರ್ಠ  ಐದು ವಿಭಿನು  ವಸುು ಗಳನ್ನು (ಕಲ್ಲು ಗಳು, ಎಲೆಗಳು, ಮಣ್ಣು , 

ಹಗಗ , ದಾರ, ಹೂಗಳು, ಮರಳು, ಇತ್ಯಾ ದಿ.) ಹುಡುಕ್ತ.  

5. ನಿಮಮ  ನೆಚಿ್ಚ ನ ವಾ ಕ್ತು ಯ ಮುಖವನ್ನು  ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ ಮತ್ತು  ಅವರ ಮುಖದ ಎಲ್ಲು  

ಭಾಗಗಳನ್ನು  ಗಮನಿಸಿ. 

6. ನಿೀವು ಆರಿಸಿದ ವಸುು ಗಳನ್ನು  ಬ್ಳಸಿಕೊೊಂಡು ನಿಮಮ  ನೆಚಿ್ಚ ನ ವಾ ಕ್ತು ಯ ಮುಖದ ದೊಡಡ  ಭಾಗದಿೊಂದ 

ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಿ  ಮುಖದ ಆಕಾರಗಳನ್ನು  ಹೊಂದಿಸಲ್ಲ ವಸುು ಗಳನ್ನು  ಜೀಡಿಸಿ. ಗಾಳ್ಳಗೆ ಸುಲ್ಭವಾಗಿ 

ಹಾರಿ ಹೀಗುವಂತಹ ವಸುು ಗಳನ್ನು  ಬ್ಳಸಬೇಡಿ. 

7. ನಿಮಮ  ಮುಖದಲ್ಲು ರುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮ  ವಿವರಗಳಾದ ಮೂಗು, ಕ್ತವಿ, ಕಣ್ಣು , ತ್ತಟಿ  ಮುೊಂತ್ಯದುವುಗಳನ್ನು  

ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು  ಹೊಂದಿಸಲ್ಲ ಯಾವೆಲ್ಲು  ವಸುು ಗಳು ಬೇಕಾಗಬ್ಹುದು ಎೊಂದು 

ಆಲೀಚ್ಚಸಿ. 

8. ನಿೀವು ನಿಮಮ  ನೆಚಿ್ಚ ನ ವಾ ಕ್ತು ಯ ಮುಖವನ್ನು  ವಸುು ಗಳ್ಳೊಂದ ಹೊಂದಿಸಿದ ನಂತರ ಫೀಟೀವನ್ನು  

ತ್ಗೆದುಕೊಳಿ್ಳ . 

 

ನಿಮಮ  ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಭಾಗಿೇದಾರರಿಂದಿಗೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಅಿಂಶಗಳು : 

1. ಚಟ್ಟವಟಿಕೆ ಪೂಣ್ಷಗೊಂಡ ನಂತರ ನಿಮಮ ಬ್ಬ ರ ನೆಚಿ್ಚ ನ ವಾ ಕ್ತು ಯ ಭಾವಚ್ಚತರ ವನ್ನು  ಪ್ರಸಪ ರ ತೀರಿಸಿ.  

2. ನೆಚಿ್ಚ ನ ವಾ ಕ್ತು ಯ ಭಾವಚ್ಚತರ ವನ್ನು  ಇಬ್ಬ ರು ಹಂಚ್ಚಕೊೊಂಡು  ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದ ನಂತರ, ಪ್ರಸಪ ರ 

ವಿವರಗಳನ್ನು  ಸೇರಿಸಲ್ಲ ಸಕಾರಾತಮ ಕ  ಸಲ್ಹೆಯನ್ನು  ನಿೀಡಿ ಪ್ರ ತಿಕ್ತರ ಯೆಯ ಸಹಾಯದಿೊಂದ 

ಭಾವಚ್ಚತರ ವನ್ನು  ಪೂಣ್ಷಗಳ್ಳಸಿ. 
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