
ಪಾಠ ಯೋಜನೆ : ಹವಾಮಾನ ಸಂಬಂಧಿತ ಉದಾಹರಣೆಗಳನನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ 

ರಸಾಯನಶಾಸರದ ಇಂಗಾಲದ ಸಂಯನಕ್ತಗಳ ಅಧ್ಯಯನ 

ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಅಧ್ಾಾಪಕರಾದ ನೀವು ಈ ಕಂಪಯಾಟರ್ ಆಧ್ಾರಿತ ಸಾಧಕವನ್ನು ಉಪಯೀಗಿಸಬಹನದನ. ಇದನ ರಸಾಯನ್ಶಾಸರದ 

ಇಂಗಾಲದ ಸಂಯನಕತಗಳು,  ಹಸಿರನಮನೆ ಅಣನಗಳು, ವಿದನಾತಾಕಂತೀಯ ವಿಕಿರಣ ಮತನತ ಪರಿಸರದ ರಸಾಯನ್ಶಾಸರದ 

ಜೆೊತೆಗಿರನವ ಪರಸಪರ ಕಿೌಯೆಯನ್ನು ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಳಿಸಲನ/ ಕಲಿಸಲನ ಸಹಾಯಮಾಡನತತದ್ೆ. 

ಈ ಪ್ಾಠ ಯೀಜನೆಯನ ವಾತಾವರಣದಲಿಿರನವ ಅನಲಗಳ ಆಣ್ವಿಕ ರಚನೆ ದ್ರೌಶ್ಾೀಕರಿಸಲನ ಹಾಗೊ ಈ ಅಣನಗಳ ಮೀಲೆ 

ವಿದನಾತಾಕಂತೀಯ ವಿಕಿರಣ ಬೀರನವ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಅರ್ಿಮಾಡಿಕೆೊಳಳಲನ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದ್ೆ. ಈ ಚಟನವಟಿಕೆಯನ ಹಸಿರನಮನೆ 

ಅನಲಗಳು ಮತನತ ಹವಾಮಾನ್ ಬದಲಾವಣೆಯಲಿಿ ಈ ಅನಲಗಳ ಪ್ಾತೌದ ಬಗೆ ೆಪರಿಚಯಿಸನತತದ್ೆ. 

ಹೀಗೆ ಈ ಉಪಕರಣವನ್ನು ಉಪಯೀಗಿಸಿ ನೀವು ಹವಾಮಾನ್ ವಿಜ್ಞಾನ್ ಮತನತ ರಸಾಯನ್ಶಾಸರದ ಮೊಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು 

ಸಂಯೀಜಿಸಬಹನದನ.  

 ನಮಮ ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ  ಉತತರ ಕಂಡನಹಡಿಯಲನ ಸಹಾಯಕವಾಗಿ ಈ ಪ್ಾಠ ಯೀಜನೆಯನ್ನು ಉಪಯೀಗಿಸಿ 

೧. ಅನಲಗಳ ಅಣನಗಳು ಹೆೀಗೆ ವಿದನಾತಾಕಂತೀಯ ವಿಕಿರಣ ಜೆೊತೆ ಪರಸಪರ ಸಂಪಕಿಿಸನತತದ್ೆ 

೨. ಹೆೀಗೆ ಇಂಗಾಲದ ಡೆೈಆಕೆಸೈಡ್ ಅಣನಗಳು ಅತಗೆಂಪು ಫೀಟಾನ್ ಗಳ ಜೆೊತೆ ಪರಸಪರ ಸಂಪಕಿಿಸನತತದ್ೆ 

೩. ಭೊಮಿಯ ವಾತಾವರಣದ ಹಸಿರನಮನೆ ಪರಿಣಾಮ ಎಂದರೆೀನ್ನ? 

೪. ಮಿೀಥೆೀನ್ ಅನಲ ಹೆೊರಸೊಸನವಿಕೆ ಅಧಿಕವಾದಲಿಿ ಭೊಮಿಯ ತಾಪಮಾನ್ದ ಮೀಲೆ ಪರಿಣಾಮವಾಗನತತದ್ೆಯೆೀ? ಏಕೆ? 

 

ಪಾಠ ಯೋಜನೆಯ ಬಗೆೆ 

ದರ್ೆೆಯ ಮಟ್ಟ - ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ  

 

ವಿಭಾಗ – ರಸಾಯನ್ಶಾಸರ 

 



ವಿಭಾಗದ ವಿಷಯ- ವಿದನಾತಾಕಂತೀಯ ವಿಕಿರಣ- ಅಣನಗಳ ಸಂಪಕಿ, ಅಣನಗಳ ಕಂಪನ್, ಇಂಗಾಲದ ಸಂಯನಕತಗಳ ಅಣನಗಳ 

ರಚನೆ (CO2, CH4), ಹಸಿರನಮನೆ ಅನಲಗಳು 

 

ವಾತಾವರಣ ವಿಷಯ- ಹಸಿರನಮನೆ ಪರಿಣಾಮ, ವಾತಾವರಣ ಮತನತ ಹವಾಮಾನ್ 

 

ಸಥಳ- ಜಾಗತಕ 

 

ಪರವೆೋಶ- ಆನ್್ಲೆೈನ್ (ಅಂತಜಾಿಲ ಮೊಲ)  

 

ಭಾಷೆಗಳು- ಕನ್ುಡ  (ತರಗತ/ ಪೌಯೀಗಾಲಯದ ಚಟನವಟಿಕೆಗಳು ಬೆೀರೆ ಬೆೀರೆ ಭಾಷೆಗಳಲಿ ಿಲಭಾ)  

 

ಅಂದ್ಾಜನ ಅಗತಾವಾದ ಸಮಯ - ೧೦೦-೧೨೦ ನಮಿಷಗಳು 

 

 

೧. ಓದನವುದನ (೫-೧೦ ನಮಿಷಗಳು) 

ಓದನವುದರಿಂದ ನ್ಮಗೆ ಅತಗೆಂಪು ಮತನತ ಬೆೀರೆ ಬೆೀರೆ ವಾತಾವರಣದ ಅನಲಗಳ ಅಣನಗಳ ನ್ಡನವಿನ್ ಪರಸಪರ ಬೆರೆಯನವಿಕೆಯ 

ಬಗೆ ೆಸಿಗನವ ಮಾಹತ.  

https://scied.ucar.edu/carbon-dioxide-absorbs-and-re-emits-infrared-radiation 
 

೨. ಮೈಕೆೊೌೀ/ ಸೊಕ್ಮ ಉಪನಾಾಸ (~೮ ನಮಿಷಗಳು) 

ವಿದನಾತಾಕಂತೀಯ ವಿಕಿರಣ ಜೆೊತೆಗಿನ್ ಅಣನಗಳಾದ CO2, CH4ನ್ ಪರಸಪರ ಬೆರೆಯನವಿಕೆಯ ಬಗೆ ೆಈ ವಿೀಡಿಯೀ ತಳಿಸನತತದ್ೆ.  

ಇದರಿಂದ ಹೆೊರಬರನವ ಅಣನಗಳ ಕಂಪನ್ವು ವಾತಾವರಣದಲಿಿವ ಹಸಿರನಮನೆ ಅನಲಗಳ ಮೀಲೆ ಪರಿಣಮಿಸನತತದ್ೆ.  

https://www.coursera.org/lecture/global-warming/greenhouse-gas-physics-SvfZD 

 

  ೧. ವಿಷಯಗಳು 

https://scied.ucar.edu/carbon-dioxide-absorbs-and-re-emits-infrared-radiation
https://www.coursera.org/lecture/global-warming/greenhouse-gas-physics-SvfZD


೩. ದ್ರೌಶ್ಾೀಕರಣ ಮಟಿಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಚಟಿವಟಿಕೆಗಳು (೪೫-೬೦ ನಮಿಷಗಳು) 

ಇಂಗಾಲದ ಸಂಯನಕತಗಳ ಅಣನಗಳ ರಚನೆ (CO2, CH4), ಅಣನಗಳ ಮೀಲೆ ವಿದನಾತಾಕಂತೀಯ ವಿಕಿರಣದ ಪರಿಣಾಮ ಮತನತ 

ಹವಾಮಾನ್ ಬದಲಾವಣೆಯಲಿಿ ಹಸಿರನಮನೆ ಅನಲಗಳ ಪ್ಾತೌವನ್ನು ಈ ದ್ರೌಶ್ಾೀಕರಣ ಮತನತ ಸಂಬಂಧಿತ ಚಟಿವಟಿಕೆಗಳ ಮೊಲಕ 

ವಿೀಕ್ಷಣೆ,ಅನೆಿೀಶಣೆ, ಪರಿೀಕ್ಷಿಸಿ ಮತನತ ಅರ್ಿಮಾಡಿಕೆೊಳಳಬಹನದನ.  

https://phet.colorado.edu/en/simulation/greenhouse 
ಹೀಗೆ ದ್ರೌಶ್ಾೀಕರಿಸಲಾದ ಹಸಿರನಮನೆ ಅನಲಗಳ ಬಗೆ ೆಕನ್ುಡದಲಿಿ ತಳಿದನಕೆೊಳಳಲನ ಇಲಿಿ ಕಿಿಕ್ ಮಾಡಿ.  

https://phet.colorado.edu/en/simulations/translated/kn 

 

೪. ಸೊಚಿಸಲಾದ ಪೌಶೆುಗಳು / ಕಲಿಕೆಯ ಮರಲಾಮಾಪನ್ಕಾಕಗಿ ನಯೀಜನೆಗಳು 

೧. ಅನಲಗಳ ಅಣನಗಳು ಹೆೀಗೆ ವಿದನಾತಾಕಂತೀಯ ವಿಕಿರಣ ಜೆೊತೆ ಪರಸಪರ ಸಂಪಕಿಿಸನತತದ್ೆ 

೨. ಹೆೀಗೆ ಇಂಗಾಲದ ಡೆೈಆಕೆಸೈಡ್ ಅಣನಗಳು ಅತಗೆಂಪು ಫೀಟಾನ್ ಗಳ ಜೆೊತೆ ಪರಸಪರ ಸಂಪಕಿಿಸನತತದ್ೆ 

೩. ಭೊಮಿಯ ವಾತಾವರಣದ ಹಸಿರನಮನೆ ಪರಿಣಾಮ ಎಂದರೆೀನ್ನ? 

೪. ಮಿೀಥೆೀನ್ ಅನಲ ಹೆೊರಸೊಸನವಿಕೆ ಅಧಿಕವಾದಲಿಿ ಭೊಮಿಯ ತಾಪಮಾನ್ದ ಮೀಲೆ ಪರಿಣಾಮವಾಗನತತದ್ೆಯೆೀ? ಏಕೆ? 

 

 
 

ಈ ಪ್ಾಠ ಯೀಜನೆಯನ್ನು ತರಗತ/ ಪೌಯೀಗಾಲಯಗಳಲಿಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ವಿವರಿಸಲನ ಮಾಗಿದಶ್ಿಕ ಇಲಿಿದ್ೆ. ಕಿೌಯೆಯ 

ಸಂಭವನೀಯ ಯೀಜನೆಯ ಅನ್ನಸಾರವಾಗಿ ಈ ಹಂತಗಳಲಿ ಿವಿವರಿಸಲಪಟಿ ಮಾಗಿದಶ್ಿಕವನ್ನು ನಾವು ಸೊಚಿಸಿದ್ೆದೀವೆ. ನಮಮ 

ಅನ್ನಕೊಲಕೆಕ ಮತನತ ಅವಶಾಕತೆಗೆ ತಕಕಂತೆ ಪ್ಾಠ ಯೀಜನೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೆೊಳಿಳ.  

 

೧.ಆನ್್ಲೆೈನ್ ಓದನವುದರ ಮೊಲಕ ವಿಷಯದ ಪರಿಚಯ 

·       ಇಂಗಾಲ ಮತನತ ಅದರ ಸಂಯನಕತಗಳ ಮೊಲದ ಬಗೆೆ ಚಚಿಿಸಿ 

·       CO2 ಮತನತ CH4 ನ್ಂತಹ ಇಂಗಾಲದ ಸಂಯನಕತಗಳ ಅಣನಗಳ ರಚನೆಯ ಬಗೆ ೆಚಚಿಿಸಿ 

·  ವಾತಾವರಣ ಮತನತ ಅದರ ಸಂಯೀಜನೆ, ವಿಷಯದ ಪರಿಚಯ. ವಾತಾವರಣದ  ಅನಲಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ-  ನ್ೊರರ 

ಪೌಮಾಣ ಸಹತ. 

  ೨.  ಹಂತ ಹಂತದ ಮಾಗಗದರ್ಶಗ 

https://phet.colorado.edu/en/simulation/greenhouse
https://phet.colorado.edu/en/simulations/translated/kn


·       ಸೊಯಿನ್ ಕಿರಣಗಳು ಭೊಮಿಯನ್ನು ತಗನಲನವಾಗ ಆಗನವ ಅದನುತದ ಬಗೆೆ ಚಚಿಿಸಿ. 

 

ಹೀಗೆ CO2 ಮತನತ ಇತರೆ ವಾತಾವರಣದ ಅನಲಗಳ ಅಣನಗಳು, ವಿದನಾತಾಕಂತೀಯ ವಿಕಿರಣ ಜೆೊತೆ ಪರಸಪರ ಬೆರೆಯನತತವೆ 

ಎಂಬನದರ ಬಗೆ ೆಒಂದನ ಪಕ್ಷಿನೆೊೀಟ ಆನ್್ಲೆೈನ್ ಪುಸತಕ ಉಪಯೀಗಿಸನವುದರ ಮೊಲಕ ತಳಿಸಿಕೆೊಡಿ. 

ಓದನವ ಪುಸತಕ ಈ ಸಂಪಕಿ ಕೆೊಂಡಿಯಲಿಿದ್ೆ 

https://scied.ucar.edu/carbon-dioxide-absorbs-and-re-emits- infrared-radiation. 
 

೨. ಮೈಕೆೊೌೀ/ ಸೊಕ್ಮ ಉಪನಾಾಸ ಶನರನ ಮಾಡಿ 

ಇಂಗಾಲದ ಸಂಯನಕತ ಅಣನವಿನ್ ವಿದನಾತಾಕಂತೀಯ ವಿಕಿರಣ ಜೆೊತೆಗಿರನವ ಪರಸಪರ ಬೆರೆಯನವಿಕೆ ಬಗೆ ೆಮತನತ ವಾತಾವರಣದ 

ಹಸಿರನಮನೆ ಪರಿಣಾಮಕೆಕ ಕಾರಣವಾದ ಅಣನಗಳ ಕಂಪನ್ ವಿವರಿಸಲನ ಈ ಮೈಕೆೊೌೀ/ ಸೊಕ್ಮ ಉಪನಾಾಸ (ವಿೀಡಿಯೀ ~೮ 

ನಮಿಷಗಳು) ಉಪಯೀಗಿಸಿ. 

ಚಿಕಾಗೆೊೀ ವಿಶಿವಿದ್ಾಾಲಯದ  ಡೆೀವಿಡ್ ಆಚಿರ್ ರಚಿಸಿದ ಈ ಮೈಕೆೊೌೀ/ ಸೊಕ್ಮ ಉಪನಾಾಸ (ವಿಡಿಯೀ) ಇಲಿಿ ಸಿಗನತತದ್ೆ.  

https://www.coursera.org/lecture/global-warming/greenhouse-gas-physics-SvfZD 

 

೩. ಪರಸಪರ ಬೆರೆಯನವಿಕೆಯ ದ್ರೌಶ್ಾೀಕರಣ ಉಪಯೀಗಿಸಿ ಚಟನವಟಿಕೆ ಹಮಿಮಕೆೊಳಿಳ. 

PhET ಯ ಹಸಿರನಮನೆ ಪರಿಣಾಮದ ದ್ರೌಶ್ಾೀಕರಣ ಸಾಧಕ ಉಪಯೀಗಿಸಿ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಪರಸಪರ ಸಮಾಲೆೊೀಚಿಸಿ 

ಮತನತವಿಧ್ಾಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ತೆೊಡಗಿಸಿಕೆೊಂಡನ ಈ ರಿೀತ ಅನೆಿೀಷಿಸಿ. 

ಈ ಸಾಧಕ ನಮಮ ವಿಧ್ಾಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇಂಗಾಲದ ಸಂಯನಕತಗಳ ಅಣನಗಳ ರಚನೆ, ಅಣನಗಳ ಮೀಲೆ ವಿದನಾತಾಕಂತೀಯ ವಿಕಿರಣದ 

ಪರಿಣಾಮ ಮತನತ ಹವಾಮಾನ್ ಬದಲಾವಣೆಯಲಿಿ ಹಸಿರನಮನೆ ಅನಲಗಳ ಪ್ಾತೌ ಇವುಗಳನ್ನು ದ್ರೌಶ್ಾೀಕರಿಸಲನ ಸಹಾಯವಾಗನತತದ್ೆ. 

ಈ PhET ಸಾಧಕ "ಹಸಿರನಮನೆ ಪರಿಣಾಮ" ಡರನ್್ಲೆೊೀಡ್ ಇಲಿಿ ಮಾಡಿ  

https://phet.colorado.edu/en/simulation/greenhouse. 

1) ಅಣನಗಳ ರಚನೆ ಮತನತ ಅಣನಗಳ ಮೀಲೆ  ಅತಗೆಂಪು ಫೀಟಾನ್ು ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಗಮನಸಿ 

2) ಫೀಟಾನ್್ಗಳ ಹೆೊರಸೊಸನವಿಕೆಯ ಪೌಮಾಣವನ್ನು ನಯಂತೌಸಲನ ಬೆಳಕಿನ್ ಮೊಲದ ಸೆಿೈಡರ್ ಅನ್ನು 

ಸರಿಹೆೊಂದ್ರಸಬಹನದನ 

3) ಪೌತಯಂದನ ಅನಲದ ಅಣನ ಸಂಖ್ೆಾ ಸೆಟ್ ಮಾಡಲನ "ಬಲ್ಡ ್ಅಟಾಮಸಿಿಯರ್" ಅನ್ನು ಉಪಯೀಗಿಸಿ. 

https://scied.ucar.edu/carbon-dioxide-absorbs-and-re-emits-%20infrared-radiation
https://www.coursera.org/lecture/global-warming/greenhouse-gas-physics-SvfZD
https://phet.colorado.edu/en/simulation/greenhouse


4) ವಾತಾವರಣದ ಅಣನಗಳ ಮೀಲೆ ಅತಗೆಂಪು ಫೀಟಾನ್್ನ್ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ದ್ರೌಶ್ಾೀಕರಿಸಿ. 

5) ವಾತಾವರಣದಲಿಿನ್ CH4 ಮತನತ CO2 ನ್ಂತಹ ಅನಲಗಳು ಅತಗೆಂಪು ಫೀಟಾನ್್ಗಳನ್ನು ಹೀರಿಕೆೊಳುಳತತವೆ, 

ಆದದರಿಂದ ಗೌಹದ ಮೀಲೆೈ ಬೆಚಚಗಾಗನತತದ್ೆ. ಇದಕೆಕ ಹಸಿರನಮನೆ ಪರಿಣಾಮವೆನ್ನುತಾತರೆ. 

6) ಹಸಿರನಮನೆ ಪರಿಣಾಮ ಹಂತಕೆಕ ಹೆೊೀಗಿ 

7) ಬೆೀರೆ ಬೆೀರೆ ಸನುವೆೀಷಗಳನ್ನು ಆಯೆಕ ಮಾಡಿ (ವಾತಾವರಣ ಸಮಯದಲಿಿ...) ಒಂದ್ೆೊಂದನ ಸನುವೆೀಶದಲಿಿ 

ಹಸಿರನಮನೆ  ಸಂಯೀಜನೆ ಮತನತ ಎಡ ಬದ್ರಯ ರ್ಮಾಿಮಿೀಟರ್ ನ್ಲಿಿ ತೆೊೀರಿಸಲಪಟಿ ಹಸಿರನಮನೆಗೆ 

ಸಂಬಂಧಿತ ಮೀಲೆೈ ತಾಪಮಾನ್ವನ್ನು ಗಮನಸಿ. 

  

 ೪. ಪೌಶೆುಗಳು/ ಕಾಯಿಯೀಜನೆಗಳು 

ಈವರೆಗೊ ಓದ್ರದ ವಿಷಯ ಹಾಗೊ ಸಾಧನ್ಗಳನ್ನು ಚಚಿಿಸಿ ಮತನತ ಕೆಳಗಿರನವ ಪೌಶೆುಗಳನ್ನು ಉತತರಿಸಿ 

 ೧. ಅನಲಗಳ ಅಣನಗಳು ಹೆೀಗೆ ವಿದನಾತಾಕಂತೀಯ ವಿಕಿರಣ ಜೆೊತೆ ಪರಸಪರ ಸಂಪಕಿಿಸನತತವೆ?  

೨. ಹೆೀಗೆ ಇಂಗಾಲದ ಡೆೈಆಕೆಸೈಡ್ ಅಣನಗಳು ಅತಗೆಂಪು ಫೀಟಾನ್ ಗಳ ಜೆೊತೆ ಪರಸಪರ ಸಂಪಕಿಿಸನತತದ್ೆ? 

೩. ಭೊಮಿಯ ವಾತಾವರಣದ ಹಸಿರನಮನೆ ಪರಿಣಾಮ ಎಂದರೆೀನ್ನ? 

೪. ಮಿೀಥೆೀನ್ ಅನಲ ಹೆೊರಸೊಸನವಿಕೆ ಅಧಿಕವಾದಲಿಿ ಭೊಮಿಯ ತಾಪಮಾನ್ದ ಮೀಲೆ ಪರಿಣಾಮವಾಗನತತದ್ೆಯೆೀ? ಏಕೆ? 

 

 
 

ಈ ಪ್ಾಠ ಯೀಜನೆಯನ ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ರಿೀತಯಾಗಿ ಸಹಾಯಕವಾಗಿರನತತದ್ೆ. 

·       ವಾತಾವರಣದ ಅನಲಗಳ ಅಣನ ರಚನೆ ದ್ರೌಶ್ಾೀಕರಣ 

·       ಅಣನಗಳ ಮೀಲೆ ವಿದನಾತಾಕಂತೀಯ ವಿಕಿರಣದ ಪರಿಣಾಮ ವಣಿನೆ 

·   ಹಸಿರನಮನೆ ಅನಲಗಳನ್ನು ಗನರನತಸನವುದನ ಮತನತ ಹವಾಮಾನ್ ಬದಲಾವಣೆಯಲಿಿ ಅದರ ಪ್ಾತೌದ  ತನಖ್ೆ. 

 

 

  ೩. ಕಲಿಕೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು          



 

ನೀವು ಅರ್ವಾ ನಮಮ ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳು ಇದರ ಬಗೆೆ ಇನ್ೊು ಹೆಚ್ಾಚಗಿ ತಳಿದನಕೆೊಳಳಬೆೀಕೆಂದರೆ, ಈ ಹೆಚನಚವರಿ ಸಂಪನ್ೊಮಲಗಳನ್ನು 

ಉಪಯೀಗಿಸಬಹನದನ. 

  

೧. ವಿಡಿಯೀ  

ಬಬಸಿ ವಿಡಿಯೀ ಒಂದರ ದೃಶಾದಲಿ ಿತೆೊೀರಿಸನವುದ್ೆೀನೆಂದರೆ CO2 ಇಂದ ಅತಗೆಂಪು ವಿಕಿರಣ ಲಾಇನ್ ಸೆಿೀವಟ್ಿ ಪೌದಶ್ಿಸಿದ್ಾದರೆ.  

"Earth, the climate wars" ಸಾಕ್ಯಚಿತೌ. https://www.youtube.com/watch?v=kGaV3PiobYk 

 

೨. ದ್ರೌಶ್ಾೀಕರಣ  

ವಿಜ್ಞಾನ್ ವಿಚ್ಾರಣೆಯ ಕಾನಾಕಡ್ಿ ಕನೆೊಸೀಟಿಿಯಂನ್ ನ್ವಿೀನ್ ತಂತೌಜ್ಞಾನ್ ದಲಿಿರನವ "Greenhouse gases"- ಒಂದನ 

ಸಂವಾದ್ಾತಮಕ ದ್ರೌಶ್ಾೀಕರಣ ಸಾಧಕ.  

https://concord.org/stem-resources/greenhouse-gases 

 

೩. ಓದನವುದನ   

ಯನಸಿಯೆಆರ್ (UCAR) ವತಯಿಂದ ಓದನವ ವಸನತಗಳು. 

https://www.ucar.edu/learn/1_3_1.htm 

 

 

 

ನ್ಮಮ ಸಂಯೀಜಿತ ಪಟಿಿಯಲಿಿರನವ ಎಲಾಿ ಕಲಿಕೆಯ ಸಾಧಕಗಳಿಗೆ, ಸೃಷಿಿಕತಿರನ/ ಲೆೀಖಕರನ/ ಸಂಸೆೆಗಳು ಅನ್ನಗನಣವಾಗಿ 

ಮಾಲಿೀಕರಾಗಿರನತಾತರೆ, ಅವರ ವೆಬ್ಸೆೈಟ್ ಗಳಲಿಿ ಪಟಿಿಯಾಗಿದ್ೆ. ಪೌತೆಾೀಕವಾಗಿ ಲಭಾವಿರನವ ಲಿಂಕಕನ್ನು ಅನ್ನಸರಿಸಿ ಒಂದ್ೆೊಂದನ 

  ೪. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು 

  ೫. ಮನ್ನಣೆ ಮತಚು ಕೃತಿಸ್ಾಾಮಯ 

https://www.youtube.com/watch?v=kGaV3PiobYk
https://concord.org/stem-resources/greenhouse-gases
https://www.ucar.edu/learn/1_3_1.htm


ಕಲಿಕಾ ಸಾಧಕದ ವಾಯಕಿತಕ ಹಕನಕ ಮತನತ ಮಾಲಿೀಕತಿದ ಇತರೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಳಿದನಕೆೊಳಳಬಹನದನ. ಪಟಿಿ ಮಾಡಲಾದ ಯಾವುದ್ೆೀ 

ಸಾಧನ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಮಾಲಿೀಕತಿ ಅರ್ವಾ ಜವಾಬಾದರಿ / ಹೆೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯನವುದ್ರಲಿ. 

 

೧. ಓದನವುದನ “Carbon Dioxide Absorbs and Re- emits Infrared Radiation”  

ಯನಸಿಯೆಆರ್ (UCAR) ವಿಜ್ಞಾನ್ ಶ್ಕ್ಷಣ ಕೆೀಂದೌಸಾಧಕ ಪ್ಾೌರಂಭಿಸಿ.  

 

೨. ಮೈಕೆೊೌೀ/ ಸೊಕ್ಮ ಉಪನಾಾಸ (ವಿಡಿಯೀ)  

ಈ ಮೈಕೆೊೌೀ/ ಸೊಕ್ಮ ಉಪನಾಾಸ (ವಿಡಿಯೀ) ಚಿಕಾಗೆೊೀ ವಿಶಿವಿಧ್ಾಾಲಯದ ಡೆೀವಿಡ್ ಆಚಿರ್ ರಚಿಸಿರನತಾತರೆ. 

 

೩. ಮನಖಾವಾದ ಸಂಪನ್ೊಮಲಗಳು  

ಲಾಇನ್ ಸೆಿೀವಟ್ಿಅವರ (UCAR Center for Science Education) ವಿಜ್ಞಾನ್ ಶ್ಕ್ಷಣ ಕೆೀಂದೌ 


