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6 ஆம் வகு ் பு
(First Language)

தி ்பு:
சமச்சீர் கல் வி கர்நாடகம் , ப ங் களூரு
மை் றும்
மாநில கல் வி ஆராய் ச்சி மை் றும்
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யிை் சித்துறை ப ங் களூர்.

¸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¸ÄÀ ÛvÀ 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 ¥Àª
æ ÀÄÄR ¸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
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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. EªÀÅUÀ¼À°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¯ÁUÀÄwÛz.É 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£ÄÀ ß 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 CvÀåUÀvÀå. 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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உறடயில்

கவறு ாடு

அவை் றின்

1

2

3

கற் றலின் பலன்கள் - 1: ஒருவருக்பகாருவர் ாடல் வரிகறள ககட்டு டித்து, மை் றும் ாடலின்
மீதான அவர்களின் சுவாரசியம் மை் றும் அபிபிராயத்றத பதரிவித்து, விரிவான திறல கவறு கவறு
வித்தியாசமான முறையில் எழுதுங் கள் .
நிசல 1.1. ஏதுவாளர்கள்
ாட புத்தகத்திலுள் ள ’’ப ரிகயார்களின் வழி’’ என் ை
குதியிலுள் ள
டாக்டர். இராகேந்திர பிரசாத் மை் றும் டாக்டர். ோகீர் உகசன் ஆகிகயாரின் வாழ் க்றக வரலாை் றை
ஒரு கறதவடிவில் கூறி, பின் மாைவர்களிடம் கருத்துக்கறள ககட்டல் ,
நிசல 1.2. ஏதுவாளர்கள் மாைவர்கறள 2 முதல் 4 க ர் பகாை்ட குழுக்களாக பிரித்து,
புத்தகங் கறள கசகரித்து, குழுவில் உள் ளவர்கள் ஒருவருக்பகாருவர் உதவியுடன் புத்தகங் கறள
டிக்க ரிந்துறரத்தல் . பின் னர் அவர்கள் விரும் பிய புத்தகத்தில் உள் ள முக்கிய விஷயங் கறள
ட்டியலிட்டு அறத குறித்து விவாதிக்க அறிவுறுத்தல் .
இறுதியில் குழுவாசிக்கும் புத்தகத்றத ்
ை் றிய தங் கள் கருத்துக்கறள
பின் னர் புத்தகத்தின் ஒரு சிறிய மதி ் ாய் றவ எழுதுதல் .
[எழுத்து மை் றும் அதன் வடிவம்

கிர்ந்து பகாள் ளுதல் ,

ை் றி பசால் லுதல் ]

ஒருங் கிறை ் ாளருக்கு அறிவி ் பு: கமை் கூறிய குழு நடவடிக்றககளின்
ஒரு
குதியாக
ஏதுவாளர்கள் மை் றும் புத்தக மதி ் ாய் வாளர்கள் , மாைவர்கள் புத்தகத்தின் எளிய அம் சங் கறள
புரிந்து பகாள் ள புத்தக மதி ் ாய் வு நடவடிக்றகறய நட்த்துவார்கள் . பசயல் ாடு 2 கறத நீ டி ் பு.
ார்க்க, ககட்ட அல் லது
டிக்க கறதகறள நீ ட்டி எழுதுதல் பசயல் முறை ஏதுவாளர்கள் :
மாைவர்கறள நான் கு குழுக்களாக பிரித்து ஒவ் பவாரு கறதயிலும்
ாதிறய மட்டுகம கூறி
மீதிறய மாைவர்கள் பதாடர்ந்து எழுத
ரிந்துறரத்தல் இறுதியில் அந்த குழுவில் உள் ள
மாைவர்கள் முழு கறதறயயும் எழுதி முடிந்தவுடன் அறத வழங் க அனுமதித்தல் . மாைவர்களுக்கு
நிகழ் வு மை் றும் கதா ாத்திரங் கள்
ை் றிய கருத்துக்கறள அளித்தல் பின் பு மாைவர்கள் எழுதிய
கறதறய ஒரு வறர ் டத்தாளில் குழுக்களாக எழுதி வகு ் றையில் பதாங் கவிடுதல் .
கறத : கசாமாரி கசாமை்ைா கசாமை்ைா ஒரு கசாம் க றி பசாந்தமாக ஒரு சிறிய ை்றை
றவத்திருந்தான் . அதில் அவன் ஒருநாளும் கவறல பசய் ததில் றல. யாராவது பகாடு ் றத வாங் கி
தின் று வந்தான் அவனுக்கு கவர்கடறல பிடிக்கும் . அதிலும் வறுத்த கவர்கடறல என் ைால் அவனுக்கு
பகாள் றள பிரியம் . அதனால் தன் ை்றையில் (கதாட்ட்டத்தில் ) கவர்கடறல விறதத்தல் க ாதிய
நிலக்கடறல கிறடக்கும் நான் யாரிட்த்திலும் ககட்க கவை்டிய அவசியம் இல் றல என் ை
எை்ைத்தில் நன் ைாக வறுத்த கவர்கடறலறய கதாட்டத
் ்தில் விறதத்தால் மீதி கறதறய
மாைவர்கறள எழுத றவத்தல்
ஏதுவாளர்களுக்கான வழிமுறைகள் : கமகல உள் ள குழு பசயல் ாட்டின் ஒரு
குதியாக கை் ைல்
தாளில்
யிை் சி 2:1- ல் பகாடுக்க ் ட்டுள் ள கறதறய
யன் டுத்தி, பின் னர்
யிை் சி தாளில்
கறதறய எழுத பசய் தல் .
மையல் பாடு 3
கநாக்கம் ககட்கும் வசனத்றத புரிந்து பகாை்டு அவரது கருத்றத எழுதுதல் பசயல் முறை
ஏதுவாளர்கள் இங் கு பகாடுக்க ் ட்டுள் ள
யிை் சிகறள
ாடுவர். அ ் க ாது ஓறசகளின்
விரு ் ங் கறள பதரிவித்தல் . இது மதி ் புகளின் நன் றம தீறம ை் றியது
ஏதுவாளர்களுக்கான
குறிப் பு:
இந்த
பசயலுக்கு
பிைகு
3:1
முதல்
3:4
வறரயிலான
பசயல் ாடுகளுக்கான யிை் சிகறள பசயல் தல மாைவர்கள் 6ம் வகு ் புக்கு குரிய பசாை் களஞ் சிய
குதிறய ்
டித்து கநாட்டு புத்தகம் அல் லது பவள் றளதாளில் எமுதி குறி ் பிடுகிைார்கள் என
எழுதுதல் மூன் ைாவது பசயல் ் ாட்றட பதாடங் குவதை் கு முன் மாைவர்கள் தங் கள் எழுத்து பூர்வ
கருத்துக்கறள
விவாதித்தல்
பசயல் ாடு
4:என் னால்
எழுத
முடியும்
பசய் திதாள் கள்
புத்தகங் களிலுள் ள விளக்க ் டங் கறள ் டித்து பகாை்டு அவை் றை உறரயாடலாக மாை் றுவகத
இதன் கநாக்கம் .
மையல் முசற: கை் ைல் தாளில் வழங் க ் ட்டுள் ள றகபயழுத்து ் பிரதிறய
அறிவுறுத்துதல் .
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டிக்க ஏதுவாளர்கள்

அந்த கறதயில் வரும் கதா ் ாத்திரங் கறள அறிமுக ் டுத்துவது உறரயாடல் கறலறய
பவளி ் டுத்துவது கரும் லறகயில் ஒவ் பவாரு கதா ாத்திரத்தின் ப யறரயும் எழுதுவது மை் றும்
அவர்களது உறரயாடறல எழுதுவது எ ் டி என் று மாைவர்களுடன் கலந்துறரயாடல் மீதமுள் ள
கதா ாத்திரங் களின் ப யர்கறள எழுதுவதின் மூலம் கறதவடிவம் மை் றும் உறரயாடல் உட் ட
அறனத்து அம் சங் கறளயும் மாைவர்கள் விவாதி ் ார்கள்

கிராமபுை விறளயாட்டுகளில்
ஒன் ைான
சரககால்
விறளயாட்டில்
ங் ககை் கும்
ஒவ் பவாரு
வீர்ருக்கும்
ஒரு
குச்சி
க ாதுமானது.
இது
கிராமத்தில்
இருக்கும்
கவலியில்
இருந்தும்
ட்டைத்தில்
இருந்தும்
பகாை்டுவர ் டுகிைது.

றமதானத்தில்
றகயில்
இருக்கும்
குச்சிறய
பவை்கலத்தின்
மீது
நின் று
குனிந்து குச்சிறய கவகமாக
எறிய
கவை்டும் .
தூரத்தில்
குச்சி விழுந்தால் அது பவை் றி,
க்கத்தில்
விழுந்தால்
அது
கதால் வி என் ர்.

கதாை் ைவனின்
குச்சிறய
மை் ைவர்கள் நகர்த்த கவை்டும் .
அகத சமயத்தில் கதாை் ைவன்
அவறன
பதாடவந்தால்
அவர்கள் றககமல் இருக்கும்
குச்சிறய
உடகன
கல்
மீதுறவக்க
கவை்டும் .
றவ ் தை் கு
முன்
அவறன
கதாட்டல் அவுட் ஆககவை்டும் .

கதாை் ைவன்
பதாடுவது
விறளயாட்டு
பதாடர்ந்து
இருக்கும் .

கதாை் ைவன்
வந்து
தன் றன
பதாடுவது வறரக்கும் குச்சிறய
கல் லின்
கமல்
றவத்துக்பகாை்கட
இருக்க
கவை்டும்

பநாை்டி ஆட்டத
் ்தில் கால் கீகழ
றவக்காமல்
பவை்கலத்றத
(எல் றல ககாட்றட) பதாட்டால்
ஆட்டம் முடிந்து விடும் மீை்டும்
புதிதாக ஆட்டம் ஆரம் பிக்கும் .
மை் ைவர்கள்
பதாந்தரவு
ை்ணுதல் வழக்கம் .

தன் றன
வறரக்கும்
நில் லாமல்
பகாை்கட

ரஹ்மான் , கராகன் சித்த ் ா, மை் றும் வீகரஷ் என் னும் நை் ர்கள் எல் லாம் ஒன் று கூடி
கதவ் லாபூரில் கிர்பகட் விறளயாடினர். ஒரு நாள் மாறல ஹூறசன ் ா அவர்கள் விறளயாட்றட ்
ார்த்துபகாை்டு நின் று அவர்கள் முடிக்கும் க ாது அவர்களிடம் வந்து ஹூறசன ் ா: ஏய் ! வா
இங் கக எ ் க ாதும் இகத விறளயாட்றட பசால் லி பகாடுக்கிகைன் . இந்த விறளயாட்டின் ப யர்
சரககாலு ஆட்டம் . ரஹ்மான் : சரககாலு விறளயாட்டா! எ ் டி விறளயாடுவது? ஹூறசன ் ா:
இந்த விறளயாட்றட விறளயாட ஒரு குச்சி இருந்தால் க ாதும் . இது கிராம புைங் களில் அங் கங் கக
விழுந்திருக்கும் குச்சிகள்
ட்டைங் களில் மூங் கில் கறடகளில் கிறடக்கும் . முதலில் குச்சிறய
பகாை்டு றமதானத்தில் ககாடு ஒன் றை வறரய கவாை்டும் , இறத பவை்கலம் என் று கூறுவர்.
விறளயாடு வர் ககாட்டுக்கு உள் கள இருந்து குச்சிறய எறிய கவை்டும் . யார் குச்சிறய
எல் கலாறர விடவும் அருகில் எறிகிைார்ககளா அவர்ககள திருடன் [கதாை் ைவன் ] சித்த ் ா: இதில்
கள் ளனாக இருக்கிைான் அதன் பிைகு என் னச் பசய் ய கவை்டும் !
ஹூறசன ் ா திருடனுறடய குச்சிறய மை் ைவர்கள் சறுக்கிபகாை்கட பசல் ல கவை்டும் .
அ ் க ாது திருடன் பதாடவந்தால் உடகன குச்சிறய கல் லின் கமல் றவக்க கவை்டும் . அதை் குள்
திருடன் பதாட்டால் ககாறல சறுக்கி பகாை்டு பசன்ைவன் அவுட் ஆவான் . கராகன் : கள் ளன்
ககாறல சறுக்கி பகாை்டு பசல் வறனத் பதாட்டால் என் ன பசய் ய கவை்டும் .
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ஹூசைனப் பா: ககாறல சறுக்கி பகாை்டு பசல் வறன பதாட்டால் , குச்சி இருக்கும் இடம்
மட்டும் பநாை்டி பகாை்கட பசல் ல கவை்டும் . பநாை்டி வரும் க ாது காறல கீகழ றவத்தால்
அந்த விறளயாட்டின் ஒரு முறை முடியும் . மீை்டும் ஆட்டம் பதாடரும் அவன் ககாட்டின்
(பவை்கலத்தின் ) க்கம் வந்து கசர்ந்தாலும் அந்த விறளயாட்டின் ஒரு முறை முடியும் எல் கலாரும்
ஏய் ககட்டீர்களா! விறளயாட்டு நன் ைாக இருக்கிைதல் லவா? நாறள நாம் இந்த விறளயாட்றட
விறளயாடலாம் வாருங் கள் .
இந்த பசயல் ாட்டின் ஒரு
குதியாக 4.1 முதல் 4.4 வறரயுள் ள பசயல் ாட்றட பசய் ய
மாைவர்களுக்கு அறிவுறுத்துதல் பசயல் ாடு 5: ஒரு குறி ் பிட்ட தறல ் ற
ை் றி எழுத ஒரு முறை
எளிதாக உள் ளது.
நநாக்கம் : ல் கவறு தறல ் புகளில் கட்டுறர எழுதுதல் கட்டுறரயின் அறம ் பு, பசயல் முறைறய ்
புரிந்துக் பகாள் ளுதல் .
மையல் முசற: மாைவர்களுக்கு கட்டுறர எழுதும் முறைறய ஏதுவாளர்கள் அறிமுக ் டுத்துதல் .
ஏதாவது ஒரு
ாடத்தின் தறல ் ற
எடுத்து அறத ் ை் றி ஒரு கட்டுறர எழுதுவது எ ் டி?
என் பனன் ன கூறுகள் கசர்க்க ் ட கவை்டும் என் றத ் புரிந்துக் பகாள் வது. எடுத்துகாட்டாக
பதாறலக்காட்சியின் கை்டு பிடி ் பு, அதன் உ கயாகம் , அனுகூலம் இன்ைய நாட்களில் அதன்
யன் ாடு முதலிய கருத்துக்கறள உள் ளடக்கி ஒரு கட்டுறரறய உருவாக்கும் பசயல் முறைறய
மதரிவித்தல் கட்டுசரயின் அசமப் பு: ஒரு கட்டுறர என் து அர்த்தமுள் ள வாக்கியங் களில்
குறி ் பிட்ட உள் ளடக்கத்றத முறையாக விளக்குவது ஆகும் . கட்டுறர என் து ஒகர தறல ் பிலுள் ள
ல வாக்கியங் களின் பதாகு ் பு ஆகும் . கட்டுறர எழுதும் முன் சில வழிமுறைகறள பின் ை் ை
கவை்டும் .
உள் ளடக்க கசகரி ் பு உள் ளடகங் கறள வரிறசயாக ஒழுங் கறமக்க ் ட கவை்டும் . அதாவது
உள் ளடக்கம் முன் க ஒழுங் க்றமக்க ் ட கவை்டும் . தீர்மானிக்க ் ட கவை்டும் . பமாழி மை் றும்
நறட: கதர்ந்பதடுக்க ் ட்ட கட்டுறரக்கு ஏை் ைவாறு திைறமயான பசாை் கறள
யன் டுத்துதல் ,
தூய பதாடரில் எழுத கவனம் பசலுத்த கவை்டும் . கட்டுறர உறரயாடல் ாைிறய பகாை்டிருக்க
உறரநறட பசாை் கறள யன் டுத்த கவை்டும் .
கட்டுறர ் ப ாதுவாக மூன் று முக்கிய கட்டங் கறளக் பகாை்டுள் ளது. முன்பமாழி ் ட்ட தறல ் பு,
விளக்கம் மை் றும் முடிவு ் ப ாருள் இறவகறள எல் லாம் . மனதில் றவத்துபகாை்டு கட்டுறர
எழுதுவது தான் நல் ல கட்டுறர.
ஏதுவாளர்களுக்கான அறிவிப் பு: கமகலயுள் ள பசயல் ் ாட்டின் ஒரு
மை் றும் 5:2 ஐ ் யிை் சி பசய் யவும் .

குதியாக கை் ைல் தாளின் 5:1

ஏதுவாளர்கள் குழு கூட்டத
் ்திை் கு ் பிைகு கை் ைல் தாளின் மதி ் பீட்டு நடவடிறககள் 1 மை் றும் 2டின்
க ாது மாைவர்களுக்கு தகுந்த ஆகலாசறன வழங் குதல் திட்டமிடுதல் . உங் கள் கிராம
ஞ் சாயத்தின் நூலகத்றத
ார்றவயிடவும் , குழந்றதகளுக்கான புத்தகங் கறள
ட்டியலிட்டு,
உங் களுக்கு பிடித்த புத்தகங் களின் மதி ் ாய் றவ ் டித்தல் .
நாட்டு புை விறளயாட்டு
ை் றி தகவல் கறள கசகரித்து ஒரு கட்டுறர எழுதுதல் . ஏதுவாளர்கள்
திட்ட ் ைிகறள ் ை் றி மாைவர்களுக்கு பதரிவித்து, தகவல் நிறலறம குறித்து ஆகலாசறன
வழங் குவர்.
நிசல 1

நிசல 2

நிசல 3

ல தர ் ட்ட
இலக்கியங் கறள டி ் தும்
மை் றும் ககட் தும்

லத்தர ் ட்ட
இலக்கியங் கறள டித்து
அவை் றை ் ை் றி புள் ளி
விவரங் கறள கூறுதல்

ல இலக்கியங் கறள டித்து
தனது பசாந்த கருத்துகறள
கசகரித்து விவாதித்து எழுதுதல்

ஏது வாளர்களுக்கான / முசறகள்
கை் ை ாடத்திட்டம் மை் றும் உறர நறடயில் யன் டுத்த ் டும் இலக்கைம் ஆகியறவ சூழலுக்கு
ஏை் ைவாறு பூர்த்திபசய் ய யன் டுத்த ் டுகின் ைன.
குறி ் பிட்ட ஆதாரங் களுடன் வகு ் றையில்
வகு ் றை பசயல் முறைறய எளிதாக்குதல் .

ஒவ் பவாரு பசயறலயும்

ஏது வாளர்கள் இன் னும் அதிகமாக பசயல் ாடுகறள கை் ைல் பசயல் களாக
சில மாைவர்களுடன் கை் ைல் தறல ் புகறள
நடவடிக்றககறள எளிதாக்குதல் .

எளிதாக்குவதன்
யன்

மூலம்

டுத்துதல்

ை் றி விவாதி ் தின் மூலம் மாைவர்கள் அத்தறகய
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கை் ைல் தாளில்
யிை் சி நடவடிக்றககறள கமை் பகாள் ளுதல்
மதி ் பீட்டுக் கருவியாகவும் இந்த்த் திட்டம் யன் டுத்த ் டலாம் .

திட்டமிடலுக்கான

மாைவர்

கற் றல் விசளவு 2 : நம் றம சுை் றிலும் நிகழும் ல் கவறு நிகழ் வுகறள உன் னி ் ாகக் கவனிக்கவும்
அவர்கள் தங் கள் கருத்துக்கறள எழுத்து ் பூர்வமாக வழங் குகிைார்கள் .
கற் றல் விசளவுகளின் நநாக்கம் மற் றும் முக்கியத்துவம் :
தை் க ாறதய கை் ைல் விறளவு அதன் சுை் று ் புைச் சூழறல பநருக்கமாக்க் கை்காைிக்கும் திைறன
எதிர் ார்க்கிைது. கவனிக்க ் ட்ட நிகழ் வு அல் லது சூழ் நிறலக்கு அவரது வாய் பமாழியாகவும்
எழுத்து பூர்வமாகவும் பவளி ் டுத்துவது. ஆரம்
வகு ் புகளில் ககட் து மாைவர்கள் தங் கள்
சூழலில் ககட்க ் டும் பசால் , பசால் மை் றும் வாக்கியத்தின் மூலம் கருத்துக்கறள ் புரிந்து பகாள் ள
உதவுகிைது. பின் னர் அறத தர்கரீதியாகவும் சிந்திக்கக் கூடியதாகவும் மாை் றுவதை் கான ஒரு
தளமாக இது யன் டுத்த ் டுகிைது. 5ஆம் வகு ் பு நிறல உைர்வு ் பூர்வமக கவனம் பசலுத்தும்
தறல ் புகறள ்
ை் றி எழுதுவதன் மூலம் பவளி ் டுத்துகிைது. வகு ் பில் , மாைவர் தன் றனச்
சுை் றியுள் ள நிகழ் வுகறள ஒரு பநருக்கமான மனதுடன் கவனி ் தன் வாய் பமாழி பவளி ் ாடுகள்
மை் றும் அவரது கருத்துக்கறள எழுத்து ் பூர்வமாக பவளி ் டுத்தும் துறை திைன் கறளக்
பகாை்டுள் ளது.
பமாழி வகு ் றை பசயல் முறைகள் ,
இலக்கியத்றத நகபலடு ் து இலக்கியச் சூழல் கள் பதாடர் ான ககள் விகளுக்கு
திலளி ் து.
கடிதங் கறளச் சுருக்கி எழுதுதல் மை் றும் எழுதுதல் க ான் ை பசயல் ாடுகளுடன் மட்டு ்
டுத்த ் டக் கூடாது. பசயல் ாட்டில் குழு நடவடிக்றககறள ஒழுங் காக ஒழுங் கறம ் தன் மூலம்
நீ ங் கள் உறரயாடல் கள் , நிகழ் வுகள் மை் றும் இை ் ட்ட சூழ் நிறலகளில் நிகழும் சூழ் நிறலகறள
சுதந்திரமாக விவாதிக்க முடியும் மை் றும் அந்த கருத்துக்கறள பவளி ் டுத்துவதை் கு வசதியாக
இருக்க கவை்டும் . மாைவர்கள் எந்த வறகயிலும் (கவிறத/கறத/உறரயாடல் /கட்டுறர) ஒகர
கநரத்தில் நிகழ் வுகறள பவளி ் டுத்தும் க ாது எழுத
யிை் சி ப ை கவை்டும் . மாைவர்கள்
டிக்கும் மை் றும் எழுதும் சூழலில் குழந்றதகள் தங் கள் வார்த்றதகளில்
டிக்கவும் எழுதவும் ,
அவர்களின் பசாந்த வார்த்றதகளில் சுதந்திரமாக விவாதிக்கவும் மை் றும் விரிவாக விவாதிக்கவும்
முடியும் . க சிய பிைகு கநரில் வந்து மாை் ைங் கறள விவாதித்து மீை்டும் பவவ் கவறு வறககளில்
எழுதுவறத கவறு டுத்தும் . கை் ைல் மை் றும் கை் ைல் வாய் ் புகறள வழங் க கவை்டும் .
கல் வியில் ககட்கும் பசயலிலிருந்து குழந்றதகள் அதிகம் கை் றுக் பகாள் கிைார்கள் . ல குழந்றதகள்
சரியான யிை் சி இல் லாமல் இந்த திைறன க ாதுமான அளவு ககட்க முடியாது. ஏதுவாளர்ககளா,
ப ை் கைார்ககளா இதில் அதிக கவனம் பசலுத்துவதில் றல. சில குழந்றதகள் ககட் து க ால்
பதரிகிைது. ஆனால் அவர்கள் ககட்டறத ககட்க கநரத்றத வீைடிக்க மாட்டார்கள் . இதனால்
குழந்றதகளின் கல் வி முன் கனை் ைம் ாதிக்க ் டுகிைது. எனகவ குழந்றதகளிடம் நல் ல ககட்கும்
திைறன வளர் ் தில் முதன் றம கவனம் பசலுத்த கவை்டும் .
கற் றல் விசளவுகசள அசடய நமற் மகாள் ளக்கூடிய மையல் பாடுகள் பின்வருமாறு:
விறளயாட்டின் கவடிக்றக, எதுவாளர்கள் கை் ைல் தாளில் இடத்தில் 1 முதல் 11 எை்கள் வறர
பசல் லலாம் நீ ங் கள் பசால் லும் க ாது நீ ங் கள் எந்த விலங் குகறளக் காட்டுகிறீர்கள் என் றத
மாைவர்கள் கவனித்து அந்த விலங் குகளின் ப யர்கறள எழுதுதல் .
மையல் பாடு1: பார்த்தும் உணர்ந்த்தும் .
நநாக்கம் : அவர்களின் அனு வத்திை் கு வந்த
கருத்துக்கறள பவளி ் டுத்துதல்

ல் கவறு நிகழ் வுகறள நிறனவு டுத்தி பசாந்த

மையல் முசற படி1: சூரியன் உதிக்கும் க ாது ைறவகள் கூடு கட்டுவது ைறவகள் குஞ் சுகளுக்கு
உைவளி ் து கிராம மக்கள் சூரிய உதயத்தில் விவசாயம் பசய் து முடி ் து. கால் நறடகளுடன்
கவறல பசய் வது க ான் ை அவர்களின் சுை் று ் புைங் களில் அவர்கள் கவனிக்கும் விஷயங் கறள ்
ை் றி மாைவர்களிடம் க சுவார்கள் மாைவர்கள் , அடர் மறழ ப ய் யும் , வானிறல பசாந் த
ஊர்திருவிழா, திருவிழா பகாகரானா, பூட்டுதல் நிறலறம, மக்களின் சலசல ் பு க ான் ை இரை்டு
பவவ் கவறு நிகழ் வுகள் , மாைவர்கள் கவடிக்றக, உள் ளடக்கம் – விழி ் புைர்வு மை் றும் திலளிக்க
கூடிய கயாசறனகறள ் ை் றி க சுவார்கள் . குறி ் ாக அவர்களின் சுை் றுச் சூழலின் அழகு மை் றும்
சமூக நிகழ் வுகறள உைரும் மாைவர்களுக்கு அறத நுனுக்கமாக கவனிக்கும் மூலம்
மகிழ் சசி
் யறடயவும் , பதரிந்துக்பகாள் ளவும் எதிர் பகாள் ளும் விஷயங் கறள ை் றி க ச்சுவார்றத
நடத்துவர்.
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ஏதுவாளர்களுக்கு அறிவிப் பு:
மாணவர்க்கான கற் றல் தாளில் 11, 12 மற் றும் 13 பயிற் சி மைய் தல்
மையல் பாடு : 2
கநாக்கம் : மீை்டும் மீை்டும் கவனிக்க ் ட்ட மை் ை நிகழ் வுகறள ்
கருத்துக்கறள எழுதுகிைார்கள் .

ை் றி அவர்கள் தங் கள் பசாந்த

மையல் முசற படி1:
ஏதுவாளர்கள் மாைவர்கறள ஒரு வட்டத்தில் நிறுத்துகின் ைனர். சிறிய
டங் கறள தறரயில்
றவக்க ் டும் (உங் களால் ,
டங் கறள அச்சிடமுடியாவிட்டால் மாைவர் புத்தக அலமாரி,
புத்தகங் கறள ் யன் டுத்துவார். இந்த விஷயத்தில் நான் கு டங் களுக்கு நான் கு புத்தகங் கறள
தறரயில் றவக்கவும் பிைகு புத்தகத்றத எடுக்கும் மாைவர்களுக்கு எந்த டங் கறள ் ை் றி க ச
கவை்டும் என் றத ை் றி பதளிவு டுத்த கவை்டும் )
குழந்றதகள் ஒருவறரபயாருவர் ஒரு வட்டத்தில் ஓடுமாறு அறிவுறுத்த ் டுகிைார்கள் (ஓடுவதை் கு
உங் கறளத் தூை்டும் சில வரிகள் எ.கா வட்டத்தில் ஓடு, டத்றத ் ாருங் கள் )
ஓடும் க ாது றகதட்டி எழுந்து நிை் கும் டி குழந்றதகளுக்கு அறிவுறுத்த ் டுகிைார்கள் . பிைகு
டத்தின் முன் நிை் கும் ஒரு குழந்றத டத்றத ் ார்த்து சம் வம் குறித்து தனது கருத்துக்கறள ்
கிர்ந்து பகாள் கிைது தில் கறளச் பசால் லட்டும் என் று அறிவுறுத்துவர்
ஒரு குழந்றத தனது கருத்திறன கூறிய பிைகு மை் ை குழந்றதகளிடம் அவர்களின் கருத்துக்கறள
பவளி ் டுத்துவதை் கான வாய் ் பு அளி ் து.
ஏதுவாளர்களுக்கான அறிவி ் பு: கமகல குறி ் பிட ் ட்ட முறையில் அறனத்து
க சுவதை் கு வசதியாக. எ.கா பசயல் ாடுகறளச் பசய் யவும்
படி 2: முதலில் நான் கு சுை் றில் க
எை்ைிக்றகக்கு ஏை் குழுவாக
க சி அவர்களின் கை் ைல் தாளில்
உறரயாடல் ஆகியவை் றை பவளி

ை் றி

சும் மாைவர்கறள குழுவில் தறலவர்களாக்கி மாைவர்களின்
றவத்து அவர்களின் அனு வத்றத ் ை் றி ஒருவகராடு ஒருவர்
குறி ் பிட்ட இடத்தில் தில் கறள எழுத றவத்தல் இங் கக கறத
் டுத்த உதவுவது.

ஏதுவாளர்களுக்கு அறிவி ் பு: இந்த பசயல் ாட்டின் ஒரு
பசய் ய ் டும் .
மையல் பாடு 3: சம் வம்

டங் கறள ்

குதியாக கை் ைல் தாளில்

யிை் சி – 2

ை் றி சிைந்த க ச்சு.

நநாக்கம் : நிகழ் வு அடி ் றடயிலான உறரறய ்
வார்த்றதகறள எழுதுவார்கள் .

டித்து ஒரு பசயல் முறையில் வடிவத்தில்

ஏதுவாளர்கள் இங் கு பகாடுக்க ் ட்டுள் ள விஷயம் அல் லது நிகழ் வுகறள ை் றி குழந்றதகள் க ச
கவை்டும் பிைகு இந்த விஷயத்றத ை் றி க சுவதை் கான சில ககள் விகறள ககட்டு விவாதி ் ர்.
விவாதத்தின் பிைகு குழந்றதகள் தங் களுறடய வார்த்றதகறள கை் ைல் தாளில் 3.2 இல் எழுதுவார்.
ரவி ஒருநாள்
ாட்டிறய ்
இருக்றகயில்
அறடந்தான் .
இருக்றகயில்

க ருந்தில்
ள் ளிக்கு பசன் று பகாை்டிருந்தார். ஒரு ாட்டி க ருந்தில் ஏறியதால்
ார்க்க முடியவில் றல. நீ ை்ட நாட்களுக்கு ் பிைகு ரவிக்கு இடம் கிறடத்த ரவி தன்
சட்படன் று அமர்ந்தான் நீ ை்ட கநரம் அங் கககய நின் ைதில் ரவி மிகுந்த மகிழ் சசி
்
ாட்டி சிறிது கநரம் கழித்து இருக்றகறய விட்டு பவளிகயை கவை்டுமா அல் லது
தாகன உட்கார கவை்டுமா? குழ ் ம் ஏை் ட்டது.

நகள் விகள் :
நீ ங் கள் ரவியுடன் ஒரு நிறலயில் இருந்திருந்தால் இந்த விஷயத்தில் என் ன பசய் திரு ் பீர்கள் ?
நீ ை்ட கநரமாக நின் று றக கால் வலியுடன் இருந்த ரவி இருக்றகயில் உட்கார கவை்டுமா?
அல் லது வயதான மை் றும் உடல் ஊனமுை் ை
உங் கள் கருத்துகறள பதரிவிக்கவும் .

ாட்டிக்கு இருக்றகறய விட்டுக் பகாடுத்து உதவுவதா?

ஏதுவாளர்களுக்கு அறிவு ் பு: மாைவர்களின் வாய் வழி கருத்து மை் றும் கருத்துக்கறள ்
திவு
பசய் ய!
யிை் சித் தாளில்
யிை் சி 3:1 மை் றும் 3:2 இல் எழுதும் பசயல் ாட்றட (ஏதுவாளர்கள்
பசய் வார்கள் )
மையல் பாடு 4: நிகழ் வின் முக்கியத்துவத்றத

ை் றி எழுதுவது

நநாக்கம் :
மாைவர்கள்
நிகழ் வின்
அடி ் றடயிலான
கருத்துக்கறளயும் திவுகறளயும் எழுதுவார்கள் .
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உறரறய ்

டித்து

தங் கள்

மையல் முசற: யிை் சி ் புத்தகத்தில் பகாடுக்க ் ட்டுள் ள கை் ைல் தாள் 6இல் உள் ள சம் வத்றத ்
டிக்க
ஏதுவாளர்கள்
பசால் வார்கள்
நிகழ் றவ ்
புரிந்துக்
பகாள் வதை் காக
முந்றதய
பசயல் ாட்டின் க ாது விவாதத்றத எளிதாக்குவதை் கு ்
யன் டுத்த ் டும் ககள் விகளின்
வடிவத்றத ் க ாலகவ ககள் விகறளயும் கை் றன பசய் ய ஏதுவாளர்கள் அறிவுறுத்துவர் பின் னர்
அவர் தனது கருத்றத எழுத
ரிந்துறர ் ார். மாைவர்களின் எை்ைங் களுக்கு பின் வரும்
ககள் விகறள ககட்டு அவர்களின் கருத்றத எழுத அவர்களுக்கு உதவுவார்கள் இறுதியில்
மாைவர்கள் தாங் கள் எழுதியறத ் டிக்கச் பசால் வார்கள் .
ராமு கிறடத்த சா ் ாட்றட சிறுவனுடன்

கிர்ந்து பகாள் ள கவை்டுமா? ஏன் ?

நீ ங் கள் ராமுவின் நிறலயில் இருந்தக ாது என் ன பசய் து பகாை்டிருந்தீர்கள் ?
ஏன் மற் றவர்கசளக் கவனித்துக் மகாள் ள நவண்டும் .
ஏதுவாளர்களுக்கான
அறிவிப் பு: இந்தச் பசயல் ாட்டிை் கு ் பிைகு அவர்கள் கை் ைல் தாளில்
யிை் சி 4.1 மை் றும் 4.2 இல் எழுதும் பசயல் ாட்றடச் பசய் வார்கள் .
மதி ் பீட்டுச் பசயல் ாடு’ கை் ைல் தாளில் மதி ் பீட்டு நடவடிக்றககளில் பகாடுக்க ் ட்டுள் ள
டங் கறள ் ார்க்குமாறு பசயல் முறை ஏதுவாளர்கள் உங் களுக்கு பசல் வார். அந்த ் டங் கறள ்
ை் றிக் ககட்க ் டும் ககள் விகளுக்கு ் தில் விஷயங் கறள எழுதவும் , தங் கள் அனு வங் கறள ்
ை் றி எழுதவும் இந்த மாதிரியான விஷயங் கறள நடந்தால் , என் ன நடக்கும் என் றத எழுதவும்
வாய் ் பு கிறடக்கும் காரைம் கூறுவது மை் றும் எழுதுவது க ான் ை பிை கருத்துக்கறள
விளக்குங் கள் .
ஏதுவாளர்களுக்கு அறிவி ் பு 1 முதல் 5 வறரயிலான கை் ைல் தாளில் எழுதுவதை் கு ஏதுவாளர்கள்
இந்தச் பசயல் ாட்றட ் யன் டுத்துவார்கள் . எழுத்துடன் க ச்சுவார்த்றதயும் நடத்த ் டும் .
படி 1

படி 2

படி 3

மாைவர்கள் சுை் று ் புைம்
நிகழ் வுகறள ் ை் றி
க சுவர்

அவர்கறளச் சுை் றியுள் ள
நிகழ் வுகறள ் ை் றி
கருத்றதயும்
எை்ைத்றதயும் ை் றி
க சுவார்கள் எழுதுவார்கள்

அறவ நமது கருத்துக்கள் சூழல்
மை் றும் பதாடர் நிகழ் வுகறள மிக
பநருக்கமாக ் ார்க்க ் டும்
நிகழ் வுகளாக இறைக்கின் ைன.
மை் றும் அவர்கள் பவளி ் டுத்திய
அறனத்து கூறுகறளயும் கசர்த்து
எழுதுவார்கள் .

ஏது வாளர்களுக்கான கதறவகள் மை் றும் சிை ் பு வழிமுறைகள்
இந்த கை் ைறல நிறைகவை் றுவதை் கு இங் கு விவரிக்க ் ட்டுள் ள பசயல் ாடுகள் மை் றும் பிைநிர ் பு
பசயல் ாடுகறள யன் டுத்த ஏதுவாளர்களுக்கு சுதந்திரம் பகாடுக்க ் ட்டுள் ளனர்.
உள் ளனர், மாைவர்கள் தங் கள் பசாந்த வார்த்றதகளில் எழுதத் தூை்ட கவை்டும் .
கவபைாருவரின் அனு வத்றத ்
யன்
ஆச்சிரியத்றத ஏை் ாடு பசய் ய கவை்டும் .

டுத்தி

க சும்

திைனுக்காக

நிறைய

நகரத்தில் உள் ளவர்களுடன் கநர்காைல் கறள நடத்தி, அவர்களின் அனு வத்றத ்
அவர்கறள அனுமதிக்கவும் .

விவாதங் கள்
ை் றி எழுதவும் ,

சமூக ்
டங் கள் உதாரைமாக தை்ைீர,் கநாய் க ான் ை வை் றுக்கு பநருக்கமான இடங் களில்
ஆரம் சுகாதார நிறலயங் களில் மக்கள் பநரிசல் , இல் லாத சூழறல வழங் குதல் , க ான் ைவை் றை
கலந்துறரயாடல் .
கற் றல் விசளவுகள் : 3
எளிறமயாக ் டித்து அதன் பசாந்த கருத்துக்கறளயும் அனு வங் கறளயும் உருவாக்குதலில்
பமாழியின் இந்த நுணுக்கங் கறள ் ை் றி அறிந்து பகாள் வது முக்கியமாகும் .
கற் றலின் விசளவுகள் – பமாழியின் நுணுக்கங் கறள றமயமாக றவத்து எழுதுவர். பவகவறு
பசாை் களின் ப ருறமறய உைர்ந்து
யன் டுத்துவர். (எ.கா : ஒலிகள் , பிரதிப யர்கள் ,
உரிச்பசால்
ாலினம் , உறுதிபமாழிகள் , கவிறதகள் க ான் ைறவகள் ) கை் ைலின் விறளவுகளின்
கநாக்கம் மை் றும் முக்கியத்துவம் .
தை் க ாதய கை் ைல் விறளவு பமாழியின் நுணுக்கங் கறளயும் கவனத்தில் பகாை்டு எழுதும்
திரறனயும் வளர்க்க வலியுறுத்துகிைது. ஆரம்
கட்ட்த்தில் மாைவர்கள் ஒத்த ஒலிச்பசாை் கள்
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யன் டுத்தி கவிறதகள் இயை் றும் திைறன ப றுகிைார்கள் . எழுதுங் கள் பிரதிப யர்கள் . ாலினம்
வசனங் கறள புரிந்து அறத எழுதி யன் டுத்த கவை்டும் . இகதக ால் பமாழியியல் கநாக்கத்றதக்
பகாை்ட பசாை் கள் மை் றும் புதிய பசாை் களின் ப ருறமறய உை்ர்ந்து அவை் றை யன் டுத்த
ஆயுத்த ் டுத்த கவை்டும் .
இந்த நிறலயில் ஏதுவாளர்கள் மாைவர்களுடன் பசயல் ாடுகளின் அடி ் றடயில் கருத்துக்கறள
விளக்க கவை்டும் . மை் றும் அவை் றின் எழுதும் வடிவம்
யை் ாடு வழக்கங் கறள விளக் க
கவை்டும் .பமாழியின்
அம் சங் கள்
கை் ைல்
மை் றும்
அதன்
யன் ாடு
ஒரு
வகு ் குை
பசயல் ாட்டின் ஒரு குதியாக இருக்க கவை்டும் . ஒரு முழு ஆை்டின் பசயல் முறையின் குதியாக
இருக்க கவை்டும் . இதன் மூலம் மாைவர்கள் எழுத்தின் யன் ாட்றட அதிகரிக்க கவை்டும் . அந்த
எழுத்தில் உள் ள இயல் ான ப ாருள் என் ன பவன் ைால் , டி ் றத புரிந்து பகாள் வது டி ் றத
தகுந்த ஏை் ைதாழ் வுடன் சரளமாக எல் லாவை் றையும் எளிறமயாக
விறளயாட்டின் கவடிக்றக: மாைவர்களுக்கு பகாடுக்க ் ட்ட கவடிக்றக விறளயாட்டு தாறள
ஏதுவாளர்கள் வழங் குகிைார்கள் .
இங் கக சில உயிரினங் களின் ப யர்கள் உள் ளன. அந்த உயிரினங் களின் சிை ் பு ்
ை்புகள்
பின் வரும்
ப ட்டியில்
உள் ளது.
எந்த
மாைவர்
எல் லா
பிராைிகளின்
குைங் கறள
கை்டுபிடிக்கிைான் என் றத ார் ் க ாம் என் ை பசயல் ாட்றட பசய் வி ் ர். ஏதுவாளர் முதலில்
உயிரினத்தின்
ப யறரச் பசால் கிைார். அறத ககட்டு
ட்டியளில் உள் ல உயிரினத்தின்
ை்புகறளக் குறிக்க உதவுவார். பின் னர். கமகல உள் ள ட்டியில் எழுத கை் பி ் ார். அறனத்து
மாைவர்களின் ங் ககை் பில் கவனம் பசலுத்துதல் . இது ஒரு வறகயான பிங் ககா விறளயாட்டு
மையல் முசற: ஏதுவாளர் 6 ஆம் வகு ் பு
ாட ் புத்தகத்தில் உள் ள நாட்டு வாழ் த்து பசய் யுறள
ராகத்துடன்
ாடுவர். பின் னர் மீை்டும் வரும் பசாை் கறள அல் லது பசாை் பைாடறர கவிறதயின்
வரிகளில் அறிமுக ் டுத்துகின் ைனர். (ஒத்த ஒலிநயச் பசாை் கள் பசாை் களுக்கு இறடகயயான
ஒலியின் பதாடர்பு) ஒவ் பவாரு வழியின் முடிவிலும் உள் ள வார்த்றத பமாை் பைாரு வரியின் முடிவில்
ஒத்திருக்கும் .
ப ாழுதுவாக கவிறத எழுதும் க ாது ஒரு பசால் றல அதனுடன் பதாடர்புறடய
பகாை்கட மை் பைாரு பசால் ஒன் ைாக றவத்து வசனம் அல் லது கவிறத எழுதுவார்கள் .

ஒலிறயக்

ஏதுவாளர்களுக்கு அறிவி ் பு
இந்த பசயல் ாட்டின் ஒரு குதியாக ஏதுவாளர்கை் ைல் 1.1 முதல் 1.5வறர யிை் சி பசய் வார்கள் . இந்த
பசயல் ாடுகறளச் பசய் யும் க ாது முன் ஆயுத்த பசயல் கலந்துறரயாடல் , விவாதங் கள் . க ச்சுகள்
நட்த்தி பின் னர்
யிை் சித்தாளில் உள் ள
யிை் சி பசயல் கறள முடிக்க மாைவர்களுக்கு உதவ
கவை்டும் .
கை் ைல் தாளில்
யிை் சி 1.5 மாைவர்கள் ஒளிநயச் பசாை் கறள உருவாக்கவும் வாக்கியங் கறள
அறமக்கவும் கை் பி ் ார் மை் றும் பசாை் கறள நிர ் பி பசய் யுறள முடிக்கவும் உதவுவர்.
மையல் பாடு 2 மபயரிடலுக்குை் மைல் நவாம் .
நநாக்கம் : ப யர்ச்பசாை் கறள அறடயாளம் கை்டு ் பிடி ் து மை் றும்

யன்

டுத்டுவது.

மையல் முசற: ஏதுவாளர்கள் பகாடுக்க ் ட்டுள் ள பசாை் கறள அல் லது மூன் று பவவ் கவறு வை்ை
அட்றடகளில் எளிதாக எழுதி ஒவ் பவாரு குழுவிை் கும் கதாராயமாக 12முதல் 15 பசாை் கறள
பகாை்ட மூன் று பதா ் புகறள தயார் பசய் து பகாள் வர்.
ஏதுவாளர்கள் மாைவர்கறள 3 குழுக்களாக ் பிரிக்கிைார்கள் பின் னர் ப ாருட்ப யர் கால ் ப யர்
இடை் ப யர்
ட்டியறல பவளியிடுவார்கள் குழுவில் உள் ள மாைவர்கள்
மூன் று குழுக்களாக
பிரி ் ர் பின் னர் குழுக்களில்
பிரிக்க
பசாை் கறள
பசால் வார்கள் . பின் னர் ஆசிரியர்
மாைவர்களிடம் நீ ங் கள் வறக ் டுத்தி
இ ் டி எழுதுநீ ர்களா இல் றல ஏதாவது கவறு ாடு
உள் ளதா என் று ககட்டு பிைகு ஆசிரியர் மாைவர்களுக்கு மூன் று வறக ப யர்ச்பசாை் கறள
அறிமுக ் டுத்துவர். பின் னர் அவை் றின் ை்புகறளக் குறி ் பிடுவர்.
இயை் ப யர் – மனிதன் ,

சு, புத்தகம் .

கால ் ப யர் – மைி, நாள் , மாதம்
இட ் ப யர் – பசன் றன, தமிழகம்
ப ாருட் ் ப யர் – உயிர்
ப ாருட்ப யர் என ் டும் .

உள் ள

உயிர்

இல் லாத

எ.கா: அமுதன் , வள் ளி, கிளி,
கால ் ப யர்: ஏகதனும் ஒரு காலத்றதக் குறிக்கும் ப யர்
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ப ாருட்களின்

ப யர்கறளக்

குறி ் து

கால ் ப யர்: எ.கா – திங் கள் கிழறம, றத, காறல, மாறல
இட ் ப யர் – ஏகதனும் ஓர் இடத்றதக் குறிக்கும் ப யர் இட ் ப யர் என ் டும் .
எ.கா: பசன்றன, கமடு, ள் ளம் .
ஏதுவாளர்களுக்கு அறிவி ் பு: கமகல பகாடுக்க ் டுள் ள
2.1ஐ பசய் வி ் ார்

பசயல் ாட்டின்

குதிறய ஏதுவாளர்கள்

மையல் பாடு 3 ஒரு மபயருக்கான மபயர் மைால் என்ன?
கநாக்கம் பிரிதி ப யர்கறள கை்டுபிடி ் த மூலம் அதறன

யன்

டுத்துவது.

மையல் முசற: ஏதுவாளர்கள் பிரதிப யர்களுடன் உள் ள வாக்கியங் கறள கரும் லறகயின் கமகல
எழுதுவர். பின் னர் அந்த வாக்கியங் களில் உள் ள ப யர்ச் பசாை் கறள கை்டுபிடிக்க குறி ் பிடுவார்.
அதில் உள் ள பிரிதிப யர் பசாை் கறளக் காட்டி அவை் றின்
யன் ாடு ை் றிச் பசால் லுவார். இதில்
எந்த எந்த ப யர்பசாை் களுக்கு எந்த பிரிதிப யர்கள் வருகின் ைன என் றத விளக்குவார். [ ஒரு
ப யர்ச்பசால் பசாை் கைாடர்களாக பசயல் டக்கூடியது மை் றும் இது பசாை் பைாடரில் ங் ககை் து.
எ.கா: நான் நீ ங் கள்
(எ.டு) வாக்கியங் கள்
1.

மீரா மலினியிடம் ஒரு புத்தகத்றத பகாடுத்தான் ! அது இது அவன்
அவன் அறத என் னிடம் பகாடுத்தான்

2.

ால ககைஷ் மை் றும் ரகமஷ் பசன் றனயில் இருக்கிைாள்
அவர் இருவரும் நை் ர்கள்

3.

மீரா ஒரு சிறுமி அவளுக்கு இனி ் புகள் பிடிக்கும்

4.

ராம் மை் றும் ஷயாம் இருவரும் நை் ர்கள்
ராம் அவறன இல் லத்திை் கு அறழத்தான்
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நீ ரே் மை் றும் சூரஞ் இருவரும் நை் ர்கள் அவர்கள் கறடக்கு பசன் று பகாை்டு இருக்கிைார்கள் .

ஏதுவாளர்களுக்கு அறிவி ் பு – இந்த பசயல் ாட்டின் ஒரு
யிை் சி பசய் யவும்

குதியாக கை் ைல் தாளில் 3.1 மை் றும் 3.2ஐ

மையல் பாடு 4 எனது சிறப் புகளில் ஒன்று
நநாக்கம் : ை்புக்கூறுகறள அறடயாளம் கை்டு அவை் றின் பவளி ் ாட்டில்
அவை் றை ் யன் டுத்துதல்
பின் னர் குை ் ப யருக்கான பசாை் கறள என் ன பசாை் கள் வந்துள் ளன என் று குழந்றதகளிடம்
ககட் ார். பின் னர் மாைவர்கள் கூறிய ப யருக்கான பசாை் களின் சிை ் பியல் புகறளக் குறிக்கும்
பசாை் களுன் குை ் ப யறர அறிமுக ் டுத்துவார் கறடசியாக சிறன ் ப யறர குறிக்கும்
பசாை் கறள ககட்டு பிைகு கரும் லறகயில் எழுதி அவை் றின் சிை ் பு ை்பிறன விளக்குவார்.
கசவல் கூவுது காகம் கறரயுது
ஆகா; இன் னும் தூங் கிவிடலாமா!
அதிகாறலயிகல கை் விழி ் க ாம் !
காறலயில் தினம் டி ் தினாகல
கலகம எழுத் பதன ் தியாதா!
கவறலகயாடு மன கவகமும் கசர்ந்தால்
கவை்டும் ப ாருள் றக கூடாதா!
தந்றத தாய் குரு பதய் வம் ப ரிகயார்
தங் கறள அன் ாய் வைங் கிடுகவாம்
சிந்றதக் கினிதாம் பசந்தமிழ் கறலகள்
கதர்ந்கத நலம் ப ை வாழ் கவாகம
படி 2: கரும் லறகயில் பின் வரும் வாக்கியங் கறள கரும் லறகயின் கமகல எழுதி அதிலுள் ள
ை்புகறள விவரித்து அறிமுக ் டுத்துவர்.
மயில் கதாறகறய விரித்து ஆடியது.
வாைி கட்டுறர எழுதினாள்
இளம் பிறை உைவு சறமத்தாள்
ஆதிறர மரக்கன் றை நட்டாள்
பகாத்தனார் வீடு கட்டினார்
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இங் கக அடிக்ககாடிட ் ட்ட ஆடியது. எழுதினாள் சறமத்தாள் நட்டாள் மை் றும் கட்டினார் பசாை் கள்
பசய் யும் பதாழிறல குறிக்கும் பசால் எனகவ இந்த பசாை் கறள விறனச்பசால் என் ர்.
ஏதுவாளர்களுக்கு அறிவுப் பு: மாைவர்களுக்கான விவரக்குறி ் புகறள வசதியாளர்கள் புரிந்து
பகாை்ட பிைகு கை் ைல் கட்டத்தில்
பயிற் சி மைய் யுங் கள் :
நநாக்கம் - பால் மற் றும் மபயர்ைம
் ைால் பற் றி புரிந் துமகாள் நவாம்
மையல் பாடு 5: ஏதுவாளர்கள் இங் கக பகாடுக்க ் ட்டுள் ள பசாை் கறள மின் அட்றட அல் லது
பசால் ப ட்டி உருவாக்குவார்கள் . பின் னர் மாைவர்கறள ஒரு மின் னல் அட்றட எடுத்துக் பகாள் ள
ககட்க ் டுவர் விலங் கு, ப ாருள் , உைவினர் மை் றும் பிைர் என் று நான் கு குழுக்கறள உருவாக்குவர்.
பின் னர் அந்த மாைவர்கள் எடுத்த மின் னட்றடயில் உள் ள வார்த்றதறய மாைவர்கள்
டித்து
அந்த பசால் எந்தக் குழுறவ கசந்த்து என் றத அவர்களிடம் பசால் லி, குழுவில் உட்காரும் டி
அவர்கறள ் ரிந்துறரக்கவும் . இ ் டி அறனத்து மாைவர்களும் தங் கள் பசாை் கறள ் டித்து
குழுவில் கசர்ந்துக் பகாள் வர். அவர்களுக்கு கிறடத்த பசாை் களில்
ன் றம மை் றும் ஒருறம
பசாை் களின் மாறு ாட்றட அவர்கள் கவனிக்க பசால் லுவர். பின் னர் அந்தந்த குழுவின் வந்துள் ள
பசாை் களில் ஒன் றைத் கதர்ந்பதடுத்துக்பகாை்டு வாக்கியங் கறள உருவாக்க
ரிந்துறர ் ர்.
பின் னர் மாைவர்கள் கூறிய வாக்கியங் கறள கரும் லறகயில் கமகல எழுதுவார்கள் .
படி2: மாைவர்களுக்கு வழங் க ் ட்ட பசாை் கறல
புரியறவ ் ர்

ை் றி அறிந்து ஒருறம மை் றும்

ன் றம கருத்றத

ஏதுவாளர்களுக்கு அறிவி ் பு: இந்த டிநிறலயானது நிறைவு பசய் ய ் ட்ட பிைகு கை் ைல் தாளில்
யிை் சி 5.1ஐ ை் றி விவாதிக்க கவை்டும் . பிைகு கை் ைல் தாளில் உள் ள யிை் சிறய பசய் ய கவை்டும் ,
பயிற் சி 3: மாைவர்களுக்கு வழங் க ் ட்ட வார்த்றதகளில் ஆை்களுக்கான பசாை் கள் யாரிடம்
உள் ளன? என் று ககட் ார். பின் னர் இவை் றை ஆை் ால் பசாை் கள் என் றத விளக்குவார்
ஆறைக்குறிக்கும் பசால் ஆை் ால் என ் டும் .
எ.கா – மாைவன் , முருகன் , அரசன்
ப ை்கள் என் று ப ாருறளக் பகாடுக்கும் பசாை் கள் யாரிடம் உள் ளன
என் று வினவி ப ை் ால் என்
என் று விளக்குவார்.

தன் ப ாருள் ப ை்றைக் குறிக்கும் பசால் ப ை் ால் என ் டும் .

எ.கா மாைவி, வள் ளி, அரசி, ஆை்கள்
யாரிடம் உள் ளன?

லறரகயா, ப ை்கள்

என் று ககட் ார், பின் னர் லறரக்குறிக்கும் பசால்
ஆை்கள் , ப ை்கள் , மக்கள் .

லறரகயா குறிக்கும் பசாை் கள்

லர் ால் என ் டும் என் று விளக்குவார். (எ.கா)

ஏதுவாளர்களுக்கு அறிவி ் பு: ஏதுவாளர்கள் இந்த பசயல் ாடுக்களின்
கை் ைல் தாளில் யிை் சி பசய் வார்கள்
ஒருசம

குதிறய 5.2 மை் றும் 5.3 ஐ

பன்சம

அ ் ா அம் மா மாமா தாத்தா
அத்றத மாமனார்

ாட்டி தம் பி

அ ் ாக்கள் ,
தாத்தாக்கள் ,

இறல, கல் , புத்தகம் ,
ாறை, றவரம் .

கை்ைாடி,

இறலகள் , கை் கள் , புத்தகமங் கள் , உறடகள் ,
கை்ைாடிகள் , ாறைகள் , றவரங் கள் .

ஆடு, மாடு,
ன் றி,
ஆறம, கிளி, மயில்

உறட,

சிங் கம் ,

குரங் கு,

புலி,

திறச, மருந்துவர், வழக்கறிஞர், க ருந்து, கார்,
இரயில் .

அம் மாக்கள் ,
மாமாக்கள்
ாட்டிகள் , தம் பிகள் அத்றதகள்

ஆடுகள் ,
மாடுகள் ,
குரங் குகள் ,
புலிகள் ,
மயில் கள்

ன் றிகள் ,
சிங் கங் கள் ,
ஆறமகள் ,
கிளிகள் ,

திறசகள் ,
மருந்துவர்கள் ,
வழக்கறிஞர்கள் ,
க ருந்துகள் , கார்கள் , இரயில் கள் .
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கற் றல் விசளவு 4:
ார்த்த மை் றும் ககட்டறவ ை் றி தயக்கமில் லாமல் க சுதல் மட்டும் ககள் வி ககட்டல் (உள் ளூர் சமூக
நிகழ் வுகள் , நிகழ் சசி
் கள் மை் றும் பசயல் ாடுகள் ) கை் ைலின் விளக்கம் விரிவாக்கம் :
கை் கும் பமாழிகய அடிதளம் என் றும் இதில் ககட்டல் ,
டித்தல் ,க சுதல் , எழுதுதல் முதலியன
பசயல் டும் என் று கூறுவதில் தவறில் றல ககடுகும் திைறன வளர் ் தை் கான நடவடிக்றககளில்
யன் டுத்த ் டும் இலக்கியம் / பசயல் ாடுகள் குழந்றதகளின் வாழ் க்றகறய றமயமாக்க்
பகாை்டிருக்க கவை்டும் , தயக்கமின் றி சரளமாக க ச முடியும் . கை் ைலின் பதாடக்கத்தில் கை் ைல்
திைன் , ழக்கமான சூழ் நிறலகளில் கவனம் பசலுத்துதல் , அவர்களின் அனு வங் கறள ் புரிந்து
பகாள் வது மை் றும் க சும் திைறன ப றுதல் . அடுத்த கட்ட்த்தில் தனக்கு ் புரியும் விஷயங் கறள
மாைவர் தனது பசாந்த பமாழியில் கூறும் க ாது அவர்/ அவள் அவை் றை ்
ை் றிய அவரது
புரிதறலக் ககள் விக்குள் ளாக்க கவை்டும் . ஆரம் காலத்திலிருந்கத அவர் தனது சுை் று ் புைங் கறள
உன் னி ் ாக கவனித்து தனது கருத்துக்கறள பதரிவித்து வருகிைார். இங் கக
ாராட்டுக்குரிய
கூருகள் இருந்தால் , மாைவர்கள் இந்தக் கட்டத்தில் தாங் கள்
ார்த்த அல் லது ககட்ட சமூக
மநிகழ் வகள் நிகழ் சசி
் கள் மை் றும் பசயல் ாடுகள்
ை் றி தயங் காமல் க ச கவை்டும் . மை் றும்
ககள் வி ககட் றத வழக்கமாக்கி பகாள் ள கவை்டும் .
கதறவயான வகு ் றை சூழலில் இருக்கும் மாைவர்கள் தான்
ார்த்த்றத ககள் வி ககட்க
ஏதுவாளர்கள் இருக்க கவை்டும் . தங் களது வகு ் றைச் சூழலில் மாைவர்களுக்கான அன் ைாடச்
பசயல் ாடுகறள ் ை் றி கமலும் கமலும் க சுவதும் , மை் றும் நிகழ் வுகறள கு ் ாய் வு பசய் வது,
பசயல் ாடுகள் மூலம் பதாடர்ந்து வாய் ் புகறள உருவாக்குவது அவசியம் மாைவர்கள்
தயக்கமின் றி தங் கள் கருத்துக்கறள சுதந்திரமாக பவளி ் டுத்த கவை்டும் . பதரியாத (இல் லாத)
விஷயங் கறள கை் றுக்பகாள் ள சுதந்தரமாக ககள் விகறள ககட் து இதன் மூலம் வகு ் றையில்
வரும் ககள் வி வாய் ் புகள் உள் ளூர் சமூக வாழ் க்றகயில் அறத வடிவறமக்க அறத சுை் றியுள் ள
அறனத்து சூழ் நிறலகறளயும் கவனமாக கவனி ் து, மை் றும் அறவகறள அறிந்து பகாள் ளவும்
சிந்திக்கவும் , தீர்மானம் எடுத்துக்பகாள் ளவும் , திைறமயுறடயவராகவும் , இருக்க கவை்டும் .
கற் றல் மூலம் நிசறநவற் ற நவண்டிய மையல் பாடுகள் :
விறளயாட்டு, கவடிக்றக, இந்தச் பசயல் ாடு ஏலுவாளர் பசய் ய ் ட கவை்டும் .
1.

ககட் து க ால் பசால் வது, இந்த நடவடிக்றக பதாடர் ான இரை்டு
வாக்கியங் கறளத் கதர்ந்பதடு ் து இந்த கதர்ந்பதடுத்த வாக்கியங் கள்
மகிழ் சசி
் அறடயச் பசய் ய கவை்டும் .

2.

பகாடுக்க ் ட்ட நடு எழுத்றத பகாை்டு,
வார்த்றதறய உருவாக்குதல் .

முதல் மூன் று
மாைவர்கறள

ட்டியலில் இரட்றடச் பசால் றல கசர் ் து மை் பைாரு

பசயல் ாடு1. நான் நிறன ் து க ால் தயக்கமின் றி க சுவதும் ககள் வி ககட் தும் .
எதுவானர்கள் மாைவர்கறள ஒவ் பவாரு நான் கு குழுக்களாக பிரிக்கிைார்கள்
ஒவ் பவாரு குழுவிை் கும் ஒவ் பவாரு டம் வழங் குதல் (கை் ைல் தாளில் பகாடுக்க ் ட்டுள் ளது)
மையல் முசற : குழுக்களில்
டத்றத
ை் றிய அவர்கள் கருத்துக்கறள கவனித்தல் .
ரஸ் ரம்
விவாதி ் தை் கு சில ககள் விகள் ககட்டல் இந்த
டத்தில் காை ் டும் பிரச்சறனகள் என் ன?
இத்தறகய பிரச்சறனகளுக்கான காரைங் கள் என் ன? இறத எ ் டி சரி பசய் ய முடியும் ? இது
க ான் ை காட்சிகறள ்
ை் றி பவளி ் றடயாக ் க ச அவர்கறள ஊக்குவிக்கும் ககள் விகறள
ககட்டல் . கமலும் க சுவதை் கு அவர்கறள ஊக்குவித்தல் .
பயிற் சி 1.1- ல் உள் ள

டங் கறள ்

ை் றிய ககள் விகளுக்கு

தில் அளிக்க இது உதவுகிைது.

நநாக்கம் : அன் ைாட வாழ் வில் காை ் டும் சமூக நிகழ் வுகறள ்
ை் றி க சவும்

டத்தின் மூலம் பவளி ் டுத்தவும்

மையல் பாடுகள் : மாைவர்களுக்கான கை் ைல் மை் றும் எழுதும் பசயல் முறையில் ஒரு குதியாக
முதல் பசயல் ாடு பதாடர் ான கை் ைல் தாளில் பசயல் முறையின் ஒரு குதியாக அவர்கறள சுை் றி
உள் ள மாைவர்கறள ார்க்கவும் .
பசயல் முறை ’ஏதுவாளர்கள் ’ முதல் பசயல் ாடு பதாடர் ான கை் ைலில் உள் ள
டசூழ் நிறலகள்
குறித்து மாைவர்களிடம்
உறரயாடல்
அதன்
ஒரு குதியாக விவாதம் மை் றும் எழுதும்
பசயல் முறைக்கு பிைகு பதாடர்ந்து பசயல் ாடுகள் மை் றும் திட்டங் கறள ் ை் றி க ச அவர்கறள
ஊக்குவிக்கவும் .
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மாைவர்கள் தங் கள் அனு வத்றத
ை் றியும் , சிரமங் கறளத் தீர்க்க ஏதுவாளர்கள் என் ன
தீர்வுகறளக் காைலாம் என் றத ை் றியும் க சுவார்கள் . யாராவது நம் மிடம் ககள் வி ககட்டால்
அறத நம் மால் சரி பசய் ய முடியுமா? என் ன க ான் ை ககள் விகறள ககட்டு மாைவர்கறள
சுதந்திரமான க ச ஊக்குவி ் து. ஏதுவாளர்களுக்கான அறிவி ் பு: இந்த பசயல் ாட்டின் ஒரு
குதியாக ஒவ் பவாரு டத்திை் கும் தாள் 2:1 ஐ ் யிை் சி பசய் யவும் . ககள் விகறள மாைவருடன்
விவாதித்த பிைகு எழுதும் பசயல் முறைக்கு ஊக்குவித்தல் , பசயல் ாடு 3: குழந்றதகள் கிராமசற
கூட்டத்தில் நான் கநாக்கம் : குழந்றதகள் கிராம சற யில்
ங் ககை் து மை் றும் தயக்கமின் றி ்
க சுவது, ககள் வி ககட் து க ான் ை நிகழ் சசி
் கள்
நிகழ் சசி
் களில்
ங் ககை் து குறித்து
மாைவர்களிடம் ககள் விகள் ககட் து அனு வங் கறள கிர்ந்து பகாள் ள வசதியாக குழந்றதகள்
கிராம கூட்டம் எங் கக நறடப றுகிைது? எறதக் குறித்து விவாதிக்கிைார்கள் ? யார் எல் லாம் ங் கு
பகாள் கிைார்கள் ? நீ
ங் குபகாை்ட சற யில் என் ன என் ன தீர்மானம் எடுக்க ் ட்டது? இவ் வாறு
மாைவர்களிடம் ல் கவறு ககள் விகள் ககட் து எல் கலாரும் க சுவதை் கு அவர்கறள ஊக்குவி ் து
பின் பு குழந்றதகள் உரிறம, கிராம கூட்டம் ை் றிய தகவல் கறள பகாடு ் து.
குழந் சதகளின் உரிசமகளுக்கான கிராம ைசப:
குழந்றதகள் உரிறமகள்
3:1

யிை் சி ககள் விகளுக்கு

ாதுகா ் பு

ை் றிய

ரஸ் ர விவாதங் கறள ஊக்குவித்தல் .

திலளிக்க உதவும் மதி ் பீடு நடவடிக்றக பசயல் ாடு (உறரயாடல் )

மையல் முசற:
ஏதுவாளர்கள்
சமூக
நிகழ் வுகள்
மை் றும்
திட்டங் கறள
எழுதுகின் ைனர்.
வகு ் றையில் உள் ள அறனத்து மாைவர்களும் தயக்கமில் லாமல் பவளி ் றடயாக க ச
அனுமதிக்க ் ட கவை்டும் . மாைவர்களுக்கு ல தறல ் புகள் பகாடு ் ர் அதில் ஒன் றை எடுத்து
மாைவர்கள் சுதந்திரமாக க ச அனுமதிக்க கவை்டும் . சில கநரங் களில் பகால ் ட்ட
தறல ் புகறள வவுச்சர் விஷயங் களில் மாைவர்கள் க ச முடியாவிட்டால் , அவர்கள் அனு வித்த
எந்த விஷயத்றத குறித்து க சவும் அவர்களுக்கு (மாைவர்களுக்கு) சுதந்திரம் வழங் க ் ட
கவை்டும் .
உசரயாடலுக்கான மாதிரி தசலப் புகள் :
1.

தனி ் ட்ட சுத்தம்

2.

சாக்கறட சுத்தம்

3.

கழி ் றை

4.

கிராம கூட்டம்

5.

ஒரு நகரத்தில் உள் ள ஏரியில் விலங் குகளின்
யன் டுத்துதல்

6.

பதரு வீதிகளில் ஷாமியானா க ாட்டு திருமைம் அல் லது திதி நடத்துதல்

7.

பசல் வந்தர்களின் வீட்டில்
பதருவில் குழ ் ம்

8.

ள் ளிக்கு அருகில் உள் ள ப ட்டிக் கறடகளில் புறகயிறல, குட்கா, புறகயிறல க ான் ைறவ
விை் றன பசய் தல் .

9.

விடுமுறை நாட்களில் பூங் கா அல் லது
ள் ளி
அங் கிருக்கும் பசடி, பகாடிகறள வீைாக்குவது.

யன்

ாடு,

முறையான கழிவுநீ ர் மை் றும்

கழுவுதல் பின் விவசாயத்திை் கு

பதருவிளக்குகள் , பின் தங் கிய

முை் ைத்தில்

(மாைவர்கள் )

விறளயாடி

கமை் கூறியவை் றை தவிர துறை ் ப ாருட்கள் வழங் க ் டும் இது அறனத்து மாைவர்களும்
தங் கள் வார்த்றதகறள கமறடயில் தயக்கமின் றி கிர்ந்து பகாள் ள உதவும்
எளிதாக்கு வர்களுக்காக குறி ் பு:
இந்த பசயல் ாட்டிை் கு பிைகு கை் ைல் தாளில் பகாடுக்க ் ட்ட மதி ் பீடு
மையல் பாட்டு திட்டம் 1 மற் றும் 2சய மைய் தல் :
1.

உங் கள்
பசாந்த
ஊரில்
கழி ் றைகறள
யன் டுத்தும்
மை் றும்
யன் டுத்தாத
குடும் ங் களின்
விவரங் கறள
கசகரித்தல் .
கசகரித்த
அடி ் றடயில்
கழி ் றைறய
யன் டுத்தாதவர்களிடம் க சி கழி ் றைறய யன் டுத்துவதில் அவசியத்றத வை் புறுத்தி
கழி ் றைறய ் யன் டுத்துமாறு அறிவுறர வழங் குதல் .

2.

உங் கள் வீட்டில் உள் ள பமாத்த உறு ் பினர்களும் தினமும் உட்பகாள் ளும் தை்ைீர ் பமாத்த
அளவு என் ன? எ ் டி, என் து க ான் று தகவல் கறள கசகரித்தல் .
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3. கிராம
ஞ் சாயத்துக்கு பசன் று
தகவல் கறள கசகரிக்கவும்

ள் ளி மை் றும் மாைவர்களுக்கு உள் ள வசதிகள்

ை் றிய

நிசல 1

நிசல 2

நிசல 3

ககட்ட அல் லது ார்த்த
விஷயங் கள் ை் றி க சுதல்

ககட்ட அல் லது ார்த்த
விஷயங் கறள தயக்கம்
இல் லாமல் க சுதல்

ககட்ட அல் லது ார்த்த
விஷயங் கறள தயக்கமின் றி
க சுதல் மை் றும் ககள் வி ககட்டால்

ஏதுவாளர்களுக்கான
வழிமுறைகள்
ககள் விக்குள் ளாக்குவதை் கும் .க ாதுமான

நிகழ் வுகறள
சுதந்திரமாக
டங் கறள கசகரிக்க கவை்டும் .

க சுவதை் கும்

வகு ் றையில்
மாைவர்களின்
வார்த்றதகளுக்கு
மதி ் ளிக்க
கவை்டும் .
அவர்கள்
யன் டுத்த்டும் ஒவ் பவாரு வார்த்றதக்கும் அதன் பசாந்த உைர்வு பூர்வமான அர்த்தம் உள் ளது.
அவர்களின் கருத்துக்கள் சுருக்கமாக இருக்கும் . மீதமுள் ள வை் றை உதாரைம் – விவாதம் மூலம்
புரிந்து பகாள் ள கவை்டும் .
தனி ் ட்ட துஷ்பிரகயாகம் மை் றும் குை் ைசாட்டுகறள ்

ை் றி விவாதிக்கவும் .

ஒவ் பவாரு குழந்றதகளின் கை் ைல் நிறலகறள
ட்டியலிட கவை்டும் . கை் ைல் நிறலக்கு ஏை்
வகு ் றை மை் றும் பசயல் ாடுகள் ஒழுங் கறமக்க ் ட கவை்டும் . வகு ் றையில் உள் ள
எடுத்துகாட்டுகள் குழந்றதகளின் மனறத புை் டுத்தாத வறகயில் ஏதுவாளர்கள் விளக்க
கவை்டும் .
திட்டங் கள்
குழுக்களாககவா,
தனித்தனியாககவா
வழங் க ் ட
மாைவர்களும் ங் ககை் கும் வறகயில் வசதி பசய் ய கவை்டும் .

கவை்டும் .

அறனத்து

கற் றல் விசளவு 5:
வாபனாலி, பதாறலக்காட்சி, பசய் தித்தாள் மை் றும் இறையதளம் ஆகியவை் றில் கை்ட, ககட்ட
விஷயங் கறள தம் பசாந்த வார்த்றதகளில் பசால் லுதல் மை் றும் அவர்கள் ககள் வி ககட் ார்கள் .
கற் றலின் முக்கியத்துவம் மற் றும் நநாக் கம் :
ல் கவறு ஊடகங் கள் மூலம் பசய் திகறள ககட்கவும் , பதாடர்பு பகாள் ளவும் உதவுகிைது. இதை்
மூலம் அவர்கள் ஆரம்
காலத்திலிருந்கத ககட் தை் கு அதிக முக்கியத்துவம் பகாடுக்க ் ட்டு
வருகிைது. குழந்றத பவவ் கவறு சூழ் நிறலகளில் வீடு மை் றும் குடும்
சூழ் நிறல பசய் திகறள
ககட்கிைது தனது பசாந்த வார்த்றதகறள பவளி ் டுத்துகிைது ஒரு தறல ் ற
ை் றி விரிவான
புரிதறல ப ை அதன் பசாந்த வார்த்றதகளில் வாபனாலி, பதாறலக்காட்சி, மை் றும் இறையத்தில்
க ச்சுகள் மை் றும் பசய் திகறள அது பதரிவிக்க கவை்டும் .
மமாழி கற் றல் : ாட ் புத்தகத்திை் கு பவளிகய உங் களுக்கு வளங் கள் கவை்டுமா, நிச்சயமாக ஆம் .
ஏபனன் ைால் குழந்றத ப ாதுவாக ஒகர மாதிரியான வளங் கள் அல் லது வளங் களின் மூலம் கை் றுக்
பகாள் ளாது. மாைாக மாறு ட்ட மை் றும் ஈர்க்கக்கூடிய வளங் கறள
யன் டுத்துவதன் மூலம்
அனு வத்தின் அகலம் கமம் டுத்த ்
டுகிைது. எனகவ
ாட ் புத்தகத்திை் கு அ ் ால் சிந்திக்க
வாய் ் புகள் அளி ் தின் மூலம் பமாழி கை் ைல் வளர்கிைது. இதை் கு பசயல் ாடுகறள வழங் குவதும்
அவசியம் .
தாங் கள் ககட்ட மை் றும் ார்த்த மை் றும்
வாய் ் பு அளிக்க கவை்டும் .

டித்தவை் றில் தங் கள் கருத்துக்கறள

கிர்ந்து பகாள் ள

கை் ைறல அறடவதை் காக கமை் பகாள் ள கவை்டிய பசயல் ாடுகள் :
மையல் பாடு 1 : ஊடகங் களின் க ச்சு
நநாக்கம் : பவகுேன ஊடகங் கறள அறிமுக ் டுத்தவும் , யன் டுத்தவும் மை் றும் குழந்றதகளுக்கு
பகாடுக்க ் டும் தறல ் பில் தங் கள் பசாந்த வார்த்றதகறள பவளி ் டுத்தவும் உதவுதல் .
பசயல் முறை நிறல-1 மாைவர்கள் பவகுேன ஊடகங் கறள
அவை் றின்
யன் ாடு
ை் றி விவாதி ் ார்கள் முக்கியமாக
பசய் தித்தாள் .

ை் றி ஏதுவாளர்களிடம் ககட்டு
வாபனாலி, பதாறலக்காட்சி,

நிசல-2
உலகங் கள் 6ம் வகு ் பு கர்நாடக ஒருங் கிறை ் பு
யிை் சி: ஆடிகயா வகு ் பிகலகய
ககட்க ் டுவதை் கும் மை் றும் மாைவர்கள் கவனமாக ககட் தை் கும் அறிவுறுத்துதல் . அவர்கள்
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ககட்கும் க ாது முக்கியமான தறல ் புகறள ட்டியலிடவும் அல் லது வாபனாலி கிறடக்கவில் றல
என் ைால் வசதி பசய் வர் பதானியில் உறரறய
டித்து, வாபனாலியின் க ச்சு
ாைியில்
மாதிரிறய ்
டிக்க பசய் வார் விழாவிை் கான சிை ் பு அம் சங் கறள
ட்டியலிட மாைவர்கள்
தூை்ட ் டுவார்கள் . பின் னர் பின் வரும் ககள் விகள் குறித்து மாைவர்களுடன் கலந்துறரயாடுவார்.
கன் னட சாகித்ய

ரிஷத் எ ் டி கர்நாடகாறவ ஒன் றிறைக்க களம் அறமத்தது?

வங் கா இயக்கம் இங் கக எதை் காக பதாடங் கியது?
கருநாடகாறவ ஒன் றிறைக்க க ாராடியது யார்? etc
இந்த பசயல் ாட்டிை் கு பிைகு கை் ைலில் பசயல் ாட்டு தாறள கமை் பகாள் வது 1:1 பசயல் ாடு ஆகும் .
பசயல் ாடு 2 இறையம் என் ைால் என் ன?
நநாக்கம் : அதன்

யன்

ை் றி அறிய இறையத்தின் அறிமுகம் :

மையல் முசற: ஏதுவாளர்கள் இறையத்றத
ை் றி அவர்களது அறிவு மை் றும் இறையத்றத
யன் டுத்துதல் ை் றி மாைவர்களுக்கு அறிவித்தல் இறையத்தின் யன் ாடு ை் றி விவாதித்தல் .
ஏதுவாளர்களுக்கு பமாற ல் அல் லது ஸ்மார்ட் கிளாஸ்
வசதி இருந்தால் , மாைவர்கள்
இறையத்தில் பசய் திகறள
டிக்க முடியும் . பின் னர் கை் ைல் தாளுக்கு இறையத்தில் கதடல்
பசயல் ாடு வழங் க ் டும் . கமலும்
டத்தின் அடி ் குதியில் என் ன உள் ளது? என் ை ககள் விகள்
ககட்க ் டும் .
மையல் பாடு 3: மாைவர்கள் தினசரி பசய் திதாறள டிக்க கவை்டும் . கநாக்கம் : பசய் திதாள் களில்
வரும் பசய் திகறள ் டித்து அவர்களின் பசாந்த வார்த்றதகளில் பவளி ் டுத்துதல் .
மையல் முசற: ஏதுவாளர்கள் பசய் தித்தாள் கறள கசகரித்தல் அல் லது சட்டசற யில் வாசிக்க ் ட்ட
பசய் தித்தாறள பகாை்டு வருதல் சற யில் வாசிக்க ் ட்ட சில தறல ் பு பசய் திகறள டி ் து
இந்த பசயல் முறையில் சுமார் நான் கு, ஐந்து பசய் திகறள கதர்ந்பதடுத்து அதில் மாைவர்கள் ஒரு
பசய் திறய (தறல ் ற ) ை் றி விவாதம் பசய் தல் . தறல ் பு எறத ் ை் றியது எனக் குறி ் பிடுதல்
அதில் அவர்களுறடய கருத்துக்கறள யன் டுத்த அனுமதித்தல் . இவ் வாறு கதர்ந்பதடுக்க ் ட்ட
அறனத்து தறல ் புகறள (பசய் திகறள) ை் றியும் விவாதித்தல் .
ஏதுவாளர்களுக்கு அறிவி ் பு: இந்த நடவடிக்றகக்கு ஒரு
பசய் தல்

குதியாக கை் ைல் தாளில்

யிை் சி 3:1 ஐ

மையல் பாடு 4: சிரிக்கறவக்கும் வார்த்றதகறள எழுதுதல்
கநாக்கம் : நறகச்சுறவ பதாடர் ான கட்டுறரகள் , வசனங் கள் மை் றும் நிகழ் வுகறள
மற் றும் பேசுவது.

டி ் து

செயல் முறை படி 1: ஸ்பீக்கர், டிவி, ஸ்மார்ட் கிளாஸ், புளூடூத்ஸ்பீக்கர், அல் லது பமாசெக்டரர
ேயன் ேடுத்தி வகுே் ேரரயில் youtube இல் கிரடக்கும் அரட்ரட அல் லது நரகசுரவ நிகழ் ெசி
் ரய
எளிதாக்குேவர் பகட்டல்
அவர் பகட்டபிறகு பதர்ந்சதடுத்த நரகெ்சுரவ நிகழ் ெசி
் கரள
மாணவர்கரள பகட்க சொல் லுதல் , அவர்கள் சிரிே் ரே பகட்டபிறகு அவர்கள் விரும் பும் சிரிே் ரே
நிகழ் சியில் சொல் லுதல் அரதே் போல் அவர்களுக்கு சதரிந்த சிர்ே்புகரள ேட்டியலிட செய் தல் .
படி 2: ோட புத்தகத்திலுள் ள நரகெ்சுரவ சூழ் நிரலே் ேற் றிய ேக ச்சில் உள் ள ஒலிே் ேதிரவ
எளிதாக்கி ேடித்தல் . ஏதுவாளர்களுக்கான அறிவிே் பு: இந்த செயல் ோட்டிற் கு பிறகு கற் றல் தாளில்
ேயிற் சி 4:1, 4.4 உள் ள செயல் ோட்ரடெ் செய் வது.
பசயல் ாடு 5 மூலக்கூறு பசய் திகள்
நநாக்கம் : அறத சுை் றியுள் ள நிகழ் வுகள் பதாடர் ான பசய் திகறள பசாந்த வார்த்றதகளில்
பதரிவித்தல் .
மையல் முசற படி 1: ஏதுவாளர்கள் மாைவர்கறள நான் கு குழுக்களாகே் பிரித்து ஒவ் பவாரு
குழுவிை் கும் பசய் தி கசனலில் ப யறர (டி.வி. மீடியா கசனல் ப யர்கறளத் பிரிந்து) வழங் குதல்
ஒவ் பவாரு குழுவும் ஒரு தறல ் ற
கதர்ந்பதடுக்கும்
டி ககட்க ் டும் அதன் உள் ளடக்கத்றத
கதர்ந்து எடுக்க சுட்டிக்காட்ட டுவர் எடுத்துக்காட்டாக ஆசிரியர் அவர்களின் பசாந்த ஊரில் உள் ள
ள் ளி அல் லது நிகழ் றவ கதர்ந்பதடுத்து ஆசிரியர் குழுவில் பசயல் டும் மாைவர்களிடம்
தறல ் ற ே்
ை் றி கூறி அவர்கள் பசய் தி பதாடர் ான சில ககள் விகறள உருவாக்கி பின் னர்
அவர்கள் பசய் திகறள ஒளி ர ் தயாராகுமாறும் கூறுவர்.
ஸ்நடஜ் 2: குழுவில் விவாதித்து தயார் பசய் து, ஒளி ர ் பு பசய் யும் டி ரிந்துறரக்க கவை்டும்
மை் ை குழு
ரிந்துறரக்கும் பசய் திகறள, ஒளி ர ் பு பசய் யும் குழுவிலுள் ள மாைவர்களிடம் ,
ககள் வி ககட்கும் மாைவர்கள் , தாங் கள் ககட்ட பசய் திகள் குறித்த ககள் விக்கு திலளிக்கும்
டி
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ககட்க ் டும் . பின் பு அறத உறுதி பசய் யும் . மீதமுள் ள மூன் று குழுவிலுள் ள அறனத்து
மாைவர்களும் குழுக்களிடமிருந்து பசய் தித்தாள் , ககள் வித்தாறள பகாை்டு கை் ைல் தாளில்
யிை் சி பசய் வார்.
ஏதுவாளர்களுக்கான அறிவிப் பு: இந்த பசயலில் ஒரு
பசய் வது.

குதியாக நடவடிக்றககறள எளிதாக உதவி

மதி ் பீட்டு நடரவக்ரக: நான் பசய் திறய ககட்கடன் , பசய் திறய

டித்கதன் .

மையல் முசற படி1: பசய் தித்தாளில் வரும் பசய் தித் பதாகு ் ரே ஏதுவாளர்கள் கசகரித்து
ட ் ாவில் க ாட்டு, மாைவர்கள் ஒவ் பவாருவராக கூ ் பிட்டு பசய் தியின் தறல ் ற
டிக்க
றவத்தல் பின் பு அவர்களிடம் நீ ங் கள் கை் றன பசய் து
ாருங் கள் நீ ங் கள் பசய் திறய எ ் டி
சரியாகே் டித்தீர்கள் ? மாைவர்கள் அதை் கு திரல அளிக்க தங் கள் கருத்துக்கறள எடு ் ார்கள் .
நிசல 2: ஏதுவாளர்கள் தங் கள் பமாற லில் கரடிகயா அல் லது ் ளூடூத் ஸ்பீக்க ரரே் யன் டுத்தி
பசய் திகறள ககட்ேர். பின் னர் பசய் தி வாசிக்கும் ோணி மை் றும் பசய் திகறள ககட் ர். பிைகு
மாைவர்களுக்கான தறல ் பு பசய் திகள் , மை் ை பசய் திகள் என் ன? ஏன் ? என் ை ககள் விகறள ககட்டு
ஒருவருக்பகாருவர் விவாதி ் ேர்.
ஏதுவாளர்களுக்கான வழிமுறைகள் : கை் ைல் தாளில் மதி ் பீடு.
நடவடிக்றககள் 1 மை் றும் 2ஐ பசய் தல் .
திட்டம் :
சந்தனா வாகினி ொனலில் வரும் பசய் திகறள ககட்டு
அதன் சிறே் ேம் ெங் களுடன் ஒரு அறிக்ரகரய தயாரித்தல் ,
பதசியக் கல் விக் சகாள் ரக சதாடர்ோன செய் திகரள இரணயத்தில் பெகரித்தல்
புத்தக அறிமுகம் மற் றும் சமாழியின் பிற அம் ெங் கள்
(ேழசமாழி, புதிர், வார்த்ரத, சதாடரியல் , வாக்கியம் நிரறவு) அடங் கிய ”திங் க் தட் சடல் மீ”
நிகழ் ெசி
் ரய ோர்த்தல் .
இரணயதளம் – தரலே் பு குறித்து கட்டுரர எழுதவும் .
நிறல 1

நிறல 2

நிறல 3

சவவ் பவறு ெமயங் களில்
(சூழ் நிரலகளில் )
ேல் பவறு விவரங் கரள
பகட்டு சகாள் ளுதல் .

சவவ் பவறு சூழ் நிரலகளில்
ேல் பவறு விவரங் கரள பகட்டு
புரிந்துக் சகாண்டு பேசுவர்.

சவவ் பவறு சூழ் நிரலகளில்
ேல் பவறு விவரங் கரள பகட்டு
புரிந்து சகாண்டு பேசுவதுடன்
எழுத்தாக்கங் கள் மூலம்
பமம் ேடுத்துவர்.

ஏதுவாளர்களூக்கான வழிகாட்டுதல்
இந்த கற் றல் விறளவுகள் பூர்த்தி செய் வதற் கு சகாடுக்கே் ேட்ட செயல் ோடுகரள தவறாமல்
நிர்வகித்தல் பவண்டும் , அது போலபவ ஏதுவாளர்கள் முன் னிரல செயல் ோடுகள் மற் றும்
ேயிற் சிகரள பமற் சகாள் வதற் கான முழுரமயான சுதந்திரம் உண்டு.
மாணவர்கள் வாசனாலி, (சதாரலகாட்சி) .T.V, இரணயதளம் போன் றவற் றில் அதிக செய் திகரள
பகட்கும் ேடி உற் ொகே் ேடுத்துவது பகட்கும் திறரன வளர்ே்ேதற் கு ோட்த்தின் ஒலிநாடாக்கரள
பகட்கெ்செய் தல் .
மாணவர்கள் ஒவ் சவாரு நாளும் நடக்கும்
ேடிே் ேத்ரத வழக்கே் ேடுத்தி சகாள் ளுதல் .

ெமூக

பிரார்த்தரன

கூட்டத
் ்தில்

செய் தித்தாள்

மாணவர்கள் இரணயதளம் அல் லது சோது ஊடகங் களில் வரும் ஒலி நாடாக்கள் , காபனாலிகரள
பகட்டறிந்து சகாண்டு, வகுே் பில் அரத குறித்து பேசும் ேடி செய் வர்.
கை் ைலின் விறளவு 6:
பவறுே் ேட்ட இலக்கிய குறிே் புகளில் வரும் இலக்கிய உயகரணங் கரள (கவிரத, கரத, நாடகம் )
குறிே் பிட்ட மற் றும் ெரியான ஏற் ற இரக்கங் களுடன் ேடிே் ேர்.
கை் ைல் விறளவுகளின் விரிவாக்கம் மை் றும் முக்கியத்துவம் :
மாணவர்கள் கரதகள் , கவிரதகள் (ோடல் ) மற் றும் நாடகங் கரள ஒன் றாம் வகுே் பிபலபய
அறிந்துள் ளனர். ஒன் று மற் றும் இரண்டாம் வகுே் புகளில் வரும் கரதகளின் எழுத்துக்கரள
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அரடயாளம் கண்டு மற் றும் ேடிக்க ஆரம் பித்திருந்தால் கவிரதகரள ராகமாகவும் , குரல்
ஏற் றத்தாழ் வுடன் மகிழ் ெ்சியாக ோடி சோருள் அறிந்து ேடித்தலுக்கு ஏற் ற ஆரம் ேமாக செயல் ேடும் .
மூன் று மற் றும் நான் காம் வகுே் புகளில் சகாடுக்கே் ேட்ட கரதகரள சுதந்திர்மாக ேடித்து
புரிந்துக்சகாண்டு ஏன் ? எே் சோழுது? எங் பக? என் ற வினாக்களுக்கு விரரயளிே் ேது முதல் நிரல,
எே் ேடி என் ற வினாக்களுக்கு விரடயளிே் ேது இரண்டாம் நிரல.
ஆறாம் வகுே் பில் ெரியான உெ்ெரிே் பு, குரல் ஏற் றத்தாழ் வுடன் மாறுேட்ட கரத, நாடகம் மற் றும்
கவிரதகரள
ேடித்து
புரிந்துக்
சகாள் ளுவதுடன்
அரவகளின்
உருவாக்கும்
ோணி,
ேயன் ேடுத்தே் ேட்ட சமாழி, ேரடே் ோற் றல் முதலியவற் ரற ேடித்து, கண்டுபிடித்து, ோராட
பவண்டிய காரணிகளுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் சகாடுக்கே் ேட்டுள் ளது.
ஏதுவாளர் உள் ளூர் சமாழியில் சதரிந்த இலக்கிய வளங் கரள உருவாக்கி, வகுே் ேரறயில் கரதகள்
சொல் லவும் , கவிரத ோடவும் , கருத்துகரளே் பேெவும் சோருத்தமான சதானியில் கருத்துகரளே்
பேெவும் வாய் ே் ரே ஏற் ேடுத்தி தர பவண்டும் . வகுே் பில் அதிகமான கரத சொல் வது – பகட்ேது,
கவிரதகரள ோடுதல் , கருத்துக்கரள விவாதிே் ேதற் கான வளமான சூழல் இருக்கும் போது
குழ் ந்ரதகளின் சொற் களஞ் சியம் அதிகரிக்கிறது.
மாணவர்கள் சவவ் பவறு சமாழிகளின் எளிய இலக்கியங் கள் அல் லது உள் ளூரில் கிரடக்கும்
இலக்கியங் களுடன் ேல் பவறு எழுத்தாளர்கள் ,கவிஞர்கள் இயற் றிய கரத, கவிரத, எழுத்தாலரின்
குறிே் பு போன் ற இலக்கியங் கரள ஏற் ற குரல் வளத்துடன் ேடித்து புரிந்துக் சகாண்டு இலக்கிய
ோராட்டுதலுக்கு வாய் ே் பு ஏற் ேடுத்த பவண்டும் . இந்த செயல் முரறயின் மூலம் குழந்ரதகள்
ேடிே் ேடியாக
இந்த
இலக்கியத்சதாகுே் பில்
ஈர்க்கே் ேடுவார்கள் .
அரத
ேடித்து
புரிந்துசகாள் வார்கள் .
கை் ைல் மூலம் நிறைவவை் ை வவண்டிய செயல் பாடுகள் :விறளயாட்டின் வவடிக் றக:
இங் கு சகாடுக்கே் ேட்டுள் ள நாக்கு சுருட்ரடயின் அறிமுகபம விரளயாட்டின் பவடிக்ரக.
மாணவர்கள் விரரவாகெ் சொல் ல ஊக்குவிக்கவும் இது மாணவர்கரள தாங் கபள உருவாக்கி
சகாள் ள தூண்டும் .
செயல் பாடு - 1
ேல் பவறு இலக்கிய அரடயாளம் காணலாம் வாருங் கள் .
வநாக்கம் :
தமிழ் இலக்கியத்தில் உரரநரட, வெனம் மற் றும் நாடக வரககளின் குணங் கரள அரடயாளம்
காணலாம் வாருங் கள் .
செயல் முறை
ஏதுவாளர் மாணவர்களுக்கு இங் கு சகாடுக்கே் ேட்டுள் ள உரரநரட, கவிரத மற் றும் நாடகத்தின்
பதர்ந்சதடுத்த ேகுதிகரள ஏற் ற குரல் வளத்பதாடு, முக ோவரனகபளாடு ேடிே் ோர்கள் . ஏதுவாளர்
ேடிக்கும் போது மாணவர்கள் தமக்கு சகாடுக்கே் ேட்டுள் ள உரரரய கவனிக்க சொல் வார். பின்
மாணவர்களுக்கு ேடிக்க வாய் ே் பு சகாடுே் ோர். இரதே் போல் ேடித்த பின் , மூன் று உரரக்கு (ேகுதி)
இரடபய ஏபதனும் வித்தியாெம் உள் ளதா என் ற பகள் வி எழுே் புவார். மாணவர்கள் கூறிய ேண்புகள்
அல் லது குணங் கரள கரும் ேலரகயில் எழுதுவார். இறுதியில் உரரநரட, கவிரத, நாடகத்தின்
ேண்புகளின் அர்த்தங் கரள விளக்குவார்.
பீர்ோலும் சிறுமியும் ோடத்திலிருந்து பதர்ந்சதடுத்த ேகுதி
அக்ேர் டில் லியின் ெக்கரவர்த்தி. பீர்ோல் அவரிடம் அரமெ்ெராக இருந்தார். ஒரு நாள் அக்ேர்
பீர்ோலிடம் ஒரு புதிர் போட்டார். பமபல முடி, கீபழ முடி நடுபவ சமழுகுவர்த்தி எரிந்து அரணகிறது.
இது என் ன ? அரபெ! எனக்கு ஒருநாள் அவகாெம் சகாடுங் கள் , பயாசித்து சொல் கிபறன் என் றார்
பீர்ோல் . மற் நாள் பீர்ோல் ஒரு கிராமத்தின் ேக்கமாகெ் சென் று சகாண்டிருந்தார். அவருக்கு தாகம்
எடுத்தது, தம் தாகத்ரத தீர்த்துக் சகாள் ள தண்ணீர ் பகட்ேதற் காக, அங் கிருந்த வீட்டிற் குள்
நுரழந்தார். அங் கு சிறுமி ஒருத்தி ெரமத்துக் சகாண்டிருே் ேரதக் கண்டார். அந்த சிறுமிரயே்
ோர்த்து நீ என் ன செய் து சகாண்டிருக்கிறாய் என் று பகட்டார் பீர்ோல் . குழந்ரதரயெ் ெரமத்துக்
சகாண்டிருக்கிபறன் தாயாரர எரிய விட்டு சகாண்டிருக்கிபறன் என் று அந்த சிறுமி கூறினாள் .
மூதுரர ோடலிலிருந்து பதர்ந்சதடுத்த ேகுதி
கான மயிலாடக் கண்டிருந்த வான் பகாழி
தானும் அதுவாகே் ோவித்து- தானும் தன்
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சோல் லாெ் சிறரக விரித் தாடினாற் போலுபம
கல் லாதான் கற் ற கவி!
நஞ் சுரடரம தானறிந்து நாகம் கரந்துரறயும்
அஞ் ொே் புறங் கிடக்கும் நீ ர்ே்ோம் பு- சநஞ் சில்
கரவுரடயார் தம் ரமக் கரே் ேர் கரவார்
கதவிலா சநஞ் ெத் தவர்.
காட்சி-2
இடம் : சதனாலிராமன் வீடு
ோத்திரங் கள் : சதனாலிராமன் , அவருரடய மரனவி மற் றும் மகன் )
மரனவி: வாருங் கள் ! ஏன் இவ் வளவு தாமதம் ? ொே் ோடு எடுத்து ரவக்கட்டுமா?
சதனாலி: பவண்டாம் ; பவண்டாம் அரண்மரனயில் அரெர் அரனவருக்கும் விருந்து ரவத்தார், நான்
அங் பகபய ொே் பிட்டு விட்படன் .
மரனவி: எதற் காக விருந்து?
சதனாலி: ஒன் றுமில் ரல, அரண்மரனத் பதாட்டத்தில் புதுவரகயான
கத்தரிக்காய் ேயிரிட்டிருக்கிறார்கள் . அக்காய் கரள எல் லா வரக ெரமயலுக்கும் உகந்ததாக
இருக்கிறது. சுரவயும் மிக அருரமயாக இருந்தது. அதற் காகத்தான் அந்த விருந்து ஏற் ோடு
செய் யே் ேட்டது.
மரனவி: நீ ங் கள் கூறும் போபத ஆவரல தூண்டுகிறது! எனக்கும் அந்தக் கத்தரிக்காரய ொே் பிட
பவண்டும் போல ஆரெயாக உள் ளது எே் ேடியாவது எனக்கு அந்த காய் கரள ேறித்து வாருங் கள் .
சதனாலிராமன் சில கத்தரிக்காய் கரள அரண்மரனத் பதாட்டத்தில்
சகாடுத்தார். மரனவி ெரமத்தாள் .

இருந்து ேறித்து வந்து

ஏதுவாளருக்கு குறிப் பு: -இந்த செயல் ோட்டிற் கு சதாடர்புரடய கற் றல் தாள் களில் இருக்கும்
ேயிற் சி 1.1 ஐ செய் யுங் கள் .
செயல் பாடு-2: ேடிே் ேது இே் ேடியா?
வநாக்கம் : சவவ் பவறு இலக்கியத்தின் வரககரள ெரியான ஏற் ற இறக்கங் களுடன்
புரிந்துக் சகாள் வது மற் றும் ோராட்டுவது.

ேடித்துே்

செய் முரற: ஏதுவாளர் 6ஆம் வகுே் பு ோடத்தில் இருக்கும் ’கத்தரிக்காய் க்குழம் பு’ என் ற ோடத்ரத
ெரியான குரல் ஏற் றத்தாழ் வுடன் முகோவரனகளுடன் ேடிக்கவும் . மாணவர்கள் இரவகரள
ெரியாகக் பகட்டு இறுதியாக உங் களுக்கு நாடக ேகுதி கதாோத்திரம் , நிகழ் வுகள் முதலியவற் றில்
ஒன் ரற பதர்ந்சதடுத்து அரதே் ேற் றி அரனவரும் விவாதிக்க வாய் ே் பு அளிக்கவும் . முக்கியமாக
ேடித்த ெத்தம் , உணர்வு ேற் றி கட்டாயமாக கூற பவண்டும் . இத்துடன் பதர்ந்சதடுத்த ேகுதி ஏன்
விருே் ேமாயிற் று அதில் உள் ள சிறே் ேம் ெங் கள் என் ன? ேடித்த குரல் உணர்வு எே் ேடி இருந்தது ?
இதுே் போன் ற் துரணக் பகள் விகரளக் பகட்டு விவாதிே் ோர். ஏதுவாளர் இந்த செயலில் இலக்கியே்
புரிதலுக்காக ேடித்தலில் ேயன் ேடுத்தும் குரல் மற் றும் ோவரனகள் எவ் வாறு ோதிே் பு
ஏற் ேடுத்துகிறது என் ேரத மாணவர்களுக்கு புரியரவே் ோர்கள் .
ஏதுவாளர் ேடிக்கும் போது கவனிக்க பவண்டிய் அம் ெங் கள்
உணர்வு பூர்வம் : கவிஞர் சேற் ற உலக அனுேவங் கரள
வாசிே் ோளார் சேற பவண்டும் மானால் உணர்வு பூர்வமாக ேடித்தல் மிகவும் அவசியம் . ோடலின்
ஒவ் சவாரு வரிகளின் வார்த்ரதறய அனுேவித்து ராகத்பதாடு ேடுதல் . கவிஞர் ேயன் ேடுத்திய
அலங் காரம் , குரல் குறியீடு, முரண் கவிரதயின் தனித்தன் ரமகரள கண்டுபிடித்து ேடித்தல் .
தாளம் : ோட்டிற் கு ஏற் ற வார்த்ரதகரள ோடுவதன் மூலம் ரெரனக்கு முக்கியத்துவம் சகாடுத்து
ேடுதல் கவிரதயின் சொற் சறாடரர சவளிே் ேடுத்தும் போது அதன் அழகு பெர்கிறது. ராக,
தாளத்துடன் தரலயரெத்து, தாளத்துடன் ஒருங் கிரணத்து ேடுவதன் மூலம் ரெரன சூழரல
ஏற் ேடுத்துவது. சவறும் ராகத்துக்கு மட்டும் முக்கியத்துவம் சகாடுக்காமல் இலக்கியத்தின் மரபு
மீறாமல் தாளத்ரத ாடுதல் .
ெரளம் :- கவிரதரய ெரளமாக தரடயின் றி ேடித்தல் . ராக தாளத்துக்கு இரடயூறு வராமல் தாளம்
தே் ோமல் ேடித்தல் அரத ராகமாக ோடுதல் .
குரல் ஏை் ைத்தாழ் வு:- கவிரதரய குரல் ரெரனபயாடு குரல் ஏற் றத்தாழ் வுடன் ேடிே் ேது மிகவும்
முக்கியம் . கவிரதயின் பநர்ரம, விசுவாெம் , சமாழியின் ேயன் ோட்டின் அழரக அதிகரிக் க
வாய் ே் பு சகாடுக்கிறது.
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தத்துவம் அதிபவகம் (குரல் வளம் ) சொற் சோருள் ரீதியாக ஒரு கவிரதரய ேடிக்கும் போது கவிரத
குரலின் ஒலிரயே் ேடித்து அரடயாளம் காணும் திறரனக் குறிக்கிறது. அதாவது முழுக்
கவிரதயின் ரமயக்கருவிரன கண்டறிந்து அதற் கு சிறே் ோன முக்கியத்துவம் சகாடுே் ேது.
கவிரதயின் ஒலிகளுக்கு முக்கியத்துவம் சகாடுே் ேது பதரவயான ஒலிகளுக்கு முக்கியத்துவம்
சகாடுே் ேதும் சேரும் ோலும் நடக்கும் . அதாவது உணர்வுபூர்வமான வார்த்ரதக்கு எவ் வளவு
முக்கியத்துவம் சகாடுக்க பவண்டும் என் ேது அவசியம் .
யதி:- கவிரத மை் றும் செய் யுரள ேடிக்கும் போது பதாடர்ந்து ேடிக்காமல் ஒரு குறிே் பிட்ட உத்தி
நிரலயில் நிறுத்தி விட்டு இரடபவரளக்கு பிறகு மீண்டும் ேடிக்கும் செயபல யதி. பகசிராஜன்
யதியிரன புது சிர்தானம் என் று அரழத்தார். ேரழய மற் றும் ெமஸ் கிருந்த கவிரதகரள
வாசிே் ேதில் யதியின் ேயன் ோடு அதிகம் . ஒரு குறிே் பிட்ட இடத்தில் இரடசவளி சகாடுக்காமல்
ேடித்தால் ப ாருள் கிறடக்காது. கவிரதயின் ரமயங் களில் யதிரய ேயன் ேடுத்துவது நல் லது.
ஏதுவாளரின்
குறிப் பு:- மாணவர்கள் உரழே் பே உயர்வு நாடகத்தின்
ேகுதிரய உரிய
உயிசரழுத்துடன் ேடிக்க செய் வார். மாணவர்கள் ேடிக்கும் போது பவறு மாணவர்களிடமிருந்து குரல்
எே் ேடி இருந்தது? முக ோவரன எே் ேடி இருந்தது? நடிே் பு எே் ேடி இருந்தது? போன் றவற் ரற ேற் றி
ஒருவருக்சகாருவர் விவாதிே் ேர். அதன் பின் கற் றல் தாளில் ேயிற் சி 2.1 இல் உள் ள வினாக்களுக் கு
விரடகரள மாணவரக்ரள எழுத செய் தல் .
செயல் பாடு - 3: உரரரய ேடித்து விளக்கலாம் .
பநாக்கம் : ேல் பவறு இலக்கிய நூல் கரள ேடித்து புரிந்துசகாண்டு ோராட்டுவது.
செயல் முறை: ஏதுவாளர் மாணவர்கரள குழுவாக பிரிக்கின் றனர். ஒவ் சவாரு குழுவிற் கும் கற் றல்
தாளில் சகாடுக்கே் ேட்டுள் ள ேல் பவறு வரகயான இலக்கிய நூல் களின் பதர்ந்சதடுக்கே் ேட்ட
ேகுதிரய சகாடுே் ோர். ஒவ் சவாரு குழு மாணவர்க்கும் உரரரய ேடித்து அது என் னசவன் று
விவாதித்து அதில் இருக்கும் விஷயத்ரத புரிந்து சகாள் ள சொல் லுதல் . பின் னர் ஒவ் சவாரு குழுவும்
தாங் கள் ேடித்து புரிந்து சகாண்டவற் ரற சவளிே் ேடுத்த உதவி செய் வார். இரதே் போல் ஒவ் சவாரு
குழுவும் ஒரு உரரநரடரய ேற் றி பேசிய பிறகு, ஏதுவாளர் உரரநரடயின் வடிவரமே் ரேக்
கூறுவார்.
எ.கா - முதல் குழுவினர் ோடரல ேடித்து ோடி அதரன புரிந்து சகாண்ட பிறகு ஏதுவாளர் எல் லா
மாணவர்களுக்கும் சகாடுக்கே் ேட்டுள் ள ோடரல ேடித்து , ோடி அதன் அம் ெம் மற் றும்
வடிவங் கரள சதரிவிே் ோர்.
குழு 1- கவிரத செய் யுள் கடவுள் வாழ் த்து - சேருந்பதவனார்
ஏதுவாளர் குறிே் பு
இலக்கியத்தில் ோடல் ஒரு நவீன வரகயாகும் . கவிஞர் தன் கற் ேரன உலகத்தில் விவரிக்கும் போது
சோருந்திய உலரகத் தன் ோதங் களாக சகாண்டுள் ளவன் இரறவன் . தூய நீ ரர உரடய ெங் கு
ஒலிக்கும் கடரல தன் ஆரடயாகவும் , திறசறய தன் ரககளாகவும் நிலவு மற் றும் சூரியரன தன்
கண்களாகவும் சகாண்டுள் ளன என் று தன் னபதயான ோவரனயில் சவளிே் ேடுத்துகிறார். இந் த
ோடலில் கடவுறள வாழ் த்துவது மிகவும் அழகாக சவளிே் ேட்டுள் ளது.
குழு 2- நாடு சுற் றி பகாே் ேகத்ரத ேடி என் று நம் சேரிபயார்கள் கூறியுள் ளனர் உலக அதிெயங் கறள
அரனவரும் ேயணம் செய் ய விரும் புகிறார்கள் . இந்த சுற் றுே் ேயணம் உங் களுக்கு சவளிநாட்டில்
வாழவும் நம் பிக்ரககள் , ேழக்கவழக்கங் கள் , கருத்துக்கள் , சமாழி உணர்வுகள் மற் றும் உரடகரள
அறிமுகே் ேடுத்தும் ஒவ் பவறு மக்களின் குணங் கறள புரிந்துசகாள் கிறார்கள் . சுற் றுே் ேயணம்
கமை் பகாள் வதன் மூலம் நமது அனுேவத்ரதயும் , அறிரவயும் பமம் ேடுத்த முடியும் . நாம்
பமற் சகாண்ட
ேயண
அனுேவங் கரள
ேகிர்ந்து
சகாள் ளலாம் .
தமிழ்
இலக்கியத்தில்
ேயணக்கரதக்கு
தனி இடம் உண்டு. ேயணக்கரதகளில் சிவராம் காரந்த பகாரு ராமசுவாமி
ஐயங் கார், பகாகாக், ஜி.எஸ், சிவருத்ரே் ோ, பநமிெ்ெந்திரா போன் றவர்கள் .
பகாருரு ராமஸ்வாமி ஐயங் கார் தனது அசமரிக்காவில் பகாருரு என் ற நூலில் தனது அசமரிக்க
ேயணங் கரளே்
ேற் றி
எழுதியுள் ளார்.
தற் போரதய
ோடத்தில்
அவர்கள்
அசமரிக்க
மினியாபோலிஸ் நகரில் தங் கள் அனுேவத்ரத ேகிர்ந்துசகாள் கிறார்கள் .
குழு 3- சுற் றுே் புறெ்சூழல்
சுற் றுெ்சூழல் ேற் றிய சிந்தரன என் ேது அண்ரமக்காலத்தில் உருவான புதிய கண்பணாட்டமாகும் .
இது ேல துரறகரள ஒருங் கிரணத்துக் கற் கும் செயல் முரறயாக இருே் ேபதாடு அதன் பநாக்கம்
சுற் றுெ்சூழல் சதாடர்ோன சிக்கல் கரள தீர்ே்ேதற் கு பதரவயான அறிவு, மனோன் ரம, திறன் கள் ,
செயல் ோடுகள் , ஆகியவற் ரற மக்களுக்கு அளிே் ேதாகும் . சுற் றுசூழல் கல் வி என் ேது சுற் றுே் புறெ்
சூழலின் ோதுகாே் புக்கான விழிே் புணர்வு, மனே் ோன் ரம, சோறுே் புணர்ெ்சி ஆகியவற் ரற
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மனிதர்களுக்கு அளிக்கின் ற ஒரு செயல் போல பதான் றுகிறது என் று மிஸ்ரா என் ேவர் கருத்து
சதரிவித்துள் ளார். சுற் றுே் புறெ்சூழல் ேற் றிய சிந்தரனரய இந்த நாடகத்தில் ோர்க்கிபறாம் .
குழு 4வட்ட வட்ட நிலபவ
வண்ண முகில் பூபவ
ேட்டம் போல ேறந்து வா
ேம் ேரம் போல் சுற் றி வா
கடலில் இருக்கும் முத்துக்கரள போல
மூன் சறழுத்தரன முத்சதழுத்து
தமிழ் சமாழியின் சிறே் சேழுத்து
குடும் ேத்தின் தரலசயழுத்து
மறுபிறவி இருந்தால் செருே் ோக
பிறக்க பவண்டும்
என் அம் மா காலில்
மிதிேட அல் ல என் ரன சுமந்த
அவரள ஒருமுரற நான் சுமே் ேதற் காக
ஏதுவாளர் குறிப் பு இந்த செயல் ோட்டுக்கு ஏற் ற ேயிற் சி தான் 3 .1 லிருந்து 3.4 வரர செய் தல்
செயல் முறை 4- கவிரதயின் இலட்சியத்ரத புரிந்துசகாண்டு அரத ோராட்டுதல்
சோன் னன் வீட்டு மாடியிபல
சோந்து ஒன் று இருந்ததுபவ
சின் னக்குருவிகள் இரண்டு வந்பத
சீராய் அதிபல தங் கினபவ!
அந்தக் குருவிகளுடன் இரண்டு
அன் புக் குருவிக் குஞ் சுகளும்
சிந்ரத இன் ேம் தந்திடபவ
சிறே் ோய் பதான் றி வாழ் ந்தனபவ
குருவின் தமது கூட்டினிபல
கூடிக் கீெ்சுக் கீெ் செனபவ
சேருகும் ெத்தம் போடுவது
பிடிக்க வில் ரல அவனுக்பக!
தந்ரதக் குருவி தாய் க் குருவி
தாம் இல் லாத ெமயத்தில்
அந்த சோந்ரத அெ்சிறுவன்
அட்ரட ஒன் றால் மூடிவிட்டான்
குருவிகள் இரண்டும் வந்தனபவ!
கூக்குர லிட்டுக் கதறினபவ
ேரிவு ஒன் றும் இல் லாமல்
ேடுக்க போனான் அெ்சிறுவன்
சோன் னன் கனவில் குருவிகளின்
புலம் ேல் பகட்டு மன முருகி
மின் னல் போல் விரரந்பதாடி
மூடிய அட்ரடரய எடுத்சதறிந்தான்
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துன் ேம் அரடந்த குருவிகளும்
இன்ேம் சகாண்டு முன் போபல
சோன் னன் வீட்டில் நலமாகே்
பூரிே் புடன் வாழ் ந்தனபவ.
செயல் பாடு: ஏதுவாளர் ோடரல ேடிே் போர் பின் ராகமாக ோடுவார். மாணவர்களுக்கு ோடலின்
கருத்ரத விலக்குவார். தாய் தந்ரத குருவிகள் தன் குஞ் சுகரள எவ் வாறு அன் ோய் வளர்த்தன.
எே் ேடி கூடி மகிழ் ெசி
் யாக ெந்பதாஷமாக வாழ் ந்தன. எவ் வாறு ெத்தமிட்டு ஆடிே் ோடின. அெ்ெத்ரத
பிடிக்காத சிறுவன் குருவிகளுக்கு எவ் வாறு சகடுதல் செய் தான் . பின் தன் தவற் ரற அவன் எவ் வாறு
உணர்ந்தான் . பின் அந்த குஞ் சுகள் தன் சேற் பறாருடன் எவ் வாறு வாழ் ந்தன என் ேரத புலவர்
தணிரக உலகநாதன் கனவு தந்த தீர்ே்பு என் ற ோடலில் எவ் வாறு கூறியுள் ளார் என் ேரத
ஒவ் சவாருவரும் விவாதித்து பின் தனது கருத்துக்கரள சதரியேடுத்த அனுமதிக்கே் ேடுவார்கள் .
கவிரதரய ேடிக்க அல் லது ஒவ் சவாரு ேத்திரயயும் ேடித்து அதில் பிடித்த வார்த்ரதறய
வாக்கியத்தில் விவாதிக்க வாய் ே் பிரன சகாடுே் ோர். இறுதியில் ஒவ் சவாருவருக்கும் ஒரு தரலே் பு
சகாடுத்து வாய் ே் பு சகாடுே் ோர்.
ஏதுவாளர் குறிப் பு: இந்த செயல் ோட்டிற் கு ஏற் ற கற் றல் தாள் கரள ேயிற் சி 4. 1ல் செய் யவும்
செயல் பாடு 5 - கரதரய பகள்
வநாக்கம் :- ஏதுவாளர் சகாடுத்த கரதரய குரல் ஏற் றத்தாழ் வுடன் ேடிே் ேர். ேடித்த கரதரய
குறித்து மாணவர்களுடன் விவாதிே் ோர். கரதயில் பிடித்த ேகுதி, ோத்திரம் , காரணங் கள் , அந்த
சூழ் நிரலயில் நான் இருந்தால் என் ன செய் பவன்? என் ற வினாக்கரளக் பகட்டு கரதரய ேடிக்கும்
முரறரய ேற் றி விவாதிே் ோர் அதில் உள் ள கரதே் சோருள் ோத்திரம் , ெம் ேவங் கரள குறித்து
ோராட்ட சதரியே் ேடுத்த செய் வார்.
ஏதுவாளர் குறிப் பு:- இந்த செயல் ோட்டிற் கு சதாடர்புரடய கற் றல் தாங் கள் ேயிற் சி 5.1 ஐ செய் ய
ரவத்தல் .
லியாவின் ஊரில் தற் ெமயம் ேனிமரழ சேய் து சகாண்டு இருக்கின் றது. இதனால் ஊர் முழுக்க
ேனிே் சோழிவுதான் . லியா வீட்ரட விட்பட சவளிபய வருவதில் ரல. லியாவின் வீட்டு வாெலில் ஓர்
அஞ் ெல் சேட்டி இருக்கின் றது. அது லியாவின் உயரத்திரன விட சேரியதாக இருக்கும் . லியாவிற் கு
அது ஒரு மனிதன் போல பதான் றும் . அதரன தரல கருே் பு நிறத்திலும் உடல் சிகே் பு நிறத்திலும்
இருக்கும் மனிதன் என் ோள் . காரலயில் ஒரு பவரளயும் மாரலயில் ஒரு பவரளயும் ொரலயில்
உள் ள ேனிே் சோழிவிரன அகற் ற ஓர் வாகனம் வரும் . மாரல வாகனம் வந்து சென் ற சில
நிமிடங் களில் தோல் காரர் மாமா வருவார்.
லியாவின்
ென் னலில்
இருந்து இே் போதுதான்
இந்த காட்சிகள்
எல் லாம்
சதரிகின் றன.
சொல் லபோனால் இே் போது தான் அந்த அளவுக்கு அவள் வளர்ந்திருக்கிறாள் . அவள் ஓர்
இருக்ரகயில் அமர்ந்து தான் ென் னல் வழிபய எட்டிே் ோர்ே்ோள் . காரலயில் மனித நடமாட்டபம
இருே் ேதில் ரல. அவள் தினமும் ோர்க்கும் நேர் அந்த தோல் காரர் மாமா தான் . அவர் அஞ் ெல்
சேட்டிக்கு அருபக வந்து செய் யும் செய் ரககரள எல் லாவற் ரறயும் உன் னிே் ோக கவனிே் ோள் .
லியா முதலில் முதுகில் மாடி இருக்கும் ரேபிரள இறக்கி கீபழ ரவே் ோர். பின் னர் அஞ் ெல்
சேட்டியின் தரலயில் இருக்கும் ேனிே் சோழிவுகரள அகற் றுவார். அே் போதுதான் நிறம் கருே் பு
என் பற சதரியும் . அதன் பின் ரேயில் இருந்து ொவியிரன எடுத்து பூட்டிரன திறே் ோர். உள் பள
தோல் கள் இருக்கும் இடத்தில் நிரறய ேனிக்கட்டிகள் இருக்கும் . கத்தி போன் ற ஒரு கருவிரய
உள் பள விட்டு சமாத்த ேணிரயயும் சவளிபய எடுே் ோர். அதற் குள் ஏதாவது கடிதம் சிக்கி
இருக்கின் றதா என் ேரதயும் ோர்ே்ோர். எவ் வளவு தான் சேட்டிரய மூடி ரவத்து இருந்தாலும் ேனி
சேட்டிக்குள் வந்து விடுகின் றது. கடிதத்ரத சேட்டிக்குள் போடும் போது ெந்தினுள்
னி உள் பள
நுரழந்துவிடும் , பின் னர் சேட்டிரய பூட்டிவிட்டு கிளம் பிவிடுவர்.
சில நாட்கள் கழித்பத லியாவிரன கவனிக்க ஆரம் பித்தார். லியா அவருக்கு
ரகயரெே் ோள் . அவர் ொரலயில் வரும் போது லியாவின் நாய் க்குட்டி ெத்தம் செய் யும் .

தினமும்

லியாவும் தயராகி விடுவாள் ஒவ் சவாரு நாளும் தோல் கார மாமாவின் முகம் வாடம் கூடுவரத
கவனித்பத வந்தாள் லியா. தோல் காரர் சமாத்தம் இபத போல ேத்து சேட்டிகளின் கடிதங் கரள
எடுக்க பவண்டும் . ஆனால் ேனிே் சோழிய ஆரம் பித்ததில் இருந்து சமாத்தபம இருேது கடிதங் கள்
கூட எடுக்கவில் ரல. அது நான் கு வீதிகளுக்கான சேட்டி. கடிதத்தில் இருக்கும் இந்த காலத்தினர்
புரிந்து சகாள் ளவில் ரல என் று தனக்குள் நிரனத்துசகாள் வார் தோல் காரர்.
லியாவின் நாய் க்குட்டி இன் சனாருவர் வரும் போது ெத்தம் எழுே் பும் .லியாவின் வீட்டிற் பக வந் து
லியாவிற் கு எழுத ேடிக்க கற் றுத்தர ஆரம் பித்துள் ளார் ொரா அத்ரத. லியாவால் நடக்க முடியாது.
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எே் போதும் வீல் பெரில் அமர்ந்து நகர்வாள் . அதனால் தான் ேள் ளிக்கு போகவில் ரல. ஒருநாள் தன்
அம் மாவிடம் உறவினர்களின் விலாெத்ரத வாங் கி கடிதம் எழுதுவது என முடிசவடுத்தாள் . ொரா
அத்ரதயின்
உதவியுடன்
கடிதமும் எழுதிவிட்டாள் . முகவரிரயயும் எழுதிவிட்டாள் . ொரா
அத்ரதயின்
உதவியுடன்
தோல்
சேட்டிக்கு
அருபக
சென்றாள் .
சேட்டிரய
சதாட்டு
ோர்த்தாள் சில் சலன் று இருந்தது. ரகயுரற போட்டிருந்தாள் . கடிதத்ரத போடும் போது ெந்து
எட்டவில் ரல. முயன் று அதரன சதாட்டு கடிதத்ரத எடுத்து
அதன் ஒரு ேக்கம் முத்தமிட்டு
ெந்தினில் போட்டு விட்டாள் .
லியா தோல் காரருக்கு காத்திருந்தாள் . அவர் வந்ததும் லியாரவ பதடினார். லியா ரகயரெத்து
சிரித்தாள் . வழக்கமான பவரலகரள செய் தார். லியா கவனித்து சகாண்பட இருந்தாள் . திடீசரன
எழுந்து தோல் சேட்டிரய ஓங் கி தட்டினார். பமபல ஒரு கம் பியில் மாட்டிசகாண்டிருந்த லியாவின்
கடிதம் சோத்சதன கீபழ விழுந்தது. கடிதத்ரத கண்டவுடன் அவருக்கு மகிழ் ெசி
் . மலர்ந்த
முகத்துடன் எடுத்து தன் ரேயில் ரவத்துக்சகாண்டார். ரெரகயால் ஒரு கடிதம் வந்துவிட்டது
என் று லியாவிற் கு ரெரக செய் தார். அவர் தோல் நிரலயம் அரடந்தார். கடிதங் கரள முதலில் ஊர்
வாரியாக ,மாவட்ட வாரியாக மாநில வாரியாக பிரிக்க பவண்டும் . அடுத்து எல் லாவற் ரறயும்
மாவட்ட தரலநகருக்கு அனுே் பி அங் கிருந்து தான் அடுத்த தோல் நிரலயத்துக்கு அனுே் பி
ரவே் ோர்கள் . எந்த ஊருக்கு
கடிதம் என ோர்த்தார். அட அபத ஊர்தான் . அவருக்கு இன் னும் ஒரு இன் ே அதிர்ெ்சி சேறுநர்
ேகுதியில் தோல் கார மாமா, தோல் நிரலயம் , சவண்ேணியூர் என் று இருந்தது. அட கடிதபம
அவருக்குத்தான் கடிதத்ரத சமல் ல பிரித்தார். ஒரு பூவிரன சதாடுவது போன் ற உணர்விரன அது
சகாடுத்தது. ஒரு அழகிய ேட்டாம் பூெ்சி ஓவியம் , ஒரு சேரிய மர ஓவியம் , ஒரு கடிகார ஓவியம் ,
காகிதத்தில் இருந்தது. கடிதத்தில் சமாத்தபம நான் கு வரிகள் தான் .
அன் புள் ள தோல் மாமா
நான் நலம் , நீ ங் கள் நலமா?
ொே் பிட்டீர்களா?
உங் கரள எனக்கு சராம் ே பிடிக்கும்
- ோெமுடல் லியா
அவ் வளவு தான் தோல் கார மாமாவிற் கு அழுரகபய வந்துவிட்டது. கடிதத்ரத ேத்துமுரற வாசித்து
விட்டார். ேதிசனான் றாவது முரற வாசிக்கும் போது அவரது கன் னத்தில் யாபரா முத்தமிட்டது
போல இருந்தது. அது லியா கடிதத்ரத சேட்டியில் போடும் முன்னர் சகாடுத்த அபத முத்தம் தான் .
மதிப் பீட்டு செயல் பாடு:ேல் பவறு இலக்கியங் களுக்கு இரடயில் லா பவறுோட்ரட அறிந்து சகாள் பவாம் .
செயல் ோட்டுக்கு முன் ஏதுவாளரின் முன் ஆயுத்த குறிே் பு:நாட்டுே் புற நரட ோடல் , மாணவர்களின் நிரலக்கு ஏற் ற ஒரு கரத மற் றும் உரரயாடல் போன் ற
இலக்கியம் கருத்துகள் இரவகரள வகுே் ேரறயில் முன் ஆயுத்தமாக ஏதுவாளர் பெகரிக்க
பவண்டும் .
செயல் பாடு:பமபல குறிே் பிட்டுள் ள ஆதாரங் கள் / வளங் கரள பெகரித்து வரிரெே் ேடுத்தவும் , வகுே் ேரறரய
குழுக்களாக பிரித்து, ஒவ் சவாரு குழுவிற் கும் ேல் பவறு வரகயான இலக்கிய வளங் கரள
வழங் கவும் . அந்தந்த குழுவில் உள் ளவர்கள் இலக்கியங் கரளே் ேடித்து விவாதிக்கவும் என் று
கூறுவர்.இறுதியில் குழுவின் ஒவ் சவாரு உறுே் பினரும் அவர்கள் ேடித்த இலக்கியத்தின் முக்கிய
குறிே் புகள் , இலக்கிய ேனி, இலக்கியத்தில் தமக்கு பிடித்த ேகுதி விரும் ே காரணம் , அதன் ோவரன
முதலியவை் றை பவறு குழுவினருடன் ேகிர்ந்துக்பகாள் வர்.
ஏதுவாளர்களுக்கு குறிப் பு:இந்த செயலுக்கு பிறகு மாணவர்கள் கற் றல் தாள் களில் இருக்கும் மதிே் பீட்டு செயல் ோடுகரள
மாணவர்களிடமிருந்து செய் வி ் ர்.
செயல் பாடு 4- ல் இருக்கும் கரதரய நாடக வடிவில் நடிக்க கூறுவார். மாணவர்களுக்கு தகுந்த
ஆபலாெரன மற் றும் குறிே் புகரள சகாடுே் ேதன் மூலம் எளிதாக்குவார்.
திட்டம் (project)
1. ேள் ளி நூலகம் அல் லது கிராம நடுவர் நூலகத்ரத ோர்ரவயிடவும் , நீ ங் கள் விரும் பும் புத்தகத்ரத
சேற் று அவர்களின் கருத்ரத எழுதவும் .
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2. செயல் ோடுகரள பெகரிக்கவும்
3. செய் தித்தாள் களில் வரும் நரகெ்சுரவகரள பெகரித்து வகுே் பில் சொல் லுக.
நிறல விளக்கம் :நிறல - 1

நிறல - 2

நிறல - 3

சவவ் பவறு இலக்கிய
வரககரள அரடயாளம்
காணுவர் மற் றும் ேடிே் ேர்.

ேல் பவறு இலக்கியங் கரள
ஏற் ற குரல் ஏற் றத்தாழ் வுடன்
ேடித்து புரிந்துசகாள் வர்

சவவ் பவறு இலக்கிய
வரககரள ஏற் ற குரல்
ஏற் றத்தாழ் வுடன் ேடித்து,
புரிந்து சகாண்டு
சவளிே் ேடுத்துவார்கள் .

ஏதுவாளரின் வதறவகள் மை் றும் குறிப் புகள் :இங் கு சகாடுக்கே் ேட்டுள் ள செயல் ோடுகளுடன் ஏதுவாளர் முன் ஆயுத்தமாக பவறு செயல் ேடுகள்
மற் றும் ேயிற் சிகரள வகுே் ேரறயில் ேயன் ேடுத்தும் சுதந்திரம் .மாணவர்களின் எழுத்து அல் லது
பேசும் திறரன பமம் ேடுத்த பமலும் பமலும் ேலதரே் ேட்ட இலக்கியங் கரள பெகரிக்க பவண்டும் .
கரதகள் , உரரயாடல் கள் , கவிரதகள் , ேத்திரிரககளில் சவளியான கட்டுரரகள் போன் றரவ.
வாசிே் பு, பவகம் குரல் ஏற் றத்தாழ் வுகள் , கருத்துக்கரள புரிந்துசகாள் ள மற் றும் சுரவக்க
உதவுகின் றன. சவவ் பவறு இலக்கியங் களில் உள் ள ஒற் றுரமகள் , பவறுோடுகரள புரிந்துசகாள் ள
போதுமான இலக்கியங் கரள சகாடுத்து ஒவ் பவான் றை ் ை் றியும் விவாதம் செய் தல் , ஒற் றுரம
மற் றும் பவற் றுரமகரள ேட்டியலிடுவது முக்கியம் .ோடே் புத்தகத்தில் ேல் பவறு இலக்கியங் கள்
உள் ளன. கூடுதலாக முந்ரதய வகுே் புகளின் துரண இலக்கியங் கரளயும் ேயன் ேடுத்தி, ஏபதனும்
ஒரு விஷயத்ரத ேற் றி எழுத அல் லது சொல் லும் செயல் ோடுகரள உருவாக்குவது சிறந்தது.
தரலே் ரேயும் அதன் சொந்த கண்பணாட்டத்ரதயும் தரும் வரகயான செயல் ோடுகரளயும்
செய் வது, மாணவர்களில் ஆக்கே் பூர்வமாக சிந்திக்கும் திறரன வளர்த்துக்சகாள் ளவும் , ேல் பவறு
பயாெரனகரள ேயன் ேடுத்தி சகாள் ளும் திறரன வளர்த்துக்சகாள் ள முடியும் .
கை் ைலின் விறளவு 7:
சமாழியின் நுணுக்கம் , அரமே் பு, சமாழிவழக்கு, இவற் ரற ோராட்டுதல் (உ.ம் ) கவிரதயிலுள் ள
ஒலிநய சொற் கள் , தானம் , இலக்கணம் பமலும் கரத, கட்டுரரயிலுள் ள ேயன் ேடுத்தே் ேடும்
சொற் சறாடர்கள் மற் றும் ேழசமாழிகள் முதலியரவ.
கை் ைல் விறளவுகளின் வநாக்கம் மை் றும் முக்கியத்துவம் :
ஒரு சமாழி அதற் குள் இருக்கும் ஒலிகள் , அரமே் பு, நரட, ேல் பவறு கருத்துகள் , பமம் ேட்ட
திறன் களில் ேயன் ேடு ஆகியவற் ரற சகாண்டிருக்கும் போது வளமாகிறது. சமாழி கற் றல் என் றால்
சமாழியின் அரனத்து குரறோடுகரளயும் புரிந்துசகாண்டு கற் றுக்சகாண்டால் மட்டுபம சமாழி
கற் றல் ேயனுள் ளதாகவும் மற் றும் அர்த்தமுள் ளதாகவும் இருக்கும் . குழந்ரத ஏற் கனபவ ஒன் றாம்
வகுே் பிலிருந்பத சமாழி கற் றலில் ஈடுேட்டுள் ளது மற் றும் சமாழியில் ேயன் ேடுத்தே் ேடும் ,
ேழசமாழி மற் றும் சொற் சறாடர்கரள அறிந்திருக்கிறது. கமல் ரெகரள அரடயாளம் காணும்
திறரனயும் சேற் றுள் ளது. பமல் வகுே் புகளில் ரரம் , ேழசமாழி, சொற் சறாடர் இரவ கரத, ோடம் ,
கட்டுரர, போன் ற இலக்கியங் களில் ேயன் ேடுத்தே் ேட்ட கூறுகளின் அடிே் ேரடயில் சமாழியின்
நரடரயக் கண்டறிந்து அதரன தன் சமாழி கற் றலில் ேயன் ேடுத்தும் திறரன வளர்க்க இந்த
கற் றல் விரளவுகள் நமக்கு உதவுகிறது.
சமாழி என் ேது சவறும் சொற் சோருள் அல் ல. நிெ்ெயமாக இது உணர்ெ்சிகள் , விபனாதங் கள் ,
எண்ணங் கள் மற் றும் பவடிக்ரகயான பயாெரனகளுடன் பெர்ந்துள் ளது. அன் றாடம் ேயன் ேடுத்தும்
சொற் சறாடர் மற் றும் ேழசமாழி சமாழி கற் றல் மற் றல் ேயனுள் ள தகவல் சதாடர்புக்கு
உதவுகின் றன. ஏற் கனபவ 4 ஆம் வகுே் பில் சொற் சறாடர், ேழசமாழி, புதிர் போன் றவற் றுடன்
மாணவர்கள் இந்த சொற் சறாடர்கரள அவ் வபோது தங் கள் எழுத்திலும் தங் கள் சொந்த பேெ்சிலும்
ேயன் ேடுத்துகின் றனர்.
எந்த ஒரு எழுத்ரதயும் செயற் ரகயாக இல் லாதேடி நிெ்ெயமாக ேடிக்கவும் அந்த சமாழியின்
அழரக அதிகரிக்கவும் அதிலும் கட்டுரர போன் ற எழுத்துகளில் ேழசமாழி, சொற் சறாடர்களின்
ேயன் ோடுமிகவும் ஈர்க்ககூடியரவயாக இருக்கும் . அதன்
மூலம் அந்த எழுத்ரத அதிக
சநருக்கமாக்க அந்த சமாழியில் உள் ள ேழசமாழிகள் , சொற் சறாடர்கள் , வார்த்ரதகரள நன் றாக
ேயன் ேடுத்த பவண்டும் . சொற் சறாடர்கள் , வார்த்ரதகள் நாம் பேசும் சமாழியுடன் பெர்ந்தால்
அழகிய மற் றும் பமாழிகளின் மீது
ை் று ஏற் ேடுத்தும் . அதனால் ஏதுவாளர் வகுே் ேரறயில்
சொற் சறாடர் ேழசமாழிகரள சோருள் தரும் வரகயில் அதிக அதிகமாக நடத்துவதன் மூலம் இந்த
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சமாழி அம் ெங் கரள கரத, கட்டுரர இயற் றும் சூழலின் சதாடர்புகளில் பின் னணியில் இந்த
புரியும் ேடி ேயன் ேடுத்தும் திறரமயானவர்களாக மாறுவதில் அனுேவபூர்வமான செயல் ோடுகரள
ஏதுவாளர் நடத்துதல் மிகவும் அவசியம் .
கற் றல் மூலம் நிரறபவற் ற பவண்டிய செயல் ோடுகள்
செயல் பாடு - 1 கரத பகட்போமா, உள் ளர்த்தத்ரத பதாடுபவாமா,
பநாக்கம் : உரரயில் ேழசமாழி மற் றும் சொற் சறாடர்கரள
அரவகளின் அர்த்தங் கரள அறிந்துசகாள் வது.

அரடயாளம்

காணல்

மற் றும்

செயல் முறை:
ஏதுவாளர் ோடத்தில் உள் ள ேழசமாழிகள் மற் றும் சொற் சறாடர்கரள ேட்டியலிட்டு அரவகளின்
பின் அட்ரடகரள தயாரித்து சகாள் வார். கரதரய கூறும் ெம் ேவத்தில் சொற் சறாடர் மற் றும்
ேழசமாழிகளின் மின் அட்ரடகரள ேயன் ேடுத்துவர். பின் மின் அட்ரடகளிலிருக்கும் சொற் சறாடர்
மற் றும்
ேழசமாழிகரள அறிமுகம்
செய் து ரவே் ோர்.
எ.கா: சொற் சறாடர்: எே் ேடி
இருக்கின் றீர்கள் ? நன் றாக இருக்கின் பறன் . உங் கள் சேயர் என் ன? என் சொந்த ஊர், காரல
வணக்கம் , போய் விட்டு வருகிபறன் நல் வாழ் த்துக்கள் , மகிழ் ந்து உண்ணுங் கள் .
பழசமாழி: ஐந்தில் வரளயாதது ஐம் ேதில் வரளயுமா?
ெட்டியில் இருந்தால் அகே் ரேயில் வரும்
ஏதுவாளர் குறிப் பு:
இந்த செயல் ோடுகளில் சொற் சறாடர் மற் றும் ேழசமாழிகரள அறிமுகம் செய் தபின் ேயிற் சி
தாள் களில் இருக்கும் ேயிற் சி 1:1 மற் றும் 1:2 ஐ செய் தல்
செயல் பாடு 2: சொற் சறாடரின் சோருள்
வநாக்கம் : சொற் சறாடர்களின் தன் ரமரய புரிந்துசகாண்டு அவற் ரற சூழலுக்கு ஏற் ற வறகயில்
வாய் வழியாகவும் , எழுத்துபூர்வமாகவும் ேயன் ேடுத்துதல் ,
செயல் பாடு:
ஏதுவாளர் சொற் சறாடர்களுடன் கூடிய ஒரு கரதரய சொல் கிறார். (இங் பக சகாடுக்கே் ேட்டுள் ள
மாதிரிக்கரதரய ேயன் ேடுத்தவும் . பமலும் சதாடர்புரடய எந்தசவாரு துரணக்கரதயும்
ேயன் ேடுத்தலாம் ) கரதயில் வரும் சொற் சறாடர்கரள கரும் ேலரகயின் பமல் எழுதுவர். பிறகு
அந்த சொற் சறாடரின் அர்த்தத்ரத
அறிமுகே் ேடுத்திய பின் னர் மாணவர்கரள குழுக்களாக
பிரித்து விவாதிக்கே் ேட்ட சொற் சறாடர்கரள ேயன் ேடுத்தி ஒரு கரதரய உருவாக்குவர்.
மாதிரி கறத: கண்ணன் மற் றும் ொந்தா அவர்களுக்கு கல் ேனா மற் றும் சில் ோ என் று இரண்டு
குழந்ரதகள் இருந்தனர். அவ் விருவருபம எல் லா விஷயங் களிலும் புத்திொலிகள் மற் றும்
வித்தியாெம்
உள் ளவர்களாக
இருந்தனர்.
சில் ோ
எே் போதும்
ேடிே் பிபலபய
பநரத்ரத
செலவழிே் ோள் . புத்தக புழுவாயிருந்தாள் . எந்த செயலிலும் ேங் பகற் கா விட்டாலும் அரனவராலும்
ோரட்டே் ேட்டாள் . ஆனால் கல் ேனாவுக்கு ேள் ளியில் ேடிக்க எழுத பவண்டும் என் ற எண்ணமும்
ஆர்வமும் இல் ரல. ஆனால் அவள் மற் ற விரளயாட்டுகளில் ஈடுோடு அதிகம் . ஆசிரியர்கள் , அே் ோ,
அம் மா,
கல் ேனாவிடம்
விரளயாட்டுடன்
ேடிே் ேதிலும்
ஆர்வம்
வளர்த்துக்சகாள்
என் று
சொன் னாலும் அது நீ ரின் பமல் மந்திரம் போல் ஆனது. இதனால் சேற் பறார் மிகவும்
கண்கலங் கினர். இறுதியில் கல் ேனாவின் வாழ் க்ரக ோழாகிவிடுபமா என் று குமிழ் மீது
பிரம் மாஸ்திரம் விட்டரத போல் மகளின் பமல் பொதரன செய் து சகாண்டிருந்தனர். ஆனாலும்
கல் ேனா மனம் கலங் கவில் ரல. தன் மீது அவருக்கு நம் பிக்ரக இருந்தது. ஆனாலும் பதர்வு வந்த
போது அவளின் மார்பு ேட ேட என் று அடித்துசகாண்டிருந்தது. ேடிக்க ஆரம் பித்தாள் . அவரள போல்
சில் ோ பவறு செயல் களிலும் ேங் பகற் ற முடிவு செய் தாள் இருவரும் பின் எல் லா பநரங் களிலும்
முன் னுக்கு வந்து நன் றாக ேடித்து நல் ல பவரளயில் பெர்ந்து தங் கள் சேற் பறாரர நன் றாக
கவனித்து சகாண்டார்கள் .
ஏதுவாளர் குறிப் பு
பமற் கூறிய செயல் ோட்டின் ஒரு ேகுதியாக 2:1- 2: 6 ேயிற் சிரய சேற ஏதுவாளர் மாணவர்களுக்கு
உதவுவார்கள் .
செயல் பாடு: ேழசமாழி எனக்கும் சதரியும் .
வநாக்கம் :
அன் றாட
வாழ் க்ரகயின்
ேழசமாழிகரள புரிந்து சகாள் வது

சதாடர்பும்
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செயல் ோட்டில்

ேயன் ேடுத்தே் ேடும் .

செயல் முறை நிறல - 1
ஏதுவாளர் மாணவர்கரள நான் கு குழுக்களாக பிரித்து
ேரிந்துரரகே் ேட்ட ேழசமாழிகளின்
ேடங் கரள சகாடுே் ோர். ஒவ் சவாரு குழுவின் மாணவர்கள் ேடங் கள் மூலம் துரணே் ேழசமாழிரய
உருவாக்க செய் வார். இறுதியில் ஒவ் சவாரு குழுவால் ேரிந்துரரக்கே் ேட்ட ேழசமாழிகரள
கரும் ேலரகயில் எழுதுவார்.
நிறல 2- கரும் ேலரகயில் எழுதே் ேட்ட
அர்த்தங் கரளயும் விளக்குவார்.

ேழசமாழியின்

ேண்புகரளயும் ,

ேழசமாழியின்

கண் சகட்ட பின் னர் சூரிய நமஸ்காரம்
மத்தளத்துக்கு இருபுறம் இடி
கழுரதக்குத் சதரியுமா கற் பூர வாெரன
குரங் கின் ரகயில் பூமாரல
ஒரு ரக தட்டினால் ஓரெ எழுே் புமா
பூ மலர்ந்து சகட்டது வாய் சிரித்து சகட்டது
ஏதுவாளரின் குறிப் பு:- இந்த செயல் ோட்டிற் கு பிறகு கற் றல் தாளில் உள் ள ேயிற் சி 3:1- 3:3 ஐ
செய் தல்
செயல் பாடு - 4 என் ேழசமாழி என் பேெ்சு
வநாக்கம் - சதரிந்துள் ள ேழசமாழிகரள வாய் சமாழியாகவும்
விளக்குதல்

மற் றும்

எழுதுவதன்

மூலம்

செயல் முறை நிறல - 1 ஏதுவாளர் முதலில் ஒரு கரதரய சொல் வார். பின் அந்த கரதக் கு
சதாடர்புரடய
ேழசமாழிரய
அறிமுகே் ேடுத்துவார்.
ேழசமாழிகரள
ேற் றி
விவாதித்து
அர்த்தமுள் ளரவகளாக விரிவாக்கி எழுதும் ேகுதிரய ேற் றி விவாதிே் ோர்.
நிறல- 2- ஏதுவாளர் மாணவர்கரள வட்டமாக நிற் க ரவே் ோர். பின் ஒவ் சவாருவரும் தனக்கு
சதரிந்த ேழசமாழிரய கூற வாய் ே் பு அளிே் ோர். இதில் அரனத்து மாணவர்களுக்கு சொல் லுமாறு
ோராட்டுவார். எரதயும் சொல் லாமல் இருக்கும் மாணவர்களுக்கு மீண்டும் ஒரு வாய் ே் ரே
சகாடுே் ோர். பவறு ஒருவர் கூறிய ேழசமாழிரய கரும் ேரலயில் எழுதுவார். அரவகளிடம் குழு
உருவாக்க ஏற் றரவகரள பதர்ந்சதடுத்து குழுரவ உருவககுவார். பிறகு ஒவ் சவாரு குழுவிற் கும்
சகாடுக்கே் ேட்டுள் ள ேழசமாழியின் அர்த்தம் , உள் ளார்த்தம் மற் றும் எந்த சூழ் நிரலயில் இரத
ேயன் ேடுத்துகிறார்கள் . என் ேரத விவாதிக்க வாய் ே் பு அளிே் ோர். குழுவில் விவாதித்தவற் ரற
ஒருவர் கூறுமாறு சொல் வார்.
கரத:-மணி சீருரடரய பதடினான் காணவில் ரல. அம் மா ேள் ளி சீருரட எங் பக காபணாம்
எடுத்துசகாடுங் கள் என கத்தினான் மணி அடுே் ேடியில் ேரேரே் ோக அம் மா ெரமயல் செய் து
சகாண்டிருந்தார் சீதா, மகன் கூே் பிட்ட ெத்தம் பகட்டு ொம் ோர் ோத்திரத்ரத இறக்க முற் ேட்டதால்
ரக தடுமாறி ொம் ோர் சிறிது ரகயில் சகாட்டிவிட்டது. அம் மா என அலறியவள் , தண்ணீரில்
ரகரய கழுவி விட்டு மகன் இருந்த இடத்திற் கு வலிரய சோறுத்துசகாண்டு வந்து என் ன மணி
என் றாள் அம் மா சீருரடரய எடுத்து தாருங் கள் என் றான் மணி
நான் கு நாட்கள் உடுட்திய
துணிகள் அழுக்காக இருந்தது அழுக்கு கூரடயில் போட்டு இருந்த சீருரடயில் சகாஞ் ெம்
சவள் ரளயாக இருந்தரத எடுத்து ரககளால் அழுத்தி உதறி தன் மகனிடம் நீ ட்டினாள் சீதா.
என் னம் மா அழுக்கு துணிரய எடுத்து சகாடுக்கிறீர்கள் என் றான் மணி நான் கு நாட்களாக இந்த
பவரலக்காரி பகாமதி வராமல் துணி துரவகரலடா என் பசால் லாமல் இன்னிக்கு மட்டும் இரத
போட்டுக்க என் று சகாஞ் ெலாக சீதா சொன் னாள் , ெரி சகாடுங் க நீ ங் களாவது துரவத்து போட்டு
இருக்க கூடாதா நான் ஒழுங் கீனமாக போய் நிற் க பவண்டும் ஆசிரியர் என் ரன திட்ட பவண்டுமா
என் று கூறியவன் கூைாமல் துைிறய வாங் கிே் போட்டு சகாண்டான் .
சீதா எே் ேடிபயா சீருரட பிரெ்ெரன முடிந்தது என் று எண்ணியேடி ெரமயல் அரறக்கு நழுவினாள் .
ொே் ோடு எடுத்து ரவக்க ோத்திரங் கரள ோர்த்தாள் கழுவாத ோத்திரங் கள் நிரறந்து கிடந்தது.
அதில் பதடி கழுவி எடுத்தவள் உடகன ொதத்ரத சகாடுத்து மணிரய கிளே் பி சகாண்டு இருக்கும்
போபத, ேள் ளிே் பேருந்து வந்துவிட்டது. மணி எல் லாவற் ரறயும் எடுத்துக்சகாண்டு ஓடினான் .
அதற் குள் அலுவலகத்துக்கு பநரமாகிவிட்டது என பகாபி வந்துவிட்டான் . அவனுக்கு பதாரெ சுட்டு
எடுத்து ரவத்தவள் வியர்ந்து விறுவிறுத்து இருந்தாள் . பதாரெ ரவக்கும் போது ரககளில்
சகாே் ேளித்து இருே் ேரத ோர்த்த பகாபி என் ன காயம் என் றான் , ொம் ோர் சகாட்டிவிட்டது என் றாள்
சீதா. இன் ரறக்கும் பவரலக்காரி வரவில் ரலயா? சொல் லாமல் சகாள் ளாமல் நின் று விடுகிறாள் . நீ
கிடந்து அல் லல் ேடுகிறாய் என் ற பகாபி சதாட்டதற் கு எல் லாம் பவரலக்காரி உதவிபய பதரவ
என் று ேழகி சகாண்டாள் அவர்ள் வரவில் ரல என் றால் இே் ேடித்தான் வீடு தரலகீழாக மாறி விடும் .
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பிறர் ரகரய எதற் கு எடுத்தாலும் எதிர்ோர்த்தால் இே் ேடி சதால் ரலக்களும் மன கஷ்டங் களும்
வரத்தான்
செய் யும் என் றவன்
அலுவலகம் கிளம் பினான் . அவர் சொல் வதில் உண்ரம
இருக்கத்தான் செய் கிறது. பவரலக்காரி இருக்கிறாள் என் று எந்த பவரலயும் நான் செய் ததில் ரல.
அதனால் அவள் வராத நாட்கள் எல் லாபம போராட்டம் தான் என நிரனத்தாள் சீதா. அவள்
சகாே் புளித்த ரகரய ோர்த்துசகாண்டு இருந்தாள் .
பழசமாழி:- தன் ரகபய தனக்கு உதவி செய் யும் சதாழிபல சதய் வம்
ேழசமாழியின் விரிவாக்கம் : உண்ரமயாக - அதிர்ஷ்டவெமாக ேயன் ோட்டில் எே் ேடி வந்ததுஉதாரணங் கள் மூலம் விளக்கம் - முடிவு இவற் ரற ேற் றி சொல் வார்கள் .
ேந்திக்கு முந்து! ேரடக்கு பிந்து என் ேது ேந்திக்கு முதலில் போய் உட்கார்ந்து சகாள் ள பவண்டும் .
இல் லாவிடில் ேலகாரம் நமக்கு முழுரமயாக கிரடக்காது. போருக்கு செல் ேவன் ேரடக் கு
பின் னால் நின் று சகாள் ள பவண்டும் . அே் ேடி செய் தால் உயிருக்கு ஆேத்து வராது. இதன்
உண்ரமயான சோருள் .
ேந்திக்கு முந்து என் ேது ொே் பிட போகும் போது நமது வலது ரக எே் ேடி முன் பனாக்கி செல் கிறபதா
அபத போல் போரில் எவ் வளவு தூரம் வலது ரக வில் லின் நாணரல பிடித்து பின் னால்
இருக்கிறபதா, அந்த அளவுக்கு அம் பு பவகமாக ோயும் . இது போருக்கு போகும் வில் வீரருக்கு
சொல் லியது.
ஏதுவாளர் குறிப் பு:- இந்த செயல் ோட்டுக்கு பின் கற் றல் தாளில் உள் ள 4:1 மற் றும் 4:2 இன் எழுத்து
செயல் ோட்டிரன செய் ய ரவத்தல்
மதிப் பீட்டு செயல் படு:ஏதுவாளர் மாணவரக்ரள நான் கு குழுக்களாக பிரித்து ஒவ் சவாரு குழுவிற் கு ஒரு ோடே் புத்தகம்
(4,5,6 வகுே் பு) அல் லது செய் தித்தாள் மற் றும் இதழ் களில் சில கட்டுரரகரள வழங் குவார்.
மாணவர்கள் தங் கள் குழுவில் விவாதித்து சொற் சறாடர்கரள அரடயாளம் கண்டு எழுதுவார்கள் .
குழுவில் அரனத்து மாணவர்களும் ேங் பகற் க வழிகாட்டுவார்.
ஏதுவாளர் குறிப் பு: கற் றல்
செயல் ோட்ரட செய் வர்.

தாளில்

உள் ள மதீே் பீட்டு செயல் ோட்டில்

1- 4 வரர எழுதுதல்

பமற் குரிய செயல் ோடுகளுக்கு பிறகு கற் றல் தாளில் குறிே் பிட்டுள் ள ேடி திட்டம் (project) ேணிகரள
குழுக்களாகபவா, அல் லது தனித்தனியாகபவா தயாரிக்க ேரிந்துரரே் ோர்.
திட்டம்
ேழசமாழிகரள பெகரிக்கவும்
தமிழ் திரரே் ேட ோடல் கரள பகட்டு அதில் வரும் ேழசமாழிகரள பெகரிக்கவும் .
நிறல - 1

நிறல - 2

நிறல - 3

கரத மற் றும் கட்டுரரகரள
ேடித்து புரிந்து சகாண்டு
ேழசமாழி மற் றும்
சொற் சறாடர்கரள
அரடயாளம் காண்ோர்கள் .

கரத மற் றும் கட்டுரரகரள
ேடித்து புரிந்துசகாண்டு
ேழசமாழி மற் றும்
சொற் சறாடர்கரள
அரடயாளம் கண்டு
ோராட்டுவார்கள் .

கரத மற் றும் கட்டுரரகரள
ேடித்து புரிந்துசகாண்டு
ேழசமாழி மற் றும்
சொற் சறாடர்கரள
அரடயாளம் கண்டு
ோராட்டுவார்கள் அரவகரள
விளக்குவதன் மூலம் தன்
சவவ் பவறு எழுத்தில்
ேயன் ேடுத்துவர்

ஏதுவாளருக்கு குறிப் புகள்
கற் றலின் விரளவுகளுக்கு ெம் ேந்தே் ேட்ட ோடே் புத்தக்கத்தின்
இலக்கணத்ரத சூழ் நிரலக்கு ஏற் றவாறு ேயன் ேடுத்துவது.

உரரநரட,

சமாழி

மற் றும்

இந்த செயல் ோடுகரள வரிரெயாக செய் ய ரவத்தல் மற் றும் ஒவ் சவாரு செயல் ோடுகரள செய் ய
கற் பித்தல்
உேகரணங் கரளயும்
மற் று
ேரிந்துரரக்கே் ேட்ட
பதரவயான
வளங் கரள
பெகரித்துசகாண்டு வகுே் ேரற செயல் ோடுகரள செய் தல் .
இந்த செயல் ோடுகள் , ேயிற் சி மற் றும் மதிே் பீட்டிற் காக
செயல் ோடுகரள நடத்த சுதந்திரம் அளிக்கே் ேட்டுள் ளது.
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ஏதுவாளர்

இன் னும்

அதிக

அதிக

கை் ைலின் விறளவுகள் 8:
அவர்கள் ள சவவ் பவறு உணவு, சமாழி, ேணி மற் றும் உரடயில் பவறுோடு உணர்ந்து
பேெ்சுவார்த்ரத நடத்துகிறார்கள் .
கற் றலின் பநாக்கம் மற் றும் முக்கியத்துவம் கற் றலின் ேழம் சொல் லாட்சித்துரறயில் அதன் சமாழி
கலாெ்ொர நரடமுரறகளின் பவறுோடு. அரவகளின் அம் ெத்ரத புரிந்து சகாள் ள பேெ்சுவார்த்ரத
நடத்த விரும் புவது. சூழ் நிரலகள் தினெரி அவர்களின் வீடுகளில் உரரயாடல் கள் உணவு
உேெரிே் புகள் அவர்கள் சகாண்டாடும் ேண்டிரககள் , நிகழ் வுகளின் அம் ெங் களாகும் . அது
சதாடர்ோன வகுே் ேரற செயல் ோடுகள் இருந்தால் மாைவர்கள் சுதந்திரமாக பேெலாம் .
வகுே் ேரறயில் பேசுவதற் கு சிறந்த சூழல் உள் ளது. என் பேெ்சுக்கு எனது மரியாரத எனக்கு ேயம்
இல் ரல மாணவர்கள் தங் கள் அனுேவங் கரள ேகிர்ந்து சகாள் ள சதாடங் கும் தருணத்திலிருந்து
ஒருவரின் உணவு, உேெரிே் புகளுக்கு இரடபய உள் ள வித்தியாெம் ஆரடகளின் தனித்தன் ரம
இதனாபலபய அரனவரும் ேண்டிரககரள சகாண்டாடுகின் றனர். அபத ேண்டிரகரய பவறு
யாபரா சகாண்டாடுகிறார்கள் . ஒற் றுரமகள் மற் றும் பவறுோடுகரள கவனிே் ேது குழந்ரதகளின்
ஆர்வத்ரத அதிகரிக்கிறது. இந்த பயாெரனகளின் அம் ெங் கரள புரிந்துசகாள் ள
அதிக
விவாதங் கரள அனுமதிக்கும் மாணவர்களுக்கு ேல் பவறு வரகயான சகாள் ரக பயாெரனகள்
மற் றும் உணவுத்திட்டங் கள் ேற் றிய சுவாரஸ்யமானது. விவாதம் மற் றும் அவர்களின் விவாதத்தில்
அவர்களின் அம் ெங் கள் ேற் றி பமலும் பேசுதல் இறுதியாக அரமே் பில் உள் ள பவறுோடுகரள
ஏற் றுசகாண்டு பேெ்சுவார்த்ரதரய சவளிே் ேடுத்துங் கள் .
இதுபோன் ற விவாதங் கள் நமது சமாழி பவறுோட்ரட புரிந்து சகாள் வதில் முக்கிய ேங் கு
வகிக்கிறது. எந்த சமாழியில் ஒரு விஷயத்ரத சொல் ல பவண்டும் என் ேரத சதரிந்து சகாள் வது
ேரவாயில் ரல. பேசும்
வார்த்ரதகள்
ஒவ் சவான் றும்
அதன்
சொந்த குணாதிெயங் கரள
சகாண்டுள் ளன என் ேரத அறிந்துசகாள் ளுங் கள் . இலக்கியங் கரள சவவ் பவறு வழிகளில்
விவாதிக்கும் வாய் ே் பு உதாரணமாக பகாரவ, மதுரர, சென் ரன போன் ற ேகுதிகளில் பேசும் தமிழ்
பவறுேட்டரவ இந்த பிரெ்ெரனகள் ேற் றி விவாதம் , சமாழி, பவறுோடுகளுக்கு ேங் களிக்கிறது.
சமாழி ேன் முகத்தன் ரமயின்
அழரக புரிந்துசகாள் ளவும் ோராட்டவும் உதவுகிறது. மிக
முக்கியமாக பவறுோடுகரள ேற் றி பேசும் திறரன வளர்க்க உதவுகிறது.
கற் றலின் ேலன் கரள அரடவதற் கு பமற் சகாள் ள பவண்டிய செயல் ோடுகள்
விரளயாட்டின் பவடிக்ரக:இங் பக சகாடுக்கே் ேட்டுள் ள எழுத்துகளுக்கு பவறு சில எழுத்துக்கரள பெர்த்தால் ேழங் களின் ஆறு
சேயர்கரள காணலாம் . செயல் ோட்ரட செய் வது அது மட்டும் இல் லாமல் இன் றும் சவவ் பவறு
சமாழி விரளயாட்டு செயல் ோடுகரள விரளயாட ரவே் ேது.
வட்டங் களில் சேயர்கள் வர பவண்டும் .
ேழம் நடுவில்
ேே் ோளி
மாம்
ேலா
ஆரஞ் சு
சகாய் யா
வாரழ
செயல் பாட்டு : 1
பேெ்சு விழா
வநாக்கம் :
சவவ் பவறு விழாக்கள் மற் றும் நரடமுரறகளில் அம் ெங் கரள அறிந்து சகாள் வது.
செயல் முறை படி 1: ஒரு வட்டத்தில் மாணவர்கரள உட்கார ரவத்தல் பிற விழாக்களின்
சேயர்கரள ஒரு சீட்டில் எழுதி காகிதே் ேந்ரத ( இருலி சிே் பே ெடுவடிக்ரகரய போல் ) தயார்
செய் து சகாள் வது. செயல் ோட்டின் சதாடக்கத்துக்கு முன்பே ஆசிரியர் ஒரு திருவிழாரவ ேற் றி
பேசுகிறார். பிறகு காகிதே் ேந்ரத மாணவர்கள் ஒருவரிடம் இருந்து மற் சறாருவருக்கு மாற் றி
சகாண்டு போக பவண்டும் . ஆசிரியர் ரகதட்டிய வுடன்
யாரிடம் ேந்து உள் ளபதா அவர்
காகிதே் ேந்ரத பமபல உள் ள காகிதத்தின் சீட்டில் உள் ள விழாக்களில் சேயரர ேடிக்க பவண்டும் .
பிறகு அரதே் ேற் றி பேெ ரவே் ேது.
பேசும் போது அந்த விழாவின் சிறே் பு சகாண்டாட்டங் கள் விழாவின் உணவு வரககள் , விழா
சகாண்டாட்டத்தின் பநாக்கம் அதன் வரலாறு இே் ேடி ேல விஷயங் கரள ேற் றி பேசுவதற் கு
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ஆசிரியர்கள் வழிக்காட்டுவர். அே் ேடிபய மாணவர்களும் செயல் ோட்டில் சதாடங் கி தனக் கு
கிரடத்த விழாரவே் ேற் றி பேசுவார். விரளயாட்டின் போது ேயே் ேடும் மாணவர்களுக்கு அதிக
வாய் ே் புகள் கிரடக்கும் ேடி ஏதுவாளர் ோர்த்துசகாள் பவண்டும் .
எடுத்துக்காட்டு சவங் காயே் ேந்தில்
வழங் கே் ேடும்
திருவிழாக்கள் , கிறிஸ்துமஸ், உகாதி,
ெங் கிராந்தி, ரம் ஜான் , தீோவளி, ககனெ ெதுர்த்தி ேெபவஸ்வர சஜயந்தி, பமாகரம் , சிவராத்திரி,
இே் ேடியாக ேல சீட்டுகரள தயார் செய் து சகாள் ள ஏதுவாளர்கள் தம் விறளயாட்டில் இந்திய
அளவில் சகாண்டாடும் விழாக்கரள ேயன் ேடுத்தி சகாள் வர்.
பாகம் 2- இருலி சிே் பே ஆட்டா செயல் ோட்டுக்கு பிறகு ஆசிரியர்கள் சகாடுக்கே் ேட்டுள் ள
விழாக்கரள ேட்டியரல ேடித்து ஒருவருக்கு ஒருவர் பேெ்சு வார்த்ரத நடத்துவர். அே் ே்ேடிபய
ஆசிரியர்கள் மக்கள் கூறும் ேதில் காலியான இடங் களில் எழுதுவர். மாணவரக்ரள விவாதத்தில்
ஈடுேடுத்தி ோடத்ரத விளக்குவார்.
பகாபி, கங் கா, ஜாஃேர் மற் றும் ஜான் நான் கு பேரும் பதாழர்கள் . அவர்கள் ஒபர வட்டாரத்தில்
வசிே் ேவர்கள் . ஒபர ேள் ளியில் கற் ேவர்கள் அவர்களுக்கு அபத வட்டாரத்தின் தாெே் ே தாத்தாவின்
கரத பகட்ேதில் எண்ணற் ற ஆரெ.அன் று வீடு, வீடுகளில் தீேங் களின் ேண்டிரக, ேட்டாசு சவடித்து
மக்கள் அலங் காரங் களுடன் மகிழ் ெசி
் பய சதருவுக்கு வந்திருந்தது. அன் று பகாபி தன் வீட்டிற் கு
தாத்தா மற் றும் நண்ேர்கரள வரபவற் று உேெரித்தார். நண்ேர்கள் அரனவரும் உணவு முடித்து
பவளிவாயில் சென் று அமர்ந்தனர்.பின் னர் ஜான் , ஜாஃேர் கங் கா அரனவரும் தாத்தாரவ கரத
சொல் லும் ேடி வற் புறுத்தினர்
தாத்தா: கரத பவண்டாம் . ேண்டிரககளின் ேழக்க வழக்கங் கரள பின் னணி அறியலாம்
(எல் பலாரும் ச
ா என் று கூறினர்) பகாபி உங் கள் வீட்டில் என் ன விபெஷம் என் று சொல் கிறாயா?
வகாபி: ஓ! ெரி தாத்தா இன் று தீோவளி ேண்டிரக, வீட்ரட அலங் கரிே் ேர் பதாரணம் கட்டுவர். வரக
வரகயாக வடிவங் களில் உள் ள தீேங் கரள ஏற் றுவர் புதிய துணி சகாடுத்து லட்சுமி பூரஜ செய் து
ேட்டாசுகரள சவடிே் ேர். பூரஜக்கு உற் றார் உறவினரர அரழத்து மகிழ் ெசி
் அரடவர் என் ைான் .
தாத்தா: தீேம் ஏன் ரவக்கிறார்கள் . ? யாராவது சொல் கிறீரா? என் ைார்.
ஜான் : தீேம் அதாவது சவளிெ்ெம் அது அறிவின் குறியீடு தாத்தா
தாத்தா: மிகவும் நன் றாக
சகாண்டாடுகிறீர்களா?

சதரிந்திருக்கிறது

ஜாஃேர்

உங் கள்

வீட்டில்

அந்த

ேண்டிரக

ஜாஃபர்: எங் கள் வீட்டில் ரம் ஜான் ேண்டிரகரய அத்துரீயாக விபெஷமாக சகாண்டாடுபவாம் .
கங் கா: ரம் ஜான் எே் ேடி சகாண்டாடுகிறார்கள் .
ஜாஃபர்: ரம் ஜான் மாதம் புனித மாதம் , விரதம் இருந்து கடவுளுக்கு பிரார்த்தரன செய் வர்.
சூரியஸ்தமனத்திற் கு பிறகு உணவு செய் கிறார். இம் மாதத்திற் கு பிறகு ெந்தா (நிலவு) பதான் றிய
பின் இந்த
உல் பிதர் சகாண்டாடுகிறார். அன் று புதிய துணி வாங் குகிறார்கள் . சீர்குர்மா
செய் கிறார். எங் களுக்கு தவெ தானிய, துணி, ோனம் , தானம் இது ரம் ஜான்
பண்டிறக சிைப் பு
வகாபி: மிகவும் நன் றாகபவ உள் ளது.
ஜான்: தாத்தா நானும் இதுே் போன் பற கிறிஸ்துமஸ் ேண்டிரக சகாண்டாடுபவாம் . கிறிஸ்துமஸ்
ேண்டிரகக்கு வீட்ரட அலங் கரித்து, மரங் களுக்கு தீேங் கசளல் லாம் போட்டு அலங் கரிே் ேர். அது ஏசு
கிறிஸ்துவின் பிறந்த நாள் . கிறிஸ்துமஸ்க்காக ொண்டாகிளாஸ் தாத்தா வருவார். குழந்ரதகளுக்கு
இனிே் பு சகாடுே் ோர். ோடல் ோடுவார். விரளயாடுவார். அவர் வந்தாபல மகிழ் ெசி
் பய மகிழ் ெசி
் .
தாத்தா: மற் சறாரு குழந்ரத ேண்டிரக உள் ளது நிரனவிருக்கிறதா
கங் கா: அபத ராக்கி ேண்டிரக. சேண்கள் அண்ணன் தம் பிகளுக்கு ராக்கி கட்டுகிறார்கள் . இனிே் பு
வழங் குவார்கள் . காணிக்ரககரள சேறுகின் ற எல் லா ரேயன் சேண் குழந்ரதகளுக்கும் மகிழ் ெசி
் .
ஜாஃேர்; ராக்கி ஏன் கட்டுகிறார்கள் ?
தாத்தா: அண்ணன் தந்ரத உறவு
வலுவரடயவும் , அவர்களுரடய ோதுகாே் பிற் காகவும்
கட்டுகிறார்கள் . குழந்ரதகபள நாம் சகாண்டாடும் மற் ற எளிய ேண்டிரககள் என் ன?
வகாபி: தெரா, யுகாதி. ெங் காரந்தி, குட் ஃே் ரரபட, சோங் கல் தீோவளி போன் றரவ
தாத்தா: பகாபி இந்திய நாட்டில் எல் லா இனத்தவர்களும் அரசு சகாண்டாடும் பதசிய ேண்டிரககள்
என் ன?
வகாபி: சுதந்திர தினம் , குடியரசு தின, குழந்ரதகள் தினம் மற் றும் ஆசிரியர் தினம் , திருவிழாக்கள்
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தாத்தா: ஜான் உங் கள் குழந்ரதகள் தினத்ரத ேற் றி சொல்
ஜான்:.....................................................................................(சொல் லுங் கள் )
தாத்தா: ஜாஃேர் குடியரசு தினத்ரத விழாரவ ேற் றி சொல்
ஜாஃபர்:...................................................................................(சொல் வது)
தாத்தா: கங் கா ஆசிரியர் தினத்தின் முக்கியத்துவத்ரத ேற் றி சொல் ல முடியுமா
கங் கா:...................................................................................(சொல் வது)
தாத்தா : இந்த நாட்டின் முக்கிய ேண்டிரகயான சுதந்திர தினத்ரத ேற் றி எல் பலாரும் ஒவ் சவாரு
வாக்கியம் சொல் லுங் கள் .
ஜான்:........................................................................................( சொல் வது)
ஜாஃபர்:.................................................................................. (சொல் வது)
வகாபி :...................................................................................(சொல் வது)
கங் கா:................................................................................... (சொல் வது)
ஏதுவாளர்களுக்கு அறிவிப் பு: ஏதுவாளர்களின் தாளில் 1.1 முதல் 1. 4 செயல் ோடுகரளே் ேயிற் சி
செய் யவும் .
செயல் பாடு : எனது சமாழி பவறு!
பநாக்கம் : சவவ் பவறு சமாழி மற் றும் சமாழியின் ோணிரய அறிந்து சகாள் வது
செயல் முறை : படி : 1 ஏதுவாளர்கள் வகுே் ேரறயில் ஆடிபயா (ேள் ளியில் ே் ளூ டூத், ஸ்பீக்கர்/
சமாரேல் ஆதாரங் கள் ) பகட்ோர்கள் . மாணவர்கள் இரண்டு முரற ோடுகிறார்கள் . அல் லது
வாசிே் ோர்கள் . அே் போது ஏதுவாளர் ெந்திக்கும்
ேழக்கமில் லாத அல் லது பகட்கே் ேடாத
வார்த்ரதகள் என் ன? அவரக்ள் அவற் ரற ேட்டியலிடுவார்கள் . பின் னர் அவர்கள் சவவ் பவறு
சமாழிகளில் எவ் வாறு அரழக்கே் ேடுகிறார்கள் . என் ேரத கூறுவார்கள் .
க ச்சுவழக்குகளுக்கு உறரபமாழி பசாை் கறள அறிமுக ் டுத்துங் கள்
க ச்சு வழக்கு

எழுத்து வழக்கு

இந்தா

பிடித்துக்பகாள்

பசம் ம

பசம் றம

பசால் லு

பசால்

பசய் தியா?

பசய் தாயா?

ஒருவள்

ஒருத்தி

சிக ் பு

சிவ ் பு

தாவாரம்

தாழ் வாரம்

தலகாைி

தறலயறை

சமஸ் கிருதம்

தமிழ்

அகங் காரம்

பசருக்கு

அதிர்ஷ்டம்

நை் க று

அபி ் பிரயம்

கருத்து

அபூர்வம்

புதுறம

ஆனந்தம்

மகிழ் சசி
்

உருது

தமிழ்

தில்

விறட

கல

நன் று

ற சா

காசு

அசல்

முதல்

கச்கசரி

அரங் கம்

குமாஸ்தா

எழுத்தர்
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க ார்த்துக்கீசியம்

தமிழ்

சாவி

திைவுககால்

சன் னல்

லகைி

அலமாரி

பநடும் க றழ

அரபி

தமிழ்

காகிதம்

தாள்

மாமுல்

றழய டி

கில் லாடி

பகாடிகயான்

மிட்டாய்

தீங் கட்டி

படி - 2: பசன் றனத் தமிழ் , ககாறவ தமிழ் , மதுறர தமிழ் ஆகிய பமாழிகளின் பமாழி அம் சங் கறள
ஏதுவாளர்கள் மாைவர்களுக்குச் பசால் வார்கள் . ஒரு சில வார்த்றதகறளத் கதர்ந்பதடு ் தை் குக்
கூடுதலாக அவர்களின்
மாகாைம்
அவர்கள்
அர்த்தத்தில்
உருவாக்கிய பசயல் ாட்றட
பசய் கிைார்கள் .
ஏதுவாளர்களுக்கு அறிவிப் பு: இந்த நடவடிக்றகயின் ஒரு
மை் றும் 22 பசய் க.

குதியாகக் கை் ைல் தாளில்

யிை் சி 21

மையல் பாடு 3: எங் கள் , ஆறட
நநாக்கம் : பவவ் கவறு ஆறடகளுடன்

ழகவும் அவை் றின் அம் சங் கறள ்

ை் றி அறிந்துபகாள் ளுவர்.

மையல் முசற: ஏதுவாளர்கள் மாைவர்கறள மூன் று குழுக்களாக ் பிரித்து கை் ைல் தாளில்
வழங் க ் ட்ட
டங் கறளத் கதர்ந்பதடுக்கக் கூறுவர். பிைகு கதர்ந்பதடுக்க ் ட்ட
டங் களின்
தனித்துவமான அம் சங் கறள அறடயாளம் காை அவர்கள் ஒருவருக்பகாருவர் விவாதி ் ார்கள் .
பின் னர் மாைவர்கள் விவாதிக்கும் தறல ் புகறள ்
கிர்ந்துபகாள் ள அனுமதிக்க ் டுவார்கள் .
இறுதியில் ஏதுவாளர்கள் பதாழில் முறை இந்திய உறடகள் மை் றும் பதாடர்புறடய கறலகளின்
கவறு ாடுகள் மை் றும் அம் சங் கறள ் புரிந்துபகாள் வார்கள் . ஏதுவாளர் வழிமுறைகள் . இந்தச்
பசயல் ாட்டின் ஒரு குதியாகக் கை் ைல் .தாளில் யிை் சி பசய் யுங் கள்
மதிப் பீட்டு மையல் பாடு
1. விருந்து - உைவு - உறட
மையல் முசற:
ஏதுவாளர்கள்
மாைவர்கறளக்
குழுக்களாக ்
பிரித்து
ஒரு
குறி ் பிட்ட
திருவிழாறவ ்
ை் றி ் க சவும் , திருவிழாவின் சிை ் புகறளத் தங் கள் குழுவில் விவாதிக்கவும் ,
அன் றைய உைவு, உறடகறள ்
ை் றி விவாதிக்கவும் , ப ரிய குழுவுடன்
கிர்ந்துபகாள் ளவும்
அறிவுறுத்துகிைார்கள் .
ாடறல ் டித்து, ாைனும் ாடினியும் என் ை
உை்டு என் றதத் பதரிய ் டுத்துதல் .

ாடறல ்

ாடி யாறனக்கு ்

லவிதமான ப ாருள்

பசய் முறை: ஏதுவாளர் ாைனும் ாடினியும் என் ை ாடறல ் ாடுகிைார்கள் . பின் னார் அவர்கள்
கை் ைல் தாளில் பகாடுக்க ் ட்டுள் ள மதி ் பீட்டுச் பசயல் ாட்றடச் பசய் வார்கள் .
ாைனும் ாடினியும் ஆசிரியர்: அந்தகக்கவி வீரராகவர்
இம் ர்வான் எல் றல இரா மறனகய ாடி
என் பகாைர்ந்தாய் ாைா நீ என் ைாள் ாைி
வம் தாம் க ற பமன் கைன் பூசம் என் ைாள்
மாதங் கம் என் கைன் யாம் வாழ் ந்கதபமன் ைாள்
ம் சீர் கவழபமன் கைன் தின் னு பமன் ைாள்
கபடன் கைன் உழுபமன் ைாள் ழனந் தன் றனக்
கம் மா என் கைன் நை் களியாம் என் ைாள்
றகம் மா என் கைன் சும் மா கலங் கி னாகள
ஏதுவாளர்களுக்கு அறிவி ் பு: இந்தச் பசயல் ாட்டுக்கு ்
பசயல் ாடு 1 -2 மை் றும் 3ஐச் பசய் யவும் .

பிைகு

கை் ைல்

தாளில்

மதி ் பீட்டுச்

திட்டம்
நமது மாநிலத்தின் கலாச்சாரத்திலும் ன் முகத்தன் றம உள் ளது. வட தமிழ் நாடு, பதை் கு தமிழ் நாடு,
கடகலாரம் மறலநாடுகளின் சிை ் புகறள அறிந்து திட்டம் தீட்டவும் . (உைவு, உறட, திருவிழா,
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நாட்டு ் புைக் கறதகள் , கறல, யிர்கள் , முக்கிய பகாை்டாட்ட நாட்கள் , ஆறுகள் , திருவிழாக்கள்
க ான் ைவை் றை ் ை் றி தகவல் கறளச் கசகரிக்கவும் )
படி 1

படி 2

படி 3

பசாந்த பமாழியிலிருந்து
கவறு ட்டது. அறவகளின்
அம் சங் கறள
வறக ் டுத்தவும்

தனது பசாந்த பமாழிறய விட
பவவ் கவறு பமாழி உைவு,
ஆறடகள் , அம் சங் கறள
வறக ் டுத்தவும்

தனது பசாந்த பமாழிறய விட
பவவ் கவறு பமாழி, உைவு,
ழக்கவழக்கங் கள் ,
ஆறடகளின் பதாடர்புறடய
தகவல் கறளக் குறித்துச்
பசால் லலாம் .

ஏதுவாளர்களுக்கு சிறப் பு குறிப் புகள்
*

இந்த கை் ைலின் விறளவுகளுக்கு இறையான நட ் பு வகு ் பு
ாடத்றத
யன் டுத்துகிைது
மை் றும்
ாடத்தில் நிர்ையித்த பமாழி மை் றும் வியாக்கரைங் கறள அறிமுக ் டுத்துதல்
பசயல் ாடு பசய் வது

*

இந்த கை் ைலின் பசயல் ாட்டிை் கு சுட்டிக்காட்ட ் ட்ட பசயல் ாடுகள் மை் றும் இன் னும்
கூடுதலான பசயல் ாடுகள் வகு ் பு பசயல் முறையில் நறடப றுவதை் கு ஏதுவாளர்கள்
உதவுவார்கள் .

*

வகு ் பு கமலாை்றமக்கு முதலின் ஏதுவாளர்கள் வித்தியாசமான பமாழி,
பதாடர் ான
ாடங் கள் ,
ாடல் கள்
மை் றும்
அவர்களின்
சுை் றுச்சூழலில்
கறதகறளச் கசகரிக்க கவை்டும் .

*

கமலும் , தமிழ் உச்சரி ் ற த் தமிழ் அகராதிறய ்
கவை்டும் .

*

ாடத்தின்
ாடல் மை் றும் கதர்ந்பதடுக்க ் ட்ட நாட்டு ் புை
ாடல் கள் , ஒலிச்சுருளிகறளச்
கசகரித்து பமாற ல் மூலம் குழந்றதகளுக்குக் ககட்க றவ ் து நல் லது.

*

வகு ் பில் உள் ள அறனவருக்கும் க ச வாய் ் பு கிறடக்க கவை்டும் . அவர்களின்
நிறலக்கு ஏை் ைவாறு க ச அவர்கறள ஊக்குவிக்க கவை்டும் .

*

வகு ் றையில்
ாடும் மாைவர்கள் இருந்தால் அவர்களுக்கும்
மை் றும் ாடல் களுக்கு வாய் ் பும் ஊக்கமும் அளிக்க கவை்டும் .

யன்

கலாச்சாரம்
கிறடக்கும்

டுத்த மாைவர்கறள ஊக்குவிக்க

கை் ைல்

வாய் ் ளிக்க கவை்டும்

கற் றலின் விசளவு 9:
தன் சுை் று ் புைத்தில் உள் ள ல் கவறு நாட்டு ் புைக் கறதகள் மை் றும்
அறிந்துபகாை்டு கலந்துறரயாடுவர்.

ாடல் கறள ்

ை் றி

கற் றலின் விசளவுகளின் நநாக் கம் மற் றும் முக்கியத்துவம் :
நாட்டு ் புை இலக்கியம் கடந்த காலத்து மக்களின் கை் றனயான ழக்க வழக்கங் கள் , மரபுகள்
அறனத்து ்
ாடலிலும்
கறதயிலும் பவளி ் ட்டிருக்கின் ைன. ப ரும் ாலான நாட்டு ் புைக்
கறதகளில் மை் றும் உை்றமயான அனு வங் கள் , புராைக் கரு ் ப ாருள் களில் அதிகரித்துள் ளன.
பசாந்த பமாழியின் எளிய பமாழி மை் றும் அறனவரின் தனி ் ட்ட வாழ் க்றகயிலும் பின் னி ்
பிறைந்துள் ளன. இதனாகலகய நாட்டு ் புைக் கறதகளும்
ாடல் களும்
நமக்கு மிகவும்
பநருக்கமாகின் ைன. அங் குள் ள பமாழியுடன் உயிர் வாழ் கின் ைனர். அறவ சமூக கலாச்சாரத்தின்
உருவத்றத உருவாக்குகின் ைன. உலகம் முழுவதும் கிறடக்கும் நாட்டு ் புைக் கறதகளில்
குறி ் பிடத்தக்க சிை ் ம் சங் கள் பின் வருவனவை் றை உள் ளடக்குகின் ைன.
குழந்றதகறளச் சுை் றியுள் ள ப ரும் ாலான நாட்டு ் புை நிகழ் வுகள் மை் றும் நிகழ் வுகள்
மாைவர்கறள சுதந்திரமாக ் க ச ஊக்குவி ் திலும் வாசி ் புத் திைறன வளர்த்துக்பகாள் வதிலும்
ஆரம் கால பமாழிக் கை் ைலின் அனு வபூர்வமாக எழுதுவதை் கும் முக்கிய ் ங் கு வகிக்கின் ைன.
அவர்களின் பமாழி மை் றும் கலாச்சாரத்றதச் சுை் றியுள் ள தறலபுகறள ்
யன் டுத்துவது
மாைவர்கள் விஷயங் கறள ் புரிந்துபகாள் வறத எளிதாக்குகிைது. வகு ் றை பசயல் ாட்டில்
இவை் றை ் யன் டுத்துவதன் மூலம் நீ ங் கள் அனு விக்கவும் ககட்கவும் ாடவும் முடியும் .
தை் க ாறதய கை் ைல் வறளவு, அவர்களின் சூழலில் அவர்களின் நாட்டு ் புைக் கறதகள் மை் றும்
ாடல் கறள ் ை் றி சரளமாக ் க சவும் அவர்கள் எழுத விரும் புவறத பவளி ் டுத்தவும்
உதவுகிைது. அகதக ால் வாசி ் பு ஆர்வத்றதயும் சுயவாசி ் ற
ஊக்குவிக்கும் . ஆரம் கால
பமாழித் திைாறம திைம் ட கை் றுக்பகாள் வதில் நாட்டு ் புைக் கறதகள் மை் றும் கவிறதகள் முக்கிய
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பங் கு வகிக்கின்றன.
செயல் பாடு: எங் கள் மக்கள்
செயல் பாட்டின் வநாக்கம் : நாட்டுே் புறக் கரதகள் மற் றும் அவற் ரறே் ேற் றிய ோடல் கரள
அறிமுகே் ேடுத்துதல் , சதரிந்துசகாள் வது,
செயல் முறை படி 1:
மாணவர்கரள இரண்டு குழுக்களாகே் பிரித்து ஒவ் சவாரு குழுவிற் கும் நாட்டுே் புறக் கரத மர்றும்
நாட்டுே் புறே் ோடல் கரள வழங் கவும் . புரிந்துசகாள் ள அவர்களுக்கு பநரம் சகாடுங் கள் . அே் போது
நாட்டுே் புறா மக்கள் ோடரலே் ேடித்துே் ோடுவார்கள் . பின் னர் அவர்கள் வகுே் ேரறயில்
ோடே் ேடும் ோடல் கள் மற் றும் கவிரதகள் மற் றும் அவற் றின் பின் னணியில் உள் ள சநறிமுரற,
மதிே் புகள் ேற் றி விவாதிே் ோர்கள் . நன் றாகே் ோடவும் கரத சொல் லவும் மாணவர்கரள
ஊக்குவிே் ேர்.
குறிப் பு:
கறத : ஒரு கிராமத்தில் ஒரு சிறுவன் இருந்தான் . அவன் தினமும் ஆடுகளுக்கு உணவளிக்க
காட்டிற் கு செல் வது வழக்கம் . ஆடுகரள பமய் ெ்ெலுக்கு விட்டுவிட்டு வயல் சவளிகளில்
விரளயாடினான் .
அங் கிருந்து
சிறிது
தூரத்தில்
மக்கள்
வயல் களில்
பவரல
செய் துசகாண்டிருந்தனர். இந்தெ் சிறுவன் அவர்கரள பகலி செய் ய விரும் பினான் . அே் போது அவன்
மக்களுக்குக் பகட்குமாறு, “ஓநாய் வந்தது.. ஓநாய் வந்தது… காே் ோற் றுங் கள் ” என் று கூவினான் .
இரதக் பகட்ட சோதுமக்கள் ஓடிவந்து சிறுவனுக்கு உதவி செய் தனர். ஆனால் , ஓநாய் இல் ரல.
சிறுவன்
மக்கரளே் ோர்த்துே் புன் னரகக்கிறான் . சிறுவரன ெமாதானே் ேடுத்தி மக்கள்
திரும் பினர். அடுத்த நாள் ஆடுகளுக்காகக் காத்திருந்த சிறுவன் கதறினான் . “ஐபயா! வாருங் கள்
ஓநாய் வந்துவிட்டது… ஓநாய் வந்துவிட்டது”. சிறுவனின் அலறரலக் பகட்டு மக்கள் ஓநாரய விரட்ட
வந்தனர். ரேயன் சிரிே் ேரதக் கண்டு மக்கள் சிறுவரனே் ேற் றி முணுமுணுத்தேடி அவர்களின்
பவரலக்குத் திரும் பினர். சிறுவன் இே் ேடித்தான் என் ேரத உணர்ந்தனர். சிறிது பநரத்தில்
உண்ரமயான ஓநாய் வந்தது. அது ஆடுகரளே் பிடித்து உண்ணத்சதாடங் கியது. சிறுவன்
மக்களிடம் , “வாருங் கள் , வாருங் கள் . உண்ரமயாகபவ என் ஆடுகரள உண்ணுகிறது. விரரவில்
வாருங் கள் . காே் ோற் றுங் கள் ” என் று கூவினான் . இரதக் பகட்டவர்கள் சிறுவன் சோய் சொல் கிறான்
என் று கூறினார்கள் . எங் கரள நெ்ெரிே் ேதற் காக அவன் அழுகிறான் . அதனால் சிறுவனின் உதவிக்கு
யாரும் வரவில் ரல. ஓநாய் ஆடுகரளத் தின் று வயிற் ரற நிரே் பியது. சிறுவன் ஆடுகரள இழந்து
வீடு திரும் பினான் .
பாட்டு
நாட்டுே் புற இலக்கியத்தில் ோடலின் முக்கிய வடிவங் களில் ஒன் று. ேலநூறு ஆண்டுகளாக
இருக்கும் வாய் சமாழி இலக்கியம் . இது கிராம வாழ் க்ரகயின் கலரவயாகும் . சேரும் ோலான
நாட்டுே் புறே் ோடல் கரள செயரல உணர்த்த பிறந்தரவ. நாட்டுே் புறக் கரதகள் வழக்கமான
பவரல, அரெத்தல் , பகட்டல் , சவட்டுதல் , எரடபோடுதல் , விரதத்தல் , கரளசயடுத்தல் , இழுத்தல்
போன் ற சூழ் நிரலகளிலும் ேண்டிரக, விருந்துகள் , திருமணங் கள் , வீட்டு அரழே் பிதழ் கள் போன் ற
நல் வாழ் த்துகளிலும்
ோடல் கள்
தன் னிெ்ரெயாக சவளிே் ேடுகின் றன. ோடலில்
சதாடங் கி
ோடலிபலபய முடிகிறது. இந்த நாட்டுே் புறே் ோடல் கள் வாழ் க்ரகயின் மதிே் புகரள உள் ளடக்கி
வாழ் க்ரகரய அழகாக்க வழிகாட்டு றவ ாட்டு.
நாட்டுப் புைப் பாடல் : நாட்டுவளம்
மதுரரக்கு பநர்கிழக்பக
மரழ சேய் யாக் கானலிபல
தங் கக் கலே் ரே சகாண்டு – சொக்கர்
தரிசுழுகே் போனாராம்
மூத்து விரத ோவி
மிளகு ெம் ோ நாத்து நட்டு – சொக்கர்
ேவளக் குரட பிடித்தும்
ேயிர் ோர்க்கே் போனாராம்
ெரம் ெரமா சநல் விரளயும்
ெந்நிதி போல் போர் ஏறும்
கட்டுக் கலங் காணும்
கதிர் உழக்கு சநல் காணும்
அடித்துே் சோலி தூற் ற
அதுவும் கலங் காணும்
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படி 2
சுற் றுே் புறே் ோதுகாே் பு: என் ற 4 ஆம் வகுே் பில் உள் ள ோடரலே் ோடி மாணவர்களிடம் ோட
ரவத்து ஒவ் சவாரு ோடரலயும் ேடிே் ேடியாக சுற் றுே் புறெ் சூழல் , கரதக் களம் , ோடலின் நரட
போன் றவற் ரறே் ேடித்து விளக்குவார்கள் .
பதங் கி இருக்கிற சதருபவாரத் தண்ணீரால்
தீரமகள் வந்து பெரும்
தாங் கிடும் மனிதபர! ெற் று நீ ர் சிந்தித்துத்
தண்ணீரரே் ோதுகாே் பீர்!
காற் றிபல புரகதூசு கலே் ேரதெ் சுவாசிக்க
காெபநாய் வந்து பெருபம!
புரிந்தரதத் தடுே் ேதால் பூமியில் மனிதர்க்குே்
புதுவாழ் வு மலராகும் !
வீட்டிலும் சவளியிலும் தூய் ரமரயக் காே் ேதால்
சவளிபயறும் பநாய் கள் யாவும் !
கடரமயாய் த் தூய் ரமரயக் காே் ேதால்
கணக்கிலா இன் ேம் பெரும் !
லவிதக் கழிவுகள் ேக்கத்தில் இருந்தால்
ேலவித பநாயுண்டாக்கும்
ேள் ளத்ரதத் பதாண்டிபய இரவகரள இடுவது
ேண்ோட்ரட வளர்த்துக்காட்டும் !
சிந்தரனக் குள் ளிரத சீராக ரவத்திடின்
சிறே் ோக வாழரவக்கும்
வந்தரனக் குரியதாம் சுத்தத்ரத வாழ் க்ரகயில்
மணே் ேவர்க்கு இனிரம பெர்க்கும் !
ஏதுவாளருக்கு குறிப் பு:
கற் றல் தாள் 1.1-1.3 வரர செயல் ோடுகரளே் ேயிற் சி செய் யவும் .
செயல் பாடு 2: ெமூகத்தில் கிரடக்கும் நாட்டுே் புறக் கரதகரளெ் பெகரிே் ேது.
குறிக் வகாள் : ெமூகத்தில் உள் ள நாட்டுே் புறக் கரதகரளெ் பெகரித்து சவளிே் ேடுத்துவது.
செயல் முறை படி 1:
செயல் ோடு சதாடங் கும் நாளுக்கு முந்ரதய நாள் ஒவ் சவாரு குழுவும் நாட்டுே் புறக் கரதகள்
மற் றும் ோடல் கள் ஒன் றாக வருவதற் குத் சதரிவிக்கும் வரகயில் வெதியாளர்கள் மாணவர்கரள
எண்ணிக்ரக அடிே் ேரடயில் குழுக்களாகே் பிரிே் ோர்கள் .
படி 2: மாணவர்கள் நாட்டுே் புறக் கரதகள் அல் லது நாட்டுே் புறே் ோடல் கரளெ் பெகரிக்கின் றனர்.
பின் னர் அரவ சோருள் மூலம் வரிரெே் ேடுத்தே் ேடுகின் றன. பின் னர் ஒரு கரத அல் லது கவிரத
ஒரு நாட்டுே் புறே் ோடலால் வாசிக்கே் ேடுகிறது. மாணவர்கள் தற் போரதய கரத மற் றும் ோடல்
மற் றும் அவற் றின் சோருள் மற் றும் அம் ெங் கரளே் ேற் றி விவாதிே் ோர்கள் . இதன் மூலம் அரனத்து
குழுக்களும் பெகரிக்கே் ேட்ட நாட்டுே் புற இலக்கியங் கரள அறிமுகே் ேடுத்தவும் ேடிக்கவும் ோடவும்
வாய் ே் ேளிக்கும் . பின் னார் மாணவர்கள் தங் கள் எழுதிய இலக்கியத்தில் உள் ள குரறோடுகரள
விவாதிக்க
தனித்தனியாக
ஒருங் கிரணே் ோளர்களுடன்
கலந்துரரயாடலாம் .
இறுதியில்
மாணவர்கள் தங் களுக்குே் பிடித்த கரத, ோடரல ஓவியத் தாளில் எழுதி வகுே் ேரறயில்
காட்சிே் ேடுத்தி குழந்ரதகளின் கரதகள் , ோடல் கரளெ் பெகரித்து நம் ஊர், நாட்டுே் புறே்
ோடல் கள் சதாகுே் பு என் று சேயர் சூட்டுவார்கள் .
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ஏதுவாளார்களுக்கான குறிப் பு:
ஏதுவாளர்கள் கை் ைல் தாளில் 21-22 மை் றும் 23 யிை் சி பசய் தல் .
நநாக்கம் : நாட்டு ் புைக் கறதகறள ் டிக்கவும் விவாதிக்கவும் .
மைய் முசற: ஏதுவாளர்கள் மாைவர்கறளக் குழுக்களாக ் பிரிக்கிைார்கள் . கறதறய ்
டிக்கச்
பசால் லுங் கள் . பின் னர் கறதயில் பிடித்த உள் ளடக்கத்றதச் பசால் லுங் கள் . கமலும் , இந்த ்
க்கத்திலிருந்து என் ன மதி ் ற க் கை் றுக்பகாள் ளலாம் என் றத ்
ை் றி விவாதிக்கவும்
ஒவ் பவாருவருக்கும் பிைகு குழுவில் விளக்கம் அளிக்க கூறுவர்.
குறிப் பு:
கை் ைல் தாளில் யிை் சி 3.1 பசய் யவும் .
கிட்டை்ைா ஒரு கல் பவட்டுக்காரன் . அவன் எ ் க ாதும் நான் இ ் டி இருக்க கவை்டும் , அ ் டி
இருக்க கவை்டும் என் று எை்ணுவான் . ஒரு நாள் நான் இளவரசனாக கவை்டும் என் று ஆறச
வந்தது. அ ் டிகய அவன் இளவரசனாகிவிட்டான் . கிட்டை்ைா தன் ஆடம் ரமான வாழ் க்றகறய
உை் சாகமாகக் பகாை்டாடிக்பகாை்டு அரை்மறன மாடியின் கமல் நின் றுபகாை்டிருந்தான் .
அ ் டிகய வானத்றத ் ார்த்துக் பகாை்டிருந்த அவனுக்கு சூரியனுறடய சக்தியும் பவ ் மும்
அவன் கை்கறள உறுத்தின. சூரியனின் சக்தியின் முன்னால் நான் ஒன் றுமில் றல என் று
அவனுக்குத் கதான் றியது. கச! நான் சூரியனாக இருந்திருக்க கவை்டும் என விரும் பியவுடன்
கிட்டை்ைா சூரியானாக ் பிரகாசித்தான் . சூரியபிரகாசத்றத கமகங் கள் மூடிவிட்டன. அ ் க ாது
சூரியனாக இருந்த கல் பவட்டுக்காரனுக்கு ஐகய! இந்த கமகங் கள் சூரியறனவிட சக்தி
வாய் ந்தறவதான் ... நான் கமகங் களாக இருந்திருக்க கவை்டும் என் று எை்ைினான் .
இந்த கமகம் ஆரியறன விட சக்தி வாய் ந்தது. நான் ஒரு கமகமாக இருக்க கவை்டும் . கிட்டை்ைா
உடகன கமகமாக மாறினான் . கமகத்தில் மகிழ் சசி
் யுடன் மிதந்துபகாை்டிருந்த பூறனக்குட்டிறய
யாகரா கட்டி ் பிடி ் து க ால் உைர்ந்தான் . கிட்டை்ைா ஒரு கமகம் . அந்த கநரத்தில் காை் று
வீசியது. தான் காை் ைாக மாை விரும் பி காை் ைாக மாறினான் . ட ட ் பின்
க்கம் ஏகதா வந்தது.
கமகல
ார்த்தக ாது ஒரு குன் று எழுந்து நின்ைது. அது காை் றைத் தடுத்து வீசும் திறசறயக்
கட்டு ் டுத்தியது. இறத ் ார்த்த கிட்டை்ைா தான் ஒரு மறலக் குன் ைாக மாறினான் . என் றன ்
க ால் யாரும் சக்தி வாய் ந்தவர் இல் றல என் று எை்ைி மகிழ் ந்தான் . நான் காை் றைக்கூட
கட்டு ் டுத்த முடியும் என் ைான் . அ ் க ாது மறலயின் அடிவாரத்றத யாறர ‘தான் ’ என் று வீசினர்.
அதன்
வலியால்
கிட்டை்ைா வருத்த ் ட்டார். என் ன நடக்கிைது என் று கன் னத்றதத்
திரு ் பியக ாது ஒரு கல் பவட்டுக்காரன்
ாறை மை் றும் சுத்தியலால்
ாறையில் அடித்தான் .
கிட்டை்ைா ஞானமறடந்தார். “நான் ஒரு கல் பவட்டுத் பதாழிலாளியாக இருந்தக ாது மிகவும்
வசதியாக இருந்கதன் . நான் மீை்டும் கல் பவட்டுக்காரனாக விரும் பு கிகைன்”. பின் னர் அவர்
கல் பவட்டுக்காரனாக மாறினார்.
மையல் பாடு 4: நம் ஊர் கறலஞர்களுடன் உறரயாடல்
நநாக்கம் : உள் ளூர் நாட்டு ் புைக் கறலஞர்கள் மை் றும் உள் ளூர் நாட்டு ் புைக் கறதகறள
பகௌரவிக்க பதரிந்துபகாள் வது.
மையல் முசற: ஏதுவாளர்கள் உள் நாட்டில் கிறடக்கும் நாட்டு ் புைக் கறலஞர்கறள அறடயாளம்
கை்டு ள் ளியில் கிராமம் அல் லது கிளஸ்டர் மட்டத்றத நன் கு அறிந்த நாட்டு ் புைக் கறலஞர்கறள
அறழக்கவும் . நாட்டு ் புைக் கறதகறளயும் ாடல் கறளயும் பசால் வார்கள் . அத்துடன் அவர்களின்
பின் னைி மை் றும் அனு வங் கறள, மாைவர்கள் பதாடர்பு மூலம் ஒருவருவருக்பகாருவர் பதரிந்து
பகாள் கிைார்கள் .
குறிப் பு:
எளிதாக்கு வர்களின்
உறரயாடல் களின் க ாது
மாைவர்கள்
கறலஞர்களுடன்
கலந்துறரயாடும் . தறல ் புகறளச் சிறுகுறி ் பு பசய் ய அறிவுறுத்த ் டுகிைார்கள் . அறதத்
பதாடர்ந்து கலந்துறரயாடலில் ககட்க ் டும் யிை் சி ககள் விகளுக்கு ் திலளிக்க கை் ைல் தாளில்
யிை் சிகள் உதவுகிைது.
மதிப் பீட்டு மையல் பாடு
மையல் முசற:
ஏதுவாளர்கள்
மாைவர்களுக்கு
ஒரு
கறத
பசால் கிைார்கள் .
அவர்கள்
மாைவர்களுடன் கறதயின் பமாழி, நறட மை் றும் நாட்டு ் புைக் கறதகள் ை் றி விவாதி ் ார்கள் .
சிவே் பு பெவல்
சின் ன அண்ணன் சிறிய தங் ரக என இருவர் இருந்தனர். அவர்கள் ஏரழ மற் றும் அனாரதகள் .
அவர்களிடம் சிவே் பு சகாண்ரட பெவல் ஒன் று இருந்தது அவர்கள் அதன் மீது அதிக ோெம்
ரவத்திருந்தனர். ஒரு நாள் தங் ரகக்கு மிகவும் ேசித்தது வீட்டில் ொே் பிடுவதற் கு ஒன் றும் இல் ரல
அண்ணன் வீட்டில் மூறல முடுக்குகளில் பதடினான் . தானிய களஞ் சியத்தின் அடிவாரத்தில்
பகாதுரம தானியங் கள் சில கிரடத்தது. அவற் ரற சகாண்டு உணவு செய் வதகாக ஒன் று
பெர்த்தான் உணவு செய் யத் சதாடங் கும் முன், பெவல் அவரன தடுத்தது ஒரு தானியத்ரத
விரதக்குமாறு கூறியது அவனும் அே் டிபய செய் தான் .
அடுத்த நாள் அவன் கதரவத் திறந்த உடன் கண்டது என் ன? அவன் விரதத்த பகாதுரம அளவிற் கு
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அே் ோல்
வளர்ந்திருந்தது. முற் றம்
தடிமனான தண்டுகளால்
மூடே் ேட்டிருந்தது சிறுவன்
பமகங் கரளயும் . வானத்தின் நீ லத்ரதயும் கடந்து பகாதுரம மரத்தின் முடிரவயும் கடந்து ஒரு
வீட்டின் முன் சென் று நின் றான் . அவ் வீட்டிலிருந்து கமா கமா வாெரன வந்சதழ் அங் பக ஒரு
சூனியகாரி அமர்ந்து ஆட்டாங் கல் ரல ஆட்டிக் சகாண்டிருந்தது அதிலிருந்து நிரறய, பதாரெகள்
முறுக்கு மற் றும் இன் னும் சில திண்ேண்டஙள் வந்தது. இவற் ரறே் ோர்த்த சிறுவனுக் கு
சூனியக்காரியின் இடது கண் குருடு என சதரிந்தது. அதனால் சிறுவன் பூரனரய போல் சமதுவாக
அடிசயடுத்து ரவத்து தன் ெட்ரடரய ஒரு ரேே் போல் செய் து, அதில் தன் னால் முடிந்த வரர
திண்ேண்டங் கரள நிரே் பினான் . பிறகு பகாதுரம தண்டின் வழியாக வீட்ரட அரடந்தான் . இே் ேடி
தங் ரக இருவரும் வயிறு நிரறய தின் றனர். சிவே் பு பெவலும் சகாக்கர – சகாக்கர என் றுக் கூடி
தின் றது
மறு நாளும் சூனியக்காரியின் வீட்டிலிருந்து தின் ேண்டங் கரள சகாண்டுவந்தான் . இே் ேடிபய
நாட்கள் கடந்தது. ஒரு நாள் சூனியக்காரி தன் இடது குடுட்டு கண்ணிலிருந்து வலது ேக்கமாக
மாற் றிக் சகாண்டாள் . தன் திண்ேண்டங் கள் குரறந்தரத உணர்ந்து ெந்பதகம் எழுந்தது. திருட
சென்ற சிறுவன் மாட்டிக் சகாண்டான்
பகாேம் சூனியக்காரி சிறுவரன சவண்ணீர ் காய் சும் அடுே் பில் இவரன ரவத்து எரித்து விடலாம்
என் று எண்ணி, அவரன அந்த அடுே் பிற் குள் புகுமாறு கூறியது. ஆனால் இவ் வளவு நடந்தும்
அெ்சிறுவன் ெற் றும் ேயே் ேடவில் ரல, அடுே் பின் உள் பள தன் னால் நுரழயமுடியவில் ரல என் று
நாடகமாடினான் . சூரியக்காரி பகாேம் சகாண்டு, உன் உடம் ரே சிறியதாக்கிக் சகாண்டு உள் பள
நுரழ என் றது. ஆனால் சிறுவன் என் னால் முடியவில் ரல நீ முதலில் நுரழந்து காட்டு என் றான் . ெரி
என் று சூனியக்காரி அருே் பில் நுரழந்தாள் . இது தான் ெரியான பநரம் என் று சிறுவன்
மண்சணன் ரனரய ஊற் றி தீ மூட்டி சூனியக்காரிரய சுட்டுவிட்டான் பின் னர் சிறுவன் அந் த
ஆட்டுக்கல் லுடன் தன் வீட்ரட அரடந்தான் . பின் னர் அண்ணன் தங் ரக இருவரும் பெர்ந்து
பகாதுரம தண்டிரன அழித்தனர்.
இ ் டியாக சிறுவர்கள் இரை்டு ் க ரும் வித விதமான தின் ை்டங் கறள உை்டு சுகமாக
வாழ் ந்தார்கள் . என் று கறதறய முடிவு பசய் து இருந்திருக்கலாம் !ஆனால் அ ் ் டி ஆகவில் றல.அந்த
ஊரில் தீய ராோ ஒருவன் இருந்தான் அவனுக்கு சிறுவர்களிடம் மாய ஆட்டுக்கல் இரு ் றத
அறிந்தான் . அறத அவர்களிடமிருந்து எடுத்துக் பகாள் ள கவை்டும் என் று திட்டம் தீட்டினான் ... ராோ
அக்கறல
ார்த்து
விட்டு
பகாடு ் தாக
ப ை் றுக்
பகாை்டு
கவபைாருக்கல் றல
பகாடுத்தான் .எே் சோழுதும் போல சிறுவர்கள் அக்கல் ரல சுழற் றினார்கள் ஆனால் அதில் ஒன் றும்
வரவில் ரல நீ தி பகட்க்க சென் ற சிறுவர்கரள அரென் ஊரரவிட்டு விறட்டிவிட்டான் சிவே் பு
சகாண்ரட பெவல் வீதியின் நின் று கூவத்சதாடங் கியது சகாக்கரபகா… சகாக்கரபகா. இந்த தீய
ராஜா ஏரழ மக்களிடமிடும் ஆடுக்கல் ரல பமாெம் செய் து அேகரித்துக் சகாண்டான் , அதற் கு ஏரழ
குழந்ரதகள் ேட்டிணியாக இருக்க, இங் கு இவன் வித விதமான தின் ேண்டங் கரள தின் று
சகாண்டிருக்கிறான் பவட்கசகடு! பவட்கசகடு! என் றது. பெவல் கூவியரதக் பகட்ட சோதுமக்கள்
ஆெ்சிரியம் அரடந்தனர். அவர்கள் பெவலிடம் சென் று நடந்தரத அறிந்தனர்.
இே் ேடிபய பெவல் சதரு சதருவாகெ் சென் று ராஜாவிற் கு எதிராக கூவிக் சகாண்டு கரடசியாக
ராஜா வீதிற் கு வந்தது அங் கு ராணியின் அரண்மரன ென் னல் பமல் நின் று சகாக்கபகா…
சகாக்ககர். பகா…! சிறுவர்களிடமிருந்து மாயக்கல் ரல ஏத்துக் சகாண்ட ராஜாவின் மரனவிபய!
என் று ராணிரய அசிங் கேடுத்தியது! ராணி அவமானம் சகாண்டு ராஜாவிடம் பகாேம் சகாண்டால் .
மக்கள் ராஜாரவே் ேற் றி மந்திரியிடம் விொரரன நடத்தினர். ஆனால் அந்த பெவல் மற் றும் தன்
ோட்டிற் கு கூவிக் சகாண்பட இருந்தது. பகாேத்தில் வீழ் ந்த அரென் பெவறல பிடித்து சிரறயில்
அரடத்தான் . அது தன் ேணிரயத் சதாடர்ந்து அரசன் மிக்க பகாேம் சகாண்டு அதரன சகான் று
குழம் பு ெரமக்கும் மாறு உத்தரவிட்டான் . ெரமயல் காரர் கூெ்ெலிட்டு சகாண்டிருந்த பெவரல
சகான் று
மொலா
அரரத்து
குழம் பு
ெரமத்தான் .
இே் போது
ராஜா
திருே் தியாகவும் ,
மகிழ் ெசி
் யாகவும் அரனத்ரதயும் தான் ஒருவபன ொே் பிட்டு விட்டு ேடுக்ரகரறக்கு சென் ற
ராஜாவின்
வயிற் றில்
இருந்து
மீண்டும்
அழுரக!
சகாக்கரக்பகா…
தீய
அரென்
குழந்ரதகளிடமிருந்து மாயக் கல் ரலத் திருடினான் . என் ரன சிரறக்கு தள் ளினான் இே் போது
இந்த தீய அரென் என் ரன ெரமத்து ொே் பிட்டு விட்டான் ! ஏரழே் பிள் ரளகள் ேட்டினியால்
வாடினால் , அரென் இங் பக தின் று ஏே் ேம் விடுகிறான் . இே் ேடிே் ேட்ட ராஜாரவ தண்ணீரில் தள் ளி
சகால் ல பவண்டும் ! இரதக் பகட்ட ராஜா அவமானம் தாங் காமல் ொே் பிட்ட அரனத்ரதயும்
சவளியில் எடுத்தான் . சவளியில் வந்த பெவல் அரண்மரன பவளியிலிருந்து ேறந்து சென் றது.
அே் போதும் அது தன் ேணிரயத் சதாடர்ந்தது. ராணி ராஜாவின் பமல் பகாேம் சகாண்டு
மாயக்கரல சகாடுத்து விடுமாறு கூறினாள் , அரெனும் அே் ேடிபய செய் தான் . அதன் பிறகு
அண்ணன் மற் றும் தங் ரக மாயக்கல் லிருந்து வித வித மான தின் ேண்டங் கரள சேற் று
ஏரழகளுக்கு சகாடுத்து நூறு வருடம் சுகமாக வாழ் ந்தனர். சிவே் பு சகாண்ரட பெவல் ராஜா
பவண்டியே் ேடி ராஜாரன எதிர்த்து எதுவும் கூறவில் ரல. அதுவும் தன் னுரடய ேங் ரக அெ்
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சிறுவர்களிடமிருந்து சேற் று சகாண்டு சுகமாக இருந்தது.
பசயல் முறை
1
உங் கள் சொந்த ஊருே் ோடல் கள் மற் றும் கரத ோடல் கரல பெகரிக்கவும் !
2
உங் கள் ஊரில் விவொயம் சதாடர்ோன நாட்டுே் புறக் கரதகரளெ் பெகரிக்கவும் ?
3
உங் கள் சொந்த ஊரின் வரலாறு சதாடர்ோன நாட்டுே் புற கரத அல் லது ோடரலெ்
பெகரிக்கவும் !
4
உங் கள் சொந்த ஊர் பகாவில் , திருவிழா அல் லது திருவிழா சதாடர்ோன நாட்டுே் புறக் கரதகள்
அல் லது ோடல் கரள பெகரிக்கவும் .
படி1
படி 2
படி 3
நாட்டுே் புறக் கரத அல் லது
நம் ரம சுற் றியுள் ள
தன் ரனெ் சுற் றியுள் ள
ோடல் கள் ோடலாம்
நாட்டுே் புறக் கரதகள்
நாட்டுே் புறக் கரதகள்
அல் லது ோடல் கரள சொல் லே்
அல் லது ோடல் கரளத்
ேடுகின் றன
சதரிந்து சகாண்டு அரதே்
ேற் றி பேசுகிறார்கள் , மற் றும்
விவாதிக்கிறார்க்ள்
கை் ைளின் விறளவு-10:
சமாழியில் கிரடக்கும் ேல் பவறு வரகயான உள் ளடகங் களில் (எ.கா – செய் திமடல் ,
செய் திதாள் களின் தரலே் பு, குழந்ரதகள் இலக்கியம் , விழிே் புணர்வு செய் தித்தாள் , இரணயெ்
செய் திகள் போன் றரவ) களில் வரும் இயற் ரக, ெமூக மற் றும் பிற விபவகமான கூறுகரலே் ேடித்து
அறிந்து அறித்து சகாண்டு அவற் ரற ேற் றி ெரளமாக பேசி மற் றும் விவாதிே் ோர்கள் . பகட்ட
வாய் சமாழி குறிே் புகளின் வரிரெரயே் புரிந்துக்சகாண்டு செயல் ோட்டில் ரவத்து, அரவகரல
விரும் ே காரணம் மற் றும் அரவகரளே் ேற் றின கருத்துகரள சொல் வர். சிறுகுறிே் பு
எழுதரபிசரய் லி ஸ் கிரிே் ட்டில் எழுதுவர்.
கை் ைல் விறளவுகளின் விரிவாக்கம் மை் றும் முக்கியத்துவம் :
தற் போரதய கற் றல் விரளவுகளில் பேசுதல் ேடித்தல் மற் றும் எழுதுதல் போன் ற மூன் று
திறன் களும் அடங் கும் . பேசுவதற் கும் , எழுதுவதற் கும் அதிக முக்கியத்துவம் சகாடுக்கே் ேடுகிறது.
முந்ரதய வகுே் புகளில் ோடே் புத்தகத்பதாடு பிற இலக்கிய சோருள் களின் அறிமுகம் ஏற் கனபவ
உள் ளது பமலும் மாணவர்களால் அவற் ரறே் ேற் றி பேெவும் , விவாதிக்கவும் முடியும் . தற் போரதய
நிரலயில் செய் தித்தாள் , சிறுவர்மலர், குழந்ரதகள் இலக்கியம் , சிறுவர் மலர், முதலிய ோடத்திற் கு
ெம் ேந்தே் ேட்ட சோருட்களில் வரும் ேல் பவறு விதமான இன்ேம் – துன் ேம் , நல் லது – சகட்டது, ேசி
இரக்கம் , அன் பு அக்கரற, ரதரியம் , ொதரன, வசீகரம் , ஒை் றுறம முதலியரவகரள அரடயாலம்
கண்டு மாணவர்கள் தங் கள் பேெ்சிலும் எழுத்திலும் சவளிேடுத்தும் திறரன வளர்த்துக்
சகாள் வார்கள் , ோடத்திற் கு துரணபுரியும்
சோருட்களான செய் தித்தாள்
சிறுவர் மலர்,
குழந்ரதகள் இலக்கியம் , சுவசராட்டிகள் முதலியரவகரள ஏதுவாளர் ேள் ளி நூலகத்தில்
ஏராளமாக பெகரித்து மாணவர்களுக்கு சகாடுே் ேது முக்கியம ாக உள் ளது. இந்த சோருளில்
சவளியிடே் ேடுள் ள உணர்ெ்சி அம் ெங் கரளே் பிரதிேலிக்கும் ேடங் கள் , நிகழ் வுகள் , கரதகள் ,
ஒலிகள் போன் றவற் ரறே் ோர்க்கவும் உணரவும் விளக்கவும் மற் றும் அவர்கள் விவாதித்த
தரலே் பில் தங் கள் கருத்துகரளயும் முடிவுகரளயும் சவளிே் ேடுத்தும் திறரன மாணவர்கல்
தங் கள் எழுத்தில் வளர்த்துக் சகாள் கிறார்கள் . பமபல குறிே் பிட்டுள் ள உணர்ெ்சிக் காரணிகரளக்
கண்டறிந்து, இந்த உணர்வுகரள தங் கள்
சொந்த வாழ் க்ரகயில்
ேயன் ேடுத்டுவார்கள் .
எடுத்துக்காட்டாக – மற் சறாருவரின் துன் ேத்திற் கும் ேதிலளிே் ேது மற் றும் தங் களால் முடிந்த
உதவிரயெ் செய் வது. அவர்களுக்கு இருக்கும் நல் ல உணர்வுகளுக்கான பநர்மரறயான
அம் ெங் கரள சேறுவது ெமூக வளர்ெ்சிக்கும் , ெமூக நல் லினக்கட்திற் கும் இவ் வரகயான
உணர்வுகள் அவசியம் என் ேரத அவர்கள் உணர்கிறார்கள்
கற் றல் மூலம் நிரறபவற் ற பவண்டிய செயல் ோடுகள்
வவடிக்றக விறளயாட்டு:
1.
ஒரு வார்த்ரதக்கு இரண்டு அர்த்தங் கள் உள் ளன நீ சொல் வாயா
2.
’க்’ என் ற சொல் லின் ோட்டு விபநாதோட்டு
பவறு உயிசரழுத்துகளுக்கு நண்ேர்கள் எல் பலாரும் பெர்ந்து ோட்டு கட்டி ோர் செயல் ோடு
செய் வார்கள் .
இரதே்
போன் று
மாணவர்கள்
உயிசரழுத்துகளின்
வார்த்ரதகட்டுவரத
ோராட்டுவார்கள் .
செயல் பாடு – 1 ேடிக்க இவ் வளவு ஆதாரங் கள் உள் ளதா?
வநாக்கம் – ேல் பவறு வாசிே் புே் சோருட்கரள அறிமுகே் ேடுத்தவும் , பதர்ந்சதடுக்கே் ேட்ட
விஷயத்ரதே் ேடித்து புரிந்துக்சகாண்டு தங் களின் கருத்துகரள சவளிே் ேடுத்துதல் .
செயல் முரற: ஏதுவாளர் இந்த செயல் ோட்டிற் கு பதரவே் ேடும் ேல் பவறு ஆவணங் கள் (செய் தித்
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தாள் கரளயும் , இதழ் கரளயும் ) பெகரித்து சகாள் வர்
இதழ் கள் | செய் தித்தாள் கறள வெகரிப் பர்:
நிறல-1
ஏதுவாளர்
மாணவர்களுக்கு
விருே் ேமான
செய் தித்தாள் கரள
சதர்ந்சதடுக்கே்
ேரிந்துரரே் ோர். அதில் பிடித்த ேகுதி அல் லது ேடம் எது?
என் ற பகள் விரய பகட்டு செய் தித்தாள் கரள கவனிக்க ோர்க்க வாய் ே் பு சகாடுே் ோர். பின்
ஏதுவாளர் மாணவர்கள் ஒவ் சவாரு செய் தித்தாளின் துண்ரடே் ேடித்து அரதே் ேற் றி ஒருவபராடு
ஒருவர் விவாதித்து பதர்ந்சதடுத்த விஷயம் , எந்த வரகரயெ் பெர்ந்தது என் ேரத புரிந்துக்
சகாண்டு பதரிய ் டுத்த வாய் ே் பிரன ஏற் ேடுத்டுவார். சவளியிட்ட பததி, உள் ளடக்கம் மற் றும்
கட்டரமே் பின்
அடிே் ேரடயில் வரகே் ேடுத்தே் ேட்ட
பயாெரனகரள வழங் க, வகுே் பில்
ஒவ் சவாருவருக்கும்
வாய் ே் பு
வழங் குவார்.
கீழ் க்கண்ட
தகவல் களின்
அடிே் றடயில்
விவாதத்திரன செய் தல் .
உங் களுக்கு எந்த விஷயம் பிடிக்கும் ? ஏன் ?
இதுே் போன் ற செய் தித்தாள் கரள பவறு எங் பகனும் ோர்த்திருகிறீர்களா
நீ ங் கள் பதர்ந்சதடுத்த செய் தித்தாளின் சேயர் என் ன? அது சவளியிடே் ேட்ட பததி என் ன? அல் லது
மாணவர்களுக்கு செய் தித்தாள் இதழ் கள் விளம் ேர செய் திகள் இரணயெ் செய் திகளில் வரும்
முக்கிய தாள் கள் அல் லது கற் றல் தாளிலுள் ள ேடங் கரள கவனிக்க கூறி அரவகரள
அறிமுகே் ேடுதுவார். ஏதுவாளர் கடந்த காலத்தில் செய் திகரள எே் ேடி சேற் றார்கள் மற் றும்
தற் போரதய தினங் களில் எவ் வாறு சேறுகிறார்கள் ? என் ேரத குறித்து விவாதம் நடத்துவார்.
குறிே் பிட்ட காலத்திற் கு வரும் அல் லது சவளியிடே் ேட்ட செய் தித்தாள் இதழ் . தினமும்
சவளியிடே் ேடுவது நாளிதழ் , வாரத்திற் கு ஒருமுரற சவளியிடே் ேடும் செய் தித்தாள் வாராந்திர
செய் தித்தாள் . ேதிரனந்து நாட்களுகு ஒருமுரற வரும் செய் தித்தாள் , மாதந்திர செய் தித்தாள் .
எ.கா தினெ்சுடர், தினமலர், தினகரன் , தினத்தந்தி, முரசொலி, பிரஜாவானி, விஜய கர்நாடகா
முதலியன. வாரே் ேத்திரிரக – சுதா, தரங் கா, ோல மங் களா, ராணி, குமுதம் . மாதாந்திரம் கஸ்தூரி
ஏதுவாளர் குறிப் பு: இந்த செயல் ோட்டின் ஒரு ேகுதியாக கற் றல் தாளில் ேயிற் சி 1.1ஐ செய் யுங் கள்
செயல் பாடு -2 ேடித்து சதரிந்துக் – சகாண்டு சொல்
வநாக்கம் : ோடபுத்தகத்திற் கு அே் ோற் ே்ேட்ட சோருட்களான செய் திதாள் , இதழ் , செய் திகரள
ேடித்து புரிந்துக்சகாண்டு தங் களின் கருத்துகரள வாய் வழியாக சவளிே் ேடுத்துவது.
செயல் முறை நிறல 1: ஏதுவாளர் மாணவர்களின் நிரலக்கு ஏற் றவாறு ஏபததும் கடுரர, கரத,
நிகழ் வுகளின் விஷயங் களிருக்கும் செய் தித்தாள் , இதழ் கரள பெகரிக்கின் றார். மற் றும் இரணயெ்
செய் திகளின் செய் தித்தாள் (செய் தித்தாள் களிலுள் ள கட்டுரரகள் கறதகள் மற் றும் செய் திகள் ,
குழந்ரதகள் இலக்கியம் , கரத கவிரதகரள பெகரிே் ோர்.
ஏதுவாளர் மாணவர்கரள நான் கு குழுக்களாக பிரித்து பின்
இே் போது பெகரிக்கே் ேட்ட
செய் தித்தாள் , இதழ் இரணய செய் திகரள வழங் குகிவார். தங் கள் குழுவிற் கு சகாடுக்கே் ேட்டுள் ள
தரலே் ரேே் ேற் றி விவாதிக்க ேரிந்துரரே் ோர். விவாதத்தின் போது அதன் சிறே் ேம் ெங் கரள
ேட்டியலிட ேரிந்துரரே் ோர். ேட்டியலிடே் ேட்ட அம் ெங் கரள ேற் றி வகுே் ேரறயில் ேகிர்ந்துக்
சகாள் ள ேரிந்துரரே் ோர். அந்த பநரத்தில் ஏதுவாளர் ேடித்த அம் ெங் கரள சிறு குறிே் பு எழுதும்
விதத்திரனயும் அதன் தன் ரமரயயும் விளக்குவார்.
குறிப் பு: குறிே் புகளின் சமாழி வணிக வடிவங் களில் ஒன் றாகும் பநாக்கத்ரத! சொல் லே் ேடும்
கருத்ரத விளக்கமாக எழுதுவரத விட சிறியதாகவும் நம் பிக்ரகயுடனும் எழுத மாணவர்களால்
முடியும்
ஏதுவாளருக்கு அறிவிே் பு: இந்த செயல் ோட்டின் ஒரு ேகுதியாக ேயிற் சி 2.1 ஐ செய் ய ரவத்தல்
செயல் பாடு 3: அரனவரும் ஒபர மாதிரியாக இருக்க பவண்டுமா?
வநாக்கம் : எல் பலாரிடம் உள் ள பவறுோடுகரள ஏற் றுக்சகாண்டு, அவர்கரள அவர்களுரடயது
போன் பற மதிக்கும் அணுகுமுரறரய உயபயாகித்தல்
செயல் முறை: ஏதுவாளர் வண்ண வண்ண சிறுவர்கள் அல் லது ‘ நிற சிறுவர்கள் ’ ேடங் களின்
கரதரயே் ேடித்து கூறுவார்கள் கற் றல் தாளில் வழங் கே் ேட்ட ேடக்கரதரய மாணவர்கள்
கவனிக்கும் மாறு கூறுவார்கள் மாணவர்க அங் குள் ள ஒவ் சவாரு ேடத்ரதயும் உள் ளடகத்ரத
ேடித்து, ஒருவரரயப ாருவர் புரிந்துக்சகாள் ள உதவும் துரணக்பகள் விகரள பகட்ோர்கள்
எ.கா
ேடத்தில்
இருக்கும்
ரேயன்
எே் ேடி
இருக்கிறான் ?
அவர்களுக்கிரடபய
உள் ள
வித்தியாெத்ரதே் ேற் றி பகட்ோர்கள் இந்த புத்தகம் ஒவ் சவாரு குழந்ரதக்கும் வித்தியாெம் மற் றும்
நாம்
அவர்களிரடபய
உள் ள
பவறுோட்ரட
ஏற் றுக்சகாள் ள
பவண்டும்
என் ேரத
சதரியே் ேடுத்துவார். யாரரயும் கிண்டல் செய் யாமல் எல் பலாரரயும் , அன் பு, மரியாரதயுடனும் ,
நடத்த
பவண்டும்
என் ற
அணுகுமுரறரய
வளர்த்துக்
சகாள் ள
பவண்டும்
என் ேரத
விவாதிே் ோர்கள் . சவவ் பவறு உணர்வுகலான இன்ேம் - துன் ேம் , வலி – பவதரன, ேசி இரக்கம் ,
அன் பு, ேராமரிே் பு, ரதரிஅம் , ொகெம் , வக்கரம் , இரக்கம் அன் பு ேராமரிே் பு, ரதரியம் , ொகெம் ,
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வசீகர்ம், இரக்கம் , உேகாரம் , சோறுே் புணர்வு போன் றவற் ரற ஏதுவாளர் கூறுவார்கள் .
வண்ண வண்ண சிறுவார்கள் | நிற சிறுவர்கள்
படம் – 2: நீ ரேயனாகி அழுதுக் சகாண்டிருக்கிறாயா? நீ ரேயனாகி அத்தரகய உரட
அணிந்திருக்கிறாயா?
படம் -3 நீ சோம் ரமயுடன் விரளயாடிக் சகாண்டிருக்கிறாயா? ரேயனாகி இவ் வளவு நீ ண்ட
கூந்தலா?
படம் – 4 இே் ேடி இருக்க பவண்டும் என் று யார் சொன் னது?
எல் லா ரேயன் களும் ஒபர மாதிரி இருே் ேதில் ரல. பமலும் அவர்களின் ஆர்வமும் ரெரனகளும் ஒபர
மாதிரியானரவ அல் ல, எல் பலாருரடய தரல முடியும் ஒரு மாதிரி ஏன் இருக்க பவண்டும் ? அவர்கள்
என் ன ஒருவர் இன் சனாருவரின் ….
படம் – 5 இவன் அதிக உயரம் மற் றும் இவன் குள் ளம் இவன் உயரமும் இல் ரல குள் ளமும் இல் ரல.
இவபனா தடிமனாக உள் ளான் . ஆனால் அவபனா ஒல் லிக்குெ்சு மற் றும் இவன் தடிமனும் இல் ரல
சமலிந்தவனும் இல் ரல
படம் -6 இவன் ொரல விேத்தில் ஒரு காரல இழந்தான் அதனால் என் ன அவன் இே் போது எல் லா
இடங் களுக்கும் செல் கிறான்
இந்த ரேயன் பிறந்த்திலிருந்து எரதயும் ோர்க்கமுடியாது. கண் இல் லாமல் எல் லாவற் ற்ரறயும்
புரிந்துக் சகாள் ல முடியும் .
படம் -7 இவருக்கு கூெ்ெலிடுவது, நண்ேர்கரல பகலி செய் வது அவ் வளவு விருே் ேம் , ஆனால் இவன்
மிகவும் அரமதி யாருடனும் ெண்ரடயிடாமல் அரனவருக்கும் உதவுகிறான் .
படம் -8 இவனுக்கு துணி ரதே் ேது பின் னுவது நன் றாக சதரியும் . இந்த பவரல அவனுக் கு
ெந்பதாஷத்ரத சகாடுக்கிறது.
படம் 9: இவன் எே் போதும் ேடிே் பிபலபய மூழ் கி இருே் ோன் . விரளயாட்டில் கவனம் குரறவு.
ஈடுோடு கிரடயாது. சும் மாவிட்டால் முழுதினமும் ரமதானத்தில் பநரத்ரத செலவிடுவான் . எல் லா
விரளயாட்டிலும் நிபுணர்.
படம் 10: இவனுக்கு வண்ண துணிகள் என் றால் மிகவும் மகிழ் ெசி
் . இவன் தன் அக்காவின்
துணிகரளபய போடுகிறான் . அம் மா போட பவண்டாம் என் று கூறினால் . அக்கா போடும் போது
நான் ஏன் போடக்கூடாது என் று பகட்ோன் .
படம் 11: இவருக்கு செடி மரங் கள் என் றால் மிகவும் பிடிக்கும் . இவர் நிரறய மரங் கரள
வளர்த்துள் ளார் மற் றும் அரவகரள நன் றாக ேராமரிக்கிறார்.
படம் 12: எல் லா குழந்ரதகளும் தாங் கள் என் னவாக பவண்டும் என் று விரும் புகிறார்கபளா
அே் ேடிபய
ஆகட்டும் .
ஏன் சனன் றால்
இவர்கள்
எல் பலாரும்
சவவ் பவறு
ஆளுரமகரள
சகாண்டுள் ளனர்.
குறிப் பு: பமபல கற் றல் தாளில் கரதே் ோடங் கள் சகாடுக்கே் ேட்டுள் ளது. ஏதுவாளர் மாணவர்கரள
ேடங் கரள ோர்க்க சொல் லி ஒவ் சவாரு ேடத்ரதயும் , கரதரயயும் ேடித்த பிறகு விவாதித்து
பயிை் சி 3.1 இல் சகாடுக்கே் ேட்டுள் ள பகள் விகளுக்கு அபிே் ராயங் கரள எழுதும் செயரல
செய் வார்.
செயல் பாடு 4: தரலே் பு நமக்கு பதரவயா?
வநாக்கம் : சவவ் பவறு சோருட்களின் விஷயங் களின் தரலே் புகரள ேடித்து விஷயங் கரள
பெகரிே் ேதுடன் விஷயத்திற் கு ஏற் ற துரண தரலே் ரே சகாடுே் ேது.
செயல் முறை: ஏதுவாளர் முன் தயாரிே் பு: முதல் செயல் ோடு மற் றும் கற் றல் தாளில் உள் ள ேயிற் சி
செயல் ோடு முடிந்த பிறகு மாணவர்கள் அருகில் உள் ள நூலகம் அல் லது கிராம ேஞ் ொயத்து
மண்டேத்தில் உள் ள ேல் பவறு செய் தித்தாள் கள் . குழந்ரதகள் இலக்கியம் , சிறுவர் மலர்களில்
தமக்கு பிடித்தவற் ரற ேடித்து, அவற் ரற ேற் றி எழுதிக்சகாண்டு வர சொல் லுதல் . எழுதுவாளர்
இயற் ரக
மற் றும்
ெமூக
அம் ெங் களுக்கு
சதாடர்புரடய
இரண்டு
அல் லது
மூன் று
செய் தித்தாள் களில் இருக்கும் செய் திகரள, நிகழ் வு மற் றும் ேடங் கரள பெகரித்தல் .
படி 1:
எழுதுவாளர் மாணவர்கரள குழுக்களாக பிரித்து ஒவ் சவாரு குழுவிற் கும் சவவ் பவறு
செய் துதாள் களில் சவளியிடே் ேட்டுள் ள ேடங் கரள சகாடுே் ோர். மாணவர்கள் குழுக்களில்
அமர்ந்து ேடங் களில் உள் ள சூழல் மற் றும் நிகழ் வுகரள ேற் றி தங் களுடன் விவாதிே் ோர்கள் .
சோருத்தமான தரலே் ரே உருவாக்கவும் , நிகழ் ரவ ேற் றி பேெவும் தூண்டுவார். பின் னர் ஒபர
தரலே் பு அல் லது நிகழ் வுக்காக, சவவ் பவறு செய் தித்தாள் களில் சவளியிடே் ேட்ட சவவ் பவறு
அறிக்ரககளும் , தரல செய் திகளுக்கும் இரடயிலான ஒற் றுரமகள் மற் றும் பவறுோடுகரள ேற் றி
விவாதிே் ோர். இங் பக முக்கியமாக தரலே் புகள்
ேற் றி
அதிக அழுத்தம்
சகாடுே் ோர்.
விவாதிக்கும் போது அந்த தரலே் புகரள எழுத செய் வார்.
ஏதுவாளருக்கு அறிவிே் பு: இந்த செயல் ோட்டின் ஒரு ேகுதியாக கற் றல் தாளில் ேயிற் சி 4 . 1 - 4 . 3 ஐ
செய் யரவத்தல் .
செயல் பாடு 5: நாம் உணர்திறன் உள் ளவர்களா?
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வநாக்கம் : ேல் பவறு வரகளில் வரும் இயற் ரக, ெமூக மற் றும் பிற உணர்வுகள் கூறுகரள அறிந்து
அவற் ரற விவாதித்தல் .
செயல் முறை: முந்ரதய செயல் ோட்டில் இருந்த குழுக்கரள சதாடர செய் து, ஒவ் சவாரு
குழுவிற் கும் செய் தித்தாள் அல் லது பவறு சோருட்களில் உள் ள இயற் ரக மற் றும் ெமூக காரணிகள்
சதாடர்ோன செய் திகரள சகாடுே் ோர். சகாடுத்த செய் திகரள குழுவில் ேடித்து, விவாதிக்க
கூறுவார். மாணவர்கள் செய் திகரள ேடித்து உணர்வு அம் ெங் கரள கவனிக்க ஒத்துரழே் ோர். பின்
ஏதுவாளர் பகட்கும் . பகள் விகளுக்கு மாணவர்கள் வாய் சமாழியாக விரடயளிே் ேர். எ. கா.
உங் களுக்கு வழங் கே் ேட்ட விஷயம்
எரத குறிக்கிறது? அதில்
எந்சதந்த விஷயங் கள்
குறிே் பிடே் ேட்டுள் ளன? இந்த விஷயத்தில் உங் கள் கருத்து என் ன? பின் னர் அவர் அந்தந்த குழுவின்
தரலே் புகளுக்கு துரணயாக பகள் விகரள பகட்டு விவாதிே் ோர்.
ஏதுவாளருக்கு குறிே் பு: இந்த கலந்துரரயாடலுக்கு பிறகு மாணவர்கள் கற் றல் தாளில் ேயிற் சி 5 . 1
மற் றும் 5 . 2 ஐ செய் தல் .
செயல் பாடு 6 : நாங் கள் உதவ முடியுமா?
பநாக்கம் : தங் கள் சூழலில் நிகழும் நிகழ் வுகள் மற் றும் சூழ் நிரலகளுக்கு ேதிலளிக்கும்
விவாதங் கரள செய் தல் .
செயல் முறை: ஏதுவாளர் இங் கு சகாடுக்கே் ேட்ட நிகழ் ரவ சொல் வார். நிகழ் ரவ விவரிக்கும் போது
துரண ேடநிகழ் ரவ காட்டுவார். அந்த நிகழ் ரவ நிரறவு செய் யும் பகள் விகரள பகட்ோர்.
எ. கா.
*
மபகஷ் மக்கள் வாழந்த இடத்ரத விவரிக்க என் ன வார்த்ரதகள் ேயன் ேடுத்தினான் ?
*
மக்கள் தங் களின் வயிற் று பிரழே் பிற் காக ேட்டணங் களுக்கு ஏன் போகிறார்கள் ? இரத ேற் றி
உங் களின் கருத்து என் ன?
*
மனொ கூறியேடி நீ சேரியவனான பின் எவ் வாறு உதவி செய் வாய் ?
*
இந்த சூழலுக்கு எந்த தரலே் ரே சகாடுக்கலாம் ?
பின் உரரயில் வரும் கதாோத்திரங் கரள ேட்டியிலடெ் செய் து மாணவர்களின் விருே் ேத்திற் கு
ஏற் றவாறு ோத்திரங் கரள சகாடுத்து அந்த நிகழ் ெசி
் யின் விஷயத்ரத ேற் றி நாடகம் நடிக்க
செய் தல் .
ேள் ளிக்கு விடுமுரற இருந்த சோது மபகஷ் நகரத்திலிருக்கும் அவன் ோட்டியின் வீட்டிற் கு
போயிருந்தான் . அங் பக அணில் மற் றும் மானொ என் ற இரண்டு நண்ேர்கள் அவனுக்கு இருந்தனர்.
ஒரு நாள் அரனவரும் பெர்ந்து விரளயாட பூங் காவிற் கு போனார்கள் . அங் கிருந்து திரும் பும் போது
கீபழ உள் ள காட்டிெ்சிகரள ோர்க்கிறார்கள் . மபகஷ்க்கு அந்த காட்சி ஆெ்ெர்யமாக இருந்தது.
எே் போது இே் ேடிே் ேட்ட காட்சிரய அவன் சொந்த ஊரில் ோர்த்தபத இல் ரல. நகரத்தில்
இே் ேடிே் ேட்ட மனிதர்கள் வசிக்கிறார்கள ா என் ேது அவனுக்கு சதரியாது.இரத ோர்த்த பின்
மபகஷ் தன் நண்ேர்களான மானொ மற் றும் அணிலுடன் பகட்கிறான் .
மபகஷ்: அணில் என் ன இது? இவர்கள் எல் லாம் ஏன் தன் பவரலகரள இே் ேடி சவளியில்
செய் கிறார்கள் .
அணில் : மபகஷ் இவர்களுக்கு வீடு கிரடயாது. இவர் பவரலக்காக ஊர் ஊருக்காக செல் கிறார்கள் .
எங் கு இடத்ரத ோர்க்கிறார்கபளா அங் கு கூடாரத்ரத போட்டு சகாண்டு தங் குகிறார்கள் . சில நாள்
இங் கு இருே் ோர்கள் . மீண்டும் பவறு இடத்திற் கு சென் று விடுவார்கள் .
மானொ: இந்த ஒரு இடத்ரத ோர்த்து இே் ேடி கூறுகிறாய் அல் லவா! இே் ேடி நிரறய பேர் நம் ஊரில்
கூடாரம் போடுகிறார்கள் .
மவகஷ்: ஐபயா! ஆமாவா? இவ் வளவு அசுத்தம் . இங் பக ெரமயல் செய் கிறார்கள் . குழந்ரதகள் அங் கு
விரளயாடுகிறார்கள் . தூங் கவும் செய் கிறார்கள் . இரத ோர்க்கும் போது எனக்கு மூெ்ெரடக்கிறது
போலாகிறது.
அணில் : அே் ேடியானால் உங் கள் ஊரில் இே் ேடிே் ேட்ட மக்கள் இல் ரலயா?
மவகஷ்: இல் ரல எங் க ஊர் சராம் ே சுத்தமா இருக்கும் . இரத போல் யாரும் வந்து எங் கு
பவண்டுமானாலும் கூடாரம் போட்டுசகாண்டு இருே் ேதில் ரல.
மானொ: ோவம் அவரின் வாழ் க்ரக அே் ேடிதான் . இே் ேடி வாழவில் ரல என் றால் அவர்களில்
யாருரடய வயிறும் நிரம் புவதில் ரல. இே் ேடி வாழ் வரத தவிர இவர்களுக்கு பவறு வழியில் ரல
மபகஷ். நான் வளர்ந்த பிறகு இவர்களுக்கு உதவி செய் பவன் .
அணில் மை் றும் மவகஷ்: மானொ உன் னுரடயது மிகவும் நல் ல பயாெரன. நாங் களும் அே் ேடிபய
செய் கிபறாம் என் று சொல் லிக்சகாண்டு தங் களின் வீடுகளுக்குள் திரும் பி சென்றனர்.
ஏதுவாளருக்கு குறிப் பு: இந்த செயல் ோட்டிற் கு பிறகு கற் றல் தாளில் இருக்கும் ேயிற் சி 6 . 1 , 6 . 2 ஐ
செய் தல் .
செயல் பாடு 7 : சொன் னரத செய் ய முடியும் .
வநாக்கம் : பகட்கே் ேட்ட வாய் சமாழியின் அறிவுறுத்தல் கள் கருத்துகரள புரிந்து சகாண்டு
செயல் ேடுத்தவும் .
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செய் முறை படி 1 : ஏதுவாளர் மாணவர்கரள ஒரு வட்டத்தில் நிறுத்துவார். நான் சகாடுக்கும்
குறிே் ரே
கவனித்து
நடிக்குமாறு
கூறுவார்.
சகாடுக்கும்
குறிே் பிற் கும் ,
நடிே் புக்கும் ,
ஆபலாெரனக்கும் வித்தியாெம் இருக்கும் . முதலில் ஏதுவாளர் அரனவரரயும் ஆள் காட்டி விரரல
காட்டெ்சொல் வார். பின் னர் ஆள் காட்டி விரரல கணத்தின் பமல் ரவ என சொல் லி அவர் சநற் றி
மீது ரவத்துக்சகாள் வார். இே் ேடி செய் யும் போது மாணவர்களில் சிலர் ஏதுவாளர் செய் வது போல
செய் வார். ஆனால் ஏதுவாளரின் குறிே் புகரள புரிந்துசகாண்டு தே் ோகி செய் வரத கவனிே் ோர்.
இே் ேடி பகட்ேரத போல் செய் என் ற செயல் ோட்ரட செய் வார். இது சோழுதுபோக்குடன்
மாணவர்கரள கவனிக்கும் ேடி சதரிவிக்க ஆதரிக்கிறது.
படி 2: மாணவர்கரள நான் கு குழுக்களாக பிரிக்கவும் பின் ஏதுவாளர் சில குறிே் புகரள வழங் குவர்.
அந்த குறிே் புகளின் ேடி மாணவர்கள் முழு செயல் ோடுகரள செய் வர்.
பள் ளியில் நிகழ் ெ்சி நிரல் : நாரள எங் கள் ோலியில் கலாெ்ொர நிகழ் ெசி
் நடக்கிறது. நிகழ் ெசி
் யின்
முக்கிய விருந்தினர் நம் மூர் நாட்டுே் புற ோடகர் சித்தே் ோ வருகிறார். அவர் நிகழ் ெசி
் யில்
நாட்டுே் புற ோடரல ோடுவார். இந்த நிகழ் ெசி
் யின் தரலரம செயரல நம் தரலரம ஆசிரியர்
புஷ்ேலதா ோர்த்துக்சகாள் வார். சவவ் பவறு மாணவர்கள் நடனம் , ோட்டு, நாடகங் கரள
செய் வார்கள் . இந்த நிகழ் ெசி
் ரய ேர்த்திமா விவரிக்கிறார், பஜாெே் வாழ் த்துரர வழங் குவார்.
ஏதுவாளர் மாணவர்களுக்கு நாம் கூறும் குறிே் புகரள கவனித்து, பகட்டு முரறே் ேடி உங் கள்
குழுவில் நிகழ் ெசி
் கரள செய் து காட்ட பவண்டும் . இதில் ஒவ் சவாரு ோத்திரத்ரத ஒவ் சவாருவராக
ேராமரிக்கவும் குறிே் பு சகாடுே் ோர். அந்த நாளில் நிகழ் ெசி
் நிரரல எே் ேடி செய் யபவண்டும் என் று
முரறே் ேடி 9 குறிே் புகரள ஒன் றாக கூறுவார். அந்த குறிே் புகரள கவனித்து பகட்டு அவர்களது
குழுவிலிருந்து
அரத
தற் ெமயம்
செய் ய
சொல் வார்.
இந்த
நிகழ் ெசி
் யின்
குழுவிற் கு
தயாராகும் போது ஏதுவாளர் ஒத்துரழே் ோர்.
1.
2.

இடத்ரத சுத்தம் செய் தல்
நிகழ் ெசி
்
நிரல் பமரட அரமக்க நாற் காலி, பமரட போடுதல் , பமரட மீது துணி போட்டு
அலங் கரித்தல் .
3. செடிக்கு நீ ர் ஊற் றுவதன் மூலம் நிரரல ஆரமிக்க பமரஜ மீது செடியின் ோட் ரவக்கவும்
4. அரனத்து மாணவர்கரளயும் வரவரழத்து வரிரெயில் உட்கார ரவத்தால்
5. தரலவர்கள் மற் றும் விருந்தினர்கரள பமரடக்கு அரழே் ேது
6. விவரிே் ேவர்கரள வரபவற் றல்
7. விருந்தினர்களிடம் இருந்து செடிக்கு தண்ணீர ் ஊற் றி நிகழ் ெசி
் ரய துவங் கி ரவத்தல்
8. விருந்தினர்கரள அறிமுகே் ேடுத்துவது அவர்களிடமிருந்து ோடல் கரள ோடுவது.
9. தரலவர் பேெ்சிக்கு பின் எல் பலாருக்கும் இனிே் பு வழங் குவது
10. ேங் பகற் ற அறனவருக்கும் நன் றி ெமர்ே்பித்தல்
படி 3: பீர்ோலும் சிறுமியும் உரரநரடரய மாணவர்களிடமிருந்து ேடிக்க செய் து. உரரயில்
ஆசிரியர் மாணவர்களுக்கு சகாடுத்த குறிே் புகரள ேட்டியலிட சொல் லுதல் .
ஏதுவாளர்களுக்கு குறிே் பு: இந்த செயல் ோட்டின் நிகழ் வில் சகாடுத்த குறிே் புகரள பகட்டு
முரறே் ேடி நடித்து காட்டுதரல ஏதுவாளர் கவனித்தல் . பிறகு பீர்ோலும் , சிறுமியும் உரரநரடயில்
உள் ள குறிே் புகரள கற் றல் தாளில் 7 . 1 இல் ேட்டியலிட ேரிந்துரரே் ோர்.
மதிே் பீட்டு செயல் ோடு: செய் தி பெகரிே் பு குறித்து எழுதுதல்
செயல் முறை படி 1: மாணவர்கரள குழுக்களாக பிரிந்து செய் தித்தாரள வந்திருக்கும் இயற் ரக ,
ெமூக அம் ெங் களுக்கு சதாடர்புரடய கரத, கவிரத ோடல் ேடங் கரள பெகரித்து சகாண்டு வர
கூறுவர்.
படி 2: பெகரித்த செய் திகரள உள் ளடக்கத்தின் ேடி வரிரெே் ேடுத்த குறிே் பிடுவார். பெகரித்த
விஷயங் களுக்கு சகாடுக்கே் ேட்டுள் ள தரலே் புகரள ேற் றி விவாதம் செய் தல் . குழுவில் விவாதித்த
விஷயங் கரள ேற் றி சிறுகுறிே் பு வடிவில் எழுதுமாறு கூறுவர். அதன் பின் விளக்கக்காட்சியின்
போது மாணவர்கள் தங் கள் கருத்து மற் றும் கருத்துகளின் உணர்ெ்சி பூர்வமான அம் ெங் கரள
உணருவார்கள் .
படி 3: ஏதுவாளர் உரரயில் "நாட்டுே் புறே் ோடல் நாட்டுவளம் " ோடரல ோடி புரியரவே் ோர். அந்த
ோடலின் உட்கருத்ரத சதரியே் ேடுத்துவார்.
மதுரரக்கு பநர்கிழக்பக
மரழ சேய் யாக் கானலிபல
தங் க கலே் ரே சகாண்டு – சொக்கர்
தரிசுக்குே் போனாராம்
முத்து விரத தூவி
மிளகு ெம் ோ நாத்து நட்டு – சொக்கர்
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ேவளம் குரட பிடித்து
ேயிர் ோர்க்க போனாராம் .
1. ெரம் ெரமாய் சநல் விரளயும்
2. ென் னதி போல் போர் ஏறும்
3. கட்டுக் கலங் காணும்
4. கதிர் வழக்கு சநல் காணும்
5. அடித்து போலி தூற் ற
6. அதுவும் கலங் காணும்
எதுவளருக் கு குறிப் பு: இந்த செயல் ோட்டின் அங் கமாக கற் றல் தாளில் உள் ள மதிே் பீட்டு
செயல் ோடு 1 இருந்து 5 வரர செய் யரவத்தல்
திட்ட செய் தல் :
1. செய் தித்தாளில் வரும் குழந்ரதகள க்கான ாடல் கறள கசகரித்தல் .
2. சுற் றுசூழல் ேராமரிே் பு சதாடர்புரடய பசய் தித்தாள் கறள கசகரித்தல்
3. ஒத்துரழே் பு ெமத்துவம் மற் றும் ெக வாழ் வுகளுக்கு சதாடர்புரடய கரத , ோடல் மற் றும்
ேடங் கரள பெகரிக்கவும் .
4. வீட்டில் இருந்து ேள் ளிக்கூடத்திற் கு வரும் போது நீ கவனிக்கும் குறிே் புகரள லறககறள
ேட்டியலிடுக.
5. வரும் வாரம் ேள் ளியில் குழந்ரதகள் தினவிழா நடக்கவுள் ளதால் காரல வழிோட்டு
கூட்டத்தில் எந்தவிதமான குறிே் புகரள சகாடுக்க முடியும் .
பயாசித்து எழுதுக.
நிறல 1
நிறல 2
நிறல 3
நிறல 4
ோட:
ோட
ோட விஷயத்திற் கு
ோட விஷயத்திற் கு
விஷயத்திற் கு
விஷயத்திற் கு
சதாடர்புரடய
சதாடர்புரடய சோருட்களில்
சதாடர்புரடய
சதாடர்புரடய
சோருட்களில்
இயற் க்ரக சமூகத்தில் உள் ள
பசய் தித்தாள்
சோருட்கரள
இயற் க்ரக ,
ல் கவறு அம் ெங் கரள ேற் றி
புத்தகங் கறள
ேடித்து ெரளமாக
ெமூகத்தில் உள் ள
விவாதிே் ோர்கள் . பகட்ட
ேடிே் ோர்கள்
பேசுவார்கள்
ல் கவறு விதமான
வாய் சமாழி குறிே் புகளின்
அம் ெங் கரள ேடித்து
வரிரெரய புரிந்து சகாண்டு
அரவகரள ேற் றி
செயல் வடிவத்திற் கு சகாண்டு
விவாதிே் ேர்.
வருவார்கள் .
ஏதுவாளருக்கு குறிப் புக்கள் :
• ஏதுவாளர் ோடே் சோருட்களான செய் தித்தாள் , தகவல் ேத்திரிக்ரக, இதழ் கள் மற் றும்
இரணயெ்செய் திகள் பெகரித்தல்
• இந்த கற் றலின் விரளவுகரள பூர்த்தி செய் ய சகாடுக்கே் ேட்டுள் ள செயல் ோடுகளுடன்
இன் னும் அதிக செயல் ோடுகள் , ேயிற் சி மற் றும் திட்டங் கரள சகாடுக்க பவண்டும் ,
• ேள் ளி நூலகம் , கிராம ேஞ் ொயத்து நூலகங் களில் கிரடக்கும் வளங் கரள குறிே் பிடுவது
• செயல் ோடுகளுக்கு சதாடர்புரடய சோருட்கரள மாணவர்களின் வயதிற் பகற் றவாறு
பதர்ந்சதடுத்தல்
• உரரயுடன் ோடே் சோருட்கரள ேடிக்கும் ேழக்கங் கரள வளர்க்க குழுவில் வாய் ே் பிரன
ஏற் ேடுத்தி சகாடுத்தல்
கை் ைலின் விறளவு 11:
சவவ் பவறு சூழ் நிரலகளில் சவவ் பவறு பநாக்குகளுக்காக எழுதுதல் , சவவ் பவறு வரகயான
கட்டுகளில் சோருத்தமான ஒலிகள் , சோன் சமாழிகள் மற் றும் சொற் பைாடர்கள் அரமக்கவும்
நிறுத்தற் குறி ேயன் ேடுத்தி எழுதே் ேடுகிறது.
கை் ைலின் விரிவாக்கம் மை் றும் முக்கியத்துவம் :
சமாழியியலின் மிக முக்கியமான ேடி என் னசவன் றால் , மாணவர்கள் ேல் பவறு பநாக்கங் களுக்காக
கட்டுரர மற் றும் கடிதங் கரள எழுத பவண்டும் , பமலும் அவர்க்ளின் சொற் களுக்கு ஏதுவான
எழுத்து மற் றும் சொற் சதாடர் மற் றும் சதாடரியல் ஆகியவற் ரற ேயன் ேடுத்த பவண்டும் . கமா,
காற் புள் ளி, அரரே் புள் ளி, வினாக்குறி, ரெரக பமற் பகாள் குறியீடுகரள எவ் வாறு ேயன் ேடுத்துவது
என் ேது ேற் றி விவரிக்கிபறாம் . இபதபோல் சொற் சதாடர்களின் ேயன் ோட்டின் முக்கியத்துவத்ரத
எடுத்துக்காட்டுகள் சொல் லாட்சி மற் றும் எழுதும் சூழ் நிரலக்கு ஏற் றவாறு எளிரமயான மற் றும்
சோருத்தமான சொற் கரள குறிே் பிடலாம் . கட்டுரரயில் வரக்கூடிய மற் றும் ேயன் ேடுத்தக்கூடிய
குறியீடுகள் ,
சொற் சதாடர்கள்
சிறே் பு
சொற் கள் ,
வாக்கியங் கள்
மற் றும்
கட்டுரரயில்
ேயன் ேடுத்தவும்
ோடத்தின்
மீதான
ஆசிரியரின்
கண்பணாட்டங் கள்
ஆகியவற் ரற
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புரிந்துசகாண்டு மாணவர்களுக்கு வழிகாட்ட பவண்டும் . இதனால் இலக்கியத்தின் மீது ஆர்வம்
உை்டாகும் . அத்துடன் மாணவர் சிறே் பு வாக்கிய அரமே் பு போன் றவற் ரற வழிகாட்ட உதவுகிறது.
தற் போரதய
கற் றரல
அரடவதற் கு
சவவ் பவறு
முரறயில்
கட்டுரரகள் ,
கரதகள் ,
சொற் சதாடர்கள் போன் ற ேல் பவறு வரகயிலான கட்டுரரகள் தற் போரதய கற் றரல அரடய
ேயன் ேடுத்தலாம் .
வகுே் ேரறயில்
மாணவர்கள்
தகுந்த
குரல் ,
உணர்ெ்சி
மற் றும்
சொற் சதாடர்கரள ேயன் ேடுத்தி வாய் சமாழிரய சவளிே் ேடுத்த முடியும் . இடஙக கட்டத்தில்
மாணவர்கள் தங் களின் பதரவகள் , அனுேவங் கள் மற் றும் கருத்துகரள எழுதுதல் , எழுத்து கட்டுரர
போன் ற ேல் பவறு எழுத்து வடிவங் கள் மூலம் முரறயாக சவளிே் ேடுத்த பவண்டும் . கட்டுரரகரள
எழுதும் போது (வாெகரர ) மாணவர்கரள ஈர்க்கும் வரகயில் சதளிவான, எளிரமயான வாக்கியம்
போன் ற சொற் சதாடரர எழுதும் திறரன சேறுவதற் கு சமாழி வகுே் புகளின்
ேல் பவறு
செயல் ோடுகரள ஏற் ோடு செய் வது முக்கியம் .
கற் றலின் விரளவுகள் மூலம் நிரறபவற் றே் ேடபவண்டிய செயல் ோடுகள்
செயல் பாடு 1 : கட்டுரரயில் ேயன் ேடுத்த ேடும் நிறுத்தற் குறிகள்
வநாக்கம் : கட்டுரரயில்
ேயன் ேடுத்தே் ேடும்
நிறுத்தற் குறிகளின்
கருத்ரதயும்
அவற் றின்
முக்கியத்துவத்ரதயும் புரிந்துசகாள் வது.
செயல் முறை : ஏதுவாளர் சோருத்தமான சொல் மற் றும் வாக்கியத்ரத ேயன் ேடுத்தும் போது
ஏதுவாளர் என் ன அம் ெங் கரள கவனத்தில் ரவத்துக்சகாள் ள பவண்டும் ? என் று மாணவர்களிடம்
கலந்துரரயாடுவார்.
கட்டுரரகளில்
ேயன் ேடுத்தே் ேடும்
நிறுத்தற் குறிகளின்
சேயர்கரள
பகட்ோர். பின் னர் இங் கு சகாடுக்கே் ேட்டுள் ள கட்டுரரகளில் நிறுத்தற் குறி இல் லாத ேத்திரய
கரும் ேலரகயில் பமபல எழுதுவார்.
ேள் ளி மாணவர்கரள ஆசிரியர் சுற் றுலா அறழத்துச் சென் றார். வழியில் ஒரு குலத்திற் கு
சென்றனர். அங் கு நிரறய தவரளகள் இருந்தன. மாணவர்கள் இருவர் அங் கு கிரடத்த கற் கரள
சகாண்டு தவரள மீது ஏறிய சதாடங் கினர். தவரளகள் துடி துடித்தன. அங் கு வந்த ஆசிரியர்கள்
மாணவர்கள் கல் எறிவரத தடுத்து அறிவுரர கூறினர் மாணவர்கபள பிராணிகளும் நம் ரம போல
உயிருள் ளரவ அவற் ரற துன் புறுத்த கூடாது அவற் றிடம் கருரணயுடன் நடந்துசகாள் ள பவண்டும்
என் றனர்.
இந்த ேத்திரய மாணவர்கரள வாசிக்க செய் து இந்த ேத்தியின் மூலம் என் ன புரிந்து சகாண்டனர்
என் று பகட்ேர். பிறகு மாணவர்கள் கூறிய விரடயின் அடிே் ேரடயில் க ச்வாரத்றத நடத்துவர்.
பின் னர் ஏதுவாளர் நிறுத்தற் குறிகள் இட்ட ேத்திரய வாசிக்க செய் வார். இே் போது குறியுடன்
ேடிக்கும் போது அவர்கள் புரிந்துசகாண்ட விஷயத்ரத விவாதித்து, ஏதுவாளர் எழுதும் இடத்தின்
குறிகளின் ேயன் ோட்ரடயும் அதன் முக்கியத்துவத்ரதயும் சதரிவிே் ோர்.
ஏதுவாளர்களுக்கான குறிே் பு: இந்த செயல் ோட்டிற் கு பிறகு கற் றல் தாளில் 1 . 1 ேயிற் சிரய செய் ய
உதவி செய் வார்.
செயல் பாடு 2 : என் ரனே் ேற் றி சொல் லமுடியுமா?
வநாக்கம் : ேல் பவறு வரகயான கட்டுரர சின் னங் கரள சூழலில் அறிமுகே் ேடுத்தி அவற் றின்
ேயன் ோடு ேற் றிய அறிரவ உருவாக்குவர்
செயல் முறை: ஏதுவாளர் கட்டுரர குறிகன் சகாடுக்கே் ேட்டுள் ள வாக்கியங் கரள கரும் ேலரகயில்
எழுதுவர். பின் னர் ஒவ் சவாரு வாக்கியத்ரதயும் எழுதி இந்த வாக்கியத்ரத ேடிக்கும் போது என் ன
பதான் றுகிறது? இந்த வாக்கியத்தின் அர்த்தம் என் ன என் று பகட்ேர் மாணவர்கள் சொல் லும்
ேதிகரள சோறுத்து அந்த வாக்கியங் களுக்கு ஏற் ே கட்டுரர குறிகரளே் ேயன் ேடுத்துமாறு
அறியரவே் ேர். இே் ேடிபய அரனத்து கட்டுரர குறியீடுகரளயும் ேயன் ேடுத்துவதற் கான
விதிகரள விளக்குவார்.
ஏதுவாளர்களுக்கான இந்த செயல் ோட்டிற் கு பிறகு மாணவர்களுடன் கலந்துரரயாடுவதன் மூலம்
கற் றல் தாளில் உள் ள 2 . 1 மற் றும் 2 . 2 செயல் ோட்டு ேயிற் சிரய செய் யரவே் ேர்.
துறணத்தறலப் புகள் ; கட்டுறர நிறுத்தை் குறிகள்
1
சோருள் கரள எண்ணும் போது கால் புள் ளி இட பவண்டும் .
இயல் , இரெ, நாடகம் .
சமய் , வாய் , கண் , மூக்கு
சொற் கள் இறங் கலாம் அடுக்கி வரும் போது காற் புள் ளி இட பவண்டும்
எ. கா - இன்ேமும் , துன் ேமும் , பவண்டுதலும் பவண்டாரமயும்
2
அரரே் புள் ளிகள் வரும் இடத்தில் இரண்டு மாத்திரர பநரம் நிறுத்தி ேடிக்க பவண்டும் .
நான் ேள் ளிக்கு சென் பறன் : ோடம் ேடித்பதன்
நல் பலார் வாழ் வார்: தீபயார் அழிவர்
3
முக்காை் புள் ளி
பின் வருமாறு அரவயாவன முதலிய சதாடர்களுக்கு பின் முக்காை் புள் ளி இட பவண்டும் .
எ.கா - பின் வருமாறு: அரவயாவன
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முற் றுப் புள் ளி
முற் றுே் புள் ளி வரும் இடங் களில் நான் கு மாத்திரர பநரம் நிறுத்தி ேடிக்க பவண்டும் .
1
வாக்கியங் களின் முடிவில் முற் றுே் புள் ளி இட பவண்டும்
எ.கா - இளங் பகாவடிகள் சிலே் ேதிகாரம் இயற் றினார்.
2
சொற் குறுக்குகளில் முற் றுே் புள் ளி இட பவண்டும் .
எ.கா - கி.மு., கி.பி., பி.எ.,
வினா குறி
வினாவாக வரும் வாக்கியங் களின் முடிவில் வினாக்குறி இட கவை்டாம் .
எ.கா - திருக்குைள் டித்தாயா?
நீ என் ன பசய் கிைாய் ?
உணர்ெசி
் க்குறி
உணர்ெ்சிக்குறி வரும் இடங் களில் நான் கு மாத்திரர பநரம் நிறுத்தி ேடிக்க பவண்டும் . மகிழ் ெசி
் .
வியே் பு. வாழ் த்து அெ்ெம் இர்க்கம் முதலிய உணர்ெ்சிக்குதி சவளிே் ேடுத்தும் வாக்கியங் களிள் ,
இறுதியில் உணர்ெ்சிக்குதி இடபவண்டும் .
நமது ேள் ளிக்கு சவற் றி! சவற் றி! சவற் றி! - மகிழ் ெசி
்
ோம் பு! ோம் பு! - அெ்ெம்
வமை் வகாள் குறி:
பநர் கூற் றாக எழுதே் ேடும் வாக்கியங் களில் முன் னும் பின் னும் இரட்றட கமை் ககாள் குறி குறிக்க
கவை்டும் .
பிற சமாழிகரள கூறும் போதும் இரட்ரட பமற் பகாள் குறி இடபவண்டும்
எ.கா- ஆசிரியர் , "நீ ேடி என் றார்".
2. "விரளயும் ேயிர் முரளயிபல சதரியும் " என் து
செயல் பாடு 3 : சோருரளக்கண்டறியவும்
பநாக்கம் : எழுதும் சூழலில் யுதி மற் றும் கட்டுரர குறியின் முக்கியத்துவத்ரத புரிந்து
சகாள் ளுங் கள் .
செயல் முறை:
இங் பக
சகாடுக்கே் ேட்டுள் ள
வாக்கியங் கரளபயா
அல் லது
ஒத்த
வாக்யங் கரளபயா, ஒரு யுதி மற் றும் ஒரு கட்டுரர போன் ற இரண்டு வழிகளில் ஏதுவாளர் தயார்
செய் கிறார்.
படி 1 : வகுே் ேரறயில் மாணவர்கரள 4 - 5 குழுக்கரள பிரிக்கவும் . ஒரு குழுவிற் கு புள் ளி மற் றும்
நிறுத்தற் குறி பவறு ஒரு குழுவிற் கு கட்டுரர குறிரயயும் உதி வாக்கியங் கள் சொற் கரள பிரித்து
சோருட்ேட பிரிே் ேது இரடசவளியிட்டு சொற் கரள எழுதவும் தருவார்கள் . ஒரு குழுவிலிருந்து
மற் சறாரு குழுவிற் கு வாக்கியங் கரள ேடித்து அர்த்தத்ரத விளக்கவும் , வாக்கியத்தில் இல் லாத
போது அவற் ரற எவ் வாறு விளக்குவது மற் றும் அரவ இல் லாத போது சொற் களின் அர்த்தங் கரள
ேற் றி விவாதிே் ோர்கள் .
எ.கா - யுதி மதி நிறுத்தற் குறி வாக்கியங் கள்
1. இம் ேர்வான் இல் ரல - இம் ேர் வான் எல் ரல
2. ேகசடன் பறன் - ேகடு என் பறன்
3. விண்சவளி - விண் சவளி
4. வாய் சமாழி - வாய் சமாழி
5. இயல் , இரெ, நாடகம் .
6. திருவள் ளுவர் "காற் றினாலாயினும் பகட்க" என் று கூறியுள் ளார்.
7. பராஜாே் பூ எவ் வளவு அழகாக இருக்கிறது!
ஏதுவாளர்களுக்கு அறிவிப் பு : பமற் கண்ட செயல் ோட்டிற் கு பிறகு ேயிற் சி புத்தகத்தில் 3 . 1 , 3 . 2
மற் றும் 3 . 3 ஆகியவற் ரற ேறிெ்சி செய் யவும் .
செயல் பாடு 4: நமது ஊரின் பிரெ்ெரன நமது பேெ்சு மற் றும் நமது எழுத்து
செயல் முறை படி 1: ஏதுவாளர் வகுே் பிலுள் ள மாணவர்கரள சிறு குழுக்களாக பிரித்து அவர்கள்
வாழும் சுற் றுசூழலில் தாங் கள் கவனிக்கும் பிரெ்ெரனகளில் ஒன் ரற பதர்ந்சதடுக்குேடி
பகட்டுக்சகால் லே் ேடுவார்கள் . பின் னர் ஏதுவாளர் மாணவர்கள் ஒவ் சவாரு குழுவிலும் கூறிய
பிரெ்ெரனகரள கரும் ேலரகயில் மீது ேட்டியலிடுவர். பின் னர் தங் கள் குழுவில் இருக்கும்
ஒவ் சவாரு மாணவரும் ஒரு குழு தரலவரர பதர்ந்சதடுே் ேர்.
பின் னர் அந்த பிரெ்ரனக்கு தீர்வு காண என் ன செய் யலாம் ? நான் யாரர சதாடர்பு பவண்டும் .
அவற் ரற ேற் றி சிந்திக்கவும் , விவாதிக்கவும் பநரம் சகாடுே் ோர். முடிவில் ஒவ் சவாரு குழுவும் அந்த
குழுவின் பிரெ்ரனரய சவளிே் ேடுத்த வாய் ே் பு சகாடுக்க பவண்டும் .
செயல் பாடு: 5: பிரெ்ெரனக்கு ஒரு கடிதம்
வநாக்கம் : ஏதுவாளர்கள் முரற ொர கடிதம் எழுதும் தன் ரமரய புரிந்துசகாள் ளும் சூழலில்
கடிதத்ரத எழுதுதல் .
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செயல் முறை:
ஏதுவாளர்கள்
முந்ரதய
செயல் ோட்டில்
விவாதிக்கே் ேட்ட
பிரெ்ரனரய
கரும் ேே் ேலரகயின் எழுதி கடிதம் எழுதும் முரறரய கற் பிே் ோர்.
கடிதம் : நாம் சோதுவாக விஷயத்ரத பவறு ஒருவருடன் ேகிர்ந்து சகாள் கிபறாம் . அவர்கள்
பநரடியாக சதாடர்பு சகாள் ளாத போது அத்தரகய விஷயத்ரத கடிதம் மூலம் அவர்களுக்கு
அறிவிே் போம் . ஒரு கடிதம் என் ேது ஒரு காகிதம் , ஒரு ஓரல , ஒரு எழுதே் ேட்ட காகிதம் என் று
சோருள் ேடும் .
ஏதுவாளருக்கு குறிப் பு
கடிதங் கள் தனிே் ேட்ட கடிதங் கள் , முரறயீடு கடிதங் கள் , விளம் ேரம் கடிதங் கள் நிர்வாக கடிதங் கள்
மற் றும் சவளியீடு கடிதங் கள் என் று ேல் பவறு பெகரிே் புகள் மற் றும் ேத்திரிக்ரக அறிக்ரககள்
பெகரித்தல் .
வணிகக் கடிதம் - வணிகக் கடிதம் ஒரு குறிே் பிட்ட பநாக்கத்ரத சகாண்டுள் ளன. தனிே் ேட்ட
கடிதத்தின் மற் ற எல் லா விதிமுரறகளும் சோருந்தும் . இருே் பினும் சில சில மாற் றங் கரள
கவனிக்க முடியும் . தனிே் ேட்ட கடிதத்தில் கடிதம் எழுதே் ேட்ட முகவரிரய எழுதுகிபறாம் . ஆனால்
இரண்டாவது கடிதத்தில் முகவரிரய எழுதுங் கள் .
கடிதம் எழுதும் முறை
முதல் படி : எழுதுேவரின் முகவரி சலட்டர் ச
ட்டில் பததி மட்டுபம குறிே் பிட பவண்டும் .
அெ்சிடே் ேட்ட முகவரி இல் லாவிட்டால் கடிதத்தின் வலது மற் றும் இடது ேக்கத்தில் முகவரி
எழுதே் ேடபவண்டும் .
இரண்டாவது ேடி - நாம் யாருக்கு கடிதம் எழுதுகிபறாபமா அவருரடய முகவரிரய இடது ேக்கத்தில்
எழுதபவண்டும் .
மூன்ைாவது நிறல படி : - மாண்புமிகு அல் லது மதி ் பிை் குரிய என் று ேரிந்துரரக்க பவண்டும் .
நான்காம் படி: இந்த கடிதத்தில் கருத்து இருக்கும் . இதில் மிக முக்கியமான விஷயத்தின் விளக்கம்
இருக்கும் . இந்த கடிதத்தின் உள் ளடக்கம் முழுரமயாக இங் கு எழுதே் ேட பவண்டும் .
ஐந் தாம் படி: இந்த கடிதத்தில் கருத்து இருக்கும் . இதில் மிகமுக்கியமான விஷயத்தின் விளக்கும்
இனக்கம் . இந்தக்கடிதத்தில் உள் ளடக்கம் முழுரமயாக இங் பக எழுதே் ேட பவண்டும் .
ஆைாவது நிறல: கடிதத்தின் சதாடக்கத்தில் வணக்கங் கள் எனேரத வணக்கம் என் று எழுத
பவண்டும் . வணிகக்கடிதங் களில் சோதுவாக ேயன் ேடுத்தே் ேடும் . சொற் கள் - நன் றி , வாழ் த்துக்கள்
ஏழாவது நிறல - கடிதத்தின் முடிவில் வலது ேக்கத்தில் வலது கீபழ ரகசயழுத்து இடவும் .
(ரகசயாே் ேம் இடே் ேட்டபிறகு அவர்களின் சேயர்கள் சீல் ரவக்கே் ேடும் ) 2 இல் எழுதே் ேடவுள் ளது.
உரறயின் மீதும் யாருக்கும் கடிதம் எழுதுகிபறாபமா அவரின் விலாெத்ரத எழுத பவண்டும் .
மாதிரி கடிதம்
ோழரடந்த ொரலரய சீரரமக்க கிராம ேஞ் ொயத்துக்கு எழுத்துே் பூர்வ (விண்ணே் ே கடிதம் ) மனு
அனுே் புனர்
விஜயலக்ஷ்மி
கிராமவாசி
சமாத்துரு
ரிதுரு தாலுக் கா
சேறுநர்,
தரலவர்
கிரமே் ேஞ் ொயத்து
சமாத்துரு
தரலரமக் குரியவபர
ேழுதரடந் த ொரலரய சீரரமக் க கவை்டும் எங் கள் ஊரில் அவசியமான ொரலகள்
பெதமரடந் து உள் ளன. ொரலகளில் ேள் ளங் கள் உண்டாகி உள் ளன. ொரலயில் ெரியாக
நடக் கவும் முடியவில் ரல. இரவு பவரளயில் நடந் து செல் லும் போது ேலர் விழுந் து ரக கால் கரள
உரடத்துக்சகாண்டனர். இதனால் சோதுமக் கள் அெ்ெத்தில் உள் ளனர். இந் த விவகாரம் உங் களின்
கவனத்திற் கு வந் துள் ளது. ஆனால் எந் த நடவடிக் ரகயும் எடுக் காதது ஏமாற் றம் சதாடர்ந்து
நடவடிக் ரக எடுத்து ேழுதரடந் த ொரலகரள ெரிசெய் ய எதிர்ோக்கின் பறன் . இத்துடன்
சோதுமக் கள் ரகசயாே் ேமிட்ட ஆவணம் இரணக் கே் ேட்டுள் ளது.
உங் கள் விசுவாசி
விஜயலக்ஷ்மி
ரகசயாே் ேம்
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ஏதுவாளர்களுக் கான விதிமுரறகள் : கடிதம் எழுதும் முரறரய புரிந் து சகாண்ட பிறகு கற் றல்
தாள் 5 . 1 ஐ ேயிற் சி செய் யவும் .
படி 2: 6 ஆம் வடுே் பிலுள் ள ோடம் நண்ேனுக் கு ஓர் கடிதம் என் றே் ோடத்தில் விளக் கே் ேட்டுே் ேட்ட
சுற் றுே் ேயணத்தின் அனுேவங் கரள மின் னஞ் ெல் மூலம் சதரிவிக்க ஏதுவாளர் மாணவர்களுக் கு
ஒரு மின் னஞ் ெல் ஐடிரய உருவாக்கி கணினி,வகுே் பு அல் லது சமாரேல் மூலம் செய் திரயயும்
பகள் விக் கான ேதிரலயும் சகாடுே் ேர்.
ஏதுவாளருக் கு அறிவிப் பு; நண்ேனுக் பகார் கடிதம் ோட ோகத்ரத புரியரவத்து பிறகு கற் றல்
தாளில் 2 . 2 ேயிற் சிரய செய் விே் ோர்.
மதிப்்பீட்டு செயல் பாடுகள் :
ஏதுவாளருக் கு அறிவிப் பு: கற் றல் தாளில் மதிே் பீடு செயல் ோடு 1 , 2 , மற் றும் 3 ஐ செய் யரவத்தல்
திட்டப் பணி : இந் த விஷயத்திற் கு முழுரமயான தகவல் மற் றும் அறிவுரரகரள வழங் கவும் )
1. அருகில் உள் ள தோல் நிரலயத்திற் கு சென் று அஞ் ெல் அட்ரடரய சேற் று உங் கள் ஊரின்
ேண்டிரக ேற் றி தகவரல சதரிவிக் க. உங் கள் வகுே் பு ஆசிரியருக் கு கடிதம் எழுதி அஞ் ெல் மூலம்
அனுே் ேவது.
உங் கள் குடும் ே உறுே் பினரின் ரகபேசிரய சேற் று அவர்களின் உதவிரய சேற் றுக்சகாண்டு
உங் கள் வகுே் பு ஆசியர்க் கு மின் னஜலுக் கு மூலம் உங் கள் குடுமின் ேதின் விவரத்ரத குறித்து ஒரு
கடிதம் அனுே் புவது.
நிறல 1
ேடி 1
கடிதம் எழுதும்
முரறரய
அறிந் துசகாண்டனர்

நிறல 2
ேடி 2
வழங் கே் ேட்ட
விஷயத்திற் கு
கடிதத்ரத எழுதுவர்

நிறல 3
மின் னஞ் ெல் மூலம்
கடிதம் எழுதுவர்

நிறல 4
கடிதம் எழுதுதல்
கடிதம் எழுதும் போது
சோருத்தமான
காற் புள் ளி ேழசமாழி,
சோன் சமாழி
ேயன் ேடுத்துவர்.

ஏதுவாளருக் கு குறிப் புகள் ;
இங் கு கற் றல் நிரல நிறை பவற் றுவதற் காக வழங் கே் ேட்ட கூடுதல் செயல் ோடுகள் மற் றும்
நரடமுரறகரள பமம் ேடுத்த வசிதியாளர்கள க் கு சுதந் திரம் உள் ளது. கற் றல் நிரறவு செய் ய
ோடே் புத்தகத்தில்
உள் ள
ோடங் கரள
ேயன் ேடுத்தி
கருத்துகரள
புரிந் துசகாள் ள
செய் வார்.செயல் ோடுகளுக் கு பதரவயான உேகரணங் கரள வகுே் ேரற செயல் ேற் றிக் கு முன்
தயார் செய் தல் .கற் றரல நிரறவு செய் ய ோட புத்தகத்தில் உள் ள சகாடுக் கே் ேட்டுள் ள சமாழி
மற் றும் இலக் கணம் ேயன் ேடுத்துவது.
கை் ைல் விசளவுகள் : 12
புதிய சொல் பொதரனரய வளர்ே்ேது மற் றும் அவற் றின் சோருரள கண்டறிய
சொற் களஞ் சியரத ேயன் ேடுத்துவர்.
கை் ைலின் முக் கியத்துவம் மை் றும் வநாக் கம் :
மாணவர்கள் அவர்களின் கற் றல் அனுேவத்திலிருந் து ஒரு வகுே் பிருந் து அடுத்த வகுே் பிற் கு புதிய
சொற் கரள
பகட்டுக்சகாள் வபதாடு
வாசிக்கிறார்கள்
அவர்கள்
தங் கள்
சுற் றுசூழலில்
அனுேவிக் கும் சூழலின் வார்த்ரதகள் அர்த்தத்ரத அறிய ஆர்வமாக உள் ளனர். ஆரம் ே நிரலயில்
இருந் பத குழந் ரதகள் புதிய சொற் கள் , அவற் றின் அர்த்தங் கரள புரிந் துசகாண்டு அவற் ரற
தங் களுரடய
சுற் றுசூழலில்
ேயன் ேடுத்துகின் றனர்.
புதிய
சொற் களுக் கான
பதடல்
சதாடங் கே் ேடுகிறது. (இந் த கற் றலின் பநாக் கம் , அர்த்தத்ரத கண்டறியும் செய் லோட்ரட
பொலகாரதிரய
ேயன் ேடுத்தி
தன் னுரடய
பதடலுக் கு
உதவுவதற் கான
வழிரய
கண்டுபிடிே் ேதாகும் .
கற் றல் செயல் முரற என் ேது செயல் முரறயில் சொல் லகராதிரய ேயன் ேடுத்துவது. அவரது
பதடலின் உதவிரய கண்டறிவது இந் த செயலின் எதிர்ோர்ே்பு.
ஏதுவாளருக் கான குறி ் பு: புதிய சொற் கரள பதடல்
சேயர்சொற் க்கான அரடயாளம்
காணேயன் ேடும் ோடநூல் மற் றும் கவிரத இதழ் கள் போன் ற இலக்கியம் சோருள் கரள
அறிமுகே் ேடுத்துவது மற் றும் கணிதம் , அறிவியல் , ெமூகறிவியல் , சதாழில் நுட்ேம் , கரல போன் ற
இலக்கியத்தின்
ேல் பவறு
துரறகரள
ேயன் ேடுத்தி
மாணவர்கள்
புதிய
சொற் கரள
அறிமுகே் ேடுத்துவது. சொற் களஞ் சியம் - மாணவர்களுக் கு அறிவு மற் றும் செயல் ோடுகள் மூலம்
ேயமில் லாத சூழலில் , சொற் கரள பதடுவதற் கும் , ேடித்து சொற் கரள பதடுவதற் கும் , ேடித்து
அரடயாளம் காண்ேதற் கும் , பமலும் சொற் களின் வரிரெயில் அரமந்திருே் ேரத உறுதி
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செய் வதற் கும் மாணவர்களுக் கு உதவுகிறது. புதிய வார்த்ரதகளின் அர்த்தங் கரள அரத ஒரு
ஆதாரமாக ேயன் ேடுத்தவும் மற் றும் வார்த்ரதகளின் அர்த்தங் கரள சொல் லிவிட்டு மற் றும்
எழுத்து சொற் களின் அர்த்தங் கரள ேயன் ேடுத்திக்சகாண்டு பேசுவதற் கும் மற் றும் எழுத்து
ேயன் ேடுத்தி அரத பமம் ேடுத்த கற் று சகாடுக் கவும் . சொற் களஞ் சியரத ேயன் ேடுத்துவதற் கான
சில செய் லோடுகள் சகாடுக் கே் ேட்டுள் ள இரவகள் ஒரு வகுே் பு ோடே் புத்தக சூழலுக் கு மட்டும்
ேயன் ேடுத்தக் கூடாது. மாணவர்களின் கல் வி வாழ் க்ரக முழுவதும் ேயன் ேடுத்த பவண்டும் .
சமாழியின்
ேன் முகத்தன் ரமரய
ேல் வரகே் ேடுத்த
வாழ் நாள்
முழுவதும்
சதாடர்ந்து
ேயன் ேடுத்த பவண்டும் .
விரளயாட்டு மஜா: வெதி செய் ேவர்கள் வாரம் ஏழுநாட்கள் உள் ளன அல் லவா? அரவ ஞாயிறு ,
திங் கள் , செவ் வாய் , புதன் , விழாயான் , சவள் ளி , ெனி இே் போது கிழரம என் று முடிவரடயும்
இதனால்
நாம்
உருவாகும்
வார்த்ரதயில்
இருந் து
பவறு
சவவ் பவறு
சொற் கரள
சொற் களஞ் சியத்தில்
இருந் து கண்டுபிடித்து
எதுவாக செயல் ோட்ரட செய் யபவண்டும் .
செயல் பாடு 1: சொற் கரள கண்டுபிடித்து சோருரள புரிந் து சகாள் பவாம் .
ஏதுவாளர் : ஒரு பசய் தித்தாறள வாசி ் ார் அதிலுள் ள சில பசாை் கறள கரும் ேே் ேலரகயின்
பமபல எழுதுவார். பிறகு ஆசிரியர் அந் த சொற் கரள ேடிக் க ரவே் ோர். ேடிக் கும் போது
அவர்களுக்கு
புரியாத
சொற் கரள
கண்டுபிடிக்க
செய் வார்.
இவர்கள
கண்டுபிடித்த
சொற் களுக் கு என் ன அர்த்தம் இருக் கும் ? என் று பகட்ோர். பிறகு என் ன அர்த்தம் இருக்கும் என
சிந் திக் க
பநரம்
சகாடுே் ோர். பின் னர் ஆசிரியர் அந் த
சொற் கரள
விளக் குவார்கள்
(புரியரவே் ோர்) பிறகு அந் த சொற் கரள அகரவரிரெயில் கரும் ேே் ேலரகயின் மீது எழுதுவார்.
ஏதுவாளர்களுக் கு குறிப் பு: இந்த செயல் முரறயின் ஒரு ேகுதியாக, ேயிற் சி புத்தகத்தில் 1 . 1
ேயிற் சியிரன செய் யவும் .
செயல் பாடு படி 2: இந் த செயல் முரறயின் செய் வதற் கு இங் கு சகாடுக் கே் ேட்டுள் ள சொற் கள்
மற் றும் சேயர் சொற் கரள மின் னல் அட்றட செய் து சகாள் ள பவண்டும் . ஏதுவாளர்கள்
மாணவர்கரள 5 குழுவாக செய் து ஒவ் சவாரு குழுவிற் கும் கீபழ சகாடுக் கே் ேட்டுள் ள சொற் களற
மற் றும்
அவற் றின்
சொற் களின்
மின் னல்
அட்றடறய
மாணவர்களுக் கு வெதியாளர்
வழங் குவார்கள் . இரண்டிரண்டு சொற் கள் மற் றும் அவற் றின் சேயர்ெ்சொற் கள் சொல் வார்கள் .
பிறகு எளிதாக் குேவர்கள் அந் த சொற் கள் சொற் சோருளில் வரிரெே் ேடுத்தி கற் பிே் ோர்கள் .
பின் னர் அந் த சொற் கரள ேயன் ேடுத்தி வாக்கிய அரமக்கு சொல் வார்கள் . கூடுதலாக,
மாணவர்கள்
வீட்டில்
ேயன் ேடுத்தும்
சொற் களின்
பேெ்சுவழக் க
சமாழிரய
பெர்க் க
ேரிந் துரரே் ோர்கள் . பின் னர் அந் த சொற் களுக்கு சோருரள ஒத்த சொற் கரள எழுதி
கற் பிே் ோர்கள் பிறகு சகாடுக் கே் ேட்டுள் ள சொற் கரள ஒலி உெ்ெரிே் பு கற் பித்த சோருள்
விளக் குதல் .
குழு 1 :
ஒளி - கதிர், சுடர், பஜாதி , பிரகாெம்
குழந் ரத - மகவு, குழவி , செய்
சூரியன் - ஞாயிறு, கதிரவன் , ேகலவன் ,
சொல் - ேதம் , சமாழி, கிளவி
குழு 2 :
வயல் - கழனி , ேழம்
சநருே் பு - தீ, அனல் , கனல்
தவறு - மாசு, குற் றம் , பிரழ
குழு 3 :
அன் னம் - பொறு , ஒருவரகே் ேறரவ
அணி - அணிகலன் , அழகு , உடுத்தி
மகிழ் ெ்சி - உவரக, இரும் பூது, புலகம்
கடல் - உவரி, ஆழி, சேௌவ் வம்
குழு 4 :
அகம் , வீடு, மனம் உட்ேகுதி
அரண - ேடுக் ரக , தடுத்தல் , தழுவு
அரற - சொல் , ஆதி, திரர , வீட்டின் ேகுதி
குழு 5 :
அரி - திருமால் , அறிதல் , சிங் கம்
அறிவு - ஞானம் , மதி, உரம் , பமரத
மரல - சோருே் பு, மாத்திரம் , பூதரம் , குன் று
பதாழன் - நண்ேன் , சிபநகிதன் , துரணவன் , பகள் வன்
ஆரெ - இெ்ரெ , விருே் ேம் , பவட்ரக அவா
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அன் பு - பநெம் , பநயம் , ேற் று , பிரிவு
அரசி - ராணி, தரலவி, இரறவி
குழு 6 :
ேலம் – ேழம்
வலம் – வளம்
கலம் – களம்
மனம் – மணம்
அவள் – அவல்
மரல -- மரழ
புலி – புளி
அரி – அறி
கல் – கள்
மரம் – மறம்
நீ ளம் – நீ லம்
ேனி – ேணி
முறுக் கு - முருக் கு
வால் – வாள்
ேள் ளி – ேல் லி
உரி – உறி
கரி – கறி
விரல – விரள
ஏதுவாளர்களுக் கு குறி ் பு: இந் த செயற் ே்ோட்ரட ஒவ் சவாரு மணவரும் அவர்கள் குழுவிற் கு
வந் துள் ள சொற் கரளயும் அவற் றின் சேயர்ெ்சொற் கரளயும் அரமக் க பவண்டும் . கூடுதலாக
அந் த வார்த்ரதகரள உங் களின் பேெ்சு வழக்கில் என் ன சொல் கிறார்கள் . என் ேரத ேற் றி
விவாதிக் க அறிவுறுத்தேடபவண்டும் . அதன் பிறகு ேயித்கி புத்தகத்தில் ேயிற் சி செய் ய உதவி
செய் வர்.
செயல் பாடு 2 : சொற் களின் அர்த்தத்ரத எே் ேடி கண்டுபிடிே் ேது
வநாக் கம் - மாணவர்கள் புரியாத சொற் களுக் கு அர்த்தத்ரத கண்டறியவும் மற் றும் சதரிந் த
சொற் களுக் கு அர்த்தத்ரத பதட பவண்டிய வளங் கரள வளர்த்தல்
படி 1 : மாணவர்கரள சகாண்டு ஏதுவாளர்கள் 4 - 5 பேர் சகாண்ட குழுரவ அரமத்தல் . ஒவ் சவாரு
குழுவிற் கும் ஒரு கட்டுரர வழங் கே் ேடும் (செய் தித்தாளில் உள் ள ஆன் மிகம் , கலாெ்ொரம் ,
சதாழில் நுட்ேம் , காரல சதாடர்ோன கட்டுரரகள் ) அந் தந் த குழுவில் உள் ள கட்டுரரகரள ேடித்து
அவற் றின் புதிய சொற் கரள ேட்டியலிட சொல் லுங் கள் . அவர் உரரயின் உரரரய ேடிக் கவும்
வார்த்ரதகளின் அர்த்தங் கரள கற் ேரன செய் யவும் ேரிந் துரரே் ோர். பின் னர் அவர்கள்
வார்த்ரதகளின் அர்த்தங் கரள சதரிவிே் ோர்.
படி 2 : ஏதுவாளர் கரும் ேே் ேரலரகயின் பமல் எழுத்துகளின் முன் எழுதி பிறகு மாணவர்களுக் கு
உயிர் எழுத்துகள் மற் றும் உயிர் சமய் எழுத்துகள் . ெரியான சொல் வதற் கு பின் னர் அவர்கள்
புத்தகத்தில் எழுத அறிவுரரே் ோர்கள் . பின் னர் அவர்கள் முதல் ேடியில் குழுவில் விவாதித்து
ேட்டியலிட்ட சொற் கரள குறிே் பிடுவார்கள் . பின் னர் வருரக புத்தகத்தில் அவர்கள் சேயர்கள்
எழுதே் ேட்டு வரிரெரயக் காட்டுவார்கள் . பின் னர் அவர்கள் சொல் லகராதி மற் றும் அதன்
வடிவத்ரத விளக் குவார்கள் .
இந் த செயல் ோடு முடிந் த பின் னர் கற் றல் தாளில் உள் ள ேயிற் சிகள் 2 . 1 இருந் து 2 . 4 வரர உள் ள
செயல் ோட்ரட செய் யரவத்தல் .
செயல் பாடு 3 : பதடல்
வநாக் கம் - கவிரதரய ேடித்து அதிலுள் ள புதிய சொற் களுக் கான அர்த்தங் கரள கண்டறிய
அகராதிரய ேயன் ேடுத்துவர்
செயல் முறை: ஏதுவாளர்கள் மாணவர்களிடம் கவிரதகரள சகாடுத்து இரெயில் ோடரவே் ோர்.
பின் னர் புதிய சொற் களின் அர்த்தத்ரத ஒருவருக்சகாருவர் விவாதித்து புரிந் துசகாள் வர். பின் னர்
அந் த கவிரதயில் உள் ள புதிய சொற் கரள ேட்டியலிடுவர். பிறகு ேட்டியலிடே் ேட்ட அந் த
வார்த்ரதகரள ேயன் ேடுத்தி , மாணவர்கரள சில வாக் கியங் கரள உருவாக் க அறிவுறுத்துவார்.
பதங் கி இருக்கிற தண்ணீ ரால்
தீரமகள் வந் து பெரும்
தங் கிடும் மனிதபர - ெற் று நீ ர் சிந்தித்து
தண்ணீரர ோதுகாே் பீர்
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காற் ற ாபல புரகத்தூசு கழிே் ேரத சுவாெ ித்து
காெபநாய் வந் து பெருபம
புரிந் தரத தடுே் ேதால் பூமியில் மனிதருக் கு
புதுவாழ் வு மலர்ந்த ிடும்
வீட்டிலும் சவளியிலும் தூய் ரமக் காே் ேதால்
சவளிபயறும் பநாய் கள் யாவும்
கடரமரய தூய் ரமரய காே் ேதால்
கணக்கில் லா இன் ேம் பெர்க் கும்
ோந் தமாய் கழிவுகள் ேக் கத்தில் இருே் ேதால்
ேலவித பநாயுண்டாகும்
ேள் ளத்ரத பதாண்டிகய இரவகரள இடுவது
ேண்ோட்ரட வளர்த்துக் காட்டும்
சிந் தரன குள் ளரத சீராக ரவத்திபடன்
சிறே் ோக வாழரவக்கும் '
வந் தரன சதரியநாம் சுத்தத்ரத வாழ் க் ரகயில்
மணே் ேவர்க் கு இரம பெர்க் கும்
அருஞ் சொற் சோருள்
சிந் தித்து - நிரனத்து
தூரம - சுத்தம்
சுவாசித்தல் - மூெ்சுவிடுதல்
இடுவது - போடுவது
ேந் தம் - சதாடர்பு
சீராக - பநர்த்தியாக
ரவத்தின் - ரவத்திருந்தால்
வந் தரனக்குரியதாகும் - வணக் கத்திற் குரியதாகும்
ஏதுவாளர்களுக் கான குறிே் பு : இந் த செயலுக் கு பிறகு கற் றல் தாளில் உள் ள 3 . 1 ேயிற் சி
செயல் ோடுகரள செய் தல்
செயல் பாடு 4 : ஆர்வம்
வநாக் கம் : புதிய சொற் களின் ேரிபொதரனகரளே் ேற் றி ஆர்வமாக இருத்தல் அர்த்தங் கரள
கண்டறிய சொற் களஞ் சியங் கரள ேயன் ேடுத்துதல் .
செயல் முறை படி 1: கீபழ சகாடுக் கே் ேட்டுள் ள சொற் கள் மற் றும் வாக்கியங் களின் மின் அட்ரட
தயார் செய் வார்கள் . அந் த சொற் கரள மட்டுபம கரும் ேலரகயில் எழுதுவார்கள் . முதலில் ஒரு
சொல் ரல ேடித்து அந் த சொல் லின் அர்த்தத்ரத யூகிக் க சொல் லி அவர்கள் சொல் லும் ேதிரல
அந் த கருே் ேலரகயின் பமபல எழுதுவார்கள் .
பிறகு வாக் கியங் களின் மின் அட்ரடகரள (ஒரு டம் பியில் ரவக்கவும் ) எந் த வாக்கியத்தில் இந் த
சொல் உள் ளது என் று பதர்ந்சதடுக் கே் ேட மாணவர் குறிே் பிடும் ேடி பகட்கே் ேடுவர். அந் த
மாணவபன அந் த வாக்கியத்ரத ேடிே் ோன் , ேடிக் கும் போது அந் த வார்த்ரதயின் அர்த்தம் என் ன
என் று கண்டு பிடிக் க சொல் லுங் கள் . பின் னர் மாணவர்கள்
சொல் லிய அர்த்தங் கரள
கரும் ேே் ேலரகயின் பமபல எழுதுவார்கள் . இவ் வாபற சகாடுக் கே் ேட்ட சொற் கள் மற் றும்
வாக்கியங் கரள சில மாணவர்கள ் சோருரள கண்டறியும் செயல் முரறரய செய் வார்கள் .
பின் வரும் சொற் களில் ேயன் ேடுத்திய எழுத்துகரள எே் ேடியாவது பிரித்து அர்த்தமுள் ள
சொற் கரள உருவாக் கவும் . உதவிக் கான வடிவத்ரத கவனிக் கவும் .
மாதிரி - மின் னஞ் ெல் - மின் , மின் னல் , ென் னல் ,
கவிரத - கவி , ரத , கரத , விரத
ேதிற் றுே் ேத்து - ேத்து, ேதிற் று, ேற் று
ேரிோடல் - ோடல் , ோல் , ேல்
உடலுறுே் புகரள - உே் பு, உறுே் பு, கரல, கரளே் பு
மைாற் கசளக் மகாண்டு வாக் கியம் அசமக் க :
1 தூய் ரம - நாம் தூய் ரமரய வீட்டிலும் சவளியிலும் கரடபிடிக் க பவண்டும்
2 சிந் தித்து - நாம் கடினமான செயல் களில் ஈடுேடும் போது சிந் தித்து செயல் ேட பவண்டும்
3 சுவாசித்தல் - காற் றில் புரக தூசு கலந் த காற் ரற சுவாசிே் ேதால் காெபநாய் வரும்
4 ரவத்திடன் - நாம் கழிவுகரள ேக் கத்தில் ரவத்தின் ேல வித பநாய் கள் வரும் .
5 கணக்கிலா - சுத்தத்ரத வாழ் க் ரகயில் இரணேவர்களுக் கு கணக்கிலா பநாய் கள் உள் ள
இவ் வுலகில் பநாயின் றி இன் ேமாய் வாழலாம்
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படி 2 :
ஏதுவாளர் மாணவர்கரள நான் கு குழுக்களாக பிரித்து இரண்டு குழுக்களுக்கு இடே் சேயரும்
இன் பனாரு இரண்டு குழுவிற் கு காரண சேயர் இடம் சேற் றுள் ள ோடே் சோருரள சகாடுத்து.
இவ் விரண்டு ோடே் சோருளில் உள் ள பவறுோடு என் ன ? என் ேரத மாணவர்கரள பதட செய் தல்
முதலில் அந் த ோடே் சோருளில் உள் ள பவறுோட்ரட மாணவர்களுக்கு கூறுதல் - இரண்டு
குழுவினருக்கு அவர்கள் கண்டறிந் த சொல் பவறுோடுகரள புரிந் துசகாள் ள செய் தல் பின் னர்
இடுகுறிே் சேயர் மற் றும் காரணே் சேயர் இவற் றின் ேண்ரே குறிே் பிடுதல் இபதாடு இடுகுறிே் சேயர்
காரணம் இன் றி, நம் முன் பனார்கள் ஒரு சோருளுக்கு இடே் ேட்ட சேயர் இடுகுறிே் சேயர் எனே் ேடும் .
ஏ. கா- கல் , மண் , மரம்
இடுகுறிசோதுே் சேயர் , இடுகுரிசிறே் பு சேயர் என் று இடுகுறிே் சேயர் இருவரகே் ேடும் .
மரம் – இடுகுறிே் சோதுே் சேயர்
மாமரம் – இடுகுரிசிறே் புே் சேயர்
மாமரம் என் ேது மரங் களின் இனத்ரத மட்டும் குறிே் ேதால் இடுகுறி சிறே் பு சேயர் எனே் ேடும் .
காரணே் சேயர் - ஏபதனும் ஒரு காரணம் ேற் றி நம் முன் பனார் ஒரு சோருளுக்கு இடே் ேட்ட சேயர்
காரணே் சேயர் எனே் ேடும்
அணி - அணிவதால் அணி
ேறரவ - ோர்ே்ேதால் ேறரவ
உரட - உடுே் ேதால் உரட
காரணசோதுே் சேயர் , காரணசிறே் புே் சேயர் என காரணே் சேயர் இருவரகே் ேடும்
அணி – காரணசோதுே் சேயர்
வரள – காரணசிறே் புே் சேயர்
வரளயல் என் ேது ரகயில் அணியும் வரளயரல மட்டும் குறிே் ேதால் காரணசிறே் புே் சேயர்
வெதியாளர்களுக்கான குறிே் பு : இந் த செயல் ோட்டிற் கு பிறகு கற் றல் தாளில் 4 . 1 , 4 . 2 மற் றும் 4 . 3
ஆகியவற் ரற ேயிற் சி செய் யுங் கள் .
மதிப் பிட்டு செயல் பாடு
செயல் முறை - வெதியாளர்கள் மாணவர்கரள நான் கு குழுக்களாக பிரிக்கின் றனர். அல் லது முன் னர்
உருவாக்கே் ேட்ட அந் த குழுக்கரள சதாடர்ந்து உருவாக்குவார்கள் . அந் த குழுக்கரள ோட புத்தகத்தில்
ஏபதனும் உரரநரட அல் லது நாட்டுே் புற ோடல் , கவிரத , கீர்த்தனங் கரள வழங் கியும் அதில் உள் ள
புதிய சொற் கரள ேட்டியலிட செய் து. அதில் இயல் சொல் மற் றும் திரி சொல் பதடி எழுத
ேரிந் துரரே் ோர்கள் . பின் னர் வெதியாளர் அதற் கான விளக்கத்ரத சகாடுத்த பின் அவர்களின் ஒருவர்
ஒரு வார்த்ரதரய பதர்ந்சதடுத்து வாக்கியங் கரள உருவாக்க இயற் சொல் மற் றும் திரிசொற் கரள
ேயன் ேடுத்த ேரிந் துரரே் ோர்கள் .
குறிப் பு : கற் றல் தாளில் மதிே் பீடு : செயல் ோடு பமற் குறிய குழு நடவடிக்ரக 1 முதல் 4 வரர
செய் யே் ேடும் . பின் னர் சமாத்த கற் றல் விரளவுகளில் ேயிற் சி மற் றும் மதிே் பீடு நடவடிக்ரககள்
மற் றும் வகுே் ேரற செயல் ோடு நடவடிக்ரக ஆகியவற் ரற ேயன் ேடுத்தி , மாணவர்களுக்கு ஒரு
ொதரன உணர்ரவ சகாடுத்து மாணவர்களின் கற் றரல ேற் றி எழுதுவர்.
1
அகராதியில் சகாடுக்கே் ேட்டுள் ள ேழசமாழி மற் றும் சோன் சமாழிகரள பெகரித்து எழுதவும்
2
நீ ங் கள் விரும் பும் ேத்து சொற் கரள பதர்ந்சதடுத்து அவற் றில் இயற் சொல் மற் றும் உரிெ்சொல்
சொற் கரள அகரவரிரெே் ேடி பெர்க்கவும்
படி 1
படி 2
படி 3
படி 4
புதிய சொற் கரள
புதிய சொற் களின்
புதிய சொற் களின்
சொற் களஞ் சியத்தில் உள் ள
காண்பிே் ோர்
சோருரள
சோருரள அறிய விவாதம்
புதிய சொற் களின்
கண்டறிய சொல்
செய் வர்
அர்த்தங் கரள
அகராதிரய
புரிந் துசகாண்டு. அவர்கள்
ேயன் ேடுத்துவர்
இவற் ரற பேெ்சு மற் றும்
எழுத்து மூலம்
ேயன் ேடுத்துவது.
வெதியாளர்களுக் கு குறிப் பு ;
தற் போரதய கற் றலின் கூறுகள் முழு கல் விசூழல் மற் றும் வாழ் நாள் முழுவதும் புதிய சொற் கரள
பதடும்
திறரன சகாடுே் ேதால்
, இங் குள் ள செயல் ோடுகள்
வகுே் ேரற செயல் முரறயின்
செயல் முரறயின் அரனத்து சூழ் நிரலகளிலும் ேயன் ேடுத்தலாம் . ேத்திரிரக, சொற் கள் , கவிரத ,
ேழசமாழி
உரரநரட
மற் றும்
பேெ்சு
விரளயாட்டுகளின்
ெந் தர்ே்ேங் களில்
சொல் லகராதி
ேயன் ோட்டிற் கு முக்கியத்துவம் சகாடுே் ேது மாணவர்களின் சொற் களஞ் சியரத அதிகரிக்கிறது.
இங் கு வழங் கே் ேட்டுள் ள செயல் ோடு கற் றலுக்கு துரண புரிவதற் கான செயல் ோடுகரளயும்
நரடமுரறகரளயும் ஏதுவாளர் செய் யலாம் கூடுதலாக திட்டங் கரள வழங் கலாம் .
*****
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