
                                                          
                                                 

ತರಗತಿ = ೩ನನೇತರಗತಿ                                               
ವಿಷಯ = ಕನನ ಡ . 
ಅ)   ಕಥೆಯ  ಮಧಧ್ಯೆ ಮಧಧ್ಯೆ  ಬರರುವ  ಖಾಲಿ  ಜಾಗದಲ್ಲಿ   ಇರಬನೇಕಾದ  ಪದಗಳನರುನ   ಚಿತ ತದ  ರರೂಪದಲ್ಲಿ  
ನನೇಡಲಾಗಿದ.  ಚಿತ ತ  ನರೂನೇಡಿ  ಪದವನರುನ   ಬರೆದರು ಸನೇರಿಸಿ  ಕಥೆಯನರುನ   ಓದಿರಿ  ಕರೂಟಟ್ಟಿರರುವ  ಪಪಶನಗಳಿಗೆ  ಉತತರ 
ಬರೆಯಿರಿ. 

ಕಕೆಂಪಯಧ್ಯೆ  ____________________ಕಡಿಯರುವ  ಕಲಸಗಾರ. ಒಕೆಂದರು  ದಿನ  ಕಲಸ  ಮಾಡಿ  ಬಳಲಿ  ಮರದ  ನರಳಲ್ಲಿ  ಕರುಳಿತರು  ವಿಶಪಕೆಂತಿ

 ಪಡೆಯರುತಿತದದ ನರು. ಒಕೆಂದರು  ಪಕ್ಷಿ  ಧಧ ನ  ಕನೇಳಿಸಿತರು. ಕಕೆಂಪಯಧ್ಯೆ   ಸದರುದ   ಬಕೆಂದ ಕಡೆಗೆ ಓಡಿದ. ___________________ಯಲ್ಲಿ ಬಿದರುದ  ಒಕೆಂದರು 
ಗರರುಡ

 ಒದ್ದಾಡರುತಿತತರುತ . ಪಾಪ  ಹನೇಗಾದರರೂ  ಅದನರುನ   ಕಾಪಾಡಬನೇಕರು  ಎಕೆಂಡರುಕರೂಕೆಂಡರು  ಕಕೆಂಪಯಧ್ಯೆ   ಗರರುಡನ  ಬಳಿ  ಬಕೆಂದ. 

_____________________

ಯಿಕೆಂದ  ಬಲೆ  ಕತತರಿಸಿ ಗರರುಡನನರುನ   ಪಾರರು ಮಾಡಿದ. ____________________ಕಕೆಂಪಯಧ್ಯೆ ನಗೆ  ಕಕೃತಜಜ ತೆ  ಹನೇಳಿ ಅಲ್ಲಿಕೆಂದ ಹರೂರಟರು

 ಹರೂನೇಯಿತರು. ದಿನಗಳರು  ಉರರುಳಿದವ. ಒಕೆಂದರು  ದಿನ  ಕಕೆಂಪಯಧ್ಯೆ   ದರೂಡಡ  _____________________ದ  ಬಳಿ  ವಿಶಪಕೆಂತಿ 
ಪಡೆಯರುತಿತದದ ನರು.

 ತಟಟ್ಟಿ ನ  ಗರರುಡ  ಬಕೆಂದರು  ಅವನರು  ತೆಗೆದಿಟಟ್ಟಿ  __________________________ಯನರುನ   ಎತಿತಕರೂಕೆಂಡರು  ಹಾರಿಹರೂನೇಯಿತರು. ಕಕೆಂಪಯಧ್ಯೆ ನಗೆ

 ಕರೂನೇಪ  ತಡೆಯಲಾಗಲಿಲಲ . ''ನನೇನರು  ನನಗೆ ಈ  ರಿನೇತಿ  ಮಾಡಬಹರುದನೇ? ನಾನರು  ನನನ   ಪಾಪಣ  ಉಳಿಸಿದಕಕ್ಕೆ  ನನೇನರು  ತೆರೂನೇರರುವ  ಕಕೃತಜಜ ತೆ  
ಇದನೇನಾ

 ,ನನನ   ಟರೂನೇಪಿ ಕರೂಡರು.... ಬನೇಗ''. ಎಕೆಂದರು  ಕರೂಗಿ  ಹನೇಳರುತತ  ಕಕೆಂಪಯಧ್ಯೆ   ಗ ರರುಡನ  ಹಕೆಂದ  ಓಡಿದ  ಅಷಟ್ಟಿ ರಲ್ಲಿ  ಬಟಟ್ಟಿ ದ  ತರುದಿ ಕರುಸಿದರು 

 ಕಕೆಂಪಯಧ್ಯೆ   ಕರುಳಿತಿದದ   ಜಾಗದಲ್ಲಿ  ಬಿದಿದತರುತ . ಕಕೆಂಪಯಧ್ಯೆ   ಹಕೆಂದಿರರುಗಿ  ನರೂನೇಡಿದ. ''ಅಯಧ್ಯೆನೇ  ದನೇವರೆ, ನಾನಲ್ಲಿದಿದದ ರೆ  ನಾನರು  ಮಣಣ್ಣಿನರೂಳಗೆ 
ಹರೂತರು  ಹರೂನೇಗರುತಿತದ.

 ಅದಕೃಷಟ್ಟಿ ದಿಕೆಂದ  ಪಾಪಣ  ಉಳಿಯಿತರು''ಎಕೆಂದರುಕರೂಕೆಂಡ.  ಅಷಟ್ಟಿ ರಲ್ಲಿ  ಗರರುಡ  ಹಕೆಂದಿರರುಗಿ  ಬಕೆಂದರು ಕಕೆಂಪಯಧ್ಯೆ ನ  ಎದರುರರು  ಟರೂನೇಪಿ  ಹಾಕ

 ಹರೂರಟರುಹರೂನೇಯಿತರು. ''ನನನ   ಮರುದರುದ   ಗರರುಡ. ನಾನರೂಮಮ್ಮೆ  ನನನ   ಪಾಪಣ  ಉಳಿಸಿದ. ಅದಕಕ್ಕೆ  ನನೇನರು  ನನನ   ಪಾಪಣವನರುನ   ಉಳಿಸಿದ. ನನಗೆ 
ನಾನರು

 ಕಕೃತಜಜ ನಾಗಿದ್ದೇನ..'' ಎಕೆಂದರು  ಸಕೆಂತೆರೂನೇಷದಿಕೆಂದ  ತರುಕೆಂಬಿದ _____________________________ಗಳಿಕೆಂದ  ಕಕೆಂಪಯಧ್ಯೆ   ಗರರುಡನ  ಕಡೆಗೆ 
ನರೂನೇಡಿದನರು. 
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೧)   ಕಕೆಂಪಯಧ್ಯೆ   ಏನರು  ಕಡಿಯರುವ  ಕಲಸ ಮಾಡರುತಿತದದ ದನರು ?
     ___________________________________________. 

೨)  ಬಲೆಯಲ್ಲಿ  ಸಿಕಕ್ಕೆ ಹಾಕಕರೂಕೆಂಡ  ಪಕ್ಷಿಯ  ಹಸರೆನೇನರು ?
____________________________________________. 

೩)  ಕಕೆಂಪಯಧ್ಯೆ   ಪಕ್ಷಿಯನರುನ   ಬಲೆಯಿಕೆಂದ  ಬಿಡಿಸಲರು  ಏನರು  ಮಾಡಿದನರು?
____________________________________________

____________________________________________. 

೪)   ಟರೂನೇಪಿಯನರುನ   ಪಕ್ಷಿಯರು  ಎತಿತಕರೂಕೆಂಡರು ಹರೂನೇದಾಗ  ಕಕೆಂಪಯಧ್ಯೆ   ಏನರು  ಹನೇಳಿದನರು?
____________________________________________
____________________________________________ 

____________________________________________ 
____________________________________________. 

೫)  ಪಕ್ಷಿಯರು  ಕಕೆಂಪಯಧ್ಯೆ ನ  ಟರೂನೇಪಿಯನರುನ   ಏಕ  ಎತಿತಕರೂಕೆಂಡರು  ಹರೂನೇಯಿತರು?
____________________________________________ 
____________________________________________ 

____________________________________________ 
____________________________________________. 

೬)  ಹಲ್ಲಿ   ಮನಯಲ್ಲಿ   ನಮಗೆ  ಯಾವ  ರಿನೇತಿ ಸಹಾಯ  ಮಾಡರುತತದ?
____________________________________________ 
___________________________________________ 

____________________________________________ 
___________________________________________. 

೭)  ಬಕಕ್ಕೆ ನರುನ   ಮನಯಲ್ಲಿ   ಏಕ   ಸಾಕರುತತರೆ ?
   ___________________________________________ 
   ___________________________________________. 

೮)   ನಾಯಿಯನರುನ   ಸಾಕಲರು ಕಾರಣವನೇನರು ?
____________________________________________ 
____________________________________________ 



____________________________________________ 
 ___________________________________________. 

೯)   ಜನಸಾಮಾನಧ್ಯೆ ರರು   ಆನಯನರುನ   ಸಾಕರುವದಿಲಲ   ಏಕ?
____________________________________________ 
____________________________________________ 

____________________________________________ 
____________________________________________ . 

೧೦)   ನನಗೆ  ಇಷಟ್ಟಿ ವಾದ ಪಾಪಣ,ಪಕ್ಷಿಯ  ಹಸರರುಗಳನರುನ    ಬರೆಯಿರಿ. 

____________________________________________ 
____________________________________________ 

____________________________________________ 
____________________________________________ 

____________________________________________ 
____________________________________________. 
     




