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இலைம் த�டிக் கலவி 

த�ொகுதி - I

வொர அடிப்பல்டயிைொன தெயலபொடுகள் – 2021 
த�ொ்டக்க நிலை

செயலபபாடு்கள்
வபாரம் – 1 மற்றும் 2 மனமகிழ்ச்சிக்கபான செயலபபாடு்கள் 

வபாரம் - 3 தமிழ்  /  ஆங்கிைம்  /  ்கணககு   /  சூழ்நிலையியல 

வபாரம் – 4 தமிழ்  / ஆங்கிைம்  / ்கணககு  /  
தனித்திறன ச்கபாண்்பாட்ம்
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அனபொர்ந� பயிற்சியொளரகதள! 
தகொதரொனொ த�ொய்த�ொற்றுக் கொர�்�ொல பள்ளிக் கலவியில ஏற்படடுள்ள 

இல்டதவளிலயச் சீர தெயயவும் குழ்நல�களின மனநிலைலய இைகுவொக்கவும் 
�மிழ�ொடு அரசு எடு்துள்ள முயற்சிதய,  இலைம் த�டிக் கலவி் திட்டம்.

இ்திட்ட்தில, ெமூக்தின பஙகளிப்பொக் �னலன இல�்துக்தகொள்ளும் 
�னனொரவைரகளுக்கொன பயிற்சிலய நீஙகள் அளிக்க உள்ளீரகள். 

பள்ளியில தபறும் கலவிக்கு உ�வும்வலகயில இலைம் த�டிக் கலவி் திட்ட்தின 
பொ்டப்தபொருள் வடிவலமக்கப்படடுள்ளது. பள்ளிக்கலவி மற்றும் இலைம் த�டிக் கலவி் 
திட்டம் இரண்டும் ஒனறுக்தகொனறு உ�வி, குழ்நல�கலள இயலபொன கற்்றல சூழலுக்கு 
இடடுச்தெலைப்தபொகி்றது எனபல� உள்வொஙகி, கவன்த�ொடு பயிற்சிலயப் தபற்று,  
�னனொரவைரகளுக்குக் தகொண்டு தெலலுஙகள்!

�னனொரவைரகள், முல்றயொன கற்பி்�லுக்குப் புதியவரொக இருக்கைொம்; உஙகள் 
அனுபவஙகளிலிரு்நது கில்ட்� அறிலவ அவரகளுக்குக் க்ட்துஙகள்! இச்சூழலில 
குழ்நல�களின பொதுகொப்லப உறுதிதெயவது மிகமிக முக்கியமொனது. இ்திட்டம் 
தெயலபடு்தும் லமய்தில பொதுகொப்லப் �னனொரவைரகதளொடு இல�்நது நீஙகளும் 
உறுதிதெயயுஙகள்!  குழ்நல�கலளச் ெமமொக �்ட்துவது, குழ்நல�களின உரிலமகலள 
அறி்நது �்டப்பது, மகிழச்சியொன கற்்றலில ஈடுப்ட உ�வுவது தபொன்றவற்ல்ற்  
�னனொரவைரகளின அடிப்பல்டப் பண்புகளொக மொற்்ற உ�வுஙகள்!

இச்சூழலில, குழ்நல�கள் அ்ந�்ந� வகுப்புக்குரிய தி்றலனப் தப்றொ� நிலை 
இருக்கைொம். குழ்நல�கள் கற்்றல லமய்துக்கு வ்நது பஙதகற்பது�ொன முக்கியம். 
குழ்நல�களுக்கு் த�ரியொ�லவ குறி்து விமரிசி்�தைொ �னகு படிக்கும் மொ�வதரொடு 
ஒப்பிடடுப் தபசு�தைொ கூ்டொது. கற்்றல நிகழவுகளில அலன்து மொ�வரகலளயும் 
பஙதகற்கச் தெயவது்டன அவரகளின பஙகளிப்புக்கொகப் பொரொட்டவும் தவண்டும். இலவ 
குறி்து �னனொரவைரகளுக்குப் தபொதுமொன வழிகொடடு�லை அளியுஙகள். 
�னனொரவைரகள் எனன �்ட்� தவண்டும்? எப்தபொது �்ட்� தவண்டும்? எப்படி �்ட்� 
தவண்டும்? எனபலவ �னனொரவைர லகதயடடில த�ளிவொகக் தகொடுக்கப்படடுள்ளன. 

இவவழிகொடடு�லுக்கொக ஒரு கொை அட்டவல� அளிக்கப்படடுள்ளது.  மு�ல 
இரண்டு வொரஙகளுக்குக் கல� கூறு�ல/தகட்டல, பொடு�ல, விலளயொடு�ல, ப்டம் 
வலர�ல, கலை மற்றும் லகவண்�்தில ஈடுபடு�ல தபொன்ற மனமகிழச்சிக்கொன 
தெயலபொடுகதள வடிவலமக்கப்படடுள்ளன. இவற்றுக்கொன பொ்டப்தபொருள், 
�னனொரவைரகளுக்கொன லகதயடடில  �ொள் வொரியொக வழஙகப்படடுள்ளன, அதில 
உள்ளபடிதய �்ட்�ைொம் அலைது �னனொரவைர �ஙகளுக்கு உக்ந�வலகயில 
திட்டமிடடு மு�லிரண்டு வொரஙகளில இப்பொ்டப்தபொருள்கலள �்ட்�ைொம். 

அடு்� இரு வொரஙகளுக்கு �மிழ, ஆஙகிைம், க�க்கு, அறிவியல எனனும் 
வரிலெயில பொ்டப்தபொருள்கள் அளிக்கப்படடுள்ளன. இவற்ல்ற கொை அட்டவல�யில 
உள்ள�ற்கு ஏற்பதவொ, �னனொரவைர �மக்கு உக்ந�வொத்றொ திட்டமிடடு �்ட்�ைொம். 
அடிப்பல்ட் தி்றனகளொன தகட்டல, தபசு�ல, படி்�ல, எழுது�ல ஆகியவற்று்டன 
பல்டப்பொற்்றலை இல�்து் �மிழ மற்றும் ஆஙகிைப் பொ்டப்தபொருள்கள் 
உருவொக்கப்படடுள்ளன. 
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எண்களும் அடிப்பல்டச் தெயலபொடுகளொன கூட்டல, கழி்�ல, தபருக்கல, 
வகு்�ல, வடிவியல, அளவியல ஆகியலவயும் முக்கியப் பொ்டப்தபொருள்களொகக் க�க்குப் 
பொ்ட்தில அளிக்கப்படடுள்ளன.  அறிவியலைப் தபொறு்�வலர சூழலைப் 
புரி்நதுதகொள்ளவும் அன்றொ்ட வொழவில அறிவியல எவவொறு இல�்நதிருக்கி்றது 
எனபலவயும் பொ்டப்தபொருள்களொக வழஙகப்படடுள்ளன.  

பொ்டப்தபொருலளக் தகொண்டு தெரக்கும் கற்பி்�ல அணுகுமுல்ற, குழ்நல�கள் 
லமயமொகவும் விலளயொடியும் தெயதுபொர்தும் அனுபவவழிக் கற்பி்�லையும் 
அடிப்பல்டயொகக் தகொண்டிருக்கி்றது. பொ்டப்தபொருலள முனதப படி்து் திட்டமிட்ட 
�யொரிப்பு நிலையில�ொன பொ்டம் �்ட்� தவண்டும். 

QR Code காண�ாலிகள்:

லகதயடடில மு�லிரண்டு வொரஙகளுக்கொன பொ்டப்தபொருள்களுக்கு பொ்டவொரியொக 
ஒரு QR CODE தகொடுக்கப்படடுள்ளது. அவற்றுள் கொத�ொலிகள் இல�க்கப்படடுள்ளன. 
இக்கொத�ொலிகள், அல�ப்தபொை திட்டமிடடு வகுப்பல்றயில �னனொரவைர பொ்டம் 
�்ட்துவ�ற்கொன மொதிரிகள் மடடுதம.

  பயிற்சியொளரொகிய நீஙகள் முழுலமயொகக் லகதயடடிலனப் படி்துவிடடு 
�னனொரவைலரயும் படிக்கச் தெயயுஙகள். திட்டமி்ட உ�வுஙகள். கற்பி்�லுக்கு உ�வ சிை 
அடல்டகள், சுவரடல்டகள் துல�க்கருவிகளொக அளிக்கப்படடுள்ளன. தமலும் 
பள்ளியில உள்ள துல�க்கருவிகலள (அறிவியல துல�க்கருவிப்தபடடி, கணி� 
உபகர�ப்தபடடி, ஆஙகிை் துல�க்கருவிப்தபடடி) �னனொரவைரகளுக்கு அளி்து 
அது ெொர்நது பயனபடு்தும் முல்றயிலனயும் அளியுஙகள். 

குழ்நல�களின மன�ைன தக்டொது, அத� த�ர்தில கலவியில ஏற்படடுள்ள 
இல்டதவளிலயச் சீரதெயய �னனொரவைரகலள உஙகதளொடு இல�்துக்தகொள்ளுஙகள்! 
இப்பயிற்சியிலன முழுலமயொகக் தகொண்டு தெருஙகள்!  குழ்நல�களின கலவி �ைன 
கொக்க உஙகள் பஙலக அளியுஙகள்! 

வொழ்துகள்!
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மன மகிழ்ச்சிககான  ணெயல்ாடுகள்

• மு�ல இரண்டு வொரஙகளுக்கொன தெயலபொடுகளொக, குழ்நல�களின 
மனதவழுச்சிலய ஆற்றுப்படு்துவ�ற்கொக கல�, பொ்டல, விலளயொடடு, வலர�ல, 
�டி்�ல தபொன்ற மன மகிழச்சிக்கொன தெயலபொடுகள் அலமக்கப்படடுள்ளன.

பொடுதவொமொ?
்டம்்டம்...டும்டும்...

்டம்்டம்...டும்டும்... கச்தெரி
கொ..கொ.. அ்ந�ப் பக்கம் கொ..கொ..கொ...
கீ..கீ.. இ்ந�ப்பக்கம் கீ..கீ..கீ..
குயில மர்தில கூ... கூ... கூ...
தகொழி கூலரயில தகொக்... தகொக்... தகொக்...
பசுவும் கனறும் மொ... மொ... மொ...
பதுஙகும் பூலன மியொவ... மியொவ... மியொவ...
தமயும் ஆடு தம... தம... தம...
கொக்கும் �ொய தைொள்... தைொள்... தைொள்...
்டம் ்டம் டும் டும் கச்தெரி
�்டக்குது பொரு ஊருக்குள்தள...

செனறவபாரம் நனறி செபாலலும் நபாள் 
ச்கபாண்்பாடியதில இரு்நது தினமும் ஒருவருககு 
ஒருவர நனறி செபாலலிக ச்கபாள்கிளறபாம். திடீசரனறு 
மனனிப்புக ள்கடகும் நபாள் ச்கபாண்்பாைபாமபா? 
எனறு எங்்கள் ஆசிரியர ள்கட்பார. நனறி 
செபாலலும் நபாலளப் பற்றி ஆசிரியர செபானனளபபாது 
சிரிப்பபாதபான இரு்நதது. ஆனபாலும் மனனிப்பு 
ள்கடகும் நபாள் எனறு ஆசிரியர செபாலலும் ளபபாது 
எங்்களுககுப் பிடிக்கவிலலை. ளைெபா இடிச்சிட்பாக 
கூ் நண்பர்களி்ம் ‘மனனிக்கவும்’னு குனிஞ்சு 
செபாலைணுமபாம். எனனளவபா இது மனசுககுப் 
பிடிக்கவிலலை. வகுப்பு ஆரம்பிககும்ளபபாது 
யபாளரபா வ்நது ஆசிரியரி்ம் ளபசினபார்கள். 
அவர்களி்ம் ளபசிவிடடு வ்நததும் எங்்கள் ஆசிரியர 
எங்்கலளப் பபாரத்து முனபு ளபபாைளவ குனி்நது 
‘மனனிக்கவும்’னு செபானனபாங்்க. ஆசிரியர 
செபானனலதப் பபாரத்தவு்ன எங்்களுககும் 
பிடிச்சுப்ளபபாச்சு. என குறிப்ளபடல் பபானு 
இழுத்தபாள். இழுத்தவு்ன கிழி்நது விட்து. 
எனககு ஒளர ள்கபாபம். உ்ளன பபானு எழு்நது 
நினறு குனி்நது ‘மனனிக்கவும்னு’ செபானனபாள். 
என ள்கபாபம் மலறஞ்ளெ ளபபாச்சு. இடித்துவிட்பால, 
கிழித்துவிட்பால, சவளிளய செலை ளவண்டும் 
எனறபால, ்கபாைதபாமதமபா வகுப்புககு வ்நதபால, 
கீளழ எதபாவது ச்கபாடடி விட்பால இது ளபபானற 
சதரியபாமல எ்நதத் தவறு செயதபாலும் உ்ளன 
எழு்நது ஒருவருககு ஒருவர ‘மனனிக்கவும்’ 
எனறு ள்கடடுக ச்கபாண்ள்பாம். இப்ளபபாசதலைபாம் 
‘மனனிக்கவும்’ எனறு ள்கடகும் ளபபாது மனசுககு 
மகிழ்ச்சியபா்கத்தபான இருககிறது. 

மனனிக்கவும்!

•	 	”ஈ	ஒன்று	தன்	பெயரை	மறந்துவிட்டது.	தன்	பெயரை	
எபெடியாவது	 பதரிந்து	 ப�ாள்ள	 வவண்டும்	 என்ற	
எண்்ணத்து்டன்	ெறந்து	ப�ாண்டிருந்தது.	வழியில்	ஒரு	
பூரைரயப	 ொர்த்து	 என்	 பெயர்	 என்ை	 பதரியுமா?”	
என்று	 வ�ட்டது.	 எைக்குத்	 பதரியாது	 என்று	 பூரை	
ப�ான்ைது.

•	 	சிறிதுதூைம்	 ப�ன்றதும்	 நரிரயப	 ொர்த்தது	 ஈ.	 ”என்	
பெயரைத்	 தயவு	 ப�ய்து	 கூறுங�ள”	 என்றது.	 அந்த	
நரியும்	பதரியாது	என்று	கூறிவிட்டது.

•	 	ஈ	 ெறந்து	 ப�ாண்வ்டவ�டடுச்	 ப�ன்றரதபொர்த்துக்	
ப�ாண்டிருந்தெசுமாடடி்டம்	 என்பெயர்	 என்ை	
பதரியுமா?	என்றது.	ெசுமாடும்	தைக்குத்	பதரியவில்ரலை	
என்று	ப�ால்லிவிட்டது.

•	 	ஈ	 சிறிதுதூைம்	 ப�ன்றதும்	 முயல்	 ஒன்று	 வவ�மா�த்	
தாவிச்	 ப�ன்றரதபொர்த்தது.	 என்	 பெயர்	 என்ை	
பதரியுமா?	 என்று	 வ�ட்டது.	 முயலும்	 எைக்குத்	
பதரியாவத	என்றது.

•	 	மறுெடியும்	 ஈ	 வவ�மா�ப	 ெறந்து	 ப�ன்றது.	 வழியில்	
குதிரைரயப	ொர்த்ததும்	என்	பெயர்	என்ை	பதரியுமா?	
என்று	வ�ட்டது.	

•	 	இரதக்	வ�ட்டதும்	குதிரை	“ஹூ	ஹூ	ஈ	ஈ	ஈ”	என்று	
�ரைத்தது.	 இரதக்வ�ட்டதும்	 ஈ	 ஆஹா	 ஆஹா	
என்	 பெயர்	 ஈ	 ஈ	 ஈ	 என்று	 ப�ால்லிக்	 ப�ாண்வ்ட	
மகிழ்ச்சியு்டன்	ெறந்தது

அறிமுகம் ணெய்வாமா?

• மொ�வரகள் �ஙகளுக்குள் ஒருவலர ஒருவர அறிமுகம் 
தெயது தகொள்வத�ொடு �னனொரவைரும் �ஙகலளப் பற்றி 
அறிமுகம் தெயதுதகொள்கின்றனர. ஒவதவொருவரும் உ்டன 
கற்கும் மொ�வரின தபயர அறி்நது அலழக்கவும், �னனொரவைர 
மொ�வரின தபயர அறி்நது இ�க்கமொன சூழலை உருவொக்கிக் 
தகொள்வத� இ�ன த�ொக்கமொக உள்ளது.

்ாதுகாப்பிறகான ணெயல்ாடுகள்

• தகொரொனொ தபரு்நத�ொற்று கொை்தில �ம்லம �ொதம 
பொதுகொக்கும் வழிமுல்றகலளயும் தபொது இ்டஙகளில 
பினபற்்ற தவண்டிய பொதுகொப்பு வழிமுல்றகலளயும் அறி்நது 
தகொள்ள தவண்டுதமனபத� இச்தெயலபொடடின த�ொக்கமொக 
அலமகி்றது.

்ாடலகள்

பொ்டலகள், குழ்நல�களின நிலனவொற்்றலை வளரப்பதில 
தபரும்பஙகு வகிக்கின்றன. குழ்நல�களின இலெ்தி்றலன 
வளரக்கின்றன. தெயலககளு்டன பொடுவது, ஆடிக்தகொண்டு 
பொடுவது, குழ்நல�களுக்கு ஒருஙகில�்ந� தெயலபொ்டொக 
அலமயும். பொ்டலைக் குழ்நல�களுக்குப் பிடி்� இலெதெர்து 
அவரகலளதய பொ்டச்தெயயைொம். உற்ெொக்து்டன மகிழச்சியு்டன 
பொடுவத� த�ொக்கமொக இருக்க தவண்டும்.

 கதைகள்

குழ்நல�கள் உைகில உள்தள தெனறு பொர்�ொல அஙதக 
கல�கள்�ொன ஆடசிதெயது தகொண்டிருக்கும். கல�கள் 
மூைம்  எ்ந�ச் தெயதிலயயும் குழ்நல�களி்டம் தகொண்டு 
தெரக்கைொம்.  கல� தகடபதும் கல� கூறுவதும் குழ்நல�களின 
பல்டப்பொற்்றலை வளரக்கக் கூடியது. கல�கள், குழ்நல�களின 
தமொழி வள்ல�யும் கற்பலன ஆற்்றலையும் பனம்டஙகு  
தபருக்கக் கூடியன. கல�கலளக் கூறிய பி்றகு கல� குறி்து 
உலரயொ்டைொம்; பஙதகற்று �டிக்கைொம்; கல�க்கொன முடிலவ 
மொற்றிக்கூ்றைொம்; தபொம்மைொட்டமொக �டி்துக் கொட்டைொம்; 
புதியகல�கலள உருவொக்கைொம். இ�ற்கு் �கு்ந�ொற்தபொன்ற 
கல�கள் வழஙகப்படடுள்ளன.
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விதையாட்டுகள்

குழ்நல�களுக்கு எப்தபொதும் ஆடிஓடி விலளயொடுவது 
மிகவும் பிடிக்கும்.  விலளயொடடு மூைம் எல�யும் எளி�ொகக் 
கற்றுக்தகொள்வொரகள். விலளயொடடுகள்,  அலன்தும் 
குழ்நல�களின உ்டல இயக்க வளரச்சிக்கு உறுதுல�யொக 
அலமகின்றன. அதிலும் குழ்நல�களின �லெ வளரச்சிக்குப் 
தபரிதும் உ�வுகின்றன. �ஙகள் வொயப்பு வரும்வலர கொ்திரு்�ல, 
குழு மனப்பொனலம, பி்றருக்கு உ�வு�ல, விடடுக்தகொடு்�ல 
தபொன்ற பண்புகள் வளரகின்றன. கவனமொகக் தகடடுச் தெயலபடும் 
தி்றனும் தூண்்டப்படுகி்றது. குழ்நல�கலளச் சுற்றி எளிதில 
கில்டக்கக்கூடிய தபொருள்கலள தகொண்த்ட விலளயொடடுகள் 
வடிவலமக்கப்படடுள்ளன.

இ்திட்ட்தில, குழ்நல�கள் �ொள்த�ொறும் பொடி, ஆடி, 
விலளயொடி அவற்த்றொடு கற்கவும் உள்ளொரகள்.

வதைைல

மொ�வரகள் �ம் விருப்பம்தபொல ப்டஙகலள வலரவதில மிகவும் 
ஆரவம் கொடடுவர. அவரகளின விருப்ப்ல� நில்றதவற்றுவத� 
இச்தெயலபொடடின த�ொக்கமொகும்.

விடுகதைகள்

குழ்நல�களுக்கு் த�டிக்கற்பதும் ெவொலகளும் மிக 
விருப்பமொன ஒனறு. ெவொலகள், அவரகலளச் சும்மொ இருக்க 
விடுவதிலலை. இல்டவி்டொமல சி்நதிக்கவும் தெயலப்டவும் 
லவக்கி்றது. அவவலகயில, புதிரகள் மற்றும் விடுகல�கள், த�டி 
ஆய்நது த�ரி்நதுதகொள்ள உ�வுகின்றன.

கதையும் தகவண�மும்

குழ்நல�கள் பல்டப்பொற்்றல மிக்கவரகள்! எப்தபொதும் �னக்கு் 
த�லவயொன ஒனல்றக் கட்டலமக்கும் வலைலம தகொண்்டவரகள். 
அவரகளின கலை அழகு�ரச்சி தமம்ப்டவும் பல்டப்பொற்்றலை 
ஊக்குவிக்கவும் கலையும் லகவண்�மும் ெொர்ந� தெயலபொடுகள் 
தகொடுக்கப்படடுள்ளன.

நடிதைல

மொ�வரகள் �டி்�ல, பொடு�ல தபொன்ற தெயலபொடுகளில 
மிகவும் ஆரவம் கொடடுவர.  அவரகளின   �னிப்பட்ட தி்றலமகலள 
தவளிப்படு்துவத� இச் தெயலபொடடின த�ொக்கமொகும் .
உ�ர்வுகதை அறி்வாமா?

அக்தின அழகு முக்தில த�ரியும். உ�ரவுகலள 
பி்றர அறிய தவளிப்படு்துவது �ம் முகம். �ொம் பலதவறு வி� 
உ�ரவுகலள �ம் முக்தில எப்படி தவளிப்படு்துகித்றொம் 
எனப�ற்கொகக் தகொடுக்கப்படடுள்ளன. இ�னமூைம் எதுவும் 
தபெொமல �ம் முகபொவலனகள் மூைம் �ம் உ�ரவுகலள 
பி்றரொல அறி்நதுதகொள்ள முடிகி்றது எனபத� இ�ன த�ொக்கமொக 
அலமகி்றது.

விலளயொடுதவொமொ?
வல்ட, பொயெம

• வட்ட வடிவில நிற்கும்படி 
குழ்நல�களி்டம் 
கூ்றதவண்டும். 

• வல்ட எனறு தெொலலும் 
தபொழுது குதிக்க 
தவண்டும். 

• பொயெம் எனறு 
தெொலலும்தபொழுது 
அவரவர �லைலய் 
த�ொ்ட தவண்டும். 

• வல்ட, பொயெம் என 
மொற்றிச் தெொலலி 
விலளயொடல்ட் 
த�ொ்டரைொம்.
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குழ்நல�கலளப் புரி்நதுதகொள்தவொம்

கலவி என்து…

• ஊட்டப்படுவ�லை, திணிக்கப் படுவ�லை. பஙதகற்பது.

•  உ்டலுக்கும், உள்ள்திற்கும் உக்ந�வற்ல்றச் சுயமொக உருவொக்குவது மற்றும் இரசி்து 
உண்பது.

• வெப்படு்துவ�லை; உருவொக்க லவப்பது.

•  கலவி எனபது தவளிக்தகொ�ருவது. ஒரு குழ்நல�யி்டம் த�ஙகிக் கி்டக்கும், 
ஆற்்றலகள் தி்றலமகள் அலன்ல�யும் உ�ர லவப்பது! அவற்ல்ற அப்படிதய 
தவளிக்தகொ�ரவத� கலவி!

குழநதைகளின இயலபு

•  ஒவதவொரு குழ்நல�யி்டமும் இயற்லகயொகதவ கற்கும் தி்றன உள்ளது. (உ.ம்.: பி்ற்ந� 
குழ்நல� மு�லில குப்பு்றப்படு்�ல) 

•  எலைொக் குழ்நல�களும் கற்கும் முயற்சியில ஈடுபடுகின்றன. 

•  எலைொக் குழ்நல�களும் கற்றுக் தகொள்ளும் ஆற்்றலைப் தபற்றுள்ளனர.  
(உ.ம்.: குப்பு்ற படு்� குழ்நல� �வழ்நது, மண்டியிடடு, கீதழ விழு்நது, எழு்நது சுவலரப் 
பிடி்து �்டக்க ஆரம்பி்�ல - இதுவும் ஒரு சுய முயற்சி�ொன.)

•  குழ்நல�கள் இயற்லகயொகதவ ஆரவமுல்டயவரகள். (தமற்கண்்ட தெயலகள், 
கற்று்�ரப்ப்டவிலலை. கீதழ விழு்ந� குழ்நல�லய மடடும் தூக்கி விடுகினத்றொம். 
லகயில எடு்து் �டடிக் தகொடுக்கினத்றொம். இலவ அலன்தும் �ொனொக �ல்டதபறும் 
தெயலகள். இல�்�ொன ”சுய அறிவு சுய முயற்சி சுய தவளிப்பொடு” எனகித்றொம்.

•  குழ்நல�கள் பலதவறு வழிகளிலும், �மது சுற்றுச்சூழலிலிரு்நதும் கற்கி்றொரகள்.  
(உ.ம். கூல்டப்ப்நது, கொலப்நது மற்றும் மடல்ட ப்நது விலளயொடடு விலளயொ்டக் கற்றுக் 
தகொள்ளு�ல)

•  குழ்நல�கள் ெக மொ�வரகளி்டமிரு்நதும், சிறு குழுவி்டமிரு்நதும் கற்க வலைவரகள். 
(உ.ம்.: மிதிவண்டி, இருெக்கர வொகனம் கற்றுக் தகொள்ளு�ல மற்றும் லகதபசி 
உபதயொகி்�ல)

•  இவவொறு பலதவறு சூழலகளிலும், பலதவறு தெயலகளில மூைம் கற்ப�ொல குழ்நல� 
�ன அறிலவ் �ொதன உருவொக்கும் வலைலம தபற்்றவரொகி்றது. 

குழநதைகளின ்னமுக நுண�றிவு திறனகள் – ஒரு ்ார்தவ

பனமுக நுண்�றிவு தி்றனகள் என்ற புதிய கண்த�ொட்ட்ல� மு�ன மு�லில 
1983ஆம் ஆண்டு ்டொக்்டர த�ொவொரடு கொரடினர என்ற கலவி ஆயவொளர தவளியிட்டொர. 
்டொக்்டர கொரடினர அறிவொற்்றலை எடடு வி�மொக வலகப்படு்தினொர. இ்ந� அணுகுமுல்ற, 
குழ்நல�கள் மு�ல தபரியவரகள் வலர அலனவருக்கும் இருக்கக்கூடிய பரவைொன 
தி்றனகலள இனம் கண்டு அவற்றிற்கு அஙகீகொரம் �ருவ�ொய இருக்கி்றது.

இ்�லகய நுண்�றிவு் தி்றனகலளதய குழ்நல�கள் �ஙகளின கற்்றலின 
நுலழவு வொயிைொகப் பயனபடு்துகின்றனர. ஒவதவொரு குழ்நல�யும் அ�ற்கு ஏற்பச் சுய 
தவக்ல�யும், கற்கும் உ்திலயயும் தகொண்டுள்ளது. எனதவ �ொன பலதவறு வி�மொன 
கற்கும் உ்திகள், லகயொளப்ப்ட தவண்டியுள்ளது. (கல�, பொடடு, ஓவியம், தபொம்மைொட்டம், 
�னி�பர �டிப்பு, விலலுப்பொடடு, கலையும், லகவண்�மும்) தபொன்றலவ.

•  தமொழி ெொர்ந� அறிவு – Linguistic Intelligence (தபச்சு்தி்றன)

•  பகு்�றிவு – கணி�ம் ெொர்ந� அறிவு – Logical Mathematical Intelligence (எண்கலள 
இைகுவொகப் பயனபடு்து�ல)
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•  முப்பரிமொ�ம் ெொர்ந� அறிவு – Spatial Intelligence (ப்டஙகளிலிரு்நது கற்றுக் 
தகொள்ளும் தி்றன)

•  உ்டல ரீதியொன அறிவு – Bodiliy Kinesthetic Intelligence (அனுபவ்திலிரு்நது கற்கும் 
தி்றன)

•  ெஙகீ�ம் ெொர்ந� அறிவு – Musical Intelligence (இலெ, �ொளம், இலெவு 
மு�லியனவற்றிலிரு்நது  கற்கும் தி்றன)

•  மக்கள் ெொர்ந� அறிவு – Interpersonal Intelligence (மனி�ரகளி்டம் பழகும் தி்றன)

•  �னலனப் பற்றி உ�ரும் அறிவு – Intra Personal Intelligence (�னலன அறியும் 
தி்றன)

•  இயலபொக இயற்லகலய உ�ரும் அறிவு – Naturalist Intelligence (இயற்லகலய/
இயற்லகயிலிரு்நது  கற்கும் தி்றன)

குழநதைகளின ்னமுக நுண�றிவு திறனகளும், ்ைவிைக கறறல உததிகளும்

குழ்நல�களி்டம் இயலபொக உள்ள அறிவொற்்றலகலள இனம்கண்டு, ஒதர 
வகுப்பல்றயில பைவி�மொகக் கற்கும் தி்றனகலள உல்டய குழ்நல�களுக்கு ஒதர 
பொ்ட்ல�ப் பை தகொ�ஙகளில, உ்திகளில கற்பிப்ப�ற்குரிய ஆதைொெலனகலள ்டொக்்டர 
கொரடினர வழஙகியுள்ளொர.

     ணமாழி அறிவு – Linguistic Intelligence ்ம்ைாங்கி நிறகும்்்ாது 

  •  தபச்சும் எழு்தும் த�ளிவொக இருக்கும்.

  •  பழதமொழிகள், சிதைல்ட, கவில� தபொன்றவற்ல்றப் புரி்நது தகொள்வத�ொடு 
தவளிப்பொடும் இருக்கும்.

     தகயாைப்்ட ்வணடிய உததி

  •  வகுப்பில எழக்கூடிய ஐய வினொக்களுக்கு இவரகள் வழி விளக்கம்   
�ரச்தெொலைைொம்.

  •  பள்ளி நிகழச்சிகளினதபொது வரதவற்புலர, �னறியுலர, அறிவிப்புகள் 
தபொன்றவற்ல்றச் தெயய லவக்கைொம்.

     கணிை அறிவு ்ம்ைாங்கி நிறகும்்்ாது 

  •  எ்ந� ஒரு கரு்ல�க் குறி்தும், படிப்படியொன அணுகுமுல்ற தவளிப்படும்.

  •  கொர�கொரிய் த�ொ்டரபுகள் �ன்றொக் த�ரியும்.

     தகயாைப்்ட ்வணடிய உததி

  •  அலன்துப் பொ்டஙகளிலுள்ள தகொடபொடுகலள் த�ொகு்து வகுப்பில கூ்றச் 
தெயயைொம்.

     முப்்ரிமா� அறிவுத திறன மிககவர்கள்

  •  வலரப்டஙகள், அட்டவல�கள், ப்டஙகள் தபொன்றவற்ல்றச் சுைபமொகக் 
கற்றிடுவர.

     தகயாைப்்ட ்வணடிய உததி

  •  அலன்துப் பொ்டஙகளுக்கும் த�லவயொன எளிய மொதிரிகள் தெயயச் 
தெொலைைொம்.
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     உடலரீதியான அறிவுத திறன ண்றறவர்கள்

  •  இ்ந� அறிவொற்்றல பல்ட்�வரகள், உ்டலரீதியொன அதிக் தி்றனகலளப் 
தபற்்றவரகளொக இருப்பொரகள்.

     தகயாைப்்ட ்வணடிய உததி

  •  �்டனம், விலளயொடடு தபொன்றவற்றில ஈடுபடு்�ைொம்.

குழநதை தமயக கறறல கைம்

பொ்ட தவண்டுதமனில பொடிடு!

நீ்ந� தவண்டுதமனில நீ்நதிடு!

கற்க தவண்டுதமனில கற்றிடு !

அ�ற்தக கற்்றல களம்!

•  களிப்பு்டன கற்றிடும் இ்டமொக

•  சு�்நதிரமொக ஈடுபொடடு்டன கற்றிடும் இ்டமொக

•  கற்்றல தி்றனகலள வள்த�டுக்கும் இ்டமொக

•  பொதுகொப்பு்டன கூடிய இ்டமொக 

•  குழ்நல�, கற்்றல தெயலபொடுகளில த�ரடியொகப் பஙதகற்று ஈடுபடும் வண்�ம், 
தெயலபொடுகள் மற்றும் கற்கும் சூழல அலமக்கப்ப்ட தவண்டும்.

•  ப்றலவகளும், விைஙகுகளும் இயலபொக் �ஙகளின உ�லவச் சுற்றுச் சூழலிலிரு்நது 
எடு்துக் தகொள்வல�ப் தபொை, தெடி, தகொடிகள் �ஙகளின உ�லவ் �ொதம 
உருவொக்குவல�ப்தபொை, குழ்நல�கள் இைகுவொகக் கலவி என்ற உ�லவ் �ொதம 
உருவொக்கி்டக் கற்்றல களமும், கற்்றல சூழலும் அலமக்கப்ப்ட தவண்டும்.
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கறறல உததிகள் 
கறறல பிைமிடு

படித்தல்10%

20%

30%

50%
பார்த்தல் &

ேகட்டல்

70%
ெசால்வது

90%
ெசால்வது &

ெசய்வது

பார்த்தல்
படம் பார்த்தல்

சலனமற்ற கற்றல் (passive)

துடிப்புடன் கற்றல் (Active)

விளக்கம் காணல்

என்ன நடக்கிறது என்பைதக் கவனித்தல்

கலந்துைரயாடலில் பங்கு ெபறுதல்

உைரயாடல்

அனுபவ பூர்வமாகப் ேபசுதல்

உண்ைம அனுபவம்

உண்ைமப் ெபாருள் உணர்தல்

கற்றல் பிரமிடு
எட்கர் ேடல் : கற்பித்தலில் ேகட்டல் பார்த்தல் - ேகால்ட், ெரனிகார்ட் மற்றும் வின்ஸ்டான்

ேகட்டல்

•  தமற்கண்்ட கற்்றல பிரமில்ட உற்று த�ொக்கினொல தகட்டல என்ற தி்றனொல 20% கற்்றல 
மடடும் �ல்டதபறுகி்றது. 

•  ஆரொயச்சி ஆ�ொரஙகளினபடி பொர்�ல, தகட்டல தெயலகளொல 50% கற்்றல மடடும் 
�ல்டதபறுகி்றது.

•  விரிவுலர ஒனறிலன 60 நிமி்ட்திற்கு ஒருவர தகடகும்தபொது 20 நிமி்ட்திற்கு 
மடடுதம மனல� ஒருமுகப்படு்திக் தகடடி்டவும், அவவொறு தகட்ட கரு்துகலள 
நிலனவிற்குக் தகொண்டு வரவும் முடிகி்றது. 

•  கை்நதுலரயொ்டலில சிறுகுழுவொகப் பஙதகற்கும்தபொது 70% கற்்றல �ல்டதபறுகி்றது.

•  தெயதுபொர்துக் கற்கும் தபொது 90% கற்்றல �ல்டதபறுகி்றது.

•  குழ்நல�கள் �ொமொக் �மது தவக்தில கற்பது்டன ஏன? எ�ற்கு? எப்படி? எனறு 
தகள்விதகடகும் த�ொக்தகொடு �மது சுய தவக்தில கற்று, விவொதி்தி்ட ஏற்்ற சூழல 
அலமக்கப்ப்ட தவண்டும்.

•  ெக மொ�வரகளு்டன விவொதிக்கவும், பகிர்நது தகொள்ளவும் சிறு குழுவில �னது 
அறிலவ் �ொஙகளொகதவ உருவொக்கும் வண்�மும் வொயப்புகள் அளிக்கப்ப்ட 
தவண்டும்.

•  ஆரொயச்சியினபடி மொ�வரகள், கவனிப்பல�வி்ட விரிவுலரலயக் தகடபல�வி்ட 
தெயலபொடுகளுக்கொன உ்திகளிதைதய அதிக கவனம் தெலு்துகி்றொரகள்.

https://kalvianjal.blogspot.com/2021/12/1-5-illam-thedi-kalvi-itk-training.html


9

�மிழ

�வம்பர மொ�்தில  1-5 வகுப்புகளுக்கு �ொனகு �ொள்களுக்கொன பொ்டப்தபொருள்கள் 

அளிக்கப்படடுள்ளன.   �மிழ வகுப்பிற்கொன கொைஅளவு  1 .00 – 1.30 மணி த�ரம் ஆகும். 

1-5 வகுப்பு - தமொழிச் தெயலபொடுகளின த�ொக்கஙகள் 

  அடிப்பல்ட தமொழி்தி்றனகளொன– தகட்டல, தபசு�ல, படி்�ல, எழுது�ல தப்றச்தெய�ல.

  தமொழி விலளயொடடுகள், கல�கள், பொ்டலகள் வொயிைொக தமொழி் தி்றனகலளப் 

தப்றச்தெய�ல.

ஒரு  �ொளுக்கொன பொ்டப்தபொருளில மூனறு தெயலபொடுகள் இருக்கும். 

தெயலபொடு 1 – இது, 
ஆரவமூடடும் அறிமுகச் 
தெயலபொ்டொக உள்ளது. 
இதில புதிர, பொ்டல, தமொழி 
விலளயொடடு, கல�, 
தெயலபொடு தபொன்றலவ 
உள்ளன.

தெயலபொடு 1

குறிப்பு
• ணெயல்ாடு 1: 3, 4 மற்றும் 5ஆம் வகுப்பு மொ�வரகலள மடடும்  

�னி்�னியொகச் தெயய தெொலலு�ல தவண்டும்.
• ணெயல்ாடு 2 மறறும் 3: 1 மு�ல 5 வகுப்பு வலர உள்ள அலன்து 

மொ�வரகலளயும் இல�்துச் தெயய லவ்�ல தவண்டும்
• பொ்டல, குழ்நல�களின மன மகிழச்சிக்கொக மடடுதம. எ்ந� குழ்நல�யும் 

பொ்டலை மனப்பொ்டம் தெயய தவண்டிய கட்டொயம் இலலை.
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தெயலபொடு 2– இதில 
பொ்டக்கரு்து, பொ்டல, கல� 
வடிவில உள்ளன. அது 
ெொர்ந� த�ொ்டர பயிற்சிகளில 
பொ்ட்தில இரு்நது  
மொ�வரகள் தப்றக்கூடிய 
தி்றனுக்கொன 
தெயலபொடுகள் 
அளிக்கப்படடுள்ளன.

தெயலபொடு 3 – இது, 
பொ்டக்கரு்ல� 
வலுப்படு்தும் 
விலளயொடடு ஆகும். 
இதில உ்டல இயக்க்த�ொடு 
கூடிய மொ�வர பஙதகற்கும் 
விலளயொடடுகள் உள்ளன. 

பொ்டதவலளயின இறுதியில 1-5 வகுப்பு மொ�வரகள், 

சி்நதி்�ல, இல�்நது பொடு�ல, தகடடுச் தெயலப்டல தபொன்ற தெொற்களஞ்சிய் 
தி்றனகலளப் தபறுவர. 

இவவொ்றொக……

ஒவதவொரு �ொள் தெயலபொடடின இறுதியிலும் மொ�வரகள் வகுப்பிற்தகற்்ற  
தமொழி்தி்றனகலளப் தபறுவர.

தெயலபொடு 2

தெயலபொடு 3

ILLAM THEDI KALVI 
 

General Principles  
Primary Classes 1-5 

 
English 

 
Aims 
1.To build enthusiasm for the language. 
     ம ொழி மீதொன ஆர்வத்தத வளர்த்தல். 
2. To reinforce the lessons learnt in school. 
      பள்ளியில் படித்த பாடங்களை வலுவூட்டம் செய்தல். 
3. To enable basic conversational skills in English. 
      ஆங்கிலத்தில் அடிப்பதை உதையொைல் திறன்கதளச் மெயல்படுத்துதல். 
4. To build a vocabulary of the most commonly used words in the language. 
     ம ொழியில் மபொதுவொகப் பயன்படுத்தப்படும் மெொற்களின் மெொல்லகைொதிளை உருவொக்குதல். 
5.To teach strategies for reading and writing in a graded way.  
    படித்தல்  ற்றும் எழுதுவதற்கொன உத்திகதளத் தைப்படுத்தப்பட்ை முதறயில் கற்பித்தல். 
6. Grammar is inbuilt in the way the language is used. 
    ம ொழி பயன்படுத்தும் விதத்தில் இலக்கணம் கட்ைத க்கப்பட்டுள்ளது. 
7. The focus is on Listening, Speaking, Reading and Writing. 
     ககட்டல், கபசுதல், படித்தல்  ற்றும் எழுதுதலில் கவனம் மெலுத்துதல். 
 
Based on the above, the units are designed to have the following features. 
க ற்கூறியவற்றின் அடிப்பதையில், அலகுகள் பின்வரும் அம்ெங்கதளக் மகொண்ைதொக 
வடிவத க்கப்பட்டுள்ளன. 
Listening and Speaking for All Levels Together 

A. Songs, Rhymes  
Helping students to sing and recite with the correct pronunciation and rhythm. 

       பொைல்கள் மூலம் ம ொழியின் உச்ெரிப்பு  ற்றும் ெந்தங்கதள  ொணவர்கள் அறிய உதவுதல். 
B. Listening to stories  

Answering questions based on the story (oral comprehension) 
Helping students think about the story using questions and discussions. 
கததயின் அடிப்பதையில் ககள்விகளுக்குப் பதிலளித்தல் (வொய்ச ாழி வழிைாக) 
ககள்விகள்  ற்றும் விவொதங்கதளப் பயன்படுத்திக் கதததயப் பற்றிச் சிந்திக்க 
 ொணவர்களுக்கு உதவுதல். 

C. Learning to converse in English using guided conversations. 
வழிகொட்ைப்பட்ை உதையொைல்கதளப் பயன்படுத்தி ஆங்கிலத்தில் உதையொடுதல். 
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Primary Classes 1-5 

 
English 

 
Aims 
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7. The focus is on Listening, Speaking, Reading and Writing. 
     ககட்டல், கபசுதல், படித்தல்  ற்றும் எழுதுதலில் கவனம் மெலுத்துதல். 
 
Based on the above, the units are designed to have the following features. 
க ற்கூறியவற்றின் அடிப்பதையில், அலகுகள் பின்வரும் அம்ெங்கதளக் மகொண்ைதொக 
வடிவத க்கப்பட்டுள்ளன. 
Listening and Speaking for All Levels Together 

A. Songs, Rhymes  
Helping students to sing and recite with the correct pronunciation and rhythm. 

       பொைல்கள் மூலம் ம ொழியின் உச்ெரிப்பு  ற்றும் ெந்தங்கதள  ொணவர்கள் அறிய உதவுதல். 
B. Listening to stories  

Answering questions based on the story (oral comprehension) 
Helping students think about the story using questions and discussions. 
கததயின் அடிப்பதையில் ககள்விகளுக்குப் பதிலளித்தல் (வொய்ச ாழி வழிைாக) 
ககள்விகள்  ற்றும் விவொதங்கதளப் பயன்படுத்திக் கதததயப் பற்றிச் சிந்திக்க 
 ொணவர்களுக்கு உதவுதல். 

C. Learning to converse in English using guided conversations. 
வழிகொட்ைப்பட்ை உதையொைல்கதளப் பயன்படுத்தி ஆங்கிலத்தில் உதையொடுதல். 

English
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Special Features 

• Posters to build vocabulary. 
மெொல்லகைொதிக்கான சுவமைொட்டிகள். 
  

Points to Note 
கவனத்தில் ககொள்ள வவண்டியவவ 
 

1. Encourage the students to talk even if it is not grammatically correct. 
இலக்கண முளைப்படி ெரியொக இல்லொவிட்ைொலும்  ொணவர்கதளப் கபெ ஊக்குவிக்கவும். 

2. Speak bilingually wherever necessary. 
கததவப்படும் இைங்களில் தாய்ம ொழியில் கபெவும். 

3. When students are framing sentences, help them with words where needed. 
 ொணவர்கள் வொக்கியங்கதள உருவொக்கும்கபொது, கததவயொன இைங்களில் சொற்களைப் 
பைன்படுத்த உதவுங்கள். 

4. The basic aim is to help students break free of the fear of using the language. 
ம ொழிதயப் பயன்படுத்துவதற்கொன பயத்திலிருந்து விடுபை  ொணவர்களுக்கு 
உதவுவகத அடிப்பதை க ொக்கம். 

5. Get the relevant teaching learning materials (TLM) from the school and 
use where indicated. 
ெம்பந்தப்பட்ை கற்பித்தல் கற்றல் மபொருட்கதள (TLM) பள்ளியிலிருந்து மபற்று, 
சுட்டிக்கொட்ைப்பட்ை இைத்தில் பயன்படுத்தவும்.  
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 ொணவர்கள் வொக்கியங்கதள உருவொக்கும்கபொது, கததவயொன இைங்களில் சொற்களைப் 
பைன்படுத்த உதவுங்கள். 

4. The basic aim is to help students break free of the fear of using the language. 
ம ொழிதயப் பயன்படுத்துவதற்கொன பயத்திலிருந்து விடுபை  ொணவர்களுக்கு 
உதவுவகத அடிப்பதை க ொக்கம். 

5. Get the relevant teaching learning materials (TLM) from the school and 
use where indicated. 
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சுட்டிக்கொட்ைப்பட்ை இைத்தில் பயன்படுத்தவும்.  

 

D. Making sentences using sentence stems (e.g. May I, I can) and sharing them with the 
group. 

வொக்கியக்கூறுகதளப் பயன்படுத்தி வொக்கியங்கதள அத த்து குழுவில் பகிர்தல். 
 

Reading  
Enabling reading through pictures, sight words and other words given in the units. 
(Sight words are words learnt by looking at them without splitting them) 
பைங்கள், பொர்த்துக் கற்றுக்மகொண்ை சொற்கள்  ற்றும் பொைத்திலுள்ள பிற சொற்களின் 
மூலம் வொசித்தல் திறதன க ம்படுத்துதல். 
 
Initially students of classes 3-5 will read the words and sentences and students of  
1-2 will listen. 
முதலில் 3-5 வகுப்பு  ொணவர்கள் மெொற்கதளயும் சதாடர்கதளயும் படிப்பொர்கள், 
1-2  ொணவர்கள் ககட்பொர்கள்.  
 

Writing  
E. Exercises are graded. 

பயிற்சிகள் வகுப்பு வாரிைாகக் சகாடுக்கப்பட்டுள்ைது. 
 
For classes 1 and 2 
The students follow this sequence: strokes→  the alphabet → simple words →  
simple sentences. 

 ொணவர்கள் பின்வரும் வரிதெதயப் பின்பற்றவும் : ககொடுகள் → எழுத்துகள் → எளிய மெொற்கள் 
→ எளிய சதாடர்கள். 
 
For classes 3-5 
Students are comfortable with the alphabet at this level. So the students follow this 
sequence: writing simple sentences (e.g. This is a pen.) which they have read and which 
are put up on the board→   writing sentences on their own choosing from the supporting 
words given →  writing simple sentences without supporting words →  short paragraphs 
with descriptive words. → If the students are not upto this level, then they can follow 
only the words of the level. 

 ொணவர்கள் எழுத்துகதள அறிந்த நிதலயில், எளிய வொக்கியங்கதள அத க்க கற்றுக் 
மகொள்ளுதல். எ.கொ.: ’இது ஒரு கபனொ’. - இவ்வொறொன வொக்கியங்கள் கரும்பலதகயில் 
எழுதப்பட்ைதவயொககவொ, அவர்கள் அறிந்த வொக்கியங்களொககவொ இருக்கும் → மகொடுக்கப்பட்ை 
மெொற்களிலிருந்து  ொணவர்கள் தொங்ககள வொக்கியங்கதள அத த்தல் →அறிந்த மெொற்கதளப் 
பயன்படுத்தி எளிய வொக்கியங்கதள எழுதுதல் →  சிறிய பத்திகதள அறிந்த மெொற்கதளக் 
மகொண்டு விளக்க ொக எழுதுதல். →   ாணவர்களின் நிளைக்ககற்ப உரிை சொற்களை  ட்டுக  
எழுத ளவத்தல்.  
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Special Features 

• Posters to build vocabulary. 
மெொல்லகைொதிக்கான சுவமைொட்டிகள். 
  

Points to Note 
கவனத்தில் ககொள்ள வவண்டியவவ 
 

1. Encourage the students to talk even if it is not grammatically correct. 
இலக்கண முளைப்படி ெரியொக இல்லொவிட்ைொலும்  ொணவர்கதளப் கபெ ஊக்குவிக்கவும். 

2. Speak bilingually wherever necessary. 
கததவப்படும் இைங்களில் தாய்ம ொழியில் கபெவும். 

3. When students are framing sentences, help them with words where needed. 
 ொணவர்கள் வொக்கியங்கதள உருவொக்கும்கபொது, கததவயொன இைங்களில் சொற்களைப் 
பைன்படுத்த உதவுங்கள். 

4. The basic aim is to help students break free of the fear of using the language. 
ம ொழிதயப் பயன்படுத்துவதற்கொன பயத்திலிருந்து விடுபை  ொணவர்களுக்கு 
உதவுவகத அடிப்பதை க ொக்கம். 

5. Get the relevant teaching learning materials (TLM) from the school and 
use where indicated. 
ெம்பந்தப்பட்ை கற்பித்தல் கற்றல் மபொருட்கதள (TLM) பள்ளியிலிருந்து மபற்று, 
சுட்டிக்கொட்ைப்பட்ை இைத்தில் பயன்படுத்தவும்.  
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D. Making sentences using sentence stems (e.g. May I, I can) and sharing them with the 
group. 

வொக்கியக்கூறுகதளப் பயன்படுத்தி வொக்கியங்கதள அத த்து குழுவில் பகிர்தல். 
 

Reading  
Enabling reading through pictures, sight words and other words given in the units. 
(Sight words are words learnt by looking at them without splitting them) 
பைங்கள், பொர்த்துக் கற்றுக்மகொண்ை சொற்கள்  ற்றும் பொைத்திலுள்ள பிற சொற்களின் 
மூலம் வொசித்தல் திறதன க ம்படுத்துதல். 
 
Initially students of classes 3-5 will read the words and sentences and students of  
1-2 will listen. 
முதலில் 3-5 வகுப்பு  ொணவர்கள் மெொற்கதளயும் சதாடர்கதளயும் படிப்பொர்கள், 
1-2  ொணவர்கள் ககட்பொர்கள்.  
 

Writing  
E. Exercises are graded. 

பயிற்சிகள் வகுப்பு வாரிைாகக் சகாடுக்கப்பட்டுள்ைது. 
 
For classes 1 and 2 
The students follow this sequence: strokes→  the alphabet → simple words →  
simple sentences. 

 ொணவர்கள் பின்வரும் வரிதெதயப் பின்பற்றவும் : ககொடுகள் → எழுத்துகள் → எளிய மெொற்கள் 
→ எளிய சதாடர்கள். 
 
For classes 3-5 
Students are comfortable with the alphabet at this level. So the students follow this 
sequence: writing simple sentences (e.g. This is a pen.) which they have read and which 
are put up on the board→   writing sentences on their own choosing from the supporting 
words given →  writing simple sentences without supporting words →  short paragraphs 
with descriptive words. → If the students are not upto this level, then they can follow 
only the words of the level. 

 ொணவர்கள் எழுத்துகதள அறிந்த நிதலயில், எளிய வொக்கியங்கதள அத க்க கற்றுக் 
மகொள்ளுதல். எ.கொ.: ’இது ஒரு கபனொ’. - இவ்வொறொன வொக்கியங்கள் கரும்பலதகயில் 
எழுதப்பட்ைதவயொககவொ, அவர்கள் அறிந்த வொக்கியங்களொககவொ இருக்கும் → மகொடுக்கப்பட்ை 
மெொற்களிலிருந்து  ொணவர்கள் தொங்ககள வொக்கியங்கதள அத த்தல் →அறிந்த மெொற்கதளப் 
பயன்படுத்தி எளிய வொக்கியங்கதள எழுதுதல் →  சிறிய பத்திகதள அறிந்த மெொற்கதளக் 
மகொண்டு விளக்க ொக எழுதுதல். →   ாணவர்களின் நிளைக்ககற்ப உரிை சொற்களை  ட்டுக  
எழுத ளவத்தல்.  
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Primary English
GREETINGS

 
Preparation prior to class 
Read the unit.
Practice the ‘Hello’ song.

Activity 1 
1. Sing the ‘Hello’ song once completely.
2. Then sing each line and ask students to repeat.

Good morning to you,
and you and you.
Let’s say Hello
As loudly as we can
Hello!

Good morning to you,
and you and you.
Let’s say Hello
As quietly as we can
Hello!

Activity 2: 
Make the children stand in a big circle.
Say “My name is ________. What is your name?”
Each student says, “My name is _______”
and asks his/her neighbour, “What is your name?”
All students participate by turn.

Activity 3: 
Help the students of classes 3-5 to read the sight words written 
on the board.
As they read, students of classes 1-2 listen.

Activity 4: 
Point to the sight words on the poster/ board and say the word 
aloud. 
Let students repeat it a fewtimes. Practice all the words in the same way.
• You point to the word and the student reads it.
• You read the word and the students point to it.

 
Activity 5 
1. Write the given sentences on the black board.
2. Point to the sentences written on the board.
3.Help students of classes 4-5 to read them aloud.
4. As they read, students of classes 1-3 listen.
 

 
Activity 6: 
1. Draw sleeping lines and standing lines in one part of the board.
2. Classes 1-3 write the slanting lines as shown in their notebooks.
3. Ask the students of classes 4 and 5 to write the sentences written on the board in their 
notebooks.
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க�க்கு
வதகப்்டுததுைல

ணெயல்ாடு 1 

• பொ்டலை ஓலெ �ய்து்டன பொடுவ�ன மூைம் 
மொ�வரகள், கற்்றல தெயலபொடுகளில 
ஆரவமு்டன ஈடுபடு்�ப்ப்ட தவண்டும். 

ணெயல்ாடு 2 

• நிறங்களின அடிப்்தடயில வதகப்்டுததுைல
• மொ�வரகலள இரு குழுக்களொகப் பிரி்து 

இச்தெயலபொடல்டச் தெயய லவக்க தவண்டும்.
• ஒவதவொரு குழுவினலரயும் வண்�ஙகளின 

அடிப்பல்டயில தபொருள்கலள வலகப்படு்� 
தவண்டும்.

• இ�ன மூைம், தபொருள்கள் தவவதவ்றொக இரு்ந�ொலும் நி்றஙகளின 
அடிப்பல்டயில �னி்�னி குழுவொக வலகப்படு்� அறி்நது தகொள்கி்றொரகள்.

ணெயல்ாடு 3

• ைனதமயின அடிப்்தடயில வதகப்்டுததுைல
• மொ�வரகலள மூனறு குழுக்களொகப் பிரி்து 

இச்தெயலபொடல்டச் தெயய லவக்க தவண்டும்.
• ஒவதவொரு குழுவினரும் கை்நதுலரயொடி, 

தபொருள்களின  �னலம அடிப்பல்டயில அவற்ல்ற 
வலகப்படு்� தவண்டும்.

• இ�ன மூைம், நி்றம், அளவு, வடிவம் தபொன்றலவ 
தவவதவ்றொக இரு்ந�ொலும் ஒதர �னலமயின  அடிப்பல்டயில �னி்�னி 
குழுவொக வலகப்படு்� அறி்நது தகொள்கி்றொரகள். எ.கொ – இலைகள், கற்கள், 
பூக்கள் ஆகியவற்றின த�ொகுப்புகள்.

ணெயல்ாடு 4

• மொ�வரகலள இரு குழுக்களொகப் பிரி்து தமற்குறிப்பிடடுள்ளபடி  
இச்தெயலபொடுகலளச் தெயயச் தெய�ல தவண்டும்.

• இ�ன மூைம், ஒ்ை ைனதமயுள்ை ண்ாருள்கதை அைவின அடிப்்தடயில 
(நீைம்,எதட) ைனிதைனிக குழுவாக வதகப்்டுதை அறி்நது தகொள்கி்றொரகள்.
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• தபொருள்கலளக் குழுவினரி்டம் மொற்றிக் 
தகொடு்தும் இச்தெயலபொடுகலளச் தெயய 
தெொலலியும் வலுப்படு்� தவண்டும்.

ணெயல்ாடு 5

• இரண்டிரண்டு மொ�வரகள், இல�்நது இச்தெயலபொடல்ட தமற்தகொள்ள 
தவண்டும்.

• ஒவதவொரு இல�யி்டமும் குச்சிகள், கற்கள், பூக்கள், இலைகள் 
தபொன்றவற்ல்றக் தகொடு்து, அவரவரகளுக்குப் பிடி்� வடிவஙகலள 
உருவொக்கச் தெொலை தவண்டும்.

• இ�ன மூைம் மொ�வரகளின கற்தனத 
திறன, ஒருங்கதமதைல ஆகியலவ 
தமம்படுகி்றது.

ணெயல்ாடு 6

• மொ�வரகலள  அலர வட்ட வடிவில நிற்க லவ்து, இவவிலளயொடல்ட 
தமற்தகொள்ள தவண்டும்.

• பு்டைஙகொய எனனும் தபொது மொ�வரகள் 
லககலள முனபு்றமொக நீட்ட தவண்டும். 
பூெணிக்கொய எனனும் தபொது 
மொ�வரகள் லககலள ம்டக்கி 
பூெணிக்கொய தபொைக் கொட்ட தவண்டும்.

• இவவொறு மொற்றி மொற்றிக் கூறி விலளயொ்டச் தெயயும் தபொழுது அளவின 
அடிப்பல்டயில வலகப்படு்� இயலபொக அறி்நது தகொள்கி்றொரகள். கூர்நது 
கவனிக்கும் தி்றன தமம்பொடு அல்டகி்றது. 

இத� தபொல ்ைங்காய - ணைனதன மைம், டீ-வதட-்ைாதெ தபொன்றவற்ல்ற 
விலளயொ்டைொம்.

ணெயல்ாடு 7

• பலதவறு வலகயொன தபொருள்கலள அவற்றின வண்�ம், வடிவம், நி்றம் 
மற்றும் அளவு ஆகியவற்றின அடிப்பல்டயில பிரி்து் �ொள்களில ஒட்டவும். 
அலைது அவற்ல்றப் பயனபடு்திப் ப்ட்த�ொகுப்பு �யொரிக்கவும். அலைது 
அவற்ல்றச் தெயது பொர்து் �ன அனுபவ்ல�ப் பகிரச் தெயயவும்.

குறிப்பு
• தெயலபொடு 1, 2, 3, 4 மற்றும் 6 ஆகியலவ 1 மு�ல 5-ஆம் வகுப்பு வலர பயிலும் 

மொ�வரகளுக்கு உரியலவ.
• தெயலபொடு 5 மற்றும் 7 ஆகியலவ 4 மற்றும் 5-ஆம் வகுப்பு வலர பயிலும் 

மொ�வரகளுக்கு உரியலவ.
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சூழநிலையியல
்கபாற்று

தன்ைார்வலைர்�ள	வகுபபுக்குச்	ப�ல்லும்	முன்	�ருத்தில்	ப�ாள்ளவவண்டியரவ.
ஆரவமூடடும் செயலபபாடு - 1 

விலளயபாடடு
	 ப�ாக்கு	ெற	ெற...
	 	 வ�ாழி	ெற	ெற....
	 �ாக்�ா	ெற	ெற.....
	 	 �ாகிதம்	ெற	ெற	....
	 ெட்டம்	ெற	ெற.....

வமற�ாண்	விர்ளயாடடின்	மூலைம்	மா்ணவர்�ர்ள	ஆயத்தபெடுத்துதல்.	
ஆரவமூடடும் செயலபபாடு - 2

பபா்ல
பதாங�	விட்ட	�டர்டரய
		 தூக்கி	கீவே	வொட்டவன்
யார்?	யார்?	யார்?
		 எழுதி	ரவத்த	தாள�ர்ள
அஙகும்	இஙகும்	இரறத்தவன்
		 யார்?	யார்?	யார்?
�ன்ைல்	�தரவ	�டப்டை
		 �ாத்தி	விடடு	ப�ன்றவன்
யார்?	யார்?	யார்?
		 அருகில்	இருக்கும்	மைங�ர்ள
அர�ந்வத	ஆ்டச்	ப�ய்தவன்
		 யார்?	யார்?	யார்?
�ண்டு	பிடிக்�	முடியுமா?
		 �ண்டு	பிடிக்�	முடியுமா?
		 �ா்ணமுடியா	�ாறவற	தான்

செயலபபாடு - 3 - பபா்ப்சபபாருள் விளக்கம் 
�ாகிதக்	�ாறறாடி	ப�ய்வதறகுத்	வதரவயாை	பொருள�ர்ளக்	(�ாகிதம்,	சிறிய	

குச்சி	 �த்தரிக்வ�ால்	 மறறும்	 ெர�)	 ப�ாண்டு	 ப�ல்லை	 வவண்டும்.	 ப�ய்முரறரய	
நன்கு	அறிந்து	ப�ாள்ளவும்.

வமற�ாண்	ப�யல்ொடடின்	மூலைம்	தன்ரைச்சுறறி	�ாறறு	உள்ளரத	அறிதல்.

செயலபபாடு - 4 இல	 உள்ள	 புதிருக்கு	 விர்டயளிக்�	
ரவக்�வும்.(�ாறறு	என்ற	�ருத்து	இச்ப�யல்ொடடின்	மூலைம்	
வலுவூட்டபெடுகிறது).

செயலபபாடு - 5 இன	 மூலைம்	 மா்ணவர்�ர்ள	 உரையா்டச்	 ப�ய்தல்.	
மு�க்�வ�ம்	அணிவதன்	இன்றியரமயாரமரய	அறிதல்.

ொ்டரலை	 உரிய	 அர�வு�வ்ளாடு	 ொடிக்�ாடடுதல்.
மா்ணவர்�ள	 உரிய	 அர�வு�ளு்டன்	 ொடுவரத	
உறுதி	ப�ய்தல்.

	 புதிருக்குப	ெதில்
	 �்டற�ரையிலிருந்து	வருவவன்!
	 மின்விசிறியிலிருந்து	வருவவன்!
	 புயலிலும்	நான்	இருபவென்!
-	 	நான்	யார்?
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செயலபபாடு - 6

மா்ணவர்�ர்ள	 வட்டமா�	 நிற�ச்	
ப�ய்து,	 புயல்	 �ாறறு	 என்றவு்டன்,	
வவ�மா�வும்;	 பதன்றல்	 �ாறறு	
என்றவு்டன்	 பமதுவா�வும்	 அர�வது	
வொல்	நடித்துக்�ாட்டச்	ப�ால்லுதல்.

வமற�ாண்	ப�யல்ொடடின்	மூலைம்	�ாறறின்	வர��ர்ள	அறிதல்.
செயலபபாடு - 7

ப�ாடுக்�பெடடுள்ள	 பொருள�ர்ளப	
ெயன்ெடுத்திக்	 �ாறறின்	 விர்ளரவ	
அறியச்ப�ய்தல்

செயலபபாடு - 8

வாயின்	 அருகில்	 �ாகிதத்ரதப	 பிடித்துக்	 ப�ாண்டு	 ெ்டத்தில்	
உள்ளதுவொல்	 �ாகிதத்தின்	 வமறபுறம்	 ஊதும்வொது,	 �ாகிதம்	
வமவலை	வரும்.
்கபாரணம்:		�ாகிதத்தின்	 வமறெகுதியில்	ஊதும்	 வொது,	 �ாறறின்	

அழுத்தம்	 குரறயும்;	 �ாகிதத்தின்	 கீழ்பெகுதியில்	
உள்ள	�ாறறின்	அழுத்தம்,	�ாகிதத்ரத	வமல்வநாக்கி	
தளளுகிறது.

வமற�ாண்	ப�யல்ொடடின்	மூலைம்	�ாறறின்	அழுத்தம்	ெறறி		அறிதல்.
வலுவூடடும் செயலபபாடு - 9

இைண்டு	துண்டு	�ாகிதங�ர்ளப	ெ்டத்தில்	உள்ளவாறு
அரமத்து,	�ாகிதங�ளின்	நடுவில்	வவ�மா�	ஊதவும்.
இபவொது,	இைண்டு	�ாகிதங�ளும்	ஒன்ரறபயான்று
ஒடடிக்ப�ாளளும்.
்கபாரணம்:		�ாகிதங�ளின்	 நடுவில்,	 ஊதும்வொது	 �ாறறின்	

அழுத்தம்	 குரறந்து	 பவளிபபுற	 �ாறறின்	 அழுத்தம்	
�ாகிதத்ரதத்	தளளுகிறது.

வமற�ாண்	ப�யல்ொடடின்	மூலைம்	�ாறறின்	அழுத்தம்	ெறறி		அறிதல்.
செயலபபாடு - 10
சிந்தித்துக்கூறுதல்

�ாறறு	 ெலைமா�	 வீசிைால்,	 �ாரலையில்	 உள்ள	 �ாகிதம்	 எல்லைாம்	 வமவலை	 ெறக்கிறது. 
�ாை்ணம்	என்ை?
குறிப்பு

ப�யல்ொடு	 1	 முதல்	 7	 வரை	உள்ள	 ப�யல்ொடு�ர்ள	 1	 முதல்	 3	ஆம்	 வகுபபு	 வரை	 ெயிலும்	
குேந்ரத�ர்ள	இர்ணத்து	ப�ய்ய	ரவத்தல்	வவண்டும்.

ப�யல்ொடு	 8	 முதல்	 10	 வரை	 உள்ள	 ப�யல்ொடு�ர்ள	 4,	 5	 ஆம்	 வகுபபு	 வரை	 ெயிலும்	
மா்ணவர்�ர்ளத்	தனித்தனியா�ச்	ப�ய்யச்	ப�ால்லுதல்	வவண்டும்.

• ஆய்வு�ள	ப�ய்யும்வொது	மா்ணவர்�ர்ளக்	�வைத்து்டன்	�ண்�ாணிக்�	வவண்டும்	மறறும்	
�மூ�	இர்டபவளிரயக்	�ர்டபிடிக்�	ப�ய்ய	வவண்டும்.
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