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விளையாடு விளையாடு விளையாடு
வகுப்பிறகு பவளியய விளையாடு.

குதிகக குதிகக குதிகக
தளையின் யமல் குதிகக;

அமரக அமரக அமரக
வகுப்பிறகு உள்யள அமரக;

தவழக தவழக தவழக
மமளசககு அடியில் தவழக;

சசலக சசலக சசலக
மமளசயிலிருந்து பதொறலவில் சசலக;

வருக வருக வருக
கரும்பலளகககு அருகில் வருக;

 அைகு 1 வடிவியல்

1.1 ஒப்பீடுகள்

உச்சி – அடி, மமமல – கீமே, ச்பரியது – சிறியது ஆகிய 
இடம சாரந்த களலச் சசாறகளைப் ்பயன்்படுத்தி ஆசிரியர 
்பாடளலப் புளைந்து ்பாடலாம.

கறலச்பெொறகள்

உச்சி – அடி
உளமை – சவளிமய
மமல – அடியில
மமமல – கீமே
சதாளலவில – அருகில
ச்பரியது – சிறியது

பயணம் பெயயவொம்

ஆசிரியருக்கொன குறிப்பு
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இங்குளை ச்பாருடகளைப் ள்பயில எவவாறு அடுககுவாய்? ஏன்?

நீல நிறப் புத்தகம அடுககின் உச்சியில் உளைது.
சிவப்பு நிறப் புத்தகம அடுககின் அடியில் உளைது.

உச்சி – அடி

சறுககலின் அடியில் உளை 
சிறுவளை () சசய்க.

உச்சியில் உளை  
்பாளைளய  () சசய்க.

கறைல்

பெயது பொர்

முயன்று பொர்

TN_GOVT_Maths_Tamil_Ch01_01-10.indd   2 18-12-2020   6.06.24 PM



3

இந்த விளையாடடுகளை எங்மக விளையாடுவாய்? ஏன்?

்பப்்பாளி விளத ்பப்்பாளிககு 
உள்யள உளைது.

முந்திரியின் சகாடளட 
முந்திரிககு பவளியய உளைது.

உள்நளே – தவளிநய

்படடிககு உள்யள இருககும 
நாளய () சசய்க.

கூடடிறகு பவளியய இருககும 
குருவிளய வடடமிடுக.

கறைல்

பெயது பொர்

முயன்று பொர்
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கறைல்

நைல் – அடியில்

சதாப்பி வியா்பாரியும குைங்குகளும களதளய ஆசிரியர கூறி அதில உளை  
களலச்சசாலலாை மமல-அடியில கருத்திளை வலுவூடடலாம.

ஆசிரியருக்கொன குறிப்பு
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பெயது பொர்

மகிழ்ச்சி யேைம்

மமளசயின் அடியில் உளை 
ச்பாமளமயிளை வடடமிடுக.

சமத்ளதயின் யமல் உளை 
்பந்திளை வடடமிடுக.

்பாலத்தின் யமல் சசலலும சதாடர வண்டிககு பழுப்பு வண்்ணமும 
்பாலத்தின் அடியில் சசலலும ்படகிறகு சிவப்பு வண்்ணமும இடுக.
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மமகங்களின் 
யமயல ்பறககும 
விமாைத்திறகுச் 
சிவப்பு நிறமும, கீயே 
்பறககும ்படடத்திறகு 
ஆைஞ்சு நிறமும இடுக.

பெயது பொர்

கறைல்

நைநை – கீநழ

கண்கள மூககிறகு யமயல உளைது.
வாய் மூககிறகுக கீயே உளைது.

மைத்தின் கீயே ்பறககும 
்பறளவளய வடடமிடுக.

நாடகாடடிககு யமயல உளை 
கடிகாைத்ளத வடடமிடுக.

மகிழ்ச்சி யேைம்
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Far - Near

பெயது பொர்

கறைல்

முயன்று பொர்

ததநாலைவில் – அருகில்

்பந்திறகு அருகில் உளை சிறுவனின் 
சடளடககு வண்்ணமிடுக.

்பால கிண்்ணத்திறகுத் பதொறலவில் 
உளை பூளைளய வடடமிடுக.

்பந்தயத்தில சவறறி 
ச்பறப்ம்பாவது யார? ஏன்?

ம்பருந்து நிறுத்தத்திறகு 
அருகில் உளைது.
மகிழுந்து, ம்பருந்து 
நிறுத்தத்திறகுத் 
பதொறலவில் உளைது.
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Big – Small

பெயது பொர்

கறைல்

தபரியது – சிறியது

சுறா மீன் பபரியது. சிறிய வரிக்குதிறை மீன்.

பபரிய மகககிறகுப் பழுப்பு நிறமும சிறிய மகககிறகு நீல நிறமும தீடடுக.

பபரியறத () சசய்க. சிறியறத () சசய்க.

மகிழ்ச்சி யேைம்
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வளைவாை மறறும தடளடயாை ச்பாருடகளுகமகற்பக கீழககாணும 
ச்பாருடகளை () சசய்க.

ச்பாருள வளைவாை தடளடயாை

பெயது பொர்

கறைல்

1.2 வடிவங்கள்

கறலச்பெொறகள்

வளைவு,
தடளட,  
மூளல, விளிமபு

மமறகாணும ச்பாருடகள ம்பான்ற சிலவறளற மமளச மீது ்பாரளவககு 
ளவத்து, அவறறிளை மா்ணவரகள அளடயாைம கா்ண ஆசிரியர உதவுதல. மமலும, 
ஒவசவாரு ச்பாருளையும சதாடடுப் ்பாரத்து, அப்ச்பாருளின் ச்பயளைக குறிப்பிடடு அது 
வளைவாைதா? தடளடயாைதா? எை மா்ணவரகள கூற ஆசிரியர உதவுதல.

அழிப்்பான்

பயணம் பெயயவொம்

்பந்து வளைவாைது

புத்தகம தடளடயாைது

எழுது ்பலளக தடளடயாைது

சாத்துககுடி வளைவாைது
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பெயது பொர்

நீயும் கணித யமறததொன்

கறைல்

மூலை,  விளிம்பு

இதுதான் விளிமபு

வளைவாை 
ச்பாருடகளுககு 

மூளல 
உண்டா?

வளைவாைதும
தடளடயாைதுமாை 

ச்பாருடகள 
உண்டா?

இதுதான் மூளல

மூளலகளுககு வண்்ணமிடுக விளிமபிளை வளைக
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அலகு 2 எண்கள்

குட்டிப் பூைன ஒன்று 
ேதாட்டத்தில் எட்டி எட்டிப் பார்த்ததாம்;

சிட்டுக் குருவிகள் இரண்டு 
அங்ேக பறந்து பறந்து வந்தனவாம்;

2.1 எண்கள் 1 முதல் 9 வைர கைலச்ெசாற்கள்
எண்கள்
எண்ணுதல்
அதிகம்/குைறவு
வரிைச

ஆசிரியர், குழந்ைதகைளச் ெசய்ைகயுடன் பாடச் ெசய்து, 
1 முதல் 9 வைரயுள்ள எண்கைள அறிமுகப்படுத்துதல்.

ஆசிரியருக்கான குறிப்பு

சுட்டிக் குரங்குகள் மூன்று 
மரத்தில் தாவித் தாவிக் குதித்தனவாம்;

புள்ளி மான்கள் நான்கு 
காட்டில் மகிழ்ந்து மகிழ்ந்து ஓடினவாம்;

கரு ேமகங்கள் ஐந்து 
வானில் கூடிக் கூடிச் ேசர்ந்தனவாம்;

அழகு மயில்கள் ஆறு 
ேதாைக விரித்து விரித்து ஆடியதாம்;

வானவில் வண்ணங்கள் ஏழு 
விண்ணில் வரி வரியாய்த் ேதான்றியதாம்;

வைலயிைனச் சிலந்தி எட்டுக் 
கால்களால் பின்னிப் பின்னிக் கட்டியதாம்;

அழகு முயல்கள் ஒன்பது 
இவற்ைற துறு துறுெவனப் பார்த்தனவாம்.

பயணம் ெசய்ேவாம்
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Matching one to oneஒன்றுக்ெகான்று ெபாருத்துதல்
கற்றல்

ெசய்து பார்
ேமேலயுள்ள படங்கைள உற்று ேநாக்கிப் 

பின்வருவனவற்றிற்கு வண்ணமிடுக.
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அதிகம் - குைறவு

கற்றல்

ெசய்து பார்

ெசய்து பார்

ேசாடி ேசர்த்தல்

ேசாடி ேசர்

அதிகக் கடிகாரங்கள் உள்ள கட்டத்ைத () ெசய்க.

குைறவான ெபாம்ைமகள் உள்ள கட்டத்ைத () ெசய்க.
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ெசய்து பார்
கீழ்க்காணும் கிளிகைள ஒன்றுக்கு ஒன்று 

ெதாடர்புபடுத்தி ெபாருத்துக.
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ஒரு ேபருந்து ஒரு மணி ஒரு விரல் ஒன்று

1 முதல் 9 வைரயிலான எண்கைள ெவவ்ேவறு முைறகளில் கற்ேபாம்.

விலங்குகளுக்கு எத்தைன வால் இருக்கும்?

எண்ணி எழுதுக.

கற்றல்

ெசய்து பார்

எண் 1
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2
இரண்டு மீன்கள் இரண்டு மணிகள் இரண்டு விரல்கள் இரண்டு

2 11 22

எண் 2
கற்றல்

ெசய்து பார்

முயன்று பார்
இரண்டு எண் உைடய நட்சத்திரங்கைள வண்ணமிட்டு 

அதில் உள்ள அைமப்ைபக் கூறுக.

நமது உடலில் எண்ணிக்ைகயில் இரண்டு 
உள்ள உறுப்புகைளப் பட்டியலிடுக.
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3
மூன்று குைடகள் மூன்று மணிகள் மூன்று விரல்கள் மூன்று

3

3ஐக் குறிக்கும் பிற ெபயர்கள் சிலவற்ைறக் காண்ேபாம்.
மும்ைம, மும்முைற

எண் 3
கற்றல்

ெசய்து பார்

கூடுதலாக அறிேவாம்

ெகாடுக்கப்பட்டுள்ள படத்ைத உற்று கவனித்து 
எண்ணிக்ைகயில் மூன்று உள்ளவற்ைற வட்டமிடுக.
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நான்கு பூக்கள் நான்கு மணிகள் நான்கு விரல்கள் நான்கு

எண் 4
கற்றல்

ெசய்து பார்

கூடுதலாக அறிேவாம்

ெகாடுக்கப்பட்டுள்ள படத்ைத உற்று கவனித்து 
எண்ணிக்ைகயில் நான்கு உள்ள ெபாருள்கைள வட்டமிடுக.

அடிப்பைடத் திைசகள் நான்கு.
அைவ வடக்கு, ெதற்கு, ேமற்கு, கிழக்கு.
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எைவேயனும் ஐந்து பாைனகைள வண்ணமிடுக. 

எங்ஙனம் ேதர்ந்ெதடுத்தாய்? 

5
ஐந்து ேகாழிக் குஞ்சுகள் ஐந்து மணிகள் ஐந்து விரல்கள் ஐந்து

5

எண் 5
கற்றல்

ெசய்து பார்

கூடுதலாக அறிேவாம்

நமது உடலில் ஐந்து புலன் உறுப்புகள் உள்ளன.
அைவ கண், காது, மூக்கு, நாக்கு, மற்றும் ேதால்.
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ெசய்து பார்

ெசயல்பாடு

ஒத்த உருவங்கைள எண்ணி அதன் எண்ணிக்ைகைய
கட்டத்தில் நிரப்புக 

சில மணிகைள எடுத்துக் ெகாள்ளவும். ஆசிரியர் கூறும் 
எண்ணுக்ேகற்ற, மணிகைள எடுக்கச் ெசய்து, குழந்ைதயின் 
எண்ணுதல் திறைன மதிப்பிடல்.

1 முதல் 5 வைரயிலான எண்ணிக்ைக உைடய 
எண்கைள மட்டும் பயன்படுத்தவும்.

ஆசிரியருக்கான குறிப்பு
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 6
ஆறு படகுகள் ஆறு மணிகள் ஆறு விரல்கள் ஆறு 

6

எண் 6

ெசயல்பாடு

இப்பக்கத்தில் ஆறு எழுத்துகள் உைடய 
வார்த்ைதகைள அைடயாளம் கண்டு அடிக்ேகாடிடுக.

படத்தில் காணும் நட்சத்திரத்ைதக் குச்சிகைளக் 
ெகாண்டு உருவாக்கவும். எத்தைன குச்சிகள் 
ேதைவப்படும்?

கற்றல்

ெசய்து பார்

முயன்று பார்
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ஏழு பறைவகள் ஏழு மணிகள் ஏழு விரல்கள் ஏழு

எண் 7

ெசயல்பாடு

கற்றல்

ெசய்து பார்

எைவேயனும் ஏழு மரங்களுக்கு வண்ணமிடுக. 

எங்ஙனம் ேதர்ந்ெதடுத்தாய்?

வானவில்லில் காணப்படும் நிறங்கள் எத்தைன? 
வானவில்ைல வைரந்து வண்ணம் தீட்டி மகிழ்.
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 8
எட்டு நட்சத்திர மீன்கள் எட்டு மணிகள் எட்டு விரல்கள் எட்டு

எண் 8

ெசயல்பாடு

கற்றல்

ெசய்து பார்

எட்டுப் பந்துகள் ெகாண்ட ெதாகுப்ைப வட்டமிடுக. 
இைத ெவவ்ேவறு விதங்களில் உருவாக்க இயலுமா?

ெகாடுக்கப்பட்டுள்ள ெபங்குயின்களுக்கு
கருப்பு வண்ணம் தீட்டுக.

எத்தைன ெபங்குயின்களுக்கு வண்ணமிட்டுள்ளாய்? 
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ஒன்பது ெபன்சில்கள் ஒன்பது மணிகள் ஒன்பது விரல்கள் ஒன்பது

3 9 5 9 6 9 7

எண் 9
கற்றல்

ெசய்து பார்

எைவேயனும் ஒன்பது பூக்களுக்கு வண்ணமிடுக. 
மாற்று முைறகளில் வண்ணமிடும் வழியிைனக் கூறுக.

எண் ஒன்பது உைடய பட்டங்களுக்கு வால் வைரயவும்.
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8 7 9

5 6 8

2 3 4

6 7 5

5 4 8

2 1 3

2 3 1

மகிழ்ச்சி ேநரம்

படத்தில் உள்ள உருவங்கைள எண்ணிச் சரியான எண்ைண வட்டமிடுக.
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எண்ணிக்ைகயிைன  ல் இட்டு, ெபரிய எண்ணிற்கு () ெசய்க.

எண்ணிக்ைகயிைன  ல் இட்டு, சிறிய எண்ைண () ெசய்க.

5 3

6 4





 சிறிய எண்ைண வட்டமிடுக
அ)  1 , 5 ஆ) 6 , 4 இ) 8 , 3 ஈ) 7 , 9

 ெபரிய எண்ைண வட்டமிடுக
அ) 7 , 8 ஆ) 5 , 6 இ) 9 , 4 ஈ) 1 , 3

ஒப்பிடுதல்

ெபரிய எண் – சிறிய எண்

ெசய்து பார்

மகிழ்ச்சி ேநரம்
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ேமற்கண்ட இரண்டு ெதாடர்வண்டிகளிலும் இன்ஜினிலிருந்து எண்கள் 
எவ்வாறு அைமக்கப்பட்டிருக்கின்றன?

ெகாடுக்கப்பட்ட ெதாடர் வண்டிகளில் விடுபட்ட எண்கைள நிரப்புக.

1 4 8

முன்ேனாக்கிச் ெசல்லல்

1  2  3  4  5  6  7  8  9
. . . . . . . . .

பின்ேனாக்கிச் ெசல்லல்

1  2  3  4  5  6  7  8  9
. . . . . . . . .

8 1

முன்னும் பின்னும்

5 6

1

7

பின்ேன

6 7

3

9

முன்ேன

5 76

1 3

7 9

இைடயில்

ெசய்து பார்

கற்றல்

முயன்று பார்
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ஆம் ஆம் ஆம் ஆம் ஆம் ஆம் ஆம் ஆம் ஆம்

3 ஆம்: 

8 ஆம்: 

6 ஆம்: 

7 ஆம்: 

செய்து பார்

வாய்மாழி வினாக்கள்

1. முதலாம் இடத்தில் எநத பழ வவடமணிநத குழந்த நிற்கிறது?

2.  பழ வவடமணிநத குழந்த  ஆம் இடத்தில் உள்்ளது.
3. ஏழாம் இடத்தில் நிற்கும் குழந்த எநத பழ வவடமணிநதுள்்ளது?

4.  வவடமணிநத குழந்த  ஆம் இடத்தில் உள்்ளது.
5. எநதப் பழ வவடமணிநத குழந்த உனககு மி்கவும் பிடிககும்? ஏன்?

பயணம் செய்்வாம்

விழா வம்டயில் நிற்கும் பழ வவடமணிநத குழந்த்க்்ள உற்றுப் பார்.

தர வரிசை எண்கள்
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1. எண் வரி்ையில் உள்்ள புள்ளி்க்்ள இ்ைத்து உருவாகும் 
உருவத்்த வண்ைமிடு்க.

2

3

4
5 6 7

8

9

9

8

7

6
5

4

3

2

1
1

2. ்பாட்டு்க்்ளப் பயன்படுத்தி  வபால் 
உருவம் வடிவ்மக்கவும்.

 4 ்பாட்டு்கள் 

 3 ்பாட்டு்கள் 

 5 ்பாட்டு்கள் 

 9 ்பாட்டு்கள் 

 7 ்பாட்டு்கள் 

மகிழ்ச்சி ்ேரம்
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3. 1 முதல் 9 வ்ையுள்்ள எண்்க்்ளத் தீககுச்சி்க்ளால் உருவாக்கவும்
 எண் 2 - ஐ உருவாககிடக கி்டப்பது   இவதவபால் மற்ற 

எண்்க்்ள உருவாக்கவும்.
4. ஒன்பது ்வவவவறு வண்ைங்க்்ளப் பயன்படுத்திக ்கட்டங்க்்ள 

நிைப்பு்க.
நி்ல 1ஆம் 2ஆம் 3ஆம் 4ஆம் 5ஆம் 6ஆம் 7ஆம் 8ஆம் 9ஆம்

வண்ைங்கள்
குறிப்பிட்ட நி்லயில் உள்்ள ்கட்டத்தில் இடப்பட்டுள்்ள வண்ைத்்த இடு்க.

குறிக்காள்: 1.  1 முதல் 6 வ்ையிலான எண்்களில் வலுவூட்டம் ்பறுதல்
2. வி்்ளயாட்டு மூலம் நற்பண்பு்க்்ள வ்ளர்த்தல்

்ேவவயான சபாருடகள்

ஒரு ப்க்ட, ்வவவவறு வண்ைப் ்பாத்தான்்கள் மற்றும் ஏணிச் ைறுககுக 
்கட்டம்.
முவை: 

1. குழந்த்கள் தனித்வதா, இைண்டு அல்லது அதற்கு வமற்பட்வடார் 
்்காண்ட குழுவா்கவவா வி்்ளயாடலாம்.

2. ஒவ்வாரு குழந்தயும் ப்க்ட உருட்டிப் ்பறும் எண்ணிற்வ்கற்பப் 
்பாத்தா்ன ஏணிச் ைறுககுக ்கட்டத்தில் ஆைம்ப நி்லயில் இருநது 
ந்கர்த்த வவண்டும்.

3. சுழற்சி மு்றயில் ப்க்ட உருட்டப்பட வவண்டும்.
4. ஏணிப்படி அடியில் வரும்வபாது, ஏணிப்படி வழியா்க ஏறிக ்்காள்்ளலாம்.  

ைறுக்கலின் மைத் த்லப் பகுதி்ய அ்டநதால், அதன் கீழ்ப் பகுதி 
வ்ை கீவழ இறங்க வவண்டும்.

5. எவர் முதலில் இறுதி நி்ல்ய அ்டகிறார்்கவ்ளா, அவவை ்வற்றி 
்பற்றவைாவர்.

விவையாடடு

ைறுக்கலும் ஏணியும்

9 ஆம் 2 ஆம் 8 ஆம் 1 ஆம் 4 ஆம் 
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இறுதி

்தாடக்கம்
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1
அப்பா, இது எனககு 

வவணும்.

2

3

4

2.2 கூட்டல்
கவைச்சொறகள்

கூட்டல் 
்மாத்தம்
ஒட்டு ்மாத்தமா்க
அதி்கம்

ஆமாம் அது 
உனககு தான்.

கூ்டயில்  
2 மீன்்கள் உள்்ளன.

இவதா! இன்னும்
ஒரு மீன் பிடித்துவிட்வடன்
்மாத்தம் கூ்டயில் எத்த்ன

மீன்்கள் உள்்ளன?

பயணம் செய்்வாம்

ஆசிரியர் இக்க்த்ய 9 எண்்கள் வ்ை விரிவு ்ையயலாம்.

ஆசிரியருககான குறிப்பு
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மற்றும் வைர்த்தால் 
கி்டப்பது  

 
∙ 5

  

கூட்டல் என்பது 
இ்ைத்தல் அல்லது 
ஒன்றா்கச் வைர்த்தல் 

என்பதாகும்.

1 என்பது 
கூட்டல் 

குறியீடாகும்.

3 ∙ 1 5 4

4 1 5

5

கறைல்

செய்து பார்

ஒன்றா்கச் சைர்ததல்

ஒன்றா்கச் வைர்த்து எண்ணி வ்ை்க.
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5 21� 5 7

       

  

 

     

 

       

 

 

 

 

   

   

1� 5

1� 5

1� 5

1� 5

செய்து பார்

கூட்டி எழுது்க.
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4 1 3 5 7

3 1 4 5 7

  

 

3-ன் கூட்டல் கூற்று
2 1 1 மற்றும் 1 1 2

5 இன் கூட்டல் கூற்று்கள் 
அ்னத்்தயும் ்கண்டுபிடி. 
6 இன் கூட்டல் கூற்று்கள் 
அ்னத்்தயும் ்கண்டுபிடி.

செய்து பார்

நீயும் கணிே ்மவேோன்

கூட்டல் கூற்று்க்்ள எழுது்க.
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 2
 13

 

 6
 13

 

 4
 15

 

 3
 13

 

 1
 17

 

 3
 14

 

 4
 12

 

 7
 12

 

13 • • •
   4 • • • •
   7

5      
 1 1  

6       

கறைல்

செய்து பார்

மணி்க்்ளப் பயன்படுத்திக கூட்டல்
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 2 1 3 5 5

 2
 13
 5

 4 1 4 5 

 4
 14
  

 5 1 1 5 

 5
 11
  

 2 1 7 5 

 2
 17

  

3 1 5

8

3
 1 5

கறைல்

செய்து பார்

விைல்்க்்ளப் பயன்படுத்திக கூட்டல்
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2 1 3 

1 1 5 

3 1 4 

7 1 2 

4 1 4 

6 1 3 

3

4

3

9

7

6

5

1

7

1

4

9

6

6

4

7

8

3

4 1 3 7 6

1 2 6 5 4

9 2 3 7 5

4

3

1 5 3 8

4 6 2 7

மகிழ்ச்சி ்ேரம்

கூட்டி, ைரியான வி்ட்ய () ்ையயவும்.

8 ஐ உருவாககும் இரு எண்்க்்ள வண்ைமிடு்க.

்வவவவறு வழி்களில் 9 ஐ உருவாககும் 
எண்்க்்ள வட்டமிடு்க.
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15 2

5
32

11 2 32 1

1. அகிலன் 4 ்பன்சில்்கள் ்வத்திருககிறான். முகிலன் அகிலனுககு 
இன்னும் 2 ்பன்சில்்கள் ்்காடுககிறான். அகிலனிடம் இருககும் 
்மாத்தப் ்பன்சில்்களின் எண்ணிக்்க எவவ்ளவு?

2. ஒரு ்ைடியில் 5 பூக்கள் பூத்துள்்ளன. மற்்றாரு ்ைடியில் 3 பூக்கள் 
பூத்துள்்ளன. ்மாத்தமா்க எத்த்ன பூக்கள் உள்்ளன?

3. ரூபியின் பிறநத நாளுககுத் தந்த 6 ைாகவலட்டு்களும், தாயார் 
2 ைாகவலட்டு்களும் ்்காடுத்தனர். ரூபியின் ்்க்களில் ்மாத்தம் 
எத்த்ன ைாகவலட்டு்கள் உள்்ளன?

மனக்கைககு (வாய்மாழியா்க)

1 8 2 6

4 4 1 9

6 5 7 2

3 6 9 1

கூடுதல் 9 ஐ ்்காடுககும் எண்்க்்ள வட்டமிடு்க.

முதல் அ்மப்்ப உற்று வநாககி,  
விடுபட்ட அ்மப்பு்க்்ளப் பூர்த்தி ்ைய்க.

முயன்று பார்

மனககணககு

TN_GOVT_Maths_Tamil_Ch02_part2_28-49.indd   39 23-12-2020   11.15.49 AM



40

1. வமற்்காணும் எண்்களிலிருநது, ஓர் இ்ை எண்்க்்ள 
எடுத்து, கூட்டல் கூற்று உருவாககு்க.

2. மற்வறார் இ்ை எடுத்து, கூட்டல் கூற்று உருவாககு்க.

3. ்தாடர்நது முயற்சி ்ைய்க. எத்த்ன விதமான ்கணிதக 
கூற்று்கள் உருவாக்க முடிநதது.

 5  4  2  3

நீயும் கணிே ்மவேோன்
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2.3 ்கழி்ததல்

பயணம் செய்்வாம்

வமற்்கண்ட படங்க்்ளக ்க்தயா்க விவரித்து வவறுபாடு, கு்றவு, ந்கர்நது விட்டால், 
்ைன்றுவிட்டால் வபான்ற ்கழித்த்லக குறிககும் ்ைாற்்க்்ள வலுப்படுத்தலாம்.

ஆசிரியருககான குறிப்பு

கவைச்சொறகள்

நீககுதல்
மீதி
்கழித்தல்
வவறுபாடு
கு்றவு
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3  இலிருநது 1  ஐ எடுத்தால் மீதி 2

 இலிருநது  ஐ எடுத்தால் மீதி 

 இலிருநது  ந்கர்நதுவிட்டால் மீதி 

 இலிருநது  ்ைன்றுவிட்டால் மீதி 

 இலிருநது  பறநதுவிட்டால் மீதி 

்கழித்தல் என்பதன் ்பாருள் நீககுதல்
கறைல்

செய்து பார்

நீககுதல்
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‘ 2 ‘ என்பது ்கழித்தல் குறியீடு ஆகும்

5  2 2  5 3

 2  5 

 2  5 

 2  5 

 2  5 

கறைல்

செய்து பார்

்கழி்ததல்
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7  2 3  5 4

5  2 2  5 

9  2 6  5 

வட்டமிடுவதன் மூலம் ்கழித்தல் கூற்்ற முழு்மயாககு்க.

நீககுதல் மூலம் ்கழித்தல் கூற்்ற முழு்மயாககு்க.

6  2 4  5 

4  2 3  5 1

கறைல்

கறைல்

செய்து பார்

செய்து பார்
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நீ விரும்பும் ்கழித்தல் கூற்்ற உருவாககு.

வ்காடு்க்்ளப் பயன்படுத்திக ்கழித்தல்

மணி்க்்ளப் பயன்படுத்திக ்கழித்தல்

 6

2 1

 5

2 2

 9

2 4

 6

2 1

 9

2 4

5 2 1 5 4  

 5

2 1

 4

 5

2 2

 2  5 

கறைல்

செய்து பார்

செய்து பார்

முயன்று பார்

3 2 2 5  

 3

2 2

 1

கறைல்

1
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3 கி்டககுமாறு விடுபட்ட 
்கட்டங்க்்ள நிைப்பு்க.

1. பாரி 7 வா்ழப்பழங்க்்ள வாஙகினான். அவற்றில் 2 பழங்க்்ள 
அவனது தம்பி தின்றான் எனில், பாரியிடம் மீதம் எத்த்ன 
வா்ழப்பழங்கள் உள்்ளன?

2. மணி 6 முட்்ட்க்்ள வாஙகினான். அதில் 3 முட்்ட்கள் 
உ்டநதுவிட்டன எனில், எத்த்ன முட்்ட்கள் மீதி இருககும்?

3. ்தன்றலின் வயது 8. அவ்ளது தங்்க நிலா, அவ்்ளவிட 2 வயது 
சிறியவள் எனில், நிலாவின் வயது என்ன?

 2  5 

   2 4

   2 9 6   3    2 8

   2 

மனககணககு

மனககணககு (வாய்சமாழி)

நீயும் கணிே ்மவேோன்

8, 5, 3  என்ற எண்்க்்ளப் பயன்படுத்தி 
இநதக ்கட்டங்க்்ள எவவாறு நிைப்பலாம்?
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1  அல்லது 2  பயன்படுத்தி  
வட்டத்்த நிைப்பு்க.

3  1  2  5  5

4   2  5  2

8   3  5  5

3   3  5  6

9   2  5  7

2   6  5  8

நான் 5-ஐவிடப் ்பரியவன், 8-ஐவிடச் சிறியவன்.  ஆனால் நான் 7 
இல்்ல எனில், நான் யார்?

்ோககம்: ்கழித்தல் ்க்த்க்்ள உருவாககுதல்.
்ேவவயான சபாருடகள்: பின்வருவனவற்்றப் வபான்ற ்கழித்தல் 
கூற்று்கள் எழுதிய மின்னட்்ட்கள்.

வழிமுவை:

1. வகுப்்ப இரு குழுக்க்ளா்கப் பிரிக்கவும்.
2. குழுவில் உள்்ள ஒருவர் மின் அட்்ட்களிலிருநது ஒன்்ற எடுத்து 

அடுத்த குழுவிற்குக ்காட்ட வவண்டும்.
3. அககுழு அநத அட்்டக்கான  ்கழித்தல் ்க்த்க்்ள உருவாக்க வவண்டும்.
4. இவத ்ையல்பாட்்ட இரு குழுக்களும் ஒருவருக்்காருவர் மாற்றி 

மாற்றித் ்தாடை வவண்டும்.

5 2 2 4 2 1 7 2 3 9 2 4

மகிழ்ச்சி ்ேரம்

முயன்று பார்

செயல்பாடு

மாைவர்்கள் அவர்்க்ளா்கவவ கூட்டல் மற்றும் ்கழித்தல் ்க்த்க்்ளக 
கூறுவதற்கு ஆசிரியர்்கள் ஊக்கப்படுத்தவவண்டும். இது, ்கணிதக ்கருத்துப் 
பரிமாற்றம் வமம்பட ஊக்கப்படுத்தும்.

ஆசிரியருககான குறிப்பு
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மூன்று ்காகிதத் துண்டு்கள் த்ையில் கிடநதன,
ஒன்்ற எடுத்வதன் குப்்பத் ்தாட்டியில் வபாட்வடன்;
இப்வபாது த்ை்யப் பார்த்வதன் மீதம் இைண்டு இருநதன.

கூண்டில் 2 கிளி்கள் 
உள்்ளன

0 என்பதும் ஓர் எண்.

பயணம் செய்்வாம்

கறைல்

2.4 பூச்சியம்

கூண்டில் 1 கிளி 
உள்்ளது

கூண்டில் 0 கிளி 
உள்்ளது

்கணிதக ்கருவிப் ்பட்டியின் ஸ்பிண்டில் பல்்க்யப் 
பயன்படுத்திப் பூச்சியக ்கருத்்த வலுப்படுத்தலாம்.

ஆசிரியருககான குறிப்பு

ோன்ோன் கோோயகன், என் சபயர் பூச்சியம்.

இைண்டு ்காகிதத் துண்டு்கள் ஏஙகி என்்னப் பார்த்தன,
ஒன்்ற எடுத்வதன் குப்்பத் ்தாட்டியில் வபாட்வடன்;

இப்வபாது த்ை்யப் பார்த்வதன் மீதம் ஒன்று இருநதது.
ஒவை்யாரு ்காகிதத் துண்டு இன்னும் த்ையில் கிடநதது,
அ்தயும் எடுத்வதன் குப்்பத் ்தாட்டியில் வபாட்வடன்;
இப்வபாது த்ை்யப் பார்த்வதன். மீதம் ஒன்றும் இல்்லவய !

்காகிதம் ஒன்றும் இல்்லவய, அ்றயும் சுத்தம் ஆனவத !
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1. வண்ைத்துப்பூச்சி்க்்ள எண்ணி எழுது்க.

2. ்பன்சில்்க்்ள எண்ணி எழுது்க.

3. தக்காளி்க்்ள எண்ணி எழுது்க.

3

செய்து பார்

மகிழ்ச்சி ்ேரம்
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அலகு 3 அமைப்புகள்

பள்ளி செல்லும் வழியில் ...

மதி பள்ளிக்குச் செல்கிறாள். அவள் செல்லும் வழியில் 
பல ஒலிகளைக் ககட்கிறாள். அந்த ஒலிகளில் உள்ை 
அளமப்புகளைக் ககட்டு மகிழ்கிறாள். வாருஙகள் நாமும் 
அவளுடன் கெர்நது பயணித்து மகிழ்கவாம்.

பள்ளி

3.1 ஒலி அமைப்புகள்

• கமறகாணும் சூழலில் ஏறபடக்கூடிய ஒலிகளை வகுப்பளறயில் ஒலிக்கச் 
செய்து நடித்துக் காண்பித்்தல்.

• அன்றாட வாழ்வியல் சூழ்நிளலகளில் ககட்டு மகிழ்ந்த மறற ஒலிகளையும் 
ஒலிக்க மாணவர்களை ஊக்கப்படுத்து்தல். எடுத்துக்காட்டு: பறளவகள், 
விலஙகுகள், கபாக்குவரத்துச் ொ்தனஙகள் கபான்றவறறின் ஒலிகள்.

ஆசிரியருக்கான குறிப்பு

பயணம் செய்வகாம்

்லைசசெகாற்ள்

அளமப்பு
ஒலி
வண்ணம்
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ல்தட்டி மகிழ்வகாம்

ளக்தட்டி ஒலி எழுப்புவதில், கீழ்காணும் வளரயறுத்்த ஒலி அளமப்பிளன 
ஏறபடுத்்த ஆசிரியர் முளனயலாம்.
1 முளற ளக்தட்டு - 1 முளற ளக்தட்டு - 1 முளற ளக்தட்டு,...
2 முளற ளக்தட்டு - 2 முளற ளக்தட்டு - 2 முளற ளக்தட்டு,...
1 முளற ளக்தட்டு - 1 முளற ளக்தட்டு - 3 முளற ளக்தட்டு,...
3 முளற ளக்தட்டு - 3 முளற ளக்தட்டு - 1 முளற ளக்தட்டு 
1 முளற ளக்தட்டு - 1 முளற ளக்தட்டு          ...

செயது பகார்

   

ளக்தட்டு, ளக்தட்டு, ளக்தட்டு
வீட்டில் நான் மகிழ்ச்சியாய் உள்கைன்;
எனகவ, ளக்தட்டு, ளக்தட்டு, ளக்தட்டு.

விரல்சொடுக்கு, விரல்சொடுக்கு, விரல்சொடுக்கு
பள்ளியில் நான் மகிழ்ச்சியாய் உள்கைன்;

எனகவ, விரல்சொடுக்கு, விரல்சொடுக்கு, விரல்சொடுக்கு.

காலால் ்தட்டு, காலால் ்தட்டு, காலால் ்தட்டு
வகுப்பில் நான் மகிழ்ச்சியாய் உள்கைன்;

எனகவ, காலால் ்தட்டு, காலால் ்தட்டு, காலால் ்தட்டு.

கமளெயில் ்தட்டு, கமளெயில் ்தட்டு, கமளெயில் ்தட்டு
எஙகும் நான் மகிழ்ச்சியாய் உள்கைன்;

எனகவ, கமளெயில் ்தட்டு, கமளெயில் ்தட்டு, 
கமளெயில் ்தட்டு.

்ற்றல்

 ஒலி எழுப்பியவாகற பாடளலப் பாடவும். மீண்டும் ஆசிரியர் பாடும்சபாழுது  
ளக ்தட்டு, விரல் சொடுக்கு, காலால் ்தட்டு, கமளெயில் ்தட்டு கபான்ற 
வார்த்ள்தகளைப் பயன்படுத்துவ்தறகுப் பதிலாக அவறறிறகுரிய ஒலிகளை 
எழுப்பிப் பாடவும். இத்்தளகய செயல் ஒலி அளமப்பிளன சமருககறறும்.

ஆசிரியருக்கான குறிப்பு

நான் ைகிழ்ச்சியாய் உள்்ளேன்.
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கமளெயில்  
்தட்டுகிற எண்ணிக்ளக 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2
1 2 1 2 1

முயன்று பகார்

செயல்பகாடு

மியாவ்வும், சலாள்-சலாள்ளும் 
நண்பர்கள்.

நீண்ட நாட்களுக்குப் பிறகு 
அளவ ெநதித்துக்சகாள்கின்றன.
மியாவ்வும் சலாள்-சலாள்ளும் 

எவ்வாறு கபசிக்சகாள்ளும் 
என்பள்த நிளனத்துச் செய்து பார்க்கவும்.

்�காக்ம்: ஒலி அளமப்புகளை உருவாக்கு்தல்
்தலவயகான சபகாருள்்ள்: சபன்சில், கரண்டி, அைவுககால், அழிப்பான், 
குவளை
செயமுல்ற: கமறகாணும் சபாருள்களை கமளெயில் ்தட்டுவ்தால் 
எழும்பும் ஒலி அளமப்புகளைக் ககட்டு மகிழ்க. கீழ்க்கண்ட 
அளமப்புகளையும் பின்பறறிச் செய்து பார். கமலும், சில அளமப்புகளை 
உருவாக்கிப் பார். 

ஆகா! எஙகும் ஒலி அளமப்புகள் உள்ைன. 
எஙசகல்லாம் ஒலி அளமப்புகளைக் ககட்க 

முடிகிறது? பகிரவும்.

செய்து மகிழவும்
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படதலதப் பகார்ததுப் பகிரவும்.

• படத்தில் உள்ை மரஙகளையும், செடிகளையும் பார், அவறறில் உள்ை 
அளமப்பு எப்படி உள்ைது?

• ெறுக்கு பலளககளில் உள்ை வண்ணஙகளின் அளமப்புகள் யாளவ?
• வண்ணப் பலூன்களில் உள்ை அளமப்புப் பறறிக் கூறவும்.
• இத்க்தாட்டத்தில் கவறு ஏக்தனும் வண்ண அளமப்ளபக் 

காண்கிறாயா? அவறளறப்பறறி உன் நண்பர்களுடன் பகிரவும்.

வண்ண வண்ணத் க்தாட்டம்

3.2 வண்ணஙகளில் அமைப்புகள்

பயணம் செய்வகாம்
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்ற்றல்

செயது பகார்

அளமப்பிளன உறறுகநாக்கி அளடயாைம் காண்.

வண்ணமிட்டு அளமப்ளபப் பூர்த்தி செய்க.

கீழ்க்காணும் அளமப்பிளன உறறுகநாக்கிச் ெரியானவறளற () செய்க.

மகிழசசி ்�ரம்

TN_GOVT_Maths_Tamil_Ch03_50-55.indd   54 23-12-2020   11.33.03 AM



55

செயல்பகாடு

உனக்கு விருப்பமான முளறயில் வண்ண 
அளமப்ளப உருவாக்கி மகிழ்க.
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4.1  முறையான பட்டியல்

வண்ண வண்ண மீன்கள்

பினவரும் மீன்களுக்கு மீன த�ொட்டியில் உள்்ள மீன்களின 
எணணிக்்்கக்கு ஏற்ப வண்ணம் தீட்டு்க.

 அலகு 4  தகவல் செயலாககம்

கலைச்சொறகள்

�்கவல் ஒழுங்க்ை
விவரங்கள் குழு
்பட்டியல் சே்கரி

்சய்து பொர்

பயணம் ் சய்்வொம்
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வொங்க வி்்ளயொடுசவொம்!

பினவரும் வினொககளுககுப் படதலதைப் பொர்தது விலடயளி

1. ஏழு ்கல் ஆட்்டம் வி்்ளயொடும் குழந்�்களின எணணிக்்்க   .
2. மின்கம்்பங்களின எணணிக்்்க    .
3. ைரத�டியில் அைர்நதிருக்கும் குழந்�்களின எணணிக்்்க    .
4. ்கொ்கங்களின எணணிக்்்க    .
5. அ்ைததுக் குழந்�்களும் த�ொ்டர்வணடி வி்்ளயொட்டில் 

்பஙச்கற்ொல் தைொத�ம் எத�்ை ச்பர் இருப்பொர்்கள்?
6. நீ வி்்ளயொடும் ைற் வி்்ளயொட்டு்க்்ளக் கூறு்க.

கற்றல்
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2 3

பி்ந�நொள் த்கொண்டொட்்டம்

்ப்டத்�ப ்பொர்தது, எணணி எழுது்க.

்சய்து பொர்
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உ்விைர்்கள் உ்விைர்்களின எணணிக்்்க

அண்ணன / �ம்பி

அக்்கொள் / �ங்்க

�ொத�ொ

்பொட்டி

ைொைொ

அத்�

உைது உ்விைர்்க்்ள அறிசவொைொ!

4.2  தகவல்கறை ஒழுஙகறைததல்

கற்றல்
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ச்பொக்குவரததுச் ேொ�ைங்கள்

வழிமுல்ற:

1. சிறுசிறு குழுக்்க்ளொ்க வகுபபில் உள்்ள ைொ்ணவர்்க்்ளப பிரிக்்கவும்.
2. ஒவதவொரு குழந்�யும் ்பள்ளிக்கு எப்படி வருவொர்்கள் என்ப்�க் 

குழு உறுபபிைர்்களு்டன விவொதிக்்க சவணடும்.
3. அட்்டவ்்ணயில் “ ” குறியிட்டு, ைொ்ணவர்்கள் அட்்டவ்்ண்ய 

நி்்வு தேயய சவணடும்.
4. எடுததுக்்கொட்டு: மூனறு ைொ்ணவர்்கள் மிதிவணடியில் வருவ�ொ்க 

இருந�ொல், ைொ்ணவர்்கள் எணணிக்்்க்ய “ ” குறியீட்்டொல் 
 க்கு எதிசர உள்்ள நிரலில் மூனறு மு்் குறிக்்க சவணடும்.

எப்படி  
வருகி்ொர்்கள்?

ைொ்ணவர்்களின 
எணணிக்்்க குறியீடு “ “ தைொத�ம்

்சயல்பொடு
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பினவருவனவறறுககுச ்சகரிததை விவரஙகளின  

அடிப்பலடயில் விலடயளி.

1. நீ எவவொறு ்பள்ளிக்கு வருவொய? () தேய்க.

2. உைது குழுவில் உள்்ள நண்பர்்களில், ்பள்ளிக்கு எத�்ை ச்பர் ந்டநது 
வருகின்ைர்? 

3. உைது குழுவில் உள்்ள உறுபபிைர்்களின எணணிக்்்க  .

4. உைது குழுவில் அதி்கைொ்கப ்பயன்படுத�ப்படும் ச்பொக்குவரத்�  
() தேய்க.

5. உைது குழுவில் கு்்வொ்கப ்பயன்படுத�ப்படும் ச்பொக்குவரத்�  
() தேய்க.



மு�லொம் வகுபபு - ்க்ணக்கு 
்பொ்டநூல் உருவொக்்கக் குழு

்பொ்டநூல் உருவொக்்கம்
பி. பிரேனைொ  
இ்்டநி்ல ஆசிரியர், ஊரொட்சி ஒனறிய நடுநி்லப ்பள்ளி 
தவட்டு்கொட்டுவலசு, தைொ்டக்குறிச்சி ஒனறியம், 
ஈசரொடு ைொவட்்டம்.

சூ. ்பொலொம்்பொள்
முது்க்ல ஆசிரியர்,  
J G இநது விதயொலயொ ்பதினமு்் சைல்நி்லப ்பள்ளி 
தேன்ை.

இரொ. விஜயகுைொர்
இ்்டநி்ல ஆசிரியர், ஊரொட்சி ஒனறிய த�ொ்டக்்கப ்பள்ளி 
நரணிகுப்பம், சவப்பைப்பள்ளி ஒனறியம், 
கிருஷ்ணகிரி ைொவட்்டம்.

ச்க. இரவீநதிரநொத
�்ல்ையொசிரியர், ஊரொட்சி ஒனறிய நடுநி்லப்பள்ளி 
ச்கொ்பொலபுரம், R.K. ச்பட்்்ட ஒனறியம், 
திருவள்ளூர் ைொவட்்டம்.

இ. ைலர்விழி
இ்்டநி்ல ஆசிரியர், ஊரொட்சி ஒனறிய த�ொ்டக்்கப ்பள்ளி 
த்பரைனூர் விரிவு, ்கொட்்டொஙகு்ளததூர் ஒனறியம், 
்கொஞ்சிபுரம் ைொவட்்டம்.

ே. சுபரைணியன
்பட்்ட�ொரி ஆசிரியர், ஊரொட்சி ஒனறிய நடுநி்லப ்பள்ளி 
உ்்டயொளிப்பட்டி, குன்ொண்டொர் ச்கொவில், 
புதுக்ச்கொட்்்ட.

அ. வ. விஜயொ
்பட்்ட�ொரி ஆசிரியர் (ஓயவு), ்ே�ொச்பட்்்ட, தேன்ை.

சீனி. ேங்கரநொரொய்ணன
்பட்்ட�ொரி ஆசிரியர் 
ஊரொட்சி ஒனறிய நடுநி்லப ்பள்ளி 
இரொஜம்புலியூர், வல்லம் ஒனறியம், 
விழுபபுரம் ைொவட்்டம்.

இரொ. ச்கொைதி
த�ொ்டக்்கப்பள்ளி ஆசிரியர் 
ேவரொயலு நொய்கர் அரசு த்பண்கள் த�ொ்டக்்கப ்பள்ளி 
்பொணடிச்சேரி தையின, ்பொணடிச்சேரி.

N. த்கௌரி
இ்்டநி்ல ஆசிரியர் 
அரசிைர் ஆதி திரொவி்ட த்பண்கள் த�ொ்டக்்கப ்பள்ளி 
சைல்ைொந்கர், பூந�ைல்லி, திருவள்ளூர் ைொவட்்டம்.்க்ல ைறறும் வடிவ்ைபபுக் குழு

்பொ்ட வல்லுநர்்கள் 
ச�. தஜயசீலன ேொமுசவல் 
உ�விப ச்பரொசிரியர் 
தேன்ை கிறித�வ ்கல்லூரி 
�ொம்்பரம், ்கொஞ்சிபுரம் ைொவட்்டம்
மு்ைவர் ச்கொ. ்பழனி 
முதுநி்ல விரிவு்ரயொ்ளர் 
ைொவட்்ட ஆசிரியர் ்கல்வி ைறறும் ்பயிறசி நிறுவைம் 
வ்டலூர், ்க்டலூர் ைொவட்்டம்
த�. ்கொசி 
விரிவு்ரயொ்ளர் 
ைொவட்்ட ஆசிரியர் ்கல்வி ைறறும் ்பயிறசி நிறுவைம் 
்பொ்்ளயம்்பட்டி, விருதுந்கர் ைொவட்்டம்

சைலொயவொ்ளர்
மு்ைவர் இரொ. இரொைொனுஜம்
ச்பரொசிரியர் 
்கணி� அறிவியல் நிறுவைம் 
�ரைணி, தேன்ை.
மு்ைவர் அனி�ொ ரொம்்பொல் 
ச்பரொசிரியர் 
ைததிய ்கல்வியியல் நிறுவைம் 
தில்லி ்பல்்க்லக்்கழ்கம்.

கி. கிரிததி்கொ 
ஆரொயச்சி ்ையம் 
அசிம் பிசரம்ஜி ்பல்்க்லக்்கழ்கம் 
த்பங்களூரு.

்பொ்ட ஒருஙகி்்ணப்பொ்ளர்
்பொ. �மிழதேல்வி
து்்ண இயக்குநர் 
ைொநிலக் ்கல்வியியல் ஆரொயச்சி ைறறும் ்பயிறசி நிறுவைம் 
தேன்ை.

ஒருஙகி்்ணப்பொ்ளர்்கள்
நொ.வி. பூர்ணிைொ ச�வி 
்பட்்ட�ொரி ஆசிரியர்-்கணி�ம் 
ைொநிலக் ்கல்வியியல் ஆரொயச்சி ைறறும் ்பயிறசி நிறுவைம் (ைொறறுப்பணி) 
தேன்ை.
ை.கி. லலி�ொ
்பட்்ட�ொரி ஆசிரியர் - ்கணி�ம் 
ைொநிலக் ்கல்வியியல் ஆரொயச்சி ைறறும் ்பயிறசி நிறுவைம் (ைொறறுப்பணி) 
தேன்ை.

வ்ர்ப்டம்
்பொ. ரொைர்
ஓவிய ஆசிரியர், அரசிைர் ஆண்கள் சைல்நி்லப ்பள்ளி 
தேன்ை.
இரொ. அறிவுச்தேல்வன
ஓவிய ஆசிரியர், அரசிைர் சைல்நி்லப ்பள்ளி 
உ�யநொ�ம், அரியலூர் ைொவட்்டம்

�ட்்டச்ேர்
P. சுஜொ�ொ
்கணிபத்பொறி ஆசிரியர்
அரசிைர் ஆண்கள் சைல்நி்லப ்பள்ளி (SSA) 
ஆவடி, தேன்ை

வடிவ்ைபபு
WinMac Solutions, தேன்ை.

In-House 
QC - ச்கொபு ரொசுசவல், தேன்ை. 
 ��ர் சவலு 
 இசயசு 

ஒருஙகி்்ணபபு
ரசைஷ முனிேொமி



சூழ்நிலையியல்
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மின்நூல்

மதிப்பீடு

இணைய
வளங்கள்

அலகு தணலப்பு பக்க 
எண் மாதம்

1. உயிருள்ள, உயிரற்ற பபாருள்்கள் 65 ஜூன்

2. எனது அறபுதமான உடல் 75 ஜூன் - ஜூணல

3. இயறண்கயின் ப்காணட 89 ஜூணல - ஆ்கஸ்ட்

4. நம்ணமச் சுறறியுள்ள விலஙகு்கள் 103 ஆ்கஸ்ட் - பெப்டம்பர்

ப�ொருளடக்கம்
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1  

என் பபயர் அரசி.
என்னிடம் ஒரு நாய்ககுட்டி உள்ளது.
நான் அணத சுட்டி என அணைப்்பன்.
நான் அதனுடன் விணளயாடு்வன்.
அது என் மீது குதிககும்.
நான் அதறகு உைவு தரு்வன்.
அது உைணவ ்வ்கமா்க ொப்பிடும்.
எனககு அதணன மி்கவும் பிடிககும்.

உயிருளள, உயிரற்ற ப�ொருள்கள

்கற்றல் ந�ொக்கங்கள:
 
 

 

உயிருள்ள, 

உயிரற்ற 

பபாருள்்கணள 

அணடயாளம் 
்கண்

டு, 
அவறறின்

 

்வறுபாடு்கணள 

அறிதல்

உயிருள்ள, 
உயிரற்ற 

பபாருள்்களுககு 

இணட்யயான 

பதாடர்பிணன 
புரிந்து 

ப்காள்ளுதல்

என்னிடம் ஒரு பபாம்ணம உள்ளது.
நான் அணத அம்மு என அணைப்்பன்.
நான் அதறகு உைவளிக்க முயறசித்தன்.
அது ொப்பிடவில்ணல.
நான் அதன் ொவிணயத திருகினால்  
மட்டு்ம, அதனால் ந்கர முடியும்.
எனககு என் பபாம்ணமணய மி்கவும் பிடிககும்.

அரசி தன் நாய்ககுட்டி மட்டும் உைவு ொப்பிட்டது. ஆனால், 
தன் பபாம்ணமயால் ஏன் ொப்பிட முடியவில்ணல என வியந்தாள்!  
அது ஏன் என உனககுத பதரியுமா? அணத நாம் அறி்வாமா!

அலகு
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உயிருளள ப�ொருள்கள

உயிருள்ள பபாருள்்கள் உைவு உண்ணும், வளரும், 
ந்கரும் மறறும் இளம் உயிரி்கணளப் பபறறிருககும். 
இவற்றால் சுவாசிக்கவும், உைரவும் முடியும்.

நான் 
விணளயாடுகி்்றன்

உயிருள்ளணவ உைவு உண்ணும்.

நான் 
வளர்கி்்றன்

நான் 
ொப்பிடுகி்்றன்

�ொன் ஓர் உயிருளள மனிதன்

உயிருள்ளணவ வளரும்.

•

•

•
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ஒரு விணதணய விணததது அதன் வளர்ச்சிணயக ்கவனிப்்பாமா!

படங்கணள வரிணெப்படுதது்வாமா!

உயிர் வாை உைவு ்தணவப்படுபணவ்களுககு (✓) 
குறியிட்டுக ்காட்டலாமா!

•

•

•
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குதிணர பல்லி ப்றணவ மண்புழு

உயிருள்ளணவ்கள் ஓர் இடததிலிருந்து மறப்றாரு இடததிறகு ந்கரும்.

உயிருள்ளணவ்களுககு இளம் உயிரி்கள் உண்டு.

உயிருள்ளணவ்களுககு உைர்ச்சி்கள் உண்டு. 
உயிருள்ளணவ்கள் சுவாசிககும்.

சிந்தணனப் பகுதி
படகு ந்கரு்ம!  

அது உயிருள்ள 
பபாருளா?

•

•

•
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இப்பூணன பசியா்க உள்ளது. பால் இருககும் இடதணத  
அணடய பூணனககு உதவுங்க்ளன்.

இளம் உயிரிணய அதன் தாயுடன் ்்காடிட்டுச் ்ெர்ப்்பாமா!

•

•
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அப்பளம் ரம்பம் சிணல

்காசு துப்பாககி

உயிரற்ற ப�ொருள்கள
�ொம் ந�சுந�ொமொ!

உைவு 
உண்ைாது

ந்கராது

உயிரற்ற ப�ொருள

வளராது

இளம் உயிரி்கள் 
கிணடயாது

சுவாசிக்காது
உைராது

படததில் உள்ளவறறின் பபயர்்களின் முதல் எழுதணதப் 
பயன்படுததி அரசி, ்காது என்்ற வார்தணத்கணளப் பப்றவும்.

•
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படதணதப் பார்.

படததில் மணல, ஆறு, குளம், ஏரிணய உங்களால் பார்க்க முடிகி்றதா? 
மணல என்பது பாண்ற்கள் மறறும் மண்ைால் ஆனது. ஆறு, குளம் மறறும் 
ஏரி ்பான்்றணவ நீரால் நிரம்பி உள்ளன. மண் மறறும் நீர் ்பான்்றணவ 
தாவரங்கள் வளர உதவுகின்்றன. தாவரங்களிலிருந்து நாம் உைணவப் 
பபறுகி்்றாம். நாம் ்காறண்றச் சுவாசிககி்்றாம். ்காறறு, நீர் மறறும் மண் 
்பான்்றணவ உயிரற்றணவ. இணவ்களின்றி நம்மால் உயிர் வாை முடியுமா?

ப�ொற்களஞ்சியம்
்காறறு, நீர், மண், ஆறு, மணல, குளம், ஏரி, ்கடல்.

நீர் வாழ் உயிரினங்கள் அடஙகிய படதணத உறறு்நாககு.
இது ஒரு ்கடலின் படம். ்கடலில் பல்்வறு உயிரினங்கள் 
்காைப்படுகின்்றன.

•

•
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�ொடல் ந�ரம்

நீல வானில் உய்ர ப்றககும் 
்கழுகு ஆ்வா்ம.

ஆழ்்கடலின் ்ம்ல குதிககும் 
டால்பின் ஆ்வா்ம.

ஆறறு மைலில் ஊர்ந்து 
பெல்லும் நண்டு ஆ்வா்ம.

்கடல், வானம்,  மைலுககு எல்லாம் 
உயிரில்ணல்ய.  ்கழுகு, நண்டு, 
டால்பினுககு உயிரிருககு்ம.

புள்ளி (.) உள்ள இடங்களில் மஞெள் வண்ைமும், பபருக்கல் குறி 
( X ) உள்ள இடங்களில் பச்ணெ வண்ைமும், மற்ற இடங்களுககு 
நீல வண்ைமும் தீட்டிய பின் என்ன ்காண்கிறீர்்கள்?

•
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படதணத உறறு ்நாக்கவும். உயிருள்ளணவ்கணள  
உயிரற்ற பபாருள்்களில் இருந்து ்வறுபடுததவும். ்காரைம் 
கூ்றவும்.

மதிப்பீடு
உயிருள்ள பபாருள்்களுககு (✓)  குறியிடவும்.

•

•
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இணவ உயிருள்ளணவயா அல்லது உயிரற்றணவயா?

படததில் ்காண்பது என்ன?
இது வளருமா?
இது சுவாசிககுமா?
இது ஓர் இடததிலிருந்து மறப்றாரு 
இடததிறகு ந்கருமா?
இது இளம் உயிரிணய உருவாககுமா?
இதறகு என்ன உைவு ்தணவ?

படததில் ்காண்பது என்ன?
இது வளருமா?
இது சுவாசிககுமா?
இது ஓர் இடததிலிருந்து மறப்றாரு 
இடததிறகு ந்கருமா?
இது இளம் உயிரிணய உருவாககுமா?
இது என்ன உைவு உண்ணும்?

படததில் ்காண்பது என்ன?
இது வளருமா?
இது சுவாசிககுமா?
இது ஓர் இடததிலிருந்து மறப்றாரு 
இடததிறகு ந்கருமா?
இது இளம் உயிரிணய உருவாககுமா?
இதறகு உைவு ்தணவயா?

 

 

 

தன் மதிப்பீடு

என்னால் உயிருள்ள, உயிரற்ற பபாருள்்கணள அணடயாளம் 
்கண்டு ்வறுபடுதத இயலும்.

என்னால் ்கட்டததிறகுள் வணரயவும் புள்ளி்கணள இணைதது 
வண்ைமிடவும் இயலும்.

என்னால் சிந்திததுப் பபாருததமான பபாருள்்கணள 
இணைக்க இயலும்.

•
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2 எனது

அறபுதமொன

 உடல்

◊ உடல் உறுப்பு்களின் பபயர்்கணளக கூ்றல்

◊  பல்்வறு புலன்்கணள அணடயாளம் ்காைல்

◊ தன் சுததம் ்பணுதல்

்கற்றல் ந�ொக்கங்கள:

➢  விணளயாடுதல், நடததல், ஓடுதல், ்்கட்டல், பார்ததல், நு்கர்தல்,  
சுணவததல் மறறும் பதாட்டு உைர்தல் ்பான்்ற பெயல்்கணள நாம் 
்மறப்காள்கி்்றாம்.

➢  சில உடல் உறுப்பு்கணள நம்மால் பார்க்க இயலும். சில உறுப்பு்கணளப் 
பார்க்க இயலாது. ஏபனனில், அணவ உடலின் உள்்ள உள்ளன. 

➢  சில உடல் உறுப்பு்கள் எண்ணிகண்கயில் இரண்டா்க உள்ளன. அவறறுள் 
சிலவறண்ற உங்களால் கூ்ற முடியுமா?

�ொம் ந�சுந�ொமொ! 

தணலணய ஆட்டு தணலணய ஆட்டு 
பொய்ங பொய்ங பொய்ங…

்கண்ணைச் சிமிட்டு ்கண்ணைச் சிமிட்டு 
கிளிங கிளிங கிளிங…

ண்கணயத தட்டு ண்கணயத தட்டு
கிளப் கிளப் கிளப்…

்காணலத தட்டு ்காணலத தட்டு
தப் தப் தப்…

�ொடல் ந�ரம்

இப்பாடலின் மூலம் நம் உடல் உறுப்பு்கள் 
சிலவறறின் பபயர்்கணள நாம் அறி்வாமா!

அலகு
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◊

◊

்கண்

்கண்

மூககு
பற்கள்

நாககு
மு்கவாய்

்கன்னம்

்தாள்பட்ணட

முைங்கால்

ண்க

மார்பு

வயிறு

தணல 

வாய்

விரல்்கள்

்கால் ்கால்விரல்்கள்

்காது

்கழுதது

நம் உடல் உறுப்பு்கணள அறி்வாமா!

உடல் உறுப்பு்களின் பபயர்்கணள உரிய பா்கத்தாடு 
இணைப்்பாமா?

தணல 

்கழுதது

ண்க

விரல்்கள்

முைங்கால்

வயிறு

மார்பு

்தாள்பட்ணட

மு்கம் 

்கால்

்கால்விரல்்கள்
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◊

◊

படங்கணள உறறு்நாககு. வருண் தன் உடலால் பல்்வறு 
இயக்கங்கணள ்மறப்காள்கி்றான். அ்த பெயல்்கணள நாமும் 
பெய்து பார்ப்்பாமா !

இ்த ்பான்று ்வறு என்ன பெயல்்கணள உன்னால் பெய்ய முடியும்?

நடததல் 

மூகண்கத 
பதாடுதல்

்கயிறு 
தாண்டுதல் உணதததல் தூககுதல்

்கண் 
இணமததல்

்கண் 
புருவதணத 

உயர்ததுதல்

வணளதல் எறிதல் 

பிடிததல் ்தாப்புக்கரைம் குதிததல் 
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1 2

◊

◊

◊

◊

◊ படததில் இரண்டா்க உள்ள உறுப்பு்கணள 
இரண்டு என்்ற எண்ணுடனும் ஒ்ர ஒரு 
உறுப்பா்க உள்ளவறண்ற ஒன்று என்்ற 
எண்ணுடனும் இணைப்்பாமா!

உங்கள் ண்க மறறும் விரல்்களில் ்்காடு்கள் உள்ள 
இடங்கணள உங்களால்  மடக்க முடியும். முயறசி 
பெய்து பார்ப்்பாமா?

நாம் பல்்வறு விதமான உைர்வு்களான மகிழ்ச்சி, ்ொ்கம், பயம், 
்்காபம் ்பான்்றவறண்ற அனுபவிககி்்றாம். அந்த உைர்வு்கணள 
நாம் மு்க பாவணன்கள் மூலம் பவளிப்படுததுகி்்றாம். இந்த 
மு்கபாவணன்கணள பெய்து பார்க்க நாம் முயறசிப்்பாமா!

மு்கபாவணன்கணள வணர்வாமா?

ஒட்ட்கச்சிவிஙகிககு 
நீளமான ்கழுதது உண்டு.

யாணனககு நீளமான 
தும்பிகண்க உண்டு.

உங்களுககுத பதரியுமா

நம் உடலில் உள்ள உறுப்பு்களுள் சில எண்ணிகண்கயில் 
இரண்டா்கவும் சில ஒன்்றா்கவும் ்காைப்படுகின்்றன. 
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பாடல் ்நரம்
வலது மறறும் இடது
பாடணல நாம் பாடு்வாமா!

சிககுபுககு சிககுபுககு
பதாடர்வண்டி (2)

்ந்ர ்பாகுது பதாடர்வண்டி (2)
சிககுபுககு சிககுபுககு

பதாடர்வண்டி (2)
இடப்பக்கம் திரும்புது

பதாடர்வண்டி (2)
வலப்பக்கம் திரும்புது

பதாடர்வண்டி (2)
இடகண்க இது
சிக சிக சிக (2)
வலகண்க இது
புக புக புக (2)

இ்த ்பால் வலது ்கால், இடது ்கால், தணல மறறும் உடல் முழுணமககும் 
பாடணலத பதாடர்ந்து பாடு்வாமா! 

உங்கள் ண்க விரல்்களுககு பபயர் உண்டு. அவ்விரல்்களின் 
பபயர்்கணள அறி்வாமா!

்மாதிர விரல்

சுண்டு விரல்

நடு விரல்

சுட்டு விரல்

 ்கட்ணட விரல்

◊ ஒவ்பவாரு படததிலும் வலது பக்கததிறகு உரியணத சிவப்பு நி்றததிலும் 
இடது பக்கததிறகு உரியணத நீல நி்றததிலும் வண்ைமிடலாமா!
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◊

◊

உங்களின் ்கட்ணட விரல் ்ரண்க தனிச்சி்றப்பானது. உங்கள்  
்கட்ணட விரல் ்ரண்கணய முதல் ்கட்டததில் அச்சிடவும். உங்கள் 
நண்பனின் ்கட்ணட விரல் ்ரண்கணய அடுதத ்கட்டததில் அச்சிடச் 
பொல்லவும். அணவ இரண்டும் ஒ்ர மாதிரியா்க உள்ளனவா?

உங்கள் நண்பர்்களுடன் ”ராஜா பொல்கி்்றன்” அல்லது “ராணி 
பொல்கி்்றன்” விணளயாட்ணட விணளயாடலாமா?

நான் பல்்வறு ஒலி்கணள என் ்காதால் ்்கட்கி்்றன். சில ஒலி்கள் 
ெததமா்கவும் சில ஒலி்கள் பமன்ணமயா்கவும் உள்ளன. 

என் புைன்்கள

்கா்கம் ்கணரயும் ெததம் மணி ஓணெ ்கடி்காரம் எழுப்பும் ஒலி

பதாடர்வண்டி  
ஓடும் ெததம்

நீர் பொட்டும் 
ெததம் 

உன் மூகண்கத 
பதாடு
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◊

◊

ஒவ்பவாரு நாளும் உங்கணளச் சுறறி நீங்கள் என்பனன்ன 
ஒலி்கணளக ்்கட்கிறீர்்கள்? உங்களுககுப் பிடிதத ஒலி எது?
நாம் விணளயாடலாமா!
உங்கள் ்கண்்கணளத துணியால் ்கட்டவும். பி்ற மாைவர்்கணள 
உங்கணளச் சுறறி நிற்கச் பொல்லவும். ஒவ்பவாரு மாைவரும் 
ஏ்தனும் ஒரு விலஙகு ்பான்று ஒலி எழுப்ப ்வண்டும். என்பனன்ன 
ஒலி்கள் எழுப்பப்பட்டன என்பணத நீங்கள் கூ்ற ்வண்டும். குரல் வந்த 
திணெணயச் சுட்டிக ்காட்டவும். 

நாம் நம்ணமச் சுறறியுள்ள உல்கதணத நம் ்கண்்களால்  
பார்ககி்்றாம். அங்்க பல்்வறு வடிவங்கள், அளவு்கள், 
வண்ைங்கணள நாம் பார்ககி்்றாம். 
படதணத உறறு்நாககி அவர்்கள் என்ன பெய்கி்றார்்கள் எனக கூறு.
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◊ கீ்ை ப்காடுக்கப்பட்டுள்ள வடிவங்கணளப் பார்.  
நாமும் நம்முணடய உடலால் இந்த வடிவங்கணள உருவாக்கலாமா!

நம்ணமச் சுறறியுள்ள உல்கதணத நாம் ்கண்ைால் பார்ககி்்றாம், 
்காதால் ்்கட்கி்்றாம். ்மலும் பதாட்டும், நு்கர்ந்தும், சுணவததும் 
அறிகி்்றாம்.

இனிப்பு, புளிப்பு, உவர்ப்பு மறறும் ்கெப்பு ்பான்்ற பல வண்கயான 
சுணவ்கள் உள்ளன. நம்முணடய நாககு சுணவணய அறிய உதவுகி்றது. 

எடுததுக்காட்டு: எலுமிச்ணெ புளிப்பு, மாம்பைம் இனிப்பு, பா்கற்காய் ்கெப்பு. 

உங்களுககு என்ன ொப்பிடப் பிடிககும்?

்கழுகு, வல்லூறு, பருந்து 
்பான்்ற ப்றணவ்கள் பவகு 

உயரததில் இருந்தும் 
சிறிய பபாருள்்கணளயும் 

கூர்ணமயா்கப் பார்ககும் தி்றன் 
உணடயணவ.

உங்களுககுத பதரியுமா
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◊

◊

நம்முணடய மூககு பல 
வண்கயான மைங்கணள 
நு்கர உதவுகி்றது.
எவறறின் மைம் 
உங்களுககுப் பிடிககும்? 
எவறறின் மைம் 
உங்களுககுப் பிடிக்காது?

உங்கள் பள்ளி வளா்கததில் இயறண்க உலாச் பெல்்வாமா!

தாவரங்கணளயும் மண்ணையும் பதாட்டு உைர்.
மலணரத பதாட்டுப்பார்.  

அது பமன்ணமயா்க இருககும்.  
மரக்கட்ணடணயத பதாட்டுப்பார்.  

அது ்கடினமா்க இருககும். 
என்பனன்ன பபாருள்்கணளத பதாட்டுப்பார்க்க நீ 

விரும்புகி்றாய்? 

உங்கள் நண்பனின் ்கண்்கணளத துணியால் ்கட்டவும்.  உங்கள் 
நண்பனிடம் ்வறுபட்ட உைவுப் பபாருள்்கணளக ப்காடுதது 
அவறண்ற நு்கர்ந்தும், சுணவததும், உைர்ந்தும் அணவ என்ன பபாருள் 
என்பணதக ்கண்டுபிடிததுக கூ்றச் பொல்லவும்.

இது என்னபவன்று 
உங்களுககுத 

பதரியுமா?

ணை... எனககுத 
பதரியு்ம… இது 
எலுமிச்ெம் பைம்

நாயின் நு்கர்வுத தி்றன் 
மனிதனின் நு்கர்வுத 

தி்றணன விட 40 மடஙகு 
அதி்கம்.

உங்களுககுத பதரியுமா
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்கணத ்நரம்

இவள் பபயர் மாலா  . அவள் ்காணலயில் துயில் 

எழுகி்றாள்.  இது தான் கிருமி.   ்கண்்களுககுக

பதரியாது.  மி்கச் சிறியது. உடணலத தாககுவதறகு

 ்காததுக ப்காண்டிருககி்றது.  ்காணலயில் எழுந்ததும்

பல் துலககுகி்றாள்.  குளிககி்றாள் .                                 ணயத

தாககுகி்றது.            சுததமா்கவும்                  யா்கவும் இருககி்றாள். 

             ்ொ்கமாகி விட்டது             .            பள்ளிககுச் பெல்கி்றாள்      .

பின்னர்  இணட்வணளயின் ்பாது     ககுச் பெல்கி்றாள்.

்கழிவண்றககுச் பென்று வந்த பின்  ்பாட்டுக ண்க 

்கழுவவில்ணல. யாகி விட்டது. வின் 

ந்கங்களுககுள்  பென்று விட்டது.  மதிய உைவு

உண்கி்றாள். வின் வயிறறுககுள்  பெல்கி்றது. வின்

உடல்நலம் பாதிப்பணடகி்றது           .         மருததுவரிடம் பெல்கி்றாள்         .

 விடம்   முன்பும்               ணயப் பயன்படுததிய பின்பும்

்பாட்டுக   ்வண்டும் என்று கூறினார்.   விறகு 

மருந்து தருகி்றார். குைமணடந்து விட்டாள்.                  .
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 நாம் நம்முணடய ண்க்கணளச் சுததமா்க ணவததிருக்க ்வண்டும். 
இல்ணலபயனில் மாலாணவப் ்பால் நம் உடல் நலமும் பாதிக்கப்படும். 
நம்முணடய ண்க்கணளச் ெரியான முண்றயில் ்கழுவுவது எப்படி என்பணத 
கீழ்க்காணும் படங்களிலிருந்து அறிந்து ப்காள்்வாமா!

நாம் தினமும் ்காணல, இரவு என இரண்டு ்வணளயும் பல் துலக்க 
்வண்டும். தினமும் ெரியான பல் துலககும் முண்றணயப் பின்பறறு்வாமா!  
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◊

◊

தினெரி பெயல்பாடு்கள் 
இந்தப் படங்கள் நம் தினெரி பெயல்பாடு்கணளக குறிப்பிடுகின்்றன. அவறண்ற 
வரிணெப்படுதது்வாமா!

சு்காதாரமான தினெரி ்கழிவண்றப் பயன்பாடு -  ்கழிவண்றணயப் 
பயன்படுததிய பின் நம்ணம நாம் சுததம் பெய்து ப்காள்ள ்வண்டும்.

துண்டினால் 
ண்க்கணளத 

துணட 

பயன்படுததும் 
முன்பும் பின்பும் நீர் 

ஊறறு

மிதியடியில் 
பாததணதத துணட

்ொப்பினால் 
ண்க்கணளக ்கழுவு

உங்கணளச் சுததமா்க ணவததிருக்க உதவும் பபாருள்்களுககு (✓) குறியிடு்க.

◊
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பட்டததிறகு அருகில்         குறியும்,
ெததம் எழுப்பும் பபாருள்்களுககு அருகில்  குறியும், 
மைமுணடய  பபாருள்்களுககு அருகில்            குறியும்,
சுணவதது உைரும் பபாருள்்களுககு அருகில்          குறியும்,
பதாட்டு உைரும் பபாருள்்களுககு அருகில்         குறியும் இடலாமா!

◊ படதணத உறறு்நாககி குறிப்பு்களின் அடிப்பணடயில் குறியிடு்க.

மக்காச்்ொளம்

மதிப்பீடு
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◊ சில பெயல்்கள் நம்ணம நலமா்க ணவததிருக்க உதவும்.
கீழ்க்காணும் பெயல்்களில் நலமா்க ணவக்க உதவும் பெயல்்களுககு 
 (✓) குறியும் பி்ற பெயல்்களுககு (X) குறியும் இடு்க.

தன் மதிப்பீடு

என்னால் எனது உடல் உறுப்பு்களின் பபயர்்கணளக கூ்ற முடியும்.

என்னால் உடல் உறுப்பு்கணளப் பயன்படுததி பெயல்்கணளச் பெய்ய முடியும்.

என்ணனத தூய்ணமயா்க ணவததுக ப்காள்ளக கூடிய நலமான பைக்க 
வைக்கங்கணள என்னால் ்மறப்காள்ள முடியும்.

என்னால் புலன் உறுப்பு்கணள அணடயாளம் ்காை முடியும்.
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   3
இயறல்கயின் ப்கொலட

்கற்றல் ந�ொக்கங்கள:

பபயரறிதல், 
விவரிததல்  மறறும்  அவறறின் 

முககியததுவதணத 
புரிந்து  ப்காள்ளுதல்

இணல்கள், 
பூக்கள்,  

்காய்்கள்,  
்கனி

்கள் 

ஆ
கியவறண்ற 

உறறு்நாக்கல், 

அணடயாளம் 

்காணு
தல், 

பெல்வி ஒருநாள் தன் வீட்டரு்்க உள்ள 
்தாட்டததிறகுச் பென்்றாள். அங்்க ஒரு 
தக்காளிச் பெடியில் அை்கான மஞெள் நி்றப் 
பூணவக ்கண்டாள். உட்ன அதணனப் பறிக்க 
முயன்்றாள். அப்்பாது அஙகு வந்த ்தனீ ஒன்று 
“அது என்னுணடய உைவு விட்டுவிடு” என்்றது.

வியப்பணடந்த பெல்வி பெடியில் சிவப்பு நி்றத 
தக்காளிணயக ்கண்டதும் அணதப் பறிக்க 
முயன்்றாள். அப்்பாது பச்ணெககிளி ஒன்று 
ப்றந்துவந்து ”அது எனக்கான உைவு விட்டுவிடு” 
என்்றது. 

பெல்வி பச்ணெககிளிக்கா்கத தக்காளிணய விட்டுவிட்டு, 
பின் தக்காளிச் பெடியின் இணலணய வருடினாள். 
அப்்பாது அஙகு வந்த பவட்டுககிளி “அது எனக்கான 
உைவு, தயவு பெய்து இணலணயப் பறிக்கா்த” என்்றது. 
தாவரங்கள் அணனவருககும் பயன்படுகின்்றன என்று 
அப்்பாதுதான் பெல்விககுப் புரிந்தது.

உட்ன “நீதான் எங்கள் அணனவருககும் உைவு 
தருகின்்றாய் மிக்க நன்றி” என மகிழ்ச்சியுடன் 
கூறிக ப்காண்்ட தக்காளிச் பெடிககுத தண்ணீர் 
ஊறறினாள் பெல்வி.

அலகு

89
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இலை்கள

்கணத பிடிதததா குைந்ணத்க்ள!  நாம் தற்பாது தாவர உல்கததிறகுள் 
பயணிப்்பாமா?

�ொம் ந�சுந�ொமொ!
தாவரங்கள் பல்்வறு வண்கயான இணல்கணளக ப்காண்டுள்ளன. 
இணல்கள் பல்்வறு அளவு, வடிவம், வண்ைம் மறறும் தன்ணம்களில் 
உள்ளன. உங்கணளச் சுறறிக ்காைப்படும் இணல்களில் நீங்கள் 
பார்தத இணல்கணளப் பறறிப்  ்பெலாமா!

ப�ொற்களஞ்சியம்
 பவளிர் பச்ணெ, ்கரும் பச்ணெ, 
பமன்ணமயான, மிருதுவான, 

பொரபொரப்பான, விளிம்புணடய, 
கூர்ணமயான, வட்டமான, உலர்ந்த, 

பபரிய, சிறிய, நுனி.

இ்தா உங்களுககு உதவ சில 
வார்தணத்கள்.

வாணை இணல   மாவிணல     முருஙண்க இணல

்வப்பிணல   பதன்ணன ஓணல   துளசி இணல

புதினா இணல  ப்காததமல்லி இணல   ்கறி்வப்பிணல
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நீ அறிந்த வார்தணத்கணளக ப்காண்டு இணல்கணள 
்வறுபடுதது்வாமா!

இணலயின் ்மல் ்தய்ததல் - இணல்களின் ்மல் வண்ை பமழுகுப் 
பபன்சிலால் ்தய்தது அதன் அணமப்ணப உருவாககு்வாமா!

பச்ணெ இணல ஒன்ண்ற வகுப்பிறகு ப்காண்டு வரவும். அந்த இணலயில் 
ஏறபடும் மாற்றதணத ஒரு வாரம் வணர தினமும் உறறு்நாககு்வாமா!

•
•

•
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பூக்கள

படங்கணளப் பார். இணவ நம்ணமச் சுறறிலும் ்காைப்படும் சில பூக்கள். 
அவறறின் பபயர்்கணளச் பொல்்வாமா!

மல்லிண்க                ்கன்காம்பரம்         ொமந்தி

பெம்பருததி

தாமணர                         ெம்பஙகி             ்ராஜா

தாைம்பூ              ம்னாரஞசிதம்

உங்களுககுப் பிடிதத பூ எது? 
அப்பூணவப் பறறி உங்களுககுத 
பதரிந்தவறண்றச் பொல்வீர்்களா! 

இ்தா உங்களுககு உதவ 
சில வார்தணத்கள்.

ப�ொற்களஞ்சியம் 
மைம், இதழ், பமன்ணமயான, 

மிருதுவான, பொரபொரப்பான, 
முட்்கள், வண்ைம், சிவப்பு, 

இளஞசிவப்பு, பவள்ணள, மஞெள்.

•

•
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மல்லிண்கப்பூ                ்ராஜாப்பூபெண்ப்கப்பூ

சில பூக்களுககு மைம் உண்டு.

பூ வாடாமல் இருக்க ்வண்டுபமனில் 
படததில் உள்ளது ்பால் பெய்யலாம். 

பூக்கள் பல்்வறு வண்கயான இதழ்்கணளக ப்காண்டுள்ளன. 
இதழ்்களின் வடிவங்கணள உறறு்நாக்கவும்.

இதணை உரிய பூவுடன் இணைக்கலாமா!        •

•
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்கொய்கறி்கள

�ொடல் ந�ரம்                                                                                         

சின்னச் சின்ன சுண்ணடக்காய்

குண்டு குண்டுக ்கததரிக்காய்

பநட்ணட பநட்ணட முருஙண்கக்காய்

நீண்டு பதாஙகும் புடலங்காய்

ப்காடியி்ல பூெணிக்காய்

ப்காததுக ப்காததாய் அவணரக்காய்

வை வைககும் பவண்ணடக்காய்

வளமான வாணைக்காய்

பட்ணட ்பாட்ட பீர்க்கங்காய்

பாங்கான பவள்ளரிக்காய்

இததணனயும் ்வண்டுமா?

இன்்்ற ்தாட்டம் அணமததிடு்வாம்!

இயறண்க வளம் ்காததிடு்வாம்!

 ப�ொற்களஞ்சியம்
மிருதுவான, பொரபொரப்பான , பபரிய, 

சிறிய, அளவு, வடிவம், ்கனமான, 
இ்லொன, சுணவயான, நீர்ச்ெததுள்ள, 

்கடினமான, வட்டமான, நீளமான, பழுப்பு, 
ஆரஞசு, பச்ணெ, சிவப்பு, ஊதா.

�ொம் ந�சுந�ொமொ!

நாம் அணனவரும் ்காய்்கறி்கணள உண்கி்்றாம். ்காய்்கறி்கள் நம் 
உடலுககு நலதணதயும் வலிணமணயயும் அளிககின்்றன.

உங்களுககு எந்பதந்தக 
்காய்்கறி்கணளப் பிடிககும்?
உங்களால் அவறண்ற விவரிக்க 
முடியுமா?
இ்தா உங்களுககு உதவ சில 
வார்தணத்கள். 

✴

✴
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்காய்்கறி்கள் எவ்வளவு அை்கா்க அடுக்கப்பட்டுள்ளன  
என்பணதப் பார்ததாயா! 
நாம் இஙகு முட்ணடக்்காஸ், தக்காளி, பவள்ளரிக்காய், 
பீர்க்கங்காய் மறறும் ்்கரட் ்பான்்ற பல ்காய்்கறி்கணளப் 
பார்ககி்்றாம். அவறண்ற நாம் அணடயாளம் ்காண்்பாமா?

்க
ாய்

்க
றி

 அ
ங

்க
ாடி

நாம் அன்்றாடம் பயன்படுததும் ்காய்்கறி்கள்.

பவண்ணடக்காய்

பவங்காயம் இஞசி பூண்டு

பீட்ரூட்
முள்ளஙகி

கீ்ை ப்காடுக்கப்பட்டுள்ள ்கததரிக்காயின் பல்்வறு வண்க்கணளப் 
பார்க்கவும்.

✴

✴

✴
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்காய்்கறி மனிதணன உறறு்நாககு. எந்பதந்தக ்காய்்கறி்களால் 
்காய்்கறி மனிதன் உருவாக்கப்பட்டுள்ளான் என்பணத அணடயாளம் 
்காண். அவறண்ற நீங்கள் ்கற்றறிந்த வார்தணத்கணளப் பயன்படுததி 
விவரி. ்மலும் பின்வரும் வினாக்களுககும் விணடயளிக்கவும்.

எந்பதந்தக ்காய்்கறி்கள் ்கடினமா்க 
உள்ளன?
எந்தக ்காய்்கறி நீளமா்கவும் 
பச்ணெயா்கவும் உள்ளது?
எந்தக ்காய்்கறி ஆரஞசு நி்றததில்  
உள்ளது?

ஒரு குழு ஒரு ்காய்்கறியின் தன்ணமணயக 
குறிதது  விவரிக்க, மறப்றாரு குழு 
அதன் பபயணரக ்கண்டறிய ்வண்டும். 
இ்த்பான்்ற விணளயாட்ணடத 
பதாடர்ந்து உங்கள் நண்பர்்களுடன் 
விணளயாடலாமா!

்காய்்கறி்கணளக ப்காண்டு அச்சிடுதல்.  

பவண்ணடக்காயால் அச்சிடுதல்    குணடமிள்காயால் அச்சிடுதல்

்்கரட்டால் அச்சிடுதல்                          எலுமிச்ணெயால் அச்சிடுதல்

✴

✴

✴

✴

✴

✴
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பைங்கள்

பைங்கள் நமககு உடல்நலதணத 
அளிககின்்றன.
பைங்களில் பல்்வறு வண்க்கள் உள்ளன.

ப�ொற்களஞ்சியம்
்கனி, ொறு மிகுந்த, 

ெணதப்பறறுமிக்க, சிறிய, 
பபரிய, இனிப்பு, புளிப்பு, 

உலர்பைங்கள்.

பபரும்பாலான ்காய்்கள் ்கனியா்க மாறும் ்பாது நி்றம் மாறுகின்்றன.

மா ப்காய்யா பப்பாளி

பப்பாளி

வாணை

சில பைங்கள் ெணதப்பறறுள்ளணவ.

சில பைங்கள் ொறு மிகுந்தணவ.
ெப்்பாட்டா

தர்பூெணி    எலுமிச்ணெ ஆரஞசு

◆

◆

◆
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சில பைங்கள் சிறியணவ.

திராட்ணெ 

இலந்ணத

சில பைங்கள் பபரியணவ.

தர்பூெணி    

பலாப்பைம்

சில பைங்கள் புளிப்புச் சுணவ உணடயணவ.

சில பைங்கள் இனிப்புச் சுணவ உணடயணவ.

வாணைப்பைம்               சீததாப்பைம்          ெப்்பாட்டாப்பைம்          

சில பைங்கள் இனிப்புச் சுணவயும் புளிப்புச் சுணவயும் ்கலந்தணவ.

திராட்ணெ              அன்னாசி

எலுமிச்ணெ

பநல்லிக்காய்

◆

◆

◆

◆

◆
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சில பைங்கள் உலர்ந்தணவ.

்பரீச்ணெ         திராட்ணெ           அததி
உங்களுககுத பதரியுமா?
ப்றணவ்களும் அணில்்களும் பைங்கணள விரும்பி உண்ணும்.

◆

◆

பைதணத பைததுண்டுடன் இணைப்்பாமா!◆

பல்்வறு விதமான பைங்கணளப் பறறி நீங்கள் ்கறறு  
இருககிறீர்்கள்.  நீங்கள் ஒரு பைதணதப் பறறி விவரிதது உங்கள் 
நண்பணன அப்பைததின் பபயணரக கூ்றச் பொல்லவும்.

◆
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பைத்தாட்டததில் பைங்கள் விணளகின்்றன. 

அணவ அஙகிருந்து எவ்வாறு நம் வீட்ணட வந்தணடகின்்றன? 
படங்களுககுச் ெரியான எண்்கள் இட்டு வரிணெப்படுதது்வாமா!              

இந்தப் படததிலிருந்து நீங்கள் 
அறிவபதன்ன?
பைங்கள் மறறும் ்காய்்கறி்கணள 
உண்பதறகு முன் எப்பபாழுதும் 
்கழுவ ்வண்டும்.

◆
◆

◆

அ

இ

உ

எ

ஆ

ஈ 

ஊ

ஏ

விணட்கள் 

12345678
ஏஆஊஈஉஇஎஅ
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1. பபரிய இணலணய வட்டமிடு.

2. ஆரஞசு நி்றக ்காணய வட்டமிடு.

3. நீளமான ்காணய வட்டமிடு.

4. ொறு நிண்றந்த பைதணத வட்டமிடு.

5. புளிப்பான பைதணத வட்டமிடு.

6.  ப்காடுக்கப்பட்டுள்ள படங்கணளப் பார்தது எந்பதந்த பூக்கள் 
மைமுள்ளணவ என்பணத (✓ ) குறியிட்டுக்காட்டு்க.

மதிப்பீடு
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7.   படங்கணள அதன் ெரியான இணையுடன் ்்காடிட்டு இணை.

என்னால் வணரயவும், வண்ைமிடவும், ்காய்்கறியால்  
அச்சிடவும், பூ அலங்காரம் பெய்யவும் இயலும்.

தன் மதிப்பீடு

என்னால் இணல்கள், பூக்கள், ்காய்்கறி்கள், பைங்களின் 
பபயர்்கணளக கூ்றவும் விவரிக்கவும் இயலும்.

எனககுத தாவரங்களின் முககியததுவம் குறிததுத பதரியும்.
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்கற்றல் ந�ொக்கங்கள:

�ொம் ந�சுந�ொமொ!  படததில் உள்ள விலஙகு்கணள 
உறறு்நாக்கவும். இந்த விலஙகு்கணள நீங்கள் 
பார்ததிருககிறீர்்களா? அணவ என்ன பெய்கின்்றன?  

�ம்லமச் சுறறியுளள 
விைஙகு்கள

அலகு 4

 
 

 

விலஙகு்கணளப் பாது்காததல் 
குறிதத 

விழிப்புைர்ணவ ஏறபடுததுதல்
தங்களுககுப் 

பிடிதத 
விலஙகிணனப் 

பறறிப் ்பசுதல்

விலஙகு்கணள 
உறறு்நாககி 
ப்றணவ்கள், பூச்சி்கள், 

பாலூட்டி்கள் 
என அணடயாளம் 
்காைல், பபயர் 

கூ்றல், ்வறுபடுததி 
அறிதல், 

விவரிததல் மறறும் 
ஒப்பிடுதல்
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◊ நீங்கள் பார்தத விலஙகு்களுககு (✓ ) குறியிடு்வாமா!

◊

�ொம் ந�சுந�ொமொ!

்காங்்கயம் ்காணளணய உறறு்நாககி அதன் பா்கங்கணள 
அறி்வாமா!

ப�ொற்களஞ்சியம்
சிறிய, பபரிய, தணல, ்கண்்கள், 
மூககு, ்காது்கள், வாய், பற்கள், 

நாககு, ப்காம்பு்கள், ்கழுதது,  நி்றம் 
( வண்ைததிட்டு்கள் ), முடி, 

உ்ராமம், வால், ்கால்்கள், திமில்.

இப்்பாது ்ம்ல உள்ள 
வார்தணத்கணளப் பயன்படுததி 

பசுணவப் பறறி உங்களால் 
விவரிததுக கூ்ற இயலுமா?  

உடல் பா்கங்கணள 
அவறறின் பபயருடன் 

பபாருதது்க.

்கழுதது

்கழுதது

ப்காம்பு 

ப்காம்பு 

தணல 

தணல 

வால் 

்கால்

்கால்

திமில்

வால்

◊
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◊

விைஙகு்கள
பல்்வறு வண்கயான விலஙகு்கள் உள்ளன.
சில விலஙகு்கள் பபரியணவ, சில பபரியணவ அல்ல.

சிங்கம்

புலி

மான் யாணன

முயல்

ஒட்ட்கச்சிவிஙகி

சிறுதணத்கரடி

சில விலஙகு்கள் சிறியணவ.

ஈஎறும்புப்காசு எலி

உங்களுககுப் பிடிதத 
விலஙகின் படதணத ஒட்டவும்.

குதிக்க முடியாத ஒ்ர 
விலஙகு யாணன.

உங்களுககுத பதரியுமா
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◊

�ொலூட்டி்கள
சில விலஙகு்கள் உடலின் ்மல் முடி அல்லது உ்ராமதணதக 
ப்காண்டுள்ளன. இணவ குட்டி்கணள ஈன்று பாலூட்டும். இணவ 
பாலூட்டி்கள் என அணைக்கப்படும்.

நாய், ்கங்காரு மறறும் யாணன ்பான்்றணவ பாலூட்டி்கள்.

மனிதர்்களும் 
பாலூட்டி்க்ள.  

சில பாலூட்டி்கள் 
ப்றககும்.

சில பாலூட்டி்கள் 
நீந்தும்.

பவளவால் திமிங்கலம்

படததில் உள்ள இரு விலஙகு்கணள ஒப்பிடு்வாமா!

பசு எருணம

ஒதத மறறும் ்வறுபட்ட 
பண்பு்கள் யாணவ?

நீ ்கற்றறிந்த 
வார்தணத்கணளப் 
பயன்படுததவும்.பவள்ளாடு பெம்மறி ஆடு
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◊

◊

விைஙகு்களின் �ொல்்கள

வாணல நிமிர்ததி 
முண்றககும் ்்காபமான 

பூணன

மகிழ்ச்சியான 
நிணலயில் வாணல 

ஆட்டும் நாய்

பதாந்தரவு தரும் 
பூச்சி்கணள தன் 

வாலால் ஓட்டும் பசு

 விலஙகு்களின் தணலயுடன் அவறறின் ்கால்்கணள இணைக்கவும்.

கீ்ை ப்காடுக்கப்பட்டுள்ள படததில் மண்றந்துள்ள விலஙகு்கணளக 
்கண்டுபிடிக்கவும்.
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�்றல�்கள
�ொம் ந�சுந�ொமொ!

இந்தப் ப்றணவ்கணள நீங்கள் பார்ததிருககிறீர்்களா? 
அணவ்கணள எங்்க பார்ததிருககிறீர்்கள்?

மயில் ்கழுகு ்கா்கம்

கிளி வாதது பு்றா மீன்ப்காததி

்ெவல் ணமனா அன்னம் ஆந்ணத

ப்றணவ்களின் பபயர்்கணளக 
ப்காடுக்கப்பட்ட வார்தணத்கணளப் 
பயன்படுததி ்பெலாமா!

ப�ொற்களஞ்சியம்
அளவு, நி்றம், இ்றகண்க்கள், 
்கால்்கள், அலகு, இ்றகு்கள்,  

பாதம்.

ப்றணவணய உறறு்நாககி அதன் பா்கங்கணள அறி்வாமா!

தணல

அலகு

இ்றகண்க

வால் இ்றகு்கள்
பாதம்

குருவி

உடல் 
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◊ ப்றணவணய அதன் பபயருடன் இணைப்்பாமா!

்கா்கம்

வாதது

ணமனா

அன்னம்

கிளி

்கழுகு

்்காழி

்கா்கம்

்ெவல்

ணமனா

�ொம் ந�சுந�ொமொ!

ப்றணவ்களின் ஒதத, ்வறுபட்ட பண்பு்கணளப் பறறி ்பெலாமா!

நாணர குருவி
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ப்றணவ்களும் விலஙகு்க்ள...
இணவ இரண்டு இ்றகண்க்கள், இரண்டு ்கால்்கள் மறறும் ஓர் 
அலகிணனக ப்காண்டுள்ளன.

இணவ தங்கள் அலகு்களின் உதவி்யாடு உண்ணுகின்்றன.
இவறறிறகுப் பற்கள் கிணடயாது.

இவறறின் ்கால்்கள் ஓடுவதறகும் நடப்பதறகும் பயன்படுகின்்றன.

இணவ வண்ைமயமான இ்றகு்கணளப் பபறறுள்ளன.
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◊

இவற்றால் ப்றக்கவும் முடியும்.

சில ப்றணவ்களால் ப்றக்க இயலாது.

ஈமு கிவி பபன்குவின் பநருப்புக்்காழி

சில ப்றணவ்களால்  நீந்த இயலும்.

வாதது  அன்னம் நீர்க்்காழி

ப்றக்க இயலும் ப்றணவ்களுககு (✓) குறியிடவும்.

பபன்குவின் மீன்ப்காததி கிளி

்கா்கம் கிவி ஈமு
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◊

◊

ப்றணவணய அதன் அலகு, பாதததுடன் இணைக்கவும்.

்கட்லட விரல் நரல்க அச்சிடுதல்
உன் ்கட்ணட விரல் ்ரண்கணயப் பயன்படுததி படங்கணள 
முழுணமப்படுததவும்.
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பூச்சி்கள
பள்ளி வளா்கதணதச் சுறறிப் பார்க்கவும். எததணன பூச்சி்கணள உங்களால் 
பார்க்க முடிகி்றது. நீங்கள் பார்தத பூச்சி்களுககு (✓) குறியிடவும்.

எறும்பு

வண்டு தும்பி

வண்ைததுப்பூச்சி ஈ

ப்காசு

்தனீ இணலப்பூச்சி வண்டு குளவி 

பூச்சி்களின் படங்கணளப் பார்க்கவும்.

குச்சிப்பூச்சி ்கரப்பான் பூச்சி பவட்டுககிளி ்பன்

பூச்சி்கள் ஆறு ்கால்்கணள உணடய மி்கச் 
சிறிய விலஙகு்கள். சில பூச்சி்களுககு 
இ்றகண்க்கள் உண்டு. அணவ ப்றக்க 
உதவுகின்்றன.

பூக்களின் சி்றந்த நண்பன் 
வண்ைததுப்பூச்சி.

உங்களுககுத பதரியுமா
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சில சிறிய விலஙகு்கள் பூச்சி்கள் இனதணதச் ்ெர்ந்தணவ 
அல்ல. இணவ ஆறு ்கால்்களுககு ்மல் பபறறுள்ளன.

சில பூச்சி்களால் ப்றக்க இயலாது. 

�ொம் ப�யந�ொமொ!
சிறிதளவு ெர்க்கணரணய ஓரிடததில் சிறிது ்நரததிறகு 
ணவக்கவும். என்ன நி்கழ்கி்றது என்பணத உறறு்நாக்கவும்?

பவள்ளி மீன்

பூச்சி்கலளக ்கண்டுபிடிப்ந�ொமொ!
சில பூச்சி்கள் இணல, குச்சி ்பான்று ்காைப்படுகின்்றன.

இணலப் பூச்சி்கள்

குச்சிப் பூச்சி்கள்

எறும்பு்கள் உைர் நீட்சி்கள் மூலம் 
தங்களுககுள் ்பசிக ப்காள்கின்்றன.
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◊ புள்ளி்கணள இணைதது படங்களுககு வண்ைமிடு்வாமா!

�ொம் ந�சுந�ொமொ!

விைஙகு்கள �ரொமரிப்பும் �ொது்கொப்பும்

இந்தப் ப்றணவ ெந்்தாஷமா்க உள்ளதா? 
நீங்கள் என்ன நிணனககிறீர்்கள்? 

ஒரு மண் பாண்டததில் நீணர ஊறறிப் ப்றணவ்கள் அருந்த ணவக்கவும். 
அணவ எவ்வளவு ஆனந்தம் அணடகின்்றன என்பணத உறறு்நாககு.

நம்ணமச் சுறறி உள்ள விலஙகு்கணள நாம் எவ்வாறு 
பராமரிக்கலாம்?

ப்றணவககு நீர் ணவததல்
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◊

1

2

3

4

5

◊ விடு்கணத்களின் விணடணய அறிந்து ப்காடுக்கப்பட்டுள்ள 
ெரியானப் படததுடன் இணைப்்பாமா!

நான் மரததில் வாழ்கி்்றன். மரததில் 
ஏ்ற விரும்பு்வன். வாணைப்பைங்கள் 
எனககுப் பிடிககும். நான் யார்?

நான் ்காட்டில் வாழ்கி்்றன். எனககு 
கூர்ணமயான பற்கள் உண்டு. மக்கள் 
என்ணன “்காட்டின் ராஜா” என்பர். 
நான் யார்?

எனககுக ்கால்்கள் இல்ணல. ஆனால் நான் 
நிலததின் மீதும் மரததின் மீதும் வணளந்து 
பநளிந்து ந்கர்்வன். நான் யார்?

நான் ப்றணவ அல்ல. ஆனால் என்னால் 
ப்றக்க முடியும். நான் பூக்களிலிருந்து 
்தன் ்ெ்கரிப்்பன். நான் யார்?

நான் ஒரு பாலூட்டி. எனககுப் பபரிய 
்காது்கள் உண்டு. எனககு ஒரு நீளமான 
துதிகண்க உண்டு. நான் நான்கு 
்கால்்களால் நடப்்பன். நான் யார்?

நீங்க்ள விடு்கணத தயாரிதது உங்கள் நண்பரிடம் ்்களுங்க்ளன்!

◊

◊

“நான் யார்”? விணளயாடு்வாமா! ( ஆசிரியர் உதவியுடன் )

்காகித மு்கமூடி பெய்்வாமா! 

இப்பபாழுது நீங்கள் பெய்த ்காகித மு்கமூடிணய அணிந்து நாட்கம் 
நடிப்்பாமா!
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◊

◊ விலஙகு்கணளப் பராமரிக்க நாம் பெய்ய ்வண்டிய பெயல்்களுககு 
அருகில் உள்ள வட்டததில் மட்டும் வண்ைமிடு்வாமா!

ந�டிகல்க விநனொதப் �குதி
படததில் எது தவறு எனக ்கண்டறிந்து சிரிதது மகிைலாமா!

இந்தப் படங்களில் நீங்கள் என்ன ்காண்கிறீர்்கள்? நம்ணமச் 
சுறறியுள்ள விலஙகு்கணள நாம் எவ்வாறு பராமரிக்கலாம் 
என்பணதப் பறறிக கூறு்க.

மதிப்பீடு
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◊ கீ்ை ப்காடுக்கப்பட்டுள்ள ்காட்டில் உள்ள 
விலஙகு்கணளக ்கண்டுபிடிததுப் பபயர் கூ்றவும். 
்மலும், அணவ ப்றணவ்களா, பூச்சி்களா அல்லது 
பாலூட்டி்களா என்பணதயும் வண்கப்படுததவும்.
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◊ படததில் எந்பதந்த விலஙகு்களின் பா்கங்கள் உள்ளன எனக 
்கண்டறிந்து (✓) குறியிடு்வாமா!

என்னால் விலஙகு்கணள வணரந்து, வண்ைமிட இயலும்.

தன் மதிப்பீடு

என்னால் சில விலஙகு்கணள உறறு்நாககி பபயர்்கணளக 
கூ்ற இயலும்.

என்னால் பாலூட்டி்கள், ப்றணவ்கள், பூச்சி்கணள அணடயாளம் 
்கண்டு ்வறுபடுதத இயலும்.

என்னால் விலஙகு்கணள ஒப்பிட்டு விவரிக்க இயலும்.

என்னால் விலஙகு்கணளப் ்பால் நடிக்க இயலும்.

என்னால் சிந்திதது வரிணெப்படுததவும், புதிர்்கணள 
விடுவிக்கவும், பபாருததவும் இயலும்.
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பாட வல்லுநர்கள் 
திருமதி. விஜயலக்ஷ்மி ஸ்ரீவத்ஸன்
்கல்வி ஆலலாச்கர, முதல்வர (ஓய்வு) 
பி.எஸ். சீனியர சச்கணடரி பள்ளி, மமலாப்பூர, சசன்மனை.
டாகடர. சுசித்ா ்ாம்குமார
இயககுநர, 
உபாசனைா ்கற்றல் மறறும் நலவாழ்வு மமயம், 
அமடயார, சசன்மனை.

லமலாய்வாளர்கள்
முமனைவர. R. இ்ாமானுஜம்
லப்ாசிரியர,  
்கணித அறிவியல் நிறுவனைம் ,  
த்மணி,  சசன்மனை.
லப்ாசிரியர சஜயஸ்ரீ இ்ாமதாஸ்  
டாடடா அடிப்பமட ஆ்ாய்ச்சி ்கழ்கம், ல்காபன்பள்ளி, 
சசரிலிங்கம்பள்ளி, ்ங்காச்டடி, மைத்ாபாத.

பாட ஒருஙகிமைப்பாளர்கள்
முமனைவர. வனிதா லடனியல்
துமை இயககுநர, 
மாநிலக ்கல்வியியல் ஆ்ாய்ச்சி மறறும் பயிறசி நிறுவனைம், 
DPI  வளா்கம், ்கல்லூரிச் சாமல, சசன்மனை.
சத. அலசாக
உதவி லப்ாசிரியர, 
மாநிலக ்கல்வியியல் ஆ்ாய்ச்சி மறறும் பயிறசி நிறுவனைம்,  
DPI  வளா்கம், ்கல்லூரிச் சாமல, சசன்மனை.
சச. முதத்மிழ்ச் சசல்வி
முது்கமல படடதாரி ஆசிரியர, 
அ்சு சபண்கள் லமல்நிமலப்பள்ளி, 
திருததணி, திருவள்ளூர.

நூலாசிரியர்கள்
நா. வளரமதி 
முதுநிமல விரிவும்யாளர, 
மாவடட ஆசிரியர ்கல்வி மறறும் பயிறசி நிறுவனைம், 
இ்ாணிப்லபடமட, லவலூர.
சு. அரும்புசமாழி
விரிவும்யாளர, 
மாவடட ஆசிரியர ்கல்வி மறறும் பயிறசி நிறுவனைம், 
இ்ாணிப்லபடமட, லவலூர.
ஆ. ்கருப்மபயன்
தமலமம ஆசிரியர, 
ஊ.ஒ. சதாடக்கப் பள்ளி, சநடுவாசல் (வடககு) 
திருவ்ஙகுளம் ஒன்றியம், புதுகல்காடமட.
லச. ரிவிஙடன் பாபு
படடதாரி ஆசிரியர,  
அ்சு உயரநிமலப் பள்ளி,  
சசணடங்காடு, தஞசாவூர.
். சததிய்கல்யாணி
படடதாரி ஆசிரியர,  
ஊ.ஒ. நடுநிமலப் பள்ளி,  
ப்ளி, லமா்கனூர ஒன்றியம், நாமக்கல்.
நி. அன்பழ்கன்
படடதாரி ஆசிரியர 
ஊ.ஒ. நடுநிமலப் பள்ளி, 1-3 வாரடு 
உததி்லமரூர, ்காஞசிபு்ம்.
ஆ. சுபாஷினி
படடதாரி ஆசிரியர,  
ஊ.ஒ. நடுநிமலப் பள்ளி, நல்ல்கானைச்காததப்பள்ளி,  
சூளகிரி ஒன்றியம், கிருஷைகிரி.
சு. சகதிலவல் முரு்கன்
படடதாரி ஆசிரியர, 
ஊ.ஒ. நடுநிமலப் பள்ளி, லசாழிங்கநல்லூர, 
புனித லதாமமயர மமல ஒன்றியம், ்காஞசிபு்ம்.
சி. தங்கம்
படடதாரி ஆசிரியர, 
ஊ.ஒ. நடுநிமலப் பள்ளி, ்கல்ல்ப்படடி, 
ஆலங்காயம் ஒன்றியம், லவலூர.
இ்ா. சகதிலவல்
படடதாரி ஆசிரியர, 
அ்சு உயரநிமலப் பள்ளி, சசல்லப்பன்லபடமட, 
பூதலூர ஒன்றியம், தஞசாவூர.
சச. மணிமா்றன்
படடதாரி ஆசிரியர, 
ஊ.ஒ. நடுநிமலப் பள்ளி, லமல்ாதாநல்லூர, 
ச்கா்டாச்லசரி ஒன்றியம், திருவாரூர.
ச். தவச்சசல்வம்
இமடநிமல ஆசிரியர, 
ஊ.ஒ. சதாடக்கப் பள்ளி, மல்லிம்க நததம், ்கநதரவகல்காடமட, 
புதுகல்காடமட.
்க. ்காளீஸ்வ்ன்
இமடநிமல ஆசிரியர, 
ஊ.ஒ. நடுநிமலப் பள்ளி, கிளாதரி,  
திருப்புவனைம் ஒன்றியம், சிவ்கஙம்க.
சுமா குருபி்சாத
சதாடக்கநிமல ஒருஙகிமைப்பாளர, 
ல்க.ஆர.எம். சமடரிக லமல்நிமலப் பள்ளி, 
சப்ம்பூர, சசன்மனை.
பா. ல்்கா
சதாடக்கநிமல ஆசிரியர, 
ல்க.ஆர.எம். பப்ளிக ஸ்கூல் (சி.பி.எஸ்.இ), 
சப்ம்பூர, சசன்மனை.

்கமல மறறும் வடிவமமப்புக குழு

முதலாம் வகுப்பு - சூழ்நிமலயியல் - முதல் பருவம்  
பாடநூல் உருவாக்கக குழு

வம்படம்
நா. ல்காபாலகிருஷைன்
குமா் ்ாஜா முதமதயா லம.நி.பள்ளி, 
்காநதி ந்கர, அமடயார, சசன்மனை.

ச. சசநதில் குமார
சஜயல்காபால் ்கல்ாடியா அ்சு லம.நி.பள்ளி, 
திருசவாறறியூர, சசன்மனை.

அ. ஆனைநத குமார
அ்சு லம.நி.பள்ளி, 
அழிவிமடதாஙகி, சவம்பாக்கம், 
திருவணைாமமல.

்க. இ்ாமகிருஷைன்
அ்சு லம.நி.பள்ளி, நுங்கம்பாக்கம், சசன்மனை.
ஓவிய ஆசிரியர்கள்,
த்மிழ்நாடு அ்சு.
மாைவர்கள், அ்சு ்கவின் ்கமல ்கல்லூரி, 
சசன்மனை மறறும் கும்பல்காைம்.
வம்்கமல & வடிவமமப்பு
வி2 இலனைாலவஷன்ஸ், சசன்மனை 86.
In-House 
QC -  ல்காபு ்ாசுலவல், சசன்மனை. 

அருண ்காம்ாஜ் பழனிசா்மி, சசஞசி.

ஒருஙகிமைப்பாளர 
்லமஷ முனுசா்மி

இநநூல் 80 ஜி.எஸ்.எம்  எலி்கணட லமப்லிதலதா தாளில் அச்சிடப்படடுள்ளது
ஆப்சசட மும்றயில் அச்சிடலடார:
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