
 
 
 
 
 
 
 

 

ಚಟುವಟಿಕೆ 3: ನಮ್ಮ  ಸುತ್ತ ಲಿನ ಮಾದರಿ(ಪ್ಯಾ ಟರ್ನ್)ಗಳನ್ನು  ಅನ್ವ ೇಷಿಸುವುದು 

 
ವಯಸುು : 6 ವರ್ಷ ಮತ್ತು  ಮೇಲ್ಪ ಟ್ಟ ವರು 

ವಸುತ ಗಳು: 

ಬೀಜಗಳು, ಮಣ್ಣು , ಖಡುವು(ಚಾಕ್ ಪೀಸ್), ರಂಗೀಲಿ ಪುಡಿ, ಕಲ್ಲು ಗಳು, ತ್ಯಾ ಜಾ  / ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ 

ವಸ್ತು ಗಳು, ತ್ಯಾ ಜಾ  ಕಾಗದ ಇತ್ಯಾ ದಿ. 

 

ಹಂತ್ 1: ನಿಮ್ಮ  ಮ್ನ್ಯ ಸುತ್ತ ಲೂ ವಿಭಿನು  ಮಾದರಿಗಳನ್ನು  ಹೊಂದಿರುವ ಯಾವುದೇ ವಸುತ ಗಳು 

ಅಥವಾ ಮೇಲ್ಮ ೈಗಳನ್ನು  ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಾಗಿ ಗಮ್ನಿಸಿ (ಸ್ವ ತಃ ಪುನರಾವರ್ತ್ಸುವ ವಿಷಯಗಳು). 

 

ನ್ನಪಿನಲಿಿಡಬೇಕಾದ ಅೊಂಶಗಳು: 

1. ನಿಮ್ಮ ೊಂದಿಗೆ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು  ಮಾಡಲ್ಲ ಇಚಿ್ಛ ಸ್ತವ ಕುಟುೊಂಬದ ಸದಸಾ ರನ್ನು  ಅಥವಾ ಸ್ು ೀಹಿತರನ್ನು  

ಆಯೆ್ಕಮಾಡಿಕೊಳಿ್ಳ . 

2. ಆಯೆ್ಕಮಾಡಿಕೊೊಂಡ ಸದಸಾ ರಿಗೆ ಅದೇ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು  ಸವ ತಂತರ ವಾಗಿ ಮಾಡಲ್ಲ ಹೇಳ್ಳ. 

3. ನಿಮಮ  ಮನೆಯ ಸ್ತತು ಲೂ ವಿಭಿನ್ು  ಮಾದರಿಗಳನ್ನು  ಮೇಲ್ಮ ೈಗಳನ್ನು ( ಬಟ್ಟಟ ಗಳು, ಗೀಡೆಗಳು, ಇತ್ಯಾ ದಿ) 

ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ. 

4. ಈ ಮಾದರಿಗಳ ಮೂಲ್ಕ ರೇಖೆ ಮತ್ತು  ಆಕಾರಗಳು ಹೇಗೆ ಸೇರುತು ವೆ ಎೊಂಬುದನ್ನು  ಗಮನಿಸಿ (ಆಕಾರಗಳು: 

ಜ್ಯಾ ಮಿತೀಯ ಆಕಾರಗಳು, ಉಚ್ಛತ ರೂಪ ಆಕಾರಗಳು, ನ್ಕಾರಾತಮ ಕ ಮತ್ತು  ಸಕಾರಾತಮ ಕ ಆಕಾರಗಳು, ಇತ್ಯಾ ದಿ. 

ರೇಖೆಗಳು: ಅೊಂಕುಡೊಂಕಾದ, ಅಲ್ಅಲ್ಯಾದ, ನೇರ ಇತ್ಯಾ ದಿ.) 



5. ಕನಿರ್ಠ  5 ವಿಭಿನ್ು  ಮಾದರಿಗಳನ್ನು  ಹುಡುಕಿ, ರೇಖೆಗಳು ಮತ್ತು  ಆಕಾರಗಳ್ಳೊಂದ ಮಾದರಿ ಹೇಗೆ ರೂಪಗಳಿು ತು ದೆ 

ಎೊಂಬುದನ್ನು  ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ. 

6. ನಿಮಮ  ಮನೆಯ ಸ್ತತು ಲೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ ನೀಡಿ ಮತ್ತು  ನಿೀವು ಗಮನಿಸಿದ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು  ರಚ್ಛಸಲ್ಲ 

ಬಳಸಬಹುದಾದ ವಸ್ತು ಗಳನ್ನು  ಹುಡುಕಿ. (ಬೀಜಗಳು, ಮಣ್ಣು , ಖಡುವು(ಚಾಕ್ ಪೀಸ್), ರಂಗೀಲಿ ಪುಡಿ, 

ಕಲ್ಲು ಗಳು, ತ್ಯಾ ಜಾ  / ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ವಸ್ತು ಗಳು, ತ್ಯಾ ಜಾ  ಕಾಗದ ಇತ್ಯಾ ದಿ.) ನಿೀವು ಈ 

ಮಾದರಿಗಳನ್ನು  ನೆಲ್ದ ಮೇಲ್ ಜೀಡಿಸಿ ಯಾವುದೇ ಮೇಲ್ಮ ೈಯನ್ನು  ರಚ್ಛಸಬಹುದು, ಅಥವಾ ಅವುಗಳನ್ನು  

ಕಾಗದದ ಮೇಲ್ ಸಹ ಅ೦ಟಿಸಬಹುದು. 

7. ನಿೀವು ಗಮನಿಸಿದ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು  ರಚ್ಛಸಿದ ನಂತರ, ನಿೀವು ಈಗ ಎಲಿುಯೂ ನೀಡಿರದ ವಿಶಿರ್ಟ  ಮಾದರಿಯನ್ನು  

ಯೀಚ್ಛಸಬಹುದು ಮತ್ತು  ಅದನ್ನು  ರಚ್ಛಸಲ್ಲ ಪರ ಯತು ಸಬಹುದು. ನಿಮಮ ದೇ ಆದ 3 ಹೊಸ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು  

ರಚ್ಛಸಲ್ಲ ಪರ ಯತು ಸಿ. 

ನಿಮ್ಮ  ಜೊತೆ ಯಾರಾದರೂ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡಲು ಸಿಕ್ಕ ರೆ: 

1. ನಿೀವು ಕಂಡುಕೊೊಂಡ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು  ಪರಸಪ ರ ಹಂಚ್ಛಕೊಳಿ್ಳ . ವಿಭಿನ್ು  ಮಾದರಿಗಳನ್ನು  ಪರ ತ್ಾ ೀಕವಾಗಿ 

ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲ್ಲ ಪರ ಯತು ಸಿ. 

2. ಮಾದರಿಗಳನ್ನು  ರಚ್ಛಸಲ್ಲ ನಿೀವು ಕಂಡುಕೊೊಂಡ ವಸ್ತು ಗಳನ್ನು  ಪರಸಪ ರ ತೀರಿಸಿ. ನಿಮಮ  ವಸ್ತು ಗಳನ್ನು  

ಅಗತಾ ವಿರುವಂತ್ ಹಂಚ್ಛಕೊಳಿ್ಳ . 

3. ಒೊಂದೇ ವಸ್ತು ವನ್ನು  ಬಳಸಿಕೊೊಂಡು ವಿಭಿನ್ು  ಮಾದರಿಗಳನ್ನು  ರಚ್ಛಸಲ್ಲ ಪರ ಯತು ಸಿ. 

4. ವಿಭಿನ್ು  ವಸ್ತು ಗಳೊಂದಿಗೆ  ಮಾದರಿಯನ್ನು  ರಚ್ಛಸಲ್ಲ ಪರ ಯತು ಸಿ. 

5. ನಿಮಮ ದೇ ಆದ ಹೊಸ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು  ರಚ್ಛಸಲ್ಲ ಅನೇಕ ವಸ್ತು ಗಳನ್ನು  ಬಳಸ್ತವ ಮೂಲ್ಕವೂ ನಿೀವು 

ಪರ ಯತು ಸಬಹುದು. 

ಹಂತ್ 2: 

1. ನಿೀವೆಲ್ು ರೂ ಪರ ಯತು ಸಿದ ನಂತರ, ನಿೀವು ರಚ್ಛಸಿದ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು  ಪರಸಪ ರ ಹಂಚ್ಛಕೊಳಿ್ಳ , ನಿೀವು ಅವುಗಳನ್ನು  

ಹೇಗೆ ರಚ್ಛಸಿದಿದ ೀರಿ ಮತ್ತು  ವಸ್ತು ಗಳನ್ನು  ಆಯೆ್ಕ  ಮಾಡಲ್ಲ ನಿಮಮ ನ್ನು  ಪ್ರ ೀರೇಪಸಿದ ಸಂಗತಗಳನ್ನು  

ಹಂಚ್ಛಕೊಳಿಬಹುದು.  

2. ನಿಮಮ  ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಭಾಗಿದಾರರು ಹೇಗೆ ಒೊಂದು ವಿಭಿನ್ು  ಮಾದರಿಯನ್ನು  ಮಾಡಿದರು ಎೊಂದು ಕೇಳ್ಳ 

ತಳ್ಳದುಕೊಳಿ್ಳ . 
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