
ಇಲಿ್ಲ ಪ್ರಾ ರಂಭಿಸಿ!
ಕಥಾದೊಂದಿಗೆ ಕಲಿಯುವುದನ್ನು ಆನಂದಿಸಲುಪ್ರಾ ರಂಭಿಸಿ.

learn.katha.org

ಮಾರ್ಗದರ್ಗಕರು, ಶಿಕ್ಷಕರುಮತ್ತು ಮನೆಗುರುರ್ಳಿಗೆಗೈಡ್ .



ಸ್ಮಾ ರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಬಳಸುವವರಿಗೆ

ನ್ಯಾ ವಿಗೇರ್ಟಮಾಡುವುದುಹೇಗೆ?

1.ಪೋರ್ಗಲ್ನಮೇಲಿನಎಡಭಾರ್ದಲಿಿರುವಮೂರುಸಾಲುರ್ಳನ್ನು ಕಿ್ಲಕ್ಮಾಡಿ.

2.ಎಲಿ್ಲ ಕೋರ್್ಗರ್ಳಿಗೆಭಾಷೆಯನ್ನು ಆಯೆ್ಕಮಾಡಿ. 

3.ಲಭ್ಯ ವಿರುವಕೋರ್್ಗರ್ಳನ್ನು ನೋಡಲುಭಾಷೆಯಮೇಲೆ ಕಿ್ಲಕ್ಮಾಡಿ. 

4. ಹೋಮ್ಪೇಜ್ಗೆಹೊಂತಿರುರ್ಲು, ಹೋಮ್ಚಿಹ್ನು ಮೇಲೆ ಕಿ್ಲಕ್ಮಾಡಿ.



ಡೆಸ್ಕ ್ಟಾಪ್ ಬಳಸುವವರಿಗೆ

ನ್ಯಾ ವಿಗೇರ್ಟಮಾಡುವುದುಹೇಗೆ?

1. ಪೋರ್ಗಲ್ನಮೇಲಿನಎಡಭಾರ್ದಲಿಿರುವಲಿೊಂಕ್್ರ್ಳಮೇಲೆ ಕಿ್ಲಕ್ಮಾಡಿ.

2. ಎಲಿ್ಲ ಕೋರ್್ಗರ್ಳಿಗೆಭಾಷೆಯನ್ನು ಆಯೆ್ಕಮಾಡಿ. 

3. ಲಭ್ಯ ವಿರುವಕೋರ್್ಗರ್ಳನ್ನು ನೋಡಲುಭಾಷೆಯಮೇಲೆ ಕಿ್ಲಕ್ಮಾಡಿ.

4. ಹೋಮ್ಪೇಜ್ಗೆಹೊಂತಿರುರ್ಲು, ಹೋಮ್ಚಿಹ್ನು ಮೇಲೆ ಕಿ್ಲಕ್ಮಾಡಿ.



ನಮಸೆ್ತ ! learn.katha.org 

ನಲಿ್ಲ ಕಥಾದೊಂದಿಗೆ

ಕಲ್ಲಕೆಗೆಸುಸ್ಮಾ ಗತ.

● ಇದುವಿಭಿನು ವಯಸಿಿ ನಮತ್ತು

ವಿಭಿನು ಓದುವಪ್ಾ ಬುದಧ ತೆಯ

ಹಂತರ್ಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ

ಮಕೆಳಿಗೆಪ್ರಠರ್ಳನ್ನು

ಹೊಂದಿರುವವಿಶೇಷಪೋರ್ಗಲ

ಆಗಿದೆ.

● ಈ ಸೈಟ್ ನಿಮಮ ಮಕೆ ಳಿಗೆ

ಕಥೆರ್ಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕಥೆ

ಹೇಳುವುದನ್ನು ಆನಂದಿಸಲು

ಸಹಾಯಮಾಡುತು ದೆ.

● ನಿಮಮ ಸಹಾಯಮತ್ತು

ಬೊಂಬಲದೊಂದಿಗೆಮಕೆಳು 0 
ಪ್ದರ್ಳಿೊಂದಸುಮಾರು 600 
ಪ್ದರ್ಳನ್ನು ಓದುವ

ಸಾಮರ್ಥಯ ಗದಿೊಂದಪ್ಾ ರ್ತಿ

ಹೊಂದಬಹುದು!

● ಮುಖಪುಟ: ಇದುಲ್ಲಗಿನ್ಆದ

ಮೇಲೆನಿೋವುತಲುಪುವಪುರ್ವಾಗಿದೆ.

● ಮೊದಲಪ್ರಾ ನೆಲ್: ಈವಿೋಡಿಯೊ

ನಿಮಗೆಮುಖ್ಯ ಪ್ರತಾ ರ್ಳನ್ನು

ಪ್ರಿಚಯಿಸುತು ದೆ – ‘ಡಿೋಪಿಟೋರ್’.



ಎರಡನೇಪ್ರಾ ನೆಲ್:

ನಿಮಮ ಸ್ು ೋಹತರು – ‘ಡೋಪಿಟೋಸ್’

ಜೊತೆಕೂಡಿಆರ್ವಾಡಿ.

● ಯಾವುದೇಡಿಪಿಟೋರ್ಮೇಲೆ

ಕಿ್ಲಕ್ಮಾಡಿ. ನಿಮಮ ಮಕೆಳಿಗೆ

ಆಡಲುಒೊಂದುಆರ್ವಿದೆ! 

● ಮಜಾಮಾಡಿ !



ಮೂರನೇಪ್ರಾ ನೆಲ್: ನಮಮ

ಲನಿಗೊಂಗ್ ಪೋರ್ಗಲ

ನಲಿಿ ಕಲಿಯಲುಇಲಿಿ

ಪ್ರಾ ರಂಭಿಸಿ.

•ನಿಮಮ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿ.

•ಕೆಳಗಿನಲಿೊಂಕ್ಮೇಲೆ ಕಿ್ಲಕ್ಮಾಡಿ.

•ಈಲಿೊಂಕ್ನಿಮಗೆನಮಮ ಲನಿಗೊಂಗ್

ಪೋರ್ಗಲಗೆಪ್ರಿಚಯಿಸುತು ದೆ.

•ಕಥಾಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಆನಂದಿಸಿ!



● ನಿೋವುಕೆಲಸ

ಮಾಡುತಿು ರುವಮಕೆಳ

ವಯಸಿಿ ನಗುೊಂಪ್ನ್ನು

ಆಯೆ್ಕಮಾಡಿ. 

● ಬರ್ನ್ಮೇಲೆ ಕಿ್ಲಕ್

ಮಾಡಿಮತ್ತು ….

… ಚೂಮಂತರ್! 

… ನಿಮಮ ಮಕೆಳಿಗೆ
ಸೂಕು ವಾದಕಥೆರ್ಳು

ಮತ್ತು ಕವನರ್ಳು

ಮತ್ತು ಹಾಡುರ್ಳ ಕಥಾ

ನಾಡಿನಲಿಿದಿದ ೋರಿ!

ನ್ಯಲಕ ನೇಪ್ರಾ ನೆಲ್:

ವಿವಿಧವಯಸಿಿ ನ

ಮಕಕ ಳಿ್ಳ ಗೆ ಕಲ್ಲಕಾ

ಕೊಂದಾ ಗಳು.Welcome to Tamatam’s Learning Centre



● ●CHAI ಕೆಳಗಿನಲಿೊಂಕ್ಅನ್ನು ಕಿ್ಲಕ್

ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೆಕೋವಿಡ್ 19 ಗೆ

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆಬಹಳಷ್ಟು

ಮೋಜಿನಚಟುವಟಕೆರ್ಳು

ಸಿಗುತು ವೆ!

● MY COOL! ಕೆಳಗಿನಲಿೊಂಕ್ಅನ್ನು

ಕಿ್ಲಕ್ಮಾಡಿ! ಇಲಿಿ ನಿಮಗೆಓದಲು

ಸಾಕಷ್ಟು ಪುಸು ಕರ್ಳುಸಿಗುತು ವೆ!

● rJam ಕೆಳಗಿನಲಿೊಂಕ್ಮೇಲೆ ಕಿ್ಲಕ್

ಮಾಡಿ.ಇಲಿಿ , ನಿಮಮ ಮಕೆಳು

ನಮಮ ಸೂಪ್ರ್ಗುರುರ್ಳುಮತ್ತು

ಸೂಪ್ರ್ಫ್ಾ ೊಂಡ್್ರ್ಳೊಂದಿಗೆ

ಸಂತೋಷಮತ್ತು ಅರ್ಥಗಕೆ್ಕ ಗಿ

ಓದಲುಕಲಿಯಬಹುದು.

ನ್ಯಲಕ ನೇಪ್ರಾ ನೆಲ್:

ವಿವಿಧವಯಸಿಿ ನ

ಮಕಕ ಳಿ್ಳ ಗೆ ಕಲ್ಲಕಾ

ಕೊಂದಾ ಗಳು.

ಪುಸು ಕರ್ಳು COOL ಅಲಿವೇ? MY COOL ಮಕೆಳ
ರ್ಾ ೊಂಥಾಲಯವಾಗಿದೆ, ಅಲಿಿ ಅವರುಎಷ್ಟು
ಬೇಕ್ಕದರೂಓದಬಹುದು!
ಕ್ಕಮನಬಿಲಿಿನ ಬಣ್ಣ ರ್ಳ ಕಾ ಮದಲಿಿ

ಜೊೋಡಿಸಲ್ಲಗಿರುವ ಈ ಅದುು ತವಾದ

ಪ್ಾ ಪಂಚರ್ಳುಕೇವಲಒೊಂದು ಕಿ್ಲಕ್

ದೂರದಲಿಿದೆ!

COVID 19ವಿರುದಧ ಹೋರಾಡುವ

ಮೂಲಕಸೂಪ್ರ್ಹೋರೋಆಗಿ. 
ಮೋಜಿನಚಟುವಟಕೆರ್ಳನ್ನು

ಅನೆವ ೋಷಿಸಿ, ಹಸಸವಾಲುರ್ಳನ್ನು

ತೆಗೆದುಕಳಿಿ ಮತ್ತು ಆನಂದಿಸಿ!

rJamನಲಿಿ , ನಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನ್ನಭ್ವ
ಮತ್ತು ಪ್ಾ ತಿಭೆ

ಹೊಂದಿರುವ ಅಸಾಧಾರಣ್

ಮಾರ್ಗದರ್ಗಕರು ಸಿಗುತಾರೆ ! TADAA
ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕಲಿಯಿರಿ! ನಿೋವು
ಉತು ಮವಾಗಿಮಾಡಲು

ಇಷು ಪ್ಡುವದರಲಿಿ ನಿಮಮ ಗುರಿಯನ್ನು

ಸಾಧಿಸಿ!



● ಡಾಆಕ್ಟ ೋ ಕೆಳಗಿನಲಿೊಂಕ್

ಅನ್ನು ಕಿ್ಲಕ್ಮಾಡಿ. ಇದು

ಕುತೂಹಲಕ್ಕರಿಮಕೆಳಿಗಾಗಿ

ಮಾಹತಿಯೊೊಂದಿಗೆಪುರ್ವನ್ನು

ತೆರೆಯುತು ದೆ! 

● ಸ್ಪ ರ್ಧ್ಗಳಮೇಲೆಕಿ್ಲಕ್ಮಾಡಿ! 

ನಿಮಮ ಮಕೆಳು

ಭಾರ್ವಹಸಬಹುದುಮತ್ತು

ಅತಾಯ ಕಷಗಕ

ಬಹುಮಾನರ್ಳನ್ನು

ಗೆಲಿಬಹುದು.!

ನ್ಯಲಕ ನೇಪ್ರಾ ನೆಲ್:

ಡಾ. ಆಕ್ಟ ೋ

ಮತೆ್ತ ವಿವಿಧ

ಸ್ಪ ರ್ಧ್ಗಳು

ನಮಸ್ು ! ನಾನ್ನಡಾಆಕು ೋ."
ತಮಾರ್ಮ್ಹೇಳುತಾು ಳೆ , "ಡಾಕು ರ
ಆಕು ೋ, ನಿೋನ್ನಎಲಿವನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವ
ವಯ ಕ್ಲು ಅಲಿವೇ ?"

ನಿಮಮ ಪ್ಾ ತಿಭೆಯನ್ನು ನಮಗೆ

ತೋರಿಸಿಮತ್ತು ಅತಾಯ ಕಷಗಕ

ಬಹುಮಾನರ್ಳನ್ನು ಗೆಳಿಿರಿ!



• 8 ಹಂತರ್ಳಲಿಿ ಆಯೊೋಜಿಸಲ್ಲಗಿದೆ

- ಪ್ಾ ತಿ ಹಂತವನ್ನು ಮಳೆಬಿಲಿಿನ

(VIBGYOR) ಬಣ್ಣ ದಿೊಂದ

ಗುರುತಿಸಲ್ಲಗಿದೆ .

•ನಿಮಮ ಮಕೆಳುಅವರು

ಇಷು ಪ್ಡುವದನ್ನು ಮತ್ತು ಅವರು

ಆಸಕ್ಲು ಕರವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಓದಲಿ.

ಐದನೇಪ್ರಾ ನೆಲ್: :

‘MY COOL’ ಅನ್ನು

ಪ್ಾ ದರ್ಶ್ಸುತೆದೆ -

ಥೊಂಕ್ಬುಕ್ಗಳಮಕಕ ಳ

ಲೈಬಾ ರಿ


