യു പപി ഗണപിതത
കകസസ – 5

വപിഷയത – ഗണപിതത

യണപിറസ – സതഖഖകലലകകത

ആശയങ്ങള/പഠനലനടത

പഠനപ്രകപിയ/പഠനപ്രവര്ത്തനങ്ങള

പഠനസകമഗപികള

പഠനതതളപിവുകള

സതഖഖകളപിതല അക്കങ്ങളുതടെ
എണ്ണതത്ത അടെപിസകനമകക്കപി
സതഖഖകളക്കസ ലകത,പത്തസ
ലകത,ലകകടെപി തുടെങ്ങപിയ ലപരുകള
ഉണസ.
സതഖഖകളുതടെ അക്കങ്ങളുതടെ എണ്ണത
അടെപിസകനമകക്കപി സതഖഖകള
വകയപിക്കകത , സകനവപിലകള
അടെപിസകനമകക്കപി എഴുതകത.
(വലപിയസതഖഖകതള വകയപിക്കകനത
എഴുതകനത കുടപിക്കസ കഴപിയുന)

സതഖഖകലകളപി, സതഖഖകസൂരഖന് എന്നന്നീ
പ്രവര്ത്തനത്തപിലൂതടെ സതഖഖകവഖകഖഖകനത്തപിനത
വലപിയസതഖഖകതള വകയപിക്കുന്നതപിനത അവസരത
നല്കുന.
ഒരു സതഖഖയപില് അടെങ്ങപിയപിരപിക്കുന്ന ആതക
ഒനകള പത്തുകള നൂറകള ആയപിരങ്ങള
എന്നപിവ ലവര്തപിരപിതചഴുതുന.

നമ്പര് കകര്ഡുകള ,
ഡഡൈസസ, ചെകര്ട്ടുകള.

സതഖഖകസൂരഖന് ഉളതപ്പടുന്ന
ചെപിത്രചെകര്ട്ടുകള, സതഖഖകചെകര്ട്ടുകള ,
ലനകട്ടുബുക്കപിതല ലരഖതപ്പടുത്തലുകള
(സകനവപിലക്കനസരപിചസ
സതഖഖകവഖകഖഖനത,സതഖഖകസൂരഖന്
തുടെങ്ങപി ലനകട്ടുബുക്കപില്
ലരഖതപ്പടുത്തലുകള വരണത)

സതഖഖകളപില് ഓലരക സകനത
ഇടെലത്തകടസ ലപകകുലനകറത സകന വപില
പത്തു മടെങ്ങകകുത.
സതഖഖകതള തകരതമഖത തചെയ്യുന്നതസ
വലപിയ സകനത മുതല് തചെറപിയ സകനത
വതര സതഖഖകളപിതല അക്കങ്ങതള
കമമകയപി പരപിഗണപിചകണസ.

സതഖഖകതള തകരതമഖത തചെയസ വലപിയസതഖഖ .
തചെറപിയസതഖഖഎന്നപിങ്ങതന തരതതപിരപിക്കുകയുത
വലപിപ്പത്തപിതന്റെ അടെപിസകനത്തപില്
കമന്നീകരപിക്കുകയുത തചെയ്യുന (ജനസതഖഖ,
സതഖഖകള നപിര്മപിക്കകത ,ബജറസ എന്നന്നീ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള)

വലപിയസതഖഖകള
വപിവരങ്ങളകയപി
വരുന്ന(ജനസതഖഖ,
ഗഹങ്ങളപിലലക്കുള്ള ദൂരത
തുടെങ്ങപിയവ) ചെകര്ട്ടുകള

വലപിപ്പത്തപിനനസരപിചസ സതഖഖകള
കമമകയപി എഴുതപിയതപിതന്റെ തതളപിവുകള
ലനകട്ടുബുക്കപില് കകണണത.

ഏതുസതഖഖയുത ഒനകള പത്തുകള
നൂറകള ആയപിരങ്ങള എന്നപിങ്ങതന
സന്ദര്ഭത്തപിനനസരപിചസ
വഖകഖഖകനപിക്കകത.
(ഓലരക സകനത
ഇടെലത്തകട്ടുലപകകുലനകറത സകനവപില
പത്തു മടെങ്ങകകുന എന്നസ

ഒനകള, പത്തുകള, നൂറകള, ആയപിരങ്ങള
സസ്വനത ചെപിനതയ
എന്നപിങ്ങതനയുള്ള കൂടങ്ങള ഉളതപ്പടുന്ന വഖതഖസ പ്രതപിഫലപിപ്പപിക്കകനത
സതഖഖപകലറണുകള കുടപികള പൂര്ത്തന്നീകരപിക്കുന. ഉത്തരതത്ത
നഖകയന്നീകരപിക്കകനത
അവസരത ഒരുക്കുന്ന
worksheet കള

കകലപ്രക്കര് സപിരസതഖഖ ഉളതപ്പടുന്ന
സതഖഖകചെകത ലപകലൂള്ള ഉല്പന്നങ്ങള.
ലനകട്ടുബുക്കപിതല ലരഖതപ്പടുത്തലുകള.
കുടപികള പൂര്ത്തപിയകക്കപിയ
വര്ക്കസഷന്നീറ്റുകള

വപിശദന്നീകരപിക്കകനകകുന)
ഒരു സതഖഖതയ മൂന്നക്കസതഖഖ തകകണസ
ഒരു സതഖഖതയ മൂന്നക്കസതഖഖ തകകണസ ഗുണപിക്കുന്നതപിനസ ആ സതഖഖതയ
ഗുണപിക്കുന്നതപിനസ അനലയകജഖമകയ
മൂന്നക്കസതഖഖയപിതല ഒനകള തകകണ്ടുത പത്തുകള
മകര്ഗത കതണത്തകന് കഴപിയുന.
തകകണ്ടുത നൂറകള തകകണ്ടുത ഗുണപിക്കൂലമ്പകള
കപിട്ടുന്ന ഫലങ്ങളുതടെ തുക കതണത്തപിയകല് മതപി.
ഗുണനകപിയയുമകയപി ബന്ധതപ്പട വഖതഖസ
മകര്ഗങ്ങള കകസ്സുമുറപിയപില് കുടപികള ചെര്ച
രണ്ടു സതഖഖകള തമപില്
തചെയ്യുന.
ഗുണപിക്കുന്നതപിനസ വഖതഖസ
(ഗുണനത പലവപിധത ,യണപിലഫകത വപിതരണത ,
മകര്ഗങ്ങളുണസ.
രണകയകലുത ഒന്നസ, മനകണക്കകയപി തചെയകത എന്നന്നീ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള)

പ്രകലയകഗപിക പ്രശ്നങ്ങളുതടെ
പരപിഹരണത്തപിനസ ചെതുഷസ കപിയകള
പ്രലയകജനതപ്പടുത്തുന
(ഗുണനത്തപിതന്റെ വഖതഖസമകര്ഗങ്ങള
വപിശദന്നീകരപിക്കകനത വലപിയസതഖഖകള
ഉളതപ്പടുന്ന പ്രകലയകഗപിക പ്രശ്നങ്ങള
.പരപിഹരപിക്കകനത ആകുന.)

ടെന്നീചര് പ്രശ്നത കകസസ മുറപിയപില്
അവതരപിപ്പപിക്കുന.തുടെര്ന്നസ
കുടപി പ്രശ്നത വകയപിച്ചു മനസപിലകക്കുന.
എനകണസ കണ്ടുപപിടെപിലക്കണതസ എന്നസ
വഖകപിഗതമകയപി
തപിരപിചറപിയകന്
ശ്രമപിക്കുന.
ഗ്രൂപ്പപില് പങ്കുതവചസ കൂടുതല് വഖകതലനടുന.
(ആവശഖതമങപില് ചെപിത്രരൂപത്തപില്
അവതരപിപ്പപിക്കുന)
പ്രശ്നവുമകയപി ബന്ധതപ്പടസ എനറപിയകത, എന്തുകൂടെപി
അറപിയണത എന്നസ ആലലകചെപിക്കുന.
പ്രശ്നതത്ത ഗണപിതഭകഷയപില് കൃതഖമകയപി
നപിര്വചെപിക്കുന.
പ്രശ്നപരപിഹരണരന്നീതപി നപിശ്ചയപിക്കുന.
പ്രശ്നനപരപിഹരണ പദ്ധതപി എഴുതപിതതയകറകക്കുന.
പ്രശ്നത പരപിഹരപിക്കുന

സസ്വനത ചെപിനതയ
പ്രതപിഫലപിപ്പപിക്കകനത
ഉത്തരതത്ത
നഖകയന്നീകരപിക്കകനത
അവസരത ഒരുക്കുന്ന
worksheet കള

കുടപികള പൂര്ത്തപിയകക്കപിയ
വര്ക്കസഷന്നീറ്റുകള.
കുടപിയുതടെ ചെപിനയുത കതണത്തലുത
ലരഖതപ്പടുത്തപിയ ലനകടസ ബുക്കസ.

ഡവവപിദ്ധഖമകര്ന്ന
പ്രശ്നപരപിഹരണപദ്ധതപിയുത
പ്രകലയകഗപിക പ്രശ്നങ്ങള
നപിര്ദ്ധകരണത തചെയ രന്നീതപിയുത
ലരഖതപ്പടുത്തപിയ
ലനകട്ടുബുക്കപില് ഉണകവണത.
ലചെകദഖകകര്ഡുകള(Problem
Cards)

കകസസ – 6

വപിഷയത – ഗണപിതത

യണപിറസ – ലകകണുകള

ആശയങ്ങള/പഠനലനടങ്ങള

പഠനപ്രകപിയ/പ്രവര്ത്തനങ്ങള

പഠന സകമഗപി

പഠനതത്തളപിവസ

ഒരു വൃത്തതത്ത 360
സമഭകഗങ്ങളകക്കപിയകല് കപിട്ടുന്ന
ഒരുലകകണപിതന്റെ അളവസ 10 ആണസ.
ലകകണളക്കുന്നതപിനള്ള യണപിറസ
ഡൈപിഗപിയകണസ.ലകകണളക്കുന്നതപിനത
നപിശ്ചപിത അളവപില് ലകകണ്
വരയ്ക്കുന്നതപിനമുള്ള ഉപകരണമകണസ
ലകകണ്മകപപിനപി(തപ്രകടകക്ടര്).

മടത ഉപലയകഗപിചസ വൃത്തതത്ത
ഭകഗപിക്കുന്ന പ്രവര്ത്തനങ്ങളപിലൂതടെ
ലകകണളക്കുന്നതപിനള്ള
യണപിറപിതനകുറപിചസ മനസപിലകക്കുന.
ലകകണ്മകപപിനപി ഉപലയകഗപിചസ വപിവപിധ
ലകകണുകളുതടെ വപിരപിവസ അളന
കതണത്തുന.
ലകകണ്മകപപിനപി നപിര്മപിക്കുന.

ജഖകമപിതന്നീയതപ്പടപി
(മടങ്ങള,ലകകണുമകപപിനപി,
അളവുപകരണങ്ങള, ലകകണുമകപപിനപി
നപിര്മപിക്കകന് സഹകയകരമകയ
ഷന്നീറ്റുകള, മകര്ക്കര് ലപന, ചെകര്ട്ടുകള...)

കുടപികള വരച വപിവപിധ
ലകകണുകള,ബഹുഭുജങ്ങള
ലകകണുകളുതടെ അളവുകള
ലരഖതപ്പടുത്തപിയ ചെകര്ട്ടുകള,
കുടപികള നപിര്മപിച ലകകണുമകപപിനപി
കൃതഖമകയപി പ്രവര്ത്തനങ്ങള
ലരഖതപ്പടുത്തപിയ ലനകടസ ബുക്കസ.

മടലകകണപിന്റെ അളവസ 900 ആണസ.

മടലകകണപിതന അടെപിസകനമകക്കപി 900 വര്ക്കസ ഷന്നീറ്റുകള, ജഖകമപിതപി തപടപി,
യപില് കുറവസ, 900 യപില് കൂടുതല്
ജപിലയകജപിബ
എന്നപിങ്ങതന ലകകണുകതള അളന
ലനകക്കകതത തരതതപിരപിക്കുന.
സസ്വതന്ത്രമകയുത ബഹുഭുജങ്ങളക്കുള്ളപിലുത
സപിതപി തചെയ്യുന്ന ലകകണുകളുതടെ
അളവുകള കതണത്തുന.
നപിശ്ചപിത അളവപില് ലകകണ്
നപിര്മപിക്കുന.
വപിവപിധജഖകമപിതന്നീയ രൂപങ്ങള

കുടപിയുതടെ ജഖകമപിതന്നീയ നപിര്മപിതപികള,
പൂര്ത്തന്നീകരപിച വര്ക്കസഷന്നീറ്റുകള,
ജപിലയകജപിബ ഉപലയകഗപിച
പൂര്ത്തന്നീകരപിച അപസ തലറ്റുകള,
കുടപിയുതടെ ചെപിനയുത കതണത്തലുകളുത
പ്രതപിഫലപിക്കുന്ന ലനകടസ ബുക്കസ.

വരക്കുന്നതപിലൂതടെ നപിശ്ചപിത അളവപില്
ലകകണ് വരക്കുന്ന രന്നീതപി
സസ്വകയത്തമകക്കുന.
മടത്തപിതല ലകകണുകള 900 450 600
300 ആണസ.

കകസസ – 7

ജഖകമപിതപി തപടപിയപിതല മടങ്ങള
ഉപലയകഗപിചസ വൃത്തതത്ത ഭകഗപിക്കുന്ന
പ്രവര്ത്തനത്തപിലൂതടെ മടത്തപിതല
ലകകണുകളുതടെ അളവുകള
കതണത്തുന.
ഒരു വൃത്തഭകഗത്തപിതന്റെ ലകകണളവസ
തന്നകല് അതസ ആ വൃത്തത്തപിതന്റെ എത്ര
ഭകഗമകണസ എന്നസ കതണത്തുന
(ഇരുപതസ ഡൈപിഗപി എന്നതസ 1/18 ഭകഗത)
തപിരപിചസ നപിശ്ചപിത വൃത്തഭകഗത തന്നകല്
ലകകണളവസ കതണത്തണത
ലകകക്കപിതല വപിവപിധ സമയങ്ങളപില്
സൂചെപികള ഉണകക്കുന്ന ലകകണളവസ
കതണത്തുന.
ലകകണളവസ എന്ന ആശയത
ഉപലയകഗപിചസ ജഖകമപിതന്നീയ രൂപങ്ങള
വരക്കുന.

നപിര്മപിതപിക്കസ ആവശഖമുള്ള ജഖകമപിതന്നീയ
ഉപകരണങ്ങള, ലകകക്കപിതന്റെ ചെപിത്ര
രൂപത്തപിലുളളതുത, ഡൈപിജപിറല്
രൂപത്തപിലുള്ളതുത ആയ മകതൃകകള

വപിഷയത – ഗണപിതത

കുടപികളുതടെ ജഖകമപിതന്നീയ നപിര്മപിതപികള,
ഡൈപിജപിറല് ഉല്പന്നങ്ങള,കുടപിയുതടെ
ചെപിനയുത കതണത്തലുകളുത
പ്രതപിഫലപിക്കുന്ന ലനകടസ ബുക്കസ.

യണപിറസ – സമകനരവരകള

ആശയങ്ങള/പഠനലനടങ്ങള

പ്രകപിയ/പഠനപ്രവര്ത്തനങ്ങള

പഠനസകമഗപി

പഠനതത്തളപിവസ

ഒലര അകലത പകലപിക്കുന്ന
എത്രനന്നീടപിയകലുത കൂടപിമുടകത്ത
വരകളകണസ സമകനര വരകള.

അതസ ലറപികസ ടകക്കസ, ഇലകപികസ ഡലനകള
ഡറയപില്ലവ പകളങ്ങള തുടെങ്ങപിയവതയ
പരപിചെയതപ്പടുത്തപി അത്തരത വരകളുതടെ

കൂടപിമുട്ടുന്നതുത കൂടപിമുടകത്തതുമകയ കുടപികള പൂര്ത്തപിയകക്കപിയ
വരകളുള്ള ചെപിത്രകകര്ഡുകള,
വര്ക്കസഷന്നീറ്റുകള.
വര്ക്കസഷന്നീറ്റുകള,മടങ്ങള
സമകനരവരകളുതടെ

പ്രലതഖകതകള കതണത്തപി വപിശദന്നീകരപിക്കുന.
വപിവപിധ ചെതുര്ഭുജങ്ങള ഉളതപ്പടുത്തപിയ വര്ക്കസ
ഷന്നീറ്റുകള ഗ്രൂപ്പപില് നല്കുന.എതപിര്വശങ്ങള നന്നീടപി
ലനകക്കപി കൂടപിമുട്ടുന്നതുത കൂടപി മുടകത്തതുമകയ വരകള
കതണത്തുന.

തസ്കെയപില് അടെക്കമുള്ള
അളവുപകരണങ്ങള,
സമകനരവരകതള
അവതരപിപ്പപിക്കകനതകുന്ന
പ്രവര്ത്തനമകതൃകകള
തുടെങ്ങപിയവ

നപിര്മപിതപികള പ്രദര്ശപിപ്പപിക്കുന്ന
ചെകര്ട്ടുകള.
കുടപിയുതടെ ചെപിനയുത
കതണത്തലുകളുത
ലരഖതപ്പടുത്തതപ്പട ലനകടസ ബുക്കസ.

ഒരുവരയസയ്ക്ക്ല് ലതബമകയ വരകള
സമകനരങ്ങളകണസ.

നപിശ്ചപിത അളവപിലുള്ള ചെതുരത വരചസ എതപിര് വശങ്ങള ജഖകമപിതന്നീയതപ്പടപിയുത
കൂടപിമുടകത്തതപിതന്റെ കകരണത കതണത്തപി
വര്ക്കസഷന്നീറ്റുകളുത
സമകനരവരകതള നപിര്വചെപിക്കുന.
ചെതുരത്തപിതന്റെ സവപിലശഷതകള വപിശകലനത തചെയസ
ഒരു വരയസ ലതബമകയ വരകള പരസ്പരത
സമകനരമകതണന്ന നപിഗമനത്തപിതലത്തുന.

കുടപികള പൂര്ത്തപിയകക്കപിയ
വര്ക്കസഷന്നീറ്റുകള.
കുടപിയുതടെ ചെപിനയുത
കതണത്തലുകളുത
ലരഖതപ്പടുത്തതപ്പട ലനകടസ ബുക്കസ.

ഒരു വരയുമകയപി ഒലര ചെരപിവുള്ള വരകള
സമകനരങ്ങളകയപിരപിക്കുത.
സമകനരമകയ രണസ വരകള
മലറതതകരുവരയുമകയുത ഒലര
അളവപിലുള്ള ലകകണുകളകണസ
ഉണകക്കുന്നതസ.
ഒരു വരയുമകയപി ഒലര ചെരപിവപില് വരയ്ക്കുന്ന
വരകള സമകനരമകയപിരപിക്കുത എന്ന
ആശയത ഉപലയകഗതപ്പടുത്തപി സമകനര
വരകള വരയകന് കഴപിയുത.

ഒരു വരയുമകയപി വഖതഖസ്ത ചെരപിവുള്ളതുത ഒലര
ചെരപിവുള്ളതുമകയ വരകള ഉളതപ്പടുന്ന വര്ക്കസ ഷന്നീറ്റുകള
ഉപലയകഗപിചസ കൂടപിമുട്ടുന്നതുത മുടകത്തതുമകയ വരകതള
തപിരപിചറപിയുന.
മടത്തപിതല മട മൂലയ്ക്കുപകരത ലവതറകരു മൂല
ഉപലയകഗപിച്ചു ചെതുര്ഭുജത വരചസ എതപിര്വശങ്ങള
കൂടപിമുട്ടുന്നപിതല്ലെന്നസ കതണത്തുന.ഇതപില് നപിനത
സമകനരവരകള തപിരപിചറപിയുന.

സമകനരവരകള
ഉളതക്കകള്ളുന്ന
പ്രവര്ത്തനമകതൃകകള,
ജപിലയകജപിബ,വര്ക്കസഷന്നീറസ

കുടപികളുതടെ
ജഖകമപിതന്നീയനപിര്മപിതപികള, കുടപി
നപിര്മപിച ജപിലയകജപിബ അപസ
ലറസ, പുര്ത്തന്നീകരപിച
വര്ക്കസഷന്നീറ്റുകള, ലനകട്ടു ബുക്കസ

രണസ സമകനര വരകതള മതറകരു വര
മുറപിച്ചുകടെക്കുലമ്പകഴുണകകുന്ന നകലു
ലജകഡൈപി സമകനലകകണുകളപില് ഓലരക
ലജകഡൈപിയപിലലയുത ലകകണുകള
തുലഖമകണസ.
നകലുലജകഡൈപി മറലകകണുകളപില് ഓലരക

സമകനരവരകളുത അവതയ നപിര്ണ്ണയപിക്കുന്ന
ലകകണുകളുത ഉളതപ്പട പ്രവര്ത്തനമകതൃക
ഉപലയകഗപിചസ ലകകണുകളുതടെ പ്രലതഖകത
കതണത്തുന. അവ വരചസ അളന്നസ ലകകണുകളുതടെ
പ്രലതഖകത കതണത്തുന.
ജപിലയകജപിബ എന്ന ലസകഫറസ തവയര് ഉപലയകഗപിചസ

സമകനരവരകളുത
അവതയനപിര്ണ്ണയപിക്കുന്ന
ലകകണുകളുത ഉളതക്കകള്ളുന്ന
പ്രവര്ത്തനമകതൃകകള,
ജപിലയകജപിബ,വര്ക്കസഷന്നീറസ,
ജഖകമപിതന്നീയ തപടപി

സമകനരവരകളുത അവതയ
നപിശ്ചയപിക്കുന്ന ലകകണുകളുത
അടെങ്ങുന്ന പ്രവര്ത്തനമകതൃകകളുത
ജപിലയകജപിബ അപസ തലറ്റുകളുത

ലജകഡൈപിയുലടെയുത ലകകണുകള
തുലഖമകയപിരപിക്കുത.
രണസ ലജകഡൈപി ആനരലകകണുകളപില്
ഓലരകലജകഡൈപിയപിലലയുത ലകകണുകള
അനപൂരകമകയപിരപിക്കുത.
രണസലജകഡൈപിബകഹഖസഹലകകണുകളപി
ല് ഓലരകലജകഡൈപിയപിലലയുത ലകകണുകള
അനപൂരകമകയപിരപിക്കുത.
ത്രപിലകകണത്തപിതല ലകകണുകളുതടെ
അളവുകളുതടെ തുക 1800 ആണസ.

സമകനരലരഖകള വരചസ ബന്ധതപ്പടലകകണുകള
അളന്നസ ലകകണുകളുതടെ പ്രലതഖകത കതണത്തുന.
ലരഖപിയലജകഡൈപികള, എതപിര്ലകകണുകള എന്നന്നീ
അശയങ്ങള ഉപലയകഗപിചസ യുകപിപരമകയപി ഈ
ആശയങ്ങതള സമര്തപിക്കുന.

സമകനരലരഖകളുതടെ പശ്ചകത്തലത്തപില് ആനര
സഹലകകണുകളുതടെ തുക 180 ഡൈപിഗപിയകണസ
എന്നതപില് നപിനത ത്രപിലകകണത്തപില ലകകണുകളുതടെ
തുക 180 ഡൈപിഗപിയകണസ എന്നസ സമര്തപിക്കുന.

പ്രവര്ത്തനമകതൃകകളുത
ത്രപിലകകണത്തപിതന്റെ
ജപിലയകജപിബ ലസകഫറസ തവയറത ലകകണളവുകളുതടെ തുക 180
ഡൈപിഗപിയകതണന്നസ
വപിശദന്നീകരപിക്കകനകകുന്ന സമകനര
വരകളക്കപിടെയപിതല ത്രപിലകകണത
ഉളതപ്പടുന്ന
പ്രവര്ത്തനമകതൃകകളുത
ജപിലയകജപിബ അപസ ലറ്റുത
കുടപിയുതടെ ചെപിനയുത കതണത്തലുത
ലരഖതപ്പടുത്തപിയ ലനകട്ടു ബുക്കുത.

