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ெதாடர்ந்து கற்பவர்

புதுைம விரும்பி

தனித்துவமானவர்

சிறந்த முன்மாதிரி

ஆளுைம மிக்கவர்

எண்ணும்
எழுத்தும்
ஆசிரியர்

சிறந்த வழிகாட்டி

வகுப்பைற வடிவைமப்பாளர்

வளங்கைளச் ேசகரிப்பவர்

சிறந்த நிர்வாகி

நன்கு திட்டமிடுபவர்

எண்ணும் எழுத்தும் ஆசிரிைர…

எண்ணும் எழுத்தும் வகுப்பறையைக் கண்ணும் கருத்துமாக
நடத்திக் க�ொண்டிருக்கும் ஆசிரிய நண்பர்களே!

 எத்தனை அழகாக மாறியிருக்கிறது நம் வகுப்பறை!
 புன்னகைக்கும் மலர்களாக மாறியிருக்கிறார்கள் குழந்தைகள்!
 நந்தவனமாய் மணம் வீசுகிறது நம் பள்ளி!
	
கற்றல் இடைவெளியைச் சரிசெய்யக் கூடிய, குழந்தையை மையமிட்ட, கற்றல்நிலையை
முன்னிறுத்திய, எண்ணும் எழுத்தும் இலக்கு, சரியான பாதையில் சென்று க�ொண்டிருக்கிறது!
	
குழந்தைகளின் முழுமையான துள்ளலான பங்கேற்பில் ஏதுவாளர்களாக மிளிர்கிறார்கள்
ஆசிரியர்கள்.
	
இத்தனை மகிழ்வாய், குழந்தைகள் மனம்
அமைந்திருப்பதில் அனைவருக்கும் மகிழ்வே!

விரும்பும்வகையில்

ஒரு

கற்றல்முறை

முன்னெப்போதும் இல்லாத அளவிற்குத் தற்போது உங்கள் ஒவ்வொருவரின் வகுப்பறையும்
வண்ணமயமாய் ஒளிர்கிறது! தரைகள், சுவர்கள், விதானங்கள், சன்னல்கள், மூலைகள், கதவுகள்
என வகுப்பறையின் ஒவ்வொரு பகுதியும் குழந்தைகளுக்குப் பிடித்தமானதாக மாறியுள்ளது.
உங்களின் கைகளில் இருந்த துணைக்கருவிகள், எண்ணும் எழுத்தும் வகுப்பறைகளில்
ஐஸ்குச்சி ப�ொம்மைகளாக, படஅட்டைகளாக, உண்மைப்பொருள்களாக, முகமூடிகளாக,
பதக்கங்களாக, கிரீடங்களாக, உருவங்களாக, படங்களாக, ஓவியங்களாகக் குழந்தைகளின்
கைகளில் இருப்பதைப் பார்க்கும்போது மகிழ்ச்சி மேலிடுகிறது. த�ொட்டு உணர்ந்து செய்து
மகிழ்ந்து கற்கும் சூழலைக் குழந்தைகளுக்கு நீங்கள் க�ொடுத்திருக்கிறீர்கள். ஒவ்வொரு
பாடவேளையும் ஆடி, பாடி, ஓடி, தேடி, கண்டுபிடித்து, விளையாடிக் கற்கும் க�ொண்டாட்டக்களமாக
மாறியுள்ளது.
குழந்தைகள்
கற்றவை,
மறையாத,
மாறாத,
நிலையான
அறிவாக
மாறிக்கொண்டிருக்கிறது. விடுப்பு எடுக்காமல் விரும்பிப் பள்ளிக்கு வருகிறார்கள் குழந்தைகள்!
வகுப்பறையில் உள்ள சிறிய குட்டி மேடையில் ஏறி நின்று மாதிரி ஒலிவாங்கியில் பெருமிதம்
ப�ொங்கப் பேசும் குழந்தைகளின் அழகே தனி!
அமுதா, ஆட்டுக்குட்டி எனக் கதைப்பாத்திரங்களில் கரைந்து ப�ோயிருக்கிறார்கள்
குழந்தைகள்! ஆலமரத்தில் விளையாடி எழுத்தொலிகளை மட்டுமா தெரிந்துக�ொண்டார்கள்?
ஆட்டுக்குட்டியை வகுப்பறைக்கே கூட்டிக்கொண்டு வந்து உயிர�ோட்டமான வகுப்பறையாக
மாற்றிவிட்டார்கள்.
இத�ோ, இப்போதைய இரண்டாம் பருவமும் உங்கள் எதிர்பார்ப்புகளை நிறைவு செய்வதாகவே
இருக்கும்.

இரண்டாம் பருவ எண்ணும் எழுத்தில் எவை புதியவை?
•

வண்ணங்களால் வேறுபடுத்திக் காட்டுப்பட்டுள்ள அரும்பு, ம�ொட்டு, மலர் பயிற்சிகள்

•

குழந்தைகள் அடைய வேண்டிய கற்றல் விளைவுகளின் பட்டியல்

•

கேட்டல், பேசுதல் திறன�ோடு கூடுதலாக எழுதுதல் திறனுக்கான வாய்ப்பு

ஆசிரியர் கையேடு
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•

செய்தித்தாளைத் துணைக்கருவியாகப் பயன்படுத்துவதற்கான ஆல�ோசனைகள்

•

துணைக்கருவிகளாகப் பயன்படுத்துவதற்குரிய படங்களின் பட்டியல்

•

எழுதுதல் மற்றும் கணக்குகளைச் செய்து பார்ப்பதற்கான கூடுதல் பக்கங்கள்

•

எண்ணும் எழுத்தும் துணைக்கருவிகளைப் பயன்படுத்துவதற்கான வாய்ப்பு

•

செயல்பாடுகளுக்கென புதிதாக இணைக்கப்பட்ட சின்னங்கள் (Logos)

எந்தெந்தச் சின்னங்கள் புதிதாக இணைப்பட்டுள்ளன?

பாடநூல், பயிற்சிநூல்
ஒருங்கிணைப்பு

கீழ்மட்டக்
கரும்பலகைச்
செயல்பாடு

செய்தித்தாள்
செயல்பாடு

சூழ்நிலையியல் பாட
ஒருங்கிணைப்பு

பின்னிணைப்பில் உள்ளவை –
வரிசை
எண்

தலைப்புகள்

பயன்பாடு

1.

வளரறி மதிப்பீட்டுச்
செயல்பாடுகள் - FA (a)

கற்பித்தல் நடைபெறும்போதே குழந்தைகளின்
திறனடைவைச் ச�ோதிக்க உதவுபவை

2.

கற்றல் விளைவுகள் (LO)

நிலைக்கேற்பக் குழந்தைகள் பெற வேண்டிய
கற்றல் விளைவுகள்

3.

துணைக்கருவியாகப்
பயன்படுத்த ஏற்ற படங்கள்

கற்றல் கற்பித்தல் நடைபெறும்போது
பயன்படுத்துவதற்கு ஏற்ற படங்கள்

எந்தெந்த வகுப்புகளை இணைத்து நடத்தலாம்?
பள்ளி
ஈராசிரியர் பள்ளி
மூவாசிரியர் பள்ளி

நான்காசிரியர் பள்ளி

வகுப்புகளை இணைக்கும் முறை
1, 2, 3

4, 5

-

-

1

2, 3

4, 5

-

1, 2

3

4, 5

-

1, 2, 3

4

5

1, 3

2

4, 5

-

1

2

3

4, 5

1, 2

3

4

5

1

2, 3

4

5

1, 3

2

4

5

குறிப்பு
ப�ோதிய ஆசிரியர்கள் இருப்பின் தனித்தனி வகுப்புகளைப் பிரித்து நடத்தலாம்.
எக்காரணம் க�ொண்டும் எண்ணும் எழுத்தும் வகுப்புகளான 1,2,3 வகுப்புகளுடன் 4,5 வகுப்புகளை
இணைத்து நடத்தக்கூடாது.
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எண்ணும் எழுத்தும் சார்ந்த பதிவேடுகள் யாவை?
• பாடக்குறிப்புப் படிவம்
• கற்றல் திறனடைவு அட்டவணை (செயலி மூலம் பெறப்படும்)

இரண்டாம் பருவத் தமிழ்ப்பாடப்பகுதிகள் யாவை?
எண்ணும் எழுத்தும் இரண்டாம் பருவத்தில் தமிழின் பாடப்பகுதிகள், அகர வரிசைத�ொடங்கி
ஊகார வரிசைவரையிலான எழுத்துகளை அறிந்துக�ொள்ளும் பயிற்சிகள், படங்களாகவும்
கதைகளாகவும் படக்கதைகளாகவும் பாடல்களாகவும் ச�ொற்புதிர்களாகவும் விளையாட்டுகளாகவும்
செயல்பாடுகளாகவும் அளிக்கப்பட்டுள்ளன.
பல்வேறு செய்து கற்கும் விளையாட்டுகள், கேட்டலையும் புரிதலையும் ஊகித்து
உணர்தலையும் பேசுதலையும் உரையாடுதலையும் கலந்துரையாடுதலையும் படித்தலையும்
எழுதுதலையும் வளர்க்கும்வகையில் அமைந்துள்ளன.
முதல் பருவத்தில் கற்ற பாடப்பகுதிகள், என் நினைவில் என்ற தலைப்பில் மீள்பார்வையாக
அரும்பு, ம�ொட்டு, மலர் பயிற்சி நூல்களில் இடம்பெற்றுள்ளன.
ஒவ்வொரு அலகிலும் படித்தவற்றை நினைவுபடுத்தும்வகையில் இரண்டு அலகுகளுக்கு
ஒருமுறை 'நான் கற்றவை' பகுதி இடம்பெற்றுள்ளது.
எழுத்துகளின் ஒலிவடிவங்களை வரிவடிவங்களுடன் இணைத்துப் புரிந்து படிக்கும்வகையில்
’இணைத்துச் ச�ொல்வோம்’, ’ச�ொல்லி அடிப்போம்’ செயல்பாடுகள் இடம்பெற்றுள்ளன.
இரண்டாம் பருவத்தில் குழந்தைகள் தெரிந்துக�ொள்ளும் அடிப்படை எழுத்துகளுடன்
ச�ொற்கள், த�ொடர்கள் மற்றும் கூடுதல் எழுத்துகள் ப�ோன்றவை கதை, பாடல், அறிமுகமான
அல்லது பிடித்தமான சூழலின் அடிப்படையில் அளிக்கப்பட்டுள்ளன.
ம�ொழியைக் குழந்தைகள் இயல்பாக, இலகுவாகப் பேசக்கூடியவகையில் ச�ொற்கள்
அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. நிறைய நிறைய ச�ொற்களைப் ப�ொருளுடன் அறிந்து க�ொள்வது
குழந்தைகளின் பேசுதலை ஊக்குவிக்கிறது. பேச்சு, தன்னம்பிக்கையை வளர்க்கிறது.
தன்னம்பிக்கை, ம�ொழிமீது ஆர்வத்தை ஏற்படுத்துகிறது. குழந்தைகளின் ம�ொழியார்வம், கேட்டல்,
பேசுதல், படித்தல், எழுதுதல் ப�ோன்ற அடிப்படைத் திறன்களில் அடித்தளம் அமைக்க
அடிக�ோலுகிறது.
மேலும், ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட சூழ்நிலையியல்
படச்செயல்பாடுகளாக அளிக்கப்பட்டுள்ளன.

பாடக்கருத்துகள்

வகுப்புக்கு

ஏற்பப்

அடிப்படைத் திறனறிதல் மதிப்பீட்டிற்குப் பின். . .
உங்கள் வகுப்பறையில் உள்ள குழந்தைகள் எந்தக் கற்றல் நிலையில் உள்ளார்கள்
என்பதை அடிப்படைக் கற்றல் திறனறிதல் மதிப்பீட்டின் (Baseline Survey) மூலம் அறிந்து
க�ொண்டீர்கள்.
மூன்றாம் வகுப்பில் உள்ள குழந்தைகளும் அரும்பு, ம�ொட்டு நிலைகளில் இருக்கலாம்.
அவர்கள் மலர் பயிற்சி நூலில் உள்ள அரும்பு / ம�ொட்டுச் செயல்பாடுகளை மட்டுமே செய்யத்
தெரிந்தவராக இருப்பின் அவர்களை விரைவுபடுத்தவ�ோ கட்டாயப்படுத்தவ�ோ வேண்டாம். ப�ோதிய
அளவில் அவர்களுக்குக் குறைதீர்க் கற்பித்தல் மற்றும் வலுவூட்டல் செயல்பாடுகளை அளியுங்கள்.
அதேவேளையில், ம�ொட்டு, மலர் நிலையில் உள்ள குழந்தைகள், அந்தந்த வகுப்பிற்குரிய கற்றல்
நிலைக்கான செயல்பாடுகளை முடித்துவிட்டால் கூடுதல் செயல்பாடுகளையும் பாடநூல்
பயிற்சிகளையும் அளிக்கலாம்.

எண்ணும் எழுத்தும் வகுப்பறையில் மதிப்பீடுகள்
குழந்தைகளின் கற்றல் திறன் அடைவை அவ்வப்போது நாம் தெரிந்துக�ொள்ள பயன்படுவன
வளரறி (FA(a), FA(b)) மற்றும் த�ொகுத்தறி (SA) மதிப்பீடுகள்.
ஆசிரியர் கையேடு
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• வாரத்தின் முதல் நான்கு நாள்களில் கற்றல் கற்பித்தல் செயல்பாடுகள் நடைபெறும்.
• வகுப்பில் அவ்வப்போது குழந்தைகள் செய்யும் வண்ணமிடுதல், இணைத்தல், பங்கேற்று

நடித்தல், கலந்துரையாடுதல் ப�ோன்ற செயல்பாடுகள், செயல்திட்டங்கள் ப�ோன்றவை FA(a)
செயல்பாடுகள் ஆகும்.
• FA(a) செயல்பாடுகளின் பட்டியல் கையேட்டில் இணைக்கப்பட்டுள்ளது.
• ஒவ்வொரு வெள்ளிக்கிழமையும் திருப்புதல் மற்றும்

FA(b) மதிப்பீட்டுச் செயல்பாடுகள்

நடைபெறும்.
• FA(b) செயல்பாடுகள், செயலி மூலம் வினாக்களாக அளிக்கப்படும்.
• வெள்ளிக்கிழமை விடுமுறையாக இருப்பின் அடுத்துவரும் திங்கள்கிழமையில் மதிப்பீட்டை

மேற்கொள்ளலாம்.
• விடுப்பின் காரணமாகக் குழந்தைகள், செயல்பாட்டினை மேற்கொள்ளவில்லை எனில் அடுத்த

மதிப்பீட்டிற்கு அவர்களைத் தயார்படுத்துங்கள்.
• ஒரு பருவத்தில் குழந்தைகள் செய்கின்ற சிறந்த நான்கு செயல்பாடுகளுள் இரண்டு

செயல்பாடுகள் FA(a), FA(b) மதிப்பீட்டிற்கெனக் கணக்கில் க�ொள்ளப்படும்.
• இதனைச் செயலியில் வரைபடமாகப் பார்க்க முடியும்.
• ஒவ்வொரு பருவ இறுதியிலும்,

அனைவருக்கும் ப�ொதுவாகத் த�ொகுத்தறி மதிப்பீடு (SA)

நடத்தப்படும்.

படைப்பாற்றல் மிக்க ஆசிரியர்களே!
எண்ணும் எழுத்தும் வகுப்பறையில், குழந்தைகள�ோடு குழந்தைகளாக நீங்களும் மாறி
குழந்தைகளின் ஒவ்வொரு செயலுக்கும் பாராட்டுகளை அள்ளிக்கொடுத்து
கனிவான
பேச்சினால் அவர்களை ஊக்குவித்து ஒருவரும் விடுபடாமல் அனைவரையும் ஒருங்கிணைத்து
மெல்லக் கற்போரின் நிலையறிந்து கல்வி புகட்டி அடிப்படைக்கல்விக்கு அடித்தளம் அமைக்க
மென்மேலும் அயராது உழைத்துக் க�ொண்டிருக்கும் உங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் மனம்நிறைந்த
பாராட்டுகள்!

மாநிலக் கல்வியியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம்.

vii
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உள்ேடக்கம்
உள்ேடக்கம்
1

க வ றறி ை ாருக் கு?

ம ற ல ப பூக் க ளி ல் ம ா ற ல !

14

உணவுத் தி ருவி ழ ா !

20

நில ாற வ ப பி டி க் க ல ா ம ா ?

28

நண்்ப ர கள் ள ்பா ட ட ள ்த ா ட டம் !

32

நு ஙகு வ ண் டி கச ய் ைல ா ம ா ?

40
44

இற ண ப புக ள்

போடப்போருள்
ஆசிரியர் ைகேயடு
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அ ல கு

சவறறி யபா ருககு?

1

கற்றல் விணளவுகள்

 ச்தரிந்்த எழுததுகளின் ்வரி்வடி்வத்்த அ்டையொ்ளம் கண்டு ஒலிததுக்
கொடடு்வர், எழுது்வர்.
 எளிய பொடைலக்்ளக் பகடடுப்புரிந்து உடைல அ்�வுகளுடைன் பொடு்வர்.
 ச்தரிந்்த/படித்த ச�ொற்க்்ளப் படிததும் எழுதியும் கொடடு்வர்.

என்
எ ன் நிண
நிணன
னவில்
வில்
ஆர்வமூட்டல் - மரமபா? செடியபா? சகபாடியபா?
 குழந்்்தக்்ள
ச�யயுஙகள்.

்வடடைததில

நிற்கச்

 நீஙகள்
மரம்
என்று
ச�ொன்னொல
குழந்்்தகள் இரண்டு ்கக்்ளயும் பமப்ல
உயர்ததி மரம் பபொல நிற்கப்வண்டும். ச�டி
என்ைொல ்கக்்ளக் கழுததிற்குக் கீபழ
குறுக்கி ்்வததுக்சகொண்டு ச�டிபபொல
அமரப்வண்டும். சகொடி என்ைொல ்கக்்ள
்வ்்ளதது சநளிததுக் சகொடி படைர்்வதுபபொல
ச�யயப்வண்டும்.
 மரம், ச�டி, சகொடி என்று மொற்றி மொற்றி
நீஙகள் ச�ொல்லச் ச�ொல்லக் குழந்்்தகள்
அ்தற்பகற்பச் ச�யயப்வண்டும்.

மரம்

செடி

சகபாடி

 மொற்றிச் ச�யயும் குழந்்்தகள், வி்்ளயொட்டை விடடு ச்வளிபயறிப் பொர்்்வயொ்ளர்க்ளொக
அமரப்வண்டும்.
 இறுதி்வ்ர, �ரியொக வி்்ளயொடிய குழந்்்தகப்ள
அ்னததுக் குழந்்்தக்்ளயும் பொரொடடுஙகள்.

ச்வற்றி

சபற்ை்வரொ்வர்.

பஙபகற்ை

வி்்ளயொடி முடித்ததும் குழந்்்தகளிடைம் இப்பபொது நீஙகள் மரம், ச�டி, சகொடியொக மொறினீர்கள்
அல்ல்வொ? உஙக்்ளப் பபொன்ை குழந்்்தகள் மரம், ச�டி, சகொடிக்்ளப் பொர்க்கும்பபொது பொடைல
ஒன்்ைப் பொடுகிைொர்கள். அந்்தப் பொடை்்ல நீஙகள் பகடகவும் பொடைவும் ப்வண்டுமொ? எனக் பகடடு,
கற்பித்தல ச�யலபொடுகளுக்குச் ச�லலுஙகள்.
1
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என் நிவெவில்

அ
கற்றல் கறபித்தல் செயல்்பாடுகள்

ஆ

துணைககருவிகள்: எழுத்தட்டைகள்,
ச�ொல்லட்டைகள்
1
வரிைச
எண்

்பாடுேவபாம் ்பாடுேவபாம்
பாடத்தைலப்பு

என் நிைனவில்
1.

கடற்கைரக்குச் ெசல்ேவாமா!

2.

விமானத்தில் பறக்கலாம்!

3.
4.
5.

இ
ஈ

பொடை்்லப்
பொடு்வ்தற்கொன
பக்க எண்
மாதம்
உததிக்்ளப்
பயன்படுததி
ஐ்ல�ொ! 1 ஐ்ல�ொ!அக்ேடாபர்
பொடை்்லப் பொடி
மகிழச்ச�யயுஙகள்.
5
அக்ேடாபர்

பழமும் படகும்

20

அக்ேடாபர்

34

நவம்பர்

உ
ஊ

பொடி
முடித்தபின் பொடைலின்
ஒவச்வொரு ்வரியிலும் உள்்ள
எண்ணுப்ெபயர் அறிேவாம்
47
நவம்பர்
எ
மு்தல
எழுததுக்்ளக்
குழந்்்தக்்ளக்
கூைச்ச�யயுஙகள்.
அறுசுைவ அறிேவாம்
48
டிசம்பர்
கரும்ப்ல்கயில
்வரி்�ப்படுததி
வந்த பாைத
53
டிசம்பர்உயிசரழுததுக்்ள நி்னவு
ஏ
கூரச்ச�யயுஙகள்.

அந்திமல்லி பூத்திருக்கு
ஆலமரம் காத்திருக்கு
இலவம்்பஞ்சு வவடிச்சிருக்கு
ஈச்்சமரம் காய்ச்சிருக்கு
உற்சாகமாய்க் கூடிடுவவாம்
ஊவரல்லாம் சுறறிடுவவாம்
எருக்கம்பூவில் வேவெடுபவ்பாம்
ஏரு பூட்டப ்பார்த்திடுவவாம்
ஐல்சா… ஐல்சா…
ஐல்சா… ஐல்சா…
ஒன்று இரண்டு கத்துக்குவவாம்
ஓடி ஆடிப ்பாடிடுவவாம்
ஒளவவ வமாழிவை
அறிந்திடுவவாம்
அேன்்படிவை வாழ்ந்திடுவவாம்

ஐ
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2

ஐல்சா! ஐல்சா!

குதிததுச் செபால்ேவபாம்

ஒ

ேநபாககம்: உயிசரழுததுக்்ள அ்டையொ்ளம் கொ்ணல, ்வரி்� மு்ை்ய
நி்னவு கூரு்தல.

ஓ

 படைததில உள்்ள்வொறு ்த்ரயில உயிசரழுததுகள் பன்னிரண்்டையும்
எழுதுஙகள்.
உயிசரழுததுக்்ள
்வரி்�ப்படி ஒள
கூறிக்சகொண்படை
குழந்்்தக்்ள ஒவச்வொரு்வரொக உரிய எழுததின்மீது குதிக்கச் ச�யயுஙகள்.1
VIII

குறிப்பு: குழந்்்தகளின் எண்ணிக்்க அதிகமுள்்ள ்வகுப்ப்ை / பல்வகுப்பு
எனில மீததிைன் மிக்க மொ்ண்வர்களின் ்வழிகொடடு்தலில பிை மொ்ண்வர்கள்
ச�யலபொட்டைச் ச�யய்லொம்.
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வரிணெயபாக அடுககலபாம்

ேநபாககம்: சமயசயழுததுக்்ள அ்டையொ்ளம் கொ்ணல, ்வரி்� மு்ை்ய நி்னவுபடுததிக்
சகொள்ளு்தல.
 குழந்்்தக்்ள இரு குழு்வொகப் பிரியுஙகள்.
 படைததில கொடடியுள்்ள்வொறு ஒவச்வொரு குழுவினருக்கும் ஒரு ்வடடைமும் �ற்றுதச்தொ்்லவில
ஒரு நீண்டை பகொடும் ்வ்ரயுஙகள்.

ஆசிரியர் ைகேயடு
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 படைததில உள்்ள்வொறு ்வடடைஙகளில சமயசயழுதது அட்டைகளின் ச்தொகுப்்பக் க்லந்து
்்வயுஙகள்.
 நீஙகள் ஒலி எழுப்பியவுடைன் ஒவச்வொரு குழுவிலும் ஒரு குழந்்்த, ்தஙகளுக்குரிய
்வடடைததிலிருந்து ’க்’ எழுத்தட்டை்ய எடுததுச்ச�ன்று அ்வர்களுக்குரிய நீண்டை பகொடடில
்்வக்கப்வண்டும்.
 ஒவச்வொரு குழந்்்தயும் அடுத்தடுத்த எழுத்்தத ப்தடி எடுததுச்ச�ன்று பகொடடில
்வரி்�யொக ்்வக்கப்வண்டும்.
 இவ்வொறு ஒரு குழுவிலுள்்ள அ்னததுக் குழந்்்தகளும் அடுக்கியபிைகு மீண்டும் அப்த
குழந்்்தகள் ஒவச்வொரு்வரொக 18 எழுததுகளும் முடியும்்வ்ர அட்டைக்்ள எடுததுச்
ச�ன்று ்வரி்�யில அடுக்கப்வண்டும்.
 ்வரி்�மு்ையில �ரியொக மு்தலில அடுக்கிய குழுவினபர ச்வற்றி சபற்ை்வரொ்வர்.
 பஙபகற்ை அ்னததுக் குழந்்்தக்்ளயும் பொரொடடை மைந்துவிடைொதீர்கள்.

4

(சமபாட்டு, மலர் நிணலயினருககு மட்டும்)

செபால் ச்தபாடர்வண்டி – உயிசரழுதது

ேநபாககம்: உயிசரழுததுக்்ளக் சகொண்டை ச�ொற்க்்ளப் படித்தல.
குறிப்பு: பல்வகுப்பு எனில அரும்பு நி்்லக் குழந்்்தக்்ளப் பொர்்்வயொ்ளர்க்ளொகப் பஙபகற்கச்
ச�யயுஙகள்.
 அகல, ஆப்பம், இடடைலி, ஈ�ல, உழ்வர், ஊ்தல, எண்கள், ஏர், ஐந்து, ஒன்று, ஓநொய, ஔடை்தம் ஆகிய
ச�ொற்கள் எழு்தப்படடை அட்டைக்்ள இரண்டு ச்தொகுப்புக்ளொக உரு்வொக்குஙகள்.
 குழந்்்தக்்ள இரு குழு்வொகப் பிரியுஙகள்.
 நீஙகள் நடுப்வ நின்று இருபுைஙகளிலும் ஒவச்வொரு குழுவின்ர நிற்கச் ச�யயுஙகள்.
 இரண்டு குழுவிற்கும் அகல மு்தல ஒ்ளடை்தம் ்வ்ரயி்லொன ச�ொற்க்்ள ஆளுக்சகொன்ைொகக்
சகொடுஙகள்.
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 நீஙகள் ஊ்தல ஒலி்ய ஒலித்தவுடைன், இரு குழுக்களிலும் அகல அட்டை்ய ்்வததிருப்ப்வர்
நொன்்தொன் எஞ்சின் சபடடி அகல என்று கூறிய்வொறு ்தன் அட்டை்ய உயர்ததிப் பிடிக்கச்
ச�ொலலுஙகள்.
 ஆப்பம் எழுதிய அட்டை்ய ்்வததிருப்ப்வர் ஓடிச்ச�ன்று நொன்்தொன் அடுத்த சபடடி 'ஆப்பம்’
என்று �த்தமிடடுக் கூறிய்வொபை அகல சபடடிக்குப் பின்ச�ன்று ச்தொடைர்்வண்டிபபொல நிற்கச்
ச�ொலலுஙகள்.
 இவ்வொறு அ்ன்வரும் உயிசரழுதது ்வரி்�ப்படி ச்தொடைர்்வண்டிபபொல நிற்கச் ச�யயுஙகள்.
 மு்தலில �ரியொக நின்ை குழுவினபர
குழந்்்தக்்ளயும் பொரொடடுஙகள்.

ச்வற்றிசபற்ை்வர்கள்.

பஙபகற்ை

அ்னததுக்

குறிப்பு: குழந்்்தகளின் எண்ணிக்்கக்கு ஏற்ை்வொறு அகலில ச்தொடைஙகி ச�ொற்களின்
எண்ணிக்்க்யத
தீர்மொனிக்க்லொம்.
ஒருமு்ை
வி்்ளயொடியபின்
அடுத்த
ச�ொற்க்்ளக்சகொண்டு மீண்டும் வி்்ளயொடைச் ச�யய்லொம்.
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செபால் ச்தபாடர்வண்டி – சமய்சயழுதது

ேநபாககம்: சமயசயழுததுக்்ளக் சகொண்டை ச�ொற்க்்ளப் படித்தல.
 ்தக்கொளி, கஙகொரு, குச்சி, பஞ்சு, ்தடடு, ்வண்டு, ்தொத்தொ, பருந்து, பொப்பொ, தும்பி, மி்ளகொய, இ்ளநீர்,
மயில, ச�வ்வொ்ழ, பகழ்வரகு, ச்வள்்ளரி, நொற்று, பன்றி ஆகிய ச�ொற்க்்ளக்சகொண்டு
பமற்கண்டை ்வழிமு்ைக்்ளப் பின்பற்றி, ச�ொல ச்தொடைர்்வண்டி வி்்ளயொடடி்ன வி்்ளயொடைச்
ச�யயுஙகள்.
குறிப்பு: குழந்்்தகளின் எண்ணிக்்க அதிகமுள்்ள ்வகுப்ப்ைகளில பொதிக் குழந்்்தக்்ள
உயிசரழுததுகளுக்கொன ச�யலபொடுகளிலும், மீதிக் குழந்்்தக்்ள சமயசயழுததுகளுக்கொன
ச�யலபொடுகளிலும் ஈடுபடைச் ச�யயுஙகள். ச�யலபொடு முடிந்்ததும் அச்ச�ொற்க்்ளப் படித்தல
க்ளததில ்வரி்�ப்படி கொடசிப்படுத்தச் ச�யயுஙகள்.
அடுதது அ்வர்வர் ்வகுப்பிற்கொன பயிற்சிநூலில உள்்ள பயிற்சிக்்ளச் ச�யய ்வழிகொடடுஙகள்.

சி்றகுகள் விரியட்டும்
அரும்பு
பயிற்சி எண் 1.1, 1.2
மு்தல ்வகுப்பு
பொடை நூல பக்க
எண் 2, 3

சமபாட்டு
பயிற்சி எண்

1.1, 1.2, 1.3, 1.4

மலர்
பயிற்சி எண் 1.1, 1.2, 1.3,

1.4, 1.5, 1.6

மலர் 1.3 - ச்யர்கணளக கூறுேவன்; எழுததுகணள எழுதுேவன்.
படைஙகளின் சபயர்க்்ளச் ச�ொலலிப் பொர்தது அதிலுள்்ள சமயசயழுத்்தக் கூைச் ச�யயுஙகள்.
எ.கொ. சகொக்கு - க். பிைகு கீபழயுள்்ள படைஙகளின் கீபழ அ்தற்குரிய சமயசயழுத்்தச் ச�ொலலிக்
சகொண்படை எழு்தச் ச�யயுஙகள்.

ஆசிரியர் ைகேயடு

EE_Tamil_THB_Term 2_Unit 1.indd 4

4

07-09-2022 14:28:56

சஎ
வன்
ற றி
ய பாரு
க கு?
நிண
ன வில்
கற்றல் விணளவுகள்

 க்்த்யக் பகடடுப் புரிந்துசகொள்்வர்.
 எழுததுகளின் ஒலிப்பு, ்வரி்வடி்வம் அறி்வர். ்வரி்�மு்ை்ய அறிந்து படிப்பர்,
எழுது்வர்.
 அறிந்்த எழுததுக்்ளப் பயன்படுததிப் புதிய ச�ொற்க்்ள உரு்வொக்கி எழுததுக்கூடடிப்
படிப்பர், எழுது்வர்.

ஆர்வமூட்டல் - இவர்கணளப் ே்பால…
 மயில, முயல, ்த்வ்்ள, மரஙசகொததி ஆகிய சபயர்க்்ள ஒவச்வொன்ைொகக் கூறுஙகள். ஒரு
சபய்ரக் கூறியவுடைன் அ்தனு்டைய சிைப்பு அல்லது ்தனிததிைன் என்ன என்று குழந்்்தகளிடைம்
பகளுஙகள். (எ.கொ.) ்த்வ்்ள என்ை ச�ொல்்லக் கூறினொல ்தொவும் எனக் கூறு்வர்.
 குழந்்்தக்ளொல கூைமுடியவில்்ல
என்ைொல நீஙகள் குறிப்புகள் கூறி
உ்தவுஙகள்.
 இ்்தப் பபொ்லப்வ மயில – நடைனம்
ஆடும்; முயல – குதிதது ஓடும்; ்த்வ்்ள
– ்தொவும்; மரஙசகொததி – மரத்்தக்
சகொததும் என்று கூைச் ச�யயுஙகள்.
 மயில, முயல, ்த்வ்்ள, மரஙசகொததி
இ்வற்றில ஏ்தொ்வது ஒரு சபய்ர
நீஙகள்
கூை,
குழந்்்தகள்
அ்ன்வரும்
அ்்வ
பபொன்று
ச�ய்க ச�யயப்வண்டும். சபய்ர
மொற்றி மொற்றி நீஙகள் கூைக் குழந்்்தகள் உடைனடியொக அ்தற்குரிய ச�ய்க்யச்
ச�யயப்வண்டும்.
 ்த்வ்்ள – ்த்வ்்ள பபொ்ல ்தொவு்தல.
 மயில – மயில பபொ்ல ஆடு்தல.
 முயல – ஆள்கொடடி விர்்ல உயர்ததி இரு ்கக்்ளயும் ்த்்லமீது முயல கொதுபபொ்ல
்்வததுக்சகொண்டு குதித்தல.
 மரஙசகொததி – ஒரு்கயின் விரலக்்ள மடைக்கி ஆள்கொடடிவிர்்ல மரஙசகொததியின்
அ்லகொக நி்னதது மரத்்தக் சகொதது்வது பபொ்ல ச�யது சடைொக்.. சடைொக்.. என ஒலி எழுப்பு்தல.
சி்லரின் திை்மக்்ளச் ச�ய்கயொகச் ச�யதீர்கள் அல்ல்வொ? அஙபக ஒரு கொடடில
உள்்ள்வர்களின் திை்மக்்ளப்பற்றி நொம் ச்தரிந்து சகொள்்ள்லொமொ? என்று பகடடுப் பயிற்சி
ஏடடி்ன எடுக்கச் ச�யயுஙகள். பின்்வரும் க்்த்யச் சு்்வபடைக் கூறுஙகள்.
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கற்றல் கற்பித்தல் செயல்பாடுகள்
துணைக்கருவிகள்: எழுத்தட்டைகள், ச�ொல்லட்டைகள், தாள் பந்து.
அந்தக் காட்டில் ஆண்டுக்கு ஒருமுறை சண்டையிடும் ப�ோட்டி நடைபெறும். காட்டில் உள்ள
பலரும் கலந்துக�ொள்வர். சிங்கராஜாவும் கலந்து க�ொள்வார். சிங்கராஜாவுடன் ப�ோட்டியிட
எல்லாருக்கும் பயமாக இருக்கும். யாராவது மீறிப் ப�ோட்டியிட்டாலும் சிங்க ராஜா அல்லது அவரின்
உறவினர்கள் மட்டுமே வெற்றி பெறுவார்கள்.
சிங்கங்கள் மட்டுமே த�ொடர்ந்து வெற்றி பெறுவது
சரியில்லையே?
இது
ப�ோன்ற
ப�ோட்டிகளில்
நாமெல்லாம் கலந்துக�ொள்ளவே முடியாதா? என்ன
செய்யலாம்
என்று
எண்ணிய
கட்டெறும்பும்
வண்ணத்துப்பூச்சியும்
காட்டில்
வாழும்
பிற
விலங்குகள், பறவைகளிடம் கூடிப்பேசின.
அவங்கக் கூடிப்பேசி ஒரு முடிவுக்கு வரட்டும்.
நீங்கள் ச�ொல்லுங்கள்! ஏன் சிங்கராஜாவ�ோ அல்லது
அவரது
உறவினர்கள�ோ
மட்டுமே
வெற்றி
பெற்றார்கள்? என்று குழந்தைகளிடம் கேளுங்கள்.
அவர்கள்
கூறும்
பதில்களைத்
த�ொகுத்துக்
க�ொள்ளுங்கள். ம்ம்ம்.. நீங்கள் கூறிய இதே காரணங்களைத்தான் அந்த விலங்குகளும்
பறவைகளும் கண்டுபிடித்தன என்று கூறிக் கதையைத் த�ொடருங்கள். (காரணங்களாக, சிங்கம்
பலமானது; ராஜாவுடன் ப�ோட்டியிட பயமாக இருக்கும்; சிங்கத்துக்கு ஏற்ற ப�ோட்டி இது ப�ோன்றவை இருக்கலாம்)
இனி இவ்வாறு சிங்கத்துக்கு ஏற்ற ப�ோட்டி மட்டும் நடத்துவது சரியல்ல; மாற்ற வேண்டும்
என்று முடிவு எடுத்தனர். உடனே சிங்கராஜாவைச் சந்தித்துக் காட்டில் நடைபெற உள்ள
திருவிழாவுக்குக் குடும்பத்தோடு வரச்சொல்லி அழைத்தனர்.
சிங்கராஜா, தன் குடும்பத்துடன் விழாவுக்குச் சென்றார். விழா ஏற்பாடுகள் சிறப்பாகச்
செய்யப்பட்டு இருந்தன. கட்டெறும்புகள், ஒட்டகங்கள், வண்ணத்துப்பூச்சிகள், தவளைகள்,
நண்டுகள், பல்லிகள், மரங்கொத்திகள், முயல்கள், குரங்குகள், சிலந்திகள், வரிக்குதிரைகள்,
முள்ளம்பன்றிகள், அன்னங்கள் ஆகிய�ோர் ப�ோட்டிகளில் பங்கேற்கத் தயாராக இருந்தனர்.
இவர்களெல்லாம் ப�ோட்டியாளர்களா? வியந்தவண்ணம் ப�ோட்டிகளைக் காண ஆர்வமானார்
சிங்கராஜா.
முதலில், கட்டெறும்புகளுக்குள் பளுதூக்கும்
ப�ோட்டி, ஒட்டகங்களுக்குள் வேகமாக நீர் அருந்தும்
ப�ோட்டி ஆகியவை நடந்தன. பார்த்து மகிழ்ந்த
சிங்கராஜா அடுத்து வண்ணத்துப்பூச்சி ப�ோட்டியிடும்
இடத்துக்கு, அது என்ன ப�ோட்டியாக இருக்கும்? எனத்
தெரிந்துக�ொள்ள ஆர்வமாகச் சென்றார்.
என்ன
ப�ோட்டியாக
இருக்கும்?
நீங்கள்
ச�ொல்லுங்களேன் எனக் குழந்தைகளிடம் கேட்டுப்
பதிலைப் பெறுங்கள். பறக்கும் ப�ோட்டி எனக் கூற
வாய்ப்புண்டு. வேறு என்னவாக இருக்கலாம் எனக்
கேட்டு ’தேன் உறிஞ்சும் ப�ோட்டி’ என்று குழந்தைகள்
ஆசிரியர் கையேடு
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கூறும்்வ்ர குறிப்புக்்ளக் கூறுஙகள். ம்ம்ம்.. நீஙகள் கூறியது �ரி்தொன்! ்வண்்ணததுப்பூச்சிகளுக்குள்
ப்தன் உறிஞ்சும் பபொடடி்தொன் ந்டைசபற்ைது என்று கூறிக் க்்த்யத ச்தொடைருஙகள்,
பலப்வறு
பபொடடிகளில
குழந்்்தகளுக்கு நன்கு ச்தரிந்்த
வி்லஙகுகள்
பஙபகற்பது
என்ன
பபொடடியொக இருக்கும் என்ப்்தக்
குழந்்்தகள் ்வொயி்லொகக் பகடடுப்
சபறுஙகள். ்த்வ்்ளகளுக்குள் ்தொவும்
பபொடடி, நண்டுகளுக்குள் மண்ணில
்வ்்ள
ப்தொண்டும்
பபொடடி,
பலலிகளுக்குள் பொ்ையில ஏறும்
பபொடடி,
மரஙசகொததிகளுக்குள்
மரத்்தக்
சகொததும்
பபொடடி,
முயலகளுக்குள் குழி ப்தொண்டும்
பபொடடி, குரஙகுகளுக்குள் மரததுக்கு
மரம் ்தொவும் பபொடடி, சி்லந்திகளுக்குள் ்வ்்ல பின்னும் பபொடடி, ்வரிக்குதி்ரகளுக்குள்
அ்�யொமல நிற்கும் பபொடடி, முள்்ளம்பன்றிகளுக்குள் கனிகள் ப�கரிக்கும் பபொடடி,
அன்னஙகளுக்குள் நீந்தும் பபொடடி ஆகிய்்வ ச்வகுசிைப்பொக ந்டைசபற்ைன.
பபொடடியில ச்வற்றி சபற்ை்வர்களுக்குப் பரி�ளிதது மகிழந்்தனர். பபொடடியில பஙபகற்ை
அ்ன்வருக்கும் பொரொடடுகளும் பரிசுகளும் ்வழஙகப்படடைன.
ே்பாட்டியில் சவன்்றவர்கள் என்ன ்ரிசு ச்ற்றபார்கள் ச்தரியுமபா?
கடசடைறும்பு

–

கரும்பு

ஒடடைகம்

–

படடைம்

்வண்்ணததுப்பூச்சி

–

கிண்்ணம்

்த்வ்்ள

–

்தடடு

நண்டு

–

நகப்பூச்சு

பலலி

–

பந்து

மரஙசகொததி

–

மணி

முயல

–

்வ்்ளயம்

குரஙகு

–

கடிகொரம்

சி்லந்தி

–

ம்லர்

்வரிக்குதி்ர

–

்வண்டி

முள்்ளம்பன்றி

–

மத்த்ளம்

அன்னம்

–

பனம்பழம்

விழொ முடிந்்ததும் சிஙகரொஜொ, இது்வ்ர ்தொன் நடைததிய பபொடடிக்கும் இன்று நடைந்்த
பபொடடிகளுக்கும் சபரிய ப்வறுபொடு இருப்ப்்த நி்னததுப்பொர்த்தொர். இனி அ்வர்வரின்
திை்மக்்ள ச்வளிப்படுததும்்வ்கயில வி்்ளயொடடுக்்ள நடைத்த ப்வண்டும் என முடிவு
ச�யதுசகொண்டைொர்.
சிஙகரொஜொவின் கருதது இது! உஙகள் கருத்்த நொன் ச்தரிந்து சகொள்்ள்லொமொ? எனக் பகடடு
குழந்்்தகளுடைன் க்லந்து்ரயொடுஙகள்.
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கலந்துணரயபாடல்
குழந்்்தகளிடைம் நீஙகள் கண்டைறிந்்த பலப்வறு திை்மகள் குறிததுப் பபசுஙகள். (எ.கொ.)
கவி்தொ யொரிடைமும் �ண்்டையிடைொமல அ்ன்வரிடைமும் நன்கு பழகுகிைொள் – குமரன் ்தனக்குத
ச்தரிந்்த்்த அழகொகப் பிைருக்குச் ச�ொலலிக் சகொடுக்கிைொன் – ஜொஹீர் ்தன்னு்டைய கருத்்தத
ச்தளி்வொகப் பபசுகிைொன் - சமர்சி நன்ைொக நடிததுக்கொடடுகிைொள்.
இவ்வொறு குழந்்்தகள் உற்றுபநொக்கிய அ்வர்க்ளது நண்பர்களின் ்தனிததிைன்க்்ளக்
குறிததுப் பப�ச்ச�யயுஙகள்.
 ஒருசி்ல திை்மக்்ள உயர்்வொகவும் பிை்வற்்ைத ்தொழ்வொகவும் நி்னப்பது �ரியொ?
 நன்கு வி்்ளயொடுப்வர்க்்ளவிடை நன்கு படிப்ப்வர்க்்ள மடடும் உயர்்வொக நி்னக்க்லொமொ?
 ்வகுப்பில என்சனன்ன திை்மகள் ச்வளிப்படை ்வொயப்புகள் சகொடுக்க்லொம்?
 பள்ளியில இந்்த ஆண்டு ந்டைசபை உள்்ள விழொக்களில என்சனன்ன நிகழச்சிகள்

நடைத்த்லொம்?

பபொன்ை்்வ குறிததுக் குழந்்்தகளிடைம் க்லந்து்ரயொடுஙகள். க்லந்து்ரயொடைலில சபற்ை
�ரியொன கருததுக்்ள ஒவச்வொன்ைொக ந்டைமு்ைப்படுததுஙகள்.

அணெயபாமல் நிறே்பாம்
க்்தயில ்வரிக்குதி்ர அ்�யொமல நின்று ச்வற்றிசபற்ைது அல்ல்வொ? அதிலிருந்து
�ற்றுமொற்றி, குழந்்்தகள் அ்ன்வ்ரயும் ஒற்்ைக்கொலில நிற்கச் ச�யயுஙகள்.
அ்�யும் குழந்்்தக்்ள அமரச் ச�யதுவிடை ப்வண்டும். இறுதி்வ்ர
அ்�யொமல நின்ை குழந்்்த்யப் பொரொடடுஙகள். பஙபகற்ை அ்னததுக்
குழந்்்தக்்ளயும் ்க்தடடி உற்�ொகப்படுததுஙகள். பல்வகுப்பு எனில,
்வகுப்பு்வொரியொகத ்தனித்தனிபய இவவி்்ளயொட்டை நிகழத்த்லொம்.

1

எழுதது அறிேவபாம்

ேநபாககம்: அகர ்வரி்� எழுததுக்்ள
அ்டையொ்ளம் கண்டு ஒலித்தல.

எழுதது அறிேவபாம்

பபொடடியில க்லந்துசகொண்டு ச்வற்றி
சபற்ை்வர்களின் சபயர்க்்ளப் படைததில
உள்்ள்வொறு கரும்ப்ல்கயில எழுதுஙகள்.
அ்வர்கள் சபற்ை பரிசுப் சபொருள்க்்ளக்
கூைச்ச�யயுஙகள். ப்த்்வப்படின் பயிற்சி
நூலி்னப் பொர்க்கச் ச�யய்லொம். ச்வற்றி
சபற்ை்வர்களின் சபயருக்கு அருகிப்லபய
பரிசுப்சபொருள்களின்
சபயர்க்்ள
எழுதுஙகள்.

க டசடைறும்பு
ஒட டை கம்
்வண்்ண ததுப்பூச்சி
்த ்வ்்ள
ந ண்டு
ப லலி
ம ரஙசகொததி
முயல
கு ர ஙகு
சி்ல ந்தி
்வ ரிக்குதி்ர
முள்்ள ம்பன்றி
அன்னம்

 கடசடைறும்பு,

கரும்பு
இரண்டு
ச�ொற்களிலும்
மு்தலில
்வரும்
ஒலிப்்பயும் அ்தற்கொன எழுத்்தயும்
உற்றுபநொக்கச் ச�யது மு்தல எழுத்்த
்வடடைமிடடுக்கொடடி
’க’
எழுத்்த

ஆசிரியர் ைகேயடு
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க ரும்பு
படடை ம்
கிண்்ண ம்
்த டடு
ந கப்பூச்சு
ப ந்து
ம ணி
்வ்்ள ய ம்
கடிகொ ர ம்
ம்ல ர்
்வண்டி
மத்த்ளம்
பனம்பழம்
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அறிமுகம் ச�யயுஙகள். ‘க’ ஒலிப்பில குழந்்்தகளுக்குத ச்தரிந்்த ச�ொற்க்்ளக்
கூைச்ச�யயுஙகள். இதுபபொ்ல க்்தயிலிருந்து ்வருவித்த அ்னதது எழுததுக்்ளயும்
அறிமுகம் ச�யயுஙகள்.
 பயிற்சி நூலில உள்்ள ’ஒலிததுப் ்பார்ப்ே்பாம்’ பகுதியில உள்்ள �, ை, ழ, ங, ஞ ஆகிய

எழுததுக்்ளயும் அறிமுகம் ச�யயுஙகள்.

2

எதுவணர… இதுவணர…

ேநபாககம்: அகர ்வரி்� எழுததுகளின் ்வரி்�மு்ை்ய அறி்தல.
 ‘க’மு்தல ‘ன’்வ்ர உள்்ள 18 எழுததுக்்ளயும் படைததில உள்்ள்வொறு ்வரி்�யிலும்

்வரி்�யின்றியும் கரும்ப்ல்கயில எழுதிக்சகொள்ளுஙகள்.
 ஒரு குழந்்்த்ய, பந்து அல்லது ்தொள்பந்்்தக் கரும்ப்ல்கயில ்வரி்�யின்றி

எழு்தப்படடை எழுததுகளின்பமல ’எது்வ்ர ச்தரியுமொ?’ எனக் கூறிக்சகொண்படை வீ�ச்
ச�யயுஙகள்.
 பந்து எந்்த எழுததின்பமல அல்லது அருகிலபடுகிைப்தொ அந்்த எழுதது்வ்ர எனச்

ச�ொல்லப்வண்டும். (எ.கொ.) ’ந’ எழுததின்பமல பந்து விழுந்்தொல ’ந’ ்வ்ர என்று
ச�ொல்ல ப்வண்டும்.
 ்வரி்�யில உள்்ள எழுததுக்்ள ்வரி்�யொகச் சுடடிக்கொடடி ’க’மு்தல ’ந’்வ்ர

(க, ங, �, ஞ, டை, ்ண, ்த, ந) �த்தமொகப் படிததுக்கொடடி பின்பு ஓடி்வந்து அ்வர்க்ளது
இடைததில அமரச் ச�யயுஙகள்.
 பந்து விழுந்்த ’ந’ எழுத்்த அழிததுவிடுஙகள்.
 அடுத்த, குழந்்்த்ய அ்ழதது

வி்்ளயொட்டைத
ச�யயுஙகள்.

ச்தொடைரச்

க ங ெ ஞ ட ை ்த ந ் ம ய ர ல வ ழ ள ்ற ன

 எல்லொ

எழுததுக்்ளயும்
அழிக்கும்்வ்ர வி்்ளயொட்டைத
ச்தொடைரச் ச�யயுஙகள்.
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எண்ணும் எழுததும் துணைககருவிப் ச்ட்டியில் உள்ள க, ங, ெ... எழுதது வரிணெப்
்ட்டிணயப் ்யன்்டுத்தலபாம்.
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செய்தித்தபாளில் வட்டமிடுேவபாம்

இரு குழந்்்தகளுக்கு அல்லது சிறு குழுவுக்கு ஒரு ச�யதித்தொள் துண்டி்ன அளிதது
அதில நீஙகள் குறிப்பிடும் அகர ்வரி்� எழுததுக்்ளக் கண்டுபிடிதது ்வடடைமிடைச் ச�யயுஙகள்.

4

கரும்்லணகயில் எழுதுேவன்

எழுததுக்்ள எழுது்வ்தற்கு நீஙகள் பயிற்சி அளித்தபிைகு, கீழமடடைக் கரும்ப்ல்க அல்லது
குழந்்்தகளின் குறிப்பபடடில அகர ்வரி்�யில உள்்ள 18 எழுததுக்்ளயும் எழுதிப் பழகச்
ச�யயுஙகள்.

5

கபாய்…கபாய்… (சமபாட்டு, மலர் நிணலயினருககு மட்டும்)

ேநபாககம்: கொயகளின் சபயர்க்்ள எழுததுக்கூடடியும், சபொரு்ளறிந்தும் படிக்கக் கற்றுக்
சகொள்ளு்தல.
குறிப்பு: பல்வகுப்பு எனில, அரும்பு நி்்லக் குழந்்்தக்்ளப் பொர்்்வயொ்ளர்க்ளொகப் பஙபகற்கச்
ச�யயுஙகள்.
9
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துணைககருவிகள்: எழுத்தட்டைகள்.
அறிந்்த எழுததுக்்ளக் சகொண்டை கீழக்கொணும் ச�ொற்க்்ளப் படிக்கக் கற்றுக்சகொடுஙகள்.
கத்தரிக்கொய
்வொ்ழக்கொய
பொகற்கொய
ச்வள்்ளரிக்கொய
மி்ளகொய
பமற்கண்டை ச�ொற்களுக்குள் உள்்ள க, த, ்த, ரி, க், கொ, ய, ்வொ, ்ழ, பொ, ற், ச்வ, ள், ்ள, மி ஆகிய
15 எழுததுக்்ள இரண்டு ச்தொகுப்புக்ளொகத ்தயொர் ச�யயுஙகள்.
குழந்்்தக்்ள இரு குழு்வொகப் பிரிததுக் குழுவுக்கு ஒரு ச்தொகுப்்ப அளியுஙகள்.
ஒவச்வொரு கொயக்கும் ஓரிரு குறிப்புக்்ளக் கூறுஙகள். (எ.கொ.) மி்ளகொய என்ைொல, ்த்்லயில
கு்டை்யக் சகொண்டை கொய, கொரமுள்்ள கொய என்ப்்தப் பபொன்ை குறிப்புகள் சகொடுஙகள்.
இரு குழுவினரும் கொயின் சபய்ரக் கண்டைறிந்து ்தஙகளிடைம் சகொடுக்கப்படடை
எழுத்தட்டைக்்ள அடுக்கிச் ச�ொல்்ல உரு்வொக்க ப்வண்டும். மு்தலில �ரியொக அடுக்கிய
குழுவினருக்கு ஒரு புள்ளி்ய அளியுஙகள். இவ்வொறு ச்தொடைர்ந்து மற்ை கொயகளுக்கொன
குறிப்புக்்ளக் கூறி வி்்ளயொடைச் ச�யயுஙகள்.
அடுதது அ்வர்வர் ்வகுப்பிற்கொன பயிற்சிநூலில உள்்ள பயிற்சிக்்ளச் ச�யய ்வழிகொடடுஙகள்.

1.
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சி்றகுகள் விரியட்டும்
அரும்பு
பயிற்சி எண் 1.5, 1.6, 1.7, 1.8

சமபாட்டு
பயிற்சி எண் 1.7, 1.8, 1.9, 1.10

மலர்
பயிற்சி எண் 1.9, 1.10,

1.11, 1.12

அரும்பு 1.8; சமபாட்டு 1.9; மலர் 1.10 - ’எழுததுகணளக கண்டுபிடிப்ே்பாம்; வண்ைமிடுேவன்;
எழுதுேவன்’.
குழந்்்தகள் கண்டுபிடிக்கும் எழுததுகளுக்கு ்வண்்ணமிடடு கீபழயுள்்ள கடடைஙகளில
எழு்தச் ச�யயுஙகள். ்வரி்� மு்ையில இருக்கப்வண்டும் எனக் கரு்தப்வண்டைொம். ்வரி்�
மு்ையில குழந்்்தகளின் கீழமடடைக் கரும்ப்ல்கயிப்லொ குறிப்பபடடிப்லொ எழுதிப் பழகச்
ச�யயுஙகள்.
அரும்பு, சமபாட்டு, மலர் நிணலயினருககு...
'எழுததுக்்ள இ்்ணததுச் ச�ொல்்லப் படிப்பபொம்' ச�யலபொடடின்பபொது நண்பர்கப்ளொடு
இ்்ணந்து எழுததுக்கூடடிச் ச�ொல்்லப் படிக்க ்வொயப்பு ்தர்லொம். நீஙகள் பகடகும் ச�ொல்்ல
உஙகளிடைம் எழுததுக்கூடடிப் படிததுக் கொடடைச் ச�யயுஙகள்.
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இணைததுச் செபால்ேவபாம்

ேநபாககம்: சமயசயழுததுகளுடைன் 'அ’ என்னும் உயிசரழுதது, இ்்ணந்து அகர ்வரி்�
எழுததுகள் உரு்வொகும் வி்தத்்த அறி்தல.
துணைககருவிகள்: எழுதது வில்்லகள்.
மு்தல ்வகுப்புப் பொடைநூல பக்கம் 8, சமபாட்டு, மலர் பயிற்சி நூலில உள்்ள ’இணைததுச்
செபால்ேவபாம்’ பகுதி்யக் குழந்்்தக்்ளப் பொர்க்கச் ச�யயுஙகள்.
’க்’ சமயசயழுததும் ’அ’ உயிசரழுததும் ப�ர்ந்து ’க’ உரு்வொகிைது என்ப்்தக் கரும்ப்ல்கயில
எழுதி ஒலிததுக்கொடடுஙகள். அவ்வொபை சமயசயழுததுகள் ஒவச்வொன்்ையும் உயிசரழுதது
’அ’ உடைன் இ்்ணதது ஒலிததுக்கொடடுஙகள்.
ஆசிரியர் ைகேயடு
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இந்்த ்வொரம் முழு்வதும் இவ்வரி்� எழுததுகள், குழந்்்தகளின்
க்
க
பொர்்்வயில படும்படி கரும்ப்ல்கயிப்லொ, படித்தல ப்ல்கயிப்லொ
அ
கொடசிப்படுததுஙகள்.
ங
ங
அ
 உயிர், சமய, உயிர்சமயசயழுததுக்்ளச் சிறு வில்்லகளில
எழுதிக்சகொள்ளுஙகள் (’அ’ எழுதது மடடுபம 18 வில்்லகள்; சமய
ச்
�
அ
எழுததுகள் 18 எழுததுகளும் 18 வில்்லகள்; அகர்வரி்� உயிர்சமய
18 எழுததுகளும் 18 வில்்லகள்). இ்்தப்பபொல இரு ச்தொகுப்புக்்ள
உரு்வொக்குஙகள்.
ன்
ன
அ
 குழந்்்தக்்ள இரு குழு்வொகப் பிரிதது ஒவச்வொரு குழுவுக்கும்,
வில்்லகளின் ச்தொகுப்்பக் சகொடுஙகள்.
 இரு குழுவினரும் படைததில உள்்ள்்தப்பபொ்ல வில்்லக்்ள அடுக்க ப்வண்டும்.
 எந்்தக் குழுவினர் மு்தலில அடுக்குகின்ைனபரொ அக்குழு, ச்வற்றிசபற்ை குழு்வொகும்.
பஙபகற்ை அ்னததுக் குழந்்்தக்்ளயும் பொரொடடுஙகள்.

7

செபால்லி அடிப்ே்பாம்

ேநபாககம்: சமயசயழுததுகளுடைன் ’அ’ என்னும் உயிசரழுதது இ்்ணந்து அகர்வரி்�
எழுததுகள் உரு்வொகும்வி்தத்்த வி்்ளயொடி அறி்தல.
 இரண்டு குழந்்்தக்்ள அ்ழயுஙகள்.
 மு்தல குழந்்்த, ்தன் இரு ்கக்்ளப்
க
படைததில உள்்ள்வொறு விரிததுக்கொடடை
க்
அ
ப்வண்டும். இரண்டைொ்வது குழந்்்த,
மு்தல குழந்்்தயின் இரு ்ககளிலும்
்தன் ்கக்ளொல ்தடடி ‘க்’ எனக்
கூைப்வண்டும்.
 இப்பபொது இரண்டைொ்வது குழந்்்த, ்தன்
இரு ்கக்்ள விரிததுக்கொடடை ப்வண்டும். மு்தல குழந்்்த இரண்டைொ்வது குழந்்்தயின் இரு
்ககளிலும் ்தன் ்கக்ளொல ்தடடி ’அ’ எனக் கூைப்வண்டும்.
 இரு குழந்்்தகளும் ்தஙகள் ்கக்்ள பமப்ல உயர்ததி ஒரு்வர் ்ககளில ஒரு்வர் ்தடடி ’க’
என்று கூைப்வண்டும்.
 அடுத்த்தொக ’ங’ _ ’அ’ _ ’ங’ ச�ொல்ல ப்வண்டும்.
 இவ்வொைொக அடுத்தடுத்த உயிர்சமய எழுததுகளுக்கு வி்்ளயொடி மகிழச்ச�யயுஙகள்.

இ்டைப்வ்்ள பநரஙகளில 'செபால்லி அடிப்ே்பாம்' வி்்ளயொடடி்ன அகர
்வரி்� எழுததுகளுக்கு வி்்ளயொடைச் ச�யயுஙகள்.

8

செபால் அறிேவபாம்

ேநபாககம்: புதிய ச�ொற்க்்ளப் படிக்க அறி்தல.
அரும்பு, சமபாட்டு, மலர் பயிற்சிநூலில, "எழுததுக்்ள இ்்ணததுச் ச�ொல்்லப்
படிப்பபொம்", பகுதியில உள்்ள கடைல, ஈ�ல, ம்ணல, ஊ்தல, நடைனம், படடைம், ்வயல ஆகிய
ச�ொற்களிலுள்்ள எழுததுக்்ள ஒலிததுப் பொர்க்கச் ச�யயுஙகள். ச�ொற்க்்ள எழுததுக்
கூடடிப் படிப்ப்தற்குப் பயிற்சி அளியுஙகள்.

9

நபான் யபார் ச்தரியுமபா?

ேநபாககம்: குழு்வொக இ்்ணந்து எழுததுக்்ளக் சகொண்டு ச�ொற்க்்ள உரு்வொக்கிப் படித்தல.

11
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துணைககருவிகள்: எழுத்தட்டைகள்.
கடைல, ஈ�ல, ம்ணல, ஊ்தல, நடைனம்,
படடைம், ்வயல ஆகிய ச�ொற்களில உள்்ள
எழுததுக்்ளத ்தனித்தனி அட்டைகளில
எழுதிக்சகொள்ளுஙகள்.
 ச�ொலலில

உள்்ள
எழுததுகளின்
எண்ணிக்்கக்கு
ஏற்பக்
குழந்்்தக்்ள அ்ழயுஙகள்.

 ஒவச்வொரு

குழந்்்தயிடைமும்
ஓர்
எழுதது அட்டை்யக் சகொடுஙகள்.

 ச�ொலலில இருக்கும் எழுததுகளின்

்வரி்�ப்படி குழந்்்தக்்ளச் சிறிது இ்டைச்வளிவிடடுத ்தனித்தனியொக நிற்கச் ச�யயுஙகள்.
 (எ.கொ.) படிக்க ப்வண்டிய ச�ொல ’கடைல’ எனில,
 மு்தலில நிற்கும் குழந்்்த ஓரடி முன்னொல ்வந்து நொன் யொர் ச்தரியுமொ? நொன் யொர் ச்தரியுமொ?

நொன்்தொன் ’க’ என்று கூறிவிடடு, ்தன் இடைததிற்குத திரும்ப ப்வண்டும்.
 அடுத்தடுததுள்்ள குழந்்்தகள், ஓரடி முன்னொல ்வந்து இவ்வொபை ்தன்னிடைம் உள்்ள எழுததின்

சபய்ரக் கூைப்வண்டும்.
 இறுதியில மூன்று குழந்்்தகளும் ஒன்ைொக ஓரடி முன்னொல ்வந்து ப�ர்ந்துநின்று ஒபர

பநரததில மூ்வரும் நொன் யொர் ச்தரியுமொ? நொன் யொர் ச்தரியுமொ? நொன்்தொன் கடைல என்று
கூைப்வண்டும்.
 இ்்தப் பபொ்லப்வ ஈ�ல, ம்ணல, ஊ்தல, நகம், படடைம், ்வயல ஆகியச் ச�ொற்களுக்கும்

வி்்ளயொடைச் ச�யயுஙகள்.
அடுதது அ்வர்வர் ்வகுப்பிற்கொன பயிற்சிநூலில உள்்ள பயிற்சிக்்ளச் ச�யய ்வழிகொடடுஙகள்.

சி்றகுகள் விரியட்டும்
அரும்பு
பயிற்சி எண் 1.9, 1.10, 1.11

சமபாட்டு
பயிற்சி எண் 1.11, 1.12, 1.13,
1.14, 1.15, 1.16, 1.17

மலர்
பயிற்சி எண் 1.13, 1.14, 1.15,
1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20

அரும்பு, சமபாட்டு, மலர் நிணலயினருககு - '்டிப்ே்பாம் எழுதுேவபாம்'
ச�யலபொடடின்பபொது குழந்்்தகள் ்தன் நண்பருடைன் இ்்ணந்து ச�ொற்க்்ளப் படிததுப் பொர்க்கச்
ச�யயுஙகள். நீஙகள் பகடகும் ச�ொல்்ல உஙகளிடைம் எழுததுக் கூடடிப் படிததுக்கொடடைச்
ச�யயுஙகள்.
கீழமடடைக்
கரும்ப்ல்கயிப்லொ,
குறிப்பபடடிப்லொ
எழுதிப்பொர்க்கச் ச�யயுஙகள்.

10

செபால் அறிேவபாம்

ேநபாககம்: புதிய ச�ொற்க்்ளப் படித்தல.
அரும்பு, சமபாட்டு, மலர் பயிற்சி நூலில எழுததுக்்ள 'இணைததுச் செபால்ணலப் ்டிப்ே்பாம்’
பகுதியில உள்்ள மரம், ம்லர், உழ்வர், அப்ப்ளம், ஏற்ைம், அன்னம் ஆகிய ச�ொற்க்்ளக்
குழந்்்தகளுக்கு அறிமுகம் ச�யயுஙகள். ச�ொற்களில உள்்ள எழுததுக்்ளக் கூைச் ச�யயுஙகள்.
எழுததுக் கூடடிச் ச�ொற்க்்ளப் படிப்ப்தற்குப் பயிற்சி அளியுஙகள்.
ஆசிரியர் ைகேயடு
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11

நபான் யபார் ச்தரியுமபா?

ேநபாககம்: குழு்வொக இ்்ணந்து எழுததுக்்ளக் சகொண்டு ச�ொற்க்்ள உரு்வொக்கிப் படித்தல.
துணைககருவிகள்: எழுத்தட்டைகள்.
இப்த அ்லகில சகொடுக்கப்படடுள்்ள எழுததுக்கூடடிச் ச�ொல்்லப் படிக்கும் ’நொன் யொர்
ச்தரியுமொ?’ வி்்ளயொட்டை வி்்ளயொடைச் ச�யயுஙகள்.

12

கண்டுபிடிப்ே்பாம்; செபால்ேவபாம்

(சமபாட்டு, மலர் நிணலயினருககு மட்டும்)

குறிப்பு: பல்வகுப்பு எனில, அரும்புநி்்லக் குழந்்்தக்்ளப் பொர்்்வயொ்ளர்க்ளொகப் பஙபகற்கச்
ச�யயுஙகள்.
சமபாட்டு, மலர் பயிற்சிப் புத்தகததில படைமும் ச�ொலலும் உள்்ள பகுதி்யப் பொர்க்கச் ச�யயுஙகள்.
இப்பகுதியில உள்்ள ச�ொற்க்்ளக் கரும்ப்ல்கயில எழுதி அறிமுகம் ச�யயுஙகள்.
பலப்வறு குறிப்புக்்ளக் கூறி, ச�ொற்க்்ள மீண்டும் மீண்டும் படித்தலுக்கொன ச�ொல
வி்்ளயொடடி்ன வி்்ளயொடுஙகள். (எ.கொ.) மூன்று கண்்்ண உ்டைய ச�ொல, சபொரு்்ளப்
பொதுகொக்கும் ச�ொல, வீடடுக்கு ்வழிகொடடும் ச�ொல, இ்�க்கும் ச�ொல, ம்ணக்கும் ச�ொல,
ஓசரழுததுச் ச�ொல, இரண்டு, மூன்று, நொன்கு எழுததுச் ச�ொற்கள்… பபொன்ை குறிப்புக்்ளக்
சகொடுததுக் கரும்ப்ல்கயில உள்்ள ச�ொற்க்்ளப் படிக்கச் ச�யயுஙகள்.
இப்பகுதியில புதி்தொக அறிமுகம் ச�யயும் ச�ொற்கள்

ச்தரு, ே்தங்கபாய், ச்ட்டி, ேமளம், பூ

அறிமுகம் ச�யய ப்வண்டிய எழுததுகள்

ச்த, ே்த, ச், டி, ேம, பூ

அடுதது அ்வர்வர் ்வகுப்பிற்கொன பயிற்சிநூலில உள்்ள பயிற்சிக்்ளச் ச�யய ்வழிகொடடுஙகள்.

சி்றகுகள் விரியட்டும்
அரும்பு
பயிற்சி எண் 1.12, 1.13, 1.14
மு்தல ்வகுப்பு
பொடைநூல பக்கம்

10, 11

சமபாட்டு
பயிற்சி எண் 1.18, 1.19, 1.20,

1.21, 1.22, 1.23, 1.24

மலர்
பயிற்சி எண் 1.21, 1.22, 1.23,

1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28

மலர் நிணலயினருககு - ’்டிப்ே்ன்; எழுதிப்்ழகுேவன்; எழுதுேவன்;  செய்ேவன்’
ச�யலபொடடின்பபொது மு்தலில ச�ொல்்ல எழுததுக்கூடடிப் படிததுக்கொடடைச் ச�யயுஙகள்.
அடுத்த கடடைததில உள்்ள ச�ொலலின்மீது எழுதிப் பழகச்ச�யயுஙகள். அடுத்தடுத்த கடடைஙகளில
ச�ொல்்ல எழு்தச்ச�யயுஙகள். அ்வர்க்ளொகப்வ �ரிபொர்தது  ச�யயச் ச�ொலலுஙகள்.

செயல் திட்டம்

குழந்்்தகள் ்தஙக்ளது ச்தருவில குடியிருப்ப்வர்களில க, �, ்த, ந, ப, ம, ்வ ஆகிய
எழுததுகளில ச்தொடைஙகும் சபயர்க்்ளக் சகொண்டை்வர்கள் யொர்? யொர்? என அறிந்து ்வந்து
கூைச் ச�யயுஙகள்.
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அ ல கு

2

மைலப் பூக்களில் மாைல

கற்றல் விைளவுகள்

 எளிய ெதாடர்கைளப்/பாடல்கைளப் படிப்பர்; பாடுவர்.
 பாடலின் ஓைச ேவறுபாடுகைளப் புரிந்துெகாள்வர்; இைணந்து பாடுவர்.
 குறில், ெநடில் ேவறுபாடுகைளப் புரிந்து படிப்பர்; எழுதுவர்.
 படங்கைள உற்றுேநாக்கி அைடெமாழிகைளப் பயன்படுத்தி, ெசாந்த
நைடயில் எழுதுவர்.

ஆர்வமூட்டல்
 படத்தில் உள்ள ெதாடர்கைள ஓைசநயத்துடன்
படித்துக் காட்டுங்கள்.
 ெதாடர்கைளப் பாடலாகவும் பாடிக்காட்டலாம்.
 நீங்கள் பாடப்பாட குழந்ைதகைளயும் பின்ெதாடர்ந்து
பாடச் ெசய்யுங்கள்.
 நீங்கள்
முதல்
இரண்டு
வரிகைளப்
பாட,
குழந்ைதகைள
மூன்றாவது
வரிையப்
பாடச்ெசய்யுங்கள்.
 பத்திகைள வரிைச மாற்றியும் ேதர்ந்ெதடுத்துப்
பாடலாம்.
 ெதாடர்களில் உள்ள ெசாற்களுக்கு இைடயில்
உள்ள
ஓைசநயத்திைனக்
குழந்ைதகளுக்கு
உணர்த்துங்கள்.
(எ.கா.)
கல் கல் கல்
கால் கால் கால்

கற்றல் கற்பித்தல் ெசயல்பாடுகள்
1

எழுத்து அறிேவாம்

ேநாக்கம்: ஆகார வரிைச எழுத்துகைள அைடயாளம் கண்டு
ஒலித்தல்.

கல் கல் கல்
கல்லின் ேமல்
கால் கால் கால்
சட்ைட சட்ைட சட்ைட
சட்ைடயில் உள்ள படம்
சாட்ைட சாட்ைட சாட்ைட
தடி தடி தடி
தடிைவத்த தாத்தா
முகத்தில்
தாடி தாடி தாடி
நடு நடு நடு
மரம் நட்டால் ெசழிக்கும்
நாடு நாடு நாடு
பல் பல் பல்
பல் ெதரியும் பாப்பா ைகயில்
பால் பால் பால்
மைல மைல மைல
மைலயில் பூத்த
பூக்கைளச் ேசர்க்க
மாைல மாைல மாைல
வைல வைல வைல
வைலயில் தப்பிய மீன்
ஆட்டியது
வாைல வாைல வாைல

எழுத்து அறிேவாம்
க ல்

கா ல்

ச ட்ைட

சா ட்ைட

த டி

தா டி

ந டு

நா டு

'கல்’ எனக் கரும்பலைகயில் எழுதுங்கள், கல்லின்ேமல்,
பா ல்
ப ல்
இருந்தது எது? எனக்ேகட்டுக் 'கல்' என்ற ெசால்லின் அருகில்
ம ைல
மா ைல
’கால்’ என எழுதுங்கள். இேதேபால மற்ற ெசாற்களுக்கும்
ேகட்டு படத்தில் உள்ளபடி எழுதுங்கள். ெசாற்களின் முதல்
எழுத்துகைள வட்டமிடுங்கள். அகர வரிைச எழுத்துகைள நீட்டி ஒலித்தால் ஆகார வரிைச
எழுத்துகள் வரும் என்பைதச் சுட்டிக்காட்டுங்கள். (எ.கா.) க... கா. ஆகார வரிைச பதிெனட்டு
எழுத்துகைளயும் அறிமுகம் ெசய்யுங்கள். பயிற்சி நூலிலுள்ள ஆகார வரிைச எழுத்துகைளக்
குழந்ைதகைளப் பார்க்கச் ெசய்து அறிமுகம் ெசய்யுங்கள்.
ஆசிரியர் ைகேயடு
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கரும்பலைகயில் அகர வரிைச எழுத்துகைள எழுதி
(க, ங, ச,….) 'எண்ணும் எழுத்தும்’ துைணக்கருவிப்
ெபட்டியில் உள்ள துைணக்கால் குறியீட்ைட ’க’ என்பதின்
அருகில் ைவத்து ’கா’ என ஒலிக்கச் ெசய்யுங்கள். இேத
ேபால 18 எழுத்துகைளயும் ஒலிக்கச் ெசய்யுங்கள்.
’க’ ஒலிப்புக்கு ஒரு ெசாடக்குப் ேபாடும் ேநரம்
ேதைவப்படுவைதயும் ’கா’ ஒலிப்புக்கு இரண்டு ெசாடக்குப்
ேபாடும் ேநரம் ேதைவப்படுவைதயும் விளக்கிக் கூறுங்கள்.
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இைணத்துச் ெசால்ேவாம்

ேநாக்கம்: ெமய்ெயழுத்துகளுடன் 'ஆ’ என்னும் உயிெரழுத்து இைணந்து ஆகார வரிைச
எழுத்துகள் உருவாகும்விதத்ைத அறிதல்.
துைணக்கருவிகள்: எழுத்து வில்ைலகள்
அவரவர் பயிற்சி நூல்களிலும் உள்ள 'இைணத்துச் ெசால்ேவாம்’
பகுதிையக் குழந்ைதகைளப் பார்க்கச் ெசய்யுங்கள்.
’க்’ ெமய்ெயழுத்தும் ’ஆ’ உயிெரழுத்தும் ேசர்ந்து ’கா’ உருவாகிறது
என்பைத
ஒலித்துக்காட்டுங்கள்.
அவ்வாேற
ெமய்ெயழுத்துகள்
ஒவ்ெவான்ைறயும்
உயிெரழுத்து
’ஆ’
உடன்
இைணத்து
ஒலித்துக்காட்டுங்கள்.
இந்த வாரம் முழுவதும் இவ்வரிைச எழுத்துகள், குழந்ைதகளின்
பார்ைவயில்படும்படி கரும்பலைகயிேலா, படித்தல் பலைகயிேலா
காட்சிப்படுத்துங்கள்.
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அகர வரிைச ’இைணத்துச் ெசால்ேவாம்’ பகுதியில் உள்ளபடி
ஆகார வரிைச எழுத்துகளுக்கு வில்ைலகள் அல்லது அட்ைடகைளக்
ெகாடுத்து ஆகார வரிைச உயிர்ெமய் எழுத்துகள் உருவாவைத அடுக்கச் ெசய்யுங்கள்.

இைடேவைள ேநரங்களில் 'ெசால்லி அடிப்ேபாம்' விைளயாட்டிைன ஆகார
வரிைச எழுத்துகளுக்கு விைளயாடச் ெசய்யுங்கள்.
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எதுவைர… இதுவைர…

ேநாக்கம்: ஆகார வரிைச எழுத்துகளின் வரிைசமுைறைய அறிதல்.
அலகு 1இல் அகர வரிைச எழுத்துகளுக்குச் ெசய்ததுேபால ஆகார வரிைச
எழுத்துகளுக்கும் இச்ெசயல்பாட்ைடச் ெசய்யுங்கள்.

கா ஙா சா ஞா டா ணா தா நா பா மா யா ரா லா வா ழா ளா றா னா
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எண்ணும் எழுத்தும் துைணக்கருவிப் ெபட்டியில் உள்ள கா, ஙா, சா... எழுத்து வரிைசப்
பட்டிையப் பயன்படுத்தலாம்.
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4

ெசாடக்குப் ேபாட்டுச் ெசால்ேவாம்

ேநாக்கம்: குறில், ெநடில் ஒலிப்புமுைற அறிதல்.
 குழந்ைதகைள இரு குழுவாகப் பிரியுங்கள்.
 முதல் குழுவினைரப் பின்வரும் வரிகைளப்
பாடலாகப் பாடச் ெசய்யுங்கள். பாடப்பாட
இரண்டாம்
குழுவினைர
அதற்குரிய
ெசய்ைககைளச் ெசய்யச் ெசய்யுங்கள்.
”ைகைய நீட்டிக்ேகா
கண்ைண மூடிக்ேகா
ெசாடக்கு ேபாட்டுக்ேகா
ஒன்றா? இரண்டா?”
 முதல் குழுவினர், பாடி முடித்ததும் குறில் அல்லது ெநடில் எழுத்து ஒன்ைறக் கூறேவண்டும்.
(எ.கா.) ’ம’ அல்லது ’மா’.
 இரண்டாவது குழுவினைர, அவ்ெவழுத்துக்கு உரிய ெசாடக்கிைனப் (குறில் எழுத்து என்றால்
ஒரு ெசாடக்கு, ெநடில் எழுத்து என்றால் இரு ெசாடக்கு) ேபாடச்ெசய்யுங்கள்.
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ெசய்தித்தாளில் வட்டமிடுேவாம்

இரு குழந்ைதகளுக்கு அல்லது சிறு குழுவுக்கு ஒரு ெசய்தித்தாள் துண்டிைன அளித்து
அதில் நீங்கள் குறிப்பிடும் ’ஆ’கார வரிைச எழுத்துகைள வட்டமிடச் ெசய்யுங்கள்.

6

கரும்பலைகயில் எழுதுேவன்

எழுத்துகைள எழுதுவதற்கு நீங்கள் பயிற்சி அளித்தபிறகு, கீழ்மட்டக் கரும்பலைக அல்லது
குழந்ைதகளின் குறிப்ேபட்டில் ’ஆ’கார வரிைசயில் உள்ள 18 எழுத்துகைளயும் எழுதிப் பழகச்
ெசய்யுங்கள்.
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பழம்… பழம்… (ெமாட்டு, மலர் நிைலயினருக்கு மட்டும்)
துைணக்கருவிகள்: ெசாற்களுக்கான எழுத்தட்ைடகள்

ேநாக்கம்: பழங்களின் ெபயர்கைள எழுத்துக்கூட்டியும், ெபாருளறிந்தும் படித்தல்.
குறிப்பு: பல்வகுப்பு எனில், அரும்புநிைலக் குழந்ைதகைளப் பார்ைவயாளர்களாகப் பங்ேகற்கச்
ெசய்யுங்கள்.
அறிந்த எழுத்துகைளக் ெகாண்ட கீழ்க்காணும் ெசாற்கைளப் படிக்கக் கற்றுக்ெகாடுங்கள்.
1. மாம்பழம்

2. மாதுளம்பழம்

3. பலாப்பழம்

4. பப்பாளிப்பழம்

5. வாைழப்பழம்

6. அன்னாசிப் பழம்

 ெசாற்களுக்குள் உள்ள மா, ம், ப, ழ, ம், து, ள, லா, ப், ப, ப், பா, ளி, வா, ைழ, அ, ன், னா, சி ஆகிய
19 எழுத்துகைள இரண்டு ெதாகுப்புகளாகத் தயார் ெசய்யுங்கள்.
 குழந்ைதகைள இரு குழுவாகப் பிரித்துக் குழுவுக்கு ஒரு ெதாகுப்ைப அளியுங்கள்.
 ஒவ்ெவாரு பழத்துக்கும் ஓரிரு குறிப்புகைளக் கூறுங்கள். (எ.கா.) மஞ்சள் வண்ணத்தில்
இருக்கும், விருந்தில் ைவக்கப்படும் என்பைதப் ேபான்ற குறிப்புகைளக் ெகாடுங்கள்.
 இரு குழுவினரும் பழத்தின் ெபயைரக் கண்டறிந்து தங்களிடம் ெகாடுக்கப்பட்ட
எழுத்தட்ைடகைள அடுக்கிச் ெசால்ைல உருவாக்க ேவண்டும். முதலில் சரியாக அடுக்கிய
குழுவினருக்கு ஒரு புள்ளிைய அளியுங்கள். இவ்வாறு ெதாடர்ந்து அடுத்த பழத்துக்கான
குறிப்புகைளக் ெகாடுத்து விைளயாடச் ெசய்யுங்கள்.
ஆசிரியர் ைகேயடு
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அடுத்து அவரவர் வகுப்பிற்கான பயிற்சி நூலில் உள்ள பயிற்சிகைளச் ெசய்ய வழிகாட்டுங்கள்.

சிறகுகள் விரியட்டும்
அரும்பு
பயிற்சி எண்

2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6
8

ெமாட்டு

மலர்

பயிற்சி எண்

பயிற்சி எண்

2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6

2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6

ெசால் அறிேவாம்

ேநாக்கம்: புதிய ெசாற்கைளப் படிக்க அறிதல்.
அரும்பு, ெமாட்டு, மலர் பயிற்சிநூலில், "எழுத்துகைள இைணத்துச் ெசால்ைலப்
படிப்ேபாம்", பகுதியில் உள்ள காகம், ஓணான், தாத்தா, நாய், பாய், மான், யாழ், பலா, வாள்,
காளான், இறால் ஆகிய ெசாற்களிலுள்ள எழுத்துகைள ஒலித்துப்பார்க்கச் ெசய்யுங்கள்.
ெசாற்கைள எழுத்துக்கூட்டிப் படிப்பதற்குப் பயிற்சி அளியுங்கள்.

9

நான் யார் ெதரியுமா?

ேநாக்கம்:
குழுவாக
இைணந்து
எழுத்துகைளக் ெகாண்டு ெசாற்கைள
உருவாக்கிப் படித்தல்.
துைணக்கருவிகள்:

எழுத்தட்ைடகள்

கா

க

ம்

தா

நா
அலகு-1, ெசயல்பாடு 9இல் உள்ள
எழுத்துக்கூட்டிச் ெசால்ைலப் படிக்கும்
’நான் யார் ெதரியுமா?’ விைளயாட்ைட
காகம், ஓணான், தாத்தா, நாய், பாய், மான்,
யாழ், பலா, வாள், காளான், இறால் ஆகிய ெசாற்களுக்கு விைளயாடச் ெசய்யுங்கள்.

ன் ய்

அடுத்து அவரவர் வகுப்பிற்கான பயிற்சிநூலில் உள்ள பயிற்சிகைளச் ெசய்ய வழிகாட்டுங்கள்.
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சிறகுகள் விரியட்டும்
அரும்பு
பயிற்சி எண் 2.7, 2.8, 2.9
முதல் வகுப்பு
பாடநூல் பக்கம் 15, 16

ெமாட்டு
பயிற்சி எண்

2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12

மலர்
பயிற்சி எண்

2.7, 2.8, 2.9, 2.10,
2.11, 2.12, 2.13

அரும்பு நிைலயினருக்கு - ’ெபயைர எழுதுேவன்’
ெசயல்பாட்டில் ெசாற்கைள அளவில் ெபரியதாக எழுதி, பிறகு அளவில் சிறியதாக எழுதவும்
பயிற்சி ெகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. இது சரியான அளவில் எழுதுவதற்குப் பழக்கப்படுத்தும்
பயிற்சியாகும்.
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படித்துப் பழகுேவாம்

(ெமாட்டு, மலர் நிைலயினருக்கு மட்டும்)

ேநாக்கம்: அைடெமாழிையச் ேசர்த்துப் ேபசவும் படிக்கவும் ெபாருளறியவும், எழுதவும் அறிதல்.
குறிப்பு: பல்வகுப்பு எனில், அரும்புநிைலக் குழந்ைதகைளப் பார்ைவயாளர்களாகப் பங்ேகற்கச்
ெசய்யுங்கள்.
கீழ்க்காணும் ெசாற்கைளக் கரும்பலைகயில் எழுதி அறிமுகம் ெசய்யுங்கள். ெமாட்டு, மலர்
பயிற்சி நூலில் ’படமும் ெசால்லும்’ என்னும் பகுதியில் உள்ள திமிங்கலம், கடல்குதிைர, பச்ைச,
ெவள்ைள, மீன், ஆைம ஆகிய ெசாற்களில் உள்ள எழுத்துகைள ஒலித்துப் பார்க்கச் ெசய்யுங்கள்
ெசாற்கைள எழுத்துக்கூட்டிப் படிப்பதற்குப் பயிற்சி அளியுங்கள்.
கீழுள்ள ெதாடர்கைளப் படித்துக் காட்டுங்கள்.
1. ெபரிய திமிங்கலம்
2. அழகான கடற்குதிைர
3. சிறிய நண்டு

இப்பகுதியில் புதிதாக அறிமுகம் ெசய்யும் எழுத்துகள்
தி, ைர, ைச, ைம, ைள, மீ

4. வண்ண மீன்கள்
5. பச்ைச வண்ண ஆைம
6. ெவள்ைள முத்து

அடுத்து அவரவர் வகுப்பிற்கான பயிற்சிநூலில் உள்ள பயிற்சிகைளச் ெசய்ய வழிகாட்டுங்கள்.

சிறகுகள் விரியட்டும்
அரும்பு
முதல் வகுப்பு
பாடநூல் பக்கம்

17, 18,19
பயிற்சி எண் 2.10, 2.11,
2.12, 2.13, 2.14

ெமாட்டு
பயிற்சி எண் 2.13, 2.14, 2.15,

2.16, 2.17, 2.18, 2.19,
2.20, 2.21, 2.22, 2.23

மலர்
பயிற்சி எண் 2.14, 2.15, 2.16,

2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21,
2.22, 2.23, 2.24, 2.25

ெமாட்டு - அடிக்ேகாடிட்ட பயிற்சி எண்கள் அரும்பு, ெமாட்டு நிைலக் குழந்ைதகளுக்கு உரியது.
மலர் - அடிக்ேகாடிட்ட பயிற்சி எண்கள் அரும்பு, ெமாட்டு, மலர் நிைலக் குழந்ைதகளுக்கு உரியது.
ெமாட்டு, மலர் நிைல - ’படக்கைதையப் படிப்ேபாம்’
குழந்ைதகள்
இதுவைர
அறிந்த
ெசாற்கைள
மட்டுேம
ெகாண்டு
படக்கைத
அைமக்கப்பட்டுள்ளது. படக்கைதையக் குழந்ைதகேள படிக்க இயலும். நண்பர்களுடன்
இைணந்து குழுவாக/இைணயாக படித்து மகிழச் ெசய்யுங்கள்.

ெசயல் திட்டம்

குழந்ைதகள் தங்கள் வீட்டில் உள்ள ெபாருள்களில் கா, சா, தா, நா, பா, மா, வா ஆகிய
எழுத்துகளில் ெதாடங்கும் ெபயைரக் ெகாண்ட ெபாருள்கைள உற்றுேநாக்கி வந்து
வகுப்பில் அவற்றின் ெபயைரக் கூறச் ெசய்யுங்கள்.

ஆசிரியர் ைகேயடு
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நான் கற்றைவ

 இரண்டு, நான்கு, ஆறு
ெகாடுக்கப்பட்டுள்ளது.

ஆகிய

அலகுகளின்

இறுதியில்

நான்

கற்றைவ

பகுதி

இரண்டு அலகுகளில் அறிமுகம் ெசய்த எழுத்துகள், ெசாற்கள்; ெதாடர்கைள
 முதல்
நிைனவுபடுத்தும் வைகயிலும் மதிப்பீடு ெசய்யும் வைகயிலும் இப்பகுதி அைமந்துள்ளது.
 இப்பகுதியில் உள்ள குறில், ெநடில் எழுத்துகைள, ஒரு குழந்ைதைய, மற்ெறாரு
குழந்ைதயிடம் ஒலித்துக்காட்டச் ெசய்யுங்கள். அதிக குழந்ைதகள் உள்ள வகுப்பைறயில்
இைணச் ெசயல்பாடாகச் ெசய்யலாம். (எ.கா.) க- கா, ங – ஙா, ஞ – ஞா, ச – சா, ...
 ெசாற்கைள உங்களிடம் படித்துக்காட்டேவா அல்லது குழந்ைதகைள இைண/குழுச்
ெசயல்பாடாக, ஒருவர் மாற்றி ஒருவர் படித்துக்காட்டிக் ெகாள்ளேவா ெசய்யுங்கள்.
 ெசால்வைத எழுதுதல் பகுதியில் உள்ள கட்டங்களுக்கு ஏற்றாற்ேபால குழந்ைதகள் படித்த
எழுத்து, ெசாற்களுள் ஏற்றைதத் ேதர்ந்ெதடுத்து, ெசால்வைத எழுதச் ெசய்யுங்கள்.
 படித்தல், எழுதுதலில் இடர்ப்பாடு உள்ள குழந்ைதகளுக்குக் குைறதீர்க் கற்பித்தல்
ெசயல்பாட்ைட முதல் பருவ ஆசிரியர் ைகேயட்டில் உள்ள வழிகாட்டலின்படி அளியுங்கள்.
 படித்தல், எழுதுதைல முடித்த குழந்ைதகைள இைணயாகேவா குழுவாகேவா அடுத்துள்ள
ெசயல்பாடுகைளச் ெசய்யச் ெசய்யுங்கள்.

அரும்பு

ெமாட்டு

மலர்

நான் கற்றைவ - 2
4.18

ெசால்ேவன்

கி

கீ

ஙி

ஙீ

சி

சீ

ஞி
டி

4.19
4.19

கிளி

கீரி

சிலந்தி

சீரகம்

நிலா

நீலம்
பீரங்கி

ஞீ

மின்னல்

மீன்

டீ

விண்மீன்

ணீ

தி

தீ

நி

நீ

பி

பீ

மி

மீ

யி

யீ

ரி

ரீ

லி

லீ

வி

வீ

ழி

ழீ

ளி

ளீ

தீ

நீர்

விரல்
4.20

ெசால்ேலாவியத்ைதக் கண்டுபிடித்து ெபயர்கைள எழுதுேவன்

6.24

படத்திற்குரிய ெதாடைரத் ேதர்ந்ெதடுத்து எழுதுேவன்

படிப்ேபன்

பின்னல்

ணி

6.23

வீதி
மீதி

கணினி

நிழல்
பல்லி

ெசால்வைத எழுதுேவன்

நீச்சல்
கடிகாரம்

றி

றீ

பாப்பா வைரந்த படம் எந்திர மனிதன்

னி

னீ

தம்பி அருகில் அமர்ந்து பார்த்தான்
46
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அம்மா பாப்பாவிடம் வண்ணம் தந்தார்
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ஆசிரியர் ைகேயடு

07-09-2022 15:54:55

அ ல கு

உ்ணவுத் திரு விழா

3

கற்றல் விரளவுகள்

 கட்தடயக் ்கடடுப் புரிந்து ்காள்வர.
 கட்தயில இடெம்பேற்றுள்ள க்தாபோததிரங்களின ்பேயரகளில உள்ள
எழுததுகட்ளயும அ்தன ஒலிப்புகட்ளயும ்தனிததும ஒப்பிடடும ஒலிப்பேர;
எழுது்வர.
 ்்தரிந்்த எழுததுகட்ளக் ்காணடு ்சாற்கட்ளயும ்்தாடெரகட்ளயும
உரு்வாக்கு்வர; பேடிப்பேர; எழுது்வர.
 வினாச்்சாற்கட்ள அறிந்து வினாத்்தாடெரகட்ளப் புரிந்து்காள்வர;
உரு்வாக்கிக் கூறு்வர.

ஆர்வமூடடெல்

அரும்பு

்மாடடு

மலர்

ஆசிரியர டக்யடடின இட்ணப்பில உள்ள ்மற்கணடெ பேடெங்கட்ளக் குழந்ட்தகட்ளப் போரக்கச்
்சய்யுங்கள.
நீங்கள போரக்கும பேடெததில மற்்றாரு வி்லங்கு மடறந்துள்ளது; அட்தக் கணடுபிடிக்க
முடியுமா? எனறு ்களுங்கள. உற்று்நாக்கிக் கணடுபிடிக்க ்நரம ்காடுங்கள. அ்வரக்ளாக்்வ
கணடுபிடிக்கடடும. கணடுபிடிக்க முடியாவிடடொல பேடெதட்த எப்பேடி ்்வணடுமானாலும திருப்பியும
போரக்க்லாம எனற குறிப்டபேக் ்காடுங்கள. (முயல, பேறட்வ - ்த்வட்ள, குதிடர - மரம, பேறட்வ யாடன, மீன). குழந்ட்தகள ்தாமாக்்வ கணடுபிடிததுக் கூற ்வாய்ப்பேளியுங்கள. சரியாகக்
கணடுபிடித்த்வடரப் போராடடுங்கள.
விட்ளயாடடுப் ்போடடி நடடெ்பேற்ற காடடில யார? யார? இருக்கிறாரகள, என்னனன
்சய்கிறாரகள எனறு போரக்க்லாமா? எனறு கூறி, கட்தடயத ்்தாடெருங்கள.

கற்றல் கற்பித்தல் ்சயல்பாடுகள்
குறிப்பு : மு்தல அ்லகு – கட்தயின ்்தாடெரச்சி
எந்்த விழாவுக்குப் ்போனாலும அங்கு நமக்குப் பிடித்த ஒனறு நடெக்கும இலட்லயா? அ்்த்தான
சிங்கராஜாவுக்கும நடெந்்தது. அது எனன? எனறு குழந்ட்தகளிடெம ்களுங்கள. குழந்ட்தகள
பேல்்வறு பேதிலகட்ளக் கூறு்வாரகள. உ்ணவு குறித்்தா விருந்து குறித்்தா குழந்ட்தகள
கூறுகிறாரக்ளா எனபேட்தக் க்வனியுங்கள. அ்தற்கான குறிப்புகட்ளக் கூறுங்கள. அ்தற்கான
பேதிட்லக் குழந்ட்தகள கூறினாலும சரி என்றா ்த்வறு என்றா குறிப்பிடெ ்்வணடொம.
அ்்தா ஒரு ்வண்ணததுப்பூச்சியும கட்டெறுமபும ்பேசிக்்காளகிறாரகள.
பின்்தாடெரந்து ்சல்ல்லாம. அது எனன்்வனறு ்்தரிந்துவிடும, ்வாருங்கள.
ஆசிரியர் ைகேயடு
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வண்ணத்துப்பூச்சி : கட்டெறும்பே... எனக்குப் பரிசாகக் கிண்ணம் கிடைத்தது. உனக்கு இனிக்கும்
கரும்பு கிடைத்துள்ளது. எவ்வளவு நல்ல பரிசுகள்?
கட்டெறும்பு: ஆமாம் பசித்தாலும் பரிசாகக் கிடைத்தக் கரும்பைத் தின்பதற்கு மனம் வரவில்லை.
அட.. அங்கு என்ன நடக்கிறது. எல்லாரும் பரபரப்பாக இருக்கிறார்கள். விளையாட்டும்
முடிந்துவிட்டது; பரிசும் க�ொடுத்துவிட்டார்கள். அடுத்து இவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள்?
வண்ணத்துப்பூச்சி : அருகில் சென்று, என்னதான் செய்கிறார்கள் என்று பார்த்து வருகிறாயா?
கட்டெறும்பு : உன்னைப் ப�ோல
என்னாலும் பறக்க முடிந்தால்
விரைவாகச் சென்று பார்த்துவிட்டு
வந்துவிடுவேன்.
சற்று நேரத்தில் கட்டெறும்பும்
பறந்தது. எப்படிப் பறந்திருக்கும்?
உங்களுக்குத் தெரியுமா?
எனக்கேட்டு, குழந்தைகளிடம்
பதில்களைப் பெறுங்கள். நீங்கள்
இவ்வாறு
ச�ொல்கிறீர்கள்!
உண்மையில் என்ன நடந்தது
என்று
பார்க்கலாமா?
எனச்
ச�ொல்லி,
கதையைத்
த�ொடருங்கள்.
வண்ணத்துப்பூச்சி : என் மீது ஏறிக்கொள்! பறந்து சென்று என்னவென்று பார்த்துவிடலாம்.
கட்டெறும்பு : ஆகா... ஆகா... பறப்பது அருமையாக இருக்கிறது. இவ்வளவு அழகாக உள்ளதா
இந்தக் காடு. ஐ.. நானும் பறக்கிறேன்.. நானும் பறக்கிறேன்..
(நீங்கள் கட்டெறும்பாக இருந்தால் என்னவெல்லாம் பார்த்திருப்பீர்கள்? எனக் குழந்தைகளிடம்
கேட்டுக் குழந்தைகள் பேசுவதற்கு வாய்ப்பளியுங்கள்.)
வண்ணத்துப்பூச்சி : சரி சரி…நன்றாகப் பிடித்துக்கொள். விழுந்துவிடாதே. ஆமாம் இவர்கள்
எல்லாரும் என்ன செய்கிறார்கள்?
கட்டெறும்பு : எதற்கோ தயாராகிக் க�ொண்டிருக்கிறார்கள். ஒவ்வொருவரும் ஏத�ோ ஒரு ப�ொருளை
எடுத்து வருகிறார்களே!
கிளி - கிழங்கு எடுத்து வருகிறது.
சிட்டுக்குருவி - சிவப்பரிசி க�ொண்டுவருகிறது.
வண்ணத்துப்பூச்சி : கரடி என்ன எடுத்து வருகிறது என்று தெரிகிறதா? அதன் பெயரின் இறுதியும்
அது எடுத்து வரும் ப�ொருளுக்கான பெயரின் இறுதியும் ஒன்றுப�ோல இருக்கும். சமைக்கும்
ப�ோது கிளறுவதற்குப் பயன்படுமே ம்ம்.. அதேதான்..
இது ப�ோன்று குறிப்புகள் கூற முடிந்த இடங்களில் நீங்களே கூறி, குழந்தைகள் கண்டுபிடிக்க
வாய்ப்பு அளியுங்கள்.
கரடி - கரண்டி எடுத்து வருகிறது.
கட்டெறும்பு : அணில் பெரிய காய் ஒன்றை எடுத்து வருகிறதே அது என்ன காய்?
வண்ணத்துப்பூச்சி : கிண்ணம் ப�ோலப் பூப்பூக்கும்; பானை ப�ோலக் காய்காய்க்கும்! உனக்குத்
தெரியாதா?
ஆம். அணில் - பூசணி எடுத்து வருகிறது.
கட்டெறும்பு : அங்கே பார்...
குதிரை - புதினா எடுத்து வருகிறது.
தும்பி - கறிவேப்பிலை எடுத்து வருகிறது.
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வண்ணத்துப்பூச்சி: மினுக் மினுக்கென்று மின்னிக்கொண்டே மின்மினிப்பூச்சி எதைக் க�ொண்டு
வருகிறது பார்த்தாயா? கருப்பானது; காரமானது; சிறியது; உருண்டையானது.
கட்டெறும்பு: ம்.. தெரியும். மின்மினி - மிளகு க�ொண்டுவருகிறது.
மயில் - தயிர் க�ொண்டுவருகிறது.
நரி - முந்திரி க�ொண்டு வருகிறது.
எலி - க�ொத்தமல்லி க�ொண்டுவருகிறது.
வண்ணத்துப்பூச்சி: அட, நீ ச�ொல்லும்போது எனக்கு ஒன்று த�ோன்றுகிறது. எல்லாரும்
எடுத்துக்கொண்டு வருகிற ப�ொருளுக்கும் அவர்களின் பெயருக்கும் ஓர் ஒற்றுமை இருக்கிறது
பார்த்தாயா?
ம்... அங்கே பார்! குருவி - விறகு க�ொண்டுவருகிறது.
வெட்டுக்கிளி - தக்காளி எடுத்து வருகிறது.
கட்டெறும்பு: ஆமாம். நீ ச�ொல்வது உண்மைதான்!
பன்றி - காய்கறி க�ொண்டுவருகிறது.
ஆனால் கின்னிக்கோழி, பழங்கள் அல்லவா க�ொண்டுவருகிறது? அட! பழங்களுக்குக் கனிகள்
என்றும் ச�ொல்லலாம் அல்லவா?
கின் னிக்கோழி - கனிகள் க�ொண்டு வருகிறது. ஐ! பெயருக்கும் ப�ொருளுக்கும் ஓர் ஒற்றுமை
இருக்கு.
வண்ணத்துப்பூச்சி: இப்போது இங்கு என்ன நடக்கிறது என்று புரிகிறதா? உன் பசிக்கு ஏற்ற
ஒன்றுதான் தயாராகிக்கொண்டு இருக்கிறது.
(குழந்தைகள் பதில் அளிக்க வாய்ப்பு க�ொடுங்கள். விருந்து என்னும் பதில் கிடைக்கும்வரை
குறிப்புகளைக் கூறுங்கள்)
கட்டெறும்பு: புரிகிறது.
பார்க்கலாம் வா!

புரிகிறது.

விருந்துதானே?

ஆகா!

ஆகா!

சமைப்பவர்

யாரென்று

வண்ணத்துப்பூச்சி: ஓ! க�ோழியும் வான்கோழியும் சமையல் செய்கின்றன. அடடா! அருமை! நல்ல
விருந்துதான்.
குதிரைக்குட்டி: வண்ணத்துப்பூச்சியாரே.. கட்டெறும்பாரே.. எங்கு ப�ோனீர்கள்? நாங்கள் எவ்வளவு
தூரம் சென்று காய்களும் கனிகளும் க�ொண்டு வருகிற�ோம் தெரியுமா?
சிங்கராஜா: ஆமாம். அதுதான் எனக்கும் வருத்தமாக இருக்கிறது. தூரத்திலிருந்து க�ொண்டுவர
மிகவும் கடினமாக உழைத்தீர்கள்! இதற்கு ஒரு தீர்வு காணவேண்டும். சரிசரி, நீங்களும் வாருங்கள்
சேர்ந்து உண்ணலாம்.
கட்டெறும்பு: இத�ோ... நானும் கரும்பை எடுத்து வந்திருக்கிறேன். கரும்பையும் விருந்தில்
சேர்த்துக்கொள்ளலாம். எல்லாரும் உண்ணலாம்.
அப்புறம் என்ன நடந்திருக்கும் ஆமாம்.. ஆமாம்.. நாம் நினைப்பது ப�ோலத்தான் எல்லாரும்
சேர்ந்து மகிழ்ச்சியாக உண்டனர்.
விருந்து முடிந்து சிங்கராஜா புறப்படும்போது, அடுத்தவாரம் நாம் கூட்டம் கூடிப் பேச வேண்டும்;
எப்போதும் கூடும் இடத்திற்கு அனைவரும் வந்துவிடுங்கள் என்று கூறிச் சென்றுவிட்டார்.
எல்லாருக்கும் ஒரே குழப்பம். இதுவரை எல்லாமே சரியாகத்தானே நடந்தது? திடீரென சிங்கராஜா
ஏன் அப்படிச் ச�ொல்லிவிட்டுச் சென்றார்? என ஒருவரை ஒருவர் கேட்டுக்கொண்டனர்.
குதிரைக்குட்டி: அவர் ஏத�ோ தீவிர சிந்தனையில் இருந்தார். என்னவென்று அடுத்த வாரம்
தெரிந்துவிடும்.
குரங்குக்குட்டி: ஆமாம்.. ஆமாம்.. அடுத்த வாரம் தெரிந்துவிடும்.
உங்களுக்கும் என்னவென்று தெரிந்துக�ொள்ள
காத்திருங்கள். அடுத்த கதையில் தெரிந்துக�ொள்வோம்.

ஆர்வமாக

இருக்கிறதா?

சற்றுக்

குறிப்பு : ஐந்தாவது அலகு – கதைப் பகுதியில் த�ொடரும்.
ஆசிரியர் கையேடு
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கலந்துரையாடெல்
பிடித்த உ்ணவு – சததுள்ள உ்ணவுப் ்போருளகள – சுட்வயுடென சததும ்சரந்துள்ள
தினபேணடெங்கட்ளத ்்தரந்்்தடுத்தல - உ்ணட்வ வீ்ணாக்காமல இருத்தல – உ்ணவில
காய்கறிகட்ளச் ்சரதது உணணு்தல ்போனறட்வ குறிததுக் க்லந்துடரயாடுங்கள.

பூசணி எடுத்து வைலாம்
குழந்ட்தகட்ள எழுந்து நிற்கச் ்சய்யுங்கள. அணில கீழ்க்காணும மூனறு ்வடகயில
பூசணிடய எடுதது ்வந்திருந்்தால எவ்வாறு எடுதது ்வந்திருக்கும எனச் ்சய்டக ்சய்து
காடடெச் ்சய்யுங்கள.
அணில பூசணிடய உருடடி ்வருகிறது.
அணில பூசணிடய ்வணடியில ட்வதது ்தளளி ்வருகிறது.
அணில பூசணிடயத ்தட்லமீது ட்வதது எடுதது ்வருகிறது.

1

எழுத்து அறிேவாம்

ேநாக்கம்:
இகர
்வரிடச
அடடெயா்ளம கணடு ஒலித்தல.

எழுததுகட்ள

விருந்துக்குப்
்போருளகட்ளக்
்காணடு
்வந்்த்வரகளின
்பேயரகட்ளப்
பேடெததில
உள்ள்வாறு கருமபே்லடகயில எழுதுங்கள.
அ்வரகள
எடுதது
்வந்்த
சடமயலுக்கு
உ்தவும
்போருளகளின
்பேயரகட்ளக்
கூறச்்சய்யுங்கள. ்்தட்வப்பேடடொல பேயிற்சி
நூட்லப் போரக்கச் ்சய்ய்லாம. ்பேயருக்கு
அருகி்்ல்ய எடுதது்வந்்த ்போருளகளின
்பேயரகட்ள எழுதுங்கள.

எழுத்து அறிேவாம்
கிளி
சி டடுக்குருவி
கர டி
அ ணி ல
கு தி டர
துமபி
மி னமினி
மயில
நரி
எலி
குருவி
்்வடடுக்கிளி
பேனறி
கினனி்காழி
்கா ழி

கி ழங்கு
சி்வப்பேரிசி
கரணடி
பூச ணி
புதி னா
கறி்்வப்பிட்ல
மி்ளகு
்த யி ர
முந்தி ரி
்காததுமலலி
வி றகு
்தக்கா ளி
காய்க றி
க னிகள
்வான்கா ழி

கிழங்கு இரணடு ்சாற்களிலும
 கிளி,
மு்தலில உள்ள எழுதட்தயும அ்தற்கான
ஒலிப்டபேயும உற்று்நாக்கச் ்சய்து மு்தல
எழுதட்த ்வடடெமிடடுக்காடடி ’கி’ எழுதட்த அறிமுகம ்சய்யுங்கள. ‘கி’ உச்சரிப்பில
குழந்ட்தகளுக்குத ்்தரிந்்த ்சாற்கட்ளக் கூறச் ்சய்யுங்கள. (எ.கா – கி்ணறு, கிண்ணம, …)
இது்போ்ல கட்தயிலிருந்து ்வருவித்த அடனதது எழுததுகட்ளயும அறிமுகம ்சய்யுங்கள.
 பேயிற்சி நூலில உள்ள ‘ஒலித்துப் பார்ப்ேபாம் எழுத்ரத
அறிேவாம்’ பேகுதியில உள்ள நி, ஙி, ஞி ஆகிய
எழுததுகட்ளயும அறிமுகம ்சய்யுங்கள.
எணணும் எழுத்தும் துர்ணக்கருவிப் ்படடியிலுள்ள ி
குறியீடு உள்ள அடரடெயில் அகை வரிரச எழுத்துகரள
ரவத்து இகை வரிரச எழுத்துகள் உருவாவரதப் படித்துப்
பார்க்கச் ்சய்யுஙகள்.
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2

எழுத்தில் விழுந்தால்...

ேநாக்கம்: இகர ்வரிடச எழுததுகளின ஒலி ்வடி்வம, ்வரி ்வடி்வம அறிந்து, பேடித்தல.
துட்ணக்கருவிகள: ்தாள/்வடரபேடெ அடடடெகள, பேருப்பு / ்காடடடெகள/கல
 பேடெததில உள்ள்வாறு ஒரு்தாள அல்லது
்வடரபேடெத்தாளில 25 கடடெங்கள ்வடரந்து
்காளளுங்கள. ஒரு கடடெததில ஓர
எழுதது என ’கி’மு்தல ’னி’்வடர 18
எழுததுகட்ளயும எழுதிக் ்காளளுங்கள.
இடடெயிடடெ்ய
எழுதது
எழு்தா்த
கடடெங்களும இருக்க ்்வணடும.
 குழந்ட்தகட்ள இரணடு அல்லது மூனறு
குழு்வாகப் பிரியுங்கள.
 குழு எணணிக்டகக்குஏற்பே குழுவிற்கு
ஒரு ்வரிடச என ’கி’மு்தல 'னி'்வடர
கருமபே்லடகயில எழுதிக் ்காளளுங்கள.
ஒரு குழுவுக்கு ஒரு ்்தாகுப்பு என
ஒதுக்கிக் ்காளளுங்கள.
 ஒவ்்வாரு குழுவிற்கும நானகு அல்லது
ஆறு புளியங்்காடடடெகள / சிறு கற்கட்ளக் ்காடுங்கள. மு்தல குழுவில மு்தல குழந்ட்த
புளியங்்காடடடெகட்ள/கற்கட்ள ்வடரபேடெத்தாளில வீச ்்வணடும. புளியங்்காடடடெகள/
கற்கள விழுந்்த கடடெததில உள்ள எழுதட்த அக்குழந்ட்தக் கூற ்்வணடும.
 இ்்த்போனறு அடுத்தடுத்த குழுவினடர விட்ளயாடெச் ்சய்யுங்கள.
 கூறிய எழுதட்தக் கருமபே்லடகயில (அக்குழுவுக்குரிய ்்தாகுப்பில) ்வடடெமிடுங்கள.
 ஏற்கன்்வ விழுந்்த எழுததில மீணடும விழுந்்தால கருமபே்லடகயில ்வடடெமிடெத
்்தட்வயிலட்ல. அக்குழந்ட்த எழுதட்தக் கூறினால மடடும ்போதும.
 அடனததுக் குழந்ட்தகளுக்கும ்வாய்ப்பு ்காடுங்கள. (குழந்ட்தகளின எணணிக்டக
குடற்வாக இருந்்தால அடன்வருக்கும ்வாய்ப்பு ்காடுத்தபிறகு மீணடும சி்ல சுற்றுகள
்வாய்ப்பு ்காடுங்கள).
 எந்்தக் குழுவினருக்கு உரிய ்்தாகுப்பில அடனதது எழுததுகளும ்வடடெமிடெப்பேடடுள்ள்்தா
அக்குழு, ்்வற்றி ்பேற்ற குழு்வாகும. இறுதியில அடனததுக் குழந்ட்தகட்ளயும போராடடுங்கள.

3

்சய்தித்தாளில் வடடெமிடுேவாம்

இரு குழந்ட்தகளுக்கு அல்லது சிறு குழுவுக்கு ஒரு ்சய்தித்தாள துணடிடன
அளிதது அதில நீங்கள குறிப்பிடும இகர ்வரிடசயில உள்ள எழுததுகட்ளக் கணடுபிடிதது
்வடடெமிடெச் ்சய்யுங்கள.

4

கரும்பலரகயில் எழுதுேவன்

எழுததுகட்ள எழுது்வ்தற்கு நீங்கள பேயிற்சி அளித்தப்பிறகு, கீழ்மடடெக் கருமபே்லடக அல்லது
குழந்ட்தகளின குறிப்்பேடடில இகர ்வரிடசயில உள்ள 18 எழுததுகட்ளயும எழுதிப் பேழகச்
்சய்யுங்கள.

5

்சால்லுக்குச் ்சால்

(்மாடடு, மலர் நிரலயினருக்கு மடடும்)

ேநாக்கம்: ்சாலலின இறுதி, அடுத்த ்சாலலின மு்தல எழுத்தாக இருப்பேட்த ஒலிதது அறி்தல.

ஆசிரியர் ைகேயடு
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குறிப்பு : பேல்வகுப்பு எனில, அரும்பு நிட்லக் குழந்ட்தகட்ளப் போரட்வயா்ளரக்ளாகப் பேங்்கற்கச்
்சய்யுங்கள.
(எ.கா.)
ஒரு ்சாலட்லக் கூறி அச்்சாலலின இறுதி
எழுததில ்்தாடெங்கும ்சாலட்லக்
கணடுபிடிததுக் கூறச் ்சய்யுங்கள.

குைஙகு

குளவி

குருவி

கும்மி

அடுதது அ்வர்வர ்வகுப்பிற்கான பேயிற்சிநூலில உள்ள பேயிற்சிகட்ளச் ்சய்ய ்வழிகாடடுங்கள.

சிறகுகள் விரியடடும்
அரும்பு
பேயிற்சி எண
3.3, 3.4, 3.5, 3.6

6

்மாடடு
பேயிற்சி எண
3.3, 3.4, 3.5, 3.6

மலர்
பேயிற்சி எண
3.3, 3.4, 3.5, 3.6

இர்ணத்துச் ்சால்ேவாம்

ேநாக்கம்: ்மய்்யழுததுகளுடென 'இ’ எனனும உயி்ரழுதது, இட்ணந்து
இகர ்வரிடச எழுததுகள உரு்வாகும வி்ததட்த அறி்தல.
துர்ணக்கருவிகள்: எழுத்தடடடெகள.
மூனறு ்வகுப்புப் பேயிற்சி நூலகளிலும உள்ள ’இர்ணத்துச் ்சால்ேவாம்’
பேகுதிடயக் குழந்ட்தகட்ளப் போரக்கச் ்சய்யுங்கள.
’க்’ ்மய்்யழுததும ’இ’ உயி்ரழுததும ்சரந்து ’கி’ உரு்வாகிறது
எனபேட்த
ஒலிததுக்காடடுங்கள.
அவ்வா்ற
்மய்்யழுததுகள
ஒவ்்வானடறயும உயி்ரழுதது ‘இ’ உடென இட்ணதது ஒலிததுக்
காடடுங்கள.

க்

இ

கி

ங்

இ

ஙி

ச்

இ

சி

ன

இ

னி

இந்்த ்வாரம முழு்வதும இவ்வரிடச எழுததுகள, குழந்ட்தகளின போரட்வயிலபேடுமபேடி
கருமபே்லடகயி்்லா, பேடித்தல பே்லடகயி்்லா காடசிப்பேடுததுங்கள.
அகர ்வரிடசக்கு உள்ள ’இர்ணத்துச் ்சால்ேவாம்’ பேகுதியில உள்ளபேடி இகர ்வரிடச
எழுததுகளுக்கு விலட்லகள அல்லது அடடடெகட்ளக் ்காடுதது இகர ்வரிடச உயிர்மய்
எழுததுகள உரு்வா்வட்த அடுக்கச் ்சய்யுங்கள.
இடடெ்்வட்ள ்நரங்களில '்சால்லி அடிப்ேபாம்' விட்ளயாடடிடன
இகர ்வரிடச எழுததுகளுக்கு விட்ளயாடெச் ்சய்யுங்கள.

7

்சால் அறிேவாம்

ேநாக்கம்: புதிய ்சாற்கட்ளப் பேடித்தல.
அரும்பு, ்மாடடு, மலர் பேயிற்சி நூலில, "எழுததுகட்ள இட்ணததுச் ்சாலட்லப்
பேடிப்்போம", பேகுதியில உள்ள கிளி, சிலந்தி, கைடி, கணினி, நிலா, சிப்பி ஆகிய ்சாற்களிலுள்ள
எழுததுகட்ள ஒலிததுப் போரக்கச் ்சய்யுங்கள. ்சாற்கட்ள எழுததுக் கூடடிப் பேடிப்பே்தற்குப்
பேயிற்சி அளியுங்கள.
25
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்சாற்குவரள விரளயாடடு

8

ேநாக்கம்: இகர ்வரிடச எழுததுகளின ்வரி்வடி்வம
அறி்தல.
எழுததுகட்ள
இட்ணததுப்
புதிய
்சாற்கட்ள உரு்வாக்கிப் பேடித்தல.
துர்ணக்கருவிகள்: காகி்தக் கு்வட்ளகள.
 கிளி, சி்லந்தி, கரடி, கணினி, நி்லா, சிப்பி ஆகிய
்சாற்களின
எழுததுகட்ளக்
காகி்தக்
கு்வட்ளகளின அடிப்புறததில எழுதி்காள்ள
்்வணடும.
 இவ்வாறு இரணடு ்்தாகுப்புகட்ள எழுதிக்்காளளுங்கள.
 குழந்ட்தகட்ள இரு குழுக்க்ளாகப் பிரிதது ஒவ்்வாரு குழுவின முனனாலும ஒரு ்்தாகுப்புக்
கு்வட்ளகட்ளக் க்லந்து எழுதது ்்தரியா்த்வாறு ்நராக ட்வயுங்கள.
 நீங்கள ஏ்்தனும ஒரு ்சாலட்லக் கூற இரு குழுவினரும ்தங்கள முனனுள்ள கு்வட்ளகட்ள
ஒவ்்வானறாகத திருப்பிப் போரதது அச்்சாலலுக்குரிய எழுததுகட்ளக் ்காணடெ
கு்வட்ளகட்ள எழுததுத ்்தரியுமபேடி ்வரிடசயாக அடுக்க ்்வணடும.
 மு்தலில அடுக்கிய குழுட்வப்
ஊக்கப்பேடுததுங்கள.

போராடடுங்கள.

அடுத்த

குழுட்வ

விடரந்து

ட்வக்க

அடுதது அ்வர்வர ்வகுப்பிற்கான பேயிற்சிநூலில உள்ள பேயிற்சிகட்ளச் ்சய்ய ்வழிகாடடுங்கள.

சிறகுகள் விரியடடும்
அரும்பு

்மாடடு

பேயிற்சி எண

பேயிற்சி எண

3.7, 3.8, 3.9, 3.10

9

3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11,
3.12, 3.13

மலர்
பேயிற்சி எண

3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11,
3.12, 3.13, 3.14

்சால் அறிேவாம்

ேநாக்கம்: புதிய ்சாற்கட்ளப் பேடித்தல.
அரும்பு, ்மாடடு, மலர் பேயிற்சிநூலில, "எழுத்துகரள இர்ணத்துச் ்சால்ரலப் படிப்ேபாம்",
பேகுதியில உள்ள மி்ளகாய், மயில, எலி, அரிசி, விசிறி, அகழி ஆகிய ்சாற்களிலுள்ள எழுததுகட்ள
ஒலிததுப் போரக்கச் ்சய்யுங்கள. ்சாற்கட்ள எழுததுக்கூடடிப் பேடிப்பே்தற்குப் பேயிற்சி அளியுங்கள.

10

்சாற்குவரள விரளயாடடு

இ்்த அ்லகில உள்ள ’’்சாற்குவரள விரளயாடரடெ” மி்ளகாய், மயில, எலி, அரிசி, விசிறி,
அகழி ஆகிய ்சாற்களுக்கு விட்ளயாடெச் ்சய்யுங்கள.

11

யார்? என்ன?

்மாடடு, மலர் நிரலயினருக்கு மடடும்

ேநாக்கம்: வினாச்்சாற்கட்ள அறிந்து பேயனபேடுதது்தல.
குறிப்பு : பேல்வகுப்பு எனில, அரும்புநிட்லக் குழந்ட்தகட்ளப் போரட்வயா்ளரக்ளாகப் பேங்்கற்கச்
்சய்யுங்கள.
ஆசிரியர் ைகேயடு
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யார்?
- மனி்தடரக் குறிதது வினா எழுப்பே உ்தவும ்சால
எது?
– பேறட்வ, வி்லங்கு, ்போருளகள ்போனறட்வ குறிதது வினா எழுப்பே உ்தவும ்சால
எத்தரன?
– எணணிக்டகடயக் குறிதது வினா எழுப்பே உ்தவும ்சால
என்ன?
- அறிந்து ்காள்வ்தற்கு வினா எழுப்பே உ்தவும ்சால
இந்்த அடிப்பேடடெயில வினாக்கள எழுப்பேக் குழந்ட்தகளுக்கு உ்தவுங்கள.
பேயிற்சிநூலில ்மாடடு 3.18; மலர் 3.19; - ’வினா ேகடேபாம்’ பேகுதியில உள்ள பேடெதட்தப்போரதது
குழந்ட்தகளுக்குத ்்தானறிய்வற்டறக் குழு்வாக / ்தனியாகப் ்பேசச் ்சய்யுங்கள.
நீங்கள ஒரு வினாட்வக் ்கடகக் குழந்ட்தகள, விடடெகூறாமல எதிரவினா ்கடக ்்வணடும.
(எ.கா.)
ஆசிரியர்
: எத்தடன? எத்தடன? எத்தடன?
்தணணீரில பூக்கள எத்தடன?
குழந்ரதகள்
: எத்தடன? எத்தடன? எத்தடன?
மரததில பேழங்கள எத்தடன?
ஆசிரியர்
: எது? எது? எது?
அறிமுகம ்சய்ய ்்வணடிய
்தணணீரில நீந்து்வது எது?
எழுதது
குழந்ரதகள்
: எது? எது? எது?
மரததில இருப்பேது எது?
ரன
ஆசிரியர்
: யார? யார? யார?
பேந்ட்த ட்வததிருப்பே்வர யார?
குழந்ரதகள்
: யார? யார? யார?
சறுக்கி விட்ளயாடுபே்வர யார?
அடுதது அ்வர்வர ்வகுப்பிற்கான பேயிற்சிநூலில உள்ள பேயிற்சிகட்ளச் ்சய்ய ்வழிகாடடுங்கள.

சிறகுகள் விரியடடும்
அரும்பு
பேயிற்சி எண 3.11, 3.12
மு்தல ்வகுப்பு
போடெநூல பேக்கம

24, 25
பேயிற்சி எண 3.13, 3.14,
3.15, 3.16, 3.17

்மாடடு
பேயிற்சி எண

3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18,
3.19, 3.20, 3.21, 3.22,
3.23, 3.24

மலர்
பேயிற்சி எண

3.15, 3.16, 3.17, 3.18,
3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23,
3.24, 3.25, 3.26

்சயல் திடடெம்

குழந்ட்தகள, ்தங்களுக்குத ்்தரிந்்த பேறட்வ, வி்லங்கு, பூச்சிகளின ்பேயரகளில கி, சி, பி, மி
ஆகிய எழுததுகளில ்்தாடெங்கும ்பேயரகட்ளத ்்தாகுதது ்வந்து கூறச் ்சய்யுங்கள.
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அ ல கு

4

நிலாைவப் பிடி க்கலாமா?

கற்றல் விைளவுகள்

 பாடைலப் புரிந்துெகாள்வர்; அது சார்ந்த கலந்துைரயாடலில்
பங்குெகாண்டு வினாக்களுக்கு விைடயளிப்பர்.
 ெசய்தித்தாள் துைணயுடன் ெதரிந்த எழுத்துகைள நிைனவுகூருவர்.
படக்கைதகைளப் பார்த்தும் ஊகித்தறிந்தும் ேகட்டும் படித்தும் புரிந்து
ெகாள்வர் .
 எழுத்துகளின் ஒலிப்புணர்ந்து எழுத்துக்கூட்டிப் படிப்பர்; ெசாற்களின்,
4
ெதாடர்களின் ெபாருளறிந்து படிப்பர்; எழுதுவர்.
 சூழல்
சார்ந்து
வினாக்கைள
எழுப்புவர்;
வினாக்கைளப்
புரிந்துெகாண்டு ஏற்ற விைடயளிப்பர்.
1.1

ஆர்வமூட்டல்
பாடி மகிழ்ேவாம்
 பாடைல ஒருமுைற நிறுத்தி ெமதுவாகப் படித்துக் காட்டுங்கள்.
குழந்ைதகள்
விரும்பும்
இராகத்தில்
 ஓைசநயத்துடன்
பாடிக்காட்டுங்கள்.
 நீங்கள் பாடப்பாட குழந்ைதகைளயும் ெதாடர்ந்து பாடச்
ெசய்யுங்கள்.

1

எழுத்து அறிேவாம்

ேநாக்கம்: ஈகார வரிைச எழுத்துகைள அைடயாளம்கண்டு ஒலித்தல்.
முதல்வரிையப்
பாடிக்ெகாண்ேட
எழுத்து அறிேவாம்
கரும்பலைகயில் ’கிளி’ என்று எழுதுங்கள்.
அடுத்தடுத்த வரிகைள ஒவ்ெவான்றாக நீங்கள்
கி ளி
கீ ரி
பாடிேயா குழந்ைதகைளப் பாடச்ெசய்ேதா உரிய
சி ட்டு
சீ த்தாப்பழம்
ெசாற்கைளப் படத்தில் உள்ளவாறு எழுதுங்கள்.
மி ன்மினி
மீ ன்
ெசாற்களின்
முதல்
எழுத்துகைள
தி ராட்ைச
தீ ப்ெபட்டி
வட்டமிடுங்கள். இகர வரிைச எழுத்துகைள நீட்டி
பி ன்னல் நைட
பீ ப்பீ
ஒலித்தால் ஈகார வரிைச எழுத்துகள் வரும்
1
என்பைதச் சுட்டிக்காட்டுங்கள். ஈகார வரிைசயில்
நி லா
நீ லவானம்
உள்ள பதிெனட்டு எழுத்துகைளயும் பயிற்சி நூலில்
குழந்ைதகைளப்
பார்க்கச்ெசய்து
அறிமுகம்
ெசய்யுங்கள்.
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’கி’ ஒலிப்புக்கு ஒரு ெசாடக்குப் ேபாடும் ேநரம்
ேதைவப்படுவைதயும் ’கீ’ ஒலிப்புக்கு இரண்டு ெசாடக்குப்
ேபாடும் ேநரம் ேதைவப்படுவைதயும் விளக்கிக் கூறுங்கள்.
எண்ணும் எழுத்தும் துைணக்கருவிப் ெபட்டியிலுள்ள ீ
குறியீடு உள்ள அட்ைடயில் அகர வரிைச எழுத்துகைள
ைவத்து இகர வரிைச எழுத்துகள் உருவாவைதப் படித்துப்
பார்க்கச் ெசய்யுங்கள்.
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2

இைணத்துச் ெசால்ேவாம்

ேநாக்கம்: ெமய்ெயழுத்துகளுடன் 'ஈ’ என்னும் உயிெரழுத்து, இைணந்து
ஈகார வரிைச எழுத்துகள் உருவாகும் விதத்ைத அறிதல்.

க்

ஈ

கீ

ங்

உயிரும்ெமய்யும் இைணந்து உயிர்ெமய் எழுத்துகள் உருவாகும்
விதத்ைத, ஈகார வரிைச எழுத்துகைள அறிந்து அைடயாளம் காணுதல்.

ஈ

ஙீ

ச்

ஈ

சீ

ன்

ஈ

னீ

அவரவர் பயிற்சி நூல்களிலும் உள்ள - ’இைணத்துச் ெசால்ேவாம்’
பகுதிையக் குழந்ைதகைளப் பார்க்கச் ெசய்யுங்கள்.
’க்’ ெமய்ெயழுத்தும் ’ஈ’ உயிெரழுத்தும் ேசர்ந்து ’கீ’ உருவாகிறது
என்பைத
ஒலித்துக்காட்டுங்கள்.
அவ்வாேற
ெமய்ெயழுத்துகள்
ஒவ்ெவான்ைறயும் உயிெரழுத்து ’ஈ’யுடன் இைணத்து ஒலித்துக்காட்டுங்கள்.

இந்த வாரம் முழுவதும் இவ்வரிைச எழுத்துகள், குழந்ைதகளின் பார்ைவயில்படும்படி
கரும்பலைகயிேலா, படித்தல் பலைகயிேலா காட்சிப்படுத்துங்கள்.
அகர வரிைசயில் ’இைணத்துச் ெசால்ேவாம்’ பகுதியில் உள்ளபடி ஈகார வரிைச
எழுத்துகளுக்கு வில்ைலகள் அல்லது அட்ைடகைளக் ெகாடுத்து ஈகார வரிைச உயிர்ெமய்
எழுத்துகள் உருவாவைத அடுக்கச் ெசய்யுங்கள்.
இைடேவைள ேநரங்களில் 'ெசால்லி அடிப்ேபாம்' விைளயாட்டிைன ஈகார
வரிைச எழுத்துகளுக்கு விைளயாடச் ெசய்யுங்கள்.

3

எழுத்தில் விழுந்தால்...

ேநாக்கம்: ஈகார வரிைச எழுத்துகளின் ஒலிவடிவம், வரிவடிவம்
அறிந்து படித்தல்.
அலகு 3இல் இகர வரிைச எழுத்துகளுக்குச் ெசய்ததுேபால ஈகார
வரிைச எழுத்துகளுக்கும் இச்ெசயல்பாட்ைடச் ெசய்யுங்கள்.

4

ெசாடக்குப் ேபாட்டுச் ெசால்ேவாம்

ேநாக்கம்: குறில், ெநடில் ஒலிப்புமுைற அறிதல்.
அலகு 2இல் ஆகார வரிைச எழுத்துகளுக்குச் ெசய்தது ேபால, ‘ெசாடக்குப் ேபாட்டுச்
ெசால்ேவாம்’ விைளயாட்ைட ஈகார வரிைச எழுத்துகளுக்கும் விைளயாடச் ெசய்யுங்கள்.

5

ெசய்தித்தாளில் வட்டமிடுேவாம்

இரு குழந்ைதகளுக்கு அல்லது சிறு குழுவுக்கு ஒரு ெசய்தித்தாள் துண்டிைன அளித்து
அதில் நீங்கள் குறிப்பிடும் ஈகார வரிைசயில் உள்ள எழுத்துகைளக் கண்டுபிடித்து வட்டமிடச்
ெசய்யுங்கள்.

6

கரும்பலைகயில் எழுதுேவன்

எழுத்துகைள எழுதுவதற்கு நீங்கள் பயிற்சி அளித்தபிறகு, கீழ்மட்டக் கரும்பலைக அல்லது
குழந்ைதகளின் குறிப்ேபட்டில் ஈகார வரிைசயில் உள்ள 18 எழுத்துகைளயும் எழுதிப் பழகச்
ெசய்யுங்கள்.
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7

ெசால்ேலாடு ெசால்

(ெமாட்டு, மலர் நிைலயினருக்கு மட்டும்)

ேநாக்கம்: ஒரு ெசால்ேலாடு ெதாடர்புைடய ெசாற்கைள உருவாக்கிக் கூறுவதன் மூலம்
ெசாற்களஞ்சியத் திறன் ெபறுதல்.
குறிப்பு : பல்வகுப்பு எனில், அரும்பு நிைலக் குழந்ைதகைளப் பார்ைவயாளர்களாகப் பங்ேகற்கச்
ெசய்யுங்கள்.
 குழந்ைதகைள இரு குழுவாகப் பிரியுங்கள்.
 முதல் குழுவினருக்கு ஏேதனும் ஒரு ெசால்ைலக் கூறுங்கள். (எ.கா. காடு, வானம், கைட
ேபான்ற ெசாற்கள்).
 குழுவில் உள்ள குழந்ைதகள், அச்ெசால்லுக்குத் ெதாடர்புைடய ெசாற்கைளக் கூறேவண்டும்.
நீங்கள் கூறும் ெசால், காடு என்றால் குழந்ைதகள் மரம், சிங்கம், மயில் ேபான்ற காட்டுடன்
ெதாடர்புைடய ெசாற்கைளக் கூறேவண்டும்.
 ஒரு நிமிடத்திற்குள் சரியாக எத்தைன ெசாற்கைளக் கூறுகிறார்கள் என்பைத எண்ணிக்
ெகாள்ளுங்கள்.
 இவ்வாேற அடுத்த குழுவினருக்கும் ேவெறாரு ெசால்ைல அளித்துக் கூறச்ெசய்யுங்கள். ஒரு
நிமிடத்திற்குள்
சரியாக
எத்தைன
ெசாற்கைளக்
கூறுகிறார்கள்
என்பைத
எண்ணிக்ெகாள்ளுங்கள்.
 அதிகமான ெசாற்கைளக் கூறிய குழு, ெவற்றிெபற்ற குழுவாகும். அைனத்துக்
குழந்ைதகைளயும் பாராட்டுங்கள்.
அடுத்து அவரவர் வகுப்பிற்கான பயிற்சிநூலில் உள்ள பயிற்சிகைளச் ெசய்ய வழிகாட்டுங்கள்.

சிறகுகள் விரியட்டும்
அரும்பு
பயிற்சி எண்

4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6
8

ெமாட்டு
பயிற்சி எண்

4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6

மலர்
பயிற்சி எண்

4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6

ெசால் அறிேவாம்

ேநாக்கம்: புதிய ெசாற்கைளப் படித்தல்.
அரும்பு, ெமாட்டு, மலர் பயிற்சிநூலில், "எழுத்துகைள இைணத்துச் ெசால்ைலப் படிப்ேபாம்",
பகுதியில் உள்ள கீரி, சீரகம், தண்ணீர், தீ, இளநீர், பீரங்கி, மீன் ஆகிய ெசாற்களிலுள்ள எழுத்துகைள
ஒலித்துப் பார்க்கச் ெசய்யுங்கள். ெசாற்கைள எழுத்துக்கூட்டிப் படிப்பதற்குப் பயிற்சி அளியுங்கள்.

9

ெசாற்குவைள விைளயாட்டு

ேநாக்கம்: ஈகார வரிைச எழுத்துகைள இைணத்துப் புதிய ெசாற்கைள உருவாக்கிப் படித்தல்.
அலகு-3, ெசயல்பாடு 8இல் உள்ள ெசால்ைலப் படிப்பதற்கான ெசாற்குவைள விைளயாட்ைட
கீரி, சீரகம், தண்ணீர், தீ, இளநீர், பீரங்கி, மீன் ஆகிய ெசாற்களுக்கு விைளயாடச் ெசய்யுங்கள்.
அடுத்து அவரவர் வகுப்பிற்கான பயிற்சிநூலில் உள்ள பயிற்சிகைளச் ெசய்ய வழிகாட்டுங்கள்.

சிறகுகள் விரியட்டும்
அரும்பு
பயிற்சி எண் 4.7, 4.8
முதல் வகுப்பு
பாடநூல் பக்கம் 29, 30

ஆசிரியர் ைகேயடு
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ெமாட்டு
பயிற்சி எண்

4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12

மலர்
பயிற்சி எண்

4.7, 4.8, 4.9, 4.10,
4.11, 4.12, 4.13
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யார் ெசய்தார்? என்ன ெசய்தார்?

(ெமாட்டு, மலர் நிைலயினருக்கு மட்டும்)

குறிப்பு : பல்வகுப்பு எனில், அரும்பு நிைலக் குழந்ைதகைளப் பார்ைவயாளர்களாகப் பங்ேகற்கச்
ெசய்யுங்கள்.
ேநாக்கம்: ெதாடரில் ெசயைலச் ெசய்தவர் யார்? என்ன
ெசய்தார்? என்பைதக் கூறுவதன் மூலம் ெபயர்ச்ெசால்,
விைனச்ெசால்ைல அறியும் திறன் ெபறுதல்.
 வகுப்பில் உள்ள குழந்ைதகளுள் எவேரனும்
நான்கு குழந்ைதகைள மட்டும் அைழயுங்கள்.
காதில்
ஒரு
ெசய்ைகையத்
 அவர்களின்
தனித்தனியாகச் ெசய்யுமாறு கூறுங்கள்.
ேநரத்தில்
நால்வரும்
ஆளுக்ெகாரு
 ஒேர
ெசய்ைகைய
ஏறக்குைறய
5
முதல்
10
வினாடிகளுக்குச் ெசய்ய ேவண்டும். (எ.கா.)
தைலவாருவதுேபால், படிப்பதுேபால், ஆடுவதுேபால், உணவு உண்பதுேபால், எழுதுவதுேபால்,
ேதநீர் ஆற்றுவதுேபால், ேதநீர் குடிப்பதுேபால், தூங்குவதுேபால்... யார் என்ன ெசய்ைகையச்
ெசய்யப் ேபாகிறார்கள் என்பைதப் பிற குழந்ைதகளுக்குத் ெதரியாமல் குழந்ைதகளின் காதில்
கூறிச் ெசய்ய ைவக்க ேவண்டும்.
 பார்த்துக்ெகாண்டிருந்த குழந்ைதகளிடம் யார் ெசய்தார்? என்ன ெசய்தார்? என்று இராகத்துடன்
ேகளுங்கள்.
 பதில் கூற விரும்பும் குழந்ைதையச் ெசய்ைக ெசய்த குழந்ைதகளின் ெபயர்கைள
ஒவ்ெவான்றாய்க் கூறிச் ெசய்ைகையக் கூறச் ெசய்ய ேவண்டும். (எ.கா.) சகானா
தைலவாரினாள், சூைச எழுதினான், அன்பு
அறிமுகம் ெசய்ய ேவண்டிய ெசாற்கள்
உணவு உண்டான், அமுதா ேதநீர் குடித்தாள்.
ேசவல், ெகண்ைடமீன்,
ெபயைரயும்
அவர்
ெசய்த
 நால்வரின்
ெகாடி, அத்ைத
ெசய்ைகையயும் சரியாகக் கூறிய குழந்ைதகைளப்
பாராட்டுங்கள்.
அடுத்து, அவரவர் வகுப்பிற்கான பயிற்சிநூலில் உள்ள
பயிற்சிகைளச் ெசய்ய வழிகாட்டுங்கள்.

அறிமுகம் ெசய்ய ேவண்டிய எழுத்துகள்
ேச, ெக, ைட, ெகா, ைத

சிறகுகள் விரியட்டும்
அரும்பு
முதல் வகுப்பு
பாடநூல் பக்கம் 31, 32
பயிற்சி எண்

ெமாட்டு
பயிற்சி எண்

4.13, 4.14, 4.15, 4.16, 4.17,
4.18, 4.19, 4.20, 4.21, 4.22

4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13

மலர்
பயிற்சி எண்

4.14, 4.15, 4.16, 4.17,
4.18, 4.19, 4.20,
4.21, 4.22, 4.23, 4.24

ெமாட்டு - அடிக்ேகாடிட்ட பயிற்சி எண்கள் அரும்பு, ெமாட்டு நிைலக் குழந்ைதகளுக்கு
உரியது.
மலர் - அடிக்ேகாடிட்ட பயிற்சி எண்கள் அரும்பு, ெமாட்டு, மலர் நிைலக் குழந்ைதகளுக்கு உரியது.

நான் கற்றைவ
அலகு இரண்டில் ’நான் கற்றைவ’ பகுதியில் உள்ள வழிகாட்டுதல்கைளப் பின்பற்றி
இப்பகுதிையச் ெசயல்படுத்துங்கள்.

31
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நண�ர்கள ப�ாட்ை ப்தாட்ைம்

கற்றல் விரளவுகள

 க்த ோயிைாகப் பல்வேறு நிகழ்வுக்ையும் அ்ே சார்ந்த
அனுபேஙக்ையும் வகடடுக் கைந்து்ரைாடுேர்.
 எழுத்து
ஒலிப்புக்ையும்
புதிை
்சாற்க்ையும்
அேற்றின
்பாரு்ையும் அறிந்து பைனபடுத்துேர்.
 எழுத்துகளின ேரி்சமு்்ற அறிந்து ஒலிப்பர்; ேரிேடிேம் அறிந்து
மு்்றைாக எழுதுேர்.
 ்மைாழி வி்ைைாடடுகள் ோயிைாகச் ்சாற்களின நைம் உணர்ந்து
படிப்பர்; எழுதுேர்.

ஆர்வமூட்ைல்
குழந்்தகளி்டம் ப்டத்்தக் காடடுஙகள். இது ஒரு காடு. ஒருநாள் இந்தக் காடடில்
ப்ற்ேகளும் விைஙகுகளும் பந்து வி்ைைாடிக் ்காணடிருந்தன. அப்வபாது உைரமைான
மைரக்கி்ையில் பந்து சிக்கிக்்காண்டது. பந்்த எடுப்பதற்கு அஙகுள்ை ப்ற்ேகளும்
விைஙகுகளும் முைற்சி ்சயதன.
சரி, அ்ே ஒவ்ோனறும்
பந்்த எடுக்க எப்படி முைற்சி
்சயதிருக்கும்? எனக் வகளுஙகள்.
குழந்்தகள் கூறும் பதி்ைக்
வகடடுக்்காள்ளுஙகள்.
பந்்த எந்தப் ப்ற்ே/விைஙகு
எடுத்திருந்தால்
வி்ரோகவும்
எளிதாகவும் எடுத்திருக்கும்? எனக்
குழந்்தகளி்டம்
வகளுஙகள்.
குழந்்தகள் கூறும் பதி்ைக்
வ க ட டு க் ் க ா ள் ளு ங க ள் .
குழந்்தகவை
கைந்து்ரைாடிச்
்சால்ைவும் ோயப்பு அளியுஙகள்.
இப்படித்தான அனறு விருந்து ந்்ட்பற்்ற காடடிலும் ஒரு சிக்கல் ஏற்படுகி்றது. அது எனன
சிக்கல்? அதற்கு எவோறு தீர்வு கண்டார்கள்? எனப்தத் ்தரிந்து ்காள்வோமைா? எனக்கூறிக்
க்த்ைச் சு்ேப்டக் கூறுஙகள்.
குறிப்பு: மூன்றாம் அைகு – க்தயின ்தா்டர்ச்சி.

கற்றல் கற்பித்்தல் ்சயல்�ாடுகள
மைரத்தடியில் கூட்டம் ்தா்டஙகியிருந்தது. சிஙகராஜா வபசிக் ்காணடிருந்தார். விருந்து
அரு்மைவைா அரு்மை! ஆனால் அனறு காயகறிக்ைத் ்தா்ைவிலிருந்து எடுத்துேந்தது
மிகவும் கடினமைாக இருந்தது அல்ைோ? இனிவமைலும் இந்நி்ை ்தா்டராமைல் உ்டனடிைாகத்
ஆசிரியர் ைகேயடு
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தீர்வு காணவே இக்கூட்டம் என்றது சிங்கம். உண்மைதான் சிங்கராஜா நான் பூசணிக்காயை
எடுத்து வண்டியில் வைத்துத் தள்ளிக்கொண்டு வருவதற்குள் என் முதுகே வளைந்துவிட்டது
எனக் கூறியது அணில். கறிவேப்பிலையை எடுத்துக்கொண்டு என்னாலும் நீண்ட தூரம்
பறக்கவே முடியவில்லை; புதினா எடுத்து வந்த குதிரைக்குட்டியின் தலைமீது அமர்ந்து
வந்தேனா? அப்பப்பா! எவ்வளவு த�ொலைவு என்றது தும்பி. ஆமாம்.. ஆமாம்.. இந்தச் சிக்கல்
நீண்டகாலமாகவே உள்ளது என முள்ளம்பன்றி கூறியது. சரி சரி இப்போது தீர்த்துவிடலாம்;
உங்களுக்கு ஏதாவது தீர்வுகள் தெரிந்தால் கூறுங்களேன் என்றது சிங்கம். யானையிடம் உதவி
கேட்கலாம்; வண்டி ஏற்பாடு செய்யலாம் ப�ோன்ற பல கருத்துகளை ஒவ்வொருவரும் கூறிக்
க�ொண்டிருந்தனர்.
கூட்டம் நடைபெறும் இடத்திலிருந்து சற்று த�ொலைவில் குதிரைக்குட்டி, குரங்குக்குட்டி,
சுண்டெலி, நண்டு ஆகியவை கண்ணாமூச்சி விளையாடிக் க�ொண்டிருந்தன. சுண்டெலியும்
நண்டும் ஒளிந்துக�ொண்ட இடம் தெரியாமல் தேடிக்கொண்டிருந்தது குரங்குக்குட்டி.
கூட்டத்தில் பேசியதையும் கேட்டுக் க�ொண்டேதான் விளையாடினர். குதிரைக்குட்டிக்குத்
திடீரென ஓர் எண்ணம் த�ோன்றியது. அதைக் குரங்குக்குட்டியிடம் கூறியது. அதைக்
கேட்டவுடன் குரங்குக்குட்டிக்கு ஒரே... மகிழ்ச்சி. ஏ...ஏஏ... உ... ஊ... ஆ..ஆ... என்று கத்தியவாறே
குட்டிக்கரணம் ப�ோடத் துவங்கியது. அதைப் பார்த்த குதிரைக்குட்டியும் ஹி.. ஹி... ஹீ... எனக்
கனைத்தது.
ஆஹா... அருமை.. அருமை.. வா இப்போதே எல்லாரிடமும் ச�ொல்லலாம் என்றவாறே ஓடின.
ஓடிய வேகத்தில் கூட்டம் நடக்கும் இடத்தில் நின்று மூச்சு வாங்கிக் க�ொண்டே தலையை ஒரு
சிலிர்ப்பு சிலிர்த்தது குதிரைக்குட்டி. அந்த வேகத்தில் அதன் பிடரிமுடியில் ஒளிந்து
க�ொண்டிருந்த சுண்டெலியும் நண்டும் அருகில் உள்ள புற்கள் மீது ப�ொத்.. ப�ொத்.. என்று
விழுந்தன. இதை பார்த்து அங்குள்ள அனைவரும் சிரித்தனர். இவை இங்குதான்
ஒளிந்திருந்தனவா! என்று குரங்குக்குட்டியும் வியப்பாகப் பார்த்தது.
குட்டிகளா! எதற்கு இவ்வளவு வேகமாக ஓடிவந்தீர்கள்! என சிங்கராஜா கேட்டது. எங்களுக்கு
ஒன்று த�ோன்றுகிறது; நாங்கள் ச�ொல்லலாமா? என்று மூச்சு வாங்கிக்கொண்டே
குதிரைக்குட்டியும்
குரங்குக்குட்டியும்
கேட்டன.
அடடா...
குட்டிச்
செல்லங்களா..
ச�ொல்லுங்களேன் பார்ப்போம் என்றது சிங்கராஜா. குதிரைக்குட்டியும் குரங்குக்குட்டியும் தங்கள்
எண்ணத்தைக் கூறியதும் அங்கே உள்ள அனைவருக்கும் ஒரே மகிழ்ச்சி ஆரவாரம். ஆஹா..
அருமையான வழி.. நம் காட்டில் இல்லாத வளங்களா.. இனி காய்கறிக்கு நாம் எங்கும் அலைய
வேண்டாம்; அதற்கான ஏற்பாடுகளை அனைவரும் சேர்ந்து செய்யுங்கள் என்று கூறியவாறே
சிங்கம் கிளம்பிவிட்டது,
நீங்கள் குழந்தைகளிடம், ”காய்கறிக்கு இனி எங்கும் செல்ல வேண்டியதில்லை என்று
ச�ொல்லும் அளவிற்குக் குதிரைக்குட்டியும் குரங்குக்குட்டியும் என்ன கூறியிருப்பார்கள்? எனக்
கேளுங்கள். காய்கறித்தோட்டம் அமைக்கலாம் என்ற பதில் வரும்வரை அதற்கான
குறிப்புகளைக் கூறுங்கள்.
அன்றே குதிரைக்குட்டியும் குரங்குக்குட்டியும், நண்பர்களுடன் சேர்ந்து மகிழ்ச்சியாகத்
த�ோட்டம் ப�ோடுவதற்கான வேலைகளைத் த�ொடங்கிவிட்டார்கள்.
த�ோட்டம் அமைப்பதற்கான இடத்தில் மண்ணை வெட்டிச் சரிபடுத்தினார்கள். குரங்குக்குட்டி
ஒவ்வொருவருக்கும் விதை/செடி/கன்றைக்
க�ொடுத்தது. பறவைகளும் விலங்குகளும்
ஒவ்வொன்றாக
வந்து
தங்களுக்குக்
க�ொடுக்கப்பட்டதை
மண்ணில்
விதைக்கத்
த�ொடங்கினார்கள்.
குதிரைக்குட்டி வந்தது; குடைமிளகாய் நட்டது.
சுண்டெலி வந்தது; சுரைக்காய் விதை ப�ோட்டது.
நண்டு வந்தது; பூண்டு விதை ப�ோட்டது.
33
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தும்பி வந்தது; துவரை விதை ப�ோட்டது.
புறா வந்தது; புடலை விதை ப�ோட்டது.
முள்ளம்பன்றி வந்தது; முள்ளங்கி விதை ப�ோட்டது.
பருந்து வந்தது; கரும்பு நட்டது.
ஆற்றில் இருந்து நானும் வரட்டுமா? என்று ஒரு குரல் கேட்டது. இவ்வளவு தூரம்
வரவேண்டாம். கரை ஓரத்தில் இந்த விதைகளைப் ப�ோட்டுவிட்டுச் சட்டென்று சென்றுவிடு
என்று ச�ொன்னார்கள் அதன் நண்பர்கள்! ஆற்றிலிருந்து அப்படி யார் கேட்டது? ஏன்
வரவேண்டாம் என்றார்கள்? என்று குழந்தைகளிடம் கேளுங்கள். அவர்கள், தண்ணீரைவிட்டு
மீன் வெளியே வரமுடியாது என்று பதில் அளிக்கிறார்களா? எனப் பாருங்கள். பதில் வரும்வரைக்
குறிப்புகளைக் க�ொடுங்கள். பிறகு கதையைத் த�ொடருங்கள்.
ஆற்றிலிருந்து, கெளுத்திமீன் வந்தது; க�ொள்ளு விதை ப�ோட்டது.
எருமைக்கன்று வந்தது; வாழைக்கன்று நட்டது.
கழுதை கனைத்து நின்றது; மண்புழுக்களை விட்டது.
அனைவரும் சேர்ந்து அமைத்த அருமையான த�ோட்டத்துக்கு
யானை அசைந்து வந்தது; தண்ணீர் பாய்ச்சி நின்றது.

நண்பர்கள் அனைவரும் மகிழ்வுடன். த�ோட்டத்தைப் பாதுகாத்து வளர்த்தனர்.
சில காலங்கள் சென்றபிறகு, அந்தத் த�ோட்டம் எப்படி இருந்தது தெரியுமா? என்று
குழந்தைகளிடம் கேட்டுக் குழந்தைகள்கூறும் விதவிதமான பதில்களைத் த�ொகுத்துக்
க�ொள்ளுங்கள்.
(எ.கா. – குடைமிளகாய்ச் செடியில் நிறைய குடைமிளகாய்கள் காய்த்துத் த�ொங்கின.
சுரைக்காய்க் க�ொடியில் பெரிய பெரிய சுரைக்காய்கள் காய்த்திருந்தன)
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ஆமைாம்! ஆமைாம் நீஙகள் கூறிை்தப் வபாை அந்தத் வதாட்டம் இருந்தது எனக்கூறிக்
குழந்்தகள் கூறிைேற்்்ற ஒவ்ோன்றாக விைக்கிக் கூறுஙகள்.
குடடிப் பிள்்ைகளின தீர்்ே அக்காடடில் உள்வைார் பைகாைம் வபசிக்்காணடு இருந்தனர்.
இவதா இப்வபாது நாமும் வபசிக்்காணடு இருக்கிவ்றாம்.
நீஙகளும் ஏவதனும் சிக்க்ைக் கண்டால் தீர்வு காணபீர்கள் தாவன? எனறு குழந்்தகளி்டம்
வகடடுப் பதி்ைப் ்பறுஙகள்.

கைநதுரையாைல்
கீழ்க்காணும் நிகழ்வுகள குறித்துக் குழநர்தகளுைன் கைநதுரையாடுங்கள.

ஆனந்திக்கு
அடுத்தோரம்
பி்றந்தநாள் ேருகி்றது.
நாம் எனன
பரிசளிக்கைாம்?

ஓவிைம் ஒனறு ே்ரந்து
தரைாம். நாவமை பூங்காத்து
அ்மைத்தும் ்காடுக்கைாம்.
ஒரு சிறுேர் இதழ் ோஙகிக்
்காடுக்கைாம். அல்ைது
நாவமை ஒரு...

வி்ைைாடடுப்
வபாடடியில் கைந்து
்காள்ை
வேணடு்மைனறு
நி்னக்கி்றான!
நம்மை பாரதிக்கு
வி்ைைாடடில்
மிகுந்த ஆர்ேம்!

பாரதி வபான்ற குழந்்தக்ை வி்ைைாடடில் இ்ணத்துக்
்காள்ேது குறித்துக் கைந்து்ரைாடுஙகள்.

உன நணபனின பி்றந்தநாளுக்கு நீ எனன
பரிசளிப்பாய? எனக் வகளுஙகள்.

குதித்துக்.. குதித்து.. உைலியக்கச் ்சயல்�ாடு
க்தயில் ேந்த குதி்ரக்குடடி மைகிழ்ச்சியில் குதித்துச் ்சன்றதுவபாை குழந்்தக்ை
எழுந்து நினறு குதிக்கச் ்சயயுஙகள்.

பயிற்சிநூலில் அரும்பு 5.11; ்மாட்டு 5.20; மைர் 5.22 - '�ைம் �ார்ப்ப�ாம்; ப�சுபவாம்’
பகுதியில் ்காடுக்கப்பட்ட ப்டஙக்ைக் குழந்்தக்ைப் பார்க்கச்்சயது
கைந்து்ரைாடுஙகள்.

்சயல் திட்ைம்

சூழ்நிரையியல் �குதிக்கான பநைத்தில்...

 பள்ளிக்குள் சிறிை வதாட்டம் அ்மைப்பதற்கான வே்ைக்ைக்
குழந்்தகளு்டன ்சயயுஙகள்.
 கீ்ர, பூஞ்்சடிகள், காயகறிகள் வபான்ற்ே பயிரி்டைாம்.
 வதாட்டம் அ்மைக்க ோயப்பு இல்ைாதேர்கள், ்காட்டாஙகுச்சி அல்ைது காகிதக்
குே்ைகளில் மைண நிரப்பி கடுகு, ்ேந்தைம், கீ்ர வி்தக்ை வி்தக்கச்்சயது
அதன ேைர்ச்சியி்ன உற்றுவநாக்கச் ்சயைைாம்.
 ஒவ்ோரு குழந்்தக்கும் தனித்தனிைாகவோ அல்ைது இரணடு குழந்்தகளுக்கு/
குழுவுக்கு ஒரு குே்ைவைா அளித்து, ்சயதுபார்க்கச் ்சயைைாம்.
 ்சடிகளின ேைர்ச்சியி்னப் ப்டமைாக ே்ரந்வதா அது குறித்துக் கைந்து்ரைாடிவைா
வபசச்்சயைைாம்.
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1

எழுத்து அறிபவாம்

எழுத்து அறிபவாம்

பநாக்கம்:
உகரேரி்ச
அ்்டைாைம் கணடு ஒலித்தல்.

எழுத்துக்ை

வதாட்டம் வபாட்டேர்களின ்பைர்க்ைப்
ப்டத்தில்
உள்ைோறு
கரும்பை்கயில்
எழுதுஙகள். அேர்கள் நட்ட ்சடி, வி்த,
கனறுகளின ்பைர்க்ைக் கூ்றச்்சயயுஙகள்.
வத்ேப்பட்டால் பயிற்சிநூலி்னப் பார்க்கச்
்சயைைாம். வதாட்டம் அ்மைத்தேர்களின
்பைர்களுக்கு
அருகிவைவை
அேற்றின
்பைர்க்ையும் எழுதச் ்சயயுஙகள்.

கு தி்ரக்குடடி
சு ண்்டலி
நணடு
து ம்பி
பு ்றா
முள்ைம்பனறி
ப ரு ந்து
்க ளு த்திமீன
எரு்மைக்கனறு
கழு ்த

கு ்்டமிைகாய
சு ்ரக்காய
பூணடு
து ே்ர
பு ்ட்ை
மு ள்ைஙகி
க ரு ம்பு
்காள்ளு
ோ்ழக்கனறு
மைணபு ழு

 குதி்ரக்குடடி, கு்்டமிைகாய இரணடு
்சாற்களிலும் முதலில் உள்ை எழுத்்தயும் அதற்கான ஒலிப்்பயும் உற்றுவநாக்கச் ்சயது
முதல்
எழுத்்த
ேட்டமிடடுக்காடடி
’கு’
எழுத்்த
அறிமுகம்
்சயயுஙகள்.
‘கு’ உச்சரிப்பில் குழந்்தகளுக்குத் ்தரிந்த ்சாற்க்ைக் கூ்றச்்சயயுஙகள் (எ.கா. கு்டம்,
குைவி, குருவி, குைம்….). இ்ே வபானறு க்தயிலிருந்து ேருவித்த அ்னத்து
எழுத்துக்ையும் அறிமுகம் ்சயயுஙகள்.
 பயிற்சிநூலில் உள்ை ’ஒலித்துப் �ார்ப்ப�ாம்; எழுத்ர்த அறிபவாம்’ பகுதியில் உள்ை ஙு, ஞு, ணு,
நு, யு, லு, வு, னூ ஆகிை எழுத்துக்ையும் அறிமுகம் ்சயயுஙகள்.

2

பூ எடுக்கைாம்; சைம் ்்தாடுக்கைாம்
துரணக்கருவிகள:
எழுத்தட்்டகள்/
காகிதக்குே்ைகள்

பநாக்கம்:
உகரேரி்ச
அ்்டைாைம்
காணுதல்.
அறிந்து ஒலித்தல்.

எழுத்துக்ை
ேரி்சமு்்ற

குே்ைக்ை
/
 காகிதக்
ே்ரப்டத்தா்ைப் பூ ேடிவில் ப்டத்தில்
காடடியுள்ைோறு ்ேடடி, ஒவ்ோரு
அட்்டயிலும்
ஓர்
உகர
ேரி்ச
எழுத்்த எழுதிக்்காள்ளுஙகள்.
 இவத வபானறு இரணடு ்தாகுப்புக்ை
எழுதுஙகள்.
 இரணடு ேட்டஙகள் ே்ரந்து அேற்றில்
ப்டத்தில் காடடியுள்ைபடி எழுத்துக்ைக்
குவித்து்ேயுஙகள்.
குழுவிலிருந்தும்
ஒவ்ோரு
 இரு
குழந்்த்ை அ்ழத்து ஏவதனும் ஓர்
எழுத்்தச் ்சால்லுஙகள்.
 இருேரும் ’பூ எடுக்கப் ப�ாகிபறாம்.. பூ
எடுக்கப் ப�ாகிபறாம்..’ எனறு கூறிைோறு
அேரேர்
ேட்டத்திலிருந்து
நீஙகள்
கூறிை
எழுத்துப்பூ்ேத்
வதடி
எடுத்துக்்காணடு ஓடி ேரவேணடும்.

ஆசிரியர் ைகேயடு

EE_Tamil_THB_Term 2_Unit 5.indd 36

36

07-09-2022 14:32:10

 எடுத்த பூ்ே அ்னேரி்டமும் காடடி அந்த எழுத்்தச் சத்தமைாகச் ்சால்லி, தஙகள்
குழுவினரி்டம் ்காடுக்க வேணடும். (எ.கா.) எடுத்த எழுத்து ‘மு’ எனில் ‘மு’ எடுத்து ேந்வதாம்
எனக் கூ்ற வேணடும். முதலில் ்காடுத்த குழந்்த்ைப் பாராடடுஙகள்.
 ஒவ்ோரு குழுவிலிருந்தும் அடுத்தக் குழந்்த்ை அ்ழத்து, வே்்றாரு எழுத்்தக்கூறித்
்தா்டர்ந்து வி்ைைா்டச் ்சயயுஙகள்.
 எல்ைா அட்்டக்ையும் எடுத்துேந்து ்காடுத்து முடித்தபின இரு குழுவினரும் ‘பூ’ ேடிே
அட்்டயில் உள்ை எழுத்துக்ை ேரி்சைாகப் பூச்சரம்வபால் அடுக்கவேணடும்.
 எந்தக் குழு, முதலில் சரிைாக அடுக்கி முடிக்கி்றவதா அக்குழு, பூச்சரம் ்தாடுத்து விடவ்டாம்...
பூச்சரம் ்தாடுத்துவிவ்டாம்... எனக் கூ்றவேணடும். முதலில் முடித்தக் குழுவினவர ்ேற்றி
்பற்்றேராேர். அ்னே்ரயும் பாராடடுஙகள்.

3

்சய்தித்்தாளில் வட்ைமிடுபவாம்

இரு குழந்்தகளுக்கு அல்ைது சிறுகுழுவுக்கு ஒரு ்சயதித்தாள் துணடி்ன அளித்து
அதில் நீஙகள் குறிப்பிடும் உகரேரி்சயில் உள்ை எழுத்துக்ைக் கணடுபிடித்து ேட்டமி்டச்
்சயயுஙகள்.

4

கரும்�ைரகயில் எழுதுபவன்

எழுத்துக்ை எழுதுேதற்கு நீஙகள் பயிற்சி அளித்தபி்றகு, கீழ்மைட்டக் கரும்பை்க அல்ைது
குழந்்தகளின குறிப்வபடடில் உகர ேரி்சயில் உள்ை
18 எழுத்துக்ையும் எழுதிப்
பழகச்்சயயுஙகள்.
அடுத்து அேரேர் ேகுப்பிற்கான பயிற்சிநூலில் உள்ை பயிற்சிக்ைச் ்சயை ேழிகாடடுஙகள்.

சிறகுகள விரியட்டும்
அரும்பு
பயிற்சி எண

5.3, 5.4, 5.5, 5.6

5

்மாட்டு
பயிற்சி எண

5.3, 5.4, 5.5, 5.6

மைர்
பயிற்சி எண

5.3, 5.4, 5.5, 5.6

இரணத்துச் ்சால்பவாம்

பநாக்கம்: ்மைய்ைழுத்துகளு்டன 'உ’ எனனும் உயி்ரழுத்து, இ்ணந்து
உகர ேரி்ச எழுத்துகள் உருோகும் விதத்்த அறிதல்.

க்

உ

கு

அேரேர் பயிற்சி நூல்களிலும் உள்ை 'இரணத்துச் ்சால்பவாம்’
பகுதி்ைக் குழந்்தக்ைப் பார்க்கச்்சயயுஙகள்.

ங

உ

ஙு

ன

உ

னு

’க்’ ்மைய்ைழுத்து்டன ’உ’ உயி்ரழுத்து இ்ணயும்வபாது ’கு’
பி்றக்கி்றது எனப்த ஒலித்துக்காடடுஙகள். அவோவ்ற ்மைய்ைழுத்துகள்
ஒவ்ோன்்றயும்
உயி்ரழுத்து
‘உ’உ்டன
இ்ணத்து
ஒலித்துக்காடடுஙகள்.

இந்த ோரம் முழுேதும் இவேரி்ச எழுத்துகள், குழந்்தகளின பார்்ேயில்படும்படி
கரும்பை்கயிவைா, படித்தல் பை்கயிவைா காடசிப்படுத்துஙகள்.
அகரேரி்ச ’இரணத்துச் ்சால்பவாம்’ பகுதியில் உள்ைபடி, உகரேரி்ச எழுத்துகளுக்கு
வில்்ைகள் அல்ைது அட்்டக்ைக் ்காடுத்து உகரேரி்ச உயிர்்மைய எழுத்துகள்
உருோே்த அடுக்கி உணரச்்சயயுஙகள்.
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இ்்டவே்ை வநரஙகளில் '்சால்லி அடிப்ப�ாம்' வி்ைைாடடி்ன உகர
ேரி்ச எழுத்துகளுக்கு வி்ைைா்டச் ்சயயுஙகள்.

6

்சால் அறிபவாம்

பநாக்கம்: புதிை ்சாற்க்ைப் படித்தல்.
அரும்பு, ்மாட்டு, மைர் பயிற்சிநூலில், "எழுத்துகரள இரணத்துச் ்சால்ரைப் �டிப்ப�ாம்",
பகுதியில் உள்ை குருவி, சு்றா, துணடு, நுஙகு, புழு, முறுக்கு, எலும்பு, உணவு ஆகிை
்சாற்களிலுள்ை எழுத்துக்ை ஒலித்துப் பார்க்கச் ்சயயுஙகள். ்சாற்க்ை எழுத்துக்கூடடிப்
படிப்பதற்குப் பயிற்சி அளியுஙகள்.

7

வட்ைமிட்டுக் கணடுபிடி

பநாக்கம்: உகர ேரி்ச எழுத்துகளின ேரிேடிேம் அறிதல்; புதிை ்சாற்க்ை உருோக்கிப்
படித்தல்.
 குருவி, சு்றா, துணடு, நுஙகு, புழு, முறுக்கு, எலும்பு,
உணவு
ஆகிை
்சாற்க்ைத்
தனித்தனிவை
துணடுத்தாள்களில் எழுதி சுருடடி ்ேயுஙகள்.
 ப்டத்தில் உள்ைோறு எழுத்துக்ை ஆஙகாஙவக
எழுதுஙகள்.
 குழந்்தக்ை இரு குழுோகப் பிரியுஙகள்.
 ஒரு குழுவிலிருந்து ஒருேர் துணடுத்தா்ை எடுத்து
ேந்து அதில் உள்ை ்சால்்ைப் படித்துக் காட்ட
வேணடும்.
 கரும்பை்கயில் உள்ை எழுத்துகளுள் தான ்ேத்திருக்கும் ்சால்லின எழுத்துக்ை
ஒவ்ோன்றாகக் கூறிக்்காணவ்ட ேட்டமி்ட வேணடும். பி்றகு ்சால்்ைக் கரும்பை்கயில்
எழுதவேணடும். சரிைாகச் ்சயதால் ஒரு புள்ளி்ை அளியுஙகள்.
 அடுத்தக் குழுவினர், இரண்டாேது ்சால்்ை எடுத்து வி்ைைாட்்டத் ்தா்டரவேணடும்.
 இவோவ்ற ்தா்டர்ந்து அ்னத்துச் ்சாற்களுக்கும் வி்ைைா்ட வேணடும்.
 அதிக புள்ளிகள் ்பற்்ற குழுவினவர ்ேற்றி்பற்்றேராோர். பஙகு்பற்்ற அ்னே்ரயும்
பாராடடுஙகள்.
அடுத்து அேரேர் ேகுப்பிற்கான பயிற்சிநூலில் உள்ை பயிற்சிக்ைச் ்சயை ேழிகாடடுஙகள்.

சிறகுகள விரியட்டும்
அரும்பு
பயிற்சி எண

5.7, 5.8, 5.9, 5.10
முதல் ேகுப்பு
பா்டநூல் பக்கம்

்மாட்டு
பயிற்சி எண

5.7, 5.8, 5.9, 5.10,
5.11, 5.12, 5.13

மைர்
பயிற்சி எண

5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11,
5.12, 5.13, 5.14

38, 39
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8

சுரவப்ப�ாம்; ்சால்பவாம்
து்ணக்கருவிகள்: அறுசு்ேக்கான ்பாருள்கள்

(எ.கா.)
இனிப்பு
கசப்பு
கார்ப்பு
புளிப்பு
உவர்ப்பு
துவர்ப்பு

–
–
–
–
–
–

சர்க்க்ர/இனிப்புத் தினபண்டஙகள்
வேப்பி்ை/பாகற்காய
மிைகு, இஞ்சி
புளி/புளிப்பு மைாஙகாய/எலுமிச்்ச
உப்பு
பாக்கு/ோ்ழப்பூ

குழந்்தக்ை அேர்களின கணக்ை மூ்டச்்சயது ஒவ்ோரு ்பாருைாக மிகச் சிறிதைவு
மைடடும் நாக்கில் ்ேத்துச் சு்ேக்கச் ்சயது சு்ேயின ்பை்ர அறிைச் ்சயயுஙகள்.

9

்சால் அறிபவாம்

(்மாட்டு, மைர் நிரையினருக்கு மட்டும்)

பநாக்கம்: புதிை ்சாற்க்ைப் படித்தல்.
குறிப்பு : பல்ேகுப்பு எனில், அரும்பு நி்ைக் குழந்்தக்ைப் பார்்ேைாைர்கைாகப் பஙவகற்கச்
்சயயுஙகள்.

மரை, மரழ

அறிமுகம் ்சயை வேணடிை
எழுத்துகள்

பூரன, வீரண
வால், வாள

ரை, ரண

புலி, புளி

ஆகிை ்சாற்க்ைப் பயிற்சிநூலிலுள்ை ்மாட்டு, மைர் ’�ைமும் ்சால்லும் �டிப்ப�ாம்’ பகுதியில்
உள்ை ப்டஙக்ைப் பார்க்கச் ்சயது அறிமுகம் ்சயயுஙகள்.
அடுத்து அேரேர் ேகுப்பிற்கான பயிற்சிநூலில் உள்ை பயிற்சிக்ைச் ்சயை ேழிகாடடுஙகள்.

சிறகுகள விரியட்டும்
அரும்பு
பயிற்சி எண

5.11, 5.12, 5.13
முதல் ேகுப்பு
பா்டநூல் பக்கம்

்மாட்டு
பயிற்சி எண

5.14, 5.15, 5.16, 5.17, 5.18,
5.19, 5.20, 5.21

47, 49

மைர்
பயிற்சி எண

5.15, 5.16, 5.17, 5.18,
5.19, 5.20, 5.21,
5.22, 5.23, 5.24

மைர் 5.21 - '்்தாைரைப் �டிப்ப�ாம்; விடு�ட்ைர்த எழுதுபவாம்’ பகுதியில் ்காடுக்கப்பட்ட
ேரிக்ைப் படித்துப் பா்டைாகவும் பாடி மைகிழச் ்சயயுஙகள்.
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அ ல கு

6

நு ங்கு வண்டி ெசய்யலாமா?

கற்றல் விைளவுகள்

 பாடைலக் ேகட்டும் பாடியும் படித்தும் ஒத்த ஓைசநயங்கைளக்
கண்டறிவர். ேபச்சிலும் எழுத்திலும் பயன்படுத்துவர்.
 அறிந்த ெசாற்கள், ெதாடர்கைளப் பயன்படுத்தி உைரயாடலில்
ஈடுபடுவர்.
 ெசாற்புதிர்கள், விைளயாட்டுகளின் வாயிலாக ெமாழிக்கூறுகைள
அறிந்து ஏற்ற இடத்தில் பயன்படுத்துவர்.
 வாழ்வியல் திறன்கைள உணர்ந்து பின்பற்றுவர்.

ஆர்வமூட்டல்
பாடி மகிழ்ேவாம்
 பாடைல ஒருமுைற நிறுத்தி ெமதுவாகப் படித்துக் காட்டுங்கள்.
குழந்ைதகள்
விரும்பும்
இராகத்தில்
 ஓைசநயத்துடன்
பாடிக்காட்டுங்கள்.
 நீங்கள் பாடப்பாட, குழந்ைதகைளயும் ெதாடர்ந்து பாடச்ெசய்யுங்கள்.

1

எழுத்து அறிேவாம்

ேநாக்கம்: ஊகார வரிைச எழுத்துகைள அைடயாளம் கண்டு
ஒலித்தல்.
முதல்வரிையப் பாடிக்ெகாண்ேட கரும்பலைகயில் குருவி, கூடு, என்று எழுதுங்கள்.
பிறவரிகைள ஒவ்ெவான்றாக நீங்கள் பாடிேயா குழந்ைதகைளப் பாடச்ெசய்ேதா உரிய ெசாற்கைளப்
படத்தில் உள்ளவாறு எழுதுங்கள்.
ெசாற்களின் முதல் எழுத்துகைள வட்டமிடுங்கள். உகர வரிைச எழுத்துகைள நீட்டி
ஒலித்தால்
ஊகார
வரிைச
எழுத்துகள்
வரும்
என்பைதச்
சுட்டிக்காட்டுங்கள்
(எ.கா. கு கூ). ஊகார வரிைச பதிெனட்டு எழுத்துகைளயும் அறிமுகம் ெசய்யுங்கள். பயிற்சி
நூலிலுள்ள ஊகார வரிைச எழுத்துகைளக் குழந்ைதகைளப் பார்க்கச் ெசய்து அறிமுகம்
ெசய்யுங்கள்.
’கு’ ஒலிப்புக்கு ஒரு ெசாடக்குப் ேபாடும் ேநரம்
ேதைவப்படுவைதயும் ’கூ’ ஒலிப்புக்கு இரண்டு
ெசாடக்குப் ேபாடும் ேநரம் ேதைவப்படுவைதயும்
விளக்கிக் கூறுங்கள்.

2

இைணத்துச் ெசால்ேவாம்

ேநாக்கம்: ெமய்ெயழுத்துகளுடன் 'ஊ’ என்னும்
உயிெரழுத்து, இைணந்து ஊகார வரிைச எழுத்துகள்
உருவாகும்விதத்ைத அறிதல்.
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கு ருவி

கூடு

சு ண்ெடலி

சூரிய காந்தி

து ம்பி

தூண்

நு ங்கு

நூல்

பு றா

பூ ைன

முயல்

மூங்கில்
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துைணக்கருவிகள்: எழுத்து வில்ைலகள்.
அவரவர் பயிற்சி நூல்களில் உள்ள ’இைணத்துச் ெசால்ேவாம்’
பகுதிையக் குழந்ைதகைளப் பார்க்கச் ெசய்யுங்கள்.
’க்’ ெமய்ெயழுத்தும் ’ஊ’ உயிெரழுத்தும் ேசர்ந்து ’கூ’ உருவாகிறது
என்பைத
ஒலித்துக்காட்டுங்கள்.
அவ்வாேற
ெமய்ெயழுத்துகள்
ஒவ்ெவான்ைறயும்
உயிெரழுத்து
’ஊ’
உடன்
இைணத்து
ஒலித்துக்காட்டுங்கள்.
இந்த வாரம் முழுவதும் இவ்வரிைச எழுத்துகள், குழந்ைதகளின்
பார்ைவயில் படும்படி கரும்பலைகயிேலா, படித்தல் பலைகயிேலா
காட்சிப்படுத்துங்கள்.

க்

ஊ

கூ

ங்

ஊ

ஙூ

ச்

ஊ

சூ

ன்

ஊ

னூ

அகர வரிைச ’இைணத்துச் ெசால்ேவாம்’ பகுதியில் உள்ளபடி ஊகார
வரிைச எழுத்துகளுக்கு வில்ைலகள் அல்லது அட்ைடகைளக் ெகாடுத்து ஊகார வரிைச
உயிர்ெமய் எழுத்துகள் உருவாவைத அடுக்கச் ெசய்யுங்கள்.
இைடேவைள ேநரங்களில் 'ெசால்லி அடிப்ேபாம்' விைளயாட்டிைன ஊகார
வரிைச எழுத்துகளில் விைளயாடச் ெசய்யுங்கள்.

3

பூ எடுக்கலாம்; சரம் ெதாடுக்கலாம்

அலகு-5 ெசயல்பாடு 2இல் உகர வரிைச
எழுத்துகளுக்குச் ெசய்ததுேபால ‘பூ எடுக்கலாம் சரம்
ெதாடுக்கலாம்’ என்ற விைளயாட்ைட ஊகார வரிைச
எழுத்துகளுக்கும் விைளயாடச் ெசய்யுங்கள்.

4

ெசாடக்குப் ேபாட்டுச் ெசால்ேவாம்

ேநாக்கம்: குறில், ெநடில் ஒலிப்புமுைற அறிதல்.
அலகு-2 ெசயல்பாடு 4இல் ஆகார வரிைச
எழுத்துகளுக்குச்
ெசய்ததுேபால
‘ெசாடக்குப்
ேபாட்டுச் ெசால்ேவாம்’ விைளயாட்ைட ஊகார
வரிைச எழுத்துகளுக்கும் ெசய்யச் ெசய்யுங்கள்.

5

ெசய்தித்தாளில் வட்டமிடுேவாம்

இரு குழந்ைதகளுக்கு அல்லது சிறு குழுவுக்கு ஒரு ெசய்தித்தாள் துண்டிைன அளித்து
அதில் நீங்கள் குறிப்பிடும் ஊகார வரிைசயில் உள்ள எழுத்துகைளக் கண்டுபிடித்து வட்டமிடச்
ெசய்யுங்கள்.

6

கரும்பலைகயில் எழுதுேவன்

எழுத்துகைள எழுதுவதற்கு நீங்கள் பயிற்சி அளித்த பிறகு, கீழ்மட்டக் கரும்பலைக அல்லது
குழந்ைதகளின் குறிப்ேபட்டில் ஊகார வரிைசயில் உள்ள 18 எழுத்துகைளயும் எழுதிப் பழகச்
ெசய்யுங்கள்.

7

ஒத்த ஓைசச் ெசாற்கள்

(ெமாட்டு, மலர் நிைலயினருக்கு மட்டும்)
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ேநாக்கம்: ஒத்த ஓைசயுைடய ெசாற்களின் ஒலிப்பு முைறைய அறிதல்.
குறிப்பு - பல்வகுப்பு எனில், அரும்பு நிைலக் குழந்ைதகைளப் பார்ைவயாளர்களாகப் பங்ேகற்கச்
ெசய்யுங்கள்.
 குழந்ைதகைள இரு குழுவாகப் பிரியுங்கள்.
 நீங்கள் ஒரு ெசால்ைலக்கூற அேத எழுத்தில் ெதாடங்கும் மற்ெறாரு ெசால்ைலக்
குழந்ைதகைளக் கூறச் ெசய்யுங்கள். (எ.கா.) அருவி - அப்பளம்.
 எந்தக் குழுவில் உள்ள குழந்ைத முதலில் கூறியேதா அக்குழுேவ ெவற்றி ெபற்ற குழுவாகும்.
இவ்வாறு ேமலும் சில ெசாற்கைளக் கூறி விைளயாடுங்கள்.
 அடுத்தது ெசால்லின் இறுதி எழுத்து, ஒேர எழுத்தாக இருப்பதுேபாலக் கூறச்ெசய்யுங்கள்.
(எ.கா.) குடம் – மரம்.
 இறுதியில் அைனத்துக் குழந்ைதகைளயும் பாராட்டுங்கள்.
அடுத்து அவரவர் வகுப்பிற்கான பயிற்சிநூலில் உள்ள பயிற்சிகைளச் ெசய்ய வழிகாட்டுங்கள்.

சிறகுகள் விரியட்டும்
அரும்பு
பயிற்சி எண்

6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6
8

ெமாட்டு
பயிற்சி எண்

6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6

மலர்
பயிற்சி எண்

6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6

ெசால் அறிேவாம்

ேநாக்கம்: புதிய ெசாற்கைளப் படித்தல்.
அரும்பு, ெமாட்டு, மலர் பயிற்சிநூலில், "எழுத்துகைள இைணத்துச் ெசால்ைலப் படிப்ேபாம்",
பகுதியில் உள்ள கூடு, சூரியன், குண்டூசி, தூண்டில், நூல், பூட்டு, மூங்கில், வல்லூறு,
வானூர்தி ஆகிய ெசாற்களிலுள்ள எழுத்துகைள ஒலித்துப் பார்க்கச் ெசய்யுங்கள். ெசாற்கைள
எழுத்துக்கூட்டிப் படிப்பதற்குப் பயிற்சி அளியுங்கள்.

9

வட்டமிட்டுக் கண்டுபிடி

ேநாக்கம்: ஊகார வரிைச எழுத்துகளின் வரிவடிவம்
அறிதல். புதிய ெசாற்கைள உருவாக்கிப் படிக்க
அறிதல்.
 அலகு-5 ெசயல்பாடு 7இல் உள்ள ெசால்ைலப்
படிப்பதற்கான
’வட்டமிட்டுக்
கண்டுபிடி’
விைளயாட்ைட கூடு, சூரியன், குண்டூசி,
தூண்டில், நூல், பூட்டு, மூங்கில், வல்லூறு,
வானூர்தி ஆகிய ெசாற்களில் விைளயாடச்
ெசய்யுங்கள்.
அடுத்து அவரவர் வகுப்பிற்கான பயிற்சிநூலில்
உள்ள பயிற்சிகைளச் ெசய்ய வழிகாட்டுங்கள்.
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சிறகுகள் விரியட்டும்
அரும்பு

ெமாட்டு

பயிற்சி எண்

6.7, 6.8

முதல் வகுப்பு
பாடநூல் பக்கம்

பயிற்சி எண்

6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12

மலர்
பயிற்சி எண்

6.7, 6.8, 6.9, 6.10,
6.11, 6.12, 6.13

43, 44

10

ேகட்டுச் ெசால்லலாம்

(ெமாட்டு, மலர் நிைலயினருக்கு மட்டும்)

ேநாக்கம்: ’அவன், அவள், அது' ேபான்ற சுட்டுப்ெபயர்கைள அறிதல்.
குறிப்பு - பல்வகுப்பு எனில், அரும்பு நிைலக் குழந்ைதகைளப் பார்ைவயாளர்களாகப் பங்ேகற்கச்
ெசய்யுங்கள்.
ேகாழி, ெபாம்ைம, ேசாளம், ேதாைச ஆகிய ெசாற்கைளப் பயிற்சிநூலிலுள்ள (ெமாட்டு, மலர்)
படங்கைளப் பார்க்கச் ெசய்து அறிமுகம் ெசய்யுங்கள்.
வகுப்பில் உள்ள ஆண் குழந்ைதயின் ெபயர், ெபண் குழந்ைதயின் ெபயர், வகுப்பில் உள்ள
ஏதாவது ஒரு ெபாருளின் ெபயைர நீங்கள் கூற ேவண்டும்.
ஆண் குழந்ைதயின் ெபயைர நீங்கள் கூறும்ேபாது குழந்ைதகள் ’அவன்’, ‘அவன்’ எனக் கூற
ேவண்டும். ெபண் குழந்ைதயின் ெபயைரக் கூறும்ேபாது
அறிமுகம் ெசய்ய ேவண்டிய
குழந்ைதகள் ’அவள்’, ’அவள்’ எனக்கூற ேவண்டும்.
எழுத்துகள்
ெபாருளின் ெபயைரக் கூறும்ேபாது ’அது’, ’அது’ எனக்
கூறேவண்டும்.
ேகா, ெபா, ேசா, ேதா
இவ்வாறு சில ெசாற்கைள விைளயாடச் ெசய்யுங்கள்.
அடுத்து அவரவர் வகுப்பிற்கான பயிற்சிநூலில் உள்ள பயிற்சிகைளச் ெசய்ய வழிகாட்டுங்கள்.

சிறகுகள் விரியட்டும்
அரும்பு
பாடநூல் பக்கம்

45, 46

பயிற்சி எண்

ெமாட்டு
பயிற்சி எண்

6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6,17,
6.18, 6.19, 6.20, 6.21, 6.22

6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 613

மலர்
பயிற்சி எண்

6.14, 6.15, 6.16, 6,17,
6.18, 6.19, 6.20,
6.21, 6.22, 6.23, 6.24

ெமாட்டு - அடிக்ேகாடிட்ட பயிற்சி எண்கள் அரும்பு, ெமாட்டு நிைலக் குழந்ைதகளுக்கு உரியது.
மலர் - அடிக்ேகாடிட்ட பயிற்சி எண்கள் அரும்பு, ெமாட்டு, மலர் நிைலக் குழந்ைதகளுக்கு உரியது.

ெசயல் திட்டம்

குழந்ைதகள், தங்களுக்குத் ெதரிந்த ெபாருள்களின் ெபயர்களில் கீ, சீ, பீ, மீ ஆகிய
எழுத்துகளில் ெதாடங்கும் ெபாருள்களின் ெபயர்கைளத் ெதாகுத்துவரக் கூறுங்கள்.

நான் கற்றைவ
அலகு இரண்டில் ’நான் கற்றைவ’ பகுதியில் உள்ள வழிகாட்டுதல்கைளப் பின்பற்றி
இப்பகுதிையச் ெசயல்படுத்துங்கள்.
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இ்ைப்புகள்
்பரிநது்ரச் பெயல்்பாடுகள்
எழுத்துககா்ன பெயல்்பாடு

1

காற்றில் எழுதலாம

 எந்தை அலகில் இச்ச்சயல்பாடு ச்சய்யப்படுகி்றகதைா, அந்தை அலகில் அறிமுகம்
ச்சய்தை எழுததுக்ளத துண்டுததைாள்களில் எழுதி கம்்சமீது ்வயுஙகள்.
 குழந்்தைக்ள இரு குழுவாகப் பிரியுஙகள்.
 ஒரு குழுவிலிருந்து ஒரு குழந்்தை வந்து துண்டுததைா்ள எடுக்ககவண்டும்.
அந்தைத தைாளில் உள்ள எழுத்தை அக்குழந்்தை, காற்றில் எழுதை கவண்டும்.
அடுததை குழுவில் உள்ள குழந்்தைகள், அது எந்தை எழுதது எ்னக்
கண்டுபிடிதது, கரும்பல்கயில் எழுதை கவண்டும்.
 இ்தைப் கபாலகவ இரண்டாவது குழுவி்னர், காற்றில் எழுதை முதைல் குழுவி்னர்
கண்டுபிடிதது எழுதை கவண்டும். இவ்வாறு சதைாடர்ந்து வி்ளயாடச்
ச்சய்யுஙகள். இறுதியில் அ்்னததுக் குழந்்தைக்ளயும் பாராட்டுஙகள்.

2

கண்டுபிடி... கண்டுபிடி...

 எந்தை அலகில் இச்ச்சயல்பாடு ச்சய்யப்படுகி்றகதைா, அந்தை அலகில் அறிமுகம்
ச்சய்தை எழுததுக்ளத துண்டுததைாள்களில் எழுதி வகுப்ப்்றயில்
சவவ்கவறு இடஙகளில் ம்்றதது ்வததுவிடுஙகள்.
 குழந்்தைக்ள இரு குழுவாகப் பிரியுஙகள்.
 அ்்னததுக் குழந்்தைக்ளயும் சவவ்கவறு இடஙகளில்
்வததுள்ள எழுததுக்ளத கதைடி எடுக்கச் ச்சய்யுஙகள்.

ம்்றதது

 எடுததைப் பி்றகு, ஒவ்சவாரு குழு்வயும் தைாஙகள் எடுததை துண்டுததைாளில்
உள்ள எழுததுக்ளக் கரும்பல்கயில் தைனிததைனி இடஙகளில் எழுதிப்
படிக்கச் ச்சய்யுஙகள்.
 அதிகமா்ன எழுததுக்ளத கதைடி எடுததை குழுகவ சவற்றி சபற்்ற குழுவாகும்.
அ்்னததுக் குழந்்தைக்ளயும் பாராட்டுஙகள்.
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பொல்லுககா்ன பெயல்்பாடு

3

பொல் உருவாககுவவாம

அறிமுகம்
ச்சய்துள்ள
உயிர்சமய்
எழுததுகளுக்கா்ன
 இதுவ்ர
வில்்லகளின சதைாகுப்்பக் குழந்்தைகளிடம் சகாடுததுச் ச்சாற்க்ள
உருவாக்கக் கூறுஙகள். (எ.கா.) பகல், மரம்.
 வில்்லகளில் உள்ள எழுததுக்ளக் சகாண்டு எததை்்ன ச்சாற்கள்
உருவாக்க முடிகி்றகதைா அததை்்ன ச்சாற்க்ள உருவாக்கக் கூறுஙகள்.
அந்தைப் பாடததிற்குரிய சில ச்சாற்கள் மட்டுகம உருவாக்கும்படி எழுதது
வில்்லக்ளத கதைர்ந்சதைடுததும் சகாடுக்கலாம்.
 நீஙகள் ஒவ்சவாரு ச்சால்லாகக் கூறி அ்தை உருவாக்கச் சிறிதுகநரம்
சகாடுஙகள். வில்்லகளில் உள்ள எழுததுகள் குழந்்தைகளுக்கு அறிமுகம்
ச்சய்தை எழுததுகளாக இருக்க கவண்டும்.

4

பொல் பூநபதாட்டி

 எந்தை அலகில் இச்ச்சயல்பாடு ச்சய்யப்படுகி்றகதைா, அந்தை அலகில் அறிமுகம்
ச்சய்தை ச்சாற்களின எழுததுக்ள அட்்டயில் எழுதி ஐஸ்குச்சியில்
ஒட்டிக்சகாள்ளுஙகள்.
 காகிதைக்குவ்ளகளில் மண் நிரப்பி
எழுத்தைச் ச்சருகி்வயுஙகள்.
 ஒரு ச்சால்லுக்கா்ன எழுததுகள்
சதைாகுப்பாகக் கலந்து ்வயுஙகள்.

ஒவ்சவாரு
எழுதைப்பட்ட

குவ்ளயிலும்
குவ்ளக்ள

ஓர்
ஒரு

 குழந்்தைக்ள இரு குழுக்களாகப் பிரியுஙகள்.
 நீஙகள் ஊதைல் ஒலி்ய எழுப்பியவுடன முதைல் குழுவி்னர், தைஙகளுக்கு முன
சதைாகுப்பாக ்வக்கப்பட்டிருக்கும் குவ்ளக்ளச் ச்சால்லுக்கா்ன எழுதது
வரி்்சப்படி ்வக்க கவண்டும். ஒரு ச்சால்லுக்கு இருவர் அல்லது மூவர்
க்சர்ந்தும் உருவாக்கச் ச்சய்யலாம்.
 முதைல் குழுவி்னர் முடிததைவுடன இரண்டாவது குழுவில் உள்ள குழந்்தைகள்
அடுததை சதைாகுப்பில் உள்ள குவ்ளக்ளச் ச்சால்லுக்கா்ன எழுதது
வரி்்சப்படி ்வக்க கவண்டும்.
 எததை்்ன ச்சாற்களுக்கு குவ்ளகளின சதைாகுப்பு உள்ளகதைா அதுவ்ர
வி்ளயாடச் ச்சய்யுஙகள். பஙககற்்ற அ்்னததுக் குழந்்தைக்ளயும்
பாராட்டுஙகள்.
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பெயதித்தாள் – சிறநத கற்றல், கற்பித்தல் து்ைககருவி
ச்சய்திததைாள் எனபது அ்்னவருக்கும் எளிதில் கி்டப்பது; பயனபடுததை
எளியது; ச்சய்திததைாளில் எழுததுக்ள வட்டமிடும்கபாது எழுததுக்ள
மட்டும் சதைரிந்துசகாள்வதில்்ல. அச்ச்சழுததுகளில் சதைரிந்தை, படிததை
எழுததுக்ளயும் குழந்்தைகள், பார்தது நி்்னவுபடுததிக் சகாள்கி்றார்கள்.
 கூடுதைலாக, சமாட்டு, மலர் நி்லக் குழந்்தைக்ளச் ச்சய்தித தை்லப்புகளில் அறிந்தை
எழுததுக்ளக்
சகாண்ட
ச்சாற்க்ள
இ்ணையாககவா
சிறுகுழுவாககவா
படிததுப் பார்க்கச் ச்சய்யலாம்.
 சமாட்டு, மலர்நி்லக் குழந்்தைகள், அறிந்தை எழுததுக்ளக் சகாண்ட புதிய
ச்சாற்க்ளச் ச்சய்திததைாள்களின வாயிலாகத சதைரிந்து சகாள்ளலாம்.
 எளி்மயா்ன சபயர்ச்ச்சாற்க்ள அ்டயாளம் காணை பயனபடுததைலாம்.
 சிறுவர் ப்டப்புக்ளப் படிப்பதைால் ப்டப்பாற்்றலுக்கா்ன தூண்டுதைல் நிகழலாம்.
 படக்க்தைக்ளகயா அல்லது சிறுவர் சதைாடர்பா்ன படஙக்ளகயா சவட்டி
ஒட்டச்ச்சய்து அ்வ குறிததுப் கப்சகவா கலந்து்ரயாடகவா ச்சய்யலாம்.
 மலர்நி்லக் குழந்்தைக்ள விளம்பரஙகளில் உள்ளவற்்்றப் படிக்கச்ச்சய்து
கலந்து்ரயாடி வி்னாக்க்ளக் ககட்பதைனமூலம் படிததுப் சபாருளுணைரும் தி்ற்்ன
அதிகப்படுததைலாம்.
 படிததை தை்லப்புகள் குறிததுக் குழுவில் கலந்து்ரயாடவும் ச்சய்யலாம்.
 எழுததுக்ளக் சகாண்டு ச்சாற்க்ள உருவாக்கலாம்.
 ச்சய்திததைா்ள சவட்டி து்ணைக்கருவிக்ள உருவாக்கவும் வழிகாட்டலாம்.
 இ்ணை மற்றும் குழுச் ச்சயல்பாடுகளில் ஈடுபட ஊக்குவிக்கலாம்.
 ச்சய்திததைாளில் உள்ள படஙக்ளச் க்சகரிதது படதசதைாகுப்புப்புததைகம் உருவாக்கலாம்.
 ச்சய்திததைா்ளக் கிழிதது ஒட்டி உருவஙக்ள (Collage) உருவாக்கலாம்.
 ச்சாற்புததைகம் உருவாக்கலாம்.
 எழுதது வி்ளயாட்டுகளில் ஈடுபட தைாள்பந்து ச்சய்யவும் பயனபடுததைலாம்.
 ச்சய்திததைா்ள சவட்டி முகமூடிகள் ச்சய்யலாம்.
 ச்சய்திததைா்ளக் கூழாக்கி, கற்்றல் சபாருள்க்ள உருவாக்கலாம்.
 கமற்கண்ட பரிந்து்ரகளில் உஙகளுக்கு ஏற்்ற்தை நீஙகள் பயனபடுததிக் சகாள்ளலாம்.

பயிற்சி
நூ்ல
வி்ரந்து
முடிததை
குழந்்தைகளுக்குக் கூடுதைலாக, கீழக்காணும்
ச்சயல்பாட்்ட அளிக்கலாம்.
ஒவ்சவாரு அலகின இறுதியிலும் கற்பிததைல்
து்ணைக்கருவிப் சபட்டியில் உள்ள எழுதது
வரி்்ச அட்டவ்ணைக்ளக் குழந்்தைகளிடம்
அளிதது இதுவ்ர கற்பிக்கப்பட்ட எழுதது
வரி்்சக்ளக் சகாண்டு புதிய ச்சாற்க்ள உருவாக்கக் கூ்றலாம்.
எடுததுக்காட்டாக,
அகரவரி்்ச்ய
முடிததைபின
உயிசரழுததுகள்,
சமய்சயழுததுகள், அகர வரி்்ச எழுததுகள் ஆகியவற்்்றக் சகாண்டு கல்,
அகல், அவள், பகல்… கபான்ற ச்சாற்க்ளக் குழந்்தைககள உருவாக்கி மகிழச்
ச்சய்யலாம். குழந்்தைகள் குழுவாககவா, இருவராக இ்ணைந்கதைா, தைனியாககவா
இந்தைச் ச்சயல்பாட்்ட கமற்சகாள்ள வழிகாட்டலாம்.
ஆசிரியர் ைகேயடு
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நி்்னவில் பகாள்வவாம......
 களஙகள் அ்்னததுப் பாடஙகளுக்கும் சபாதுவா்ன்வ.
 எடுததுக்காட்டாக, பாடல்களம் எனில் தைமிழ, ஆஙகிலம், கணைக்கு ஆகிய
மூனறு பாடஙகளுக்கும் ஒகர பாடல்களம் அ்மததைால் கபாதுமா்னது.
 வகுப்பில் ஒவ்சவாரு சுவருக்கும் வண்ணைமடிததுக் களஙகள் அ்மக்க
கவண்டிய அவசியமில்்ல.
 இருக்கும் இடததிற்கு ஏற்ப, பாடக்கருததிற்கு ஏற்ப, குழந்்தைகளின
கற்கும் தைன்மக்கு ஏற்ப எளி்மயாகவும் கநர்ததியாகவும் களஙக்ள
அ்மப்பகதை கபாதுமா்னது.
 ஆசிரியர்
்ககயட்டில்
சகாடுக்கப்பட்டுள்ளவாறு
மட்டுகம
து்ணைக்கருவிக்ளச் ச்சய்ய கவண்டும் எனனும் கட்டாயமில்்ல.
 உஙகளின வ்சதிக்கு ஏற்்றபடி, உஙகளுக்குக் கி்டக்கும் சபாருள்க்ளக்
சகாண்கட கற்்றல் கற்பிததைல் து்ணைக்கருவிக்ள எளி்மயாகச்
ச்சய்து சகாள்ளலாம். ஆ்னால், கதை்வப்படும் இடஙகளில் கண்டிப்பாகத
து்ணைக்கருவிகள் பயனபடுததைப்பட கவண்டும்.
 பரிந்து்ரச் ச்சயல்பாடுக்ள உஙகளின கதை்வக்ககற்ப எந்தை எழுதது /
ச்சால்
கற்பிததைலுக்கும்
பயனபடுததைலாம்.
இ்வ
அ்்னததுப்
பாடஙகளுக்கும் சபாதுவா்ன்வ.
 ஆசிரியர் ்ககயட்்டப் படிததுப் புரிந்துசகாண்டு பாடக்குறிப்புப்
படிவத்தை நிரப்ப கவண்டும்.
 ச்சயலி மூலகம மதிப்பீடுகள் கமற்சகாள்ளப்படுகின்ற்ன.

ஆசிரியர் பெயய வவண்டிய்வ



குழந்்தைகளிடம் எப்கபாதும் புனசிரிப்புடன கபசுஙகள்.



குழந்்தைகளின நல்ல ச்சயல்க்ளக் கவனியுஙகள்.



அ்்னவர் முனனும் குழந்்தைக்ளப் பாராட்டுஙகள்.



சதைளிவா்ன குறிப்பு, விளக்கஙக்ளக் சகாடுஙகள்.



வகுப்ப்்றயில் து்ணைக்கருவிக்ளப் பயனபடுததுஙகள்.



குழந்்தைகளுக்குத சதைரிந்தை எளிய வி்னாக்க்ள மட்டுகம
ககளுஙகள்.



சதைரியாதை வி்னாக்களுக்கு வி்டகதைட ஊக்குவியுஙகள்.



கலந்து்ரயாடலில் அ்்னவ்ரயும் பஙககற்கச் ச்சய்யுஙகள்.



அவர்கள் கூறும் வி்டக்ள அப்படிகய ஏற்றுக் சகாள்ளுஙகள்.



சபற்க்றார் முன குழந்்தைக்ளப் பாராட்டுஙகள்.
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கூடுதல் வளங்கள்

பாடல்கள்
1. சின்ன வண்டு
சின்னச் சின்ன வண்டு
சிவப்புப் புள்ளி வண்டு
மஞ்சள் மலரில் நின்று
என்ன பார்க்குது? - ஆகா!
என்ன பார்க்குது!
நண்டு நல்ல நண்டு
நகர்ந்து செல்லும் நண்டு
நத்தை அருகே சென்று
என்ன பேசுது? - ஆகா!
என்ன பேசுது!
கரடி கருப்புக் கரடி
கண்ணை உருட்டும் கரடி
தேனை எடுக்க மீனைப் பிடிக்க
எங்கே செல்லுது? - ஆகா!
எங்கே செல்லது?

5. நீல வானம்
அன்பாய் நாமும் பேசலாம்
ஆற்று நீரில் நீந்தலாம்!
எறும்பு ப�ோல நடக்கலாம்
ஏணி மேலே ஏறலாம்!
பனம்பழம் பறிக்கலாம்
பாலும் தேனும் அருந்தலாம்!
புளியம்பழம் சுவைக்கலாம்
பூப்பறித்துச் சூடலாம்
நிலாச்சோறு ஆக்கலாம்
நீலவானில் பறக்கலாம்!
6. என்ன? என்ன?
பூ... பூ...
என்ன பூ?
மல்லிகைப்பூ
என்ன மல்லி?
குண்டுமல்லி
என்ன குண்டு?
க�ோலிக்குண்டு
என்ன க�ோலி?
கண்ணாடிக் க�ோலி
என்ன கண்ணாடி?
மூக்குக் கண்ணாடி!

2. மாம்பழம்
மாம்பழமாம் மாம்பழம்
மல்கோவா மாம்பழம்!
சேலத்து மாம்பழம்
தித்திக்கும் மாம்பழம்!
அல்வா ப�ோன்ற மாம்பழம்
உங்களுக்கும் வேண்டுமா?
இங்கே ஓடி வாருங்கள்!
பங்கு ப�ோட்டுத் தின்னலாம்!

7. அணில் அக்கா
அணில் அக்கா அணில் அக்கா
எங்கே ப�ோறீங்க?
அத்திப்பழம் பழுத்திருக்கு
க�ொறிக்கப் ப�ோறேங்க!
குரங்கண்ணா குரங்கண்ணா
எங்கே ப�ோறீங்க?
குத்தாலத்து அருவியிலே
குளிக்கப் ப�ோறேங்க!
சின்ன முயலே சின்ன முயலே
எங்கே ப�ோறீங்க?
சிந்தி கிடக்கும் காய்களைத்தான்
தின்னப் ப�ோறேங்க!
நாய்க்குட்டியே நாய்க்குட்டியே
எங்கே ப�ோறீங்க?
நான் இருக்கும் வீட்டை
இப்போ காக்கப் ப�ோறேங்க!
எலியாரே எலியாரே எங்கே ப�ோறீங்க?
ஏலேல�ோ ஏலேல�ோ பாடப் ப�ோறேங்க!

3. என் ப�ொம்மை
சின்னச் சின்ன ப�ொம்மை
சிங்கார ப�ொம்மை!
சிரிக்கும் நல்ல ப�ொம்மை
சித்தி தந்த ப�ொம்மை!
எனக்குப் பிடித்த ப�ொம்மை
ஈடில்லாத ப�ொம்மை!
4. காய்கறிகள்
குண்டு குண்டு கத்தரிக்காய்
ஒல்லி ஒல்லி முருங்கைக்காய்
நீள நீள புடலங்காய்
குட்டை குட்டை குடைமிளகாய்
பெரிய பெரிய பூசணிக்காய்
சிறிய சிறிய சுண்டைக்காய்
எல்லா விதக் காய்களுமே
நமக்கு சக்தி தந்திடுமே!

ஆசிரியர் கையேடு
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வளரறி மதிப்பீடு (அ) - FA(a) - செயல்பாடுகள்

வரிசை
எண்

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

அலகு

1

2

3

தலைப்பு

வெற்றி யாருக்கு?

மலைப் பூக்களில் மாலை

உணவுத்திருவிழா

4

நிலாவைப் பிடிக்கலாமா?

5

நண்பர்கள் ப�ோட்ட
த�ோட்டம்

6

நுங்குவண்டி செய்யலாமா?
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அரும்பு

ம�ொட்டு

மலர்

பயிற்சி
எண்

பயிற்சி
எண்

பயிற்சி
எண்

1.8

1.9

1.10

1.13

1.19

1.22

2.4

2.4

2.8

2.8

2.8

2.14

3.4

3.4

3.9

3.9

3.9

3.12

4.3

4.3

4.3

4.5

4.8

4.8

5.6

5.5

5.4

5.10

5.11

5.11

6.6

6.5

6.4

6.8

6.10

6.10
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கேட்டல், படித்தல்
அறிமுகமான / அறிமுகம் இல்லாதன
பற்றி
எழுதப்பட்ட
ப�ொருள்களின்
மையக்கருத்தைத் தேடிக் கண்டறிதல்.
அச்சிடப்பட்ட ஓவியங்களின் உதவியுடன்
அவை
உணர்த்தும்
ப�ொருளை
ஊகித்தறிதல். முந்தைய அறிவு மற்றும்
அனுபவத்தின்
அடிப்படையில்
ப�ொருத்திப்
பார்த்தல்.
வரிவடிவ,
ஒலிவடிவத்
த�ொடர்புகளின்
அடிப்படையில்
ச�ொற்களை
இனங்காணல்.

பேசுதல், படித்தல்
ஓவியம்,
அச்சடித்த
பகுதிகள்,
எழுத்துகளின் ஒலிவடிவம், வரிவடிவம்
ஆகியவற்றின் துணையுடன் முந்தைய
அறிவின்
/
அனுபவத்தின்
துணைக�ொண்டு
ச�ொற்களை
இனங்காணல், ஊகித்தறிதல். வரிவடிவம்
அறிந்து ஒலித்தல். ம�ொழிக்கூறுகளின்
நுட்பமறிந்து
பயன்படுத்த
முயற்சி
செய்தல்.

பேசுதல், படித்தல்
வயதிற்கும்
விருப்பத்திற்கும்
ஏற்ற
கதைகள்,
பாடல்கள்,
விளம்பர
அறிவிப்புகள், ஓவியங்களைப் படித்து
வினா எழுப்புவதிலும் விடை தருவதிலும்
மகிழ்ச்சி அடைதல்.

கேட்டல், புரிந்துக�ொண்டு பேசுதல்
தனிப்பட்ட வாழ்வு மற்றும் சூழலில்
ஏற்பட்ட ச�ொந்த அனுபவங்களைக் கதை,
பாடல், விளம்பரங்கள், அறிவிப்புகளுடன்
த�ொடர்புபடுத்தி
உரையாடல்களில்
ஈடுபடுதல்.

கேட்டல், புரிந்துக�ொண்டு பேசுதல்
கேட்டு
உணர்ந்த
பாடப்பகுதிகளின்
தலைப்புகள்,
கதைப்
பாத்திரங்கள்
குறித்துக் கலந்துரையாடவும் வினாக்கள்
கேட்கவும்கருத்துகளைவெளிப்படுத்தவும்
செய்தல்.

கேட்டல், புரிந்துக�ொண்டு பேசுதல்
கதை / பாடலில் ச�ொல்லப்பட்ட /
எழுதப்பட்ட
எழுத்துகள்,
ச�ொற்கள்,
த�ொடர்களைக் கேட்டுப் புரிந்து க�ொள்ளல்,
தங்கள்
கருத்துகளைப்
பேச்சில்
வெளிப்படுத்துதல்.

மலர்
கேட்டல், பேசுதல், படைப்பாற்றல்
ம�ொழியின் ஒலி மற்றும் ச�ொற்களின்
அடிப்படையில் ஒலி இயைபு க�ொண்ட
பாடல்களை உருவாக்குதல்.

மொட்டு

கேட்டல், பேசுதல்
கேட்டல், பேசுதல்
ம�ொழியில் உள்ள ஒலிகள், ச�ொற்களைக் கதை, பாடல்களைச் சரியான ஒலிப்பு
க�ொண்டு விளையாடி மகிழ்தல்.
முறையுடன் வேகமாகச் ச�ொல்லவும்
நயத்துடன் பாடவும் செய்தல்.

அரும்பு

எண்ணும் எழுத்தும் – தமிழ் – இரண்டாம் பருவத்தில் குழந்தைகள் பெறவேண்டிய
கற்றல் விளைவுகள் த�ொகுப்பு
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கேட்டல், பேசுதல், எழுதுதல்.
படைப்பாற்றல்
மரபு சார்ந்த முறையில் எழுத்துப் பணிகளை
மேற்கொண்டு
எழுதுதல்
திறனை
வலுவூட்டிக் க�ொள்ளுதல். கேட்டவற்றை /
சிந்தித்தவற்றை
/
உணர்ந்தவற்றை
எழுத்து
வடிவில�ோ
படமாகவ�ோ
ச�ொற்களாகவ�ோ
த�ொடர்களாகவ�ோ
விரும்பிய வண்ணம் வெளிப்படுத்துதல்.

எழுதுதல், படைப்பாற்றல்
விருப்பம்
மற்றும்
ஆசிரியர்களின்
வழிகாட்டுதலின் அடிப்படையில் மரபு
சார்ந்த முறையில் எழுத்துப் பணிகளை
மேற்கொள்ளுதல்.

குறிப்பு
இக்கற்றல் விளைவுகளைக் குழந்தைகள் பெறும்வகையில் கற்பிக்கப்படும் பாடப்பகுதிகள், விழுமியங்களைச்
செம்மைப்படுத்துவதாகவும்
வாழ்வியல்
திறன்களை
வளர்ப்பதாகவும்
குழந்தைகள்
தாமாகவே
தேடிக்கற்க
ஊக்குவிக்குவிப்பதாகவும் குழந்தைகளின்ச�ொற்பெருக்கத்தினைவளப்படுத்திச் ச�ொல்லாட்சித்திறனை மேம்படுத்துவதாகவும்
பயன்பாட்டு இலக்கணம் அறிந்து சூழலுக்கு ஏற்ப ம�ொழியைப் பயன்படுத்துவதாகவும் அமைய வேண்டும்.

பேசுதல், படித்தல், எழுதுதல்
பல்வகை செய்தித்தாள், இதழ்களைப்
படித்துப்
புரிந்துக�ொண்டு
கருத்தை
வெளிப்படுத்துதல்
மற்றும்
கலந்துரையாடுதல். பல்வேறு
பாட
வடிவங்களில்
உள்ள
ம�ொழி
நுட்பங்களைப்
புரிந்துக�ொண்டு
அதனடிப்படையில்
ச�ொற்களை
(பெயர்ச்சொல்,
வினைச்சொல்,
வினாச்சொல்) இனம் கண்டு
மாற்றி
அமைத்தல்; ம�ொழியைப் பயன்படுத்துதல்.

பேசுதல், படித்தல்
தங்கள் சுற்றுப்புறங்களில் அடுத்தடுத்து
நிகழும்
பல்வேறு
நிகழ்வுகளையும்
அதனால் ஏற்பட்ட அனுபவங்களையும்
பேசுதல், கலந்துரையாடுதல்.
தகவல் பலகை, அறிவிப்பு, படக்கதைகளை
உற்றுந�ோக்கி வெளிப்படுத்தும் கருத்தை
ஊகித்தறிய
முயற்சி
செய்தல்.
ம�ொழிக்கூறுகளின்
நுட்பமறிந்து
ம�ொழியைக் கையாள முயற்சி செய்தல்.

படித்தல், எழுதுதல்
ஓவியங்கள், குறுக்கு நெடுக்குக் க�ோடுகள்
வரைதல், எழுத்துக் கூட்டிப் படித்தல்,
மரபுவழி எழுதுதல், எழுதுதலின் வளர்ச்சி
நிலைக்கு ஏற்ப சுய கட்டுப்பாட்டுடன்
எழுதுதல்.

மலர்

மொட்டு

அரும்பு

எண்ணும் எழுத்தும் - தமிழ் - இரண்டாம் பருவம்
ஆசிரியர் கையேடு, பயிற்சி நூல் - உருவாக்கக் குழு
தலைவர்

நூலாசிரியர்கள்

முனைவர் இரா. இராமானுஜம்,

திரு க. முருகன்,

பேராசிரியர் (ஓய்வு), கணித அறிவியல் நிறுவனம்,
தரமணி, சென்னை.

ஆசிரியர் பயிற்றுநர், வட்டார வளமையம்,
பெத்தநாயக்கன் பாளையம், சேலம்.

திருமதி வே. சுடர�ொளி,

வல்லுநர்கள்

இடைநிலை ஆசிரியர், அம்பத்தூர் நகராட்சி த�ொடக்கப் பள்ளி,
க�ொரட்டூர், வில்லிவாக்கம் ஒன்றியம், திருவள்ளூர்.

முனைவர் ச. மாடசாமி,

பேராசிரியர் (ஓய்வு) ,சென்னை.

திருமதி வி. கீதா,

இடைநிலை ஆசிரியர், ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப்பள்ளி,
செட்டியாரகரம், வில்லிவாக்கம் ஒன்றியம், திருவள்ளூர்.

முனைவர் எல். இராமமூர்த்தி,

மேனாள் இணைஇயக்குநர் மற்றும் பேராசிரியர்,
இந்திய ம�ொழிகள் நடுவண் நிறுவனம், மைசூர் மற்றும்
பேராசிரியர், மத்திய ம�ொழியியல் பல்கலைக்கழகம்,
காசராக�ோடு, கேரளா.

திருமதி வீ. ச�ௌரீஸ்வரி,

இடைநிலை ஆசிரியர், ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப்பள்ளி,
ம�ொண்டியம்மன் நகர், ச�ோழவரம் ஒன்றியம் , திருவள்ளூர்.

திரு வெ. ராஜா,

முனைவர் ப. டேவிட் பிரபாகர்,

இடைநிலை ஆசிரியர், ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப்பள்ளி,
க�ொங்கணாபுரம் ஒன்றியம், சேலம் மாவட்டம்.

துறைத்தலைவர் மற்றும் இணைப்பேராசிரியர்,
தமிழ்த்துறை, சென்னை கிறித்தவக் கல்லூரி,
தாம்பரம், சென்னை.

திரு மா. காளிதாசன்,

இடைநிலை ஆசிரியர், ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப்பள்ளி,
எஸ் எஸ் புதூர், உடுமலைப்பேட்டை ஒன்றியம், திருப்பூர்.

திரு அ. சூசை கித்தேரி வலேரியான்,

ஒருங்கிணைப்பாளர் மற்றும் மேலாய்வாளர்கள்

இடைநிலை ஆசிரியர், ஊராட்சி ஒன்றிய த�ொடக்கப்பள்ளி,
கட்டியாம்பந்தல், உத்திரமேரூர் ஒன்றியம், காஞ்சிபுரம்.

முனைவர் க.சு. சங்கீதா,

திருமதி கு.ச. அமுதா,

விரிவுரையாளர், மாவட்ட ஆசிரியர் கல்வி மற்றும் பயிற்சி

இடைநிலை ஆசிரியர், ஊராட்சி ஒன்றிய த�ொடக்கப்பள்ளி,
ச�ொக்கநாதன்பட்டி, அன்னவாசல் ஒன்றியம், புதுக்கோட்டை.

நிறுவனம், திருவல்லிக்கேணி, சென்னை.

திரு ச. பாஸ்கரன்,

இடைநிலை ஆசிரியர், ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப்பள்ளி,
அலமேடு, பள்ளிபாளையம் ஒன்றியம் , நாமக்கல்.

முனைவர் ப. சுமதி,

விரிவுரையாளர், மாவட்ட ஆசிரியர் கல்வி மற்றும் பயிற்சி
நிறுவனம், திருவல்லிக்கேணி, சென்னை.

திருமதி க�ோ. பவளக்கொடி,

இடைநிலை ஆசிரியர், தூய தாமஸ் துவக்கப்பள்ளி,
வியாசர்பாடி, பெரம்பூர் ஒன்றியம், சென்னை.

ஓவியர்கள்

திரு தெ. மறுரூப ஆர�ோக்கிய பிரபு,

திரு. கே.மதியழகன், இடைநிலை ஆசிரியர், ஊராட்சி ஒன்றிய

இடைநிலை ஆசிரியர், எ.இ.எம் த�ொடக்கப்பள்ளி,
க�ொருக்குப்பேட்டை, இராயபுரம் ஒன்றியம், சென்னை.

நடுநிலைப் பள்ளி, ஊத்துக்காடு, வலங்கைமான்.

திரு. இரா. வேல்முருகன்
திரு. கா. தனஸ் தீபக்ராஜன்
திரு. ஜான் ராஜா, இடைநிலை ஆசிரியர், ஊராட்சி ஒன்றிய த�ொடக்கப்

திருமதி த. அருள் தேம்பாவணி,

இடைநிலை ஆசிரியர், புனித சூசையப்பர் ஆரம்பப்பள்ளி,
சாந்தோம், மயிலாப்பூர், சென்னை.

பள்ளி, வெங்கடேசபுரம், காட்டுமன்னார்கோயில் ஒன்றியம், கடலூர்.

திருமதி க�ோ. கமலவள்ளி,

இடைநிலை ஆசிரியர், ஞானாம்பிகா அரசு உதவித் த�ொடக்கப்பள்ளி,
கருப்பம் புலம், வடகாடு, வேதாரண்யம் ஒன்றியம், நாகப்பட்டினம்.

கலை மற்றும் வடிவமைப்புக்குழு
திரு. ச. சந்தோஷ் குமார்
திரு. மா. அ. மாணிக்கராஜ் பிரபாகர்
திரு. அ. அடிசன் ராஜ்
திரு. இரா. மன�ோகர்
திரு. வே. வின�ோத்குமார்
திரு. அ. டேனியல்

ஒருங்கிணைப்பு
திரு. ரமேஷ் முனுசாமி

அட்டைப் பட வடிவமைப்புக்குழு
திரு. சந்தியாகு ஸ்டீபன்
திரு. எம். ஏசு இரத்தினம்

இந்நூல் 80 ஜி.எஸ்.எம் எலிகண்ட் மேப்லித்தோ தாளில்
அச்சிடப்பட்டுள்ளது.
ஆப்செட் முறையில் அச்சிட்டோர்;
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Preface
Introduction
The Ennum Ezhuthum mission's objectives of ensuring the attainment of basic literacy
and numeracy among the children in the state has moved in the right direction. With the
successful completion of term 1, Ennum Ezhuthum classrooms across the state have witnessed
a variety of learning experiences with the active participation of teachers and children. The
level-based approach adopted as an alternative pedagogy has not only helped to bridge the
learning gaps caused by the Covid pandemic but also to effectively manage multi-grade
classrooms. The child-centred pedagogy with the teacher as a facilitator and the children as
active participants as envisioned in the mission, is clearly seen in the classroom. This vital
shift is evident with the consistent and active participation of students in the classroom.
The learning corners provisioned in the classrooms have further facilitated the scope of
innovation, imagination and creativity of the teachers and as well as children. The ambience
of the classroom has become more attractive, colourful, vibrant and child-friendly, which
has driven away the monotony and brought life to learning. Children are not only attracted
towards the learning corners but also learn the concepts with ease and joy.
The term I content in English was centred around the personalized concepts of
children. The themes were framed in a concentric circle for language acquisition to happen
naturally for children. The topics focused on “About me, my body, my friends and family”
so that children could find language leaning more familiar and internalize it. This childcentered thematic approach ensured that children are confident to start using the language
interactively and meaningfully.
As talking to a plant helps it grow faster, a continuous discussion with the practising
teachers of Ennum Ezhuthum through various modes like face-to-face trainings and virtual
interactions helps to finetune the interventions of the mission.
Term II – An Overview
The term 2 topics will open up space for children to explore nature around them as they
are introduced to the next concentric circle “My world”. The immediate environment that
they are exposed to have been taken as themes such as birds, flowers, animals, fruits and
vegetables for the smooth transition from “About me” to “My world”. These topics are not
only familiar to the children but also appeal to their interest and curiosity. Meaning making
activities based on these themes enable the use of language in context.
A language is learnt for use and it can be learnt only by use. Enabling oral communication
in English has always been a huge challenge in a normal classroom. But it is evident from
the term 1 experience that child-centred activities have had a great impact in the Ennum
Ezhuthum classroom where children play, learn and interact meaningfully in English. To
keep this momentum going, a variety of activities have been incorporated in term 2 so as to
encourage and create spontaneous interaction in English in the classroom.

iii
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Along with the focus on listening and speaking skills, a systematic and graded approach
has been followed to develop the reading and writing skills of children. Moving gradually from
known to unknown, the children learn to decode the letters into sounds, then read simple words,
phrases and sentences through phonics and whole word approaches. Sufficient level-based
activities to ensure the comprehension of reading have also been provided so that the children
will understand the purpose of reading.
In order to encourage children to apply their reading skill and connect it with real life
situation, newspapers have been used across the modules as a learning tool.
The English Language kit and Ennum Ezhuthum kit materials included wherever necessary
will facilitate and reinforce the reading competency of children. Appropriate pictures of the
materials used have been provided in activities.
Writing is another essential productive skill in English to practise. Each module has got
activities to utilize the low-level blackboard for writing practice.
Besides, adequate space for writing has been made available in students’ workbook with
an exclusive page at the end of each module to develop level-based writing skill in a progressive
manner. In order to develop the ‘Listen and Write’ skill, separate space has been provided in the
page. The teachers can use the CVC and sight words taught in the module for the children to
listen and write (Dictation).
EVS topics such as the birds and animals, flowers, fruits and vegetables have been incorporated
into the activities across modules in English. It is suggested that the teachers give projects to
children for the EVS topics that are not integrated.
The relevant textbook activities have been incorporated wherever possible and necessary
along with suggestions to administer the activities for monograde and multigrade classrooms.
Utmost care is given in framing the modules to ensure the participation and active
engagement of all the children in learning so that no child is left out.
The following icons to indicate the integration of activities are used in the module.

Textbook
integration

Newspaper
Activity

EVS topics integration

Low-level blackboard

Annexures:
S.No.

Topics

Purpose

1

Formative Assessment (a)

To guide the teachers to conduct FA(a)
appropriately during the learning process

2

Learning Outcomes

To help teachers understand the level-based
learning outcomes

3

Pictures to be used as TLM

To make use of the pictures as TLM during the
teaching learning process
iv
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1

Birds around us

Language learning outcomes
¾¾ read level - based
words, phrases and
associate names of common birds with pictures.
simple sentences using
listen and repeat songs and chants with action.
sight words, CVC
talk about common birds.
words and pictures
listen and talk about the story "The bird king"
with comprehension.
and respond to comprehension questions.
use the structure, "What can you see?
¾¾ write level - based words, phrases
I can see _______" in conversation.
and simple sentences using sight
identify, read and write CVC words with
words, CVC words and pictures with
short /a/.
comprehension.

By the end of the module, students can
¾¾
¾¾
¾¾
¾¾
¾¾
¾¾

1a.

Warm up

Song time
Stick large pictures of birds (rooster, crow, sparrow, mynah) on the classroom wall.
First, sing the song given below and let students listen.
The rooster says kokkarakoo-koo!

ko
kara
kok

Good morning, good morning
The crow says ka ka ka!

oo!
o-k

The mynah says tweet tweet tweet!

Good morning, good morning

Good morning, good morning

The sparrow says cheep cheep cheep!

I say hello! hello!

Good morning, good morning



Good morning, good morning!

Next, sing the first line of the verse and let students follow with good morning, good morning.
Point to the correct picture of the bird as you sing the line. Make students greet each other
good morning.
1b.

Circle time – Introducing names of birds
Tweeting birds game

Materials needed: Labelled picture cards of cuckoo, crow, hen, parrot, sparrow, duck, pigeon,
mynah
Say, Students, now we shall listen to music and play a game. Play some music and make all
students move around in a circle. Place the labelled picture cards of birds in a tray. Stop the music.
1
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Invite 3 students to pick a picture card each. Ask, What
bird can you see? and let him/her say the name of the
bird in Tamil/English. Encourage the student to say
I can see a ______ (name of the bird) and show it to
the class. Other students in the circle will show the
action of flying and make the call of the bird in the
picture. Repeat the same with the other 2 students
also. Let the game continue till everyone gets a chance.
Now, show the flash card with the bird’s name
and make the call of the bird and ask, Tell me, what
bird is it? Prompt students to say It is a _______(name of the bird). Do it with individual students.
1c.

Chant time – Listening and repeating the chant
The Bird Chant
A crow is black, black, black.
A woodpecker goes tap, tap, tap.
A bulbul has a cap, cap, cap.
An owl takes a nap, nap, nap.
A parrot can chat, chat, chat.
And this sparrow ran, ran, ran
From the cat, cat, cat.

Say the chant with actions and ask students to listen. Then, ask students to do the action as you
chant. Finally, ask students to chant with actions, as you prompt them with the actions only.
1d.

Independent Activity

Individual work
	
Ask students to bring feathers of any bird and paste it in their notebook. Let them say its name
to their friend using, It is a _________. (name of the bird)
	
Malar students can try to write the name of the bird.
Workbook
Worksheets

Arumbu

Mottu

Malar

Look and say

1.1

1.1

1.1

Colour the mynah.

1.2

1.2

1.2

Listen and tick ().
Read and circle.

1.3

1.3

1.3

1.4

1.4

1.4

Tick () the correct word.
Circle the odd one.

–

1.5

1.5

–

–

1.6

Read and write.

–

–

1.7

2
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2a.

Warm up
¾¾ Repeat the Good morning song
¾¾ Repeat The bird chant from Day 1

2b.

Circle
time – Reinforcing the names of birds, colours and the structure, This is a ______.

It is _______.
Board rush

Materials needed: Labelled picture cards of crow,
woodpecker, bulbul, parrot, sparrow, owl
Paste the pictures of birds on the wall. Ask
students to stand in a line in front of the pictures.
Call out a student's name and say a word from
this list: black, tap, cap, nap, chat, ran. When they
hear one of these words (eg. tap), they must run
to the picture connected with the bird in the chant
and touch it. Others in the class must say the line
(eg. woodpecker goes tap, tap, tap). Finally ask Mottu
and Malar students to come forward, point to a picture and say,
This is a ____. (bird’s name). It is_______ (black/brown/ green/white). Practise for all the lines
in the chant.
2c.

Large group activity – Introducing and practising CVC words with short /a/
Clap the words

Materials needed: Flash cards of letters and words
Say, Let’s play the game Clap the words. Write t-a-p –
tap on the board. Say the sound of each letter with a clap
and ask students to repeat after you. Repeat for words
m-a-p - map; c-a-p – cap; n-a-p - nap; r-a-p - rap. Next,
ask students to stand in rows of three. Each student holds
a letter card and says the letter they hold and then together
say the word (tap).The class claps in response. Repeat
the sequence with CVC words: pan, map, nap, cap, ran,
mat, fat, bat, cat, rat, hat, sat, fan, man, can, van with all
students. Show pictures for all the words.
Once all the words are done, invite Malar level students to read out the words in the flip book
given in the English language kit.
2d.

Independent Activity

Individual work
Ask students to do the activities given in class 1 – Textbook page 62 / Mottu workbook
page 11 / Malar workbook page 15.
3
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Peer work
Ask students to sit in small groups. Give them supplementary story books/flip book from
language kit. Ask them to find and read the CVC words to their friends.
Workbook
Worksheets

Arumbu

Mottu

Malar

Colour the -at words.

1.5

1.6

1.8

Read aloud.

1.6

1.7

1.9

Colour the pictures with the same sound.

1.7

1.8

1.10

Match.

1.8

1.9

1.11

Fill in the blanks.

–

1.10

1.12

Choose and write the correct answer.

–

1.11

1.13

Read and answer.

–

–

1.14

Shade and write.

–

–

1.15

Write the names.

–

–

1.16

3a.

Warm up

Say, Let’s play a game. Ask Arumbu students
to stand in two rows and pretend to be trees and
plants. They can move in their places as if swaying
in the wind. Mottu students can be birds. They can
fly around the trees and plants. Ask malar students
to be animals and walk around like a lion/monkey/
frog / deer. Let students say, I am _____, as they do
the actions of flying or walking.

3b.

Small group – Introducing sight words
Run to the words

4
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Say, Let’s play the game Run to the words. Have these words has,
and, have, want, be, very, many, must, wise, far written on the word
wall, low level board and on the floor. Keep the letter chips (you will
find them in Language Kit) of these words in a tray. Call a student
to take one from the tray and read if she/he can. If not, say the word
aloud. Then, she/he will run to the word wall, point at the word and
say it aloud. Similarly, she/he will run to the word on the floor and
on the low level board as well to touch and read it out. Let the class repeat after each word is read out.
Repeat it for other words with different students.
3c.

Story time

Materials needed: Picture cards of birds from the story and dialogue strips
Say, Let’s listen to the story.
The bird king
The jungle has trees and plants. It has animals and birds.
The lion is the king of the animals.
The birds have no king.
The birds say, "We want a king!"
Ask, What do the birds say? Who is the king of the animals?
How does a lion look like? Oh yes, strong.
The peacock says,
"A king looks good.
I have beautiful feathers.
I have a lovely tail.
I can be king."
Ask, Why does the peacock want to be the king?
Do you like peacock feathers?
The crow says,
"A king is very clever.
I am clever. I can do many things.
I must be king."
Ask, Have you all seen a crow? Do you think a crow is clever?
Do you know a story about the clever crow?
The owl says,
"A king is wise.
I am wise. I can see at night.
I will be king."
 Ask, How many of you have seen an owl? Do all of you
know that an owl is asleep during the day and is awake at
night? It hunts for its food in the night.
5
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The mynah says,
"The birds have a race.
All birds can fly.
The bird king must fly the highest.
The bird who can fly far in the sky will be the bird king."
The eagle says, "That is a good idea. I can fly very high.
Nobody can fly so high."
Ask, Do you like the story?
Shall we have a race in our class? Can we fly? No, we cannot.
But we can run. Who can run fast in our class?

The race begins.
All the birds fly high into the
sky.
The eagle flies the highest and
wins the race.
Now, the eagle is the king of
birds.
Have you seen an eagle fly in
the sky?

Follow up
1. Ask the following questions.
•

What is the story about?

•

Which birds want to become bird king?

•

Who becomes the king?

2. Ask students to,

3d.

•

fly like the eagle with arms outspread and swoop around.

•

caw like the crow.

•

dance like a peacock.
Independent Activity

Individual work
Ask students to listen and draw pictures on the low level blackboard.

 a bird.		



a tree.		



a cat.

6
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Pair work
Materials needed: Large pictures of birds on the classroom wall (rooster, crow, sparrow, woodpecker,
mynah, bulbul, owl, parrot and eagle).
Ask students to sit in pairs and look at the pictures of the birds displayed in the classroom. Ask
them tell their partner, the name of the bird and its colour or the sound it makes.
Workbook
Worksheets

Arumbu

Mottu

Malar

Read and circle the sight words.

1.9

1.12

1.17

Who won the race? Tick ().

1.10

1.13

1.18

Match the pictures with the words.

–

1.14

1.19

Who said this? Listen and tick ().

–

1.15

1.20

Number the pictures from 1 to 4.

–

1.16

1.21

Read aloud.

–

–

1.22

4a.

Warm up
Clock walk

Say, Let’s play the game
Clock walk. Ask students to
bus
eagle
stand in 3 or 4 circles. Tell them
that you will say some words
including the name of birds
in a shuffled manner. Then,
ask them to move clockwise
if they hear a bird’s name and
anticlockwise if they hear some
other word. You can say, crow, peacock, potato, pen, eagle, apple, pigeon, mynah, bus, crane, parrot,
duck, pencil, owl, quail……
4b.

Small group Activity – Reinforcing CVC words with short /a/
Mix and Fix

i. Materials needed: Flashcards of letters a, t, c, b, g
Say, Let’s play a game Mix and fix. Show the class
the a and the t cards and ask them to blend and read
(-at). Then add a c card to it and ask the class to call
out what it is (cat). Do the same for b - at (bat). b - ag
(bag). t - ag (tag).
7
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ii. Materials needed: Flashcards of at, an, ag, am, ap written on it and flashcards of letters p, v, m, c,
r, b, t, l, j, y, d
Divide the class into 5 groups. Say, Let's play the game Mix and fix by forming words by themselves
in their groups. Give each group one of the following cards: -at, -an, -ag, -am, -ap.
Ask them to call out their group names. Then give the
•

-at group the following letter cards: c, m, r

•

-an group: p, v, m

•

-ag group: r, b, t

•

-ap group: t, m, l

•

-am group: j, y, d

Ask one student from each group to hold up the group card (-at). Ask another student to add a
letter card. Ask the group to read it out. (for e.g. r-at is rat). Every time a word is read out, the whole
class claps and repeats the word. Repeat this until all students have had a turn.
4c.

Large group activity – Enriching CVC words with short /a/
Phonic chunks

Materials needed: Pictures for the words and phrases
Write / display the chunks on the board/wall. Stick or draw pictures for these sentences displayed.

8
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A cat

A tap

A fat cat

I see a tap.

A hat

A cap

The fat cat has a hat.

I see a cap on the tap.

A man

A rat

A man on a mat

I see a rat.

A mat

A bag

A man sat on a mat.

I see a rat in a bag.

For Arumbu students say, choose a chunk on the board. Then say, you read it and choose the right
picture. Help them to read. For Mottu and Malar students say, choose a chunk on the board. Then say,
read and match it with the picture. Also ask questions like What is this? (pointing at the pictures of a
cat, hat etc.), Who has a hat? Who sat on a mat? Have you seen a rat? etc.
4d.

Independent Activity

¾¾ A
 sk, Arumbu and Mottu students to use any storybook or story in their textbook and circle three
letter words that have short /a/ in them.
¾¾ Malar students will write down five three-letter words that have short /a/ in between. Ex: cap
Workbook
Worksheets

Arumbu

Mottu

Malar

Trace.

1.11

1.17

1.23

Fill in the blanks with a and read.

1.12

1.18

1.24

Circle the odd one.

–

1.19

1.25

Join and write.

–

1.20

1.26

Write the names of birds.

–

1.21

1.27

Who am I? Choose and write.

–

–

1.28

Fill in the blanks with the names of colours.

–

–

1.29

Read and tick ().

–

–

1.30

9
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2

Flowers! Flowers! Flowers!

Language learning outcomes
By the end of the module, students can
¾¾ associate names of common flowers with pictures.
¾¾ listen and repeat songs and chants with action.
¾¾ talk about common flowers.
¾¾ use the structure "Are there ______?" "What do
you have?" "I have _______" in conversation.
¾¾ understand one and many and use it in context.
¾¾ identify, read and write CVC words with short /i/.

1a.

¾¾ read level - based
words, phrases and
simple sentences using
sight words, CVC
words and pictures with comprehension.
¾¾ write level - based words, phrases
and simple sentences using sight
words, CVC words and pictures with
comprehension.

Warm up

Song time – Listening and repeating the song
First sing the song given below with actions and let students listen.
The Sun shines in the sky!
The clouds float by!
Leaves and flowers
dance in the breeze!

You and I: we, we, we
Sing in the class!
Clap clap clap and
jump with joy!

Next, sing each line and let students repeat after you.
1b.

Large group activity – Introducing flowers
Bees in the garden

Materials needed: Labelled picture cards of sunflower (yellow), rose(pink), marigold (orange),
hibiscus (red), jasmine (white), lotus (pink), lily (blue), daisy (white) pasted on chart papers (Use
natural flowers if available - name the colour as you find them).
Have a conversation on flowers.
Have you seen flowers? Where do we see them?
Do you like to smell flowers? Which flower do you like (to smell)?
Do you have flowers at home / in the school?
Can you name the flowers?
Do you wear flowers in your hair? Name the flowers you are your
friends wear.
10
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Hold up each card. Tell the name of the flower
and its colour. eg. This is a sunflower. It is yellow. Stick
the picture cards around the classroom walls. Say,
This is our garden. We are all bees in the garden. Ask
students to make a buzzing sound and flap their hands
as they walk behind you around the 'garden'. When
you come to a flower picture card, pick it up and show
it to students. Ask one student, What is the name of
this flower? What colour is it? Student answers, This is
a _______. It is _____. Repeat this until all the picture
cards have been identified. Then, ask students to sit in a circle and discuss the questions.
1c.

Pair activity – Reinforcing names of birds and flowers using the structures learnt earlier
Meet and greet

Materials needed: Labelled picture cards of sunflower, rose, marigold, hibiscus, jasmine, lotus, lily,
daisy pasted on chart papers
Make two groups – bird group and flower group
and let them stand in lines facing each other. Give a
labelled bird/flower picture card to each student.
Call out a bird name and a flower name. The students
holding the cards come to the front and Meet and greet.
The student from the flower group will say, Hello, Good
morning/afternoon. I am a rose. I am red. Who are
you?/What is your name? The student from the bird
group will respond, Hello, Good morning, Rose. I am a
crow. I am black. Repeat until everyone has had a turn.
1d.

Independent Activity

Individual work
Ask students to collect any four flowers and make a scrap book. Let them say names of those flowers
to the class.
Workbook
Worksheets

Arumbu

Mottu

Malar

Look and say.

2.1

2.1

2.1

Match and colour.

2.2

2.2

2.2

Listen and tick ().

2.3

2.3

2.3

Tick () the flowers from the shop and say their names.

2.4

2.4

2.4

Match the pictures with the words.

–

2.5

2.5

Trace.

–

2.6

2.6

Match the pictures with the colours.

–

–

2.7

Choose the correct answer.

–

–

2.8

11
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2a.

Warm up
¾¾ Greet the students with good morning.
¾¾ Revise the warm – up song from the previous day.

2b.

Circle time – Introducing one / many
Fast and slow

Materials needed: Picture cards of one rose, many
roses, one pencil, many pencils, one crow, many
crows, one pen, many pens, one bottle, many
bottles, one fan, many fans, one apple, many apples.
Ask students to listen and do as you say.
Put up your right hand
Put up your left hand.

Say it a few more times. Interchange left and right. Change the pace of instructions – go faster
and slower. Show students a picture of one rose and ask them, Are there many roses? Or one rose?
Encourage them to say One rose. Then, show a picture with many roses and ask, Are there many roses?
Or one rose? Wait for them to answer and then say, Many roses. Give everyone a pair of picture cards
(one and many). Ask students to hold the picture of one object in the left hand and many objects in the
right hand. Call out one and many changing the pace. Ask students to respond by raising their hands
appropriately and saying what they hold, One rose / Many roses.
2c.

Large group activity – Reinforcing short /a/ with new words
Burst the secret

Materials needed: Rebus sentence strips as given in the picture, flip book from Language kit
Paste sentence strips on the walls in the classroom. Divide
the class into five groups. Say, I will tell you a secret and you will
burst it out. Invite a group to the front. Whisper a sentence to the
group. The group will run to the correct sentence on the wall and
burst the secret out by reading it to the class.
Practise with all groups. Once done, point to each sentence
strip and let the class read it aloud and burst the secret. Once done, invite students to read out the
words in the flip book given in the Language kit.
12
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1. The
2. The
3. The
4. An

cat

is in the

hat

is on the
is on the

cap

is on the

ant

5. The

is on the
man

2d.

van

.

tap
bat

apple

mat

.
.
.

.

Independent Activity

Individual work
Ask students to do the activities given in class 1 - Textbook page 63 /
Mottu workbook page 21 / Malar workbook page 28.
Peer work
Ask students to bring some seeds / beads from home. Ask them to paste them as one and many
in their notebooks. They can use leaves, small pebbles and flowers too.
Workbook
Worksheets

Arumbu

Mottu

Malar

Colour the pictures that have one object.

2.5

2.7

2.9

Circle the correct one.

2.6

2.8

2.10

Draw and say.

2.7

2.9

2.11

Listen and tick ().

2.8

2.10

2.12

Tick () the pots with one flower.

–

2.11

2.13

Tick () the pictures with many birds.

–

–

2.14

Look at the picture and write.

–

–

2.15

3a.

Warm up
Board rush

Stick the pictures of flowers on one side of the board. Write the names of the same flowers on the
other side. Draw a line on the floor. Divide the class into two teams (Picture team and Name team).
Ask students of Picture team to stand in a row behind the line, one by one facing the pictures. Ask
13
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students of Name team to stand facing the names. When you call out a flower’s name, the student
standing first from the Picture team will run and touch the flower. Then, a student from the Name
team will run and touch the flower’s name. After both teams finish a turn, the two students join the
back of the line. Give points to each team for correct identification. Repeat until all students have a
turn and then announce the winner. (The teacher can have Arumbu students in Picture team and
Mottu and Malar students in Name team.)
3b.

Circle time – Reinforcing one and many using the structure
What do you have? I have _________.
Cards in pairs

Materials needed: Labelled picture cards of one daisy/many daisies, one lily/many lilies, one rose/
many roses, one marigold/many marigolds
Ask students to stand in a circle and assign pairs.
In the centre, place all picture cards face down. Pick
up a pair of cards. Show the first card to the class and
say, I have one lily. Then show the other card and say,
I have many lilies. Then tell the class each of them will
pick a card, show it to their partner and tell them what
they have. Call a pair to pick a card. One student will
ask the other, What do you have? The other will show
her card and answer I have ____ (one/many flowers).
The class repeats what the pair has and claps for them. Continue this until all pairs have had a turn.
3c.

Small group activity – Introducing and practising CVC words with short /i/
Let’s team up

Materials needed: Word cards and picture cards of pig, lid, bin, zip, six
Display the picture cards and their word cards
on the board. Give students one letter card each. Ask
students to find friends who form the word on the
board (CVC word). The team that finds their group
(eg. p-i-g) will stand in front of the class and say the
letter sounds aloud. Clap for the team and say it as a
word aloud (pig) and let the class repeat. Practise it
till all the words are matched and read aloud. Once
all the words are read, ask Malar students to read the
words. The class will repeat after them.
3d.

Independent Activity

Individual work
Ask Arumbu students to write the CVC words on the low level blackboard. Ask
Mottu and Malar students to write the sentences read in the sight word activity on the
low level blackboard.
14
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Peer work
Give students the flip book from the Language kit and ask them to read the
words with the short /i/ sound.
Workbook
Worksheets

Arumbu

Mottu

Malar

Match.

2.9

2.12

2.16

Read and circle one / many.

2.10

2.13

2.17

Read aloud.

2.11

2.14

2.18

Circle the odd one.

2.12

2.15

2.19

Match.

2.13

2.16

2.20

Read aloud.

–

2.17

2.21

What comes next? Choose and write.

–

–

2.22

4a.

Warm up

Repeat the board rush activity from Day 3.
4b.

Small group Activity – Reinforcing CVC words with short /i/
Hop and pop

Materials needed: Five balloons and word chits
Say, now we shall play Hop and pop by asking students if they like balloons. Divide the class
into five groups. One student from each group comes forward and takes a balloon. Each balloon will
be labelled with ig / id/ ip/ in/ it. Display the words
on the floor like a ladder. - big, dig, fig, pig, wig; bid,
hid, lid, kid, mid; dip, hip, lip, tip, sip; bin, tin, fin,
pin, win; bit, sit, wit, fit, hit. Have five ladders for five
family words. The student with the balloon, along
with the group climbs the word ladder reading each
word. Once they reach the last word, they will pop
the balloon and cheer We have done it!
4c.

Large group – Introducing sight words
Spot the word

Materials needed: A soft ball, sentence strips and a tray
Write these words on the board – do, you, I, have, can, will, be, fly, at, see, has, and, very, must.
Read each word twice and ask students to repeat after you. Create this word grid using the word wall
in the EE kit.
15

EE_THB_English_Term-2.indd 15

07/09/2022 17:20:37

do

you

have

I

can

you

will

must

has

have

be

have

do

at

fly

can

very

at

see

you

fly

and

will

has

do

must

see

be

very

I

On paper strips, write one sentence each: I can see jasmine./You are a very good kid./I have a
sunflower./She has a rose and a lily./Do you have a pin?/Will you fly a kite?/He must be at home. Ask
students to stand in a circle. Play cheerful music and ask them to pass a ball. When the music stops,
the student with the ball comes forward and chooses a strip. Students from Arumbu and Mottu will
find the word from the strip in the word grid. Malar students will read the sentence aloud to the class.
Repeat this until all students have had a turn.
4d.

Independent Activity

Peer Work
Ask students to sit in groups of three (Arumbu, Mottu, Malar). Give each group
a sheet of newspaper. Ask them to circle the sight words and read the words to each
other.
Workbook
Worksheets

Arumbu

Mottu

Malar

Trace and read.

2.14

2.18

2.23

Colour the sight words.

2.15

2.19

2.24

Read aloud.

2.16

2.20

2.25

Tick () the correct word and read.

–

2.21

2.26

Read, write and circle.

–

2.22

2.27

Circle the sight words.

–

–

2.28

Look at the picture and answer.

–

–

2.29

Sort.

–

–

2.30

Look at the picture and answer.

–

–

2.31

Look at the picture and answer.

–

–

2.32

16
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3

Animals around us

Language learning outcomes
¾¾ read level - based
words, phrases and
associate names of common domestic animals
simple sentences using
with pictures.
sight words, CVC
listen and repeat songs and chants with action.
words and pictures with
talk about common domestic animals.
comprehension.
use structure, "Where do you live? I live in
¾¾ write level - based words, phrases
____________" in conversation.
and simple sentences using sight
listen and talk about the story, "The happy birds"
words, CVC words and pictures with
and respond to comprehension questions.
comprehension.
identify, read and write CVC words with short /o/.

By the end of the module, students can
¾¾
¾¾
¾¾
¾¾
¾¾
¾¾

1a.

Warm up

Chant time
Stick pictures of birds and animals (cow, goat, dog, cat, duck, rooster) on the classroom wall.
Say the chant a few times with actions.
Uncle’s farm
In my uncle’s farm,
There are some animals.
Moo moo says the cow
Baa baa says the goat
Bow wow says the dog
Meow meow says the cat
Quack quack says the duck
And the rooster says kokkarakoo-koo!
O what fun to be at the farm
With all these animals.
Make students repeat after you. Then, touch the animal pictures and ask students to make their call.
1b.

Large group Activity – Introducing the names of domestic animals
Guess the animal

Materials needed: Labelled picture cards of cow, goat, pig, donkey, horse, cat, dog
Say, Let,s play Guess the animal game. Keep picture cards of animals in a box. Slowly take a picture
out and give them clues. Eg. It is small. You will find it in many places. It drinks milk and catches rats.
17
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What is it? Wait for them to reply, cat. Show the labelled
picture of a cat and say, Yes, it is a cat. Make students repeat
after you. Ask, Do you have a cat in your house? What
colour is it? Is it big or small? What does it drink? Who
chases the cat? Practise it with other animals too.
Clues for other animals
 It is big. It eats grass. It gives milk. It says moo…
moo… (cow)
 It has a small tail. It eats grass. It also gives milk. It says baa…baa … (goat)
 It is fat. It can be white or black. It lives in wet / damp puddles. It says oink … oink … (pig)
 It has long ears and a white mouth. It can carry heavy loads. It says bray … bray… (donkey)
 It has a beautiful tail. It runs fast. It carries people. It says neigh… neigh… (horse)
 It is a friendly animal. It guards our house. It wags its tail. It says bow … bow… (dog)
 It wakes us up in the morning. It has a red crown on its head. It says kokkarakoo-koo. (rooster)
 It lays eggs. It eats grains. It is brown. (hen)
 It is small. It lays eggs. It eats grains. It is grey. (quail)
 It lives in land and in water. It lays eggs. It says quack… quack… (duck)
1c.

Large group activity – Reinforcing names of domestic animals
Onion rings

Materials needed: Labelled picture cards of cow, goat, pig, donkey, horse, cat, dog
Say, Let’s play Onion rings. Draw an inner circle and
an outer circle on the floor. Make students stand in the
inner and outer circles. Each student in the outer circle will
hold a labelled picture card and run clockwise. Students in
the inner circle will run anti-clockwise. Play some music
as they run. When you stop the music, they will stop
running. The students with the pictures will ask the one
opposite to him/ her, Is it a cow? (name of the animal they
hold). Prompt the students in the inner circle to say, Yes, it
is a cow. or No, it is not a cow. It is a dog. Continue this activity till all children get a chance to practise.
1d.

Independent activity

Individual work
Collect pictures of farm animals and prepare a booklet.
Peer work
Form groups of three. One should do actions of animals and others need to guess the name of that
animal. Display the booklet prepared and say the names of the animals in the group.
18
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Workbook
Worksheets

Arumbu

Mottu

Malar

Look and say.

3.1

3.1

3.1

Listen and put () or (x).

3.2

3.2

3.2

Circle the name of animals.

-

3.3

3.3

Choose the correct letter.

-

3.4

3.4

Find and circle the animals.

-

3.5

3.5

Tick () the correct one.

-

-

3.6

Choose and write.

-

-

3.7

Write the correct answer.

-

-

3.8

2a.

Warm up
Repeat the chant Uncle's farm from Day 1.

2b.

Circle time – Introducing Sight Words
Roll the dice

Materials needed: Flashcards of sight words (say, fly, buy, they, will, with, want, sing, back, home,
look, there)

say

fly

buy

they

will

with

want

sing

back

home

look

there

Make students sit in a circle. Introduce the sight words by showing around the flash cards and
saying the words. Let students repeat the words. Write each word on the floor in the middle of the
circle. Call one or two students to come forward and read them. Give a word card to a student and
ask her to show it to the class, read it aloud and pass it to the student on her right. After five students
read it, take back the card and give the 6th student a different card to read and pass on. Continue
this till all students have read a word. Now say, Let’s play Roll the dice. Give a student a dice to roll.
Each number on the dice corresponds to two sight words on the chart/board. Ask him/her to read
it aloud and the others to repeat.
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2c.

Story time: Reading and narrating the story

Ask students to sit in a circle. Ask them a few questions.
Do you have a pet at home? If so, what pet do you have?
Are they happy to be with you? How do you look after them?
Tell them they are going to listen to a story, The happy birds.
Materials needed: Picture cards / puppets of birds, animals, cage and dialogue strips from the story.
The happy birds
Kavya and Kavin want a pet. "I want a pup", says Kavya.
Ask, Do you have a pet? What pet does Kavya want?
"I want a rabbit. Rabbits are cute", says Kavin.
Ask, Have you seen rabbits? Where have you seen rabbits?
"Let’s go to the market. I will get you a pet”, says Grandmother.

Kavya and Kavin are happy.
They go to the pet shop with
Grandmother.
Ask, Where do Kavya, Kavin and
grandmother go?

There are many pet animals in the shop. There are
dogs and pups. There are cats and kittens. There are
ducks and ducklings. They see birds in small cages.
Ask, What are the pet animals they see in the pet
shop? Where do they see birds? Talk about dog-pups,
cat-kittens, duck-ducklings. Say these are animals and
birds with their young ones.
The birds look sad. They cannot fly. They do not sing.
Ask, How do the birds look? Why do they not fly?
Why do they not sing?

Kavya and Kavin did not like to see
the birds in cages.
Ask, Why did Kavya and Kavin not like
to see the birds in cages?
Kavya is angry. Kavin cries.
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Grandmother has an idea. She buys the
birds.
Kavya, Kavin and Grandmother go back
home with the cages.
Ask, Who buys the birds?
Where do they take the birds?
They open the doors of all the cages.
The birds hop out one by one. They fly
away happily.
Ask, How did Kavya and Kavin feel? Did
they get a pet?

"Don’t worry. I will get you a pet pup
soon”, says Grandmother.
“No, grandmother. We will play with the
dogs around our house”, says Kavya.
"We will feed the birds and squirrels
around our house”, says Kavin.

Follow up:
1. Ask the following questions.
a. What did Kavya want to have as a pet?
b. Did Kavin like to have a rabbit as a pet?
c. Where did they go to get the pets?
d. Were the birds happy in the cages? Why?
e. Do you like to have the birds in cages?
Encourage students to respond. Accept bilingual answers also.
2. Ask students to act out the story. Help them with the conversation.
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2d.

Independent activity

Peer work
Ask students to draw a bird flying out of its cage. They can use pictures cut from old newspapers
also.
Individual work
Ask students to talk about the picture created by them, focusing on the bird.
Workbook
Worksheets

Arumbu

Mottu

Malar

Read aloud.

3.3

3.6

3.9

Number the pictures from 1 to 4

3.4

3.7

3.10

Read aloud.

3.5

3.8

3.11

Tick () if correct and cross (x) if wrong.

3.6

3.9

3.12

Match the animals with their young ones.

-

3.10

3.13

Read and put () or a (x).

-

3.11

3.14

Who says this? Choose and write.

-

-

3.15

Read aloud and colour the star.

-

-

3.16

3a.

Warm up

Chant time - Listening and repeating the chant
Hop... Pop... Nod
Hop hop goes the rabbit
Pop pop goes the corn
Nod nod goes the head
Mop mop goes the stick
Hot hot is the pot
Sob sob cries the tot
on and off through the day.
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3b.

Small group activity – Introducing and practising CVC words with short /o/
Hopscotch

Materials needed: Display the /o/ family words on the board
Say, Let's play Hopscotch game. Show them the CVC
words below. Eg: /c/ /o/ /t/ – cot. Students will repeat
after you. Practise all the words.
Make students sit in groups of four or five. Call
each group to you by turns and ask them to pick
three alphabet blocks from the Language kit. Ask
them to form a CVC word as displayed on the wall.
Let students arrange the three letters and read the
word aloud. Draw a hopscotch grid as shown in the picture. Call a group and give them a word.
Each member of the group will take turns to hop through the grid to the word. They will hop on
each sound, say it and then read it together. Do this with all the groups and change the words on the
grid too. Eg. hopscotch to first square and say, /c/, for second /o/ and third /t/ and say together /c/
/o/ /t/ - cot. Halt at the blank square. Practise with all students.

3c.

-ob

-og

-op

-ot

-ox

-od

job

log

top

pot

fox

pod

sob

jog

mop

cot

box

rod

Chain drill – Introducing Animal homes
Where do you live?

Materials needed: Picture cards of animals and their homes (pig – sty, cow – shed, goat – pen, donkey
– stable, hen – coop, dog -kennel)
Say, Let's practise a chain game. All of you stand in a circle. Say, I live in a house. It is in ____.
(name of the village/town/city). Where do you live? Tell the next student to say, I live in a house. It
is in ____. Where do you live? Let all students practise the structure in a chain drill. Say, Let us now
23
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know about animal homes. Display the picture cards
of animals on the table. Call a student and ask her/
him to pick an animal card. For eg. cow. Ask her/him
Where does a cow live? Show the picture card of a
cow in a shed and say, The cow lives in a shed. Let all
students repeat it and practise the same for all other
animal cards.

3d.

Independent Activity

Individual work
Ask students to read the CVC words with short /o/ from a newspaper.
Peer work
Let students sit in groups of three and practise, Where do you live? I live in _________. (name of
the place) among the three.
Workbook
Worksheets

Arumbu

Mottu

Malar

Help the animals find their homes.

3.7

3.12

3.17

Circle the family words.

3.8

3.13

3.18

Colour and tick (✓) the word.

3.9

3.14

3.19

What comes next? Choose and write.

-

3.15

3.20

Read and tick (✓) the correct answer.

-

3.16

3.21

Fill in the blanks and read aloud.

-

-

3.22

Choose and write the correct answer.

-

-

3.23

4a.

Warm up

Repeat the chant Hop... Pop... Nod from Day 3
Give these commands slowly first and gradually increase the speed. Change the order of the command
as well.
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4b.

Small group activity – Reinforcing CVC words with short /o/
Reading relay

Divide the class into 4 groups and give them the
family word cards: -ot, -og, -ox, -op. Call each group
to form a CVC word with their family card. For eg.,
call the -ot group and show them h. Let them join it
with the family card and read it as hot. Do this with
all the groups. Make word cards, phrase cards and
sentence cards for the following. Arumbu needs to
read words, Mottu – words and phrases and Malar –
words, phrases and sentences.

A pot

A fox
A hot pot

A fox

     The pot is hot.

A fox is in the box.

A top

A dog
A dog

A top

and a log

and a cot

A top is on the cot.

A dog is on the log.

4c.

and a box

Large group activity – Reinforcing animals homes
Sail around the class

Materials needed: Picture cards of animals (goat, cow, pig, horse/donkey, hen/rooster) around us
and their homes.
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Stick the homes of animals on the walls around
the class. Make students stand in a line. Give each
student an animal picture card. Tell them, We are in
a boat. Let us sail around the class. Ask them to do
the rowing action. As they move, the first student
in the line should show the animal card he/she has
to the class (eg. pig) and say, This is a pig. Let other
students repeat. Then, ask her/him to take the class
to the place where that animal home picture (eg. sty) is stuck and say, It lives in a sty. Let other students
repeat. Do this activity for other animals and until all get a chance.
4d.

Independent Activity

Individual work
Ask students to write the CVC words with short /o/ on the low level blackboard.
Peer work
Give some newspapers to students and ask them to circle the sight words learnt and
read out to their friends.
Workbook
Worksheets

Arumbu

Mottu

Malar

Choose and write the first letter.

3.10

3.17

3.24

Read, trace and write.

3.11

3.18

3.25

Tick (✓) the correct picture.

3.12

3.19

3.26

Read and tick (✓).

-

3.20

3.27

Fill in the missing letter and read it to your friend.

-

3.21

3.28

Read and answer.

-

-

3.29

Choose and write the homes of animals.

-

-

3.30
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4

Animals in the forest

Language learning outcomes
¾¾ identify, read and
write CVC words with
short /u/.
¾¾ read level - based words,
phrases and simple sentences using sight
words, CVC words and pictures with
comprehension.
¾¾ write level - based words, phrases
and simple sentences using sight
words, CVC words and pictures with
comprehension.

By the end of the module, students can
¾¾ associate names of common animals in the
forest with pictures.
¾¾ listen and repeat songs and chants with
action.
¾¾ talk about common animals in the forest.
¾¾ use the structure, "Where do you live?
I live in__________" in conversation.
¾¾ use the structure, "What do you see?
I see___________" in conversation.

1a.

Warm up

Teacher: Good Morning, Students!
Students: Good Morning, Teacher!
Teacher: Today, we shall discuss about the animals that live in the forest.
Before that, let us sing a song.
Fingers turn
One finger one finger turn turn turn
turn to a rooster…kokkarakoo-koo.
Two fingers two fingers turn turn turn
turn to a cow… moo… moo… moo
Three fingers three fingers turn turn turn
turn to a butterfly… fly.. fly..fly
Four fingers four fingers turn turn turn
turn to a cat… meow, meow, meow
Five fingers Five fingers turn turn turn
turn to a lion… roar..roar..roar
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1b.

 arge group Activity – Introducing names of animals in the forest using the structures
L
What do you see?/ I see a ________.
Animal safari

Materials needed: Branches of a real tree/ a plant/ a
tree drawn in a chart, labelled pictures of animals in
the forest (lion, tiger, bear, rhino, hippo, monkey,
giraffe, zebra, deer, elephant, cheetah, rabbit)
Place the model of trees using the branches in
the corners of the class. You can also make students
stand as trees. Stick the pictures of animals in and
around the trees. Say, we are going on an Animal
safari. Make the sound of a bus while going. When
you say stop, students should stop. Point to the picture of an animal for eg. Lion and ask students,
What do you see? Encourage them to say, I see a ________. (name of the animal) Make all repeat it a
few times. Do the same for all the animals.
1c.

Small Group Activity – Reinforcing farm and wild animals using the structures,
That is a_______. It lives in a _______.
Find and cheer

Materials needed: Labelled picture cards of farm and wild animals
Divide the class into two groups. Give each
student a picture of any animal (farm or forest). Call
out a student from each group. Make them stand
back-to-back and hold the pictures. Say go and they
should move away three steps from each other. Say
turn and the students need to immediately turn
back. They will look at each other’s picture and say
That is a _______(name of the animal). It lives in a
_____(farm / forest). Students who name the picture
correctly get a star for their group. The group which
scores more is the winner. After all the animals have been named, ask the class to regroup itself as
groups of animals in the forest, and groups of animals around us. Have fun finding out all their group
members. Regroup and make them reinforce it.
1d.

Independent Activity

Individual work
Ask students to prepare a booklet on animals in the forest. They can draw or stick pictures.

28

EE_THB_English_Term-2.indd 28

07/09/2022 17:21:11

Peer work
Ask students to form groups of three. Ask them to draw the face of an animal, body of another
animal and the tail of yet another animal and create a new animal. Let them give it a name. Ask
students to talk about the picture created by them and have fun.
Workbook
Worksheets

Arumbu

Mottu

Malar

Look and say.

4.1

4.1

4.1

Listen and tick (✓).

4.2

4.2

4.2

Circle the first letter of the picture.

4.3

4.3

4.3

Match the picture with the words.

4.4

4.4

4.4

Tick (✓) the wild animals and cross (X) the farm animals.

4.5

4.5

4.8

Fill in the missing letters.

4.6

4.5

Read and tick (✓).

4.7

4.6

Look at the picture and circle the answers.

4.9

Read and match.

4.7

2a.

Warm up

Repeat the song Finger turn from Day 1
Have a conversation on animals they see in forests. Discuss their ideas of a forest – ask questions to
make them talk about big trees, bushes, animals, birds, no roads or houses etc.
2b.

Pair Activity – Introducing describing words – tall, short, fast, slow
Peg the animals

Materials needed: Labelled picture cards of animals
(i) Tall and short
Distribute the pictures of a tall and a short animal
to students. (Eg. a giraffe and a monkey). Ask them
Who has the giraffe card? Let the student shout out
I have the giraffe card. Ask him/her to come and peg
it in the string. Do this for the monkey card also. After
two animal cards have been pegged, ask students,
Which animal is tall/short? Let them say bilingually.
As they say for eg. The giraffe is tall/The monkey is short, ask them to arrange these together. Encourage
them to do the action of “tall and short” while saying the sentence aloud. Practise it with more animals.
(ii) Fast and slow
Call two students and give them each a bowl of tamarind seeds mixed with black chickpea. Ask
them to sort out the two into different cups. Who did it fast?/Who was slow? Call two other students
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and give them the alphabet blocks. Ask them to build a tower with all the blocks. Ask, Who is fast? /
Who is slow? Ask two other students to have a race where they sit on their haunches and walk like
a duck. Say, here whoever is slow is the winner. Use animal picture cards like rabbit, snail, tortoise
etc.and ask them to guess Who is fast? / Who is slow?. Once done, show picture cards of rhino and
cheetah and say, The rhino is slow; The cheetah is fast.
2c.

Large group activity – Introducing animal homes
Tour to Animal kingdom

Materials needed: Models or pictures of the given animals and their homes to create a forest ambience
in the class
Burrow

–

rabbit

Trees

–

monkey

Water

–

hippo

Cave

–

bear, wolf

Den

–

tiger, lion

After creating the ambience, make students stand in a line. Tell students they are going to go on
a tour to the animal kingdom and see the homes of animals. Take students around the class and when
they reach the burrow, they have to stop. Point to the picture of a burrow or the model and say, This is
a burrow and make them repeat after you. Ask students, Which animal lives in a burrow? and let them
look at the animals and say, Rabbit lives in a burrow. Repeat this for other animals and their homes.
2d.

Independent Activity

Peer work
Ask students to draw trees and animals in their notebook and say the names of the animals to their
friends. They can paste pictures too.
Workbook
Worksheets

Arumbu

Mottu

Malar

Tick (✓) the correct answer.

4.6

4.8

4.10

Who lives here? Tick (✓).

4.7

4.9

4.11

Read aloud.

4.8

4.11

4.13

Colour by sight words.

4.9

4.10

4.12

4.12

4.14

Match the pictures with the sentences.
Read the story aloud.

4.15

Read the story and answer the questions.

4.16

30

EE_THB_English_Term-2.indd 30

07/09/2022 17:21:14

3a.

Warm up

Say the chant with actions.
Teacher: Good morning, students.
Students: Good morning, teacher.
Teacher: Today we shall begin our class with a song. How many of you use umbrellas?
Students: We! We! We!
Teacher: Let's say a chant.
Show the letter card 'u' as you say the chant.
/u/ /u/ up go umbrellas
/u/ /u/ up go umbrellas
/u/ /u/ up go umbrellas
when it starts to rain!(2)
Make students repeat a few times.
3b.

Large Group Activity - Introducing and practising CVC words with short /u/
Mix and fix

Materials needed: Alphabet blocks from English kit box

-un

-um

-ug

-ub

-ut

-ud

-up

bun

gum

bug

cub

cut

bud

pup

gun

sum

rug

tub

hut

mud

cup

Write the words on the board by leaving the middle sound /u/ for Eg. c _ t
Make students say the first and last sound eg. /c/ and /t/. Now, show them the ‘u’ letter block and
say the sound /u/ as in /u/ /u/ /u/. Make them repeat the sound a few times. Now write the ‘u’ in the
space eg. c u t. Ask them to read the word as /c/ /u/ /t/ - cut. Do the same with the other words too.
Then, divide the class into groups – un, -um, -ug, -ub, -ut, -ud etc. Play Mix and fix activity as given
in Module 1 – 4b.
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3c.

Large Group Activity - Reinforcing CVC words
Ball and Hat Musical game

Materials needed: a ball, a hat, flashcards of CVC words.
Say, Let's play ball and hat musical game. Write
the CVC words on the board. Make students sit in a big
circle. Give a ball to a student and a hat to another in
the circle. Play some music and ask them to pass the ball
clockwise and the hat anti-clockwise. When the music
stops, the student with the hat, will pick a flashcard
kept on the table, blend and say the word aloud. Let
the class repeat. The student with the ball, will find the
same word on the board, blend and read it. Let the class
repeat it too. Practise till all get a chance to read aloud.
3d.

Independent Activity

Individual work
Ask students to make CVC words using alphabet blocks.
Peer work
Ask them to read the words to their friends.
Workbook
Worksheets
Read and match.
Tick (✓) the correct pairs and cross (X) wrong pairs
Underline the name of the pictures.
Connect the pairs.
Complete the words.
Read and match.
Look at the picture and write.
Fill in the blanks.
Read and answer.
4a.

Arumbu

Mottu

Malar

4.10
4.11
4.12
4.13

4.13
4.14
4.15
4.16
4.17
4.18

4.17
4.18
4.19
4.20
4.21
4.22
4.23
4.24
4.25

Warm up

Repeat the chant of Day 3
4b.

Individual Activity - Reinforcing describing words – short, tall, fast, slow.

Keep the picture cards of animals in one box (cheetah, bear, hippo, giraffe, monkey, deer, etc.,)
and word cards of adjectives in another (short, tall, fast, slow). Call students one by one and ask
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them to choose picture card of any animal. Eg. cheetah
and pick the relevant adjective card. Eg. fast. Make the
student display both the cards. Encourage them to say –
The cheetah is fast aloud. Let the class repeat it. Accept
relevant answers. Do this with all students and all the
pictures and words.
4c.

Large Group Activity - Reinforcing homes of
animals around us and animals in the forest.
Name my home

Materials needed: Masks of animals and pictures of homes of animals
Make students stand in a circle. Give an animal mask to all students and make them wear it and
run in a circle. When you call the name of the animal For eg. Lion, the students have to stop and
the student with the lion mask has to come to the
centre and say, I am a ________(lion). Make other
students ask him/ her, Where do you live? He/She
will answer, I live in a________(den). Make other
students say pointing to that student, He / She is a
_______. He / She lives in a _______. For eg. He /
She is a lion. He / She lives in a den. Continue this
activity until all students get a chance to say the
name of the homes.
4d.

Independent Activity

Individual work
•

Ask Mottu students to read comic story given in class 2 – Textbook page 61 and
62 / Malar workbook page 54, 55.

•

Ask Arumbu students to circle the words they know in the newspaper and read
them to their friends.

Workbook
Worksheets

Arumbu

Mottu

Malar

Look at the picture and answer the questions.

4.14

4.19

4.26

Read, trace and write.

4.15

4.20

4.27

Read and complete.

4.21

4.28

Find the names of animals in the puzzle.

4.22

4.29

Read the sentence and match with the animal.

4.30

Choose and write.

4.31
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5

Fruits we eat

Language learning outcomes
¾¾ identify read and write CVC
words with short /e/.
¾¾ read level-based words,
phrases and sentences using
sight words, CVC words
and pictures with comprehension.
¾¾ write level-based simple words, phrases and
sentences using sight words, CVC words and
pictures with comprehension.

By the end of the module, students can
¾¾ associate names of common fruits with
pictures.
¾¾ listen and repeat songs and chants with
action.
¾¾ talk about some common fruits.
¾¾ use the structure "These are _______ /
Those are" _______ in conversation.
¾¾ use 'in' 'on' 'under' in conversation.

1a.

Warm up

Greet the class and ask the following questions.
	Did you eat well?
 Did you have any fruit?
 What are the fruits you eat regularly?
Say them that fruits are good for health. We must eat fruits every day. Develop a conversation on fruits
bilingually. Use words like food, health, eat which they already know in English. Then begin the class
with the following song.
Song time – Listening and repeating the song
Where Are You?
Materials needed: Pictures of the fruits - apple, orange, watermelon, papaya
First sing the song with actions. Next make students repeat after you.
Paste the pictures on the wall. Once done, touch the picture of the fruits and ask students to say the same.
Apple, apple, apple, apple
Where are you?
Here I am, Here I am,
How do you do?
Watermelon, watermelon,
Where are you?
Here I am, Here I am,
How do you do?

(Replace apple with orange, watermelon with
papaya and repeat)
Healthy fruits, healthy fruits,
Where are you?
Here we are, here we are,
La…la….la…..
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1b.

Whole class activity – Introducing the names of fruits
What did you eat?

Materials needed: Keyword spinner, real fruits – banana, papaya, orange, apple, grapes, pineapple
(any fruit available), labelled flash cards of fruits
Bring any 3 or 4 fruits to class. Wash, peel
and cut the fruits in front of the students. Name
the fruits in Tamil and English and talk about
them in class as you peel and cut them. Tell
them about how important it is to eat fruits.
Distribute the slices to students. Encourage
them to clean their hands, eat the slices and
not to spill them. Let them say the name of the
fruits and talk about them. Later, ask students
to take the labelled picture cards of the fruit
they ate and say its name. Ask them, What did
you eat? Accept bilingual answers.
Encourage each one to say, I ate a banana. / I ate an apple. / I ate an orange. / I ate a papaya. Ask
them, How does it taste? Accept bilingual answers and tell them what sweet and sour is. Encourage
each one to say, It is sweet. / It is sour. Make students cheer the name of the fruit, raising their hands
like banana, banana, banana. Continue the same activity for all fruits with other students. Use the
options given in keyword spinner in Language kit to repeat the word.
ord Spinn
yw
er
e
K
Have a conversation about fruits. Ask them, Are all bananas/oranges
the same colour and size? Have you seen bananas of different colour and
size? Let them discuss bilingually and make sure they use English words like
yellow, green, big, small, long, short, small oranges, big oranges.

Finally, play a magic bag game. Have different fruits in a bag. Call one
student and blindfold her / him. Ask her / him to take a fruit from the bag,
touch it, smell it and find out what it is and name it. Continue this activity with all students.
1c.

Group activity: Introducing colours of fruits
Colour, colour what colour do you choose?
Materials needed: Colour sheets (red, green,
yellow, purple, orange) - pictures of apple,
guava, banana, grapes, orange
Stick the pictures of fruits on the wall.
Cover them with the sheet of colour paper
(same colour of the fruit). Paste the colour
sheet in such a way that the students can flip
and see the fruit picture below (as shown in
the picture). Divide the class into two groups
A and B. Teach them to sing Colour, colour,
what colour do you choose?
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Then ask students of Group A to sing the song to the students of Group B. Tell Group B to choose
a colour on the wall. Let them name the colour aloud. Eg. purple
Group A sends one student to touch the colour chosen and flip the sheet. Let him/her reveal the
fruit picture and tell the name of the fruit. Eg. grapes. Let the class repeat the name. Do the activity
with the other groups too.
1d.

Independent Activity

Peer work
Ask students to draw their favorite fruit on the low level blackboard and say its name to
their friend.
Workbook
Worksheets

Arumbu

Mottu

Malar

Look and say.

5.1

5.1

5.1

Connect the fruits with their slices.

5.2

5.2

5.2

Tick () the fruits that are sweet.

5.3

5.3

5.3

What do you like to eat? Tick () read it to your friend.

5.4

5.4

5.4

Tick () the correct fruit.

5.5

5.5

5.5

Choose and write the first letter.

5.6

5.6

5.6

5.7

5.7

5.8

5.8

Draw

for the fruit you like the most.

Find and circle the name of the fruit.
Read it to your friend.

5.9

Write the name of the fruit.

5.10

2a.

Warm up
Greet the class and repeat the song Where Are You? from Day 1.
2b.

Large group activity – Introducing and practising CVC words with short /e/.
Open the envolepe

Materials needed: Cubic box, newspapers or colour papers, pictures of bed, pet, hen, leg, red, net,
ten, pen
Take nine envelopes and put a picture card with the labelled CVC word in each envelope and
close it, (or you can cover a cube with papers in layers like onion rings as shown in the picture). Keep
the envelopes on a tray. Make students sit in a circle and pass the tray along. Play music. When the
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teacher stops the music, the student with the
tray will open an envelope on top and show the
word with the pictures given on it. The teacher
shows it to everyone in the classroom.
She says the word and makes the class
repeat it. Blend the sounds as b…e….d (sound
of the letters) and then say bed. Repeat the
same with all other words. At the end of the
activity, ask students, What is common in all
the words. Place all the words in a row in the
middle of the circle. Prompt them to say that all the words have e in the middle.
If they do not observe, ask them leading questions like Is there a word with 'a' in the middle?
What is the letter in the middle of the first word, the second word etc? So what is common to all the
words? So today we have learnt words that have the sound /e/.
2c.

Small group activity – Reinforcing CVC words
Bingo

Materials needed: W
 ord cards: bed, red, pet, net, jet, hen, ten, pen, leg, peg
Family cards: -et, -ed, -eg, -en
Letter cards: a to z, Phrase strips, Sentence strips
Arrange students in 4 teams as shown in
the picture. Each team will have a set of family
words. (Eg. –en, -eg, -et, -ed). First student
from each team will jump on the words,
say it aloud and reach the finish point. They
cheer saying Bingo – I did it. The team which
finishes first is the winner. Make all 4 teams
change places to read the words of all word
families. After the game, ask the class, What
is common to ten and hen, net and pet? Help
them answer -en and -et.
Then call each student and ask him to blend a word that is not part of the game. Example:
f -ed, m -en, d -en, m -et. Show them the letter card (j) and the family word card (-et) and ask them
to blend. Give every child an opportunity and teach them to blend new words.
¾¾  Later set four boxes in front of the class.
•• Box 1 will have word cards : bed, red, pet, hen, leg, net, ten, pen
•• Box 2 will have phrases: A red hen, A net on the bed, My ten pets, Ten red hens
•• Box 3 will have sentences: Ten red hens are on my bed. A hen has two legs. My pen is red.
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¾¾ Let Arumbu students blend the sounds and read the words, Mottu students read the phrase
and Malar students read the sentences and answer the following questions.
1. How many hens are there?
2. Where are the hens?		

3.
4.

How many legs does a hen have?
What colour is the pen?

Independent Activity

2d.

Peer work
cards.

Ask students to make CVC words using the alphabet blocks or letter

Workbook
Worksheets

Arumbu

Mottu

Malar

Join the letters and find the names of the pictures.

5.7

5.9

5.11

Read and circle the correct word for the picture.

5.8

5.10

5.12

Listen and tick () the correct picture.

5.9

5.11

5.13

Read, trace and write.

5.10

5.12

5.14

5.13

5.15

Read and colour the correct picture.
Make words using the letters.

5.16

Look at the pictures and fill in the blanks.

5.17

3a.

Warm up
Greet the class. Ask them, Are you ready to learn some more English?
Ask them Which fruits do you like? Say, Let us play a game.
Small group activity – Reinforcing the names of fruits
Skip, hop, jump and find
Draw five lanes in the class. Make five students stand at the end of each lane. At the other end have
a picture card of a fruit, face down.
Ask students to run to the fruit, pick and name their fruits. Next set of students can be asked to
jump/hop to their fruits, the next set to skip, to hop on one leg etc. You can change the picture cards
of fruits and mix them up.
3b.

Song time–Listening and repeating the song

Tell the class that fruits grow on plants. We buy them from shops. They are always outdoors.
So they gather dust. We must clean them before eating. Then go on to the song about how to
eat fruits.
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Treat of fruits
(Tune: Where is Thumbkin?)

Wash the apples, wash the apples,
Chop them up, chop them up
Put them in a big bowl
Put them in a big bowl
Eat them up!

Wash the mangoes, wash the mangoes
Chop them up, chop them up
Put them in a big bowl
Put them in a big bowl
Eat them up!

After the song, have a small discussion around eating with hygiene. Tell them to wash the fruits, plates,
knife, bowl and hands with actions. Let students do the actions too.
3c.

Circle time – Reinforcing in / on / under
Where is the rat?

Materials needed: Use the model of rat and box from the
English language kit box. Real/flash card of fruits
Write the words in, on, under on the board and revise
it once as they have learnt it in Term 1. Show the model
rat and a box and introduce them to students. Invite a
student and ask him/her to place the rat on the box. Ask,
Where is the rat? Encourage the class to say The rat is on
the box. Practise it for in and under too.
Now, write the sentences on the board. The banana is on the table. The banana is in the box. The
banana is under the table.
Let the class stand in a circle. Give a banana to a student in the circle and ask her/him to pass it.
As they pass it, the students will say the words in, on, under. For example, the first student will
say in, the next will say on, the third one will say under. This will continue in the circle. When you
say stop, the student who has the banana will place it appropriately. Eg: If she / he has said under,
the student needs to place it under the table. Help her / him to say, The banana is under the table
pointing to the sentence on the board. Continue the same with other fruits too till everyone gets
a chance.
3d.

Independent Activity

Individual work
Make students write CVC words on the low level blackboard.
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Pair Work
Collect pictures of some fruits and paste it on a chart. Talk about a fruit that you like the most to
your friend. Talk about the size (big/small), colour, taste (sweet/sour).
Work Book
Worksheets

Arumbu

Mottu

Malar

Tick () the correct word.

5.11

5.14

5.18

Read and match.

5.12

5.15

5.19

Listen and draw.

5.13

5.16

5.20

5.17

5.21

Look at the picture and fill in the blanks with
in / on / under.
Tick () if correct and (x) if wrong.

5.22

Write the correct answer.

5.23

4a.

Warm up
Make students stand in a circle and demonstrate the following with actions.
Peel the banana, cut the apple, eat the mango
First, say and do the action and students will do the action.
Then say the commands alone and let students to do the action.
4b.

Large group activity – Introducing the structure, These are ____, Those are ____
Ailesa, Ailesa

Materials needed: Charts of flowers, birds, farm animals, wild animals
Stick the charts on the board, door,
windows and walls around the classroom.
Ask students to stand in a line. Let them move
around the class by saying Ailesa, Ailesa with
action. Lead the line and go to the birds chart,
touch it and say These are birds. Make students
repeat after you. Move to the next picture and
say These are fruits.
When you go on to the third chart, ask
students, What are these? Tell them to answer in
chorus: These are ________. Continue till you
complete the tour.
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Now bring the class to the middle of the room. Point at the charts of birds and say Those are birds.
Continue till the class names all the charts using Those. Explain that when we point things for away we
use those.
4c.

Group activity–Practising sight words
Throw a ring

Materials needed: Two set of sight word cards (where, these, those, are, in, on, under, she, your,
they, their, there, his, her, its, you, our, I, it, we, my)
Draw some rectangles on the floor. Write sight words in the boxes. Read the word in the box and
show the sight word card to the student. Make children repeat the word.
Then call each student and give them a sight word card to read. Then ask them to place the card
on that same word on the floor. Later call students and give them a ring. Ask them to throw it on a card
and read the word on which it falls.
Now, show a strip with the following sentences or write them on the board with pictures drawn.
These are

apples

Where is the

. Those are

papaya

bananas

.

? It is under the

table

.
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4d.

 mall group activity – Recycling names of fruits using the structures,
S
These are ____. Those are ____.
Finger fruits play

Materials needed: Finger puppets of apples, grapes, bananas, guavas, mangoes, oranges, jackfruits,
watermelons
Call 5 students to the front of the classroom.
Wear one of the finger puppets in the left index
finger and make each student wear one finger
puppet in their left index finger. Now say, These
are _______ (apples) by shaking his/her left
index finger.
Then point to a student’s index finger and
say Those are _____ (bananas). Continue the
activity till all students have had a chance.
Then have a conversation with students
about the benefit of eating fruits and their
nutritious values. Tell them that they are good for health and they should eat fruits regularly.
4e.

Independent Activity

Individual work
Ask students to do the activities given in class 1 - Textbook page 94 (These are/Those are)/
Mottu workbook page 54 / Malar workbook page 68.
Peer work
Ask students to sit in pairs and circle the sight words in the newspapers given
by you.
Workbook
Worksheets

Arumbu

Mottu

Malar

Read and colour.

5.14

5.18

5.24

Tick () the correct word with These / Those.

5.15

5.19

5.25

Find the sight words and tick () in the wheels.

5.20

5.26

Write These or Those in the blanks.

5.21

5.27

Look at the picture and answer.

5.28

Answer the following.

5.29

The following EVS topics are integrated in this module.
Class I – Our delicious food		

Class II – Food and health
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6

Vegetables I like

Language learning outcomes
By the end of the module, students can
¾¾ associate names of common vegetables with
pictures.
¾¾ listen and repeat songs and chants with
action.
¾¾ talk about common vegetables.
¾¾ listen and talk about the story, ‘Appa’s sambar’
and respond to comprehension questions.
¾¾ use the structure, These are __________ /
Those are __________ in conversation.

1a.

¾¾ use He/She/It in
conversation.
¾¾ read level based words,
phrases and sentences
using familiar sight
words, CVC words and
pictures with comprehension.
¾¾ write level based words, phrases and
sentences using familiar sight words, CVC
words and pictures with comprehension.

Warm up

Zip Zap Zoom!
Ask students to stand in a circle with the teacher. Tell them you’re holding an invisible ball. Pass
it to the students. Ask them to pass the ball to the left, and say Zip, pass it to the right and say Zap and
pass it across the circle and say Zoom. Continue this game until all students have had a turn. Have a
short bilingual discussion about vegetables.
¾¾ What did we eat for noon meal yesterday?
¾¾ Do you remember which vegetables were
part of the meal?
¾¾ Do you like all vegetables?
¾¾ Do you eat vegetables every day?
¾¾ What vegetables are cooked at home?
Say, we shall now learn more about vegetables.
1b.

Small Group Activity − Introducing names of vegetables
Can you tell me?

Materials needed: Labelled picture cards of (garlic, lemon, carrot, beetroot, radish, tomato, potato,
cabbage, brinjal, chilli, lady’s finger). Use EE kit and real vegetables too.
Place large pictures of these vegetables around the class. Divide the class into four groups. Tell
students that you will give three hints about a vegetable and they have to guess the name of the
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vegetable. They don’t have to wait till you give all three hints. They can say the name as soon as they
guess it. Each group takes a turn. They can check the pictures in front of the class for help. If a group
guesses wrongly, the chance goes to next group. Continue till all the vegetables are guessed.
Clues
¾¾ I am purple / green, I have a green stem and I am white inside. (Brinjal)
¾¾ I am white, I am round with a tip, I am also like an onion. (Garlic)
¾¾ I am orange, I am long, I am sweet. (Carrot)
¾¾ I am brown on the outside, dark pink on the inside and I am sweet. (Beetroot)
¾¾ I am white, I am long, I grow under the ground. (Radish)
¾¾ I am yellow, I am sour, I am juicy. (Lemon)
¾¾ I am brown on the outside, I have tiny spots and I am white on the inside. (Potato)
¾¾ I am green and leafy, I am big and I am round. (Cabbage)
¾¾ I am green. I am thin. I am good for your maths skills. (Lady's finger)
Accept bilingual answers also. Give the name in English. Let students repeat twice. Develop a
conversation on eating vegetables and its health benefits. Tell students that they should avoid eating
junk foods like noodles, pizza, etc.
1c.

Circle time – Reinforcing names of vegetables using the structure These are/Those are
I point, you say

Materials needed: Labelled picture cards of vegetable (brinjals, carrots, lemons, cabbages, potatoes,
tomatoes and onions)
Ask students to sit in a circle. Give each
student a picture card. Call one student and ask
Here we go around the vegetable garden
him/her to run around the circle while others sing
Vegetable garden, vegetable garden
the song. When they stop singing, the student
Here we go around the vegetable garden
running around should stop. She/He will point
On a happy happy morning
to the student near her/him who will show them
their picture card. The student (who is pointed
at) will stand up, show his picture card and say, These are
(tomatoes). He will point at
the picture held by the runner and say, Those are
(cabbages). The student holding the
picture will now run around the circle while the other sings Here we go around the vegetable garden.
Continue till all students have had a turn.
1d.

Independent activity

Individual work
Ask students to read the name of fruits and vegetables given in class 1 – Textbook
page 68 and 69 / Mottu workbook page 66, 67 and 68 / Malar workbook page 82, 83
and 84.
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Workbook
Worksheets

Arumbu

Mottu

Malar

Circle the vegetables.

6.1

6.1

6.1

Match the vegetable to its colour.

6.2

6.2

6.2

Colour the vegetables.

6.3

6.3

6.3

Write the first letter of the vegetables.

6.4

6.4

6.4

Circle the correct word.

6.5

6.5

6.5

Choose and write.

6.6

6.6

Fill in the blanks with These/Those.

6.7

6.7

Fill in the crossword with words given below.

2a.

6.8

Warm up

K

w or
y
e

d Spin
ne
r

Repeat the warm up activity Zip Zap Zoom from Day 1.
2b.

Small Group Activity − Introducing sight words
Find your pair

Materials needed: Flash cards of he, she, it, let, me, what, at, shall, for, key word spinner.
Write the words on the board (one below the other). Say the word aloud and you can also whisper
it, cheer it and make the class repeat. Use key word spinner to make it interesting. Later, divide the
class evenly into two groups. Give each student in the group, a strip of paper with a sight word on it.
Based on the number of students in a group, ensure only that many words are written on the board.
Ask students to read the word and hold it up. Now, say Find your pair. The students say the word on
their paper aloud and find their pair. Together, the pair will say the word aloud and point it on the
board. Note: If the groups are not equal, the teacher joins the smaller group.
2c.

Small Group Activity − Recalling CVC words with all five short vowel sounds
Phonic Puppets

Materials needed: Stick puppets of a, e, i, o, u
Distribute the stick puppets one to each student.
Now, pick a student at random and ask him/her to
hold up his/her puppet. Now, write the CVC words as
per the vowel sound he/she holds on the board. Ask
him/her to read the words. If she/he is unable to read,
help them to read it by blending. Repeat this until
all students read the words by blending based on the
vowels in their stick puppet.
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Word lists for each vowel: (Write three words for each student)
a − mat, sap, pat, had, sat, lap, pan, man
e − ten, net, pet, pen, set, let, men, bet, bed
i − lit, lip, pit, tip, sip, bit, sit, hit, lid, kid, rid
o − mop, lot, bot, hot, hop, not, pot, top, cot
u − hub, tub, dub, nut, gut, hut, hum, rut

2d.

Independent activity

Individual work
Ask students to draw a vegetable they like. Colour them to fill it with impressions from a cut lady's
finger.
Peer work
Let students form teams of three and talk about the vegetable they have drawn. They need to talk
about its colour, size (big/small/tall/short) and taste. Ask them to paste all three pictures in one paper
and display it in the class.
Workbook
Worksheets

Arumbu

Mottu

Malar

Circle the sight words.

6.6

6.8

6.9

Match the rhyming words.

6.7

6.9

6.10

Colour the odd one.

6.8

6.10

6.11

Read and colour the words.

6.11

6.12

Read and match.

6.12

6.13

Find the words and circle them.

3a.

6.14

Warm up
Who is happy today?

Teacher: Hello students, how are you doing?

I am happy;

Students: We are good teacher.

You are happy;

Teacher: Are you all happy?

She is happy;

Students: Yes teacher.

He is happy.

Teacher: Come, let us say that in a chant.
Point at the persons accordingly while you say the chant.
Before lunch, this chant be practised with Who is hungry today?
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3b.

Pair Activity − Introducing Pronouns − He/She/It
Clap and stop

Materials needed: Labelled picture cards of vegetables
Invite a girl and a boy to the front of the class. Give them each a picture card of a vegetable. Let
them run round the class holding up the picture card, visible to the class. Clap as they run. When
you say stop, ask them to stay where they are. Pointing to the boy, ask the class, What does _______
have? (name of the boy) Let the class reply with the name of the vegetable. Then, say, Yes. ______
(name of the boy) is a boy. He has a _______. (name of the vegetable). It is _________. (colour of
the vegetable) Let the class repeat what you say, pointing at the boy. Repeat this with the girl. Say,
__________ is a girl. She has a _______. It is __________. Let the class repeat it. Do the same with
other two sets of students and two other vegetables. Later, invite a Malar level student to the front
and ask him/her to model the activity. Help him/her if necessary. Explain bilingually that we use,
He for a boy, She for a girl and It for a thing.

3c.

Storytime
Appa's sambar

Appa is in kitchen.
Appa says, "I will make sambar today. What vegetables
are there in the basket?"
Ask students, What vegetables do we put into sambar?
Accept all responses.

An onion jumps out and says,
"I make sambar tasty."
Ask students, Do you like onions? Say, Onions are good
for health. Accept all responses.

Tomatoes walk in a line, "Take us. We will make the
sambar tasty too."
Ask students, What colour is a tomato? How does a
tomato taste? Accept all responses. Say, Tomatoes are
sour.
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"Hmmn... I need more", says Appa.
The chillies jump up and shout, "You need us to make
the sambar spicy."
Ask students, Do you like spicy sambar?

The carrots roll out and say,
"Take us! We are sweet! We are good for your eyes!".
Ask students, Do you eat carrots? How many of you eat
it raw? Say, Wash them before eating.

Then, a garlic skips to the front.
"If you eat me you won't get sick. I’m tasty too!
Put me in!"
Ask students, Which vegetables should Appa pick?
Accept all responses.

Appa looks at the vegetables and says,
"Together you will all make my sambar very tasty! Jump in!"
Appa puts a vessel down on the table and all the vegetables
hop in!
Ask students, 'Do you think Appa's sambar will be tasty?
What vegetables do you like in your sambar?'

Now, say a chant with actions about Appa's sambar.
Use actions for chop, cut, put, boil, you, me

Chop, chop, chop; chop the onions

Boil, boil, boil; boil the pot

Cut, cut, cut; cut the tomatoes

Boil it slow, boil it fast

Put them into the pot

Sambar is ready for you and me

Put them into the pot

Sambar is ready for you and me.
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Follow up
Ask students to sit in a square. Pass a ball and ask students to keep passing it. After a few
moments, say Stop. The student holding the ball should name their three favourite vegetables. Invite a
Mottu student to point to the student with the ball and tell the class He/She likes _______________.
Continue the activity till everyone gets to name their favourite vegetables.
3d.

Independent activity

Individual work:
Make clay models of all the vegetables you have eaten. Put them on a sheet of rough paper/
newspaper. Present your platter to the class − hold up each model and name it.
Workbook
Worksheets

Arumbu

Mottu

Malar

Match the correct word.

6.9

6.13

6.15

Tick (✓) the vegetables that Appa puts in the sambar.

6.10

6.14

6.16

6.15

6.17

6.16

6.18

6.17

6.19

Choose and write.
Number the vegetables in the correct order from
the story.
Draw the vegetable that you like. Name it.
Who says this? Choose and circle.

6.20

Circle the vegetables you will use to make sambar.

6.21

Write He/She/It in the blanks.

6.22

4a.

Warm up
Repeat the chant Who is happy today? from Day 3

4b.

Circle Time − Reinforcing He / She / It
What's in the box?

Materials needed: Picture cards of a boy, a girl, vegetables learnt, a box.
Let all students sit in a circle. In a closed box, put pictures of a boy, a girl and vegetables taught
so far. Give the box to one student and let him / her pass it in the circle.As they do you it, clap to
encourage them. Once you say stop, the student who holds the box will.open it. He/she will pick a
picture and show it to the class. Then, he/she should say He is a boy./She is a girl./It is a ____ (name
of the vegetable). Let the class repeat it pointing to the picture. Make all the students in the circle get a
chance to speak. Help students if needed.
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4c.

Large group activity − Reinforcing sight words
Pelmanism

Materials needed: Flash cards of sight words (these,
those, are, he, she, it, let, me, what, at, shall, for)
Say, Lets play the memory game pelmanism.
Divide the class into groups of four. Give each group
two sets of cards with the following words − these,
those, are, he, she, it, let, me, what, at, shall, for. Ask
each group to arrange the cards face down like a
highway. They will first open all cards for 5 minutes
and read the words. Then, they will turn them face
down again. Now, each student will try to pick up both cards with the same word. Each student can
only open 2 cards per turn. Continue this activity till all the cards are opened and read aloud.
4d.

Independent activity

Individual work
Ask students to do the activities given in class 1 - Textbook page 83 /
Mottu workbook page 66, 67, 68 / Malar workbook page 82, 83, 84.
Workbook
Worksheets

Arumbu

Mottu

Malar

Tick (✓) the correct answer.

6.11

6.18

6.23

Read and match.

6.12

6.19

6.24

Complete the word.

6.20

6.25

Read aloud.

6.21

6.26

Read and answer.

6.27

Tick (✓) the good habits and cross (X) the bad habits.

6.28

Fill in the blanks with He / She / It.

6.29

The following EVS topics are integrated in this module.
Class I – Our delicious food		

Class II – Food and health
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Formative Assessment (a)
Modules
1

2

3

4

5

6

Topic

Activity

Page No

1d. Individual work

2

4b. Small group activity - Mix and fix

7

1d. Individual work

11

3b. Cards in pairs

14

2d. Peer work

22

4c. Sail around the class

25

1d. Individual work

28

4c. Name my home

33

2c. Bingo - Reinforcing CVC words

37

4e. Peer work

42

1b. Can you tell me? - Introducing
vegetable names

43

2d. Individual work

46

Birds around us

Flowers! Flowers! Flowers!

Animals around us

Animals in the forest

Fruits we eat

Vegetables I like
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• listens to instructions and draws a picture

• carries out simple instructions such as
‘Shut the door’, ‘Bring me the book’, and
such others

• reads printed scripts on the classroom
walls:poems, posters, charts etc.

• uses meaningful short sentences in English,
orally and in writing.uses a variety of nouns,
pronouns, adjectives and prepositions in context
as compared to previous class

• writes/types dictation of words/phrases/
sentences

• composes and writes simple, short sentences with • uses vocabulary related to subjects like Maths,
space between words.
EVS, relevant to class III.

• uses pronouns related to gender like ‘his/ her/,
‘he/she’, ‘it’ and other pronouns like ‘this/that’,
‘here/there’ ‘these/those’ etc.

• uses simple adjectives related to size,
shape,colour, weight, texture such as ‘big’, ‘small’,
‘round’, ‘pink’ ‘red’ ‘heavy’ ‘light’ ‘soft’ etc.

• listens to English words, greetings,
polite forms of expression, simple
sentences, and responds in English or the
home language or ‘signing’ (using sign
language)
• listens to instructions and draws a
picture

• reads aloud with appropriate pronunciation and
pause
• reads small texts in English with
comprehension i.e., identifies main idea, details
and sequence and draws conclusions in English

• performs in events such as role play/ skit in
English with appropriate expressions

• recites poems individually/ in groups with
correct pronounciation and intonation.

Malar

expresses orally her/his opinion/understanding
• draws or writes a few words or short sentence in •about
the story and characters in the story, in
response to poems and stories.
English/ home language.
• listens to English words, greetings, polite forms
of expression, and responds in English/home
• responds appropriately to oral messages/
language like ‘How are you?’, ‘I’m fine, thank
telephonic communication
you.’etc.

• responds to comprehension questions related to
stories and poems, in home language or English or
sign language, orally and in writing (phrases/ short
sentences)
• identifies characters, and sequence of events in a
story.
• expresses verbally her or his opinion and asks
questions about the characters, storyline, etc., in
English or home language.

• sings songs or rhymes with action

Mottu

• identifies characters and sequence of a
story and asks questions about the story

• responds orally (in any language
including sign language) to
comprehension questions related to
stories/poems

• draws, scribbles in response to poems
and stories

• recites poems/rhymes with actions

• Names familiar objects seen in the
pictures

• associates words with pictures

Arumbu

Learning Outcomes
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PICTURE CARDS
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முகவுரை
எண்ணும் எழுத்தும் கண்ணெனத் தகும்
எண்ணும் எழுத்தும் வகுப்பறையைக் கண்ணும் கருத்துமாக நடத்திக் க�ொண்டிருக்கும்
ஆசிரிய நண்பர்களே!
¾¾ எத்தனை அழகாக மாறியிருக்கிறது நம் வகுப்பறை!
¾¾ புன்னகைக்கும் மலர்களாக மாறியிருக்கிறார்கள் குழந்தைகள்!
¾¾ நந்தவனமாய் மணம் வீசுகிறது நம் பள்ளி!
¾¾ கற்றல் இடைவெளியைச் சரிசெய்யக் கூடிய, குழந்தையை மையமிட்ட, கற்றல்நிலையை
முன்னிறுத்திய, எண்ணும் எழுத்தும் இலக்கு, சரியான பாதையில் சென்று
க�ொண்டிருக்கிறது!
¾¾ குழந்தைகளின் முழுமையான துள்ளலான பங்கேற்பில் ஏதுவாளர்களாக மிளிர்கிறார்கள்
ஆசிரியர்கள்!
¾¾ இத்தனை மகிழ்வாய், குழந்தைகள் மனம் விரும்பும்வகையில் ஒரு கற்றல்முறை
அமைந்திருப்பதில் அனைவருக்கும் மகிழ்வே!!
முன்னெப்போதும் இல்லாத அளவிற்குத் தற்போது உங்கள் ஒவ்வொருவரின்
வகுப்பறையும் வண்ணமயமாய் ஒளிர்கிறது! தரைகள், சுவர்கள், விதானங்கள், சன்னல்கள்,
மூலைகள், கதவுகள் என வகுப்பறையின் ஒவ்வொரு பகுதியும் குழந்தைகளுக்குப்
பிடித்தமானதாக மாறியுள்ளது.
உங்களின் கைகளில் இருந்த துணைக்கருவிகள், எண்ணும் எழுத்தும் வகுப்பறைகளில்
ஐஸ்குச்சி ப�ொம்மைகளாக, படஅட்டைகளாக, உண்மைப்பொருள்களாக, முகமூடிகளாக,
பதக்கங்களாக, கிரீடங்களாக, உருவங்களாக, படங்களாக, ஓவியங்களாகக் குழந்தைகளின்
கைகளில் இருப்பதைப் பார்க்கும்போது மகிழ்ச்சி மேலிடுகிறது. த�ொட்டு உணர்ந்து செய்து
மகிழ்ந்து கற்கும் சூழலைக் குழந்தைகளுக்கு நீங்கள் க�ொடுத்திருக்கிறீர்கள். ஒவ்வொரு
பாடவேளையும்
ஆடி,
பாடி,
ஓடி,
தேடி,
கண்டுபிடித்து,
விளையாடிக்
கற்கும்
க�ொண்டாட்டக்களமாக மாறியுள்ளது. குழந்தைகள் கற்றவை, மறையாத, மாறாத, நிலையான
அறிவாக மாறிக்கொண்டிருக்கிறது. விடுப்பு எடுக்காமல் விரும்பிப் பள்ளிக்கு வருகிறார்கள்
குழந்தைகள்! வகுப்பறையில் உள்ள சிறிய குட்டி மேடையில் ஏறி நின்று மாதிரி ஒலிவாங்கியில்
பெருமிதம் ப�ொங்கப் பேசும் குழந்தைகளின் அழகே தனி!
வண்டி ஓட்டிக்கொண்டு கணக்கு கற்பதையும் குதித்துக்குதித்து விளையாடிக் க�ொண்டே
பெரிய, சிறிய எண்களைக் கற்பதையும் எலி முகமூடி அணிந்து ஒய்யாரமாகக் கணக்குப்
ப�ோடுவதையும் இரயில் பெட்டியாக மாறி, கூட்டல் கணக்கு செய்வதையும் இதுவரை நாம்
கணித வகுப்பறையில் கண்டதில்லை. முதன்முறையாகக் கணித வகுப்பறை, கலகல
வகுப்பறையாக மாறியுள்ளது. கண்ணுக்குப் புலப்படாத கருத்திற்குப் புலப்படும் கணிதக்
கருத்துகளை உடலியக்கமாகவும் பார்த்தும் த�ொட்டும் உணர்ந்தும் கற்பதால் புரிதல் அதிகமாவது
புலப்படுகிறது.
இத�ோ, இப்போதைய
செய்வதாகவே இருக்கும்.

இரண்டாம்

பருவமும்

உங்கள்

எதிர்பார்ப்புகளை

நிறைவு
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இரண்டாம் பருவ எண்ணும் எழுத்தில் எவை புதியவை?
� வண்ணங்களால் வேறுபடுத்திக் காட்டுப்பட்டுள்ள அரும்பு, ம�ொட்டு, மலர் பயிற்சிகள்.
� குழந்தைகள் அடைய வேண்டிய கற்றல் விளைவுகளின் பட்டியல்.
� துணைக்கருவிகளாகப் பயன்படுத்துவதற்குரிய படங்களின் பட்டியல்.
� எழுதுதல் மற்றும் கணக்குகளைச் செய்து பார்ப்பதற்கான கூடுதல் பக்கங்கள்.
� எண்ணும் எழுத்தும் துணைக்கருவிகளைப் பயன்படுத்துவதற்கான வாய்ப்பு.
� செயல்பாடுகளுக்கென புதிதாக இணைக்கப்பட்ட சின்னங்கள் (Logos).
எந்தெந்த சின்னங்கள் புதிதாக இணைப்பட்டுள்ளன?

பாடநூல்,
பயிற்சி நூல்
ஒருங்கிணைப்பு

கீழ்மட்டக்
கரும்பலகைச்
செயல்பாடு

எண்ணும் எழுத்தும்
துணைக்கருவிகள்

சூழ்நிலையியல்
பாட
ஒருங்கிணைப்பு

பின்னிணைப்பில் உள்ளவை

வ. எண்.

தலைப்புகள்

பயன்பாடு

1

வளரறி மதிப்பீட்டுச்
செயல்பாடுகள் - FA (a)

கற்பித்தல் நடைபெறும்போதே குழந்தைகளின்
திறனடைவைச் ச�ோதிக்க உதவுபவை.

2

கற்றல் விளைவுகள் (LO)

நிலைக்கேற்பக் குழந்தைகள் பெற வேண்டிய
கற்றல் விளைவுகள்.

3

துணைக்கருவியாகப்
பயன்படுத்துவதற்கு ஏற்ற
படங்கள்.

கற்றல் கற்பித்தல் நடைபெறும்போது
பயன்படுத்துவதற்கு ஏற்ற படங்கள்.
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எந்தெந்த வகுப்புகளை இணைத்து நடத்தலாம்?

பள்ளி

வகுப்புகளை இணைக்கும் முறை

ஈராசிரியர் பள்ளி

1, 2, 3

4, 5

-

-

1

2, 3

4, 5

-

1, 2

3

4, 5

-

1, 2, 3

4

5

1, 3

2

4, 5

-

1

2

3

4, 5

1, 2

3

4

5

1

2, 3

4

5

1, 3

2

4

5

மூவாசிரியர் பள்ளி

நான்காசிரியர் பள்ளி

குறிப்பு :

�	ப�ோதிய ஆசிரியர்கள் இருப்பின் தனித்தனி வகுப்புகளைப் பிரித்து நடத்தலாம்.
� எக்காரணம் க�ொண்டும் எண்ணும் எழுத்தும் வகுப்புகளான 1, 2, 3 வகுப்புகளுடன்
4, 5 வகுப்புகளை இணைத்து நடத்தக்கூடாது.
எண்ணும் எழுத்தும் சார்ந்த பதிவேடுகள் யாவை?
�

பாடக்குறிப்புப் படிவம்.

�

கற்றல் திறனடைவு அட்டவணை (செயலி மூலம் பெறப்படும்).

இரண்டாம் பருவக் கணக்குப் பாடப்பகுதிகள் யாவை?
எண்ணும் எழுத்தும் இரண்டாம் பருவ கணக்கு பாடத்தில் எண்கள், கூட்டல், கழித்தல்,
காலம்,

பணம்

படங்களாகவும்

ஆகிய

பாடப்பகுதிகள்

பாடல்களாகவும்

கீழே

க�ொடுக்கப்பட்டுள்ள

எண்புதிர்களாகவும்

அட்டவணையின்படி
விளையாட்டுகளாகவும்

செயல்பாடுகளாகவும் மனக்கணக்குகளாகவும் அளிக்கப்பட்டுள்ளன.
மாணவர்களின் நிலைக்கேற்ப எண்களை மாற்றியமைத்து செயல்படுத்தும் வகையில்
செயல்பாடுகள் க�ொடுக்கப்பட்டுள்ளன. பல்வேறு செய்து கற்கும் விளையாட்டுகள், புரிதல்,
ஊகித்துணர்தல், கலந்துரையாடுதல், கணக்குகளை உருவாக்குதல் மற்றும் தீர்த்தல் ஆகிய
திறன்களை வளர்க்கும்வகையில் அமைந்துள்ளன.
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தலைப்பு
1. எண்களை
அறிவேன் - I

)

அரும்பு

ம�ொட்டு

மலர்

எண்களை
எண்களை அறிதல்
அறிதல் (999 வரை),
(99 வரை), எண்பெயர்
எண்பெயர் அறிதல்.
அறிதல் (20 வரை).
(20 வரை)

எண்களை அறிதல்
(20 வரை).

எண்களின்
இடமதிப்பு, பெரிய
எண் -சிறிய எண்,
முன்னி – த�ொடரி
- இடைப்பட்ட எண்,
ஏறுவரிசை,
இறங்குவரிசை
(1 முதல் 99 எண்கள்
வரை)

எண்களின்
இடமதிப்பு, பெரிய
எண் -சிறிய எண்,
முன்னி – த�ொடரி இடைப்பட்ட எண்,
ஏறுவரிசை,
இறங்குவரிசை
மற்றும் சுருக்க முறை
விரிவாக்க முறை
(1 முதல் 999 எண்கள்
வரை)

2. எண்களை
அறிவேன் - II

பெரிய எண் -சிறிய
எண்,
முந்தைய எண் –
அடுத்த எண் இடைப்பட்ட எண்,
(1 முதல் 20 எண்கள்
வரை)

3. காலம்
அறிவேன்

ஒரு நாளில்
நடைபெறும்
நிகழ்வுகள்,
நாள்கள், மாதங்கள்
வேகமாக - மெதுவாக; மற்றும் பருவங்கள்
அதிகமான நேரம் குறைவான நேரம்

நாள்கள், மாதங்கள்,
பருவங்கள் மற்றும்
கடிகாரத்தில் நேரம்

த்தல்

4. கூட்டலை
அறிவேன்

இனமாற்றமின்றிக்
கூட்டல் (கூடுதல்
20 க்கு மிகாமல்)

இனமாற்றத்துடன்
கூட்டல்
(99 க்கு மிகாமல்)

இனமாற்றத்துடன்
கூட்டல்
(999 க்கு மிகாமல்)

த்தல்

5. கழித்தலை
அறிவேன் - I

இனமாற்றமின்றிக்
கழித்தல்
(20 க்கு மிகாமல்)

இனமாற்றமின்றிக்
கழித்தல்
(99 க்கு மிகாமல்)

இனமாற்றமின்றிக்
கழித்தல்
(999 க்கு மிகாமல்)

6. கழித்தலை
அறிவேன் - II

இனமாற்றமின்றிக்
கழித்தல்
(20 க்கு மிகாமல்)

இனமாற்றத்துடன்
கழித்தல்
(99 க்கு மிகாமல்)

இனமாற்றத்துடன்
கழித்தல்
(999 க்கு மிகாமல்)

்ப

ன்

ல்.
ரத்தைக்

்டல்

ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட
சூழ்நிலையியல்
பாடச்செயல்பாடுகளாக அளிக்கப்பட்டுள்ளன.

பாடக்கருத்துகள்

வகுப்புக்கேற்பப்

அடிப்படைத் திறனறிதல் மதிப்பீட்டிற்குப் பின். . .
உங்கள் வகுப்பறையில் உள்ள குழந்தைகள் எந்தக் கற்றல் நிலையில் உள்ளார்கள் என்பதை
அடிப்படைக் கற்றல் திறனறிதல் மதிப்பீட்டின் (Baseline Survey) மூலம் அறிந்து க�ொண்டீர்கள்
மூன்றாம் வகுப்பில் உள்ள குழந்தைகளும் அரும்பு, ம�ொட்டு நிலைகளில் இருக்கலாம்.
அவர்கள் மலர் பயிற்சி நூலில் உள்ள அரும்பு / ம�ொட்டுச் செயல்பாடுகளை மட்டுமே செய்யத்
தெரிந்தவராக இருப்பின் அவர்களை விரைவுபடுத்தவ�ோ கட்டாயப்படுத்தவ�ோ வேண்டாம்.
ப�ோதிய அளவில் அவர்களுக்குக் குறைதீர்க் கற்பித்தல் மற்றும் வலுவூட்டல் செயல்பாடுகளை
அளியுங்கள். அதேவேளையில், ம�ொட்டு, மலர் நிலையில் உள்ள குழந்தைகள், அந்தந்த
வகுப்பிற்குரிய
கற்றல்
நிலைக்கான
செயல்பாடுகளை
முடித்துவிட்டால்
கூடுதல்
செயல்பாடுகளையும் பாடநூல் பயிற்சிகளையும் அளிக்கலாம்.
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எண்ணும் எழுத்தும் வகுப்பறையில் மதிப்பீடுகள்
குழந்தைகளின் கற்றல் திறன் அடைவை அவ்வப்போது நாம் தெரிந்துக�ொள்ள பயன்படுவன
வளரறி (FA(a), FA(b) மற்றும் த�ொகுத்தறி (SA) மதிப்பீடுகள்.
¾¾ வாரத்தின் முதல் நான்கு நாள்களில் கற்றல் கற்பித்தல் செயல்பாடுகள் நடைபெறும்.
¾¾ வகுப்பில் அவ்வப்போது குழந்தைகள் செய்யும் வண்ணமிடுதல், இணைத்தல், பங்கேற்று
நடித்தல், கலந்துரையாடுதல் ப�ோன்ற செயல்பாடுகள், செயல்திட்டங்கள் ப�ோன்றவை
FA(a) செயல்பாடுகள் ஆகும்.
¾¾ FA(a) செயல்பாடுகளின் பட்டியல் கையேட்டில் இணைக்கப்பட்டுள்ளது.
¾¾ ஒவ்வொரு வெள்ளிக்கிழமையும் திருப்புதல் மற்றும் FA(b) மதிப்பீட்டுச் செயல்பாடுகள்
நடைபெறும்.
¾¾ FA(b) செயல்பாடுகள், செயலி மூலம் வினாக்களாக அளிக்கப்படும்.
¾¾ வெள்ளிக்கிழமை விடுமுறையாக இருப்பின் அடுத்துவரும் திங்கள்கிழமையில் மதிப்பீட்டை
மேற்கொள்ளலாம்.
¾¾ விடுப்பின் காரணமாகக் குழந்தைகள், செயல்பாட்டினை மேற்கொள்ளவில்லை எனில்
அடுத்த மதிப்பீட்டிற்கு அவர்களைத் தயார்படுத்துங்கள்.
¾¾ ஒரு பருவத்தில், FA(a) , FA(b) மதிப்பீட்டிற்கெனக் குழந்தைகள் செய்கின்ற சிறந்த நான்கு
செயல்பாடுகளுள் இரண்டு செயல்பாடுகள் கணக்கில் க�ொள்ளப்படும்.
¾¾ இதனைச் செயலியில் வரைபடமாகப் பார்க்க முடியும்.
¾¾ ஒவ்வொரு பருவ இறுதியிலும், அனைவருக்கும் ப�ொதுவாகத் த�ொகுத்தறி மதிப்பீடு (SA)
நடத்தப்படும்.
படைப்பாற்றல் மிக்க ஆசிரியர்களே!
எண்ணும் எழுத்தும் வகுப்பறையில், குழந்தைகள�ோடு குழந்தைகளாக நீங்களும் மாறி
குழந்தைகளின் ஒவ்வொரு செயலுக்கும் பாராட்டுகளை அள்ளிக்கொடுத்து கனிவான
பேச்சினால் அவர்களை ஊக்குவித்து ஒருவரும் விடுபடாமல் அனைவரையும் ஒருங்கிணைத்து
மெல்லக் கற்போரின் நிலையறிந்து கல்வி புகட்டி அடிப்படைக்கல்விக்கு அடித்தளம் அமைக்க
மென்மேலும் அயராது உழைத்துக் க�ொண்டிருக்கும் உங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் மனம்நிறைந்த
பாராட்டுகள்!
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1

எண்களை அறிவேன் - I

கற்றல் விளைவுகள்
 பூச்சியக் கருத்தினை அறிதல் மற்றும் பூச்சிய எண்ணுருவினை
எழுதுதல்.
 10 முதல் 20 வரையிலான எண்கள் மற்றும் எண்ணிக்கை அறிதல்.
மேலும் 10 முதல் 20 வரையிலான எண்ணுருக்களை எழுதுதல்.
 1 முதல் 99 வரையிலான எண்ணிக்கை, எண்ணுருக்கள் அறிதல் மற்றும்
எண்பெயர்கள்(20 வரை) அறிதல்.
 1 முதல் 999 வரையிலான எண்ணிக்கை, எண்ணுருக்கள் அறிதல் மற்றும்
எண்பெயர்கள்(20 வரை) அறிதல்.

ஆயத்தப்படுத்துதல்
மாணவர்களை வட்டமாக அமர வைக்க வேண்டும். ஆசிரியர் ஒன்று முதல் ஒன்பது
வரையிலான எண்களைப் பயன்படுத்தி எளிமையான படங்களை வரைந்து காட்ட வேண்டும்.
பின்பு மாணவர்களிடம் இதுப�ோல் நீங்கள் எண்களைப் பயன்படுத்தி என்னென்ன படம்
வரைவீர்கள் என்று கலந்துரையாட வேண்டும்.
பின்னர் ஒவ்வொரு மாணவரிடமும் ஒரு தாளைக் க�ொடுக்க வேண்டும். ஆசிரியர் 1 முதல்
9 வரையுள்ள எண்களில் ஏதேனும் ஓர் எண்ணைக்கூற, மாணவர்கள் அந்த எண்ணைத்
தங்களது தாளில் எழுதி, அதனை அடிப்படையாகக் க�ொண்டு தங்களுக்குப் பிடித்த ஏதேனும்
ஒரு படத்தினை வரைய வேண்டும்.
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எடுத்துக்காட்டாக 2 எனில் 2-ஐ எழுதிப் பின்வருமாறு ஏதேனும் ஒரு படத்தினை
(அன்னப்பறவை / வாத்து / குருவி) வரைய வேண்டும்.

படம் வரைவதில் உதவி தேவைப்படும் மாணவர்களுக்கு ஆசிரியர் வழிகாட்ட வேண்டும்.
மாணவர்களின் படைப்புகளைக் காட்சிப்படுத்தி, ஒவ்வொருவரையும் அவர்கள் வரைந்த படம்
குறித்துப் பேசச் செய்ய வேண்டும்.
0 - அறிமுகம்

செயல்பாடு 1
முதல் பருவ கணக்குப் பாடத்திற்கான ஆசிரியர் கையேட்டில், 5ம் கட்டகத்தில் 3-வது
செயல்பாடாக க�ொடுக்கப்பட்டுள்ள தட்டு நிறைய லட்டு என்ற பாடலைப் பாடி பூச்சியத்தை
அறிமுகம் செய்த பின்னர் இச்செயல்பாட்டை மேற்கொள்ள வேண்டும்.
படத்தில் உள்ளது ப�ோல் கட்டங்களைத்
தரையில் வரைந்து க�ொள்ள வேண்டும்.
மாணவர்களை மூன்று பேர் க�ொண்ட
குழுக்களாகப் பிரித்துக்கொள்ள வேண்டும்.
ஆசிரியர் ஏதேனும் ஓர் எண்ணைக் கூற
முதல்
குழு
மாணவர்கள்,
அந்த
எண்ணிற்கேற்ப கட்டத்தில் ஒவ்வொரு
கட்டமாக
எண்ணிக்கொண்டே
தாவிக்குதிக்க வேண்டும். 0 என்று
கூறும்போது தாவிக்குதிக்காமல் அதே
கட்டத்தில் நிற்க வேண்டும். தவறாகக்
குதிக்கும் மாணவர் ஆட்டத்தில் இருந்து
வெளியேற்றப்படுவார்.
எடுத்துக்காட்டாக ஆசிரியர் 3 என்று கூறும்பொழுது மாணவர்கள் ஒன்று, இரண்டு, மூன்று
எனக்கூறிக்கொண்டே ஒவ்வொரு கட்டமாகக் குதித்து மூன்றாவது கட்டத்தில் வந்து நிற்க
வேண்டும். இறுதிவரை சரியாகச் செய்யும் மாணவரே வெற்றிபெற்றவராவார். இதேப�ோல்
அடுத்தடுத்த குழு மாணவர்களைக் க�ொண்டு விளையாட்டைத் த�ொடரவேண்டும்.

செயல்பாடு 2
தேவையான ப�ொருள்கள்: கற்கள்/ மணிகள்/ விதைகள், எண்ணட்டைகள் (1-10) .
9 மாணவர்களை அழைத்து வரிசையாக நிற்கச் செய்ய வேண்டும். ஒவ்வொரு மாணவரிடமும்
கல் / மணி / விதை என ஏதாவது ஒரு ப�ொருளை ஒரு மாணவருக்கு ஒன்று வீதம் க�ொடுக்க
வேண்டும். ஆசிரியரும் ஒரு ப�ொருளை வைத்துக் க�ொள்ள வேண்டும். மாணவர்கள் வரிசைக்கு
முன்பு 1 முதல் 10 வரையிலான எண்ணட்டைகளை வைக்க வேண்டும்.
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முதல் மாணவர், ஒரு கல் என்று கூறி தன்னிடம் உள்ள கல்லைக் காண்பித்துவிட்டு ஒன்று
என்பதற்கான எண்ணட்டையை எடுத்துக்காட்ட வேண்டும். பின்பு அந்தக் கல்லை அருகில்
உள்ள மாணவரிடம் க�ொடுக்க வேண்டும். அதனைப் பெற்றுக்கொண்ட இரண்டாம் மாணவர்,
ஒன்றும் ஒன்றும் இரண்டு என்று கூறி இரண்டு என்பதற்கான எண்ணட்டையை எடுத்துக்
காட்ட வேண்டும். எண்ணட்டையைத் தன்னிடம் வைத்துக்கொண்டு கற்களை அடுத்த
மாணவரிடம் க�ொடுக்க வேண்டும். அடுத்த மாணவர் இரண்டும் ஒன்றும் மூன்று என்று கூறி
மூன்று என்பதற்கான எண்ணட்டையைக் எடுத்துக் காட்ட வேண்டும்.
இதேப�ோல் அடுத்தடுத்த மாணவர்கள் விளையாட்டினைத் த�ொடர வேண்டும்.
ஒன்பதாவதாக நிற்கும் மாணவர் ஒன்பது எனக்கூறி உரிய எண்ணட்டையை எடுத்துக்
காண்பித்த பின், கற்களை ஆசிரியரிடம் க�ொடுக்க வேண்டும்.
இறுதியாக ஆசிரியர் ஒன்பதும் ஒன்றும் பத்து எனக்கூறி பத்து எண்ணட்டையைக்
காண்பித்து 10ஐ அறிமுகம் செய்ய வேண்டும். மேலும் 10ஐ எழுதிக்காட்டி மாணவர்களையும்
கீழ்மட்டக் கரும்பலகையில் எழுதச் செய்ய வேண்டும்.
சிறகுகள் விரியட்டும்
அரும்பு

ம�ொட்டு

மலர்

பயிற்சிநூல்

1.1, 1.2, 1.3, 1.4

1.1, 1.2

1.1, 1.2

பாடநூல் பக்க எண்

14, 15, 16

-

-

எண்கள் அறிமுகம் (11-20)
செயல்பாடு 3
முதல் பருவ ஆசிரியர் கையேட்டில் உள்ள கட்டகம் 5-எண்களை அறிவேன் II இல்
க�ொடுக்கப்பட்டுள்ள செயல்பாடு 9ஐப் பயன்படுத்தி அரும்புநிலை மாணவர்களுக்கு 11 முதல் 20
வரையிலான எண்களை அறிமுகப்படுத்த வேண்டும்.
மேலும் இந்த எண்களை ஒவ்வொன்றாக மாணவர்களுக்கு எழுதிக்காட்டி மாணவர்களையும்
கீழ்மட்டக் கரும்பலகையில் எழுத வைக்க வேண்டும்.

செயல்பாடு 4
தேவையான ப�ொருள்கள்: மணிகள், மணிச்சரங்கள், எண்ணட்டைகள் (1-20) .
மாணவர்களை இரண்டு பேர்
க�ொண்ட
குழுக்களாகப்
பிரிக்க
வேண்டும்.
ஒவ்வொரு
குழுவினரிடமும் 11 முதல் 20
வரையிலான
எண்ணட்டைகள்,
மணிகள் மற்றும் மணிச்சரங்களைக்
க�ொடுக்க வேண்டும். குழுவிலுள்ள
ஒரு மாணவர் எண்ணட்டையை
எடுத்துக்காட்ட, மற்றொரு மாணவர்
அதற்கேற்ற
எண்ணிக்கையில்
மணிகளை
அடுக்கிக்
காட்ட
வேண்டும். இப்பொழுது இருவரும்
சேர்ந்து
இதனைச்
சரிபார்க்க
வேண்டும். பின்னர் இதே ப�ோல்
மணிகளை எடுத்த மாணவர் எண்ணட்டையை எடுத்தும் எண்ணட்டையை எடுத்த மாணவர்
மணிகளைப் பயன்படுத்தி எண்ணிக்கையைக் காட்டியும் செயல்பாட்டைத் த�ொடர வேண்டும்.
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செயல்பாடு 5
தேவையான ப�ொருள்கள்: பழங்கள் வடிவ வரைபட அட்டைகள் (Chart)- 2 த�ொகுப்புகள்.
படத்தில் காட்டியுள்ளவாறு
பழங்களின்
வடிவத்தில்
அட்டைகளைத்
தயார்
செய்துக�ொள்ள
வேண்டும்.
வடிவங்களின் மேற்பகுதியில் 11
முதல்
20
வரையிலான
எண்ணிக்கையில் ப�ொட்டுகளை
(அ)
புள்ளிகளை
வைக்க
வேண்டும்.
கீழ்ப்பகுதியில்
அந்தந்த எண்ணிக்கைக்கு உரிய
எண்களை எழுத வேண்டும்.
பிறகு பழங்களின் பகுதிகளைக்
கலந்து வைத்துவிட வேண்டும்.
மாணவர்களை இரண்டு பேர்
க�ொண்ட குழுக்களாகப் பிரித்து, ஒரு குழுவிற்கு ஒரு த�ொகுப்பு என்றவாறு பழவடிவ
அட்டைகளைக் க�ொடுக்க வேண்டும். ஆசிரியர் த�ொடங்கலாம் என்று கூறியவுடன் பழவடிவ
அட்டைகளின் பகுதிகளைச் சரியான எண் மற்றும் எண்ணிக்கையுடன் ப�ொருத்திக்
காட்சிப்படுத்த வேண்டும். எந்தக் குழு சரியாகச் செய்து முதலில் காட்சிப்படுத்துகிறத�ோ
அக்குழுவே வெற்றி பெற்ற குழுவாகும்.
மாணவர்கள் இந்த எண்களைக் கீழ்மட்டக் கரும்பலகையில் எழுதிப் பார்க்கச் செய்ய
வேண்டும்.
சிறகுகள் விரியட்டும்
அரும்பு

ம�ொட்டு

மலர்

பயிற்சிநூல்

1.5, 1.6

1.3, 1.4

1.3, 1.4, 1.5

பாடநூல் பக்க எண்

21

-

-

செயல்பாடு 6
தேவையான ப�ொருள்கள்: 10 மணிச்சரங்கள் -10, 100 மணிக்கோர்வைகள் த�ொகுப்பு – 9.
மாணவர்கள் 10 பேரிடம் 10 மணிச்சரங்கள் ஒவ்வொன்றைக் க�ொடுக்க வேண்டும். ஒவ்வொரு
மாணவராக அழைத்து மணிகளை மேசைமீது வைத்திடச் செய்து மணிகளின் ம�ொத்த
எண்ணிக்கையினைக் கூறச் செய்ய வேண்டும்.
எடுத்துக்காட்டாக முதல் மாணவர், மேசைமீது ஒரு 10 மணிச்சரத்தினை வைத்துவிட்டு 10
எனக் கூறவேண்டும். இரண்டாம் மாணவர், தன்னிடமுள்ள மணிச்சரத்தினை மேசைமீது
வைத்து விட்டு இரண்டு பத்துகள் சேர்ந்தது 20 எனக் கூறவேண்டும். இவ்வாறே த�ொடர்ந்து
கூற இறுதியாகப் பத்தாம் மணிச்சரத்தினை வைக்கும்பொழுது ஆசிரியர், 10 பத்துகள் சேர்ந்தது
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100 எனக்கூறி 100 மணிக்கோர்வை த�ொகுப்பினைக் காட்டி 100ஐ அறிமுகம் செய்ய
வேண்டும். மேலும் 100 ஐ எழுதும்முறையையும் மாணவர்களுக்கு எழுதிக்காட்ட வேண்டும்.

100ஐ அறிமுகம் செய்தபின் நூறுகள் மணிக்கோர்வைகளை ஒரு மாணவருக்கு ஒன்று வீதம்
9 மாணவர்களிடம் க�ொடுத்து நூறும் நூறும் இருநூறு, இருநூறும் நூறும் முந்நூறு என 900 வரை
நூறுகளை அறிமுகம் செய்ய வேண்டும்.
மாணவர்கள் இதேப�ோல் வெவ்வேறு எண்களை உருவாக்கிக் கீழ்மட்டக் கரும்பலகையில்
எழுதிப் பார்க்கச் செய்ய வேண்டும்.

செயல்பாடு 7
தேவையான ப�ொருள்கள்: ப�ொம்மை வண்டிகள், வரைபட அட்டை (Chart) .
வளைந்து வளைந்து செல்லும் ஒரு பாதையினை வரைபட அட்டையில் தயாரித்து அதில்
எண்கள் 10, 20, 30, …. 990 எனக் குறிப்பிட வேண்டும். ஒவ்வொரு 100 வரும் இடங்களிலும்
எண்களைப் பெரியதாக எழுத வேண்டும். (எ.கா : 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110…..)
பிறகு பாதையினை ஆங்காங்கே வெட்டி எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும்.
மாணவர்களை
இரண்டு
குழுவினராகப் பிரித்து அரைவட்ட
வடிவில் அமர வைக்க வேண்டும்.
பிறகு
முதல்
குழுவினரை
அழைத்து, அவர்களிடம் வெட்டி
எடுக்கப்பட்ட
துண்டுகளைக்
க�ொடுத்து
எண்களை
அடிப்படையாகக்
க�ொண்டு
பாதையை
முழுமையாக
வடிவமைக்கச் செய்ய வேண்டும்.
இரண்டாவது குழுவினர், முதல்
குழுவினர் செய்ததைச் சரிபார்க்க
வேண்டும்.
பாதையை
முழுமையாக
அமைத்தபின்
மாணவர்கள்
தங்களுக்குப் பிடித்தமான விளையாட்டு ப�ொம்மையைப் பாதைமீது ஓட்டியபடி எண்களைக்
கூறிக்கொண்டும் ஒலி எழுப்பிக்கொண்டும் (எடுத்துக்காட்டாக பாம் பாம்... 100 பாம் பாம்... 200 பாம்
பாம்... 300...) செல்லவேண்டும். பிறகு அடுத்த குழு விளையாட்டினைத் த�ொடர வேண்டும்.
எண்களில் ப�ோதுமான தெளிவு பெறும்வரை இவ்விளையாட்டினைத் த�ொடர்ந்து குழு மாற்றி
விளையாடச் செய்ய வேண்டும்.
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சிறகுகள் விரியட்டும்
அரும்பு

ம�ொட்டு

மலர்

பயிற்சிநூல்

1.7, 1.8, 1.9

1.5, 1.6, 1.7, 1.8

1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10

பாடநூல் பக்க எண்

22

-

-

எண் பெயர்கள் (20 வரை) அறிமுகம்
செயல்பாடு 8
தேவையான ப�ொருள்கள்: எண்பெயருக்கான எழுத்தட்டைகள் - 2 த�ொகுப்புகள்.
ஒன்று , இரண்டு … ஒன்பது வரையிலான எண்பெயர்களை ஒரு துண்டுச்சீட்டுக்கு ஓர்
எழுத்து வீதம் எழுதி எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். ஒவ்வொரு எண்பெயரையும் குறிப்பிடும்
எழுத்துகளின் துண்டுச்சீட்டுக்குப் பின்னால் அந்த எண்ணை எழுத வேண்டும்.
எடுத்துக்காட்டாக “ஒ” ”ன்” ”று” ஆகிய எழுத்துகள் எழுதப்பட்ட மூன்று துண்டுச்சீட்டுகளின்
பின்புறமும் 1 என்ற எண்ணுருவினை எழுத வேண்டும். இவ்வாறே மற்ற எண்களுக்கும்
எழுதித் தயாராக வைத்துக்கொள்ள வேண்டும். இதுப�ோலவே இரண்டு த�ொகுப்புகளைத்
தயார்செய்து க�ொள்ள வேண்டும்.
மாணவர்களை இரண்டு குழுக்களாகப் பிரித்துக்கொள்ள வேண்டும். ஒவ்வொரு
குழுவுக்கும்
ஒரு
த�ொகுப்பினைக்
க�ொடுக்கவேண்டும்.
ஆசிரியர்
த�ொடங்கலாம்
எனக்கூறியதும் ஒவ்வொரு குழுவினரும் எண்ணுருக்களை அடையாளம் கண்டு ஆசிரியர்
உதவியுடன் எழுத்துகளை இணைத்து எண்பெயரைக் கண்டுபிடிக்க வேண்டும். இவ்வாறே
ஒன்று முதல் இருபது வரை ஒவ்வொரு எண்பெயராக அறிமுகம் செய்ய வேண்டும்.

செயல்பாடு 9
தேவையான ப�ொருள்கள்: எண்ணட்டைகள் (1 – 20), ஒன்று முதல் இருபது வரை
எண்பெயர்கள் எழுதப்பட்ட அட்டைகள் .
மாணவர்களை இரண்டு குழுக்களாகப் பிரித்துக்கொள்ள வேண்டும். முதல் குழுவிடம்
எண்ணட்டைகளையும், இரண்டாம் குழுவிடம் எண்பெயர் எழுதப்பட்ட அட்டைகளையும்
க�ொடுக்க வேண்டும். முதல் குழுவும் இரண்டாம் குழுவும் பின்வருமாறு பாடலைப்
பாடிக்கொண்டே விளையாட வேண்டும்.
(முதல் குழு ஏதேனும் ஓர் எண்ணட்டையினைக் காண்பித்து (எ.கா: 2))
முதல் குழு

: எண் நான் இங்கே வந்தேனே !
எந்தன் பெயரைச் ச�ொல்வாயா ?

(இரண்டாம் குழு, சரியான எண்பெயரைக் காண்பித்து)
இரண்டாம் குழு :

உன்னைக் கண்டு பிடித்தேனே!!
உன் பெயர் இரண்டு என்பேனே!!

6
EE_Maths_THB_Tamil Medium_Term-2.indd 6

08-09-2022 14:21:34

8

மூன்று

11

எட்டு

3

பதினேழு

17

இருபது

2

15

இரண்டு

பதினைந்து

பதின�ொன்று

20

இவ்வாறே 1 முதல் 20 வரை பாட வைத்து எண்பெயர்களை வலுவூட்ட வேண்டும்.
சிறகுகள் விரியட்டும்
அரும்பு

ம�ொட்டு

மலர்

பயிற்சிநூல்

1.10, 1.11

1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13

1.11, 1.12, 1.13

பாடநூல் பக்க எண்

-

20

-
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2

எண்களை அறிவேன் - II

ஆயத்தப்படுத்துதல்
ஒரு க�ொடியைத் தூக்க தூக்க
ஒரு நூறு பாவக்காய் (2)
இது யாரு திங்கிற பாவக்காய் ?
எங்க அம்மா திங்கிற பாவக்காய்
இனிக்கும�ோ கசக்கும�ோ!!
கலந்து க�ொட்டுங்க சர்க்கரைய!!
ரெண்டு க�ொடியைத் தூக்க தூக்க
இரு நூறு பாவக்காய் (2)
இது யாரு திங்கிற பாவக்காய் ?
எங்க அப்பா திங்கிற பாவக்காய்
(இனிக்கும�ோ...)
மூன்று க�ொடியைத் தூக்க தூக்க
முந்நூறு பாவக்காய் (2)
இது யாரு திங்கிற பாவக்காய் ?
எங்க தாத்தா திங்கிற பாவக்காய்
(இனிக்கும�ோ...)
நாலு க�ொடியைத் தூக்க தூக்க
நானூறு பாவக்காய் (2)
இது யாரு திங்கிற பாவக்காய் ?
எங்க பாட்டி திங்கிற பாவக்காய்
(இனிக்கும�ோ...)
ஐந்து க�ொடியைத் தூக்க தூக்க
ஐநூறு பாவக்காய் (2)
இது யாரு திங்கிற பாவக்காய் ?
எங்க அக்கா திங்கிற பாவக்காய்
(இனிக்கும�ோ...)
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ஆறு க�ொடியைத் தூக்க தூக்க
அறுநூறு பாவக்காய் (2)
இது யாரு திங்கிற பாவக்காய் ?
எங்க அண்ணன் திங்கிற பாவக்காய்
(இனிக்கும�ோ...)
ஏழு க�ொடியைத் தூக்க தூக்க
எழுநூறு பாவக்காய் (2)
இது யாரு திங்கிற பாவக்காய் ?
எங்க தங்கை திங்கிற பாவக்காய்
(இனிக்கும�ோ...)
எட்டு க�ொடியைத் தூக்க தூக்க
எண்ணூறு பாவக்காய் (2)
இது யாரு திங்கிற பாவக்காய் ?
எங்க தம்பி திங்கிற பாவக்காய்
(இனிக்கும�ோ...)
ஒன்பது க�ொடியைத் தூக்க தூக்க
த�ொள்ளாயிரம் பாவக்காய் (2)
இது யாரு திங்கிற பாவக்காய் ?
எங்க மாமா திங்கிற பாவக்காய்
இனிக்கும�ோ கசக்கும�ோ!!
கலந்து க�ொட்டுங்க சர்க்கரைய!!
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கற்றல் விளைவுகள்
 20 வரையிலான எண்களை ஒப்பிட்டு பெரிய எண், சிறிய எண் ஆகியவற்றை அடையாளம்
காணுதல்.
 இடமதிப்பைப் பயன்படுத்தி ஈரிலக்க எண்களை உருவாக்குதல்.
 எண்களின் இடமதிப்பிற்கு ஏற்ப 99 வரை உள்ள எண்களை ஒப்பிட்டு பெரிய எண், சிறிய
எண் ஆகியவற்றை அடையாளம் காணுதல் மற்றும் ஏறுவரிசை, இறங்குவரிசை
ஆகியவற்றை அறிதல்.
 எண்களின் இடமதிப்பிற்கு ஏற்ப 999 வரை உள்ள எண்களை ஒப்பிட்டு பெரிய எண், சிறிய
எண் ஆகியவற்றை அடையாளம் காணுதல் மற்றும் ஏறுவரிசை, இறங்குவரிசை, விரிவாக்க
முறை, சுருக்க முறை ஆகியவற்றை அறிதல்.

இடமதிப்பு
செயல்பாடு 1
தேவையான ப�ொருள்கள்: ஒன்றுகள் எண்ணட்டைகள் (1, 2, 3 …… 9), பத்துகள்
எண்ணட்டைகள் (10, 20, 30, …… 90) மற்றும் நூறுகள் எண்ணட்டைகள் (100, 200, 300, …… 900).
மாணவர்களை மூன்று குழுக்களாகப்
பிரிக்க வேண்டும். முதல் குழுவிடம்
நூறுகள் எண்ணட்டைகளையும், இரண்டாம்
குழுவிடம் பத்துகள் எண்ணட்டைகளையும்,
மூன்றாவது
குழுவிடம்
ஒன்றுகள்
எண்ணட்டைகளையும்
க�ொடுக்க
வேண்டும்.
இப்போது
ஆசிரியர்
ஒவ்வொரு
குழுவிலிருந்தும் ஒரு மாணவரை அழைக்க
வேண்டும். எடுத்துக்காட்டாக நானூறே
நானூறே இங்கே வா என்றும், முப்பதே
முப்பதே இங்கே வா என்றும், ஏழே ஏழே
இங்கே வா என்றும் அழைக்க வேண்டும்.
மாணவர்கள் மூவரையும் ஒன்றாகச்
சேர்ந்து நிற்கச்செய்து, ஒவ்வொருவரிடமும்
உள்ள
எண்ணட்டைகளை
ஒன்றிணைப்பதன் மூலம் (நூறுகள் மீது
பத்துகள் எண்ணட்டையையும், ஒன்றுகள்
எண்ணட்டையையும் வைத்து) கிடைக்கும்
மூவிலக்க எண்ணைக் கூறவேண்டும். இதன்
மூலம் சுருக்கமுறையை (எடுத்துக்காட்டாக
437) அறிமுகம் செய்ய வேண்டும்.
பிறகு அவர்களைப் பிரிந்து நிற்கச்
செய்து, ஒவ்வொரு எண்ணட்டையையும்
தனித்தனியே காட்டுவதன்மூலம் அதன்
விரிவாக்க முறையையும் அறிமுகம் செய்ய
வேண்டும். இது ப�ோல் வெவ்வேறு எண்களை அமைக்கச்செய்து விரிவாக்கமுறை
(எடுத்துக்காட்டாக 400 + 30 + 7) மற்றும் சுருக்கமுறையில் ப�ோதிய பயிற்சி அளிக்க வேண்டும்.

10
EE_Maths_THB_Tamil Medium_Term-2.indd 10

08-09-2022 14:21:40

செயல்பாடு 2
தேவையான ப�ொருள்கள்: 100 மணிக்கோர்வைகள், 10 மணிச்சரங்கள், உதிரிமணிகள்,
ஒன்றுகள் எண்ணட்டைகள் (1, 2, 3 …… 9), பத்துகள் எண்ணட்டைகள் (10, 20, 30, …… 90),
நூறுகள் எண்ணட்டைகள் (100, 200, 300, …… 900) - 2 த�ொகுப்புகள், மூவிலக்க எண்ணட்டைகள்
(சுருக்கமுறை) - 12.

மாணவர்களை நான்கு பேர் க�ொண்ட குழுக்களாகப் பிரிக்கவேண்டும். ஒவ்வொரு
குழுவிற்கும் முன்பாக படத்தில் உள்ளவாறு கட்டங்கள் வரையவேண்டும். ஆசிரியர் ஒவ்வொரு
குழுவிற்கும் மூன்று எண்ணட்டைகளைக் க�ொடுக்க வேண்டும். அடுத்து ஆசிரியர் த�ொடங்கலாம்
எனக் கூறியவுடன் மாணவர்கள் தங்களுக்குக் க�ொடுக்கப்பட்ட மூவிலக்க எண்ணட்டையை
(சுருக்கமுறை) முதல் கட்டத்தில் வைக்கவேண்டும். இரண்டாவது கட்டத்தில் அதற்குரிய
மணிக�ோர்வைகள், மணிச்சரங்கள் மற்றும் உதிரிமணிகளை எடுத்து வைக்கவேண்டும். பின்பு
மூன்றாவது கட்டத்தில் மணிகளுக்குரிய எண்ணட்டைகளை எடுத்து வைக்கவேண்டும்.
இறுதியாக அந்த எண்ணையும் அதன் விரிவாக்க வடிவத்தையும் கீழ்மட்டக் கரும்பலகையில்
எழுத வேண்டும். எந்தக் குழுவினர் விரைவாகவும் சரியாகவும் முடிக்கின்றனர�ோ அவர்களே
வெற்றி பெற்றவர்களாவர்.
சிறகுகள் விரியட்டும்
அரும்பு

ம�ொட்டு

மலர்

பயிற்சிநூல்

2.1, 2.2

2.1, 2.2, 2.3

2.1, 2.2, 2.3, 2.4

பாடநூல் பக்க எண்

-

-

-
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செயல்பாடு 3
தேவையான
ப�ொருள்கள்:
ஒன்றுகள்
எண்ணட்டைகள்
(1,  2,  3 …… 9),
பத்துகள்
எண்ணட்டைகள் (10, 20, 30, …… 90) மற்றும் நூறுகள் எண்ணட்டைகள் (100, 200, 300, …… 900).
தரையில் கீழ்க்கண்டவாறு மூன்று வட்டங்கள் வரைந்து அதனை ஒன்பது பகுதிகளாகப்
பிரித்துக் க�ொள்ள வேண்டும். மாணவர்களைப் ஒன்பது பேர் க�ொண்ட மூன்று குழுக்களாகப்
பிரிக்க வேண்டும் உள்வட்டத்தில் உள்ளவர்களிடம் நூறுகள் எண்ணட்டைகளையும்
நடுவட்டத்தில்
உள்ளவர்களிடம்
பத்துகள்
எண்ணட்டைகளையும்
வெளிவட்டத்தில்
உள்ளவர்களிடம் ஒன்றுகள் எண்ணட்டைகளையும் ஆளுக்கொரு எண்ணட்டை வீதம் க�ொடுக்க
வேண்டும். ஆசிரியர் ஒலி எழுப்பியதும் மாணவர்கள் வட்டத்தில் நடந்து செல்ல வேண்டும்.
ஆசிரியர் ’’நில்’’ என்று கூறியவுடன் மாணவர்கள் நடப்பதை நிறுத்த வேண்டும்.

ஒரு கட்டத்தில் ஒரு மாணவர் மட்டும் நிற்பதை ஆசிரியர் உறுதி செய்துக�ொள்ள
வேண்டும். இப்பொழுது மூன்று வட்டங்களிலும் நேராக நிற்கும் மூன்று மாணவர்கள் சேர்ந்து,
உருவாகும் எண்களைக் கூறவேண்டும். தவறாகக் கூறும் மாணவர்களுக்கு ஆசிரியர்
வழிகாட்ட வேண்டும். இதேப�ோல் ஒவ்வொரு வரிசையில் உள்ளவர்களும் சேர்ந்து நின்று
உருவாகும் மூவிலக்க எண்களைக் கூறப் பயிற்சி அளிக்க வேண்டும்.

செயல்பாடு 4
தேவையான
ப�ொருள்கள்:
ஒன்றுகள்
எண்ணட்டைகள்
(1,  2,  3  ……  9),
பத்துகள்
எண்ணட்டைகள் (10, 20, 30, …… 90) மற்றும் நூறுகள் எண்ணட்டைகள் (100, 200, 300, …… 900).
மாணவர்களை இரண்டு குழுக்களாகப் பிரிக்க வேண்டும். இரண்டு குழுவின் நடுவிலும் ஒரு
வட்டம் வரைந்து அதில் எண்ணட்டைகளை வைக்க வேண்டும். இப்பொழுது முதல் குழுவில்
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இருந்து எவரேனும் மூன்று மாணவர்கள் ஏதேனும் ஓர் எண்ணை செய்கை மூலமாக
தெரிவிக்க வேண்டும். எடுத்துக்காட்டாக, நூறுகள் எனில் குதித்தல், பத்துகள் எனில் கைதட்டுதல்
மற்றும் ஒன்றுகள் எனில் காலால் தரையைத் தட்டுதல் என்றவாறு தெரிவிக்க வேண்டும்.
இரண்டாம் குழு, அந்த எண்ணைக் கண்டுபிடித்து அதற்குரிய எண்ணட்டைகளை எடுத்து
எண்ணை அமைத்துக்காட்ட வேண்டும்.
எடுத்துக்காட்டாக, முதல் குழு கூறவிரும்பும் எண் 245 எனில் ஒருவர் 2 முறை குதித்தும்
மற்றொருவர் 4 முறை கைதட்டியும் மற்றும் இன்னொருவர் 5 முறை காலால் தரையைத்
தட்டியும் இந்த எண்ணைத் தெரிவிக்க வேண்டும். இரண்டாம் குழு 200, 40 மற்றும் 5 ஆகிய
எண்ணட்டைகளை எடுத்து ஒன்றன்மீது ஒன்றாக வைத்து 245 என்ற எண்ணைக்காட்ட
வேண்டும்.
சரியாகக் கண்டுபிடித்த குழுவிற்கு
வழங்கிப் பாராட்ட வேண்டும். இதேப�ோல் அனைத்து
மாணவர்களுக்கும் வாய்ப்பு வழங்கியும் குழு மாற்றியும் இவ்விளையாட்டினைத் த�ொடர
வேண்டும்.
சிறகுகள் விரியட்டும்
அரும்பு

ம�ொட்டு

மலர்

பயிற்சிநூல்

2.3

2.4, 2.5, 2.6

2.5, 2.6, 2.7, 2.8

பாடநூல் பக்க எண்

-

-

-

பெரிய எண் - சிறிய எண்
செயல்பாடு 5
தேவையான ப�ொருள்கள்: ஒவ்வொரு வண்ணத்திலும் 20 வீதம் இருவண்ண பாட்டில்
மூடிகள், இரண்டு ஐஸ் குச்சிகள்.
படத்தில்
காட்டியுள்ளவாறு
மூன்று வட்டங்களை வகுப்பறையில்
வரைந்து
முறையே
நூறுகள்,
பத்துகள் மற்றும் ஒன்றுகள் என எழுத
வேண்டும்.
இரண்டு
மாணவர்களை
அழைத்து குறிப்பிட்ட இடைவெளி
விட்டு நிற்கச் செய்ய வேண்டும்.
இப்பொழுது முதல் மாணவருக்கு
ஒரு வண்ணத்திலும் இரண்டாம்
மாணவருக்கு
மற்றொரு
வண்ணத்திலும் தலா 20 மூடிகளைக்
க�ொடுக்க வேண்டும்.
மாணவர்கள் இருவரும் மாறி மாறி மூடிகளை வட்டங்களில் வீச வேண்டும். இறுதியில்
ஒவ்வொருவரும் வட்டங்களில் விழுந்துள்ள மூடிகளின் மூலம் உருவாகிய எண்களைத்
தரையில் எழுத வேண்டும்.
பிறகு இரண்டு எண்களையும் ஒப்பிட்டு பெரிய எண் மற்றும் சிறிய எண் கண்டுபிடித்தலை
ஆசிரியர் அறிமுகம் செய்ய வேண்டும். முதலில் நூறுகள் வட்டத்தில் உள்ள இரு வண்ண
மூடிகளை மட்டும் ஒப்பிட்டு பெரிய எண், சிறிய எண் கண்டுபிடிக்க வேண்டும். நூறுகள்
வட்டத்திலுள்ள மூடிகள் சமமாக இருப்பின் பத்துகள் வட்டத்தில் விழுந்துள்ள மூடிகளையும்,
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பத்துகள் வட்டத்திலுள்ள மூடிகளும் சமமெனில், இறுதியாக ஒன்றுகள் வட்டத்திலுள்ள
மூடிகளையும் ஒப்பிடவேண்டும்.
இவ்வாறு பெரிய எண், சிறிய எண்ணை ஒப்பிட்டு இரு எண்களுக்கும் இடையில்
ப�ொருத்தமான குறியீட்டினை ஐஸ் குச்சியினைப் பயன்படுத்தி உருவாக்கச் செய்ய வேண்டும்.
இதே ப�ோல் மற்ற மாணவர்களை அழைத்து இச்செயல்பாட்டைத் த�ொடர வேண்டும்.

செயல்பாடு 6
தேவையான ப�ொருள்கள்: வளையபந்து - 2, ஏதேனும் 20 மூவிலக்க அல்லது ஈரிலக்க
எண்கள் எழுதப்பட்ட எண்ணட்டைகள், இரண்டு ஐஸ் குச்சிகள்.
வகுப்பறையின் நடுவில் ஒரு
க�ோடு
வரைந்து
க�ோட்டின்
இருபுறமும்
தலா
10
எண்ணட்டைகளை
வைக்க
வேண்டும்.
மாணவர்களை
இருவர்
க�ொண்ட குழுக்களாகப் பிரிக்க
வேண்டும். ஒவ்வொரு குழுவாக
அழைத்து
ஆளுக்கொரு
வளையபந்தை
வீசச்
செய்ய
வேண்டும். எந்த எண்ணின் மீது
வளையபந்து விழுந்தத�ோ, அந்த
எண்ணை
எடுத்துவந்து
அனைவரின் முன்பும் வைத்து ஐஸ்
குச்சிகளைப் பயன்படுத்தி பெரியது,
சிறியது என்பதற்கான குறியீட்டை
வைத்துக் காட்டச் செய்ய வேண்டும்.
எடுத்துக்காட்டாக முதல் மாணவரின் வளையம் 47 மீதும் இரண்டாம் மாணவரின் வளையம்
25 மீதும் விழுந்துள்ளன எனில் 47 > 25 என வைத்துக்காட்ட வேண்டும்.
சரியாக செய்யும் மாணவர்களுக்கு
வழங்கி ஊக்குவிக்க வேண்டும். தவறாக
செய்பவர்களுக்குச் சரியாகச் செய்திட வழிகாட்டி பின்பு
வழங்கி ஊக்குவிக்க வேண்டும்.
சிறகுகள் விரியட்டும்
அரும்பு

ம�ொட்டு

மலர்

பயிற்சிநூல்

2.4

2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11

2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13

பாடநூல் பக்க எண்

24, 25

10, 11

-

செயல்பாடு 7
தேவையான ப�ொருள்கள்: மூன்று பெட்டிகள், ஓரிலக்க, ஈரிலக்க மற்றும் மூவிலக்க எண்கள்
எழுதப்பட்ட எண்ணட்டைகள் தலா 10.
மாணவர்களை மூன்று பேர் க�ொண்ட குழுக்களாகப் பிரிக்க வேண்டும். அனைத்து
குழுவினரையும் வட்டமாக நிற்க வைக்க வேண்டும். அவர்களின் நடுவே மூன்று பெட்டிகளை
வைத்து அவற்றுள் முறையே ஓரிலக்க, ஈரிலக்க மற்றும் மூவிலக்க எண்ணட்டைகளை
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வைக்கவேண்டும்.
ஆசிரியர்
த�ொடங்கலாம்
என்று
கூறியவுடன்
ஒவ்வொரு குழுவினரும் ஒருவர்பின்
ஒருவராக
வந்து
ஒவ்வொரு
பெட்டியிலிருந்தும் ஓர் எண்ணட்டையை
எடுத்துச் செல்ல வேண்டும். அடுத்து
ஒவ்வொரு
குழுவினரும்
தாங்கள்
வைத்திருக்கும் எண்ணிற்கு முந்தைய
எண்ணையும் அடுத்துள்ள எண்ணையும்
கூறிட வேண்டும். சரியாகக் கூறும்
குழுவினருக்கு
வழங்க வேண்டும்.
பின்னர்
அனைவரும்
தாங்கள்
எடுத்த அட்டைகளை அதே பெட்டியில்
ப�ோட்டுவிட வேண்டும். மீண்டும் ஆசிரியர் அழைத்தவுடன் வெவ்வேறு எண்ணட்டைகளை
எடுத்து அதன் முன்னி, த�ொடரியினைக் கூறவேண்டும். இதேப�ோல் த�ொடர்ந்து விளையாடி
அதிக
பெற்றவர்களைப் பாராட்ட வேண்டும்.

செயல்பாடு 8
தேவையான ப�ொருள்கள்: 1-9 எண்ணட்டைகள் - 3 த�ொகுப்புகள், காகிதத் துண்டுகள் –
தேவையான அளவு.
மாணவர்களை மூன்று பேர் க�ொண்ட குழுக்களாகப் பிரிக்க வேண்டும். ஒவ்வொரு குழுவின்
முன்பும் சில காகிதத் துண்டுகளைப் பெட்டியில் ப�ோட்டு வைத்துவிட வேண்டும்.
எண்ணட்டைகளின் த�ொகுப்புகளை ஒரு சிறிய சுருக்குப்பையில் வைத்துவிட வேண்டும்.
மாணவர்களிடம் ஆசிரியர் சுருக்குப்பையினை நீட்ட ஒவ்வொரு குழுவிலிருந்தும் ஒருவர்
முன்னே வந்து கண்களை மூடிக்கொண்டே கையினை உள்ளே விட்டு மூன்று
எண்ணட்டைகளை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும்.
ஆசிரியர் த�ொடங்கலாம் எனக்கூறியவுடன் ஒவ்வொரு குழுவினரும் தங்களிடம் உள்ள
எண்ணட்டைகளைப் பயன்படுத்தி உருவாகக்கூடிய அனைத்து மூவிலக்க எண்களையும்
காகித்துண்டுகளில் தனித்தனியே எழுத வேண்டும். பின்னர் தாங்கள் உருவாக்கிய எண்களை
ஒப்பிட்டு ஏறுவரிசை அல்லது இறங்கு வரிசையில் வரிசைப்படுத்தி வெற்றி எனக் கூறவேண்டும்.
எடுத்துக்காட்டாக ஒரு குழுவிடம் 2, 6 மற்றும் 5 ஆகிய எண்ணட்டைகள் கிடைத்துள்ளன
எனில் 265, 256, 652. 625, 562, 526 என காகிதத் துண்டுகளில் எழுத வேண்டும். பிறகு 256, 265,
526, 562, 625, 652 அல்லது 652, 625, 562, 526, 265, 256 என வரிசைப்படுத்த வேண்டும்.
விடைகளைக் குழுமாற்றிச் சரிபார்க்க வேண்டும். விரைவாகவும் சரியாகவும் முடித்து
முதலில் வெற்றி என்று கூறிய குழு, வெற்றி பெற்ற குழுவாகும்.
சிறகுகள் விரியட்டும்
அரும்பு

ம�ொட்டு

மலர்

பயிற்சிநூல்

2.5, 2.6

2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16

2.14, 2.15, 2.16, 2.17

பாடநூல் பக்க எண்

23, 26

17, 18, 19

-
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3

காலம் அறிவேன்

கற்றல் விளைவுகள்
	
ஒரு நாளில் நிகழும் நிகழ்வுகளை வரிசைப்படுத்துதல் மற்றும்
வேகமாக - மெதுவாக; அதிகமான நேரம் - குறைவான நேரம்
ஆகியவற்றை அறிதல்.
	
வாரத்தின் நாள்கள், ஓர் ஆண்டின் மாதங்கள், பருவங்கள் ஆகியவற்றை அறிதல்.
	
ஒரு மாதத்தில் உள்ள நாள்களின் எண்ணிக்கையை அறிதல்; நாள்காட்டியில் உள்ள
கிழமை, தேதி மற்றும் மாதத்தை அறிதல்.
	
கடிகாரத்தைப் பார்த்து நேரத்தைக் கூறுதல்.
ஆயத்தப்படுத்துதல்

சேவல் ஒன்னு கூவுச்சாம் காலையிலே
சிட்டுக்குருவி பறந்துச்சாம் ச�ோலையிலே
குயில் ஒன்னு பாடுச்சாம் மதியத்திலே
குட்டிப்புறா குளிச்சிச்சாம் நதியினிலே
மயில் ஒன்னு ஆடுச்சாம் மாலையிலே
மைனாக்குஞ்சு ஓடுச்சாம் ஓலையிலே
ஒன்னா சேர்ந்து தூங்குச்சாம் இரவினிலே
ஒற்றுமையாய் வாழ்ந்துச்சாம் காட்டினிலே
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ஒரு நாளின் நிகழ்வுகள்
செயல்பாடு 1
தேவையான ப�ொருள்கள்: ஒரு நாளின் அன்றாட நிகழ்வுகளைக் காட்டும் பட அட்டைகள்.

மாணவர்களை
வட்டமாக
அமர
வைக்க
வேண்டும்.
ஆசிரியர்,
மாணவர்கள்
அன்றாடம்
செய்யும்
செயல்களின்
பட
அட்டைகளைக்
காண்பித்து
அந்தச் செயல்கள் குறித்து
கலந்துரையாடி அவை நிகழும்
காலத்தை (காலை, மதியம்,
மாலை
மற்றும்
இரவு)
அறிமுகப்படுத்த வேண்டும்.
பின்பு பட அட்டைகளை
மேசைமேல் கவிழ்த்து வைக்க
வேண்டும். அதில் ஒரு மாணவர்
ஏதேனும் ஒரு பட அட்டையை
எடுத்துக்கொண்டு, வட்டமாக
அமர்ந்துள்ள மாணவர்களைச்
சுற்றி வந்து ஏதேனும் ஒரு மாணவனின் முதுகில் தட்டி, படஅட்டையைக் க�ொடுத்துவிட்டு அமர
வேண்டும்.
படஅட்டையைப் பெற்ற மாணவர் வட்டத்தின் நடுவில் நின்று படத்தில் உள்ள செய்கையைச்
செய்து காட்ட, பிற மாணவர்கள் அவர் செய்யும் செய்கையையும் அதற்கான காலத்தையும்
கூறவேண்டும்.
பிறகு, அம்மாணவர் வேறு அட்டையை எடுத்துக்கொண்டு சுற்றிவந்து விளையாட்டைத்
த�ொடர வேண்டும். அனைவருக்கும் வாய்ப்பு கிடைக்கும்வரை த�ொடர்ந்து விளையாட வேண்டும்.
ஆசிரியர், தேவைக்கேற்ப கலந்துரையாடி காலை, மதியம், மாலை மற்றும் இரவு ஆகிய ஒரு நாளின்
ப�ொழுதுகளில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் பற்றிய தெளிவை ஏற்படுத்த வேண்டும்.
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செயல்பாடு 2
தேவையான ப�ொருள்கள் : ஒரு நாளின் அன்றாட நிகழ்வுகளைக் காட்டும் பட அட்டைகள்
இரண்டு த�ொகுப்புகள்.

மாணவர்களை இரண்டு குழுக்களாகப் பிரித்துக் க�ொள்ள வேண்டும். ஒவ்வொரு குழுவிற்கும்
ஒரு த�ொகுப்பு பட அட்டைகளைக் க�ொடுக்க வேண்டும். ஆசிரியர் த�ொடங்கலாம் என்று
கூறியவுடன் குழுவினர் தங்களுக்குக் க�ொடுக்கப்பட்ட பட அட்டைகளைக் காலை, மதியம்,
மாலை மற்றும் இரவு என்ற வரிசையில் வரிசைப்படுத்த வேண்டும். பின்னர் ஒவ்வொரு
நேரத்திற்கும் உரிய நிகழ்வுகளைப் பற்றிப் பேசவேண்டும். சரியாகப் படங்களை அடுக்கி
நிகழ்வுகளை வரிசையாக முதலில் கூறும் குழுவே வெற்றிபெற்ற குழுவாகும்.
சிறகுகள் விரியட்டும்
அரும்பு

ம�ொட்டு

மலர்

பயிற்சிநூல்

3.1, 3.2

3.1, 3.2

3.1, 3.2

பாடநூல் பக்க எண்

-

-

-

வேகமாக - மெதுவாக, அதிகமான நேரம் - குறைவான நேரம்

செயல்பாடு 3
ஆசிரியர், வகுப்பறையின் உள்ளே அல்லது வெளியே குறிப்பிட்ட இடைவெளியில்
விளையாட்டைத் த�ொடங்கும் மற்றும் முடிக்கும் இடத்தைக் குறிப்பதற்கான க�ோடுகளை
வரைந்துக�ொள்ள வேண்டும். மாணவர்களை ஐந்து பேர் க�ொண்ட குழுக்களாகப் பிரிக்க
வேண்டும். ஆசிரியர் கைதட்டுபவராகவும் ஒரு மாணவர் கைதட்டல்களின் எண்ணிக்கையைக்
குறித்துக் க�ொள்பவராகவும் செயல்பட வேண்டும். முதல் குழுவில் உள்ள ஐந்து மாணவர்கள்
ஒருவர் பின் ஒருவராக வரிசையில் நின்று ஒவ்வொருவராகத் த�ொடக்கக் க�ோட்டிலிருந்து
இறுதிக் க�ோடுவரை பின்வருமாறு சென்றடைய வேண்டும்.
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1ஆம் மாணவர் : அடி மேல் அடி வைத்து
நடந்து செல்ல வேண்டும்.

2ஆம் மாணவர் : நடந்து செல்ல வேண்டும்.

3ஆம் மாணவர் : ந�ொண்டியடித்துக்
க�ொண்டே நடந்து செல்ல வேண்டும்.

4ஆம் மாணவர் : குதித்துக் க�ொண்டே
செல்ல வேண்டும்.

5ஆம் மாணவர் : ஓடிச் செல்ல வேண்டும்.
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ஆசிரியர், ஒவ்வொரு மாணவர் கடக்கும்போதும் எண்ணிக்கொண்டே சீரான வேகத்தில்
கைத்தட்ட வேண்டும். ஒவ்வொரு மாணவரும் எல்லைக்கோட்டை அடைந்தவுடன்
கைதட்டுவதை நிறுத்த வேண்டும் பின்னர் கைத்தட்டல்களின் ம�ொத்த எண்ணிக்கையை,
அதைக் குறித்துக்கொள்ளும் மாணவரிடம் கூறவேண்டும். அவர் அதைக் குறிப்பேட்டில் எழுத
வேண்டும். இதேப�ோல் வகுப்பில் உள்ள மாணவர்கள் அனைவரும் விளையாடி முடித்த பின்பு
கைத்தட்டல்களின் எண்ணிக்கையை ஒப்பிட்டு, நடந்து கடக்கும்போது எத்தனை கைத்தட்டல்?
குதித்துக் கடக்கும்போது எத்தனை கைத்தட்டல்? என்பதைக் கலந்துரையாட வேண்டும்.
கைத்தட்டலின் எண்ணிக்கை அதிகமாக உடைய செயல்பாடு அதிக நேரம் எடுத்தது என்பதையும்
கைத்தட்டலின் எண்ணிக்கை குறைவாக உடைய செயல்பாடு குறைந்த நேரம் எடுத்தது
என்பதையும் கூறவேண்டும். இதன் மூலம் மெதுவாகச் செல்லும்போது நேரம் அதிகரிப்பதையும்
வேகமாகச் செல்லும்போது நேரம் குறைவதையும் தெளிவுபடுத்த வேண்டும்.

வாரத்தின் நாள்கள்
செயல்பாடு 4
தேவையான ப�ொருள்கள்: விரல் ப�ொம்மைகள், கிழமைகள் எழுதப்பட்ட பதக்க அட்டைகள்.
வாரத்தின் கிழமைகளை அறிமுகம் செய்வதற்கு,
கைவிரல்களில் ஒரு கிழமைக்கு ஒரு ப�ொம்மை என
சிறு ப�ொம்மைகளை அணிந்து க�ொள்ள வேண்டும்.
முதல் ப�ொம்மையை வைத்து பின்வரும் பாடலைப் பாடி,
ஞாயிற்றுக்கிழமையை அறிமுகம் செய்ய வேண்டும்.
துள்ளித்துள்ளி வந்தேனே!
ஞாயிறு தான் என் பெயரே!
முதல் நாள் நான் தானே!
பின்னர் அடுத்த விரலிலுள்ள ப�ொம்மையை வைத்து பின்வருமாறு பாடி, திங்கள்கிழமையை
அறிமுகம் செய்ய வேண்டும்.
துள்ளித்துள்ளி வந்தேனே!
திங்கள் தான் என் பெயரே!
இரண்டாம் நாள் நான்தானே!
இதேப�ோல் ஒவ்வொரு ப�ொம்மையையும் வைத்து, மாணவர்களிடம் ஞாயிறு முதல் சனி வரை
உள்ள அனைத்து கிழமைகளையும் வரிசையாக அறிமுகப்படுத்த வேண்டும்.
பின்னர் ஏழு மாணவர்களை அழைத்து, ஒவ்வொரு மாணவருக்கும் ஒரு கிழமையின்
பெயரைச் சூட்ட வேண்டும் அல்லது கிழமைகள் எழுதப்பட்ட பதக்க அட்டைகளைய�ோ,
பதாகைகளைய�ோ க�ொடுக்க வேண்டும். அவர்கள் எழுவரும் ஒருவர் பின் ஒருவராக வரிசையாக
நிற்க வேண்டும். இப்பொழுது ஒவ்வொரு மாணவரும் ஆசிரியர் பாடியதைப் ப�ோல் பாடிக்
க�ொண்டே முன்னால் வந்து, கிழமைகளின் வரிசைப்படி நிற்க வேண்டும்.
சிறகுகள் விரியட்டும்
அரும்பு

ம�ொட்டு

மலர்

பயிற்சிநூல்

3.3, 3.4, 3.5

3.3, 3.4, 3.5, 3.6

3.3, 3.4, 3.5, 3.6

பாடநூல் பக்க எண்

-

-

-
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ஓர் ஆண்டின் மாதங்கள்
செயல்பாடு 5
தேவையான ப�ொருள்கள்: தீபாவளி, ப�ொங்கல், கிறிஸ்துமஸ், ரம்ஜான், பிறந்த நாள்
க�ொண்டாடும் படம் ப�ோன்ற பட அட்டைகள், 12 மாதங்களின் பெயர்கள் எழுதப்பட்ட அட்டைகள்,
2022 ஆம் ஆண்டின் மாத நாள்காட்டி அட்டைகள்.
மாணவர்களுக்குப் பிடித்தமான விழாக்களின் படங்கள், பிறந்த நாள் ஆகிய படங்களைக்காட்டி
பின்வருவன ப�ோன்ற வினாக்களைக் கேட்க வேண்டும்.
1. நாம் ப�ொங்கல் பண்டிகையை எப்போது க�ொண்டாடுவ�ோம்?
2. ப�ொங்கலன்று என்னவெல்லாம் செய்வார்கள்?
3. பள்ளியில் எப்போது நீண்ட விடுமுறை விடுவார்கள்?
4. நாம் ஆசிரியர் தினம் எப்போது க�ொண்டாடுவ�ோம்?
5 . குழந்தைகள் தினம் எந்த மாதத்தில் க�ொண்டாடப்படுகிறது?
6. சுதந்திர தினம் எந்த மாதத்தில் க�ொண்டாடப்படுகிறது?
7. உனது பிறந்த நாளை எந்த மாதத்தில் க�ொண்டாடுவாய்?
இவ்வாறு வினாக்களைக் கேட்டு கலந்துரையாடி, பின்னர் மாதங்களின் பெயர்களை
வரிசைப்படி அறிமுகப்படுத்த வேண்டும்.

செயல்பாடு 6
தேவையான ப�ொருள்கள்: மாத நாள்காட்டி அட்டைகள் 12 (ஜனவரி முதல் டிசம்பர்)
மற்றும் 2022 ஆண்டு நாள்காட்டி அட்டை.

ஆசிரியர் வகுப்பறை சுவரில் 2022 ஆண்டு நாள்காட்டியைப் படத்தில் உள்ளவாறு தயாரித்து
ஒட்டி வைக்க வேண்டும். வகுப்பறை தரையில் 12 கட்டங்கள் வரிசையாக வரைந்து அதில் ஒரு
கட்டத்திற்கு ஓர் எண் வீதம் 1 முதல் 12 வரை எழுத வேண்டும். மாணவர்களை 12 பேர் க�ொண்ட
குழுக்களாகப் பிரிக்க வேண்டும். முதல் குழுவில் உள்ள மாணவர்களிடம் ஆளுக்கொரு மாத
நாள்காட்டியைக் க�ொடுக்க வேண்டும். பிறகு ஆசிரியர் ஒவ்வொரு மாதத்தின் பெயரைக் கூறி,
அதனுடைய வரிசை எண்ணக்கூற, அம்மாத அட்டையை வைத்திருக்கும் மாணவர் வந்து
உரிய கட்டத்தில் நிற்க வேண்டும்.
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மாத அட்டைகளுடன் வரிசையாக
நிற்கும் மாணவர்களை வைத்து மாத
வரிசைகளையும்,
மாதத்திற்குரிய
நாள்களின் எண்ணிக்கையையும் ஆசிரியர்
அறிமுகப்படுத்தவேண்டும். பின்னர் சுவரில்
ஒட்டப்பட்டுள்ள ஆண்டு நாள்காட்டியில்
மாணவர்கள்
மாதங்களை
வரிசையாக
ஒட்டவேண்டும். இதேப�ோல் அடுத்தடுத்த
குழு
மாணவர்களைக்
க�ொண்டு
செயல்பாட்டைத் த�ொடர வேண்டும்.

ேம

பெயர்களை கை மூட்டுகளுடன் ஒப்பிட்டு
மூட்டுகளின் மேல் அமையும் மாதங்கள் 31
நாள்களையும்
இரண்டு
மூட்டுகளின்
இடையில்
அமையும்
மாதங்கள்
30
நாள்களையும் க�ொண்டிருப்பதையும் பிப்ரவரி
மாதத்தில் 28 அல்லது 29 நாள்கள் இருக்கும்
என்பதையும் கூறி வலுவூட்டலாம்.

ஜூை
ல

குறிப்பு : மேலும் ஆசிரியர் மாதங்களின்

லீப் ஆண்டு என்பது 366 நாள்களைக்
க�ொண்ட ஆண்டு ஆகும். இதில் பிப்ரவரி
மாதத்திற்கு 29 நாட்கள் இருக்கும். 2020 லீப்
ஆண்டாக அமைந்தது. அடுத்த லீப் ஆண்டு 2024இல் வரும் என்பதை மாணவர்களுக்குத்
தெளிவுபடுத்த வேண்டும்.

சிறகுகள் விரியட்டும்
அரும்பு

ம�ொட்டு

மலர்

பயிற்சிநூல்

3.6, 3.7, 3.8

3.7, 3.8, 3.9, 3.10

3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11

பாடநூல் பக்க எண்

-

-

-

பருவங்கள்
செயல்பாடு 7
தேவையான ப�ொருள்கள்: மூன்று பருவ காலத்திற்குரிய படங்கள், வண்ண மாத அட்டைகள்
மற்றும் பருவ காலத்திற்கான உணவுப் ப�ொருள்கள் (தர்பூசணி, நுங்கு, இளநீர், டீ, காபி, சூப்,…),
ஆடைகள் (பருத்தி ஆடைகள், ரெயின் க�ோட், குடை,...) ப�ோன்றவற்றில் சில.
ஆசிரியர், பருவ காலங்களுக்கு உரிய படங்களைத் தயார் செய்து உரிய மாதங்களின்
பெயர்களை அவற்றில் மாட்டி வைக்க வேண்டும். அந்தந்த பருவத்தில் உண்ணக்கூடிய
பழங்கள், காய்கறிகள் உடுத்தக்கூடிய ஆடைகள் ப�ோன்றவற்றைப் பருவகால படத்திற்கு
அடியில் ஒரு மேசையில் வைக்க வேண்டும்
ஆசிரியர், இரயில் ஓட்டுநர் ப�ோன்று செயல்பட்டு எஞ்சினை ஓட்டிக்கொண்டே வரும்
ப�ொழுது ஜனவரி என்று கூறியவுடன் ஜனவரி மாத அட்டையுடன் ஒரு மாணவர் முதலில்
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இணைந்துக�ொள்ள வேண்டும். பின்னர் பிப்ரவரி என்று கூறியவுடன் பிப்ரவரி மாத
அட்டையுடன் ஒரு மாணவர் இரண்டாவதாக இணைந்து க�ொள்ள வேண்டும். இதேப�ோல்
வரிசைப்படி த�ொடர்ந்துவந்து 12 மாதங்களும் இணைந்து க�ொள்ள வேண்டும். அனைவரும்
இணைந்தவுடன் இரயில்வண்டி புறப்பட்டு சிறிது தூரம் பயணித்து முதல் நிறுத்தமான
க�ோடைக்கால நிறுத்தத்தில் நிற்க வேண்டும்.

க�ோடைக்காலம்

மழைக்காலம்

மார்ச்
ஏப்ரல்
மே
ஜூன்

ஜன

குளிர்காலம்
நவம்பர்
டிசம்பர்
ஜனவரி
பிப்ரவரி

ஜூலை
ஆகஸ்ட்
செப்டம்பர்
அக்டோபர்

வரி

பிப்ரவ

ரி
மார்ச்

ஏப்ரல்

மே

ஜூ

ன்

ஜூ

லை

ஆ

கஸ்

ட்

செ

ப்டம்பர்

அக்டோபர்

நவ

ம்பர்

டிசம்பர்

க�ோடைக்காலம் வந்தாச்சு; மார்ச், ஏப்ரல், மே, ஜூன் மாதங்களெல்லாம் இறங்குங்க
எனக் கூற, அந்தந்த மாதங்களை வைத்துள்ளவர்கள் மட்டும் இரயிலில் இருந்து இறங்க
வேண்டும். இதேப�ோல் அடுத்த இரு பருவங்களுக்குரிய நிறுத்தங்களில் அதற்குரிய
மாதங்கள் இறங்க வேண்டும். அனைவரும் இறங்கியவுடன் ஆசிரியர் ஒவ்வொரு பருவமாக
அழைத்து அவர்கள் அங்கு கண்ட ப�ொருள்கள் குறித்து கலந்துரையாடி பருவங்களைக்
குறித்து விளக்க வேண்டும்.

கடிகாரத்தில் நேரம் அறிதல்
செயல்பாடு 8
தேவையான ப�ொருள்கள்: ஒன்று முதல் 12 வரை எண் அட்டைகள், இரண்டு வெவ்வேறு
நீளமுள்ள குச்சிகள்.
மாணவர்களை ஒன்றிலிருந்து 12வரை எண் அட்டைகளுடன் வட்டமாக அமர வைக்க
வேண்டும். எவரேனும் இரண்டு மாணவர்களை அழைத்து ஒரு மாணவரிடம் பெரிய குச்சியையும்
(நிமிட முள்) மற்றொரு மாணவரிடம் சிறிய குச்சியையும் (மணி முள்) க�ொடுக்க வேண்டும். ஆசிரியர்
கடிகாரத்தில் உள்ள பெரியமுள்ளானது (நிமிட முள்) நிமிடத்தைக் காட்டும் மற்றும் சிறிய
முள்ளானது (மணி முள்) மணியைக் காட்டும் என்பதைக் கூறவேண்டும். எடுத்துக்காட்டாக
3 மணி எனில் மணி முள் மூன்றிலும், நிமிடமுள் 12லும் இருக்கும் என்பதை மாணவர்கள்
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வைத்துள்ள குச்சிகளைக் க�ொண்டு மணி முள், நிமிட முள்ளை 3 மற்றும் 12இல் வைத்து
நேரத்தை அறிமுகப்படுத்த வேண்டும். இதேப�ோல் 1-12 மணி வரை கூறி குச்சிகளை உரிய
எண்களில் வைத்து மணியை (Hour) அறிமுகப்படுத்த வேண்டும்

பின்னர் ஆசிரியர் ஏதேனும் ஒரு மணியைக் கூற மாணவர்கள் கடிகாரத்தில் அதற்குரிய
இடத்தில் முள்ளை அமைத்துக் காட்ட வேண்டும்.
குறிப்பு : பெரியகுச்சியை வைத்துள்ளவர் 12ஐ ந�ோக்கியே நிற்க வேண்டும். சிறிய குச்சியை
வைத்துள்ளவர் மட்டும் அந்தந்த மணிகளுக்கேற்ப மாறி மாறி நிற்க வேண்டும்
சிறகுகள் விரியட்டும்
அரும்பு

ம�ொட்டு

மலர்

பயிற்சிநூல்

3.9, 3.10, 3.11

3.11, 3.12, 3.13, 3.14

3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17

பாடநூல் பக்க எண்

-

-

28, 29
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4

கூட்டலை அறிவேன்

கற்றல் விளைவுகள்
 1 முதல் 20 வரையிலான எண்களைப் பயன்படுத்தி இனமாற்றமின்றிக் கூட்டலை அறிதல்.
 ஈரிலக்க எண்களின் கூட்டல் (இனமாற்றத்துடன்) அறிதல் மற்றும்
அடிப்படையிலான அன்றாட வாழ்வியல் சூழ்நிலைகளைக் கையாளுதல்.

கூட்டல்

 மூவிலக்க எண்களின் கூட்டல் (இனமாற்றத்துடன்) அறிதல் மற்றும்
அடிப்படையிலான அன்றாட வாழ்வியல் சூழ்நிலைகளைக் கையாளுதல்.

கூட்டல்

ஆயத்தப்படுத்துதல் - 1
ஆசிரியர் மாணவர்களை வட்ட வடிவில் நிற்க வைக்க வேண்டும். பின்னர் ஆசிரியர் ''ஒன்று''
எனக்கூறும் ப�ோது மாணவர்கள் ஒருமுறை கைகளைத் தட்டவேண்டும். ’’இரண்டு’’ எனக்
கூறும்போது இரண்டுமுறை உட்கார்ந்து எழுந்திருக்க வேண்டும். ’’மூன்று’’ எனக் கூறும்போது
மூன்றுமுறை குதித்து கையை உயர்த்த வேண்டும். இவ்வாறு ஆசிரியர் எண்களை
வரிசையாகவும் மாற்றி மாற்றியும் கூறி செய்ய வைக்க வேண்டும்.

பூச்சியக் கூட்டல்
செயல்பாடு 1
தேவையான ப�ொருள்கள்: காகிதக் குவளைகள் - 40, ப�ொட்டுகள்.
ஆசிரியர்
மாணவர்களை
இருவர்
க�ொண்ட குழுக்களாகப் பிரிக்க வேண்டும்.
பின்னர் மேசைமீது ஒரு பகுதியில் 20
காகிதக் குவளைகளை அவற்றின் அடியில்
1 முதல் 20 வரை ப�ொட்டுகளை வெளியே
தெரியாதவாறு ஒட்டி வைக்க வேண்டும்.
மற்றொரு
பகுதியில்
20
காகிதக்
குவளைகளைப் ப�ொட்டுகள் ஒட்டாமல்
வைக்க வேண்டும். பின்னர் ஒவ்வொரு
குழுவினராக
அழைத்து
இரண்டு
பகுதிகளிலிருந்தும்
ஒவ்வொரு
குவளையை
எடுத்துச்
செல்லுமாறு
கூறவேண்டும். பின்பு, ஆசிரியர் ஒலி
எழுப்பியவுடன்
குழுவினர்
ஒரு
குவளையில் உள்ள ப�ொட்டுகளை எண்ணி எழுதி, மற்றொரு குவளையில் ப�ொட்டுகள்
இல்லை என்பதால் ’’பூச்சியம்’’ என எழுதிக் கூட்டி விடையைக் கூறவேண்டும். இதன் மூலம்
எந்தவ�ொரு எண்ணுடன் பூச்சியத்தைக் கூட்டும்போதும் அதே எண்தான் விடையாக
கிடைக்கும் என்பதை உணர்த்த வேண்டும். முதலில் முடிக்கும் குழுவினரை வெற்றி
பெற்றவர்களாக அறிவிக்க வேண்டும்.
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கூட்டல் (இனமாற்றமின்றி)
செயல்பாடு 2

நூ ப

ஒ

தேவையான ப�ொருள்கள்: நீலம், சிவப்பு, பச்சை ஆகிய வண்ணங்கள் ஒவ்வொன்றிலும்
ஒன்பது வில்லைகள் - 5 த�ொகுப்புகள் (விதைகள், மணிகள், குச்சிகள் மற்றும் ப�ொத்தான்கள்),
படத்தில் உள்ளவாறு கட்டமிடப்பட்ட கூட்டல் அட்டைகள் - 5 மற்றும் கூட்டல்
கணக்கு (இனமாற்றமின்றி) அட்டைகள் - 5.

வகுப்பில் உள்ள மாணவர்களை ஐந்து குழுக்களாகப் பிரிக்க வேண்டும். ஒவ்வொரு
குழுவிற்கும் 9 நீலம் (ஒன்றுகள்), 9 சிவப்பு (பத்துகள்) மற்றும் 9 பச்சை (நூறுகள்) வண்ண
வில்லைகளையும் படத்தில் உள்ளவாறு கட்டமிடப்பட்ட கூட்டல் அட்டையையும் கணக்கு
அட்டை ஒன்றையும் வழங்க வேண்டும் (இனமாற்றமின்றி). ஒரு குழுவில் உள்ள ஒரு மாணவன்,
கூட்டல் அட்டையில் உள்ள முதல் எண்ணைக்கூற, மற்றொரு மாணவன் அந்த எண்ணிற்குரிய
வண்ண வில்லைகளை இட மதிப்பிற்கேற்றவாறு உரிய வண்ணத்தில் வைக்கவேண்டும். பின்பு,
அடுத்த மாணவன் இரண்டாம் எண்ணைக் கூற மற்றொரு மாணவன் அந்த எண்ணிற்குரிய
வண்ண வில்லைகளை வைக்க வேண்டும். அந்தந்த இட மதிப்பில் உள்ள வண்ணவில்லைகளை
ஒன்றாகச் சேர்த்துக் கூடுதலைக் கண்டறிந்து அட்டையில் எழுதவேண்டும். இவ்வாறாக,
சரியாகவும் விரைவாகவும் முடிக்கும் குழுவினரை
வழங்கிப் பாராட்ட வேண்டும்.
சிறகுகள் விரியட்டும்
அரும்பு

ம�ொட்டு

மலர்

பயிற்சிநூல்

4.1, 4.2, 4.3, 4.4

4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6

4.1, 4.2, 4.3, 4.4

பாடநூல் பக்க எண்

27, 28

-

-

செயல்பாடு 3
தேவையான ப�ொருள்கள்: உதிரிக் கட்டங்கள் - 9 க�ொண்ட நீல வண்ண அட்டைகள், பத்து
கட்டங்கள் க�ொண்ட சிவப்பு வண்ண அட்டைகள் - 9 மற்றும் நூறு கட்டங்கள் க�ொண்ட பச்சை
வண்ண அட்டைகள்- 9, மூன்று கூட்டல் கணக்குகள் (இனமாற்றமின்றி) அடங்கிய
அட்டைகள் - 3 த�ொகுப்புகள்.
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மாணவர்களை மூன்று குழுக்களாகப் பிரிக்க வேண்டும். ஒவ்வொரு குழுவிற்கும் உதிரி
கட்டங்கள், பத்து கட்டங்கள், நூறு கட்டங்கள் க�ொண்ட அட்டைகள் தலா 9 மற்றும் ஒரு கூட்டல்
கணக்கு அட்டையையும் வழங்க வேண்டும். ஒவ்வொரு குழுவினரும் அட்டையில் உள்ள
எண்களுக்கேற்ப வண்ண அட்டைகளை வைத்து 3 கணக்குகளுக்கும் கூடுதல் கண்டறிந்து
அட்டையில் எழுத வேண்டும். அனைத்துக் கணக்குகளையும் சரியாகவும் விரைவாகவும்
முடிக்கும் குழுவினரை
வழங்கிப் பாராட்ட வேண்டும். மேலும், மற்ற குழுவினரும்
அனைத்துக் கணக்குகளையும் சரியாகச் செய்ய வழிகாட்ட வேண்டும்.

கூட்டல் (இனமாற்றத்துடன்)
செயல்பாடு 4
தேவையான ப�ொருள்கள்: உதிரி மணிகள், பத்து மணிச்சரங்கள், நூறு மணிக் க�ோர்வைகள்
(தேவைக்கு ஏற்ப) மற்றும் கூட்டல் கணக்குகள் (இனமாற்றத்துடன்) க�ொண்ட அட்டைகள் - 2
த�ொகுப்புகள்.
மாணவர்களை 2 குழுக்களாகப் பிரித்து ஒவ்வொரு குழுவினருக்கும் உதிரி மணிகள், பத்து
மணிச்சரங்கள், நூறு மணிக் க�ோர்வைகள் (தேவைக்கு ஏற்ப) மற்றும் 1 கூட்டல்கணக்கு அடங்கிய
அட்டை ஆகியவற்றை வழங்க வேண்டும். முதல் குழுவிலிருந்து எவரேனும் இரண்டு
மாணவர்களை அழைக்க வேண்டும். அவர்கள் கூட்டல் அட்டையில் முதல் வரிசையில் உள்ள
எண்ணிற்கேற்ப மணிகளை முதல் வரிசையில் அடுக்க வேண்டும். பின்னர், அதன் கீழே
இரண்டாம் எண்ணிற்கேற்ப மணிகளை அடுக்க வேண்டும். பின்பு, இரண்டு வரிசையில் உள்ள
மணிகளையும் ஒன்று சேர்த்து, கூடுதலைப் பின்வருமாறு காண வேண்டும். கூடுதல் காணும்போது
உதிரி மணிகள் 10 அல்லது 10 - க்கு அதிகமாக இருந்தால் அதிலிருந்து 10 மணிகளை மட்டும்
எடுத்துவிட்டு அதற்குப் பதிலாக ஒரு பத்து மணிச்சரத்தைச் சேர்த்துக் கூடுதல் காண வேண்டும்.
மேலும், 10 மணிச்சரங்களில் 10 அல்லது 10 - க்கு அதிகமாக இருந்தால் அதிலிருந்து 10 பத்து
மணிச்சரங்களை மட்டும் எடுத்துவிட்டு அதற்குப் பதிலாக ஒரு நூறு மணிக்கோர்வையைச்
சேர்த்துக் கூடுதல் காண வேண்டும்.
எடுத்துக்காட்டாக, 419 + 315 எனில் முதல் வரிசையில் 4 நூறு மணிக்கோர்வைகளையும்,
1 பத்து மணிச்சரத்தையும், 9 உதிரி மணிகளையும் வைக்க வேண்டும். பிறகு, அதற்கு அடுத்த
வரிசையில் 3 நூறு மணிக்கோர்வைகளையும், 1 பத்து மணிச்சரத்தையும், 5 உதிரி மணிகளையும்
வைக்க வேண்டும். இறுதியாக, இரண்டு வரிசைகளிலும் உள்ள மணிகளைச் சேர்த்துக்
கூடுதலைக் காண வேண்டும். ஒன்றுகளில் உள்ள 9 உதிரி மணிகளையும் 5 உதிரி மணிகளையும்
சேர்த்தால் (9 + 5) 14 உதிரி மணிகள் கிடைக்கும். இதில் பத்து உதிரி மணிகளுக்குப் பதிலாக ஒரு
10 மணிச்சரத்தை மாற்றி எடுத்துக்கொண்டு பத்துகளுடன் சேர்த்து விட வேண்டும். மீதமுள்ள
நான்கு உதிரி மணிகளை ஒன்றுகள் இடத்தில் வைக்க வேண்டும். அடுத்து 10 மணிச்சரங்களைச்
சேர்க்கும் ப�ொழுது (1 + 1 + 1) 3 பத்து மணிச்சரங்களைப் பத்துகளிடத்தில் வைக்க வேண்டும்.
100 மணிக்கோர்வைகளை ஒன்றாகச் சேர்க்கும் ப�ோது (4 + 3) 7 நூறுகளை நூறுகள் இடத்தில்
வைக்க வேண்டும். இப்பொழுது 734 விடையாக வருவதை அறிந்து க�ொள்ளலாம்.
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பின்னர் இரண்டாம் குழுவிலிருந்து ஏதாவது இரண்டு மாணவர்களை அழைத்து முதல்
குழு செய்தது ப�ோலவே கூடுதல் காண வேண்டும். மற்ற மாணவர்களை இதை உற்றுந�ோக்கச்
செய்ய வேண்டும். மீண்டும் வெவ்வேறு கணக்குகளைக் குழுக்களுக்கு வழங்கி கூடுதல்
காணச் செய்ய வேண்டும். எந்த குழுவினர் சரியாகவும் விரைவாகவும் முடிக்கின்றனர�ோ
அவர்களுக்கு
வழங்கிப் பாராட்ட வேண்டும். மேலும், மற்ற குழுவினரும் அனைத்துக்
கணக்குகளையும் சரியாகச் செய்ய வழிகாட்ட வேண்டும்.

சிறகுகள் விரியட்டும்
அரும்பு

ம�ொட்டு

மலர்

பயிற்சிநூல்

4.5, 4.6, 4.7

4.7, 4.8, 4.9

4.5, 4.6, 4.7

பாடநூல் பக்க எண்

30

25

-

செயல்பாடு 5
தேவையான ப�ொருள்கள்: 4
கணக்குகள் க�ொண்ட கூட்டல் அட்டைகள்ஆணிமணிச்சட்டங்கள் 4, நீலம், சிவப்பு மற்றும் பச்சை வண்ண மணிகள் (தேவைக்கேற்ப)

4,

ஆணிமணிச்சட்டத்தைப் பயன்படுத்தி ஒரு சில கணக்குகளை மாணவர்களுக்கு முதலில்
செய்து காட்ட வேண்டும். எடுத்துக்காட்டாக 376 + 214 = என்ற கூட்டல் கணக்கைப் பின்வரும்
வழிமுறையைப் பின்பற்றி மேற்கொள்ள வேண்டும்.
படி 1
முதலில் ஆணிமணிச்சட்டத்தில் முதல்
எண்ணான 376க்கு ஏற்ற வகையில்
மணிகளைப் ப�ொருத்த வேண்டும்.
nக

பtக

ஒக
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படி 2
தற்போது இரண்டாம் எண்ணில் 4 ஒன்றுகள்
உள்ளதால் ஆணிமணிச்சட்டத்தில் ஒன்றுகள்
இடத்தில் 4 நீல மணிகளை இட வேண்டும்.
nக

படி 3

பtக

ஒக

nக

பtக

ஒக

nக

பtக

ஒக

nக

பtக

ஒக

=

ஒன்றுகள் இடத்தில் பத்து நீல மணிகளை
இடமுடியாததால், அந்த 10 நீலமணிகளுக்குப்
பதிலாக ஒரு சிவப்பு மணியை எடுக்க வேண்டும்.
அதனைப் பத்துகள் இடத்தில் இட வேண்டும்.

படி 4
தற்போது இரண்டாம் எண்ணில் 1 பத்து உள்ளதால்
ஆணிமணிச்சட்டத்தில் பத்துகள் இடத்தில் ஒரு
சிவப்பு மணியை இட வேண்டும்.

படி 5
தற்போது இரண்டாம் எண்ணில் 2 நூறுகள்
உள்ளதால் ஆணிமணிச்சட்டத்தில் நூறுகள்
இடத்தில் 2 பச்சை மணிகளை இட வேண்டும்.
இறுதியாக, 376 + 214 = 590 விடையாக வருவதை
அறியலாம்.

மாணவர்களை நான்கு குழுக்களாகப் பிரிக்க வேண்டும். ஒவ்வொரு குழுவிற்கும் ஒரு
கூட்டல் அட்டையையும் ஒரு ஆணிமணிச்சட்டத்தையும் மற்றும் வண்ண மணிகளையும் வழங்க
வேண்டும். ஆசிரியர் ’’த�ொடங்கலாம்’’ என்று கூறியவுடன் மாணவர்கள் தங்களுக்கு வழங்கப்பட்ட
கூட்டல் கணக்கை ஆணிமணிச்சட்டத்தைப் பயன்படுத்தி செய்து முடிக்க வேண்டும். எந்த
குழுவினர் சரியாகவும் விரைவாகவும் முடிக்கின்றனர�ோ அவர்களுக்கு
வழங்கிப் பாராட்ட
வேண்டும். இவ்வாறு கணக்குகளைச் செய்யும்போது இடர்பாடுகள் ஏற்படும் மாணவர்களுக்கு
உரிய வழிகாட்டி, சரியாகச் செய்ய உதவ வேண்டும்.

செயல்பாடு 6
தேவையான ப�ொருள்கள்: காகிதக் குவளைகள் 11, கூட்டல் கணக்கு (இனமாற்றத்துடன்)
அட்டைகள் 2, நீலம், சிவப்பு மற்றும் பச்சை வண்ணக்குச்சிகள் (தேவைக்கேற்ப).
மாணவர்களை இரண்டு குழுக்களாகப் பிரிக்க வேண்டும் ஒவ்வொரு குழுவிற்கும் காகிதக்
குவளைகள், கூட்டல் கணக்கு அட்டை - 1, நீலம், சிவப்பு மற்றும் பச்சை வண்ணக்குச்சிகள்
(தேவைக்கேற்ப) வழங்க வேண்டும். ஆசிரியர் ஒலி எழுப்பியவுடன் மாணவர்கள் கூட்டல்
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அட்டையில் உள்ள கணக்கின் எண்ணிற்கேற்ப குவளைகள் மற்றும் குச்சிகளைப்
பயன்படுத்திக் கணக்குகளை எடுத்துக்காட்டில் க�ொடுத்துள்ளதைப் ப�ோல் செய்யுமாறு கூற
வேண்டும். விரைவாகவும் சரியாகவும் செய்து முடிக்கும் குழுவிற்கு
வழங்கி பாராட்ட
வேண்டும். தவறாக செய்பவர்களுக்குச் சரியாகச் செய்திட வழிகாட்டி பின்பு
வழங்கி
ஊக்குவிக்க வேண்டும்.
எடுத்துக்காட்டாக, 523,
378
ஆகிய இரு எண்களின் கூடுதலைப் பின்வரும்
வழிமுறைகளைப் பின்பற்றிச் செய்ய வேண்டும்.
படி 1
படத்தில் காட்டியுள்ளவாறு குவளைகளைத்
தரையில் அடுக்க வேண்டும். 523, 378 என்ற
எண்களின் இடமதிப்பிற்கு ஏற்றவாறு
வண்ணக்குச்சிகளை இடவேண்டும்.

படி 2
ஒன்றுகள் இட மதிப்பிலுள்ள எண்களைக் கூட்டும்
ப�ோது 3 + 8 = 11 ஒன்றுகள் கிடைக்கும். இதிலுள்ள
10 நீலக்குச்சிகளைக் க�ொடுத்துவிட்டு அதற்குப்
பதிலாக 1 சிவப்புக்குச்சியை எடுத்து பத்துகள்
இடமதிப்பில் வைக்கவேண்டும்.
படி 3
பத்துகள் இடமதிப்பில் 2 + 7 + 1 = 10 பத்துகள்
கிடைக்கும். இதிலுள்ள 10 சிவப்புக்குச்சிகளைக்
எடுத்துவிட்டு அதற்கு பதிலாக ஒரு 100
மதிப்பிலுள்ள பச்சைக்குச்சியை நூறுகள்
இடமதிப்பில் வைக்கவேண்டும்.
படி 4
நூறுகள் இடமதிப்பில் உள்ள எண்களைக் கூட்டும்
ப�ோது 5 + 3 + 1 = 9 நூறுகள் எனக் கூடுதல்
காணவேண்டும்.
இப்போது 9 பச்சைக் குச்சிகளை அந்த இடமதிப்பில்
வைக்க வேண்டும். இடமதிப்பிற்கேற்றவாறு
குச்சிகளை எண்ணி 901 என்று விடையைக்
கணக்கு அட்டையில் எழுதவேண்டும்.
சிறகுகள் விரியட்டும்
அரும்பு

ம�ொட்டு

மலர்

பயிற்சிநூல்

4.8, 4.9, 4.10

4.10, 4.11

4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12

பாடநூல் பக்க எண்

31

29, 30

-
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பணம்
செயல்பாடு 7
தேவையான ப�ொருள்கள்: பணத்தாள் மற்றும் நாணய மாதிரிகள், உண்மை நாணயங்கள்
மற்றும் பணத்தாள்கள், அன்றாடம் கடைகளில் வாங்க கூடிய ப�ொருட்களின் படங்கள்
(எடுத்துக்காட்டாக பென்சில், பேனா, பால் பாக்கெட் மற்றும் உண்டியல் ப�ோன்றவை).
1. உங்களது பெற்றோர் உங்களிடம் காசு க�ொடுத்து இருக்கிறார்களா?
2. எதற்காகக் க�ொடுத்திருக்கிறார்கள்?
3. என்ன ப�ொருள்களையெல்லாம் நீங்கள் கடைகளில் வாங்கி வந்துள்ளீர்கள்?
4. உங்களுக்குக் க�ொடுக்கும் பணத்தைச் சேமித்து வைக்கும் பழக்கம் உள்ளதா?
5. எப்படிச் சேமித்து வைப்பீர்கள்?
ப�ோன்ற வினாக்களின் வாயிலாகப் பணத்தைப்பற்றிக் கலந்துரையாட வேண்டும். பிறகு
ஒவ்வொரு மாணவராக அழைத்து அவருக்கு விருப்பமான படஅட்டையைத் தெரிவு செய்து
அந்தப் ப�ொருள் குறித்தும் அதை வாங்க அவர் க�ொடுக்கும் த�ொகை குறித்தும் பேசச் செய்ய
வேண்டும்.
எடுத்துக்காட்டாக, சிறிய பால் பாக்கெட்டின் படத்தை எடுத்துக்காட்டும் மாணவன், “தினமும்
காலையில் என் அம்மா டீ வைக்க, பால் வாங்கி வரச் ச�ொல்லுவார்; நான் கடைக்காரரிடம் பத்து
ரூபாய் க�ொடுத்து பால் பாக்கெட் வாங்கி வருவேன்” என்று கூறவேண்டும். இவ்வாறு மாணவர்
கூறும் ப�ொழுது, அதற்கான உண்மையான பணத்தாளை அனைவரிடமும் காண்பிக்க வேண்டும்.
இதேப�ோல் ஒவ்வொரு பணத்தாள் மற்றும் நாணயத்தையும் அறிமுகம் செய்ய வேண்டும். பிறகு
மாணவர்களிடம் மாதிரிப் பணத்தாள் மற்றும் நாணயங்களைக் க�ொடுத்து அவற்றின் மதிப்புகளை
அறியச் செய்ய வேண்டும்.

செயல்பாடு 8
தேவையான ப�ொருள்கள்: வகுப்பறைச் சூழலில் எளிதில் கிடைக்கும் ப�ொருள்கள் மற்றும்
மாதிரிப் பணத்தாள்கள்.
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மாணவர்களை இரண்டு குழுக்களாகப் பிரிக்கவேண்டும் பிறகு குழுக்களிலுள்ள ஒவ்வொரு
மாணவருக்கும் ஒரு மாதிரிப் பணத்தாள் வீதம் க�ொடுக்க வேண்டும். ஆசிரியர் மேசைமீது
வகுப்பறைச்
சூழலில்
எளிதில்
கிடைக்கும்
ப�ொருள்களான
பென்சில்
பெட்டி, பேனா, புத்தகம் மற்றும் டிபன் பாக்ஸ் ப�ோன்ற ப�ொருள்களை வைக்க வேண்டும்.
பிறகு ஆசிரியர் ஒரு ப�ொருளை எடுத்துக்காட்டி அதற்குரிய விலையைக் கூறவேண்டும்.
உடனே ஆசிரியர் விலை கூறிய ப�ொருளுக்கேற்ற பணத்தாளினை வைத்திருக்கும்
மாணவர்களில் யார் முதலில் வந்து அப்பொருளை உரிய பணத்தாளைக் க�ொடுத்து
வாங்குகிறார்கள�ோ அவர்களுக்கு ஒரு
வழங்க வேண்டும். அதிக
பெறும் குழுவே வெற்றி
பெற்ற குழுவாகும்.

செயல்பாடு 9
தேவையான ப�ொருள்கள்: மாதிரிப் பணத்தாள்கள், நாணயங்கள் மற்றும் ப�ொருள்களின்
விலை எழுதப்பட்ட பதக்க அட்டைகள். (எ.கா இளநீர் - `35, நுங்கு -`16, பனங்கிழங்கு -`28,
ப�ொரி உருண்டை -`25, வாழைப்பழம் -`15, தர்பூசணி -`47, ஆப்பிள் -`20, மாதுளை - `18,
க�ொய்யா -`14, கடலை மிட்டாய் -`12, பலாப்பழம் -`135) .

வகுப்பில் உள்ள மாணவர்களை இரண்டு குழுக்களாகப் பிரிக்க வேண்டும் வகுப்பினுள்
இரண்டு பெரிய வட்டங்களை வரைந்து அவற்றின் உள்ளே மாதிரி பணத்தாள்கள் மற்றும் மாதிரி
நாணயங்களை வைக்க வேண்டும். மாணவர்களை, ப�ொருளின் படம் மற்றும் அதன்
விலை எழுதப்பட்ட பதக்க அட்டைகளை அணிந்து இரண்டு வரிசையில் நிற்குமாறு
கூறவேண்டும். ஆசிரியர் ஒலி எழுப்பியவுடன் மாணவர்கள் ஒவ்வொருவராக வந்து தன்னுடைய
பதக்க அட்டையில் உள்ள ப�ொருளின் விலைக்கேற்ப அவரவருக்கு உரிய வட்டத்திலிருந்து
பணத்தாள்கள் மற்றும் நாணயங்களை எடுத்துச் சென்று ஆசிரியரிடம் காண்பித்து, ஆசிரியர்
சரிபார்த்த பின் மீண்டும் வட்டத்தில் வைத்துவிட்டு, பின்னால் சென்று வரிசையில் நின்றுவிட
வேண்டும். முதலில் சரியாகச் செய்து முடிக்கும் குழுவே வெற்றி பெற்ற குழுவாகும்.
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குறிப்பு: இச்செயல்பாட்டை இரண்டு ப�ொருள்களின் கூடுதலைக் கண்டறிந்து அதற்கான
மாதிரி பணத்தாள்கள் மற்றும் நாணயங்களை எடுக்குமாறு கூறியும் செய்யலாம்.
சிறகுகள் விரியட்டும்
அரும்பு

ம�ொட்டு

மலர்

பயிற்சிநூல்

4.11, 4.12, 4.13, 4.14

4.12, 4.13, 4.14

4.13, 4.14, 4.15, 4.16

பாடநூல் பக்க எண்

32

31, 32

-

செயல்பாடு 10
மாணவர்களை 5 குழுக்களாகப் பிரிக்க வேண்டும். வினாடி வினா ப�ோட்டி நடத்துவது ப�ோல
அமர வைக்க வேண்டும், ஒவ்வொரு குழுவிடமும் கீழே க�ொடுக்கப்பட்டுள்ள வினாக்களைப்
ப�ோன்று மாணவர்களிடம் பேச்சு ம�ொழியில் கேட்க வேண்டும். சரியாக விடையளிக்கும்
குழுவிற்கு 2 மதிப்பெண்கள் வழங்க வேண்டும். ஒருவேளை ஒரு குழு சரியாக விடையளிக்காமல்
ப�ோனால், அடுத்தகுழு விடையளிக்க வாய்ப்பு வழங்க வேண்டும். அவர்கள் சரியாக விடைக்
கூறினால் அவர்களுக்கு 1 மதிப்பெண் வழங்க வேண்டும்.
1. ஒரு மரத்தின் கிளையில் 7 குருவிகள் அமர்ந்து உள்ளன. மேலும் 5 குருவிகள் பறந்து வந்து
மரத்தில் அமர்ந்தன. தற்போது மரத்தில் உள்ள ம�ொத்த குருவிகள் எத்தனை?
2. ஒரு பூங்கொத்தில் 9 சிவப்பு வண்ண மலர்களும் 8 மஞ்சள் வண்ண மலர்களும் உள்ளன.
அப்பூங்கொத்தில் உள்ள ம�ொத்த மலர்கள் எத்தனை?
3. மதி, தன் வீட்டில் உள்ள மாமரத்திலிருந்து முதல் நாள் 28 மாம்பழங்களையும், இரண்டாம் நாள்
32 மாம்பழங்களையும் பறித்தாள். அவள் பறித்த ம�ொத்த மாம்பழங்கள் எத்தனை?
4. மங்கை தனக்கு `38 மதிப்புள்ள வளையல்களையும் தனது சக�ோதரிக்கு `65 மதிப்புள்ள
வளையல்களையும் வாங்கினாள். அவள் கடைக்காரருக்குச் செலுத்த வேண்டிய ம�ொத்தத்
த�ொகை எவ்வளவு?
5. ஒரு பள்ளியில் 300 மாணவர்களும் 250 மாணவிகளும் பயில்கின்றனர். அப்பள்ளியில் பயிலும்
ம�ொத்த மாணாக்கர்கள் எத்தனை பேர்?
மூன்று சுற்றுகள் முடிந்தவுடன் முதல் குழு மாணவர்கள் தாங்களே வினாக்களை
உருவாக்கி இரண்டாம் குழுவினரிடம் கேட்க வேண்டும். இதேப�ோல் அடுத்தடுத்த குழுவினரும்
தாங்களே வினாக்களை உருவாக்கிக் கேட்க வேண்டும். சரியாக வினாக்களை உருவாக்கும்
குழுவினருக்கும் இரண்டு மதிப்பெண்கள் வழங்க வேண்டும். சரியான விடையளிக்கும்
குழுவினருக்கும் இரண்டு மதிப்பெண்கள் வழங்க வேண்டும். ஐந்து சுற்றுகளின் முடிவில் அதிக
மதிப்பெண்களைப் பெற்ற குழு வெற்றி பெற்ற குழுவாகும்.
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5

கழித்தலை அறிவேன் - I

கற்றல் விளைவுகள்
 1 முதல் 20 வரையிலான எண்களைப் பயன்படுத்தி (இனமாற்றமின்றி)
கழித்தலை அறிதல்.
 ஈரிலக்க எண்களின் கழித்தல் (இனமாற்றமின்றி) அறிதல் மற்றும்
அடிப்படையிலான அன்றாட வாழ்வியல் சூழ்நிலைகளைக் கையாளுதல்.

கழித்தல்

 மூவிலக்க எண்களின் கழித்தல் (இனமாற்றமின்றி) அறிதல் மற்றும்
அடிப்படையிலான அன்றாட வாழ்வியல் சூழ்நிலைகளைக் கையாளுதல்.

கழித்தல்

ஆயத்தப்படுத்துதல்
மாணவர்களை ஆறு பேர் க�ொண்ட குழுக்களாகப் பிரித்துக் க�ொள்ள வேண்டும். முதல்
குழுவினரை முன்னே அழைத்து, ஒருவர்பின் ஒருவராக வரிசையாக நிற்க வைக்க வேண்டும்.
இப்பொழுது முதல் மாணவரிடம் பெரிய பந்து ஒன்றினைக் க�ொடுக்க வேண்டும்.

ஆசிரியர் முதல் மாணவரிடம் 19 அல்லது அதற்குக் குறைவான ஏதேனும் ஓர் எண்ணைக்
கூறவேண்டும். முதல் மாணவர் அந்த எண்ணிற்கு முந்தைய எண்ணைக் கூறி, தனக்குப்
பின்னால் நிற்கும் மாணவரிடம் (திரும்பாமல்) பந்தினைக் க�ொடுக்க வேண்டும். இவ்வாறே
அடுத்தடுத்த மாணவர்களும் பின்னோக்கி எண்களைக் கூறிக்கொண்டே பந்தினைக் கடத்த
வேண்டும்.
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அடுத்தடுத்த சுற்றுகளை மற்ற குழுவினரைக் க�ொண்டு விளையாடச் செய்ய வேண்டும்.
சரியாகச் செய்யும் குழுவினருக்கு கிரீடம் அணிவித்துப் பாராட்ட வேண்டும்.

கழித்தல் 20க்கு மிகாமல் (இனமாற்றமின்றி)
செயல்பாடு 1
தேவையான ப�ொருள்கள்: டார்ச் லைட், நட்சத்திரங்கள் வெட்டி எடுக்கப்பட்ட அட்டைகள்
(ப�ோதுமான எண்ணிக்கையில்).
ஆசிரியர் மாணவர்களை மூன்று குழுக்களாகப் பிரிக்க வேண்டும். நட்சத்திரங்கள்
வெட்டி எடுக்கப்பட்ட முதல் அட்டையில் டார்ச் லைட்டை அடித்து, அந்த நட்சத்திரங்களின்
பிம்பத்தைச் சுவரில் காட்சிப்படுத்த வேண்டும். மாணவர்கள் இந்த எண்ணிக்கையைக்
கீழ்மட்டக் கரும்பலகையில் குறித்துக் க�ொள்ள வேண்டும். பிறகு முதல் அட்டையில்
காண்பித்ததைவிடக் குறைவான எண்ணிக்கையிலான நட்சத்திர அட்டையை எடுத்து,
அதன் மீது டார்ச் லைட்டை அடித்து, அதிலுள்ள நட்சத்திரங்களின் பிம்பத்தைச் சுவரில் காட்சிப்படுத்த
வேண்டும். இந்த எண்ணையும் கீழ்மட்டக் கரும்பலகையில் முன்னர் குறித்த எண்ணிற்குக் கீழ்
குறித்துக்கொள்ள வேண்டும். பின்னர் முதல் எண்ணிலிருந்து இரண்டாவது எண்ணைக்
கழித்து விடை கூறவேண்டும்.

எந்தக் குழு சரியாகவும் விரைவாகவும் விடையைக் கண்டுபிடிக்கிறத�ோ அக்குழுவினருக்கு
வழங்க வேண்டும். இதேப�ோல் வெவ்வேறு வகையான எண்ணிக்கையில்
நட்சத்திரங்களைய�ோ அல்லது வேறு படங்களைய�ோ காட்சிப்படுத்தி இச்செயல்பாட்டைத் த�ொடர
வேண்டும்.

செயல்பாடு 2
தேவையான ப�ொருள்கள்: நிலக்கடலை ஓடுகள் - 20.
மாணவர்களை இரண்டுபேர் க�ொண்ட குழுக்களாகப் பிரிக்க வேண்டும். ஒவ்வொரு
குழுவிற்கும் தலா இருபது நிலக்கடலை ஓடுகளைக் க�ொடுக்க வேண்டும். முதல் மாணவர்
நிலக்கடலை ஓடுகளைக் கையில் வைத்துக் க�ொண்டு இரண்டாம் மாணவரிடம் மேடா? பள்ளமா?
என்று கேட்க வேண்டும்.
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பிறகு
நிலக்கடலை
ஓடுகளைக்
குலுக்கித் தரையில் ப�ோட வேண்டும்.
இரண்டாம்
மாணவர்
‘மேடு’
என்று
கூறியிருந்தால், முதல் மாணவர் ம�ொத்த
நிலக்கடலை
ஓடுகளின்
எண்ணிக்கையிலிருந்து
மேடு
ப�ோல்
கவிழ்ந்து விழுந்திருக்கும் நிலக்கடலை
ஓடுகளின் எண்ணிக்கையைக் கழித்து
விடை கூறவேண்டும்.
விடை சரியாக இருந்தால் முதல்
மாணவருக்கு
வழங்க வேண்டும்.
விடை தவறாக இருப்பின் இரண்டாம்
மாணவர் விடையைக் கூற வாய்ப்பளிக்க
வேண்டும். விடை சரியாக இருப்பின் இரண்டாம் மாணவருக்கு

வழங்க வேண்டும்.

அடுத்த சுற்றில் இரண்டாம் மாணவர் நிலக்கடலை ஓடுகளைப் ப�ோட்டு, மேடா? பள்ளமா?
எனக் கேட்டு, இவ்விளையாட்டைத் த�ொடர வேண்டும். இதேப�ோல் ஒவ்வொரு குழுவினரும்
இவ்விளையாட்டை விளையாடிக் கழித்தல் திறனில் வலுப்பெற ஊக்கப்படுத்த வேண்டும்.
ஒவ்வொரு முறையும் உருவாகும் கணக்கைக் கீழ்மட்டக் கரும்பலகையில் அல்லது
குறிப்பேட்டில் எழுதி விடைகாண ஊக்குவிக்க வேண்டும்.
குறிப்பு: நிலக்கடலை ஓடுகளுக்குப் பதில் நெகிழிக் குடுவைகளின் மூடிகள் அல்லது
சிப்பிகளைப் பயன்படுத்திக் க�ொள்ளலாம். மேலும் வெவ்வேறு எண்ணிக்கையில் நிலக்கடலை
ஓடுகளைக் க�ொடுத்து, வெவ்வேறு கழித்தல் கணக்குகளை உருவாக்கி மாணவர்களுக்கு
கழித்தல் செயலை வலுப்படுத்த வேண்டும்.
சிறகுகள் விரியட்டும்
அரும்பு

ம�ொட்டு

மலர்

பயிற்சிநூல்

5.1, 5.2

5.1, 5.2, 5.3, 5.4

5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5

பாடநூல் பக்க எண்

-

-

-

கழித்தல் 99க்கு மிகாமல் (இனமாற்றமின்றி)
செயல்பாடு 3
தேவையான ப�ொருள்கள்: 90 குச்சிகள்.
மாணவர்களிடம் 90 குச்சிகளைக் க�ொடுத்து அவற்றைப்
பத்து பத்து குச்சிகளாகக் கட்டுமாறு கூற வேண்டும்.
அவர்களை வட்டமாக நிற்க வைக்க வேண்டும். ஒரு
மாணவர் காய் விற்பவராக நடிக்க வேண்டும். வட்டமாக
நிற்பவர்களின் நடுவில் காய்விற்கும் மாணவர் அந்த
குச்சிகளை
எடுத்துக்
க�ொண்டு
"காய்...
காய்...
முருங்கைக்காய். முருங்கைக்காய் " எனக் கூவிக் க�ொண்டு
சுற்றி வர வேண்டும்.
ஆசிரியர் ஒலி எழுப்பியவுடன் காய் விற்கும் மாணவர்
யார் பக்கத்தில் நிற்கிறார�ோ அவர் காய் விற்பவரிடம் இருந்து
காயை வாங்க வேண்டும். இதனைப் பின்வருமாறு
கலந்துரையாடி, கழித்தல் கணக்கினைக் கேட்க வேண்டும்.
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வாங்குபவர்	

:	நல்ல முருங்கைக் காயா?

காய்விற்பவர்	

:

ஆமாங்க.. எத்தனை காய் வேணும்?

வாங்குபவர்	

:

எனக்கு 20 காய்கள் வேணும்.

காய்விற்பவர்	

:	சரி இந்தாங்க 2 கட்டு ஒரு கட்டுல 10 காய்கள் இருக்குங்க..

வாங்குபவர்	

:

கூடையில மீதி எத்தனை காய்கள் உள்ளன?

காய்விற்பவர்	

:

கூடையில மீதி 70 காய்கள் இருக்குங்க..

காய் விற்பவராக நடிக்கும் மாணவர் ம�ொத்த காய்களில் இருந்து விற்ற காய்களைக் கழித்து
சரியாக விடை கூறினால், வாங்குபவராக இருந்த மாணவர் தற்போது விற்பவராக மாறி, சுற்றி
வந்து ஆட்டத்தைத் த�ொடர வேண்டும். தவறாகக் கூறினால் ஆசிரியர் அவருக்கு உதவ
வேண்டும். பின்னர் மீண்டும் அம்மாணவரே காய்விற்பவராகத் த�ொடர்ந்து விளையாட வேண்டும்.

செயல்பாடு 4
தேவையான ப�ொருள்கள்: பத்து குச்சிகள் க�ொண்ட குச்சிக்கட்டுகள் (தேவையான
எண்ணிக்கையில்).
மாணவர்களை
இரண்டு
குழுக்களாகப்
பிரிக்க
வேண்டும்.
ஒவ்வொரு குழுவின் முன்பும் ஒரு
வட்டம் வரைந்து வைக்க வேண்டும்.
முதல் குழு மாணவர்களுக்கு இரண்டு
குச்சிக்கட்டுகளைக்
க�ொடுக்க
வேண்டும்.
இரண்டாம்
குழு
மாணவர்கள் இருபதுக்கும் குறைவான
ஏதேனும் ஓர் எண்ணை சைகை மூலம்
தெரிவிக்க
வேண்டும்.
அதாவது
பத்துகள் எனில் குதித்தும் ஒன்றுகள்
எனில் கைதட்டியும் எண்களைத்
தெரிவிக்க
வேண்டும்.
எடுத்துக்காட்டாக 12 எனில் 1 முறை குதித்தும் 2 முறை கைதட்டியும் தெரிவிக்க வேண்டும். முதல்
குழுவினர்
அந்த
எண்ணிக்கைக்கேற்பக்
குச்சிகளைப்
பிரித்து
வட்டத்திற்குள்ளும்
மீதிக்குச்சிகளை வட்டத்திற்கு வெளியேயும் வைக்க வேண்டும்.
முதல் குழு கூறிய எண்ணிற்கேற்ப, சரியாக எடுத்து வைத்தால், அவர்களுக்கு
வழங்க
வேண்டும். அடுத்த சுற்றினைக் குழுமாற்றித் த�ொடர வேண்டும். ஒவ்வொரு கட்டினையும்
பிரிக்கும்ப�ொழுது 10 உதிரிக் குச்சிகள் கிடைக்கும் என்ற கருத்தினை மாணவர்கள்
அறிந்துக�ொள்ளும் வரை மீண்டும் மீண்டும் விளையாட வேண்டும்.
சிறகுகள் விரியட்டும்
அரும்பு

ம�ொட்டு

மலர்

பயிற்சிநூல்

5.3

5.5, 5.6, 5.7, 5.8

5.6, 5.7, 5.8

பாடநூல் பக்க எண்

-

-

-

செயல்பாடு 5
தேவையான ப�ொருள்கள்: கழித்தல் கணக்கு அட்டைகள் (20க்கு மிகாமல்).
கழித்தல் கணக்குகளைச் செய்யும் ப�ொழுது எண்களைப் பின்னோக்கி எண்ணி விடையை
எளிமையாகக் கண்டறியலாம். மாணவர்களுக்கு எண்களைப் பின்னோக்கி எண்ணிக் கழித்தல்
கணக்குகளைச் செய்யப் பின்வருமாறு பயிற்சியளிக்க வேண்டும்.
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ஒவ்வொரு மாணவருக்கும் கழித்தல் கணக்கு அட்டைகளைக் க�ொடுத்தோ அல்லது
கரும்பலகையில் கணக்குகளை எழுதிய�ோ அந்தக் கணக்குகளை, பின்னோக்கி எண்ணி
விடைகாண ஊக்குவிக்க வேண்டும்.
எடுத்துக்காட்டாக,
வேண்டும்.

14 - 8 =

எனில் இரண்டாம் எண்ணிற்கேற்ப விரல்களை நீட்ட

பின்னர் முதல் எண்ணிற்கு முந்தைய எண்ணிலிருந்து (13இல் இருந்து) எண்ணி ஒவ்வொரு
விரலாக மடக்க வேண்டும். இறுதியாக விரலை மடக்கும்போது கூறிய எண்ணே(6) இந்தக்
கணக்கிற்கான விடையாகும்.
குறிப்பு: ஈரிலக்க எண்களில் இருந்து ஓரிலக்க எண்ணைக் கழிக்கும்போது,
முதல் எண்ணை எழுதிவிட்டு அதன் கீழ் ஓரிலக்க எண்ணை எழுதும்போது
ஒன்றுகள் இடத்தில் எழுத வேண்டும்.

-

ப

ஒ

1

4
6

செயல்பாடு 6
மாணவர்களை இருவர் க�ொண்ட குழுக்களாகப் பிரிக்க வேண்டும். இரண்டு மாணவர்களும்
தாங்கள் விரும்பிய இரண்டு எண்களைக் க�ொண்டு கழித்தல் கணக்கினை உருவாக்கி அதை
கீழ்மட்டக் கரும்பலகையில் எழுத வேண்டும். பின்பு அவர்கள் உருவாக்கிய கணக்கை,
பின்னோக்கி எண்ணுதல் மூலம் கழித்து விடையினை எழுத வேண்டும். இதேப�ோல் ஒவ்வொரு
மாணவரும் தலா மூன்று கணக்குகள் வீதம் குழுவிற்கு ஆறு கணக்குகளை உருவாக்கி விடை
காண வேண்டும்.
சரியாக உருவாக்கி விடை கண்ட ஒவ்வொரு கணக்கிற்கும்
வழங்க வேண்டும். அதிக
பெற்ற குழுவினரைப் பாராட்டி அனைவரையும் பின்னோக்கி எண்ணி, கழித்தல்
கணக்குகளைச் செய்திட ஊக்குவிக்க வேண்டும்.
சிறகுகள் விரியட்டும்
அரும்பு

ம�ொட்டு

மலர்

பயிற்சிநூல்

5.4

5.9, 5.10, 5.11

5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13

பாடநூல் பக்க எண்

-

-

-
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செயல்பாடு 7
தேவையான ப�ொருள்கள்: வளையப்பந்து, 1, 10, 100 என எழுதப்பட்ட சிறிய எண்ணட்டைகள்
தலா 9.
மாணவர்களை வட்டமாக அமரச்செய்து அவர்களிடம் வளையப்பந்தைக் க�ொடுக்க வேண்டும்.
மாணவர்களுக்கு முன்பாக ஒரு வட்டம் வரைந்து அவ்வட்டத்திற்குள் ஏதேனும் ஓர் எண்ணைக்
குறிக்கும் வகையில் 1, 10, 100 எண்ணட்டைகளைப் பரப்பி வைக்க வேண்டும் எடுத்துக்காட்டாக
444 எனில் 4 நூறுகள், 4 பத்துகள் மற்றும் 4 ஒன்றுகள் அட்டைகளையும் பரப்பி வைக்க வேண்டும்.
ஆசிரியர் ஒலி எழுப்பியவுடன் மாணவர்கள்
வளையப்பந்தை ஒருவரிடமிருந்து ஒருவர்
கடத்த வேண்டும். அவர் மீண்டும் ஒலி
எழுப்பியவுடன்
வளையப்பந்து
யாரிடம்
உள்ளத�ோ அந்த மாணவர் வளையப்பந்தை
வட்டத்திற்குள் ப�ோடவேண்டும்.
இப்பொழுது
வளையப்பந்திற்குள்
அடைபட்ட எண்ணட்டைகளின் எண் மதிப்பைக்
கேட்க வேண்டும். பிறகு அம்மாணவர் ம�ொத்த
எண்ணட்டைகளின் எண்மதிப்பில் இருந்து
வளையப்பந்திற்குள்
அடைபட்ட
எண்ணட்டைகளின் எண்மதிப்பைக் கழித்து விடையைச் சரியாகக் கூறினால், தன்னிடமுள்ள
வளையத்தை அடுத்தவருக்குக் கடத்தி விளையாட்டைத் த�ொடர வேண்டும். தவறாகக் கூறினால்
அடுத்த மாணவர் அதற்கான கணக்கை உருவாக்கி விடையளித்த பிறகு, வளையத்தை
மற்றவருக்குக் கடத்த வேண்டும். விடையைச் சரியாகக் கூறிய மாணவர்களுக்கு
வழங்கிப்
பாராட்ட வேண்டும். ஒவ்வொரு முறையும் வெவ்வேறு எண்ணுக்குரிய எண்ணட்டைகளைப்
பயன்படுத்தி விளையாட்டைத் த�ொடர வேண்டும்.
சிறகுகள் விரியட்டும்
அரும்பு

ம�ொட்டு

மலர்

பயிற்சிநூல்

5.5, 5.6

5.12

5.14, 5.15, 5.16, 5.17

பாடநூல் பக்க எண்

-

-

-

செயல்பாடு 8
தேவையான ப�ொருள்கள்: கழித்தல் கணக்கு அட்டைகள், கற்கள் அல்லது மணிகள்,
கட்டங்கள் வரையப்பட்ட இடமதிப்பு அட்டை.
மாணவர்களை இரண்டு பேர் க�ொண்ட குழுக்களாகப் பிரிக்க வேண்டும். ஒவ்வொரு
குழுவிற்கும் ஒரு கழித்தல் கணக்கு அட்டை, 27 கற்கள் அல்லது மணிகள் மற்றும் ஒரு
இடமதிப்பு அட்டையைக் க�ொடுக்க வேண்டும். ஆசிரியர் ஒலி எழுப்பியவுடன் ஒவ்வொரு
குழுவினரும் அவர்களுக்குக் க�ொடுக்கப்பட்ட கழித்தல் கணக்கு அட்டையில் உள்ள முதல்
எண்ணிற்கேற்ப கற்கள் அல்லது மணிகளைக் கட்டங்கள் வரையப்பட்ட இடமதிப்பு அட்டையில்
வைக்க வேண்டும்.
பிறகு இரண்டாவது எண்ணிற்கேற்ப அட்டையில் வைக்கப்பட்ட கற்களை நீக்க வேண்டும்.
இறுதியாக தற்போது அட்டையில் உள்ள கற்களின் எண்ணிக்கையைக் கழித்தல் கணக்கு
அட்டையில் விடையாக எழுதவேண்டும். விரைவாகவும் சரியாகவும் முடிக்கும் குழுவினரைப்
பாராட்ட வேண்டும். மற்ற குழுவினரும் விரைந்து முடிக்க வழிகாட்ட வேண்டும்.
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6

கழித்தலை அறிவேன் - II

கற்றல் விளைவுகள்
 1 முதல் 20 வரையிலான எண்களைப் பயன்படுத்தி
இனமாற்றமின்றிக் கழித்தலை அறிதல்.
 ஈரிலக்க எண்களின் கழித்தல் (இனமாற்றத்துடன்) அறிதல் மற்றும்
அடிப்படையிலான அன்றாட வாழ்வியல் சூழ்நிலைகளைக் கையாளுதல்.

கழித்தல்

 மூவிலக்க எண்களின் கழித்தல் (இனமாற்றத்துடன்) அறிதல் மற்றும்
அடிப்படையிலான அன்றாட வாழ்வியல் சூழ்நிலைகளைக் கையாளுதல்.

கழித்தல்

ஆயத்தப்படுத்துதல்
மாணவர்களை வட்டமாக நிற்க வைக்க வேண்டும். அவர்களில் ஒரு மாணவரின்
கண்களைத் துணியால் கட்டி விட வேண்டும். இப்போது வட்டமாக நிற்கும் மாணவர்களில்
சிலரை வேறுபக்கம் மறைந்து நிற்கச் செய்ய வேண்டும். இப்பொழுது கண்களைக் கட்டி
இருக்கும் மாணவர் தன் கண்களைத் திறந்து பார்த்து, முதலில் எத்தனை பேர் நின்றனர்?
தற்போது எத்தனை பேர் நிற்கின்றனர்? எத்தனை பேர் மறைந்து உள்ளனர் என்பதைக்
கண்டுபிடித்துக் கூறவேண்டும். பின்னர் மறைந்து உள்ளவர்களின் பெயர்களையும் கூறவேண்டும்.
இதே செயல்பாட்டை வெவ்வேறு மாணவர்களின் கண்களைக் கட்டி விளையாடி, மாணவர்களை
ஆயத்தப்படுத்த வேண்டும்.
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கழித்தல் 20க்கு மிகாமல்
செயல்பாடு 1
மாணவர்களை
இரண்டு
குழுக்களாகப் பிரிக்க வேண்டும்.
முதல் குழு, மேசையின் மீது காகிதக்
குவளைகளை 20 க்கு மிகாமல்
ஏதேனும் ஓர் எண்ணிக்கையில்
க�ோபுரம் ப�ோல் அடுக்கி வைக்க
வேண்டும். இரண்டாம் குழு இந்தக்
காகிதக் குவளை க�ோபுரத்தின் மீது
காகிதப் பந்தை வீச வேண்டும்.
பின்னர்
அடுக்கப்பட்டிருந்த
குவளைகளின்
ம�ொத்த
எண்ணிக்கையிலிருந்து, விழுந்த
குவளைகளின் எண்ணிக்கையைக்
கழித்து விடை காண வேண்டும்.
இப்படி
இரண்டாம்
குழு
கண்டுபிடித்த விடையை முதல் குழு மாணவர்கள் விழாத குவளைகளை எண்ணி உறுதி செய்ய
வேண்டும். இதே செயல்பாட்டை இருபதுக்கு மிகாமல் வெவ்வேறு எண்ணிக்கையிலான
குவளைகளைப் பயன்படுத்தி இனமாற்றமின்றிக் கழித்தலில் நன்கு வலுப்பெறும் வரை த�ொடர
வேண்டும்.

செயல்பாடு 2
தேவையான ப�ொருள்கள்: களிமண் அல்லது க�ோதுமை மாவு.
ஒவ்வொரு மாணவனிடமும்
சிறிது களிமண்ணைக் க�ொடுத்து,
அதனைச்
சிறுசிறு
உருண்டைகளாக
உருட்டிக்
க�ொள்ளச் செய்ய வேண்டும்.
ஒவ்வொரு மாணவரிடமும் 20க்கு
மிகாமல்
உருண்டைகள்
இருப்பதை
உறுதிப்படுத்த
வேண்டும்.
இப்பொழுது
ஆசிரியர்
எவரேனும்
ஒரு
மாணவரை
அழைத்து, 20க்குள் ஏதேனும் ஓர்
எண்ணைக்
கூறவேண்டும்.
மாணவர்
தன்னிடமுள்ள
உருண்டைகளில் இருந்து அந்த
எண்ணிற்குரிய எண்ணிக்கையில்
உருண்டைகளை எடுத்து, சப்பாத்தி ப�ோல் தட்டித் தனியே வைத்துக் க�ொள்ள வேண்டும்.
பின்பு ம�ொத்த உருண்டைகளின் எண்ணிக்கையிலிருந்து, தட்டிய உருண்டைகளின்
எண்ணிக்கையைக் கழித்து மீதமுள்ள உருண்டைகளின் எண்ணிக்கையை கழித்தல் கணக்காக
அமைத்துக் கூறவேண்டும். சரியாகக் கழித்தல் கணக்கு செய்யும் மாணவர்களுக்கு
வழங்கிப்
பாராட்ட வேண்டும்.
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சிறகுகள் விரியட்டும்
அரும்பு

ம�ொட்டு

மலர்

பயிற்சிநூல்

6.1

6.1, 6.2, 6.3, 6.4

6.1, 6.2, 6.3, 6.4

பாடநூல் பக்க எண்

-

33

-

கழித்தல் (இனமாற்றத்துடன்)
செயல்பாடு 3
தேவையான ப�ொருள்கள்: உதிரி மணிகள் - 19, மணிச்சரங்கள் - 9, எண்ணட்டைகள் 1-99 - 2
த�ொகுப்புகள்.
மாணவர்களை இரண்டு குழுக்களாகப் பிரிக்க வேண்டும். ஒவ்வொரு குழுவினரிடமும்
தனித்தனியே 9 மணிச்சரங்கள், 19 எண்ணிக்கையில் உதிரி மணிகளையும் க�ொடுக்க வேண்டும்.
இரண்டு குழுவினர் முன்பாகவும் ஒரு வட்டம் வரைந்து 1 முதல் 99 வரை எழுதப்பட்ட எண்
அட்டைகளை வைக்கவேண்டும்.

ஆசிரியர் கரவ�ொலி எழுப்பியவுடன் ஒவ்வொரு குழுவிலிருந்தும் ஒரு மாணவர் ஓடிச்சென்று
வட்டத்திற்குள் உள்ள எண்ணட்டைகளில் ஆளுக்கொன்றாக எடுக்க வேண்டும். பெரியஎண்
எடுத்த மாணவர் மட்டும் தன்னுடைய குழுவினரிடமிருந்து தனது எண்ணட்டையில் உள்ள
எண்ணிற்கேற்ற மணிகளைப் பெற வேண்டும்.
எடுத்துக்காட்டாக இரண்டு மாணவர்களுக்கும் கிடைத்தது முறையே 63 மற்றும் 18
ஆகியவை எனில். பெரிய எண்ணான 63 வைத்துள்ள மாணவர் தன்குழுவிடமிருந்து 6 பத்துகள்
3 ஒன்றுகளாக மணிகளைப் பெற வேண்டும். சிறிய எண்ணட்டை 18 வைத்துள்ளவர் பெரிய
எண்ணட்டை வைத்துள்ளவரிடம் தனது அட்டையில் உள்ள எண்ணிக்கைக்கேற்ற மணிகளைக்
கேட்க வேண்டும்.
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முதலில் மூன்று உதிரி மணிகளிலிருந்து 8 மணிகளைக் க�ொடுக்க இயலாது. எனவே ஒரு
பத்துகள் மணிச்சரத்தை தனது அணியினரிடம் க�ொடுத்து 10 உதிரி மணிகளைப் பெறவேண்டும்.
தற்போது பெரிய எண்ணட்டை எடுத்த மாணவரிடம் 5 பத்துகள் 13 ஒன்றுகள் என மணிகள்
இருக்கும். பின்னர் அதிலிருந்து 1 பத்து 8 ஒன்றுகள் மணிகளை எடுத்து சிறிய எண்ணட்டை
உள்ளவரிடம் தரவேண்டும். மீதியுள்ள மணிகளில் 4 பத்துகள் 5 ஒன்றுகள் உள்ளன. ஆகவே,
45 எனக் கூறவேண்டும். இனமாற்றத்துடன் கழித்தல் கணக்குகள் செய்வதில் வலுப்பெறும்
வரை இதேப�ோல் த�ொடர்ந்து விளையாட வேண்டும்.
குறிப்பு: ஈரிலக்க எண்களில் இருந்து ஓரிலக்க எண்ணைக் கழிக்கும்போது, முதல்
எண்ணை எழுதிவிட்டு அதன் கீழ் ஓரிலக்க எண்ணை எழுதும்போது ஒன்றுகள் இடத்தில்
எழுத வேண்டும். அதன் பிறகு முதலாம் எண்ணின் ஒன்றுகளிலிருந்து, இரண்டாம்
எண்ணின் ஒன்றுகளைக் (தேவை ஏற்படின் இனமாற்றம் செய்து) கழித்து விடையை
ஒன்றுகள் இடத்தில் எழுத வேண்டும். அதன்பிறகு பத்துகள் இடத்தில் மீதமுள்ள
எண்ணை விடை எழுதும் இடத்தில் அப்படியே எழுதிக்கொள்ளலாம் என்பதை
மாணவர்களுக்கு விளக்க வேண்டும்.
படி 1

ப

-

4

ஒ
5
7

-

படி 2

படி 3

படி 4

ப

ஒ

ப

ஒ

ப

ஒ

3
4

15
5
7

3
4

15
5
7
8

3
4

15
5
7
8

-

-

3

செயல்பாடு 4
தேவையான ப�ொருள்கள்: அட்டைப்பெட்டி, சிவப்பு நிற பட்டைகள் (Red strips) (பத்துகள்),
நீல நிற பட்டைகள் (Blue strips) (ஒன்றுகள்), கழித்தல் கணக்குகள் எழுதப்பட்டதாள்கள்.
மாணவர்களை இரண்டு குழுக்களாகப் பிரிக்க வேண்டும். ஒவ்வொரு குழுவிற்கும்
தேவையான அளவு சிவப்பு மற்றும் நீல நிற பட்டைகள் மேசையின் மீது வைக்க வேண்டும்.
வகுப்பின் நடுவில் ஒரு பெட்டி வைத்து அதில் கழித்தல் கணக்குகள் எழுதப்பட்டத் தாள்களை
வைக்க வேண்டும், ஆசிரியர் ஒலி எழுப்பியவுடன், இரண்டு குழுவிலிருந்தும் தலா ஒரு மாணவர்
சென்று ஒரு கணக்குத்தாளை எடுக்க வேண்டும். பின்பு அந்தத் தாளினை ஆசிரியரிடம்
காண்பித்து முதல் எண்ணிற்கேற்ப சிவப்பு மற்றும் நீல நிற பட்டைகளைப் பெற்றுக் க�ொள்ள
வேண்டும். பிறகு கணக்கினைச் செய்து அனைவருக்கும் விடையைத் தெரியுமாறு காட்சிப்படுத்த
வேண்டும்.
மாணவர்கள்
கணக்கினைச்
செய்யும்போது
பின்வரும்
படிநிலைகளில்
செய்கின்றனரா? என்பதை ஆசிரியர் உறுதி செய்ய வேண்டும்.
எடுத்துக்காட்டாக 43 - 25 =
பின்பற்றிச் செய்ய வேண்டும்.

என்ற கழித்தல் கணக்கைப் பின்வரும் வழிமுறைகளைப்

படி 1
கழித்தல் கணக்கில்
க�ொடுக்கப்பட்டுள்ள முதல்
எண்ணிக்கைக்கேற்ப சிவப்பு,
நீல நிற பட்டைகளைப்
பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும்.

-

ப

ஒ

4

3

2

5
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படி 2
முதலில்
ஒன்றுகளில்
இருந்து
ஒன்றுகளைக் கழிக்க முயற்சிக்க
வேண்டும். கழிக்க முடியாத சூழலில்
தங்களிடம் உள்ள ஒரு சிவப்பு நிற
(பத்தினை)
பட்டையினை,
ஆசிரியரிடம் க�ொடுத்து 10 நீல நிற
(ஒன்றுகள்)
பட்டைகளைப்
பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும்.

-

ப
3

ஒ
13

4

3

2

5

=

ப

ஒ

படி 3

3

13

பிறகு
ஒன்றுகளில்
இருந்து
ஒன்றுகளை நீக்கி விடையை எழுத
வேண்டும்.

4

3

2

5

-

8

படி 4
பத்துகளில்
இருந்து
பத்துகளை
நீக்கி விடையை எழுத வேண்டும்.

-

ப

ஒ

3

13

4

3

2

5

1

8

அதிக கணக்குகளைச் சரியாகவும் உரிய வழிமுறைகளுடனும் செய்கின்ற குழுவினரைப்
பாராட்டி
வழங்க வேண்டும்.
சிறகுகள் விரியட்டும்
அரும்பு

ம�ொட்டு

மலர்

பயிற்சிநூல்

6.2, 6.3

6.5, 6.6

6.5, 6.6

பாடநூல் பக்க எண்

-

38

-

செயல்பாடு 5
தேவையான ப�ொருள்கள்: மூவிலக்க ஆணிமணிச்சட்டம், நீலம், சிவப்பு வண்ண மணிகள் தலா 19,
பச்சை வண்ண மணிகள் 9, கழித்தல் கணக்கு அட்டைகள் 5 - 2 த�ொகுப்புகள்.
மாணவர்களை இரண்டு குழுக்களாகப் பிரிக்க வேண்டும். ஒவ்வொரு குழுவினருக்கும்
மேலே க�ொடுக்கப்பட்டுள்ள ப�ொருள்கள் க�ொண்ட ஒரு த�ொகுப்பினைக் க�ொடுக்க வேண்டும்.
ஆசிரியர் த�ொடங்கலாம் எனக் கூறியவுடன் முதல் கழித்தல் கணக்கு அட்டையினை எடுத்து
அதிலுள்ள முதல் எண்ணிற்கேற்ப மணிகளை ஆணிமணிச்சட்டத்தில் ப�ொருத்த வேண்டும்.
பிறகு இரண்டாவது எண்ணிற்கேற்ப மணிகளை ஆணிமணிச்சட்டத்தில் இருந்து எடுத்துவிட
வேண்டும். இறுதியாக ஆணிமணிச்சட்டத்தில் உள்ள மணிகளின் எண்ணிக்கையை விடையாக,
கழித்தல் கணக்கு அட்டையில் எழுத வேண்டும்.
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எடுத்துக்காட்டாக 742 - 385 =

என்ற கழித்தல் கணக்கைப் பின்வரும் வழிமுறைகளைப்

பின்பற்றிச் செய்ய வேண்டும்.

படி 1
முதலில்
ஆணிமணிச்சட்டத்தில்
முதல்
எண்ணான 742க்கு ஏற்ற வகையில்
மணிகளைப் ப�ொருத்த வேண்டும்.

படி 2
தற்போது இரண்டாம் எண்ணில் 5 ஒன்றுகள்
உள்ளதால்
ஆணிமணிச்சட்டத்தில்
ஒன்றுகள்
இடத்திலுள்ள
நீல
மணிகளிலிருந்து 5 எடுக்க வேண்டும்.
ஆனால் 2 நீல மணிகளே உள்ளதால் எடுக்க
இயலாது. எனவே அருகில் உள்ள (பத்துகள்)
சிவப்பு மணியிலிருந்து ஒரு மணியைக்
க�ொடுத்துவிட்டு 10 நீல மணிகளை மாற்றிக்
கையில் வைத்துக்கொள்ள வேண்டும்.

nக

பtக

ஒக

nக

பtக

ஒக

nக

பtக

ஒக

பtக

ஒக

=

படி 3
கையில் உள்ள 10 நீலமணிகளிலிருந்து
5 நீல மணிகளை எடுத்துவிட்டு மீதமுள்ள
5 மணிகளை ஒன்றுகளில் ப�ொருத்த
வேண்டும்.

படி 4
தற்போது இரண்டாம் எண்ணில் 8 பத்துகள்
உள்ளதால் ஆணிமணிச்சட்டத்தில் பத்துகள்
இடத்திலுள்ள
சிவப்பு
மணிகளிலிருந்து
8 மணிகளை எடுக்க வேண்டும். ஆனால்
3 சிவப்பு மணிகளே உள்ளதால் எடுக்க
இயலாது. எனவே அருகில் உள்ள (நூறுகள்)
பச்சை மணியிலிருந்து ஒரு மணியைக்
க�ொடுத்துவிட்டு 10 சிவப்பு மணிகளை
மாற்றிக்
கையில்
வைத்துக்கொள்ள
வேண்டும்.

=

nக
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படி 5
கையில் உள்ள 10 சிவப்பு மணிகளிலிருந்து
8
சிவப்பு
மணிகளை
எடுத்துவிட்டு
மீதமுள்ள2 சிவப்பு மணிகளைப் பத்துகளில்
ப�ொருத்த வேண்டும்.

nக

பtக

ஒக

nக

பtக

ஒக

படி 6
தற்போது இரண்டாம் எண்ணில் 3 நூறுகள்
உள்ளதால் ஆணிமணிச்சட்டத்தில் நூறுகள்
இடத்திலுள்ள 6 பச்சை மணிகளிலிருந்து
3 பச்சை மணிகளை எடுத்துவிட வேண்டும்.

தற்போது ஆணிமணிச்சட்டத்தில் உள்ள மணிகள் குறிக்கும் எண்ணிக்கையே (357)
விடையாகும். இதனைக் கழித்தல் கணக்கு அட்டையில் 742 - 385 = 357 என எழுத
வேண்டும். இதேப�ோல் அனைத்து கணக்குகளையும் விரைவாகவும் சரியாவும் செய்யும் குழுவே
வெற்றிபெற்ற குழுவாகும்.

செயல்பாடு 6
தேவையான ப�ொருள்கள்: எண் 100-ஐக் க�ொண்ட அட்டைகள் - 9 எண் 10-ஐக் க�ொண்ட
அட்டைகள்-19 எண் 1-ஐக் க�ொண்ட அட்டைகள்-19 மூன்று அட்டைப்பெட்டிகள்.
மாணவர்களை இரண்டு குழுக்களாகப் பிரிக்க வேண்டும். ஒவ்வொரு பெட்டியிலும் முறையே
100, 10, 1 என எழுதப்பட்ட எண்ணட்டைகளை வைக்க வேண்டும். இப்பொழுது முதல்
குழுவிலிருந்து ஒரு மாணவர் ஏதேனும் ஒரு கழித்தல் கணக்கை, தானாகவ�ோ அல்லது ஆசிரியர்
உதவியுடன�ோ கூறி, அதனைக் கீழ்மட்டக் கரும்பலகையில் எழுத வேண்டும். இப்பொழுது
இரண்டாம் குழுவில் இருந்து ஒரு மாணவர் எண்ணட்டைகளைப் பயன்படுத்தி பின்வருமாறு
விடை காணவேண்டும்.
எடுத்துக்காட்டாக 651 - 275 =
விடை காணவேண்டும்.

என மாணவர் உருவாக்கிய கணக்கிற்குப் பின்வருமாறு

படி1 :
முதல் எண்ணிற்கேற்ப நூறுகள், பத்துகள், ஒன்றுகளை எடுத்து வைக்க வேண்டும்.

100

100

100

100

100

10

10

10

10

10

100

1

-

நூ

ப

ஒ

6

5

1

2

7

5

அதேசமயம் கணக்கைக் கீழ்மட்டக்கரும்பலகையில் எழுதிக்கொள்ள வேண்டும்.
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படி 2:
இரண்டாம் எண்ணிற்கேற்ப முதலில் ஒன்றுகளைக் கழிக்க வேண்டும். ஒன்றுகள் இடத்தில்
5 ஐ விடச் சிறிய எண் உள்ளது. எனவே ஒரு பத்துகள் அட்டையைப் பெட்டியில் வைத்துவிட்டு
அதற்கு இணையாக 10 ஒன்றுகளை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும்.

100

100

100

100

100

10

10

10

10

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

100

நூ

1

-

ப

ஒ

4

11

6

5

1

2

7

5

இதனையும் கீழ்மட்டக்கரும்பலகையில் எழுதிக்கொள்ள வேண்டும்.
படி 3:
இப்பொழுது இரண்டாம் எண்ணின் ஒன்றுகளுக்கேற்ப ஒன்றுகளை எடுத்துவிட்டு மீதியுள்ள
ஒன்றுகளை எண்ணி எழுத வேண்டும்.

100

100

100

100

10

10

10

10

1

1

1

1

100

100

1

நூ

1

-

ப

ஒ

4

11

6

5

1

2

7

5
6

படி 4:
படி 2 மற்றும் 3 இல் செய்ததைப் ப�ோலவே நூறுகளை இனமாற்றிப் பத்துகளைக் கழித்து
எழுத வேண்டும்.

100

100

100

100

100

நூ

ப

ஒ

10

10

10

10

10

5

14

11

10

10

10

10

10

6

5

1

10

10

10

10

1

1

1

1

2

7

5

1

1

-

6
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100

100

100

100

100

நூ

ப

ஒ

10

10

10

10

10

5

14

11

10

10

6

5

1

1

1

2

7

5

7

6

1

1

1

1

-

படி 5;
இறுதியாக இரண்டாம் எண்ணின் நூறுகளுக்கேற்ப நூறுகளை எடுத்துவிட்டு மீதியுள்ள
நூறுகளை எண்ணி விடையை எழுத வேண்டும்.

100

100

100

10

10

10

10
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1

1

1
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1
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1

1

-

நூ

ப

ஒ

5

14
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6

5

1

2

7

5

3

7
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குறிப்பு: மேலே க�ொடுக்கப்பட்டுள்ள எடுத்துக்காட்டைப் ப�ோலவே முதல் எண்ணில் ஒன்றுகள்
மற்றும் பத்துகள் இடத்தில் பூச்சியங்கள் இருந்தால், எடுத்துக்காட்டாக 300 - 189 என்ற
கணக்கில் நூறுகளில் இருந்து ஒரு நூறைப் பத்து பத்துகளாக மாற்றி, அதிலிருந்து ஒரு பத்தை,
பத்து ஒன்றுகளாக மாற்றிய பின் கழித்தல் செய்யப் பயிற்சி அளிக்க வேண்டும்.
சிறகுகள் விரியட்டும்
அரும்பு

ம�ொட்டு

மலர்

பயிற்சிநூல்

6.4

6.7, 6.8, 6.9

6.7

பாடநூல் பக்க எண்

-

37

-

செயல்பாடு 7
தேவையான ப�ொருள்கள்:
புள்ளிகளிடப்பட்ட கனசதுரக் கட்டைகள்.
மாணவர்களை இரண்டுபேர் க�ொண்ட
குழுக்களாகப் பிரிக்க வேண்டும். ஒவ்வொரு
குழுவினருக்கும்
புள்ளிகளிடப்பட்ட
கனசதுரக்கட்டைகள் மூன்றைக் க�ொடுக்க
வேண்டும்.
முதல்
மாணவன்
மூன்று
கனசதுரக்கட்டைகளையும் ஒரே நேரத்தில்
உருட்ட வேண்டும். அவற்றை வரிசையாக
அடுக்கிக் கிடைக்கும் எண்களை மூவிலக்க
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எண்ணாகக் கீழ்மட்டக் கரும்பலகையில் எழுத வேண்டும். அடுத்ததாக இரண்டாம் மாணவனும்
இதேப�ோல் உருட்டி அவனுக்குக் கிடைக்கும் எண்ணையும் கீழ்மட்டக்கரும்பலகையில்
எழுத வேண்டும். இவற்றில் யாருடைய எண் பெரிய எண்ணோ அந்த மாணவன் பெரிய
எண்ணிலிருந்து சிறிய எண்ணைக் கழித்து எழுத வேண்டும். சரியாகச் செய்தால் அவனுக்கு
க�ொடுக்க வேண்டும். தவறாகச் செய்தால் சிறிய எண் கிடைத்த மாணவன் கழித்து
விடை எழுத வேண்டும். இதேப�ோல் த�ொடர்ந்து விளையாடி அதிக
பெறும் மாணவனை
வெற்றிபெற்றவராக அறிவிக்க வேண்டும்.
குறிப்பு: புள்ளிகளிடப்பட்ட கனசதுரக்கட்டைகளுக்குப் பதிலாக 0 முதல் 9 வரையிலான
எண்ணட்டைகளில் இருந்து ஏதேனும் மூன்று எண்ணட்டைகளை எடுக்க செய்தும் இதே
செயல்பாட்டை மேற்கொள்ளலாம்.

செயல்பாடு 8
மாணவர்களை 5 குழுக்களாகப் பிரிக்க வேண்டும். வினாடி வினா ப�ோட்டி நடத்துவது ப�ோல
அமர வைக்க வேண்டும், ஒவ்வொரு குழுவிடமும் கீழே க�ொடுக்கப்பட்டுள்ள வினாக்களைப்
ப�ோன்று மாணவர்களிடம் பேச்சு ம�ொழியில் கேட்க வேண்டும். சரியாக விடையளிக்கும்
குழுவிற்கு 2 மதிப்பெண்கள் வழங்க வேண்டும். ஒருவேளை ஒரு குழு சரியாக விடையளிக்காமல்
ப�ோனால், அடுத்தகுழு விடையளிக்க வாய்ப்புத் தர வேண்டும். அவர்கள் சரியான விடையைக்
கூறினால் அவர்களுக்கு 1 மதிப்பெண் வழங்க வேண்டும்.
1. ராணி 42 கடலைமிட்டாய் வேண்டுமென்று கடைக்காரரிடம் கேட்டார். 28 கடலைமிட்டாய்
மட்டுமே தற்போது கடையில் உள்ளதாகவும் மீதமுள்ள கடலைமிட்டாய்களை அடுத்த நாள்
தருவதாகவும் தெரிவித்தார் எனில், அடுத்த நாள் கடைக்காரர் க�ொடுக்க வேண்டிய
கடலைமிட்டாய்கள் எத்தனை?
2. மாயா ஒரு பேருந்தில் சென்று க�ொண்டிருந்தாள். பேருந்தில் 52 பேர் இருப்பதாக நடத்துநர்
கூறினார். அடுத்த நிறுத்தத்தில் 15 பேர் இறங்கினர் எனில், பேருந்தில் தற்போது எத்தனைபேர்
இருந்திருப்பார்கள்?
3. ஒரு தேங்காய் வியாபாரி 74 தேங்காய்களை விற்பனைக்கு வைத்திருந்தார். அதில்
45 தேங்காய்கள் விற்றுவிட்டன. விற்பனையாகாத தேங்காய்களின் எண்ணிக்கை எத்தனை?
4. ஜாஹிர் பயிலும் வகுப்பில் 36 மாணவ மாணவிகள் இருந்தனர். அதில் 18 பேர் மாணவர்கள்
எனில் மாணவிகள் எத்தனைபேர்?
5. மேரி ஒரு கணக்கு ஆல்பம் தயாரிக்க விரும்பினாள். ஆல்பத்தில் ம�ொத்தம் 80 பக்கங்கள்
இருந்தன. 45 பக்கங்களில் படங்களை ஒட்டிவிட்டாள் எனில், படங்கள் ஒட்டாத பக்கங்கள்
எத்தனை?
6. ஒரு மரத்தில் 94 பழங்கள் இருந்தன. அதில் 56 பழங்கள் பறிக்கப்பட்டுவிட்டன எனில்,
மரத்தில் தற்போது உள்ள பழங்களின் எண்ணிக்கை எத்தனை?
மூன்று சுற்றுகள் முடிந்தவுடன் முதல் குழு மாணவர்கள் தாங்களே வினாக்களை
உருவாக்கி இரண்டாம் குழுவினரிடம் கேட்க வேண்டும். இதேப�ோல் அடுத்தடுத்த குழுவினரும்
தாங்களே வினாக்களை உருவாக்கிக் கேட்க வேண்டும். சரியாக வினாக்களை உருவாக்கும்
குழுவினருக்கும் இரண்டு மதிப்பெண்கள் வழங்க வேண்டும். சரியான விடையளிக்கும்
குழுவினருக்கும் இரண்டு மதிப்பெண்கள் வழங்க வேண்டும். ஐந்து சுற்றுகளின் முடிவில் அதிக
மதிப்பெண்களைப் பெற்ற குழு வெற்றி பெற்ற குழுவாகும்.
சிறகுகள் விரியட்டும்
அரும்பு

ம�ொட்டு

மலர்

பயிற்சிநூல்

6.5, 6.6

6.10, 6.11, 6.12

6.8, 6.9

பாடநூல் பக்க எண்

-

39

-
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வளரறி மதிப்பீடு (அ) FA (a)

தலைப்பு

பயிற்சிநூல்

ஆசிரியர்
கையேடு

அரும்பு

ம�ொட்டு

மலர்
1.8

1. எண்களை அறிவேன் - I

5, 7

1.8

1.7

2. எண்களை அறிவேன் - II

6, 8

2.4, 2.5

2.9, 2.15

3. காலம் அறிவேன்

2, 6

3.3, 3.6,

3.1, 3.5, 3.7

3.4, 3.11

4. கூட்டலை அறிவேன்

3, 9

4.7, 4.12

4.8, 4.12

5.12, 5.16

5. கழித்தலை அறிவேன் - I

6, 8

5.3, 5.4

5.11, 5.12

5.12, 5.16

6. கழித்தலை அறிவேன் - II

2, 6

6.1, 6.4

6.4, 6.7

6.4, 6.17

2.9, 2.14,
2.16
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2. எண்களை
அறிவேன் - II

மலர்

� இடமதிப்பைப் பயன்படுத்தி
ஈரிலக்க எண்களை
� எண்களின் இடமதிப்பிற்கு ஏற்ப
உருவாக்குதல்
999 வரை உள்ள எண்களை
� எண்களின் இடமதிப்பிற்கு ஏற்ப 99
ஒப்பிடுதல்
வரை உள்ள எண்களை
ஒப்பிடுதல்

� 1 முதல் 99 வரையிலான
� 1 முதல் 999 வரையிலான
எண்ணிக்கை, எண்ணுருக்கள்
எண்ணிக்கை, எண்ணுருக்கள்
அறிதல் மற்றும் எண்பெயர்கள்(20
அறிதல் மற்றும் எண்பெயர்கள்
வரை) அறிதல்.
(20 வரை) அறிதல்

ம�ொட்டு

� மூவிலக்க எண்களின் கூட்டல்
அடிப்படையிலான அன்றாட
வாழ்வியல் சூழ்நிலைகளைக்
கையாளுதல்
� மூவிலக்க எண்களின் கழித்தல்
அடிப்படையிலான அன்றாட
வாழ்வியல் சூழ்நிலைகளைக்
கையாளுதல்
� மூவிலக்க எண்களின் கழித்தல்
அடிப்படையிலான அன்றாட
வாழ்வியல் சூழ்நிலைகளைக்
கையாளுதல்

� ஈரிலக்க எண்களின் கூட்டல்
அடிப்படையிலான அன்றாட
வாழ்வியல் சூழ்நிலைகளைக்
கையாளுதல்
� ஈரிலக்க எண்களின் கழித்தல்
அடிப்படையிலான அன்றாட
வாழ்வியல் சூழ்நிலைகளைக்
கையாளுதல்
� ஈரிலக்க எண்களின் கழித்தல்
அடிப்படையிலான அன்றாட
வாழ்வியல் சூழ்நிலைகளைக்
கையாளுதல்

� 1 முதல் 20 வரையிலான
எண்களைப் பயன்படுத்திக்
கூட்டல்

� 1 முதல் 20 வரையிலான
எண்களைப் பயன்படுத்திக்
கழித்தல்

� 1 முதல் 20 வரையிலான
எண்களைப் பயன்படுத்திக்
கழித்தல்

4. கூட்டலை
அறிவேன்

5. கழித்தலை
அறிவேன் - I

6. கழித்தலை
அறிவேன் - II

� ஒரு மாதத்தில் உள்ள நாள்களின்
� ஒரு நாளில் நிகழும் நிகழ்வுகளை
எண்ணிக்கையை அறிதல்;
வரிசைப்படுத்துதல்.
� வாரத்தின் நாள்கள் மற்றும்
நாள்காட்டியில் உள்ள கிழமை,
3. காலம் அறிவேன்
�  வேகமாக - மெதுவாக; அதிகமான
வருடத்தின் மாதங்களை அறிதல்.
தேதி மற்றும் மாதத்தை அறிதல்.
நேரம் - குறைவான நேரம்
� கடிகாரத்தைப் பார்த்து நேரத்தைக்
கூறுதல்.

� 20 வரையிலான எண்களை
ஒப்பிடுதல்

1. எண்களை
அறிவேன் - I

அரும்பு

� பூச்சியம் எண்ணுரு மற்றும்
பூச்சியக் கருத்தினை அறிதல்
� 1 முதல் 20 வரையிலான
எண்ணிக்கை மற்றும்
எண்ணுருக்களை அறிதல்

தலைப்பு

கற்றல் விளைவுகள்

எண்ணும் எழுத்தும் - கணக்கு - இரண்டாம் பருவம்
ஆசிரியர் கையேடு மற்றும் பயிற்சி நூல் உருவாக்கக் குழு
த லை வர்
முனைவர் இரா. இராமானுஜம்,

பேராசிரியர் (ஓய்வு),
கணித அறிவியல் நிறுவனம்,
தரமணி, சென்னை.

மேலாய்வாளர்கள்

ச. சுப்பிரமணியன், ப.ஆ,
ஊ.ஒ. ந.நி.பள்ளி, உடையாளிப்பட்டி,
குன்றாண்டார்கோவில் ஒன்றியம்,
புதுக்கோட்டை மாவட்டம்.

பி. பிரசன்னா, இ.நி.ஆ,
ஊ.ஒ. ந.நி.பள்ளி, வெட்டுகாட்டுவலசு,

கி. கிருத்திகா,

ம�ொடக்குறிச்சி ஒன்றியம், ஈர�ோடு மாவட்டம்.

ஆராய்ச்சி மையம்,

இரா. விஜயகுமார், இ.நி.ஆ,

அசிம் பிரேம்ஜி பல்கலைக்கழகம்,

ஊ.ஒ. த�ொ.பள்ளி, நரணிகுப்பம்,

பெங்களூரு.

வேப்பனப்பள்ளி ஒன்றியம், கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம்.

ர. ஸ்ரீரஞ்சனி, ஆல�ோசகர்,

நா. கலைவாணி, இ.நி.ஆ,

கல்வி, சூழலியல் மற்றும் வாழ்வாதார

ஊ.ஒ. த�ொ.பள்ளி, அய்யப்பன்தாங்கல்,

அறக்கட்டளை, பெங்களூரு.

குன்றத்தூர் ஒன்றியம், காஞ்சிபுரம் மாவட்டம்.

ஒருங்கிணைப்பாளர்

பா. ரேவதி, இ.நி. ஆ,

முதுநிலை விரிவுரையாளர்,

வடசென்னை ந.நி.பள்ளி, T.H. ர�ோடு,
பழைய வண்ணாரப்பேட்டை,
ஜார்ஜ்டவுன் மண்டலம், சென்னை.

DIET, திரூர், திருவள்ளூர் மாவட்டம்.

பு. ஜெயந்தி, இ.நி.ஆ,

நூலாசிரியர்கள்

ஆவடி ந.த�ொ.பள்ளி, க�ோவில்பதாகை,
வில்லிவாக்கம் ஒன்றியம், திருவள்ளூர் மாவட்டம்.

முனைவர் வா. ரமாபிரபா,

ச�ோ. விஜயராகவன்,
விரிவுரையாளர்,
DIET திருவல்லிக்கேணி,
சென்னை.

இரா. நாகராஜன், ஆ.ப,
சமக்ர சிக்ஷா, மண்டலம் -10 ,
மயிலாப்பூர், சென்னை.

க. பிரியா, ஆ.ப,
சமக்ர சிக்ஷா, மண்டலம் - 8,
தியாகராய நகர், சென்னை.

நா.வி. பூர்ணிமா தேவி, ப.ஆ,
அ.ம.மே.பள்ளி, திருப்பெரும்புதூர்,
காஞ்சிபுரம் மாவட்டம்

ரெ. ச�ொர்ணராதா, ப.ஆ,
அ.மே.நி. பள்ளி, சின்னமேலுப் பள்ளி
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம்.

இ.அ. அல்போன்ஸா, இ.நி.ஆ,
தூய பவுல் மகாஜன த�ொடக்கப் பள்ளி,
காலடிப்பேட்டை, புழல் ஒன்றியம்,
திருவள்ளூர் மாவட்டம்.

அ. அன்பு ஜ�ோதி, இ.நி.ஆ,
தூய பவுல் மகாஜன த�ொடக்கப்பள்ளி ,
காலடிப்பேட்டை, புழல் ஒன்றியம்,
திருவள்ளூர் மாவட்டம்.

கலை மற்றும் வடிவமைப்புக்குழு
ஓவியர்கள்

கு. விஷ்வா
இரா. ராஜேஷ்
வடிவமைப்பு

சி. பிரசாந்த்
ச. அச�ோக் குமார்
ம. இயேசு ரத்தினம்
சி. ப�ொற்செல்வன்
கை. பேச்சிமுத்து
ர. பாலசுப்ரமணி

ஒருங்கிணைப்பு
இரமேஷ் முனுசாமி
இந்நூல் 80 ஜி.எஸ்.எம் எலிகண்ட் மேப்லித்தோ
தாளில் அச்சிடப்பட்டுள்ளது
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பின்னிணைப்பு
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மார்ச்
ஏப்ரல்
மே
ஜூன்

க�ோடைக்காலம்
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நவம்பர்
டிசம்பர்
ஜனவரி
பிப்ரவரி

குளிர்காலம்
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ஜூலை
ஆகஸ்ட்
செப்டம்பர்
அக்டோபர்

மழைக்காலம்
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PREFACE

Introduction

The Ennum Ezhuthum mission's objectives of ensuring the attainment of basic literacy and
numeracy among children in the State have started moving in the right direction. With the successful
completion of term I, Ennum Ezhuthum classrooms across the State have witnessed a variety of
learning experiences with the active participation of teachers and children. The level-based approach
adopted as an alternative pedagogy has not only helped to bridge the learning gaps caused by the
Covid pandemic but also to effectively manage multi-grade classrooms. The child-centred pedagogy
with the teacher as a facilitator and children as the active participants as envisioned in the mission, is
clearly seen in the classroom. This vital shift is evident with the consistent and active participation of
students in the classroom.
The learning corners provisioned in the classrooms have further facilitated the scope of innovation,
imagination and creativity of the teachers as well as children. The ambience of the classroom has
become more attractive, colourful, vibrant and child-friendly, which has driven away monotony and
brought life to learning. Children are not only attracted towards the learning corners but also learn
the concepts with ease and joy.
This is the first time that a Mathematics classroom has become a wonderland of learning as
children learn maths concepts through riding an imaginary vehicle, playing games, jumping around
joyfully, singing songs, dancing, drawing and painting. Comprehending ability of the children has
increased as abstract maths concepts are learnt through joyful physical activities.
Now, this second term too will fulfill your expectations.
What is new in the second term Ennum Ezhuthum?

¾¾ Arumbu, Mottu, Malar exercises have been colour-coded in level based workbooks.
¾¾ List of the learning outcomes to be attained by the children is provided.
¾¾ Pictures which can be used as TLM are annexed.
¾¾ Blank pages are provided for additional practice.
¾¾ Opportunity to handle Ennum Ezhuthum teaching learning materials.
¾¾ Newly added logos for activities.
What are the new logos added?

Textbook, workbook
integration

Low-level black board
activity

Ennum Ezhuthum
teaching learning
materials

EVS integration

III
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Contents of Annexure

S.No.

Topics

Purpose

1

Formative Assessment
Activities FA(a)

Help the teachers to assess the students’
achievement during the learning process.

2

Learning Outcomes (LO)

Level-based learning outcomes for children.

3

Teaching learning material

Pictures suitable for using as TLM during the
teaching learning process.

Which are the classes that can be combined?

School
Two-teacher school

Three-teacher school

Four-teacher school

Permissible classroom combinations
1, 2, 3

4, 5

-

-

1

2, 3

4, 5

-

1, 2

3

4, 5

-

1, 2, 3

4

5

1, 3

2

4, 5

-

1

2

3

4, 5

1, 2

3

4

5

1

2, 3

4

5

1, 3

2

4

5

Note
¾¾ Where there is sufficent number of teachers available, the Ennum Ezhuthum classes may be

conducted for each standard, separately.

¾¾ Under any circumstances the Ennum Ezhuthum classes for standards 1, 2, 3 are not to be

combined with standards 4 and 5.

What are the registers to be maintained under Ennum Ezhuthum?
�

Notes of lesson format.

�

Formative and Summative assessment forms (From Ennum Ezhuthum app).

IV
EE_Maths_THB_English Medium_Term-2.indd 4

15-09-2022 12:57:40

What are the contents in Term –II Mathematics?

In the second term Mathematics subject for Ennum Ezhuthum, the lessons given are
Numbers, Addition, Subtraction, Time and Money to be taught by making use of pictures , stories,
picture-stories, songs, number puzzles, games, activities and mind math problems as listed in the table
below.
Activities in this handbook are given in such a way that they can be modified with different
ranges of numbers (Arumbu 0 – 20, Mottu 0 – 99 and Malar 0 – 999) according to the level of the
children and engage them employing a variety of learning games with active student participation
that will make the children improve their skills of understanding, knowing by guessing, discussing,
creating problems and solving them.

TOPIC
1. I KNOW
NUMBERS – I

ARUMBU

MOTTU

MALAR

Knowing numbers
(Upto 20).

Knowing numbers
(Upto 99), knowing
number names
(Upto 20).

Knowing numbers
(Upto 999), knowing
number names
(Upto 20).

2. I KNOW
NUMBERS – II

Place value of
numbers, big
Big number-small
number-small
number, previous
number, predecessornumber-after numbersuccessor- the number
the number
in-between,
in-between.
ascending order,
(from numbers 1 to 20)
descending order
(from numbers 1to 99)

Place value of numbers,
big number-small
number, predecessorsuccessor- the number
in-between, ascending
order, descending
order, simplified form
and expanded form
(from numbers 1to 999)

3. I KNOW TIME

Various times of a day,
quickly-slowly, more
time-less time.

Days, months, seasons
and time on the clock.

4. I KNOW
ADDITION

Addition without
Addition with
Addition with
regrouping
regrouping
regrouping
(total not exceeding 20) (total not exceeding 99) (total not exceeding 999)

Days, months and
seasons.

5. I KNOW
SUBTRACTION - I

Subtraction without
regrouping
(not exceeding 20)

Subtraction without
regrouping
(not exceeding 99)

Subtraction without
regrouping
(not exceeding 999)

6. I KNOW
SUBTRACTION-II

Subtraction without
regrouping
(not exceeding 20)

Subtraction with
regrouping
(not exceeding 99)

Subtraction with
regrouping
(not exceeding 999)
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The integration of EVS concepts are given through activities in accordance with the classes.
After the completion of baseline assessment survey....

The learning levels of the children in your class have been identified through the Baseline Survey.
The students in the third standard may also be at Arumbu or Mottu level. If they are able to do
Arumbu or Mottu activities only in Malar workbook, they should not be rushed or compelled to reach
higher. Engage them in adequate number of remedial teaching and reinforcement activities. At the
same time students at Mottu and Malar levels, if they have completed their level based activities in
their workbooks, may be made to do additional activities from their text books.

Ennum Ezhuthum - Assessments
Formative assessments FA(a), FA(b) and summative assessments (SA) help us know the learning
levels of the students.
¾¾ The first four days of a week shall be devoted to teaching learning activities.
¾¾ FA(a) activities are activities such as colouring, matching, role-play, discussion, taking up projects,
etc.,
¾¾ List of FA (a) of activities are added to the teacher’s handbook.
¾¾ Every Friday there will be revision and FA(b) assessment activities.
¾¾ FA(b) questions will be given through app.
¾¾ If Friday happens to be a holiday the assessment is to be carried out on the following Monday.
¾¾ If children, due to absence, are not able to undergo FA(b) assessment, they should be prepared for
the next assessment.
¾¾ Out of the best four activities the children do in a term, two may be considered for FA(a) and
FA(b) assessments. This can be seen as pictorial representation in the app.
¾¾ At the end of each term there will be a common summative assessment (SA)for all students.
Dear teachers!

Every one of you deserves wholehearted appreciation, because in the Ennum Ezhuthum classroom,
along with the children, you take active participation in activities like treasure hunt, puppet show,
role-play, miming and storytelling. You also encourage the children by praising every effort of them,
giving confidence with your words, taking every one along with you, identifying future achievers
(late bloomers) and giving them extra care and attention and thus contribute to the attainment of their
foundational learning!
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1

I KNOW NUMBERS – I

Learning Outcomes
 Learn the concept of zero and write the number zero.
 Learn to count and write the numbers from 10 to 20.
 Learn to count and write the numbers from 1 to 99 and number names up to 20.
 Learn to count and write the numbers from 1 to 999 and number names up to 20.

Motivation
Make students sit in a circle. Draw simple pictures using the numbers 1 to 9. Then, discuss with
the students about what kind of pictures they can draw using numbers, like this.
Give each student a sheet of paper. Tell them a number between 1 and 9 and ask the students to
write the number on a paper and draw a picture of their liking based on the number.
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For example, if the number is 2, they have to write down the number 2 and draw a picture
(swan/duck/sparrow) using the number, as given below.

Guide the students who need help in drawing. Display the pictures drawn by the students and ask
each student to say something about her/his picture.

INTRODUCTION OF 0
Activity 1
This activity has to be carried out after introducing zero using the song “How many laddus are
in the plate?” which has been given in activity 3 in module 5 of the term I Mathematics Teacher’s
Handbook.
Draw boxes on the floor as shown
in the picture. Divide the students into
groups of three. When the teacher says
a number, the students of the first group
have to jump onto the boxes one by one,
counting as per the number. When 0 is
said they have to stay in the same box
without jumping. If a student jumps for
0, she/he will be out of the game.
For example, when the teacher
says 3, the students have to count one,
two, three, jump on the boxes one by
one, come to the third box and stand
there. The student who plays correctly till the end will be the winner. Likewise, the game has to be
continued with the students of remaining groups.
Activity 2
Materials Required: stones/beads/seeds, number cards (1-10)
Ask 9 students to come forward and stand in a line. Give each student a stone/bead/seed. The
teacher also has to keep one for her/him. Place number cards from 1 to 10 in front of the line.
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The first student in the line has to say one stone, show the stone and the number card 1. Then, she/
he has to give the stone to the student next to her/him. The second student who receives the stone has
to say one and one is two and show the number card 2. The student has to keep the number card with
her/him and give the stones to the student next to her/him. The next student has to say two and one
is three and show the number card 3.
Likewise, the remaining students in the line have to continue the game. The student who stands
in the ninth place has to say nine and after showing the corresponding number card she/he has to give
the stones to the teacher.
In the end, the teacher has to say nine and one is ten, show the number card 10 and introduce
the number 10. Also, the teacher has to teach the students how to write 10 and make them write it on
the low-level blackboard.

Workbook Activities
Arumbu

Mottu

Malar

Workbook

1.1, 1.2, 1.3, 1.4

1.1, 1.2

1.1, 1.2

Textbook Page No.

14, 15, 16

-

-

INTRODUCING NUMBERS (11-20)
Activity 3
Introduce numbers 11 to 20 to Arumbu students using the activity under the topic
“I Know Numbers- II’ in Module 5 term I Teacher’s Handbook.
Also, show the students how to write these numbers one by one and make the students write
them on the low-level blackboard.
Activity 4
Materials Required: Beads, bead strings, number cards (1-20)
Divide the students into groups
of two. Give each group number
cards from 11 to 20, beads and bead
strings. One student from the group
has to show a number card and the
other student has to arrange the beads
according to that number. Now, they
both have to verify it. Then, ask the
student who arranged the beads to
take the number card and the student
who took the number card to arrange
the beads, and continue the game.

3
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Activity 5
Materials Required: Fruit shaped charts – 2 sets.
Prepare fruit shaped charts
as shown in the picture. Stick 11
to 20 stickers (pottu/dots) on the
upper portion of the shapes. Write
the corresponding number in the
lower portion. Then, mix up the
portions of the fruit shaped charts.
Divide the students into
groups of two and give each group
a set of fruit shaped charts. When
the teacher says start they have
join the dotted portion to its
corresponding number portion.
The group that finishes the activity
correctly and quickly will be the winning group.
Make the students write these numbers on the low-level blackboard.

Workbook Activities
Arumbu

Mottu

Malar

Workbook

1.5, 1.6

1.3, 1.4

1.3, 1.4, 1.5

Textbook Page No.

21

-

-

Activity 6
Materials Required: Ten-bead strings – 10, Hundred-bead string-bunches – 9.
Give 10 students each a 10-bead string. Call them one by one, ask them to place the strings on the
table and make them tell the total number of beads.
For example, the first student has to place the string on the table and say 10. The second student
has to place the string on the table and say two tens make 20. As they continue to say like this, finally
when the tenth string of bead is placed on the table, the teacher has to say that 10 tens make 100, show
the 100-bead string-bunch and introduce the number 100. Also, the teachers has to show how to write
the number 100.
After introducing 100, give 9 students each a 100-bead string-bunch and say hundred and
hundred is two hundred, two hundred and hundred is three hundred and so on. Thus, hundreds
up to 900 have to be introduced.

4
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Likewise, make the students form various numbers and write them on the low-level blackboard.
Activity 7
Materials Required: Toy vehicles, chart.
Prepare a path of many bends in a chart and mark numbers 10, 20, 30… 990 on it. In the places
where hundreds come, write the 100s larger in size. (e.g.: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110…).
Then cut the path at random places.

Divide the students into two groups and make them sit in a semi-circle. Call the first group and
ask them to arrange the path fully based on the numbers. The second group has to verify the work of
the first group.

5
EE_Maths_THB_English Medium_Term-2.indd 5

15-09-2022 12:58:04

After arranging the path fully, the students have to run their favourite toy vehicle along the path
saying the numbers aloud and making the vehicle’s sound (For example, 100 honk, honk... 200 honk,
honk... 300 honk, honk...). Then, the next group has to continue the game. Play the game changing the
groups until the students get enough clarity in the numbers.

Workbook Activities
Arumbu

Mottu

Malar

Workbook

1.7, 1.8, 1.9

1.5, 1.6, 1.7, 1.8

1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10

Textbook Page No.

22

-

-

INTRODUCTION OF NUMBER NAMES (UP TO 20)
Activity 8
Materials Required: Number, number name cards - 2 sets.
Write each letter of number names one to nine on small pieces of paper and the corresponding
number on the other side of the paper.
For example, write each letter ‘o’, ‘n’, ‘e’ of the numeral 1 on the pieces of paper and the number 1
on the reverse side of them. Likewise, prepare two sets up to nine.
Divide the students into two groups. Give each group a set. When the teacher says start, each
group has to identify the numerals, join the letters with the help of the teacher and find out the number name. Likewise, the number names from one to twenty have to be introduced one by one.
Activity 9
Materials Required: Number cards (1-20) and number name cards (1-20)
Divide the students into two groups. Give number cards to the first group and number name
cards to the second group. The first and the second groups have to play the game singing the song, as
given below.
(First group shows a number card (e.g.: 2))
First group

:

				

I, the number have come here!
Can you tell my name?

(Second group shows the appropriate number name)
Second group

:

I have found who you are!!

				Your name is ‘two’!!

6
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8

Three

11

Eight

3

Seventeen

17

Twenty

2

15

Two
Fifteen

Eleven

20

Likewise, make the students sing from 1 to 20 and strengthen the number names.

Workbook Activities
Arumbu

Mottu

Malar

Workbook

1.10, 1.11

1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13

1.11, 1.12, 1.13

Textbook Page No.

-

20

-
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2

I KNOW NUMBERS – II

Motivation
One hundred bitter gourds
In one climber, In one climber
One hundred bitter gourds in one climber
Only for my mama dear
Two hundred bitter gourds
In two climber, In two climber
Two hundred bitter gourds in two climber
Only for my papa dear
Three hundred bitter gourds
In three climber, In three climber
Three hundred bitter gourds in three climber
Only for my grandpa dear
Four hundred bitter gourds
In four climber, In four climber
Four hundred bitter gourds in four climber
Only for my grandma dear
Five hundred bitter gourds
In five climber, In five climber
Five hundred bitter gourds in five climber
Only for my elder sister

8
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Six hundred bitter gourds
In six climber, In six climber
Six hundred bitter gourds in six climber
Only for my elder brother
Seven hundred bitter gourds
In seven climber, In seven climber
Seven hundred bitter gourds in seven climber
Only for my younger brother
Eight hundred bitter gourds
In eight climber, In eight climber
Eight hundred bitter gourds in eight climber
Only for my younger sister
Nine hundred bitter gourds
In nine climber, In nine climber
Nine hundred bitter gourds in nine climber
Only for my uncle dear

9
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Learning Outcomes
 Learn to compare numbers up to 20 and identify big number and small number.
 Learn to form two-digit numbers based on place value.
 Learn to compare numbers up to 99 and identify big number and small number and know

ascending order and descending order.

 Learn to compare numbers up to 999 and identify big number and small number and know

ascending order, descending order, expanded form and simplified form.

PLACE VALUE
Activity 1
Materials Required: Number cards (1, 2, 3,...9), (10, 20, 30,...90), (100, 200, 300,...900) .
Divide the students into three
groups. Give the hundreds number
cards to the first group, the tens
number cards to the second group
and the ones number cards to the
third group.
Now, call one student from
each group. For example, call four
hundred, four hundred come here,
thirty, thirty come here and seven,
seven come here.
Ask all the three students to
stand together and say the threedigit number by placing the tens
cards on hundreds cards and ones
cards on tens cards as shown in the
picture. THrough this, introduce
the simplified form (e.g.: 437).
Then, make them stand apart
and by showing their number
cards separately, introduce the
expanded form of the number
(400+30+7). Like this, make the
students form different numbers
and give enough practice in the
expanded and simplified forms.

10
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Activity 2
Materials required: 100-bead string-bunches, 10-bead strings, single beads, ones number cards
(1, 2, 3,...9), tens number cards (10, 20, 30,...90), hundreds number cards (100, 200, 300, ... 900) - 3 sets,
three-digit number cards (simplified form) - 12.

Divide the students into groups of four. Draw boxes as shown in the picture in front of each group.
Give each group three number cards. When the teacher says start, the students have to place the
three-digit number card (simplified form) given to them in the first row. In the second row of boxes
they have to place the appropriate string-bunches, bead-strings and single beads. In the third row of
boxes they have to place the number cards corresponding to the bead-strings and beads. Finally, the
students have to write the number and its expanded form in the low-level blackboard. The group that
completes quickly and correctly is the winning group.

Workbook Activities
Arumbu

Mottu

Malar

Workbook

2.1, 2.2

2.1, 2.2, 2.3

2.1, 2.2, 2.3, 2.4

Textbook Page No.

-

-

-
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Activity 3
Materials Required: Ones number cards (1, 2, 3,...9), tens number cards (10, 20, 30,...90),
hundreds number cards (100, 200, 300, ... 900)
Draw three circles on the floor and divide them into nine parts as shown in the picture. Divide
the students into 3 groups of 9 students and give hundreds number cards to each student in the
innermost circle, tens cards to each student in the middle circle and ones cards to each student in the
outer circle. When the teacher signals, all the students have to go around the circle. When the teacher
says stop, students have to stop walking.

The teacher has to ensure that only one student stands in each part of the circle. Now, the three
students from the three circles who stand in a straight line have to say the numbers formed by them.
Guide the students who do not say correctly. Give practice to the students to say the three-digit
numbers formed by the students in each straight line like this.

Activity 4
Materials Required: Ones number cards (1, 2, 3,...9), tens number cards (10, 20, 30,...90),
hundreds number cards (100, 200, 300, ... 900)
Divide the students into two groups. Draw a circle between the two groups and keep the number
cards in it.

12
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Now any three students from the first group have to indicate a number by their gesture. For
example, they have to indicate hundreds by jumping, tens by clapping hands and ones by tapping
feet. The second group has to identify and form the number using the relevant number cards.
For example, if the first group wants to say the number 245 they have to show it by jumping 2
times, clapping 4 times and tapping their feet 5 times. The second group has to pick the number cards
200, 40 and 5 and keep one on the other and show the number 245.
The group that finds out the number correctly has to be given a
and appreciated. Also, give
chance to all the students and continue the game by changing the groups.

Workbook Activities
Arumbu

Mottu

Malar

Workbook

2.3

2.4, 2.5, 2.6

2.5, 2.6, 2.7, 2.8

Textbook Page No.

-

-

-

BIG NUMBER, SMALL NUMBER
Activity 5
Materials Required: 20 bottle caps of two different colours each, ice-cream sticks -2.
Draw three circles and write hundreds, tens and ones below them in the classroom as shown in
the picture.

Call two students and make them to stand at a specific distance. Give the first student 20 caps of
one colour and the second student 20 caps of the other colour.
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The students have to throw the caps into the circles, alternately. Then, they have to write the
numbers formed by the caps fallen inside the circles.
Then, the teacher has to introduce students how to compare the two numbers and find out the
big and small number between them. First compare the caps in the hundreds circle and find out the
big and small numbers. If the number of caps in the hundreds circle are equal, then compare the caps
in the tens circle. If the number of caps in the tens circle are also equal, then compare the caps in the
ones circle.
Make the students compare the big number and small number and create the appropriate symbol
using ice-cream sticks and place it between the two numbers.
Continue the activity in the same way by calling the other students.

Activity 6
Materials Required: Tennikoit rings – 2, number cards with any three-digit/two-digit numbers
written on them - 20, ice-cream sticks - 2.
Draw a line in the middle of
the classroom and place 10 number
cards on both sides of the line.
Divide the students into groups
of two. Call the groups one by one
and give each student a Tennikoit
ring and make them throw the rings.
They have to bring the number cards
inside the rings and show the big
and small number in front of the
class using the symbol > made with
ice-cream sticks.
For example, if the ring of the first
student falls on number 47 and the ring of the second student falls on number 25, the students have to show that
47 > 25.
Encourage the students who do the activity correctly by giving them
do the activity incorrectly and give them
when they do it correctly.

. Guide the students who

Workbook Activities
Arumbu

Mottu

Malar

Workbook

2.4

2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11

2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13

Textbook Page No.

24, 25

10, 11

-
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Activity 7
Materials Required: Carton box – 3, single-digit, two-digit and three-digit number cards –each 10.
Divide the students into
groups of three. Make all the groups
stand in a circle. Place three boxes
in the centre and keep the singledigit, two-digit and three-digit
number cards in them. When the
teacher says start, students of each
group have to come one by one and
pick a card from each of the boxes.
Each group has to say the numbers
which come before and after the
number they have. Give
to
the group that says correctly.
Then, all of them have to drop the cards in the respective boxes. When the teacher calls again
students have to take different number cards and say their predecessor and successor. Continue to play
like this and appreciate the group that gets more
.

Activity 8
Materials Required: 1 - 9 number cards – 3 sets, pieces of paper – as required.
Divide the students into groups of three. Place a box with a few pieces of paper in front of each
group. Keep the sets of number cards in a small cloth pouch. Ask one student from each group to
come forward, and pick three number cards from the pouch with eyes closed.
When the teacher says start each group has to write all the possible three-digit numbers in the
pieces of paper which could be made with the number cards they have. Then, they have to compare
the numbers created by them, arrange them in ascending/descending order and say victory.
For example, if a group gets the number cards 2, 6 and 5, they have to write the numbers 265, 256,
652, 625, 562, 526 in the pieces of paper. Then they have to place them in the in the ascending order as
256, 265, 526, 562, 625, 652 or in the descending order as 652, 625, 562, 526, 265, 256.
The answers have to be exchanged between groups and verified. The group which completes the
activity quickly and correctly, and says victory first will be the winning group.

Workbook Activities
Arumbu

Mottu

Malar

Workbook

2.5, 2.6

2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16

2.14, 2.15, 2.16, 2.17

Textbook Page No.

23, 26

17, 18, 19

-
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I KNOW TIME

3
Learning Outcomes

	
Learn to arrange the activities in order according to the various times of a day and know

quickly-slowly, more time - less time.

	
Learn days of a week, months of a year and seasons.

	
Know number of days in a month, know day, date and month in a calendar.
	
Know to tell time on a clock.

Motivation

Hello, hello good morning to all;
It’s time to wake up, smart and tall.
Are you ready for school today?
We’ll learn a lot as we play!
I hear someone crunch and munch,
I think it’s time for my afternoon lunch.
My friend and I, we share our food,
The idlis he brings taste very good.
After school, I go outside,
I climb and sit on the slide.
I play all evening;
and when the sun sets,
it is time to go inside.
At night I eat dinner and brush my teeth,
I get ready to go to sleep.
As I lay in bed, and rest my head,
I look at the stars shining so bright,
As they wish me good night.
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ACTIVITIES IN A DAY
Activity 1
Materials Required: Picture cards showing daily routine activities.

Ask the students to sit in
a circle. Show them the picture
cards indicating the daily routine
activities, discuss the activities
with students and introduce them
the time in which the activities
take place (morning, afternoon,
evening and night).
Then, place the cards
upside-down on the table. One
of the students has to pick a card
randomly and go around the
circle. She/he has to pat on the
back of a student, hand the card
to her/him and return to her/his
place.
The student who got the
picture card has to act out the
activity described in the card,
from the centre of the circle. THe
other students have to say what
the activity is and the time in
which it takes place.
Then, the student has to pick another card, go around the circle and continue the game. The game
has to be continued until all the students get a chance with the card. The teacher has to converse with
the students whenever it requires, and make them understand clearly the changes in various times of
a day like morning, afternoon, evening and night.
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Activity 2
Materials Required: Picture cards showing daily routine activities- 2 sets.

Divide the students into two groups. Give each group one set of picture cards. When the teacher
signals to start, the students in the group have to place the given picture cards in order like, morning,
afternoon, evening and night. Then, they have to talk about the activities related to each of the times.
The group that arranges and says the activities in order first is the winning group.

Workbook Activities
Arumbu

Mottu

Malar

Workbook

3.1, 3.2

3.1, 3.2

3.1, 3.2

Textbook Page No.

-

-

-

QUICKLY - SLOWLY, MORE TIME - LESS TIME
Activity 3
Draw starting and finishing lines at a specific distance inside/outside the classroom. Divide the
students into groups of five. Ask five students of the first group to stand in a line one behind the other
and go from the starting line to the finishing line as follows:
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1st student: has to walk foot on foot.

2nd student: has to walk.

3rd student: has to go as if in
a game of hopscotch.

4th student: has to go jumping.

5th student: has to run.
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As each student goes, the teacher has to clap at a uniform pace. The teacher has to stop clapping
as each student reaches the finishing line. The teacher has to tell the student who notes down, the
total number of claps and the student has to write it in the notebook. After all the students finish
playing, compare the number of claps and discuss how many claps took for walking, how many claps
took for jumping. Similarly, compare the number of claps and discuss for other types of activities.
Clarifiy the students that time increases when we go slowly and time decreases when we go
quickly.

DAYS OF A WEEK
Activity 4
Materials Required: Finger puppets, medal cards with days written on them.
To introduce the days of a week, wear finger
puppets one each for a day. Introduce Sunday
using the first puppet and sing the following song.
I came jumping all the way!
My name is Sunday!
I am the first day!
Then, introduce Monday by using the puppet
in the next finger and sing the following song.
I came jumping all the way!
My name is Monday!
I am the second day!
Likewise, introduce all the days from Sunday to Saturday in order, using each of the puppets.
Call seven students and give each of them the name of a day or give them a placard or a medal
card with the name of a day written on it. All the seven students have to stand one behind the other in
order. Each student has to come forward singing like the teacher and stand as per the order of the days.

Workbook Activities
Arumbu

Mottu

Malar

Workbook

3.3, 3.4, 3.5

3.3, 3.4, 3.5, 3.6

3.3, 3.4, 3.5, 3.6

Textbook Page No.

-

-

-

MONTHS OF A YEAR
Activity 5
Materials Required: Picture cards showing celebration of Deepavali, Pongal, Christmas,
Ramzan, birthday, etc., cards with names of 12 months written on them, monthly calendar cards
of the year 2022.
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Show the pictures of students' favourite festivals and picture of birthday and ask the following
questions:
1. When do we celebrate Pongal?
2. What do we do on the day of Pongal?
3. When do you get long holidays in school?
4. When do we celebrate Teachers’ Day?
5. In which month is Children’s Day celebrated?
6. In which month is Independence day celebrated?
7. In which month do you celebrate your birthday?
Discuss with children by asking such questions and introduce the name of the months in order.
Activity 6
Materials Required: Monthly calendar cards 12 (from January to December), year calendar
card of 2022.

Prepare calendar of 2022 as shown in
the picture and paste it on the wall of the
classroom. Draw 12 boxes in the classroom
floor and write the numbers from 1 to 12.
Divide the students into groups of 12. Give
each student in the first group a monthly
calendar. Say the name of a month and its
number in the order of months, and the
student who has the card of the month has to
come and stand in the respective box.
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December

October
November

August
September

March
April
May
June
July

Note: The teacher has to compare the months
with the knuckles and grooves of the hand
and strengthen the learning by saying that
the months on the knuckles have 31 days, the
months in-between the knuckles (grooves)
have 30 days and the month of February has
28 or 29 days.

January
February

Introduce the order of the months and the number of days in a month with the students
standing in line having the monthly calendar cards. Then the students have to paste the months
in order on the year calendar on the wall. Likewise, continue the activity with other groups of
students.

A leap year is a year which has 366 days. In
the leap year the month of February has 29
days. 2020 happened to be a leap year. The
students have to be clarified that 2024 is the next leap year.

Workbook Activities
Arumbu

Mottu

Malar

Workbook

3.6, 3.7, 3.8

3.7, 3.8, 3.9, 3.10

3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11

Textbook Page No.

-

-

-

SEASONS
Activity 7
Materials Required: Pictures of three seasons, month cards in various colours, food items related
to three seasons (watermelon, ice apple (nungu), tender coconut, tea, coffee, soup,…), clothes (cotton
clothes, raincoat,…), umbrella, etc.
Prepare appropriate charts for seasons and hang the name of corresponding months on them.
Place the fruits, vegetables, clothes, etc., related to the particular season on a table under the charts.
While the teacher pretends to be a loco pilot and running the rail engine, she/he says “January”.
First, the student with the January card has to join the teacher. When the teacher says “February” the
student with the February card has to join next. Likewise, all the 12 months have to join in order. After
they all join, the train has to run for some distance and stop at the first station which is summer.
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Summer Season
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November
December
January
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When the train stops and the announcement says The train has arrived at Summer Station:
the months of March, April, May and June get down the students with the month cards related to
summer have to get down. Likewise, the students with the months related to the next two seasons
have to get down in the respective stops. After all the students get down from the train the teacher
has to call the students of each season and discuss the things they have seen there and explain the
seasons.

KNOWING TIME ON THE CLOCK
Activity 8
Materials Required: Number cards from 1 to 12, two sticks of different lengths.
Make the students sit in a circle with number cards 1 to 12. Call two students and give one
student the long stick (minute hand) and give the other student the short stick (hour hand). The
teacher has to say that in the clock the long hand (minute hand) will show the time in minutes and
the short hand (hour hand) will show the time in hours. For example, introduce that if the time is
3 O’ clock, the hour hand will be at 3 and the minute hand will be at 12, using the sticks the students
have. Likewise, introduce the time from 1 O’ clock to 12 O’ clock, by pointing the sticks to the
appropriate numbers.
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Likewise, tell the students a particular time and they have to form that time in the clock.
Note: The student with the long stick has to stand pointing at 12 alone. THe student with the short
stick has to change her/his position alternately according to the change in hours.

Workbook Activities
Arumbu
Workbook

3.9, 3.10, 3.11

Textbook Page No.

-

Mottu

Malar

3.11, 3.12, 3.13, 3.14 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17
-

28, 29
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4

I KNOW ADDITION

Learning Outcomes
 Learn addition using numbers 1 to 20 without regrouping.
 Learn addition of two-digit numbers (with regrouping) and solve addition problems related to

day-to-day life situations.

 Learn addition of three-digit numbers (with regrouping) and solve addition problems related to

day-to-day life situations.

Motivation
Make the students stand in a circle. Then, when the teacher says one, the students have to clap
their hands once, for two, they have to sit down and get up twice and for three they have to jump and
raise their hands thrice. Likewise, the teacher has to make the students perform these activities by
saying the numbers in order and randomly.

ADDITION WITH ZERO
Activity 1
Materials Required: Paper cups - 40 and stickers (pottu).
Divide the students into groups of
two. Then, on one side of the table, keep
20 paper cups with stickers (pottu) 1 to
20 pasted at the bottom of them so that
they are not visible. On the other side
of the table keep 20 paper cups without
pasting stickers (pottu) on them. Then,
call the groups one after the other and
ask them to take one paper cup each
from both sides of the table. When the
teacher signals, each group has to count
the number of stickers (pottu) pasted on
the first paper cup and write it down,
and as there are no stickers (pottu) in
the second paper cup they have to write zero and add both of them and say the answer. From this,
make them understand that when zero is added to any number, the answer is the number itself! The
group that finishes first is declared as the winner.

25
EE_Maths_THB_English Medium_Term-2.indd 25

15-09-2022 12:58:39

ADDITION (WITHOUT REGROUPING)
Activity 2

H T

O

Materials Required: Blue, red and green colour tokens (or beads / sticks / buttons)
each 9 - 5 sets, addition cards with boxes as shown in the picture - 5, addition problem cards
(without regrouping) - 5.

Divide the students into 5 groups. Give each group 9 blue (ones), 9 red (tens) and 9 green
(hundreds) colour tokens, an addition card with boxes as shown in the picture and an addition problem
card (without regrouping). The first student in a group has to say the first number of the first problem
in the addition card and the second student has to place the token of suitable colour on the addition
card with boxes, according to that number. Then, the second student has to say the second number
and the first student has to place the token of suitable colour according to that number. Now, group all
the colour tokens according to their place values, find the total and write it on the card. Appreciate the
group that completes all the addition problems correctly and quickly, with a .

Workbook Activities
Arumbu

Mottu

Malar

Workbook

4.1, 4.2, 4.3, 4.4

4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6

4.1, 4.2, 4.3, 4.4

Textbook Page No.

27, 28

-

-
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Activity 3
Materials Required: Blue colour single square cards - 9, red colour (tens) strips - 9, green
colour cards with hundred grids - 9, cards with three addition problems (without regrouping) - 3
sets.
Divide the students into three groups. Give each group single square cards, strips with ten
grids and cards with hundred grids, each 9 and an addition card. Each group has to find the
addition of 3 problems given in the card by placing the colour cards as per the numbers given in
the addition card and write the answer in it. The group that completes all the problems correctly
and quickly has to be given a
and appreciated. Also, the other groups have to be guided to do
all the problems correctly.

ADDITION (WITH REGROUPING)
Activity 4
Materials Required: Single beads, 10-bead strings and 100-bead string-bunches (as required)
and cards containing addition problems - 2 sets (with regrouping).
Divide the students into 2 groups and give each group single beads, strings of ten beads and
string-bunches of hundred beads (as required) and a card containing 1 addition problem. Call two
students from the first group and ask them to place the beads according to the number given in the
first row in the addition card, and place the beads according to the number in the second row below
them and then find the addition of the beads in the two rows together. While finding the addition,
if the single beads total is 10 or more, then take out only 10 beads and replace them with a 10-bead
string and find the addition. Further, if there are 10 or more ten-bead strings take out only 10 tenbead strings and replace them with a 100-bead string-bunch and find the addition.
For example, in the addition 419 + 315, place 4 hundred bead string-bunches, 1 ten-bead
string and 9 single beads in the first row and then in the next row place 3 hundred-bead stringbunches, 1 ten-bead string and 5 single beads. Finally, find the addition of the beads in the two
rows together. If we add the 9 single beads and the 5 single beads in the ones place, we get 14
(9+5) single beads. Now, instead of 10 single beads in this, place 1 ten-bead string and add it to
the tens place. The remaining 4 single beads have to be placed in the ones place. While adding
the 10-bead strings, 3 (1+1+1) ten-bead strings are placed in the tens place and while adding the
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hundred bead string-bunches together, 7 (4+3) hundred-bead string-bunches have to be kept in
the hundreds place. Now, it is known that the answer is 734.
Then call two students from the second group and ask them to find the addition as the first
group did. Ask the other students to observe this activity keenly. Again, give different problems
to the groups and ask them find the addition. The group which finishes correctly and quickly has
to be given a
and appreciated. Also, guide the other groups to do the problems correctly.

Workbook Activities
Arumbu

Mottu

Malar

Workbook

4.5, 4.6, 4.7

4.7, 4.8, 4.9

4.5, 4.6, 4.7

Textbook Page No.

30

25

-

Activity 5
Materials Required: Addition cards containing 4 problems - 4, abacuses - 4, blue, red and green
beads (as required).
First, do a few problems using the abacus and show them to the students. For example, do the
addition statement 376 + 214 = following the steps given below.
Step 1
First, place the beads according to the first
number 376 in the abacus correctly.

Hundreds

Tens

Ones
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Step 2
Now, as there are 4 ones in the second number,
place 4 blue beads in the ones place in the
abacus.
Hundreds

Step 3

Tens

Ones

Hundreds

Tens

Ones

Hundreds

Tens

Ones

Hundreds

Tens

Ones

=

Since ten blue beads cannot be placed in the
ones place, take one red bead and place it in
the tens place instead of the 10 blue beads.

Step 4
Now, as the second number has 1 tens, place
one red bead in the tens place in the abacus.

Step 5
Now, as the second number has 2 hundreds in
it, place 2 green beads in the hundreds place
in the abacus.
Finally, we can see that the answer is
376 + 214 = 590 .

Divide the students into four groups. Give each group one addition card, one abacus and colour
beads. When the teacher says start, the students have to take the addition statement card given and
complete the problem using the abacus. If the students have any difficulty, guide them appropriately
and help them to do correctly.

Activity 6
Materials Required: Paper cups -11, Addition problem cards (with regrouping)-2, blue, red and
green colour sticks (as required).
Divide the students into two groups. Give each group paper cups, one addition problem card,
blue, red and green colour sticks (as required). When the teacher signals, as per the given example, the
students have to do the problem using the paper cups and sticks according to the number in the card.
The group that completes quickly and correctly has to be appreciated by giving a
. The students
who do the problem incorrectly have to be guided to do correctly and then appreciated with a
.
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For example, do the addition of two numbers 523 and 378 following the steps given below.
Step 1
Arrange the paper cups on the floor as shown in the
picture. Place the colour sticks according to the place
values for the numbers 523 and 378.

Step 2
While adding the numbers in the ones place, we get
3+8=11 ones. Give the 10 blue sticks out of this, get
1 red bead instead of them and place it in the tens
place.

Step 3
In the tens place we get 2+7+1=10 tens. Give the 10
red sticks out of this, get 1 green bead of value 100
instead of them and place it in the hundreds place.

Step 4
While adding the numbers in the hundreds place,
we have to find the addition as 5+3+1=9 hundreds.
Now, place 9 green sticks in that place value. Count
the sticks as per the place value and write the answer
as 901 in the problem card.

Workbook Activities
Arumbu

Mottu

Malar

Workbook

4.8, 4.9, 4.10

4.10, 4.11

4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12

Textbook Page No.

31

29, 30

-
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MONEY
Activity 7
Materials Required: Specimen rupee notes and coins, real coins and rupee notes, picture cards of
things used daily like pencil, pen, milk packet, piggybank, etc.,
Discuss about money with questions like the ones given below.
1. Have your parents given you money?
2. Why they gave you money?
3. What things have you bought from the shop?
4. Do you have the habit of saving the money given to you?
5. How do you save the money?
Then call the students one by one, ask them to take a picture card of their choice and make them
talk about the thing in the picture card and the amount which she/he pays to buy it.
For example, the student who picks the picture of a small milk packet has to say “Every morning
my mother asks me to buy a milk packet to make tea. I give 10 rupees to the shopkeeper and buy the
milk packet.” When the student says like this show her/him the real rupee note. Likewise, introduce
each and every rupee note and coin. Then, give the students specimen rupee notes and coins and make
them realize their values.

Activity 8
Materials Required:
specimen rupee notes.

Objects

easily

available

in

the

classroom

environment,

31
EE_Maths_THB_English Medium_Term-2.indd 31

15-09-2022 12:58:52

Divide the students into two groups. Then, give each student in both the groups a specimen rupee
note. Place the objects which are easily available in the classroom environment such as pencil box,
pen, book and tiffin box on the table. Then, show an object and say its price. Give a
to the student
who comes first with the appropriate rupee note to buy that object. The group that gets maximum
number of
is the winning group.

Activity 9
Materials Required: Specimen rupee notes, coins and medal cards showing objects with
their prices e.g. tender coconut ₹ 35, ice apple (nungu) ₹16, palmyra tuber (panankizhangu) ₹28,
puffed rice balls ₹25, banana ₹15, watermelon ₹47, apple ₹20, pomegranate ₹18, guava ₹14,
peanut candy ₹12, jackfruit ₹135, etc.,

Divide the students into two groups. Draw two big circles and keep the specimen rupee notes and
the specimen coins in them. Ask the students to stand in two lines wearing the price tag medal cards
with the pictures of the objects. When the teacher signals, the students have to come one by one and
take the specimen rupee notes and coins from their circle according to the price of the object in their
medal cards, and show them to the teacher. After the teacher verifies, keep the specimen rupee notes
and coins in the circle. The group that completes the activity first and correctly is the winner.
Note: This activity can be performed by asking them to find addition of the prices of two objects
and make them to pick the specimen rupee notes and specimen coins for the same.
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Workbook Activities
Arumbu

Mottu

Malar

Workbook

4.11, 4.12, 4.13, 4.14

4.12, 4.13, 4.14

4.13, 4.14, 4.15, 4.16

Textbook Page No.

32

31, 32

-

Activity 10
Divide the students into 5 groups. Make them sit as if in a quiz competition. Ask questions to
the students in each group, as given below. Award 2 marks to the group that answers correctly. If one
group does not answer correctly, the other group has to be given the chance. If they answer correctly,
1 bonus mark has to be given to them.
1. There are 7 sparrows sitting on a tree. 5 more sparrows came flying and sat on the tree. How
many sparrows are there on the tree now?
2. There are 9 red colour flowers and 8 yellow colour flowers in a bouquet. What is the total
number of flowers in the bouquet?
3. Mathi plucked 28 mangoes on the first day and 32 mangoes on the second day from the
mango tree in her house. What is the total number of mangoes plucked by her?
4. Mangai bought bangles worth ₹38 for her and bangles worth ₹65 for her sister. What is the
total amount that she has to pay the shopkeeper?
5. There are 300 boys and 250 girls studying in a school. What is the total number of students
studying in that school?
After the completion of three rounds, the students of the first group have to create the questions
themselves and ask the second group the same. Like this, the other groups have to create and ask
the questions among themselves. Award two marks to the group that creates questions correctly.
Award two marks to the group that answers correctly. The group that gets the highest marks after the
completion of five rounds is the winning group.
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5

I KNOW SUBTRACTION - I

Learning Outcomes
 Learn subtraction using numbers 1 to 20 without regrouping.
 Learn subtraction of two-digit numbers (without regrouping) and solve subtraction problems

related to day-to-day life situations.

 Learn subtraction of three-digit numbers (without regrouping) and solve subtraction problems

related to day-to-day life situations.

Motivation
Divide students into groups of six. Call the first group to the front and ask them to stand in a line,
one behind the other. Give a big ball to the student standing first in the line.

Tell the first student any number less than or equal to 19. She/he has to say the previous number
to that number and pass the ball (without turning around) to the student standing behind her/him.
Likewise, the remaining students have to say the numbers backwards and pass the ball.
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The next rounds have to be played with other groups. Crown and appreciate the group which
does the activity correctly.

SUBTRACTION NOT EXCEEDING 20 (WITHOUT REGROUPING)
Activity 1
Materials Required: Torchlight,
(in sufficient number).

charts

from

which

stars

have

been

cut

out

Divide the students into three groups. Take a chart from which stars have been cut and flash the
torchlight from behind and show the image of the stars on the wall. The students have to note down
the number of stars on the low-level blackboard. Then, take another chart with less number of stars
than the first chart and flash the torchlight and show the images of the stars on the wall. The students
have to note down this number of stars below the first number. Then, the students have to subtract the
second number from the first number and say the answer.

Give
to the group which answers correctly and quickly. Likewise, display shapes of stars
or other shapes from charts in different numbers and continue the activity.
Activity 2
Materials Required: Groundnut shells as required.
Divide students into groups of two. Give each group twenty groundnut shells. The first student of
the group has to take the groundnut shells in her/his hand and ask the second student ridge? or pit?
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Then she/he has to shuffle the
groundnut shells and throw them on
the floor. If the second student had said
ridge the first student has to subtract the
number of the groundnut shells which
have fallen with their ridge side up from
the total number of groundnut shells and
say the answer.
If the answer is correct, give a
to
the first student. If the answer is incorrect,
give the chance to the second student to
answer. If the answer is correct give a
to the second student.
In the next round, the second student has to throw the groundnut shells and ask ridge or pit
and continue the game. Like this, motivate every group to play this game till they get strengthened in
subtraction skill.
Encourage the students to write the problem formed every time, in the low-level blackboard or
notebook and find the answer.
Note: Alternately use caps of plastic bottles or sea-shells instead of groundnut shells. Give different
numbers of groundnut shells, form different subtraction problems and strengthen students in subtraction.

Workbook Activities
Arumbu

Mottu

Malar

Workbook

5.1, 5.2

5.1, 5.2, 5.3, 5.4

5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5

Textbook Page No.

-

-

-

SUBTRACTION NOT EXCEEDING 99 (WITHOUT REGROUPING)
Activity 3
Materials Required: 90 sticks.
Give the 90 sticks to the students and ask them to tie the
sticks into bundles of 10. Make them stand in a circle. One
student has to pretend like a vegetable vendor. The vegetable
vendor has to stand in the centre of the circle, take the sticks and
has to shout “vegetable… vegetable, drumstick… drumstick”
as she/he walks around the circle.
When the teacher signals, the student next to whom the
vegetable vendor stands has to buy the vegetable. They have to
converse as follows and ask the subtraction problem.
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Buyer

:

Are these drumsticks good?

Vegetable Vendor

:

Yes, how many drumsticks you want?

Buyer

:

I want 20 drumsticks.

Vegetable Vendor

:

All right. Here are 2 bundles. Each of them has 10 drumsticks.

Buyer

:

How many drumsticks are left in the basket?

Vegetable Vendor

:

There are 70 drumsticks left in the basket.

If the student who acts as vegetable vendor says the correct answer by subtracting the drumsticks
sold from the total number of drumsticks, the student who acts as buyer has to become the vendor
and continue the game by walking around the circle. If the student answers incorrectly, the teacher
has to help her/him to find the correct answer. Then, the same student has to continue to act as the
vegetable vendor.
Activity 4
Materials Required: 10-stick bundles (in sufficient number).
Divide the students into two groups.
Draw a circle each in front of the groups.
Give two stick bundles to the first group.
The students of group two have to indicate
a number less than 20 by gestures. That
is, they have to indicate the numbers by
jumping for tens and clapping for ones.
For example, for the number 12 they
have to indicate it by jumping once and
clapping twice. The first group has to
separate sticks according to that number
and place them inside the circle and the
remaining sticks outside the circle.
If the second group takes and puts away correct number of sticks as per the number indicated by
the first group, give
. Change the group in the next round and continue the game. Repeat the game
until the students understand the concept that they get 10 single sticks when each bundle is untied.

Workbook Activities
Arumbu

Mottu

Malar

Workbook

5.3

5.5, 5.6, 5.7, 5.8

5.6, 5.7, 5.8

Textbook Page No.

-

-

-

Activity 5
Materials Required: Subraction cards (first number not exceeding 20).
The answer for subraction problems can be easily found by counting the numbers backward.
Give practice to students as follows, to count numbers backward and do the subtraction problems.
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Encourage the students by giving each of them subraction problem cards (or) writing the problems
on the black board to find the answer for them by counting backward.
For example, in the subraction 14 - 8 =
second number.

the student has to spread eight fingers as per the

Then, she/he has to fold fingers one by one by counting backward from 13 which is the previous
number of the first number. In the end, while folding the last finger she/he will say the number 6 which
is the answer.

Note: While subtracting a single-digit number from a two-digit number, write the
two-digit number first and write the single-digit number in the ones place, below it. -

T
1

O
4
6

Activity 6
Divide the students into groups of two. Both the students of a group have to form a subtraction
problem using two numbers of their choice and write it on the low-level blackboard. Then, by counting
backward they have to find the answer for the subtraction problem they have formed. Likewise, each
student of the group has to form three problems, and hence six problems per group, and find the
answers.
For each problem formed and answered correctly give
. Appreciate the group which gets
more
and encourage all the students to do the subtraction problems by counting backward.

Workbook Activities
Arumbu

Mottu

Malar

Workbook

5.4

5.9, 5.10, 5.11

5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13

Textbook Page No.

-

-

-
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Activity 7
Materials Required: Tennikoit ring, small number cards with numbers 1, 10, 100 written on
them–each 9.
Make the students sit in a circle and give them a Tennikoit ring. Draw a circle in front of the
students and spread number cards 1, 10, 100 indicating a specific number. For example, if the number
is 444, spread 4 hundreds, 4 tens and 4 ones cards.
When the teacher signals, the students
have to pass the Tennikoit ring from one to
another. When the teacher signals again,
the student who has the Tennikoit ring has
to throw the ring into the circle.
Now ask the number value of the
cards which are inside the Tennikoit ring.
If the student says the correct answer by
subtracting the number value of the cards
inside the ring from the number value of
the total cards kept inside the circle, she/he
can pass the ring to others and continue the
game. If the answer is incorrect, the next student has to form the subtraction problem, answer it and
then pass the ring to others. Award
and appreciate the students who give the correct answer.
Continue the game by using different number value cards everytime.

Workbook Activities
Arumbu

Mottu

Malar

Workbook

5.5, 5.6

5.12

5.14, 5.15, 5.16, 5.17

Textbook Page No.

-

-

-

Activity 8
Materials Required: Subtraction cards, stones or beads, place value cards.
Divide the students into groups of two. Give each group a subtraction card, 27 stones or beads
and one place value card. When the teacher signals each group has to place stones or beads as per the
first number on the place value card.
Then they have to remove stones from the card as per the second number. Finally, they have to
write the number of remaining stones as answer in the subtraction card. Appreciate the group that
completes the activity quickly and correctly and guide the other groups to complete quickly.
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6

I KNOW SUBTRACTION-II

Learning Outcomes
 Learn subtraction using numbers 1 to 20 without regrouping.
 Learn subtraction of two-digit numbers (with regrouping) and solve subtraction problems

related to day-to-day life situations.

 Learn subtraction of three-digit numbers (with regrouping) and solve subtraction problems

related to day-to-day life situations.

Motivation
Make the students stand in a circle. Blindfold one of the students with a cloth. Now ask a few
students in the circle to go and hide in some other place. Now, the student has to open her/his eyes,
find out and say how many students were standing initially, how many are standing now and how
many of them are hiding. The student also has to say the names of the students who are hiding.
Continue this activity by blindfolding different students and motivate them.
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SUBTRACTION (NOT EXCEEDING 20)
Activity 1
Divide the students into two
groups. The first group has to
arrange the paper cups in any count,
not exceeding 20, like a tower on the
table. The second group has to throw
a paper ball on this paper cup tower.
Then they have to find the answer
by subtracting the number of paper
cups that fell down from the total
number of paper cups that were
arranged as a tower initially. The
first group students have to verify
the answer given by the second
group by confirming with the paper
cups which have not fallen. Use different number of paper cups, not exceeding 20, and continue the
same activity until the students are strengthened in subtraction without regrouping.
Activity 2
Materials Required: Clay or wheat flour.
Give each student
some clay and ask them to
roll it into small balls. Make
sure that each student has
not more than 20 clay balls.
Now, call a student
and say a number less than
20. Now, the student has to
take that many balls she/he
has and flatten them like
chapatis and keep them
separately.
Then, the student
has to form a subtraction
problem by saying the
count of remaining balls after subtracting the flattened balls from the total number of balls. The
students who do the subtraction problem correctly have to be given
and appreciated.
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Workbook Activities
Arumbu

Mottu

Malar

Workbook

6.1

6.1, 6.2, 6.3, 6.4

6.1, 6.2, 6.3, 6.4

Textbook Page No.

-

33

-

SUBTRACTION (WITH REGROUPING)
Activity 3
Materials Required: Single beads -19, bead strings -9, number cards from 1-99 – 2 sets.
Divide the students into two groups. Give each group 9 bead strings and 19 single beads. Draw
a circle in front of both the groups and the keep the number cards with numbers 1 to 99 written on
them.

When the teacher claps, one student from each group has to run and pick a number card each
from the circle. The student who had picked the big number card alone has to get that many beads
from her/his group.
For example, if the number cards picked by the two students are 63 and 18 respectively, then the
student who picked the big number card 63 has to get beads in 6 tens and 3 ones from her/his group.
Then the second student who picked the small number card 18 has to ask that many beads from the
student who picked the big number card.
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First, 8 single beads cannot be given from the 3 single beads. So, one 10-bead string has to be
given to her/his group and 10 single beads have to be received. Now, there will be beads in 5 tens and
13 ones with the student who picked the big number card. From these, 1 tens and 8 ones, beads have
to be taken and given to the student who picked the small number card. Of the remaining beads, there
are 4 tens and 5 ones so, the student has to say 45. The game has to be continued like this until the
students are strengthened in subtraction with regrouping.
Note: While subtracting a single-digit number from a two-digit number, write the two-digit
number first and write the single-digit number in the ones place, below it. Then, subtract the ones
of the second number from the ones of the first number (if subtraction with regrouping is required)
and write the answer in the ones place. After that, explain the students that the remaining number
in the tens place can be written as it is in the tens place of the answer.

-

STEP 1

STEP 2

STEP 3

STEP 4

T

T

O

T

O

T

O

3
4

15
5
7

3
4

15
5
7
8

3
4

15
5
7
8

4

O
5
7

-

-

-

3

Activity 4
Materials Required: Carton box, red (tens) strips, blue (ones) square cards, papers with
subtraction problems written on them.
Divide the students into two groups. Keep sufficient number of red strips and blue square cards
on the table for each group. Keep the papers with subtraction problems written on them in a box at the
centre of the class. When the teacher signals, one student from each group has to pick a subtraction
problem paper from the box. Then, they have to show the paper to the teacher and get the red strips
and blue square cards as per the first number from her/him. Then, they have to do the subtraction
problem and show the answers to all the students. Ensure that the steps given below are followed by
the students while doing the problem.
For example, do the subtraction statement 43 - 25 =

Step 1
Get the corresponding number of
red strips and blue cards as per the
first number given in the subtraction
problem.

-

following the steps given below.

T

O

4

3

2

5
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Step 2

T

O

First, try to subtract ones from the
ones. When it is not possible to do so,
give one red strip (tens) to the teacher
and get 10 blue cards (ones).

3

13

4

3

2

5

T

O

3

13

4

3

2

5

-

Step 3
Now, take away the ones from the ones
and write the answer.

-

=

8

Step 4
Take away the tens from the tens and
write the answer.

-

T

O

3

13

4

3

2

5

1

8

The group that completes more problems correctly and with appropriate steps has to be given a
and appreciated.

Workbook Activities
Arumbu

Mottu

Malar

Workbook

6.2, 6.3

6.5, 6.6

6.5, 6.6

Textbook Page No.

-

38

-

Activity 5
Materials Required: Abacus for 3 digit numbers, blue and red beads – each 19, green beads -9, 5
subtraction cards – 2 sets.
Divide the students into two groups. Give one set of the above objects to each group. When the
teacher gives the start signal, the groups have to take the first subtraction card and place the beads in
the abacus as per the first number. Then, take the beads out of the abacus as per the second number.
Finally, write the number of beads which are left in the abacus as answer in the subtraction card.
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For example, do the subtraction statement 742 - 385 =

following the steps given below.

Step 1
First, place the beads according to the first
number 742 in the abacus correctly.
Hundreds

Step 2

Tens

Ones

Hundreds

Tens

Ones

Hundreds

Tens

Ones

Tens

Ones

=

Now, as there are 5 ones in the second number,
5 blue beads have to be taken out from the
ones place in the abacus. Since there are only
2 blue beads, it is not possible. So, from the
adjacent (tens) place, take and exchange one
red bead for 10 blue beads and keep them
in hand.

Step 3
Take out 5 blue beads from the 10 blue beads
in hand and place the remaining 5 blue beads
in the ones place.

Step 4

=

Now, as the second number has 8 tens, 8 red
beads have to be taken out from the tens
place in the abacus. Since there are only 3 red
beads, it is not possible. So, from the adjacent
(hundreds) place, take and exchange one
green bead for 10 red beads and keep them
in hand.

Hundreds
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Step 5
Take out 8 red beads from the 10 red beads in
hand and place the remaining 2 red beads in
the tens place in the abacus.

Hundreds

Tens

Ones

Hundreds

Tens

Ones

Step 6
Now, as the second number has 3 hundreds
in it, take out 3 green beads from the 6 green
beads in the abacus.

Now, the count (357) shown by the beads in the abacus is the answer. Write this in the subtraction
card as 742 - 385 = 357 . The group that completes all the problems quickly and correctly like this
is the winner.
Activity 6
Materials Required: 9 cards with the number 100, 19 cards with the number 10, 19 cards with the
number 1, 3 carton boxes.
Divide the students into two groups. Keep the number cards with the numbers 100,10,1 written
on them in each box respectively. Now, a student from the first group has to say one subtraction
problem on his own or with the help of the teacher and write it on the low-level blackboard. Now, one
student from the second group has to find the answer using the number cards as given below.
For example, the answer for the subtraction problem 651 - 275 = formed by the student, is
found as follows.
Step 1
Take and keep hundreds, tens and ones cards as per the first number.

100

100

100

100

100

10

10

10

10

10

100

1

-

H

T

O

6

5

1

2

7

5

At the same time, write the problem in the low-level blackboard.
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Step 2
First, subtract the ones as per the second number. There is a number less than 5 in the ones place
of the first number. So, keep 1 tens card in the box and equivalently take 10 ones cards from it.

100

100

100

100

100

10

10

10

10

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

100

H

1

-

T

O

4

11

6

5

1

2

7

5

Write this one also on the low-level blackboard.
Step 3
Now, take out the ones as per the second number and count the remaining ones and write it.

100

100

100

100

10

10

10

10

1

1

1

1

100

100

1

H

1

-

T

O

4

11

6

5

1

2

7

5
6

Step 4
As done in step 2 and step 3, regroup the hundreds, subtract the tens and write the answer.

100

100

100

100

100

H

T

O

10

10

10

10

10

5

14

11

10

10

10

10

10

6

5

1

10

10

10

10

1

1

1

1

1

2

7

5

100

100

100

100

100

H

T

O

10

10

10

10

10

5

14

11

10

10

6

5

1

1

1

2

7

5

7

6

1

1

1

1

1

-

6

-
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Step 5
Finally, take out hundreds as per the hundreds in the second number, count the remaining
hundreds and write the answer.

100

100

100

10

10

10

10

10

1

1

1

10

10

1

1

1

-

H

T

O

5

14

11

6

5

1

2

7

5

3

7

6

Note: If there are zeroes in the ones and tens places of the first number, for example, in the subtraction
problems like 300-189, give practice to the students to subtract after regrouping a hundred (from
the hundreds) into 10 tens and one tens (from the tens) into 10 ones.

Workbook Activities
Arumbu

Mottu

Malar

Workbook

6.4

6.7, 6.8, 6.9

6.7

Textbook Page No.

-

37

Activity 7
Materials Required: Dotted cubes.
Divide the students into groups of two.
Give each group three dotted cubes. The first
student has to roll all the three dotted cubes
simultaneously. Arrange them in order and write
the three-digit number got from them on the
low-level blackboard. The second student also
has to roll like this and write the number she/
he gets, on the low-level blackboard. The student
who has got the big number has to subtract the
small number from it and write the answer. If
the answer is correct, give her/him a
. If the
answer is not correct, the student who has got
the small number has to subtract and write the answer. Continue the game like this and the student
who gets more number of
will be declared as the winner.
Note: Instead of dotted cubes, this activity can also be performed by picking any three number
cards from 0 to 9.
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Activity 8
Divide the students into 5 groups. Make them sit as if in a quiz competition. Ask questions to
the students in each group, as given below. Award 2 marks to the group that answers correctly. If
one group does not answer correctly, then the other group has to be given the chance. If they answer
correctly, 1 bonus mark has to be given to them.
1. Rani asked the shopkeeper for 42 peanut candies. If the shopkeeper had told her that only 28
peanut candies were with him and that he would give her the remaining peanut candies the
next day, how many peanut candies the shopkeeper will have to give her the next day?
2. Maya was travelling in a bus. The conductor told that there were 52 passengers in the bus.
If 15 passengers had got down in the next stop, how many passengers were left in the bus?
3. A coconut seller had 74 coconuts with him for sale. Out of these 45 coconuts were sold.
How many coconuts remained unsold?
4. In Zaheer’s class, there are 36 students. If 18 of them are boys, how many are girls?
5. Mary wanted to prepare a Mathematics album. The album had a total of 80 pages.
If Mary had pasted pictures in 45 pages, how many pages were yet to be pasted?
6. There were 94 fruits in a tree. If 56 fruits had been plucked, how many fruits were there in the
tree?
After the completion of three rounds, the students of the first group have to create the questions
themselves and ask the second group the same. The students of the second group have to create the
questions themselves and ask the third group and so on. Award two marks to the group that creates
a question correctly. Award two marks to the group that answers correctly. The group that gets the
highest mark after the completion of five rounds is the winning group.

Workbook Activities
Arumbu

Mottu

Malar

Workbook

6.5, 6.6

6.10, 6.11, 6.12

6.8, 6.9

Textbook Page No.

-

39

-
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FORMATIVE ASSESSMENT or FA (a)

TOPIC
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HANDBOOK

WORKBOOK
ARUMBU

MOTTU

MALAR
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1. I KNOW NUMBERS-I

5, 7

1.8

1.7

2. I KNOW NUMBERS-II

6, 8

2.4, 2.5

2.9, 2.15

3. I KNOW TIME

2, 6

3.3, 3.6,

3.1, 3.5, 3.7

3.4, 3.11
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5.3, 5.4
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