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இலைம் த�டிக் கலவி 

த�ொகுதி - I

வொர அடிப்பல்டயிைொன தெயலபொடுகள் – 2021 
உயர் த�ொ்டக்க நிலை

செயலபபாடு்கள்
வபாரம் – 1 மற்றும் 2 மனமகிழ்ச்சிக்கபான செயலபபாடு்கள் 

வபாரம் - 3 தமிழ்  /  ஆங்கிைம்  /  ்கணககு   /  அறிவியல

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

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

இ்திட்ட்தில, ெமூக்தின பஙகளிப்பொக் �னலன இல�்துக்தகொள்ளும் 
�னனொர்வைர்களுக்கொன பயிற்சிலய நீஙகள் அளிக்க உள்ளீர்கள். 

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,  
�னனொர்வைர்களுக்குக் தகொண்டு தெலலுஙகள்!

�னனொர்வைர்கள், முல்றயொன கற்பி்�லுக்குப் புதியவரொக இருக்கைொம்; உஙகள் 
அனுபவஙகளிலிரு்நது கில்ட்� அறிலவ அவர்களுக்குக் க்ட்துஙகள்! இச்சூழலில 
குழ்நல�களின பொதுகொப்லப உறுதிதெயவது மிகமிக முக்கியமொனது. இ்திட்டம் 
தெயலபடு்தும் லமய்தில பொதுகொப்லப் �னனொர்வைர்கதளொடு இல�்நது நீஙகளும் 
உறுதிதெயயுஙகள்!  குழ்நல�கலளச் ெமமொக �்ட்துவது, குழ்நல�களின உரிலமகலள 
அறி்நது �்டப்பது, மகிழச்சியொன கற்்றலில ஈடுப்ட உ�வுவது தபொன்றவற்ல்ற்  
�னனொர்வைர்களின 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�வர்கலளயும் 
பஙதகற்கச் தெயவது்டன அவர்களின பஙகளிப்புக்கொகப் பொரொட்டவும் தவண்டும். இலவ 
குறி்து �னனொர்வைர்களுக்குப் தபொதுமொன வழிகொடடு�லை அளியுஙகள். 
�னனொர்வைர்கள் எனன �்ட்� தவண்டும்? எப்தபொது �்ட்� தவண்டும்? எப்படி �்ட்� 
தவண்டும்? எனபலவ �னனொர்வைர் 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, 
�னனொர்வைர்களுக்கொன லகதயடடில  �ொள் வொரியொக வழஙகப்படடுள்ளன, அதில 
உள்ளபடிதய �்ட்�ைொம் அலைது �னனொர்வைர் �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, �னனொர்வைர் �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 தெர்க்கும் கற்பி்�ல அணுகுமுல்ற, குழ்நல�கள் 
லமயமொகவும் விலளயொடியும் தெயதுபொர்்தும் 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 �னனொர்வைர் பொ்டம் 
�்ட்துவ�ற்கொன மொதிரிகள் மடடுதம.

  பயிற்சியொளரொகிய நீஙகள் முழுலமயொகக் லகதயடடிலனப் படி்துவிடடு 
�னனொர்வைலரயும் 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) �னனொர்வைர்களுக்கு அளி்து 
அது ெொர்்நது பயனபடு்தும் முல்றயிலனயும் அளியுஙகள். 

குழ்நல�களின மன�ைன தக்டொது, அத� த�ர்தில கலவியில ஏற்படடுள்ள 
இல்டதவளிலயச் சீர்தெயய �னனொர்வைர்கலள 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�வர்கள் �ஙகளுக்குள் ஒருவலர ஒருவர் அறிமுகம் 
தெயது தகொள்வத�ொடு �னனொர்வைரும் �ஙகலளப் பற்றி 
அறிமுகம் தெயதுதகொள்கின்றனர். ஒவதவொருவரும் உ்டன 
கற்கும் மொ�வரின தபயர் அறி்நது அலழக்கவும், �னனொர்வைர் 
மொ�வரின தபயர் 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 வளர்ப்பதில 
தபரும்பஙகு வகிக்கின்றன. குழ்நல�களின இலெ்தி்றலன 
வளர்க்கின்றன. தெயலககளு்டன பொடுவது, ஆடிக்தகொண்டு 
பொடுவது, குழ்நல�களுக்கு ஒருஙகில�்ந� தெயலபொ்டொக 
அலமயும். பொ்டலைக் குழ்நல�களுக்குப் பிடி்� இலெதெர்்து 
அவர்கலளதய பொ்டச்தெயயைொம். உற்ெொக்து்டன மகிழச்சியு்டன 
பொடுவத� த�ொக்கமொக இருக்க தவண்டும்.

 கதைகள்

குழ்நல�கள் உைகில உள்தள தெனறு பொர்்�ொல அஙதக 
கல�கள்�ொன ஆடசிதெயது தகொண்டிருக்கும். கல�கள் 
மூைம்  எ்ந�ச் தெயதிலயயும் குழ்நல�களி்டம் தகொண்டு 
தெர்க்கைொம்.  கல� தகடபதும் கல� கூறுவதும் குழ்நல�களின 
பல்டப்பொற்்றலை வளர்க்கக் 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.

https://kalvianjal.blogspot.com/2021/12/6-8-i-illam-thedi-kalvi-itk-training.html


4

விதையாட்டுகள்

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

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

வதைைல

மொ�வர்கள் �ம் விருப்பம்தபொல ப்டஙகலள வலரவதில மிகவும் 
ஆர்வம் கொடடுவர். அவர்களின விருப்ப்ல� நில்றதவற்றுவத� 
இச்தெயலபொடடின த�ொக்கமொகும்.

விடுகதைகள்

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

கதையும் தகவண�மும்

குழ்நல�கள் பல்டப்பொற்்றல மிக்கவர்கள்! எப்தபொதும் �னக்கு் 
த�லவயொன ஒனல்றக் கட்டலமக்கும் வலைலம தகொண்்டவர்கள். 
அவர்களின கலை அழகு�ர்ச்சி தமம்ப்டவும் பல்டப்பொற்்றலை 
ஊக்குவிக்கவும் கலையும் லகவண்�மும் ெொர்்ந� தெயலபொடுகள் 
தகொடுக்கப்படடுள்ளன.

நடிதைல

மொ�வர்கள் �டி்�ல, பொடு�ல தபொன்ற தெயலபொடுகளில 
மிகவும் ஆர்வம் கொடடுவர்.  அவர்களின   �னிப்பட்ட தி்றலமகலள 
தவளிப்படு்துவத� இச் தெயலபொடடின த�ொக்கமொகும் .
உ�ர்வுகதை அறி்வாமா?

அக்தின அழகு முக்தில த�ரியும். உ�ர்வுகலள 
பி்றர் அறிய தவளிப்படு்துவது �ம் முகம். �ொம் பலதவறு வி� 
உ�ர்வுகலள �ம் முக்தில எப்படி தவளிப்படு்துகித்றொம் 
எனப�ற்கொகக் தகொடுக்கப்படடுள்ளன. இ�னமூைம் எதுவும் 
தபெொமல �ம் முகபொவலனகள் மூைம் �ம் உ�ர்வுகலள 
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 
அவரவர் �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�ர்வத� 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 தபற்றுள்ளனர்.  
(உ.ம்.: குப்பு்ற படு்� குழ்நல� �வழ்நது, மண்டியிடடு, கீதழ விழு்நது, எழு்நது சுவலரப் 
பிடி்து �்டக்க ஆரம்பி்�ல - இதுவும் ஒரு சுய முயற்சி�ொன.)

•  குழ்நல�கள் இயற்லகயொகதவ ஆர்வமுல்டயவர்கள். (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 கற்கி்றொர்கள்.  
(உ.ம். கூல்டப்ப்நது, கொலப்நது மற்றும் மடல்ட ப்நது விலளயொடடு விலளயொ்டக் கற்றுக் 
தகொள்ளு�ல)

•  குழ்நல�கள் ெக மொ�வர்களி்டமிரு்நதும், சிறு குழுவி்டமிரு்நதும் கற்க வலைவர்கள். 
(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 ்டொக்்டர் த�ொவொர்டு கொர்டினர் என்ற கலவி ஆயவொளர் தவளியிட்டொர். 
்டொக்்டர் கொர்டினர் அறிவொற்்றலை எடடு வி�மொக வலகப்படு்தினொர். இ்ந� அணுகுமுல்ற, 
குழ்நல�கள் மு�ல தபரியவர்கள் வலர அலனவருக்கும் இருக்கக்கூடிய பரவைொன 
தி்றனகலள இனம் கண்டு அவற்றிற்கு அஙகீகொரம் �ருவ�ொய இருக்கி்றது.

இ்�லகய நுண்�றிவு் தி்றனகலளதய குழ்நல�கள் �ஙகளின கற்்றலின 
நுலழவு வொயிைொகப் பயனபடு்துகின்றனர். 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�பர் �டிப்பு, விலலுப்பொடடு, கலையும், லகவண்�மும்) தபொன்றலவ.

•  தமொழி ெொர்்ந� அறிவு – Linguistic Intelligence (தபச்சு்தி்றன)

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

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

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

•  மக்கள் ெொர்்ந� அறிவு – Interpersonal Intelligence (மனி�ர்களி்டம் 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 ்டொக்்டர் 
கொர்டினர் வழஙகியுள்ளொர்.

     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 இவர்கள் 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�ொ்டர்புகள் �ன்றொக் த�ரியும்.

     தகயாைப்்ட ்வணடிய உததி

  •  அலன்துப் பொ்டஙகளிலுள்ள தகொடபொடுகலள் த�ொகு்து வகுப்பில கூ்றச் 
தெயயைொம்.

     முப்்ரிமா� அறிவுத திறன மிககவர்கள்

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

     தகயாைப்்ட ்வணடிய உததி

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

  •  இ்ந� அறிவொற்்றல பல்ட்�வர்கள், உ்டலரீதியொன அதிக் தி்றனகலளப் 
தபற்்றவர்களொக இருப்பொர்கள்.

     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 பொர்்�ல, தகட்டல தெயலகளொல 50% கற்்றல மடடும் 
�ல்டதபறுகி்றது.

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

•  கை்நதுலரயொ்டலில சிறுகுழுவொகப் பஙதகற்கும்தபொது 70% கற்்றல �ல்டதபறுகி்றது.

•  தெயதுபொர்்துக் 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�வர்களு்டன விவொதிக்கவும், பகிர்்நது தகொள்ளவும் சிறு குழுவில �னது 
அறிலவ் �ொஙகளொகதவ உருவொக்கும் வண்�மும் வொயப்புகள் அளிக்கப்ப்ட 
தவண்டும்.

•  ஆரொயச்சியினபடி மொ�வர்கள், கவனிப்பல�வி்ட விரிவுலரலயக் தகடபல�வி்ட 
தெயலபொடுகளுக்கொன உ்திகளிதைதய அதிக கவனம் தெலு்துகி்றொர்கள்.
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•  உயர்த�ொ்டக்க வகுப்பு நிலையில உள்ள குழ்நல�கள், குழ்நல�ப் பருவ்திற்கும் 
வி்டலைப் பருவ்திற்கும் இல்டயில உள்ளவர்கள். (10-13 வயது) இப்பருவ்தில 
உள்ள குழ்நல�கள், மிக அக்கல்றயு்டன கவனிக்கப்ப்ட தவண்டியவர்கள். 

•  ஒவதவொரு குழ்நல�யும் இப்பருவ்தில �ஙகளின கரு்துகள் தகடகப்ப்ட தவண்டும்; 
எண்�ஙகள் மதிக்கப்ப்ட தவண்டும்; என்ற எதிர்பொர்ப்புகளு்டன இருப்பவர்கள். 
எனதவ ஒவதவொரு கற்்றல நிலையிலும் அவர்கள் மதிக்கப்ப்ட தவண்டும்.

•  தகள்விகள் தகடப�ற்கு மொ�வர்களுக்கு முழு சு�்நதிரம் அளிக்க தவண்டும். 
அவர்களது கரு்துகலள தவளிப்படு்தி்ட வொயப்புகள் தகொடுக்கப்ப்ட தவண்டும்.

•  எனதவ இப்பருவ்தில கற்கும் தபொருலளவி்ட கற்கின்ற வழிமுல்றதய அதிக 
முக்கிய்துவம் வொய்ந�து. அம்முல்றயில குழ்நல� கற்கும் நிலையில எஙகு 
உள்ளொன? எனபல� அறி்நது அ்நநிலையில இரு்நது த�ொ்டஙகப்ப்ட தவண்டும். 
அ�ற்கு குழ்நல�களுக்கு உரிய ெ்நத�கஙகலளப் தபொக்கும் வண்�ம் அவர்களுக்குக் 
தகள்வி தகடடி்ட வொயப்பு அளிக்கப்ப்ட தவண்டும்.

•  “கற்்றல” எனபது எப்படி குழ்நல�களின �னி உரிலமதயொ, அத�தபொல 
தகள்விதகடகும் உரிலமயும் ஆகும். இவவுரிலம கில்டக்கப்தபற்்றொல, குழ்நல�கள் 
சி்நதிக்கும் குழ்நல�யொக உருவொகி்ட முடியும். இலலைதயனில 'பயனபடு்து’ 
அலைது 'இழ்நது விடு’ (Use it or Lose it) எனப�ற்கு ஏற்ப அவர்கள் உள்ளொர்்ந� 
ஆற்்றல பயனபடு்�ப்ப்டொமதைதய வீ�ொக்கப்படும். எனதவ ஒவதவொரு குழ்நல�யும் 
சி்நதிக்கும் தி்றனுள்ள குழ்நல�யொக உருவொகி்டக் தகள்வி தகடடி்டவும், கரு்துகலளப் 
பரிமொறி்டவும் கற்்றல தெயலபொடுகளில த�ரில்டயொகப் பஙதகற்றி்டவும் வொயப்பு 
அளிக்கப்படு�ல அவசியம்.
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�மிழ

�வம்பர் மொ�்தில  6-8 வகுப்புகளுக்கு �ொனகு �ொள்களுக்கொன 
பொ்டப்தபொருள்கள் அளிக்கப்படடுள்ளன.   �மிழ வகுப்பிற்கொன கொைஅளவு   
1 .00 – 1.30 மணி த�ரம் ஆகும். 

6-8 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, 
ஆர்வமூடடும் அறிமுகச் 
தெயலபொ்டொக உள்ளது. இதில 
பொ்டல, தமொழி விலளயொடடு, 
கல�, புதிர், தெயலபொடு 
தபொன்றலவ உள்ளன. 
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தெயலபொடு 2  – இதில 
பொ்டக்கரு்து, அது ெொர்்ந� த�ொ்டர் 
பயிற்சிகள் உள்ளன.  த�ொ்டர் 
பயிற்சிகளில பொ்ட்தில இரு்நது  
மொ�வர்கள் தப்றக்கூடிய 
தி்றனுக்கொன தெயலபொடுகள் 
அளிக்கப்படடுள்ளன. 

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

பொ்டதவலளயின இறுதியில 6-8 வகுப்பு மொ�வர்கள், 

விவரி்துப் தபசு�ல, அல்டதமொழி இல�்துச் தெொலலைப் புரி்நதுதகொள்ளு�ல,  
தபசு�ல தபொன்ற தெொற்களஞ்சிய் தி்றனகலளப் தபறுவர். 

இவவொ்றொக……

ஒவதவொரு �ொள் தெயலபொடடின இறுதியிலும் மொ�வர்கள் வகுப்பிற்தகற்்ற  
தமொழி்தி்றனகலளப் தபறுவர்.
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ILLAM THEDI KALVI 
 

General Principles   

Upper Primary   

Classes 6-8 

 
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 திறன்கதள மெயல்படுத்துதல். 
4. To build a vocabulary of the most commonly used words in the language. 
     ம ொழியில் மபொதுவொகப் பயன்படுத்தப்படும் மெொற்களின் மெொல்லகைொதி உருவொக்குதல். 
5.To teach strategies for reading and writing in a graded way.  
    படித்தல்  ற்றும் எழுதுவதற்கொன உத்திகதள 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  ொணவர்களுக்கு 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 ககள்விகளுக்கு பதிலளித்தல் (வொய்ச ாழி வழியாக) 
ககள்விகள்  ற்றும் விவொதங்கதளப் பயன்படுத்தி கதததயப் பற்றி சிந்திக்க 
 ொணவர்களுக்கு உதவுதல். 
 

English
General Principles 

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

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

வொக்கியக்கூறுகதள 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 வொர்த்ததகள்  ற்றும் பொைத்திலுள்ள பிற 
வொர்த்ததகளின் 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 வொக்கியங்கதளயும் படிப்பொர்கள், 
1-2  ொணவர்கள் ககட்பொர்கள். 
 

Writing  
E. Exercises are graded. 

பயிற்சிகள் வகுப்பு வாரியாக சகாடுக்கப்பட்டுள்ைது. 
 
For classes 1 and 2 
The students follow this sequence: strokes→  the alphabet → simple three letter words → 
slightly more complex words→ simple sentences. 

 ொணவர்கள் பின்வரும் வரிதெதயப் பின்பற்றவும் : ககொடுகள் → எழுத்துக்கள் →மூன்று எழுத்து 
மெொற்கள் → கடின மெொற்கள் → எளிய வொக்கியங்கள். 
 
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. 

 ொணவர்கள் எழுத்துக்கதள 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 மெொற்கதள 
பயன்படுத்தி எளிய வொக்கியங்கதள எழுதுதல் →  சிறிய பத்திகதள அறிந்த மெொற்கதளக் 
மகொண்டு விளக்க ொக எழுதுதல். 

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

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

வொக்கியக்கூறுகதள 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 வொர்த்ததகள்  ற்றும் பொைத்திலுள்ள பிற 
வொர்த்ததகளின் 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 வொக்கியங்கதளயும் படிப்பொர்கள், 
1-2  ொணவர்கள் ககட்பொர்கள். 
 

Writing  
E. Exercises are graded. 

பயிற்சிகள் வகுப்பு வாரியாக சகாடுக்கப்பட்டுள்ைது. 
 
For classes 1 and 2 
The students follow this sequence: strokes→  the alphabet → simple three letter words → 
slightly more complex words→ simple sentences. 

 ொணவர்கள் பின்வரும் வரிதெதயப் பின்பற்றவும் : ககொடுகள் → எழுத்துக்கள் →மூன்று எழுத்து 
மெொற்கள் → கடின மெொற்கள் → எளிய வொக்கியங்கள். 
 
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. 

 ொணவர்கள் எழுத்துக்கதள 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 மெொற்கதள 
பயன்படுத்தி எளிய வொக்கியங்கதள எழுதுதல் →  சிறிய பத்திகதள அறிந்த மெொற்கதளக் 
மகொண்டு விளக்க ொக எழுதுதல். 
 
For Classes 6-8  
There are a variety of writing exercises (e.g. letter writing). Some concepts of 
grammar are also taught. 
பலவித ொன எழுத்துப் பயிற்சிகள் இருக்கும் (எ.கொ. கடிதம் எழுதுதல்). இலக்கணத்தின் சில 
கருத்துகளும் கற்பிக்கப்படும். 

 
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  ொணவர்கதள 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 
வொர்த்ததகளுக்கு 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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ILLAM THEDI KALVI 
 

General Principles   

Upper Primary   

Classes 6-8 

 
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 திறன்கதள மெயல்படுத்துதல். 
4. To build a vocabulary of the most commonly used words in the language. 
     ம ொழியில் மபொதுவொகப் பயன்படுத்தப்படும் மெொற்களின் மெொல்லகைொதி உருவொக்குதல். 
5.To teach strategies for reading and writing in a graded way.  
    படித்தல்  ற்றும் எழுதுவதற்கொன உத்திகதள 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  ொணவர்களுக்கு 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 ககள்விகளுக்கு பதிலளித்தல் (வொய்ச ாழி வழியாக) 
ககள்விகள்  ற்றும் விவொதங்கதளப் பயன்படுத்தி கதததயப் பற்றி சிந்திக்க 
 ொணவர்களுக்கு உதவுதல். 
 

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

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

வொக்கியக்கூறுகதள 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 வொர்த்ததகள்  ற்றும் பொைத்திலுள்ள பிற 
வொர்த்ததகளின் 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 வொக்கியங்கதளயும் படிப்பொர்கள், 
1-2  ொணவர்கள் ககட்பொர்கள். 
 

Writing  
E. Exercises are graded. 

பயிற்சிகள் வகுப்பு வாரியாக சகாடுக்கப்பட்டுள்ைது. 
 
For classes 1 and 2 
The students follow this sequence: strokes→  the alphabet → simple three letter words → 
slightly more complex words→ simple sentences. 

 ொணவர்கள் பின்வரும் வரிதெதயப் பின்பற்றவும் : ககொடுகள் → எழுத்துக்கள் →மூன்று எழுத்து 
மெொற்கள் → கடின மெொற்கள் → எளிய வொக்கியங்கள். 
 
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. 

 ொணவர்கள் எழுத்துக்கதள 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 மெொற்கதள 
பயன்படுத்தி எளிய வொக்கியங்கதள எழுதுதல் →  சிறிய பத்திகதள அறிந்த மெொற்கதளக் 
மகொண்டு விளக்க ொக எழுதுதல். 

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

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

வொக்கியக்கூறுகதள 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 வொர்த்ததகள்  ற்றும் பொைத்திலுள்ள பிற 
வொர்த்ததகளின் 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 வொக்கியங்கதளயும் படிப்பொர்கள், 
1-2  ொணவர்கள் ககட்பொர்கள். 
 

Writing  
E. Exercises are graded. 

பயிற்சிகள் வகுப்பு வாரியாக சகாடுக்கப்பட்டுள்ைது. 
 
For classes 1 and 2 
The students follow this sequence: strokes→  the alphabet → simple three letter words → 
slightly more complex words→ simple sentences. 

 ொணவர்கள் பின்வரும் வரிதெதயப் பின்பற்றவும் : ககொடுகள் → எழுத்துக்கள் →மூன்று எழுத்து 
மெொற்கள் → கடின மெொற்கள் → எளிய வொக்கியங்கள். 
 
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. 

 ொணவர்கள் எழுத்துக்கதள 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 மெொற்கதள 
பயன்படுத்தி எளிய வொக்கியங்கதள எழுதுதல் →  சிறிய பத்திகதள அறிந்த மெொற்கதளக் 
மகொண்டு விளக்க ொக எழுதுதல். 
 
For Classes 6-8  
There are a variety of writing exercises (e.g. letter writing). Some concepts of 
grammar are also taught. 
பலவித ொன எழுத்துப் பயிற்சிகள் இருக்கும் (எ.கொ. கடிதம் எழுதுதல்). இலக்கணத்தின் சில 
கருத்துகளும் கற்பிக்கப்படும். 

 
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  ொணவர்கதள 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 
வொர்த்ததகளுக்கு 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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For Classes 6-8  
There are a variety of writing exercises (e.g. letter writing). Some concepts of 
grammar are also taught. 
பலவித ொன எழுத்துப் பயிற்சிகள் இருக்கும் (எ.கொ. கடிதம் எழுதுதல்). இலக்கணத்தின் சில 
கருத்துகளும் கற்பிக்கப்படும். 

 
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  ொணவர்கதள 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 
வொர்த்ததகளுக்கு 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. 
 

 
 

   
 
 

Upper Primary English 
FRIENDS 

 
Preparation prior to class 
Read the unit.
Read and practice telling the story.
 
Activity 1: 
Read the given story to the students slowly.
 
A Story with Three Endings! 
A tortoise and a hare had an argument. The hare said, “I run faster than 
you.” Thetortoise said, “Let’s have a race and find out.” The race 
began.The hare ran fast for some time. The tortoise was far behind.On 
seeing this, the hare rested under the shade of a big tree. It fell asleep.The 
tortoise walked slowly and steadily and reached the finishing linebefore 
the hare.
The first ending: The tortoise won the race.
The next day the sad hare asked, “Shall we have another race?” The tortoise said, “Yes”. This
time the hare ran without stopping. The hare reached the finishing line very quickly.
The second ending: The hare won the race.
By this time the hare and the tortoise had become friends.They decided to run the race in a 
different way. The hare ranslowly with the tortoise. They enjoyed the sound of the birds.They

felt the warmth of the sun. They enjoyed looking at thebeautiful flowers. 
They reached the river. The tortoise couldswim but the hare could not. 
The tortoise carried the hare onits back and swam across the river.
The third ending: The hare and the tortoise reached the finishing line 
together. They were
both happy. Neither won nor lost. Both of them enjoyed the race 
together.
 

Activity 2 
Have a discussion on the story using thefollowing questions.
1. Which ending did you like?
2. Give reasons for your answer.
3. What do you think made them have adifferent kind of race?
 
Activity 3 
Ask the following questions.
1. Who won the first race?
2. Why did the tortoise win the first race?
3. Why did the hare want to have a race again? 
4. Who won the second race?
5. What did they see in the third race?
6. What did they hear in the third race?
7. How did they cross the river?
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For Classes 6-8  
There are a variety of writing exercises (e.g. letter writing). Some concepts of 
grammar are also taught. 
பலவித ொன எழுத்துப் பயிற்சிகள் இருக்கும் (எ.கொ. கடிதம் எழுதுதல்). இலக்கணத்தின் சில 
கருத்துகளும் கற்பிக்கப்படும். 

 
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  ொணவர்கதள 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 
வொர்த்ததகளுக்கு 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. 
 

 
 

   
 
 

Upper Primary English 
FRIENDS 

 
Preparation prior to class 
Read the unit.
Read and practice telling the story.
 
Activity 1: 
Read the given story to the students slowly.
 
A Story with Three Endings! 
A tortoise and a hare had an argument. The hare said, “I run faster than 
you.” Thetortoise said, “Let’s have a race and find out.” The race 
began.The hare ran fast for some time. The tortoise was far behind.On 
seeing this, the hare rested under the shade of a big tree. It fell asleep.The 
tortoise walked slowly and steadily and reached the finishing linebefore 
the hare.
The first ending: The tortoise won the race.
The next day the sad hare asked, “Shall we have another race?” The tortoise said, “Yes”. This
time the hare ran without stopping. The hare reached the finishing line very quickly.
The second ending: The hare won the race.
By this time the hare and the tortoise had become friends.They decided to run the race in a 
different way. The hare ranslowly with the tortoise. They enjoyed the sound of the birds.They

felt the warmth of the sun. They enjoyed looking at thebeautiful flowers. 
They reached the river. The tortoise couldswim but the hare could not. 
The tortoise carried the hare onits back and swam across the river.
The third ending: The hare and the tortoise reached the finishing line 
together. They were
both happy. Neither won nor lost. Both of them enjoyed the race 
together.
 

Activity 2 
Have a discussion on the story using thefollowing questions.
1. Which ending did you like?
2. Give reasons for your answer.
3. What do you think made them have adifferent kind of race?
 
Activity 3 
Ask the following questions.
1. Who won the first race?
2. Why did the tortoise win the first race?
3. Why did the hare want to have a race again? 
4. Who won the second race?
5. What did they see in the third race?
6. What did they hear in the third race?
7. How did they cross the river?
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Activity 4: 
Write the following sentence stems on the board. Read them with the students. Ask students in 
turn to complete the sentences and share it 
with the large group. Help them with words 
when needed.

1.My friend’s name is ………
2. He/ She likes to play……..
3. He/She likes……….. colour.
4. His / Her favouriteactor is ……..
 
Activity 5: 
Let the students write the completed sentences in their notebooks.
 
Activity 6: 
Draw the following emoticons on the board and name them.
Show the poster that has been given.
Ask students to complete the sentence given below and draw the emoticon.
My friend makes me feel…
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க�க்கு
எண்கள்

ஆயதை ணெயல்ாடு

• லகதயடடில உள்ள பொ்டலை குரல ஏற்்ற இ்றக்க்து்டனும் 
உ்டல லெலகயு்டனும் பொடிக் கொட்ட தவண்டும். 

• மொ�வர்கலளயும் பொ்டச் தெயய தவண்டும்.

• இ�ன மூைம் மொ�வர்கள் கற்்றலில ஆர்வமு்டன 
பஙதகற்பொர்கள்.

கணடறிைல ணெயல்ாடு

• மொ�வர்களுக்கு 101 மு�ல 999 வலர எண்களில 
இரு்நது, த�ொ்டலர நிரப்பு�ல வடிவில பை 
பயிற்சிகலளக் தகொடு்து எண்கலள �னகு அறி்நது 
தகொள்ளச் தெயய தவண்டும்.

• இ�ன மூைமொக 101 மு�ல 999 வலரயுள்ள எண்களின வரிலெ முல்றலய 
அறி்நது தகொள்கி்றொர்கள்.

குழுச் ணெயல்ாடு

• மொ�வர்கலள இரண்டு குழுக்களொகப் பிரி்து 
ஒவதவொரு குழுவி்டமும் 95 மு�ல 100 வலர 
உள்ள எண்கள் எழு�ப்பட்ட எண் 
அடல்டகலள தகொடுக்க தவண்டும்.

• மு�ல குழு ஒரு எண்ல� கொண்பி்து அ�ன த�ொ்டரிலயக் தகடக, அடு்� 
குழு த�ொ்டரிலயக் கொண்பிக்க தவண்டும்.

• இரண்்டொம் குழு ஓர் எண்ல�க் கொடடி, அ�ன முனனிலயக் தகடக, மு�ல 
குழு முனனிலயக் கொட்ட தவண்டும்.

• த�ொ்டர்்நது இத� தபொல விலளயொ்ட தவண்டும்.

• இச்தெயலபொடு மூைம் முனனி, த�ொ்டரி கரு்திலன தமலும் �னகு அறி்நது 
தகொள்கி்றொர்கள். 
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ணெயது கறறல முதற

 ¾ �லரயில எண் தகொடடிலன வலர்நது ஒரு மொ�வலர எண் தகொடடில 
பூச்சிய்தில நிற்கச் தெயது, இ்டதுபு்றம் �ொண்டினொல மதிப்பு குல்றவல�யும் 
வைது பு்றம் �ொண்டினொல மதிப்பு அதிகரிப்பல�யும் அறியச் தெயய தவண்டும். 

 ¾ இத�தபொல அலன்து மொ�வர்கலளயும் தெயது பொர்்து கற்றுக் தகொள்ள 
வொயப்பளிக்க தவண்டும்.

 ¾ �ொவி�ொவிக் குதி்து எண்கலள அறிவதில 
மொ�வர்கள் ஆர்வமு்டன ஈடுப்டச் தெயய 
தவண்டும். 

• இச்தெயலபொடு மூைம் மொ�வர்கள் குல்ற 
எண்கலளயும், மிலக எண்கலளயும் 
அறி்நது தகொள்கி்றொர்கள்.

கறறல அதடவுகள்

• 1 மு�ல 999 வலர உள்ள எண்களின வரிலெ முல்றலய அறி்நது 
தகொள்கி்றொர்கள்.

•  1 மு�ல 999 வலர உள்ள எண்களின முனனி மற்றும் த�ொ்டரி ஆகியவற்ல்ற 
அறி்நது தகொள்கி்றொர்கள்.

• குல்ற மற்றும் மிலக எண்கலள அறி்நது தகொள்கி்றொர்கள்.
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அறிவியல
அளவீடடியல

தன்ைார்வலைர்�ள	வகுபபுக்குச்	ப�ல்லும்	முன்	�ருத்தில்	ப�ாள்ளவவண்டியரவ.

ஆரவமூடடும் செயலபபாடு - 1

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

பபா்ப்சபபாருள் விளக்கம்

செயலபபாடு - 2 இல வழி�ாடடு	விைாக்�ள	வ�ட்டல்	-	ொ்டபபொருள	வி்ளக்�ம்.	

செயலபபாடு - 3 இல	உரிய	புத்த�ம்,	வநாடடுபுத்த�ம்,	பென்சில்,	�ணித	உெ�ை்ணபபெடடி	ஆகியவறரற	
தயார்நிரலையில்	ரவத்திருக்�	வவண்டும்.	அ்ளவுவ�ால்	மூலைம்	அ்ளவீடு�ர்ள	�ரியாை	முரறயில்	
அ்ளந்து	�ாட்ட	வவண்டும்	(நீ்ளம்,	அ�லைம்).

வலுவூடடும் செயலபபாடு 

சிறுகுழுவில்	 ப�யல்ொடு�ளின்	மூலைம்	 ப�ய்து	 ொர்த்து	 �றெதறகு	 ஏதுவா�வும்	 �றற	 �ருத்து�ர்ள	
வலுவூடடும்	விதமா�வும்	ப�யல்ொடு�ள	வடிவரமக்�பெடடுள்ளை.
செயலபபாடு - 4 இல மா்ணவர்�ளின்	 உயைத்ரத	 அ்ளவு	 நா்டா	/	அ்ளவுவ�ால்	 ப�ாண்டு	 �ரியாை	
அ்ளவு�ர்ள	குறிக்�ச்	ப�ய்ய	வவண்டும்.
செயலபபாடு - 5 இல	வதங�ாய்	ஓடடிரைக்	ப�ாண்டு	மாதிரி	தைாசு	ப�ய்து	ரவத்திருக்�	வவண்டும்.	
சிலை	 மளிர�ப	 பொருள�ள,	 திண்ெண்்டங�ளின்	 வமலைடர்ட�ள	 மறறும்	 மருந்து	 அடர்ட�ர்ள	
வ��ரித்து	தயார்	நிரலையில்	ரவத்திருக்�	வவண்டும்	(நிரற).
செயலபபாடு - 6 இல	தூைத்ரத	�்டந்த	வநைத்ரத	அ்ளக்�	நிறுத்து	�டி�ாைத்ரத	 	 தயார்	நிரலையில்	
ரவத்திருக்�	வவண்டும்	(�ாலைம்).	தைது	ர�	�டி�ாைத்ரதயும்	ெயன்ெடுத்தலைாம்.

• 	 	ொ்ட	 �ருத்துக்�ர்ள	 ஒவபவாரு	 ப�யல்ொடடின்	 முடிவிலும்	 பதளிவா�	 வி்ளக்கி	 கூறுதல்	
வவண்டும்	(“நீ்ளம்,	நிரற,	�ாலைம்	ஆகியரவ	அடிபெர்ட	அ்ளவு�ள”).

• 	 	ஒவபவாரு	குழுவிலும்	அட்டவர்ணயில்	குறித்தவறரற	மறற	குழுவு்டன்	ெகிர்ந்து	ப�ாள்ள	
வழிவர�	ப�ய்ய	வவண்டும்.

்கற்றல விலளவு்கள்

“நீ்ளம்,	நிரற	,	�ாலைம்	ஆகியரவ	அடிபெர்ட	அ்ளவு�ள”

SI	முரறயில்	அலைகு�ள	முரறவய

 ¾ நீ்ளம்	–	மீட்டர்
 ¾ நிரற	–	கிவலைாகிைாம்
 ¾ �ாலைம்	-	விைாடி	எை	அறிந்து	ப�ாள்ளல்.
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