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கலை  ஒருங்கிலைக்கப்பட்ட பாடங்கள்  –  

5th ஆம் வகுப்பு. 
பாடம் – அறிவியல் 

அத்தியாயம் – வாழும் உைகம் 

கலை ஊடகம் –பபாம்மைாட்டம் 
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அமர்வு திட்டம் 

அமர்வு 1 – விைங்குகலை உற்று ந ாக்குதல் வலைதல் 
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இந்த அமர்வின் கல்வி இைக்கு–  

● தாவர உண்ணிகள், அனைத்துண்ணிகள் மற்றும் மாமிச 
உண்ணிகள் - பல்வவறு வனகயாை விலங்குகளுக்கு 
இனையிலாை வித்தியாசத்னத மாணவர்கள் புரிந்து ககாள்ள 
த் கதாைங்குவார்கள். 

இந்த அமர்வின் கலை  இைக்கு –  

● விலங்குப் பைத்னத கவைமாகக் கவைிப்பதன் மூலம் 
மாணவர்கள் அவதாைிப்புதிறன்கனள வளர்த்துக் 
ககாள்வார்கள். 

பபாருட்கள் 

● A4 காகிதம்  

● கபன்சில்  

● விலங்குகளின்  பைங்கள்.  

பெயல் ந ைம்  –  

பதாடக்கம்                           ந ைம்  – 10  
 ிமிடங்கள்  

 

● விலங்குகனளப் பற்றி மாணவர்களுைன் உனரயாைனலத் 
கதாைங்குங்கள். தங்கனளச் சுற்றி, காட்டில், பண்னணகளில் 
அவர்கள் பார்க்கும் பல்வவறு வனகயாை விலங்குகனளப் 
பற்றி விவாதிக்கவும். 

● பைங்கனளப் பார்த்து, விலங்குகனள அனையாளம் காண 
மாணவருக்கு உதவுங்கள். 

 

பெயல் விைக்கம்                           ந ைம் – 10 
 ிமிடங்கள் 
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● மாணவர்களுைன் ஒரு விலங்கின் பைத்னதப் பாருங்கள். 
● அவர்கள் என்ை விலங்னகப் பார்க்கிறார்கள் என்று 
அவர்களிைம் வகளுங்கள்? 

● அனைத்து விலங்குகளும் எளிய வகாடுகள் மற்றும் 
வடிவகளால் ஆைனவ என்று மாணவர்களிைம் கசால்லுங்கள். 

● இன்று அவர்கள் விலங்கு பைங்கனள கெருக்கமாக பார்க்க 
தங்கள் கண்கனள ப் பயன்படுத்துவார்கள் என்று 
மாணவர்களிைம் கசால்லுங்கள்.அவர்கள் விலங்கின் பல்வவறு 
வடிவங்களில் கவைம் கசலுத்துவார்கள் மற்றும் விலங்கின் 
எளிய ஓவியத்னத உருவாக்க இந்த வடிவங்கனளப் 
பயன்படுத்துவார்கள். 

● விலங்கின் கவவ்வவறு வடிவங்கனளச் சுட்டிக்காட்டி, 
மாணவர்களிைம் வகளுங்கள், "இந்த விலங்கின் தனல என்ை 
வடிவம்?உைல் என்ை வடிவம்? கால் என்ை வடிவம்?" 

● மாணவர்கள் கவவ்வவறு வடிவங்கள் சுட்டிக்காட்ை எை, 
உங்கள் ஏ4 காகித வடிவங்கள் கவளிவய வனரதல் கதாைங்க. 

● உங்கள் காகிதத்தில் அனைத்து வடிவங்களும் இருந்தால், அது 
ஒரு விலங்னக வபால் வதாற்றமளிக்க உங்கள் விலங்குக்கு 
விவரங்கனளச் வசர்ப்பனத ெிரூபிக்கவும். 

● சந்ததியின் பைத்னதத் வதர்ந்கதடுத்து, அவத 
கசயல்முனறனயப் பயன்படுத்தி விலங்கிற்கு அடுத்துள்ள 
அவத தாளில் அனத வனரவனத ெிரூபிக்கவும். 

நவலை காைம்                ந ைம் – 45 
 ிமிடங்கள்  

● வவனலக் காலத்தின் கதாைக்கத்தில் பல்வவறு விலங்குப் 
பைங்கனள விெிவயாகிக்கவும்.புனகப்பைம் பார்க்க மற்றும் 
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தங்கள்  கசய்யும் விலங்குகளின் வடிவங்கனள பார்க்க 
மாணவர்களுக்கு  ஒரு சில ெிமிைங்கள் ககாடுங்கள். 

● இப்வபாது A4 தாள்கள் மற்றும் கபன்சில்கள் விெிவயாகிக்க. 
● வடிவங்கனளப் பயன்படுத்தி ஸ்ககட்ச் கதாைங்க 
கசால்லுங்கள், பின்ைர் ஒரு விரிவாை வனரதல் உருவாக்க 
விவரங்கள் வசர்க்க கசால்லுங்கள்.  

● விலங்கின்  பைத்னத வனரந்த பிறகு, குழந்னதகளுக்கு  
தங்கள் வதர்வு விலங்கின் சந்ததியின் பைத்னத  வழங்குங்கள். 

● மாணவர்கள் பைத்னத கவைமாக பார்க்க மற்றும் அவர்கள் 
வதர்வு விலங்கின் அடுத்த சந்ததிகனள வனரய 
ஞாபகப்படுத்துங்கள் .  

பிைதிபைித்தல்                    ந ைம் – 10 
 ிமிடங்கள்  

  

● மாணவர்களின் அவதாைிப்பு வனரபைங்கனள அவர்கள் 
அவதாைிப்பதற்கு னமயத்தில் னவக்கவும்.  

● ஒரு குழந்னதயின் கனலப்பனைப்புகனளத் வதர்ந்கதடுத்து, 
பயன்படுத்தப்படும் வடிவங்கள் மற்றும் வசர்க்கப்படும் 
விவரங்கனள அனையாளம் காணுமாறு மற்ற மாணவர்கனளக் 
வகட்கவும்.  

● விலங்கு மற்றும் அதன் சந்ததி இனைவய உள்ள  ஒற்றுனமகள் 
மற்றும் வவறுபாடுகள் கண்காணிக்க மாணவர்கனளக் 
வகட்கவும்.  
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அமர்வு 2 - தாவைங்கைின் உற்றுந ாக்கி  வலைதல் 
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இந்த அமர்வின் கல்வி இைக்கு – 
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● மாணவர்கள் உயிருள்ள மற்றும் உயிரில்லா  கபாருள்  
இனைவய உள்ள வவறுபானை புரிந்து ககாள்ளத்கதாைங்குவர் . 

● மாணவர்கள், உயிரிைங்களின் பண்புகனள கதாைர்ந்து 
புரிந்து ககாள்வார்கள். 

இந்த அமர்வின் கலை  இைக்கு –  

● மாணவர்கள் தாவரங்களின் பைங்கனள கவைமாக க் 
கவைிப்பதன் மூலம் கூர்ந்து கவைிக்கும் திறனை வளர்த்துக் 
ககாள்வார்கள்.  

பபாருட்கள்  

● A4 காகிதம்  

● கபன்சில் 

● தாவரங்களின் பைங்கள் (வருைாந்த, இருஆண்டு, வற்றாத 
தாவரங்கள்) 

பெயல் ந ைம் –  

பதாடக்கம்                           ந ைம்  – 5 
 ிமிடங்கள்  

 

● உங்கள் மாணவர்களுைன் முந்னதய அமர்னவ பற்றி 
வபசுங்கள். 

● ஒரு தாவரத்தின் பைத்னதக் காட்டுக.  பூவில் உள்ள எளிய 
வடிவங்கனள அனையாளம் காண உதவும்படி மாணவர்களிைம் 
வகளுங்கள். மாணவர்களிைம் பூவில் காணும் விவரங்கனள 
அனையாளம் காணுமாறு வகட்கவும். 

பெயல் விைக்கம்                           ந ைம் – 10 
 ிமிடங்கள் 

● அவர்கள் பகிர்ந்து ககாள்ள ககாள்ள, A4 தாள் எடுத்து 
மாணவர்களிைம், "தண்டு என்ை வடிவம்?இனல என்ை 
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வடிவம்? மலரின் னமயம் என்ை வடிவம்? வபான்ற வகள்விகள் 
வகட்கவும். 

● வனரபைத்தில் விவரங்கனளச் வசர்க்கவும். 
நவலை காைம்                ந ைம் – 45 
 ிமிடங்கள்  

 

● வவனலக் காலத்தின் கதாைக்கத்தில் தாவரப் பைங்கனள 
மட்டும் விெிவயாகிக்க வவண்டும். மாணவர்கள் புனகப்பைம் 
பார்க்க மற்றும் அவற்னற  உருவாக்கும் வடிவங்கள் பார்க்க 
ஒரு சில ெிமிைங்கள் ககாடுங்கள். 

● இப்வபாது A4 தாள்கள் மற்றும் கபன்சில்கள் விெிவயாகிக்க. 
● வடிவங்கனளப் பயன்படுத்தி ஸ்ககட்ச்னச கதாைங்குமாறு 
அவர்களிைம் கசால்லுங்கள் , பின்ைர் விரிவாை வனரபைத்னத 
உருவாக்க விவரங்கனளச் வசர்க்க கசால்லுங்கள் . 

பிைதிபைித்தல்                    ந ைம் – 10 
 ிமிடங்கள்  

● மாணவர்களின் அவதாைிப்பு வனரபைங்கனள அவர்கள் 
அவதாைிப்பதற்கு னமயத்தில் னவக்கவும். 

● ஒரு குழந்னதயின் கனலப்பனைப்புகனளத் வதர்ந்கதடுத்து, 
பயன்படுத்தப்படும் வடிவங்கள் மற்றும் வசர்க்கப்படும் 
விவரங்கனள அனையாளம் காணுமாறு மற்ற மாணவர்கனளக் 
வகட்கவும். 

● தாவரங்களுக்கு இனைவய உள்ள ஒற்றுனமகனளயும் 
வவறுபாடுகனளயும் கவைிக்குமாறு மாணவர்கனளக் 
வகளுங்கள்.வருைாந்த, இருவருை மற்றும் வற்றாத தாவரங்கள் 
பற்றி மாணவர்களுக்கு விளக்க இந்த இைத்னத எடுத்துக் 
ககாள்ளுங்கள். 

● வகுப்பனறயில் உயிரற்ற கபாருள்கள், விலங்கு மற்றும் 
சந்ததிபடிமங்கள், தாவரங்கள் ஆகியவற்றுக்கு இனைவய 
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உள்ள ஒற்றுனமகனளயும் வவறுபாடுகனளயும் கவைிக்குமாறு 
மாணவர்கனளக் வகட்கவும்.  

குறிப்பு - பிரதிபலிப்பின்  பின்  ஒளிச்வசர்க்னக, சுவாசம், 
தூண்டுதல்கள் வபான்ற தாவரங்களின் பண்புகனள விவாதிக்க 
இந்த வனரபைங்கள் பயன்படுத்துங்கள். 
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அமர்வு 3 – சுருக்க வலைதல், பவட்டுதல் , மற்றும் 
பபாம்மைாட்டம் உருவாக்குதல் 
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இந்த அமர்வின் கல்வி இைக்கு –  

● மாணவர்கள், உயிரிைங்கள் பற்றிய புரிதனல கதாைர்ந்து 
வளர்த்துக் ககாள்வார்கள். 

● மாணவர்கள், உயிரிைங்களின் பண்புகனள, குறிப்பாக 
இயக்கம் பற்றிய தங்கள் புரிதனல கதாைர்ந்து வளர்த்துக் 
ககாள்வார்கள். 

இந்த அமர்வின் கலை  இைக்கு –  

● மாணவர்கள் உைற்பயிற்சி கசய்து, ெல்ல வமாட்ைார் 
திறன்கனள வளர்த்துக் ககாள்வார்கள். 

● மாணவர்கள் பல படிதிட்ைத்தில் வவனல கசய்வதன் மூலம் 
விைாமுயற்சினய வளர்த்துக் ககாள்வார்கள்.  

● மாணவர்கள், னகப்பானவனய கவட்டி, உருவாக்கும் வபாது, 
சிக்கல் தீர்க்கும் திறன்கனள வளர்த்துக் ககாள்வார்கள்.  

பபாருட்கள்  

● அமர்வு 1 மற்றும் 2 இருந்து மாணவர்களின்  வனரபைங்கள்  

● கருப்பு காகிதம் (ஒரு மாணவர் ஒன்றுக்கு)  

● ஆயில் வபஸ்ட்கைல்  

● கத்தரிக்வகால்  

● கபவிகால்  

● துனள பஞ்சர்  

● Rivet /னகப்பானவ  பாகங்கள் வசர்க்க  ஒத்த கபாருள். 
● ெீண்ை குச்சி / ஐஸ் கிரீம் குச்சிகள் 
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பெயல் ந ைம்  

பதாடக்கம்                           ந ைம்  – 5 
 ிமிடங்கள்  

  

● அமர்வுகள் 1 மற்றும் 2 பற்றி உங்கள் மாணவர்களுைன் 
வபசுங்கள், மாணவர்கள் இதுவனர கற்று ககாண்ைவற்னற 
பகிர்ந்து ககாள்ள ஒரு இைம் வழங்க . 

● ஒரு னகப்பானவ என்றால் என்ை என்று கதரியுமா என்று 
மாணவர்களிைம் வகளுங்கள். 

● அவர்கள் இன்று தங்கள் கசாந்த னகப்பானவகள் 
கசய்வார்கள் என்று கசால்லுங்கள்.  

பெயல் விைக்கம்                           ந ைம் – 10 
 ிமிடங்கள் 

 

● முந்னதய அமர்விலிருந்து மாணவர் வனரனவத் 
வதர்ந்கதடுக்கவும்.  மாணவர்கள் உதவியுைன் அவத கருப்பு 
தாளில் ஆயில் பஸ்வைல் பயன்படுத்தி அதனை வனரக. 

● ெீங்கள் கவைமாக அவுட்னலன் கவட்டுவது  எப்படி  என்று 
மாணவர்களுக்கு காட்டுங்கள். 

● ஒரு மூட்டு கவட்டி பின்ைர் ஒரு ரிவிட் அல்லது ஒத்த கபாருள் 
மூலம் அனத எப்படி இனணக்க வவண்டும் என்று 
காட்டுங்கள்.  

● அவர்கள் இப்வபாது மூன்று குழுக்களாக பிரிக்கப்படுவார்கள் 
என்று அவர்களுக்கு கதரியப்படுத்துங்கள் - விலங்குகள் 
ஒன்று, விலங்குகள் சந்ததி ஒன்று, மற்றும் தாவரங்கள் ஒன்று. 

நவலை காைம்                ந ைம் – 20 
 ிமிடங்கள் 
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● மாணவர்கள் தங்கள் குழுக்களில் குடிவயறட்டும், அவர்களின் 
குழுப்பணிகளின் அடிப்பனையில் கனலப்பனைப்புகனள 
அவர்களுக்கு வழங்குங்கள். 

● மாணவர்கள் எழுதவவண்டிய காகிதத்னதயும் ஆயில் 
பஸ்வைனலயும்  விெிவயாகிக்கவும். 

● அவர்கள் அவுட்னலன் முடித்த பிறகு, அவுட்னலன் மற்றும் ஒரு 
மூட்டு கவட்ை கத்தரிக்வகால், மற்றும் தாவரத்திற்கு ஒரு 
இனல அல்லது மலர் ஆகியவற்னற விெிவயாகிக்கவும். 
 

பிைதிபைித்தல்                     ந ைம் – 10 
 ிமிடங்கள்  

● மாணவர்களின் அவதாைிப்பு வனரபைங்கனள அவர்கள் 
அவதாைிப்பதற்கு னமயத்தில் னவக்கவும். 

● னகப்பானவ உருவாக்கும் வபாது மாணவர்கள் தங்கள் 
அனுபவங்கனள பகிர்ந்து ககாள்ள ஊக்குவிக்க. 

● அவர்கள் சந்தித்த சவால்கள், எனத அவர்கள் அதிகம் 
ரசித்தார்கள் என்பனத அவர்கள் பகிர்ந்து ககாள்ளட்டும். 
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அமர்வு 4 – ஆயில் பஸ்நடல்  ஆய்வு (விரும்பினால்) 
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இந்த அமர்வின் கலை  இைக்கு  –  



                                     
 

17 
 

● எண்கணய் பனசகனள ஆய்வு மற்றும் பரிவசாதனை மூலம் 
மாணவர்கள் ஆய்வு திறன்கனள வளர்த்துக் ககாள்ள 

பபாருட்கள் –  

● ஆயில் வபஸ்ட்ல் (1 கபட்டி 4 மாணவர்களால் பகிரப்பட்ைது) 
● கருப்பு கட்டுமாை காகிதம் (1 கபரிய தாள் ொன்கு 
துண்டுகளாக கவட்டி, ஒரு குழந்னத 1 துண்டு) 

பெயல் ந ைம்  

பதாடக்கம்                           ந ைம்  – 5 
 ிமிடங்கள் 

● இன்று ொம் எண்கணய் பனசகளுைன் வவனல கசய்யப் 
வபாகிவறாம் என்று மாணவர்களிைம் கூறுங்கள். 

● எண்கணய் பனசயம் மற்றும் கினரயான்கள் இனைவய 
வவறுபாடு பற்றி அவர்களிைம் கூறுங்கள். 
 

பெயல் விைக்கம்                           ந ைம் – 10 
 ிமிடங்கள் 

● வண்ணத்னத ஒன்றாக கலந்து புதிய வண்ணங்கனள 
கண்டுபிடித்து, பல்வவறு வனகயாை வண்ணங்கனள கசய்து, 
பல்வவறு வனகயாை வகாடுகனள வசாதனை கசய்து, 
எண்கணய் பனசகனள ஆய்வு கசய்து மாணவர்களுக்கு 
கசயல்விளக்கம் தருக. 

● பல்வவறு கூர்னமயாை கபாருட்கனள பயன்படுத்தி  
கவவ்வவறு கெசவு மற்றும் குறிகள் கசய்வது எப்படி என்று 
மாணவர்களுக்கு காட்டுங்கள். 

● அனைத்து நுட்பங்கனளயும் வசாதிக்கவும், புதிய ஒன்னற 
ககாண்டு வரவும் அவர்கனள ஊக்குவிக்கவும். அவர்கள் 
சுதந்திரமாக இருக்கிறார்கள் என்று மாணவர்களிைம் 
கசால்லுங்கள். 
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நவலை காைம்                ந ைம் – 20 
 ிமிடங்கள் 

● மாணவர்கள் தங்கள் ஆய்வுகனள கதாைங்க வதனவயாை 
அனைத்து கபாருட்கனளயும் விெிவயாகிக்கவும். 

● வகுப்பில் சுற்றி கசன்று பல்வவறு வழிகளில் கபாருள் 
பயன்படுத்த அவர்கனள ஊக்குவிக்கவும். 

 

பிைதிபைித்தல்                    ந ைம் – 10 
 ிமிடங்கள்  

● அனைவரும் கண்காணிக்க வவண்டும் என்று 
விசாரனணகனள னமயத்தில் னவக்கவும். 

● மாணவர்களின் சில ஆய்வுகனள வகுப்பில் பகிர்ந்து 
ககாள்ளுங்கள். 

● இந்த ஆய்வுகள் அவர்களின் விலங்கு னகப்பானவங்களின் 
வமல் பயன்படுத்தப்படும் என்பனத  கதரியப்படுத்துங்கள். 
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அமர்வு 5 - ஒரு கலத உருவாக்கவும் 
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இந்த அமர்வின் கல்வி இைக்கு  –  

● மாணவர்கள், உயிரிைங்கள் பற்றிய புரிதனல கதாைர்ந்து 
வளர்த்துக் ககாள்வார்கள். 

● மாணவர்கள், உயிரிைங்களின் பண்புகனள கதாைர்ந்து  
புரிந்து ககாள்ள கசய்வார்கள்.  

இந்த அமர்வின் கலை  இைக்கு –  

● மாணவர்கள் தங்கள் குழுவுைன் பணிபுரியும் வபாது தங்கள் 
னகப்பானவகளுக்கு ஒரு கனத உருவாக்குவதன் மூலம் 
தங்கள் ஒத்துனழப்பு மற்றும் கதாைர்பு திறன்கனள வளர்த்துக் 
ககாள்ள. 

பபாருட்கள்  

● ஸ்வைாரிவபார்டு தாள்கள்  

● கபன்சில் 

பெயல் ந ைம்  

பதாடக்கம்                           ந ைம்  – 5 
 ிமிடங்கள்  

● 3 ஆம் அமர்வில் உள்ள னகப்பானவகனள பாருங்கள்   

● இன்று அவர்கள் தங்கள் னகப்பானவகளுக்கு ஒரு கனத 
உருவாக்கவவண்டும் என்று மாணவர்களிைம் கசால்லுங்கள். 

பெயல் விைக்கம்                           ந ைம் – 10 
 ிமிடங்கள் 

● ஒரு உதாரணத்திற்கு  மாணவர் கபாம்னமகள் ஒன்னற 
பயன்படுத்தி, மாணவர்களிைம் வகளுங்கள்:  

- இந்த கபாம்னமயின் கபயர் என்ை? 

- அது எங்வக வாழ்கிறது?  
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● குழந்னதகளிைமிருந்து மாதிரி கனதகள் ஒரு சில 
ஆவலாசனைகனள கபறவும். 

● ஸ்வைாரிவபார்னை அறிமுகப்படுத்தவும் (ஒரு கனதனயச் 
கசால்ல எளிய பைத்னத மற்றும் உனரனயப் பயன்படுத்தவும் 
). 

● ஸ்வைாரிவபார்னை உருவாக்க குழந்னதகள் பகிர்ந்து ககாண்ை 
கனதகளில் ஒன்னறப் பயன்படுத்தவும். 

● மாணவர்கள் ொன்கு குழுக்களாக பிரிக்கப்படுவார்கள் என்று 
கதரியப்படுத்துங்கள்.  தங்கள் குழுவில் உள்ள அனைத்து 
னகப்பானவகனளயும் ககாண்டு ஒரு கனத அனமக்க 
அவர்கள் ஒரு குழுவாக வவனல பார்க்க வவண்டும்  

 

நவலை காைம்                ந ைம் – 20 
 ிமிடங்கள்   

● மாணவர்கள் திட்ைமிை 10 ெிமிைங்கள் ககாடுங்கள், பின்ைர் 
ஸ்வைாரிவபார்டு தாள்கள் மற்றும் கபன்சில் விெிவயாகிங்கள்.  
 

● தங்கள் னகப்பானவகளுக்கு ஒரு கனதனய சிந்திக்க சில 
ெிமிைங்கள் எடுத்துக் ககாள்ளுங்கள், பின்ைர் அவர்களின் 
கனதகனள கசால்ல ஸ்வைாரிவபார்னை பயன்படுத்த 
ஊக்குவிக்கவும். 

பிைதிபைித்தல்                    ந ைம் – 20 
 ிமிடங்கள்  

● வகுப்புைன் தங்கள் கனதகனளப் பகிர்ந்து ககாள்ள 
குழுக்கனள ஊக்குவிக்கவும். 

● உயிருள்ளனவகள் மற்றும் அவற்றின் பண்புகள் பற்றிய 
விவாதத்துைன் அமர்னவ ெினறவு கசய்யவும். 
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