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முகவுரை

குழநரதைகளின் உலகம் வண்ணமயமானது! விநரதைகள் பல நிரைநதைது!! 
அவரகளின் கறபரனத்திைன் கானுயிரகரையும் நட்புடன் நரட பயில 
ரவத்திடும். புதியன விரும்பும் அவரதைம் உற்ாக உள்ைம் அஃறிர்ணப் 
பபாருள்கரையும் அழகுதைமிழ் பபசிடச் ப்ய்திடும்.
அப்புதிய உலகில் குழநரதைகபைாடு பய்ணம் ப்ய்வது மகிழ்ச்சியும் 
பநகிழ்ச்சியும் நிரைநதைது. 
தைமிழ்க் குழநரதைகளின் பிஞ்சுக்கைஙகள் பறறி, இப்புதிய பாடநூல்களின் 
துர்ணபகாணடு கீழ்க்கணட பநாக்கஙகரை அரடநதிடப் பபருமுயறசி 
ப்ய்துள்பைாம்.

•  கறைரல மனனத்தின் திர்யில் இருநது மாறறி பரடப்பின் 
பாரதையில் பயணிக்க ரவத்தைல்.

•  தைமிழரதைம் பதைான்ரம, வைலாறு, பணபாடு மறறும் கரல, இலக்கியம் 
குறித்தை பபருமிதை உ்ணரரவ மா்ணவரகள் பபறுதைல்.

•  தைன்னம்பிக்ரகயுடன் அறிவியல் பதைாழில்நுட்பம் ரகக்பகாணடு 
மா்ணவரகள் நவீன உலகில் பவறறிநரட பயில்வரதை 
உறுதிப்ய்தைல்.

•  அறிவுத்பதைடரல பவறும் ஏட்டறிவாய்க் குரைத்து மதிப்பிடாமல் 
அறிவுச் ்ாைைமாய்ப் புத்தைகஙகள் விரிநது பைவி வழிகாட்டுதைல்.

பாடநூலின் புதுரமயான வடிவரமப்பு, ஆழமான பபாருள் மறறும் 
குழநரதைகளின் உைவியல் ்ாரநதை அணுகுமுரை எனப் 
புதுரமகள் பல தைாஙகி உஙகளுரடய கைஙகளில் இப்புதிய பாடநூல் 
தைவழும்பபாழுது, பபருமிதைம் தைதும்ப ஒரு புதிய உலகத்துக்குள் நீஙகள் 
நுரழவீரகள் என்று உறுதியாக நம்புகிபைாம்.
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தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து - ெபாருள் 
 

ஒலி எழுப்பும் நீர் நிைறந்த கடெலனும் ஆைடயுடுத்திய நிலெமனும் ெபண்ணுக்கு, 
அழகு மிளிரும் சிறப்பு நிைறந்த முகமாகத் திகழ்கிறது பரதக்கண்டம். அக்கண்டத்தில், 
ெதன்னாடும் அதில் சிறந்த திராவிடர்களின் நல்ல திருநாடும், ெபாருத்தமான பிைற 
ேபான்ற ெநற்றியாகவும், அதிலிட்ட மணம் வீசும் திலகமாகவும் இருக்கின்றன.

அந்தத் திலகத்தில் இருந்து வரும் வாசைனேபால, அைனத்துலகமும் இன்பம் ெபறும் 
வைகயில் எல்லாத் திைசயிலும் புகழ் மணக்கும்படி (புகழ் ெபற்று) இருக்கின்ற 
ெபருைமமிக்க தமிழ்ப் ெபண்ேண! தமிழ்ப் ெபண்ேண! என்றும் இளைமயாக இருக்கின்ற 
உன் சிறப்பான திறைமைய வியந்து உன் வயப்பட்டு எங்கள் ெசயல்கைள மறந்து 
உன்ைன வாழ்த்துேவாேம! வாழ்த்துேவாேம! வாழ்த்துேவாேம!

நீராருங் கடலுடுத்த நிலமடந்ைதக் ெகழிெலாழுகும்
சீராரும் வதனெமனத் திகழ்பரதக் கண்டமிதில்
ெதக்கணமும் அதிற்சிறந்த திராவிடநல் திருநாடும்
தக்கசிறு பிைறநுதலும் தரித்தநறுந் திலகமுேம!
அத்திலக வாசைனேபால் அைனத்துலகும் இன்பமுற
எத்திைசயும் புகழ்மணக்க இருந்தெபருந் தமிழணங்ேக!
 தமிழணங்ேக!
உன் சீரிளைமத் திறம்வியந்து ெசயல்மறந்து வாழ்த்துதுேம!

                                          வாழ்த்துதுேம!
                                          வாழ்த்துதுேம!

 
-    ‘மேனான்மணியம்’ ெப. சுந்தரனார்.
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தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து - ெபாருள் 
 

ஒலி எழுப்பும் நீர் நிைறந்த கடெலனும் ஆைடயுடுத்திய நிலெமனும் ெபண்ணுக்கு, 
அழகு மிளிரும் சிறப்பு நிைறந்த முகமாகத் திகழ்கிறது பரதக்கண்டம். அக்கண்டத்தில், 
ெதன்னாடும் அதில் சிறந்த திராவிடர்களின் நல்ல திருநாடும், ெபாருத்தமான பிைற 
ேபான்ற ெநற்றியாகவும், அதிலிட்ட மணம் வீசும் திலகமாகவும் இருக்கின்றன.

அந்தத் திலகத்தில் இருந்து வரும் வாசைனேபால, அைனத்துலகமும் இன்பம் ெபறும் 
வைகயில் எல்லாத் திைசயிலும் புகழ் மணக்கும்படி (புகழ் ெபற்று) இருக்கின்ற 
ெபருைமமிக்க தமிழ்ப் ெபண்ேண! தமிழ்ப் ெபண்ேண! என்றும் இளைமயாக இருக்கின்ற 
உன் சிறப்பான திறைமைய வியந்து உன் வயப்பட்டு எங்கள் ெசயல்கைள மறந்து 
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ெதக்கணமும் அதிற்சிறந்த திராவிடநல் திருநாடும்
தக்கசிறு பிைறநுதலும் தரித்தநறுந் திலகமுேம!
அத்திலக வாசைனேபால் அைனத்துலகும் இன்பமுற
எத்திைசயும் புகழ்மணக்க இருந்தெபருந் தமிழணங்ேக!
 தமிழணங்ேக!
உன் சீரிளைமத் திறம்வியந்து ெசயல்மறந்து வாழ்த்துதுேம!

                                          வாழ்த்துதுேம!
                                          வாழ்த்துதுேம!

 
-    ‘மேனான்மணியம்’ ெப. சுந்தரனார்.
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தீண்டா்ம மனித ்நயமற்ற த�யலும் த்பருங்குற்றமும் ஆகும்

்தசிய ஒரு்மப்்பாடடு உறுதிதமாழி

 ‘நாடடின உரி்ம வாழ்்வயும் ஒரு்மப்்பாட்டயும் 
்்பணிக்காதது வலுப்்படுததச் த�யற்்படு்வன’ எனறு உைமார 
நான உறுதி கூறுகி்றன.

 ‘ஒரு்்பாதும் வனமு்ற்ய நா்டன எனறும், �மயம், 
தமாழி, வடடாரம் முதலிய்வ காரணமாக எழும் 
்வறு்பாடுகளுக்கும் பூ�ல்களுக்கும் ஏ்னய அரசியல் 
த்பாருைாதாரக் கு்ற்பாடுகளுக்கும் அ்மதி தநறியிலும் 
அரசியல் அ்மப்பின வழியிலும் நினறு தீர்வு காண்்்பன’ 
எனறும் நான ்மலும் உறுதியளிக்கி்றன.

உறுதிதமாழி

 இநதியா எனது நாடு. இநதியர் அ்னவரும் என உடன 
பிறநதவர்கள். என நாட்ட நான த்பரிதும் ்நசிக்கி்றன. 
இநநாடடின ்பழம்த்பரு்மக்காகவும் ்பனமுக மரபுச் 
சிறப்புக்காகவும் நான த்பருமிதம் அ்டகி்றன. இநநாடடின 
த்பரு்மக்குத தகுநது விைங்கிட எனறும் ்பாடு்படு்வன.

 எனனு்டய த்பற்்றார், ஆசிரியர்கள், எனக்கு வயதில் 
மூத்தார் அ்னவ்ரயும் மதிப்்்பன; எல்லாரிடமும் அனபும் 
மரியா்தயும் காடடு்வன.

 என நாடடிற்கும் என மக்களுக்கும் உ்ழததிட மு்னநது 
நிற்்்பன.  அவர்கள் நலமும் வைமும் த்பறுவதி்லதான 
எனறும் மகிழ்ச்சி காண்்்பன.
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VII

தீண்டா்ம மனித ்நயமற்ற த�யலும் த்பருங்குற்றமும் ஆகும்

்தசிய ஒரு்மப்்பாடடு உறுதிதமாழி

 ‘நாடடின உரி்ம வாழ்்வயும் ஒரு்மப்்பாட்டயும் 
்்பணிக்காதது வலுப்்படுததச் த�யற்்படு்வன’ எனறு உைமார 
நான உறுதி கூறுகி்றன.

 ‘ஒரு்்பாதும் வனமு்ற்ய நா்டன எனறும், �மயம், 
தமாழி, வடடாரம் முதலிய்வ காரணமாக எழும் 
்வறு்பாடுகளுக்கும் பூ�ல்களுக்கும் ஏ்னய அரசியல் 
த்பாருைாதாரக் கு்ற்பாடுகளுக்கும் அ்மதி தநறியிலும் 
அரசியல் அ்மப்பின வழியிலும் நினறு தீர்வு காண்்்பன’ 
எனறும் நான ்மலும் உறுதியளிக்கி்றன.

உறுதிதமாழி

 இநதியா எனது நாடு. இநதியர் அ்னவரும் என உடன 
பிறநதவர்கள். என நாட்ட நான த்பரிதும் ்நசிக்கி்றன. 
இநநாடடின ்பழம்த்பரு்மக்காகவும் ்பனமுக மரபுச் 
சிறப்புக்காகவும் நான த்பருமிதம் அ்டகி்றன. இநநாடடின 
த்பரு்மக்குத தகுநது விைங்கிட எனறும் ்பாடு்படு்வன.

 எனனு்டய த்பற்்றார், ஆசிரியர்கள், எனக்கு வயதில் 
மூத்தார் அ்னவ்ரயும் மதிப்்்பன; எல்லாரிடமும் அனபும் 
மரியா்தயும் காடடு்வன.

 என நாடடிற்கும் என மக்களுக்கும் உ்ழததிட மு்னநது 
நிற்்்பன.  அவர்கள் நலமும் வைமும் த்பறுவதி்லதான 
எனறும் மகிழ்ச்சி காண்்்பன.
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VIII

மனமகிழ் பக்கங்கள்

வகுப்பைறையக் குழந்ைதகளின் மகிழ்ச்சி ததும்பும் 
இடமாக்கிடும் ேநாக்ேகாடு ’மனமகிழ்பக்கங்கள்’ 

வடிவைமக்கப்பட்டுள்ளன. குழந்ைதகள் 
ஆடிப்பாடி விைளயாட, ஒருவேராடு ஒருவர் 
இைணந்து பழகிட இப்பக்கங்கள் உதவும்.

முன்பழகு ெசயல்கள்

கூர்ந்துகவனித்தல், உருவங்கைள ஒப்பிட்டும் 
ேவறுபடுத்தியும் பார்த்தல், விழி-விரல் 

ஒத்திைசவுக்கான ெசயல்கள், நுண்தைசப்பயிற்சி 
ேபான்றைவ, படிக்க மற்றும் எழுதுவதற்கான 

முன்பழகு ெசயல்களாகக் ெகாடுக்கப்பட்டுள்ளன.

உயிெரழுத்துகள் அறிமுகம்

ஒேர நாளில் நைடெபறுகின்ற ெதாடர்நிகழ்வுகள், 
ஆறு படக்காட்சிகைளக் ெகாண்ட கைத வடிவில் 

அைமக்கப்பட்டுள்ளன. அக்கைதயின்மூலம் 
’உயிெரழுத்துகள்’ அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு உள்ளன. 

கற்பைனையத் தூண்டவும் கலந்துைரயாடவும் இப்பகுதி 
வாய்ப்பளிக்கும்.

புதிர்கள்

தம்ைமச்சுற்றிப் ெபாதிந்திருக்கும் புதிர்த்தன்ைமைய ஆராய்வதிலும் 
உண்ைமகைளத் ேதடிக் கண்டைடவதிலும் குழந்ைதகள் ஆர்வமிக்கவர்கள். 

அந்த ஆர்வத்திற்கு வாய்ப்பளிக்கும் வைகயில் படங்களுக்குள் ஒளிந்திருக்கும் 
எழுத்ைதக் கண்டுபிடித்தல், ேவறுபாடுகைளக் கண்டுபிடித்தல். 

திரும்பியுள்ள ெசாற்கைளக் கண்ணாடியின் வழியாகக் 
கண்டுபிடித்தல்  ேபான்ற பல புதிர்ப்பகுதிகள் பாடநூல் 

முழுவதும் ஆங்காங்ேக ெகாடுக்கப்பட்டுள்ளன.

நம்பிக்ைகக்குரிய ஆசிரியர்கேள...!

வகுப்பைறையக் குழந்ைதகளின் மகிழ்ச்சி ததும்பும் 
இடமாக்கிடும் ேநாக்ேகாடு ’மனமகிழ்பக்கங்கள்’ 

முன்பழகு ெசயல்களாகக் ெகாடுக்கப்பட்டுள்ளன.

ஒத்திைசவுக்கான ெசயல்கள், நுண்தைசப்பயிற்சி 

ஆறு படக்காட்சிகைளக் ெகாண்ட கைத வடிவில் 
ஒேர நாளில் நைடெபறுகின்ற ெதாடர்நிகழ்வுகள், 
ஆறு படக்காட்சிகைளக் ெகாண்ட கைத வடிவில் 

’உயிெரழுத்துகள்’ அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு உள்ளன. 
கற்பைனையத் தூண்டவும் கலந்துைரயாடவும் இப்பகுதி 

எழுத்ைதக் கண்டுபிடித்தல், ேவறுபாடுகைளக் கண்டுபிடித்தல். 

இைணத்துச் ெசால்ேவாம்

உயிெரழுத்தும், ெமய்ெயழுத்தும் இைணத்து 
ஒலிக்கப்படும்ேபாது பிறக்கின்ற எழுத்ேத 

’உயிர்ெமய்எழுத்து’ என்பைதக் குழந்ைதகள் 
ஒலித்துப்பழகி உணர்ந்தறியும் வைகயில் இச்ெசயல்பாடு 

வடிவைமக்கப்பட்டுள்ளது.
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IX

எழுத்து-ெசால் ஓவியங்கள்
மனனம் ெசய்வதும், எழுதிப்பார்ப்பதுேம கற்றலில் 

ெபரும்பங்கு வகிக்கிற வழைமயான முைறைய 
விடுத்து புதிய முயற்சியாகக் ேகாட்ேடாவியம், 

எழுத்ேதாவியம், ெசால்ேலாவியம் ஆகியைவ அறிமுகம் 
ெசய்யப்படுகின்றன. குழந்ைதகளின் விருப்பச் ெசயல்களான 

வண்ணம்தீட்டுதல், வைரதல் ஆகிய இயல்பான ஆற்றல்கைள 
கற்றல் ெசயல்களுடன் இைணக்கும் வைகயில் இப்பகுதிகள் 

அைமக்கப்பட்டுள்ளன.

படிப்ேபாம்; எழுதுேவாம்
சிறுசிறு ெசாற்கைளத் தாமாகேவ படித்துப் 

பார்ப்பதற்கும், அதேனாடு கூடேவ 
ெசால்லக்ேகட்டு எழுதுவதற்கும் 

வாய்ப்பளிக்கும் வைகயில் குழந்ைதக்கு 
அறிமுகமான எழுத்துகைளக்ெகாண்டு 
எளியெசாற்கள் அைமக்கப்பட்டுள்ளன. 

இப்பகுதி ’என்னால்முடியும்’ என்கிற உணர்ைவ ஒவ்ெவாரு 
குழந்ைதயிடமும் ஏற்படுத்தும்.

கைதகள்
கற்பைனெசய்து பார்ப்பதிலும் கைத ெசால்வதிலும் கைதையக் 

ேகட்பதிலும் ஆர்வமிக்கவர்கள் குழந்ைதகள். அவர்களின் 
வண்ணவண்ணக் கற்பைனகளுக்கு வாய்ப்பளிக்கும் வைகயில் 

கைதகைளக் ேகட்டு மகிழ்வதற்கும் தாமாகேவ படித்து 
மகிழ்வதற்கும் கைதகள்   பல  ெகாடுக்கப்பட்டுள்ளன.

எழுத்ைத எடுப்ேபன்: ெபயைரச் ெசால்ேவன்
வரிைசயாகச் ெசால்லும்ேபாது எழுத்துகைளச் சரியாக 

கூறும் குழந்ைதகள், தனியாக ஒரு எழுத்ைத அைடயாளம் 
காண்பதில் சிரமப்படுகின்றனர். இப்பகுதியில், எழுத்து 
அட்ைடகைளப் பயன்படுத்தி வரிைசமுைற அல்லாது 

மாற்றிமாற்றி எழுத்துகைள அைடயாளம் கண்டு உச்சரிக்க 
வாய்ப்பளிக்கப்படுகிறது. அதனால் எழுத்து வடிவங்கள் 

குழந்ைதகளின் மனதில் நிைலநிறுத்தப்படுவது எளிைம 
ஆக்கப்படுகிறது.

 குழந்ைதகள் கற்றுக்ெகாள்வதற்கான ஆர்வத்ைதயும் ஏராளமான வழிமுைறகைளயும் 
தங்களிடத்ேத ெகாண்டிருக்கிறார்கள். இப்பாடநூல் அவ்வழிமுைறகளின் வழிேய மாணவர்கைளச் 
ெசன்றைடய முயற்சி ெசய்திருக்கிறது. கற்றுக்ெகாடுப்பதற்கு ஏராளமான வழிமுைறகேளாடு 
நாமும் வகுப்பைறக்குள் ெசல்ேவாம், குழந்ைதகைள வரேவற்ேபாம்.

சிறுசிறு ெசாற்கைளத் தாமாகேவ படித்துப் 

இப்பகுதி ’என்னால்முடியும்’ என்கிற உணர்ைவ ஒவ்ெவாரு 

எழுத்ேதாவியம், ெசால்ேலாவியம் ஆகியைவ அறிமுகம் 
ெசய்யப்படுகின்றன. குழந்ைதகளின் விருப்பச் ெசயல்களான 

எழுத்ேதாவியம், ெசால்ேலாவியம் ஆகியைவ அறிமுகம் 
ெசய்யப்படுகின்றன. குழந்ைதகளின் விருப்பச் ெசயல்களான 

எழுத்ேதாவியம், ெசால்ேலாவியம் ஆகியைவ அறிமுகம் 

வண்ணம்தீட்டுதல், வைரதல் ஆகிய இயல்பான ஆற்றல்கைள 

பாடநூலில் உள்ள விைரவுக் குறியீட்ைட (QR Code) பயன்படுத்துேவாம்! எப்படி?
 •  உங்கள் திறன்ேபசியில்,கூகுள் playstore /ஆப்பிள் app store ெகாண்டு QR Code ஸ்ேகனர் ெசயலிைய இலவசமாகப் பதிவிறக்கம் ெசய்து 

நிறுவிக்ெகாள்க.
 •  ெசயலிையத் திறந்தவுடன், ஸ்ேகன் ெசய்யும் ெபாத்தாைன அழுத்தி, திைரயில் ேதான்றும் ேகமராைவ QR Code-இன் அருகில் ெகாண்டு ெசல்லவும்.
 •  ஸ்ேகன் ெசய்வதன் மூலம் திைரயில் ேதான்றும் உரலிைய(URL) ெசாடுக்க, அதன் விளக்கப் பக்கத்திற்குச் ெசல்லும்.
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1. ோடி ஆடி விளையா்லாம் 2
2. கமாழிபயாடு விளையாடு 9
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 வந்்த ோள்த 68
 என் நிளனவில் 70
5. க்ற்களரக்குச் கசல்பவாமா! 74
6. விமானததில் ேறக்கலாம்! 89
7. ேழமும் ே்கும் 103
8. எணணுப்கேயர் அறிபவாம் 116
9. அறுசுளவ அறிபவாம் 117
 வந்்த ோள்த 122
 என் நிளனவில் 125
10. இனிப்பு கசய்யலாமா? 132
11. திளசகள் அறிபவாம் 144
12. ஊஞ்சல் ஆ்லாமா! 145
13.  என்ன வணணம் பவணடும்? 152
14.  ்தமிழ மா்தங்கள் 154
15. இனியாவின் ஒரு வாரம் 156
16.  ப்தாரணம் கசய்பவாமா! 158
17. ேழம் ேறக்குமா? 171
18. வடிவங்கள் 174
19. ேயணம் போகலாம்… 176
20.  இளையார் ஆததிசூடி 178
 வந்்த ோள்த 180
 கற்றல் விளைவுகள் 189

கோருை்க்கம்
  வ.எண               ோ்த ்தளலப்பு               ேக்க எண

மின் நூல் இைணய வளங்கள்மதிப்பீடு
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ோடி ஆடி விளையா்லாம்1

2
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பிடித்த விளையாட்டுகள் 

குறிததுப் பேசி மகிழபவாம்

காட்டுக்குள்பை 
ககாண்ாட்்ம்

3
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ஆலமரததுல விளையாட்டு   
       அணிபல அணிபல ளக்தட்டு

குக்கூ குக்கூ குயில்ோட்டு   
       ககாஞ்சும் கிளிபய ்தளலயாட்டு

குட்டிக்குரங்பக வாலாட்டு   
       குள்ை நரிபய ்தாலாட்டு

சின்ன முயபல பமைங்ககாட்டு  
       சிங்கக்குட்டிபய ்தாைந்்தட்டு

எல்லாருந்்தான் ஆடிக்கிட்டு   
       ஏபலபலபலா ோடிக்கிட்டு

ஒன்றாகத்தான் பசர்ந்துகிட்டு  
       ஓடிவாங்க துள்ளிக்கிட்டு

4
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இளலயும்... காயும்...
ே்தள்தப் ோர்ததுக் கள்த கூறி மகிழபவாம்
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விளையா்லாம் வாங்க

இடிக்காமல் ந்ப்போம்

நடிப்போம் நடிப்போம்

இடுப்பில் ளக ளவத்தேடி ஒருவபராடு                  
ஒருவர் இடிக்காமல் ந்ப்போம்

உள்பை! கவளிபய!

வட்்ததில் நின்று ஆசிரியர் கூறுவ்தற்கு ஏற்ே 
வட்்ததின் உள்பை/ கவளிபய குதிப்போம்

விரும்பியேடி மாறி                                        
நடிததுக்காட்டுபவாம்
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77

ளக வீசம்மா ளகவீசு!

ளக வீசம்மா ளகவீசு

ேள்ளிக்குப் போகலாம் ளகவீசு

ோ்ம் ேடிக்கலாம் ளகவீசு

கணிப்கோறி கற்கலாம் ளகவீசு

கவிஞர் ஆகலாம் ளகவீசு

அறிவியளல அறியலாம் ளகவீசு

அறிஞர் ஆகலாம் ளகவீசு

அறிளவ  வைர்க்கலாம் ளகவீசு

அன்ோய் வாழலாம் ளகவீசு

விளையா்ப் போகலாம் ளகவீசு

கவற்றி கேறலாம் ளகவீசு

ளக வீசம்மா ளகவீசு
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நானும் வருபவன்

நானும் 
வருகிபறன் 

அம்மா

நான் 
கள்க்குப் 

போகிபறன்

ேயணச்சீட்ள் 
நான்்தான் 

வாங்குபவன்
சரி சின்னு. 
வரிளசயில் 

நில்

வரிளசயில்்தான் 
நிற்க பவணடுமா 

அம்மா? ஆமாம்,                   
கசல்லம். 

அப்கோழுது்தான் 
இடிததுக் 

ககாள்ைாமல் 
விளரவாகச் 

கசல்ல                   
முடியும்

வணடி 
நின்றபின் 

இறங்கலாம்

சரி, அம்மா

வாங்கலாம். இருபுறமும் 
ோர்த்த பின் சாளலளயக் 

க்க்க பவணடும்

அம்மா, 
எனக்குப் ேழம் 

பவணடும்!
இப்ேபவ 

சாப்பிடுபவன்

கழுவிவிட்டுச் 
சாப்பிடு

குப்ளேளயத 
க்தாட்டியில் 

போடு

அப்தா,
அங்பக இருக்கிறது.
போட்டுவிடுகிபறன்

அம்மா, நீங்க இப்ே  
என்ன கசால்வீங்கன்னு                   

நான் கசால்லட்டுமா?

சின்னுவுக்குத க்தரியும். உங்களுக்குத க்தரியுமா?

வகுப்ேளறயின் அன்றா்ச் கசயல்ோடுகள்
குறிததுக் கலந்துளரயாடுபவாம்
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 பவறுேட்்ள்த  வட்்மிடுபவாம்

காவலருக்கு உ்தவுபவாமா?

நாய்க்குட்டிளயத ப்தடி...

2 கமாழிபயாடு விளையாடு
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மு்தல் ே்ம் போல் உள்ைள்த வட்்மிடுபவாம்

கோருத்தமானள்தக் குழுவு்ன் பசர்ப்போம்

01_1st_std_CBSE_Tamil.indd   10 19-01-2019   20:14:08



11

இளண பசர்ப்போம்; ்தனிததிருப்ேள்த வட்்மிடுபவாம்

நிகழளவச் கசால்பவன்
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கேயளரச் கசால்பவன்
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விருப்ேம்போல் கிறுக்கலாம்

குச்சி விளையாட்டு களிமணணில் ளகவணணம்

்தானியங்கபை ஓவியங்கைாய்

விரபலாடு விளையாடு
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வணணம் தீட்டுபவன்

புள்ளிகளை இளணப்பேன்
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வாங்க என்பனாடு

15
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விடுேட்்ள்த வளரபவன்

விரபலாவியம்
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குதிததுக் குதிதப்த ஓடும்  
 குதிளர அப்தா ோராய்

அளசந்து அளசந்து கசல்லும் 
 ஆளன இப்தா ோராய்

ேறந்து ேறந்து போகும்   
 ேருந்து அப்தா ோராய்

நகர்ந்து நகர்ந்து கசல்லும்  
 நதள்த இப்தா ோராய்

்தததித ்தததிப் போகும்   
 ்தவளை அப்தா ோராய்

துள்ளித துள்ளி நாமும்   
 ேள்ளி கசல்பவாம் வாராய்

-  அழ. வள்ளியப்ோ

அப்தா ோராய் !

17
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அணிலும் ஆலமரமும்

3 மகிழபவாடு கற்போம் - 1
 (உயிகரழுததுகள்)

கள்த பகட்போம் பேசி மகிழபவாம்
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அ

’அ’வில் க்தா்ங்கும் கேயர்களைக் கூறுபவாம்

’அ’  அறிபவாம்

அம்மா

அரிசி

அன்னம்

அப்ேைம்

அணில்

அல்லி

அ

அளலபேசி

அ
ளலபேசி

கசால்லிப்ோர்தது இளணப்பேன்
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அ ழ கு

‘அ’ எழுதள்தக் கணடுபிடிப்போம்

அது ஓர் அ்ர்ந்்த காடு. அந்்தக் காட்டில் சிங்கம் ஒன்று 

இருந்்தது. அது மிகவும் அன்ோனது. குளகயிலிருந்து 

கவளிபய வந்்தது.

அ ப் ப ே ா து  ம ர த தி ன்  கீ ப ழ  ே சி ப ய ா டு 

அமர்ந்திருந்்த அணிளலக் கண்து. சிங்கம் அணிலின் 

அருகில் கசன்றது. அணில் ேயந்து நடுங்கியது. சிங்கபமா 

அணிலுக்குப் ேழம் ஒன்ளறக் ககாடுத்தது. அணில் 

அன்பு்ன் நன்றி கூறியது.

Ü¡ð£ù Cƒè‹

அ

அ

அ

அ

அ அ

அ

அ

அ

அ அ

அ

அ

இ

வ

மு

டு

்த

எ

க

அ

அய

அ

்

அ

ே

ச
கு

வணணமிடுபவன்

வட்்மிடுபவன்

அடிக்பகாடு இடுபவன்

ம ர ம்ே ் ம்

அ ப் ே ை ம்

அ ரு வி

இ னி ப் புோ ப் ோ

இ ள ல

அ ன் பு அ ம் ம ா
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ஆ

ஆஆடு

ஆப்ேம்

ஆலமரம்

ஆறு

ஆந்ள்த

ஆளம

’ஆ’வில் க்தா்ங்கும் கேயர்களைக் கூறுபவாம்

’ஆ’  அறிபவாம்

கசால்லிப்ோர்தது இளணப்பேன்
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வணணமிடுபவன்

வட்்மிடுபவன்

ஆ ல ம ர ம்

ஆ ட் ் ம்

ஊ ஞ் ச ல் ஆ றுஆ டு

ச க் க ர ம் அ ரி சி ஆ ந் ள்தே ந் து

இ ளல

Ýô‰ÉK™ «ïŸÁ ñ£¬ô  ñ¬ö ªðŒî¶. Éøô£èˆ 

ªî£ìƒAò ñ¬ö, «ïó‹ Ýè Ýè ªð¼ñ¬öò£è 

ñ£Pò¶.

Ý®‚è£Ÿ«ø£´ «ê˜‰¶ ªðŒî ñ¬öJ™ Ýôƒè†®èœ 

M¿‰îù. Üî¬ù‚ °ö‰¬îèœ Ü¬ùõ¼‹  

Ý˜õˆ¶ì¡  ð£˜ˆîù˜; Ýóõ£ó‹ ªêŒîù˜.

வணணமிடுபவன்

ஆ

ஆ

ஆ

ஆ
ஆ

ஆ

ஆ

க

வ

றி

ஆலங்கட்டி  மளழ

‘ஆ’ எழுதள்தக் கணடுபிடிப்போம்

அடிக்பகாடு இடுபவன்

வணணமிடுபவன்
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எழுதப்தாவியம்

எழுதும் முளற அறிபவன் மணலில் எழுதுபவன்

எழுதிப் ேழகுபவன்

வணணமிட்டு முழுளமயாக்குபவன்வணணமிட்டு முழுளமயாக்குபவன்
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அ

ஆ

எழுததிற்குரிய ே்ங்களை வளரபவன்

நிரப்புபவன்

____ளம ____ப்ேைம்

____லமரம்____ணில்

பகாட்ப்ாவியம்
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இௗநீரும் ஈச்சமரமும்

கள்த பகட்போம் பேசி மகிழபவாம்

25
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இ

ஈ

இளல

இஞ்சி

ஈ

ஈட்டி
ஈச்சமரம்

இலந்ள்தப்ேழம்

இட்்லி

வணணமிடுபவாம்

விளையா்லாம் வாங்கவிளையா்லாம் வாங்க

’இ, ஈ’ யில் க்தா்ங்கும் கேயர்களைக் கூறுபவாம்

’இ’  அறிபவாம்

’ஈ’  அறிபவாம்

கசால்லில்

இ இருந்்தால்
 ளக ்தட்டுபவாம்

ஈ இருந்்தால்
 ளக தூக்குபவாம்

ஈசல்
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வணணமிடுபவாம்

இ

ஈ

 இளணப்போம்

வணணமிடுபவாம்

இ

ஈ

 இளணப்போம்

இ

இ

இ

இ

இ

ஈ

ஈ

ஈ

ஈஈ

ஈ

ண

ய

றி து

மி

ல்

டு
ழு

ம

ந்

க

்

வ

ஈட்டி

இறகு

ஈரம்

இட்்லி

இனிப்பு

ஈ

இ ஈ
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28

எழுதும் முளற அறிபவன் நீளரத க்தாட்டு எழுதுபவன்

எழுதிப் ேழகுபவன்

எழுதப்தாவியம்
வணணமிட்டு முழுளமயாக்குபவன்
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29

____ ைநீர்

____ சல்____ றகுறகு

இ

ஈ

____ ச்சமரம்

எழுததிற்குரிய ே்ங்களை வளரபவன்

நிரப்புபவன்

பகாட்ப்ாவியம்
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உரலும் ஊஞ்சலும்

கள்த பகட்போம் பேசி மகிழபவாம்

30
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31

ோ்லாம் வாங்க

’உ’ அறிபவன்

உ

ஊ

உப்பு

ஊறுகாய்

ஊ்தல்

ஊசி

ஊஞ்சல்

’ஊ’ அறிபவன்

உருளைக்கிழங்கு

உரலில் எள்ளை இடிக்கலாம்
உருணள்யாகப் பிடிக்கலாம்
உறவுக்ககல்லாம் ககாடுக்கலாம்
உற்சாகமாய் உணணலாம்

ஊர்வலமாய்ப் போகலாம்
ஊ்தாப்பூ ோர்க்கலாம்
ஊ்தல் ஊதி மகிழலாம்
ஊஞ்சலிபல ஆ்லாம்

உணடியல்

உழவர்

ஊ

விளையா்லாம் வாங்கவிளையா்லாம் வாங்க கசால்லில்

உ இருந்்தால்
 ளக ்தட்டுபவாம்

ஊ இருந்்தால்
 ளக தூக்குபவாம்
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32

வணணமிடுபவாம்

உ

உ உ

உ

உ

ஊ

ஊ

ஊ
ஊ

ஊ

உ

ஊ

ஊ
உ

உரல்

ஊ்தல்

உலக்ளக
ஊசி

உறி

ஊர்தி

இளணப்போம்
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எழுதும் முளற அறிபவன் முதுகில் எழுதுபவன்

எழுதிப் ேழகுபவன்

எழுதப்தாவியம்

வணணமிட்டு முழுளமயாக்குபவன்
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34

____ஞ்சல்

____ணடியல்

உ

ஊ

____ருளைக்கிழங்கு

____்தல்

எழுததிற்குரிய ே்ங்களை வளரபவன்

நிரப்புபவன்

பகாட்ப்ாவியம்
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எறும்பும் ஏணியும்

கள்த பகட்போம் பேசி மகிழபவாம்

35
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36

எ

ஏ

எறும்பு

ஏலக்காய்

ஏணி

ஏழு

எலி

எலி ஒன்று வந்்த்தாம்
எருளம மீது நின்ற்தாம்
எறும்ளே அங்பக கண்்தாம்
எள்ளுருணள் ்தந்்த்தாம்!

ஏணி பமபல ஏறலாம்
ஏறி ஏறி இறங்கலாம் 
ஏழு ேழங்கள் ேறிக்கலாம்
ஏழு வணணம் ோர்க்கலாம்!

எலும்பு

எலுமிச்ளச

எ
எலும்பு

எலுமிச்ளச எள்ளுருணள்

ஏ

ழுழு

ஏர்

ோ்லாம் வாங்க

’எ’  அறிபவாம்

’ஏ’  அறிபவாம்

விளையா்லாம் வாங்கவிளையா்லாம் வாங்க கசால்லில்

எ இருந்்தால்
 ளக ்தட்டுபவாம்

ஏ இருந்்தால்
 ளக தூக்குபவாம்
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37

எ

ஏ

ஏணி எருளம ஏர் எறும்பு

ஏலக்காய் எட்டு

ஏ  எ 

வணணமிடுபவாம்

இளணப்போம்

எ

எ

எ

எ

எ

ஏ

ஏ

ஏ
ஏ

ஏ

எ

01_1st_std_CBSE_Tamil.indd   37 19-01-2019   20:15:32



38

எழுதும் முளற அறிபவன்

எழுதிப் ேழகுபவன்

ளகயில்  எழுதிப் ோர்ப்பேன்

எழுதப்தாவியம்
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39

எ

ஏ

____லி

____ றும்புறும்பு

எழுததிற்குரிய ே்ங்களை வளரபவன்

நிரப்புபவன்

பகாட்ப்ாவியம்

____ணி

____லக்காய்
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ஐ! ஒட்்கச்சிவிங்கியும் ஓணானும்

கள்த பகட்போம் பேசி மகிழபவாம்

40
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41

ஐ ஐந்துஐஐவர்

ஐ

ஒ
ஒலிகேருக்கி ஒலிப்ோன்

ஒன்று
ஒட்்கம்

ஒலிப்ோன்

ஓ
ஓளலஓ்ம்

ஓணான்

ஓநாய்

ஓ
ஓளலஓ்ம்

ஓணான்

ஓநாய்நாய்

ஓடும் வணடி ஒன்றிபல
ஒட்்கம், ஓநாய் அருகிபல
ஓணான் ்தம்பி கூ்பவ
ஒட்்கச்சிவிங்கி போகுப்த

ோ்லாம் வாங்க

’ஐ’  அறிபவாம்

’ஒ’  அறிபவாம்

’ஓ’  அறிபவாம்
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ஐ
ஐ

ஐ ஒ

ஒ

ஒ

ஒ

ஓ

ஓ

ஓ

ஓ

இளணப்போம்

வணணமிடுபவாம்

ஒ

ஐ

ஓ

ஓஒஐ

ஒன்று

ஓ்ம்

ஓநாய்

ஐந்து

ஐவர்

ஒட்்கம்

01_1st_std_CBSE_Tamil.indd   42 19-01-2019   20:15:43



43

எழுதிப் ேழகுபவன்

எழுதும் முளற அறிபவன் காற்றில் எழுதிப் ோர்ப்பேன்

எழுதப்தாவியம்

01_1st_std_CBSE_Tamil.indd   43 19-01-2019   20:15:49



44

ஓ

ஒ

ஐ
எழுததிற்குரிய ே்ங்களை வளரபவன்

பகாட்ப்ாவியம்

நிரப்புபவன்

ணா ன்

      ட்    ்      க    ம்

  வ     ர்
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ஒைளவயும் ோப்ோவும் 

கள்த பகட்போம் பேசி மகிழபவாம்

45
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46

’ஒை’ அறிபவாம்

ஒைளவ ஒை்்தம்

எழுதிப் ேழகுபவன்

ளவ ்       ்த       ம்

எழுதப்தாவியம்

எழுதும் முளற அறிபவன் மணலில் எழுதுபவன்

நிரப்புபவன்
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47

வரிளசமுளற அறிபவன்

ஆய்்த எழுதள்த 
வட்்மிடுபவன்

அ      ஆ      இ      ஈ      உ      ஊ      எ      ஏ      ஐ      ஒ      ஓ      ஒை

 அறிபவாம்

எ      கு வாள் அ      து  ஓர்  எ      கு வாள்

கசால்லிக்ககாணப் இளணப்பேன்

அ

ஆ
இ ஈ

உ

ஊ

எ ஏ
ஐ

ஒ
ஓ

ஒை
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48

அ ஆ

எ ஏ ஐ

அணணன்  

ளகயில் 

அளலபேசி

உருணடு 

கசல்லும் 

உருளை

ஊ்தா
நிற

ஊ்தல்

’அ’ மு்தல்  ’ஔ’ வளர

ஈர
 மணணில்

 ஈசல்

இரவில்
வந்்த

 இடிமின்னல்

ஆற்றில் 

நீந்தும்
ஆளம

ணணன்  
ணணன்  
ணணன்  

ளகயில் 

ளலபேசி

ஊ

உருணடு 

கசல்லும் 
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இ ஈ

ஒ

உ

ஒை

ஊ

ஓ

ஏற்றம்
்தந்்த 

ஏவுகளண

ஐயம்
பகட்்

ஐவர்

எல்லாம் 

கசய்யும் 

எந்திரமனி்தன்

ஓரம்
நிற்கும் 

ஓ்ம்

ஒளிந்து 

நின்ற 

ஒட்்கம்

ஔளவ
்தந்்த

ஔ்்தம்
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அ

ஆ

இ

ஈ

உ

ஊ

எ

ஏ

ஐ

ஒ

ஓ

ஒை

அம்மா இங்பக வா வா

அம்மா இங்பக வா வா
ஆளச முத்தம் ்தா ்தா
இளலயில் பசாறு போட்டு
ஈளயத தூர ஓட்டு
உன்ளனப் போன்ற நல்லார்
ஊரில் யாவர் உள்ைார்?
என்னால் உனக்குத க்தால்ளல
ஏதும் இங்பக இல்ளல
ஐயமின்றிச் கசால்பவன்
ஒற்றுளம என்றும் ேலமாம்
ஓதும் கசயபல நலமாம்
ஔளவ கசான்ன கமாழியாம்
அ   ப்த எனக்கு வழியாம்

50
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51

ஆறு  பவறுோடுகளைக் கணடுபிடிப்போம்

மகிழபவாடு கற்போம் - 2
 (கமய்கயழுததுகள்)4
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52

ட் த

க் ச்

ககாக் கு

முக் காலி

்தக் காளி

முறுக் கு

எலுமிச் ளச

ேச் ளச

அச் சாணி

குச் சி

்தட் டு

சட் ள்

பூட் டு

முட் ள் சுத தி
நத ள்த

மத து

வாத து

சீப் பு

க்தாப் பி

ேப் ோளி உப் பு
 நாற் று

கவற் றிளல

காற் றாளல

எழுததுகளை அறிபவன்

ப் ற்
கற் றாளழ
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53

உப்பு முறுக்கு மததுஎலுமிச்ளசகவற்றிளலகேட்டி

க்
ச்

ட்
த

ப்

ற்

க் ச் ப் ட்த ற்

உரிய ே்தள்த இளணப்போம்
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எழுதும் முளற அறிபவன்

எழுதப்தாவியம்

எழுதிப் ேழகுபவன்
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க்

ச்

ட் த

ப்

ற்

ககா        கு வா        து க        றா ளழ

பூ        டு அ       சா ணி சீ       பு

பகாட்ப்ாவியம்

நிரப்புபவன்
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இல்ளல. ஆனால் இருக்கிறது!

56
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57

நுங் கு

சங் கு

குரங் கு மஞ் சள்

ேஞ் சு

இஞ் சி
ஊஞ் சல்

நண டு

கண 

வண டு

பூண டு

ேந் து

முந் திரி

சிலந் தி

ஆந் ள்த

பமகம்

தும் பி

அம் பு

காகம் 

மீன்

ேன் றி

காைான் 

மான்

சிங் கம்

எழுததுகளை அறிபவன்

ம் ன்

ண ந்

ஞ்ங்
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ஊஞ்சல் மீன் மரம் சாமந்தி

ஞ்

ண ந்

ம்

ன்

ங்

மூங்கில்கண

ங் ஞ் ண ந் ம் ன்

உரிய ே்தள்த இளணப்போம்
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எழுதும் முளற அறிபவன்

எழுதப்தாவியம்

எழுதிப் ேழகுபவன்

ண்
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60

ஞ்
ன்

ங்
ண

ந்

ம்

ச           கு

 கா  ைா

  ம     ர   க   

ம               ச    ள்மு          தி    ரி

பகாட்ப்ாவியம்

நிரப்புபவன்
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மளறந்துள்ைள்தக் கணடுபிடி

61
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62

எழுததுகளை அறிபவன்

ர்

வ்

ள்

ய்

ல்

நாய்

ோய்

மிைகாய்

ஏர்

பவர்

முயல்

மயில்
அணில்

்தாழ ப்ோள்

யாழ முள்

ப்தள்

வாள்

பகழ வரகு

கசவ் வானம்

கசவ் வந்தி சவ் வரிசி

இைநீர்

ழ
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முயல்

ல்

வ்

ள்

ய்

மிைகாய்

்தாழப்ோள் ப்தள்

ள்ழவ்ல்ர்ய்

முயல் ்தாழப்ோள் ப்தள்்தாழப்ோள் ப்தள்ப்தள்

கசவ்வந்தி

உரிய ே்தள்த இளணப்போம்

ப்தர்

ழ

ர்
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எழுதும் முளற அறிபவன்

எழுதப்தாவியம்

எழுதிப் ேழகுபவன்
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ள்
ய் ல்

வ்

  மி   ை   கா

 யா

 மு   ய

 கச           வா  ன   ம்  பவ

 மு  

பகாட்ப்ாவியம்

நிரப்புபவன்

ழ

ர்
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க் ங் ச் ஞ்

ய் ர் ல்

ே க் கம் 
நிற்கும்  

ககா க் கு

எ ங் கள் 
வீட்டில்       

கோ ங் கல்

ேச் ளச
 நிற

 கமாச் ளச

ேஞ் சு 
கமதள்தயில் 

துஞ் சு

வ்

ட்
கட் ் ம் 
போட் ்     
சட் ள்

வண டிக் 
குதிளர 
சண டி

முத து 
ளகவிரல் 

ேத து

அப் ோ
்தந்்த

 கசாப் பு

ேந் து
 போ்           
முந் து

வீட்டில்       வீட்டில்       வீட்டில்       வீட்டில்       வீட்டில்       வீட்டில்       

ளகவிரல் 

‘க்’ மு்தல் ’ன்’ வளர

66

01_1st_std_CBSE_Tamil.indd   66 19-01-2019   20:17:47



த ந் ப் ம்

ள் ற் ன்

ண

ழ

்தம் பி  
ோர்த்த               
தும் பி

ப்தர்                       
வருது                      

ோர்

நல் ல 
வழியில் 

கசல்

கசவ் வகத 
்தட்டில் 

ககாவ் ளவ

யாழ                       
பகட்டு                

மகிழ

கநய்                 
பசாறு               
கசய்

துள் ளி 
ஓடும்                

புள் ளிமான்

காற் றில் 
ஆடும்     
கீற் று

என் ளன 
ஈன் ற          

அன் ளன

புபுபுபுபு

67
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வந்்த ோள்த 

  ஈ  

எ
ஔ

ஆ

இ உ ஏ

ஊ
அ ஐ

ஓ ஒ

எஎ

நிழல் இங்பக! எழுதது எங்பக? நிரப்புக. 

68
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ள் ன்

ற்

ர்

ய்

ம்

க் 

க் ச் ங்
ண

ட்

ஞ்

  ப் 

த

ந்

வ்

ல்

ழன்

எறும்பின் வழியில் வரிளசயாய் எழுது

69
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70

அ

ஆ

இ

ஈ

உ

ஊ

எ

ஏ

ஐ

ஒ

ஓ

ஒள

அந்திமல்லி பூத்திருக்கு

ஆலமரம் காத்திருக்கு

இலவம்பஞ்சு ெவடிச்சிருக்கு

ஈச்சமரம் காய்ச்சிருக்கு

உற்சாகமாய்க் கூடிடுேவாம்

ஊெரல்லாம் சுற்றிடுேவாம்

எருக்கம்பூவில் ேதெனடுப்ேபாம்

ஏரு பூட்டப் பார்த்திடுேவாம்

ஐலசா… ஐலசா…
 ஐலசா… ஐலசா…

ஒன்று இரண்டு கத்துக்குேவாம்

ஓடி ஆடிப் பாடிடுேவாம்

ஒளைவ ெமாழிைய அறிந்திடுேவாம்

அதன்படிேய வாழ்ந்திடுேவாம்

ஐலசா!  ஐலசா!

என் நிைனவில்

70
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கண்டுபிடிப்ேபன்; வண்ணமிடுேவன்; எழுதுேவன்
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72

ச்

ப்

ய் ர் ல்

ற்

ன்

ள்ழ்வ்

யார்? யார்? என்ன ெசய்கிறார்கள்? ேபசுேவன்.
எ.கா: ’ச்’ தைலகீழாக நிற்கிறார்

ந்ந்

ண்ட் ஞ்

க் ம்க் ம்

ங் த்
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நில்! கவனி! ெசய்!
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5 கடற்கைரக்குச் ெசல்ேவாமா!

74

கடல், பழங்கள், சக்கரம், கப்பல், அப்பளம், மத்தளம், பணம், ஊதல், 
காகம், நாய், வால், மாங்காய், இறால்
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ெபயைரச் ெசால்ேவன்; எழுத்ைத அறிேவன்

வ

க ச

ப ம

த ந
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அகல் ஊஞ்சல் ஓடம்

பணம் ஊதல் மண்நகம்

பல்

வட்டம்மரம் வயல்மலர்

மத்தளம் ஏற்றம் வனம்பழங்கள்

க

ங

ச

ஞ

ட

ண

த

ந

ப

ம

ய

ர

ல

வ

ழ

ள

ற

ன

அ

க

க்

படமும் ெசால்லும்
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இைணத்துச் ெசால்ேவாம்

ங் அ

ங

அ

க

ச் அ

ச

ஞ் அ

ஞ

ப் அ

ப

ம் அ

ம

ய் அ

ய

ர் அ

ர

ல் அ

ல

வ் அ

வ

ழ் அ

ழ

ள் அ

ள

ற் அ

ற

ன் அ

ன

க்

ண

ண் அ

த

த் அ

ட

ட் அ

ந

ந் அ

எழுத்ைத எடுப்ேபன்;
ெபயைரச் ெசால்ேவன்
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படிப்ேபாம்; இைணப்ேபாம்

சக்கரம்

மலர்

கல்

பட்டம்

தந்தம்

எழுத்துகைளக் கண்டுபிடிப்ேபாம்; வட்டமிடுேவாம்

க த ம வ ச 
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எழுதிப் பழகுேவன்

கண்
மண் மணல்

சணல்

அகல்
நகல்
பகல்

கட்டம்
சட்டம்
மட்டம்

மலர்
பழம்

வனம்

மத்தளம்
அப்பளம்

வண்ணம்
வணக்கம்

கல்

நகம்

படிப்ேபன்; வைரேவன்

கண்

மரம்

படிப்ேபாம்; எழுதுேவாம்
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80

எழுதிப் பார்ப்ேபாம்

எழுத்துகைள இைணப்ேபன்; ெசால் உருவாக்குேவன்

கப்பல் ெசய்ேவன்; ஒட்டி மகிழ்ேவன்

ழ

ம்

ர

ம்ட

ல்
ப

க

ம

ட ட ட ட ட

ா ா ா ா ா ா

ழட
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ெபயைரச் ெசால்ேவன்; எழுத்ைத அறிேவன்

கா தா

நா பா

மாவா

யா
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82

படமும் ெசால்லும்

கா

ஙா

சா

ஞா

டா

ணா

தா

நா

பா

மா

யா

ரா

லா

வா

ழா

ளா

றா

னா

ஆ

கா

க்

எழுத்ைத எடுப்ேபன்; 
ெபயைரச் ெசால்ேவன்

எழுத்ைத எடுப்ேபன்; 
ெபயைரச் ெசால்ேவன்

காகம் ஓணான் தாத்தா

நாய் பாய் மான்

பலா வாள்

காளான் இறால்

த்தா
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83

படிப்ேபாம்: இைணப்ேபாம்

பாய்

பலா

காகம்

இறால்

எழுத்துகைளக் கண்டுபிடிப்ேபாம்; வட்டமிடுேவாம்

ரா நா டா யா ளா 
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படிப்ேபாம்; எழுதுேவாம்

வாள்
நாள்

பாய்
காய்
நாய்

காகம்
நாகம்

பால்
கால்
வால்

தார்
நார்
பார்

பாலம்
காலம்

மாம்பழம்
பாகற்காய்

எழுதிப் பழகுேவன்

மான்

வாள்

பலா

படிப்ேபன்: வைரேவன்

இறால்
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ெபயைர எழுதுேவன்

இைணத்து எழுதுேவன்

நிரப்புேவன்

ய்

ன்

பா ப் தா த்

வாபார்பார்

மாம்பழம் தா

தா
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நூல் ஒட்டி மகிழ்ேவன்!

ெசால் உருவாக்குேவன்

பா
ல்

ப

கண்ணாடியில் கண்டுபிடிப்ேபன்; இைணப்ேபன்

மலர் பட்டம்

மான் நாய்

ப ல்

பா ல்
கா

ல்
க

பா
டம்

ப

மா
டம்

ம
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ஆ..

அட     
கப்பல்!

என் 
பட்டம்

ம்ம்ம்... 
என்         

பட்டம்

தா

பட்டம் 
தா

நம்                     
கப்பல்

நம் கப்பல்
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நிழேலாடு இைணப்ேபன்

ேதன் எடுக்க ேதனீக்கு உதவுேவாம்

ெபாருத்தமான படத்ைத இைணப்ேபன்
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ெசன்ைன விமான நிைலயம்மீனம்பாக்கம்

6 விமானத்தில் பறக்கலாம்

விமானம், விமானி, கடிகாரம், நாற்காலி, கணினி, மின்விசிறி, பயணி
நீர், தீ, மீனம்பாக்கம்
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ெபயைரச் ெசால்ேவன் ; எழுத்ைத அறிேவன்

கி சி 

டி ணி

லி 

வி ளி றி

தி யி

ரி 
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எழுத்ைத எடுப்ேபன்; ெபயைரச் 
ெசால்ேவன்

படமும் ெசால்லும்

கி

ஙி

சி

ஞி

டி

ணி

தி

நி

பி

மி

யி

ரி

லி

வி

ழி

ளி

றி

னி

இ

கி

க்

கிண்ணம் சிங்கம் கரடி அணில்

கத்தி நிலா சிப்பி அம்மி

மயில் எலி வில்நரி

கிளிஅகழி பன்றி கணினி

கி

தி

பன்றி

நிலா
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படிப்ேபாம்; இைணப்ேபாம்

கணினி

விசிறி

கிளி

கண்ணாடி

எழுத்துகைளக் கண்டுபிடிப்ேபாம்; வட்டமிடுேவாம்

டி மி வி சி பி
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எழுதிப் பழகுேவன்

படிப்ேபாம்; எழுதுேவாம்

மணி
ஆணி
ஏணி

கண்ணாடி
கிண்ணம்

மிளகாய் 
மின்சாரம்

மிதிவண்டி

இடி
படி
நடி

வள்ளி
பள்ளி

அல்லி
பல்லி

பின்னல்
மின்னல்

விரல்
மயில்

அணில்
விமானி

கிண்ணம்

உண்டியல்

படிப்ேபன்; வைரேவன்

மணி

விசிறி
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கைத ெசால்ேவன்; நிரப்புேவன்

ெசால் உருவாக்குேவன்

க
ணி

னி டி
க

ண்
ணா

சி
ப்

பி

மிதி
வ ண்

டி
வி

மா னி

கி
ம ல்

ந

க ர

எ

ங் க ம்
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கிளியக்கா  கிளியக்கா    
 எங்ேக ேபாறீங்க? 
கிைளயிேல பழமிருக்கு   
 ெகாத்தப் ேபாேறங்க !

சிட்டுக் குருவி சிட்டுக் குருவி  
 எங்ேக ேபாறீங்க?
சின்னச்சின்ன ெநல்மணிையத்  
 ேதடிப் ேபாேறங்க!

ஆத்துமீேன ஆத்துமீேன   
 எங்ேக ேபாறீங்க?
அருவியிேல நீச்சலடிச்சிப்   
 பார்க்கப் ேபாேறங்க!

மயிலக்கா குயிலக்கா    
 எங்ேக ேபாறீங்க?
மதுைரக்குத்தான் குதிைரேயறிப்  
 ேபாகப் ேபாேறாங்க!

எங்ேக ேபாறீங்க?

கிளியக்கா  கிளியக்கா    கிளியக்கா  கிளியக்கா    கிளியக்கா  கிளியக்கா    கிளியக்கா  கிளியக்கா    கிளியக்கா  கிளியக்கா    

95
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ெபயைரச் ெசால்ேவன்; எழுத்ைத அறிேவன்

படமும் ெசால்லும்

கீ

ஙீ

சீ

ஞீ

டீ

ணீ

தீ

நீ

பீ

மீ

யீ

ரீ

லீ

வீ

ழீ

ளீ

றீ

னீ

ஈ

கீ

க்

கீ சீ 

நீதீ 

கீரி சீரகம்

தீ நீச்சல்

பீரங்கி மீன்
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எழுத்துகைளக் கண்டுபிடிப்ேபாம்; வட்டமிடுேவாம்

நீச்சல்

மீன்

கீரி

சீரகம்

றீ யீ மீ லீ தீ 

எழுத்ைத எடுப்ேபன்; ெபயைரச் ெசால்ேவன்

படிப்ேபாம்; இைணப்ேபாம்
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படிப்ேபாம்: எழுதுேவாம்

மீன்

விண்மீன்

இளநீர்

படிப்ேபன்; வைரேவன்

சீத்தாப்பழம்

எழுதிப் பழகுேவன்

இளநீர்
பன்னீர்

தண்ணீர்

மீன் பார்
பன்னீர் மலர்

தண்ணீர் பிடி

மீதி
வீதி

சீரகம்
பீரங்கி
நீச்சல்

மீன்
விண்மீன்
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தவறு என்ன? கண்டுபிடித்து எழுதுேவன்

ச் ச ல்

ன்

த ர் இ ர்

நிரப்புேவன்
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கண்ணாடியில் கண்டுபிடிப்ேபன்; இைணப்ேபன் 

மயில் இளநீர்

சிப்பி கீரி

ெசால் உருவாக்குேவன்

மீ
தி

மி

நீ
தி

நி

நீ
லம்

நி

’இ’ ஒலிப்புைடய படங்களுக்கு      வைரேவன்
’ஈ’ ஒலிப்புைடய படங்களுக்கு                  வைரேவன்
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அட ! 
இளநீர்

வா 
பார்க்கலாம்

தண்ணீர் 
உள்ளதா?

ம்ம்ம்...

ஆமாம்.. 
ஆமாம்..

இந்தா, 
பிடி

ம்..
இனிப்பான 

நீர்

அட !  இளநீர் 
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ெசாடக்கு ேபாட்டுச் ெசால்ேவாம்.

ஆசிரியர் குறிப்பு:
குழு 1 : ைகைய நீட்டிக்ேகா குழு 2 :  என்ன எழுத்து?
 கண்ைண மூடிக்ேகா
 ெசாடக்கு ேபாட்டுக்ேகா
 ஒன்றா? இரண்டா?
◆    ேமற்கண்ட வரிகைளப் பாடல் ேபால் குழந்ைதகைளப் பாடச் ெசய்க.
◆ முதல் குழு ’க’ என்று கூறினால் இரண்டாம் குழுவினர் ஒரு ெசாடக்கு ேபாடுவர். 
◆ முதல் குழு  ’கா’ என்றால் இரண்டாம் குழுவினர் இரண்டு ெசாடக்கு ேபாடுவர்.
◆ அடுத்து இரண்டாம் குழுவினர் பாடல் வரிகைளயும் எழுத்ைதயும் கூற முதல் குழுவினர் உரிய   
 எண்ணிக்ைகயில் ெசாடக்கு ேபாடுவர்.

இைணத்துச் ெசால்ேவாம்

ககா
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பழத்ேதாட்டம் ெசல்லத் திட்டமிட்டன. படகில் கிளம்பின.

பழங்கைளப் பறித்தன. எைட தாங்காமல் படகு தள்ளாடியது.

பறைவகள் பழக்ெகாத்துகைளக் 
கவ்விக்ெகாண்டன.

கைரைய அைடந்தன.                                         
மகிழ்வுடன் தின்றன.

7 பழமும் படகும்
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ெபயைரச் ெசால்ேவன் ; எழுத்ைத அறிேவன்

கு சு 

து

நு பு

மு ரு 

லு று

டு 
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குயில்

படமும் ெசால்லும்

பசு

துப்பாக்கி

முயல்

புழு

கரும்பு எலும்பு

உணவு

நுங்கு புலி

நண் டு

புற் று

கு

ஙு

சு

ஞு

டு

ணு

து

நு

பு

மு

யு

ரு

லு

வு

ழு

ளு

று

னு

உ

கு

க்

லுலுஎழுத்ைத எடுப்ேபன்; 
ெபயைரச் ெசால்ேவன்ெபயைரச் ெசால்ேவன்
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எழுத்துகைளக் கண்டுபிடிப்ேபாம்; வட்டமிடுேவாம்

படிப்ேபாம்; இைணப்ேபாம்

புற்று 

எலும்பு

முறுக்கு

துடுப்பு

சு மு லு டு பு 
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எழுதிப் பழகுேவன்

 படிப்ேபாம்; எழுதுேவாம் படிப்ேபாம்; எழுதுேவாம் படிப்ேபாம்; எழுதுேவாம்
துணிவு
பணிவு

அருவி
குருவி

அணு
கணு

விறகு   
சிறகு
இறகு

நாற்று
காற்று

குளிர்
துளிர்

எறும்பு

புத்தகம்

படிப்ேபன்; வைரேவன்

கரும்பு

நண்டு
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நிரப்புேவன்

நிரப்புேவன்

வ

பும் வி

தண்

க

க
ண்

அ

ண

ந

 வி

உ

க

க

து

கு

ஆடு குருவி குரங்கு

____________________  தாவுகிறது

_________________ புல் தின்கிறது

_______________ கூடு கட்டுகிறது

ஆடு

நிரப்புேவன்
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கூடுது பார் வானத்திேல
ேமகக் கூட்டங்கள்!

மின்னுது பார் தூரத்திேல
மின்னல் கீற்றுகள்!

தடதட என இடி இடிக்குது 
தாளம் தப்பாமல்

குடுகுடு என ஓடுேவாேம
ெவளியில் நிற்காமல்!

கலகல எனச் சிரிப்ேபாேம
கள்ளம் இல்லாமல்!

கப்பல் விட்டு மகிழ்ேவாேம
கவைல இல்லாமல்!

மைழ!
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படமும் ெசால்லும்

ெபயைரச் ெசால்ேவன் ; எழுத்ைத அறிேவன்

கூ தூ 

பூ மூ

கூடு

தூண்டில்

மூங்கில் வானூர்தி

சூரியன்

நூல் பூட்டு 

குண்     சிடூ

வல்        று லூ

கூ

ஙூ

சூ

ஞூ

டூ

ணூ

தூ

நூ

பூ

மூ

யூ

ரூ

லூ

வூ

ழூ

ளூ

றூ

னூ

ஊ

கூ

க்
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எழுத்துகைளக் கண்டுபிடிப்ேபாம்: வட்டமிடுேவாம்

வல்லூறு

கூண்டு

மூங்கில்

தூண்

படிப்ேபாம்: இைணப்ேபாம்

எழுத்ைத எடுப்ேபன்; 
ெபயைரச் ெசால்ேவன்

பூ டூ றூ ணூ யூ

எழுத்துகைளக் கண்டுபிடிப்ேபாம்: வட்டமிடுேவாம்
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எழுதிப் பழகுேவன்

கூண்டு

பூட்டு

தூண்டில்

படிப்ேபன்; வைரேவன்

சூரியன்

படிப்ேபாம்; எழுதுேவாம்

மூடி
கூடு

தூண் 
தூண்டில்

கல்லூரி
வல்லூறு

நூல்கண்டுகுண்டூசி

கூண்டு
பூண்டு

பூங்கா
பூரான்
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நிரப்புேவன்

இைணத்து எழுதுேவன்

ரி ய ன்

க் க ள்

மூங்கில் கண்டு

நூல் முறம்

தூண்டில் சாவி

பூட்டு முள்

மூங்கில் முறம்
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ெசால் உருவாக்குேவன்

சூ
டு

சு

பஞ்சு ஒட்டி மகிழ்ேவன்!

கண்ணாடியில் கண்டுபிடிப்ேபன்: இைணப்ேபன் 

முயல் கரும்பு

புறா துடுப்பு

கண்ணாடியில் கண்டுபிடிப்ேபன்: இைணப்ேபன் 

மூ
டி

மு

கூ
டம்

கு

பூ
ட்டு

பு
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கி..ர்..ர்..ர்..

யாரது?

வரலாமா? 

வா! 
வந்து உட்காரு.

இந்தா உனக்கு 
முறுக்கு

இந்தா 
உனக்கும் 

ஐ!  இது எனக்குப் 
பிடிக்கும்.

எனக்கா? 

உனக்கும் எனக்கும்

..கி..ர்..ர்..ர்..
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கண்கைள எண்ணி எழுதுேவாம்

இரண்டு

பத்து

ஒன்பதுஎட்டுஏழு

ஆறுஐந்து

மூன்றுஇரண்டுஒன்று

நான்கு

8 எண்ணுப்ெபயர் அறிேவாம்

கண்கைள எண்ணி எழுதுேவாம்
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அச்சுெவல்லம் தின்று பார்த்து   
 இனிப்புச் சுைவையக் கண்டுபிடி

ேவப்ப இைலைய ெமன்று பார்த்து  
 கசப்புச் சுைவையக் கண்டுபிடி

புளியங்காயில் நிைறஞ்சு கிடக்கும்  
 புளிப்புச் சுைவையக் கண்டுபிடி

மிளகாையக் கடிச்சுப் பார்த்து   
 காரச் சுைவையக் கண்டுபிடி

உப்ைபத் ெதாட்டு நாவில் ைவத்து  
 உவர்ப்புச் சுைவையக் கண்டுபிடி

வாைழப்பூைவ ெமன்று நீயும்   
 துவர்ப்புச் சுைவையக் கண்டுபிடி!

புளியங்காயில் நிைறஞ்சு கிடக்கும்  
 புளிப்புச் சுைவையக் கண்டுபிடி

மிளகாையக் கடிச்சுப் பார்த்து   
 காரச் சுைவையக் கண்டுபிடி

உப்ைபத் ெதாட்டு நாவில் ைவத்து  
 உவர்ப்புச் சுைவையக் கண்டுபிடி

ேவப்ப இைலைய ெமன்று பார்த்து  
 கசப்புச் சுைவையக் கண்டுபிடி

புளியங்காயில் நிைறஞ்சு கிடக்கும்  
 புளிப்புச் சுைவையக் கண்டுபிடி

மிளகாையக் கடிச்சுப் பார்த்து   
 காரச் சுைவையக் கண்டுபிடி

உப்ைபத் ெதாட்டு நாவில் ைவத்து  
 உவர்ப்புச் சுைவையக் கண்டுபிடி

வாைழப்பூைவ ெமன்று நீயும்   
 துவர்ப்புச் சுைவையக் கண்டுபிடி!

9 அறுசுைவ அறிேவாம்
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சுைவகள்

எந்த ’பு’ என்ன சுைவ?

கார்ப்

புளிப்

கசப்

இனிப்

உவர்ப்

துவர்ப்

இனிப்பு புளிப்பு

கசப்பு துவர்ப்பு

உவர்ப்பு கார்ப்பு
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ஒன்றாகச் ேசர்ந்தால்...
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எந்திர எறும்பு

வைரந்து ெபயர் சூட்டுேவன்
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கைத கைதயாம்
கைதையக் ேகட்ேபாம்; ெபயைர எழுதுேவாம்
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வந்த பாைத ண்

ரம்

ப ம்

ப ம் ம்பி

கம் ல்லி

ச கு

ப சு

எழுத்ேதாவியம்
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ணி

பா ம ம்

ண்டு

ப ம் தா

மு ம் மா

ப

கண்டுபிடிப்ேபாம்;
எழுதி முடிப்ேபாம்
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ெசால்ேலாவியம்
கண்டுபிடிப்ேபாம்; எழுதி முடிப்ேபாம்
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நிலா பாரு நிலா பாரு
 நீல வானிகல
நாம் நடக்க  நாம் நடக்க 
 கூட வந்திடுகம

வளரும் கதயும் வளரும் கதயும்
 வருத்தம் ஏதுமில்கல
வானில் கமகம் மகறத்த கபாதும்
 வாடி நின்றதில்கல

நிலா கபால நிலா கபால 
 உலா கபாகலாம்
நீல வானில் நீல வானில்  
 நீந்தி  மகிழலாம்

உலா  கபாகலாம்

என் நிகனவில்

125
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ஏன் 
அழுகிறாய்? எப்படி 

நிறுத்துவது?

நான் 
பாடவா?

நான்  
உருளவா?

நான் 
ஆடவா?

நான் 
குதிக்கவா?

                                                     சிரிக்க  கவத்த                                                      சிரிக்க  கவத்த                                                      சிரிக்க  கவத்த                                                      சிரிக்க  கவத்த                                                      சிரிக்க  கவத்த 
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அடடா, 
மாவில் விழுந்து 

விட்டது!

அட! 
தம்பி சிரித்து 

விட்டான்!

ஆ!
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எழுத்கதாவியம்

க ம் ரி

ரு வி யி ல்

ரு வி ன்

ஞ் சி ர ம்ல ம

கண்டுபிடிப்கபாம்; எழுதி முடிப்கபாம்

எழுத்கதாவியம்
கண்டுபிடிப்கபாம்; எழுதி முடிப்கபாம்
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ழு து ட் டு

ண் டு று க்

ளி ன்

ற கு றா

கு
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பார்த்து மகிழ்கவாம்: எழுதி மகிழ்கவாம்

படத்தில் எனக்குப் பிடித்தகவ...

130
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கபாருந்தாதகதக் கண்டுபிடிப்கபாம்

வழிகயக் கண்டுபிடிப்கபாம்
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ககழ்வரகு மாவு எடுத்து வருகிறது கசவல்

கவல்லம் சுமந்து வருகிறது கட்கடறும்பு கதன் எடுத்து வருகிறது கதனீ

கநய் எடுத்து வருகிறது கவட்டுக்கிளி கதங்காய் எடுத்து வருகிறது சுண்கடலி

இனிப்பு தயார் ஆகிறது அடகட! ககழ்வரகு உருண்கட விருந்து.  
நாமும் சாப்பிடலாமா?!

நண்பர்கள் இனிப்பு கசய்யக் கூடினர்

இனிப்பு கசய்யலாமா?10
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கக

கங

கச

கஞ

கட

கண

கத

கந

கப

கம

கய

கர

கல

கவ

கழ

கள

கற

கன

படமும் கசால்லும்

ககண்டி கசங்கல்

கதரு கநல்

கவல்லம்கபட்டி

கட் கடறும்பு

எண் கணய்

கபயகரச் கசால்கவன்; எழுத்கத அறிகவன்

கமழுகுவர்த்தி

கச கவ

எழுத்கத எடுப்கபன்;
கபயகரச் கசால்கவன்

எ

கக

க்
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எழுத்துககளக் கண்டுபிடிப்கபாம்; வட்டமிடுகவாம்

கண்டுபிடிப்கபன்; வட்டமிடுகவன்கண்டுபிடிப்கபன்; வட்டமிடுகவன்

கப

கச

டி

கக

ட்

ம்

கந

ண்

டி

ம

ல்

டி

கவ

ண்

கண

ய்

கபயர்     : கவ. கநல்சன்
வகுப்பு   : முதல் வகுப்பு
முகவரி : 4/12, கதற்குத் கதரு,
       கசங்கல்பட்டு - 18

படித்துப் பார்ப்கபாம்

கயகலகம கப கந
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படிப்கபாம் எழுதுகவாம்

கட்கடறும்பு

கசங்கல்

கபட்டி

படிப்கபன் வகரகவன்

கமழுகுவத்தி

கதப்பம்
கவப்பம்

கசடி 
கவடி

கசருப்பு
கநருப்பு

கநய்
கமய்

எழுதிப் பழகுகவன்
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இகணத்து எழுதுகவன்

விளக்கு

கபரிய

அச்சு

1. 

2.

3.

கபயகர எழுதுகவன்

கபட்டி
கமழுகுவர்த்தி
கவல்லம்
கநல்லிக்காய்
கட்கடறும்பு

கவ

கத

ப்பம்

கவ

கம

ட்டு

கவ

கந

ற்றி
1.                 ___        

2.            ____             

கம

கப

ட்டி
1.                 ___        

2.            ____             

1.                 ___        

2.            ____             

1.                 ___        

2.            ____             
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              கண்ணாடி
கமத்தப் கபரிய கண்ணாடி

 வீட்டில் என்னிடம் இருக்கிறது

நித்தம் நித்தம் அதன் முன்னால்

 நின்கற அழகு பார்த்திடுகவன்

எப்படி எப்படி கசய்தாலும்

 என்கபால் அதுவும் கசய்திடுகம

நன்கம கசய்தால் நன்கம தான்

 நம்கம நாடி வந்திடுகம

- அழ. வள்ளியப்பா

              கண்ணாடி              கண்ணாடி              கண்ணாடி              கண்ணாடி              கண்ணாடி              கண்ணாடி              கண்ணாடி

137
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ககழ்வரகு கசவல் கதங்காய்

கவர்

ககழ்வரகு

படமும் கசால்லும்

கபயகரச் கசால்கவன்; எழுத்கத அறிகவன்

எழுத்கத எடுப்கபன்;
கபயகரச் கசால்கவன்

கத கப

கம கவ

கக

கக

கங

கச

கஞ

கட

கண

கத

கந

கப

கம

கய

கர

கல

கவ

கழ

கள

கற

கன

கபருந்து கமகம்

ஏக்
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படித்துப் பார்ப்கபாம்

உள்கள
வருக

கவளிகய

 சூடான
கதநீர்
தயார்

கபருந்து நிறுத்தம்  - கசலம்

காட்சி
கநரம்
10 மணி

எழுத்துககளக் கண்டுபிடிப்கபாம்; வட்டமிடுகவாம்

கஙகமகக கவ கற
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படிப்கபாம் எழுதுகவாம்

கதங்காய்

கபருந்து

கதனீ

படிப்கபன் வகரகவன்

கசவல்

எழுதிப் பழகுகவன்

கதள்
ககள்
கசய்
கதய்

கவலி
கசர் 
கநர்
கதர்

கதடு
கமடு

கதக்கு
கமற்கு
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கபயகர எழுதுகவன்

கமகம் ககழ்வரகு கசவல் கவலி கதள் கதன்கூடு

மாவு

நிறுத்தம்

1. 

2.

3.

பார்

இகணத்து எழுதுகவன்

கத

கவ

கச

கந

ர்

1.                 ___        

2.            ____             

1.                 ___        

2.            ____             

1.                 ___        

2.            ____             

3.                 ___        

4.            ____             

கம

ளம்

கம்

கத

ன்

ள்

ககழ்வரகு
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கண்ணாடியில் கண்டுபிடிப்கபன்: இகணப்கபன் 

ககண்டி

கநல்

கட்கடறும்பு

கசவல்

கபருந்து கவர்

நிரப்புகவன்

வந்தது யார்?
கவல்லம் கதடி  கட் கடறும்பு  

வந்தது.  வண் டு  வந்தது.                                                         

ஈக் கள் வந்தன.                                                                        

கிளி  வந்தது.

அடுத்து  வந்தது யார்?

புள்ளிககள இகணத்து                
வண்ணம் தீட்டுகவன்

கநல்

கவங்காயம்

ககடயம்

கமம்பாலம்

வண்ணமிட்ட எழுத்துககள எடுத்து 
எழுதினால் கதரிந்துவிடும்.

கண்ணாடியில் கண்டுபிடிப்கபன்: இகணப்கபன் 

நிரப்புகவன்
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பறக்கலாம் கண்கண!

கண் கண!                                                
கவளிகய வா !

எதற்கு 
அம்மா?

உயகர 
பறக்கலாம்

எனக்குப் பறக்கத் 
கதரியாகத

உன் சிறகு 
வளர்ந்து 
உள்ளது 

பார்

அடகட!  
ஆமாம் 
அம்மா!

நானும் 
வருகிகறன்

உணவு 
கதடலாம்

ஐ... கமகல 
பறக்கிகறன்!
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சிறுமியின் இடக்ககப்பக்கம்  கிழக்கு.

சிறுமியின் வலக்ககப்பக்கம் கமற்கு

சிறுமிக்கு முன்கன கதற்கு.

 சிறுமிக்குப் பின்கன  வடக்கு.

சிறுமிக்கு _____________________ திகசயில்  பள்ளி  உள்ளது

சிறுமிக்கு _____________________ திகசயில்  பூங்கா  உள்ளது

சிறுமிக்கு _____________________ திகசயில்  நீச்சல்குளம்  உள்ளது

சிறுமிக்கு _____________________ திகசயில்  விகளயாடும் இடம்  உள்ளது

திகசகய  எழுதுகவன்

திகசகள் அறிகவாம்

கிழக்குகமற்கு
க

தற்
கு

வ
டக்

கு
பள்ளி

விகளயாடும் இடம்

நீச்சல் குளம்

பூங்கா

11
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ஊஞ்சல் ஆடலாமா!
விலங்குகள் ஊஞ்சல் ஆட விரும்பின. யாகன ஊஞ்சகல ஆட்டுகிறது.

குதிகர ஊஞ்சல்  ஆடுகிறது கழுகத ஊஞ்சல் ஆடுகிறது

சிறுத்கத ஊஞ்சல் ஆடுகிறது ஆகம ஊஞ்சல் ஆடுகிறது

பூகனக்கு அடிபட்டுள்ளது.                                           
எப்படி ஊஞ்சல் ஆடும்?

அட... குரங்கின் உதவியுடன் பூகன 
ஊஞ்சல் ஆடுகிறது

12
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கட

கம

கழ

கத

கர

கவ

கன

கல

கபயகரச் கசால்கவன்; எழுத்கத அறிகவன்
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ஐ

கக

க்

கக

கங

கஞ

கண

கந

கம

கர

கவ

கள

கன

கச

கட

கத

கப

கய

கல

கழ

கற

ஔகவ

கற்றாகழ தவகள

படமும் கசால்லும்

எழுத்கத எடுப்கபன்;
கபயகரச் கசால்கவன்

குகக எலுமிச் கச முட் கட

வீகண கபசிறுத் கத

ஆகம குதிகர வகல

காலுகற பூகன

கபயகரச் கசால்கவன்
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கண்டுபிடிப்கபன்; வட்டமிடுகவன்கண்டுபிடிப்கபன்; வட்டமிடுகவன்

மூ

ஆ

ப

கு

கு

ட்

கம

ல

க

தி

கட

ச

கக

ழு

கர

கத

ந்

கந

கத

ப

க

ற்

றா

கழ

ல்

எழுத்துககளக் கண்டுபிடிப்கபாம்; வட்டமிடுகவாம்

கசகடகம கக கய
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எழுதிப் பழகுகவன்

படிப்கபாம் எழுதுகவாம்

பூகன

குகட

ஆந்கத

படிப்கபன் வகரகவன்

இகல

அகல
இகல
தகல

ககட
வகட
உகட

பாகன
யாகன
பூகன

காகல கநரம்
மாகல கநரம்

பிள்கள நிலா
கவள்கள உகட

அத்கத
நத்கத

கமத்கத
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ஓடு

மலர்

1. 

2.

3.

மண்

குகக
சிறுத்கத
தவகள
யாகன

ஆகம

இகணத்து எழுதுகவன்

கண்ணாடியில் கண்டுபிடிப்கபன் 

நத்கத கற்றாகழ

குதிகர கமனா

கபயகர எழுதுகவன்
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எங்கள் குகட

கல்கல 
அங்கக கவ

சரி

அட! 
மகழ

? !

ஆந்கதயும், 
கமனாவும் 

எங்கக?

அங்கக 
பார் ஆகா!

இது எங்கள் 
குகட
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13 என்ன வண்ணம் கவண்டும்?1313 என்ன வண்ணம் கவண்டும்?என்ன வண்ணம் கவண்டும்?

கவள்கள வண்ணம் கவணுமா? - அம்மா! 
 கவண்கணய் ககாஞ்சம் அள்ளிக்ககா!

 கருப்பு வண்ணம் கவணுமா? - அம்மா!  
 காக்ககக் குஞ்சிடம் வாங்கிக்ககா!

பச்கச வண்ணம் கவணுமா? - அம்மா!  
 கிளிகயக் கண்டு கபசிக்ககா!

 நீல வண்ணம் கவணுமா? - அம்மா!  
 நீகய கடகலப் பார்த்துக்ககா!

 சிவப்பு வண்ணம் கவணுமா? - அம்மா !  
 கசந்தாமகரகயக் ககட்டுப்பார்!

 மஞ்சள் வண்ணம் கவணுமா? - அம்மா!   
 வான நிலாகவத் கதாட்டுக்ககா!

எல்லா வண்ணமும் கவணுமா? - அம்மா! 
 என்கன இடுப்பில் எடுத்துக்ககா!

 - ஈகராடு தமிழன்பன்

152
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வாத்தின் வண்ணம்  எழுதுகவன்

வ ண் ண ங் க ள்

சிவப்பு மஞ்சள் நீலம்

கவள்கள கருப்பு பச்கச
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பங்குனி
12

1

2

3

4

5
6

11

10

9

8

7

சித்திகர

கவகாசி

ஆவணி

ஆடி

புரட்டாசி

கார்த்திகக

மார்கழி

மாசி

2. கவகாசி

3. ஆனி

4. ஆடி

6. புரட்டாசி

7. ஐப்பசி

8. கார்த்திகக

10. கத

11. மாசி

12. பங்குனி

1. சித்திகர 5. ஆவணி 9. மார்கழி

நிரப்புகவன்

14 தமிழ் மாதங்கள்
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வண்ணம் தீட்டுகவன்

வகரந்து வண்ணம் தீட்டுகவாம்

ககட்டு எழுதுகவன்

நான் பிறந்த தமிழ் மாதம்

மிகக் குளிரான மாதம்     (ஆவணி/மார்கழி)

கபாங்கல் விழா ககாண்டாடப்படும் மாதம்   (ஆடி/கத)கபாங்கல் விழா ககாண்டாடப்படும் மாதம்   (ஆடி/கத)

மிகக் குளிரான மாதம்     (ஆவணி/மார்கழி)

நான் பிறந்த தமிழ் மாதம்
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இனியாவின் ஒரு வாரம் 

தாத்தா ககத கசால்கிறார் பாட்டி நடித்துக் காட்டுகிறார்

அப்பா வாள் வாங்குகிறார்

தங்கக கக தட்டுகிறாள்

இனியா நடிக்கிறாள்

அம்மா மகுடம் கசய்கிறார்

மாமா உகட கதக்கிறார்

அத்கத ஒப்பகன கசய்கிறார்

ஞாயிறு

கசவ்வாய் 

வியாழன்

திங்கள்

புதன் 

கவள்ளி

சனி

15
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கமர்சியின் உறவினர் கபயர்ககள எழுதுகவாம்

கிழகமகள்

                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                          

சித்திகர 20__

ஞாயிறு 7 14 21 28

திங்கள் 1 8 15 22 29

கசவ்வாய் 2 9 16 23 30

புதன் 3 10 17 24 31

வியாழன் 4 11 18 25

கவள்ளி 5 12 19 26

சனி 6 13 20 27

நான் பிறந்த கிழகம                                                                                             .

பள்ளியின் வார விடுமுகற நாள்                                                              .

வாரத்தின் இறுதி நாள்                                                                           .

கமர்சி

சித்திகர 
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கதாரணம் கசய்கவாமா!
கதாரணம் 

கசய்கவாமா?
அம்மா, 

ககடக்குப் கபாய் 
வண்ணத்தாள் வாங்கி 

வரட்டுமா?

தாத்தா, 
இகதா  உங்கள் 

கமாதிரம்!

வண்ணத்தாள் 
ககாடுங்கள் 

ஐயா

சுவரில் 
கதாங்க விடுகவாமா?

ம்..., 
அழகாக 

இருக்கும்

வண்ணத்தாள் 
வாங்கி வருகிகறன்

சரி, கபான்மணி.  
கபார்கவகய  தாத்தாவிடம் 

ககாடு

இகதா 
தருகிகறன்

தாத்தா, 
என்ன 

கதடுகிறீர்கள்?

கமாதிரம் 
கதாகலந்துவிட்டது

16

கிகடத்துவிட்டதா?
நன்றி
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ஒ

ககா

க்

ககா

கஙா

கஞா

கணா

கநா

கரா

கவா

களா

கனா

கசா

கடா

கதா

கயா

கலா

கழா

கறா

கபா

கமா

படமும் கசால்லும்

கபயகரச் கசால்கவன்; எழுத்கத அறிகவன்

ககா

எழுத்கத எடுப்கபன்;
கபயகரச் கசால்கவன்

ககாடி கசாட்டு கதாகலகபசி

கபாரி கமாட்டு வாகனாலி

கதா
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பாட்கடான்று பாடலாம்

எழுத்துககளக் கண்டுபிடிப்கபாம்; வட்டமிடுகவாம்

சுவகராட்டி

ககாசு

கபாருட்காட்சி

கதாடாமல் 
பார்க்கவும்

கசாட்டுமருந்து

படிப்கபாம்

மகலகயான்றின் அருகிகல

 கதிகராளியும் வந்தகத

குயிகலான்று கூவகவ

 எதிகராலியும் ககட்டகத

அவ்கவாலிகயக் ககட்டுகம

 மயிலும் அங்கக ஆடுகத

கவா கனா கயா கபா கமா
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படிப்கபாம் எழுதுகவாம்

படிப்கபன் வகரகவன்

எழுதிப் பழகுகவன்

படிப்கபாம் எழுதுகவாம்

கபாம்கம

கதாடர்வண்டி

கமாட்டு

கதாப்பி

கபான்வண்டு

பூங்ககாத்து வாகனாலி

கபான்வண்டு மீன்கதாட்டி தமிழ்கமாழி

கதாகலக்காட்சி
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கவறுபாடுககளக் கண்டுபிடித்து எழுதுகவன்

1.   கபரிய

2.  மீன்

3.         வகல3.         

ட்டு

கமா

ககா

கசா

1.            ___              .

2.            ___              .

3.            ___              .

ககா

கநா

கபா

 டி

இகணத்து எழுதுகவன்

1.            ___              .

2.            ___              .

3.            ___              .
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கதாட்டகமல்லாம் சுற்றிவரும்

 வண்ணத்துப் பூச்சி - உன்கனத்

கதாட்டுப் பார்க்க கவண்டுகம

 வண்ணத்துப் பூச்சி

பட்டுப்கபாலப் பளபளக்கும்

 வண்ணத்துப்பூச்சி

பறக்கும்  பூகவப் கபாலிருக்கும் 

 வண்ணத்துப் பூச்சி

சின்னப் பாப்பா ககட்கிகறகன

 வண்ணத்துப் பூச்சி - நீ

திரும்பி என்கனப் பார்த்திடுவாய் 

 வண்ணத்துப்பூச்சி.

வண்ணத்துப்பூச்சி

163
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படமும் கசால்லும்

ககாதுகம கசாறு

கதாரணம்

கபார்கவ கமாதிரம்

கதாகலகநாக்கிக்கி

கபயகரச் கசால்கவன்; எழுத்கத அறிகவன் ஓ

ககா

க்

ககா

கஙா

கசா

கஞா

கடா

கணா

கதா

கநா

கபா

கமா

கயா

கரா

கலா

கவா

கழா

களா

கனா

கறா

ககா கதா

எழுத்கத எடுப்கபன்;
கபயகரச் கசால்கவன்

கபயகரச் கசால்கவன்; எழுத்கத அறிகவன்
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எழுத்துககளக் கண்டுபிடிப்கபாம்; வட்டமிடுகவாம்

கடகலாரம் கபாகலாம்
அகலகயாகச ககட்கலாம்

நண் கடாடு ஓடலாம்
மணகலாடு ஆடலாம்

கசாகலக்குள்கள கபாகலாம்
கதன்றகலாடு நடக்கலாம்

வண் கடாடு பறக்கலாம்
மலர்ககளாடு சிரிக்கலாம்

பாட்கடான்று பாடலாம்

கதாப்பு

கநாய் தடுப்பு

பூஞ்கசாகல

ககாகட விடுமுகற

கபச்சுப்கபாட்டி

படிப்கபாம்

கவா கமா கசா கலா கடா
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எழுதிப் பழகுகவன்

படிப்கபாம் எழுதுகவாம்

படிப்கபன் வகரகவன்

கதாகலகநாக்கி

கதாரணம்

ககாடரி

கமாதிரம்

கதாகக
கசாகல

கபற்கறார்

ககாலம்
ககாட்கட

கபாட்டி

கத்தரிக்ககால்

குயிகலாகச
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1.            முட்கட

2.    கநய்

3.     மயில்

4.     கதாங்கும்

இகணத்து எழுதுகவன்

கமா

கபா

ர்  ழி
ககா

கதா

கசா

கதா

ழன்

கண்டுபிடிப்கபன்; வட்டமிடுகவன்

கசா

கமா

ககா

ககா

று

தி

ழி

ல

கதா

ர

ண

ம்

கக

ம்

கதா

கச

            முட்கட
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ககாலம்

கதாகலகபசி

கண்ணாடியில் கண்டுபிடிப்கபன் 

கதாட்டத்திற்கு வந்தது யார்?

வட்டத்தில் உள்ள எழுத்துககள எடுத்து 
எழுதினால் கதரிந்துவிடும்.

வாகனாலி

கசாளம்

நிரப்புகவன்

கபாம்கம
 ககாடரி

கதாரணம்  
கதாகலக்காட்சி

முட்கடயிலிருந்து வருகவன்; 
முற்றத்திகல திரிகவன். நான் யார் ?

ஒற்கறக்காலில் நிற்கபன்; குளத்தில் 
உணவு கதடுகவன். நான் யார்?

கவள்கள நிறத்தில் இருப்கபன்; 
காற்றிகல பறப்கபன். நான் யார்? .
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எதுவும் வீண் இல்கல

ஏன் 
கவகலகயாடு 
இருக்கிறாய்? நாகனா 

ஓட்கடப்பாகன நீர் 
வீணாகக் 

ககாட்டுகிறகத

வருத்தம் 
ககாள்ளாகத. 

எதுவுகம                                                    
வீண் இல்கல

என்னால் 
உங்களுக்குப் 

பயன் 
இல்கலகய!

நாள்கதாறும் 
நீ வரும் வழிகயப் 

பார்க்கவில்கலயா?.

ஆமாம், 
எதுவுகம வீண் 

இல்கல
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ஒளிந்துள்ளவர்கள் யார் யார்?

படத்தில் மகறந்துள்ள பறகவகள்...
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பழம் பறக்குமா?

கிளித்கதாழிக்குப் 
பிறந்தநாள்

பழங்கள் 
பரிசு அளிக்கலாமா?

அகதா 
பழம்!

வா 
பறிக்கலாம்

அட! 
பழங்கள் 

பறக்கின்றன

அம்மா! 
பழம் 

பறக்குமா?

கசல்லங்ககள, 
பறந்தது பழம் அல்ல. 

கவளவால்!

17
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ககளதாரி கபளர்ணமி

கமளவல் (மரமல்லி) கவளவால்

கபளவம் (கடல்)

படமும் கசால்லும்
ஔ

க�ௌ

க்

க�ௌ

க�ௌ

க�ௌ

க�ௌ

க�ௌ

க�ௌ

க�ௌ

க�ௌ

க�ௌ

க�ௌ

க�ௌ

க�ௌ

க�ௌ

க�ௌ

க�ௌ

க�ௌ

க�ௌ

க�ௌ

எழுத்கத எடுப்கபன்;
கபயகரச் கசால்கவன்

எழுத்துககளக் கண்டுபிடிப்கபன்; வட்டமிடுகவன்

க�ௌ க�ௌ க�ௌ க�ௌ க�ௌ

எழுத்துககளக் கண்டுபிடிப்கபன்; வட்டமிடுகவன்
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எழுதிப் பழகுகவன்

படிப்கபாம் எழுதுகவாம்

படிப்கபன் வகரகவன்

க�ௌ�ாரி

க�ௌ�ால்

க�ௌ�ல்

க�ௌ�ம்

க�ௌர்�மி

க�ௌ�ாரி க�ௌ�ால்

க�ௌ�ம் க�ௌ�ல்

எழுதிப் பழகுகவன்
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வடிவங்கள்

வடிவத்தின் கபயகர இகணப்கபன்

தின்பண்டங்கள் 
வாங்கி வா

நன்றி

வட்டம்

முக்ககாணம்
சதுரம்

வட்டம்
கசவ்வகம்

கசவ்வகம்

சதுரம்

வட்டம்

முக்ககாணம்

18
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பூகனக்குள் வடிவங்ககளக் கண்டுபிடிப்கபன்; எழுதுகவன்

ஒன்றும் பலவும்

கதங்காய் கதங்காய்கள் கபார்கவ கபார்கவகள்

ககளதாரி ககளதாரிகள் வாகனாலி வாகனாலிகள்

பூகன கமகசகள்
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அடுத்து என்ன நடந்து இருக்கும்?  கசால்லுங்கள்

பயணம் கபாகலாம்

வண்ணத்துப்பூச்சி பறந்துவிட்டது.
குரங்கு மிதிவண்டியில் கசல்கிறது.

பிடிக்க முடியவில்கல. 
கதாடர்வண்டியில் கதாடர்கிறது.

பிடிக்க முடியவில்கல. விடாமல் 
வானூர்தியில் பறந்து கதாடர்கிறது.

பிடிக்க முடியவில்கல. கபருந்தில் 
ஏறித் துரத்திச் கசல்கிறது.

பிடிக்க முடியவில்கல. கப்பலில் 
கசன்று பிடிக்க நிகனக்கிறது.

குரங்கு வண்ணத்துப் பூச்சிகயத் 
கதாட்டுப் பார்க்க ஆகசப்பட்டது.

19
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விடுககத ககட்கபன்; விகடகய எழுதுகவன்

177
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ஒற்றுகம கவல்லும் கல்வி கற்கண்டு

மற்றவர்க்கு உதவி கசய்

சமகம அகனவரும்

எகதயும் ஊன்றிப்பார்

20 இகளயார் ஆத்திசூடி
- பாரதிதாசன்
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கதப்கபாங்கல் இனிது

கவர்க்க விகளயாடு

வண்டி பார்த்து நட

பூச்கசடி வளர்த்திடுபூச்கசடி வளர்த்திடு

 கவல்லத் தமிழ் பயில்
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அம்மா தந்த கபாம்கம

 அழகழகு கபாம்கம

தகலகய ஆட்டும் கபாம்கம

 தஞ்சாவூரு கபாம்கம

தாளம் தட்டும் கபாம்கம

 தாவி ஓடும் கபாம்கம

நான் விரும்பும் கபாம்கம

 நல்ல கரடிப் கபாம்கம

கபாம்கம
வந்த பாகத

180
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கசால்லிப்பார்ப்கபாம். குழுவாக்குகவாம்.

இகல

புள்ளி

வகல
சிகல

காற்று

வள்ளி கநற்று

கவள்ளி மகல

கீற்று

பள்ளி

வண்ணமிட்ட  எழுத்துககள எடுத்து எழுதுகவன்

_________________
_________________
_________________
_________________

_________________
_________________
_________________
_________________

_________________
_________________
_________________
_________________

ஊற்று

காற்று
கீற்று

த

மு

ப

வ

ய

ல்

கள

ல்

லி

சு

வ

க

வ

ண்

டு

டி

டி

கு

பூ

ப

கு

த

ட்

டு

ம்

டு

கவ

ம

மா

கசா

கு

ட

ம்

டி

ம்

பு

கபா

ப

வா

ட்

ந்

த்

டு

து

து

ப

ஓ

கு

ழ

ட

ள

ம்

ம்

ம்

கதா

ப

கா

ப்

ழ

ளா

பு

ம்

ன்

ககா

பு

எ

ப்

து

ரு

கப

ம்

கம

வண்ணமிட்ட  எழுத்துககள எடுத்து எழுதுகவன்
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 கசால்கலாவியம்
கண்டுபிடிப்கபாம்; எழுதி முடிப்கபாம்

வந்த பாகத
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                            எடுத்தாள்

எடுத்தாள்

உருவாக்கினாள் 

அட,   இது   என்ன?  

அவளது                    கமல் 

மகிழ்ச்சியில் துள்ளிக் குதித்தாள் 

ககத  படிப்கபாம்

பூ உருவாக்கலாம்

                            எடுத்தாள்

அவளது                    கமல் 

மகிழ்ச்சியில் துள்ளிக் குதித்தாள் 

அமுதா
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கதன்கன  -  கதான்கன

கமட்டு            -   கமாட்டு

கசகல             -  கசாகல

கதடு                   -  கதாடு

கசறு                  -  கசாறு

கதள்                  -  கதாள்

ககள்                  -  ககாள்

கபய்                -    கபாய்

கசல்                -    கசால்

கநடி                -    கநாடி

படித்துப் பார்ப்கபாம்
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தமிழ் எழுத்துகள்

அ ஆ இ ஈ உ ஊ

க் க கா கி கீ கு கூ

ங் ங ஙா ஙி ஙீ ஙு ஙூ

ச் ச சா சி சீ சு சூ

ஞ் ஞ ஞா ஞி ஞீ ஞு ஞூ

ட் ட டா டி டீ டு டூ

ண் ண ணா ணி ணீ ணு ணூ

த் த தா தி தீ து தூ

ந்  ந  நா  நி  நீ  நு  நூ

ப் ப பா பி பீ பு பூ

ம் ம மா மி மீ மு மூ

ய் ய யா யி யீ யு யூ

ர் ர ரா ரி ரீ ரு ரூ

ல் ல லா லி லீ லு லூ

வ் வ வா வி வீ வு வூ

ழ் ழ ழா ழி ழீ ழு ழூ

ள் ள ளா ளி ளீ ளு ளூ

ற் ற றா றி றீ று றூ

ன் ன னா னி னீ னு னூ

186
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ஆய்த எழுத்து ஃ

எ ஏ ஐ ஒ ஓ ஔ

கக கக கக ககா ககா க�ௌ

கங கங கங கஙா கஙா க�ௌ

கச கச கச கசா கசா க�ௌ

கஞ கஞ கஞ கஞா கஞா க�ௌ

கட கட கட கடா கடா க�ௌ

கண கண கண கணா கணா க�ௌ

கத கத கத கதா கதா க�ௌ

 கந  கந  கந  கநா  கநா  க�ௌ

கப கப கப கபா கபா க�ௌ

கம கம கம கமா கமா க�ௌ

கய கய கய கயா கயா க�ௌ

கர கர கர கரா கரா க�ௌ

கல கல கல கலா கலா க�ௌ

கவ கவ கவ கவா கவா க�ௌ

கழ கழ கழ கழா கழா க�ௌ

கள கள கள களா களா க�ௌ

கற கற கற கறா கறா க�ௌ

கன கன கன கனா கனா க�ௌ

187
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வரிகசப்படுத்துகவாம்

எந்தப் பகுதி எங்கிருந்து?
கண்டுபிடிப்கபாம்; வட்டமிடுகவாம்
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மு�ல் �குப்பு  -  �மிழ்
 �ற�ல் விள�வு�ள்

1. கேட்டல்

 அறிமுேமான ச�ாறேளமமந்த, எளிய,  ஓம� நயமிகே பா்டல்ேமளக ேவனத்து்டன் கேடடுப்  
புரிநது சோளவர் / சுமவப்பர்.
 எளிய  ப்டகேம்தேமளக ேவனத்து்டன் பார்த்தும் ச�ால்்லக கேடடும்  புரிநது சோளவர்/ 

சுமவப்பர்.
 எளிய ேட்டமளேள, அறிவுமைேமளக கேடடுப் புரிநது சோண்டு அ்தறகேறபச் ச�யல்படுவர்.
 ஒத்்த வயதினரின் உமையா்டல்ேமளயும் எளிய ்தேவல்ேமளயும் கேடடுப்  புரிநது 

சோளவர்.

2. கபசு்தல்

 ்தன் சபயர், குடும்பத்தினர் சபயர், ஊர்ப்சபயர், நண்பர்ேளின் சபயர்ேமளக கூறுவர்.
 எளிய, �ந்தநயமுளள பா்டல்ேமள உ்டல் அம�வுேளு்டன் குழுவாேவும், ்தனியாேவும் 

பாடுவர் / ஒப்புவிப்பர்.
 பா்டல், ேம்த, ப்டகேம்த ஆகியவறமறை இனஙோணுவர்.
 ப்டத்ம்தப் பார்த்து அதுகுறித்து உமையாடுவர், ேம்த கூறுவர்.
 விவைஙேள அறிய வினா எழுப்புவர்.
 கேட்டறிந்தவறமறைப் கபச்சில் சவளிப்படுத்துவர்.
 ்தம்மும்டய எண்்ணஙேமளயும் க்தமவேமளயும் கபச்சில் சவளிப்படுத்துவர்/ 

அனுபவஙேமளப் பகிர்நது சோளவர்.
 ஒத்்த வயதினரு்டன், ஆசிரியர்ேளு்டன் ்தன்மனச் சுறறியுளளமவ பறறி உமையாடுவர்.

3. படித்்தல்

 ப்டஙேமள நுடபமாே உறறு கநாககுவர். அளவு, வண்்ணம், வடிவம் ஆகியவறறிறகிம்டகய 
உளள ஒப்புமம, கவறறுமமேமள அறிவர்.
 ப்டஙேமள இ்டமிருநது வ்லம் கநாககிப் பார்த்து சபயர் ச�ால்லுவர்.
 அச்சி்டப்பட்ட பகுதிேமள உறறு கநாககி, அப்பகுதி சவளிப்படுத்தும்  ேருத்ம்த அனுமானம் 

ச�யவர்.
 ்தமிழ் எழுத்துேமள இனஙேண்டு ஒலி வடிவ, வரி வடிவத் ச்தா்டர்புேமள அறிநதுக 

சோளவர்.
 உயிர் எழுத்துேள, சமய எழுத்துேள, ஆய்த எழுத்து , உயிர்சமய எழுத்துேள, என்றை 

வரிம�யில் எழுத்துேளுககிம்டகயயான ஒலி வடிவ, வரி வடிவத் ச்தா்டர்புேமள அறிவர் 
 எழுத்துேமளத் ்தனியாேவும் ச�ாறேளிலும் அம்டயாளம் ோண்பர் .
 நான்கு எழுத்துேளுககு மிோ்த ச�ாறேமளச் க�ர்த்துப்  படிப்பர் 
 சிறு சிறு ச்தா்டர்ேமளப் படிப்பர்.

4. எழுது்தல்

 ்தன் விருப்பம் கபால் கிறுககுவர்.
 புளளிேமள இம்ணத்து கநர்கோடுேள, வமளகோடுேள வமைவர். 
 கநர்கோடு, வமளகோடு, �ாயகோடுேமள வமைவர்.
 உயிர் எழுத்து, சமய எழுத்து, உயிர்சமய எழுத்து, ஆய்த எழுத்து இவறறின் ஒலி வடிவ, வரி 

வடிவத் ச்தா்டர்பு அறிவர்.
 ச�ால்லிகசோண்க்ட வரிசயாறறி எழுதுவர்.
 ச�ாறேமளயும் சிறு சிறு ச்தா்டர்ேமளயும் பார்த்து  உச்�ரித்துகசோண்க்ட எழுதுவர்.
 இைண்டு அல்்லது மூன்று எழுத்துச் ச�ாறேமளச் ச�ால்்லக கேடடு , குறில் – சநடில், 

மயஙசோலிப் பிமையின்றி  எழுதுவர்.
 5. நம்டமுமறை
 இ்லகே்ணம்

 ஒத்்த ஓம�யில் முடியும் ச�ாறேமள இனஙோண்பர்.
 குறில் சநடில் எழுத்துேளின் ஒலியளவு கவறுபாடு  அறிநது பயன்படுத்துவர்.

6. ேறேக ேறறைல்

 ப்டத்ச்தாகுப்மபப் பார்த்து உமையாடுவர்.
 ேணினியில் சித்திைக  ேம்தேள, பா்டல்ேள கேடடு மகிழ்வர், திரும்பக கூறுவர், பாடுவர்.
 சிறுவர்ேளுகோன ேம்த, ப்டகேம்த, ப்டத்ச்தாகுப்பு நூல்ேமளப் பார்த்தும்  படித்தும் 

மகிழ்வர்.

 7. ச�ாறேளஞ்சியப்
 சபருகேமும்

 ச�ால்்லாடசித்
 திறைனும்

 வி்லஙகுேளின் சபயர்ேள, பறைமவேளின் சபயர்ேள, வாேனஙேளின் சபயர்ேள, நிறைஙேளின் 
சபயர்ேள, சுமவேளின் சபயர்ேள,  கிைமமேளின் சபயர்ேள, ்தமிழ் மா்தஙேளின் 
சபயர்ேள, எண்ணுப் சபயர்ேள, உறைவுமுமறைேளின் சபயர்ேள, திம�ேளின் சபயர்ேள, 
வடிவஙேளின்  சபயர்ேள

கமறோணும் ச�ாறேமளப் படிகே அறிநது, அவறமறைப்  கபச்சிலும் எழுத்திலும் 
பயன்படுத்துவர்.

 8 .பம்டப்புத்
திறைன்ேள

 ஒத்்த ஓம�யும்டய ச�ாறேமள உருவாககுவர்.
 ஒருமமமயப் பன்மமயாேவும்  பன்மமமய ஒருமமயாேவும்  மாறறுவர்.
 சோடுகேப்பட்ட எழுத்துேளிலிருநது ச�ாறேமள உருவாககுவர்.

9. விழுமியஙேள
 கநைந்தவறைாமம,  விதிேமளப் பின்பறறு்தல், தூயமம கபணு்தல், சபாருளேமளப் 

பாதுோத்்தல்.

 10. வாழ்வியல்
திறைன்ேள

 ்தன்மனயறி்தல், சிகேலுககுத் தீர்வுோ்ணல், முடிசவடுத்்தல், கூர்சிந்தமன, ஆகேச் சிந்தமன, 
சிறைந்த ்தேவல் ச்தா்டர்பு, இ்ணகேமான உறைவு, ்தன்மன பிறைர்நிம்லயிலிருநது பார்த்்தல். 
உ்ணர்வுேமளச் �ரியான முமறையில் மேயாளு்தல், மனஅழுத்்தத்ம்தக மேயாளு்தல்.
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ஆல�ோசனைக்குழு
முனைவர் போ.வீரபபன் 
லபரோசிரியர், லேசியக் கல்வியியல் ஆரோய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி நிறுவைம், புது டில்லி.
முனைவர் டி.சகோயேோஸ் 
லபரோசிரியர் மற்றும் துனைதேன�வர், மோநி�க் கல்வியியல் ஆரோய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி 
நிறுவைம், லகரளோ.

லம�ோய்வோளர்குழு
முனைவர் ச.மோடசோமி 
லபரோசிரியர், (ஓய்வு) சசன்னை.
திருமதி பதமோவதி 
எழுதேோளர், சசன்னை.

போட வல்லுநர்குழு  
சசல்வி தி.குைளமதி 
விரிவுனரயோளர், மோவடட ஆசிரியர் கல்வி மற்றும் பயிற்சி நிறுவைம்,  
புலிக்கனர, ேருமபுரி மோவடடம்.
திருமதி எஸ்ேர் ரோணி,   
முதுநின� விரிவுனரயோளர், மோவடட ஆசிரியர் கல்வி மற்றும் பயிற்சி நிறுவைம் 
முனைஞ்சிபபடடி, திருசநல்லவலி மோவடடம்

போடநூல் உருவோக்கக் குழு
திருமதி க. உமோலேவி,  
ேன�னம ஆசிரியர், ஊரோடசி ஒன்றிய நடுநின�ப பளளி, கரவழி மோேபபூர், 
சூலூர் ஒன்றியம்.லகோனவ மோவடடம்.
திருமதி லவ. சுடசரோளி,  
இனடநின� ஆசிரியர்,ஊரோடசி ஒன்றிய நடுநின�ப பளளி, கரிக்க�வோக்கம், திருவளளுர் 
ஒன்றியம், திருவளளுர் மோவடடம்.
திரு. க. முருகன், 
ஆசிரியர் பயிற்றுநர்,சபதேநோயக்கன்போனளயம் ஒன்றியம், லச�ம் மோவடடம்.
சசல்வி போ. பரீததி,  
இனடநின� ஆசிரியர், ஊரோடசி ஒன்றிய நடுநின�ப பளளி, சீர்பபைநேல், இரிஷிவநதியம் 
ஒன்றியம், விழுபபுரம் மோவடடம்.
திருமதி போ. கற்பகம்,  
இனடநின� ஆசிரியர், ஊரோடசி ஒன்றியதசேோடக்கப பளளி, ஐயபபோ நகர், வில்லிவோக்கம் 
ஒன்றியம், திருவளளுர் மோவடடம்.
திரு. போ. ச. குபபன், 
இனடநின� ஆசிரியர், ஊரோடசி ஒன்றிய நடுநின�பபளளி, சகோடடவோக்கம், கோஞ்சிபுரம் 
மோவடடம்.
திருமதி ஸ்ரீ போர்வதி, 
இனடநின� ஆசிரியர், ஊரோடசி ஒன்றிய நடுநின�பபளளி, கநேம்படடி, லச�ம் மோவடடம்.
திருமதி பி. மோஙகனி,  
ஆசிரியர் பயிற்றுநர், நோமகிரிபலபடனட ஒன்றியம், நோமக்கல் மோவடடம்.
திருமதி சேய்வ. சுமதி,  
ேன�னமஆசிரியர்,ஆதிதிரோவிடர் ந�பபளளி, ஆதியூர், திருபபததூர் ஒன்றியம், லவலூர் 
மோவடடம். 
திருமதி ே. உமோ,  
இனடநின� ஆசிரியர், ஊரோடசி ஒன்றிய நடுநின�ப பளளி, பரஙகிமன�, கோஞ்சிபுரம் 
மோவடடம்.
திருமதி ச. பஞ்சவர்்ணம்,  
ேன�னம ஆசிரியர், ஊரோடசி ஒன்றியதசேோடக்கப பளளி, ேோம்பரம், சோனிலடோரியம், 
சசன்னை – 47.
திரு. லக. வி. மலகநதிரன்.  
இனடநின� ஆசிரியர், ஊரோடசி ஒன்றிய நடுநின�ப பளளி, சபரியக்கோசகோண்டி, லவலூர் 
மோவடடம்.
திருமதி இரோ. லேன்சமோழி,  
ேன�னம ஆசிரியர், ஊரோடசி ஒன்றியதசேோடக்கப பளளி, அைகோவூர் கோ�னி, 
திருவண்்ணோமன� மோவடடம்.
திரு செ.லிலயோன்,  
இனடநின� ஆசிரியர், ஊரோடசி ஒன்றிய நடுநின�ப பளளி, சின்ைபோனளயம், போம்பன், 
இரோமநோேபுரம் மோவடடம் .
திரு. நோ. சக்திலவல்,  
இனடநின� ஆசிரியர்,ஊரோடசி ஒன்றிய நடுநின�ப பளளி, லபோகம்படடி, சுல்ேோன் லபடனட 
ஒன்றியம், லகோனவ மோவடடம்.
திருமதி ப. விசோ�ோடசி,  
இனடநின� ஆசிரியர், நகரோடசி நடுநின�ப பளளி, கோேர்லபட, திருபபூர் மோவடடம். 
திரு. பு. விசோகன்,  
இனடநின� ஆசிரியர், அரசு சேோடக்கப பளளி, புதுச்லசரி.
திரு. எஸ். சரவ்ணன்,  
இனடநின� ஆசிரியர், நகரோடசி நிடுநின�பபளளி, திருபபூர் மோவடடம்.
திருமதி தி. விதயோ,  
இனடநின� ஆசிரியர் டிவிஎஸ், சமடரிக் லமல்நின�பபளளி, பழஙகோநதேம், மதுனர 
மோவடடம்.
திருமதி. சு. சகிேோ,  
இனடநின� ஆசிரியர், ஸ்ரீ செலயநதிரர் சுவோமிகள சமடரிக் லமல் நின�ப பளளி, 
மகோரோெோ நகர், திருசநல்லவலி மோவடடம்.  

வல்லுநர் & ஒருஙகின்ணபபோளர்
முனைவர் சவ. உஷோரோணி,  
துன்ண இயக்குநர், மோநி�க் கல்வியியல் ஆரோய்ச்சி  மற்றும்  பயிற்சி நிறுவைம், சசன்னை
திருமதி இரோ. சபோன்மணி, 
விரிவுனரயோளர், மோவடட ஆசிரியர் கல்வி மற்றும் பயிற்சி நிறுவைம், திருவூர்,  
திருவளளூர் மோவடடம்

முேல் வகுபபு  -  ேமிழ் 
ஆக்கம்

கன� மற்றும் வடிவனமபபுக்குழு
வனரபடம்
திரு. சகௌேம்
திரு. ரலமஷ் குமோர்
திரு. லகோகு�ோ கிருஷ்்ணன்
திரு. ெோன் ரோெோ,  
இனடநின� ஆசிரியர், ஊரோடசி ஒன்றிய சேோடக்கப பளளி, சவஙகலடசபுரம், 
கோடடுமன்ைோர்லகோயில் ஒன்றியம், கடலூர் மோவடடம்
திரு. கன�வோ்ணன்
திரு. லசோ. லவல்முருகன்,  
ஓவிய ஆசிரியர்,அரசு மகளிர் லமல் நின�பபளளி, லகோவில்படடி,தூததுக்குடி மோவடடம்
திரு. பி. ேைபோல்,  
ஓவிய ஆசிரியர், M.C.T.RM, இரோமநோேன்  லகோவில்படடி, தூததுக்குடி  மோவடடம்
திரு. பி. சசல்வகுமோர்,  
இனடநின� ஆசிரியர்,அரசு ஆதி திரோவிட ந� சேோடக்கபபளளி, அம்மோசியபுரம், லேனி 
மோவடடம்.
திரு. லக. மதியழகன்,  
இனடநின� ஆசிரியர். ,ஊரோடசி ஒன்றிய நடுநின�ப பளளி,ஊததுக்கோடு.வ�ஙனகமோன்
திரு. போபு,  
ஓவிய ஆசிரியர்
திரு. துனர  
ஓவிய ஆசிரியர்
திரு. அழகபபன்,  
ஓவிய ஆசிரியர்
திரு. பிரபுரோஜ்,  
ஓவிய ஆசிரியர்
திரு. லகோபு சுபனபயன் , திரு. ரம்ணன், 
திரு. கோ. ேைஸ் தீபக் ரோென், திரு. கோ. ந�ன் நோன்சி ரோென், 
திரு. ம.சோர்�ஸ், திரு. லவல்முருகன், திரு. இரோேோகிருஷ்்ணன்,  
திரு. போ.பிரலமோத, திரு. பிரகோஷ்  
மோ்ணவர்கள
அரசு கவின் கன�க்கல்லூரி, சசன்னை
ேடடச்சு: போடநூல் உருவோக்கக் குழுவிைர்

பக்க வடிவனமபபு
வி2 இன்லைோலவசன்ஸ், லகோபோ�புரம்,
திரு. கன�ச்சசல்வன்

ேரக் கடடுபபோடு
திரு. லகோபு சுபனபயன்,
திரு. எம். கரண்,
அடனடபபடம் 
கதிர் ஆறுமுகம்
ஒருஙகின்ணபபு
திரு. ரலமஷ் முனிசோமி

இநநூல் 80 ஜி.எஸ்.எம் எலிகண்ட லமபலிதலேோ ேோளில் 
அச்சிடபபடடுளளது 
ஆபசசட முனையில் அச்சிடலடோர்:

வினரவுக் குறியீடடு லம�ோண்னமக் குழு
ஆ.லேவி செஸிநேோ, 
படடேோரி ஆசிரியர், அ.உ.நி. பளளி, எம்.என்.லகோவில், லவலூர்.
அ. இசக்கிததுனர, 
முதுகன� ஆசிரியர், அ.லம.நி.பளளி, சிக்கல், இரோமநோேபுரம்.
மு.சரவ்ணன், 
படடேோரி ஆசிரியர், அ.ம.லம.நி.பளளி, புதுபபோனளயம், வோழபபோடி, லச�ம்.
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