
 

 

கலை ஒருங்கிலைந்த அமர்வுகள் –  

நான்காம் (4) வகுப்பு 

பாடம்  -  சுற்றுச்சூழல் கல்வி (EVS) / விஞ்ஞானம் 

அத்தியாயம் - காட்லடச் சுற்றிச் செல்லுங்கள் 

ஊடகம் - லகப்பாலவ (சபாம்மைாட்டம்) 

 

 



 

 
அமர்வு திட்டம் - 

அமர்வு ஒன்று (1) - விைங்குகலை கூர்ந்து கவனித்து வலைதல் 

 

 

 



 

 
இந்த அமர்வுக்கான கல்வி இைக்குகள் – 

• மாணவர்கள் காட்டில் காணப்படும் வவவ்வவறு வககயான 
விலங்குகளுக்கு இகையிலான வித்தியாசத்கதப் புரிந்துவகாள்ளத் 
வதாைங்குவார்கள். 

இந்த அமர்வுக்கான கலை இைக்குகள் – 

• விலங்குகளின்பைங்ககள கூர்ந்து கவனிப்பதன் மூலம் மாணவர்கள் கூர்ந்த 

கண்காணிப்பு திறன்ககள வளர்ப்பார்கள். 

ததலவயான சபாருட்கள் - 

• வகைவதற்கு A4 வவள்கள காகிதம், 

• எழுதுவகால், 

• விலங்குகளின் பைங்கள். 

செயல்பாடு – 

அறிமுகம்                                      தநைம் - 10 நிமிடங்கள் 

• விலங்குககளப் பற்றிய உகையாைகல மாணவர்களுைன் வதாைங்குங்கள். 
அவர்ககளச்  சுற்றியுள்ள காடு, பண்கணகள் வபான்றவற்றில் பார்க்கும் 
பல்வவறு விலங்கு வககககளப் பற்றி விவாதிக்கவும். 

• பைங்ககள பார்த்து, இந்த பைங்ககள அகையாளம் காண முடியுமா? என்று 
மாணவர்களிைம் வகளுங்கள். 

செய்துகாட்டுதல்                             தநைம் - 15 நிமிடங்கள் 

• மாணவர்களுைன் ஒரு விலங்கின் பைத்கதப் பாருங்கள். 

• அவர்களிைம் அவர்கள் எந்த விலங்ககப் பார்க்கிறார்கள்? என்று 
வகளுங்கள். 



 

 
• அகனத்து விலங்குகளின் பைங்களும் எளிய வகாடுகள் மற்றும் 
வடிவங்களால் ஆனகவ என்று மாணவர்களிைம் வசால்லுங்கள். 

• இன்று விலங்குகளின் பைங்ககள கண்ககளப் பயன்படுத்தி கூர்ந்து 

கவனிங்கள் என்று மாணவர்களிைம் வசால்லுங்கள். அவர்கள் 
விலங்குகளின் வவவ்வவறு வடிவங்களில் கவனம் வசலுத்துவார்கள் 
மற்றும் விலங்குகளின் எளிய ஓவியத்கத உருவாக்க  அவ்வடிவங்ககள 
பயன்படுத்துவார்கள். 

• விலங்குகளில் வவவ்வவறு வடிவங்ககள சுட்டிக்காட்டி,"இந்த விலங்கின் 
தகல இன்ன வடிவம்? உைல் என்ன வடிவம்? கால் என்ன வடிவம்?" என்று 
மாணவர்களிைம் வகளுங்கள். 

• மாணவர்கள் வவவ்வவறு வடிவங்ககள சுட்டிக்காட்டும்வபாது, உங்கள் A4 
காகிதத்தில் வடிவங்ககள வகைவதற்குத் வதாைங்குங்கள். 

• உங்கள் காகிதத்தில் அகனத்து வடிவங்ககளயும் வகைந்ததும், ஒரு 
விலங்கு வபால வதாற்றமளிக்க அவ்விலங்கிற்கு எவ்வாறு உங்களிைம் உள்ள 
விவைங்ககளச் வசர்ப்பது என்பகத குறித்து நிரூபிக்கவும். 

செயல்பாட்டு தநைம்                                                            தநைம் - 45 நிமிடங்கள் 

• வவகல காலத்தின் வதாைக்கத்தில் விலங்கு பைங்ககள மட்டுவம 
வகாடுக்கவும். மாணவர்களுக்கு விலங்குகளின் புககப்பைத்கத 
கவனிக்கவும், அவற்கற உருவாக்கும் வடிவங்ககளப் பார்ப்பதற்கும் சில 
நிமிைங்கள் வகாடுக்கவும். 

• இப்வபாது A4 தாள்கள் மற்றும் எழுதுவகாலிகன வகாடுக்கவும். 

• வடிவங்ககளப் பயன்படுத்தி ஒரு ஓவியத்துைன் வதாைங்க அவர்களிைம் 
வசால்லுங்கள், பின்னர் விரிவான வகைதலிகன உருவாக்க விவைங்ககளச் 
வசர்க்கவும். 

 

 



 

 
பிைதிபைிப்பு                                   தநைம் - 10 நிமிடங்கள் 

• அகனவரும் கவனிக்கும்படி ககலப்பகைப்புக்ககள கமயத்தில் 
கவக்கவும். 

• ஒரு குழந்கதயின் ககலப்பகைப்கபத் வதர்ந்வதடுத்து, மற்ற 
மாணவர்களிைம் அதில் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ள சில வடிவங்கள் மற்றும் 
அதில் வசர்க்கப்பட்டுள்ள விவைங்ககள அகையாளம் காணச் வசால்லுங்கள். 

• இந்த விலங்குகளுக்கு இகையிலான ஒற்றுகமகள் மற்றும் 
வவறுபாடுககளக் கவனிக்க மாணவர்ககளக் வகளுங்கள். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
அமர்வு இைண்டு  (2) - அவுட்லைன் வலைதல், சவட்டுதல் மற்றும் 

லகப்பாலவ உருவாக்குதல் 

 

 



 

 
இந்த அமர்வுக்கான கல்வி இைக்குகள் – 

• மாணவர்கள் பல்வவறு வககயான விலங்குகளின் புரிதல்ககளத் 
வதாைர்ந்து வளர்த்துக் வகாள்வார்கள். 

இந்த அமர்வுக்கான கலை  இைக்குகள் - 

• மாணவர்கள் உைற்பயிற்சி வசய்து அவர்களின் இயங்கும் திறன்ககள 
வளர்ப்பார்கள். 

• மாணவர்கள் பல-படி திட்ைத்தில் பணியாற்றுவதன் மூலம் 
விைாமுயற்சிகய வளர்ப்பார்கள். 

• ககப்பாவிற்கு (வபாம்மலாட்ைத்கத) வவட்டி உருவாக்கும் வபாது 
மாணவர்கள் சிக்கல் தீர்க்கும் திறன்ககள வளர்ப்பார்கள். 

ததலவயான சபாருட்கள் - 

• அமர்வு ஒன்று (1) இலிருந்து மாணவர்களின் வகைபைங்கள், 

• கருப்பு காகித விளக்கப்பைம் (ஒரு மாணவருக்கு 1/2), 

• ஆயில் பாஸ்ைல், 

• கத்தரிக்வகால், 

• பகச (ஃவபவிவகால்), 

• துகளயிடும் கருவி, 

•ககபாவின் பாகங்களில் வசை ரிவவட் / அது வபான்ற வபாருள்கள், 

• நீண்ை குச்சி / ஐஸ்கிரீம் குச்சிகள். 

 

 

 



 

 
செயல்பாடு – 

அறிமுகம்                                                     தநைம் - 5 நிமிடங்கள் 

• அமர்வு ஒன்றிகன (1) மீண்டும் நிகனவுப்படுத்துங்கள், இது வகை 
கற்பிக்கப்பட்டுள்ளததில் ஏவதனும் வகள்விககளப் பகிர்ந்து வகாள்ள 
வவண்டும் என்றால் அதற்கு ஒரு அமர்விகன மாணவர்களுக்கு வழங்குக 
வவண்டும். 

• மாணவர்களிைம்,"ஒரு ககப்பாகவ என்றால் என்னவவன்று வதரியுமா? " 

என்று வகளுங்கள். 

• இன்று அவர்கள் ககப்பாகவககள தாவன உருவாக்குவார்கள் என்று 
வதரியப்படுத்துங்கள். 

செய்துகாட்டுதல்                                 தநைம் - 10 நிமிடங்கள் 

• முந்கதய அமர்விலிருந்து ஒரு மாணவர் வகைபைத்கதத் 
வதர்ந்வதடுக்கவும் மற்றும் மாணவர்களின் உதவியுைன் அவத 
வகைபைத்கத ஆயில் பாஸ்ைல் பயன்படுத்தி கறுப்பு அட்கை காகிதத்தில் 
வகையவும். 

• நீங்கள் எவ்வாறு கவனமாக வவளிப்புறத்கத வவட்டுகிறரீ்கள் என்பகத 
மாணவர்களுக்குக் காட்டுங்கள். 

• எவ்வாறு ஒரு முனியிகன வவட்டி அதகன ஒரு ரிவவட் / அது வபான்ற 
வபாருளுைன் இகணப்பது என்பதகன வசய்து நிரூபிக்கவும். 

செயல்பாட்டு தநைம்                                                           தநைம் - 20 நிமிடங்கள் 

• மாணவர்கள் தங்கள் குழுவுைன் உட்கார்ந்த பிறகு, அவர்களின் 
ககலப்பகைப்புககள அவர்களுக்கு வழங்குக. 

• அவுட்கலன் வகைய மாணவர்களுக்கு அட்கை காகிதம் மற்றும் ஆயில் 
பாஸ்ைல் ஆகியவற்கற வகாடுக்கவும். 



 

 
• அவர்கள் அவுட்கலன் வகைந்து முடிந்தபின், அந்த அவுட்கலன் மற்றும் 
ஒரு மூட்டு அல்லது காகல வவட்டுவதற்கு கத்தரிக்வகாலாலிகன 
வழங்கவும். 

பிைதிபைிப்பு                                      தநைம் - 10 நிமிடங்கள் 

• மாணவர்களின் வகைபைங்ககள கமயத்தில் கவத்து அகனவகையும் 
அதகன கவனிக்கச் வசய்யவும். 

• மாணவர்கள் ககப்பாகவ உருவாக்கும் வபாது அவர்கள் உணர்ந்த 
அனுபவங்ககளப் பகிர்ந்து வகாள்ள ஊக்குவிக்கவும். 

• அவர்கள் எதிர்வகாண்ை சவால்கள் என்வவன்றும், அவர்கள் எகத அதிகம் 
அனுபவித்தார்கள் என்பகதயும் பகிர்ந்து வகாள்ளட்டும். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
அமர்வு மூன்று (3) - ஆயில் பஸ்தடல் ஆய்வு (உங்கள் விருப்பம்) 

 

 



 

 
இந்த அமர்வுக்கான கலை  இைக்குகள் - 

• மாணவர்கள் ஆயில் பஸ்வைல் பரிவசாதகன மற்றும் ஆய்வு மூலம் 
விசாைகண திறன்ககள வளர்த்துக் வகாள்ள வவண்டும். 

ததலவயான சபாருட்கள் - 

• ஆயில் பாஸ்ைல் (1 வபட்டியிகன 4 மாணவர்கள் பகிர்ந்துக்வகாள்ளலாம்), 

• கருப்பு கட்டுமான காகிதம் (1/4), 

• குறிக்க உதவும் கருவிகள் (பிளாஸ்டிக் ஸ்பூன், ஃவபார்க், குமிழியுகற, 

ரிப்பன், நூல்கள், டூத்பிக் வபான்றகவ. கண்ணாடி துண்டுகள், உவலாக 
வபாருட்கள் வபான்ற கூர்கமயான அல்லது தீங்கு விகளவிக்கும் 
வபாருட்கள் இல்கல என்பகத உறுதி வசய்யவும்.) 

செயல்பாடு – 

அறிமுகம்                                       தநைம் - 5 நிமிடங்கள் 

• இன்று நாம் ஆயில் பாஸ்ைல்கள் பயன்படுத்தி பணியாற்றப் வபாவகத 
மாணவர்களிைம் வசால்லுங்கள். 

• ஆயில் பாஸ்ைல் மற்றும் கிவையன்களுக்கு இகையிலான வவறுபாடு 
குறித்து அவர்களிைம் வபசுங்கள். 

(க்வையன்கள் வமழுகினால் வசய்யப்பட்ைகவ மற்றும் ஆயில் பாஸ்ைல்கள் 
எண்வணயால் வசய்யப்பட்ைகவ. எண்வணயின் ஒரு முக்கியமான 
சிறப்பியல்பு அது சரிவுகள் / வலுக்குதல் வகாண்ைகவ.  இவதவபால், ஆயில் 
வபஸ்ைலிகன  காகிதத்தில் தைவும்வபாது அகத பைைகவக்க உங்கள் 
விைகலப் பயன்படுத்தலாம்.அது காகிதத்தில் பைர்ந்துவிடும்; இதன்  மூலம் 
பல வண்ணங்ககள கலந்து அதன் வமல் குறிக்க முடியும்.) 

 

 



 

 
செய்துகாட்டுதல்                                 தநைம் - 10 நிமிடங்கள் 

• மாணவர்களுக்கு பல்வவறு குறிகள் மற்றும் வகாடுககள பயன்படுத்தி, 
புதிய வண்ணங்ககள உருவாக்க ஆயில் பாஸ்ைல்களின் தைத்தின் ஆய்வு 
மூலம் எவ்வாறு வண்ணத்கத ஒன்றாகக் கலந்து உருவாக்குவது என்பகத 
வசய்துகாட்டுக.  

• மாணவர்களுக்கு குறிகள் மற்றும் கடினமான வமற்பைப்பிகன ஆைாய 
பல்வவறு கருவிககள எவ்வாறு பயன்படுத்துவது என்பகத வசய்துகாட்டுக. 

• மாணவர்களிைம் அகனத்து நுட்பங்ககளயும் வசாதிக்க தயங்க 
வவண்ைாம் என்ற கூறுங்கள் மற்றும் புதிய விஷயங்ககள அவர்கள் 
சிந்திக்க ஊக்குவிக்கவும். 

செயல்பாட்டு தநைம்                                                           தநைம் - 20 நிமிடங்கள் 

• மாணவர்கள் தங்கள் ஆய்வுககளத் வதாைங்க வதகவயான அகனத்து 
வபாருட்ககளயும் வழங்கவும்.  

• வகுப்கபச் சுற்றி வசன்று பல்வவறு வழிகளில் வபாருகளப் பயன்படுத்த 
அவர்ககள ஊக்குவிக்கவும். 

• அவர்கள் வண்ணங்ககள கலக்க வதாைங்கட்டும், கலப்பகத ஆைாய்ந்த 
பிறகு அதன் வமல் குறியிடுககள குறிக்கட்டும். 

பிைதிபைிப்பு                                    தநைம் - 10 நிமிடங்கள் 

• மாணவர்களின் வகைபைங்ககள கமயத்தில் கவத்து அகனவகையும் 
அதகன கவனிக்கச் வசய்யவும். 

• சில மாணவர்களின் ஆய்வுககள வகுப்வபாடு பகிர்ந்து வகாள்ளுங்கள். 

• இந்த ஆய்வுககள வபாம்மலாட்ைங்களில் பயன்படுத்துவார்கள் என்று 
உங்கள் மாணவர்களுக்கு வதரியப்படுத்துங்கள். 

 



 

 
அமர்வு நான்கு (4) – ஒரு கலதலய உருவாக்கவும் 

  

 

 



 

 
இந்த அமர்வுக்கான கல்வி இைக்குகள் – 

• மாணவர்கள் விலங்குககளப் பற்றிய புரிதகலத் வதாைர்ந்து 
வளர்ப்பார்கள். 

இந்த அமர்வுக்கான கலை  இைக்குகள் – 

• மாணவர்கள் இகணந்து மற்றும் தங்கள் குழுவுைன் அவர்களின் 
ககப்பாகவகளுக்கு ககத உருவாக்க வவகல வசய்து, தகவல் வதாைர்பு 
திறன்ககள வளர்த்துக் வகாள்ள வவண்டும். 

ததலவயான சபாருட்கள் – 

• ஸ்வைாரிவபார்டு தாள்கள், 

• எழுதுவகால். 

செயல்பாடு – 

அறிமுகம்                                         தநைம் - 5 நிமிடங்கள் 

• அமர்வு இைண்டிலிருந்து (2) மாணவர்களின் ககப்பாகவகளில் சிலவற்கற 
பாருங்கள். 

• இன்று தங்கள் ககப்பாகவகளுக்கு ஒரு ககதகய உருவாக்குவார்கள் 
என்று மாணவர்களிைம் வசால்லுங்கள். 

• அவர்களிைம் அவர்களது விலங்குகள் அகனத்தும் காட்டின் ஒரு 
பகுதிகய வசர்ந்தகவ என்று கற்பகன வசய்யும்மாறு வகளுங்கள் மற்றும் 
இதகன அவர்களின் ககதகளில் வசர்க்கவும் வகளுங்கள். 

செய்துகாட்டுதல்                              தநைம் - 10 நிமிடங்கை 

• ஒரு மாணவரின் ககப்பாகவ உதாைணமாக பயன்படுத்தி, மாணவர்களிைம் 
கீழ் காணும் வகள்விகளிகன வகளுங்கள்: 

              - ககப்பாகவயின் வபயர் என்ன? 



 

 
              - உங்கள் விலங்கு என்ன வசய்ய விரும்புகிறது? 

              - அதன் விருப்பமான உணவு எது? 

• குழந்கதகளிைமிருந்து உதாைணமாக ககதகளின் சில பரிந்துகைககளப் 
வபறுங்கள். 

• ஸ்வைாரிவபார்கை அறிமுகப்படுத்துங்கள் (எளிய பைத்கதயும் 
உகைகயயும் பயன்படுத்தி ஒரு ககதகயச் வசால்ல பயன்படுத்துவது). 

• ஸ்வைாரிவபார்கை எவ்வாறு உருவாக்குவது என்பகதக் காண்பிக்க 
பகிைப்பட்ை ககத எடுத்துக்காட்டுகளில் ஒன்கறப் பயன்படுத்தவும். 

செயல்பாட்டு தநைம்                                                           தநைம் - 20 நிமிடங்கள் 

• மாணவர்களுக்கு திட்ைமிை 10 நிமிைங்கள் வகாடுங்கள் மற்றும் அதன் 
பிறகு ஸ்வைாரிவபார்டு தாள்ககளயும், எழுதுவகாளிகனயும் வழங்கவும். 

• தங்கள் ககப்பாகவகளுக்கு ஒரு ககதகயப் பற்றி சிந்திக்க சில 
நிமிைங்கள் எடுத்துக் வகாள்ள மாணவர்ககள ஊக்குவிக்கவும், மற்றும் 
அவர்களின் ககதககளச் வசால்ல ஸ்வைாரிவபார்கைப் பயன்படுத்தவும். 

பிைதிபைிப்பு                                     தநைம் - 20 நிமிடங்கள் 

• குழுக்ககள அவர்களின் ககதககள வகுப்வபாடு பகிர்ந்து வகாள்ள 
ஊக்குவிக்கவும் அவதசமயம் மற்ற மாணவர்கள் காட்கைப் பார்கவயிை 
வந்த மக்ககளப் வபால நடிக்கவவண்டும். 


