പപപൊതുവവിദദപൊഭദപൊസ വകുപപ- കകേരളള
അവധവികപൊല അധദപൊപകേ പരവിശശീലനള
പഹെല്പപ
രണപൊളതരള - ഉദപഗ്രഥനള

കപൊസപ രണപ
ഉദപഗ്രഥനള
ഭപൊഷ
യൂണവിറപ ഒനപ എപന്റെ കകേരളള
പഠന പ്രവര്ത്തനങ്ങള / പ്രകവിയകേള

പഠനകനട്ടങ്ങള, ആശയങ്ങള

പഠനസപൊമഗ്രവികേള

പഠനപത്തളവിവുകേള

•

കേണകതപൊ കകേട്ടകതപൊ വപൊയവിച്ചകതപൊ ആയ
കേപൊരദങ്ങള ആശയള കചപൊര്ന്നു കപപൊകേപൊപത
പറയുന്നു (സസ്വനള നപൊടവിപനക്കുറവിച്ചപ /
സ്ഥലപത്തക്കുറവിച്ചപ കേണള കകേട്ടതുള
വപൊയവിച്ചതുമപൊയ കേപൊരദങ്ങള ആശയള കചപൊര്ന്നു
കപപൊകേപൊപത പറയുന്നു.)

•

കചപൊകദദപൊത്തരപപൊട്ടപ

പപൊപട്ടഴുതവിയ ചപൊര്ട്ടപ

•

കുട്ടവികേളള ടശീച്ചറള
കചര്പനഴുതവിയ
പപൊട്ടപ

•

കുട്ടവികവവിതകേള ഈണള, തപൊളള, ഭപൊവള
എനവിവകയപൊപട പചപൊലവി അവതരവിപവിക്കുന്നു

•

വപൊയവികപൊള, ഈണള കേപണത്തപൊള,
കേവവിതപൊലപൊപനള

കേവവിത എഴുതവിയ
ചപൊര്ട്ടപ

•

ഒറയള കൂട്ടപൊയുള
ആലപവിക്കുന്നു

•

സമപൊനതകേളള്ള വരവികേള കൂട്ടവികച്ചര്ത്തപ കേവവിത
വവികേസവിപവിക്കുന്നു. പചപൊല്ലുകേയുള എഴുതുകേയുള
പചയ്യുന്നു
(ഈ പഠനകനട്ടള ലഭവികപൊനപൊവശദമപൊയ
പ്രവര്ത്തനള ടവി ബവിയവില് ഇലപൊത്തതവിനപൊല്
അനുബന്ധപ്രവര്ത്തനമപൊയവി നല്കേപൊള)

•

സമപൊനതകേളള്ള വരവികേള എഴുതുനതവികലകപ
നയവിക്കുന ലഘു പ്രവര്ത്തനങ്ങള സുന്ദരമപൊയ നപൊടപ, വരച്ചു കചര്കപൊള, നവിറള
നല്കേപൊള
തപൊളകബപൊധകത്തപൊപട അധദപൊപവികേ രണവരവി
പപൊടുന്നു. കുട്ടവികേള തുടര്ന്നുള്ള വരവികേള
കൂട്ടവികച്ചര്ത്തു പപൊടുന്നു

•

•

ചപൊര്ട്ടവില് കുട്ടവികേളള
അധദപൊപവികേയുള
കചര്നപ
തയപൊറപൊകവിയ പപൊട്ടപ

ലഘുവവിവരണങ്ങള വപൊയവിച്ചപ ആശയള
കേപണത്തവി പറയുന്നു, എഴുതുന്നു

•

കേവവിതയവില് നവിന്നുള കേപണത്തവി
എഴുതപൊള- അധദപൊപവികേ
മകനപൊചവിത്രരൂപശീകേരണ തനള ഉപകയപൊഗവിച്ചപ
വവിവരണള തയപൊറപൊക്കുന പ്രവര്ത്തനള
നല്കുന്നു. ചര്ച്ച
കേവവിത – എപന്റെ നപൊടു മപൊയവി ബന്ധപപട്ട
പചറകചപൊദദങ്ങള കചപൊദവിച്ചപ

•

•

പദസൂരദന,
വപൊകേദങ്ങള
എനവിവ എഴുതവിയ
ചപൊര്ട്ടപ / ബവി ബവി
കുട്ടവി തയപൊറപൊകവിയ
വവിവരണള

•

•

•

ചപൊര്ട്ടപ

•

വവികശഷപദങ്ങള, അവ കചര്ന്നു വരുന
വപൊകേദങ്ങള കേപണത്തവി എഴുതുന്നു.
ആഷയപരമപൊയവി കമശീകേരവിക്കുന്നു. അവ
കചര്ത്തുപകേപൊണപ ലഘുവവിവരണള
തയപൊറപൊക്കുന്നു. വവിവരണള ഗുണപൊത്മകേമപൊയവി
വവിലയവിരുത്തുന്നു. എഡവിറ്റു പചയപൊന
അവസരള നല്കുന്നു. പമച്ചപപടുത്തവി
എഴുതുന്നു
•
•

•

ഉച്ചപൊരണ ശുദവികയപൊപട വപൊയവിക്കുന്നു
പൂര്ണവവിരപൊമള, കചപൊദദചവിഹള, അങ്കുശള എനശീ
ചവിഹങ്ങളപട പ്രപൊധപൊനദള തവിരവിച്ചറവിഞപ
വപൊയവിക്കുന്നു, എഴുതുന്നു
സസ്വനള ആശയങ്ങള ലഘു വപൊകേദങ്ങളവില്
എഴുതുന്നു

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

വപൊയവികപൊള വപൊയവികപൊള
അനുകയപൊജദമപൊയ വപൊയനസപൊമഗ്രവികേള
(പപൊട്ടപ, കേഥ, സളഭപൊഷണള, ടവി
ബവി..)കശഖരവിച്ചുള നവിര്മവിച്ചുള
ഉപകയപൊഗവിക്കുന്നു. എലപൊ കുട്ടവികേളക്കുള
വവിവവിധ സമയങ്ങളവില് (ശപൊവദ വപൊയന)
ഇത്തരള അനുഭവങ്ങള നല്കുന്നു
അനുബന്ധപ്രവര്ത്തനള - ചവിഹങ്ങളപട
പ്രപൊധപൊനദ
അനുഭവള പറയപൊള എഴുതപൊള- ടവി ബവി P 13
പരവിഗണവിച്ചപ
ആശയള കമപപടുത്തപൊള
വപൊകേദള മപൊറവിപയഴുതപൊള
ആശയള കമപപടുത്തവിപയഴുതപൊള
മപൊണവികേദ പചമ്പഴുക
എത്ര കേളവിയുപട കപരറവിയപൊള
പലതരള കേളവികേള
കേളവിവവിവരണള
കേളവിപതവിപപ തയപൊറപൊകപൊള

•
•
•
•
•
•
•

•

കകയപൊണ
വപൊകേദങ്ങള
സവിപപ
ചപൊര്ട്ടപ, A4
കപപര്
വര്കപ ഷശീറപ
കേളവിവവിവരണള
കേളവിചവിത്രങ്ങള
സവി ഡവി
(കേളവികേള
അടങ്ങവിയ)
കേളവിപപൊട്ടള,
മച്ചവിങ്ങ,
ഈര്കവില്

•
•

•
•
•
•
•
•

അനുഭവവവിവരണള
അവതരവിപവികല്
ആശയള
കമശീകേരവിച്ചപ ഒട്ടവിച്ച
ചപൊര്ട്ടപ
വവിവരണള
ലഘുവപൊകേദങ്ങല്
വര്കപ ഷശീറപ
കേളവിയവികലര്പപടല്
കേളവിപട്ടവികേ
കേളവിവവിവരണള,
കേളവിപതവിപപ,
കേളവിപപൊട്ടള

•

•

•

•

•
•

•

ആശയങ്ങള ഇചപൊനുസരണള ഒഴുകകപൊപട
ആവവിഷ്കരവികപൊനുള്ള ഉപപൊധവിയപൊണപ ഭപൊഷ (ഈ
ആശയള ഭപൊഷയുമപൊയവി പപപൊതുവപൊയവി
ബന്ധപപടുനതപൊണപ. എലപൊ പ്രവര്ത്തനത്തവിലള
ഇതപ ഉളകച്ചര്നവിട്ടുണപ)
കേവവിതകേള ഈണത്തവിലള തപൊളത്തവിലള പചപൊലവി
അവതരവിപവിക്കുനതപ ആസസ്വപൊദനപത്ത
സഹെപൊയവിക്കുള
ആശയപൂര്ണമപൊയ വപൊകേദങ്ങള
നവിര്മവിക്കുനതവിനപ അനുകയപൊജദമപൊയ
പദസളകയപൊജനള ആവശദമുണപ
വപൊയനയവിലൂപട ഗ്രഹെവിച്ച കേപൊരദങ്ങള കമശീകേരവിച്ചപ
അവതരവിപവിക്കുനതപ ഒരു ഭപൊഷപൊപ്രകയപൊഗ
കശഷവിയപൊണപ
വപൊക്കുകേപള ആശയപൂര്ണതകയപൊപട
സളകയപൊജവിപവിച്ചപ ഉണപൊവുനതപൊണപ വപൊകേദള
ശരവിയപൊയ ആശയവവിനവിമയത്തവിനപ ഭപൊഷയുപട
ലവിഖവിത രൂപത്തവില് യുക്തമപൊയ ചവിഹങ്ങള
കചര്കകണതുണപ
ആശയപ്രകേടനത്തവിനപ ഉച്ചപൊരണ
ശുദവികയപൊപടയുള്ള ശപൊവദവപൊയന ആവശദമപൊണപ

•

•

•

പരവിസരപഠനള
•

സസ്വനള പ്രകദശത്തവിപന്റെ ഭൂമവിശപൊസ്ത്രപരമപൊയ
സവവികശഷതകേള തവിരവിച്ചറവിഞപ പറയുകേയുള
എവുതുകേയുള പചയ്യുന്നു
പ്രകവിയപൊകശഷവി - ഓകരപൊ നപൊടവിനുള അതവികന്റെതപൊയ
പ്രകതദപൊകേതകേളപണനപ നവിരശീകവിച്ചുള ചര്ച്ച പചയള
തവിരവിച്ചറവിയുന്നു
ആശയള - ഓകരപൊ നപൊടവിനുള അതവികന്റെതപൊയ

•
•

•

ടവി ബവി P 8 പല എപന്റെ നപൊടപ പദസൂരദന
നവിറള നല്കേപൊള- ചവിത്രപത്ത
അടവിസ്ഥപൊനമപൊകവിയുള്ള ചവിത്രവപൊയന
-ചവിത്രത്തവില് കേപൊണുനവ എഴുതല്
വപൊതവില്പ്പുറ പഠനള - നവിരശീകവിച്ച കേപൊരദങ്ങള
കുട്ടവിയുപട കനപൊട്ടുബുകവില് കരഖപപടുത്തല്-

•

ടവി ബവി P 20
പപൊടപൊള പറയപൊള
എഴുതപൊള

•
•
•
•

പൂര്ത്തശീകേരവിച്ച
വര്കപ ഷശീറപ 3
എപന്റെ നപൊടപ
പദസൂരദന
നവിറള നല്കേവിയ
ചവിത്രള
നവിരശീകണ

പ്രകതദകേതകേളണപ
•

•

•
•

സസ്വനള പ്രകദശപത്ത പതപൊഴവിലകേള അകനസ്വഷവിച്ചപ
പട്ടവികേപപടുത്തുന്നു. നവിഗമനള രൂപശീകേരവിക്കുന്നു
ആശയള, പ്രകവിയപൊകശഷവി - നപൊട്ടവില് വവിവവിധ
പതപൊഴവിലകേള പചയ്യുനവരുണപ, നപൊട്ടവില് വവിവവിധ
പതപൊഴവിലകേള പചയ്യുനവരുപണനപ
പട്ടവികേപപടുത്തവി അപഗ്രഥവിച്ചപ നവിഗമനള
രൂപശീകേരവിക്കുന്നു

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

ചപൊര്ട്ടപ വവിപുലശീകേരവികല് എനവിവ നടകണള
വവിവരണള എഴുതപൊള - എച്ചപ ബവി വര്കപ ഷശീറപ
3 പന്റെ അടവിസ്ഥപൊനത്തവില് പ്രകവിയ
ചവിട്ടപപടുത്തുന്നു
ശപൊസ്ത്ര നവിരശീകമക്കുറപവിപന്റെ വസ്തുനവിഷ്ഠത
ഉളപകപൊളള തരത്തവിലള്ള ചര്ച്ച. തുടര്നപ
വര്കപ ഷശീറപ 3 – ഇപതപൊരു വവിലയവിരുത്തല്
ടൂള ആയവി മപൊറന്നു
ടവി ബവി P 12 കേപൊര്
നപൊട്ടവിനപുറപത്തത്തവി...കേണ്ണുപപപൊത്തവി ആശയള പറയപട്ട
നമ്മുപട കുളള HB 97
നമ്മുപട കുളള TB 16 വപൊയന –
വവിശകേലനത്തവിനപൊവശദമപൊയ കചപൊദദങ്ങള
അധദപൊപവികേ തയപൊറപൊക്കുന്നു
കുട്ടവികേള കചപൊദദങ്ങള തയപൊറപൊകവി
കചപൊകദദപൊത്തരപയറപ നടത്തുന്നു
ചവിത്രശീകേരണള HB P 98
പറയപൊള HB P 98
കജപൊലവി എപനലപൊള? HB P 98
അഭവിനയവികപൊള HB P 99
TB P 18 കചപൊദദങ്ങള 2 എണള വപൊയന
-ചര്ച്ച
TB P 18 പല ചവിത്രവപൊയന- പതപൊഴവിലകേള
കനപൊട്ടുബുകവില് എഴുതല്- ചര്ച്ച
വര്കപ ഷശീറപ 2 നല്കേണള. ഇപതപൊരു
വവിലയവിരുത്തല് ടൂളപൊയവി പ്രകയപൊജനപപടുത്തവി

•
•
•

•
•
•

വര്കപ ഷശീറപ 3
T B ചവിത്രള P
8
കകയപൊണ,
ചപൊര്ട്ടപ

•

ടവി ബവി
എച്ചപ ബവി
വര്കപ ഷശീറപ
2

•

•
•

•
•
•

•

വസ്തുതകേള
പദസൂരദന
വവിപുലശീകേരവിച്ച
ചപൊര്ട്ടപ
ലഘുവവിവരണള
ഗുണപൊത്മകേ
വവിലയവിരുത്തകലപൊടു
കൂടവിയുള്ള വര്കപ
ഷശീറപ 3
കചപൊകദദപൊത്തരപയ
റവിപന്റെ
കചപൊദദങ്ങള,കസപൊര്
കുളള ചവിത്രശീകേരണള
പതപൊഴവിലകേള
വര്കപ ഷശീറപ 2
ഗുണപൊത്മകേ
വവിലയവിരുത്തല്
നടത്തവിയതപ
T B P 21
പൂര്ത്തശീകേരവിച്ചതപ

ഗുണപൊത്മകേ വവിലയവിരുത്തല് നടത്തണള.
കനപൊട്ടുബുകവില് ഒട്ടവിച്ചുപവകണള
•

നപൊട്ടവിപല പപപൊതു ഇടങ്ങള, അവവിടങ്ങളവിപല
കസവനങ്ങള എനവിവ അകനസ്വഷവിച്ചപ കേപണത്തവി
അവതരവിപവിക്കുന്നു
ആശയള, പ്രകവിയപൊകശഷവി -നപൊട്ടവില് പപപൊതു ഇടങ്ങളള
പപപൊതുസ്ഥപൊപനങ്ങളമുണപ. നപൊട്ടവില് പപപൊതു ഇടങ്ങളള
പപപൊതുസ്ഥപൊപനങ്ങളമുപണനപ അകനസ്വഷവിച്ചുള ചര്ച്ച
പചയള കേപണത്തുന്നു

•

നപൊട്ടവിപല കേളവികേള, കേളവിരശീതവികേള എനവിവ
വദതദസ്തമപൊപണനപ തവിരവിച്ചറവിയുകേയുള ഏതപൊനുള
കേളവികേളവില് ഏര്പപടുകേയുള പചയ്യുന്നു

•
•

•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

പപപൊതു ഇടങ്ങള ഏപതലപൊപമന ചര്ച്ചയുള
കനപൊട്ടുബുകവില് കരഖപപടുത്തലള
പപപൊതു ഇടങ്ങള കുട്ടവികേളള അധദപൊപവികേയുള
കചര്നപ പദസൂരദന ചപൊര്ട്ടപ വവികേസവിപവിച്ചപ
പ്രദര്ശവിപവിക്കുന്നു
വപൊക്കുകേള എഴുതപൊള, വപൊയവികപൊള TB P 19
തുടര് പഠനള - പത്രത്തവില് നവിന്നുള
വപൊയനസപൊമഗ്രവികേളവില് നവിന്നുള ഇത്തരള
അകരങ്ങള, പദങ്ങള കേണത്തവി എഴുതുന്നു

•

•

•

പപപൊതു
ഇടങ്ങള പദസൂരദന
ചപൊര്ട്ടപ
TB P 19

മപൊണവികേദപചമ്പഴുക -ടവി ബവി വപൊയന.
കുട്ടവികേപള സസ്വതനമപൊയവി കേളവികപൊന
അനുവദവിക്കുന്നു. വവിലയവിരുത്തുന്നു.
കേളവിയവികലകപ നയവികപൊനപൊവശദമപൊയ
കചപൊദദങ്ങള കുട്ടവികേള പറയുനതപ ബവി
ബവിയവില് കരഖപപടുത്തുന്നു. കേളവിനവിയമള
തശീരുമപൊനവിക്കുന്നു. വശീണള അധദപൊപവികേയുള
കുട്ടവികേളള കചര്നപ കേളവിക്കുന്നു
എത്ര കേളവിയുപട കപരറവിയപൊള
പലതരള കേളവികേള
കേളവിവവിവരണള
ഉപകേരണങ്ങള കവണ കേളവികേള
എപനലപൊള?
പറയപൊള
എനവികവിഷ്ടപപട്ട കേളവി
കേളവിപതവിപപ

•

ചപൊര്ട്ടുകേള

•

•

•
•
•

പപപൊതു ഇടങ്ങള
ചപൊര്ട്ടപ
TB P 19 പല
അകരങ്ങള അവ
പകേപൊണപ നവിര്മവിച്ച
പദങ്ങള,
വപൊകേദങ്ങള

കേളവിനവിയമങ്ങള
എവുതവിയ ചപൊര്ട്ടപ
കേളവികേള എഴുതവിയ
ചപൊര്ട്ടപ
കേളവികേള
വര്ഗശീകേരവിച്ച ചപൊര്ട്ടപ
കേളവിപതവിപപ

•

ജനങ്ങളപട കൂട്ടപൊയ്മയവിലൂപടയപൊണപ നപൊടവിപന്റെ
പുകരപൊഗതവി സപൊധദമപൊകുനപതനപ
തവിരവിച്ചറവിയുകേയുള അതവിനനുസരവിച്ചപ
പ്രവര്ത്തവിക്കുകേയുള പചയ്യുന്നു

•

നമ്മുപട കുളള - ചര്ച്ച
(കൂട്ടപൊയ്മപയന ആശയത്തവികലകപ
നയവികപൊന ആവശദമപൊയ അനുബന്ധ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള നല്കുന്നു- പത്ര വപൊര്ത്ത,
വശീഡവികയപൊകേള, ചവിത്രങ്ങള എനവിവ
പ്രകയപൊജനപപടുത്തുന്നു

•
•

•

പത്രങ്ങള

•

വശീഡവികയപൊകേ
ള
ചവിത്രങ്ങള

•

കൂട്ടപൊയ്മയുമപൊയവി
ബന്ധപപട്ട കറപൊള
കപ്ലേ
അവതരവിപവിക്കുന്നു
കുറവിപപ

കേലപൊ-കേപൊയവികേ-ആകരപൊഗദ- പ്രവൃത്തവി പരവിചയ പഠനള
•

പ്രകൃതവിയുപട സസ്വപൊഭപൊവവികേമപൊയ വവിനദപൊസള
ഉളപകപൊണപ ചവിത്രശീകേരവിക്കുന്നു (ചവിത്രകേല)

•
•
•
•

•

വരവികേളപട ആശയള ഗ്രഹെവിച്ചപ തപൊളപൊത്മകേമപൊയവി
പപൊടുന്നു

•

•

വപൊതവില്പ്പുറ ചവിത്രശീകേരണള
ചവിത്രപത്ത സസ്വയവുള പരസ്പരവുള
വവിലയവിരുത്തുന്നു
നവിറങ്ങപളക്കുറവിച്ചപ ചര്ച്ച
ചവിത്രങ്ങളപട ബന്ധള - അടുത്തപ അകേപല
-വലപപച്ചറപള

•

ചപൊര്ട്ടപ,
പപയവിന്റെപ,
കകയപൊണ,
ബ്രഷപ...

•
•

ചവിത്രങ്ങള - ചപൊര്ട്ടപ
ചവിത്രപതവിപപ

ചവിത്രശീകേരവിച്ച പടവുമപൊയവി ബന്ധവിപവിച്ചപ
സസ്വനമപൊയവി പപൊട്ടുകേള നവിര്മവിക്കുന്നു.
തപൊളത്തവില് പപൊടുന്നു
ടവി ബവി യവിപല പപൊട്ടുകേള പചപൊലവി
ആസസ്വദവിക്കുന്നു

•

പമപൊബബലവില്
പപൊട്ടുകേള
റവികകപൊര്ഡപ
പചയ്തതപ

•

കുട്ടവികേള പപൊടവിയ
പപൊട്ടുകേള
(പമപൊബബല്)
പപൊട്ടുകേള എഴുതവിയ
ചപൊര്ട്ടപ

•

അധദപൊപവികേയുപട നവിര്കദശപൊനുസരണള
കേളവികേളവില് ഏര്പപടുന്നു

•

പപൊഠഭപൊഗത്തുള്ളതുള അലപൊത്തതുമപൊയ
കേളവികേളവികലര്പപടുന്നു

•

•

പതപൊഴവിലകേളപട വദതദസ്തത തവിരവിച്ചറവിയുന്നു

•

നമ്മുപട കുളള, അധസ്വപൊനള, കൂട്ടപൊയ്മ ഇവയുമപൊയവി
ബന്ധവിപവിച്ചപ നപൊടകേള, കറപൊളകപ്ലേ..

•

•

വവിവവിധ കേകൗതുകേവസ്തുകളപട നവിര്മപൊണള

•

കേളവിപപൊട്ടങ്ങള നവിര്മപൊണള, മച്ചവിങ്ങപൊവണവി

മച്ചവിങ്ങ, ഇല, നൂലപ,
ഈര്കവില്

•
•
•

കേളവിവവിവരണള
കേളവിപതവിപപ

നപൊടകേള - സര്ഗകവദവിയവില്,
സവി പവി ടവി എയവില്..
•

മച്ചവിങ്ങപൊവണവി

കപൊസപ രണപ
ഉദപഗ്രഥവിതള
ഗണവിതള
യൂണവിറപ ഒനപ ഒരു അവധവികപൊലത്തപ
•

•

ഒരു നവിശവിത സളഖദയവില് നവിന്നുള കമമപൊയവി
എണ്ണുന്നു. എഴുതുന്നു (100 ല് തപൊപഴയുള്ളതപ)

ഒനവിപന്റെയുള പത്തവിപന്റെയുള കൂട്ടങ്ങള കചര്ത്തപ
രണക സളഖദകേള രൂപശീകേരവിക്കുന്നു

പതപൊടവിയവിപല കേപൊഴ്ചകേള - പത്തവിപന്റെ കൂട്ടങ്ങളപൊകവി
എണ്ണുനതവിനുള പത്തുകേളള ഒന്നുകേളള കചര്ത്തപ
സളഖദ രൂപശീകേരവികപൊനുമുള്ള പ്രവര്ത്തനള)
കേപണത്തപൊള -മൂനപ ഒരക സളഖദകേളപട
സങ്കലനത്തുനുള്ള പ്രവര്ത്തനള
•
•

•
•

•

രണകസളഖദകേപള വലപത്തവിനനുസരവിച്ചപ
കമശീകേരവിക്കുന്നു. രശീതവി വവിശദശീകേരവിക്കുന്നു

നപൊടകേശപൊല – 1 മുതല് 50 വപരയുള്ള
സളഖദകേള കമമപൊയവി എണല്, എഴുതല്
ബഡസപ കേളവി - പത്തുകേളള ഒന്നുകേളള
കചര്നപ സളഖദ രൂപശീകേരവിക്കുനതവിനുള്ള
പ്രവര്ത്തനള
സളഖദ ഏതപ?
റപൊണവിയുള മകളള

കൂട്ടുകേപൊകരപൊടപ കചപൊദവിക- രണക സളഖദകേപള
പത്തുകേളള ഒന്നുകേളമപൊയവി പവിരവിച്ചു പറയുനതവിനുള്ള
പ്രവര്ത്തനള- കേല പ്രവൃത്തവി പരവിചയ പഠനവുമപൊയവി
ഉദപഗ്രഥവിച്ചവിരവിക്കുന്നു
സളഖദ എത്ര – സളഖദപൊഗപൊനള പചപൊലവി
ആസസ്വദവിക്കുന്നു

•
•
•

ടവി ബവി ആമുഖ
ചവിത്രള
മഞപൊടവി,
പുളവിങ്കുരു
കപപര് കപ്ലേറപ

കേകസരകേള /
ബഞ്ചുകേളകപ നമ്പര്
നല്കേവിയതപ,
സളഖദപൊകടപൊകണുകേള,
സളഖദപൊകേപൊര്ഡുകേള...
ബഡസുകേള, ചപൊര്ട്ടപ,
സളഖദകേള
എഴുതപൊനുള്ള തശീവണവി
ചവിത്രള,കകയപൊണസപ,
ഈര്കവില്,
സളഖദകേപള
വദപൊഖദപൊനവിപച്ചഴുതവിയ
ചപൊര്ട്ടപ ,കേപൊര്ഡുകേള
•

•

സളഖദപൊഗപൊനള
എഴുതവിയ
ചപൊര്ട്ടപ
കകയപൊണസപ

•
•

100 ല് തപൊപഴയുള്ള
സളഖദകേള
അധദപൊപവികേയുപട
ഗുണപൊത്മകേ
വവിലയവിരുത്തല്

സളഖദപൊപപൊകറണ കമമപൊയവി
എഴുതവിയതപ

പത്തുകേളള ഒന്നുകേളള
കചര്ത്തപ സളഖദകേള
രൂപശീകേരവിച്ചതപ
സളഖദകേള എഴുതവിയ
പട്ടവികേ

സളഖദപൊഗപൊനളവദക്തവിഗതരചന
സളഖദപൊഗപൊന ചപൊര്ട്ടപ
സളഖദപൊഗപൊനപതവിപപ

•

•

•
•

രണക സളഖദകേപള പവിരവിപച്ചഴുതുന്നു. രണക
സളഖദകേപള സന്ദര്ഭത്തവിനനുസരവിച്ചപ വദതദസ്ത
രശീതവിയവില് വദപൊഖദപൊനവിക്കുന (ആശയള - രണപ
രണക സളഖദകേളവില് പത്തുകേളപട കൂട്ടള
വലതപൊയ സളഖദയപൊണപ വലതപ. പത്തവിപന്റെ കൂട്ടള
തുലദമപൊപണങ്കവില് ഒനവിപന്റെ കൂട്ടള വലതപൊയ
സളഖദയപൊണപ വലതപ)

രണക സളഖദകേളവില് ആദദള പത്തുകേപളയുള അവ
തുലദമപൊയപൊല് ഒന്നുകേപളയുള തപൊരതമദള പചയ്തപ വലതപ/
പചറതപ കേപണത്തല്
സളഖദ ഏതപ? - ഒരു സളഖദപയ വദതദസ്ത രശീതവിയവില്
വദപൊഖദപൊനവിക്കുന്നു
കവപൊളവികബപൊള കേളവി -സളഖദകേളപട പരസ്പര ബന്ധള
കേപണത്തല്, വദതദസ്ത രശീതവിയവില് വദപൊഖദപൊനവികല്

കസപൊര് കബപൊര്ഡപ
സളഖദകേപള
വദപൊഖദപൊനവിപച്ചഴുതവിയ
പ്ലേകപൊര്ഡപ, സവിപ്പുകേള,
സളഖദപൊകപൊര്ഡുകേള

•

സളഖദപൊബന്ധങ്ങള, സളഖദപൊവദപൊഖദപൊനള
ഉളപപടുന പ്രപൊകയപൊഗവികേ പ്രശ്നങ്ങള
പരവിഹെരവിക്കുന്നു. രശീതവി വവിശദശീകേരവിക്കുന്നു
(ആശയള -ഒരു സളഖദപയ
ആവശദത്തവിനനുസരവിച്ചപ വദതദസ്ത രശീതവിയവില്
വദപൊഖദപൊനവികപൊന കേഴവിയുള. രണപ / മൂനപ ഒരക
സളഖദകേളപട തുകേ കേപൊണുനതവിനപ വദതദസ്ത
രശീതവികേളണപ

രണക സളഖദകേപള പത്തവിപന്റെ കൂട്ടങ്ങളപൊയുള
ഒനവിപന്റെ കൂട്ടങ്ങളപൊയുള തരളതവിരവിച്ചപ കവിയകേള
കരഖപപടുത്തവി വദപൊഖദപൊനവികല്. ഉ ദപൊ- 30+7 =37
പ്രപൊകയപൊഗവികേ പ്രശ്നങ്ങള വവിശകേലനള പചയള
വസ്തുകള ഉപകയപൊഗവിച്ചുള രണക സളഖദകേപള
വദതദസ്ത രശീതവിയവില് വദപൊഖദപൊനവികല്, സങ്കലന
കവിയകേള പചയല്, വദവകേലന കവിയകേള പചയല്
കമളകപൊഴ്ച, ഉത്സവച്ചന, മുത്തുക്കുട

ചവിത്ര

•

കേലണര് കനപൊകവി ഒരു നവിശവിത തശീയതവി ഏതു
ദവിവസമപൊപണനപ കേപണത്തുന്നു
കേലണറവിപല സളഖദപൊബന്ധങ്ങള കേപണത്തവി
പപൊകറണുകേള രൂപശീകേരവിക്കുന്നു. യുക്തവി
വവിശദശീകേരവിക്കുന്നു (ആശയള- തശീയതവി, ദവിവസള
എനവിവ കേപണത്തുനതവിനപ കേലണര്
ഉപകയപൊഗവിക്കുന്നു. ഒരപൊഴ്ചയവില് ഏഴപ
ദവിവസങ്ങളണപ. കേലണറവില്നവിന്നുള വവിവധ
പപൊകറണുകേള കേപണത്തപൊന കേഴവിയുള

മഞപൊടവികരയവിപല ഉത്സവള- കേലണര്
പരവിചയപപടല്, കേലണറവിപല പപൊകറണ
തവിരവിച്ചറവിയല്
കേലണര് നവിരശീകവികല്
തശീയതവി, ദവിവസള, മപൊസള എനവിവ കേപണത്തവി
എഴുതല്
കേലണര് നവിരശീകേഷവിച്ചപ സളഖദപൊബന്ധങ്ങള
(തശീയതവികേള) കേപണത്തല്

•

•

•
•
•

കേലണര്
പസച്ചപ പപന

•
•
•
•

A4 ഷശീറ്റുപകേപൊണപ
നവിര്മവിച്ച
കകേപൊളപൊമ്പവി
സളഖദകേപള
വദപൊഖദപൊനവിപച്ചഴുതവി
യതപ
സളഖദകേള
വദപൊഖദപൊനവിപച്ചഴുതവി
യതപ
പ്രശ്നപരഹെരണള
നടത്തവി
കരഖപപടുത്തവിയതപ
കവിയകേള പചയ്തതപ
കപൊസവില് നവിര്മവിച്ച
കേലണര്
കേലണര് പപൊകറണ
സളഖദപൊബന്ധങ്ങ
ള എഴുതവിയതപ
അധദപൊപവികേ
തയപൊറപൊകവിയ
ചപൊര്ട്ടപ

ഗണവിതവുമപൊയവി ബന്ധപപട്ടപ വവിലയവിരുത്തുനതവിനുള അലപൊപതയുള
വര്കപ ഷശീറപ സപൊധദതകേള അധദപൊപവികേ പ്രകയപൊജനപപടുത്തുന്നു
ഗണവിതകവിറപ - ഓകരപൊ കുട്ടവിക്കുള അധദപൊപവികേക്കുള . എസപ ആര് ജവി , സവി പവി ടവി എ യവില് ചര്ച്ച പചയ്തതവിപന്റെ കരഖ

