
 

        கலை ஒருங்கிலைந்த அமர்வுகள்  
– 4 ஆம் வகுப்பு  

 
பாடம் - கணிதம்  

அத்தியாயம் - சுற்றளவு 

கலை ஊடகம் – படத்ததாகுப்பு 

 

 

   

   

   

   

   

   

   

  

                                                    
   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

அமர்வுதிட்டம் – 
   

அமர்வு 1 – காகித ஆய்வு (2டி)   
   

இந்த அமர்விற்கான கல்வி இைக்குகள் –   

 

•மாணவர்கள் வடிவங்கள் பற்றிய புரிதலை வளர்த்துதகாள்வார்கள்.   

• மாணவர்கள் சுற்றளவுகலளப் புரிந்துதகாள்ளத் ததாடங்குவார்கள்.   
   

இந்த அமர்வுக்கான கலை இைக்குகள் - 
 

•மாணவர்கள் தங்கள் விசாரலணத் திறலை காகிதங்கலள 
லகயாளுதல் மூைம் வளர்த்துக் தகாள்வார்கள்  

• மாணவர்கள் காகிதங்கலள கிழித்து தவட்டுவதன் மூைம் தங்கள் 
சிறந்த மமாட்டார் திறன்கலள வளர்த்துக் தகாள்வார்கள்.   

  

ப ாருட்கள்  

 

• பல்மவறு வலகயாை காகிதங்கள் (படத்ததாகுப்பு / வண்ண 
காகிதம், தசய்தித்தாள் மபான்றலவ)    

• ஃதபவிமகால்  

• கத்தரிக்மகால்  

• A4 தவள்லள காகிதம் (வண்ண தாள்கள் ஒட்ட) 

பெயல் ாடு –  
   

அறிமுகம்                                                                          நேரம் - 5 ேிமிடங்கள்   

 

● வரிகள் மற்றும் வடிவங்கள் பற்றி மாணவர்களுடன் 
உலரயாடலைத் ததாடங்குங்கள் 

● மாணவர்கள் தங்கலளச் சுற்றி பார்க்கும் பல்மவறு வடிவங்கலளக் 
கவைிக்க ஊக்குவிக்கவும்.   

 
 

 



 

ொன்று விளக்கம்                                                           நேரம் - 15 ேிமிடங்கள்   

 

• உங்கள் லகயில் ஒரு காகிதத்லத பிடித்து, மாணவர்கள் 
குறிப்பிட்டுள்ள சிை வடிவங்கலளப் தபற நீங்கள் அலத எவ்வாறு 
கிழிக்க முடியும் என்று மாணவர்களிடம் மகளுங்கள்.(அவர்களின் 
பதில்கலள முயற்சிக்கவும்) 

• இமதமபால், நீங்கள் கத்தரிக்மகால் பிடித்து காகித தவட்டி எப்படி 
உங்கள் மாணவர்கள் மகட்க. 

• காகிதத்தில் இருந்து சிை மகாடுகள் மற்றும் வடிவங்கலளக் 
கிழிப்பியில் உங்களுக்கு வழிகாட்டுமாறு அவர்கலளக் 
மகளுங்கள்.   

• காகிதத்தில் இருந்து சிை மகாடுகள் மற்றும் வடிவங்கலள 
தவட்டுவதில் உங்களுக்கு வழிகாட்டுமாறு அவர்களிடம் 
மகளுங்கள். 

• ஒரு கட்டிைா வடிவம் மற்றும் அதன் அர்த்தம் என்ை என்று 
விளக்குங்கள், மமலும் ஒரு வடிவியல் வடிவம் மற்றும் ஒரு 
கட்டிைா வடிவம் இலடமய மவறுபாடு விளக்குங்கள். 

• ஒரு சிை வரிகள் மற்றும் வடிவங்கள் தசய்த பிறகு, ஏ4 தவள்லள 
அடிப்பலட காகிதத்தில் அவற்லற லவப்பதில் உங்களுக்கு 
வழிகாட்டுமாறு உங்கள் மாணவர்கலளக் மகளுங்கள். 

• முதைில் அலைத்து மகாடுகள் மற்றும் வடிவங்கலள நீங்கள் 
எவ்வாறு ஒழுங்கலமக்கிறரீ்கள்,  பின்ைர் அலத காகிதத்தில் 
ஒட்டுவதற்கு ஃதபவிமகால் தசாட்டுகலள கவைமாகப் 
பயன்படுத்துகிறரீ்கள். என்பலத அவர்களுக்குக் காட்டுங்கள். 

 

நவலைக் காைம்                                 நேரம்-30 ேிமிடங்கள் 

 

●  மாணவர்கலள நான்கு மபர் உள்ள குழுக்களாகப் பிரிக்கவும்.   

● காகிதங்கலள விநிமயாகித்து, அவர்கள் விரும்பும் சிை மகாடுகள் 
மற்றும் வடிவங்கலள கிழிக்க ஊக்குவிக்கவும். 

● அவர்கள் சிை மகாடுகள் மற்றும் வடிவங்கள் கிழித்து பிறகு 
ஆய்வுகள் ததாடர கத்தரிக்மகால் தகாடுங்கள் . 

● மாணவர்கள் காகிதங்கலள திரித்து தங்கள் மகாடுகள் மற்றும் 



 

வடிவங்கலள உருவாக்கியமபாது அவர்களுக்கு ஏ4 அடிப்பலட 
காகிதம் மற்றும் ஃதபவிமகால் தகாடுங்கள்.(ஃதபவிமகால் 
எவ்வாறு பயன்படுத்தப்பட மவண்டும் என்பலத அவர்களுக்கு 
நிலைவூட்டவும்.) 

 ிரதி ைிப்பு                                         நேரம் – 10 ேிமிடங்கள் 

● வட்டத்தின் லமயத்தில் அலைத்து கலைப்பலடப்புகலளயும் 
லவத்து, மாணவர்கள் தங்கள் வகுப்பு மதாழர்களின் 
கலைப்பலடப்புகலள கவைிக்க இரண்டு நிமிடங்கள் தகாடுங்கள். 

● ஒரு மாணவரின் கலைப்பலடப்லபத் மதர்ந்ததடுத்து, குழந்லத 
பயன்படுத்திய பல்மவறு வரிகள் மற்றும் வடிவங்கலளக் 
கவைிக்க தசால்ைி மற்ற மாணவர்கலளக் மகளுங்கள். 

● இந்த கலைப்பலடப்புகலள கவைித்து சுற்றளவுகள் கருத்லத 
மாணவர்களுக்கு விளக்க.அவர்கள் உருவாக்கிய இந்த 
வடிவங்களுக்காை சுற்றளலவ எவ்வாறு கணக்கிடைாம் என்பலத 
மாணவர்களுக்கு விளக்குங்கள்.   

● மாணவர்கள் தைித்தைியாக அவர்கள் உருவாக்கிய பல்மவறு 
வடிவங்கள் மற்றும் இந்த வடிவங்கள் சுற்றளவு பார்க்க முடியும். 

 


