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விரிவான

யிை் சி கர்நாடகா, ப ங் களூரு
மை் றும்

கல் வி ஆராய் ச்சி மை் றும்

யிை் சித் துறை, ப ங் களூரு
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¸ÀAzÉÃ±À

DwäÃAiÀÄgÉÃ,
ªÀÄPÀÌ¼À ²PÀëtªÉÃ ¨sÁgÀvÀzÀ ¨s«
À µÀå. EzÀPÁÌV PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀªÅÀ ºÉÆ¸À ²PÀët ¤ÃwAiÀÄ£ÀÄß 2020gÀ°è
eÁjUÉÆ½¹zÉ. F gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ²PÀët ¤Ãw 2020 gÀ ²¥sÁgÀ¸ÀÄìU¼
À À£ÀÄß C£ÀÄμÁ×£ÀUÆ
É ½¸ÀÄªÀ ¤nÖ£°
À è PÀ£ÁðlPÀ gÁdå
ªÀÄÄAZÀÆtÂAiÀÄ°èzÀÄÝ, ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ°è ¸ÁPÀμÀÄÖ ¸ÀÄzsÁgÀuÉU¼
À À£ÀÄß vÀg¯
À ÁUÀÄwÛz.É ¥ÀoÀåPÀæªÀÄ «£Áå¸À, PÀ°¸ÀÄ«PÉAiÀÄ°è
£Á«Ã£ÀåvÉ, vÀgU
À Àw ¥ÀQæ æAiÉÄAiÀÄ ªÀÄgÀÄ«£Áå¸À ºÁUÀÆ ±Á¯ÉU¼
À À°è PÀ°PÁ ¸ÀªÀÄÈzÀÞ ªÁvÁªÀgÀt ¤ªÀiÁðt ªÀiÁqÀ®Ä
ºÀ®ªÀÅ PÁAiÀÄðvÀAvÀæU¼
À À£ÀÄß gÀÆ¦¸À¯ÁUÀÄwÛz.É FUÁUÀ¯ÉÃ ¤¥ÀÅuï ¨sÁgÀvï «ÄμÀ£ï, §Ä£Á¢ ¸ÁPÀëgv
À É ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀASÁå
eÁÕ£À PË±À®UÀ¼À£ÀÄß SÁwæ¥Àr¸ÀÄªÀ°è PÁAiÀÄð¥ÀæªÀÈvÀÛUÆ
É ArzÉ.
¥Àæ¸ÀÄÛvÀ PÉÆÃ«qï-19 ¸ÁAPÁæ«ÄPÀ gÉÆÃUÀ¢AzÁV ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ O¥ÀZÁjPÀ ²PÀët ¥ÀqA
É iÀÄÄªÀ°è CqÉvÀqU
É À¼ÁV,
JgÀqÄÀ ªÀμÀðUÀ¼À°è PÀ°PÁ £ÀÀμÖÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. O¥ÀZÁjPÀ ºÁUÀÆ C£Ë¥ÀZÁjPÀ PÁAiÀÄðvÀAvÀæU¼
À À ªÀÄÆ®PÀ
«zÁåyðUÀ¼À PÀ°PÉAiÀÄ ¤gÀAvÀgÀvU
É É ¥ÀA
æ iÀÄwß¹zÁÝUÀÆå ¸ÀºÀ ¤jÃQëvÀ ªÀÄlÖzÀ PÀ°PÉ DUÀ¢gÀÄªÀÅzÀ£ÀÄß ºÀ®ªÀÅ
CzsåÀ AiÀÄ£ÀUÀ¼ÀÄ w½¹ªÉ. F PÀ°PÁ CAvÀgª
À À£ÀÄß ¸Àj¥Àr¸ÀÄªÀ ¤nÖ£°
À è £ÁªÉ®ègÀÆ PÁAiÀÄð¥ÀæªÀÈvÀÛgÁUÀ¨ÉÃQzÉ. ¸ÀzÀj
PÀ°PÁ CAvÀgª
À À£ÀÄß ¸Àj¥Àr¸ÀÄªÀ ¤nÖ£°
À è ªÉÊeÁÕ¤PÀ vÀ¼Àº¢
À AiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀ 'PÀ°PÁ ZÉÃvÀjPÉ' JA§
«£ÀÆvÀ£À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄªÀ£ÀÄß 2022-23£ÉÃ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀμð
À zÀ°è C£ÀÄμÁÖ£U
À ÉÆ½¸ÀÄwÛz.É
J¯Áè «zÁåyðUÀ¼ÀÄ »A¢£À JgÀqÄÀ vÀgU
À ÀwUÀ¼À°è PÀ°AiÀÄ¯ÉÃ ¨ÉÃPÁVzÀÝ ¥Àª
æ ÀÄÄR ¸ÁªÀÄxÀåð, ¥ÀjPÀ®à£ÉU¼
À À£ÀÄß
UÀÄgÀÄw¹zÉ. EzÀPÌÉ ¸ÀAªÁ¢AiÀiÁV ¥À¸
æ ÀPÛÀ vÀgU
À ÀwAiÀÄ°è PÀ°AiÀÄ¯ÉÃ¨ÉÃPÁzÀ ¥ÀæªÄÀ ÄR ¸ÁªÀÄxÀåð, ¥ÀjPÀ®à£ÉUÀ¼À£ÀÄß
eÉÆÃr¹ PÀ°PÁ ºÁ¼ÉU¼
À À£ÄÀ ß ªÀÄvÀÄÛ ²PÀëPÀgÀ PÉÊ¦rAiÀÄ£ÀÄß ¹zÀÞ¥Àr¸À¯ÁVzÉ. PÀ°PÁ ºÁ¼ÉU¼
À ÀÄ ZÀlÄªÀnPÉUÀ½AzÀ
PÀÆrzÀÄÝ, ªÀÄUÀÄ«£À ªÀÄÄUÀÝ ªÀÄ£À¹ìUÉ ¸ÀAvÉÆÃµÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀÄªÀAvÉ gÀÆ¦¸À¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß
¥ÀÇtðUÉÆ½¸ÀÄªÀÅzÀjAzÀ ºÁ° PÀ°PÁ £ÀμÀÖª£
À ÄÀ ß ¸ÀjzÀÆV¸À§ºÀÄzÀÄ JA§ D±ÀAiÀÄ £À£ÀßzÁVgÀÄvÀÛz.É PÀ°PÁ ºÁ¼É,
¥ÀoÀå¥ÀÅ¸ÀÛPÀ ªÀÄvÀÄÛ ²PÀëPÀgÀ PÉÊ¦rUÀ¼ÀÄ ¥Àg¸
À ÀàgÀ ¥ÀÆgÀPÀªÁVªÉ. ²PÀëPÀgÀÄ vÀªÄÀ ä PÉÊ¦rAiÀÄ°è ¤ÃrzÀ
ªÀiÁUÀð¸ÀÆaAiÀÄ£ÀéAiÀÄ F «£ÀÆvÀ£À PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß CzÀgÀ CAvÀ¸ÀìvÀé¢AzÀ C£ÀÄµÁ×£ÀUÆ
É ½¹, ªÀÄPÀÌ¼À PÀ°PÉAiÀÄ
¸ÀÄzsÁgÀuÉUÉ PÁgÀtªÁUÀÄwÛÃj JAzÀÄ ºÁgÉÊ¸ÀÄvÉÛÃ£É. DzÀÝjAzÀ E¯ÁSÉAiÀÄ ¸ÀªÀðgÀÆ, ¥ÉÆÃµÀPª
À ÀUÀð ªÀÄvÀÄÛ
¨sÁVÃzÁgÀgÉ®ègÆ
À EzÀg°
À è ¥ÀjuÁªÀÄPÁjAiÀiÁV PÉÊ eÉÆÃr¹ F PÁAiÀÄðPÀæªÀÄªÀ£ÀÄß AiÀÄ±À¹éUÉÆ½¸ÀÄwÛÃgÉAzÀÄ
D²¸ÀÄvÉÛÃ£É.
J®èjUÀÆ ±ÀÄ¨sÀªÁUÀ°............
²æÃ ©.¹.£ÁUÉÃ±ï
¥Áæx«
À ÄPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁæqsÀ ²PÀët
ºÁUÀÆ ¸ÀPÁ® ¸ÀaªÀgÀÄ
iii

ªÀÄÄ£ÀÄßr

gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ²PÀët ¤Ãw -2020gÀ D±ÀAiÀÄzÀAvÉ ªÀÄPÀÌ¼À PÀ°PÉ ªÀÄvÀÄÛ C©üªÀÈ¢Þ
£ÀªÉÄä®ègÀ dªÁ¨ÁÝj. DzÀgÉ
PÉÆÃ«qï-19 ¸ÁAPÁæ«ÄPÀ «¥ÀwÛ¤AzÀ ªÀÄPÀÌ¼À PÀ°PÉAiÀÄ°è ªÀåvÀåAiÀÄªÁV PÀ°PÁ ¤gÀAvÀgv
À ÉAiÀÄ£ÀÄß PÁ¥ÁrPÉÆ¼Àî®Ä PÀ¼z
É ÉgÀqÀÄ
ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¸ÁzsÀåªÁVgÀÄªÀÅ¢®è. ¸ÁPÀµÀÄÖ PÀ°PÁ CAvÀgÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. F CAvÀgÀª£
À ÀÄß ¤ÃV¸À®Ä
2022-23£ÉÃ ¸Á°£À°è
PÀ°PÁ ZÉÃvÀjPÉ JA§ «£ÀÆvÀ£À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄªÀ£ÀÄß C£ÀÄµÁ×£ÀUÉÆ½¸À¯ÁUÀÄwÛz.É
F PÁAiÀÄðPÀæªÄÀ zÀ ªÀÄÆ®PÀ J¯Áè «zÁåyðUÀ½UÉ §Ä£Á¢ ¸ÁPÀëgÀvÉ, ¸ÀASÁå eÁÕ£ÀPÌÉ MvÀÄÛ ¤ÃqÀ¯ÁUÀÄªÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ
ªÀÄUÀÄ vÀ£Àß »A¢£À vÀgU
À ÀwUÀ¼À°è CvÀåUÀvÀåªÁV UÀ½¸À¯ÉÃ¨ÉÃQzÀÝ PÀ°PÁ ¥sÀ®UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¥Àæ¸ÀPÀÛ vÀgU
À ÀwAiÀÄ°è PÀ°AiÀÄ¯ÉÃ ¨ÉÃPÁzÀ
“Cw ªÀÄÄRå PÀ°PÁ ¥sÀ®” UÀ¼£
À ÀÄß UÀÄgÀÄw¹, ZÀlÄªÀnPÉ gÀÆ¦¹ PÀ°PÁ ºÁ¼ÉU¼
À À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ²PÀëPÀgÀ PÉÊ¦rAiÀÄ£ÀÄß
gÀÆ¦¸À¯ÁVzÉ. EªÀÅUÀ¼°
À è ‘¤¥ÀÄuï ¨sÁgÀvï’, ‘«zÁå¥ÀæªÉÃ±ï’£ÀAvÀºÀ G¥ÀPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß CAvÀUÀðvÀUÉÆ½¸À¯ÁVzÉ. F
ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼ÀÄ ²±ÀÄPÉÃA¢ævÀ, PÀ°PÁ ºÁUÀÆ ²PÀëPÀ ¸ÉßÃ»AiÀiÁVªÉ. ZÀlÄªÀnPÁ ºÁ¼ÉUÀ¼À eÉÆvÉU,É ²PÀëPÀjUÉ CUÀvåÀ
ªÀiÁUÀðzÀ±ð
À £À ¤ÃqÀÄªÀ ‘²PÀëPÀgÀ PÉÊ¦r’AiÀÄ£ÀÆß ¹zÀÞ¥Àr¹ ¤ÃqÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ. EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹ ªÀÄPÀÌ¼À PÀ°PÁ CAvÀgÀ
¸ÀjzÀÆV¸ÀÄªÀ PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß vÁªÉ®ègÀÆ dªÁ¨ÁÝj¬ÄAzÀ ¤ªÀð»¸ÀÄwÛÃgÉA§ D±ÀAiÀÄªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄvÉÛÃ£É. F PÁAiÀÄðzÀ°è
vÉÆqÀV¹PÉÆAqÀ vÀªÀÄUÀÆ ªÀÄvÀÄÛ CfÃA ¥ÉæÃªÀiï fÃ ¥sËAqÉÃ±À£
À ï ¸ÀA¸ÉÜUÀÆ E¯ÁSÉAiÀÄ ¥Àgª
À ÁV C©ü£ÀAzÀ£ÉUÀ¼ÀÄ.
qÁ. J¸ï. ¸É®éPÀÄªÀiÁgï, ¨sÁ.D.¸ÉÃ.
¸ÀPÁðgÀzÀ ¥Àz
æ sÁ£À PÁAiÀÄðzÀ²ð
¥ÁæxÀ«ÄPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ËæqÀs²PÀët E¯ÁSÉ

D±ÀAiÀÄ £ÀÄr

«zÁåyðAiÀÄ ±ÉÊPÀëtÂPÀ §zÀÄQ£À°è ¥ÀæwÃ ¤vÀåªÀÇ PÀ°PÁ ¤gÀAvÀgv
À É CvÀåUÀvÀå. DzÀgÉ PÉÆÃ«qï-19 ¸ÁAPÁæ«ÄPÀ¢AzÁV
eÁUÀwPÀªÁV PÀ°PÁ ¤gÀAvÀgv
À ÉUÉ ªÀåvÀåAiÀÄ GAmÁV ªÀÄPÀÌ¼À°è PÀ°PÁ £ÀµÀÖªÁVgÀÄªÀÅzÀÄ ªÉÃzÀå. EzÀ£ÀÄß ¸ÀjzÀÆV¸ÀÄªÀÅzÀÄ £ÀªÀÄä
DzÀå PÀvÀðªÀåªÁVzÉ.
£ÀªÀÄä gÁdåzÀ°è PÉÆÃ«qï-19 ¤AzÁV ±Á¯ÉU¼
À ÀÄ ªÀÄÄZÀÑ®àmÁÖUÀ «zÁåUÀªÀÄ, ¸ÀAªÉÃzÀ, «±ÉÃµÀ
¸ÉÃvÀÄ§AzsÀ ªÀÄÄAvÁzÀ ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß gÀÆ¦¹zÀgÆ
À
ªÀÄÄSÁªÀÄÄT vÀgÀUÀw ¥ÀæQæAiÉÄUÉ EªÉ¯Áè
¸ÀªiÀ ÁAvÀgÀªÁUÀÄªÀÅ¢®è. ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ PÀ°PÁ ZÉÃvÀjPÉ PÁAiÀÄðPÀæªÄÀ ªÀÅ ªÉÊeÁÕ¤PÀ vÀ¼º
À À¢AiÀÄ ªÉÄÃ¯É ²±ÀÄ PÉÃA¢ævÀ ZÀlÄªÀnPÉU¼
À À£ÀÄß
gÀÆ¦¹ PÀ°PÁ ºÁ¼ÉUÀ¼£
À ÀÄß ¤ÃqÀÄwÛgÄÀ ªÀ «£ÀÆvÀ£À ¥ÀæAiÀÄvÀß. ¸Àj¸ÀÄªÀiÁgÀÄ JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À ±ÉÊPÀëtÂPÀ ¥ÀæQæAiÉÄUÀ¼ÄÀ ¥ÀÆtðªÁV
£ÀqÉAiÀÄzÉÃ, ªÀÄPÀÌ¼À°è GAmÁVgÀÄªÀ PÀ°PÁ CAvÀgÀª£
À ÀÄß ¸ÀjzÀÆV¸ÀÄªÀ ¸À®ÄªÁVAiÉÄÃ gÀÆ¦¹zÀ G¥ÀPÀæªÀÄ. F PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß
MAzÀÄ ªÀµÀðzÀªÀgU
É É gÁdåzÁzÀåAvÀ C£ÀÄµÁ×£ÀUÉÆ½¹ ªÀÄPÀÌ¼À PÀ°PÁ £ÀµÀÖªÀ£ÀÄß vÁªÉ®ègÀÆ vÀÄA©PÉÆqÀÄwÛÃj JAzÀÄ
D²¸ÀÄvÉÛÃ£É. PÁAiÀÄðPÀæªÄÀ zÀ ¥ÀjuÁªÀÄPÁj C£ÀÄµÁÖ£ÀPÁÌV J¯Áè ¨sÁVÃzÁgÀgÀÄ ¸ÀQæAiÀÄªÁV vÉÆqÀV¹PÉÆ¼ÀÄî«gÉAzÀÄ £ÀA©zÉÝÃ£É.
qÁ. «±Á¯ï Dgï, ¨sÁ.D.¸ÉÃ.
DAiÀÄÄPÀg
Û ÀÄ,
¸ÁªÀðd¤PÀ ²PÀët E¯ÁSÉ
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DgÀA©üPÀ £ÀÄr

DwäÃAiÀÄgÉÃ,
»A¢£À JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À PÁ® PÉÆÃ«qï-19gÀ PÁgÀt¢AzÀ O¥ÀZÁjPÀ vÀgU
À ÀwUÀ¼ÀÄ ¤jÃPÉëAiÀÄAvÉ £ÀqÉAiÀÄzÉÃ
ªÀÄPÀÌ¼À°è
PÀ°PÁ
£ÀµÀÖªÀÅAmÁVgÀÄªÀÅzÀÄ
±ÉÆÃZÀ¤ÃAiÀÄ.
EzÀjAzÁV
PÀ°PÁ
CAvÀgÀ,
¸ÁªÀiÁfPÀ
ºÁUÀÆ
¨sÁªÀ£ÁvÀäPÀ KgÀÄ¥ÉÃgÀÄUÀ¼ÀÆ GAmÁVªÉ. F J®è CqÉvq
À ÉU¼
À À£ÀÄß ¤ªÁj¹, PÀ°PÁ ¤gÀAvÀgv
À ÉAiÀÄ£ÀÄß PÁAiÀÄÄÝPÉÆ¼Àî®Ä 202223£ÉÃ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀµÀðzÀ°è PÀ°PÁ ZÉÃvÀjPÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄªÀ£ÀÄß C£ÀÄµÁ×£ÀUÉÆ½¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ. ¥ÀæwAiÉÆ§â «zÁåyðAiÀÄÄ §Ä£Á¢
¸ÁPÀëgÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀASÁåeÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß ¸Á¢ü¸ÀÄªÀÅzÀÄ ¥ÀæxÀªÀÄ DzÀåvÉAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. J¯Áè PÀ°PÉUÉ ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀªÁV §Ä£Á¢ ¸ÁPÀëgÀvÉ
ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀASÁåeÁÕ£À CvÀåUÀvåÀ . DzÀÝjAzÀ DAiÀiÁ vÀgÀUÀwAiÀÄ ¤¢ðµÀÖ PÀ°PÁ ¥sÀ®UÀ¼ÉÆA¢UÉ §Ä£Á¢ ¸ÁPÀëgÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ
¸ÀASÁåeÁÕ£ÀzÀ PÀ°PÁ ZÀlÄªÀnPÉU¼
À À£ÀÄß CAvÀUÀðvÀUÆ
É ½¹ PÀ°PÁ ZÉÃvÀjPÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄªÀ£ÀÄß gÀÆ¦¸À¯ÁVzÉ. vÁªÀÅ E°è
¤ÃrgÀÄªÀ PÀ°PÁ ºÁ¼ÉUÀ¼£
À ÀÄß §¼À¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄPÀÌ¼À°è §Ä£Á¢ PÀ°PÁ eÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß C£ÀÄPÀÆ°¸ÀÄ«j ºÁUÀÆ PÀ°PÁ
CAvÀgÀª£
À ÀÄß ¥ÀÆgÉÊ¸ÀÄ«j JAzÀÄ D²¸ÀÄvÉÛÃ£É. EzÀ£ÀÄß ±Á¯ÁzsÁjvÀªÁV ªÀiË¯ÁåAPÀ£À ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¤UÀ¢vÀ ¸ÁªÀÄxÀåð ªÀÄvÀÄÛ
¥ÀjPÀ®à£É UÀ½PÉUÉ ¥ÁæªiÀ ÁtÂPÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁqÀÄwÛÃj JAzÀÄ £ÀA©gÀÄvÉÛÃ£É. vÀªÉÄä®ègÀ ¨ÉA§®¢AzÀ ¥ÀjuÁªÀÄPÁj C£ÀÄµÁ×£À
¸ÁzsÀå. F ¤nÖ£À°è J®èjUÀÆ AiÀÄ±À¸Àì£ÀÄß ºÁgÉÊ¸ÀÄvÉÛÃ£É.
²æÃªÀÄw ¥À®è« DPÀÄgÁw, ¨sÁ.D.¸ÉÃ.
gÁdå AiÉÆÃd£Á ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ, ¸ÀªÀÄUÀæ ²PÀët PÀ£ÁðlPÀ

¥Áæ¸ÁÛ«PÀ £ÀÄr

DwäÃAiÀÄgÉÃ,
ºÉÆ¸À ±ÀvÀªiÀ Á£ÀzÀ D±ÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆAqÀ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ²PÀët ¤Ãw-2020gÀ C£ÀÄµÁÖ£À ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ±ÉÊPÀëtÂPÀ
PÉëÃvÀæzÀ°è£À §zÀ¯ÁªÀuU
É É £ÁªÉ®ègÀÆ vÉgÉzÀÄPÉÆ¼Àî¨ÉÃQzÉ. CzÀgÀ eÉÆvÉUÉ PÉÆÃ«qï ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è GAmÁzÀ ªÀåwjPÀÛ
¥ÀjuÁªÀÄªÀ£ÀÄß ¸Àj¥Àr¸ÀÄªÀ ºÉÆuÉUÁjPÉ ªÀÄºÀvÛÀ÷ézÁÝVzÉ. PÀ¼z
É À JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À°è §ºÀÄ ªÀiÁzsÀåªÀÄUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹PÉÆAqÀÄ
«zÁåUÀªÀÄ, ¸ÀAªÉÃzÀzÀAvÀºÀ ±ÉÊPÀëtÂPÀ G¥ÀPª
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குறிக்ககாள் கள்
1.

க ோவிட் 2019 விளைவோ

மோணவர் ைிளடகே

ற் றல் இளடவவைிளே ் குறை ் து.

2.

மோணவர் ளு ்கு கேளவப்படும் ேற் கபோளேே வகுப்பின்
ற் றல் விளைவு ளுடன்
முந்ளேே இரண்டு வகுப்பு ைின்
ற் றல் முடிவு ளை ஒருங் கிறைத்து,
ற் றல்
ேோை் ை் மூலம் வகுப்பளற பசயல் ாடுகறள வடிவறம ் து.

3.

மாைவர்களில் கை் ைல் விளைவு அடிப்பளடயிலோன
ற் றலு ்கு முன் னுரிளம
அைிப்பேன் மூலம் NEP சுேமோ
இே ் ப்பட்ட மற் றும் அனுபவமி ்
ற் றலு ்கு
மு ்கிேே்துவம் அைிே்ேல் .

4.

ஒவ் வவோரு வகுப்பிற் கும் குறிப்பிட்ட ற் றல் விளைவு ளை அளடே
மூலம் குழந்றதகளின் ற் றளல ஆேரி ் வும் ,

5.

விஞ் ஞோன உணர்வு மற் றும் பளடப்போற் றல் , ஆ ் ப்பூர்வ சிந்ேளன ஆகிேவற் றின்
மூலம் அனுமவமி ்
ற் றலு ்கு பரிக ோேளன மூலம் குழந்ளே ளை வழிநடே்ே
ஆசிரிேர் ளை ஊ ் ப்படுே்துேல் ,

6.

அறிவிேல் மற் றும் ேர் ் ரீதிேோன சிந்ேளன மனப்போன் ளமளே வைர்ப்பேன் மூலம்
வேோழில் நுட்ப அடிப்பளடயிலோன
ற் பிே்ேல் மை் றும்
ற் றல் வ ேல் முளற ்கு
ஆசிரிேர் ளையும் , குழந்ளே ளையும் ேேோர்படுே்துேல் .

7.

மோணவர் ை் க ோேளன நடவடி ்ள
கவண்டும் .

ற் றல் ேோை் ை்

ை் மூலம் பளடப்போற் றளல வைர்ே்து ் வ ோை் ை

ஒட்டுவமோே்ேே்தில்
மாைவர்களிறடயய
ற் றல்
இளடவவைிளே
குளறப்பதும் ,
அறிவிேலில் ேரமோன ற் றளல அளடே அவர் ளு ்கு உதவவும் ( ற் றலின் மீட்சி) லி ோ
யசத்தரிக்காவின் மு ்கிே கநோ ் மோகும் .
*****
ஒவ் வவோரு குழந்ளே ்கும் ேரமோன
ல் விளே வழங் குவகே அரசின் முேன் ளமேோன
விருப்பம் . இந்ே ஆள ளே ஒன் றோ ்கும் வள யில் , வபோது ் ல் வி துறை, பே்து திட்டங் ை்
மூலம் வேோடர்ந்து வ ேல் பட்டு வருகிறது. ஆனோல் க ோவிட் -19 வேோற் றுகநோே் பரவுவேோல் ,
2018-20 மற் றும் 2020-21 ஆம் ஆண்டு ைில்
ல் வி நடவடி ்ள
ளை நடே்ே முடிேோது.
கமலும் 2021-22ம் ஆண்டு பிற் பகுதியில் பை் ைி ை் வேோடங் ப்பட்டுை் ைன, பை் ைி
வேோடங் கிே பிறகு இதுவளர க துபந்ேோ, கேோஜனோ, வித்யாகமா மற் றும்
ம் கவேோ
வகுப்பு ை் கபோன் ற பல ல் வி நடவடி ்ள
ை் வ ேல் படுே்ேப்படபட்டுை் ைன. ஆனோல்
குழந்ளே ைின் ற் றல் எதிர்போர்ே்ே அைவில் இல் ளல, அளனே்து வகுப்பு ைிலும் உை் ை
குழந்ளே ைின்
ற் றல் இளடவவைிளே குறை ் து குழந்ளே ை் ேங் ை்
ற் றளல
எதிர்போர்ே்ே அைவில்
முடி ் வும்
முடிப்பளேயும்
உறுதி வ ே் வது அளனே்து
பங் குேோரர் ைின் முேன் ளமேோன
டளம ேோகும் . இந்ே பின் ைணியில் , மோண்புமிகு
மோநிலே் திட்ட இே ்குனர் விரிவோன ல் வி ருநோட ம் வழி ோட்டுேலின் படி 2022-23ஆம்
ஆண்டில் வ ேல் போட்டு அடிப்பளடயிலோன
ற் றல் ேோை் ை் உட்பட
ற் றல் மீட்புப்
திட்டே்ளே உருவோ ்குமோறு பகௌரவ இே ்குனர் உே்ேரவிட்டுை் ைோர். அகேப்கபோல் , 4முேல்
9 ஆம் வகுப்பு வளர அறிவிேல் போடே்தில் ற் றல் ேோை் ளை பேன் படுே்துவது இதை் கு
ஆசிரிேர் ள கேடு உருவோ ்கும் வபோறுப்பு, DIET அளமப்பு ்கு வழங் ப்பட்டுை் ைது.
அேன் படி, பல் கவறு நிளல ைில்
போட ஆசிரிேர் ை் பேன் படுே்தி, பயிலரங் கு ை்
நடே்ேப்பட்டன, ற் றல் மீட்பு திட்டே்தின் கீழ் ற் றல் ேோை் ை் மற் றும் ஆசிரிேர் ள கேடு
ேேோரி ் ப்பட்டுை் ைது.
*****
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கற் றல் , விளைவுகை் மற் றும் கற் றல் தாை் கைின் அறிமுகம் :"கற் றல் விளைவுகள் ::- ற் றல் விளைவு ை் என் பது ஒரு குறிப் பிட்ட ற் றல் வ ேல் முளற ்குப்
பிறகு மாைவர்கள் வபற கவண்டிே அறிவு அல் லது திறன் ளை குறி ்கும் அறி ்ள
ை் , ற் றல்
விளைவு ை் மோணவர் ை் பிறகு வபற் ற அறிவு, அறிவோற் றல் திறன் ை் அல் லது பேன் போட்டு
திறன் ை்
எவ் வோறு
பேனுை் ைேோ
இரு ்கும்
என் பளே
புரிந்து ்வ ோை் ை
உேவுகிறது.
சுற் றுசூழல் போது ோப் பு, உயிரி ைின் பன் மு ே்ேன்ளம பற் றிே விழிப்புணர்வு கபோன் றளவ
மோணவர் ை் , ஏதுவோைர் ை் , வபற் கறோர் ை்
ற் றல் விளைவு ைில் பிரதிபலி ்கின் றன. "என்ன
ற் பி ்
கவண்டும் ? மற் றும் எப்படி,
ற் பி ்
கவண்டும் ? என் ற க ை் வி ளு ்கு பதிலைி ்
ஏதுவோைர் ளு ்கு உேவுகிறது.
கற் றல் தாை் எப் படிபட்டது?
"NCF-2005 விரும் புவது கபோல, குழந்ளே உலறகப் புரிந்துக்பகாள் ள முேன்ளமேோன ஊட ம்
வ ேல் போடு ை் ஆகும் .
•
ற் பிே்ேல் - ற் றல் வ ேல் போட்டில்
ற் றல் ேோை் ை் வேோடர் சி
் ேோ உை் ைன. ஏதுவோைர் ை்
வழி ோட்டுேலின் கீழ் நிர்வகி ் முடியும் .
•
ற் றல் ேோை் ை் , ற் பிே்ேல் - ற் றல் வ ேல் போடு, ே வல் வேோடர்பு ஆகிேவற் றில் மோணவர் ை்
திறம் பட புரிந்து வ ோை் ை உேவுகிறது.
•
ற் றல் ேோை் ளை முடிந்ேவளர ்கும் குழந்ளே ை் சுேமோ நிர்வகி ்கும் படி, சில மேங் ைில்
வபற் கறோர் ை் /ஆசிரிேர் ை் /நை் ர்கள் உதவிறய ப ை் று நிறைவு பசய் யும் டி உள் ளது.
மோணவர் ை்
ற் றல் ேோை் ளை முடிே்ே பிறகு ஆசிரிேர்
ரிபோர்ே்து உடனடிேோ
ருே்து
அல் லது பின்னூட்டம் வழங் குவது சிறந்ேேோகும் .
•
ற் றல் ேோை் ை் வேோடர் சி
் ேோன மற் றும் விரிவோன மதிப்பீட்டிற் ோன ஒரு
ருவிேோ
பேன் படுே்ேப்படலோம் .
•
உை் ளூர் வளங் களில் கிளட ்கும் ேன்ளமளே வபற் று ற் றல் ேோை் ை் பேன் படுே்ேப் படலோம் .
•
ற் றல் ேோை் ை் வளரப்படமோ ் ல் ,
ருே்து கமப்பிங் , ,திட்டமிலடல் ஆே் வு ை் மற் றும்
ஆசிரிேர் ை் / வபற் கறோர் ை் அவர் ைின் ோேளன ளை எைிேோ ்குகிறது.
•
NEP - 2020 நளடமுளற ் வ ேல் போடு ளு ்கு அதி
மு ்கிேே்துவம் வ ோடுப் பேன் மூலம்
மோணவர் ைின் அனுபவமி ்
ற் றளல எைிேோ ்குவேற் கு உேவிேோ இரு ்கும் என எதிர்
போர் ் ப்படுகிறது. சில மேங் ைில் வமோளபல் (இன் டர்வனட் / வோட்ஸ்அப் வ தி ை் உை் ை
மோணவர் ளை
ற் றல் ேோை் ைின்
வ ேல் போடு ளை
கமற் வ ோை் ைவும் ,
வேோடர்ந்து
இளண ் ப்பட்டு பேன் போட்டு ற் றளல வ ேல் படுே்ே உேவலோம் .
பயன்பாட்டு கற் றல் :
•
அறிவிேல் ற் றல் எப்கபோதும் பேன் போட்டு வடிவில் உை் ைது. ற் ற அறிவிேல் ருே்து ் ளை
அன் ைாடம் வ ேல் படுே்தும் வள யில் வ ேல் போடு ை் ஏற் போடு வ ே் ேப்பட்டுை் ைேோல் ,
வகுப்பளறயில் ற் ற அறிவிேல் ருே்து ் ளை அன் றோட வோழ் வில் வ ேல் போடு ை் வ ே் வேன்
மூலம் பேன் படுே்ே முடியும் . .
•
பேன் போட்டு ்
ற் றல் குழந்ளே ்கு
ற் றலில் அதி
ஆர்வே்ளே ஏற் படுே்துகிறது. எனகவ
ற் றல் ேோை் ளை ேேோரி ்கும் கபோது, பேன் போட்டு ்
ற் றலு ்கு அதி
மு ்கிேே்துவம்
வ ோடுே்து வ ேல் போடு ை் ஒழுங் ளம ் ப்படுவேோல் ற் றல் பேனுை் ைேோ இரு ்கும் .
கற் றல் செயல் பாட்டில் பாடநூலின் பயன்பாடு:
•
ற் றல் தாை் போடப்புே்ே ே்திற் கு ஒரு துளண ேற் கபோளேே மற் றும் முந்ளேே 2. வகுப்பு ைின்
போடபுே்ே ே்தின் போட ்வபோருை் ளை ண ்கில் எடுே்து ்வ ோை் ைப்பட்டுை் ைது.
•
ற் றல் ேோை் ை் சுழல் அடிப்பளடயில் கேர்ந்வேடு ் ப்பட்டுை் ைது.
•
புே்ே ே்தில் வ ோடு ் ப்பட்டுை் ை (Box items) கமலும் அறி உங் ளு ்கு வேரியுமோ? என்னும்
அம் ங் ளை
வனிே்து
அளவ ளை
பேன் போட்டு
அடிப்பளடயில்
ேகுந்ேவோறு
பேன் படுே்ேலோம் .
கற் றல் க்ைப் களுக்கு கற் றல் தான்கைின் பயன்பாடு:
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கற் றல் க்ைப் களுக்கு கற் றல் தான்கைின் பயன்பாடு:
•
•
•
•
•

ஈககோ க்ைப் / அறிவிேல் க்ைப் பில் கமற் வகோை் ைப் படும் வெேல் போடுகை் , கற் றல் ேோைிலுை் ை
கற் றல் வெேல் முளற வெேல் போடுகளுக்கு ஏற் றவோறு மோற் றிேளமக்கப் படலோம் .
அறிவிேல் க்ைப் கைின் வருடோந்ே போடே்திட்டே்தில் அதிக கற் றல் வெேல் முளற வெேல் போடுகை்
இளணக்க முடியும் .
கற் றல் வெேல் போட்டில் வரும் வளரேல் திறன் களை பேன் படுே்தும் வெேல் போடுகளை
ஒழுங் களமக்கவும் பேன் படுகிறது.
இேற் ளக ஆே் வு (Nature study) வேோடர்புை் ை கற் றல் ேோை் கைின் வெேல் போட்டின் அடிம் பளடயில்
க்ைபுகை் பேன் படும் .
கற் றல் ேோை் கைில் உை் ை கருே்துக்களை கவனே்தில் வகோண்டு சுற் றுெ்சூழல் தினம் , வினோடி
வினோ நிகழ் ெ்சி கபோன் ற வெேல் போடுகளை ஏற் போடு வெே் ேல் ..

கற் றல் விளைவுகளை பாடபுத்தகத்தின் பாடங் களுக்கு ஒருங் கிளைத்தல் :
•

•

ேற் கபோளேே ஆண்டு மற் றும் முந்ளேே 2 வகுப் புகளுக்கு கற் றல் விளைவுகளை பட்டிேல்
வெே் ேல் . இவற் றில் ஒற் றுளம உை் ை கற் றல் விளைவுகளுக்கு முக்கிேே்துவம் வகோடுே்து, மிக
முக்கிேம்
என
கருதும்
கற் றல்
விளைவுகளுக்கு
முன் னுரிளம
அைிே்து
மறுசீரளமக்கப் பட்டுை் ைது.
சுே
கற் றல்
ேோைில்
கற் றல்
விளைவுகை்
சுழல்
வடிவில்
இருக்கும் படி
கவனம்
வெலுே்ேப் பட்டுை் ைது. உேரணே்திற் கு அளடேோைம் கோண்பதிலிருந்து பேன் போடு வளரக்கும் .

சுயமதிப் பீடு மற் றும் சுய-கற் றலுக்கு முக்கியத்துவம் :
•

•
•
•
•

சுே - கற் றல் மற் றும் சுே மதிப் பீடு வெேல் முளறகை் குழந்ளேயின் கற் றலில் முக்கிே பங் கு
வகிக்கின் றன. குழந்ளேகளை ளமேமோக வகோண்ட கல் வியின் இேேமோக உை் ைது. எனக்
கூறலோம் . கற் பவர்கை் ேங் கை் கற் றலுக்கு ேோங் ககை வபோறுப் கபற் று, ேங் கை் முடிவுகளை
ேோங் ககை முடிவு வெே் து அவற் றின் வெேல் படுே்ேளல கமற் வகோை் ளும் திறளன சுே - கற் றல்
உை் ைடக்கியுை் ைது.
இது குழந்ளேகை் ேங் கை் கற் றளல சுேமதிப் பீடு வெே் து ேங் கைின் கமம் படுே்ே உேவுகிறது.
இது ஒரு வைரி மதிப் பீடு (FA) ஆக இருப் பேோல் , குழந்ளேகை் ேனது ேரே்ளே தீர்மோனிக்கவும் ,
ேனது முன் கனற் றம் பற் றி சிந்திக்க அனுமதிக்கிறது.
குழந்ளே ேனது கற் றளலப் பிரதிபலிக்க அனுமதிக்கும் ஒரு விமர்ென சிந்ேளன திறளன
வைர்க்க அனுமதிக்கிறது.
சுேமதிப் பீடு குழந்ளே ேனது வெோந்ே ேரே்ளே தீர்மோனிக்க அனுமதிக்கிறது மற் றும் குழந்ளே
எவ் வோறு ேன் ளன கமபடுே்திக் வகோை் ை கவண்டும் என் று சிந்திக்க வோே் ப் பு அைிக்கிறது.

கற் றல் மற் றும் மதிப் பீட்டிற் கான வழிமுளறகை் :
•
•
•
•
•
•

குழந்ளேயின் அறிவுே்திறலுக்கு ஏற் ப கவகமோகவும் , வமதுவோகவும் கற் பவர்கைின் பட்டிேல்
ேேோரிக்கப் பட கவண்டும் .
எழுதும் திறன் , எைிளமேோன வமோழி, எழுே்துக்கை் , உை் ைடக்கே்தின் ஒருங் கிளணப் பு
ஆகிேவற் ளற கவனிக்க கவண்டும் .
ஏதுவோைர்கை்
கற் றல் ேோை் கைில்
அவசிேவமன் றோல்
கூடுேல்
ககை் விகை்
மற் றும்
வெேல் போடுகளை வடிவளமக்கலோம் .
இளணப் ளபப் பேன் படுே்தி கூடுேல் ேகவல் களைக் கண்டறிந்து அதில் குறிப் புகளை
உருவோக்க குழந்ளேக்கு பயிற் சி அைிக்கப் பட கவண்டும் .
பரிகெோேளன
வெே் ேகவண்டிே
வெேல் போடுகளுக்கு
ஆே் வக
உபகர
ணங் களை
வழங் குவகேோடு ேருந்ே முன் வனெ்ெரிக்ளக நடவடிக்ளககளை பின் பற் ற கவண்டும் .
பதிப் பீட்டிற் கோக பல் கவறு வெேல் போடு, பரிகெோேளன, படம் வளரேல் ,கெகரிே்ேல் , பதில்
எழுதுேல் , வோே் வமோழி பதில் , அளனே்தும் பரிசீலிக்கப் பட கவண்டும் .
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சொல் - அறிவவாம்
தீம் (Theme): கற் க கவண்டிே கருே்து /திறன் /திறளமகளை வவைிபடுே்ே புே்ேகே்தில் கோணப் படும்
ேளலப் பு.
கற் றலின் விளைவு: வகுப் பு வோரிேோக, போட வோரிேோக மோணவர் ெோதிக்க கவண்டிே கற் றல் திறன்
குறிப் பது.
வ ாக்கம் மற் றும் முக்கியத்துவம் : கற் றல் விளைவுகைின் பரந்ே ேன் ளம மற் றும் முக்கிேே்துவம் .
கற் றல் செயல் முளற: அளடேோைம் கோணப் பபட்ட தீம் கற் றலின் விளைளவ அளடே, மோணவர்
எைிளமேோனது முேல் சிக்கலோன வெேல் முளற படங் கை் மற் றும் சிந்ேளன மூலம் கற் றுல்
வெேல் முளற மூலம் , ஊன் ரன் மிடுமகிழுளைளே நடிகரோது. இதில் குழந்ளேயின் அன் றோட
அனுவங் கைின் அடிப் பளடயில் உேோரணம் /விைக்கம் /ஸ் கிரிப் டல
்
வெே் துபோர் கபோன் ற எழுே்து
வடிவே்தில் வகோடுே்ேப் பட்டுை் ைன.
மதிப் பீட்டு செயல் முளற: கற் றல் வெேல் போட்டில் வகோடுக்கப் பட்ட பகுதிளே முடிே்ே பிறகு,
மோணவர் ேனது கற் றளல சுேமதிப் பீடு வெே் ே, வெேல் போட்டிற் கு இளணேோன அல் லது
வேோடர்ெ்சிேோக மற் வறோரு வெேல் போட்ளட வழங் குேல் .
பயன்பாடு: அன் றோட வெேல் போடுகளுக்கு அடிப் பளடமோக கமலும் கற் றலுக்கு அடிே்ேலம்
கட்டே்தில் உை் ை ககை் விகளை வகோடுப் பது. இேற் கு மோணவர்ககை போடபுே்ேம் , பேன் படுே்தி
எழுேவது அல் லது ஆசிரிேர்கை் /வபற் கறோர்கை் உேவி வபறுவது.
மதிப் பீட்டின்
ிளல: குறிப் பிட்ட கற் றல் விளைவில் மோணவனின் நிளலளே தீர்மோனிக்கும்
கவிேோக உை் ைது. இங் கு வகோடுக்கப் படுை் ை நிளலகை ஆசிரிேர் எடுே்துகோட்டோக கருதுங் கை் .
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கதர்ந்து பகாண்ட கற் றல் விளளவுகள்
வகு ் பு: 4

வ.
எண்

ாடம் : சூழ் நிறலஇயல்

கற் றல் விளளவுகள்

கற் றல் பபாருட்கள் / பாடப் பபாருள்

1

விளக்குவார்கள்

*
*

2

ட்டியலிடுதல்

3

பசயல் டுத்தல்

4

ஒ ் பிடுதல்

*
*
*
*
*

*
5

புரிந்துபகாள் ளுதல்

6

அறடயாளம் காண் ர்.

*
*

*
*
*

*
7

அறிந்துக் பகாள் வர்

8

ப யரிடுதல்

9

கு ் ாய் வு பசய் தல்

10

வறக ் டுத்துதல்

11

வரிறச ் டுத்துதல்

12

ாராட்டுதல்

*
*

*
*
*
*

*

தண்ணீரின் முக்கியத்துவத்றத விளக்குவர்
உள் ளூர்
கலாசாரங் களனா திருவிழா, ஊர் ண்டிறக
வ ான் ை சடங் குகறள விவரி ் ார்.
அன் ைாட வாழ் வில் பூ மை் றும் ழங் களின் உ வயாகங் கள்
ட்டியலிடுவர்.
வதன் வசமி ் பு ட்டியல் விடுவர்.
தாவரம் ,
விலங் கு
மை் றும்
முடியாவதார்
(மாை் றுதிைனாளிகள் ) குறி ் பு உணர்வுடன் பசயல் டுதல் .
ல் வவறு வறகயான குடும் ங் களின் வளர்ச்சி மை் றும்
முன்வனை் ைத்றத எளிய வம் சாவளி மூலம் ஒ ் பிடுவர்.
தை் வ ாறதய மை் றும் இன்றைய காலத்தின் அன் ைாட
பசயல் ாடுகறள
ஒ ் பிடுவர்.(விவசாயம்
மை் றும்
கட்டுமானம் பசயல் ாடுகள் )
விலங் கு மை் றும் தாவரங் களின் நடுவில் காணக்கூடிய
அம் சங் கறள ஒ ் பிடுவர்.
கு ் ற அகை் றுதல் நடவடிக்றகறய புரிந்துபகாள் வர்.
வடிவம் ,
அளவு,
நடத்றத
மை் றும்
உணவு
ழக்க
வழக்கங் களின்
அடி ் றடயில்
மனிதன்
மை் றும்
விலங் குகள் நடுவிலுள் ள றவத்து அறடயாளம் காண் ர்.
மனிதன் மை் றும் விலங் கு நடுவில் உள் ள பதாடர்பு மை் றும்
ஒன் றுக்பகான் று சார்ந்திருத்தல் ை் றி கண்டறிவர்.
குழந்றத
பதாழிலாளர்கள்
எதிர்பகாள் ளும்
பிரச்சிறனகறள அறடயாளம் காண் ர்.
குடும்
உறு ் பினர்கள் மை் றும் நண் ர்களிடம் உள் ள
சிை ் பு குணங் கறள மை் றும் திைன் கறள அறடயாளம்
காணுதல் .
விலங் கு மை் றும் தாவரங் கள் நடுவில் காணக்கூடிய
சிை ் ம் சங் கறள கண்டறிதல் .
வதன் வசமி ் பு முறைறய பதரிந்துக் பகாள் வர்.
வ ாக்குவரத்து
விதிகறள
அறிந்து
அவை் றை
பின் ை் றுவதை் கான
முக்கியத்துவத்றத
அறிந்துக்பகாள் வர்.
ல் வவறு றகவிறன கறலஞர்கள் தயாரிக்கும் ப ாம் றம
மை் றும் ப ாருட்கறள ப யரிடுதல் .
நீ ர்
நம்
ஆவராக்கியத்தின்
மீது
ஏை் டுத்தும்
தாக்கத்றத கு ் ாய் வு பசய் வார்கள் .
உள் ளரங் கு மை் றும் பவளியரங் கு
விறளயாட்டுகறள
வறக ் டுத்துவர்.
தாவரம் , விலங் கு,
ைறவ மை் றும் ப ாருட்களில் உள் ள
ஒை் றுறம
வவறு ாடுகளின்
அடி ் றடயில்
வரிறச ் டுத்துவர்.
நமது மாநிலத்து மக்களின்
பவவ் வவறு கலாச்சாரம்
மை் றும் உணவு ழக்கத்றத ாராட்டுவர்.
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கற் றல் மீட்பு 2022- 23
வகு ் பு: 4

ாடம் : சூழலியல்

வ.
எண்

வகுப் பு 2

1

நீ ரின்
ல் வவறு ஆதாரங் கறள
ட்டியலிடுதல்
நீ ரின்
இன் றியறமயாறமறய
புரிந்து, நீ ர் எவ் வாறு மாசு டும்
என் றத விவரி ் ர்.

2

உணவின்
ல் வவறு
ஆதாரங் கள்
மை் றும்
சறமயலறையில்
யன் டுத்த ் டும் துறணக்
கருவிகறள ட்டியலிடுவர்.

3

மனித உடலின்
ாகங் கறள
கண்டறிவர் மை் றும் அவை் றின்
ாதுகா ் பு
முறைகறள
விவரி ் ர்.

4

குடும்
உறு ் பினர்களின்
ங் கு
மை் றும்
அவர்களின்
முக்கியத்துவத்றத
விவரி ் ர். பகாண்டாட்டங் க
ள் மை் றும் ண்டிறககள் ை் றி
விவரி ் ர்.
முதியவர்
மை் றும்
மாை் றுத்திைனாளிக
றள
ை் றின உணர்ச்சியுடன்
பசயல் டுதல் .

5

வீட்டின்
அவசியத்றத
விளக்குவர் மை் றும்
கு ் ற
அகை் ைல்
ை் றி
புரிந்துக்பகாள் வர்.

6

ள் ளிக்கூடம் , மருத்துவமறன
வங் கி
வ ான் ை
ப ாது
நிறுவனங் களின் அவசியத்றத
பதரிந்துக் பகாள் வர் மை் றும்
ப ாது
பசாத்துக்களின்
முக்கியத்துவத்றத விவரி ் ர்.

வகுப் பு 3

வகுப் பு4
வாழ் வில்
பூ
மை் றும்
ழங் கள்
யன் ாடுகறள
ட்டியலிடுதல்
நீ ரின்
முக்கியத்துவத்றத
மை் றும் மாசறடந்த நீ ர்
நமது ஆவராக்கியத்தில்
ஏை் டுத்தும் தாக்கத்றத
குத்தாய் வு பசய் வர்.

உணவு
வறக
மை் றும்
அவை் றின்
மூலங் கறள
குறி ் பிடுவர்.
உணவு
தயாரிக்க
யன்
துறணக்கருவி
வதறவயான
எரிப ாருள் கறள
ட்டியலிடுவர்.

டுத்தும்
மை் றும்

விலங் கு
மை் றும்
தாவரங் களின் இறடயில்
காண ் டும்
குணாதிசயங் கறள
ஒ ் பிடுவர்
மை் றும்
வவறு ாடுகறள
கண்டறிவர்.
மூன் று
தறலமுறைகள்
உள் ள
எளிய
குடும்
மரத்றத வறரந்து குடும்
உறு ் பினர்களுக்கு
இறடயிலான உைவுகறள
விவரி ் ர்.
குடும்
உறு ் பினர்களிறடயில்
ரம் றரயிலுள் ள
ஒை் றுறமறய கவனி ் ர்.

5

ல் வவறு
வறகயான
குடும் ங் களின்
முன்வனை் ைம்
எளிய
குடும் த்தின்
மூலம் ஒ ் பிடுவர்.

7

தன் வதறவகறள பூர்த்தி
பசய் ய
வதறவ ் டும்
ப ாருட்களான
ாறன
மை் றும்
சக்கரம்
தயாரி ் தை் கு
மனிதன்
எ ் டித் பதாடங் கினான்
என் றத
விவரி ் ர்.
உணவு
தானியங் கறள
ாதுகாக்கும்
நடவடிக்றககளில்
கால ் வ ாக்கில் ஏை் டும்
மாை் ைங் கறள
அறடயாளம் காண் ர்.

8

உள் ளரங் கு
மை் றும்
பவளியரங் கு
விறளயாட்டின்
இறடயில்
உள் ள
வவறு ாட்றட
அறடயாளம் காண் ர்.

9

பவவ் வவறு
வ ாக்குவரத்து
விதிகறள கண்டறிவர்

10

இயக்கத்தின்
அடி ் றடயில்
பவவ் வவறு விலங் கு மை் றும்
ைறவகறள கண்டறிவர் மை் றும் அவை் றின் ஒலி.

11

தாவரங் களின்
ாகங் கறள
அறடயாளம்
கண்டு,
அன் ைாட வாழ் வில் அவர்கள்
உ வயாகத்றத பதரிவி ் ர்.

12

சூரியன் ,
சந்திரன்
மை் றும்
நட்சத்திரங் களின் பவளி ் புை

உள் ளரங் கு
மை் றும் பவளியரங் கு வி
றளயாட்டுகறள
வறக ் டுத்துவர். தாவர
ம் , விலங் கு மை் றும்
மாை் றுத்திைனாளிகள்
குறித்து உணர்வுடன்
பசயல் டுவர்.
பதாறலவு மை் றும் அருகில்
உள் ள இடங் களுக்கு
பசல் வதை் கு
யன் டுத்த ் டும்
வ ாக்குவரத்து
சாதனங் கறள
கண்டறிவர்.

உள் ளூர்
சுை் றுச்சூழலில்
உள் ள
தாவரங் கள் ,
விலங் கு,
ைறவகள் ,
அவை் றின்
வடிவம் ,
அளவு
மை் றும்
வாழ் விடத்றத ப ாருத்து
விவரி ் ர்.
ைறவகள்
ஏை் டுத்தும்
ஒலி, அவர்களின் உணவு
ழக்க
வழக்கங் கள்
மை் றும்
வாழ் விடத்றத
அறடயாளம் காண் ர்.

6

வ ாக்குவரத்து விதிகறள
அறிந்து அவை் றை ்
பின் ை் றுவதன்
முக்கியத்துவத்றத
அறிந்து
பகாள் வர். தை் வ ாறதய
மை் றும்
ண்றடய
காலத்தின்
அன் ைாட
பசயல் ாட்டி
றன
ஒ ் பிடுவர்.
(
விவசாயம்
மை் றும்
கட்டுமானம்
பசயல் ாடுகள் .
வடிவம் , அளவு மை் றும்
உணவு
ழக்க
ழக்கங் களின்
அடி ் றடயில்
மனிதனுக்கும்
விலங் குக்கும்
உள் ள
வவறு ாட்றட
கண்டறிதல் .

அம் சங் கறள
விளக்குவர்
மை் றும் சுை் றுச்சூழலில் உள் ள
புவியில்
அம் சங் கறளக்
கண்டறிவர்.
13

ல் வவறு
றகவிறனக்
கறலஞர்கள்
தயாரிக்கும்
ப ாம் றம
மை் றும்
ப ாருட்களின் ப யரிடு
வர்.
குழந்றத
பதாழிலாளிகள்
எதிர்பகாள் ளும்
பிரச்சிறனகறள
கண்டறிவர்

14

குடும்
உறு ் பினர்கள்
மை் றும்
நண் ர்களிடம்
உள் ள சிை ் பு குணங் கள்
மை் றும்
திைன் கறள
அறடயாளம் காண் ர்.

15

மனிதன் மை் றும் விலங் கு
நடுவிலுள் ள
பதாடர்பு
மை் றும் ஒன் றுக்பகான் று
சார்ந்திருத்தல்
ை் றி
கண்டறிவர்.வதன்
வசமி ் பு
முறைறய
பதரிந்து
பகாள் வர்
மை் றும்
அதன்
உ வயாகத்றத
ட்டியலிடுவர்.

16

உள் ளூர் கலாச்சாரங் கள்
ஆன
திருவிழா,
ஓர்
ண்டிறக
வ ான் ை
சடங் குகறள விவரி ் ர்.
நமது
மாநிலத்து
மக்களின்
பவவ் வவறு
கலாச்சாரம்
மை் றும்
உணவு
ழக்கத்றத
ாராட்டுவர்.

பமாத்
தம்

11

வதர்ந்பதடுக்க ் ட்ட முக்கிய
கை் ைல் விறளவுகள் .

6

8

5

9

8

வதர்ந்பதடுக்க ் ட்ட முக்கிய கை் ைல் விறளவுகளின் வரிறச எண்கள் : 1,2,3,4,8,9,10,11,12,13,15 மை் றும்
16.
பமாத்த கற் றல் விளளவுகள் – 12

7

வ.
எண்
1

கருப் பபாருட்கள் (Themes)
உயிரினங் களின் உலகம்

பாடங் கள்
விலங் குகளின் உலகம்
இனிக்கும் வதன்
வனவிலங் கு
தாவரத்தின் வவர்
மலர்கள்
அை் புதமான இயந்திரம் நமது உடல் .

2

இயை் றக வளங் கள்

னிமூடினால் …..
நீ ர் மாசு டுதல் -

ாதுகா ் பு

வமகமூட்டத்தின்

யணம் .

3

உணவு

4

அறடக்கலம் / புகலிடம்

வீடுகளின் வறககள்

5

கழிவு நிர்வாகம்

கு ் ற

6

வ ாக்குவரத்து
இறண ் பு சாதனங் கள் .

உணவு - ஆவராக்கியம்
உணவு

மை் றும்

ழக்கம்

வறர டம் கை் றுக்பகாள் - வழி அறிந்துக்பகாள் .
வ ாக்குவரத்து விதிமுறைகள்
வ ாக்குவரத்து மை் றும் பதாடர்பு சாதனங் கள் .

7

குடும் ம் மை் றும் சமுதாயம்

மாறிக்பகாண்டிருக்கும் குடும் ங் கள்
வீவட முதல்

ள் ளிக்கூடம்

ஒவ் பவாருவரும் தனித்துவமானவர்கள் .
பதாழில் சிை ் பு
ண்டிறக பகாண்டாட்டம்
வகா-வகா விறளயாட்டு
வசதிகள் வமம் ாடுகள்
உறட வடிவறம ் பு
8

நமது மாநிலம் - நமது

ாரதம்

நமது மாநிலம் - நமது ப ருறம

8

உயிரினங் களின் உலகம்
கற் றல் விளளவு 1: விலங் குகளுக்கும்
மற் றும் கவறுபாடுகளள கண்டறிவர்.
விரிவாக்கம் :
பவளி ் புை
மனிதர்களுக்கும் இறடயில்
காண் ர்.

மற் றும்

மனிதர்களுக் கும்

இளடயிலான ஒற் றுளம

அம் சங் களின்
அடி ் றடயில்
விலங் குகளுக்கும்
மை் றும்
காண ் டும் ஒை் றுறம மை் றும் வவை் றுறமகறள அறடயாளம்

முக்கியத்துவம் : தன் சுை் றுச்சூழலில் உள் ள வவறு உயிரினங் கறள அறிந்துபகாள் வது மை் ை
விலங் குகளுக்கும்
மை் றும்
மனிதர்களுக்கும்
இறடயில்
காண ் டும்
ஒை் றுறம
மை் றும் வவை் றுறமறய கண்டறிவது முக்கியமானதாகும் .
பசயல் பாடு 1:1
பபயர் : வண்ணம் தீட்டுதல் .
கநாக்கம் : விலங் கு,

ைறவ மை் றும் பூச்சிகறள அறடயாளம் காண் து.

பசயல் முளற: ஆசிரியர் / ஏதுவாளர் மாணவர்களுக்கு கை் ைல் தாளில் மனிதர்களுக்கும் ,
விலங் குகளுக்கும் இறடயில் காண ் டும் வவை் றுறமகறள ட்டியலிடுவதை் கு ரிந்துறர ் ர்.
கற் றலின் உபகரணங் கள் : கை் ைல் தாள் , நிைங் கள் .
பசயல் பாடு 1:2
பபயர்: வரிறச ் டுத்துதல் .
கநாக்கம் : விலங் கு,

ைறவ மை் றும் பூச்சிகறள வரிறச ் டுத்துவர்.

பசயல் முளற: ஆசிரியர் / ஏதுவாளர் மாணவர்களுக்கு கை் ைல் தாளில் பகாடுக்க ் ட்டுள் ள
விலங் கு, ைறவ மை் றும் பூச்சிகளில் வரிறச ் டுத்தி எழுதுமாறு ரிந்துறர ் ர்.
கற் றலின் உபகரணங் கள் : கை் ைல் தாள் .
பசயல் பாடு 1:3
பபயர் :

டம் வசகரித்தல் .

கநாக்கம் : விலங் குகளின்

டங் கறள வசகரித்தல் .

பசயல் முளற: ஆசிரியர் / ஏதுவாளர் மாணவர்களுக்கு கை் ைல் தாளில்
டங் கறள வசகரித்து ஒட்டுவதை் கு ரிந்துறர ் ர்.

ார்த்த விலங் குகளின்

கற் றலின் உபகரணங் கள் : கை் ைல் தாள் .
பசயல் பாடு 1:4
பபயர்: ஒ ் பிடுதல் .
கநாக்கம் : விலங் குகளுக்கும் மனிதனுக்கும் இறடயில் காண ் டும் ஒை் றுறம

ட்டியலிடுவர்.

பசயல் முளற: ஆசிரியர் / ஏதுவாளர் மாணவர்களுக்கு கை் ைல் தாளிலுள் ள மனிதனுக்கும்
விலங் குகளுக்கும் இறடயில் காண ் டும் பவளி ் புை ஒை் றுறமறய ட்டியலிட கூறுவர்.
கற் றலின் உபகரணங் கள் : கை் ைல் தாள் கள்
பசயல் பாடு 1:5
பபயர்: வவறு டுத்துதல் .
கநாக்கம் : விலங் குகளுக்கும் மனிதனுக்கும் உள் ள வவறு ாட்றட

ட்டியலிடுதல் .

பசயல் முளற: ஆசிரியர் / ஏதுவாளர் மாணவர்களுக்கு கை் ைல் தாளிலுள் ள மனிதர்களுக்கும்
விலங் குகளுக்கும்
இறடயில்
காண ் டும்
வவை் றுறமகறள
அறடயாளம்
காண் தை் கு
ரிந்துறர ் ர்.
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கற் றலின் உபகரணங் கள் : கை் ைல் தாள் கள்
பசயல் பாடு 1:6
பபயர்: வவறு டுத்துதல் .
கநாக்கம் : விலங் குகளுக்கும் மனிதனுக்கும் உள் ள வவறு ாட்றட
பசயல் முளற: ஆசிரியர் / ஏதுவாளர் மாணவர்களுக்கு
விலங் குகளுக்கும் இறடயில் காண ் டும் வவை் றுறமகறள

ட்டியலிடுதல் .

கை் ைல் தாளிலுள் ள மனிதர்களுக்கும்
ட்டியலிடுமாறு ரிந்துறர ் ர்.

கற் றலின் உபகரணங் கள் : கை் ைல் தாள் .
பசயல் பாடு 1:7
பபயர்: விலங் குகள் இறடயில் உள் ள ஒை் றுறம மை் றும் வவை் றுறம.
கநாக்கம் : விலங் குகள் இறடயில் உள் ள ஒை் றுறம மை் றும் வவை் றுறமறய அறடயாளம் காண் து.
பசயல் முளற:
ஆசிரியர்
ரிந்துறர ் ர்.

/

ஏதுவாளர்

மாணவர்களுக்கு

அட்டவறணறய

நிர ் புவதை் கு

கற் றலின் உபகரணங் கள் : கை் ைல் தாள் .
கற் றல் விளளவு 2: விலங் குகளுக்கும்
சார்ந்திருத்தல் பற் றி அறிந் து பகாள் வர்.
விரிவாக்கம் :
மனிதன்
அறிந்துக்பகாள் ளுதல் .

மை் றும்

மனிதனுக் கும்

விலங் குகள்

உள் ள

பதாடர்பு

ஒன் றுக்பகான் று

ஒன்றுக்பகான்று

சார்ந்துள் ளது

என்

றத

முக்கியத்துவம் : மனிதன் மை் றும் விலங் குகள் ஒன் றுக்பகான் று சார்ந்துள் ளது என் றத அறிந்து
பகாள் வதின் மூலம் விலங் குகளிடம் கருறண காட்டுவது முக்கியமானது என அறிதல் .
பசயல் பாடு 2:1
பபயர்: விலங் கு,

ைறவ, பூச்சிகளின்

கநாக்கம் : விலங் கு,

யன் கள் .

ைறவ,பூச்சிகளின் உ வயாகத்றத அறிந்து பகாள் வர்.

பசயல் முளற: ஆசிரியர் / ஏதுவாளர் மாணவர்களுக்கு விலங் கு, ைறவ, பூச்சிகளின்
கவனித்து, அறவகளின் உ வயாகங் கறள ப ாருத்துமாறு ரிந்துறர ் ர்.

டங் கறள

கற் றலின் உபகரணங் கள் : கை் ைல் தாள்
பசயல் பாடு 2:2
பபயர்: எளிறமயான உறரயாடல் .
கநாக்கம் :
பகாள் வர்.

மனிதன்

மை் றும்

விலங் குகள்

ஒன் றுக்பகான் று

சார்ந்துள் ளது

என்

றத

அறிந்து

பசயல் முளற: ஆசிரியர் / ஏதுவாளர் மாணவர்களுக்கு எளிய உறரயாடறல நடத்தி, நடத்றத
மை் றும் விலங் குகள் நடுவிலுள் ள ஒன் றுக்பகான் று சார்ந்துள் ளது என் றத விவரி ் ர்.
கற் றலின் உபகரணங் கள் : கை் ைல் தாள்
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மதிப் பீட்டின் படிநிளலகள் :
வ.
எண்

1

2

3

4

1

விலங் குகள்
மை் றும்
மனிதர்கள்
நடுவில்
உள் ள
ஒை் றுறம மை் றும்
வவை் றுறமகறள
அறடயாளம்
காண் து.

விலங் குகள் மை் றும்
மனிதர்கள் நடுவில்
உள் ள
ஒை் றுறம
மை் றும்
வ ட்டரிகறள
அறடயாளம்
கண்டு உதாரணம்
கூறுவர்.

விலங் குகள் மை் றும்
மனிதர்கள்
நடுவில்
உள் ள
ஒை் றுறம
மை் றும்
வவை் றுறமகறள
கண்டறிந்து
அறவ
ஒன் றுக்பகான் று
சார்ந்து
இரு ் றத
அறிந்து பகாள் வர்.

விலங் குகள்
மை் றும்
மனிதர்கள்
நடுவில்
உள் ள
ஒை் றுறம
மை் றும்
வவை் றுறமகறள
கண்டறிந்து
அறவ
ஒன் றுக்பகான் று
சார்ந்திரு ் றத
உதாரணத்துடன்
விவரி ் ர்.

கற் றல் விளளவு 3: விலங் குகளின் நடத்றதறய காண் ர்.
விரிவாக்கம் : விலங் குகள் கூடி வாழும் , குட்டிகளுக்கு உணறவ வதடுவதை் கு கை் றுக்பகாடுக்கிைது.
குட்டிகறள ராமரிக்கும் என் னும் நடத்றதகறள காண் ர்.
முக்கியத்துவம் : விலங் குகள் மனிதர்கறள வ ாலவவ சில நடத்றதகறள பசய் கின் ைன என
பதரிந்து பகாள் வது குறி ் பிடத்தக்கது.
பசயல் பாடு 3:1
பபயர்:

டம் வசகரித்தல் .

கநாக்கம் : விலங் கு மை் றும்

ைறவகளின்

டங் கறள வசகரித்தல் .

பசயல் முளற: குழந்றதகள் விலங் குகள் மை் றும்
ரிந்துறர ் து.

ைறவகளின்

டங் கறள வசகரித்து ஒட்டுவதை் கு

கற் றலின் உபகரணங் கள் : கை் ைல் தாள் .
பசயல் பாடு 3:2
பபயர்: கருத்றத பவளி ் டுத்துதல் .
கநாக்கம் : விலங் கு,

ைறவ மை் றும் பூச்சிகள்

ை் றி பசாந்த வார்த்றதகளால் கூறுவது.

பசயல் முளற: ஆசிரியர் / ஏதுவாளர் மாணவர்களுக்கு கை் ைல் தாளில் பகாடுக்க ் ட்டுள் ள விலங் கு,
ைறவ மை் றும் பூச்சிகள் ை் றி அவர்களின் பசாந்த வார்த்றதகளால் கூறுவதை் கு ரிந்துறர ் து.
கற் றலின் உபகரணங் கள் : கை் ைல் தாள் .
பசயல் பாடு 3:3
பபயர்: விலங் குகள் காட்டும் நடத்றதறய ப ாருத்துதல் .
கநாக்கம் : விலங் குகளின் நடத்றதறய கவனி ் து.
பசயல் முளற: ஆசிரியர் / ஏதுவாளர் மாணவர்களுக்கு கை் ைல் தாளில்
விலங் குகளின் நடத்றதகறள ப ாருத்துமாறு ரிந்துறர ் து.

பகாடுக்க ் ட்டுள் ள

கற் றலின் உபகரணங் கள் : கை் ைல் தாள் .
கற் றல் விளளவு 4: வதன் வசமி ் பின் முறை மை் றும் உ வயாகத்றத அறிவது.
விரிவாக்கம் : வதன் வசமி ் பின் முறை மை் றும் உ வயாகத்றத அறிவது.
முக்கியத்துவம் :
வதனீக்களின்
அணுகுமுறை,
உ வயாகங் கறள அறிந்து பகாள் வது சிை ் ானது.
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பசயல் முறை

மை் றும்

வதன் கூட்டின்

பசயல் பாடு 4:1.
பபயர்: ப ாருத்தி எழுதுதல் .
கநாக்கம் : வதன் வசமி ் பின் பசயல் முறைகறள ் ப ாருத்துவர்.
பசயல் முளற: ஆசிரியர் / ஏதுவாளர் மாணவர்களுக்கு கை் ைல் தாளிலுள் ள
ப ாருத்தம் டியாக ரிந்துறர ் து.

டங் கறள கவனித்து

கற் றலின் உபகரணங் கள் : கை் ைல் தாள் .
பசயல் பாடு 4:2
பபயர்:

ாடல் .

கநாக்கம் : வதன் வசமி ் பின் முறைகறள

ாடலின் மூலம் பதரிய ் டுத்துதல் .

பசயல் முளற: ஆசிரியர் / ஏதுவாளர் மாணவர்களுக்கு
ாடறல ாடுவதை் கு ரிந்துறர ் ர்.
கற் றலின் உபகரணங் கள் :

ாட ் புத்தகத்தின்

க்க எண் 16 இல் உள் ள

ாட ் புத்தகத்தின்

க்க எண் 16 ல் உள் ள

ாட ் புத்தகம் .

பசயல் பாடு 4:3
பபயர்: பசய் து- ார்.
கநாக்கம் : சுத்தமான வதறன

ரிவசாதறன பசய் வது.

பசயல் முளற: ஆசிரியர் / ஏதுவாளர் மாணவர்களுக்கு
பசய் து ார் பசயல் ாட்றட பசய் தல் .

கற் றலின் உபகரணங் கள் : வதன் , தண்ணீர,் கண்ணாடி டம் ளர், முதலியறவ.
பசயல் பாடு 4:4
பபயர்: வதன் கூட்டின் தயாரி ் புகள் .
கநாக்கம் : வதன் கூட்டின் தயாரி ் புகறள அறடயாளம் காண் து.
பசயல் முளற: ஆசிரியர் / ஏதுவாளர் மாணவர்களுக்கு கை் ைல் தாளிலுள் ள
வதன் கூட்டின் தயாரி ் புகறள அறடயாளம் காண் தை் கு ரிந்துறர ் து.

டங் கறள கவனித்து

கற் றலின் உபகரணங் கள் : கை் ைல் தாள் .
மதிப் பீட்டு படிநிளலகள் :
1

2

3

4

விலங் குகளின்
நடத்றதறய
கண்டறிவது.

விலங் குகளின்
நடத்றதறய ்
ை் றி
உதாரணம் கூறுவர்.

விலங் குகளின்
நடத்றதகறள
விளக்குவர்.

விலங் குகளின்
நடத்றத
உதாரணத்துடன்
ரி ் ர்.

வதறன அறடயாளம்
காண் ர்.

வதன்
கூட்டின்
தயாரி ் புகறள ்
ை் றி கூறுவர்.

வதன்
வசமி ் பின்
முறை மை் றும் சில
தயாரி ் புகறள
கூறுவர்.

வசமி ் பின்
முறை,
தயாரி ் புகள்
மை் றும் உ வயாகங் க
றளவிவரி ் ர்.

விவ

கற் றல் விளளவு 5: பழங் களின் அறிமுகம் பசய் து பகாள் கிறார் மற் றும் உபகயாகங் களள
பட்டியல் பசய் வர்.
விரிவாக்கம் :
பகாள் வர்.

ழங் களின்

அறிமுகம்

முக்கியத்துவம் : காட்டில் கிறடக்கும்
பதரிந்து பகாள் வது சிை ் ானது.

பசய் து பகாள் வர் மை் றும்

உ வயாகங் கறள பதரிந்து

ழங் கறள பதரிந்துபகாண்டு அறவகளின்
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யன்

ாட்றட

பசயல் பாடு 5:1
பபயர்: கணக்பகடு ் பு.
கநாக்கம் : மரங் களின்

ட்றட வித்தியாசமாக இருக்கும் என்

றத ்

ை் றி கணக்பகடு ் பு.

பசயல் முளற: ஆசிரியர் / ஏதுவாளர் மாணவர்களுக்கு சுை் றியுள் ள மரங் கறள கவனித்து,
பவள் றளத்தாளில் மர ்
ட்றடகறள ப ன் சிலினால் அச்சு (trace) பசய் து ஆட்வடாகிரா ்
வசகரிக்கவும் மை் றும் மரத்தின் ப யர்கறள எழுதுமாறு ரிந்துறரத்தல் .
கற் றலின் உபகரணங் கள் : பவள் றளத்தாள் , ப ன் சில் , முதலியறவ.
பசயல் பாடு 5:2
பபயர்: மரங் களின் ப யர்கள் .
கநாக்கம் : வீட்டின் அக்க க்கத்தில் மை் றும் காடுகளில் வளரும் மரங் கறள பதரிந்துபகாள் வது.
பசயல் முளற: ஆசிரியர் / ஏதுவாளர் மாணவர்களுக்கு கை் ைல் தாளிலுள் ள
கவனித்து ப ாருத்துமாறு ரிந்துறர ் ர்.

ழங் களின்

டங் கறள

ழங் களின்

டங் கறள

கற் றலின் உபகரணங் கள் : கை் ைல் தாள் .
பசயல் பாடு 5:3
பபயர்:

ழங் களின் அறிமுகம் .

கநாக்கம் : பவவ் வவறு

ழங் களின் அறிமுகம் பசய் தல் .

பசயல் முளற: ஆசிரியர் / ஏதுவாளர் மாணவர்களுக்கு கை் ைல் தாளிலுள் ள
கவனித்து ருசி ார்த்து உள் ள ழங் கறள வட்டமிடுமாறு ரிந்துறர ் து.
கற் றலின் உபகரணங் கள் : கை் ைல் தாள்

கற் றல் விளளவு 6: மரத்ளத பவட்டக் கூடாது, இது நம் முளடயது என்ற உணர்ளவ வளர்த்துக்
பகாள் வர்.
விரிவாக்கம் : மரம் பவட்டுவதால் எதிர்பகாள் ளும் பிரச்சிறனகள்
முக்கியத்துவம் : சுை் றுச்சூழல்

ாதுகா ் பு

ை் றி பதரிந்து பகாள் ளுதல் .

ை் றி அறிவது மிக முக்கியத்துவம் வாய் ந்தது.

பசயல் பாடு 6:1
பபயர்:

ாடல் .

கநாக்கம் : மரங் களின் முக்கியத்துவத்றத

ாடலின் மூலம் பதரிய ் டுத்துதல் .

பசயல் முளற: ஆசிரியர் / ஏதுவாளர் மாணவர்களுக்கு
ாடறல ாடுவர்.
கற் றலின் உபகரணங் கள் :

ாட ் புத்தகத்தின்

க்க எண் 26 இல் உள் ள

ாட ் புத்தகம் .

பசயல் பாடு 6:2
பபயர்:

டம் வசகரித்தல் .

கநாக்கம் : மரங் களின்

டங் கறள வசகரித்தல் .

பசயல் முளற: ஆசிரியர் / ஏதுவாளர் மாணவர்களுக்கு மரங் களின்
தயாரி ் தை் கு கூறுதல் .
கற் றலின் உபகரணங் கள் : மரங் களின்

டங் கறள வசகரித்து ஆல் ம்

டங் கள் .

பசயல் பாடு 6:3
பபயர்: மரங் களின் உ வயாகங் கள் .
கநாக்கம் : பவவ் வவறு

ழங் களின் அறிமுகம் பசய் வது.

பசயல் முளற: ஆசிரியர் / ஏதுவாளர் மாணவர்களுக்கு கை் ைல் தாளிலுள் ள ழங் களின்
டங் கறள
கவனித்து குழந்றதகள் ருசி ார்த்து இருக்கும் ழங் களுக்கு வட்டம் வ ாடுவதை் கு கூறுவது.
கற் றலின் உபகரணங் கள் : கை் ைல் தாள் .
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பசயல் பாடு 6:4
பபயர்: காடுகறள அழி ் தன் மூலம் எதிர்பகாள் ளும் பிரச்சறனகள் .
கநாக்கம் : வன ் ாதுகா ் பின் முக்கியத்துவத்றத எடுத்துறரத்தல் .
பசயல் முளற: ஆசிரியர் / ஏதுவாளர் மாணவர்களுக்கு கை் ைல் தாளிலுள் ள வினாக்களுக்கு
அளிக்குமாறு கூறுதல் .

தில்

கற் றலின் உபகரணங் கள் : கை் ைல் தாள்
கற் றல் விளளவு 7: பசடிகளள நட்டு வளர்க்க கவண்டியதன் அவசியத்ளத புரிந் து பகாள் வர்.
விரிவாக்கம் : பசடிகறள நட்டு வளர்க்க வவண்டியதன் அவசியத்றத பதரிந்து பகாள் வர். .
முக்கியத்துவம் : வன

ாதுகா ் பின் அவசியத்றத பதரிய ் டுத்துதல் சிை ் ானது.

பசயல் பாடு 7:1
பபயர்: அறிவி ் புகளின் பதாகு ் பு.
கநாக்கம் : வன

ாதுகா ் பின் முக்கியத்துவத்றத புரிய றவ ் து.

பசயல் முளற: ஆசிரியர் / ஏதுவாளர் மாணவர்களுக்கு வன
வசகரி ் தை் கு ரிந்துறர ் ர்.

ாதுகா ் பு

ை் றிய அறிவி ் புகறள

கற் றலின் உபகரணங் கள் : கை் ைல் தாள் .
பசயல் பாடு 7:2
பபயர்: மரம் / பசடிகறள ப யரிடுதல் .
கநாக்கம் :

ள் ளி றகத்வதாட்டத்தின் மரம் / பசடிகறள அறிமுக ் டுத்துதல் .

பசயல் முளற: ஆசிரியர் / ஏதுவாளர் மாணவர்களுக்கு பகாடுக்க ் ட்டுள் ள இடத்தில் வீட்டின்
றகத்வதாட்டம் / வதாட்டம் / ள் ளி றகத்வதாட்டத்தில் வளர்ந்துள் ள மரங் கள் / பசடிகள் ப யர்கறள
எழுதுமாறு கூறுதல் .
கற் றலின் உபகரணங் கள் : கை் ைல் தாள் .
பசயல் பாடு 7:3
பபயர்: பசய் து

ார்.

கநாக்கம் : பசடிகறள வளர்த்தும் திைறன வளர்த்தல் .
பசயல் முளற: ஆசிரியர் / ஏதுவாளர் மாணவர்களுக்கு
பசய் து ார் பசயல் ாட்றட பசய் யுமாறு கூறுதல் .
கற் றலின் உபகரணங் கள் :
மதிப் பீட்டின் படிநிளலகள் :
1
காட்டில்
வளரும்
மரங் கள்
மை் றும்
ழங் கறள
அறடயாளம் காண் ர்.

ாட ் புத்தகத்தின்

க்க எண் 26 இல் உள் ள

ாடபுத்தகம் .

2

3

4

காட்டில் வளரும் சில
மரங் களின்
மை் றும்
ழங் களின் ப யர்க
றள கூறுவர்.

காட்டில்
வளரும்
மரங் கள் ,
ழங் கள்
ப யர்க
றள
கூறுவர்
மை் றும்
உ வயாகத்றத
அறிந்து பகாள் வர்.

காட்டில்
வளரும்
மரங் கள் ,
ழங் கள்
ப யர்கறள
கூறுவர்
மை் றும்
உ வயாகத்றத கூறுவர்.
மை் றும்
வனம்
ாதுகா ் பின்
முக்கியத்துவத்றத
விவரி ் ர்.
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கற் றல் விளளவு 8: கவர்களின் பசயல் பாடுகளள பட்டியலிடுதல் .
விரிவாக்கம் : வவர்கள் தண்ணீறரயும் ஊட்டச்சத்துகறளயும் உறிஞ் சுகிைது, தாவரத்றத பூமியுடன்
பிறணக்கிைது மை் றும் மண்ணரி ் ற தவிர்க்கும் .
முக்கியத்துவம் :
பசடிகளின்
ாகங் கள்
பதரிய ் டுத்துதல் சிை ் பு வாய் ந்தது.

மை் றும்

அறவகளின்

பசயல் ாடு

ை் றி

பசயல் பாடு 8:1
பபயர்: வண்ணம் தீட்டுதல் .
கநாக்கம் : பசடியின்

டத்திை் கு ஏை் ை வண்ணத்றத தீட்டி

ாகங் கறள அறடயாளம் காண் ர்.

பசயல் முளற: ஆசிரியர் / ஏதுவாளர் மாணவர்களுக்கு கை் ைல் தாளில் உள் ள பசடியின்
ஏை் ை வண்ணத்றத நிர ் பி ாகங் கறள அறடயாளம் காண் தை் கு கூறுவர்.

டத்திை் கு

கற் றலின் உபகரணங் கள் : கை் ைல் தாள் , வண்ணங் கள் .
பசயல் பாடு 8:2
பபயர்: உலர்ந்த இறலகளின் வசகரி ் பு.
கநாக்கம் : ஆல் ம் தயாரித்தல் .
பசயல் முளற: ஆசிரியர் / ஏதுவாளர் மாணவர்களுக்கு உலர்ந்த இறலகறள வசகரித்து ஆல் ம்
தயாரி ் தை் கு ரிந்துறரத்தல் .
கற் றலின் உபகரணங் கள் : பவள் றளத்தாள் .
பசயல் பாடு 8:3
பபயர்: மூலிறககள் , புதர்கள் , பகாடிகள் மை் றும் மரங் கள் .
கநாக்கம் : மூலிறககள் , புதர்கள் , பகாடிகள் மை் றும் மரங் கள் அறடயாளம் காண் ர்.
பசயல் முளற: ஆசிரியர் / ஏதுவாளர் மாணவர்களுக்கு கை் ைல் தாளில் பசடிகளில் மூலிறககள் ,
புதர்கள் , பகாடிகள் மை் றும் மரங் கறள அறடயாளம் காணுமாறு கூறுதல் .
கற் றலின் உபகரணங் கள் : கை் ைல் தாள் .
பசயல் பாடு 8:4
பபயர்: பசய் து

ார்.

கநாக்கம் : வவர், தண்ணீர ் மை் றும்
கண்டறிதல் .

ஊட்டச்சத்துக்கறள உறிஞ் சும்

பசயல் முளற: ஆசிரியர் / ஏதுவாளர் மாணவர்களுக்கு
பசயல் ாட்றட பசய் வது.

என்

ாட ் புத்தகத்தின்

றத நறடமுறையில்
க்க எண் 31 இல் உள் ள

கற் றலின் உபகரணங் கள் : கண்ணாடி, டம் ளர், றதலச்பசடி, வண்ண நீ ர்.
பசயல் பாடு 8:5
பபயர்: வவர்களின் பசயல் ாடு.
கநாக்கம் : வவரின் பசயல் ாடுகறள

ட்டியலிடுதல் .

பசயல் முளற: ஆசிரியர் / ஏதுவாளர் மாணவர்களுக்கு கை் ைல் தாளில்
இடத்தில் வவரின் பசயல் ாடுகறள ட்டியலிடுமாறு ரிந்துறர ் து.
கற் றலின் உபகரணங் கள் : கை் ைல் தாள் .
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பகாடுக்க ் ட்டுள் ள

பசயல் பாடு 8:6
பபயர்: காய் கறியாக

யன்

கநாக்கம் : காய் கறியாக

டுத்த ் டும் வவர்கள் .

யன்

டுத்த ் டும் வவர்கறள ப யரிடுதல் .

பசயல் முளற: ஆசிரியர் / ஏதுவாளர் மாணவர்களுக்கு
யன் டுத்த ் டும் வவர்கறள ப யரிடுமாறு கூறுதல் ..

கை் ைல் தாளிலுள் ள

காய் கறியாக

கற் றலின் உபகரணங் கள் : கை் ைல் தாள் .
மதிப் பீட்டு படிநிளலகள் :
1

2

பசடியின்
ாகங் கறள
அறடயாளம்
காணுதல் .

வவரின்
பசயல் ாட்டிறன
அறடயாளம்
காண் து.

3

4

வவரின்
பசயல் ாட்டிறன
ட்டியல் பசய் வது.

வவரின்
பசயல் ாட்டிறன ட்டி
யல் பசய் வர் மை் றும்
உணவாக
யன் டுத்த ் டும்
வவர்கறள
அறடயாளம் காண் ர்.

கற் றல் விளளவு 9: பவவ் கவறு விதமான பூக்களள கசகரித்து அவற் றின் வடிவம் , நிறம் , இதழ் ,
வாசளனளய பற் றி கலந் துளரயாடுவர்.
விரிவாக்கம் : பூக்களின் வடிவம் , நிைம் , இதழ் , வாசறனறய
உ வயாகங் கறள அறிதல் .
முக்கியத்துவம் : பசடியின்
ாகங் களில் ஒன் ைான பூறவ ்
பூவின் உ வயாகத்றத அறிவது சிை ் ானது.

ை் றிய கலந்துறரயாடுதல் , பூவின்
ை் றி அறிதல் மை் றும் அனுதினமும்

பசயல் பாடு 9:1
பபயர்: வண்ணம் தீட்டுதல் .
கநாக்கம் : பூக்களின் நிைத்றத அறடயாளம் காண் து.
பசயல் முளற: ஆசிரியர் / ஏதுவாளர் மாணவர்களுக்கு கை் ைல் தாளில்
டங் களுக்கு ஏை் ை வண்ணத்றத தீட்டுமாறு சுட்டிக்காட்டுவர்.

பகாடுக்க ் ட்டுள் ள

கற் றலின் உபகரணங் கள் : கை் ைல் தாள் , வண்ணங் கள் .
பசயல் பாடு 9:2
பபயர்: பவவ் வவறு பூக்கறள அறடயாளம் காண் து.
கநாக்கம் : பவவ் வவறு பூக்கறள அறடயாளம் காண் து.
பசயல் முளற: ஆசிரியர் / ஏதுவாளர் மாணவர்களுக்கு பகாடுக்க ் ட்டுள் ள கை் ைல் தாளிலுள் ள
பவவ் வவறு பூக்கறள அறடயாளம் காணும் டியாக கூறுவர்.
கற் றலின் உபகரணங் கள் : கை் ைல் தாள் .
பசயல் பாடு 9:3
பபயர்: பூக்களின்

ண்புகள் .

கநாக்கம் : பவவ் வவறு பூக்களின் நிைம் , வடிவம் , இதழ் களின் எண்ணிக்றக மை் றும் வாசறனறய
அறடயாளம் காண் து.
பசயல் முளற: ஆசிரியர் / ஏதுவாளர் மாணவர்களுக்கு பகாடுக்க ் ட்டுள் ள கை் ைல் தாளிலுள் ள
பவவ் வவறு பூக்களின் நிைம் , வடிவம் , இதழ் களின் எண்ணிக்றக மை் றும் வாசறனறய அறடயாளம்
காண் தை் கு கூறுவது.
கற் றலின் உபகரணங் கள் : கை் ைல் தாள் .
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பசயல் பாடு 9:4
பபயர்:

ாடல் .

கநாக்கம் : பவவ் வவறு பூக்கறள

ாடலின் மூலம் அறிமுக ் டுத்துதல் .

பசயல் முளற: ஆசிரியர் / ஏதுவாளர் மாணவர்களுக்கு
ாடறல ாட பசய் வர்.
கற் றலின் உபகரணங் கள் :

ாட ் புத்தகம்

க்க எண் 36 ல் உள் ள

ாடபுத்தகம் .

கற் றல் விளளவு 10: அன்றாடம் பூக்களின் பயன்பாட்ளட கண்டறிதல் .
விரிவாக்கம் : அன் ைாடம் பூக்களின்

யன்

முக்கியத்துவம் : அன் ைாடம் பூக்களின்
பூக்கறள அள ் து.

ாட்றட கண்டறிதல் .

யன்

ாட்றட கண்டறிந்து முறைசாரா அளவீடுகள் மூலம்

பசயல் பாடு 10:1
பபயர்: பூக்களின் உ வயாகங் கள் .
கநாக்கம் : பவவ் வவறு பூக்களின் உ வயாகங் கறள அறிந்து பகாள் ளுதல் .
பசயல் முளற: ஆசிரியர் / ஏதுவாளர் மாணவர்களுக்கு கை் ைல் தாளில்
ப யர்கறள எழுதி அட்டவறணறய முடிக்குமாறு கூறுதல் .

பவவ் வவறு பூக்களின்

கற் றலின் உபகரணங் கள் : கை் ைல் தாள் .
பசயல் பாடு 10:2
பபயர்: றகவிறன ் ப ாருள் (Craft).
கநாக்கம் : பவவ் வவறு பூக்கறள

யன்

டுத்தி வாழ் த்து அட்றட தயாரி ் து.

பசயல் முளற: ஆசிரியர் / ஏதுவாளர் மாணவர்களுக்கு பவவ் வவறு பூக்கறள வசகரித்து, இதழ் கறள
சரியாக உலர்த்தி அவை் றைக் பகாண்டு வாழ் த்து அட்றடகறள தயாரி ் தை் கு வசதி பசய் வது.
கற் றலின் உபகரணங் கள் : பவள் றளத்தாள் , பவவ் வவறு பூக்களின் இதழ் கள் ,

றச, முதலியன.

பசயல் பாடு 10:3
பபயர்: பூக்களின் முறைசாரா அளவீடு.
கநாக்கம் : பூவின் பவவ் வவறு முறைசாரா அளவீடுகறள அறிமுக ் டுத்துதல் .
பசயல் முளற: ஆசிரியர் / ஏதுவாளர் மாணவர்களுக்கு கை் ைல் தாளிலுள் ள அட்டவறணறய பூர்த்தி
பசய் யுமாறு கூறுவர்.
கற் றலின் உபகரணங் கள் : கை் ைல் தாள் .
பசயல் பாடு 10:4
பபயர்: பூவின்

டம் வறரந்து வண்ணம் தீட்டுதல் .

கநாக்கம் : பூவின் பவவ் வவறு அளவீடுகறள அறிமுக ் டுத்துதல் .
பசயல் முளற: ஆசிரியர் / ஏதுவாளர் மாணவர்களுக்கு
இடத்தில் டம் வறரந்து வண்ணம் தீட்டுமாறு கூறுவது.
கற் றலின் உபகரணங் கள் : கை் ைல் தாள் .
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மதிப் பீட்டு படிநிளலகள் :
1

2

3

4

பூக்கறள
அறடயாளம்
காண் ர்.

பூக்கறள ப யரிடுதல் .

பூக்களின்
வடிவம் ,
நிைம் ,
இதழ் ,
வாசறனறய
அறடயாளம்
காண் ர்.

பூக்களின்
வடிவம் ,
நிைம் ,
இதழ் ,
வாசறனறய
ட்டிய
லிடுவர்.

பூக்களின்
ஒரு
யறன அறிவர்.

பூக்களின் 2 அல் லது 3
யன் கறள அறிவர்.

பூக்களின்
யன் கறள
ட்டியலிடுவர்.

பூக்களின் 4 கிை் கும்
வமை் ட்ட
யன் கறள
ட்டியலிடுவர்.

4

கற் றல் விளளவு 11: உடலில் நளடபபறும் முக்கிய பசயல் பாடுகள் மற் றும் அவற் றிற் கு
பதாடர்புளடய முக்கிய உறுப் புகளின் அறிமுகம் பசய் து பகாள் வர். நல் ல ஆகராக்கிய
பழக்கவழக்கங் களள அறிந் திருத்தல் .
விரிவாக்கம் : அன் ைாடம் உடலில் நறடப றும் முக்கிய பசயல் ாடுகள் மை் றும் அவை் றிை் கு
பதாடர்புறடய முக்கிய உறு ் புகளின்
அறிமுகம் பசய் து பகாள் வர். நல் ல ஆவராக்கிய
ழக்கவழக்கங் கறள பதரிந்துக்பகாள் வர்.
முக்கியத்துவம் : நமது உடலில் நறடப றும் பவவ் வவறு முக்கிய பசயல் ாடுகறள பதரிந்து
பகாள் ளுதல் , நல் ல ஆவராக்கிய
ழக்கவழக்கங் கறள
ழகி ஆவராக்கியமான சமுதாயத்றத
உருவாக்குதல் மிக முக்கியத்துவம் வாய் ந்தது.
பசயல் பாடு 11:1
பபயர்: உடல் உறு ் புகள் மை் றும் அவை் றின் பசயல் ாடுகள் .
கநாக்கம் : உடல் மை் றும் அவை் றின் பசயல் ாடுகறள நிறனவு கூறுவது.
பசயல் முளற: ஆசிரியர் / ஏதுவாளர் மாணவர்களுக்கு கை் ைல் தாளிலுள் ள உடலின் உறு ் புகள்
மை் றும் அவை் றின் பசயல் ாடுகளுடன் ப ாருந்தும் டி கூறுதல் .
கற் றலின் உபகரணங் கள் : கை் ைல் தாள் .
பசயல் பாடு 11:2
பபயர்: ஐம் புலன் கள் .
கநாக்கம் : ஐம் புலன் கள் நிறனவு கூறுவது.
பசயல் முளற: ஆசிரியர் / ஏதுவாளர் மாணவர்களுக்கு கை் ைல் தாளில் பகாடுக்க ் ட்டுள் ள எழுத்து
கட்டத்திலிருந்து ஐம் புலன் களின் ப யர்கறள கண்டுபிடிக்குமாறு கூறுவர்.
கற் றலின் உபகரணங் கள் : கை் ைல் தாள் .
பசயல் பாடு 11:3
பபயர்: சு த்தமான

ழக்கவழக்கங் கள் .

கநாக்கம் : சுத்தமான

ழக்கவழக்கங் கறள பதரிய ் டுத்துதல் .

பசயல் முளற: ஆசிரியர் / ஏதுவாளர் மாணவர்களுக்கு
அட்டவறணறய பூர்த்தி பசய் யுமாறு கூறுதல் .
கற் றலின் உபகரணங் கள் : கை் ைல் தாள் .
பசயல் பாடு 11:4
பபயர்: சுவாச பசயல் ாடு.
கநாக்கம் : சுவாச பசயல் ாடு

ை் றி பதரிய ் டுத்துதல் .
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பசயல் முளற: ஆசிரியர் / ஏதுவாளர் மாணவர்களுக்கு
சுவாச பசயல் ாட்றட ை் றி விவரி ் ார்.
கற் றலின் உபகரணங் கள் :

ாட ் புத்தகத்தின்

க்க எண் 118 ல் உள் ள

ாட ் புத்தகம் .

பசயல் பாடு 11:5
பபயர்: சுவாச பசயல் ாட்டின் உறு ் புகள் .
கநாக்கம் : வாச பசயல் ாட்டின் உறு ் புகறள அறடயாளம் காண் து.
பசயல் முளற: ஆசிரியர் / ஏதுவாளர் மாணவர்களுக்கு கை் ைல் தாளிலுள் ளத்தில் சுவாசச் பசயல் ாடு
உறு ் புகறள அறடயாளம் காண் தை் கு கூறுதல் . (மாதரி / டங் கறள யன் டுத்தலாம் ).
கற் றலின் உபகரணங் கள் : கை் ைல் தாள் , மாதரி /

ட அட்றட (Chart).

பசயல் பாடு 11:6
பபயர்: இரத்த ஓட்ட பசயல் ாடு.
கநாக்கம் : இரத்த ஓட்ட பசயல் ாட்றட விவரி ் து.
பசயல் முளற: ஆசிரியர் / ஏதுவாளர் மாணவர்களுக்கு புத்தகத்தின்
வறரயுள் ள இரத்த ஓட்டத்றத ை் றி விவரி ் ர்.
கற் றலின் உபகரணங் கள் :

க்கம் 119 லிருந்து 121

ாட ் புத்தகம் .

பசயல் பாடு 11:7
பபயர்: பசரிமானம் / ஜீரணம் பசயல் ாடு.
கநாக்கம் : பசரிமானம் பசயல் ாறட விவரி ் து.
பசயல் முளற: ஆசிரியர் / ஏதுவாளர் மாணவர்களுக்கு 122 லிருந்து 123 ல் உள் ளவாறு பசரிமான
பசயல் ாட்றட ை் றி விவரி ் ர்.
கற் றலின் உபகரணங் கள் :

ாட ் புத்தகம் .

பசயல் பாடு 11:8
பபயர்: பசரிமான பசயல் ாட்டு உறு ் புகள் .
கநாக்கம் : பசரிமான பசயல் ாட்டின் உறு ் புகறள அறடயாளம் காண் து.
பசயல் முளற: ஆசிரியர் / ஏதுவாளர் மாணவர்களுக்கு பகாடுக்க ் ட்டுள் ள கை் ைல் தாளிலுள் ள
டங் ககளில் பசரிமான பசயல் ாட்டின் உறு ் புகறள கண்டறிவதை் கு கூறுதல் . (மாதரி /
ட
அட்றடறய யன் டுத்தலாம் ).
கற் றலின் உபகரணங் கள் : கை் ைல் தாள் , மாதரி /

ட அட்றட (Chart).

பசயல் பாடு 11:9
பபயர்: நல் ல உணவு

ழக்கம் .

கநாக்கம் : நல் ல உணவு

ழக்கங் கறள அறடயாளம் காண் து.

பசயல் முளற: ஆசிரியர் / ஏதுவாளர் மாணவர்களுக்கு பகாடுக்க ் ட்டுள் ள கை் ைல் தாளிலுள் ள
நல் ல உணவு ழக்கவழக்கங் களுக்கு பதாடர்புள் ள அட்டவறணறய ் பூர்த்தி பசய் யுமாறு கூறுதல் .
கற் றலின் உபகரணங் கள் : கை் ைல் தாள் .
பசயல் பாடு 11:10
பபயர்: பவளிவயை் றும் பசயல் ாடு.
கநாக்கம் : பவளிவயை் றும் பசயல் ாட்டிறன வி ரி ் து.
பசயல் முளற: ஆசிரியர் / ஏதுவாளர் மாணவர்களுக்கு ாட ் புத்தகத்தின்
126 வறரயுள் ள பவளிவயை் றும் பசயல் ாட்றட ை் றி விவரி ் ார்.
கற் றலின் உபகரணங் கள் : கை் ைல் தாள் .
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க்க எண் 125 லிருந்து

பசயல் பாடு 11:11
பபயர்: பவளிவயை் ைம் பசயல் ாட்டின் உறு ் புகள் .
கநாக்கம் : பவளிவயை் றும் பசயல் ாட்டின் உறு ் புகறள அறடயாளம் காண் து.
பசயல் முளற: ஆசிரியர் / ஏதுவாளர் மாணவர்களுக்கு கை் ைல் தாளில்
டங் களில் பவளிவயை் றும் உறு ் புகறள அறடயாளம் காணும் டி கூறுதல் .

பகாடுக்க ் ட்டுள் ள

கற் றலின் உபகரணங் கள் : கை் ைல் தாள் .
மதிப் பீட்டின் படிநிளலகள் :
வ.
எண்

1

2

3

4

1

சுவாசிக்க
உதவும்
சில
உறு ் புகறள
அறடயாளம்
காண் து.

சுவாசிக்க
உதவும்
எல் லா
உறு ் புகறளயும்
அறடயாளம்
காண் து.

சுவாசிக்க
உதவும்
ப ாருட்கறள
அறடயாளம்
காண் து
மை் றும்
சுவாசிக்கும்
பசயை் ாட்டிறன
விவரி ் து.

சுவாசிக்கும்
பசயல் மை் றும்
அதன்
உறு ் புகறள
டத்துடன்
விவரி ் து.

2

பசரிமான
பசயல் ாட்டின்
உறு ் புகறள
அறடயாளம்
காண் ர்.

பசரிமான
பசயலின்
அறனத்து
உறு ் புகறளயும்
அறடயாளம் காண் ர்.

பசரிமான
பசயல் ாட்டின்
உறு ் புகறள
அறடயாளம் காண் ர்
மை் றும்
பசரிமான
பசயறல விவரி ் ர்.

பசரிமான
பசயல் மை் றும்
அதன்
உறு ் புகறள
டத்துடன்
விவரி ் ர்.

பவளிவயை் றும்
பசயல் ாட்டின்
அறனத்து
உறு ் புகறளயும்
அறடயாளம் காண் ர்.

பவளிவயை் றும்
பசயல் ாட்டின்
உறு ் புகறள
அறடயாளம் காண் ர்
மை் றும்
பவளிவயை் றும்
பசயல் ாட்டிறன
விவரி ் ர்.

பவளிவயை் றும்
பசயல் மை் றும்
அதன்
உறு ் புகறள
டத்துடன்
விவரி ் ர்.

நல் ல
உணவு
ழக்கவழக்கங் கறள
கூறுவர்.
(ஏவதனும்
மூன் று).

நல் ல
உணவு
ழக்கவழக்கங் கறள
ட்டியலிடுவர்.
(ஏவதனும் நான் கு).

நல் ல உணவு ்
ழக்க
வழக்கங் கறள
ட்டியலிடுவர்
மை் றும்
ழகிக்
பகாள் வர்.

3

4

பவளிவயை் றும்
பசயல் ாட்டின்
உறு ் புகறள
அறடயாளம்
காண் ர்.

சில

சில

நல் ல
உணவு
ழக்கவழக்கங் கறள
கூறுவர்.
(ஏவதனும்
இரண்டு).
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இயற் ளக வளங் கள்
கற் றல் விளளவு 12: நீ ரின் முக்கியத்துவத்ளத விவரிப் பர்
விரிவாக்கம் : நீ ரின் மூலங் கள் , உ வயாகங் கள் , நீ ர் சுழை் சி

ை் றி அறிந்து பகாள் ளுதல் .

முக்கியத்துவம் : தண்ணீர ் உயிர் அளிக்கும் நீ ர் அன் ைாட வாழ் வில் நீ ரின் உ வயாகங் கள் அதிகமாக
தண்ணீறர ் ை் றி அறிந்துக்பகாள் வது மிகவும் முக்கியமானது.
பசயல் பாடு 12.1:
பபயர்: நீ ரின் மூலங் கள் .
கநாக்கம் :

நீ ரின் மூலங் கறள அறடயாளம் காண் து.

பசயல் முளற:
ஆசிரியர்/ஏதுவாளர்
மாணவர்களுக்கு
மூலங் கறள அறடயாளம் காணும் டி கூறுதல் .

கை் ைலில்

உள் ள

டங் களில்

நீ ரின்

கற் றலின் உபகரணங் கள் : கை் ைல் தாள் .
பசயல் பாடு 12.2:
பபயர்: நீ ரின் மூலங் கள் .
கநாக்கம் :

மனிதன் மை் றும்

யன்

டுத்தும் நீ ரின் மூலங் கறள அறடயாளம் காண் து.

பசயல் முளற: ஆசிரியர் / ஏதுவாளர் மாணவர்களுக்கு பகாடுக்க ் ட்டுள் ள கை் ைல் தாளிலுள் ள
அட்டவறணயில் மனிதன் மை் றும் சு யன் டுத்தும் நீ ரின் மூலங் கறள ட்டியலிடுமாறு கூறுதல் .
கற் றலின் உபகரணங் கள் : கை் ைல் தாள் .
பசயல் பாடு 12.3:
பபயர்: நீ ர்

யன்

கநாக்கம் : நீ ர்

டுத்த ் டும் சூழல் கள் .

யன்

டுத்த ் டும் சூழல் கறள

ட்டியலிடுதல் .

பசயல் முளற: ஆசிரியர்/ஏதுவாளர்
மாணவர்களுக்கு கை் ைல் தாளிலுள் ள
யன் டுத்த ் டும் சூழல் கறள ட்டியலிடும் டி கூறுவது.

டங் களில்

நீ ர்

கற் றலின் உபகரணங் கள் : கை் ைல் தாள் .
பசயல் பாடு 12.4:
பபயர்:

சரி தவறு அறடயாளம் கண்டு, தவறுகறள சரி பசய் வது.

கநாக்கம் : தண்ணீருக்கு பதாடர்புறடய சில கூறுகறள நிறனவு கூறுதல் .
பசயல் முளற: ஆசிரியர்/ஏதுவாளர் மாணவர்களுக்கு பகாடுக்க ் ட்டுள் ள கை் ைல் தாளிலுள் ள
கூை் றுக்கறள கவனித்து தவறுகளிருந்தால் சரி பசய் து எழுதுமாறு கூறுதல் .
கற் றலின் உபகரணங் கள் : கை் ைல் தாள் .
பசயல் பாடு 12.5:
பபயர்: நீ ர் சுழை் சி- ாடல் .
கநாக்கம் : நீ ர் சுழை் சிறய

ாடலின் மூலம் விவரி ் து.

பசயல் முளற: ஆசிரியர்/ஏதுவாளர் மாணவர்களுக்கு
நீ ர்சுழை் சிறய ை் றின ாடறல ாடுவது.
கற் றலின் உபகரணங் கள் :

ாடபுத்தகம் .
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ாட ் புத்தகத்தின்

க்க எண் 40 ல் உள் ள

பசயல் பாடு 12.6:
பபயர்: நீ ர் சுழை் சி.
கநாக்கம் :

டத்தின் உதவியுடன் நீ ர் சுழை் சிறய விவரி ் து.

பசயல் முளற: ஆசிரியர்/ஏதுவாளர் மாணவர்களுக்கு கை் ைல் தாளிலுள் ள
கீழுள் ள த்திறய பூர்த்தி பசய் யும் டி கூறுதல் .

டங் கறள கவனித்து

கற் றலின் உபகரணங் கள் : கை் ைல் தாள் .
கற் றல் விளளவுகள் 13: நீ றர முறைசாரா அளவீடுகளின் மூலம் அளவிடுதல் .
விரிவாக்கம் : நீ றர முறைசாரா அளவீடுகளின் மூலம் அளவிடுதல் .
முக்கியத்துவம் :
அன் ைாட வாழ் வில் நீ றர பவவ் வவறு சூழல் களில் அளவு எடுக்க வவண்டிய
தவிர்க்க முடியாத நிறல ஏை் டும் முறைவகடுகள் மூலம் அள ் து முக்கியத்துவம் வாய் ந்தது.
பசயல் பாடு 13.1:
பபயர்: தண்ணீறர வசமி ் தை் கான கருவிகள் .
கநாக்கம் : தண்ணீறர வசமி ் தை் கான கருவிகறள அறடயாளம் காண் து.
பசயல் முளற:
ஆசிரியர்/ஏதுவாளர்
மாணவர்களுக்கு
வசமி ் தை் கான கருவிகறள (✓) குறியீடு வ ாடுமாறு கூறுதல் .

கை் ைல் தாளிலுள் ள

தண்ணீர ்

கற் றலின் உபகரணங் கள் : கை் ைல் தாள் .
பசயல் பாடு 13.2:
பபயர்: நீ றர வசமி ் தை் கு

யன்

கநாக்கம் : நீ றர வசமி ் தை் கு

டுத்த ் டும் கருவிகள் .

யன்

பசயல் முளற: ஆசிரியர்/ஏதுவாளர்
பசய் யுமாறு கூறுதல் .

டுத்த ் டும் கருவிகறள ஏறுவரிறசயில் அடுக்குவது.
மாணவர்களுக்கு கை் ைல் தாளிலுள் ள அட்டவறண பூர்த்தி

கற் றலின் உபகரணங் கள் : கை் ைல் தாள் .
பசயல் பாடு 13:3
பபயர்: நீ ரின்

யன்

ாடு.

கநாக்கம் : அன் ைாடம்

யன்

டுத்த ் டும் நீ ரின் அளறவ கணக்கிடுதல் .

பசயல் முளற: ஆசிரியர் / ஏதுவாளர் மாணவர்களுக்கு கை் ைல் தாளிலுள் ள அட்டவறண பூர்த்தி
பசய் யுமாறு கூறுதல் .
கற் றலின் உபகரணங் கள் : கை் ைல் தாள் .
கற் றல் விளளவுகள் 14: நீ ரின் பற் றாக்குளற மற் றும் நீ ர் வீணாக்குவதனால் உண்டாகும்
சிக்கல் களள பட்டியலிடுவர்.
விரிவாக்கம் மற் றும் முக்கியத்துவம் : நீ ரின்
ஏை் டும் சிக்கல் கறள பதரிய ் டுத்துதல் .

ை் ைாக்குறை மை் றும்

நீ றர வீணாக்குவதால்

பசயல் பாடு 14:1
பபயர்: நீ ரின்

யன்

ாடு.

கநாக்கம் : வீட்டில் அதிக நீ றர வசமிக்கும் சூழ் நிறலகறள

ட்டியலிடுதல் .

பசயல் முளற: ஆசிரியர் / ஏதுவாளர் மாணவர்களுக்கு கை் ைல் தாளில் பகாடுக்க ் ட்டுள் ள
இடத்தில் வீட்டில் அதிக நீ றர வசமிக்கும் சூழ் நிறலகறள ட்டியலிடும் டி கூறுவர்.
கற் றலின் உபகரணங் கள் : கை் ைல் தாள்
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பசயல் பாடு 14:2
பபயர்:

டங் கறள வசகரி ் து.

கநாக்கம் : தண்ணீர ் வீணாகும் சூழ் நிறலகளின்

டங் கறள வசகரி ் து.

பசயல் முளற: ஆசிரியர் / ஏதுவாளர் மாணவர்களுக்கு கை் ைல் தாளில் பகாடுக்க ் ட்டுள் ள
இடத்தில் நீ ர் வீணாகும் சூழ் நிறலகளின் டங் கறள வசகரித்து ஒட்டும் டி கூறுவது.
கற் றலின் உபகரணங் கள் : கை் ைல் தாள்
பசயல் பாடு 14:3
பபயர்: நீ ரின்

ாதுகா ் ற

ை் றி கலந்தாவலாசித்தல் .

கநாக்கம் : நீ ர் வீணாகும் சூழ் நிறலகள் ,

ாதுகா ் பு

ை் றி கலந்தாவலாசி ் து.

பசயல் முளற: ஆசிரியர் / ஏதுவாளர் மாணவர்களுடன்
வறரயில் உள் ள அம் சங் கறள கலந்தாவலாசி ் ர்.
கற் றலின் உபகரணங் கள் :

ாட ் புத்தகம்

க்க எண் 48 லிருந்து 52

ாடபுத்தகம்

கற் றல் விளளவுகள் 15: நீ ரின் மறுசுழற் சி மற் றும் மளழநீ ர் கசமிப் பு.
விரிவாக்கம் : மறுசுழை் சி பசய் யக்கூடிய சூழல் கள் , மறழநீ ர் வசமி ் பு கருத்து.
முக்கியத்துவம் : நீ ரின் ாதுகா ் பில் நீ ரின் மறுசுழை் சி மை் றும் மறழநீ ர் வசமி ் பு விழி ் புணர்றவ
ஏை் டுத்துவது முக்கியமானது.
பசயல் பாடு 15:1
பபயர்:

ட்டியல் பசய் வது.

கநாக்கம் : வசமிக்க ் ட்ட மறழநீ றர எந்பதந்த வவறலகளுக்கு
ட்டியல் பசய் வது.

யன்

டுத்தலாம்

என்

றத

பசயல் முளற: ஆசிரியர் / ஏதுவாளர் மாணவர்களுக்கு கை் ைல் தாளிலுள் ள இடத்தில் மறழ நீ றர
வசமித்து எந்பதந்த வவறலகளுக்கு ் யன் டுத்தலாம் என் றத ட்டியலிடும் டி கூறுதல் .
கற் றலின் உபகரணங் கள் : கை் ைல் தாள்
பசயல் பாடு 15:2
பபயர்: ஆவலாசித்து எழுதுவது.
கநாக்கம் : மறழ நீ றர மறுசுழை் சி பசய் வறத ்

ை் றி சிந்தி ் து.

பசயல் முளற: ஆசிரியர் / ஏதுவாளர் மாணவர்களுக்கு கை் ைல் தாளில்
டங் கறள கவனித்து
பகாடுக்க ் ட்டுள் ள இடத்தில் மறழ நீ றர மறுசுழை் சி பசய் வறத ் ை் றி சிந்தித்து
ட்டியல்
பசய் யும் டி கூறுதல் .
கற் றலின் உபகரணங் கள் : கை் ைல் தாள் .
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மதிப் பீட்டின் படிநிளலகள் :
வ.
எண்

1

2

3

4

1

நீ ரின் மூலம்
அறடயாளம்
காண் ார்

கறல

நீ ரின் மூலம் மை் றும்
உ வயாகங் கறள
கூறுவர்.

நீ ரின்
உ வயாகங் கள்
மை் றும்
முக்கியத்துவத்றத
கூறுவர்.

நீ ரின்
முக்கியத்துவத்
றத
உ வயாகங் களுட
ன் விவரி ் ர்.

2

நீ றர
முறைசாரா
நடவடிக்றககள்
மூலம்
அள ் தை் கு
முயை் சி ் ர்.

நீ றர 2 முறை சாரா
நடவடிக்றககள்
மூலம்
அளந்து
ார் ் ர்.

நீ றர 3 முறை சாரா
பசயலின்
மூலம்
அளந்து ார் ் ர்.

நீ றர
4
முறைசாரா
பசயல் களின்
மூலம்
அளந்து
ார் ் ர்.

3

நீ ர்
வீணாகும்
சூழல் கறள
அறடயாளம்
காண் ர்.

நீ ர்
வீணாக்குவதால்
ண்டாகும்
விறளவுகறள
கண்டறிவர்.

தண்ணீர ்
ை் ைாக்குறையினா
ல்
உண்டாகும்
பிரச்சறனகறள
கூறுவர்.

அன் ைாட
வாழ் வின்
சூழல் களில்
வீணாகாமல்
இருக்க
நடவடிக்றக
எடு ் ர்.

நீ ரின்
மறு
சுழை் சியின்
முக்கியத்துவத்றத
அறிவர்.

நீ ரின்
மறுசுழை் சி
சூழ் நிறலகறள
கண்டறிவர்.

நீ ரின்
மறுசுழை் சி
சூழ் நிறலகறள
விவரி ் ர்.

நீ ரின்
மறு
சுழை் சியின்
உ வயாகங் கறள
விவரி ் ர்.

4

உ

நீ ர்

கற் றல் விளளவுகள் 16: நீ ர் மாசுபாட்டிற் கான காரணங் கள் மற் றும் அதன் தீளமகளள அறிவர்.
விரிவாக்கம் : நீ ர் மாசு ாட்டிை் கான காரணங் கள் மை் றும் அதனால் வரும் வநாய் கள் .
முக்கியத்துவம் : நீ ர் மாசு டுதலுக்கு காரணங் கள் மை் றும் அதனால் உண்டாகும் வநாய் களின்
விழி ் புணர்றவ ஏை் டுத்துவது முக்கியமானது.
பசயல் பாடு 16:1
பபயர்: நீ ரின் மாசு டுதலுக்கு காரணங் கள் .
கநாக்கம் : நீ ரின் மாசு டுதலுக்கு காரணங் கறள

ட்டியலிடுவது.

பசயல் முளற: ஆசிரியர் / ஏதுவாளர் மாணவர்களுக்கு கை் ைல் தாளிலுள் ள இடத்தில் தண்ணீர ் எ ் டி
மாசு அறடகிைது என் றத சிந்தித்து ட்டியலிடுவதை் கு கூறுதல் .
கற் றலின் உபகரணங் கள் : கை் ைல் தாள் .
பசயல் பாடு 16:2
பபயர்: சுத்தமான நீ ர்.
கநாக்கம் : சுத்தமுள் ள தண்ணீரின் முக்கியத்துவம் பதரிவி ் து.
பசயல் முளற: ஆசிரியர் / ஏதுவாளர் மாணவர்களுக்கு கை் ைல் தாளிலுள் ள இடத்றத கவனித்து, நீ
எந்த டம் ளரில் உள் ள நீ றர குடி ் ாய் ? மை் றும் எதை் கு? என் றத எழுதுமாறு கூறுதல் .
கற் றலின் உபகரணங் கள் : கை் ைல் தாள் .
பசயல் பாடு 16:3
பபயர்: நீ ரின் ஆதாரங் கள் மாசு டுதலின் காரணங் கள் .
கநாக்கம் : நீ ரின் ஆதாரங் கள் மாசு டுதலின் காரணங் கறள பதரிய ் டுத்துதல் .
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பசயல் முளற: ஆசிரியர் / ஏதுவாளர் மாணவர்களுக்கு
ாட புத்தகத்தின்
இரு ் துவ ால விவாதித்து அட்டவறணறய பூர்த்தி பசய் ய உதவுவது.
கற் றலின் உபகரணங் கள் :

க்க எண் 57 ல்

ாடபுத்தகம் .

பசயல் பாடு 16:4
பபயர்: கலந்தாவலாசி ் து.
கநாக்கம் : நீ ர் ஆதாரங் களின் மாசு டுதல் ஒரு காரணம் குறித்து கலந்தாவலாசி ் து.
பசயல் முளற: ஆசிரியர் / ஏதுவாளர் மாணவர்களுக்கு கை் ைல் தாளிலுள் ள
ஆதாரங் களின் மாசு டுதலுக்கு காரணங் கள் குறித்து கலந்தாவலாசி ் து.

டத்றத கவனித்து நீ ர்

கற் றலின் உபகரணங் கள் : கை் ைல் தாள் .
பசயல் பாடு 16:5
பபயர்: அசுத்தமான நீ ரால் ஏை் டும் வநாய் கள் .
கநாக்கம் : அசுத்தமான நீ ரால் ஏை் டும் வநாய் கறள பதரிய ் டுத்துவர்.
பசயல் முளற: ஆசிரியர் / ஏதுவாளர் மாணவர்களுக்கு பகாடுக்க ் ட்டுள் ள கை் ைல் தாளில் அசுத்த
நீ ரினால் ஏை் டும் வநாய் கறள ் ை் றி விளக்கம் பகாடு ் ர்.
கற் றலின் உபகரணங் கள் : கை் ைல் தாள் .
பசயல் பாடு 16:6
பபயர்: நீ ரின்

ாதுகா ் பு

கநாக்கம் : உள் ளூர் / இருக்கும் இடத்தில் உள் ள தண்ணீர ் மாசு டாமல்
விழி ் புணர்றவ ஏை் டுத்துவது.

ார்த்துக் பகாள் ளும்

பசயல் முளற: ஆசிரியர் / ஏதுவாளர் மாணவர்களுக்கு கை் ைல் தாளிலுள் ள இடத்தில் , உனது வீட்டில்
அல் லது
ள் ளிக்கூடத்தில்
யன் டுத்த ் டும் தண்ணீர ் அசுத்தமாகாமல் இரு ் தை் கு எ ் டி
ார்த்துக்பகாள் ள வவண்டும் என் றத சிந்தித்து எழுதும் டி கூறுதல் .
கற் றலின் உபகரணங் கள் : கை் ைல் தாள் .
கற் றல் விளளவுகள் 17: நீ ர்சச
் த்து
தயாரிப் பின் முளறளய அறிவர்.

குளறபாடு

காரணங் கள்

மற் றும்

நீ கரற் றம்

கதர்வு

விரிவாக்கம் : நீ ர்ச்சத்து குறை ாடு காரணங் கள் மை் றும் நீ வரை் ைம் வதர்வு தயாரி ் பின் முறை.
முக்கியத்துவம் : நீ ர்ச்சத்து குறை ாடு மை் றும் அதை் கு பகாடுக்க வவண்டிய முதலுதவி
பதரிய ் டுத்துதல் முக்கியமானது.

ை் றி

பசயல் பாடு 17:1
பபயர்: இடத்றத

ார்றவயிடுதல் .

கநாக்கம் : நீ ரினால்
பகாள் ளுதல் .

உண்டாகும்

வநாய் களுக்கு பகாடுக்க ் டும்

முதலுதவி

ை் றி பதரிந்து

பசயல் முளற: ஆசிரியர் / ஏதுவாளர் மாணவர்களுக்கு நீ ரினால் உண்டாகும் வநாய் களுக்கு
பகாடுக்க ் டும் முதலுதவி ை் றி அருகில் உள் ள ஆரம் சுகாதார நிறலயத்திை் கு ார்றவயிட்டு
தகவல் கறள வசகரிக்கும் டி கூறுதல் .
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மதிப் பீட்டு படிநிளலகள் :
வ.
எண்

1

2

3

4

1

நீ ர்
மாசு டுதல்
அர்த்தத்றத ்
புரிந்து பகாள் வர்.

நீ ர்
மாசு டுதலின் சூழ் நிறலகறள
அறடயாளம் காண்
ர்.

நீ ரின்
மாசு ாட்டிை் கு
காரணங் கள்
அறிந்து
பகாள் வர்.

நீ ரின்
மாசு ாட்டிை் கு
காரணங் கள்
மை் றும்
தீறமகறள
விவரி ் ர்.

2

நீ ர்ச்சத்து
குறை ாடு
அர்த்தத்றத அறிந்து
பகாள் வர்.

நீ ர்ச்சத்து
குறை ாட்டின்
காரணங் கறள
அறிவர்.

நீ ர்ச்சத்து
குறை ாட்டின்
காரணங் கள்
மை் றும்
நீ வரை் ைம்
தீர்வு
தயாரி ் பின் முறைறய
அறிந்து பகாள் வர்.

நீ ர்ச்சத்து
குறை ாட்டின்
காரணங் கள்
மை் றும் நீ வரை் ைம்
தீர்வு
தயாரி ் ர்.

கற் றல் விளளவு 18: பூமி எல் வலாருறடய வசி ் பிடம் , இங் கு வாழ் வதை் கு வவண்டிய காை் று, மண்,
நீ ர், உண்டு என் றத ாராட்டுவர்.
விரிவாக்கம் : பூமி எல் வலாருறடய வசி ் பிடம் , இங் கு வாழ் வதை் கு வவண்டிய காை் று, மண், நீ ர்,
உண்டு என் றத பதரிய ் டுத்துதல் ..
முக்கியத்துவம் : சுை் றியுள் ள சூழறல ார் ் து, சுை் றுச்சூழலின் முக்கியக் கூறுகளான காை் று, நீ ர்
மை் றும் மண்றண குறித்து அறிந்து பகாள் வது முக்கியமானது.
பசயல் பாடு 18:1
பபயர்: சுை் றுச்சூழலின் கூறுகள் .
கநாக்கம் : சுை் றுச்சூழலின் கூறுகறள அறடயாளம் காண் து.
பசயல் முளற: ஆசிரியர் / ஏதுவாளர் மாணவர்களுக்கு கை் ைல் தாளிலுள் ள
அட்டவறணறய பூர்த்தி பசய் யும் டி கூறுவது.

டங் கறள கவனித்து

கற் றலின் உபகரணங் கள் : கை் ைல் தாள் .
பசயல் பாடு 18:2
பபயர்: கலந்தாவலாசித்தல் .
கநாக்கம் : சுை் றுச்சூழலின் கூறுகறள ்

ை் றி கலந்தாவலாசி ் து.

பசயல் முளற: ஆசிரியர் / ஏதுவாளர் மாணவர்களுக்கு கை் ைல் தாளில்
கலந்தாவலாசிக்க வவண்டிய கூறுகறள குறித்து கலந்தாவலாசிக்க உதவுதல் .

பகாடுக்க ் ட்டுள் ள

கற் றலின் உபகரணங் கள் : கை் ைல் தாள் .
பசயல் பாடு 18:3
பபயர்:

டத்திை் கு வண்ணம் தீட்டுதல் .

கநாக்கம் : சுை் றுச்சூழலுக்கு பதாடர்புள் ள

டங் களுக்கு வண்ணம் தீட்டுதல் .

பசயல் முளற: ஆசிரியர் / ஏதுவாளர் மாணவர்களுக்கு
டங் களுக்கு ஏை் ை வண்ணம் தீட்டும் டி கூறுதல் .
கற் றலின் உபகரணங் கள் : கை் ைல் தாள் .
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கை் ைல் தாளில்

பகாடுக்க ் ட்டுள் ள

பசயல் பாடு 18:4
பபயர்: சுை் றுச்சூழலின் கூறுகளின் அறிமுகம் .
கநாக்கம் : சுை் றுச்சூழலுக்கு பதாடர்புள் ள கூறுகறள வி ரி ் து.
பசயல் முளற: ஆசிரியர் / ஏதுவாளர் மாணவர்களிடம் ாட ் புத்தகத்தின்
வறரயிலுள் ள வமகம் கூறுகின் ை தகவல் கறள விவரி ் து.
கற் றலின் உபகரணங் கள் :

க்க எண் 210 லிருந்து 214

ாடபுத்தகம் .

கற் றல் விளளவு 19: காற் றும் மற் றும் மண்ணின் முக்கியத்துவத்ளத அளடயாளம் காண்பது.
விரிவாக்கம் : வானிறல, தட் பவ ்
ாதுகா ் பின் அவசியத்றத அறிவது.
முக்கியத்துவம் :
சுை் றுச்சூழல்
அவசியத்றத அறிந்து பகாள் வது.

நிறல

ை் றின சிந்தறன, காை் று மை் றும்

ாதுகா ் பின்

காை் று

மை் றும்

மண்ணின்

மண்ணின்
ாதுகா ் பின்

பசயல் பாடு 19:1
பபயர்: காை் று, நீ ர், மண்ணின் முக்கியத்துவம் .
கநாக்கம் : காை் று, நீ ர், மண்ணின் முக்கியத்துவத்றத விவரி ் து.
பசயல் முளற: ஆசிரியர் / ஏதுவாளர் மாணவர்களுக்கு ாட ் புத்தகத்தின்
க்க எண் 215 லிருந்து
216 வறரயில் பகாடுக்க ் ட்ட காை் று, நீ ர், மண்ணின் முக்கியத்துவத்றத வி ரி ் து மை் றும்
கை் ைல் தாளிலுள் ள வினாக்களுக்கு திலளி ் தை் கு கூறுதல் .
கற் றலின் உபகரணங் கள் : கை் ைல் தாள் ,

ாடபுத்தகம் .

பசயல் பாடு 19:2
பபயர்: ப ாருத்துதல் .
கநாக்கம் : வானிறல மை் றும் தட் பவ ்

நிறலயின் கூறுகறள ப ாருத்துதல் .

பசயல் முளற: ஆசிரியர் / ஏதுவாளர் மாணவர்களுக்கு ாட ் புத்தகத்தின் 217 ல் உள் ள
கவனித்து ஏை் ை வாக்கியங் கவளாடு ப ாருத்துமாறு கூறுதல் .
கற் றலின் உபகரணங் கள் :

டங் கறள

ாடபுத்தகம் .

பசயல் பாடு 19:3
பபயர்: காலங் கள் .
கநாக்கம் : அன் ைாட வாழ் க்றகயின் சூழல் கள் காலத்திை் கு ஏை் ைவாறு இருக்கும் என அறிந்து
பகாள் வது.
பசயல் முளற: ஆசிரியர் / ஏதுவாளர் மாணவர்களுக்கு
அட்டவறணறய ் பூர்த்தி பசய் யுமாறு கூறுதல் .
கற் றலின் உபகரணங் கள் :

ாட ் புத்தகம்

க்க எண் 219 ல் உள் ள

ாடபுத்தகம் , கை் ைல் தாள் .

பசயல் பாடு 19:4
பபயர்: தகவல் ப றுதல் .
கநாக்கம் : வானிறல மை் றும் தட் பவ ்
பசயல் முளற: ஆசிரியர் / ஏதுவாளர்
விஷயங் கறள குறித்து தகவல் ப றுதல் .

நிறலறய குறித்து தகவல் ப றுதல் .
மாணவர்களுக்கு

கற் றலின் உபகரணங் கள் : கை் ைல் தாள் .
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கை் ைல் தாளில்

பகாடுக்க ் ட்டுள் ள

மதிப் பீட்டலின் படிநிளலகள் :
வ. எண்

1

2

3

4

1

பூமியின் இயை் றக
அம் சங் கறள
அறடயாளம்
காண
முயை் சி ் ர்.

பூமியின் இயை் றக
அம் சங் களின்
2
அம் சங் கறள
அறடயாளம்
காண் ர்.

பூமியின் இயை் றக
அம் சங் களின்
3
அம் சங் கறள
அறடயாளம்
காண் ர்.

பூமியின் இயை் றக
அம் சங் களின்
4
அம் சங் கறள
அறடயாளம்
காண் ர்.

2

காை் று
அல் லது
மண்ணின்
முக்கியத்துவத்றத
அறிவர்.

காை் று
மை் றும்
மண்ணின்
முக்கியத்துவத்றத
அறிவர்.

காை் று
மை் றும்
மண்ணின்
முக்கியத்துவத்றத
மை் றும்
உ வயாகங் கறள
வி ரி ் ர்.

காை் று
மை் றும்
மண்ணின்
முக்கியத்துவத்றத
மை் றும்
உ வயாகங் கறள
உதாரணத்துடன்
விவரி ் ர்.

உணவு
கற் றல் விளளவு 20: பவவ் கவறு ஊட்டச்சத்துக்களள வளகப் படுத்துதல்
உணளவ விவரிப் பர்.

மற் றும்

சமச்சீர்

விரிவாக்கம் : உணவு வறககள் , ச்றசயாக - சறமத்து உண்ணும் உணவு ப ாருட்கள் , உணவின்
ஊட்டச்சத்துக்கள் , சமச்சீர் உணவு.
முக்கியத்துவம் : உயிரினங் களின் இன் றியறமயாத கூறுகளில் உணவு ஒன் ைாகும் . உணவு
வறககள் ,
ச்றசயாக - சறமத்து உண்ணும் உணவு ப ாருட்கள் , உணவின் ஊட்டச்சத்துக்கள் ,
சமச்சீர் உணறவ ை் றி பதரிந்து பகாள் ளுதல் முக்கியமானது.
பசயல் பாடு 20:1
பபயர்: நாம் உண்ணும் உணவு ப ாருட்கள் .
கநாக்கம் : நாம் உண்ணும் உணவு ப ாருட்கறள அறடயாளம் காண் து.
பசயல் முளற: ஆசிரியர் / ஏதுவாளர் கை் ைல் தாளில் பகாடுக்க ் ட்டுள் ள டங் கறள கவனித்து
நாம் உண்ணும் உணவு ப ாருட்கறள அறடயாளம் காணும் டி வழிகாட்டுதல் .
கற் றலின் உபகரணங் கள் : கை் ைல் தாள் .
பசயல் பாடு 20:2
பபயர்:

ச்றசயாக - சறமத்து உண்ணும் உணவு ் ப ாருட்கள் .

கநாக்கம் :

ச்றசயாக - சறமத்து உண்ணும் உணவு ் ப ாருட்கறள அறடயாளம் காண் து.

பசயல் முளற: ஆசிரியர் / ஏதுவாளர் மாணவர்களுக்கு கை் ைல் தாளிலுள் ள டங் கறள கவனித்து
ச்றசயாக - சறமத்து உண்ணும் உணவு ் ப ாருட்கறள அறடயாளம் காண் தை் கு வழிகாட்டுதல் .
கற் றலின் உபகரணங் கள் : கை் ைல் தாள் .
பசயல் பாடு 20:3
பபயர்: குழுவில் கலந்துறரயாடுதல் .
கநாக்கம் : உணவின் அவசியத்றத

ை் றி கலந்துறரயாடுதல் .

பசயல் முளற: மாணவர்களுக்கு கை் ைல் தாளில் பகாடுக்க ் ட்டுள் ள
கலந்துறரயாடலுக்கான
கூறுகறள கலந்துறரயாடுவதை் கு ஆசிரியர் / ஏதுவாளர் வாய் ் ளி ் து.
கற் றலின் உபகரணங் கள் : கை் ைல் தாள் .
பசயல் பாடு 20:4
பபயர்: எளிய உறரயாடல் .
கநாக்கம் : உணவின் ஊட்டச்சத்துக்கறள பதரிந்து பகாள் ளுதல் .
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பசயல் முளற: ஆசிரியர் / ஏதுவாளர் மாணவர்களுக்கு கை் ைல் தாளிலுள் ள எளிய உறரயடலிலுல் ல
கூறுகறள பதரிந்துக்பகாள் வதை் கு வாய் ் ளி ் து.
கற் றலின் உபகரணங் கள் : கை் ைல் தாள் .
பசயல் பாடு 20:5
பபயர்: மாவு சத்து முதன் றமயாக உள் ள உணவு ் ப ாருட்கள் .
கநாக்கம் : மாவு சத்து முதன் றமயாக உள் ள உணவு ் ப ாருட்கறள பதரிந்து பகாள் ளுதல் .
பசயல் முளற:
ஆசிரியர்
/
ஏதுவாளர்
மாணவர்களுக்கு
கை் ைல் தாளிலுள் ள
முதன் றமயாக உள் ள உணவு ் ப ாருட்கறள அறடயாளம் காணும் டி கூறுதல் .

மாவுச்சத்து

கற் றலின் உபகரணங் கள் : கை் ைல் தாள் .
பசயல் பாடு 20:6
பபயர்: பகாழு ் பு அல் லது பகாழு ் புள் ள உணவு முதன் றமயாக உள் ள உணவு ் ப ாருட்களின்
டம் வசகரி ் து.
கநாக்கம் : பகாழு ் பு அல் லது பகாழு ் புள் ள உணவு முதன் றமயாக உள் ள உணவு ் ப ாருட்கறள
அறிந்துக்பகாள் ளுதல் .
பசயல் முளற: ஆசிரியர் / ஏதுவாளர் மாணவர்களுக்கு கை் ைல் தாளிலுள் ள பகாழு ் பு அல் லது
பகாழு ் புள் ள உணவு முதன் றமயாக உள் ள உணவு ் ப ாருட்களின்
டங் கறள வசகரிக்கும் டி
கூடுதல் .
கற் றலின் உபகரணங் கள் : கை் ைல் தாள் .
பசயல் பாடு 20:7
பபயர்: புரதச்சத்து முதன் றமயாக உள் ள உணவு ் ப ாருட்கள் .
கநாக்கம் : புரதச்சத்து முதன் றமயாக உள் ள உணவு ் ப ாருட்கறள பதரிந்து பகாள் ளுதல் .
பசயல் முளற:
ஆசிரியர்
/
ஏதுவாளர்
மாணவர்களுக்கு
கை் ைல் தாளிலுள் ள
முதன் றமயாக உள் ள உணவு ் ப ாருட்கறள அறடயாளம் காணும் டி கூறுதல் .

புரதச்சத்து

கற் றலின் உபகரணங் கள் : கை் ைல் தாள் .
பசயல் பாடு 20:8
பபயர்: றவட்டமின் கள் முதன் றமயாக உள் ள உணவு ் ப ாருட்கள் .
கநாக்கம் : றவட்டமின் கள் முதன் றமயாக உள் ள உணவு ் ப ாருட்கறள அறிந்துபகாள் வது.
பசயல் முளற: ஆசிரியர் / ஏதுவாளர் மாணவர்களுக்கு 4 ஆம் வகு ் பு சுை் றுச்சூழலியல் புத்தகத்தின்
க்க எண் 67ல் உள் ள அட்டவறணறய டித்து விவரி ் ர்.
கற் றலின் உபகரணங் கள் :

ாட ் புத்தகம் .

பசயல் பாடு 20:9
பபயர்: கலந்துறரயாடுதல் .
கநாக்கம் : ஊட்டச்சத்து குறை ாடு காரணமாக ஏை் டும் வநாய் கறள குறித்து கலந்துறரயாடுதல் .
பசயல் முளற: ஆசிரியர் / ஏதுவாளர் மாணவர்களுடன் ஊட்டச்சத்து குறை ாட்டினால் ஏை் டும்
வநாய் கறளக் குறித்து கலந்துறரயாடுதல் .
பசயல் பாடு 20:10
பபயர்: சமச்சீர் உணவு.
கநாக்கம் : சமச்சீர் உணறவ

ை் றி அறிவது.
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பசயல் முளற: ஆசிரியர் / ஏதுவாளர் மாணவர்களுக்கு ாட புத்தகத்தின்
க்க எண் 69 ல் சமச்சீர்
உணவு
டத்றத கவனித்து சரியான ஊட்டச்சத்துக்களின் ப யர்கறள
டஅட்றடயில் (Chart)
எழுதும் டி கூறுதல் .
கற் றலின் உபகரணங் கள் : கை் ைல் தாள் .
கற் றல் விளளவு 21: விலங் கு மற் றும் பறளவகளின் உணவு பழக்க வழக்கங் களள பற் றி
விவாதிப் பது.
விரிவாக்கம் : விலங் கு மை் றும் ைறவகள் உண்ணும் உணவு, தாவர உண்ணி, மாமிச உண்ணி
மை் றும் அறனத்துண்ணிகளின் அறிமுகம் , விலங் கு மை் றும்
ைறவகளுக்கு உணவு உண் தை் கு
உதவும் உறு ் புகள் ை் றின புரிதல் .
முக்கியத்துவம் : உயிரினங் களின் உணவு

ழக்கத்றத அறிந்து பகாள் வது முக்கியமானது.

பசயல் பாடு 21:1
பபயர்: கலந்துறரயாடி

திலளி ் து.

கநாக்கம் : விலங் கு மை் றும்

ைறவகள் உண்ணும் உணறவ அறிவது.

பசயல் முளற: ஆசிரியர் / ஏதுவாளர் மாணவர்களுக்கு கை் ைல் தாளிலுள் ள டங் கறள கவனித்து
விலங் கு மை் றும் ைறவகள் உண்ணும் உணவிை் கு ஏை் ை குறியீடுகறள வ ாடுவதை் கு கூறுதல் .
கற் றலின் உபகரணங் கள் : கை் ைலின் தாள் .
பசயல் பாடு 21:2
பபயர்: விலங் கு மை் றும்

ைறவகளின் உணவு

கநாக்கம் : விலங் கு மை் றும்

ழக்கங் கள் .

ைறவகள் உண்ணும் உணவின் ஆதாரத்றத / மூலங் கறள அறிவது.

பசயல் முளற: ஆசிரியர் / ஏதுவாளர் மாணவர்களுக்கு கை் ைல் தாளிலுள் ள
அட்டவறணயில் நிர ் புமாறு கூறுதல் .

டங் கறள கவனித்து

கற் றலின் உபகரணங் கள் : கை் ைல் தாள் .
பசயல் பாடு 21:3
பபயர்: வகட்டு பதரிந்துக்பகாள் ளுங் கள் .
கநாக்கம் : தாவர உண்ணி, மாமிச உண்ணி மை் றும் அறனத்துண்ணிகறள பதரிந்துக்பகாள் ளுதல் .
பசயல் முளற: ஆசிரியர் / ஏதுவாளர் மாணவர்களுக்கு தாவர உண்ணிகள் , மாமிச உண்ணிகள்
மை் றும் அறனத்துண்ணிகள் குறித்து விவரி ் ர்.
கற் றலின் உபகரணங் கள் : கை் ைல் தாள் .
பசயல் பாடு 21:4
பபயர்: வண்ணம் தீட்டுதல் .
கநாக்கம் : தாவர உண்ணி, மாமிச உண்ணி மை் றும் அறனத்துண்ணிகறள பதரிந்துக்பகாள் வர்.
பசயல் முளற: ஆசிரியர் / ஏதுவாளர் மாணவர்களுக்கு கை் ைல் தாளிலுள் ள
அறனத்துண்ணி விலங் குகளுக்கு வண்ணம் தீட்டும் டி கூறுதல் .

டங் கறள கவனித்து

கற் றலின் உபகரணங் கள் : கை் ைல் தாள் .
பசயல் பாடு 21:5
பபயர்: விட ் ட்டுள் ள இடத்றத பூர்த்தி பசய் வது.
கநாக்கம் : விலங் கு மை் றும்
ை் றி பதரிந்து பகாள் வது.

ைறவகள் உணவு உண்ணுவதை் கு உதவியாக இருக்கும் உறு ் புகறள

பசயல் முளற: ஆசிரியர் / ஏதுவாளர் மாணவர்களுக்கு 4 ஆம் வகு ் பு சுை் றுச்சூழல் புத்தகத்தில் க்க
எண் 71 மை் றும் 72 ல் உள் ள டங் கறள கவனித்து விட ் ட்டுள் ள இடத்றத பூர்த்தி பசய் யும் டி
கூறுதல் .
கற் றலின் உபகரணங் கள் :

ாட ் புத்தகம் .
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பசயல் பாடு 21:6
பபயர்: விலங் கு மை் றும்

ைறவகள் உணவு உண் தை் கு உதவியாக இருக்கும் உறு ் புகள் .

கநாக்கம் : விலங் கு மை் றும்
பதரிந்துபகாள் வது.

ைறவகள் உணவு உண் தை் கு உதவியாக இருக்கும் உறு ் புகறள

பசயல் முளற: ஆசிரியர் / ஏதுவாளர் மாணவர்களுக்கு கை் ைல் தாளிலுள் ள அட்டவறணயில் பூர்த்தி
பசய் யுமாறு கூறுதல் .
கற் றலின் உபகரணங் கள் : கை் ைலின் உ கரணங் கள் .
கற் றல் விளளவு 22: உணளவ பாதுகாக் கும் சில முளறகளள அறிந் து பகாள் ளுதல் .
விரிவாக்கம் : உணறவ
கலந்தாவலாசி ் து.

ாதுகாக்கும்

சில முறைகள்

முக்கியத்துவம் : அன் ைாட வாழ் க்றகயில் உணவு
ஆவராக்கியத்றத ் ப ாறுத்தவறர முக்கியமானது.

மை் றும்

அதன்

அவசியத்றத குறித்து

ாதுகாக்கும் முறைகறள பதரிந்து பகாள் வது

பசயல் பாடு 22:1
பபயர்: நல் ல

ழக்க வழக்கங் கள் .

கநாக்கம் : உணறவ

யன்

டுத்தும் மை் றும்

ாதுகாக்கும் சில வழிகறள பதரிந்து பகாள் ளுதல் .

பசயல் முளற: ஆசிரியர் / ஏதுவாளர் மாணவர்களுக்கு கை் ைல் தாளிலுள் ள
அட்டவறணயில் பூர்த்தி பசய் யும் டி கூறுவர்.

டங் கறள கவனித்து

கற் றலின் உபகரணங் கள் : கை் ைலின் உ கரணங் கள் .
பசயல் பாடு 22:2
பபயர்: உறரயாடல் .
கநாக்கம் : உணறவ

ாதுகாக்கும் சில முறைகள் மை் றும் அதன் அவசியத்றத பதரிந்து பகாள் வது.

பசயல் முளற: ஆசிரியர் / ஏதுவாளர் மாணவர்களுக்கு ாட ் புத்தகத்தின் க்க எண் 72 லிருந்து 74
வறரயிலுள் ள தீ ா மை் றும் க்ளாபரட் நடுவில் நறடப றும் உறரயாடறல டிக்கும் டி கூறுதல் ,
உணவு ாதுகா ் ற
ை் றி விவரி ் ர்.
கற் றலின் உபகரணங் கள் :

ாடபுத்தகம் .

பசயல் பாடு 22:3
பபயர்: காரணங் கறள பதரிந்துபகாள் வது.
கநாக்கம் : உணறவ

யன்

டுத்தும் மை் றும்

பசயல் முளற: ஆசிரியர் / ஏதுவாளர்
காரணங் கறள எழுதுமாறு கூறுவர்.

ாதுகாக்கும் சில முறைகறள பதரிந்துக்பகாள் வது.
மாணவர்களுக்கு

கை் ைல் தாளிலுள் ள

கூை் றுகளுக்கு

கற் றலின் உபகரணங் கள் : கை் ைல் தாள் .
மதிப் பீட்டின் படிநிளலகள் :
வ.
எண்
1

1
உணவு ்
ப ாருட்கறள
அறடயாளம்
காணுதல் .

2

3

ஊட்டச்சத்துக்கள்
ஏராளமாக உள் ள உணவு
ப ாருட்கறள ப யரிடுதல் .
(ஒவ் பவாரு ஊட்டச்சகளுக்கு
குறைந்தது 2).

சமச்சீர்
உணவு
முக்கியத்துவத்றத
பதரிந்து
பகாள் வர்.

31

4
சமச்சீர்
விவரி ் ர்.

உணவு

2

பவவ் வவறு
விலங் குகறள
உண்ணும்
உணறவ
பதரிந்துபகாள் வ
ர்.

தாவர
உண்ணி,
மாமிச
உண்ணி
மை் றும்
அறனத்துண்ணி
விலங் குக
றள அறடயாளம் காண் து.

தாவர உண்ணி,
மாமிச உண்ணி
மை் றும்
அறனத்துண்
ணி
விலங் குகளின்
உதாரணங் கள்
பகாடு ் து.

தாவர உண்ணி, மாமிச
உண்ணி
மை் றும்
அறனத்துண்ணி
க
றள
வறக ் டுத்துதல் .

3

அசுத்த உணறவ
உண் தால்
உண்டாகும்
விறளவுகறள
அறிதல் .

உணவு
அவசியத்றத
பகாள் வர்.

உணவு
ாதுகா ் பின்
வழிமுறைகறள
அறிந்து
பகாள் வர்.

உணவு
ாதுகா ் பு
வழிமுறைகறள
விவரி ் ர்.

ாதுகா ் பின்
அறிந்து

கற் றல் விளளவு 23: நாம் உணளவ எங் கிருந் து மற் றும் எப் படி பபறுகிகறாம் ? என்பளத
விவரிப் பர்.
விரிவாக்கம் : பவவ் வவறு உணவு ் ப ாருட்கறள, உணவு மூலங் களிலிருந்து உணவுகறள எ ் டி
ப றுகிவைாம் என் றத பதரிந்துக்பகாள் வது முக்கியமானது.
முக்கியத்துவம் :
உணவில் கலாச்சார
ன்முகத்தன் றம, பவவ் வவறு மாவட்டங் களில் உணவு
ழக்கவழக்கங் கள் பதரிந்துபகாள் ளுதல் முக்கியமானது.
பசயல் பாடு 23:1
பபயர்: ஒத்துறழ ் பு அணுகுமுறை.
கநாக்கம் : சறமயலறை பசயல் ாடுகறள ்

ை் றி பதரிந்துக்பகாள் வது.

பசயல் முளற: ஆசிரியர் / ஏதுவாளர் மாணவர்களுக்கு கை் ைல் தாளிலுள் ள இடத்தில் சறம ் தை் கு
உதவும் குடும் உறு ் பினர்கறள ட்டியலிடும் டி கூறுதல் .
கற் றலின் உபகரணங் கள் : கை் ைல் தாள் .
பசயல் பாடு 23:2
பபயர்: வறக ் டுத்துதல் .
கநாக்கம் : றசவ மை் றும் அறசவ உணவு ் ப ாருட்கறள வறக ் டுத்துதல் .
பசயல் முளற: ஆசிரியர் / ஏதுவாளர் மாணவர்களுக்கு கை் ைல் தாளிலுள் ள உணவு ் ப ாருட்கறள
கவனித்து றசவ மை் றும் அறசவ உணவு ப ாருட்கறள வறக ் டுத்துமாறு கூறுதல் .
கற் றலின் உபகரணங் கள் : கை் ைல் தாள் .
பசயல் பாடு 23:3
பபயர்: உணவு எங் கிருந்து மை் றும் எ ் டி ப றுவவாம் ?
கநாக்கம் : உணவு எங் கிருந்து மை் றும் எ ் டி ப றுவவாம் என்

றத விவரி ் ர்.

பசயல் முளற: ஆசிரியர் / ஏதுவாளர் மாணவர்களுக்கு ாட ் புத்தகத்தின் க்க எண் 77 மை் றும் 78 ல்
பகாடுக்க ் ட்டுள் ள உணவு எங் கிருந்து மை் றும் எ ் டி ப றுகின் வைாம் என் றத வரிறச ் டுத்தி
எழுதும் டி கூறுதல் .
கற் றலின் உபகரணங் கள் :

ாட ் புத்தகம் .

பசயல் பாடு 23:4
பபயர்: உணறவ எங் கிருந்து ப றுகின் வைாம் .?
கநாக்கம் : எங் கிருந்து ப றுகின் வைாம் என்

றத பதரிந்துக்பகாள் வவாம் .
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பசயல் முளற: ஆசிரியர் / ஏதுவாளர் மாணவர்களுக்கு
கவனித்து அட்டவறணயில் பூர்த்தி பசய் யும் டி கூறுதல் .

கை் ைல் தாளிலுள் ள

எடுத்துக்காட்றட

கற் றலின் உபகரணங் கள் : கை் ைல் தாள் .
கற் றல் விளளவு 24: உணவு மற் றும் கலாச்சார பன்முகத்தன்ளமளய பாராட்டுதல் .
விரிவாக்கம் : உணவு மை் றும் கலாச்சார
ன்முகத்தன் றமறய பதரிந்துபகாள் வது.

ன் முகத்தன் றம, பவவ் வவறு மாவட்டங் களின் உணவு

முக்கியத்துவம் :
உணவில் கலாச்சார
ன்முகத்தன் றம, பவவ் வவறு மாவட்டங் களில் உணவு
ழக்கவழக்கங் கள் பதரிந்துபகாள் ளுதல் முக்கியமானது.
பசயல் பாடு 24:1
பபயர்:

ட்டியல் பசய் வது.

கநாக்கம் : அனுதினம்
பகாள் ளுதல் .

பசய் யும்

மை் றும்

ண்டிறககளில்

பசய் யும்

சறமயல் கறள பதரிந் து

பசயல் முளற: ஆசிரியர் / ஏதுவாளர் மாணவர்களுக்கு கை் ைல் தாளிலுள் ள அட்டவறணறய பூர்த்தி
பசய் யுமாறு கூறுதல் .
கற் றலின் உபகரணங் கள் : கை் ைல் தாள் .
பசயல் பாடு 24:2
பபயர்:

ட்டியல் பசய் வது.

கநாக்கம் : பிைர் வீட்டில்

ண்டிறககளில் பசய் ய ் டும் சறமயறல

ை் றி பதரிந்துக்பகாள் வது.

பசயல் முளற: ஆசிரியர் / ஏதுவாளர் மாணவர்களுக்கு கை் ைல் தாளிலுள் ள அட்டவறண பூர்த்தி
பசய் யும் டி கூறுதல் .
கற் றலின் உபகரணங் கள் : கை் ைல் தாள் .
பசயல் பாடு 24:3
பபயர்:

ட்டியல் பசய் வது.

கநாக்கம் : மாவட்டத்தின் சிை ் பு சறமயல் கறள

ட்டியல் பசய் தல் .

பசயல் முளற: ஆசிரியர் / ஏதுவாளர் மாணவர்களுக்கு கை் ைல் தாளிலுள் ள
சிை ் பு சறமயல் கறள ட்டியல் பசய் யும் டி கூறுதல் .

உன் மாவட்டத்தின்

கற் றலின் உபகரணங் கள் : கை் ைல் தாள் .
பசயல் பாடு 24:4
பபயர்: அனு வத்றத

கிர்வது.

கநாக்கம் : பவவ் வவறு மாவட்டத்தின் சிை ் பு சறமயல் கறள பதரிந்து பகாள் வது.
பசயல் முளற: ஆசிரியர் / ஏதுவாளர் மாணவர்களுக்கு பிை மாவட்டத்தின் சிைந்த சறமயல் கறள
குறித்து அனு வத்றத கிர்ந்துக்பகாள் ளுமாறு கூறுதல் .
கற் றலின் உபகரணங் கள் : கை் ைல் தாள் .
கற் றல் விளளவு 25: ஒன்றுகூடி உணவு அருந் துதல் . சூழல் களள அளடயாளம் கண்டு இங் கு
பின்பற் ற கவண்டிய படிகளள பழகிக்பகாள் ளுதல் .
விரிவாக்கம் : கூடி உணவருந்தும் சூழல் கறள அறடயாளம் கண்டுக் பகாள் ளுதல் மை் றும் இங் கு
பின் ை் ை வவண்டிய டிகறள பதரிந்துபகாள் ளுதல் .
முக்கியத்துவம் : கூடி உணவருந்தும் சூழல் கறள அறடயாளம் கண்டுக் பகாள் ளுதல் மை் றும் இங் கு
பின் ை் ை வவண்டிய டிகறள ழகிக் பகாள் ளுதல் முக்கியத்துவம் வாய் ந்தது.
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பசயல் பாடு 25:1
பபயர்:

ள் ளிக்கூடத்தில் மதிய உணவு அருந்தும் வ ாது பின்

கநாக்கம் : கூடி உணவருந்தும் வ ாது பின்

ை் ை வவண்டிய விதிமுறைகள் .

ை் ை வவண்டிய விதிமுறைகறள பதரிந்துபகாள் ளுதல் .

பசயல் முளற: ஆசிரியர் / ஏதுவாளர் மாணவர்களுக்கு கை் ைல் தாளில்
ள் ளிக்கூடத்தில் மதிய
உணவு அருந்தும் வ ாது பின் ை் ை வவண்டிய விதிமுறைகள் குறித்து எழுதும் டி கூறுதல் .
கற் றலின் உபகரணங் கள் : கை் ைல் தாள் .
பசயல் பாடு 25:2
பபயர்: கூடி உணவருந்தும் சூழல் களில் பின்
கநாக்கம் :
கூடி
உணவருந்தும்
பதரிந்துக்பகாள் ளுதல் .

ை் ை வவண்டிய விதிமுறைகள் .

சூழல் களில்

பின்

ை் ைவவண்டிய

விதிமுறைகறள

பசயல் முளற: ஆசிரியர் / ஏதுவாளர் மாணவர்களுக்கு கை் ைல் தாளில் திருவிழா, ஊர் திருவிழா,
ஊர்வலம் முதலிய கூடி உணவருந்தும் சூழல் களில் பின் ை் ை வவண்டிய விதிமுறைகறள ாட ்
புத்தகத்தின் க்க எண் 82 பகாடுக்க ் ட்டுள் ள தகவல் கறள டித்து எழுதுவதை் கு கூறுதல் .
கற் றலின் உபகரணங் கள் : கை் ைல் தாள் .
மதிப் பீட்டு படிநிளலகள் :
வ.
எண்

1

2

3

4

1

தாவரங் கள்
மை் றும்
விலங் குகளில்
இருந்து
கிறடக்கும்
உணறவ
அறடயாளம்
காண் ர்.

உணவின் மூலங் கறள
கண்டறிதல் .

தாவரம்
மூலம்
மை் றும்
விலங் கு
மூலம்
கிறடக்கும்
உணறவ
வறக ் டுத்துவர்.

உணவு
கிறடக்கும்
மூலங் கறள
விவரி ் ர்.

2

பவவ் வவறு
வறக
உணவுகறள
அறடயாளம்
காண் ர்.

அனுதினம்
மை் றும்
ண்டிறக தினங் களில்
பசய் யும்
சறமயல் கறள அறிவர்

பசாந்த
மாவட்டத்தின் உணவு
ன்முகத்தன் றமறய
பதரிந்து
பகாண்டுள் ளனர்.

பவவ் வவறு
மாவட்டங் களில்
உணவு
மை் றும்
கலாச்சார
ன்முகத்தன் றமறய
பதரிந்து பகாள் வர்.

3

கூடி
உணவருந்தும்
சூழல் கறள
அறடயாளம்
காண் ர்.

கூடி
உணவருந்தும்
சூழல் கறள
அறடயாளம்
கண்டு,
இங் கு
பின் ை் ை
வவண்டிய குறைந்தது 2
விதிமுறைகறள
பதரிந்து பகாள் வர்.

கூடி
உணவருந்தும்
சூழல் கறள
அறடயாளம் கண்டு,
இங் கு
பின் ை் ை
வவண்டிய
குறைந்த ட்சம்
3
விதிமுறைகறள
பதரிந்து பகாள் வர்.

கூடி
உணவருந்தும்
சூழல் கறள
அறடயாளம் கண்டு,
இங் கு
பின் ை் ை
வவண்டிய
குறைந்த ட்சம்
4
விதிமுறைகறள
பதரிந்து பகாள் வர்.
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தங் குமிடம் - குடியிருப் பு வளக
கற் றல் விளளவு 26: கிராமப் புற மற் றும் நகர்ப்புறங் களில் உள் ள வீடுகளுக்கு இளடகய உள் ள
கவறுபாளட அளடயாளம் காண்பர்.
விரிவாக்கம் மற் றும் முக்கியத்துவம் : கிராம ் புை மை் றும் நகர் ் புைங் களில் உள் ள வீடுகளுக்கு
இறடவய உள் ள வவறு ாட்றட அறடயாளம் காண் ர்.
பசயல் பாடு 26:1
பபயர்: வீட்டிலுள் ள ப ாருட்கள் .
கநாக்கம் : வீட்டிலுள் ள ப ாருட்களின்

ன் முகத்தன்றமறய பதரிந்துபகாள் வது.

பசயல் முளற: ஆசிரியர் / ஏதுவாளர் மாணவர்களுக்கு கை் ைல் தாளிலுள் ள
இறவகள் உன் வீட்டில் இருந்தால் (✓) குறியீறட வ ாடுமாறு கூறுதல் .

டங் கறள கவனித்து

கற் றலின் உபகரணங் கள் : கை் ைல் தாள் .
பசயல் பாடு 26:2
பபயர்: வீட்டின் வறககள் .
கநாக்கம் :
காண் ர்.

ல் வவறு வறகயான வீடு கட்டுவதை் கு

யன்

டுத்த ் டும் ப ாருட்கறள அறடயாளம்

பசயல் முளற: ஆசிரியர் / ஏதுவாளர் மாணவர்களுக்கு கை் ைல் தாளிலுள் ள டங் கறள கவனித்து
வீடு கட்டுவதை் கு யன் டுத்த ் டும் ப ாருட்கறள பதாடர்புறடய பநடுவரிறசயில் எழுதுமாறு
கூறுதல் .
கற் றலின் உபகரணங் கள் : கை் ைல் தாள் .
பசயல் பாடு 26:3
பபயர்: கிராமம் மை் றும் நகர பிரவதசங் களிலுள் ள வீடுகளின் வவை் றுறம.
கநாக்கம் : கிராமம் மை் றும் நகர பிரவதசங் களிலுள் ள வீடுகளின் வவறு ாட்றட அறிவது.
பசயல் முளற: ஆசிரியர் / ஏதுவாளர் மூத்வதார்கள்
உதவியுடன்
கிராம மை் றும் நகர
பிரவதசங் களிலுள் ள வீடுகளில் உள் ள வவறு ாட்றட அட்டவறணயில் நிர ் புமாறு மாணவர்களிடம்
கூறுதல் .
கற் றலின் உபகரணங் கள் : கை் ைல் தாள் .
கற் றல்
விளளவு
27:
நகரங் களில்
உள் ள
பிரகதசங் களள பற் றி அறிந் து பகாள் ளுதல் .

பல

மாடிக்

கட்டிடம்

மற் றும்

கசரி

விரிவாக்கம் மற் றும் முக்கியத்துவம் : நகரங் களில் ல மாடி கட்டிடங் கள் உண்டாகும் வசதிகள்
மை் றும் தீறமகறள, வசரி பிரவதசங் களில் வாழும் மக்களின் பிரச்சிறனகறள அறிந்து பகாள் வர்.
பசயல் பாடு 27:1
பபயர்:

லமாடிக் கட்டிடங் களால் உண்டாகும் நன் றமகள் .

கநாக்கம் :

ல மாடி கட்டிடங் களால் உண்டாகும் நன் றமகறள அறிந்து பகாள் வர்.

பசயல் முளற: ஆசிரியர் / மூத்தவர்கள்
நன் றமகறள அறிந்து பகாள் வர்.

உதவியால்

ல மாடிக் கட்டிடங் களால்

உண்டாகும்

கற் றலின் உபகரணங் கள் : கை் ைலின் தாள் .
பசயல் பாடு 27:2
பபயர்: குழுவில் கலந்துறரயாடல்
கநாக்கம் :

லமாடிக் கட்டிடங் களால் தீறமகறள குழுவில் கலந்துறரயாடல் கலந்துறரயாடுதல் .

பசயல் முளற: ஆசிரியர் / ஏதுவாளர் மாணவர்களுக்கு
தீறமகறள கலந்துறரயாடுவதை் கு கூறுதல் .
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ல மாடிக் கட்டிடங் களால்

உண்டாகும்

பசயல் பாடு 27:3:
பபயர்: தகவல் வசகரி ் து.
கநாக்கம் : வசரி பிரவதசங் களில் வீடுகளின் வறக மை் றும் வசரி பிரவதசத்தின் சுை் றுச்சூழல்
பதரிந்துக்பகாள் வது.

ை் றி

பசயல் முளற: ஆசிரியர் / ஏதுவாளர் மாணவர்களுக்கு வசரி பிரவதசத்தில் உள் ள வீடுகளின் வறக
மை் றும் வசரி பிரவதசத்தில் உள் ள சுை் றுச்சூழறல ை் றின தகவல் கறள வழங் குதல் .
பசயல் பாடு 27:4
பபயர்: வசரி பிரவதசத்தில் பகாண்டுவரக் கூடிய மாை் ைங் கள் .
கநாக்கம் : வசரி பிரவதசத்தில் பகாண்டுவரக்கூடிய மாை் ைங் கறள பதரிய ் டுத்துதல் .
பசயல் முளற: ஆசிரியர் / ஏதுவாளர் மாணவர்களுக்கு
மாை் ைங் கறள சிந்தித்து எழுதுமாறு கூறுதல் .

வசரி

குதிகளில் பகாண்டுவரக்கூடிய

4

கற் றலின் உபகரணங் கள் : கை் ைலின் தாள் .
பசயல் பாடு 27:5
பபயர்: கறத
கநாக்கம் : கிராம மை் றும் நகர பிரவதசங் களில் உள் ள வீடுகளில் உள் ள வவறு ாட்டிறன கறதயின்
மூலம் பதரிய ் டுத்துதல் .
பசயல் முளற: ஆசிரியர்/ ஏதுவாளர் மாணவர்களுக்கு
வறரயிலுள் ள
பவங் கஜ் ஜி
கூறின
கறதறய
வினாக்களுக்கு திலளி ் தை் கு கூறுதல் .
கற் றலின் உபகரணங் கள் :

ாட ் புத்தகத்தின்
க்க எண் 89 லிருந்து 90
டித்து
கை் ைல்
கை் ைல் தாளிலுள் ள

ாடபுத்தகம் , கை் ைல் தாள்

பசயல் பாடு 27:6:
பபயர்: வீடு கட்டுமானத்திை் கு வதறவயான ப ாருட்கள் .
கநாக்கம் : வீடு கட்டுமானத்திை் கு வதறவயான ப ாருட்கறள அறடயாளம் காணுதல் .
பசயல் முளற: ஆசிரியர் / ஏதுவாளர் மாணவர்களுக்கு
பசயல் ாட்றட பசய் வதை் கு உதவுதல் .
கற் றலின் உபகரணங் கள் :

ாட ் புத்தகத்தின்

க்க எண் 92 ல் உள் ள

ாடபுத்தகம்

பசயல் பாடு 27:7
பபயர்: பவவ் வவறு விலங் குகளின் வசிக்கும் இடங் கள் .
கநாக்கம் : பவவ் வவறு விலங் குகளின் வாழ் விடத்றத அறடயாளம் காண் ர்.
பசயல் முளற: ஆசிரியர் / மாணவர்களுக்கு
பசயல் ாட்றட பசய் வதை் கு வசதி பசய் தல் .
கற் றலின் உபகரணங் கள் :

ாடபுத்தகத்தின்

க்க

எண்

93

ல்

உள் ள

ாடபுத்தகம் .

மதிப் பீட்டின் படிநிளலகள் :
வ.
எண்

1

2

3

4

1

கிராமம்
மை் றும்
நகர
பிரவதசங் க
ளில்
உள் ள
வீடுகறள
அறடயாளம்
காண் ர்.

கிராமம்
மை் றும்
நகர பிரவதசங் களில்
உள் ள
வீடுகளிலுள்
ள 2 வவறு ாடுகறள
அறடயாளம்
காண் ர்.

கிராமம்
மை் றும்
நகர
பிரவதசங் களிலுள்
ள வீடுகளிலுள் ள
3 வவறு ாடுகறள
அறடயாளம்
காண் ர்.

கிராமம்
மை் றும்
நகர
பிரவதசங் களிலுள் ள வீடு
களிலுள் ள
4
வவறு ாடுகறள
அறட
யாளம் காண் ர்.
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2

நகரங் களில்
ல
மாடி கட்டிடங் களி
ன்
நன் றமகள்
அல் லது தீறமகள்
அறிவர்.

நகரங் களில்
ல
மாடி கட்டிடங் களின்
நன் றமகள்
மை் றும்
தீறமகறள அறிவர்.

நகரங் களில்
ல
மாடி கட்டிடங் களி
ன்
நன் றமகள்
மை் றும்
தீறமகறள மை் று
ம்
வசரி
பிரவதசத்தின் பிர
ச்சிறனகறள
பதரிந்துக்பகாள் வ
ர்.

நகரங் களில்
ல
மாடி
கட்டிடங் களின்
நன் றமகள்
மை் றும்
தீறமகள்
பதரிந்துக்பகாள் வர். வச
ரி
பிரவதசங் களின்
பிரச்சி
றனகறள
அறிவர்
வமலும்
அவை் றுக்கான
தீர்வுகறள
ரிந்துறர ் ர்.

கழிவு நிர்வாகம் - குப் ளப
கற் றல் விளளவு 28: கிராமப் புற மற் றும் நகர்ப்புற கழிவுகளின் வளகப் பாடு.
விரிவாக்கம்
மற் றும்
முக்கியத்துவம் :
கு ் ற
நிர்வாகம் ,
கழிவு
அகை் ைல்
நடவடிக்றககள் பதரிந்துக்பகாள் வது மை் றும் கு ் ற கட்டு ் ாடு ழக்கவழக்கங் கறள ழகுதல்
முக்கியமானது.
பசயல் பாடு 28:1
பபயர்: கு ் ற

ை் றிய வயாசறன.

கநாக்கம் : கு ் ற க

குவியும் விதங் கறள விவரி ் து.

பசயல் முளற: ஆசிரியர் / ஏதுவாளர் மாணவர்களுக்கு
98 வறரயுலுள் ள வண்டு கூறின கூை் றிறன விவரி ் து.
கற் றலின் உபகரணங் கள் :

ாட ் புத்தகத்தின்

க்க எண் 95 லிருந்து

ாடபுத்தகம் .

பசயல் பாடு 28:2
பபயர்: கிராமங் களில் கு ் ற

நிர்வாகம் .

கநாக்கம் : கிராமங் களில் கு ் ற

நிர்வகி ் றத வி ரி ் து.

பசயல் முளற: ஆசிரியர் / ஏதுவாளர் மாணவர்களுக்கு ாட ் புத்தகத்தின்
வறரயுள் ள வண்டு கூறின பதாடர்ச்சி கூை் றிறன விவரி ் து.
கற் றலின் உபகரணங் கள் :

க்க எண் 99 லிருந்து 103

ாடபுத்தகம் .

பசயல் பாடு 28:3
பபயர்: கு ் ற

விதங் கள் .

கநாக்கம் : கு ் ற

விதங் கறள பதரிந்து பகாள் வது.

பசயல் முளற:
ஆசிரியர்/ஏதுவாளர் மாணவர்களுக்கு கை் ைல் தாளிலுள் ள
பூர்த்தி பசய் யும் டி கூறுவது.

அட்டவறணறய

கற் றலின் உபகரணங் கள் : கை் ைல் தாள் .
பசயல் பாடு 28:4
பபயர்: பசய் து கநாக்கம் : கு ் ற

ார்.
நிர்வாகத்றத அறிவர்.

பசயல் முளற: ஆசிரியர் / ஏதுவாளர் மாணவர்களுக்கு ாட ் புத்தகத்தின்
வறரயிலுள் ள பசய் து - ார் பசயல் ாட்டிறன பசய் யும் டி உதவுவது.

ை் றிய 106 லிருந்து 107

கற் றலின் உபகரணங் கள் : ாடபுத்தகம் , உலர்ந்த இறலகள் , புல் , காகித துண்டுகள் , முட்றட ஓடு,
பிளாஸ்டிக் வ
் ர், முதலியன.
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மதிப் பீட்டு படிநிளலகள் :
வ.
எண்

1

2

3

4

1

கிராமம்
அல் லது
நகரத்தின்
கழிவுகறள
அறடயாளம்
காண் ர்.

கிராமம் மை் றும்
நகரத்தின்
கழிவுகறள
அறடயாளம்
காண் ர்.

கிராமம்
மை் றும் நகரத்தின்
கழிவு
அகை் றுதறல
குறித்து பதரிந்துக்பகாள் வர்.

கிராமம்
மை் றும்
நகரத்தின்
கழிவு அகை் றுதறல
குறித்து விவரி ் ர்.

கபாக்குவரத்து மற் றும் இளணப் பு
கற் றல் விளளவு 29: உள் ளூர் அளடயாளங் களுக் கு ஏற் ப திளசளய காட்டுவது. வளரபடம்
வளரவதற் கான ஆரம் ப கட்டங் கள் , இப் படத்ளத அளடயாளம் காண பல் கவறு குறியீடுகளள
பயன்படுத்தி ஒரு வளரபடத்ளத உருவாக்குதல் .
விரிவாக்கம்
மற் றும்
முக்கியத்துவம் :
உள் ளூர்
அறடயாளங் களுக்கு
ஏை்
திறசறய
காட்டுவது.
வறர டம் வறரவதை் கான ஆரம்
கட்டங் கள் , இ ் டத்றத அறடயாளம் காண
ல் வவறு குறியீடுகறள யன் டுத்தி ஒரு வறர டத்றத உருவாக்குதல் .
பசயல் பாடு 29:1
பபயர்: திறசறய காட்டுவது.
கநாக்கம் : உள் ளூர் அறடயாளங் களுக்கு ஏை்

திறசறய காட்டுவது.

பசயல் முளற:
ஆசிரியர்
/
ஏதுவாளர்
மாணவர்களுக்கு
வகு ் றைறய
றமயமாக
றவத்துக்பகாண்டு ஏை் ை பநடுவரிறசகளில் (column) (✓) குறியீட்றட எழுதும் டி கூறுதல் .
கற் றலின் உபகரணங் கள் :

கை் ைல் தாள் .

பசயல் பாடு 29:2
பபயர்: திறசறய காட்டுவது.
கநாக்கம் : உள் ளவர்களுக்கு ஏை்

திறசறய காட்டுவது.

பசயல் முளற: ஆசிரியர் / ஏதுவாளர் மாணவர்களுக்கு
ல் உள் ள திறசகறள அறடயாளம் காண பசய் வது.
கற் றலின் உபகரணங் கள் :

ாட ் புத்தகத்தின்

க்க எண் 109 மை் றும் 110

ாடபுத்தகம் .

பசயல் பாடு 29:3
பபயர்: வறர ் டத்தில் திறசகறள காட்டுவது.
கநாக்கம் : கருநாடக மாநிலத்தின் வறர டத்தில் திறசகறள காட்டுவது.
பசயல் முளற: ஆசிரியர் / ஏதுவாளர் மாணவர்களுக்கு கருநாடக மாநிலத்தின் வறர டத்றத
கவனித்து கீவழ பகாடுக்க ்
ட்டுள் ள இடங் கள் எந்த திறசயில் உள் ளது என் றத எழுதுமாறு
கூறுதல் .
கற் றலின் உபகரணங் கள் : கருநாடக மாநிலத்தின் வறர டம் , கை் ைல் தாள் .
பசயல் பாடு 29:4
பபயர்: திறசறய காட்டுவது.
கநாக்கம் : உள் ளூர் அறடயாளங் களுக்கு ஏை்

திறசறய காட்டுவது.

பசயல் முளற: ஆசிரியர் / ஏதுவாளர் மாணவர்களுக்கு உங் கள் வீட்றட சுை் றிலும் என் பனன் ன
உள் ளது என் றத திறசகளுக்கு ஏை் ைவாறு எழுதும் டி கூறுதல் .
கற் றலின் உபகரணங் கள் : கை் ைல் தாள் .
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பசயல் பாடு 29:5
பபயர்: வறர ் டம் வறரவதை் கான ஆரம்

கட்டங் கள் .

கநாக்கம் : வறர ் டம் வறரவதை் கான ஆரம்

கட்டங் கறள குறி ் பிடுதல் .

பசயல் முளற: ஆசிரியர் / ஏதுவாளர் மாணவர்களுக்கு ாட ் புத்தகத்தின் க்க எண் 111 லிருந்து 113
வறரயில் உள் ள வறர டம் வறரயும் பசயல் ாட்டிறன பசய் வதை் கு வழிகாட்டுதல் .
கற் றலின் உபகரணங் கள் :

ாட ் புத்தகம் .

பசயல் பாடு 29:6
பபயர்: வறர ் டம் வறரவது.
கநாக்கம் : வறர ் டம் வறரவதை் கான ஆரம் கட்டங் கள் , இடங் கறள அறடயாளம் காண் தை் கு
எண் விளக்கத்றத யன் டுத்தி வறர ் டம் வறரவது.
பசயல் முளற:
ாட ் புத்தகத்தின்
பசய் வதை் கு வழிகாட்டுதல் .
கற் றலின் உபகரணங் கள் :

114

ல்

உள் ள

வறர ் டம்

வறரயும்

பசயல் ாட்டிறன

ாட ் புத்தகம் .

பசயல் பாடு 29:7
பபயர்: வறர ் டம் வறரவது.
கநாக்கம் : இடங் கறள அறடயாளம்
வறர ் டம் தயாரி ் து.

காண் தை் கு

பவவ் வவறு

குறியீடுகறள ்

யன்

டுத்தி

பசயல் முளற: ஆசிரியர் / ஏதுவாளர் மாணவர்களுக்கு வீட்டில் இருந்து ள் ளிக்கு வரும் வழியின்
வறர ் டத்றத கை் ைல் தாளில் உள் ள குறியீடுகறள ் யன் டுத்தி வழிக்காட்டுதல் .
கற் றலின் உபகரணங் கள் : கை் ைல் தாள் , பவள் றளத்தாள் , முதலியன.
மதிப் பீட்டின் படிநிளலகள் :
வ.
எண்

1

2

1

திறசகறள
அறடயாளம் காண் ர்.

3

இறசக்கு
ஏை்
இடங் கறள
அறடயாளம்
காண் ர்.

4

குறியீடுகள
யன் டுத்தி
வறர டத்றத
அறடயாளம் காண் ர்.

குறியீடுகறள
யன் டுத்தி
வறர டத்றத
உருவாக்குவர்.

கற் றல் விளளவு 30 : கபாக்குவரத்து சின்னங் கள் , பாதுகாப் பு விதிமுளறகள் மற் றும் அவற் ளற
பின்பற் ற கவண்டிய அவசியத்ளத பதரிந் துக்பகாள் வர்.
விரிவாக்கம்
மற் றும்
முக்கியத்துவம் :
வ ாக்குவரத்து
விதிமுறைகள் ,
நியமங் கறள
பின் ை் ைவவண்டிய
முக்கியத்துவத்றத
பதரிந்துக்பகாள் வர்.
சாறல ்
ாதுகா ் பின்
முக்கியத்துவத்றத பதரிந்து பகாள் வது, சாறல விதிமுறைகறள முறையாக பின் ை் றினால் சாறல
வி த்துகறள தவிர்க்கலாம் .
பசயல் பாடு 30:1
பபயர்: வண்ணம் தீட்டுதல் .
கநாக்கம் : வ ாக்குவரத்து வாகனங் கறள அறடயாளம் காணுதல் .
பசயல் முளற: வ ாக்குவரத்து சாதனங் களுக்கு ஏை் ை வண்ணம் பூசி வாகனத்தின் ப யர்கறள
எழுதும் டி மாணவர்களுக்கு ஆசிரியர் / ஏதுவாளர் வழிக்காட்டுதல் .
கற் றலின் உபகரணங் கள் : கை் ைல் தாள் .
பசயல் பாடு 30:2
பபயர்: வ ாக்குவரத்து வறககள் .
கநாக்கம் :
வ ாக்குவரத்து
வறக ் டுத்துதல் .

சாதனங் கறள

வ ாக்குவரத்து
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வறககள்

அடி ் றடயில்

பசயல் முளற: நிலம் , நீ ர் மை் றும்
ாயும் வ ாக்குவரத்து சாதனங் கறள பகாடுக்க ் ட்டுள் ள
பநடுவரிறசயில் எழுதும் டி மாணவர்களுக்கு ஆசிரியர் / ஏதுவாளர் வழிக்காட்டுதல் .
கற் றலின் உபகரணங் கள் : கை் ைல் தாள் .
பசயல் பாடு 30:3
பபயர்: பவவ் வவறு சூழ் நிறலகளில் ப ாதுவாக
கநாக்கம் :
பவவ் வவறு
சூழ் நிறலகளில்
சாதனங் கறள ப யர்கறள கூறுதல் .

யன்

டுத்த ் டும் வ ாக்குவரத்து சாதனங் கள் .

ப ாதுவாக

யன்

டுத்த ் டும்

வ ாக்குவரத்து

பசயல் முளற: பவவ் வவறு சூழ் நிறலகறள கை் ைல் தாளில் பகாடுக்க ் ட்டுள் ளது. சூழ் நிறலக்கு
ஏை் ைவாறு ப ாதுவாக யன் டுத்த ் டும் வ ாக்குவரத்து சாதனங் களின் ப யர்கறள எழுதுமாறு
கூறுதல் .
கற் றலின் உபகரணங் கள் : கை் ைல் தாள் .
பசயல் பாடு 30:4
பபயர்: வண்ணம் தீட்டுதல் .
கநாக்கம் : வ ாக்குவரத்து விளக்கின் நிைங் கறள அறிவது.
பசயல் முளற: வ ாக்குவரத்து விளக்கிை் கு ஏை் ை நிைங் கறள தீட்டுவதை் கு ஆசிரியர் / ஏதுவாளர்
மாணவர்களுக்கு வழிக்காட்டுதல் .
கற் றலின் உபகரணங் கள் : கை் ைல் தாள் .
பசயல் பாடு 30:5
பபயர்: ப ாருத்தி எழுதுக.
கநாக்கம் : வ ாக்குவரத்து விளக்கின் நிைங் கள் பதரிவிக்கும் குறி ் புகறள அறிவது.
பசயல் முளற: வ ாக்குவரத்து விளக்குகள் பதரிவிக்கும் குறி ் புகறள ப ாருத்து மாறு ஆசிரியர் /
ஏதுவாளர் மாணவர்களுக்கு வழிக்காட்டுதல் .
கற் றலின் உபகரணங் கள் : கை் ைல் தாள் .
பசயல் பாடு 30:6
பபயர்: ப ாருத்தி எழுதுக.
கநாக்கம் : சாறல அறிகுறிகள் மை் றும் வழிமுறைகறள பதரிந்துக்பகாள் ளுதல் .
பசயல் முளற: சாறல அறிகுறிகள் மை் றும் வழிமுறைகறள ப ாருத்தி எழுதும் டி ஆசிரியர் /
ஏதுவாளர் வழிக்காட்டுதல் .
கற் றலின் உபகரணங் கள் : கை் ைல் தாள் .
மதிப் பீட்டின் படிநிளலகள் :
வ.
எண்
1

1
வ ாக்குவரத்து
சின் னங் கறள
அறடயாளம்
காண் ர்.

2

3

4

வ ாக்குவரத்து
சின் னங் கறள
அறடயாளம்
காண் ர் மை் றும் 4
சாறல
குறியீடுகள்
அறடயாளம்
காண் ர்.

வ ாக்குவரத்து
சின் னங் கறள
அறடயாளம் காண் ர்
மை் றும்
5
சாறல
குறியீடுகள்
அறடயாளம் காண் ர்.

வ ாக்குவரத்து
சின் னங் கறள
அறடயாளம்
காண் ர் மை் றும் 6
சாறல குறியீடுகள்
அறடயாளம்
காண் ர்.

கற் றல் விளளவு 31: காளலயில் / கபாக்குவரத்தில் விலங் குகளின் பயன்பாட்ளட அளடயாளம்
காண்பர் மற் றும் விலங் குகள் பற் றின உணர்விளன பவளிப் படுத்துவர்.
விரிவாக்கம்
மற் றும்
முக்கியத்துவம் :
அறடயாளம் காண் து மை் றும் விலங் குகள்
வாய் ந்தது.

வ ாக்குவரத்தில்
விலங் குகளின்
யன் ாட்றட
ை் றின உணர்வுகறள பவளி ் டுத்துதல் முக்கியம்
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பசயல் பாடு 31:1
பபயர்: கருத்றத பவளி ் டுத்துதல் .
கநாக்கம் : வ ாக்குவரத்தில் விலங் குகளின்

யன்

ாட்றட அறடயாளம் காணுதல் .

பசயல் முளற: ஆசிரியர் / ஏதுவாளர் மாணவர்களுக்கு
கருத்றத எழுதும் டி வழிக்காட்டுதல் .

டத்றத கவனித்து

டத்றத ்

ை் றிய

கற் றலின் உபகரணங் கள் : கை் ைல் தாள்
பசயல் பாடு 31:2
பபயர்: குழுவில் கலந்துறரயாடுதல் .
கநாக்கம் : பவவ் வவறு சூழ் நிறலகளில் விலங் குகளின்
பசயல் முளற:
பவவ் வவறு
சூழ் நிறலகளில்
கலந்துறரயாடுவதை் கு உதவுவது.

யன்

ாட்றட குறித்து கலந்துறரயாடுதல் .

விலங் குகளின்

யன்

ாட்றட

குறித்து

வசகரித்து

ஆல் ம்

பசயல் பாடு 31:3
பபயர்:

டம் வசகரித்தல் .

கநாக்கம் : வ ாக்குவரத்தில்
( டத்பதாகு ் பு) தயாரி ் து.

யன்

டுத்தும்

விலங் குகளின்

டங் கள்

பசயல் முளற: ஆசிரியர் / ஏதுவாளர் மாணவர்களுக்கு ஒரு இடத்திலிருந்து மை் பைாரு இடத்திை் கு
யணம்
பசல் வதை் கு
யன் டுத்தும்
விலங் குகள்
டங் கறள வசகரித்து
டத்பதாகு ் பு
தயாரி ் தை் கு வழிக்காட்டுதல் .
கற் றலின் உபகரணங் கள் :

டங் கள் , பவள் றளத்தாள் , முதலியறவ.

பசயல் பாடு 31:4
பபயர்: வ ாக்குவரத்தில்

யன்

கநாக்கம் : வ ாக்குவரத்தில்

டுத்தும் விலங் குகளின்

யன்

ராமரி ் பு.

டுத்தும் விலங் குகறள

ராமரிக்கும் முறைறய கவனி ் து.

பசயல் முளற: ஆசிரியர் / ஏதுவாளர் மாணவர்களுக்கு உனது ஊரில்
விலங் குகறள எ ் டி ராமரி ் ர் என் றத எழுதும் டி கூறுவர்.

யணத்திை் கு

யன்

டுத்தும்

கை் ைலின் உ கரணங் கள் : கை் ைல் தாள் .
பசயல் பாடு 31:5
பபயர்: விலங் குகள்

ை் றின உணர்வுடன் நடந்துக்பகாள் ளுதல் .

கநாக்கம் : விலங் குகள்
விழி ் புணர்வு.

உணர்

திைன்

பகாண்டறவ

ை் றின

உணர்வுகறள

ஏை் டுத்தும்

பசயல் முளற: ஆசிரியர் / ஏதுவாளர் மாணவர்களுக்கு
யணத்திை் கு / வ ாக்குவரத்திை் கு
யன் டுத்தும் விலங் குகறள எவ் வாறு ராமரிக்க வவண்டும் என் றத புரிந்துக்பகாள் ளுதல் .
கற் றலின் உபகரணங் கள் : கை் ைல் தாள் .
பசயல் பாடு 31:6
பபயர்: கலந்துறரயாடுதல் .
கநாக்கம் : விலங் குகள் உணர்திைன் பகாண்டறவ என் ை உணர்வுடன் நடந்துக்பகாள் ளுதல் .
பசயல் முளற:
ஆசிரியர்
/
ஏதுவாளர்
மாணவர்களுக்கு
இ ் வ ாதும்
விலங் குகறள
வ ாக்குவரத்துக்கு
யன் டுத்துகின் ைனரா? என் றத உங் கள் நண் ர்களுடன் கலந்துறரயாடி
எழுதும் டி வழிக்காட்டுதல் .
கற் றல் விளளவு 32: காலப் கபாக்கில் மாறிய பவவ் கவறு பதாடர்பு சாதனங் களள அளடயாளம்
காண்பர்.
விரிவாக்கம்
மற் றும்
முக்கியத்துவம் :
சாதனங் கறள அறடயாளம் காண் து.

கால ் வ ாக்கில்
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மாறிய

பவவ் வவறு

பதாடர்பு

பசயல் பாடு 32:1
பபயர்: பதாடர்பு சாதனங் கள் .
கநாக்கம் : பதாடர்பு சாதனங் கறள அறடயாளம் காண் து.
பசயல் முளற: ஆசிரியர் / ஏதுவாளர் மாணவர்களுக்கு கை் ைல் தாளிலுள் ள டங் கறள கவனித்து
அவை் றை யன் டுத்தி இருந்தால் அவை் றின் கீழ் (✓) குறியீறட எழுதுமாறு கூறுதல் .
கற் றலின் உபகரணங் கள் : கை் ைல் தாள் .
பசயல் பாடு 32:2
பபயர்: தகவல் வசகரி ் பு
கநாக்கம் : த ால்
வசகரித்தல் .

அட்றட, த ால் கடிதம் ,

ார்சல்

மை் றும் ஸ்பீட் வ ாஸ்ட்

பசயல் முளற: ஆசிரியர் / ஏதுவாளர் மாணவர்களுக்கு
விஷயங் கறள குறித்து தகவல் வசகரித்து வரும் டி கூறுதல் .

கை் ைல் தாளில்

ை் றின விவரம்

பகாடுக்க ் ட்டுள் ள

கற் றலின் உபகரணங் கள் : கை் ைல் தாள் .
பசயல் பாடு 32:3
பபயர்: கடிதம் எழுதுதல் .
கநாக்கம் : த ால் நிறலயத்தின்

யன்

ாட்றட

பசயல் முளற: ஆசிரியர் / ஏதுவாளர்
நண் ர்களுக்கு அனு ் புவதை் கு கூறுதல் .

ை் றி அறிதல் .

மாணவர்களுக்கு

கடிதம்

எழுதுவதை் கு

வழிக்காட்டி

கற் றலின் உபகரணங் கள் : கடிதம் .
பசயல் பாடு 32:4
பபயர்:

ட்டியல் பசய் வது.

கநாக்கம் : கடந்த காலத்தில் யன்
சாதனங் களின் ட்டியல் பசய் தல் .

டுத்த ் ட்ட மை் றும் தை் வ ாது

யன்

டுத்த ் டும் பதாடர்பு

பசயல் முளற: ஆசிரியர் / ஏதுவாளர் மாணவர்களுக்கு கடந்த காலத்தில் யன் டுத்த ் ட்ட மை் றும்
தை் வ ாது
யன் டுத்த ் டும் பதாடர்பு சாதனங் கள் ப ரியவர்களிடமிருந்து பதரிந்துபகாண்டு
எழுதுமாறு கூறுதல் .
கற் றலின் உபகரணங் கள் : கை் ைல் தாள் .
பசயல் பாடு 32:5
பபயர்:

டித்து - பதரிந்துக்பகாள் வது.

கநாக்கம் : பதாடர்பு சாதனங் கள்

ை் றி பதரிந்துக்பகாள் வது.

பசயல் முளற: ஆசிரியர் / ஏதுவாளர் மாணவர்களுக்கு
தகவல் கறள டித்து - பதரிந்துக்பகாள் ளும் டி உதவுதல் .
கற் றலின் உபகரணங் கள் :

ாட ் புத்தகம்

க்க எண் 144 ல் உள் ள

ாடபுத்தகம் .

பசயல் பாடு 32:6
பபயர்:

டம் வசகரித்தல் .

கநாக்கம் : பவவ் வவறு பதாடர்பு சாதனங் களின்

டம் வசகரித்தல் .

பசயல் முளற: ஆசிரியர் / ஏதுவாளர் மாணவர்களுக்கு பவவ் வவறு பதாடர்பு சாதனங் களின்
வசகரித்து ஒட்டுவதை் கு கூறுதல் .
கற் றலின் உபகரணங் கள் : பதாடர்பு சாதனங் களின்
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டங் கள் , கை் ைல் தாள் .

டம்

மதிப் பீட்டின் படிநிளலகள் :
வ.
எண்

1

2

3

4

1

வ ாக்குவரத்தில்
யன் டுத்த ் டும்
விலங் குகறள
அறடயாளம்
காண் ர்.

வ ாக்குவரத்தில்
யன் டுத்த ் டும்
விலங் குகறள
ப யரிடுதல் .

வ ாக்குவரத்தில்
யன் டுத்த ் டும்
விலங் குகளின்
ப யரிடுவர்,
அ ் பிராணிகறள
கருறணயுடன்
ார்த்துக்பகாள் வர்.

வ ாக்குவரத்தில்
யன் டுத்த ் டும்
விலங் குகறள
கருறணயுடன்
ார்த்துக்
பகாள் வறத
ை் றி
நண் ர்களுடன்
கிர்ந்து
பகாள் ளுதல் .

2

பதாடர்பு
சாதனங் கறள
அறடயாளம்
காண் ர்.

பதாடர்பு
சாதனங் கறள
ப யரிடுவர்.

பதாடர்பு சாதனங் கள்
அறடயாளம்
கண்டு
அதன் உ வயாகத்றத
பதரிய ் டுத்துவர்.

பதாடர்பு
சாதனங் கறள
அறடயாளம் கண்டு
கடந்த
காலத்தின்
பதாடர்பு
சாதனங் கறள
ஒ ் பிடுவர்.

குடும் பம் மற் றும் சமுதாயம்
கற் றல் விளளவு 33: பல் கவறு வளக குடும் பங் களின் வளர்சசி
் ளய எளிய குடும் ப மரத்தின்
மூலம் ஒப் பிடுவர்.
விரிவாக்கம் : குடும் த்தின் வறககறள பதரிய ் டுத்துவது. குடும் த்தின் அளவு, குடும் த்தின்
வளர்ச்சி மை் றும் குடும் த்தின் அறம ் ற பதரிந்து பகாள் வது மை் றும் ஒ ் பிடுதல் .
முக்கியத்துவம் :
குடும் ம் அறனவரின் வாழ் விலும் முக்கியமான இடத்றத வகிக்கின் ைது.
ஒருவருக்பகாருவர் உணர்ச்சிகரமான நடத்றத மை் றும் சார்ந்திருத்தறல அறிந்து பகாள் வது,
ப ாறு ் ற புரிந்துக்பகாள் வது, உைவுகளின் எளிய குடும் மரத்றத அறம ் து சிை ் ானது.
பசயல் பாடு 33:1
பபயர்: குடும் த்தின் உறு ் பினர்கள் .
கநாக்கம் :
குடும் த்தின்
உறு ் பினர்களின்
எண்ணிக்றகறய பதரிய ் டுத்துவர்.

உைவுமுறை

மை் றும்

உறு ் பினர்களின்

பசயல் முளற: கை் ைல் தாளிலுள் ள அட்டவறண பூர்த்தி பசய் யும் டி ஆனால்
கற் றலின் உபகரணங் கள் : கை் ைல் தாள் .
பசயல் பாடு 33:2
பபயர்: குடும்

உறு ் பினர்கள் வீட்டில் பசய் கின் ை வவறலகள் .

கநாக்கம் : குடும்

உறு ் பினர்கள் வீட்டில் பசய் கின் ை வவறலகறள அறிவது.

பசயல் முளற:
கை் ைல் தாளிலுள் ள
அட்டவறணறய
ஏதுவாளர் மாணவர்கள் வழிகாட்டுவர்.

பூர்த்தி

பசய் யும் டி

கற் றலின் உபகரணங் கள் : கை் ைல் தாள் .
பசயல் பாடு 33:3
பபயர்: மூன் று தறலமுறைறய பிரதி லிக்கும் குடும்
கநாக்கம் : மூன் று தறலமுறைறய பிரதி லிக்கும் குடும்
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மரம் .
மரத்றத எழுதுவர்.

ஆசிரியர்

/

பசயல் முளற:
கை் ைல் தாளிலுள் ள
மூன் று
தறலமுறைகறள
பிரதி லிக்கும்
குடும்
உறு ் பினர்களின் ப யர்கறள பூர்த்தி
பசய் யுமாறு ஆசிரியர் / ஏதுவாளர்
மாணவர்களுக்கு
வழிகாட்டுதல் . (ஒரு வட்டத்தில் கணவன் - மறனவி இருவரின் ப யர்கறள எழுதுவர்.
கற் றலின் உபகரணங் கள் : கை் ைல் தாள் .
பசயல் பாடு 33:4
பபயர்: ப ாருத்தி எழுதுக
கநாக்கம் : உைவு முறைகறள ப ாருத்துதல் .
பசயல் முளற: ஆசிரியர் / ஏதுவாளர் மாணவர்களுக்கு கை் ைல் தாளிலுள் ள பநடுவரிறசயில் உைவு
முறைகறள சரியான முறையில் பகாடுக்குமாறு கூர்வது.
கற் றலின் உபகரணங் கள் : கை் ைல் தாள் .
பசயல் பாடு 33:5
பபயர்: கணக்பகடு ் பு
கநாக்கம் : குடும் ங் களின் அளறவ பதரிந்துக்பகாள் வது.
பசயல் முளற: ஆசிரியர் / ஏதுவாளர் மாணவர்களுக்கு உன் ஊரிலுள் ள ஏதாவது 5 வீடுகறள
சந்தித்து,
ஒவ் பவாரு
வீட்டிலும்
உள் ள
உறு ் பினர்களின்
எண்ணிக்றகறய
எழுதி
அட்டவறணயின் கீழுள் ள வகள் விகளுக்கு தில் அளிக்குமாறு கூறுவர்.
கற் றலின் உபகரணங் கள் : கை் ைல் தாள் .
பசயல் பாடு 33:6
பபயர்: குடும் த்தில் புதிதாக வசரும் உறு ் பினர்கள் .
கநாக்கம் : குடும் த்தில் புதிதாக உறு ் பினர்கள் பசய் வதை் கான காரணத்றத பதரிந்துக்பகாள் வர்.
பசயல் முளற: ஆசிரியர் / ஏதுவாளர் மாணவர்களுக்கு கை் ைல் தாளிலுள் ள
முக்வகாணத்தில்
குடும் த்தில் புதிதாக வசரும் உறு ் பினர் ப யர்கறள எழுதி, புதிதாக வசர்வதை் கு காரணத்றத
பகாடுக்க ் ட்டுள் ள இடத்தில் எழுதும் டி கூறுதல் .
கற் றலின் உபகரணங் கள் : கை் ைல் தாள் .
பசயல் பாடு 33:7
பபயர்: குடும் த்திலிருந்து வவறு க்கம் பசன்ை உறு ் பினர்கள் .
கநாக்கம் : குடும் த்திலிருந்து சில உறு ் பினர்கள்
பதரிந்துக்பகாள் வர்.

வவறு க்கம்

பசன்ைதால்

காரணங் கறள

பசயல் முளற:
ஆசிரியர்
/
ஏதுவாளர்
மாணவர்களுக்கு
கை் ைல் தாளிலுள் ள
வட்டத்தில்
குடும் த்திலிருந்து வவறு க்கம் பசன் ை உறு ் பினர்களின்
ப யர்கறள எழுதி, வவறு க்கம் பசல் ல சரணத்றத பகாடுக்க ் ட்டுள் ள இடத்தில் எழுதும் டி
கூறுதல் .
கற் றலின் உபகரணங் கள் : கை் ைல் தாள் .
பசயல் பாடு 33:8
பபயர்: குடும்

மரம் .

கநாக்கம் : குடும்

உறு ் பினர்கறள குடும்

மரத்தில் பிரதி லி ் து.

பசயல் முளற: ஆசிரியர் / ஏதுவாளர் மாணவர்களுக்கு
ல்
குடும் மரத்திறன
கவனித்து,
அதில்
திலளிக்கும் டிகூறுவர்.
கற் றலின் உபகரணங் கள் : கை் ைல் தாள் .

44

ாட ் புத்தகத்தின் க்க எண் 151 மை் றும் 152
பகாடுக்க ் ட்டுள் ள
வினாக்களுக் கு

பசயல் பாடு 33:9
பபயர்: குடும்

மரம் .

கநாக்கம் : நான் கு வருடத்தின் முன் பு மை் றும் இன் றைய உனது குடும் ம் மரத்றத எழுதுதல் .
பசயல் முளற: ஆசிரியர் / ஏதுவாளர் மாணவர்களுக்கு கை் ைல் தாளிலுள் ள இடத்தில் 4 வருடத்திை் கு
முன்பு மை் றும் இன் றைய குழந்றதயின் குடும் த்றத எழுதும் டி கூறுதல் .
கற் றலின் உபகரணங் கள் : கை் ைல் தாள்
மதிப் பீட்டின் நிளலகள் :
வ.
எண்
1

1

2

எளிய
குடும்
மரத்றத
அறடயாளம்
காண் ர்.

கற் றல் விளளவு 34:
கவனிப் பர்.

எளிய
குடும்
மரத்றத எழுதுவர்.

3

4

மாை் ைமறடந்த
குடும் மரத்றத
எழுதுதல் .

4 வருடத்திை் கு முன் பு
மை் றும்
தை் வ ாறதய
குடும் த்தின்
குடும்
மரத்றத ஒ ் பிடுதல் .

குடும் பத்தின் மதிப் புகளிலிருந் து சமூகத்தில்

ஏற் படும் மாற் றத்ளத

விரிவாக்கம் : குடும்
மதி ் புகளிலிருந்து சமூகத்தில் ஏை் டும் மாை் ைம்
சமூகத்தில் ஏை் டும் உ கரணங் கறள பதரிந்துக்பகாள் ளுதல் சிை ் ானது.
கை் ைலின் உ கரணங் கள் :

மை் றும்

அதனால்

ாடபுத்தகம் .

பசயல் பாடு 34:1
பபயர்: மத நறடமுறைகள் .
கநாக்கம் :

ல் வவறு மதங் களின் நறடமுறைகறள பதரிந்துக்பகாள் வர்.

பசயல் முளற: ஆசிரியர் / ஏதுவாளர் மாணவர்களுக்கு புத்தகத்தின்
க்க எண் 156 மை் றும் 157
லுள் ள குடும் த்தின் நறடமுறைகறள கவனித்து அதில் பகாடுக்க ் ட்டுள் ள வினாக்களுக்கு தில்
அளிக்குமாறு கூறுதல் .
கற் றலின் உபகரணங் கள் :

ாடபுத்தகம் .

பசயல் பாடு 34:2
பபயர்: உறரயாடல் .
கநாக்கம் : குடும்
விழுமியங் களால் சமூகத்தில் ஏை் டும் மாை் ைங் கறள உறரயாடல் மூலம்
பதரிந்துக்பகாள் வது.
பசயல் முளற: ஆசிரியர் / ஏதுவாளர் மாணவர்களுக்கு கை் ைல் தாளிலுள் ள உறரயாடறலத் குடும்
விழுமியங் களால் சமூகத்தில் ஏை் டும் மாை் ைங் கறள புரிந்துபகாள் ளும் டி கூறுதல் .
கற் றலின் உபகரணங் கள் :

ாடபுத்தகம் .

பசயல் பாடு 34:3
பபயர்: மகாத்மா காந்தியவர்களின் வாழ் க்றக மதி ் புகள் .
கநாக்கம் : மகாத்மா காந்தியவர்களின் வாழ் க்றக
அறிவது.

மதி ் புகளால்

சமூகத்தில் மாை் ைங் கறள

பசயல் முளற: ஆசிரியர் / ஏதுவாளர் மாணவர்களுக்கு மகாத்மா காந்தி அவர்களின் வாழ் க்றக
ை் றி
நூலகத்தில்
உள் ள
புத்தகத்றத
பகாடுத்து
டி ் தை் கு
கூறி
அவரின்
வாழ் க்றக
மதி ் புகளிலிருந்து
சமூகத்தில்
வமை் ட்ட
மாை் ைங் கறள
புரிந்து
பகாண்டு
பகாடுக்க ் ட்டுள் ள வினாக்களுக்கு திலளிக்கும் டி கூறுதல் .
கற் றலின் உபகரணங் கள் : நூலக புத்தகம் .
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மதிப் பீட்டின் படிநிளலகள் :
வ.
எண்
1

1
குடும் த்தின்
மதி ் புகறள
அறிவர்.

2

3

4

குடும் த்தின்
மதி ் புகள்
சமூகத்தில் ஏை் டும்
மாை் ைங் கறள
ஒரு
எடுத்துக்காட்டுடன்
விவரி ் து.

குடும் த்தின்
மதி ் புகள் சமூகத்தில்
ஏை் டும் மாை் ைங் கறள
2
எடுத்துக்காட்டுகளுடன்
விவரி ் து.

குடும் த்தின் மதி ் புகள்
சமூகத்தில்
ஏை் டும்
மாை் ைங் கறள
3
எடுத்துக்காட்டுகளுடன்
விவரி ் து.

கற் றல் விளளவு: 35:
குடும் பத்தின் உறுப் பினர்களின் மற் றும் நண்பர்களின் குணங் கள்
மற் றும் திறன்களள அளடயாளம் காண்பர் மற் றும் ஒவ் பவாரு நபரும் தனித்துவமானவர்கள்
என்பளத அறிந் து பகாள் வர்.
விரிவாக்கம் :
காண் ர்.

குடும்

உறு ் பினர்கள் மை் றும் நண் ர்கள் மை் றும் திைன் கறள அறடயாளம்

முக்கியத்துவம் :
ஒவ் பவாருவரும்
தனித்துவ குணங் கள் மை் றும் பவவ் வவறு திைன் கறள
பகாண்டிரு ் ார்கள் என் றத புரிந்துக்பகாள் வது. சிலர் சிை ் பு வதறவகறள உறடயவர்களாக
இருந்து அவர்களின் வதறவகறள அறிந்து விவவகத்துடன் நடந்து பகாள் வது சிை ் ானது என் று
புரிந்துக்பகாள் வர்.
பசயல் பாடு 35:1
பபயர்: உைவுகளின் நடுவில் உள் ள சிை ் ான அம் சங் கள் .
கநாக்கம் : உைவுகளின் நடுவில் உள் ள சிை ் ம் சங் கறள அறிவது.
பசயல் முளற: உைவுகள்
ை் றின
டங் கறள பகாடுத்து, அவர்கறள கவனித்து உைவுகளின்
நடுவிலுள் ள அம் சங் களுடன் ப ாருந்தும் டி மாணவர்களுக்கு ஆசிரியர் / ஏதுவாளர் கூறுவர்.
கற் றலின் உபகரணங் கள் : கை் ைல் தாள் .
பசயல் பாடு 35:2
பபயர்: குடும்

உறு ் பினர்களின் சிைந்த குணங் கள் .

கநாக்கம் : குடும்

உறு ் பினர்களின் சிைந்த குணங் கறள விவரி ் ர்.

பசயல் முளற: குடும்
உறு ் பினர்களின் ப யர்கறள எழுதி அவர்களில் நீ ங் கள் விரும் பும் ஒரு
குணத்றத எழுதும் டி மாணவர்களுக்கு ஆசிரியர் / ஏதுவாளர் வழிகாட்டுவர்.
கற் றலின் உபகரணங் கள் : கை் ைல் தாள் .
பசயல் பாடு 35:3
பபயர்: நண் ர்களின் சிைந்த குணங் கள் .
கநாக்கம் : நண் ர்களின் சிைந்த குணங் கறள விவரி ் ர்.
பசயல் முளற: நண் ர்களின் ப யர்கறள எழுதி அவர்களில் நீ ங் கள் விரும் பும் ஒரு குணத்றத
எழுதும் டி மாணவர்களுக்கு ஆசிரியர் / ஏதுவாளர் வழிகாட்டுவர்.
கற் றலின் உபகரணங் கள் : கை் ைல் தாள் .
பசயல் பாடு 35:4
பபயர்: தனி ் ட்ட சிை ் பு குணங் கள் .
கநாக்கம் : தன் னிடம் உள் ள சிை ் பு குணங் கறள அறிவது.
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பசயல் முறை: டத்தில் குறி ் பிட்டுள் ள நிகழ் சசி
் களில் மாணவன் தான் ங் வகை் ை நிகழ் சசி
் களுக்கு
வநை் று குறியீடு எழுதும் டி மாணவர்களுக்கு ஆசிரியர் / ஏதுவாளர் வழிகாட்டுதல் .
கற் றலின் உபகரணங் கள் : கை் ைல் தாள் .
மதிப் பீட்டு படிநிளலகள் :

வ.
எண்
1

1
குடும்
உறு ் பினர்களின்
அல் லது
நண் ர்களின்
குணங் கறள
அறடயாளம்
காண் து.

2

3

குடும்
உறு ் பினர்களின்
மை் றும்
நண் ர்கறள
அறடயாளம்
காண் ர்.

4

குடும்
உறு ் பினர்கள்
மை் றும்
நண் ர்களின்
ண்புகறள
மை் றும்
திைறமகறள
அறடயாளம்
காண் ர்.

குடும்
உறு ் பினர்கள்
மை் றும்
நண் ர்களின்
ண்புகறள
மை் றும்
திைறமகறள
அறடயாளம்
காண் ர்
மை் றும் ஒவ் பவாருவரும்
தனித்துவம்
மிக்கவர்
என் றத அறிவர்.

கற் றலின் விளளவு: 36: பல் கவறு ளகவிளனஞர்கள் மற் றும் கவளல பசய் யும் குழந் ளதகள்
எதிர்க்பகாள் ளும் பிரச்சிளனகளள அளடயாளம் காண்பர்.
விரிவாக்கம் :
உள் ளூர் மை் றும்
பவவ் வவறு
பிரவதசங் களில்
றகவிறனத்
பதாழிலாளர்
பதாழில் கறள அறடயாளம் காண் ர். பவவ் வவறு றகவிறனஞர்கள் பசய் ய ் ட்ட றகவிறன ்
ப ாருட்கள் , ப ாம் றமகளுக்கு ப யரிடுதல் . குழந்றதத் பதாழிலாளர்களின் பிரச்சறனகறள
புரிந்துக்பகாள் ளுதல் .
முக்கியத்துவம் : நமது அன் ைாட வாழ் வில் உள் ளூர் றகவிறனஞர்கள் மை் றும் றகவிறனஞர்கள்
பசய் ய ் ட்ட ல் வவறு ப ாருட்கறள ் யன் டுத்துகிவைாம் . அவர்கள் தயாரிக்கும் ப ாருட்கறள
அறடயாளம்
கண்டு
மரியாறத
பசய் வது
முக்கியம் .
றகவிறனத்
பதாழில் கள்
ஒன் றைபயான் று
சார்ந்திருக்கும் நான் கு வயதிை் கு உட் ட்ட குழந்றதகள் உறழ ் தை் கு
ஈடு டுவது தண்டறனக்குரிய குை் ைமாகும் . இ ் வ ர் ் ட்ட குழந்றதகள் கல் வி கை் தில் இருந்து
வஞ் சிக்க ் டுவர்.
பசயல் பாடு 36:1
பபயர்: அட்டவறண பூர்த்தி பசய் தல் .
கநாக்கம் : பவவ் வவறு றகவிறனஞர்கள் தயரித்த ப ாருட்கறள அறடயாளம் காணுதல் .
பசயல் முளற: ஆசிரியர் / ஏதுவாளர் மனவர்களுக்கு கை் ைல் தாளிலுள் ள
அட்டவறணறய ் பூர்த்தி பசய் ய வழிகாட்டுதல் .

டங் கறள கவனித்து

கற் றலின் உபகரணங் கள் : கை் ைல் தாள் .
பசயல் பாடு 36:2
பபயர்:

டம்

கநாக்கம் :
காண் து.

ார்த்து அறடயாளம் காண் து.
பவவ் வவறு

றகவிறனத்பதாழில் கள்

மை் றும்

றகவிறனஞர்கறள

பசயல் முளற: ஆசிரியர் / ஏதுவாளர் மாணவர்களுக்கு கை் ைல் தாளிலுள் ள
அட்டவறணறய பூர்த்தி பசய் யும் டி வழிகாட்டுதல் .
கற் றலின் உபகரணங் கள் : கை் ைல் தாள் .
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அறடயாளம்

டங் கறள கவனித்து

பசயல் பாடு 36:3
பபயர்: நடித்தல் .
கநாக்கம் : பவவ் வவறு றகவிறனஞர்கள் பசய் யும் பதாழில் கறள நடித்துக் காண்பித்தல் .
பசயல் முளற:
ஆசிரியர்
/
ஏதுவாளர்
மாணவர்களுக்கு
கை் ைல் தாளிலுள் ள
றகவிறனஞர்கள் பசய் யும் பதாழில் கறள நடித்துக்காட்டும் டி கூறுதல் .

பவவ் வவறு

கற் றலின் உபகரணங் கள் : கை் ைல் தாள் .
பசயல் பாடு 36:4
பபயர்: வகட்டு பதரிந்துக்பகாள் ளுதல் .
கநாக்கம் : பதாழில் களில்
அறிந்துக்பகாள் வர்.

ஈடு ட்டிருக்கும்

குழந்றதகள்

எதிர்க்பகாள் ளும்

பிரச்சறனகறள

பசயல் முளற: பதாழில் களில் ஈடு ட்டிருக்கும் குழந்றதகள் எதிர்க்பகாள் ளும் பிரச்சறனகறள
விவரித்தல் .
கற் றலின் உபகரணங் கள் : கை் ைல் தாள் .
மதிப் பீட்டின் படிநிளலகள் :
வ.
எண்
1

1

2

3

4

தன் றனச் சுை் றியுள் ள
றகவிறனஞர்கறள
அறடயாளம் காண் ர்.

சுை் றுமுை் றும்
உள் ள
றகவிறனஞர்க
றள
மை் றும்
றகத்பதாழில் க
றள அறடயாளம்
காண் ர்.

றகவிறனஞர்க
றள அறடயாளம்
மை் றும் பதாழிலில்
ஈடு ட்டுள் ள
குழந்றதகள்
எதிர்பகாள் ளும்
பிரச்சிறனகறள
அறிவர்.

றகவிறனஞர்கறள
அறடயாளம்
மை் றும் பதாழிலில்
ஈடு ட்டுள் ள
குழந்றதகள்
எதிர்பகாள் ளும்
பிரச்சறனகறள
விவரி ் ர்.

கற் றலின் விளளவு: 37: திருவிழா, பண்டிளக, பகாண்டாட்டங் களில் மற் றும் கதசிய
விழாக்களில் பங் ககற் பது. கதசிய விழாக்களின் முக்கியத்துவத்ளத அறிவது மற் றும் கதசிய
சின்னங் களள அளடயாளம் காண்பர் மற் றும் பகௌரவிப் பர்.
விரிவாக்கம் :
ள் ளிக்கூட பகாண்டாட்டங் கள் , வதசிய விழாக்கள் , அவை் றின் முக்கியத்துவம் ,
வதசிய சின் னங் கறள அறடயாளம் காண் து.
முக்கியத்துவம் :
ள் ளிக்கூட பகாண்டாட்டங் கள் வதசிய விழாக்கள் , அவை் றின் முக்கியத்துவம் ,
வதசிய சின் னங் கறள அறடயாளம் பகௌரவி ் து சிைந்ததாகும் .
பசயல் பாடு 37:1
பபயர்: நறடமுறைகறள அறடயாளம் காணுதல் .
கநாக்கம் : திருவிழா,

ண்டிறக, பகாண்டாட்டங் கறள அறடயாளம் காண் ர்.

பசயல் முளற: ஆசிரியர் / ஏதுவாளர் மாணவர்களுக்கு கை் ைல் தாளிலுள் ள
பதாடர்புள் ள பநடுவரிறசயில் (✓) குறியீடு எழுதுவதை் கு வழிகாட்டுதல் .
கற் றலின் உபகரணங் கள் : கை் ைல் தாள் .
பசயல் பாடு 37:2
பபயர்: வதசிய விழாக்களின் முக்கியத்துவம் .
கநாக்கம் : வதசிய விழாக்களின் முக்கியத்துவத்றத அறிதல் .
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நறடமுறைகறள

பசயல் முளற: ஆசிரியர் / ஏதுவாளர் மாணவர்களுக்கு கை் ைல் தாளிலுள் ள அட்டவறணறய பூர்த்தி
பசய் யுமாறு கூறுதல் .
கற் றலின் உபகரணங் கள் : கை் ைல் தாள் .
பசயல் பாடு 37:3
பபயர்: ப ாருத்துதல் .
கநாக்கம் : சடங் குகறள / நறடமுறைகறள அறவ பகாண்டாட ் டும் நாட்களுடன் ப ாருத்துதல் .
பசயல் முளற: ஆசிரியர் / ஏதுவாளர் மாணவர்களுக்கு கை் ைல் தாளிலுள் ள
நறடமுறைகறள அறவ பகாண்டாடும் நாடுகளுடன் ப ாருத்தும் டி கூறுதல் .

சடங் குகறள

/

கற் றலின் உபகரணங் கள் : கை் ைல் தாள் .
பசயல் பாடு 37:4
பபயர்: வண்ணம் தீட்டுதல் .
கநாக்கம் : வதசியக்பகாடியின் வண்ணங் கறள அறிதல் .
பசயல் முளற:
ஆசிரியர் /
ஏதுவாளர் மாணவர்களுக்கு
வதசியக்பகாடிக்கு ஏை் ை வண்ணம் தீட்டும் டி கூறுதல் .

கை் ைல் தாளிலுள் ள

ாரதத்தின்

கற் றலின் உபகரணங் கள் : கை் ைல் தாள் .
பசயல் பாடு 37:5
பபயர்:

ாரதத்தின் வதசியச்சின் னம் .

கநாக்கம் :

ாரதத்தின் வதசியச்சின் னத்றத அறடயாளம் காண் து.

பசயல் முளற:
ஆசிரியர் /
ஏதுவாளர் மாணவர்களுக்கு
வதசியச்சின் னத்றத அறடயாளம் கண்டு எழுதும் டி கூறுதல் .

கை் ைல் தாளிலுள் ள

ாரதத்தின்

கற் றலின் உபகரணங் கள் : கை் ைல் தாள்
மதிப் பீட்டின் படிநிளலகள் :
வ.
எண்
1

1

2

3

4

வதசிய
விழாக்கறள
ப யரிடுதல் .

வதசிய விழாக்களின்
முக்கியத்துவத்றத
அறிதல் .

வதசிய
விழாக்களின்
முக்கியத்துவம்
அறிவர்
மை் றும்
வதசிய
சின் னங் கறள
அறடயாளம்
காண் ர்.

வதசிய
விழாக்களின்
முக்கியத்துவம்
அறிவர்
மை் றும்
வதசிய
சின் னங் கறள
அறடயாளம்
கண்டு
பகௌரவி ் ர் / மரியாறத
பசலுத்துவர்.

கற் றலின் விளளவு: 38: விளளயாட்டுகள் மற் றும் விதிமுளறகளள அறிமுகப் படுத்துதல் .
விரிவாக்கம் : விறளயாட்டுகறள வறக ் டுத்துதல் , விறளயாட்டுகளால் உண்டாகும் யன் கள் ,
விதிமுறைககளின் அறிமுகம் , விறளயாட்டுகளால் சமூக உைவுகள் வமம் டும் என் றத அறிதல் .
முக்கியத்துவம் : விறளயாட்டுகள் உடல் மை் றும் மன ஆவராக்கியத்திை் கு
காரணமாகும் .
விறளயாட்டுகளினால் ஏை் டும் உ வயாகங் கள் , விறளயாட்டுகளின் வறககள் , குறித்து புரிதல்
மை் றும் விறளயாட்டுகளால் சமூக உைவுகள் வமம் ட்டு உணர்வுகளுடன் நடந்து பகாள் ளுதல்
சிை ் ானது.
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பசயல் பாடு 38:1
பபயர்: ப ாருத்துதல் .
கநாக்கம் : விறளயாட்டுகளின் ப யர்கறள அறிவது.
பசயல் முளற: கை் ைல் தாளிலுள் ள விறளயாட்டுகளின்
டங் களுக்கு ஏை் று
ப யர்கறளயும் ப ாருத்தும் டி ஆசிரியர் / ஏதுவாளர் மாணவர்களுக்கு கூறுதல் .

விறளயாட்டின்

கற் றலின் உபகரணங் கள் : கை் ைல் தாள் .
பசயல் பாடு 38:2
பபயர்: உருவ ் டத்றத வசகரித்தல் .
கநாக்கம் : நம் வதசத்தின் புகழ் ப ை் ை விறளயாட்டு வீரர்களின் உருவ ் டத்றத வசகரித்தல் .
பசயல் முளற: கை் ைல் தாளிலுள் ள இடத்தில் நம் வதசத்தின் புகழ் ப ை் ை விறளயாட்டு வீரர்களின்
உருவ ் டத்றத வசகரித்து ஒட்டும் டி மாணவர்களுக்கு ஆசிரியர் / ஏதுவாளர் கூறுதல் .
கற் றலின் உபகரணங் கள் : கை் ைல் தாள் .
பசயல் பாடு 38:3
பபயர்: வகா-வகா விறளயாட்டு.
கநாக்கம் : வகா-வகா வகார்டின்

டத்றத கவனியுங் கள் , விறளயாட்டின் விதிமுறைகறள அறிவது.

பசயல் முளற: கை் ைல் தாளிலுள் ள வகா-வகா வகார்டின்
டத்றத கவனித்து மாணவர்களுக்கு
ஆசிரியர் / ஏதுவாளர் விறளயாட்டின் விதிமுறைகறள விவரி ் ர்.
கற் றலின் உபகரணங் கள் : கை் ைல் தாள் .
பசயல் பாடு 38:4
பபயர்: விறளயாட்டினால் ஏை் டும் நன் றமகள் .
கநாக்கம் : விறளயாட்டுகளினால் ஏை் டும் நன் றமகறள அறிவது.
பசயல் முளற: ஆசிரியர் / ஏதுவாளர் மாணவர்களுக்கு கை் ைல் தாளிலுள் ள விறளயாட்டுகளினால்
உண்டாகும் நன் றமகளுக்கு அட்டவறணயில் (✓) குறியீடு எழுதும் டி கூறுதல் .
கற் றலின் உபகரணங் கள் : கை் ைல் தாள் .
மதிப் பீட்டின் படிநிளலகள் :
வ.
எண்
1

1

2

3

4

உள் ளூர்
விறளயாட்டுகறள
ப யரிடுவர்.

விறளயாட்டுகறள
ப யரிடுதல்
மை் றும்
உள் ளரங் கு
மை் றும்
பவளியரங் கு
விறளயாட்டாக
வறக ் டுத்துவர்.

உள் ளூர்
விறளயாட்டுகளின்
விதிமுறைகறள
அறிவர்.

பவவ் வவறு
விறளயாட்டுகளி
ன்
விதிமுறைகறள
விவரி ் ர்.

கற் றலின் விளளவு: 39: இயற் ளக வளங் கள் மற் றும் பளடப் பாற் றல் மனித வாழ் க் ளகளய
எவ் வாறு மாற் றியுள் ளது என்பளத உதாரணங் களுடன் விபரிப் பது.
விரிவாக்கம் : இயை் றக வளங் கள் மை் றும்
றட ் ாை் ைல்
மாை் றியுள் ளது என் றத உதாரணங் களுடன் வி ரி ் து.

மனித

வாழ் க்றகறய

எவ் வாறு

முக்கியத்துவம் :
றட ் ாை் ைல் மனித வாழ் க்றகறய எவ் வாறு மாை் றியறமத்துள் ளது என்
அறிவது முக்கியமானதாகும் .
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றத

பசயல் பாடு 39:1
பபயர்: வண்ணம் தீட்டு.
கநாக்கம் : வாழ் வதை் கு வதறவயான கூறுகளுக்கு வண்ணம் தீட்டுவதன் அறிவது.
பசயல் முளற: ஆசிரியர் / ஏதுவாளர் மாணவர்களுக்கு ாடபுத்தகத்தின்
க்க எண் 196 ல் உள் ள
டங் கறள கவனித்து வாழ் வதை் கு மிகமுக்கியம் என ் டும்
டங் களுக்கு வண்ணம் தீட்டும் டி
கூறுதல் .
கற் றலின் உபகரணங் கள் : ாடபுத்தகம் .
பசயல் பாடு 39:2
பபயர்: கடந்த காலத்தில் யன் டுத்த ் ட்ட ப ாருட்கள் - நவீன ப ாருட்கள் .
கநாக்கம் : நவீன ப ாருட்கள் மை் றும் இவை் றிை் கு திலாக முன் பு எந்த விதமான ப ாருட்கறள
யன் டுத்தினர் என் றத அறிதல் .
பசயல் முளற: ஆசிரியர் / ஏதுவாளர் மாணவர்களுக்கு கை் ைல் தாளிலுள் ள நவீன ப ாருட்கறள
கவனித்து, இவை் றிை் கு
திலாக எந்த விதமான ப ாருட்கறள
யன் டுத்தினர் என் றத
ப ரியவர்களிடம் வகட்டு அட்டவறணயில் நிர ் பும் டி கூறுதல் .
கற் றலின் உபகரணங் கள் : கை் ைல் தாள் .
பசயல் பாடு 39:3
பபயர்: ப ாருத்துதல் .
கநாக்கம் : றட ் ாை் ைல் மனித வாழ் க்றகறய எவ் வாறு மாை் றியறமத்துள் ளது என் றத அறிந் து
மாதிரிறய வ ால வகாடு வறரந்து ப ாருத்துதல் .
பசயல் முளற: ஆசிரியர் / ஏதுவாளர் மாணவர்களுக்கு புத்தகத்தின்
க்க எண் 198ல் உள் ள
டங் கறள கவனித்து றட ் ாை் ைல் மனிதனின் வாழ் க்றகறய எ ் டி மாறி உள் ளது என் றத
அறிந்து மாதிரிறய வ ால் வகாடு வறரந்து ப ாருத்தக் கூறுதல் .
கற் றலின் உபகரணங் கள் : ாடபுத்தகம் .
பசயல் பாடு 39:4
பபயர்: கிராஃட்.
கநாக்கம் : மண்ணின்
ல் வவறு வறககள் , ல் வவறு பகாட்றடகள் , மணிகள் , காகிதம் , துணிறய
யன் டுத்தி அலங் கார ் ப ாருட்கறள தயாரித்தல் .
பசயல் முளற: ஆசிரியர் / ஏதுவாளர் மாணவர்களுக்கு ப ரியவர்களின் உதவியுடன் மண்ணின்
ல் வவறு வறககள் ,
ல் வவறு பகாட்றடகள் , மணிகள் , காகிதம் , துணிறய
யன் டுத்தி
அலங் கார ் ப ாருட்கறள தயாரிக்க கூறுதல் ..
கற் றலின்
உபகரணங் கள் : மண்,
லவிதமான பகாட்றடகள் , மணிகள் , காகிதம் , துணி
வ ான் ைறவ.
மதிப் பீட்டின் படிநிளலகள் :
வ.
1
எண்
1
றட ் ாை் ைல் மனித
வாழ் க்றகறய எ ் டி
மாை் றியுள் ளது
என் தறன
ஒரு
உதாரணத்துடன்
பகாடு ் ர்.

2

3

4

றட ் ாை் ைல்
மனித
வாழ் க்றகறய
எ ் டி
மாை் றியுள் ளது
என் தறன இரண்டு
உதாரணங் களுடன்
விவரி ் ர்.

றட ் ாை் ைல்
மனித
வாழ் க்றகறய
எ ் டி
மாை் றியுள் ளது
என் தறன
மூன் று
உதாரணங் களுடன்
விவரி ் ர்.

நான் கு
மை் றும் அதிக
உதாரணங் க
ளுடன்
விவரி ் ர்.

கற் றலின் விளளவு: 40: உளடகளின் வளககள் , துணி தயாரித்தலில் பயன்படும் வண்ணம்
மற் றும் கவறுபாடு பற் றி விவாதிப் பர். மற் றும் பல் கவறு மாவட்டங் களில் பயன்படும் பலவித
ஆளடகள் பற் றி அறிவர்.
விரிவாக்கம்
மற் றும்
முக்கியத்துவம் : உறடகளின்
வறககள் , ஆறட
தயாரித்தலுக் கு
வதறவ ் டும் வண்ணம் மை் றும் வவறு ாடு மை் றும்
ல் வவறு மாவட்டங் களில்
யன் டும்
ல
வறகயான ஆறடகறள ை் றி அறிதல் .
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பசயல் பாடு 40:1
பபயர்:

லவிதமான ஆறடகள் .

கநாக்கம் : லவிதமான ஆறடகளின் ப யர்கள் மை் றும் அறவகறள தயாரிக்க
வறககறள அறிவர்.

யன்

டும் நூலின்

பசயல் முளற: ஆசிரியர் / ஏதுவாளர்கள் மாணவர்களுக்கு கை் ைல் தாளில்
லவித ஆறடகளின்
ப யர்கள் மை் றும் அறவகறள தயாரிக்க
யன் டும் நூலின் வறககறள ப யர்களின்
உதவிறய ் ப ை் று அட்டவறணயில் எழுதுமாறு குறி ் பிடுதல் .
கற் றலின் உபகரணங் கள் : கை் ைல் தாள் .
பசயல் பாடு 40:2
பபயர்: புதிர்கறள விடுவித்தல் .
கநாக்கம் :

லவிதமான ஆறடகளின் ப யர்கறள புதிர் வடிவத்தில் அறிதல் .

பசயல் முளற: ஆசிரியர் / ஏதுவாளர்கள் மாணவர்களுக்கு
உள் ள புதிர்கறள விடுவிக்க குறி ் பிடுதல் .
கற் றலின் உபகரணங் கள் :

ாட ் புத்தகத்தின்

க்க எண் 203 ல்

ாடபுத்தகம் .

பசயல் பாடு 40:3
பபயர்: கலந்துறரயாடல் /
கநாக்கம் :

டம் வசகரித்தல் .

லவறகயான மாவட்டங் களில்

யன்

டும் ஆறடகறள ்

ை் றி கலந்து றரயாடல் .

பசயல் முளற: ஆசிரியர் / ஏதுவாளர்கள் மாணவர்களுக்கு லவித மாவட்டங் களில்
ஆறடகள் ை் றி விவாதி ் ர் மை் றும் டம் வசகரித்து ஒட்டுதல் .
கற் றலின் உபகரணங் கள் : கை் ைல் தாள் ,

லவித ஆறடகளின்

யன்

டுத்தும்

டங் கள் .

பசயல் பாடு 40:4
பபயர்: பசய் து- ார்
கநாக்கம் : ஆறட தயாரித்தலுக்கு

யன்

டும் வண்ணம் மை் றும் வவறு ாடுகறள ்

பசயல் முளற: ஆசிரியர் / ஏதுவாளர்கள் மாணவர்களுக்கு
பசய் து ார் பசயல் ாடுகறள பசய் ய குறி ் பிடுதல் .
கற் றலின் உபகரணங் கள் :

ை் றி அறிதல் .

க்க எண் 207, 208 மை் றும் 209 ல் உள் ள

ாட ் புத்தகம் , வண்ணங் கள் வ ான் ைறவ.

மதிப் பீட்டின் படிநிளலகள் :
வ.
எண்
1

1

2

3

4

ல் வவறு
ஆறடகறள
ட்டியல் பசய் வர்.

ஆறட
தயாரித்தறல
ை் றி அறிவர்.

என் னுறடய
மாவட்டத்தின்
ல் வவறு
ஆறடகறள ்
அறிவர்.

ல் வவறு
மாவட்டங் களில்
யன் டும்
பவவ் வவறு
ஆறடகறள ை் றி
அறிவர்.

ை் றி

நம் முளடய மாநிலம் நம் முளடய இந் தியா - நம் முளடய மாநிலம் நம் முளடய பபருளம
கற் றலின் விளளவு 41: இந்தியாவின் வறர டத்தில் கருநாடகத்றத கண்டுபிடி ் ர் மை் றும்
கருநாடக மாநிலத்தின் இயை் றக பிரிவுகளின் அறிமுகம் பசய் துக்பகாள் வர்.
விரிவாக்கம் மற் றும் முக்கியத்துவம் : இந்தியாவின் வறர டத்தில் கர்நாடகாறவ கண்டுபிடித்தல்
மை் றும் கருநாடக மாநிலத்தின்
இயை் றக பிரிவுகளின்
அறிமுகம் பசய் து பகாள் ளுதல்
முக்கியமானது.
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பசயல் பாடு 41:1
பபயர்: வண்ணம் தீட்டுதல் .
கநாக்கம் : கர்நாடக மாநிலத்தின் வறர டத்தில் மாணவர்கள் மாவட்டங் கறள கண்டுபிடி ் ர்.
பசயல் முளற: ஆசிரியர் / ஏதுவாளர்கள் மாணவர்களுக்கு கை் ைல் தாளில் குறி ் பிட்டுள் ள டி
வண்ணம் தீட்ட கூறுதல் .
கற் றலின் உபகரணங் கள் : கை் ைல் தாள் , வண்ணங் கள் வ ான் ைறவ.
பசயல் பாடு 41:2
பபயர்:

ட்டியல் பசய் தல் .

கநாக்கம் : மாநிலத்தின் ப யர்கறள

ட்டியல் பசய் தல் .

பசயல் முளற: ஆசிரியர் / ஏதுவாளர்கள் மாணவர்களுக்கு இந்தியாவின் வறர டத்றத கவனித்து,
மாநிலங் களின் ப யர்கறள ட்டியல் பசய் ய வழிகாட்டுதல் .
கற் றலின் உபகரணங் கள் : இந்தியாவின் வறர டம் ,கை் ைல் தாள் .
பசயல் பாடு 41:3
பபயர்: நம் மாநிலத்தின் நான் கு முக்கிய இயை் றக ் பிரிவுகள் .
கநாக்கம் : நம் மாநிலத்தில் நான் கு முக்கிய இயை் றக பிரிவுகறள அறிதல் .
பசயல் முளற: ஆசிரியர் / ஏதுவாளர்கள் மாணவர்களுக்கு ாட ் புத்தகத்தின்
உள் ள டி நம் மாநிலத்தின் நான் கு முக்கிய இயை் றக பிரிவுகறள விவரித்தல் . வர
கற் றலின் உபகரணங் கள் :

க்க எண் 224 ல்

ாட ் புத்தகம் .

பசயல் பாடு 41:4
பபயர்:

ல் வவறு இயை் றக பிரிவுகள் உள் ள மாவட்டங் கள் .

கநாக்கம் :

ள் ளிகட்டு இயை் றக ் பிரிவுகள் உள் ள மாவட்டங் கறள அறிதல் .

பசயல் முளற: ஆசிரியர் / ஏதுவாளர் மாணவர்களுக்கு
வறர விவரங் கறள விவரித்தல் .
கற் றலின் உபகரணங் கள் :

ாட ் புத்தகத்தின்

க்க எண் 225 லிருந்து 229

ாட ் புத்தகம் .

பசயல் பாடு 41:5
பபயர்: வறர டத்திை் கு வண்ணம் தீட்டுதல் .
கநாக்கம் : கருநாடகத்தின் பவவ் வவறு இயை் றக பிரிவுகறள பதரிந்துக்பகாள் ளுதல் .
பசயல் முளற: ஆசிரியர் / ஏதுவாளர் மாணவர்களுக்கு கை் ைல் தாளிலுள் ள வறர டத்தில் வமை் கு
எல் றல பிரவதசம் , மறலநாடு பிரவதசம் , வடக்கு றமதான பிரவதசம் மை் றும் பதை் கு றமதான
பிரவதசங் கறள பவவ் வவறு வண்ணங் களினால் நிர ் பும் டி வழிக்காட்டுதல் .
கற் றலின் உபகரணங் கள் : கை் ைல் தாள் , வண்ணங் கள் முதலியறவ.
கற் றலின் விளளவு 42: நமது மாநிலத்தின் புகழ் பபற் ற வரலாற் று தளங் கள் மற் றும் இயற் ளக
இருப் பிடங் களள அளடயாளம் காண்பர். அவற் றின் முக்கியத்துவத்ளத அறிந் து பாதுகாக்கும்
மகனாபாவத்ளத வளர்த்துக் பகாள் வர்.
விரிவாக்கம் மற் றும் முக்கியத்துவம் : நமது மாநிலத்தின் புகழ் ப ை் ை வரலாை் று தளங் கள்
மை் றும் இயை் றக இரு ் பிடங் கறள கண்டறிந்து, அவை் றின்
முக்கியத்துவத்றத அறிந்து
ாதுகாக்கும் மவனா ாவத்றத வளர்த்துக் பகாள் வர்.
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பசயல் பாடு 42:1
பபயர்: குறி ் பீடு எழுதுதல் .
கநாக்கம் : நமது மாநிலத்தின் புகழ் ப ை் ை வரலாை் று தளங் கள் மை் றும் இயை் றக இரு ் பிடங் கறள
அறடயாளம் காண் து.
பசயல் முளற: ஆசிரியர் / ஏதுவாளர் மாணவர்களுக்கு பகாடுக்க ் ட்டுள் ள சுவாரஸ்யமான
தளங் கறள ார்றவயிட்டு (✓) குறியீடு எழுதும் டி கூறுதல் .
கற் றலின் உபகரணங் கள் : கை் ைல் தாள்
பசயல் பாடு 42:2
பபயர்:

ட்டியல் பசய் வது.

கநாக்கம் : சுவாரஸ்யமிக்க தளங் கறள

ட்டியலிடுதல் .

பசயல் முளற: எளிய குறி ் புகள் தருவதன் மூலம் குழந்றதகள்
ட்டியல் பசய் யும் டி கூறுதல் .

ார்த்த சுவாரஸ்யமிக்க தளங் கறள

கற் றலின் உபகரணங் கள் : கை் ைல் தாள்
பசயல் பாடு 42:3
பபயர்: சுவாரஸ்யமிக்க தளங் கறள அறிதல் .
கநாக்கம் : சுவாரஸ்யமிக்க தளங் கறள அறிதல் .
பசயல் முளற: ஆசிரியர் / ஏதுவாளர் மாணவர்களுக்கு ாட ் புத்தகத்தின்
ல் உள் ள நமது மாநிலத்தின் சுவாரஸ்யமிக்க தளங் கறள அறிதல் .
கற் றலின் உபகரணங் கள் :

க்க எண் 230 மை் றும் 231

ாட ் புத்தகம் .

பசயல் பாடு 42:4
பபயர்: கருத்து வசகரித்தல் .
கநாக்கம் : குழந்றதகளுக்கு பதரிந்த தகவல் கறள வசகரித்தல் .
பசயல் முளற: மாணவர்களுக்கு பதரிந்த / வகட்ட ஏதாவது ஒரு நகரத்றத ்

ை் றி எழுதக்கூறுதல் .

பசயல் பாடு 42:5
பபயர்: கருத்து வசகரித்தல் .
கநாக்கம் : மாணவர்களுக்கு பதரிந்த கருத்துக்கறள வசகரித்தல் .
பசயல் முளற: அவர்களுக்கு அவர்களின் ஊர் / மாவட்டத்தின் ஏதாவது ஒரு வரலாை் று சிை ் பு மிக்க
இடங் கறள ை் றி எழுதக்கூறுதல் .
பசயல் பாடு 42:6
பபயர்:

ட்டியல் தயாரித்தல் .

கநாக்கம் : மனறதக்கவரும் இடங் கறள வறக ் டுத்துதல் .
பசயல் முளற: மாணவர்களுக்கு அவர்களுக்கு பதரிந்த / ஆசிரியர்கள் பகாடுத்த சில புகழ் ப ை் ை
இடங் களின் நீ ர்நிறலகள் , ைறவகள் சரணாலயம் , புகழ் ப ை் ை இடங் கள் மை் றும் கடை் கறரகள்
ஆகியறவ வறக ் டுத்தி எழுத வழிகாட்டுதல் .
கற் றலின் உபகரணங் கள் : கை் ைல் தாள் .
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மதிப் பீட்டின் படிநிளலகள் :
வ.
எண்

1

2

3

4

1

இந்திய
வறர டத்தில்
கர்நாடகாறவ
கண்டுபிடி ் ர்.

இந்திய வறர டத்தில்
கர்நாடகாறவ
கண்டுபிடி ் ர்,
கண்ணட மாநிலத்தின்
ஏதாவது ஒரு இரண்டு
இயை் றக பிரிவுகளுக்
கு ப யரிடுவர்.

இந்திய
வறர டத்தில்
கர்நாடகாறவ
கண்டுபிடி ் ர்,
கண்ணட
மாநிலத்தின் நான் கு
இயை் றக பிரிவுகளு
க்கு ப யரிடுவர்.

இந்திய
வறர டத்தில்
கர்நாடகாறவ
கண்டுபிடி ் ர்,
கண்ணட
மாநிலத்தின்
நான் கு இயை் றக
பிரிவுகளின்
அறிமுகம்
பசய் வர்.

2

நம்
மாநிலத்தின்
புகழ் ப ை் ை
வரலாை் று
இடங் கள்
மை் றும்
இயை் றக ்
பிரிவுகள்
மட்டும்
கண்டுபிடி ் ர்.

நம்
மாநிலத்தின்
புகழ் ப ை் ை வரலாை் று
இடங் கள்
மை் றும்
இயை் றக ்
பிரிவுகள்
கண்டுபிடி ் ர்.

நம்
மாநிலத்தின்
புகழ் ப ை் ை
வரலாை் று இடங் கள்
மை் றும்
இயை் றக ்
பிரிவுகள்
கண்டுபிடி ் ர்.
அறவகளின்
முக்கியத்துவம்
விவரி ் ர்.

நம் மாநிலத்தின்
புகழ் ப ை் ை
வரலாை் று
இடங் கள் மை் றும்
இயை் றக ்
பிரிவுகள்
கண்டுபிடி ் ர்.
முக்கியத்துவம்
அறிந்து அதறன
ாதுகா ் றத
ை் றி விவரி ் ர்.

*****
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