ಶಾಲಾ ಮತ್ತುತು ತ್ತರಗತಿ ವಾತಾವರಣ - ಪರಿಕಲ್ಪ ನಾ ಟಿಪಪ ಣ
ಶಾಲೆ ಎ೦ದರೆ ಏನು ? , ಶಾಲೆ ಹೇಗೆ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತುತು ಶಾಲೆಯಿಂದ ನಾವು ಏನನುನು ನೇರಿೇಕ್ಷೀಸುತ್ತುೇವೆ ? ಇವು
ಮೇಲೆೋನುೇಟಕ್ಕೆ ತ್ತುಂಬಾ ಸರಳ ಅನಸಿದರೋ ಶಿಕಷಣ ಮತ್ತುತು ಅದರ ಪ ರಕ ರಯೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಮೇಲಿನ ಮೋಲ್ಭೋತ್ತ
ಪರಶ್ನುಗಳು

ಎ೦ಬುದನುನು

ನಾವು ಅಲ್ಲಗಳೆಯಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ

ಶಿಕಷಣದ ಪ ರಕ ರಯೆಯನುನು

ಗಮನಸಿದಾಗ

ಈ ವಯವಸ್ಥೆ

. ಈ ಪರಶ್ನುಗಳನುನು
ಎಷ್ಟೋಟುಂದು

ಮನಸಿಸಿನಲ್ಲಿಟುಟುಕ್ೋಂಡು

ಚಲ್ನಶಿೇಲ್ವಾದದುದು

ನಾವು

ಮತ್ತುತು ನಮ
ಮ

ತು . ನಮ
ಜನಜೇವನವನುನು ರೋಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಇದರ ಪಾತ್ತ ರ ಎಷ್ಟುಟು ಮಹತ್ತವದುದು ಎ೦ಬುದು ನಮ
ಮ ಅರಿವಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ
ಮ ದು
ಪರಜಾಸತಾತ್ತಮಕ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರೋಪುಗೆೋಳುಳುತಿತುರುವ ಒಂದು ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜ ಮತ್ತುತು ಇಲ್ಲಿರುವ ಮಕಕೆ ಳು ನಮ
ಮ ದೆೇಶದ
ಪಜ್ಞಾ
ಮ ಗಮನದಲ್ಲಿಟುಟುಕ್ೋಂಡು ನಾವು ನಮ
ಮ ಭವಿಷ್ಟಯತಿತುನ
ರ ವಂತ್ತ ಪಜೆ
ರ ಗಳಾಗಬೇಕಾದ ಆಶಯವಾಗಿದೆ. ಇದನುನು ನಮ
ಆಧಾರ ಸಥೆಂಭಗಳಾದ ಮಕಕೆಳಿಗೆ 'ಶಾಲೆ' ಯಾವ ರಿೇತಿ ಪರಿಸರವನುನು ಒದಗಿಸಬೇಕು ಎ೦ಬುದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಮ
ಮ
ಸಮಾಜದ ಏಳಿಗೆಯನುನು , ಅದರ ಆರೆೋೇಗಯವನುನು ನರಿೇಕ್ಷಿಸಬಹುದು.
ತು ಯೆೇ ಎ೦ಬುದರ ಮೇಲೆ
ಶಾಲೆಗೆ ದಾಖಲಾದ ಮಗು, ಶಾಲೆಗೆ ಹೋೇಗುವುದನುನು ಎದುರು ನೆೋೇಡುತ್ತದೆ
ಮಗುವಿಗೆ ಶಾಲೆ ಆಕಷ್ಟರ್ಷಣೇಯವಾಗಿದೆಯೆೇ ಇಲ್ಲವೆೇ ಎ೦ಬುದನುನು ನಾವು ಗುರುತಿಸಬಹುದಲ್ಲವೆ? ಇದನುನು ಹೇಳುವ
ತು ಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟುಟು ಸಂಚಲ್ನವುಂಟು ಮಾಡಿರುವ 'ತ್ೋತ್ೋತುೇಜಾನ್ - ಕಟಕಯ ಪಕಕೆದ ಪುಟಟು
ಸಂಧರ್ಭರ್ಷದಲ್ಲಿ ಶಿಕಷಣಾಶಕರ
ಹುಡುಗಿ ಕೃತಿಯನುನು ನೆನಪಿಸಿಕ್ೋಳಳುಬಹುದು. ಈ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ತ್ೋತ್ೋತುೇಜಾನ್ ಎ೦ಬ ಪುಟಟು ತ್ತುಂಟ ಹುಡುಗಿ
"ತ್ೋಮಯ" ಕರಿಯ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗುತಾತುಳೆ .ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದೆೋಡನೆ ಅವಳನುನು ಅಲ್ಲಿ ಆಕಷಿರ್ಷಸುವುದು - ಆ
ಶಾಲೆಯ ಪರಿಸರ ಮತ್ತುತು ಅಲ್ಲಿಯ ಶಿಕಷಕರ ಸವಭಾವ. ತ್ೋಮಯ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಕಕೆಳ ಕಲಿಕ್ಗೆ, ಅವರ ಸಹಜವಾದ
ತು . ರೆೈಲ್ು
ಕುತ್ತೋಹಲ್ಭರಿತ್ತ ಮನಸುಸಿ ಗಳಿಗೆ ಪ ಚ
ರ ೋೇದನೆ ಒದಗಿಸುವ ಪರಿಸರ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ೋಲ ಕಾಣಲ್ು ಸಿಗುತ್ತದೆ
ಬಂಡಿ ಕ್ೋಠಡಿಗಳು, ಶಿಕಷಕರಿಗೆ ಮಕಕೆಳ ಬಗೆಗೆ ಇದದು ಆಸ್ಥೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಶಾಲೆಯ ಭೌದಿದುಕ , ಭೌತಿಕ ಮತ್ತುತು
ಮನೆೋೇಸಾಮಾಜಕ

ಪರಿಸರ

ಹೇಗಿರಬೇಕು

ಎ೦ಬುದಕ್ಕೆ

ಮಾದರಿಯಾಗಿ

ತು .
ಕಾಣಸುತ್ತದೆ

ಆದರೆ

ಶಾಲೆಯ

ಪರಿಸರವನನುಷ್ಟಟುೇ ಸುಂದರಗೆೋಳಿಸಿದರೆ ಸಾಲ್ದು ; ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಪ ರತಿಯೊಂದು ಕ ರಯೆಯು ಮಗುವನುನು
ಕ್ೇಂದರ ವಾಗಿಟುಟುಕ್ೋಂಡು - ಶಾಲೆ ಇರುವುದು ಮಗುವಿಗಾಗಿ ಎ೦ಬ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ , ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಎಲಾ
ಲ
ಪರಕ ರಯೆಗಳಲ್ೋಲ ಪ ರಜಾಸತಾತುತ್ತಮಕ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಕಕೆಳನುನು ತ್ೋಡಗಿಸಿಕ್ೋಂಡು ಅಥಪರ್ಷಪೂರ್ಣರ್ಷ ಕಲಿಕಾ ವಾತಾವರಣವನುನು
ನಾವು ಸಾಧರ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು .
ಶಾಲೆಯ ಪರಿಸರ , ಕಲಿಕ್ಗೆ ಸ೦ಬಂದಪಟಟುಂತ್ , 'ಶಾಲೆ'ಚಟುವಟಿಕ್ಗಳನುನು,

ಒಪಪಂದದಲ್ಲಿ ಕಾಯಿದುಡುವ

ಕಾಣಸಿದರೆ , ಕ್ಲ್ವೊಮಮ
ಮಾತ್ತ ರ

ಎ೦ಬ

ವಾಯಪಿತುಯೊಳಗೆ

ಒಂದು ಬಂಧರ್. ಈ ಬಂಧರ್

ನಮಗೆ

ನಡೆಯುವ ಎಲಾ
ಲ
ಕ್ಲ್ವೊಮಮ

ಕಣಣಿಗೆ

ತು . ಆದರೆ ಕಲಿಕ್ಯ ಪ ರಕ ರಯೆಯ ಮೇಲೆ ಇದರ ಪರಿಣಾಮ
ಆಗೆೋೇಚರವಾಗಿರುತ್ತದೆ

ತು . ಶಾಲೆಯ
ನಚಚಳ ವಾಗಿರುತ್ತದೆ

ಅವುಗಳೆಂದರೆ:1. ಭೌತಿಕ ಪರಿಸರ ,
2. ಬೌದಿದುಕ ಪರಿಸರ ಮತ್ತುತು
3. ಮನೆೋೇಸಾಮಾಜಕ ಪರಿಸರ .

ಪರಿಸರವನುನು

ನಾವೂ

ಮೋರು

ನೆಲೆಗಟಿಟುನಲ್ಲಿ

ಗುರುತಿಸಬಹುದು

ಪರತ್ತಯಕಷವಾಗಿ ಕಾಣುವ ಸಂಪನೋಮಲ್ಗಳಾದ ಆಟದ ಬಯಲ್ು , ಸುರಕ್ಷಾ ಗೆೋೇಡೆ , ಶೌಚಾಲ್ಯ, ಕುಡಿಯುವ ನೇರಿನ
ವಯವಸ್ಥೆ, ಗ ರಂಥಾಲ್ಯ ಇತಾಯದಿಗಳ ಜೆೋತ್ಗೆ ಶಾಲಾ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿರುವ ಶಬದುದ ಪರಮಾಣ, ತಾಪಮಾನ, ಭೌಗೆೋೇಳಿಕ,
ತು . ಶಾಲೆಯ ಬೋೇಧರ್ನೆ ಮತ್ತುತು ಕಲಿಕಾ
ಜೆೈವಿಕ ಮತ್ತುತು ರಾಸಾಯನಕ ಅಂಶಗಳನುನು "ಭೌತಿಕ ಪರಿಸರ" ಒಳಗೆೋಳುಳುತ್ತದೆ
ವಿಧಾನ ಹಾಗು ವಿಷ್ಟಯ ವಸುತುಗಳ ಆಯೆಕೆ, ಆಯೆಕೆಯಲ್ಲಿನ ಸಾವತ್ತಂತ್ತಯ ರ "ಶಾಲೆಯ ಭೌದಿಧಿಕ ಪರಿಸರ"ವನುನು
ತು . "ಶಾಲೆಯ ಮನೆೋೇಸಾಮಾಜಕ ಪರಿಸರ "ವನುನು ನದೆೇರ್ಷಶಿಸುವ ಅಂಶಗಳೆಂದರೆ:
ನರೋಪಿಸುತ್ತದೆ

ಶಾಲೆಯ

ಭಾಗವಾಗಿರುವ ವಿಧಾಯಥಿರ್ಷಗಳ, ಶಿಕಷಕರ ಮತ್ತುತು ಇತ್ತರೆ ಭಾಗಿದಾರರ ಮನೆೋೇಪ ರವೃತಿತುಗಳು, ಭಾವನೆಗಳು ಮತ್ತುತು
ಮೌಲ್ಯಗಳು. ಇದರ ಜೆೋತ್ಗೆ ಭೌತಿಕ ಮತ್ತುತು ಮಾನಸಿಕ ಸುರಕ್ಷಾ ಭಾವನೆ, ಪರಸಪರ ಧರ್ನಾತ್ತಮಕ ಸಂಬಂಧರ್ಗಳು, ಪರಸಪರ
ಅಗತ್ತಯಗಳ ಮತ್ತುತು ಸಾಧರ್ನಾ ಸಾಮಥಪಯರ್ಷಗಳ ಅರಿವು, ಕಲಿಕ್ಗೆ ಪೂರ್ರಕವಾದ ಬಂಬಲ್ ಎಲ್ಲವೂ ಶಾಲೆಯ
ತು [ತ್ೋೇತ್ೋೇ ಚಾನ್ ನ ತ್ೋಮಯ ಶಾಲೆಯ ಮುಖಯಶಿಕಷಕರು
ಮನೆೋೇಸಾಮಾಜಕ ಪರಿಸರವನುನು ನರೋಪಿಸುತ್ತದೆ
ತ್ೋತ್ೋಚಾನ್ ಳನುನು ಕಂಡಾಗಲೆಲಾ
ಲ ನೇನು ನಜವಾಗಿಯೋ ಒಳೆಳು ಹುಡುಗಿ ಎ೦ದು ಹೇಳುತಾತು ಅವಳಲ್ಲಿ ಬಳೆಸಿದ
ಸದಾಬಾವ ಅದರಿಂದ ಅವಳಲ್ಲಿ ಆದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು]. ಶಾಲಾ ಪರಿಸರ ಧರ್ನಾತ್ತಮಕವಾಗಿ ಮಕಕೆಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಾಮಥಪಯರ್ಷದ
ತು .
ಬಗೆಗೆ , ಅವರಲ್ಲಿ ಮಿಳಿತ್ತವಾಗಿರುವ ಒಳೆಳುತ್ತನದ ಬಗೆಗೆ ಹೇಗೆ ಜಾಗೃತಿಯನುನು ಮೊಡಿಸಬಲ್ಲದು ಎ೦ಬುದನುನು ತ್ೋೇರಿಸುತ್ತದೆ
ಸುರಕ್ಷಿತ್ತ ಭಾವನೆ ಕ್ೋಡುವ, ಸುಸಜಜಿತ್ತ ಮತ್ತುತು ಸವಚಛ ಶಾಲೆ, ಜೆೋತ್ಯಲ್ಲಿರುವ ಶಿಕಷಕರ ಮತ್ತುತು ವಿಧಾಯಥಿರ್ಷಗಳ ನಡುವಿನ
ಒಂದು ಪ್ರೇತಾಸಿಹದಾಯಕ ಮನೆೋೇಸಾಮಾಜಕ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತುತು ಇದರಿಂದ ರೋಪಿತ್ತವಾಗುವ ಒಂದು ಸುಸಂಸಕೆ ೃತಿ
ತು ನುನು
ಮತ್ತುತು ಸುಸಂಬದಧಿತ್ ಶಿಕಷಣದ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಿದಾರರ ಹಿತಾಶಕಯ

ತು
ಕಾಪಾಡಿ, ಉತ್ತಮ
ಸಮಾಜದ ನಮಾರ್ಷಣಕಾಕೆಗಿ

ತು .
ವೆೇದಿಕ್ಯನುನು ಸಜುಜಿಗೆೋಳಿಸುತ್ತದೆ

ಶಾಲಾ ಭೌತಿಕ ಪರಿಸರ
ಮಕಕೆಳು

ಪರಪಂಚವನುನು

ಬಹುಇಂದಿರಯಗಳ ಮುಖಾಂತ್ತರ

ಗ ರಹಿಸುತಾತುರೆ. ವಿಶ್ೇಷ್ಟವಾಗಿ

ದೃಶಯ

ಮತ್ತುತು

ಸಪಶ್ೇರ್ಷಂದಿರಯಗಳ ಮುಂಖಾತ್ತರ . ಒಂದು ಮುಮುಮಖಗಳುಳುಳಳು ಸಥೆಳಾವಕಾಶ ಮಗುವಿನ ಕಲಿಕ್ ವಿಶಿಷ್ಟಟು ಪರಿಸರವನುನು
ತು ಮತ್ತುತು ಕರಿಹಲ್ಗೆಯ ಜೆೋತ್ಗೆ ಬಹು ಇಂದಿರಯಗಳ ಅನುಭವವನುನು ಇದು
ಒದಗಿಸಬಹುದು. ಏಕ್ಂದರೆ ಪಠಯ ಪುಸಕ
ತು . ಸಥೆಳದ ರಚನೆ, ಆಕಾರ, ಕ್ೋೇನಗಳ , ಚಲ್ನವಲ್ನಗಳು ಮತ್ತುತು ಸಥೆಳವನುನು
ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ

ಕುರಿತ್ತ ವೆೈಶಿಷ್ಟಟುಗಳು ,

ನು ನ, ಗಣತ್ತ
ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೋರಗೆ ಒಳಗೆ , ಸಮರೋಪತ್, ಮೇಲೆ ಕ್ಳಗೆ , ಇತಾಯದಿ ಅಂಶಗಳನುನು , ಭಾಷ್ಟ , ವಿಜಾ
ಮತ್ತುತು ಪರಿಸರ ಇವೆೇ ಮುಂತಾದ ವಿಷ್ಟಯಗಳ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನುನು ಕಲಿಸಲ್ು ಬಳಸಿಕ್ೋಳಳುಬಹುದು. ಈ ಪರಿಕರಗಳನುನು
ಈಗಿರುವ ಅಥಪವಾ ಮುಂದೆ ಆಗುವ ಕಟಟುಡಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕ್ೋಳಳು ಬಹುದು.
ತ್ತರಗತಿಯ ಜಾಗ : ಕಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕರುವ ಗಿರಲ್ ಗಳನುನು ಮಕಕೆಳ ಬರಹ ಪೂರ್ವರ್ಷ ಆಕಾರಗಳ ಅಭಾಯಸಕ್ಕೆ ಅಥಪವಾ
ತು ಗುವಂತ್ ವಿನಾಯಸಗೆೋಳಿಸಬಹುದು. ಬಾಗಿಲಿನ ಕ್ಳಗೆ ನೆಲ್ದ ಮೇಲೆ ವಿವಿಧರ್ ಬಗೆಯ
ಭಿನನು ರಾಶಿಗಳ ಕಲಿಕ್ಗೆ ಸೋಕವಾ
ಕ್ೋೇನಗಳನುನು ಗುರುತ್ತು ಹಾಕ ಇದನುನು ಕ್ೋೇನಗಳ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನುನು ವಿವರಿಸಲ್ು ಬಳಸಿಕ್ೋಳಳು ಬಹದು;ಅಥಪವಾ
ತ್ತರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಪಾಟನುನು ಗ ರಂಥಾಲ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಕೋಲ್ವಾಗುವಂತ್ ಮಾಫಾರ್ಷಡು ಮಾಡಬಹುದು; ಛಾವಾಣಗೆ
ನೆೇತ್ತು ಹಾಕರುವ ಫಾಯನನುನು ವಿವಿಧರ್ ಬಣಣಿಗಳಿಂದ ಅಲ್ಂಕರಿಸಿ ಅತಿ ವೆೇಗವಾಗಿ ಬದಲಾಗುವ ಬಣಣಿಗಳ ರಂಜನೇಯ
ತು ಭದ
ರಚನೆಗಳನುನು ಉ೦ಟುಮಾಡಬಹದು. ಅರೆತ್ರೆದ ಜಾಗ ಅಥಪವಾ ಹೋರಾಂಗಣ ; ಶಾಲೆಯ ಹೋರಗಿನ ಧರ್ವಜ ಸಂ
ಚಲ್ನಶಿೇಲ್ ನೆರಳು ವಿವಿಧರ್ ಕಾಲ್ವನುನು

ಅಳೆಯುವ

ಸಾಧರ್ನವಾಗಬಲ್ುಲದು. ಚಳಿಗಾಲ್ದಲ್ಲಿ

ಎಲೆ

ಉದುರುವ

ಮರವನುನು ನಡೆವುದರಿಂದ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಸಿರಿರುವುದರಿಂದ ನೆಮ
ಮ ದಿಯ ಕಲಿಕ್ಯ ತಾಣವಾಗಬಲ್ುಲದು. ಹಳೆಯ
ಟೈರುಗಳನುನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ

ಸಾಹಸಪೂರ್ಣರ್ಷ

ಆಟದ ಮೈದಾನವನಾನುಗಿಸಬಹುದು . ಅದಕ್ಕೆ ಪ ರತಿಯಾಗಿರುವ

ಜಾಗವನುನು ಬಸುಸಿ ರೆೈಲ್ುಗಾಡಿ ಅಂಚ ಕಚೇರಿ , ಅಂಗಡಿ ಮು೦ತಾದವುಗಳನುನು ಮಾಡಬಹುದು. ಮಣುಣಿ ಮರಗಳನುನು
ಉಪಯೋಗಿಸಿ

ಇಟಿಟುಗೆಯಿಂದ

ಇಂಡಿಯಾ

ಭೋಪಟ ಮಾಡಿ

ಕಣವೆಗಳನುನು

ಸೃಷಿಟುಸಬಹುದು ಹಾಗು ಅಲ್ಲಿ

ಲ ನುನು ಮಾಡಿಸಬಹುದು.
ಔಷ್ಟದಿಯ ಸಸಯಗಳನುನು ಬಳೆಸಬಹುದು ಜೆೋತ್ಗೆ ಮಳೆಕ್ೋಯ
ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕಟಟುಡಗಳು ಅಲ್ಲಿರುವ ಬಲೆಬಾಳುವ ಭೌತಿಕ ಆಸಿತು . ಅತ್ತಯಂತ್ತ ಹಚ್ಚನ ಶ್ೈಕಷಣಕ ಮೌಲ್ಯವನುನು
ಅವುಗಳಿಂದ ಪಡೆಯಬೇಕು . ಹಳೆಯ ಕಟಟುಡಗಳನುನು ದುರಸಿತುಗೆೋಳಿಸುವದರಿಂದ ಅಥಪವಾ ಈಗಿರುವ ಶಾಲೆಗಳನುನು
ಉನನುತ್ತ ಮಟಟುಕ್ಕೆ ಏರಿಸುವುದರಿಂದ ಅಥಪವಾ ಹೋಸ ಕಟಟುಡಗಳನುನು ಕಟಿಟುಸುವುದರಿಂದ ಇದು ಒಂದು ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಧರ್ಯ
ವಾಗುದಾದರೆ ಸೃಜನಾತ್ತಮಕ ಮತ್ತುತು ಪರಯೋಗಿಕ ಪರಿಹಾರಗಳ ಮುಂಖಾತ್ತರ ಕಟಟುಡಗಳ ಶ್ೈಕಷಣಕ ಮೌಲ್ಯವನುನು
ಗರಿಷ್ಟಠ ಮಟಟುಕ್ಕೆ
ಶಿಕಷಕರು

ಹಚ್ಚಸಬಹುದು. ಗೆೋೇಡೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಹಚುಚ

ಸಥೆಳವನುನು ಮಕಕೆಳೆೇ ರಚ್ಸಿದ ಚ್ತ್ತ ರಗಳಿಗೆ ಅಥಪವಾ

ರಚ್ಸಿದ ಗೆೋೇಡೆ ಪಟಗಳಿಗೆ ಮಿೇಸಲಿಡಬೇಕು. ಇದನುನು ತಿಂಗಳಿಗೆೋಮಮಯಾದರು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು.

ಈ ಬಗೆಯ ಚ್ತ್ತ ರ ಪಟಗಳನುನು

ರಚ್ಸುವುದು ಮತ್ತುತು ಅವುಗಳನುನು ಗೆೋೇಡೆೇಗಳ

ಮೇಲೆ ಅಂಟಿಸುವುದು ಮಕಕೆ ಳಿಗೆ

ಅಮೋಲ್ಯವಾದ ಕಲಿಕಾ ಅನುಭವವನುನು ಒದಗಿಸುವುದು.
ಭೌತಿಕ ವಾತಾವರಣದ ಮಹತ್ತವ
ಮಕಕೆಳಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಬಹುಕಾಲ್ ಉಳಿಯಲ್ು ಮತ್ತುತು ತ್ತನನು ದೆೈಂನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕ್ಯಲ್ಲಿ ಅನವಯಿಸಿ ವೆೈಚಾರಿಕ ಪ ರಜ
ಯಿಂದ ಹಚ್ಚನ ಜ್ಞಾನ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಪ ರಯೋಗಾತ್ತಮಕವಾಗಿ ಮತ್ತುತು ನಾವಿನಯಯುತ್ತ ಚಟುವಟಿಕ್ಯಲ್ಲಿ ನರಂತ್ತರವಾಗಿ
ತು ಪಾತ್ತ ರವಹಿಸುತ್ತದೆ
ತು
ತ್ೋಡಗಿಸಿಕ್ೋಳಳುಲ್ು ಭೌತಿಕ ಪರಿಸರವು ಮಕಕೆಳ ಜ್ಞಾನ ಕಟುಟುವಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರ
ಸಂಪನೋಮಲ್ ಗಳನುನು ಕ್ೋರೇಡಿಕರಿಸುವುದು ಮತ್ತುತು ವಯ ವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವುದು
ಭೋೇದನ

ಸಾಧರ್ನಗಳು

ತು ಂಟು
ಆಸಕವು

ಮತಿತುತ್ತರ

ತು .
ಮಾಡುತ್ತವೆ

ಬಳಸಿಕ್ೋಳಳುಬಹುದು. ಅದರಲ್ಲಿ

ಸಥೆಳಿೇಯವಾಗಿ
ಪಾರಥಪಮಿಕ

ಪಡಿಸಬಹುದಾದ ಕಚಾಚವಸುತುಗಳನುನು
ತ್ತಯಾರಿಕ್ಯಲ್ಲಿ ತ್ೋಡಗುವ

ತು ಗಳು
ವಸುತುಗಳು , ಪುಸಕ

, ಆಟಿಕ್ಗಳು , ಆಟಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಮಕಕೆಳ ಕಲಿಕ್ಗೆ

ತ್ತಯಾರಿಸಿದ
ತ್ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ

ವಸುತುಗಳನುನು

ಭೋೇಧರ್ನ

ಸಾಮಾಗಿರಗಳಾಗಿ

ಅಧಾಯಪಕರುಗಳು ವಷ್ಟರ್ಷದಿಂದ ವಷ್ಟರ್ಷಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದಿದು

ಭೋೇಧರ್ನ ಸಾಮಾಗಿರಯಾಗಿ

ತ್ತಯಾರಿಸಬಹುದು.ಇದರಿಂದ ಅವರು

ವೆೇಳೆಯನುನು ಸಾಥಪರ್ಷಕವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕ್ೋಳಳು ಬಹುದು. ಸ್ೈರೆೋೇ ಫೇಮ,

ಕಾಡ್ರ್ಷ ಬೋೇಡ್ರ್ಷ ಗಳು ಗಟಿಟು ಯಾಗಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ , ಆಕಷ್ಟರ್ಷಣೇಯವಾಗಿಯೋ ಇರುವುದಿಲ್ಲ , ರೆಕಸಿನ್, ರಬಬಾರ
ಮತ್ತುತು

ಬಟಟುಗಳು

ಇವುಗಳಿಗೆ ಒಳೆಳುಯ

ಪಯಾರ್ಷಯಗಳು, ಭೋಪಟಗಳು, ಚ್ತ್ತ ರ ಮಡಿಕ್ಗಳು, ಗೆೋತಾತುದ

ಸಾಧರ್ನಗಳು.... ಮುಂತಾದ ಸಂಪನೋಮಲ್ಗಳನುನು ಸಮುಚಚಯ ಕ್ೇಂದರಗಳಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸಿಕ್ೋಳಳುಬಹುದು.

*******************************

