
   

 

 

 

ಚಟುವಟಿಕೆ 02: ನಮ್ಮ  ಸುತ್ತ  ಮುತ್ತ ಲಿನ ಟೆಕ್್ಸ ಚ ರ್ಸ್(ವಿನ್ಯಾ ಸ)ಗಳನ್ನು  

ಅನ್ವ ೇಷಿಸುವುದು( ಮುಟಿಿದಾಗ ಹೇಗೆ ಅನಿಸಿತು ಮ್ತುತ  ಹೇಗೆ ಅನ್ನಭವವಾಯಿತು) 

ವಯಸ್ು : 6 ವರ್ಷ ಮತ್ತು  ಮೇಲ್ಪ ಟ್ಟ ವರು 

ವಸುತ ಗಳು: ಕಲ್ಲು ಗಳು, ಎಲೆಗಳು, ಹುಲ್ಲು , ಮರಳು, ತ್ಯಾ ಜ್ಾ  ತರಕಾರಿಗಳು, ತ್ಯಾ ಜ್ಾ  ಕಾಗದ 

ಇತ್ಯಾ ದಿ. 

 

ಹಂತ್1: ನಿಮ್ಮ  ಮ್ನ್ಯ ಸುತ್ತ  ಮುತ್ತ ಲು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಾಗಿ ಗಮ್ನಿಸಿ ವಿಭಿನು  

ಟೆಕ್್ಸ ಚ ರ್ಸ್(ವಿನ್ಯಾ ಸ) ಗಳನ್ನು  ಹೊಂದಿರುವ ವಸುತ ಗಳನ್ನು  ಹುಡುಕಿ(ಅವುಗಳನ್ನು  

ಸಪ ರ್ಶ್ಸಿದಾಗ ವಿಭಿನು ವಾಗಿ ಅನಿಸುವುದು ಮ್ತುತ  ಭಾವಿಸುವುದು) 

 

ನ್ನಪಿನಲಿಿಡಬೇಕಾದ ಅೊಂಶಗಳು 

1. ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು  ಮಾಡಲ್ಲ ಸಾಧ್ಾ ವಾದರೆ ಮನೆಯ ಇತರೆ ಸದಸಾ ರನ್ನು  

ಅಥವಾ ಪಕಕ ದ ಮನೆಯ ಸ್ು ೇಹಿತನನ್ನು  ಹುಡುಕಿ. 

2. ನೇವು ಮಾಡುವ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು  ಪರ ತ್ಾ ೇಕವಾಗಿ ಮಾಡಲ್ಲ ಅವರಿಗೂ ಹೇಳಿ . 

3. ನಮಮ  ಮನೆಯ ಸುತು  ಮುತು  ವಿಭಿನು  ಟೆಕ್ ಚ ರ್ಸಷ(ವಿನ್ಯಾ ಸ) ಹೊಂದಿರುವ 

ವಸುು ಗಳಿವೆಯಾ ಎೊಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಾಗಿ ಗಮನಸಿ. 

4. ಕನರ್ಠ  5 ವಿಭಿನು  ಟೆಕ್ ಚ ರ್ಸಷ(ವಿನ್ಯಾ ಸ) ಗಳನ್ನು  ಹುಡುಕಿ ಅವುಗಳನ್ನು  ಸಂಗರ ಹಿಸಿ. 



5. ಎಲ್ಲು  ರಿೇತಿಯ ದೃಷ್ಠಠ ಕೇನದಿದಂದ/ಆಯಾಮದಿೊಂದ  ವಸುು ಗಳನು  ಗಮನಸಿ 

ಮತ್ತು  ಆ ವಸುು ಗಳನ್ನು  ಸಪ ರ್ಶಷಸಿದಾಗ ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಅನಸುತು ದೆ ಮತ್ತು  ಭಾವಿಸುತು ದೆ 

ಎೊಂಬುದನ್ನು  ತಿಳಿದುಕಳಿಿ . 

6. ವಿಭಿನು  ಟೆಕ್ ಚ ರ್ಸಷ (ವಿನ್ಯಾ ಸ)ಗಳನ್ನು  ಮುಟಿಟ ದಾಗ ನಮಗೆ ನದಿಷರ್ಠ ವಾಗಿ ಏನ್ನ 

ನೆನಪಾಗುತು ದೆ ಎೊಂದು ಯೇಚಿಸಲ್ಲ ಪರ ಯತಿು ಸಿ. 

 

ನಿೇವು ನಿಮ್ಮ  ಪಾಲುದಾರರೊಂದಿಗೆ ಅನ್ನಸರಿಸಬೇಕಾದ ಅೊಂಶಗಳು 

1. ನೇವು ಸಂಗರ ಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲು  ವಸುು ಗಳನ್ನು  ಮುಟಿಟ ದಾಗ ಹೇಗಿತ್ತು  ಮತ್ತು  ಹೇಗೆ 

ಅನ್ನಭವವಾಯಿತ್ತ ಎೊಂಬುದನ್ನು  

ಹಂಚಿಕಳಿಿ (ಉದಾ;ಮೃದು,ಒರಟು,ಮುಳಿು .ಇತ್ಯಾ ದಿ) 

2. ನೇವು ಸಂಗರ ಹಿಸಿರುವ ವಸುು ಗಳಲ್ಲು  ಯಾವುದಾದರೂ ಒೊಂದು ವಸುು ವನ್ನು  ಆರಿಸಿ 

ಅದು ನಮಗೆ ಯಾವ ಸಂಗತಿಯನ್ನು  ನೆನಪಿಸಿತ್ತ ಎೊಂಬುದನ್ನು  ಪರಸಪ ರ 

ಹಂಚಿಕಳಿಿ . 

3. ವಸ್ತು ಗಳನ್ನು  ಮುಟಿ್ಟ ದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತು  ನಿಮಮ  ಪಾಲುದಾರರರಿಗೆ ಆದ 

ಅನ್ನಭವವು ನಿಮಮ  ಅನಿಸಿಕೆಗಿಂತಲೂ ವಿಭಿನ್ು ವಾಗದದ ರೂ ಯಾವುದೇ 

ತೀರ್ಪುಗಳನ್ನು  ನಿೀಡದೆ ಪರಸ್ಪ ರ ಆಲಿಸಿ. 

4. ಟೆಕ್ ಚ ರ್ಸಷ (ವಿನ್ಯಾ ಸ)ಗಳನ್ನು  ಮೊದಲ್ಲ ಇರುವ ವಸುು ಗಳಿಗಿೊಂತ ವಿಭಿನು ವಾಗಿ ಹೇಗೆ 

ಬದಲ್ಲವಣೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎೊಂಬುದನ್ನು  ಪರಸಪ ರ ಚಚಿಷಸಿ. 

5. ನೇವು ಮತ್ತು  ನಮಮ  ಪಾಲ್ಲದಾರರು ಬದಲ್ಲಯಿಸಲ್ಲ ಬಯಸುವ ಅಥವಾ 

ಇಚಿಚ ಸುವ ಒೊಂದು ವಸುು ವನ್ನು  ಆಯ್ಕಕ  ಮಾಡಿಕಳಿಬಹುದು. 

6. ಅದನ್ನು  ಕನಿಷ್ಠ  3 ವಿಭಿನ್ು  ಟೆಕ್ ಛ ರ್ ು(ವಿನ್ಯಾ ಸ್) ಗಳಲಿಿ  ಬದಲಾಯಿಸ್ಲು 

ಪರ ಯತು ಸಿ. 

 

ಹಂತ-2 

1. ಒಮ್ಮಮ  ಪರ ಯತಿು ಸಿದ ನಂತರ ನಮಮ  ತನಖೆಗಳನ್ನು  ಮತ್ತು  ಟೆಕ್ ಚ ರ್ಸಷ(ವಿನ್ಯಾ ಸ) 

ಗಳನ್ನು  ಹೇಗೆ ಬದಲ್ಲಯಿಸಿದಿದ ೇರಾ ಎೊಂದು ಪರಸಪ ರ ಹಂಚಿಕಳಿಿ . 

 

2. ತನಖೆಗಳನ್ನು  ವಿನ್ಯಾ ಸಗಳನ್ನು  ಹೇಗೆ ಬದಲ್ಲವಣೆ ಮಾಡಿದಿದ ೇರಿ ಎೊಂದು ಪರಸಪ ರ 

ಕೇಳಿ ತಿಳಿದುಕಳಿಿ . 
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