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�പി വിഭാഗം

സർഗാ�ക ചി�തീകരണം

�വർ�നം 1 - ത�മയം

2021 അ�ാരാ� പഴം-പ��റി വർഷമായി ആചരി�ാൻ ഐക�രാ� സംഘടന�ം (UN)

ഭ�� കാർഷിക സംഘടന�ം(FAO) േചർ�ു തീ�മാനി� വിവരം പഴ��ം പ��റിക�ം
വർധിത ആേവശേ�ാെടയാണ് സ�ീകരി�ത്. പഴ��ം പ��റിക�ം ഓേരാ��രായി
അവരവ�െട േമ� പറ� െകാ�് പ��ഴ നഗരിയിൽ ഒ��ടി.. ഓേരാേരാ �ലകളിലായി അവർ
സംവാദ��ം െസമിനാ�ക�ം േയാഗ��ം നട�ി. ആ മഹാ സംഗമ�ിെ� ത�മയ
സംേ�ഷണ�മായി എ�ാ ചാന�ക�ം സജീവമാണ്. ഒ� ചാനലിെ� റിേ�ാർ�റായ നി�ൾ
സംഗമ�ിെ� ആ ആേവശം ഒ�ം േചാർ�ു േപാകാെത േ��കരിേല�് എ�ി�ാ��
�മ�ിലാണ് എ�ിരി�െ�. ഈ ഒ�േചരലിെ� നി�ൾ നൽകു� ത�മയ വിവരണം
ത�ാറാ�. അതിെ�  ഒ� വിഡിേയാ �ടി ത�ാറാ�ി ��ി�് െവ�മേ�ാ.

�വർ�നം 2 - ചി�ം വിചി�ം

ചാ�ൽ മഴ�� ഒ� ദിവസം മധ�വയ�യായ ഒര��ം അവ�െട 10-12 വയ�ളള മക�ം
നാ�ിൻപുറെ� ഒ� േഭദെ�� േഹാ�ലിൽ കയറി ഒ� േമശ��കിൽ �ാനം പിടി�. ഏേതാ
നാ�ിൽ നി�് ഇവിെട നാ�കാണാെന�ിയതാണ്. "എ� േവണം" എ� േചാദിെ��ിയ
െവ��േറാട് �ീ പറ� " ദ�ായ് �മാ  ദ�ായ് �മാ " . പാവം െവ��ർ മിഴി�ു നി�ു.
ഉടെന ��ി അവെ� ബാഗ് �റ�് േനാ�്��ം േപന�ം എ��് ഒ� ചി�ം വര� കാണി�.

(ചി�ം 1)

കമി�ി െവ� കി�ം േപാെല താേഴ�് ഒ� കാ�ം. െവ��ർ പറ� " ഓ മന�ിലായി. മഴ
ശല�ായി ഇേ�? അ�ം പേഴത് ഒ��്. " അയാൾ ഒ� പഴയ �ട�മായി വ�. അ� പറ� "

നിയാ നിയാ ". അ��ം േമാ�ം ചിരിേയാ� ചിരി. ��ി വീ�ം പടം വര�. കമ�ി െവ� കി��ിന്
�കൾ ഭാഗ�് ഒരു െമാ�്. കാലിെ� അടിഭാഗ�ിന് നല�  വണ� ം .

(ചി�ം 2 )

െവ��ർ�് സാധനം മന�ിലായി. അയാൾ സ�ടേ�ാെട 'ഇ�' എ� അർഥ�ിൽ
തല���ി. എ�ി�യാൾ ��ി�െട േനാ� ��കം വാ�ി ആ കടയിൽ കി�� സാധന��െട
ചി�ം വര�. അതിൽ 4 ഇനം പഴ��ം 4 ഇനം പലഹാര��ം ഉ�ായി��. �ടാെത ര�
ജീവിക�െട ചി���ം - ഒ�് കരയി�ം ഒ�് െവ��ി�ം ജീവി��ത്.
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(ചി�ം 3)

അ��ം മക�ം എ�ാ ഇന�ളിൽ നി�ും ഓേരാ�് തിരെ�ടു�ു.
അവർ വര� ചി�ത�ൾ ഒ�ു വര�് കഥ പൂർ�ിയാ�ൂ. ചി�ത�ൾ സൂ�ി�് െവ�ണം.

�വർ�നം 3 - െവ��ിെ� വില

അ�ാണ് െവ��ിെ� വില ഞ�ളറി�ത്. അേത, െവ�െ��റി�് തെ�. 2021 ഏ�ിൽ
16 െ� �റി�യിെല പ�ാധിപ �റി�ിെല യാ�ാ�ഭവം വായി�. െവ��മായി ബ�െ��്
ഇ�േപാെല തീ�മായ അ�ഭവം നി�ൾ�് ഉ�ായി�േ�ാ ? �റി�് ��വൻ വായി�.

'�ടിെവ�ം ഓേരാ���േട�ം ജ�ാവകാശമാണ്', എ� സേ�ശ�യർ�ു� ഒ� േപാ�ർ
ത�ാറാ�…ചി���ം േഫാേ�ാക�ം െകാ�് േപാ�ർ മേനാഹരമാ�ണം. നെ�ാ� തലെ��ം
നൽകാൻ മറ��.

�വർ�നം 4 - ചാ�യാ�- ഒ� െകാളാഷ്

1969 �ൈല 21� മ�ഷ�ൻ ആദ�മായി ച�നിൽ ഇറ�ിയതിെന പ�ി നി�ൾ
വായി�ി��ാ�മേ�ാ. ആ യാ�ിക�െട ചി���ം അവ�െട യാ�ാവാഹന�ിെ� ചി���ം
ഒെ� േശഖരി�.. നി��െട ചി�ം എ�ാം േചർ�് ചാ�യാ� ആശയമായി ഒ� െകാളാഷ്
ഉ�ാ�ിയാേലാ? ��തൽ വിവര�ൾ�് ��യിെല ഒ� ര�് േലഖന�ൾ റഫറൻസായി
േചർ�ിരി�ു�ു.

1) https://luca.co.in/did-man-go-to-the-moon/

2) https://luca.co.in/1969-moon-landing-photo-story/

നി�ൾ�് ഇഷ്ടമു� മ�് ചി�ത�ളും േചർ�ൂ. െകാളാഷ് പുതുമയു�താ�ാൻ �ശ�ി�േണ..

�വർ�നം 5 - വര�ാം �ർ�ിയാ�ാം

2021 െഫ�വരി 1 െല േപജ് 5 ൽ വ� 'ര�തരം വരകൾ' എ� കവിത ഒ� �ടി വായി�
േനാ�. അ�േപാെല ഒ�് ന��ം െച�ാേലാ? �മൻകാവിൽ നി� വ�� േറാ�ം
��ൻകുഴിയിൽ നി� വ�� േറാ�ം േചർ�് പ�ി�റേ�� േപാ�� േറാഡിെ� വശ��
ബസ് േ�ാ�ിൽ �േറ േനരമായി അ��ം ��ി�ം ബസ് കാ�ിരി��. േകാവിഡ്
കാലമാണേ�ാ.. ബസ് ഒെ� �റവാണ്. ര�ാ�ം ഇ�� �ഷി�. അ� ��ി�െട സ�ി �റ�്
േ�ായിംഗ് ��ം കളർ െപൻസിൽ േബാ�ം �റെ���് ആ കവല�െട ഒ� ചി�ം വര�.

കടക�ം വാഹന��ം ഒെ� വര�ാൻ �ട�ിയേ�ാൾ ��ി അ� ത�ി�റി� െകാ�് പറ�,
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ബാ�ി ഞാൻ വര�ാം.അവൻ ചി�ം �ർ�ിയാ�ാൻ �ട�ി. അവർ ക� കാ�കൾ സ��ി�്
നി�ൾ  ചി�തം പൂർ�ിയാ�ൂ.
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സർഗാ�ക രചന

�വർ�നം 1  - �ദയം െതാ� �രം

ഇ�വണെ� േടാേക�ാ ഒളി�ി�് നി�ൾ ��ി��ാ�മേ�ാ? േകാവിഡ് �തിസ�ികെള
അതിജീവി�് കായികേലാകം തീർ� മാ�രികതയിൽ ഇ���ം പെ���് അഭിമാനകരമായ
വിജയ�ൾ േനടി.

ഒളി�ി�ിെ� ആരവ�ൾ ഏെറ�െറ അവസാനിെ�� നാം ക��േ�ാ�ം ചില സംഭവ�ൾ
നെ� ഒളി�ി�ിേന�ാൾ അ�തെ����. വനിതക�െട ജാവലിൻ േ�ായിൽ െവ�ി െമഡൽ
േനടിയത് , േപാള�കാരിയായ മരിയ ആൻെ�ഡജിക് ആണ്. െവ�ിെമഡൽ േനടി അവർ
നാ�ിെല�ിയേ�ാഴാണ് ��കാരനായ മിേലാെസക് എ� ��ി�് �ദയ ശ��ിയ�ായി
1,25,000 േഡാളർ ആവശ��െ�� വാർ�യറി�ത്. താൻ ഇ�വെര കാണാ� 8 മാസം
മാ�ം �ായമായ അവൻ അേമരി�യിെല �ാൻേഫാർഡ് േഹാ�ി�ലിൽ ചികി�യിലാണ്.
അവെന സഹായി�ാൻ മരിയ ആൻെ�ഡജി�് തെ� ഒളി�ി�് െവ�ി െമഡൽ േലല�ിന്
െവ�. ��ിെ� ചികി��ാവശ�മായ �ക�െട പ�തി �ക�് ��ർ മാർ��് �ംഖലയായ
'സ�ക േപാൾസ്ക' ആ െമഡൽ േലല�ിെലടു�ു. അവർ തുക ഉടൻ തെ� കു�ി�് ൈകമാറി.

"ഇ�ാര��ിൽ ശരിയായ തീ�മാനമാണ് ഞാൻ എ��ത് ��തൽ ആേലാചി�ാൻ
ഒ�മി�ായി��. " മരിയ ആൻ�ഡജി�് സ�ഹമാധ�മ�ളിൽ �റി�. 2016-െല ഒളി�ി�ിൽ
��് െസ�ീമീ�റിനായി�� അവർ�് െമഡൽ ന�െ��ത്. 2018 ൽ അവർ�് കാൻസർ
ബാധി�. കാൻസറിേനയും േകാവിഡിേന�ം അതിജീവി�ാണവർ േടാ�ിേയായിൽ ആ െമഡൽ
േനടിയത്. എ�ാവേര�ം അ�തെ���ി 'സ�ക േപാൾസ്ക' ക�നി ആ െമഡൽ മരിയ
ആൻെ�ഡജികിനു തെ� തിരി�ു നൽകി.

മരിയ ആൻ�ഡജി�ിെന അഭിന�ി�ാനുളള േയാഗ�ിൽ നി�െള �ണി�ു എ�ു കരുതുക.

നി�ൾ എ�ായിരി�ും പറയുക? നി�ൾ അവതരി�ി�ു� �പഭാഷണം ഒെ�ഴുതി ത�ാറാ�ൂ.
�ഭാഷണം അവതരി�ി�് ഓഡിേയാ �ടി ത�ാറാ�ണം.

�വർ�നം 2 - എെ� വീ�ം ��പാ�ം

2010 �ൈല ഒ�ാം ല�ം �റീ��െട എഡിേ�ാറിയൽ ആണ് ഇവിെട നൽകിയി�ു�ത്.

ന��് ���� സകല ജീവജാല��ം േച�േ�ാഴാണ് �മി �മിയാ��ത് എ�ാണ് ആ
�ഖ�സംഗം നേ�ാട് പറ��ത്. മലയാള�ിെ� �ിയ കവി അ���ണി��െട
‘��ൻവീ�ിെല ��ി’ എ� കവിത പരാമർശി�ു െകാ�ാണ് അത് ആരംഭി��ത്. �തിയ
വീ�ിൽ െപാ�തി �ട�ാൻ വ��വെര�റി�ാണ് �റീ�ാ മാമൻ പറ��ത്. വീ�ി�ം വീ�ിന്
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�റ���വെര�റിെ��ാം പറ� േപാ���്. ന�െട വീ�ം പരിസര�ം പ�െ� വളർ�് ഒ�
�മിയാ��. അതായത് ൈജവൈവവിധ�മാർ� ഈ �മി�െട �� പതി�ാണ് ന�െട വീ�ം
പരിസര�ം. ന�െട വീ�ി�ം പരിസര��� ച�ാതിമാെര �റി�് ഒ� ഫീ�ർ
ത�ാറാ�ിയാേലാ?

അതിനായി എെ��ാം �െ�ാ���ൾ േവണം? വീ�ം പരിസര�ം ന�ായി നിരീ�ി�ക.

ആെരാെ�, എെ�ാെ� എെ��ാം പ�ികെ���ക. അവ�െട സവിേശഷതകൾ, �പം,
വിഭാഗം, ശാ�നാമം( സാധി�െമ�ിൽ ) �ട�ി എ�ാം കെ��ാൻ �മി�ണം. കഴി���
േഫാേ�ാക�ം സംഘടി�ി�ാം. ഫീ��കെള �റി�്, അവ ത�ാറാ��തിെന �റി�് അറിയാൻ
ഈ ലി�് േനാ� :

https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%AB%E0%B5%80%E0%B4%9A%E0%B5

%8D%E0%B4%9A%E0%B5%BC

മേനാഹരമായ ഫീ�ർ ത�ാറാ�ിേയാ? അത് സൂ�ി�് െവ�ാൻ മറ��.

�വർ�നം 3 - കാ�ിെല രാജാവ്

സിംഹെ� കാ�ിെല രാജാവായി�ാണേ�ാ കഥകളിൽ വിവരി�ാറ്. അ�െന ഒരു െതരെ�ടു�്
കാ�ിൽ നട�ു�ില�  എ�ു നി�ൾ�റിയാമേല� ാ. സൂ�ത�ാരനായ കുറു�നാണേ�ത മ��ി .
'ശ��ം ��ശാലിക�മാകണം ഭരണാധികാരികൾ' എ� ആശയം �പചരി�ി�ു� ഇ�രം
കഥകൾ അധാർമികമാെണ�് നി�ൾ�് േതാ�ു�ുേ�ാ ? ഈ ആശയെ� വിശകലനം
െച�് ഒ� �റി�ാ�. �റി�് ക�തിെവ�ക�ം േവണം.

�വർ�നം 4 - സിനിമ കാണാം എ�താം

ചാർളിചാപ� ിെന നി�ൾ�് പരിചയ��േ�ാ. അേ�ഹേ�ാളം തെ� �ശ��ം �തിഭാധന�ം
ആയ ചല�ി�കാരൻ ആയി�� ബ�ർ കീ�ൺ. കീ�ൺ 1921 ൽ സംവിധാനം െച�്
നായകേവഷം െച� സിനിമ ആണ് ‘ദ ജനറൽ’. പഴയ ആവി എ�ിൻ ഉപേയാഗി�് ഓ��
തീവ�ി ഇതിെല �ധാന കഥാപാ�മാണ്. ഈ സിനിമ ക�് ഒ� ആസ�ാദനം എ�തി േനാ�.

സിനിമ ഇവിെട കാണാം - THE GENERAL (1926) full movie | SILENT COMEDY | BUSTER
KEATON comedy | best classic comedy movies
സിനിമകെള �റി�് ��തൽ അറിയാൻ 2018 ഏ�ിൽ 16 െല �റീ� വായി�ാം. 'സിനിമെയ
അറിയാം, സിനിമ കാണാം' എ�് േപരി�ി�� ആ ല�ം നിറെയ സിനിമകെള �റി��
കാര��ളാ�. സിനിമാ ആസ�ാദനം, ചില സിനിമകാര��ൾ, ചില സീരീസ് ആസ�ാദന�ൾ
എ�ാം ഉ�്. നെ�ാ� ആസ�ാദനം എ�താൻ ആ ല�ം നി�െള സഹായി�ം. ആസ�ാദനം
എ�തി ക�ിൽ കരുതി.
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�വർ�നം 5 - 'ഞ�ൾ�ും പറയാനു�് '

�ഗ�െള�റി�ം പ�ികെള �റി�ം എ�ാം ധാരാളം കഥക��്. ����ം �യ�ം സിംഹ�ം
കാ��ം മയി�ം �യി�െമ�ാം കഥാപാ��ളായി വ�� ഒ�പാട് കഥകൾ നി�ൾ
േക�ി��ാ�ം. ��ിരി�ല�് േവ�ി ചാടി കി�ാതായേ�ാൾ 'അത് �ളി�ം' എ�് പറ�
���െ� കഥ, സിംഹെ� പ�ി�് കിണ�ിൽ ചാടി� ��ിമാനായ �യലിെ� കഥ - അ�െന
പല�ം. കാ��െട ശ��ിെ� മാ�ര�െ� വാ�ി ��ിലിരി�� അ�ം ത�ിെയ�� ���ൻ,

ക�കൾ െപ��ിയി�് ഭരണി�ടിയിെല �റ�് െവ�ം ഉയർ�ി �ടി�് ദാഹം തീർ� കാ�
ഇ�െന കാ�െയ പ�ി�ം എ�െയ� കഥകൾ. ഈ കഥകെള�ാം നി�ൾ േക�ീ�േ�ാ?
ഇെ��ിൽ വീ�ിൽ ആേരാെട�ി�ം േചാദി� േനാ�. ഈ കഥകൾ േകൾ�ു� പ�ികൾ�ും
�ഗ�ൾ�ും എെ��ി�ം ചിലത് പറയാ��ാവിെ�? �കളിൽ പറ� കഥകളിെല ഏെത�ി�ം
ഒ� കഥാപാ��ിെ� മന�് ഒ�് പകർ�ിയാേലാ? ക�്, കഥ, കവിത, നിേവദനം,
�ഭാഷണം �ട�ി അ�േയാജ�മായ വ�വഹാര �പം ഏ�മാവാം
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നിരീ�ണം

�വർ�നം 1 - ആക�ിക ക� പി���ൾ

വില�ം േറാൻഡ്ജൻ എെ�ാ� ശാ��ൻ തെ� പരീ�ണശാലയിൽ ഒ� �ാ�് ട�ബി��ിൽ
ചില രശ് മിക�മായി പരീ�ണ�ിൽ ഏർെ��ിരി�ുകയായിരു�ു. ട�ബ് അട�ി��ീ�ം
അതിന�റ�� �റസ�് �ീൻ തിള��ത് അേ�ഹ�ിെ� ��യിൽ െപ�. ക�ിൽ കി�ിയ
പല� െകാ�ം ട�ബ് അട�ീ�ം ആ തിള�ം അ�െന തെ� നി�. അവസാന �മെമ�
നിലയിൽ അേ�ഹം തെ� ൈക വ�് ആ ട�ബ് അട�ാൻ �മി�. അേ�ഹം െഞ�ിേപായി.
ക�ിെല എ�കൾ അതാ �റെസ�് �ീനിൽ െതളി�ിരി��. ഓടി േപായി ഒ�
േഫാേ�ാ�ാഫിക് േ��് എ��വ�് അേ�ഹം പരീ�ണം ആവർ�ി�ു. അ�െന ആദ�െ�
എ��േറ േഫാേ�ാ �ാഫ് ഉ�ായി.

ഇ�േപാെല ആകസ് മികമായ ധാരാളം ശാ�ക�പി���ൾ ഉ�്. അവെയ �റി�്
അൻേവഷി�് േനാ�ൂ. അതിൽ 2 എണ� �ിെ�െയ�ിലും വിശദമായ കുറി�ും ത�ാറാ�ണം.

�വർ�നം 2 - െവളി��ിെ� ചതി

�കാശ�രിതമായ �ണി�ടയിൽ നി�് നി�ൾ�് ഇ��� നിറ�ിെല �ണി വാ�ി
വീ�ിെല�ി േനാ�േ�ാൾ നിറം മാറിയതായി എേ�ാെഴ�ി�ം േതാ�ിയി�േ�ാ? �ണി മാ�മ�
പല നിറ��� ��ൾ, വർണ�ടലാസുകൾ , നിറ�� ചി��ൾ ഇവ�ം െവളി�ം
മാ��തിന�സരി�് കാ�യിൽ മാ��ൾ ഉ�ാകിേ�? താെഴ പറ�� രീതിയിൽ അവെയ
നിരീ�ി�ാേലാ?

1. പകൽ െവളി��ിൽ
2. സ��ാെവളി��ിൽ (വിള�ില� ാെത )

3. നിലാെവളി��ിൽ (മ�ു െവളി�െമാ�ും വീഴാ� ഇട�ു നി�് )

4. LED െവളി��ിൽ

ഓേരാ കാ�യിെല�ം വ�ത�ാസ�ൾ വിശദമായി കുറി�ുെവ�ണം.

�വർ�നം 3 - ആരാണ് വ�ൻ?

ഒ� റ�ർ പ�്, പ��്േഗാ�ി , ഒ� ബാൾ െബയറിംഗ് (ൈസ�ിൾ ഷാ�ിൽ കി�ം) ഇവ ഒേര
ഉയര�ിൽ നി�് തറയിേല�് (സിമ�്, മാർബിൾ �ട�ിയ ഉറ�� തറയായിരി�ണം.
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ഇെ��ിൽ പര� ക�ിേല�് ) ഇ�ക. ഏതായിരി�ം ��തൽ ഉയര�ിേല�് െതറി��ത് ?

ആദ�ം ഊഹം എ��ക. പി�ീട് െച�േനാ�ി കെ��ക. പലതരം തറകളിൽ , പല
ഉയര�ളിൽ നി�് ഇ�െകാ�് പരീ�ണം ആവർ�ി�ണം. എ�ാ �തല�ി�ം നി��െട
ആദ� ഊഹ�ം കെ���ം �റി�ിൽ എഴുതണം.

�വർ�നം 4 - ഐസി� ബ�ൺ

ഒ� വലിയ ��ി (വാ�ർ േബാ�ിൽ) എ��് ന� ��� െവ��ിൽ �റ�േനരം െവ�ക. ഒ�
ബ�ണിെ� വായ െകാ�് ��ി�െട വായ �ടിയ േശഷം ��ി ��െവ��ിൽ നിെ���്
ത�� െവ��ിൽ െവ�ക. ബ�ണിന് എ�് സംഭവി�� എ� േനാ�. അത് �റി�്
െവ�ാം. ഐസ് ലഭ�മാെണ�ിൽ െവ��ിൽ �റ�് ഐസ് ഇ�് ബ�ൺ നിരീ�ി�ക.

എ�െകാ�് ഇ�െന സംഭവി�� എ� �റി�ക. പരീ�ണം െമാൈബലിൽ പകർ�ിയാൽ
ന�്. പരീ�ണം വീ�ിൽ എല� ാവെരയും കാണി�് വിശദീകരണം നൽകാൻ െവല� ുവിളി�ാം.

�വർ�നം: 5 - എെ�ാ� പ�പ��്

�െ�ാ��ം : രേ�ാ �േ�ാ �വൽ േശഖരി�ൽ

�വർ�നം :
1. �വ�കൾ നിരീ�ണ�ിന് വിേധയമാ�ുക
2. �വൽ നിരീ�ി�ുേ�ാൾ അതിെ� മധ�ഭാഗ�ു� തൂവൽ സിര (rachis) ,

അതിനി�വശ��� �വൽ നാരുകൾ (barb), തൂവൽ നാരുകൾ ഇല� ാ�
അടിഭാഗ�� �വൽെഞ�് (calamus) എ�ിവ പരിഗണി�ണം.

കെ�േ��ത്:
1. �വൽ സിര (rachis),  തൂവൽ നാരുകൾ (barb),  തൂവൽെഞ�് (calamus) എ�ിവയുെട

�േത�കതകൾ.

2. പ�ികെ���ൽ:

�വൽ    ----- �പേത�കതകൾ
�വൽ സിര ----

�വൽ നാരുകൾ ----

�വൽെഞ�് ----

3. �പേരഖ വര�ൽ
4. ഊഹം എ�തൽ

a. നിരി�ി� �വൽ ഏതു പ�ിയുേടതാണ്?

b. നിരി�ി� �വൽ പ�ിയുെട ഏതു ശരീര ഭാഗ�ാകും കാണെ�ടുക?
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പരീ�ണം

�വർ�നം 1 - മ�രി�ം പരീ�ണം

രസ��ള��െട മാ�മ� രസത��ിെ� �ടി ഒ� അ�തേലാകമാ� അ��ള. ഉ��ം അരി�ം
�ടി അര�് വ�ാൽ പിേ��് �ളി� മാവ് കി�ം, �� ത�ിയാൽ ൈത� പിരി�ം, ഉ�ിലി�ാൽ മാ�
���ം അ�െന എെ��ാം നട�� അവിെട. അ��ളയിൽ കട�് ചില പരീ�ണ�ൾ െച�്
േനാ�ിയാേലാ? പരീ�ണ�ൾ െച�ുേ�ാൾ മുതിർ�വെര കൂെട കൂ�ാൻ മറ�രുത്.

ന��് ഒ� പ�സാര മിഠായി ഉ�ാ�ി േനാ�ാം. എെ�ാെ� സാധന�ൾ േവണം?
1. പ�സാര - 400 �ാം
2. െവ�ം - 200 മി�ിലി�ർ
3. ബിരിയാണി കളർ അെല� �ിൽ ഏെത�ിലും ഫുഡ് കളർ
4. ൈപനാ�ിൾ എെസൻേസാ ഓറ�് എസൻേസാ (ഉെ��ിൽ മാ�തം) അത് എടു�ുക
5. ന� നീള�� ഒ� ചി� ഗാ�്
6. കനം �റ� ��ി�� ഈർ�ിൽ/വടി (നീള�� വടിയാെണ�ിൽ ന� നീള��

മിഠായി കി�ം), ഇനി വടിയിെ��ിൽ ഒരു നൂൽ കഷണമായാലും മതി.
7. ഒ� െതർേമാേകാൾ കഷണ�ം െസേ�ാ േട�ം ( വടി �ാ�ിെ� അടിയി�ം വ�ി�ം

ത�ാെത വ�ാൻ) അെല� �ിൽ
8. ഒ� െപൻസിൽ  (നൂൽ ഗ� ാസ� ിെ� അടിയിലും വ�ിലും ത�ാെത െക�ിയിടാൻ)

9. െവ�ം തിള�ി�ാൻ പ�ിയ പാ�തം.
െവ��ം പ�സാര�ം ഒ�മി�് തിള�ി�ാ�� പാ��ിൽ വ�് �ടാ�ക. �ടാ�േ�ാൾ
�ടർ�യായി ഇള�ിെകാ�ിരി�ണം. ��വൻ പ�സാര�ം ലയി�് േച��ത് വെര
�ടർ�യായി ഇള�ി �ടാ�ക. െവ�ം ��തൽ സമയം �ടായി തിള�ാെതയിരി�ാൻ
��ി�ണം. പ�സാര െവ��ിൽ ലയി�് കഴി�ാൽ തീ അണ�് അതിൽ ബിരിയാണി
കളർ േചർ�് ന�ായി ഇള�ി പാ�ം മാ�ി വ�ക. ഒര�ം �ടി പ�സാര അതിൽ ലയി�ി�ാൻ
പ�െമ�ിൽ അ�ം െച�ാം. ��വൻ പ�സാര�ം ലയി�ി�് േചർ�ാൻ ��ി�ണം. ഈ
ലായനിയിൽ നി�ം ഒ� േടബിൾ �ൺ ലായനി മാ�ി വ� േശഷം ബാ�ി ത��ാനായി വ�ാം.
ത��ി�േ�ാൾ പൂർണമായും തണു�രുത്, േനരിയ ചൂട് ബാ�ി ഉ�ാവണം.

ഇനി ന�ൾ മിഠായി അഥവാ പ�സാര�െട തരികൾ ഒ�ി�ിടി�ാ�� ‘സീഡ്’ ഉ�ാ�ണം.
േനരേ� മാ�ി വ� പ�സാര ലായനിയിൽ വടി ��ി ഉണ�ക. അെ��ിൽ പ�സാര
ലായനിയിൽ ��ിയ വടിയിൽ നാല�് പ�സാര�രികൾ ഒ�ി�് പിടി�ി�ാ�ം മതി.
�ലിലാ� ഇത് െച��െത�ിൽ നൂലു പ�സാര ലായനിയിൽ മു�ി ഉണ�ണം.

പ�സാര െവ�ം ത��് കഴി�ാൽ ഈ െവ�ം ചില� ു ഗാസ� ിൽ പകർ�ുക.
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ഇനി ��ി�് ഈ ‘സീഡ്’ (വടിേയാ, �േലാ) ചി�് �ാ�ിെ� വശ�ളിൽ ത�ാെത
െതർേമാേകാേളാ െപൻസിേലാ ഉപേയാഗി�് പ�സാര ലായനിയിൽ ��ി വ�ക. �ാ�് ഒ�
ഒ��ിയ �ലേ��് മാ�ി വേ�ാ�. എ�ാ ദീവസ�ം �ാ�് നിരീ�ി�ണം. �ാ�ിെന
അന��ത്. ��ാ� ദിവസ�ി��ിൽ പ�സാര മിഠായി ഉ�ായി വ��ത് കാണാം.
െവ��ിെ� �കളിൽ പ�സാര തരികൾ ഉ�ാ�െ��ിൽ അത് മാ�േണ. [നി��െട മിഠായി
�ചി േനാ�ാ�� അവസരമാണിത്]. ഒ�പാട് പ�സാര തരികൾ �ാ�ിെ� വശ�ളിൽ
ഉ�ാ�െ��ിൽ മിഠായി ഉ�ാ�ൽ ശരിയായി� എ�ർ�ം. വീ�ം െവ�ം തിള�ി�്
പ�സാര ലയി�ി�് പരീ�ണനിരീ�ണം ആവർ�ി�ൂ. എ�വലിയ മിഠായികൾ നി�ൾ�്
ഉ�ാ�ാൻ സാധി�ു?

മിഠായി വീ�ി��വർ�് തി�ാൻ െകാ�േ�ാ? അവർ�് ഇ�െ�േ�ാ? മിഠായി�െട ചി��ൾ,

പരീ�ണ�ിെ� വീഡിേയാകൾ, ചി�ത�ൾ എ�ിവയും കരുതിെവ�േണ.

(ഉ�പേയാഗി�ം ഇേത പരീ�ണം െച�ാം.)

�വർ�നം 2 - അ��ളയിെല കി�താ�ികൾ

അ� -�ാര �ണ�ൾ (acid-base properties ) അള�ാൻ പി.എ�് �ചിക ഉപേയാഗി�ാൻ
നി�ൾ പഠിേ�ാ? അ�മാെണ�ിൽ പി.എ�് 7 ഇൽ �റവായിരി�ം അേ�? �ാരമാെണ�ിേലാ
7 � �കളിൽ ആയിരി�ം . െവ��ി� �ാര �ണേമാ അ��ണേമാ ഇ� അേ�ാൾ അത്
പി.എ�് 7. ഇ�െന അ��ൾ ഉപേയാഗി�് പി.എ�് �ല�ം പറ�െമ�ി�ം ന�െള�െന ഒ�
വ�വിെ� പി.എ�് ക�പിടി�ം. അതി� പിഎ�ിന�സരി�് നിറം മാ�� �ചക�ൾ
ഉപേയാഗി�ം. ലാബിെല ഉപേയാഗ�ി� നിറം മാ��  പി.എ�്  േപ�ർ  വാ�ാൻ കി�ും.

അ��ളയിെല ചില 'കി�താ�ി'കൾ വ�് നമുെ�ാരു പി.എ�് സൂചകം ഉ�ാ�ി േനാ�ിയാേലാ?

അ��ളയിൽ കയറി താെഴ പറയു� സാധന�ൾ സംഘടി�ി�ാൻ പ�ുേമാ എ�് േനാ�ൂ.

1. ഒ� െചറിയ �വ� ക�ാേബജിെ� പകുതി
2. െവ�ം - ക�ാേബജ് ��ി കിട�ാ�� അ��ം
3. ഒ� െചറിയ ക�ി
4. ഒ� പാ�ം ( െവ�ം തിള�ി�ാൻ)

5. ഒ� അരി�
6. ഒ� വലിയ �ാ�് പാ�ം അെ��ിൽ മെ�െ��ിലും പാ�തം
7. ആറ് ചി� �ാ�കൾ
8. താെഴ പറ��വയിൽ ഏെത�ിലും ആെറണ� ം

a. [േബ�ി�് േസാഡ ( അ��ാരം) െവ��ിൽ അലിയി�ത്
b. വാഷി�് േസാഡ ( അല�കാരം) െവ��ിൽ അലിയി�ത്
c. വിനാഗിരി
d. േസാഡ
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e. േഡാെമ�് ( അെ��ിൽ ൈഹേ�ാേ�ാറിക് ആസിഡ് ഉ� എെ��ി�ം േടായ��്
�ീനർ)

f. കാ�ിക് േസാഡ ഉ� ഏെത�ി�ം �ീനി�് െസാ�ഷൻ[ഉദാഹരണ�ിനു
lysol kitchen cleaner]

[ ഇതിൽ എ�ാമേ�തിൽ ഒേ�ാ രേ�ാ എ�ം ഇെ��ി�ം �ഴ�മി�.

അ��ളയിൽ  ഉ� മ�് �ാര - അമ�  സാധന�ൾ നി�ൾ�് കെ��ാം]

ക�ാേബജ് െച�തായി അരി�ക . ഈ അരി� ക�ാേബജ് വലിയ �ാ�് പാ��ിൽ ഇ�് തിള�
െവ�ം ഒഴി�ക. ഏകേദശം 30- �തൽ 60 മിനി�് വെര അതവെട ഇ�� ത��െ�. പാ�ം
ഒ�് അട�് വേ��്. അേ�ാേഴ�ം ക�ാേബജിെ� �വ�/ പർ�ിൾ നിറം െവ��ിേല�്
വ��ത് കാണാം. ഒ� അരി� ഉപേയാഗി�് ഈ െവ�ം അരിെ���് ആദ�ം െവ�ം തിള�ി�
പാ��ിൽ േശഖരി�ക. [മെ�ാ� വലിയ ചി� പാ��െ��ിൽ അതിൽ േശഖരി�ാൽ
െവ��ിെ� നിറം ന�ായി കാണാം] . ഈ ക�ാേബജ് െവ�മാണൂ ന�ുെട പി.എ�് സൂചകം .

ഇനി 6 �ാ�കളിൽ എ�ാം ന�റിെല സാധന�ൾ ഒ� 5 മിലി ലി�ർ വീതം എ��് �ാ�കൾ
നിര�ി വ�. െചറിയ ഒ� �ൺ ഉപേയാഗി�് ന�ൾ ഉ�ാ�ിയ ക�ാേബജ് പി.എ�് �ചകം
ഈ �ാ�കളിൽ ഒഴി�. ഒേരാ �ൺ ഒഴി�േ�ാ�ം ഇള�ി െകാ��ണം. നിറം മാ��ത് വെര
ഒേരാ �ാ�ി�ം പി.എ�് �ചകം ഒഴി�ക. നി�ൾ�് എെ��ാം നിറ�ളാ� കി�ിയത്?
നി��െട കെ���കൾ വിശദമായ കുറി�ാ�േണ.

[�വ� ക�ാേബജ് ഇെ��ിൽ �വ� സവാള ഉപേയാഗി�ം ഈ പി.എ�് �ചകം ഉ�ാ�ാം.
സവാള ഉപേയാഗി�േ�ാൾ അരി� സവാള െവ��ിൽ ഇ�് ര�് �� മിനി�് തിള�ി�
േശഷം തണി�ി�് അതിെ� ചുവ� െവ�ം  െഞ�ിപിഴിെ�ടു�ുക.]

�വർ�നം 3 - അ�ശ� മഷി

എ�താൻ അ�ശ�മായ ഒ� മഷി ഉ�ായാേലാ? അടിെപാളിയാണേ�. ��കാർ�് രഹസ�മായി
കാര��ൾ ൈകമാറാൻ എ�് രസം!

അ��ളയിെല പല വ��ൾ വ�ം രഹസ�മഷി ഉ�ാ�ാം. ന��് നാര�േയാ വിനാഗിരിേയാ
വ�് ഉ�ാ�ിയാേലാ?
േവ� സാധന�ൾ :

1. നാര� - പ�തി അെ��ിൽ വിനാഗിരി 5 മില� ി
2. 2 മി�ി െവ�ം.

നാര� പിഴി�് അതിൽ െവ�ം ഒഴി�് േനർ�ി�ുക. ഇനി ഒ� െവ� േപ�ർ എ��്
നി��െട രഹസ� സേ�ശം എ�തി േചർ�ൂ. േപ�ർ ന�ായി ഉണ�െ�. ഇേ�ാൾ ഇത് ഒ�ം
എ�താ� െവ�ം ഒ� ക�ം േപ�ർ.
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ഇനി സേ�ശം ൈകമാറാം. കി�� ആൾ ആ േപ�ർ ബൾബിനടിയിൽ വ�് �ടാ�ി േനാ�െ�.

അെ��ിൽ േത� െപ�ി െകാ�് േത�് �ടാ�ിയാ�ം മതി സേ�ശം െതളി�് വ��ത് കാണാം
. കടലാസ് ക�ാെത പ�െ� �ടാ�േണ.

അ��ളയിൽ ഉ� മെ�െ�ാെ� വ��ൾ െകാ�് അ�ശ�മഷി ഉ�ാ�ാൻ കഴി�ം? ഒ�്
�മി�് േനാ�. �ടാ�ാെത മ�് മാർഗ�ളിലും അ�ശ�ഭാഷ െതളി�വ�ം. അ�ം ഒ�്
�മി�ാം. അതി�േശഷം വ���ം എ�െന അ�ശ�ഭാഷ െതളി� എ��മട�ം െച�
�വർ�ന�ൾ എല� ാം അട�ു� ഒരു കുറി�് ത�ാറാ�ൂ.

�വർ�നം 4 - െ�ാമേ�ാ�ഫി

ക��ിൽ എ� നിറ���്? എെ�ാ� േചാദ�മാണേ� ക��ിൽ ഒേര ഒ� നിറം ക��്! അ�െന
ആേണാ നി��െട ഉ�രം. എ�ാൽ നമുെ�ാ�് േനാ�ിയാേലാ?

െവ�� േചാ�ം ക�� മഷി�ം സംഘടി�ി�. ന��് �ട�ാം.

േവ� സാധന�ൾ
1. േചാ�് - 6 എ�ം
2. ക�� മഷി - 1 മി�ി
3. റ�ി�് ആൽകേഹാൾ എ�് വിളി�െ��� �ിരി�്. ഇ��ൻ എ�� േശഷം

േത�� �ിരി�്, െമഡി�ൽ േഷാ�ിൽ വാ�ാൻ കി�ും. ഇെല� �ിൽ െവ�മായാലും മതി.
4. ഒ� ചി� �ാ�്
5. �ാ�ിക് റാ�ർ അെല� �ിൽ അലുമിനിയം േഫായൽ

േചാ�ിൽ താെഴ നി�ം അ�ം �കളിലായി ക�� മഷി െകാ�് ഒ� ��ി�ക.. ഇനി �ാ�ിൽ
റ�ി�് ആൽ�േഹാൾ അെ��ിൽ �ിരി�് ഒ� 10 മി�ി ലി�ർ ഒഴി�ക േചാ�് പതിെയ ഈ
�ിരി�ിൽ ��ി വ�ക. േചാ�ിൽ മഷി െതാ� ഭാഗം �ിരി�ിൽ ��ാെത ��ി�ണം. �ാ�ിക്
റാ�ർ അെ��ിൽ അ�മിനിയം േഫായൽ െകാ�് ഈ �ാ�് �ടി വ�ക. �ിരി�് വ�ി
േപാകാതിരി�ാ�ം �ിരി�ിെ� ബാ��ൾ നിറയാ�ം ആണിത്. ഇനി േചാ�ിെന നിരീ�ി�ക.

ഒേരാ അ�് മിനി�ി�ം ക�� മഷി�് എ�് സംഭവി�� എ�് നിരീ�ി�ക.

30 മിനി�് കഴി�േ�ാൾ എ�ാണു ക�ത്? ഇേ�ാൾ പറയൂ കറു�ിൽ എ�ത നിറ�ൾ ഉ�്?

�ിരി�് ഇെ��ിൽ െവ��ിേലാ ആൽ�േഹാൾ സാനിെ�സറിേലാ (െജൽ സാനിൈ�സർ,

കളർ ഉ� സാനിൈ�സർ എ�ിവ ഉപേയാഗി��ത്) ഈ പരീ�ണം െച�് േനാ�. നി�ൾ
എ�ാ� ക�ത്? േചാ�ി� ��ം  ഒേര ഉയര�ിൽ ഒരു വളയം വര�ും ഇത് ആവർ�ി�ാം.

16



ഇേത പരീ�ണം ക�� മഷി�് പകരം ക�ാര�് ജ�സിേലാ ബീ�്��് ജ�സിേലാ പലതരം
മഷിക�െട മി�ിത�ിേലാ േനാ�. ചി��ൾ എ��് ��ി�ണം, പരീ�ണ�റി�ം
എ�തണം.

�വർ�നം 5 - അയഡി�േ�ാ? അയഡിൻ?

�റ� മ�ൾെ�ാടിയും ��ാ�ം �ടി �ഴ�േ�ാൾ ന��വ�് നിറമാ��ത് നി�ൾ
ക�ിരി�മേ�ാ. ഈ നിറം മാ�ം രാസ�വർ�ന�ൾ െകാ�ാെണ�് ന��് അറിയാം.
അ�െനയാെണ�ിൽ ന�െട അ��ളയിൽ നട�� ഇ�രം രാസ മാ��ൾ കാണാൻ ചില
�വർ�ന�ൾ െച� േനാ�ിയാേലാ? ഉ�ിൽ അയഡിൻ ഉേ�ാ? ന��് ഒ�് പരീ�ി�്
േനാ�ിയാേലാ? അതിനായി -എെ�ാെ� വ��ളാണ് ന�ൾ�് േവ�ത്. ഒ� ഉ�ള�ിഴ�്,
�റ�് ഉ�്, നാര� എ�ിവ സംഘടി�ി�. ഇനി എ� േവണം. ഉ�ള�ിഴ�ിെന
േനർപകുതിയായി �റി�ക അതിേല�് ഉ�് െച�തായി വിത�ക .�റ� സമയ�ൾ�് േശഷം
,ഏകേദശം 5 മിനി�് , നാര�ാനീര് േനരി�് ഈ ഉ�ിേല�് പിഴി�് ഒഴി�ക .കാ�ിരി�.

നാര�ാനീര് വിതറിയിട�് നീല അെ��ിൽ ൈവല�് നിറ�ൾ കാ��േ�ാ? ഉെ��ിൽ ആ
ഉ�ിൽ അയഡിൻ ഉ�് എ�് മന�ിലാ�ാം. എ�ിൽ െച�് േനാ�.. പരീ�ണം
നട��തിെ� വീഡിേയാ എ��് വ�േണ.
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നിർമാണം

�വർ�നം 1  - കടലാെ�ാെ�ാ� ആന��ി

��കാേര, ഒറിഗാമിെയ പ�ി നി�ൾ േക�ി�ുേ�ാ? േപ�ർ മട�ി രൂപ�ൾ ഉ�ാ�ു�
വിദ�ായാണത്. പലതരം ഒറിഗാമി �പ��ം �റീ�യി�െട�ം മ�്  ��കളി�െട�ം നി�ൾ
പരിചയെ��ി��ാ�മേ�ാ? നിർ�ാണവും ഭാവനയും കൂടി േചരുേ�ാഴാണ് ഒറിഗാമിയിൽ
മി��രാ�ക. ന�െ�ാ� ഒറിഗാമി ആന ��ിെയ നിർ�ി�ാേലാ? എ�ിൽ മ�്
മട�കെളാ�മി�ാ� ഒ� സമച�രാ�തിയി�� േപ�ർ എടുേ�ാളൂ .... ഇനി താെഴ
നൽകിയി�ു� ചി�ത�ിെല 1 മുതൽ 9 വെര ന�ർ നൽകിയി�ു� ഓേരാ ഘ�വും നിരീ�ി�്
അ� േപാെല മട�ി മട�ി േനാ�...

ഒ� ആന��ി�െട തല�െട �പം വേ�ാ? �പം മേനാഹരമാ�ാൻ െചറിയ വരകളും ആകാം.
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, അേ�ാെഴ മട�കൾ കൃത�മാവൂ. ന�ായി മനസിലായി
കഴി�ാൽ, നിർ�ി�ു�തിെ� ഒരു കു�് വീഡിേയാ എടു�് സൂ�ി�ണം, കൂെട നി�ൾ
ഉ�ാ�ിയ ആന��ിെയ�ം.
ചി�ം താെഴ നൽകു�ു.👇
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�വർ�നം 2 - ഓ�ം ��ി ചാ�ം ��ി

ൈമദേയാ േഗാത�് മാേവാ �ഴ�് ചില �പ�ൾ നിർമി�ാൻ �മി�ാേലാ? ഒ� ��ി�െട 3

�വർ�ന�ൾ കാണി�� �പ�ൾ ഉ�ാ�ാം. ഒെര�ം ഉ�ാ�ി നി�ൾ �ടി
ഉൾെ�ടു� േഫാേ�ാ എ�� േശഷം അേത മാവ് ഉപേയാഗി�് അ�� �പം ഉ�ാ�ാം.
ഇലകൾ, വി�കൾ �തലായവ ഉപേയാഗി�് �പം ��തൽ മിഴി��താ�ണം. ഓ�� ��ി,
ചാ�� ��ി, ചായ �ടി�� ��ി അ�െന എ�മാകാം. �തിർ�വർ ആ�െട�ം സഹായം
േതടാം, സഹായം മാ�േമ ആകാ�. ഉ�ാ�ിയ �പേ�ാെടാ�ം എ�� ചി��ൾ ക�തി
െവ�േണ.

�വർ�നം 3 - പറ�ാൽ േകൾ�ാ� സൂചി

ഒ� ന� ബാർ മാഗ് ന�ും നീളമു� ഒരു തു�ൽ സൂചിയും സംഘടി�ി�ൂ. സൂചി േമശ�ുറ�് െവ�്
മാ��ിെ� ഒര�ം �ചി�െട ഒര��് െതാ�വി�് മേ� അ�ം വെര ഉര�ക. ഇ� 25-30 വ�ം
ആവർ�ി�ുക. (എേ�ാഴും മാ��ിെ� ഒേര അ�ം െകാ�് ഒേര ദിശയിൽ േവണം
ഉരസാൻ).ഈ സൂചി ഒരു േകാർ�ിെ�േയാ പ� ാസ്�ി�് കു�ിയുെട മലർ�ി െവ� അട�ിെ�േയാ
�കളിൽ െവ� േശഷം ഒരു പര� പാ�ത�ിെല െവ��ിനു മീെത നിർ�ുക. ഈ േകാർ�് /

അട�് പല ദിശയിേല�് തിരി� േശഷം വി� േനാ�. എ� സംഭവി�� എ�് വിശദമായി
�റി�് െവ�േണ.

�വർ�നം 4 - വർണ� ���ൾ

��കാേര,

െകാേറാണ കാല�് വീ�ിലി��് മ�േ�ാ? ഒ�് �റ�ിറ�ാൻ േതാ��ിേ�? െചറിയ കാ��
ൈവ�േ�ര�ളിൽ �റ�ായ �ല�് െച�് ഒ� പ�ം പറ�ി കളി��തിെന പ�ി എ�്
േതാ��.. രസമായിരി�ം അേ�? അതിന് പ�ം േവണമേ�ാ? ന��് സ��മാെയാ� പ�ം
നിർമി�് േനാ�ിയാേലാ?
ഇതിന് േവ�ത് 2 ഷീ�് പ� കടലാ�ം ബല�� 2ഈർ�ിളും കുറ�് നൂലും പശയും മാ�തം.
എ�െനയാണ് ഉ�ാ�ക എ�് േകേ�ാ�...

ഒ� പ�കടലാസ് ചി�ം 1 ൽ കാണു� വിധം സമചതുരമാ�ുക.
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അതിെ� ഒ� �ലയിൽ നി�് എതിർമൂലയിേലയ്�് ഏകേദശം 60 cm �ര��ാ�ം.ഇ��ം
നീള�ി�� ഒ� ഈർ�ിൾ, ചി�തം 2ൽ കാണു� വിധം  ഒ�ി�ുക.

(ഒ�ി�ാൻ 4x4 cm േപ�ർ ക��ൾ �റിെ���് പശേത�് ഈർ�ിളിന് �കളിൽ െവ�്
അമർ�ിയാൽ മതി ) അ�� ഈർ�ിൾ േനരെ� ഒ�ി� ഈർ�ിളിേന�ാൾ 5cm ��തൽ
വ�� നീള�ിൽ (ഏകേദശം 65 cm) �റിെ���ക.അതിെ� ര����ം �� പേയാഗി�്
വലി�െക�ി ഒ� വി��ാ�ണം.ഈ വി�് അ�� എതിർ �ലകളിൽ െവ�് േപ�ർ ക��ൾ
ഉപേയാഗി�് ഒ�ി�് േചർ�ണം.( ചി�തം 3).
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ഇനി െചവി െവ�ണം. ഇതിനായി 10 െസ.മീ. വീതി�ം 15 െസ.മീ. നീള��� ഓേരാ േപ�ർ
റിബൺ ഇരുവശ�ുമായി(വില� ിെ� 2 അ�വും വരു� വശം) ഒ�ി�ു തൂ�ിയിടുക.

പ��ിെ� തല ത�ാറായി, വാ��ടി േവേ�? ഏകേദശം ഒ�ര മീ�ർ നീള�ിൽ 7 െസ.മീ
വീതി�� ഒ� േപ�ർ റിബൺ ത�ാറാ�ി ചി�ം 4 ൽ കാ���േപാെല ഒ�ിേ�ാ�...

െചവിക�െട�ം വാലിെ�യും താെഴ ഭാഗ�് െചറിയ കീറലുകൾ ഉ�ായാൽ ന�ായിരി�ും.

പ�ം �ർ�ിയായി കഴി�ു.
ഇനി പ�ം പറ�ാനായി �ല് െകേ�േ�? ഇവിെടയാണ് �� ��തൽ േവ�ത്.ഇതിനായി
പ��ിെ� തലയിൽ ചി�തം 5 ൽകാണു�തുേപാെല 4 ദ�ാര�ൾ ഇടണം.
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50 cm നീള�� �െല��് പ��ിെ� അടിവശ� നി�് ഒ�ാം ദ�ാര�ി�െട േകാർ�് ര�ാം
ദ�ാര�ി�െട അടിഭാഗേ��് തെ� എ��ക. �ടർ�് ��ാം ദ�ാര�ി�െട �കളിേല�്
േകാർ�് നാലാം ദ�ാര�ി�െട അടിയിേല�് എ��ക. ഇേ�ാൾ �ലിെ� ര���ം പ��ിെ�
അടിവശ�ായിരി�ം ഈ അ��ൾ േചർ�ുെക�ുക.

പ�ം പറ�ാനായി ക�തി െവ� ����െട അ�ം തല�െട താെഴ�� �ലിൽ െക�ി �റസായ
�ല�് പറ�ി േനാ�... �കളിേല�് േപാ��തിന�സരി�് �ൽ ��തൽ ��തൽ
സ�ത�മാ�ിെകാ�ിരി�ാം. പ�ം േമേല�് േപാ�േ�ാ�ം �ലിെ� അ�ം വിടാെത ��െക
പിടി�േണ....

പ�നിർ�ാണ�ിെ� ഒരു കു�ു വീഡിേയാ എടു�ാൻ മറ�രുത്. പ�ം സൂ�ി�് െവ�ണം.

�വർ�നം 5 - മ�� ആെളാ� �ലിയാ..

��കാർ�് മ�� ഇ�മാേണാ? മ�� െകാ�് എെ�ാെ� വിഭവ�ൾ ത�ാറാ�ാം പ�ം?
മ�� എരിേ�രി, സാ�ാർ പിെ�?

ന�െ�ാ� മ�� അ�ാർ ഉ�ാ�ിയാേലാ. മ�� അ�ാേറാ എ�് േചാദി�ാൻ വരെ�. മാ�
അ�ാർ േപാെല തെ� അടിെപാളി അ�ാർ ആ� മ�� അ�ാ�ം. ഒ� മ�� എ��്
െകാ�ിയരി�് ഉ�ാ�ാൻ �ട�ാം. മാ� അ�ാർ ഉ�ാ�� അേത േപാെല തെ�
ഉ�ാ�ിയാൽ മതി. പുളി�് ഒരല� ം കൂടുതൽ വിനാഗിരി ഒഴി�ണം എ�് മാ�തം.

േവ� സാധന�ൾ
===================

മ��- ഒ�ം പ��ാ� പ�നിറ��ത് െചറിയത് - 1
ഉ�വ– 1 ടീ�ൺ
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ക�ക്– 1 ടീ�ൺ
വ�ൽ മുളക്– 10 എണ� ം
െവ���ി– 1/2 ക�്
ഇ�ി ഒ� വലിയ കഷണം (െപാടിയായി അരി�ത്)
പ��ളക്– 4 എ�ം (െപാടിയായി അരി�ത്)
കറിേവ�ില– ആവശ��ിന്
മ�ൾെ�ാടി 2 ടീസ്പൂൺ 
കാ�ീരി �ള�െപാടി– 4 േടബിൾസ്പൂൺ 
കായെ�ാടി– 1 ടീ��
വിനാഗിരി – 1 ക�്
നെ�� – 1 ക�്
ഉ�്– ആവശ��ിന്

ആദ�ം തെ� െതാലി കളയാെത മ�� ���െന അരി�് അതിൽ ഉ�ം വിനാഗിരി�ം �ര�ി
മാ�ി െവ�ം വാലാൻ വ�ക. ഒ� ചീനച�ി അ���് വ�് �ടായി വ�േ�ാൾ എ� ഒഴി�്
�ടാ�ി അതിൽ ക��ം ഉ�വ�ം െപാ�ി�ക. പിെ� വ�ൽ �ളക്, കറിേവ�ില, ഇ�ി,
െവ���ി എ�ിവ േചർ�് ന�ായി ��ി�് എ��ക. ��് വ�േ�ാൾ പ��ളക് േചർ�്
െകാ��ക. ഒ� മിനി�ി� േശഷം മ�ൾെപാടി, കാശ് മീരി �ളക് െപാടി എ�ിവ േചർ�് ��്
വ�േ�ാൾ കായെ�ാടി േചർ�ാം. കായ�ിെ� ന� മണം വ��ിേ�? അരി�് ഉ�ം
വിനാഗിരി�ം േചർ�് വ� മ�� േചർ�ാൻ സമയമായി. മ�� േചർ�ുേ�ാൾ വാർ�്
വ� െവ�ം േചർേ�� ആവശ�മി�. [െപെ��് േകടാവാതിരി�ാനാണിത്.] മ��യിൽ
�ര�ി�ഴി�് ബാ�ി വ� വിനാഗിരി േചർ� േശഷം മ�� ഒ� ര�് മിനി�് അട�് വ�്
േവവി�ാം. ര�് മിനി�ി� േശഷം �ടി �റ�് ഉ�ം �ളി�ം േനാ�ണം. �റവ് േതാ�െ��ിൽ
ഉ�ം വിനാഗിരി�ം േചർ�് െകാ��ാം. ത�� േശഷം ക�കി �ട� ഒ� ��ിയിൽ ആ�ി
��ി�ാം. ര�് ദിവസ�ി� േശഷം ��കാർ�ും വീ�കാർ�ും െകാ��് േനാ� എ�ാ�
അവ�െട അഭി�ായം?

മ�� പായസം

പ� മ�� കി�ിയിേ�? മ�� പ��േത ഉ�. ശരി, സാരമി� ന�െ�ാ� മ�� പായസം
ഉ�ാ�ി േനാ�ിയാേലാ?

േവ� സാധന�ൾ
====================

മ�� - ന�ായി ��് പ��ത്  വ�ത് ഒെര�ം

ശർ�ര  - 750 �ഗാം
െന�് - 100 �ാം
േത�ാ�ാൽ - 2 വലിയ േത�യുെട
[േത� ചിരവി ഒ�ാം പാൽ മാ�ി വ�ണം. ര�ാം പാ�ം ��ാം പാ�ം മെ�ാ� പാ��ിൽ മാ�ി
വ�ക]
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��് െപാടി -  ഒ� ��് [ 1�ാം]
ഏല� െപാടി - ഒ� ��് [1 �ാം]
അ�ി�രി�് - 100 �ാം
ഉണ� ��ിരി - 100 �ാം

മ�� െതാലി കള�് വലിയ കഷണ�ളാ�ി �റി�് ഒ� ��റിൽ ന�ായി േവവി�് ഉട�ക.

മ�� േവ�� സമയം െകാ�് ശർ�ര ഒരൽ�ം െവ�ം േചർ�് ഉ��ി അരി�് വ�ണം.
െവ�് ഉട� മ���ം ശർ�രയും ര�ാം പാ�ം ��ാം പാ�ം േചർ�് അ���് വ�്
ന�ായി ഇള�ി വ�ി�ക. എ�ാം േചർ�് വ�ി വ�േ�ാൾ 50 �ാം െന�് േചർ�ിള�ി ന�
�ൗൺ നിറമാ�േ�ാൾ ഒ�ാം പാൽ േചർ�് ഇള�ി ഒ� െചറിയ തിള വ�േ�ാൾ ��ം
ഏല�ാെപാടി�ം േചർ�് ഇള�ി ഇറ�ി വ�ക. ബാ�ി െന�ിൽ അ�ി�രി�ം ഉണ�
��ിരി��ം വ��് ഉ�ളിയിൽ േചർ�ുക. പായസം ത�ാറായി കഴി�. ന�ായി
ത�േ�ാെ�. അ��് �ടി�ാൻ െകാ��് േനാ�. എ�ാ അഭി�ായം? നി�ൾ�്
ഇ�മാേയാ?

ഇേ�ാൾ ര�് മ���െട �ട�ം ( മ���െട ���ം ഉ�ി�� മ�് ഭാഗ��ം) െതാലി�ം
ബാ�ിയായേ�? അത് കള�് ��ിയാ�ാൻ അ� പറ�് കാ�ം. അെതാ�ം കളയ�ത്.
ന��് ആ മ�� �ടൽ െകാ�് ഒ�ാ�രം ഒ� ച��ി ഉ�ാ�ാം. ആ െതാലി ഉ�ം �ള�ം
േചർ�് ഉണ�ി െകാ�ാ�ം ഉ�ാ�ുകയും െച�ാം.

മ�� �ടൽ ച��ിയുെട െറസീ�ി ഇതാ

േവ� സാധന�ൾ
മ�� �ടൽ - ഒരു മ��യുെട
ഉ�� - 100 �ാം
�വ��ളക് - 8 എ�ം.
േവ�ില  - ഒ� പിടി

�ളി - 50 �ാം ( ഒ� െന�ി�ാ വലി�ം)
െവളിെ��ം - 50 മിലി
ഉ��്, �വ��ളക്, േവ�ില െവളിെ��യിൽ വറ�ക. ബാ�ി െവളിെ��യിൽ മ�ൻ �ടൽ
5 മിനി�് േവവി�ക. കാൽ �ീ�ൺ മ�ൾ, കാൽടീസ്പൂൺ കായം എ�ിവ േചർ�് ഒ�
മിനി�് �െട േവവി�ക. എ�ാം �െട �ളി േചർ�് അര�ക. ഒ� മി�ി െവളിെ�� �െട
േചർ�് ന�ായി ഇള�ി േയാജി�ി�് എടു�ുക.

ഇനി ഇത് തെ� ഇ�ലി�െട �െട ച�ണി ആയി കഴി�ണെമ�ിൽ എ�ാം �െട അര�േ�ാൾ
ന�ായി െവ�ം േചർ�് അര�ക. എ�ി�് ക��ം വ�ൽമുളകും കറിേവ�ില�ം
െവളിെ��യിൽ െപാ�ി�് േചർ�ിള�ുക.

മ�� െതാലി വ�ൽ
മ�� െതാലി - കനം �റ�് െച�ിെയ��ത് - 250 �ാം - അെ��ിൽ ഒരു മ��യുെട
ഉ�് - ആവശ��ി�
�ളക് - 2 ടീ�ൺ
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മ�ൾ - കാൽ ടൂ സ്പൂൺ
കായെപാടി - ഒ� ��് ( 1 �ാം)

മ�� െതാലി ഉ�ം �ള�ം മ��ം കായ�ം േചർ�് ഇള�ി െവ�ം വാലാൻ വ�ക. െവ�ം
വാർ�് േപായതി� േശഷം ന� െവയില�് ��് ദിവസം ഉണ�ി എ��ക. െവയിലിെ��ിൽ
ൈമേ�ാ േവവിൽ  ചൂടാ�ി ഉണ�ിയാലും മതി. േശഷം െവളിെ�ണ� യിൽ വറുെ�ടു�ുക.

പാചകെമ�ാം ആസ�ദി�ിേ�? ഇനി ഒ� �റി�് ത�ാറാ�ാൻ മറ��ത്. എെ�ാെ� ഉ�ാ�ി,
എെ�ാെ� സാധന�ൾ ഉപേയാഗി�, നി�ൾ�ും മ��വർ�ും ഇ�െ�േ�ാ, പാചകം ഒ�
രസകരമായ അ�ഭവമായി�േ�ാ എെ�ാെ� പറയണം �റി�ിൽ. ചി��ൾ, വീഡിേയാകൾ
ഒെ� �റി�ിൽ േചർ�ാം.
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കളികൾ

�വർ�നം 1 - ഒ� വാ�്സ�് കളി �റാ�ാം

വാ�്സ�ി�െടയാണ് ഈ കളി കളി��ത്. ര�് ടീ�കൾ ത�ിലാണ് കളി�ു�ത്. 10 േപർ
ഉെ��ിൽ 5 േപർ വീതമു� ര�് ടീമാ�ാം. A, B എ�് ടീമിന് േപര് നൽകാം. A ടീമിൽ
കളി��വർ A1, A2, A3, A4, A5 എ�ിവരും B ടീമിൽ കളി�ു�വർ B1, B2, B3, B4, B5

എ�ിവ�ം ആെണ�ിരി�െ�.

വാ�സ�ിൽ A ടീമിെല A1 ആദ�ം ഒരു ന�ർ േപാസ്�് െച�ണം. ഏത് ന�റും ആകാം. ഈ
ന�റിെന ആദ�ം ഏത് ടീമാേണാ 100 ആ��ത് അവർ ജയി�ും. 100 ആ�ു�തിനു ചില
നിയമ�ൾ ഉ�്. അടു� ഊഴം B1 േ�താണ്. A2,B2,A3,B3,... എ�ി�െന കളി തുടരും. 1, 3,

5, 7 എ�ീ ന��ക�ം +, - , X, / എ�ീ ചി���ം മാ�േമ ഉപേയാഗി�ാ�. പെ� ര�
ചി��ം 2 അ���ം മാ�േമ ഒരാൾ ഉപേയാഗി�ാവൂ. ചി�വും അ�വും ആവർ�ി�ുകയും
അ�ത്. ഉദാഹരണ�ിന് 2 ആണ് A1 ആദ�ം എ�തിയത് എ�ിൽ B1 ന് 2x7+5 = 19 എ�്
എ�താം. അ��ത് A2. B1 മാ�ം വ��ിയ 70 എ� അ�േ�യാണ് A2 മാേ��ത്. A1, B1,

A2, B2, A3, B3, A4, B4, A5, B5 പിെ� വീ�ം A1 ഇ�െന കളി �ടരാം. ആദ�ം 100

ആ�� ടീം ജയി�ം.

(അ��യാൾ 100 ആ�ും എ�് ക�ാൽ അയാൾ�് 100 ആ�ാൻ കഴിയാ� സംഖ�യിേല�്
എ�ി�ക എ�ത് കളിയിൽ �പധാനമാണ് )

കളി�െട ഒ� റിേ�ാർ�് ത�ാറാ�ാൻ മറ�രുത്, അതിൽ ഓേരാ ന�റും എ�െന മാ�ി എ�ത്
കാണി�ിരി�ണം.

�വർ�നം 2 - തലേയാ വാേലാ

ഈ കളി കളി�ാൻ ര�് േപരാണ് േവ�ത്. ര�് കളി ഉപകരണ�ളും. ഒ�് െചസ് കളി�ു�
ഒ� േബാർഡ്. അതിെല� �ിൽ ഒരു േപ�റിൽ അതുേപാെല 64 ക�ി വര�തായാലും മതി. ക�ി
െചസ് േബാർഡിെല േപാെല കറു�ും െവളു�ും ആേ��തില� . പിെ� 64 നാണയ�ൾ േവണം.
അ�േ��ം അ��േട�ം ഒെ� േപ�ിൽ ഉ� ചില� റ എല� ാം തരാൻ പറയണം. കളി�ി�് തിരി�ു
തരാം എ�് ഉറ� �ടി െകാ�േ�ാ�.

ആദ�ം ഒ� നാണയം എ��് േടാസ് െച�ക. േടാസിൽ ജയി�ു�വർ�് തല (Head ) അയാൾ
കളി �ട�ം. മേ� ആൾ�് വാല് (Tail).
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ആദ�ം ര� േപ�ം ര�് നാണയം വീതെമ��് േബാർഡിെ� നടു�ു� നാല് ക�ികളിൽ
വ�ണം. തല കി�ിയ ആൾ (തലയൻ) നാണയ�ിെ� തല മുകളിൽ കാണ��വിധമാണ്
വേ��ത്. വാൽ കി�ിയ ആൾ (വാലൻ) നാണയ�ിെ� വാൽ മുകളിൽ കാണു� വിധ�ിലും.
േബാർഡിൽ വ� നാണയ�ൾ േകാേണാടുേകാൺ േനാ�ുേ�ാൾ ഒ�ുകിൽ ര�ും തല
അെ��ിൽ ര�ും വാല് വര��വിധം വ�ണം. (ഇവിെട ചി�തം / േഫാേ�ാ െകാടു�ാം)

ഇനിയാണ് കളി ആരംഭി��ത്. തലയന് കളി �ട�ാം. അയാൾ�് ഒരു നാണയം വ�ാം.
ഇേ�ാൾ നാണയമു� ഏെത�ിലും കള�ിെ� െതാ�ടു� കള�ിേല വ�ാൻ പാടു�ു. തലയൻ
തല �കളിലാ�ി ഒ� നാണയം വ�േ�ാൾ വരിയിേലാ നിരയിേലാ േകാേണാടു േകാേണാ ആയി
ര�് തല �കളിലായ നാണയ�ൾ�ിട�് വാൽ മുകളിലായ നാണയം ഉെ��ിൽ ആ
നാണയ�െള തിരി�് തല �കളിലാ�ി വ�ാം. ഇനി വാലെ� ഊഴം. വാലൻ വാൽ മുകളിലാ�ി
ഒ� നാണയം വ�േ�ാൾ ര�് വാൽ മുകളിലായ നാണയ�ൾ�ിട�് തലമുകളിലായ നാണയം
ഉെ��ിൽ തിരി�് വാൽ മുകളിലാ�ി വ�ാം. ഇ�െന 64 ക�ികളിലും നാണയം െവ�്
കഴി�േ�ാൾ ഏ�വും കൂടുതൽ തലെയണ�ിൽ തലയൻ ജയി�ു. തിരി�ായാൽ വാലൻ ജയി�ു.
എ�ാ കളി ഇ�െപേ�ാ? ഒ�് കളി� േനാ�കയേ�?

�വർ�നം 3 - കെ��ൽ കളി

ര�് േപർ�് കളി�ാവു� ഒരു കളി ആണിത്. A, B എ� ര�ു േപരാണ് കളി�ു�ത് എ�് കരുതുക.
കളി�ാൻ േവ�ത്  -ചീ�് കളി�ാൻ ഉപേയാഗി�ു�ഒ� െസ�് ചീ�ിൽ നി�ും എയ്സ് മുതൽ 9

വെര�� ചീ�കൾ , അെല� �ിൽ 1 മുതൽ 9 വെരയു� ന�ർ കാർഡുകൾ അതും അെല� �ിൽ
േപ�റിൽ 1 മുതൽ 9 വെര എഴുതിയത്. സാധാരണ ചീ�ാെണ�ിൽ എയ്സ് മുതൽ ഒൻപത്
വെര�� ചീ�കൾ നാലു തരം ഉ�േല� ാ. അതിൽ ഏെത�ിലും മൂ�് തരം എടു�ാൽ മതി. ന�ർ
കാർേഡാ േപ�റിൽ എഴുതിയേതാ ആെണ�ിൽ 3 െസ�് േവണം.

കളി�ാനായി A ഒ� വശ�ം B മ�വശ�ം ഇരി�ണം. B �െട ��ിൽ 1 മുതൽ 9 വെരയു�
കാർഡുകളുെട ഒരു െസ�് �കമ�ിൽ മലർ�ി നിര�ി വ�ിരി�ണം. ഓേരാ െസ�് ര�ു
���േട�ം ക�ി�ം വ�ണം. B �െട ക�ി�� െസ�് കശ�ി അതിൽ നി�ും ഒരു കാർഡ്
എ��ണം. ഏത് ന�രാണ് ക�ി��ത് എ�് A െയ കാണി��ത്. A അത് ഊഹി�് പറയണം.
ആദ� ചാൻസിൽ ക� ൂ ഒ�ും ഉ�ാകില� . അതിനാൽ െവറുെത ഊഹം പറയാേന പ�ൂ . A തെ�
ക�ി�� കാർഡിൽ ഒ�് B യുെട േനേര വ�ു�ു. അത് A യുെട ഊഹം ആണ്. അത് ശരി
എ�ിൽ B തെ� കാർഡ് കാണി�ണം. ശരിയല�  എ�ിൽ മു�ിൽ �കമമായി വ�ിരി�ു�
കാർഡുകളിൽ ഒ�് മുേ�ാ�് നീ�ി വ�ാം. നീ�ിവ� സംഖ� A യുെട ഊഹ�ിെ� കൂെട
��കേയാ, A �െട ഊഹ�ിൽ നി�ും കുറ�ുകേയാ നീ�ിവ� സംഖ� െകാ�് A യുെട
ഊഹ�ിെന �ണി�കേയാ ഹരി�കേയാ െച�ാൽ B യുെട ക�ിലു� സംഖ� ആകണം.
ഉദാഹരണ�ിന് B �െട കാർഡ് 3 ആണ് എ�ിരി�െ�. A യുെട ഊഹം 6 ആണ് എ�ും
ഇരി�െ�. 6 ൽ നി�ും 3 കുറ�ാലും 6 െന 2 െകാ�് ഹരി�ാലും 3 കി�ും. അതിനാൽ B �് 3 ഓ
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2 ഓ �േ�ാ�് നീ�ി വ�ാം. B 3 നീ�ി വ�ാൽ A�് കി�ു� ക� ൂ സംഖ� 2, 3, 9 ഇവയിൽ
ഏെത�ി�ം ആണ് എ�ായിരി�ം. ഈ � ഉപേയാഗി�് A �് അ�� ഊഹം കാണി�ാം.
ശരിയാ��� വെര � െകാ�� െകാേ� ഇരി�ണം. പരമാവധി 5 ഊഹം വെരേയ പാ��.

എ�ാമെ� ഊഹമാേണാ ശരിയായത് അ�ിൽ നി�് ആ സംഖ� കുറ�ു�താണ് A യുെട
േപായി�്. ഉദാഹരണമായി ��ാമെ� ഊഹ�ിൽ ശരിയായാൽ 2 േപായി�്. ഇനി A കാർഡ്
എ��ണം. B ഊഹി�ണം. ആർ�ാേണാ ആദ�ം 10 േപായി�് കി�ു�ത് അയാൾ വിജയി.
കളി�് േനാ�ി ഒ� കളി വിവരണം എ�തിെവ�േണ.

�വർ�നം 4 - േപ�ർ പസിൽ

  ഒ� േപ�ർ എടു�ുക. ക�തിക ഉപേയാഗി�് േപ�റിെ� അരിക് ഒെ� മുറി�് കള�് നി�ൾ�്
ഇ��� ആ�തിയിൽ ആ�ാം. അരികുകൾ ഒെ� വള�ും തിരി�ും ഒെ� ആകാം. ഇനി ആ
േപ�റിൽ ഏതാ�് നടുവിലൂെട കട�ു േപാക��വിധം സ്െകയിൽ വ�് ഒരു വര വര�ുക. ആ
വരെയ �റി� കട� േപാ�� മെ�ാ� വര�ം വര�ക. വരകൾ കൂ�ിമു�ു�ത് േപ�റിെ�
മധ�ഭാഗ�ിന് അ��് വര��വിധമാണ് ര�ാമെ� വര വരേ��ത്. ഇനി േപ�റിെ�
ഏെത�ി�ം അരികിലായി ഒ� �ള ഇ�ക. േപ�ർ തുള�ു� പ�് ഉെ��ിൽ അത് വ�്
ഇ��താ�ം ന�ത്. ഇേ�ാൾ ന�ുെട  പസിൽ െച�ാനു� സാമ�ഗി െറഡി.

ഇനി  െചേ��ത് എ�ാെണ�േ�? േപ�റിെന ര�ായി �റി�ി�് ആ കഷണ�ൾ വീ�ും കൂ�ി
േചർ�് വ�ണം. ചില നിബ�നകൾ ഉ�് േകേ�ാ. മുറി� ര�് കഷണവും കൂ�ി വ�ുേ�ാൾ
നി�ൾ േപ�റിൽ ഇ� തുള ര�് വരകൾ കൂ�ിമു�ു� സ�ാന�് വരണം. ഒരു കാര�ം കൂടി.
കഷണ�ൾ കൂ�ി വ�് കഴിയുേ�ാൾ േപ�റിെ� ആകൃതി പഴയതു തെ� ആയിരി�ണം.
അേ� ഉ�. േപ�ർ ര�ു കഷണേമ ആ�ാൻ പാടു�ൂ എ�് ഓർമ േവേണ.

കഷണം �റി��തിേ��ം േചർ�ു വ�ു�തിേ�യും േഫാേ�ാ എടുേ�ാളൂ.

�വർ�നം 5 - �റിേലേ�ാ�ം

(�ൾ തുറ�ു� സാഹചര�ം പരിഗണി�ാണ് ഈ കളി രൂപെ�ടു�ിയത്.)

വീ�ിേലാ �ാസ് �റിയിേലാ �റേ�ാ കളി�ാ�� ഒ� കളിയാണ് ഇത്. എ� േപർ�ു
േവണെമ�ി�ം ഈ കളിയിൽ പെ�ടു�ാം. പെ� ഒരു സമയ�് ര�ു േപരാണ് കളി�ുക എ�്
മാ�ം. കളി��വർ ഒേര �പായ�ിലു�വർ ആയിരി�ണം. േകാവിഡ് മാനദ��ൾ പാലി�ു
െകാ�് വീ�ി�ം �ളി�ം കളി�ാം.

29



�ാസ് �റിയിലാെണ�ിൽ മുറിയുെട ര���ായി ര�് േമശേയാ െഡസ്േകാ ഇടുക. പുറ�ാെണ�ിൽ
3 മീ�ർ ദൂ െര േമശ ഇ�ാൽ മതി. ഒരു േമശയുെട ര���ായി ര�് േപ� �ുകൾ വ�ുക. ഈ
േമശയിലാണ് കളി അവസാനി��ത് (finishing point). ഇനി �ട�� േമശ�െട ര���ായി
കളി�� ര� ��ികൾ നിൽ�ണം (Starting point). കളി�് 3 ഘ��ളു�്

ഒ�ാം ഘ�ം - ഒ�െകാേ�ാ�ം

�ട�� േമശ�െട ര���ം ഒേര നീള�� 9 ഈർ�ിലുകൾ വീതം വ�ി�ു�്. െഫസിലിേ��ർ
0 �തൽ 9 വെരയു� ഏെത�ിലും ഒരു സംഖ� വിളി�ു പറയുക. അത് േക� ഉടെന അ�തയും എണ� ം
ഈർ�ിൽ എടു�് ഓടി േപായി മേ� േമശ�ുറെ� േപ� �ിൽ വ�ുക. ആരാണ് ആദ�ം കൃത�
എ�ം ഈർ�ിലുകൾ േപ� �ിൽ എ�ി�ുക ? ഇനി അടു� ര�ു േപർ�് കളി�ാം.

ര�ാം ഘ�ം - പ�ിേലേ�ാ�ം

ഈ ഘ��ിൽ അവസാനി�ു� േമശയിൽ ഈർ�ിലിെ� അേത നീളമു� എ�ാൽ 10

ഈർ�ിലുകൾ കൂ�ി�ിടി�ു� കനമു� 9 ക�ുകളുെട ര�് െസ�് കൂടി വ�ണം. ഇ�പാവശ�ം ഒരു
ര�� സംഖ�യാണ് പറേയ�ത്. 62 ആണ് പറ��െത�ിൽ അറുപ�ി …. എ�് പറ�്
�റ�് സമയം നിർ�ിയി�് ര�് എ�് പറയണം. പറ�ു തീരുേ�ാൾ തുട� േമശയിൽ നി�് 2

ഈർ�ിൽ എടു�് ഓടി വ�് അവസാന േമശയിൽ നി�് 6 ക�് കൂടി എടു�് േപ� �ിൽ ഇടണം.
കളി ��് പറ�� േപാെല തെ�.

ഘ�ം 3 - �റിേലേ�ാ�ം

ഇേ�ാൾ അവസാന േമശയിലു� പ�ിെ� ക�ുകൾ കൂടി തുട� േമശയിേല�് മാ�ണം.
അവസാന േമശയിൽ പ�ിെ� 10 ക�ുകൾ  കൂ�ിവ�ു� കനമു� അേത നീളമു� നൂറിെ� 9

ക�ക�െട ര�് െസ�് �ടി വ�ണം. പറേയ�ത് 3 അ� സംഖ�.  കളി�� രീതി �ൻപ്
വിവരി�� േപാെല.

(ഈ കളി േവണെമ�ിൽ ഹീ�്സ്, െസമി ൈഫനൽ, ൈഫനൽ ഇ�െന ഓേരാ ഹീ�്സിലും
വിജയികളാ��വ�െട െസമി�ം െസമിയിൽ വിജയി�ു�വരുെട ൈഫനലും ആയും നട�ാം)

�റി�് ത�ാറാ�ാൻ പറയണം - കളി അനുഭവം വിവരി�ാനും.
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