ಯರೀಕಾ ವಿಜ್ಞಾನೋತ್ಸವ 2022/23 ಎಲ್.ಪಿ ವಿಭಾಗ
ಕೇರಳ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್

ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಗುಂಪು ಚಟುವಟಿಕೆ1-ಮರಗಳನ್ನು ಓದೋಣ

ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿರಿ. ಯಾರೆಲ್ಲಾ ಮರವನ್ನು ಆಶಯಿಸಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ? ವಾಸಿಸುವವರ ಭಾವನೆಯನ್ನು
ಗಮನಿಸಿದೀರಾ? ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಏನೆಲ್ಲಾ ಆಗಿರಬಹುದು? ಅವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಏನಾಗಿರಬಹುದು?
ಮುಂದೇನು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು? ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆಯೇ?
ಇದರ ಮುಂದುವರಿಕೆಯಾಗಿ ಒಂದು ಚಿತ್ರಕಥೆಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಬರೆಯಬಹುದೇ?

ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಗುಂಪು ಚಟುವಟಿಕೆ 2- ನನ್ನ ಮಗು ಚಿನ್ನದ ಮಗು
ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿರಿ (ಲಿಂಕ್ ನೀಡಬೇಕು) ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿರುವಿರಿ? ಒಂದು ಕಾಗೆಯನ್ನು
ಕಂಡಿರಲ್ಲವೇ? ಮೂರು ಮರಿಗಳು ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಬಾಯಿ ತೆರೆದು ಕಾಯುತ್ತಿವೆ.ಅದು ಕಾಗೆಯ ಮರಿಗಳೇ ?
ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಎರಡು ಮರಿಗಳು ಇವೆ. ಮತ್ತೊಂದರ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಬೊಟ್ಟುಗಳಿವೆ. ಇದು ಯಾವ ಪಕ್ಷಿಯ ಮರಿಯೆಂದು
ನಿಮಗೆ ಊಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ?
ಕೋಗಿಲೆಯು ಕಾಗೆಯ ಗೂಡಿನಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆಯಿಡುವುದು ಎಂದು ಕೇಳಿರುವಿರಲ್ಲವೇ? ಈ ರೀತಿ ಇವುಗಳು ಕಾಗೆಯ
ಗೂಡಿನಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆಯಿಟ್ಟು ಬಿರಿದು ಬಂದ ಮೂರು ಕೋಗಿಲೆಯ ಮರಿಗಳಾಗಿವೆ.ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣವಿರುವುದು ಗಂಡು ಕೋಗಿಲೆಯ
ಮರಿಯೂ ಬೊಟ್ಟುಗಳಿರುವುದು ಹೆಣ್ಣು ಕೋಗಿಲೆಯ ಮರಿಯೂ ಆಗಿದೆ.
ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಬಾಯಿ ತೆರೆದು ಕಾದಿರುವ ಕೋಗಿಲೆಯ ಮರಿಗಳನ್ನು ಕಾಣುವಾಗ ಕಾಗೆಯ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ
ಆಲೋಚನೆಗಳು ಬಂದಿರಬಹುದು? ಬರೆದು ನೋಡಿರಿ.

ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಗುಂಪು -ಚಟುವಟಿಕೆ 3- ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಂದರೆ
ಅಗೆದು ಉರುಳಿಸಿದ ಬೆಟ್ಟಗಳೆಲ್ಲವೂ
ಧೂಳಾಗಿ ಮರಳಿ ಬಂದರೆ

ಏಪ್ರಿಲ್ 2022 ರ ಯುರೀಕಾ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ಪೂರ್ಣ ಕವಿತೆಯನ್ನು ಓದಿ ನೋಡಿರಿ(ಲಿಂಕ್ ನೀಡಬೇಕು). ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ
ಈ ರೀತಿಯ ಅನೇಕ ದೃಶಗಳು ಇಂದು ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯಗಳು, ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಜಲಮೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ
ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಒಳಗೆೊಂಡಿವೆ. ಕಣ್ಮರೆಯಾದವುಗಳು ಎಂದಾದರೂ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬರಬೇಕಿತ್ತು ಎಂದು ಕವಿ
ಆಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನೇನೆಲ್ಲಾ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿವೆ? ಬರೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿರಿ.ಕಥೆ,ಕವಿತೆ ,ಸಂಭಾಷಣೆ......ಹೀಗೆ ಯಾವುದೇ
ರೂಪದಲ್ಲಿಬೇಕಾದರೂ ಬರೆಯಬಹುದು.

ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಗುಂಪು ಚಟುವಟಿಕೆ 1 ನೆರಳು ಚಿತ್ರ
ಕೆಳಗಿನ ನೀಡಿರುವ ವಸ್ತುಗಳ ನೆರಳುಗಳನ್ನು ಗೋಡೆ ಅಥವಾ ಮೇಲ್ಮೈ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವಂತೆ ಮಾಡಿರಿ. ಟಾರ್ಚ್
ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲ್ಭಾಗ , ಬದಿಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಬೆಳಕನ್ನು
ಹಾಯಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ನೆರಳುಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿರಿ. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ನೀವು ನೋಡಿದ ನೆರಳುಗಳ ಚಿತ್ರವನ್ನು
ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿರಿ. ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪರಿಶೋಧಿಸಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ನಿಮ್ಮ
ನಿಗಮನಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ.
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ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಗುಂಪು -ಚಟುವಟಿಕೆ 3 ಜೀವಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಬಾಲಗಳು
(ಅಳಿಲಿನ ಬಾಲ _ವಿಡಿಯೋ ಲಿಂಕ್ ನೀಡಬೇಕು)
ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಜೀವಿಗಳಿವೆಯಲ್ಲವೇ. ಅವುಗಳ ಆಕಾರ ಗಾತ್ರ ,ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಸ್ವಭಾವ ಎಲ್ಲವೂ
ಒಂದೇ ರೀತಿ ಆಗಿದೆಯೇ? ಅವುಗಳ ಶರೀರದ ಭಾಗಗಳು
ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿವೆಯಲ್ಲವೇ? ಜೀವಿಗಳ ಬಾಲವನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಿದ್ದೀರಾ? ನೀಡಿರುವ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ನೋಡಿರಿ.
ಅಳಿಲಿಗೆ ಅದರ ಬಾಲವು ಹೇಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿವೆ? ಈ ರೀತಿಯ ಬಾಲವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಐದು ಜೀವಿಗಳನ್ನು
ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿರಿ .
(ಪ್ರಾಣಿ, ಪಕ್ಷಿ ,ಜಲಜೀವಿಗಳು ಹೀಗೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಮೂರು ವಿಭಾಗಗಳಾದರೂ ಇರಬೇಕು) ನಿಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷಣೆಯ
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬಾಲಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಉಪಯೋಗಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಒಂದು ಟಿಪ್ಪಣಿ
ತಯಾರಿಸಿರಿ.

ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಗುಂಪು ಚಟುವಟಿಕೆ 3 ಇಷ್ಟ
ಯರೀಕಾ ಅಗೋಸ್ತು2016 ರ ಸಂಚಿಕೆಯ 'ಮಕ್ಕಳ ಓದುವಿಕೆ' ವಿಭಾಗವನ್ನು
ನೀವು ಓದಿದ್ದೀರಾ? (ಯುರೀಕಾ ಲಿಂಕ್ ನೀಡುವುದು) ಈ ಲಿಂಕ್ ಮೂಲಕ
ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಓದಿ ನೋಡಿರಿ. ಇನ್ನು ಮೂರನೇ ತರಗತಿಯ ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನದ
'ಇರುವೆಯಿಂದ ಆನೆಯ ವರೆಗೆ' ಎಂಬ ಪಾಠವನ್ನು ಓದಿರಿ. ಈಗ ನೀವು
ಜೀವಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿದಿರಲ್ಲವೇ?
ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿವೆ ? ಅವುಗಳ
ನೆಚ್ಚಿನ ಆಹಾರ ಯಾವುದು? ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ.
ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯಾವ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತದೆ
ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ

ಕ್ರಮ
ಸಂಖ್ಯೆ

ಜೀವಿಗಳ ಹೆಸರು

ಇಷ್ಟದ ಆಹಾರಗಳು

ವರ್ಗ

(ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ, ಮಾಂಸಾಹಾರಿ,ಮಿಶ್ರಾಹಾರಿ)

ನಿರ್ಮಾಣ ಗುಂಪು ಚಟುವಟಿಕೆ 1 ನಾಡ ಪಾನೀಯ

ಅಡುಗೆ ತಯಾರಿಯೆಂಬುವುದು ಬಹಳ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾದ ಒಂದು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯವೆಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ
ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲವಲ್ಲವೇ? ಪಪ್ಪಾಯಿ.. ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಮುಂತಾದ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಅದ್ಭುತವಾದ
ತಿನಿಸುಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಯುರೀಕಾದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವುದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ
ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಯಾವುದಾದರೂ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಥವಾ ಇತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಪಾನೀಯ
ತಯಾರಿಸಿರಿ ಮತ್ತು ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ.

ನಿರ್ಮಾಣ ಗುಂಪು ಚಟುವಟಿಕೆ 2 ಬೆಕ್ಕಿನ ಮರಿಯನ್ನು ಓಡಿಸುವ
ಚಿತ್ರ 1

ಆಯತಾಕಾರದ ಒಂದು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಜೋಡಿ ಚಕ್ರಗಳನ್ನು
ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿರುಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಗೊಳಿಸಬೇಕು.

ಚಿತ್ರ 2

ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ನ್ನು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯ ಒಂದು ಭಾಗಕ್ಕೆ
ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಜೋಡಿಸಬೇಕು. ಮತ್ತೊಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಒಂದನೆಯ ಜೋಡಿ ಚಕ್ರದ ಆಕ್ಸಿಲ್ ಗೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ
ಜೋಡಿಸಬೇಕು. ಚಕ್ರವನ್ನು ಕೈಯಿಂದ ತಿರಿಗಿಸುವಾಗ ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಲ್ ಗೆ ಸುತ್ತಬೇಕು. ಬಿಟ್ಟಾಗ ಮೊದಲಿನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ
ಬರಲೂ ಬೇಕು.
ಗಾಡಿಯನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಚಕ್ರವನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿದಾಗ ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಲ್ ಗೆ ಸುತ್ತುವುದಿಲ್ಲವೇ? ?
ಗಾಡಿಯನ್ನು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟರೆ ಚಕ್ರ ತಿರುಗಿ ಗಾಡಿ ಓಡುತ್ತದೆ.
ಚಿತ್ರ 3
ತಯಾರಿಸಿದ ಗಾಡಿಯ ಮೇಲೆ ಮೊದಲೇ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಬೆಕ್ಕಿನ ಮರಿಯ
ಚಿತ್ರವನ್ನು ಅಂಟಿಸಿರಿ. ಓಡುವ ಬೆಕ್ಕಿನ ಮರಿ ತಯಾರಾಯಿತು. ಇನ್ನೂ
ತುಂಬಾ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಕಂಡುಹಿಡಿದುದನ್ನು
ಬರೆಯಿರಿ.

ನಿರ್ಮಾಣ ಗುಂಪು ಚಟುವಟಿಕೆ 3 ಬರದಿಂದ ನೀರಿನ ಸಮೃದ್ಧಿಗೆ
ಏಪ್ರಿಲ್ 2020 ರ ಯುರೀಕಾ ಮೊದಲ ಸಂಚಿಕೆಯ 'ಬರದಿಂದ ನೀರಿನ ಸಮೃದ್ಧಿಗೆ' ಎಂಬ
ಆಟವನ್ನು ಆಡಿದ್ದೀರಾ? ಇದು ನಮ್ಮ ಹಾವು ಮತ್ತು ಏಣಿಯ ಆಟವೆ ಆಗಿದೆ.
ಅದರ ನಿಯಮಗಳು ಮುಖ್ಯ. ಮಾಡಬಾರದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ
ಕೋಣೆಗಳನ್ನು ತಲುಪಿದರೆ ನೀವು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು.ನೀವು
ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಕೋಣೆಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದರೆ ನೀವು
ಮುಂದಿನ ಕೋಣೆಗೆ ಹೋಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಬರಗಾಲದಿಂದ ನೀರಿನ
ಸಮೃದ್ಧಿಗೆ ಮೊದಲು ತಲುಪಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾನೆ .ಇದು ಆಟ ಮಾಲಿನ್ಯ
ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ಆಟವನ್ನು ತಯಾರು
ಮಾಡಬಹುದೇ? ಆಟದ ಬೋಡನ್ನು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಿ ಅಲಂಕರಿಸಬೇಕು.
ನಿಯಮಗಳನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಸೂಚಿಸಬೇಕು.

