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Challenges observed /  ಗಮನಿಸಲಾದ ಸವಾಲು�ಗಳು�
● Interpersonal skills seem to be gravely affected in students 

perhaps due to lack of opportunities for social interactions during 
the pandemic.

   ಕೆ�ರೊ�ನಾ ಸಾಂ�ಕ್ರಾ�ಮಿಕವಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ    ಅವಕ್ರಾಶಗಳು ಕೆ�ರತೆಯಿಂ�ದಾಗಿ ಸಾಂಮಾಜಿಕ
   ಸ�ವಹನಗಳಿಗೆ ಗ�ಭೀ+ರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀ+ರಿದೆ.

● Learning deprivation as a result of nearly 2 years of school 
closures has led to students' foundational language skills being 
seriously impacted

 ಸ�ಮಾರ� 2       ವರ್ಷ2ಗಳು ಕ್ರಾಲು ಶಾಲೆಯ ಮ�ಚ್ಚು�6 ವಿಕೆಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕಲಿಕೆಯ
      ಅಭಾವವು ವಿದಾ9ರ್ಥಿ2ಗಳು ಮ�ಲುಭೂ�ತ ಭಾಷಾ ಕೌಶಲು9 ವನ�? ಗ�ಭೀ+ರವಾಗಿ ಪ�ಭಾವಿಸಿದೆ.
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Challenges observed /  ಗಮನಿಸಲಾದ ಸವಾಲು�ಗಳು�
● Activity based learning interests children but teachers don’t have much time to do this

     ಚ್ಚುಟು�ವಟಿಕೆ ಆಧಾರಿತ ಕಲಿಕೆಯ� ಮಕE ಳಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿGಯನ�? ನಿ+ಡು�ತGದೆ,      ಆದರೊ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಇದನ�? ಮಾಡುಲು� ಸಮಯದ
ಅಭಾವವಿದೆ. 

● Migrant children- teachers finds difficult to engage those children as their home 
language is different from medium of instruction.

  ವಲುಸೆ ಬಂ�ದ ಮಕE ಳು�-  ಅವರ ಮನೆ-ಭಾಷೆ,      ಬೋ�+ಧನಾ ಮಾಧ9 ಮಕ್ತಿE �ತ ಭೀನ? ವಾಗಿರ�ವುದರಿ�ದ ಆ ಮಕE ಳುನ�?
   ಎಲುR ರೊ��ದಿಗ� ತೆ�ಡುಗಿಸಿಕೆ�ಳುT ಲು� ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕರ್ಷU ವಾಗ�ತ್ತಿGದೆ.

● Teachers acknowledge that different students learn differently but they need materials 
that caters individual students’ needs

       ಪ�ತ್ತಿ ವಿದಾ9ರ್ಥಿ2ಯ� ವಿಭೀನ? ರಿ+ತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಯ�ತ್ತಾGರೊ ಎ�ದ� ಶಿಕ್ಷಕರಿಗ� ತ್ತಿಳಿದಿದೆ,    ಆದರೊ ಅವರಿಗೆ ಪ�ತೆ9+ಕ
    ವಿದಾ9ರ್ಥಿ2ಯ ಅಗತ9 ಗಳುನ�? ಪೂರೊYಸ�ವ ಸಾಂಮಗಿ�ಗಳು� ಬೋ+ಕ್ರಾಗಿವೆ.
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Why Stories? /   ಕಥೆಗಳು�ಯಾಕೆ? 

● As a pedagogical tool, stories can be very useful in helping 
develop listening, speaking, reading and also develops thinking 
skills. Stories provide an ideal introduction to a second or third 
language as they present language in a repetitive and 
memorable context. 

   ಶಿಕ್ಷಣದ ಭೋ�+ಧನಾ ವಿಧಾನದ ಸಾಂಧನವಾಗಿ, ಆಲಿಸ�ವ, ಮಾತನಾಡು�ವ, ಓದ�ವ, 
      ಯೋಚಿಸ�ವ ಕೌಶಲು9 ಗಳುನ�? ಅಭೀವaದಿbಪಡಿಸಲು� ಸಹಾಯಮಾಡು�ವಲ್ಲಿ ಕಥೆಗಳು�

 ತ��ಬಾ ಉಪಯ�ಕGವಾಗಿವೆ.     ಕಥೆಗಳು� ಭಾಷೆಯನ�? ಪುನರಾವತ್ತಿ2ತ ಮತ�G
      ಸi ರಣೀ+ಯ ಶೈYಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ�ಸ�G ತಪಡಿಸ�ವುದರಿ�ದ ಭಾಷೆಗೆ ಮತGರ್ಷ�U ವಿಶಾಲು

 ಪರಿಚ್ಚುಯವನ�? ಒದಗಿಸಬಂಹ�ದ�.
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 Why Stories? /  ಕಥೆಗಳು�ಯಾಕೆ? 

● Storytelling can also offer an opportunity to practice 
language in the safe and relaxed environment of a 
classroom.

       ಕಥೆ ಹೇ+ಳು�ವಿಕೆಗೆ ತರಗತ್ತಿಯ� ಸ�ರಕ್ಷಿತ ಮತ�G ಶಾ�ತ ವಾತ್ತಾವರಣದಲ್ಲಿ
    ಭಾಷೆಯನ�? ಅಭಾ9ಸ ಮಾಡುಲು� ಅವಕ್ರಾಶವನ�? ನಿ+ಡು�ತGದೆ
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Audio-visual, interactive resources / ಆಡಿಯೋ-
ದaಶ9 ,  ಸ�ವಾದಾತi ಕ ಸ�ಪನ�i ಲುಗಳು�

1) Audio-visual and interactive materials in multiple languages (Kannada, English, Hindi, Urdu, Tamil, 
Telugu)

  ಬಂಹ� ಭಾಷೆಗಳುಲ್ಲಿ (ಕನ? ಡು, ಇ�ಗಿR+ಷ್, ಹಿಂ�ದಿ, ಉದ�2, ತಮಿಳು�, ತೆಲು�ಗ�)   ವಿದಾ9ರ್ಥಿ2ಗಳಿಗೆ ದaಕ್- ಶ �ವಣ(  ಕೆ+ಳಿ
ನೆ�+ಡುಲು�)      ರ�ಪದಲ್ಲಿ ಮತ�G ಸ�ವಾದಾತi ಕ ವಾಗಿ ರ�ಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಮಾಡುಲಾಗಿದೆ. 

2) Activities such as matching words to images,drag and drop, true or false, find the missing object, 
etc.

  ಚಿತ sಗಳಿಗೆ ಪದಗಳುನ�? ಹೇ��ದಿಸ�ವುದ�,   ಪದಗಳಿಗೆ ಪದಗಳುನ�? ಹೇ��ದಿಸ�ವುದ�,  ಹೇ+ಳಿಕೆಗಳುಲ್ಲಿ ಸರಿ-  ತಪುt ಗ�ರ�ತ್ತಿಸ�ವುದ�, 
 ಬೀಟುU ಅಕ್ಷರ/ಪದ/      ವಸ�G ಗಳುನ�? ತ��ಬೀಸ�ವುದ� ಮ��ತ್ತಾದ ಚ್ಚುಟು�ವಟಿಕೆಗಳುನ�? ವಿದಾ9ರ್ಥಿ2ಗಳಿಗಾಗಿ ವಿನಾ9ಸಗೆ�ಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 

3) Questions to which students can respond by drawing, writing, speaking, and discussing with their 
peers and teachers

     ಕೆಲುವು ಮ�ಕG ಪ�ಶೈ?ಗಳಿಗೆ ವಿದಾ9ರ್ಥಿ2ಗಳು� ಚಿತ sಬೀಡಿಸ�ವ, ಬಂರೊಯ�ವ,     ಮಾತನಾಡು�ವ ಮತ�G ಚ್ಚುಚಿ2ಸ�ವ ಮ�ಲುಕ
ಪ�ತ್ತಿಕ್ತಿ �ಯಿಂಸಬಂಹ�ದ�.  
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Benefits of using the resources /  ಸ�ಪನ�i ಲುಗಳು
ಪ�ಯೋಜನಗಳು�

● Using a multilingual approach, students respond in the language with which they are 
most comfortable. Teachers recognise and acknowledge social and cultural exclusions, 
enabling students to feel valued for their native language.

   ಬಂಹ�ಭಾಷಾ ವಿಧಾನವನ�? ಬಂಳುಸಿಕೆ��ಡು�,     ವಿದಾ9ರ್ಥಿ2ಗಳು� ತಮಗೆ ಅನ�ಕ�ಲುಕರವಾದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ
ಪ�ತ್ತಿಕ್ತಿ �ಯಿಂಸ�ತ್ತಾGರೊ.      ಶಿಕ್ಷಕರ� ಸಾಂಮಾಜಿಕ ಮತ�G ಸಾಂ�ಸE aತ್ತಿಕ ವಿವಿಧತೆಯನ�? ಗ�ರ�ತ್ತಿಸಿ, ಅರಿತ�ಕೆ��ಡು�, 

       ವಿದಾ9ರ್ಥಿ2ಗಳಿಗೆ ತಮi ಸv ಳಿ+ಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿಯೇ+ ಸ�ವಹನ ನಡೆಸಲು� ಅನ�ವು ಮಾಡಿಕೆ�ಡು�ತ್ತಾGರೊ. 

● Students with learning difficulties benefit from the predictable patterns in the teaching-
learning processes while they are introduced to different themes and stories .

           ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೆ��ದರೊಯನ�? ಹೇ��ದಿರ�ವ ವಿದಾ9ರ್ಥಿ2ಗಳು� ವಿವಿಧ ವಿರ್ಷಯಗಳುಲ್ಲಿ ಕಥೆಗಳುನ�? ಪರಿಚ್ಚುಯಿಂಸಿದಾಗ
ಬೋ�+ಧನೆ-       ಕಲಿಕೆ ಪ�ಕ್ತಿ �ಯೇಗಳುಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ನಿರ�ತರ ಗಮನಿಸ�ವಿಕೆಯಿಂ�ದ ಪ�ಯೋಜನ ಪಡೆಯ�ತ್ತಾGರೊ.
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Benefits of using the resources /  ಸ�ಪನ�i ಲುಗಳು
ಪ�ಯೋಜನಗಳು�

● The audio-visual materials are interesting, grab students attention and reduce 
distractability. They help reduce frustration and increase engagement / 

ಆಡಿಯೊ-          ದaಶ9 ಸಾಂಧನಗಳು� ವಿದಾ9ರ್ಥಿ2ಗಳುಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿGಯನ�? ಹೇಚ್ಚು�6 ಮಾಡು�ತGವೆ ಮತ�G ವಿದಾ9ರ್ಥಿ2ಗಳು ಗಮನವನ�?
ಸೆಳೆಯ�ತGವೆ.      ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಮಸೆ9 ಯನ�? ಕಡಿಮೆಗೆ�ಳಿಸ�ವುದರೊ��ದಿಗೆ ಸ�ವಹನವನ�? ಉತೆG+ಜಿಸ�ತGದೆ.

● Tasks are broken down into smaller achievable units with recognition of efforts by the 
students

      ಕ್ರಾಯ2ಗಳುನ�? ಸಣ| ಸಣ| ಘಟುಕಗಳಾಗಿ ವಿ�ಗಡಿಸ�ವ ಮ�ಖಾಂ�ತರ    ವಿದಾ9ರ್ಥಿ2ಗಳು ಪ�ಯತ? ಗಳುನ�? ಗ�ರ�ತ್ತಿಸಲು�
ಸಹಕ್ರಾರಿಯಾಗಿದೆ.

● Continuous and immediate feedback is given to students and they get multiple tries.

          ವಿದಾ9ರ್ಥಿ2ಗಳಿಗೆ ನಿರ�ತರ ಮತ�G ತಕ್ಷಣದ ಪ�ತ್ತಿಕ್ತಿ �ಯೇಯನ�? ನಿ+ಡುಲಾಗ�ತGದೆ ಮತ�G ಅವರ� ಹಲುವು ಬಾರಿ
 ಪ�ಯತ್ತಿ?ಸ�ವ�ತೆ ಪ್ರೋ�+ತ್ತಾ�ಹಿಂಸ�ತGದೆ.
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Demo of Resources + Hands-On Exploration
  ಸ�ಪನ�i ಲುಗಳು ಬಂಳುಕೆಯ ಪ�ಯೋಗ
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