
ವಿಷಯ :ಕನನ ಡ                                                     ವಿದದ್ಯಾರರ್ಥಿಯ ಹೆಸರರು :
ತರಗತಿ :3 ನನೇತರಗತಿ 
ಅ)     ಕಥೆಯ  ಮಧದ್ಯಾ ಮಧದ್ಯಾ  ಬರರುವ  ಖಾಲಿ  ಜಾಗದಲ್ಲಿ   ಇರಬನೇಕಾದ  ಪದಗಳನರುನ   ಚಿತ ತದ  ರರೂಪದಲ್ಲಿ  
ನನೇಡಲಾಗಿದ  .    ಚಿತ ತ  ನರೂನೇಡಿ  ಪದವನರುನ   ಬರೆದರು ಸನೇರಿಸಿ  ಕಥೆಯನರುನ   ಓದಿರಿ  ನನಂತರ ಕರೂಟಟ್ಟಿರರುವ  
ಪಪಶನಗಳಿಗೆ  ಉತತರ ಬರೆಯಿರಿ
                                                      ಕಥೆಯ ಹೆಸರರು : ಹರೂ ಮತರುತ  ಮರುಳರುಳ  

ಗರುಲಾಬಿ ________ದಲ್ಲಿ  ಅನಂದರು ತರುನಂಬಾ  ಹರೂಗಳರು ಅರಳಿದದ ವು . _________ಹರೂವಿನ ಅನಂದ

 ಕನಂಡರು  ಮರುಳಿಳನ  ಮನಸಿಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ  ಅಸರೂಯೆ  ಮರೂಡಿತರು. ಕರೂಡಲನೇ  ಮರುಳರುಳ   ಹರೂಗಳನರುನ   ಗೆನೇಲಿ  ಮಾಡಿತರು. ''ನನಗೆ

 ಅನಂದವಿದದ ರೆನೇನರು  ಬನಂತರು?__________ಯಷರುಟ್ಟಿ   ಶಕತ  ಇಲಲ . ಒನಂದರು  ದಿನ  ಮರುಗಿದರೆ  ನನನ   ಕಥೆಯರು

 ಮರುಗಿಯರುತತದ. ಆದರೆ  ನಾನರು  ಹಾಗಲಲ . ನನನ   ಮರುನಂದ _______ನನೇಡಲರು  ಕರೂಡ  ಜನರರು

 ಭಯಪಡರುತತರೆ  ಎನಂದಿತರು.''ಮರುಳಿಳನ  ಮಾತಿಗೆ __________ಏನರೂ  ಹೆನೇಳಲಿಲಲ  . ಸಸ ಲಲ   ಸಮಯ

 ಕಳೆಯಿತರು. ______ಮರುಳರುಗರುವ  ಹೆರೂತತಯಿತರು. ಹರುಡರುಗಿಯೊಬಬ ಳರು  ಗರುಲಾಬಿ  ಗಿಡದ  ಬಳಿಗೆ  ಬನಂದಳರು.

 ಅಹನಂಕಾರಿಯಾದ  ಮರುಳರುಳ   ಗಾಳಿಗೆ  ತರೂರಿ ಹರುಡರುಗಿಯ  ಕಕೈಗೆ  ತಗರುಲಿತರು. ''ಅಯೊದ್ಯಾನೇ  ಅಮಾಮ್ಮಾ  ನರೂನೇವು!

______ಯಿನಂದ  ಗಾಯಮಾಡಿದನಂತೆ  ಆಯಿತರು. ನಾನರು ________ನನಂದ  ಗಿಡದ  ಮರುಳರುಳ ಗಳನನಲಲ

 ಕತತರಿಸರುತೆತನೇನ ''ಎನಂದರು  ಹರುಡರುಗಿ  ಮರುಳಿಳನ ಕಡೆ _________ಬಿಟರುಟ್ಟಿ   ದರುರರುಗರುಟಟ್ಟಿ  ನರೂನೇಡಿದಳರು. ಆಮನೇಲ

 ಹರುಡರುಗಿ ಸನಂತೆರೂನೇಷದಿನಂದ  ಕನೇಳಿದಳರು. ''ಹರೂವನೇ, ಗರುಲಾಬಿ  ಹರೂವ.. ನಮಮ್ಮಾನಂದ  ಕಲವನರುನ   ನಾನರು  ಕತರುತ ಕರೂಳಳ ಲನೇ?

ದನೇವರ  ಪೂಜೆಗೆ  ಬನೇಕರು  ಎನಂದರು  ಕನೇಳಿದಳರು. ಆಗ  ಗರುಲಾಬಿ  ಹರೂ  ಸರಿ  ಕತರುತ ಕರೂನೇ ಎನಂದರು  ಅನರುಮತಿ  ಕರೂಟಟ್ಟಿತರು.

 ಆಗ  ಗರುಲಾಬಿ  ಹರೂ  ಮರುಳಿಳಗೆ ಹೆನೇಳಿತರು. ''ನನಗೆ  ಆಯಸರುಸ್ಸಿ  ಜಾಸಿತ  ಇದದ ರೆ  ಏನರು  ಉಪಯೋಗ ?ಯಾರಿಗರೂ

 ನನನ ನರುನ   ಕನಂಡರೆ  ಆಗದರು. ನಾನರು  ಒನಂದನೇ  ದಿನ  ಬದರುಕದದ ರರೂ ದನೇವರ  ಪೂಜೆಗೆ  ಉಪಯೋಗ  ಬರರುತೆತನೇನ

 ಎನಂದಿತರು.''ಆಗ  ಮರುಳಿಳಗೆ  ನಾಚಿಕ  ಆಯಿತರು. ಆಗ  ಅತಿಯಾದ  ಜನಂಭ  ಒಳೆಳಯದಲಲ   ಎನಂದರು

 ________ರೆನಂಬಯಲ್ಲಿ  ಕರುಳಿತಿದದ  ________ಕರೂಗಿ  ಹೆನೇಳಿತರು.  
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೧)  ಗರುಲಾಬಿ  ಗಿಡದಲ್ಲಿ  ಏನರು  ಅರಳಿದದ ವು ?
_____________________________________________
____________________________________________. 

೨)   ಮರುಳರುಳ ,   ಹರೂವನರುನ   ಏನನಂದರು  ಗೆನೇಲಿ  ಮಾಡಿತರು ?
  ____________________________________________ 
   ___________________________________________. 

೩)  ಗರುಲಾಬಿ  ಹರೂ  ಕನೇಳಲರು  ಬನಂದ  ಹರುಡರುಗಿಗೆ   ಏನರು  ಆಯಿತರು  ?
_____________________________________________
____________________________________________ 

_____________________________________________
____________________________________________. 

೪) ಹರುಡರುಗಿಗೆ  ನರೂನೇವಾದಗ  ಏನರು  ಹೆನೇಳಿದಳರು ?
____________________________________________ 
____________________________________________ 

೫)  ಹರುಡರುಗಿ  ಗರುಲಾಬಿ  ಹರೂವನರುನ   ಏನನಂದರು ಕನೇಳಿದಳರು ?
 ___________________________________________ 
___________________________________________

___________________________________________ 
___________________________________________. 

೬)  ಮರದ  ಮನೇಲ  ಕರುಳಿತಿದದ   ಪಕ್ಷಿ ,ಮರುಳಿಳಗೆ  ಏನರು  ಹೆನೇಳಿತರು  ?
____________________________________________ 
____________________________________________ 

____________________________________________ 
___________________________________________. 



೭)  ನನನ   ಗೆಳೆಯ  ಅಥವ  ಗೆಳತಿ  ಜನಂಭ  ಪಟಟ್ಟಿ ರೆ  ನನೇನರು  ಏನರು  ಮಾಡರುವ ?
____________________________________________ 
____________________________________________ 

____________________________________________ 
 ___________________________________________.

೮) ನನನ   ಮನಯಲ್ಲಿ  ಹರೂಗಳನರುನ   ಯಾವಾಗ  ಬಳಸರುತತರೆ?
____________________________________________ 
____________________________________________ 

_____________________________________________
____________________________________________ 

____________________________________________ 
____________________________________________. 

೯)  ನನಗೆ   ಯಾವ  ಹರೂಗಳರು  ಇಷಟ್ಟಿ  ?ಅವುಗಳ  ಹೆಸರರು  ಮತರುತ  ಅವುಗಳ  ಬಣಣ ದ  ಹೆಸರನರುನ   ಬರೆಯಿರಿ. 




