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அறிமுகவுரை
இப்புதிய

ஆசிாியர்

ரகயயடு

ததாடக்கநிரைப்

புதிய

கல்வி

யமம்பாட்டு

ஏற்பாட்டின் அடிப்பரடயில் மூன்றாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு உாியது.
இக்ரகயயட்டில்
திறன்களான
வழிமுரறகள்

யகட்டல்,

பத்து

ததாகுதிகள்

யபசுதல்,

கூறப்பட்டுள்ளன.

உள்ளன.

வாசித்தல்,
ஒவ்தவாரு

அத்ததாகுதிகளில்

எழுதுதல்

வளர்த்துக்

ததாகுதியிலும்

நான்கு

தகாள்ளும்

குறிக்கப்

தபறும்

வாய்தமாழிப் பயிற்சி, தசயல்முரற, ஆசிாியர் குறிப்பு முதலியவற்ரற அடிப்பரடயாகக்
தகாண்டு கற்பித்தல் நடத்தல் யவண்டும்.
இப்புதிய ஆசிாியர் ரகயயடு கல்வி யமம்பாட்டுத் திட்டத்தின் அடிப்பரடயில்
எழுதப்பட்டிருப்பதால் சிை திருத்தங்களும் மாற்றங்களும் தகாண்டுவைப்பட்டுள்ளன.
மாணவர்களிடம் தமாழி வளம் வளர்த்துக் தகாள்வதற்குச் சிை புதிய வரக பயிற்சிகள்
அளிக்கப்பட்டுள்ளன. எனயவ ஆசிாியர் சிை புதிய அணுகுமுரறகரளக் ரகயாண்டு
தகாள்ள யவண்டும்.
இப்புதிய ஆசிாியர் ரகயயடு உருவாக்குவதில் ஒத்துரழத்த தமிழ்ப் பாடநூல்
குழுவினருக்கும் ஆசிாியர் தபருமக்களுக்கும் என் மனம் நிரறந்த நன்றி.

முரனவர் உமா அழகிாி
ஒருங்கிரணப்பாளர்

கற்றலின் விரளவுகள்
 பள்ளிச் சூழல், குடும்பம், வீட்டு விைங்குகள், இயற்ரக, நல்தைாழுக்கம்,
பண்பாட்டுக் கூறு, கடற்கரை, விரளயாட்டு, புைவர் முதலிய தரைப்புகளின்
தசய்திகரளப் பற்றி அறிந்து தகாள்ளுதல்.
 வாய்தமாழிப் பயிற்சியில் ஈடுபடுதல்.
 தமிழில் உள்ள எல்ைா எழுத்துக்கரளயும் அறிந்து தகாள்ளுதல்.
 தசால், ததாடர், பகுதி முதலியவற்ரற வாசித்துப் புாிந்து தகாள்ளுதல்.
 படங்களின் தசய்திகரள எடுத்துரைத்தல்.
 உரையாடல், கரத, பாடல் ஆகியவற்ரறக் யகட்டு ைசித்தல்.
 உைக்கப் படித்தல்.
 பாடல்கரளச் தசய்ரகயுடன் பாடி மகிழ்தல்.
 தசாற்களஞ்சியத்ரத வளர்த்தல்.
 இரணத்தல், ஒழுங்காக எழுதுதல், சாியான தசால்ரை எழுதுதல், சிறு
ததாடர்கரள

எழுதுதல்,

தசால்வததழுதுதல்

முதலிய

பயிற்சிகரளச்

தசய்வதறிதல்.
 யவற்றுரம, ஆண்பால் - தபண்பால், ஒருரம - பன்ரம, எதிர்ச்தசால்,
விரனச்தசால் முதலியவற்ரறப் பயன்படுத்துதல்.
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ததொகுதி: ஒன்று
பகுதி: ஒரு பள்ளி நொள்
பொட நநொக்கங்கள்:
 மொணவன்/ மொணவி பள்ளி நொளள எவ்வொறு கழிக்கிறொன்/கழிக்கிறொள்
என்று அறியச் தெய்தல்.
 மொணவர்களுக்குத் நதளவப்படும் நல்த ொழுக்கங்களளப் பற்றி அறிவு
வளர்த்தல்.
 கற்றல் அடிப்பளட திறன்களள வளர்த்தல்.
 தெொற்களில் ஆகொர ஒலிளய வரும்விதம் கற்பித்தல்.

துளணக்கருவிகள்:
 பள்ளி படம்.
 வகுப்பளற படம்.
 மொணவன் பள்ளிக்குச் தெல்லும் படம்.
 பள்ளி ஆளட, உணவுப்ளப முதலிய உண்ளமயொன தபொருள்கள்.
 பள்ளி ததொடர்பொன தெய்திகள் தகொண்ட தபொிய அட்ளட (மொதிொிக்
குறிப்ளபக் கொண்க)
 ஓய்வு நநரத்தில் தெய்கின்ற தெயல்களின் படங்கள்.

வொய்தமொழிப் பயிற்ெி:
ஆெிொியர் பொடநூலில் தகொடுக்கப்பட்டுள்ள படங்களளயும்
வினொக்களளயும் தகொண்டு வொய்தமொழிப் பயிற்ெி நடத்துதல்
நவண்டும். நமலும் படங்களளக் தகொண்டு வொய்தமொழிப் பயிற்ெி
வளர்த்துக் தகொள்ள ொம்.
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பொட அறிமுகம்:
 மொணவன் ஒரு பள்ளி நொளில் என்ன என்ன தெய்கிறொன் என்று
அறிமுகம் தெய்தல்.
(முதலில் வினொக்கள் மூ மொக முன்னறிளவச் நெொதித்தல்)
(எ-டு)

உன் பள்ளி தபயர் என்ன?
இன்று/இன்ளறக்கு என்ன கிழளம?
நீ எந்த வகுப்பில் படிக்கிறொய்?

நபொன்ற எளிளமயொன ெிறு வினொக்களளக் நகட்டு முன்னறிளவச்
நெொதித்தல்.
 படங்களின் மூ மொகப் பொடத்தில் வந்துள்ள தெய்திகளள அறிமுகம்
தெய்தல்.
(எ-டு)

நொன் பள்ளிக்குப் நபொகிநறன்.
தள ளம ஆெிொியர் பள்ளி மணி அடிக்கிறொர்.
ஆெிொியருக்கு வணக்கம் தெொல்கிநறன்.

பொட வளர்ச்ெி:
 பொடத் தள ப்ளபயும் பகுதியில் வரும் தெொற்களளயும் ததொடர்களளயும்
கரும்ப ளகயில்/தவண்ப ளகயில் எழுதி மொணவர்களள வொெிக்க உதவி
தெய்தல்.

(மொணவர்கள்

வொெிக்கும்நபொது

கவனித்தல்.)

புதிய தெொற்களள விளக்குதல்:
 பொடத் தள ப்ளப விளக்குதல்.
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ஆெிொியர்

உச்ெொிப்ளபக்

 மூன்றொம், பிறகு, ஓய்வு நநரம், மொள யில், திரும்பு ஆகியவற்ளறப்
படங்கள் மூ மொகவும் வொய்தமொழிப் பயிற்ெி மூ மொகவும் தெய்ளக
மூ மொகவும் விளக்குதல்.
(எ-டு)

உன் முதுகில் என்ன இருக்கிறது?
நீ எந்த வகுப்பில் படிக்கிறொய்?
ஓய்வு நநரத்தில் என்ன தெய்கிறொய்?
ஓய்வு நநரத்தில் நொன் ெொப்பிடுகிநறன்.
ஓய்வு நநரத்தில் நொன் விளளயொடுகிநறன்.
ஓய்வு நநரத்தில் நொன் ப கொரம் வொங்குகிநறன்.

 இப்புதிய

தெொற்களள

நவறு

ப

தெொற்தறொடர்களில்

எவ்வொறு

பயன்படுத்த ொம் என்று விளக்கிக் கொட்டுதல்.

தெயல் முளற:
 மொணவர்கள் 'மணி அடி', 'வணக்கம் தெொல்', 'தரொட்டி ெொப்பிடு', ‘பொடம்
படி’ நபொன்றளவ தெய்ளக மூ மொகக் கற்பித்தல்.

இ க்கணம்:
 'கிநறன்',

'கிறொய்'

ஆகியளவ

விளனச்தெொற்கநளொடு

இளணந்து

வருவளதச் தெொல்லிக் தகொடுத்தல்.
(அட்ளடகளில் பட்டியல் தயொொித்துக் கற்பித்தல்.)

பயிற்ெி:


பொடநூலில் வந்துள்ள எழுத்துப் பயிற்ெிகள் மொணவர்கள் தங்கள்
பயிற்ெி நூலில் எழுதும்படி தெய்தல் நவண்டும்.
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 பகுதிளயப் பொர்த்துக் நகொடுள்ள இடங்களள நிரப்புதல். (இப்பயிற்ெி
வொய்தமொழி மூ மொகவும் நடத்தல் நவண்டும்)
 நகொடிட்ட இடங்களில் 'இல்' நெர்த்து வொெி.
 நகொடிட்ட இடங்களில் ‘கிநறன்’/‘க்கிநறன்’ எழுது.
 நகொடிட்ட இடங்களில் 'க்கு' நெர்த்து எழுது
 நகொடிட்ட இடத்தில் தபொருத்தமொன எழுத்ளத எழுது.

வொெித்தல்:
 'ஆ' ஒலி மீது அழுத்தம் நபொட்டு வொெிப்பு நடத்துதல்.
 'உம்' என்னும் விகுதி மீது அழுத்தம் நபொட்டுச் தெொற்களள வொெிக்கச்
தெய்தல்.
 தெொற்களளயும் ததொடர்களளயும் வொெி.

ததொிந்துதகொள்:
 கொள க்கடன், 'இல்' நவற்றுளம உருபு, 'கிறொய்' ஆகிய பகுதிகளள
வொெித்த பிறகு மொணவர்களளயும் வொெிக்கச் தெய்தல்.

குறிப்பு:
 ஒவ்தவொரு மொணவனும்/ மொணவியும் தன் தபயரும், படிக்கும் வகுப்பும்,
பள்ளிப் தபயரும் வகுப்புக்கு முன் வந்து தெொல் ச் தெய்தல்.
(பொடத்தின் இறுதி பொகமொக அளமயட்டும்.)
 'கவனி', 'ததொிந்துதகொள்' ஆகிய பகுதிகளளயும் வொெித்த பிறகு
மொணவர்களளயும் வொெிக்கச் தெய்தல்.
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மதிப்பீடு:
வொய்தமொழிப் பயிற்ெி, வொெித்தல், இ க்கணக் கூறுகள், விளனச்தெொல்
பயிற்ெி ஆகியளவ நெர்க்கப்பட்டுள்ளன.
முதலில் ஆெிொியர் இவ்வளகப் பயிற்ெிளய வொய்தமொழிப் பயிற்ெி மூ ம்
தெய்த பிறகு மொணவர்களள எழுதச் தெய்ய ொம்.
பள்ளியில் என்ன

பள்ளியில் யொர் யொர்

தெய்கிநறொம்?

இருக்கிறொர்கள்?

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

பள்ளி

பள்ளியில் பயன்படுத்தும்

பள்ளியில் என்ன என்ன

தபொருள்கள்

பொர்க்கிநறொம்?

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________
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பொடல்: பள்ளிக்குப் நபொநவன்
பொட நநொக்கங்கள்:
 கல்வியிலும் விளளயொட்டிலும் மொணவர்கள் ஈடுபட நவண்டும் என்று
அறிவுறுத்தல்.
 ெிறுவர்களிடம் உடல் ந மும் உள ந மும் வளர்த்தல்.

வொய்தமொழிப் பயிற்ெி:
 முதலில் பொடலில் வரும் விளக்கப்படத்ளத ளவத்து உளரயொடல்
நடத்துதல்.
 பொடலில் வரும் தெொற்களள நன்கு உச்ெொிக்கச் தெய்தல்.

தெயல் முளற:
 பொடல் தெய்ளகயுடன் பொடுதல்.
குறிப்பு: ஆெிொியர் பொடள ப் பொடச் தெய்தல்.
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ததொகுதி: இரண்டு
பகுதி: குடும்பம்
பொட நநொக்கங்கள்:
 குடும்பத்ளதப் பற்றிப் தபொது அறிவு வளர்த்தல்.
 குடும்பத்தில் உள்ள ஒவ்தவொருவளரயும் அறியச் தெய்தல்.
 குடும்பத்தில் ஒவ்தவொருவருளடய தெயள க் குறித்து அறியச் தெய்தல்.
 கற்றல் அடிப்பளட திறன்களள வளர்த்தல்.
 இகர ஒலிளயச் தெொற்களில் வரும்விதம் கற்பித்தல்.

துளணக்கருவிகள்:
 குடும்பப் படம்.
 பொடத்துக்கு ஏற்ற துளணக்கருவிகள்.
 கணினி, பழம், தரொட்டி முதலிய உண்ளமயொன தபொருள்கள்.

வொய்தமொழிப் பயிற்ெி:
பொடநூலில் தகொடுக்கப்பட்டுள்ள படங்களளயும் வினொக்களளயும்
தகொண்டு வொய்தமொழிப் பயிற்ெி நடத்துதல் நவண்டும்.

பொட அறிமுகம்:
 முதலில் படத்ளதக் தகொண்டு குடும்பம் என்ற தெொல்ள

விளக்குதல்.

குடும்பத்ளதப் பற்றிப் தபொதுவொகப் நபசுதல்.
 குறிப்பிட்ட ஒரு மொணவனுளடய குடும்பத்ளதப் பற்றிக் நகட்டறிதல்.
(எ-டு)

உனக்கு அண்ணன் இருக்கிறொரொ?
உன் அம்மொ நவள க்குப் நபொகிறொரொ?
உன் அப்பொ என்ன நவள

தெய்கிறொர்?

உன் குடும்பத்தில் யொர் யொர் இருக்கிறொர்கள்?
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நபொன்ற

எளிளமயொன

வினொக்களளக்

நகட்டு

முன்னறிளவச்

நெொதித்தல்.

பொட வளர்ச்ெி:
 பொடத் தள ப்ளபக் கரும்ப ளகயில் எழுதி விளக்குதல்.
 பகுதியில் வரும் புதிய தெொற்கள் ெி வற்ளறக் கரும்ப ளகயில் எழுதி
வொெிக்கச் தெய்தல். பிறகு விளக்கம் தருதல்.
 தெொற்தறொடர்களளயும் வொெிக்கச் தெய்தல்.
 மொணவர்கள் வொெிக்கும்நபொது ஆெிொியர் உச்ெொிப்ளபக் கவனித்தல்.

புதிய தெொற்களள விளக்குதல்:
 குடும்பம், வயது, நபர், கொவ ர், வீட்டு நவள , நன்றொக, களத, படிப்பு

அளற, எல் ொரும், இன்பமொக.
இவற்ளறப்

படங்கள்

மூ மொகவும்

தெொற்தறொடர்

மூ மொகவும்

விளக்குதல்.
 படங்கள் மூ மொகவும் தெய்ளக மூ மொகவும் வினொக்கள் மூ மொகவும்
ததொடர்கள் மூ மொகவும் இவற்ளற விளக்குதல்.
(எ-டு)

நபர்

- ஆெிொியர் மொணவன்/மொணவிளயச் சுட்டிக்கொட்டி, இவன்/இவள்

குடும்பத்தில் _______________ நபர் இருக்கிறொர்கள்.
- வகுப்பளறயில் ___________________ நபர் இருக்கிறொர்கள்.
- திடலில் ________________ நபர் விளளயொடுகிறொர்கள்.

வயது
- உனக்கு வயது எட்டு.
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- குமரனுக்கு வயது ஏழு.
- அக்கொவுக்கு வயது இருபது.
களத
- ஆெிொியர் ஓொிரு களத நூல்களளக் கொட்டி ஒரு களத தெொல்

ொம்.

வீட்டு நவள
- ஆெிொியர் ெி

வீட்டு நவள களள எடுத்துச் தெொல்லுதல்.

இவ்வொறு பகுதியில் வரும் புதிய தெொற்களள விளக்குதல்.
'ஆக' என்னும் விளனயளடளயச் சுட்டிக்கொட்டுதல்.

(எ-டு)

இன்பமொக இரு, வொிளெயொக நில், நன்றொகச் ெொப்பிடு.

தெயல் முளற:
 வீட்டு நவள

தெய்தல், களத தெொல்லுதல், நபொன்றளவ தெய்ளக

மூ மொகக் கற்பித்தல்.
 ெிறுவிளளயொட்டு:- பகுதியில் வரும் ெி

தெொற்களளத் தனித்தனியொக அட்ளடகளில்

எழுதி, மொணவர்கள் அவற்ளற ஒழுங்குபடுத்திச் தெொற்தறொடர்கள்
அளமக்கச் தெய்தல்.

இ க்கணம்:
 'கிறொன்',

'கிறொள்',

'கிறொர்'

ஆகியளவ

வருவளதச் தெொல்லிக்தகொடுத்தல்.
 'இல்' என்னும் நவற்றுளம உருளபக் கற்பித்தல்.
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விளனச்தெொற்கநளொடு

பயிற்ெி:
 கருத்துணர்தல்:

ஆெிொியர்

இன்னும்

நவறு

பயிற்ெிகளளக்

தகொடுக்க ொம். அளவ பின்வருமொறு
 'இவன்', 'இவள்', 'இவர்' என்னும் தெொற்களளக் தகொண்டு எழுதும்
பயிற்ெி.
 'இல்' என்னும் நவற்றுளம உருபு நெர்த்து எழுதுதல்.
 கட்டங்களில் தபொருத்தமொன எழுத்ளத எழுது.
 'கிநறன்',

'கிறொய்'

ஆகியளவ

விளனச்தெொற்களில்

இளணத்து

எழுதுதல்.
 தபண்பொலில் எழுதுதல்.

வொெித்தல்:
 'இ' ஒலி மீது அழுத்தம் நபொட்டு வொெிப்பு நடத்துதல்.
 'ட்டு' ஒலியின் மீது அழுத்தம் நபொட்டு தெொற்களள வொெிக்கச் தெய்தல்.
 தெொற்களளயும் ததொடர்களளயும் வொெிக்கச் தெய்தல்.

ததொிந்துதகொள்:
 'கிறொன்'/'கிறொள்'/'கிறொர்',

ஆண்பொல்-தபண்பொல்

இவ்விரண்டு

பட்டியல்களில் வரும் தெொற்களள அட்ளடகளில் எழுதிப் பல்நவறு
விளளயொட்டுக்களின் மூ மொக மொணவர்களளப் படிக்க ளவத்தல்.

நிகழ்வு:
 ஆெிொியர் படங்களளக் கொட்டி 'புத்தொண்டு' என்னும் நிகழ்ளவ
மொணவர்களுக்குச் தெொல்லுதல்.

10

 நட்பு, மதிப்பு, பண்பொடு வளர்த்தல் என்று ஆெிொியர் மொணவர்களுக்குச்
சுட்டிக்கொட்ட நவண்டும்.
 மொணவர்கள் வகுப்புக்கு முன்னொல் நின்று நிகழ்ளவச் தெொல்
ளவக்க ொம்.

மதிப்பீடு:
 வொய்தமொழிப் பயிற்ெி நடத்துதல்
 வொெித்தல்
 பயிற்ெி
 பகுதியில் கொணும் ஐந்து தெொற்களளத் நதர்ந்ததடுத்துச்
தெொல்வததழுதுதல் நடத்துதல்.
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ததொகுதி: மூன்று
பகுதி: வீட்டு வி ங்குகள்
பொட நநொக்கங்கள்:
 நம் நொட்டிலுள்ள ெி

வீட்டு வி ங்குகளளப் பற்றிப் தபொது அறிவு

வளர்த்தல்.
 மொணவர்கள் வி ங்குகள் மீது தகொண்டுள்ள அன்பு உணர்ளவ
ஆெிொியர் இப்பொடம் மூ ம் வளர்த்தல்.
 வி ங்குகளின் தன்ளமகளள அறியச் தெய்தல்.
 வொெித்தல், புொிந்துணர்தல், எழுதுதல் ஆகிய திறன்களள வளர்த்தல்.
 ஈகொர ஒலிளயச் தெொற்களில் வரும்விதம் கற்பித்தல்.

துளணக்கருவிகள்:
 தகொட்டளக படம்.
 வி ங்குகளின் படங்கள்.
 பூளன பொல் குடிக்கும் படம்.
 ஆடு தளழ தின்னும் படம்.
 கூடு படம்.
 கொரட்டு, புல் முதலிய உண்ளமயொன தபொருள்கள்.

வொய்தமொழிப் பயிற்ெி:
பொடநூலில் தகொடுக்கப்பட்டுள்ள படங்களளயும் வினொக்களளயும்
தகொண்டு வொய்தமொழிப் பயிற்ெி நடத்துதல் நவண்டும்.
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பொட அறிமுகம்:
 மொணவர்களுக்குத் ததொிந்த ெி

வி ங்குகளின் தபயர்களளச் தெொல்

ளவத்தல்.
 ஒரு வி ங்கின் தபொதுத் தன்ளமகளளக் குறித்துக் நகட்டறிதல்.
 ெிறு எளிளமயொன வினொக்கள் மூ மொக மொணவர்களின் முன்னறிளவச்
நெொதித்தல்.
(எ-டு)

பூளன என்ன நிறம்?

 படங்களின் மூ மொகப் பொடத்தில் வந்துள்ள தெய்திகளள அறிமுகம்
தெய்தல்.
(எ-டு)

வி ங்குகள் தகொட்டளகயில் வொழ்கின்றன.
நொய் 'த ொள் த ொள்' என்று குளரக்கிறது.
முயல்கள் கூட்டில் வொழ்கின்றன.

பொட வளர்ச்ெி:


பொடத் தள ப்ளபக் கரும்ப ளகயில்/தவண்ப ளகயில் எழுதி
விளக்குதல்.

 கரும்ப ளகயில்/தவண்ப ளகயில் புதிய தெொற்களள எழுதி, ெொியொன
உச்ெொிப்புடன் படிக்கச் தெய்து விளக்குதல்.

புதிய தெொற்களள விளக்குதல்:
 வொல், ஆட்டு, ‘த ொள் த ொள்' என்று குளர, கூடு, தகொட்டளக,

பின்னொல், தளழ, வொழ்.
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இவற்ளறப் படங்கள் மூ மொகவும் வினொக்கள் மூ மொகவும் தெய்ளக
மூ மொகவும் விளக்குதல். (ெி

தெொற்களளப் பிொித்து எழுதி

விளக்குதல்).
(எ-டு)

உன் ஊர் தபயர் என்ன?
உன் வீட்டுக்குப் பின்னொல் என்ன இருக்கிறது?
முயல் என்ன தின்னும்?

புதிய தெொற்களளச் ெிறு ெிறு தெொற்தறொடர்களில் அளமத்து
விளக்குதல்.

தெயல் முளற:
 குடி, தள

ஆட்டு நபொன்றளவ தெய்ளக மூ மொக நடித்துக் கொட்டுதல்.

 மொணவர்களளயும் தெயல்களளச் தெய்ய ளவத்தல்.
 ஒருளம – பன்ளம:ஆெிொியர் அட்ளடகளில் ெி

பன்ளம தெொற்களள எழுதி நமளெ நமல்

ளவத்தல். பிறகு ஒரு தெொல்லுக்குொிய பன்ளமளய அட்ளடகளுள்
நதடக் கூறுதல்.

இ க்கணம்:
 'கிறது'

என்பது

விளனச்தெொற்கநளொடு

வருவளதச்

தெொல்லிக்தகொடுத்தல்.

பயிற்ெி:
 கருத்துணர்தல்: வினொக்களளப் படித்து, விளடகளளப் பகுதியில்
பொர்த்துக் நகொடுகளில் எழுதுதல்.
 ஒருளம-பன்ளம பயிற்ெி.
 'ஓர்' நெர்த்து எழுது.
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 'ெொி' அல் து 'தவறு' எழுதும் பயிற்ெி.
 நகொடிட்ட இடங்களில் 'இது' நிரப்பும் பயிற்ெி, தபொருத்தமொன
தெொல்ள த் நதர்ந்ததடுத்தும் பயிற்ெி.
 கீழ்க்கணும் தெொற்களளத் நதர்ந்ததடுத்துச் ெொியொன வொிளெயில் எழுது.

வொெித்தல்:
 'ஈ' ஒலி மீது அழுத்தம் நபொட்டு வொெிப்பு நடத்துதல்.
 'வொெி' என்ற பகுதியின் மீது அழுத்தம் நபொட்டுச் தெொற்களள வொெிக்கச்
தெய்தல்.

ததொிந்துதகொள்:
இப்பகுதியில் வருவனவற்ளற விளக்கி வொெிக்கச் தெய்தல்.

பொடல்: 'கன்றுக்குட்டி'
 பொடலில் வரும் விளக்கப் படத்ளதக் தகொண்டு உளரயொடல் நடத்துதல்.
 பொடலில் வரும் தெொற்களள நன்கு உச்ெொித்துப் பொடுதல்,
மொணவர்களளப் பொட ளவத்தல்.

மதிப்பீடு:
 வொய்தமொழிப் பயிற்ெி
 வொெித்தல்
 ஒநர 'இனம்' இல் ொத தெொல்ள த் நதர்ந்ததடுத்துக் நகொடிட்ட
இடங்களில் எழுது.
 தபண்பொலில் எழுது.
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ததொகுதி: நொன்கு
பகுதி: மொமரம்
பொட நநொக்கங்கள்:
 மொமரத்ளதப் பற்றிப் தபொது அறிளவ வளர்த்தல்.
 மொமரத்தின் நன்ளமகளளப் பற்றி அறிந்து தகொள்ளுதல்.
 மொமரத்தின் பல்நவறு பகுதிகளள அறியச் தெய்தல்.
 கற்றல் அடிப்பளட திறன்களள வளர்த்தல்.
 உகர ஒலிளயச் தெொற்களில் வரும்விதம் கற்பித்தல்.

துளணக்கருவிகள்:
 மொமரத்தின் படம்.
 மொம்பழம், மொங்கொய் படம்.
 பறளவ பழத்ளதத் தின்னும் படம்.
 மொமரம்,

மொவிள ,

மொவிள த்

நதொரணம்,

ஊறுகொய்

முதலிய

உண்ளமயொன தபொருள்கள்.

வொய்தமொழிப் பயிற்ெி:
பொடநூலில் தகொடுக்கப்பட்டுள்ள படங்களளயும் வினொக்களளயும்
தகொண்டு வொய்தமொழிப் பயிற்ெி நடத்துதல் நவண்டும்.

பொட அறிமுகம்:
 மொமரத்தின் பல்நவறு பகுதிகளளப் பற்றிப் படங்களின் மூ மொக
அறிமுகப்படுத்துதல்.
 மொணவர்களுக்குத் ததொிந்த நவறு ெி
தெொல்

ளவத்தல்.
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மரங்களின் தபயர்களளச்

 ெி

எளிளமயொன வொய்தமொழி மூ மொக மொணவர்களின் முன்னறிளவச்

நெொதித்தல்.
(எ-டு)

உன் பள்ளியில்/வீட்டில் என்ன மரம் இருக்கிறது?
........................... மரத்தில் என்ன கொய்க்கும்?

பொட வளர்ச்ெி:
 பொடத் தள ப்ளப விளக்குதல்.
 தெொற்களளத் தனித்தனியொக வொெித்தல்.
 தெொற்தறொடர்களள வொெிக்கச் தெய்தல்.
 தெொற்தறொடொில் உள்ள தெொற்களளயும் கற்பித்தல் நவண்டும்.
 கற்பிக்கும்நபொது உச்ெொிப்ளபக் கவனிக்க நவண்டும்.

புதிய தெொற்களள விளக்குதல்:
 கிளள, மொங்கொய், தகொத்துக் தகொத்தொய், கொய், பறி, ஊறுகொய், விழொ

நொள், மொவிள த் நதொரணம், கட்டு, நிழல், தொ, தகொத்தித் தின்னும்.
இவற்ளறப்

படங்கள்

மூ மொகவும்

தெொற்தறொடர்

மூ மொகவும்

விளக்குதல்.
(எ-டு)

வளர்கிறது

- ஆெிொியர் ெிறு தபட்டியில் ஒரு விளதளய மண்ணில் விளதத்து,
அது வளரும்நபொது மொணவர்களிடம் சுட்டிக்கொட்டுதல்.
நிழல்
- ஆெிொியர் மொணவர்களள மரத்தடியில் அளழத்துக் தகொண்டு
நிழள ச் சுட்டிக்கொட்டுதல்.
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- 'புளிக்கும்', 'இனிக்கும்' ஆகிய தெொற்களள விளக்கும்தபொழுது
நவறு சுளவகளளயும் நெர்த்து விளக்குதல்.
- 'ஊறுகொய்' வகுப்பளறக்குக் தகொண்டு வந்து விளக்குதல்.

தெயல் முளற:
 மொணவர்களுக்குச் ெி

தெொற்களள நன்கு விளங்கும்படி தெயலில்

ஈடுபட ொம்.
 நதங்கொய், மொங்கொய், த ட்ெி, திரொட்ளெ தகொத்துக் தகொத்தொய்க்
கொய்க்கும் என்று விளக்கி வளரயச் தெய்ய ொம்.
 மொவிள களளக் தகொண்டு நதொரணம் கட்டச் தெய்தல்.

இ க்கணம்:
 'கிநறொம்'

விளனகநளொடு

இளணந்து

வருவளதச்

தெொல்லிக்

தகொடுத்தல்.
 'உம்' என்ற விகுதிளயச் தெொல்லிக் தகொடுத்தல்.
 'கு' நவற்றுளம உருளபச் தெொல்லிக் தகொடுத்தல்.

பயிற்ெி:
 கருத்துணர்தல்: வினொக்களள வொெித்துப் பகுதியில் உள்ள ெொியொன
தெொல்ள க் கண்டுபிடித்து எழுதுதல்.
 'ஆனொல்' என்ற தெொல்ள க் நகொடுள்ள இடங்களில் எழுதி வொெிக்கச்
தெய்தல்.
 நகொடுள்ள இடங்களில் என்ன, எத்தளன, யொர், எங்நக எழுதும் பயிற்ெி.
 தெொற்தறொடர்களில் தெொற்களள ஒழுங்கொக எழுதும் பயிற்ெி.
 வளளக்நகொட்டில் உள்ள தெொல்ந ொடு 'கு' நெர்த்து எழுது.
 தபொருத்தமொன படத்தின் கீழ் தெொற்தறொடர்களள எழுது.
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வொெித்தல்:
 'உ' ஒலி மீது அழுத்தம் நபொட்டுச் தெொற்களள வொெிக்கச் தெய்தல்.
 'வொெி', 'கவனி', ஆகிய பகுதிகளள விளக்கி வொெிக்கச் தெய்தல்.

ததொிந்துதகொள்:
இப்பகுதியில் வருவனவற்ளற விளக்கி வொெிக்கச் தெய்தல்.

நிகழ்வு:
 ஆெிொியர்

படங்களளக்

கொட்டி

'மொமரம்'

என்னும்

நிகழ்ளவ

மொணவர்களுக்குச் தெொல்லுதல்.
 மொமரத்ளதப் பற்றிப் தபொது அறிளவ வளர்த்தல் என்று ஆெிொியர்
மொணவர்களுக்குச் சுட்டிக்கொட்ட நவண்டும். (Reinforcement)
 மொணவர்கள்

வகுப்புக்கு

முன்னொல்

நின்று

நிகழ்ளவச்

ளவக்க ொம்.

மதிப்பீடு:
 வொய்தமொழிப் பயிற்ெி
 வொெித்தல்
 தெொற்களளக் தகொண்டு தெொல்வததழுதுதல் நடத்துதல்.
- அது மரம்.
- என் நொய்.
- ெிறிய பறளவ.
- ஒரு மொணவன்.
- அழகொன வீடு.
 தெொற்களள ஒழுங்கொக இளணத்து எழுதுதல்.
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தெொல்

ததொகுதி: ஐந்து
பகுதி: பூளெ நொள்
பொட நநொக்கங்கள்:
 பூளெ நொளளப் பற்றி அறிந்து தகொள்ளுதல்.
 பூளெக்குொிய தபொருள்களளப் பற்றி அறிந்து தகொள்ளுதல்.
 தமிழ்ப் பண்பொட்டுக் கூறுகள் ெி வற்ளறக் கற்பித்தல்.
 கற்றல் அடிப்பளடத் திறன்களள வளர்த்தல்.
 ஊகொர ஒலிளயச் தெொற்களில் வரும்விதம் கற்பித்தல்.

துளணக்கருவிகள்:
 பூளெ அளற படம்.
 பூளெப் தபொருள்களின் படங்கள்.
 அர்ச்ெகர் படம்.

வொய்தமொழிப் பயிற்ெி:
ஆெிொியர் பொடநூலில் தகொடுக்கப்பட்டுள்ள படங்களளயும்
வினொக்களளயும் தகொண்டு வொய்தமொழிப் பயிற்ெி நடத்துதல்
நவண்டும்.

பொட அறிமுகம்:


ெி

வினொக்களின் மூ மொக முன்னறிளவச் நெொதித்தல்.

(எ-டு)

உன் வீட்டில் பூளெ அளற இருக்கிறதொ?
நீ நகொவிலுக்குப் நபொகிறொயொ?

நபொன்ற வினொக்களளக் நகட்டல்.
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 பொடத்தில் வந்துள்ள விளக்கப்படங்களளக் தகொண்டு பூளெப்
தபொருள்களின் தபயர்களளக் குறித்து வொய்தமொழிப் பயிற்ெி நடத்துதல்.
(எ-டு)

இது கற்பூரம்.
கற்பூரம் எடு.
இது தவற்றிள .
தவற்றிள

பச்ளெ நிறம்.

பொட வளர்ச்ெி:
 ஆெிொியர் பொடத் தள ப்ளபக் கரும்ப ளகயில்/தவண்ப ளகயில்
எழுதி வொெித்து விளக்குதல்.
 மொணவர்களள வொெிக்கச் தெய்தல்.
 இவ்வொநற தெொற்களளயும் தெொற்தறொடர்களளயும் ஆெிொியர் நன்கு
உச்ெொித்து வொெித்த பிறகு மொணவர்களள வொெிக்கச் தெய்தல்.
 பொடத்தில் வந்துள்ள கருத்துக்களள எடுத்துக் கூறுதல்.

புதிய தெொற்களள விளக்குதல்:
 விடுமுளற நொள், தபொங்கல் நெொறு, கற்பூரம், தவற்றிள , பொக்கு,

தகொண்டு வொ, வீட்டு வொெல், பூமொள , பூளெப் தபொருள், ததொடங்கு,
குத்துவிளக்கு, ஏற்று, முடி, திருநீறு, பூசு, களடெி, அறுசுளவ உணவு.
இச்தெொற்களள வொய்தமொழி மூ மொகவும் தெய்ளக மூ மொகவும்
படங்கள் மூ மொகவும் உண்ளமயொன தபொருள் மூ மொகவும்
விளக்குதல்.
(எ-டு)

வீட்டு வொெல்

- படங்களின் மூ மொக இச்தெொல்ள
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விளக்குதல்.

ததொடங்கு
- அர்ச்ெகர் பூளெ ததொடங்குகிறொர்.
- ஆெிொியர் வகுப்பு ததொடங்குகிறொர்.
ஆகிய ததொடர் அளமப்புகளின் கற்பித்தல்.

தெயல் முளற:
பூமொள

கட்டு, குத்துவிளக்கு ஏற்று, திருநீறு பூசு ஆகிய தெொற்களளச்

தெய்ளக மூ மொக விளக்குதல்.

இ க்கணம்:
 'கிறீர்கள்'

விளனகநளொடு

இளணந்து

வருவளதச்

தெொல்லிக்

தகொடுத்தல்.

பயிற்ெி:
 கருத்துணர்தல்:
o ெொியொன விளடக்குப் பக்கத்தில் ☑ குறியிடுதல்.
o வினொக்களுக்கு முழுச்தெொற்தறொடொில் விளட அளித்தல்.
 ெொியொன விளனளயத் நதர்ந்ததடுத்துக் நகொடிட்ட இடத்தில் எழுதும்
பயிற்ெி.
 எங்நக/என்ன என்ற வினொப்தபயர்களளத் நதர்ந்ததடுத்துக் நகொடிட்ட
இடத்தில் எழுதும் பயிற்ெி.
 நகொடிட்ட இடங்களில் ‘கிறீர்கள்’ எழுதும் பயிற்ெி.
 கட்டங்களில் தபொருத்தமொன எழுத்ளத எழுதும் பயிற்ெி.
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வொெித்தல்:
 'ஊ' ஒலி மீது அழுத்தம் நபொட்டுச் தெொற்களளப் பட்டியலில் அளமத்து
மொணவர்களளச் தெொல்

ளவத்தல்.

 தெொற்களளயும் ததொடர்களளயும் வொெித்தல்.

ததொிந்துதகொள்:
இப்பகுதியில் வருவனவற்ளற விளக்கி வொெிக்கச் தெய்தல்.

மதிப்பீடு:
 வொய்தமொழிப் பயிற்ெி, வொெித்தல் அடங்கி இருக்கின்றன.
 தெொற்தறொடொில் தெொற்களள ஒழங்கொக அளமத்து எழுது.
 எதிர்ச்தெொல் எழுது.

பொடல்: மொெில் வீளணயும்
பொட நநொக்கம்:
 மொணவர்களிடம் பக்தி உணர்ளவ வளரச் தெய்தல்.

வொய்தமொழிப் பயிற்ெி:
 பொடலில் வரும் தெொற்களள நன்கு உச்ெொிக்கச் தெய்தல்.
(எ-டு) மதியமும், வீங்கிள, மூசு, வண்டளற, எந்ளத முதலியளவ.
 ஆெிொியர் பொடள ப் பொடச் தெய்தல்.
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ததொகுதி: ஆறு
பகுதி: நல்

தெயல்

பொட நநொக்கங்கள்:
 மொணவர்கள் தங்களிடம் வளர்க்க நவண்டிய நல்த ொழுக்கங்களளப்
பற்றி அறிதல்.
 ெிறுவர்கள் நநர்ளமயொக இருக்க நவண்டும் என்று அறியச் தெய்தல்.
 கற்றல் அடிப்பளட திறன்களள வளர்த்தல்.
 எகர, ஏகொர ஒலிகளளச் தெொற்களில் வரும்விதம் கற்பித்தல்.

துளணக்கருவிகள்:
 கொய்கறி, பழங்களின் படங்கள்.
 களட, களடக்கொரன் படங்கள்.

வொய்தமொழிப் பயிற்ெி:
ஆெிொியர் பொடநூலில் தகொடுக்கப்பட்டுள்ள படங்களளயும்
வினொக்களளயும் தகொண்டு வொய்தமொழிப் பயிற்ெி நடத்துதல்
நவண்டும்.

பொட அறிமுகம்:
 வினொக்கள் மூ மொக முன்னறிளவச் நெொதித்தல்.
(எ-டு)

நீ ெந்ளதக்குப் நபொகிறொயொ?
ஒரு கொய்கறி தபயர் தெொல்லு.
நீ என்ன குடிக்கிறொய்?

நபொன்ற வினொக்களளக் நகட்டல்.
 பொடத்தில் வந்துள்ள விளக்கப்படங்களளக் தகொண்டு முக்கியமொன
தெய்திகளள அறிமுகப்படுத்துதல்.
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(எ-டு)

கொய்கறி வொங்குதல்
கிழவருக்குப் பணப்ளபளயக் தகொடுத்தல்.
நன்றி கூறுதல்.

பொட வளர்ச்ெி:
 பொடத் தள ப்ளபக் கரும்ப ளகயில்/தவண்ப ளகயில் எழுதி
விளக்குதல்.
 தெொற்களளத் தனித்தனியொக வொெிக்கச் தெய்தல்.
 தெொற்தறொடர்களள வொெிக்கச் தெய்து விளக்குதல்.

புதிய தெொற்களள விளக்குதல்:
 தெல், கூளட, பணப்ளப, கிழவர், கீநழ, விழு, மகிழ்ச்ெி, ப கொரம்,

களடக்கொரன், ரூபொய், ெொறு.
இச்தெொற்களளப் பல்நவறு எடுத்துக்கொட்டுகளுடன் விளக்குதல்.
(எ-டு)

தெல்

- ஆெிொியர் பள்ளிக்குச் தெல்கிறொர்.
- ெிறுமி படிப்பு அளறக்குச் தெல்கிறொள்.
கீநழ விழு
- பழம் கீநழ விழுகிறது.
- நபனொ கீநழ விழுகிறது.
மகிழ்ச்ெியொய்
- அம்மொ மகிழ்ச்ெியொய் இருக்கிறொய்.
- நதவி மகிழ்ச்ெியொய் இருக்கிறொள்.
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இவ்வொறு மற்ற தெொற்களளயும் ததொடர்களில் அளமத்து விளக்குதல்.

தெயல் முளற:
 விழுதல், பொர்த்தல், தகொடுத்தல், ெொப்பிடுதல், குடித்தல் நபொன்றளவ
தெய்ளக மூ மொகக் கற்பித்தல்; மொணவர்களள நடிக்கச் தெய்தல்.
 வொெித்தல் திறளனச் ெிறு விளளயொட்டுக்கள் மூ மொக வளர்த்தல்.
(எ-டு)

ஆெிொியர் ஒரு தெொல்ள க் கரும்ப ளகயில்/தவண்ப ளகயில்

எழுதி மொணவர்கள் அளதப் பகுதியில் கண்டுபிடித்துக் கொட்டுதல்.
 ஆெிொியர் மொணவர்களுக்கு நநரம் பொர்க்க கற்பித்தல்.
 ஒவ்தவொரு மொணவளனயும் ஓர் அட்ளடக்கடிகொரத்ளதச் தெய்ய
ளவத்தல்.

இ க்கணம்:
 'கிறொர்கள்' விளனநயொடு இளணந்து வருவளதச் தெொல்லிக்
தகொடுத்தல்.

பயிற்ெி:
 கருத்துணர்தல்: வினொக்களுக்கு முழுச்தெொற்தறொடொில் விளட
அளித்தல்.
 நகொடிட்ட இடங்களில் 'கு' நெர்த்து எழுது.
 பன்ளமயில் எழுது.
 நகொடிட்ட இடங்களில் ‘அவர்கள்’ என்ற தெொல்ள
 ெொியொன தெொல்ள த் நதர்ந்ததடுத்து எழுது.
 தபட்டிகளில் ெொியொன எழுத்துக்களள எழுது.
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எழுது.

வொெித்தல்:
 'எ', ஏ ஒலிகள் மீது அழுத்தம் நபொட்டுச் தெொற்களள வொெிக்கச் தெய்தல்.
 'எ', ஏ ஒலிகள் தகொண்ட நவறு தெொற்களளயும் வொெிக்கச் தெய்ய
நவண்டும்.


'வொெி', 'கவனி', ஆகிய பகுதிகளள விளக்கி வொெிக்கச் தெய்தல்.

ததொிந்துதகொள்:
இப்பகுதியில் வருவனவற்ளற விளக்கி வொெிக்கச் தெய்தல்.

களத:
 ஆெிொியர் படங்களளக் கொட்டி ' உத்தரவு நகட்டல்' என்னும் களதளய
மொணவர்களுக்குச் தெொல்லுதல்.
 நல்

பண்பு வளர்த்தல் என்று ஆெிொியர் மொணவர்களுக்குச்

சுட்டிக்கொட்ட நவண்டும்.
 மொணவர்கள்

வகுப்புக்கு

முன்னொல்

நின்று

ளவக்க ொம்.

மதிப்பீடு:
 வொய்தமொழிப் பயிற்ெி நடத்துதல்.
 வொெித்தல்
 தபொருத்தமொன தெொல்ள த் நதர்ந்ததடுத்து எழுது.
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களதளயச்

தெொல்

ததொகுதி: ஏழு
பகுதி: கடற்களர
பொட நநொக்கங்கள்:
 நொட்ளடச்

சுற்றிலும்

உள்ள

கடற்களரகளளப்

பற்றி

அறிளவ

வளர்த்தல்.
 கடற்களர பற்றியும் அங்நக மக்கள் எவ்வொறு தபொழுது நபொக்குவொர்கள்
என்பளதப் பற்றியும் அறிளவ வளர்த்தல்.
 கடற்களரயில் கொணும் தபொருள்களள அறியச் தெய்தல்.
 கடலில் வொழும் உயிொினங்களளப் பற்றி அறிவு வளர்த்தல்.
 கற்றல் அடிப்பளடத் திறன்களள வளர்த்தல்.
 ஐகொர ஒலிளயச் தெொற்களில் வருவிதம் கற்பித்தல்.

துளணக்கருவிகள்:
 கடற்களர படம்.
 கடற்களரயில் மக்கள் தபொழுது நபொக்கும் படம்.
 ெிறுவர்கள் மணல் வீடு கட்டும் படம்.
 கடலில் கப்பல்கள் தெல்லும் படம்.
 மீன் படம்.
 மணல், கிளிஞ்ெல் முதலிய உண்ளமயொன தபொருள்கள்.

வொய்தமொழிப் பயிற்ெி:
பொடநூலில் தகொடுக்கப்பட்டுள்ள படங்களளயும் வினொக்களளயும்
தகொண்டு வொய்தமொழிப் பயிற்ெி நடத்துதல் நவண்டும்.
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பொட அறிமுகம்:
 தமொொீெியெில் ஒரு ெி

கடற்களரகளின் தபயர்களளப் பற்றிப் நபசுதல்.

 மொணவர்களுளடய அனுபவத்திற்நகற்ப கடற்களரளய ஒட்டி வரும்
தெய்திகளளக் தகொண்டு உளரயொடுதல்.
(எ-டு) முதலில் ஆெிொியர் ஓொிரு கடற்களரகளின் தபயர்களள எடுத்துச்
தெொல்லுதல்.
பிறகு மொணவர்களுக்குத் ததொிந்த நவறு கடற்களரகளின் தபயர்களளச்
தெொல்

ளவத்தல்.

- கடற்களரயில் என்ன இருக்கிறது?
- கடலில் நீ என்ன தெய்கிறொய்?
- கடலில் என்ன தெல்கிறது?
 படங்களின் மூ மொகவும் ெிறு வினொக்களின் மூ மொகவும் பொடத்தில்
வந்துள்ள தெய்திகளள அறிமுகம் தெய்தல்.
(எ-டு)

மணல் என்ன நிறம்?
மக்கள் எங்நக உட்கொருகிறொர்கள்?
மக்கள் கடலில் என்ன தெய்கிறொர்கள்?

பொட வளர்ச்ெி:
 பொடத்தள ப்ளபப் பிொித்துக் 'கடல்', 'களர' ஆகிய இரு தெொற்களின்
தபொருளள விளக்குதல்.
 தெொற்களளத் தனித்தனியொகப் பிொித்து வொெித்தல்.
 புதிய தெொற்களளயும் தெொற்தறொடர்களளயும் விளக்குதல்.
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புதிய தெொற்களள விளக்குதல்:
 நமது, நொடு, சுற்றிலும், ஞொயிற்றுக்கிழளம, மக்கள் கூட்டம், ெவுக்கு

மரம், மணல் வீடு, படகு, ஏறு, சுற்று, தபொழுது நபொக்கு.
இப்புதிய தெொற்களளச் ெிறு தெொற்தறொடொின் மூ மொகவும் வொய்தமொழி
மூ மொகவும் படங்களின் மூ மொகவும் விளக்குதல்.
(எ-டு)

சுற்றிலும்

- நொட்ளடச் சுற்றிலும் கடல் உள்ளது.
- பள்ளிளயச் சுற்றிலும் சுவர் உள்ளது.
- நமளெளயச் சுற்றிலும் நொற்கொலிகள் உள்ளன.
ெவுக்கு மரங்கள்

(படத்ளதக் கொட்டி)

- இது ெவுக்கு மரம்
- ெவுக்கு மரம் உயரமொய் இருக்கிறது.
- ெவுக்கு மரம் நிழல் தருகிறது.
மக்கள் கூட்டம்
எங்தகங்நக மக்கள் கூட்டம் இருக்கிறது என்று ஆெிொியர் பட்டியல்
தகொடுக்க ொம்.
(எ-டு)

நகொவிலில் மக்கள் கூட்டம் இருக்கிறது.

தெயல் முளற:
 மொணவர்கள் விளளயொடுதல், ஏறுதல், உண்ணுதல் நபொன்றவற்ளறச்
தெய்ளக மூ மொகக் கற்பித்தல்.
 ஒவ்தவொரு

மொணவளனயும்

மொணவிளயயும்

தெய்யச் தெய்தல்.
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கொகிதத்தொல்

படகு

இ க்கணம்:
 'கின்றன' விளனநயொடு இளணந்து வருவளதச் தெொல்லிக் தகொடுத்தல்.

பயிற்ெி:
 கருத்துணர்தல்: இது ப வுள் நதர்தல் வினொ வளக பயிற்ெியும்,
முழுச்தெொற்தறொடொில் வினொ-விளட எழுதும் பயிற்ெியும்.
 ஆெிொியர் இன்னும் ெி

வினொக்களளத் தயொொித்துக் தகொடுக்க ொம்.

 பன்ளமயில் எழுதும் பயிற்ெி.
 தபொருத்தமொன தெொற்களளத் நதர்ந்ததடுத்து நகொடிட்ட இடங்களில்
எழுதும் பயிற்ெி.
 தபண்பொலில்

எழுதும்

பயிற்ெி.

'ஒநர

தெொற்தறொடொில்

தபயரும்

விளனயும் தபண்பொலில் எழுதும் பயிற்ெி'.
 தபொருத்தமொன தெொல்ள த் நதர்ந்ததடுத்து எழுதும் பயிற்ெி.
 இது தபயரளட, விளனயளட பயிற்ெி.
(நவறு எடுத்துக்கொட்டுகளள ளவத்துப் பயிற்ெி அளிக்க ொம்).

வொெித்தல்:
 'ஐ' ஒலி மீது அழுத்தம் நபொட்டுச் தெொற்களள வொெிக்கச் தெய்தல்.
 'ட', 'ட்ட' ஒலிகளின் மீது அழுத்தம் நபொட்டுச் தெொற்களள வொெிக்கச்
தெய்தல்.

ததொிந்துதகொள்:
இப்பகுதியில் வருவனவற்ளற விளக்கி வொெிக்கச் தெய்தல்.
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மதிப்பீடு:
 வொய்தமொழிப் பயிற்ெி நடத்துதல்
 வொெித்தல்
 இது தெொற்களள நிரப்பும் பயிற்ெி. இப் பயிற்ெி 'கடற்களர' என்னும்
பொடத்ளத ஒட்டி வருகிறது.
 ப வுள் நதர்தல் பயிற்ெி. இது மொணவர்களுளடய இ க்கணத்ளதச்
நெொதிக்கும் பயிற்ெி ஆகும்.

பொடல்: 'கடற்களர'
பொட நநொக்கம்:
 கடற்களர பற்றியும் அங்நக மக்கள் எவ்வொறு தபொழுது நபொக்குவொர்கள்
என்பளதப் பற்றியும் அறிளவ வளர்த்தல்.

வொய்தமொழிப் பயிற்ெி:
 முதலில் பொடலில் வரும் விளக்கப்படத்ளத ளவத்து உளரயொடல்
நடத்துதல்.
 பொடலில் வரும் தெொற்களள நன்கு உச்ெொிக்கச் தெய்தல்.

தெயல் முளற:
 பொடள ச் தெய்ளகயுடன் பொடுதல்.
குறிப்பு: ஆெிொியர் பொடள ப் பொடச் தெய்தல்.
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ததொகுதி: எட்டு
பகுதி: ஔளவயொர்
பொட நநொக்ககங்கள்:
 ஔளவயொர் என்ற தபொியொளரப் பற்றி அறிதல்.
 ஔளவயொர் ெிறுவர்களிடம் ளவத்த அன்ளபப் பற்றி உணர்த்தல்.
 ஔளவயொர் பொடல்களில் உள்ள அடிப்பளடயொன அறிவுளரகளள
அறியச் தெய்தல்.
 கற்றல் அடிப்பளட திறன்களள வளர்த்தல்.
 ஒகர ஒலிளயச் தெொற்களில் வருவிதம் கற்பித்தல்.

துளணக்கருவிகள்:
 ஔளவயொர் படம்.
 தமிழ் நொட்டுப் படம்.
 ஔளவயொர் ெிறுவர்களிடம் நபசும் படம்.
 ஔளவயொர் இயற்றிய ஓொிரு நீதி நூல்கள் உண்ளமயொன தபொருளொகக்
கொட்டுதல்.
 ெி

தபொியொர்களின் படங்கள்.

வொய்தமொழிப் பயிற்ெி:
பொடநூலில் தகொடுக்கப்பட்டுள்ள படங்களளயும் வினொக்களளயும்
தகொண்டு வொய்தமொழிப் பயிற்ெி நடத்துதல் நவண்டும்.

பொட அறிமுகம்:
 நூலில்

உள்ள

படத்ளதயும்

அறிமுகப்படுத்துதல்.
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நவறு

படங்களளயும்

தகொண்டு

 ஔளவயொர் என்பவளரப் பற்றிப் தபொதுவொகப் நபசுதல்.
 ஔளவயொர் வொழ்ந்த நொட்ளடப் பற்றியும் பொடிய பொடல்களளப்
பற்றியும் நபசுதல்.

பொட வளர்ச்ெி:
 பொடத் தள ப்ளபக் கரும்ப ளகயில் எழுதி விளக்குதல்.
 தெொற்களளத் தனித்தனியொகப் பிொித்து வொெித்தல்; தெொற்தறொடர்களொக
வொெித்தல்.
 பொடத்தில் வந்துள்ள புதிய தெொற்களள விளக்குதல்.

புதிய தெொற்களள விளக்குதல்:
 ஔளவயொர், தபண், பு வர், பிறந்தொர், ஆண்டு, முன், அளழ, அன்பு

கொட்டு, ஆத்திசூடி, தகொன்ளற நவந்தன், மூதுளர, நல்வழி, எளிளம,
அறிவுளர, நவண்டும், உண்ளம, உதவி தெய், தம், கூறு.
 பொடத்தில் வரும் புதிய தெொற்களள தெொற்தறொடர்களின் மூ மொகவும்
படங்களின் மூ மொகவும் விளக்குதல்.
(எ-டு)

எளிளமயொனளவ

- பயிற்ெிகள் எளிளமயொனளவ.
- களதகள் எளிளமயொனளவ.
- நவள கள் எளிளமயொனளவ.
பு வர்
ெி

பு வர்களின் படங்களளத் தனித்தனியொகக் கொட்டி தபயர்களளச்

தெொல்லுதல்.
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(எ-டு)
- இவர் தபயர் பொரதியொர்.
- இவர் ஒரு பு வர்.

பயிற்ெி:
 கருத்துணர்தல்: வினொக்களுக்கு முழுச்தெொற்தறொடொில் விளட அளித்தல்.
 நகொடிட்ட இடங்களில் ‘நவண்டும்’ அல் து ‘நவண்டொம்’ எழுது.
 தெொற்தறொடர்கள் வொிளெயொக எழுது.
(இது மொணவர்களுக்குப் புதுளமயொக உள்ளது.)
 தபொருத்தமொன

தெொல்ள த்

நதர்ந்ததடுத்துக்

நகொடிட்ட

இடங்களில்

எழுது.
 படத்ளதப் பொர்த்துச் ெிறு தெொற்தறொடர்கள் எழுதும் பயிற்ெி.
 தபட்டிகளில் ெி

பறளவகளின் தபயர்கள் உள்ளன. அவற்ளற வட்டம்

இடு. பிறகு நகொடிட்ட இடத்தில் எழுது.
 'என் அம்மொ' இத்தள ப்ளபக் தகொண்டு ஐந்து தெொற்தறொடர்கள் அளமத்து
எழுது.

வொெித்தல்:
 'ஒ' ஒலி மீது அழுத்தம் நபொட்டு தெொற்களள வொெிக்கச் தெய்தல்.
 தெொற்களளயும் ததொடர்களளயும் வொெித்தல்.

ததொிந்துதகொள்:
 இப்பகுதியில் வருவனவற்ளற விளக்கி வொெிக்கச் தெய்தல்.
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மதிப்பீடு:
 வொய்தமொழிப் பயிற்ெி, வொெித்தல் அடங்கி இருக்கின்றன.
 நெர்த்து எழுதும் பயிற்ெி.
 மொணவர்களுக்கு

நவற்றுளம

நெர்த்து

எழுத

ததொியும்

அல் து

ததொியொது என்ற நநொக்கத்துடன் இப்பயிற்ெி மூ ம் நெொதிக்கப்பட்டது.
 நவற்றுளம, வினொப்தபயர்கள் நபொன்றவற்ளறப் பற்றி மொணவர்கள்
நன்கு

புொிந்துள்ளொர்களொ

என்று

நெொதிப்பதற்கொக

இப்பயிற்ெி

தகொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

களத:
 ஆெிொியர் படங்களளக் கொட்டி ' உதவி தெய்தல் ' என்னும் களதளய
மொணவர்களுக்குச் தெொல்லுதல்.
 நல்த ொழுக்கம்

வளர்த்தல்

என்று

ஆெிொியர்

மொணவர்களுக்குச்

சுட்டிக்கொட்ட நவண்டும்.
 மொணவர்கள்

வகுப்புக்கு

முன்னொல்

ளவக்க ொம்.
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நின்று

களதளயச்

தெொல்

ததொகுதி: ஒன்பது
பகுதி: விளளயொட்டு
பொட நநொக்கங்கள்:
 பள்ளியில்

மொணவர்களுக்கொன

ெி

விளளயொட்டுக்களளப்

அறிதல்.
 விளளயொட்டு மூ மொக மொணவர்களுக்குள் நட்பு வளர்த்தல்.
 கற்றல் அடிப்பளட திறன்களள வளர்த்தல்.
 ஓகொர ஒலிளயச் தெொற்களில் வரும்விதம் கற்பித்தல்.

துளணக்கருவிகள்:
 பள்ளித்திடலில் மொணவர்கள் விளளயொடும் படம்.
 ெிறுமிகள் கயிறு தொண்டும் படம்.
 ெிறுவர்கள் ஓடும் படம்.
 ெிறுமிகள் பூப்பந்து விளளயொடும் படம்.
 பந்து, பூப்பந்து, கயிறு முதலிய உண்ளமயொன தபொருள்கள்.
 விளளயொட்டுக்களின் தபயர் பட்டியல்.

வொய்தமொழிப் பயிற்ெி:
பொடநூலில் தகொடுக்கப்பட்டுள்ள படங்களளயும் வினொக்களளயும்
தகொண்டு வொய்தமொழிப் பயிற்ெி நடத்துதல் நவண்டும்.

பொட அறிமுகம்:
 ெிறு வினொக்களளக் நகட்டு முன்னறிளவச் நெொதித்தல்.
(எ-டு)

உன் பள்ளியில் திடல் இருக்கிறதொ?
திடல் எங்நக இருக்கிறது?
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பற்றி

திடலில் என்ன தெய்கிறொய்?
 படங்களின் மூ மொக ஒரு ெி

விளளயொட்டுக்களின் தபயர்களள

அறிமுகப்படுத்துதல்.
(எ-டு)

மொணவர்கள் கண்ணொமூச்ெி விளளயொடுகிறொர்கள்.
ெிறுமிகள் கயிறு தொண்டுகிறொர்கள்.
இவர்கள் பூப்பந்து விளளயொடுகிறொர்கள்.
ெிறுவர்கள் தநொண்டி அடிக்கிறொர்கள்.

பொட வளர்ச்ெி:
 பொடத்

தள ப்ளபக்

கரும்ப ளகயில்/தவண்ப ளகயில்

எழுதி

விளக்குதல்.
 தெொற்களளயும் ததொடர்களளயும் ஆெிொியர் நன்கு உச்ெொித்த பிறகு
மொணவர்களள உச்ெொிக்க தெய்தல்.
 பொடத்தில் வந்துள்ள புதிய கருத்துக்களள எடுத்துக் கூறுதல்.
 படங்களின் மூ மொகவும் உண்ளமயொன தபொருள்களின் மூ மொகவும்
தெய்ளக மூ மொகவும் புதிய தெொற்களள விளக்குதல்.

புதிய தெொற்களள விளக்குதல்:
 தவயில், கொய், பூப்பந்து, நவறு, ெி ர், நண்பர்கள், ஓடிப் பிடி, கயிறு

தொண்டு, கண்ணொமூச்ெி, தநொண்டி அடி, மற்றவர்கள், முக்கியம்.
இச்தெொற்களளச் ெிறு ெிறு தெொற்தறொடர்களில் அளமத்து விளக்குதல்.

தெயல் முளற:
 ஆெிொியர் மொணவர்களளத் திடலுக்கு அளழத்துப் நபொய் கொல்பந்து,
கயிறு

தொண்டுதல்,

கண்ணொமூச்ெி

விளளயொட ளவத்தல்.
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நபொன்ற

விளளயொட்டுக்களள

பயிற்ெி:
 கருத்துணர்தல்:வினொக்களுக்கு முழுச்தெொற்தறொடொில் விளட அளித்தல்.
 ததொடர்களளச் ெொியொன விளனச்தெொல்ந ொடு எழுதும் பயிற்ெி.
 படத்ளதப் பொர்த்துக் நகொடுகளள நிரப்பும் பயிற்ெி.
 ஒருளமயில் எழுதும் பயிற்ெி.
 தெொற்தறொடர் எழுதும் பயிற்ெி.
 ததொடளரப் பொர்த்துப் தபொருத்தமொன எழுத்துக்களளத் நதர்ந்ததடுத்து
எழுது.
 தெொற்களள

உருவொக்கி

எழுது.

(ஆெிொியர்

இளதப்

நபொன்ற

பயிற்ெிளயத் தயொொித்துக் தகொடுக்க ொம்.)
 'என் நொய்' இத்தள ப்ளபக் தகொண்டு ஐந்து தெொற்தறொடர்கள்
அளமத்து எழுது.

வொெித்தல்:
 'ஓ' ஒலி மீது அழுத்தம் நபொட்டு தெொற்களள வொெிக்கச் தெய்தல்.
 தெொற்களளயும் ததொடர்களளயும் வொெித்தல்.

ததொிந்துதகொள்:
 இப்பகுதியில் வருவனவற்ளற விளக்கி வொெிக்கச் தெய்தல்.

மதிப்பீடு:
 வொய்தமொழிப் பயிற்ெி, வொெித்தல் அடங்கி இருக்கின்றன.
 ஒவ்தவொரு படத்துக்குப் பக்கத்தில் தபொருத்தமொன தெொற்தறொடளர
எழுதும் பயிற்ெி.
 நகொடிட்ட இடத்தில் தபொருத்தமொன தெொல்ள
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எழுதும் பயிற்ெி.

பொடல்: ‘விளளயொட்டு’
பொட நநொக்கங்கள்:
 விளளயொட்டுக்களின் மூ மொக நட்பு வளர்க்கவும் ஒற்றுளமயொக
வொழவும் அறியச் தெய்தல்.
 பொடலில் ‘டகர’ ஒலி அடிக்கடி வருவளதச் சுட்டிக் கொட்டுதல்.

வொய்தமொழிப் பயிற்ெி:
 பொடலில் வரும் தெொற்களள நன்கு உச்ெொிக்கச் தெய்தல்.
(எ-டு) பந்து, விளளயொடு, உளதக்க ொம், அடிக்க ொம் முதலியளவ.
 டகர ஒலி தகொண்டுள்ள தெொற்களின் மீது கவனம் தெலுத்துதல்.
(எ-டு)

ஓடிப் பிடி
தட்டித் நதட ொம்
தொண்டி
தநொண்டிப் பிடி

 ஆெிொியர் பொடள ப் பொடச் தெய்தல்.

தெயல் முளற:
 ஓடிப் பிடித்தல், கண்ணொமூச்ெி ஆடுதல், கயிறு தொண்டுதல், ஒரு
கொள ப் பிடித்துக் கொ ொல் தநொண்டிப் பிடித்தல் நபொன்ற தெயல்கள்
நடவடிக்ளககளொக நடத்துதல்.
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ததொகுதி: பத்து
பகுதி: அழகனும் தொத்தொவும்
பொட நநொக்கங்கள்:
 ெிறுவர்களுக்கும்

தபொியவர்களுக்கும்

உள்ள

அன்ளப

எடுத்துக்

கொட்டுதல்.
 ெிறுவர்களிடம் அன்பு என்ற நல்

குணத்ளத வளர்த்தல்.

 முதிநயொர்க்கு எப்நபொது உதவியொய் இருத்தல் நவண்டும் என்று
அறியச் தெய்தல்.
 கற்றல் அடிப்பளட திறன்களள வளர்த்தல்.
 மொணவர்களுக்குள் உளரயொடும் பழக்கத்ளத வளர்த்தல்.

துளணக்கருவிகள்:
 மருத்துவமளன படம்.
 மருத்துவர் தொத்தொளவச் நெொதிக்கும் படம்.
 தொத்தொ மருத்துவமளனயில் கட்டில் நமல் தூங்கும் படம். பக்கத்தில்
ெிறுவன் உட்கொருகிறொன்.

 தொத்தொ ெிறுவளனப் பள்ளிக்கு அளழத்துக் தகொண்டு நபொகும் படம்.
வொய்தமொழிப் பயிற்ெி:
பொடநூலில் தகொடுக்கப்பட்டுள்ள படங்களளயும் வினொக்களளயும்
தகொண்டு வொய்தமொழிப் பயிற்ெி நடத்துதல் நவண்டும்.
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பொட அறிமுகம்:
 ஆெிொியர் விளக்கப் படங்களளக் கொட்டி வினொக்களின் மூ மொகப்
பொடத்ளத அறிமுகப்படுத்துதல்.
 மருத்துவளரக் கொட்டி "இவர் யொர்?" நபொன்ற ெிறு வினொக்களளக்
நகட்டல்.

பொட வளர்ச்ெி:
 பொடத்

தள ப்ளபக்

கரும்ப ளகயில்/தவண்ப ளகயில்

எழுதி

விளக்குதல்.
 'உம்' இளடச்தெொல்ள ச் தெொற்கநளொடு இளணப்பளதக் கற்பித்தல்.
 தெொற்களளயும் ததொடர்களளயும் ஆெிொியர் நன்கு உச்ெொித்த பிறகு
மொணவர்களள உச்ெொிக்கச் தெய்தல்.
 பொடத்தில் வந்துள்ள புதிய தெொற்களளக் கூறுதல்.
 படங்களின் மூ மொகவும் உண்ளமயொன தபொருள்களின் மூ மொகவும்
தெய்ளக மூ மொகவும் புதிய தெொற்களள விளக்குதல்.

புதிய தெொற்களள விளக்குதல்:
 தகொஞ்ெம், நெொதி, மருந்து, நகள், வருத்தம், அளழத்துச் தெல், அன்பு

கொட்டு, நநெி, இந்தொங்க, ெீக்கிரம்.
இப்புதிய

தெொற்களளச்

ெிறு

ெிறு

தெொற்தறொடர்களில்

அளமத்து

விளக்குதல்.
நெொதி
- ஆெிொியர் படங்களளக் கொட்டி 'நெொதி' என்ற தெொல்ள

விளக்க ொம்.

நெொதி என்ற விளனச்தெொலுக்கு முன் 'ஐ' நவற்றுளம வரநவண்டும்
என்று சுட்டிக்கொட்டுதல்.
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அளழத்துச் தெல்
- ஆெிொியர் ஒரு மொணவளன தவளிநய அளழத்துச் தெல்லும் நபொநத
'நொன்

இவளன

தவளிநய

அளழத்துச்

தெல்கிநறன்.'

என்று

தெொல்லுதல்.

இந்தொங்க
- ஆெிொியர் தெய்ளக மூ ம் ஒரு மொணவனிடம் ஒரு நூல் தகொடுத்து
'இந்தொங்க............' என்று தெொல்லுதல்.

பயிற்ெி:
 கருத்துணர்தல்:வினொக்களுக்கு முழுச்தெொற்தறொடொில் விளட அளித்தல்.
 தபட்டியில் 'ெொி' அல் து 'தவறு' எழுதும் பயிற்ெி.
(பகுதிளய படித்த பிறகு தொன் இப்பயிற்ெி தெய்ய நவண்டும்.)
 நகொடுள்ள இடங்களில் 'அளழத்துச் தெல்வொர்' என்ற ததொடளர எழுதும்
பயிற்ெி.
(நவறு விளனச்தெொற்களளயும் தகொண்டு இம்மொதிொியொன பயிற்ெிகளள
அளிக்க ொம்.)
(எ-டு)

தகொண்டு நபொ
பொர்க்கப் நபொ

 தெொற்களள நிரப்பும் பயிற்ெி.
 பன்ளமயில் எழுதும் பயிற்ெி.
 படத்ளதப் பொர்த்துக் நகொடுகளள நிரப்பும் பயிற்ெி.
 தெொற்தறொடர்கள் வொிளெயொக எழுது.
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 'என் வீடு' இத்தள ப்ளபக் தகொண்டு ஐந்து தெொற்தறொடர்கள்
அளமத்து எழுது.

வொெித்தல்:
 'ளழ' என்ற எழுத்ளத மீது அழுத்தம் நபொட்டுச் தெொற்களள வொெிக்கச்
தெய்தல்.
 தெொற்களளயும் ததொடர்களளயும் வொெித்தல்.

ததொிந்துதகொள்:
 இப்பகுதியில் வருவனவற்ளற விளக்கி வொெிக்கச் தெய்தல்.

மதிப்பீடு:
 வொய்தமொழிப் பயிற்ெி, வொெித்தல் அடங்கி இருக்கின்றன.
 அடிநகொடிட்ட தெொற்களளத் திருத்தி எழுதுதல்.
 ஒழுங்கொக எழுதும் பயிற்ெி.

களத:
 ஆெிொியர் படங்களளக் கொட்டி 'அன்பு' என்னும் களதளய
மொணவர்களுக்குச் தெொல்லுதல்.
 அன்பு வளர்த்தல் என்று ஆெிொியர் மொணவர்களுக்குச் சுட்டிக்கொட்ட
நவண்டும்.
 மொணவர்கள்

வகுப்புக்கு

முன்னொல்

ளவக்க ொம்.
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நின்று

களதளயச்

தெொல்

