
ಮ್ಮೆ ಬಿಡುವಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ೕವು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಗಳು ?



ಮಗುವಿನ ವಿವಿಧ ಆಸೆಗಳು ? ಓದುವಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನ ಆಸ್ತ ? ೕಷಕರ ಆಸ್ತ ?



ಮಕ್ಕಳ ಮಾನಸಿಕ ಹಾಗು ಬೌದಿ್ಧಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ೕಷಕರ ಪಾತ್ರ ಏನು ?



•ಮ್ಮೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಂಶಗಳು ಇವೇ?
•ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಳ 
•ಟಿವಿ ನೋಡುವ ಸ್ಥಳ 
•ಮಲಗುವ ಕೋಣೆ 
•ಉಟ  ಮಾಡುವ ಸ್ಥಳ 
•ದೇವರ ಕೋಣೆ /ಪೂಜೆ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಳ 
•ಮಕ್ಕಳ ಓದುವ ಸ್ಥಳ ?



ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಓದುವ ಸ್ಥಳದ  ಪಕ್ಷಿನೋಟ



ಪಾ್ರರಂಬಿಕ ಹಂತವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ೕಷಕರು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕತರ್ಚೆವ್ಯಗಳು:-

● ತಮ್ಮೆ ಮಕ್ಕಳು ಓದಲು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶದಲೆಲ್ಲೀ ಉತ್ತಮ ಬೆಳಕು ಮತು್ತ ಗಾಳಿಯ ವ್ಯವಸೆ್ಥ ಇರುವಂತಹ 
ಹಾಗೂ ಶ್ಯಬ್ದವಾಗಿರುವಂತಹ ಸ್ಥಳವನು್ನು ಆ್ಕ ಮಾಡುವುದು

● ಮಗು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಆಸನದ ವ್ಯವಸೆ್ಥ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಕುರ್ಚೇ ಬೇಕೆಂದಿಲಲ್ಲಿ, ಾಪೆ, ನೆಲ ಯಾವುದೇ 
ಇರ ಅದು  ಹಿತಕರವಾಗಿರ.  

● ಮಗು ತನಗೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದ ಪುಸ್ತಕವನು್ನು ಇಟುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಒಂದು  ಪೆಟಿಟ್ಟಿಗೆ/ ಡೆಸ್ಕ/ಟೇಬಲ್ / ಅಲೆ್ಮೆರಾ/ ಬು 
ಶೆಲ್ಲ್ಫ್ ಇತಾ್ಯದಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನು್ನು  ಪುಸ್ತಕ ಮತು್ತ ಸಾಮಗಿ್ರಗಳನು್ನು ಜೋಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವ್ಯವಸೆ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದು.

● ಮಕ್ಕಳು ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲೇ ಮಾಡಬಹುದಾದ ರಟಿಟ್ಟಿಂದ ಮಾಡಿದ ಸೂಚನಾ ಫಲಕ (ನೋಟೀಸ್  
ಬೋಡ್ರ್ಚೆ) ಕಾ್ಯಲೆಂಡರ್ , ವೇಳಾಪಟಿಟ್ಟಿ  ನೂ್ಯಸ್  ಪೇಪರ್  ಕಟಿಟ್ಟಿಂಗ್  ಗಳನು್ನು ಇಡಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿ ಕೊಡುವುದು.

● ಮ್ಮೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅನುಪಯುಕ್ತ ವಸು್ತಗಳನು್ನು ಈ ಉದೆ್ದೕಶಕಾ್ಕಗಿ  ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಉದಾ: ಪೌಡರ್  ಡಬ್ಬದ 
ೕಲು ಭಾಗವನು್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಪೆನು್ನುಗಳನು್ನು ಇಟುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಬಿದಿರಿನ ಕೊಳವೆಗೆ ಬಣ್ಣ ಬಳಿದು ಪೆ ಸಾಟ್ಟಿ್ಟ್ಯಾಂಡ್ 
ಮಾಡಬಹುದು. ರಟಿಟ್ಟಿನ ಬಾ್ಸಾ ಅನು್ನು ಪುಸ್ತಕದ ಷೆಲ್ಲ್ಫ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇತಾ್ಯದಿ.



ಶಾಲೆಯ ಪೂವರ್ಚೆಸಿದ್ಧತಾ ಹಂತ (3 ರಿಂದ 8 ವರ್ಚೆಷದ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ)

● ಮ್ಮೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ  ಪೂವರ್ಚೆ ಪಾ್ರಥಮಿಕ ದಿಂದ 1ನೇ, 2ನೇ ತರಗತಿ ಓದುವ ಮಗುವಿದ್ದರೆ ಮಗು ಓದುವ 
ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 

● ವಣರ್ಚೆಮಾಲೆಗಳು, ಭಾಷೆ, ಸಂಖೆ್ಯ, ಎಣಿಕೆ, ಬಣ್ಣಗಳು, ಆಕಾರಗಳು, ಪಾ್ರಣಿ, ಪಕ್ಷಿಗಳ ತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದ 
ಾಟರ್ಚೆಗಳು

● ಪೆ್ನುಲ್ , ಕೆ್ರೈಯಾನ್ಸಾ, ಸೆ್ಕಚ್  ಪೆ್ಸಾ , ಪ಼ಸಲ್  ಗೇ್ಸಾ (  ಡೈಸ್)   ಇತಾ್ಯದಿ ಲೇಖನ ಸಾಮಗಿ್ರಗಳು

● ಸತ್ರ ಕತೆಯ ಪುಸ್ತಕಗಳು, ತರಗತಿಯ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮತು್ತ ಚಟುವಟಿಕೆ ಆಧಾರಿತ ಆಟದ ಸಾಮಗಿ್ರಗಳ 
ಮಕ್ಕಳೊ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಳಸುವಂತೆ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವಗಲು ಸಿಗುವಂತೆ ಇಡುವುದು.

● ಪ್ರಶೆ್ನು ಮಾಡುವ ಕೌಶಲ್ಯವನು್ನು ಹೆ್ಚುಸುವುದು



ಶಾಲಾ ಹಂತ (3 ರಿಂದ 5 ನೇ ತರಗತಿಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ)

● ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತ್ರ ಕಥೆ ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಮೌಲಾ್ಯಧಾರಿತ ಸಣ್ಣ ಪುಸ್ತಕಗಳು, ದಿನಪತಿ್ರಕೆ, ವಾರಪತಿ್ರಕೆ,

● ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ವಾಯಂ ಂತಿಸುವ ಅವಕಾಶಗಳನು್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡುವುದು

● ಪೆ್ನುಲ್ , ಕೆ್ರೈಯಾನ್ಸಾ, ಸೆ್ಕಚ್  ಪೆ್ಸಾ , ಪ಼ಸಲ್  ಗೇ್ಸಾ(  ಡೈಸ್)   ಇತಾ್ಯದಿ ಲೇಖನ ಸಾಮಗಿ್ರಗಳು

● ಸತ್ರ ಕತೆಯ ಪುಸ್ತಕಗಳು, ತರಗತಿಯ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮತು್ತ ಚಟುವಟಿಕೆ ಆಧಾರಿತ ಆಟದ 
ಸಾಮಗಿ್ರಗಳು

● ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಥೆ/ ಕವನ/ಲೇಖನ ಬರೆಯಲು ್ರೕತಾ್ಸಾಹ ಮತು್ತ ಪ್ರ್ನುಸಲು ಅವಕಾಶ, ಪರಿಸರದ 
ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸುವುದು.

● ತಮ್ಮೆ ಆಲೋಚನೆಗಳನು್ನು ಹಂಕೊಳ್ಳಲು ಮಕ್ಕಳನು್ನು ್ರೕತಾ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು.



ಮಾದ್ಯಮಿಕ ಹಂತ  ( 6 ರಿಂದ 8 ನೇ ತರಗತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ )

● ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಥೆ/ ಕವನ/ಲೇಖನ ಬರೆಯಲು ್ರೕತಾ್ಸಾಹ ಮತು್ತ ಪ್ರ್ನುಸಲು ಅವಕಾಶ, ಪರಿಸರದ ಪರಿಚಯ 
ಮಾಡಿಸುವುದು.

● ತಮ್ಮೆ ಆಲೋಚನೆಗಳನು್ನು ಹಂಕೊಳ್ಳಲು ಮಕ್ಕಳನು್ನು ್ರೕತಾ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು. 

● ಸ್ವಾಯಂ ಓದುವ ಅವಕಾಶಗಳಿಗೆ ಪೆ್ರೕರಪಣೆ

● ಮಕ್ಕಳು ಆಟ ಆಡಲು ಕೂಡ ಸಮಯವನು್ನು ೕಡಿ.

● ಮಕ್ಕಳ ವಿಾರಗಳನು್ನು  ತಾಳ ್ೆಮೆಯಿಂದ ಆಸಿ, ಇದರಿಂದ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ವಿಶಾ್ವಾಸಾಹರ್ಚೆತೆ ಮೂಡುತ್ತದೆ. 

● ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿಪಾ್ರಯಗಳು, ಭಾವನೆಗಳು, ರೀೆಗಳು ಅಥವಾ ೕಜನೆಗಳನು್ನು, ಅಭಿಪಾ್ರಯಗಳನು್ನು 
ಅಥರ್ಚೆಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲವನು್ನು ೕಡವುದು. 

● ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಓದುವುದು, ಪ್ರಶೆ್ನು ಮಾಡುವುದು, ಚಟುವಟಿಕೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿ ಕಯುವುದು ಸಂವಹನ ಕೌಶಲ್ಯವನು್ನು 
ಹೆ್ಚುಸುವುದು.



ಮಕ್ಕಳು ಓದುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ೕಷಕರು ಪಾಸಲೇಬೇಕಾದ ಕಷ್ಠ ಸಾಮಾನ್ಯ ಯಮಗಳು.

1. ಮಕ್ಕಳೊೆಂದಿಗೆ ೕಷಕರು ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಕುಳಿತು ಕಕೆಗೆ ಸಹಕರಿಸುವುದು.

2. ಮಕ್ಕಳು ಓದುವ ಸಂಧಭರ್ಚೆದಲ್ಲಿ ೕಷಕರು ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ಗಟಿಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡಬಾರದು.                          
ಅವಶ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಓದಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ಮನೆಯ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದು.

3. ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳನು್ನು ಮಾತನಾಡದೆ, ಜಗಳವಾಡದೆ, ಓದುವುದಕೆ್ಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳ   
ಬಗೆ್ಗೆ ಹೆಚು್ಚು ಮಾತನಾಡುವುದು.

4. ಟಿವಿಯನು್ನು ಕಡಾ್ಡಾಯವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಓದುವ ಸಂಧಭರ್ಚೆದಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಾರದು.

5. ಪಾ್ರಣಿ-ಪಕ್ಷಿ ಪರಿಸರಕೆ್ಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ಕಾಯರ್ಚೆಕ್ರಮಗಳು ಪ್ರಸಾರವಾಗುವ ಟಿವಿ ಾನಲ್       
ಗಳನು್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಕಷ್ಠ 30 ಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನೋಡಲು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ೕಡುವುದು ನಂತರ 
ಚೆರ್ಚೆ ಮಾಡುವುದು.




