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WEEK LEARNING OUTCOMES SOURCES/RESOURCES SUGGESTED ACTIVITIES 

WEEK 

1 

 

 ಈ ಪಾಠದಿಂದ ನಾವು 

ಸೌ್ಕಟ್ಸ  ಮತ್ತು  ಗೈಡ್ಸಸ  

ಇತಿಹಾಸ, ರಚನೆ ಮತ್ತು  

ಅದರ ಮುಖ್ಯ  

ಉದ್ದ ೇಶವನ್ನು  

ಕಲಿಯುತ್ು ೇವೆ.  

 

 ನಾವು  ಪಾಠದಿಂದ  

ಸೌ್ಕಟಿಂಗ್ ಮೂಲಭೂತ 

ತತವ ಗಳು, 

ರಾಜಕೇಯವಲಲ ದ, ಕೇವಲ 

ಸೇವಾ ಮನೇಭಾವವನೆು ೇ 

ಉದ್ದ ೇಶವಾಗಿರುವುದು. 

 

 ಈ ಸಂಸೆ್ಥ ಯು 

ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅತ್ತಯ ತು ಮ 

ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಂಬಂದಸಿದ 

ತರಬೇತಿಯನ್ನು  

ಕೊಡಲಾಗುತು ದ್. 

 

 ಪರೇಪಕಾರಕೌ್ಕ  ಸದ್ಯ 

ಸಿದದ ರಿಂಬ ವಚನವನ್ನು  

ಸಿವ ೇಕರಿಸುತ್ತು ರ ಎಿಂಬ 

ವಿಷಯವನ್ನು  

ಕುಲಿಂಕೂಷವಾಗಿ 

ನೇಡಬಹುದು  

 

 

1. ಸೌ್ಕಟ್ಸ  ಮತ್ತು  ಗೈಡ್ಸಸ   

 (ಪಾಠ)  

 

 ಆರಿಬಿಟ್ ಸವಿ ಕನು ಡ ಪರಿಚಯ 

ಪಠಯ  ಪುಸು ಕ  

 ವೈಟ್ ಬೇಡ್ಸಿ 

 

 powerpoint presentation  

 

 https://youtu.be/A-z12puv_Ks 

 

 ಸೌ್ಕಟ್ಸ  ಮತ್ತು  ಗೈಡ್ಸಸ   

ಚಿತರ ಗಳನ್ನು  ಅಿಂಟಸಿ. 

 

 ಸೌ್ಕಟ್ಸ  ನ ವಿಭಾಗಗಳು  

ಕಬ್ಸಸ  , ಬುಲ ಬುಲ ಸೌ್ಕಟ್ಸ  

ರೇವಸ್ಥರ ೇಿ ರಿಂಜರ್ಸಿ ಬಗೆೆ  

ಒಿಂದು ವಾಕಯ ದಲಿಲ  ತಿಳಿಸಿ. 

 

 ಪುಟ್ ಬರವಣಿಗೆ 
 

 
 

 

 

 

WEEK 

2 

 

 

 

 

 ಪಾಠವನ್ನು  ಪರಿಷೌ ರಿಸಿ 

 ಪಾಠ ವಾಯ ಕರಣವನ್ನು  

ಅಭಾಯ ಸ ಮಾಡಿ 

 ಈ ಪಾಠ ವಾಯ ಕರಣ   

ವಗಿೇಿಯ ಅವಗಿೇಿಯ 

  ವ್ಯಾ ಕರಣ - ವಗಿೇಿಯ ಅವಗಿೇಿಯ 

ವಯ ಿಂಜನಕಾಾ ರಗಳು , ಅಿಂಕಗಳು 1 – 50  

 

ಆರಿಬಿಟ್ ಸವಿ ಕನು ಡ ಪರಿಚಯ ಪಠಯ  

ಪುಸು ಕ  

 

 ವೈಟ್ ಬೇಡ್ಸಿ 

 

 ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿಗಳು 

ನೇಟ್ಬು ಕು ಲಿಲ  ಪರ ಶ್ನು  

ಮತ್ತು  ಉತು ರಗಳನ್ನು  

ಬರಯಬೇಕಾಗಿದ್ 
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ವಯ ಿಂಜನಕಾಾ ರಗಳು 

,ವಿವರವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿ 

 powerpoint presentation  
 

 

   ವ್ಯಾ ಕರಣ -  

ಸಾಕಷ್ಟು  ಅಭಾಯ ಸ 

 ಅಿಂಕಗಳ ಅಭಾಯ ಸ ೧ - 

೫೦ರವರಗೆ  

 

 

 

 

WEEK 

3 

 

 

 

 

 

 ಕವಿ ಮತ್ತು  ಅವರ  

ಶೈಲಿಯ ಬಗೆೆ  ವಿವರಿಸಿ. 

 ಈ ಪದಯ ದ  ತನು  ತ್ತಯಿಯ 

ನೆನಪಿನಲಿಲ  ಬರಯಲಾಗಿದ್ 

 ತ್ತಯಂದರ ತ್ತಯ ಗ ಪೂಜೆಗೆ 

ಯೇಗಯ ವಾಗಿದ್. ಅವಳು ಈ 

ಜಗತಿು ನಲಿಲ  ಎಲಲ ಕೌ ಿಂತ 

ಹೆಚ್ಚಾ ಗಿ ತನು  ಮಗುವನ್ನು  

ಸಲಹುವಳು  

 

 ಅವಳು ಮಗುವನ್ನು  

ಹುಟು ನಿಂದಲೇ ತನು  

ಕಾಲುಗಳ ಮೇಲೆ 

ನಲುಲ ವವರಗೂ 

ಪೇಷಿಸುತ್ತು ಳೆ. 

 

 ಅವಳು ಪರ ತಿಯಬು  

ಮನ್ನಷಯ ನಗೂ ದೇವರು 

ನೇಡಿದ  ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿದ್. 

 

 ತ್ತಯಂದರ ಪಿರ ೇತಿಗೆ 

ಏನನ್ನು  

ಹೇಲಿಸಲಾಗುವುದಲಲ . ಈ 

ತಾಯಿ (ಪದ್ಾ ) 

 

 ಆರಿಬಿಟ್ ಸವಿ ಕನು ಡ ಪರಿಚಯ 

ಪಠಯ  ಪುಸು ಕ  

 

 ವೈಟ್ ಬೇಡ್ಸಿ 

 

 powerpoint presentation  

 

 https://youtu.be/bUxSxgDO8dA 

 

 ನಮಮ  ತ್ತಯಿಯನ್ನು  

ಕುರಿತ್ತ ೫ ವಾಕಯ  

ಬರಯಿರಿ  

  

  

 ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿಗಳು 

ನೇಟ್ಬು ಕು ಲಿಲ  ಕವಿತ್ 

ಬರಯಬೇಕಾಗಿದ್ 

 ಕೊನೆಯ ೪ ಸಾಲುಗಳನ್ನು  

ಕಂಠಪಾಠ ಮಾಡಿಸಿರಿ  
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ಎಲಾಲ  ಅಿಂಶಗಳನ್ನು  

ಕವಿಯು ಪುಟ್ು  ಕವನದಲಿಲ  

ಸುಿಂದರವಾಗಿ ವಣಿಿಸಿದ್ಯದ ರ   

 

WEEK 

4 

 

 ಕವಿತ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ  

ಜೇಡುನ್ನಡಿ, ದವ ರುಕು  , 

ಸಂಧಿ, ವಿರುದ್ಯಾ ರ್ಿಕ ಪದ , 

ತತಸ ಮ ತದು ವ, ವಿಸು ರಿಸಿ 

ಬರಯಿರಿ ವಿವರವಾಗಿ 

ವಿವರಿಸಿ 

 

 ಸಾಕಷ್ಟು  

ಉದ್ಯಹರಣೆಗಳನ್ನು  ನೇಡಿ 

 

  

 ಕಂಠಪಾಠವನ್ನು  ಎಲಾಲ  

ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮನದಟ್ಬು  

ಮಾಡಿಸಿ  

 

ವ್ಯಾ ಕರಣ –  ಜೇಡುನ್ನಡಿ, 

ದವ ರುಕು  , ಸಂಧಿ, ವಿರುದ್ಯಾ ರ್ಿಕ 

ಪದ , ತತಸ ಮ ತದು ವ, ವಿಸು ರಿಸಿ 

ಬರಯಿರಿ , 

 

 

 ಆರಿಬಿಟ್ ಸವಿ ಕನು ಡ ಪರಿಚಯ 

ಪಠಯ  ಪುಸು ಕ  

 

 ವೈಟ್ ಬೇಡ್ಸಿ 

 

 powerpoint presentation  
 

 

 

 ಮೊದಲ ೪ 

ಸಾಲುಗಳನ್ನು  ಕಂಠಪಾಠ 

ಮಾಡಿಸಿರಿ  

 

 

 ವಾಯ ಕರಣ 

ಅಭಾಯ ಸವನ್ನು  HW 

ಮಾಡಿಸಿ . 

 

 ಜನನ ಜನಮ ಭೂಮಿ 

ಸವ ಗಿಕೌ್ಕ  ಸಮಾನ 

ವಿಸು ರಿಸಿ ಬರಯಿರಿ  

 
 

WEEK 

5 

 

 ಪಾಠವನ್ನು  

ಆಸಕು ದ್ಯಯಕವಾಗಿಸಲು  

ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿಯಲಿಲ  ಇರುವ 

ಕಲೆಯ ರುಚಿಯನ್ನು  

ತಿಳಿದುಕೊಳಿಿ .  

 

 ಈ ಪಾಠವು ಸಂಗಿೇತ ಮತ್ತು  

ನಟ್ನಾ ಉದಯ ಮದ ಬಗೆೆ  

ವಿವರ ನೇಡುತು ದ್. 

 ಅವರ ಧ್ವ ನಯು ಅನೇಕ 

ವಾಯ ಪಾರಿಗಳು ಮತ್ತು  

ಸಂಗಿೇತಗಾರರನ್ನು  

ಆಕಷಿಿಸಿತ್ತ.  

 ಇವರು ಗಾಯನ ಮತ್ತು  

ನಾಟ್ಕ ಕಲಾವಿಧ್ ಪರಿಣಿತರು. 

1. ಹೊನ್ನ ಪಪ  ಭಾಗವತರ್  

 
 

 ಆರಿಬಿಟ್ ಸವಿ ಕನು ಡ ಪರಿಚಯ 

ಪಠಯ  ಪುಸು ಕ  

 

 ವೈಟ್ ಬೇಡ್ಸಿ 

 

 powerpoint presentation 

 

 https://youtu.be/YAiSzKdmU5E 
 

 

 

 ನಮಮ  ಆಸಕು ಯ ಕಲೆಯ 

ಚಿತರ ವನ್ನು  ಅಿಂಟಸಿ  

 ಪುಟ್ ಬರವಣಿಗೆ 
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 ಇವರ ಸತತ ಪರ ಯತು  

ಇವರನ್ನು  ಅನೇಕ ಬಿರುದು 

ಸನಾಮ ನಸಿವೆ.  

 ತಮಮ  ಎಲಾಲ  ಆಸಿು ಗಳನ್ನು  

ಕಳೆದುಕೊಿಂಡರು ಅವರು  

ಕನು ಡ ಚಲನಚಿತರ  ದ ಪರ 

ಪಿರ ೇತಿಯನ್ನು  ತೇರಿಸಿದ್ಯದ ರ.  

 

 

WEEK 

6 

 

 ಪಾಠವನ್ನು  ಪರಿಷೌ ರಿಸಿ 

 ಪಾಠ ವಾಯ ಕರಣವನ್ನು  

ಅಭಾಯ ಸ ಮಾಡಿ 

 ಈ ಪಾಠ ವಾಯ ಕರಣ -   

ವಿರುದ್ಯದ ರ್ಿಕ ಪದ, 

ಸವ ರಸಂಧಿ , ವಯ ಿಂಜನಸಂಧಿ, 

ಮನದಟ್ಬು  ಮಾಡಿಸಿ 

 

ವ್ಯಾ ಕರಣ :  ವಿರುದ್ಯದ ರ್ಿಕ ಪದ, 

ಸವ ರಸಂಧಿ , ವಯ ಿಂಜನಸಂಧಿ, 

 

 ಆರಿಬಿಟ್ ಸವಿ ಕನು ಡ ಪರಿಚಯ 

ಪಠಯ  ಪುಸು ಕ  

 

 ವೈಟ್ ಬೇಡ್ಸಿ 

 

 powerpoint presentation 
 

 

 ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿಗಳು 

ನೇಟ್ಬು ಕು ಲಿಲ  ಪರ ಶ್ನು  

ಮತ್ತು  ಉತು ರಗಳನ್ನು  

ಬರಯಬೇಕಾಗಿದ್. 

 

   ವ್ಯಾ ಕರಣ -  

ಸಾಕಷ್ಟು  ಅಭಾಯ ಸ 

 

  

WEEK 

7 

 

 ಕವಿ ಪರಿಚಯ ಮತ್ತು  

ಪರ ಶಸಿು  ಗಳ ವಿವರಣೆ  

 ಜಗತ್ತು  ಸಾವ ರ್ಥಿ ಮತ್ತು  

ಇತರರ ಮೇಲೆ ಆರೇಪ 

ಹರಿಸಲು ಸಿದಾ ವಾಗಿದ್.  

ಎಿಂದು ನಾವು 

ಕಲಿಯಬಹುದು 

 ನಾವು ಸ್ಥು ೇಹಿತರನ್ನು  ಆಯೌ್ಕ  

ಮಾಡಿಕೊಳಿು ತ್ು ೇವೆ ಮತ್ತು  

ಮುಕು ಕಗಳು(ಪದ್ಾ ) 
 

 ಆರಿಬಿಟ್ ಸವಿ ಕನು ಡ ಪರಿಚಯ 

ಪಠಯ  ಪುಸು ಕ  

 

 ವೈಟ್ ಬೇಡ್ಸಿ 

 

 powerpoint presentation 

 

 

 ಕುಿಂಬಾರನ ಚಿತರ  ಬರದು 

ಬಣಣ ಹಾಕ  

 ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿಗಳು 

ನೇಟ್ಬು ಕು ಲಿಲ  ಕವಿತ್ 

ಬರಯಬೇಕಾಗಿದ್ 

 ಕೊನೆಯ 8 ಸಾಲುಗಳನ್ನು  

ಕಂಠಪಾಠ ಮಾಡಿಸಿರಿ 
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ಅವರು ನಮಮ  ಕಷು ದ 

ಸಮಯದಲಿಲ  ನಮೊಮ ಿಂದಗೆ 

ನಲುಲ ತ್ತು ರ. 

 ನಾವು ನಮಮ  ಸಂತೇಷ 

ಮತ್ತು  ದುುಃಖ್ವನ್ನು  ನಮಮ  

ಸ್ಥು ೇಹಿತರಿಂದಗೆ ಮಾತರ  

ಹಂಚಿಕೊಳಿಬಹುದು. 

 ನಮಮ  ಜೇವನದಲಿಲ  

ಸ್ಥು ೇಹಿತರ ಮಹತವ ವನ್ನು  ಈ 

ಕವಿತ್ಯಲಿಲ  

ಚಚಿಿಸಲಾಗಿದ್. 

 

 

WEEK 

8 

 

 ಕವಿತ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ  

ವಾಯ ಕರಣ  ವಿರುದ್ಯದ ರ್ಿಕ 

ಪದ, ಸವ ರಸಂಧಿ , 

ವಯ ಿಂಜನಸಂಧಿ, ತತಸ ಮ 

ತದು ವ, ಪದಗಳು 

ವಿವರವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿ 

 ಸಾಕಷ್ಟು  

ಉದ್ಯಹರಣೆಗಳನ್ನು  ನೇಡಿ  

 ಕಂಠಪಾಠವನ್ನು  ಎಲಾಲ  

ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮನದಟ್ಬು  

ಮಾಡಿಸಿ  
 

ವ್ಯಾ ಕರಣ :  ವಿರುದ್ಯದ ರ್ಿಕ ಪದ, 

ಸವ ರಸಂಧಿ , ವಯ ಿಂಜನಸಂಧಿ, ತತಸ ಮ ತದು ವ, 

ಬಿಡಿಸಿ ಬರಯಿರಿ  

 ಆರಿಬಿಟ್ ಸವಿ ಕನು ಡ ಪರಿಚಯ 

ಪಠಯ  ಪುಸು ಕ  

 

 ವೈಟ್ ಬೇಡ್ಸಿ 

 

 powerpoint presentation 
 

 

 ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿಗಳು 

ನೇಟ್ಬು ಕು ಲಿಲ  ಪರ ಶ್ನು  

ಮತ್ತು  ಉತು ರಗಳನ್ನು  

ಬರಯಬೇಕಾಗಿದ್. 

 

   ವ್ಯಾ ಕರಣ -  

ಸಾಕಷ್ಟು  ಅಭಾಯ ಸ 

 

WINTER BREAK  

WEEK 

9 

 

 

 

 

 

 ಜೇವನಚರಿತ್ರ   ಸರದ್ಯರ್ 

ವಲಲ ಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ  

 ಅವರನ್ನು  ಉಕೌ ನ 

ಮನ್ನಷಯ  ಎಿಂದು 

ಸರದಾರ್ ವಲ್ಲ ಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್  

(ಪಾಠ) 

 

 ಆರಿಬಿಟ್ ಸವಿ ಕನು ಡ ಪರಿಚಯ 

ಪಠಯ  ಪುಸು ಕ  

 

 

 ಸರದ್ಯರ್ ವಲಲ ಭಭಾಯಿ 

ಪಟೇಲ ಅವರ 

ಚಿತರ ವನ್ನು  ಬರಯಿರಿ. 

 ಭಾರತಿೇಯ  ಸಾವ ತಂತರ ಯ  

ಹೇರಾಟ್ಗಾರರ ಪಟು  
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ಕರಯಲಾಯಿತ್ತ. ಈ 

ಮಾತಿನ ಹಿಿಂದ್ ಒಿಂದು 

ರಹಸಯ ವಿದ್ 

 ಅವರು ಕಷು ಪಟ್ಬು  

ದುಡಿಯುವ 

ವಯ ಕು ಯಾಗಿದದ ರು ಮತ್ತು  

ಅಧ್ಯ ಯನದಲಿಲ  ಉತು ಮ 

ಸಾಧ್ನೆ ಮಾಡಿದರು. 

 ಅವರು ಕಷು ಪಟ್ಬು  ಕ್ಕಲಸ 

ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ 

ಕಾನ್ನನ್ನ ಅಧ್ಯ ಯನ 

ಮಾಡಿದರು 

 ಅವರು ಅನೇಕ 

ಚಳುವಳಿಗಳಲಿಲ  

ಭಾಗವಹಿಸಿದದ ರಿಿಂದ 

ಅವರನ್ನು  ಸದ್ಯಿರ್ 
ಎಿಂದು ಕರಯಲಾಯಿತ್ತ. 

 ಅವರ ಜೇವನಚರಿತ್ರ   

ಚಳುವಳಿಗಳನ್ನು  

ನಡೆಸಿದದ ಕೌಾ ಗಿ ಅವರನ್ನು  

ಬಿರ ಟಷರು ಅನೇಕ ಬಾರಿ 

ಮತ್ತು  ವಷಿಗಳ ಕಾಲ 

ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕದರು.  

 ವೈಟ್ ಬೇಡ್ಸಿ 

 

 powerpoint presentation 

 

 https://youtu.be/uSYZi2EdbPM 

 

 ಪಾಠದ ಮೊದಲ 

ಪುಟ್ವನ್ನು  ನೇಟ್ಬು ಕ್ 

ನಲಿಲ  ಬರಸುವುದು  
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 ಪಾಠವನ್ನು  ಪರಿಷೌ ರಿಸಿ 
ವ್ಯಾ ಕರಣ:  ಕರ ಯಾಪದ,  ಗಾದ್ ವಿಸು ರಿಸಿ 
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 ಪಾಠ ವಾಯ ಕರಣವನ್ನು  

ಅಭಾಯ ಸ ಮಾಡಿ 

 ಈ ಪಾಠ ವಾಯ ಕರಣ -   

ಕರ ಯಾಪದ,  ಕತೃಪದ 

ಕಮಿಪದ ,  ಕರ ಯಾಪದ,  

ಗಾದ್ ವಿಸು ರಿಸಿ ಮನದಟ್ಬು  

ಮಾಡಿಸಿ 

 

 ಆರಿಬಿಟ್ ಸವಿ ಕನು ಡ ಪರಿಚಯ 

ಪಠಯ  ಪುಸು ಕ  

 

 ವೈಟ್ ಬೇಡ್ಸಿ 

 

 powerpoint presentation 
 

 ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿಗಳು 

ನೇಟ್ಬು ಕು ಲಿಲ  ಪರ ಶ್ನು  

ಮತ್ತು  ಉತು ರಗಳನ್ನು  

ಬರಯಬೇಕಾಗಿದ್. 

 

 ವಾಯ ಕರಣ 

ಅಭಾಯ ಸವನ್ನು  HW 

ಮಾಡಿಸಿ. 

 

 ಗಾದ್ಯನ್ನು  ಸವ ಿಂತವಾಗಿ 

ಬರಯಲು ಪರ ೇತಸ ಹಿಸಿ  
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 ಕವಿ ಮತ್ತು  ಅವರ  

ಶೈಲಿಯ ಬಗೆೆ  ವಿವರಿಸಿ. 

 ಈ ಪದಯ ದ  ತನು  ತ್ತಯಿಯ 

ನೆನಪಿನಲಿಲ  ಬರಯಲಾಗಿದ್ 

 ತ್ತಯಂದರ ತ್ತಯ ಗ ಪೂಜೆಗೆ 

ಯೇಗಯ ವಾಗಿದ್. ಅವಳು ಈ 

ಜಗತಿು ನಲಿಲ  ಎಲಲ ಕೌ ಿಂತ 

ಹೆಚ್ಚಾ ಗಿ ತನು  ಮಗುವನ್ನು  

ಸಲಹುವಳು  

 

 ಅವಳು ಮಗುವನ್ನು  

ಹುಟು ನಿಂದಲೇ ತನು  

ಕಾಲುಗಳ ಮೇಲೆ 

ನಲುಲ ವವರಗೂ 

ಪೇಷಿಸುತ್ತು ಳೆ. 

 

ಮಮತೆ  (ಪದ್ಾ ) 

 

  

 ಆರಿಬಿಟ್ ಸವಿ ಕನು ಡ ಪರಿಚಯ 

ಪಠಯ  ಪುಸು ಕ  

 

 ವೈಟ್ ಬೇಡ್ಸಿ 

 

 powerpoint presentation 

 

 https://youtu.be/1i-3aDTBp6M 

 

 

 

 ಅಜಜ  ಅಜಜ ಯರ 

ಭಾವಚಿತರ ವನ್ನು  ಅಿಂಟಸಿ  

 

 ಪದಯ ದ ಮೊದಲ & 3ನೇ 

 ತಿರ ಪದ ಕಂಠಪಾಠ ಮಾಡಿಸಿ  

 

  ನೇಟ್ಬು ಕ್ ನಲಿಲ  

ಬರಸುವುದು. 
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 ಅವಳು ಪರ ತಿಯಬು  

ಮನ್ನಷಯ ನಗೂ ದೇವರು 

ನೇಡಿದ  ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿದ್. 

 

 ತ್ತಯಂದರ ಪಿರ ೇತಿಗೆ 

ಏನನ್ನು  

ಹೇಲಿಸಲಾಗುವುದಲಲ . ಈ 

ಎಲಾಲ  ಅಿಂಶಗಳನ್ನು  

ಕವಿಯು ಪುಟ್ು  ಕವನದಲಿಲ  

ಸುಿಂದರವಾಗಿ ವಣಿಿಸಿದ್ಯದ ರ   
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 ಪದಯ ವನ್ನು  ಪರಿಷೌ ರಿಸಿ 

 ಪದಯ  ವಾಯ ಕರಣವನ್ನು  

ಅಭಾಯ ಸ ಮಾಡಿ 

 

 ಈ ಪದಯ  ವಾಯ ಕರಣ 

ಪದಗಳನ್ನು   ತಿರ ಪದ, ಸಂಧಿ  

ವಿರುದ್ಯಾ ರ್ಿಕ ಪದ, 

ಮನದಟ್ಬು  ಮಾಡಿಸಿ 

  

 ಪತರ  ಬರಯುವುದು ಅಜಜ  

ಅಜಜ ರಿಗೆ ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆಯಲಿಲ  

ಬೇಟಯಾಗುವ 

ಸಂಗತಿಯನ್ನು  ಕುರಿತ್ತ 

ತಿಳಿಸಿ  

,    

 

 

ವ್ಯಾ ಕರಣ:  ತಿರ ಪದ, ಸಂಧಿ  ವಿರುದ್ಯಾ ರ್ಿಕ 

ಪದ, ಪತರ  ಬರಯುವುದು,    

 

 

 ಆರಿಬಿಟ್ ಸವಿ ಕನು ಡ ಪರಿಚಯ 

ಪಠಯ  ಪುಸು ಕ  

 

 ವೈಟ್ ಬೇಡ್ಸಿ 

 

 powerpoint presentation 
 

 

 

 ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿಗಳು 

ನೇಟ್ಬು ಕು ಲಿಲ  ಪರ ಶ್ನು  

ಮತ್ತು  ಉತು ರಗಳನ್ನು  

ಬರಯಬೇಕಾಗಿದ್. 

 

 ವಾಯ ಕರಣ 

ಅಭಾಯ ಸವನ್ನು  HW 

ಮಾಡಿಸಿ 

 

 ಅಜಜ  ಅಜಜ ರಿಗೆ ಬೇಸಿಗೆ 

ರಜೆಯಲಿಲ  

ಬೇಟಯಾಗುವ 

ಸಂಗತಿಯನ್ನು  ಕುರಿತ್ತ 

ಬರಯಿರಿ  
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REVISION  

 

 


