ஆசிரியர் கையயடு 2014
பகுதி I
முதல் வகுப்பு

1.

Greetings and Self-Introduction

-

வரழ்த்துக்ைளும் தன்கையய
அறிமுைப்படுத்துதலும்

திறன்ைள்: யைட்டல், யபசுதல்
ைற்பித்தல், ைற்றல் சசரல்:

வணக்ைம்

ய ரக்ைம்: ஒருவகைச் சந்திக்கும்யபரது மதிப்பு ைரட்டும்படி வணக்ைம்
சசரல்லும் பழக்ைத்கத வளர்த்தல்
துகணக்ைருவி:

மரணவன் ஆசிரியருக்கு வணக்ைம் சசரல்லும் படம்

டவடிக்கைைள்:
ை.

ஆசிரியர் மரணவர்ைளுக்கு 'வணக்ைம்' சசரல்லுதல்.

உ.

மரணவர்ைள் 'வணக்ைம்' என்று விகட அளித்தல்.
************

ைற்பித்தல், ைற்றல் சசரற்ைள்: சபயர் / என் / உன்
ய ரக்ைங்ைள்:

- தன் சபயகைச் சசரல்லுதல்
- 'என்' மற்றும் 'உன்' ஆைியவற்றின் யவறுபரட்கட
அறிதல்

டவடிக்கைைள்:
ை.

ஆசிரியர் ஒவ்சவரரு மரணவகையும் சுட்டிக்ைரட்டி, 'உன் சபயர்
வரணி; உன் சபயர் அமலன்,.........'என்று சசரல்லுதல்.
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உ.

ஒவ்சவரரு மரணவனும் தன்கையய சுட்டிக்ைரட்டி, 'என் சபயர்
........' என்று கூறுதல்.

௩.

ஆசிரியர் ஒவ்சவரருவகையும் பரர்த்து, 'உன் சபயர் என்ை?'
என்று விைவி விகட வைவகழத்தல்.
************

2.

Classroom environment

-

வகுப்புச் சூழல்

திறன்ைள்: யைட்டல், யபசுதல்
ைற்பித்தல், ைற்றல் சசரற்ைள்: ஆசிரியர் (ஐயர) / ஆசிரிகய
ய ரக்ைம்: 'ஆசிரியர்' (ஐயர) மற்றும் 'ஆசிரிகய' ஆைிய சசரற்ைகள
அறிமுைம் சசய்தல்
துகணக்ைருவிைள்:ஆசிரியர் (ஐயர) / ஆசிரிகய படம்
டவடிக்கைைள்:
ை.

ஆசிரியர் (ஐயர) / ஆசிரிகய தம்கமயய சுட்டிக்ைரட்டி, ' ரன்
ஆசிரியர் (ஐயர) / ஆசிரிகய' என்று கூறுதல்.

உ.

ஒவ்வ ொரு மொண னையும் 'வணக்ைம் ஐயர / ஆசிரிகய' என்று
சசரல்ல கவத்தல்.
************

ைற்பித்தல், ைற்றல் சசரற்ைள்: சிறுவன் / சிறுமி
ய ரக்ைம்: சிறுவன் மற்றும் சிறுமி ஆைியயரகை அறிமுைம் சசய்தல்
துகணக்ைருவிைள்: சிறுவன் / சிறுமி படம்
டவடிக்கைைள்:
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ை.

ஆசிரியர்

வகுப்பில்

உள்ள

'சிறுவன்' என்று பல முகற
உ.

ஒரு

சிறுவகைச்

சுட்டிக்ைரட்டி,

ன்கு உச்சரித்துச் சசரல்லுதல்.

ஆசிரியர் ஒரு சிறுவகைச் சுட்டிக்ைரட்டி, 'யதவன் (ஒரு) சிறுவன்'
என்று சசரல்லுதல்.

குறிப்பு:

'சிறுவன்' என்ற சசரல்கலக் ைற்பித்தவரயற 'சிறுமி' என்ற
சசரல்கலயும் ைற்பித்தல்.
************

ைற்பித்தல், ைற்றல் சசரற்ைள்:
ய ரக்ைம்: -

இவன், இவள், இவர்

'இவன், இவள், இவர்' ஆைிய சசரற்ைகளப்
பயன்படுத்தும் இடத்கத அறிமுைம் சசய்தல்

துகணக்ைருவிைள்:

சபரருத்தமரை ைருவிைள்

டவடிக்கைைள்:
ை.

ஆசிரியர் ஒரு மரணவகைச் சுட்டிக்ைரட்டி, 'இவன் சிறுவன்.
இவன் சபயர் ............', என்று கூறுதல்.

உ.

ஆசிரியர் ஒரு மரணவிகயச் சுட்டிக்ைரட்டி, 'இவள் சிறுமி. இவள்
சபயர் ............', என்று கூறுதல்.

௩.

ஆசிரியர்

ஒரு

மரணவகை

அகழத்து

அவ்வரயற

சசய்யச்

சசரல்லுதல்.
௪.

ஆசிரியர், ஓர் ஆசிரியர் / ஆசிரிகய படத்கதச் சுட்டிக்ைரட்டி,
'இவர் ஆசிரியர் (ஐயர) / ஆசிரிகய' என்று கூறுதல்.

ரு.

ஒவ்சவரரு மரணவனும் அவ்வரயற சசய்தல்.

************
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ைற்பித்தல், ைற்றல் சசரல்:

உட்ைரர்

ய ரக்ைம்: 'உட்ைரர்' என்ற சசயகல அறிமுைம் சசய்தல்
துகணக்ைருவி:

சபரருத்தமரை படம்

டவடிக்கைைள்:
ை.

ஆசிரியர்

ஒரு

ரற்ைரலியில்

உட்ைரரும்சபரழுது,

' ரன்

உட்ைரருைியறன்' என்று பல முகற உச்சரித்துச் சசரல்லுதல்.

உ.

ஒவ்சவரரு மரணவகையும் அவ்வரயற சசய்யவும் சசரல்லவும்
கவத்தல்.
************

ைற்பித்தல், ைற்றல் சசரல்:

ில்

ய ரக்ைம்: ' ில்' என்ற சசயகல அறிமுைம் சசய்தல்
துகணக்ைருவி:

சபரருத்தமரை படம்

டவடிக்கைைள்:
ை.

உட்ைரர்ந்து சைரண்டிருந்த ஆசிரியர் எழுந்து ' ரன்
என்று பல முகற

உ.

ிற்ைியறன்'

ன்கு உச்சரித்துச் சசரல்லுதல்.

ஒவ்சவரரு மரணவகையும் அவ்வரயற சசய்யவும் சசரல்லவும்
கவத்தல்.
************

ைற்பித்தல், ைற்றல் சசரல்:

வர

ய ரக்ைம்: 'வர' என்ற சசயகல அறிமுைம் சசய்தல்
துகணக்ைருவி:

சபரருத்தமரை படம்

டவடிக்கைைள்:
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ை.

ஆசிரியர் வகுப்பில் நுகழயும்யபரது, ' ரன் வருைியறன்' என்று பல
முகற சசரல்லுதல்.

உ.

ஆசிரியர் ஒரு மரணவகைக் கூப்பிட்டு, மரணவன் ஆசிரியகை
ய ரக்ைி

வரும்சபரழுது, ' ரன்

வருைியறன்' என்று

சசரல்ல

கவத்தல்.
௩.

ஒவ்சவரரு மரணவகையும் இவ்வரயற சசய்யவும் சசரல்லவும்

கவத்தல்.
***********

ைற்பித்தல், ைற்றல் சசரல்:

யபர

ய ரக்ைம்: 'யபர'என்ற சசயகல அறிமுைம் சசய்தல்
துகணக்ைருவி:

சபரருத்தமரை படம்

டவடிக்கைைள்:
ை.

ஆசிரியர் வகுப்கப விட்டு சவளியய யபரகும்சபரழுது, ' ரன்
யபரைியறன்' என்று பல முகற சசரல்லுதல்.

உ.

ஒவ்சவரரு மரணவகையும் அவ்வரயற சசய்யவும் சசரல்லவும்
கவத்தல்.
************

3.

Good Manners

-

ல்சலரழுக்ைங்ைள்

ல்சலரழுக்ைங்ைகள ஒட்டி வரய்சமரழிப் பயிற்சி டத்துதல்
ய ரக்ைம்: மரணவனுக்கு ' ன்றி', 'உத்தைவு சைரடு' ஆைிய

ல்சலரழுக்ைங்ைகளப் புைட்டுதல்.
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டவடிக்கைைள்:
ை.

ஆசிரியர் ஒரு மரணவனுக்கு ஒரு மிட்டரய் சைரடுத்து, ' ன்றி ஐயர'
என்று சசரல்ல கவத்தல். இப்படி எல்லர மரணவர்ைகளயும்
சசரல்லவும் சசய்யவும் கவத்தல்.

உ.

' ன்றி' என்ற சசரல்கலக் வ ொண்டு வரய்சமரழிப் பயிற்சி
டத்துதல்.

௩.

ஆசிரியர் 'உத்தைவு சைரடு' என்ற சசரல்கலக் ைற்பிக்கும் முன்
விளக்ைம் தை யவண்டும். வகுப்புக்குள் இருக்ைின்ற ஒரு மரணவன்
சவளியய

யபரை

விரும்பிைரல்

அவன்

'ஐயர / ஆசிரிகய

உத்தைவு சைரடுங்ைள்' என்று சசரல்ல கவத்தல்.

4.

Objects in classroom

வகுப்பில் உள்ள சபரருள்ைள்

-

வகுப்பிலுள்ள சபரருள்ைகள ஒட்டி வரய்சமரழிப் பயிற்சி டத்துதல்
ய ரக்ைங்ைள்:

மரணவனுக்குத் சதரிந்துசைரள்ள யவண்டுவை:

ை.

வகுப்பிலுள்ள சபரருள்ைள்

உ.

யமகச, ரற்ைரலி, கப, எழுதுயைரல், நூல் ஆைிய
சசரற்ைகள எளிய சசரற்சறரடர்ைளில்
பயன்படுத்துதல்

துகணக்ைருவிைள்:

சபரருத்தமரை படங்ைள்

டவடிக்கைைள்:
ை.

ஆசிரியர் ஒரு யமகசகயச் சுட்டிக்ைரட்டி, 'யமகச', 'இது யமகச'
என்று சசரல்லுதல்.

உ.

ஆசிரியர்

இவ் ொறே

பல

முனே

திருப்பிச்

சசரல்லுதல்.

மரணவர்ைள் உற்றுக் யைட்டல்.
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௩.

மரணவர்ைள் ஒரு யமகசகயச் சுட்டிக்ைரட்டி, 'யமகச', 'இது யமகச'
என்று சசரல்லுதல்.

௪.

அவ்வரயற ஆசிரியர் ' ரற்ைரலி' என்ற சசரல்கலக் சைரண்டு
வரய்சமரழிப் பயிற்சி டத்துதல்.

ரு.

மரணவர்ைள் ஒரு

ரற்ைரலிகயச் சுட்டிக்ைரட்டி, '

ரற்ைரலி', 'இது

ரற்ைரலி' என்று சசரல்லுதல்.
௬.

யமகச,

ரற்ைரலி ஆைிய சசரற்ைகள

ன்கு உணரும் வகை

மரணவர்ைள் திருப்பித் திருப்பிச் சசரல்லுதல்.
எ.

ஒவ்சவரரு மரணவனும் அந்தப் சபரருள்ைளின் சபயர்ைகளச்

சரியரை உச்சரிப்புடன் சசரல்ல கவத்தல்.
அ.

ைீழ்க்ைண்டவரயற எளிய வரய்சமரழிப் பயிற்சி
(எ-ைர)

டத்துதல்.

இது யமகச.
இது என் / உன் யமகச.
இது ஐயர / ஆசிரிகய யமகச.
இது ஈசன் யமகச.

குறிப்பு:

'யமகச, ரற்ைரலி' ஆைிய சசரற்ைகளக் ைற்பித்தவரயற கப,
எழுதுயைரல், நூல் ஆைிய சசரற்ைகளயும் ைற்பித்தல்.
************

5.

Follow instructions -

ைட்டகளைகளப் பின்பற்றுதல்

'ைட்டகளைகளப் பின்பற்றுதல்' என்ற தகலப்கப ஒட்டி வரய்சமரழிப்

பயிற்சி டத்துதல்
ய ரக்ைங்ைள்:
ை.

மரணவனுக்குத் சதரிந்துசைரள்ள யவண்டுவை:
ைட்டகளைகளப் புரிந்துசைரள்ளுதல்
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உ.

ைட்டகளைகளப் பின்பற்றுதல்

௩.

அவற்கற ஒட்டிச் சில எளிய சசரற்சறரடர்ைகளச்
சசரல்லுதல்

டவடிக்கைைள்:
ை.

'நூல் படி', 'எழுது', 'ைதவு திற', "ைதவு மூடு' ஆைிய

ஒவ்சவரரு

ைட்டகளயும் ஆசிரியர் சசரல்லுதல்.
உ.

மரணவன், ' ரன் நூல் படிக்ைியறன்', ' ரன் எழுதுைியறன்', ' ரன்
ைதவு

திறக்ைியறன்',

' ரன்

ைதவு

மூடுைியறன்'

என்று

சசரல்லுதல்.

************

6.

Outside the classroom

ைற்பித்தல், ைற்றல் சசரல்:

-

வகுப்பகறக்கு சவளியய

பூ

ய ரக்ைம்: 'பூ' என்ற சசரல்கல அறிமுைம் சசய்தல்
துகணக்ைருவி:

உண்கமயரை பூக்ைள்

டவடிக்கைைள்:
ை.

ஆசிரியர் மரணவர்ைகள சவளியய அகழத்துப் யபரதல். அவர்
மரணவர்ைளுக்குப்
உள்ள

பூகவச்

பூந்சதரட்டிைளில் / யதரட்டத்தில்

சுட்டிக்ைரட்டி,

'இது

பூ'

என்று

பல

முகற

உச்சரித்துச் சசரல்லுதல்.
உ.

பிறகு

ஒவ்சவரரு

மரணவகையும்

அவ்வரயற

சசய்யவும்

சசரல்லவும் கவத்தல்.
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௩.

'பூ' என்ற சசரல்கலக் சைரண்டு

எளிய வரய்சமரழிப்

பயிற்சி

டத்துதல்.
************

ைற்பித்தல், ைற்றல் சசரல்:

பழம்

ய ரக்ைம்: 'பழம்' என்ற சசரல்கல அறிமுைம் சசய்தல்
துகணக்ைருவி:

உண்கமயரை பழங்ைள்

டவடிக்கைைள்:
ை.

ஆசிரியர் ஏதரவது ஒரு பழத்கதச் சுட்டிக்ைரட்டி, 'இது பழம்' என்று
பல முகற உச்சரித்துச் சசரல்லுதல்.

உ.

ஒவ்சவரரு மரணவகையும் அவ்வரயற சசய்யவும் சசரல்லவும்
கவத்தல்.

௩.

ஆசிரியர் 'ஆப்பிள் ஒரு பழம், வரகழ ஒரு பழம்....................'என்று
அந்தந்தப் பழத்தின் படத்னதச் சுட்டிக் ொட்டிச் சசரல்லுதல்.

************
7.

Count from one to five

ய ரக்ைங்ைள்:

-

ஒன்று முதல் ஐந்து வகை எண்ணுதல்

மரணவனுக்குத் சதரிந்துசைரள்ள யவண்டுவை:

ை.

எண்கண வரிகசப்படுத்திக் கூறுதல்

உ.

எண் னை அேிமு ம் வெய்தல்

௩.

ஒன்று முதல் ஐந்து வகை எண்ண அறிந்து

சைரள்ளுதல்
துகணக்ைருவிைள்:

- எண் அட்கடைள் ஒன்று - (ை) முதல்
9

ஐந்து - (ரு) வகை
டவடிக்கைைள்:
ை.

ஆசிரியர் சசய்கை மூலம் எண்ைகள விளக்குதல்.

உ.

ஆசிரியர்

யமகசயமல் சபரருகள ஒன்று ஒன்றரை கவத்துக்

சைரண்டு 'ஒன்று, இைண்டு, மூன்று,

ரன்கு, ஐந்து' என்று

எண்ணிக் சைரண்யட கூறுதல்.
௩.

'ஒன்று, இைண்டு. மூன்று, ரன்கு, ஐந்து' ஆைிய எண்ைகளப் பல
முகற உச்சரித்துச் சசரல்லுதல்.

௪.

ஒவ்சவரரு மரணவனும் அவ்வரயற சசய்யவும் சசரல்லவும்
கவத்தல்.
************
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ஆசிரியர் கையயடு 2015
பகுதி II
முதல் வகுப்பு
சதரகுதி ஒன்று
ை.

வணக்ைம்

உ.

ஆசிரியர்/ஐயர

௩.

ஆசிரிகய

௪.

ரன்

ரு.

ீ

௬.

சிறுவன்

எ.

சிறுமி

அ.

இவன்

௯.

இவள்

ை0.

உட்ைரர்

ைை.

ில்
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திறன்ைள்: யைட்டல், யபசுதல்
ைற்பித்தல், ைற்றல் சசரல்: வணக்ைம்
ய ரக்ைம்: ஒருவகைச் சந்திக்கும்யபரது மதிப்பு ைரட்டும்படி வணக்ைம்
சசரல்லும் பழக்ைத்கத வளர்த்தல்
துகணக்ைருவிைள்:

- சிறுமி வணக்ைம் சசரல்லும் படம்
- 'வணக்ைம்' என்ற சசய்கைகயக் குறிப்பிடும்
மின்ைட்கடைள்

டவடிக்கைைள்:
ை.

ஆசிரியர்

வகுப்புக்கு

மரணவர்ைகளப்

முன்ைரல்

பரர்த்து,

ின்று

'வணக்ைம்'

கைைகளக்
என்று

பல

கூப்பி
முகற

சசரல்லுதல்.
உ.

எல்லர மரணவர்ைளும் ஆசிரியர் சசய்தவரயற
என்று

௩.

ின்று 'வணக்ைம்'

ன்கு உச்சரித்துச் சசரல்லுதல்.

ஆசிரியர் ஒவ்சவரரு மரணவனையும் பரர்த்து, 'வணக்ைம்.............'
என்று மரணவனுகடய சபயகைச் சசரல்லி,

அதற்குப் பதிலரை

மரணவன் 'வணக்ைம் ஐயர /ஆசிரிகய' என்று சசரல்ல கவத்தல்.
௪.

ஆசிரியர் மரணவர் இருவகை வகுப்புக்கு முன்ைரல்

ிற்ை கவத்து

ஒருவர் ஒருவருக்கு வணக்ைம் சசரல்ல கவத்தல்.
ரு.

இவ்வரயற

ஆசிரியர்

மரணவர்ைளுகடய

ண்பர்ைளுக்கு

வணக்ைம் சசரல்லும் சதரடர்ைகளக் ைற்பித்தல்.
(எ-ைர)

'வணக்ைம் அைசி'
'வணக்ைம் குமைன்'

************
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ைற்பித்தல்,ைற்றல் சசரல்: ஆசிரியர்/ஐயர
ய ரக்ைம்: ஆசிரியர்/ஐயர , ஆசிரிகய ஆைிய சசரற்ைகள அகடயரளம்
ைரணுதல்
துகணக்ைருவிைள்: - ஆசிரியர் படம் (வகுப்புச் சூழல்) /தரயம
- மின்ைட்கடைள்
டவடிக்கைைள்:
ை.

ஆசிரியர் வகுப்புக்கு முன்ைரல்

ின்று 'ஆசிரியர்' படத்கதச்

சுட்டிக்ைரட்டி, 'ஆசிரியர்' என்று பல முகற சசரல்லுதல்.
உ.

மரணவர்ைள் எல்லரகையும் 'ஆசிரியர்/ஐயர' என்ற சசரல்கல
ன்கு உச்சரிக்ைச் சசய்தல்.

௩.

ஆசிரியர் தம்கமச் சுட்டிக்ைரட்டி, ' ரன் 'ஆசிரியர் / ஐயர' என்று
பல முகற சசரல்லுதல்.

௪.

ஆசிரியர் தம்கமச் சுட்டிக்ைரட்டி, ஒவ்சவரரு மரணவனையும்
'ஆசிரியர்' என்று உச்சரித்துச் சசரல்ல கவத்தல்.

ரு.

'ஆசிரியர்'

என்ற

சசரல்கலக்

வரய்சமரழிப் பயிற்சி
(எ-ைர)

சைரண்டு

எளிகமயரை

டத்துதல்.

இவர் யரர்?
உன் ஆசிரியர் சபயர் என்ை?

குறிப்பு:

'ஆசிரியர்' என்ற சசரல்கலக் ைற்பித்தவரயற 'ஆசிரிகய'
என்ற சசரல்கலயும் ைற்பித்தல்.

************

13

ைற்பித்தல், ைற்றல் சசரல்: ரன்
ய ரக்ைம்: ' ரன்' என்ற சசரல்கல அறிமுைம் சசய்தல்
துகணக்ைருவி: ஒருவர் தம்கமச் சுட்டிக்ைரட்டும் படம்
டவடிக்கைைள்:
ை.

ஆசிரியர் வகுப்புக்கு முன்ைரல்

ின்று மரணவர்ைகளப் பரர்த்து,

தம்கமச் சுட்டிக்ைரட்டி ' ரன்' என்று பல முகற சசரல்லுதல்.
உ.

ஒவ்வ ொரு மொண னும் தன்னைறே சுட்டிக்ைரட்டி ' ரன்' என்று
சசரல்ல கவத்தல்.

௩.

ஆசிரியர் தம்கமச் சுட்டிக்ைரட்டி ' ரன் ஐயர /ஆசிரிகய' என்று பல
முகற சசரல்லுதல்.

[‘ ரன்’ என்ற சசரல்மீது அழுத்தம் யபரடுதல்]
௪.

ஒவ்வ ொரு மொண னும் ' ரன் ............' என்று சசரல்லுதல்.

(சபயகைக் குறிப்பிடுதல்)
ரு.

'யரர்' என்ற சசரல்கலக் சைரண்டு ஆசிரியர் எளிய வரய்சமரழிப்
பயிற்சி டத்தலரம்.
(எ-ைர)

ீ யரர்? என்று விைவி ' ரன்.............' என்ற விகட
வைவகழத்தல்.
************

ைற்பித்தல், ைற்றல் சசரல்: ீ
ய ரக்ைம்: ' ீ' என்ற சசரல்கல அறிமுைம் சசய்தல்
துகணக்ைருவி:

ஒரு சிறுவன் இன்சைரரு சிறுவகை ய ரக்ைிச்
சுட்டிக்ைரட்டும் படம்
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டவடிக்கைைள்:
ை.

ஆசிரியர் தம்கமச் சுட்டிக்ைரட்டி ' ரன்' என்று சசரல்லி, ஒரு
மரணவகை ய ரக்ைி அவகைச் சுட்டிக்ைரட்டி ' ீ' என்று பல
முகற சசரல்லுதல்.

உ.

ஆசிரியர் ஒரு மரணவகை வகுப்புக்கு முன்ைரல் அகழத்து
அவகைப் பரர்த்து, அவகைச் சுட்டிக்ைரட்டி, ' ீ ...........'என்று
சசரல்லுதல். [சபயகைச் சசரல்லுதல்]

௩.

ஆசிரியர் இவ்வரயற ஒவ்சவரரு மரணவகையும்
தன்

ண்பகைச்

ிற்ைச் சசய்து,

சுட்டிக்ைரட்டி ' ீ .............' என்று சசரல்ல

கவத்தல்.
௪.

ஒவ்சவரருவரும் ' ரன்..............', ' ீ ................' என்று சசரல்லச்
சசய்தல். [சபயகைச் சசரல்லுதல்]

************

ைற்பித்தல், ைற்றல் சசரல்:

சிறுவன்

ய ரக்ைம்: 'சிறுவன்' மற்றும் 'சிறுமி' ஆைியயரகை அகடயரளம்
ைரணுதல்
துகணக்ைருவிைள்:

- சிறுவர்ைளும் சிறுமிைளும் யசர்ந்த படம்
- மின்ைட்கடைள்

டவடிக்கைைள்:
ை.

ஆசிரியர்

வகுப்பில்

உள்ள

ஒரு

சிறுவகைச்

சுட்டிக்ைரட்டி,

'சிறுவன்' என்று பல முகற சசரல்லுதல்.
உ.

ஆசிரியர் தம்கமச் சுட்டிக்ைரட்டி ' ரன் ஆசிரியர்/ஐயர', பிறகு
சிறுவகைச்

சுட்டிக்ைரட்டி

' ீ

சிறுவன்'

என்று

பல

முகற

சசரல்லுதல்.
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௩.

ஆசிரியர் ஒரு சிறுவகை வகுப்புக்கு முன்ைரல்

ிற்ைச் சசய்து,

சிறுவன் தன்கைச் சுட்டிக்ைரட்டி ' ரன் சிறுவன்' என்று பல முகற
சசரல்ல கவத்தல்.
௪.

ஒவ்சவரரு மரணவனையும் இவ்வரயற சசரல்ல கவத்தல்.

ரு.

மின்ைட்கட முதலியவற்கறக் சைரண்டு வரய்சமரழிப் பயிற்சி
டத்துதல்.
(எ-ைர)

இவன் சிறுவன்.
இவன் சபயர் அைிலன்.

குறிப்பு:

'சிறுவன்' என்ற சசரல்கலக் ைற்பித்தவரயற 'சிறுமி' என்ற
சசரல்கலயும் ைற்பித்தல்.
************

ைற்பித்தல், ைற்றல் சசரல்: இவன்
ய ரக்ைம்: 'இவன், இவள்' ஆைிய சசரற்ைகள அகடயரளம் ைரணுதல்
துகணக்ைருவி:

ஆசிரியர் ஒரு சிறுவகைச் சுட்டிக்ைரட்டும் படம்

டவடிக்கைைள்:
ை.

ஆசிரியர் வகுப்பு மரணவர்ைகள ய ரக்ைி, ஒரு மரணவகைச்
சுட்டிக்ைரட்டி 'இவன்' என்று பல முகற சசரல்லுதல்.

உ.

ஆசிரியர் ஒரு மரணவகைச் சுட்டிக்ைரட்டி 'இவன் சிறுவன்' என்று
சசரல்லுதல்.

௩.

ஆசிரியர் ஒவ்சவரரு மரணவகையும் தன்

ண்பகைச் சுட்டிக்

ைரட்டி 'இவன் ............' என்று சசரல்ல கவத்தல். (சபயகைக்

குறிப்பிடுதல்)

16

௪.

'இவன்' என்ற சசரல்கலக் சைரண்டு எளிகமயரை வரய்சமரழிப்
பயிற்சி

டத்துதல்.

(எ-ைர)

இவன் யரர்?
இவன் சிறுவன்.
இவன் ைண்ணன்.

குறிப்பு:

'இவன்' என்ற சசரல்கலக் ைற்பித்தவரயற 'இவள்' என்ற
சசரல்கலயும் ைற்பித்தல்.

************

ைற்பித்தல், ைற்றல் சசரல்:

உட்ைரர்

ய ரக்ைம்: 'உட்ைரர்' என்ற சசயகல அகடயரளம் ைரணுதல்
துகணக்ைருவி:

ஒருவன் ரற்ைரலியில் உட்ைரரும் படம்

டவடிக்கைைள்:
ை.

ஆசிரியர்

ஒரு

ரற்ைரலியில்

உட்ைரரும்சபரழுது,

' ரன்

உட்ைரருைியறன்' என்று பல முகற உச்சரித்துச் சசரல்லுதல்.
உ.

ஒவ்சவரரு மரணவகையும் அவ்வரயற சசய்யவும் சசரல்லவும்
கவத்தல்.

௩.

'உட்ைரர்' என்ற சசரல்கலக் சைரண்டு வரய்சமரழிப் பயிற்சி
டத்துதல்.
************

ைற்பித்தல், ைற்றல் சசரல்:

ில்

ய ரக்ைம்: ' ில்' என்ற சசயகல அறிமுைம் சசய்தல்
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துகணக்ைருவி: ஒருவன்

ிற்கும் படம்

டவடிக்கைைள்:
ை.

உட்ைரர்ந்து

சைரண்டிருந்த

ிற்ைியறன்' என்று பல முகற
உ.

ஓர்

ஆசிரியர்

எழுந்து , ' ரன்

ன்கு உச்சரித்துச் சசரல்லுதல்.

ஒவ்சவரரு மரணவகையும் அவ்வரயற சசய்யவும் சசரல்லவும்
கவத்தல்.

௩.

' ில்' என்ற சசரல்கல கவத்து வரய்சமரழிப் பயிற்சி டத்துதல்.

************

பரடல் ை
ைரகல வணக்ைம்
அம்மர வுக்கு வணக்ைம்;
அப்பர வுக்கு வணக்ைம்!
அண்ணர வுக்கு வணக்ைம்;
அக்ைர ளுக்கு வணக்ைம்!
தரத்தர, பரட்டி இருவருக்கும்
தங்ைப் பரப்பர வணக்ைம்!
சின்ைப் பரப்பர எல்லரருக்கும்
சசரல்லும் ைரகல வணக்ைம்!
************
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சதரகுதி இைண்டு
ை.

அம்மர

உ.

அப்பர

௩.

இவர்

௪.

என்

ரு.

உன்

௬.

ன்றி

எ.

வர

அ.

யபர
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திறன்ைள்: யைட்டல், யபசுதல்
ைற்பித்தல், ைற்றல் சசரல்: அம்மர
ய ரக்ைம்: 'அம்மர' என்ற சசரல்கல அறிமுைப்படுத்துதல்
துகணக்ைருவிைள்:

- அம்மர படம் (குடும்பப் படம் அம்மர கையில்
குழந்கத)
- மின்ைட்கடைள்

டவடிக்கைைள்:
ை.

ஆசிரியர் படத்திலுள்ள அம்மரகவச் சுட்டிக்ைரட்டி 'அம்மர' என்று
பல முகற உச்சரித்துச் சசரல்லுதல்.

உ.

ஆசிரியர் மரணவர்ைள் எல்லரகையும் 'அம்மர' என்ற சசரல்கலப்
பல முகற ன்கு உச்சரித்துச் சசரல்ல கவத்தல்.

௩.

ஒவ்வ ொரு மொண னும் (அம்மர படத்கதச் சுட்டிக்ைரட்டி) 'அம்மர'
என்று சசரல்லுதல்.

௪.

'அம்மர' என்ற சசரல்கல கவத்து எளிகமயரை வரய்சமரழிப்
பயிற்சி
(எ-ைர)

டத்துதல்.
இவர் யரர்?
இவர் அம்மர.
என் அம்மர சபயர் ............
என் அம்மர அன்பரைவர்.
************

ைற்பித்தல், ைற்றல் சசரல்:

அப்பர

ய ரக்ைம்: 'அப்பர' என்ற சசரல்கல அறிமுைப்படுத்துதல்
துகணக்ைருவிைள்:

- அப்பர படம் (குடும்பப் படம்)
- மின்ைட்கடைள்
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டவடிக்கைைள்:
ை.

ஆசிரியர்

வகுப்புக்கு

முன்ைரல்

ின்று

அப்பர

படத்கதச்

சுட்டிக்ைரட்டி 'அப்பர' என்று பல முகற உச்சரித்துச் சசரல்லுதல்.
உ.

ஆசிரியர் மரணவர்ைள் எல்லரகையும் 'அப்பர' என்ற சசரல்கல
ன்கு உச்சரித்துச் சசரல்ல கவத்தல்.

௩.

ஒவ்வ ொரு மொண னும் அப்பர படத்கதச் சுட்டிக்ைரட்டி 'அப்பர'
என்று சசரல்லுதல்.

௪.

'அப்பர' என்ற சசரல்கலக் சைரண்டு எளிகமயரை வரய்சமரழிப்
பயிற்சி

(எ-ைர)

டத்துதல்.

ஆசிரியர் மரணவர்ைளுக்கு 'அப்பர' படத்கதக் ைரட்டி,
இவர் யரர்?
இவர் அப்பர.
என் அப்பர சபயர் ............
என் அப்பர ல்லவர்.
************

ைற்பித்தல், ைற்றல் சசரல்: இவர்
ய ரக்ைம்: 'இவர்' என்ற சசரல்கல அகடயரளம் ைரணுதல்
துகணக்ைருவி: சிறுவன் ஆசிரியகை அல்லது ஒரு சபரியவகைச்
சுட்டிக்ைரட்டும் படம்
டவடிக்கைைள்:
ை.

ஆசிரியர் படத்கதக் ைரட்டி, 'இவர்' என்று பல முகற சசரல்லுதல்.

உ.

படத்கதக் ைரட்டி 'இவர் அம்மர' என்று பல முகற சசரல்லுதல்.
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௩.

இப்படிப் பல படங்ைகளக் சைரண்டு எளிகமயரை வரய்சமரழிப்
பயிற்சி டத்துதல்.

(எ-ைர)

இவர் அம்மர /அப்பர.
இவர் ஆசிரியர் / ஆசிரிகய.
************

ைற்பித்தல், ைற்றல் சசரல்: என்
ய ரக்ைம்: 'என்' என்ற சசரல்கல அகடயரளம் ைரணுதல்
துகணக்ைருவிைள்: சபரருத்தமரை ைருவிைள்
டவடிக்கைைள்:
ை.

மரணவன்/மரணவி தன்கைச் சுட்டிக்ைரட்டி 'என் சபயர்............'
என்று பல முகற சசரல்லுதல்.

உ.

ஒவ்வ ொரு

மொண னும்

'என்

அம்மர/அப்பர

சபயர்'

என்று

சசரல்லுதல். (சபயகைக் குறிப்பிடுதல்)
௩.

'என்' என்ற சசரல்கலக் சைரண்டு எளிய வரய்சமரழிப் பயிற்சி
டத்துதல்.

(எ-ைர)

இவர் என் ஆசிரியர்/ஆசிரிகய.
என் ஆசிரியர்/ஆசிரிகய சபயர் ............
இவர் என் அம்மர/அப்பர.
என் அம்மர/அப்பர சபயர் ............
என் சபயர்............
************

22

ைற்பித்தல் ைற்றல் சசரல்: உன்
ய ரக்ைம்: 'உன்' என்ற சசரல்கல அகடயரளம் ைரணுதல்
துகணக்ைருவிைள்: சபரருத்தமரை ைருவிைள்
டவடிக்கைைள்:
ை.

ஆசிரியர்

ஒரு

மரணவனுக்குப்

பக்ைத்தில்

ின்று

அ னைச்

சுட்டிக்ைரட்டி, 'உன் சபயர் ............' என்று சசரல்லுதல்.

'உன்' என்ற சசரல்மீது அழுத்தம் யபரடுதல்.
வரய்சமரழிப் பயிற்சி
(எ-ைர)
உ.

இப்படி எளிய

டத்துதல்.

உன் ஆசிரியர் / ஆசிரிகய சபயர் ............

'என்/உன்' ஆ ிே சசரற்ைகளக் சைரண்டு வரய்சமரழிப் பயிற்சி
டத்துதல்.

௩.

ஒவ்சவரரு மரணவைிடமும் 'உன் சபயர் என்ை?, உன் ஆசிரியர் /
ஆசிரிகய
விகடைகள

சபயர்

என்ை?'

யபரன்ற

விைரக்ைகளக்

யைட்டு

ர னழத்தல்.

************
ைற்பித்தல் ைற்றல் சசரல்: ன்றி
ய ரக்ைம்: ' ன்றி' என்ற ல்சலரழுக்ைத்கதப் புைட்டுதல்.
டவடிக்கைைள்:
ை.

ஆசிரியர் மரணவனுக்கு ஒரு சபரருகளக் சைரடுத்து ' ன்றி ஐயர'
என்று சசரல்ல கவத்தல்.

உ.

இவ்வரயற ஆசிரியர் மரணவர்ைள் சிலருக்கு ஒரு சபரருகளக்
சைரடுத்து ' ன்றி ஐயர' என்று சசரல்ல கவத்தல்.

' ன்றி' என்ற சசரல்மீது அழுத்தம் யபரடுதல்.
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௩.

மரணவன் ஆசிரியருக்கு ஒரு சபரருகளக் சைரடுத்து, ஆசிரியர்
' ன்றி ............' என்று சசரல்லுதல்.

(சபயகைக் குறிப்பிடுதல்)
௪.

' ன்றி' என்ற சசரல்கல கவத்து எளிய வரய்சமரழிப் பயிற்சி
டத்துதல்.

ரு.

இவ்வரயற ஆசிரியர் மொண ர் ள் தங் ள்

ண்பர்ைளுக்கு

ன்றி

சசரல்லும் சதரடர்ைகளக் ைற்பித்தல்.
(எ-ைர)

ன்றி அைசி
ன்றி குமைன்
************

ைற்பித்தல் ைற்றல் சசரல்: வர
ய ரக்ைம்: 'வர' என்ற சசயகல அகடயரளம் ைரணுதல்
துகணக்ைருவி:

சபரருத்தமரை படம்

டவடிக்கைைள்:
ை.

ஆசிரியர் வகுப்பில் நுகழயும்யபரது, ' ரன் வருைியறன்' என்று பல
முகற சசரல்லுதல்.

உ.

ஆசிரியர் ஒரு மரணவகைக் கூப்பிட்டு, மரணவன் ஆசிரியகை
ய ரக்ைி

வரும்சபரழுது,

' ரன்

வருைியறன்'

என்று

சசரல்ல

கவத்தல்.
௩.

ஒவ்சவரரு மரணவகையும் இவ்வரயற சசய்யவும் சசரல்லவும்
கவத்தல்.

௪.

'இங்யை வர' என்ற சதரடகைக் சைரண்டு வரய்சமரழிப் பயிற்சி
டத்துதல்.

ரு.

'அம்மர

இங்யை வர வர' என்ற பரடகலப் பரடுதல்.
************
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ைற்பித்தல், ைற்றல் சசரல்: யபர
ய ரக்ைம்: 'யபர' என்ற சசயகல அகடயரளம் ைரணுதல்
துகணக்ைருவி:

சபரருத்தமரை படம்

டவடிக்கைைள்:
ை.

ஆசிரியர் வகுப்கப விட்டு சவளியய யபரகும்சபரழுது, ' ரன்
யபரைியறன்' என்று பல முகற சசரல்லுதல்.

உ.

ஒவ்சவரரு மரணவகையும் அவ்வரயற சசய்யவும் சசரல்லவும்
கவத்தல்.

௩.

'அங்யை யபர' என்ற சதரடகைக் சைரண்டு வரய்சமரழிப் பயிற்சி
டத்துதல்.

௪.

ஒரு மரணவன் இன்சைரரு மரணவகைப் பரர்த்து, 'அங்யை யபர'
என்று ைட்டகள இடுதல்; அடுத்தவன் யபரகும்சபரழுது, ' ரன்
அங்யை யபரைியறன்' என்று சசரல்லுதல்.

ரு.

ஆசிரியர் மரணவர்ைள் எல்லரகையும் இவ்வரயற சசரல்ல
கவத்தல்.

************

பரடல் உ
அம்மர

இங்யை வர வர

ஆகச

முத்தம்

தர

தர

இகலயில் யசரறு யபரட்டு
ஈகயத்

தூை

ஓட்டு
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சதரகுதி மூன்று
ை.

யமகச

உ.

ரற்ைரலி

௩.

அலமரரி

௪.

குவகள

ரு.

கப

௬.

பரல்

எ.

குடி

அ.

தண்ணீர்

௯.

யமல்

ை0.

ைீழ்

ைை. எடு
ைஉ. கவ
ை௩. பந்து
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திறன்ைள்: யைட்டல், யபசுதல்
ைற்பித்தல், ைற்றல் சசரல்:

யமகச

ய ரக்ைம்: 'யமகச, ரற்ைரலி' ஆைிய சசரற்ைகள அகடயரளம்
ைரணுதல்
துகணக்ைருவிைள்:

- யமகச (உண்கமயரை சபரருள்)
- யமகச படம்

டவடிக்கைைள்:
ை.

ஆசிரியர்

வகுப்புக்கு

முன்ைரல்

ின்று

சுட்டிக்ைரட்டி, 'யமகச' என்று பல முகற

ஒரு

யமகசகயச்

ன்கு உச்சரித்துச்

சசரல்லுதல்.
உ.

ஆசிரியர்

ஒவ்சவரரு

மரணவகையும்

இவ்வரயற

சசய்யவும்

சசரல்லவும் கவத்தல்.
௩.

'யமகச' என்ற சசரல்கலக் சைரண்டு எளிகமயரை வரய்சமரழிப்
பயிற்சி
(எ-ைர)

டத்துதல்.
இது யரர் யமகச?
இது என் யமகச.
அது உன் யமகச.
இது ஆசிரியர்/ஐயர யமகச.

௪.

ைீழ்க்ைரணும் யமகச பற்றிய பரடகலப் பரடச் சசய்ை.

பரடல் ௩
வரிகச வரிகசயரை யமகசயரம்
அகசயர திருக்கும் யமகசயரம்
யமகச

யமயல

யதரகசயரம்

எடுத்துப் யபரடு ைரகசயரம்
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குறிப்பு:

'யமகச' என்ற சசரல்கலக் ைற்பித்தவரயற ' ரற்ைரலி' என்ற
சசரல்கலயும் ைற்பித்தல்.
************

ைற்பித்தல், ைற்றல் சசரல்:

அலமரரி

ய ரக்ைம்: 'அலமரரி' என்ற சசரல்கல அறிமுைம் சசய்தல்
துகணக்ைருவிைள்:

- அலமரரி (உண்கமயரை சபரருள்)
- அலமரரி படம்

டவடிக்கைைள்:
ை.

ஆசிரியர் அலமரரியின் படத்கதச் சுட்டிக்ைரட்டி, 'இது அலமரரி'
என்று பல முகற

உ.

ன்கு உச்சரித்துச் சசரல்லுதல்.

ஆசிரியர் வகுப்பில் உள்ள அலமரரிக்குப் பக்ைத்தில்

ின்று,

அகதத் சதரட்டு, 'இது அலமரரி' என்று சசரல்லுதல்.
௩.

ஒவ்சவரரு

மரணவகையும்

சதரகலவில்

இருக்ைின்ற

அலமரரிகயச் சுட்டிக்ைரட்டி 'அது அலமரரி' என்று உச்சரித்துச்
சசரல்லுதல்.
௪.

ஒவ்சவரரு மரணவகையும் அவ்வரயற சசய்யவும் சசரல்லவும்
கவத்தல்.

ரு.

'அலமரரி' என்ற சசரல்கலக் வ ொண்டு வரய்சமரழிப் பயிற்சி
டத்துதல்.
(எ-ைர)

இது யரர் அலமரரி?
அலமரரியில் என்ை இருக்ைிறது?
************
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ைற்பித்தல், ைற்றல் சசரல்:

குவகள

ய ரக்ைம்: 'குவகள' என்ற சசரல்கல அறிமுைப்படுத்துதல்
துகணக்ைருவிைள்:

- குவகள (உண்கமயரை சபரருள்)
- குவகள படம்

டவடிக்கைைள்:
ை.

ஆசிரியர் ஒரு குவகளகயக் சுட்டிக்ைரட்டி, 'இது குவகள' என்று
பல முகற ன்கு உச்சரித்துச் சசரல்லுதல்.

உ.

ஒவ்சவரரு மரணவகையும் அவ்வரயற சசய்யவும் சசரல்லவும்
கவத்தல்.

௩.

'குவகள' என்ற சசரல்கலக் வ ொண்டு வரய்சமரழிப் பயிற்சி
டத்துதல்.
(எ-ைர)

இது என்ை?
இது குவகள.
இது யரர் குவகள?
இது என் குவகள / இது சிறுவன் குவகள.
************

ைற்பித்தல், ைற்றல் சசரல்:

கப

ய ரக்ைம்: 'கப' என்ற சசரல்கல அகடயரளம் ைரணுதல்
துகணக்ைருவிைள்:

- கப (உண்கமயரை சபரருள்)
- கப படம்

டவடிக்கைைள்:
ை.

ஆசிரியர் ஒரு கபகயச் சுட்டிக்ைரட்டி 'இது கப' என்று பல முகற
ன்கு உச்சரித்துச் சசரல்லுதல்.
29

உ.

ஆசிரியர்

ஒவ்சவரரு

மரணவகையும்

இவ்வரயற

சசய்யவும்

சசரல்லவும் கவத்தல்.
௩.

'இது யரர் கப? என்று ஒவ்சவரரு மரணவைிடமும் யைட்டு,
விகடகய

௪.

வைவகழத்தல்.

'கப' என்ற சசரல்கலக் சைரண்டு எளிகமயரை வரய்சமரழிப்
பயிற்சி

டத்துதல்.

(எ-ைர)

இது யரர் கப?
இது அைசி கப.
இது அமலன் கப.
************

ைற்பித்தல், ைற்றல் சசரல்:

பரல்

ய ரக்ைம்: 'பரல்' என்ற சசரல்கல அறிமுைம் சசய்தல்
துகணக்ைருவி:

பரல் (உண்கமயரை சபரருள்)

டவடிக்கைைள்:
ை.

ஆசிரியர் ஒரு ைண்ணரடிக் குவகளயில் பரகல ஊற்றி அந்தப்
பரகலச் சுட்டிைரட்டி, 'இது பரல்' என்று பல முகற

ன்கு

உச்சரித்துச் சசரல்லுதல்.
உ.

ஒவ்சவரரு மரணவகையும் பரகலச் சுட்டிக்ைரட்டி, 'இது பரல்'
என்று சசரல்ல கவத்தல்.

௩.

'பரல்' என்ற சசரல்கல கவத்து எளிய வரய்சமரழிப் பயிற்சி
டத்துதல்.
(எ-ைர)

குவகளயில் என்ை இருக்ைிறது?
குவகளயில் பரல் இருக்ைிறது?
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************
ைற்பித்தல், ைற்றல் சசரல்:

குடி

ய ரக்ைம்: 'குடி' என்ற சசயகல அறிமுைம் சசய்தல்
துகணக்ைருவி:

ஒருவர் பரல் குடிக்கும் படம்

ய ரக்ைம்: 'குடி' என்ற சசயகல அறிமுைம் சசய்தல்
டவடிக்கைைள்:
ை.

ஆசிரியர்

பரல் குடிக்கும் சசயகலக் ைரட்டி,

' ரன் பரல்

குடிக்ைியறன்' என்று பல முகற உச்சரித்துச் சசரல்லுதல்.
உ.

ஒவ்சவரரு மரணவகையும் அவ்வரயற சசய்யவும் சசரல்லவும்
கவத்தல்.

௩.

'குடி' என்ற சசரல்கல கவத்து வரய்சமரழிப் பயிற்சி டத்துதல்.
************

ைற்பித்தல், ைற்றல் சசரல்:

தண்ணீர்

ய ரக்ைம்: 'தண்ணீர்' என்ற சசரல்கல அறிமுைப்படுத்துதல்
துகணக்ைருவிைள்:

-

தண்ணீர் (உண்கமயரை சபரருள்)

டவடிக்கைைள்:
ை.

ஆசிரியர் ஒரு புட்டியில் உள்ள தண்ணீகைச் சுட்டிக்ைரட்டி 'இது
தண்ணீர்' என்று பல முகற

உ.

ன்கு உச்சரித்துச் சசரல்லுதல்.

ஆசிரியர் ஒவ்சவரரு மரணவகையும் 'தண்ணீர்' என்ற சசரல்கலப்
பல முகற ன்கு உச்சரித்துச் சசரல்லுதல்.

௩.

மரணவர் ஒவ்சவரருவகையும் அவ்வரயற சசரல்ல கவத்தல்.

௪.

'தண்ணீர்' என்ற சசரல்கலக் சைரண்டு வரய்சமரழிப் பயிற்சி
டத்துதல்.
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(எ-ைர)

தண்ணீர் குடி.
ரன் தண்ணீர் குடிக்ைியறன்.
குவகளயில் தண்ணீர் இருக்ைிறது.
************

ைற்பித்தல், ைற்றல் சசரல்:

யமல்

ய ரக்ைம்: 'யமல்' என்ற சசரல்கல அறிந்துசைரள்ளுதல்
துகணக்ைருவி:

யமகசயமல் கப (உண்கமயரை சபரருள்)

டவடிக்கைைள்:
ை.

ஆசிரியர் யமகசயமல் உள்ள கபகயச் சுட்டிக்ைரட்டி, 'கப யமகச
யமல் இருக்ைிறது' என்று பல முகற சசரல்லுதல்.

உ.

இவ்வரயற ஒவ்சவரரு மரணவகையும் சசய்யவும் சசரல்லவும்
கவத்தல்.

௩.

'யமல்' என்ற சசரல்கலக் சைரண்டு எளிகமயரை வரய்சமரழிப்
பயிற்சி

டத்துதல்.

(எ-ைர)

கப

ரற்ைரலியமல் இருக்ைிறது.

குவகள அலமரரியமல் இருக்ைிறது.
பூ யமகசயமல் இருக்ைிறது.
************
ைற்பித்தல், ைற்றல் சசரல்:

ைீழ்

ய ரக்ைம்: 'ைீழ்' என்ற சசரல்கல அறிந்துசைரள்ளுதல்
துகணக்ைருவி:

யமகசக்ைீழ் கப (உண்கமயரை சபரருள்ைள்)

டவடிக்கைைள்:
ை.

ஆசிரியர் யமகசக்ைீழ் உள்ள கபகயச் சுட்டிக்ைரட்டி, 'கப யமகசக்
ைீழ் இருக்ைிறது' என்று பல முகற சசரல்லுதல்.
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உ.

இவ்வரயற ஒவ்சவரரு மரணவகையும் சசய்யவும் சசரல்லவும்
கவத்தல்.

௩.

'யமல், ைீழ்' என்ற யவறுபரட்கடக் ைரட்டும்வகையில் வரய்சமரழிப்
பயிற்சி

(எ-ைர)

டத்துதல்.

கப எங்யை இருக்ைிறது?
குவகள எங்யை இருக்ைிறது?
************

ைற்பித்தல், ைற்றல் சசரல்:

எடு

ய ரக்ைம்: 'எடு' என்ற ைட்டகளகயப் பின்பற்றுதல்
துகணக்ைருவி:

சிறுவன் கபயிலிருந்து நூகல எடுக்கும் படம்

டவடிக்கைைள்:
ை.

ஆசிரியர் வகுப்புக்கு முன்ைரல் கபயிலிருந்து நூகல எடுக்கும்
சபரழுது மரணவர்ைகளப் பரர்த்து ' ரன் நூல் எடுக்ைியறன்' என்று
பல முகற சசரல்லுதல்

உ.

'எடு' என்ற சசரல்கல மரணவர்ைள் எல்லரகையும் உச்சரிக்ைச்
சசய்தல்.

௩.

மரணவர் ஒவ்சவரருவகையும் கபயிலிருந்து நூகல எடுக்கும்
சபரழுது ' ரன் நூல் எடுக்ைியறன்' என்று சசரல்ல கவத்தல்.

௪.

'எடு' என்ற சசரல்யலரடு 'கப', 'குவகள' முதலிய சசரற்ைகளக்
சைரண்டு வரய்சமரழிப் பயிற்சி
(எ-ைர)

டத்துதல்.

ரன் கப எடுக்ைியறன்.
ரன் குவகள எடுக்ைியறன்.
************
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ைற்பித்தல், ைற்றல் சசரல்:

கவ

ய ரக்ைம்: 'கவ' என்ற ைட்டகளகயப் பின்பற்றுதல்.
துகணக்ைருவி:

சிறுமி யமகசயமல் கபகய கவக்கும் படம்

டவடிக்கைைள்:
ை.

ஆசிரியர் வகுப்பு முன்ைரல் யமகசயமல் கப கவக்கும்சபரழுது
மரணவர்ைகளப் பரர்த்து ' ரன் கப கவக்ைியறன்' என்று பல
முகற சசரல்லுதல்

உ.

ஆசிரியர்

ஒவ்சவரரு

மரணவகையும்

யமகசயமல்

கபகய

கவக்கும்படி ைட்டகள இட்டு, ஒவ்சவரருவனும் கபகய கவத்துக்
சைரண்யட

' ரன்

கப

கவக்ைியறன்'

என்று

சசய்ன யுடன்

சசரல்லுதல்
௩.

ஆசிரியர் 'கப' என்ற சசரல்லுக்குப் பதிலரை, 'குவகள' , 'பூ'
முதலிய சசரற்ைகளக்

சைரண்டு

வரய்சமரழிப்

பயிற்சி

டத்துதல்.
(எ-ைர)

ரன் கப கவக்ைியறன்.
ரன் யமகசயமல் குவகள கவக்ைியறன்.
************

ைற்பித்தல், ைற்றல் சசரல்:

பந்து

ய ரக்ைம்: 'பந்து' என்ற சசரல்கல அறிமுைம் சசய்தல்
துகணக்ைருவிைள்:

- பந்து (உண்கமயரை சபரருள்)
- பந்து படம்

டவடிக்கைைள்:
ை.

ஆசிரியர் வகுப்புக்கு முன்ைரல்

ின்று பந்கதச் சுட்டிக்ைரட்டி,
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'இது பந்து' என்று பல முகற
உ.

ஒவ்சவரரு

மரணவகையும்

ன்கு உச்சரித்துச் சசரல்லுதல்.
‘பந்து’

என்ற

சசரல்கல

ன்கு

உச்சரிக்ைச் சசய்தல்.
௩.

‘பந்து ைரட்டு, பந்து எடு, பந்து பிடி, பந்து யமகசயமல் கவ’
யபரன்ற ஏவல் சதரடர்ைகளக் சைரண்டு வரய்சமரழிப் பயிற்சி
டத்துதல்.

௪.

‘பந்து’ என்ற சசரல்கலக் சைரண்டு எளிய வரய்சமரழிப் பயிற்சி
டத்துதல்.
(எ-ைர)

இது யரர் பந்து?
யமகசயமல் என்ை இருக்ைிறது?
பந்து எங்யை இருக்ைிறது? ( ரற்ைரலிக் ைீழ்)
பந்து அலமரரியமல் கவ.

************
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சதரகுதி ரன்கு

ை.

பள்ளி

உ.

வகுப்பகற

௩.

ைரும்பலகை

௪.

சவண்பலகை

ரு.

சுண்ணரம்புக்ைட்டி

௬.

நூல்

எ.

படி

அ.

எழுது

௯.

சபரிய

ை0.

சிறிய

ைை. சபட்டி
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திறன்ைள்: யைட்டல், யபசுதல்
ைற்பித்தல், ைற்றல் சசரல்:

பள்ளி

ய ரக்ைம்: 'பள்ளி' என்ற சசரல்கல அறிதல்
துகணக்ைருவிைள்:

- பள்ளி
- பள்ளி படம்

டவடிக்கைைள்:
ை.

ஆசிரியர் பள்ளிப் படத்கதச் சுட்டிக்ைரட்டி, 'இது பள்ளி' என்று பல
முகற

உ.

ன்கு உச்சரித்துச் சசரல்லுதல்.

மரணவர்ைள்

அகைவரும்

'பள்ளி'

என்ற

சசரல்கல

ன்கு

உச்சரிக்கும்படி சசய்தல்.
௩.

'பள்ளி' என்ற சசரல்யலரடு 'என்', 'உன்' யபரன்ற சசரற்ைகள
இகணத்துக் ைற்பித்தல். பள்ளிப் சபயகையும் யசர்த்துக் ைற்பித்தல்.

௪.

பள்ளிப் படத்கதக் சைரண்டு பல முனே உகையரடல் டத்துதல்.
(எ-ைர)

இது எந்தப் படம்?
இது பள்ளிப் படம்.
உன் பள்ளிப் சபயர் என்ை?
என் பள்ளிப் சபயர் ‘றமொக்ைர அைசரங்ைப் பள்ளி’.
இது யரர் பள்ளி?
இது என் பள்ளி.
************

ைற்பித்தல், ைற்றல் சசரல்:

வகுப்பகற

ய ரக்ைம்: 'வகுப்பகற' என்ற சசரல்கல அறிமுைம் சசய்தல்
துகணக்ைருவிைள்:

- வகுப்பகற
- வகுப்பகற படம்
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டவடிக்கைைள்:
ை.

ஆசிரியர் வகுப்பகறகயச் சுட்டிக்ைரட்டி 'இது வகுப்பகற' என்று
பல முகற

உ.

ன்கு உச்சரித்துச் சசரல்லுதல்.

மரணவர்ைள் 'வகுப்பகற' என்ற சசரல்கல

ன்கு உச்சரிக்கும்படி

சசய்தல்.
௩.

'வகுப்பகற' என்ற சசரல்யலரடு 'என்', 'உன்' ஆ ிே சசரற்ைகள
இகணத்துக் ைற்பித்தல்.

************
ைற்பித்தல், ைற்றல் சசரற் ள்: ைரும்பலகை / சவண்பலகை
ய ரக்ைம்: 'ைரும்பலகை, சவண்பலகை' என்ற சசரற்ைளின்
யவறுபரட்கட அறிதல்
துகணக்ைருவிைள்:

-

ைரும்பலகை (உண்கமயரை சபரருள்)

- ைரும்பலகை படம்
டவடிக்கைைள்:
ை.

ஆசிரியர் ைரும்பலகைகயச் சுட்டிக்ைரட்டி, 'இது ைரும்பலகை'
என்று பல முகற

உ.

ன்கு உச்சரித்துச் சசரல்லுதல்.

'ைரும்பலகை' என்ற சசரல்கல மரணவர்ைள் ன்கு உச்சரிக்கும்படி
சசய்தல்.

௩.

ஒவ்சவரரு மரணவனும் ைரும்பலகைகயச் சுட்டிக்ைரட்டி, 'இது
ைரும்பலகை' என்று சசரல்லுதல்.

௪.

'ைரும்பலகை' என்ற சசரல்கலக் சைரண்டு வரய்சமரழிப் பயிற்சி
டத்துதல்.

குறிப்பு:

'ைரும்பலகை' என்ற சசரல்கலக் ைற்பித்தவரயற,
'சவண்பலகை' என்ற சசரல்கலயும் ைற்பித்தல்.
************
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ைற்பித்தல், ைற்றல் சசரல்:

சுண்ணரம்புக்ைட்டி

ய ரக்ைம்: 'சுண்ணரம்புக்ைட்டி' என்ற சசரல்கல அறிமுைம் சசய்தல்
துகணக்ைருவிைள்:

- சுண்ணரம்புக்ைட்டி (உண்கமயரை சபரருள்)
- சுண்ணரம்புக்ைட்டி படம்

டவடிக்கைைள்:
ை.

ஆசிரியர்

சுண்ணரம்புக்ைட்டிகயச்

சுண்ணரம்புக்

ைட்டி'

என்று

பல

சுட்டிக்ைரட்டி,
முகற

ன்கு

'இது

உச்சரித்துச்

சசரல்லுதல்.
உ.

மரணவர்ைள் எல்லரரும் 'சுண்ணரம்புக்ைட்டி' என்ற சசரல்கல
ன்கு உச்சரித்தல்.

௩.

ஒவ்சவரரு மரணவனும் சுண்ணரம்புக்ைட்டிகயச் சுட்டிக்ைரட்டி,
'இது சுண்ணரம்புக்ைட்டி' என்று சசரல்லுதல்.

௪.

சுண்ணரம்புக்ைட்டி' என்ற சசரல்கலக் சைரண்டு வரய்சமரழிப்
பயிற்சி

ரு.

டத்துதல்.

ைீழ்க்ைரணும் 'சுண்ணரம்புக்ைட்டி' பற்ேிே பரடகலப் பரடச்
சசய்ை.

பரடல் ௪
சின்ை சின்ை ைட்டி
சுண்ணரம்புக்ைட்டி
எைக்கு ஒரு ைட்டி
உைக்கு ஒரு ைட்டி
சுண்ணரம்புக் ைட்டி
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ைற்பித்தல், ைற்றல் சசரல்:

நூல்

ய ரக்ைம்: 'நூல்' என்ற சசரல்கல அகடயரளம் ைரணுதல்
துகணக்ைருவிைள்:

- தமிழ் நூல் (உண்கமயரை சபரருள்)
- நூல் படம்

டவடிக்கைைள்:
ை.

ஆசிரியர் ஒரு நூகலச் சுட்டிக்ைரட்டி, 'இது நூல்' என்று பல முகற
ன்கு உச்சரித்துச் சசரல்லுதல்.

உ.

மரணவர்ைள் எல்லரரும் தங்ைள் நூகலச் சுட்டிக்ைரட்டி, 'இது நூல்'
என்று சசரல்லுதல்.

௩.

ஒவ்வ ொரு மொண னையும், 'இது என் நூல்' என்று சசரல்ல
கவத்தல்.

௪.

'இது

தமிழ்

நூல்'

என்று

ஒவ்வ ொரு

மொண னையும்

சசரல்லும்படி சசய்தல்.
ரு.

'நூல்'

என்ற

சசரல்கலக்

சைரண்டு

வரய்சமரழிப்

பயிற்சி

டத்துதல்.

************
ைற்பித்தல், ைற்றல் சசரல்:

படி

ய ரக்ைம்: 'படி' என்ற ைட்டகளகயப் பின்பற்றுதல்
டவடிக்கைைள்:
ை.

ஆசிரியர்
முகற

உ.

படிக்கும்சபரழுது, ' ரன் படிக்ைியறன்'

என்று

பல

ன்கு உச்சரித்துச் சசரல்லுதல்.

மரணவர்ைள்

எல்லரகையும்

'படி'

என்ற

சசரல்கல

ன்கு

உச்சரிக்ைச் சசய்தல்.
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௩.

ஆசிரியர் ஒவ்சவரரு மரணவகையும் நூலில் படிக்ைச் சசரல்லி,
' ரன் படிக்ைியறன் /

ரன் நூல் படிக்ைியறன்' என்று சசரல்ல

கவத்தல்.
************
ைற்பித்தல், ைற்றல் சசரல்:

எழுது

ய ரக்ைம்: 'எழுது' என்ற ைட்டகளகயப் பின்பற்றுதல்
டவடிக்கைைள்:
ை.

ஆசிரியர் ைரும்பலகையில்/ சவண்பலகையில் எழுதிக் சைரண்யட
' ரன்

எழுதுைியறன்'

என்று

பல

முகற

உச்சரித்துச்

சசரல்லுதல்.
உ.

மரணவர்ைள்

எல்லரகையும்

'எழுது'

என்ற

சசரல்கல

ன்கு

உச்சரிக்ைச் சசய்தல்.
௩.

ஆசிரியர்

ஒவ்சவரரு

மரணவகையும்

ைரும்பலகையில்/

சவண்பலகையில் எழுதச் சசரல்லி, ' ரன் எழுதுைியறன்' என்று
சசரல்ல கவத்தல்.
௪.

' ரன் ைரும்பலகையில் / சவண்பலகையில் எழுதுைியறன்' என்று
ஒவ்சவரரு மரணவகையும் சசய்கையுடன் சசரல்ல கவத்தல்.

ரு.

'எழுது'

என்ற

சசரல்கலக் சைரண்டு வரய்சமரழிப்

பயிற்சி

டத்துதல்.
************
ைற்பித்தல், ைற்றல் சசரல்:

சபரிய

ய ரக்ைம்: 'சபரிய' மற்றும் 'சிறிய' ஆைியவற்றின் யவறுபரட்கட
அறிதல்
41

துகணக்ைருவிைள்:

-

சபரிய யமகச / ரற்ைரலி - உள்ள படம்

- ஆசிரியர் யமகசயும் ரற்ைரலியும்
டவடிக்கைைள்:
ை.

ஆசிரியர் வகுப்பில் அறிமுைம் சசய்த சபரிய சபரருள்ைகளக்
சைரண்டு, 'சபரிய யமகச, சபரிய
பல முகற

உ.

ரற்ைரலி, சபரிய கப' என்று

ன்கு உச்சரித்துச் சசரல்லுதல்.

ஒவ்சவரரு மரணவனும் சபரிய யமகசகயத் சதரட்டு,

'சபரிய

யமகச' என்று சசரல்லுதல்.
௩.

ஆசிரியர் சபரிய யமகசகயச் சுட்டிக்ைரட்டி, 'இது சபரிய யமகச'
என்று பல முகற சசரல்லுதல்.

௪.

ஆசிரியர் ஒவ்சவரரு மரணவகையும் இவ்வரயற சசரல்லவும்
கவத்தல்.

ரு.

ஆசிரியர் 'சபரிய' என்ற சசரல்கலக் சைரண்டு வரய்சமரழிப்
பயிற்சி

டத்துதல்.

(எ-ைர)

அது சபரிய கப.
சபரிய

ரற்ைரலி ைரட்டு.

எது சபரிய யமகச?

குறிப்பு:

'சபரிய' என்ற சசரல்கலக் ைற்பித்தவரயற 'சிறிய' என்ற
சசரல்கலயும் ைற்பித்தல். பிறகு ஆசிரியர் 'சிறிய /சபரிய'
என்ற
பயிற்சி

யவறுபரட்கடக்

ைரட்டும்வகையில்

வரய்சமரழிப்

டத்துதல்.

************
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ைற்பித்தல், ைற்றல் சசரல்:

சபட்டி

ய ரக்ைம்: 'சபட்டி' என்ற சசரல்கல அறிமுைம் சசய்தல்.
துகணக்ைருவிைள்:

- சபட்டி (உண்கமயரை சபரருள்)
- சபட்டி படம்

டவடிக்கைைள்:
ை.

ஆசிரியர் வகுப்புக்கு முன்ைரல் ின்று சபட்டிகயச் சுட்டிக்ைரட்டி,
'சபட்டி' என்று பல முகற ன்கு உச்சரித்துச் சசரல்லுதல்.

உ.

ஒவ்சவரரு மரணவகையும் 'சபட்டி' என்ற சசரல்கல ன்கு
உச்சரித்துச் சசய்தல்.

௩.

சபட்டி எடு, சபட்டி ைரட்டு, சபட்டி யமகசயமல் / ைீழ் கவ
யபரன்ற ஏவல் சதரடர்ைகளக் சைரண்டு வரய்சமரழிப் பயிற்சி
டத்துதல்.

௪.

'சபட்டி' என்ற சசரல்கலக் சைரண்டு எளிய வரய்சமரழிப் பயிற்சி
டத்துதல்.
(எ-ைர)

இது என்ை?
எது சபரிய சபட்டி?
சபட்டி எங்ற இருக்ைிறது?
சபட்டியில் என்ை இருக்ைிறது?

************
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சதரகுதி ஐந்து

ை.

வீடு

உ.

ைதவு

௩.

திற

௪.

மூடு

ரு.

சைரட்டி

௬.

சரப்பிடு

எ.

மிட்டரய்

அ.

சட்கட

௯.

ைரல்சட்கட

ை0.

ைரசு

ைை. சைரடு
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திறன்ைள்: யைட்டல், யபசுதல்
ைற்பித்தல், ைற்றல் சசரல்:

வீடு

ய ரக்ைம்: 'வீடு' என்ற சசரல்கல அறிமுைம் சசய்தல்
துகணக்ைருவிைள்:

- வீடு படம்
- மின்ைட்கடைள்

டவடிக்கைைள்:
ை.

ஆசிரியர் வீடு படத்கதச் சுட்டிக்ைரட்டி, 'இது வீடு' என்று பல
முகற

உ.

ன்கு உச்சரித்துச் சசரல்லுதல்.

மரணவர்ைள் எல்லரரும் 'வீடு' என்ற சசரல்கல

ன்கு உச்சரித்துச்

சசரல்லுதல்.
௩.

ஆசிரியர் சபரிய வீடு படத்கதச் சுட்டிக்ைரட்டி, 'இது சபரிய வீடு'
என்றும் சிறிய வீடு படத்கதச் சுட்டிக்ைரட்டி, 'இது சிறிய வீடு'
என்றும் பல முகற சசரல்லுதல்.

௪.

ஆசிரியர்

ஒவ்சவரரு

மரணவகையும்

இவ்வரயற

சசய்யவும்

`ஆசிரியர் மின்ைட்கடைகளக் சைரண்டு உகையரடல்

டத்துதல்.

சசரல்லவும் கவத்தல்.
ரு.

(எ-ைர)

இது வீடு.
இது என் வீடு.
இது என் சபரிய வீடு.
அது உன் சிறிய வீடு.

௬. ைீழ்க்ைரணும் 'வீடு' பற்றிய பரடகலப் பரடச் சசய்ை.

பரடல் ரு
சின்ை

சின்ை

வீடு
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சிரித்து மைிழ வீடு
சிட்டுக் குருவி கூடு
வட்ட மிட்டு ஆடு
பட்டுச் சட்கடப் யபரட்டு
பரப்பர விகள யரடு
************

ைற்பித்தல், ைற்றல் சசரல்:

ைதவு

ய ரக்ைம்: 'ைதவு' என்ற சசரல்கல அறிந்துசைரள்ளுதல்
துகணக்ைருவிைள்:

-

ைதவு (உண்கமயரை சபரருள்)

-

ைதவு படம்

டவடிக்கைைள்:
ை.

ஆசிரியர் வகுப்பிலுள்ை ைதகவத் சதரட்டு, 'இது ைதவு' என்று பல
முகற சசரல்லுதல்.

உ.

ஒவ்சவரரு மரணவகையும் அவ்வரயற சசய்யவும் சசரல்லவும்
கவத்தல்.

௩.

ைதவு படத்கதக் சைரண்டு வரய்சமரழிப் பயிற்சி
(எ-ைர)

டத்துதல்.

இது ைதவு.
இது சபரிய / சிறிய ைதவு.
************

ைற்பித்தல், ைற்றல் சசரல்:

திற

ய ரக்ைம்: 'திற' என்ற ைட்டகளகயப் பின்பற்றுதல்
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துகணக்ைருவி:

ஒருவர் ைதகவத் திறக்கும் படம்

டவடிக்கைைள்:
ை.

ஆசிரியர் வகுப்பிலுள்ை ைதகவத் திறக்கும்சபரழுது ' ரன் ைதவு
திறக்ைியறன்' என்று பல முகற

உ.

ஆசிரியர்

ஒவ்சவரரு

ன்கு உச்சரித்துச் சசரல்லுதல்.

மரணவகையும்

அவ்வரயற

சசய்யவும்

சசரல்லவும் கவத்தல்.
௩.

ஆசிரியர் ஒவ்சவரரு மரணவகையும் தன் தமிழ் நூகலத் திறக்ைச்
சசய்து, ' ரன் தமிழ் நூல் திறக்ைியறன்' என்று சசரல்ல கவத்தல்.

௪.

'திற' என்ற சசரல்கலக் சைரண்டு வரய்சமரழிப் பயிற்சி
டத்துதல்.
************

ைற்பித்தல், ைற்றல் சசரல்:

மூடு

ய ரக்ைம்: 'மூடு' என்ற ைட்டகளகயப் பின்பற்றுதல்
துகணக்ைருவி:

சிறுவன் கபகய மூடும் படம்

டவடிக்கைைள்:
ை.

ஆசிரியர் வகுப்புக்கு முன்ைரல் ஒரு கபகய மூடும்சபரழுது, ' ரன்
கப

மூடுைியறன்'

என்று

பல

முகற

ன்கு

உச்சரித்துச்

சசரல்லுதல்.
உ.

ஒவ்சவரரு மரணவகையும் அவ்வரயற சசய்யவும் சசரல்லவும்
கவத்தல்.

௩.

ஒவ்சவரரு மரணவகையும் தன் தமிழ் நூகல மூடும்சபரழுது,
' ரன் தமிழ் நூல் மூடுைியறன்' என்று சசரல்ல கவத்தல்.

௪.

'மூடு' என்ற சசரல்கலக் சைரண்டு வரய்சமரழிப் பயிற்சி
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டத்துதல்.
************

ைற்பித்தல், ைற்றல் சசரல்:

சைரட்டி

ய ரக்ைம்: 'சைரட்டி' என்ற சசரல்கல அறிமுைப்படுத்துதல்
துகணக்ைருவிைள்:

- சைரட்டி (உண்கமயரை சபரருள்)
- சைரட்டி படம்

டவடிக்கைைள்:
ை.

ஆசிரியர் ஒரு சைரட்டிகயச் சுட்டிக்ைரட்டி, 'இது சைரட்டி' என்று
பல முகற உச்சரித்துச் சசரல்லுதல்.

உ.

மரணவர்ைள்

எல்லரரும்

'சைரட்டி'

என்ற

சசரல்கல

ன்கு

உச்சரித்தல்.
௩.

'சைரட்டி ைரட்டு', 'சைரட்டி எடு', 'சைரட்டி கவ' றபொன்ே ஏவல்
சதரடர்ைகளக் சைரண்டு வரய்சமரழிப் பயிற்சி

௪.

டத்துதல்.

'சைரட்டி' என்ற சசரல்கலக் சைரண்டு எளிய வரய்சமரழிப் பயிற்சி
டத்துதல்.
(எ-ைர)

சைரட்டி யமகச யமல் கவ

வரொட்டி வபட்டிேில் ன
வரொட்டி னபேில் ன
************
ைற்பித்தல், ைற்றல் சசரல்:

சரப்பிடு

ய ரக்ைம்: 'சரப்பிடு' என்ற

ினைச்வெொல்னல அேிமு ம் வெய்தல்

துகணக்ைருவி:

ஒரு ர் சைரட்டி சரப்பிடும் படம்

டவடிக்கைைள்:
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ை.

ஆசிரியர் ஒரு துண்டு சைரட்டிகயச் சரப்பிடும்சபரழுது ' ரன்
சைரட்டி சரப்பிடுைியறன்' என்று பல முகற உச்சரித்துச்
சசரல்லுதல்.

உ.

ஒவ்சவரரு மரணவகையும் அவ்வரயற சசய்யவும் சசரல்லவும்
கவத்தல்.

௩.

'சரப்பிடு' என்ற

சசரல்கலக் சைரண்டு வரய்சமரழிப் பயிற்சி

டத்துதல்.
************
ைற்பித்தல், ைற்றல் சசரல்:

மிட்டரய்

ய ரக்ைம்: 'மிட்டரய்' என்ற சசரல்கல அறிந்துசைரள்ளுதல்
துகணக்ைருவிைள்:

- மிட்டரய் (உண்கமயரை சபரருள்)
- மிட்டரய் வகைைள்

டவடிக்கைைள்:
ை.

ஆசிரியர் வகுப்பில் மிட்டரய் வகைைகளச் சுட்டிக்ைரட்டி, 'இது
மிட்டரய்' என்று பல முகற ன்கு உச்சரித்துச் சசரல்லுதல்.

உ.

மரணவர்ைள் எல்லரகையும் 'மிட்டரய்' என்ற சசரல்கல

ன்கு

உச்சரிக்ைச் சசய்தல்.
௩.

ஒவ்வ ொரு மொண னும் 'இது மிட்டரய்' என்று சசரல்லுதல்.

௪.

'மிட்டரய் சரப்பிடு', 'மிட்டரய் எடு', 'மிட்டரய் யமகச யமல் /
கபயில் / வபட்டிேில் கவ' றபொன்ே ஏவல் சதரடர்ைகளக்
சைரண்டு வரய்சமரழிப் பயிற்சி

டத்துதல்.

************
ைற்பித்தல், ைற்றல் சசரல்:

சட்கட
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ய ரக்ைம்: 'சட்கட' என்ற சசரல்கல அேிமு ம் வெய்தல்
துகணக்ைருவிைள்:

- சட்கட (உண்கமயரை சபரருள்)
- சட்கட படம்
- மின்ைட்கடைள்

டவடிக்கைைள்:
ை.

மொண னுனடே

ஆசிரியர்

சட்கடகயச் சுட்டிக்ைரட்டி, 'இது

சட்கட' என்று பல முகற ன்கு உச்சரித்துச் சசரல்லுதல்.
உ.

ஒவ்சவரரு

மரணவனும்

'சட்கட'

என்ற

சசரல்கல

ன்கு

உச்சரித்துச் சசரல்லுதல்.
௩.

'சட்கட

ைரட்டு',

'சட்கட

சைரண்டு வரய்சமரழிப் பயிற்சி
௪.

எடு'

யபரன்ற ஏவல்ைகளக்

டத்துதல்.

மின்ைட்கட முதலியவற்கறக் சைரண்டு வரய்சமரழிப் பயிற்சி
டத்துதல்.

இது என் ெட்னட.

(எ-ைர)

அது உன் ெட்னட.
இது சபரிய சட்கட.
அது சிறிய சட்கட.
ரு.

‘சட்கட’ என்ற சசரல்கலக் சைரண்டு வரய்சமரழிப் பயிற்சி
டத்துதல்.
************

ைற்பித்தல், ைற்றல் சசரல்:

ைரல்சட்கட

ய ரக்ைம்: 'ைரல்சட்கட' என்ற சசரல்கல அறிதல்
துகணக்ைருவிைள்:

- ைரல்சட்கட (உண்கமயரை சபரருள்)
- ைரல்சட்கட படம் (குட்கடயரை / ீளமரை
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ைரல்சட்கட)
- மின்ைட்கடைள்
டவடிக்கைைள்:
ை.

ஆசிரியர் மொண னுனடே ைரல்சட்கடகயச் சுட்டிக்ைரட்டி, 'இது
ைரல்சட்கட' என்று பல முகற ன்கு உச்சரித்துச் சசரல்லுதல்.

உ.

ஒவ்சவரரு மரணவனும் 'ைரல்சட்கட' என்ற சசரல்கல

ன்கு

உச்சரித்துச் சசரல்லுதல்.
௩.

'ைரல்சட்கட ைரட்டு' , 'ைரல்சட்கட சதரடு' யபரன்ற ஏவல்ைகளக்
சைரண்டு வரய்சமரழிப் பயிற்சி

௪.

டத்துதல்.

மின்ைட்கடைகளக் சைரண்டு எளிகமயரை வரய்சமரழிப் பயிற்சி
டத்துதல்.
(எ-ைர)

இது என் ைரல்சட்கட.
அது உன் ைரல்சட்கட.
அது அப்பர ைரல்சட்கட.
************

ைற்பித்தல், ைற்றல் சசரல்:

ைரசு

ய ரக்ைம்: 'ைரசு' என்ற சசரல்கல அறிமுைம் சசய்தல்
துகணக்ைருவிைள்:

- பலவகையரை ைரசுைள் (உண்கமயரை
சபரருள்ைள்)
- ைரசு படம்

டவடிக்கைைள்:
ை.

ஆசிரியர் வகுப்புக்கு முன்ைரல் ஒரு ைரகசச் சுட்டிைரட்டி, 'இது
ைரசு' என்று பல முகற

ன்கு உச்சரித்துச் சசரல்லுதல்.

51

உ.

ஒவ்சவரரு

மரணவனும்

அவ்வரயற

சசய்யவும்

சசரல்லவும்

சசய்தல்.
௩.

'ைரசு எடு', 'ைரசு யமகச யமல் கவ', 'ைரசு கபயில் கவ ' யபரன்ற
ஏவல்ைகளக் சைரண்டு வரய்சமரழிப் பயிற்சி

௪.

டத்துதல்.

'ைரசு' என்ற சசரல்யலரடு 'இது', 'அது' யபரன்ற சசரற்ைகள
இகணத்து வரய்சமரழிப் பயிற்சி

டத்துதல்.

************
ைற்பித்தல், ைற்றல் சசரல்:

சைரடு

ய ரக்ைம்: 'சைரடு' என்ற ைட்டகளகயப் பின்பற்றுதல்
துகணக்ைருவி:

சபரருத்தமரை படம்

டவடிக்கைைள்:
ை.

ஆசிரியர் யமகசயமல் மிட்டொய், பழம்,

ொசு, நூல், சைரட்டி

முதலிே ற்னே கவத்து, பிேகு ஒரு மொண னுக்கு மிட்டரகயக்
சைரடுத்து ' ரன் மிட்டரய் சைரடுக்ைியறன்'

என்று

பல

முகற

சசரல்லுதல்.
உ.

ஆசிரியர் 'சைரடு' என்ற சசரல்கல

௩.

ஆசிரியர் ஒரு மரணவகைப் பரர்த்து, 'கப சைரடு' என்ற ஏவகலக்
சைரண்டு வரய்சமரழிப் பயிற்சி

௪.

ன்கு உச்சரித்தல்.

டத்துதல்.

இவ்வரயற 'சைரட்டி/ நூல்/ சுண்ணரம்புக்ைட்டி/ குவகள முதலிய
சபரருள்ைகளக் சைரண்டு

எளிய

வரய்சமரழிப்

பயிற்சி

டத்துதல்.
(எ-ைர)

ரன் சைரட்டி சைரடுக்ைியறன்.
************
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சதரகுதி ஆறு
ை.

சவள்கள ிறம்

உ.

ைருப்பு ிறம்

௩.

சிவப்பு ிறம்

௪.

ீல ிறம்

ரு.

மஞ்சள் ிறம்

௬.

பச்கச ிறம்

எ.

வரகழப் பழம்

அ.

மரம்பழம்

௯.

ஆப்பிள் பழம்

ை0.

ஆைஞ்சுப் பழம்

ைை. திைரட்கசப் பழம்
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ைற்பித்தல், ைற்றல் சசரல்:
ய ரக்ைம்:

சவள்கள ிறம்

ிறங்ைகள அறிமுைப்படுத்துதல்

துகணக்ைருவிைள்:

- சவள்கள சுண்ணரம்புக்ைட்டி
(உண்கமயரை சபரருள்)
-

பரல் (உண்கமயரை சபரருள்)

- வபொருத்தமொை ரு ி ள்
டவடிக்கைைள்:
ை.

ஆசிரியர்

சுண்ணரம்புக்ைட்டிகயச்

சுட்டிக்ைரட்டி,

'இது

சுண்ணரம்புக்ைட்டி' என்றும் 'சுண்ணரம்புக்ைட்டி சவள்கள

ிறம்'

என்றும் பல முகற சசரல்லுதல்.
உ.

ஒவ்சவரரு மரணவகையும் 'சுண்ணரம்புக்ைட்டி சவள்கள

ிறம்'

என்று சசரல்ல கவத்தல்.
௩.

ஆசிரியர் ஒரு ைண்ணரடிக் குவகளயில் இருக்ைின்ற பரகலச்
சுட்டிக்ைரட்டி,

'பரல்

ஒவ்சவரருவகையும்

என்ை

'பரல்

ிறம்?'

சவள்கள

என்று
ிறம்'

விைவி,

என்று

சசரல்ல

கவத்தல்.
௪.

சவள்கள

ிறம் என்பகதக் சைரண்டு வரய்சமரழிப் பயிற்சி

டத்துதல்.

குறிப்பு:

ஆசிரியர் ைருப்பு

ிறம், சிவப்பு

ிறம்,

ீல

ிறம், மஞ்சள்

ிறம், பச்கச ிறம் என்பைவற்கறயும் ைற்பித்தல்.
************
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ைற்பித்தல்,ைற்றல் சசரல்:
ய ரக்ைம்: பழ

ன

துகணக்ைருவிைள்:

வரகழப் பழம்

னைப் பற்ேி அறிதல்
- பலவகைப் பழங்ைள் (உண்கமயரை
சபரருள்ைள்)
- வரகழப் பழம் படம்
- மின்ைட்கடைள்

டவடிக்கைைள்:
ை.

ஆசிரியர் பழ

ன

ளுள் ஒன்னேச் சுட்டிக்ைரட்டி, 'இது பழம்'

என்று பல முகற ன்கு உச்சரித்துச் சசரல்லுதல்.
உ.

ஆசிரியர் இவ்வரயற வ வ்ற று பழத்கதச் சுட்டிக்ைரட்டி, 'இது
பழம்' என்று ன்கு உச்சரித்துச் சசரல்லுதல்.

௩.

ஒவ்சவரரு மரணவகையும் அவ்வரயற சசய்யவும் சசரல்லவும்
கவத்தல்.

௪.

ஆசிரியர் ஒரு வரகழப் பழத்கதச் சுட்டிக்ைரட்டி, 'இது வரகழப்
பழம்' என்று பல முகற ன்கு உச்சரித்துச் சசரல்லுதல்.

ரு.

ஒவ்சவரரு மரணவகையும் அவ்வரயற சசய்யவும் சசரல்லவும்
கவத்தல்.

௬.

ஆசிரியர்

'வரகழப் பழம்'

வரய்சமரழிப் பயிற்சி
(எ-ைர)

என்ற

சசரல்கலக்

சைரண்டு

டத்துதல்.

இது எந்தப் பழம்?
இது வரகழப் பழம்.
வரகழப் பழம் என்ை ிறம்?
வரகழப் பழம் மஞ்சள் ிறம்.
வரகழப் பழம் இைிக்கும்.

எ.

'வரகழப் பழம் எடு/ வரகழப் பழம் கவ/ வரகழப் பழம் சரப்பிடு'
யபரன்ற ஏவல்ைகளக் சைரண்டு வரய்சமரழிப் பயிற்சி டத்துதல்.
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அ.

மின்ைட்கட முதலியவற்கறக் வ ொண்டு ற்பித்தல் நடத்துதல்.

குறிப்பு:

ஆசிரியர் இவ்வரயற மரம்பழம், ஆப்பிள் பழம், ஆைஞ்சுப்
பழம், திைரட்கசப் பழம் முதலியவற்கறக் ைற்பித்தல்.

பரடல் ௬
கை

வீசம்மர

கை

வீசு

ைகடக்குப் யபரைலரம் கை வீசு
ஆப்பிள் வரங்ைலரம் கை வீசு
ஆைஞ்சு தின்ைலரம் கை வீசு
வரகழ எடுக்ைலரம் கை வீசு
வரைம் பரர்க்ைலரம் கை வீசு
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சதரகுதி ஏழு
ை.

பூ

உ.

யைரசரப் பூ

௩.

தரமகைப் பூ

௪.

மைம்

ரு.

வரகழ மைம்

௬.

மரமைம்

எ.

இகல

அ.

சதரடு
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திறன்ைள்: யைட்டல், யபசுதல்
ைற்பித்தல், ைற்றல் சசரல்:

பூ

ய ரக்ைம்: 'பூ' என்ற சசரல்கல அகடயரளம் ைரணுதல்
துகணக்ைருவிைள்:

- பூக்ைள் (உண்கமயரை சபரருள்ைள்)
- பூ படம்

டவடிக்கைைள்:
ை.

ஆசிரியர் ஏயதனும் ஒரு பூகவச் சுட்டிக்ைரட்டி, 'இது பூ' என்று பல
முகற

உ.

ன்கு உச்சரித்துச் சசரல்லுதல்.

ஆசிரியர்

ஒவ்சவரரு

மரணவகையும்

அவ்வரயற

சசய்யவும்

சசரல்லவும் கவத்தல்.
௩.

மின்ைட்கட முதலியவற்கறக் சைரண்டு வரய்சமரழிப் பயிற்சி
டத்துதல்.

௪.

ஆசிரியர் 'பூ' என்ற சசரல்கலக் சைரண்டு வரய்சமரழிப் பயிற்சி
டத்துதல்.
(எ-ைர)

பூ என்ை

ிறம்?

பூ எடு / பூ யமகசயமல் கவ.
இது அழைரை பூ.
ரு.

ைீழ்க்ைரணும் 'பூ' பற்றிய பரடகலப் பரடச் சசய்ை.

பரடல் எ
கைக் சைரட்டம்மர கை சைரட்டு
ைண்யண மணியய கை சைரட்டு
தகல யரட்டம்மர தகல ஆட்டு
தரமகைப் பூயவ தகல ஆட்டு
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பூ

எடுத்து

ஆடுயவரம்

பூப் பரட்டு பரடுயவரம்
இங்யை

பூ

பரைரய்

அங்யை பூ ைரணரய்
எங்கும்

பூ

வரைரய்

(கைக் சைரட்டம்மர.....)
************
ைற்பித்தல், ைற்றல் சசரல்:

யைரசரப் பூ

ய ரக்ைம்: 'யைரசரப் பூ' என்ற சசரல்கல அறிமுைம் சசய்தல்
துகணக்ைருவிைள்:

-

யைரசரப் பூக்ைள் (உண்கமயரை சபரருள்ைள்)

-

யைரசரப் பூ படம்

- மின்ைட்கடைள்
டவடிக்கைைள்:
ை.

ஆசிரியர் ஒரு யைரசரப் பூகவச் சுட்டிக்ைரட்டி, 'இது யைரசரப் பூ'
என்று பல முகற

உ.

ஆசிரியர்

ன்கு உச்சரித்துச் சசரல்லுதல்.

ஒவ்சவரரு

மரணவகையும்

அவ்வரயற

சசய்யவும்

சசரல்லவும் கவத்தல்.
௩.

யைரசரப் பூ பல்யவறு

ிறங்ைளில் உள்ளது என்று ஆசிரியர்

சுட்டிக்ைரட்டி வரய்சமரழிப் பயிற்சி
௪.

டத்துதல்.

மின்ைட்கட முதலியவற்கறக் சைரண்டு வரய்சமரழிப் பயிற்சி
டத்துதல்.
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குறிப்பு:

ஆசிரியர் இவ்வரயற 'தரமகைப் பூ' என்ற சசரல்கலயும்
ைற்பித்தல்.
************

ைற்பித்தல், ைற்றல் சசரல்:

மைம்

ய ரக்ைம்: 'மைம்' என்ற சசரல்கல அறிமுைம் சசய்தல்
துகணக்ைருவிைள்:

- ஒரு மைம் (பள்ளித் திடலில் உள்ள மைத்கதக்
ைரட்டுதல்)
- மைம் படம்
- மின்ைட்கடைள்

டவடிக்கைைள்:
ை.

ஆசிரியர் ஒரு மைத்கதச் சுட்டிக்ைரட்டி, 'இது மைம்' என்று பல
முகற

உ.

ன்கு உச்சரித்துச் சசரல்லுதல்.

ஆசிரியர்

ஒவ்சவரரு

மரணவகையும்

அவ்வரயற

சசய்யவும்

சசரல்லவும் கவத்தல்.
௩.

மின்ைட்கட முதலியவற்கறக் சைரண்டு வரய்சமரழிப் பயிற்சி
டத்துதல்.

௪.

'மைம்' என்ற சசரல்யலரடு 'சிறிய / சபரிய' யபரன்ற சசரற்ைகளக்
சைரண்டு வரய்சமரழிப் பயிற்சி

டத்துதல்.

************
ைற்பித்தல், ைற்றல் சசரல்:

வரகழ மைம்

ய ரக்ைம்: 'வரகழ மைம்' மற்றும் 'மரமைம்' ஆைிய மை

ன

னைப்

பற்ேி அறிதல்
துகணக்ைருவிைள்:

- வரகழ மைம் படம்
- மின்ைட்கடைள்
60

டவடிக்கைைள்:
ை.

ஆசிரியர் வரகழ மைத்கதச் சுட்டிக்ைரட்டி, 'இது வரகழ மைம்'
என்று பல முகற

உ.

ஆசிரியர்

ன்கு உச்சரித்துச் சசரல்லுதல்.

ஒவ்சவரரு

மரணவகையும்

அவ்வரயற

சசய்யவும்

சசரல்லவும் கவத்தல்.
௩.

மின்ைட்கட முதலியவற்கறக் சைரண்டு வரய்சமரழிப் பயிற்சி
டத்துதல்.
(எ-ைர)

இது எந்த மைம்?
இது வரகழ மைம்.
இது சபரிய / சிறிய வரகழ மைம்.

குறிப்பு:

ஆசிரியர் இவ்வரயற மரமைத்கதக் ைற்பித்தல்.
************

ைற்பித்தல், ைற்றல் சசரல்:

இகல

ய ரக்ைம்: 'இகல' என்ற சசரல்கல அறிமுைம் சசய்தல்
துகணக்ைருவிைள்:

- இகல (உண்கமயரை சபரருள்)
- இகல படம்
- மின்ைட்கடைள்

டவடிக்கைைள்:
ை.

ஆசிரியர் ஓர் இகலகயச் சுட்டிக்ைரட்டி, 'இது இகல' என்று பல
முகற ன்கு உச்சரித்துச் சசரல்லுதல்.

உ.

ஆசிரியர்

ஒவ்சவரரு

மரணவகையும்

அவ்வரயற

சசய்யவும்

சசரல்லவும் கவத்தல்.
௩.

'இகல' என்ற சசரல்கலக் சைரண்டு எளிகமயரை வரய்சமரழிப்
பயிற்சி

டத்துதல்.
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(எ-ைர)

இகல எடு.
இகல யமகசயமல் கவ.
இகல என்ை ிறம்?

இனல பச்னெ நிேம்.
இது வரகழ இகல.
இது சபரிய இகல.
௪.

மின்ைட்கட முதலியவற்கறக் சைரண்டு வரய்சமரழிப் பயிற்சி
டத்துதல்.

************
ைற்பித்தல், ைற்றல் சசரல்:

சதரடு

ய ரக்ைம்: 'சதரடு' என்ற ைட்டகளகயப் பின்பற்றுதல்
டவடிக்கைைள்:
ை.

ஆசிரியர் ஒரு யமகசகயத் சதரட்டு, ' ரன் யமகச சதரடுைியறன்'
என்று பல முகற

உ.

ன்கு உச்சரித்துச் சசரல்லுதல்.

`ஆசிரியர் ஒவ்சவரரு மரணவகையும் அவ்வரயற சசய்யவும்
சசரல்லவும் கவத்தல்.

௩.

'சதரடு' என்ற விகைகயக் சைரண்டு மற்ற சபரருள்ையளரடு
இகணத்துக் ைற்பித்தல்.
(எ-ைர)

யமகச சதரடு.
ரற்ைரலி சதரடு
அலமரரி சதரடு.............

௪.

இவ்வரயற 'சதரடு' என்ற சசரல்கலக் சைரண்டு வரய்சமரழிப்
பயிற்சி டத்துதல்.
************
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சதரகுதி எட்டு
ை.

ஒன்று

உ.

இைண்டு

௩.

மூன்று

௪.

ரன்கு

ரு.

ஐந்து

௬.

பறகவ

எ.

யைரழி

அ.

புறர

௯.

விலங்கு

ை0.

ரய்

ைை. பூகை
ைஉ. பசு
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திறன்ைள்: யைட்டல், யபசுதல்
ைற்பித்தல், ைற்றல் சசரல்:

ஒன்று

ய ரக்ைம்: எண்கண அகடயரளம் ண்டு வரிகசப்படுத்திக் கூறுதல்
துகணக்ைருவிைள்:

- யமகச (உண்கமயரை சபரருள்)
- யமகச படம் பக்ைத்தில் எண் 'ஒன்று' (ை, 1).
- மின்ைட்கடைள்

டவடிக்கைைள்:
ை.

ஆசிரியர் ஒரு யமகசகயச் சுட்டிக்ைரட்டி, 'ஒரு யமகச', என்று
சசரல்லி, சுட்டு விைகலக் ைரட்டி, 'ஒன்று' என்று சசரல்லுதல்.

உ.

ஒவ்சவரரு மரணவகையும் அவ்வரயற சசய்யவும் சசரல்லவும்
கவத்தல்.

௩.

ஆசிரியர் ஒரு யமகசப் படத்கதக் ைரட்டி, அயத படத்தில் எண்
ஒன்று (ை,

1)

என்பகதயும்

சுட்டிக்ைரட்டி,

'ஒன்று'

என்று

சசரல்லுதல்.
௪.

ஒவ்சவரரு மரணவகையும் அவ்வரயற சசய்யவும் சசரல்லவும்
கவத்தல்.

ரு.

யமகச என்ற சசரல்லுக்குப் பதிலரைப் பிற சபரருள்ைகளயும்
சைரண்டு வரய்சமரழிப் பயிற்சி

௬.

டத்துதல்.

மின்ைட்கட முதலியவற்கறக் சைரண்டு வரய்சமரழிப் பயிற்சி
டத்துதல்.
************

ைற்பித்தல், ைற்றல் சசரல்:
துகணக்ைருவிைள்:

-

இைண்டு
இைண்டு யமகசைள் (உண்கமயரை
சபரருள்ைள்)

- இைண்டு யமகசைள் சைரண்ட படத்தில்
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எண் 'இைண்டு, (உ)
- மின்ைட்கடைள்
டவடிக்கைைள்:
ை.

ஆசிரியர் இரண்டு றமனெ னைச் சுட்டிக்ைரட்டி,
யமகசைள்'

உ.

என்று பல

'இைண்டு

முகற சசரல்லுதல்.

ஒவ்சவரரு மரணவகையும் அவ்வரயற சசய்யவும் சசரல்லவும்
கவத்தல்.

௩.

ஆசிரியர் இைண்டு யமகசைள் சைரண்ட படத்கதக் ைரட்டி, அயத
படத்தில் எண் 'இைண்டு' (உ)என்பகதயும் சுட்டிக்ைரட்டி, 'இைண்டு'
என்று பல முகற சசரல்லுதல்.

௪.

ஒவ்சவரரு மரணவகையும் அவ்வரயற சசய்யவும் சசரல்லவும்
கவத்தல்.

ரு.

ஆசிரியர் தம் கைவிைல்ைகள எண்ணிக் சைரண்யட 'ஒன்று',
'இைண்டு' என்று பல முகற சசய்கையுடன்

சசரன்ை பிறகு

ஒவ்சவரரு மரணவகையும் அவ்வரயற சசய்யவும் சசரல்லவும்
கவத்தல்.
௬.

'இைண்டு' என்ற எண்கண மற்ற சபரருள்ையளரடு இகணத்துக்
ைற்பித்தல்.

எ.

'எத்தகை' என்ற விைரப் சபயகைக் சைரண்டு வரய்சமரழிப்
பயிற்சி டத்துதல்.

அ.

மின்ைட்கட முதலியவற்கறக் சைரண்டு வரய்சமரழிப் பயிற்சி
டத்துதல்.

குறிப்பு:

'இைண்டு' என்ற எண்கணக் ைற்பித்தவரயற 'மூன்று' முதல்
'ஐந்து' வகையிலரை எண்ைகளயும் ைற்பிக்ைலரம்.
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ைற்பித்தல், ைற்றல் சசரல்:

பறகவ

ய ரக்ைம்: 'பறகவ' என்ற சசரல்கல அறிமுைம் சசய்தல்
துகணக்ைருவிைள்:

- பறகவ படம்
- மின்ைட்கடைள்

டவடிக்கைைள்:
ை.

ஆசிரியர் ஏயதனும் ஒரு பறகவ படத்கதச் சுட்டிக்ைரட்டி, 'இது
பறகவ' என்று பல முகற சசரல்லுதல்.

உ.

ஒவ்சவரரு மரணவகையும் அவ்வரயற சசய்யவும் சசரல்லவும்
கவத்தல்.

௩.

ஆசிரியர் ஒரு பறகவ பறக்கும் படத்கதச் சுட்டிக்ைரட்டி, 'பறகவ
பறக்ைிறது'

என்று

பல

முகற

சசரன்ை

பிறகு,

ஒவ்சவரரு

மரணவகையும் சசய்கையுடன் அவ்வரயற சசரல்ல கவத்தல்.
௪.

ஆசிரியர் பறகவ பறக்கும் படத்கதச் சுட்டிக்ைரட்டி, 'பறகவ
என்ை சசய்ைிறது?' என்று விைவி, மரணவர்ைள் எல்லொொிடமும்
'பேன

ரு.

பேக் ிேது' என்ே

ினடனே

ர னழத்தல்.

ஆசிரியர் மின்ைட்கட முதலியவற்கறக் சைரண்டு வரய்சமரழிப்
பயிற்சி டத்துதல்.
(எ-ைர)

இது பேன .
பேன

பேக் ிேது.

பறகவ பழம் தின்னும்.
************
ைற்பித்தல், ைற்றல் சசரல்:

யைரழி

ய ரக்ைம்: 'யைரழி மற்றும் புறர' ஆைிய பறகவைள
அறிமுைப்படுத்துதல்.
துகணக்ைருவிைள்:

- யைரழி படம்
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- மின்ைட்கடைள்
டவடிக்கைைள்:
ை.

ஆசிரியர் ஒரு யைரழியின் படத்கதச் சுட்டிக்ைரட்டி, 'இது யைரழி'
என்று பல முகற சசரல்லுதல்.

உ.

ஒவ்சவரரு மரணவகையும் அவ்வரயற சசய்யவும் சசரல்லவும்
கவத்தல்.

௩.

ஆசிரியர் யைரழியின் படத்கதச் சுட்டிக்ைரட்டி, மரணவர்ைள்
எல்லரகையும் பரர்த்து, 'யைரழி ஒரு பறகவ' என்று சசரல்லுதல்.

௪.

ஒவ்சவரரு மரணவகையும் அவ்வரயற சசய்யவும் சசரல்லவும்
கவத்தல்.

௫.

ஆசிரியர் மின்ைட்கட முதலியவற்கறக் சைரண்டு வரய்சமரழிப்
பயிற்சி டத்துதல்.
(எ-ைர)

இது யைரழி.
இது சபரிய யைரழி.
யைரழி முட்கட இடும்.
யைரழி சைரட்டி தின்னும்.
யைரழி பேக் ிேது.

குறிப்பு:

ஆசிரியர் 'யைரழி' என்ற சசரல்கலக் ைற்பித்தவரயற 'புறர'
என்ற சசரல்கலயும் ைற்பித்தல்.
************

ைற்பித்தல், ைற்றல் சசரல்:

விலங்கு

ய ரக்ைம்: 'விலங்கு' என்ற சசரல்கல அறிமுைம் சசய்தல்
துகணக்ைருவிைள்:

- சில விலங்குைளின் படங்ைள்
- மின்ைட்கடைள்
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டவடிக்கைைள்:
ை.

ஆசிரியர் ஒரு விலங் ின் படத்கதச் சுட்டிக்ைரட்டி, 'இது விலங்கு'
என்று பல முகற

சசரன்ை பிறகு, ஒவ்சவரரு மரணவகையும்

அவ்வரயற சசய்யவும் சசரல்லவும் கவத்தல்.
உ.

ஆசிரியர் விலங்கு படம் ஒவ்சவரன்கறயும் சுட்டிக்ைரட்டி, 'இது
என்ை?' என்று விைவி, 'இது விலங்கு' என்று எல்லரகையும் விகட
அளிக்ைச் சசய்தல்.

௩.

மின்ைட்கட முதலியவற்கறக் சைரண்டு வரய்சமரழிப் பயிற்சி
டத்துதல்.

௪.

ஆசிரியர் 'விலங்கு' என்ற சசரல்கலக் சைரண்டு வரய்சமரழிப்
பயிற்சி டத்துதல்.
************

ைற்பித்தல், ைற்றல் சசரல்:

ரய்

ய ரக்ைம்: ' ரய்', 'பூகை', 'பசு' ஆைிய விலங்குைகளப் பற்றி
அறிந்துசைரள்ளுதல்
துகணக்ைருவிைள்:

-

ரய் படம்

- மின்ைட்கடைள்
டவடிக்கைைள்:
ை.

ஆசிரியர்

ரயின் படத்கதச் சுட்டிக்ைரட்டி, 'இது

ரய்' என்று பல

முகற சசரன்ை பிறகு, ஒவ்சவரரு மரணவகையும் அவ்வரயற
சசய்யவும் சசரல்லவும் கவத்தல்.
உ.

ஆசிரியர்

ரயின் படத்கதச் சுட்டிக்ைரட்டி, ' ரய் ஒரு விலங்கு'

என்று சசரல்லுதல்.
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௩.

ஆசிரியர்

ரயின்

வரய்சமரழிப் பயிற்சி
(எ-ைர)

படத்கதச்

சுட்டிக்ைரட்டி

எளிகமயரை

டத்துதல்.

இது என்ை?
ரய் என்ை ிறம்?
ரய்க்கு எத்தகை ைரல்ைள் உண்டு?
ரய் என்ை தின்னும்?

௪.

மின்ைட்கட முதலியவற்கறக் சைரண்டு வரய்சமரழிப் பயிற்சி
டத்துதல்.

குறிப்பு:

ஆசிரியர் ' ரய்' என்ற சசரல்கலக் ைற்பித்தவரயற 'பூகை

மற்றும் பசு' ஆ ிே சசரற்ைகளயும் ைற்பித்தல்.

பரடல் அ
சவள்களப் பூகை யபரகுது
சமல்ல சமல்லப் யபரகுது
மியரவ்!
பழுப்புப் பூகை யபரகுது
பக்ைம் பரர்த்துப் யபரகுது
ைருப்புப் பூகை யபரகுது
ைள்ளன் யபரலப் யபரகுது!
பூகை மூன்று கூடியய
யபரவது எங்யை சதரியுமர?
பரகை உருட்டும் எலிைகளப்
பரய்ந்து பிடித்துத் தின்ையவ!
சவள்களப் பூகை யபரகுது
சமல்ல சமல்லப் யபரகுது
மியரவ்!
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சதரகுதி ஒன்பது

ை.

உடல்

உ.

தகல

௩.

தகலமுடி

௪.

ச ற்றி

ரு.

ைண்

௬.

ைரது

எ.

மூக்கு

அ.

வரய்

௯.

பல்

ை0.

ரக்கு

ைை. முைம்
ைஉ. ைழுத்து
ை௩. மரர்பு
ை௪. வயிறு
ைரு. இடுப்பு
ை௬. முதுகு
ைஎ. கை
ைஅ. ைரல்
ை௯ . விைல்
உ0.

ைம்
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திறன்ைள்: யைட்டல், யபசுதல்
ைற்பித்தல், ைற்றல் சசரல்:

உடல்

ய ரக்ைம்: 'உடல்' என்ற சசரல்கல அறிமுைம் சசய்தல்
துகணக்ைருவிைள்:

- உடல் (உண்கமயரை சபரருள்)
- உடகலக் ைரட்டும் படம்

டவடிக்கைைள்:
ை.

'உடல்' படத்தின் மூலமரை உடகல அறிமுைம் சசய்தல்.

உ.

ஆசிரியர் உடகலச் சுட்டிக்ைரட்டி, 'இது உடல்' என்று பல முகற
ன்கு உச்சரித்துச் சசரல்லுதல்.

௩.

மரணவர்ைள்

எல்லரரும்

'உடல்'

என்ற

சசரல்கல

ன்கு

சுட்டிக்ைரட்டி,

'இது

உச்சரிக்கும்படி சசய்தல்.
௪.

ஒவ்சவரரு மரணவனும்

தன் உடகலச்

உடல்', 'இது என் உடல்' என்று சசரல்லுதல்.
ரு.

'ைரட்டு' என்ற ஏவல் விகைகயக் சைரண்டு வரய்சமரழிப் பயிற்சி
டத்துதல்.
(எ-ைர)

உன் உடகலக் ைரட்டு.
************

ைற்பித்தல், ைற்றல் சசரல்:

தகல

ய ரக்ைம்: 'தகல' என்ற சசரல்கல அறிமுைம் சசய்தல்
துகணக்ைருவிைள்:

- தகல (உண்கமயரை சபரருள்)
- தகல படம்
- மின்ைட்கடைள்

டவடிக்கைைள்:
ை.

'தகல' படத்தின் மூலமரை தகலகய அறிமுைம் சசய்தல்.
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உ.

ஆசிரியர் தம் தகலகயச் சுட்டிக்ைரட்டி, 'இது தகல, இது என்
தகல' என்று பல முகற

௩.

மரணவர்ைள்

ன்கு உச்சரித்துச் சசரல்லுதல்.

எல்லரகையும்

'தகல'

என்ற

சசரல்கல

ன்கு

உச்சரிக்கும்படி சசய்தல்.
௪.

ஒவ்சவரரு மரணவனும் தன் தகலகயச் சுட்டிக்ைரட்டி, 'இது என்
தகல' என்று சசரல்லுதல்.

ரு.

'தகல'

என்ற

சசரல்யலரடு

'அகச,

குைி,

ஏவல்ைகள இகணத்து வரய்சமரழிப் பயிற்சி
(எ-ைர)
௬.

ிமிர்'

யபரன்ற

டத்துதல்.

தகல ிமிர்.

மின்ைட்கட முதலியவற்கறக் சைரண்டு வரய்சமரழிப் பயிற்சி
டத்துதல்.

எ.

'தகல'

என்ற

சசரல்கலக்

சைரண்டு

வரய்சமரழிப்

பயிற்சி

டத்துதல்.
************
ைற்பித்தல், ைற்றல் சசரல்:

தகலமுடி

ய ரக்ைம்: 'தகலமுடி' என்ற சசரல்கல அறிமுைம் சசய்தல்
துகணக்ைருவிைள்:

தகலமுடி (உண்கமயரை சபரருள்)
'தகலமுடி' படம்

டவடிக்கைைள்:
ை.

'தகலமுடி' படத்தின் மூலமரை, தகலமுடிகய அறிமுைம் சசய்தல்.

உ.

ஆசிரியர் தம் தகலமுடிகயச் சுட்டிக்ைரட்டி, 'இது தகலமுடி' என்று
பல முகற

௩.

ன்கு உச்சரித்துச் சசரல்லுதல்.

மரணவர்ைள் எல்லரகையும் 'தகலமுடி' என்ற சசரல்கல

ன்கு

உச்சரிக்கும்படி சசய்தல்.
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௪.

ஒவ்சவரரு மரணவனும் தன் தகலமுடிகயச் சுட்டிக்ைரட்டி, 'இது
என் தகலமுடி' என்று சசரல்லுதல்.

ரு.

'தகலமுடி' என்ற சசரல்யலரடு 'ைரட்டு, சதரடு, ைருப்பு

முதலிே ற்னே இகணத்து வரய்சமரழிப் பயிற்சி

ிறம்'

டத்துதல்.

************
ைற்பித்தல், ைற்றல் சசரல்:

ச ற்றி

ய ரக்ைம்: 'ச ற்றி' என்ற சசரல்கல அறிமுைம் சசய்தல்
துகணக்ைருவிைள்:

ச ற்றி (உண்கமயரை சபரருள்)
'ச ற்றி ' படம்

டவடிக்கைைள்:
ை.

'ச ற்றி' படத்தின் மூலமரை ச ற்றிகய அறிமுைம் சசய்தல்.

உ.

ஆசிரியர் தம் ச ற்றிகயச் சுட்டிக்ைரட்டி, 'இது என் ச ற்றி' என்று
பல முகற

௩.

ன்கு உச்சரித்துச் சசரல்லுதல்.

மரணவர்ைள் எல்லரகையும் 'ச ற்றி' என்ற சசரல்கல

ன்கு

உச்சரிக்கும்படி சசய்தல்.
௪.

ஒவ்சவரரு மரணவனும் தன் ச ற்றிகயச் சுட்டிக்ைரட்டி, 'இது என்
ச ற்றி' என்று சசரல்லுதல்.

ரு.

'ச ற்றி' என்ற சசரல்யலரடு 'ைரட்டு, சதரடு'
விகைைகளக் சைரண்டு வரய்சமரழிப் பயிற்சி
(எ-ைர)

௬.

ஆ ிே ஏவல்
டத்துதல்.

ச ற்றி ைரட்டு.

'ச ற்றி' என்ற சசரல்கலக்

சைரண்டு

வரய்சமரழிப் பயிற்சி

டத்துதல்.
************
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ைற்பித்தல், ைற்றல் சசரல்:

ைண்

ய ரக்ைம்: 'ைண்' மற்றும் 'ைரது' ஆைிய உடல் உறுப்புக்ைகள அறிந்து
சைரள்ளுதல்
துகணக்ைருவிைள்:

- ைண் (உண்கமயரை சபரருள்)
- ைண் படம்
- மின்ைட்கடைள்

டவடிக்கைைள்:
ை.

'ைண்' படத்தின் மூலமரை, ைண்கண அறிமுைம் சசய்தல்.

உ.

ஆசிரியர் தம் ைண்கணச் சுட்டிக்ைரட்டி, 'இது ைண்' என்றும் 'இது
என் ைண்' என்றும் பல முகற

ன்கு உச்சரித்துச் சசரல்லுதல்.

௩.

'ைண்' என்ற சசரல்கல

ன்கு உச்சரிக்கும்படி சசய்தல்.

௪.

ஒவ்சவரரு மரணவனும் தன் ைண்கணச் சுட்டிக்ைரட்டி, 'இது என்
ைண்' என்று சசரல்லுதல்.

ரு.

'ைண்' என்ற சசரல்யலரடு 'மூடு, திற, ைரட்டு, பரர், சதரடு' ஆ ிே
விகைைகள இனணத்து வரய்சமரழிப் பயிற்சி

௬.

டத்துதல்.

மின்ைட்கட முதலியவற்கறக் சைரண்டு வரய்சமரழிப் பயிற்சி
டத்துதல்.

எ.

ஆசிரியர் தம் இரு ைண்ைகளச் சுட்டிக்ைரட்டி, 'இகவ ைண்ைள்'
என்று பல முகற சசரல்லுதல்.

அ.

'இது ைண், இகவ ைண்ைள்' ஆ ிே சதரடர்ைகளக் சைரண்டு
வரய்சமரழிப் பயிற்சி

குறிப்பு:

'ைண்'

என்ற

டத்துதல்.

சசரல்கலக்

ைற்பித்தவரயற

'ைரது'

என்ற

சசரல்கலயும் ைற்பித்தல்.
************
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ைற்பித்தல், ைற்றல் சசரல்:

மூக்கு

ய ரக்ைம்: 'மூக்கு' என்ற சசரல்கல அறிதல்
துகணக்ைருவிைள்:

- மூக்கு (உண்கமயரை சபரருள்)
-

மூக்கு படம்

- மின்ைட்கடைள்
டவடிக்கைைள்:
ை.

'மூக்கு' படத்தின் மூலமரை மூக்கை அறிமுைம் சசய்தல்.

உ.

ஆசிரியர் தம் மூக்கைச் சுட்டிக்ைரட்டி, 'இது மூக்கு' என்றும் 'இது
என் மூக்கு' என்றும் பல முகற

௩.

ன்கு உச்சரித்துச் சசரல்லுதல்.

ஒவ்சவரரு மரணவகையும் அவ்வரயற சசய்யவும் சசரல்லவும்
கவத்தல்.

௪.

'மூக்கு'

என்ற

சசரல்கலக்

சைரண்டு

வரய்சமரழிப்

பயிற்சி

டத்துதல்.
ரு.

மின்ைட்கட முதலியவற்கறக் சைரண்டு வரய்சமரழிப் பயிற்சி
டத்துதல்.
************

ைற்பித்தல், ைற்றல் சசரல்:

வரய்

ய ரக்ைம்: 'வரய்' என்ற உடல் உறுப்கப அறிமுைம் சசய்தல்
துகணக்ைருவிைள்:

- வரய் (உண்கமயரை சபரருள்)
- வரய் படம்
- மின்ைட்கடைள்

டவடிக்கைைள்:
ை.

'வரய்' படத்தின் மூலமரை வரகயச் அறிமுைம் சசய்தல்.

உ.

ஆசிரியர் தம் வரகயச் சுட்டிக்ைரட்டி, 'இது வரய்' என்றும் 'இது
என் வரய்' என்றும் பல முகற

ன்கு உச்சரித்துச் சசரல்லுதல்.
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௩.

ஒவ்சவரரு மரணவகையும் அவ்வரயற சசய்யவும் சசரல்லவும்
கவத்தல்.

௪.

'வரய்' என்ற சசரல்யலரடு 'ைரட்டு, சதரடு, திற, மூடு' என்ற ஏவல்
விகைைகள இனணத்து

சைரண்டு

வரய்சமரழிப்

பயிற்சி

டத்துதல்.
ரு.

மின்ைட்கட முதலியவற்கறக் சைரண்டு வரய்சமரழிப் பயிற்சி
டத்துதல்.
************

ைற்பித்தல், ைற்றல் சசரல்:

பல்

ய ரக்ைம்: 'பல்' என்ற சசரல்கல அறிந்துசைரள்ளுதல்
துகணக்ைருவிைள்:

- பல் (உண்கமயரை சபரருள்)
- பல் படம்
- மின்ைட்கடைள்

டவடிக்கைைள்:
ை.

'பல்' படத்தின் மூலமரை பல்கல அறிமுைம் சசய்தல்.

உ.

ஆசிரியர் தம் பல்கலச் சுட்டிக்ைரட்டி, 'இது பல்' என்றும் 'இது என்
பல்' என்றும் பல முகற

௩.

ன்கு உச்சரித்துச் சசரல்லுதல்.

ஒவ்சவரரு மரணவகையும் அவ்வரயற சசய்யவும் சசரல்லவும்
கவத்தல்.

௪.

'பல்' என்ற சசரல்யலரடு 'ைரட்டு, சதரடு, பரர், சவள்கள
ஆ ிேவற்கற இகணத்து வரய்சமரழிப் பயிற்சி

ரு.

ிறம்'

டத்துதல்.

மின்ைட்கட முதலியவற்கறக் சைரண்டு வரய்சமரழிப் பயிற்சி
டத்துதல்.
************
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ைற்பித்தல், ைற்றல் சசரல்:

ரக்கு

ய ரக்ைம்: ' ரக்கு', 'முைம்', ைழுத்து', 'யதரள்' ஆைிய உடல்
உறுப்புக்ைகள அறிமுைப்படுத்துதல்
துகணக்ைருவிைள்:

-

ரக்கு (உண்கமயரை சபரருள்)

-

ரக்கு படம்

- மின்ைட்கடைள்
டவடிக்கைைள்:
ை.

' ரக்கு' படத்தின் மூலமரை

உ.

ஆசிரியர் தம்
என்

௩.

ரக்கை அறிமுைம் சசய்தல்.

ரக்கைச் சுட்டிக்ைரட்டி, 'இது

ரக்கு' என்றும் பல முகற

ரக்கு' என்றும் 'இது

ன்கு உச்சரித்துச் சசரல்லுதல்.

ஒவ்சவரரு மரணவகையும் அவ்வரயற சசய்யவும் சசரல்லவும்
கவத்தல்.

௪.

' ரக்கு' என்ற சசரல்யலரடு 'ைரட்டு, சதரடு, பரர்' முதலிய ஏவல்
விகைைகளக் சைரண்டு வரய்சமரழிப் பயிற்சி

ரு.

டத்துதல்.

மின்ைட்கட முதலியவற்கறக் சைரண்டு வரய்சமரழிப் பயிற்சி
டத்துதல்.

குறிப்பு:

' ரக்கு' என்ற சசரல்கலக் ைற்பித்தவரயற 'முைம், ைழுத்து,
யதரள்' ஆ ிே சசரற்ைகளயும் ைற்பித்தல்.
************

ைற்பித்தல், ைற்றல் சசரல்:

மரர்பு

ய ரக்ைம்: 'மரர்பு', 'வயிறு', 'இடுப்பு', 'முதுகு' ஆைிய உடல்
உறுப்புக்ைகள அறிந்துசைரள்ளுதல்
துகணக்ைருவி:

உடல் உறுப்புக்ைள் ைரட்டும் படம்
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டவடிக்கைைள்:
ை.

ஆசிரியர் முன் ைற்பித்த தகல, ைண் முதலிய உறுப்புக்ைகளக்
குறித்து முன்ைறிகவச் யசரதித்தல்.

உ.

ஆசிரியர் தம் மரர்கபச் சுட்டிக்ைரட்டி 'இது மரர்பு' என்றும் 'இது
என் மரர்பு' என்றும் பல முகற ன்கு உச்சரித்துச் சசரல்லுதல்.

௩.

மரணவர்ைள் எல்லரகையும் இவ்வரயற சசய்யவும் சசரல்லவும்
கவத்தல்.

௪.

ஆசிரியர் ஒரு மரணவகைப் பரர்த்து, 'உன் மரர்பு ைரட்டு' என்று
ைட்டகள இட்டு, மரணவன் 'இது என் மரர்பு' என்று சசரல்லுதல்.

குறிப்பு:

வயிறு, இடுப்பு, முதுகு முதலிய உடல் உறுப்புக்ைகள
இவ்வரயற ைற்பித்தல்.
************

ைற்பித்தல், ைற்றல் சசரல்:

கை

ய ரக்ைம்: 'கை' மற்றும் 'ைரல்' ஆைிய உடல் உறுப்புக்ைகள அறிதல்
துகணக்ைருவிைள்:

- கை (உண்கமயரை சபரருள்)
- கை படம்
- மின்ைட்கடைள்

டவடிக்கைைள்:
ை.

'கை' படத்தின் மூலமரை கைகய அறிமுைம் சசய்தல்.

உ.

ஆசிரியர் தம் கைகயச் சுட்டிக்ைரட்டி, 'இது கை' என்றும் 'இது என்
கை' என்றும் பல முகற ன்கு உச்சரித்துச் சசரல்லுதல்.

௩.

ஒவ்சவரரு மரணவகையும் அவ்வரயற சசய்யவும் சசரல்லவும்
கவத்தல்.
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௪.

'கை' என்ற சசரல்யலரடு 'ைரட்டு, சதரடு, அகச, தூக்கு' முதலிய
ஏவல் விகைைகளக் சைரண்டு வரய்சமரழிப் பயிற்சி டத்துதல்.

ரு.

மின்ைட்கட முதலியவற்கறக் சைரண்டு வரய்சமரழிப் பயிற்சி
டத்துதல்.

௬.

'கை', 'கைைள்' என்ற இரு சசரற்ைகளக் சைரண்டு வரய்சமரழிப்
பயிற்சி டத்துதல்.

குறிப்பு:

'கை' என்ற சசரல்கலக் ைற்பித்தவரயற 'ைரல்' என்ற
சசரல்கலயும் ைற்பித்தல்.
************

ைற்பித்தல், ைற்றல் சசரல்:

விைல்

ய ரக்ைம்: 'விைல்' என்ற சசரல்கல அறிதல்
துகணக்ைருவிைள்:

- விைல் (உண்கமயரை சபரருள்)
- விைல் படம்
- மின்ைட்கடைள்

டவடிக்கைைள்:
ை.

ஆசிரியர் மரணவர்ைளுக்குத் சதரிந்த உடல் உறுப்புக்ைகளக்
சைரண்டு முன்ைறிகவச் யசரதித்தல்.

உ.

ஆசிரியர் தம் விைகலச் சுட்டிக்ைரட்டி, 'இது விைல்' என்றும் 'இது
என் விைல்' என்றும் பல முகற சசரல்லுதல்.

௩.

மரணவர்ைள்

எல்லரகையும்

'விைல்'

என்ற

சசரல்கல

ன்கு

உச்சரித்துச் சசரல்ல கவத்தல்.
௪.

ஒவ்சவரரு மரணவனும் தன் விைகலச் சுட்டிக்ைரட்டி, 'இது என்
விைல்' என்று சசரல்லுதல்.
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ரு.

'விைல்'

மற்றும்

'விைல்ைள்'

ஆ ிே

சசரற்ைகளக்

சைரண்டு

வரய்சமரழிப் பயிற்சி டத்துதல்.
குறிப்பு:

'விைல்' என்ற சசரல்கலக் ைற்பித்தவரயற ' ைம்' என்ற
சசரல்கலயும் ைற்பித்தல்.
************

பரடல் ௯
முடியும் முைமும் ஒன்று!
மூக்கும் ரக்கும் ஒன்று!
பரர்க்கும் ைண்ைள் இைண்டு!
பற்ைள் பலயவ இருக்கு!
வயிறும் வரயும் ஒன்று!
வகளயர முதுகும் ஒன்று!
கையும் ைரலும் இைண்டு!
யைட்கும் ைரதும் இைண்டு!
ைழுத்தும் இடுப்பும் ஒன்யற!
ைண்டு சைரள்ளலரம் ன்யற!
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சதரகுதி பத்து

ை.

ஆறு

உ.

ஏழு

௩.

எட்டு

௪.

ஒன்பது

ரு.

பத்து

௬.

சதரப்பி
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ைற்பித்தல், ைற்றல் சசரல்:

ஆறு

ய ரக்ைம்: ஆறு முதல் ஒன்பது
துகணக்ைருவிைள்:

னர அேிமு ம் வெய்தல்

- ஆறு கபைள் (உண்கமயரை சபரருள்ைள்)
- ஆறு கபைள் சைரண்ட படத்தில் எண் 'ஆறு'
(௬, 6)

- மின்ைட்கடைள்
டவடிக்கைைள்:
ை.

ஆசிரியர் ஒரு கபகயச் சுட்டிக்ைரட்டி, 'ஒரு கப' என்றும் ஆறு
கபைகளச் சுட்டிக்ைரட்டி, 'ஆறு

கபைள்'

என்றும்

பல முகற

சசரல்லுதல்.
உ.

ஒவ்சவரரு மரணவகையும் அவ்வரயற சசய்யவும் சசரல்லவும்
கவத்தல்.

௩.

ஆசிரியர் ஆறு கபைள் சைரண்ட படத்கதக் ைரட்டி, அயத படத்தில்
எண் 'ஆறு' என்பகதயும் சுட்டிக்ைரட்டி, 'ஆறு' என்று பல முகற
சசரல்லுதல்.

௪.

ஒவ்சவரரு மரணவகையும் அவ்வரயற சசய்யவும் சசரல்லவும்
கவத்தல்.

ரு.

ஆசிரியர் தம் கைவிைல்ைகள எண்ணிக் சைரண்யட 'ஒன்று' முதல்
'ஆறு' வகை என்று பல முகற சசய்கையுடன் சசரன்ை பிறகு
ஒவ்சவரரு மரணவகையும் அவ்வரயற சசய்யவும் சசரல்லவும்
கவத்தல்.

௬.

'ஆறு' என்ற எண்கண மற்ற சபரருள்ையளரடு இகணத்துக்
ைற்பித்தல்.

எ.

'எத்தகை' என்ற விைரப் சபயகைக் சைரண்டு வரய்சமரழிப்
பயிற்சி டத்துதல்.
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அ.

மின்ைட்கட முதலியவற்கறக் சைரண்டு வரய்சமரழிப் பயிற்சி
டத்துதல்.

குறிப்பு:

'ஆறு' என்ற எண்கணக் ைற்பித்தவரயற ஏழு முதல் ஒன்பது
வகை ைற்பிக்ைலரம்.
************

ைற்பித்தல், ைற்றல் சசரல்:

பத்து

ய ரக்ைம்: பத்து என்ே எண்னண அேிமு ம் வெய்தல்
துகணக்ைருவிைள்:

- பத்து நூல்ைள் (உண்கமயரை சபரருள்ைள்)
- எண் பத்து (10, ை0) படம்
- பத்து ைரசு, பத்து ரூபரய் ரணயங்ைள்
- மின்ைட்கடைள்

டவடிக்கைைள்:
ை.

ஆசிரியர் 'ஒன்று', 'இைண்டு' ஆைிய எண்ைகளக் குறித்து
முன்ைறிகவச் யசரதித்தல்.

உ.

பத்து

பூக்ைள்

அல்லது

மிட்டரய்ைள்

முதலிய

சபரருள்ைகள

எண்ணிக் ைரட்டி, 'பத்து' என்று பல முகற சசரல்லுதல்.
௩.

ஒவ்சவரரு மரணவகையும் கைவிைல்ைைில் ஒன்று முதல்

பத்து

வகை எண்ணச் சசய்தல்.
௪.

எகவயயனும் பத்துப் சபரருள்ைளின் பக்ைத்தில் 'பத்து' என்ற எண்
அகமந்த படத்கதச் சுட்டிக்ைரட்டி, பத்து என்று ைற்பித்தல்.

ரு.

மின்ைட்கட முதலியவற்கறக் சைரண்டு வரய்சமரழிப் பயிற்சி
டத்துதல்.

௬.

'எத்தகை' என்ற விைரப் சபயகைக் சைரண்டு வரய்சமரழிப்
பயிற்சி

டத்துதல்.
************
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ைற்பித்தல், ைற்றல் சசரல்:

சதரப்பி

ய ரக்ைம்: 'சதரப்பி' என்ற சசரல்கல அறிமுைம் சசய்தல்
துகணக்ைருவிைள்:

- சதரப்பி (உண்கமயரை சபரருள்)
- சதரப்பி படம்
- மின்ைட்கடைள்

டவடிக்கைைள்:
ை.

ஆசிரியர் சதரப்பிகயச் சுட்டிக்ைரட்டி, 'இது சதரப்பி' என்று பல
முகற

உ.

ன்கு உச்சரித்துச் சசரல்லுதல்.

ஒவ்சவரரு மரணவகையும் அவ்வரயற சசய்யவும் சசரல்லவும்
கவத்தல்.

௩.

'சதரப்பி' என்ற சசரல்கலக் சைரண்டு வரய்சமரழிப் பயிற்சி
டத்துதல்.
(எ-ைர)

அது சதரப்பி.
அது உன் சதரப்பி.
என் சதரப்பி ீல ிறம்.
சதரப்பி தகலயில் இருக்ைிறது.

௪.

மின்ைட்கட முதலியவற்கறக் சைரண்டு வரய்சமரழிப் பயிற்சி
டத்துதல்.
(எ-ைர)

இது சிறிய சதரப்பி.
அது சபரிய சதரப்பி.

ரு.

'சதரப்பி தகலயில் யபரடு', 'சதரப்பி எடு', 'சதரப்பி யமகசயமல்
கவ'

ஆ ிே

ஏவல்ைகளக்

சைரண்டு

வரய்சமரழிப்

பயிற்சி

டத்துதல்.
************
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பரடல் ை0
ஒன்று இைண்டு மூன்று
ஓடி வந்தது ைன்று
ரன்கு ஐந்து ஆறு
ன்றரய் அகதப் பரரு
ஏழு எட்டு ஒன்பது
எங்கும் நுகழந்து தின்றது
சிறுவர் அங்யை பத்து
சிரித்தரர் ைன்கறப் பரர்த்து.
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சசரல் பட்டியல்

முதல் வகுப்பு

LIST OF WORDS - STANDARD I
1.

அப்பர

21.

எழுது

2.

அம்மர

22.

எழுதுயைரல்

3.

அலமரரி

23.

என்

4.

ஆசிரியர்/ஐயர

24.

ஏழு

5.

ஆசிரிகய

25.

ஐந்து

6.

ஆப்பிள் பழம்

26.

ஒன்பது

7.

ஆைஞ்சுப் பழம்

27.

ஒன்று

8.

ஆறு

28.

ைண்

9.

இடுப்பு

29.

ைதவு

10.

இைண்டு

30.

ைருப்பு ிறம்

11.

இகல

31.

ைரும்பலகை

12.

இவர்

32.

ைழுத்து

13.

இவள்

33.

ைரசு

14.

இவன்

34.

ைரது

15.

உட்ைரர்

35.

ைரல்

16.

உடல்

36.

ைரல்சட்கட

17.

உத்தைவு சைரடு

37.

ைீழ்

18.

உன்

38.

குடி

19.

எட்டு

39.

குவகள

20.

எடு

40.

கை
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41.

சைரடு

63.

ரன்

42.

யைரழி

64.

ரன்கு

43.

சட்கட

65.

ில்

44.

சரப்பிடு

66.

ீ

45.

சிவப்பு ிறம்

67.

ீல ிறம்

46.

சிறிய

68.

நூல்

47.

சிறுமி

69.

ச ற்றி

48.

சிறுவன்

70.

பச்கச ிறம்

49.

சுண்ணரம்புக்ைட்டி

71.

பசு

50.

தண்ணீர்

72.

படி

51.

தகல

73.

பத்து

52.

தகலமுடி

74.

பந்து

53.

தரமகைப் பூ

75.

பல்

54.

திைரட்கசப் பழம்

76.

பழம்

55.

திற

77.

பள்ளி

56.

சதரடு

78.

பறகவ

57.

சதரப்பி

79.

பரல்

58.

ைம்

80.

புறர

59.

ன்றி

81.

பூ

60.

ரக்கு

82.

பூகை

61.

ரய்

83.

சபட்டி
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62.

ரற்ைரலி

84.

சபயர்

85.

சபரிய

107.

வரய்

86.

கப

108.

வரகழப் பழம்

87.

யபர

109.

வரகழ மைம்

88.

மஞ்சள் ிறம்

110.

விைல்

89.

மைம்

111.

விலங்கு

90.

மரம்பழம்

112.

வீடு

91.

மரமைம்

113.

சவண்பலகை

92.

மரர்பு

114.

சவள்கள ிறம்

93.

மிட்டரய்

115.

கவ

94.

முைம்

95.

முதுகு

96.

மூக்கு

97.

மூடு

98.

மூன்று

99.

யமகச

100.

யமல்

101.

சைரட்டி

102.

யைரசரப் பூ

103.

வகுப்பகற

104.

வணக்ைம்

105.

வயிறு
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106.

வர
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