
ನೂ�� ನ�� ಏ��? 
 

ಎಲ��ಗೂ ನಮ�ಾ�ರ ☺ �ಾನು __________. �ೂಸ �ೕಜ�� ಸು�ಾ�ಗತ. �ಂ�ನ ಎ�ಾ� �ೕಜ�ಗಳನು�           

�ೕವ� �ಜ�ಾ�ಯೂ ಇಷ�ಪ����ೕ� ಎಂದು �ಾನು �ಾ�ಸು��ೕ�. 

�ಾ�ಲ�ರೂ ಸು�� �ಾ�� ಗಳನು� �ೂೕಡುವ�ದನು� ಇಷ�ಪಡು��ೕ� ಎಂದು ನನ� �ಾ���� ಮತು� ಸು��          

ವರ��ಾರರು �ೕಶದ ��ಧ �ಾಗಗ�� ಮತು� ಪ�ಪಂಚದ ��ಧ �ಾಗಗ�� �ೕ� ಪ��ಾ�ಸು���ಾ��          

ಎಂಬುದನು� �ೂೕಡಲು ತುಂ�ಾ ಆಕಷ�ಕ�ಾ��. ನಮ� ಸುತ� ಏನು ನ�ಯು��� ಎಂಬುದರ ಕು�ತು ನಮ�ನು�           

ನ�ೕಕ�ಸುವ�ದರ ಮೂಲಕ ಸು�� ವರ��ಾರರು ಅಂತಹ ಅದು�ತ �ಲಸವನು� �ಾಡು���ಾ��. 

ಈ �ೕಜ�ಯ��, ನಮ��ೕ ಪ��� ರ�ಸುವ ಮತು� COVID19 ಕು�ತು ವರ� �ಾಡುವ ಮತು� ��ಧ            

�ೕಖನಗಳನು� ಬ�ಯುವ ಮೂಲಭೂತ �ಷಯಗಳ ಬ�� �ಾವ� ಕ�ಯು��ೕ�. ಇದು �ಜ�ಾ�ಯೂ         

ಆಸ���ಾಯಕ�ಾ��; ಇ�ೕ ಪ����ಯ�� ಸ��ಯ�ಾ� �ಾಗವ�ಸುವ ಮೂಲಕ �ೕವ� ಈ �ೕಜ�ಯ��         

ಆಸ�� ವ�ಸು�� ಎಂದು �ಾನು �ಾ�ಸು��ೕ�. 

�ೕವ� ಇದನು� ನ�ೂ�ಂ�� ಆನಂ�ಸು�� ಮತು� ಕ�ಯು�� ಎಂದು �ಾ�ಸು��ೕ�. �ೕವ� ಅದನು�          
�ಾಡು�ಾಗ ಚಟುವ��ಗಳ �ತ�ಗಳನು� ನನ� ಕಳ��� 

�ಾಗ -1  

ಚಟುವ�� 1 : �ಾವ� ಪ���ಯ �ಸ�ನ ಬ�� �ೕ�ಸು��ೕ�. 

ಕುತೂಹಲ�ಾ�, ಪ���ಯ �ಸರನು� ಆ�ಸುವ�ದು �ಜ�ಾ�ಯೂ ಕಷ�. 

ನನ� ಒಂದು ಉ�ಾಯ��, ನನ� ಮ�� ಬರುವ ಒಂ�ರಡು ಪ���ಗಳನು� ಪ��ೕ��ೂೕಣ ಮತು� ಸ�ಲ� ಸೂ���            

ಪ��ೕಣ! 

ಸ�, �ಾನು �ೕ�ದ �ಲವ� ಪ��� �ಸರುಗಳ� ಇ���: 

 

● � �ಂದೂ 

● �ೖ�� ಆ� ಇಂ��ಾ 

● �ಕ�� ��ಾ�� 
● �ಜ� ಕ�ಾ�ಟಕ 

 

ಸ�, �ಾನು ಇ�� �ಲವ� �ಾದ�ಗಳನು� �ೂೕಡಬಹುದು. ಅವರು ತಮ� ಪ���� �ೕಶದ �ಸರು ಅಥ�ಾ �ಾಜ�ದ             

�ಸರನು� �ಾ��ಾ��. ಉ�! �ಾನು �ಂಗಳ��ನವನು, �ಾ�ಾ� ನನ� ಪ���� �ಸ�ಸಲು �ೂೕಗು��ೕ�:          

'�ಂಗಳ�ರು �ಾ� ’. �ಮ� ಸೃಜನ�ೕಲ �ೂೕ�ಗಳನು� �ಾ� ಮತು� ಸೃಜನ�ೕಲ �ಸರುಗಳ ಬ�� �ೕ��! 

 

ಇ�ೕ ಚಟುವ��ಯನು� �ೕವ� �ಜ�ಾ�ಯೂ ��ೕ�ಸು��ೕ� ಎಂದು �ಾನು �ಾ�ಸು��ೕ� ಮತು� �ೕವ�          

ಈ�ಾಗ�ೕ ಪ���ಯ �ಸರನು� ಪ�ದು�ೂಂ���ೕ� ಎಂದು ನನ� �ಾ����. �ಮ� ಪ���ಯ �ಸರನು�          

ನ�ೂ�ಂ�� ಹಂ��ೂಳ�ಲು ಮ�ಯ�ೕ� ಮತು� ಮುಖ��ಾ�, ಆ ���ಷ� �ಸರನು� ಆ�ಸುವ �ಂ�ನ �ಾರಣ. 

 

ಚಟುವ�� 2 - ನಮ� ಪ����ಾ� �ೕಲನ�ಯನು� ಅಂ�ಮ�ೂ�ಸುವ�ದು. 

ಪ�� ಸು�� ಪ���ಯು ತಮ� ಪ���ಯ�� �ಾವ ��ಾಗಗಳನು� �ೂಂ�ರುತ�� ಮತು� ಪ�� ��ಾಗ�� ಎಷು�            

�ಾಗವನು� �ೕಡುತ�� ಎಂಬುದನು� �ಧ��ಸಲು ಮೂಲ �ೕಲನ�ಯನು� �ೂಂ�ರುತ��. �ಾವ� ಈಗ ನಮ� ಸು��           

�ಾಗದದ �ೕಲನ�ಯನು� �ಧ��ಸು��ೕ�! �ಾವ� �ಲವ� ಉ�ಾಹರ�ಗಳನು� �ೂೕ�ೂೕಣ ಮತು� ನಂತರ         

ಸೃಜನ�ೕಲ�ಯನು� �ಾ�ರಂ��ೂೕಣ! 



�ಾ��ೕಯ ಸು��, ಅಂತರ�ಾ��ೕಯ ಸು��, ಆ�ೂೕಗ�ದ ��ಾಗಗಳನು� �ಾನು ಒಳ�ೂಳ����ೕ� ಎಂದು �ಾನು          

�ಾ�ಸು��ೕ�, ಏ�ಂದ� ಇದು ಪ�ಸು�ತ ಸ���ೕಶದ�� ಬಹಳ ಮುಖ��ಾ�� ಮತು� �ಲವ� ಮನರಂಜ�ಗಳ�          

ಬಹುಶಃ ���ನ ಜನರು ಈಗ ಮ�ಯ���ಾ�� ಮತು� �ಲವ� ಒಗಟುಗಳನು� �ಾಡಲು ಅಥ�ಾ �ಲವ� ಕ�ಗಳನು�            

ಓದಲು ಇಷ�ಪಡು�ಾ��. ಅ�ೕಕ ಪ���ಗಳ� �ೕಶದ ಗಂ�ೕರ �ಷಯಗಳ ಬ�� �ಲವರು ತಮ� ಅ��ಾ�ಯವನು�           

ಬ�ಯುವ ಒಂದು ��ಾಗವನು� ಸಹ �ೂಂ��. ನನ� ಪ���ಯ�� ಅಂತಹ ಅಂಕಣವನು� �ೂಂದಲು �ಾನು           

ಬಯಸು��ೕ�. ನನ� ಬ� �ಲವ� ಆ�ೂೕಚ�ಗಳ� ಇ� ಎಂದು �ಾನು �ಾ�ಸು��ೕ� ಈಗ �ೕಲನ�ಯನು�           

��ಾ�ಸ�ೂ��ೂೕಣ. ಪ�� ��ಾಗಕೂ� ಒಂದು �ಾ���ೕಯ ಆ�ಾರವನು� �ಗ�ಪ�ಸುವ ಬ��        

�ೕ�ಸು����ೕ�. 

 

 

ಚಟುವ�� 3: �ಾವ� COVID19  ಬ�� ಮೂಲ ಸಂ�ೂೕಧ� �ಾಡು��ೕ�. 

ಆ�ೂೕಗ��� ಸಂಬಂ��ದ ನನ� ಪ���ಯ�� �ಚು�ವ� ��ಾಗವನು� �ಾಕು��ೕ� ಎಂದು �ಾನು �ಮ� �ೕ���ೕ�           

ಮತು� COVID19 ಬ�� ನಮ� ಅ�ವ� �ೕಕು ಎಂದು �ಾನು �ಮ� �ೕ��. ಆದ��ಂದ, �ಾನು COVID19 ಬ�� ನನ�               

�ದಲ �ೕಖನವನು� ಬ�ಯು��ೕ� ಎಂದು �ಾ���. 

�ನ��, �ಾವ�ದರ ಬ�� ಬ�ಯುವ �ದಲು �ಾವ� �ಷಯ ಅಥ�ಾ �ಷಯದ ಬ�� �ಲವ� ಮೂಲಭೂತ            

ಸಂ�ೂೕಧ�ಗಳನು� �ಾಡ�ೕಕು. ಏನು, ಏ�, ಮತು� �ೕ� ಎಂಬ ಮೂರು �ಷಯಗಳ �ೕ� �ಮ� ಗಮನವನು�            

�ೕಂ��ೕಕ�ಸಲು ಪ�ಯ���. ಆದ��ಂದ, �ಾವ� COIVD19 ಬ�� ಬ�ಯಲು �ೕ�ಸು��ದ��, �ಾವ� ಮೂರು          

ಪ���ಗಳತ� ಗಮನ ಹ�ಸು��ೕ� - 



       1. �ೂೕ�� 19 ಎಂದ�ೕನು? 

        2. ಅದು ಏ� �ೕಗ�ಾ� ಹರಡು���? 

         3. ಮತು� ಅದು �ೕ� ಹರಡುತ��? 

ಸ�, ಆದ��ಂದ ನಮ� �ಂ�ನ �ೕಜ�ಯ�� �ಾವ� COVID19 ಬ�� ಓ���ೕ� ಅಂದ� ನಮ� ಮೂಲ            

ಸಂ�ೂೕಧ� �ಾಡ�ಾ��. 

ಸ�, ಆದ��ಂದ �ಾನು COVID 19 ಬ�� ಓ���ೕ� ಮುಂ�ನದು ಏನು? ತುಂ�ಾ ಸುಲಭ, COVID 19 ಬ�� �ಾವ�               

ಏನನು� ಕ�ತರೂ, �ಾವ� ಎ�ಾ� ಪ�ಮುಖ ಅಂಶಗಳನು� ಒಂ�ೕ ಸ�ಳದ�� ಬ�ಯು��ೕ� ಇದ�ಂದ ನಮ�           

ಸಂ�ಾದ�ೕಯಗಳನು� ಬ�ಯು�ಾಗ �ಾವ� �ಾವ��ೕ ಪ�ಮುಖ ಅಂಶವನು� ಕ�ದು�ೂಳ��ವ��ಲ�. 

 

  



ಚಟುವ�� 4 - �ಾವ� ನಮ� ಕ�� �ೕ���ಯನು� �ೕಡು��ೕ� ಮತು� �ೕಖನವನು� ಬ�ಯು��ೕ�. 

ಸ�, ಈಗ �ಾವ� ನಮ� �ೕಖನದ �ೕ���ಯ ಬ�� �ೕ�ಸ�ೕಕು. �ೕವ� �ಾವ��ೕ ಆ�ೂೕಚ�ಗಳನು�           

�ೂಂ���ೕ�ಾ? 

ಮ��ೕ, ಕ�ೂೕನ�ೖರ� �ೂ�ೕಟ ಬ�� �ೕವ� ��ದು�ೂಳ��ೕ�ಾದ �ಷಯಗಳ� �ಾವ�ವ�?  

ತುಂ�ಾ ಉದ��ಾ��? ಆದ��ಂದ �ೕ��� ಗ�ಗ��ಾ� ಮತು� �ಕ��ಾ�ರ�ೕಕು ಮತು� ಓದುಗರ ಗಮನವನು�          

��ಯುವಂತಹ ಪದಗಳನು� ಬಳಸ�ೕಕು. ಮ�� ಪ�ಯ���ೂೕಣ. ಉ� !! "�ೂೕ�� 19 ರ �ರುಧ� ವ�ಯ�            

ಆಗುವ�ದು �ೕ�?" ಈ ಬ�� �ೕ�� , ಇದು �ಕ��ಾ�� ಮತು� ಗ�ಗ��ಾ�� ಮತು� ಇದು ಓದುಗರ ಗಮನವನೂ�             

��ಯುತ�� ಎಂದು �ಾನು �ಾ�ಸು��ೕ�. 

�ಮ� �ೕ���ಯ ಬ�� �ೕ�� ಮತು� ಅದನು� ನ�ೂ�ಂ�� ಹಂ��ೂ��. 

ಈಗ, �ಾವ� �ೕಖನದ �ಸರನು� ಅಂ�ಮ�ೂ����ೕ�. ಮುಂ�ನ �ಾಗ�� �ೂೕ�ೂೕಣ. 

�ೕವ� �ಲವ� �ಷಯಗಳ �ೕ� �ೕಂ��ೕಕ�ಸಬಹು�ಾದ �ೕಖನವನು� ಬ�ಯು�ಾಗ �ನ�� - �ಾನು ಇದನು�           

‘�ೕಖನ ಬರವ��ಯ ಹಂತಗಳ�’ ಎಂದು ಕ�ಯು����ೕ�. 

● �ೕ���  

● ಬರಹ�ಾರರ �ಸರು 

● �ೕಹ (�ೕಖನದ ಮುಖ� �ಾಗ, 1 �ಾ��ಾ�ಾ��) 

● �ೕ�ಾ�ನ (�ಮ� ಅ��ಾ�ಯ, ��ಾರಸು, ��ೕ� ಅಥ�ಾ ಮನ��ಂ�� �ೕಖನದ �ಾ��ಾ�ಾ��         

ಅನು� �ೂ��ೂ�ಸುವ�ದು). 

ಈ ಹಂತಗಳ� �ಮ� �ೕಖನವನು� ರಚ�ಾತ�ಕ �ೕ�ಯ�� ಬ�ಯಲು ಸ�ಾಯ �ಾಡುತ��. 

 

 

ಚಟುವ�� 5 - �ಾ�� ��� ರ�ಸಲು ಪ�ಚಯ 

 

ಸು�ಾಂ�, �ಾ���� ಮತು� �ಾ�� (�ಾವ��ೕ ಕನ�ಡ ಸು��) ನಂತಹ ��ನ� �ಾ�� ��� ಗಳನು� �ೕವ�            

�ೂೕ���ೕ� ಎಂದು ನನ� �ಾ����. ಇಂದು �ಾವ� ನಮ��ೕ ಆದ �ಾ�� ��� ಅನು� ರ�ಸು��ೕ�! 

�ಾ�� ��� ರ�ಸಲು �ಾವ ಹಂತಗ�� ಎಂದು �ೕವ� �ೕ�ಸು����ೕ�ಾ? �ಾ�� ��� ರ�ಸು�ಾಗ           

�ಾವ� �ನ�ನ��ಡಬಹು�ಾದ �ಲವ� �ಷಯಗಳ� ಇ���: 

● ಆದ��ಂದ, �ಾ�� ��� ಎನು�ವ�ದು ಪ�� ����ಯ�� ಸಣ� ಪ��ಾಣದ ಪಠ�ವನು� �ೂಂ�ರುವ          

�ತ�ಗಳ ಅನುಕ�ಮ�ಾ��. 

● ಈ ಪಠ�ವ� �ಾ�ಾನ��ಾ� ಆ�ಾಶಬು��ಗಳ� ಅಥ�ಾ ��ನ� ತ�ಾ�ಯ ಆ�ಾರಗಳ ಒಳ� ಇರುತ��. 

 

ಅದು�ತ! �ಾ�� ��� ರ�ಸುವ ಹಂತಗಳ� ಏ�ಂದು ಈಗ �ೂೕ�ೂೕಣ - 

ಹಂತ 1 - �ಮ� �ಾ�� �ಾ� �ಮ� ಆ�ೂೕಚ�ಯನು� ಬ���. 

�ಾತ�ಗಳ�, ಸಂ�ಾದಗಳ�, ಅ�ವ���ಗಳ� ಮತು� ಎಲ�ದ�ೂಂ�� ಸಣ� ಕ�ಯನು� ರ��. 

ಹಂತ 2 - ಮೂರು-�ೌಕಟು�ಗಳನು� ಬ���. 



ಆದ��ಂದ, ಎ 4 �ೕ� �ೕಪ� ��ದು�ೂಂಡು ���� ಅಥ�ಾ �� ಮತು� ಆಡ�ತ�ಾರನನು� ಬಳ��ೂಂಡು            

ಮೂರು ��ೕ� ಗಳನು� ರ��. ಇದು ನಮ� �ದಲ ಅವ�ಾಶ�ಾ�ರುವ�ದ�ಂದ ಅದನು� ಸ�ಲ� �ೂಡ��ಾ��          

ಆದ��ಂದ �ಷಯಗಳನು� ��ಯು�ಾಗ �ಾವ� �ಲವ� ತಪ��ಗಳನು� �ಾಡುವ �ಾಧ����. 

ಹಂತ 3 - ��ಯಲು ಮೂಲ ಆ�ಾರಗಳನು� ಬಳ�. 

ವಲಯ, ಆಯತದಂತಹ ಮೂಲ ಆ�ಾರಗಳನು� ಬಳ��ೂಂಡು ಅ�ರಗಳನು� ಎ���. ಸಂ�ಾಷ�ಗ�ಗೂ        

�ಾಗವನು� ��. 

ಹಂತ 4 - ಸಂ�ಾದಗಳನು� �ೕ��. 

ಅ�ರವನು� ����ದ ನಂತರ, �ೌಕ��ನ�� ಗು��ಗಳನು� �ೕ��. ಸಂ�ಾದಗಳನು� ಬ�ಯಲು �ಾವ� ಈ ಗು��ಗಳನು�           

ಬಳಸಬಹುದು. 

ಹಂತ 5 - �ಾಸ�  ��� � ಅಂ�ಮ ಸ�ಶ� �ೕ�. 

ಅಂ�ಮ ಸ�ಶ�ದ��, �ೕವ� ಅ�ರಗ�� ಅ�ವ���ಗಳನು� �ೕ�ಸಬಹುದು, �ೕವ� ಏನ�ಾ�ದರೂ ಸೂ�ಸಲು         

ಬಯ�ದ� ಆ�ಾರಗಳನು� �ೕ�ಸಬಹುದು ಮತು� �ಮ� �ೕ�ಾದ� ಬಣ� �ೕಡಬಹುದು. 

ನನ� �ಾ�� ��� ಬ�� ನನ� ತುಂ�ಾ ಸಂ�ೂೕಷ�ಾ��! �ೕವ� ಸಹ ಉತ�ಮ ಆ�ೂೕಚ�ಗಳನು�           

�ೂಂ�ರು��ೕ� ಎಂದು ನನ� �ಾ����! ನ�ೂ�ಂ�� ಅವರನು� �ೕ� �ಾ� :) �ಾನು ಅವರನು� �ೂೕಡಲು            

�ಾಯಲು �ಾಧ��ಲ�. 

 

 

 

�ಾಗ- 2  

ಚಟುವ�� 6- 

ಇಂದು �ಾವ� ನಮ� ಪ��� ಮನರಂಜ�ಾ ��ಾಗ�ಾ�� 2 ಆಟಗಳನು� ರ�ಸು��ೕ�. 

�ಾವ� ಇಂದು �ಾಡ�ರುವ �ಾಯ�ಗಳ� ಇವ� - 

1. ಒಂದು ಒಗಟು ರ�ಸ�ಾಗು���. 

2. ಒಂದು �ಾ�� ವ�� ರ�ಸ�ಾಗು���. 

�ಾಯ� 1 - �ಾಯ� 1 �ಾ� �ಾವ� ನಮ� ಪ��� ಮನರಂಜ�ಾ ��ಾಗ�� ಒಂದು ಒಗಟು ರ�ಸು��ೕ�. ಇದರ ಬ��                

�ಾನು ತುಂ�ಾ ಉತು�ಕ�ಾ���ೕ�! 

ಒಂದು ಒಗಟು ರ�ಸಲು, �ಾವ� ��ಧ ಪ���ಗಳ�, �ಯತ�ಾ��ಗಳ�, ನಮ� �ಾ�ಾ ಪಠ�ಪ�ಸ�ಕಗಳನು�          

�ೂೕಡಬಹುದು. �ಾವ� ಅ��ಂದ �ೕರ�ಾ� ಒಗಟುಗಳನು� ��ದು�ೂಳ�ಬಹುದು ಅಥ�ಾ �ಾವ� ಸಂಪ�ಣ��ಾ�         

�ೂಸ ಒಗಟು ರ�ಸಬಹುದು. 

COVID ನ�� ‘ಪದಗಳ ಹುಡಕು�� ’ ರ�ಸುವ ಬ�� �ೕ�ಸು����ೕ�. ಒಗಟು ಮನರಂಜ�ಯ �ೂ��           

�ಾ��ಯುಕ��ಾ�ಸುವ ಉ��ೕಶ��. 

ಪದದ ಹುಡು�ಾಟವನು� ಉತ�ರ�ಂದ ಇ��ಂದ ��ದು�ೂ��. 



ಇ��, ಒಂದು ಉ�ಾಹರ��ಾ��, �ೕವ� �ಮ��ೕ ಆದ ಒಗಟು ರ�ಸಬಹುದು ಮತು� ಅದು �ಾವ��ೕ           

�ೕ� ನ��ರಬಹುದು. 

�ಾಯ� 2 - �ಾ�� ವ�� ರ�ಸುವ�ದು 

COVID19 �ೕ� ನ�� �ಾ�� ವ� �ಗಳನು� ರ�ಸುವ ಬ�� �ೕ�ಸು����ೕ�. �ಲವ� �ಾ�� ವ� �ಗಳನು�        

ಹುಡುಕಲು ಅಥ�ಾ �ಮ� ಸ�ಂತ �ಾ�� ವ�� puzzle ಅನು� ರ�ಸಲು �ೕವ� ಈ �� �ೖ� ಅನು� ಬಳಸಬಹುದು 

�ಾವ� ನಮ� ��ೕಷಕ�ಂದ, ��ೕಷ�ಾ� ನಮ� ಅ��ಯ�ಂದ ಸ�ಾಯ ಪ�ಯಬಹುದು ಏ�ಂದ� ಅವ��          
ಅ�ೕಕ ಕ�ಗಳ� ಮತು� ಒಗಟುಗಳ� ����. �ಾವ� ಅವರನು� �ೕಳಬಹುದು ಮತು� ನಮ� ಪ���ಯ��           
ಒಗಟುಗಳನು� ಬ�ಯಬಹುದು 😊 

 

 

ಚಟುವ�� 7  – ಒಂದು ಹ�ಾ�ಾನ ಪ��ಯನು� ರ�ಸುವ�ದು. 

�ಾವ� ಎಲ�ದರ ಬ�� �ಾತ�ಾ���ೕ� ಆದ� ಹ�ಾ�ಾನವನು� ಎಂ�ಗೂ ಉ��ೕ��ಲ�. ಆದ��ಂದ, �ಾನು          

ಪ���ಯ ಹ�ಾ�ಾನ ವರ�ಯ�� ಪ���ೕಕ ��ಾಗವನು� �ೂೕ��. ನಮ� ಪ����ಾ� �ಾವ� ಒಂದು ಹ�ಾ�ಾನ           

ಪ��ಯನು� ಸಹ ರ�ಸ�ೕಕು ಎಂದು �ಾನು �ಾ���ವ�. 

ಹ�ಾ�ಾನ ಪ��ಯನು� ರ�ಸಲು ಇದು ತುಂ�ಾ ಸರಳ�ಾ��. �ೕ�ರುವ ಹಂತಗಳನು� ಅನುಸ�� - 

● ಒಂದು �ಾರದ ಹ�ಾ�ಾನ �ಾ��ಯನು� ಪ�ಯಲು google ನ ಸ�ಾಯ ಪ���. 

● ಒಂದು ಸ�ಳದ�� ಬ���. 

● A4 �ಾ�ಯ�� 7 ಸ�ಾನ ����ಗಳನು� ರ��. 

● ನಂತರ �ವರಗಳನು� ನಮೂ�ಸಲು ����ಗಳ�� �ಲವ� ����ಗಳನು� �ಾ�. 

● ಅ��ೕಷ� �ೕ�ಸಲು �����ಳ� ಗು��ಗಳನು� �ೕ��. 

 



ಈ �ತ��ಂದ �ೕವ� ಸು�ವನು� ��ದು�ೂಳ�ಬಹುದು ಮತು� ಹ�ಾ�ಾನ ಪ��ಯನು� ರ�ಸಬಹುದು. �ಾನು          

�ಾರ�ೕಯ ಮತು� ನಂತರ ಕ�ಾ�ಟಕ ಎರಡಕೂ� ��� ರ�ಸುವ ಬ�� �ೕ�ಸು����ೕ�. 

�ೕವ� ಮು�ದ ನಂತರ �ತ�ವನು� ನ��ಂ�� ಹಂ��ೂಳ�ಲು ಮ�ಯ�ೕ� :) 

 

ಚಟುವ�� 8- ಪ����� �ಾ�� ಅನು� ರ�ಸುವ�ದು ಮತು� ಅದನು� ಕುಟುಂಬ ಸದಸ��ೂಂ��          

ಹಂ��ೂಳ��ವ�ದು. 

ಸ�, �ಾವ� ಪ��� ರ�ಸುವ�ದ�ೂಂ�� ಬಹು�ೕಕ ಮು����ೕ� ಎಂದು �ಾನು ಸಂಗ��ಸು��ೕ�. ಪ���          

�ಾ�ರಂ�ಸುವ �ದಲು �ಾವ� ನಮ� ��ೕಷಕ�ಂದ ಪ����� ��ದು�ೂಳ��ೕಕು. ಆದ��ಂದ, ನಮ�ಾ�         

ಒಂದನು� ರ��ೂೕಣ. 

ಪ�����ಯನು� ರ�ಸು�ಾಗ �ಾವ� ಈ �ೕ�ಯ ಪ���ಗಳನು� �ಾಕಬಹುದು - 

● ಈ ಪ���ಯ ಬ�� �ಮ� ಅ��ಾ�ಯ�ೕನು? 

● �ೕವ� �ಷಯವನು� ಇಷ�ಪಡು��ೕ�ಾ? 

● ಈ ಪ��� �ಮ� ಅಗತ��ರುವ ಎ�ಾ� �ಾ��ಯನು� �ೕಡು��� ಎಂದು �ೕವ� �ಾ�ಸು��ೕ�ಾ? 

ಪ����� �ಾ�� �ೂ�� ಕುಟುಂಬಗ��ಂ�� ಪ���ಗಳನು� ಹಂ��ೂ��.  

ನನ� ಕುಟುಂಬ ಸದಸ��ೂಂ�� ಪ��� ಹಂ��ೂಳ�ಲು �ಾನು ಉತು�ಕ�ಾ���ೕ�. ಅವರು ಪ��� ಇಷ�ಪಡು�ಾ��          

ಎಂದು ನನ� �ಾ����; ಎ�ಾ� ನಂತರ, �ಾನು ಇದ�� ತುಂ�ಾ ಶ�ಮ ಮತು� ಕ�ಣ ಪ�ಶ�ಮವನು� �ಾ���ೕ�.             

�ಾನು ಪ����� �ಾ�� ಅನು� ��ೕಷಕ�ೂಂ�� ಹಂ��ೂಳ������ೕ�. ಆದ��ಂದ, ನನ� ��ೕಷಕ�ಂದ �ಾನು          

�ಾ��ಾ�ಕ ಅ��ಾ�ಯವನು� ಪ�ಯು��ೕ�. 

�ಾನು ಎ�ಾ� ಪ�����ಗಳನು� ಸಂ�ೕ�ಸು��ೕ� ಮತು� ಮುಂ�ನ �ಾ� ನನ� ಪ���ಯ�� ಬದ�ಾವ�ಗಳನು�          

�ಾಡು��ೕ�. 

�ಮ� ಅದು�ತ ಪ���ಗಳನು� ನ��ಂ�� ಹಂ��ೂಳ����ೕ�ಾ !! 


