క్రయ
ి పిల్లల్ పండుగ పో టీల్కు సూచనల్ు

విద్య అంటే చద్వడం, పరీక్షలు రాయడం మాత్రమే కాద్ు. అవి విద్యలో ఒక భాగం మాత్రమే. పరిసరాలను
సమాజాన్ని పరిశీలంచడం, దాన్నన్న పుసత కాలలో ఉని సమాచారంతో పో లుుకోవడం, బడిలోనూ, ఇంటి ద్గగ రా

ఎద్ురయ్యయ సమసయలను గురితంచడం, పరిష్ాారాన్నకై ఉపాయాన్ని కనుగొనడం, వాటిన్న అమలు చేయడం, అదే
సమసయకు కొత్త ఆలోచనతో మళ్లీ పరయోగం చేయడం, త్మ భావాలను హత్త
త కునేలా చెపపడాన్నకి వాటిన్న

కళారూపాలుగా మలచడం, మొద్లగు పనులన్ని విద్య అనబడే నేరచుకోవడాన్ని వేగవంత్ం చేస్త ాయ్. విద్యలో
అటువంటి కియ
ి ాత్మకత్ పెరగాలనే కింి ద్ ఇవవబడిన 26 అంశాలలో పో టీలు న్నరవహంచడం జరచగుత్తంది.
మొద్టి పేరాలో ఆ అంశం వలన కలగే పరయోజనం, రండో పేరాలో పిలీలకు సూచనలు రాయడం జరిగింది. ఇకాడ
ఇచ్చునవి సూచనలు మాత్రమే. పరిధులు కాద్ు. పిలీలు త్మ సృజనాత్మకత్తో ఇంకా మెరచగాగ చేస్ేత త్పపకుండా
ఆహ్వవన్నస్ాతము.
ల్ఘు నాటికల్ు :
నటన అంటే ఆలోచనలు, అలవాటు
ీ , భాష, యాస, హ్వవభావాలతో కూడిన న్నద్య్న వయకితతావన్ని కాస్ేపు
పకాకు నెటి , చేయాలిన పాత్ర యొకా పరినాలటీన్న న్నలో న్నంపుకోవడం. అలా న్నంపుకొన్న, ఆ పాత్ర ఎద్ురొానే
పరిస్ి త్తలకు అనుగుణంగా సపందించడం. రకరకాల వయకుతల పరవరత నను, భావోదేవగాలను గమన్నంచ్చ, నటించడం
కోసం త్న వయకితతావన్ని కొదిి సమయం పకాన పెటిడం అనేది చాలా లోత్య్న మానస్ిక పరక్షాళన. ఈ పరకయ
ి
వలన "నా భాష, నా యాస, నా భావాలూ, నా పద్ధ త్తలే కరక్టి" అని "మానస్ిక బిగింపు" ఒకటి త్నలో
ఉంద్ని విషయం తెలయవసుతంది. మనసు విశాలమెై, అన్ని రకాల వెైవిదాయలనూ స్వవకరించడం అలవడుత్తంది.
మిగిలన నటులు చేస్ిన త్పుపల వలన అయ్తేనో, స్ేిజ్ పెై అనుకోన్న సమసయలేమయ్నా వస్ేత నో, అపపటికపుపడు
పరిస్ి త్తలకనుగుణంగా సపందించే సమయసూూరిత అలవడుత్తంది. ఇవన్ని సూ
ి డెంట్ వయకితగత్ జీవిత్ంలో
మరియు పెద్ియాయక చేస్ే వృత్తత లోనూ చాలా ఉపయోగపడుతాయ్. ఇలా పెరిగిన పిలీలు మంచ్చ నాయకులు
కాగలరచ.

నాటిక ఇత్తవృత్త ంలో న్నత్తలు, సందేశాల కంటే వాసత వికత్కు ద్గగ రగా ఉండి, ఆలోచన రేకేటి ంచేటటుి ఉంటే
బావుంటుంది. అటువంటి కథల నుండే సహజమెైన నటన స్ాధయం. స్ాంఘక సమసయలకు సంబంధించ్చన కథ
అయ్తే బాలల సమసయలను భిని కోణాలలో ఆవిషారించేదెై ఉండటం అభిలషణీయం. పిలీలకు వినోదాన్ని
అందిసత ూ, వారి వికాస్ాన్నకి పన్నకొచేులా ఉండాల గాన్న వారి వయోపరిమిత్తకి మించ్చన కథాంశాలు

అంగీకరించబడవు. అంటే పెద్ివారి పాత్రలు వేయకూడద్న్న కాద్ు. పెద్ివారికి మాత్రమే అనుభవమయ్యయ అంశాలు
కథలో ఉండకూడద్ు. కథలో గాన్న, సంభాషణలలో గాన్న, నటనలో గాన్న అశీీ లత్ ఉని ఎడల పరద్రశన

న్నలపివేయబడును. పిలీల నటనకు, హ్వవభావాలకు, వారిమధయ సమనవయాన్నకి పారధానయత్ ఇవవడం
జరచగుత్తంది. ఇచ్చున సమయములోపు నాటిక పూరిత చేయాల, కన్నసం 15 న్నముష్ాలు ఉండాల.
నృత్యం

పాటలోన్న భావాన్ని, సంగీతాన్ని ఆస్ావదిసత ూ నరితసత ుంటే, అది చేస్ే వారిన్న, చూస్ే వారిన్న కూడా పరవశులను
చేసత ుంది. పిలీలు ఒక నృత్యరూపకంలో న్నమగిం అవగలగితే, చద్ువులోనూ, జీవితాన్ని ఆస్ావదించడంలోనూ
అంతే న్నమగిం కావడం జరచగుత్తంది. ఆ సంగీత్ంలో వచేు సూక్షమమయ్న మారచపలకు అనుగుణంగా శరీరం
సపందించడం వలన బాడీ - మెైండ్ కో ఆరిినేషన్ అద్ుుత్ంగా ఉంటుంది. కాీస్ికల్ డాన్ి లో వాడే రకరకాల
ముద్రలు సూ
ి డెంట్ లో స్ెిబిలటీన్న పెంచుతాయ్. నృత్యం ఇషి పడి చేయగల మంచ్చ వాయయామం కూడా. జానపద్
నృతాయలు గాిమీణ జీవనాన్ని, అకాడి పరజల ఆలోచనా విధానాన్ని, వారి జీవిత్ంలోన్న స్ింపిీ స్ిటీన్న, వారి
ఆనందాన్ని, కష్ాిలను మన కళళ ముంద్ు ఉంచుతాయ్.

పాటలోన్న గొపప భావం, మంచ్చ సంగీత్ం, పేరక్షకుల చేత్ చపపటు
ీ కొటిించుకొనేలా జనరంజకమెై ఉండటం
మొద్లగు వాటికి త్కుావ పారధానయత్ ఉంటుంది. వేషధారణ నృతాయన్నకి అనుగుణంగా ఉండటం, నృత్యం
చేస్ేపుపడు పిలీలు ఆ పాటతో ఎంత్ ఐకయమెైపో యారచ, నృత్యం దావరా ఆ పాటకు ఎంత్ అద్నపు విలువను

జోడించారచ, నృత్యం చేస్ే పిలీల మధయ సమనవయం ఎలా ఉంది అనేవాటికి ఎకుావ పారధానయత్ ఉంటుంది. స్ిన్నమా
పాటలు అంగీకరించబడవు.
పాటల్ు పాడటం
పదాలను సపషి ంగా పలకడం, అపశృత్త లేకుండా పాట స్ాహత్యంలో గల భావాలను అరధం చేసుకున్న పాడటం
చాలా ముఖ్యమెైన అంశం. పాట మన్నషినే కాద్ు, జంత్తవులను కూడా కదిలంచగలద్ు. మాటలు

యథాత్థముగా ఎకుావ కాలం గురచతండవు. కాన్న రాగ యుకత ంగా మలచబడిన పాట ఎపపటికీ గురచతంటుంది.
పాడే తీరచకే కాకుండా పాటలోన్న స్ాహతాయన్నకి కూడా పారధానయత్ ఉంటుంది. స్ాహత్య భాగాన్నకి రాగం సరిపో వాల.
శృత్త ,లయ సమనవయం ముఖ్యం. పాట పరద్రశన లో, గాయకుల హ్వవభావాలు, పాట స్ాహత్యంలో ఎంత్వరకు
లీనమెై పాడుత్తనాిరచ అనేది ముఖ్యమెైన విషయం. పాట యొకా పరద్రశన, శరిత్లు ఎంత్వరకు స్వవకరించ్చ,
అనుభూత్తన్న ప ంద్ుత్తనాిరచ అనేది కూడా ముఖ్యం.
వాద్యసంగీత్ం
కొంత్ కాలం స్ాధన దావరా ఒక వాయ్ద్యం యొకా స్ాంకేత్తక జాానానింతా మనసులోకి ఇంకించుకొన్న, మనలో
ప ంగే ఆనందానోి, ద్ుుఃఖ్ానోి, వేరే ఏద్య్నా భావోదేవగాన్ని ఆ వాద్యపరికరం నుండి వచేు లయబద్ి మయ్న
ధవనులతో వయకత ం చేయడమే వాద్యసంగీత్ం. ఈ స్ాధనా సమయంలో ఒకేస్ారి చూపు, విన్నకిడి, సపరి ,
కద్లకలను న్నయంత్తరంచే అన్ని భాగాలు పన్నచేయాల. కేవలం పన్నచేయడమే కాద్ు, ఒకదాన్నతో ఒకటి

సమనవయం చేసుకుంటూ పన్నచేయడం మూలాన, ఇది మెద్డుకు పూరిత స్ాియ్ వాయయామం. అంద్ువలనే
సంగీత్ పరికరంతో స్ాధన చేస్ే విదాయరచధలకు జాాపక శకిత, గణిత్ంలో నెైపుణయం, త్రాం వంటికి బాగా
మెరచగుపడతాయ్. మిగిలన కళలు కూడా మెద్డు ఎద్ుగుద్లలో ఉపయోగపడినా ఈ స్ాియ్లో మాత్రం కాద్ు.
ఏ వాయ్ద్యం వాయ్సుతనాిరచ, వాయ్ంచే పాట జనరంజకమా లేక ఎవరికీ తెలయన్న సంగీత్మా అనిది

పరిగణనలోకి తీసుకోబడవు. శుిత్త పకవంగా, లయబద్ధ ంగా వాయ్సుతనాిరా? వాయ్ంచేటపుపడు దాన్నలో ఎంత్గా

మమేకం అవుత్తనాిరచ, ఎంత్ సులువు(ease)తో వాయ్సుతనాిరచ, ఆరోహణ అవరోహణపెై ఎంత్ పటుి ఉంది
వంటివి పరిగణనలోకి తీసుకోబడతాయ్.
ఏకపాత్ాాభినయం
నాటకం వేయడం ఎకుావ మందితో కూడిన పన్న. నటన మీద్ ఇషి ం ఉండి, ఎపుపడు కావలస్ేత అపుపడు
నటించడాన్నకి ఉని మంచ్చ అవకాశం ఏకపాతారభినయం. పాత్రలో లీనమయ్పో య్, శరీరాన్ని, సవరాన్ని, హ్వవ
భావాలను పాత్రకనుగుణంగా మలచడం దావరా విదాయరిి త్న మనసును పూరితగా ఒక పన్నపెై లగిం చేయడం
నేరచుకుంటాడు. ఒక చారిత్రక పాత్ర త్మ కళళ ముంద్ుకు వచ్చున భావాన్ని చూస్ే వారిలో కలుగజేస్త ాడు.
ద్ుసుతలు, అలంకరణ కంటే నటనకూ, హ్వవభావాలకూ పారముఖ్యత్ ఉంటుంది.

పో సట ర్ పాజంటేషన్
పిలీలు వారచ పరిశరధన చేస్ిన విషయంతో చారచి త్యారచచేస్ి, అంద్రికి అరిం అయ్యయలా వివరించడం. న్నలబడి
ఇచేు ఉపనాయసం కంటే, ఎద్ుటివారితో సంభాషిసత ూ చేస్ే పో సి ర్ పరజంటేషన్ లోత్య్న విషయావగాహనకు
అవకాశం కలపసుతంది. భవిషయత్త
త లో చేస్ే పవర్ పాయ్ంట్ పరజంటేషన్ి కి మొద్టి అడుగు అవుత్తంది.

పో సి ర్ పెై సమాచార నాణయత్, అమరికల తోపాటు, ఎంత్ బాగా వివరిసత ునాిరచ అని దాన్నకి పారధానయత్ ఉంటుంది.
పో సి ర్ కి సంబంధించ్చ అడిగే పరశిలకు ఎలా సపందిసత ునాిరని దాన్నకి మరింత్ పారధానయత్ ఉంటుంది.
సైన్్ పాయోగాల్ు
ఒక స్ిదధ ాంతాన్ని ఎన్ని స్ారచీ చదివినా రాన్న అవగాహన ఒకాస్ారి పరయోగం చేస్ేత వసుతంది. పరయోగాల వలన
వాసత విక సమసయలు అరిమౌతాయ్. ఈ అనుభవాలు భవిషయత్త
త లో స్ ంత్ంగా ఏద్య్నా చేస్ినపుపడు
ఉపయోగపడతాయ్. పరయోగంలో కొన్ని మారచపలు చేస్ేత ఫలత్ం ఏమవుత్తంది అని ఆలోచన, కొత్త
పరయోగాలకు, పరిశరధనలకు దారి తీసుతంది. పుసత కపఠనంతో ఆగిపో య్న వారచ ఎపపటికీ శాసత ర వేత్తలు కాలేరచ.
ముంద్ుగానే త్యారచచేసుకువచ్చు ఇకాడ కేవలం వివరణ ఇచేు పరతీది పారజక్టి వర్ా మాత్రమే అవుత్తంది.

పరయోగం అపపటికపుపడు చేస్ి చూపించాల. పారజక్టి కి ఒక పరయోజనం ఉంటుంది. పరయోగాన్నకి పరయోజనం
ఉండాలిన అవసరం లేద్ు. సత్యం న్నరాిరణ అయ్తే సరిపో త్తంది. పరయోగంపెై పిలీలకు ఎంత్ పటుి ఉంది,
పరశిలకు సమాధానాలు ఎలా చెబుత్తనాిరచ, ఎంత్ నేరచుకునాిరచ, చేస్ినవి కొత్త పరయోగాలా అనేవి మాత్రమే
ముఖ్యము. పరయోగాన్నకి ఎంత్ ఖ్రచు చేస్ారచ, ఎన్ని పరికరాలు, వసుతవులూ వాడారచ అనేది ముఖ్యము కాద్ు.
త్ెల్ుగుల్ో మాటలలడడం

వాడుక భాషలోకి ఆంగీ ం అత్తగా చొరబడటం వలన పూరితగా తెలుగులో మాటాీడటం అనేది స్ాధయం కాన్న

విషయంలా అయ్పో య్ంది. ఒక విషయాన్ని పూరితగా తెలుగులోనే మాటాీడాల అని న్నయమం వలన విదాయరిి
పద్సంపద్ పెరగడమే కాకుండా, మాటలు పరధాయనంగా పలకే స్ిిత్త నుండి కాక సంపూరణ ఎరచకలోకి వస్ాతరచ.
భావోదేవగాలు కూడా పూరిత న్నయంత్రణలో ఉంటాయ్.
ఇంగీీషత పదాలు వాడుక బాషలో ఎంత్గా కలస్ిపో య్నా, ఈ పో టీలో మాత్రం కచ్చుత్ంగా తెలుగుపదాలే వాడాల.
నాటక్ీకరణ
పిలీలు త్మకు ఒక గంట ముంద్ు ఇచ్చున సంఘటన నుండి, కథను అలుీకొన్న, ఏ అలంకరణలు లేకుండా
కేవలం నటనతో నాటికను పరద్రిశంచడం. సంఘటనకు అనుగుణంగా పాత్రలను సృషిించుకొన్న, ఆ మొతాతన్ని
హ్వవభావాలలోకి మారేు సృజనాత్మక పరకయ
ి
కావడం వలన విదాయరచిలలో సృజనాత్మక పెరచగుత్తంది.
సమయసూూరిత అలవడుత్తంది. భవిషయత్త
త లో వారచ ఏ పద్విన్న చేపటిినా, త్మ భావాలను చకాగా ఒక కథలా,
మనసుకు హత్త
త కునేలా చెపేప నెైపుణయం సంపాదిస్త ారచ. అంత్ త్కుావ సమయంలో నలుగురితో సమనవయం
రావడం అనేది జీవిత్ంలో, సంఘజీవనంలో తోటి సభుయలతో సమనవయాన్నకి ఉపయోగపడుత్తంది.
నాటికలో నటనకు హ్వవభావాలకు పారధానయం. కాన్న నాటకీకరణలో కథ, సంబాషణలు పిలీలే రాసుకోవడం వలన
వాటికి కూడా పారధానయత్ ఉంటుంది.
సెల్ల ంగ్
ఈ పో టీ పిలీల యొకా ఆంగీ పద్జాలాన్ని వృదిధచేస్ి వారి జాాపకశకితన్న పెంచడం, వివిధ పదాల ఉచఛరణ, వాటి
శబాిలను బటిి అక్షరాల అమరిక పిలీలోీ ఊహ్వత్మకత్ను రేకొలుపత్తంది. ఎకుావ పదాలు, వాటి స్ెపలీ ంగులు
నేరచుకోవడం వలీ ఇంగీీషతన్న త్వరగా చద్వడాన్నకి, రాయడాన్నకి ఉపయోగ పడి, విదాయరచధల కమూయన్నకేషన్
స్ిాల్ి న్న పెంచుత్తంది భవిషయత్త
త లో ఉనిత్ చద్ువులకి, దేశ, విదేశీ పరయాణాలకీ, జీవనోపాధికి ముఖ్యం
అవవడం వలీ విదాయరచధల ఆంగీ పరిఙ్ా ఞనం వారికి ఆత్మవిశావస్ాన్ని, త్దావరా మెరచగైన జీవితాన్నకీ సహ్వయ
పడుత్తంది మాత్ృభాషకాన్న భాషన్న నేరచుకోవడం, పిలీలోీన్న ఎదిగే మెద్డును సృజనాత్మకంగా చేసత ుంది.

వాడుకలో త్పుపడు ఉచఛరణకు అలవాటుపడిపో య్ ఉంటాము. పో టీలో మాత్రం సరైన ఉచఛరణలో విన్న స్ెపలీ ంగ్
చెపాపలి ఉంటుంది.
క్రిజ్
విదాయరచధల జనరల్ ఏవేరిస్, రీజన్నంగ్ పెరగడాన్నకే కాక, తెలస్ిన విషయాలను కొత్త పరశిలకు అనవయ్ంచే
చాకచకయం కూడా అలవడుత్తంది. నేరచుకుని అంశాన్ని మరల జా పకి
ిత తెచుుకునే పరకయ
ి . ఎకుావకాలం
విషయం మెద్డులో నాటుకున్న జాాపకశకితన్న ఎనోిరటు
ీ పెంచుత్తంది. గూ
ి పులోన్న, ఇత్ర గూ
ి పు వయకుతల మధయ

ఆరోగయకరమెైన చరులు జరిపే అవకాశం కలగి చ్చని వయసు నుండే టీమ్ వర్ా కి అలవాటు పడడం, త్దావరా

వయకుతల మధయ సత్ింబంధాలు నెలకొన్న మెరచగైన సమాజాన్నకి బాట ఏరపడుత్తంది. రోజువారీ త్రగత్త విద్యకు
భినింగా ఉండడంతో విదాయరచధలు ఉతాిహంగా పాలగగనడంతో, ఇది పో టీత్త్వం పెంచ్చ వారి ఉనిత్తకి
ఉపయోగపడుత్తంది

పుసత క సమాచారం, వారత లు తెలస్ి ఉండటమే కాక, లాజికల్ గా ఆలోచ్చంచడం మొద్లగు జాానం అవసరం.
డిబేట్
త్ను సమరిిసత ుని విషయాన్ని వయత్తరేకిసత ూ, అనుకోకుండా వచ్చున కొత్త పరశిలను ఎద్ురొాన్న అపపటికపుపడు
సరైన రీత్తలో సమాధానం చెపపడాన్నకి సమయసూూరిత, లాజికల్ గా మాటాీడటం, చాలా విషయాలపెై అవగాహన
ఉండటం ఎంతో అవసరం అవుతాయ్. ఇటువంటి డిబేట్ లో వాద్నల వలన అంత్కు ముంద్ు ఎవరూ అనుకోన్న
కొత్త అవగాహన, పరిష్ాారాలు కూడా సుూరిస్త ాయ్. విదారచిల ఆత్మ స్ెి థరయం పెరచగుత్తంది. అపపటి వరకూ త్మలో
ఉని కొన్ని త్పుప అభిపారయాలను తొలగించుకొనే అవకాశం ఉంటుంది. జాానం శుద్ధ మవుత్తంది.

టీం లో ఉని ముగుగరూ కలస్ి, ఇవవబడిన పరశికు అవుననో, కాద్నో న్నరణయం తీసుకొన్న, రాత్ పరీక్ష రాయాల.
సగం సమరిిసత ూ, సగం వయత్తరేకిసత ూ వాద్న విన్నపించకూడద్ు. రాత్పరీక్షకు ముందే, అనగా సూ
ి డెంట్ి సూాలోీ

డిబేట్ పారకీిసు చేస్ేటపుపడే, సమరిించాలా?వయత్తరేకించాలా అనేదాన్న గురించ్చ సపషి ంగా ఒక న్నరణయాన్నకి రావాల.
డిబేట్ సమయంలో సూ
ి డెంట్ి త్మ వాద్న ఎంత్ సపషి ంగా విన్నపిసత ునాిరనేదాన్న కంటే, అవత్ల టీం వాద్నకు
ఇచ్చున పరత్తవాద్నలో ఎంత్ సపషి త్ ఉంది, ఆ విషయంపెై ఎంత్ అవగాహన ఉంద్నేది పరధానము. వాద్నకు,
చరుకు సంబంధం లేన్న విషయాలను పరస్త ావించడం, డిబేట్ ను పకాదో వ పటిించడం నెగటివ్ గా చూడటం

జరచగుత్తంది. దాన్న కంటే, “ఈ ఒకా అంశంలో ఎద్ుటివారితో అంగీకరిసత ునాిం” అన్న చెపపడమో, లేదా ఎకుావ
అంశాలలో మా వాద్నే సరైనద్న్న వివరించడమో సరైన పన్న.
ల్ఘు చిత్ా సమీక్ష (షార్ట ఫిల్ం రివ్యయ) :
పుసత కం రాస్ేత చద్ువుకుని వారికి మాత్రమే మన భావాలను చేరవేయగలం. అదే విషయాన్ని ష్ార్ి ఫిలం లేదా
డాకుయమెంటరీ రూపంలో తీస్ేత , చద్ువురాన్నవారికి కూడా మన భావాలను చేరవేయవచుు . స్ిన్నమా మీడియంన్న
బాగా అరధం చేసుకొన్న, సహేత్తకంగా విమరిశంచగలగే కిిటిక్టి, సున్నశిత్ంగా ఆలోచ్చంచ గలగిన పేరక్షకులు ఎకుావ
సంఖ్యలో ఉంటే, ఆలోచనాత్మక స్ిన్నమాలు వస్ాతయ్. అలా లేనంత్ కాలం మూస ధో రణి స్ిన్నమాలతో

సరిపెటి ుకోవాలిందే. సూ
ి డెంట్ి ఫిల్మ కి సంబంధించ్చన అన్ని పరకయ
ి లను సరిగా అరధం చేసుకొనే స్ాియ్ వస్ేత ,
వాళళ భావాలను వయకత ం చేయడాన్నకి అత్త త్కుావ ఖ్రచుతో ష్ార్ి ఫిల్మ తీస్ే స్ామరియం డెవలప్ అవుత్తంది.
ష్ార్ి ఫిలంన్న ఫిలంలా విశలీషించాల త్పప కథలా కాద్ు. ఇంద్ులో స్వరీన్ పేీ ఒకభాగం మాత్రమే. నటన, ఫో టోగిఫి,
ఎడిటింగ్, నేపథయ సంగీత్ం వంటి అంశాలకు సంబంధించ్చన లోపాలను, బలాలను గురితంచడం, సరళమయ్న
భాషలో, త్కుావ పదాలోీ భావాన్ని వయకత పరచడం ష్ార్ి ఫిలం రివూయకి ఉండాలిన లక్షణం.
కథారచన

కథ అంటే వాయసం కాద్ు. వాయసం అనేది ఒక అంశాన్ని గురించ్చ వివరిసత ూ విశలీషిసత ూ అన్ని వెైపుల నుంచీ ఆ
విశలీషణను బలపరచసూ
త నడుసుతంది. దాంటోీ పూరితగా ఆలోచనే పరధానంగా ఉంటుంది. అది బుదిధ కి
పద్ునుపెడుత్తంది. కొంచెం పన్నగటుికొన్న చద్వాల

కథ అలా కాద్ు. కథ కూడా మానవ పరపంచాన్నకి సంబంధించ్చన అంశానేి చెపిపనపపటికీ అంద్ులో ఒకటి లేదా
అంత్కని ఎకుావ సంఘటనలు ఉండాల. అవి కొంద్రచ మనుషతల మధయ జరచగుతాయ్ గనక కొన్ని పాత్రలు
అంటే కొంద్రచ వయకుతలు ఉండాల. వారచ మాటాడుకుంటారచ కనుక సంభాషణలు ఉండాల. సంఘటన ఎకాడ

జరిగిందో ఎలా జరిగిందో చెపాపల కనక వరణనలు ఉండాల. కధకి ఒక మొద్లు, ఒక త్తది ఉండాల. ఇలా రాస్ేత కథ
అవుత్తంది

పిలీలంద్రికీ చ్చనిత్నం నుంచీ కథలు వినడం ఇషి ం. వినగా వినగా కథలు త్తరిగి చెపపడం అలవాటవుత్తంది. ఇక
వాళళకి ఒక అంశం ఇచ్చు కథ రాయమనిపుపడు వాళీ లోన్న సృజన శకిత బయటకు వసుతంది. ఇచ్చున అంశాన్ని
కథగా మలచడంలో పిలీలు సంఘటనలను కలపంచగలగడం, పాత్రల అవసరం తెలయడం, చేస్ే వరణనలు కథకు
ఎంత్వరకూ అవసరమో తెలస్ి ఉండడం, మొద్టినుంచ్చ చ్చవరి దాకా చదివింపచేస్ేలా రాయగలగడం అవసరం.
కథ చదివాక న్నత్త తెలయాల త్పప పన్నగటుికొన్న న్నత్త చెపపనకార లేద్ు.
కథా విశ్లలషణ
కథా విశలీషణ అనిది మెద్డుకి మంచ్చ అభాయసం. కథ మొతాతన్ని ముంద్ుగా అంద్ులో లీనమెై చద్ువుకోవాల.
త్రావత్ రండో స్ారి ఆలోచనతో చద్వాల. అంటే మనకి బాగా నచ్చుతే ఎంద్ుకు నచ్చుంది అన్న ఆలోచ్చంచాల. నచుక
పో య్నా అంతే. త్రావత్ రచయ్త్ కథ లో ఏం చెపాపడు అన్న పరశిించుకున్న దాన్నకి జవాబు కథలోనే వెత్కాల.
కథ దావరా ఏం చెపాపడు అనిది రండో పరశి. ఇక ఈ కథ దావరా మనకి ఏం తెలస్ింది, కథన్న హ్వయ్గా

చదివెయయగలగామా, కషి పడి చదివామా అనిది శైల న్నరణయ్సుతంది. పాత్రలు, సంఘటనలు, సంభాషణలు కథకి
సరిపో యాయా, లేక కథన్న మింగేస్ాయా అనిది కూడా చూడాల. అవసరమెైతే విశలీషణ కోసం కథన్న

నాలుగద్
ై ుస్ారచీ చద్వడం మంచ్చదే. వాకాయలు, పదాలు కూడా రచయ్త్ ఎంత్ అవసరంగా వాడాడో కూడా
గమన్నంచాల. రచయ్త్ పేరచ గురచత పెటి ుకోవాల. వీల ైతే ఆ రచయ్త్ గురించ్చ తెలుసుకోవాల.
కథా విశలీషణ వలీ మంచ్చ అవగాహన పెరచగుత్తంది. పరతీ అంశాన్ని న్నశిత్ంగా చూస్ే ద్ృషిి అలవడుత్తంది. పుసత క
పఠనం కేవలం విజాానం కోసమే కాక మంచ్చ జీవనవిధానాన్ని అలవరచుకోవడాన్నకి కూడా పన్నకొచేులా చేసత ుంది.
జీవిత్ం గుడిిగా కాకుండా అవగాహన తో జీవించడం నేరచపత్తంది
అంత్రాాల్ంల్ో అనవిషణ
పిలీలకు కొన్ని పరశిలు ఇచ్చు, వాటికి సమాధానాలి, స్ామర్ి ఫో న్ సహ్వయంతో అంత్రాాలంలో వెత్తకి
రాయమనడం. ఇపుపడు పరతీ ఇంటిలో అంద్ుబాటులో ఉని స్ామర్ి ఫో న్ వలన పిలీలు పాడయ్పో త్తనాిరన్న
త్లీ త్ండురల ఫిరాయద్ు. వద్ి న్న చెబితే, చాటుగా చూస్ాతరచ త్పప మానరచ. ఇంటరిట్ దావరా స్ెైన్ి సంగత్తలు,
చారిత్క
ర వాసత వాలూ, రాజాయంగంలోన్న న్నయమ-న్నబంధనలు, పాఠయపుసత కాలలోన్న పదాలకు సంబంధించ్చన

వసుతవుల, జీవుల ఫో టోలను ఎలా వెత్తకి తెలుసుకోవచోు చెపపడం వలన వారిన్న సకిమమెైన, మరియు వారిన్న
అభిరచచ్చకి త్గిన మారగ ంలో పెటి నవారం అవుతాం. అటువంటి నేరచపన్న పిలీలంద్రికీ అలవాటు చేయడాన్నకి ఈ
పో టీ ఉపయోగపడుత్తంది.
చాలా త్కుావ సమయంలో ఎకుావ పరశిలకు సమాధానాలు రాయాలి ఉంటుంది. అంద్ువలన ఇంటరిట్ డేటా
ఉందా లేదా? నెట్ స్వపడ్ బాగుందా లేదా? మొద్లగునవి ముంద్ుగానే చెక్ట చేసుకోవాల. పరీక్ష పేపర్ సూ
ి డెంట్ి
త్మతో తీసుకొన్న పో వచుును.
మాయప్
మాయప్ పాయ్ంటింగ్ వలీ విదాయరచధలకు పరపంచంలోన్న వివిధ ఖ్ండాలు, దేశాలు, దేశాలలోన్న ముఖ్యమెైన నగరాల
పేరీ చ పరిచయం అవవడమే కాక, ఆయా దేశాల భౌగోళిక, స్ాంఘక, రాజకీయ అంశాలకు సంబంధించ్చన పరిఙ్ా ఞనం
వసుతంది. ఒక పారంత్ంలోన్న అడవులు, నద్ులు, సముదారల వంటి సహజ వనరచల ఉన్నకిన్న తెలయజేసత ుంది. ఒక
భౌగోళిక పారంత్ంలోన్న వివిధ సధ లాలు ఏదికుాగా, ఎంత్ ద్ూరంలో ఉనాియో తెలుసుకోవడం సులభం చేసత ూ
విదాయరచధల గణిత్, గాిఫ్ ఙ్ఞానాన్ని పెంచడం వారి పారబీ మ్ స్ాలవంగ్ మరియు రీజన్నంగ్ నెైపుణాయలను పెంచుత్తంది.
పిలీలకు తాము ఒక పెద్ి పరంపంచంలో న్నవస్ిసత ునాిమని సపృహ వారి ఆలోచనా ధృకపధాన్ని విశాల పరిచే
విధంగా తోడపడుత్తంది. రేపు వారచ పెద్ియాయక సుద్ూర పారంతాలకు యాత్రకు వెళళళటపుపడు ఈ జాానం
ఉపయోగపడుత్తంది.
విచిత్ా వవషధారణ
విచ్చత్ర వేషధారణ పో టీలదావరా చ్చనాిరచలకు వివిధ రకాల వేష్ాలు, ఆహ్వరయంలోన్న మారచపలు
పరిచయమవవడమేకాక, పిలీల పరిశీలనా ద్ృషిిన్న మెరచగు పరచ్చ ఊహ్వశకితన్న మెరచగుపరచసుతంది. త్మ పాఠాలోీన్న
కారకిరిి పరద్రిశంచడం దావరా పిలీలు త్మ స్ ంత్గా పరిశరధన చెయయడాన్నకి అవకాశం కలుగుత్తంది. త్మకు
ఇషి మెైన వేషధారణ పిలీలోీ హ్వసయపటిమను వెలకి తీస్ి, వారికి ఆనందాన్ని, మానస్ికమెైన ఆహ్వీదాన్ని
కలుగజేసత ుంది అలంకరణను ఆనందించే పస్ి మనసులకు అవసరమెైన మానస్ిక త్ృపిత న్న ఇసుతంది.

వేషధారణలో విషయంలో త్లీ ద్ండురల, టీచరీ పాతేర ఎకుావ కాబటిి, పిలీల నడక తీరచ, ముఖ్ కవళికలు, త్మను
తాము ఎలా పరజంట్ చేసుకునాిరచ అనే దాన్నకి ఎకుావ పారముఖ్యత్ ఇవవడం జరచగుత్తంది.
కథ చెపెడం
శరిత్లను ఆకటుికొనేలా కథ చెపపగలగడం వలన వినే పేరక్షకుల అవగాహనకు అనుగుణంగా పలకడం,
హ్వవభావాల మీద్ మంచ్చ పటుి వసుతంది. బాగా కథ చెపపగలగిన వాళళళ, వినే వారి మనసులో ద్ృశాయలను
చ్చతీరకరిస్త ారచ. స్ిన్నమా అంద్రికీ ఒకేలా కన్నపిస్ేత కథ మాత్రం మన్నషి మన్నషికి పరతేయకంగా కన్నపిసత ుంది. వినేవారి

విజువల ైజేషన్ స్ిాల్ న్న పెంచుత్తంది. కథ వింటుని శరిత్ల సపంద్నకు అనుగుణంగా అపపటికపుపడు మారచపలు
చేసుకుంటూ ఆసకితకరంగా మాటాీడటం అలవాటు అవుత్తంది.
ఆకటుికునేలా చెపపడం, హ్వవభావాలు సంద్రాున్నకి, భావాన్నకి త్గినటు
ీ ఉండటం, ధవన్న అనుకరణలు
కీలకమెైనవి.
పాాజెక్టట పని
ఏద్య్నా ఒక స్ిది ాంతాన్ని వివరించడాన్నకి సంబందించ్చనది కాన్న, న్నజ జీవిత్ంలో ఎద్ురవుత్తని సమసయలను
ఎద్ురోావడాన్నకి గాన్న, లేదా ఇంకాసత సులువుగా పనులు చేయడాన్నకి గాన్న సూ
ి డెంట్ి పారజక్టి్ చేస్త ారచ.
ఇంద్ుకోసం వాళళళ సవయంగా సరేవ చేసుకొన్న, వసుతవులను సమకూరచుకొన్న, భౌత్తకంగా ఒక పారజక్టి చేయడం
వలన చద్ువు అనేది మాటలను దాటి కియ
ి ాత్మకం అవుత్తంది. భవిషయత్త
త లో మంచ్చ పారిశాిమికవేత్తలుగా
త్యారచ కావడంలో ఇది ముఖ్యపాత్ర వహసుతంది. ఇదే న్నజమయ్న విద్య.
ముంద్ుగానే త్యారచచేసుకువచ్చు ఇకాడ వివరణ ఇచేు పరతీది పారజక్టి వర్ా అవుత్తంది. పారజక్టి కి ఒక
పరయోజనం ఉంటుంది. పరయోగమెైతే సత్యం న్నరాిరణ అయ్తే సరిపో త్తంది. పారజక్టి చేయడాన్నకి టీచర్ సలహ్వ
తీసుకొన్న ఉండవచుు గాన్న పారజక్టి మొత్త ం, అన్ని ద్శలలో విద్యరేి సవయంగా చేస్ి ఉండాల. త్కుావ ఖ్రచు
చేయడం, రడీ మెడ్ వసుతవులను త్కుావ వాడటం, పరయోజనకరంగా ఉండటం మంచ్చ పారజక్టి లక్షణాలు.
చిత్ాల్ేఖనం
ఫో టోగిఫవ ఎంత్ అభివుుద్ధ య్నా చ్చత్రలేఖ్నం స్ాియ్ ఏ మాత్రం త్గగ కుండా ఉండటాన్నకి కారణం ఇపపటి వరకూ
పరపంచం చూడన్న విషయాన్ని కూడా చ్చత్రకారచలు చ్చతీరకరించగలరచ. చ్చత్రలేఖ్నంలో భావ వయకీతకరణకు హద్ుిలు
లేవు. ఫో టో రియాలటీన్న మాత్రమే చూపించగలద్ు. చ్చత్రలేఖ్నం కొత్త పాజిబిలటీస్ న్న కూడా చూపించగలద్ు.
ఊహలకు బలమయ్న రకాలన్నసుతంది. పిలీలోీ కియ్
ి యటివిటీ పెరచగుత్తంది. అంద్మెైన సంద్రాున్ని

ఆస్ావదించడం పకానపెటి ఫో టో కిీక్ట చేయాలిరావడం ఫో టోగిఫవలో ఉని పెద్ి సమసయ. అదే ద్ృశాయన్ని
చ్చత్రకారచలు సంపూరణంగా ఆస్ావదించ్చ, మనసులో న్నంపుకొని త్రచవాత్ పున:సృషిి మొద్లుపెడతారచ. వంద్ల
కొలదీ పదాలు వాడి చెపేప భావాన్ని ఒక చ్చత్రం చెబుత్తంది. ఈ కళకు భాషతో సంబంధం లేద్ు సరి కదా కన్నసం

చద్ువుకొన్న ఉండాలిన అవసరం కూడా లేద్ు. చ్చత్రలేఖ్నం స్ాధన వలన మనుషతలు, వసుతవులు, జంత్తవుల
పెై కాంత్త ఎటువంటి న్నడలను ఏరపరచసుతంది, ఏ విధమయ్న రంగులను వెద్జలుీత్తంది వంటివి పరిశీలంచడం
మొద్ల ై నేరచుకొనే వారికి సున్నశిత్ ద్ృషిి అలవడుత్తంది. కంగారచ, అసహనం పో య్, ఓరచప అలవడుత్తంది.
చ్చత్రలేఖ్నాన్నకి ఏ రంగులు వాడారచ, ఎన్ని రంగులు వాడారచ, షవట్ లో ఎంత్ భాగాన్ని న్నంపారచ అనేది ముఖ్యం
కాద్ు. గొపప చ్చత్రము మన ద్ృషిిన్న ఆకరిషంచ్చ, త్ల త్తపుపకోన్నవవద్ు. గత్ జాాపకానోి, కొత్త ఆలోచననో, కొత్త పరశినో
న్నద్ర లేపి, ఆనందానోి, ద్ు:ఖ్ానోి, ఆశురాయనోి కలగిసత ుంది.
సృజనాత్మక వ్సతువ్ుల్ త్యారీ (కాిఫ్టి )

వయరింగా పడి ఉని వసుతవులు లేదా అత్త త్కుావ విలువ కలగిన వసుతవులను తీసుకొన్న, వాటితో భౌత్తకంగా

ఉపయోగపడే వసుతవులను, లేదా ఆహ్వీద్ం కోసం వాడే వసుతవులను త్యారచ చేయడం. అంటే విలువలేన్న లేదా
అత్త త్కుావ విలువ ఉని వాటి నుండి విలువను సృషిించే సృజనాత్మక పన్న.
అంద్ుబాటులో ఉని వసుతవులతో త్కుావ ఖ్రచుతో పరిష్ాార మారాగలను కనుగొనే "జుగాడ్"(jugaad) అనే
పరకయ
ి కు నాంది పలుకుత్తంది. కొత్త వి కన్నపెటి ాలనే త్పనను పెంచుత్తంది. ఖ్రచుతో కూడుకొన్న, కాలుషయ
కారకమెైన వయరాిల రీస్ెైకిల్ న్న త్గిగంచడం దావరా పరాయవరణాన్నకి మేలు కూడా.

కొత్త ద్నాన్ని కనబరచడాన్నకి అధిక పారధానయం ఉంటుంది. అలాగే, త్కుావ ఖ్రచులో దొ రికే సరైన మెటీరియల్ న్న
ఎంచుకోవడాన్నకి, కత్తత రించడం, మడత్పెటిడం మొద్లగునవి వాటిలో చూపించ్చన నెైపుణాయన్నకి త్రచవాత్ పారధానయం
ఉంటుంది. చ్చని చ్చని వసుతవులు ఏమెైనా జోడించారా, న్నరామణం ఎంత్ సంకిీషింగా ఉంది, ఎంత్ పరయోజనం
ఉంది, ఎంత్ అంద్ంగా ఉంది అనివి త్రచవాత్ స్ాినంలో ఉంటాయ్. ముఖ్యంగా త్కుావ ఖ్రచుతో ఎకుావ

విలువను సృషిించ్చన వాటికి పారధానయం ఉంటుంది. ఇకాడ విలువ అంటే వాటి వలీ కలగే పరయోజనం కావొచుు
లేదా స్ ంద్రయంకూడా కావొచుు.

మటిట త్ో బొ మమల్ు చేయడం
పిలీలోీన్న సృజనాత్మకత్న్న, ఊహ్వత్మకత్న్న పెంచడమే కాక చ్చనిచ్చని వేళళ కద్లక దావరా హ్వండ్ - ఐ కోఆరిినేషన్,
వివిధ మోటార్ ఫంక్షన్ి వృదిధచెంది పెరిగే మెద్ళళపెై పాజిటివ్ ఎఫెక్టి న్న తీసుకొసుతంది. మరియు ఎకుావ సమయం
ఒకే పన్నలో న్నమగిమెై ఉండడం వారిలో ఏకాగిత్ను బలపరచసుతంది. తీర డెైమెనషల్ గా ఒక రూపాన్ని త్యారచ
చేయడం వస్ేత , శిలప కళ వెైపు అడుగువేయడాన్నకి దో హద్పడుత్తంది. ఇది ఒక రకంగా ఆట ఆధారమెైన

నేరచుకోవడం అవడం వలీ పిలీలు ఆసకితతో విషయాలను గిహస్ాతరచ. మెత్తన్న బంక మటిిన్న చేత్తలతో కలపడం
పిలీలను పరకృత్తకి మరింత్ ద్గగ రగా చేసత ుంద్నడంలో అత్తశయోకిత లేద్ు మరియు చేత్తలకు మటిి అంటినపుపడు
పడే చ్చరాకు ద్ూరమెై ఒక పాజిటివ్ ద్ృకపథం అలవరచుకోవడాన్నకి దో హద్ం చేసత ుంది
బొ మమలకు రంగులు వాడకూడద్ు. ఎంత్ మటిి వాడారచ, ఎంత్ పెద్ిగా, లేదా చ్చనిగా చేస్ారచ అనేది ముఖ్యం
కాద్ు. ఇచ్చున కానెిప్ి పరిధిలోనే ఉంటూ, ఎంత్ వాసత వికంగా చూపించారచ, ఎంత్ సూక్షమమెైన వివరాలను
ప ంద్ుపరిచారచ అనేవి ముఖ్యం.

ఈ సంవత్ిరం పరవేశ పెడుత్తని కొత్త పో టీలు:
క్షేత్ా పరయటనల్ు
చద్వడం రాయడమనేది అక్షరాసయత్. విద్యలో అక్షరాసయత్ ఒక భాగం. కొత్త విషయాలను తెలుసుకోవడం, తెలస్ిన
విషయాల గురించ్చ లోతెైన అవగాహన తెచుుకోవడమనేది విదాయభాయసంలో పరధాన భాగం. దాన్నకోసం పరకృత్తన్న

పరిసరాలనూ, సమాజాన్ని, సంసి లనూ పరిశీలసూ
త న్నరంత్రం నేరచుకుంటూ ఉండాల. అంద్ువలనే కరికుయలంలో
క్షేత్ర పరయటనలు చేరుడమెైనది. మారచాలు లేన్న కారణంగా వాటిపెై శిద్ధ త్గేగ అవకాశం ఉండటం వలన, కియ
ి ా
పిలీల పండగలో క్షేత్ర పరయటనలపెై పో టి న్నరవహసుతనాిము. పిలీలు త్మ ద్గగ రలో ఉని పంచాయతీ ఆఫవస్, పో స్ి
ఆఫవస్, రైలేవ స్ేిషన్, పో లీస్ స్ేిషన్, స్ెైకిల్ ష్ాప్, సముద్రం, నది, ఆనకటి , పరిశమ
ి లు వంటివి చూస్ి, పరిశీలంచ్చ,
అకాడి వయకుతలతో మాటాీడి తాము కొత్త గా నేరచుకుని విషయాలను ఇకాడ వివరిస్త ారచ.
క్షేత్ర పరయటనకు ఎంత్ ద్ూరం వెళీ ారచ అనే దాన్నకంటే, క్షేత్ర పరయటన నుండి ఎంత్ నేరచుకునాిరచ,ఎంత్
తెలుసుకునాిరచ, ఎంత్ ఆనందించారచ అనేది ముఖ్యం. అడవి, సముద్రం, ఫాయకిరీలు, ఓడలరేవు మాత్రమే కాద్ు,
ద్గగ రలో ఉని పంచాయ్తీ ఆఫవసు, పో లీసు స్ేిషన్, పో స్ాిఫవసు, స్ెైకిల్ రిపేర్ ష్ాపు, బస్ డిపో , కుటీర పరిశమ
ి లు,
రైసు మిలుీ, స్ిన్నమా ప ర జకిర్ రూమ్ ఇలా బో ల డన్ని క్షేత్ర పరయటనలు చేయొచుు.
దిన పత్రాక్ా పఠనం
వయకితగత్ అభివృదిధకైనా, సమాజంలో బాధయతాయుత్ంగా నడుచుకోవడాన్నకైనా, చుటూ
ి ఉని సమాజంలోనూ,
దేశంలోనూ, పరపంచంలోనూ జరచగుత్తని వాసత వాలను, ఎపపటికపుపడు తెలుసుకుంటూ ఉండడం చాలా
అవసరం. అలా తెలుసుకోవడాన్నకి దినపత్తరకలు పరధాన ఆధారం. నూయస్ ఛానల్ి ఎకుావెైన త్రావత్ దినపత్తరకలు
చద్వడం త్గిగంది. కాన్న నూయస్ ఛానల్ి అనేవి, కొన్ని పరతేయక వారత లను బేక
ర ింగ్ నూయస్ గా మళ్లీ మళ్లీ వేసత ుంటాయ్.
అలాగే TRP రాన్న వారత లకు సమయం కేటాయ్ంచకపో వడం కూడా చేసత ుంటాయ్. అవే వారత లను
దినపత్తరకలయ్తే చ్చవరి పేజీలోీ అయ్నా వేస్త ాయ్. దినపత్తరక అనేది మన చేత్తలో ఉంటుంది. ఏ వారత ను ఎంత్
స్ేపు చద్వాల, ఏది వదిలేయాల అనే స్ేవచఛ మనకు ఉంటుంది. ఈ వెసులుబాటు లేకే టీవీ వారత ల వలన
సమయం వృధా అవుత్తంది. భాషపెై, భావాన్ని వయకత ం చేయడంపెై పటుి పెరచగుత్తంది. చదివినది ద్ృశయంగా
మారచుకొనే స్ామరియం పెరచగుత్తంది.
అంద్ుకే దినపత్తరకలు చదివే అభిరచచ్చన్న పెంచడం కోసం వీటిపెై పో టీ. దీన్న కోసం, పో టీకి వారం రోజులు ముంద్ు
దినపత్తరకల నుండి పరశిలు త్యారచ చేస్ి, వారత్ పరీక్ష న్నరవహస్ాతం.
పిల్లల్పండుగ ఎంద్తకు?
ఐన్ స్విన్ శాసత వ
ర ేత్త అన్న అంద్రికీ తెలుసు. కాన్న అత్న్నకి వయోలన్ వాయ్ంచడం చాలా ఇషి మన్న, అత్నొక గొపప
సంగీత్ పేరమికుడన్న కొదిిమందికే తెలుసు. ఐన్ స్విన్ పరత్తపాదించ్చన పరస్ిద్ి "స్ాపేక్ష స్ిది ాంత్ం" (theory of

relativity) పరణాళికాబద్ి ంగా చేస్ిన ఆలోచన కాద్ు. అది అత్న్నకి సహజంగా, సుపరించ్చన (intuition) సత్యం.
స్ెైనుికు సంబంధించ్చన మూల సూతారలపెై లోత్య్న అవగాహన లేకుండా ఇది స్ాధయం అయ్యయది కాద్ు. కాన్న ఆ
క్షణంలో ఆ సత్యం త్టి డాన్నకి వెనుక ఉని బలమయ్న శకిత సంగీత్మన్న చాలా స్ారచీ చెపాపడు కూడా. స్ెైన్ి,
లేదా ఆర్ి రండిటిలో ఏదో ఒకటే ఎంచుకోవడం వలన ఆ ఫవల్ి లో ఉనిత్ స్ాినాన్ని చేరచకోవచుు అనిది ఒక

అపో హ మాత్రమే అన్న ఐన్ స్విన్ జీవితాన్ని గమన్నస్ేత బో ధ పడుత్తంది. మన్నషి మెద్డులో ఎడమ భాగం లాజికల్
గా ఆలోచ్చంచడాన్నకి, కుడి భాగం కళాత్మక భావనలకూ సంబంధించ్చనవి. ఒక భాగాన్ని మాత్రమే ఎకుావ
ఉపయోగించ్చ, ఆ ఒకా భాగమే అభివృదిధ చెందితే సమత్తలయం దెబబత్తనే పరిస్త్త
ిత వసుతంది. కాబటిి అలా

జరగకుండా ఉండటాన్నకి ఒక స్ాియ్కి చేరచకుని త్రచవాత్ మెద్డు ఎద్ుగుద్లను న్నలుపుద్ల చేసుకుంటుంది.

రండవ అరి భాగాన్ని కూడా సమానంగా ఉపయోగించగలగితేనే, మళ్లళ మొద్టి భాగం ఇంకా అభివృదిధ చెంది పూరిత
స్ాియ్లో ఉపయోగించుకోవడం జరచగుత్తంది. కళకో , లేక స్ెైన్ి కో ఏదో ఒక దాన్నకే పరిమిత్మయ్పో తే ఒక స్ేిజ్
త్రచవాత్ మెద్డు అబివృదిి చెంద్డం శాశవత్ంగా ఆగిపో త్తంది.
పరసత ుత్ం అంద్రూ మారచాలు, రాయంకులు మీదే ద్ృషిి కేందీక
ర రించడం వలన సమాజం మొత్త ంలో ఒక విధమయ్న
మానస్ిక అసమత్తలయత్, అసంత్ృపిత కన్నపిసత ునాియ్. ఇటువంటి పరిస్ి త్తలలో కళ, మన్నషి జీవితాన్నకి
వెలుగును తీసుకొసుతంది. అంద్ులోనూ ఆ బీజం చ్చని పిలీలలోనే పడటం మంచ్చది అని ముఖ్య ఉదేిశంతో కిియ
సంసి వివిధ అంశాలలో స్ాంసాృత్తక పో టీలను న్నరవహసుతనిది.
ఇటువంటి పో టీలు అన్ని సూాల్ి లో జరిగితే పిలీలు ల ైబర
ర ీన్న, లాయబ్ పరికరాలను ఉపయోగించడం
పెరచగుత్తంది. పరిసరాలను పరిశీలంచడం, అవగాహన చేసుకోవడం, పరిశరధించడం, త్మ భావాలను చకాగా
వయకీతకరించడం, ఓటమి-గలుపులను అనుభవించడం, సవత్ంత్రంగా ఆలోచ్చంచగలగటం వంటివి వయకితగత్
పరయోజనాలు ఉంటాయ్. చుటూ
ి ఉని వారిన్న అరధం చేసుకోవడం, కలస్ి పన్న చేయడం వలన సహ్వనుభూత్తన్న
ప ంది బాధయతాయుత్మయ్న వయకుతలుగా త్యారవడం అనే స్ామాజిక పరయోజనాలు ఉంటాయ్. అన్నిటి కంటే
ముఖ్యంగా జీవితాన్ని బాగా ఆస్ావదించేలా చేస్ి, పుసత కాలలో గిహంచ్చన విషయాలను పదాల ద్గగ ర
ఆగిపో కుండా వాటిన్న కియ
ి ాత్మకం చేస్త ాయ్ ఇటువంటి పో టీలు.

