
 

 

 
 

 ನನ" $ಾ&-ಅ& )ೆ+ೊ-ೕ)ೆಂ0 (ಹಂತ - 1) 
 

4ವರ7ೆ ಊಟವನು& (ೕ*ಸುವ,ದು, ಊಟ ಅಡು1ೆ 3ಾಡುವ,ದು ಮತು7 ಅಲಂ:ಾರವನು& 

3ಾಡುವ,ದು <ೇ=ದಂ>ೆ ?ೆ<ೊAೕ?ೆಂB ನಂ>ೆ CಮD ಕುಟುಂಬ:ೆG ಭIJಗಳನು& ತMಾ=N. 

ಕುಟುಂಬPೊಂQ1ೆ ಔತಣವನು& ಹಂU:ೊVW! 

ಪ9ಮುಖ 

ಪ9=ೆ" 

ಎZಾ[ ?ೆ<ೊAೕ?ೆಂB ಗಳ\ ಮುU]ರುವ,ದ=ಂದ, ^ಾವ, ನಮDPೇ ಆದ `ಾa ಅa 

?ೆ<ೊAೕ?ೆಂB ತMಾ=ಸಬಹುPೇ ಮತು7 ಮ^ೆಯc[ ನಮD ಅdeಗV1ೆ ಊಟ 

ಬfಸಬಹುPೇ? 

>ೇ?ಾ@ರುವ ಒಟು- 

ಸಮಯ  

5 Qನಗಳc[ ಒಟುA 5-6 ಗಂlೆಗಳ\ 

>ೇ?ಾಗುವ ವಸುFಗಳH `ಾಕmnಾನ ಪ,ಸ7ಕಗಳ\, :ಾಗದ, `ೆCpq ಗಳ\, ಬಣrಗಳ\, ಅf1ೆ ಸಲಕರsೆಗಳ\, 

ಪPಾಥuಗಳ\ 

ಕJ?ೆಯ 

ಫJLಾಂಶಗಳH 

1. vಾw`ಾರ (ೕಜ^ೆಗಳನು& ಅyವೃQ{ಪfಸುವ,ದು 

2. ಊಟ ತMಾ=ಸುm:ೆಯ mnಾನವನು& ಅಥu3ಾf:ೊಳ\Wವ,ದು 

 

Nನ 1 
CಮD ಸ|ಂತ ?ೆ<ೊAೕ?ೆಂB ಅನು& }ೇ1ೆ >ೆ?ೆಯುವ,ದು ಮತು7 ನ~ೆಸುವ,ದು ಎಂಬುದರ ಕು=ತು ಇಂದು Cೕವ, ಕcಯುm=. 

 
ಸೂOPದ 

ಅವR 

ಚಟುವT?ೆ ಮತುF 4ವರ7ೆ  

5  UVಷಗಳH ● ಆ}ಾರದ ಬ1ೆ� ಸಂvಾದವನು& `ಾ�ರಂyN ಮತು7 }ೆU]ನ ?ೆ<ೊAೕ?ೆಂB ಗಳ\ 

ಮುಚ]ಲ��Aರುವ,ದ=ಂದ, ಮ^ೆಯc[ ಊಟ ಬfಸುವ ತಮDPೇ ಆದ `ಾa-ಅa 

?ೆ<ೊAೕ?ೆಂB ಅನು& `ಾ�ರಂyಸಲು ಅವ=1ೆ ಅವ:ಾಶ Nಗುತ7Pೆ ಎಂದು ಕcಯುವವ=1ೆ 

dVN 

 



 

 

 
5  UVಷಗಳH 

● ಕcಯುವವರು ವwವ}ಾರ (ೕಜ^ೆಯ ಫಲಕ ಅನು& ಚUuಸು>ಾ7?ೆ, ಅವರು ಏನು 

3ಾಡ�ೇ:ೆಂದು ಅಥu3ಾf:ೊಳ\W>ಾ7?ೆ 

● ವXವYಾರ Zೕಜ\ಾ ಫಲಕ 

● 4^ಾಗ 1: `ಾa-ಅa ?ೆ<ೊAೕ?ೆಂB ನ ಪ=ಕಲ�^ೆ: ಈ ?ೆ<ೊAೕ?ೆಂಟನು& }ೇ1ೆ m�ೇಷ 

3ಾಡುm=?  

● 4^ಾಗ 2: ವwವ<ಾ�ಪ^ಾ (ೕಜ^ೆ: ಅdeಗಳ\ Mಾರು?  ಈ m�ೇಷ ಊಟವನು& 

^ಾವ, Mಾvಾಗ ಮತು7 ಎc[ 3ಾಡು>ೆ7ೕvೆ? 

● 4^ಾಗ 3: ಆ}ಾರ (ೕಜ^ೆ: Cೕವ, Mಾವ ಭIJಗಳನು& Cೕಡುd7ೕ=?  ಪPಾಥuಗಳ\ 

Mಾವ,ವ,?  Cೕವ, ಭIJಗಳನು& }ೇ1ೆ ತMಾ=ಸುd7ೕ=? 

● 4^ಾಗ 4: dಾ?ೆeTಂf, ಸಂವಹನ ಮತುF ಅಲಂ?ಾರ Zೕಜ\ೆ: ?ೆ<ೊAೕ?ೆಂB ನ 

}ೆಸ?ೇನು?  CಮD ಅdeಗಳನು& Cೕವ, }ೇ1ೆ ಆ}ಾ|Cಸುd7ೕ=?  �ನು 

ತMಾ=ಸುವ,Pೇ? 

 

 
 



 

 

 
 

50  UVಷಗಳH ● ಕcಯುವವರು ವwವ}ಾರ (ೕಜ^ೆಯ m�ಾಗ 1 ಮತು7 2 (ಪ=ಕಲ�^ೆ ಮತು7 

ವwವ<ಾ�ಪ^ಾ m�ಾಗ) ಬ1ೆ� (ೕUಸಲು `ಾ�ರಂyಸು>ಾ7?ೆ. 

● ಕcಯುವವರು ತಮD ^ೆU]ನ ?ೆ<ೊAೕ?ೆಂB ಮತು7 ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸwರ ಬ1ೆ� 

ಮತು7 ಅವರು ಏನು ಇಷAಪಡು>ಾ7?ೆ ಎಂದು (ೕUಸು>ಾ7?ೆ? 

 
● ಅವರು }ೆಚು] ಇಷAಪಡುವದನು& ಅವರು mವ=ಸಬಹುದು ಮತು7 ನಂತರ ಈ 

ಊಟದ ಅನುಭವವನು& m�ೇಷvಾ�ಸುತ7Pೆ ಎಂದು (ೕUಸಬಹುದು. 

ಅ`ೇ�ಸುತ7Pೆ: “ಜಂ�- ಊಟ” “^ೆU]ನ ಆ}ಾರದ ಪ�:ಾರ” ಒಂದು “ಚಲನUತ� 

?ಾd� ಊಟ” ಇ>ಾwQ. 

● ಕcಯುವವರು ತಮD ಅdeಗಳ\ ಮತು7 ಕುಟುಂಬ ಸದಸwರ ಪ�Aಯನು& 

ತMಾ=ಸು>ಾ7?ೆ (}ೆಸರುಗಳನು& ಬ?ೆಯುವ,ದು ಕಷAvಾ�ದ�?ೆ ಅವರು 

�ದಲIರಗಳನು& ಬ?ೆಯಬಹುದು ಅಥvಾ NA� ಕf� Uತ�ಗಳc[ ರUಸಬಹುದು. 

Cೕವ, }ೆಸರುಗಳನು& ಚು:ೆGಗಳc[ ಬ?ೆಯಬಹುದು ಮತು7 ಅದನು& 

ಕಂಡು�fಯಲು ಕcಯುವವರನು& :ೇಳಬಹುದು) 

● ಕcಯುವವರು ಕುಟುಂಬ ಸದಸwರನು& ತಮD ^ೆU]ನ ಆ}ಾರ ಅಥvಾ ಊಟದ 

ಅನುಭವಗಳ ಬ1ೆ� :ೇಳ\>ಾ7?ೆ 

● ಕcಯುವವರು ಕುಟುಂಬ ಸದಸw?ೊಂQ�ನ ಸಂ�ಾಷsೆಯ ಆnಾರದ �ೕZೆ 

Mಾvಾಗ ಮತು7 ಎc[ ಊಟ ಬfಸZಾಗುತ7Pೆ ಎಂಬುದನು& ಖUತಪfಸು>ಾ7?ೆ 

 

 Nನ 2 
ಇಂದು Cೕವ, CಮD ?ೆ<ೊAೕ?ೆಂB ನ ವwವ}ಾರ (ೕಜ^ೆಯc[ :ೆಲಸ 3ಾಡುವ,ದನು& ಮುಂದುವ=ಸುd7ೕ= 
 

ಸೂOPದ 

ಅವR 

ಚಟುವT?ೆ ಮತುF 4ವರ7ೆ 



 

 

45  UVಷಗಳH ● ಕcಯುವವರು ವwವ}ಾರ (ೕಜ^ೆಯ (ಆ}ಾರ (ೕಜ^ೆ) 3^ೇ m�ಾಗದc[ :ೆಲಸ 

3ಾಡು>ಾ7?ೆ. 

● ಕcಯುವವರು ತಮD ಆ�G 3ಾfದ ಭIJಗಳನು& }ೇ1ೆ ತMಾ=ಸ�ೇ:ೆಂದು 

ಕುಟುಂಬPೊಂQ1ೆ ಚUuಸು>ಾ7?ೆ ಮತು7 `ಾಕmnಾನದ ಹಂತ ಹಂತದ 

mವರsೆಯನು& ಪ~ೆಯು>ಾ7?ೆ. 

● ಕcಯುವವರು ಅಗತwmರುವ ಪPಾಥuಗಳ ಪ�Aಯನು& ತMಾ=ಸು>ಾ7?ೆ ಮತು7 ಇವ, 

ಮ^ೆಯc[ ಲಭwmPೆ�ೕ ಎಂದು ಪ= ೕcಸುತ7Pೆ. 

● ಸುVವ,: ಗ=ಷ¡ 45 C£ಷಗಳ `ಾ�ಥ£ಕ ಸಮಯ ಅಗತwmರುವ 2 ಸರಳ 

ಭIJಗಳನು& ಆ�G 3ಾf ಉPಾ. :ೇ�, `ಾa :ಾ¥u, £qG �ೇ�, 

<ಾwಂ¦ m§ ಗಳ\, ಸZಾ¦, `ಾ<ಾA ಇ>ಾwQ. 

15  UVಷಗಳH ● ಕcಯುವವರು ಎZಾ[ ಭIJಗ¨©ೆಂQ1ೆ �ನುವನು& m^ಾwಸ1ೊVಸು>ಾ7?ೆ ಮತು7 

mವ=ಸು>ಾ7?ೆ 

 
 

 Nನ 3 
ಇಂದು Cೕವ, ವwವ}ಾರ (ೕಜ^ೆಯನು& ಮು�N CಮD ?ೆ<ೊAೕ?ೆಂB Nದ{ಪfಸುವ,ದನು& ಮು�ಸುd7ೕ=. 
 
 

ಸೂOPದ 

ಅವR 

ಚಟುವT?ೆ ಮತುF 4ವರ7ೆ 

30  UVಷಗಳH ● ಕcಯುವವರು ವwವ}ಾರ (ೕಜ^ೆಯ 4^ೇ m�ಾಗದc[  (3ಾ:ೆu�ಂª, ಸಂವಹನ 

ಮತು7 ಅಲಂ:ಾರ) ಮತು7 ಅCN:ೆ ಪತ�ದ ಬ1ೆ� :ೆಲಸ 3ಾಡು>ಾ7?ೆ 

● ಕcಯ�ೇ:ಾದವರು “?ೆ<ೊAೕ?ೆಂB ನ �ೕ*ನ }ೆಸರು” ಮತು7 ಊಟವನು& ಪ«?ೈಸುವ 

ಬ1ೆ�  (ೕUಸು>ಾ7?ೆ 

● ಅdeಗV1ಾ� ಆ}ಾ|ನವನು& m^ಾwಸ1ೊVN 



 

 

 
10  UVಷಗಳH ● ಕಟ[=, Cೕರು ಕುfಯುವ Zೋಟಗಳ\, <ೇ=ದಂ>ೆ ಎZಾ[ ಅಲಂ:ಾರ ಮತು7 

lೇಬq vೇ ಅನು& (ೕ*N. 

20  UVಷಗಳH ● ಕcಯುವವರು ಅCN:ೆ ಪತ�(ಪ�d®�� ¯ಾ°u) ಅನು& m^ಾwಸ1ೊVಸು>ಾ7?ೆ 

( ¯ಾರಸುp: ಅdeಗಳ\ ಊಟವನು& ಇಷAಪಡQದ�?ೆ, ಊಟವನು& ಇಷAಪಟA?ೆ ಅಥvಾ 

ಊಟವನು& ತುಂ�ಾ ಇಷAಪಟA?ೆ ಎoದು 3 ಎ�ೕ�:ಾ¥ ಮುಖಗಳನು& ಬ?ೆ²=) 

 

 Nನ 4 
ಇಂದು Cೕವ, CಮD ಊಟವನು& CಮD ಕುಟುಂಬ:ೆG ತMಾ=N(�ೇ²N) ಬfಸುd7ೕ=! 

 
 

ಸೂOPದ 

ಅವR 

ಚಟುವT?ೆ ಮತುF 4ವರ7ೆ 

2 ಗಂjೆಗಳH ● ಇಂದು Pೊಡ� Qನ! ಕcಯುವವರು ಎಲ[ವನೂ& ಒ�A1ೆ <ೇ=ಸು>ಾ7?ೆ ಮತು7 ಅವರ 

`ಾa-ಅa ?ೆ<ೊAೕ?ೆಂB ಊಟವನು& ತMಾ=ಸು>ಾ7?ೆ 

● ಕcಯುವವರು ಭIJಗಳನು& ತMಾ=ಸಬಹುದು ಅಥvಾ ಭIJಗಳನು& ರUಸುವc[ “ಅಡು1ೆ 

ಭಟA=1ೆ” �ೆಂಬcಸಬಹುದು 

● ಕcಯುವವರು ಅಲಂ:ಾರವನು& }ಾಕು>ಾ7?ೆ ಮತು7 ಒ�A1ೆ }ೊಂQಸು>ಾ7?ೆ 

● ಅdeಗಳ\ ಒ�A1ೆ ಊಟವನು& ಆನಂQಸು>ಾ7?ೆ 

● ಕcಯುವವರು  ಅCN:ೆ ಪತ�(ಪ�d®�� ¯ಾ°u) ಅನು& ಹಂU:ೊಳ\W>ಾ7?ೆ 

 
 

 Nನ 5 
ಇಂದು Cೕವ, CಮD `ಾa-ಅa ?ೆ<ೊAೕ?ೆಂB ಬ1ೆ�  ಪ�d®��ಯನು& :ೇಳ\d7ೕ=. 
 



 

 

ಸೂOPದ 

ಅವR 

ಚಟುವT?ೆ ಮತುF 4ವರ7ೆ 

30  UVಷಗಳH ● ಕcಯುವವರು ಅCN:ೆಯ ಪ�d®��²ಂದ ಪ�d®��ಗಳ lಾwc ³ಾBu 

`ಾ�dCಧwವನು& ರUಸು>ಾ7?ೆ.  Mಾvೆಲ[ :ೆಲಸಗಳ\ ಯಶN|Mಾದವ, }ಾಗೂ ಏನನು& 

ಮುಂQನ �ಾ= myನ&vಾ� 3ಾಡ�ೇಕು ಎಂಬುದನು& ಪ�dµಂµಸುತ7Pೆ.  

 

dೌಲXdಾಪನ dಾನದಂಡ 
● ವwವ}ಾರ (ೕಜ^ೆಯ ಸ�ಷA>ೆ. 

● `ಾಕmnಾನಗಳ\, ಸಂದಶuನಗಳ\ ಇ>ಾwQಗಳ ಕು=ತು ನ~ೆNದ ಸಂ�ೆ¶ೕಧ^ೆಯ ಸಂಪ«ಣu>ೆ. 

● 3ಾ:ೆu�ಂª <ಾಮ��ಗಳc[ ಸೃಜನ ೕಲ>ೆ. 

● ಅಡು1ೆಯc[ Cರಂತರ>ೆ. 


