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എൽ പി വിഭാഗം

സർഗാ�ക ചി�തീകരണം

�വർ�നം 1 - യ�ിരൻ

2021 െല െമയ് ര�ാം ല�ം �റീ�യിൽ േറാേബാ�ുകെള പ�ി ഒരു േലഖനം ഉ�്.

േറാേബാ�ക�െട ചില വീഡിേയാകൾ കാണാൻ അതിൽ നിർേ�ശി�ു�ുമു�്. അവയിൽ
ചിലെതാെ� ന��് ക�േനാ�ിയാേലാ?

കാ��ത് എ�ിെന�േ�? ന��് േറാേബാ�ിെന പ�ി ഒ� കഥ��ാ�ാം. ചി��ൾ സഹിതം
- ചി��ൾ�ായി േറാേബാ�ുകെള കുറി�ു� വീഡിേയാകളിൽ നി�ും ചി�തെമടു�ാലും മതി,
വര�ണെമ�ിൽ അതും ആകാം.  ഈ േകാവിഡ് കാല�് സംസാരി�ു� ഒരു േറാേബാ�ിെന
നി��െട വീ�ിൽ കൂ�ിനു കി�ിയതായി സ�ൽ�ി�ുക. േറാേബാ�ുമായി കറ�ി നട�ുേ�ാൾ
ഉ�ാ�� ഒ� അ�ഭവം സ�ൽ�ി�ു േനാ�ൂ. രസമായിരി�ിേല� ? ഇനി ആ സ�ൽ�ം ഒരു
ചി�കഥയായി  എ��. രസകരമായ സംഭാഷണ�ൾ കൂടി ഉൾെ�ടു�േണ.

�വർ�നം 2 - എെ� വീ�ം പരിസര�ം

2019 നവംബർ ഒ�ാം ല�ം യുറീ�യുെട മുഖ�ുറി വായി�് േനാ�ൂ. ഇ��യുെട �പഥമ
�ധാനമ�ി ജവഹർലാൽ െനഹ്റുവിെ� ഒരു കുറി�ാണ് മുഖ�ുറിയായി നൽകിയി�ു�ത്. മ�്
�ൻ വിധികൾ മാ�ി വ�് വിേവകേ�ാെട ചു�ുമു� സൗ�ര�ം കാണാനാണ് അേ�ഹം
���േളാട് പറ��ത്. ന��് ���� േലാകം എ� ��രമാണ്. ആ േലാകം കാണാ��
മന��ാവണം. അേ�ാൾ �പകൃതി തെ� ഒരു പാഠപുസ്തകമായി മാറു�ത് കാണാം. എെ�ല� ാം
കാര��ളാണ്, കഥകളാണ്, ചി��ളാണ് ന�െട വീ�ി�ം പരിസര�െമാെ� ��തി ന��ായി
ഒ��ി െവ�ിരി��ത്. ന�െ�ാ�് ക�ാേലാ? ആ കാ� ഒ� ക�ാമറ��ി�െട ആയാേലാ?
െമാൈബൽ ക�ാമറ ഉപേയാഗി�് ഒരു വീഡിേയാ ത�ാറാ�ാം. എെ� വീടും പരിസരവും എ�ാവാം
വിഷയം. �തിർ�വരുെട സഹായം േതടാം. മടിേ��തില� . സഹായേമ ആകാവൂ.

�വർ�നം 3 - ��ാ� ആൽബം
2020 െസ��ംബർ ഒ�ാം ല�ം �റീ�യിെല കാ��റം പം�ിയിൽ ക�വ ��ാ�കെള��ി
��കാർ വായി�ിരി�മേ�ാ? ക�വ ��ാ�കെള ��കാ� ക�ി�േ�ാ? മേ�െതാെ� തരം
��ാ�കെളയാണ് നി�ൾ ക�ി��ത്? ��പാ�ം ഒ�് നിരീ�ി� േനാ�. എ�െയ� തരം
��ാ�കൾ ആണ്? വിവിധ തരം ��ാ�ക�െട ചി��ൾ േശഖരി�് ഒ� ഡിജി�ൽ ആൽബം
ത�ാറാ�ിയാേലാ? ���ിൽ നി�ൾ എ�� ചി���ം ആവാം. �െട അവ�െട േപ�കൾ �ടി
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കെ��മേ�ാ? അവ�െട സവിേശഷതകൾ �ടി േരഖെ���ാൻ മറ�േ�. െമാൈബലി�
ഡിജി�ൽ ആൽബം നി��ി�ാ�� ഏെത�ി�ം ആ�ിേല�് നി��െട ചി��� േച��്
ആ�ബം ഉ�ാ�ാം. ആൽബം ഉ�ാ�ാൻ മുതിർ�വരുെട സഹായം േതടാം.

�വർ�നം 4 - എെ� വ�്

2021 അ�ാരാ� പഴംപ��റി വർഷമായി ആചരി��തിെ� ഭാഗമായി പഴ��ം
പ��റിക�െമ�ാം ഒ�ി� �ടിയ േയാഗ�ിൽ പഴ�ളിൽ ��നായ മാ�ഴം അധ��ത വഹി�.

േയാഗ�ിൽ ഓേരാ��രായി അവരവ�െട േമ�കൾ പറ�് വീ�് പറ� �ട�ി.
എെ�ാെ�യായിരി�ം അവർ പറ�ി��ാ�ക? ഒ�ാേലാചി�േനാ�. അ�� നട�ാൻ
േപാ�� പഴംപ��റി സംഗമ�ിെ� �ചാരണ�ിനായി ഓേരാ���ം േപാ��കൾ
ത�ാറാ�ണെമ�് തീ�മാനി�. പ��റിക�ം പഴ��െമാെ� അവരവ�െട േമ�കൾ�്
�ാധാന�ം ലഭി�ം വിധമാണ് േപാ��കൾ നിർമി�ത്.

നി��ം ഒ� േപാ�ർ ത�ാറാ�ി േനാ�. നി�ൾ�് ഇ��� ഏെത�ി�ം ഒ� പഴ�ിേനാ
പ��റിേ�ാ �ാധാന�ം ലഭി�ം വിധമാ� േപാ�ർ ത�ാറാേ��ത്.

�വർ�നം 5 - െവൽഡൺ േടാ�ിേയാ

േകാവിഡ് വ�ാപനം ��ി� �തിസ�ികൾ�ിടയിലും ര�് കായിേകാ�വ�ൾ�് േലാകം
സാ�ിയായി. ഒളി�ി�ം പാരാലി�ി�ം. �തിയ �ര�ം േവഗ�ം ഉയര�ം േതടി േലാകെ����
കായിക താര�ൾ കള�ിലിറ�ി. ഒേ�െറ മിക� �കടന�ൾ�ും േടാ�ിേയാ േവദിയായി.
എ�ാ വിേവചന�ൾ�ുമ�ുറം മാനവികത�െട പതാക ഉയർ�ു പറ�� അ�ർ�
നിമിഷ�ൾ�് സാ�ിയാവാ�ം അവസര��ായി. നി��ം ഈ കായിേകാ�വ�ളിെല
�തി�ക�ം കിത�ക�ം ��ി�ി��ാ�ം. പ��ളി�ം ആ�കാലിക�ളി�ം വ� വാർ�കൾ,

ചി��ൾ ഒെ� നി�ൾ ക�ിരി�ം. അവെയ�ാം �േയാജനെ���ി ഒ� െകാളാഷ്
ത�ാറാ�ിയാേലാ? വാർ�കൾ�ും ചി��ൾ�ും �റെമ മ�് വ���ം ഉപേയാഗി�ാം.
നി��െട മന�ിൽ തറ� ഒളി�ി�്/പാരാലി�ി�് അ�ഭവെ�യാണ് ചി�ീകരിേ��ത്. ഒ�
തലെ��് നൽകാനും മറ�രുത്. മുതിർ�വരുെട സഹായം േതടാൻ മടിേ��.
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സർഗാ�ക രചന

�വർ�നം 1 - അവേരാെടാ�ം

2005 �ൈല 1 - ��ിക��ാ�� �റീ� - േപജ് 23 ൽ ��ാം �ാ�കാരി സാബിറ എ�തിയ
'കാ��െട ഡയറി' വായി�. ഇ�രം �ര��ൾ ഏ� ജീവി���ാകാം. ഉദാ. െത��പ�ി�് ,
���ന്, ��ി�്, ��ാ��്, ഓ�ിന്…

ഇ�െന ഏെത�ി�ം ഒ� ജീവി ആയി സ�യം സ��ി�് ഒ� ഡയറി എ�തിേനാ�.

�വർ�നം 2 - മാനം േനാ�ിെയ�താം

2020 െഫ�വരി ഒ�ാം ല�ം �റീ�യിെല വേരം �റീം എ� പം�ിയിൽ മാനം
േനാ�ിെയ�താം എ� രചനയിൽ െക.സതീഷ് വര� ചി�തമാണ് ഇേതാെടാ�ി�ു�ത്.

ഈ ചി�ം ന�േളാെടെ��ാം പറ���ാ�ം. ഈ ചി�ം നി��െട മന�ിൽ ഉണർ�ു�
ചി�കൾ എഴുതി േനാ�ിയാേലാ?  കഥ, കവിത, അടി�ുറി�്, ക�്, േലഖനം - വ�വഹാര രൂപം
ഏ�മാവാം. ഒെ��തി േനാ�
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�വർ�നം 3 - കാ� വിചാരം

പ�ികേള�ം �ഗ�േള�ം �റി�� ധാരാളം കഥകൾ ��കാർ േക�ി��ാ�ം. ചില �ഗ��ം
പ�ിക�ം ��ി��വർ, ന�വർ, മ� ചിലർ മ��ിേരാമണികൾ, ��ർ എ�ി�െനയാണ് പല
കഥകളി�ം അവതരി�ി�ി��ാ�ക. 2001 ആഗ�് ല�ം �റീ�യിൽ ��ി�ാ��െട പാ�്
എ� ഒ� കഥ��്. ഒ�് വായി� േനാ�. കാ��െയ��ി�് അ�ം ത�ിെയ�� ���െന ��ി
െകാ�് േതാ�ി�� ��ി�ാ�െയ ആണ് ഈ കഥ അവതരി�ി��ത്. പറ�് പറ�്
മന�ിൽ പതി� േപായ കഥെയ മാ�ിെയ�തിയിരി�കയാണിവിെട. കാ�െയ��ി�് അ�ം
ത�ിെയ�� ���െന�റി�� പഴയ കഥ�ം ���െ� ���ിൽ വീഴാെത അ�ം സംര�ി�്
പാ�് പാടിയ ��ി�ാ�െയ�റി�� �തിയ കഥ�ം േകൾ�ു� കാ� എ�െനയായിരി�ം
�തികരി�ക. കാ��െട പ��നി� െകാ�് കഥ വായി�. ഈ കഥകൾ േകൾ�ു�
കാ��് എ�ാണ് േതാ�ക. കാ��െട വിചാരം നി�ൾ ഭാവനയിൽ എഴുതി േനാ�ൂ.  '
ഇ��� വ�വഹാര �പം ( കഥ, കവിത ക�്, ഡയറി �ട�ിയവ) സ�ീകരി�ാം.

�വർ�നം 4 - ��മാ�ം

2020 െഫ�വരി ഒ�ാം ല�ം �റീ�യിൽ “ഓർ�@50” എ� പം�ിയിൽ 1990 െല
�റീ�യിൽ ലിജിൻ േജാസ് എ� കു�ി എഴുതിയ 'ഞാൻ ആനയായാൽ' എ� കഥയു�്.

ആനയായാൽ എെ�ാെ� െച�ും എ�ാണ് ആ കഥയിലൂെട അ�െ� ലിജിൻ (ഇ�് ലിജിൻ
മാമൻ ) പറയു�ത്. ആനെയ ഏെറ  ഇഷ്ടമായതുെകാ�ാണ് ലിജിൻ ആനയായാൽ എഴുതിയത്.

നി��ം ���� ഒ� പാട് ജീവികെള നിത��ം കാ���േ�ാ. പല തരം ജീവികൾ. ഒേ�െറ
�േത�കതക��വ. അവെയ നി�ൾ എേ�ാെഴ�ിലും നിരീ�ി�ി�ു�ാവും. ലിജിൻ ആനയായി
സ��ി�� േപാെല നി��ം ഇ�െ�� ഒ� ജീവിയായി സ��ി�് ഒ� കഥെയ�തിയാേലാ? ന�
രസാ�ം േ�. ഒെ��തിേനാ�. ആ ജീവി�െട �േത�കതകെള�ാം നിരീ�ി�തി� േശഷം േവണം
കഥയിേല�് കട�ാൻ.

�വർ�നം 5 - നി�ൾ�ും കമേ��റാകാം
��കാേര,
നി�ൾ ��ാ�ി വിവരണം എ�് േക�ി�േ�ാ? ഇം�ീഷിൽ കമ�റി എ� പറ�ം. ��േബാൾ,

�ി��് കമ�റികൾ ന��് �പരിചിതമാണ്. മലയാള�ി�ം ഇം�ീഷി��� ��ാ�ി
വിവരണ�ൾ നി�ൾ േക�ി��ാ�ം. (വ�ംകളി, ��ർ �രം എ�ിവ�െട കമ�റിക�ം
�േ�യമാണ്.) കളി�െട അെ��ിൽ ഉ�വ�ിെ� ആേവശം േചാരാെത േകൾവി�ാരിേല�്
എ�ി�കയാണ് ഇതി�െട െച��ത്.
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�ര�െന െതാടാൻ െകാതി�ക�ം അതിനായി �മി�ക�ം െച�� ഉ��ിെ� കഥയാണ്
"�ര�െന െതാടാനായി". ലി�ിൽ െതാ�ാൽ നി�ൾ�് കഥ വായി�ാം. �ര�െന െതാടാ��
ഉ��ിെ� �മ�ൾ ആേവശം േചാരാെത േകൾവി�ാരിെല�ി�ണം. ഒ� ��ാ�ി വിവരണം
ത�ാറാ�. അത് അവതരി�ി�� ഒ� ഓഡിേയാ �ടി ഉ�ാ�േണ.

�ര�െന െതാടാനായി എ� കഥ ഈ ലി�ിൽ വായി�ാം. -

[http://anyflip.com/ogtga/dpfk/]
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നിരീ�ണം

�വർ�നം 1 - ���ി�ളി

പ�് കാല�് ന�െട നാ�ി� ഉ�ായി�� പല കളിക�ം ഇ�് ന�� കളി�ാറി�.

പ�കാല�് ഉ�ായി�� കളിക�െട േപ�ക�ം, അതി�െറ നിയമ��ം മാതാപിതാ�േളാേടാ,
���േനാേടാ ���ിേയാേടാ േചാദി� ക�പിടി�് �റി�്
െവ�ാേമാ. ഇതിൽ ഒ��് കളി��വ, ര� േപർ േചർ�ു കളി��വ, ടീമായി കളി��വ
എ�ാം േവണം. ചിലെത�ി�ം  കളി� വീഡിേയാ എ��ാ� സാധി�ാ� ബ�േകമം.

�വർ�നം 2 - െത�ം വട�ം

ഈ �വർ�നം െച�ാൻ �റ�് വലി��� േപ�റാണ് ന�ത്. വലി���ത് ഇെ��ിൽ
സാധാരണ A4 ഷീ�് എ�ി�ം േവണം.

േപ�റിെ� ന��ായി നി��െട വീട് വര�ക. വീടിന് ഒ� ച�രം വര�ാൽ മതി. �ര�ൻ ഉദി�
വ��ത് വീടിെ� ഏത് വശ�ാണ് എ�് നി�ൾ ക�ി��േ�ാ? അേ�ാൾ അത്
കിഴ�ാെണ�റിയാം. കിഴ�് അറി�ാൽ പടി�ാ�ം അറിയാം. പിെ� െത�ം വട�ം
ക�പിടി�ാം. അേ�? പിെ� െത� പടി�ാ�ം വട� പടി�ാ�ം െത� കിഴ�ം വട�
കിഴ�െമാെ� എവിെടയാണ് എ�് ഒ�് േനാ�ി ഉറ�ിേ�ാ�.

ഇനി ബാ�ി പണി �ട�ാം. നി��െട വീടിെ� േനേര കിഴ�് ഏെത�ി�ം വീേടാ െക�ിടേമാ
ഉേ�ാ? ഉെ��ിൽ േപ�റിൽ നി��െട വീടിെ� േനേര കിഴ�വശ�് അത് വരേ�ാ�. ഇനി
എവിെടയാണ് േവെറ െക�ിടം ഉ�ത് ? െത� വശ�് ഉെ��ിൽ അ�ം വരേ�ാ�.
കിഴ�വശെ� വീടിേന�ാൾ �െരയാണ് െത�വശെ� വീെട�ിൽ േപ�റിൽ വര�േ�ാൾ
െത�വശെ� വീട് �േര�ാ�ി വര�ണം േ�ാ. ഇട�് �െര മാറി െത�പടി�ാെറാ�
വീ�െ��ിൽ ആ ദിശയിൽ അ�ം വര�ണം. പിെ� അ��് േറാേഡാ പാലേമാ മേ�ാ
ഉെ��ിൽ അ�ം വര� േചർ�ാം. ഇനി ഒ� കാര�ം �ടി െച�ണം. േപ�റിൽ വട�്
എവിെടയാേണാ അവിേട�് ഒ� അ�ടയാളം വര�് വട�് എ�് എ�തി വ�ക�ം േവണം. എ�ാ
ദി�ം കാണി�� ഒ� ചി�ം െച�തായി േപ�റിൽ േചർ�ാൽ ന�ാകും.

നി�ൾ വര� ചി��ിെ� ഒ� േഫാേ�ാ എ��് ��കാരന് വാ�്സ�ിൽ അയ�് െകാ��.

എ�ി�് േഫാണി�െട എെ� വീടിെ� വട�വശ�് വീ�േ�ാ ? കിഴ�വശെ� വീടാേണാ
െത�വശെ� വീടാേണാ അ��്? ഇ�ര�ി�� �റ�് േചാദ��ൾ േചാദി�. ��കാരൻ
നൽകു� ഉ�രം ശരിയാെണ�ിൽ നി�ൾ വര� ചി�തം ഉഷാർ.
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�വർ�നം 3 - പലതരം പല വിധം

��കാേര,
ന��് െതാ���� െതാടിയിേല�് ഒ�ിറ�ിയാേലാ? ഒ�് ��ം േനാ�. എ� തരം
സസ��ളാണ്. ക�് �ളിർ�ു�ു. അേല� ? ഉയർ�ുയർ�ു േപാകു�വ, ഉയരമില� ാ�വ,

വലിയ ഇലക��വ, ����വ, കാ�നിക��വ, െതാ�ാൽ വാടു�വ, െചാറിയു�വ, പടർ�്
പ�ലി��വ, ഒ��ടിയായി വള��വ, പടർ�ു കയറു�വ.  ഈ പ�ിക ഇനിയും നീ�ാം.
എ�ിൽ നമു�് ഇവെയ ഒ�് പ�ികെ�ടു�ാൻ  �ശമി�ു േനാ�ിയാേലാ. ഒരു േപനയും പുസ്തകവും
എ�േ�ാ�. പ�െ� െതാടിയിേല�ിറ�ാം. ആദ�ം എ�ാെമാ�് എ�തിെവ�ാം. ആദ�ം
േപരറി��വ. അറിയാ�വ �തിർ�വേരാട് േചാദി�് എഴുതാം. എല� ാം ആേയാ? ഒ�ും വി�ു
േപാവ�ത്. എ��േ�ാൾ സസ��ിെ� സ�ഭാവം, മ�് സവിേശഷതകൾ എല� ാം എഴുതേണ.

എ�തി�ഴി�് അതിെന ഒ�് വർഗ� ീകരി�് പ�ികെ�ടു�ി േനാ�ൂ. ഉപേയാഗം അറിയാെമ�ിൽ
അത് എ�താൻ മറ�രുത്. കൂ��ിൽ മേനാഹരമായ ഒരു നിരീ�ണ�ുറി�ുകൂടി ആയാൽ ഗംഭീരം.
എ�ാ ത�ാറേ�? സഹായ�ിന് 2007 �ൈല ര�ാം ല�ം �റീ� വായി�.

�വർ�നം 4 - എേ�ാരം കറികളാ...

ആഹാര�ിൽ ഇല�റികൾ ഉൾെ�ടുേ��തിെ� �പാധാന�ം എല� ാവരും എടു�്
പറയാ��്.േപാഷക�ല�ം െകാ�് സ��മാണവ. പണം െകാ�� വാ�ാെത ന�െട
��പാ�കളിൽ നി�ു തെ� ലഭി�ു� ഇലകൾ ആഹാരേയാഗ�മാണ്. ഏെതാെ� ഇലകളാണ്
നാം ഭ�ണ�ിനായി ഉപേയാഗി��ത്. വിവിധ തരം ചീരകൾ, മുരി�, തകര, താള് -അ�െന
എ�െയ� അേ�?. അേന�ഷി�്  കെ��ി വിവര�ൾ േരഖെ�ടു�ിയാേലാ. നമു�് ചു�ുമു�
ഭ��േയാഗ�മായ ഇലകൾ, അവയുെട �പേത�കതകൾ, കറി വ�ു� രീതി തുട�ിയ കാര��ൾ
േചർ�് ഒരു ഇല�റി ഡയറക്ടറി ത�ാറാ�ാം. സഹായ�ിന് 2007 ജൂൈല ര�ാം ല�ം
�റീ� േനാ�.

�വർ�നം 5 - െപാടി�രം

നി��െട കിട��റിയിൽ നല�  ഇരു�ു�േ�ാൾ ഒരു േടാർ�ുമായി �പേവശി�ൂ. വാതിലും
ജന�െമ�ാം അട� കർ�നിടുക. േടാർ�് നല�  െതളി�മു�തും െവളി�ം പര�ുേപാകാ�തും
ആകണം. ജനലിെ� താഴെ� ഒ� പാളി �റ�െവ�് േനെര എതിർഭാഗ�ു നി�്
േടാർ�ടി�ുക. െവളി�ം ഭി�ിയിൽ ത�ി �പതിഫലി�ാെത അതിലൂെട പുറ�ു േപാകെ�. ഇനി
േടാർ�ിെ� �പകാശബീം േപാകു� വഴി �ശ�േയാെട നിരീ�ി�ുക. എ�ാണ് കാണു�ത് ?

�ത�് ഒ� �ട� േശഷമാെണ�ിേലാ ? പഴയപടിയാകാൻ എ�ത സമയെമടു�ു. നി�ൾ അ�ി�
��ായം �ട�്, നി��െട ��ക സ�ി �ട�് ഒെ� പരിേശാധി�ാം. വീ�ിെല�ാവെര�ം
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കാണി� െകാ��േണ. നി�ൾ ഉപേയാഗി�ാെത തെ� വസ്�ത�ളും െബഡ് ഷീ�ും േമശ�ുറവും
ഒെ� �ഷി��ത് എ�െനെയ�് മന�ിലാേയാ? എ�ാം വ��മായി �റി� െവ�േണ .
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പരീ�ണം

�വർ�നം 1 - ഒ� ബ�ൺ പരീ�ണം

ന��് വീ�ി�� എ�ാവെര�ം ഒ� പരീ�ണം കാണി�ാേലാ? ഒ� വലിയ ��ി (�ളിൽ
െകാ�േപാ�� വാ�ർ േബാ�ിൽ മതി) എ��് അതിെ� വാ�ഭാഗ�് ഒ� കാ� നിറ�ാ�
ബ�ണി� വാ�ഭാഗം ഉറ�ി�ക. ��ി ഒ� പാ��ിെല ��െവ��ിൽ െവ�ക.

ബ�ണി��ാ�� മാ�ം ��ി�ക. പാ��ിെല െവ�ം ��തൽ �ടാ�ക (തിള� െവ�ം
ഒഴി�ാൽ മതി). ബ�ണി��ാ�� മാ�ം �റി�ക. അതിെ� കാരണ�ം എ�തണം. അതി�
േശഷം വീ�ിൽ എല� ാവെരയും കാരണം പറയാൻ െവല� ു വിളി�ാം.

�വർ�നം 2 - െവ�െ� ഉയർ�ാം

വീ�പണി�് വ�� േമ�ിരിമാർ സാധാരണ ഉപേയാഗി�� നീള�� റ�ർ /�ാ�ിക് �ഴൽ
ക�ി�ിേ�? അതി��ിൽ െവ�െമാഴി�ാൽ െവ�ം എ� ഉയര�ി��് എ�് കാണാൻ
കഴി�ം. അ�ര�ിൽ ഉ�ിൽ െവ�െമാഴി�ാൽ െവ��ിെ� �കൾ നിര�് കാണാൻ കഴി��
ഏതാ�് ര�് മീ�ർ നീള�� ഒ� �ഴൽ എ��ക. ജനൽ അഴികളിൽ നി�് ��െന U

ആ�തിയിൽ അതിെന െക�ി��ക. (ശരിയായ U അ� , ഒര�ം അരമീ��ം മെ� അ�ം ഒ�ര
മീ��ം െപാ��ിലാകെ� ). ഉയരം �റ� അ�� �ടി �റ�് െവ�ം ഒഴി�ക. വള�ിരി��
�ഴലിൽ ഇേ�ാൾ െവ�ം കിട��ത് എ�െന എ�് ��ി�് േനാ�ക. �റ� �ടി െവ�ം
ഒഴി�ക. െവ�ം ഉയ�� രീതി ��ി�േണ. ജലവിതാന�ിെ� ഉയരം നീളം �റ�
അ��ിെ� പ�തിവെര ആയാൽ നിർ�ുക. െവ�ം ഒഴി�േ�ാൾ നി�ൾ ��ി� കാര��ൾ
�റി�് വ�ക.

ഇനി �ഴലിെ� ഉയരം �റ� അ��് വായ െവ�് ഊ�ക. മ�ഭാഗ�് എ� ഉയര�ിൽ
െവ�െ� ഉയർ�ാൻ കഴി���്? വീ�ിൽ ആർ�ാണ് ഏ��ം ��തൽ ഉയർ�ാൻ
കഴി��ത് എ�ം േനാ�. (െകാേറാണ�ാലമായ� െകാ�് �റ� നി��വെര
െവ�വിളി�� േകേ�ാ )

ഇനി ന��് ഒ� കാര�ം �ടി െച� േനാ�ാം. ഒ� ബ�ൺ എ��് െച�തായി വീർ�ി�്
�ഴലിെ� നീളം �റ� അ��് വ�് െക�ക. കാ�് േപാകാെത ബ�ൺ വ�് െക�ാൻ ആ�െട
സഹായം േവണെമ�ി�ം േതടാം. �ഴലിെ� ര�് അ��ം െവ��ിെ� ഉയരം എവിെട
വെരയാണ് എ�് േനാ�ക. ഇനി ബ�ൺ എ��് �റ� �ടി വീർ�ി�ുക. വീ�ം �ഴലിൽ
ഉറ�ി�ക. ഇേ�ാൾ െവ��ിെ� നിര�ിൽ എ�് മാ�മാണ് വ�ത് ? ബ�ൺ �റ� �ടി
വീർ�ി�് ഒ�് �ടി െച� േനാ�. നി�ൾ െച� കാര���ം നിരീ�ണ��ം അ�മാന��ം
�റി� വ�േണ.
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�വർ�നം 3 - �ര�� േനെര

ക�ി��, എ4 വലി��ി��, ഒ� േപ�ർ എടു�ുക. ആ േപ�റിൽ പല സ�ല�ായി മൂ�്
�പ�ൾ വര�ണം, ഒ�ാമെ�ത് 5 മില� ീമീ�ർ വ�ാസമു� ഒരു വൃ�ം, ര�് 5 മില� ീമീ�ർ
വശ�� ഒ� സമച�രം, മെ�ാ�് 5 മി�ീമീ�ർ വശമു� ഒരു  �തിേകാണം. �തിേകാണ�ിെ� എല� ാ
വശ��ം 5 മി�ീമീ�ർ ആയിരി�ണം. ഇനി ആ മൂ�് രൂപ�ളും േപ�റിൽ നി�് മുറി�് മാ�ണം,
�റിെ���ാൻ മുതിർ�വരുെട സഹായം േതടണം. േബ� േഡാ ക�േറാ ഉപേയാഗി�് മുറി�്
മാ�ാ��താണ്.

ഇനി ക�� നിറ�� ഒ� എ4 േപ�ർ എടു�് നല�  െവയിലു� സ�ല�് തറയിൽ െവ�ുക.

ക��് നിറ�� േപ�ർ ഇെല� �ിൽ േപ�റിൽ കറു� ചായം ക�ിയിൽ പൂശിയാലും മതി. എ�ി�്
ക�� േപ�റിേല�് �ളകളി�െട �കാശം വീഴ�� വിധം ���ം സമച�ര�ം �ിേകാണ�ം
െവ�ിെയ�� േപ�ർ സൂര�നു േനെര പിടി�ുക. ഉ� സമയ�് നല�  െവയിൽ ഉ�േ�ാൾ
െച��താ�ം ന�ത്.   ആദ�ം വളെര താ�ി പിടി�ാൽ മതി. ഇേ�ാൾ എ�ാണു കാണു�ത്?

�ിേകാണ�ി�െട�ം ച�ര�ി�െട�ം വ��ി�െട�ം വ�� �കാശം േപ�റിൽ വീഴു�ത്
കാ��ിേ�? അതിെ� ആ�തി എ�ാണ്? അത് ഒ� േനാ� ��ക�ിൽ കുറി�് െവ�ൂ.  ഇനി
�ളയി� േപ�ർ പതുെ� മുകളിേല�് ഉയർ�ുക. കറു� േപ�റിേല�് വീഴു� �പകാശ�ിെ�
ആ�തി�് എെ��ി�ം മാ�ം വ��േ�ാ? ��തൽ മുകളിേല�് ഉയർ�ി േനാ�ൂ. ആകൃതി�്
എ�് മാ�മാ� വ��ത്. �റി�് െവ�. വീ�കാെര വിളി�് കാണി�് െകാ��ക�ം േവണം. ഇേത
പരീ�ണം ബൾബിെ�യും ട�ൂ ബ് ൈല�ിെ�യും �പകാശ�ിൽ ആവർ�ി�ൂ. നി�ളെട
കെ���കൾ കുറി�് െവ�ാൻ മറ�രുത്.

�വർ�നം 4 - മായമ�, മ�മ�

ന��് വീ�കാെര ഒെ� അതിശയി�ി�� ഒ� മാജി�് കാണി�ാേലാ? െറഡിയേ�? എ�ാൽ
േവ� സാധന�ൾ ആദ�ം ത�ാറാ�ിേ�ാളൂ.

ഒ� ബ��ിൽ ��ാൽ ഭാഗം െവ�ം, ഒ� ��ി�ാസ്, പിെ� പ��ിെ� ഒ� േപ�ം. ഇ��ം
മതി മാജി�് കാണി�ാൻ. ��ി �ാസ് ആ�ം അ� ��ി�ാ� വിധ�ിൽ മാ�ി
വ�ിരി�ണം.

മാജിക് കാണാൻ വീ�കാെരെയ�ാം വിളി�ക. പ��ടലാസ് ഉയർ�ി കാണി�് ഇത്
െവ��ിേല�് താ�ിയാൽ എ�് സംഭവി�ം എ�് േചാദി�ക. നന�ം എ�് എ�ാവ�ം
ഉ�രം പറ�ം. ഇത് ഒ� സാധാരണ പ�മാണ് എ�് ഉറ� വ��ാനായി അത് അവേരാെടാെ�
പരിേശാധി�ാൻ പറ�ക. അവെരാെ� അത് ക�ിൽ എ��് േനാ�െ�. ഇനിയാണ് ന�ൾ
മാജിക് കാണി��ത്.
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��ി�ാസ് എ��് അതിെ� ഉ�ിേല�് പ�ം ���ി കട�ി വ�ക. പ�ം �ാസി��ിൽ
അടിഭാഗ�ായി ഇരി�ണം. ഒ�ം �ാസിന് �റേ��് നിൽ�രുത്. (�ാസ് കമ�ിയാൽ പ�ം
താെഴ േപാക�ത്. ഇത് േനരേ� അേത വലി��� മെ�ാ� പ�ം െകാ�് ആ�ം കാണാെത
െച� േനാ�ി ഉറ�ി�ിരി�ണം) �ാസ് കമ�ി പിടി�് െവ��ിേല�് ��െന താ�ക. �ാസ്
ചരിയാതിരി�ാൻ �േത�കം ��ി�ണം. �റ�് േനരം അ�െന വ� േശഷം �ാസ് ഉയർ�ുക.

അതി��ിൽ നി�ം പ�ം �റ�് എ��് നിവർ�ി പരിേശാധി�ാൻ െകാ��ക. പ�ം ഒ�ം
നന�ി�ി�.

മാജിക് അടിെപാളി ആയിേ�? ഇനി മാജിക് നട�ിയേ�ാഴെ� നി��െട അ�ഭവം �റി�ക.

ഒ�ം എ�െകാ�ാണ് പ�ം നനയാതി��ത് എ�് �ടി എ�തണം.

�വർ�നം 5 - അ�ട ഉ�േ�...

ഉ��കൾ നീ� ജാഥയായി േപാകു�ത് നി�ൾ ക�ി�ിേല�  ? ചിലേ�ാൾ മു�കളും േപറി
�െടാഴി� േപാ��താകാം; ചിലേ�ാൾ ഭ�ണം േശഖരി�് കൂ�ിേല�് േപാകു�താകാം.
അ�രം ഒ� ഉ�� ജാഥെയ നിരീ�ി� . ജാഥ ഇെ��ിൽ ഉ�ാ�ണം. കുറ�ു പ�സാരേയാ
ശർ�രെ�ാടിേയാ ഒരിട�് വിതറിയാൽ മതി. ഇനി നി�ൾ െചേ��ത് ഇതാണ് :

ഉ��ക�െട പാതയിൽ ഒരു െചറിയ തടസ� ം െവ�ുക. ഉദാ:- ഒരു െചറിയ കേല� ാ കു�ിയുെട
അടേ�ാ. ഉ�� വഴി തിരി� േപാ�േമാ േകറി ഇറ�ിേ�ാ�േമാ ? �റി� െവ�. ഇനി അ�ം �ടി
വലിയ ഒ� തട�ം െവ�. പിെ� നീളം �ടിയ തട�ം (ഒ� െപൻസിൽ ) . പിെ� നീളവും
ഉയര�ം �ടിയത് (ഒ� മര�ഷണം ) പിെ� ഒ� �ാ�് , ഒ� ��് ചാരം, ഒ� കടലാസ്
മട�ിയത് ... ഇ�െന നി�െട ഭാവന�െ�ാ�് എ�ം. ഓേരാ സമയ��� ഉ��ക�െട
�തികരണം �റി�ക�ം വീഡിേയായിൽ പകർ�ുകയും െച�ൂ. ഉറു�ുകളുെട െപരുമാ�െ�
പ�ി നി�ൾ എ�ാണ് കെ��ിയത്?
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നിർമാണം

�വർ�നം 1  - �ഗശാല

ൈമദ/േഗാത�്മാവ് �ഴ�് �േ�ാ അതിലധികേമാ �പ�ൾ ഉ�ാ�ക. ഒ�് ഒ� ��
ആയിരി�ണം. ചില വി�കൾ, ക�ക്, ���ളക്, പയർ, ഈർ�ിൽ �തലായ വ��ൾ
േവ�ിട�് ഉപേയാഗി�ാം. കടലാസ്, �ണി �തലായ വ���ം െപയി�ം ഉപേയാഗി��ത്.
ഒ� �പം ഉ�ാ�ി അതിെ� േഫാേ�ാ , നി��െട �ഖം �ടി കി�ംവിധം (െസൽഫി) എ��
േശഷം അേത �ഴ� മാ�െകാ� തെ� അ�� �പ�ം ഉ�ാ�ാം. വീ�ി�� ആ�െട�ം
സഹായം േതടാം. പേ� ഉ�ാ��ത് നി�ളായിരി�ണം. എ�െന��് നി���ാ�ിയ
�പ�ൾ?

�വർ�നം 2  - പലഹാരവിേശഷം

��കാ��് എ�ാവ��ം ഇലയട ഇ�മേ�? വ�� അരിെ�ാടി ഉ�ം െവ��ം േച�� �ഴ�്
ഇലയി� പര�ിെയ��് ന�വി� ശ��ര�ം േത��ം വ�് മട�ി ആവിയി� േവവിെ����
ഇലയട.... ഓ��േ�ാ� തെ� വായി� െവളള��� അേ�?

ഇലയട േപാെല ന�െട നാ�ി� ധാരാളം നാട� പലഹാര���്. �തിയ പലഹാര��െട
കട�കയ��ിൽ വി�തിയിലാ�േപായ �ചികരമായ പലഹാര��. �റ� ചിലവി�
ന�െടെയാെ� വീ�ി� ഉ�ാ�ാ�� �ചികരമായ ഇ�രം നാട� പലഹാര�� എെ��ാെമ�്
നി�� അ�േയാേടാ അ��േയാേടാ വീ�ിെല മ�് �തി��വേരാെടാ അേന�ഷി�് േനാ�ി ഒ�
പ�ിക ത�ാറാ�. കഴി��� പലഹാര��െട നിർമാണ രീതിയും കുറിെ�ടു�ണം.

നി���് ഏ��ം ഇ��� ഒ� നാട� പലഹാരം വീ�കാ�െട സഹായേ�ാെട ഉ�ാ�ക�ം
േവണം. ഉ�ാ��തിെ� വീഡിേയാ എ��് ��ി�േണ.

�വർ�നം 3 - ഓലെകാ��ാ�ാം
��കാേര,
െത�ിെ� ഓലെകാ�് എെ��ാം കളി�ാ����ാ�ാം. ഓല�ീ�ി, പ�രം, വാ�്.. അ�െന
എ�െയ� സാധന�ൾ അേല� !അ�െനെയ�ിൽ ഓല ഉപേയാഗി�്നി���് ഇ���
ഏെത�ി�ം 4 കളി�ാ��ൾ ഉ�ാ�ി േനാ�ൂ.ഏെത�ിലും രൂപ�ളും വസ്തു�ളും ആവാം.
സ��മായി ഉ�ാ�േണ.
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�വർ�നം 4 - കടലാ�െകാെ�ാ� പ�ി��ി

േപ�ർ മട�ി രൂപ�ൾ ഉ�ാ�ു� വിദ�ായാണേല� ാ ഒറിഗാമി. പലതരം ഒറിഗാമി രൂപ�ൾ
�റീ�യി�െട നി�ൾ പരിചയെ��ി�ു�ാകും. നിർ�ാണവും ഭാവനയും കൂടി േചരുേ�ാഴാണ്
ഒറിഗാമിയിൽ മിടു�രാകുക.

ന�െ�ാ� ഒറിഗാമി പ�ി��ിെയ നിർ�ി�ാേലാ? എ�ിൽ മ�് മട�ുകെളാ�ുമില� ാ� ഒരു
സമച�രാ�തിയി�� േപ�ർ എടുേ�ാളൂ . ഇനി താെഴ നൽകിയി�ു� ചി�ത�ിെല 1 മുതൽ 6

വെര�� ന�ർ നൽകിയി�ു� ഓേരാ ഘ�വും നിരീ�ി�് അതു േപാെല മട�ി മട�ി േനാ�ൂ.
ഒ� ��് പ�ി��ി�െട �പം വേ�ാ? മേനാഹരമാ�ാൻ കണ� ും മൂ�ുെമല� ാം വര�ു േചർ�ാം.
ചി�ം നിരീ�ി�് അ�േപാെല മട�കൾ ഉ�ാ�ുക എ�ത് ആദ�ം അല� ം �പയാസമായി
േതാ�ിേയ�ാം. അവിെട �തിർ�വരുെട സഹായം േതടാം. ഒ� �പാവശ�ം െചയ്ത് നിർ�രുത്.

വീ�ം വീ�ം ഉ�ാ�ി പഠി�േണ... ന�ായി മനസിലായി കഴി�ാൽ, നിർ�ി�ു�തിെ�
ഒ� ��് വീഡിേയാ എ��് ��ി�.

ചി�ം താെഴ നൽകു�ു.👇
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�വർ�നം  5 - ഇല �ഗശാല

��കാേര,
നി�ൾ മൃഗശാല ക�ി�ുേ�ാ? പുലി, സിംഹം,കുറു�ൻ, ആന തുട�ി ഒരു പാട് മൃഗ�ളു�ാവും
അവിെട അേ�. എ�ാൽ നമു�ും ഒരു മൃഗശാല ഉ�ാ�ിയാേലാ? ന�ളു�ാ�ു�ത് വളെര
വ�ത��മായ ഒ�ാണ്. ഇല �ഗശാല. ഇലക�പേയാഗി�് �ഗ��െട �പ�ൾ ഉ�ാ�ണം. ഒരു
A4 േപ�റിൽ ഒ�ി�ുകയാണ് േവ�ത്. എ�ാെലാരു ൈക േനാ�ാം അേല� ? 2019 ജനുവരി
ഒ�ാം ല�ം �റീ�യിൽ 'പുതു പുതുവർഷം' എ� ഒരു കഥയു�്. വളെര രസമു� ഒരു
കഥയാണത്. ഒ�പാട് �ഗ�ൾ കഥാപാ�ത�ളായ കഥ. ആ കഥയിെല ര�് മൃഗ�ളുെട
�പെമ�ി�ം ഇല �ഗശാലയിൽ േവണം. കഥയിെല നി�ൾ�ിഷ്ടെ�� ഒരു ദൃശ�ം ഇല
�ഗശാലയിൽ ചി�തീകരി�ാൽ ഏെറ ന�ായി. എ�ാൽ െചയ്ത് തുട�ിയാേലാ? നി�ളു�ാ�ിയ
ഇല �ഗശാല ��ി�് െവ�ണം.

കളികൾ

�വർ�നം 1 - �തിയ ചീ�കളി

50 കാർഡുകൾ. (േപ�ർ കഷണ�ൾ ആയാ�ം മതി.) വ�ത���ളായ 50 വ���െട േപര്
ഇതിൽ എ�തണം. ഇതിൽ ജീവൻ ഉ�ത്, ഇ�ാ�ത് , ജ��ൾ, സസ��ൾ, പറവകൾ,

ഉരഗ�ൾ, മ�ഷ� നിർമിത വ��ൾ, പഴ�ൾ, പ��റികൾ �ട�ി എ�ാം ഉൾെ�ടണം.
��ി�് പരിചിതമായവ ആയിരി�ണം.

(ൈമന, ആന, പ�, അ�ാ�, ��്, െച�ര�ി, െന�്, ക�്, പാവ�, വിമാനം, കാ�, സിംഹം,
ആട്, േചാറ്, ���ി, േറാസ, �ളക്, തടി, പടവലം, �ി�ജ്, പ��്, കരടി, �തിര, ഓ�്, �ളസി,
��, െത�്, െവ�ം, ��ിരി, േമാേ�ാ�, േകാഴി, ജിറാഫ്, േദാശ, പാ�്, കേസര, േപന, മാവ്,
വാ�, �ാസ്, ചാണകം, ഓറ�്, ച�ാ�ി, ��, അ�, േമശ, തവി, േപര, മ�്, േപ��, ക���� -

50 വ���െട േപര് . ഇത് തെ� േവണെമ�ി�. വ�ത��മായ എ�ം ആകാം.)

ചീ�കളി� എ�തിയിരി��ത് കാണാ� വിധം കമ�ി വ�ിരി��. ഒരാൾ ഒ�് മലർ�ി
വ�േ�ാൾ കളി ആരംഭി��. അ��യാൾ മലർ�ു�ത് ആദ�ം വ�തിന് െതാ�
വ�ണെമ�ിൽ ര�ിേ��ം സാമ�ം പറയണം. ഉദാഹരണ�ി� പ�വി�ം േമശ�ം 4 കാ��്.
പ�ി�ം വിമാന�ി�ം ചിറ��്. ഇ�േപാെല എ�ിേന�ം ബ�ി�ി�ാൻ കഴി�ാേല
േചർ�ു വ�ാനാ�. ബ�ി�ി�് േചർ�ു വ�ാൽ ഒ� േപായി�്. ബ�ി�ി� കാ��ക�
കള�ി� നി�ം മാ�ി വ�ണം. ബ�ി�ി�ാൻ കഴി��ിെ��ിൽ കാർഡ് കള�ിൽ
�റ�ിരി��. �തിയതായി എ��� കാർഡുകൾ കള�ിൽ �റ�ിരി�� ഏത്
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കാർഡുമായും ബ�ി�ി�് േചർ�് െവ�ാം. ��തൽ സാമ�ം കെ��ി ചീ�കൾ േചർ�ു
വ��ത് ആെര�് േനാ�ാം. കളി അവസാനി�് കഴി�േ�ാ� നി�� സാമ�ം കെ��ിയ
കാ��ക�ം നി��െട ച�ാതി സാമ�ം കെ��ിയ കാ��ക�ം ര�് വരിയായി വ�ക.

വരികളി� സാമ�ം കെ��ിയ കാ��ക� അ��ി�് വ�ക. എ�ി�് അതി�െറ ഒ� േഫാേ�ാ
എ��് ��ി�ക.

�വർ�നം 2 - ഇല െതാ� കളി

കളി�ാൻ ര�ു േപർ േവണം. കളി നിയ��ി�ാൻ ഒരു റഫറിയും.
10 മീ�ർ നീളമു� നിര�ായ ഒരു സ�ല�ാണ് കളിേ��ത്. ഏതാ�് 10 മീ�ർ അകല�ിൽ
തറയിൽ 2 െചറിയ കു�ികൾ അടി�ുക. ഈ ര�ു കു�ികളിലും എെത�ിലും ഒരു െചടിയുെട
ഇലക�� ക�് ഒടി�് െക�ിവ�ക. ര�് ��ികേള�ം േയാജി�ി�� ഒ� വര വര�കേയാ ഒ�
ചരട് െക�കേയാ െച�ണം. ര� ��ികേള�ം േയാജി�ി�� വര�െട മ��ബി� അള�്
അടയാളെ���ണം. ഒേര നീള�� വളവ് ഇ�ാ� ര�് ക�് �റി�് എ��ണം. െകാഴി� വീ�
കിട�� �റ�് ഇലകൾ (20-25 എണ� ം മതിയാകും) േശഖരി�് വ�ുക. ഇേ�ാൾ കളി�ാനു�
എ�ാ ത�ാെറ��ക�ം ആയി�ഴി�.

കളി�� 2 േപ�ം ഓേരാ ��ി�െട അ��് നിൽ�ുക. കു�ികൾ�ിടയിലു� വരയുെട ര�്
വശ�ളിലായി� േവണം ര� േപ�ം നിൽേ��ത്. ര�ു േപർ�ും ഒേര നീളമു� ര�്
ക�കളിൽ ഓേരാ�് നൽകുക. കളി നിയ��ി�� ആൾ ഒ�് മുതൽ അ�് വെരയു�
അ��ളിൽ ഒ�് ഉറെ� വിളി�ു പറയു�ു. േക� ഉടെന ര�് കു�ികളും അവർ നിൽ�ു�
��ിയിൽ നി�ും ദൂ െരയു� കു�ിയുെട അടുേ��് ഓടണം. ഒ�് എ�ാണ് പറ�െത�ിൽ
നിൽ�ു� കു�ിയിൽ നി�ും ദൂ െരയു� കു�ിയിെല ഇലയിൽ േപായി െതാ�ാൽ മതി. ര�്
എ�ാണ് പറ�െത�ിൽ ദൂ രയു� കു�ിയിെല ഇലയിൽ െതാ�ി�് തിരി�് വ�് ഇവിടെ�
ഇലയിൽ െതാടണം. ആദ�ം ആരാേണാ െതാടു�ത് അവർ�് ക�ിലു� വടി െകാ�് തെ�
��ിയിൽ നി�ും വരയിലൂെട അള�് അവിെട ഒരില വ�ാം. ഒ�് എ�ാണ് പറ�െത�ിൽ വടി
െകാ�് ഒ� �ാവശ�ം അള�ാം. ��് എ�ാണ് പറ�െത�ിൽ വടി െകാ�് മൂ�് �പാവശ�ം
അള�ാം. വീ�ം സംഖ� വിളി� പറ�ക. ഇനി വടി െകാ�് അളേ��ത് ആദ�ം വ� ഇലയിൽ
നി�ാണ്. അവിെട വീ�ം ഒരില വ�ാം. കളി �ട�ക. ആരാേണാ അള�് ��ിക�െട മ��ബി�
ആദ�ം കട��ത് അവർ കളി ജയി�ു�ു.

(വീ�ിൽ േച�നുമായി കളി�ുകയാെണ�ിൽ േച�ൻ ഒ��ാലിൽ ചാടിയും െചറിയ കു�ി ഓടിയും
കളിയിൽ പെ�ടു�ാം. അ�യും മകളുമായി കളി�ുകയാെണ�ിൽ അ� നട�െ�, മകൾ ഓടെ�.

ഇ�െന കളിനിയമ�ളിൽ മാ�മാകാം.)

�വർ�നം 3 - ഇല മാ�ം
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�ഗി�മീ�ി�െടയാണ് ഈ കളി. കളി കളി�ാനായി വി�ാേനാ�വ ��ി�� എ�ാ
ച�ാതിമാർ�ും ലി�് അയ�ു െകാടു�ുക. വി�ാേനാ�വ �ഗൂ�ിെ� ചുമതലയു� െമ�ർ മാർ 
ഇതിന് നി�െള സഹായി�ം. കളി��വെര�ാം വീടിെ� പരിസര�നി�ം െകാഴി�്
തറയിൽ വീണുകിട�ു� പരമാവധി ഇലകൾ കളി�ു േവ�ി േശഖരി�ു വ�ണം. ഈ ഇലകളും
ആയി�് േവണം �ഗിൾ മീ�ിൽ പെ�ടു�ാൻ.

കളി �ട�േ�ാൾ എല� ാവരും വീഡിേയാ ഓഫ് െചയ്ത് വ�ണം. ഒരു കു�ി വീഡിേയാ ഓൺ െചയ്ത്
ഒരില ഉയർ�ി കാണി�ു�ു. അേത ഇലേയാ അേത ആകൃതി ഉ� ഇലേയാ ൈകവശം
ഉ�വെര�ാം വീഡിേയാ ഓൺ െചയ്ത് ഇലകൾ കാണി�െ�. ഇലകൾ കാണി�വർ�് ഒരു
േപായി�്. ഇല ആദ�ം കാണി� ��ി�ം ഒ� േപായി�് ലഭി�ം. ��ി കാണി� ഇല�െട അേത
ഇന�ിൽ െപ� ഇല ആർ�ും കാണി�ാനിെല� �ിൽ ഇല കാണി� കു�ി�് 2 േപായി�് ലഭി�ും.
ഇനി അ��യാൾ ഇല കാണി�െ�. വ�ത�സ്തമായ ഇലകൾ േവണം ഓേരാരു�രും കാണി�ാൻ.

ഒരി�ൽ കാണി� ഇല വീ�ും കാണി�രുത്. വ�ത�സ്തമായ ഇല കാണി�ാൻ ഇല� ാ�വർ�്
കളി പാസ് െച�ാം. എ�ാവ�ം ഒ� �ാവശ�ം ഇലകൾ കാണി�ു കഴി�ാലും പിെ�യും
വ�ത��മായ ഇലകൾ കാണി�ാൻ ഉെ��ിൽ കളി തുടരാം. ഇലകൾ തീർ�ാൽ കളി
അവസാനി�ി�ാം. കളിയി� ഓേരാ����ം കി�ിയ േപായി�റ് �റി�് വ�ണം.

�വർ�നം 4 - േമേല േമേല

ഇത് ഒ��് കളി�ാ�� ഒ� കളിയാണ്. നി�ൾ�് എ�ത സാധന�ൾ വെര ഒ�ിന് മുകളിൽ
മെ�ാ�ായി ബാലൻസ് െചയ്ത് നിർ�ാനാകും? എ�ത ഉയര�ിൽ സാധന�ൾ ബാലൻസ്
െച�് നിർ�ാം? ഒ�് �ശമി�ാേലാ?

വീ�ിൽ ഉ� ഏത് സാധനവും എടു�ാം. ( കു�ി ഗ� ാസും ഭരണിയും ഒെ� എടു�് െപാ�ി�ു
കള�ാൽ സംഗതി പുകിലാകുേമ. ) ഒ�ിന് മുകളിൽ ഒ�ായി ബാലൻസ് െചയ്ത് നിർ�ിേ�ാളൂ.
േമശ�േടേയാ ക�ിലിേ�േയാ അ��് തറയിലാണ് െച� �ട��െത�ിൽ െപാ�ി െപാ�ി
വ�േ�ാൾ േമശ�ുറെ�ാെ� കയറി നി�് െപറു�ി വ�ാം. െവേ��ത് നി�ൾ
തെ�യാെണ�ി�ം േമശ�റെ�ാെ� േകറി നിൽ�ുേ�ാൾ തറയിൽ നി�ും സാധന�ൾ
എ�� തരാൻ മ�ു�വരുെട സഹായം േതടാം.

പിെ� െപ��ി വ��തിെ� വീഡിേയാ എ��ാൻ വീ�ിൽ ആെരെയ�ിലും ഏല� ി�േണ. എല� ാം
തീർ�് കഴി�ാൽ ഒരു അവസാന േഫാേ�ായും ആകാം. സാധന�ൾെ�ാ�ം  നി�ളും കൂടി
നിൽ�ു� ഒരു േഫാേ�ാ. സാധന�ളുെട എണ� വും ആെക ഉയരവും കുറി�ു വ�േണ.

�വർ�നം 5 - വാ�ിൽ നിെ�ാരു വാ�്

ഒ� േപ��ം േപന�ം എ�േ�ാ�. കളി�ാൻ ഉപകരണമായി അത് മാ�തം മതി. പിെ� നി�ളുെട
�െട കളി�ാൻ വീ�ിൽ നി�് ആെരെയ�ിലും ഒരാെള കൂടി കൂ�ണം. ര�ു േപർ െറഡിയായാൽ
കളി �ട�ാം.
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േപ�റിെ� �കളിൽ ആയി ഒരു വാ�് എഴുതുക. ഇനി നി�ളുെട ച�ാതിേയാട് നി�ൾ എഴുതിയ
വാ�ിെല ഏെത�ി�ം ഒര�ര�ിൽ നി�് തുട�ു�േതാ ആ അ�ര�ിൽ അവസാനി�ു�േതാ
ആ അ�രം ഇട�് വ��േതാ ആയ ഒ� വാ�് ��െന എ�താൻ പറയുക. ദാ ഇ�െന:

പ

റ

അ റി � ക

ക

ര� േപർ�ും ഓേരാ േപായി�്. ഇനി പറയുക എ� ര�ാമത് എഴുതിയ വാ�് കു�െന തെ�
െതാ��റേ��് മാ�ി എ��ക. എ�ി�് '�' എ�തിന് ��ം ഒ� വ�മി�ക. എ�ിനാെണേ�ാ?
ആ അ�രം ഉപേയാഗി�് ഇനി വാ��ാ��ത്. '�' മാ�മ� 'യ' ഉപേയാഗി�� അതായത്
'യാ', 'യി', 'െയ' എ�ി�െന ഒ�ം ഉപേയാഗി��ത്. ഇനി നി�ൾ ആ വാ�ിലു�
മേ�െത�ി�ം അ�രം ഉപേയാഗി�് ഒ� വാ�് േനേര എ��ക. ഇേ�ാ� ന�� വാ�്
േനേരയാണ് എ�തിയത് എ�തിനാ� മാ�ി എ����ം േനേര ആയിരി�ണം. മാ�ി എ��േ�ാ�
ഇേ�ാ� െപാ�വായി വ� അ�ര�ം വ�മിടണം. ഇനി അ�� വാ�് എ��േ�ാ� ന�� വ�മി�
ര��ര��ം ഉപേയാഗി��ത്.

ഒരാ� ��െന ഒ� വാ�് എ�തിയേ�ാ� മേ� ആ��് വാ�് കി�ിയി� എ�ിരി�െ�. ��െന
വാ�് എ�തിയ ആ��തെ� േനേര േവെറാ� വാ�് എ�താം. അേ�ാ� വാ�് എ�തിയ
ആ��് അ��ി�് ര�് േപായി�റ് കി�ം. മേ� ആ��് േപായി�റ് ഒ�ം കി�ക�ം ഇ�.  ഇ�െന
കളി �ടരാം. ഇ�പത് വാ�ായാൽ കളി നിർ�ാം. എ�ാ കളി�ാൻ ആെരെയ�ിലും വിളിേ�ാളൂ.
ഉപേയാഗി� വാ�കൾ എല� ാം േചർ�് കളിയുെട ഒരു റിേ�ാർ�് ത�ാറാ�േണ.
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