
ಎಲ��ಗೂ ನಮ�ಾ�ರ :) �ಾನು ____________.  �ಾನು ���ಂ�� ಹಂ��ೂಳ�ಲು ಬಯಸುವ ಅದು�ತ ಕಲ�� ಇ�.  ನನ� 
ಕುಟುಂಬವ� �ಚು� �ೂರ� �ೂೕಗದ �ಾರಣ, �ಾನು ಅವ�� �ಾಟಕವನು� ಏ� ರ�ಸ�ಾರದು?  ನನ� ಕುಟುಂಬಕೂ� ಇದು 
�ೂೕಚಕ�ಾ�ಸಲು �ಾನು ಬಯಸು��ೕ�, ಆದ��ಂದ �ಾನು �ರಳ� �ಾಟಕವನು� �ಾ��ಸ���ೕ�.  �ೕವ� �ದಲು �ರಳ� ಆಟದ 
ಬ�� �ೕ���ೕ�ಾ?  ಇದು ಒಂದು ಕ�ಯನು� �ೕಳಲು �ಳಕು, �ರಳ�ಗಳ� ಮತು� �ೖ�ೂಂ�ಗಳನು� ಬಳಸುವ�ದು.  ಇದನು� 
�ಾಡಲು ಮುಂ�ನ 5 �ನಗಳ�� �ಾನು �ಳಕು ಮತು� �ರಳ�ಗಳ ಬ�� ಸ�ಲ� ಕ�ಯುವ�ದ�ಂದ ನನ� ಪ�ಟ� �ಾಹಸದ�� 
ನ�ೂ�ಂ�� �ೕ�. 
 
�ಾವ� ಒ�ಾ�� �ಾಡ�ರುವ ಚಟುವ��ಗಳನು� �ಾನು �ಮ� �ೕಳ���ೕ�. 

 
ಚಟುವ�� 1: 
 ಹಗಲು ಮತು� �ಾ�� ಒಂದು ದೃಶ�ವನು� ಬ��� 
 
 ಇದ�ಾ��, �ಾವ� ಹಗ�ನ �ೕ�ಯ�� ಮತು� �ಾ��ಯ�� �ಾಡುವ ��ನ� �ಲಸಗಳ ಬ�� �ೕ�ಸಬಹುದು. 
 �ಾವ� �ೕ��ೂೕಣ! 
 �ಾನು ಗಮ����ೕ�ಂದ� ಅದು 

●  ���ನ ಜನರು ಹಗ�ನ�� �ಲಸ �ಾಡು�ಾ�� ಮತು� �ಾ�� ಮಲಗು�ಾ�� 
●  �ಾ��ಯ ಸಮಯದ�� �ಲ�ೕ ಜನರು �ಲಸ �ಾಡು�ಾ�� 
●  ಹಗಲು ಮತು� �ಾ�� ಸಮಯದ�� ಆ�ಾಶ ತುಂ�ಾ ��ನ��ಾ� �ಾಣುತ�� 

 
 ಓ� ಇದು ನನ� ಒಂದು ಕಲ��ಯನು� �ೕಡು���.  �ನದ �ತ��ಾ��, ನನ� �ಾ�ಯ ಸ�ಾಂಗಣದ �ತ�ವನು� ��ಯಲು 
�ೂೕಗು��ೕ�.  �ಾ����ೕ, �ಾನು �ಾ�ಸುವ �ೕ�ಯ �ತ�ವನು� ��ಯಲು �ೂೕಗು��ೕ�, ನ�ತ�ಗಳ� ಮತು� �ೕ� 
�ೕಪಗಳನು� �ೂರತುಪ�� ಎ�ಾ� �ಾಂತ ಮತು� ಕತ��. 
 

 
ಚಟುವ�� 2: 
 �ಳ�ನ ಮೂಲಗಳನು� ಪ�� �ಾ� ಮತು� ���� 
 
 �ಳಕನು� �ೕಡುವ ಬ�� �ೕವ� �ೕ�ಸ�ೕ�ಂದು �ಾನು ಬಯಸು��ೕ�.  �ಳ�ನ ಮೂಲಗಳ� �ಾವ�ವ�? 
 �ಳಕು ಏನು �ೕಡುತ�� ಎಂದು �ೕ���ಾಗ, �ಾನು ಬ��, ಸೂಯ�, �ಂ� ಇ�ಾ��ಗಳ ಬ�� �ೕ�ಸು����ೕ�. 
 
 �ಳ�ನ ಮೂಲಗಳ ಪ��ಯನು� �ಾ�, ಈ �ತ�ಗಳನು� ���� ಮತು� ಅದನು� �ೕಬ� �ಾ�(�ಸ��).  ಅದು 
ಸುಲಭವಲ��ೕ? 

 
ಚಟುವ�� 3: 
 ಕತ��ಯ�� ಒಂದು ಆಟ. 
 
 ನನ� ಅಮ� �ೕ�ದು� ಅ�ೕಕ �ಾ��ಗಳ� ಕುರು�ಾ�� ಆದ� ಅವ�ಗಳ �ಾ� ಕಂಡು�ೂಳ�ಲು ಶಬ�ಗಳ� ಮತು� ಪ��ಧ��ಗಳನು� 
ಅನುಸ�ಸುತ��.  �ಾವ� ಒಂದು �ಾ��ಯ ಉ�ಾಹರ��ಾ��.  �ಾ�ಾ� ನನ� ಇತರ ಇಂ��ಯಗಳ� �ಳಕು ಇಲ�� �ೕ� 
�ಾಯ��ವ��ಸುತ�� ಎಂದು ��ಯಲು �ಾನು ಬಯಸು��ೕ�.  ಆದ��ಂದ ಇದನು� �ೂೕಡಲು �ಾವ� ಆಟವನು� ಆಡ���ೕ�. 
 ಈ ಆಟವನು� ಕತ�� ರೂ�ನ�� ಆಡ�ೕಕು ಮತು� �ಮ� ಕುಟುಂಬ�ಂದ �ಮ� ಸ�ಲ� ಸ�ಾಯ �ೕಕು. 
 ಈ ಆಟದ��, �ೕವ� ಎ�ಾ� �ೕಪಗಳನು� ��� ಆ� �ಾ� ಅದನು� ಕತ���ೂ�ಸ�ೕಕು.  ಕುಟುಂಬ ಸದಸ�ರು ಕ�ಯು�ಾ�� 
ಮತು� ಅವರ ಧ��ಯನು� ಆಧ�� �ೕವ� ಅವರನು� ಹುಡುಕು��ೕ�. 
 
 ನನ� ��ೕಷಕರು ಮತು� ಸ�ೂೕದ�ಯ�ೂಂ�� �ಾನು ಇದನು� �ಾ���ೕ� ಮತು� ಅದು ತುಂ�ಾ ಖು��ಾ�ತು.  �ಮ� 
ಮ�ಯ��ಯೂ �ೕವ� ಇದನು� ಪ�ಯ��ಸಬಹುದು ಆದ� ಬಹಳ �ಾಗರೂಕ�ಾ��.  �ಮ� ��ೕಷಕರು / ��ಯ�ಂದ 
ಸ�ಾಯ ಪ���. 

 
ಚಟುವ�� 4: 



 ಮ��ಲು� ರ�ಸುವ�ದು: 
 �ೕವ� �ದಲು ಮ��ಲು� �ೂೕ���ೕ�ಾ?  ಇದು ಏಳ� ಬಣ�ಗಳನು� �ೂಂ�� ಮತು� ಮ�ಯ ನಂತರ �ಾವ� ಅದನು� 
�ಾ�ಾನ��ಾ� �ೂೕಡು��ೕ�. 
 ಮ�ಯ�� ಮ��ಲು� ರ�ಸಲು �ಾನು ಪ��ೕಗವನು� �ಾಡ���ೕ�.  �ೕವ� ��ಯಲು ಬಯಸು��ಾ, �ೕ�?  �ಾನು �ನ� 
�ೕಳ���ೕ�. 
 
 �ದಲು, �� �ಾಗದ ಅಥ�ಾ �ಾ�ಯನು� �ಲದ �ೕ� ಅಥ�ಾ �ೕ�ನ �ೕ� ಇ��.  ನಂತರ �ಾ�ನ ಟಂಬ�� ಅನು� 
�ೕ��ಂದ ತುಂ�� ಅದನು� �ಾಗದದ �ೕ� ��ದು�ೂ�� ಮತು� ಸೂಯ�ನ �ಳಕು ಅದರ ಮೂಲಕ �ಾದು�ೂೕಗ�ೕಕು. 
�ಳಕು �ಾ�ನ �ೕ�ನ ಮೂಲಕ �ೂೕಗು�ಾಗ ಅದು �� �ಾಗದದ �ಾ�ಯ�� ಮ���ೂ�ಂದನು� ಪ���ಂ�ಸುತ��.  �ೕವ� 
ಎ�ಾ� ಬಣ�ಗಳನು� �ೂೕಡಬಹುದು.  ಇದನು� ���� ಎ��� ಎಂದು ಕ�ಯ�ಾಗುತ��. 
 
 ಸೂಯ�ನ �ಳಕು ಈ ಎ�ಾ� ಏಳ� ಬಣ�ಗಳನು� �ೂಂ�� ಮತು� ಅದ�ಾ���ೕ �ಾವ� ಈ ಚಟುವ��ಯ ಮೂಲಕ 
ಅವ�ಗಳನು� �ೂೕಡಲು �ಾಧ��ಾಗುತ�� ಎಂದು ನನ� ��ಕರು �ೕ�ದ�ರು. 
 ಈಗ, �ಾಗದದ �ೕ�ರುವ ಮ����ನ �ೕ� ����ೂೕಣ.  �ೕವ� ಇ�ೕ �ೕ�ಯ �ಾಣುವ ಮ��ಲ�ನು� ���ಸಬಹು�ೕ 
ಎಂದು �ೂೕಡಲು ಪ�ಯ���. 
 

 
ಚಟುವ�� 5: 
 �ಶ�ಣ ಮತು� ಬಣ�ಗಳನು� �ಾ�. 
 
 ಈ �ಾಯ��ಾ�� �ೕವ� ಬಣ�ಗಳ� ಅಥ�ಾ ಬಣ�ದ ���� ಗಳನು� ಬಳಸಬಹುದು.  �ೕವ� ಎರಡು ಬಣ�ಗಳನು� ����ಾಗ, 
�ಮ� ಮೂರ�ೕ ಬಣ� �ಗುತ�� ಎಂದು �ಮ� �����ೕ?  �ಾನು ಇ�ೕಗ ��ದು�ೂಂ�.  �ೕ� ಎಂದು �ಾನು �ಮ� 
�ೕಳ���ೕ�. 
 
 �ೕ� ಮತು� ಹಳ� ಬಣ�ಗಳನು� ��ದು�ೂ��.  �ೕವ� �ೕ� ಮತು� ಹಳ� �ಶ�ಣ �ಾ��ಾಗ, �ೕವ� ಹ�ರು ಪ�ಯು��ೕ�. 
�ಾಗದದ �ೕ�, ಹಳ� ಬಣ��ೂಂ�� �ದಲ ಬಣ�.  ಹಳ� �ೕ� �ೕ� ಬಣ�ವನು� ಬಳ�.  �ೕವ� ಹ�ರು ಬಣ�ವನು� 
�ೂೕಡು��ೕ�! 
 
 ಅಂ��ೕ, �ೕವ� �ಂಪ� ಮತು� ಹಳ� ಬಣ�ವನು� ಸಂ�ೕ��ದ�, �ೕವ� �ತ�� ಪ�ಯು��ೕ�.  �ೕವ� �ಂಪ� ಮತು� �ೕ� 
ಬಣ�ವನು� ಸಂ�ೕ���ಾಗ, �ೕವ� �ೕರ� ಬಣ�ವನು� ಪ�ಯು��ೕ�. 
 
 ಇದು ಬಹಳ ��ಾ���.  ��ನ� ಬಣ�ಗ��ಂ�� ಬರಲು �ಾನು ಈ ತಂತ�ವನು� ಬಳಸು��ೕ�.  �ೕವ� ಈಗಲೂ ಇದನು� 
ಪ�ಯ��ಸಬಹುದು. 

 
 
ಚಟುವ�� 6: 
 ವಸು�ಗಳ �ಧಗಳ� 
 
 ಮುಂ�ನ ಚಟುವ���ಂದ� ಮ�ಯ�� ��ಧ ವಸು�ಗಳನು� ಪ��ೕ�ಸುವ�ದು.  �ದಲು, �ಟ� �ಾ�ನ ಮೂಲಕ 
�ೂೕ�.  �ೕವ� �ೂರ� �ೂೕಡಲು ಸಮಥ��ಾ���ೕ�ಾ?  �ೕವ� �ೂರ� �ೂೕಡಲು �ಾಧ��ಾಗುತ�� ಏ�ಂದ� �ೂರ��ಂದ 
ಬರುವ ಎ�ಾ� �ಳಕು �ಮ� �ಟ�ಯ �ಾ�ನ ಮೂಲಕ �ಾದು�ೂೕಗುತ��.  ಅಂತಹ ವಸು�ಗಳನು� �ಾರದಶ�ಕ ವಸು�ಗಳ� 
ಎಂದು ಕ�ಯ�ಾಗುತ��.  ಅದು �ಳಕನು� ಅದರ ಮೂಲಕ �ಾದು�ೂೕಗಲು ಅನುವ� �ಾ��ೂಡುತ��.  ಈ ವಸು�ಗಳ� 
�ರಳ�ಗಳನು� ರೂ�ಸುವ��ಲ� 
 
 ಈಗ, �ಮ� �ೂೕಟು�� ಮೂಲಕ �ೂೕಡಲು ಪ�ಯ���.  �ೕವ� ಏನ�ಾ�ದರೂ �ೂೕಡಲು �ಾಧ��ಾ��?  ಸ� ಇಲ��ೕ? 
�ಾ�ಂದ� �ೂೕ� ಬು� �ಾವ��ೕ �ಳಕನು� ಅದರ ಮೂಲಕ �ಾದು�ೂೕಗಲು ಅನುಮ�ಸುವ��ಲ�.  ಅಂತಹ ವಸು�ಗಳನು� 
ಅ�ಾರದಶ�ಕ ವಸು�ಗಳ� ಎಂದು ಕ�ಯ�ಾಗುತ��.  ನನ� ಮ�ಯ��, ಕು��, �ೕಬ� ಮತು� ರ��ನಂತಹ ವಸು�ಗಳ� �ಳಕನು� 
ಅದರ ಮೂಲಕ �ಾದು�ೂೕಗಲು ಅನುಮ�ಸುವ��ಲ�.  ಈ ವಸು�ಗಳ� �ರಳ�ಗಳನು� ರೂ�ಸುತ�� 



 
 ಆದ� �� ಅಂ�ಯಂತಹ �ಷಯಗಳ ಬ�� ಏನು?  �ಾನು ಸ�ಲ� �ಳಕನು� �ೂೕಡಬ��, ಆದ� ಅದನು� ಸ�ಷ��ಾ� �ೂೕಡಲು 
ನನ� �ಾಧ��ಾಗು��ಲ�.  ಈ ವಸು�ಗಳನು� ಅ��ಾರದಶ�ಕ ವಸು�ಗಳ� ಎಂದು ಕ�ಯ�ಾಗುತ��.  ��ೕತಪತ�, ಸ� �ಾ�� 
ಮುಂ�ಾದವ� ಇದ�� ಉ�ಾಹರ�ಗ�ಾ��.  ಈ ವಸು�ಗಳ� ತುಂ�ಾ ಹಗುರ�ಾದ �ರಳ�ಗಳನು� ರೂ�ಸುತ��. 
 
 ಈಗ, �ೕವ� �ಮ� ಮ�ಯ ಸುತ�ಲೂ �ೂೕ� �ಾರದಶ�ಕ, ಅ��ಾರದಶ�ಕ ಮತು� ಅ�ಾರದಶ�ಕ ವಸು�ಗಳನು� 
ಗುರು�ಸಬಹುದು ಮತು� �ಮ� �ತ�ಗಳನು� ನಮ� ಕಳ��ಸಬಹುದು. 

 
ಚಟುವ�� 7: 
 �ರಳ� ಪ��ಹ��! 
 
 �ಮ� ���ನ ಆ�� ಅಥ�ಾ �ಮ� ���ನ �ಾವ��ೕ ವಸು�ಗಳನು� ಪ���.  ಸೂಯ�ನ �ಳಕು ಇರುವ ಸ�ಳ�� 
�ೂಂ�ೂ���.  ಅ��ಂದ ಸೂಯ�ನ �ಳಕು ಬಂದ� �ಮ� �ಟ�ಯ ಬ� ಇಡಬಹುದು.  �ರಳ� ರೂಪ��ೂಂಡ ಸ�ಳದ�� �� 
�ಾಗದವನು� ಇ��.  ಈಗ, ���� ��ದು�ೂಂಡು �ಮ� ಆ��ಗಳ �ರಳ� ಪ�� �ಾ�. 
 
 ಇದು ತುಂ�ಾ ಸುಲಭ?  ಇಂ�ನ ಮೂರ�ೕ ಮತು� ಅಂ�ಮ �ಾಯ��� �ೂೕ�ೂೕಣ. 

 
ಚಟುವ�� 8: 
 �ರಳ�ಗಳನು� ರೂ��ೂೕಣ! 
 
 ಈ ಚಟುವ��ಯ��, �ೕವ� �ಮ��ೕ ಆದ �ರಳ�ಗಳನು� ರೂ�ಸು��ೕ�.  �ಮ� ಮ�ಯ�� �ೕವ� ಸೂಯ�ನ �ಳಕನು� 
ಪ�ಯುವ ಸ�ಳವನು� ಹುಡು�.  ಅದು �ಮ� ವ�ಾಂ�ಾ, �ಮ� �ಾಲ�� ಅಥ�ಾ �ಮ� ��ೕ� ಆ�ರಬಹುದು.  ಅ�� �ಂತು 
�ಮ� �ರಳ� ಎ��� ಎಂದು �ೂೕ� ಮತು� ಆ ಸ�ಳವನು� �ೕ�ಸುಣ�ದ ತುಂಡು ಅಥ�ಾ ಬಳಪ�ಂದ ಗುರು��.  �ಮ� �ೖ 
�ಾಲುಗಳನು� �ೕವ� ಚ�ಸಬಹುದು ಮತು� �ಮ� �ರಳ� �ೕ� ಬದ�ಾಗುತ�� ಎಂಬುದನು� �ೂೕಡಬಹುದು. 
 
 ಒಂ�ೕ ಸ�ಳ�� �ೂೕ� ಮತು� ಹಗ�ನ�� ��ಧ ಸಮಯಗಳ�� ಈ ಚಟುವ��ಯನು� �ಾ�.  �ೕವ� ���� 8 ಗಂ��, ���� 
10 ಗಂ��, ಮ�ಾ�ಹ� 12 ಗಂ��, ಮ�ಾ�ಹ� 2 ಗಂ��, ಸಂ� 4 ಗಂ�� ಇದನು� �ಾಡಬಹುದು.  �ೕವ� �ೂರ� 
�ೂೕ�ಾಗ��ಾ� �ಮ� �ರಳ� ಗುರು�� ಮತು� ಅದನು� �ಾ�.  �ನ��ೕ �ಮ� �ರಳ� �ೕ� ಚ�ಸು��� ಎಂಬುದನು� �ೂೕ�. 
ಅದು �ೂಡ��ಾಗು����ೕ ಅಥ�ಾ �ಕ��ಾಗು����ೕ ಎಂದು ಸಹ �ೂೕ�.  �ಮ� �ೖ ಮತು� �ಾಲುಗಳನು� �ೕವ� ಪ���ನ 
ಚ�ಸಬಹುದು ಮತು� �ಮ� �ರಳ� �ೕ� ಬದ�ಾಗುತ�� ಎಂಬುದನು� �ೂೕಡಬಹುದು. 

 
ಇದು ಖು��ಾ���ೕ?  �ಾನು ಅದನು� ತುಂ�ಾ ಆನಂ���.  �ೕವ� ಸಹ ಅದನು� ಆನಂ�ಸು�� ಎಂದು �ಾನು 
�ಾ�ಸು��ೕ�.  ಮುಂ�ನ �ೕ�ನ ಚಟುವ��ಗ��ಂ�� �ಾನು �ೕಘ�ದ��ೕ �ಮ�ನು� �ೕ� �ಾಡು��ೕ�.  ಅ��ಯವ��, �ೖ 
�ೖ! 

 
 
 
 
 


