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WEEK LEARNING OUTCOMES SOURCES/RESOURCES SUGGESTED ACTIVITIES 

WEEK 

1 

 

 ಈ ಪಾಠದಿಂದ ನಾವು  

ಭಾರತೀಯ ಜ್ಞಾ ನ ಪೀಠ 

ಪಾಾ ಮುಖ್ಯ ತೆ ತಳಿಯುತೆತ ೀವೆ.  

 

 ಈ ಪ್ಾ ಶಸ್ತತ  ವಿಜೇತರು 

ಕನನ ಡದಲಿ್ಲ  ಸಾಹಿತಯ ಕ್ಕಾ ಗಿ 

ಗೆದಿ ದಿ್ದ ರೆ .   

 

 ಈ ಪಾಠವು ಅವರ ಕೆಲಸ 

ಮತ್ತತ  ಪ್ಾ ಶಸ್ತತ  ವಿಜೇತ 

ದನಾಿಂಕಗಳನ್ನನ  

ಪ್ರಿಚಯಿಸುತತ ದೆ. 

 

 ಇದು ಪ್ಾ ತ ವಿಜೇತರ 

ಸಾಹಿತಯ ದ ಬಗೆೆ ಯೂ 

ಹೇಳುತತ ದೆ. ಇಲಿ್ಲಯವರೆಗೆ 

ಕನಾಾಟಕದಿಂದ 8 

ವಿಜೇತರು ಇದಿ್ದ ರೆ. 

 

ಭಾರತೀಯ ಜ್ಞಾ ನ ಪೀಠ - ಒಂದು 

ನೀಟ(ಪಾಠ)  

 

 ಆರಿಬಿಟ್ ಸವಿ ಕನನ ಡ ಪ್ರಿಚಯ 

ಪ್ಠಯ  ಪುಸತ ಕ  

 ವೈಟ್ ಬೀರ್ಡಾ 

 

 powerpoint presentation 

 

 https://youtu.be/IvBYpFVcwGg 

 

 ಭಾರತೀಯ ಜ್ಞಾ ನ ಪೀಠ  

ಪ್ಾ ಶಸ್ತತ ಯ ವಿಜೇತರ  

ಚಿತಾ ವನ್ನನ  ಅಿಂಟಿಸ್ತ 

 ಪುಟ ಬರವಣಿಗೆ 

 ದನಾಿಂಕಕೆಾ  

ಅನ್ನಗುಣವಾಗಿ 

ಪ್ಟಿಿ ಯನ್ನನ  ಜೀಡಿಸ್ತ 

 

 

 

 

WEEK 

2 

 

 

 

 

 

 ಪಾಠವನ್ನನ  ಪ್ರಿಷ್ಾ ರಿಸ್ತ 

 ಪಾಠ ವಾಯ ಕರಣವನ್ನನ  

ಅಭಾಯ ಸ ಮಾಡಿ 

 ಈ ಪಾಠ ವಾಯ ಕರಣ   

ಸಂಧಿಗಳು - ಜಶತ ವ  ಸಂಧಿ ಶುತವ  

ಸಂಧಿ ,ವಿವರವಾಗಿ ವಿವರಿಸ್ತ 

 ಶಾಲೆಗೆ ಪ್ತಾ  

ಬರೆಯುವಿಕೆಯನ್ನನ  ಕಲ್ಲಸ್ತ 

 

  ವ್ಯಾ ಕರಣ -  ಸಂಧಿಗಳು - ಜಶತ ವ  ಸಂಧಿ 

ಶುತವ  ಸಂಧಿ ,  ಪ್ತಾ  ಬರೆಯುವುದು 

 

 ಆರಿಬಿಟ್ ಸವಿ ಕನನ ಡ ಪ್ರಿಚಯ 

ಪ್ಠಯ  ಪುಸತ ಕ  

 

 ವೈಟ್ ಬೀರ್ಡಾ 

 

 powerpoint presentation  
 

 

 ವಿದ್ದಯ ರ್ಥಾಗಳು 

ನೀಟ್ಬು ಕನ ಲಿ್ಲ  ಪ್ಾ ಶ್ನನ  

ಮತ್ತತ  ಉತತ ರಗಳನ್ನನ  

ಬರೆಯಬೇಕ್ಕಗಿದೆ 

 ವಾಯ ಕರಣ -  

ಸಾಕಷಿ್ಟ  ಅಭಾಯ ಸ 

 ಪಾಠದಲಿ್ಲ  ಬಂದರುವ 

ಸಂಧಿ ಪ್ದಗಳನ್ನನ  ಬಿಡಿಸ್ತ 

ತಳಿಸುವುದು 
 ಪಾಾ ಿಂಶುಪಾಲರಿಗೆ ರಜೆ 

ಕೀರಿ ಪ್ತಾ  ಬರೆಯುವುದು 
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WEEK 

3 

 

 

 

 

 

 ಕವಿ ಬಗೆೆ  ವಿವರಿಸ್ತ. ಅವರ 

ಕ್ಕವಯ ನಾಮ ಮತ್ತತ  ಅವರ 

ಶೈಲ್ಲಯನ್ನನ  ತಳಿಸ್ತ  

 

 ಕವಿ ದೇವರ ಅನ್ನಗಾ ಹದ 

ಬಗೆೆ  ವಿವರಿಸ್ತದಿ್ದ ನೆ ಮತ್ತತ  

ದ್ದನವು ಪ್ಾ ಕೃತಯ 

ರೂಪ್ವಾಗಿದೆ. 

 

 ಪ್ಾ ತಯಿಂದು ದೇಹ ಮತ್ತತ  

ಆತಮ ವು ಈ ಜಗತತ ನಲಿ್ಲ  

ದೇವರ ಕಡುಗೆಯಾಗಿದೆ. 

 

 ನಾವು ದೇವರನ್ನನ  

ಪಾಾ ರ್ಥಾಸದದಿ ರೆ ನಾವು 

ಪಾಾ ಣಿಗಳಿಗೆ ಸಮಾನರು. 

 

 ಇಲಿ್ಲ  ಅವರ ದೇವರ 

ಪ್ರವಾಗಿ ಅಪಾರ 

ಪಾ ೀತಯನ್ನನ  ವಯ ಕತ  

ಪ್ಡಿಸ್ತದಿ್ದ ರೆ.  

 

 

ದೇವರ ದಾಸಿಮಯಾ ನವರ ವಚನಗಳು  

  (ಪದ್ಾ ) 

 

 ಆರಿಬಿಟ್ ಸವಿ ಕನನ ಡ ಪ್ರಿಚಯ 

ಪ್ಠಯ  ಪುಸತ ಕ  

 

 ವೈಟ್ ಬೀರ್ಡಾ 

 

 powerpoint presentation  

 

 

 https://youtu.be/xzakCHjcbbg 

ದೇವರ ದ್ದಸ್ತಮಯಯ ನವರ  

ಒಿಂದು ಚಿತಾ ವನ್ನನ  ಅಿಂಟಿಸಲು 

ತಳಿಸಬಹುದು. 

 ವಿದ್ದಯ ರ್ಥಾಗಳು 

ನೀಟ್ಬು ಕನ ಲಿ್ಲ  ಕವಿತೆ 

ಬರೆಯಬೇಕ್ಕಗಿದೆ 

 8 ಸಾಲುಗಳನ್ನನ  ಕಂಠಪಾಠ 

ಮಾಡಿಸ್ತರಿ  
 

WEEK 

4 

 

 ಕವಿತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ತದ   

ವಾಯ ಕರಣ – ಸಂಧಿಗಳು - 

ಜಶತ ವ  ಸಂಧಿ ಶುತವ  ಸಂಧಿ 

ಅನ್ನನಾಸ್ತಕ ಸಂಧಿ ವಿಸಗಾ 

ಸಂಧಿ , ಗುಣವಾಚಕಗಳು 

ವಿವರವಾಗಿ ವಿವರಿಸ್ತ 

 

 ಸಾಕಷಿ್ಟ  

ಉದ್ದಹರಣೆಗಳನ್ನನ  ನೀಡಿ 

 

  

 ಕಂಠಪಾಠವನ್ನನ  ಎಲಿ್ಲ  

ವಿದ್ದಯ ರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ಮನದಟಿ್ಬ  

ಮಾಡಿಸ್ತ. 

ವ್ಯಾ ಕರಣ – ಸಂಧಿಗಳು - ಜಶತ ವ  ಸಂಧಿ 

ಶುತವ  ಸಂಧಿ ಅನ್ನನಾಸ್ತಕ ಸಂಧಿ ವಿಸಗಾ 

ಸಂಧಿ , ಗುಣವಾಚಕಗಳು 

 
  

 ಆರಿಬಿಟ್ ಸವಿ ಕನನ ಡ ಪ್ರಿಚಯ 

ಪ್ಠಯ  ಪುಸತ ಕ  

 

 ವೈಟ್ ಬೀರ್ಡಾ 

 

 powerpoint presentation  

 

 8 ಸಾಲುಗಳನ್ನನ  ಕಂಠಪಾಠ 

ಮಾಡಿಸ್ತರಿ  

 

 

 ವಾಯ ಕರಣ ಅಭಾಯ ಸವನ್ನನ  

HW ಮಾಡಿಸ್ತ  

WEEK 

5 

 ಭರತ ಬಾಹುಬಲಿ ಪಾಠ 
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 ಪಾಠವನ್ನನ  

ಆಸಕ್ತತ ದ್ದಯಕವಾಗಿಸಲು  
ಬಾಹುಬಲ್ಲ ಪ್ರಿಚಯವನ್ನನ  

ನೀಡಿ.  

 

 ಶಾ ವಣ ಬೆಳಗೊಳ ಪ್ಾ ದೇಶದ 

ಬಗೆೆ  ವಿಸಾತ ರ ನೀಡಿ. 

 

 ಇದು ಗೌತಮ್ ಬುದಧ ನ ಕಥೆ. 
ರಾಜಕುಮಾರರ ನಡುವಿನ 

ರಾಜಯ ಕ್ಕಾ ಗಿ ಹೀರಾಟ 

 

 ಯುದಧ ವು ಪ್ರಿಹಾರವಲಿ  

ಎಿಂದು ಬಾಹುಬಲ್ಲ 

ಅರಿತ್ತಕಳುು ತ್ತತ ನೆ. 

 

 ಅಹಿಿಂಸೆ ಮತ್ತತ  

ಬೌದಧ ಧಮಾದ ಕಡೆಗೆ 

ಅವರ ಪ್ಾ ಯಾಣದ ಬಗೆೆ  

ನಮಗೆ ತಳಿಸುತತ ದೆ 

 

 

 

 ಆರಿಬಿಟ್ ಸವಿ ಕನನ ಡ ಪ್ರಿಚಯ 

ಪ್ಠಯ  ಪುಸತ ಕ  

 

 ವೈಟ್ ಬೀರ್ಡಾ 

 

 powerpoint presentation 

 

 https://youtu.be/HA35tI1KfiA 
 

 

 ಶಾ ವಣ ಬೆಳಗೊಳ ಪ್ಾ ದೇಶದ 

ಚಿತಾ ವನ್ನನ  ಅಿಂಟಿಸ್ತ  

 ಪುಟ ಬರವಣಿಗೆ 

 ಅಹಿಿಂಸ ಮಾಗಾವಾಗಿ ನಡೆದ 

ಬೇರೊಬು  ರಾಜರ ಹೆಸರನ್ನನ  

ತಳಿಸ್ತ.  

 

 
 

WEEK 

6 

 

 ಪಾಠವನ್ನನ  ಪ್ರಿಷ್ಾ ರಿಸ್ತ 

 ಪಾಠ ವಾಯ ಕರಣವನ್ನನ  

ಅಭಾಯ ಸ ಮಾಡಿ 

 ಈ ಪಾಠ ವಾಯ ಕರಣದ  ಲೇಖ್ನ 

ಚಿಹೆನ ಗಳು – 8 ವಿಧಗಳು  ಮತ್ತತ  

ಅದರ ಸರಿಯಾದ ಬಳಕೆ , 

ಪಾಠಕೆಾ  ಸಂಬಂದಸ್ತದ 

ವಾಯ ಕರಣ ವಿಭಕ್ತತ  , ಸಂಧಿಯ 

ವಿಧಗಳು ಮತ್ತತ  ಅದರ 

ವಿಧಗಳನ್ನನ   ಮನದಟಿ್ಬ  

ಮಾಡಿಸ್ತ 

ವ್ಯಾ ಕರಣ : ಲೇಖ್ನ ಚಿಹೆನ ಗಳು – 8 

ವಿಧಗಳು  ಮತ್ತತ  ಅದರ ಸರಿಯಾದ ಬಳಕೆ 

, ಪಾಠಕೆಾ  ಸಂಬಂದಸ್ತದ ವಾಯ ಕರಣ  

 

 

 

 ಆರಿಬಿಟ್ ಸವಿ ಕನನ ಡ ಪ್ರಿಚಯ 

ಪ್ಠಯ  ಪುಸತ ಕ  

 

 ವೈಟ್ ಬೀರ್ಡಾ 

 

 powerpoint presentation 
 

 

 ವಿದ್ದಯ ರ್ಥಾಗಳು 

ನೀಟ್ಬು ಕನ ಲಿ್ಲ  ಪ್ಾ ಶ್ನನ  

ಮತ್ತತ  ಉತತ ರಗಳನ್ನನ  

ಬರೆಯಬೇಕ್ಕಗಿದೆ. 

 

   ವ್ಯಾ ಕರಣ -  

ಸಾಕಷಿ್ಟ  ಅಭಾಯ ಸ 
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WEEK 

7 

 

 ಹಳೇಗನನ ಡ ಪ್ದಗಳ 

ಬಳಕೆಯ ಮಾಹಿತ ಮತ್ತತ  

ಅದರ ಅರ್ಾ. 

 

 ಶಿಶುನಾಳ್ ಷ್ರಿೀಫ್ 

ಪ್ರಿಚಯಿಸ್ತ ಅವರ ಶೈಲ್ಲಯ 

ಬಗೆೆ  ಮಾಹಿತ ನೀಡುವುದು 

ಈ ಕವನವನ್ನನ  ಜ್ಞನಪ್ದ 

ಭಾವಗಿೀತೆ ಯಲಿ್ಲ  

ಪ್ರಿಗಣಿಸಲ್ಲಗಿದೆ. 

 ಕವಿ  ನಾವು ಸಣಣ  

ವಿಷ್ಯಗಳನ್ನನ  

ಪ್ರಿಗಣಿಸಬಾರದು.  

ಏಕೆಿಂದರೆ ಸಣಣ  

ವಿಷ್ಯಗಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮಮ  

ಆಶಚ ಯಾ ಮತ್ತತ  ವಿನಾಶಕೆಾ  

ಕ್ಕರಣವಾಗುತತ ವೆ. 

 ಈ ಕವಿತೆಯು ಜನರು  ಇದು 

ಪ್ಾ ಸ್ತದಧ  ಮತ್ತತ  

ವಾಡಿಕೆಯಂತೆ ಹಾಡಿದ 

ಹಾಡು. 

 

ಕೀಡಗನ ಕೀಳಿ ನಂಗಿತತ   

(ಪದ್ಾ ) 
 

 ಆರಿಬಿಟ್ ಸವಿ ಕನನ ಡ ಪ್ರಿಚಯ 

ಪ್ಠಯ  ಪುಸತ ಕ  

 

 ವೈಟ್ ಬೀರ್ಡಾ 

 

 powerpoint presentation 

 
 https://youtu.be/kDe5vbdfF2M 

 ಪ್ಾ ಸುತ ತ ಈ ಪ್ದಯ ದಲಿ್ಲ  

ಬಳಕೆಯಾಗಿರುವ 

ವಸುತ ವಿನ ಚಿತಾ ವನ್ನನ  

ಅಿಂಟಿಸ್ತ  

 

 ವಿದ್ದಯ ರ್ಥಾಗಳು 

ನೀಟ್ಬು ಕನ ಲಿ್ಲ  ಕವಿತೆ 

ಬರೆಯಬೇಕ್ಕಗಿದೆ 

 

 ಕಂಠಪಾಠ ಮಾಡಿಸ್ತರಿ  
 

WEEK 

8 

 

 ಕವಿತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ತದ  
ಆದ ೇಶ , ಆಗಮ, ಸರ್ವನಾಮ 

ವಿಧಗಳು, , ಪಾಾ ಸಬದಧ  

ಪ್ದಗಳು ವಿವರವಾಗಿ 

ವಿವರಿಸ್ತ 

ವ್ಯಾ ಕರಣ  ಸಮಾಸಗಳ  ಅರ್ಾ  

& ವಿಧಗಳು, ವಿರುದ್ದಧ ರ್ಾಕ ರೂಪ್,  

ಸಂದಬಾ ವಿಭಕ್ತತ  ಸಂಧಿ ವಿಧಗಳು, 
ಪ್ಾ ಬಂದ  

 

 ವಿದ್ದಯ ರ್ಥಾಗಳು 

ನೀಟ್ಬು ಕನ ಲಿ್ಲ  ಪ್ಾ ಶ್ನನ  
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 ಸಾಕಷಿ್ಟ  

ಉದ್ದಹರಣೆಗಳನ್ನನ  ನೀಡಿ  

 ಕಂಠಪಾಠವನ್ನನ  ಎಲಿ್ಲ  

ವಿದ್ದಯ ರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ಮನದಟಿ್ಬ  

ಮಾಡಿಸ್ತ  
 

ಆರಿಬಿಟ್ ಸವಿ ಕನನ ಡ ಪ್ರಿಚಯ ಪ್ಠಯ  

ಪುಸತ ಕ  

 

 ವೈಟ್ ಬೀರ್ಡಾ 

 

 powerpoint presentation 
 

 

ಮತ್ತತ  ಉತತ ರಗಳನ್ನನ  

ಬರೆಯಬೇಕ್ಕಗಿದೆ. 

 

   ವ್ಯಾ ಕರಣ -  

ಸಾಕಷಿ್ಟ  ಅಭಾಯ ಸ 

 

WINTER BREAK  

WEEK 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ಇದು ಸವ ತಃ ನರೂಪಸ್ತದ 

ಸ್ತದಿ ಪ್ಪ ನ ಬಗೆೆ  ಒಿಂದು 

ತಮಾಷೆಯ ಕಥೆ 

 ವಷ್ಾವಿಡಿೀ ರಾಗಿ ತನ್ನನ ವ 

ಮೂಲಕ ಸರಳ 

ಜೀವನವನ್ನನ  ನಡೆಸುವ 

ರೈತ, ದನಚರಿಯಲಿ್ಲ  

ಬದಲ್ಲವಣೆಯನ್ನನ  

ನರಿೀಕಿ್ತ ಸುತ್ತತ ರೆ 

 ಅವರು ಹಬು ದ 

ಭೀಜನವನ್ನನ  ತನನ ಲು 

ನರಿೀಕಿ್ತ ಸುತ್ತತ ರೆ ಆದರೆ 

ನೂಡಲ್ ರೂಪ್ದಲಿ್ಲ  ಸರಳ 

ರಾಗಿಯನ್ನನ  ತನ್ನನ ತ್ತತ ರೆ 

 ಹಬು ದ .ಟವನ್ನನ  

ತನ್ನನ ವುದಕ್ತಾ ಿಂತ ರಾಗಿ 

ತನ್ನನ ವುದು ಆರೊೀಗಯ ಕರ 

ಜಡೇ ಶಂಕರ (ಪಾಠ) 

 

 ಆರಿಬಿಟ್ ಸವಿ ಕನನ ಡ ಪ್ರಿಚಯ 

ಪ್ಠಯ  ಪುಸತ ಕ  

 

 ವೈಟ್ ಬೀರ್ಡಾ 

 

 powerpoint presentation 

 

 
 

 

 

 ಹಲ ಗದಿೆ ಗಳ 

ಚಿತಾ ವನ್ನನ  ಅಿಂಟಿಸಲು 

ಹೇಳಿ  

 

 

 ಪಾಠದ ಮೊದಲ 

ಪುಟವನ್ನನ  ನೀಟ್ಬು ಕ್ 

ನಲಿ್ಲ  ಬರೆಸುವುದು. 

 

 ಆರೊೀಗಯ ಕರ ಊಟದ 

ಬಗೆೆ  ೫-೧೦ ವಾಕಯ  

ಬರೆಯಿರಿ 
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ಎಿಂದು ಅವರು 

ಅಭಿಪಾಾ ಯಪ್ಟಿಿ ದಿ್ದ ರೆ.  
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 ಪಾಠವನ್ನನ  ಪ್ರಿಷ್ಾ ರಿಸ್ತ 

 ಪಾಠ ವಾಯ ಕರಣವನ್ನನ  

ಅಭಾಯ ಸ ಮಾಡಿ. 

 ಈ ಪಾಠ ವಾಯ ಕರಣ -    

ಛಂದಸುು  

ಷ್ಟಪ ದಗಳನ್ನನ   
ಗುರುತಸಲು  

ಪ್ರಿಚಯ  

   ಮನದಟಿ್ಬ  ಮಾಡಿಸ್ತ 

 ಪಾಠದಲಿ್ಲ  ಬರುವ ವಚನದ 

ಬಹಳಷಿ್ಟ  ಉದ್ದಹರಣೆ ತಳಿಸ್ತ  
 

ವ್ಯಾ ಕರಣ:   ಛಂದಸುು  ಷ್ಟಪ ದ,  

ಪ್ಾ ಬಂಧ ಬರೆಯಲು ಟಿಪ್ಪ ಣಿ  

 

 

   ಆರಿಬಿಟ್ ಸವಿ ಕನನ ಡ 

ಪ್ರಿಚಯ ಪ್ಠಯ  ಪುಸತ ಕ  

 

 ವೈಟ್ ಬೀರ್ಡಾ 

 

 powerpoint presentation 
 

 ವಿದ್ದಯ ರ್ಥಾಗಳು 

ನೀಟ್ಬು ಕನ ಲಿ್ಲ  ಪ್ಾ ಶ್ನನ  

ಮತ್ತತ  ಉತತ ರಗಳನ್ನನ  

ಬರೆಯಬೇಕ್ಕಗಿದೆ. 

 

 ವಾಯ ಕರಣ ಅಭಾಯ ಸವನ್ನನ  

HW ಮಾಡಿಸ್ತ. 

 

 ಕಟಿಿ ರುವ ವಿಷ್ಯದ ಬಗೆೆ  

ಪ್ಾ ಬಂಧ ಬರೆಯುವುದು 
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 ಕವಿ ಪ್ರಿಚಯ ಮತ್ತತ  

ಅವರ ಪ್ಾ ಶಸ್ತತ ಗಳ ಪ್ರಿಚಯ  

 

 ಹಳೇಗನನ ಡ ಪ್ದಗಳ 

ಬಳಕೆಯ ಮಾಹಿತ ಮತ್ತತ  

ಅದರ ಅರ್ಾ. 

 

 ಎಲಿ್ಲ  ಆರೊೀಗಯ ಕ್ಕಾ  ನಗು 

ಅತ್ತಯ ತತ ಮ  ಔಷ್ದವಾಗಿದೆ. 

ನಾವು ಇತರರನ್ನನ  

ನಗಿಸುವಾಗ ಅದು ಒಿಂದು 

ದೊಡಡ  ಕೆಲಸ.  

 

 ನಾವು ಜೀವನದಲಿ್ಲ  

ತಿಂದರೆಗಳನ್ನನ  

ಎದುರಿಸುತತ ರುವಾಗ ನಾವು 

ಜೀವನ ದ್ರ್ಶನ (ಪದ್ಾ ) 

  

 ಆರಿಬಿಟ್ ಸವಿ ಕನನ ಡ ಪ್ರಿಚಯ 

ಪ್ಠಯ  ಪುಸತ ಕ  

 

 ವೈಟ್ ಬೀರ್ಡಾ 

 

 powerpoint presentation 

 

 

 ಡಿ ವಿ ಜ ಚಿತಾ ವನ್ನನ   

ಅಿಂಟಿಸಲು ಹೇಳಿ.  
 

 ಪದ್ಾ ದ ಸಾಲುಗಳನ್ನನ  

ನೀಟ್ಬು ಕ್ ನಲಿ್ಲ  

ಬರೆಸುವುದು. 

  

  ಕಂಠಪಾಠ ಮಾಡಿಸ್ತರಿ 

 

 



ಅಲ್ ಆಲಿಯಾ ಅಂತರಾಷ್್ಟ ರ ೀಯ ಭಾರತೀಯ ಶಾಲೆ, ರಿಯಾದ್ 

ALTERNATIVE ACADEMIC CALENDAR 20-21 
CLASS:  8                                          SUBJECT: Kannada           Subject Teacher: Ms Poornima Shenoy 

 

ಕುಟ್ಬಿಂಬಕೆಾ  

ಹರೆಯಾಗಬಾರದು. 

 

 ಜೀವನವು ಚಕಾ ದಂತೆ, ನಾವು 

ಸಂತೀಷ್ ಮತ್ತತ  ದುುಃಖ್ದ 

ಬಗೆೆ  ಚಿಿಂತಸಬಾರದು. 

 

 ಜೀವನದ ಪಾಠಗಳನ್ನನ  

ತೀರಿಸುವುದು ಕವಿತೆಯ 

ನೈತಕತೆ 
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 ಪ್ದಯ ವನ್ನನ  ಪ್ರಿಷ್ಾ ರಿಸ್ತ 

 ಪ್ದಯ  ವಾಯ ಕರಣವನ್ನನ  

ಅಭಾಯ ಸ ಮಾಡಿ 

 ಈ ಪ್ದಯ  ವಾಯ ಕರಣ   

ಅಲಂಕ್ಕರಗಳು, ಪ್ಾ ಬಂಧ 

ಬರೆಯುವುದು, ಪ್ತಾ  

ಬರೆಯುವುದು ಮನದಟಿ್ಬ  

ಮಾಡಿಸ್ತ 

 

 

ವ್ಯಾ ಕರಣ:  ಅಲಂಕ್ಕರಗಳು  

ಪ್ಾ ಬಂಧ ಬರೆಯುವುದು, ಪ್ತಾ  

ಬರೆಯುವುದು 

 

 

 ಆರಿಬಿಟ್ ಸವಿ ಕನನ ಡ ಪ್ರಿಚಯ 

ಪ್ಠಯ  ಪುಸತ ಕ  

 

 ವೈಟ್ ಬೀರ್ಡಾ 

 

 powerpoint presentation 
 

 

 

 ವಿದ್ದಯ ರ್ಥಾಗಳು 

ನೀಟ್ಬು ಕನ ಲಿ್ಲ  ಪ್ಾ ಶ್ನನ  

ಮತ್ತತ  ಉತತ ರಗಳನ್ನನ  

ಬರೆಯಬೇಕ್ಕಗಿದೆ. 

 

 ವಾಯ ಕರಣ ಅಭಾಯ ಸವನ್ನನ  

HW ಮಾಡಿಸ್ತ. 

 

 ಯಾವುದೇ ಒಿಂದು   

ಪ್ಾ ಬಂಧ ವಿವರಣೆ 

ಮಾಡಲು ಹೇಳಬಹುದು  
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REVISION  

 

 


