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WEEK LEARNING OUTCOMES SOURCES/RESOURCES SUGGESTED ACTIVITIES 

WEEK 

1 

 

 ಈ ಪಾಠದಿಂದ ನಾವು 

ವೈಜ್ಞಾ ನಿಕ ಆವಿಷ್ಕಾ ರಗಳ 

ಪಾಾ ಮುಖ್ಯ ತೆ ತಿಳಿಯುತೆತ ೇವೆ.  

 

 ಈ ನಿಜವಾದ ಕಥೆ ವಿಜ್ಞಾ ನ 

ಮತ್ತತ  ಆವಿಷ್ಕಾ ರಗಳಲಿ್ಲ  

ಆಸಕ್ತತ  ವಹಿಸಲು 

ಪ್ಾ ೇತ್ಸಾ ಹಿಸುತ್ತ ದೆ.   

 

 ವೈಜ್ಞಾ ನಿಕ ಪದಗಳ 

ಪರಿಚಯ 

  

 

 ಯುರೇಕಾ.. ಯುರೇಕಾ.. 

(ಪಾಠ)  

 

 ಆರಿಬಿಟ್ ಸವಿ ಕನನ ಡ ಪರಿಚಯ 

ಪಠಯ  ಪುಸತ ಕ  

 ವೈಟ್ ಬೇರ್ಡ್ 

 

 powerpoint presentation  

 

 https://youtu.be/Mmc1whyS78k 

 

 ಆಕ್ತ್ಮಿಡಿಸ್ ಚಿತ್ಾ ವನ್ನನ  

ಅಿಂಟಿಸಿ 

 ಆಕ್ತ್ಮಿಡಿಸ್ 

ಆವಿಷ್ಕಾ ರಗಳ ಬಗೆ್ಗ  

ತಿಳಿಯಿರಿ. 

 ಪುಟ ಬರವಣಿಗ್ಗ 

 

 

 

 

WEEK 

2 

 

 

 

 

 

 ಪಾಠವನ್ನನ  ಪರಿಷ್ಾ ರಿಸಿ 

 ಪಾಠ ವಾಯ ಕರಣವನ್ನನ  

ಅಭ್ಯಯ ಸ ಮಾಡಿ 

 ಈ ಪಾಠ ವಾಯ ಕರಣ  

ಲೇಪಸಂಧಿ, ಆಗಮಸಂಧಿ 

,ವಿವರವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿ 

 ಶಾಲೆಗ್ಗ ಪತ್ಾ  

ಬರೆಯುವಿಕೆಯನ್ನನ  ಕಲ್ಲಸಿ 

 

  ವ್ಯಾ ಕರಣ - ಸಂದರ್್, ವಿರ್ಕ್ತತ  

ಪಾ ತ್ಯ ಯಗಳು, ಲೇಪಸಂಧಿ, 

ಆಗಮಸಂಧಿ, ಗುಣಸಂಧಿ,  

ಪಾಾ ಿಂಶುಪಾಲರಿಗ್ಗ ರಜೆ ಕೇರಿ ಪತ್ಾ  

ಬರೆಯುವುದು  

 

  

 ಆರಿಬಿಟ್ ಸವಿ ಕನನ ಡ ಪರಿಚಯ 

ಪಠಯ  ಪುಸತ ಕ  

 

 ವೈಟ್ ಬೇರ್ಡ್ 

 

 powerpoint presentation  
 

 

 ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥ್ಗಳು 

ನೇಟ್ಬು ಕನ ಲಿ್ಲ  ಪಾ ಶ್ನನ  

ಮತ್ತತ  ಉತ್ತ ರಗಳನ್ನನ  

ಬರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ 

 

   ವ್ಯಾ ಕರಣ -  

ಸಾಕಷ್ಟು  ಅಭ್ಯಯ ಸ 

 ಪಾಠದಲಿ್ಲ  ಬಂದರುವ 

ಸಂಧಿ ಪದಗಳನ್ನನ  ಬಿಡಿಸಿ 

ತಿಳಿಸುವುದು 
 ಪಾಾ ಿಂಶುಪಾಲರಿಗ್ಗ ರಜೆ 

ಕೇರಿ ಪತ್ಾ  

ಬರೆಯುವುದು 

 

 

WEEK 

3 

 

 

 ಕವಿ ಮತ್ತತ  ಅವರ 

ಪಾ ಶಸಿತ ಗಳ ಬಗೆ್ಗ  ವಿವರಿಸಿ. 

ಅನಿಕೇತನ  (ಪದ್ಾ ) 

 

 ಆರಿಬಿಟ್ ಸವಿ ಕನನ ಡ ಪರಿಚಯ 

ಪಠಯ  ಪುಸತ ಕ  

 

 ರಾಷ್ು ರ ಕವಿ 

ಕುವೆಿಂಪುರವರ ಒಿಂದು 

ಚಿತ್ಾ ವನ್ನನ  ಅಿಂಟಿಸಲು 

ತಿಳಿಸಬಹುದು. 
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 ರಾಷ್ು ರ ಕವಿ ಕುವೆಿಂಪುರವರ 

ಆತ್ಮ ಕತೆ ಮತ್ತತ  ಅವರ ಲೇಖ್ನ 

ಪರಿಚಯವಾಗುತ್ತ ದೆ.  

 ಸುಪಾ ಸಿದಧ  ಈ ಪದಯ ವನ್ನನ  

ಮನ್ನಜ ಮತ್ ವಿಶವ  ಪಥ 

ಎಿಂಬ ಕವನ 

ಸ್ಿಂಕಲನದಿಂದ 

ಆಯುು ಕಳಳ ಲಾಗಿದೆ.   

 ಆಧುನಿಕ ಕನನ ಡ 

ಸಾಹಿತ್ಯ ದಲಿ್ಲ  ಇವರಿಗ್ಗ 

ಜ್ಞಾ ನ ಪೇಠ ಪಾ ಶಸಿತ  ಶ್ಾ ೇ 

ರಾಮಾಯಣ ದಶ್ನಿಂ 

ಲಭಿಸಿತ್ತ  

 ನಮಮ  ಆತ್ಮ ವು ಎಲಿಾ  

ವಿಭಿನನ , ಧಮ್ಗಳು, 

ಭ್ಯವನೆಗಳು, ಗಡಿಗಳಿಿಂದ 

ಮುಕತ ವಾಗಿರಬೇಕು,  

ಸಮಾನತೆಯ 

ಭ್ಯವವನ್ನನ  ಮೆರೆದು, 

ಮುಕತ ವಾಗಿ ಮುನನ ಗೆ ಲ್ಲ 

ಕವಿ ಆಶ್ಸಿದ್ಯು ರೆ.  

 

 

 ವೈಟ್ ಬೇರ್ಡ್ 

 

 powerpoint presentation  

 

 https://youtu.be/SSCOYCLm92E 

.be/jihVhB_TXeU 

 ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥ್ಗಳು 

ನೇಟ್ಬು ಕನ ಲಿ್ಲ  ಕವಿತೆ 

ಬರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ 

 ಕನೆಯ 10 ಸಾಲುಗಳನ್ನನ  

ಕಂಠಪಾಠ ಮಾಡಿಸಿರಿ  
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WEEK 

4 

 

 ಕವಿತೆಗ್ಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ  

ದವ ರುಕ್ತತ , ತ್ದಭ ವ ಪದ, 

ಏಕವಚನ ಮತ್ತತ  

ಬಹುವಚನ, ಪಾಾ ಸಬದಧ  

ಪದಗಳು ವಿವರವಾಗಿ 

ವಿವರಿಸಿ 

 

 ಸಾಕಷ್ಟು  

ಉದ್ಯಹರಣೆಗಳನ್ನನ  ನಿೇಡಿ 

 

  

 ಕಂಠಪಾಠವನ್ನನ  ಎಲಿಾ  

ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥ್ಗಳಿಗ್ಗ ಮನದಟ್ಬು  

ಮಾಡಿಸಿ. 

ವ್ಯಾ ಕರಣ – ಪಾಾ ಸಪದ, 

ಕಂಠಪಾಠ  ಸಂಧಿಗಳು - 

ಲೇಪಸಂಧಿ ಆಗಮಸಂಧಿ, 

ಅನಯ ವಚನ, ನಾಮಪದ, 

ಸವ್ನಾಮಪದ   

 

 

 ಆರಿಬಿಟ್ ಸವಿ ಕನನ ಡ ಪರಿಚಯ 

ಪಠಯ  ಪುಸತ ಕ  

 

 ವೈಟ್ ಬೇರ್ಡ್ 

 

 powerpoint presentation  

 

 10 ಸಾಲುಗಳನ್ನನ  ಕಂಠಪಾಠ 

ಮಾಡಿಸಿರಿ  

 

 

 ವಾಯ ಕರಣ ಅಭ್ಯಯ ಸವನ್ನನ  

HW ಮಾಡಿಸಿ  

WEEK 

5 

 

 ಪಾಠವನ್ನನ  

ಆಸಕ್ತತ ದ್ಯಯಕವಾಗಿಸಲು  
ಪಾ ಥಮ ಚಿಕ್ತತೆಾ  ಮತ್ತತ  ತ್ಕ್ಷಣದ 

ವೈದಯ ಕ್ತೇಯ ಚಿಕ್ತತ್ಸಾ  ಕಿಂದಾ ದ 

ಬಗೆ್ಗ  ಚಚಿ್ಸಿ.   
 

 ಈ ಪಾಠದ ಫಲ್ಲತ್ಸಿಂಶವೆಿಂದರೆ 

ರೆರ್ಡ ಕಾಾ ಸ್ ಸಂಸೆ್ಥ ಯ ಮಾಹಿತಿ 

ಮತ್ತತ  ಅವುಗಳ ಗುರಿ 

 ಈ ಜಿನಿೇವಾ ಸಂಸೆ್ಥ  

ಪಾ ಪಂಚದ್ಯದಯ ಿಂತ್ ಹೇಗ್ಗ 

ಹರಡಿತ್ತ ಎಿಂಬುದನ್ನನ  ಈ 

ಪಾಠವು ನಮಗ್ಗ 

ಮಾಗ್ದಶ್್ಸುತ್ತ ದೆ 

 

ರೆಡ್ ಕಾರ ಸ್ ಪಾಠ 

 
 

 ಆರಿಬಿಟ್ ಸವಿ ಕನನ ಡ ಪರಿಚಯ 

ಪಠಯ  ಪುಸತ ಕ  

 

 ವೈಟ್ ಬೇರ್ಡ್ 

 

 powerpoint presentation 

 

 https://youtu.be/HA35tI1KfiA 
 

 

 

 ನೇಟ್ಬು ಕನ ಲಿ್ಲ  ರೆಡ್ 

ಕಾರ ಸ್ ಧವ ಜವನ್ನನ  

ಅಿಂಟಿಸಿ 

 ಪುಟ ಬರವಣಿಗ್ಗ 

 ಪಾ ವಾಹ, ಯುದಧ ಗಳು, ಕಾಡು 

ಬಿಂಕ್ತಯ ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ರೆರ್ಡ 

ಕಾಾ ಸ್ ಜನರಿಗ್ಗ ಹೇಗ್ಗ 

ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತ ದೆ 

ಎಿಂಬುದನ್ನನ  ಚಚಿ್ಸಿ. 
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 ಭ್ಯರತ್ದಲಿ್ಲ  ಮತ್ತತ  

ಮುಖ್ಯ ವಾಗಿ ಬಿಕಾ ಟಿು ನ 

ಸಂದರ್್ದಲಿ್ಲ  

ಕನಾ್ಟಕದಲಿ್ಲ  ರೆರ್ಡ ಕಾಾ ಸ್ 

ಅಸಿತ ತ್ವ  ತಿಳಿಸಿಕಡುವುದು. 

 

 

WEEK 

6 

 

 ಪಾಠವನ್ನನ  ಪರಿಷ್ಾ ರಿಸಿ 

 ಪಾಠ ವಾಯ ಕರಣವನ್ನನ  

ಅಭ್ಯಯ ಸ ಮಾಡಿ 

 ಈ ಪಾಠ ವಾಯ ಕರಣದ ವಿರ್ಕ್ತತ  , 

ಸಂಧಿಯ ವಿಧಗಳು ಮತ್ತತ  

ಅದರ ವಿಧಗಳನ್ನನ   

ಮನದಟ್ಬು  ಮಾಡಿಸಿ 

 

ವ್ಯಾ ಕರಣ :  ಸಂಧಿಗಳು - ಆದೇಶ , 

ಆಗಮ, ಸವ್ನಾಮ ವಿಧಗಳು, 

ವಿರುದ್ಯಧ ಥ್ಕ ರೂಪ,  ಸಂದಬ್ ವಿರ್ಕ್ತತ  

ಸಂಧಿ ವಿಧಗಳು ಪಾ ಬಂದ 

 ಆರಿಬಿಟ್ ಸವಿ ಕನನ ಡ ಪರಿಚಯ 

ಪಠಯ  ಪುಸತ ಕ  

 

 ವೈಟ್ ಬೇರ್ಡ್ 

 

 powerpoint presentation 
 

 

 ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥ್ಗಳು 

ನೇಟ್ಬು ಕನ ಲಿ್ಲ  ಪಾ ಶ್ನನ  

ಮತ್ತತ  ಉತ್ತ ರಗಳನ್ನನ  

ಬರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. 

 

   ವ್ಯಾ ಕರಣ -  

ಸಾಕಷ್ಟು  ಅಭ್ಯಯ ಸ 

 

  

WEEK 

7 

 

 ಶ್ಾ ೇಯುತ್ ಬಿ ಎಿಂ ಶ್ಾ ೇ ರವರ  

ಪರಿಚಯ. 

 ಈ ಕವನವನ್ನನ  ಜ್ಞನಪದ 

ಭ್ಯವಗಿೇತೆ ಯಲಿ್ಲ  

ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 ಕವಿ ವಸಂತ್ಕಾಲದ ಬಗೆ್ಗ  

ಸುಿಂದರವಾಗಿ 

ವಿವರಿಸುತ್ಸತ ನೆ. 

  ಈ ಕವಿತೆಯು ಜನರು 

ಮತ್ತತ  ಪಾ ಕೃತಿಯ ವಸಂತ್ 

ಋತುಗಳ ರಾಜ (ಪದ್ಾ ) 
 

 ಆರಿಬಿಟ್ ಸವಿ ಕನನ ಡ ಪರಿಚಯ 

ಪಠಯ  ಪುಸತ ಕ  

 

 ವೈಟ್ ಬೇರ್ಡ್ 

 

 powerpoint presentation 

 
 https://youtu.be/kDe5vbdfF2M 

 ವಸಂತ್ ಋತ್ತವಿನಲಿ್ಲ  

ಬದಲಾಗುವ 

ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನನ  ೪ 

ಸಾಲುಗಳಲಿ್ಲ  ಬರೆಯಿರಿ.  

 ವಸಂತ್ ಋತ್ತವಿನ 

ಚಿತ್ಾ ವನ್ನನ  ಅಿಂಟಿಸಿ  

 ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥ್ಗಳು 

ನೇಟ್ಬು ಕನ ಲಿ್ಲ  ಕವಿತೆ 

ಬರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ 

 ಕನೆಯ ೪ ಸಾಲುಗಳನ್ನನ  

ಕಂಠಪಾಠ ಮಾಡಿಸಿರಿ  
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ಆಚರಣೆಯನ್ನನ  

ವಿವರಿಸುತ್ತ ದೆ. 
 

WEEK 

8 

 

 ಕವಿತೆಗ್ಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ  
ಆದ ೇಶ , ಆಗಮ, ಸರ್ವನಾಮ 

ವಿಧಗಳು, , ಪಾಾ ಸಬದಧ  

ಪದಗಳು ವಿವರವಾಗಿ 

ವಿವರಿಸಿ 

 ಸಾಕಷ್ಟು  

ಉದ್ಯಹರಣೆಗಳನ್ನನ  ನಿೇಡಿ  

 ಕಂಠಪಾಠವನ್ನನ  ಎಲಿಾ  

ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥ್ಗಳಿಗ್ಗ ಮನದಟ್ಬು  

ಮಾಡಿಸಿ  
 

ವ್ಯಾ ಕರಣ  

ಸಂಧಿಗಳು - ಆದ ೇಶ , ಆಗಮ, ಸರ್ವನಾಮ 

ವಿಧಗಳು, ವಿರುದಾಾರ್ವಕ ರೂಪ,  ಸಂದರ್ವ ವಿಭಕ್ತ ಿ

ಸಂಧಿ ವಿಧಗಳು, ಪರರ್ಂದ  

 

ಆರಿಬಿಟ್ ಸವಿ ಕನನ ಡ ಪರಿಚಯ ಪಠಯ  

ಪುಸತ ಕ  

 

 ವೈಟ್ ಬೇರ್ಡ್ 

 

 powerpoint presentation 
 

 

 ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥ್ಗಳು 

ನೇಟ್ಬು ಕನ ಲಿ್ಲ  ಪಾ ಶ್ನನ  

ಮತ್ತತ  ಉತ್ತ ರಗಳನ್ನನ  

ಬರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. 

 

   ವ್ಯಾ ಕರಣ -  

ಸಾಕಷ್ಟು  ಅಭ್ಯಯ ಸ 

 

WINTER BREAK  

WEEK 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ಇದು ಜಿೇವನಚರಿತೆಾ  ಸರ್ 

ಎಿಂ ವಿಶ್ನವ ೇಶವ ರಯಯ  

ನವರದುು   

 

 ವಿಶ್ನವ ೇಶವ ರಯಯ ನವರ 

ದವಾನರಾಗಿ ಮಾಡಿದ 

ಕೆಲಸಗಳನ್ನನ  

ತಿಳಿಯಬಹುದು.  

 

 ಅವರು ಶ್ಸುತ ಬದಧ  

ವಯ ಕ್ತತ ಯಾಗಿದು ರು, ಅವರ 

ಜಿೇವನದಲಿ್ಲ  ಪಾ ತಿ 

ನಿಮಿಷ್ಕ್ಕಾ  

ಪೂವ್ಯೇಜನೆ 

ಹಿಂದದು ರು ಎಿಂದು 

ತಿಳಿಯಬಹುದು 

ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವ ೀಶ್ವ ರಯಾ  (ಪಾಠ) 

 

 ಆರಿಬಿಟ್ ಸವಿ ಕನನ ಡ ಪರಿಚಯ 

ಪಠಯ  ಪುಸತ ಕ  

 

 ವೈಟ್ ಬೇರ್ಡ್ 

 

 powerpoint presentation 

 

 https://youtu.be/SnhfDx7rh0c 

 

 

 

 ಸರ್ ಎಿಂ ವಿಶ್ನವ ೇಶವ ರಯಯ  

ಚಿತ್ಾ ವನ್ನನ  ಅಿಂಟಿಸಲು 

ಹೇಳಿ  

 

 

 ಪಾಠದ ಮೊದಲ 

ಪುಟವನ್ನನ  ನೇಟ್ಬು ಕ್ 

ನಲಿ್ಲ  ಬರೆಸುವುದು. 

 

 ಅಣೆಕಟಿು ನ ಲಾರ್ಗಳನ್ನನ  

೫ - ೧೦ ವಾಕಯ ದಲಿ್ಲ  

ಬರೆಯಿರಿ.  
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 ಶ್ಕ್ಷಣ, ಎಿಂಜಿನಿಯರಿಿಂಗ್, 

ನಾಯಕತ್ವ ದಂತ್ಹ ಎಲಿಾ  

ಕೆಷ ೇತ್ಾ ಗಳಲಿ್ಲ  ಅವರು 

ಕಡುಗ್ಗ ನಿೇಡಿದ್ಯು ರೆ ಎಿಂದು 

ನಾವು ಕಲ್ಲಯಬಹುದು.  

 ನಾವು ಅವರ 

ಜಿೇವನಶೈಲ್ಲಯನ್ನನ  

ಅಳವಡಿಸಿಕಳಳ ಬಹುದು 

ಮತ್ತತ  ಅವರ ಸಾಧನೆಗಳು 

ಇಲಿ್ಲಯವರೆಗ್ಗ 

ನೆನಪನಲಿ್ಲರುತ್ತ ವೆ. 
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 ಪಾಠವನ್ನನ  ಪರಿಷ್ಾ ರಿಸಿ 

 ಪಾಠ ವಾಯ ಕರಣವನ್ನನ  

ಅಭ್ಯಯ ಸ ಮಾಡಿ 

 ಈ ಪಾಠ ವಾಯ ಕರಣ -   

ಸಂಸಾ ೃತ್ ಸಂಧಿ, 

ಸವ್ನಾಮಪದಗಳನ್ನನ  

ಮತ್ತತ  ಅದರ ವಿಧಗಳನ್ನನ   

ಮನದಟ್ಬು  ಮಾಡಿಸಿ 

 ಪಾಠದಲಿ್ಲ  ಬರುವ ವಚನದ 

ಬಹಳಷ್ಟು  ಉದ್ಯಹರಣೆ ತಿಳಿಸಿ  
 

ವ್ಯಾ ಕರಣ:  ಸಂಸಾ ೃತ್ ಸಂಧಿ 

ಮುಿಂದುವರಿದುದು,  ಪಾ ಬಂಧ ಬರೆಯಲು 

ಟಿಪಪ ಣಿ  

 

 

   ಆರಿಬಿಟ್ ಸವಿ ಕನನ ಡ ಪರಿಚಯ 

ಪಠಯ  ಪುಸತ ಕ  

 

 ವೈಟ್ ಬೇರ್ಡ್ 

 

 powerpoint presentation 
 

 ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥ್ಗಳು 

ನೇಟ್ಬು ಕನ ಲಿ್ಲ  ಪಾ ಶ್ನನ  

ಮತ್ತತ  ಉತ್ತ ರಗಳನ್ನನ  

ಬರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. 

 

 ವಾಯ ಕರಣ ಅಭ್ಯಯ ಸವನ್ನನ  

HW ಮಾಡಿಸಿ. 

 

 ಕಟಿು ರುವ ವಿಷ್ಯದ ಬಗೆ್ಗ  

ಪಾ ಬಂಧ ಬರೆಯುವುದು 
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 ದ್ಯಸರ ಪದಗಳ ಪರಿಚಯ. 

 

ನಿೀತ (ಪದ್ಾ ) 

 

  

 

 ಕನಕದ್ಯಸರ  ಚಿತ್ಾ ವನ್ನನ   

ಅಿಂಟಿಸಲು ಹೇಳಿ.  
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 ಹಳೇಗನನ ಡ ಪದಗಳ 

ಬಳಕೆಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತತ  

ಅದರ ಅಥ್. 

 

 ಕನಕದ್ಯಸರ ಪರಿಚಯಿಸಿ 

ಅವರ ಶೈಲ್ಲಯ ಬಗೆ್ಗ  

ಮಾಹಿತಿ ನಿೇಡುವುದು. 

 

 ಶ್ಾ ೇಮಂತ್ರು, ಮೂಖ್್ರು, 

ಬಡವರು, ಮಹಲು ಅಥವಾ 

ಗುಡಿಸಲ್ಲನಲಿ್ಲ  

ವಾಸಿಸುವವರ ನಡುವೆ 

ನಾವು ಹೇಗ್ಗ ಜಿೇವನವನ್ನನ  

ನಡೆಸಬೇಕು ಎಿಂಬುದರ 

ಕುರಿತ್ತ ಇದು 

ಕವಿತೆಯಾಗಿದೆ. 

 

 ಜಿೇವನವನ್ನನ  

ಶಾಿಂತಿಯುತ್ವಾಗಿ 

ನಡೆಸುವುದು ಎಲಿಾ  

ಅವಯ ವಸೆ್ಥ ಗಳ ನಡುವಿನ 

ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ 

 

 

 ಆರಿಬಿಟ್ ಸವಿ ಕನನ ಡ ಪರಿಚಯ 

ಪಠಯ  ಪುಸತ ಕ  

 

 ವೈಟ್ ಬೇರ್ಡ್ 

 

 powerpoint presentation 

https://youtu.be/k8ZkmNdRSWk 

 ಪದ್ಾ ದ ಮೊದಲ 6 

ಸಾಲುಗಳನ್ನನ  

ನೇಟ್ಬು ಕ್ ನಲಿ್ಲ  

ಬರೆಸುವುದು. 

  

  ಕಂಠಪಾಠ ಮಾಡಿಸಿರಿ 
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 ಪದಯ ವನ್ನನ  ಪರಿಷ್ಾ ರಿಸಿ 

 ಪದಯ  ವಾಯ ಕರಣವನ್ನನ  

ಅಭ್ಯಯ ಸ ಮಾಡಿ 

 ಈ ಪದಯ  ವಾಯ ಕರಣ  ತ್ತ್ಾ ಮ 

ತ್ದು ವ ರೂಪ ಪದಗಳನ್ನನ  

ಮತ್ತತ  ಅದರ ವಿಧಗಳನ್ನನ  

ಮನದಟ್ಬು  ಮಾಡಿಸಿ 
 

 

ವ್ಯಾ ಕರಣ: ವಿರುದ್ಯಧ ಥ್ಕ ಪದ, 

ಕಂಠಪಾಠ, ಪಾಾ ಸ ಪದ  ತ್ತ್ಾ ಮ ತ್ದು ವ 

ರೂಪ  

 

 

 ಆರಿಬಿಟ್ ಸವಿ ಕನನ ಡ ಪರಿಚಯ 

ಪಠಯ  ಪುಸತ ಕ  

 

 ವೈಟ್ ಬೇರ್ಡ್ 

 

 powerpoint presentation 
 

 

 

 ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥ್ಗಳು 

ನೇಟ್ಬು ಕನ ಲಿ್ಲ  ಪಾ ಶ್ನನ  

ಮತ್ತತ  ಉತ್ತ ರಗಳನ್ನನ  

ಬರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. 

 

 ವಾಯ ಕರಣ ಅಭ್ಯಯ ಸವನ್ನನ  

HW ಮಾಡಿಸಿ. 

 

 ಯಾವುದೇ ಒಿಂದು 

ನಿೇತಿಯನ್ನನ  ವಿವರಣೆ 

ಮಾಡಲು ಹೇಳಬಹುದು  
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REVISION  

 

 


