
കക്ലാസസ് രണസ്
ഉദ്ഗ്രഥനന

ഭക്ലാഷ
യൂണണിറസ് ഒനസ് എനന്റെ കകേരളന

പഠനകനട്ടങ്ങള, ആശയങ്ങള പഠന പ്രവര്ത്തനങ്ങള / പ്രകണിയകേള പഠനസക്ലാമഗ്രണികേള പഠനനത്തളണിവുകേള

• കേണകതക്ലാ കകേട്ടകതക്ലാ വക്ലായണിച്ചകതക്ലാ ആയ 
കേക്ലാരര്യങ്ങള ആശയന കചക്ലാര്ന്നു കപക്ലാകേക്ലാനത 
പറയുന്നു (സസ്വനന നക്ലാടണിനനക്കുറണിച്ചസ് / 
സ്ഥലനത്തക്കുറണിച്ചസ് കേണന കകേട്ടതന 
വക്ലായണിച്ചതമക്ലായ കേക്ലാരര്യങ്ങള ആശയന കചക്ലാര്ന്നു 
കപക്ലാകേക്ലാനത പറയുന്നു.)

• കചക്ലാകദര്യക്ലാത്തരപക്ലാട്ടസ് പക്ലാനട്ടഴുതണിയ ചക്ലാര്ട്ടസ് • കുട്ടണികേളന ടടീച്ചറന 
കചര്നനഴുതണിയ 
പക്ലാട്ടസ്

• കുട്ടണിക്കവണിതകേള ഈണന, തക്ലാളന, ഭക്ലാവന 
എനണിവകയക്ലാനട നചക്ലാലണി അവതരണിപണിക്കുന്നു

• വക്ലായണിക്കക്ലാന, ഈണന കേനണത്തക്ലാന, 
കേവണിതക്ലാലക്ലാപനന

കേവണിത എഴുതണിയ 
ചക്ലാര്ട്ടസ്

• ഒറയന കൂട്ടക്ലായുന 
ആലപണിക്കുന്നു

• സമക്ലാനതകേളള്ള വരണികേള കൂട്ടണികച്ചര്ത്തസ് കേവണിത 
വണികേസണിപണിക്കുന്നു. നചക്ലാല്ലുകേയുന എഴുതകേയുന 
നചയ്യുന്നു
(ഈ പഠനകനട്ടന ലഭണിക്കക്ലാനക്ലാവശര്യമക്ലായ 
പ്രവര്ത്തനന ടണി ബണിയണില് ഇലക്ലാത്തതണിനക്ലാല് 
അനുബന്ധപ്രവര്ത്തനമക്ലായണി നല്കേക്ലാന)

• സമക്ലാനതകേളള്ള വരണികേള എഴുതനതണികലക്കസ്
നയണിക്കുന ലഘു പ്രവര്ത്തനങ്ങള - 
സുന്ദരമക്ലായ നക്ലാടസ്, വരച്ചു കചര്ക്കക്ലാന, നണിറന 
നല്കേക്ലാന

• തക്ലാളകബക്ലാധകത്തക്ലാനട അധര്യക്ലാപണികേ രണവരണി 
പക്ലാടുന്നു. കുട്ടണികേള തടര്ന്നുള്ള വരണികേള 
കൂട്ടണികച്ചര്ത്തു പക്ലാടുന്നു

• • ചക്ലാര്ട്ടണില് കുട്ടണികേളന 
അധര്യക്ലാപണികേയുന 
കചര്നസ് 
തയക്ലാറക്ലാക്കണിയ പക്ലാട്ടസ്

• ലഘുവണിവരണങ്ങള വക്ലായണിച്ചസ് ആശയന 
കേനണത്തണി പറയുന്നു, എഴുതന്നു

• കേവണിതയണില് നണിന്നുന കേനണത്തണി 
എഴുതക്ലാന- അധര്യക്ലാപണികേ 
മകനക്ലാചണിത്രരൂപടീകേരണ തനന ഉപകയക്ലാഗണിച്ചസ്
വണിവരണന തയക്ലാറക്ലാക്കുന പ്രവര്ത്തനന 
നല്കുന്നു. ചര്ച്ച

• കേവണിത  – എനന്റെ നക്ലാടുമക്ലായണി ബന്ധനപട്ട 
നചറകചക്ലാദര്യങ്ങള കചക്ലാദണിച്ചസ് 
വണികശഷപദങ്ങള, അവ കചര്ന്നു വരുന 

• ചക്ലാര്ട്ടസ് • പദസൂരര്യന, 
വക്ലാകേര്യങ്ങള 
എനണിവ എഴുതണിയ 
ചക്ലാര്ട്ടസ് / ബണി ബണി

• കുട്ടണി തയക്ലാറക്ലാക്കണിയ 
വണിവരണന



വക്ലാകേര്യങ്ങള കേനണത്തണി എഴുതന്നു. 

ആഷയപരമക്ലായണി കമടീകേരണിക്കുന്നു. അവ 
കചര്ത്തുനകേക്ലാണസ് ലഘുവണിവരണന 
തയക്ലാറക്ലാക്കുന്നു. വണിവരണന ഗുണക്ലാത്മകേമക്ലായണി 
വണിലയണിരുത്തുന്നു. എഡണിറ്റു നചയക്ലാന 
അവസരന നല്കുന്നു. നമച്ചനപടുത്തണി 
എഴുതന്നു

• ഉച്ചക്ലാരണ ശുദണികയക്ലാനട വക്ലായണിക്കുന്നു
• പൂര്ണവണിരക്ലാമന, കചക്ലാദര്യചണിഹന, അങ്കുശന എനടീ 

ചണിഹങ്ങളനട പ്രക്ലാധക്ലാനര്യന തണിരണിച്ചറണിഞസ് 
വക്ലായണിക്കുന്നു, എഴുതന്നു

• സസ്വനന ആശയങ്ങള ലഘു വക്ലാകേര്യങ്ങളണില് 
എഴുതന്നു

വക്ലായണിക്കക്ലാന വക്ലായണിക്കക്ലാന
• അനുകയക്ലാജര്യമക്ലായ വക്ലായനസക്ലാമഗ്രണികേള 

(പക്ലാട്ടസ്, കേഥ, സനഭക്ലാഷണന, ടണി 
ബണി..)കശഖരണിച്ചുന നണിര്മണിച്ചുന 
ഉപകയക്ലാഗണിക്കുന്നു. എലക്ലാ കുട്ടണികേളക്കുന 
വണിവണിധ സമയങ്ങളണില് (ശക്ലാവര്യ വക്ലായന) 
ഇത്തരന അനുഭവങ്ങള നല്കുന്നു

• അനുബന്ധപ്രവര്ത്തനന - ചണിഹങ്ങളനട 
പ്രക്ലാധക്ലാനര്യ
അനുഭവന പറയക്ലാന എഴുതക്ലാന- ടണി ബണി P 13 
പരണിഗണണിച്ചസ്

• ആശയന കമനപടുത്തക്ലാന
• വക്ലാകേര്യന മക്ലാറണിനയഴുതക്ലാന
• ആശയന കമനപടുത്തണിനയഴുതക്ലാന
• മക്ലാണണികേര്യ നചമ്പഴുക്ക
• എത്ര കേളണിയുനട കപരറണിയക്ലാന
• പലതരന കേളണികേള
• കേളണിവണിവരണന
• കേളണിപതണിപസ് തയക്ലാറക്ലാക്കക്ലാന

• കകയക്ലാണ
• വക്ലാകേര്യങ്ങള 

സണിപസ്
• ചക്ലാര്ട്ടസ്, A4 

കപപര്
• വര്ക്കസ് ഷടീറസ്
• കേളണിവണിവരണന
• കേളണിചണിത്രങ്ങള
• സണി ഡണി 

(കേളണികേള 
അടങ്ങണിയ)

• കേളണിപക്ലാട്ടന, 

മച്ചണിങ്ങ, 
ഈര്ക്കണില്

• അനുഭവവണിവരണന 
അവതരണിപണിക്കല്

• ആശയന 
കമടീകേരണിച്ചസ് ഒട്ടണിച്ച 
ചക്ലാര്ട്ടസ്

• വണിവരണന
• ലഘുവക്ലാകേര്യങ്ങല്
• വര്ക്കസ് ഷടീറസ്
• കേളണിയണികലര്നപടല്
• കേളണിപട്ടണികേ
• കേളണിവണിവരണന, 

കേളണിപതണിപസ്, 
കേളണിപക്ലാട്ടന



• ആശയങ്ങള ഇചക്ലാനുസരണന ഒഴുകക്കക്ലാനട 
ആവണിഷ്കരണിക്കക്ലാനുള്ള ഉപക്ലാധണിയക്ലാണസ് ഭക്ലാഷ (ഈ 
ആശയന ഭക്ലാഷയുമക്ലായണി നപക്ലാതവക്ലായണി 
ബന്ധനപടുനതക്ലാണസ്. എലക്ലാ പ്രവര്ത്തനത്തണിലന 
ഇതസ് ഉളകച്ചര്നണിട്ടുണസ്)

• കേവണിതകേള ഈണത്തണിലന തക്ലാളത്തണിലന നചക്ലാലണി 
അവതരണിപണിക്കുനതസ് ആസസ്വക്ലാദനനത്ത 
സഹക്ലായണിക്കുന

• ആശയപൂര്ണമക്ലായ വക്ലാകേര്യങ്ങള 
നണിര്മണിക്കുനതണിനസ് അനുകയക്ലാജര്യമക്ലായ 
പദസനകയക്ലാജനന ആവശര്യമുണസ്

• വക്ലായനയണിലൂനട ഗ്രഹണിച്ച കേക്ലാരര്യങ്ങള കമടീകേരണിച്ചസ് 
അവതരണിപണിക്കുനതസ് ഒരു ഭക്ലാഷക്ലാപ്രകയക്ലാഗ 
കശഷണിയക്ലാണസ്

• വക്ലാക്കുകേനള ആശയപൂര്ണതകയക്ലാനട 
സനകയക്ലാജണിപണിച്ചസ് ഉണക്ലാവുനതക്ലാണസ് വക്ലാകേര്യന

• ശരണിയക്ലായ ആശയവണിനണിമയത്തണിനസ് ഭക്ലാഷയുനട 
ലണിഖണിത രൂപത്തണില് യുക്തമക്ലായ ചണിഹങ്ങള 
കചര്കക്കണതണസ്

• ആശയപ്രകേടനത്തണിനസ് ഉച്ചക്ലാരണ 
ശുദണികയക്ലാനടയുള്ള ശക്ലാവര്യവക്ലായന ആവശര്യമക്ലാണസ്

• • •

പരണിസരപഠനന

• സസ്വനന പ്രകദശത്തണിനന്റെ ഭൂമണിശക്ലാസ്ത്രപരമക്ലായ 
സവണികശഷതകേള തണിരണിച്ചറണിഞസ് പറയുകേയുന 
എവുതകേയുന നചയ്യുന്നു

പ്രകണിയക്ലാകശഷണി - ഓകരക്ലാ നക്ലാടണിനുന അതണികന്റെതക്ലായ 
പ്രകതര്യക്ലാകേതകേളനണനസ് നണിരടീകണിച്ചുന ചര്ച്ച നചയന 
തണിരണിച്ചറണിയുന്നു
ആശയന - ഓകരക്ലാ നക്ലാടണിനുന അതണികന്റെതക്ലായ 

• ടണി ബണി  P 8 നല എനന്റെ നക്ലാടസ് പദസൂരര്യന
• നണിറന നല്കേക്ലാന- ചണിത്രനത്ത 

അടണിസ്ഥക്ലാനമക്ലാക്കണിയുള്ള ചണിത്രവക്ലായന 
-ചണിത്രത്തണില് കേക്ലാണുനവ എഴുതല്

• വക്ലാതണില്പ്പുറ പഠനന - നണിരടീകണിച്ച കേക്ലാരര്യങ്ങള
കുട്ടണിയുനട കനക്ലാട്ടുബുക്കണില് കരഖനപടുത്തല്- 

• ടണി ബണി P 20 

പക്ലാടക്ലാന - 
പറയക്ലാന 
എഴുതക്ലാന

• പൂര്ത്തടീകേരണിച്ച  
വര്ക്കസ് ഷടീറസ് 3

• എനന്റെ നക്ലാടസ് 
പദസൂരര്യന

• നണിറന നല്കേണിയ 
ചണിത്രന

• നണിരടീകണ 



പ്രകതര്യകേതകേളണസ് ചക്ലാര്ട്ടസ് വണിപുലടീകേരണിക്കല് എനണിവ നടക്കണന
• വണിവരണന എഴുതക്ലാന - എച്ചസ് ബണി വര്ക്കസ് ഷടീറസ്

3 നന്റെ അടണിസ്ഥക്ലാനത്തണില് പ്രകണിയ 
ചണിട്ടനപടുത്തുന്നു

• ശക്ലാസ്ത്ര നണിരടീകമക്കുറപണിനന്റെ വസ്തുനണിഷ്ഠത 
ഉളനക്കക്ലാളന തരത്തണിലള്ള ചര്ച്ച. തടര്നസ് 
വര്ക്കസ് ഷടീറസ് 3 – ഇനതക്ലാരു വണിലയണിരുത്തല് 
ടൂള ആയണി മക്ലാറന്നു

• വര്ക്കസ് ഷടീറസ് 3
• T B ചണിത്രന P 

8
• കകയക്ലാണ, 

ചക്ലാര്ട്ടസ്

വസ്തുതകേള
• പദസൂരര്യന 

വണിപുലടീകേരണിച്ച 
ചക്ലാര്ട്ടസ്

• ലഘുവണിവരണന
• ഗുണക്ലാത്മകേ 

വണിലയണിരുത്തകലക്ലാടു
കൂടണിയുള്ള  വര്ക്കസ് 
ഷടീറസ് 3

• സസ്വനന പ്രകദശനത്ത നതക്ലാഴണിലകേള അകനസ്വഷണിച്ചസ് 
പട്ടണികേനപടുത്തുന്നു. നണിഗമനന രൂപടീകേരണിക്കുന്നു

• ആശയന, പ്രകണിയക്ലാകശഷണി  - നക്ലാട്ടണില് വണിവണിധ 
നതക്ലാഴണിലകേള നചയ്യുനവരുണസ്, നക്ലാട്ടണില് വണിവണിധ 
നതക്ലാഴണിലകേള നചയ്യുനവരുനണനസ് 
പട്ടണികേനപടുത്തണി അപഗ്രഥണിച്ചസ് നണിഗമനന 
രൂപടീകേരണിക്കുന്നു

ടണി ബണി P 12 കേക്ലാര് 
നക്ലാട്ടണിനപുറനത്തത്തണി...കേണ്ണുനപക്ലാത്തണി - 
ആശയന പറയനട്ട

• നമ്മുനട കുളന HB 97 

• നമ്മുനട കുളന TB 16 വക്ലായന  –
വണിശകേലനത്തണിനക്ലാവശര്യമക്ലായ കചക്ലാദര്യങ്ങള 
അധര്യക്ലാപണികേ തയക്ലാറക്ലാക്കുന്നു

• കുട്ടണികേള കചക്ലാദര്യങ്ങള തയക്ലാറക്ലാക്കണി  
കചക്ലാകദര്യക്ലാത്തരപയറസ് നടത്തുന്നു

• ചണിത്രടീകേരണന HB P 98 

• പറയക്ലാന HB P 98  

• കജക്ലാലണി എനനലക്ലാന? HB P 98 

• അഭണിനയണിക്കക്ലാന HB P 99

•  TB  P 18 കചക്ലാദര്യങ്ങള 2 എണന വക്ലായന 
-ചര്ച്ച

•  TB  P 18 നല ചണിത്രവക്ലായന- നതക്ലാഴണിലകേള 
കനക്ലാട്ടുബുക്കണില് എഴുതല്- ചര്ച്ച

• വര്ക്കസ് ഷടീറസ്  2 നല്കേണന. ഇനതക്ലാരു 
വണിലയണിരുത്തല് ടൂളക്ലായണി പ്രകയക്ലാജനനപടുത്തണി

• ടണി ബണി
• എച്ചസ് ബണി
• വര്ക്കസ് ഷടീറസ്  

2 

• കചക്ലാകദര്യക്ലാത്തരപയ
റണിനന്റെ 
കചക്ലാദര്യങ്ങള,കസക്ലാര്

• കുളന ചണിത്രടീകേരണന
• നതക്ലാഴണിലകേള
• വര്ക്കസ് ഷടീറസ്  2  

ഗുണക്ലാത്മകേ 
വണിലയണിരുത്തല് 
നടത്തണിയതസ്

• T B P 21 
പൂര്ത്തടീകേരണിച്ചതസ്



ഗുണക്ലാത്മകേ വണിലയണിരുത്തല് നടത്തണന. 
കനക്ലാട്ടുബുക്കണില് ഒട്ടണിച്ചുനവക്കണന

• നക്ലാട്ടണിനല  നപക്ലാത ഇടങ്ങള, അവണിടങ്ങളണിനല 
കസവനങ്ങള എനണിവ അകനസ്വഷണിച്ചസ് കേനണത്തണി 
അവതരണിപണിക്കുന്നു

ആശയന, പ്രകണിയക്ലാകശഷണി -നക്ലാട്ടണില് നപക്ലാത ഇടങ്ങളന 
നപക്ലാതസ്ഥക്ലാപനങ്ങളമുണസ്. നക്ലാട്ടണില് നപക്ലാത ഇടങ്ങളന 
നപക്ലാതസ്ഥക്ലാപനങ്ങളമുനണനസ് അകനസ്വഷണിച്ചുന ചര്ച്ച 
നചയന കേനണത്തുന്നു

• നപക്ലാത ഇടങ്ങള ഏനതലക്ലാനമന ചര്ച്ചയുന 
കനക്ലാട്ടുബുക്കണില് കരഖനപടുത്തലന

• നപക്ലാത ഇടങ്ങള കുട്ടണികേളന അധര്യക്ലാപണികേയുന 
കചര്നസ് പദസൂരര്യന ചക്ലാര്ട്ടസ് വണികേസണിപണിച്ചസ് 
പ്രദര്ശണിപണിക്കുന്നു

• വക്ലാക്കുകേള എഴുതക്ലാന, വക്ലായണിക്കക്ലാന TB  P 19 

• തടര് പഠനന - പത്രത്തണില് നണിന്നുന 
വക്ലായനസക്ലാമഗ്രണികേളണില് നണിന്നുന ഇത്തരന  
അകരങ്ങള, പദങ്ങള കേണത്തണി എഴുതന്നു

• നപക്ലാത 
ഇടങ്ങള - 
പദസൂരര്യന 
ചക്ലാര്ട്ടസ്

• TB  P 19 

• നപക്ലാത ഇടങ്ങള 
ചക്ലാര്ട്ടസ്

• TB  P 19 നല 
അകരങ്ങള അവ 
നകേക്ലാണസ് നണിര്മണിച്ച 
പദങ്ങള, 
വക്ലാകേര്യങ്ങള

• നക്ലാട്ടണിനല കേളണികേള, കേളണിരടീതണികേള എനണിവ 
വര്യതര്യസ്തമക്ലാനണനസ് തണിരണിച്ചറണിയുകേയുന ഏതക്ലാനുന 
കേളണികേളണില് ഏര്നപടുകേയുന നചയ്യുന്നു

• മക്ലാണണികേര്യനചമ്പഴുക്ക -ടണി ബണി വക്ലായന. 
കുട്ടണികേനള സസ്വതനമക്ലായണി കേളണിക്കക്ലാന 
അനുവദണിക്കുന്നു. വണിലയണിരുത്തുന്നു. 
കേളണിയണികലക്കസ് നയണിക്കക്ലാനക്ലാവശര്യമക്ലായ 
കചക്ലാദര്യങ്ങള കുട്ടണികേള പറയുനതസ് ബണി 
ബണിയണില് കരഖനപടുത്തുന്നു. കേളണിനണിയമന 
തടീരുമക്ലാനണിക്കുന്നു. വടീണന അധര്യക്ലാപണികേയുന 
കുട്ടണികേളന കചര്നസ് കേളണിക്കുന്നു

• എത്ര കേളണിയുനട കപരറണിയക്ലാന
• പലതരന കേളണികേള
• കേളണിവണിവരണന
• ഉപകേരണങ്ങള കവണ കേളണികേള 

എനനലക്ലാന?

• പറയക്ലാന
• എനണിക്കണിഷ്ടനപട്ട കേളണി
• കേളണിപതണിപസ്

• ചക്ലാര്ട്ടുകേള • കേളണിനണിയമങ്ങള 
എവുതണിയ ചക്ലാര്ട്ടസ്

• കേളണികേള എഴുതണിയ 
ചക്ലാര്ട്ടസ്

• കേളണികേള 
വര്ഗടീകേരണിച്ച ചക്ലാര്ട്ടസ്

• കേളണിപതണിപസ്



• ജനങ്ങളനട കൂട്ടക്ലായ്മയണിലൂനടയക്ലാണസ് നക്ലാടണിനന്റെ 
പുകരക്ലാഗതണി സക്ലാധര്യമക്ലാകുനനതനസ് 
തണിരണിച്ചറണിയുകേയുന അതണിനനുസരണിച്ചസ് 
പ്രവര്ത്തണിക്കുകേയുന നചയ്യുന്നു

• നമ്മുനട കുളന - ചര്ച്ച
(കൂട്ടക്ലായ്മനയന ആശയത്തണികലക്കസ് 
നയണിക്കക്ലാന ആവശര്യമക്ലായ അനുബന്ധ 
പ്രവര്ത്തനങ്ങള നല്കുന്നു- പത്ര വക്ലാര്ത്ത, 

വടീഡണികയക്ലാകേള, ചണിത്രങ്ങള എനണിവ 
പ്രകയക്ലാജനനപടുത്തുന്നു

• പത്രങ്ങള
•  

വടീഡണികയക്ലാകേ
ള

• ചണിത്രങ്ങള

• കൂട്ടക്ലായ്മയുമക്ലായണി 
ബന്ധനപട്ട കറക്ലാള 
കപ്ലേ 
അവതരണിപണിക്കുന്നു

• കുറണിപസ്

കേലക്ലാ-കേക്ലായണികേ-ആകരക്ലാഗര്യ- പ്രവൃത്തണി പരണിചയ പഠനന

• പ്രകൃതണിയുനട സസ്വക്ലാഭക്ലാവണികേമക്ലായ വണിനര്യക്ലാസന 
ഉളനക്കക്ലാണസ് ചണിത്രടീകേരണിക്കുന്നു (ചണിത്രകേല)

• വക്ലാതണില്പ്പുറ ചണിത്രടീകേരണന
• ചണിത്രനത്ത സസ്വയവുന പരസ്പരവുന 

വണിലയണിരുത്തുന്നു
• നണിറങ്ങനളക്കുറണിച്ചസ് ചര്ച്ച
• ചണിത്രങ്ങളനട ബന്ധന - അടുത്തസ് അകേനല 

-വലപനച്ചറപന

• ചക്ലാര്ട്ടസ്, 
നപയണിന്റെസ്, 
കകയക്ലാണ, 

ബ്രഷസ്...

• ചണിത്രങ്ങള - ചക്ലാര്ട്ടസ്
• ചണിത്രപതണിപസ്

• വരണികേളനട ആശയന ഗ്രഹണിച്ചസ് തക്ലാളക്ലാത്മകേമക്ലായണി 
പക്ലാടുന്നു

• ചണിത്രടീകേരണിച്ച പടവുമക്ലായണി ബന്ധണിപണിച്ചസ് 
സസ്വനമക്ലായണി പക്ലാട്ടുകേള നണിര്മണിക്കുന്നു. 
തക്ലാളത്തണില് പക്ലാടുന്നു

• ടണി ബണി യണിനല പക്ലാട്ടുകേള നചക്ലാലണി 
ആസസ്വദണിക്കുന്നു

• നമക്ലാബബലണില്
പക്ലാട്ടുകേള 
റണികക്കക്ലാര്ഡസ് 
നചയ്തതസ്

• കുട്ടണികേള പക്ലാടണിയ 
പക്ലാട്ടുകേള 
(നമക്ലാബബല്)

• പക്ലാട്ടുകേള എഴുതണിയ 
ചക്ലാര്ട്ടസ്

• അധര്യക്ലാപണികേയുനട നണിര്കദശക്ലാനുസരണന 
കേളണികേളണില് ഏര്നപടുന്നു

• പക്ലാഠഭക്ലാഗത്തുള്ളതന അലക്ലാത്തതമക്ലായ 
കേളണികേളണികലര്നപടുന്നു

• • കേളണിവണിവരണന
• കേളണിപതണിപസ്

• നതക്ലാഴണിലകേളനട വര്യതര്യസ്തത തണിരണിച്ചറണിയുന്നു • നമ്മുനട കുളന, അധസ്വക്ലാനന, കൂട്ടക്ലായ്മ ഇവയുമക്ലായണി
ബന്ധണിപണിച്ചസ് നക്ലാടകേന, കറക്ലാളകപ്ലേ..

• നക്ലാടകേന - സര്ഗകവദണിയണില്,

സണി പണി ടണി എയണില്..

• വണിവണിധ കേകൗതകേവസ്തുക്കളനട നണിര്മക്ലാണന • കേളണിപക്ലാട്ടങ്ങള നണിര്മക്ലാണന, മച്ചണിങ്ങക്ലാവണണി മച്ചണിങ്ങ, ഇല, നൂലസ്, 
ഈര്ക്കണില്

• മച്ചണിങ്ങക്ലാവണണി



കക്ലാസസ് രണസ് 
ഉദ്ഗ്രഥണിതന
ഗണണിതന

യൂണണിറസ് ഒനസ് ഒരു അവധണിക്കക്ലാലത്തസ്

• ഒരു നണിശണിത സനഖര്യയണില് നണിന്നുന കമമക്ലായണി 
എണ്ണുന്നു. എഴുതന്നു (100 ല് തക്ലാനഴയുള്ളതസ്)

നതക്ലാടണിയണിനല കേക്ലാഴ്ചകേള - പത്തണിനന്റെ കൂട്ടങ്ങളക്ലാക്കണി 
എണ്ണുനതണിനുന പത്തുകേളന ഒന്നുകേളന കചര്ത്തസ് 
സനഖര്യ രൂപടീകേരണിക്കക്ലാനുമുള്ള പ്രവര്ത്തനന)

കേനണത്തക്ലാന -മൂനസ് ഒരക്ക സനഖര്യകേളനട 
സങ്കലനത്തുനുള്ള പ്രവര്ത്തനന

• ടണി ബണി ആമുഖ 
ചണിത്രന

• മഞക്ലാടണി, 
പുളണിങ്കുരു

• കപപര് കപ്ലേറസ്

• 100 ല് തക്ലാനഴയുള്ള
സനഖര്യകേള

• അധര്യക്ലാപണികേയുനട 
ഗുണക്ലാത്മകേ 
വണിലയണിരുത്തല്

• ഒനണിനന്റെയുന പത്തണിനന്റെയുന കൂട്ടങ്ങള കചര്ത്തസ് 
രണക്ക സനഖര്യകേള രൂപടീകേരണിക്കുന്നു

• നക്ലാടകേശക്ലാല  – 1 മുതല് 50 വനരയുള്ള 
സനഖര്യകേള കമമക്ലായണി എണല്, എഴുതല്

• ബഡസസ് കേളണി - പത്തുകേളന ഒന്നുകേളന 
കചര്നസ് സനഖര്യ രൂപടീകേരണിക്കുനതണിനുള്ള 
പ്രവര്ത്തനന

• സനഖര്യ ഏതസ്?
• റക്ലാണണിയുന മക്കളന

കേകസരകേള / 
ബഞ്ചുകേളക്കസ് നമ്പര് 
നല്കേണിയതസ്, 
സനഖര്യക്ലാകടക്ലാക്കണുകേള,

സനഖര്യക്ലാകേക്ലാര്ഡുകേള...

ബഡസുകേള, ചക്ലാര്ട്ടസ്, 
സനഖര്യകേള 
എഴുതക്ലാനുള്ള തടീവണണി 
ചണിത്രന,കകയക്ലാണസസ്, 
ഈര്ക്കണില്, 
സനഖര്യകേനള 
വര്യക്ലാഖര്യക്ലാനണിനച്ചഴുതണിയ 
ചക്ലാര്ട്ടസ് ,കേക്ലാര്ഡുകേള

സനഖര്യക്ലാപക്ലാകറണ കമമക്ലായണി
എഴുതണിയതസ്

പത്തുകേളന ഒന്നുകേളന 
കചര്ത്തസ് സനഖര്യകേള 
രൂപടീകേരണിച്ചതസ്
സനഖര്യകേള എഴുതണിയ 
പട്ടണികേ

• രണക്കസനഖര്യകേനള വലപത്തണിനനുസരണിച്ചസ് 
കമടീകേരണിക്കുന്നു. രടീതണി വണിശദടീകേരണിക്കുന്നു

കൂട്ടുകേക്ലാകരക്ലാടസ് കചക്ലാദണിക- രണക്ക സനഖര്യകേനള 
പത്തുകേളന ഒന്നുകേളമക്ലായണി പണിരണിച്ചു പറയുനതണിനുള്ള 
പ്രവര്ത്തനന- കേല പ്രവൃത്തണി പരണിചയ പഠനവുമക്ലായണി 
ഉദ്ഗ്രഥണിച്ചണിരണിക്കുന്നു
സനഖര്യ എത്ര  സനഖര്യക്ലാഗക്ലാനന നചക്ലാലണി –
ആസസ്വദണിക്കുന്നു

• സനഖര്യക്ലാഗക്ലാനന 
എഴുതണിയ 
ചക്ലാര്ട്ടസ്

• കകയക്ലാണസസ്

സനഖര്യക്ലാഗക്ലാനന- 
വര്യക്തണിഗതരചന
സനഖര്യക്ലാഗക്ലാന ചക്ലാര്ട്ടസ്
സനഖര്യക്ലാഗക്ലാനപതണിപസ്



• രണക്ക സനഖര്യകേനള പണിരണിനച്ചഴുതന്നു. രണക്ക 
സനഖര്യകേനള സന്ദര്ഭത്തണിനനുസരണിച്ചസ് വര്യതര്യസ്ത 
രടീതണിയണില് വര്യക്ലാഖര്യക്ലാനണിക്കുന (ആശയന - രണസ് 
രണക്ക സനഖര്യകേളണില് പത്തുകേളനട കൂട്ടന 
വലതക്ലായ സനഖര്യയക്ലാണസ് വലതസ്. പത്തണിനന്റെ കൂട്ടന 
തലര്യമക്ലാനണങ്കണില് ഒനണിനന്റെ കൂട്ടന വലതക്ലായ 
സനഖര്യയക്ലാണസ് വലതസ്)

രണക്ക സനഖര്യകേളണില് ആദര്യന പത്തുകേനളയുന അവ 
തലര്യമക്ലായക്ലാല് ഒന്നുകേനളയുന തക്ലാരതമര്യന നചയ്തസ് വലതസ്/
നചറതസ് കേനണത്തല്
സനഖര്യ ഏതസ്? - ഒരു സനഖര്യനയ വര്യതര്യസ്ത രടീതണിയണില്
വര്യക്ലാഖര്യക്ലാനണിക്കുന്നു
കവക്ലാളണികബക്ലാള കേളണി -സനഖര്യകേളനട പരസ്പര ബന്ധന 
കേനണത്തല്, വര്യതര്യസ്ത രടീതണിയണില് വര്യക്ലാഖര്യക്ലാനണിക്കല്

കസക്ലാര് കബക്ലാര്ഡസ്
സനഖര്യകേനള 
വര്യക്ലാഖര്യക്ലാനണിനച്ചഴുതണിയ 
പ്ലേക്കക്ലാര്ഡസ്, സണിപ്പുകേള, 
സനഖര്യക്ലാക്കക്ലാര്ഡുകേള

• A4 ഷടീറ്റുനകേക്ലാണസ് 
നണിര്മണിച്ച 
കകേക്ലാളക്ലാമ്പണി

• സനഖര്യകേനള 
വര്യക്ലാഖര്യക്ലാനണിനച്ചഴുതണി
യതസ്

• സനഖര്യക്ലാബന്ധങ്ങള, സനഖര്യക്ലാവര്യക്ലാഖര്യക്ലാനന 
ഉളനപടുന പ്രക്ലാകയക്ലാഗണികേ പ്രശ്നങ്ങള 
പരണിഹരണിക്കുന്നു. രടീതണി വണിശദടീകേരണിക്കുന്നു 
(ആശയന -ഒരു സനഖര്യനയ 
ആവശര്യത്തണിനനുസരണിച്ചസ് വര്യതര്യസ്ത രടീതണിയണില് 
വര്യക്ലാഖര്യക്ലാനണിക്കക്ലാന കേഴണിയുന. രണസ് / മൂനസ് ഒരക്ക 
സനഖര്യകേളനട തകേ  കേക്ലാണുനതണിനസ് വര്യതര്യസ്ത 
രടീതണികേളണസ്

രണക്ക സനഖര്യകേനള പത്തണിനന്റെ കൂട്ടങ്ങളക്ലായുന 
ഒനണിനന്റെ കൂട്ടങ്ങളക്ലായുന തരനതണിരണിച്ചസ് കണിയകേള 
കരഖനപടുത്തണി വര്യക്ലാഖര്യക്ലാനണിക്കല്. ഉ ദക്ലാ- 30+7 =37
പ്രക്ലാകയക്ലാഗണികേ പ്രശ്നങ്ങള വണിശകേലനന നചയന 
വസ്തുക്കള ഉപകയക്ലാഗണിച്ചുന രണക്ക സനഖര്യകേനള 
വര്യതര്യസ്ത രടീതണിയണില് വര്യക്ലാഖര്യക്ലാനണിക്കല്, സങ്കലന 
കണിയകേള നചയല്, വര്യവകേലന കണിയകേള നചയല്
കമളക്കക്ലാഴ്ച, ഉത്സവച്ചന, മുത്തുക്കുട

ചണിത്ര • സനഖര്യകേള 
വര്യക്ലാഖര്യക്ലാനണിനച്ചഴുതണി
യതസ്

• പ്രശ്നപരഹരണന 
നടത്തണി 
കരഖനപടുത്തണിയതസ്

• കണിയകേള നചയ്തതസ്

• കേലണര് കനക്ലാക്കണി ഒരു നണിശണിത തടീയതണി ഏത 
ദണിവസമക്ലാനണനസ് കേനണത്തുന്നു

• കേലണറണിനല സനഖര്യക്ലാബന്ധങ്ങള കേനണത്തണി 
പക്ലാകറണുകേള രൂപടീകേരണിക്കുന്നു. യുക്തണി 
വണിശദടീകേരണിക്കുന്നു (ആശയന- തടീയതണി, ദണിവസന 
എനണിവ കേനണത്തുനതണിനസ് കേലണര് 
ഉപകയക്ലാഗണിക്കുന്നു. ഒരക്ലാഴ്ചയണില് ഏഴസ് 
ദണിവസങ്ങളണസ്. കേലണറണില്നണിന്നുന വണിവധ 
പക്ലാകറണുകേള കേനണത്തക്ലാന കേഴണിയുന

മഞക്ലാടണിക്കരയണിനല ഉത്സവന- കേലണര് 
പരണിചയനപടല്, കേലണറണിനല പക്ലാകറണ 
തണിരണിച്ചറണിയല്
കേലണര് നണിരടീകണിക്കല്
തടീയതണി, ദണിവസന, മക്ലാസന എനണിവ കേനണത്തണി 
എഴുതല്
കേലണര് നണിരടീകേഷണിച്ചസ് സനഖര്യക്ലാബന്ധങ്ങള 
(തടീയതണികേള) കേനണത്തല്

• കേലണര്
• നസച്ചസ് നപന

• കക്ലാസണില് നണിര്മണിച്ച 
കേലണര്

• കേലണര് പക്ലാകറണ
• സനഖര്യക്ലാബന്ധങ്ങ

ള എഴുതണിയതസ് 
• അധര്യക്ലാപണികേ 

തയക്ലാറക്ലാക്കണിയ 
ചക്ലാര്ട്ടസ്

ഗണണിതവുമക്ലായണി ബന്ധനപട്ടസ് വണിലയണിരുത്തുനതണിനുന അലക്ലാനതയുന 
വര്ക്കസ് ഷടീറസ് സക്ലാധര്യതകേള അധര്യക്ലാപണികേ പ്രകയക്ലാജനനപടുത്തുന്നു

ഗണണിതക്കണിറസ്   -   ഓകരക്ലാ കുട്ടണിക്കുന അധര്യക്ലാപണികേക്കുന  .   എസസ് ആര് ജണി   ,   സണി പണി ടണി എ യണില് ചര്ച്ച നചയ്തതണിനന്റെ കരഖ


