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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 ªÀμÀðzÀ°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
Àæ ÀÄUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄvÀÀßUÀ¼À £ÀqÀÄªÉAiÀÄÆ «zÁåyðUÀ¼À PÀ°PÉAiÀÄ°è
¸ÁPÀµÀÄÖ PÀ°PÁ CAvÀgÀ GAmÁVgÀÄªÀÅzÀÄ ªÁ¸ÀÛªÀzÀ ¸ÀAUÀw. PÀ°PÁ £ÀµÀÖ, PÀ°PÁ CAvÀgÀ ¥ÀÆgÉÊ¸ÀÄªÀ AiÉÆÃd£ÉAiÉÄÃ ‘PÀ°PÁ
ZÉÃvÀjPÉ’ PÁAiÀÄðPÀæªÄÀ . F ¸ÀAzÀ¨sÉÆÃðavÀ G¥ÀPª
Àæ ÀÄzÀ°è F ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀµÀðzÀ°è §Ä£Á¢ ¸ÁPÀëgÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀASÁåeÁÕ£À
¸ÁªÀÄxÀåðªÀ£ÀÄß ¸Á¢ü¸ÀÄªÀÅzÀgÉÆA¢UÉ, »A¢£À JgÀqÀÄ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀµÀðUÀ¼À DAiÀÄÝ PÀ°PÁ¥s®
À UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¥Àæ¸ÀPÀÛ ±ÉÊPÀëtÂPÀ
ªÀµÀðzÀ°è PÀ°AiÀÄ¯ÉÃ¨ÉÃPÁzÀ CvÀåUÀvÀå PÀ°PÁ¥s®
À UÀ¼À£ÀÄß J¯Áè ªÀÄPÀÌ¼À°è ¸Á¢ü¸ÀÄªÀ UÀÄjAiÀÄ£ÀÄß ElÄÖPÉÆ¼Àî¯ÁVzÉ. F
¸ÁzsÀ£ÉUÁV PÀ°PÁ ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ ¸ÁzsÀåvÉUÀ¼£
À ÀÄß ¸ÀÆa¸ÀÄªÀ ‘²PÀëPÀgÀ PÉÊ¦r’ ªÀÄvÀÄÛ ²±ÀÄPÉÃA¢ævÀ PÀ°PÁ ¥ÀÆgÀPÀ
ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼À£ÉÆß¼ÀUÉÆAqÀ «zÁåyðUÀ¼À ‘PÀ°PÁ ºÁ¼É’UÀ¼À ¥ÀÄ¸ÀÛPÀ JA§ JgÀqÀÄ ¸Á»vÀåUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÈf¸À¯ÁVzÉ. F PÀ°PÁ
ºÁ¼ÉUÀ¼À°è «zÁåyðUÀ¼ÀÄ PÀ°AiÀÄ¯ÉÃ ¨ÉÃPÁzÀ ¸ÁªÀÄxÀåð, ¥ÀjPÀ®à£É ªÀÄvÀÄÛ PÀ°PÁ¥s®
À UÀ¼À£ÀÄß PÉÃA¢æÃPÀj¹zÉ. EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹
ªÀÄPÀÌ¼À PÀ°PÁ £ÀµÀÖªÀ£ÄÀ ß ¸ÀjzÀÆV¸À®Ä J¯Áè ¨sÁVÃzÁgÀgÀÄ ¸ÀQæAiÀÄªÁV vÉÆqÀV¹PÉÆ¼Àî¨ÉÃPÁV F ªÀÄÆ®PÀ «£ÀAw¸ÀÄvÉÛÃ£É.
F PÁAiÀiÁð©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ°è vÉÆqÀV¹PÉÆAqÀ E¯ÁSÁ «ÄvÀægÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CfÃA ¥ÉæÃªÀiïfÃ ¥sËAqÉÃ±À£ï EªÀjUÉ C©ü£ÀAzÀ£ÉUÀ¼£
À ÀÄß
¸À°è¹zÉ.
±ÀÄ¨sÀªÁUÀ°.
²æÃªÀÄw ¸ÀÄªÀÄAUÀ® «.
¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ, gÁdå ²PÀët ¸ÀA±ÉÆÃzs£
À É ªÀÄvÀÄÛ vÀg¨
À ÉÃw E¯ÁSÉ
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கற் றல் விளளவுகளின் ப ொருள்
தரமான
ள் ளிகறள உருவாக்குவதும் , அனு வ கை் ைல் மூலம் தரமான கல் விறய நநாக்கி
முன்நனறுவதும் ப ாது கல் வி துறையின் முக்கிய நம் பிக்றக ஆகும் . நமலும் , நம் அறனவரும்
ப ாறு ் பு. இந்த இலக்றக அறடய துறை
ல திட்டங் கறள வகுத்து பசயல் டுத்தி வருகிைது,
இரு ் பினும் நகாவிட்-19 அறனத்து
ாடங் களிலும் குழந்றத கை் ைல் இறடபவளிறய 3-9 வறர
அதிகரித்துள் ளது. நமலும் , மாநில திட்டமிடல் இயக்குனநர அறிவியலுக்காக கை் ைல் தாறளயும்
ஆசிரியரின் றகநயட்றடயும் தயாரிக்கிைார். மாவட்டத்தின் வளவாளர்கறள யன் டுத்தி பிநரம் ஜி
அைக்கட்டறளயின் ஒத்துறழ ் புடன் விரிவுறரயாளர்களால் வளங் கள் தயாரிக்க ் டுகின் ைன.
இந்த ஆதாரங் கள் ஆசிரியர்கள் மை் றும் குழந்றதகறள அறிவியல் மன ் ான் றம, றட ் ாை் ைல் ,
சிந்தறன மை் றும் மூலங் கள் அவர்கறள அனு வ மை் றும் பதாழில் நுட்
அடி ் றடயிலான
கை் பித்தல் கை் ைலில் ஈடு ட பசய் யும் முதன் றம நநாக்கத்துடன்
தயாரிக்க ் டுகின் ைன.
இ ் ணியில் ஈடு ட்ட அறனவருக்கும் துறை சார் ாக வாழ் த்துக்கறள பதரிவித்து பகாள் கிநைாம் .
கை் ைல் மீட்பு திட்டத்றத பவை் றிகரமாக பசயல் டுத்துவது குழந்றதகளின் கை் ைல் இறடபவளிறய
குறைக்க
எங் கள்
அறிவியல்
ஆசிரியர்களின்
சிை் நைடுகள்
மை் றும்
சிை் நைடுகறள
யன் டுத்துவதின் மூலம் குழந்றதகளின் கை் ைல் இறடபவளிறய குறை ் தில்
யனுள் ளதாக
இருக்கும் என் று நம் புகிநைாம் .
துறண இயக்குனர்
(வளர்ச்சி )
மாவட்ட கல் வி மை் றும்
யிை் சி நிறுவனம்
தும் கூர், தும் கூர் மாவட்டம்
நநாடல் அதிகாரிகள் மை் றும் ஆய் வு குழு ஸ்ரீ ரங் கராறமயா, மூத்த
மை் றும் யிை் சி நிறுவனம் , தும் கூர்.

யிை் றுவி ் ாளர், மாவட்ட கல் வி

ஸ்ரீமதி சாந்தலா விரிவுறரயாளர்கள் , மாவட்ட கல் வி மை் றும் யிை் சி நிறுவனம் , தும் கூர். ஸ்ரீ குருதத்,
வள ஆசிரியர்கள் :
திருமதி ராஜலட்சுமி, SCHP,

ள் ளி பகம் னஹள் ளி குனிகல் .

திருமதி சசிகலா, ச.நகா.(ப ண்கள் ) கு ் பி டவுன் , கு ் பி
தா திருமதி, றசலஜா, CSSHI, PRA PRA

ள் ளி, உருகநர, தும் கூர், தா.11, ஸ்ரீ கிரீஸ் நதாழர்

ஒவ் பவாரு குழந்றதகளுக்கும் தரமான கல் வி வழங் க நவண்டும் என் நத அரசின் முக்கிய
நம் பிக்றக. இந்த விரு ் த்றத நிறைநவை் றும் வறகயில் , ப ாது கல் வி துறை
த்து விதமான
திட்டங் கறள பதாடர்ந்து பசயல் ட்டு வருகிைது. ஆனால் , நகாவிட்-19 பதாை் று நநாய்
ரவுவதன்
காரணமாக கடந்த 2௦19 - 2௦ மை் றும் 2௦2௦-21 ஆம் ஆண்டுகளில் கல் வி நடவடிக்றககறள
நமை் பகாள் ள முடியவில் றல. நமலும் , 2௦21 - 22 ஆம் ஆண்டில் ,
ள் ளிகள் தாமதமாகும் .
ள் ளி
பதாடங் க ் ட்ட பிைகு யிை் சி ந ான் ை ல கல் வி நடவடிக்றககள் பசயல் டுத்த ் டும் , ஆனால் ,
குழந்றதகளிடம்
கை் ைல்
எதிர் ார்த்த
அளவு
இல் றல.
அறனத்து
வகு ் றைகளிலும்
குழந்றதகளின் கை் ைல் இறடபவளிகள் குறைக்க ் டுவறத உறுதி பசய் வதும் , குழந்றதகளின்
கை் ைல் எதிர் ார்த்த அளவில் நிறைவறடவறத உறுதி பசய் வதும் அறனத்து
ங் குதாரர்களின்
முதன் றம
ணியாகும் . விரிவான கல் வி இயக்குனர் கர்நாடகாவின் விரிவான கல் வியின்
வழிகாட்டுதலுடன் 2௦22-23 ஆம் ஆண்டிை் கான பசயல் ாட்டு அடி ் றடயிலான கை் ைல் தாள் களின்
அடி ் றடயில் , கை் ைல் திட்டத்றத உருவாக்க பதாடங் கியுள் ளனர்.
கற் றல் தொள் பின்வருமொறு:
NCF - 2005 நம் புவது ந ால்
பசயல் ாடுகள் ஆகும் .

ஒரு குழந்றத உலறக புரிந்து பகாள் ளும்

முக்கிய ஊடகம்

•

கை் ைல் தாள் கள் கை் பித்தல் கை் ைல் பசயல் ாட்டில் பதாடர்ச்சியாக உள் ளன மை் றும்
எளிதாக்கு வர்களின் வழிகாட்டு வர்களின் கீழ் நிர்வகிக்க ் டும்

•

கை் பித்தல் கை் ைல் பசயல் முறையின் பதாடர்புகறள மாணவர்கள் திைம் ட புரிந்துபகாள் ள
கை் ைல் தாள் கள் உதவுகின் ைன.

•

கை் ைல்
தாள் கள்
முடிந்தவறர
குழந்றதகளுக்கானது,
நிர்வகிக்க
கூடியது.
சந்தர் ங் களில் ப ை் நைார் / ஆசிரியர் வகு ் பு நதாழர்களிடமிருந்து உதவி ப றுவது.

•

முடி ் து ந ான் ைது மாணவர்கள் கை் ைல் தாள் கறள முடித்த உடநனநய ஆசிரியர்கள் சரி
ார்க்கிைார்கள் . கை் ைல் தாள் கறள பதாடர்ச்சியாக மை் றும் விரிவான சரி ார் ் புக்கான ஒரு
கருவியாக யன் டுத்தலாம் .

1

சில

•

உள் ளூர்
வளங் களின்
யன் டுத்தலாம் .

கிறடக்கும்

தன் றமறய

ப ாறுத்து

கை் ைல்

தாள் கறள

•

கை் ைல் தாள் கள் வறரதல் கருத்தாக்கம் திட்டமிடல் ஆய் வுகள் மை் றும் இலக்றக அறடய
ஆசிரியர்களுக்கு உதவுகின் ைன. NEP - 2௦2௦ நறடமுறை பசயல் ாடுகளுக்கு அதிக
முக்கியத்துவம் பகாடு ் தன் மூலம் மாணவர்களின் அனு வ கை் ைறல எளிதாக்கும்
நநாக்கம் பகாண்டது. சில சந்தர் ் ங் களில் கை் ைல் .

பகாடுத்திருக்கிைார்கள் இநத ந ால் நான் காம் வகு ் பு முதல் ஒன் தாம் வகு ் பு வறர
அறிவியல் ாடத்தில் ஆசிரியர் றகநயடு உருவாக்கும் ப ாறு ் பு தும் கூர் டயட் நிறுவனத்திடம்
வழங் க ் ட்டுள் ளது. அதன் டி, கை் ைல் மீட்பு திட்டத்தின் கீழ் மாவட்டத்தின் வளவாலர்கறள ்
யன் டுத்தி, ஆசிரியர்களின் றகநயடுகள் தயாரிக்க ் ட்டுள் ளன.
கற் றலின் ப ொருள்
கை் ைல் முடிவுகள் என் து ஒரு குறி ் பிட்ட கை் ைல் பசயல் முறைக்கு பிைகு மாணவர்கள் ப ை
நவண்டிய அறிவு அல் லது திைன் கறள குறிக்கும் அறிக்றககள் ஆகும் . மாணவர்கள் இளறம
ருவத்திை் கு பிைகு அவர்கள் ப றும் அறிவு, அறிவு திைன் கள் அல் லது யன் ாட்டு திைன்கள் சுை் று
சூழல் அக்கறைகள்
ாதுகா ் பு மை் றும்
ல் லுயிர் ை் றிய விழி ் புணர்வு ந ான் ை மாணவர்கள் ,
வசதியாளர்கள் மை் றும் ப ை் நைார்களின் கை் ைல் விறளவுகளில் எவ் வளவு யனுள் ளதாக இருக்கும்
என் றத புரிந்து பகாள் ள கை் ைல் முடிவுகள் உதவுகின் ைன. என் ன கை் பிக்க நவண்டும் எ ் டி
கை் பிக்க நவண்டும் ந ான் ை நகள் விகளுக்கு
திலளிக்க வசதியாளர்களுக்கு உதவுகிைது.
தாள் களில் பசயல் ாடுகறள பசயல் டுத்த பமாற ல் இன் டர்பநட் வாட்ஸ்
ஆ ் மூலம்
மாணவர்களின் குழுக்கள் குழுவாகவும் இறணக்க ் ட்டு கை் ைறல எளிதாக் கவும் முடியும் :அறிவியல் கை் ைல் எ ் ந ாதும் , ப ாருந்தும் . கை் ைறிந்த அறிவியல் கருத்துக்கறள அன் ைாட
நடவடிக்றககளில் இறணக்கும் பசயல் ாடுகறள ஒருங் கறம ் தன் மூலம் , வகு ் றையில் கை் று
பகாண்ட அறிவியல் கருத்துக்கறள அன் ைாட வாழ் வில் இறணக்க முடியும் .
•

தழுவல் கை் ைல் = கை் ைலில் குழந்றதயின் ஆர்வத்றத அதிகரிக்கிைது.
எனநவ, =

•

ணிதாள் கறள தயாரிக்கும் ந ாது கை் ைல்

யனுள் ளதாக இருக்கும் .

சுை் று சூழல் தினம் வினாடி வினா நிகழ் சசி
்
ந ான் ைவை் றுக்கான கை் ைல் தாள் களில்
பசயல் ாடு அடி ் றடயிலான கை் ைல் பசயல் ாடுகளின் அடி ் றடயில் CLUB-களுக்கு
விண்ண ் பித்தல் . நடவடிக்றககறள ஒழுங் கறமத்தல் .
இது ஒரு உருவாக மதி ் பீடு ஆகும் . இது குழந்றதகள் தங் கள் பசாந்த கை் ைலில் எறத
நமம் டுத்த நவண்டும் என் றத நமம் டுத்துகிைது.
கை் ைல் பசயல் ாட்டில் வாருங் கள்
# கை் ைல் தாள் ாட ் புத்தகதிை் கு ஒரு துறண. நட ் பு வரியின் உறர மை் றும் முந்றதய 2
வகு ் புகள்
தை் ந ாது
மை் றும்
வரி
ாட ் புத்தகங் கள்
கணக்கில்
எடுத்து
பகாள் ள ் டுகின் ைன.
•

கை் ைல் முடிவுகள் சுழல் முறையில் நதர்ந்பதடுக்க ் டுகின் ைன.

•

BOXITEM இல் நமலும் அறிக உங் களுக்குத் பதரியுமா?
யன் ாட்டின் கீழ் அறவ
சரியான முறையில்
யன் டுத்த ் டலாம் . கை் ைல் விறளவுகளின் தை் ந ாறதய
மை் றும் கடந்த வகு ் புகளின் ட்டியல் . இறவ கை் ைல் விறளவுகளுக்கு முன் னுரிறம
அளிக்க ் ட்டு மிகவும் நதறவ ் டும் கை் ைல் விறளவுகறள மீட்டறமக்கும் .

சுய மதி ் பு மற் றும் கற் றலுக்கு முக்கியத்துவம்
•

சுய மதி ் பீடு மை் றும் சுய சரி ார் ் பு பசயல் முறைகள் குழந்றத கை் ைலில் குறி ் பிடத்தக்க
ங் கு வகிக்கின் ைன. இறவ குழந்றதகறள றமயமாக பகாண்ட கல் வியின் இதயம் . சுய கை் ைல் என் து கை் வர்களின் திைறமறய உள் ளடக்கியது. தங் கறள ப ாறு ் ந ை் க
நவண்டும் குழந்றதகள் பசாந்த முடிவுகறள எடுக்கவும் மை் றும் குழந்றதகள் பசாந்த
பசயல் டுத்தறல நமை் பகாள் ளவும்

•

இது
குழந்றதகள்
தங் கள்
சு ய
முன்நனை் ைத்றத நமம் டுத்த உதவும் .

•

குழந்றதகள் எறத நமம் டுத்த நவண்டும் என்
குழந்றத

•

தனது கை் ைறல கவனிக்க கூடிய விமர்சன சிந்தறன திைறன வளர்த்து பகாள் ளுதல்
குைட்றட விடுகிைது

கை் ைறல

2

கவனி ் தன்

மூலம்

அவர்களின்

றத குறிக்கும் உருவாக சரி ார் ் பு இது -

•

சுய சரி ் ார் ் பு என் து ஒரு குழந்றத தனது தரத்றத எவ் வாறு தீர்மானிக்கிைது மை் றும்
அது குழந்றதக்கு எ ் டி இருக்கிைது. கை் ைல் மீட்புத் திட்டத்தில் மதி ் பீட்டின் தன் றம
அவர்கறள நமம் டுத்துவது ை் றி சிந்திக்க அனுமதி ் தாகும் .

*நலி-கலி வகு ் பினர்க்கான எழுத்தறிவு நிறல (உயிபரழுத்துக்கள் , வார்த்றத அறம ் பு மை் றும்
உணர்தல் , எளிறமயான வாசி ் பு மை் றும் எழுதுதல் ) (4 முதல் 9) மை் றும் முந்றதய வகு ் புகளின்
அத்தியாவசிய கை் ைல் நிறலகள் சான் றிதழ் மதி ் பீடு அறடயாளம் காண் தை் கான அடி ் றட
நநாக்கம் .
ஒவ் பவாரு மாணவரின் தை் ந ாறதய கை் ைல் நிறல-1 நை் சான் றிதழ் மதி ் பீட்றட நடத்தும் ந ாது
உருவாக்க ் டும் நகள் வித்தாள் கள் முந்றதய வகு ் புகளின் அடி ் றட கல் வியறிவு மை் றும் கை் ைல்
விறளவுகறள உள் ளடக்கியதாக இருக்க நவண்டும் .
மரியாறத கை் ைல்
ை் றிய நகள் விகறள உள் ளடக்கியதாக இருக்க நவண்டும் . அவர்களின்
வகு ் றை சுழறல ப ாறுத்து விை் றனயாளர்களால் அறத உருவாக்க முடியும் . இந்த மதி ் பு
நகள் வி மாணவர்களின்
நதறவகறள புரிந்து பகாள் ள வசதியாளர்களுக்கு உதவுகிைது.
மாணவர்களின் பதாடர்ச்சியான கை் ைலின் அளவீட்றட திவு பசய் கிைது ஏபனனில் தை் ந ாறதய
கல் வி பசயல் முறை கை் ைல் விறளவுகறள அடி ் றடயாக பகாண்டது மை் றும் கை் ைலின் மதி ் பு
கை் ைல் திைன்களின் அடி ் றடயில் இருக்க நவண்டும் . வகு ் றையில் ஒவ் பவாரு கை் ைல்
அமர்வுக்கு பிைகும் பகாடுக்க ் ட்ட மதி ் பீட்டின் அடுக்குகள் றகநயட்டில் பகாடுக்க ் ட்டுள் ளன.
வழக்கம் ந ால் இந்த கல் வியாண்டில் 2 கூட்டு மதி ் பீடுகள் நறடப றும் தங் களுக்கு ஒதுக்க ் ட்ட
அல் லது அறடய ் ட்ட கை் ைல் முன் நனை் ைத்றத அவர்கள் மதி ் பிடுகிைார்கள் உள் ளன 142
வினாத்தாள் அடி ் றடயில் இருக்கும் நகள் வித்தாள் கள் பச ் டம் ர் மை் றும் மார்ச் மதங் களில்
துறையின் இறணயதளத்தில் பவளியிட ் டும் . இது நநரடியாக ் யன் டுத்த ் டலாம் அல் லது
ஒரு மாதிரியா ்
யன் டுத்த ் டலாம் . வகு ் றையின் சுழறல
உருவாக்கிக் பகாள் ளலாம் .
பின் னர்
எளிதக்கு வர்கள்
விறடத்தாள் கறள
மதி ் பீடு
பசய் து
குணங் கறள
ஒதுக்கி
முநனை் ைத்தாளில்
தரவரிறச ் டுத்தலாம் .
சுருக்க மதி ் பீட்டின் சாராம் சம் நகாட் ாட்டு மதி ் பீட்டின் வடிவத்தில் உள் ளது. ஆனால் இங் நக
மதி ் பீட்டின் மதி ் பு மாறு ் டும் . இந்த மதி ் பு நகள் வி மாணவர்களின் நதறவகறள புரிந்து
பகாள் ள வசதியாளர்களுக்கு உதவுகிைது.
• வடிவ மதி ் பீடு நட ் பு கல் வியாண்டில் 1 உருவாக்கும் மதி ் புகள்
இது குறி ் பிட்ட
கால ் குதியில் மாணவர்களின் திைன் கள் அல் லது சாதறனகறள பதரிவிக்கும் மை் றும்
மதி ் பிடும் ஒரு பசயல் முறை ஆகும் . உருவக மதி ் பீடு ரிந்துறைக்க ் ட்டறத ந ாலநவ
உள் ளது. இது, மாணவர்களின் பதாடர்ச்சியான கை் ைலின் அளவீட்றட
திவு பசய் கிைது.
ஏபனனில் , தை் ந ாறதய கல் வி பசயல் முறை கை் ைல் விறளவுகறள அடி ் றடயாக
பகாண்டது மை் றும் , கை் ைலின் மதி ் பு கை் ைல் திைன் களின் அடி ் றடயில் இருக் க
நவண்டும் .
• இது
குழந்றதகள்
தங் கள்
பசாந்த கை் ைறல நமம் டுத்த
நவண்டும்
என் றத
நமம் டுத்துகிைது.
• கை் ைல் பசயல் ாட்டிை் கு வாருங் கள் . கை் ைல் தாள் ாட ் புத்தகத்திை் கு ஒரு துறண. நட ் பு
வரியின் உறர மை் றும் முந்றதய 2 வகு ் புகள் மை் றும்
ாட ் புத்தகங் கள் கணக்கில்
எடுத்துக்பகாள் ள ் டுகின் ைன.
• கை் ைல் முடிவுகள் சுழல் முறையில் நதர்ந்பதடுக்க ் டுகின் ைன.
• Boxitem-ல் நமலும் அறிக. உங் களுக்கு பதரியுமா
யன் ாட்டின் கீழ் அறவ சரியான
முறையில்
யன் டுத்த ் டலாம் . கை் ைல் விறளவுகள் தை் ந ாறதய மை் றும் கடந்த 2
வகு ் புகளின்
ட்டியல் . கை் ைல் விறளவுகளுக்கு முன் னுரிறம அளிக்க ் டும் மிகவும்
நதறவ ் டும் கை் ைல் விறளவுகறள மீட்டறமக்கும் .
குழந்றதகள்
அழகான
உலக
மலர்கள்
மலர்
நதாட்டம்
இத்தறகய
அழகிய
ள் ளிகறள நிர்மாணித்து அனு வ கை் ைல் மூலம் தரமான கல் வி என் ை இலக்றக அறடய
நவண்டியது நம் அறனவரின் மை் றும் ப ாது கல் வித்துறையின் ப ாறு ் ாகும் . கை் ைலில் ஈடு டச்
பசய் யும் நநாக்கத்துடன் தயாரிக்க ் டுகின் ைன.
ணியில் ஈடு ட்டுள் ள அறனவரின் சார் ாக
வாழ் த்துக்கறள பதரிவித்துக் பகாள் கிநைன் .
நமது ஆசிரியர்கள் மை் றும் அறிவியல் றகநயடுகறள
யன் டுத்தி குழந்றதகளின் கை் ைல்
இறடபவளிறய குறைத்து கை் ைல் மீட்பு திட்டம் பவை் றிகரமாக பசயல் டுத்த ் டும் என் று
நம் புகிநைன் .
துறண இயக்குனர்
மாவட்ட கல் வி மை் றும் யிை் சி நிறுவனம்
தும் கூர், தும் கூர் மாவட்டம்

3

4

5

6

கற் றலின்

லன்

கை் ைல் விறளவுகள்
வரிளை
எண்

கற் றலின்

லன்கள்

கற் றல் ப ொருட்கள்

1

அறடயாளம்
பகாள் வர்கள்

2

வறக
டுத்து டுத்துவார்கள்

மின் கடத்தா பவளி ் றடயான ஒளிபுகா நிறலமாை் றிகள்
இயக்க வறககள் உடல் மை் றும் ரசாயன மாை் ைங் கள் உணவு
ஆதாரங் கள்

3

விளக்குவார்கள்

மின் நனாட்டத்தின் பவ ் மை் றும் காந்த விறளவுகள் ஒளி
பிரதி லி ் பு விளக்குவார்கள்

4

மாறும்

மருத்துவ மை் றும் ஆய் வக பவ ் மானி இயை் பியல் மை் றும்
ரசாயன மாை் ைங் கள் கண்ணாடிகள் பலன்ஸ்கள்

5

கண்டு

இயக்கத்தின்
வறககள் பவ ்
வறககளின்
மாறு ாடு,
உணவு ஊட்டச்சத்துக்கள்

ரவல் ,
திறச மண்
தாவரங் கள்
மை் றும்

மின் சுை் று, சுவாசம் பவளிநயை் ைம் , மின் சாதன குறியீடுகள் ,
அறம ் பு அமீ ா

டத்றத வறரயவும்

6.
7

மாதிரி தயாரி ் ாகள்

மின் சார சுை் று சுவாச பசயல் ாட்றட காட்டுகிைது மாதிரி

8

அறிவியல்
யன் ாடு

பவ ்
்
ரிமாை் ைம் முறைகள் இயக்கத்தின் வறககள்
கடத்திகள் மை் றும் நீ நராட்டங் கள் தயாரி ் பு மை் றும் காந்த
விறளவு கருவிகள்

கருவிகளின்

9
10

தகவல்
நசகரித்தல்
மை் றும்
ஆவண ் டுத்துதல்

வானிறல தகவல் உணவு கழிவுகள்

துருவ ் குதிகளில் எ ் ந ாதும் குளிர் காை் று வீசும் ஏை் ட
காரணம்

11

ஐந் தொம் வகு ் பு
( 9 உணவு வாழ் க்றக)

•

•

உணவில் உள் ள
சத்துக்கறள அறடயாளம்
காட்டுகிைது
உணவு
ன்முகத்தன் றமயின்
காரணத்றதயும்
விறளவுகறளயும்

ஆறொம் வகு ் பு
(1. உணவு எங் கிருந்து
வருகிைது)

•

உணவு
ன்முகத்தன் றமறய
நவறு டுத்துங் கள்

•

உணவுகள்
பவவ் நவறு
மூலங் களாக

7

ஏழொம் வகு ் பு
1.

தாவரங் களில் வளர் ் பு)

•

தாவரங் களின்
ஊட்டச்சத்து முறைகறள
விளக்குகிைது

•

ஒளிச்நசர்க்றக என் து
தாவரங் களுக்கு உணவு
தயாரிக்கும் பசயல்
முறையாகும்

வறக ் டுத்த ் டுகி
ன் ைன

அவர்கள் விளக்குவார்கள்

•

•

அறிவியல் ரீதியாக
ஆநராக்கியத்தில் உணவு
ழக்கங் கறள
மாை் றுவதால் ஏற் படும்
விறளவுகறள ஆராய் வா
ர்கள்

•

•

விலங் குகளில் ஊட்டச்சத்து)

•

பிராணிகளின்
ஊட்டச்சத்து
வழிமுறைகறள
விளக்குவார்

•

இறர ் ற குடல்
டத்தில்
ாகங் கறள குறி ் பிடு
வார்கள்

•

மனித பசரிமானத்றத
டம்

•

(ரூமினண்ட்)
அறசந ாடும்
விலங் குகளின் ஒவ் பவாரு
சரியான பசயல்
முறைகள் விளக்குகிைது

•

அமீ ா ந ான் ை ஒரு
பசல் உயிரினத்தில்
உணவு சுரண்டலின்
வழிமுறைறய புரிந்து
பகாள் ள ் டுகிைது

தாவர மை் றும்
விலங் குகளின்
உணறவ
அறடயாளம்
காணவும்

உணவு கழிவுகள் , உணவு
நசகரிக்கும்
நடவடிக்றககள்

2.

விலங் குகள் :
மனிதர்கள்
ஆதாரங் களின்
அடி ் றடயில் வ
றக ் டுத்துகிைார்க
ள்

2 உணவு கூறுகள்

•

உணவு

•

ை் ைாக்

•

வரிறச
எண்

அலகு

1
தாவரங் களின்
ஊட்டச்சத்து

2

விலங் குகளில்
ஊட்டச்சத்து

கை் ைலின்

குறைக்கான
காரணம்

லன்

•

உணவு

ன் முகத்தன் றம அறடயாளம் பகாள் வுார்கள்

•

உணவு வீணாகிைது என்

•

உணவு

•

உணவு
ஆதாரங் கறள
வறக ் டுத்துவார்கள்

•

உணவு கூறுகளின் முக்கியத்துவத்றத விளக்குவார்கள்

•

உணவு ை் ைாக்குறையால் ஏை் டும் நநாய் களுக்கு காரணத்றத
தீர்வுகறளயும் நதடுவார்கள்

•

ஒளிச்நசர்க்றக புரிந்துபகாள் வார்கள்

•

மனித இறர ் ற

•

மனிதர்களின் பசரிமானத்றத விவரிக்கவும்

றத புரிந்து பகாள் வார்கள்

ாதுகா ் பின் முக்கியத்துவத்றத விளக்குவார்கள்

8

வறக ் டுத்தவும்

குழாயின்

விலங் குகளுடன்

குதிகறள வறரயவும்

கற் றல் விளளவு 1: உணவு
உணவு ஆதாரங் கறள வறக ் டுத்துகிைது மை் றும் உணவு ஆதாரங் களின் அடி ் றடயில்
விலங் குகறள வறக ் டுத்துகிைது கை் ைல் .
பையல்

ொடு 1.1

காய் கறி மை் றும் விலங் கு உணவுகறள அறடயாளம் காணவும் . அவை் றை வறக ் டுத்தவும்
மை் றும் மாமிச உணவு மை் றும் அறசவம் என வறக ் டும் .
பையல்

ொட்டின் ப யர்: அட்டவறணறய நிர ் புதல் .

பையல்

ொட்டின் நநொக்கம் : தாவரங் கள் மை் றும் விலங் கினங் களின் அறடயாளம் .

யன்

டுத்த ் டும் உ கரணங் கள் கருவிகள் . காய் கறி விலங் கு தீவன விளக்க ் டம் .

ஆசிரியர்கள் / வசதியாளர்கள் மாணவர்கள் தனி ் ட்ட முறையில் சந்திக்க ஒரு அட்டவறணறய
நிர ் புகிைார்கள் .
ஆசிரியர்
உதவியாளர்கள்
வறரவதை் கும் எளிதாக்குவதை் கும்
அட்டவறணறய
26.1.2
பையல்

ஓவியம்
ஊக்க ் டுத்துங் கள் .

ொடு 1.2

பசயல் ாட்டின் ப யர் பவவ் நவறு

குதிகளில் உணவு

பசயல் ாடு நநாக்கம் நமது அண்றட மாநிலங் களின்
பசயல் ாட்டின் முறை கலந்துறரயாடல் .
யன்

மாணவர்கறள
நிர ் புமவதை் கும்

ன் முகத்தன் றமயறய கவனித்தல் .
ழக்க வழக்கங் கறள நவறு ் டுத்துங் கள் .

டுத்த ் டும் கருவிகள் .

குழந்றதகளுக்கு உணவின்

ன்முகத்தன் றமறய ஆசிரியர்கள் விளக்குகிைார்கள் .

பசயல் ாட்டின் ப யர் அட்டவறண நிர ் புதல்
பசயல் ாட்டின் நநாக்கம் உணவு வீணாவறத கவனிக்க குழந்றதகளுக்கு உதவுவது.
யன் டுத்த ் டும் கருவிகள் / கருவிகள் / ஆசிரியர்/ வசதியாளர்கள் / மாணவர்கள் வண்ணம்
தீட்டவும் கலந்துறரயாடறல எளிதாக்கவும் மை் றும் அட்டவறணறய ர ் வும் ஊக்குவிக்கின் ைனர்
நமது அண்றட மாநிலங் களில் அறமந்துள் ள உணவு அறம ் பின் நவறு ாடு பதரிவித்தல்
பையல் ொட்டின் முளற : கலந்துறரயாடல்
யன் டுத்த ் டும் கருவிகள் குழந்றதகளுக்கான
உணவின் ன் முகத்தன் றமக்கான காரணத்றத விளக்குங் கள்
பையல்

ொடு 1.3

பையல் ொட்டின்ப யர்: அட்டவறண நிர ் புதல்
பையல் ொட்டின் நநொக்கம் : உணவு வீணாவறத கவனிக்க குழந்றதகளுக்கு உதவுவது
பையல் ொட்டின் முளற: கலந்துறரயாடல்
யன் டுத்த ் டும் கருவிகள் / கருவிகள்
ஆசிரியர்கள் / உதவியாளர்கள் குழந்றதகறள விவாதங் களில்
வழிகாட்டி
கற் றல்
விளளவுகள்
உணவின்
ன்முக
த்தன்றமறய அ
றடயாளம்
காட்டுதல்

உணவு
வீணாவறத
அவர்கள்
புரிந்து

ங் கு ப ை அனுமதிக்க நவண்டும்

1

2

3

4

அவர்கள்
தங் கள்
வீட்டில்
உள் ள
உணவின்
ன்முகத்தன் றம
றயஅடையாளம்
காை்டுதல்

உள் ளூர்
உணவின் ன் முக
த்தன்றமறய அ
டையாளம்
காை்டுதல்

பிராந்திய
உணவின்
ன்முகத்தன்
றமறய
அ
டையாளம்
காை்டுதல்

ல
மாநிலங் களின்
உணவின்
ன்முகத்தன் றம
றய

அவர்கள்
வீட்டில் உணவு வீ
ணாவறதபுரிந்து

உள் ளூரில் உணவு
வீணாகின் ைன
என் றத

பிராந்திய
ரீதியாக
உணவு
வீணாகிவிடு

உணவு
கழிவு
பிரச்சறனகள்
தீர்வுகள்
புரிந்து

9

அடையாளம்
காை்டுதல்

பகாள் வார்கள்

பகாள் வார்கள்

அறிவார்கள்

ம்
என் றத
புரிந்து
பகாள் வார்க
ள்

உணவு
ாதுகா ் பின்
முக்கியத்துவம்
புரிந்து
பகாள் வார்கள்

உணவின்
ாதுகா ் பின்
முக்கியத்துவம்
விளக்கம்
குறித்து
புரிந்து
ககாள் வார்கள்

உணறவ
ாதுகாத்தல்
முக்கியத்துவத்
றத
அவர்கள்
ஓரளவு
புரிந்து
ககாள் வார்கள்

உணவின்
ாதுகா ் பின்
மிக
முக்கியத்துவ
ம்
புரிந்து
ககாள் வார்க
ள்

பகாள் வார்

ாதுகா ் பில் மு
க்கியத்துவம்
மு
ழுறமயாக
விளக்குவார்கள்

கற் றல் விளளவு 2
கற் றல் விளளவு:
உணவு விறளவுகள் மை் றும் உணறவ வறக ் டுத்துதல் அடி ் றட விலங் குகளின் அடி ் றடயில்
வறக ் டுத்தவும்
கை் ைலின் நநாக்கம் மை் றும் முக்கியத்துவம்
நுகர்வு அடி ் றடயில் விலங் குகறள தாவர உண்ணி வறக மாமிச உண்ணி மை் றும் அறனத்து
உண்ணி என வறக ் டுத்துதல்
பசயல் ாட்டின் ப யர் அட்டவறணறய நிர ் புதல்
பசயல் ாட்டின் நநாக்கம்
தாவரங் கள் மை் றும் கால் நறட உணவுகறள அறடயாளம் காணுதல்
பசயல் ாட்டு முறை - தனி ் ட்ட முறை
யன்

டுத்தி கருவிகள் / கருவிகள் காய் கறி கால் நறட தீவன விளக்க ் டம்

மாணவர்கள் தனி ் ட்ட முறையில் சிந்திக்க ஆசிரியர்களின் வசதியாளர்கள் அட்டவறணறய
நிர ் புகின் ைனர்
ாதகமாக இருக்க நவண்டும்
பையல்

ொடு 2.2

பசயல் ாட்டின் ப யர் உணவு உட்பகாள் ளுதல் அடி ் றடயில் உயிரினங் களின் வறக ் ாடு
பசயல் ாடு உணவு உட்பகாள் ளும் உயிரினங் களில் வறக ் ாடு தாவர வறக மாமிச உணவு
மை் றும் அறசவம் - பசயல் ாட்டின் முறை கலந்துறரயாடல்
யன்

டுத்திய உ கரண கருவிகள் : தாவர உண்ணிகள் மாமிச உண்ணிகள்

தர நிறலகள்
கற் றல் முடிவுகள்
உணவுகளின்
ஆதாரங் கறள
வறக ்
டுத்துவர்

1
தாவர
அடி ் றடயில்
உணவு
அறடயாளம்
காணுதல்

2
அவர்கள் விலங் கு
அடி ் றடயில்
உணறவ
அறடயாளம்
கண்டுபகாள் கிைார்
கள்

3
நம் வீட்டில்
உணவு
ப ாருட்கள்
தாவர மை் றும்
ஆதாரங் கள்
யன் டுத்த ்
டுகின் ைன

4
நம் வீட்டில் எந்த
உணவு ஆதாரம்
தாவர மை் றும்
ஆதாரங்
களாக

யன்

டுத்த ் டும்

கற் றல் விளளவு 3
உணவின் கூறுகள் மை் றும் முக்கியத்துவத்றத விளக்குகிைது மை் றும் உணவு ை் ைாக்குறைக்கான
காரணங் கள் உணவுகளின் முக்கியத்துவத்றத உணர்ந்து அவை் றின் ழக்க வழக்கங் கறள சரி
பசய் தல் மை் றும் சரிவிகித உணவின் இருந்த ஊட்டச்சத்து குறை ாட்றட தவிர்க்க கவனம்

10

பசலுத்துதல்
பையல்

ொடு 3 .1

பசயல் ாட்டின் ப யர்: உணவின் கூறுகறளக் கண்டறிதல்

•

உணவில் உள் ள ஊட்டச்சத்து கண்டறிந்து ப யரிடுதல் கை் பித்தல் ஆகியவை் றின் நநாக்கம்

•

வடிகட்டுதல் முறை: தனி ் ட்ட முறை

•

உ கரணங் களின் கூறுகளின் விளக்க ் டம்

•

மாணவர்களுக்கான உணவு கூறுகறள அறடயாளம் காண ஆசிரியர்கள் உதவுகிைார்கள்

பையல்

ொடு 3.2

•

பசயல் ாட்டின் ப யர்; உணவின் முக்கியத்துவம்

•

பசயல் ாட்டின் நநாக்கம் உணவின்
உணவில் கவனம் பசலுத்துதல்

•

பசயல் ாட்டு முறை: நறடமுறை யன் டுத்திய உ கரணங் கள் கருவிகள் பநாறுக்க ் ட்ட
உருறளக்கிழங் கு நவக றவத்த முட்றடயின் மஞ் சள் கரு பவண்பணய் அநயாடின் கறரசல்
தண்ணீர ் பசம் பு துணி நசாடா

•

ஆசிரியர்கள் ஒருமுறை ரிநசாதறனறய எளிதாக்குகிைார்கள் . பின் னர் உணவு கூறுகறள
கண்டறிவதன் மூலம் நறடமுறை அனு வத்றத ் ப ை குழந்றதகளுக்கு உதவுகிைார்கள் .

பையல்

முக்கியத்துவத்றத

அறிந்து

நீ ங் கள்

உண்ணும்

ொடு3.3

•

பசயல் ாட்டின் ப யர்: ஊட்டச்சத்து நநாய் கள் ஊட்டச்சத்து நநாய் களின் அறிகுறிகளுக்கு
ஒரு தீர்வாக சமச்சீர் உணவுடன் நநாய் களில் இருந்து விடு ட உணவு ் ழக்கத்றத
ஏை் டுத்துவநத பசயல் ாட்டின் நநாக்கம்

•

பசயல் ாட்டின் முறை: கலந்துறரயாடல்

•

யன்

டுத்த ் டும் கருவிகள் :

புதிய ஊட்டச்சத்து

திவுகளின் விளக்க ் டம் - ஃபிளாஷ் கார்டு

குழந்றதகளுடன் / ஆசிரியர்/ உதவியாளர்களுடன் கலந்துறரயாடி சமச்சீர் உணறவ
அறிமுக ் டுத்தி சரிவிகித உணவின் முக்கியத்துவத்றத புரிந்துபகாண்டு சில ஊட்டச்சத்து
நநாய் கறள விளக்க அட்டவறணறய ்
யன் டுத்தி குழந்றதகளுக்கு உணவளித்தல் ,
மை் றும் அவர்களின் அறிகுறிகறள ஃபிளாஷ் கார்டுகறள வழங் குவதன் மூலம் சமச்சீர்
உணறவ அறிமுக ் டுத்துங் கள்
ைரி ொர் ் பு
கற் றலின் விளளவுகள்
கற் றலின் விளளவுகள்

1

2

உணவுகளின்
உணவின் கூறுகள்
கண்டறிந்து அவை் றின்
முக்கியத்துவத்றத
விளக்குவார்

உணவின்
அலகுகள் அறடயா
ளம் காண ் டும்

சில
உணவுகள்
கூறுகளின்
முக்கியத்துவ
த்றத
விளகு்குவார்

உணவுகளில்
கூறுகளின்
முக்கியத்துவத்
றத
விளக்குவார்கள்

அறனத்து
உணவு
கூறுகளின்
முக்கியத்துவத்
றதயும்
விளக்குவார்கள்

உணவு உட்பகாள் ளல்
மை் றும் ஊட்டச்சத்து
குறை ாட்டின் மூலம்
வரும் நநாய் கள்

உணவு
ை் ைாக்குறையால்
வரும்
நநாய் களுின்
ப யர்கறள
கூறுவர்

உணவு
உட்பகாளளா
ததால்
ஏை் டும்
நநாய் களுின்
காரணத்றத
கண்டறிவர்

உணவு
ை் ைாக்குறையி
ன் அறிகுறிகள்
அவர்களு்
அறிந்து
பகாள் வார்கள்

உணவு
இல் லாறம
வளர்ந்து வரும்
நநாய் க்கான
தீர்வுகள்
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3

4

கற் றல் விளளவு 4
பையல்

ொடு 4.1

•

பசயல் ாட்டின் ப யர் ஒளிச்நசர்க்றக

•

தாவரங் களில் ஒளிச்நசர்க்றக பசயல் முறைகறள புரிந்துபகாள் வது தாவரங் கள் நமக்கு
உணவின் முக்கிய ஆதாரங் கள் என் றத பதளிவு டுத்துகிைது

•

பசயல் ாட்டு முறை கலந்துறரயாடல்
யன்

•

டுத்திய உ கரணங் கள் கருவிகள் - ஒளிச்நசர்க்றக

டம் / விளக்க ் டம்

சுயமாக நம் மை் றும் சார்புகறள விளக்குவதன் மூலமும் முடிந்தால் ஒளிச்நசர்க்றகயின்
புறக ் டங் கறள அளி ் தன் மூலமும் ஆசிரியர்களின் ஏதுவாளர்கள் குழந்றதகறள
விவாதங் களில் ஈடு டுத்துகிைார்கள்

•

பையல்

ொடு 4.2

•

பசயல் ாடு

•

பசயல் ாட்டின் நநாக்கம் பவவ் நவறு வண்ண இறலகறள நசகரித்தல்

•

பசயல் டுத்துதல் : பசயல் ாட்டு கருவிகள்

•

சாதறனகள் : பவவ் நவறு வண்ணங் களில் நிறலகள்

•

பவவ் நவறு வண்ணங் களில் இறலகறள நசகரி ் தை் கு ஆசிரியர்களும் உதவியாளர்களும்
குழந்றதகளுக்கு
தகுந்த
வழிமுறைகறள
வழங் குகிைார்கள் ,
மை் றும்
இறலகறள
நசகரிக்கும் ந ாது ந ாது நதறவயான முன் பனச்சரிக்றக நடவடிக்றககறள எடுக்க
கவனமாக இருக்கவும் . எந்த விரும் த்தகாத குதிகறளயும் பசயல் தவிர்க்க நவண்டாம்
என் று அவர்களிடம் பசால் லுங் கள்

•

பசயல் ாட்டின் ப யர் -பசயல் ாட்டின் தாவர வடிவங் கள்

•

பசயல் ாட்டு முறை - விளக்க முறை
யன்

•

டுத்த ் டும் கருவிகள் -

ல் நவறு தாவரங் கள்

ஆசிரியர்களின்
உதவியாளர்கள்
குழந்றதகளுக்கான
ல் நவறு
வறகயான
தாவரங் களின் விளக்கத்றத காட்சி ் டுத்துகின் ைனர். வகு ் றையின் முதல் பசமஸ்டர்
ாட புத்தகத்தில் க்கம் எண் 5 முதல் 9 வறரயிலான ல் நவறு வறகயான நடவு முறைகள்
ை் றிய சுருக்கமான குறி ் பு தயாரி ் தை் கான வழிகாட்டி

•

பையல்

ொடு 4.3

1.

பசயல் ாட்டின் நநாக்கம் - மனிதர்களுக்கும் ஒளிச்நசர்க்றக நன் றமகறள கூறுதல்

2.

எளிய மன அழுத்தத்தின் மூலம் ஒளிச் நசர்க்றகயின் நன் றமகள் மை் றும் தாவரங் கறள
நசமித்து றவ ் தன் முக்கியத்துவத்றத ஆசிரியர்கள் ஏதுவாளர்கள் குழந்றதகளுக்கு
விளக்குகிைார்கள் மனித உடலின் இறர ் ற
குதிகறள வறரந்து மனிதர்களின்
பசரிமானத்றத விளக்கவும்

கற் றலின்
விளளவுகள்
ஒளிச்நசர்க்றககறள
புரிந்து பகாள் வார்கள்

1

ஒளிச்நசர்க்றக
பசயலுக்கு இன் றி
அறமயாதது
அம் சங் கறள
கண்டறிந்தார்கள்

2

3

4

ளிச்நசர்க்றக
பசயறல
பதரிந்து
பகாள் வார்கள்

ஒளிச்நசர்க்றக
எதிர்விறன
சமன் ாட்றட
எழுதுவார்கள்

ஒளிச்
நசர்க்றகயின்
நன் றமகள் அவர்க
ளுக்கு
பதரிய வரும்

கற் றல் விளளவு 5: கற் றலின் நநொக்கம் மற் றும் முக்கியத்துவம்
மனிதனின் பசரிமானத்றத முழுறமயாக புரிந்து பகாண்டு தனி ் ட்ட ஆநராக்கியத்தில் கவனம்
பசலுத்தி நல் ல ஆநராக்கிய ழக்கங் கறள ஏை் டுத்துதல்

12

பையல்

ொடு 5.1

•

பசயல் ாட்டின் ப யர்- மனித இறர ் ற

•

பசயல் ாட்டு முறை

•
•

பையல்

•

யன்

குடல்

டம் வறரதல்

ரிநசாதறன முறை

டுத்த ் டும் கருவி கருவிகள் மனித இறர ் ற

குடல் அறம ் பின் விளக்க ் டம்

ஆசிரியர்கள் / ஏதுவாளர்கள் ஆசிரியரின் சுயமதி ் பீட்டில் கை் ைல் தாளில் உள் ள ல் நவறு
வழிகறள பின் ை் றி குழந்றதகள் இறர ் ற குடல் குழாயின்
டத்றத கரும் லறகயில்
வறரந்து கை் ைல் தாளில் எழுதலாம்
ொடு 5.2
தாவரங் கறள நசமித்து றவ ் தன் முக்கியத்து வத்றத குழந்றதகளுக்கு விளக்குகிைார்கள்
பசயல் ாட்டில் ப யர் மனிதனின் பசரிமானம்
யன்

ாடு நநாக்கம் - மனித பசரிமான

டிகளின் அறிமுகம்

யன் டுத்த ் டும் உ கரணங் கள் கருவிகள் - மனித பசரிமானத்திை் கான வீடிநயா
மை் றும் சம் ந்த ் ட்ட உ கரணங் கறள யன் டுத்துதல் .
ஆசிரியர்/ வசதியாளர்கள் - கை் ைலில் பகாடுக்க ் ட்டுள் ள நிறலகளில் QR குறியீட்றட
யன் டுத்தி ்
பசரிமானத்தின்
இரண்டு
ப ாருத்தமான
வீடிநயா
காட்சிகறள
குழந்றதகளுக்கு காட்டவும்
பையல்
•

ொடு 5.3
பசயல் ாட்டின் ப யர் - மனிதனின் ஊட்டச்சத்து நிறலகள்
பசயல் ாட்டின் நநாக்கம் - மனிதனுக்கு ஊட்டச்சத்து நடவடிக்றககறள
அறிமுக ் டுத்துவது ஆகும்
யன் டுத்திய
உ கரணங் கள்
-ஊட்டச்சத்து
குழந்றதகளுக்கான ஊட்டச்சத்து நிறலகள்

மை் றும்

குழந்றத

வளர் ் பு

ஆசிரியர்கள்
/
ஏதுவாளர்கள்
ஊட்டச்சத்து
விளக்கத்றத
ஃபிளாஷ்
கார்டுகறள
குழந்றதகளுக்கு ஒரு குழு வளர் ் பு அட்றடகறள பகாடுத்து விளக்கம் அளிக்கவும்
கற் றல் விளளவு 6:
பையல்

ொடு 6.1
பசயல் ாட்டின் ப யர் - அறசயும் விலங் குகளில் பசரிமானம்
பசயல் ாட்டின் நநாக்கம் - கால் நறட விலங் குகளில் பசரிமானத்றத வறரயறுத்தல்
ருமினன் ட் விலங் குகளின் பசரிமானம்

ை் றிய வீடிநயா

கை் ைல் தாளில் பகாடுக்க ் ட்டுள் ள QR குறியீட்றட ்
யன் டுத்தி ஆசிரியர்கள்
வசதியாளர்கள் விலங் குகளின் பசரிமானத்தின் வீடிநயா காட்சிகறள நமம் டுத்தவும்
பையல்

ொடு 6.2
யன்

ாட்டின் ப யர்: அமீ ாவின் பசரிமானம்

பசயல் ாட்டின் நநாக்கம் : அமீ ாவின் பசரிமானத்றத விளக்குதல்
பசயல் ாட்டு முறை: பசயல் திைன் முறை
யன் டுத்த ் டும்
கருவிகள் /கருவிகள் :
பசயல் ாட்டு சாதனங் கள் .

அமீ ாவின்

பசரிமான

வீடிநயா

அமீ ாவின்
பசரிமானத்தின்
வீடிநயாறவ
ார் ் தை் கு வசதியாக
விளக்கத்துடன் கை் பித்தலில் உள் ள நகள் விகளுக்கு திலளிக்க குறியீட்றட
பசயல் ாட்டின் ப யர்
ப யிண்டிங் அமீ ா

டம் வறரதல்

பசயல் ாட்டின் நநாக்கம்
அமீ ாவின்

ாகங் கறள அறிமுக ் டுத்துவது ஆகும்
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மை் றும்

ப ாருத்தமான
யன் டுத்தவும்

அமீ ாவின்

டத்துடன் கூடிய விளக்க ் டம் \

கரும் லறகயில்
கை் ைல்
தாளில்
குழந்றதகளுக்கான அமீ ாவின்
நமநல உள் ள
வறர டத்றத அறிமுக ் டுத்தவும் டத்றத உருவாக்க ஆசிரியர்கள் உதவுகிைார்கள்
மதி ் பீட்டின் நிறல
கற் றல்
விளளவுகள்

1

2

3

4

மனிதன்
இறர ் ற
குழாயின் டம்
ார்த்து
ாகங் கறள
கண்டுபிடி ் ார்

மனிதன்
இறர ் ற
குடல்
குழாயின்
சில
ாகங் கறள
கண்டுபிடி ்
ார்

மனிதன்
இறர ் ற
குழாயின் டம்
அதிக யிை் சி
நதறவ ் டுகிைது

மனிதன்
இறர ் ற
குழாயில்
உடல் கறள
எவ் வாறு
முறையாக
அறடயாளம்
காண் து
என் றத ்
யிை் சியளித்தல்

மனிதன்
இறர ் ற
குழாயின்
பதளிவாக
அறனத்து
டத்தின்
குதிகளும்
அறடயாளம்
காண் ார்கள்

கால் நறட
விலங் குகளின்
பசரிமானம்
விவரி ் து

பசரிமானம்
என் ை கருத்து
விளக்கு வா
ர்

விழி ் பு குதியில்
உணர்வு நதறவ

இது கால் நறட
விலங் குகளின்
பசரிமான
மண்டலத்தின்
கருத்தறு
புரிந்து
பகாள் வார்கள்

கால் நறடகளின்
பசரிமானத்றத
விவரிக்கின் ைன

ஒை் றை பசல்
உயிரினங் களின்
பசரிமானத்றத
விவரிக்கிைது

இது
பசரிமான
கருவி

ஒை் றை பசயல்
உயிரினத்தின்
கட்டறம ் பு
ப ரும் ாலான
பசரிமானம்
விளக்க ் ட்டுள் ள
து கருத்துக்கள்
பகாண்டது

ஒை் றை பசல்
உயிரினத்தின்
ப ரும் ாலான
பசரிமானம்
விளக்க ் ட்டுள்
ளது

ஒை் றை பசல்
உயிரினங் கள்
பசரிமானம்
ை் றிய
முழுறமயான
விளக்கம்

தீம் : நதளவயொன ப ொருட்கள் கற் றல்

லன்களின் மறுசீரளம ் பு

அலகு: பவ ் ம்
வகு ் ளற 5
ப ாருளின்
நிறலறமகறளக்
குறித்தல்

வகு ் ளற 6

வகு ் ளற 7
1.

சூடான மை் றும் குளிர் ப ாருட்கறள அறடயாளம்
கண்டு வறக ் டுத்தவுார்கள் .

2.

பவ ் ம்
டிகிரி பசல் சியஸ்
பதரிந்து பகாள் வார்கள் .

3.

ஹீட்டர் மை் றும் ஆய் வகம்

4.

கடத்தல்
பவ ்
சலனம்
கதிர்வீச்சு
மை் றும்
கடத்திகள் மின் கடத்தா ந ான் ை பவ ்
ரிமாை் ை
முறைகள் யாறவ? நகள் விகளுக்கான
தில் கறள
கண்டறிய எளிய ஆய் வுகள் இருக்கும் என் றத
புரிந்து பகாள் வார்கள்
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அளவிட ் டுகிைத

மை் றும் அன் ைாட வாழ் வில் இவை் றின்
வறக ் டுத்தவார்கள்

யன்

ாடு என

கற் றல் நன்ளமகளள நதர்ந்பதடுக்கவும்
1.

கடை் கறர மை் றும் குளிர்ச்சியான விஷயங் கள் வறக
பவ ் நிறலகறள ஒ ் பிடுகிைது

டுத்துவார்கள் , பவ ் ம் மை் றும் குளிர்

2.

பவ ் ம் டிகிரி பசல் சியஸ் அளவிட ் ட்டு பவளி ் டுத்த ் டுகிைது

3.

சுவாரஸ்யமான மருத்துவ ஹீட்டர் மை் றும் ஆய் வக ஹீட்டர்

4.

கதிர்வீச்சு மை் றும் ல நகரியர்கள் மின் கடத்தா என் ைால் என் ன என்
கண்டறிய எளிய ஆய் வுகள் நமை் பகாள் ள ் டும் .

5.

சூடான மை் றும் குளிர்ந்த ப ாருட்கறள கண்டறிதல் சூடான மை் றும் குளிர்ந்த ப ாருட்கறள
ஒ ் பிடுதல்

தை் கான விறடகறள

கற் றல் விளளவு 7:
நநொக்கம் மற் றும் முக்கியத்துவம் : இந்த கை் ைல் பசயல் முறை பவ ் மான மை் றும் குளிர்ந்த
ப ாருட்கறள பதாட்டு உறிஞ் சுவதன் மூலம் பவ ் கருத்றத உருவாக்க உதவுகிைது
சூடான ப ாருட்கறள ஒ ் பிடவும் . அறவ எவ் வளவு சூடாக இருக்கின் ைன என்
என் றத பதரிந்து பகாள் வார்கள் .
பையல்

றத பவளி ் டுத்து ம்

ொடு 7.1

செயல் பாட்டின் சபயர்: சூைான மற் றும் குளிர் சாதனங் கள்
ந ாக்கம் : சூைான மற் றும் குளிர்ந்த ப ாருட்கறள
அடையாளம் கண்டு வடகப் படுத்துதல் . ததடவயான கபாருை்கள் பயிற் சிதான் முடற குழந்டதகள்
கவப் பம் மற் றும் குளிர்ச்சியான கபாருை்கடள அடையாளம் கண்டு ககாள் வார்கள் என் று
ககாடுக்கப் பை்ை அை்ைவடணயில் எழுதுவதற் கு ஆசிரியர்கள் உதவுகிறார்கள் .
குழந்டதகள் சூைான ததநீ ர் ,சூரியன் தபான் றடவ சூைாகவும் . ஜஸ் கிரீம்
குளிர்ச்சியாகவும் இருக்கும் என் றத பதரிந்து பகாள் வார்கள்

,ஐஸ் தபான் றடவ

கவப் பம் அல் லது குளிர்ச்சிடய எவ் வாறு கண்ைறிவது என் படதப விவாதிக்கவும் , கவப் பம் என் றால்
என் ன என் று கசால் லுங் கள் .
எது கவப் பமானது எவ் வளவு கவப் பமானது என் படதப் பற் றி சிந்திக்கும் படி குழந்டதகடளக்
தகளுங் கள் , தமலும் குழந்டதகள் முயற் சித்த பிறகு கவப் பத்டத அளவிைலாம் மற் றும் எண்களில் '
கவளிப் படுத்தலாம் என் று கசால் லுங் கள் .
கற் றல் விளளவு 8:
கதர்தமாமீை்ைடரப் பயன் படுத்தி கபாருை்களின் கவப் பநிடலடய அளவிடுதல் ஆய் வக ஹீை்ைர்கள்
மற் றும் மருத்துவ கவப் பமானிகளின் தவறுபாடு.
தநாக்கம் மற் றும் முக்கியத்துவம் : ஒரு கவப் பமானி மூலம் கபாருளின் கவப் பநிடலடய அளந் து
அடத 2.0 பசல் ஸியஸ்
கவளிப் படுத்துதல் ,கவப் பத்தின்
ஆழம் பல் தவறு கபாருை்களின்
பண்புகடளப் பற் றி தமலும் அறிய உதவுகிறது.
செயல் பாடு-8.1
செயல் பாட்டின் சபயர் :- கவப் பமானி மூலம் கவப் பநிடலடய அளவிடுதல் .
ந ாக்கம் :- ஒரு கதர்தமாமீை்ைடரப் பயன் படுத்தும் முடறடயக்
கற் றுக் ககாள் வதற் கும் .
ஹீை்ைடரப் பன் படுத்தி கவப் பநிடலடய அளவிடுவதற் கும் குழந்டதகள் கதரிந்துககாள் ள
தவண்டும் .
குழந்டதகளுக்கு
கதர்தமாமீை்ைடரக்
காை்ைவும்
கநருக்கமாகக் காை்ைவும் . ஆழமான வரம் பு (-oc )

ஒவ் கபாரு

கபஞ் சிலும்

கசன் று

அடத

tae IIT(110*C) வரம் டபக் கண்ைறிய குழந்டதகளுக்கு வழிகாை்டுதல் இதன் கபாருள் கதர்தமாமீை்ைர்
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குடறந்த கவப் பநிடல- 02 மற் றும் அதிக கவப் பநிடல 110*C ஆகும் .
அளவிடும் திறடன விவரிக்கிறது. 5ஆம் வகுப் பில் , கற் றுக்ககாண்டு பாதரசத்தின் அளவு
அதிகரிக்கும் தபாது கவப் பத்திலிருந்து கவப் பம் அதிகரிக்கிறது என் ற உண்டமயுைன் கதாைர்பு
ககாள் ளவும் .
ந ாக்கம் :- மருத்துது கவப் பமானிடயப் பயன் படுத்தி மாணவர் உைல் கவப் ப நிடலடய அளக்க
ஆசிரியர்கள் உதவி பசய் தல் .
முறை:- குழந்டதகள் தங் கள் நன் பரின் கவப் பநிடலடய அளவிை மருத்தவ கை்சுை்டிக்காை்டுகிறது
கவப் பமானியின் கவப் பநிடலடய அளவிடும் தபாது பின் பற் ற தவண்டிய காரணிகள் 7ஆம் வகுப் பு
அறிவியல் பாைத்தில் 43 ம் பக்கம் 7ல் உள் ள கசயல் பாடு 4:2ஐ ஆசிரியர்கள் / ஏதுவாளர்கள்
விளக்குகிறார்கள் .
ந ாக்கம் : ஆய் வக கவப் பமானி, மருத்துவ கவப் பமானிகடள தவறுபடுத்துதல் , பல் தவறு
சூழ் நிடலக்குத் தருந்த கதர்தமாமீை்ைடரத் ததர்ந்கதடுத்துப் பயன் படுத்த குழந்டதகளுக்கு
உதவுதல் .
அறிவுறுத்தவும் .
மருத்துவ கவப் பமானிகடள எங் கு பயன் படுத்தலாம் என் று தகள் வி எழுப் புதல் மற் றும் விவாதித்தல்
.மாணவர் உைலின் கவப் பநிடலடய அதர சரிகசய் யவும் குழந்டதகளால் அளவிைப் படும்
கவப் பத்தின் அடிப் படையில் , ஆதராக்கியமான மனிதனின் உைல் கவப் புநிடல 37 ஆகும் .
இப் தபாகதல் லாம் Digital கதர்மாமீை்ைர் பற் றி குழந்டதகளுக்கு கதரியப் படுத்துங் கள் பாதரசத்டத
பயன் படுத்தல் மின் னணு உணரிகடளப் பயன் படுத்துவது பாதரச நச்சுத்தன் டம வாய் ந்தது
digitalஹீை்ைர்கள் அதன் சிக்கலான தன் றமயால் யன் டுத்த ் டுகின் ைன
அன் றாை வாழ் வில் கவப் ப பரிமாற் ற முடறகள் கண்டுக் ககாள் ளுதல் .
கற் றல் விளளவு 9:
செயல் பாடு 9.1
கவப் ப கைத்திகள் , கவப் பக்கைத்தா கபாருை்கள்
நதறையான சபாருட்கள் :- தபனா, கபன் சில் பிளாஸ்டிக் பாய் மரம் , ஸ்டீல் ஸ்பூன், கண்ணாடி
குச்சி, கண்ணாடி அல் லது கவந்நீர்.
முறை: ஒரு அகலமான கிண்ணத்தில் கவந்நீரில் பாதிடய விை்டு சுை்டிக்காை்ைப் பை்ை கபாருளின்
ஒரு 'முடனயில் மூழ் கி 4 மாணவர்கடள கபாருளின் கவளிப் புறத்டதத் கதாடும் படி அடழத்து.
சிறிது தநரம் கழித்து அந்த முடனடயத் கதாைவும் . தமலும் எந்தப் கபாருள் சூைாக இருக்கிறது.
சூைாக இல் டல.
என் படதக் குறிப் பிைவும் . பதிவு கசய் யவும் அடனத்து குழந்டதகடளயும்
நமடசக்குள் நுடழய அறிவுறுத்தவும் .
அலகு: அமிலங் கள் மற் றும் அடிப் படை அமிலங் கள்
கற் றல் விடலவுகளின் மறுசீரடமப் பு.
5ஆம் ைகுப் பு

6ஆம் ைகுப் பு

7 ைகுப் பு

கலடவ மற் றும்
தசர்மங் கடள அடையாளம்
காணுதல் .

-

பண்புகளின் அமிலம்
அமிலம் அடிப் படையில்
வணிகப் படுத்தபடுகிறது.

2.அமிலங் கள் மற் றும் மாற் றீடுகடள தவறு படுத்துதல் .
கசயல் பாை்டின் கபயர்: சுடவ அடிப் படையில் உணவுப் கபாருை்களின் வடகப் பாடு.
கசயல் பாை்டு தநாக்கம் : நாம் தினசரி பல் தவறு உணவுப் கபாருை்கடளப் பயன் படுத்துகிதறாம் .
உணவுப் கபாருை்களுக்கு ஒதர சுடவ உள் ளதா?
அறுசுடவ அடிப் படையில் கபாருை்கடள வரிசப் படுத்துதல் .
விளக்கம் : புளித்த (எலுமிச்டச, ஆரஞ் சு, விளிகர்,கநல் லிக்காய் )
உணவு மூலப் கபாருள் களில் அமிலங் கள் உள் ளன. அமிலல் களுைன் சுடவயூை்ைப் படுகின் றன. இடவ
அடிப் படை அமிலங் கள் என் று அடழக்கப் படுகின் றன. இடவ இயற் டக கபாருை்கள் என் று
அடழக்கப் படுகின் றன சடமக்காத பற் றின் சுடவ எளிதாக இருக்காது. தபக்கிங் தசாைா கடரசலின்
சுடவ கசப் பான சுடவ ககாண்ைது உடுதலாக கடரசடல விரல் களுக்கு இடையில் ததய் ப் பது
தசாப் பு தபால கமன் டமயாக இருக்கும் . இடவ அமிலங் கள் தபான் ற கபாருை்கள் .
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கற் றல் விளளவு 10:
செயல் பாடு10.1
செயல் பாட்டின் சபயர்: ஒரு குறிகாை்டியின்
அமிலங் கடள அடையாளம் காணுதல் .

உதவியுைன்

அமிலங் கள்

மற் றும்

அடிப் படை

செயல் பாட்டின் ந ாக்கம் : சில அருவப் கபாருை்கடள அமிலங் கள் அல் லது மாற் றுவது. எப் படி
இவற் டற அடையாளம் காணப் பை அகமரிக்கா அல் லது வீை்டில் தயாரி கடரசலில் தசர்க்கப் படும்
தபாது. அவற் றின் நிறத்டத மாற் றும் சிறப் புப் கபாருை்கள் பயன் படுத்தப் படுகின் றன.
இடவ குறிகாை்டிகள் என் று அடழக்கப் படு கின் றன.
விளக்கம் கபாதுவாக நாம் அமிலங் கள் மற் றும் அமிலங் கணிவு அடையாளம் காண லுகாை்டி
பயன் படுத்துகிதறாம் இது கபரும் பாலும் இயற் டகயாக நிகழும் டலகன் களால் மாற் றப் படுகிறது.
அமிலம் கடரப் பானுைன்
கூறும் தபாது இது சிவப் பு நிறமாகவும் , பழடமயான கடரசலுைன் இடணந்தால் நீ ல நிறமாகவும்
மாறும் . கபாதுவாக லிை்மஸ் மற் றும் நீ ல காகிதத்தில் கிடைக்கும் .
செயல் பாடு 10.2
செயல் பாட்டின் சபயர் : - ஒரு குறிகாை்டியாக மஞ் சள் .
செயல் பாட்டு ந ாக்கம் : ஓரு லிை்மஸாக மற் ற குறிகாை்டிகளாக பயன் படுத்ததும் .
முறை: மஞ் சள் என் பது லிை்மஸின் குறிகாை்டி இது ஒரு பழடமயான கடரசலுைன் விடனபுரிந்து
கடரசலின் நிறத்டத மாற் றுகிறது. அதத சமயம் மஞ் சம் ஒரு குறிகாை்டியாகும் மற் றும் கடரசலில்
உள் ள கபாருை்களுைன் விடனபுரிகிறது..
செயல் பாடு -10.3:
செயல் பாட்டின் சபயர் : குறிக்கும் வாழ் விைம் .
கசயல் பாை்டின் தநாக்கம் : கசம் பருத்தி மலர் கடரசல் திறத்டத மாற் ற அமிலம் மற் றும் பிராந்தியம்
கடரசல்
இரண்டுைனும்
விடனபுரியும்
எனதவ
இததமுடற
ஒரு
குறி
காை்டியாகவும்
பயன்படுத்தலாம் .:
முடற :கசம் பருத்தி மலர் காை்டி அமிக்'ைாலாடவ கருடம நிறமாகவும் ஆதிகால கடரசடல
பச்டசயாகவும் மாற் றுகிறது )
செயல் பாடு-10:4
ந ாக்கம் : - ஒரு அமில கடரசல் மற் றும் ஒரு முதன் டமக் கடரசல் சரியாகக் கலக்கப் படும் தபாது.
அமிலத்தின் அமில மற் றும் அமிலா பண்புகள் இரண்டும் அழிக்கப் படுகின் ற அதன் அர்த்தம் என் ன.
முறை: - ஃடபனி லீன் தகாரிக் கெை் தராடுதகாத் அமிலமாக எந்த நிறத்டதயும் தசர்க்கும் தபாது
மாற் றப் படுவதில் டல.
அதனுைன்
தசாடியம்
டெை்டரடு
கடரசடல
'தசர்க்கும்
தபாது,
கதாைக்கத்தில் நிறம் மாறாது. தீர்வு பின் னர் இளஞ் சிவம் பு நிறமாக மாறும் ஃடபனி லீன் ஒரு
கடரப் பான் தளமாக மாற் றப் படும் தபாது இளஞ் சிவப் பு நிறத்தில் இருக்கும் மாறிவிடும் .
சரிபார்ப்பு சீம் கள்
கற் றல்
விளளவுகள்
சுவாச சீரறம ்பு
மாை் ைத்றத
அறிதல்
மனித சுவாச
குழாயில்
கை் றன டம்
வறரதல்
சுவாச
பசயல் ாட்றட
விவரித்தல்

1
ப ாதுவான
பசயல் ாட்டின்
மட்டுநம அறடயாளம்
கண்டு பகாள் வார்கள்
டத்தின் சில
குதிகறள
அறடயாளம்
காணுதல்
உறு ்புகறள
அறடயாளம் காட்டும்
முயை் சி பசய் வர்

2
ப ாதுநிறல
மை் றும் ஓய் வின்
கண்டறிதல்
டம் பதளிவாக
வறரய
வரவில் றல
சில
உறு ்புகறள
மட்டும்
அறடயாளம்
காண் ார்
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3

4

சில சந்தர் ் ங் களில்
சுவாச விகிதத்றத
அறடயாளம்
காணுதல்

பவவ் நவறு
சூழ் நிறலகள்
சுவாச விதத்றத
கண்டறிதல்

டத்திறன வறரவார்
ஆனால் ாகங் கள்
வரிறசயாக குறி ்பிட
பதரியவில் றல

சரியாக எழுதி
டம் வறரவார்

விவரங் கறள
பகாடுக்கும் ப ாழுது
சில அம் சங் கறள
நசர் ் து

சுவாசம் ை் றி
டி ் டியாக
விவரித்தல்

* துரு ் பிடி ் றத விவரி ் ார்கள்
* சுை் றுச்சூழலில் உள் ள ப ாருட்களின் மாை் ைங் கறள அறடயாளம் காண்பி ் ர்
அை்ைவடண சரியான பதிலுைன் நிரப் பப் படும் கபாருை்கள்
Theme:சபாருட்கள்
அலகு: உைல் மாற் றம் மற் றும் இரசாயன மாற் றம் . கற் றல் விடளவுகளின் மறுசீரடமப் பு
ைகுப் பறை ·5 கசய் திகள் கலடவகள் ககௌ விக்கப் படும்
ைகுப் பறை 6ம்
1. சுற் றுப் புறங் கடள பாராை்ைப் படும் .
ைகுப் பறை 7ம்
1. உைல் மாற் றங் கள் மற் றும் இரசாயன மாற் றங் கள் இடைநிடல மாற் றப் படுத்துதல் மறுசுழற் சி
அல் லாத மாற் றங் கடள வடகப் படுத்துவார்கள் .
2. உைல் மாற் றங் கள் மற் றும் இரசாயன மாற் றங் கள்
3. உைல் மற் றும் தவதியியல் மாற் றங் களில் ஏற் படும் மாற் றங் கள்
4. இரும் பு அரிப் பு விளக்கம் .
கற் றல் விளளவு 10:
கற் றல் 11 குழந்டதகள் தங் கள் சூழலில் ஏற் படும் மாற் றங் கடளக் கவனிப் பார்கள் . தமலும்
அவற் றின் அளவுறு மற் றும் அளவுரு அல் லாத மாற் றங் கள் என வடகப் படுத்தவும் –
தநாக்கம் மற் றும் முக்கியத்துவம் சுற் றியுள் ள மாற் றங் கள் பிரதி லி ் பு மற் றும் அளவுரு அல் லாத
மாற் றங் களாக வடகப் படுத்துதல் . உைல் மாற் றங் கள் மற் றும் இராசாயன மாற் றங் கள் .
இந்த கற் றல் பற் றிய விழிப் புணர்வு புரிந்து ககாள் ள உதவியாக இருக்கும் .
செயல் பாடு 11.1
செயல் பாட்டின் சபயர்:-அளவுரு மாற் றங் களின் அங் கீகாரம்
தநாக்கம் அளவு வடிவம் மற் றும் நிறத்தில் ஏற் படும் மாற் றங் கடள அவர்கள் அடையாளம் காணவும்
உைல் மாற் றங் கடள அடையாளம் காணவும் கதாைர்புபடுத்துதல்
நதறையான சபாருட்கள் :- ஊறடவத்த சப் பாத்தி மாவு பலூன் ,காகிதம் , கத்தரிக்தகால் ரப் பர்
ஸ்டிர்லிங்
முறை:- ஆசிரியர் வசதியாளர்கள் குழந்டதகளுக்கு முன் கூை்டிதய கபாருை்கடள சுை்டிக்காை் டுகிறது.
பார்டவயிை்ை புள் ளிகளின்
சுட்டிக்காட்டுங் கள்

அை்டைவடணயில்

குழந்டதகளின்

'கசயல் பாடுகடளச்

எழுத

செயல் பாடு - 11. 2
செயல் பாட்டின் சபயர்: உைல் மாற் றம் , தநாக்கம் உைல் மாற் றங் களின் பண்புகடள அடையாவும்
ததடவ யான கபாருை்கள் : கத்தரிக்தகால் ,காகிதம் , ஐஸ், கண்ணாடி கபாருை்கள் இரும் பு கம் பி
ஆல் கொல் விளக்கு,இடுக்கி, காகித கவை்டு, பனி உருகுதல் , ஆகிய வற் றில் ஏற் படும்
மாற் றங் கடளக் கவனிக்க கதரிவித்தல் .
விளக்குச் சுைருக்குள் அறிவுறுத்தவும் , இரும் பு கம் பிடய கம் பியின்
பின் னர் சிறிது தநரத்தில் அதன் அசல் நிடலக்குத் திரும் பவும் .
கற் றல் விளளவு 12:
செயல் பாடு 12.1
செயல் பாட்டின் சபயர்: இரசாயன மாற் றங் கள் .
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சிவப் டபக் கவனிக்கவும் ,

ந ாக்கம் : இரசாயன மாற் றங் கள் மற் றும் அளவுரு அல் லாத மாற் றங் கடளக் கண்ைறிதல்
நதறையான சபாருட்கள் :- காகிதம் , கமழுகு வர்த்தி அல் லது ஆல் கொல் விளக்கு, தெங் கர் 30
மில் லி சூைான பால் எறுமிச்டச சாறு, தடச கம் பி ஆல் க ொ விளக்கு அல் லது கமழுகுவர்த்தி.
முறை: - பரிந்துடரக்கப் பை்ை கபாருை்கடள முன்கூை்டிதய தயார் கசய் தல் .5 அல் லது அதற் கு
தமற் பை்ை குழந்டதகடளக் ககாண்ை குழுக்களா ஆசிரியர், ஏதுவாளர்களால் வழிநைத்தப் பை்டு
அை்ைவடணயில் தசாதடனகடளச் கசய் ய கமக்னீசியம் கம் பி எரியும் புல் பரிதசாதடனடய
நைத்துகிறார்.
தமலும்
அை்ைவடணயில்
கவனிக்கப் பை்ை
புள் ளிகடளப்
பதிவு
கசய் ய
குழந்டதகளுக்கு அறி வுறுத்துகிறார், கநருப் பு பற் றிய எச்சரிக்டக. தவதியியல் மாற் றங் கள் நம்
வாழ் வில் மிகவும் முக்கியமானடவ இரசாயன மாற் றங் களால் , உற் பத்தி கசய் யப் படும் அடனத்து
புரிய டவப் பது எடுத்துக்காை்ைாக உணவு கசரிமானம் தபான் றடவ பழங் கள் பழக்க ஓயின்
கநாழித்தல் கதாைர் இரசாயன எதிர்விடனகளில் நிகழ் கின் றன. ஒரு மருந்து என் பது பல் தவறு
இரசாயன எதிர் விடனகளில் நிகழ் கின் றன. ஒரு மருந்து என் பது பல் தவறு இரசாயன
எதிர்விடனகளின் சங் கிலியின் இறுதி தயாரிப் பு ஆகும் கிை்ைத் தை்ை ஒவ் கவாரு மூலப் கபாருளும்
இரசாயன பயனுள் ள மாற் றங் கடளக் கண்டறிய ் டுகிைதுதல் .
கற் றல் விளளவு 13:
இயற் பியல் மாற் றங் கள் மற் றம் இரசாயன மாற் றங் கடள வடகப் படுத்தும் மற் றும் தவறுபடுத்தவும்
செயல் பாட்டின் சபயர் 13.1:- உைல் மாற் றங் கள் மற் றும் தவதியியல் மாற் றங் களின் வடகப் பாடு
தநாக்கம் : இயற் பியல் மற் றம் தவதியியல் மாற் றங் கடளப் புரிந்து ககாள் வதற் கான மாற் றத்திற் கு
ஏற் ப மாற் றுவதற் கும் உதவுவதற் கும்
ததடவயான கபாருை்கள் ஒரு உதாரணம்
முடற: ஆசிரியர் / வழிப் படுத்துபவர் ககாடுத்த நிகழ் டவ ஒரு முடற படித்து. குழந்டதகளுக்கு
விளக்கவும் .
எடுத்துக்காை்டில் , கீதழ வடரயப் பை்ை வாக்கியங் கள் உைலியம் மற் றும் தவதியியல் மாற் றங் களாக
வடகப் படுத்ததி கதரிவிக்கிறது.
செயல் பாடு-13.2
செயல் பாட்டின் சபயர்:- இரும் புதுரு
ந ாக்கம்
: 2 இரும் பு துருப் பிடிப் படத ஒரு இரசாயன
காணலாம் ,தமலும் கற் பதற் கு பயனுள் ளதாக இருக்கும்

மாற் றமாகவும்

அடையாளம்

இரும் பு அரிப் பு ஒரு புதிய கபாருளால் ஏற் படும் தபாது குழந்டதகள் இராசாயன மாற் றங் கடளக்
கண்ைறிய முடியும் மற் றும் அவற் றின் பண்புகள் இரும் பிலிருந்து தவறுபை்ைடவ
முறை: 3 வது நாளுக்குப் பிறகு நகத்தில் ஏற் படும் மாற் றத்டதக் கவனிக்க ஆசிரியர் ஏதுவாளர்கள்
குழந்டதகளுக்கு அறிவுறுத்து.
அசிரியர்கள் கீதழ உள் ள அை்ைவடணயில் கவனிக்கப் பை்ை புள் ளிகடளப் பதிவு கசய் யு மாறு
தகை்டுக் ககாள் ளப் படுகிறார்கள் .
அல் லது முதலில் புதிய இரும் பு கம் பிகடளக் காை்ைவும் பின் னல் துருப் பிடித்த இரும் டபக் காை்ைவும்
தமலும்
குழந்டதகள்
என் ன
கவனிக்க
தவண்டும்
என் படத
ஆசிரியர்
ஏதுவாளர்கள்
விளக்குகிறார்கள் குழந்டதகடள கவனிப் பது அை்ைவடணயில் உள் ளிை தவண்டியடவகடளக்
குறிப் பிடுதல் .
இதததபால் சிறிது தநரத்திற் கு பிறகு என் ன நைக்கும் என் படதப் பற் றி சிந்திக்கவும் . அதன் பிறகு
இரும் பு அரிக்கும் தன் டமடயக்கண்ைமிய ஒரு' வழி இருக்கும் . 253036 13:3
கசயல் பாை்டின் கபயர்: காப் பர் தசை் உைன் இரும் பு நைத்டத
ந ாக்கம் : கசப் புப் ஸ்தலை்டுைன் இரும் சின் நைத்டதடயப் பார்த்து ரசாயனத்தில் நிறம் மாறுவடத
உறுதிகசய் து. அடுத்த வகுப் பில் இரசாயனங் கடள எளிதாக அறிந்து ககாள் ளலாம் . ததடவ யான
கபாருை்கள் கசம் பு.
முறை:
ஆசிரியர்கள் /ஏதுவாளர்கள்
தமற் ககாள் கின் றனர்

ஒரு

பீக்கரில்
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1/4

ஐ

இந்தப்

பரிதசாதடனடய

கசப் பு சாலை் மறுமுடனயில் மூழ் குகிறது. சில நிமிைங் களில் இரசாயனம் மாற் றத்டதக் கவனித்த
பிறகு ககாடுக்கப் பை்ை அை்ைவடணடய மீை்கைடு பரிந்துடரக்கப் படுகிறது.
மாற் றத்டத கவனிக்க பரிந்துடரக்கிறது. இரசாயன மாற் றத்டத சமன் பாடு வடிவத்தில் எழுதலாம்
இரசாயன சமன் பாை்டில் ஏற் படும் மாற் றத்டத கதாைர்ந்து இரும் பு தாமிரம் ஆற் றப் பை்டு இரும் பு
ல் தலை் துருவாகிறது. குழந்டதகளுக்கு மீண்டும் சுத்தமான இரும் பு கிடைக்காதா என் று
நிடனக்கும் படி அறிவுறுத்துதல் .
செயல் பாடு 13.4,
செயல் பாட்டின் சபயர்: இரசாயன மாற் றத்தில் எரிவாயு உற் பத்தி
ந ாக்கம் : இரசாயன மாற் றத்தில் வாயு உருவாகிறது என் று குழந்டதகடள உணர டவப் பது
கபாருை்கள் 6.8 கசயல் பாடு (பாைநூல் )
தசாதடனக் குழாய் ரப் பர் வினிகர் / தபக்கிங் தசாைா, 2 ாாதாதகவுக் (not clear) குழாய் : 1ரப் பர், கார்க்
வடளந்த குழாய் சுண்ணாம் பு நீ ர்,
முறை: உள் ள பாைநூல் எண் 83 இல் கசயல் பாடு 6.8 ஐக் கவனித்தல் .
ஆசிரியர்கள் / ஏதுவாளர்கள் வருப் படறயில் குழந்டதகளுக்கு மதிப் பீை்டுச் கசயல் பாடுகடள
வழங் குகிறார்கள் , பின் னர் மதிப் பீை்டு இறுதியில் இரண்டு அடுக்குகளின் அை்ைவடணடய
நிரப் பவும்
நதர்சதடுக் கப் பட்ட கை் ைல் முடிவுகள் :
1. வாணிடல மற் றும் காலநிடலடயப் கபாறுத்து .
2. தை்ப கவப் பநிடலக்கு விலங் குகளின் தகவலடமப் டப அங் கீகரிக்கிறது
கை் ைல் விறளவு: 14:
வானிடல மற் றும் வானிடல சார்ந்தது, அறிவியலின் சில கருத்துகடள முரண்படுவதன் மூலம்
கற் றலின் தநாக்கம் மற் றும் முக்கியத்துவத்டத புரிந்து ககாள் ள முடியும் காலநிடல மாற் றம்
மற் றும் சில காரணிகளின் அடிப் படையில் தீர்மானிக்கப் பைதவண்டும் .
செயல் பாட்டின் சபயர் : வானிடல தகவல் தசகரிப் பு
செயல் பாட்டு ந ாக்கம் .:- வானிடல மற் றும் வானிடலடய நிர்ணயிக்கும் காரணிகடள நிவர்த்தி
கசய் ய துடறயின் கசயல் பாடு
செயல்

ொட்டு முறை:- ககாடுக்கப் பை்ை சூழ் நிடல வாளிடலடயப் புரிந்து ககாள் ளுங் கள்

மாற் றங் கள் , முன் னறிவிப் புகள் , நிகழ் வு மாற் றக் காரணிகடளப் பற் றி விவாதித்தல் மற் றும் இந்திய
'வானிடல ஆய் வுத் கதரிவித்தல் .
கசய் தித்தாள் அல் லது கமாடபடலப் பயன் படுத்தி பாைப் புத்தகத்தின்
பிைவும் .

கசயல் பாை்டைக் குறிப்

நிரப் ப
உபகரணங் கள் : தாள் கள் , கற் றல் தாள்
செயல் பாடு-14.2.
கசயல் பாை்டின் கபயர் சரியான மதிப் டபத் ததர்ந்கதடுப் பது.
செயல் பாட்டின் ந ாக்கம் : கமன் டம பற் றி
1. கூறுங் கள் கசயல் பாடு முடற ககாடுக்கப் பை்ை நான் கு பதிப் புகளில் எது மிகவும் குடறவானது
என் பன குறிக்கவும் .
கருவிகள் :· - கற் றல் தாள் .
வளிமண்ைலத்தின் கவவ் தவறு பதிவுகடள கதரிவிப் பதும் கசயல் பாை்டின் தநாக்கம் .
செயல் பாட்டு முறை: நமது மாநிலத்தின் சில மாவை்ைங் களில் உள் ள வானிடல குறித்து
குழந்டதகளுைன் பாைப் புத்தகத்திலும் சில மாநிலங் களின் உள் ள சில குழந்டதகளுைன் ஒரு
வருைத்திற் கு பருவநிடல மாற் றத்டத கவனிப் பது
தை்ப கவப் பநிடலக்கும் வானிடலக்கும் உள் ள வித்தியாசத்டத குழந்டதகளுக்கு எழுத்துடரத்தல்
இச்கசயல் பாை்டில் குழந்டதகளுக்காக ஒன் றாக தவடல கசய் வதன் மதிப் டப அங் கீகரிக்கவும் .
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சரிபார்ப்பு 1,2,3,4 தபான் ற ககாடுக்கப் பை்ை கசயல் பாடுகடளச் கசய் யல் குறிப் பிைவும் சீம் கடள
தீர்மானிக்கவும் .
வானிடல மற் றும் வானிடல தவறுபடும்
வானிடலக்கு தீர்மனிக்கும் காரணிகள் யாருக்குத் கதரியும்
32 வளிமண்ைலத்தில் அர்த்தம் . கதரியும் ,
வானிடல நீ ர்மனித்த நான் கூறுகடள அறிதவன் மற் றும் வானிடல எப் படி இருக்கும் என் படத
அறிதவன்
குறுகிய காலத்தில் வானிடலயில் தமலும் நீ ண்ை கால மாற் றங் களின் அடிப் படையில் வானிடல
மற் றும் காலநிடலடய மாற் றும்
கை் ைல் விறளவு: 15:
காலநிடலக்கு விலங் குகளின் அடமப் டப அங் கீகரிக்கிறது.
குறுகிய காலத்தில்
கை் ைலின் ந ாக்கம் : கவவ் தவறு காலநிடல நிடலடமகளுக்கு விலங் குகளின் தழுவல் மற் றும் ஒரு
நாை்டில் உயிரினங் கள் வாழ் வதற் கான ததடவ இல் டலகயனில் , உயிரினத்தின் பரம் படர
படிப் படியாக இருப் படத குழந்டதகள் அறிந்து ககாள் ள தவண்டும் .
செயல் பாடு 15.1
கசயல் பாை்டின் கபயர், கவவ் தவறு நிலப் பகுதிகளின் புவியியல் மாறுபாடு.
கற் றல் கபாருை்கள் ,:கற் றல் தாள் , வீடிதயா . கசயல் பாை்டின் தநாக்கம் , கவவ் தவறு நிலப் பகுதிகளின்
தவறுபாை்டைப் புரிந்து ககாள் வதற் கும் கபாருந்தக்கூடிய தன் டமடயப் புரிந்துககாள் வார்கள் .
கசயல் பாை்டின் மூலம் உயிரினத்திற் குத் தழுவும் அவசியத்டதப் பற் றி .குழந்டதகளுைன்
கலந்துடரயாைல் கள் , பாடலவன மற் றும் துருவப் பகுதிகளில் உள் ள புவியியல் தவறுபாடுகடளப்
பற் றி விவாதித்தல் .
முடிந்தால் ஏதுவாளர்கள் / ஆசிரியர் ஏதுவாளர்களின் 3 கவவ் தவறு
நிலப் பகுதிகளின் வீடிதயாடவக் காை்டுங் கள்
செயல் பாடு 15.2
செயல் பாட்டின் சபயர் – காலநிடலக்கான கவவ் தவறு விலங் குகளின் கசயல் அறிதல் .
கசயல் பாை்டின் தநாக்கம் : - வளிமண்ைலத்திற் கான பல் தவறு விலங் கு நிறுவனங் கடள நிறுவுதல்
அறிவது -தமலும் உயிரினங் கள் உயிர் வாழ் வதற் கு இணங் கள் தன் டம முக்கியமானது என் படதக்
காை்ைவும்
செயப் பாட்டின் முறை : பைத்தில் விலங் குகடள அடையாளம் காணவும் அவர்கள்
மாற் றங் கடளச்
கசய் திருக்கிறார்கள்
என் படத
குழந்டதகளுைன்
விவாதிக்கவும் .
விலங் குகடளத் கதரிவிக்க பைங் கடளப் பயன் படுத்தவும் .

என் ன
மற் ற

வீடிதயா மூலம் கவவ் தவறு பகுதிகளில் வாழும் விலங் குகளின் தகவல் கதரிந்துககாண்டு உதவு. ஒரு
பாைப் புத்த கத்தில் மற் ற உயிரினங் களின் வாழ் விைம் பற் றிய தகவல் கடள தசகரிப் பதற் கான
வழிகாை்டுதல் கள் .
கருவிகள் : கற் றல் தாள் , வீடிதயா உருவப் பைம் , சரிபார்ப்பு ககாடுக்கப் பை்ை 'கசயல் பாடுகடளச்
கசய் ய 2,4,1,2,3,4 ஐக் குறிப் பிைவும் .
கற் றலின் பலன் கள் அறிகுறிகள்
ிர்ணயிக் கவும்

1

-

-

வானிடலக்கு விலங் குகளுைன் கபாருத்தத்டத அங் கீகரித்தல்
துருவ கரடியின் கை்ைடமப் டப அறிந்தனர். வாழ் விைம் , உண்டமகள்
ஒை்ைகம் மற் றும் ஒை்ைகத்தின் சிறப் புகள்
துருவ கரடி மிகப் கபரிய விலங் கு என் படத அறிவது.
வானிடலக்கு
விலங் கின் கபாருத்தங் கடள அங் கீகரித்தல்
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-

தீம் : இயற் டக கல் வி
அலகு:- காற் று, புயல் கள் மற் றும் சூறாவளிகள் .
5ம்

6ம்

7ம்

காற் றின்
மூலப்
கபாருள்
கதரிந்துககாள் ளுதல்

.காற் றினால்
மன
அழுத்தம்
ஏற் படுகிறது. அதன் விளக்கம்
உ. குடறந்த அழுத்தி
தவகமாக
அடசதல்
நீ தராை்ைங் களின்
கவப் பநிடலமூலம் .
3."சூறாவளிகளில்
விளக்கவும் .

காற் று
காற் று

விடளவுகடள

ததர்ந்கதடுக்கப் பை்ை கற் றல் முடிவுகள் .
1. அவர்கள் காற் டற அழுத்தமாக வகுப் பாய் வு கசய் கிறார்கள் .
2. நம் டமச் சுற் றிலும் உள் ள காற் று, அடுத்த சக்திடய அளிக்கிறது.
3. காற் று புயல் கள் மற் றும் சுழல் காற் றுகள் .
4. காற் டற கவப் பமாக்கினால் விரிவடைகிறது. குளிரடவத்தால் சுருங் குகிறது.
கை் ைல் விறளவு: 16:
காற் றில் அழுத்தம் இருப் படக புரிந்து பகுப் பாய் வு கசய் கிறது.
தநாக்கம் மற் றும் முக்கியத்துவம் : - காற் று எவ் வாறு அழுத்தப் படுகிறது என் படத பார்டவயாளர்
விளக்குவார். கால் குதலை்ைர் காற் றின்
காரணங் கடல பயனுள் ளதாக இருக்கும் . காற் று
இயங் குவதற் கு காரணமானடவகள் என் றால் பூமியில் நிலவும் சமமற் ற கவப் பதம காரணமாகும் .
செயல் பாடு 16.1
செயல் பாட்டின் சபயர்: காற் றில் அமுத்தம் உள் ளது.
சமயல் பாட்டின் ந ாக்கம் : காற் றில் அழுத்தம் இருப் படத புரிந்து ககாள் ள
நதறையான சபாருட்கள் :- பலூன் கள் ஒரு குழந்டதக் கு ஒன் று /இரண்டு பயன் படுத்தலாம் .
நீ ங் கள் இரண்டு பலூன் கடளப் பயன் படுத்தலாம் : ஒரு காலில் உள் ள பலூன் காற் றுள் ள பலூன்
மை் பைான் று காலியான பலூன்
காற் று குழந்டத களுக்கு
முழுவடதயும் பார்க்கவும் .

ஊதப் பை்ை

காற் று

உள் ள

பலூடன

பயன் படுத்தி

கசயல் பாடு

சரியான அறிக்டகடய கவளியிடுவதற் கு முன் ஒவ் கவாரு தகள் விக்கும் பதிலளிக்க குழந்டதகடள
ஊக்குவிக்கவும் . சரியான அறிக்டகடய கவளிப் படுத்தும்
முன்
ஒவ் கவாரு தகள் விக்கும்
பதிலளிக்கவும் .
ஊக்குவிக்கவும் . காற் று கவளிதயறிவிை்ைது என் படதக் காை்ைவும் . ஆனால் காற் று அழுத்தத்தில்
இருப் படதக் காை்ை தவண்டும் .
இந்த கை்ைத்தில் மன அழுத்தத்டதயும் ஒல் லியமாக வடரயறுக்க தவண்டிய அவசியமில் டல.
பணிப் புத் ககத்தில் விவரிக்கபை்டுள் ளபடி எறிய பகுத்தறிவு குழந்டத களுக்கு காற் றமுத்தத்தின்
கருத்டதபுரிந்து ககாள் ள உதவுகிறது.
கை் ைல் விறளவு: 17:
காற் ற ழுத்த தாழ் வுப் பகுதியில் வீசுவதுதபால ககௌரவிக்கப் படும் .
திரும் பத் திரும் ப மற் றும் முக்கியத்துவம் : வீசும் காற் று குடறந்த அழுத்தப் பகுதிடய
உருவாக்குகிறது ககளரவிக்கப் படும் காற் றின் காரணங் கடள அறிய இந்த ஆய் வு உதவுகிறது
என் பது கதரிவிக்கப் படும் .
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செயல் பாடு-17.1
செயல் பாட்டின் சபயர் : காற் றினால் வீசப் படும் . காற் று 72 உயர் அழுத்தத் திலிருந்து குடறந்து
பாய் கிறது.
செயல் பாட்டின் ந ாக்கம் : உயர் அழுத்தப் பகுதியிலிருந்து குடறந்த அழுத்தத்திற் கு காற் டறப்
பாய அனுமதிப் பது.
நதறையான சபாருட்கள் : பலூன் கள் பலூனிலிருந்து
இல் டலகயனில் பலூனின் எதிர் திடசயில் பறக்க முடியும் .

கற் டறப்

பிடித்துக்

ககாள் ளுங் கள் ,

பலூனுக்குள் காற் றழுத்தம் உள் ளது" என் று முந்டதய புரிதலுைன்
அக்த அவதானிச்டப
இடணத்தால் கசயல் பாடு எளிடமயானது. காற் று எப் தபாதும் உயர் அழுத்தத்திலிருந்து குடறந்த
அழுத்தம் வடர இருக்கும் . மற் றும் காற் று பாய் கிறது என் படத மாணவர்கள் புரிந்து ககாள் ள
உதவுகிறது
கசயல் பாை்டின் முடிவில் , கவளிப் புறங் களில் காற் று வீசுவதற் கு என் ன காரணம் விவாதம் . என் படத
பற் றி உள் ளது. ஒருதவடள, மாணவர்கள் தங் கள் கசாந்த சரியான பதில் கடளக் ககாண்டு
வருவார்கள் .
கை் ைல் விறளவு 18:
தவகமாக வீசும் காற் று குடறந்த அழுத்தும் பகுதிடய ஏற் படுத்துகிறது.
தநாக்கம் மற் றும் முக்கியத்துவம் : வீசும் காற் று குடறந்த அழுத்தப் பகுதிடய ஏற் படுத்தும் காற் றின்
காரணங் கடள 'அறிய ஆய் வு உதவுகிறது .
செயல் பாடு 18.1.
செயல் பாட்டின் சபயர்:- அழுத்தம் மற் றம் தவகம் ஆகியவற் றுக்கு
இடைதயயான கதாைர்பு சமன் பாை்டு தநாக்கம் :
ததடவயான கபாருை்கள் இரண்டு பலூன் கள் ,ஒருருச்சி, கபாருத்தமான கம் பிகள்
அருக்கு டவக்கப் பை்டுள் ளதா என் படத உறுதிப் படுத்தவும் .
கை் ைல் விறளவு 19:
செயல் பாடு 19.1
பூமியின் சமமற் ற கவப் பநிடல யிலிருந்து காற் றுக்கு என் ன காரணம் என் று பகுப் பாய் வு கசய் தல் ,
நீ ராவி மற் றும் முக்கியத்துவம் பூமியில் உள் ள சமமற் ற கவப் பநிடலயிலிருந்து காற் று "எவ் வாறு
காற் டற உருவாக்குகிறது என் படத பகுப் பாய் வு கசய் தல் .
செயல் பாட்டின் சபயர் :- கவப் பம் காற் றில் இருந்து காற் றுக்கு மாறுகிறது.
கசயல் பாை்டின் தநாக்கம் ' - நிலப் பரப் பில் உள் ள கவப் பக்காற் று.
சமமற் ற கவப் பநிடல காற் று மனஉடளச்சடல வளர்ச்சிக்கு வழிவகுக்கிறது.
நைண்டிய சபாருட்கள் :- பலூன் கள் , கவந்நீர், தண்ணீர ் பயன் படுத்தப் படும் தண்ணீர ் மிகவும்
சூைாக இல் டல என் படத உறுதிப் படுத்திக் ககாள் . ஏகனனில் அது மை்டும் உடைப் டப ஏற் படுத்றும்
தமலும் மூழ் கும் பலூனில் அதிக ஊதப் பை்ைதா என் று பாருங் கள் முடிந்தால் குளிர்ந்த நீ ரில் பலூன்
மூழ் குவதற் கு குளிர்ந்த நீ ர் அடமப் பு இருப் படத உறுதிப் படுத்தவும் . இல் டலகயனில் , பலூனில்
உள் ள காற் றின் அறவு எல் லா சந்தர்ப் பங் களிலும் ஒதர மாதிரியாக இருக்கும் என் ற கருத்டத
வலுப் படுத்துங் கள் , எனதவ பலூடன விரிவு படுத்துவது பலூனில் உள் ள காற் று உண்டமயில்
உருவாகிறது என் று அர்த்தம் .
செயல் பாடு 19.2
செயல் பாட்டின் சபயர் - உலகளாவிய காற் தறாம் (ஒய் /பூமியில் காற் று) வீசுவது.
நதறையான சபாருட்கள் :- குதளாப் , ைார்ச் தூரும் மற் றும் பூமத்திய தரடக" என் று ககாற் களின்
அறிமுகமில் லாத பகுதிகள் ஏ,பி,சி என குறிக்கப் பை்டுள் ளன குழத்டதக்கூரின் குழப் பத்டத,
தவிர்ப்பது
சூரியன் களின் நிடல காரணமாக பூமத்திய தரடக பகுதியில் காற் று அதிகமாக கவப் பத்திற் கு வழி
வகுக்கிறது. மற் ற காற் றுகடள கவப் பமாவும் இருப் படத குழந்டதகள் உணர்கிறார்கள் .
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அைசியம் .
ைாழ் க்றக உலகம் கூறுகள் : உயிரினங் களில் சுவாசம் , விலங் குகள் மற் றும் தாவரங் களில்
சுவாசம் , தாவரங் களில் இனப் கபருக்கம் விடளவுகளின் மறுசீரடமப் பு.
5ம் ைகுப் பு

6ம் ைகுப் பு

உயிரினங் கள் தாவரங் கள்
அடையாளம் காை்டுதல்

7ம் ைகுப் பு

உயிரினத்தின் முக்கிய
அம் சம் , விளக்குதல்

தாவரம் உணவு தயாரிக்கும்
முடறடய விளக்குதல்
மற் றும் உயிறள் ள கபாருை்கள்
குறிக்கப் படும் .

உறரதல் மை் றும்
க்கியமான.

மாை் ைங் களா:-

கசயல் பாடு

விரிவாகுதல் .

அவர்கள் சுவகசத்தின் கசயவ் முடற டயக்காை்டுகிறது
விளக்குகிறது. தாவரங் களில் சுவாச கசயல் பாை்டை

உயிரினங் களின்

மற் றும்

சுவாச

முக்கியமன

கசயல்

பாை்டை

அவர்கள் இரத்த ஓை்ை வடலப் 8. பைங் கள் மனித இதயம் மற் றும் கவவ் தவறு அம் சங் கள் .
கவளிதயற் ற அடமப் பு ஆகியவத்தின் பைம் வடரந்து பாதங் கடள அடையாளம் காண்பார்கள் .
தாவர மற் றும் விலங் குகளின் பாதுகாத்தல் அறிந்து சுற் றுச்சூழல் கவனிப் பார்கள் .
விலங் குகளின் வாழ் விைங் கள் அறிதல் .
முக்கியத்துவம் கபாருந்தக்கூடிய தன் டமடய அவர்கள் விவரிப் பார்கள்
அடையாளம் கண்டு பூவின் கவவ் தவறு பகுதிகளின் பாகங் கடள எழுதுதல் .

மலர்

பாகங் கடள

கசயல் பாை்டை விளக்குவார் ஸ்கைதாஸ் தகாப் மாதிரி தயாரிப் பார்கள் .
தாவரங் களின் தகரியர் திசுக்களின் கசயல் பாடுகடள விளக்குவார்கள் .
அடையாளம் கண்டுககாள் வார்கள் தாவரங் களின்
நைக்கும்
நிடலகடள எழுதுவார்கள் , மகரந்த தசர்க்டக முடறடய அறிதல் .
காற் றில் லா சுவசம்
விளக்குவார்கள் .

மனித

சுவாசக்

குழாயின்

பைத்டத

பாலியல்
எழுதி,

இனப் கபருக்கத்தின்

சுவாச

கசயல் பாை்டை

சுவாச கசயல் பாை்டின் முடற சுவாச விகிதத்தில் ஏற் படும் மாற் றத்தால் கவனிக்கப் படுகிறது
கசயல் பாை்டை தயாரிக்கப் படுகிறது. மற் ற கசயல் பாை்டில் நுடரயீரடல எழுதுதல் மற் றும்
அடையாளம் காணுதல் .
கவளிதயற் ற அடமப் பின் பகுதிகடள எழுதி அடையாளம் காை்டுகிறது இரத்த சிவப் பணுக்கள்
கவள் டள இரத்த அணுக்கள் மற் றும் அடவ இரத்த ஓை்ைத்டத இதயத்தின் கசயல் பாை்டை அறிதல் .
அடமப் பின் பகுதிகடள அடையாளம் காை்டுகிறது இரத்த சிவப் பணுக்கள் கவள் டள இரத்த
அணுக்கள் கசயல் பாை்டை விவரிக்கவும் இதயத்தின் கசயல் பாை்டை விளக்குவர்.
இனப் கபருக்கத்தின் நிடல 2க்குவர்கன் மகரந்த தசர்க்டகயின் முடறகள்
உயிரினங் களின் முக்கிய அம் சங் கடள அடையாளம் காை்டுவர் மற் றும் பிரணவாயுைன் மற் றும்
பிராணவாயு இல் லாத சுவாசத்டத வித்தியாசப் படுத்துவர்.
கை் ைலின் ந ாக்கம் மை் றும் முக்கியத்துைம் : இது மூன் றாம் வகுப் புமுதல் ஆறாம் வகுப் பு
வடரயிலானது உயிரினங் களின் வாழ் க்டக தபாக்டகப் புரிந்து ககாள் வது அவசியமாக உள் ளது.
நாம் சுற் றுச்சூழயில் உள் ள கபாருை்கடள அவற் றின் குணநிலங் களில் ஏற் ப அடையாளம் காணும்
திறடன குழந்டதகளுக்கு வளர்ப்பது அவசியம் . பிராணிகள் . மற் றும் தாவரங் கடள கவனமாக
கவனிப் பது குடழந்டதகளுக்கு அவற் டறப் பற் றிய அறிடவ கபற உதவும் .
கை் ைல் விறளவு 20:
செயல் பாடு -20.1
செயல் பாட்டில் சபயர்: பைத்டதப் பார்க்கவும் உயிரனங் களில் உள் ள ஒற் றுடமகடள அடையாளம்
காணுதல் .
செயல் பாட்டின் ந ாக்கம் : உயிரினங் களின் ஒற் றுடமகடள கண்ைந்தல் .
செயல் பாட்டின் முறை: பைத்தில் உள் ள உயினங் களின் ஒை் றுறமகறள
எடுத்துடரப் பது. உயரினல் களின் ண்புகறள குழந்டதகளுக்கு கூறுவது.
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குழந்டதகளுக்கு

மாணவர்களுக்கு வாய் கமாழியாதவும் , எழுத உதவி கசய் தல் .
செயல் பாடு : 20.2.
செயல் பாட்டின் சபயர்: உயிரினங் களில் பண்புகளிள் கண்ைறிதல் .
செயல் பாட்டின் ந ாக்கம் : உயிரினங் களின் பண்புகளுர அடையாலம் . காணுதல் .
செயல் பாட்டு முறை : கீதழ ககாடுக்கப் பை்டுள் ள பண்புகடள பயன் படுத்தி உயிரினங் களின்
பண்புகடள அளையாளம் காணவும் . உயிரினங் கள் கதாைர்பான வாக்கியங் கடளப் புரிந்து
ககாள் வது / எழுதுதல் .
கருவிகள் : கற் றல் தாள் .
செயல் பாடு-20.3
செயல் பாட்டின் சபயர்: வீடிதயா பார்ப்பது குழு
செயல் பாடு ந ாக்கம் : ஆக்ஸிஜன் சுவாசம் மற் றும் சுவாச தவறுபாடுகடள அறிதல் .
செயல் பாட்டின் முறை: ஆக்ஸிஜனுைன் மற் றும் ஆக்ஸிகள் . இல் லாத சுவாசம் கதாைர்பான
வீடிதயா காை்டுத்ல் சமன் பாடுகடள எழுதுதல் மற் றும் தவறு பாடுகடள எளிதாக்குதல் . கணினி
அல் லது கமாடபல் (வீடிதபர்).
தாள் நமலாண்றம : தகள் விகளுக்கு பதிலளிக்கும் தபாது கபாருத்தமான வழிகாை்டுதடல
வழங் கவும் . எழுத முடியாத மாணவர்களுக்கு வாய் கமாழியாகவும் , எழுத வும் குழந்டதகருக் கு
உதவவும் .
செயல் பாடு - 20.4.
செயல் பாட்டின் சபயர்: சுவாச கசயல் முடற
செயல் பாட்டின் ந ாக்கம் : சமன் பாடுகள் மூலம் ஆச்சிறம் . அவசியத்தால் மற் றும் ஆக்ஸிஜன்
இல் லாமல் வித்தியாசத்டத கூறுதல் .
செயம் பாட்டு முறை: ஆக்ஸிஜன் சுவாசம் மற் றும் ஆக்ஸிஜன் அல் லாத அவாசம் கதாைர்பான
சமன் பாடுகடள தவறுபாை்டை எளிதாக்குகிறது.
இருவிகள் : கற் றல் தாள் பதப் படுதல் கசயல் பாடுகள் : சரிபார்ப்பு கசயல் பாடுகடள கீதழ
ககாடுக்கப் பை்ைடவ பற் றி ஒன் டற தபான் று 1, 2, 3, 4, என் று தனித்தனியாக குறிப் பிைவும்
மதிப் பிடுதலின் கீம் கள்
கை் ைல்
விறளவுகள்
ஆக்சிஜன்
இல் லாத.
சுவாசத்தின்
தவறுப் பாடு

1
ஆக்சிஜனுைன்
சுவாசித்தல்

2

3

ஆக்சிஜன்

ஆக்சிஜனுைன்
சுவாசித்தல் மற் றும்
ஆக்சிஜன் அறிகுறிகறள
அறடயாளம் காட்டுதல்

இல் லாமல
சாவாசிப் பது
அவர்களுகுக்
கதரியும்

4
உயினங் களின்
அறணத்து
அம் சங் கறளயும்
அறடயாளம்
காட்டுதல்

கை் ைல் விறளவு 21:
சுவாச மண்ைலத்டத மனித பைம் வடரந்து மற் றும் சுவாச கசயல் பாை்டை விவரிப் பர் சுவாச
ஏற் படும் மாற் றங் டளக் கண்ைறிவர். சுவாச அடமப் பு மாதிரிடயத் தயாரிக்கவும்
கற் றல் விடளவுகளின் தநாக்கம் : எந்தகவாரு கருத்டதயும் புரிந்து ககாள் வதற் கு அடத பற் றிய
மிகுந்த அறிவு ததடவ. இது நம் உைலுைன் கதாைர்பு உடையது என் பதால் குழந்டதகள் இடதக் கற் று
ககாள் ள பைங் கள் வடரவதன் மூலம் குழந்டதகளின் திறன் கள் அறிவு அதிகரிக்கம் . உயிரினத்தின்
அடமப் டப பல் தவறு மூலம் அறிவு அதிகமாகும் .
செயல் பாடு : 21.1
செயல் பாட்டின் சபயர்: சுவாச விகிதம் கண்ைறிதல்
கசயல் பாட்டின் குறிக்நகாள் : சுவாச விகிதத்தில் ஏற் படும்
செயல் பாட்டு முறை : ககாடுக்கப் பை்டுள் ள கசயல் பாடுகடளச் சுவாசிக்கும் தபாது, இயல் பான,
கமதுவான மாற் றம் கண்ைறிதல் .
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காை் று பவளிவிடும் ப ாது கார் ன் றட ஆக்றஸடு உள் ள ஆக்ஸிஜனின் மிகுதியால் உறிஞ் சப்
படுதிறது. நமக்கு அதிக ஆற் றல் ததடவப் படும் தபாது நாம் தவகமாக சுவாசிக்கிதறாம் நமது
கசல் களுக்கு அதிக் ஆக்ஸிஜடனக் ககாடுக்கிதறாம் . இது உணவு பிராண வாயுடவப் பயன் படுத்தி
அதிக ஆற் றடல கவளியிடுகிறது.
உபகரணங் கள் : கற் றல் தாள் , குழந்டதகள் தாள் தமலாண்ணம் . தாளில் கதாடுக்கப் பை்டுள் ள
அை்ைவடனடய கசயல் படுத்தி நிரப் பவும் .
பையல்

ொடு 21.2

செயல் பாட்டின் சபயர் : பை அடமப் பு
ந ாக்கம் : சுவாசகுழாயின் ஒரு பைத்டத உருவாக்குதல்
செயல் பாட்டின் முறை: சுவாச மண்ைலத்தின் கற் படன பைத்டத வடரய கசய் தல் . அவர்களின்
பைங் கடள வனித்தல் . பைத்தில் உள் ள பைத்துைன் ஒப் பிை்டு பார்க்கவும் குழந்டதகளுக்கு
அறிவுறுத்துங் கள் . பைத்டத ஒரு மாதிரியாக வடரயவும் .
செயல் பாட்டு ைறக: கறிமண் அல் லது கார்டு தபாடு பலடகடயப் பயன் படுதிதி நண்பர்களுைன்
காற் றுப் பாடத மாதிரி தயார் கசய் ய ஒத்துடழப் பது.
மனித சுவாசத்தின் மாதிரி தகை்கப் படும் தவகமாக சுவாசம் கதாைர்பான வீடிதயாடவப் பார்ப்பது
செயல் பாடு 21.3:
செயல் பாட்டின் சபயர் : மாதிரி தயாரிப் பு
செயல் பாட்டின் ந ாக்கம் : சுவாசக் கருவிடயக் காை்டும் மாதிரி தயார்த்தல் ..
செயல் பாடு முறை : பைத்தில் காை்ைப் பை்டுள் ளபடி, பலூன் கள் , பிளாஸ்டிக் பாை்டில் கள் , மாதிரிடய
உருவாகத் பயன் படுத்தப் படுகின் றன. மாதிரிடயப் பயன் படுத்துவது சுவாசத்தின்
தபாது
நுறரயீரலின் கண்காணிக்க உதவுதல்
உபகரணங் கள் : பலூன் கன் , பிளாஸ்டிக் பாை்டில் ,
செயல் பாடு 21.4
செயல் பாட்டின் சபய:- நாைகம்
செயல் பாட்டின் ந ாக்கம் : சுவாசத்தின் தபாது நுடரயீரலின் கசயல் பாை்டை அறிதல் .
செயல் பாட்டின்
முறை: கற் றல் தாளில் அறியுறுத்தப் பை்ைபடி. குழந்டதகளில் , குழுக்கள்
ஒழங் கடமத்தல் , காற் டற உள் தள எடுக்கும் கபாழுதும் காற் டற கபாழுது நுடரயீரலின் விரிவாக்கம்
மற் றும் சுருக்குதல் காை்ை குழந்டதகளுக்கு வழிகாை்டுதல் . இந்த கசயல் பாை்டின் மூலம்
குடிந்டதகள் சுவாசத்டத கதரிந்து ககாள் கிறார்கள் .
குழந்டதகளுக்கு மனிதனின் சுவாச உறுப் புகள் மற் றும் விலங் குகளின்
வீடிதயாக்கள் மூலம் விளக்குதல்

சுவாச உறுப் புகடள

அறடயாளம் காட்டுதல் .
விலங் குகள் மூச்சு
மூச்சு குழாய்
மீன்

பசவுள் கள்

மண்புழு

ததால்

பறடவ

நுடரயீரல்

கபாதுவான கசயல் பாை்டை அடையாளம் கண்டு ககாள் வார்கள்
கை் ைல் விறளவு 22:
இரந்த ஓை்ைம் மற் றும இதயத்தின் கசயல் பாை்டை அறிதல் மனித இதயப் பைத்தின் பகுதிகடளப்
புரிந்து ககாள் கிறது கசயல் பாடு -2.22.1
செயல் பாட்டின் சபயர்: தபாக்குவரத்து பைங் கடளப் பார்க்கிறது.
செயல் பாட்டின் ந ாக்கம் : நம் வாழ் வில் உள் ள தபாக்குவரத்துக்கு ஒரு அடமப் பு உைலிலும்
கைத்தல் நடைகபறுவடத தடுத்து. கசயல் பாை்டு முடற தபாக்குவரத்தின் பைங் கடளக் காண்பிப் பர்,
அன் றாை வாழ் வில் உயிரினங் களின் தபாக்குவரத்துக்கான வழிமுடறடயப் தபாலதவ கைத்தல் நம்
உைலில் நிகழ் கிறது மற் றும் எளிதாக்குகிறது.
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உபகரணங் கள் உருவப் பைம் .
செயல் பாட்டின் சபயர்: வீடிதயாகாை்சி
செயல் பாட்டின் ந ாக்கம் : இரத்த நாளங் கள் மற் றும் இரத்த அணுக்கடள அடையாளம் காணுதல் ,
செயல் பாட்டின் முறை: தமனிகள் மற் றும் நரம் புகடள அடையாளம் காண வீடிதயாடவப்
பார்க்கவும் (சிவப் பு மற் றும் நிறத்டத குறிகாை்டிகளாக மை்டுதம பயன் படுத்துதல் ) இரத்தத்தின்
குறிகடள பை்டியலிடுதல் தகள் விகளுக்கு பதிலளிக்கும் தபாது சரியான வழிகாை்டுதடல
வழங் கவும் உபகரணங் கள் வீடிதயா குறிப் புகள்
செயல் பாடு: 22:3 கசமல் பாை்டின் கபயர் பைத்தின் பகுதிகளில்
பயிை் சியின் ந ாக் கம் : சுழற் சி, தமனி இரத்த ஓை்ைம்
கசயல் பாை்டைப் புரிந்து ககாள் வது.

ஆகியவற் டற அறிவது தமனிகளின்

கசயல் பாை்டு முடற: தகள் விகளுக்கு பதிலளிக்கும் தபாது இரத்த ஒை்ை வடரபைம் கவனிக்கவும் .
செயல் பாடு-22.4
செயல் பாட்டின் சபயர்: பைத்தின் பகுதிகடள அடையாளம் காணுதல் .
செயல் பாட்டின்
ந ாக்கம் :அடையாளம் காணவும் .

பைத்டதக்கவனித்து

இதயத்தின்

கசயல் பாை்டு

பாகங் கடள

செயல் பாட்டு முறை: கற் றல் தாளில் உள் ள இதயப் பைத்டதக் கண்ைறிதல் , மாதிரியாக வடரதல் ,
மற் றும் குமந்டதகடள வடரய ஊக்கமளிக்கிறது. இதயத்தின் கசயல் பாை்டைச் சுருக்கமாக
விளக்குதல் .
கை் ைல் விறளவு 23:
அைர்களுக் கு சில விஷயங் கள் .
கருத்துடகடற எழுதி பைத்தில் உள் ள பகுதிகள் கபதமனிகள் நரம் புகளின் கசயல் பாடு விளக்குவார்
இரத்தம் உறுப் புளின் கசயல் பாடுகள் யாருக்குத் கதரியும் தமணி அடறகள் குப் பிடுவது.
செயல் பாடு :23·1
செயல் பாட்டின் சபயர் : இதயத் துடிப் டப அளவிடுதல
செயல் பாட்டின் ந ாக்கம் : ஸ்கைதாய் தகாப் பிய் பயன் படுத்தி இதயத் துடிப் டப அளவிடுதல் .
செயல் பாட்டு முறை 23.2 ஸ்கைதால் தகாப் தயாரிப் டப எளிதாக்குதல் ,
அளவிடுவதற் கு வழிகாை்டுதல் அை்ைடவடாளய நிரப் பச் கசால் லுதல் .

இதயத்துடிப் ப

அளத்தலில் சரியான முடறடய காை்டுதல்
பின் வரும் மாதிரிடயப் பயன் படுததி தனித்தனியாக மதிப் பீை்டுக் கசயல் பாடுகடள பயன் படுத்தி
மதிப் பீை்டிள் அடுக்குகடள தீர்மானிக்கவும.
விந்துகற் றல் அடமப் பின் பைங் கடள வடரதல் மற் றும் பாகங் கடள ஆய் வு கசய் தல்
தாவரங் களில் திசுக்களின் கசயல் பாடுகடளச அடையாளம் காை்டுதல் கற் றல் விடளவுகளின்
ந ாக்கம் மை் றும் முக்கியத்துைம் :
வீடிதயா மூலம் விளக்குதல் . குழந்டதகளிைம் வடரதல் திறன்கடள பயிற் சி கசய் தல் கசயல் பாை்டு
ைறர: பைத்டத வடரவதற் கான ஒரு மாதிரியாக ஆசிரியர்கள் ஏதுவாளர்கள் வழிகாை்டுதல்
கசயல் பாை்டின் கபயர் பாைப் புத்தகத்தில் 11.3 கசயல் பாை்டை கசய் ய உதவுவர், தண்டு பகுதியில்
நிற மாற் றங் கடள கவனித்தல்
உபகரணங் கள் : தாவரங் கள் , நிறம் , தண்ணீர ்
செயல் பாடு: 23.3
செயல் பாட்டின் சபயர் : நடைமுடற கசயல் பாடு
செயல் பாட்டின் ந ாக்கம் : தாவரங் களில் ஆவியாதல் அறிதல்
செயல் பாட்டின் முறை : தாவரங் கடள அறிதல் , ஆவியாதல் பற் றி அறிதல் , குழந்டதகள் தங் கள்
கருத்துக்க அறிந்து கதாள் ள உதவுதல்
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தகள் விகளுக்கு பதிலளிககும் தபாது தகுந்த வழிகாை்டுதடல வழங் கவும் . உபகரணங் கள் : கசடிகள் ,
பிளாஸ்டிக்கவர்.1,2,3,4 என மதிப் பீை்டின் அளடவக் கண்ைறிய சீதழ உள் ள மாதிரியாக பயன் படுத்தி
தனிதனியாக மதிப் பீை்டுச் கசயல் பாடுகடளக் குறிப் பிைவும் .
நகள் வி 4 க்கு தாவரங் களின் கை்ைடமப் புகள் மற் றும் சில திசுக்களின் கபயர்கள் மற் றும் கசயல்
பாடுகடள அவற் டறக் எழுதுதல்
இடல டதலம் தவர்முடிகள் நீ ர் உறிஞ் சுதல் , ஆவியாதல் , உணவு
தமதல ககாடுக்கப் பை்ை வார்த்டதக தாடள ஒவ் கவாரு வார்த்டதயாக மின் னில அை்டையில்
எழுதவும் .
மதிப் பீட்டுசீம் கள் :
கற் றல் விளளவுகள்

1

2

3

டம் வறரவார்

டம் வறரய முயட்சிகள்
பசயதுக

பவளிநயை் ை அறம ் பின்
அறடயாளம்

டம் வறரய
முயை் சிகள்

நறடமுறையிலன்
ஆவியாதல்

ஆவியாதல் புரிந்து
பகாள் ள முயை் சிகள்

நறடமுறையில்
ஆவியாதல்

நறடமுறை
பசயல் ாடுகறள
நிர்வகித்தல்

தாவரங் களின்
ந ாக்குவரத்து
முறைகறள காட்டுதல்

தாவரங் களின்
நடத்றத புரிந்து
பகாள் ளுதல்

பவளிநயை் ை
அறம ் பின்
அறடயாளம்

சில முறைகறள புரிந்து
பகாள் ளுதல்

கை் ைல் விறளவு 24:
பூவின் பல் தவறு பகுதிகளின் கசயல் பாை்டை அடையாளப் காை்டுவீர் உைலின் இனப் கபருக்க
முடறகடள கற் றலின் தநாக்கம் மற் றும் முக்கியத்துவம் ஆரம் பத்திலிருந்தத குழந்டதகருக்கு
கற் பிக்கப் படுகின் றது. ஆறாம் மற் றும் ஏழாம் வகுப் புகள் முன் தனறும் தபாது அவர்கள் பூவின்
பாகங் கள் , பாதங் களில் கசயல் பாை்டைக் கற் றுக் ககாள் கிறார்கள் . அடனத்து உயிரனங் களும்
தாவரங் கள நம் பியுள் ளன. எனதவ தாவர இனப் கபருக்கம் மூலம் உயிரனங் கள் கபறக்கூடிய
நன் டமகன் கவனிக்கபை தவண்டும் .
செயல் பாட்டின் சபயர்: பூவின் பாகங் கடள அடையாளம் காணுதல் நடை முடற கசயல் பாடு.
தநாக்கம் : ஒரு மலர் பைத்டத எழுதுதல் மற் றும் பாகங் கிடற அடையாளம் காணுதல் கவவ் தவறு
பூக்கள் மலர் பாகங் கள் காணப் படுகின் றன
மாதிரி பூ பைம் பாகங் கடள
வழிகாை்டுதடல வழங் கவும் .

குறிப் பிடுவர்.

தகள் விகளுக்கு

பதில்

எழுதும் தபாது

தகுந்த

உ கரணங் கள் :மலர்கள் , கற் றல் தாள் கள் .
செயல் பாடு : 24:1
செயல் பாட்டின் சபயர் : பரிதசாதடன ( மலர்கடள பார்ப்பது)
செயல் பாடு ந ாக்கம் : பூக்களின் அடமப் பு மற் றும் மலர் பாகங் களின் பன் முகத்தன் டமடய
அறிந்து ககாள் வது.
கை் ைல் கருவிகள் ;- மலர்கள் , கற் றல் தாள் கள்
செயல் பாடு -24.2.
செயல் பாட்டின் சபயர்;
பாகங் கடளப் பறிப் பது

மலர்

பாகங் கடள

ஒை்டுதல் .

கசயல் பாை்டின்

தநாக்கம்

:

மலர்

செயல் பாட்டு முறை: ஒரு பூவின் பாகங் கடள வடரந்து எளிதாக்குதல் , பார்டவக்கு வழிகாை்டுதல் ,
ஒை்டுதல் ' ததடவயில் லாமல் மலர்கடள பறித்த கூைாது என் படத புரிய கசய் தல் .
செயல் பாட்டின் சபயர்: தாவரத்தின் வாழ் க்டகச் சுழற் சசி
் அடமப் பு
செயல் பாட்டின் ந ாக்கம் : தாவரத்தின் வாழ் க்டகச் சுழற் சசி
் மூலம் தாவரத்தின் உற் பத்திக்கான
காரணத்டத தீர்மானிப் பதாகும் .
ஒவ் பவாரு

டத்திை் கு நவறு நவறு மின் னல் அட்றட தயாரி ் து .

கற் றல் கருவிகள் : மின் னல் அட்றட, கை் ைல் தாள் கள்
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பையல்

ொடு- 24.5

பையல்

ொட்டின் ப யர்: நறடமுறை

பையல்

ொட்டின் நநொக்கம் : இன ் ப ருக்கம் முறைகறள அறிமுக ் டுத்துதல் .

பையல் டும் முளற: உருறளக்கிழங் கின்
வளர்ச்சிறய கவனிக்கச் பசால் லுங் கள் .

ஒரு

ாகத்றத சில நாட்களுக்கு

அவர் கவனித்தறத எழுதுவதை் கு பசால் லுங் கள் .
இறலகள் , இறல பமாட்டுகள் , தண்டுகளில் இருந்து இன ் ப ருக்கம் ஆகியவை் றை
உள் ள தாவரங் கறள காட்ட அறழத்து பசல் லவும் .

ள் ளி அருகில்

உ கரணங் கள் : உருறளக்கிழங் கு, கை் ைல் தாள் கள் , பசடிகள் .
1,2,3,4 என மதி ் பீட்டின் அளறவத் தீர்மானிக்க, பின் வரும் மாதிரியாக
மதி ் பீட்டுச் பசயல் ாடுகறள குறி ் பிடவும் .
2

யன்

டுத்தி தனித்தனியாக

கற் றலின்
லன்கள்

1

3

4

இன ் ப ருக்கம்

பூவின் குதிகறள
அறடயாளம் காண
முயை் சி பசய் வர்

பூவின் ப ண்
மை் றும் ஆண்
ாகத்றத
அறடயாளம்
காணுதல்

சில டிகறள
அறடயாளம்
காணுதல்

இன ் ப ருக்கத்தின்
அறனத்து டிகளும்
அறடயாளம்
காண் ர்

இன ் ப ருக்கத்
றத ை் றி
புரிந்து
பகாள் ளுதல்

இன ் ப ருக்கத்
றத புரிந்து
பகாள் ள முயை் சி
பசய் தல்

மகரந்தச்
நசர்க்றகயாளர்க
றள அறடயாளம்
காணுதல்

இன் னும்
யிை் சி நதறவ

பசயறல
விரிவாக்குதல்

விறத ர ் பும்
முறைகள்

விறத ர ் பும்
முறை புரிந்து
பகாள் வர்

அவை் றை
பதரிந்து
பகாள் வர்

சில விதிகளின்
விறத ர ் பு
முறைறய
பதரிந்து
பகாள் வர்

விறத ரவல் முறை
அறனத்றதயும்
அறிவர்

கை் ைல் விறளவு 25:
தாவரங் களில் ாலின இன ் ப ருக்கத்தின் நிறலகறள அறிவர். மகரந்தச் நசர்க்றக பசயல் முறை
மை் றும் விறத இன ் ப ருக்கம் முறைகறள விவரி ் ார்கள் .
கற் றலின் நநொக்கம் மற் றும் முக்கியத்துவம் :
விலங் குகள் மை் றும் தாவரங் களின் இன ் ப ருக்கத்தின் தன் றமகள் குறி ் பிடநவண்டும் .
மகரந்தச் நசர்க்றக, மை் றும் விறத
ரவல் முறைகறள அறிந்து பகாள் வது தாவரங் கறள
வளர் ் தன் முக்கியத்துவத்றத ் புரிந்து பகாள் ள உதவுதல் .
பையல்

ொடு-25.1

பையல்

ொட்டின் ப யர்: மலர்கறள

பையல் ொட்டின
பதரிவிக்கவும் .

நநொக்கம் :

ார் ் து.

பூக்களின்

குதிகறளக்

கண்டறிந்து

மகரந்தச்

நசர்க்றகறய

பையல் ொடு முளற: ள் ளி வளாகத்தில் உள் ள பூக்கள் அல் லது குழந்றதகள் இல் லத்திை் கு அருகில்
உள் ள பசடிகறள கவனித்து அவை் றின் ாகங் கறள அறடயாளம் காணுதல் .
மகரந்தத்றதத் பதாடுவது, விளக்குவது மகரந்தச் நசர்க்றக பதாடர் ான வீடிநயாக்கள் மூலம்
விவரித்தல்
கற் றல் கருவிகள் : மலர்கள் , வீடிநயா (நல ் டா ் )
பையல்

ொடு : 25.2

பையல்

ொட்டின் ப யர்: கை் ைல் தாளின் நிறலகறள அறடயாளம் காட்டுதல்

பையல்

ொட்டின் நநொக்கம் :

ழம் மை் றும் விறத உண்டாவறத அறிவார்கள் .
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பையல் ொட்டு முளற: கை் ைல் தாளில் உள் ளறத ் ந ால ஒரு டத்றத வறரவதன் மூலம் தடு ் பின்
ல் நவறு நிறலகறள விளக்குதல் . அனிநமஷன் வீடிநயாறவக் காட்டுதல்
நகள் விகளுக்கு விறடயளிக்க சரியான வழிகாட்டுதறல வழங் குதல் .
கருவிகள் : கை் ைல் தாள் , வீடிநயா
ஒவ் பவாரு கை் ைல் தாள் கள் முடிந்ததும் அறத ்

ை் றி Feed back அறிதல்

1,2,3.4, மதி ் பீட்டின் அளறவக் கண்டறிய பின் வரும் மாதிரியில்
,தனித்தனியாக மதி ் பீட்டுச் பசயல் ாடுகறளக் குறி ் பிடவும்
கற் றல் விளளவுகள்

1

2

உள் ளறத ்

யன்

3

4

டுத்தி

இன ் ப ருக்கம் நி
றலகள்

பூவின்
குதிகறள
அறடயாளம்
காணுதல்

பூவின் ாகங் கள்
மட்டுநம
அறடயாளம்
காண ் டும்

ஒரு சில
டிகள்
குறிக்க ் டும்

எல் லா நிறலகளும்
அறடயாளம்
காட்டுவர்

இன ் ப ருக்கம்
பசயல் ாடு

அறடயாளம்
காண
முயை் சி ் ர்

மகரந்தச்
நசர்க்றகயாளர்க
றள அறடயாளம்
காணுதல்

விளக்கத்திை் கு
இன் னும்
யிை் சி
நதறவ

இன ் ப ருக்கத்
றத விவரி ் ர்

விறத ர ் பும்
முறைகள்

வாழ் க்றக
ரவல் அறிய
நவண்டும்

முறைகள்
ப ரும் ாலும்

சிலருக்கு
விதிகளின்
வழிகள்
பதரியும்

ல் நவறு விறத
ரவல் முறைகறள
அறிந்தவர்

நகரும் ப ாருள் கள் , மை் றும் நயாசறனகள் , கை் ைல் விறளவுகளின் மறுசீரறம ் பு.
வகு ் ளற.5

வகு ் ளற

வகு ் ளற?

1. ல் நவறு வறகயான ந ாக்குவரத்து
மை் றும் உ கரணங் கள் ப ாருட்களின்
இயக்க ண்புகளில் மனிதனின்
பவளி ் டுத்துல் அறிவர்.
2. அறசயாது மை் றும்
ாராட்டுவார்கள் மை் றும்
கண்டுபிடி ் ார்கள் மூச்சுத்திணைல்
3. இயக்கத்தின் வறககள்
பகௌரவிக்க ் டும்

1. அடி ் றடயிலான இயக்கத்தின்
வறககள் வறக ் டுத்துவார்கள் நிதான
இயக்கம்
2. ஸ்நலா நமாஷன் ரிநசாதறனகறள
நமை் பகாள் ளுங் கள் அவர்கள் அந்த
காலத்தின் ல் நவறு ப ாருட்கறள ்
மனிதர்களில் பவளி ் டுத்துதல் .
3. எளிய ஊசல் அதிர்பவண்

நதர்ந்பதடு ் ட்ட கற் றல் முடிவுகள்
வகு ் பு-6

வகு ் பு-7
•

ப ாருட்களின் இயக்க
ண்புகளின் அடி ் றடயில்
நமநல உள் ள இயக்க வறககறள வறக ் டுத்தும்

•

முடுக்கம் ,
பமதுவான
இயக்கம்
பவவ் நவறு வழிகளில்
அறடயாளம்
பவளி ் டுத்த ் டும் .

•

எளிறமயான
கண்டுபிடிக்கும்

•

எளிய நசாதறனகறள நடத்தி,
தரநிறலகறளக் கண்டறியவும் .

கை் ைல் விறளவு 26:
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ஊசல்

நசாதறனகள்
காண ் டும்

அதிர்பவண்றணக்
சக்தி

மை் றும்

SA

பையல் ொட்டின் ப யர்: உடை் யிை் சிக் கூடத்தின் உதவியுடன் உங் கள் வகு ் றை ப ஞ் சின்
நீ ளத்றத அளவிடவும் .
பையல் ொட்டின் நநொக்கம் : முறைசாரா தரங் கறள ்
யன்
திைன் கை் பித்தல் மை் றும் வரம் புகறள ் புரிந்து பகாள் வது.

டுத்த குழந்றதகளுக்கு அளவிடும்

நதளவயொன உ கரணங் கள் :
ப ஞ் ை் முளற: அறனவறரயும் சம அளவு ப ை எ ் டி அளவிடுவது முறையான அளவீடுகறள ்
யன் டுத்துவறத ் ை் றி குழந்றதகள் பதரிந்து பகாள் ள இது ஒரு நல் ல வாய் ் ாகும் .
பையல்

ொடு - 27

பையல்

ொட்டின் ப யர்: ப ஞ் சின் நீ ளத்றத முறையான அளவில் அளவிடுதல் .

பையல் ொட்டின் நநொக்கம் : முறையான அளவீட்டு அளவுநகால் மை் றும் நீ ளத்றத அளவிடுவது
நதறவறய ் புரிந்து பகாள் வது.
நதளவயொன ப ொருட்கள் : அளவு ்

ட்டி (inchTape), ஸ்நகல்

முளற: அளவீடுகள் மை் றும் மீட்டர்களில் எது மிகவும்

யனுள் ளது மை் றும் துல் லியமானது

குழந்றதகளுடன் கலந்துறரயாடி தீர்மானிக்கவும் .
முறைசாரா அளவீட்டுத் தரநிறலகள் ந ாதுமான அளவு துல் லியமாக இல் லாவிட்டாலும் அளவீட்டு
நட ் பின் உதவியுடன் அளவிடுதல் என் து குழந்றதகள் துல் லியமான அளவீட்டு மதி ் ற
் ப ை
முடியும்
என் தாகும் . முறையான அளவீடுகள்
இல் லாதந ாது அளவீட்றட மதி ் பிடவும்
கவனிக்கவும் இறவ யனுள் ளதாக இருக்கும் . அளவிடும் ந ாது பிறழகள் இல் லாமல் கவனமாக
அளவிட நவண்டும் .தகவல் அறிவியல் பசயல் ாடு.
நீ ளத்றத அளக்க மீட்டர் யன் டுத்த ் டுகிைது. அதாவது பசன்டிமீட்டர்கள் , அங் குலங் கள் , டிகள்
மை் றும் கிநலாமீட்டர்கள் அளக்க யன் டுத்த ் டுகின் ைன.
கை் ைல் விறளவு 27:
ப ாருட்களின் இயக்க
பையல்

ண்புகளின் அடி ் றடயில் இயக்கத்தின் வறக ் டுத்துவார்கள் .

ொடு – 27.1

பையல் ொட்டின் ப யர்: கால இயக்கத்றத அறடயாளம் காணவும் .கீநழ உள் ள
ார்க்கவும் .
பையல் ொட்டு
நநொக் கம் :
வறக ் டுத்துதல் .

குழந்றதகளின்

இயக்க

வறககறள

நதளவயொன ப ொருட்கள் : ப ண்டுலம் (ஊசல் ) நூல் கட்டிய

ந்து,

அறடயாளம்

டங் கறள ்
காணுதல் ,

டங் கள்

முளற: ப ண்டுலம் உதவியுடன் குழந்றதகளுக்கு கால இயக்கத்றத அறிமுக ் டுத்துதல் .
ஆசிரியர் / உதவியாளர்கள் குழந்றதகளுடன் கால இயக்கத்றத ்
பையல்

ொடு 27.2:

பையல் ொட்டின் ப யர்:
இயக்கத்றதக் குறிக்கவும் .
பையல் ொட்டின்
உதவுவதாகும் .

கீநழ

உள் ள

நநொக்கம் : குழந்றதகள்

ப ொருட்கள் : நூல் , கல் ,

டங் கறளக்

மை் றும்

பதாழில் முறை
காண

டங் கள் , பூமியின் இயக்க ் ாறத
ாதுகா ் ான தூரத்தில் நிை் க குழந்றதகளுக்கு

ொடு 27.3:

பையல் ொட்டின் ப யர்: கீநழ உள் ள
அவை் றைக் குறிக்கவும் .
பையல்

கவனியுங் கள்

தங் கறள சுை் றியுள் ள வட்ட இயக்கத்றதக்

குறி ் பு – கல் றல திரு ் பும் ந ாது குழந்றதகளுக்கு
கை் பித்தல் .
பையல்

ை் றி விவாதிக்கின் ைனர்.

டங் கறளக் கவனியுங் கள் மை் றும் நநரடி இயக்கத்திை் காக

ொட்டின் நநொக்கம் : சுை் றியுள் ள ப ாருட்களின் இயக்கத்றதக் கண்டறிதல் .
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நதளவயொன ப ொருட்கள் : ஒரு நூலின் தன் னிச்றசயான இயக்கம் , பதன் றன மரத்திலிருந்து
நதங் காய் கீநழ விழுதல் , ரயிலில் இயக்கம்
முளற: ஆசிரியர்கள் / உதவியாளர்கள் உதவியுடன் நநரடி இயக்கத்றத விளக்குகிைார்கள் .
கற் றல் விளளவு:
நவக இயக்கம் பமதுவாது இயக்கம் பவவ் நவறு
ரிநசாதறன பசய் து பவளி ் டுத்துதல் மூலம் பசய் ய ் டுகிைது.

வழிகளில்

நநரத்றத

கை் ைல் விறளவு 28:
பையல்

ொடு 28.1:

பையல் ொட்டின் ப யர்: பின் வருவனவை் றில் எது 16 மீ இறடபவளிறய நகர்த்துகிைது இதனால்
அறத விறரவாக அறடய முடியும் .
நதளவயொன ப ொருட்கள் :

டங் கள் , நறடறசக்கில் , கார் ,ரயில் , விமானம் .

முளற:
பவவ் நவறு ந ாக்குவரத்து அறம ் புகள் / சாதனங் கறள வாய் வழியாக
அறிவுறுத்தல் .
குறி ் பிட்ட
ந ாக்குவரத்து
முறைகறள
குழந்றதகளுடன் கலந்துறரயாடுங் கள்
பையல்

அறடயாளம்

காண

என் ன

ட்டியலிட

காரணம்

என் று

ொட்டின் நநொக்கம் : பமதுவான மை் றும் நவகமான இயக்கத்றத ் புரிந்து பகாள் வது.

நதளவயொன ப ொருட்கள் : மாணவர்கள் , கடிகாரம் ,
பையல் முளற:
அறிவுறுத்தல் .

ள் ளி வளாகங் கள் ந ான் ைறவ.

A புள் ளியிலிருந்து B வறர முடிந்தவறர நவகமாக நடக்கவும் குழந்றதகளுக்கு

இலக்றக அறடய ஆசிரியர்கள் / ஏதுவாளர்கள் எடுக்கும் நநரத்றத

திவு பசய் யவும் .

அறனத்து குழந்றதகளும் இலக்றக அறடய எடுக்கும் நநரத்றத கீநழ உள் ள அட்டவறணயில்
எழுதுங் கள்
மொணவரின் ப யர்

நநரம் எடுத்தது

ந் தயத்தில் கிளடத்த

தவி

மிக நவகமாக நடந்த மாணவன் முதலிடத்றதயும் பமதுவாக நடந்த மாணவன் கறடசி இடத்றதயும்
பிடித்தனர்.
ப ாருளின் நவகம் அல் லது நவகத்துடன் தூரத்றத அளவிட எடுக்கும் நநரம் இறணக்க ் ட்டுள் ளது.
மிகக் குறைந்த தூரத்றத யார் எடுத்தாலும் அவர் நவகமாகச் பசன்ைார் என் று குழந்றதகளுக்குச்
பசால் வது.
கடிகாரத்தின் உதவியின் றி இந்த பசயல் ாட்றட அங் கீகரிக்க முடியுமா? (Next word is not readable)
உதவியாளர்களுக்கு அறிவுறுத்தல் .
குழந்றத நகர்ந்த கடிகார திறசயில் கண்டறிதல் , அறனவறரயும் ஒன் ைாக நடக்க விடாமல் ,
ஒருவருக்பகாருவர் நடக்கச் பசால் லும் நநரத்றத ்
ட்டியலிடுங் கள் . ப ாதுவாக குழந்றதகள்
நவகம் என் ை வார்த்றதகறள ் யன் டுத்துவார்கள் . நவகம் மை் றும் வாழ் க்றகயுடன் அவை் றை
இறணக்கவும் .
நிமிடத்திலும் வினாடிகளிலும் நநரத்றத

திவுபசய் வது.

பமதுவான இயக்கத்தில் நவகத்றத தீர்மானிக்க நநரம் நதறவ என்
பகாள் ளுங் கள் .
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றத நீ ங் கநள உறுதி டுத்திக்

பையல்

ொடு 28.3:

பையல்

ொட்டின் ப யர்: ப ாருத்தி எழுதுதல்

பையல்

ொட்டின் நநொக்கம் : நநரத்தின்

ல் நவறு அம் சங் கறள அறிவது.

நதளவயொன ப ொருட்கள் : எளிய ஊசல் (திரிக்க ் ட்ட ர ் ர்
முளற:
ஊசல் நீ ளத்றத 1௦௦ வினாடிகளில்
இயக்கத்திை் கான நநரத்றத ட்டியலிடுதல் .
மொணவர்

ந்து) கடிகாரம் .

றவத்திருந்தால்

மை் றும்

20 ஊைலொட்டத்தின் இயக்கத்திற் கு எடுக் கும் நநரம் .

20

அறலவுகளின்
அளலவுகள்

1
2
3
4
ஒரு அறலவுக்கு எடுத்து பகாண்ட நநரத்றத 20 ஆல் வகுக்க நவண்டும் என் று ஆசியர்கள் /
ஒருங் கிறண ் ாளர்கள் குறழந்றதகளுக்கு விளக்குவார்கள் .
ஒரு இயக்கம் ஒரு காலகட்டமாக பவளி ் டுத்த ் டும் நநரம்
பையல் ொடு:
குறி ் பிடவும் .

மறு யிர்சியின்

வரிளை என்

கற் றல் விளளவு:
யன் டுத்துதல் .

ந ாது

30

அறலவுகளுக்கு

30 இயக்கத்திற் கு எடுத்து பகொண்ட
நநரம்

30 ஒரு எளிய

எடுத்துக்பகாள் ளும்

நநரத்றதக்

கொலஇளடபவளி-30 அளலவுகள்

ரிநசாதறனறய ப ாருத்தமான முறையில் கண்டறிந்து

கை் ைல் விறளவு 30:
பையல்

ொட்டின் ப யர்: விழும் இலக்கின் நவகத்றத அளவிடுதல் .

நதளவயொன கருவிகள் : நகாலிகள் 2, அளவு ட்டி , ஸ்டா ் வாட்ச ்
முளற 2: அளவீட்டு கீை் றுகறள அருகருநக வரிறச ் டுத்தி துகள் களின் நமல் விளிம் பில் விட்டு
நநராக கீநழ உருட்டவும் .
நகாலி கீநழ உருளும் ந ாது ஸ்டா ் வாட்றச பதாடக்கவும் , நகாலிறயத் பதாடும் ந ாது ஸ்டா ்
வாட்றச நிறுத்தவும் , எடுக்கும் நநரத்றதக் குறி ் பிடவும் .
சாய் வு நீ ளத்றத மீ என அறமக் கவும் .
இந்த பசயல் ாடு
கிறடக்கும் .
முயற் சிகளின்
எண்ணிக் ளக

பவவ் நவறு

சரிவுகளுடன்

ஒ ் றன,

பைன்ற தூரம்

பவவ் நவறு

தூரத்ளத அளத்தல்
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நவகங் கள் ,

தாவல் கள்

தூரம் /கொலம் /(m/s)

குறி ் பு: இங் குள் ள நவகம் என் ை பசால் குழந்றதகளின் ந ச்சு வழக்கில் ப ாருள் நவகம் என் ை
பசால் றல ் யன் டுத்தலாம் .
சர்வநதச தரத்தில் எழுது நவகம் / ஜாவா நவகத்றத கிமீ(கிமீ/நிமிடம் ) இல் எழுதலாம் .
இந்த கட்டத்தில் சர்வநதச தரமான m/s வாகன நவகமானி மை் றும் ஓநடாமீட்டர் யன் ாடு ை் றிய
விவாதம் சர்வநதச தரங் களின் நதறவ ை் றி விவாதிக்கவும் . இரண்டு ரிமாண அளவீடுகள் ஒநர
அளவில் பவளி ் டுத்தும் ந ாது ஒ ் பிட்டு கு ் ாய் வு எளிதில் புரிந்து பகாள் ள ் டுகிைது.
எ.கா. நீ ளம் ,மீட்டர் மை் றும் தூரம் பவளி ் டுத்த ் டும் ந ாது நீ ளங் கறள ஒ ் பிடுவது கடினம் .
ைரி ் ொர் ் பு சீம் கள் :
கற் றலின்

லன்கள்

1

2

3

4

நீ ளம் மை் றும் தூரம்
அளந்து S.I அலகுகளில்
பவளி ் டுத்துவார்கள்

அளவு ட்டி
யன் ாடு
இல் றல

அளவு ட்டி
யன் டுத்தி
னாலும் தவைாக
யன் டுத்தி
னான்

நான் சரியாக
அளந்நதன் ஆ
னால் பசமீ
ரிமானத்றத
எழுதவில் றல

சரியாக அளந்து
பச.மீட்டரில் எழுதி
இருக்கிைார்

ல் நவறு வறகயான
இயக்கங் கறள
அறடயாளம்
காண ் டும்

முயை் சி
ண்ணவில் றல

அட்டவறணயி
ல் ாதி சரியாக
எழுதியுள் ளார்

இயக்கத்தின்
வறகறய
எழுதும் ந ாது
சில தவறுகள்
உள் ளன

அறணத்து இயக்க
வறககளும்
சரியாக
அறடயாளம்
காண ் ட்டுள் ளன

ஆந்நதாலனா நநரம்
கண்டுபிடி ் ார்கள்

முயை் சிக்கவில்
றல

அட்டவறணயி
ல் ாதி சரியாக
எழுதியுள் ளார்

அட்டவறண
யில் எழுதும்
ந ாது சில
தவறுகள்
பசய் தார்கள்

கணக்கிட்டு
சரியான தரத்தில்
எழுதியுள் ளான்

ஜாவா
கண்டுபிடி ் ார்கள்

முயை் சிக்கவில்
றல

முயை் சி
பசய் தனர்
ஆனால்
சரியாக
கணக்கிடவில்
றல

கணக்கிட்டுள்
ளார் ஆனால்
சரியான
அளறவ
எழுதவில் றல

கணக்கிட்டு
சரியான தரத்தில்
எழுதியுள் ளார்

தீம் : விஷயங் கள் எ ் டி நவறல பசய் கின் ைன.
கூறுகள் : மின் சாரம் மை் றும் அதன் விறளவுகள்
கற் றல் விளளவுகள் :
நதர்ந்பதடுக்க ் ட்ட கற் றல் முடிவுகள்
6th

7th

1.

மின் சார மண்டலத்தின்

டம் வறரவர்

2.

மின் சார மண்டலத்றத அறம ் ார்கள் .
மின்
ல் புகள் இறணக்கும் ப ாழுது
எந்த
விளக்கு
எரிகிைது
என் றத
வித்தியாச ் டுத்துவர்

3.

காந்தத்தின்
விளக்குவார்கள்

4.

திறசறய
திறசகாட்டி

5.

மின் கடத்திகள் மை் றும் மின் கடத்திகள்
இல் லாதறவ

1.

எலக்ட்ரானிக்ஸ் மை் றும்
மின் சாரம் மண்டலம் எழுதுவார்கள் .

ண்புகறள

அறடயாளம்
காண
யன் டுத்துவார்கள்
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2.

காந்த

ண்புகறள விவரித்தல்

3.

மின் நனாட்டம் மை் றும் காந்த விறளறவ
விவரி ் ர்

கை் ைல் விறளவு 31:
மின் சுை் றை உருவாக்கி, ல் பு ஒளிரும் ந ாது சரி ார்த்தல் , ஒரு
கடத்திகள் மை் றும் மின் கடத்தா வறககறள வறக ் டுத்துதல் .

வர் பிக்சருடன் இறணத்தல் மின்

கற் றலின் நநொக்கம் : சமீ காலமாக மின் சாரத்தின் முக்கியத்துவம் அதிகரித்துள் ளது. மின் சார
உ கரணங் கள் மிகவும் ப ாதுவான யன் ாடு குழந்றதகளுக்கான மின் சுை் று ஆகும் .
•

மின் சார மண்டலத்தின்

•

மின் சுை் றைஉருவாக்கும் மை் றும் மின் சார
சுை் று டத்றத எழுதுவர்.

•

டத்றத எழுதுவர்.

மின்
ல் புகறள
இறணக்கும்
ந ாது
என் பனன் ன விளக்கு எரிகிைது என் றத
சரி ார் ் ார்கள

1.

மின் சுற் றில் கூறுகள் மற் றும்
மண்ைலத்டத வடரவார்கள்

மின் சார

2.

மின் நனாட்டத்தில்
மின் நனாட்டத்தின்
விறளவு மை் றும் காந்த விறளவு விவரி ் ர்

3.

மின் நனாட்டத்தின் தூண்டல் மை் றும் காந்த
விறளவுகள்
பதாடர் ான
நடவடிக்றககறள
நமை் பகாள் ளவும்
காரணம் பதரிய யன் டுத்துதல் .

•

ந ட்டரிகறள ் யன் டுத்தி இயக்குதலில்
உ கரணங் கறள அங் கீகரி ் ார்கள்

•

மின் கடத்திகள் மை் றும் மின்
இல் லாதறவறய
வித்தியாச ் டுத்துவார்கள்

கடத்திகள்

4.

ப ாருட்கறள ்
யன் டுத்தி ஒரு மின்
காந்த
மாதிரிறய
தயாரித்து
அதன்
உை் த்தி முறைறய விளக்குவர்.

•

காந்தத்தின்
கண்டுபிடி ் பு பதாடர் ான
சம் வக் கறதகறள ் ை் றி விவாதிக்கிைது

5.

மின் காந்தங் களின்

6.

எல் ஈடிகறள ்
மின் சக்தியின்
அறிவர்.

யன் டுத்துவதன் மூலம்
மிதமான
யன் ாட்றட

மூலம்

அன் ைாட

•

காந்தத்தின்

ண்புகறள விளக்குவர்.

•

அறிவியல் கருத்துகறள அறிந்து அன் ைாட
வாழ் வில் திறசகறள அறடயாளம் காண
யன் டுத்துதல்

•

சுதந்திரமாக பதாங் கும்
காந்தம்
எந்த
திறசயில் நிை் கிைது என் றத அறிவார்கள் .

சீரறம ் பு, கை் ைல் - சுயகை் ைல்
யன் டுத்த ் டுகிைது.

வலியுறுத்தல்

மை் றும்

யன்

ாடு அறிதல் .

வாழ் க்றகயில்

வர் பஷல் ் ் மை் றும்
வர்
ல் பின் பசயல் திைறன ஆராய் வதன் மூலம் நடவடிக்றககறளத்
தயார் பசய் தல் குழந்றதகளின் குழுக்களில் ப ாருட்கறள வழங் குதல் அனு வ ரீதியான கை் ைறல
எளிதாக்குதல் , குழந்றதகளுக்கு ் யிை் சிகறளச் பசய் ய உதவுதல் .
உ கரணங் கள் : துணி மின் சார பசல் , கடத்தி கம் பி. யிை் சி தாள்
நமலொண்ளம: கை் ைல் தாள்
சிற ் பு அறிவி ் பு: உறடகளும் , மின் அலமாரியும் நவறல பசய் யவில் றல என் ை மூன் ைாவது
நகள் வி
திலளிக்கும் ந ாது
தில் களுக்கு பதளிவான விளக்கத்றதயும் துணிகள் ஏன்
எரியவில் றல என் தை் கான சரியான காரணத்றதயும் பதரிவிக்கவும்
பையல்

ொடு 31.2:

பையல்

ொட்டின் ப யர்: குழு பசயல் ாடு

பையல்

ொட்டின் நநொக்கம் : மின் சாதனங் களுக்கான குறியீடு எழுதுதல்

பையல் ொட்டு முளற:
பசயல் ாட்டிை் கு முன் மின் சார உ கரணங் கறள பிரித்பதடுக்க
குழந்றதகளுக்கு வழி காட்டவும் பின் னர் அவர்கள் எழுதும் டங் கறள இயல் ாகவும் எளிய மை் றும்
ப ாருத்தமான குறியீடுகறள அறடயாளம் காணவும் கரும் லறகயில் அவை் றை உருவாக்கவும் .
உ கரணங் கள் :
ஸ்விட்சுகள் .

நநாட்டு ்

புத்தகம் , ஆறட மின் சாரபசல்

மின் சாதனங் கள் , கம் பி மை் றும்

யிை் சி தாள் நமலாண்றம : கை் ைல் தாள்
பையல்

ொடு 31.3:

பையல்

ொட்டின் ப யர்: குழு பசயல் ாடு

பையல் ொட்டின் நநொக்கம் : மின் சுை் றை உருவாக்குவதன் மூலம் அனு வ கை் ைல் சக்தியின் சுை் று
வறரதல்
உ கரணங் கள் :

ல் பு,

வர் பசல் , கடத்தி, சுவிட்ச ்
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வழிகொட்டி : பசயல் ாடுகறளச் பசய் ய அறனவருக்கும் தாள் கறளக் பகாடுங் கள் .
பையல்

ொடு 31.4:

பையல்

ொட்டின் ப யர்: இன் சுநலட்டர்கறள நறடமுறையில் அறடயாளம் காணுதல் .

பையல் ொட்டின் நநொக்கம் :
வறக ் டுத்துதல் .

கடத்திகள் மை் றும் மின் (Next word is not readable) கடத்துதல் மை் றும்

சுவிட்சாக ்
யன் டுத்தினால் இது எந்த
ல் புகறள
யன் டுத்தும் ந ாது ஒளிரும் என்
கடத்திகள் மை் றும் மின் கடத்தா உதாரணங் களுடன் விளக்குகிைது.

றத

உ கரணங் கள் :
ல் பு,
வர் பசல் , கடத்தி கம் பி, பசம் பு கம் பி, உநலாக விறச, பிளாஸ்டிக்
அறடயாளம் , ப ன் சில் பலட் , உலர்குச்சி
தாள் நமலாண்றம : பசயலில் கை் ைல் தாள் மதி ் பு அளவீட்டுச் பசயல் ாடு.
ைரி ொர் ் பு சீம் கள் :
கற் றல்

லன்கள்

1

2

மின் சார
மண்டலம்
தவைாக
தயாரித்த
ல்

முழுறமயை் ை
மண்டலத்றத
உருவாக்குவர்

மண்டலத்றத
டம்
உருவாக்குவார்கள்

குறியீடு
தவைாக
எழுதுவார்
கள்

மின் கடத்திகள்
மை் றும் மின் கடத்தா
வறக ் டுத்துதல்

வறக ்
டுத்துத
றல
முயை் சி
பசய் கின்
ைனர்

மின் சார மண்டலம்
தயாரித்தல்

3

4

கருவிகறள
யன் டுத்தி
மண்டலத்றத
உருவாகுவார்க
ள்

கருவிகறள
யன் டுத்தி
மண்டலத்றத
உருவாக்கி
விளக்குவார்கள்

குறியீடுகறள
எண்வடிவில்
எழுத
கை் றுக்பகாள்
ள நவண்டும்

குறியீடுகறள
பதளிவாக
பதரிந்துபகாண்
டனர்

மண்டல
வறர டம்
வறரய
நன் ைாக
பதரிந்து பகாண்டனர்

மின் கடத்திக
ள் மின் காந்த
ப ாருட்கறள
வறக ் டுத்
துதல்

மின் கடத்திக
றள விவரி ் ர்
ஆனால்
பிரநயாகம்
பசய் ய
முயை் சிக்கின் ை
னர்

ரிநசாதறன
பசய் து
மின் கடத்தி மின் கடத்தா
என் று
வறக ் டுத்த
பதரிந்துபகாண்டனர்

அறத

கை் ைல் விறளவு 32:
காந்தத்தின்
ண்புகறள விளக்குகிைது. பவ ்
விறளவு மை் றும்
மின் நனாட்டத்தின் விறளவு ை் றிய நசாதறனகறள விளக்குவார்கள் .
கற் றல்
விளளவுகளின்
கவநரஜ் :
மின் நனாட்டத்தின்
அறளவுகளில் பசயல் டும் உ கரணங் கறள நாங் கள் அதிகளவில்

காந்த

விறளவு

தூண்டல்
மை் றும்
யன் டுத்துகிநைாம் .

மீது
காந்த

ப ாதுவாக அறனத்து மின் னணு சாதனங் களும் காந்த விறளவுடன் பசயல் டுகின் ைன.
மின் சாரத்தின் விறளவுகள்

ை் றி பதரிந்து பகாள் வது அவசியம் .

நறடமுறைச் பசயல் ாடுகள் குழந்றதகள் சுய அனு வத்தின் மூலம் கை் றுக்பகாள் ள உதவும்
அறிவியல் கருத்துக்கறள புரிந்து பகாள் ள விளக்கங் கள் நதறவ. காந்தத்தின்
ண்புகள் மை் றும்
சக்தி அதன் விறளவுகறள நறடமுறையில் புரிந்து பகாள் வார்கள் .
பையல்

ொடு 32.1:

பையல்

ொட்டின் ப யர்: குழு பசயல் ாடு ( ரிநசாதறன)

பையல்

ொடு 32.2:

காந்தம் மை் றும் காந்தமில் லாத ப ாருட்கறள
பையல்

ரிநசாதறனயின் மூலம் வறக ் டுத்துதல்

ொடு 32.3:

ப ாருட்கறள நசகரிக்க குழந்றதகள் நசாதறன மூலம் வறக ் டுத்த ஆசிரியர்கள் உதவுவார்கள்
பையல்

ொடு 32.4:
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நதறவ ் டும் ப ாருட்கறள நசகரிக்க பசய் து ர ் ர், இரும் பு ஆணி, தபப் பர், பிளாஸ்டிக், ஸ்தகல் .
பையல்

ொட்டின் ப யர்: நறடமுறை பசயல் ாடு

பையல்

ொட்டின் நநொக்கம் : நறடமுறை பசயல் ாடுகள் மூலம் காந்தத்தின்

பையல் ொட்டின் முளற:
யன் டுத்தவும்

ண்புகறள அறிதல் .

திறச மாை் றிறய அறிமுக ் டுத்தி திறசகறளக் கண்டறிய அறத

உ கரணங் கள் முன் கூட்டிநய தயாராக இருக்க நவண்டும் .
காந்தம் சுதந்திரமாக பதாங் கும் ந ாது வடக்கு மை் றும் பதை் கு என் று கூறுவது பசயல் ாடு.
உ கரணங் கள் : (காந்தங் கள் (சரம் ) சரம் நிறல ் ாடு திறசகாட்டி.
தொள் நமலொண்ளம:
பசய் யுங் கள் .

வகு ் றையில் உள் ள அறனத்து குழந்றதகளுக்கும் அறதத் பதரியும் டி

பையல்

ொடு 32.5:

பையல்

ொட்டின் ப யர்: நறடமுறை

பையல் ொட்டின் நநொக்கம் :
ஒரு மின் நனாட்டத்தின்
கவனித்தல் மை் றும் விளக்குதல் .

காந்த விறளறவ நசாதறன முறையில்

பையல் ொட்டின்
முளற:
மின் நனாட்டத்தின்
காந்த
விறளறவ
விவரிக்கும்
மின் நனாட்டத்தின் கீழ் அல் லது அதை் கு நமல் ஒரு திறசகாட்டிறய றவத்திரு ் தன்
டத்தில் உள் ளறத ் ந ால முள் நிறலக்கு ஒரு பச ் பு கம் பிறய இறணக்கவும் .

ந ாது
மூலம் ,

ாட ் புத்தகத்தில் உள் ள வழிமுறைகள் :
கருவிகள் : கடத்தி கம் பி,

வர் பசல் , பச ் பு கம் பி, வழிகாட்டி.

தொள் ளகயொளுதல் : கை் ைல் தாள் கறள றகயாளும் ந ாது வழிகாட்டி ரூ ் ரிக்றக ்
தனித்தனியாக பசய் ய நவண்டிய மதி ் பீடுகறளக் குறி ் பிடவும் .

யன்

டுத்தி

மதி ் பீட்டின் அடுக்குகறள 1,2,3,4 என தீர்மானிக்கவும்
கற் றல்

லன்கள்

1

2

3

4

காந்தத்தின்
ண்புகள்

காந்தங் கறள
அறடயாளம்
காட்டுதல்

காந்த
கூறுகறள
அறடயாளம்
காட்டுதல்

காந்தத்தின்
குணங் கறள
பதரிந்து
பகாள் வர்

காந்த குணங் கறள
யிை் சி பசய் வதன்
மூலம் பதரிந்து
பகாள் கின் ைனர்

மின் சார
பவ ் நிறலயில்
உ கரணங் கறள
அங் கீகரி ் ார்கள்

மின் சார
உ கரணங் க
றள பதரிந்து
பகாள் வர்

சிலவை் றை
அறடயாளம்
காட்டுவர்

ப ாதுவாக
யன் டுத்தும்
கருவிகறள
அறடயாளம்
காண் ர்

மின் சாரத்தின்
பவ ் நிறலயின்
விறளவு பசய் ய
நவண்டிய கருவிகறள
அறடயாளம்
காட்டுவர்

காந்தம் மை் றும்
காந்தம் அல் லாத
ப ாருட்கறள
வறக ் டுத்துவர்

காந்தம்
மை் றும்
காந்தம்
அல் லாத
ப ாருட்கறள
வறக ் டுத்த
முயை் சி ் ர்

வறக டுத்தி
அறடயாளம்
காட்டுவர்

அவை் றின்
குணங் களின்
அடி ் றடயில்
வறக டுத்துவ
ர்

நறடமுறை
அடி ் றடயில்
ப ாருட்கறள
அறடயாளம்
காட்டுதல்

இயற் ளக கல் வி
1.

சுயமாக ஒளிதரும் மை் றும் சுயமாகத்தராத
ப ாருட்கறள வறக
் டுத்துவர்.

1.

ஒளி
நநர்க்நகாட்டில்
பசல் லும்
என் றத ரிநசாதறன பசய் வர்.

2.

ஒளிபுகா மை் றும் ஒளிபுகும்
வறக ் டுத்துவார்கள்

2.

பிரதி லி ் பு,
நகாளக்கண்ணாடிகள் ,
பலன் ஸ் வறரவர்

ப ாருட்கறள
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3.

ஒளி ஒநர நநர்க்நகாட்டில் பசல் லும் என்
ரிநசாதறன பசய் து தீர்மானி ் ர்.

றத

4.

ஒளியும் பிரதி லி ் ற

5.

ஊசி முறன பிம் ம் மை் றும் ப ரிஸ்நகா ் பின்
மாதிரி தயாரி ் ர்

விவரி ் ர்

3.

பிரதி லி ் புத் தன் றமறய விளக்குவர்.

4.

அன் ைாட
வாழ் வில்
பிரதி லி ் புகளின்
விவரி ் ர்

ப ாருந்தும்
தன் றமறய

5.

குவியாடி
மை் றும்
வித்தியாச ் டுத்துவர்

குழியாடி

6.

நித்ய
யன்

வாழ் வில்
பலன் ஸ்களின்
ாடுகள் விளக்குவர்

கற் றல் லன்களின் மறுசீரளம ் பு.
நதர்ந்பதடுக்க ் ட்ட கற் றல் முடிவுகள் :

1.

2.

3.

6 ஆம் வகு ் பு
ஒளிபுகும்
மை் றும்
ஒளி
புகா
ப ாருட்கறள வித்தியாச ் டுத்துவர்
ஒளி ஒநர நநர்க்நகாட்டில்
பசல் லும்
என் றத
ரிநசாதறன
பசய் து
தீர்மானி ் ர்
ஒளி பிரதி லி ் ற விவரி ் ர்

7 ஆம் வகு ் பு
1.ஒளி ஒநர நநர்க்நகாட்டில் பசல் லும்
என் றத
ரிநசாதறன
மூலம்
விளக்குவர்
2.சமதளம் கண்ணாடியில் உண்டாகும்
பிரதி லி ் புகறள விவரி ் ர்
3.குவியாடி
மை் றும்
குழியாடியில்
உண்டாகும்
பிம் ங் கறள
வித்தியாச ் டுத்துவர்.
4. அன் ைாட
வாழ் க்
றகயில்
உ நயாகி ் து
5. குவிந்த பலன் ஸ் மை் றும் (next word is
not readable) பலன் ஸ் மாை் றுவார்கள்
6. நித்திய
வாழ் வில்
பலன்ஸ்களின்
யன் கறள விளக்குவார்கள்

கை் ைல் விறளவு 33:
பவளி ் றடயான, ஒளிபுகா மை் றும் பவளி ் றடயானறவ என வறக ் டுத்துவது. ஒளி ஒரு
நநர்க்நகாட்டில் நகர்கிைது என் று ரிநசாதறனயாளர் முடிவு பசய் வார். ஒளியின் பிரதி லி ் ற
விளக்குவார்.
கை் ைலின் நநாக்கம் மை் றும் முக்கியத்துவம் நாம்
யன் டுத்தும் ப ாருட்கறள அவை் றின்
ப ாதுவான
அம் சங் களில்
வறக ் டுத்துகிநைாம் .
இங் நக
நாம்
அவர்
அவர்களின்
பவளி ் றடத்தன் றமயின் வறக ் டுத்தும் இந்த வழிறய இங் நக எளிதாக ் புரிந்துபகாள் ள
முடியும் . நறடமுறைச்பசயல் ாடுகள் மூலம் குழந்றதகள் சுய அனு வத்தின் மூலம் முடிவுகறள
எடுக்க உதவும் . அறிவியலின் கருத்துகறள ் புரிந்து பகாள் ள விளக்கங் கள் நதறவ. இயை் றகயான
பிரதி லி ் பு ஒளி பிரதி லி ் புடன் ரிநசாதறன பசய் து புரிந்துபகாள் ளுதல் .
பையல் ொட்டின்
ப யர்: பவளி ் றடயான ஒளிபுகா, மிதமான பவளி ் டத்தன் றமறயக்
கண்டறிதல் .
பசயல் ாட்டின் நநாக்கம் : நம் றமச் சுை் றியுள் ள ப ாருட்களில் உள் ள பவளி ் றடயான, ஒளிபுகும்
மை் றும் ஒளிபுகா ப ாருட்கறள ஆய் வு பசய் து அறடயாளம் காணவும் .
பையல் ொட்டு முளற: ப ாருட்கள் மூலம் ப ாருட்கறள நசகரிக்க குழந்றதகளுக்கு வழிகாட்டுதல்
டார்ச் ஒளிக்கும் ந ாது பவளிச்சம் முழுறமயாகநவா அல் லது குதியாகநவா பவளிநயறுகிைதா
என் றத ் ார்க்க உங் கறள அனுமதிக்கிைது. பவளி ் றடயான ஒளிபுகா ஒலியியறல நிலவில்
உள் ள டார்ச்சில் இருந்து ஒளிறயக் கண்டறிந்து வறக ் டுத்தலாம் . கீநழ உள் ள
டத்தி ல்
காட்ட ் ட்டுள் ள டி ஒரு அளவிலான ட்டியறல ் யன் டுத்தி, ந்துக்கும் திறரக்கும் இறடநய
ஒளிறய நகர்த்த உதவுகிைது.
பையல் ொடு 33.2
பையல் ொட்டின் ப யர்: ஒளியின் றலட்றலன் ட்ரான் ஸ்மிஷன்
பையல் ொட்டின் நநொக்கம் : ஒளி ஒரு நநர்க்நகாட்டில் நகரும் என் றத பதரிவித்தல் .
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பையல் டும் முளற: அட்றடயில் துறளகறள உருவாக்கி அவை் றை நநராக்க பசால் லுங் கள் ,
பநரு ் பு பமழுகுவத்திறய துறளக்குள் றவத்து மறு க்கத்தில் இருந்து ார்க்கவும் , கவனிக்க ் ட்ட
புள் ளிகறளக் குறி ் பிடவும் மை் றும் ஒளியின் எளிய நநரியல்
ரவறல விளக்கவும் . குழுக்களில்
பசயல் ாடு பசய் து அதில் உள் ள அம் சங் கறள ஒவ் பவாருவறரயும் தனித்தனியாக எழுதச்பசய் தல் .
பையல் ொடு 33.3:
பையல் ொட்டின் ப யர்: ஒளியின் பிரதி லி ் பு
பையல் ொட்டின்
நநொக்கம் : ப ாருள் கள் எவ் வாறு ஒளிறய பிரதி லிக்கின் ைன என் றத
புரிந்துபகாள் வது.
பையல் ொட்டு முளற: கண்ணாடிகள் , டார்ச்சுகள் அல் லது புதிய ஸ்டில் ட்நரறய ் யன் டுத்தி
வகு ் றையில்
இந்த
பசயறலச்
பசய் ய
குழந்றதகளுக்கு
உதவுதல்
தட்டில்
சூரிய
ஒளிறயபிரதி ளிக்கும் வறகயில் , டத்தில் காட்ட ் ட்டுள் ள டி இருண்ட தாறள விரித்து, சீ ் பு
மை் றும் கண்ணாடிறய இறணக்கவும் . ஒளியின் கதிர்கறள ஒரு டார்ச் கண்ணாடியில் இருந்து
பவளிச்சம் மூலம் சீவுவதன் மூலம் ஒளிரச்பசய் யுங் கள் பிரதி லி ் ற கவனிக்க அனுமதிக்கிைது.
தட்டிை் கு திலாக மை் ை ப ாருட்கறள ் யன் டுத்துவதன் மூலம் பசயல் ாட்றட எளிதாக்குங் கள் ,
பமன் றமயாய் ஒரு கண்ணாடிறய ் ந ால் பசயல் டுகிைது மை் றும் ஒளிறய பிரதி லிக்கிைது.
தனித்தனியாகச் பசய் ய மதி ் பீட்டுச் பசயல் ாடுகறளக்
குறி ் பிடவும் 1,2,3,4,
யன் டுத்தி
மதி ் பீட்டின் அடுக்குகறளத் தீர்மானிக்கவும் .
ைரி ொர்க்கும் சீம் கள் :
கற் றல் லன்கள்
1
2
3
4
ஒளிபுகும் , ஒளிபுகா ப ாருட்கறள
அறடயாளம்
சில ப ாருட்கறள
பவளி ் றடத்
மை் றும் ஒளி
வறக ் டுத்த
காண் ர்
அறடயாளம்
தன் றமயின்
கசியும்
முயர்ச்சி ் ர்
ஆனால்
காண் ர்
அடி ் றடயில்
ப ாருட்கறள
வறக ் டுத்த
வறக ் டுத்துவ
வறக ் டுத்துவார்
த்
ர்
பதரியவில் றல
ஒளியின் எளிய
ஒளியின் எளிய
ஒளியின் எளிய
ரிநசாதறன
நறடமுறையில்
பவளிக்நகாடு
ரவறலக்
நகாடு
பசய் து
ஒளிய எளிய
ரவலின் விளக்கம்
கை் றுக்பகாள் ள
ரிமாை் ைம்
விவரங் கறள
நநர்க்நகாட்டில்
முயை் சி பசய் வர்
முயர்ச்சி ் ர்
விவரிக்க முயை் சி
பசல் லும்
பசய் வர்
என் றத
விவரி ் ர்
அவர்கள்
பிரதி லி ் பு
பிரதி லி ் பின்
சில
தங் கறளச்
தங் கறளச் சுை் றி
என் தன்
அர்த்தத்றத
சந்தர் ் ங் களில்
சுை் றியுள் ள
பிரதி லி ் பு
ப ாருறள
புரிந்து
அறடயாளம்
பிரதி லி ் பு
இருக்கும்
புரிந்துபகாள் ள
பகாள் கின் ைன காணுதல்
இருக்கும்
சூழ் நிறலகறளஅ
முயை் சிக்கின் ைன
ர்
சூழ் நிறலகறள
றடயாளம்
ர்
காண் ர்
பையல் ொட்டின் ப யர் - டத்றத உருவாக்குதல் மை் றும் மாதிரி தயாரித்தல் .
பையல் ொட்டின் நநொக்கம் : பவள் றள ஒளி 7 நிைங் களில் இரு ் றத அறிவது.
பையல் ொட்டின்
முளற: பரயின் ந ா வறரதல் . நியூட்டன்
சக்கரத்றத உருவாக்குவறத ்
யன் டுத்திக் பகாள் ளுங் கள் . அறத நவகமாக திரு ் ச் பசால் லுங் கள் . நமலும் திரும் பும் ந ாது
நதான் றும் வண்ணத்றதக் நகளுங் கள் .
நீ ங் கள்
ள் ளியில் கண்ணாடி ்
ட்றட றவத்திருந்தால் , ஒளியின் சிதைலின் வண்ணங் கறளக்
காண, ஒரு குறி ் பிட்டக் நகாணத்தில் சூரியக் கதிர்கறள
ார் வழியாக ்
ாருங் கள் தாள்
நமலாண்றம. தனிந றர நிர்வகி ் தை் கான வழிகாட்டி 1, 2, 3, 4 என மதி ் பீட்டின் அளறவத்
தீர்மானிக்க, பின் வரும் மாதிரிறய ்
யன் டுத்தி, ரூ ் ரிகா தனித்தனியாக மதி ் பீட்டுச்
பசயல் ாடுகறளக் குறி ் பிடவும் .
ைரி ொர் ் பு
சீம் கள்
சமதள
கண்ணாடி
பிரதி லி ் பு

1
குணங் கறள
பசால் ல
முயை் சி ் ர்

2
சில
வித்தியாசங் கறள
கூறுவர்
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3
அநநக
அம் சங் கறளத்
பதரிந்து பகாள் வர்

4
எல் லா
லட்சணங் களும்
பதரிந்து
பகாண்டனர்

கண்ணாடியின்
வித்தியாசங் க
றள
அறடயாளம்
காண் ர்
கண்ணாடி
மை் றும்
பலன் ஸின்
யன் ாடுகள்

மை் றும்
பலன் ஸ்களின்
வித்தியாசம்

வித்தியாசங் கள்
கண்டுபிடிக்க
முயை் சி ் ர்

சில
வித்தியாசங் கறளக்
கண்டுபிடிக்க
முயை் சி ் ர்

கண்ணாடி
மை் றும்
பலன் ஸின்
யன் ாடு
பதரிந்துபகாள் ள
முயை் சி ் ர்
வித்தியாசத்றதக்
கண்டுபிடிக்க
முயை் சி ் ர்

யன் டும்
ப ாருட்கறள ்
ை் றி
பதரிந்துபகாள் வர்

சில
வித்தியாசங் கறள
பதரிந்துபகாள் ள
முயை் சி ் ர்

கற் றல் விளளவுகளின் மறுசீரளம ் பு
5
6
நீ ரின்
முக்கியத்துவம் தண்ணீரின் முக்கியத்துவம்
விளக்குவார்கள்
வாய் ந்தது,
தண்ணீரின்
யன் ாடு
ை் றி
முன் பனச்சரிக்றக
நடவடிக்றக நமை் பகாள் வது.
நீ ரின் ாதுகா ் பு
நீ ரின்
ாதுகா ் பு
ை் றி
விழித்துக்பகாள் வார்கள்

இவை் றின்
சம் ந்தமாக
இன் னும்
சிலவை் றை
பதரிந்துபகாள் வர்
சில பதரிந்த
சூழ் நிறலகளில்
மட்டும்
அறடயாளம்
காண் ர்

இவை் றின்
வித்தியாசங் க
றள நன் கு
அறிவர்

பிம் ங் கள்
உண்டாவறத
பதரிந்து பகாள் வர்

மை் றும்
பலன் ஸ்களின்
வித்தியாசங் கள்
அறிவர்.

நீ ரின்
விளக்குவார்கள்

கண்ணாடி
மை் றும்
பலன் ஸ்கள்
யன் கள்
அறிவர்

7
முக்கியத்துவத்றத

தண்ணீரின்
முன் பனச்சரிக்றக
நடவடிக்றகக்காக
நடவடிக்றக
எடுத்துக்பகாள் வர்
புத்திசாலித்தனமாக
நீ ரின்
உ நயாகத்றத அன் ைாட வாழ் வில்
யன் டுத்துவறத அறிதல் .
கழிவுநீ றர
உை் த்தி
பசய் யும்
காரணங் கறள விவரி ் ர்.
பூமியின்
நமநல
கிறடக்கும்
தண்ணீர ்
அளவின்
தன் றமறய
விவரி ் ர்
கழிவு
தண்ணீரால்
ஏை் டும்
பின் விறளவுகறள விளக்குவார்கள்
பூமியின் நமநல தண்ணீர ் அளவு
இரு ் பு விளக்குவார்கள்

நதர்ந்பதடுக்க ் ட்ட கற் றல் முடிவுகள்
1. தண்ணீரின் முக்கியத்துவத்றத விளக்குவார்கள்
2. அவர்களின் அன் ைாட வாழ் வில் தண்ணீறர குத்தறிவுடன் யன் டுத்துங் கள்
3. நீ ர் நமலாண்றம நடவடிக்றககள் ை் றிய தகவல் கறள நசகரித்தல் .
4. கழிவு நீ ர் சுத்திகரி ் பு முறைறய விளக்குகிைது.
அலகு: நீ ர் ஒரு விறலமதி ் ை் ை வளம்
கை் ைல் விறளவு 35:
நீ ரின் முக்கியத்துவத்றத விளக்குவதால் , நீ ரின்
குத்தறிவு யன் ாடு அன் ைாட வாழ் க்றகயில்
யன் டுத்த ் டலாம் .
கற் றலின் நநொக்கம் மற் றும் முக்கியத்துவம் : அடி ் றடத் நதறவகளில் நீ ர் மிக முக்கியமான
குதியாகும் . சமீ காலமாக நீ ர் மை் றும் நீ ர் நமலாண்றம
ை் ைாக்குறை உள் ளது. எனநவ
ஆரம் நிறல முதல் நலசான நிறல வறர தண்ணீரின் முக்கியத்துவத்றத குழந்றதகளுக்குக்
கை் பிக்க முயை் சிகள் நமை் பகாள் ள ் ட்டுள் ளன.
தண்ணீரின்
யன் ாடுகறள அறிந்து கிறடக்கும் தண்ணீறர கவனமாகவும் , மிதமாகவும்
யன் டுத்த விழி ் புணர்வு ஏை் டுத்த நவண்டும் . தண்ணீறர ந ாதுமான அளவு யன் டுத்தினால்
அடுத்த தறலமுறை உயிர்வாழ வழிவகுக்கும் .
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பையல் ொடு 35.1:
பையல் ொட்டின் ப யர்: உறரயாடல் மூலம் தண்ணீரின் முக்கியத்துவத்றத எடுத்துறரத்தல் .
பையல் ொட்டின் நநொக்கம் : தண்ணீரின் முக்கியத்துவத்றத உணர்த்துகிைது.
பையல் ொடு
ற் றிய விதொனம் : விவாதத்தின் மூலம் தண்ணீர ் முக்கியத்துவம் மை் றும் தண்ணீர ்
இல் றல என் ைால் என் ன நடக்கிைது என் றத உங் களுக்குத் பதரிய ் டுத்துகிைது.
கருவிகள் : கை் ைல் தாள் .
பையல் ொடு - 35.2
பையல் ொட்டின் ப யர்: குழு பசயல் ாடு.
பையல் ொட்டின் நநொக்கம் : நீ ரின் யன் ாட்றட அறிந்து மிதமாக யன் டுத்த வலியுறுத்தல் .
பையல் ொடு விதொனம் :
ாட ் புத்தகத்தில் பகாடுக்க ் ட்ட பசயல் ாடுகறள குழுவில் பசய் ய
உதவுதல் . ஐந்து குழந்றதகறளக் பகாண்ட குழுக்கறள அறமத்தல் . குழந்றதகள் குறைவாக உள் ள
இடங் களில் ஆசிரியர்/ஏதுவாளர்கள் எண்ணிக்றகக்கு ஏை்
குழுவாக இருக்க நவண்டும் . ஆண்
மை் றும் ப ண் குழந்றதகளின் எண்ணிக்றகக்கு சமமாக இருக்க நவண்டும் . நதறவயான
ப ாருட்கறள நசகரித்து றவக்க நவண்டும் .
கிறடக்கும் தண்ணீரின் அளவு மை் றும் அதன்
குத்தறிவு
யன் ாடு
ை் றி குழந்றதகளுடன்
கலந்துறரயாடுங் கள் .
உ கரணங் கள் : வாளி, குவறள, கரண்டி, தண்ணீர,் கை் ைல் தாள் .
பையல் ொடு - 35.3
பையல் ொட்டின் ப யர் - திட்டமிட்ட பசயல் ாடு
பையல் ொடு நநொக்கம் : நீ ர் சிறதறவத் தவிர் ் து நமை் பகாள் ள முடியும் பசயல் கறள ்
ை் றி
பதரிவிக்கிைது.
பையல் ொட்டு முளற: கசிந்த கழிவுகளிலிருந்து தங் கள் வீட்டில் உள் ள நீ ரின் அளறவக்
கணக்கிடுவதை் கு, குழந்றதகளுக்கு அறிவுறுத்துங் கள் மை் றும் தண்ணீறரச் நசமி ் தில் பசய் ய
நவண்டியறவ மை் றும் பசய் யக்கூடாத்றத ் ை் றி விவாதிக்கவும் .
கருவிகள் கற் றல் தொள்
ைரி ொர் ் பு சீம் கள்
கற் றல்
1
2
3
4
லன்கள்
நீ ர் கிறடக்கும்
மூலங் கறள
விளக்குவார்கள்

கடல் ,
ப ருங் கடலில்
உள் ள
நீ ரின்
இரு ் பு
பதரிந்துபகாள் வர்

இனி ் புத்தன்
றம
உறடய
நீ ரில் கிறடக்கும்
மூலங் கறள
அறிவர்

நவறு நவறு நீ ரின்
மூலங் களில்
கிறடக்கும்
நீ ர்
இரு ் ற அறிவர்

பவவ் நவறு
மூலங் களின்
மூலம்
நீ ரின்
அதிக
இரு ் பு
மை் றும்
குறைவான
இரு ் ற அறிவர்

நீ றர
புத்திசாலித்தன
மாக அன் ைாட
வாழ் வில்
உ நயாகித்தல்
மை் றும்
ாதுகா ் பு
நடவடிக்றகக
றள அறிதல்

நீ றர அளநவாடு
சிக்கனமாக ்
யன் டுத்துவது
ை் றி அறிய
முயை் சி ் ர்

நீ ரின்
ாதுகா ் பு/ ரா
மரி ் பு
நடவடிக்றக
பதரிந்து
பகாள் வர்

எல் லா
நநரங் களிலும்
நீ றர
மிதமாக/அளநவா
டு உ நயாகி ் து

எல் லா
நநரங் களிலும்
நீ றர அளநவாடு
உ நயாகித்தல்
மை் றும் நீ ர்
ாதுகா ் பு ை் றி
பதரிந்து
பகாண்டனர்

கை் ைல் விறளவு 36:
அலகு: கழிவு நீ ர் கறத
கற் றல் விளளவு: நீ ர் நமலாண்றம நறடமுறைகள்

ை் றிய தகவல் கறளச் நசகரிக்கிைது.

கழிவு நீ ர் சுத்திகரி ் பு முறைறய விளக்குவார்.
கற் றலின் நநொக்கம் மற் றும் முக்கியத்துவம் : அடி ் றடத் நதறவகளில் நீ ர் மிக முக்கியமான ்
குதியாகும் . சமீ காலமாக நீ ர் மை் றும் நீ ர் நமலாண்றம
ை் ைாக்குறை உள் ளது. எனநவ,
குழந்றதகள் முதல் ப ரியவர்கள் வறர, தண்ணீரின் முக்கியத்துவத்றத ்
ை் றி கை் பிக்க
முயை் சிகள் நமை் பகாள் ள ் ட்டுள் ளன.
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விவசாயத்தில் ந ாதுமான நீ ர்
யன் ாடு பதரிந்துபகாள் ள நவண்டும் . விவசாயம் , மறழ
ஆகியவை் றில் யன் டுத்த ் டும் புதுறமயான நீ ர் ் ாசன முறைகள் , மறழநீ ர் நசகரி ் பு மை் றும்
நீ ர் நசகரி ் பு மூலம் குழந்றதகளுக்கான நீ ர் நமலாண்றம பதரிவிக்க நவண்டியது அவசியம் .
கழிவுநீ றர சுத்திகரி ் தன்
நவண்டும் .
பையல்

மூலம் , நீ ர் மறு

யன்

ாடு குறித்த விழி ் புணர்றவ ஏை் டுத்த

ொடு - 36.1

பசயல் ாட்டின் ப யர் ஒரு

டத்றத ்

ார்த்தல் மை் றும் எழுதுதல் .

பசயல் ாட்டின்
நநாக்கம் : பசாட்டுநீ ர்
யன் ாடுகறளத் பதரிவிக்க.

ாசனம்

மை் றும்

பதளி ் பு ்

பசயல் ாடு முறை: பசாட்டு நீ ர்
ாசனம் மை் றும் பதளி ் பு ்
குழந்றதகளுடன் நீ ர் நமலாண்றம ் ை் றி விவாதிக்கவும் .

ாசனம் ,

ாசன

முறைகளின்

டங் கறள ்

ார்த்து

கருவிகள் கை் ைல் தாள் .
பையல்

ொடு - 36.2

பையல்

ொட்டின் ப யர்: கள ் யணம்

பையல் ொடு: நநாக்கம் நறடமுறை நீ ர் ் ாசனம் மை் றும் பதளி ் பு நீ ர் ் ாசன நறடமுறைகறள ்
பின் ை் றுவதன் நன் றமகறள நறடமுறையில் ார்த்து ் புரிந்து பகாள் ளுங் கள் .
பையல் ொட்டு முளற: நதன்
ாசனம் மை் றும் பதளி ் பு
ாசனம் விவசாயத்தில்
நீ ர் ் ாசன முறைகறள கறட ் பிடிக்க குழந்றதகறளத் தூண்டுதல் .

இத்தறகய

நீ ர் நமலாண்றமக்கான குறி ் புகறளச் பசால் ல குழந்றதகறளத் தூண்டுதல் .
கருவிகள் : கை் ைல் தாள் , கள ்

யணம் .

பசயல் ாட்டின் ப யர் - கறத
பையல் ொட்டின் நநொக்கம் : கறதறய ்
யன் டுத்தி, நீ ர் மாசு தடு ் பு நடவடிக்றககள் மை் றும்
கழிவூநீ றர சுத்தம் பசய் வதை் கான வழிகறள விளக்குகின் ைன.
பையல் ொட்டு முளற: கை் ைல் தாளில் உள் ள கறதறய ் டியுங் கள் . மாசு டுவறதத் தடுக்கவும் ,
அசுத்தமான
நீ றர
சுத்தம்
பசய் யவும்
என் ன
நடவடிக்றககள்
எடுக்கலாம்
என் றத
குழந்றதகளுடன் விவாதிக்கவும் . நமலும் , கழிவுநீ ர் சுத்திகரி ் பு நிறலகறள வீடிநயா மூலம்
விளக்கவும் .
மதி ் பீட்டு அடுக் கு கற் றல் முடிவுகள் :
நீ ர் நமலாண்றம

ாசனம் பசாட்டுநீ ர்

ாசனம் மை் றும் பதளி ் பு ்

ை் றி .

மதி ் பீட்டு அடுக் குகள் கற் றல் முடிவுகள்
நீ ர் நமலாண்றம
ை் றி தகவல் .
நீ ர் ் ாசன
முறைகள்
ை் றிய தகவல்
நசகரி ் து.

ாசனம் ை் றி
பதரிந்து பகாள் வர்

ாசனம் மை் றும்
பசாட்டு நீ ர் ்
ாசனம் ை் றி
ப ை் நைார்களிடம்
நகட்டு பதரிந்து
பகாள் வார்கள்

ாசனம்
மை் றும் பசாட்டு
நீ ர் ் ாசனம்
ை் றி
விவரி ் ார்கள்

கள ் யணம்
நமை் பகாண்டு,
நீ ரின்
எல் லா
நமலாண்
றம
நடவடிக்றகக
ள் ை் றி விவரம்
நசகரி ் ார்கள்

கழிவுநீ ரின்
நிர்வாகம் ை் றி
விளக்குவார்கள்

நீ ரின் சுத்திகரி ் பு
விதானத்றத ்
ார்த்திரு ் ார்கள்

நீ ரின் சில
சுத்திகரி ் பு
விதானத்றத ை் றி
பதரிந்துபகாள் ள
முயை் சி ் ர்

சுத்திகரி ் பு
றமயத்திை் கு
கள ் யணம்
நமை் பகாண்டு
கவனி ் ார்கள்

கழிவுநீ ர்
நிர்வாகம் ை் றி
விவரி ் ார்கள்

பதரிந்து
பகாள் வார்கள்

சுத்திகரி ் பு
விதானத்றத
பதரிந்து
பகாள் வார்கள்

------------------------The End----------------------
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