
 

 

கலை ஒருங்கிலைந்த அமர்வுகள் –  

நான்காம் (4) வகுப்பு 

பாடம்  -  சுற்றுச்சூழல் கல்வி (EVS) 

கலை ஊடகம் -  ஆயில் பஸ்டடல் (Oil Pastel) 

அதிகாரம் - விைங்கு இராச்சியம் 

 

 



 

 
அமர்வு திட்டம் - 

அமர்வு ஒன்று (1) - கூர்ந்து கவனித்து அவர்களின் சுய 
உருவப்படத்தை வதைைல் 

 

 

 



 

 
இந்த அமர்வுக்கான கல்வி இைக்குகள் - 

• மாணவர்கள் மனிைர்கதளப் பற்றிய புரிைதை வளர்த்துக் ககாள்ளத் 
கைாடங்குவார்கள். 

இந்த அமர்வுக்கான கலை இைக்குகள் – 

• மாணவர்கள் அவர்களின் சுய உருவப்படம் வதைைல் மூைம் கூர்ந்து 
கவனிக்கும் ைிறன்கதள வளர்த்துக் ககாள்வார்கள் மமலும் மற்ற 
விவைங்களுக்கும் கவனம் கெலுத்துவார்கள். 

டதலவயான பபாருட்கள் - 

• A4 காகிைம், 

• எழுதுமகால், 

• முகம் பார்க்கும் கண்ணாடி (ஒரு மாணவருக்கு ஒன்று). 

பசயல்பாடு – 

அறிமுகம்                                       டநரம் - 5 நிமிடங்கள் 

• மாணவர்களுக்கு கவனிக்கும் ைிறன்கள் மற்றும் ைங்களது சுய 
உருவப்படத்ைின் மயாெதனகதளயும் அறிமுகப்படுத்துங்கள். 

• அவர்ககளுக்கு அவர்களின் சுய உருவப்படங்கதள கண்ணாடிதயப் 
பயன்படுத்ைி உருவாக்கப்மபாகிறார்கள் என்று கைரியட்டும். 

பசய்துகாட்டுதல்                             டநரம் - 10 நிமிடங்கள் 

• மாணவர்களுக்கு ஒரு தகயில் கண்ணாடிதயப் பிடித்துககாண்டு எப்படி 
கவனமாக கண்களால் கவனிப்பது என்று கெய்துகாட்டுக. 

• மாணவர்களிடம் அவர்களுதடய பரிந்துதைகதளக் மகளுங்கள்: எனது 
ைதை என்ன வடிவம்? என் கழுத்து என்ன வடிவம்? கண்கள்? காதுகள்? 

முைைியன. 



 

 
• மாணவர்கள் உங்களுக்கு பரிந்துதைகதள கூறும்மபாது, உங்கள் முகத்ைின் 
வடிவங்கதள A4 காகிைைில் வதைந்து காட்டுக. 

• ஸ்ககட்ெிங் என்பது வடிவங்கதள கீமே தவக்கும்மபாது மைொக 
வதைவது என்று மாணவர்களுக்கு கைரியப்படுத்துங்கள். அழுத்ைி 
வதைவைற்கு முன் ஏன் ஸ்ககட்ச் கெய்கிமறாம் என்று அவர்களிடம் 
மகளுங்கள். 

• கண்ணாடிதயப் பார்த்து விளிம்புகதள கமன்தமயாகவும், வதைபடத்தை 
உருவாக்க ஸ்ககட்ெிைிருந்து இறுைி வரிகதள அழுத்ைி வதைவைற்கு 
கெய்துகாட்டுக. 

• உங்கள் முகத்ைில் அவர்கள் கவனிக்கக்கூடிய விவைங்கதளப் பற்றி 
உதையாடதைத் கைாடங்குங்கள். உைாைணத்ைிற்கு - கண்கள், மூக்கு, கண் 
இதமகள், முடி மபான்றதவ. 

• கண்ணாடிதய கவனமாகப் பார்ப்பதையும், அவுட்தைன் விவைங்கதள 
மெர்க்க வடிவங்கதள கீமே தவப்பதையும் கெய்துகாட்டுக. 

• ஒன்று அல்ைது இைண்டு விவைங்கதளக் காண்பித்து, நீங்கள் 
கண்ணாடிதய எவ்வாறு குறிப்பிடுகிறரீ்கள் என்றும் கண்ணாடியில் 
காணப்படுவதை மட்டும் எவ்வாறு மெர்ப்பது என்பதை குறித்தும் காட்டுக. 

• மாணவர்கள் ைங்கள் இடங்களுக்கு ைிரும்பி வந்ைவுடன் அவர்களின் சுய 
உருவப்படங்களில் மவதை கெய்வார்கள் என்பதை அவர்களுக்கு 
கைரியப்படுத்துங்கள். 

பசயல்பாட்டு டநரம்                                                           டநரம் - 20 நிமிடங்கள் 

• மாணவர்களுக்கு கண்ணாடிதய குடுத்ை பின், அவர்கதள 2 நிமிடங்கள் 
கவனிக்க விடுங்கள். 

• பின்னர் காகிைம் மற்றும் எழுதுமகாைிதன அவர்களுக்கு ஒப்பதடக்கவும். 

• மாணவர்களுக்கு அவர்களின் முகங்கதள கைாடர்ச்ெியாக கூர்ந்து 

கவனிக்கவும், பின்னர் ஸ்ககட்ெிதன உருவாக்க அவர்களின் முகங்களுக்கு 



 

 
வடிவங்கதளச் மெர்க்கவும், பின்னர் வதைபடத்தை அழுத்ைி வதையவும் 
மற்றும் வதைபடத்தை முடிக்க அதணத்து விவைங்கதளயும் மெர்க்கவும் 
நிதனவூட்டுங்கள். 

பிரதிபைிப்பு                                   டநரம் - 10 நிமிடங்கள் 

• அதனவரும் கவனிக்க மாணவர்களின் கதைப்பதடப்புகதள தமயத்ைில் 
தவக்கவும். 

• பயன்படுத்ைப்பட்ட வடிவங்கதளப் பற்றியும், மெர்க்கப்பட்ட விவைங்கதளப் 
பற்றியும் அவர்களுடன் சுருக்கமாக மபெவும். 

 

குறிப்பு : ஆசிரியர்கள் மாைவர்களுடன் மனிதர்கலைப் பற்றியும் 
அவர்கைின் பண்புகலைப்  பற்றியும் உலரயாடலைத் 
பதாடங்கைாம். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
அமர்வு இரண்டு  (2) - கூர்ந்து கவனித்து விைங்கு உருவப்படத்தின் 
வலரபடத்லத வலரதல் 

 

 



 

 
இந்த அமர்வுக்கான கல்வி இைக்குகள் - 

• மாணவர்கள் விைங்குகதளப் பற்றிய புரிைதை வளர்த்துக் ககாள்ளத் 
கைாடங்குவார்கள். 

இந்த அமர்வுக்கான கலை  இைக்குகள் - 

• விைங்குகளின் புதகப்படங்கதள கூர்ந்து கவனிப்பைன் மூைம் 
மாணவர்கள் கண்காணிக்கும் ைிறன்கதள வளர்ப்பார்கள். 

டதலவயான பபாருட்கள் - 

• வதைவைற்கு A4 காகிைம், 

• எழுதுமகால், 

• விைங்குகளின் முகங்களின் புதகப்படங்கள். 

பசயல்பாடு – 

அறிமுகம்                                                   டநரம் - 10 நிமிடங்கள் 

• மாணவர்கள் கவனமாக வதைபடத்தை கவனிப்பது மற்றும் அமர்வு 
ஒன்றில் கெய்ைதையும் நிதனவுட்டுங்கள். 

• இன்று விைங்குகளின் உருவப்படத்தை கவனமாக கண்காணித்து 
வதைபடத்தை உருவாக்குவார்கள் என்பதை மாணவர்களுக்கு 
கைரியப்படுத்துங்கள். 

• விைங்குகதளப் பற்றி ஒரு விவாைத்தைத் கைாடங்குங்கள், அவர்கள் 
அறிந்ை ெிை விைங்குகள் என்ன? அவற்றின் ெிை கபாதுவான பண்புகள் 
என்ன? மபான்றதவ. 

 

 

 



 

 
பசய்துகாட்டுதல்                                 டநரம் - 10 நிமிடங்கள் 

• மாணவர்களுடன் மெர்ந்து ஒரு விைங்கின் படத்தைப் பாருங்கள். 

• அவர்கள் பார்க்கும் விைங்கு எது என்று அவர்களிடம் மகளுங்கள். 

• மாணவர்களிடம் அதனத்து விைங்குகளின் படங்களும் எளிய மகாடுகள் 
மற்றும் வடிவங்களால் ஆனதவ என்று கொல்லுங்கள். 

• இன்று விைங்குகளின் படத்தை கவனமாக மநாக்க அவர்கள் அவர்களின் 
கண்கதளப் பயன்படுத்துவார்கள் என்று அவர்களிடம் கொல்லுங்கள். 
அவர்கள் விைங்குகளின் கவவ்மவறு வடிவங்கள் மற்றும் விைங்குகளின் 
உருவப்படத்ைின் எளிய ஓவியத்தை உருவாக்க இந்ை வடிவங்கள் 
பயன்படுத்துவார்கள் என்பைில் கவனம் கெலுத்துவார்கள். 

• விைங்கின் கவவ்மவறு வடிவங்கதள காட்டி, மாணவர்களிடம், “இந்ை 
விைங்கின் ைதை என்ன வடிவம்?" என்று  மகளுங்கள். 

• மாணவர்கள் கவவ்மவறு வடிவங்கதள சுட்டிக்காட்டும்மபாது, உங்கள் A4 
காகிைத்ைில் வடிவங்கதள வதைவைற்குத் கைாடங்குங்கள். 

• உங்கள் காகிைத்ைில் அதனத்து வடிவங்களும் வதைந்ைவுடன், 

அவர்களுக்கு விவைங்கதள கவனமாக பார்க்க கற்றுக்ககாடுங்கள். 

• மாணவர்களின் உைவிமயாடு உங்களின் விைங்கின் படத்ைிற்கு ெிை 
விவைங்கதளச் மெர்க்கவும் மற்றும் வதைபடத்தை முடிப்பைற்கு எவ்வாறு 
அவுட்தைதன அழுத்ைி வதைவது என்பைதனயும் கெய்துகாட்டுங்கள். 

பசயல்பாட்டு டநரம்                                                           டநரம் - 20 நிமிடங்கள் 

• மவதை காைத்ைின் கைாடக்கத்ைில் விைங்கு படங்கதள 
ககாடுக்கவும்.மாணவர்களுக்கு புதகப்படத்தைக் கவனிக்கவும் மற்றும் 
அவ்விைங்குகதள உருவாக்கும் வடிவங்கதளப் பார்க்கவும் ெிை 
நிமிடங்கள் ைைவும். 

• இப்மபாது A4 காகிைம் மற்றும் எழுதுமகாைிதன ககாடுக்கவும். 



 

 
• வடிவங்கதளப் பயன்படுத்ைி ஒரு ஓவியத்துடன் கைாடங்க அவர்களிடம் 
மகளுங்கள், பின்னர் விரிவான வதைபடத்தை உருவாக்க விவைங்கதளச் 
மெர்க்கவும்.  

பிரதிபைிப்பு                                      டநரம் - 10 நிமிடங்கள் 

• அதனவரும் கவனிக்க மாணவர்களின் கதைப்பதடப்புகதள தமயத்ைில் 
தவக்கவும். 

• ஒரு குேந்தையின் கதைப்பதடப்தபத் மைர்ந்கைடுத்து, மற்ற 
மாணவர்களிடம் அைில் பயன்படுத்ைப்பட்டுள்ள ெிை வடிவங்கள் மற்றும் 
அைில் மெர்க்கப்பட்ட விவைங்கதள அதடயாளம் காணச் கொல்லுங்கள். 

குறிப்பு  : ஆெிரியர்கள் மாணவர்களுடன் விைங்குகள் மற்றும் 
அவற்றின் பண்புகள் பற்றிய உதையாடதைத் கைாடங்கைாம். 

ஆெிரியர்கள் மாணவர்கதள உக்கவித்து, விைங்குகள் மற்றும் 
மனிைர்களுக்கு இதடயிைான வித்ைியாெம் மற்றும் ஒன்றிய  
பண்புகள் பற்றி விவாைங்கதளத் கைாடங்கைாம். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
அமர்வு மூன்று (3) - ஆயில் பஸ்டடல் ஆய்வு  

 

 



 

 
இந்த அமர்வுக்கான கலை  இைக்குகள் - 

• மாணவர்கள் ஆயில் பஸ்மடல் பரிமொைதன மற்றும் ஆய்வு மூைம் 
விொைதண ைிறன்கதள வளர்த்துக் ககாள்ள மவண்டும். 

டதலவயான பபாருட்கள் - 

• ஆயில் பாஸ்டல் (1 கபட்டியிதன 4 மாணவர்கள் பகிர்ந்துக்ககாள்ளைாம்), 

• கருப்பு கட்டுமான காகிைம் (1/4), 

• குறிக்க உைவும் கருவிகள் (பிளாஸ்டிக் ஸ்பூன், ஃமபார்க், குமிேியுதற, 

ரிப்பன், நூல்கள், டூத்பிக் மபான்றதவ. கண்ணாடி துண்டுகள், உமைாக 
கபாருட்கள் மபான்ற கூர்தமயான அல்ைது ைீங்கு விதளவிக்கும் 
கபாருட்கள் இல்தை என்பதை உறுைி கெய்யவும்.) 

பசயல்பாடு – 

அறிமுகம்                                       டநரம் - 5 நிமிடங்கள் 

• இன்று நாம் ஆயில் பாஸ்டல்கள் பயன்படுத்ைி பணியாற்றப் மபாவதை 
மாணவர்களிடம் கொல்லுங்கள். 

• ஆயில் பாஸ்டல் மற்றும் கிமையன்களுக்கு இதடயிைான மவறுபாடு 
குறித்து அவர்களிடம் மபசுங்கள். 

(க்மையன்கள் கமழுகினால் கெய்யப்பட்டதவ மற்றும் ஆயில் பாஸ்டல்கள் 
எண்கணயால் கெய்யப்பட்டதவ. எண்கணயின் ஒரு முக்கியமான 
ெிறப்பியல்பு அது ெரிவுகள் / வழுக்குைல் ககாண்டதவ.  இமைமபால், ஆயில் 
மபஸ்டைிதன  காகிைத்ைில் ைடவும்மபாது அதை படைதவக்க உங்கள் 
விைதைப் பயன்படுத்ைைாம்.அது காகிைத்ைில் படர்ந்துவிடும்; இைன்  மூைம் 
பை வண்ணங்கதள கைந்து அைன் மமல் குறிக்க முடியும்.) 

 

 



 

 
பசய்துகாட்டுதல்                                 டநரம் - 10 நிமிடங்கள் 

• மாணவர்களுக்கு பல்மவறு குறிகள் மற்றும் மகாடுகதள பயன்படுத்ைி, 
புைிய வண்ணங்கதள உருவாக்க ஆயில் பாஸ்டல்களின் ைைத்ைின் ஆய்வு 
மூைம் எவ்வாறு வண்ணத்தை ஒன்றாகக் கைந்து உருவாக்குவது என்பதை 
கெய்துகாட்டுக.  

• மாணவர்களுக்கு குறிகள் மற்றும் கடினமான மமற்பைப்பிதன ஆைாய 
பல்மவறு கருவிகதள எவ்வாறு பயன்படுத்துவது என்பதை கெய்துகாட்டுக. 

• மாணவர்களிடம் அதனத்து நுட்பங்கதளயும் மொைிக்க ையங்க 
மவண்டாம் என்ற கூறுங்கள் மற்றும் புைிய விஷயங்கதள அவர்கள் 
ெிந்ைிக்க ஊக்குவிக்கவும். 

பசயல்பாட்டு டநரம்                                                           டநரம் - 20 நிமிடங்கள் 

• மாணவர்கள் ைங்கள் ஆய்வுகதளத் கைாடங்க மைதவயான அதனத்து 
கபாருட்கதளயும் வேங்கவும்.  

• வகுப்தபச் சுற்றி கென்று பல்மவறு வேிகளில் கபாருதளப் பயன்படுத்ை 
அவர்கதள ஊக்குவிக்கவும். 

• அவர்கள் வண்ணங்கதள கைக்க கைாடங்கட்டும், கைப்பதை ஆைாய்ந்ை 
பிறகு அைன் மமல் குறியிடுகதள குறிக்கட்டும். 

பிரதிபைிப்பு                                    டநரம் - 10 நிமிடங்கள் 

• அதனவரும் கவனிக்கும்படி கதைப்பதடப்புகதள தமயத்ைில் 
தவக்கவும். 

• ெிை மாணவர்களின் ஆய்வுகதள வகுப்மபாடு பகிர்ந்து ககாள்ளுங்கள். 

• இந்ை ஆய்வுகதள முகமூடிகளில் பயன்படுத்துவார்கள் என்று உங்கள் 
மாணவர்களுக்கு கைரியப்படுத்துங்கள். 

 



 

 
அமர்வு நான்கு (4) – விைங்கு மற்றும் மனித முகமூடிலய 
உருவாக்குங்கள் 

 

 



 

 
இந்த அமர்வுக்கான கல்வி இைக்குகள் - 

• மனிைர்கள் மற்றும் விைங்குகளுக்கு இதடயிைான மவறுபாட்தடப் 
பற்றிய புரிைதை மாணவர்கள் மமலும் வளர்த்துக் ககாள்வார்கள். 

இந்த அமர்வுக்கான கலை  இைக்குகள் - 

• மாணவர்கள் முகமூடிதய உருவாக்குவைன் மூைம் ெிக்கல் ைீர்க்கும், 

கநகிழ்வான ெிந்ைதன, விடாமுயற்ெி மபான்ற ைிறன்கதள உருவாக்கைாம். 

• கபாருட்கதளப் பகிர்வைன் மூைம் மாணவர்கள் ஒத்துதேக்கும் பண்பிதன 
வளர்த்துக் ககாள்ள மவண்டும். 

டதலவயான பபாருட்கள் - 

• ஆயில் பாஸ்டல் (1 கபட்டியிதன 4 மாணவர்கள் பகிர்ந்துக்ககாள்ளைாம்), 

• கருப்பு கட்டுமான காகிைம் (1/4), 

• அமர்வு மூன்றிைிருந்து (3) ஆயில் பாஸ்டல் பற்றிய ஆய்வு, 

• அமர்வு ஒன்று (1) மற்றும் இைண்டிைிருந்து (2) வதைபடங்கதள கவனமாக 
கவனித்ைல், 

• கத்ைரிக்மகால். 

பசயல்பாடு – 

அறிமுகம்                                         டநரம் - 5 நிமிடங்கள் 

• முகமூடி பற்றிய விவைங்கதள மாணவர்களுக்கு அறிமுகப்படுத்துங்கள், 

மமலும் இன்று அவர்களின் சுய உருவப்படம் / விைங்கு உருவப்படம் 
அடங்கிய முகமூடியிதன உருவாக்குவார்கள் என்று மைரியப்படுத்துங்கள்.  

• ஆயில் பாஸ்டல்கதளப் பயன்படுத்ைி அவர்கள் கெய்ை பல்மவறு 
ஆய்வுகதள அவர்களுக்கு நிதனவூட்டுங்கள், இந்ை ஆய்வுகதள அவர்கள் 
முகமூடியில் பயன்படுத்துவார்கள் என்பதை அவர்கள் அறிந்து 
ககாள்ளட்டும். 



 

 
பசய்துகாட்டுதல்                              டநரம் - 10 நிமிடங்கள் 

• மாணவர்களுடன் அவர்கள் பயன்படுத்ை விரும்பும் மனிை முகத்ைின் 
பாகங்கள் மற்றும் விைங்கு முகத்ைின் பாகங்கள் பற்றி 
கைந்துதையாடுங்கள். 

• கறுப்பு அட்தட காகிைம் ஒற்தற வண்ண ஆயில் பாஸ்டல் பயன்படுத்ைி 
எவ்வாறு வடிவங்கதள கவனமாக பயன்படுத்துவது என்று 
கெய்துகாட்டுங்கள். 

• மாணவர்களின் உைவியுடன் படத்ைின் கவளிப்புறத்தை கவட்டி, 

கவட்டப்பட்ட துண்டுகதள ஒதுக்கி தவக்கவும். 

(இதவ பிற நடவடிக்தககளுக்கு பயன்படுத்ை தகககாடுக்கும்.) 

• கெய்யப்பட்ட பல்மவறு ஆயில் பாஸ்டல் ஆய்வுகதளப் பாருங்கள், 

மாணவர்களிடம் முகமூடியின் எந்ைப் பகுைியில் எந்ை ஆய்விதன 
பயன்படுத்ை மவண்டும் என்று மகளுங்கள். 

• இப்மபாது அவர்களின் முகமூடிகளில் மவதை கெய்ய அவர்களுக்கு 
மநைம் வேங்கப்படும் என்பதை மாணவர்களுக்கு கைரியப்படுத்துங்கள். 

பசயல்பாட்டு டநரம்                                                           டநரம் - 20 நிமிடங்கள் 

• முகமூடிதய உருவாக்க மாணவர்களுக்கு உருவப்படங்கதள 
ககாடுக்கவும். 

• முகமூடியின் கவளிப்புறத்தை வதைய மாணவர்கள் ஒரு ஆயில் 
பாஸ்டல் வண்ணத்தை எடுக்கட்டும். 

• கவளிப்புறத்தை மட்டும் கவட்டவும், கத்ைரிக்மகாதைக் தகயாளும் மபாது 
கவனமாக இருக்கவும் அவர்களுக்கு நிதனவூட்டுங்கள். 

• அைன் பிறகு ஆயில் பாஸ்டல் கபட்டிகதள ககாடுக்கவும் மற்றும் 
அவற்றின் ஆய்வுத் ைாள்கதள குறிப்புக்காக வேங்கவும். 



 

 
பிரதிபைிப்பு                                     டநரம் - 10 நிமிடங்கள் 

• அதனவரும் கவனிக்க கதைப்பதடப்புகதள தமயத்ைில் தவக்கவும். 

• இதை முகத்ைில் பயன்படுத்ை குேந்தைகதள ஊக்குவிக்கவும். இைதன 
கவனிப்பைன் மூைம் மற்றும் முகமூடிகள் மூைம் மனிைர்களுக்கும் 
விைங்குகளுக்கும் இதடயிைான வித்ைியாெத்தைப் பற்றிய 
உதையாடல்கதள எளிைில் அறிவார்கள். 

 

 

 

 

 

 


