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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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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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ஜன கண மன அதிநாயக ஜய ேஹ
 பாரத பாக்ய விதாதா
பஞ்சாப ஸிந்து குஜராத மராட்டா
 திராவிட உத்கல பங்கா
விந்திய ஹிமாசல யமுனா கங்கா
 உச்சல ஜலதி தரங்கா.
தவ சுப நாேம ஜாேக
 தவ சுப ஆசிஸ மாேக
 காேஹ தவ ஜய காதா
ஜன கண மங்கள தாயக ஜய ேஹ
 பாரத பாக்ய விதாதா
ஜய ேஹ ஜய ேஹ ஜய ேஹ
 ஜய ஜய ஜய ஜய ேஹ!

            -    மகாகவி இரவீந்திரநாத தாகூர்.

நாட்டுப்பண் - ெபாருள்
 

இந்தியத் தாேய! மக்களின் இன்ப துன்பங்கைளக் கணிக்கின்ற நீேய எல்லாருைடய மனத்திலும் 
ஆட்சி ெசய்கிறாய்.

நின் திருப்ெபயர் பஞ்சாைபயும், சிந்துைவயும், கூர்ச்சரத்ைதயும், மராட்டியத்ைதயும், திராவிடத்ைதயும், 
ஒடிசாைவயும், வங்காளத்ைதயும் உள்ளக் கிளர்ச்சி அைடயச் ெசய்கிறது.

நின் திருப்ெபயர் விந்திய, இமயமைலத் ெதாடர்களில் எதிெராலிக்கிறது; யமுைன, கங்ைக 
ஆறுகளின் இன்ெனாலியில் ஒன்றுகிறது; இந்தியக் கடலைலகளால் வணங்கப்படுகிறது.

அைவ நின்னருைள ேவண்டுகின்றன; நின் புகைழப் பரவுகின்றன.
இந்தியாவின் இன்ப துன்பங்கைளக் கணிக்கின்ற தாேய! உனக்கு

    ெவற்றி! ெவற்றி! ெவற்றி!
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ஜன கண மன அதிநாயக ஜய ேஹ
பாரத பாக்ய விதாதா

பஞ்சாப ஸிந்து குஜராத மராட்டா
திராவிட உத்கல பங்கா

விந்திய ஹிமாசல யமுனா கங்கா
உச்சல ஜலதி தரங்கா.

தவ சுப நாேம ஜாேக
தவ சுப ஆசிஸ மாேக
காேஹ தவ ஜய காதா

ஜன கண மங்கள தாயக ஜய ேஹ
பாரத பாக்ய விதாதா

ஜய ேஹ ஜய ேஹ ஜய ேஹ
ஜய ஜய ஜய ஜய ேஹ!

            -    மகாகவி இரவீந்திரநாத தாகூர்.

நாட்டுப்பண் - ெபாருள்

இந்தியத் தாேய! மக்களின் இன்ப துன்பங்கைளக் கணிக்கின்ற நீேய எல்லாருைடய மனத்திலும்
ஆட்சி ெசய்கிறாய்.

நின் திருப்ெபயர் பஞ்சாைபயும், சிந்துைவயும், கூர்ச்சரத்ைதயும், மராட்டியத்ைதயும், திராவிடத்ைதயும்,
ஒடிசாைவயும், வங்காளத்ைதயும் உள்ளக் கிளர்ச்சி அைடயச் ெசய்கிறது.

நின் திருப்ெபயர் விந்திய, இமயமைலத் ெதாடர்களில் எதிெராலிக்கிறது; யமுைன, கங்ைக
ஆறுகளின் இன்ெனாலியில் ஒன்றுகிறது; இந்தியக் கடலைலகளால் வணங்கப்படுகிறது.

அைவ நின்னருைள ேவண்டுகின்றன; நின் புகைழப் பரவுகின்றன.
இந்தியாவின் இன்ப துன்பங்கைளக் கணிக்கின்ற தாேய! உனக்கு

ெவற்றி! ெவற்றி! ெவற்றி!
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ஜன கண மன அதிநாயக ஜய ேஹ
பாரத பாக்ய விதாதா

பஞ்சாப ஸிந்து குஜராத மராட்டா
திராவிட உத்கல பங்கா

விந்திய ஹிமாசல யமுனா கங்கா
உச்சல ஜலதி தரங்கா.

தவ சுப நாேம ஜாேக
தவ சுப ஆசிஸ மாேக
காேஹ தவ ஜய காதா

ஜன கண மங்கள தாயக ஜய ேஹ
பாரத பாக்ய விதாதா

ஜய ேஹ ஜய ேஹ ஜய ேஹ
ஜய ஜய ஜய ஜய ேஹ!

            -    மகாகவி இரவீந்திரநாத தாகூர்.

நாட்டுப்பண் - ெபாருள்

இந்தியத் தாேய! மக்களின் இன்ப துன்பங்கைளக் கணிக்கின்ற நீேய எல்லாருைடய மனத்திலும்
ஆட்சி ெசய்கிறாய்.

நின் திருப்ெபயர் பஞ்சாைபயும், சிந்துைவயும், கூர்ச்சரத்ைதயும், மராட்டியத்ைதயும், திராவிடத்ைதயும்,
ஒடிசாைவயும், வங்காளத்ைதயும் உள்ளக் கிளர்ச்சி அைடயச் ெசய்கிறது.

நின் திருப்ெபயர் விந்திய, இமயமைலத் ெதாடர்களில் எதிெராலிக்கிறது; யமுைன, கங்ைக
ஆறுகளின் இன்ெனாலியில் ஒன்றுகிறது; இந்தியக் கடலைலகளால் வணங்கப்படுகிறது.

அைவ நின்னருைள ேவண்டுகின்றன; நின் புகைழப் பரவுகின்றன.
இந்தியாவின் இன்ப துன்பங்கைளக் கணிக்கின்ற தாேய! உனக்கு

ெவற்றி! ெவற்றி! ெவற்றி!

IV

நாடடுப்்பண்
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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.

V
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V

ஜன கண மன அதிநாயக ஜய ேஹ
பாரத பாக்ய விதாதா

பஞ்சாப ஸிந்து குஜராத மராட்டா
திராவிட உத்கல பங்கா

விந்திய ஹிமாசல யமுனா கங்கா
உச்சல ஜலதி தரங்கா.

தவ சுப நாேம ஜாேக
தவ சுப ஆசிஸ மாேக
காேஹ தவ ஜய காதா

ஜன கண மங்கள தாயக ஜய ேஹ
பாரத பாக்ய விதாதா

ஜய ேஹ ஜய ேஹ ஜய ேஹ
ஜய ஜய ஜய ஜய ேஹ!

            -    மகாகவி இரவீந்திரநாத தாகூர்.

நாட்டுப்பண் - ெபாருள்

இந்தியத் தாேய! மக்களின் இன்ப துன்பங்கைளக் கணிக்கின்ற நீேய எல்லாருைடய மனத்திலும்
ஆட்சி ெசய்கிறாய்.

நின் திருப்ெபயர் பஞ்சாைபயும், சிந்துைவயும், கூர்ச்சரத்ைதயும், மராட்டியத்ைதயும், திராவிடத்ைதயும்,
ஒடிசாைவயும், வங்காளத்ைதயும் உள்ளக் கிளர்ச்சி அைடயச் ெசய்கிறது.

நின் திருப்ெபயர் விந்திய, இமயமைலத் ெதாடர்களில் எதிெராலிக்கிறது; யமுைன, கங்ைக
ஆறுகளின் இன்ெனாலியில் ஒன்றுகிறது; இந்தியக் கடலைலகளால் வணங்கப்படுகிறது.

அைவ நின்னருைள ேவண்டுகின்றன; நின் புகைழப் பரவுகின்றன.
இந்தியாவின் இன்ப துன்பங்கைளக் கணிக்கின்ற தாேய! உனக்கு

ெவற்றி! ெவற்றி! ெவற்றி!

IV

நாடடுப்்பண்

9th tamil new -.indd   4 26-02-2018   16:24:19 1st_Tamil_TermII_FM.indd   5 25-10-2019   17:14:29



நம்பிக்ைகக்குரிய ஆசிரியர்கேள...!

என் நிைனவில்
முதல்  இரண்டு  பருவங்களில்  தாங்கள்  கற்றுக்ெகாண்ட  எழுத்துகைள  

ஆர்வத்துடன் தங்கள்  நிைனவிலிருந்து மீட்டுணர்ந்து படிக்கவும்  எழுதவும் 
வாய்ப்பளிக்கும் வைகயில் இப்பகுதி ெகாடுக்கப்பட்டுள்ளது.

உயிர்ெமய் எழுத்துகள் அறிமுகம்
கைதநிகழ்வு, ேகாட்டுப்படங்கள் வாயிலாக உயிர்ெமய் எழுத்துகள் அறிமுகம் 
ெசய்யப்படுகின்றன. கற்பைனையத் தூண்டவும் கலந்துைரயாடவும் இப்பகுதி  

வாய்ப்பளிக்கிறது.

பாடநூலுக்குள்...

பாடல்கள்
ஆடிப்பாடி,  மகிழ்ந்து கற்கும் வைகயில் எளிய சந்தநயம்மிக்க பாடல்கள் 

ெகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. இதுவைர அறிமுகமான  எழுத்துகள்  இடம்ெபறும் 
வைகயில் பாடல்கள் அைமக்கப்பட்டுள்ளன.

கைதகள்
குழந்ைதகள் கற்பைனெசய்து பார்ப்பதிலும் கைதையக்ேகட்பதிலும், ெசால்வதிலும் 

ஆர்வமிக்கவர்கள். அவர்களின் வண்ணவண்ணக்  கற்பைனகளுக்கு 
வாய்ப்பளிக்கும் வைகயில் கைதகைளக்  ேகட்டு மகிழ்வதற்கும் தாமாகேவ  படித்து 

மகிழ்வதற்கும் கைதகள் பல ெகாடுக்கப்பட்டுள்ளன.

VI

இைணத்துச் ெசால்ேவாம்
உயிெரழுத்தும் ெமய்ெயழுத்தும் இைணவதால்  ேதான்றுவேத  

‘உயிர்ெமய்எழுத்து’ என்பைதக் குழந்ைதகள் ஒலித்துப்பழகி உணர்ந்தறியும் 
வைகயில் இச்ெசயல் வடிவைமக்கப்பட்டுள்ளது.

‘உயிர்ெமய்எழுத்து’ என்பைதக் குழந்ைதகள் ஒலித்துப்பழகி உணர்ந்தறியும் 

எழுத்ைத எடுப்ேபன்: ெபயைரச் ெசால்ேவன்
எழுத்துகைள  வரிைசயாகச் ெசால்லும்ேபாது சரியாகக் கூறும் குழந்ைதகள், 

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

எழுத்துகைள மாற்றிமாற்றி  அைடயாளம் கண்டு  உச்சரிக்க  வாய்ப்பளிக்கப்படுகிறது. இதன்மூலம் 
ஒவ்ெவாரு தனி எழுத்ைதயும் குழந்ைதகள் சரியாக அைடயாளம் காண்பது உறுதிெசய்யப்படுகிறது.

படிப்ேபாம்; எழுதுேவாம்
சிறுசிறு ெசாற்கைளத் தாமாகேவ படித்துப் பார்ப்பதற்கும், 

ெசால்லக் ேகட்டு எழுதுவதற்கும் வாய்ப்பளிக்கும் வைகயில்   
குழந்ைதகளுக்கு  அறிமுகமான எழுத்துகைளக் ெகாண்ட 

ெசாற்கள் ெகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. இப்பகுதி ஒவ்ெவாரு குழந்ைதயிடமும் 
’என்னால் முடியும்’ என்கின்ற  உணர்ைவ ஏற்படுத்தும்.
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புதிர்கள்
தம்ைமச்சுற்றிப் ெபாதிந்திருக்கும்  புதிர்த்தன்ைமைய ஆராய்வதிலும்  

உண்ைமகைளத் ேதடிக் கண்டைடவதிலும் குழந்ைதகள் 
ஆர்வமிக்கவர்கள். அந்த ஆர்வத்திற்கு வாய்ப்பளிக்கும் வைகயில் 

படத்திற்குள் ஒளிந்திருக்கும் எழுத்துகைளக் கண்டுபிடித்தல், 
திரும்பியுள்ள ெசாற்கைளக் கண்ணாடியின் வழியாகக்கண்டுபிடித்தல் 

ேபான்ற  பல புதிர்ப்பகுதிகள்  ஆங்காங்ேக    ெகாடுக்கப்பட்டுள்ளன.

ெசாற்களஞ்சியப் ெபருக்கம்
குழந்ைதகளின் ெசால்வளத்ைதப்  ெபருக்கும் வைகயில் திைசகள், 

வண்ணங்கள், தமிழ் மாதங்கள்,  கிழைமகள், வடிவங்கள், வாகனங்கள் 
ேபான்றவற்ைற அறிந்து,  படிக்க, எழுதக் கற்றுக்ெகாள்ளும் 

வைகயில் ஆர்வமூட்டும் ெவவ்ேவறு  வடிவங்களில் இப்பகுதிகள்  
ெகாடுக்கப்பட்டுள்ளன.

குழந்ைதகளின் வயதுக்ேகற்ற  வைகயில்  எளிைமயான  ஓரடிச் ெசய்யுள் 
பகுதிைய அறிமுகப்படுத்தும் ேநாக்ேகாடு  பாரதிதாசன் அவர்களின் 

இைளயார் ஆத்தி      டி படவிளக்கத்துடன் ெகாடுக்கப்பட்டுள்ளது.

விழுமியங்கள்  & வாழ்வியல் திறன்கள்
பாடப்பகுதிகள் விழுமியங்களும் வாழ்வியல் திறன்களும்  ெபாதிந்திருக்கும் 

வைகயில் அைமக்கப்பட்டுள்ளன.  எனேவ கைதகள், பாடல்கள், ெசய்யுள் 
பகுதி ஆகியவற்ைறக்  கற்கும் குழந்ைதகள் தம்ைமயறியாமேலேய  

விழுமியங்கள், வாழ்வியல் திறன்கைளப் ெபறுவர்.

வந்த பாைத
எழுத்து ஓவியங்கள்,  ெசால் ஓவியங்கள்

மனனம் ெசய்வதும், எழுதிப்பார்ப்பதுேம  கற்றலில் ெபரும்பங்கு 
வகிக்கின்ற  வழைமயான முைறைய விடுத்து,  புதிய முயற்சியாக, தாம் 

கற்றவற்ைற  மகிழ்வுடன் நிைனவுகூரும் வைகயில் எழுத்ேதாவியங்கள், 
ெசால்ேலாவியங்கள் ெகாடுக்கப்பட்டுள்ளன.

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

பாடநூலில் உள்ள விைரவுக் குறியீட்ைடப் (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 உரலிையச்(URL) ெசாடுக்க, அதன் விளக்கப் பக்கத்திற்குச் ெசல்லும்.

VII

1st_Tamil_TermII_FM.indd   7 25-10-2019   17:14:32



VIII

ேதசிய ஒருைமப்பறாட்டு உறுதிெமறாழி

 ‘நறாட்டின உரிைம வறாழ்ைவயும் ஒருைமப்பறாட்ைடயும் 
ேபணிக்கறாத்து வலுப்படுத்தச் ெசயற்படுேவன’ எனறு உளமறார 
நறான உறுதி கூறுகிே்ன.

 ‘ஒருேபறாதும் வனமுை்ைய நறாேடன எனறும் சமயம், 
ெமறாழி, வட்டறாரம் முதலியைவ கறாரணமறாக எழும் 
ேவறுபறாடுகளுக்கும் பூசல்களுக்கும் ஏைனய அரசியல் 
ெபறாருளறாதறாரக் குை்பறாடுகளுக்கும் அைமதி ெநறியிலும் 
அரசியல் அைமப்பின வழியிலும் நினறு தீர்வு கறாண்ேபன’ 
எனறும் நறான ேமலும் உறுதியளிக்கிே்ன.

உறுதிெமறாழி

 இந்தியறா எனது நறாடு. இந்தியர் அைனவரும் என உடன 
பி்ந்தவர்கள். என நறாட்ைட நறான ெபரிதும் ேநசிக்கிே்ன. 
இந்நறாட்டின பழம்ெபருைமக்கறாகவும் பனமுக மரபுச் 
சி்ப்புக்கறாகவும் நறான ெபருமிதம் அைடகிே்ன. இந்நறாட்டின 
ெபருைமக்குத் தகுந்து விளங்கிட எனறும் பறாடுபடுேவன.

 எனனுைடய ெபற்ே்றார், ஆசிரியர்கள், எனக்கு வயதில் 
மூத்ேதறார் அைனவைரயும் மதிப்ேபன; எல்லறாரிடமும் அனபும் 
மரியறாைதயும் கறாட்டுேவன.

 என நறாட்டிற்கும் என மக்களுக்கும் உைழத்திட முைனந்து 
நிற்ேபன.  அவர்கள் நலமும் வளமும் ெபறுவதிேலதறான எனறும் 
மகிழ்ச்சி கறாண்ேபன.
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முதல் வகுப்பு
மூன்றாம் பருவம்

IX

தமிழ்
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ெபாருளடக்கம்

வ.எண் பாடத் தைலப்பு பக்க எண் மாதம்

மின நூல் மதிப்பீடு இைணய வளங்கள்

English - Term III Pages 67 - 124

என் நிைனவில் 1 சனவரி

1. இனிப்பு ெசய்யலாமா? 8 சனவரி
2. திைசகள் அறிேவாம் 20 சனவரி
3. ஊஞ்சல் ஆடலாமா! 21 பிப்ரவரி
4. என்ன வண்ணம் ேவண்டும்? 28 பிப்ரவரி
5. தமிழ் மாதங்கள் 30 பிப்ரவரி
6. இனியாவின் ஒரு வாரம் 32 பிப்ரவரி
7. ேதாரணம் ெசய்ேவாமா! 34 மார்ச்
8. பழம் பறக்குமா? 47 மார்ச்
9. வடிவங்கள் 50 மார்ச்
10. பயணம் ேபாகலாம் 52  ஏப்ரல்
11. இைளயார் ஆத்தி டி 54  ஏப்ரல்

வந்த பாைத 56  ஏப்ரல்

X
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1

நிலா பாரு நிலா பாரு
நீல வானிலல

நாம் நடக்க  நாம் நடக்க 
கூட வந்திடுலே

வளரும் லேயும் வளரும் லேயும்
வருதேம் ஏதுமில்ல

வானில லே்கம் ே்ைதே லபாதும்
வாடி நினைதில்ல

நிலா லபால நிலா லபால 
உலா லபா்கலாம்

நீல வானில நீல வானில 
நீந்தி  ேகிழலாம்

உலா  லபா்கலாம்

என நி்ைவில

1
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ஏன 
அழுகிைாய்? எபபடி 

நிறுததுவது?

நான 
பாடவா?

நான  
உருளவா?

நான 
ஆடவா?

நான 
குதிக்கவா?

             சிரிக்க  ்வதே 
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அடடா, 
ோவில விழுந்து 

விடடது!

அட! 
ேம்பி சிரிதது 

விடடான!

ஆ!
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எழுதலோவியம்

்க ம் ரி

ரு வி யி ல

ரு வி ன

ஞ் சி ர ம்ல ே

்கண்டுபிடிபலபாம்; எழுதி முடிபலபாம்
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ழு து ட டு

ண் டு று க

ளி ன

ை கு ைா

கு
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பார்தது ேகிழலவாம்: எழுதி ேகிழலவாம்

படததில எைககுப பிடிதே்வ...

6
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பபாருந்ோே்ேக ்கண்டுபிடிபலபாம்

வழி்யக ்கண்டுபிடிபலபாம்
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ல்கழவரகு ோவு எடுதது வருகிைது லேவல

பவலலம் சுேந்து வருகிைது ்கடபடறும்பு லேன எடுதது வருகிைது லேனீ

பநய் எடுதது வருகிைது பவடடுககிளி லேங்காய் எடுதது வருகிைது சுண்படலி

இனிபபு ேயார் ஆகிைது அடலட! ல்கழவரகு உருண்்ட விருந்து.  
நாமும் ோபபிடலாோ?!

நண்பர்்கள் இனிபபு பேய்யக கூடிைர்

இனிபபு பேய்யலாோ?1
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ப்க

பெ

பே

பெ

பட

பெ

பே

பந

பப

பே

பய

பர

பல

பவ

பழ

பள

பை

பை

படமும் போலலும்

ப்கண்டி பேங்கல

பேரு பநல

பவலலம்பபடடி

்கட படறும்பு

எண் பெய்

பபய்ரச் போலலவன; எழுத்ே அறிலவன

பேழுகுவததி

பே பவ

எழுத்ே எடுபலபன;
பபய்ரச் போலலவன

எ

ப்க

க
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எழுதது்க்ளக ்கண்டுபிடிபலபாம்; வடடமிடுலவாம்

்கண்டுபிடிபலபன; வடடமிடுலவன

பப

பே

டி

ப்க

ட

ம்

பந

ண்

டி

ே

ல

டி

பவ

ண்

பெ

ய்

பபயர்     : பவ. பநலேன
வகுபபு   : முேல வகுபபு
மு்கவரி : 4/12, பேற்குத பேரு,

      பேங்கலபடடு - 18

படிததுப பார்பலபாம்

பயபலபே பப பந

1st Std - Tamil Term 3 Updated 31.07.2020.indd   10 01-08-2020   11.52.37 AM



11

படிபலபாம் எழுதுலவாம்

்கடபடறும்பு

பேங்கல

பபடடி

படிபலபன வ்ரலவன

பேழுகுவததி

பேபபம்
பவபபம்

பேடி 
பவடி

பேருபபு
பநருபபு

பநய்
பேய்

எழுதிப பழகுலவன
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இ்ெதது எழுதுலவன

விளககு

பபரிய

அச்சு

1. 

2.

3.

பபய்ர எழுதுலவன

பபடடி
பேழுகுவததி
பவலலம்
பநலலிக்காய்
்கடபடறும்பு

பவ

பே

பபம்

பவ

பே

டடு

பவ

பந

ற்றி
1. ___

2. ____

பே

பப

டடி
1. ___

2. ____

1. ___

2. ____

1. ___

2. ____
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 ்கண்ொடி
பேதேப பபரிய ்கண்ொடி

வீடடில எனனிடம் இருககிைது

நிதேம் நிதேம் அேன முனைால

நினலை அழகு பார்ததிடுலவன

எபபடி எபபடி பேய்ோலும்

எனலபால அதுவும் பேய்திடுலே

நன்ே பேய்ோல நன்ே ோன

நம்்ே நாடி வந்திடுலே

- அழ. வள்ளியபபா

13
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ல்கழவரகு லேவல லேங்காய்

லவர்

படமும் போலலும்

பபய்ரச் போலலவன; எழுத்ே அறிலவன

எழுத்ே எடுபலபன;
பபய்ரச் போலலவன

லே லப

லே லவ

ல்க

ல்க

லெ

லே

லெ

லட

லெ

லே

லந

லப

லே

லய

லர

லல

லவ

லழ

லள

லை

லை

லபருந்து லே்கம்

ஏக
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படிததுப பார்பலபாம்

உள்லள
வரு்க

பவளிலய

 லேநீர்
ேயார்

லபருந்து நிறுதேம்  - லேலம்

்காடசி
லநரம்
10 ேணி

எழுதது்க்ளக ்கண்டுபிடிபலபாம்; வடடமிடுலவாம்

லெலேல்க லவ லை
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படிபலபாம் எழுதுலவாம்

லேங்காய்

லபருந்து

லேனீ

படிபலபன வ்ரலவன

லேவல

எழுதிப பழகுலவன

லேள்
ல்கள்
லேய்
லேய்

லவலி
லேர் 
லநர்
லேர்

லேடு
லேடு

லேககு
லேற்கு
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பபய்ர எழுதுலவன

லே்கம் ல்கழவரகு லேவல லவலி லேள் லேனகூடு

ோவு

நிறுதேம்

1. 

2.

3.

பார்

இ்ெதது எழுதுலவன

லே

லவ

லே

லந

ர்

1.                 ___        

2.            ____             

1.                 ___        

2.            ____             

1.                 ___        

2.            ____             

3.                 ___        

4.            ____             

லே

ளம்

்கம்

லே

ன

ள்
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்கண்ொடியில ்கண்டுபிடிபலபன: இ்ெபலபன 

ப்கண்டி

பநல

்கடபடறும்பு

லேவல

லபருந்து லவர்

நிரபபுலவன

வந்ேது யார்?
பவலலம் லேடி  ்கட படறும்பு 

வந்ேது.  வண் டு  வந்ேது.                                                         

ஈக ்கள் வந்ேை.                             

கிளி  வந்ேது.

அடுதது  வந்ேது யார்?

புள்ளி்க்ள இ்ெதது                
வண்ெம் தீடடுலவன

பநல

பவங்காயம்

ல்கடயம்

லேம்பாலம்

வண்ெமிடட எழுதது்க்ள எடுதது 
எழுதிைால பேரிந்துவிடும்.
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பைக்கலாம் ்கண்லெ!

்கண் லெ!                                                
பவளிலய வா !

எேற்கு 
அம்ோ?

உயலர 
பைக்கலாம்

எைககுப பைக்கத 
பேரியாலே

உன சிைகு 
வளர்ந்து 
உள்ளது  

பார்

அடலட!  
ஆோம் 
அம்ோ!

நானும் 
வருகிலைன

உெவு 
லேடலாம்

ஐ... லேலல 
பைககிலைன!
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சிறுமியின இடக்்கபபக்கம்  கிழககு.

சிறுமியின வலக்்கபபக்கம் லேற்கு

சிறுமிககு முனலை பேற்கு.

 சிறுமிககுப பினலை  வடககு.

சிறுமிககு _____________________ தி்ேயில  பள்ளி  உள்ளது

சிறுமிககு _____________________ தி்ேயில  பூங்கா  உள்ளது

சிறுமிககு _____________________ தி்ேயில  நீச்ேலகுளம்  உள்ளது

சிறுமிககு _____________________ தி்ேயில  வி்ளயாடும் இடம்  உள்ளது

தி்ே்ய  எழுதுலவன

தி்ே்கள் அறிலவாம்

கிழககுலேற்கு
ப

ேற்
கு

வ
டக

கு
பள்ளி

வி்ளயாடும் இடம்

நீச்ேல குளம்

பூங்கா

2
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ஊஞ்ேல ஆடலாோ!
விலஙகு்கள் ஊஞ்ேல ஆட விரும்பிை. யா்ை ஊஞ்ே்ல ஆடடுகிைது.

குதி்ர ஊஞ்ேல  ஆடுகிைது ்கழு்ே ஊஞ்ேல ஆடுகிைது

சிறுத்ே ஊஞ்ேல ஆடுகிைது ஆ்ே ஊஞ்ேல ஆடுகிைது

பூ்ைககு அடிபடடுள்ளது.                                           
எபபடி ஊஞ்ேல ஆடும்?

அட... குரஙகின உேவியுடன பூ்ை 
ஊஞ்ேல ஆடுகிைது

3
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்ட

்ே

்ழ

்ே

்ர

்வ

்ை

்ல

பபய்ரச் போலலவன; எழுத்ே அறிலவன
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ஐ

்்க

க

்்க

்ெ

்ெ

்ெ

்ந

்ே

்ர

்வ

்ள

்ை

்ே

்ட

்ே

்ப

்ய

்ல

்ழ

்ை

ஔ்வ

்கற்ைா்ழ ேவ்ள

படமும் போலலும்

எழுத்ே எடுபலபன;
பபய்ரச் போலலவன

கு்்க எலுமிச் ் ே முட ்ட

வீ்ெ ்பசிறுத ் ே

ஆ்ே குதி்ர வ்ல

்காலு்ை பூ்ை

1st Std - Tamil Term 3 Updated 31.07.2020.indd   23 01-08-2020   11.52.52 AM



24

்கண்டுபிடிபலபன; வடடமிடுலவன

மூ

ஆ

ப

கு

கு

ட

்ே

ல

்க

தி

்ட

ே

்்க

ழு

்ர

பே

ந்

்ந

்ே

ப

்க

ற்

ைா

்ழ

ல

எழுதது்க்ளக ்கண்டுபிடிபலபாம்; வடடமிடுலவாம்

்ே்ட்ே ்்க ்ய
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எழுதிப பழகுலவன

படிபலபாம் எழுதுலவாம்

பூ்ை

கு்ட

ஆந்்ே

படிபலபன வ்ரலவன

இ்ல

அ்ல
இ்ல
ே்ல

்க்ட
வ்ட
உ்ட

பா்ை
யா்ை
பூ்ை

்கா்ல லநரம்
ோ்ல லநரம்

பிள்்ள நிலா
பவள்்ள உ்ட

அத்ே
நத்ே

பேத்ே
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ஓடு

ேலர்

1. 

2.

3.

ேண்

கு்்க
சிறுத்ே
ேவ்ள
யா்ை

ஆ்ே

இ்ெதது எழுதுலவன

்கண்ொடியில ்கண்டுபிடிபலபன 

நத்ே ்கற்ைா்ழ

குத்ிர ்ேைா

பபய்ர எழுதுலவன
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எங்கள் கு்ட

்கல்ல 
அஙல்க ்வ

ேரி

அட! 
ே்ழ

? !

ஆந்்ேயும், 
்ேைாவும் 

எஙல்க?

அஙல்க 
பார் ஆ்கா!

இது எங்கள் 
கு்ட
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4 எனை வண்ெம் லவண்டும்?

பவள்்ள வண்ெம் லவணுோ? - அம்ோ! 
 பவண்பெய் ப்காஞ்ேம் அள்ளிகல்கா!

 ்கருபபு வண்ெம் லவணுோ? - அம்ோ!  
 ்காக்்கக குஞ்சிடம் வாஙகிகல்கா!

பச்்ே வண்ெம் லவணுோ? - அம்ோ!  
 கிளி்யக ்கண்டு லபசிகல்கா!

 நீல வண்ெம் லவணுோ? - அம்ோ!  
 நீலய ்கட்லப பார்ததுகல்கா!

 சிவபபு வண்ெம் லவணுோ? - அம்ோ !  
 பேந்ோே்ர்யக ல்கடடுபபார்!

 ேஞ்ேள் வண்ெம் லவணுோ? - அம்ோ!   
 வாை நிலா்வத போடடுகல்கா!

எலலா வண்ெமும் லவணுோ? - அம்ோ! 
 என்ை இடுபபில எடுததுகல்கா!

 - ஈலராடு ேமிழனபன

28
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வாததின வண்ெம்  எழுதுலவன

வ ண் ெ ங ்க ள்

சிவபபு ேஞ்ேள் நீலம்

பவள்்ள ்கருபபு பச்்ே
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பஙகுனி
12

1

2

3

4

5
6

11

10

9

8

7

சிததி்ர

்வ்காசி

ஆவணி

ஆடி

புரடடாசி

்கார்ததி்்க

ோர்்கழி

ோசி

2. ்வ்காசி

3. ஆனி

4. ஆடி

6. புரடடாசி

7. ஐபபசி

8. ்கார்ததி்்க

10. ்ே

11. ோசி

12. பஙகுனி

1. சிததி்ர 5. ஆவணி 9. ோர்்கழி

நிரபபுலவன

5 ேமிழ ோேங்கள்
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வண்ெம் தீடடுலவன

வ்ரந்து வண்ெம் தீடடுலவாம்

ல்கடடு எழுதுலவன

நான பிைந்ே ேமிழ ோேம்

மி்கக குளிராை ோேம்     (ஆவணி/ோர்்கழி)

பபாங்கல விழா ப்காண்டாடபபடும் ோேம்   (ஆடி/்ே)
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இனியாவின ஒரு வாரம் 

ோதோ ்க்ே போலகிைார் பாடடி நடிததுக ்காடடுகிைார்

அபபா வாள் வாஙகுகிைார்

ேங்்க ் ்க ேடடுகிைாள்

இனியா நடிககிைாள்

அம்ோ ேகுடம் பேய்கிைார்

ோோ உ்ட ் ேககிைார்

அத்ே ஒபப்ை பேய்கிைார்

ொயிறு

பேவவாய் 

வியாழன

திங்கள்

புேன

பவள்ளி

ேனி

6
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பேர்சியின உைவிைர் பபயர்்க்ள எழுதுலவாம்

கிழ்ே்கள்

                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                             

1

6

3 4 5

2

7

நான பிைந்ே கிழ்ே                                                                                             .

பள்ளியின வார விடுமு்ை நாள்                                                              .

வாரததின இறுதி நாள்                                                                           .

பேர்சி
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லோரெம் பேய்லவாோ!
லோரெம்  

பேய்லவாோ?
அம்ோ, 

்க்டககுப லபாய் 
வண்ெதோள் வாஙகி 

வரடடுோ?

ோதோ, 
இலோ  உங்கள் 

லோதிரம்!

வண்ெதோள் 
ப்காடுங்கள் 

ஐயா

சுவரில 
போங்க விடுலவாோ?

ம்..., 
அழ்கா்க 

இருககும்

வண்ெதோள் 
வாஙகி வருகிலைன

ேரி, பபானேணி.  
லபார்்வ்ய  ோதோவிடம் 

ப்காடு

இலோ
ேருகிலைன

ோதோ, 
எனை 

லேடுகிறீர்்கள்?

லோதிரம் 
போ்லந்துவிடடது

7

கி்டததுவிடடோ? 
நனறி

1st Std - Tamil Term 3 Updated 31.07.2020.indd   34 01-08-2020   11.53.01 AM



35

ஒ

ப்கா

க

ப்கா

பொ

பொ

பொ

பநா

பரா

பவா

பளா

பைா

போ

படா

போ

பயா

பலா

பழா

பைா

பபா

போ

படமும் போலலும்

பபய்ரச் போலலவன; எழுத்ே அறிலவன

ப்கா

எழுத்ே எடுபலபன;
பபய்ரச் போலலவன

ப்காடி போடடு போ்லலபசி

பபாரி போடடு வாபைாலி

போ
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பாடபடானறு பாடலாம்

எழுதது்க்ளக ்கண்டுபிடிபலபாம்; வடடமிடுலவாம்

சுவபராடடி

ப்காசு

பபாருட்காடசி

போடாேல
பார்க்கவும்

போடடுேருந்து

படிபலபாம்

ே்லபயானறின அருகிலல

 ்கதிபராளியும் வந்ேலே

குயிபலானறு கூவலவ

எதிபராலியும் ல்கடடலே

அவபவாலி்யக ல்கடடுலே

 ேயிலும் அஙல்க ஆடுலே

பவா பைா பயா பபா போ
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படிபலபாம் எழுதுலவாம்

படிபலபன வ்ரலவன

எழுதிப பழகுலவன

பபாம்்ே

போடர்வண்டி

போடடு

போபபி

பபானவண்டு

பூஙப்காதது வாபைாலி

பபானவண்டு மீனபோடடி ேமிழபோழி

போ்லக்காடசி
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லவறுபாடு்க்ளக ்கண்டுபிடிதது எழுதுலவன

1.   பபரிய

2.  மீன

3.         வ்ல

டடு

போ

ப்கா

போ

1.            ___              .

2.            ___              .

3.            ___              .

ப்கா

பநா

பபா

 டி

இ்ெதது எழுதுலவன

1.            ___              .

2.            ___              .

3.            ___              .
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லோடடபேலலாம் சுற்றிவரும்

 வண்ெததுப பூச்சி - உன்ைத

போடடுப பார்க்க லவண்டுலே

வண்ெததுப பூச்சி

படடுபலபாலப பளபளககும்

 வண்ெததுபபூச்சி

பைககும்  பூ்வப லபாலிருககும் 

வண்ெததுப பூச்சி

சினைப பாபபா ல்கடகிலைலை

 வண்ெததுப பூச்சி - நீ

திரும்பி என்ைப பார்ததிடுவாய் 

வண்ெததுபபூச்சி

வண்ெததுபபூச்சி

39
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படமும் போலலும்

ல்காது்ே லோறு

லோரெம்

லபார்்வ லோதிரம்

போ்லலநாககி

பபய்ரச் போலலவன; எழுத்ே அறிலவன ஓ

ல்கா

க

ல்கா

லொ

லோ

லொ

லடா

லொ

லோ

லநா

லபா

லோ

லயா

லரா

லலா

லவா

லழா

லளா

லைா

லைா

ல்கா லோ

எழுத்ே எடுபலபன;
பபய்ரச் போலலவன
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எழுதது்க்ளக ்கண்டுபிடிபலபாம்; வடடமிடுலவாம்

்கடலலாரம் லபா்கலாம்
அ்லலயா்ே ல்கட்கலாம்

நண் லடாடு ஓடலாம்
ேெலலாடு ஆடலாம்

லோ்லககுள்லள லபா்கலாம்
பேனைலலாடு நடக்கலாம்

வண் லடாடு பைக்கலாம்
ேலர்்கலளாடு சிரிக்கலாம்

பாடபடானறு பாடலாம்

லோபபு

லநாய் ேடுபபு

பூஞ்லோ்ல

ல்கா்ட விடுமு்ை

லபச்சுபலபாடடி

படிபலபாம்

லவா லோ லோ லலா லடா
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எழுதிப பழகுலவன

படிபலபாம் எழுதுலவாம்

படிபலபன வ்ரலவன

போ்லலநாககி

லோரெம்

ல்காடரி

லோதிரம்

லோ்்க
லோ்ல

பபற்லைார்

ல்காலம்
ல்காட்ட

லபாடடி

்கதேரிகல்கால

குயிலலா்ே
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1.          முட்ட

2. பநய்

3. ேயில

4. போஙகும்

இ்ெதது எழுதுலவன

லோ

லபா

ர்  ழி
ல்கா

லோ

லோ

லோ

ழன

்கண்டுபிடிபலபன; வடடமிடுலவன

லோ

லோ

ல்கா

ல்கா

று

தி

ழி

ல

லோ

ர

ெ

ம்

்்க

ம்

லோ

்ே
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ல்காலம்

போ்லலபசி

்கண்ொடியில ்கண்டுபிடிபலபன 

லோடடததிற்கு வந்ேது யார்?

வடடததில உள்ள எழுதது்க்ள எடுதது 
எழுதிைால பேரிந்துவிடும்

வாபைாலி

லோளம்

நிரபபுலவன

பபாம்்ே 
 ல்காடரி 

லோரெம்  
போ்லக்காடசி

முட்டயிலிருந்து வருலவன; 
முற்ைததிலல திரிலவன. நான யார் ?

ஒற்்ைக்காலில நிற்லபன; குளததில 
உெவு லேடுலவன. நான யார்?

பவள்்ள நிைததில இருபலபன; 
்காற்றிலல பைபலபன. நான யார்? 
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எதுவும் வீண் இல்ல

ஏன 
்கவ்லலயாடு 
இருககிைாய்? நாலைா 

ஓட்டபபா்ை நீர் 
வீொ்கக 

ப்காடடுகிைலே

வருதேம் 
ப்காள்ளாலே. 

எதுவுலே                                                    
வீண் இல்ல

எனைால  
உங்களுககுப  

பயன  
இல்லலய!

நாள்லோறும் 
நீ வரும் வழி்யப 

பார்க்கவில்லயா?.

ஆோம், 
எதுவுலே வீண் 

இல்ல
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ஒளிந்துள்ளவர்்கள் யார் யார்?

படததில ே்ைந்துள்ள பை்வ்கள்...
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பழம் பைககுோ?

கிளிதலோழிககுப 
பிைந்ேநாள்

பழங்கள் 
பரிசு அளிக்கலாோ?

அலோ 
பழம்!

வா 
பறிக்கலாம்

அட! 
பழங்கள் 

பைககினைை

அம்ோ! 
பழம் 

பைககுோ?

பேலலங்கலள, 
பைந்ேது பழம் அலல. 

பவளவால!

8
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ப்களோரி பபளர்ெமி

பேளவல (ேரேலலி) பவளவால

பபளவம் (்கடல)

படமும் போலலும்
ஔ

க�ௌ

க

க�ௌ

க�ௌ

க�ௌ

க�ௌ

க�ௌ

க�ௌ

க�ௌ

க�ௌ

க�ௌ

க�ௌ

க�ௌ

க�ௌ

க�ௌ

க�ௌ

க�ௌ

க�ௌ

க�ௌ

க�ௌ

எழுத்ே எடுபலபன;
பபய்ரச் போலலவன

எழுதது்க்ளக ்கண்டுபிடிபலபன; வடடமிடுலவன

க�ௌ க�ௌ க�ௌ க�ௌ க�ௌ
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எழுதிப பழகுலவன

படிபலபாம் எழுதுலவாம்

படிபலபன வ்ரலவன

க�ௌ�ாரி

க�ௌ�ால்

க�ௌ�ல்

க�ௌ�ம்

க�ௌர�மி

க�ௌ�ாரி க�ௌ�ால்

க�ௌ�ம் க�ௌ�ல்

1st Std - Tamil Term 3 Updated 31.07.2020.indd   49 01-08-2020   11.53.25 AM



50

வடிவங்கள்

வடிவததின பபய்ர இ்ெபலபன

தினபண்டங்கள் 
வாஙகி வா

நனறி

வடடம்

முகல்காெம்
ேதுரம்

வடடம்
பேவவ்கம்

பேவவ்கம்

ேதுரம்

வடடம்

முகல்காெம்

9
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பூ்ைககுள் வடிவங்க்ளக ்கண்டுபிடிபலபன; எழுதுலவன

ஒனறும் பலவும்

லேங்காய் லேங்காய்்கள் லபார்்வ லபார்்வ்கள்

ப்களோரி ப்களோரி்கள் வாபைாலி வாபைாலி்கள்

பூ்ை லே்ே்கள்
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அடுதது எனை நடந்து இருககும்?  போலலுங்கள்

பயெம் லபா்கலாம்

வண்ெததுபபூச்சி பைந்துவிடடது.
குரஙகு மிதிவண்டியில பேலகிைது.

பிடிக்க முடியவில்ல. 
போடர்வண்டியில போடர்கிைது.

பிடிக்க முடியவில்ல. விடாேல 
வானூர்தியில பைந்து போடர்கிைது.

பிடிக்க முடியவில்ல. லபருந்தில 
ஏறித துரததிச் பேலகிைது.

பிடிக்க முடியவில்ல. ்கபபலில 
பேனறு பிடிக்க நி்ைககிைது.

குரஙகு வண்ெததுப பூச்சி்யத 
போடடுப பார்க்க ஆ்ேபபடடது.

10
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விடு்க்ே ல்கடலபன; வி்ட்ய எழுதுலவன

53
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ஒற்று்ே பவலலும்

ேற்ைவர்ககு உேவி பேய்

ேேலே அ்ைவரும்

எ்ேயும் ஊனறிபபார்

11 இ்ளயார் ஆததிசூடி
- பாரதிோேன
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்ேபபபாங்கல இனிது

லவர்க்க வி்ளயாடு

வண்டி பார்தது நட

பூச்பேடி வளர்ததிடு

 பவலலத ேமிழ பயில
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அம்ோ ேந்ே பபாம்்ே

அழ்கழகு பபாம்்ே

ே்ல்ய ஆடடும் பபாம்்ே

 ேஞ்ோவூரு பபாம்்ே

ோளம் ேடடும் பபாம்்ே

 ோவி ஓடும் பபாம்்ே

நான விரும்பும் பபாம்்ே

நலல ்கரடிப பபாம்்ே

பபாம்்ே
வந்ே பா்ே
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போலலிபபார்பலபாம். குழுவாககுலவாம்.

இ்ல

புள்ளி

வ்ல
சி்ல

்காற்று

வள்ளி லநற்று

பவள்ளி ே்ல

கீற்று

பள்ளி

வண்ெமிடட  எழுதது்க்ள எடுதது எழுதுலவன

_________________
_________________
_________________
_________________

_________________
_________________
_________________
_________________

_________________
_________________
_________________
_________________

ஊற்று

்காற்று
கீற்று

ே

மு

ப

வ

ய

ல

்ள

ல

லி

சு

வ

்க

வ

ண்

டு

டி

டி

கு

பூ

ப

கு

ே

ட

டு

ம்

டு

்வ

ே

ோ

போ

கு

ட

ம்

டி

ம்

பு

பபா

ப

வா

ட

ந்

த

டு

து

து

ப

ஓ

கு

ழ

ட

ள

ம்

ம்

ம்

லோ

ப

்கா

ப

ழ

ளா

பு

ம்

ன

ல்கா

பு

எ

ப

து

ரு

்ப

ம்

்ே
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 போலலலாவியம்
்கண்டுபிடிபலபன; எழுதி முடிபலபன

வந்ே பா்ே
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                            எடுதோள்

எடுதோள்

உருவாககிைாள் 

அட,   இது   எனை?  

அவளது                    லேல 

ேகிழச்சியில துள்ளிக குதிதோள் 

்க்ே  படிபலபாம்

பூ உருவாக்கலாம்

அமுோ
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பேன்ை  -  போன்ை

பேடடு            -   போடடு

லே்ல             -  லோ்ல

லேடு                   -  லோடு

லேறு                  -  லோறு

லேள்                  -  லோள்

ல்கள்                  -  ல்காள்

பபய்                -    பபாய்

பேல                -    போல

பநடி                -    பநாடி

படிததுப பார்பலபாம்
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ேமிழ எழுதது்கள்

அ ஆ இ ஈ உ ஊ

க ்க ்கா கி கீ கு கூ

ங ெ ொ ஙி ஙீ ஙு ஙூ

ச் ே ோ சி சீ சு சூ

ஞ் ெ ொ ஞி ஞீ ஞு ஞூ

ட ட டா டி டீ டு டூ

ண் ெ ொ ணி ணீ ணு ணூ

த ே ோ தி தீ து தூ

ந்  ந  நா  நி  நீ  நு  நூ

ப ப பா பி பீ பு பூ

ம் ே ோ மி மீ மு மூ

ய் ய யா யி யீ யு யூ

ர் ர ரா ரி ரீ ரு ரூ

ல ல லா லி லீ லு லூ

வ வ வா வி வீ வு வூ

ழ ழ ழா ழி ழீ ழு ழூ

ள் ள ளா ளி ளீ ளு ளூ

ற் ை ைா றி றீ று றூ

ன ை ைா னி னீ னு னூ

62
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ஆய்ே எழுதது ஃ

எ ஏ ஐ ஒ ஓ ஔ

ப்க ல்க ்்க ப்கா ல்கா க�ௌ

பெ லெ ்ெ பொ லொ க�ௌ

பே லே ்ே போ லோ க�ௌ

பெ லெ ்ெ பொ லொ க�ௌ

பட லட ்ட படா லடா க�ௌ

பெ லெ ்ெ பொ லொ க�ௌ

பே லே ்ே போ லோ க�ௌ

 பந  லந  ்ந  பநா  லநா  க�ௌ

பப லப ்ப பபா லபா க�ௌ

பே லே ்ே போ லோ க�ௌ

பய லய ்ய பயா லயா க�ௌ

பர லர ்ர பரா லரா க�ௌ

பல லல ்ல பலா லலா க�ௌ

பவ லவ ்வ பவா லவா க�ௌ

பழ லழ ்ழ பழா லழா க�ௌ

பள லள ்ள பளா லளா க�ௌ

பை லை ்ை பைா லைா க�ௌ

பை லை ்ை பைா லைா க�ௌ

63

1st Std - Tamil Term 3 Updated 31.07.2020.indd   63 01-08-2020   11.53.46 AM



64

வரி்ேபபடுததுலவாம்

எந்ேப பகுதி எஙகிருந்து?
்கண்டுபிடிபலபாம்; வடடமிடுலவாம்
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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 அறிநது 

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

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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S.No Unit Page No Month
Let us revise 72 January

1 My Garden 76 January - February

2 Time and calendar 92 February- March

3 Rain... Rain... Rain 108 March - April

INDEX
Standard One Term - III
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PrefacePreface

This English Language textbook has been designed to enable a fun-fi lled and engaging 
experience in learning the language. The approach allows for plenty of practice in the four 
language skills. It focuses on structure practice and vocabulary enrichment through a variety of 
language learning activities. The activities evoke interest and engage practice in the language 
and thus lead to retention.

As per NCF 2005, language is learnt effectively when it is taught with exposure in meaningful 
context rather than as a subject. In accordance with this, the textbook has been drafted with 
themes related or familiar to children. The units provide space for effective individual and pair 
work and thus allow the teachers to focus on time management in multi-level classrooms.

How to use this book?

  The third term English book for Standard I begins with revision of Term II.
 The book has three units.
 Each unit is planned for a month.

 The characters, Valli and her pet Chittu introduce each unit.
 Each unit is designed around themes such as fl owers, birds, time, calendar and rain.
 Each unit starts with a colourful and pictorial warm up page.
 Look and Say is used to develop vocabulary and speaking skill.

Let us revise:
  Revision plays a vital role in bringing children into the learning atmosphere.
  The series of exercises is a tool to recall the language learning elements of two 

units of Term II.
  Before starting the unit, the teacher needs to ensure the attainment of learning 

outcomes through the exercises by conducting a simple assessment.

 Let us say is used to teach the sounds of the letters through phonics.
 Word wall can be used to learn sight words and keywords in each lesson.
  Circle time - Let Us Talk provides opportunity to the teachers to teach language structures through 

games and activities. It helps to develop listening and speaking skills.
 The activities in Think Zone is used to promote higher order thinking.
  Let us understand is designed with exercises graded from simple to challenging tasks for comprehension 

of the content.
 I can do is used for assessment of learning.

707070707070707070707070707070707070707070707070707070
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  Children love fl owers and birds. 
  The comic strip (The Cactus) helps children explore and talk about various 

fl owers they see and know about their unique features.
 The poem (Little Birdie) helps children talk about birds. 
  The rebus story (A Get-together) helps children read the story with words 

and pictures. 
  The teacher needs to encourage children to treat birds and animals with 

kindness.

Unit 1 – My Garden

Learning Outcome

How to use QR Code in the textbooks

Self assessment

 It is a moment of pride for children as they colour the apples in the tree.
  This self-assessment tool helps boost their self confi dence.
  It is also a diagnostic page for the teachers to ensure that each student has 

attained the expected learning outcomes in each unit.

  Download the QR code scanner from  Google Play store/Apple App Store 
in your smart phone.

 Open the QR scanner application.
  Once the scanner button in the application is clicked, the camera opens.  

Bring it closer to the QR code in the textbook.
  Once the camera detects the QR code, a URL appears on the screen. Click 

the URL and it will take you to the relevant page.

  Children are curious about the concept of  time. It is important for them to 
know the days and months of a year.

  The journal (Harini‛s Happy Week) helps children to associate interesting 
events with days of the week.

  The poem (Months in a Year) helps children know the name of the months in 
a year.

  The rebus story (A Day at Home) helps children read the story with the 
words and pictures familiar to them.

 The teacher needs to encourage children to follow a daily routine.

  Children love to play in the rain.
  Various water bodies are described through the comic strip (From the sky to 

the sea).
 The poem (Drops of Rain) helps children imagine a rainy day.
  The rebus story (A Rainy Day) helps children read the story with the words 

and pictures familiar to them. 
 The teacher needs to encourage children to follow various ways to save water.

Unit 2 – Time and Calendar

Unit – 3 Rain… Rain… Rain…

7171717171717171717171717171717171717171717171
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1.  Tick () the food you like and cross (x) the food you
don‛t like.

2. Tick () the correct one.

Let us revise

That Those

banana

cake

biscuit

apple

ice cream

carrot

juice

grapes

tomato

milk

watermelon

sandwich

1) This / That is a mango.

2) These / Those are bicycles.

3) This / That is a guava.

4) This / That is a lorry.

5) These / Those are brinjals.

6) These / Those are cars.

This These

1st English term3.indd   72 25-10-2019   16:10:00



73

4. Fill in the missing letters.

boat
car

lorry

auto
bike

bus

train

van

a n a k

u gu i l l

a t c h

e b r a

3. Match the words with the pictures.
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5. Read the words and colour the odd balloon.

6. Read the passage aloud.
Come out, Binu. We shall go to my house.
That is my house and those are our cows.
See, this is my bicycle and these are my friends.
Let us join and play.

6. Read the passage aloud.

shot

chick

chip shed

ship

chop

cut bus

tap nibmud hut
whip

that

when
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7. Connect the dots from A to Z and colour the picture.

8. Fill in the compartments with missing small letters.

a

g

m

s

z

x

l

r

f

Z
Y X W V U

T
S R

Q
P

O
N M L

K J
I
H

G

F
E

DCB
A
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1

My Garden

We water the plants.
Do you?
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I am a little birdie
Cute and fat,
I eat worms

I don‛t like cats.

Let us sing

Little Birdie

Note to the teacher: Sing the song with actions. Encourage children to listen and do the actions 
fi rst, then follow the song with the teacher. (Tune: ‘I am a little teapot‛)

When I see a cat
Come out to play,
I spread my wings

And fl y away.
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Look and say

78
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Note to the teacher: Practise vocabulary using the picture. Ask children to name the fl owers
and birds in the picture.

79
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Let us learn

Hey look! The cactus 
has thorns.

Yes. She doesn‛t 
smell sweet.

Sunfl ower says Jasmine says

The beautiful garden has colourful fl owers.

The Cactus
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She is all green.
Her leaves are

so fat.

I feel so sad.

She is not pretty.

Daisy says

Rose says

Hibiscus says

Cactus says
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It is a sunny day. It is very hot.

Oh! I am tired.

Water…Water…

No.

My fat leaves 

always have

water.Each one of us is good at something.

Note to the teacher: Focus on the names of the fl owers and their qualities. Practise the structures 
used in the story contextually.

No.

Are you

not thirsty?

My fat leaves 
My fat leaves 

Tell us your
secret.

I am 
thirsty.
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Let us understand

A. Draw lines to match the colour to the fl ower.

B. Talk about the picture.

C. Listen, think and say.

fat
green
cactus
thorns

It is a_________________.

It is _________________.

It is _________________.

It has ________________.

1. Name the fl owers in the story.

2.Who has fat leaves?

3. Why is the cactus not thirsty?

4. What are you good at?
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Display a box and a ball in the class. Place the ball on the box. Ask, “Where 
is the ball?”. Say “The ball is on the box.” Let children repeat it after you. 
Practise the same for “in” and “under” by placing the ball appropriately. Ask 
a student to demonstrate. Repeat with other students.

Let us practise

The cat is under
the table.

The clock is on
the wall.

The doll is in
the box.

The bun is in 
the pan.

The doll is
under the bed.

The lemon is in
the glass.

Circle time-Let us talk

Let us do

is  in
under  on 
big  with 
only  had 
no  have 

has

Word wall

under with had
only big have
was has on

•  Display the words on the word wall.

•  Divide the class into two groups Team A and Team B.

•  Put a tic-tac-toe grid on the board.
Example is given below.

•  Invite a child from Team A and choose a word
to read.

•  If he/she reads it correctly,
put an A on the word.

•  Repeat for Team B.

•  The team that reads three words in a straight
line fi rst is
the winner.

•  Use other words
and practise with
all children.
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ph th ng

Listen to the sound and repeat.

Let us say

Listen and say.

Blend and say.

Note to the teacher: Show the fl ashcards of the letter combinations. Say the sound of each letter 
combination aloud and make children repeat it. Say the sounds as follows: ph/f/  th/θ/  ng /  /

ph
as in as in

ng
as in

th

th u d thud

th i n thin

w i th with

m o th moth

r i ng ring

th i ng thing

k i ng king

w i ng wing

s u ng sung

s i ng sing

s o ng song

s a ng sang
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Let us do

photo thumb
ring song

gang phonics 
dolphin thing 
moth mouth 
graph phone

•  Display the words on the word wall.

•  Make one set of fl ashcards with the
words.

•   Place the cards at random in three
different positions. Some on the
table, some under the chair and some
in the box.

•  Ask “Where is the dolphin?”

•  Child has to pick the fl ashcard and say
“The dolphin is on the table/under the
chair/in the box.”

•  Repeat with all children.
Let us practise

Read aloud.

Tick () the correct sound.

ph
th
ng

ph
th
ng

ph
th
ng

ph
th
ng

ph
th
ng

What comes next?

The phone is 
on the table.

The ring is
in the box.

The moth is on 
the leaf.

Word wall

pan – tan pen – ten pin - ____

chop – chip song – sing shop - ____
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Let us learn 

Note to the teacher: Encourage children to guess the story by looking at the picture. Help them by 
asking questions such as “Who have come?”, “What are they doing?”, “Why have they come?”

87

A Get-together
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A Get-together

Note to the teacher: Read the story and help children learn the name of the birds through pictures. 
Make them repeat the sounds of the birds.

The 
eagle

 has a new baby. All her friends come to her

house to meet the 
baby eagle

. Caw… Caw… Caw… . “Who are you?” 

asked the 
baby eagle

. "I am a 
crow

." Keet… Keet… Keet… 

“Who are you?” asked the 
baby eagle

. "I am a 
parrot

."

Coo… Coo… Coo…. “Who are you?” asked the 
baby eagle

.  "I am a 

cuckoo
."  Hoot… Hoot… Hoot…. “Who are you?” asked the baby eagle .

"I am an 
owl

." Quack… Quack… Quack…. “Who are you?” 

asked the 
baby eagle

. "I am a 
duck

." Cluck... Cluck… Cluck…. 

“Who are you?” asked the 
baby eagle

. "I am a 
hen

."

The 
baby eagle

 said “What a nice party!”

888888
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What should we do? Put a tick () next to the correct picture.

Let us follow

Note to the teacher: Inculcate the value of empathy towards all living things.

Let us do

rose jasmine 
daisy sunfl ower
hibiscus cactus 

parrot crow
hen eagle duck

cuckoo owl

•  Place the pictures of the words on the table.

•  Invite a child and whisper a word to him/her.

•  Let the child fi nd the picture.

•  Encourage the child to show the picture and
say the word to the class.

•  Make other children repeat it.

•  Practise it with other words.

• Repeat with all children.

Word wall

Listen to the teacher and tick () Yes/No.

I water my plants daily. Yes No

I throw stones at birds. Yes No

I clean my garden. Yes No
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I can do

I. Who am I? Say my name.

II. Match the following.

III. Tick ( ) the correct one.

1

2

3

4

I say caw..   caw..   caw..

I say quack..   quack..   quack..

I say coo…  coo…  coo…

I say keet…  keet…  keet…

The cat is
 the mat. 

The puppy is
           the tub. 

The cow is
 the tree.

a. thin – thick– ship– thud

b. fi sh – sung – long - ring

c. moth – song – with – pith

d. phone – photo – phase – shut

IV. Listen to the words and cross (x) the odd one.

V. Recite the poem “Little Birdie”.

in
on
under

in
on
under

in
on
under
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Now I can...

Learning outcome

Recite a poem Name the 
fl owers and 

birds

Describe the 
characters 
in the story

Say the 
sounds “th” , 

“ph” , “ng”

Read phonic 
words from 
word wall

Identify 
the sound of 

birds Read focus 
words from 
word wall

Describe 
the fl owers 
in the story

Read sight 
words from 
word wall

Use in/on/
under in 

sentences

Note to the teacher: Ask children to colour the apple when they achieve the learning outcome.
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Let us sing

Months in a Year

Note to the teacher: Encourage children to listen and sing the song with the teacher. Explore the 
event in the pictures and make the children relate it with each month.

Twelve months in a year
Let‛s learn it my dear

The year starts with January 
And ends with December.

Now let‛s say them one by one

January, February, March,
April, May, June,

July, August, September,
October, November and

December.

Isn‛t it easy to remember?

August

October

December

November

April

September
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Look and say

sun

DAY
sky

rooster

sunfl ower

shadow

Cloud
bird

94
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NIGHT
moon

bat

owl

window

light

star

Note to the teacher: Practise vocabulary using the picture. Ask children to name and talk about the 
things in the picture. Distinguish day and night through simple explanation.

95
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Let us learn

Harini‛s Happy Week

Sunday

I met my friend.

She lives near my house.

Her name is Kani.

Monday

My father gave me a puppy.

She is very cute.

Tuesday

A new teacher came to my 

class today. She told us many 

stories. We had fun.

Wednesday

I saw a new rose in my 

garden. It was pink.

969696
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Note to the teacher: Encourage children to talk on the events that they remember 
on each day. Focus on the days of the week and the sequence.

Thursday

Friday

Saturday

I drew a picture in my book.

My parents liked it very much.

Our hen had fi ve chicks.

All of them were yellow.

I played with my friend.

Suddenly it started raining.

We sat inside and sang songs. 

This was my happy week.

979797
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Let us understand

A. Tick ( ) the correct day.

Wednesday / Monday Sunday / MondayFriday / Saturday

B.  Help Harini reach puppy by following the days of the week.

C. Listen, think and write the correct numbers in the circle.

1. I saw a new rose on .
2. On Monday, my father gave me a .
3. The fi rst day of the week is .
4. comes after Thursday.

1  puppy
2 Sunday
3 Friday
4 Wednesday
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Divide the class into two groups A and B. Display some picture cards of actions 
(wake up, brush, have a bath, eat, play, read, sleep, etc.,). Show a picture (eg. sleep) 
and tell the children in group A to ask, “When do you sleep?” Let the children in 
group B say “I sleep at night.” Encourage children to repeat the structure “When 
do you ______?” and “I _____ in the morning/afternoon/evening or at night” 
many times. Practise with more actions and change the roles of groups.

Circle time-Let us talk

Let us do

many when at 
like down from 
were our very 

new was her me

•  Display the words on the word wall.

•  Make 4 sets of word chits.

•  Each child gets a turn to pick a chit
and read the word.

•  If they read correctly, they get to
keep the chit.

•  If they are not able to read, they give
the chit back.

•  When there are no more chits with
the teacher, the student with the
most chits wins!

Let us practise

I wake up in the 
morning.

I brush my teeth 
in the morning.

I have lunch in the 
afternoon.

I play in the 
evening.

I brush my teeth 
at night.

I sleep at night.

Word wall
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Let us say

Listen to the sound and repeat.

Listen and say.

Blend and say.

tch
as in

ck
as in

tch ck ss ll

ll
as inas in

ss

b a tch batch
f e tch fetch
p i tch pitch
n o tch notch
d u tch dutch

s a ck sack
p e ck peck
w i ck wick
l o ck lock
d u ck duck

m a ss mass
l e ss less
h i ss hiss
t o ss toss
f u ss fuss

sh a ll shall
t e ll tell
ch i ll chill
d o ll doll
d u ll dull

Note to the teacher: Show the fl ashcards of the letter combinations. Say the sound of each letter 
combination aloud and make children repeat it. Say the sounds as follows:  tch / /  ck/k/  ss/s/  ll/l/

1st English term3 Calendar.indd   100 25-10-2019   16:09:55



101

Let us do

catch ditch luck 
pick sell cell 

miss less moss 
will yell hatch 

tuck buck chess

•  Display the words on the word wall.

•  Distribute the word chits to children.

•  Ask them to read and form groups
based on the ending sound.

•  The group which is formed fi rst is
the winner.

•  Make each group read their
words one by one.

Let us practise
Read aloud.

Chick and duck are on the thatch.

Duck says quack quack quack.

Chick says cluck cluck cluck.

Jess and Tess had a bell.

The bell fell into the well.

So Jess and Tess were so dull.

Colour the pencils using the codes.

Unscramble the letters.

apt

etn

uth

ibn

Word wall

batch pick chess shall

luck hill moss duck

catch toss bell match

tch ll ss ck

Duck says quack quack quack.

tap

1st English term3 Calendar.indd   101 25-10-2019   16:10:09



Let us learn 

Note to the teacher: Encourage children to guess the story by looking 
at the picture. Help them by asking questions such as “Who are they?” 
“What are they doing?”, “When are they doing it?”

A Day at Home

102
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Note to the teacher: Read the story and help children learn the words using the pictures. Encourage 
them to share their daily routine with their friends.

The 
roosterrooster

 crows in the
morning

. The 
grandpa

 likes 

to walk in the 
morning

. We get water from the 
well

in the 
morning

. I read a 
book

 in the 
afternoon

. I 
sing

songs in the
afternoon

. I have my 
lunch

in the 
afternoon

.

I 
play

 with my friends in the
evening

. I 
help

 my 

parents in the 
evening

. I go to the market in the
evening

.

I have my dinner at 
night

. I 
brush

 my teeth at 
night

.

I go to 
bed

 at 
night

.

A Day at Home
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Put a tick ( ) next to the correct picture.

Let us follow

Note to the teacher: Encourage children to follow good habits in their daily activities.

Let us do

Word wall
Sunday Monday

Tuesday
Wednesday 

Thursday Friday
Saturday

• Display the words on the word wall.

• Whisper one word to a child.

•  The child will whisper the word to
another child.

• The last child will say the word aloud.

• Show the word card to the class.

•  Repeat for all the words.

Listen to the teacher and tick ( ) Yes/No.

We get up early every day. Yes No

We eat dinner. Yes No

We watch TV a lot. Yes No

My friend comes to school on time. Yes No
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ii) Listen to the teacher and write True (T) or False (F).

a) Grandpa likes to walk in the afternoon. ( )

b) I sing songs in the morning. ( )

c) I help my parents in the evening. ( )

d) I have my dinner at night. ( )

i) Tick ( ) the days of the week in order.

iii) Draw lines to match.

When do you brush your teeth?

When do you play?

When do you have your lunch?

I can do

When do you go to bed?

Monday
Saturday

Sunday Tuesday Wednesday

Thursday 
Monday

Monday
Saturday

Friday
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v) Read aloud.

Jill is on the hill.
It is a tall hill.

Jack plays chess.
Oh, what a mess!

Daff ran for a catch.
But fell into a ditch.

vi)  Listen to the teacher read the story. Then circle the words the
teacher repeats.

Jeni has many friends. One day when she was playing with her friends, 

she saw a puppy. The puppy was just a month old. She loved the 

puppy very much. Once in a week she took the puppy to the park. 

Jeni‛s friends were also happy. 

vii) Recite the poem 'Months in a Year'.

iv) Match the words with same sound.

Note to the teacher: Read the words — many   when   very   were   her

1 toss wick

2 tick bell

3 fell batch

4 catch loss

A

1 lock pitch

2 tell mess

3 less mock

4 ditch sell

B
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Recite a 
poem

Name words 
related to 

day and night

Name the 
days of the 

week

Say the 
sounds “tck”, 
“ck”, “ss”, “ll”

Read phonic 
words from 
word wall

Describe my 
daily routine

Read focus 
words from 
word wall

Sequence 
the days of 
the week

Read sight 
words from 
word wall

Use “When do 
you ______?” 
“I _______
at _______.”

Now I can...

Learning outcome

Note to the teacher: Ask children to colour the apple when they achieve the learning outcome.
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Rain... Rain... Rain...

I like to play in the rain!
Do you?

108108108
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Let us sing

Drip… drip…
Drip drip drip

Pitter patter raindrops
Where do you come from,

Tiny drops of rain?
Straight from the dark clouds

Down to the ground.

Note to the teacher: Encourage children to listen and sing the song with the teacher. Help children 
imagine a rainy day as described in the song.

Peacocks dance…
Children dance…

Frogs hop.
It‛s a jolly time,

Shall we sing a rhyme?
Drip… drip...

Drip drip drip
Pitter patter raindrops.

Drops of RainDrops of Rain

109
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Look and say

raindrop

raincoat

paper boat

umbrella

boots

snail

110
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Note to the teacher: Practise vocabulary using the picture. Ask children to name and talk about the 
things in the picture.

wind

stream

puddle

splash

frog

pebbles

dragonfl y

lightning

111
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Let us learn

It is a stormy day.

The little raindrop falls into a puddle.

It runs down the waterfall.

Splash!!!

From the Sky to the Sea

I am a little raindrop.
I come down, down, 
down from the sky.

I am in
the puddle.

Whoo! 
What a lovely
waterfall it is! 

112
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Note to the teacher: Focus on different sources of water. Practise the words using the picture and 
encourage children to talk about it contextually.

It joins a stream and crosses the woods. 

It bounces over pebbles and joins the river.

It travels with the river and joins the sea.
The little raindrop is a part of it.

Hey! Now, I swim in the 
stream. I go past trees, deer 

and rabbits too. 

See, I leap over pebbles 
and dive into the river just 

like the kingfi sher.

Oh! The sea
is so big.

113
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Let us understand

A. Tick () the correct word for the picture.

B.  Where does the raindrop go? Draw a line to the pictures in the 
correct order.

C. Listen, think and say.

1. Who comes down from the sky?
2. Whom does the raindrop meet in the woods?
3. Where does the raindrop see the kingfi sher?
4. Where does the raindrop go fi nally?
5. Is the raindrop happy?

puddle sea sea river sea puddle

114114114114114114114
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Display some objects in the class (toys, fruits, vegetables etc.). Divide the class 
into two groups A and B. Show an object and prompt the children in group A to 
say, “I like ______.” Let the children from group B say, “I don‛t like _____.” 
Practise with more objects and change the roles of groups.

Let us talk - Circle time

Let us practise

Let us do

•  Display the words on the word wall.

•  Make four sets of word chits.

•  Divide the class into four equal groups.

•  Distribute one set of cards to each
group.

•  Read the word and make each group fi nd
the word that you read.

•  The group that fi nds the word fi rst gets
a chance to read it out to the class.

•  Repeat until all words are practised.

I like  I don‛t like

I like I don‛t like

I like I don‛t like

•  Display the words on the word wall.

•  Make four sets of word chits.

•  Divide the class into four equal groups. 

•  Distribute one set of cards to each 
group.

•  Read the word and make each group fi nd 
the word that you read.

•  The group that fi nds the word fi rst gets 
a chance to read it out to the class.

•  Repeat until all words are practised.

were

Word wall
away come

down

for

here

not
any

but
do into

must
say

they
was what

him

how

1st English term3 Rain.indd   115 21-10-2019   15:20:50



116

Let us say

Listen to the sound and repeat.

Note to the teacher: Revise the sounds of the letters given above. Help children understand that 
the sound for a letter is the same for both uppercase and lowercase.

a

A

f

F

k

K

p

P

u

U

b

B

g

G

l

L

q

Q

v

V

c

C

h

H

m

M

r

R

w

W

d

D

i

I

n

N

s

S

x

X

e

E

j

J

o

O

t

T

y

Y

z

Z
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Let us do

•  Display the words on the word wall.

•  Make two sets of chits.

•  Distribute it to every child in
the class.

•  Ask children to search for
a partner with the same word.

•  Make each pair read the word
together.

•  Practise with all pairs.

chop rung thud 
rug gush moth 
toss luck fun 
shall shell nib

fi t lip

Bob the cop has a 
pot. Bob the cop 
fi lls the pot. 

Dud is a bug and 
likes her rug.
Dud likes to hum 
on her rug.

The pup fell into 
the tub.
The dog got the pup 
out of the tub.

The fat cat has a cap.
The fat cat with a cap 
sat on a mat.

It is a big pig with a wig.
The big pig with a wig is 
in a pit.

Jen has a red pen.
The red pen is on the 
bed.

Let us practise
Read aloud.

Word wall

What comes next?
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abt bat

jgo jog

odg dog

ipn

pna

unt



Let us learn 

Note to the teacher: Encourage children to guess the story by looking at the picture. Help them by 
asking questions such as “Who are there?”, “What are they doing?”, “What do you do during rain?”

A Rainy Day

118
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Big dark 
clouds

 hide the 
sun

. It is going to 
rain

. 

Clouds
are made of many tiny drops of water. 

Raindrops
 grow 

big and heavy. 
Raindrops

 fall out of the sky. Many
raindrops

make 
rain

 .
Birds

 hide  in  the 
trees

. 
Rabbits

hop into 
holes

.

Rain
pours hard.  

Rain
 makes

puddle
on the ground. 

Snails

and 
worms

  come out.
Frogs

 hop about. We sit outside  

our 
homehome

.  We make paper boats  to sail them in the
puddle

.

We eat hot snacks .  We drink
tea

. Oh! I love the 
rain

!

I wish it would come again.
Note to the teacher: Read the story and help children learn the words using the pictures. Encourage 
them to share what they do when it rains.

A Rainy Day
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Tick () the correct picture.

Let us follow

Listen to the teacher and tick () Yes/No.

I plant trees. Yes No

I clean my cycle with a hose. Yes No

I wash my clothes in the pond. Yes No

Note to the teacher: Talk about daily actions that children can do for using water wisely.

Let us do

raindrop clouds 
water sky
peacock 

puddle waterfall 
stream woods

river sea

• Place the picture cards on the table.

•  Give one picture card for each child
in the class.

• Call out a word.

•  All the students with the picture will
display the picture to the class and
repeat the word.

• Point to the word on the word wall.

•  Repeat till all the words are practised.

Word wall
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i) Listen and tick ().
I can do

Note to the teacher: Say the words - cloud, puddle, boat and sea. Ask children to tick them in
the picture.

ii) Tick () the correct word.

iii) Colour the odd one in each umbrella.

lightning

wind

puddle

pebbles

frog

snail

umbrella

raincoat

sum hummumtub top cop tip rubcub hubfunpop
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iv) Listen to the teacher and tick () the correct one.

v)  Tick () the one that you like and cross (x) the one that you
don‛t like.

vi)  Listen to the teacher read the story. Then circle the words the
teacher repeats.

vii) Recite the poem ‘Drops of Rain‛.

Now, say it to your teacher.
I like _______. I don‛t like _______.

Tubby was a boy. He lived away from home. His mom asked him to come 
home. He caught a bus on the road. His sister wanted him to buy a toy 
but he made a toy for her.

It is raining. 
It is sunny. 

We make paper boats. 
We make paper hats 

Note to the teacher: Read the words - was, away, come, for and but. Ask children to circle them.
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Now I can...

Learning outcome

Note to the teacher: Ask children to colour the apple when they achieve the learning outcome.

Recite a 
poem

Name 
different 
sources of 

water

Say the 
sounds of 
letter a-z

Read phonic 
words from 
word wall

Describe a 
rainy day

Read focus 
words from 
word wall

Sequence the 
events of the 

story

Read sight 
words from 
word wall

Use the structure 
“I like  ______.” 
and “I don‛t like 

________.” 

Name words 
related to 

rain
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