
�ಾಗ 1 

�ಾ� ��ೕ�ತ�ೕ, �ಾನು…… (�ಮ� �ಸರು). �ಾನು �ಂ�ರು���ೕ� ಮತು� ಈ �ಾರ �ಾವ� ಕ���ಾ� �ಲವ�               
ಆಸ���ಾಯಕ ಆಟದ ಸ�ಾಯಗಳನು� �ಾಡ���ೕ�. ಈ �ಾಧನಗಳನು� ಬಳ��ೂಂಡು �ಾವ� ಆಡಬಹು�ಾದ         
�ಲವ� ಆಟಗಳನು� �ಾನು �ಮ� �ೂೕ�ಸ���ೕ� ಆದ� �ೕವ� ಅದನು� ಇತರ ಹಲವ� ��ಾನಗಳ��           
ಬಳಸಬಹುದು. ನಮ� ಸುತ�ಲೂ �ಾವ� ಕಂಡು�ೂಳ��ವ ವಸು�ಗ�ಂದ ಇವ�ಗಳನು� ಸುಲಭ�ಾ�        
ತ�ಾ�ಸಬಹುದು.  �ೕ� ಎಂದು �ಾನು �ಮ� �ೂೕ�ಸು��ೕ�. 

ಚಟುವ�� 1  

ನಮ� �ದಲ ಚಟುವ��ಯು ತುಂ�ಾ ಸರಳ�ಾ�� ಏ�ಂದ� ಇದು �ೕ�ನ ಗ�ತ ಆಟ�� ನಮ� ಆರಂ�ಕ            
ಹಂತ�ಾ�� ಏ�ಂದ� �ಾವ� ನಂತರ ಆಡಲು �ಾ�ರಂ�ಸು��ೕ�. ಒಂದು �ಾಗದದ �ೕ� 1-20 �ಂದ           
ಸಂ��ಗಳನು� ಬ�ದು ನಂತರ ಅವ�ಗಳನು� ಕತ���ೂೕಣ. ಅವ� ಸ�ಲ� �ೂಡ��ಾ�� ಎಂದು ಖ�ತಪ���ೂ��          
ಮತು� ಅವ�ಗಳನು� �ಲದ �ೕ� ಇ�� / ಅಂ��. ಎ�ಾ� ಸಮ ಸಂ��ಗಳನು� ಒಂ�ೕ ಬಣ�ದ�� ಮತು� ಎ�ಾ� �ಸ               
ಸಂ��ಗಳ� ಒಂ�ೕ ಬಣ�ವನು� �ೂಂ�ರುವ �ೕ�ಯ�� ಎ�ಾ� ಸಂ��ಗಳನು� ಬಣ� �ಾ�. 

 

2 - 4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 ಸಮ ಸಂ��ಗಳ� ಮತು� 1 - 3 - 5 - 7- 9 - 11 - 13 - 15 - 17 - 19 �ಸ                                         
ಸಂ��ಗಳ� ಎಂದು �ೕವ� �ನ���ೂಳ����ೕ� ಎಂದು �ಾನು �ಾ�ಸು��ೕ�. �ಲದ �ೕ� ಇವ�ಗಳನು�          
ಇ�ಸು�ಾಗ, ಈ ಪ���ಂದು ಸಂ��ಗಳ ನಡು� ಸ�ಾನ ಅಂತರ�� ಎಂದು ಖ�ತಪ���ೂ��. �ಲದ �ೕ�           
20 ಸಂ��ಗಳನು� ಬ�ಯಲು �ಮ� ಮ�ಯ�� ಸ�ಳ �ಗ�ದ�� �ಂ�ಸ�ೕ�. ��ೕ�ತ�ೕ, �ಮ� ಸಂ��ಯ �ಾಲು            
�ದ��ಾ��!  

ಚಟುವ�� 2 

ಮುಂ�, ನಮ� ಗ�ತ ಆಟದ�� ನಮ� ಸ�ಾಯ �ಾಡುವ ಎರಡು ಆ��ಗಳನು� �ಾವ� ರ�ಸ���ೕ�.           
�ದ��, �ಾವ� ನಮ��ೕ ಆದ �ಾಳಗಳನು� ತ�ಾ�ಸ���ೕ�. �ಾ�ಾನ� �ಾಳಗಳ� �ೕ� �ಾಣುತ��          
(�ಾಳಗಳನು� �ೂೕ��). �ೕವ� ಗಮ��ದಂ�, ಒಂದು �ಾಳವ� ಘನ ಆ�ಾರವನು� �ೂಂ�ರುತ��. ಒಂದು ಘನವ�           
ಮೂರು ಆ�ಾಮದ ಘನ ವಸು��ಾ�ದು�, ಆರು ಚದರ ಮುಖಗ�ಂದ ಸುತು�ವ�ಯಲ����, ಪ�� ಶೃಂಗದ��          
ಮೂರು ಸ� ಇರುತ�� (�ೕವ� �ಾಳವನು� �ೂೕ�ಸು�ಾಗ ಇ�ಲ�ವನೂ� ಸೂ��). �ಮ� ಸುತ�ಲೂ ಅಂತಹ ಅ�ೕಕ            
ವಸು�ಗಳನು� ಒಂ�ೕ ಆ�ಾರದ�� �ಾಣಬಹುದು. ಉ�ಾ. ಹ�ಯ ರ��ನ ����, ಎ�� ತವರ, ಐ� ಘನಗಳ�            
ಇ�ಾ��.  

�ಮ� ಸ�ಂತ �ಾಳವನು� ತ�ಾ�ಸಲು, ಒಂ�ೕ �ಾತ�ದ 6 �ೌಕಗಳನು� ಕತ���. ಒಂದು �ೌಕದ��, ಎ�ಾ� ಬ�ಗಳ             
ಉದ�ವ� ಒಂ�ೕ ಆ�ರುತ�� ಎಂಬುದನು� �ನ��. ಪ�� �ೌಕದ �ೕ� ಚು��ಗಳನು� ಈ �ಳ�ನ �ೕ�ಯ��            
ಎ��� ಇದ�ಂದ ಅದು �ಾಳದಂ� �ಾಣುತ��. ಘನ ಆ�ಾರದ �ಾಳವನು� ರೂ�ಸುವ ಸಲು�ಾ� �ೕ�ಗಳನು�           
ಮಡ� ಒ��� ಅಂ�ಸ�ಾಗುತ��. 

 

ಚಟುವ�� 3 



�ಾಳ�� ಬದ�ಾ�, �ೕವ� ಸಂ��ಯ ನೂಲುವ ಚಕ�ವನು� �ಾಡಲು ಸಹ ಪ�ಯ��ಸಬಹುದು. ನೂಲುವ ಚಕ�ವ�           
ವೃತ� ಅಥ�ಾ ಸು���ಾ�ದು� ಸ�ಲ�ಮ��� ಗ��ಾರದಂ� �ಾಣುತ��. ಗ��ಾರದ �ೖಗಳಂ�, �ಾವ� ���          
�ಾಡಬಹು�ಾದ �ೖ ಅಥ�ಾ �ಾಣವನು� ��ಾ�ಸ�ೂ�ಸ�ೕಕು ಮತು� ಚಕ�ದ �ೕ� ಒಂದು ಆ��ಯ �ೕ�           
ಇ�ಯು��ೕ�. ಬಂ�ಯ ಚಕ�ವನು� ಸಹ �ೕವ� ಕ����ೂಳ�ಬಹುದು, ಅ�� �ಾವ� ಎ�ಾ� ಕ��ಗಳನು� �ೕವಲ           
ಎರಡು �ಾಣಗ�ಂದ ಬದ�ಾ�ಸು��ೕ�. 

�ಾಗದ ಅಥ�ಾ ಹಲ�ಯ ತುಂಡು �ೕ� �ೂಡ� ವೃತ�ವನು� ಪ��ಹ�� ಮತು� ಈ ವಲಯವನು� 6 ��ಾಗಗ�ಾ�             
�ಂಗ��. ಈ ಪ���ಂದು ��ಾಗದ�� ಎ�ಾ� ಆರು ಸಂ��ಗಳನು� ಬ���. ಮುಂ�, �ಾವ� �ಾಣವನು�           
�ರು�ಸಲು �ಾವ� ನೂಲುವ �ಾಣವನು� ರ�ಸ�ೕ�ಾ�� ಮತು� ಅದು ಈ ಆರು ಸಂ��ಗಳ�� ಒಂದನು�           
ಸೂ�ಸುತ��. ವೃತ�ದ ಮಧ��ಾಗ�� ಅಂ�ಸ�ಾದ �ೕಪ� �� � �ಾಗದದ ��� ಅನು� �ೕ�ಸುವ ಮೂಲಕ           
�ಾವ� ��� �ಾಣವನು� ರ�ಸಬಹುದು. ಪ�ಾ�ಯ�ಾ�, �ಾವ� ರ��ನ ಅಥ�ಾ ದಪ� �ಾಗದದ �ೕ�           
�ಾಣವನು� ಕತ��� ನಂತರ ��ದ �ಾಗದದ ��� ಅಥ�ಾ �ೕಪ� �� ಬಳ� ವೃತ�ದ ಮಧ�ದ�� ಇದನು�             
�ೕ�ಸಬಹುದು. ದಯ�ಟು� �ಳ�ನ �ತ�ವನು� ಇದ�ಾ�� ಉ��ೕಖ�ಾ� ಬಳ� 

 

 

 

ಇವ�ಗಳ �ೂ��, ಸಂ��ಗಳ� (1-50), ಗ�ತದ �ಾಯ�ಗಳ� (<,>, =) ಮತು� ಗ�ತದ �ಾ�ಾ�ಚರ�ಗಳನು� (+            
ಮತು� -) ಪ���ೕಕ ಸಣ� �ಾ� �ಗಳ�� ಬ�ದು ಅವ�ಗಳನು� �ೂೕ��. ಈಗ �ಮ� ಎ�ಾ� ಸ�ಾಯ ವಸು�ಗಳ�             
�ದ��ಾ��, �ಾವ� ನಮ� ಆಟವನು� ಆಡಲು �ದ����ೕ�. ಸಂ��ಯ �ಾಲುಗಳ�, �ಾ�ಾ�ಚರ�ಗಳ� ಮತು�          
ಗ�ತ ಸಂಬಂಧಗಳನು� ಕ�ಯಲು �ಾವ� ಎಲ�ವನೂ� ��ನ� ಸಂ�ೕಜ�ಯ�� ಬಳಸ���ೕ�. 

 

�ಾಗ 2 

�ಾವ� �ೕ�ಗಳ�� ಮುಕ��ಾ� ಓ�ಾಡು���ಾ�ಗ ಮತು� ಆಟದ �ೖ�ಾನದ ಸುತ�ಲೂ �ಾ�ದ ಸಮಯಗಳನು�          
�ನ��. �ಾನು ಆ ಸಮಯಗಳನು� ಸಹ ಕ�ದು�ೂಳ����ೕ�. ಇಂದು, ನಮ� �ೕವನದ�� �ಲವ� �ೖ�ಕ           
ಚಲ�ಯನು� ಮರ� ತ�ೂೕಣ ಮತು� �ಾನು �ಮ� �ೕ�ದ�, �ಾವ� ಪ����ಯ�� �ೂಸ �ಷಯಗಳನು� ಸಹ            
ಕ�ಯಬಹುದು. �ೕ� ಎಂದು ಕಂಡು���ೕಣ. ಆಟಗ�� ���ಂ�� ಎ�ಾ� ವಸು�ಗಳ� �ದ��ಾ�� ಎಂದು          
�ಾ�ಸು��ೕ� - ��ನ��, �ೖ�, ಸಂ�� / �ಾ�ಾ�ಚರ� �ಾ� �ಗಳ� ಮತು� �ಲದ �ೕ� ಒಂದು ಸಂ��ಯ             
�ಾಲು. 

 

ಚಟುವ�� 1 

 

ಇಂದು, �ಾವ� ನಮ� ಕ��ಾ �ಾಧನಗಳನು� ಬಳ��ೂಂಡು �ೕಪ�� ಮತು� ವ�ವಕಲನವನು� ಕ�ಯ���ೕ�. ಈ           
ಆಟ�� �ೕವ� �ಾಳ ಅಥ�ಾ ��ನ�� ಅನು� ಬಳಸಬಹುದು. �ೕವ� ಎರಡರ ನಡು� ಪ�ಾ�ಯ�ಾ�           



�ಾಡಬಹುದು. ಸಂ��ಯ �ಾ�ನ�� 0 �� �ಂತು ಆಟವನು� �ಾ�ರಂ��. �ಾಳವನು� ಎ��� ಅಥ�ಾ ��ನ��            
�ೕ� �ಾಣವನು� �ರು��. �ೖ� / ��ನ�ನ��� �ೂೕಚ�ಸುವ �ಾವ��ೕ ಸಂ��ಯನು� �ೕ��. ಅಷು�           
���ಗಳನು� ಸಂ�� �ಾ�ನ�� ಚ�� ಉ�ಾಹರ��, �ಾಳದ�� ಸಂ�� 3 �ಾ���ೂಂಡ�, 3 ��� ಮುಂದ��            
ಸ�� ಮತು� ಸಂ��ಯ �ಾ�ನ�� 3 ರ�� �ಂತು�ೂ��. 

 

�ೖ� ಅನು� ಮ�� ಎ��� ಮತು� �ೂಸ ಸಂ��ಯನು� ತಲುಪಲು 3 �ಂದ ಅಷು� ���ಗಳನು� ಸ��/ಚ��.             
ಅಂ��ೕ, �ೕವ� ವ�ವಕಲನ �ಾ�ಾ�ಚರ�ಗಳನೂ� �ಾಡಬಹುದು. ಉ�ಾಹರ��, �ೕವ� 10 �� �ಂ�ದ��          
ಮತು� �ಾಳದ�� 4 �ೕ ಸಂ�� �ಾ���ೂಂಡ�, ನಂತರ 10 �ಂದ 4 ��� �ಂದ�� ಸ�� 6 �� ಬರಲು. 

 

ಈ ಎ�ಾ� ಗ�ತದ �ಾ�ಾ�ಚರ�ಗಳನು� �ೕವ� ಏನನು� ಮತು� �ಾ�ಾಗ ಪ�ಣ��ೂ�ಸು��ೕ� ಎಂದು          
ಬ�ಯಲು ಮ�ಯ�ೕ�. ಉ�ಾಹರ��: 0 + 3 = 3 ಅಥ�ಾ 10-4 = 6. ಇದ�� �ೕವ� �ೕ�ನ �ಚು�ವ�                
�ಯಮಗಳನು� ಕೂಡ �ೕ�ಸಬಹುದು. ಉ�ಾಹರ��, �ೕವ� 1 �ೕ ಸು��ನ �ೂ�ಯ�� ಸಮ ಸಂ��ಯ��           
ಇ�ದ�, �ೕವ� 2 ��� ಮುಂ� �ೂೕಗ�ೕಕು. ಒಂದು �ೕ� �ೕವ� �ಸ ಸಂ��ಯ�� ಇ�ಯು��ದ��, �ೕವ� 3              
��� ಮುಂ� �ೂೕಗ�ೕಕು. 

  

ಚಟುವ�� 2  

 

�ಮ� ಕುಟುಂಬ ಸದಸ�ರು, ��ೕ�ತರು ಅಥ�ಾ ���ೂ�ಯವ�ೂಂ�� �ೕವ� ಈ ಆಟವನು� ಸಹ ಆಡಬಹುದು.           
�ೕವ� ���ೂ�ಯ ಇತರ ಮಕ���ಂ�� ಆಟ�ಾಡು��ದ�� ಸುರ�ತ ದೂರವನು� ಇಟು��ೂಳ��ವ�ದನು�        
ಖ�ತಪ���ೂ��. ನಂಬ� �ಾ�� ��ದು�ೂಳ�ಲು �ಮ� ��ೕ�ತರು / ಕುಟುಂಬ ಸದಸ�ರ�� ಒಬ�ರನು� �ೕ�.           
�ೕವ� �ಂ�ರುವ ಸಂ�� �ಾ� �ನ��ರುವ ಸಂ���ಂತ ಕ���ದ��, �ೕವ� ಕ�ದು�ೂಳ����ೕ�. ಉ�ಾಹರ��,         
�ೕವ� 3 ರಂದು �ಂ�ದ�� ಮತು� �ಾ� �ನ��ರುವ ಸಂ�� 5 ಆ�ದ�� 3 5 ��ಂತ ಕ���ದ�� �ೕವ�              
ಚಟುವ��ಯನು� �ಾಡ�ೕಕು (ಉ�ಾ. ಒಂದು �ೂೕ� �ೕ�). �ಾ� �ನ��ರುವ ಸಂ���ಂತ ಸಂ�� ���ದ��          
�ೕವ� �ಲು���ೕ�. ಚಟುವ��ಯನು� �ಾಡಲು �ಮ� ಕುಟುಂಬ ಸದಸ� / ��ೕ�ತ�� �ೕವ� �ೕಳಬಹುದು. �ೕವ�            
ಸಂ��ಯ �ಾ�ನ�� ಕು�ಯು��ರು�ಾಗ ಈ ಗ�ತ ಸಂಬಂಧಗಳನು� ಬ�ಯುವ�ದನು� ಖ�ತಪ���ೂ��.        
ಉ�ಾಹರ��, 3 <5 ಅಥ�ಾ 3> 1. 

 

ಚಟುವ�� 3 

 

ಈಗ �ಾವ� ಕ�ತ ಎ�ಾ� ಆಟದ ಸ�ಾಯಗಳ� ಮತು� ಗ�ತದ �ಾ�ಾ�ಚರ�ಗಳ� ಮತು� ಸಂಬಂಧಗಳನು�           
ಬಳ��ೂಂಡು ಇ�ೕ ಕುಟುಂಬ�ೂಂ�� ಈ ಆಟವನು� ಆಡ���ೕ�. �ಮ� ಸ�ಂತ �ಯಮಗಳನು� �ೕವ�          
ರ�ಸಬಹುದು ಅಥ�ಾ ನನ� ಆಟ�� �ಾನು ಬಳ�ದ �ಲವ� �ಯಮಗಳನು� ಬಳಸಬಹುದು. �ಾ� �ಗಳನು�          
��ದು�ೂಳ�ಲು ಮೂರು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ�ರನು� ಆ�� - ಅವರ�� ಇಬ�ರು ನಂಬ� �ಾ� �ಗಳನು� ಆ��           
�ಾಡಬಹುದು ಮತು� ಮೂರ�ಯವರು �ಾ�ಾ�ಚರ� / ಸಂಬಂಧ �ಾ�� ಆ�� �ಾಡಬಹುದು. ಗ�ತದ          
ಸ�ೕಕರಣವನು� �ಾಡಲು �ೕವ� ಈ �ಾ� �ಗಳನು� ಒಂದು �ೕ�ಯ�� ಇ�ಸಬಹುದು. ಉ�ಾಹರ��,         
�ಾ� �ಗಳನು� 5, 3 ಮತು� + ಆ��ದ�; �ೕವ� 5 + 3 = 8 ಅನು� ರೂ�ಸಬಹುದು. 

ಇದನು� ರೂ��ದ ನಂತರ, �ೕವ� ಅದನು� ಸಂ��ಯ �ಾ�ನ�� ಅನುಸ�ಸಬಹುದು ಮತು� ಸಂ��ಗಳ ಸುತ�ಲೂ           
��ಯಬಹುದು. �ಾವ� ಅದನು� �ಸ ಅಥ�ಾ ಸಮ ಸಂ���ಂದು ಗುರು�ಸುವ ಮತು� ಮುಂ�ನ ಕ�ಮವನು�           
�ಧ��ಸುವ �ಚು�ವ� ಮಟ�ವನು� �ೕ�ಸಬಹುದು.ಉ�ಾಹರ��, ಸಮ ಸಂ�� ಎಂದ� �ಮ� ಸ�ಳದ�� �ೕವ�          
ಕುಪ��ಸ�ೕಕು ಮತು� �ಸ ಸಂ�� ಎಂದ� �ಮ� �ಾದಗಳನು� ಒ�� ಸ���ಸ�ೕಕು/ಮುಟ��ೕಕು. 



 

ಉತ�ಮ �ಾಗ �ಾವ�ದು ಎಂದು �ಮ� �����ೕ? �ೕವ� ಪ�� �ಾ�ಯೂ ��ನ� ಸಂ�ೕಜ�ಗಳ�, ��ನ�            
�ಯಮಗಳ� ಮತು� ��ನ� ಸಂ��ಗಳನು� �ೂಂ�ರುವ�ದ�ಂದ ಈ ಆಟವ� ಅಂತ��ಲ�. ಈ ಆಟ�ಂದ �ೕವ�           
ಎಂ�ಗೂ �ೕಸರ�ೂಳ��ವ��ಲ� ಮತು� ನಮ� �ಾ�ಾನ� �ಾ�ಯ �ನಗಳಂ� �ೕವ� ಸಹ ಓಡಬಹುದು ಮತು�           
ಆಡಬಹುದು. �ೕವ� ಇದನು� ಆನಂ�ಸು��ೕ� ಮತು� �ಮ� �ೕ�ಾದಷು� ಈ ಆಟ�� ಹಲವ� �ಯಮಗಳ� ಮತು�            
ಮಟ�ವನು� ರ�ಸು��ೕ� ಎಂದು �ಾ�ಸು��ೕ�. ಆನಂ��. �ೖ. 

 


