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ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಗುಂಪು - ಚಟುವಟಿಕೇ - 1 “ ನಿಮಗೆಷು2 ಧೈ�ರ್ಯ5 ” 

ಶಾಸ್ತ್ರ ಕೇ�ರಳ  2020  ಮೇ�,  ಜೂನ್,  ಜುಲೈ� ತಿಂಗಳ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಚಿಕೇಯಲ್ಲಿ� “ಧೈ�ಯ� ವಾಹಕರಾದ
ಮೂವರು”  ಎಂಬ  ಒಂದು  ಲೈ�ಖನವಿದೆ.  ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ�  ಒಳಗೊೂಂಡು,  ಇತಿಹಾಸ  ನಿರ್ಮಿ�ಸಿದ  ಮೂರು
ಹುಡುಗಿಯರ  ಜೀ�ವನವನು8  ಲೈ�ಖನದಲ್ಲಿ�  ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.  ಇದರಲ್ಲಿ�  ಮೊದಲನೆಯವರು  ವಿಶ್ವದ  ತೃತಿ�ಯ
ರಂಗದ  ದೆ�ಶಗಳಲ್ಲಿ�  ಪ್ರತಿವರ್ಷ�  ನಡೆಯುವ  40000  ಮಕ್ಕಳ  ಸಾವನು8  ತೊೂಡೆದು  ಹಾಕುವ  ಗುರಿಯನು8
ಘೋ�ಷಿಸಿದ  ರಿಚೆಲ್  ಕೇೂ�ರಿಯವರು.  ಎರಡನೆಯದಾಗಿ   ಇಸ್ರ್ರ�ಲ್ಲಿ  ಸ್ರ�ನೆಯಿಂದ  ಬಂಧನಕೇೂ್ಕಳಗಾದ  ತನ8
ಸಹೋೂ�ದರ  ಎಲ್ಲಿ�?  ಎಂಬ  ಪ್ರಶ್ನೆ8ಯನು8  ಇಂದಿಗೂ  ಸ್ರ�ನಿಕರಲ್ಲಿ�  ಕೇ�ಳುತಾ್ತ  ಹೋೂ�ರಾಡುತಿ್ತರುವ  ಅಹಮ್ಮದ್
ತರ್ಮಿ�ರ್ಮಿಯಾ.  ಮೂರನೆಯವರು  ಹವಾಮಾನ  ಬದಲಾವಣೆಯ  ವಿರುದ್ಧದ  ಹೋೂರಾಟವನು8  ತನ8
ಮನೆಯಿಂದಲೈ� ಆರಂಭಿಸಿ, 2019 ರ ಹವಾಮಾನ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ� ನಡೆಸಿದ “ನಿಮಗೊರ್ಷುf ಧೈ�ಯ�” ಎಂಬ
ಭಾರ್ಷಣದ  ಮೂಲಕ  ಜಗತಿ್ತಗೊ  ಗಂಭಿ�ರವಾದ  ಪ್ರಶ್ನೆ8ಯನು8  ಕೇ�ಳಿದ  ಗೊ್ರ�ಟಾ  ಥನ್  ಬರ್ಗ್�.  ಲೈ�ಖನವನು8
ಸವಿವರವಾಗಿ  ಓದಿರಬಹುದು.  ಅವರ  ಜೀ�ವನದ  ಬಗೊn  ಇನ8ರ್ಷುf  ತಿಳಿದುಕೇೂಳ್ಳಲು  ಪ್ರಯತಿ8ಸಿರಿ...   ಅವರ
ಜೀ�ವನವು ನಿಮ್ಮ ಮೇ�ಲೈ ಹೋ�ಗೊ ಪ್ರಭಾವ ಬೀ�ರಿದೆ ಎಂಬುದನು8  ಒಳಗೊೂಳಿ್ಳಸಿ ಅವರನು8  ಅಭಿನಂದಿಸಿ ಒಂದು
ಪತ್ರ ಬರೆಯಿರಿ. 



ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಗುಂಪು - ಚಟುವಟಿಕೇ - 2 “ ಬಾವಲಿಗಳು ” 

 ಮೇ�ಲೈ  ನಿ�ಡಿರುವುದು  “  ಬಾವಲ್ಲಿಗಳು  ವಿಹರಿಸುತಿ್ತದ್ದ  ಬಯಲನು8
ಶುಚಿಗೊೂಳಿಸಿದವು”  ಎಂಬ   ಶೀ�ಷಿ�ಕೇಯ  ಪತಿ್ರಕಾ  ವರದಿಯಾಗಿದೆ.  ಇಲ್ಲಿ�  ನೂರಾರು  ಬಾವಲ್ಲಿಗಳು  ಆರು
ಮರಗಳಲ್ಲಿ� ಒಟfಗೂಡಿದ್ದವಂತೊ.  ಈ ಪ್ರದೆ�ಶ ಹಾವುಗಳು,  ಬೀ�ದಿ ನಾಯಿಗಳ ಬೀ�ಡಾಗಿತು್ತ,  ರ್ಮಿತಿರ್ಮಿ�ರಿ ಬೆಳೆದ
ಪೊದೆಗಳ  ತುಂಬಾ  ಮಾಲ್ಲಿನ್ಯ  ತುಂಬೀ  ನೆ�ಮ�ಲ್ಯ  ಹೀ�ನವಾಗಿತು್ತ  ಎಂದು  ವರದಿಯಲ್ಲಿ�  ಉಲೈ��ಖಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಜನರಲ್ಲಿ� ನಿಫಾರೊ�ಗದ ಭಿ�ತಿಯನು8 ನಿವಾರಿಸಲು ಜನಮೇ�ತಿ್ರ ಪೊ�ಲ್ಲಿ�ಸರ ನೆ�ತೃತ್ವದಲ್ಲಿ� ಮರಗಳನು8 ಕಡಿದು
ಆ ಪ್ರದೆ�ಶವನು8 ಶುಚಿಗೊೂಳಿಸಲಾಯಿತು.  ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ� ಮಾಲ್ಲಿನ್ಯವನು8  ತುಂಬೀದವರು ಯಾರು, ಅದರ ವಿರುದ್ಧ
ಯಾವ ಕ್ರಮ ಕೇ�ಗೊೂಳ್ಳಲಾಗಿದೆಯೆಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ� ವಿವರಿಸಿಲ�. ವರದಿಯ ತಿರುಳು ಏನೆಂದರೆ, ನಿಫಾ ರೊ�ಗಕೇ್ಕ
ಕಾರಣವಾದ ಬಾವಲ್ಲಿಗಳನು8 ಒಟಾfಗಿ ಇಲ�ದಾಗಿಸುವುದು ಎಂದಾಗಿತು್ತ. ನಿಫಾ ರೊ�ಗದ ಭಿ�ತಿ ಉಂಟುಮಾಡಿದ
ಬಾವಲ್ಲಿಗಳ ನಾಶ ಮಾಡಿದ ವರದಿಗಳು ಇತರ ಕೇಲವೆಡೆಗಳಿಂದ ಬಂದಿತು್ತ.

ಒಂದು  ಸಮಸ್ರ್ಯಯನು8  ಪರಿಹರಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ  ಒಂದು  ಔದೊ್ಯ�ಗಿಕ  ವ್ಯವಸ್ರ�  ನಡೆಸಿದ  ಈ  ಕೇಲಸ  ಎರ್ಷುf
ಅವೆ�ಜ್ಞಾಾನಿಕವಾಗಿದೆ? ಎಲಾ� ಬಾವಲ್ಲಿಗಳು ನಿಫಾ ವಾಹಕಗಳಾಗಿತೊ್ತ�? ನಿಫಾ ಭಿ�ತಿಯುಂಟು ಮಾಡಿದುದಕೇ್ಕ ಎಲಾ�
ಬಾವಲ್ಲಿಗಳ  ಆವಾಸಕೇ�ಂದ್ರವನು8   ಇಲ�ದಾಗಿಸಿದುದು  ಸರಿಯೆ�?  ಹೋಚಿ�ನ  ಮಾಹೀತಿಗಾಗಿ  ಯುರಿ�ಕಾದ
ಸಂಚಿಕೇಗಳನು8  ಓದಿರಿ...  ಇದರ  ಆಧಾರದಲ್ಲಿ�  ಪತಿ್ರಕಾ  ವರದಿಯನು8  ವಿಶ್ನೆ��ಷಿಸಿ  ಸಂಪಾದಕರಿಗೊ  ನಿಮ್ಮ
ಪ್ರತಿಕ್ರಿ್ರಯೆಯನು8 ಮತು್ತ ನಿಲುವನು8 ಪತ್ರ ರೂಪದಲ್ಲಿ�  ಬರೆದು ತಯಾರಿಸಿರಿ.



ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಗುಂಪು - ಚಟುವಟಿಕೇ - 3 “ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಅದು=ತ ಲೋ�ಕ ” 

2020  ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ಶಾಸ್ತ್ರ ಕೇ�ರಳ ಸಂಚಿಕೇಯನು8 ಪಕ್ಷಿಗಳ ಅದು�ತ ಲೈೂ�ಕ ಎಂಬ ವಿರ್ಷಯಕೇ್ಕ
ಪಾ್ರಧಾನ್ಯತೊಯನು8  ನಿ�ಡಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿತು್ತ.  ವಿವಿಧ ರಿ�ತಿಯ ಪಕ್ಷಿಗಳನು8  ಪರಿಚಯಿಸಿ,  ಪಕ್ಷಿಗಳ ನಿರಿ�ಕ್ಷಣೆಯ
ವಿಧಾನವನು8  ವಿಮಷಿ�ಸುವುದರೊಂದಿಗೊ  ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿ�ರುವ  ಪಕ್ಷಿಗಳ  ಕುರಿತು  ಮತು್ತ  ಅದಕ್ರಿ್ಕರುವ
ಕಾರಣವನು8 ವಿವರಿಸುವ ಲೈ�ಖನವನು8 ಈ ಸಂಚಿಕೇಯಲ್ಲಿ� ನೊ�ಡಬಹುದು. ಲೈ�ಖನವನು8 ವಿವರವಾಗಿ ಓದಿರಿ.
ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿ�ರುವ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಹೋಸರನು8 ಪಟಿf ಮಾಡಿರಿ.

ಒಮೇ್ಮ ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿ�ರುವ ಎಲಾ� ಪಕ್ಷಿಗಳು ಒಂದೆಡೆ ಒಟುf ಸ್ರ�ರಿರುವುದು. ಅವುಗಳ ಜೀ�ವನ ಸಿ�ತಿಯ
ಕುರಿತು,  ಎದುರಿಸುವ  ಬೀಕ್ಕಟಿfನ  ಕುರಿತು  ಚಚಿ�ಸುತಿ್ತರುವುದು.  ಅವುಗಳು  ಯಾವೆಲಾ�  ವಿಚಾರಗಳನು8
ಚಚಿ�ಸಬಹುದು?  ಒಮೇ್ಮ ಆಲೈೂ�ಚಿಸಿ ನೊ�ಡಿ...  ಸಮಸ್ರ್ಯ ಗಂಭಿ�ರವಾದುದು...  ಅವುಗಳು ಇಲ�ವಾದಲ್ಲಿ� ಅದು
ನಮ್ಮ ಮೇ�ಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀ�ರುವುದು.   ಅದಕೇ್ಕ  ಮನುರ್ಷ್ಯರು  ಕಾರಣಕತ�ರೆಂದು ಅವುಗಳು ಪ್ರತೊ್ಯ�ಕವಾಗಿ
ಹೋ�ಳಬೆ�ಕಾಗಿಲ� ತಾನೆ�.....  ಈ ಸಮಸ್ರ್ಯ ಗಂಭಿ�ರವಾಗಿರುವುದಲ�ವೆ�? ಕೇಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಅಗತ್ಯವೆಂದು
ತೊೂ�ರುವುದಿಲ�ವೆ�?  ಈ ಸಮಸ್ರ್ಯಯನು8  ಸಾವ�ಜನಿಕರ ಗಮನಕೇ್ಕ  ತರಲು  ಒಂದು ಕ್ರಿರುನಾಟಕವನು8  ಬರೆದು
ತಯಾರಿಸಿರಿ.

ನಿರ್ಮಾಾ5ಣ ಗುಂಪು - ಚಟುವಟಿಕೇ - 1 “ ಓಪನ್ ಸ್ಟ್ರD�ಟ್ ರ್ಮಾಾ್ಯಪ್ ” 

ಓಪನ್ ಸಿ��ಟ್ ಮಾ್ಯಪ್  ( )  OSM ಎಂಬ ಒಂದು ಆ್ಯಪ್ ನ ಕುರಿತು ಕೇ�ಳಿರುವಿರಾ?  ಗೂಗಲ್ ಅ್ಯಪ್ ಸ್ರೂf�ರ್
ನಿಂದ  ನಿಮಗೊ  ಡೌನೊ��ಡ್  ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ.  ನಿ�ವು  ಮನೆಯಿಂದ  ಶಾಲೈಗೊ  ತೊರಳುವ  ದಾರಿಯೂ  ನಿಮ್ಮ
ಮನೆಯಿರುವ ಪ್ರದೆ�ಶವನೂ8 ಈ ಆ್ಯಪ್ ಉಪಯೋ�ಗಿಸಿ  map ತಯಾರಿಸಬೆ�ಕು.

( )LINK

ಈ  ಲ್ಲಿಂಕ್  ಉಪಯೋ�ಗಿಸಿರೆ  ಆ್ಯಪ್  ಉಪಯೋ�ಗಿಸುವುದರ  ವಿವರಗಳು  ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.  ನಿಮ್ಮ  ಮನೆ,
ಶಾಲೈಯನು8 ಒಳಗೊೂಳಿ್ಳಸಿ ಸ್ವತಃ ಒಂದು ಭೂಪಟವನು8 ತಯಾರಿಸಿರಿ.



ನಿರ್ಮಾಾ5ಣ ಗುಂಪು - ಚಟುವಟಿಕೇ - 2 “ ಪಲ್ಯ ತಯಾರಿಸೋ�ಣ” 

ಈಗ ಎಲಾ� ಬಯಲುಗಳಲ್ಲಿ�, ರಸ್ರ್ತ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ�  ಚುರುಚುರಕನ ಗಿಡ/ತುರಿಕೇ ಗಿಡ/ ಪಂಚರಂಗಿ ಗಿಡ(ತುಳು- ಆಕ್ರಿರೆ)
ಎಂಬೀ�  ಹೋಸರುಗಳಲ್ಲಿ�  ತಿಳಿಯಲ್ಪಡುವ  ಒಂದು  ಪುಟf  ಗಿಡ  ಬೆಳೆದು  ಪೊದೆಯಾಗಿರುವುದನು8
ಕಾಣಬಹುದು.ನಮಗೊಲಾ�  ಅದರ  ಬಳಿ  ಹೋೂ�ಗಲು  ಸ್ವಲ್ಪ  ಭಯವಿರುತ್ತದೆ.  ಅದನು8  ಸ್ಪಶೀ�ಸಿದರೆ  ತುರಿಕೇ
ಆರಂಭವಾಗುವುದು.  ಹಾಗಾದರೆ  ನಾವು  ಈ  ತುರಿಕೇ  ಗಿಡ  ಉಪಯೋ�ಗಿಸಿ  ಒಂದು  ಪಲ್ಯವನು8
ತಯಾರಿಸ್ರೂ�ಣವೆ�?

ಮೊದಲು ಜಾಗ್ರತೊಯಿಂದ ಗಿಡದ ಕಾಂಡವನು8 ಮಾತ್ರ ಹೀಡಿದು 20 ತುರಿಕೇ ಗಿಡವನು8 ಕ್ರಿತು್ತ ಸಂಗ್ರಹೀಸಿರಿ. ಒಂದು
ಗೌ�ಸ್ ಅಥವಾ ಪಾ�ಸಿfಕ್ ಕವರನು8 ಉಪಯೋ�ಗಿಸಿ ಎಲೈಗಳು ಕೇ�ಗೊ ಸ್ಪಶೀ�ಸದಂತೊ ಎಚ�ರಿಕೇವಹೀಸಬಹುದು. 

ಇನು8  ಎಚ�ರಿಕೇಯಿಂದ  ತುರಿಕೇ  ಗಿಡದ  ಬಲ್ಲಿಯದ  ಎಲೈಗಳನು8  ಕತ್ತರಿ  ಉಪಯೋ�ಗಿಸಿ  ಕತ್ತರಿಸಿ
ತೊಗೊಯಬೆ�ಕು. ಈ ಎಲೈಗಳನು8 ಹತಿ್ತರದಿಂದ ಗಮನಿಸಿ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ� ಇರುವ ಎಲೈಗಳಿಗಿಂತ ಇವು ಹೋ�ಗೊ
ಭಿನ8ವಾಗಿದೆ? ಬಳಿಕ ಈ ಎಲೈಗಳನು8  ಕುದಿದ ನಿ�ರಿನಲ್ಲಿ� 20 ನಿರ್ಮಿರ್ಷ ಮುಳುಗಿಸಿ ಇರಿಸಿರಿ. ಬಳಿಕ ಇದನು8 ತಣಿದ
ನಿ�ರಿನಲ್ಲಿ� ತೊೂಳೆಯಿರಿ. ನಂತರ ಎಲೈಗಳನು8 ಪುನಃ ನಿರಿ�ಕ್ಷಿಸಿ ಕೇ�ಗಳಿಂದ ನಿ�ರನು8 ಹೀಂಡಿ ತೊಗೊಯಿರಿ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ
ಕೇ� ತುರಿಸುವುದೆ�?ಯಾಕಾಗಿರಬಹುದು?

ಇನು8 ಹೀಂಡಿ ತೊಗೊದ ಎಲೈಗಳನು8 ನುಣ್ಣಗೊ ಕತ್ತರಿಸಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ� ಇರಿಸಿರಿ.

ಪಲ್ಯ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ

ಬೆ�ಕಾದ ಸಾಮಗಿ್ರಗಳು

ನುಣ್ಣಗೊ ತುಂಡರಿಸಿದ ತುರಿಕೇ ಗಿಡದ ಎಲೈ -1 ಕಪ್, ತುರಿದ ತೊಂಗಿನ ಕಾಯಿ - 1/2 ಕಪ್ , ಸಣ್ಣದಾದ ನಿ�ರುಳಿ್ಳ  -
10, ಹಸಿ ಮೇಣಸು- 1, ಸಾಸಿವೆ- ಒಂದು ಹೀಡಿ, ಕೇಂಪು ಮೇಣಸು-2, ಕರಿಬೆ�ವು- ಸ್ವಲ್ಪ, ತೊಂಗಿನ ಎಣೆ್ಣ-1 ಟಿ� ಸೂ್ಪನ್

ತಯಾರಿಸುವ  ವಿಧಾನ  -   ತೊಂಗಿನ  ಎಣೆ್ಣಯನು8  ಬಾಣಲೈ/  ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ�  ಹಾಕ್ರಿ  ಬೀಸಿಯಾಗುವಾಗ  ಸಾಸಿವೆ
ಹಾಕ್ರಿರಿ.ಅದು ಸಿಡಿಯುವಾಗ ಕೇಂಪು ಮೇಣಸು,  ಕರಿಬೆ�ವನು8 ಸ್ರ�ರಿಸಿರಿ.  ಬಳಿಕ ನಿ�ರುಳಿ್ಳ ಮತು್ತ ಹಸಿಮೇಣಸನು8
ಸ್ರ�ರಿಸಿ ಹುರಿಯಿರಿ.  ಅದಕೇ್ಕ  ಕತ್ತರಿಸಿದ ತುರಿಕೇ ಗಿಡದ ಎಲೈಯನು8  ಸ್ರ�ರಿಸಿ ಪುನಃ ಹುರಿಯಿರಿ.  ನಂತರ ಅದಕೇ್ಕ
ತೊಂಗಿನ ತುರಿಗಳನು8 ಹಾಕ್ರಿ ಕನಿರ್ಷf ಎರಡು ನಿರ್ಮಿರ್ಷ ಬೆ�ಯಿಸಿರಿ. ಪಲ್ಯ ರೆಡಿ....

ಮನೆಯ ಎಲ�ರೂ ಸ್ರ�ರಿ ತುರಿಕೇಗಿಡದ ಪಲ್ಯವನು8  ಸ್ರ�ವಿಸಿರಿ.  ಎಲೈಗಳು ಈಗ ತುರಿಸುವುದೆ�?  ಈಗ ಎಲೈಗಳು
ತುರಿಸದಿರಲು ಕಾರಣವೆ�ನಾಗಿರಬಹುದು?

ಎಲ�ವನೂ8 ಬರೆದು ದಾಖಲ್ಲಿಸಿರಿ. ಅಡುಗೊಯ ಮತು್ತ ಸ್ರ�ವನೆಯ ಫೋ�ಟೋೂ� ತೊಗೊಯಲು ಮರೆಯದಿರಿ.



ನಿರ್ಮಾಾ5ಣ ಗುಂಪು - ಚಟುವಟಿಕೇ - 3 “ ಒಂದು ಹಿಂದೆ ಮತ್ತೊMಂದು ” 

ಈ ವಿ�ಡಿಯೋ�ವನು8 ನೊ�ಡಿರಿ.ಬೆಂಕ್ರಿಪೆಟಿfಗೊ, ಗೊೂ�ಲ್ಲಿ, ಚೆಂಡನು8 ಮಾತ್ರ ಉಪಯೋ�ಗಿಸಿ ಸುಂದರವಾದ
ಚಲನೆಯ ಮಾದರಿಯನು8 ಮಾಡೊ�ಣ. ಒಂದು ಮತೊೂ್ತಂದರ ಹೋೂರಭಾಗಕೇ್ಕ.... ಚಲನೆ... ಚಲನೆ ಸವ�ವಾ್ಯಪಿ...
ಇದು  ಮಜವಾಗಿದೆಯಲ�ವೆ�?....  ಈಗ  ನಾವು  ನೊ�ಡಿದುದು  ಎರಡು  ಮೂರು  ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ�  ವಾ್ಯಪಿಸಿರುವ
ಒಂದು ದೊಡ್ಡ  ವಿರ್ಷಯವಾಗಿದೆ.  ಇರ್ಷುf  ದೊಡ್ಡದಲ�ದಿದ್ದರೂ,  ಪುಟfದಾದ ನಿರಂತರ ಚಲನಾ ಮಾದರಿಯನು8
ನಾವು  ತಯಾರಿಸ್ರೂ�ಣವೆ�?  ಬೆಂಕ್ರಿಪೆಟಿfಗೊ,  ಕಾಡ್�  ಬೊ�ಡೊ��  ಗೊೂ�ಲ್ಲಿಯೋ�,  ಬೆಂಡು,  ಬಾಟಲ್ಲಿ
ಇತಾ್ಯದಿಗಳಲ್ಲಿ�  ನಿಮಗೊ  ಸುಲಭದಲ್ಲಿ�  ಲಭ್ಯವಿರುವ  ಯಾವುದೆ�  ವಸು್ತಗಳನು8  ಆರಿಸಬಹುದು.  ಒಂದು
ಮಾದರಿಯನು8  ತಯಾರಿಸಿ....  1,2,3.....  ಸಾfಟ್�  ಎಂದು  ಹೋ�ಳುವಾಗ  ಆರಂಭಿಸಿ  ಮೊಬೆ�ಲ್  ನಲ್ಲಿ�
ವಿ�ಡಿಯೋ�ವನೂ8  ಓನ್  ಮಾಡಿರಿ.   ನಿಮ್ಮ  ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ�   ಇದನು8  ಇತರರಿಗೊ  ಪ್ರದಶೀ�ಸಿರಿ.  ಏನು
ಸಿದ್ಧರಾಗಿದಿ್ದ�ರಲ�ವೆ�?

ವಿಜ್ಞಾಾನ ಗುಂಪು - ಚಟುವಟಿಕೇ - 1 “ ಅನನಾಸು ಕಿಣ್ವಗಳು ” 

“ಏನೊ� ಅಬು್ದಲ� ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ� ಇಷ್ಟೊೂfಂದು ನಿರಾಶನಾಗಿ ಕುಳಿತಿರುವುದು?”

“ಏನು ಹೋ�ಳಲ್ಲಿ ಅಕಾ್ಕ, ಇವತು್ತ ಅತೊ್ತಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ� ಮಟನ್ ಬೀರಿಯಾಣಿ ಮಾಡಿದ್ದರು.ಅದನು8 ತಿಂದೂ ತಿಂದು
ಈಗ ಹೋೂಟೋf ನೊ�ಯುತಿ್ತದೆ.”

“ಹಾಗಾದರೆ ನಿ�ನು ಮಟನ್ ಬೀರಿಯಾಣಿಯೋಂದಿಗೊ ಅನನಾಸನು8 ತಿನ8ಲ್ಲಿಲ�ವೆ�?”

“ಇಲ�.. ಹಣು್ಣಗಳು ನನಗೊ ಇರ್ಷfವಿಲ�.”

“ಅಯೋ್ಯ�...ಹಾಗೊಂದರೆ  ಹೋ�ಗೊ...  ಹಣು್ಣಗಳನೆ8ಲ�  ತಿನ8ಬೆ�ಕು.  ಅದರಲೂ�  ಅನನಾಸು.  ಇದು  ಜೀ�ಣ�ಕ್ರಿ್ರಯೆಗೊ
ಒಳೆ±್ಳಯದು.”

“ಅದು ಹೋ�ಗೊ?”.

“ಬಾ.. ತೊೂ�ರಿಸಿ ಕೇೂಡುತೊ್ತ�ನೆ. ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರಯೋ�ಗ ಮಾಡಿ ತಿಳಿದುಕೇೂಳ್ಳ್ಳ�ಣ.”

ಅವರು ಪ್ರಯೋ�ಗದಲ್ಲಿ� ತೊೂಡಗಿಕೇೂಂಡರು.



ಪ್ರಯೋ�ಗಕೇ್ಕ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸಾಮಗಿ್ರಗಳು

1. ಸಿಪೆ್ಪ ತೊಗೊದು ತುಂಡರಿಸಿದ ಒಂದು ಅನನಾಸು

2. ಜೆಲಟಿನ್(ಇದು ಬೆ�ಕರಿಗಳಲ್ಲಿ� ಲಭಿಸುವುದು. ವೆಜ್ ಜೆಲಟಿನ್ ಖರಿ�ದಿಸದಿರಿ) -150 ಗಾ್ರಂ

3. ದೊಡ್ಡ ಬಾಯಿಯ ಗಾ�ಸುಗಳು -3

4. ನಿ�ರನು8 ಕುದಿಸಲ್ಲಿರುವ ಪಾತೊ್ರ

5. ಕುದಿಸಿದ ನಿ�ರು - 500ml

6. ಚಮಚ -1

ಚಟುವಟಿಕೇ  -  ಮೂರು ಗಾ�ಸುಗಳಲ್ಲಿ�  50  ಗಾ್ರಂ ನಂತೊ ಜೆಲಟಿನ್ ನು8  ಹಾಕ್ರಿರಿ. 300  ml ಕುದಿಸಿದ ನಿ�ರನು8

ಅದಕೇ್ಕ ಸುರಿಯಿರಿ. ಚಮಚದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅದನು8 ಚೆನಾ8ಗಿ ಬೆರೆಸಿ ಜೆಲಟಿನ್ ನು8 ಕರಗಿಸಿರಿ. ಬಳಿಕ ಅದನು8

ಫ್ರಿ್ರಡ್¸ ನಲ್ಲಿ�ರಿಸಿ ತಣಿಸಿರಿ.  ಫ್ರಿ್ರಡ್¸ ಇಲ�ದಿದ್ದಲ್ಲಿ�  ಹೋೂರಗೊ ಇರಿಸಿ ಜೆಲಟಿನ್ ಗಟಿfಯಾಗುವವರೆಗೊ ತಣಿಸಿದರೆ ಸಾಕು.

ಜೆಲಟಿನ್ ತಣಿಯುವ ವೆ�ಳೆಯಲ್ಲಿ� ನಮಗೊ 500  ml ನಿ�ರನು8 ಕುದಿಸಬಹುದು.  ಅದಕೇ್ಕ ಅನನಾಸಿನ ಮೂರೊ�

ನಾಲೈೂ್ಕ� ತುಂಡುಗಳನು8  ಹಾಕುವುದು.  ಹತು್ತ  ನಿರ್ಮಿರ್ಷ ಬೆ�ಯಿಸಿದ ನಂತರ ಅದನು8  ಪಕ್ಕದಲೈ�� ಇರಿಸುವುದು.

ಅರ್ಷfರಲ್ಲಿ�  ಜೆಲಟಿನ್  ಗಟಿfಯಾಗಿರುವುದು.  ಇನು8  ಬೆ�ಯಿಸಿದ  ಅನನಾಸಿನ  ತುಂಡುಗಳನು8  ಜೆಲಟಿನ್

ದಾ್ರವಣವಿರುವ  ಮೂರು  ಗಾ�ಸುಗಳಲ್ಲಿ�  ಒಂದಕೇ್ಕ  ಹಾಕುವುದು.  ಇನೊ8ಂದರಲ್ಲಿ�  ಬೆ�ಯಿಸದ  ಅನನಾಸಿನ

ತುಂಡುಗಳನು8  ಹಾಕ್ರಿರಿ.  ಮೂರನೆಯದರಲ್ಲಿ�  ಏನೂ  ಹಾಕುವ  ಅಗತ್ಯವಿಲ�.  ಮೂರೂ  ಗಾ�ಸುಗಳನು8  ಮತು್ತ

ಗಟಿfಯಾದ  ಜೆಲಟಿನ್  ನು8  ನಿರಿ�ಕ್ಷಿಸಿ  ಏನು  ಸಂಭವಿಸಿದೆಯೆಂದು  ಕಂಡುಕೇೂಂಡು  ದಾಖಲ್ಲಿಸಿರಿ.  ಈ

ನಿರಿ�ಕ್ಷಣೆಗಳಲ್ಲಿ�  ತಿಳಿದ  ವಿಚಾರಗಳಿಗೊ  ನಮ್ಮ  ದೆ�ಹದೊಂದಿಗೊ  ಏನಾದರೂ  ಸಂಬಂಧವಿದೆಯೆ�?  ಇದೆ�

ಪ್ರಯೋ�ಗವನು8 ಪಪಾ್ಪಯಿ ಉಪಯೋ�ಗಿಸಿ ಮಾಡಿ ನೊ�ಡಿರಿ.  ಇದೆ� ನಿರಿ�ಕ್ಷಣಾ ಫಲ್ಲಿತಾಂಶ ಇತರ ಯಾವೆಲಾ�

ಹಣು್ಣಗಳಲ್ಲಿ� ಲಭಿಸುವುದು?



ವಿಜ್ಞಾಾನ ಗುಂಪು - ಚಟುವಟಿಕೇ - 2 “ ಪಾRಸ್ಟ್ರ2ಕ್ ನುT ತುಂಬಿಸಬೇ�ಕೇ? ”

ಪಾ�ಸಿfಕ್ ನ  ಉಪಯೋ�ಗವನು8  ನಿಯಂತಿ್ರಸಲು  ಸಾಧ್ಯವಿಲ�ದಿದ್ದರೂ,  ಎಚ�ರಿಕೇಯಿಂದ
ಉಪಯೋ�ಗಿಸದಿದ್ದರೆ ಅದು ಅನಾಹುತಗಳಿಗೊ ಕಾರಣವಾಗುವುದೆಂದು ಎಲ�ರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವ ವಿಚಾರ.  ನಮ್ಮ
ಮನೆಯಲ್ಲಿ�,  ಸಾವ�ಜನಿಕ  ಸ�ಳಗಳಲ್ಲಿ�  ,  ಕೃಷಿ  ಪ್ರದೆ�ಶಗಳಲ್ಲಿ�,  ತೊೂ�ಡುಗಳು,  ಕೇೂಳಗಳು,  ಸಮುದ್ರ  ಎಂಬೀ�
ಪ್ರದೆ�ಶಗಳು  ಪಾ�ಸಿfಕ್  ಮಾಲ್ಲಿನ್ಯಗಳಿಂದ  ತುಂಬೀ  ಹೋೂ�ಗಿದೆ.  ಇನು8  ಪಾ�ಸಿfಕ್  ಮಾಲ್ಲಿನ್ಯ  ತುಂಬೀ  ಹೋೂ�ಗದ
ಪ್ರದೆ�ಶಗಳೆ�  ಇಲ�  ಎಂದು  ಹೋ�ಳಬಹುದು.  ಇವುಗಳನು8  ಸಂಸ್ಕರಿಸಲು  ಸಾಧ್ಯವಿದ್ದರೂ  ಅವುಗಳನು8
ಉಪಯೋ�ಗಿಸದೆ  ಸಿಕ್ಕಸಿಕ್ಕಲೈ�ಲಾ�  ಎಸ್ರಯುವುದು,  ಉರಿಸುವುದು  ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಲೈ�  ಇದೆ್ದ�ವೆ.  ಹೀ�ಗೊಯೆ�
ಮುಂದುವರಿದರೆ ಒಳೆ್ಳಯದೆ�? 

ಪಾ�ಸಿfಕ್  ಮಾಲ್ಲಿನ್ಯವನು8  ಕಡಿಮೇ  ಮಾಡಲು,  ಅವುಗಳನು8  ಪುನಬ�ಳಕೇ  ಮಾಡುವ  ಬಗೊn  ನಾವು
ಕಾಳಜೀವಹೀಸಬೆ�ಕಲ�ವೆ�?

ಒಬ್ಬ  ವ್ಯಕ್ರಿ್ತ  ಒಂದು ದಿನ ಒಂದು ಪಾ�ಸಿfಕ್ ಕವರಿನ ಬಳಕೇ ಕಡಿಮೇ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ�  ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ�  ಪಾ�ಸಿfಕ್ ನ
ಎಷ್ಟೊೂf� ದುರುಪಯೋ�ಗವನು8 ಕಡಿಮೇ ಮಾಡಿದಂತೊ.

ನಾವೊಂದು ಅಧ್ಯಯನವನು8 ನಡೆಸ್ರೂ�ಣವೆ�? ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಸರ್ಮಿ�ಪದಲ್ಲಿ�ರುವ 10/15 ಮನೆಗಳನು8 ಆರಿಸಿ
ಅಲ್ಲಿ� ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ� ಎರ್ಷುf ಪಾ�ಸಿfಕ್ ಕವರನು8 ಉಪಯೋ�ಗಿಸಿರುವರೆಂದು,  ಉಪಯೋ�ಗಿಸಿದ ಬಳಿಕ
ಅವುಗಳನು8  ಏನು  ಮಾಡಿದರೆಂದು  ಒಂದು  ಸರ್ಮಿ�ಕ್ಷೆಯ  ಮೂಲಕ  ಕಂಡುಕೇೂಳ್ಳಬೆ�ಕು.  ಅಗತ್ಯವಾದ
ಪ್ರಶಾ8ವಳಿಗಳನು8,  ದಾಖಲ್ಲಿಸಲ್ಲಿರುವ ಪಟಿfಯನು8 ಸ್ವತಃ ತಯಾರಿಸಿರಿ. ಕಂಡುಕೇೂಂಡ ವಿಚಾರಗಳನು8 ವಿಶ್ನೆ��ಷಿಸಿ
ನಿಮ್ಮ ನಿಗಮನಗಳನು8 ಸಲಹೋ ಸೂಚನೆಗಳನು8 ಬರೆಯಿರಿ.

ವಿಜ್ಞಾಾನ ಗುಂಪು - ಚಟುವಟಿಕೇ -3 “ ಜಿಗಿದು ಓಡು ”

ನಮ್ಮ  ವಿಜ್ಞಾಾನೊ�ತ್ಸವದಲ್ಲಿ�  ಜೀಗಿಯುವುದು  ಓಡುವುದನೆ8ಲಾ�  ಮಾಡಬಹುದಲ�ವೆ�?  ಹಾಗಾದರೆ
ಸಿದ್ಧರಾಗಿ.....

ನಿಂತಿರುವಲ್ಲಿ�ಂದಲೈ�  ಮುಂದಕೇ್ಕ  ಜೀಗಿದು  ನೊ�ಡಿ.  ಎರ್ಷುf  ದೂರ  ಮುಂದಕೇ್ಕ  ಜೀಗಿಯಬಹುದು?  ಇನು8  ಸ್ವಲ್ಪ
ದೂರದಿಂದ ಓಡಿ ಬಂದು ಜೀಗಿಯಿರಿ.  ಓಟದ ವೆ�ಗವನು8  ಹೋಚಿ�ಸಿ ಜೀಗಿದು ನೊ�ಡಿ.  ಹೋಚು�  ದೂರ ಜೀಗಿಯಲು
ಸಾಧ್ಯವಾದುದು  ಯಾವಾಗ?  ಸರಿ,  ಇದರ  ಹೀಂದೆ  ಒಂದು  ವೆ�ಜ್ಞಾಾನಿಕತೊ  ಇರಬಹುದಲ�ವೆ�?  ನಿ�ವು  ಕಲ್ಲಿತ
ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿಚಾರಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ�  ಅದನು8 ವಿವರಿಸಬಹುದೆ�? ಪುಸ್ತಕ, ಇಂಟರ್ ನೆಟ್ ನ ಸಹಾಯದಿಂದ
ಬಲ,  ಚೆ�ತನ್ಯದ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ನಿಯಮ,  ಮೊಮೇಂಟಮ್  ಇತಾ್ಯದಿ ನಿ�ವು ಕಲ್ಲಿತ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿಚಾರಗಳನು8
ವಿಶ್ನೆ��ಷಿಸಿ ಸೂಕ್ತವಾದ ಒಂದು ವಿವರಣೆಯನು8 ನಿ�ಡಿರಿ.


