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கைல ஊடக�  - ந�� வ�ண�க�
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அம�� தி�ட�

அம�� 1 - அவதான��� வைரத� - ���ப உ�வ�பட�

2



இ�த அம���கான க�வ� இல��க� –

● மாணவ�க� ���ப�, உ��ப�ன�க� ம��� ப�ேவ� வைகயான
���ப�ைத� ப�றிய ��தைல வள���� ெகா�ள� ெதாட��வா�க�.

இ�த அம���கான கைல இல��க� –

● மாணவ�க� ���ப உ�வ�பட� வைரத� �ல� த�க� அவதான���
ம��� வ�வர�கைள கவன���� திற�கைள வள���� ெகா�வா�க�

ெபா��க�

● A4 காகித�
● ெப�சி�
● ���ப �ைக�பட�

ெசய�பா�

அறி�க� ேநர� - 5 நிமிட�க�

● ெந��கமான அவதான��� ேயாசைனைய மாணவ�க���
அறி�க�ப��த��. அவ�க� �ைக�பட�ைத� பய�ப��தி த�க�
���ப உ�வ�பட�கைள உ�வா��வா�க� எ�பைத அவ�க����
ெத�ய�ப����க�.

சா�� வ�ள�க� ேநர� - 10 நிமிட�க�

● �ைக�பட�ைத ப���� த�க� க�களா� மிக�� ெந��கமாக பா��க
மாணவ�கள�ட� ெசா���க�.

● மாணவ�கள�ட� ஆேலாசைனகைள� ேக��க�: எ� தைல எ�ன
வ�வ�?எ� க��� எ�ன வ�வ�? க�ப�தி? கா�க�?ேபா�றைவ.

● மாணவ�க� உ�க��� ஆேலாசைனகைள வழ���ேபா�, உ�க�
�க�தி� வ�வ�கைள ஏ4 தாள�� வைரய��.

● ந��க� கவனமாக வ�வர�கைள எ�வா� ேச��கிற��க� எ�பைத��
கா���க�.

● மாணவ�க� இ�த உ�வ�பட�தி� த�க� ���ப உ��ப�ன�க�
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அைனவைர�� ைவ�தி��க ேவ��� எ�பைத��, அத�ேக�ப
அவ�க��� இட� ேதைவ எ�பைத�� நிைன����க�.

ேவைல� கால� ேநர� - 20 நிமிட�க�

● காகித� ம��� ெப�சி� வ�நிேயாகி�க��.
● மாணவ�க� த�க� �க�கைள ெதாட��� ெந��கமாக கவன��க��,
அவ�கள�� �க�தி� வ�வ�கள�� ேச��க��, வ�வர�கைள�
ேச��க��, ப��ன� த�க� ���ப உ�வ�பட�ைத ���க வ�கைள
இ��ட��� ெச�ய�� நிைன��ட��.

ப�ரதிபலி�த� ேநர� - 10 நிமிட�க�

● அைனவ�� கவன��க ேவ�� ைமய�தி� மாணவ��
கைல�பைட��கைள ைவ�க��.

● பய�ப��த�ப�ட வ�வ�க�, ேச��க�ப�ட வ�வர�க� ப�றி
அவ�க��� ���கமாக வ�வ��க��

● ேம�� ���ப�, ெவ�ேவ� ���ப உ��ப�ன�க� ம��� ெபா�வாக
கவன��க�ப�� ���ப வைகக� ப�றி மாணவ�க�ட� ஒ�
உைரயாடைல� ெதாட�க�ம.
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அம�� 2 - ந��வ�ண ஆ��
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இ�த அம���கான கைல இல��க� –

● மாணவ�க� ந��வ�ண�கைள ஆரா�வத� �ல�� ப�ேசாதைன
ெச�வத� �ல�� த�க� வ�சாரைண� திறைன வள����
ெகா�வா�க�.

ெபா��க�
● வா�ட�கல�� ெச� (1 2 அ�ல� 3 மாணவ�களா� பகி���
ெகா�ள�ப�ட�)

● ��ைகக�
● சிறிய ெவ�ைள வ�ள�க�பட� காகித� (1 தா� 4 ���களாக
ப���க�ப���ள�, ஒ� �ழ�ைத�� 1 ���)

● ப�ளா��� ெகா�கல� (த�ண ���காக)
● நா�கி�க�

ெசய�பா�

அறி�க� ேநர� - 5 நிமிட�க�

● மாணவ�க��� ஒ� ந��வ�ண ெதா��� ம��� ��ைகைய�
கா���க�. அவ�க� ஒ�ெவா�வ�� எ�ன ெவ�� மாணவ�கள�ட�
ேக��க�.

● மாணவ�க��� ந��வ�ண�க� ம��� ��ைகைய
அறி�க�ப��த��.

● ப�ேசாதைன ெச�வ� ஏ� ��கிய� எ�� மாணவ�கள�ட�
ேக��க�.

● அவ�க� �தலி� ேசாதைன ெச�வா�க� எ�� மாணவ�கள�ட�
ெசா���க�. ந��வ�ண ஆ��கள�� சில பட�கைள அவ�க�ட�
பகி��� ெகா���க�.

சா�� வ�ள�க� ேநர� - 10 நிமிட�க�

● உ�க� ��ைகைய த�ண��� எ�ப� நைன�கிற��க� எ�பைத
மாணவ�க���� கா���க�, அைத� பய�ப��த ஒ� சிறிய அள�
த�ண�ைர வ�ண�தி� ேச��க��.

● அவ�க� ந��வ�ண�க�ட� ேவைல ெச��� ேபா� நிைனவ��
ெகா�ள ேவ��ய மிக ��கியமான வ�ஷய� ெபய��� நிற�ைத
��தமாக ைவ�தி��ப� எ�� அவ�கள�ட� ெசா���க�.
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● அவ�க� ஒ� �திய நிற�ைத� பய�ப��த வ����� ஒ�ெவா�
�ைற�� த�ண��� த�க� ��ைகைய ��த� ெச�ய ேவ���
எ�� அவ�கள�ட� ெசா���க�.

● ெம�லிய ம��� த��த ேகா�க�, ஒள� ம��� இ��ட நிழ�க�,
வ�ண�க� கல�� �திய நிற�க� உ�வா��வ� எ�ப� எ��
அவ�க��� கா���க�.
�றி��: தாள�� கர��ரடான ப�க�ைத� பய�ப��த நிைனவ��
ெகா���க�.

● கல��, �ள ���, ����ள�� ேபா�ற ப�ேவ� ��ப�கைள
அறி�க�ப��த��.

● ந��வ�ண�கைள ப�ேசாதி��� வழிகள�� அதிக ேயாசைனகைள
ெகா�� வர மாணவ�கைள ஊ��வ���� ேக�வ�கைள� ேக�ப�
��கிய�.

ேவைல� கால� ேநர� - 20 நிமிட�க�

● ந��வ�ண�க�, ெபய��� ��ைகக�, ெவ�ைள வ�ள�க�பட�
காகித�, ந�� ெகா�கல� ம��� �ண� ஆகியவ�ைற
வ�நிேயாகி�க��.காகித�தி� கர��ரடான ப�க�ைத� பய�ப��த
அவ�க��� நிைன��ட��.

● ெவ�ேவ� ��ப�கைள �ய�சி ெச�� ெவ�ேவ� வ�ண�கைள�
கல�க ஊ��வ��க��.

● வ��ப���� ��றி� ெச�� ந��வ�ண �ெதா���கைள ��தமாக
ைவ�தி���மா� மாணவ�கைள� ேக���ெகா���க�.

ப�ரதிபலி�த� ேநர� - 10 நிமிட�க�

● அைனவ�� கவன��க ைமய�தி� மாணவ�கள�� ஆ��கைள
ைவ�க��.

● மாணவ�கள�� சில ஆ��கைள வ���ட� பகி��� ெகா���க�.
அவ�கள�� ேவ�பா�கைள� க�டறி��, அைத� ப�றி ேக��க�.
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அம�� 3 - வா�ட�கல�� பய�ப��தி ���ப உ�வ�பட�.
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இ�த அம���கான க�வ� இல��க� –

● மாணவ�க� ���ப�, உ��ப�ன�க� ம��� ப�ேவ� வைகயான
���ப�ைத� ப�றிய ��தைல � ெதாட�வா�க�.

இ�த அம���கான கைல இல��க� –

● மாணவ�க� பல ப�க� ெகா�ட தி�ட�தி� பண�யா��வத� �ல�
வ�டா�ய�சிைய வள���� ெகா�வா�க�.

● மாணவ�க� த�க� ���ப-உ�வ�பட�தி� த�க� ஆ��கைள�
பய�ப���� ேபா� சி�க� த����� ம��� ெநகி�வான சி�தைனைய
உ�வா��வா�க�.

ெபா��க�

● ெவ�ைள வ�ள�க�பட� காகித� (1 வ�ள�க�பட� இர�� ப�திகளாக
ப���க�ப���ள�, ஒ� �ழ�ைத�� ஒ� பாதி)

● வா�ட�கல� ெப�� (1 2 மாணவ�களா� பகி��� ெகா�ள�ப�ட�)
● அம�� 2 இ� இ��� ���ப-உ�வ�பட�
● அம�� 1 இ� இ��� ந��வ�ணதா�

ெசய�பா�

அறி�க� ேநர� - 5 நிமிட�க�

● உ�க� மாணவ�க�ட� அம��க� 1 ம��� 2 ஐ ம�ப�சீலைன
ெச���க�.

● ஆ��� தாள�� உதவ��ட� ஒ� ���ப-உ�வ�பட�ைத
உ�வா��வா�க� எ�� உ�க� மாணவ�கள�ட� ெசா���க�.

சா�� வ�ள�க� ேநர� - 10 நிமிட�க�

● ெபா��க� உதவ��ட�,உ�க� மாணவ�க��� எ�ப� க�னமான
ப�க�தி� அ��ைல� வைரய ேவ��� எ�பைத�
கா���க�.அம�� 1 இ� இ��� ���ப-உ�வ�பட�ைத பா��க
அவ�க��� நிைன��ட��.

● மாணவ�கள�� உதவ��ட� ���ப உ�வ�பட�தி� ேச��க
ஆ��கைள எ�வா� ேத��ெத��ப� எ�பைத� கா���க�.

● உ�க� மாணவ�கள�ட� உ�வ�பட� ெச�ய இ�ேபா� உ�வ�பட�
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ம��� ஆ�� தா�க� �றி�� ம��� அவ�கள�� வ�ள�க�பட�
தா�க� கிைட��� எ�� ெசா���க�.

ேவைல� கால� ேநர� - 20 நிமிட�க�

● அம�� 1 ம��� அம�� 2 இ��� ெபா��க� ம��� அவ�கள��
கைல�பைட��க� வ�நிேயாகி�க.

● மாணவ�க� அவ�க� கர��ரடான ப�க�தி� �தலி� அ��ைல�
ெச�ய ஒ� நிற� பய�ப��தி ப��ன� உ�வ�பட� ���க த�க�
ஆ��க� பய�ப��த ேவ��� எ�� நிைன��ட��.

● அவ�க� ேவைல ெச��� ேபா� அவ�க�ட� ேப��க� ம���
அவ�கள�� ஆ��கைள� பய�ப���வத�கான ப�ேவ� வழிகைள
அவ�க��� நிைன����க�.

ப�ரதிபலி�த� ேநர� - 10 நிமிட�க�

● எ�ேலா�� கவன��க ைமய�தி� கைல�பைட��கைள ைவ�க��.
● மாணவ�கள�� சில உ�வ�பட�கைள வ���ட� பகி���
ெகா���க�.
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