
  

ಯುರೀ�ಕಾ ವಿಜ್ಞಾಾನೋ��ತ್ಸವ 2022 ಯು.ಪಿ ವಿಭಾಗ

ಕೇ�ರಳ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರೀಷತ್

ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಗುಂಪು ಚಟುವಟಿಕೆ 1- ಚಂದಮಾಮನನು� ಸ್ಪರ್ಶಿ�ಸೋ��ಣ
ಯುರೀ�ಕಾದ 2019 ಮಾರ್ಚ್� ನ ಎರಡನೇ�

 ಸಂಚಿಕೆಯ ಮುಖಪುಟವನು� ನೇ��ಡಿರೀ...

ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ% ಅಪು' , ಆನೇಯ ಸೊ�ಂಡಿಲ್ಲಿನ ಮೇ�ಲೆ ಏರೀ ಕುಳಿತು

ಚಂದಮಾಮನನು� ಸ'ರ್ಶಿ�ಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿ�ಸುತ್ನಿ5ರುವನು.

 ಆದರೆ ಆನೇ ಎಷ್ಟ8� ಪ್ರಯತ್ನಿ�ಸಿದರ� ಅಪು'ವಿಗೆ ಚಂದಮಾಮನನು� 

ಸ'ರ್ಶಿ�ಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ನಿ5ಲ%.

ತನ� ಅಸ�ಯೆಯನು� ಮರೆಮಾಚಲು ಪ್ರತ್ನಿ�ಸುತ್ನಿ5ರುವ ಅಪು'ವೂ,

ಅವನ ಮಾತನು�  ಕೆ�ಳಿ ನಗುತ್ನಿ5ರುವ ಆನೇಯ� ತನ�ನು�  ಸ'ರ್ಶಿ�ಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದ್ದರೆ  ಸ'ರ್ಶಿ�ಸು  ಎಂದು  
ಹೇ�ಳುವ  ಚಂದಮಾಮನ�....  ಎಲ%ವೂ  ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ%ದೆ.  ಈ  ಸಂದರ್ಭ�ವನು�  ಇನ�ಷು8  ಉತ5ಮಪಡಿಸಿ

ಒಂದು ಕಿರು ನಾಟಕವನು� ಬರೆಯಿರೀ.

ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಗುಂಪು ಚಟುವಟಿಕೆ 2 - ಚಿತ್ರ ಓದು
ಯುರೀ�ಕಾದ  2019  ಎಪ್ರಿ್ರಲ್  ತ್ನಿಂಗಳ  ಮೊದಲ  ಸಂಚಿಕೆ

ಮುಖಪುಟವನು� ಇಲ್ಲಿ% ನೀ�ಡಲಾಗಿದೆ.

ಒಬ್ಬ ಚಿತ್ರಗಾರನು ತನಗೆ ಹೇ�ಳಬೇ�ಕಾದುದನು� ಗೆರೆಗಳ ಮ�ಲಕವೂ
ಬಣ್ಣಗಳ ಮ�ಲಕವೂ ಪ್ರಸು5ತಪಡಿಸಿರುವನು.

ಈ ಚಿತ್ರ ನಮ್ಮಲ�% ಏನೇ�� ಹೇ�ಳುತ್ನಿ5ದೆಯಲ%ವೇ�? 

ಅದು  ಏನೇಲಾ%  ಆಗಿರಬಹುದು?  ಅವುಗಳನು�  ನೀಮಗೆ  ಇಷ8ವಾದ
ರೀ�ತ್ನಿಯಲ್ಲಿ% ಪ್ರಸು5ತಪಡಿಸಿರೀ. ಕಥೆಯೋ�, ಕವಿತೆಯೋ�, ಲೆ�ಖನವೋ�....

ಯಾವುದೆ�  ವ್ಯವಹಾರ  ರ�ಪವಾಗಬಹುದು.  ಅಲ%ದೆ  ಅದಕೆ�hಂದು
ರ್ಶಿ�ರ್ಷಿ�ಕೆಯನು� ನೀ�ಡಲು ಮರೆಯದಿರೀ.



ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಗುಂಪು ಚಟುವಟಿಕೆ 3 -  ಮೊದಲ ಮಳೆ
ಎಡಬಿಡದೆ ಸುರೀಯುತ್ನಿದೆ

ಮುಂಗಾರ ಮೊದಲ ಮಳೆ

ಕುಡಿಯೋಡೆದು ಚಿಗುರುತ್ನಿದೆ

ಕಾದು ಕರಟಿರುವ ಗರೀಕೆ ನೇಲ

ಕವಿದ ಕಾಮೊ��ಡಗಳ ಸಿ�ಳುತ್ನಿದೆ

ಗುಡುಗು ಸಿಡಿಲುಗಳ ನಾರಾಚ

ಕಿವಿಗಪ'ಳಿಸುತ್ನಿದೆ ಬಿ�ಡದೆ

ಭೋ��ಗ�ರೆವ ಮಳೆಯ ಅಹಿತರಾಗ

ಕವಿದ ಮೇ�ಘಗಳ ಹಂದರಕೆ

ಹಗಲು ಇರುಳಾಗಿದೆ

ಸುರೀವ ಮಳೆಯ ಪ್ರಭಾವಕೆ

ತೆ�ರೆಯುಕಿh ಪ್ರವಹಿಸುತ್ನಿ5ದೆ

ಝರೀಯ ಹನೀಯ ನೀಬಿಡತೆಗೆ

ಗ�ಡ ಸೊ�ರೀವೇ ಜೀ�ವ ಸಂಕುಲವು

ಹರೀವ ನದಿಯ ಚೆಲುವಿಕೆಗೆ

ನವಿರೆ�ಳುತ್ನಿದೆ ಮೇxಮನವು

ಉಗಿದೆ�ಳ್ವ ಸಿಡಿಲ ಆರ್ಭ�ಟಕೆ

ಬಿರುಕೆ�ಡೆಯುತ್ನಿದೆ ಎದೆಯೋಳು

ಪುಟಿದೆ�ಳ್ವ ಬುಗೆzಯಂದಕೆ

ಹಗುರಾಗುತ್ನಿದೆ ಹೃದಯವು



ಎಂಬ  ಕವಿತೆಯನು�  ಮೇ�ಲೆ  ನೀ�ಡಲಾಗಿದೆ.  ಈ  ಕವಿತೆಯನು�  ಒಂದಕಿhಂತ  ಹೇಚು|  ಬಾರೀ  ಓದಿ  ನೇ��ಡಿರೀ.
ಕವಿತೆಯನು� ಓದುವಾಗ ಸುಂದರವಾದ ಅನೇ�ಕ ಚಿತ್ರಗಳನು� ನಮ್ಮ ಮನಸಿ�ನಲ್ಲಿ% ಮ�ಡುವುದಿಲ%ವೇ�  ?  ಹಿ�ಗೆ
ನೀಮ್ಮ ಕಲ'ನೇಯಲ್ಲಿ% ಮ�ಡುವ ಎರಡೆ�� ಮ�ರೆ�� ಚಿತ್ರಗಳನು� ಗೆರೆಗಳ ಮ�ಲಕವೂ ಬಣ್ಣಗಳ ಮ�ಲಕವೂ
ಆವಿಷhರೀಸಿರೀ.

 

ನಿಮಾ�ಣ ಗುಂಪು ಚಟುವಟಿಕೆ 1 – ನೆಕ್ ಚಂದ್
ಈ ಚಿತ್ರವನು� ಎಲಾ%ದರ� ನೇ��ಡಿರುವಿರಾ?
ಯುರೀ�ಕಾದ  2010  ಎಪ್ರಿ್ರಲ್  ನ  ಒಂದನೇ�
ಸಂಚಿಕೆ ನೇಕ್ ಚಂದ್ ಎಂಬ ಒಬ್ಬ ರ್ಶಿಲ್ಲಿ'ಯನು�
ಪರೀಚಯಿಸಿದೆ. ಯಾರೀಗ� ತ್ನಿಳಿಯದೆ, 
ಯಾರ ಕಣ್ಣಿ್ಣಗ� ಬಿ�ಳದೆ.  ಬಳೆ ಬೇ�ಟು8ಗಳು ,
ಹಳೆಯ  ಬಟ್ಟೆ8ಗಳು,  ಸಿರಾಮಿಕ್  ತುಂಡುಗಳು
....  ಮುಂತಾದ ಕಸ,  ತಾ್ಯಜ್ಯಗಳಿಂದ ಒಂದು ರಾಕ್ ಗಾಡ�ನ್ ನು� ನೀಮಿ�ಸಿದ ಮಹಾಪ್ರತ್ನಿಭೋ,  ಬಳಿಕ ಪದ್ಮರ್ಶಿ್ರ�
ಪ್ರಶಸಿ5 ನೀ�ಡಿ ದೆ�ಶ ಅವರನು� ಗೌರವಿಸಿತು. ಹೇಚಿ|ನ ಮಾಹಿತ್ನಿ ತ್ನಿಲ್ಲಿಯಲು ಯುರೀ�ಕಾವನು� ಓದಿರೀ. ಅವರ ರಾಕ್
ಗಾಡ�ನು� ನೇ��ಡಲ್ಲಿರುವ  QR ಕೆ��ಡ್ ನು� ಸಹ ಯುರೀ�ಕಾದಲ್ಲಿ% ನೀ�ಡಲಾಗಿದೆ.
ನೀ�ವು ಮಾಡಬೇ�ಕಾಗಿ�ರುವುದು,
ನೀಮಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದಾದ ಹಳೆಯ ವಸು5ಗಳು ಏನೇಲಾ% ಇದೆಯೆ� ಅವುಗಳನು� ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರೀ,  ಅವುಗಳಿಂದ
ತಯಾರೀಸಬಹುದಾದ ಕೌತುಕವಾದ ವಸು5ಗಳ ಬಗೆz ಆಲೆ��ಚಿಸಿರೀ. ಬಳಿಕ ಅವುಗಳನು� ನೀಮ್ಮ ಕಲ'ನೇಗನುಸರೀಸಿ
ಕ್ರಮಿ�ಕರೀಸಿ ಅಂಟಿಸಿ ಸುಂದರಗೆ�ಳಿಸಿರೀ.
ಕನೀಷ್ಠ ಮ�ರನಾ�ದರ� ತಯಾರೀಸಿರೀ...

ನಿಮಾ�ಣ ಗುಂಪು ಚಟುವಟಿಕೆ 2 –  ಆಹಾರ ವಿಶೇ�ಷತೆಗಳು
ಪೊನಾ�ನೀಯ  ಆಹಾರಗಳ
ಕುರೀತು(ಯುರೀ�ಕಾ ಪೇ�ಜ್ ಲ್ಲಿಂಕ್)  ನೀಮಗೆ
ತ್ನಿಳಿದಿರಬಹುದು....
ಪೊನಾ�ನೀಯಲ್ಲಿ%  ಮಾತ್ರವಲ%  ನೀಮ್ಮ
ಊರೀನಲ�%  ಕೆಲವು  ವಿಶೇ�ಷ  ಆಹಾರ
ಪದಾರ್ಥ�ಗಳಿರಬಹುದಲ%ವೇ�?  ಅವುಗಳ
ಕುರೀತು  ಹಿರೀಯರಲ್ಲಿ%  ಕೆ�ಳಿ  ತ್ನಿಳಿಯಿರೀ....  ಇನು�  ಅವುಗಳಲ್ಲಿ%  ಯಾವುದಾದರ�  ಒಂದನು�  ಮನೇಯವರ



ಸಹಾಯದಿಂದ  ತಯಾರೀಸಿರೀ.  ತಯಾರೀಸಿದ  ಆಹಾರ  ಪದಾರ್ಥ�ದೆ�ಂದಿಗೆ  ಒಂದು  ಸೊಲ್ಲಿ�ಯನ��  ತೆಗೆಯಿರೀ.
ಅದರ ವಿಶೇ�ಷತೆಗಳೂ ಅದನು� ತಯಾರೀಸಿದ ರೀ�ತ್ನಿಯನ�� ಬರೆಯಿರೀ.

ನಿಮಾ�ಣ ಗುಂಪು ಚಟುವಟಿಕೆ 3 –  ಪೇ�ಪರ್ ಕಪ್
ಪೇ�ಪರ್ ಕಪ್ ಎಂಬುದು ನಾವು ದಿನನೀತ್ಯ ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಉಪಯೋ�ಗಿಸುವ 

 ಒಂದು ವಸು5ವಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳ ಬಳಕೆಯ ನಂತರ ಎಸೊಯುವುದರೀಂದ 

ಅನೇ�ಕ ಮಾಲ್ಲಿನ್ಯ ಸಮಸೊ್ಯಗಳೂ ಆರೆ��ಗ್ಯ ಸಮಸೊ್ಯಗಳೂ ಉಂಟಾಗುವುದೆಂದು

ತ್ನಿಳಿದಿದೆಯಲ%ವೇ�? ಹಿ�ಗೆ ಎಸೊಯದೆ ಅವುಗಳನು� ಉಪಯೋ�ಗಿಸಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ% 

ಕಾಣುವಂತೆ ಸುಂದರವಾದ, ಆಸಕಿ5ಕರವಾದ ವಸು5ಗಳನ�� ಬೇ�ಂಬೇಗಳನು�

ತಯಾರೀಸಬಹುದು.

ಹಿ�ಗೆಯೆ� ವ್ಯತ್ಯಸ್ಥವಾದ ಮ�ರು ವಸು5ಗಳನು� ನೀ�ವೂ ತಯಾರೀಸಿರೀ.

ವೈ;ಜ್ಞಾಾನಿಕ ಗುಂಪು ಚಟುವಟಿಕೆ 4 –  ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಗಳು 
ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಬಳ್ಳಿE

ಇದು  Mikania micranthaಎಂಬ ವೇxಜ್ಞಾಾನೀಕ ಹೇಸರೀರುವ ಸಸ್ಯ.

 ಹೇಸರೆ� ಸ�ಚಿಸುವಂತೆ ಇದೆ�ಂದು ವಿದೆ�ರ್ಶಿ ಆಕ್ರಮಣಕಾರೀ ಸಸ್ಯವಾಗಿದು್ದ,

ಅದು ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳಿ�ಯವಾಗಿರುವ ವಿವಿಧ ಸಸ್ಯಗಳನು� ಸುತು5ತಾ5 ಬೇಳೆಯುವುದು.

ಇದು ಅತ್ಯಂತ ವೇ�ಗವಾಗಿ ಹಬು್ಬವ ಬಳಿ�ಯಾಗಿದು್ದ, ಕೆಲವು ವಷ�ಗಳ ಹಿಂದೆ

ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೇ�ರೀಕಾದಿಂದ ನಮ್ಮ ದೆ�ಶಕೆh ಬಂದಿತು. ಈ ಸಸ್ಯವು ಕಡಿಮೇ ಅವಧಿಯಲೆ%�

ಕೆ�ರಳಾದ್ಯಂತ ಹಬಿ್ಬತು. ಅತ್ಯಂತ ವೇ�ಗವಾಗಿ ಹರಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ� ಹೇ�ಂದಿರುವ

ಈ ಸಸ್ಯವು ಕಾಂಡ ಮತು5 ಬಿ�ಜ ಪ್ರಸಾರದ ಮ�ಲಕ ಹಬು್ಬವುದು. ಇದು ಜೀ�ವಂತ್ನಿ

ಎಂಬ ಔಷಧಿ�ಯ ಸಸ್ಯದಂತ್ನಿದೆ.



ಈ ಸಸ್ಯದ ವಿಶೇ�ಷತೆಗಳನು� ತ್ನಿಳಿದಿರಲ%ವೇ�? ಈ ರೀ�ತ್ನಿಯ ಆಕ್ರಮಣಕಾರೀ ಸಸ್ಯಗಳ ಕುರೀತು ನೀ�ವು 
ಕೆ�ಳಿರಬಹುದು.
ಈ ರೀ�ತಿಯವು�ಗಳು� ಅತ್ಯಂ��ತ್ಯಂ ವೇ��ಗವೇ�ಗಿ ಬೆ�ಳೆ�ಯ�ವು ಮತ್ಯಂ�� ಹಬ್ಬು��ವು ಸಸ�ಗಳು�.  ಸ�ಳೀ�ಯ ಸಸ�ಗಳು ಚೈ� ತ್ಯಂನ್ಯ�,
ಬೆ�ಳುಕು�, ಪೋ�ಷಕಾಂ��ಶಗಳು�, ಸ�ಳು ಮೊ)ದಲಾ�ದವು�ಗಳುನ್ಯ�, ಹೀ�ರೀಕಾಂ�)ಳು�.ವು�ದ�. ಈ ರೀ�ತಿಯಲ್ಲಿ0 ನ್ಯಮ1 ಪರೀಸರದ
ಸ್ವಾ�5ಭಾ�ವಿಕು ಪ8ಕ್ರಿ8ಯೆಗಳುನ್ಯ�, ಬ್ಬುದಲಾ�ಯಿಸ�ವು ಸ್ವಾ�ಮರ್ಥ್ಯ�= ಇವು�ಗಳೀಗಿದೆ�. ಅಲ್ಲ0ದೆ� ಇವು�ಗಳು� ಸ�ಳೀ�ಯ ಸಸ�ಗಳು
ವು�ಶ ನಾ�ಶಕಾಂ�B ಮತ್ಯಂ�� ಅವು�ಗಳೀಗೆ� ಅಪಾ�ಯವುನ್ಯ,�ಟು� ಮಾ�ಡು�ವುವು�ಗಳೆ�ಗಿದೆ�.
ಈ ರೀ�ತ್ನಿಯ ಸಸ್ಯಗಳು ನೀಮ್ಮ ಪ್ರದೆ�ಶಗಳಲ�% ಇರಬಹುದು. ಅಂತಹವುಗಳನು� ಕಂಡುಕೆ�ಂಡು ಅವುಗಳು 
ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಸಮಸೊ್ಯಗಳನು� ಒಳಗೆ�ಳಿ�ಸಿ ಒಂದು ಪತ್ನಿ್ರಕಾ ಲೆ�ಖನವನು� ಬರೆಯಿರೀ.

ವೈ;ಜ್ಞಾಾನಿಕ ಗುಂಪು ಚಟುವಟಿಕೆ 2 –  ಹರಿಯುವ ಬೆಳಕು
ಬೇಳಕು ಸರಳರೆ�ಖೆಯಲ್ಲಿ% ಸಂಚರೀಸುವುದೆಂದು ನೀ�ವು ಕಲ್ಲಿತ್ನಿರುವಿರಲ%ವೇ�? 

ಈ ಪ್ರಯೋ�ಗವನು� ಮಾಡಿ ನೇ��ಡಿರೀ....

ಒಂದು  ಲ್ಲಿ�ಟರ್  ನೀ�ರು  ಹಿಡಿಯುವ  ಒಂದು  ಪಾರದಶ�ಕ  ಬಾಟಲ್ಲಿಯನು�  ತೆಗೆದುಕೆ�ಳಿ�ರೀ.ಅದರ
ಮುಚ|ಳದಲ್ಲಿ%  ಆಣ್ಣಿಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ರಂದ್ರವೋಂದನು� ಕೆ�ರೆಯಿರೀ(ರಂದ್ರ 1). ಬಾಟಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ಬದಿಯ
ಕೆಳಗಿನೀಂದ  6  ಸೊ.ಮಿ� ಎತ5ರದಲ್ಲಿ%  ಸಾಧಾರಣ 5  ಮಿ.ಮಿ� ವಾ್ಯಸದಲ್ಲಿ%  ಮತೆ�5ಂದು  ರಂದ್ರವನು�  ಕೆ�ರೆಯಿರೀ
(ರಂದ್ರ 2). ಇನು� ಮೊದಲು ರಂದ್ರ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ% , ರಂದ್ರ ಕಾಣದಂತೆ ಒಂದು ಕಪು' ಕಾಗದ ಅರ್ಥವಾ ಬಟ್ಟೆ8ಯನು�
ಉಪಯೋ�ಗಿಸಿ ಅಂಟಿಸಿರೀ.  ಇನು�  ಎರಡನೇ�  ರಂದ್ರದ ಭಾಗವನು�  ಬೇರಳಿನೀಂದ ಗಟಿ8ಯಾಗಿ  ಮುಚಿ|  ಹಿಡಿದು
ಬಾಟಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ನೀ�ರು ತುಂಬಿಸಿರೀ.  ಅದಕೆh ಹಾಲೆ��,  ಸುಣ್ಣದ ದಾ್ರವಣವನೇ��� ಸೊ�ರೀಸಿ ನಾಲೆhೈದು ಬಿಂದು
ಡೆಟ್ಟೆ��ಲನು�  ಸೊ�ರೀಸಿ ಚೆನಾ�ಗಿ ಕುಲುಕಿಸಿ ಮುಚ|ಳದಿಂದ ಬಾಟಲ್ಲಿಯನು�  ಗಟಿ8ಯಾಗಿ ಮುಚಿ|ರೀ.  ರಂದ್ರದಿಂದ
ಬೇರಳನು�  ನೀಧಾನವಾಗಿ ಸರೀಸಿರೀ.  ನೀ�ರು ಹೇ�ರ ಭಾಗಕೆh  ಹರೀಯುವುದಲ%ವೇ�?  ಇನು�  ಮುಚ|ಳದ ರಂದ್ರವನು�
ಬೇರಳಿನ  ಸಹಾಯದಿಂದ  ಗಟಿ8ಯಾಗಿ  ಮುಚಿ|ರೀ...  ಹರೀವು  ನೀಂತ್ನಿತೆ�?  ಅಂದರೆ  ಮುಚ|ಳದ  ರಂದ್ರದ
ಸಹಾಯದಿಂದ ನೀ�ರೀನ ಹರೀವನು�  ನೀಮಗೆ� ನೀಯಂತ್ನಿ್ರಸಬಹುದು.  ಸರೀಯಾದ ಪ್ರಯೋ�ಗ ಮಾಡಲ್ಲಿರುವುದು
ಇನು� ಮುಂದೆಯಾಗಿದೆ .

ಮುಚ|ಳದ ರಂದ್ರ(ರಂದ್ರ 1) ಬೇರಳಿನೀಂದ ಗಟಿ8ಯಾಗಿ ಮುಚಿ|ಹಿಡಿದು ಒಂದು ಲೆ�ಸರ್ ಲೆxಟ್ ಅರ್ಥವಾ
ಪ್ರಖರವಾದ ಬೇಳಕಿರುವ ಟ್ಟೆ��ಚ�ನು� ಉಪಯೋ�ಗಿಸಿ ರಂದ್ರ  2 ರ ಮ�ಲಕ ಬೇಳಕನು� ಹಾಯಿಸಿರೀ.  ಬೇಳಕಿನ
ಪರ್ಥವನು�  ನೀರೀ�ಕ್ಷಿಸಿರೀ.  ಬಾಟಲ್ಲಿಯ ಮುಚ|ಳದಲ್ಲಿ%ರುವ ಬೇರಳನು�  ನೀಧಾನವಾಗಿ ಸರೀಸಿ ಬೇಳಕನು�  ಹಾಯಿಸಿರೀ.
ಬೇಳಕಿಗೆ ಯಾವ ಬದಲಾವಣೆ ಉಂಟಾಗುವುದು?  ನೀ�ರನು�  ಒಂದು ಮೇ�ಲೆ್ಮೈಗೆ ಅರ್ಥವಾ ಕಾಗದಕೆh  ಬಿ�ಳಿಸಿರೀ.
ಯಾವ ಬದಲಾವಣೆಯನು� ಕಾಣಲು ಸಾಧ್ಯ? ಮೇ�ಲೆ್ಮೈಯ ಅಂತರವನು� ವ್ಯತಾ್ಯಸಗೆ�ಳಿಸಿ ನೇ��ಡಿದರೆ��? 



ಪ್ರತ್ನಿ� ಹಂತದ ನೀರೀ�ಕ್ಷಣೆಗಳನು� ದಾಖಲ್ಲಿಸಿರೀ.  ಇದಕಿhರುವ ಕಾರಣವನು� ನೀಮ್ಮ ವಿಜ್ಞಾಾನ ಅಧಾ್ಯಪಕರಲ್ಲಿ%
ಕೆ�ಳಿ ತ್ನಿಳಿದು ನೀಮ್ಮದೆ� ಭಾಷ್ಟಯಲ್ಲಿ% ಬರೆಯಿರೀ.

ವೈ;ಜ್ಞಾಾನಿಕ ಗುಂಪು ಚಟುವಟಿಕೆ 3 –  ಬೆ�ಟುJ ಅಂಟಿಸೋ��ಣ
ಈ  ಚಟುವಟಿಕೆಯನು�  ನಮಗೆ  ಮಾಡಲು  ರ್ಭ�ಮಿಯಂತೆ  ಉರುಟಾಗಿರುವ  ಏನಾದರೆ�ಂದು  ವಸು5  ಬೇ�ಕು.
ಅದು  ಚೆಂಡೆ��,  ಲ್ಲಿಂಬೇ  ಹುಳಿಯೋ�,  ಕಿತ5ಳೆಯೋ�,  ದೆ�ಡ್ಡದಾದ  ನೇಲ್ಲಿ%ಕಾಯಿಯ�  ಆಗಬಹುದು.ಅದರ
ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ%  ಮೊನಚಾದ  ತಂತ್ನಿಯನು�  ಚುಚ|ಬೇ�ಕು.  ಚೆಂಡನು�  ಬಳಸಿದಲ್ಲಿ%  ಮೊದಲೆ�  ಅದರಲ್ಲಿ%  ರಂದ್ರವನು�
ಕೆ�ರೆದಿರಬೇ�ಕು.  ಲ್ಲಿಂಬೇ  ಹುಳಿ  ಅರ್ಥವಾ  ಕಿತ5ಳೆಯಾದಲ್ಲಿ%  ತಂತ್ನಿಯನು�  ಚುಚ|ಲು  ಸುಲರ್ಭ.  ಆ  ತಂತ್ನಿ  ನಮ್ಮ
ಗೆ��ಳದ  ಅಕ್ಷವಾಗಿರುವುದು.  ತಂತ್ನಿಯನು�  ಎರಡ�  ಬದಿಗೆ  ಚಲ್ಲಿಸುವಂತೆ  ಮಾಡಿ  ಗೆ��ಳವು  ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ
ಚಲ್ಲಿಸುವಂತೆ  ಮಾಡಬೇ�ಕು.  ಇನು�  ಅಂಟಿಸಲು  ಸಾಧ್ಯವಿರುವ  ಕೆಲವು  ಬೇ�ಟು8ಗಳನು�  ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದಲ್ಲಿ%  ನಮ್ಮ
ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡೆಸಲು ನಾವು ತಯಾರಾಗುವೇವು. 

ಗೆ��ಳದ  ಯಾವುದಾದರ�  ಐದು  ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ%  ಬೇ�ಟು8ಗಳನು�  ಅಂಟಿಸಿರೀ.  ಇನು�  ತಂತ್ನಿ  ಚಲ್ಲಿಸದೆ
ಗೆ��ಳವನು� ಮಾತ್ರ ತ್ನಿರುಗಿಸಿ ನೇ��ಡಿರೀ. ಒಂದು ಬಾರೀ ಗೆ��ಳ ತ್ನಿರುಗುವಾಗ ಎಲಾ% ಬೇ�ಟು8ಗಳು ಸಂಚರೀಸುವ
ದ�ರವನು�  ಒಂದೆ� ರೀ�ತ್ನಿಯಾಗಿದೆಯೆ�?  ಯಾವ ಬೇ�ಟು8  ಹೇಚು|  ದ�ರ  ಸಂಚರೀಸಿತು?  ಅದಕಿhಂತ ಕಡಿಮೇ
ದ�ರ  ಸಂಚರೀಸಿದ  ಬೇ�ಟು8  ಯಾವುದು?  ಗೆ��ಳ  ತ್ನಿರುಗುವಾಗ  ಬೇ�ಟಿ8ನ  ಸಾ್ಥನ  ಬದಲಾಗದಿರಬೇ�ಕಾದರೆ
ಬೇ�ಟ8ನು�  ಗೆ��ಳದ ಹೇ�ರಭಾಗದ  ಯಾವ  ಸಾ್ಥನದಲ್ಲಿ%  ಅಂಟಿಸಬೇ�ಕು?  ಗೆ��ಳ  ತ್ನಿರುಗುವಾಗ ಫಕhನೇ  ಸಾ್ಥನ
ಬದಲಾವಣೆ ಉಂಟಾಗದ ಎಷು8 ಸಾ್ಥನಗಳು ಗೆ��ಳದಲ್ಲಿ%ದೆ? ನೀ�ವು ಕಂಡುಕೆ�ಂಡ ವಿಚಾರಗಳನು� ಬರೆದಿರೀಸಿರೀ.
ಗೆ��ಳದ ಹೇ��ರಭಾಗದಲ್ಲಿ% ಸಾ್ಥನ ಬದಲಾವಣೆ ಉಂಟಾಗದ ಬಿಂದುಗಳಿಗೆ ಸಂಖೆ್ಯಯನು� ನೀ�ಡಿರೀ. ಈಗ ನೀ�ವು
ತ್ನಿಳಿದುಕೆ�ಂಡ  ವಿಚಾರಗಳನು�  ಉಪಯೋ�ಗಿಸಿಕೆ�ಂಡು  ನೀಮ್ಮ  ಗೆ��ಳದ  ಅಕ್ಷ  ಯಾವುದರ  ಮ�ಲಕ
ಹಾದುಹೇ��ಗುವುದೆಂದು  ಹೇ�ಳಬಹುದೆ�?  ಇನು�  ಅಕ್ಷದ  ನೀವ�ಚನವನು�  ಬರೆಯಬಹದೆ�?  ಪ್ರಯತ್ನಿ�ಸಿರೀ.
ಇನೇ��ಂದು  ವಿಷಯ,  ಈಗ  ನೀ�ವು  ಮಾಡಿದ  ಚಟುವಟಿಕೆಯನು�  ನೀಮ್ಮ  ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ%ರುವ  ರ್ಭ�ಗೆ��ಳದಲ್ಲಿ%
ಮಾಡಿದಾ್ದದರೆ ರ್ಭ�ಮಿಯ ಅಕ್ಷ ಎಲೆ%ಲಾ% ಸಂಚರೀಸಿತೆಂದು ಹೇ�ಳಬಹುದೆ�?


