
 

 
 

ನ��ಂದ  A B C ವಣ��ಾ�ಯ ಪ�ಸ�ಕ (ಹಂತ - 1) 
�ವರ� ಕ�ಯುವವರು ತಮ��ೕ ಆದ ವಣ��ಾ�ಯ ಪ�ಸ�ಕವನು� ಅ�ವೃ��ಪ�ಸು�ಾ��, 

ವಗ�ಗಳ ಮೂಲಕ �ೕ�ಸು�ಾ��, �ತ�ಗಳನು� �ವ�ಸು�ಾ�� ಮತು� 
�ೕ�ಾ�ತ�ಗಳನು� ಅ��ೕ�ಸು�ಾ��! 

  ಪ�ಮುಖ ಪ��� �ಮ� ಸ�ಂತ ವಣ��ಾ�ಯ ಪ�ಸ�ಕವನು� �ೕವ� �ಾಡಬಹು�ೕ? 

�ೕ�ಾ�ರುವ ಒಟು� 
ಸಮಯ  

2 �ಾರಗಳ�� 10 ಗಂ� 

�ೕ�ಾಗುವ ವಸು�ಗಳ� �ೂೕಟು ಪ�ಸ�ಕ, ����, ಅ�ಸುವ ರಬ�� ಮತು� ಬಣ�ಗಳ� 

ಕ��ಯ 
ಫ��ಾಂಶಗಳ� 

1. ಪ�ಸ�ಕಗ��ಂ�� ಸಂವಹನ ನ�ಸುವ ಮೂಲಕ ಮತು� ಕ�ಗಳ�, ಪದಗಳ�, 
ಅ�ರಗಳ� ಮತು� ಶಬ�ಗಳ ಬ�� �ಾತ�ಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮುದ�ಣದ ಅಥ�ವನು� 
�ೕಡುವ ಮೂಲಕ �ಾ��ಯನು� ಸೂಕ��ಾ� ಸಂವಹನ �ಾಡುವ�ದು. 

2. ಮುದ�ಣ ಮತು� �ತ�ಗಳನು� ಗುರು�ಸುವ�ದು ಮತು� ಅವ�ಗಳ 
 ನಡು�ನ ವ��ಾ�ಸವನು� ಗುರು�ಸುವ�ದು. 

3. ಶಬ�ಗಳ� ಮತು� ಅ�ರಗ�� ಸೂಕ��ಾ� ಓದುವ�ದು ಮತು� ಪ�����ಸುವ�ದು 
4. ಸೂಕ��ಾದ ಓದುವ ತಂತ�ಗಳನು� ಅ�ವೃ��ಪ�ಸುವ�ದು 
5. �ೂರ�ೂಮು�ವ ಬರವ��ಯ ನಡವ��ಯನು� �ೂೕ�ಸ�ಾಗುತ�� 
6. ��ತ �ಾ��ಯನು� ಸೂಕ��ಾ� ಸಂವಹನ �ಾಡುವ�ದು 
7. ��ತ �ಲಸವನು� ಸೂಕ��ಾ� ಸಂಘ�ಸುವ�ದು, ಉಚ��ಸುವ�ದು ಮತು� 

��ಾಮ�ೂ�ಸುವ�ದು 
8. ಸೂಕ��ಾದ ಬರವ��ಯ ತಂತ�ಗಳನು� ಅ�ವೃ��ಪ�ಸುವ�ದು 

 

 
�ನ 1 

ಇಂದು ಅವರು ತಮ� ��ಯ ಸ�ೂೕದರ�� ವಣ��ಾ�ಯನು� ಕ�ಸಲು ವಣ��ಾ�ಯ ಪ�ಸ�ಕವನು� �ೕ� 
ತ�ಾ�ಸ�ೕ�ಂದು ಕ�ಯುವರು! 
 

ಸೂ��ದ 
ಅವ� 

ಚಟುವ�� ಮತು� �ವರ� 

5 ��ಷಗಳ�  
 
 
 
 

● ಕ�ಯುವವರು �ಾವ��ಾದರೂ �ಾದ� ವಣ��ಾ�ಯ ಪ�ಸ�ಕವನು� 
�ೂಂ�ದ��  ಅದನು� ಉ��ೕ�ಸಲು �ೂೕಡು�ಾ�� 

o ಪ���ಂದು ಅ�ರವನು� �ೕ�ನ ಮತು� �ಳ�ನ �ೕ� ನ�� 2 
ಸ�ತ� ಪದಗಳನು� �ೂಂ�ರುತ�� ಮತು� ಅದನು� �ಸ�ಸ�ಾ��.  

ಉ�ಾಹರ�� : Aa: Apple ಮತು� Ant ಅಥ�ಾ Bb: Banana ಮತು� Bird 
 

 



 

 

 
10  ��ಷಗಳ�  ● ಕ�ಯುವವರು ಪ�� ಅ�ರ�� ಎರಡು ವಗ�ಗಳ ಬ�� �ೕ�ಸು�ಾ��, 

ಉ�ಾಹರ�� �ಾ��ಗಳ �ಸರುಗಳ� ಮತು� ಆ�ಾರದ �ಸರುಗಳ� 

40  ��ಷಗಳ�  ● ಕ�ಯುವವರು 4 ಅ�ರಗಳ�� �ಲಸ �ಾಡು�ಾ��. �ದಲ �ನ A, B, C, D 
ಅ�ರಗ�ಂದ �ಾ�ರಂಭ �ಾಡು�ಾ��. 

10 - 20 
��ಷಗಳ�  

● ಸಂ�ಾ� �ಸ�ರ�: (ಸಂ��ಗಳ� ಮತು� �ೕಜಗ�ತ) ಕ�ಯುವವರು ಪ�� ಪ�ಟ 
ಸಂ��ಯನು� �ೕಬ� �ಾಡು�ಾ�� ಮತು� ಸಂ��ಗಳನು� ಅನುಕ�ಮ�ಾ� 
ಬ�ಯು�ಾ��, ಹ�ಯ ಕ�ಯುವವ�� ಅವರು �ಸ ಮತು� ಸಮ ಸಂ��ಗಳನು� 
��ನ� ಬಣ�ಗಳ�� ಗುರು�ಸಬಹುದು  

● ಸು�ವ�: ಕ�ಯುವವ�� ಪದಗಳನು� ಬ�ಯಲು ��ೕಷಕರು �ೕ�ಗಳನು� 
���ಸಲು ಸ�ಾಯ �ಾಡಬಹುದು. ಅಥ�ಾ ಕ�ಯುವವರು ���/ಒ�� 
ಬ�ಯಬಹು�ಾದ ಅ�ರಗಳನು� ಬ���. ಹ�ಯ ಕ�ಯುವವ��, ಅವರು 
ತಮ� ತಮ�� ಉಚ��ಸಬಹುದು. 

● ಸು�ವ�: ಕ�ಯುವವರು ಇವ�ಗಳನು� ���ಸುವ ಮತು� �ವ�ಸುವ ಬದಲು 
�ತ�ಗಳನು� ಕತ��� ಅಂ�ಸಬಹುದು 

● ಕ�ಯುವವರು 5 ಸ�ರಗಳನು� ಗುರು�ಸಲು �ೕ� ಬಣ�ದ�� ಬ�ಯಬಹುದು: 
A, E, I, O ಮತು�  U 

 

�ನ 2 - 5 
2-5 �ನಗಳ� �ೕವ� ವಣ��ಾ�ಯ �ೂಸ ಪದಗಳ�� �ಲಸ �ಾಡು��ೕ�. 
 

ಸೂ��ದ 
ಅವ� 

ಚಟುವ�� ಮತು� �ವರ� 

50  ��ಷಗಳ�  ● ಕ�ಯುವವರು �ನ�� 5 ವಣ��ಾ�ಗಳ�� �ಲಸ �ಾಡು�ಾ��. 
o 2 �ೕ �ನದಂದು ಅವರು E, F, G, H, I ನ�� �ಲಸ �ಾಡು�ಾ�� (E ಮತು� I 

ಸ�ರಗ�ಾ��ವ�ದ��ಂದ �ೕ� ಬಣ�ದ�� �ಾಡ�ಾಗುತ��) 
o 3 �ೕ �ನ ಅವರು J, K, L, M, N ನ�� �ಲಸ �ಾಡು�ಾ�� 
o 4 �ೕ �ನ ಅವರು O, P, Q, R ಮತು� S ನ�� �ಲಸ �ಾಡು�ಾ�� (O 

ಸ�ರ�ಾ��ವ�ದ��ಂದ ಮ�ೂ�ಂದು ಬಣ�ದ�� �ಾಡ�ಾಗುತ��) 
o 5 �ೕ �ನ ಅವರು T, U, V, W ಮತು� X ನ�� �ಲಸ �ಾಡು�ಾ�� (U 

ಸ�ರ�ಾ��ವ�ದ��ಂದ ಮ�ೂ�ಂದು ಬಣ�ದ�� �ಾಡ�ಾಗುತ��)  
o ಕ�ಯುವವರು ವಣ��ಾ�ಯ �ೕ�ನ ಮತು� �ಳ�ನ  �ೕ� ನ�� 

ಬ�ಯು�ಾ��(Cc) 
o ಆ��ಯ ��ಾಗ�ಂದ �ಾ�ರಂಭ�ಾಗುವ ಪ�� ��ಾಗದ�� ಕ�ಯುವವರು 

ಎರಡು ಪದಗಳ ಬ�� �ೕ�ಸು�ಾ�� ಮತು� ಇವ�ಗಳನು� ಬ�ಯು�ಾ�� 
ಅಥ�ಾ �ದು��ಾ��.  ಉ�ಾಹರ��:  Cc: Cat ಮತು� Cupcake 

 
 



 

 
o ಕ�ಯುವವರು �ಾವ� ಆ��ದ ಪದಗಳ �ತ�ಗಳನು� ರ�ಸು�ಾ�� ಮತು� 

ಬಣ� �ಾಡು�ಾ�� 
o ಕ�ಯುವವರು ಪ�� ಪ�ಟದ �ಳ�ಾಗದ�� ಪ�ಟ ಸಂ��ಯನು� ಸಹ 

ಬ�ಯು�ಾ��. 
o ಸು�ವ�: ಕ�ಯುವವ�� ಪದಗಳನು� ಬ�ಯಲು ��ೕಷಕರು �ೕ�ಗಳನು� 

���ಸಲು ಸ�ಾಯ �ಾಡಬಹುದು. ಅಥ�ಾ ಕ�ಯುವವರು ���/ಒ�� 
ಬ�ಯಬಹು�ಾದ ಅ�ರಗಳನು� ಬ���.  

 
15  ��ಷಗಳ� ● ಸಂ�ಾ� �ಸ�ರ�: (�ೕ�ಾ/ದ�ಾ�ಂಶ �ವ�ಹ�): 
 

o ಕ�ಯುವವರು ��ಧ ಬಣ�ಗಳ ಆ�ಾರ ಪ�ಾಥ�ಗಳ ಸಂ��ಯ 
�ತ�ಸಂ�ೕತಗಳನು� ರ�ಸು�ಾ��: �ಮ� ವಣ��ಾ�ಯ ಪ�ಸ�ಕದ�� ಹಳ�, 
ಹ�ರು, �ಂಪ� ಇ�ಾ�� ಎಷು� ಆ�ಾರ ಪ�ಾಥ�ಗ��? ಹ�ರು ಆ�ಾರ ವಸು�ಗಳ�: 
�ಾಲ�  �ೂಪ��, �ಂ��ಾ� ಇ�ಾ��. ಕ�ಯುವವರು ಒಟು� �ತ�ವನು� 
�ೂ�ಯ�� ಬ�ಯು�ಾ�� 

o ಕ�ಯುವವರು ಭೂ�, �ೕರು ಅಥ�ಾ �ಾ�ಯ�� �ಾ�ಸುವ �ಾ��ಗಳ 
ಸಂ��ಯ �ತ�ಸಂ�ೕತಗಳನು� ರ�ಸು�ಾ��.  ಪ��� �ೕ�ರುತ��: 
ವಣ��ಾ�ಯ ಪ�ಸ�ಕದ�� ಎಷು� �ಾ��ಗಳ� �ೕರು, �ಾ� ಅಥ�ಾ 
ಭೂ�ಯ�� �ಾ�ಸುತ��?  ಭೂ� : �ಂಹ, �ಾ�,  �ೕರು : �ೕನು, �ಾ��, 
�ಾ� : �ಾ�, ಗುಬ��� ಇ�ಾ��.  
ಕ�ಯುವವರು ಒಟು� �ತ�ವನು� �ೂ�ಯ�� ಬ�ಯು�ಾ�� 

o ಹಣು�ಗಳ�, ತರ�ಾ�ಗಳ�, �ೖ� ಪ�ಾಥ�ಗಳ� ಅಥ�ಾ �ಂ�ಗಳ� 
(ಕ�ಯುವವರ �ಳ�ವ��ಯ ಆ�ಾರದ �ೕ� �ಧ��ಸ�ೕ�ಾದ ವಗ�ಗಳ�) 
ಆ�ಾರ ಪ�ಾಥ�ಗಳ ಸಂ��ಯ �ತ�ಣಗಳನು� ಕ�ಯುವವರು ರ�ಸು�ಾ��: 
�ಮ� ವಣ��ಾ�ಯ ಪ�ಸ�ಕದ�� ಎಷು� ಆ�ಾರ ಪ�ಾಥ�ಗಳ� ಹಣು�ಗಳ�, 
ತರ�ಾ�ಗಳ�, �ೖ� ಪ�ಾಥ�ಗಳ� ಅಥ�ಾ ಇತರ �ಂ�ಗಳ�?  ಹಣು�ಗಳ� : 
�ಾ���, �ಾ��;  ತರ�ಾ�ಗಳ� : ಆಲೂಗ��, �ಾ���;  �ೖ� : �ಾಲು, �ಸರು; 
ಇತರ �ಂ�ಗಳ�:  ���ೕ�, �ಾ�ಂ� �� ಇ�ಾ��. 
 ಕ�ಯುವವರು ಒಟು� �ತ�ವನು� �ೂ�ಯ�� ಬ�ಯು�ಾ�� 
 

ಬಣ�ಗಳ� ಆ�ಾರ ಪ�ಾಥ�ಗಳ� ಒಟು�  
ಹ�ರು 

 

1 

�ಂಪ�  

   

3 

ಹಳ� 

 

1 

�ೕಸ�  

  

2 

 



 

ಕಂದು 

 
 

1 

 

�ನ 6 
ಇಂದು �ೕವ� �ಮ� ವಣ��ಾ�ಯ ಪ�ಸ�ಕವನು� ಮು�� ಅದನು� �ಮ� ಕುಟುಂಬ�ೂಂ�� ಹಂ��ೂಳ����ೕ�! 

ಸೂ��ದ 
ಅವ� 

ಚಟುವ�� ಮತು� �ವರ� 

20  ��ಷಗಳ�  ● ಕ�ಯುವವರು Y ಮತು� Z ನ �ೂ�ಯ ಎರಡು ವಣ��ಾ�ಗಳನು� 
ಪ�ಣ��ೂ�ಸು�ಾ�� 

10  ��ಷಗಳ�  ● ಕ�ಯುವವರು ತಮ� ವಣ��ಾ�ಯ ಪ�ಸ�ಕ�ಾ�� ಮುಖಪ�ಟವನು� 
��ಾ�ಸ�ೂ�ಸು�ಾ��  
o ಕ�ಯುವವರು ಪ�ಸ�ಕ�ಾ�� “�ೕ���” ಯ ಬ�� �ೕ�ಸು�ಾ�� - 

ಅದು ಪ�ಸ�ಕದ ಬ�� ಉ�ಾ.  ನನ� ವಣ��ಾ�ಯ ಪ�ಸ�ಕ, ನ��ಂದ 
ABC ಇ�ಾ��. 

o ಕ�ಯುವವರು ತಮ� ��ಯ ಓದುಗ�� ಪ�ಸ�ಕದ ಉ��ೕಶವನು� 
ಗುರು�ಸಲು ಮುಖಪ�ಟವನು� �ವ�ಸು�ಾ�� 

o ಕ�ಯುವವರು �ೕಖಕ ಮತು� ಸ�ತ��ಾರರ �ಸರನು� 
ಬ�ಯು�ಾ�� (ಸ�ತಃ) 

10  ��ಷಗಳ�  ● ಕ�ಯುವವರು ತಮ� ಪ�ಣ��ೂಂಡ ವಣ��ಾ�ಯ ಪ�ಸ�ಕಗಳನು� 
ತಮ� ಕುಟುಂಬಗಳ� ಮತು� ��ಯ ಸ�ೂೕದರ�ೂಂ�� 
ಹಂ��ೂಳ���ಾ��. 

10  ��ಷಗಳ�  ● ಕ�ಯುವವರು �ಾವ� ಕ�ತ ಎ�ಾ� �ೂಸ ಪದಗಳನು� ಪ���ಂ�ಸು�ಾ�� 
 
 
�ೌಲ��ಾಪನದ  �ಾನದಂಡಗಳ�  

●  ��ಾ�ಸ ಮತು� ಸೃಜನ�ೕಲ� 
●  ಪ�� ವಗ�ದ ಪದಗಳ ಬ�� �ೕ�ಸಲು �ಮ�ಾ�ತ�ಕ �ಂತ� 
●  ಬರವ��ಯ ಸ�ಷ�� 
●  �ಾಗು�ತ �ರಗ�ಳ� 

 

�ಚು�ವ� ಪ���ೕಕರಣ ಚಟುವ��ಗಳ�  
● ಕ�ಯುವವರು ���ನ ವಗ�ಗಳನು� �ೕ�ಸಬಹುದು ಮತು� ಪ�� ವಣ��ಾ�ಯ �ಾಗು�ತ ಮತು� 

�ಚು�ವ� ಪದಗಳ �ೕ� �ೕಂ��ೕಕ�ಸಬಹುದು. 
●  ಕ�ಯುವವರು ಪದಗಳನು� �ವ�ಸುವ ಮತು� ಬಣ� �ಾಡುವ ಬದಲು �ತ�ಗಳನು� 

ಅಂ�ಸಬಹುದು. 
 

ಸರಳ�ೂ�ಸುವ �ಾ�ಾ�ಡುಗಳ� 
● ಕ�ಯುವವರು ವಣ��ಾ�� 1 ಪದವನು� �ಾತ� �ಾಡಬಹುದು 

 


