കക്ലാസസ്സ് പപ.ടപ.എ മമക്ലാഡഡ്യൂള
ഡയറസ്സ് പക്ലാലകക്ലാടസ്സ്
( സസസ്വാമമിനസ്വാഥ വമിദദസ്വാലയതമിനന് തയസ്വാറസ്വാകമി നല്കമിയതന്)

കകരളതമിലല ലപസ്വാതു വമിദദസ്വാഭദസ്വാസ രരംഗതന് പുതന് ഉണര്വ്വുണസ്വാക്കുന്നതമിനസ്വായമി ഗവര്ലമ്മെനന്
ലപസ്വാതു വമിദദസ്വാഭദസ്വാസ സരംരക്ഷണരം,ഹരമിത കകരളരം എന്നമിങ്ങലനയുള്ള പദ്ധതമികള് ആവമിഷന്കരമിചന്
നടപസ്വാകമിവരമികയസ്വാണന്.
ഇതരരം
ഇടലപലുകളുലട
ഫലമസ്വായമി
കകരളതമില്
ലപസ്വാതു
വമിദദസ്വാലയങ്ങളമില് കുടമികള് വര്ദ്ധമിച്ചുവരുന.ലപസ്വാതു വമിദദസ്വാലങ്ങലള രക്ഷമിതസ്വാകള് വമിശസസ്വാസ
തമിലലടുക്കുന്നതമിലന ലതളമിവസ്വാണന് ഇതന് . രക്ഷമിതസ്വാകളുലട ഈ വമിശസസ്വാസരം നമിലനമിര്തസ്വാനരം ,
അവരുലട പ്രതതീക്ഷലയ നമിറകവറസ്വാനരം ഇനമി ഗുണനമിലവസ്വാരരം ഉയര്തസ്വാനള്ള നടപടമികള് നസ്വാരം
കൂടുതല് ശകമിലപടുതണരം.
ലസഷന് ഒന്നന് -20 മമിനറന്
പ്രതീ ലടസന്റന് ഫല വമിശകലനരം
പ്രതീ ലടസമില് ഉന്നയമിചന് പ്രവര്തനങ്ങളുലട പഠന കനടങ്ങള്, അതമില് കുടമിയുലട പ്രകടനരം ഇവ
ലവചന് ഒരു ലഘു അവതരണരം നടതണരം
ഉദസ്വാ
വസ്വായമിചന് ആശയരം ഗ്രഹമിക്കുന. എന്ന പഠന കനടരം ഉറപ്പു വരുതസ്വാന് രണ്ടു പ്രവര്തനരം നല്കമി
1) കുളതമിലല മതീനകള് എന്ന കഥ വസ്വായമികസ്വാന് നല്കമി. തുടര്ന്നന് കഥ വസ്വായമിചന് ആശയങ്ങള്
കനടമികയസ്വാ എന്നറമിയസ്വാന് മൂന്നന് കചസ്വാദദങ്ങള് നല്കമി.കുടമികലളലകസ്വാണന് ഉതരരം സസയരം എഴുതമിച്ചു.
2) വയലമിലന വമിവരണരം വസ്വായമികസ്വാന് നല്കമി ആശയങ്ങള് ക്രമരം ലതറമിചന് 4 വസ്വാകദരം നല്കമി
.വസ്വായമികസ്വാന് അറമിഞസ്വാല് ക്രമതമിലസ്വാകസ്വാന് പറ്റുന്ന പ്രവര്തനമസ്വാണതന്.
3) ഒരു പദ സൂരദന് നമിര്മ്മെമിക്കുന്ന പ്രവര്തനമസ്വാണന് മൂന്നസ്വാമതന് നല്കമിയതന് .ഇതന് വതീടമിലന
വമിവരണതമില് നമിനരം പദങ്ങള് വസ്വായമിലചടുതന് പൂരമിപമികകണതസ്വാണന് . പദങ്ങള് വസ്വായമിചന്
ലതരലഞടുകസ്വാനള്ള കഴമിവുകണസ്വാ? എന്നസ്വാണന് ഇതമിലൂലട അറമിയുക
എഴുതമിയ ഉതരങ്ങള് പരമികശസ്വാധമിചകപസ്വാള്
ഒന്നസ്വാമലത പ്രവര്തനതമില് ശരമിയസ്വായ ഉതരരം ലതറ്റു കൂടസ്വാലത എഴുതമിയവര്- 45 ല് 20 കപര്
അതസ്വായതന് ഇവര്കന് നല്ല രതീതമിയമില് വസ്വായമികസ്വാനരം ആശയരം ഗ്രഹമികസ്വാനരം കഴമിവുണന്
എന്നസ്വാല് ഈ പ്രവര്തനതമില് പമിറകമിലസ്വാലണങമിലുരം ക്രമലപടുതസ്വാന് കഴമിഞവരുണന് .
അവര്കന് വസ്വായമികസ്വാന് അറമിയസ്വാരം. ഏലറക്കുലറ ആശയങ്ങളുരം കണതസ്വാനസ്വാവുരം എന്നസ്വാല് പൂര്ണ
മസ്വായ രതീതമിയമില് ഇല്ല. ഇവര്-45 ല് 9 കപര് ഈ തരകസ്വാരസ്വാണന്.
പദങ്ങള് വസ്വായമികസ്വാനരം ലതറസ്വാലത എഴുതസ്വാനരം കഴമിഞവര്- 45 ല് 6 കപര്
ചമിഹരം,ദതീര്ഘരം,പുള്ളമികള് ഇവ ലതറമിചന് ആശയരം വദകമസ്വായമി എഴുതസ്വാന് കഴമിയസ്വാതവര്- 45/4
അക്ഷരരം മുഴുവന് ലഭമികസ്വാലത, എല്ലസ്വാ ചമിഹങ്ങളുരംലതറമിച്ചുരം എഴുതുന്നവരുരം തതീലര എഴുതസ്വാത
വരുരം- 45/6 അതസ്വായതന് 20 എ,കഗ്രഡന് 9 ബമി കഗ്രഡന്, 6 സമി കഗ്രഡന്, 4 ഡമി കഗ്രഡന്, 6 ഇ കഗ്രഡന്
ഈ 25 കപലര ആദദ 20 കപരുലട നമിലയമികലകന് ഉയര്തലസ്വാണന് ലക്ഷദരം
ലസഷന് 2 20 മമിനറന്
ഇതമിന്നസ്വായമി വരസ്വാന് കപസ്വാകുന്ന പസ്വാഠഭസ്വാഗങ്ങളമില് നല്കുന്ന പഠനകനടങ്ങള്- അവക്കു നല്കുന്ന
പ്രവര്തനങ്ങള്
ഉദസ്വാ നസ്വാലസ്വാരം കസ്വാസമിലല കുടമി ആദദലത യൂണമിറമില് ഭസ്വാഷയമില് ലചയ്യുന്ന പ്രവര്തനങ്ങള്
വസ്വായനക്കു നല്കുന.വമിശദസ്വാരംശങ്ങള് ചര്ച ലചയ്യുന.അനബനരം)
ഇതമില് കുടമിലയ രക്ഷമിതസ്വാവന് എങ്ങലന സഹസ്വായമികണരം
1. വതീടമില് വന്നസ്വാല് സ്കളമില് അന പഠമിചലതലനസ്വാലകലയന കചസ്വാദമിക്കുക
2. നസ്വാകളകന് തയസ്വാറസ്വാകസ്വാനള്ള-എഴുതസ്വാനള്ളവ എലനന്നന് കചസ്വാദമിക്കുക .കുടമി ഒന മമില്ല
എന പറയുന്നതന് മസ്വാതരം പരമിഗണമികരുതന്.കവണലമങമില് അധദസ്വാപമിക ,അടുത
കൂട്ടുകസ്വാരന് /കൂട്ടുകസ്വാരമി എന്നമിവലര വമിളമിചന് കസ്വാരദങ്ങള് അകനസഷമികസ്വാരം
3. പഠന സമയരം കൃതദതലപടുത്തുക. 7 മുതല് 8.30 വലര പുസ്തകരം വസ്വായന,നസ്വാകളക്കുള്ള
പ്രവര്തനരം ലചയല് എന്നമിവ ഉറപസ്വാക്കുക.ഈ സമയരം ടമി.വമി കസ്വാണസ്വാന്
അനവദമികരുതന്.നമിങ്ങളുരം അതു പസ്വാലമിക്കുക
4. ........ഇതുകപസ്വാലല പ്രസകമസ്വായവ
ലസഷന് 3
എനസ്വാണന് ലപസ്വാതു വമിദദഭദസ്വാസ സരംരക്ഷണ യജരം.ഇതമിലന ഭസ്വാഗമസ്വായമി എലനസ്വാലക മസ്വാറരം
വമിദദലയതമില് ഉണസ്വാവുലമന്നന് വമിശദമസ്വാക്കുക
ഉദസ്വാ
1. പരതീക്ഷ പരമിഷന്കരമിക്കുരം- കചസ്വാദദബസ്വാങന്, രൂപതീകരമികല്,എളുപമുള്ള കചസ്വാദദങ്ങള് 50%

ഉയര്ന്ന
നമിലവസ്വാര
കചസ്വാദദങ്ങള്
ഉണസ്വാവുരം
മത്സരപരതീക്ഷകലള
കനരമിടസ്വാന്
പ്രസ്വാപ്തരസ്വാകസ്വാന്.കുടമികന് ഓപന്ഷന് ലഭമിക്കുരം കുറച്ചു കചസ്വാദദരം സസയരം ലതരലഞടുകസ്വാരം.
2. ലഭഭൌതമിക ലസഭൌകരദങ്ങള് വര്ദ്ധമിക്കുരം ഹഹ ലടകന് സന്കൂള്, കമ്പൂടര് പസ്വാഠങ്ങള് മുതലസ്വാ
യവ ലഭദമസ്വാകുരം
3. ഉചഭക്ഷണരം നല്ല രതീതമിയമില് ലഭദസ്വാമസ്വാകുരം ,യൂണമികഫസ്വാരം,ബുകന് എന്നമിവ സമയബനമിത
മസ്വായമി ലഭമിക്കുരം.
4. ഒന്നസ്വാരം കസ്വാസ്സുമുതല് ഐ.ടമി പഠനരം നടത്തുരം.
ഹരമിത കകരളരം- സന്കൂളമില് ഹജൈവ ഹവവമിധദപസ്വാര്കന്, പചകറമികതസ്വാടരം,3 കകസ്വാടമി മരങ്ങള് ഒരു
വര്ഷരം ലവചന് പമിടമിപമിക്കുരം. മഴക്കുഴമി നമിര്മ്മെസ്വാണരം .ശുചമിതസകകരളരം മുതസ്വാലസ്വായവ
ആര്ദരം- ആകരസ്വാഗദരരംഗലത പ്രവര്തനങ്ങള്,ജൂണ് 21 കയസ്വാഗ ദമിനമസ്വാണന് അന്നന് കുടമിലയ
സന്കൂളമികലകന് കനരലത വമിടണരം.ലഘുഭക്ഷണരം മസ്വാതകമ അന്നന് നല്കസ്വാവു.
ഹലഫന്- മുഴുവന് ആളുകള്ക്കുരം സുരക്ഷമിതമസ്വായ വതീടന് ഒരുക്കുരം. നമ്മുലട കുടമികളുലട ഇടയമിലുരം
ഇതരരം കുടമികളുണസ്വാകസ്വാരം .സഹസ്വായ മകനസ്വാഭസ്വാവരം വളര്ത്തുന്ന ഏലതങമിലുരം പരമിപസ്വാടമി വമിദദസ്വാലയരം
ആസൂതണരം ലചയ്തതന് വമിശദമസ്വാകസ്വാരം( സഹപസ്വാഠമിലകസ്വാരു വതീടന്)
ലസഷന് നസ്വാലന്
ലപസ്വാതുവസ്വായ കസ്വാരദങ്ങള്
രസ്വാവമിലല നല്കുന്ന ഭക്ഷണരം എലനസ്വാലകയസ്വാണന്? ആലരസ്വാലക യസ്വാണന് ലപസ്വാറസ്വാട സമിരമസ്വായമി
വസ്വാങ്ങമിലകസ്വാടുകസ്വാറുള്ളതന്. ഫസ്വാസന്റന് ഫുഡന് എനസ്വാണന്?
രസ്വാവമിലല എണ്ണപലഹസ്വാരരം നല്കമിയസ്വാല് എനസ്വാണന് കുഴപരം?
കലദസ്വാണതമിനരം ആകഘസ്വാഷങ്ങള്ക്കുരം കുടമികള് സമിരരം കപസ്വായസ്വാല് പഠനലത അലതങ്ങലന
ബസ്വാധമിക്കുരം
രസ്വാവമിലല എകപസ്വാഴസ്വാണന് എഴുകന്നല്ക്കുന്നതന്?
പകര്ച പനമി, കപസ്വാലുള്ള അസുഖങ്ങള് എങ്ങലന തടയസ്വാരം?
കുടമി പഠമിക്കുന്ന സലതന് ലവളമിചമുകണസ്വാ? നല്ല ലവളമിചരം ലഭമികസ്വാലത വസ്വായമിക്കുകമസ്വാള് കണ്ണമിനന്
എന്തു പറ്റുരം?
സമിരമസ്വായമി ലകസ്വാച്ചു ടമി.വമി കസ്വാര്ട്ടൂണ് ചസ്വാനല് കസ്വാണസ്വാന് വസ്വാശമി പമിടമിക്കുകമസ്വാ? എങ്ങലന ഇതമില്
നമിന്നന് കമസ്വാചനരം കനടസ്വാരം ഇതരതമില് ലളമിതലമന കതസ്വാനന്ന എന്നസ്വാല് ദതീര്ഘ കസ്വാലസ്വാടമി
സസ്വാനതമില് കദസ്വാഷരം ലചയ്യുന്ന വസന്തുതകള് കബസ്വാധവല്കരണരം
സസ്സ്കൂളപല് അടുതക്ലാഴ്ച നടക്കുന്ന പ്രധക്ലാന പരപപക്ലാടപ അതപല് രകപതക്ലാകളുടട പങസ്സ്വക്ലായനക്ലാവക്ലാരര
• ജൂണ് 19 നന് വസ്വായനകസ്വാലരം തുടങ്ങുന. പക്ഷസ്വാചരണമസ്വാണന് രണസ്വാഴ്ച വസ്വായനകന് ഊന്നല്
• എല്ലസ്വാ കസ്വാസമിലുരം ഹലബ്രറമി എന്നതസ്വാണന് ഈ വര്ഷലത ലക്ഷദരം .ഇതമിനന് പുസ്തകരം
സരംഭരമികണരം.രക്ഷമിതസ്വാകള്
പമിറന്നസ്വാളമിനന്
പുസ്തകരം
സരംഭസ്വാവന
ലചയസ്വാന്
നമിര്ബനമികണരം
• പുസ്തക കമിറന് തരസ്വാന് തയറസ്വായവര് ഉകണസ്വാ?
• വസ്വായനസ്വാപരമിപസ്വാടമി എലനസ്വാലക ലയന്നന് വമിശദമസ്വാകണരം
• ഒരു ദമിവസരം അമ്മെ മസ്വാരുലട വസ്വായനസ്വാനഭവരം പറയമികസ്വാരം. ( വസ്വായനസ്വാകപസ്വാഷണ പരമിപസ്വാടമി
അനബനരം 2)
• ജൂണ് 21 കയസ്വാഗ ദമിവസരം (കനരലത വമിശദമസ്വാകമിയമിട്ടുണന്)
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