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WEEK LEARNING OUTCOMES SOURCES/RESOURCES SUGGESTED ACTIVITIES 

WEEK 

1 

 

 ಈ ಪಾಠದಿಂದ ನಾವು          

ಕೆ ಆರ್ ಎಸ್  ಅಣೆಕಟಿ್ಟ ನ 

ಇತಿಹಾಸವನ್ನು  

ಕಲಿಯುತ್ತ ೇವೆ.  

 ನಾವು  ಪಾಠದಿಂದ 

ಅಣೆಕಟಿ್ಟ  ವಿವರವಾದ 

ಯೇಜನೆ, ಅಣೆಕಟಿ್ಟ ನ 

ಎತ್ತ ರ, ಅಣೆಕಟಿ್ಟ ನ 

ಸಾಮರ್್ಥ ಯ 

ಅರ್ಥಯಮಾಡಿಕಿಂಡಿದ್ದ ೇವೆ.  

 

 ಸರ್ ಎಿಂ 

ವಿಶ್ವ ೇಶ್ವ ರಯ್್ ರವರನ್ನು  

ಪರಿಚಯಿಸಬೇಕು. 

 

 ಸರ್ ಎಿಂ ವಿಶ್ವ ೇಶ್ವ ರಯ್್ ರ 

ಎಿಂಜಿನಿಯ್ರಿಿಂಗ್ 

ಬುದದ ವಂತಿಕೆಯ್ನ್ನು  

ಗಮನಿಸಬಹುದು.   
 

ಕೃಷ್ಣ ರಾಜಸಾಗರ (ಪಾಠ)  

 

 ಆರಿಬಿಟ್ ಸವಿ ಕನು ಡ ಪರಿಚಯ್ 

ಪಠ್  ಪುಸತ ಕ  

 ವೈಟ್ ಬೇರ್ಡಯ 

 

 powerpoint presentation  

 

 https://youtu.be/NFFr8AeX5a8 

 

 ಅಣೆಕಟಿ್ಟ  ಚಿತ್ರ ಗಳನ್ನು  

ಅಿಂಟ್ಟಸಿ 

 ಕನಾಯಟಕದ 3 

ಅಣೆಕಟಿ್ಟ  

ಹೆಸರುಗಳನ್ನು  ಬರೆಯಿರಿ.  

 ಅಣೆಕಟಿ್ಟ ನ 

ಉಪಯೇಗಗಳನ್ನು  

ಚಚಯಸಿ  
 

 

 

 

WEEK 

2 

 

 

 

 ಪಾಠವನ್ನು  ಪರಿಷ್ಕ ರಿಸಿ 

 ಪಾಠ ವ್ಾ ಕರಣವನ್ನು  

ಅಭ್್ಯ ಸ ಮಾಡಿ 

  ವ್ಯಾ ಕರಣ - ಸಂದರ್ಯ, ಸವಯನಾಮಪದ, 

ವಿರುದ್ಧಾ ರ್ಥಯಕ , ಲೇಪಸಂಧಿ, 

ಆಗಮಸಂಧಿ ,ಅನ್ ವಚನ  

 

 ಆರಿಬಿಟ್ ಸವಿ ಕನು ಡ ಪರಿಚಯ್ 

ಪಠ್  ಪುಸತ ಕ  

 

 ವೈಟ್ ಬೇರ್ಡಯ 

 ವಿದ್್ಧ ರ್ಥಯಗಳು 

ನೇಟ್ಟು ಕು ಲಿಿ  ಪರ ಶ್ು  

ಮತ್ತತ  ಉತ್ತ ರಗಳನ್ನು  

ಬರೆಯ್ಬೇಕಾಗಿದ್ 
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  ಈ ಪಾಠ ವ್ಾ ಕರಣ  

ಲೇಪಸಂಧಿ, ಆಗಮಸಂಧಿ 

,ವಿವರವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿ 

 

 powerpoint presentation  
 

 

   ವ್ಯಾ ಕರಣ -  

ಸಾಕಷಿ್ಟ  ಅಭ್್ಯ ಸ 

 

 

 

WEEK 

3 

 

 

 

 

 

 ಕವಿ ಮತ್ತತ  ಅವರ 

ಪರ ಶ್ಸಿತ ಗಳ ಬಗೆ್ಗ  ವಿವರಿಸಿ. 

 ಈ ಪದ್ ದ ಮೂಲಕ 

ವಿದ್್ಧ ರ್ಥಯಗಳಿಗ್ಗ ಐಕ್ ತ್ಯ್ 

ಕಲಿಕೆಯ್ನ್ನು  ತಿಳಿಸಬೇಕು.  

 ಜಾತಿ, ಮತ್, ಧಮಯ ದ 

ಭೇದವನ್ನು  ದೂರ 

ಮಾಡಬೇಕು ಎಿಂದು ಅವರಲಿಿ  

ಸಮಾನತ್ಯ್ ಭ್ಯವವನ್ನು  

ಮೂಡಿಸಲು ಕವಿ ಆಶಿಸಿದ್ಧದ ರೆ.  
 

 

ಭಾವೈಕಾ ತೆ (ಪದ್ಾ ) 

 

 ಆರಿಬಿಟ್ ಸವಿ ಕನು ಡ ಪರಿಚಯ್ 

ಪಠ್  ಪುಸತ ಕ  

 

 ವೈಟ್ ಬೇರ್ಡಯ 

 

 powerpoint presentation  

 

 https://youtu.be/jihVhB_TXeU 

 ವಿವಿಧ ಜಾತಿ ದಮಯಗಳ 

ಊಡುಪು ತೊಟಿ್ಟ ರುವ 

ಒಿಂದು ಚಿತ್ರ ವನ್ನು  

ಅಿಂಟ್ಟಸಲು 

ತಿಳಿಸಬಹುದು. 

 ವಿದ್್ಧ ರ್ಥಯಗಳು 

ನೇಟ್ಟು ಕು ಲಿಿ  ಕವಿತ್ 

ಬರೆಯ್ಬೇಕಾಗಿದ್ 

 ಕನೆಯ್ ೪ ಸಾಲುಗಳನ್ನು  

ಕಂಠಪಾಠ ಮಾಡಿಸಿರಿ  
 

WEEK 

4 

 

 ಕವಿತ್ಗ್ಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 

ಏಕವಚನ ಮತ್ತತ  

ಬಹುವಚನ, ಪಾರ ಸಬದಾ  

ಪದಗಳು ವಿವರವಾಗಿ 

ವಿವರಿಸಿ 

 

 ಸಾಕಷಿ್ಟ  

ಉದ್ಧಹರಣೆಗಳನ್ನು  ನಿೇಡಿ 

 

  

 ಕಂಠಪಾಠವನ್ನು  ಎಲಿ್ಲ  

ವಿದ್್ಧ ರ್ಥಯಗಳಿಗ್ಗ ಮನದಟಿ್ಟ  

ಮಾಡಿಸಿ  

 

ವ್ಯಾ ಕರಣ – ಪಾರ ಸಪದ, ಕಂಠಪಾಠ  

ಸಂಧಿಗಳು - ಲೇಪಸಂಧಿ 

ಆಗಮಸಂಧಿ, ಅನ್ ವಚನ, 

ನಾಮಪದ, ಸವಯನಾಮಪದ   

 

 

 ಆರಿಬಿಟ್ ಸವಿ ಕನು ಡ ಪರಿಚಯ್ 

ಪಠ್  ಪುಸತ ಕ  

 

 ವೈಟ್ ಬೇರ್ಡಯ 

 

 powerpoint presentation  
 

 

 ಕನೆಯ್ ೪ ಸಾಲುಗಳನ್ನು  

ಕಂಠಪಾಠ ಮಾಡಿಸಿರಿ  

 

 

 ವ್ಾ ಕರಣ ಅಭ್್ಯ ಸವನ್ನು  

HW ಮಾಡಿಸಿ  
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WEEK 

5 

 

 ಪಾಠವನ್ನು  

ಆಸಕ್ತತ ದ್ಧಯ್ಕವಾಗಿಸಲು 

ವಿವಿಧ ಕ್ತರ ೇಡೆಯ್ಲಿಿ  ಇರುವ 

ಅವರ ಆಸಕ್ತತ ಯ್ನ್ನು  

ವಿದ್್ಧ ರ್ಥಯಗಳಲಿಿ  ಚಚಿಯಸಿ  

 

 ಈ ಪಾಠವು ಕ್ತರ ೇಡೆಗಳ ಬಗೆ್ಗ  

ಪಾರ ಮುಖ್್ ತ್ಯ್ನ್ನು  

ತೊೇರಿಸುತ್ತ ದ್. 

 

 ಆರೇಗ್ ಕರ ಮನಸುು  

ಆರೇಗ್ ಕರ ದೇಹ ಎಿಂಬ 

ಸಂದೇಶ್ ಈ ಪಾಠದಿಂದ 

ಕಲಿಸುತ್ತ ೇವೆ  

 

 ವ್ಾ ಯ್ಮದ ಮಹತ್ವ ವನ್ನು  

ತಿಳಿಸಿ ತಿಳಿಸಿಕಡುವುದು 

 

 

ಆಟ ಹೇಳುವ ಪಾಠ 

 
 

 ಆರಿಬಿಟ್ ಸವಿ ಕನು ಡ ಪರಿಚಯ್ 

ಪಠ್  ಪುಸತ ಕ  

 

 ವೈಟ್ ಬೇರ್ಡಯ 

 

 powerpoint presentation 
 

 

 

 ಹೊರಿಂಗಣ ಮತ್ತತ  

ಒಳಿಂಗಣ ಕ್ತರ ೇಡೆಗಳ 

ಹೆಸರನ್ನು  ಪಟಿ್ಟ  

ಮಾಡಿರಿ. 

 ಪುಟ ಬರವಣಿಗ್ಗ 

 
 

WEEK 

6 

 

 ಪಾಠವನ್ನು  ಪರಿಷ್ಕ ರಿಸಿ 

 ಪಾಠ ವ್ಾ ಕರಣವನ್ನು  

ಅಭ್್ಯ ಸ ಮಾಡಿ 

 ಈ ಪಾಠ ವ್ಾ ಕರಣ -  

ಕ್ತರ ಯಾಪದವನ್ನು  ಮತ್ತತ  

ಅದರ ವಿಧಗಳನ್ನು   

ಮನದಟಿ್ಟ  ಮಾಡಿಸಿ 

 

ವ್ಯಾ ಕರಣ : ಸಂಧಿಗಳು, ಕ್ತರ ಯಾಪದವನ್ನು  

ಮತ್ತತ  ಕಾಲದ ವಿಧಗಳು,  ವಿರುದ್ಧಾ ರ್ಥಯಕ 

ರೂಪ,  ಅರ್ಥಯ ವ್ ತ್್ಯ ಸ 

 ಆರಿಬಿಟ್ ಸವಿ ಕನು ಡ ಪರಿಚಯ್ 

ಪಠ್  ಪುಸತ ಕ  

 

 ವೈಟ್ ಬೇರ್ಡಯ 

 

 powerpoint presentation 
 

 

 ವಿದ್್ಧ ರ್ಥಯಗಳು 

ನೇಟ್ಟು ಕು ಲಿಿ  ಪರ ಶ್ು  

ಮತ್ತತ  ಉತ್ತ ರಗಳನ್ನು  

ಬರೆಯ್ಬೇಕಾಗಿದ್. 

 

   ವ್ಯಾ ಕರಣ -  

ಸಾಕಷಿ್ಟ  ಅಭ್್ಯ ಸ 
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WEEK 

7 

 

 ಕವಿ ಪರಿಚಯ್ 

 ನಾವು ಕೃಷ್ಣ  ಸುಧಾಮ 

ಸ್ು ೇಹಕಾಕ ಗಿ ಉದ್ಧಹರಣೆ 

ತ್ಗ್ಗದುಕಳಳ ಬಹುದು 

 ನಾವು ಸ್ು ೇಹಿತ್ರನ್ನು  ಆಯ್ಕಕ  

ಮಾಡಿಕಳುಳ ತ್ತ ೇವೆ ಮತ್ತತ  

ಅವರು ನಮಮ  ಕಷಿ್ ದ 

ಸಮಯ್ದಲಿಿ  ನಮ್ಮ ಿಂದಗ್ಗ 

ನಿಲಿು ತ್ಯತ ರೆ. 

 ನಾವು ನಮಮ  ಸಂತೊೇಷ್ 

ಮತ್ತತ  ದುುಃಖ್ವನ್ನು  ನಮಮ  

ಸ್ು ೇಹಿತ್ರಿಂದಗ್ಗ ಮಾತ್ರ  

ಹಂಚಿಕಳಳ ಬಹುದು. 

 ನಮಮ  ಜಿೇವನದಲಿಿ  

ಸ್ು ೇಹಿತ್ರ ಮಹತ್ವ ವನ್ನು  ಈ 

ಕವಿತ್ಯ್ಲಿಿ  

ಚಚಿಯಸಲ್ಲಗಿದ್. 
 

 

ಗೆಳೆತನ  

(ಪದ್ಾ ) 

 

 ಆರಿಬಿಟ್ ಸವಿ ಕನು ಡ ಪರಿಚಯ್ 

ಪಠ್  ಪುಸತ ಕ  

 

 ವೈಟ್ ಬೇರ್ಡಯ 

 

 powerpoint presentation 

 
 https://youtu.be/kDe5vbdfF2M 

 ಮ್ಲ ಮತ್ತತ  ಆಮೆ 

ಪಾರ ಣಿಗಳ ಚಿತ್ರ ಗಳನ್ನು  

ಅಿಂಟ್ಟಸಿ/ಚಿತ್ರ  ಬರೆಯ್ಲು 

ವಿದ್್ಧ ರ್ಥಯಗಳಿಗ್ಗ ತಿಳಿಸಿ 

 ವಿದ್್ಧ ರ್ಥಯಗಳು 

ನೇಟ್ಟು ಕು ಲಿಿ  ಕವಿತ್ 

ಬರೆಯ್ಬೇಕಾಗಿದ್ 

 ಕನೆಯ್ ೪ ಸಾಲುಗಳನ್ನು  

ಕಂಠಪಾಠ ಮಾಡಿಸಿರಿ 

  

 ನಿಮಮ  ಗ್ಗಳೆಯ್ರ ಹೆಸರು 

ಮತ್ತತ  ಅವರ ಇಷಿ್ ವಾದ 

ತಿನಿಸನ್ನು  ಬರೆಯಿರಿ  
 

WEEK 

8 

 

 ಕವಿತ್ಗ್ಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 

ಏಕವಚನ ಮತ್ತತ  

ಬಹುವಚನ, ಪಾರ ಸಬದಾ  

ಪದಗಳು ವಿವರವಾಗಿ 

ವಿವರಿಸಿ 

 ಸಾಕಷಿ್ಟ  

ಉದ್ಧಹರಣೆಗಳನ್ನು  ನಿೇಡಿ  

 ಕಂಠಪಾಠವನ್ನು  ಎಲಿ್ಲ  

ವಿದ್್ಧ ರ್ಥಯಗಳಿಗ್ಗ ಮನದಟಿ್ಟ  

ಮಾಡಿಸಿ  
 

ವ್ಯಾ ಕರಣ ಅನ್ ಲಿಿಂಗ, ಬಹುವಚನ 

ಅಿಂಕ್ತಗಳು 1- 30  ಕಂಠಪಾಠ 

 ಆರಿಬಿಟ್ ಸವಿ ಕನು ಡ ಪರಿಚಯ್ 

ಪಠ್  ಪುಸತ ಕ  

 

 ವೈಟ್ ಬೇರ್ಡಯ 

 

 powerpoint presentation 
 

 

 ವಿದ್್ಧ ರ್ಥಯಗಳು 

ನೇಟ್ಟು ಕು ಲಿಿ  ಪರ ಶ್ು  

ಮತ್ತತ  ಉತ್ತ ರಗಳನ್ನು  

ಬರೆಯ್ಬೇಕಾಗಿದ್. 

 

   ವ್ಯಾ ಕರಣ -  

ಸಾಕಷಿ್ಟ  ಅಭ್್ಯ ಸ 
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WINTER BREAK  

WEEK 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ಜಿೇವನಚರಿತ್ರ . ಡಾ. 

ಅಿಂಬೇಡಕ ರ್ 

 ಅವರು ಕಷಿ್ ಪಟಿ್ಟ  

ದುಡಿಯುವ 

ವ್ ಕ್ತತ ಯಾಗಿದದ ರು ಮತ್ತತ  

ಅಧ್ ಯ್ನದಲಿಿ  ಉತ್ತ ಮ 

ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರು. 

 ಅವರನ್ನು  ಕೆಳಜಾತಿ ಎಿಂದು 

ನಿಿಂದಸಲ್ಲಯಿತ್ತ. ಅವರು 

ಕಾಯಿದ ರಿಸುವಿಕೆಯ್ನ್ನು  

ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ 

ಇತಿಹಾಸವನ್ನು  

ರಚಿಸಿದ್ಧದ ರೆ. 

 ಅವರ ಜಿೇವನಚರಿತ್ರ  ತ್ನು  

ಹಕುಕ ಗಳಿಗಾಗಿ 

ಹೊೇರಡಲು ಅವರು 

ಅನ್ನರ್ವಿಸಿದ ಕಷಿ್ ದ ಬಗೆ್ಗ  

ಹೇಳುತ್ತ ದ್ ಆದರೆ ಅವರು 

ಎಿಂದಗೂ ಅಧ್ ಯ್ನದಿಂದ 

ನಿಲಿಲಿಲಿ . 

 ಭ್ಯರತಿೇಯ್ 

ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು  ರಚಿಸಿದ 

ಡಾ|| ಅಂಬೇಡ್ಕ ರ್ (ಪಾಠ) 

 

 ಆರಿಬಿಟ್ ಸವಿ ಕನು ಡ ಪರಿಚಯ್ 

ಪಠ್  ಪುಸತ ಕ  

 

 ವೈಟ್ ಬೇರ್ಡಯ 

 

 powerpoint presentation 

 

 https://youtu.be/NVYRMg8dMno 

 

 

 ಡಾ|| ಅಂಬೇಡ್ಕ ರ್  

ಅವರ ಚಿತ್ರ ವನ್ನು  

ಬರೆಯಿರಿ 

 

 ಭ್ಯರತಿೇಯ್ 

ಸಂವಿಧಾನದಲಿಿ  ಎಷಿ್ಟ  

ಅಧ್ಾ ಯ್ಗಳು ಮತ್ತತ  

ಲೇಖ್ನಗಳನ್ನು  

ಬರೆಯ್ಲ್ಲಗಿದ್ 

ಎಿಂಬುದನ್ನು  

ಕಂಡುಕಳಿಳ  

 

 ಪಾಠದ ಮ್ದಲ 

ಪುಟವನ್ನು  ನೇಟ್ಟು ಕ್ 

ನಲಿಿ  ಬರೆಸುವುದು  
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ಮಹಾನ್ ವಿದ್ಧವ ನ್ ಎಿಂದು 

ನೇಡಬಹುದು  

 

WEEK 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 ಪಾಠವನ್ನು  ಪರಿಷ್ಕ ರಿಸಿ 

 ಪಾಠ ವ್ಾ ಕರಣವನ್ನು  

ಅಭ್್ಯ ಸ ಮಾಡಿ 

 ಈ ಪಾಠ ವ್ಾ ಕರಣ -   

ಕ್ತರ ಯಾಪದ,  ಕತೃಪದ 

ಕಮಯಪದ , ಸಂಧಿಗಳು - 

mixed ಗಳನ್ನು  ಮನದಟಿ್ಟ  

ಮಾಡಿಸಿ 

 

ವ್ಯಾ ಕರಣ: ಕ್ತರ ಯಾಪದ,  ಕತೃಪದ 

ಕಮಯಪದ , ಸಂಧಿಗಳು - mixed    
 

 ಆರಿಬಿಟ್ ಸವಿ ಕನು ಡ ಪರಿಚಯ್ 

ಪಠ್  ಪುಸತ ಕ  

 

 ವೈಟ್ ಬೇರ್ಡಯ 

 

 powerpoint presentation 
 

 

 ವಿದ್್ಧ ರ್ಥಯಗಳು 

ನೇಟ್ಟು ಕು ಲಿಿ  ಪರ ಶ್ು  

ಮತ್ತತ  ಉತ್ತ ರಗಳನ್ನು  

ಬರೆಯ್ಬೇಕಾಗಿದ್. 

 

 ವ್ಾ ಕರಣ ಅಭ್್ಯ ಸವನ್ನು  

HW ಮಾಡಿಸಿ 

 

 ಸವಯನಾಮಪದಗಳನ್ನು  

ಪಟಿ್ಟ  ಮಾಡಿಸಿ  

 
 

WEEK 

11 

 

 ಕವಿ ಮತ್ತತ  ಅವರ 

ಪರ ಶ್ಸಿತ ಗಳ ಬಗೆ್ಗ  ವಿವರಿಸಿ 

 ರಷಿ್ಟ ರೇಯ್ ಚಿಹೆು ಗಳ ಬಗೆ್ಗ  

ಚಚಿಯಸಿ 

 ಬಣಣ ದ  & ಅಶೇಕ ಚಕರ  

ಮಹತ್ವ ವನ್ನು  ಕಲಿಸಿ 

 
 

ನಮ್ಮ  ಬಾವುಟ (ಪದ್ ) 

 

  

 ಆರಿಬಿಟ್ ಸವಿ ಕನು ಡ ಪರಿಚಯ್ 

ಪಠ್  ಪುಸತ ಕ  

 

 ವೈಟ್ ಬೇರ್ಡಯ 

 

 powerpoint presentation 

 

https://youtu.be/YwUA68elSdk 

 

 

 ನಮಮ  ಬಾವುಟ  

ಚಿತ್ರ ವನ್ನು  ಅಿಂಟ್ಟಸಲು 

ಹೇಳಿ.  

 ಪದ್ಾ ದ ಮ್ದಲ ೮ 

ಸಾಲುಗಳನ್ನು  

ನೇಟ್ಟು ಕ್ ನಲಿಿ  

ಬರೆಸುವುದು. 

  

  ಕಂಠಪಾಠ ಮಾಡಿಸಿರಿ 

WEEK 

12 

 

 ಪದ್ ವನ್ನು  ಪರಿಷ್ಕ ರಿಸಿ 

 ಪದ್  ವ್ಾ ಕರಣವನ್ನು  

ಅಭ್್ಯ ಸ ಮಾಡಿ 

 

ವ್ಯಾ ಕರಣ: ವಿರುದ್ಧಾ ರ್ಥಯಕ ಪದ, 

ಕಂಠಪಾಠ, ಪಾರ ಸ ಪದ  

 

 

 

 ವಿದ್್ಧ ರ್ಥಯಗಳು 

ನೇಟ್ಟು ಕು ಲಿಿ  ಪರ ಶ್ು  

ಮತ್ತತ  ಉತ್ತ ರಗಳನ್ನು  

ಬರೆಯ್ಬೇಕಾಗಿದ್. 



ಅಲ್ ಆಲಿಯಾ ಅಂತರಾಷ್್ಟ ರ ೀಯ ಭಾರತೀಯ ಶಾಲೆ, ರಿಯಾದ್ 

ALTERNATIVE ACADEMIC CALENDAR 20-21 
CLASS: 5                                           SUBJECT: Kannada           Subject Teacher: Ms Poornima Shenoy 

 

 ಈ ಪದ್  ವ್ಾ ಕರಣ 

ಪದಗಳನ್ನು  ಮತ್ತತ  ಅದರ 

ವಿಧಗಳನ್ನು  ಮನದಟಿ್ಟ  

ಮಾಡಿಸಿ 

 ರಷಿ್ಟ ರೇಯ್ ಚಿಹೆು ಗಳ  ಒಿಂದು 

ವಾಕ್ ದಲಿಿ  ತಿಳಿಸಿ  

 

 ಆರಿಬಿಟ್ ಸವಿ ಕನು ಡ ಪರಿಚಯ್ 

ಪಠ್  ಪುಸತ ಕ  

 

 ವೈಟ್ ಬೇರ್ಡಯ 

 

 powerpoint presentation 
 

 

 

 

 ವ್ಾ ಕರಣ ಅಭ್್ಯ ಸವನ್ನು  

HW ಮಾಡಿಸಿ 

 

 ರಷಿ್ಟ ರೇಯ್ ಚಿಹೆು ಗಳ 

ಬಗೆ್ಗ  ಇನು ಷಿ್ಟ  ತಿಳಿಯಿರಿ 

 

 

 

WEEK 

13 

 

 

 

 

REVISION  

 

 


