
ಯರೀ�ಕಾ� ವಿಜ್ಞಾ�	ನೋ���ತ್ಸ�ವ 2022/23 ಎಲ್� .ಪಿ ವಿಭಾ�ಗ  
ಕಾ��ರಳ ಶಾ�ಸ್ತ್ರ�  ಸಾ�ಹಿತ್ಸ# ಪರೀಷತ್�

ಸ್ತ್ರ'ಜನೋ�ತ್ಸ)ಕ ಗ+,ಪ-  ಚಟು+ವಟಿಕಾ�1-ಮರಗಳನ್ನು+5  ಓದೋ���ಣ 

ಚಿತ್ಸ:ವನ್ನು+5 ಸ್ತ್ರ�ಕ;<ವಾ�ಗಿ ನಿರೀ�ಕ್ಷಿ;ಸಿರೀ.  ಯಾ�ರೆ�ಲ್�D ಮರವನ್ನು+5 ಆಶಯಿಸಿ ಜೀ�ವಿಸ್ತ್ರ+ತ್ತಿ�ದೋ�Jರೆ�?  ವಾ�ಸಿಸ್ತ್ರ+ವವರ ಭಾ�ವನೋ�ಯನ್ನು+5
ಗಮನಿಸಿದೀ�ರೆ�? ಅವರ ಮನ್ನುಸಿ�ನ್ನು ಆಲ್���ಚನೋ�ಗಳ+ ಏನೋ�ಲ್�D ಆಗಿರಬಹು+ದು+? ಅವರ ಪ:ತ್ತಿಕ್ಷಿ:ಯೆಗಳ+ ಏನೋ�ಗಿರಬಹು+ದು+?
ಮ+,ದೋ��ನ್ನು+ ಸ್ತ್ರ,ಭವಿಸ್ತ್ರಬಹು+ದು+? ನಿಮಗೆ� ಇದುನೋ�5ಲ್�D ಮನೋ�ಯಲ್ಲಿD ನೋ���ಡಲು+ ಸಾ�ಧ್ಯ#ವಿದೋ�ಯೆ�?

ಇದುರ ಮ+,ದು+ವರೀಕಾ�ಯಾ�ಗಿ ಒಂ,ದು+ ಚಿತ್ಸ:ಕಥೆ�ಯಾ�ಗಿ ನಿಮಗೆ� ಬರೆ�ಯಬಹು+ದೋ��?

ಸ್ತ್ರ'ಜನೋ�ತ್ಸ)ಕ ಗ+,ಪ- ಚಟು+ವಟಿಕಾ� 2- ನ್ನುನ್ನು5 ಮಗ+ ಚಿನ್ನು5ದು ಮಗ+ 
ಈ ವಿಡಿಯೋ� ನೋ���ಡಿರೀ  (ಲ್ಲಿ,ಕಾ�  ನಿ�ಡಬೇ��ಕ+)  ನಿ�ವ-  ಅದುರಲ್ಲಿD  ಯಾ�ರನೋ�5ಲುD  ನೋ���ಡಿರ+ವಿರೀ?  ಒಂ,ದು+  ಕಾ�ಗೆ�ಯನ್ನು+5
ಕ,ಡಿರಲುDವಾ��? ಮ�ರ+ ಮರೀಗಳ+ ಆಹಾ�ರಕಾ�cಗಿ ಬೇ�ಯಿ ತ್�ರೆ�ದು+ ಕಾ�ಯ+ತ್ತಿ�ವಾ�.ಅದು+ ಕಾ�ಗೆ�ಯ ಮರೀಗಳೇ�� ?  
ಕಪ-e ಬಣfದು ಎರಡ+ ಮರೀಗಳ+ ಇವಾ�.  ಮತ್���,ದುರ ಶರೀ�ರದುಲ್ಲಿD ಬೇ��ಟು+gಗಳಿವಾ�.  ಇದು+ ಯಾ�ವ ಪಕ್ಷಿ;ಯ ಮರೀಯೆ,ದು+
ನಿಮಗೆ� ಊಹಿಸ್ತ್ರಲು+ ಸಾ�ಧ್ಯ#ವಾ��?

ಕಾ���ಗಿಲ್�ಯ+  ಕಾ�ಗೆ�ಯ  ಗ�ಡಿನ್ನುಲ್ಲಿD  ಮೊಟ್ಟೆ�gಯಿಡ+ವ-ದು+  ಎ,ದು+  ಕಾ��ಳಿರ+ವಿರಲುDವಾ��?  ಈ  ರೀ�ತ್ತಿ  ಇವ-ಗಳ+  ಕಾ�ಗೆ�ಯ
ಗ�ಡಿನ್ನುಲ್ಲಿD ಮೊಟ್ಟೆ�gಯಿಟು+g ಬಿರೀದು+ ಬ,ದು ಮ�ರ+ ಕಾ���ಗಿಲ್�ಯ ಮರೀಗಳೇ�ಗಿವಾ�.ಕಪ-e ಬಣfವಿರ+ವ-ದು+ ಗ,ಡ+ ಕಾ���ಗಿಲ್�ಯ
ಮರೀಯ� ಬೇ��ಟು+gಗಳಿರ+ವ-ದು+ ಹಾ�ಣ+f ಕಾ���ಗಿಲ್�ಯ ಮರೀಯ� ಆಗಿದೋ�. 

ಆಹಾ�ರಕಾ�cಗಿ  ಬೇ�ಯಿ  ತ್�ರೆ�ದು+  ಕಾ�ದೀರ+ವ  ಕಾ���ಗಿಲ್�ಯ  ಮರೀಗಳನ್ನು+5  ಕಾ�ಣ+ವಾ�ಗ  ಕಾ�ಗೆ�ಯ  ಮನ್ನುಸಿ�ನ್ನುಲ್ಲಿD  ಏನೋ�ಲ್�D
ಆಲ್���ಚನೋ�ಗಳ+ ಬ,ದೀರಬಹು+ದು+? ಬರೆ�ದು+ ನೋ���ಡಿರೀ.



ಸ್ತ್ರ'ಜನೋ�ತ್ಸ)ಕ ಗ+,ಪ- -ಚಟು+ವಟಿಕಾ� 3-  ಹಿ,ದೀರ+ಗಿ ಬ,ದುರೆ� 

  ಅಗೆ�ದು+ ಉರ+ಳಿಸಿದು ಬೇ�ಟುgಗಳೇ�ಲುDವn
ಧ್ಯ�ಳೇ�ಗಿ ಮರಳಿ ಬ,ದುರೆ� 

ಏಪಿ:ಲ್� 2022 ರ ಯ+ರೀ�ಕಾ� ಸ್ತ್ರ,ಚಿಕಾ�ಯಲ್ಲಿDನ್ನು ಪnಣo ಕವಿತ್�ಯನ್ನು+5 ಓದೀ ನೋ���ಡಿರೀ(ಲ್ಲಿ,ಕಾ� ನಿ�ಡಬೇ��ಕ+). ಪ:ಕ'ತ್ತಿಯಲ್ಲಿD 
ಈ ರೀ�ತ್ತಿಯ ಅನೋ��ಕ ದು'ಶಗಳ+ ಇ,ದು+ ಕಣ)ರೆ�ಯಾ�ಗಿವಾ�. ಅವ-ಗಳಲ್ಲಿD ಸ್ತ್ರಸ್ತ್ರ#ಗಳ+, ಪ್ರಾ�:ಣಿಗಳ+ ಜಲುಮ�ಲುಗಳ+ ಮತ್ಸ+� ಇತ್ಸರ
ನೋ�sಸ್ತ್ರಗಿoಕ ಸ್ತ್ರ,ಪನ್ನು�)ಲುಗಳ+ ಒಂಳಗೆ���,ಡಿವಾ�. ಕಣ)ರೆ�ಯಾ�ದುವ-ಗಳ+ ಎ,ದೋ�ದುರ� ಹಿ,ದೀರ+ಗಿ ಬರಬೇ��ಕ್ಷಿತ್ಸ+�  ಎ,ದು+ ಕವಿ 
ಆಶಿಸಿದೋ�Jರೆ�.

ಇನೋ�5�ನೋ�ಲ್�D ಈ ರೀ�ತ್ತಿಯಲ್ಲಿD ಕಣ)ರೆ�ಯಾ�ಗಿವಾ�? ಬರೆ�ಯಲು+ ಪ:ಯತ್ತಿ5ಸಿರೀ.ಕಥೆ�,ಕವಿತ್� ,ಸ್ತ್ರ,ಭಾ�ಷಣೆ�......ಹಿ�ಗೆ� ಯಾ�ವ-ದೋ�� 
ರ�ಪದುಲ್ಲಿDಬೇ��ಕಾ�ದುರ� ಬರೆ�ಯಬಹು+ದು+.

ವಾ�sಜ್ಞಾ�	ನಿಕ ಗ+,ಪ- ಚಟು+ವಟಿಕಾ� 1 ನೋ�ರಳ+ ಚಿತ್ಸ: 

ಕಾ�ಳಗಿನ್ನು ನಿ�ಡಿರ+ವ ವಸ್ತ್ರ+�ಗಳ ನೋ�ರಳ+ಗಳನ್ನು+5 ಗೆ���ಡೆ� ಅಥವಾ� ಮೇ�ಲ್�)s ಮೇ�ಲ್� ಬಿ�ಳ+ವ,ತ್� ಮಾ�ಡಿರೀ. ಟ್ಟೆ�ರ್ಚ್�o 
ಉಪಯೋ�ಗಿಸಿ ಪ:ತ್ತಿಯೋ,ದು+ ವಸ್ತ್ರ+�ಗಳ ಮೇ�ಲ್�{ಗ , ಬದೀಗಳ+ ಇತ್�#ದೀ ವಿವಿಧ್ಯ ಭಾ�ಗಗಳಿ,ದು ಬೇ�ಳಕನ್ನು+5 
ಹಾ�ಯಿಸ್ತ್ರ+ವ-ದುರ ಮ�ಲುಕ ನೋ�ರಳ+ಗಳನ್ನು+5 ಉ,ಟು+ ಮಾ�ಡಿರೀ.  ಪ:ತ್ತಿ ಬೇ�ರೀ ನಿ�ವ- ನೋ���ಡಿದು ನೋ�ರಳ+ಗಳ ಚಿತ್ಸ:ವನ್ನು+5
ಪಟಿgಯಲ್ಲಿD ಸ್ತ್ರರೀಯಾ�ದು ಸ್ತ್ರ|ಳದುಲ್ಲಿD ರಚಿಸಿರೀ.  ಪಟಿgಯನ್ನು+5 ಪರೀಶಾ���ಧಿಸಿ ಪ:ತ್�#�ಕತ್�ಗಳನ್ನು+5 ಕ,ಡ+ಹಿಡಿಯಿರೀ. ನಿಮ) 
ನಿಗಮನ್ನುಗಳನ್ನು+5 ಬರೆ�ಯಿರೀ.

ಕ:ಮ ಸ್ತ್ರ,ಖ್ಯೆ�# ವಸ್ತ್ರ+�ವಿನ್ನು ಹಾ�ಸ್ತ್ರರ+
ಟ್ಟೆ�ರ್ಚ್�o ಹಾ�ಯಿಸ್ತ್ರಬೇ��ಕಾ�ದು+ದು+

ಮೇ�ಲ್�{ಗದೀ,ದು ಎಡಭಾ�ಗದೀ,ದು ಬಲುಭಾ�ಗದೀ,ದು

1 ದು+,ಡಗಿನ್ನು ಪ್ರಾ�D�ಟ್ಟೆ�

2 ಬಳೇ�

3 ರ್ಚ್�,ಡ+

4 ನೋ���ಟು+ ಪ-ಸ್ತ್ರ�ಕ

5 ಸ್ತ್ರಣf ಕಲು+D 



ವಾ�sಜ್ಞಾ�	ನಿಕ ಗ+,ಪ- -ಚಟು+ವಟಿಕಾ�  3  ಜೀ�ವಿಗಳ+ ಮತ್ಸ+� ಅವ-ಗಳ ಬೇ�ಲುಗಳ+ 

(ಅಳಿಲ್ಲಿನ್ನು ಬೇ�ಲು _ವಿಡಿಯೋ� ಲ್ಲಿ,ಕಾ� ನಿ�ಡಬೇ��ಕ+) 

ನ್ನುಮ) ಸ್ತ್ರ+ತ್ಸ�ಲು� ಹುಲುವಾ�ರ+ ರೀ�ತ್ತಿಯ ಜೀ�ವಿಗಳಿವಾ�ಯಲುDವಾ��. ಅವ-ಗಳ ಆಕಾ�ರ ಗೆ�ತ್ಸ: ,ಬಣf ಮತ್ಸ+� ಸ್ತ್ರ�ಭಾ�ವ ಎಲುDವn 
ಒಂ,ದೋ�� ರೀ�ತ್ತಿ ಆಗಿದೋ�ಯೆ�? ಅವ-ಗಳ ಶರೀ�ರದು ಭಾ�ಗಗಳ+
ವಿಭಿನ್ನು5ವಾ�ಗಿವಾ�ಯಲುDವಾ��? ಜೀ�ವಿಗಳ ಬೇ�ಲುವನ್ನು+5 ನಿ�ವ- ಗಮನಿಸಿದೀJ�ರೆ�? ನಿ�ಡಿರ+ವ ವಿಡಿಯೋ�ವನ್ನು+5 ಗಮನಿಸಿ ನೋ���ಡಿರೀ.
ಅಳಿಲ್ಲಿಗೆ� ಅದುರ ಬೇ�ಲುವ- ಹಾ��ಗೆ� ಉಪಯ+ಕ�ವಾ�ಗಿವಾ�? ಈ ರೀ�ತ್ತಿಯ ಬೇ�ಲುವನ್ನು+5 ಹಾ��,ದೀರ+ವ ಐದು+ ಜೀ�ವಿಗಳನ್ನು+5 
ನಿರೀ�ಕ್ಷಿ;ಸಿರೀ .
(ಪ್ರಾ�:ಣಿ, ಪಕ್ಷಿ; ,ಜಲುಜೀ�ವಿಗಳ+ ಹಿ�ಗೆ� ಯಾ�ವ-ದೋ�ದುರ� ಮ�ರ+ ವಿಭಾ�ಗಗಳೇ�ದುರ� ಇರಬೇ��ಕ+) ನಿಮ) ನಿರೀ�ಕ;ಣೆ�ಯ 
ಆಧಾ�ರದು ಮೇ�ಲ್� ಬೇ�ಲುಗಳ ಗ+ಣಲುಕ;ಣಗಳ+ ಮತ್ಸ+� ಅವ-ಗಳ ಉಪಯೋ�ಗಗಳನ್ನು+5 ಒಂಳಗೆ��,ಡ ಒಂ,ದು+ ಟಿಪeಣಿ 
ತ್ಸಯಾ�ರೀಸಿರೀ. 

ವಾ�sಜ್ಞಾ�	ನಿಕ ಗ+,ಪ-  ಚಟು+ವಟಿಕಾ�  3  ಇಷg
ಯರೀ�ಕಾ� ಅಗೆ���ಸ್ತ್ರ+�2016 ರ ಸ್ತ್ರ,ಚಿಕಾ�ಯ 'ಮಕcಳ ಓದು+ವಿಕಾ�' ವಿಭಾ�ಗವನ್ನು+5
ನಿ�ವ- ಓದೀದೀJ�ರೆ�? (ಯ+ರೀ�ಕಾ� ಲ್ಲಿ,ಕಾ� ನಿ�ಡ+ವ-ದು+)  ಈ ಲ್ಲಿ,ಕಾ� ಮ�ಲುಕ
ಮತ್���ಮೇ) ಓದೀ ನೋ���ಡಿರೀ. ಇನ್ನು+5 ಮ�ರನೋ�� ತ್ಸರಗತ್ತಿಯ ಪರೀಸ್ತ್ರರ ಅಧ್ಯ#ಯನ್ನುದು
'ಇರ+ವಾ�ಯಿ,ದು ಆನೋ�ಯ ವರೆ�ಗೆ�' ಎ,ಬ ಪ್ರಾ�ಠವನ್ನು+5 ಓದೀರೀ. ಈಗ ನಿ�ವ-
ಜೀ�ವಿಗಳ ಬಗೆ�� ಹುಲುವಾ�ರ+ ವಿಷಯಗಳನ್ನು+5 ಅಥೆ�soಸಿದೀರಲುDವಾ��? 

ನಿಮ) ಸ್ತ್ರ+ತ್ಸ�ಮ+ತ್ಸ�ಲ್ಲಿನ್ನು ಮನೋ�ಗಳಲ್ಲಿD ಯಾ�ವಾ�ಲ್�D ಸಾ�ಕ+ ಪ್ರಾ�:ಣಿಗಳಿವಾ� ? ಅವ-ಗಳ
ನೋ�ಚಿ�ನ್ನು ಆಹಾ�ರ ಯಾ�ವ-ದು+? ಕ,ಡ+ಹಿಡಿದು+  ಪಟಿgಯಲ್ಲಿD ಬರೆ�ಯಿರೀ.  
ಪಟಿgಯನ್ನು+5 ಪರೀಶಿ�ಲ್ಲಿಸಿ ಮತ್ಸ+� ಪ:ತ್ತಿಯೋ,ದು+ ಯಾ�ವ ವಗoಕಾ�c ಸಾ��ರ+ತ್ಸ�ದೋ�
ಎ,ಬ+ದುನ್ನು+5 ಕ,ಡ+ಹಿಡಿಯಿರೀ



ಕ:ಮ
ಸ್ತ್ರ,ಖ್ಯೆ�#

ಜೀ�ವಿಗಳ ಹಾ�ಸ್ತ್ರರ+ ಇಷgದು ಆಹಾ�ರಗಳ+
ವಗo

(ಸ್ತ್ರಸಾ�#ಹಾ�ರೀ, ಮಾ�,ಸಾ�ಹಾ�ರೀ,ಮಿಶಾ�:ಹಾ�ರೀ)

ನಿಮಾ�oಣ ಗ+,ಪ- ಚಟು+ವಟಿಕಾ� 1  ನೋ�ಡ ಪ್ರಾ�ನಿ�ಯ 

ಅಡ+ಗೆ� ತ್ಸಯಾ�ರೀಯೆ,ಬ+ವ-ದು+ ಬಹುಳ ಆಸ್ತ್ರಕ್ಷಿ�ದೋ�ಯಕವಾ�ದು ಒಂ,ದು+ ನಿಮಾ�oಣ ಕಾ�ಯoವಾ�,ದು+ ಪ:ತ್�#�ಕವಾ�ಗಿ 
ಹಾ��ಳಬೇ��ಕಾ�ಗಿಲುDವಲುDವಾ��?  ಪಪ್ರಾ�eಯಿ.. ತ್�,ಗಿನ್ನುಕಾ�ಯಿ ಮ+,ತ್�ದು ನ್ನುಮ) ಸ್ತ್ರ|ಳಿ�ಯ ಪದೋ�ಥoಗಳನ್ನು+5 ಬಳಸಿ ಅದು+{ತ್ಸವಾ�ದು 
ತ್ತಿನಿಸ್ತ್ರ+ಗಳನ್ನು+5 ಮಾ�ಡ+ವ ಬಗೆ�� ಯ+ರೀ�ಕಾ�ದುಲ್ಲಿD ಬ,ದೀರ+ವ-ದುನ್ನು+5 ನಿ�ವ- ನೋ���ಡಿದೀJ�ರೆ�? ಹಾ�ಗೆ�ಯೆ� ನಿಮ) ಪ:ದೋ��ಶದುಲ್ಲಿD 
ಸ್ತ್ರ+ಲುಭವಾ�ಗಿ ಲುಭ#ವಿರ+ವ ಯಾ�ವ-ದೋ�ದುರ� ನೋ�sಸ್ತ್ರಗಿoಕ ಸ್ತ್ರ,ಪನ್ನು�)ಲು ಅಥವಾ� ಇತ್ಸರ ವಸ್ತ್ರ+�ಗಳನ್ನು+5 ಬಳಸಿ ಪ್ರಾ�ನಿ�ಯ 
ತ್ಸಯಾ�ರೀಸಿರೀ ಮತ್ಸ+� ತ್ಸಯಾ�ರೀಸ್ತ್ರ+ವ ವಿಧಾ�ನ್ನುವನ್ನು+5 ಬರೆ�ಯಿರೀ.

ನಿಮಾ�oಣ ಗ+,ಪ- ಚಟು+ವಟಿಕಾ� 2  ಬೇ�ಕ್ಷಿcನ್ನು ಮರೀಯನ್ನು+5 ಓಡಿಸ್ತ್ರ+ವ 

ಚಿತ್ಸ: 1

ಆಯತ್�ಕಾ�ರದು ಒಂ,ದು+ ಪ್ರಾ�ಟಿgಗೆ�ಯಲ್ಲಿD ಎರಡ+ ಜ್ಞಾ���ಡಿ ಚಕ:ಗಳನ್ನು+5 
ರ್ಚ್�ನೋ�5ಗಿ ತ್ತಿರ+ಗ+ವ ರೀ�ತ್ತಿಯಲ್ಲಿD ವ#ವಸಾ�| ಗೆ��ಳಿಸ್ತ್ರಬೇ��ಕ+. 



ಚಿತ್ಸ: 2

       ಒಂ,ದು+ ಒಂಳೇ��ಯ ರಬ�ರೆ� ಬೇ�#,ಡೆ� ನ್ನು+5  ಪ್ರಾ�ಟಿgಗೆ�ಯ ಒಂ,ದು+ ಭಾ�ಗಕಾ�c 
ಗಟಿgಯಾ�ಗಿ ಜ್ಞಾ���ಡಿಸ್ತ್ರಬೇ��ಕ+. ಮತ್���,ದು+ ಭಾ�ಗವನ್ನು+5   ಒಂ,ದುನೋ�ಯ ಜ್ಞಾ���ಡಿ ಚಕ:ದು ಆಕ್ಷಿ�ಲ್� ಗೆ� ಗಟಿgಯಾ�ಗಿ 
ಜ್ಞಾ���ಡಿಸ್ತ್ರಬೇ��ಕ+. ಚಕ:ವನ್ನು+5 ಕಾ�sಯಿ,ದು ತ್ತಿರೀಗಿಸ್ತ್ರ+ವಾ�ಗ ರಬ�ರೆ� ಬೇ�#,ಡೆ� ಆಕ್ಷಿ�ಲ್� ಗೆ� ಸ್ತ್ರ+ತ್ಸ�ಬೇ��ಕ+. ಬಿಟ್ಟೆ�gಗ ಮೊದುಲ್ಲಿನ್ನು ಸಿ|ತ್ತಿಗೆ�
ಬರಲು� ಬೇ��ಕ+. 

ಗೆ�ಡಿಯನ್ನು+5 ಕಾ�sಯಲ್ಲಿD ಎತ್ತಿ� ಹಿಡಿದು+ ಚಕ:ವನ್ನು+5 ತ್ತಿರ+ಗಿಸಿದೋ�ಗ ರಬ�ರೆ� ಬೇ�#,ಡೆ� ಆಕ್ಷಿ�ಲ್� ಗೆ� ಸ್ತ್ರ+ತ್ಸ+�ವ-ದೀಲುDವಾ��?  ?
ಗೆ�ಡಿಯನ್ನು+5 ನೋ�ಲುದು ಮೇ�ಲ್� ಇಟುgರೆ� ಚಕ: ತ್ತಿರ+ಗಿ ಗೆ�ಡಿ ಓಡ+ತ್ಸ�ದೋ�. 

ಚಿತ್ಸ: 3 

ತ್ಸಯಾ�ರೀಸಿದು ಗೆ�ಡಿಯ ಮೇ�ಲ್� ಮೊದುಲ್�� ಸಿದು�ಪಡಿಸಿದು ಬೇ�ಕ್ಷಿcನ್ನು ಮರೀಯ
ಚಿತ್ಸ:ವನ್ನು+5 ಅ,ಟಿಸಿರೀ. ಓಡ+ವ ಬೇ�ಕ್ಷಿcನ್ನು ಮರೀ ತ್ಸಯಾ�ರೆ�ಯಿತ್ಸ+. ಇನ್ನು�5
ತ್ಸ+,ಬೇ� ಮ+,ದುಕಾ�c ಹಾ���ಗಲು+ ಏನ್ನು+ ಮಾ�ಡಬೇ��ಕ+? ಕ,ಡ+ಹಿಡಿದು+ದುನ್ನು+5
ಬರೆ�ಯಿರೀ.

ನಿಮಾ�oಣ ಗ+,ಪ-  ಚಟು+ವಟಿಕಾ� 3 ಬರದೀ,ದು ನಿ�ರೀನ್ನು ಸ್ತ್ರಮ'ದೀ�ಗೆ�

ಏಪಿ:ಲ್� 2020 ರ ಯ+ರೀ�ಕಾ� ಮೊದುಲು ಸ್ತ್ರ,ಚಿಕಾ�ಯ 'ಬರದೀ,ದು ನಿ�ರೀನ್ನು ಸ್ತ್ರಮ'ದೀ�ಗೆ�' ಎ,ಬ
ಆಟುವನ್ನು+5 ಆಡಿದೀJ�ರೆ�? ಇದು+ ನ್ನುಮ) ಹಾ�ವ- ಮತ್ಸ+� ಏಣಿಯ ಆಟುವಾ� ಆಗಿದೋ�. 

    ಅದುರ ನಿಯಮಗಳ+ ಮ+ಖ್ಯ#. ಮಾ�ಡಬೇ�ರದು ಕಾ�ಲುಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು+5 ಸ್ತ್ರ�ಚಿಸ್ತ್ರ+ವ
ಕಾ���ಣೆ�ಗಳನ್ನು+5 ತ್ಸಲು+ಪಿದುರೆ� ನಿ�ವ- ಹಿ,ದುಕಾ�c  ಹಾ���ಗಬೇ��ಕ+.ನಿ�ವ-
ಮಾ�ಡಬೇ��ಕಾ�ದು   ಕಾ�ಲುಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು+5 ಸ್ತ್ರ�ಚಿಸ್ತ್ರ+ವ ಕಾ���ಣೆ�ಗಳಿಗೆ� ತ್ಸಲು+ಪಿದುರೆ� ನಿ�ವ-
ಮ+,ದೀನ್ನು ಕಾ���ಣೆ�ಗೆ� ಹಾ���ಗಬಹು+ದು+. ಆದುJರೀ,ದು ಬರಗೆ�ಲುದೀ,ದು ನಿ�ರೀನ್ನು
ಸ್ತ್ರಮ'ದೀ�ಗೆ� ಮೊದುಲು+ ತ್ಸಲು+ಪಿದು ವ#ಕ್ಷಿ� ಗೆ�ಲು+Dತ್��ನೋ� .ಇದು+ ಆಟು ಮಾ�ಲ್ಲಿನ್ನು#
ನಿವoಹುಣೆ�ಯ ಬಗೆ�� ನಿಮಗೆ� ಇ,ತ್ಸಹು ಒಂ,ದು+ ಆಟುವನ್ನು+5 ತ್ಸಯಾ�ರ+
ಮಾ�ಡಬಹು+ದೋ��? ಆಟುದು ಬೇ���ಡನ್ನು+5 ಆಕಷoಕವಾ�ಗಿ ಚಿತ್ತಿ:ಸಿ ಅಲು,ಕರೀಸ್ತ್ರಬೇ��ಕ+.
ನಿಯಮಗಳನ್ನು+5 ನಿದೀoಷgವಾ�ಗಿ ಸ್ತ್ರ�ಚಿಸ್ತ್ರಬೇ��ಕ+.


