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WEEK LEARNING OUTCOMES SOURCES/RESOURCES SUGGESTED ACTIVITIES 

WEEK 

1 

 

 ಈ ಪಾಠವು ನಮ್ಮ  

ಇತಿಹಾಸದ ರಾಜ 

ದರ್ಬಾರದ ಸಮ್ಸೆ್ಯ  ಮ್ತ್ತು  

ಆಳಿ್ವ ಕೆಯ ಬಗೆ್ಗ  

ಪರಿಚಯಸುತ್ು ದೆ.  

 

 ಕೃಷ್ಣ  ದೇವರಾಯ ರಾಜರ 

ಆಸ್ತು ನದ ಒಂದು ಸಭೆಯ 

ಚರ್ಚಾಯ ಪರ ಸಂಗವನ್ನು  

ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದಾ ರೆ.  

 

 ನಮ್ಮ  ಜೀವನದಲಿ್ಲ  

ಸತೆ್ ಕ್ಕೂ  ಸುಳಿ್ವ ಗೂ 

ಅಂತ್ರವನ್ನು  

ಗುರುತಿಸುವುದು ಬಹಳ 

ಮುಖೆ್ .  

 

 ಒಂದು ಪಕ್ಷ ನಾವು 

ಕಿವಿಯಲಿ್ಲ  ಕೇಳ್ವದುಾ   

ಸುಳಿ್ಳ ಗಬಹುದು ಕಣ್ಣ ಲಿ್ಲ  

ನೀಡಿದುಾ  

ನಿಜವಾಗಿರುತ್ು ದೆ.  

 

 ನಾವು ಎಲಿ್ವನ್ನು  

ಸೂಕ್ಷಮ ವಾಗಿ ಗಮ್ನಿಸಿ 

ನಂತ್ರವೇ ಒಂದು ನಿದ್ದಾರ 

ತೆಗ್ಗದುಕೊಳಿಲು ಸ್ತಧೆ್  

ಎಂಬ ಅಂಶವನ್ನು  

ಮ್ಕೂ ಳ್ವಗ್ಗ ತಿಳ್ವಸಬೇಕು  

 
 

 

 

ಸುಳಿ್ಳ ಗೂ ಸತಯ ಕ್ಕೂ  ನಡುವಿನ 

ಅಂತರವೆಷ್್ಟ ? 

(ಪಾಠ)  

 

 ಆರಿಬಿಟ್ ಸವಿ ಕನು ಡ ಪರಿಚಯ 

ಪಠೆ  ಪುಸು ಕ  

 ವೈಟ್ ಬೀರ್ಡಾ 

 

 powerpoint presentation  

 

 https://youtu.be/ufeWGU6FA5E 

 

 ಪಂಚತಂತ್ರ ದ ಯಾವುದೇ 

ಒಂದು ಕತೆಯನ್ನು  ಆರಿಸಿ 

ತ್ರಗತಿಯಲಿ್ಲ  

ಹೇಳ್ವಸುವುದು.  

 

 ಈ ಕತೆಯನ್ನು  ನಾಟಕದ 

ರೂಪದಲಿ್ಲ  

ಅಭಿನಯಿಸಲು 

ಪ್ರ ೀತ್ಸಾ ಹಿಸುವುದು.  
 

 

 

 
 ಪಾಠವನ್ನು  ಪರಿಷ್ೂ ರಿಸಿ 

   ವ್ಯಯ ಕರಣ - ಸಂದರ್ಾ, 

ಸಜಾತಿೀಯ, ವಿಜಾತಿೀಯ, , 

ವಿರುದ್ದಾ ರ್ಾಕ  

 ವಿದೆ್ದ ರ್ಥಾಗಳು 

ನೀಟ್ಬು ಕು ಲಿ್ಲ  ಪರ ಶ್ನು  
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WEEK 

2 

 

 

 

 

 

 ಪಾಠ ವೆಾ ಕರಣ್ವನ್ನು  

ಅಭೆ್ಯ ಸ ಮಾಡಿ 

 ಈ ಪಾಠ ವೆಾ ಕರಣ್ 

ಸಜಾತಿೀಯ, ವಿಜಾತಿೀಯ 

ಅಕ್ಷರಗಳು  ವಿವರವಾಗಿ 

ವಿವರಿಸಿ 

 ಆರಿಬಿಟ್ ಸವಿ ಕನು ಡ ಪರಿಚಯ 

ಪಠೆ  ಪುಸು ಕ  

 

 ವೈಟ್ ಬೀರ್ಡಾ 

 

 powerpoint presentation  
 

 

ಮ್ತ್ತು  ಉತ್ು ರಗಳನ್ನು  

ಬರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ 

   ವ್ಯಯ ಕರಣ -  

ಸ್ತಕಷ್ಟು  ಅಭೆ್ಯ ಸ 

 

 

 

WEEK 

3 

 

 

 

 

 

 ಕವಿ ಮ್ತ್ತು  ಅವರ 

ಪರ ಶಸಿು ಗಳ ಬಗೆ್ಗ  ವಿವರಿಸಿ 

 ಇರುವೆಗಳು ಮ್ತ್ತು  

ಮ್ನ್ನಷೆ್ ರ ನಡುವಿನ 

ಸ್ತಮೆ್ ತೆಯ ಬಗೆ್ಗ  ಅವರಿಗ್ಗ 

ತಿಳ್ವಸಿ 

 ಈ ಕವಿತೆಯು ನಮ್ಮ  

ಜೀವನದಲಿ್ಲ  ಶಿಸುು , ಒಗೆ ಟ್ಟು ನ 

ಮ್ತ್ತು  ಸಹರ್ಬಳಿ್ವ   ಬಗೆ್ಗ  

ವಿವರಿಸುತ್ು ದೆ 

 ಕೊನೆಯದ್ದಗಿ, ಈ 

ಕವಿತೆಯನ್ನು  ಸಂಪೂಣ್ಾ 

ಶಿಸಿು ನಿಂದ ಮೆರವಣಿಗ್ಗ 

ಮಾಡುವ ನಮ್ಮ  ಕೆರೆ್ಚ ದೆಯ 

ಸೈನಿಕರ ಜೀವನಕೊ  ಹೀಲ್ಲಸಿ 

ಇರುವೆ (ಪದ್ಯ ) 

 

 ಆರಿಬಿಟ್ ಸವಿ ಕನು ಡ ಪರಿಚಯ 

ಪಠೆ  ಪುಸು ಕ  

 

 ವೈಟ್ ಬೀರ್ಡಾ 

 

 powerpoint presentation  

 

 https://youtu.be/ntsFL6lU8KQ 

 ಇರುವೆ ಚಿತ್ರ  ಬರೆಯಲು 

ವಿದೆ್ದ ರ್ಥಾಗಳ್ವಗ್ಗ ತಿಳ್ವಸಿ 

 ವಿದೆ್ದ ರ್ಥಾಗಳು 

ನೀಟ್ಬು ಕು ಲಿ್ಲ  ಕವಿತೆ 

ಬರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ 

 ಕೊನೆಯ ೪ ಸ್ತಲುಗಳನ್ನು  

ಕಂಠಪಾಠ ಮಾಡಿಸಿರಿ  
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WEEK 

4 

 

 ಕವಿತೆಗ್ಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 

ಏಕವಚನ ಮ್ತ್ತು  

ಬಹುವಚನ, ಪಾರ ಸಬದಾ  

ಪದಗಳು ವಿವರವಾಗಿ 

ವಿವರಿಸಿ 

 ಸ್ತಕಷ್ಟು  

ಉದ್ದಹರಣೆಗಳನ್ನು  ನಿೀಡಿ  

 ಕಂಠಪಾಠವನ್ನು  ಎಲಿ್ಲ  

ವಿದೆ್ದ ರ್ಥಾಗಳ್ವಗ್ಗ ಮ್ನದಿಟ್ಬು  

ಮಾಡಿಸಿ  

 

ವ್ಯಯ ಕರಣ – ಏಕವಚನ, ಬಹುವಚನ, 

ಪಾರ ಸಪದ, ಕಂಠಪಾಠ  
 

 ಆರಿಬಿಟ್ ಸವಿ ಕನು ಡ ಪರಿಚಯ 

ಪಠೆ  ಪುಸು ಕ  

 

 ವೈಟ್ ಬೀರ್ಡಾ 

 

 powerpoint presentation  
 

 

 ಒಗೆ ಟ್ಟು ನ ಒಂದು 

ಕತೆಯನ್ನು  ತಿಳ್ವಸಲು 

ಹೇಳ್ವ 

 

 ಇರುವೆಯ ಜೀವನದ 

ಶೈಲ್ಲಯನ್ನು  ಗಮ್ನಿಸಲು 

ಹೇಳ್ವ.  

 

 ವೆಾ ಕರಣ್ ಅಭೆ್ಯ ಸವನ್ನು  

HW ಮಾಡಿಸಿ  
 

WEEK 

5 

 ಜೀವ ಅಸಿು ತಿ್ ಕೊ  ಮ್ರಗಳ 

ಮ್ಹತಿ್ ವನ್ನು  ವಿವರಿಸಿ 

 ಅರಣೆ್  ರಕ್ಷಣೆ ಚಳುವಳ್ವ 

ತಿಳ್ವಸಿ 

 ಅರಣೆ್ ವು ಕಾಡು ಪಾರ ಣಿಗಳ 

ಮ್ನೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು 

ಅವರಿಗ್ಗ ಅರ್ಾವಾಗುವಂತೆ 

ತಿಳ್ವಸಿ 

 ಹೆಚೆಿ ನ ಮ್ರಗಳನ್ನು  

ನೆಡುವುದರಿಂದ ಮಾಲ್ಲನೆ  

ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ು ದೆ. 

 ಅರಣೆ್ ನಾಶದ 

ಪರಿಣಾಮ್ಗಳು 

 

 

ವನಮಹೀತಸ ವ (ಪಾಠ)  

 
 

 ಆರಿಬಿಟ್ ಸವಿ ಕನು ಡ ಪರಿಚಯ 

ಪಠೆ  ಪುಸು ಕ  

 

 ವೈಟ್ ಬೀರ್ಡಾ 

 

 powerpoint presentation 
 

 https://youtu.be/apSe8pWu0Ds 

 

 ಕಾಡು ಮ್ತ್ತು  ಕಾಡು 

ಪಾರ ಣಿಗಳ ಚಿತ್ರ ಗಳನ್ನು  

ಅಂಟ್ಟಸಿ 

 

 ಪುಟ ಬರವಣಿಗ್ಗ 

 ಅರಣೆ್ ನಾಶದ 

ಪರಿಣಾಮ್ಗಳು ಚಚಿಾಸಿ 

 
 

WEEK 

6 

 

 

 ಪಾಠವನ್ನು  ಪರಿಷ್ೂ ರಿಸಿ 

ವ್ಯಯ ಕರಣ : ನಾಮ್ಪದಗಳು, ವಚನ, 

ಬಿಡಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ, ಸಂದರ್ಾ   ವಿದೆ್ದ ರ್ಥಾಗಳು 

ನೀಟ್ಬು ಕು ಲಿ್ಲ  ಪರ ಶ್ನು  
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 ಪಾಠ ವೆಾ ಕರಣ್ವನ್ನು  

ಅಭೆ್ಯ ಸ ಮಾಡಿ 

 ಈ ಪಾಠ ವೆಾ ಕರಣ್ - 

ನಾಮ್ಪದಗಳನ್ನು  ಮ್ತ್ತು  

ಅದರ ವಿಧ್ಗಳನ್ನು   

ಮ್ನದಿಟ್ಬು  ಮಾಡಿಸಿ 

 ಪಾಠದಲಿ್ಲ  ಬರುವ ವಚನದ 

ಬಹಳಷ್ಟು  ಉದ್ದಹರಣೆ ತಿಳ್ವಸಿ  

 

 ಆರಿಬಿಟ್ ಸವಿ ಕನು ಡ ಪರಿಚಯ 

ಪಠೆ  ಪುಸು ಕ  

 

 ವೈಟ್ ಬೀರ್ಡಾ 

 

 powerpoint presentation 
 

 

ಮ್ತ್ತು  ಉತ್ು ರಗಳನ್ನು  

ಬರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. 

 

   ವ್ಯಯ ಕರಣ -  

ಸ್ತಕಷ್ಟು  ಅಭೆ್ಯ ಸ 

 

  

WEEK 

7 

 

 ಇದು ಒಂದು ನೈತಿಕ ಕಥೆ. 

 ನಿಧಾನವೇ ಪರ ಧಾನ ಎಂಬ 

ನಿೀತಿಯನ್ನು  ಈ ಪದೆ ಕೊ  

ಹೀಲ್ಲಸಬಹುದು.  

 

 ಜೀವನದಲಿ್ಲ  ನಮ್ಮ  ಗುರಿ 

ಮುಟು ಲು ಬಹಳ 

ಎಚೆ ರಿಕೆಯಿಂದ 

ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹಂತ್ಗಳನ್ನು  

ದ್ದಟಬೇಕು 

 

 ಅತಿಯಾದ ಆತ್ಮ ವಿಶಿ್ವ ಸ 

ನಮ್ಮ ನ್ನು  ಪಂದೆ ದಲಿ್ಲ  

ಸೀಲ್ಲಸುತ್ು ದೆ ಎಂಬ 

ನಿೀತಿಯನ್ನು  ಕಲ್ಲಸಲು 

ಸಹಾಯವಾಗುತ್ು ದೆ.  
 

 

ಜಂಬದ್ ಮೊಲ (ಪದ್ಯ ) 
 

 ಆರಿಬಿಟ್ ಸವಿ ಕನು ಡ ಪರಿಚಯ 

ಪಠೆ  ಪುಸು ಕ  

 

 ವೈಟ್ ಬೀರ್ಡಾ 

 

 powerpoint presentation 

 
 https://youtu.be/uMI4KMKC9Fs 

 ಮೊಲ್ ಮ್ತ್ತು  ಆಮೆ 

ಪಾರ ಣಿಗಳ ಚಿತ್ರ ಗಳನ್ನು  

ಅಂಟ್ಟಸಿ/ಚಿತ್ರ  ಬರೆಯಲು 

ವಿದೆ್ದ ರ್ಥಾಗಳ್ವಗ್ಗ ತಿಳ್ವಸಿ 

 ವಿದೆ್ದ ರ್ಥಾಗಳು 

ನೀಟ್ಬು ಕು ಲಿ್ಲ  ಕವಿತೆ 

ಬರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ 

 ಕೊನೆಯ ೪ ಸ್ತಲುಗಳನ್ನು  

ಕಂಠಪಾಠ ಮಾಡಿಸಿರಿ  
 

WEEK 

8 

 

 ಕವಿತೆಗ್ಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 

ಏಕವಚನ ಮ್ತ್ತು  

ಬಹುವಚನ, ಪಾರ ಸಬದಾ  

ಪದಗಳು ವಿವರವಾಗಿ 

ವಿವರಿಸಿ 

 ಸ್ತಕಷ್ಟು  

ಉದ್ದಹರಣೆಗಳನ್ನು  ನಿೀಡಿ  

ವ್ಯಯ ಕರಣ :  ಒತ್ು ಕ್ಷರ , ಪದಗಳು , 

ಅನೆ ಲ್ಲಂಗ, ಬಹುವಚನ 

ಅಂಕಿಗಳು 1- 30 

 ಆರಿಬಿಟ್ ಸವಿ ಕನು ಡ ಪರಿಚಯ 

ಪಠೆ  ಪುಸು ಕ  

 

 ವೈಟ್ ಬೀರ್ಡಾ 

 ನಿಧಾನವೇ ಪರ ಧಾನ 

ಒಂದು ಕತೆಯನ್ನು  

ತಿಳ್ವಸಲು ಹೇಳ್ವ 

 

 ಪರ ಸಿದಾ  ಕನು ಡ  ನಿೀತಿ 

ಕತೆಗಳ ಬಗೆ್ಗ  ಚಚಿಾಸಿ 
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 ಕಂಠಪಾಠವನ್ನು  ಎಲಿ್ಲ  

ವಿದೆ್ದ ರ್ಥಾಗಳ್ವಗ್ಗ ಮ್ನದಿಟ್ಬು  

ಮಾಡಿಸಿ  
 

 

 powerpoint presentation 
 

 

 

 ವಿದೆ್ದ ರ್ಥಾಗಳು 

ನೀಟ್ಬು ಕು ಲಿ್ಲ  ಪರ ಶ್ನು  

ಮ್ತ್ತು  ಉತ್ು ರಗಳನ್ನು  

ಬರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. 

 

 

 ವೆಾ ಕರಣ್ ಅಭೆ್ಯ ಸವನ್ನು  

HW ಮಾಡಿಸಿ  

 

 

 

WINTER BREAK  

WEEK 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ಇದು ಒಂದು ತ್ಮಾಷೆಯ 

ಆದರೆ ನೈತಿಕ ಕಥೆ. 

 ನಾವು ನಮ್ಮ  ಜೀವನದಲಿ್ಲ  

ಸೀಮಾರಿಯಾಗಿರರ್ಬರದು. 

 ನಾವು 

ಸೀಮಾರಿಯಾಗಿದಾ ರೆ 

ಜೀವನವು ನಮ್ಗ್ಗ ಪಾಠ 

ಕಲ್ಲಸುತ್ು ದೆ 

 ಯಶಸಾ ನ್ನು  ಪಡೆಯಲು 

ನಾವು ಶರ ಮಿಸಬೇಕು 

 

 
 

ಆಲಸಿ ಕತೆ್ತ  (ಪಾಠ) 

 

 ಆರಿಬಿಟ್ ಸವಿ ಕನು ಡ ಪರಿಚಯ 

ಪಠೆ  ಪುಸು ಕ  

 

 ವೈಟ್ ಬೀರ್ಡಾ 

 

 powerpoint presentation 

 

 https://youtu.be/SnhfDx7rh0c 

 

 

 

 ದೂರ ಪರ ಯಾಣ್ಕೊ  

ಬಳಸುವ ವಾಹನಗಳ 

ಚಿತ್ರ ವನ್ನು  ಬರೆಯಿರಿ 

 

 ಕತೆು ಯ ಚಿತ್ರ ವನ್ನು  

ಅಂಟ್ಟಸಲು ಹೇಳ್ವ  

 

 

 ಪಾಠದ ಮೊದಲ್ 

ಪುಟವನ್ನು  ನೀಟ್ಬು ಕ್ 

ನಲಿ್ಲ  ಬರೆಸುವುದು  

  
 

 

WEEK 

10 

 

 ಪಾಠವನ್ನು  ಪರಿಷ್ೂ ರಿಸಿ 
ವ್ಯಯ ಕರಣ: ನಾಮ್ಪದ, ಸವಾನಾಮ್ಪದ 

ಸಂದರ್ಾ  

 

 ಪರ ಸಿದಾ  ಕನು ಡ  ನಿೀತಿ 

ಕತೆಗಳ ಬಗೆ್ಗ  ಚಚಿಾಸಿ 
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 ಪಾಠ ವೆಾ ಕರಣ್ವನ್ನು  

ಅಭೆ್ಯ ಸ ಮಾಡಿ 

 ಈ ಪಾಠ ವೆಾ ಕರಣ್ -  

ಸವಾನಾಮ್ಪದಗಳನ್ನು  ಮ್ತ್ತು  

ಅದರ ವಿಧ್ಗಳನ್ನು   

ಮ್ನದಿಟ್ಬು  ಮಾಡಿಸಿ 

 ಪಾಠದಲಿ್ಲ  ಬರುವ ವಚನದ 

ಬಹಳಷ್ಟು  ಉದ್ದಹರಣೆ ತಿಳ್ವಸಿ  
 

   ಆರಿಬಿಟ್ ಸವಿ ಕನು ಡ 

ಪರಿಚಯ ಪಠೆ  ಪುಸು ಕ  

 

 ವೈಟ್ ಬೀರ್ಡಾ 

 

 powerpoint presentation 
 

 

 

 ವಿದೆ್ದ ರ್ಥಾಗಳು 

ನೀಟ್ಬು ಕು ಲಿ್ಲ  ಪರ ಶ್ನು  

ಮ್ತ್ತು  ಉತ್ು ರಗಳನ್ನು  

ಬರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. 

 

 ವೆಾ ಕರಣ್ ಅಭೆ್ಯ ಸವನ್ನು  

HW ಮಾಡಿಸಿ 

 

 ಸವಾನಾಮ್ಪದಗಳನ್ನು  

ಪಟ್ಟು  ಮಾಡಿಸಿ  
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 ಕವಿ ಮ್ತ್ತು  ಅವರ 

ಪರ ಶಸಿು ಗಳ ಬಗೆ್ಗ  ವಿವರಿಸಿ 

 ಕಂಪೊ ಟರ್ 

ಅನ್ನಕ್ಕಲ್ಗಳ ಬಗೆ್ಗ  ತಿಳ್ವಸಿ 

 ವಿದೆ್ದ ರ್ಥಾಗಳ ಜೀವನದಲಿ್ಲ  

ಕಂಪೊ ಟರ್ ಪಾತ್ರ  

 ಈ ಸ್ತಂಕಾರ ಮಿಕ 

ಪರಿಸಿಿ ತಿಯಲಿ್ಲ  ಕಂಪೊ ಟರ್ 

ಪಾರ ಮುಖೆ್ ತೆ 

 
 

ಕಂಪ್ಯಯ ಟರ್ ( ಪದ್ಯ ) 

 ಆರಿಬಿಟ್ ಸವಿ ಕನು ಡ ಪರಿಚಯ 

ಪಠೆ  ಪುಸು ಕ  

 

 ವೈಟ್ ಬೀರ್ಡಾ 

 

 powerpoint presentation 

 

 https://youtu.be/erzmwKCJ4d0 

 

 

 

 ಕಂಪೊ ಟರ್ ಹಾಗೂ 

ಅದರ ವಿಭ್ಯಗಗಳನ್ನು  

ಗುರುತಿಸಿ ಚಿತ್ರ ವನ್ನು  

ಅಂಟ್ಟಸಲು ಹೇಳ್ವ.  

 ಪದ್ಯ ದ ಮೊದಲ್ ೮ 

ಸ್ತಲುಗಳನ್ನು  ನೀಟ್ಬು ಕ್ 

ನಲಿ್ಲ  ಬರೆಸುವುದು. 

  

  ಕಂಠಪಾಠ ಮಾಡಿಸಿರಿ 
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 ಪದೆ ವನ್ನು  ಪರಿಷ್ೂ ರಿಸಿ 

 

ವ್ಯಯ ಕರಣ: ವಿರುದ್ದಾ ರ್ಾಕ ಪದ,  

ಅನೆ ವಚನ ,  ಕಂಠಪಾಠ 

 

 ವಿದೆ್ದ ರ್ಥಾಗಳು 

ನೀಟ್ಬು ಕು ಲಿ್ಲ  ಪರ ಶ್ನು  
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 ಪದೆ  ವೆಾ ಕರಣ್ವನ್ನು  

ಅಭೆ್ಯ ಸ ಮಾಡಿ 

 ಈ ಪದೆ  ವೆಾ ಕರಣ್ 

ಅನೆ ವಚನ ಪದಗಳನ್ನು  

ಮ್ತ್ತು  ಅದರ ವಿಧ್ಗಳನ್ನು  

ಮ್ನದಿಟ್ಬು  ಮಾಡಿಸಿ 
 

 ಆರಿಬಿಟ್ ಸವಿ ಕನು ಡ ಪರಿಚಯ 

ಪಠೆ  ಪುಸು ಕ  

 

 ವೈಟ್ ಬೀರ್ಡಾ 

 

 powerpoint presentation 
 

 

 

ಮ್ತ್ತು  ಉತ್ು ರಗಳನ್ನು  

ಬರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. 

 

 ವೆಾ ಕರಣ್ ಅಭೆ್ಯ ಸವನ್ನು  

HW ಮಾಡಿಸಿ 

 

  ಅನೆ ವಚನ ಪದಗಳನ್ನು  

ಪಟ್ಟು  ಮಾಡಿಸಿ  

 
 

WEEK 

13 

 

 

 

 

REVISION  

 

 


