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ஆசிரியருக்கான குறிப்பு

மாணவர் ஒருவைர அைழத்து, அவரின் கண்களின் மீது துணிையக் கட்டவும். ேமற்கண்ட 
ெபாருள்களில் ஏேதனும் ஒன்ைற, அந்த மாணவரிடம் ெகாடுத்து, அதைனத் ெதாட்டு உணர்ந்து 
அது “தட்ைடயானதா? அல்லது வைளவானதா? எனக் கூறச் ெசய்யவும். இேத ெசயல்பாட்ைட 
மற்ற ெபாருட்கைளக் ெகாண்டு ெசய்வதற்கு ெவவ்ேவறு மாணவருக்கு வாய்ப்பளிக்கவும்.

வடிவியல் அலகு 1

நிைனவு கூர்க

ெசய்து பார்

எது என் தன்ைம ?

எத்தைன மூைலகள்?

எத்தைன விளிம்புகள்?

கைலச் ெசாற்கள்

சதுரம், ெசவ்வகம்,

வட்டம், முக்ேகாணம்
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1.1 அடிப்பைட வடிவங்கள் – அறிமுகம்

பயணம் ெசய்ேவாம்

கைடக்குச் ெசல்ேவாமா?

1st_Maths_Term_II_Tamil_Unit1.indd   2 09-07-2019   15:07:08



3

முயன்று பார் 

முன் பக்கத்தில் உள்ள படத்திற்கு ஏற்ப கீழ்க்காணும் ெபாருட்களுக்கு 
வண்ணம் தீட்டுக.

நல்வரவு

1st_Maths_Term_II_Tamil_Unit1.indd   3 09-07-2019   15:07:09



4

சதுரம்

ெசவ்வகம் 

முக்ேகாணம் 

வட்டம் 

கற்றல் 

அடிப்பைட வடிவங்களின் ெபயர் அறிேவாம்.

முயன்று பார் 

ேமற்கண்ட ஒவ்ெவாரு வடிவத்திற்கும் ேமலும் ஓர் எடுத்துக்காட்டு தருக.
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ெசய்து பார்

ெபாருளுக்கு உரிய ஒத்த வடிவத்தில் உன் விரல் ேரைகைய ைவக்கவும்.

களிமண்ணில் ைகவண்ணம்
உனக்குத் ெதரிந்த வடிவங்கைளக் களிமண்ணில் உருவாக்கி, காட்சிப்படுத்துக.

ெசயல்பாடு 
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1.   ேமேல உள்ள புள்ளிகைள இைணத்து அடிப்பைட வடிவங்கைள 
ெவவ்ேவறு அளவுகளில் வைரய முடியுமா?

2.  ேமற்கண்ட ெசயல்பாட்டில் புள்ளிகைள இைணத்து வட்டம் வைரய 
முடியுமா?

முயன்று பார் 

நீயும் கணித ேமைததான்

புள்ளிகைள இைணத்து அடிப்பைட வடிவங்கைள உருவாக்குக.
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மகிழ்ச்சி ேநரம்

கீேழ ெகாடுக்கப்பட்டுள்ள படத்தில் ஒத்த வடிவங்களுக்கு ஒேர 
வண்ணம் தீட்டுக. அவற்றின் எண்ணிக்ைகைய எழுதுக.
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வழிமுைற:

▶  சதுரம், ெசவ்வகம், வட்டம் மற்றும் முக்ேகாணம் ஆகிய வடிவங்கைளத் தைரயின் 

ேமல் வைரக. 

▶  ஆசிரியர் ைக தட்ட ெதாடங்கியவுடன் மாணவர்கள் வடிவங்கைளச்  சுற்றி ஓட 

ேவண்டும். 

▶  ஆசிரியர் ைக தட்டுவைத நிறுத்தியவுடன் மாணவர்கள் தங்களுக்குப் பிடித்த 

வடிவத்தின் ேமல் நிற்க ேவண்டும்.

▶  ஆசிரியர் ஏேதனும் ஒரு வடிவம் வைரந்த மின்னட்ைடைய எடுத்து காண்பிக்க 

ேவண்டும். ஆசிரியர் காண்பித்த வடிவத்தின் ேமல் நிற்கும் மாணவர்கள், ைக 

தட்டிக்ெகாண்ேட அவ்வடிவத்தின் ெபயைரச் சத்தமாக கூற ேவண்டும்.  

(எ.கா:  ஆசிரியர் சதுர வடிவ அட்ைடையக் காண்பித்தால், சதுர வடிவத்தின் ேமல் 

நிற்பவர்கள்  ைக தட்டிக்ெகாண்ேட ‘சதுரம்’ என்று சத்தமாக கூற ேவண்டும்.)

▶  இேதேபால் அைனத்து வடிவங்கைளயும் நன்கு அறியும்வைர  விைளயாட்ைடத் 

ெதாடரவும். 

வழிமுைற:

▶   மாணவர்களின் எண்ணிக்ைகக்கு ஏற்ப 2 அல்லது 3 குழுக்களாகப்  பிரிக்கவும். 
▶   ஆசிரியர் ஏேதனும் ஒரு வடிவத்தின் ெபயைரக் கூறியவுடன் குழுக்களில் 

உள்ள மாணவர்கள் ஒன்று ேசர்ந்து அந்த வடிவ அைமப்பில் நிற்க ேவண்டும்.

▶   சரியாகவும் , ேவகமாகவும் வடிவமாக மாறிய குழுைவப் பாராட்டலாம்.

▶  இேத ேபான்று ெவவ்ேவறு வடிவங்களுக்கும் விைளயாட்ைடத் ெதாடரலாம்.

விைளயாட்டு-1

விைளயாட்டு-2

கம், வட்டம் மற்றும் முக்ேகாணம் ஆகிய வடிவங்கைளத் தைரயின் 

ைக 
தட்டுேவாம்

வடிவங்களாய் 

மாறுேவாம் 
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1.2 ேநர்க்ேகாடுகள் –  அறிமுகம்

கற்றல் 

ேகாடுகைள உற்று ேநாக்கி வரிெயாற்றி வைரக.

படுக்ைகக் ேகாடு

கைலச் ெசாற்கள்

படுக்ைகக் ேகாடு,

குத்துக் ேகாடு,

சாய்வுக் ேகாடு

குத்துக் ேகாடு

சாய்வுக் ேகாடு
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ெசய்து பார்

படத்தில் உள்ள ேகாடுகளின் வைகக்ேகற்ப, கீழ்க்காணும்  
வண்ணங்கைளக் ெகாண்டு வரிெயாற்றி வைரக.

 சாய்வுக் ேகாடுகளின் பல்ேவறு வைககைள ஆசிரியர் குறிப்பிட்டுக் காண்பிக்கலாம்.

படுக்ைகக் ேகாடு குத்துக் ேகாடு சாய்வுக் ேகாடு

ஆசிரியருக்கான குறிப்பு 
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எழுத்துகளில் 
உள்ள ேகாடுகள்

1 0 2

மாதிரி படத்ைதப் ேபான்று, படுக்ைகக் ேகாடு, குத்துக் ேகாடு மற்றும் 
சாய்வுக் ேகாடுகைளப் பயன்படுத்தி  உனக்குப் பிடித்த  படங்கைள வைரக.

நீயும் கணித ேமைததான்

ஆங்கில எழுத்துகளில் உள்ள ேகாடுகைள உற்றுேநாக்கி, 
வரிெயாற்றி வைரக. குறிப்பிட்ட ேகாட்டின் எண்ணிக்ைகைய 
எண்ணி, கட்டத்தில் எழுதுக.

ெசயல்பாடு 
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எண்கள் அலகு 2

9

1

நிைனவு கூர்க படத்ைத உற்றுேநாக்குக.

1.  படத்ைதப் பார்த்து, கீழ்க்காணும் ெபாருள்களின் எண்ணிக்ைகைய உரிய கட்டத்தில் 
எழுதுக.

2.  நீ எழுதிய எண்ணிக்ைகயில் விடுபட்ட எண்கைள வட்டமிடுக.

கைலச் ெசாற்கள்

எண்கள், முந்ைதய எண், 

அடுத்த எண், 

இைடப்பட்ட எண்

3. ஒத்த எண்களுக்கு, ஒேர வண்ணமிடுக.
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2.1 எண் 10 - அறிமுகம்

பயணம் ெசய்ேவாம்

ேகாழிக் குஞ்சுகள் எத்தைன?

ஆசிரியருக்கான குறிப்பு

ேமேல உள்ள கைதயிைனக் கூறி எண் 10 -ஐ அறிமுகப்படுத்தலாம்.
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0

1

10
10 என்பைதப் பத்து என்கிேறாம். 10 ஒன்றுகள் = 1 பத்து

மணிகள் விரல்கள் எண்கள் 

கற்றல் 

அட்டவைணைய நிரப்பி  9-க்கு அடுத்து வரும் எண்ைண அறிேவாம்.

ேமலும் ஒரு       ேசர்த்தால் ?
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அதிக எண்ணிக்ைக உள்ள ெபாருள்கைள எண்ணுவதற்கு, பத்து 
ஒன்றுகைளத் ெதாகுப்பாக்கி, ஒரு பத்தாக மாற்ற ேவண்டும்.ஒன்றுகைளத் ெதாகுப்பாக்கி, ஒரு பத்தாக மாற்ற ேவண்டும்.

கற்றல் 
10-ஆகத் ெதாகுப்ேபாமா!

ெசய்து பார்

ஆசிரியருக்கான குறிப்பு
விைதகள், தீக்குச்சிகள், ெபாத்தான்கள் மற்றும் சிறு கற்கள் ேபான்ற எளிதில் 

கிைடக்கும் ெபாருட்கைளப் பயன்படுத்தி, பல விதங்களில்  10-இன் ெதாகுப்பாக மாற்ற 
மாணவர்களுக்கு வழிகாட்டலாம்.

பின்வருவனவற்ைற 10-ஆக ெதாகுக்க.
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3 7

4 6

5 5

0 10

1 99

2 8

66

5

ெசய்து பார்

கூடுதலாக அறிேவாம்

எண் 10-ஐ எழுதுக.

பல வைககளில் எண் 10-ஐ பிரித்தல்.

ேவறு ஏேதனும் வழிகளில் எண் 10-ஐ பிரிக்க முடியுமா? அவற்ைறக் கூறுக.

நீயும் கணித ேமைததான்
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2.2 எண்கள் 10 முதல் 20 வைர

பயணம் ெசய்ேவாம்

எண்கள் ெதாடர்வண்டி! - இது எங்கள் ெதாடர்வண்டி!

ெதாடர்வண்டியில் ேசர்ந்துக்ேகா!
மகிழ்வாய் நீயும் ஓடிக்ேகா!

  சிக்கு புக்கு சிக்கு புக்கு
வந்து ேசர்ந்திடு எண் 10

தடக்   தடக்   தடக்   தடக்
வந்து ேசர்ந்திடு 11

  படக்   படக்    படக்    படக்
வந்து ேசர்ந்திடு 12

டுடும்   டுடும்   டுடும்   டுடும்
வந்து ேசர்ந்திடு 13

  குக்கூ குக்கூ குக்கூ குக்கூ
வந்து ேசர்ந்திடு 14

சிக்கு புக்கு சிக்கு புக்கு
வந்து ேசர்ந்திடு 15

  தடக்   தடக்   தடக்   தடக்
வந்து ேசர்ந்திடு 16

 படக்   படக்   படக்   படக்
வந்து ேசர்ந்திடு 17

  டுடும்   டுடும்   டுடும்   டுடும்
வந்து ேசர்ந்திடு 18

குக்கூ குக்கூ குக்கூ குக்கூ
வந்து ேசர்ந்திடு 19

   சிக்கு புக்கு சிக்கு புக்கு
வந்து ேசர்ந்திடு 20

ெதாடர்வண்டியில் ேசர்ந்துக்ேகா! 
மகிழ்வாய் நீயும் ஓடிக்ேகா!
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எண்கள் 1  முதல் 20 வைர

20

18

16

11

1

3

5

7

9

2

4

19

17

12

6

8

10

15

1413

கற்றல் 

ஒன்றுகள்
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10

11

12

13

14

1

1

1

1

1

0

1

2

3

4

கற்றல் 

எண்கள் 10  முதல் 20 வைர
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15

16

17

18

19

20

1

1

1

1

1

2

5

6

7

8

9

0
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1 1

ெசய்து பார்

எண்கைள எழுதிப் பழகுக.

பத்துப் ெபாருட்கைளத் ெதாகுப்பாக்கி, பத்துகள் மற்றும் ஒன்றுகைள எழுதுக.
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முட்ைடகள் வைரக.

1 பத்து

1 பத்து

8 ஒன்றுகள்

2 ஒன்றுகள்

18

நட்சத்திரங்கள் வைரக.

ெகாடுக்கப்பட்ட பத்துகள் மற்றும் ஒன்றுகளின் எண்ணிக்ைகக்கு 
ஏற்ப ெபாருட்கைள வைரக. உரிய எண்கைள எழுதுக.

மகிழ்ச்சி ேநரம்

எண்கைள வரிைசப்படி இைணத்துப் படத்திற்கு வண்ணமிடுக.
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அடுத்த எண்,  முந்ைதய எண் மற்றும் இைடப்பட்ட எண் ஆகிய கருத்துக்கைள  
எண் ேகாட்டின் மூலம் வலுப்படுத்தலாம்.

17 13 186
18 19 15 208

5 1410 11

19 11

8 1513 14

1911

ெசய்து பார்

கற்றல் 

எண் ேகாடு

முந்ைதய எண் எது?

அடுத்த எண் எது?

இைடப்பட்ட எண் எது?

ஆசிரியருக்கான குறிப்பு

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
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எண்ணி எழுதுக. அதிக எண்ணிக்ைக ெகாண்ட 
ெதாகுப்ைப (�) ெசய்க.

ெசய்து பார்

எண்கைள ஒப்பிடல்

எண்ணி எழுதுக. குைறந்த எண்ணிக்ைக ெகாண்ட 
ெதாகுப்ைப (�) ெசய்க.
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Practice

ெகாடுக்கப்பட்ட எண்ணிற்கு ஏற்ப கட்டங்களில் நிழலிட்டுப் 
ெபரிய எண்ைண வட்டமிடுக.

7 4 15 12 10 14

5 8 16 19 18 13

10

17

9

11

14

15

5

7

ஒவ்ெவாரு இைண பறைவகளிலும் ெபரிய எண்ைண வட்டமிடுக.

ஒவ்ெவாரு இைண பறைவகளிலும் சிறிய எண்ைண வட்டமிடுக.

ெபரிய எண் மற்றும் சிறிய எண்

ெசய்து பார்

முயன்று பார் 
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12 18

9
12

15
14

6 7 10 13

9
14

16

20

11
17

15

12

விடுபட்ட எண்கைள எழுதுக.

ஒவ்ெவாரு வண்ணத்துப்பூச்சியிலும் ெபரிய எண் உள்ள சிறகிற்கு 
வண்ணமும், சிறிய எண் உள்ள சிறகிற்கு           வண்ணமும் தீட்டுக.

விடுபட்ட எண்கைள எழுதுக.

9 13 18

மகிழ்ச்சி ேநரம்
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ஊஞ்சலில் விைளயாடும் குழந்ைதகளின் எண்ணிக்ைக     _________

சறுக்கலில் விைளயாடும் குழந்ைதகளின் எண்ணிக்ைக     _________

      ெமாத்தம்      _________

2

1

4

3 =

=

=

6

5

5
1+

3
3+

2
7+

+

+

+

=

=

=

2.3 கூட்டல் ( 20-க்கு மிகாமல்)

நிைனவு கூர்க

கூடுதல் 9–க்கு மிகாமல்

ஆசிரியருக்கான குறிப்பு

ேமற்கண்ட படத்திலிருந்து கூடுதல் 9-க்கு மிகாமல் ேமலும் சில கூட்டல் 
கணக்குகைளக் ேகட்கலாம் .

கூட்டுக

கைலச் ெசாற்கள்

கூட்டல், ெமாத்தம், 

ஒட்டுெமாத்தம், அதிகம்
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0 + 3 = 3

+ =
0

3 ெபாம்ைமகள் 3 ெபாம்ைமகள்

+ =

படத்தில் காட்டியுள்ளபடி காகிதக் ேகாப்ைபகைள அடுக்கி ைவக்கவும். குறிப்பிட்ட 
தூரத்தில் இருந்து பந்ைத வீசி காகிதக் ேகாப்ைபகைளக் கைலக்க, ஒவ்ெவாரு குழந்ைதக்கும் 
இரண்டு வாய்ப்புகள் வழங்கவும். ஒவ்ெவாரு வாய்ப்பிலும் எத்தைன ேகாப்ைபகள் கைலக்கப்பட்டது 
என்பைதக் குறிக்கவும். இரண்டு வாய்ப்புகளிலும் கைலக்கப்பட்ட ேகாப்ைபகள் ெமாத்தம் 
எத்தைன என வினவ ேவண்டும்.

முதல் வாய்ப்பில் கைலக்கப்பட்ட ேகாப்ைபகள்   =

இரண்டாம்  வாய்ப்பில் கைலக்கப்பட்ட ேகாப்ைபகள்  =

     ெமாத்தம்  =

பூச்சியத்ைத எந்த ஓர் எண்ணுடன் கூட்டினாலும், அேத எண் கிைடக்கும்.

கற்றல் 

பூச்சியத்துடன் கூட்டல்

0 ெபாம்ைம

கூடுதலாக அறிேவாம்

ெசய்து பார்
வைரந்து கூட்டுக.

விைளயாட்டு

பூஜ்ஜியத்

0

1
0

0

4
5

3

0
2

6

0
0

+

+
+

+

+
+

=

=
=

=

=
=

7

0

0

8

9

0+ + +2
4
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மணியும் கனியும் அண்ைட வீட்டில் வசிப்பவர்கள். அவர்கள் இருவரும் 
வீட்டிலிருந்து ஒன்றாகேவ பள்ளிக்குச் ெசல்வர். ஒருநாள் பள்ளிக்குச் ெசல்லும் வழியில், 
மணி தனக்கு வலது பக்கத்தில் சாைலேயாரம் உள்ள மரங்கைள எண்ணி, 7 மரங்கள் 
என்றான். கனியும் தனது இடது பக்கத்தில் சாைலேயாரம் உள்ள மரங்கைள எண்ணி, 5 
மரங்கள் என்றாள். அவர்கள் இருவரும் பள்ளிைய அைடந்ததும் தங்களது ேதாழியான 
ெசல்வியிடம் இந்த நிகழ்ைவக் கூறினர்.

ெசல்வி, மணி மற்றும் கனி  ஆகிய இருவரும் எண்ணிய ெமாத்த மரங்களின் 
எண்ணிக்ைக 12 எனக் கூறினாள். மணியும் கனியும் ெசல்வியின்  பதிைலக் கண்டு 
வியந்து “ எப்படிக் கூறினாய் ?“ எனக் ேகட்டனர். உடேன

 ெசல்வி கீழ்க்கண்டவாறு விவரித்தாள்.

| | | | | | |  (7 ேகாடுகள் வைரக)

| | | | |     (5 ேகாடுகள் வைரக)

        | | | | | | | | | |     

        | |   

மணி எண்ணிய மரங்களின் எண்ணிக்ைக =

கனி எண்ணிய மரங்களின் எண்ணிக்ைக =

7

5

        | | | | | | | | | |     12

பயணம் ெசய்ேவாம்

மரங்கள்!  எத்தைன மரங்கள்?

ெமாத்தம்         =

(ெமாத்தக் ேகாடுகைளப் பத்தாகத் 
ெதாகுக்க)
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கூட்டுக

1

9+

8

5+

15

0+

7

7+

12

4+

19

0+

14

3+

11

7+

6 7+ = 3 9+ = 4 13+ =

11 0+ = 16 4+ = 17 1+ =

16

12
4+

12 + 4 = ?6 + 9 = ?

15

6
9+

| | | | | | 

| | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
| | | | |

ெசய்து பார்

கற்றல் 
கூட்டல் 

ேகாடுகைளப் பயன்படுத்திக் கூட்டல். மணிகைளப் பயன்படுத்திக் கூட்டல்.
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அட்டவைணயில் உள்ள எண்களின் கூடுதைலக் காண்க. கிைடக்கும் 
விைடக்ேகற்ற வண்ணத்ைத மயிலின் ேதாைகயில், உரிய இடத்தில் தீட்டுக.

14

13

18
10 19

20
6

12

5

15
3

16

2 + 1

5 + 0

3 + 3

9 + 1

6 + 6

2 + 11

9 + 5

11 + 4

10 + 6

13 + 5

16 + 3

7 + 13 20

மகிழ்ச்சி ேநரம்

வண்ணம் வண்ணம்கூட்டுக கூட்டுக

1st_Maths_Term_II_Tamil_Unit2.indd   31 02-04-2019   17:32:20



32

�  அரசியிடம் 9 ெபன்சில்களும், கமலாவிடம் 8 ெபன்சில்களும் உள்ளன எனில், 
இருவரிடமும் ஒட்டுெமாத்தமாக உள்ள ெபன்சில்களின் எண்ணிக்ைக 
எத்தைன?

�  ேமரி 7 மாம்பழங்கைளயும்,  அகல்யா 6  மாம்பழங்கைளயும் பறித்து ஒேர கூைடயில் 
ைவத்தனர்  எனில், கூைடயில் உள்ள ெமாத்த மாம்பழங்கள் எத்தைன?

�  ெசழியனின் வயது 12. அவன் சேகாதரியின் வயது அவைன விட 3 அதிகம் 
எனில், சேகாதரியின் வயது என்ன?

�  சமீரா 8 வண்ணம் தீட்டும் குச்சிகள் ைவத்திருந்தாள். ேமலும் 4 வண்ணம் தீட்டும் 
குச்சிகள் வாங்கினாள் எனில், அவளிடம் உள்ள வண்ணம் தீட்டும் குச்சிகள் 
ெமாத்தம் எத்தைன?

6

4

5

2

11

17

3

5

10

19

4

7

12

14

1

16

6

1

2

18

0

3

8

6

9

15

7

13

நீயும் கணித ேமைததான்

மனக் கணக்கு 

கூடுதல் 12  வருமாறு  எண் இைணகைளச் ேசர்க்க.

கூட்டல்

கூடுதல் 20  வருமாறு  எண் இைணகைளச் ேசர்க்க.
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ஆசிரியர் ேமற்கண்ட படம் ெதாடர்புைடய   வினாக்கைளக் ேகட்டு ஆர்வமூட்டலாம்.  
எடுத்துக்காட்டாக:

1. படத்தில் நீ காணும் வடிவங்களின் ெபயர்கைளக் கூறுக.
2.    வடிவங்கைள எங்ெகல்லாம் காண்கிறாய்? அைவ எப்படி அைமந்துள்ளன?

அைமப்புகள்அலகு 3
கைலச் ெசாற்கள்

உடல் அைசவுகள்

அைமப்புகள்3.1 வடிவங்களில் அைமப்புகள்

பயணம் ெசய்ேவாம்
படத்ைத உற்றுேநாக்குக.

வடிவங்களின் அைமப்ைப உற்றுேநாக்கி, நிைறவு ெசய்க.

கற்றல் 

v v v

v v v
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�  பட்ைடையயும், வடிவங்கைளயும் ெகாண்டு உனக்குப் பிடித்த 
அைமப்பில் ேதாரணம் உருவாக்குக.

ஆசிரியரின் துைணயுடன் நீ உருவாக்கிய ேதாரணத்ைதக்ெகாண்டு வகுப்பைறைய 
அழகுபடுத்துக.

ெசயல்பாடு 
வகுப்பைறைய அழகுபடுத்துேவாமா!

�  ெகாடுக்கப்பட்டுள்ளைவ ேபால் 
வடிவங்கைளத் ேதைவயான 
எண்ணிக்ைகயில் உருவாக்க ேவண்டும்.

�  கீேழ ெகாடுத்துள்ளபடி வண்ண வைரபடத்தாளில் (chart), நீளமான 
பட்ைடைய ெவட்டி எடுத்துக் ெகாள்ள ேவண்டும்.

கூடுதலாக அறிேவாம்
வண்ணக்ேகாலம்

ெவவ்ேவறு அைமப்பில் வடிவங்கைள வைரந்து வண்ணக் ேகாலம் உருவாக்குக. 

மகிழ்ச்சி ேநரம்
ஒத்த அைமப்புடன் ெபாருத்துக.
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3.2 உடல் அைசவுகளில் அைமப்புகள்

பயணம் ெசய்ேவாம்

 உடல் அைசவுகள்

நான் ஓடுேவன் ... நன்றாய் ஓடுேவன் ...
மமம்மா... (2)

நான் குதிப்ேபன் ... நன்றாய் குதிப்ேபன் ...
லலல்லா...(2)

நான் நீந்துேவன் ... நன்றாய் நீந்துேவன்...
ெஹாெஹாஹ்ேஹா ...(2)

ஊஞ்சலாடுேவன்... நன்றாய் ஆடுேவன்...
பபப்பா...(2)

எல்லாச் ெசயல்களும் நன்றாய் ெசய்ேவன் 
ெஹெஹஹ்ேஹ...(2)

கற்றல் 
உடல் அைசவுகளில் உள்ள அைமப்புகைள உற்று ேநாக்குக.
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�  மாணவர்கைள வட்டமாக நிற்க ைவக்கேவண்டும்.

�  ஆசிரியர் சிறிய பாைன என்று கூறினால், மாணவர்கள்,
தம் ைககைள அருகருேக ைவக்க ேவண்டும்.

�  ஆசிரியர் ெபரிய பாைன என்று கூறினால், மாணவர்கள்,
தம் ைககைள அகலமாக விரிக்க ேவண்டும்.

�  தவறாகச் ெசய்பவர் விைளயாட்ைடவிட்டு ெவளிேயற 
ேவண்டும்.

�  இறுதிவைர சரியாகப் பின்பற்றுபவேர  ெவன்றவர் 
ஆவர்.

�  
�  

�  

�  

�

சிறிய பாைன 
ெபரிய பாைன

வழிமுைற :

ெசய்து பார்

அைமப்புகைள உற்றுேநாக்கி முழுைமயாக்குக.

விைளயாட்டு

V V V V VV V V V VVV VV VVVV VV VV
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1 2 3 4 4

உற்றுேநாக்கியதின் அடிப்பைடயில் எண்கைள எழுதுக. 

மாதுளம் பழங்களில் உள்ள எண்கைள எழுதுக.

2 3 51 4 6 7 8 9

ஒவ்ெவாரு வரிைசயிலும் நீ எழுதிய எண்கைள உற்று ேநாக்குக.  
அதில் ஏேதனும் அைமப்பு உள்ளதா? அது என்னெவன்று கூறுக...

31 2

முயன்று பார் 

உடற்பயிற்சியில் உடல் அைசவுகள்

ஆசிரியருக்கான குறிப்பு

மாணவர்கைளப் ேபாதுமான இைடெவளி விட்டு வரிைசயாக நிற்க ைவத்தப் பின்னர் 
1,2,3,4 என ஆசிரியர் கூற, மாணவர்கள் உடற்பயிற்சி ெசய்ய ேவண்டும். அவ்வாறு ெசய்யும் 
ேபாது உடல் அைசவின் அைமப்புகைள உணரச் ெசய்ய ேவண்டும்.

3.3 எண்களில் அைமப்புகள்

கற்றல் 
கீழ்க்காணும் எண்கைள உற்று ேநாக்குக.

ெகாய்யாப் பழங்களில் உள்ள எண்கைள எழுதுக.
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2 4

1 5 7

5 4 1

1 2 5 8

1 2

4 8

8 6 3

5 19

ெசய்து பார்

எண் அைமப்புகைள நிைறவு ெசய்க. 

மகிழ்ச்சி ேநரம்

எண் அைமப்புகைள  நிைறவு ெசய்க.
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அளைவகள்அலகு 4
நீளமானது – குட்ைடயானது, 

தடிமனானது – ெமல்லியது, 

உயரமானது – குட்ைடயானது, 

கனமானது – இேலசானது, 

அதிகம் - குைறவு

கைலச் ெசாற்கள்

பயணம் ெசய்ேவாம்

4.1 ஒப்பீடுகள்

படத்ைத உற்றுேநாக்குக.

ஆசிரியருக்கான குறிப்பு

படத்ைத உற்றுேநாக்க ைவத்து கைலச் ெசாற்கைள அறிமுகப்படுத்தலாம்.
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நீளமானது

நீளமான காய்கறிக்கு  வண்ணமும், குட்ைடயான காய்கறிக்கு  வண்ணமும் தீட்டுக.

ெசய்து பார்

கற்றல் 

நீளமானது – குட்ைடயானது

குட்ைடயானது

நீயும் கணித ேமைததான்

மரத்தின் மீதுள்ள பட்டத்ைத எடுப்பதற்கு, அம்மா எந்தக் குச்சிையப் 
பயன்படுத்துவார்கள்? ஏன்?
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எந்த ெமழுகுவர்த்தி
நீண்ட ேநரம் எரியும்? ஏன்?

தடிமனான ெமழுகுவர்த்திக்கு  வண்ணமும்,

ெமல்லிய ெமழுகுவர்த்திக்கு  வண்ணமும் தீட்டுக.

தடிமனானது ெமல்லியது

கற்றல் 

தடிமனானது – ெமல்லியது

தடிமனான புத்தகத்ைத (�) ெசய்க.

ெசய்து பார்

ெமல்லிய சக்கரத்ைத (�) ெசய்க.

முயன்று பார் 
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எந்த ஏணிையப் பயன்படுத்தி 
அலமாரியிலுள்ள சிவப்பு நிற 

புத்தகத்ைத  எடுக்கலாம்? ஏன்?

கற்றல் 

ெசய்து பார்

உயரமானது – குட்ைடயானது

உயரமானது குட்ைடயானது

உயரமான கட்டிடத்திற்கு  வண்ணமும்,

குட்ைடயான கட்டிடத்திற்கு  வண்ணமும் தீட்டுக.

நீயும் கணித ேமைததான்

எந்தக் கட்டிடத்திற்கு அதிக 
வண்ணம் ேதைவபடும்? ஏன்?
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இக்கருத்திற்குத் 
ெதாடர்புைடய பழங்கள் 
இரண்டிைனக் கூறுக.

சிறுவன் அமர்ந்துள்ள இடத்தில், 
சிறுவனுக்குப் பதிலாக அம்மா 

அமர்ந்தால், என்ன நிகழும்? ஏன்?

சிறுவன் அமர்ந்துள்ள இடத்தில், 
சிறுவனுக்குப் பதிலாக அம்மா 

அமர்ந்தால், என்ன நிகழும்? ஏன்?

கற்றல் 

ெசய்து பார்

கனமானது – இேலசானது

கனமானது இேலசானது

கனமான காய்கறிக்கு  வண்ணமும், 

இேலசான காய்கறிக்கு  வண்ணமும் தீட்டுக.

நீயும் கணித ேமைததான்
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பாைல முழுவதுமாக 
ஊற்றுவதற்கு இது சரியான 

பாத்திரந்தானா? ஏன்?

அதிக அளவு நீர் ெகாள்ளும்
பாத்திரத்ைத (�) ெசய்க.

குைறந்த அளவு நீர் ெகாண்டுள்ள 
தண்ணீர் பாட்டிைல (�) ெசய்க.

Milk 

கற்றல் 

அதிகம் – குைறவு

அதிகம் குைறவு

ெசய்து பார்

நீயும் கணித ேமைததான்
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மிக நீளமானைத (�) ெசய்க.

மிகக் கனமானைத (�) ெசய்க.

மிகக் குட்ைடயானைத (�) ெசய்க.

�

�

கற்றல் 

வரிைசப்படுத்துேவாம்

ெசய்து பார்

மிக உயரமானைத (�) ெசய்க.

ஆசிரியருக்கான குறிப்பு

நீளம், எைட, உயரத்தின் அடிப்பைடயில் வரிைசப்படுத்தும் திறைன ேமலும் பல 
எடுத்துக்காட்டுகள் தந்து வலுப்படுத்தலாம்.
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4.2 அளவீடுகள்

சாண், முழம்,

காலடி, தப்படி, நீளம்

கைலச் ெசாற்கள்

பயணம் ெசய்ேவாம்

கற்றல் 

சாண்

முழம்
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காலடி 

ெபாருள்கள் அளவீட்டின் 
அலகு

அளக்கப்படும் நீளம்

ஆசிரியரால் என்னால் என் நண்பனால்

சன்னல் சாண்

ேமைச முழம்

தைரமிதி காலடி

வகுப்பைற தப்படி

அளவீடுகள் ஒவ்ெவாருவருக்கும் மாறுபடுவது ஏன்?

அட்டவைணைய நிைறவு ெசய்து, ஒப்பிட்டுப் பார்.

கற்றல் 

தப்படி

ெசயல்பாடு 

நீயும் கணித ேமைததான்
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முதலாம் வகுப்பு - கணக்கு (இரண்டாம்  பருவம்)
பாட நூல் உருவாக்கக் குழு 

ேமலாய்வாளர் 
முைனவர் இரா.இராமானுஜம்
ேபராசிரியர் ,
கணித அறிவியல் நிறுவனம் தரமணி, ெசன்ைன.
முைனவர் அனிதா ராம்பால்
மத்திய கல்வியியல் நிறுவனம்,
தில்லி பல்கைலக் கழகம்.
கி. கிரித்திகா
ஆராய்ச்சி ைமயம், அசிம் பிேரம்ஜி பல்கைலக் கழகம்,
ெபங்களூரு.

பாட ஒருங்கிைணப்பாளர்
பா. தமிழ்ெசல்வி
துைண இயக்குநர், மாநிலக் கல்வியியல் ஆராய்ச்சி,
மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம், ெசன்ைன.
முைனவர் ப. இராமலிங்கம்
முதல்வர்,
மாவட்ட ஆசிரியர் கல்வி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம்,
கீழ்ெபன்னாத்தூர், திருவண்ணாமைல மாவட்டம்.

பாட வல்லுநர்கள் 
முைனவர். ேகா. பழனி 
முதுநிைல விரிவுைரயாளர்,
மாவட்ட ஆசிரியர் கல்வி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம், 
வடலூர், கடலூர் மாவட்டம்.
ெத. காசி 
விரிவுைரயாளர், மாவட்ட ஆசிரியர் கல்வி மற்றும் பயிற்சி 
நிறுவனம், பாைளயம்பட்டி, விருது நகர் மாவட்டம்.

ஒருங்கிைணப்பாளர்கள்
ம.கி. லலிதா 
பட்டதாரி ஆசிரியர்,
மாநிலக் கல்வியியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி 
நிறுவனம், ெசன்ைன.
நா.வி. பூர்ணிமா  
பட்டதாரி ஆசிரியர்,
மாநிலக் கல்வியியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி 
நிறுவனம், ெசன்ைன.

ஆய்வாளர்கள்
முைனவர்.  மு.ப. ெஜயராமன் 
உதவிப் ேபராசிரியர், கணிதவியல் துைற,
உ. நா. அரசு கல்லூரி, ெபான்ேனரி.
முைனவர். கி.கவிதா
உதவிப்ேபராசிரியர், கணிதவியல் துைற, 
பாரதி மகளிர் கல்லூரி, ெசன்ைன.

கைல மற்றும் வடிவைமப்புக் குழு

ஓவியர்கள்
இரா.அறிவுெசல்வன், 
கைல ஆசிரியர், 
அரசு ேமல்நிைல பள்ளி, உதயநத்தம், அரியலூர் 
மாவட்டம்.
ந.ெரங்கபாஷ்யம்.
ஒவிய ஆசிரியர், 
நடராஜன் தமயந்தி உயர் நிைலப்பள்ளி, ெவளிப்பாைளயம், 
நாகப்பட்டினம்.
ேகாபாலகிருஷ்ணன் நா.
ஒவிய ஆசிரியர்,
குமார ராஜா முத்ைதயா ேம.நி.பள்ளி,
காந்தி நகர், அைடயார், ெசன்ைன.

புத்தக வடிவைமப்பு
வி2 இேனாேவஷன்ஸ், ேகாபாலபுரம், ெசன்ைன.

தரக் கட்டுப்பாடு
சு. ேகாபு
மேனாகர் இராதாகிருஷ்ணன்

அட்ைடப்படம் 
கதிர் ஆறுமுகம்

ஒருங்கிைணப்பு
திரு. ரேமஷ் முனிசாமி

நூலாசிரியர்கள்
ச. சுப்பிரமணியன்
பட்டதாரி ஆசிரியர் ,
ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப் பள்ளி, உைடயாளிப்பட்டி, 
குன்றாண்டார்ேகாவில் ஒன்றியம், 
புதுக்ேகாட்ைட மாவட்டம். 
பி. பிரசன்னா ,
இைடநிைல  ஆசிரியர்,
ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப் பள்ளி,
ெவட்டுக்காட்டுவலசு, ெமாடக்குறிச்சி ஒன்றியம், ஈேராடு 
மாவட்டம்.
ரா. விஜயகுமார்,
இைடநிைல ஆசிரியர்,
ஊராட்சி ஒன்றிய ெதாடக்கப் பள்ளி ,
நரணிகுப்பம், ேவப்பனப்பள்ளி ஒன்றியம்,
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம்.
சூ. பாலாம்பாள்,
முதுகைல ஆசிரியர்,
J.G.இந்து வித்யாலயா பதின்முைற  ேமல்நிைல பள்ளி,
ெசன்ைன. 
நா. கைலவாணி,
இைடநிைல ஆசிரியர்,
ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப் பள்ளி,
திருவந்தவார், உத்திரேமரூர் ஒன்றியம்,
காஞ்சிபுரம் மாவட்டம்.

இந்நூல் 80 ஜி.எஸ்.எம் எலிகண்ட் ேமப்லித்ேதா தாளில் 
அச்சிடப்பட்டுள்ளது
ஆப்ெசட் முைறயில் அச்சிட்ேடார்:

விைரவுக் குறியீட்டு ேமலாண்ைமக் குழு
இரா. ெஜகநாதன், 
ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி, கேணசபுரம்-ேபாளூர், 
திருவண்ணாமைல.
ந. ெஜகன்
அ.அ.ேம.நி.பள்ளி, உத்திரேமரூர், காஞ்சிபுரம்.
ேஜ.எப். பால் எட்வின் ராய், 
ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி, இராக்கிப்பட்டி, ேசலம்.
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மின்னூல் மதிப்பீடு இைணய வளங்கள்

1 51

2 65

723

அலகு தைலப்பு பக்க எண்

பாடப்ெபாருள்

நமது சமுதாயம்

பாடப்ெபாருள்

சுைவயான உணவு

நீர்
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சாப்பிடுேவன் நல்லா சாப்பிடுேவன்!
காயும் கனியும் சாப்பிடுேவன்!
சத்துகள் பலவும் ெபற்றிடேவ
கீைரைய நானும் சாப்பிடுேவன்!
பாங்காய் நானும் வளர்ந்திடேவ
பாலும் முட்ைடயும் சாப்பிடுேவன்!
உடல் உறுதி ெபற்றிடேவ
தானியங்கைளச் சாப்பிடுேவன்!
வீட்டில் சைமக்கும் உணைவேய
விரும்பி நானும் சாப்பிடுேவன்!

அலகு
1

 கற்றல் ேநாக்கங்கள்

 கற்ேபார்

உணவின் முக்கியத்துவத்ைத  உணர்தல்

உணவின் பல்ேவறு வைககைளப் பட்டியலிடுதல்

 அரிசி கடந்து வந்த பாைதைய அறிந்து ெகாள்ளுதல்

சுைவயான உணவு

உணவின் முக்கியத்துவம்          பாடல் ேநரம்             

நாம் உயிர் வாழ உணவு ேதைவ. ேவைல ெசய்வதற்கும் 
விைளயாடுவதற்கும் ேதைவயான ஆற்றைல உணவு தருகிறது.

நாம் தினந்ேதாறும் பல்ேவறு விதமான உணைவ உண்கிேறாம். அவற்றுள் சில 
கீேழ ெகாடுக்கப்பட்டுள்ளன.

    நாம் கலந்துைரயாடுேவாமா!
    தினமும் என்ெனன்ன உணவுப்ெபாருள்கைள நீங்கள் உண்கிறீர்கள்?

ெகாய்யா       ேகரட்   ேவர்க்கடைல     இட்டலி, வைட           ேதாைச  சாப்பாடு
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பால் உடலுக்கு சத்தானது. இது பற்கைளயும் எலும்புகைளயும் வலிைமயாக 
ைவத்திருக்க உதவுகிறது.

பருப்பு வைககள், இைறச்சி, மீன் மற்றும் முட்ைட ேபான்றைவ நம் உடல் 
வளர்ச்சிக்கு உதவுகின்றன.

நமது உடைல நலமாக ைவத்துக்ெகாள்ளவும் ேநாயற்ற வாழ்வு வாழ்வதற்கும் 
ெகாட்ைடகள், பழங்கள் மற்றும் காய்கறிகள்  உதவுகின்றன.

ேகழ்வரகு களி ேசாறு சப்பாத்தி

ஆற்றல் தரும் சில உணவுகள்

வளர்ச்சிக்கு உதவுகின்றன.

பருப்பு வைககள் இைறச்சி மீன் முட்ைட
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ெகாடுக்கப்பட்டுள்ள பகுதிகைள அவற்றிற்குரிய காய்கறிகளுடன் 
ெபாருத்துேவாமா!

நம் உணவு

பால், இைறச்சி, மீன், முட்ைட, பழங்கள், காய்கறிகள், பூக்கள், தானியங்கள், 
ெகாட்ைடகள், எண்ெணய், ெநய் ேபான்றவற்ைற நாம் உணவாக 
எடுத்துக்ெகாள்கிேறாம் .

பழங்கள்

காய்கறிகள்

முட்ைட பால்

இைறச்சி

முட்ைட

இைறச்சிெவண்ெணய்

ெநய்
ெவண்ெணய்

தானியங்கள்

பருப்பு 

வைககள்

மீன்

ெகாட்ைடகள்

பாதாம்

முந்திரி

வாை
ழப்பூ

காலிஃபிளவர்

பூக்கள்

எண்ெணய்

ேவர்க்கடைல
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நம் உடல் நலமாக இருக்க நீர்அவசியம். ஒரு நாைளக்கு ஆறு முதல் எட்டு 
குவைள நீைர நாம் கட்டாயமாகப் பருக ேவண்டும்.

பின்வருவனவற்ைற அைடயாளம் கண்டு பழமாக இருப்பின் 1 எனவும், காய்கறியாக 
இருப்பின் 2 எனவும், பருப்பு வைகயாக இருப்பின் 3 எனவும், தானியமாக இருப்பின் 4 
எனவும், ெகாட்ைடயாக இருப்பின் 5 எனவும் குறிப்பிடவும்.

அரிசி ேகாதுைம ேகழ்வரகு மக்காச்ேசாளம்

பச்ைசப் பயறு, 
பயத்தம் பருப்பு

துவைர, துவரம் 
பருப்பு

உளுந்து, உளுத்தம் 
பருப்பு

ெகாண்ைடக்கடைல, 
கடைல பருப்பு

முழுைமயான மற்றும் உைடக்கப்பட்ட பருப்பு  வைககள்

பல்ேவறு உணவு வைககள்
நாம் உண்ணும் ஒவ்ெவாரு உணவும் தனித்துவமான சுைவயிைனக் ெகாண்டது. 
அைவ ஒன்று அல்லது அதற்கு ேமற்பட்ட பகுதிப் ெபாருள்களால் ஆனைவ. 

தானியங்கள்

ேகழ்வரகு கூழ்ேகழ்வரகுஅரிசி

பருப்பு வைககள்

+
அரிசி
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ஒேர வைகயான பகுதிப் ெபாருைளப் பயன்படுத்தி நாம் பல்ேவறு உணவு வைககைளத் 
தயாரிக்கலாம். 

உப்பு, சர்க்கைர மற்றும் நறுமணப் ெபாருள்கள் உணவின் சுைவைய அதிகரிக்கின்றன.

சப்பாத்தி

ெராட்டி

ேகாதுைம

ேதாைச

பூரி

ெகாழுக்கட்ைட

வற்றல்

பிட்டு

இட்டலி

ேசாறு

அரிசிக்கஞ்சி

ஆப்பம்

மீன்

வறுவல்
பிட்டு

குழம்பு

ெகாழுக்கட்ைடெகாழுக்கட்ைடெகாழுக்கட்ைட

அரிசி
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கடைலப் பருப்பு 
சுண்டல்

ெபாரி
உருண்ைட

எள்
உருண்ைட

ேவர்க்கடைல 
மிட்டாய்

ெகாண்ைடக்கடைல 
சுண்டல்

ேகாதுைமையப் பயன்படுத்தி தயாரிக்கப்படும் உணவுப் ெபாருள்களுக்கு
மட்டும் () குறியிடுேவாமா! 

ஒரு நாைளக்கான உணவு
காைலயில் நாம் உண்ணும் உணவு காைல உணவு, மதிய ேவைளயில் உண்ணும் உணவு 
மதிய உணவு மற்றும் இரவு ேவைளயில் உண்ணும் உணவு இரவு உணவு ஆகும். நாம் 
எந்த ஒருேவைள உணைவயும் தவிர்க்கக் கூடாது.  நம்மில் சிலர் ைசவ உணைவயும் 
சிலர் அைசவ உணைவயும் விரும்பி உண்பர்.

கடைலப் பருப்பு 
சுண்டல்

ெபாரி
உருண்ைட

எள்
உருண்ைட

ேவர்க்கடைல 
மிட்டாய்

ெகாண்ைடக்கடைல 
சுண்டல்

பைழய ேசாறு 

சாப்பாடு

ேகாழி பிரியாணி எலுமிச்ைச ேசாறு

ேகழ்வரகு அைட

உணைவத் தவிர பிற தின்பண்டங்கைள ெநாறுக்குத் தீனிகள் என்கிேறாம். சத்தான உணவு 
வைககைள நாம் ெநாறுக்குத் தீனிகளாகத் ேதர்ந்ெதடுத்து உண்ண ேவண்டும். 

) குறியிடுேவாமா! 

பள்ளிக்குச் ெசல்லும் முன் 
நான் காைல உணைவ 

உண்கிேறன்....
நீங்கள்?
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இட்டலி ேகாதுைம ெராட்டி
ேவர்க்கடைல 

மிட்டாய்
முைளகட்டிய 
தானியங்கள்

சில ெநாறுக்குத்தீனிகைள குைறந்த அளவு எப்ெபாழுதாவது உண்ணலாம்.

குலாப் ஜாமூன் லட்டு முறுக்கு வறுவல்

உணவு வைகயின் ெபயைரச் ெசால்லி எண்ணி எழுதுேவாமா!

சத்தான உணவு வைககள்

உணவுப் ெபாருள்களில் பல  வைககள் உண்டு. அவற்றுள் சத்தான  உணைவ 
நாம் ெதாடர்ந்து உண்ண ேவண்டும்.
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நாம் விரும்பும் சில ெநாறுக்குத் தீனிகள் நம் உடலுக்கு நன்ைம பயப்பைவ அல்ல. அவற்ைற 
நாம் தவிர்க்க ேவண்டியது அவசியம்.

பிஸ்கட்டுகள் ைமதா ெராட்டி பனிக் கூழ் 
(ஐஸ்கிரீம்)

பால் பாயசம்பால் பாயசம் ரவா லட்டுரசகுல்லா

எள் உருண்ைட அதிரசம் ேவர்க்கடைல 
உருண்ைட

பருப்புப்  பாயசம்

சாக்ேலட்டுகள்சாக்ேலட்டுகள்ெமன்பானங்கள்ைமதா நூடுல்ஸ்

நம்மில் பலருக்கு இனிப்புத் தின்பண்டங்கள் மிகவும் பிடிக்கும். இனிப்புகள் 
ெவல்லத்தாலும் சர்க்கைரயாலும் தயாரிக்கப்படுகின்றன. ெவல்லத்தால் தயாரிக்கப்பட்ட 
இனிப்பு வைககேள உடல் நலத்திற்கு உகந்தைவ.
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முைளகட்டிய  தானியங்கள்
நாம் ெசய்ேவாமா!
 பச்ைசப்பயைற இரவு முழுவதும் நீரில் ஊற ைவக்க ேவண்டும். நீைர வடிகட்டி, 
பயைற சுத்தமான துணியில்கட்டி ைவக்கேவண்டும். மறுநாள் தானியங்களில் ஏற்படும் 
மாற்றத்ைத உற்று ேநாக்கவும்.

சில தாவரங்களின் இைலகள் உணவாகப் பயன்படுகின்றன. அந்த இைலகைளக் கீைரகள் 
என்கிேறாம். நாம் வாரத்திற்கு இரு முைறயாவது கீைரகைள உண்ண ேவண்டும்.

முருங்ைகக் கீைர மணித்தக்காளிக் கீைர ெபான்னாங்கண்ணிக் 
கீைர

ஆவியில் ேவக ைவக்கப்பட்ட உணவும் முைளகட்டிய தானியங்களும் சத்துமிக்கைவ.

இட்டலி அரிசி உப்பு உருண்ைட

பிட்டு இடியாப்பம்

1

2

3

4
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நாம் தவிர்க்க ேவண்டிய உணவுப்ெபாருள்கைள வட்டமிடவும்.

உணவு உண்ணும் முைறகள்

உணவு உண்பதற்கு 
முன்னும் பின்னும் ைக 

கழுவுதல் ேவண்டும்

உணைவ நன்றாக ெமன்று 
உட்ெகாள்ளுதல் ேவண்டும்

அைனவரும் ேசர்ந்து உணவு 
உட்ெகாள்ளுதல் ேவண்டும்

உணைவச் சிந்தாமல் 
உட்ெகாள்ளுதல்

உணவு உண்ணும் 
ேபாது ேபசக்கூடாது

உணவு உண்ணும் ேபாது 
ெதாைலக்காட்சி பார்ப்பைதயும் 

அைலேபசி பயன்படுத்துவைதயும்  
தவிர்த்தல் ேவண்டும்
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வட்டங்களில் ெசய்யக்கூடிய ெசயல்களுக்குப் பச்ைச வண்ணமும்  
ெசய்யக்கூடாத ெசயல்களுக்குச் சிவப்பு வண்ணமும் இடுேவாமா!

அதிக உணவு உடல் 
நலனுக்கு ேகடு

உண்பதற்கும் சைமப்பதற்கும்  
முன் காய்கறிகள், பழங்கைள 

கழுவிப் பயன்படுத்துதல் 
ேவண்டும்.

ஒவ்ெவாரு முைற உணவு 
உண்ட பிறகும் வாய் 

ெகாப்பளித்தல் ேவண்டும்

ெகட்டுப்ேபான உணவு 
ேநாைய உண்டாக்கும். எனேவ 

அதைனத் தவிர்த்தல் ேவண்டும்.

உணைவ
வீணாக்கக்கூடாது

மூடப்படாத உணவில் தூசிகள், 
கிருமிகள் இருப்பதால் 
அதைனத் தவிர்த்தல் 

ேவண்டும்.
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அரிசி கடந்து வந்த பாைத
விவசாயி நிலத்ைத உழுவதிலிருந்து அரிசியின் பயணம் ஆரம்பமாகிறது. படங்கைள 

உற்று ேநாக்கி எத்தைன நிைலகைளக் கடந்து உணவு நம் தட்டிற்கு வருகிறது என்பைதத் 
ெதரிந்து ெகாள்ேவாமா! நாம் எப்ேபாதும் உணவிற்கும் அதைன உற்பத்தி ெசய்யும் 
விவசாயிகளுக்கும் உரிய மரியாைதைய  அளிக்க ேவண்டும். நீங்கள் உணவு உண்ணும் 
முன்பு பிரார்த்தைன ெசய்ய ேவண்டும்.

சாப்பிடுதல் சைமத்தல்

ஏர் உழுதல் விைத 
விைதத்தல்

நாற்று 
பிடுங்குதல்

நாற்று நடுதல்

ெநற்பயிரின் வளர்ச்சி நிைலகள்

கதிர் அறுத்தல் கதிர் அடித்தல் தூற்றுதல் உலர்த்துதல்

ேசமித்தல்ெநல் அைரத்தல்

6262
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விவசாயக் காட்சி- ஐந்து வித்தியாசங்கைளக் கண்டுபிடி.

1. நாம் உண்ணக்கூடிய பூக்கைள மட்டும் வட்டமிடுக.

2.  உணவுப் ெபாருள்கைள அவற்றின் முக்கியப் பகுதிப்ெபாருளுடன்  
ேகாடிட்டு இைணக்க.

2.  உணவுப் ெபாருள்கைள அவற்றின் முக்கியப் பகுதிப்ெபாருளுடன்  

மதிப்பீடு
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3. ெபாருத்தமற்றைதக் கண்டறிந்து வட்டமிடுக.

4. தவறான ெசயைல அதற்குரிய சரியான ெசயலுடன் ேகாடிட்டு இைணக்க.

தன் மதிப்பீடு

 எனக்கு உணவின் முக்கியத்துவம் பற்றித் ெதரியும்

 என்னால் உணவின் பல்ேவறு வைககைளப் பட்டியலிட முடியும்

 எனக்கு அரிசி கடந்து வந்த பாைதையப் பற்றித் ெதரியும்

அ ஈ

ஊ

ஆ

இ

உ
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நீர்

நாம் கலந்துைரயாடுேவாமா!

நம் அன்றாட வாழ்வில் நீரிைனப் பயன்படுத்தி ேமற்ெகாள்ளும் பல்ேவறு ெசயல்கைளப்
படத்ைத உற்றுேநாக்கி ேபசுேவாமா!

நம் அன்றாட வாழ்வில் பல்ேவறு ெசயல்கைளச் ெசய்ய நீைரப் பயன்படுத்துகிேறாம்.  
உடைல நலமாக ைவத்துக் ெகாள்வதற்கு நீைரப் பருகுகிேறாம். குளிப்பதற்கு, 
சைமப்பதற்கு, துணி துைவப்பதற்கு, தாவரங்கைள வளர்ப்பதற்கு நீைரப் 
பயன்படுத்துகிேறாம். நீர் இல்லாமல் நாம் உயிர்வாழ இயலாது. ஆைகயால் நீைர 
கவனமுடன் பயன்படுத்தவும்.

2
அலகு

ெசாற்களஞ்சியம்:   குளித்தல், பருகுதல், துைவத்தல்,  வளர்த்தல், சைமத்தல், ஊற்றுதல், 
பல் துலக்குதல். 

கற்றல் ேநாக்கங்கள்

கற்ேபார்

 நீரின் பல்ேவறு பயன்பாட்டிைனப் பட்டியலிடுதல்

 நீரிைனப் பயன்படுத்தி சிறுசிறு ேசாதைனகள் ெசய்தல்

 நீர் ேசமிப்பின் அவசியத்ைத உணர்தல்

நம் வாழ்வில் நீர்
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உலக நீர் 
தினம்
மார்ச் 22

எலுமிச்ைச சாறு தயாரித்தல்
எலுமிச்ைசைய இரண்டு துண்டுகளாக ெவட்டி குவைளயில் அதன் சாைறப் பிழிய ேவண்டும்.  
அதனுடன் சர்க்கைரயும் சிறிது உப்பும் ேசர்த்து நீரிைன ஊற்றி நன்கு கலக்க ேவண்டும்.

ெசயல்கைள அதற்குரிய ெபாருள்களுடன் இைணப்ேபாமா!

 ெசயல்கள்      ெபாருள்கள்

தினம்
மார்ச் 22

எலுமிச்ைசைய இரண்டு துண்டுகளாக ெவட்டி குவைளயில் அதன் சாைறப் பிழிய ேவண்டும்.  
அதனுடன் சர்க்கைரயும் சிறிது உப்பும் ேசர்த்து நீரிைன ஊற்றி நன்கு கலக்க ேவண்டும்.

ஆசிரியருக்கான குறிப்பு: எலுமிச்ைச சாறு 
தயாரித்தைல வகுப்பைறயில் ெசய்து காட்டவும் .
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நீர், எங்ெகங்கும் நீர்

மைழேய! மைழேய! வா வா வா!

மாதம் மும்முைற வா வா வா!

பச்ைசப் பயிர்கள் யாவுேம

பாரினில் தைழக்க வா வா வா!

தரணியில் வாழும் உயிர்களுக்கும் 

தாகம் தணித்திட வா வா வா!

மைழ

தூய மற்றும் பாதுகாப்பான குடிநீைரத் தயாரிக்கும் படிநிைலகள்

பாடல் ேநரம்

நீைரப் 
பாத்திரத்தில் 
ேசகரித்தல்

வடிகட்டுதல் ெகாதிக்க 
ைவத்தல்

குளிர்வித்தல்தட்டு ெகாண்டு 
மூடுதல்

ஏரி, குளம், கிணறு, ஆறு ேபான்றவற்றிற்கு மைழேய முக்கிய ஆதார வளமாகும். 
அைனத்து உயிரினங்களும் உயிர்வாழ நீர் அவசியம். மீன், தவைள, வாத்து மற்றும் பல 
தாவரங்களும் நீரில் வாழ்கின்றன.
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எண்ணிப் பார்த்து எழுதுேவாமா!

நீர் ேவடிக்ைககள்

ஒரு கிண்ணத்தில் பனிக்கட்டிைய எடுத்துக்ெகாண்டு 
பத்து நிமிடம் அப்படிேய ைவத்திருக்க ேவண்டும். 
பனிக்கட்டியில் என்ன மாற்றம் நிகழ்கிறது என்பைத உற்று 
ேநாக்கவும். பனிக்கட்டி ெமதுவாக உருகி நீராக மாறுகிறது. 
நீங்கள் இதைனத்ெதாட்டுப் பார்த்து உணரலாம்.

உணவு நிறமூட்டிகைளப் பயன்படுத்தி பல 
வண்ணங்களில் நீைரத் தயாரிப்ேபாமா!

ஆசிரியருக்கான குறிப்பு: 
நீைரப் பயன்படுத்தி ெசய்யும் ேவடிக்ைக விைளயாட்டுகைள வகுப்பைறயில் ெசய்து காட்டவும்.

ெகாடுக்கப்பட்ட பாைனயில் நீைர நிரப்ப எத்தைன குவைள 
நீர் ேதைவப்படுகிறது என்பைதக் கண்டறிந்து எழுதுேவாமா!

நீங்கள் இதைனத்ெதாட்டுப் பார்த்து உணரலாம்.
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நீைரச் ேசமிப்பதில் ேமற்ெகாள்ள ேவண்டிய நல்ல பழக்கங்கள்

துணி துைவக்கும்ேபாது 
குழாய் நீரிைன நிறுத்திைவக்க 

ேவண்டும்.

தாவரங்களுக்குக் 
காைலயில் நீர் ஊற்றுதல் 

ேவண்டும்.

நீர் ேசமிப்பு

சின்னப் பாப்பா சிரித்திடு!

விழிப்பாய் நீயும் இருந்திடு!

வீட்டில் பயன்படுத்திய நீைரேய

ேதாட்டத்திற்கு நீயும் பாய்ச்சிடு!

வீணாகும் ெதருக்குழாய் நீைரேய

ெபாறுப்பாய் நீயும் நிறுத்திடு!

உன் சின்னச் சின்னக் ைகயாேல

நீைரச் சிக்கனமாய் பயன்படுத்திடு!

சின்னப் பாப்பா சிரித்திடு!
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நீர் வீணாகும் இடங்கைளக் (x) குறியிட்டுக் காட்டுேவாமா!

நாம் நீரிைனச் சிக்கனமாகப் பயன்படுத்த ேவண்டும். நமக்குப் ேபாதுமான அளவு நீர் 
இல்ைலெயனில் நம் வாழ்வு மிகவும் சிரமமாக இருக்கும்.
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தன் மதிப்பீடு

நீர் வீணாக்கப்படுவைத ெவளிப்படுத்தும் படங்கைள (x) 
குறியிட்டுக் காட்டுக. 

மதிப்பீடு

 நீரின் பயன்கைள நான் அறிேவன்

  அன்றாட வாழ்வில் நீைர கவனமாக பயன்படுத்துேவன் 

  நீரிைனப் பயன்படுத்தி சில எளிய ேசாதைனகைள என்னால் ெசய்ய முடியும்
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அலகு

3 நமது சமுதாயம்

கற்ேபார்
  பல்ேவறு திருவிழாக்கைள அைடயாளம் கண்டு அவற்றின் 

முக்கியத்துவத்ைதப் புரிந்துெகாள்ளல்
  சமூகத்தில் காணப்படும் மக்களின் பல்ேவறு பணிகைள 

அறிதல்

நாம் பல திருவிழாக்கைளக் ெகாண்டாடுகிேறாம். அவற்றுள் 
சில திருவிழாக்கள் இயற்ைகக்கு நன்றி ெசலுத்தவும் சில 
உள்ளுர் விழாக்களாகவும் ெகாண்டாடப்படுகின்றன. அைனத்து  
திருவிழாக்களும் நம் ஒற்றுைமைய ெவளிப்படுத்துகின்றன.

ெபாங்கல் - நாம் ஏன் ெபாங்கைலக் ெகாண்டாடுகிேறாம் ெதரியுமா? ெபாங்கல் என்பது 
அறுவைடத் திருநாளாகும். இவ்விழா நமக்கு மகிழ்ச்சிையத் தருகிறது. இயற்ைகக்கு 
நன்றி ெசலுத்தும் விதமாக ெபாங்கல் திருநாைளக் ெகாண்டாடுகிேறாம்.

கற்றல் ேநாக்கங்கள்

திருவிழாக்கள்

பாரம்பரிய திருவிழாக்கள்
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நாம் ெபாங்கல்  திருநாைள நான்கு நாள்கள் ெகாண்டாடுகிேறாம். ஒவ்ெவாரு 
நாளும் தனித்துவம் வாய்ந்தது.

ைதப்ெபாங்கல் நாளில் மக்கள் சூரியனுக்கு நன்றி ெசலுத்தும் விதமாக அறுவைட ெசய்த 
புது அரிசிையக் ெகாண்டு புதுப்பாைனயில் ெபாங்கலிட்டு வழிபடுவர்.

இந்நாளில் மக்கள் தங்கள் வீட்டில் 
உள்ள பைழய பயனற்ற ெபாருள்கைள 
நீக்கி வீட்ைடச் சுத்தம் ெசய்வர்.

வீட்டிற்குப் புது வண்ணம் பூசுவர். 
வீட்டின் முன் அழகிய வண்ணக் 
ேகாலமிடுவர்.

இந்நாளில் பைழய ேசதமைடந்த 
ெபாருள்கைள எரிப்பர். 

டயர் மற்றும் ெநகிழிப் ெபாருள்கைள 
எரிக்கும்ேபாது காற்று மாசைடகிறது. 
எனேவ இவற்ைற எரிப்பைதத் தவிர்க்க 
ேவண்டும்.

முதல்  நாள் - ேபாகி

இரண்டாம் நாள் – ைதப்ெபாங்கல்
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இந்நாள் உழவர்களுக்காக ெகாண்டாடப்படும் நாள் ஆகும். இந்நாளில் மக்கள் 
உறவினர்கைளயும் நண்பர்கைளயும் கண்டு மகிழ்வர். ேகாவில்கள் மற்றும் சுற்றுலாத் 
தலங்களுக்குச் ெசல்வர். அைனவரும் ேசர்ந்து உணவு உண்டு மகிழ்வர்.  

நான்காம் நாள் – காணும் ெபாங்கல் (உழவர் திருநாள்)

இனிப்புப் ெபாங்கல் ெசய்யத் ேதைவயான ெபாருள்கைள  () குறியிட்டுக் 
காட்டுேவாமா! 

மூன்றாம்  நாள் – மாட்டுப்  ெபாங்கல்
இந்நாளில் உழவில் உறுதுைணயாக 

இருக்கும் கால்நைடகளுக்கு நன்றி ெசலுத்தும் 
விதமாக அவற்ைற அலங்கரித்து 

வணங்கிக் ெகாண்டாடுவர்.
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உள்ளூர் திருவிழாக்கள்

வான்மதி தன் தாத்தாவுடன் ஊரில் நடக்கும் திருவிழாைவக் காணச் ெசன்றாள்.
இப்படங்கைள உற்றுேநாக்கி அங்கு என்ன நடந்தது என்று அறிேவாமா!

வான்மதி குைட 
இராட்டினத்தின் குதிைர 

மீது அமர்ந்து சுற்றி 
மகிழ்ந்தாள்.

அவள் அங்கு கரகாட்டம், 
புலியாட்டத்ைதக் கண்டு 

இரசித்தாள்.

பின்பு வண்ண வண்ண வைளயல்கள், பலூன்கள் மற்றும் ெபாம்ைமகள் வாங்கினாள்.
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ேதரில் உள்ள அைமப்புகைளப் பூர்த்தி ெசய்து, அலங்கரித்து வண்ணமிடுேவாமா!

ரமலான்

தீபாவளி

திருநாள்கள்

கிறிஸ்துமஸ் 
டிசம்பர் - 25

தீபாவளி, ரமலான், கிறிஸ்துமஸ் ேபான்ற திருநாள்கள் மகிழ்ச்சிையயும் 
பகிர்தைலயும் உணர்த்தும் நாள்கள் ஆகும். இத்திருநாள்களின் ேபாது வீடுகைள 
அலங்கரித்தும் புத்தாைட அணிந்தும் இைறவழிபாடு ெசய்தும் மகிழ்வர். அந்நாளில் 
சிறப்பு உணவு வைககள் ெசய்து அவற்ைற அைனவருக்கும் அளித்து மகிழ்வர்.
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பிரியாணி

ேகக்

முறுக்கு

ஷீர் குருமா

அதிரசம்

அச்சு முறுக்கு

சிறப்பு உணவு வைககள்

பட்டாைசச் சரியாக ெவடிக்கும் முைறகளுக்கு  () குறியிட்டுக் காட்டுேவாமா!

தீபாவளி

ரமலான்

கிறிஸ்துமஸ்

பட்டாைசச் சரியாக ெவடிக்கும் முைறகளுக்கு   குறியிட்டுக் காட்டுேவாமா!

முறுக்கு
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நம் நண்பர்கள் 

வான்மதி தன் ேதாழிக்கு கடிதம் எழுதினாள். அதைன அஞ்சல் 
ெபட்டியில் ேசர்ப்பதற்கு யாைரெயல்லாம் சந்தித்தாள் எனப் 
பார்ப்ேபாமா!  

இல்ைல.நான் ஆசிரியர். 
எனக்கு குழந்ைதகைளப்  

பிடிக்கும். நான் மாணவர்களுக்கு 
பாடங்கைளயும் நன்ெனறிையயும் 

கற்பிக்கிேறன்.

இல்ைல. நான் காவலர்.
நான் ெபாது இடங்கைளயும் 

ெபாதுமக்கைளயும் 
பாதுகாக்கிேறன். 

நீங்கள் தான் 
உரியவரிடம் கடிதத்ைதக் 

ெகாண்டு ேசர்ப்பவரா?

நீங்கள் தான் 
உரியவரிடம் கடிதத்ைதக் 

ெகாண்டு ேசர்ப்பவரா?

வான்மதிக்கும் ேடவிட்டுக்கும் பிரியாணிைய வழங்க அப்துலுக்கு 
வழிகாட்டுங்கேளன். 
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இல்ைல. நான் மருத்துவர். 
நான் ேநாயாளிகள் நலமைடய 

உதவுகிேறன்.

இல்ைல.   நான் ெசவிலியர்.
நான் ேநாயாளிகளிடம் 

அன்புடனும் அக்கைறயுடனும் 
இருக்கிேறன். நான் காயங்களுக்கு 

மருந்து ைவத்து கட்டு கட்டி, 
ஊசியும் ேபாடுேவன்.

இல்ைல. நான் கைடக்காரர். 
நான் ெபாருள்கைள  மக்களின் 

ேதைவக்ேகற்ப எைடயிட்டு
விற்பைன ெசய்கிேறன்.

இல்ைல.
நான் காய்கறி விற்பவர். 

நான் காய்கறிகைள வாங்கி 
என் வண்டியில் ைவத்து 
வீதிகளில் விற்கிேறன்.

நீங்கள் தான் 
உரியவரிடம் கடிதத்ைதக் 

ெகாண்டு ேசர்ப்பவரா?

நீங்கள் தான் 
உரியவரிடம் கடிதத்ைதக் 

ெகாண்டு ேசர்ப்பவரா?

நீங்கள் தான் 
உரியவரிடம் கடிதத்ைதக் 

ெகாண்டு ேசர்ப்பவரா?

நீங்கள் தான் 
உரியவரிடம் கடிதத்ைதக் 

ெகாண்டு ேசர்ப்பவரா?
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நம் நண்பர்கைள அவர்களின் பணி இடங்களுடன் ெபாருத்துேவாமா!      

மருத்துவர் ஆசிரியர்காவலர்

நீங்கள் தான் 
உரியவரிடம் கடிதத்ைதக் 

ெகாண்டு ேசர்ப்பவரா?

நீங்கள் தான் 
உரியவரிடம் கடிதத்ைதக் 

ெகாண்டு ேசர்ப்பவரா?

இல்ைல. நான் பால்காரர்.
நான் பசுக்கள் மற்றும் 

எருைமகைளப் பராமரித்து, பால் 
கறந்து மக்களுக்கு அவர்களின் 

வீடுகளுக்குச் ெசன்று 
ெகாடுக்கிேறன்.

ஆம்! ஏெனனில் நான் தான்  
அஞ்சல்காரர். 

நான் அஞ்சல் ெபட்டியிலிருந்து 
கடிதங்கைளச் ேசகரித்து முகவரிக்கு 

ஏற்ப பிரித்து உரியவரின் 
வீடுகளுக்குச் ெசன்று அளிப்ேபன்.
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படங்கைள 1 முதல் 5 வைர எண்களிட்டு சரியாக வரிைசப்படுத்துேவாமா!

1.      வான்மதி திருவிழாவில் பார்த்தவற்ைற () குறியிட்டுக் காட்டுக.

2.     ெபாங்கல் திருநாளில்  வீட்ைட அலங்கரிக்கப் பயன்படும் ெபாருள்கைள வட்டமிடுக.

மதிப்பீடு
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3. ரமலான் திருநாளுடன் ெதாடர்புைடய ெபாருள்கைள வட்டமிடுக.

4. கிறிஸ்துமஸ் திருநாளுடன் ெதாடர்புைடய ெபாருள்கைள வட்டமிடுக.

5.  ெபாங்கல் திருநாளுடன் நான்கு நாள்கைள 1 முதல் 4 வைர எண்களிட்டு 
வரிைசப்படுத்துக.

6. ேநாயாளிக்கு சிகிச்ைச அளிப்பவர் யார் என்பைத () குறியிட்டுக் காட்டுக. 

7.  நீங்கள் ெபன்சில் வாங்க ேவண்டுெமன்றால் எங்கு ெசல்வீர்கள் என்பைத () 
குறியிட்டுக் காட்டுக.

 குறியிட்டுக் காட்டுக. 
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அ.

ஆ

இ.

  பல்ேவறு திருவிழாக்களின் முக்கியத்துவத்திைன நான் அறிேவன்

  சமுதாயத்தில் உள்ள மக்களின் பல்ேவறு வைகயான ெதாழில்கைள 
நான் மதிப்ேபன்

8. உரிய இைணயுடன் ெபாருத்துக.

9.  ஒவ்ெவாரு வரிைசயிலும் ைமயப் படத்திற்கு ெதாடர்புைடயவைர ேகாடிட்டு 
இைணக்க.

பல்ேவறு திருவிழாக்களின் முக்கியத்துவத்திைன நான் அறிேவன்

தன் மதிப்பீடு
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முதலாம் வகுப்பு - சூழ்நிைலயியல் – இரண்டாம் பருவம்
நூலாசிரியர்கள், பாட வல்லுநர்கள் மற்றும் ஓவியர்கள் ெபயர் பட்டியல்

இந்நூல் 80 ஜி.எஸ்.எம் எலிகண்ட் ேமப்லித்ேதா தாளில் 
அச்சிடப்பட்டுள்ளது

ஆப்ெசட் முைறயில் அச்சிட்ேடார்:

ேமலாய்வாளர்
டாக்டர். சுல்தான் அகமது இஸ்மாயில்,
இயக்குநர், 
சுற்றுச் சூழலியல் ஆராய்ச்சி நிறுவனம், ெசன்ைன.
பாட வல்லுநர்கள்
திருமதி. விஜயல�மி �வத்ஸன்,
கல்வி ஆேலாசகர், முதல்வர் (ஓய்வு),
பி.எஸ். சீனியர் ெசகண்டரி பள்ளி, ைமலாப்பூர், ெசன்ைன.
டாக்டர். சுசித்ரா ராம்குமார், 
இயக்குநர்,
உபாசனா கற்றல் மற்றும் நலவாழ்வு ைமயம்,
அைடயாறு, ெசன்ைன. நூலாசிரியர்கள்

நா. வளர்மதி
முதுநிைல விரிவுைரயாளர்,
மாவட்ட ஆசிரியர் கல்வி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம்,
இராணிப்ேபட்ைட, ேவலூர்.
சு. அரும்புெமாழி
விரிவுைரயாளர்,
மாவட்ட ஆசிரியர் கல்வி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம்,
இராணிப்ேபட்ைட, ேவலூர்.
ேச. ரிவிங்டன் பாபு
பட்டதாரி ஆசிரியர்,
அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி, ெசண்டங்காடு, தஞ்சாவூர்.
ஆ. சுபாஷினி
பட்டதாரி ஆசிரியர்,
ஊ.ஒ.நடுநிைலப் பள்ளி, நல்லகானெகாத்தப்பள்ளி,
சூளகிரி ஒன்றியம், கிருஷ்ணகிரி.
ர. சத்தியகல்யாணி
பட்டதாரி ஆசிரியர், ஊ.ஒ.நடுநிைலப் பள்ளி,
பரளி, ேமாகனூர் ஒன்றியம், நாமக்கல்.
சு. சக்திேவல் முருகன்
பட்டதாரி ஆசிரியர்,
ஊ.ஒ.நடுநிைலப் பள்ளி, ேசாழிங்கநல்லூர்,
புனித ேதாைமயர் மைல ஒன்றியம், காஞ்சிபுரம்.
சி.  தங்கம்
பட்டதாரி ஆசிரியர்,
ஊ.ஒ.நடுநிைலப் பள்ளி, கல்லரப்பட்டி, 
ஆலங்காயம் ஒன்றியம், ேவலூர்.

பக்க வடிவைமப்பு
வி2 இன்ேனாேவசன்ஸ்,
ேகாபாலபுரம், ெசன்ைன.

அட்ைடப்படம் 
கதிர் ஆறுமுகம்

தரக் கட்டுப்பாடு
சு. ேகாபு
மேனாகர் இராதாகிருஷ்ணன்

ஒருங்கிைணப்பு
ரேமஷ் முனிசாமி

குழு ஒருங்கிைணப்பாளர்கள்
முைனவர் இரா. அன்பழகன்,
துைண இயக்குநர், மாநிலக் கல்வியியல் ஆராய்ச்சி பயிற்சி
நிறுவனம், DPI வளாகம், கல்லூரிச் சாைல, ெசன்ைன.
ெத. அேசாக்,
முதுகைல பட்டதாரி ஆசிரியர்,
அரசு ஆண்கள் ேம.நி. பள்ளி, ெபான்ேனரி, திருவள்ளூர்.
ெச. முத்தமிழ்ச் ெசல்வி,
முதுகைல பட்டதாரி ஆசிரியர்,
அரசு ெபண்கள் ேம.நி. பள்ளி, திருத்தணி, திருவள்ளூர்.

விைரவுக் குறியீட்டு ேமலாண்ைமக் குழு
இரா. ெஜகநாதன்,  இைடநிைல ஆசிரியர்,
ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி, கேணசபுரம்-ேபாளூர், திருவண்ணாமைல.
ந. ெஜகன், பட்டதாரி ஆசிரியர்,
அ.அ.ேம.நி.பள்ளி, உத்திரேமரூர், காஞ்சிபுரம்.
 ேஜ.எப். பால் எட்வின் ராய்,  பட்டதாரி ஆசிரியர்,
ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி, இராக்கிப்பட்டி, ேசலம்.

கைல மற்றும் வடிவைமப்புக் குழு
ஓவியர்கள்
N. ேகாபாலகிருஷ்ணன்
குமார ராஜா முத்ைதயா ேம.நி.பள்ளி,
காந்தி நகர், அைடயார், ெசன்ைன.
D. துைர 
பிஷப் ஹீபர்.ேம.நி. பள்ளி,
ெதப்பக்குளம், திருச்சி.
D.T.M. பிரபு ராஜ்,
அ.உ.நி.பள்ளி, மணிமங்கலம், காஞ்சிபுரம்.
S. மேனாகரன் 
அ.ேம.நி. பள்ளி, சிலமைல, ேதனி.
N. ெவங்கேடசன்
எம். எஸ். பி. ேசாைல நாடார் நிைனவு ேம.நி. பள்ளி, திண்டுக்கல். 
M. மணிமாறன்
எம். எஸ். பி. ேசாைல நாடார் நிைனவு ேம.நி. பள்ளி, திண்டுக்கல்.
N. மாைதயன்
அ.ேம.நி. பள்ளி, நரிபள்ளி, அரூர், தருமபுரி.
S. இராமகிருஷ்ணன்
அ. ேம.நி. பள்ளி, கீரிப்பட்டி, ஆத்தூர், ேசலம்.
N. நாகசுந்தரம்
அ.ஆ.ேம.நி. பள்ளி, ேமலூர், மதுைர.

பாடப்ெபாருள் ேமலாய்வாளர்கள்
முைனவர் தி.ச. சுபா,
இைண ேபராசிரியர் & துைறத் தைலவர் ( தாவரவியல் ),
பாரதி மகளிர் கல்லூரி ( தன்னாட்சி ), ெசன்ைன.
முைனவர் எஸ். ரவிகாசி ெவங்கட்ராமன்,
முதுகைல ஆசிரியர்,
அ.ேம.நி. பள்ளி, ெசம்மஞ்ேசரி, காஞ்சிபுரம்.
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