
�. ಎ�. ಎ�. ��ೕ ಮಂಜು�ಾ�ೕಶ�ರ

�ೕಂ��ೕಯ �ಾ� ��ಾ��� �ಾರ�ಾಡ

ವಗ೯ : 1
�ಷಯ : ಕನ�ಡ

�ಾಠ �ೕಜ� ೨೦೨೦- ೨೧

�. ಎ�. ಎ�. ��ೕ ಮಂಜು�ಾ�ೕಶ�ರ �ೕಂ��ೕಯ �ಾ� �ಾರ�ಾಡ



ವಗ೯ : 1 �ಾಠ �ೕಜ� 2020 - 21 �ಷಯ : ಕನ�ಡ

ಸ�ರಗಳ�

�ಂಗಳ� ಜೂ�

ಅವ� 5
ಕ��ಾ ಪ�ವ� ಚಟುವ�� �ರು ಪ�ಚಯ

��ಾ���ಗಳ� ತಮ� �ಸರು, �ಾವ�

ಕ�ತ �ಂ�ನ ತರಗ�ಯ ಬ��

�ೕಳ�ವರು.
��ಕರು ��ಾ���ಗ�� ತಮ� ಪ�ಚಯ

�ಾ� �ೂಳ��ವರು.

ಕ��ಾ ಉ��ೕಶ ಕನ�ಡ ಅ�ರಗಳನು� ಗುರು�ಸುವ,
ಉ�ಾ�ರ� �ಾಡುವ �ೌಶಲ�

�ೂಂದುವರು.
�ಾತ�ಾಡುವ �ೌಶಲ� ಕ�ಯಲು

ಪ�ಯತ� ಪಡುವರು.
ಘಟಕ ಸ�ರಗಳ� ಮತು� �ಂಗಡ�

ಕ��ಾಂಶಗಳ�/ ಸ�ರಗಳ� (13) ಸ�ರಗಳ ಉ�ಾ�ರ�

ಗಳನು� �ಾಗೂ ಬರವ��ಯನು�

ಕ�ಸುವ�ದು.
ಸ�ರಗಳ�: ಸ�ತಂತ��ಾ� ಉಚ��ಸಲ�ಡುವ

ಅ�ರಗಳ�.
ಹೃಸ� ಸ� ರಗಳ�(6) : ಒಂದು �ಾ�ಾ�

�ಾಲ ಉ�ಾ�ರ� �ಾಡುವ ಅ�ರಗಳ�.
ಅ

ಇ ಉ ಋ ಎ

ಒ

�ೕಘ೯ ಸ�ರಗಳ�(7) : ಎರಡು �ಾ�ಾ�

�ಾಲ ಉ�ಾ�ರ� �ಾಡುವ ಅ�ರಗಳ�.
ಆ

ಈ ಊ ಏ ಐ

ಓ ಔ

�ೕಗ �ಾಹಗಳ� (2) :
ಅನು�ಾ�ರ : ಅಂ

�ಸಗ೯ : ಅಃ



ಕ��ಾ �ಾಧನಗಳ� Ppt slides. ಅ�ರಗಳ �ಂಚು

ಪ��ಗಳ�.

�ೌಲ��ಾಪನ ಸ�ರಗಳ �ೌ�ಕ ಉ�ಾ�ರ. ಅ�ರ

ಗುರು���.
�ಟ� ಸ�ರ ಬ���.

ಸಂಪನೂ�ಲ ಸ�ಗನ�ಡ ಪಠ� ಪ�ಸ�ಕ.
https://omniglot.com/writing/kannada.
htm
https://youtu.be/oU48kD0zr4Q

ಇತರ �ಷಯ�ೂಂ�� ಸಂಬಂಧ English Vowels. A. E. I.
O. U

ಗೃಹ �ಾಯ�/ಚಟುವ�� ಸ�ರಗಳ ಉ�ಾ�ರ� ಗಳನು� ಕ���.
ಸ�ರಗಳನು� ಬ�ಯಲು ಪ�ಯ���.
ಕನ�ಡ �ನ ಪ���ಯ�� ಸ�ರಗಳನು�

ಗುರು���.



ವಗ೯ : 1 �ಾಠ �ೕಜ� 2020 - 21 �ಷಯ : ಕನ�ಡ

ವ�ಂಜನಗಳ�

�ಂಗಳ� ಜೂ�

ಅವ� ೫

ಕ��ಾ ಪ�ವ� ಚಟುವ�� �ಶು �ೕ�ಯನು� �ಾ�ಸುವ�ದು.
ಸ�ರಗಳನು� ಗುರು�ಸಲು �ೕಳ�ವ�ದು.
�ತ�ಗಳನು� �ೂೕ� ಅವ�ಗಳ �ದ�ನ ಅ�ರ

ಗುರು�ಸಲು �ೕಳ�ವ�ದು.
ಕ��ಾ ಉ��ೕಶಗಳ� ಮಕ�ಳ� ಮೂ�ಾ�ರಗಳನು� ಗುರು�ಸುವ

�ಾಮಥ�� �ೂಂದುವರು

ಮೂ�ಾ�ರಗಳ ಉ�ಾ�ರ�ಯನು� ಕ�ಯಲು

ಆಸ�� ಮೂ�ಸುವರು.
ಮೂ�ಾ�ರಗಳ ಬರವ��ಯ�� ಅ�ರು�

�ೂಂದುವರು.
ಘಟಕ ವ�ಂಜನಗಳ� ಮತು� ಅವ�ಗಳ �ಂಗಡ�.
ಕ��ಾಂಶಗಳ�

ಅಲ� �ಾ�ಣ: ಕ�� ಉ���ಂದ

ಉಚ��ಸುವ ಅ�ರಗಳ�..ಕ ಗ ಚ ಜ ಟ

ಡ ತ ದ ಪ ಬ.
ಮ�ಾ �ಾ�ಣ: �ಚು� ಉ���ಂದ

ಉಚ��ಸುವ ಅ�ರಗಳ�.. ಖ ಘ ಛ ಝ

ಠ ಢ ಥ ಧ ಫ ಭ.
ಅನು�ಾ�ಕಗಳ�: ಮೂ�ನ ಸ�ಾಯ�ಂದ

ಉಚ��ಸಲ�ಡುವ ಅ�ರಗಳ�. ಙ ಞ ಣ ನ

ಮ

ವ�ಂಜನಗಳ� - ೩೪ .ವ�ಂಜನಗಳ ಉ�ಾ�ರ�

ಗಳನು� �ಾಗೂ ಬರವ��ಯನು� ಕ�ಸುವ�ದು.
ವ�ಂಜನಗಳ�: ಸ�ರಗಳ ಸ�ಾಯ�ಂದ

ಉಚ��ಸಲ�ಡುವ ಅ�ರಗಳ�

ವ�ಂಜನಗಳ�� ೨ �ಧಗಳ�: ವ�ೕ�ಯ

ವ�ಂಜನಗಳ� ೨೫

: ಅವ�ೕ�ಯ ವ�ಂಜನಗಳ� ೯

ವ�ೕ�ಯ ವ�ಂಜನಗಳ�: ( ೨೫ )

ಕ ಖ ಗ ಘ ಙ

ಚ ಛ ಜ ಝ ಞ

ಟ ಠ ಡ ಢ ಣ

ತ ಥ ದ ಧ ನ

ಪ ಫ ಬ ಭ ಮ



ಅವ�ೕ�ಯ ವ�ಂಜನಗಳ� ( ೯ ) :

ಯ ರ ಲ ವ ಶ ಷ

ಸ ಹ. ಳ

ಕ��ಾ �ಾಧನಗಳ� Ppt slides. �ತ� ಪಟಗಳ�. �ಂಚು

ಪ��ಗಳ�.

�ೌಲ��ಾಪನ ವ�ಂಜನಗಳ �ೌ�ಕ ಉ�ಾ�ರ. ಅ�ರ

ಗುರು���.
�ಟ� ವ�ಂಜ�ಾ�ರ ಬ���.

ಸಂಪನೂ�ಲ ಸ�ಗನ�ಡ ಪಠ� ಪ�ಸ�ಕ.
https://omniglot.com/writing/kannada
.htm

ಇತರ �ಷಯ�ೂಂ�� ಸಂಬಂಧ English consonants.
ಗೃಹ �ಾಯ�/ಚ ಟುವ�� ವ�ಂಜನಗಳ ಉ�ಾ�ರ�ಗಳನು� ಕ���.

ವ�ಂಜನಗಳನು� ಬ�ಯಲು ಕ���.



ಕನ�ಡ �ನ ಪ���ಯ�� ವ�ಂಜನಗಳನು�

ಗುರು���.

ವಗ೯ : 1 �ಾಠ �ೕಜ� 2020 - 21 �ಷಯ : ಕನ�ಡ

ಸರಳ ಪದಗಳ�

�ಂಗಳ� ಜೂ�

ಅವ� 6

ಕ��ಾ ಪ�ವ� ಚಟುವ��

��ಕರು �ಲವ� �ಾ�ಾನ�

ವಸು�ಗಳನು� �ೂೕ�� ��ಾ���ಗ��

ಅವ�ಗಳ �ದಲ ಅ�ರ ಗುರು�ಸಲು

�ೕಳ�ವರು. ಉ�ಾ: ಕದ ಪಟ

ಮರ ಬಳಪ ಇ�ಾ��

ಕ��ಾ ಉ��ೕಶ ಕನ�ಡ ಮೂ�ಾ�ರಗಳನು�

ಗುರು�ಸುವ ಮತು� ಉ�ಾ�ರ�

�ಾಡುವ �ಾಮಥ�೯ �ೂಂದುವರು.

�ಾತ�ಾಡುವ �ೌಶಲ�

�ೂಂದುವರು.

ಘಟಕ ಸರಳ ಪದಗಳ�



ಕ��ಾಂಶಗಳ� :

* ಸರಳ ಪದಗಳ�

* ಪದ: ಅಥ೯

* ಸ�ರಗ�ಂದ

�ಾ�ರಂಭ�ಾಗುವ ಪದಗಳ�.

* ಪದಗಳ ಉ�ಾ�ರ�.

*ಪದಗಳ ಬರವ��

* ವ�ಂಜನಗ�ಂದ

�ಾ�ರಂಭ�ಾಗುವ ಸರಳ

ಪದಗಳ�.

* ಪದಗಳ ಉ�ಾ�ರ�.

* ಪದಗಳ ಬರವ��.

* ��ಕರು ಚಟುವ�� ಮು�ಾಂತರ

��ಾ���ಗಳ� �ಂ�ನ ತರಗ�ಯ��

ಕ�ತ ಸ�ರಗಳ� �ಾಗೂ ವ�ಂಜನಗಳ

ಬ�� ಚ�೯ಸುವರು.

* ಸ�ರ �ಾಗೂ ವ�ಂಜನಗಳ ಬಳ� 2

, 3 ಅ�ರ ಗಳ ಸರಳ ಪದಗಳ

ರಚ�ಯನು� �ವರ� �ೕಡುವರು.

*ಪದ ಎಂದ� ಅಥ೯ಬದ��ಾ�

ಇರುವ ಅ�ರಗಳ ಗುಂಪ�.

* ಸ�ರಗ�ಂದ �ಾ�ರಂಭ�ಾಗುವ

ಸರಳ ಪದಗಳ�.

ಅ ಅರಸ. ಆ ಆಲ

ಇ ಇನ ಈ ಈಚಲ

ಉ ಉರಗ ಊ ಊಟ

ಋ ಋಣ ಎ ಎರಕ

ಏ ಏತ ಐ ಐದಳ ಒ

ಒರಟ ಓ ಓಟ

ಔ ಔಷಧ ಅಂ ಅಂಗಳ

ಇ�ಾ�� ಪದಗಳನು�

�ತ� ಪಟ ಬಳ� ಉ�ಾ�ರ�

�ಾಡುವ ��ಾನ ಮತು�

ಬರವ��ಯ ��ಾನ



�ವ�ಸುವ�ದು.

* ವ�ಂಜನಗ�ಂದ �ಾ�ರಂಭ�ಾಗುವ

ಸರಳ ಪದಗಳ�

ಕ ಕಮಲ. ಖ ಖಗ ಗ

ಗಜ ಘ ಘಟ

ಚ ಚರಕ ಛ ಛಲ ಜ

ಜನ ಝ ಝಳ ಝಳ

ಟ ಟಪಟಪ ಠ ಠ�� ಡ

ಡವಡವ ಢ ಢಣಢಣ

ತ ತಬಲ ಥ ಥಳಥಳ ದ

ದವಸ ಧ ಧನ ನ ನಗರ

ಪ ಪಟ ಫ ಫಲ ಬ ಬಳಪ

ಭ ಭವನ ಮ ಮರ

ಯ. ಯಮ ರ. ರಭಸ ಲ

ಲವಣ ವ ವದನ

ಶ ಶಯನ ಷ ಷರ ಸ

ಸಮಯ ಹ ಹಯ

ಣ ಹಣ. ಳ. ನಳ

ಇ�ಾ�� ಪದಗಳನು� �ತ�ಗಳ

ಮೂಲಕ ಅವ�ಗಳ ಅಥ೯ ಸ�ತ

�ವ�ಸುವ�ದು.



ಕ��ಾ �ಾಧನಗಳ�

* ಸರಳ ಪದಗಳ �ಂಚು

ಪ��ಗಳ�.

* ಅ�ಾ�ಸ ಸ�ತ ಪಠ�

ಪ�ಸ�ಕ.

* Ppt. Slides.



◌ೆ

ಕಪ�� ಹ��

�ೌಲ��ಾಪನ Ppt. Slide ಬಳ�. ಪದಗಳನು�

�ೂೕ�� ��ಾ���ಗಳ�

ತ��ೕನ��ಂದ �ಾಗವ�ಸುವ�ದನು�

ಗಮ�ಸುವ�ದು.



* �ೂ��ರುವ ಅ�ರ�ಂದ ಸರಳ

ಪದ �ೕಳ�ವ�ದು.

* �ಂಚು ಪ��ಯ�� ಇರುವ �ತ�

ಗುರು�� ಪದ �ೕಳ�ವ�ದು.

*��� ಉ�ಾ�ರ�.

ಅವ�ೂೕಕನ ಬರವ��ಯ �ೂೕ�

ಪ�ಸ�ಕ.

ಸಂಪನೂ�ಲ ಸ�ಗನ�ಡ ಪಠ� ಪ�ಸ�ಕ.

https://omniglot.com/writing/k

annada.htm

ಇತರ �ಷಯ�ೂಂ��

ಸಂಬಂಧ

* �ನ �ತ�. ಬಳಸುವ

ವಸು�ಗಳನು�. ಗುರು��. �ಸರು

�ೕಳ�ವ�ದು.

ಗೃಹ �ಾಯ�/ಚಟುವ�� * ಸರಳ ಪದಗಳ ಉ�ಾ�ರ

ಕ���.

* �ೕವ� ಕ�ತ ಸರಳ ಪದಗ��

�ತ�ಗಳನು� ಸಂಗ��� ಪ�ಸ�ಕದ��.

ಅಂ���.



* �ಮ� �ಸ�ನ �ದಲ

ಅ�ರ�ಂದ �ಾ�ರಂ�ಾಗುವ ಸರಳ

ಪದಗಳನು� ಬ��� ಪ�ಯ���.

ವಗ೯ :1 �ಾಠ �ೕಜ� ೨೦೨೦- ೨ �ಷಯ : ಕನ�ಡ

�ಾಗು�ತ

�ಂಗಳ� ಜು�ೖ

ಅವ� 8

ಕ��ಾ ಪ�ವ� ಚಟುವ�� ��ಕರು ��ಾ���ಗ�� ಸರಳ

ಪದಗಳ ಪದ ಸರಪ� ಆ�ಸುವರು.

ಕ��ಾ ಉ��ೕಶ ಸರಳ ಪದಗಳನು� ಓದುವ ಮತು�

ಬ�ಯುವ �ಾಮಥ�೯

�ೂಂದುವರು.

ಸರಳ ಪದಗಳನು� ರ�ಸುವ �ೌಶಲ�

ಪ�ಯುವರು.

ಘಟಕ ಗು��ಾ�ರಗಳ� �ಾಗು�ತ

(ಬ��ಗಳ�)



ಕ��ಾಂಶಗಳ� / ಕ��ಾ

ಉ��ೕಶ

* ಗು��ಾ�ರಗಳ�.

* �ಾಗು�ತ �ೂಂಬುಗಳ�.

* �ಾಗು�ತ.

* ಉ�ಾ�ರ�.

* ಬರವ��.

ಗು��ಾ�ರಗಳ� ಎಂದ�ೕನು

ಎಂಬುದನು� ಉ�ಾಹರ� ಮೂಲಕ

�ವರ� �ೕಡುವ�ದು.

* ವ�ಂಜನಗ�� ಸ�ರ

�ೕ��ಾಗ ಉಂ�ಾಗುವ

ಅ�ರ�ೕ ಗು��ಾ�ರಗಳ�.

ಉ�ಾಹರ�: � + ಅ= ಕ.

� + ಉ = ನು

� +

ಆ = �ಾ � +

ಊ=ಪ�

�

+ ಇ = � � + ಋ= ಬೃ

�. +

ಈ. = �ೕ � + ಎ = �

� +

ಉ = ದು � + ಏ = �ೕ

� +

ಐ= �ೖ � + ಒ = ��

� +

ಓ = �ೂೕ � + ಔ = �ೌ



� +

ಅಂ = ಡಂ � + ಅಃ

=ಮಃ

* �ಾಗು�ತ �ೂಂಬುಗಳನು� �ಾ�ನ

ಮೂಲಕ �ೕ� �ೂಡ�ಾಗುವ�ದು.

.ಪ�� ವ�ಂಜನಗ�� �ಾಗು�ತವನು�

ಉ�ಾ�ರ� ಮೂಲಕ ಬ�ಸುವ�ದು.

ಉ�ಾ:

ಕ �ಾ � �ೕ ಕು ಕೂ ಕೃ � �ೕ

�ೖ �ೂ �ೂೕ �ೌ ಕಂ ಕಃ

ಗ �ಾ � �ೕ ಗು ಗೂ ಗೃ � �ೕ �ೖ

�ೂ �ೂೕ �ೌ ಗಂ ಗಃ

ಚ �ಾ � �ೕ ಚು ಚೂ ಚೃ � �ೕ

�ೖ �ೂ �ೂೕ �ೌ ಚಂ ಚಃ.

ಡ �ಾ � �ೕ ಡು ಡೂ ಡೃ � �ೕ

�ೖ �ೂ �ೂೕ �ೌ ಡಂ ಡಃ

ತ �ಾ � �ೕ ತು ತೂ ತೃ � �ೕ �ೖ

�ೂ �ೂೕ �ೌ ತಂ ತಃ



ಕ��ಾ �ಾಧನಗಳ�

ಅ�ಾ�ಸ ಸ�ತ ಪಠ� ಪ�ಸ�ಕ

�ಂಚು ಪ��

ಪಠ� ಸ�ತ ಅ�ಾ�ಸ ಪ�ಸ�ಕ

ಕಪ� ಹ��

�ೌಲ��ಾಪನ

��� ಉ�ಾ�ರ�

ಅವ�ೂೕಕನ ಬರವ��ಯ �ೂೕ�

ಪ�ಸ�ಕ.



ಸಂಪನೂ�ಲ ಸ�ಗನ�ಡ ಪಠ� ಪ�ಸ�ಕ.

https://youtu.be/DjHO9v4xoK8

ಇತರ �ಷಯ�ೂಂ��

ಸಂಬಂಧ

�ಂ� �ಷಯ�� ಸಂಬಂಧ

ಪ���.

ಗೃಹ �ಾಯ�/ಚ ಟುವ�� �ಾಗು�ತ ಕ���.

ಕನ�ಡ �ನ ಪ���ಯ��

�ಾಗು��ಾ�ರಗಳನು� ಗುರು��.

�ಮ� �ಸ�ನ �ದಲ ಅ�ರದ

�ಾಗು��ಾ�ರಗಳನು� ಬ���.



ವಗ೯ : 1 �ಾಠ �ೕಜ� 2020 - 21 �ಷಯ : ಕನ�ಡ

�ಾಗು�ತ ಪದಗಳ�

�ಂಗಳ� ಜು�ೖ

ಅವ� ೫

ಕ��ಾ ಪ�ವ� ಚಟುವ�� ಮಕ��� �ೕ� ಕ��ಂದನು� �ೕಳ�ವ�ದರ ಮೂಲಕ

ಗಮನ ��ಯುವ�ದು.
�ತ�ಗಳನು� �ೂೕ� ಅವ�ಗಳ �ಸರು ಗುರು�ಸಲು

�ೕಳ�ವ�ದು.
ಮಕ��� �ಾಗು��ಾ�ರಗಳನು� ಓದಲು

���ೕ�ಾ��ಸುವ�ದು .
ಕ��ಾ ಉ��ೕಶಗಳ� ಮಕ��� �ಾಗು�ತ ಪದಗಳನು� ಗುರು�ಸಲು

�ೕಳ�ವ�ದು.
�ಾಗು�ತ ಪದಗಳನು� ಬ�ಯಲು ಆಸ��

ಮೂ�ಸುವ�ದು.
ಘಟಕ �ಾಗು�ತ ಪದಗಳ�

ಕ��ಾಂಶಗಳ�:
�ಾಗು�ತ ಪದಗಳನು�

ಬ�ಯಲು ಕ�ಯುವರು,
�ಾಗೂ ಆ ಪದಗಳನು� ಓದಲು

ಕ�ಯುವರು.

�ಾಗು�ತ ಪದಗಳ�

ವ�ಂಜನಗ��ಂ�� ಸ�ರಗಳ� �ೕ� ಆಗುವ ಅ�ರಗ�ೕ

�ಾಗು�ತ ಪದಗಳ�

ಉ�ಾಹರ� : �ಾ�= �+ ಆ+ �+ ಎ .
�ೂೕ�� = �+ಓ

+�+ಇ +�+ಎ.

ಮಕ��� ಇ�ೕ �ೕ�ಯ �ಾಗು��ಾ�ರಗ�ಂದ

ಪದಗಳನು� ರ�ಸಲು �ೕಳ�ವ�ದು.

ಉ�ಾ: �ಾವ�ಟ, �ೕಸ�, �ಯಮ,

�ದಲು, �ೖರು, �ೂೕಟ, ��, ಗೃಹ, �ೌನ,



ಕ��ಾ �ಾಧನಗಳ� �ಂಚು ಪ��ಗಳ�. ಕಪ�� ಹಲ�. ಕನ�ಡ �ೖ�

�ೌಲ��ಾಪನ ಮಕ��� �ಾಗು�ತ ಪದಗಳ ರಚ� �ಾಡಲು

�ೕಳ�ವ�ದು.
ಮಕ�ಳ �ಾಗು�ತ ಪದಗಳ ಉ�ಾ�ರ� �ಾಗೂ ಅವರ

ಬರವ��ಯನು� ಗಮ�ಸುವ�ದು.
ಸಂಪನೂ�ಲ https://www.wonderslate.com/library/KTBS-Cl

ass-1-Kannada--(Savi-Kannada)?siteName=boo



ks&bookId=1367&preview=true

ಇತರ �ಷಯ�ೂಂ��

ಸಂಬಂಧ

�ಂ� �ಾಗೂ ಆಂಗ� �ಾ�ಯ�� ರ�ಸುವ ಪದಗಳ

ಬ�� �ೂೕ�� �ಾ� ��ಸುವ�ದು.
ಗೃಹ �ಾಯ�/ಚ ಟುವ�� �ೕ� �ೕ� �ಾಗು�ತ ಪದಗಳನು� ಬ�ದು ಓದಲು

ಕ���.
ಕನ�ಡ �ನ ಪ���ಯ�� ' ಆ '�ಾಗು�ತ ಪದಗಳನು�

ಆ�� ಬ���.

ವಗ೯ : 1 �ಾಠ �ೕಜ� 2020 - 21 �ಷಯ : ಕನ�ಡ

ಕನ�ಡ ಅಂ�ಗಳ�.
�ಂಗಳ� ಆಗ��

ಅವ� ೫

ಕ��ಾ ಪ�ವ�

ಚಟುವ��

ಆಟ ಆ�ಸುವ�ದರ ಮೂಲಕ ಮಕ�ಳ ಗಮನ ��ಯುವ�ದು.
ಅಂ�ಗಳನು� ಆಧ�� �ೕ�ಯನು� �ಾ�ಸುವ�ದು.

ಕ��ಾ ಉ��ೕಶಗಳ� ಕನ�ಡ ಅಂ�ಗಳನು� ಕ�ಯಲು ಆಸ�� ಮೂ�ಸುವ�ದು.
ಒಂದ�ಂದ ಹತ�ರವ�� ಅಂ�ಗಳನು� ಮನದಟು� �ಾ�ಸುವ�ದು.
ಮಕ�ಳ� ಅಂ�ಗಳನು� ಬ�ಯಲು ಕ�ಯುವರು.

ಘಟಕ ೧ �ಂದ ೧೦ ರ ವ�� ಕನ�ಡ ಅಂ�ಗಳ�

ಕ��ಾಂಶಗಳ�:
ಅಂ�ಗಳನು� ಬ�ಯಲು

ಕ�ಯುವರು,
ಅಂ�ಗಳನು�

�ೕಳಲು /ಓದಲು

ಕ�ಯುವರು.

ಮಕ�ಳ� ಪದ�ವನು� �ೕಳ�ವ�ದರ ಮೂಲಕ ಅಂ�ಗಳನು�

ಕ�ಯಲು ಮುಂ�ಾಗುವರು

ಅಂ�ಗಳನು� ಕಪ�� ಹಲ�ಯ �ೕ� ಬ�ದು

ಓ�ಸುವರು.



ಕ��ಾ �ಾಧನಗಳ� �ಂಚು ಪ��ಗಳ�. ಕಪ�� ಹಲ�. ಕನ�ಡ �ೖ�

�ೌಲ��ಾಪನ ಮಕ��� ಅಂ�ಗಳನು� ಎ�� �ಾಡಲು �ೕಳ�ವ�ದು.
ವಸು�ಗಳನು� �ೂಟು� ಎ�ಸಲು �ೕಳ�ವರು.

ಸಂಪನೂ�ಲ https://www.google.com/search?q=kannada+ankigal
u+in+words&client=ms-android-xiaomi-rev2&prmd=inv
&sxsrf=ALeKk00Ix_tjBXEqJ_JO010GRW1pM7mMhQ:1
598005523909&source=lnms&tbm=vid&sa=X&ved=2a
hUKEwiD4-e8iqzrAhWUxzgGHSVaACkQ_AUoA3oECA0
QAw&biw=360&bih=592

ಇತರ �ಷಯ�ೂಂ��

ಸಂಬಂಧ

ಗ�ತ �ಾಗೂ �ಂ� ಅಂ�ಗಳ�

ಗೃಹ

�ಾಯ�/ಚ ಟುವ��

ಅಂ�ಗಳನು� ಓದಲು �ಾಗೂ ಬ�ಯಲು ಕ���.
ಕನ�ಡ ಅ�ಾ�ಸ ಪ�ಸ�ಕ ���



ವಗ೯ : 1 �ಾಠ �ೕಜ� ೨೦೨೦- ೨೧ �ಷಯ : ಕನ�ಡ

�ಾರದ �ನಗಳ�

�ಂಗಳ� ಆಗ��

ಅವ� 4

ಕ��ಾ ಪ�ವ� ಚಟುವ�� ��ಾ���ಗಳ ಗಮನ ��ಯಲು

��ಕರು ಕ� �ೕಳ�ವರು.

ಘಟಕ �ಾರದ �ನಗಳ�

ಕ��ಾಂಶಗಳ� / ಕ��ಾ

ಉ��ೕಶ

* �ಾರದ �ನಗಳ

�ಸರುಗಳ

�ವರ�.

* �ಾರದ �ನಗಳ

�ಸರುಗಳ

ಉಚ��ಸಲ�ಡುವ

��ಾನ.

* �ಾರದ �ನಗಳ

�ಸರುಗಳ

ಬರವ��.

* �ಾರದ �ನಗಳ ಬ��

�ಶು �ೕ�

�ಾರದ�� ಎಷು� �ನಗಳ�

ಇರುತ�� �ಾಗೂ ಅವ�ಗಳ�

�ಾವವ� ಎಂಬುದನು� �ವರ�

�ೕಡುವರು.

1 �ಾರದ�� 7 �ನಗಳ� ಇರುತ��.

ಅವ�ಗಳ�

ರ��ಾರ. ( �ಾನು�ಾರ,

ಆ�ತ� �ಾರ)

�ೂೕಮ�ಾರ

ಮಂಗಳ�ಾರ

ಬುಧ�ಾರ

ಗುರು�ಾರ

ಶುಕ��ಾರ



�ಾ�ಸುವ�ದು.

�ಾರದ �ನಗಳ �ಶು �ೕ�

�ಶು �ೕ� ಯನು�

�ಾಗ�ಾ� �ಾಡು�ಾ�

�ಾರದ �ನಗಳ

�ಸರುಗಳನು� �ೕ�

�ೂಡ�ಾಗುವ�ದು.

ಶ��ಾರ.

ರ��ಾರ. ರ� ಉಂ�

�ೂೕಮ�ಾರ �ೂೕನ�ಾಪ�

ಮಂಗಳ�ಾರ �ೖಸೂರು �ಾ�

ಬುಧ�ಾರ ಬುಂ��ಾಡು

ಗುರು�ಾರ ಗು�ಾ� �ಾಮೂ�

ಶುಕ��ಾರ �ಾ�� �ಾಯಸ

ಶ��ಾರ ಶಂಕರ ��ೕ�



ಕ��ಾ �ಾಧನಗಳ�

�ಾ��ಂಡ�.

�ಾರದ �ನಗಳ �ಂಚು

ಪ��ಗಳ�.

ಪಠ� ಸ�ತ ಅ�ಾ�ಸ ಪ�ಸ�ಕ

ಕಪ� ಹ��

�ೌಲ��ಾಪನ

�ಾ��ಂಡ� ಬಳ� ��ಕರು �ೂಟ�

��ಾಂಕ �ಾವ �ಾರ ಎಂಬುದನು�

ಗುರು�ಸಲು �ೕಳ�ವ�ದು.

��� ಉ�ಾ�ರ�

ಅವ�ೂೕಕನ ಬರವ��ಯ �ೂೕ�



ಪ�ಸ�ಕ.

ಸಂಪನೂ�ಲ ಸ�ಗನ�ಡ ಪಠ� ಪ�ಸ�ಕ.

https://youtu.be/2YuMA95sIPg

https://omniglot.com/writing/k

annada.htm

ಇತರ �ಷಯ�ೂಂ��

ಸಂಬಂಧ

ಗ�ತ. �ಂ�. ಮುಂ�.

ನಡು� ಪದಗಳ ಕಲ��.

�ೂಟ� �ಾರದ �ಂ�ನ �ಾಗೂ

ಮುಂ�ನ �ಾರ ಬ���.

ಉ�ಾ: ಮಂಗಳ�ಾರ

�ಂ�ನ �ಾರ �ೂೕಮ�ಾರ

ಮುಂ�ನ �ಾರ ಬುಧ�ಾರ

ಗೃಹ �ಾಯ�/ಚಟುವ�� �ಾರದ �ನಗಳ �ಸರುಗಳನು�

ಕ���.

�ಾರದ �ನಗಳ �ಂಚು

ಪ��ಗಳನು� ತ�ಾ��.



ವಗ೯ : 1 �ಾಠ �ೕಜ� ೨೦೨೦- �ಷಯ : ಕನ�ಡ

ಒತ��ರಗಳ� ಮತು� ಪದಗಳ�

�ಂಗಳ� ���ಂಬ�

ಅವ� 6

ಕ��ಾ ಪ�ವ� ಚಟುವ�� ��ಕರರ ��ಾ���ಗ�� ಪದ ಸರಪ� ಆಟ ಆ

�ಂ�ನ ತರಗ�ಯ�� ಕ�ತ �ಾಗು�ತ ಪದಗಳ ಬ

�ಾಡುವರು.

ಕ��ಾ ಉ��ೕಶ ಸರಳ �ಾಕ�ಗಳನು� ಓದುವ �ಾಮಥ�೯ �ೂಂದು

ಸಣ� ಕ�ಗಳನು� �ೕಳಲು ಪ�ಯತ� ಪಡುವರು.

ಘಟಕ ಒತ��ರಗಳ� �ಾಗೂ ಒತ��ರ ಪದಗಳ�



ಕ��ಾಂಶಗಳ� :

* ಒತ��ರಗಳ�

ಕ ವಗ೯ ಒತ��ರಗಳ�

ಚ ವಗ೯ ಒತ��ರಗಳ�

ಟ ವಗ೯ ಒತ��ರಗಳ�

ತ ವಗ೯ ಒತ��ರಗಳ�

ಪ ವಗ೯ ಒತ��ರಗಳ�

ಯ ರ ಲ ವ ಶ ಷ ಸ ಹ ಳ

ಒತ��ರಗಳ�

* ಒತ��ರಗಳ ಉ�ಾ�ರ�.

*ಒತ��ರಗಳ ಬರವ��

* ಒತ��ರ ಪದಗಳ�.

* ಪದಗಳ ಉ�ಾ�ರ�.

* ��ಕರು ಚಟುವ�� ಮು�ಾಂತರ ��ಾ

�ಂ�ನ ತರಗ�ಯ�� ಕ�ತ ವ�ಂಜನಗಳ

ಚ�೯ಸುವರು.

ವ�ಂಜನಗ�� ಅ�ೕ ವ�ಂಜನ ಅಥ�ಾ �ೕ�

ಮತು� ಸ�ರ �ೕ��ಾಗ ಉಂ�ಾಗುವ ಅ

ಒತ��ರಗಳ� ಎನು�ವರು.

ಒತ��ರಗ�� ಸಂಯುಕ� ಅ�ರಗಳ� ಎಂದು ಕ�ಯ

ಕ� ಖ� ಗ� ಘ� ಙ�

ಚ� ಛ� ಜ� ಝ� ಞ�

ಟ� ಠ� ಡ� ಢ� ಣ�

ತ� ಥ� ದ� ಧ� ನ�

ಪ� ಫ� ಬ� ಭ� ಮ�

ಯ�. ರ�. ಲ� ವ�. ಶ� ಷ� ಸ� ಹ�. ಳ�

�ತ� ಪಟ ಬಳ� ಉ�ಾ�ರ� �ಾಡುವ ��ಾನ ಮ

ಬರವ��ಯ ��ಾನ �ವ�ಸುವ�ದು.



* ಪದಗಳ ಬರವ��.
ಒತ��ರಗಳನು�. ಪದಗಳ �ಾ�ರ

ಬಳಸ�ಾಗುವ��ಲ�.

ಒತ��ರಗಳ� ಪದಗಳ ನಡು� �ಾಗೂ �ೂ�� ಇ

ಅಕ�. ಹಗ� ಕಚು� ಗಜ�� ಪ�ಟ�

ದುಡು� ಹಣು� ಕತ�� ಸದು� ಕನ�ಡ

ಹಪ�ಳ ಗುಬ��� ತಮ� ಸಕ�� �ದ�

ಕಳ� ಠ�� ಅಬ�ರ ಕಣು� �ನು�

ಉ�ಾ��. ಚಂದ� �ಲ� �ವ�

ಇನೂ� ಹಲ�ಾರು ಪದಗಳನು� ಉ�ಾ�ರ�

ಬ�ಸುವ�ದು.

�ೕ� �ೕ�ಯ ಒತು� ಇರುವ ಅ�ರಗಳ� �ಾಗೂ ಪ

ತ� ಸುತ� ನ� �ನ� ಮ� �ಮ�ಪ�

ಯ� ಅ��ೕ ರ� ರಂಧ�



ಕ��ಾ �ಾಧನಗಳ�

* ಒತ��ರಗಳ ಪದಗಳ �ಂಚು ಪ��ಗಳ�.

* ಅ�ಾ�ಸ ಸ�ತ ಪಠ� ಪ�ಸ�ಕ.

* Ppt. Slides.

ಕಪ� ಹ��

�ೌಲ��ಾಪನ Ppt. Slide ಬಳ�. ಪದಗಳನು� �ೂೕ�� ��ಾ

ತ��ೕನ��ಂದ �ಾಗವ�ಸುವ�ದನು� ಗಮ�ಸುವ

* �ೂ��ರುವ ಅ�ರ�ಂದ ಒತ��ರ ಪದ �ೕಳ�ವ�ದ



* �ಂಚು ಪ��ಯ�� ಇರುವ �ತ� ಗುರು�

�ೕಳ�ವ�ದು.

*��� ಉ�ಾ�ರ�.

ಅವ�ೂೕಕನ ಬರವ��ಯ �ೂೕ�

ಸಂಪನೂ�ಲ ಸ�ಗನ�ಡ ಪಠ� ಪ�ಸ�ಕ.

https://youtu.be/lGskx1QrC-E

https://omniglot.com/writing/kannada.htm

ಇತರ �ಷಯ�ೂಂ��

ಸಂಬಂಧ

* �ನ �ತ�. ಬಳಸುವ ವಸು�ಗಳನು�. ಗ

�ಸರು �ೕಳ�ವ�ದು.

ಗೃಹ �ಾಯ�/ಚಟುವ��

* ಒತ��ರಗಳ ಉ�ಾ�ರ ಕ���.

* �ೕವ� �ನ �ತ� ಬಳಸುವ ಒತ��

�ಾ�ಾನುಗಳನು� ಪ�� �ಾ��. ಉ�ಾ: ಅ��

�ಲ�. ಸಕ��. ಇ�ಾ��.

�ನ ಪ���ಯನು� ಓ� ಒತ��ರ ಪದಗಳನು� ಗುರ



ವಗ೯ : 1 �ಾಠ �ೕಜ� 2020 - 21 �ಷಯ : ಕನ�ಡ

ಬಣ�ಗಳ�

�ಂಗಳ� ���ಂಬ�

ಅವ� ೫

ಕ��ಾ ಪ�ವ�

ಚಟುವ��

�ಶು �ೕ�ಯನು� �ಾ�ಸುವ�ದು.
�ತ�ಗಳನು� �ೂೕ� ಅವ�ಗಳ ಬಣ�ಗಳ �ಸರು ಗುರು�ಸಲು

���ೕ�ಾ��ಸುವ�ದು.
ಕ��ಾ

ಉ��ೕಶಗಳ�

ಬಣ�ಗಳನು� ಗುರು�ಸುವ �ಾಮಥ�� �ೂಂದುವರು

ಬಣ�ಗಳ �ಸರು ಕ�ಯಲು ಆಸ�� ಮೂ�ಸುವರು.
ಘಟಕ ಬಣ�ಗಳ�

ಕ��ಾಂಶಗಳ�.
ಮಕ�ಳ�

ಬಣ�ಗಳ

�ಸರುಗಳನು�

ಗುರು�ಸಲು

ಕ�ಯುವರು.

l
�ಾಮನ

���ನ��ರುವ ೭

ಬಣ�ಗಳನು�

�ಸ�ಸಲು

ಮಕ�ಳ�

ಮುಂ�ಾಗುವರು.

ಗುರುಗಳ� ಮಕ��� ��ಧ ವಸು�ಗಳನು� �ೂೕ�ಸು�ಾ� ಬಣ�ಗಳ

�ಸರುಗಳನು� ಕಪ�� ಹಲ�ಯ �ೕ� ಬ�ಯುವರು.
೧. �ಂಪ�. ೨. ಹ�ರು ೩. ಹಳ�. ೪. ಗು�ಾ�. ೫.�ೕ� ೬.
ಕಪ��

೭. ಕಂದು. ೮. �ೕಸ�. ೯. �ೕರ�. ೧೦. �ಳ

◌ಿ



ಕ��ಾ

�ಾಧನಗಳ�

ಬಣ�ಗಳ�. ಬಣ�ದ ���ಲಗಳ�. �ಾಗೂ ಬಣ� ಬಣ�ದ ವಸು�ಗಳ�.

�ೌಲ��ಾಪನ ಬಣ�ಗಳ �ಸರುಗಳನು� ಪ�� �ಾಡಲು �ೕಳ�ವ�ದು.
ಕನ�ಡ ಅ�ಾ�ಸ ಪ�ಸ�ಕದ�� ಬಣ�ಗಳ �ಾಯ� ಪತ� ��ಸಲು

�ೕಳ�ವ�ದು.
ಸಂಪನೂ�ಲ ಸ�ಗನ�ಡ ಪಠ� ಪ�ಸ�ಕ.

https://www.google.com/search?q=colours+in+kannada&o
q=colours+in+k&aqs=chrome.1.69i57j0l4.4550j0j7&client=
ms-android-xiaomi-rev2&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-
8

ಇತರ

�ಷಯ�ೂಂ��

ಸಂಬಂಧ

�ತ�ಕ�

ಗೃಹ

�ಾಯ�/ಚ ಟುವ

��

ಹಣು�ಗಳ� �ಾಗೂ ಹೂಗಳ �ತ� ��� ಬಣ�ಗಳನು� �ಸ�ಸಲು

�ೕಳ�ವ�ದು.



ವಗ೯ : 1 �ಾಠ �ೕಜ� 2020 - 21 �ಷಯ : ಕನ�ಡ

ಹೂವ�ಗಳ�

�ಂಗಳ� ಅ�ೂ�ೕಬ�

ಅವ� ೫

ಕ��ಾ ಪ�ವ� ಚಟುವ��

��ಕರು ನಮ� ಸುತ�ಲೂ ಇರುವ

ಪ�ಸರದ ಬ�� ಚ�೯ಸುವರು.
��ಾ���ಗಳ� �ಾವ� ಪ�ಸರ��

�ೂೕಡುವ ವಸು�ಗಳನು�

�ಸ�ಸುವರು.
ಉ�ಾ: ಮ� �ಾ�� �ಡ ಮರ

ಇ�ಾ��.
ಕ��ಾ ಉ��ೕಶಗಳ�

ಮರ �ಡಗಳ ಬ��

��ದು�ೂಳ��ವರು.
ಹೂಗಳನು� ಗುರು�� �ಸರು

�ೕಳ�ವ �ಾಮಥ�೯ �ೂಂದುವರು.
�ತ� ��� ಬಣ� ತುಂಬುವ �ೌಶಲ�

ಪ�ಯುವರು.
ಘಟಕ

ಹೂವ�ಗಳ�

ಕ��ಾಂಶಗಳ�:
*ಹೂವ�ಗಳ �ತ� ��� ಬಣ� ತುಂಬುವ�ದು.
* ಹೂವ�ಗಳ �ಸರುಗಳ�

*ಹೂವ�ಗಳ ಮಹತ�

ಹೂವ�ಗಳ �ತ�ಗಳನು� ಬ�ಯುವ

�ಾಗೂ ಬಣ� ತುಂಬುವ ��ಾನವನು�

�ವ�ಸುವ�ದು.



ಹೂವ�ಗಳ �ಸರುಗಳ�

ಮ���. �ಾಸ�ಾಳ ಸಂ��

ಸೂಯ��ಾಂ� ಗು�ಾ�

ಕಮಲ

�ಂಡು ಹೂವ� �ಾ��ಾತ

�ೕವಂ��

ನಮ� �ಾ��ೕಯ ಹೂವ� ಕಮಲ.
��ಾ���ಗಳ� ಹೂ�ನ �ತ� ಬ�ದು

ಬಣ� ತುಂ� ಅವ�ಗಳ �ಸರು

ಬ�ಯುವರು

�ಾವ� ಹೂವ�ಗಳನು� �ೕವರ

ಪ��� ಸುಗಂಧ ದ�ವ� ತ�ಾ��

�ಾಗೂ ಅಲಂ�ಾರ�ಾ�� ಬಳಸು�ಾ��

ಎಂಬುದನು� ��ಸುವರು.

ಕ��ಾ �ಾಧನಗಳ�

ಹೂವ�ಗಳ�, ಹೂ�ನ �ತ�

ಪಟಗಳ�



ಕಪ�� ಹಲ�.

�ೌಲ��ಾಪನ

ಹೂ�ನ �ಸರುಗಳನು� �ೕ��.
ಹೂವ�ಗಳ ಬಣ� ಗುರು�� �ಸ��.



ಸಂಪನೂ�ಲ https://youtu.be/SttAtG8Jdkc

ಇತರ �ಷಯ�ೂಂ�� ಸಂಬಂಧ ಪ�ಸರ ಅಧ�ಯನ

ಗೃಹ �ಾಯ�/ಚ ಟುವ��

�ಮ� ಇಷ��ಾಗುವ ಹೂ�ನ �ತ�

ಬ�ದು ಬಣ� ತುಂ��.
�ಮ� ಮ�ಯ�� ಪ��� ಬಳಸುವ

ಹೂವ�ಗಳ �ತ� ಸಂಗ���

ಪ�ಸ�ಕದ�� ಅಂ���.



ವಗ೯ : 1 �ಾಠ �ೕಜ� ೨೦೨೦- ೨೧

�ಷಯ : ಕನ�ಡ

ಹಣು�ಗಳ� ಮತು� ತರ�ಾ�ಗಳ�

�ಂಗಳ�
ನ�ಂಬ�

ಅವ� 5

ಕ��ಾ ಪ�ವ� ಚಟುವ�� ��ಕರು �ಾವ� �ನ �ತ� ಬಳಸುವ

ಆ�ಾರ ಪ�ಾಥ�ಗಳ ಬ��

��ಾ���ಗ��ಂ�� ಚ�೯ಸುವರು.

��ಾ���ಗಳ� ತಮ� ಇಷ��ಾದ

�ಂ� ��ಸುಗಳ ಬ�� �ೕಳ�ವರು.

ಕ��ಾ ಉ��ೕಶ ಆ�ಾರ ಪ�ಾಥ�ಗಳ ಮಹತ�ದ ಬ��

��ಯುವರು..

ಹಣು� ತರ�ಾ�ಗಳನು� ಗುರು��

ಅವ�ಗಳ �ಸರುಗಳನು� �ೕಳ�ವ

�ಾಮಥ�೯ �ೂಂದುವರು.

ಘಟಕ

ಹಣು�ಗಳ� �ಾಗೂ ತರ�ಾ�ಗಳ�.



ಕ��ಾಂಶಗಳ�

ಹಣು�ಗಳ �ಸರುಗಳ�

�ತ� ಬ�ದು ಬಣ�

ತುಂಬುವ�ದು

ಹಣು�ಗಳ ಬಣ�

��ಸುವ�ದು.

ಹಣು�ಗಳ ಮಹತ�ದ ಬ��

�ವ�ಸುವ�ದು.

ತರ�ಾ� ಗಳ �ಸರುಗಳ�

�ತ� ಬ�ದು ಬಣ�

ತುಂಬುವ�ದು

ತರ�ಾ�ಗಳ ಮಹತ�

ಹಣು� ಗಳ �ಸರುಗಳ�

�ಾ�ಹಣು�. �ೕಬು ಹಣು�.

�ಾ�� ಹಣು�

�ೕರಲ ಹಣು� ಪ�ಾ�� ಹಣು�

�ತ�� ಹಣು�

�ಕು� ಹಣು� ಕಲ�ಂಗ� ಹಣು�

�ಾ�ನ ಹಣು�

ಹಣು�ಗಳ �ಾಜ �ಾ�ನ ಹಣು�.

ನಮ� �ಾ��ೕಯ ಹಣು� �ಾ�ನ

ಹಣು�.

ಹಣು�ಗಳ� ನಮ� ಆ�ೂೕಗ�

�ಾ�ಾ��ೂಳ�ಲು ತುಂ�ಾ ಮುಖ�

ಆ�ಾರ�ಾ��.

�ನವ� �ಾವ��ಾದರೂ ಒಂದು

ಹಣು� �ನ� �ೕಕು

ಎಂಬುದನು� �ವ�ಸುವ�ದು.



�ವ�ಸುವ�ದು.

ತರ�ಾ�ಗಳ �ಸರುಗಳ�

ಈರು�� ಬದ��ಾ�

�ಂ��ಾ�

�ೌ��ಾ� �ೂ��ೂ

�ಣ�ನ �ಾ�

ಆಲೂಗ�� ಗಜ��

ಕುಂಬಳ�ಾ� ಮೂಲಂ�

ಇ�ಾ�� �ಸರುಗಳನು�

ತರ�ಾ�ಗಳನು� ಬಳ�

�ವ�ಸುವ�ದು.

ತರ�ಾ� �ೕವ� �ಾಡುವ�ದ�ಂದ

ಆ�ೂೕಗ�

ಉತ�ಮ�ಾ�ರುತ�� ಎಂಬುದನು�

�ವ�ಸುವ�ದು.



ಹ��ಾ� �ನು�ವ ತರ�ಾ� ಬ��

�ೕಳ�ವ�ದು.

ಉ�ಾ: �ೌ��ಾ� ಮೂಲಂ�

ಗಜ��

�ಾರದ ತರ�ಾ� �ಣ�ನ �ಾ�.



ಕ��ಾ �ಾಧನಗಳ�

ಹಣು�ಗಳ� ಮತು� ತರ�ಾ�ಗಳ�

Ppt Slides �ಾಗೂ YouTube

channel

ಅ�ಾ�ಸ ಸ�ತ ಪಠ� ಪ�ಸ�ಕ

ಪಠ� ಸ�ತ ಅ�ಾ�ಸ ಪ�ಸ�ಕ

ಕಪ� ಹ��

�ೌಲ��ಾಪನ Youtube ಬಳ� �ಾಡನು�

�ೕಳ�ವ�ದು ��ಾ���ಗಳ ತ��ೕನ�

�ಾಗ ವ�ಸು��ಯನು�

ಗಮ�ಸುವ�ದು



��� ಉ�ಾ�ರ�

ಅವ�ೂೕಕನ ಬರವ��ಯ �ೂೕ�

ಪ�ಸ�ಕ.

ಸಂಪನೂ�ಲ ಸ�ಗನ�ಡ ಪಠ� ಪ�ಸ�ಕ.

https://youtu.be/XgPXl-A0FEg

https://omniglot.com/writing/k

annada.htm

ಇತರ �ಷಯ�ೂಂ��

ಸಂಬಂಧ

ಪ�ಸರ ಅಧ�ಯನ.

ಹಣು�ತರ�ಾ�ಗಳನು�

�ೕ�ಸುವದ�ಂದ ಆಗುವ

�ಾಭಗಳ ಬ�� �ವರ� �ೕಡುವ�ದು.

ಗೃಹ �ಾಯ�/ಚ ಟುವ�� �ಮ� ಇಷ��ಾಗುವ ಹಣು�

ತರ�ಾ� �ಸರುಗಳ �ತ� ಬ�ದು

ಬಣ� ತುಂ� ಅವ�ಗಳ �ಸರು

ಬ���.

ಹ�ರು ಬಣ�ದ ತರ�ಾ�ಗಳ �ಸರು

ಪ�� �ಾ��.



�ೕಜ ಇರುವ ಹಣು�ಗಳ �ತ�ಗಳನು�

ಸಂಗ���,

ಪ�ಸ�ಕದ�� ಅಂ���.

ವಗ೯ : 1 �ಾಠ �ೕಜ� 2020 - 21 �ಷಯ : ಕನ�ಡ

�ಾ��ಗಳ�

�ಂಗಳ� ��ಂಬ�

ಅವ� ೫

ಕ��ಾ ಪ�ವ� ಚಟುವ�� ಮಕ��� �ೕ� ಕ�ಯನು� �ೕಳ�ವ�ದು.
�ಾ��ಗಳನು� ಆಧ�� �ಲವ� ಪ���ಗಳನು� �ೕಳ�ವ�ದು.

ಕ��ಾ ಉ��ೕಶಗಳ� ಮಕ��� �ಾ��ಗಳ ಬ�� ಅ�ವ� ಮೂ�ಸುವ�ದು.
�ಾ��ಗಳ �ಧಗಳ ಬ�� �ಾಗೂ �ಾ��ಗಳ ಉಪ�ೕಗಗಳನು�

��� �ೂಡುವ�ದು.
�ಾ��ಗಳ ಸಂರ��ಯ ಮಹತ�ವನು� ಮನದಟು� �ಾ�

�ೂಡುವ�ದು.
ಘಟಕ �ಾ��ಗಳ�..
ಕ��ಾಂಶಗಳ�:
�ಾ��ಗಳ�� ೨ �ಧಗಳ� -

�ಾಕು �ಾ��ಗಳ�

�ಾಡು �ಾ��ಗಳ�

ಹು� ನಮ� �ಾ��ೕಯ

�ಾ�� .

�ೂಂ�ಲು ಇರುವ �ಾ��

ಆ�.

ನಮ� �ಾಲು �ೂಡುವ

�ಾ�� ಆಕಳ�.

�ಾ��ಗಳ�:-
�ಾ��ಗಳ�� ೨ �ಧಗಳ� ಅವ� ೧) �ಾಕು �ಾ��ಗಳ� ಮತು� ೨)
�ಾಡು �ಾ��ಗಳ�

* ಮ�ಯ�� �ಾ�ಸುವಂತಹ �ಾ��ಗಳನು� �ಾಕು �ಾ��ಗಳ�

ಎನು�ವರು.
ಉ�ಾ:- �ಾ�. �ಕು�..ಆಕಳ�..ಕುದು�.ಇ�ಾ��ಗಳ�.

* �ಾ�ನ�� �ಾ�ಸುವಂತಹ �ಾ��ಗಳನು� �ಾಡು / ಕೂ�ರ

�ಾ��ಗಳ� ಎನು�ವರು

ಉ�ಾ:- ಹು�. �ಂಹ. �ರ�. ಆ�. ಇ�ಾ��ಗಳ�.



ಕ��ಾ �ಾಧನಗಳ� �ಂಚು ಪ��ಗಳ�. ಕಪ�� ಹಲ�. ಕನ�ಡ �ೖ�. �ಾ��ಗಳ

�ಾದ�ಗಳ�.

�ೌಲ��ಾಪನ �ಾಕು �ಾ��ಗಳ �ಾಗೂ �ಾಡು �ಾ��ಗಳ �ಸರುಗಳನು� ಪ��

�ಾ��.
ಎಲ� �ಾ��ಗಳ ಒಂ�ೂಂದು ��ೕಷ�ಯನು� ಬ���.

ಸಂಪನೂ�ಲ https://www.google.com/search?client=ms-android-xiao
mi-rev2&sxsrf=ALeKk02BFAhqLd8qH_6c5MIOkkeOBXuVX
Q%3A1598035039441&ei=XxRAX-y4GtPmz7sPr52UgAM&
q=Animals+chart+in+Kannada&oq=Animals+chart+in+Kan
nada&gs_lcp=ChNtb2JpbGUtZ3dzLXdpei1zZXJwEAM6BA
gAEEc6BwgjEOoCECc6CQgjEOoCECcQEzoECCMQJzoICA
AQkQIQiwM6BwgAEEMQiwM6CwgAELEDEIMBEIsDOgQIA
BBDOgQILhBDOgIILjoHCAAQsQMQQzoFCC4QsQM6BQgA



ELEDOgoIABCxAxBDEIsDOgIIADoLCAAQsQMQkQIQiwM6
CAgAELEDEIsDOgUIABCLAzoFCAAQkQI6BQguEIsDOgYIA
BAWEB5QnrhyWMDAc2Dr0nNoAnABeAOAAYgCiAHhLJIB
BjAuMzMuNZgBAKABAbABD7gBAsABAQ&sclient=mobile-
gws-wiz-serp

ಇತರ �ಷಯ�ೂಂ��

ಸಂಬಂಧ

ಪ�ಸರ ಅಧ�ಯನ

ಗೃಹ �ಾಯ�/ಚಟುವ�� �ಾಕು �ಾ��ಗಳ �ಾಗೂ �ಾಡು �ಾ��ಗಳ �ತ� ಅಂ���.

ವಗ೯ : 1 �ಾಠ �ೕಜ� 2020 - 21 �ಷಯ : ಕನ�ಡ

�ೕಹದ �ಾಗಗಳ�

�ಂಗಳ� ಜನವ�

ಅವ� ೫

ಕ��ಾ ಪ�ವ�

ಚಟುವ��

ಮಕ��� ಆಟ ಆ�ಸುವ�ದು.
ಪ���ಗಳನು� �ೕಳ�ವ�ದರ ಮೂಲಕ ಗಮನ �ೕಂ��ೕಕ�ಸುವ�ದು.

ಕ��ಾ

ಉ��ೕಶಗಳ�

�ೕಹದ �ಾಗಗಳನು� ಗುರು�� �ಸ�ಸಲು ಕ�ಯುವರು..
�ೕಹದ �ಾಗಗಳ ಉಪ�ೕಗಗಳನು� ಅ�ಯುವರು.

ಘಟಕ �ೕಹದ �ಾಗಗಳ�

ಕ��ಾಂಶಗಳ�.
ಮಕ�ಳ�

�ೕಹದ

�ಾಗಗಳನು�

ಗುರು��

�ಸ�ಸು

ವ�ದನು�

ಕ�ಯುವರು.
ಕಣು�.��
ಮೂಗು

�ಾ�

�ೖ.�ಾಲು ...
ಇವ�ಗ�ಲ�ವ�

ಗಳ

ಉಪ�ೕಗ

��ದು�ೂಳ��ವ

ರು.

ಗುರುಗಳ� �ೕಹದ �ಾಗಗಳ �ತ� ��� ಅವ�ಗಳ

ಉಪ�ೕಗಗಳನು� �ವ��ದರು.

೧. ಕಣು� - �ೂೕಡಲು. ೨ .�� - �ೕಳಲು. ೩.

�ಾ� - �ಾತ�ಾಡಲು. ೪. ಮೂಗು - ಉ��ಾಡಲು

೫. �ೖಗಳ� - �ಲಸ �ಾಡಲು ೬. �ಾಲು - ನ�ಯಲು

೭.ಹಲು�ಗಳ� - ಆ�ಾರವನು� ಜ�ಯಲು



ಕ��ಾ

�ಾಧನಗಳ�
�ತ� ಪಟಗಳ�. �ೖಜ �ತ�ಣ. Ppt slides. ಕಪ�� ಹಲ�

�ೌಲ��ಾಪನ �ೕಹದ �ಾಗಗಳನು� ಪ�� �ಾಡಲು �ೕಳ�ವ�ದು.
ಕನ�ಡ ಅ�ಾ�ಸ ಪ�ಸ�ಕದ��ನ �ಾಯ� ಪತ� ��ಸಲು �ೕಳ�ವ�ದು.

ಸಂಪನೂ�ಲ. ಸ�ಗನ�ಡ ಪಠ� ಪ�ಸ�ಕ.
https://www.google.com/search?q=body+parts+in+kannada
&oq=body+p&aqs=chrome.1.69i59l2j69i57j0j69i60.8132j0j7&
client=ms-android-xiaomi-rev2&sourceid=chrome-mobile&ie=
UTF-8

ಇತರ

�ಷಯ�ೂಂ�

� ಸಂಬಂಧ

�ತ�ಕ�..ಪ�ಸರ ಅಧ�ಯನ



ಗೃಹ

�ಾಯ�/ಚ ಟು

ವ��

�ೕಹದ �ಾಗಗಳ ಸುಂದರ�ಾದ �ತ� ���, �ಾಗಗಳನು� �ಸ��.,

ವಗ೯ : 1 �ಾಠ �ೕಜ� ೨೦೨೦- ೨೧ �ಷಯ :

ಕನ�ಡ

�ಂಗಳ�ಗಳ�

�ಂಗಳ� �ಬ�ವ�

ಅವ� 5

ಕ��ಾಪ�ವ� ಚಟುವ�� �ಾರದ �ನಗ�� ಸಂಬಂ��ದಂ� �ಶು �ೕ� �ಾ�ಸ

��ಕರು ಹುಟು� ಹಬ�ದ ಆಚರ�ಯ

��ಾ���ಗ��ಂ�� ಚ�೯ಸುವರು..

��ಾ���ಗಳ� ತಮ� ಹುಟು� ಹಬ�ವನು� �ೕ�

�ಾಡುವರು ಎಂದು �ೕಳ�ವರು.

ಕ��ಾ ಉ��ೕಶ �ಾ��ಂಡ� ಬಳ� ವಷ೯ �ಂಗಳ� �ಾರ ��ಾ

ಗುರು�ಸುವ �ಾಮಥ�೯ �ೂಂದುವರು.

ಪ�� �ಂಗಳ ಮಹತ� ��ಯುವರು.

ಘಟಕ �ಂಗಳ� ಗಳ �ಸರುಗಳ�.



ಕ��ಾಂಶಗಳ� :

* �ಂಗಳ�ಗಳ

�ಸರುಗಳ�

* 30 �ನಗಳ� ಇರುವ

�ಂಗಳ�ಗಳ�

* 31�ನಗಳ� ಇರುವ

�ಂಗಳ�ಗಳ�

* ಕ�� �ನಗಳ�

ಇರುವ �ಂಗಳ�.

* 1 ವಷ೯�� 12 �ಂಗಳ�ಗಳ�.

* 4 �ಾರಗಳ� �ೕ� 1 �ಂಗಳ�.

* 1 �ಂಗ�� 30 ಅಥ�ಾ 31 �ನಗಳ� ಇರುತ��.

�ಂಗಳ�ಗಳ �ಸರುಗಳ�

1. ಜ�ವ� 2. �ಬ�ವ�

3. �ಾ�೯ 4. ಎ���

5. �ೕ 6. ಜೂ�

7. ಜು�ೖ 8. ಆಗ��

9. ���ಂಬ� 10. ಅ�ೂ�ೕಬ�

11. ನ�ಂಬ�. 12. ��ಂಬ�

31 �ನಗಳ� ಇರುವ �ಂಗಳ�ಗಳ�

ಜ�ವ�. �ಾ�೯ �ೕ ಜು�ೖ

ಆಗ�� ಅ�ೂ�ೕಬ� ��ಂಬ�

30 �ನಗಳ� ಇರುವ �ಂಗಳ�ಗಳ�

ಎ��� ಜೂ� ���ಂಬ� ನ�ಂಬ�

ಅ� ಕ�� �ನಗಳ� ಇರುವ �ಂಗಳ�

�ಬ�ವ�



ಕ��ಾ �ಾಧನಗಳ�

�ಾ��ಂಡ�

ಅ�ಾ�ಸ ಸ�ತ ಪಠ� ಪ�ಸ�ಕ

�ಂಚು ಪ��

ಪಠ� ಸ�ತ ಅ�ಾ�ಸ ಪ�ಸ�ಕ

ಕಪ� ಹ��



�ೌಲ��ಾಪನ

��ಾ���ಗಳ� ��ಕರು �ೕ�ದ �ನ ��ಾಂ

�ಾ��ಂಡ� ನ�� ಗುರು�ಸುವರು.

��� ಉ�ಾ�ರ�

ಅವ�ೂೕಕನ ಬರವ��ಯ �ೂೕ�



ಸಂಪನೂ�ಲ ಸ�ಗನ�ಡ ಪಠ� ಪ�ಸ�ಕ.

https://youtu.be/94o6KK8N2pw

https://omniglot.com/writing/kannada.htm

ಇತರ �ಷಯ�ೂಂ��

ಸಂಬಂಧ

�ಂದೂ �ಂಗಳ �ಾಸಗಳ�.

ಗೃಹ �ಾಯ�/ಚಟುವ�� 2021�ೕ ವಷ೯ದ �ಾ��ಂಡ� ತ�ಾ���.

�ಮ� ಮ�ಯ ಸದಸ�ರ ಹು��ದ ��ಾಂಕವನು� ಗುರು

The End.


