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விரிவான

யிை் சி கர்நாடகா, ப ங் களூரு
மை் றும்

கல் வி ஆராய் ச்சி மை் றும்

யிை் சித் துறை, ப ங் களூரு

i

¸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

ii

ªÀÄÄ£ÀÄßr

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

D±ÀAiÀÄ £ÀÄr

«zÁåyðAiÀÄ ±ÉÊPÀëtÂPÀ §zÀÄQ£À°è ¥ÀæwÃ ¤vÀåªÀÇ PÀ°PÁ ¤gÀAvÀgv
À É CvÀåUÀvÀå. DzÀgÉ PÉÆÃ«qï-19 ¸ÁAPÁæ«ÄPÀ¢AzÁV
eÁUÀwPÀªÁV PÀ°PÁ ¤gÀAvÀgv
À ÉUÉ ªÀåvÀåAiÀÄ GAmÁV ªÀÄPÀÌ¼À°è PÀ°PÁ £ÀµÀÖªÁVgÀÄªÀÅzÀÄ ªÉÃzÀå. EzÀ£ÀÄß ¸ÀjzÀÆV¸ÀÄªÀÅzÀÄ £ÀªÀÄä
DzÀå PÀvÀðªÀåªÁVzÉ.
£ÀªÀÄä gÁdåzÀ°è PÉÆÃ«qï-19 ¤AzÁV ±Á¯ÉU¼
À ÀÄ ªÀÄÄZÀÑ®àmÁÖUÀ «zÁåUÀªÀÄ, ¸ÀAªÉÃzÀ, «±ÉÃµÀ
¸ÉÃvÀÄ§AzsÀ ªÀÄÄAvÁzÀ ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß gÀÆ¦¹zÀgÆ
À
ªÀÄÄSÁªÀÄÄT vÀgÀUÀw ¥ÀæQæAiÉÄUÉ EªÉ¯Áè
¸ÀªiÀ ÁAvÀgÀªÁUÀÄªÀÅ¢®è. ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ PÀ°PÁ ZÉÃvÀjPÉ PÁAiÀÄðPÀæªÄÀ ªÀÅ ªÉÊeÁÕ¤PÀ vÀ¼º
À À¢AiÀÄ ªÉÄÃ¯É ²±ÀÄ PÉÃA¢ævÀ ZÀlÄªÀnPÉU¼
À À£ÀÄß
gÀÆ¦¹ PÀ°PÁ ºÁ¼ÉUÀ¼£
À ÀÄß ¤ÃqÀÄwÛgÄÀ ªÀ «£ÀÆvÀ£À ¥ÀæAiÀÄvÀß. ¸Àj¸ÀÄªÀiÁgÀÄ JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À ±ÉÊPÀëtÂPÀ ¥ÀæQæAiÉÄUÀ¼ÄÀ ¥ÀÆtðªÁV
£ÀqÉAiÀÄzÉÃ, ªÀÄPÀÌ¼À°è GAmÁVgÀÄªÀ PÀ°PÁ CAvÀgÀª£
À ÀÄß ¸ÀjzÀÆV¸ÀÄªÀ ¸À®ÄªÁVAiÉÄÃ gÀÆ¦¹zÀ G¥ÀPÀæªÀÄ. F PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß
MAzÀÄ ªÀµÀðzÀªÀgU
É É gÁdåzÁzÀåAvÀ C£ÀÄµÁ×£ÀUÉÆ½¹ ªÀÄPÀÌ¼À PÀ°PÁ £ÀµÀÖªÀ£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

iii

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¨Àð
s zÀ°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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1. கற் றல் மீட்பு - ஒரு முன்முயற் சி
கை் ைலின்
ஆதாயத்திை் காக
இது
கை் ைல்
உறர
மை் றும்
ாடபுத்தககங் களுடன்
ஒருங் கிறணக்க ட்டுள் ளது இது கை் ைல் முடிவுகள் ாட ் புத்தகங் கறள கை் ைலுக்கான கருவியாக
வழங் குகின் ைன . இது அடி ் றட திைன் கள் மை் றும் கை் ைல் விறளவுகளால் தீர்மானிக்க
டுகின் ைன .பமாழி என் து கை் ைல் பசயல் முறை .வகு ் றையின் இந்த கை் ைல் அனு வத்றத
இழந்த அவர்களது கை் ைலுக்குமுந்தய சூழ் நிறலயின் நான் எவ் வளவு இழந்திருக்கிவைன் ? அவை் றை
எவ் வாறு இ ் ப ாய் த்து சமரசம் பசய் ய என் ை வகள் வி எதிர்பகாள் ளும் வ ாது , கை் ைல் என் து
பவறும் இலக்கிய
ணி
மட்டும் அல் ல, வகு ் றையில் உள் ள மாணவர்களுடன் நாவம
உருவாக்கிக்பகாள் ளகூடிய தீர்வாகும் . ாலம் வ ான் ை அல் ல ,மறு
ஆய் வு பசய் முறையும் ஒரு
இல் றல .கை் ைல் உள் ளுணர்வால் உருவானது . இந்த பசயல் முறையிலிருந்து ஒரு குழந்றத
எதிர் ார்க்கும் அறனத்து மனங் களும் ப ாறு ் ாகும் .வமலும் இந்த வகு ் றை பசயல் முறைக்கு
மட்டு ் டுத்த ் டவில் றல . இது வகு ் றைக்கு பிந்றதய ஒருங் கிறண ் பின் நாட்டம் பதாறலந் து
வ ானறவ எங் வக என் று வதடுதல் , அங் வக அர் ் ணிக்கும் இதயம் இந்த விரு ் த்தில் நாம்
அறனவரும் ங் வகை் வ ாம் .

*

சமூகவியல் உள் ளடக்கத்றத ஆர்வம் சுறவ மை் றும் ஆதாரத்துடன்
முறைகறள ஆராய் கிைது

டிக்கும் திருத்த ் ட்ட

*

சமூகமயமாக்கல் ,உளவியல் மதி ் பு ,அரசியலறம ் பு மதி ் பு ,சமூகவியல் கை் ைல்
கலாச்சாரத்தின் வரலாறு மை் றும் புவியியல் ஆகியவை் றை புரிந்துபகாள் வது .

*

நம் றம சுை் றி என் ன நடக்கிைது என் து நாறளய வரலாை் றின் வரலாறு நன் னூரின் புவியியறல
நம்
குழந்றதகளுக்கு
முன்
றவத்து
வரலாறு,சமூக
அறம ் பு,மதி ் பு,கலாச்சாரம்
,நாட்டு ் புைவியல் ஜனநாயக மதி ் பு சடங் குகள்
ழக்கவழக்கங் கள் ,எனது குடும் த்தின் நீ தி
மை் றும் வணிகம் புரிந்து பகாள் வதின் மூலம் சமூக அறிவியறல வமம் டுத்துதல் .
சமூகவியல்
: நிஜ வழக்றக நிஜ உலக உண்றமகளின் ஒருங் கிறண ் ற
அடி ் டியாக
பகாண்ட
வமலும்
நிஜ
வாழ் க்றகக்கு
கல் வியிலிருந்து
புவியியல்
கருத்துக்கறள
கை் றுக்பகாள் வது பசயல் ாட்டின் மூலம் நறடமுறை கருத்துக்கறள தூண்டுவதை் கு விதியாகும் .

*

வயது பதாடர் ான கை் ைல் அனு வம் மை் றும் கை் ைல் , உள் கட்டறம ் பு மை் றும் கை் ைல்
பதாடர்ச்சியின் திைன் காரணங் களுக்காக குழந்றதகளுக்கு இல் லாத
ல விழி ் புணர்வு
பிை் டுத்துதல் , சமூகவியறலக் கை் றுக் பகாள் வதன் மூலம் நிலவும் கலாச்சார ாரம் ரியம் ;
மரபுகள் , ழக்க வழக்கங் கறள ் புரிந்துபகாள் ள மை் றும் சந்ததியில்
ன் முகத்தன்றமறய ்
ை் றி ப ருமிதம் பகாள் வது.

*

ல் வவறு பசயல் ாடுகள் , நாடகம்
ாடல் நடனம் , பசயை் றகயான கை் ைறல விட பிராந்திய
கறல மூலம் சமூகவியல் கை் ைல் , மை் றும் த்து ல நடவடிக்றககள் அறத சுவாரஸ்யமாக்கி,

*

இந்தியாவின் வரலாறு, புவியியல் , மந்திரம் ப ாருளாதாரம் மை் றும் வணிக உணர்வு
ஆகியவை் றை ஆழமாக ் புரிந்து பகாண்டு ப ருறமயும் அறடய வவண்டும் துல் லியமான
வநாக்கங் கள்

*

வகாவிட்-19 இன் குழுவில் கை் ைல் இறடபவளிறய குறைக்க கை் ைலின் அடி ் றடகறள
குழந்றதகள் கை் றுக்பகாள் வதை் கும் , முந்றதய இரண்டு ஆண்டுகள் மை் றும் ஆண்டுகளில்
கை் றுக் -பகாண்ட கருத்துகறள ஒத்திறச ் தை் கும் , நட ் பு கை் ைல் ஆண்டின்

*

கை் ைல் என் து மாணவர்களின் பசயல் ாடு மட்டுமல் ல, குழந்றதயின் கை் ைலும் பதாடர்ச்சி,
நாட்டம் , மாறும் கை் ைல் மை் றும் புதிய கை் ைல் வழி ஆகியவை் றை நிறைவவை் றுவது
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2. கற் றல் மீட்பு இருக்ககூடாது .
எந்தபவாரு திட்டத்றதயும் பசயல் டுத்துவதில்
ல வரம் புகள் உள் ளன. அங் கு வரம் புகறள
விமர்சிக்கும் வ ாக்றகயும்
ார்த்திருக்கிவைாம் . வநர்மறை மறழக்கு பிரச்சறனகளின் சுழலில்
இருந்து பவளிவயை ஒரு திட்டம் வதறவ. அது அவர்களுறடயதாக இருக்கும் ,
இது "கை் ைல் மீட்பு" ஆக இருக்கக் கூடாது.
1.

ஒரு நிமிடம் மட்டும் மல் ல திவுகள் பசய் வது அல் ல. குழந்றதகள் அறதச் பசய் வதால் இந் த
பசயல் முறைறய விளக்குவது ஏமாை் ைமல் ல.

2.

கை் ைல் வறளவு என்

3.

கலாச்சாரக் கல் வி எந்த

4.

இந்த பசயல் முறைக்கு குழந்றதகள் மட்டுவம ப ாறு ் பு

5.

குழந்றதகள் கை் ைல் வசாதறனகறள கை் ைல் ப ாருட்களாக யன்
முடிந்த கை் ைல் கருவி உத்திகறள வமம் டுத்துவவாம்

6.

வாசி ் பு, எழுதுதல் மை் றும் வாய் பமாழி பவளி ் ாடு ஆகியவை் றை எளிறமயாகக் கருதுங் கள்

7.

குழந்றதயின் சுய அனு வம் , முன் வதறவயான சூழ் நிறல, கை் ைல் தாள் களுக்கு முன்
குறி ் புகறள ் யன் டுத்துதல்

8.

கை் ைல் அனு வங் கள் மை் றும் ஆண்டின் அனு வங் கறள சுருக்கமாகக் கூறுவவாம்

9.

விறளயாட்டில் வ ாட்டி, வாய் பமாழி பதாடர்பு,சூழ் நிறல உருவாக்கம் விவரி ் பு,
ங் கு
விறளயாடுதல் , வநர்காணல் வ ான் ை முறைகறள ்
யன் டுத்தி கருத்தியல் கருத்துக்கறள
வழங் குவவாம் .

து குழந்றதகளின் வவறலகள் அல் ல, அவை் றை எழுதுவது.
ாரம் ரிய கை் பித்தல் முறையாலும் விட்டு விடாவத.

டுத்த ் டக்கூடாது நன் ைாக

* வகு ் றை ஒருங் கிறண ் பு
குழந்றத இந்த கை் ைல் ஆண்டுகள் , முந்றதய ஆண்டுகளின் கை் ைல் அனு வத்தின் அடி ் றடயில் ,
ஒவ் பவாரு ஆண்டும் கை் ைல் அடி ் றடத் திைன் கறள அடி ் றடயாகக் பகாண்டது. இந்த பதாடர்
கை் ைல் பசயல் முறைறய எளிதாக்குவதை் கு கருத்து பின் னனி மை் றும் முன்புைம் புரிந்து பகாள் ள ் ட
வவண்டும் இந்த பசயல் முறைய வகு ் றையில் இரண்டு வழிகளில் மாை் றியறமக்கலாம் .
1.

முதன் றம ாராட்டு முறை; கை் ைல் மீட்பு ணிகளின் அடித்தளம் திைன் களின் அடி ் றடயில்
வதர்ந் பதடுக்க ் ட்ட கை் ைறலக் கை் பித்தல் மை் றும் வமம் டுத்துதல் .

மதி ் பீடு, 2
மறைமுக ாராட்டு முறை; கை் ைலுக்கும் பிைகு கை் ைல் கை் பித்தலில் ஒரு காலகட்டத்றத நடத்துதல் ,
நட ் பு ஆண்டு கை் ைல் வசாதறன மதி ் பீட்டிை் காக கை் ை
ாடங் கறள அலகு மூலம் நிகழ் த்தும்
திைன் .
வசதி பசய் வர்கறள தயார் பசய் தல்
*

கை் ைல் பசயல் ாடு மை் றும் அதன் திட்டத்றத ஒழுங் கறமத்தல்

*

குறி ் புகள் , உ கரணங் கள் .

*

பசயல் ாட்டின்
உந்துதல் .

*

கருத்தின் விரிவாக்கம் , தை் வ ாறதய கை் ைலின்

*

ப ாதுறம ் டுத்தல் . கை் ைல் தாள் கறள முடிக்க உதவுகிைது.

*

மாணவர் கை் ைல் வமவலாட்டம் . நான் காவது இடத்றத அறடய உதவுதல்

*

ஆசிரியர் அறிவி ் ற

*

கை் ைல் கை் ைல் தாளில் பசயல் ாடு இருந்து சரி ார் ் பு மதி ் ாய் வு

மூலம்

பசயல்

ாட்டின்

விளக்கம்

குழந்றதகளுக்கான

உள் ளிடுகிைது.
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ாடத்திட்டத்திை் கு

கற் றல் கால முடிவு
அறவ! தனி ் ட்ட கை் வர்களின் கை் ைல் வநரத்றதத் தீர்மானித்தல் . பிராந்திய வவறு ாடு, கை் ைல்
மாணவர்களின் கை் ைல் சூழல் ஆகியறவ வநரமான தரங் களாகும் .
மதி ் பீடு .
தனியான சுை் ைறிக்றக திறணக்களத்தினால் வழங் க ் டும் . இரு ் பினும் கை் ைல் தாள் களில் உள் ள
பசயல் ாடுகறள ் ை் றி அவர்கள் மதி ் ாய் வு பசய் வறத அவர்கள் வசகரிக்க முடியும் . நான் கு
துறைகளில் மாணவர் முன் வனை் ைம் எதிர் ார்க்க ் டுகிைது மாணவர் சுய ரிவசாதறன டிவம்
கை் ைல் தாளில் பகாடுக்க ் ட்டுள் ளது. நான் கு சீர்களும் பின் வருமாறு. எதிர் ் ார்க்க ் டும் .

கற் றல் முடிவு:
முடிந்தது கை் ைல்
(மாணவர்கள்

விழி ் புடன்
உள் ளனர்

புரிந்து
பகாள் வதை் கு

(4,30-49)
(4,50-60)

புரிந்து பகாண்டு
உறு ் புகள் வகு ் பு
வதாழர்களுடன்
கிரிந்து
கை் பிக்கவும்
(4.61.90)

திறன் நிலல
1. எனக்குத் பதரியும்

இதை் கு
பதாடர் ான
உறு ் புகறளத்
தாவன
கூறுகின் ைன
(டி 91-100)

விளக்கம்
கை் ைல் விறளவுகறள உள் ளடக்கிய காரணிகள் அறடய ்
வில் றல வறரயறுக்க ் ட்ட
அம் சங் கள் மட்டுவம பதரிந்தறவ) ஆசிரியர்களின்
முழுறமயான. பதாடர்ச்சியான

2. புரிந்தது

ஆதரவு வதறவ. கை் ைல் அம் சத்தில் சில பதளிவு உள் ளது
சிலருக்கு பதளிவு ப ை வாய் ் பு உள் ளது
உள் ளது. ஆசிரியர் மை் றும் நண் ர்கள் ஆதரவு கை் ைல்
நண் ர்களுடன்

3. எனது வகு ் பு வதாழர்கள் புரிந்து
பகாண்டறத நான் அவர்களிடம்
கிர்ந்து பகாள் கிவைன்

கிர்தல் ஆகிய அறனத்து அம் சங் களில் பதளிவு வதறவ
ஆசிரியர்கள் சவாலான கை் ைல் ணிகறள குழந்றதக்கு
வழங் குகிைார்கள்

4. இதன் பிை அம் சங் கள்

கை் ைல் விறளவுகளில் ஒரு நிறலயான பதளிவு உள் ளது.
பதளிவுக்கு அ ் ாை் ட்டது
ஆசிரியர்களுக்கு வகு ் றைக்கு பவளிவய வநர்மறைகறள
ர ் வாய் ் பு உள் ளது
குழந்றதயின் உருவாக்கத்றதவய கருதுங் கள்

உதாரணமாக;
கை் ைல் வரலாை் றின் அடி ் றடக் கை் கறள
*

வறககள் வரலாை் றை வரலாை் றை உருவாக்குவதை் கான அடித்தளங் கள் என
அறிய ் டுகின் ைன.

*

வரலாை் றின் அஸ்திவாரங் கறள ாதுகாக்கும் உள் ள இரண்டு வளர் ் தை் கு மவனா ாவத்றத
முக்கிய வமவல வநாக்கங் கறள நிறைவவை் ை குழந்றத புத்திசாலித்தனமாக பசயல் ாட்றட
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முடிக்க வவண்டும் . தாவர வறககளின் பசயல் ாடுகள் மை் றும் அம் சங் கள் இங் வக உள் ளன.
இறுதியானது அல் ல, கை் ைல் விறளவுகளின் பின் ன குழந்றதறய ்
அளறவ. கண்டறிவவத முக்கியமானது.

எனக்கு

L-1

பதரியும்

ார்த்த குழந்றதயின் கை் ைல்

குழந்றத
சில
வறகயான
ஆதாரங் கறள
அறடயாளம் கண்டால் . அடி ் றட ஆதாரம் எதுவும்
பதரியவில் றல
என் ைால் .
அந்த
டங் கள்
வகாயிறலயும் மட்டுவம அறடயாளம் காணும்

எனக்கு

L2

கல் றலயும் .

மூலக்கை் கறள அறடயாளம் காட்டுகிைது.
சில சமயங் களில் குழ ் ம் ஏை் டும் ,
உங் களுக்கு வலசான கருத்து இருந்தால்

புரிகிைது

மட்டுவம

ாதுகா ் பு குறித்து

புரிந்துபகாள் ள
காரணிகள் நான் வகு ் பு
வதாழர்களுடன் கிர்ந்து
பகாள் கிவைன்

L3

வதாை் றுவி ் ாளர்கறள அறடயாளம் காணுதல் வரலாை் றின்
கட்டறம ் பில் உள் ள அடி ் றடகறள ் புரிந்து பகாள் வது
ாதுகா ் பு ை் றிய நியாயமான ார்றவறய பவளி ் டுத்த
தனது
வகு ் பு
வதாழர்களுடன்
கை் ைறல ்
கிர்ந்து
பகாள் கிைார்

இதனுடன் பதாடர்புறடய
பிை அம் சங் கள்

L4

வரலாை் றின் கட்டறம ் பில் அடித்தளங் களின்
முக்கியத்துவத்றத குழந்றத

ரந்த மனவதாடு கை் றுக்

பகாள் கிைது முலக்கை் கறள தாவன பசய் யக்கூடிய சிறிய
வவறலறய பவளி ் டுத்துகிைது வாய் ் புகள் அவர்கறளச்
சுை் றியுள் ளவர்கறள

ாதுகா ் பின் முக்கியத்துவத்றத

அறிந்து பகாள் ள தூண்டுகிைது

உதவியாளர்களுக்கு (ஆசிரியர்களுக்கு) அறிவி ் பு : பகாடுக்க ் ட்ட கை் ைல் தாள் கள் மிகச் சிறிய
கருவி என் து பதளிவாக இருக்க வவண்டும் . சில வநரங் களில் இந்த கழிவறைகள் கை் ைலின் சில
அம் சங் கறள அறடய மட்டுவம உதவும் . கை் ைலின் நிறைறவ அனுமதிக்க வசதியாளர்கள்
வகு ் றைக்கு என் ை அ ் ால் சிந்திக்க வவண்டியது அவசியம்

இந்த மதி ் பீடுகுழந்றதகளின் தரம் அல் லது பிரிறவ எளிதாக்குவறத விடகுழந்றதகளின் கை் ைல்
நிறலகறள
அறடயாளம்
காண் றத
வநாக்கமாகக்
பகாண்டுள் ளது
மிக
முக்கியமாக
குழந்றதகளின் கை் ைல்
ாடத்திட்டத்றத கை் றுக் பகாண்ட பிைகு, குழந்றதகள் அடுத்த கை் ைல்
டிறய எடுக்க உதவும் அடி ் றட வநாக்கத்துடன் வசதிகள் உருவாக்க ் டுகின் ைன.
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2 கற் றல் மீட்பு இருக்க கூடாது அது இருக்க வேண்டும்
குழந்றதகளுடன் வ சுங் கள் எங் கள் கை் ைல் மீட்பு இலக்கியம் பின் வரும் வார்த்றதகளால்
ஈர்க்க ் ட்டுள் ளது; இங் குள் ள விரு ் த்றத ்
டித்து, குழந்றதகறள ் புரிந்து பகாண்டு,
அவர்களிடம் வ சி, அவர்களுக்கு மன ் ாதுகா ் ற வழங் குங் கள் .
அன் புள் ள குழந்றதகவள!
நீ ங் கள் இ ் வ ாது தான் வகாவிட் 19 என் ை பதாை் று வநாறய — பவளிவயைலாம் சமாளித்துவிட்டீர்கள்
ஒரு நாள் நீ ங் கள் உங் கள் விறளயாட்றட விட்டு பவளிவயைலாம் , டிக்கலாம் , நிச்சயமாக வீட்றட
விட்டு ஏழாம் வகு ் பு குழந்றதகள் அடுத்த வருடம் வகு ் பிை் கு பசல் லும் வ ாது புரிந்து பகாள் ள
வவண்டும் .
இந்த கை் ைல் புத்தகத்தில் கருத்துகளின் ஆதாரம் உங் களுக்கு பகாடுக்க ் ட்டுள் ளது. நீ ங் கள்
தனியாக இருக்கிறீர்கள் அல் லது வதறவ ் ட்டால் நண் ர்களுடனும் ஆசிரியர்களின் உதவியுடனும்
இந் நூலில் பகாடுக்க ் ட்டுள் ளது பசயல் ாடுகறளச் பசய் வது நீ ங் கள் புத்திசாலி உங் களுக்கு
என் ன வதறவ என் று நீ ங் கவள வகட்டுக் பகாள் ளுங் கள் அறத நீ ங் கவள பசய் யுங் கள் பசயல் ாடுகள்
இங் கு ஏராளம் உங் கள் கை் ைறல சிை ் ாக்குவவாம் என நம் புகிவைாம் .
இந்த புத்தகத்தின் கை் ைல் தாள் கறள பின் வருமாறு

யன்

டுத்தவும்

நீ ங் கள் அல் லது உங் கள் நண் ர்களுடன் இறணந்து வழங் கும் நடவடிக்றககளின்
ங் வகை் கவும்
என் ன வழங் க ் டுகிைது என் றத ் ை் றி சிந்தியுங் கள் வமலும் வமலும் உங் கள் நண் ர்கள் . மூத்த
சவகாதரர், முத்த சவகாதரி, ஆசிரியர்களுடன் வ சுங் கள் .
உங் கள்

ாட ் புத்தகத்துடன் இங் குள் ள இலக்கியங் கறள

டியுங் கள் .

கை் ைல் தாளில் பசயல்
ாடுகறளச் பசய் யுங் கள் உங் களுக்கு வமலும் ஏதாவது வதறவ ் ட்டால்
உங் கள்
ஆசிரியருடன்
கலந்துறரயாடுகள் .
வமலும்
முகநூலில்
பகாடுக்க ்
ட்டுள் ள
DESERTமுகவரிக்கு கடிதம் , மின் னஞ் சல் மூலம் கிர்ந்து பகாள் ளவும் . வவடிக்றகயாக இருக்க கை் றுக்
பகாள் ளுங் கள் , மகிழ் சசி
் யாக வளருங் கள் .

கற் றல் தாள் 1
வரலாை் றின் அடி ் றடகள் ,
கை் ைல் முடிவுகள் : வரலாை் றின் அடி ் றடகறள ் புரிந்துபகாள் வது குறிக்வகாள் கள் ;
வரலாை் றை உருவாக்குவதை் கு அவசியமான அடி ் றடகள் ை் றிய விழி ் புணர்றவ ஏை் டுத்துதல் .
அவை் றின் ாதுகா ் பின் முக்கியத்துவத்றத எடுத்துறரத்தல் . *
அவர்கள் அன் ைாட வாழ் வில் யன் டுத்தும் விஷயங் களில் வரலாை் றை உருவாக்கும் திைன் கறள
வளர்த்துக் பகாள் ளுதல் கை் ைல் ப ாருட்கள் : ள் ளி சார்ந்த ஆவணங் கள் , வரலாறு சார்ந்த டங் கள் ,
உறர புத்தகம் .
பசயல் முறை: வசதியாளர்கள்
ள் ளியில் அசல் வரலாை் றை எடுத்து விளக்கி, வரலாை் றின்
அடி ் றடறய குழந்றதகறள அறிமுக ் டுத்துகின் ைனர். முதலில்
குழந்றதகளிடமிருந் து
அவர்களின்
ள் ளியின்
டத்றத எழுத வவண்டும் , பிைகு இன் றைய
ள் ளி எ ் டி இருக்கிைது
என் றத குழந்றதகளுக்குத் பதரிய ் டுத்த வவண்டும் , பின் னர் ள் ளி பதாடங் குவறத ்
ை் றி
தறலறம ஆசிரியருக்வகா அல் லது 'ஊர் ப ரியவர்களுக்வகா பதரிய ் டுத்த வவண்டும் ,
வசகரிக்க ் ட்ட தகவல் கறள ் ை் றி விவாதித்து ள் ளி என் னபவன் று புரிந்து பகாள் ள வவண்டும் ,
வரலாை் றை உருவாக்குவதை் கான அடி ் றடகள்
என் ன என் றதயும் , அறவ எவ் வாறு
உருவாக்கத்திை் கு
யனுள் ளதாக இருக்கும் என் றதயும் வரலாறு புரிந்து பகாள் வதை் கும்
அவை் றை ்
ாதுகா ் தன்
முக்கியத்துவத்றத
குழந்றதகளுக்கு
உணர்த்துவதை் கும்
பசயல் ாடுகள் மூலம் குழந்றதகளுக்கு வழிகாட்டவும் , குழந்றதகளின் கை் ைல் நடவடிக்றககறளச்
பசய் ய வவண்டிய இடங் களில் வசதியாளர்களுக்கு வழிகாட்டுதல் கறள வழங் குதல் .
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கற் றல் தாள் 2
1.

பசயல் ாடு : எனது

ள் ளிறய ்

ை் றி எனக்கு எவ் வளவு பதரியும் ?

2.

பசயல் ாடு:

3.

பசயல் ாடு: ள் ளியில் வரலாை் றை ை் றி விவாதி ் வ ாம் 1. 2 மை் றும் 3 வதறவ ் ட்டால்
தகவறலச் வசகரிக்க உங் கறள அனுமதிக்கிைது.

ள் ளி வரலாை் றின் அடி ் றடகறள ்

ார் ் வ ாம் .

குழு விவாதம் வமவல உள் ள 3 பசயல் ாடுகறள இரண்டு அல் லது அதை் கு வமை் ட்ட ஊசி
குழிகளாக மாை் றுவதன் மூலம் குழந்றதகளுக்கு விவாதிக்கவும் , விவாதிக்கவும் வாய் ளித்தல் .
குழந்றதகளுக்கிறடவயயான விவாதத்தின் உள் ள புள் ளிகறளச் சுருக்கி, கை் ைல் தாள் 2 இல்
வரலாை் றின் அடி ் றடறய புரிந்து பகாள் ள முயை் சிக்கவும் .

கற் றல் தாள் - 2
1.

பசயல் ாடு: டத்றத அறடயாளம் கண்டு ப யரிடுவவாம் இந்த பசயலில் பகாடுக்க ் ட்டுள் ள
டங் கறளக் கவனிக்கவும் , அவை் றை அறடயாளம் காணவும் , இங் வக சில ஆதாரங் கள் மை் றும்
பிை
டங் கறள ்
யன் டுத்துவது முக்கியம் கை் ைல் தாள் கள் அறிமுக ் டுத்தும் வ ாது
தை் வ ாது வறர றதயல் , எ.கா: இன் றைய 'சிை் ங் களில் ( ள் ளி/வகு ் பு கல் பவட்டுகள் )
கல் பவட்டுகறள அறவ வரலாை் றுக்கு அறிமுக ் டுத்துதல் மை் றும் எவ் வாறு உதவியாக
இருக்கும் என் றத ் புரிந்து பகாள் வது.

2.

பசயல் ாடு : உங் கறளச் சுை் றியுள் ள நிறனவுச்சின் னங் கறள ட்டியலிடவும் . அறவ வரலாை் று
ரீதியாக
யனுள் ளதாக இருக்கும் மை் றும் உள் ளூர் நிறனவுச் சின் னங் களின் குழந்றதகள்
ட்டியலிட உங் கறள அனுமதிக்கின் ைன. வரலாை் றை உருவாக்கு-வதை் கு இறவ என் ன
ங் களித்தன என் து குறித்து குழு விவாதத்றத முன் றவக்க அவர்களுக்கு வாய் ் ளிக்கவும் ,
வரலாை் றின் இந்த அடி ் றடகறள ்
ாதுகா ் தன் முக்கியத்துவத்றத குழந்றதகளுக்கு
உணர்த்துதல்

3.

பசயல் ாடு: நம் றமச் சுை் றி ஏராளமான நிறனவுச் சின் னங் கள் , கல் பவட்டுகள் மை் றும் பிை
இடு ாடுகறளக் காண்கிவைாம் . நிறனவுச் சின் னத்றத ்
ாதுகாக்க நாம் என் ன பசய் ய
வவண்டும் . என் ன பசய் யக் கூடாது என் று நம் றம ் ாதுகாத்துக் பகாள் ளவும் . விவாதிக்கவும் ,
குழந்றதகறள
ட்டியலிடவும் , பின் னர் இருக்கும் அறனவறரயும் அனுமதிக்கவும் , எ ் டி ்
ாதுகா ் து?, அதன் முக்கியத்துவம் என் ன.?

மதி ் பீடு: கை் ைல் தாறளக் கருத்தில் 2 இன் பசயல் ாடு ஒரு மதி ் பீட்டு நடவடிக்றகயாக பகாண்டு

கற் றல் – 3
வரலாை் றின் கால வரிறச
கை் ைல் : வரலாை் றின் காலவரிறசறய
வரலாை் றின் ஒரு கால ் குதி)

அங் கீகரித்தல்

(தசா ் தம் .

மில் லினியம் ,

ப ாதுவாக

வநாக்கங் கள்
- கால வரிறசயின் முக்கியத்துவத்றதயும் அதன முக்கியத்துவத்றதயும் புரிந்து பகாள் ளுங் கள்
- நிகழ் வுகறள ் புரிந்து பகாண்டு அவை் றை காலவரிறச ் டி விளக்கவும்
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பசயல் முறை காலவரிறச ை் றிய குழந்றதகளின் முன் முடிவுகறள வசதியாளர்கள் அறிவார்கள்
குழந்றதயின் வகள் வி என் து கால வரிறச தசா ் தம் ,
த்தாண்டு, நூை் ைாண்டு, ஆயிரமாண்டு
ப ாது
சகா ் தம் ,
ப ாதுயுகம்
ஆகியவை் றின்
தனித்தன் றமகறள
விளக்குவதாகும் .
குழந்றதகளுக்குத் பதரிந்த சமீ த்திய நிகழ் வுகளின் உதாரணத்றத எடுத்துக் பகாள் ளுங் கள் .
வமலும் நிகழ் வுகறள காலலரிறச ் டி விளக்கவும் , வரலாை் றில் காலவரிறசயின் அளறவ
தீர்மானிக்கவும் அனுமதிக்கவும் .

கற் றல் தாள் · 4
1.

பசயல் ாடு: நூை் ைாண்றட ் புரிந்து பகாள் வவாம் இந்த பசயல் ாடு என்
வகள் விகள் வகட்கும் நூை் ைாண்டின் கருத்தாகும்

து குழந்றதகளிடம்

2.

பசயல் ாடு: வருடங் கள் கீவழ உள் ள அட்டவறணயில் பகாடுக்க ் ட்டுள் ளன இறவ எந்த
நூை் ைாண்டு என் றதக் கண்டு பிடி ் வ ாம் , பகாடுக்க ் ட்ட அட்டவறணறய நிரம்
குழந்றதகறள அனுமதித்தல் .

3.

பசயல் ாடு: காலவரிறச ் டி எழுதுவவாம் .

காலவரிறச மை் றும் காலவரிறசயிலிருந்து வழிகாட்டுதலுடன் அறத நீ ங் கவள பசய் யுங் கள்
வதறவறய பதளிவு டுத்த மதி ் பீடு. பசய் யவும் : கை் ைல் தாள் 3 எழுத்து ஆகியவை் றை மதி ் பீட்டு
நடவடிக்றகயாக கருதுங் கள்

சசயல் பாடு.1
கற் றல் - 3
இறடக்கால இந்தியாவின் வரலாை் றின் அடித்தளங் கள்
கை் ைல்
லன்: இறடக்கால இந்தியாவின்
ஆதாரங் கறள அறடயாளம் காணுதல் .

வரலாை் றை

வடிவறமக்க

உதவும்

அடி ் றட

வநாக்கங் கள் :
*

இறடக்கால இந்திய வரலாை் றின் மிக முக்கியமான அடித்தளங் கறள அறடயாளம் காணுதல் ,

*

கட்டிடக்கறல
உருவாக்குதல் .

*

அக்கால வம் சங் களின் கட்டிடக்கறல வறககள் மாை் ைத்றத ஏை் டுத்துவதாக இருந்தன.

அடி ் றடயின்

அடி ் றடயில்

வரலாை் றை

*
அவரது பூர்வீக நிறனவுச் சின் னங் களின் வறககள் மை் றும்
வித்தியாசத்றதயும் மாை் ைத்றதயும் பதரிவிக்கவும் .

உருவாக்கும்

திைன் கறள

ாணிறய அறிமுக ் டுத்தி,

இந்த ாடத்திட்டத்தில் , கட்டிடக்கறலறய எவ் வாறு உதாரணமாக ் யன் டுத்த முடியும் என் து
மட்டுவம கவனிக்க ் டுகிைவத தவிர வரலாை் றை அல் ல. பிை ஆதாரங் கறள ் யன் டுத்தி இவத
ாணியில் வரலாை் றை உருவாக்க முடியும் என் றத எளிதாக்கு வர்கள் குழந்றதகறள நம்
றவக்க வவண்டும் .
கை் ைல் ப ாருட்கள் : ாடநூல் . ல் வவறு வம் சங் களின் கட்டிடக்கறல வறர டங் கள் , பசயல் முறை:
இறடக்கால இந்தியாவின் முக்கியமான அடித்தளங் களின் அறிமுகம் , வரலாை் றின் சூழலில்
கட்டிடக்கறலயின் முக்கியத்துவத்றத அறடயாளம் காணவும் , உள் ளூர் சூழல் களுடன் அறத
இறணத்து வரலாை் றை உருவாக்குவதை் கு அறவ எவ் வாறு ங் களிக்கின் ைன என் றத ் ை் றிய
உணர்றவ உருவாக்க அதன் முக்கியத்துவத்றத கருத்றத பசால் லுங் கள் அறிமுக ் டுத்துதல்
தங் கள் .
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கற் றல் தாள் 4.
1.

பசயல் ாடு: குழந்றதகவள. ஹவளபிட்டின் பஹாய் சாள வகாவில் களில் உள் ள சில
சிை் ங் கறள நாங் கள் கீவழ பகாடுத்துள் வளாம் . நீ ங் கள் அறத கவனித்தீர்களா நீ ங் கள்
கவனித்த சில முக்கிய அம் சங் கறள எழுதுகிறீர்களா ? குழந்றதயின்
தில் கறள
ஒருங் கிறணத்து டங் கறளக் காட்டி எல் லாவை் றையும் விளக்கவும்

கற் றல் நாள் 5
1.

பசயல் ாடு: உங் கள் புத்தகத்தில் உள் ள கட்டிக்கறல வறககள் பகாடுக்க ் ட்டுள் ளன.
உங் கள்
ஆசிரியர்களுடன்
விவரி,
·குழந்றதகளால்
வசகரிக்க ் ட்ட
தகவல் கறள
ஒருங் கிறணத்து வவறு ாடுகறள ் புகாரளிக்கவும் .

2.

பசயல் ாடு:குழந்றதகவள, விஜயநகர்,
ஹாமனி மை் றும் அடில் ஷாஹி குடும் ங் கள்
பதாடர்மான சில நிறனவுச்சின் னங் கள் கீவழ உள் ளன. இந்த நிறனவுச் சின் னங் கறள
அறடயாளம் காணவும் , அறவ எவ் வாறு வரலாை் றை விவாதிக்கவும் , டங் கறள உருவாக்க
உதவுவது அறடயாளம் என் றத வகு ் பில் காண குழந்றதகறள ாட ் புத்தங் கள் அல் லது
பிை ஆதாரங் கறள வதட அனுமதிக்கவும் , கட்டிடக்கறலயின் முக்கிய அம் சங் கறள ் ை் றிய
தகவல் கறள வழங் கவும் , வநரம் , இடம் சூழல் ஆடம் ர வ ான் ை தகவல் அடி ் றடயிலான
வரலாை் றைத் பதரிவிக்கவும் ,முதலியன

3.

பசயல் ாடு: குழந்றதகள் , இறடக்கால வம் சங் களின் ஆட்சியில் இந்து
ாணி முஸ்லீம்
மன் னர்கள் மை் றும் இஸ்லாமிய
ாணிகறள இந்து மன் னர்கள் தங் கள் கட்டிடங் கறள
நிர்மானி ் தில்
யன் டுத்தியுள் ளனர். இந்த அம் சத்திலிருந்து நாம் என் ன கை் றுக்
பகாள் ளலாம்

4.

இது பதாடர் ாக வகு ் றையில் விவாதம் பசய் யுங் கள் . குழந்றதகறள பவவ் வவறு
குழுக்களாக ் பிரித்து, குழந்றதகறள வாய் ் ளிக்க பவளி டுத்த வவண்டும் . இறுதியில் ,
இந்த ாணிகள் குழந்றதகளின் நல் லிணக்கம் மை் றும் மத நல் லிணக்கத்திை் காக வாதிட
வவண்டும் - வமலும் அறவ நம் அன் ைாட வாழ் வில் இறணக்க ் ட வவண்டும் .

5.

பசயல் ாடு; உங் கள் பசாந்த ஊரில் அல் லது அறதச் சுை் றியுள் ள
குதியில் ஒரு
நிறனவுச்சின் னத்றத வசகரித்து ஒட்டவும் மை் றும் / அல் லது கட்டவும் , வமலும் கட்டிடக்கறல,
காலம் மை் றும்
லவை் றைக் கட்டியவர் யார் ?. மை் ை காரணிகறள ் ை் றி எழுதுங் கள் .

நிறனவுச் சின் னங் கள்

ை் றிய

டங் கறளயும் தகவல் கறளயும் வசகரிக்க.

ஊக்க ் டுத்த வவண்டும் . அது அவர்களுக்கு ஆராய் ச்சி மனறத விறதக்க
குதியில்
அறழத்துச்

எவதனும்
பசன் று

நிறனவு ்

ப ாருள் இருந்தால் ,

எதிர் ாராத

வரலாை் றின் எந்த அடி ் றடறயயும்

டங் கறள

வசதியாளர்கள்

வழங் க

குழந்றதகறள

வவண்டும் .

ள் ளி ்

குழந்றதகறள

அங் கு

வவண்டும் .பமாத்தத்தில்

குழந்றதகள்

ார்த்தால் , குழந்றதகள் வரலாை் றைச் பசால் லும் மை் றும்

எழுதும் திைன் கறள வளர்த்துக் பகாள் ள வவண்டும் .மதி ் பீடு: கை் ைல் தாள் . 2 இன்
1 ஐ மதி ் பீட்டு நடவடிக்றகயாகக் கருதுங் கள் .
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டி, பசயல் ாடு

கற் றல் தாள் - 4
இறடக்கால இந்தியாவின் கால வரிறச
கை் ைல்

முடிவுகள்

:

வடக்கு

மை் றும்

பதன் னிந்தியா

பதாடர் ான

வரலாை் று

நிகழ் வுகளின்

காலவரிறசறய புரிந்து பகாள் கிைது.

வநாக்கங் கள் :
-

இறடக்கால

இந்திய

வரலாை் றின்

நிகழ் வுகளின்

அடி ் றடயில்

டிநிறல

அங் கீகார

திைன் கறள வமம் டுத்துதல் ,
-

சமகால வம் சங் கறளயும் அவை் றின் காலங் கறளயும் அறிந்து பகாள் வது.

பசயல் முறை : குழந்றதகளின் குடும்

காலவரிறசறய ஊக்குவிக்கவும் , அதன் மூலம் வரலாை் றில்

காலவரிறசயின் முக்கியத்துவத்றத அங் கீகரிக்கவும் .

கற் றல் தாள் .6
1.

பசயல் ாடு:

உங் கள்

குடும் த்தில்

எழுதுகிறீர்களா?. உங் களுக்கு உதவவும் ,

நடந்த

முக்கியமான

நிகழ் வுகறள

காலவரிறச ் டி

ார்க்கவும் , எழுதவும் , (உதாரணமாக, உங் கள் குடும்

உறு ் பினர்களின் பிை ் பு, வீட்டு நிகழ் வுகள் வ ான் ைறவ) நான் இங் கு இருக்கிவைன் .
குறி ் பு : இறடக்கால காலவரிறச
விவரிக்க மட்டுவம
அல் லது

யன்

மன ் ாடம்

ட்டியலில்

ட்டியலிட ் ட்டுள் ள ஆண்டுகள் நிகழ் வுகறள

டுத்த ் டுகின் ைன. எனவவ வரவிருக்கும் ஆண்டுகறள மதி ் பிடுவது

பசய் வது

வ ான் ை

பசயல் களுக்கு

இறத ்

யன்

டுத்த

வவண்டிய

அவசியமில் றல.

கற் றல் தாள் .7
1.

பகாடுக்க ் ட்ட இடத்தில் பின் வரும் நிகழ் வுகறள கால வரிறச ் டி எழுதவும் . குழந்றதகள்
ஏன் , எ ் டி என்

2.

து

ை் றிய கால வரிறசவகள் விகள் மை் றும் வகள் விகளுடன் விவரி.

பசயல் ாடு; பகாடுக்க ் ட்ட நிகழ் வுகறள காலவரிறச

ட்டியலில் ப ாருத்தமான இடங் களில்

கண்டறியவும் .
பவவ் வவறு சூழ் நிறலகளில் வநரத்றதக் குறிக்கவும் பவவ் வவறு காலக்பகடுறவ ்

யன்

டுத்தவும் காலவரிறசக் வகாடு வழிநடத்த ் ட வவண்டும் .
மதி ் பீடு= கை் ைல் தாள் 7 இன் பசயல் ாடு
தாள் 1 ஐ மதி ் பீட்டு நடவடிக்றகயான மதி ் பிடுதல்

கற் றல் .5
வட மை் றும் பதன் னிந்தியாவின் வரலாை் று நிகழ் வுகளுக்கு இறடயிலான பதாடர்பு
கை் ைல் விறளவு : வட இந்திய மை் றும் பதன் னிந்தியா பதாடர் ான வரலாை் று நிகழ் களுக்கு
இறடவய உள் ள பதாடர்ற

விளக் குகிைது

பசயல் முறை: குழந்றதகறள குழுக்களாக ் பிரித்து,

ாட ் புத்தகத்தின் உதவியுன் ஒவ் பவாரு

குழுவிை் கும் ஒரு தறல ் ற க் பகாடுக்கவும் . உதாரணமாக: திருமணம் , அரசியல் , வ ார், வணிகம்
மை் றும் வணிக உைவுகள் ,
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கற் றல் தாள் -8
1.

பசயல் ாடு, குழந்றதகள் வட இந்தியா மை் றும் உங் கள்

ாட ் புத்தகத்தின் உதவியுடன் வடக்க

இந்திய மை் றும் பதன் னிந்திய-ராஜ் ஜியங் கள் பதன் னிந்திய அரசர்களுடன் என் ன வறகயான
உைறவக் பகாண்டிருந்தன என்
ஒரு

ாட ் புத்தகத்தின் உதவியுடன் குழந்றதகறள

கூை ் ட்ட விதத்தில்
2.

றத எங் களிடம் கூை முடியுமா?
தில் எழுத தூண்டுவது, பசயல்

ாட்டில்

ல் வவறு வறகயான உைவுகள் மை் றும் குழ ் ங் கறளத் தீர் ் தாகும் .

பசயல் ாடு: குழந்றதகவள, உங் கள்

பசாந்த ஊர் மை் றும்

அண்றட வீட்டாருடன்

நீ ங் கள்

எவ் வறகயான உைறவக் பகாண்டிருக்கிறீர்கள் ].
வகு ் றையில் , குழந்றதகள் தங் கள் உைவுகறள ்

ை் றிய கருத்துக்கறள பவளி ் டுத்தவும் ,

ரஸ் ர ஒத்துறழ ் பு மை் றும் இனக்கமான வாழ் க்றக எவ் வாறு சமூகத்தின் நல் வாழ் றவ ்
ராமரிக்க உதவும் என்

றத ் புரிந்து பகாள் ளவும் ஒரு வாய் ் ற

வழங் க வவண்டும் .

மதி ் பீடு: பசயல் ாடு தாள் 2. பசயல் ாடு 2. ஒரு கை் ைல் நடவடிக்றகயாக மதி ் பீடு.

கற் றல் - 6
இறடக்கால நிர்வாக அறம ் புகள்
கை் ைல் விறளவு: அக்கால நிர்வாக நறடமுறைகறள

ட்டியலிட்டு வறரயறுக்கவும்

வநாக்கங் கள் :
*

இறடக்கால இந்தியாவின்

*

ல் வவறு நிர்வாக அறம ் புகளின் ஒ ் பீட்டு ஆய் வு

நிர்வாக அறம ் பின் நன் றமகள் தீறமகறள ் புரிந்து பகாள் வது மை் றும் தை் வ ாறதய

தயாரி ் புக்குத் வதறவயான கூறுகறளக் கண்டறிதல் .

கற் றல் சபாருட்கள் ; பாடநூல் , ேலரபடங் கள் , நகல் புத்தகம் கற் றல் தாள் - 9
1. பசயல் ாடு : உங் கள் பசாந்த ஊர் அல் லது நகரத்தில் கிராம நிர்வாக அலுவலர், தறலறம
ஆய் வாளர். பில் கபலக்டர், பிடி.ஓ, உள் வள வந்து யாறரயாவது வநர் காணவு பசய் வவாம் , அவர்கள்
என் ன பசய் கிைார்கள் , அவர்கள் நிர்வாகத்றத எவ் வாறு நடத்துகிைார்கள் என்
எடுக்கலாம் ; என் று அவர் கூறினார். நிர்வாகம் மை் றும் அறனவரின்

றத ்

ை் றி வ ட்டி

டிநிறல, விவாதத்திை் கு

அனுமதிக்கிைது.

கற் றல் தாள் 10
1. பசயல் ாடு; ஆட்சி நறடமுறைகள் பசயல் டுத்த ் ட்ட

குதிகளின் வறர டம் கீவழ உள் ளது

அவை் றை கவனி ் வ ாம் . சரி, புரிந்து பகாள் வவாம் .
2. பசயல் ாடு : வமவல உள் ள வறர டங் களில் கவனிக்கவும் . இ ் வ ாது இந்திய வறர டத்தில் ,
மன்

தாரி மை் றும் நம் கர்னா

ரவலாக உள் ள

குதிகறளக் கண்டறிந்து

ாடநூல் பசயல் ாடு

புத்தகத்தில் 1 மை் றும் 2 பசயல் ாடுகறளக் குறிக்கும் .
*இந்திய

வறர டத்றதக்

பகாடுத்து,

2

வது

பசயல் ாட்றடச்

பசய் து,

முடிந்தவறர

குழந்றதகறள ஊக்குவிக்கவும் , குழந்றதகள் இரு ் பிடத்றத அறடயாளம் காண் தில் சிரமம்
இருந்தால் .

எளிதாக்கு வர்கள்

குழந்றதகளுக்கு

வழிகாட்டலாம்

மை் றும்

அறிவுறுத்தலாம்

அதாவது: எந்த மாநிலத்தில் / மாவட்டத்தில் குழந்றத அறடயாளம் காண ் ட்டது இடம்
வமாசமாக இருந்தல்
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3.

பசயல் ாடு

:இந்த

ஒை் றுறமகறள

குழந்றதகளின்

மன்

தாரி

மை் றும்

நம் கர்னா

நறடமுறைகளில்

காண ் டுகிைது

ட்டியலிடுவவாம் .

தில் கறள ஒருங் கிறணத்து இன்றைய அறம ் பில் காண ் டும் கூறுகறள

ஒ ் பிட்டு, எது ப ாருத்தமானது என்

றத குழந்றதவய தீர்மானிக்கட்டும் .

கற் றல் தாள் 11
சசயல் பாடு 1:அலாவுதீன் கில் ஜியின் சந்றத ் டுத்தல் முறைறய ்

ை் றி அறிந்து பகாண்வடாம்

இரண்டின் ஒை் றுறமகள் மை் றும் வவறு ாடுகள் ஒருங் கிறணக்கவும் ,
சசயல் பாடு 2: சந்றத ் டுத்தல் அறம ் பில் குறைந்த ட்ச ஆரவு வமவல

ணி

வகு ் பில் வ சுங் கள் , நடவடிக்றகக்கு முன் ஆதரவு விறல என் ன என்

றத அறிந்து பகாள் ள

வவண்டும் . இக்குழுவினர் அதன் சாதக

ாதகங் கறள ்

ை் றி உதவியுடன்

ை் றி விவாதித்து, குழந்றதகளின் விவாத ்

புள் ளிகறளக் கருத்தில் பகண்டு ஆதரவு விறலயின் அவசியத்றத குழந்றதகளுக்கு உணர்ந்த
வவண்டும் .
சசயல் பாடு 3: சிந்தித்து

திலளி ் தா?

வியா ாரம் பசய் ய எறடகள் மை் றும் அளவுகள் அவசியமா? ஏன் ?.
இயந்திரங் கறள சிந்தித்து ்

ல் வவறு வறகயான எறட

திலளி ் வ ாம் . முந்றதய எறட அறம ் புகளுக்கும் அன் றைய எறட

அறம ் புகளுக்கும் உள் ள வவறு ாடுகறளச் பசால் லி, அவை் றுக்கான

லன் கறள விளக்குவவாம் ,

சசயல் பாடு 4: உங் கள் நியாய விறலக் கறடயில் விை் கும் ப ாருட்களின் குறைந்த ட்ச பசலவு
ப ைவிை் தா? என் ? வகு ் பில் உங் கள் நண் ர்களுடன் வ சுங் கள் . வழிகாட்டுதலுடன் குழு விவாதம்
பசய் யுங் கள் .
சசயல் பாடு

5: சந்றதயிலும்

நியாய விறலக் கறடயிலும்

கீவழ

ட்டியலிட ் ட்டுள் ள சில

ப ாருட்களின் விறலகறள எழுதங் கள் . ஒவர ப ாருட்களுக்கான பவவ் வவறு விறலகளுக்கு என் ன
காரணம் குழந்றதகளிடம் வாய் பமாழிமாகக் வகட்டு உண்றமகறள ஒருங் கிறணக்கவும் .
சசயல் பாடு

6:

உங் கள்

ார்றவயிடவும் ,

சந்றத

ப ரியவர்கள் ,

வணிகர்கள்

இறடத்தரகர்களுடன்

அல் லது

அயலவர்கள்

கலந்துறரயாடவும் ,

அறத

சந்றதறய ்

ை் றிய

உங் கள்

கருத்துக்கறள அறிந்து பகாள் ளவும் . ஒருவறர வியா ார தரகராக அறழத்து குழந்றதகளுடன்
கலந்துறரயாடி, அவர்களின் நன் றம தீறமகறள நம் றவக்கவும் ,

கற் றல் நாள் -12
1.

பசயல் ாடு:

ப வராஸ்

ஒை் றுறமகறள
2.

ஷா

துக்ளக்

இன் றைய

விவசாயிகள்

திட்டங் களுக்கு

உள் ள

ட்டியலிடுங் கள் .

பசயல் ாடு: உழவர் கடன் தள் ளு டியின் வநாக்கம் மை் றும் விறளவுகள் குறித்து வகு ் றை
அசிரியர்களுடன் உங் கள் ஆசிரியர்களுடன் கலந்துறரயாடுங் கள் பிள் றளகள் வகு ் றையில்
ப ை் வைார்கள் அல் லது ப ரியவர்களுடன் தகவல் கறள ்
கடன் திட்டத்தின் நன் றம தீறமகள்

ை் றி அனுமதிக்கிைது. விவசாயிகளின்

ை் றிய தகவல் கறள வசதியாளர்கள் வழங் குகிைார்கள் .

குழந்றதகளின் விரு ் த்திை் கு விட்டு விடுங் கள் .
3.

பசயல் ாடு: நடவடிக்றக அளவீடுகள் என் ன? உங் கள் வீடு, முை் ைம் மை் றும் முை் ைத்றத எவ் வாறு
அளவிடுவது

என் று

ப ரியவர்களுடன்

கலந்துறரயாடி

பகாள் ளுங் கள் .

12

வகு ் றையுடன்

கிர்ந்து

கடந்த கால விவசாயிகளின் நலத்திட்டங் கள் , 1. 2, மை் றும் 3 பசயல் ாடுகள் பதாடர் ாக,
இரு ் து நிண்ட சிறிய மாை் ைங் களுடன் அது காலம் இன் னும் நம்
4.

றவக்க ் ட வவண்டும் .

பசயல் ாடு; உங் கள் பசாந்த ஊரின் வருவாய் அலுவலறரச் சந்தித்து வசூல்
வசதியாளர்கள்

ஏன்

வருவாறய

வசூலிக்கிைார்கள்

அது

இல் லாவிட்டால்

என் ன

எவ் வாறு

ை் றி எழுதுங் கள் .

நிதியளிக்க ் டுகிைது

பதரிவிக்க வவண்டும் .
சிந்தியுங் கள் :

நீ ர் ாசனத்

திட்டங் கள்

நடந்திருக்கும் ?

வகு ் றையில்

விவாதிக்கவும் , குழு விவாதத்திை் கு அனுமதிக்கவும் மை் றும் அவர்களின் உள் ளூர் காட்சிகளுடன்
அறத சீரறமக்கவும் மை் றும் விறளவுகறள

ட்டியலிடவும்

கற் றல் தாள் 13
சசயல் பாடு 1 : இன் று கா ் கங் கறள வசகரி ் து யார்? அதனால் என் ன
வ சுங் கள் உள் ஞர் பி.டி.ஓக்கள் அல் லது பசயலர்கறள

லன்? இறத ்

ை் றி

ள் ளிக்கு அறழத்து, நில ஆவணங் களின்

முக்கியத்துவத்றத ் புரிந்து பகாள் ள அவர்களுடன் கலந்துறரயாருங் கள் .
சசயல் பாடு 2 :. உங் கள் ப ை் வைாரின் பசாத்துக்கறள எவ் வாறு

திவு பசய் வது என்

அவர்களிடம் வ சுங் கள் . ப ை் வைாருடன் கலந்துறரயாடறல வகு ் றையில்

து

ை் றி

கிர்ந்து பகாள் ள

அனுமதிக்கவும் .
சசயல் பாடு 3 - ஆசிரியர்கள் உங் களுக்கு நில ் திவவட்றட வழங் குகிைார்கள் அறத கவனித்து
பகாள் ளுங் கள் அதில் உள் ள முக்கிய புள் ளிகறள
ஆவணத்தின்
வவண்டும் என்

நகறல
து

குழந்றதகளுக்கு

ட்டியலிடுங் கள் .

வழங் கவும் ,

வமலும்

ஆவணத்தில்

என் ன

குறி ் பிட

ை் றிய தகவறல வழங் கவும் . எ.கா: இடம் , உரிறமயாளரின் ப யர் பமாத்த எண்

வ ான் ைறவ.
மதி ் பீடு: கை் ைல் தாள் 10 ன் பசயல் ாடு தாள் 3 ஐ மதி ் பீட்டு நடவடிக்றகயாக மதி ் பிடுதல் .

கற் றல் - 7
சமூக மத நிறலறம.
கை் ைல் முடிவுகள் : இறடக்காலத்தில் சமூக மத மாை் ைங் கறள விளக்குதல் ,
வநாக்கங் கள் :

•

சமுக மை் றும் மத சீர்திருத்தங் களுக்கு தறலறம தாங் கிய

க்தி சூஃபி துைவிகள்

ை் றி

பதரிந்து விடும் .

•
•

க்தி சூஃபி துைவிகளின் பகாள் றக, இலட்சியங் கள் மை் றும் முறைகள்

ை் றி புரிதல் .

சமூக மத மாை் ைங் கறள அவதானித்தல்

கற் றல் தாள் 4
1.

பசயல் ாடு: சூஃபி துைவிகளின் சமுகத்தில் உள் ள குறைகறள சரி பசய் ய முயை் சித்ததா? ஒரு
ட்டியறல உருவாக்கவும் குழந்றதகளால்
அன் றைய

காலகட்டத்தில்

குழந்றதகளின்

கருத்றத

சமுகம்

ட்டியலிட ் ட்ட காரணிகளின்

குறை ாடுகறள

வசகரித்தல்

மை் றும்

மன ் ான் றமறய உருவாக்குதல் .
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தீர்வு

பசய் தல் ;

குழந்றதகளிறடவய

அடி ் றடயில்

தீர்வுகள்
ஒ ் பீட்டு

குறித்த
ஆய் வு

2.

பசயல் ாடு:

கீவழ

உள் ள

டங் கள்

சூஃபி

புனிதர்களுடன்

நண் ர்களின் இரு ் பிடம் மை் றும் அவர்கறள ்
அவர்களுடன் தகவறல ்

பதாடர்புறடயறவ.

உங் கள்

ை் றிய தகவல் கள நீ ங் கள் அறிந்திருக்கும் வ ாது

கிரவும் . வறர டங் கள் மூலம் நல் லிணக்கம் மை் றும் அவை் றின்

வநாக்கு நிறலறய ் புரிந்து பகாள் வது. இடங் கள் பதாடர் ாக கை் ைலின் பிை

குதிகளிலும்

இந்தச் பசயல் ாட்றடச் பசய் யலாம் .
3.

பசயல் ாடு: கீவழ பகாடுக்க ் ட்டுள் ள

டத்றத நன் ைாகக் கவனித்து

திலளிக்கவும் .

மூலம் வரலாை் றை பதரிவிக்க முயை் சி பசய் யலாம் . இந்த வநாக்கத்திை் காக மை் ை
யன்

டங் கள்

டுத்த ் டலாம் . இது மை் ை துறைகளிலும் சரித்திரம் உருவாக்கும் நடவடிக்றகயிலும்

திைம் ட
4.

டங் கள்

யன்

பசயல் ாடு:

டுத்த ் டலாம் .

க்தி தத்துவவாதிகள் மை் றும் அவர்களின் பகாள் றககளின்

ட்டியல் கீவழ உள் ளது.

அவை் றை சரியாக அறமத்து எழுதுங் கள்
5.

பசயல் ாடு: பகாடுக்க ் ட்ட தத்துவங் களின்

பகாள் றககறள ்

ை் றி உங் களுக்கு என் ன

பதரியும் ? அவர் தத்துவக் பகாள் றககறள ் புரிந்து பகாண்டாரா என் ை துறணக் வகள் விகள்
மூலம் கை் றுக் பகாள் ள முயல் கிவைன் மை் றும் அறனத்து தத்துவவாதிகளின் தத்துவங் களும்
வவறு ட்டறவ. வித்தியாசமாக இருந்தாலும் , அவர்களின் முக்கிய வநாக்கம் சமூக சீர்திருத்தம்
மட்டுவம என் ை எண்ணத்றத குழந்றதகளுக்கு ஏை் டுத்த வவண்டும் .
மதி ் பீடு: கை் ைறலக் பகாண்டு தாள் 140 பசயல் ாடு ஒரு மதி ் பீட்டு நடவடிக்றகயாக கருத்தில்

கற் றல் -8
வ ாரின் காரணங் கள் மை் றும் விறளவுகள்
கை் ைல் முடிவுகள் : வ ாரில் காரணங் கறளயும் விறளவுகறளயும் புரிந்து பகாள் வது.

வநாக்கங் கள் :
*

வம் சங் களுக்கு இறடயிலான வ ாரின் காரணத்றதயும் விறளறவயும் புரிந்து பகாள் ளுங் கள் .

*

வ ாரினால் ஏை் ாடு மாை் ைங் கறள கவனித்தல்

*

இறடக்கால

வம் சங் களுக்கு

இறடயிலான

வ ாறரயும்

இன் று

நடக்கும்

வ ார்கறளயும்

ஒ ் பிடுதல் .

கற் றல் தாள் 15
1.

பசயல் ாடு: அ ் வ ாது நீ ங் கள் தகவறல ்
குறி ் ற

்

ை் றி வயாசி!

மை் றும் வ ார்கள்

உலக ்

வீடிவயாக்கறளக்

உண்றமகறள

டங் கறள ்

டங் கள்

ார்த்து இன் று நடக்கும் வம் சங் களின் வ ார்

ை் றி குழந்றதகள் அறிந்திரு ் றத உறுதி ் டுத்திக் பகாள் ளுங் கள் . இது

பதாடர் ாக முதலாம்
வ ார்களின்

தில்

டித்துவிட்டீர்கள் பின் னர் கீவழ உள் ள

அவர்களுக்குத்

வ ார், இரண்டாம்
காண்பி:

உலக ்

குழந்றதகளின்

பதரிய ் டுத்துதல்

மை் றும்

வ ார் மை் றும்

பிை சமீ த்திய

கருத்துக்கறளச்
முடிவுகறள

வசகரித்து,

குழந்றதகளிடம்

விட்டுவிடுதல் ,
2.

பசயல் ாடு: சிறுவர் புத்தகத்தில் உள் ள வறர டங் களின் உதவியுடன் . இந்திய ஓவியத்தில்
அலாவுதீன்

கில் ஜி

பதன் னிந்தியாவின்

மீதான

தாங் குதலின்

வழிறயயும்

முக்கிய

புள் ளிகறளயும் அறடயாளம் காண்வ ாம் . வறர ட நடவடிக்றக மூலம் அலாவுதீன் கில் ஜியின்
யணம் மை் றும் வரலாறு பதரிவிக்க.
3.

பசயல் ாடு:

ானி ட் வ ாரில்

வதாை் கடித்தார் என்

ா ர் தனது

றடறய விட மிக ப ரிய

றத விவாதிக்கவும் . இராணுவ

லம்

றடறய எ ் டி

ை் றி தகவல் கறள வழங் குதல்

மை் றும் அதிக முன் னுரிறமயுடன் குழந்றதகளுக்கு வ ாரின் உண்றமகறள விளக்குதல் ,
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4.

பசயல் ாடு:

நடவடிக்றக

விஜயநகர்

வீழ் சசி
் றய

ஏை் டுத்தும்

வ ார்

குறி ் புகள்

எழுது.

வம் சங் கள் அல் லது வவறு எந்த மாநிலத்தின் வீழ் சசி
் யும் அதன் இலட்சியமாகும் வ ாரும் ஒரு
காரணம் என்
5.

றதச் பசால் ல வவண்டும் .

பசயல் ாடு: வ ார்கள் ஏை் ட என் ன காரணம் ? அறத எ ் டி தடுக்க முடியும் ? உங் களுறடயது
மாநில விரிவாக்கம் . வளங் கள்

மை் றும்

தறலவர்களின்

முடிவுகள்

வ ான் ை வ ாருக்கான

காரணங் கள் வ ாரின் காரணங் கறள அறிந்து பகாள் ள வவண்டும் என் று குழந்றதகளுக்கு
கருத்து வழங் கவும் . கூட்டுைவு என் று குழந்றதகள் நிறனக்கிைார்கள் காரணிகள் முக்கியம் .
மதி ் பீடு: கை் ைல் தாள் 15 இன் பசயல் ாடு தாள் 1 மை் றும் 3 ஜ மதி ் பீட்டு நடவடிக்றகயாக
மதி ் பிடுதல் ,

கற் றல் 9
நீ ர்வழியின் கண்டுபிடி ் பு

கற் றல் பலன் : கடல் வழிகள் கண்டு பிடிக்க ் டுவதை் கு காரணமான காரணிகறள அவர்கள்
புரிந்து பகாள் வார்கள்

வநாக்கங் கள் :
* புதிய நீ ர்வழிகள் வதடறல முன் பனடு ் து முக்கியம் காரணங் கள் உணர்தல் .
நீ ர்வழி கண்டுபிடி ் பின் தாக்கங் கறள ் புரிந்து பகாள் வது. காலிவகா துணி (அ ் வ ாது
துணி) மை் றும் மசாலாய் ப ாருட்கள் குழந்றதகளால் வகலிக் கூத்தாக ்
வமலும் குழந்றதகறள ்

யன்

ருத்தி

டுத்த ் டுகின் ைன.

டிக்கவும் புரிந்துபகாள் ளவும் அனுமதிக்கின் ைன.

கற் றல் தாள் 16
பசயல் ாடு1:

வமவல

வகள் விகளுக்கு

உள் ள

வ ச்சுக்கறள

நாங் கள்

திலளி ் வ ாம் . காலிவகா (அ ் வ ாது

வகட்டுள் வளாம் .

எனவவ

பின் வரும்

ருத்தி துணி) மை் றும் மசாலா ் ப ாருட்கள்

ை் றிய விவாதங் கள் நீ ர்வர்த் வதடறல ஏன் பதாடங் கினார்கள் என்

றத குழந்றதகளுக்குச் பசால் ல

முயை் சிக்க வவண்டும் . குழந்றதகளின் புரிதறல ் புரிந்து பகாள் வதன் மூலம் ஐவரா ் பியர்கள்
நீ ர்வழிறய ஆராய வழிவகுத்த முக்கிய காரணிறய முன்னிறல ் டுத்துவவத இந்தச் பசயலில்
பகாடுக்க ் ட்ட துறணச் சிக்கல் கள் .
பசயல் ாடு 2 : இந்தியாவில் இருந்து மை் ை நாடுகளுக்கு ஏை் றுமதி பசய் ய ் ட்ட மை் றும் பிை
நாடுகளில்

இருந்து இந்தியாவிை் கு இைக்குமதி பசய் ய ் ட்ட ப ாருட்கறள

ட்டியலிடுங் கள் .

இந்தியாவின் பவளிநாட்டு வர்த்தகத்தின் கடந்த கால மை் றும் தை் வ ாறதய முன் வனை் ைங் கள் ,
ப ாருட்களின்

இைங் குமதி

மை் றும்

ஏை் றுமதி,

ப ாருளாதார

நடவடிக்றககள்

மை் றும்

பவளிநாடுகளுடன் வர்த்தக உைவுகறள வமம் டுத்துவதை் கான வவறல வாய் ் புகறள பவளிச்சம்
வ ாட்டுக் காட்டுதல் வாஸ்வகாடகாமா
குழந்றதகள்

நீ ர்வழி

எவ் வாறு

கண்டுபிடிக்க ் ட்டார்

என்

றத

டித்து புரிந்து பகாள் ள அனுமதிக்கவும் .

கற் றல் தாள் 17
பசயல் ாடு: வமவல உள் ள கறதறய

டித்து பின் வரும் வகள் விகளுக்கு சிந்தித்து

திலளிக்கவும்

சுய வாசி ் பு மை் றும் சுய புரிதலுக்கு முன் னுரிறம பகாடுங் கள் மை் றும் துறண வகள் விகளுக்கு
திலளிக்க குழந்றதகறள ஊக்குவிக்கவும் , எந்தபவாரு ந ர் அல் லது நாட்றடச் சார்ந்த பதாழில்
அல் லது வணிகத்தின் தாக்கங் கறள ் புரிந்து பகாண்டு, குழந்றதகளுக்கு அவர்களின் அன் ைாட
வாழ் க்றக அல் லது அவர்களின்

சுை் று ் புைங் களில்

அவர்களின்

கருத்றத உள் ளூர் எடுத்துக்

காட்டுகளுடன் வழங் கவும் . கான் ஸ்டான் டிவநாபிள் பவை் றியின் பின் னனியில் உள் ள கறதறயச்
பசால் ல வறர டத்றத ்

யன்

டுத்தவும்
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கற் றல் தாள் 18
1.

பசயல் ாடு:

உலக

வறர டத்தில்

கீவழ

காட்ட ் ட்டுள் ள

இடங் கறள

அறடயாளம்

காண்வ ாமா?
2.

பசயல் ாடு:

பகாடுக்க ் ட்டுள் ள

வறர டத்தில்

வாஸ்வகாடகாமா

இந்தியாவிை் கு

வந்த

நீ ர்வழி ் ாறதறய வறரயவும் . இந்தியாவில் இருந்து மை் ை நாடுகளுக்கு நீ ர்வழிகள் மை் றும்
தறரவழி ்

ாறதகறள அறிமுக ் டுத்துவதன் மூலம் அதிக வழிகறளத் வதட குழந்றதகறள

ஊக்கவிக்க வவண்டும் . கை் ைல்

15 இல்

வகாடிட்டுக் காட்ட ் ட்டுள் ள புள் ளிகறள இங் வக

ரிசீலிக்கலாம் . சாறலகள் மை் றும் நீ ர்வழிகளின் தனி வறர டத்றத ்
3.

யன்

டுத்தலாம் .

பசயல் ாடு: கீவழ உள் ள சில இடங் களுக்கு முந்றதய ப யர் பகாடுக்க ் ட்டுள் ளது. அவர்களின்
தை் வ ாறதய ப யறரக் கண்டு பிடித்து எழுதுவவாமா?
சில இடங் களின்

ப யர் கால சூழ் நிறலக்கு ஏை்

மாறுகிைது என்

து பதளிவாக இருக்க

வவண்டும் , உதாரணமாக, றமசூர் மாநிலம் அவர்களின் பசாந்த ஊரில் ப யறர வவறு ப யரில்
அறிமுக ் டுத்த வவண்டும் .
4.

பசயல் ாடு; எை் கனவவ பதரிந்த தகவல் களின் அடி ் றடயில் ப ாருத்தமான வார்த்றதகளால்
பவை் றிடங் கறள நிர ் வும் குழந்றதகளின் புரிதல்
மதி ் பீடு : கை் ைல் தாள் 17ன் பசயல் ாடு மை் றும் கை் ைல் தாள் 18ன் பசயல் ாடு 1.

கற் றல் - 10
கிழக்கிந்திய கம் ப னி நிர்வாகத்தின் விரிவாக்கம்
கை் ைல்

விறளவு:

கிழக்கிந்திய

நிறுவனம்

இந்தியாவின்

மீது

தனது

கட்டு ் ாட்றட

விரிவு டுத்தியுள் ளது விளக்குவார்கள்
வநாக்கம்

:

கிழக்கிந்திய

நிறுவனம்

இந்தியா

முன்வனை் றியது என் ன விரிவறடந்தது என்

முழுவதும்

அதன்

நிர்வாகத்றத

எவ் வாறு

றத ் புரிந்து பகாள் வது

கற் றல் தாள் 19
1.

பசயல் ாடு: பின் வரும்

ட்டியல் சில முக்கியமான நிகழ் வுகறள வழங் குகிைது. அவர்களுக்கு

சரியான காரணங் கறளக் கூறுங் கள் மை் றும் விறளவுகறளக் கூறுங் கள் ,

ாட ் புத்தகத்தின்

உதவியுடன் , கிழக்கிந்திய கம் ப னியின் நிர்வாகத்றத விரிவு டுத்துவதை் கு வழிவகுத்த ப ரிய
வ ார்களுக்கு குழந்றதவய காரணமாக இருந்தது.

2.

பசயல் ாடு: மிகவும் சக்திவாய் ந்த நவா ் கள் , மராட்டியர்கள் , றமசூர் மன் னர்கள் மை் றும்
சீக்கியர்கள்

ஆங் கிவலயர்களால்

பிடி ் வ ாம் .

லமான ராணுவம்

வதாை் ைது

என்

றத

வதாை் கடிக்க ் ட்டதை் கான
இந்திய வம் சங் கள்

குழந்றதகளுக்கு

காரணங் கறளக்

கிழக்கிந்திய கம் ப னியிடம்

பதரிவிக்க,

கூடுதலாக.

கண்டு
எ ் டி

இந்தியாவின்

வம் சங் களுக்கிறடயில் உள் ள ஒய் -றமண்ட்ஸ், இந்திய நிறுவனம் எவ் வாறு மாநிலங் கறள
எளிதாகக் றக ் ை் ை முடிந்தது என்
விரிவாக்குவதை் கு வழி வகுத்தது என்

றதயும் , அது எவ் வாறு அவர்களின்

அதிகாரங் கறள

றதயும் பதளிவு டுத்த வவண்டும் .

சசயல் பாடு : 20 ஆம் நூை் ைாண்டில் நடந்த சில வ ார் ை் றிய தகவல் கறள வசகரித்து அதன்
காரணங் கறளயும் விறளவுகறளயும் எழுதுங் கள் ,
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கடந்த கால வ ார்கறள குழந்றதகள்

அறிந்திரு ் தால் , நாளிதழ் கள் , பதாறலக் காட்சிகள் ,

இறணதளம்

மூலம்

மை் றும்

பிை ஊடகங் கள்

இ ் வ ாபதல் லாம்

நடக்கும்

வ ார்கள்

ை் றிய

தகவல் கறள வசகரிக்க அவர்கறள ஊக்குவிக்க வவண்டும் . ரஷ்யாவுக்கும் உக்வரனுக்கும் இறடவய
சமீ த்தில் நடந்த வ ாரின் வீடிவயா காட்சிகள் மை் றும் வ ார்களின் விறளவுகள் விவாதிக்க ் ட
வவண்டும் .
மதி ் பீடு: கை் ைல் தான் 19, பசயல் ாடு 2 நடவடிக்றகயாக

ரிசீலிக்க.

கற் றல் -11
பிரிட்டிஷ் ஆட்சியில் விேசாயத்தின் விலளவுகள்
கற் றல் விலளவு : விவசாயத்தில் பிரிட்டிஷ் ஆட்சியின் விறளவுகறள கு ் ாய் வு பசய் தல் .
வநாக்கங் கள்

*

ஆங் கிவலயர் ஆட்சியில் விவசாயத்தின் விறளவுகள்

*

வரி விதி ் பு மூலம் விவசாயிகள் எவ் வாறு சுரண்ட ் டுகிைார்கள் என்

*

இன்றைய நிர்வாகத்தில் விவசாயத்தின் மீதான வரி நறடமுறைகறள அறிவது

றத ் புரிந்து பகாள் வது.

கற் றல் தாள் 20
1.

சசயல் பாடு:
விவசாயிகள் ,

ஒை் றுறமகள்
ஜமீன் தாரி

மை் றும்

மை் றும்

ஒை் றுறமகள் வவறு ாடுகறள ்

வவறு ாடுகறள

மாதால் வாரி

அறடயாளம்

நறடமுறைகளுக்கு

காண்வ ாம் .

இறடவய

உள் ள

ட்டியலிட்டு, பிரிட்டிஷ் ஆட்சியின் கீழ் உள் ளறவ வ ான் ை

ல் வவறு வறகயான விவசாயக் பகாள் றககறள அறிமுக ் டுத்துங் கள் குழந்றதகளிடமிருந்து
ஒை் றுறமகள் மை் றும் வவறு ாடுகறள
2.

ட்டியலிடுதல்

சசயல் பாடு: இந்தியாவின் வறர டத்தில் பமட்ராஸ், வங் காளம் மை் றும் மத்திய இந்தியாவின்
மாகாணங் கள்

அறடயாளம்

காணவும் .

வறர டச்

பசயல் ாடுகறளச்

பசய் தல்

மை் றும்

இடங் கறளக் கண்டறிய குழந்றதகளுக்கு வழிகாட்டுதல் , இதை் கு முன் இந்திய வறர டத்தில்
பிரிட்டிஷ் ஆட்சியின் முக்கிய இடங் கள் கணிக்க அனுமதிக்கிைது.
3.

சசயல் பாடு:

ஆசிரியரின்

உதவிறய ்

பகாடுக்க ் ட்ட வகள் விகளுக்கான

ப ை் று,

மாதிரிக்

வகள் விகறளக்

தில் கறள எழுதவும் . கிறடக்கக்கூடிய நில ்

நகறல குழந்றதகளுக்கு வழங் கவும் . அதன்

கவனித்து
திவுகளின்

மிக முக்கியமான அம் சங் கறள ்

ட்டியலிட

குழந்றதகறள அனுமதித்தல் . எந்த ஆவணத்திலும் குறி ் பிட வவண்டியது முக்கியமானது

ை் றி

குழந்றதகளுக்கு கை் பித்தல் . உரிறமயாளரின் ப யர், இடம் , காலம் வ ான் ைறவ. கூறுகறள ்
4.

சசயல் பாடு : உங் கள் பசாந்த ஊரில் உள் ள உங் கள் குடும் ம் , விவசாயி அல் லது கிராம
ஆய் வாளறர ்

ார்றவயிடவும் ,

ல் வவறு

நில ்

திவுகளின்

ப யர்களச்

வசகரித்து

ட்டியலிடவும் , விவசாயிகள் , கிராம நிர்வாக அலுவலர், பி.டி.ஓ இல் றலபயனில் நிலம் கடத்தல்
குறித்த தகவல் பதரிந்தவர்கள் அதிகாரிகறள அறழத்து நில

திவுகறள குழந்றதகளுடன்

விவாதிக்க வவண்டும் .
5.

சசயல் பாடு
ஊடகங் களில்

:

நடவடிக்றக

விவசாயிகளின்

பவளியிட ் ட்டுள் ளன

யார்

சமீ த்திய

தை் பகாறலகள்

வவண்டுமானாலும்

விவசாயிகறள

ல் வவறு
பதாடர்பு

பகாண்டு அவர்களிடம் தகவல் கறள வசகரிக்கலாம் அறதத் தடு ் தை் கான தீர்வுகறளயும்
ரிந்துறரக்கவும் . விவசாயிகறள சந்தித்து விவசாயிகள் தை் பகாறல குறித்த தகவல் கறள
வசகரிக்க வவண்டும்
கை் றன

பசய் து

உள் ளூர் விவசாயிகளுன்
ாருங் கள் ,

பிைகு

பகாடுக்க அல் லது பதாடர்பு பகாள் வறத

குழந்றதகள்

அடி ் றடயில் எழுத வழிகாட்டுதல் பசய் து.
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தங் கள்

கருத்துக்கறள

விவாதத்தின்

6.

சசயல் பாடு : பிரிட்டிஷ் காலத்தில் நீ ங் கள் ஒரு விவசாயியாக இருந்திருந்தால் , நீ ங் கள் என் ன
பசய் திரு ் பீர்கள் ?. உங் கள் பசாந்த கருத்றத கூறுங் கள் . இந்தத் தகவல் மை் றும் விவாதத்தின்
அடி ் றடயில் . விவசாயிகள்

ை் றிய குழந்றதகளின்

குத்தறிவு மை் றும் எண்ணங் கறள ்

கிர்ந்து பகாள் ள இது ஒரு வாய் ் ாகும் .
மதி ் பீடு: கை் ைல் தாள் 20கள் பசயல் ாடு 1 மை் றும் 5 ஐ மதி ் பீட்டுச் பசயலாகக் கருதுங் கள் .

கற் றல் 12
இந்தியாவின் முதல் சுதந்திர ் வ ார் மை் றும் பிரிட்டிஷ் ஆட்சியின் சீர்திருத்தங் கள்
கை் ைல் விறளவு : பிரிட்டிஷ் நிர்வாக சீர்திருத்தங் கள் மை் றும் இந்தியர்களின்

எதிர்விறனகள்

கு ் ாய் வு பசய் வார்கள்

வநாக்கங் கள்
*இந்தியாவின் முதல் சுதந்திர ் வ ாரின் காரணங் கறள ் புரிந்து பகாள் ளுங் கள் .
*முதல் சுதந்திரத்தால் ஏை் டும் மாை் ைங் கறள ் புரிந்து பகாள் ளுங் கள்

கற் றல் தாள் 21
1.

பசயல் ாடு:

ாட ் புத்தகத்தில் இந்திய சுதந்திர ் வ ாரின் வரலாறு உங் களுக்குத் பதரியுமா?

எனவவ பவை் றிடத்றத அடி ் றடயாகக் பகாண்டு ஒரு சிறுகறத எழுதுவவாம் . முதல் சுதந்திர ்
வ ாரின் தகவல் களின் அடி ் றடயில் தங் கள் பசாந்த கறதகறள உருவாக்க குழந்றதகறள
ஊக்குவிக்கவும் . கறதயின் சட்டறம ் பிை் கு தகுந்த வழிகாட்டுதல் கறள உருவாக்குதல் .
2.

பசயல் ாடு: இந்தியாவின் முதல் சுதந்திர ் வ ாரில் உங் களுக்கு ் பிடித்த அம் சம் எது? வமலும்
ஏன் 2 வகு ் றையில் உள் ள அறனவருடனும் உங் கள் கருத்துக்கறள ்
மை் றும்

இந்தியாவின்

நிகழ் வுகறள ்

முதல்

சுதந்திரம்

வ ாரில்

குழந்றதகள்

கிர்ந்து பகாள் ள அனுமதிக்கவும் . வமலும்

கிரவும் . விவாதிக்கவும்
விரும் பியறத

குழந்றதகள்

ஏன்

அல் லது

அவர்கறள

வநசித்தார்கள் என் று வகட்கவும் , குழந்றதகளின் கருத்துக்கறள மதித்து, இந்திய ் வ ாரின்
உண்றமகறள பதளிவு டுத்தவும் . சுதந்திரம் .
3. பசயல் ாடு: இந்தியாவில்
மாை் ைங் கள்

ஆங் கிவலயர்கள்

பசய் த சீர்திருத்தங் கள்

மை் றும்

சில முக்கிய

பசய் ய ் ட்டுள் ளன. அவை் றை சரியான இடத்தில் றவத்து எழுதவும் ஒவ் பவாரு

சீர்திருத்தத்றதயும்
வழிகாட்டுதறல

குழந்றதகளுடன்

வழங் கவும் .

எழுதுவதை் கும்

தாமதமான

வநரம்

விவாதி ் தை் கும்

சீர்திருத்தங் களின்

விறளவுகறள

ப ாருத்தமான
ஆசிரியர்கள்

ஒருங் கிறண ் ார்கள் .

கற் றல் தாள் 22
1.

பசயல் ாடு: கீவழ உள் ள

ட்டியலில் வ ாராளிகள் மை் றும் தீவிரவாதிகறள அறடயாளம் கண்டு

வறக ் டுத்தவும் .
2.

சுதந்திர ் வ ாராட்டத்தில் அடியாட்கள் மை் றும் தீவிரவாதிகளின் வ ாராட்டத்தில் இருந்து அவர்
ாட ் புத்தகத்தின் உதவியுடன் மாை் ைங் கள் மை் றும் வமம் ாடுகறள

3.

ட்டியலிடுங் கள் .

பசயல் ாடு : வ ாராளிகள் மை் றும் தீவிரவாதிகள் இருவரின் வநாக்கம் அவர்கள் விடுவி ் தாக
இருந்தது. ஆனால் இருவரும் ஏன் பவவ் வவறு வழிகளில் சண்றடயிட்டார்கள் ? ஆசிரியர்களின்
உதவியுடன் வகு ் றையில் இறத ்

ை் றி சிந்தித்து அறமதியான இந்தியாவுக்கு சிைந்த

எது என் று விவாதிக்கவும் .
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ாறத

4.

இந்தியாவில்

சமீ த்திய வ ாராட்டம்

/

ந்த இயக்கம்

மை் றும்

அதன்

வநாக்கம்

விறளவுகள்

ை் றிய தகவல் கறள வசகரிக்கவும் . உங் கள் கருத்றத என் னிடம் கூறுங் கள்

மை் றும்

மதி ் பீடு: : ஆய் வுத் தாள் 21, பசயல் ாடு 1 மை் றும் கை் ைல் தாள் 22 ஆகியவை் றை மதி ் பீட்டுச்
பசயல் ாடுகளாக மதி ் பீடு பசய் தல் .

கற் றல் 13
சமூக மற் றும் மத சீர்திருத்தங் கள்
கை் ைலின்

லன் கள் :

சீர்திருத்தவாதிகள்

பிரிட்டிஷ்

ஆட்சியின்

வ ாது

இந்தியாவின்

சமூக

மை் றும்

மத

ை் றி அறிந்து பகாள் வார்கள் .

வநாக்கங் கள் :
* பிரிட்டிஷ் காலத்தின் சமூக மை் றும் மதமுட்டாள் தனங் கறள ் புரிந்து பகாள் வது.
* சமூக மை் றும் மத சீர்திருத்தவாதிகளின் விடா முயை் சி மை் றும் சீர்திருத்தத்றத குறிக்கிைது.
* இன் றைய சமூக மை் றும் மத முட்டாள் தனம்

ை் றிய கருத்றத ்

கிரவும்

கற் றல் தாள் 23
1.

பசயல் ாடு:

கீவழ

உள் ள

பவை் று

இடத்தில் ,

பிரிட்டிஷ்

காலத்தின்

முக்கிய

சீர்திருத்தவாதிகள் வசகரித்து ஒட்டவும் மை் றும் அவர்களில் ப யர்கறள எழுதவும்
வசகரி ் தை் கான கால வரம் பு,

சமூக

டங் கறள

டங் கள் மை் றும் புத்தகங் களின் உதவியுடன் தகவல் கறள

வசகரிக்க குழந்றதகறள ஊக்குவிக்க வவண்டும் . ஒவ் பவாரு குழுவும் ஒருவருக் பகாருவர்
தங் கள் கருத்துக்கறள

கிர்ந்து பகாள் ள குழுக்கள் வழங் க ் ட வவண்டும் மை் றும் வாய் ் பு

வநரம் .
2.

பசயல் மாடு: சில சமுக சீர்திருத்தவாதிகளின் ப யரால் அறழக்க ் டுகின் ைன. நீ ங் கள் எந்த
சமுக சீர்திருத்தவாதியுடன் பதாடர்பு பகாள் கிறீர்கள் , அதன் முக்கிய பகாள் றக என் ன மை் றும்
அந்த

அறம ் பின்

நிறுவ ் ட்ட

சீர்திருத்தங் கறள

நிறுவனங் களின்

வநாக்கம்

ட்டியலிருகிறீர்களா?
மை் றும்

கை் பிக்க

வவண்டும் .

சீர்திருத்தவாதிகளால்

முக்கியத்துவத்றத ்

அவர்களின் பகாள் றககள் இன் று அவர்களுக்கு எவ் வாறு
அவர்களுக்குக்

சமுக

அவர்களின்

புரிந்து

பகாள் வது.

யனுள் ளதாக இருக்கின் ைன என்
தத்துவங் கறள ்

புரிந்து

றத

பகாண்டு

குழந்றதகளின் தகுந்த கருத்துக்கறளக் கை் றுக் பகாள் ள வவண்டும் . வமலும் பகாள் றககளின்
ாதுகா ் ற
3.

குழந்றதகளின் விரு ் த்திை் கு விட்டு விட வவண்டும் .

பசயல் ாடு: குழந்றதகவள, இன் றும் சமூக, மத அரசியல் என
பகாண்டு வர

ல அறம ் புகள்

ல துறைகளில் சீர்திருத்தம்

ாடு டுவதால் , சில முக்கிய அறம ் புகளின் ப யர்கறள

அறிந்து தகவல் கறள வசகரித்து அதன் முக்கிய வநாக்கத்றத எழுதுகிறீர்களா?
சமூக மை் றும் மத மாறயகள் மை் றும் நறடமுறைகள் எல் லா வநரங் களிலும் இருந்துள் ளன
என்

றத அங் கீகரிக்க வவண்டும் . இவை் றை வமம் டுத்த இன் று பசயல் டும் பதாண்டு

நிறுவனங் கறள அறிமுக ் டுத்த வவண்டும் .
மதி ் பீடு: கை் ைல் தாள் 23 இன் பசயல் ாடு 2 ஒரு மதி ் பீட்டு நடவடிக்றகயாக
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ரிசீலிக்க.

கற் றல் 14
காந் தி யுகம்
கை் ைல்

லன்:

சுதந்திர ்

வ ாராட்டத்தில்

காந்தி

தனது

அகிம் றச ்

ாறதறய

உணர்ந்து

பகாள் வார்.

வநாக்கங் கள் :
*

சுதந்திர ் வ ாராட்டத்தில் காந்திஜியின்

*

காந்தியின்

ங் றக

கு ் ாய் வு பசய் தல் .

உண்றமயும் அகிம் றச வழிகளும் சுதந்திர இயக்கத்தில் எவ் வாறு தாக்கத்றத

ஏை் டுத்தியது என்

றத ் புரிந்து பகாண்டு. அவர் அவை் றை அவர்களின் அன் ைாட வாழ் வில் .

மாை் றியறமக்க முயை் சிக்கிைது.
சுதந்திர ் வ ாராட்டதில் காந்திஜியின்

ங் கு மிக முக்கியமானது. சத்தியம் மை் றும் அகிம் றச

ஆகிய இரண்டு ஆயுதங் களும் சுதந்திர இயக்கத்தில் தாக்கத்றத இந்த கை் ைலின் வநாக்கம்

ல

காந்தியடிகளின் வாழ் க்றக மை் றும் வ ாராட்டங் கறள அறிவது அல் ல, மாைாக அவர்களின்
இலட்சியங் கறள நம் அன் ைாட வாழ் வில் இறண ் தாகும் .

கற் றல் தாள் 24
1.

சுதந்திர வ ாராட்டத்தில்

மகாத்மா காந்தி அகிம் றச வழிறம ் பின்

ை் ை வழி வகுத்தது

எது? நீ ங் கள் என் ன நிறனக்கிறீர்கள் என் று வகட்டு பசால் லுங் கள் .
காந்திஜியின்

அகிம் றசயின்

எடுத்துறரக்கவும் ,

நிகழ் வுகள் ,

அகிம் றசயின்

சூழ் நிறலகள்

முக்கியத்துவம்

குறித்த

மை் றும்

காரணங் கறள

குழந்றதகளின்

கருத்துக்கறள

விவாதிக்கவும்
2.

இந்தியாவின்
பதரியுமா?

சுதந்திரத்திை் கு

பின் வரும்

இயக்கங் களின்

ங் களி ் பு

என் ன?

உங் களுக்கு

காந்திஜியின் கீழ் டியாறம மை் றும் கீழ் ் டியாறம இயக்கங் களின் தந்திவரா ாயங் கள்
கு ் ாய் வு
பசய் வதும்
இன் றைய
வ ாராட்டங் கள்
அல் லது
இயக்கங் களில்
இந் த
தந்திவரா ாயங் கள் எவ் வளவு ப ாருத்தமானறவ என் றத விவாதி ் தும் அதன் பசயல் ாடு
ஆகும் .
3.

இந்திய சுதந்திர ் வ ாராட்டத்தில்
ங் வகை் ை கர்நாடகாவில் உள் ள முக்கிய ் பிரமுகர்களின்
டங் கறளச் வசகரித்து ஒட்டவும் , ஆசிரியர்கள் வழங் கிய இடத்தில் ஓட்டவும் இந்தியாவின்
சுதந்திர ் வ ாராட்டத்தில்
ல் வவறு மாகாணங் களின் தறலவர்கள் கலந்து பகாண்டனர்.
பதரிந்து பகாள் ள வவண்டும் . கூடுதலாக. அவை் றின் பின் னணியுடன் அவை் றின் உள் ளடக்கத்றத
அட்டவறண ் டுத்தவும் . வமலும் வரலாறு கூை ் ட வவண்டும் . அத்தறகய ஹீவராக்கள்
ப ாதுமக்கள்
எ ் டி
வ ாராட்டத்தில்
ஈடு ட்டனர்
என் றதயும்
பதரிவிக்க
வவண்டும் .காந்திஜியின் வாழ் க்றக வரலாறு மை் றும் இயக்கம் குறித்த ஆவண ் டம் இது
அல் லது வீடிவயாக்கள் காட்ட ் ட வவண்டும் . இன் று நறடப ை் று வரும் உழவர் இயக்கங் கள்
மாணவர் இயக்கங் கள் , பதாழிலாளர் இயக்கங் கள் என
லவை் ைால் மக்களின் அன் ைாட
வாழ் க்றகறய ்
ாதித்து அறமதியின் றமறய ஏை் டுத்துகிைது. சத்யாகிரகத்தின் உத்திகள் ,
காந்தியடிகள் குழந்றதகளிடம் கறட ் பிடித்த அறமதி மை் றும் அகிம் றச வழிகள் எந்த
விதமான வ ாராட்டத்திலும் எவ் வாறு யனுள் ளதாக இருக்கும் என் றத ் புரிந்து பகாள் வவத
இந்த ் ாடத்தின் வநாக்கமாகும் .
மதி ் பீடு: கை் ைல் தாள் 24 இன் பசயல் ாடு 2 ஒரு மதி ் பீட்டு நடவடிக்றகயாக
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ரீசீலிக்க.

கற் றல் : 15

.

கர்நாடகா ஒருங் கிலணப் பு மற் றும் எல் லல தகராறு

கை் ைல்

லன் : கர்நாடகா ஒருங் கிறணக்கும் இயக்கத்தின் வரலாறு மை் றும் எல் றலகள்

வநாக்கங் கள் :
*

தை் வ ாறதய கர்நாடகா மாநிலம் உருவாக வழிவகுத்த இயக்கத்தின் வரலாை் றை அறிவது.

*

எல் றல ் பிரச்சறனகள் அறமதியான முறையில் தீர்க்க ் ட வவண்டும் என் ை மனநிறலறய
வளர் ் து.

கர்நாடகா பமாழி அடி ் றடயில் உருவாக்க ் ட்டாலும் , ல் வவறு பமாழிகள் மை் றும் மதங் கறளச்
வசர்ந்தவர்கள் வவறலவாய் ் பு அல் லது பிை காரணங் களுக்காக கர்நாடகாவில் இன் னும்
வாழ் கின் ைனர். கன் னட மக்களும்
ல் வவறு மாநிலங் களில் வாழ் கின் ைனர். எனவவ, பமாழியின்
அடி ் றடயிலான
ரஸ் ர வமாதல் கறளக் காட்டிலும் சமாதானம் மை் றும் சகவாழ் வு மூலம்
சமத்துவம் , சுதந்திரம் மை் றும் நட்புைவு ஆகிய அரசியலறம ் பு எதிர் ார் ் பு தருவதை் கு இந்த
கை் ைல் முன் னுரிறமயாக இருக்க வவண்டும்

கற் றல் தாள் 25
1.

பசயல் ாடு கர்நாடக ஒருங் கிறண ் பு இயக்கத்திலும் முக்கிய ந ர்கள் சங் க அறம ் புகளின்
ப யர்கறள
ட்டியலிடவா?
ாட ் புத்தகத்தின் உதவியுடன் கர்நாடக ஒருங் கிறண ் பில்
ங் வகை் ை முக்கிய ந ர்கள் மை் றும் சங் கங் களின் ட்டியல் . இன் று கர்நாடகாவில் உள் ள பமாழி
அறம ் புகறள ்
ட்டியலிட்டு பமாழி வாழ் வுக்கு இந்த அறம ் புகள் என் ன பசய் து
பகாண்டிருக்கின் ைன குழந்றதகளுடன் உறரயாடல்

2.

கர்நாடக ஒருங் கிறண ் பு இயக்கம் ை் றி கறதறய உருவாக்கவும் . கர்நாடகா ஒருங் கிறண ் பு
ை் றிய ாட ் புத்தகத் தகவல் களின் அடி ் றடயில் , குழந்றதகள் தங் கள் பசாந்த கறதறய
எழுத தூண்ட வவண்டும் . ஒரு கறதறய எவ் வாறு பதாடங் குவது. பதாடரவும் முடிக்கவும்
குழந்றதகளுக்கு வழிகாட்டுதல் வழங் க ் ட வவண்டும் .

3.

இந்திய வறர டத்றத எழுதி, 1956க்கு முன் இருந்த மும் ற , பமட்ராஸ், றமசூர், றஹதரா ாத்
மை் றும்

குடகு

மாகாணங் கறள

அறடயாளம்

காணவும்

வறர டச்

பசயல் ாட்டில்

இரு ் பிடங் கறளக் கண்டறிய உதவுவதை் கும் 1956க்கு முன்பும் 1956 க்கு ் பிைகும் கர்நாடக
வறர டங் கறள ்
4.

யன்

டுத்தி மாை் ைங் கறளக் கண்டறிவதை் கும் ,

பசயல் ாடு:

கர்நாடகா

எல் றல ்

பிரச்சறன

ப யர்கறள

ட்டியலிட்டு இந்திய வறர டத்தில் அந்த இடங் கறள நண் ர்களுடன் அறடயாளம்

காணவும் . இந்தியாவின் வறர டத்தில்

உள் ள

மாநிலங் கள்

ல் வவறு மாநிலங் களில் சர்ச்றசக்குரிய

கண்டறிந்து பிரச்சறனக்கான காரணங் கள் மை் றும் தீர்வுகறள ்
5.

மை் றும்

உங் கள் குடும் ம் ப ரியவர்கள் மை் றும் ஆசிரியர்களுடன்
எல் றல ் பிரச்சறனகறள எவ் வாறு தீர் ் து என்

இடங் களில்
குதிகறளக்

ை் றி விவாதிக்கவும் .

கலந்துறரயாடி. கர்நாடகாவில்

து குறித்து உங் கள்

ஆவலாசறனகறள

வழங் கவும் வகு ் றையில் எல் றலத் தகராறு பிரச்சிறனகறளக் தீர் ் தை் கான வழிகளில்
ப றுவது. அவை் றை ் வ ச்சுவார்த்றத நடத்துவது, வன் முறையை் ை வழிகளில் வ ச்சுவார்த்றத
நடத்துவது மை் றும் நமது அன் ைாட வாழ் வில் நில வமாதல் கள் மை் றும் தனி ் ட்ட வமாதல் கறள
நிவர்த்தி பசய் வது என் று குழந்றதகறள அறமதியாக நடத்தவது எளிது நம்
வ ச்சுவார்த்றத
மதிப் பு : மதி ் பீட்டு நடவடிக்றகயாக கை் ைல் தாள் 25 இன் மதி ் பீடு 2 மை் று 4.
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றவக்க உதவும் .

நிலவியல்
கற் றல் 16 – திலசகள்

கற் றல் பலன்: திறசகள் அறிந்து அவை் றை அன் ைாட வாழ் க்றகயின்
வநாக்கங் கள் : அன் ைாட வாழ் வில் திறசகள் மை் றும்

யன்

யன்

டுத்துதல் .

ாடுகறள அறடயாளம் காணுதல் .

கை் ைல் ப ாருட்கள் : வறர டங் கள் திறச பசயல் முறை வசதியாளர்கள் முதலில் திறசகறள ்
ை் றி

சில

வகள் விகறளக்

வகட்கிைார்கள்

மை் றும்

குழந்றதகளின்

உயிரியறல

அறிய

குழந்றதகளிடமிருந்து கருத்துக்கறள ் ப றுகிைார்கள் பின் னர் திறசகறள அறடயாளம் காணும்
பசயல் ாட்டின்
திறசக்காடி

மூலம் திறசகறள அறிமுக ் டுத்துதல் , பின் னர் திறசகறள விளக்குவதை் கு
யன்

டுத்தவும் குழந்றதகளுக்கான திறசகளின் விறளயாட்றட விறளயாடுதல்

மை் றும் வறர ் டத்றத ்
ள் ளி

மை் றும்

அதன்

யன்

டுத்தி அவர்களுக்கு இரு ் பிடங் கள் மை் றும் திறசகறளக் கூறுதல்

சுை் று ் புைத்தின்

திறசகறள

அறடயாளம்

காணவும் ,

திறககளின்

முக்கியத்துவத்றத புரிந்து பகாள் ளவும் .

கற் றல் தாள் 26
1.

சசயல் பாடு : நீ ங் கள் திறசகறள ்

ை் றி வகள் வி ் டவில் றலயா? அ ் புைம் வந்து உனக்கு

எவ் வளவு பதரியம் னு பசால் லு. இந்த பசயல் ாடு குழந்றதகளின் உயிரியறல ் புரிந்து பகாள் ள
குழந்றதகளுக்கு உதவும் .
2.

சசயல் பாடு : திறசறய அறடயாளம் காண்வ ாம் .

டம் கவனிக்கச் பசால் கிைது. அதன் பின்

வகள் விகறளக் வகட்டு, பிள் றளகள் திறசகறள ் புரிந்து பகாள் ளட்டும் .
3.

சசயல் பாடு
திறசகறள

:

திறச

விறளயாட்டுகறள

விறடயாடச்

பசால் லுங் கள்

விறளயாடுகள்

மை் றும்

ள் ளி

வாருங் கள் ,

குழந்றதகறள

றமதானத்தில்

விறளயாட்றட

விறளயாடுகள.

கற் றல் தாள் 27
1.

சசயல் பாடு:

திறசகாட்டியன்

விறளயாடுவவாம் ,

அறிமுக ் டுத்துவவாம் பின் னர் திறச காட்டிறய
திறச காட்டி உதவியுடன் உங் கள்

குழந்றதகளுக்கு

திறசகாட்டிறய

யன்

டுத்தி திறசகறளச் பசால் லுங் கள்

ள் ளியின் பவவ் வவறு

குதிகறள அறடயாளம் காணவும்

வதறவயான இடங் களில் வழிகாட்டுதறல வழங் கவும் மை் றும் திறச காட்டி
முக்கியத்துவத்றத ்
2.

யன்

ாட்டின்

ை் றி விவாதிக்கவும்

சசயல் பாடு :உள் ளடக்கம் வறர டத்தில் உள் ள திறசகறள எங் களுக்குத் பதரிய ் டுத்தவும்
மை் றும் வகள் விக்கு
ராஜாவிடம்

திலிளிக்கவும் (உதவிக்கு உங் கள் இந்தியா வறர டத்றத றவத்திருங் கள் )

தனது

சுட்டிக்காட்ட ் ட்ட

வறர டத்றத
திறசகறள

தறரயில்

அறடயாளம்

வாழ் வில் திறசகளின் முக்கியத்துவத்றத ்

றவக்கச்

காண

பசால் வது,

அவர்கறள

பசய் ாட்டில்

அனுமதிக்கவும்

தினசரி

ை் றி விவாதித்து விளக்கவும் இவத வ ால் , உங் கள்

பசாந்த ஊர், தாலுக்கா, மாவட்டம் வ ான் ைவை் றின் வறர டங் கறள ்

யன்

டுத்தி, உங் கள்

நண் ர்களுடன் ஒவர திறசயில் விறளயாடுவதன் மூலம் வமலும் அறிய உங் கள் அனுமதிக்கிைது.
இறதயும்

பதரிந்து

பசலுத்துகிைார்கள்

பகாள் ளுங் கள்
என்

தை் கான

கட்டிடங் கள்

கட்டும்

வ ாது

மக்கள்

எதில்

கவனம்

தில் கறளக் கண்டறிய குழந்றதகறள அனுமதிக்கவும் ,

அதன் பின் அறிவியல் காரணங் கறள குழந்றதகளுக்கு விளக்கவும்
மதிப் பீடு: மதி ் பீட்டு நடவடிக்றகயாக கை் ைல் தா
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ள் 26 இன் மதி ் பீடு 2.

கற் றல் - 17
ேலடபடங் கள்
கை் ைல்

லன் - வறர டத்றத ்

டிக்கும் திைறனக் கை் றுக் பகாள் ளுங் கள் மை் றும் வறர டத்றத

உருவாக்கவும்
வநாக்கங் கள் :
*

அவர்கள் வறர ் டத்தின் அத்தியாவசிய கூறுகறள ்

*

வறர ட வறககள் மை் றும் அவை் றின் சிை ் பு

*

அவர்கள்

வாசி ் பு

மை் றும்

ை் றி அறிந்து பகாள் வார்கள் .

ை் றி அறிக

வறர டத்றத

உருவாக்கும்

திைன் கறள

வளர்த்துக்

பகாள் வார்கள்
பசயல் முறை:

வசதியாளர்கள்

குழந்றதயின்

உயிரியறல

குழந்றதகளிடம்

ஒரு

முதலில்
அறிய

வறர டத்றத ்

ை் றி

குழந்றதகளிடமிருந்து

வறர டத்றதக்

பகாடுத்து.

சில

வகள் விகறளக்

கருத்துக்கறள ்

அவர்களுக்கு

வகட்டு

ப றுவார்கள்

வறர டத்றதக்

பகாடுத்து.

வறர டத்றத வறர டமாக்கச் பசால் லுங் கள் . அறனவறரயும் முன் னிறல ் டுத்துங் கள் . பின் னர்
வறர டத்றத ்

யன்

டுத்தி குழந்றதகறள விசாரிக்கவும் , வறர டத்தின்

அவை் றின்

முக்கியத்துவத்றத

அவர்களுக்குத்

பதரிய ் டுத்தவும் .

குழுவாகக்

பகாண்டு அவர்களுக்கு இறடவய உள் ள வவறு ாடுகறள ்

வறகயான வறர டங் கறளக் பகாடுக்கவும் . குழத்றதகள்

கூறுகள்

பின் னர்

மை் றும்

குழந்றதகறளக்

ட்டியலிட

ல் வவறு

ட்டியலிட ் ட்ட உரு ் டிகறள எடுத்து

வறர ட வறககறள விளக்குவதுடன் வறர டத்திலிருந்து என் ன தகவறல ் ப ைலாம் என்
பதளிவு டுத்த வவண்டும் . வறர ட வாசி ் புத் திைறன ்

றத

டித்த பிைகு வறர டத்றத உருவாக்கும்

பசயல் ாட்றட பசய் வது அவசியம் . புவியியல் வகு ் பில் வறர டம் அல் லது வறர டத்றத ்
யன்

டுத்துவம் முக்கியம் , வறர டம் அல் லது வறர டம் இல் லாமல் புவியியல் வகு ் றை

முழுறமயறடயாது என்

றத எளிதாக்கு வர் புரிந்து பகாள் ள வவண்டும் .

கற் றல் தாள் 28
1.

பசயல் ாடு : ஒரு முறை வறர டம் மை் றும்

2.

பசயல் ாடு: வறர டத்றத ஒரு முறை

ட்டியலிடுவவாம் .

ார்க்கலாம் ;

(இந்தியாவின் மன் னனின் வறர டம் வறர டத்தில் மிக முக்கியமான புள் ளிகறள ்
அறவ

எறதக்

குறி ் பிடுகின் ைன

என்

றத ்

புரிந்து

உருவாக்கும் வ ாது குழந்றதகள் இந்த கூறுகறள ்
பசயல் ாடு வறர ட வறககறள ்

பகாள் வதன்

மூலம் ,

ட்டியலிட்டு,

வறர டங் கறள

யிை் சி பசய் கிைார்கள் .

ை் றி எச்சரிக்றகயாக இருங் கள் . குழந்றதகளுக்கு

ல் வவறு

வறகயான வறர டங் கறளக் பகாடுங் கள் . வவறு ாடுகறள அறடயாளம் காண அவர்கறளக்
கவனியுங் கள் . பின் னர் வறர ் வறககளின் அர்த்தங் கள் மை் றும் வறர டத்திலிருந்து அவர்கள்
ப ைக்கூடிய தகவல் கறள ்

ை் றி விவாதிக்கவும் .

வறர டத்தின் முக்கியத்துவத்றத ்
ாட ் புத்தகத்தில் உள் ள
முக்கியம்
யன்

ை் றி பதளிவு டுத்தவும் , புரிந்து பகாள் ளவும் ,

ல் வவறு வறகயான வறர டங் கறள ்

ள் ளி/.அட்லஸ்/ ாட ்

புத்தகத்தில்

ல் வவறு

யன்

ள் ளி/ அட்லஸ்/

டுத்தி இறதச் பசய் வது

வறகயான

வறர டங் கறள ்

டுத்துதல் .

குறிப் பு :
1.

நீ ங் கள்

கவனிக்க வவண்டிய காரணிகள்

. வறர டங் களின் தறல ் பு, நிைம் ,சின் னங் கள் ,

ாய் மரம் வ ான் ைறவ.

23

2.

பசயல் ாடு;

நம் றம

அடி ் றடயில்

நாவம

வறர டமாக்கிக்

அறனவறரயும்

பகாள் வவாம் :

வறர டமாக்கச்

பசால் வது.

பகாடுக்க ் ட்ட
வதறவ ் டும்

குறி ் பின்
இடங் களில்

வழிகாட்டுதல் கறள வழங் கவும் . குழந்றதகள் தாங் கள் உருவாக்கிய வறர டத்றதக் காட்டி
அறத ்
3.

ை் றி விவாதிக்கட்டும் .

பசயல் ாடு: வறர டக் குறியீடுகறள ்

யன்

டுத்தி உங் கள்

ள் ளி அல் லது கிராமத்தின்

கை் றனயான வறர டத்றத உருவாக்க முடியுமா?.
வமை் கூறிய

பசயல் ாடுகளின்

அடி ் றடயில்

குழந்றதகள்

வறர டத்றத

உருவாக்கச்

பசால் கிைார்கள் .
மதி ் பீடு: மதி ் பீட்டு நடவடிக்றகயாக கை் ைல் தாள் 29 இன் பசயல் ாடு 1 மை் றும் 2

ரிசீலிக்க.

கற் றல் - 18

புவி கண்டங் கள்
கற் றல் பலன்:
*

உலக வறர டத்தில் அவர்கள் கண்டங் கள் மை் றும் கடல் கறள அறடயாளம் காண் ார்கள் .

*

அறனத்து கண்டங் களின் நிறலறய அறிய ஒரு வறர டம் அல் லது அட்லஸின் அட்சவரறக
, தீர்க்கவரறக மை் றும் ஒருங் கிறண ் புகறள ்

யன்

டுத்துதல்

வநாக்கங் கள் :
*

வறர டத்தின்

மூலம் கண்டங் களின்

கண்டங் கள் மை் றும் ப ருங் கடல் களின்

தன் றமறய

அறிந்து பகாள் வது.
*

வறர டத்தின் மூலம் ஒவ் பவாரு கண்டங் கள் மை் றும் ப ருங் கடல் களின் சிை ் பியல் புகறள ்
புரிந்து பகாள் வது

*

அட்ச வரறக மை் றும் தீர்க்க வரறக இல் லாமல் துல் லியமான நிறலகறள அறடயாளம் காண
முடியாது என்

றத அறிந்து அங் கீகரிக்கிைது

கற் றல் தாள் 30
1.

பசயல் ாடு

குழந்றதகவள, நாம்

அறனவரும்

கண்டம் , கடல் , ப ருங் கடல் கறள ்

ை் றி

அவர்கள் இங் வக நமக்கு ஒரு உலக வறர டம் பகாடுக்க ் ட்டுள் ளது. அதில் அவர்கறள
அறடயாளம் காணவும் கண்டுபிடி.
2. பசயல் ாடு: நண் ர்களுடன் , சுவரில் பதாங் கும் உலக வறர டத்தில் கண்டங் கள் மை் றும்
ப ருங் கடல் கறள ் குறிக்கவும் .
பசயல் ாட்டு வறர டம் குழந்றதகளுக்கு பவவ் வவறு கண்டங் கள் ப ருங் கடல் கள் மை் றும்
ப ருங் கடல் கறள
குழந்றதகளுக்கு

அறடயாளம்
வறர டங் கறள

காண

வழிகாட்டுகிைது.

வழங் குகிைது

மை் றும்

பின் னர்

குழுக்களாக

வகு ் றையில்

குழுக்கள்

மை் றும்

கடல் கறன விறளயாடுகிைது (எடு) : குழுவில் உள் ள ஒரு குழந்றத ஐவரா ் ா கண்டத்திை் கு
உரிறம வகாரினால் மீதமுள் ள குழந்றத அறத அங் கீகரிக்க வவண்டும் . ஒவ் பவாரு கண்டம் ,
கடல்

மை் றும்

நாடு

ஆகியவை் றை

அறடயாளம்

உதவுகிைது.
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காண

குழந்றதகளுக்கு

விறளயாட்டு

3.

பசயல் ாடு:

பகாடுக்க ் ட்ட

உலகின்

பவை் று

வறர டத்தில்

கண்டத்றத

வறரவவாம் .

அவை் றைம் ப யரிடுவவாம் மை் றும் கடல் கறளக் குறி ் வ ாம் . குழுந்றதகறளத் தாங் கவள
பசயல் ாட்றடச் பசய் ய விட்டு விடுவவாம் .
கண்டங் கள் உருவான விதம் மை் றும் இந்த கை் ைல் தாளில் இருந்து அறவ எவ் வாறு விலகிச்
பசன்ைது

என்

றத ்

ை் றி

வீடிவயாறவக்

காண்பி ் தன்

மூலம்

கான் டிபனன் டல்

வகாட் ாடுகறள அறிமுக ் டுத்துங் கள்

கற் றல் தாள் 31

1.

பசயல் ாடு: பகாடுக்க ் ட்ட வறர டத்தில் உலகின் ஏழு கண்டங் கள் அட்சவரறச மை் றும்
தீர்க்க வரறககறள அறடயாளம் காணவும் .
குறி ் பு: ஒவ் பவாரு கண்டமும் அட்சவரறக மை் றும் தீர்க்கவரறக பதாடக்கம் மை் றும் முடிவுடன்
குறிக்க ் ட வவண்டும் ( ாட ் புத்தகம் அல் லது ஆசிரியரின் உதவிறய நாடுங் கள் )
அட்சவரறக மை் றும் தீர்க்க வரறகறய அறடயாளம் காண்டது இறவ இல் லாமல் துல் லியமான
நிறலகள் சாத்தியமில் றல என்
பவவ் வவறு

நாடுகளின்

றத உறுதி ் டுத்த வவண்டும் . இது சம் ந்தமாக, குழந்றதகள்

அட்சவரறக

மை் றும்

தீர்க்க

வரறககறள

வழங் குவதன்

மூலம்

பசயல் ாடுகறளச் பசய் யலாம் .

2.

பசயல் ாடு: பகாடுக்க ் ட்ட ஆசியா வறர

டத்தில் இந்தியாறவ அறடயாளம் காணவும்

இந்தியாவிை் கு கிழக்வக இரண்டு நாடுகள் , வமை் கில் இரண்டு நாடுகள் , வடக்வக இரண்டு
நாடுகள் மை் றும் பதை் வக இரண்டு நாடுகள் .
திறசகளின் அறிமுகம் ஏை் கனவவ குழந்றதகளுக்கானது, குழந்றதகள் தங் கறள அறடயாளம்
கண்டு பகாள் ள விட்டு விடுகிைார்கள் .

மதி ் பீடு: கை் ைல் தாள் 31 இன் பசயல் ாடு தாள் 1 ஐ மதி ் பீட்டு நடவடிக்றகயாக மதி ் பிடுதல் .
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கற் றல் - 19
காலநிலல மற் றும் ோனிலல

கை் ைல் லன் : தரவுகளின் இரு ் பிடம் காலநிறல மை் றும் தாவரங் கறள எவ் வாறு
காண்பிக்கும்

ாதிக்கிைது

வநாக்கம் :
* பவவ் வவறு இடங் கறள ஒ ் பிடுறகயில் , ஒவ் பவாரு அட்சவரறகயின் நிறலறயயும் அதன் உள் ளூர்
சூழலுடன் அவர் புரிந்து பகாள் வார் மை் றும் காலநிறல தாவரங் கள் மை் றும் விலங் கினங் கறள
எவ் வாறு ாதிக்கிைது.

கற் றல் தாள் 32
1.

சசயல் பாடு : பகாடுக்க ் ட்ட

டத்தில் முக்கியமான தரவு அறடயாளம் காண ் ட்டு,

அவர்களில் ப யர்கறள எழுதி அவை் றை ்

ை் றி அறியவும் .

ாட ் புத்தகத்தின் உதவியுடன் முக்கிய 5 தரறவ அறடயாளம் காண வழிகாட்டுதல்
2.

சசயல் பாடு : கீவழ உள் ள வறர டத்தில் முக்கிய அட்சவரறககள் கடக்கும் நாடுகறளயும்
மை் றும் கண்டங் கறளயும்
யன் டுத்தலாம்

ட்டியலிடுங் கள் . (குறி ் பு : உதவிக்கு

ாடநூல் வறர டங் கறள ்

கண்டம் மை் றும் நாடுகறள அறடயாளம் காண் து அந்த கண்டங் கள் மை் றும் ஒரு தரவு
புள் ளியில் இருந்து காலநிறலறய நாடுகறய அறடயாளம் காட்டுகிைது எளிதாக்க வவண்டும் .
3.

பசயல் ாடு குழந்றத தாவன பூமியின் தட் பவ ் மண்டலங் கள் அறடயாளம் கண்டு அவை் றை
ப யரிடுகிைது. வமலும் அந்த
குதிகளில் உள் ள கண்டங் கள் மை் றும் நாடுகறள அறிந்து
பகாள் ளுங் கள் .
சூரியனின் கதிர்களின் அடி ் றடயில் அதன் உள் ளூர் சூழலுடன் மண்டலங் கள் எ ் டி ஏன்
உருவாக்கவிடுகின் ைன என் றத குழந்றதகள் புரிந்து பகாள் ள வவண்டும் அவர்கள் வசிக்கும்
குதியின் தட் பவ ் நிறல மை் றும் தட் பவ ் நிறல தீர்மானிக்க ் ட்ட வவண்டும் .

4.

பசயல் ாடு: உலகின் சில நகரங் கள் மை் றும் அவை் றின் பவ ் நிறலகளின்
ட்டியல்
குழந்றதகளுக்கு வழங் க ் டுகிைது. ஆனால் ஒவர வநரத்தில் இடத்திை் கு இடம் மாை் றுவதை் கு
என் ன காரணம் ? வகு ் றையில் வகளுங் கள் மை் றும் விவாதிக்கவும்
குழு விவாதம் மை் றும் குழந்றதகளின் கருத்துக்கறள ஒருகிறணத்தல் மை் றும் மாை் ைத்திை் கான
காரணங் கறள ட்டியலிடுதல் .

5.

பசயல் ாடு : ஒவ் பவாரு கண்டத்திலும் உள் ள விலங் கினங் கள் மை் றும் தாவரங் களின்
ன்முகத்தன் றமறய அவை் றில் தரவு நிறலயின் அடி ் றடயில்
ார்க்கிறீர்களா? எனவவ,
உங் கள்
ாட ் புத்தகத்தின் உதவியுடன் , அங் கு காண ் டும் மிக முக்கியமான விலங் குகள்
மை் றும் தாவரங் கறள ட்டியலிடுங் கள் , விலங் குகள் மை் றும் தாவரங் கறள ட்டியலிடுவதன்
மூலம் , கண்டங் களுக்கு இறடயிலான வவறு ாடுகறள நீ ங் கள் புரிந்து பகாள் வீர்கள் மை் றும்
அறவ மை் ை கண்டங் களில் ஏன் காண ் டவில் றல என் றத ் புரிந்து பகாள் வீர்கள்

6.

பசயல் ாடு: அண்டார்டிகாவில் காண ் டும் ப ன் குயின்
ைறவகறள உங் கள்
ஊருக்கு பகாண்டு வந்தால் என் ன பசய் வது? வயாசித்து தில் பசால் லுங் கள்

பசாந்த

குழந்றதகள் வகட்டு
தில் பசால் லட்டும் ப ங் குவின் வாழும்
குதியின் தட் பவ ் நிறல
மை் றும் தட் பவ ்
நிறலறய அறிமுக ் டுத்துங் கள் . பின் னர் இவத முறையில் தாவரங் கள்
மை் றும் விலங் கினங் கறள பசயல் டுத்துதல் .
மதி ் பீடு: மதி ் பீட்டு நடவடிக்றகயாக கை் ைல் தாள் 32 இன் மதி ் பீடு 5. மை் றும் 6.கை் ைல் - 20
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கற் றல் - 20
ஆசியா கண்டம்
கை் ைல்

லன் : ஆசியக் கண்டத்தின் முக்கிய அம் சங் கறள ்

டித்து ் புரிந்து பகாள் வீர்கள்

வநாக்கங் கள் :
*

கண்டங் கள் , தாவரங் கள் , விலங் கினங் கள் , மக்கள் பதாறக, பதாழில் கள் மை் றும் வளங் களின்
நிறலறய ் புரிந்து பகாள் வது.

*

கண்டத்தில்

காண ் டும்

ல் வவறு

நாடுகளில்

உள் ள

ன் முகத்தன்றமக்கான

காரணங் கறள ் புரிந்து பகாண்டு அவை் றை தனது நாடு அல் லது அவரது சூழ் நிறலயுடன்
ஒ ் பிடுதல்

கற் றல் தாள் 33
1. சசயல் பாடு : மீதமுள் ள 6 கண்டங் கறள ்

ை் றிய தகவல் கறள ்

டித்து வசகரிக்கவும் ஒரு

தாறளத் தயாரிக்கவும் .
கண்டத்தின் மை் ை

குதிகளுக்கு தகவல் தாள் கறளத் தயார் பசய் ய குழந்றதகளுக்கு வழிகாட்டவும்

அல் லது வமவல உள் ள பிரிவுகளில்
வடிவத்திலும் குழந்றதகள்

நீ ங் கள்

நன் ைாக ்

புரிந்து பகாள் ள கூடிய வவறு எந்த

ார்க்கும் வறகயில் வகு ் றையின் சுவரில் அந்த தகவல் தாறள

றவ ் தன் மூலம் , குழந்றதகவள மை் ை ஆதாரங் கறள ்

டித்து விளக்குவதுடன் , தகவல் கறளச்

வசகரித்து எழுதும் திைறன வளர்த்துக் பகாள் ள முடியும் .
மதி ் பீடு: ஒரு மதி ் பீட்டு நடவடிக்றகயாக கை் ைல் தாள் .33இன் பசயல் ாடு

ரிசீலிக்க.

குடிலமயியல்
கற் றல் – 21
அரசியலமப் பின் அேசியம்
கற் றல் பலன்கள் :
1.

அரசியறம ் பின் அவசியத்றத ் புரிந்து பகாள் ளுங் கள் .

2.

இந்தியா

அரசியலறம ் பின்

அரசியலறம ் புச்

சற றய ்

பகாள் ளுங் கள் . கர்நாடகாவின் முக்கிய பிரமுகர்களுடன்
3.

ை் றி

டித்து

அறிந் து

ழகவும் .

கை் ைல் : முன் னுறர மை் றும் அதன் முக்கிய வார்த்றதகள் , எளிய அர்த்தத்துடன் விளக்குவார்கள் .

வநாக்கங் கள்
1.

அரசியலறம ் புச் சட்டம் நாட்டின் அடி ் றடச் சட்டமாகும் . அதறன அறனவரும் கறடபிடிக்க
வவண்டும் என்

2.

து புரிந்து

அரசியலறம ் பு குழு மை் றும்

அரசியலறம ் பின்

வகு ் பு அல் லது மாகாணம் விரும்
3.

முன் னுறரயின்

சிை ் ம் சங் கறள

அறனத்து கூறுகளின்

தகவல் கறளயும்

் ட்டதா அறிந்தவர்கள்
ட்டியலிட்டு, அந்தி மதி ் புகறள அவர்களின் அன் ைாட

வாழ் வில் இறணக்கவும்
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கற் றல் தாள் 34.
1. பசயல் ாடு : கறதறய ்

டி ் வ ாம் , அதை் கு ்

பகாண்ட வகள் விகளுக்கு விவாதி ் து அல் லது

திலளிக்கலாமா? கறதறய அடி ் றடயாகக்
திலளி ் து ஒரு அறமதியான சமுகத்திை் கு

அரசியலறம ் பு அரசாங் கம் அவசியம் மை் றும் நாம் அறனவரும் அறத மதிக்கிவைாம் மை் றும்
கறட ் பிடிக்கிவைாம் என் ை வதாை் ைத்றத உருவாக்க வவண்டும் , எதிர்மாைாக நடந்தால் என் ன
நடக்கும்

என்

றதயும்

கவனத்தில்

பகாள் ள

வவண்டும்

எகா

:

அடி ் றட

உரிறமகள்

ாதுகாக்க ் டாவிட்டால் என் ன நடக்கும் .

கற் றல் தாள் 35.
1.

பசயல் ாடு

:

அரசியல்

பிரமுகர்களின்

நிர்ணய

சற யில்

டம் . அவர்கறள ்

கலந்து

பகாண்ட

கர்நாடகாவின்

முக்கிய

ை் றி தகவல் கறள வசகரிக்கவும் , அரசியல்

நிர்ணய

சற யின் உறு ் பினர்கள் பவவ் வவறு பதாகுதிகளுக்குத் வதர்ந்பதடுக்க ் ட்டவர்கள் என்
குறி ் பிடவும் . கர்நாடகாவில் இருந்து
2.

பசயல் ாடு: குழந்றதகள் , உங் கள்
பகாள் றக விதிகறள வகுத்து,

ள் ளியில் ,

ள் ளி வாரியத்துடன் இறணந்து உங் கள்

ள் ளி அறிவுறுத்தல்

லறகயில் காட்சி ் டுத்துங் கள் .

முதல் நாளில் , தறலறமயாசிரியர், ஆசிரியர்களின்
மாணவர்களின்

முன் னிறலயில்

றதக்

ங் வகை் ை உறு ் பினர்கள் அறிமுகம் .

ள் ளி

வாரியக்

வழிகாட்டுதலின்
கூட்டத்றத

ள் ளிக்

ள் ளியின்

டி அறனத்து

ஏை் ாடு

பசய் து.

ள் ளி

தாங் கள்

ள் ளிக்கான பகாள் றக விதிகறள உருவாக்குவதை் கான தளத்றத உருவாக்கி, அறமச்சரறவ
உறு ் பினர்கள்

ரிந்துறரத்த புள் ளிகறள ்

ட்டியலிடுங் கள் மை் றும் அவை் றை அறிவுறுத்தல்

லறகயில் பவளியிடவும் , மீதமுள் ள குழந்றதகள்
இராண்டாவது நாளில்

அறமச்சர்கள்

ரிந்துறரகறள வழங் கவும் .

குழு ஆவலாசறனகறள ்

வறரறவத் தயாரித்து இனிவமல் அது ப ாருந்தும் என்

ை் றி விவாதித்து இறுதி

றத ஒ ் புக் பகாள் ளும் . ஆசிரியர்கள்

வழிகாட்டுதல் மட்டுவம வழங் க வவண்டும் . குழந்றதகள் உருவாக்கும் விதிகறள உருவாக்கவவா
மாை் ைவவா வவண்டாம் என் று அறிவுறுத்துங் கள் . இதை் கு அரசு ்

ள் ளி

ள் ளிச்சட்டம் அல் லது

ள் ளி விதிகள் வ ான் ை தறல ் புகறள வழங் கலாம் .

கற் றல் தாள் 36.
1.

பசயல் ாடு:

தினமும்

ஒரு

பிரார்த்தறனக்

கூட்டத்தில்

இந்தியாவில்

முன் னுறரறய ்

டிக்கிவைாம் இல் றலயா? அதிலிருந்து நீ ங் கள் என் ன கை் றுக் பகாண்டீர்கள் ? பசால் லுங் கள் .
தினசரி பிரார்த்தறனக் கூட்டத்தில் முன் னுறரறய ்
திைவுவகாறல ்
குடியரசுக்
அறனத்து

டி ் து மை் றும் ஒவ் பவாரு நாளின்

ை் றி ஒரு மாணவறர ் வ ச அனுமதி ் து. உதாரணமாக நாம் இந்தியர்கள்

கட்சி
ள் ளி

வசாசலிஸ்ட்டுகள் ,
மாணவர்களின்

இறையாண்றம
முன்னிறலயில்

சுதந்திரம் ,

சமத்துவம்

பசய் ய ் டுமானால் ,

வ ான் ைறவ.

அரசியலறம ் பு

விழி ் புணர்வு அறிமுக ் டுத்தி ஆசிரியரின் வழிகாட்டுதறல அறிமுக ் டுத்துவது அவசியம் .
2.

பசயல் ாடு: அரசியலறம ் பின் முன் னுறரயில் நீ ங் கள் விரும் பிய 2. அம் சங் களில் சில என் ன.
ஏன் ? அறிவிக்கவும் .

3.

பசயல் ாடு: பின் வருறவ இந்திய அரசியலறம ் பின் முன் னுறர. அறத
பகாடுக்க ் ட்டுள் ள வகள் விகளுக்கு

4.

டித்து விட்டு கீவழ

திலளிக்கவும் .

அரசியலறம ் பின் முன் னுறரயில் நீ ங் கள் கவனித்த முக்கிய வார்த்றதகறள
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ட்டியலிடுங் கள் .

5.

முன் னுறர பின் வரும் வார்த்றதகளால் நீ ங் கள் என் ன பசால் கிறீர்கள் ? பசால் லுங் கள் 2 முதல் 5
வறரயிலான பசயல் ாடுகறளச் பசய் ய குழந்றதகளுக்கு வழிகாட்டுவதும் அரசியலறம ் பு
விழி ் புணர்வு

ை் றி

குழந்றதகள்

அறிந்திரு ் றதயும் ,

அவை் றை ் பின்

ை் றுவறதயும் உறுதி பசய் வவத இந்த

அவர்களின்

அன் ைாட

வாழ் வில்

ாடத்தின் முக்கிய வநாக்கமாகும் .

மதி ் பீடு: கை் ைல் தாள் 34 ன் பசயல் ாடு . கை் ைல் தாள் 35 இன் பசயல் ாடு 2 மை் றும் கை் ைல் தாள்
36இன் பசயல் ாடு 5 ஆகியவை் றை மதி ் பிடவும்

கற் றல் – 22
அடிப் பலட உரிலமகள் மற் றும் கடலமகள்
கை் ைல்

லன் கள் : வாழ் க்றகயின் சூழ் நிறலகளுக்கு அடி ் றட உரிறமகள் விண்ண ் பிக்கவும்

புரியும்

வநாக்கங் கள்
*

அடி ் றட உரிறமகள் மை் றும் மை் பைாருவரின் உரிறமகளின் முக்கியத்துவத்றத ் புரிந்து
பகாள் ளுங் கள் மதி ் ார்கள் .

*

அவரது உரிறமகள் மீை ் டும் வ ாது நீ திமன் ைத்தால் தனது உரிறமகறள ்
என்

ாதுகாக்க முடியும்

றத அவர் புரிந்து பகாள் கிைார்

கற் றல் தாள் - 37
1.

பசயல் ாடு:

இந்த

கீவழ

உள் ள

அட்டவறணயில்

பகடுக்க ் ட்டுள் ள

சில

காட்சிகள்

பகாடுக்க ் ட்டுள் ளன. அந்த சூழ் நிறலக்கு.
2.

பசயல் ாடு: பின் வரும் அறிக்றககள் அடி ் றட உரிறமகளுடன் பதாடர்புறடயறவ என்
ப ட்டியில் எழுதி, எந்த அடி ் றட உரிறமகள் மீை ் ட்டுள் ளன என்

றதக் கண்டறியவும் .

சூழ் நிறலகறள ் புரிந்து பகாண்டு அவை் றை அடி ் றட உரிறமகளுடன் பதாடர்பு
இந்த உரிறமகறள மீறுவது தண்டறனக்குரிய குை் ைம் என்
எ.கா: சாதி, மதம் ,
வசர்க்க

மறுத்தால் ,

14

வயதுக்குட் ட்ட
அடி ் றட

குழந்றதகள்

உரிறமறய

டுத்தி

றத அவர்களுக்கு உணர்த்துங் கள்

ாலினம் வ ான் ைவை் றின் அடி ் றடயில் ஒரு குழந்றதறய அரசு ்

கட்டாய ் டுத்த ் ட்டு

றத

தண்டிக்க ் டுகிைார்கள்

மீறுகிைார்கள்

மை் றும்

ள் ளியில்
அல் லது

சட்டத்தால்

தண்டிக்க ் டுவார்கள் .
3.

பசயல் ாடு: இங் வக சில

டங் கள் உள் ளன. அந்த

டங் கள் நமது உரிறமகள் மை் றும் கடறமகள்

பதாடர் ானறவ. நமக்கு என் ன வதறவ. எது வதறவயில் றல? ஒவ் பவாரு

டத்றத ்

ை் றியும்

வ சவா?
இந்த

டங் கள் ஒரு ந ரின் அடி ் றட உரிறமகள் மை் றும் கடறமகளுடன் பதாடர்புறடயறவ.

அவர் தனது கருத்றத பவளி ் டுத்துவதில் எது சரி எது தவறு என்

4.

றத ் புரிந்து பகாண்டு

பிரதிவாதியின் அன் ைாட வதாை் ைத்தில் அவரது கடறமகறள ்

ாதுகா ் தை் கும் பசய் வதன்

மூலம் எது சரி எது தவறு என்

ாதுகாக்கவும்

பசயல் ாடு:

ஆம்

மை் றும்

பகாடுக்க ் ட்டுள் ளன.
மை் ைவர்களுடன்

றத ் புரிந்து பகாள் கிைார். மதித்து
இல் றல

உங் கறள

என்

தை் கு

அறடயாளம்

கிர்ந்து பகாள் ளுங் கள்
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அடுத்துள் ள
கண்டு,

சில

ஏன்

வாக்கியங் கள்

வகு ் றையில்

கீவழ
உள் ள

நாம் ஏன் கடறமகறளக் கறட ் பிடிக்க வவண்டும் . நாம் ஏன் அரசிலறம ் புச் சட்டத்திை் கு
உட் ட்டவர்கள் கட்டாயம் என் ன என்

றத ் புரிந்து பகாள் ளவும் பின்

ை் ைவும் குழந்றதகள்

ஊக்குவிக்க ் ட வவண்டும் ஒவ் பவாருவரும் அவரவர் கடறமகறளச் பசய் தால் வதசத்திை் கு
நாம் பசய் யும்

ங் களி ் பு குழந்றதகளிடம் மன ் ான் றமறய வளர்க்க வவண்டும் . எ.கா:

வதசியக் பகாடி வதசீய கீதத்திை் கு அஞ் சலி. வரலாை் றுச் சின் னங் கறள ்

ாதுகாத்தல் வதசத்தின்

ஒருறம ாட்றடக் காத்தல் .
5.

பசயல் ாடு: கடறமகள் நிறைவவை் ை ் டாவிட்டால் உரிறமகறளக் வகட்க அல் லது அனு விக்க
உரிறம

ை் றிய விவாத ் வ ாட்டிறய நடத்துங் கள் .

குழந்றதகளுக்கான
சுதந்திரமாக ்

விவாத ்

வ ாட்டிறய

ஏை் ாடு

கிர்ந்து பகாள் ளவும் , சமூகத்தில்

பசய் து,

அவர்களின்

அறமதிறயயும்

கருத்துக்கறள

ஒழுக்கத்றதயும்

நிறல

நிறுத்துவதை் கு குழந்றதகளுக்கு அடி ் றட உரிறமகளும் அனு வமும் இருக்க வவண்டும்
என் ை மனநிறலறய உருவாக்கவும் .
6. பசயல் ாடு: உங் கள்
ணிகறள ்

ள் ளியிலும்

பசாந்த ஊரிலும்

நீ ங் கள்

பசய் யக்கூடிய அடி ் றட ்

ட்டியலிட்டு, ஆசிரியர்களுடன் கலந்துறரயாடுங் கள் .

சுை் றுச்சூழறல ்

ாதுகாத்தல் ,

நிறனவுச்

சின் னங் கறள

ாதுகாத்தல் .

ப ண்களுக்கான

மரியாறத வ ான் ை இடங் கறள விவாதி ் தன் மூலம் உள் நாட்டில் , நாம் வாழும் பிரவதசங் களில்
நமது அடி ் றடக் கடறமகறள நிறைவவை் ை முடியும் என்

தில் நாம் உறுதியாக இருக்க

வவண்டும்
மதி ் பீடு: கை் ைல் தாள் 37 இன் பசயல் ாடு 2 மை் றும் பசயல் ாட்றட மதி ் பிடு 5 அறத 5 அறத
பசயல் ாடாகக் கருதுதல் .

கற் றல் - 26
மாநில சகாள் லக இயக்குனரின் வகாட்பாடுகள்
கை் ைல்

லன் : மாநிலக் பகாள் றக இயக்குனர் பகாள் றககறள ்

ை் றி அறிந்து பகாள் வர்

வநாக்கம் :
*

ப ாது பகாள் றககள் மை் றும் நலன் புரி அரறச நிறுவுவதை் கான திட்டங் கறள பசயல் டுத்தும்
வ ாது மாநில பகாள் றக இயக்குனரின்

பகாள் றககறள அரசாங் கம்

கணக்கில்

எடுத்து

பகாள் கிைதா பதரிந்து விடும் .
*

இவை் றைச் பசயல் டுத்துவது

கட்டாயமில் றல

என் ைாலும்

வநரம்

மை் றும்

சூழ் நிறலயில் ,

ப ாதுக் பகாள் றக இயக்குனரிடம் அரசாங் கம் ப ாதுமக்களின் நலனுக்காக முறையிடலாம்
என்

றத அறிந்து பகாள் வது அவசியம் .

கற் றல் தாள் 38
1.

பசயல் ாடு : உங் கறளச் சுை் றியுள் ள சமுகத்தில் சமூக ரீதியாகவும் ப ாருளாதார ரீதியாகவும்
ாதிக்க ் டக்கூடிய ந ர்கறள ்

2.

ாருங் கள் .

பசயல் ாடு: மாநிலக் பகாள் றகயின்

பகாள் றககறள அமல்

டுத்துவதை் கு மாநிலங் கள்

கடறம ் ட்டிருக்கவில் றல மை் றும் அறதச் பசயல் டுத்த நீ தி மன் ைத்தில் வழக்குத் பதாடரக்
கூடாது. குறித்து மாநில பகாள் றக இயக்குனரின் வகாட் ாடுகள் அமல் டுத்த ட வவண்டுமா?
அல் லது இல் றல என் ை தறல ் பில் உங் கள்
பசய் யுங் கள் . அதன் பிைகு அது நட ் றத ்

ள் ளியில் கலந்துறரயாடல் வ ாட்டிறய ஏை் ாடு
ை் றி சிந்தியுங் கள் .
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3.

ப ண்கள் ,

ாதிக்க ் டக்கூடியவர்கள் . மூத்த குடிமக்கள் மை் றும் குழந்றதகள் பதாடர் ான

எறதயும் 5 மாநில பகாள் றக இயக்குனரின் பகாள் றககறள
வமை் குறி ் பிட்ட

மூன் று

வடிக்றககளுக்கும்

ட்டியலிடுங் கள் .

எை் ாட்டாளர்களுக்கு

தகுந்த

வழிகாட்டுதறல

வழங் குதல் மதி ் பீடு: பசயல் ாட்டு தாள் 2 இன் மதி ் பீடு மை் றும் கை் ைல் தாள் 38 இன் பசயல் ாடு 5
மதி ் பீட்டு நடவடிக்றகயாக.

கற் றல் - 24
நமது பாது காப் பு பலட

கை் ைல்

லன் : இந்தியாவின்

ாதுகா ் பு ்

றடகள் - தறர ் றட, விமான ் றட மை் றும் கடை் றட

ை் றி அறிக

வநாக்கங் கள் :
*

நாட்டில் அறமதிறய நிறலநாட்ட உள் மை் றும் பவளித் தாக்குதல் களில் இருந்து எங் கறள ்
ாதுகாக்கிைார்கள் என்

*

இராணுவத்தில்

றத

வசர்வதன்

ஒத்துறழக்க முடியும் என்

ாதுகா ் பு ்
அல் லது

றடயினர் புரிந்து பகாண்டுள் ளனர்.

வசரதாது,

ல் வவறு

ஊடகங் கள்

மூலம்

இராணுவம்

றத அங் கீகரிக்கவும்

கை் ைல் தாள் 39
1.

பசயல் ாடு: நாட்டுக்கு ஏன் ராணுவம் வதறவ? வகு ் றையில் ஆசிரியர்கள் முன் னிறலயில்
அறனவரிடமும் வ சுங் கள் . அதன் வதறவறய அறிந்து பகாள் ளுங் கள் .
ஒரு இராணுவம் சூழ் நிறலயில் ஈடு ட வவண்டியதன் அவசியத்றத புரிந்து பகாள் ளுங் கள் எ.கா:
வ ார் காட்சிகள்

2.

பசயல் ாடு: பின் வரும்

ட்டியலில் துறண ராணுவ ்

றடகள் மை் றும் துறண ராணுவ ்

றடகளின் ப யர்கள் உள் ளன. அவை் றை சரியக வறக ் டுத்தவும் .
இராணுவம் , கடை் றட. மை் றும் விமான றட, மை் றும் பிை துறண ராணுவ ்

றடகள் நாட்டின்

ாதுகா ் பில் ஈடு ் டடு
் ள் ளன. வமலும் NCC மை் றும் பசஞ் சிலுறவச் சங் கம் வ ான் ை
இராணுவத்திை் கு உதவ முடியும் என்

றடகள்

தில் உறுதியாக உள் ளனர்.

3. பசயல் ாடு: என் .சி.சி பசஞ் சிலுறவச் சங் கத்றதவயா, ஊர்க்காவல்

றடறயவயா அல் லது

உங் கள் ஊரில் உள் ள ராணுவ வீரர்களில் யாறரயாவது அறழக்கவும் , அவர்களின் வவறலறய ்
ை் றி அவர்களிடம் வ சுங் கள் .
NCC பசஞ் சிலுறவச் சங் கம் , ஊர்க் காவல் றட அல் லது உங் கள் பசாந்த ஊரில் உள் ள எவரும்

4.

குழந்றதகளுடன்

உறரயாடலாம்

குழந்றதகளுடன்

கிர்ந்து பகாள் ள அனுமதிக்கலாம் .

பசயல் ாடு: இந்தியா

ாதுகா ் பு ்

மை் றும்

அவர்களின்

உணறமயான

அனு வங் கறள

றடயில் வசர விரும் புகிறீர்களா? ஏன் ? உங் கள் கருத்றத

என் னிடம் கூறுங் கள்
5.

குழந்றதகள் தங் கள் கருத்றத விரு ்

் டி

கிர்ந்து பகாள் ள அனுமதிக்க வவண்டும் , டாக்டர்,

இன்ஜினியர், காவல் துறை, ஐஏஎஸ் மை் றும் வதசத்திை் கு நாம் எவ் வாறு வசறவ பசய் ய முடியும்
என்

றதச் பசால் லும் பிை வசறவகளில் குழந்றதகள் வசர வவண்டும் .

மதி ் பீடு: பசயல் ாட்டு தாள் 1 இன் மதி ் பீடு மை் றும் கை் ைல் தாள் 39 இன் பசயல் ாடு 5
மதி ் பீட்டு நடிவடிக்றகயாக.
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கற் றல் - 28.
சமூக அறிவியல் கற் றல் எளிதாக்கும் முலறகள்
கை் ைல்

என்

து

எல் லாக்

குழந்றதகளும்

கை் கிைார்கள்

என் று

அர்த்தமல் ல,

கை் ைல்

என்

து

குழந்றதகள் சுறுசுறு ் ாக ஈடு ட்டு அனு வங் கள் மூலம் தங் கள் அறிறவ வளர்த்துக் பகாள் ளும்
பசயல் முறையாகும் . குழந்றதகள் குழு விவாதங் களில் நண் ர்களுடன் கலந்துறரயாடலின் கூட்டு
கை் ைல் ,

அனு வங் கறள ்

ஆகியவை் றில்

கிர்தல்

மை் றும்

தனித்தனியாகவும்

ஈடு டுங் கள் . எல் லா வறகயிலும் , குழந்றதகள்

குழுக்களாகவும்

கை் ைல்

சுறுசுறு ் ாக இருக்கிைார்கள்

மை் றும் ஆசிரியர்கறளக் வகட்கவில் றல.
1.

கறத பசால் லும் முறை

2.

திட்டமிடல் முறை

3.

ாடநூல்

ாடம் ஆய் வு/ ஆய் வு பசயல் ாடு

4.

கலந்துறரயாடல் முறை

5.

சீக்கறலத் தீர்க்கும் முறை

6.

வழக்கமான முறை.

7.

குழந்றதகறள றமயமாகக் பகாண்ட விரிவுறர (கவனமாக ்

யன்

டுத்த ் ட வவண்டும் .

ஆசிரியறர றமயமாகக் பகாண்டிருக்கவில் றல)
8.

அலகு உண்ணுதல்

9.

கவனி ் பு முறை

10.

யணம் / பவளிச் பசல் லும் முறை

11. வரால் - பிவளமிங் / வரால் பிவளமிங்
12. கள ஆய் வு
13.

ரிவசாதறன

14. விறளயாட்டு முறை
15. பசழி ் ான முறை
16. ஆராய் ச்சி
17. கணக்பகடு ் பு /வநர்கானல்
18.

கு ் ாய் வு

ஆசிரியர்கள்
எளிதாக,

அன் ைாடக் கை் ைலின்

தரமான

முறையில்

தன் றமறய ்

வமம் டுத்துவது.

புரிந்து பகாள் வதுடன் , கை் ைறல எவ் வாறு
அவர்களின்

வநாக்கங் கறளத்

திட்டமிட்டுச்

பசயல் டுத்துவது வ ான் ைவை் றைச் சிந்திக்கிைார்கள் . அத்தறகய ஆசிரியர்களால் மட்டுவம சிைந்த
சமூக அறம ் பிை் கு அறிஞர்கறள தயார்
ல் வவறு தகவல் ஆதாரங் கறள ்
வழக்கமான

டுத்துதல் .

டி ் பு ஆசிரியர்களாக இரு ் வர்கள் மட்டுவம ஆசிரியர்கள் . நாம் எவ் வளவு கை் க

வவண்டும் . உள் ளங் றகயின்
என்

யன்

டுத்த முடியும் .

அகலம் எவ் வளவு என்

றத அறிந்து கை் க வவண்டியது அதிகம்

றத அறிந்து பகாள் ள வவண்டும் . ஒவ் பவாரு குழந்றதயும் கை் றுக் பகாள் ள வவண்டும் . வதடல் ,

சுய ரிவசாதறன மை் றும் குழந்றதகளின் வதறவகறள உணர்திைன் பகாண்டால் , ஆசிரியர்கள்
நிச்சயமாக
வமலாண்றம

அவரது
மை் றும்

ணியின்

பசயல் திைறன

திைறமயான

கை் ைலுக்காக
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அதிகரி ் ார்கள் .
ல

கருவிகள்

யனுள் ள

வகு ் றை

உருவாக்க ் ட்டுள் ளன.

பசய் தித்தாள் , வாராந்திரம் , மாதாந்திரம் வ ான் ை பசய் தி ஊடகங் களில்
உள் ளடக்கம் ,
கருவிகளாக

ாடத்திை் கு கூடுதலாக

டம் மை் றும் புள் ளிவிவரங் கள் ஏை் கனவவ இருந்தால் அறவ
இருக்கும் .

வாபனாலி,

பதாறலக்காட்சி,

கணினி

யனுள் ள கை் ைல்

வ ான் ை

பதாழில் நுட்

உ கரணங் கள் .
ஒ.எச்.பி. ் பராபஜக்டர்கறள ் ப ாருத்தமான கை் ைல் ஆதாரங் களாக ்
நறடமுறையாகும் .

ள் ளி

யன்

டுத்துவதும் நல் ல

ாட ் புத்தகத்தில் உள் ள மூல நூல் கறளயும் அசிரியர்கள்

டிக்க

வவண்டும் .

சில ஆதார நூல் கள்
1.

புவியியல் கூட்டாளர் -

2.

ஜூனியர் வவர்ல் ட் பசல் 7 பதாகுதிகள் - டாக்டர் நிரஞ் சன்

3.

அனித வரலாறு

4.

குதி 1, 2. மை் றும் 3

ண்றடய இந்தியா

5.

விரிவான இந்தியாவின் வரலாறு

6.

இந்தியா அரசியலறம ் பு.

இது வ ான் ை மதி ் புமிக்க குறி ் பு நூல் களுடன்

வரலாறு/ புவியியல் / புவியியல்

றவத்திரு ் து சமூக அறிவியல் கை் ைறல மிகவும்

ள் ளிறய

யனுள் ளதாக மாை் றும்

நடவடிக்றககறள ஓழுங் கறமத்தல் மை் றும் குழு உருவாக்கம்

திைம் ட

கை் ைறல

பவளிவயயும்
வகு ் றையின்

எளிதாக்க.

உருவாக்க ் ட

பதாடர்சிசியான
வவண்டும் .

நிதானத்றத

நீ க்கும்

அவத

பசயல் ாடுகள்

வகு ் றைக்கு

உள் வளயும்

பசயல் ாடுகளுக்கான

பசயல் ாடுகள்

வவறளயில்

ப றுவறத

அறிறவ ்

அல் ல.

எளிதாக் கும்

பசயல் ாடுகறள வமை் பகாள் ளுங் கள் . வநாக்கம் பகாண்ட பசயல் ாட்டிலிருந்து கை் ைல்

ாறத

எளிறம ் டுத்த ் ட வவண்டும் மை் றும் சிக்கலானதாக இருக்க கூடாது. கை் ைல் பசயல் ாடுகளால்
தீர்மானிக்க ் டலாம் என் ை விழி ் புணர்வவாடு

ல் வவறு நிறலகளில்

ல் வவறு பசயல் ாடுகள்

இறணக்க ் ட வவண்டும் . இந்த நடவடிக்றககளுக்கு சில முன் தயாரி ் புகள் இருக்க வவண்டும் .
பசயல் ாட்டின் ஒரு

குதியாக குழு கை் ைறல வழங் கவும் . பவவ் வவறு குழுக்கறள உருவாக் கும்

வ ாது குழுக் கை் ைலின் குறிக்வகாள் கள் மை் றும் வநாக்கங் கறள அறடவதை் கு தனி ் ட்ட கவனம்
அவசியம் . எந்தக் குழு மாணவர்,
மாணவர்களின் உதவியாளர். குழுவின் தறலவர் யார் என்

றதத் தீர்மானிக்க குழந்றதகறள

எளிதாக்குகிைது. ஒவ் பவாரு சந்தர் ் த்திலும் குழந்றதகளின் உள் ளுணர்றவத் தூண்டக்கூடிய,
ஆர்வம் , வகள் வி
வகட்கும் மன ் ான் றம மை் றும் சிகிச்றச நுண்ணறிவு வ ான் ை பசயல் கறளத் தயாரி ் தை் கு
முன் னுரிறம பகாடுக்க வவண்டியது அவசியம் .
*

பசயல் ாடுகள் எளிறமயாக இருக்கட்டும்

*

பசயல் ாடுகள் கை் ைறல நிறைவு பசய் யட்டும்

*

அறனத்து மாணவர்களும்

*

பவவ் வவறு நிறலகளுக்கு பவவ் வவறு வறகயான பசயல் ாடுகள் இருக்கலாம் .

*

பசயல் ாட்டிை் கு ் பிைகு மாணவர்களின்

*

கை் ைல் பசயல் ாடுகள் மை் றும் தனிச் பசயல் ாடுகள் வதறவ ் ட்டால் பின் வாங் குவறதக்

ங் வகை் கட்டும்

திவுகறள வசகரிக்கவும் .

கண்காணிக்கவும் .
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நடவடிக்றககறள ஒழுங் கறம ் தை் கான சில எடுத்துக்காட்டுகள் தை் வ ாறதய கல் வி முறையில்
கை் ைறல

றமயமாகக்

பகாண்ட

கை் ைலுக்கு

அதிக

முக்கியத்துவம்

பகாடுக்க ் ட்டுள் ளது.

மன ் ாடம் பசய் ய ் ட்ட கை் ைலில் இருந்து உண்றமயான கை் ைலுக்கு கை் வறர அறழத்துச்
பசல் லும் நறடமுறைகள் பசயல் டுத்த ் டுகின் ைன.
கை் ைல்

வதறவகறள

பின் னால்

எளிதாக்கு வர்களால்

உருவாக்க ் ட்டாலும்

ல சிக்கல் கள் உள் ளன. இதை் கு வசதி பசய் வர்கள்

அவை் றின்

தயாரி ் பின்

லர்

வழிகாட்டுதல் கறள ஏை் க வவண்டும் . இதுவ ான் ை சந்தர் ் ங் களில் , கை் ைல் முழு அளவிலான
கை் ைலுடன் ஒருங் கிறணக்க ் டலாம் .
பசயல் ாடுகள் தனிந ர், சக குழு அல் லது கை் வர்களின் குழுக்களுக்கு வழங் க ் டலாம் . சில
சமயம் முழு வகு ் றைக்கும் பசயல் ாடுகறள வழங் கலாம் .
சமூக

அறிவியல் ,

தத்துவவாதிகள் ,

கட்டிடக்கறல

வல் லுநர்கள் ,

ஆளுறக

உறு ் புகள் ,

உறு ் பினர்கள் , மண்புழுக்கள் , தாவரங் கள் , விலங் குகள் சமூக விஞ் ஞானிகள் வ ான் ைவை் றில்
யிை் சி பசய் யுங் கள் . ஒரு அழகின் கூறுகறள ஒரு அட்றடயில் எழுதி அவை் றை ஒரு நிறலயான
இடத்தில்

றவக்கவும் ,

(ஒருஅட்றடக்கு)

குழு

நான் கு

அல் லது

சுழை் சியில்

ஐந்து

பசல் ல

குழந்றதகளின்

வவண்டும் .

அங் குள் ள

குழுக்கறள

உருவாக்கும்

உள் ளடக்கத்றத ்

டித்து

தங் களுக்குள் விவாதிக்கவும் . பின் னர் அடுத்த அட்றடக்குச் பசல் லவும் . வவறல றவக்கும் இடம்
கை் ைல் நிறலயம் , விரிவுறர தவிர்க்க முடியாதது என் று நிறனத்தவர்கறளத் தவிர்க்கும் இந்த முறை
2. எங் கள் குழு - நிபுணர் குழு கை் ைல் (Home Group - Expert Group) இந்தக் குழுவில் முதல்

டி ஐந்து

அல் லது ஆறு குழந்றதகறளக் பகாண்ட குழுறவ உருவாக்குவது. இந்தக் குழு என் ைால் நமது குழு
என் று ப ாருள் இந்தக் குழுவிை் கு பதாடக்கத்தில் வவறல இல் றல இறுதியாக குழுவிை் கு ஒரு
வவறல இருக்கிைது.
இரண்டாவது

டி, எங் கள் குழுவில் ஒருவருக்பகாருவர் எண்கறள ஒதுக்குவது. அவர்கள் ஒரு

குழுறவ உருவாக்குகிைார்கள் . இது ஒரு நிபுணர் குழு, பகாடுக்க ் ட்ட தறல ் ற
நிபுணர்களின்

குழு,

நிபுணர்கள்

ஒவ் பவாரு

குழுவிை் கும்

பசன் று

விவாதிக்கும்

கலந்துறரயாடறல

எளிதாக்குகிைார்கள் .
திரும் பியவுடன் , உறு ் பினர்கள் தங் கள் அசல் குழுவிை் குத் திரும் பி, தங் கள் அசல் குழுவுடன்
அவர்கள்

விவாதி ் றத ்

கிர்ந்து

பகாள் கிைார்கள் .

ஒவ் பவாரு

உறு ் பினரும்

விவாதித்து

நிபுணத்துவம் ப றுவதால்
அடி ் றடக் குழுக்கள் அறனத்றதயும்

கிர்ந்து பகாள் கின் ைன. வமலும் விவரங் களுக்கு இறுதியில்

ஆசிரியர்கறள பதாடர்பு பகாள் ளலாம் . விரிவுறர தவிர்க்க முடியாது என் று நிறன ் வர்கறளத்
தவிர்க்கவும் இந்த முறை வடிவறமக்க ் ட்டுள் ளது.
3.

வதாழர்களுடன்

பசயல் ாடு

-

இரண்டு

வதாழர்களுக்கு

இறடயில் ,

சமூக

அறிவியலின்

மரபுவழிகள் , கட்டிடக்கறலகள் , உறு ் புகள் , நில அடுக்குகள் , தாவரங் கள் விலங் குகள் மை் றும்
சமூக அறிவியலில் உள் ள சமூக விஞ் ஞானிகளின் ப யர்கறள எழுதி, அவை் றை வதர்ந்பதடுத்து
கூட்டாளிகளின் குழுக்களில் வசரச் பசால் லுங் கள் . அவர்களின் விஷயத்றத எங் வக விவாதிக்கலாம் .
4. குழு பசயல் ாடு - குழு பசயல் ாடு இரண்டு மாணவர்களின் குழுக்கள் , மூன் று மாணவர்களின்
குழுக்கள் மை் றும்
உறரயில்
அல் லது

லவை் றில் ஒழுங் கறமக்க ் டலாம் . இந்த குழுக்களுக்கு சமூக அறிவியல்

ல ராஜா - ராணி ஆட்சிகள் , இடங் கள் , தரிசனங் கள் , நதிகள் , நாட்டுத் தறலவர்கள் , நாடு
தறலநகரங் கள் ,

கிரகங் கள் ,

நட்சத்திர

மண்டலங் கள் /

விண்மீன் களின்

ப யர்கள்

வழங் க ் டலாம் .
கை் வர்கறள குழுக்களாக ் பிரித்து, கை் ைலுக்கு ஏை் ை பசயல் கறள ஒழுங் கறமக்கவும் . ஒவ் பவாரு
குழுவிை் கும் அதன் பசாந்த ப ாறு ் பு உள் ளது/ விவாதங் கறள வழங் குதல் ஒவ் பவாரு குழுவிலும்
கலந்துறரயாடல் களில்

குழந்றதகளின்

ங் வகை் ற க்
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கவனிக்கும்

வ ாது

வதறவயான

வழிகாட்டுதல் கறள வழங் குதல் . குழுவில் குழந்றத
ங் வகை் பு. அங் கு எழும் குழ ் ங் கள் /பதளிவின்றமகள் குறித்து வதறவயான ஆவலாசறனகறள
வழங் குதல் .

ரஸ் ர கை் ைலுக்கு அதிகம் அனுமதி ் தை் கு.

தை் வ ாறதய அறிவியல்

ாட புத்தகத்தில் இந்த வறகயான குழு விவாதம் மை் றும் தகவல் வசகரி ் பு

ஆகியறவ அடங் கும் .
இது

குழந்றதயின்

தங் கறள ்

கை் ைல்

எல் றலகறள

நிர ் புவதை் கும்

அவர்களின்

முன்

முடிவுகளுடன்

ழக்க ் டுத்துவதை் கும் வாய் ் புகறள வழங் குகிைது.

எ.கா:
1.

வகாவில் ,

மசூதி

பசயல் ாடுகறள ்
2.

அல் லது

ப ௌதீக

நிறனவுச்

சின் னத்திை் குச்

பசன் று

அங் குள் ள

திவு பசய் யவும் .

விளக்க ் ட

சின் னங் கள் ,

பகாடிகளின்

டங் கறள வசகரித்து காட்டவும் .

தாவரங் கள் ,

விலங் கினங் கள் ,

3. ஒரு பசயல் ாட்டில் ‘ ணிபுரியும் மாதிரி’றய ்

ைறவகள்

நாணயம்

மை் றும்

ார் ் து. அங் கு விவாதிக்கவும் தீர் ் ளிக்கும்

வாய் ் புகள் உள் ளன.
பின்

வரும்

சந்தர் ் ங் களில் , குழந்றதயின்

வ ச்சு,

ஈடு ாடு,

ரஸ் ரம் /

பதாடர்பு

மை் றும்

ஆவண ் டுத்தல் ஆகியறவ முக்கியமானறவ. அவர் அறிந்த அறிவின் மூலம் அந்த அறிறவ ஒரு
புதிய சூழலில் மீண்டும் உருவாக்க முடிகிைது. தன் னால் அறிறவ ் ப ை முடியும் . ஒவ் பவாரு
சந்தர் ் த்திலும் ,

குழந்றதறய

திரும் பிச்

பசலுத்தலாம்

பசலுத்தலாம் .
*****
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அல் லது

குழந்றதக்கு

திரு ் பிச்

