
കക്ലാസസ് നക്ലാലസ് 
മലയക്ലാളള

യൂണണിറസ് ഒനസ് - അമൃതള

പഠനനനടള/ ആശയള
പ്രകണിയക്ലാനശഷണി

കക്ലാസസ് റള പ്രവര്ത്തനള / പ്രകണിയ പഠനസക്ലാമഗണികള നനക്ലാട്ടുബുകണിലല നരേഖലപ്പെടുത്തല് /
ഉല്പ്പെനള / ആവണിഷക്ലാരേള

• നമുകസ് ചുറ്റുമുള്ള എലക്ലാറണിനനയള 
നസ്നേഹണിക്കുനതണിലൂലടെ നക്ലാള 
ജജീവണിക്കുന നലക്ലാകലത്ത 
സുന്ദരേമക്ലാകക്ലാന് കഴണിയലമനസ് 
നബക്ലാധധ്യലപ്പെടുന

• നവദനണിക്കുനവലരേയള 
ദുരേണിതമനുഭവണിക്കുനവലരേയള 
നസ്നേഹണികക്ലാനുള സഹക്ലായണികക്ലാനുള 
നമുകസ് കഴണിനയണ്ടതുലണ്ടന 
മനനക്ലാഭക്ലാവള വളര്ത്തുന

• പ്രനവശകള -വണിശപ്പെസ് കഥ കുടണികള വക്ലായണിക്കുന
• വക്ലായനക്ലാനുഭവള പങ്കുലവക്കുനതണിനുള്ള 

ലചെറുനചെക്ലാദധ്യങ്ങള ചെര്ച്ച ലചെയ്യുന
•  ആശയള അവതരേണിപ്പെണിക്കുന
• നസ്നേഹള പ്രനമയമക്ലായണി വരുന വധ്യതധ്യസ്ത 

കഥകളണിനലകസ്

• കുറണിപ്പെസ് - കഥയണിലല കുടണിയലടെ 
സക്ലാനത്തസ് 
നണിങ്ങളക്ലായണിരുനലവങണില് 

• അമ്മയള മകനുള തമ്മണിലുള്ള 
നസ്നേഹബന്ധത്തണിലന്റെ മക്ലാധുരേധ്യള 
ഉളലകക്ലാള്ളുന (അമ്മയള മകനുള 
തമ്മണിലുള്ള 
നസ്നേഹവക്ലാത്സലധ്യങ്ങളക്ലാവണിഷരേണിക്കുന 
കവണിതക്ലാഭക്ലാഗള വക്ലായണിച്ചസ് അര്ഥഭളഗണി, 
ശബ്ദഭളഗണി, ആശയള എനണിവ 
ഉളലകക്ലാണ്ടസ് ആസസ്വദണിക്കുന

• വക്ലായണികക്ലാള -ലവണ്ണകണ്ണന് കവണിത 
സസ്വതന്ത്രമക്ലായണി വക്ലായണിക്കുന

• ഈണത്തണിലുള ഭക്ലാവത്തണിലുള കവണിത ലചെക്ലാലണി 
കവണിതയലടെ ആശയള ഗഹണിക്കുന

• ആശയഗഹണത്തണിനലകസ് നയണിക്കുന 
നചെക്ലാദധ്യങ്ങള

• സൂചെനകളകനുസരേണിച്ചുള്ള വരേണികള 
കലണ്ടത്തുന

• പറയക്ലാള എഴുതക്ലാള- വരേണികളണിലല ആശയങ്ങള 
സസ്വനള വക്ലാകധ്യങ്ങളണില് അവതരേണിപ്പെണിക്കുന

• അര്ഥള കലണ്ടത്തക്ലാള -പുതണിയ പദങ്ങളുലടെ 
അര്ഥള ഊഹണിക്കുന, അര്ഥസൂചെണിക 
ഉപനയക്ലാഗണിച്ചസ് കലണ്ടത്തുന

സൂചെനകള 
എഴുതണിയ നപപ്പെര് 
സണിപ്പുകള

• ഈണത്തണിലുള ഭക്ലാവള 
ഉളലകക്ലാണള കവണിത ലചെക്ലാല്ലുന

• പദനശഖരേള -പരേണിചെണിതമലക്ലാത്ത 
പദങ്ങലുലടെ പടണിക



• പരേണിചെയലപ്പെടുന പുതണിയ പദങ്ങള, 
പ്രനയക്ലാഗങ്ങള,ലചെക്ലാല്ലുകള, 
ശശലണികള എനണിവ ഉചെണിത 
സന്ദര്ഭങ്ങളണില് പ്രനയക്ലാഗണിക്കുന

• കവണിതയണിലല അടെണിവരേയണിട പദങ്ങളക്കു പകരേള 
പുതണിയ പദങ്ങള പ്രനയക്ലാഗണിക്കുന

• മക്ലാതൃകയണിനലതുനപക്ലാലല മക്ലാറണിലയഴുതക്ലാള 
(പ്രനയക്ലാഗങ്ങള മക്ലാറണിലയഴുതല്)

• പദങ്ങള മക്ലാറണി എഴുതണിയ 
വരേണികള

• കവണിതയണിലല പ്രനയക്ലാഗങ്ങള 
അര്ഥവധ്യതധ്യക്ലാസള വരേക്ലാലത 
മക്ലാറണിലയഴുതണിയതണി

• കവണിത ഈണത്തണിലുള തക്ലാളത്തണിലുള 
ലചെക്ലാല്ലുന

• ലചെക്ലാലണി രേസണികക്ലാള -പൂതപ്പെക്ലാടസ് - ഗ്രൂപ്പെക്ലായണി 
ലചെക്ലാല്ലുന

• കവണിതയണിനലകസ് നയണിക്കുന നചെക്ലാദധ്യങ്ങള 
ഉനയണിക്കുന

• സമക്ലാനക്ലാര്ഥമുള്ള പദങ്ങള കണ്ടത്തുന
• ആവര്ത്തനത്തണിലന്റെ ഭളഗണി കണ്ടത്തണി 

ആസസ്വദണിക്കുന (p 11)

• പദനശഖരേള - സമക്ലാനക്ലാര്ഥ 
സൂചെണിക ഉപനയക്ലാഗണിച്ചസ്

• കവണിതയലടെ തക്ലാളത്തണിനസ് അതണിലല 
വരേണികളണിലല അക്ഷരേങ്ങളുലടെ 
എണ്ണവുമക്ലായണി ബന്ധമുണ്ടസ്

• സമക്ലാന കവണിതകള നശഖരേണിക്കുന

• ഒനരേ തക്ലാളള ഒനരേ ഈണള
• വധ്യതധ്യസ്ത കവണിതകള പരേണിചെയലപ്പെടുത്തുന 

(ചെങ്ങമ്പുഴ, വള്ളനത്തക്ലാള, ലചെറുനശ്ശേരേണി...)
• വധ്യതധ്യസ്ത കവണിതകള തക്ലാളത്തണില് ലചെക്ലാല്ലുന
• അക്ഷരേക്ലാവര്ത്തന ഭളഗണിയള്ള കവണിതകള 

ആസസ്വദണിക്കുന
• ചെര്ച്ച -ഒനരേ ഈണള ഒനരേ തക്ലാളള - കൃഷ്ണഗക്ലാഥ, 

സക്ലാഹണിതധ്യ മഞ്ജരേണി കവണിതകള ഒനരേ 
ഈണത്തണില് ലചെക്ലാലക്ലാന് 
കഴണിയനലതന്തുലകക്ലാണ്ടസ്

• വധ്യതധ്യസ്ത 
കവണിതകള

• കവണിതക്ലാനശഖരേള

• കുറണിപ്പെസ് - രേണ്ടസ് 
കവണിതകളണിലലയള വരേണികളണിലല 
അക്ഷരേങ്ങളുലടെ എണ്ണള 
തുലധ്യമക്ലാണസ്

• ഉചക്ലാരേണശുദണി, ഒഴുകസ് 
ആവശധ്യമക്ലായ ഭക്ലാവ വധ്യതണിയക്ലാനള 
എനണിവനയക്ലാലടെ വക്ലായണിക്കുന

• കലണ്ടത്തക്ലാള - നസ്നേഹള തക്ലാന് ശകണി 
-വധ്യകണിഗതവക്ലായന
-സളഘവക്ലായന

• നനടെണിയ ധക്ലാരേണകളുലടെ ചെര്ച്ച, അവതരേണള
• ആഴത്തണിലുള്ള വക്ലായനയള (നചെക്ലാദധ്യങ്ങളണിലൂലടെ) 

ആശയഗഹണവുള

• വക്ലായനയണിലൂലടെ ഗഹണിച്ച 
ആശയങ്ങള

• പ്രതണികരേണങ്ങള 
നരേഖലപ്പെടുത്തുന

• പദനശഖരേള
• ആഴത്തണിലുള്ള വക്ലായന നടെത്തണി 



പക്ലാഠഭക്ലാഗത്തണിലല ആശയലത്ത അഭണിനയള
,വക്ലാര്ത്ത തുടെങ്ങണിയ വധ്യതധ്യസ്ത രേജീതണിയണില് 
അവതരേണിപ്പെണിക്കുന

• അര്ഥള കലണ്ടത്തക്ലാള -ഊഹണികല്, 
അര്ഥസൂചെണിക പ്രനയക്ലാജനലപ്പെടുത്തല്

• അധധ്യക്ലാപണികയലടെ വക്ലായന -ആഴത്തണിലുള്ള 
വക്ലായനയണിനലകസ് നയണിക്കുന ഭക്ലാവക്ലാത്മക വക്ലായന

• നസ്നേഹള തക്ലാന് ശകണി -കുടണികളുലടെ ഉച്ചത്തണിലുള്ള
വക്ലായന

• അഭണിനയള
• വക്ലാര്ത്ത തയക്ലാറക്ലാകല്
• കണ്ടത്തക്ലാള എഴുതക്ലാള - വണിശകലനക്ലാത്മക 

നചെക്ലാദധ്യങ്ങള, ചെര്ച്ച
• ടെണി ബണി P 16 പ്രവര്ത്തനങ്ങള- വധ്യതധ്യക്ലാസള 

കലണ്ടത്തക്ലാള, നകലടഴുതക്ലാള, മക്ലാറണിലയഴുതക്ലാള

• ടെണി ബണി 
(p15 
നചെക്ലാദധ്യങ്ങ
ള) 
കലണ്ട
ത്തക്ലാള

കലണ്ടത്തണിയ ആശയങ്ങള
• പക്ലാഠഭക്ലാഗലത്ത ആശയള 

ഉളലപ്പെടുത്തണി തയക്ലാറക്ലാകണിയ 
വക്ലാര്ത്ത 

• വണിപരേജീതക്ലാര്ഥള വരുന പദങ്ങള
• അര്ഥവധ്യതധ്യക്ലാസള വരേക്ലാലത 

മക്ലാറണിലയഴുതണിയ 
പക്ലാഠപുസ്തകത്തണിലല വക്ലാകധ്യങ്ങള
പക്ലാഠത്തണിലല ആശയലത്ത 
അഭണിനയത്തണിലൂലടെ 
ആവണിഷരേണിക്കുന

• നമുകസ് ചുറ്റുമുള്ള എലക്ലാറണിനനയള 
നസ്നേഹണിക്കുനതണിലൂലടെ നക്ലാള 
ജജീവണിക്കുന നലക്ലാകലത്ത 
സുന്ദരേമക്ലാകക്ലാന് കഴണിയലമനസ് 
നബക്ലാധധ്യലപ്പെടുന

•

• നസ്നേഹവചെനങ്ങള - നസ്നേഹത്തണിലന്റെ മഹതസ്വള 
വധ്യകമക്ലാക്കുന വചെനങ്ങളുള വരേണികളുള നശഖരേണിച്ചസ്
എഴുതുന

• നപക്ലാസ്റ്റര് നണിര്മക്ലാണള -നസ്നേഹത്തണിന്റെ മഹതസ്വള 
വധ്യകമക്ലാക്കുന വധ്യകണിഗത നപക്ലാസ്റ്റര് 
തയക്ലാറക്ലാകല്

• നസ്നേഹത്തണിന്റെ മഹതസ്വള കക്ലാണണിക്കുന 
കവണിതകളുള കഥകളുള നശഖരേണിക്കുന

• മഹതസ് 
വചെനങ്ങളു
ലടെ 
നശഖരേള / 
പുസ്തകള

• ചെക്ലാര്ടസ് - 
നസ്നേഹ 
വചെനങ്ങള
ഉളലപ്പെടുന
കവണിതക്ലാശ
കലങ്ങള

 മഹതസ് വചെനങ്ങള (ടെണി ബണി P 17) 
പൂര്ത്തണിയക്ലാകണിയ പടണിക

• കവണിതക്ലാ പുസ്തകള, 
കഥക്ലാപുതസ്തകള - നസ്നേഹള 
ആശയമക്ലായണി വരുനവ 
ഉളലകക്ലാള്ളണിച്ചുലകക്ലാണ്ടസ്

• കവണിത ഈണത്തണിലുള തക്ലാളത്തണിലുള 
ലചെക്ലാല്ലുന

• കലണ്ടത്തക്ലാള - കു ടെയണിലക്ലാത്തവര് കവണിത 
-വധ്യകണിഗത വക്ലായന, സളഘവക്ലായന

• കലണ്ടത്തക്ലാള എഴുതക്ലാള - സക്ലാമക്ലാനധ്യക്ലാശയള 
കലണ്ടത്തുനതണിനുള്ള നചെക്ലാദധ്യങ്ങള, 
ആഴത്തണിലുള്ള വക്ലായനക്കുള്ള നചെക്ലാദധ്യങ്ങള - 
കലണ്ടത്തക്ലാള എഴുതക്ലാള



• അനുഭവക്കുറണിപ്പെസ് തയക്ലാറക്ലാക്കുന

• കുടെയണിലക്ലാത്തവര് 
-ആസസ്വക്ലാദനക്കുറണിപ്പെസ് തയക്ലാറക്ലാക്കുന

• പ്രനയക്ലാഗഭളഗണി - ചെര്ച്ച
• വക്ലാക്കുകള കണ്ടത്തക്ലാള (p 20)
• ചെര്ച്ച  മഴകക്ലാല അനുഭവള–
• വധ്യതധ്യസ്ത അനുഭവ അവതരേണള
• വധ്യകണിഗത രേചെന
• ഗ്രൂപ്പെണിലവതരേണള, ലമച്ചലപ്പെടുത്തല്
• ടെജീച്ചര്നവര്ഷന്
• എഡണിറണിളഗസ്
• മഴകവണിത തയക്ലാറക്ലാകക്ലാള

സൂക്ഷ്മ തല പ്രകണിയയണിലൂലടെ ആസസ്വക്ലാദനക്കുറണിപ്പെസ് 
രൂപലപ്പെടുന

മഴകക്ലാല 
അനുഭവങ്ങളുലടെ 
നശഖരേള
എച്ചസ് ബണി 
മഴയനുഭവള -എള 
ടെണി വക്ലാസുനദവന് 
നക്ലായര്, ഇ 
ഹരേണികുമക്ലാര്

ചെക്ലാര്ടസ് - 
ടെജീച്ചര്നവര്ഷന്

ആസസ്വക്ലാദനക്കുറണിപ്പെസ് 
- ടെജീച്ചര്നവര്ഷന്

• വക്ലായനക്കുറണിപ്പെസ്
• പുതു നചെര്ത്തുള്ള വക്ലാക്കുകള

• അനുഭവക്കുറണിപ്പെസ് -മഴ

• ആശയഭൂപടെള / പദസൂരേധ്യന്
• വധ്യകണിഗത രേചെന, ഗ്രൂപ്പെസ് 

ഉല്പ്പെനള 
• എഡണിറ ഡസ് നവര്ഷന്
• പതണിപ്പെസ് - മഴയനുഭവള
• കുടണികള എഴുതണിയ 

മഴകവണിതകള ഉളലപ്പെടുത്തണി 
പതണിപ്പെസ്

• ആസസ്വക്ലാദനക്കുറണിപ്പെസ്

• പക്ലാഠത്തണിലല ആശയലത്ത 
ചെണിതജീകരേണ രൂപത്തണില് 
അവതരേണിപ്പെണിക്കുന

• ചെണിതള വരേയക്ലാള - മഴകക്ലാല ചെണിതള (എച്ചസ് ബണി P 
82)

• ചെണിത പതണിക

• സമക്ലാന കവണിതകള നശഖരേണിക്കുന • മഴകവണിതകള, പക്ലാട്ടുകള, നക്ലാടെന് പക്ലാട്ടുകള 
എനണിവ നശഖരേണിച്ചസ് ബക്ലാലസഭയണില് 
അവതരേണിപ്പെണിക്കുന

• എലന്റെ കവണിതക്ലാപുസ്തകത്തണില് നചെര്ക്കുന

കവണിതക്ലാ 
പുസ്തകത്തണിനലകസ് 
നല്കക്ലാവുന 
കവണിതകളുലടെ 
നശഖരേള

• മഴകക്ലാല കവണിതകളുലടെ നശഖരേള


