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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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ஜன ைை ேன அதிொ�ை ஜ� யஹ
்பாரத ்பாக்� விதாதா

்பஞ்�ா்ப ஸி்நது குஜராத ேராட்ைா
திராவிை உத்ைை ்பங்ைா

வி்நதி� ஹிோ�ை �முனா ைங்ைா
உச�ை ஜைதி தரங்ைா.

தவ சு்ப ொயே ஜாயை
தவ சு்ப ஆசிஸ ோயை
ைாயஹ தவ ஜ� ைாதா

ஜன ைை ேங்ைை தா�ை ஜ� யஹ
்பாரத ்பாக்� விதாதா

ஜ� யஹ ஜ� யஹ ஜ� யஹ
ஜ� ஜ� ஜ� ஜ� யஹ!

            -    ேைாைவி இரவீ்நதிரொத தாகூர.

நதாடடுப்�ண் - ப�தாருள்

இநதிய்த ததாபய! ெக்களின இன� துன�ஙகறளக் கணிக்கினை நீபய எல்ெதாருறடய ெ்்ததிலும் 
ஆடசி பசய்கிைதாய்.

நின திருப்ப�யர் �ஞ்சதாற�யும், சிநதுறவயும், கூர்ச்சர்தறதயும், ெரதாடடிய்தறதயும், திரதாவிட்தறதயும், 
ஒடிசதாறவயும், வஙகதாள்தறதயும் உள்ளக் கிளர்ச்சி அறடயச் பசய்கிைது.

நின திருப்ப�யர் விநதிய, இெயெறெ்த பததாடர்களில் எதிபரதாலிக்கிைது; யமுற், கஙறக 
ஆறுகளின இனப்தாலியில் ஒனறுகிைது; இநதியக் கடெறெகளதால் வணஙகப்�டுகிைது.

அறவ நின்ருறள பவண்டுகினை்; நின புகறழப் �ரவுகினை்.
இநதியதாவின இன� துன�ஙகறளக் கணிக்கினை ததாபய! 

உ்க்கு பவற்றி! பவற்றி! பவற்றி!
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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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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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தமிழ்ததாய் வாழ்தது
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நம்பிக்ைகக்குரிய ஆசிரியர்கேள!
கடந்தகால கற்றைல அடித்தளமாகக்ெகாண்டு நிகழ்கால                        

மற்றும் எதிர்காலத் ேதைவகளுக்ேகற்ற ெமாழித்திறன்கைளக்  
கு ழ ந் ை த க ளி ட ம்  வ ள ர் க் கு ம்  ே ந ா க் கி ல்  இ ப் ப ா ட நூ ல்  
உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.

மு த ல்  ப ரு வ த் தி ல்  க ற் று ண ர் ந் த  அ டி ப் ப ை ட 
ெ ம ா ழி த் தி ற ன் க ை ள  நி ை ன வு கூ ர் ந் து  ெ வ ளி ப் ப டு த் து ம் 
வ ை க யி ல்  ” எ ன்  நி ை ன வி ல் ”  எ ன் கி ற  த ை ல ப் பி ல்                                                                                                             
ஆர்வமூட்டும் ெசயல்கள் ெகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

மனமகிழ்வு,  கற்பைன, தன்னம்பிக்ைக,  
நற்பண்புகள், வாழ்வியல் திறன்கள் 
ஆ கி ய வ ற் ை ற ப்  ெ ப ரு க ச் ெ ச ய் யு ம்                                                                                              
ேநாக்குடன் பாடல்கள் ெகாடுக்கப் 
பட்டுள்ளன. 

ெ ச ா ற் க ள ற் ற  ப ட க் க ை த க ள் ,                      
ெசாற்கள், சிறு ெதாடர்களுடன் கூடிய 
படக்கைதகள், உைரயாடல் வடிவிலான 
படக்கைதகள்   எனப்   பல்ேவறு   வைககளில்  
கைதகள் வடிவைமக்கப்பட்டுள்ளன. 

ெ ம ா ழி த் தி ற ன் க ளு ள்  ே ப சு த ல் 
திறேன நைடமுைறயில் ெபருமளவில் 
பயன்படுத்தப்படும் ஒன்றாக உள்ளது. 
அ தி லு ம்  கு றி ப் ப ா க  உ ை ர ய ா ட ல்  
எ ன் ப து  வ ா ழ் வி ன்  அ ன் ற ா ட 
நி க ழ் வு க ளு ள்  இ ன் றி ய ை ம ய ா த து . 
அ த் த கு  உ ை ர ய ா ட ல்  வ டி வி ல்                                                                                 
பாடப்பகுதிகள் இடம்ெபற்றுள்ளன.

குழந்ைதகள் தாேம பாடப்பகுதிகைளப் 
படித்தறியும் திறன்ெபறும் வைகயில் 
ெதாடக்கத்தில் எளிய ெசாற்கைளப் 
படிக்க வாய்ப்பளித்து ெமல்ல ெமல்ல 
சிறுசிறு ெசாற்ெறாடர்கைளப் படிக்கும் 
நிைலக்கு இட்டுச்ெசல்லும் வைகயில்  
பாடப்பகுதிகள் அைமக்கப்பட்டுள்ளன. 

ெசய்யுள் பகுதியான ஆத்திசூடி,  எளிதில் ெபாருளுணர்ந்து 
ெகாள்ளும் வைகயில்  படக்கைதகளாக  வடிவைமக்கப்பட்டுள்ளது.
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ெசாற்கள், சிறுசிறு ெதாடர்கள் ஆகியவற்ைறக் குழந்ைதகள்              
தாேம ெசாந்த நைடயில் ேபச, எழுத  விருப்புடன் முன்வரும்                                                                                                    
வைகயில் பயிற்சிகள் வடிவைமக்கப்   
பட்டுள்ளன.

புதிர்கைள விடுவிப்பதும் ேதடிக் 
கண்டறிவதும் குழந்ைதகளின் ெபரு 
விருப்பங்களாகும். இவ்வியல்புகைளக் 
கற்றலுக்குப் பயன்படுத்தும் ேநாக்கிலும் 
இயற்ைகைய  வியக்க,  ேபாற்ற, பாதுகாக்கத் 
ேதைவயான நுண்ணுணர்வுகைளப் 
ெபற ஏதுவ ாகவும் பாட ப்பகு திகள் 
உருவாக்கப்பட்டுள்ளன.

ெ ச ா ல் லி க் ெ க ா டு த் து  தி ரு ம் ப ச் 
ெசால்லைவக்கும் மனன முைறைய 
விடுத்து, கலந்துைரயாடவும், ேகள்வி 
ே க ட் க வு ம் ,  த ரு க் க  மு ை ற யி ல்                     
சி ந் தி க் க வு ம் ,   சி ந் தி த் த வ ற் ை ற  
ெ வ ளி ப் ப டு த் த வு ம்  வ ா ய் ப் பு க ள் 
வழங்கப்பட்டுள்ளன.  குழந்ைதகளின் 
கருத்துகைளயும் உணர்வுகைளயும் 
உள்வாங்கி அவர்கைள ெநறிப்படுத்த 
இப்பகுதிகள் உதவும். 

குழந்ைதகள், இயங்கிக்ெகாண்ேட 
இருப்பவர்கள். இதைனக் கருத்தில் 
ெகாண்டு குழந்ைதகளின் பல்ேவறு 
நுண்ணறிவுகள், கற்கும் பாங்குகள், 
இயல்புகள், ேதைவகள், விருப்பங்கள்,   
ஆ கி ய வ ற் றி ற் கு  ஈ டு ெ க ா டு க் கு ம்                                                                                                        
வைகயில் இப்பாடநூல்   உருவாக்கப் 
பட்டுள்ளது.  

இப்பாடநூல் உருவாக்கப்பட்டதன் 
அடிப்பைட ேநாக்கங்கைள உணர்ந்து, குழந்ைதகள் கற்றலில் 
ஈடுபட ேபாதிய வாய்ப்பளித்து, ெமாழிப்பாடக் கற்றைல இனிைமயான, 
பயன்மிக்க அனுபவமாக நிகழ்த்திக்காட்டும் ெபரும்ெபாறுப்பு நம் 
ஒவ்ெவாருவரிடமும் ஒப்பைடக்கப்பட்டுள்ளது. 

நமது பயணம் மிகப்ெபரிது, மிக இனிது. குழந்ைதைமையக் ெகாண்டாடுேவாம்!                              
வகுப்பைற வண்ணமயமாகட்டும்!

அன்புடன்,
ஆக்கிேயார்.
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வரிசை 
எண் பாடத்தசைப்பு பக்க 

எண் மா்தம்

என் நிசைவில் 1 அக்டாபர்

அழகுத ்்தாடடம் 7 அக்டாபர்

நண்பசைக ்கண்டுபிடி! 12 அக்டாபர்

பூம்வண்டி 20 நவம்பர்

வாழத்தைாம் வாங்க 24 நவம்பர்

ஓடி விசையாடு பாப்பா 28 டிைம்பர்

31 டிைம்பர்

வந்த பாச்த 38 டிைம்பர்

பபாருைடக்கம்

Scert1
Typewritten Text
       



1

கூவிப் பாடி                                     
கூவிப் பாடி                           

குயில் வந்தது

எங்கே வந்தாரகேள்?

சுருஙகி விரிநது  
சுருஙகி விரிநது      

புழு வந்தது

்தத்தித் ்தாவி                                  
்தத்தித் ்தாவி             

்தவளை வந்தது

வளைநது நெளிநது 
வளைநது நெளிநது 

பாம்பு வந்தது

அளைநது ஆடி 
அளைநது ஆடி 
யாளை வந்தது

நெல்்ல ெகேரநது 
நெல்்ல ெகேரநது 
ஆளெ வந்தது

பதுஙகிப் பாய்நது 
பதுஙகிப் பாய்நது 

....................... வந்தது

்்தாளகே விரித்து 
்்தாளகே விரித்து 

....................... வந்தது

குதித்து  ஓடி 
குதித்து  ஓடி                    

....................... வந்தது

எல்்லாரும் எங்கே வந்தாரகேள்?

என் நினைவில்

சிறுசிறு ந்தாடரகேளைச் நைால்்லக்கேட்டு, பினந்தாடரநது கூறுகே.
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வழள்லக கேட்டி 
ெழுவி விழுந்தது

எல்்லாரும் அருகில் உள்ை அருவியில் குளிககே வந்தாரகேள்.

 குளிககே வந்த ெணபரகேளுககு வண்ணம் தீட்டி ெகிழுஙகேள்

ப்லமுளை நைால்லிப் பழகுகே

கிளையின நிழல்
ெள்லயில் விழுந்தது

மு்தள்லயும் ்தவளையும்
ெளழயில் ெளைந்தை

ஆறைஙகேளையின ஓைம்
பாளைநயல்்லாம் ஈைம்

நவள்ளை முயல்கேள் வயலி்்ல
 துள்ளி விளையாடிை 

குைககேளை்யாைத்துக குழி
குதித்து விழுந்தது ெரி
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படம் பாரத்துக கேள்தளயக கூறுகே

கேள்தககுப் நபாருத்்தொை ்தள்லப்ளப எழுதுகே
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கே

கோ கி கீ

கு

கூநகே

்கேளகே

நகோ ்கோ
நகேை

கேணினி

அகேைவரிளைமுளை அறி்வாம்

அகேைவரிளைப்படுத்துகே

கோறைாடி
 கிளி

ஞ
ைல்

கீளை

்கேழவைகு

நகேணளட மீன
 கூளட

 கு
ள

ட

ளகேப்ளப

நகோடி
்கோழி

நகேை்தாரி

சீப்பு,   ைஙகு,   சூரியன,   ைாட்ளட,   சிஙகேம்,   ்ைவல்,   சுணடல்,

நைை நைை,   நைடி,   நைாட்டுெருநது,   ளைளகே,   ்ைாைம்   

ை

ைஙகு

சுணடல்

ளைளகே
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உயரநது நிறபது - ெள்ல
உயிரகேளைக கோப்பது - ெளழ

நீரில் ெ்லரவது - அல்லி
நீளை எடுத்்தார - அள்ளி

விைககில் கிளடப்பது - ஒளி
நவடித்்தால் எழுவது - ஒலி

ொட்டிறகு இருப்பது - வால்
ெைத்ள்த அறுப்பது - வாள்

உரிய ஒலிப்புடன படித்துப் பழகுகே

ஆறறின இருபுைம் - கேளை
ஆளடயில் படிவது - கேளை

சுவரில் ஊரவது - பல்லி
சுளவத்துக கேறகே - பள்ளி
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ளகே! ளவ! வளை!

இவறளையும் 
வளைநது 

பாருஙகேள்
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1. அழகுத் ்்தாட்டம்

்்தாட்டத்தி்்ல வண்ணப்பூவும் 
பூத்துக குலுஙகுது 
பாரத்்தது்ெ சினைத்்்தனீ 
பாட்டுப் பாடுது

பசுளெயாை புல்ள்லத்்்தடி 
ொடும் ்ெயுது
பககேத்தி்்ல கேனறுககுட்டி 
துள்ளி ஓடுது

உயைொை ெைத்தினி்்ல 
பழமும் ந்தாஙகுது 
பச்ளைககிளி பைநதுவநது 
நகோத்்தப் பாரககுது  

அழகுத்்்தாட்டம் பாரககும்்பா்்த 
ெம்ளெ இழுககுது 
ஆட்டம்ஆடி பாட்டுப்பாட  
ஆளை நபாஙகுது

பாடள்லக ்கேட்டுப் புரிநதுநகோள்கே - பாடி ெகிழகே

7
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பயிறசி
ஒலித்துப் பழகுகே

படித்தும் எழுதியும் பழகுகே

படத்ள்த உரிய நைால்லுடன இள்ணககே

்பசு்வாம் வாஙகே!
அழகுத்்்தாட்டத்தில் எளவநயல்்லாம் இருந்தை?

பூத்துக குலுஙகுது பாட்டுப் பாடுது துள்ளி ஓடுது

ொடும் ்ெயுது பழமும் ந்தாஙகுது நகோத்்தப் பாரககுது

ெம்ளெ இழுககுது ஆளை நபாஙகுது

ஆளை சினைத்்்தனீ

பச்ளைககிளி கேனறுககுட்டி ்்தாட்டம்

பச்ளைககிளி

வண்ணப்பூ

சினைத்்்தனீ

பசும்புல்

உயைொை ெைம்
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Pஉைககுப் பிடித்்த வரு்ணளைத் ந்தாடளைக                குறியிடுகே

ஆடும் ெயில்

அழகு ெயில்

வண்ண ெயில்

படத்திறகுப் நபாருத்்தொை வரு்ணளைத் ந்தாடளை எழுதுகே

வட்ட நி்லா

முழு நி்லா

நவள்ளை நி்லா

இனிப்புப் பழம்

பழுத்்த பழம்

சிவந்த பழம்

ெல்்ல  ொய்ககுட்டி

சினை ொய் குட்டி

கேருப்பு ொய்ககுட்டி
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புளகே

   மிைகு

புத்்தாளட

   குயில்

       கு          ககுட்ளட   எறும்           ைா

நைால்்்லாடு

முடியும் எழுத்தில் ந்தாடஙகும் நைால்ள்ல எழுதுகே 

கு
ரு

வி

விைகு

மி
ை

கு

கு
ம் மி

குைங கு

முடிவும்
மு்தலும்

ஆளெ ளெைா

சிைகு  அடுப்பு  

சிரிப்பு  அம்மி  

விளையாடு

குைங கு குருவி விைகு கும் மி மிைகு

உரிய எழுத்ள்த எழுதி நிைப்புகே 
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விை்்லாவியம்
நீஙகேளும் நைய்து ெகிழுஙகேள்  
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2. ெணபளைக கேணடுபிடி!

ெம்முடன 
விளையாட,  

புது ெணபர ஒருவர   
வைப்்பாகிைார

புது 
ெணபைா...  

யார அவர?

முயல் : நீஙகே்ை
கேணடுபிடியுஙகே்ைன. 

ொனகு கோல்கேள் நகோணடவர.

வாத்து : ொடு்தா்ை? 

முயல் : இல்ள்ல.
கூைாை நகோம்புகேள் இருககோது.
நபரிய உருவம் நகோணடவர.
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குைஙகு : ஓ… ொன 
நைால்்லட்டுொ...  
யாளை்தா்ை? 

முயல் : ஊகூம். நீணட 
தும்பிகளகே இருககோது.  

்வகேொகே ஓடுவார.

கேழுகு : எைககுத் ந்தரியும். 
சிறுத்ள்த்தா்ை?

முயல் : இல்ள்ல.
கேருப்புப் புள்ளிகேள் இருககோது. 

நீணட கோல்கேள் இருககும்.

ெரி : வரிககுதிளையா?

முயல் : இல்ள்ல.                             
கேருப்பு நவள்ளை வரிகேள் 

இருககோது.  நீணட கேழுத்ள்தக 
நகோணடவர.
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புது ெணபர யாநைனறு உஙகேளுககுத் ந்தரியும்்தா்ை?

 அவர நபயளை எழுதுஙகேள்................................................................................

கிளி : ஐ! ந்தரிநதுவிட்டது. 
ஒட்டகேம்்தா்ை?

முயல் : இல்ள்ல்ய! 
உருணளடயாை திமில் 
இருககோது.  உடலில் 

கேட்டஙகேள் இருககும்.

அளைவரும் : ஓ! ொஙகேள் 
கேணடுபிடித்துவிட்்டாம்.

புது ெணபர வந்தார. விளையாட்டு ந்தாடஙகியது.
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விளட எழுதுகே
1. உடலில் கேருப்பு நவள்ளை வரிகேளைக நகோணட வி்லஙகு எது?  

2. புதி்தாகே வந்த ெணபர யார?

படித்துப் பழகுகே
பயிறசி

கூைாை நகோம்புகேள் நீணட தும்பிகளகே

கேருப்புப் புள்ளிகேள்

உருணளடயாை திமில்

எழுதிப் பழகுகே

நபாருத்்தொை  குறியிடுகே -  ைரி      ்தவறு    
1. நீணட தும்பிகளகே உளடயது யாளை.

2. ஒட்டகேச் சிவிஙகியின முதுகில் திமில் இருககும்.

3. சிறுத்ள்தயின உடலில் கேருப்பு நவள்ளை வரிகேள் இருககும்.

4. வரிககுதிளைககுக நகோம்புகேள் இல்ள்ல.

5. ொட்டிறகுக  கூைாை நகோம்புகேள் இருககும்.

நபாருத்துகே 
1.  ொனகு கோல்கேள், கூைாை நகோம்புகேள் - ஒட்டகேம்

2.  நபரிய உருவம்,  நீணட தும்பிகளகே - வரிககுதிளை

3. நீணட கோல்கேள்,  கேருப்பு நவள்ளை வரிகேள் - யாளை

4. நீணட கேழுத்து,  உருணளடயாை திமில் - ொடு

கேழுத்து

திமில் தும்பிகளகே

வரிகேள்

நகோம்புகேள்

ஒட்டகேச்சிவிஙகி

வாய்நொழியாகே விளட ்தருகே
1. இககேள்தயில் புது ெணபர எவவாநைல்்லாம் வருணிககேப்படுகிைார?

P O

கேருப்பு நவள்ளை வரிகேள்

ெணபர
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்ைரத்து ளவத்்தளவ பறறி எழுதி ளவப்பது 
ஆதிளையின வழககேம்.

இவள் ஆதிளை. சினைச் சினைப் 
நபாருள்கேளைத் ்்தடித் ்்தடிச்  
்ைரத்து ளவப்பாள்.

 இது, ஆதிளையின நபட்டி. 
எத்்தளை நபாருள்கேள் 
பாருஙகே்ைன! 

இது்பா்ல நீஙகேளும் ்ைகேரிப்பது உணடா? அவறளைப் பறறியும் எழு்த்லா்ெ!

ஆதிளையின நபட்டியில்...
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ஆறு ்வறுபாடுகேளைக கேணடுபிடித்து வட்டமிடுகே

உறறு்ொககு            ்ைர            உருவாககு

்ைரப்்பாம் 
உருவாககு்வாம்

பல்்வறு உருவஙகேளை உருவாககி ெகிழுஙகேள்
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உயைொை ந்தனளை ெைத்தின                           
உச்சியிலிருநது ைறுககிடு்வன

உருணளடயாை ொவல்பழத்ள்தத் 
்தளையில் ்பாட்டு உருட்டிடு்வன

சுளவயாை வாளழப்பழத்ள்தச் 
சுளவத்து ொனும் தினறிடு்வன

நீைொை விழுள்தப் பிடித்து 
ெனைாய் ஊஞைல் ஆடிடு்வன

குட்டிககுைஙகின ஒருொள்...

குட்டிக குைஙகு ொ்ை! 
குதித்து வநதிடு்வ்ை!
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்வரில் பழுத்்த நபரிய ப்லா  
்வணடும் அைவு தினறிடு்வன

குைத்தின குளிரந்த நீரி்்ல
குதித்து விளையாடிடு்வன

வளைந்த கிளையில் வாள்லச்சுருட்டித் 
்தள்லகீழாகேத் ந்தாஙகிடு்வன

அம்ொ எனளைத் ்்தடும் முன்ை 
விளைநது ஓடிச் ்ைரநதிடு்வன 
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3. பூம்வணடி

பூம்பூம்   பூம்பூம்  பூம்வணடி 

புைப்படப் ்பாகுது ஏறிடுஙகே

ஆயிஷா வணடியின ஓட்டுெைாம்

 ெைனும் நெரினும் பயணிகேைாம்

்தள்லெகேர நடல்லி பாரத்திட்லாம்

ஸ்ரீெகேரகூட ்பாய் வை்லாம்

கோடு ெள்லகேள் ப்ல்தாணடி

 கேடககேப் ்பாகுது பூம்வணடி

ஆகைா ெகேரின ்தாஜெஹால்

 கோஷ்மீர ்ைாொத் ்்தாட்டஙகேள்

பாரககே அளழககுது  பூம்வணடி

புைப்படப் ்பாகுது ஏறிடுஙகே
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ஜ     ெ     ொ     ஜி     ஜீ      ெு     ெூ     நெ     ்ெ
ளெ     நொ     ்ொ 

ஸ்    ஸ     ஸா    ஸி

ஷ்   ஷ   ஷா   ஷி   ஷீ   ஷு   ஷூ   நஷ   ்ஷ   ளஷ

ஹ்   ஹ   ஹா   ஹி   ஹீ   ஹு   ஹூ   நஹ   ்ஹ   ளஹ

ஸ்ரீ

படித்தும்  எழுதியும் பழகுகே

ஷாெஹான ொனசி ைாணி ெவஹர்லால்  ் ெரு ்ெ்தாஜி சுபாஷ்
ைநதிை்பாஸ்

்ைாொ ்தாஜெஹால்

 ைம்ொன,   கிறிஸ்துெஸ்,   பாகிஸ்்தான,   ெப்பான,                                                               
அஸ்ஸாம்,   கோஷ்மீர,   ஸ்ரீெகேர,   ொஙகிரி,   ஜி்்லபி,                                                               

கு்லாப் ொமூன,   பாதுஷா,   பஜஜி

எவநைஸ்ட்
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எறும்பூரில் இனிப்பு விழா

ொஙகேள் 
பாதுஷா 

நகோணடு 
வநதுள்்ைாம்

எறும்பூரில் இனிப்பு விழா. எறும்புகேள் 
இனிப்புகே்ைாடு கூடிை.

ொஙகேள் 
ொஙகிரி எடுத்து 

வநதுள்்ைாம்

இ்்தா.. 
சுளவயாை 

கு்லாப் ொமூன 

எஙகேளின 
பஙகு ஜி்்லபி

அட! 
சுளவயாை இனிப்பு விழா. 

வாஙகே எல்்லாரும் ைாப்பிட்லாம்
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பயிறசி
யாளைப் ்பால் ்வடமிட்டுள்ைைர? நபயரகேளை எழுதுகே

படம் பாரத்துப் நபயர எழுதுகே

gŸë M©LéHh
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4. வாழத்்த்லாம் வாஙகே

பரவீன படம் 
வளைநதுநகோணடு 
இருந்தாள்.  அப்்பாது 
அஜெல் வந்தான.

”ஐ! ெயில். அழகோகே 
உள்ைது, அககோ” 
எனைான அஜெல்.

”வா! வா!  உைககுப் 
பிடிககு்ெ... வண்ணம் 
தீட்டுகிைாயா?” 
எனைாள் பரவீன.

”ஓ!” ஆரவத்துடன 
அெரந்தான அஜெல்.

”இைகின ெடுவில் எழு்த இடம் விட்டு  
வண்ணம் தீட்டு அஜெல்” எனைாள் பரவீன.

”ஏன அககோ?” எனறு ்கேட்டான அஜெல்.

”அந்த இடஙகேளில் 
ஆஙகி்ல ொ்தஙகேளின 
நபயரகேளை எழு்தப் 
்பாகி்ைன” எனைாள் 
பரவீன.

”இது ொள்கோட்டியா 
அககோ?” எனறு ்கேட்டான
அஜெல்.

“இல்ள்ல. இது 
நிளைவூட்டி” எனைாள் 
பரவீன.

“நிளைவூட்டியா... 
புரியும்படி நைால்்்லன
அககோ” சிணுஙகிைான 
அஜெல்.
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ெைவரி பிப்ைவரி ொரச் ஏப்ைல்

்ெ ெூன ெூள்ல ஆகேஸ்ட்

நைப்டம்பர அக்டாபர ெவம்பர டிைம்பர

”இள்த ஆசிரியரிடம் ்தரு்வன. அந்தந்த ொ்தத்தில் பிைந்தவரகேளின 
நபயரகேளை எழுது்வாம்” எனைாள் பரவீன.

”எ்தறகோகே அககோ?” எனைான அஜெல்.

”ெைககோெல் வாழத்து நைால்்லத்்தான இந்தப் பிைந்தொள் நிளைவூட்டி” 
எனைாள் பரவீன.

”ெனைாகே இருககிை்்த.  எஙகேள் வகுப்புககும் ஒனறு நைய்ய்லாொ அககோ?” 
எனைான அஜெல்.

”ஓ, நைய்ய்லா்ெ! இனி எல்்லாரின பிைந்தொளிலும் ெைககோெல் வாழத்்த்லாம்”

படித்தும்  எழுதியும் பழகுகே!
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விளட எழுதுகே
1. ஆஙகி்ல ொ்தஙகேளில் மு்தல் ொ்தம் எது?

2. நீ பிைந்த ஆஙகி்ல ொ்தம் எது?

3. ஆஙகி்ல ொ்தஙகேளில் இறுதி ொ்தம் எது?

படித்துப் பழகுகே
பயிறசி

வண்ணம் ொள்கோட்டி

நிளைவூட்டி

பிைந்தொள்

எழுதிப் பழகுகே

நபாருத்்தொை  குறியிடுகே -  ைரி      ்தவறு    
1. பரவீன ெயில் படம் வளைந்தாள்.

2. அஜெலுககு வண்ணம் தீட்டப் பிடிககும்.

3. பரவீனநைய்்தது ொள்கோட்டி.

4. நிளைவூட்டியில் ்தமிழ ொ்தஙகேளின நபயரகேளை எழுதிைர.

நபாருத்துகே 
1. வண்ணம் தீட்டியது - பரவீன

2.  ெயில் வளைந்தது                 - நிளைவூட்டி

3. பிைந்தொள் - பனனிைணடு

4. ஆஙகி்ல ொ்தஙகேள் - அஜெல்

ஆகேஸ்ட்

வாழத்து ெைவரி

ெூள்ல

ெூன

நைப்டம்பர

வாய்நொழியாகே விளட ்தருகே
1. அஜெலும் பரவீனும் பிைந்தொள் நிளைவூட்டிளய எப்படிநயல்்லாம்

உருவாககிைாரகேள்?

P O

வாழத்து

பிைந்தொள்
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ஆஙகி்ல ொ்தஙகேளையும் அம்ொ்தஙகேளில் பிைந்த  ெணபரகேளின நபயரகேளையும் எழுதுகே.

இ்்தா உஙகேள் வகுப்புககோை பிைந்தொள் நிளைவூட்டி

வ ரி
வ

ப ர

ப
ர
ப
ம் ப ர

ள்ல

குறுகநகேழுத்துப் புதிரில் ஆஙகி்ல ொ்தஙகேளின நபயரகேளை நிைப்புகே

ன
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5. ஓடி விளையாடு பாப்பா

ஓடி விளையாடு பாப்பா - நீ
 ஓய்நதிருககே ்லாகோது பாப்பா
கூடி விளையாடு பாப்பா - ஒரு

குழநள்தளய ளவயா்்த பாப்பா

கோள்ல எழுந்தவுடன படிப்பு - பினபு 
 கேனிவு நகோடுககும் ெல்்ல பாட்டு 
ொள்ல முழுதும் விளையாட்டு -எனறு

வழககேப்படுத்திக நகோள்ளு பாப்பா

ைாதிகேள் இல்ள்லயடி பாப்பா -கு்லத்
 ்தாழச்சி உயரச்சி நைால்்லல் பாவம்
நீதி உயரந்தெதி கேல்வி - அனபு 

நிளைய உளடயவரகேள் ்ெ்்லார

பாடள்லக ்கேட்டுப் புரிநதுநகோள்கே - பாடி ெகிழகே.

- சுப்பிைெணிய பாைதியார
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பயிறசி
ஒலித்துப் பழகுகே

படித்தும் எழுதியும் பழகுகே

பாடலில் உள்ைபடி நபாருத்துகே

்பசு்வாம் வாஙகே!
இப்பாடலில் பாைதியார எனநைனை கூறுகிைார?

ஓடி விளையாடு ஓய்நதிருககே்லாகோது கூடி விளையாடு

குழநள்தளய  ளவயா்்த

உயரந்தெதி

கேனிவு நகோடுககும் ைாதிகேள் இல்ள்ல

விளையாடு ளவயா்்த கேனிவு உயரந்த ெதி

விளையாட்டு

இல்ள்ல

்ெ்்லார

படிப்பு

பாட்டு

கேனிவு நகோடுககும்

கோள்ல

ொள்ல

ைாதிகேள்

அனபு நிளைய உளடயவர

குழநள்த அனபு படிப்பு பாட்டு
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அமு்தா, நீ பாடுவள்தக ்கேட்டுகநகோண்ட இருககே்லாம்.  
்ெைம் ்பாவ்்த ந்தரியவில்ள்ல

உளையாடள்லக கேவனி. ைரியாை ந்தாடருககுக               குறியிடுகே.

 ைாமு... கே்லாவுககும் ் வடிகளகே பாரககே ஆளையாகே இருககும் அல்்லவா? 
ைணளட ்பாடா்்த. அவளுககும் ைனைல் ஓைத்தில் இடம் நகோடு

ெஞைள் வண்ணப் பூககேள் ெட்டு்ெ அழகோைளவ.

பூந்்தாட்டத்தில் ெஞைள் வண்ணப் பூககேள் ெட்டு்ெ உள்ைை.

பூந்்தாட்டத்தில் ப்ல வண்ணப் பூககேள் இருககினைை.

இந்தப் பூந்்தாட்டத்தில் எைககு மிகேவும்  பிடித்்தளவ
 ெஞைள் வண்ணப் பூககேள்

இருவருககும் ைனைல் ஓைத்தில் அெை இடம் கிளடககேவில்ள்ல.

ைாமு ைனைல் ஓைத்தில் அெரநது இருககிைான.

கே்லா ைனைல் ஓைத்தில் அெரநது இருககிைாள்.

்கோெதி, வழககேொகே ஓட்டப்பந்தயத்தில் ொன்தான நவறறி நபறு்வன. 
இந்தமுளை  நீ நவனறு விட்டாய். வாழத்துகேள்!

அமு்தாவுககு ெனைாகேப் பாடத் ந்தரியாது. 

ஆைநதிககு அமு்தாவின பாடல்கேளைக ்கேட்கேப் பிடிககோது. 

அமு்தா ெனைாகேப் பாடுவாள்.

்கோெதிககு  ஓடத் ந்தரியாது.

்கோெதி ்வகேொகே ஓடுவாள்.

்கோெதி இந்தமுளை ்பாட்டியில் கே்லநதுநகோள்ைவில்ள்ல. 

அத்ள்தயின அனபுப் பரிைாை கிளி நபாம்ளெ உளடநதுவிட்டது. 
வருத்்தொகே இருககிைது

ெரியாவிடம் ்வறு நபாம்ளெகேள் இல்்லா்த்தால்

அத்ள்த அனபாகேக நகோடுத்்த பரிசு உளடந்த்தால்

அத்ள்த திட்டுவார எனப்தால்

ெரியாவின வருத்்தத்திறகோை கோை்ணம்...

P
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6. ஆத்திசூடி

நபரியாளைத் துள்ணநகோள்

” இனி உஙகேளைப் ்பா்ல்வ ொனும் கேவைொய் 
இருப்்பன, அம்ொ” எனைது மீன குஞசு.                         

புரிநதுநகோணட மீன குஞசுககு அம்ொவிடம் 
இருநது முத்்தம் ஒனறு பரிைாகேக கிளடத்்தது.

ஒரு குைத்தில்  நிளைய மீனகேள் இருந்தை.   
மீன குஞசு ஒனறு அ்தன அம்ொவுடன                                            

இளை ்்தடச் நைனைது. 

அப்்பாது நபரிய புழு ஒனளைக கேணடது. 
”ஆகோ! ெல்்ல உ்ணவு கிளடத்துவிட்டது, 

அம்ொ! ொன அள்தப் பிடிககேட்டுொ?” எனறு   
அம்ொளவக ்கேட்டது மீனகுஞசு.

“ைறறுப் நபாறு நைல்்ல்ெ!                                      
இது்பானை புழுளவ ொன இந்தக குைத்தில் 

இதுவளை கேணடதில்ள்ல. அரு்கே நைனறு 
பாரப்்பாம் வா” எனறு கூறியது அம்ொ மீன.

புழுவின அருகில் நைனறு பாரத்்தை. ” அந்தப் புழு 
எதி்்லா ொட்டிகநகோணடிருககிைது, அம்ொ” 

எனைது மீனகுஞசு.

”ஆொம். இது்தான தூணடில். இள்தக 
கேவனிககோெல் பிடித்திருந்தால் ொம் இதில் 

ொட்டியிருப்்பாம்” எனைது அம்ொ மீன.
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ஆத்திசூடி

ைகு ொொ 
ஒரு நைய்தி 
நைானைார 

அககோ

எனை 
நைானைார?

ெம் 
இருவளையும் 
்வள்லககுக 
கூப்பிட்டார

ஆொம். 
ெம்ொல் 

நைய்யககூடிய 
எளிளெயாை 
்வள்ல்தான 

எனறு    
கூறிைார

அப்படியா? 

ைாப்பாடும் 
தினபணடஙகேளும் 
நகோடுப்பாரகேைாம் 

்வள்லககோ?

ஓ..!

ப்ணமும் 
்தருவாரகேைாம். 

அவருககு எனைககோ
பதில் நைால்வது?

இப்நபாழுது 
படிககிை வயது 

அல்்லவா?

உஙகேள் 
பிள்ளைகேளைப் 

்பா்ல்வ ொஙகேளும்  
படிககி்ைாம் எனறு 

ொொவிடம் நைால்

ைரியாகேச் 
நைானைாய் 

அககோ

இைளெயில் கேல்

2nd Std - Tamil Term 2 Updated 31.07.2020.indd   32 01-08-2020   12.30.24 PM



33

ஆத்திசூடி

ெனி்தரகேைால் 
பைளவளயப் 
்பால் பைககே 

முடியா்தா?

எனளைப் 
்பானைவரகேள் 

விளையாட 
முடியா்தா?

ந்தாள்லவில் 
இருப்பவரகேளிடம் 

்பை முடியா்தா?

நபணகேள் 
ொஙகேள் 
படிககேக 

கூடா்தா?

இப்படி்ய
சுெநது 

நைல்வள்தத் 
்தவிை ்வறு 

வழியில்ள்லயா?

்கேள்வி முயல்

்கேள்வி எழுந்தது வழி பிைந்தது
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ளவகேளை துயில் எழு

ஆத்திசூடி

்பாகே்லாொ?

அம்ொ 
்ெைம் 

ஆகிவிட்டது. 
ைாப்பாடு                     

்வணடாம்

வளகேவளகேயாை 
கேறகேளை எடுத்து 

வந்தாயா? ஆசிரியர 
நைால்லியிருந்தா்ை?

கோள்லயில் 
நைய்ய நிளைத்்்தன. 
ஆைால் ்ெைமில்ள்ல

இ்்தா பார.                                                                                         
ொன ்ைகேரித்து விட்்டன

இை்வ 
முடித்துவிட்டாயா?

கோள்லயில்்தான
்ைகேரித்்்தன

கோள்லயில் 
எப்படி? பள்ளிககுக 
கிைம்ப்வ ்ெைம் 

்பா்தவில்ள்ல்ய! 
ொன விடியறகோள்லயில் 

எழுநதுவிடு்வன.  அ்தைால் 
நிளைய ்ெைம் கிளடத்்தது. கோள்ல ்ெைம் 

எவவைவு அழகு ந்தரியுொ? ஓ!  
இனி  ொனும் 

விடியறகோள்லயில் எழ 
முயறசி நைய்கி்ைன
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ஆத்திசூடி

அருளெயாை 
ொடகேம்

ெடிப்பு 
்பான்ை 

ந்தரியவில்ள்லஎவவைவு 
்வகேொகேச்  சி்லம்பம் 

சுறறிைாரகேள்!

அந்த 
அககோ பாடிய பாடல் 

இனனும் என கோதில் 
்கேட்டுகநகோண்ட 

இருககிைது

அவரகேள் 
ெடைம் 

ஆடும்்பாது                                                               
எைககும் ஆடத் 

்்தானறியது.

எனளை 
மிகேவும் கேவரந்தது 
அந்தத் திளையில் 

வளைநதிருந்த 
ஓவியஙகேள்்தான

ெெககுப் 
பிடித்்தவறளை 
ொமும் கேறறுக 
நகோள்்வாொ

வித்ள்த விரும்பு
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பயிறசி
படித்தும் எழுதியும் பழகுகே

இைளெயில் கேல்்கேள்வி முயல்

நபரியாளைத் துள்ணநகோள்ளவகேளை துயில் எழு

வித்ள்த விரும்பு

உரிய ந்தாடளைப் படத்துடன நபாருத்துகே

இைளெயில் கேல் ்கேள்வி முயல்

ளவகேளை துயில் எழு வித்ள்த விரும்பு
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்தமிழச்நைால் அறிநது பயனபடுத்து்வாம்

நிள்லப்்பளழ

கேழுத்துப்பட்டி

ந்தாள்லககோட்சி

கேணினி

சுழல் ொறகோலி

அளழப்புெணி

நவள்ளைத்்தாள்

கோலுளை

பல்து்லககி

நெத்ள்த

சீருளட

ந்தாள்ல்பசி

்்தாள்ளப

நபாத்்தான

குவளை

ெகேரும் படிககேட்டு

ெட்ளட

மினவிைககு

வழள்லககேட்டி

ெடிககேணினி

37
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எனை நைய்கிைாரகேள்? எழுதுகே

ெைம் ெைத்தில் ஒரு கூடு கூட்டில் ஒரு பைளவ

பைளவ எனை 
நைய்கிைது?

வண்ணத்துப் 
பூச்சி எனை 
நைய்கிைது?

்்தாட்டம்  ்்தாட்டத்தில் ஒரு ெ்லர

மீன எனை 
நைய்கிைது?

 ஆறு ஆறறில் நீர நீரில்  மீன

ெ்லரில்  ஒரு 
வண்ணத்துப் பூச்சி

மீன ்தணணீரில் நீநதுகிைது

மீன துள்ளிக குதிககிைது

மீன ்தணணீரில் மி்தககிைது

வானூரதி ்ெ்்ல ஏறுகிைது

வானூரதி நிறுத்தி ளவககேப்பட்டுள்ைது

வானூரதி கீ்ழ இைஙகுகிைது

இது ொள்ல ்ெைம்

இது இைவு ்ெைம்

இது பகேல் ்ெைம்

நபாருத்்தொை ந்தாடருககுக               குறியிடுகேPவந்த பாள்த
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எந்த வாகேைம் எந்த வி்லஙகிறகு உரியது? எழுதுகே - கோை்ணம் கூறுகே 

குளட
கேருப்புக    குளட   
நபரிய     கேருப்புக    குளட
்தாத்்தாவின    நபரிய     கேருப்புக    குளட  

ஊஞைல்

_________ ஊஞைல் ( ெை/ இரும்பு )

_________       _________ ஊஞைல் (சிவப்பு/ ெஞைள்)

_________       _________       _________ ஊஞைல் (நபரிய/ சிறிய)

ந்தாடளை  நீட்டித்து  எழுதுகே

ொன,    பூளை,    புலி,    வரிககுதிளை,    ஒட்டகேச்சிவிஙகி,    சிறுத்ள்த

ெ்லர

_______________

____________________________

___________________________________________
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கேளட

ஏரி

ஆறு

்ொப்பம்

்்தர

வணடல்

உப்பைம்

நைஙகேல்

ஆளை       

மு்தல் எழுத்ள்த ொறறி  உ்ணவுப்  நபாருைாககுகே

நைய்திகேளைப் படித்்தறிகே
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கேறைல் விளைவுகேள்

1. கேட்டல் 2. கேசுதல் 3. ேடிததல் 4. எழுதுதல் 5. நட்டமுடை
இலகேணம்

• ே்டஙேள், ஓவியஙேள்,
ேடதபே்டஙேடை
நுடேமாே
உற்றுகநாககியும்
ச�ால்லககேடடும்
சுடைபேர்.

• கேட்டறியாத,  எளிய
ச�ாற்ேைடமநத
ோ்டல்ேடைக
ேைனதது்டன்
ேருததூன்றிக கேடடுப
புரிநதுசோண்டு
சைளிபேடுததுைர்.

• சிநதடனடயத
தூண்டும் எளிய
ேடதேடைக
ேைனதது்டன்
ேருததூன்றிக கேடடுப
புரிநதுசோண்டு
சைளிபேடுததுைர்.

• எளிய ைாயசமாழி
அறிவுடைேடையும்
ேட்டடைேடையும்
வினாகேடையும்
கேடடுப புரிநதுசோண்டு
எதிர்விடனயாற்றுைர்.

• பிைர் கேசுைடதப
சோறுபபு்டனும் 
ேைனதது்டனும் கேடடுப 
புரிநதுசோண்டு
சைளிபேடுததுைர்.

• ஓட�நயமிகே 
ோ்டல்ேடைத 
தனியாேவும் 
குழுைாேவும் உரிய 
ஒலிபபு்டன் ோடுைர். 

• ே்டகேடதடயப  ோர்தது 
நிேழடைக கூறுைர்.

• ச�யதிேடைத திைடடும் 
சோருடடு வினா 
எழுபபுைர்.

• ோர்ததடை, கேட்டடை 
ேற்றிப கேசுைர். 

• கேடடும் ேடிததும் 
அறிநத ோ்டல்ேள், 
ேடதேளிலிருநது 
கேடேபேடும் எளிய 
வினாகேளுககு 
முழுடமயான 
ச�ாற்சைா்டரில் விட்ட
கூறுைர். 

• ச�ாற்ேள், சதா்டர்ேடை
முடையாேவும் 
�ரியாேவும் ஒலிபேர்.

• கேட்டறிநத ேடதேள், 
ோ்டல்ேடைத தம் 
ேற்ேடனயின் 
அடிபேட்டயில் கூறுைர்.
தமககுரிய நட்டயில் 
கேசுைர். 

• கேட்டைற்று்டன் தம் 
அனுேைஙேடைத 
சதா்டர்புேடுததிப 
சோருள் விைஙகும் 
ைடேயில் சதளிைாே 
சைளிபேடுததுைர்.

• தமிழசமாழியின்
அடனதது 
எழுததுேளின் 
ஒலிைடிை, ைரிைடிைத 
சதா்டர்புேடை 
இனஙேண்டு 
முடையாே
உச�ரிபேர். 

• ை்டசமாழி
ஒலிபபுேளுககுரிய, 
கிைநத 
ைரிைடிைஙேடை
அறிநது  ேடிபேர்.

• எளிய ச�ாற்ேள், 
சிறுசிறு சதா்டர்ேடை 
உரிய ஒலிபபு்டன்
உைகேப ேடிபேர். 

• எளிய �நதப
ோ்டல்ேடை உரிய 
ஓட�யு்டன் ேடிபேர். 
எளிடமயான சிறுசிறு 
ே்டகேடதேடையும் 
ோ்டல்ேடையும் 
ேடிபேர். 

• ேடிககும் ேகுதியின்
சோருளுணர்நது 
வினாகேளுககு 
விட்டயளிபேர். 

•  ேடிதத ேகுதியில் 
கேடேபேடும்  சிறுசிறு 
வினாகேளுககு 
விட்டயளிபேர்.

• ே்டஙேடைப ோர்ததுப 
சேயர்ேள், சிறுசிறு 
சதா்டர்ேடைத சதளிைாேவும் 
ைரிைடிைம் சிடதயாமலும் 
எழுதுைர்.

• ை்டசமாழி ஒலிபபுேளுககுரிய, 
கிைநத ைரிைடிைஙேடை 
அறிநது எழுதுைர்.

• ச�ாற்ேடையும், சிறுசிறு 
சதா்டர்ேடையும் 
ச�ால்லககேடடு எழுதுைர்.

• எளிய ோ்டல்ேள்,  ேடதேள், 
உடைநட்டபேகுதிேளிலிருநது 
கேடேபேடும் வினாகேளுககு 
முழுடமயான சதா்டர்ேளில் 
விட்டயளிபேர். 

• சிறுசிறு சதா்டர்ேடைத
தம்முட்டய  நட்டயில் 
எழுதுைர்.

• கேட்டைற்டை/ ேடிததைற்டை
/ சிநதிதது உணர்நதைற்டைப
ே்டஙேைாேகைா, 
ச�ாற்ேைாேகைா, 
சதா்டர்ேைாேகைா
சைளிபேடுததுைர்.

• ஒலி இடயபுச ச�ாற்ேடை
உருைாககுைர்.

• ஒருடம, ேன்டம
விகுதிேடை (ேள், 
கேள், ஙேள்) அறிநது 
ேயன்ேடுததுைர். 

• சேயர்சச�ாற்ேள், 
ேதிலிப சேயர்சச�ாற்ேள், 
விடனசச�ாற்ேடை 
அறிநது ேயன்ேடுததுைர்.

6. கறகக்
கற்றல் 

7. ச�ொல்்ொட்சித்
தி்றன்

8. படைப்புத்
தி்றன்

9 . விழுமியஙகள் 10. வொழ்வியல்
தி்றன்

• ே்டகேடதேடைப
ோர்ததறிநது /
ேடிததறிநது ேடத
கூறுைர்.

• சேயர்பேலடேேள்,
அறிவிபபுேடைப
ேடிபேர்.

• விரும்பும் நூல்ேடைத
கதடிப ேடிபேர்.

கீழகோணும் ச�ாற்ேடைக 
ேற்ைறிநது கேசசிலும் 
எழுததிலும் ேயன்ேடுததுைர்.
• சேயர்சச�ாற்ேள். 

விடனசச�ாற்ேள், ேதிலிப 
சேயர்சச�ாற்ேள்

• வீடு, ேள்ளியில் உள்ை
சோருள்ேளின் சேயர்ேள்

• குடும்ே உறுபபினர் சேயர்ேள்
• தின்ேண்்டஙேளின் சேயர்ேள்
• எளிய ைருணடனச

ச�ாற்ேள்
• ஆஙகில மாதஙேளின்

சேயர்ேள்

• முதல் எழுதடத 
மாற்றி கைறு
ச�ாற்ேடை
உருைாககுைர்.

• குறிபபிட்ட எழுததில் 
சதா்டஙகும் ேல்கைறு
ச�ாற்ேடை 
எழுதுைர்.

• சோடுகேபேட்ட 
ச�ால்லிலிருநது 
ேல்கைறு
ச�ாற்ேடை
உருைாககுைர்.

• முதல் ச�ால்லின்
இறுதி எழுதடத 
அடுதத ச�ால்லின்
முதல் எழுததாேக
சோண்டு
ச�ாற்ேடை
உருைாககுைர்.

• கநைநதைைாடம.
• கூடடுணர்வு
• விதிேடைப பின்ேற்றுைர்.
• தூயடம கேணுைர்.
• சோருள்ேடைப ோதுோபேர்.
• பிைருககு உதவுைர்.
• பிை உயிர்ேளி்டததில் அன்பு 

ோடடுைர்.

கீழகோணும் ைாழவியல் 
திைன்ேடைப சேற்று 
உரிய கநைஙேளில் 
ேயன்ேடுததுைர்.
• தன்டன அறியும் திைன்.
• சிகேல் தீர்ககும் திைன்.
• முடிசைடுககும் திைன்.
• கூர்சிநதடனத திைன்.
• ேட்டபோகேச சிநதடனத

திைன்.
• சிைநத தேைல் சதா்டர்புத 

திைன்.
• உைவுேடை 

இணகேதது்டன் கேணும் 
திைன்.

• பிைடை அைர் 
நிடலயிலிருநது 
புரிநதுசோள்ளும் திைன்.

• உணர்வுேடைக
டேயாளும் திைன்.

• மன அழுதததடதக
டேயாளும் திைன். 
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்ெ்லாய்வாைரகேள்

முளைவர ை. ொடைாமி,  ்பைாசியர ( ஓய்வு), நைனளை.  

திரு. ை. ்தமிழச்நைல்வன எழுத்்தாைர, சிவகோசி.

திருெதி ஏ.எஸ். பத்ொவதி எழுத்்தாைர, நைனளை. 

வல்லுெர & ஒருஙகிள்ணப்பாைர

முளைவர நவ. உஷாைாணி,  மு்தல்வர, 
ொவட்ட ஆசிரியர கேல்வி ெறறும் பயிறசி நிறுவைம், 
திருவல்லிக்கேணி, நைனளை ொவட்டம்.

திருெதி இைா. நபானெணி , விரிவுளையாைர,
ொவட்ட ஆசிரியர கேல்வி ெறறும் பயிறசி நிறுவைம், திருவூர,  
திருவள்ளூர ொவட்டம்.

நூ்லாசிரியரகேள்

முளைவர அ. ொசி்லாெணி, விரிவுளையாைர, 
ொவட்ட ஆசிரியர கேல்வி ெறறும் பயிறசி நிறுவைம், 
குருககேத்தி,ொகேப்பட்டிைம் ொவட்டம்.

திருெதி ்வ. சுடநைாளி, இளடநிள்ல ஆசிரியர,                       
அம்பத்தூர ெகேைாட்சி ந்தாடககேப்பள்ளி, நகோைட்டூர, 
வில்லிவாககேம் ஒனறியம், திருவள்ளூர ொவட்டம்.

நைல்வி பா. ப்ரீத்தி, இளடநிள்ல ஆசிரியர,
ஊைாட்சி ஒனறிய ெடுநிள்லப்பள்ளி, சீரப்பைந்தல்,                                                               
ரிஷிவநதியம் ஒனறியம், விழுப்புைம் ொவட்டம்.

திரு. நவ. ைாொ இளடநிள்ல ஆசிரியர,
ஊைாட்சி ஒனறிய ெடுநிள்லப்பள்ளி, இைாககியாம்பட்டி, 
நகோஙகே்ணாபுைம் ஒனறியம், ்ை்லம் ொவட்டம்.

திரு. பா. ை. குப்பன, இளடநிள்ல ஆசிரியர,
ஊைாட்சி ஒனறிய ந்தாடககேப்பள்ளி, ஐயந்தாஙகேல், 
கோ்வரிப்பாககேம் ஒனறியம், ்வலூர ொவட்டம்.

திருெதி பா. கேறபகேம், இளடநிள்ல ஆசிரியர,                                    
ஊைாட்சி ஒனறிய ந்தாடககேப்பள்ளி, ஐயப்பெகேர,
வில்லிவாககேம் ஒனறியம், திருவள்ளூர ொவட்டம்.

திருெதி வீ. நைௌரீஸ்வரி, இளடநிள்ல ஆசிரியர,                   
ஊைாட்சி ஒனறிய ந்தாடககேப்பள்ளி, குெைனகேட்டம், 
ஆளைெள்ல ஒனறியம், ்கோயம்புத்தூர ொவட்டம்.

திருெதி அ. கேள்லவாணி, பட்ட்தாரி ஆசிரியர,
ஊைாட்சி ஒனறிய ெடுநிள்லப்பள்ளி, கோைம்பாளையம், 
ந்தாணடாமுத்தூர ஒனறியம், ்கோயம்புத்தூர ொவட்டம்.

திருெதி ை. பஞைவர்ணம்,  ்தள்லளெ ஆசிரியர, ஊைாட்சி 
ஒனறிய ந்தாடககேப்பள்ளி, ்தாம்பைம், ைானி்டாரியம், நைனளை.

திரு. கு.வ. ெ்கேநதிைன   இளடநிள்ல ஆசிரியர,                       
ஊைாட்சி ஒனறிய ெடுநிள்லப்பள்ளி, நபரிய குககுணடி, 
ஆறகோடு ஒனறியம், ்வலூர ொவட்டம். 

திருெதி ்த. நெயொரி, இளடநிள்ல ஆசிரியர,                    
ஸ்ரீநெ்யநதிை சுவாமிகேள் ்ெனிள்லப்பள்ளி,
ெகோைாொ ெகேர, திருநெல்்வலி ொவட்டம்.

்தமிழ - இைணடாம் வகுப்பு  
பாடநூல் உருவாககேக குழு

ஓவியரகேள்
திரு. ்ைா. ்வல்முருகேன, ஓவிய ஆசிரியர,                                                               
அைசு ெகேளிர ்ெனிள்லப்பள்ளி, ்கோவில்பட்டி,              
தூத்துககுடி ொவட்டம்.

திரு. ்கே.ெதியழகேன, இளடநிள்ல ஆசிரியர, 
ஊ.ஒ. ெடு நிள்லப்பள்ளி, ஊத்துககோடு, வ்லஙளகேொன ஒனறியம்,                                                                                                                                        
திருவாரூர ொவட்டம்.

திரு. ்கோபு சுப்ளபயன,
ஐ திங கிரி்யஷனஸ், வடபழனி, நைனளை.

திரு. ்்த.துளை, ஓவிய ஆசிரியர,               
பிஷப் ஹீபர ்ெல்நிள்லப்பள்ளி, ந்தப்பககுைம், திருச்சி.

திரு. சு. ெ்ைாகேைன, ஓவிய ஆசிரியர,
அைசு ்ெல்நிள்லப்பள்ளி, சி்லெள்ல, ்்தனி. 

திரு. ்த.்தா.மு. பிைபுைாஜ, ஓவிய ஆசிரியர,
அைசு உயரநிள்லப்பள்ளி, ெணிெஙகே்லம், குனைத்தூர ஒனறியம், 
கோஞசிபுைம் ொவட்டம்.

திரு. கோ. ்தைஸ் தீபக ைாென 

திரு. கோ. ெ்லன ொனசி ைாென

திரு. ொ. கோசி ைாென 

திரு. ்வல்முருகேன இைா்தாகிருஷ்்ணன  

திரு. பா. பிை்ொத்

திரு. சு. முைளி 

விளைவுககுறியீடு ்ெ்லாணளெககுழு
திரு.  இைா. நெகேொ்தன, இளடநிள்லஆசிரியர, 
ஊைாட்சிஒனறியெடுநிள்லப்பள்ளி, கே்்ணைபுைம், ்பாளூர 
,திருவண்ணாெள்ல.

திரு.  சூ.ஆல்பரட் வைவன பாபு ,பட்ட்தாரிஆசிரியர 
அைசிைரஉயரநிள்லப்பள்ளி, நபருொள் ்கோவில், 
பைெககுடி,  இைாெொ்தபுைம்

திரு. மு.ைைவ்ணன , பட்ட்தாரிஆசிரியர, 
அைசிைர ெகேளிர ்ெனிள்லப்பள்ளி, வாழப்பாடி, ்ை்லம்

பககே வடிவளெப்பாைர
ஓவியர திரு. கு. கேள்லச்நைல்வன, நைனளை. 
திரு. சி. அளடககே்ல ஸ்டீபன. 
திரு. சி. பிைைாநத்
திரு. ஸ்ரீ்தர

்தைககேட்டுப்பாடு 
திரு. ைா்ெஷ் ்தஙகேப்பன
திரு. கி.நெைால்டு வில்ைன

ஒருஙகிள்ணப்பாைர 
திரு. ை்ெஷ் முனிைாமி,
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PrefacePreface

Let us know

Valli and Chittu are looking at some pictures.

That is Raju.
He is my brother.

When we see more than one, 
we say, ‘They are girls’.

Note to the teacher: Explain to children that we use ‘he’ for a ‘boy’,
‘she’ for a ‘girl’ , ‘it’ for an ‘object’ and ‘they’ for ‘more than one’.

That is Nila.
She is my sister.

That is a belt.
It is my belt.

What do you say for
 two girls?

Yes. It is your belt.

Unit 4.indd   9 11-03-2019   12:05:45

The frog hops to catch it.
But the bun runs away.

Let us read 

The goat runs to catch it.
But the bun runs away.
The pup jumps to catch it.
But the bun runs away.

The fox does not run.
The bun stops.

The fox jumps on it.
And the fox eats the bun.

The pig runs to catch it.
But the bun runs away.
The rat runs to catch it.
But the bun runs away.

There is a plate of buns.
One bun jumps off the plate.

One Bun Runs

Note to the teacher: This is a supplementary reading material. 
Read out the story to children. Make them read the story on their own.

Unit 4.indd   15 11-03-2019   12:05:58

Ways to use the book

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. These activities evoke interest and engaged 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
multilevel classrooms.

• The Term-II English Book for Standard II has two units.

• Each unit is planned for a month.

• The characters, Valli and her pet Chittu introduce each unit.

• Each unit is designed around life-oriented themes namely music and animals.

• Each unit starts with a colourful and pictorial warm up page.

Let us recall helps children to recollect their previous learning  
and connects it to the new content. 

The Look and Say pages can be used to develop vocabulary and speaking skill.

The sounds of the letters are taught through phonics.

Word wall can be used to learn sight words and phonic words in each lesson.

Circle time provides opportunity for teachers to teach language structures through 
games and activities. It develops listening and speaking skills.

Let us know provides scope for teaching grammar in context. The dialogue between
Valli and Chittu helps to learn grammar concepts inductively.

Let us recall

1. Name the pictures.

2. Match.

3. Trace.

three

one

two

Fun with MusicFun with MusicFun with Music

1

What is it Valli?What is it Valli?

It is my violin. I play on it.

Unit 4.indd   1 11-03-2019   12:05:36

Let us read is a self-reading text, which is designed only 
with the sight words and phonic words that children have
learnt already. It caters to develop fl uency independently
among children. 
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Let us learn 

Mani’s Drum

Mani is excited today.

The teacher has a big surprise.

Teacher: We are going to
play in the concert next week.
Won‛t it be fun!

Children: Yes, it will be
great fun!

Teacher: Okay, we shall start. 
Bring your shakers and drums
or what you have, tomorrow.

Mani loved to play the drums.
Mani REALLY wanted to play the drums.

Mani: Mom, can you buy 
me a drum?

Mom: I will try, Mani.

Mom did not have money 
to buy the drum. She 
gave Mani two nice sticks. 
Mani played with the 
sticks. 

Unit 4.indd   5 11-03-2019   12:05:42

Learning outcome

Now I can... 

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

name wild 
animals

know to use 
and classify 

names

read 
new phonic 

words

understand  
that everyone 

is special

recite the 
poem ‘Fun in 
the Forest’

say the words 
with ‘oa’, ‘ow’, 

‘o_e’

understand 
and follow 

simple 
instructions

read the 
story ‘Where 
is My Cup?’

read 
sight words

use 
have / has 

in a sentence

Unit 5.indd   20 11-03-2019   12:07:08

Let us learn 

Chutti’s Tail

Chutti was a squirrel. 
A tiny, happy squirrel. 
Chutti liked to run and play. 
She jumped over
little stones. 
She jumped on big stones. 
She stood on two legs
to look around. 

She ran on four legs
over the ground. 
Chutti liked to have fun!
One day,
Chutti turned her head. 
She looked at her tail.
It was fl uffy.
It was light. 
But ofwhat use was it?

Unit 5.indd   5 11-03-2019   12:06:38

Let us make

Note to the teacher: Read the instructions one by one. Encourage children to the 
activity after listening to the instructions.

• Paste thread on the lines. 

• Paste bindis on the circles.

• Paste thin sticks on the drum’s sticks.

• Paste sand on the drum.

This is a    .

Unit 4.indd   17 11-03-2019   12:06:00Unit 1 – Fun with Music
Children love music. 

In the story Mani‛s Drum, Mani is an example of many children who wait for an 
opportunity to exhibit the hidden potential they possess. 

The Look and Say page is for developing vocabulary. Various musical instruments are 
visualized for children to identify and name.

Ordinal numbers are learnt through the poem Five Little Bells. 

Let us make develops listening skill of children by following instructions and 
acting accordingly. This fun oriented activity provides opportunity to enhance 
their creativity.

I can do can be used for assessment of the content. 

Unit 2 – Wonders of the Jungle
Children are always attracted towards the wild animals they rarely see. 

In the story, Chutti‛s Tail, we enjoy the vain attempts of a squirrel,
Chutti, to change her tail and her decision to retain her own.  

Children are introduced to the wild animals illustrated in the
Look and Say page.

The actions and features of wild animals are highlighted in the poem
Fun in the Forest.

Learning Outcome
• 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 outcome in each unit.

Let us use the QR code in the text books ! How ?
• Download the QR code scanner from the Google Play Store/ Apple

App Store into your smartphone.

• Open the QR code scanner application.

• Once the scanner button in the application is clicked, the camera
opens. Bring the camera closer to the QR code in the text book.

• Once the camera detects the QR code, a url appears on the screen.
Click the url and go to the content page.

Let us practise develops reading and writing in children.

The activities in Think Zone can be used for promoting higher order thinking.

Let us understand is designed with exercises grading from simple to challenging 
tasks for comprehension of the content.

Download the QR code scanner from the Google Play Store/ Apple 

Once the scanner button in the application is clicked, the camera 
opens. Bring the camera closer to the QR code in the text book.

Once the camera detects the QR code, a url appears on the screen.
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Let us recall

1. Name the pictures.

2. Match.

3. Trace.

three

one

two

Fun with MusicFun with MusicFun with Music

1

What is it Valli?What is it Valli?

It is my violin. I play on it.



Look and sayLook and say

light

speaker
drums

stage
guitar

tabla

curtain

48



violin

mike

flute

screen

 veena 

shakers

trumpet

Note to the teacher: Practise vocabulary using the picture. 
Ask children to name the things in the picture.

49



Five little bells hanging in a row

The fi rst one said,

 “Ring me slow.”

The second one said, 
“Ring me fast.”

The third one said, 
“Ring me soft.”

The fourth one said, 
“Ring me loud.”

The fi fth one said, 
“Ring us together

all at once.”

Let us sing

Five Little Bells

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.

50
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Let us learn 

Mani’s Drum

Mani is excited today.

The teacher has a big surprise.

Teacher: We are going to
play in the concert next week.
Won‛t it be fun!

Children: Yes, it will be
great fun!

Teacher: Okay, we shall start. 
Bring your shakers and drums
or whatever you have, tomorrow.

Mani loved to play the drums.
Mani REALLY wanted to play the drums.

Mani: Mom, can you buy 
me a drum?

Mom: I will try, Mani.

Mom did not have money 
to buy the drum.
She gave Mani two
nice sticks. Mani played 
with the sticks. 
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Teacher: Let us start. Mani, where is your drum?
Mani: I don‛t have a drum. I have only the sticks.

Abu played the violin. 

Malar followed Abu with 
her keyboard.
The heads in the class 
moved to the tune.

Soon,
Lisa played her shakers. 

Mani drummed
on anything he found. 

Ch-chch-chch-chch-ch

Tada-  Tada
Dum-dum
Dum-Tada-tada-
tada-dum-dum
Tum-ti-tot
Tum-ti-tot
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Suddenly, they heard

Tada-Tada-Dum-dum

Dum-Tada-tada-tada-
dum-dum

Tum-ti-tot Tum-ti-tot

Note to the teacher: Focus on the names of musical instruments. Discuss inclusion and 
how every child has different talents.

Abu, Malar and Lisa 
followed the beat.
The entire class 
danced to the song.

Everyone clapped.

But it did not sound right!

It was Mani with his sticks and a few boxes.
The teacher loved the sound.
The children clapped to the beat. 

Class 2 was ready for the concert.
It was so much fun.
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Let us understand

1. Tick () the correct word.

2. Listen and number the sequence.

Mom, can you buy me a drum?

Everyone claps.

I only have the sticks.

The teacher loved the sound.

We are going to play in the concert.

violin   veena keyboard   guitar flute   shakers 

a. Mani’s mother gave him .

b. Abu played the .

c. Mani used  as drums.

d. Class 2 was ready for the .

e. I am . (your name)

I like to play .

3. Listen, think and write.
 boxes sticks concert violin
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Let us know

Valli and Chittu are looking at some pictures.

That is Raju.
He is my brother.

When we see more than one, 
we say, ‘They are girls’.

Note to the teacher: Explain to children that we use he for a ‘boy’,
she for a ‘girl’ , it for an ‘object’ and they for ‘more than one’.

That is Nila.
She is my sister.

That is a belt.
It is my belt.

What do you say for
 two girls?

Yes. It is your belt.
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Let us practise

He

She

It

2. Fill in the blanks with He / She / It.

 likes apples.  has a ball.

 is a box. A B C  is a teacher.

 is a tall tree.  has a dog.

s __ i __ k b __ x d __ u __ s

1.Read aloud.

 Spell check   Fill in the missing letters.
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Word wall 

live  last  colour
friend  eat  want

year  got  play  both

 Display the words on the word wall.
 Drill the words.
 Divide the class into two groups.
 Let them stand with their back to

the word wall except for the fi rst
child in each group.

 Point to a word on the word wall.
 The child facing the wall reads it.
 Then moves to the last place.
 The next child in each group

continues and so on.

Let us do

Read aloud and circle the words you see in the word wall.

Colour the words in yellow.

1. Crows live on trees.

2. What colour do you like?

3. I eat with my friend.

4. We want to run.

5. This year I will win.

6. I got a pen as a gift.

7. We both play with our friends.

live   last   colour   friend   eat   want   year   got   play   both

both day last when

away come play shut those

live are these year let

colour man eatfriend what sky

want gotget into
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Complete the sentences.

A)  Display number cards from two to ten. Introduce the number names. Let children repeat the
names of the numbers. Ask children to give you two pencils. Say, “These are / We have two pencils.”
Practise with more objects and more numbers. (2 to 10). Let children repeat after you.

B)  Now hold three pens and ask, “How many pens are there?” Encourage them to answer using,
“There are ____.” Divide the class into group A and B. Ask group A to question and group B to
answer. Practise with all the children.

Let us practise

Circle time - Let us talk

There are two pencils. There are three drums. There are four boys.

There are fi ve books. There are six pens. There are ten dogs.There are six pens.

1.There  four  in my bag.

2.    two  in my bag.

3.   in my bag.

4.    my bag.
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Let us say

Note to the teacher: First teach the sound / a I / to children. Then, introduce the three different 
letter clusters for the same sound. Help children relate the sound to the letter cluster.

Read aloud.

Listen and circle the words with the long ‘i’ sound.

1.The kite fl ies in the sky.

2. I ride my bike by the side.

3. Mike and Nike like pineapples.

4. The mice try to bite the pie.

5. I like lime rice.

6. Draw a fi ne line.

my  dry   fry  shy  sky  try

die  lie  pie  tie

fine  mine  hide  line  mice  rice  lime

Listen to the sound and repeat.

cry  

fl y

-y
as in

pie

tie

-ie
as in

kite  

bike

i_e
as in

Try to read these!
g + l = gl-  glass
g + r = gr- grass
s + k = -sk desk
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Word wall 

 Display the words on the
word wall.

 Distribute the word cards to all
the children.

 Say a word.
 The child with the word should

read the word and point it in
the word wall.

 Practise with all the words.

Let us do

Match and tick () the correct one.

Add ‘e’ and write the words. Example: sit - site

kit -  bit- pin - 

rid - hid - fi n - 

Fill in the missing letters.

  p __  __    t __  __   k __ t __

 c__ __  b__ k __   f __ __

my    by    try    dry   fry
lie    die    tried    tied    dried
wide    cite    fi le    lime     pine
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The frog hops to catch it.
But the bun runs away.

Let us read 

The goat runs to catch it.
But the bun runs away.
The pup jumps to catch it.
But the bun runs away.

The fox does not run.
The bun stops.

The fox jumps on it.
And the fox eats the bun.

The pig runs to catch it.
But the bun runs away.
The rat runs to catch it.
But the bun runs away.

There is a plate of buns.
One bun jumps off the plate.

One Bun Runs

Note to the teacher: This is a supplementary reading material. 
Read out the story to children. Make them read the story on their own.
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1. Write the names of the animals.

2. Match the actions with the animals.

pup  fox  rat  goat   frog  pig

Let us think and do

3. Tick () Yes or No.

a. The bun jumps off the plate.  Yes /  No

b. The rat eats the bun.  Yes /  No

c. The fox eats the bun.  Yes /  No

a. runs

b. hops

c. jumps
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Let us make

Note to the teacher: Read the instructions one by one. Encourage children to the 
activity after listening to the instructions.

• Paste thread on the lines.

• Paste bindis on the circles.

• Paste thin sticks on the drum’s sticks.

• Paste sand on the drum.

This is a    .
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I can do

1. Tick () the correct names of the pictures.

violin  drum tabla  guitar flute  trumpet shakers  veena 

3. Fill in the blanks with He / She / It.

a.  is Neena. d.  is Amir.

b.  is a box.  e.  eats an apple. 

c.  has a bat. f.  sings a song. 

2. Match.

by

site

bike

dice

kite

die

mice

hike

pie

my
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5. Read and colour the odd pair.

my byrice made cry fry

fly sky tie lie side tide shy tail

line fine die tape mime limename tide

6. Fill in the blanks.

a. There  three apples.

b.  two bananas.

c.  oranges.

4. Listen and circle the words that your teacher says.

7. Recite the poem Five Little Bells.

Note to the teacher: Read the words – live eat fly both play      

Two baby birds live in a nest with their mother.

At first, they both eat small worms. 

Then, they both play to have fun.

Soon both fly away after a month.
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name the 
musical 

instruments

use ‘he’, ‘she’, 
‘it’, ‘they’   

in a sentence answer using 
“There  
are...”

read 
phonic words

understand 
that everyone 

has some 
talent

Learning outcome

Now I can... 

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

recite the 
poem ‘Five 
Little Bells’

say words 
with ‘y’, ‘ie’ 
and ‘i_e’

read the 
story ‘One 
Bun Runs’ understand 

and follow 
simple 

instructions

read sight 
words
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2. Write the names of the things.

1. Say the names of the animals.

3. Match the actions with the words.

run

jump

hop

sing

I will come with you.

Wonders of the JungleWonders of the JungleWonders of the Jungle
2

I am going to see the animals.

Let us recall
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Look and say

cheetah

gaur

rhino

wolf

bear

hippo

giraffe
crocodile

68
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Note to the teacher: Practise vocabulary using the picture.
Ask children to name the animals seen in the picture. 

deer

tiger

liongorilla

elephant

monkey

zebra

69



Let us sing

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.

Fun in the Forest

Monkeys can jump,
And parrots can fl y.
Turtles can swim,

And Cheetahs can run.

Giraffes are tall,
And Hippos are big.
Zebras are swift,

And Tigers are strong.

We see the animals here today.
They love to play,
And love to say,

Would you join us and play?

70



Let us learn 

71

Chutti’s Tail

Chutti was a squirrel. 
A tiny, happy squirrel. 
Chutti liked to run and play. 
She jumped over
little stones. 
She jumped on big stones. 
She stood on two legs
to look around. 

She ran on four legs
over the ground. 
Chutti liked to have fun!
One day,
Chutti turned her head. 
She looked at her tail.
It was fl uffy.
It was light. 
But ofwhat use was it?

71
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Chutti went to Doctor Bear.
Doctor, can you
give me a new tail?
This one is not good.
Why Chutti?
It looks very good.
Does it hurt you?

Oh, these are nice !
I like that one, please.
That is a monkey‛s tail, Chutti.
You won‛t like it!
But I want it. It is long.
It can help me climb trees.
Please change my tail doctor.
Well, all right.

Chutti got a new tail.
It was long. It was curvy.
She loved it. 
But she could not run. 
You see, Chutti was small and light.
But, the tail was long and heavy.  
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Chutti went back to the doctor.
Doctor, please give me
my old tail back.
I don‛t want a new tail at all.
I told you that! Here you go!
Now your old tail is fixed.

So Chutti went back to the doctor.
I don‛t like this one.
It doesn‛t move.
I want that lovely striped tail.
That is a cat‛s tail. You won‛t like it.
Oh, I really like it !
Please, do fi x it on me !
Well, all right.

Chutti was happy with her new tail.
A dog saw her tail. He thought it 
was a cat. He chased her. 
Chutti ran fast and climbed a tree. 
Her heart was going ‘dub-dub‛. 
Oh, oh, oh! This won‛t do!

Note to the teacher: Focus on the describing words and names of animals.
Encourage children to practise the words in context.
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Let us understand

1. Draw lines to match the tail with its animal.

2. Write True ( T ) or False ( F ).

a. Chutti was a tiny cat. (    )

b. Chutti did not like her ears. (    )

c. The monkey‛s tail was long and heavy. (    )

d. Doctor Bear gave Chutti a dog‛s tail. (    )

e. Chutti was fi nally happy with her own tail. (    )

3. Listen, think and write.

a. Chutti met the  to change her tail.

b. Chutti saw the tails on the .

c. The cat has a  tail.

d. The  chased Chutti around the tree.

e. Do you like yourself ?  ( Yes / No)

 bear  dog  wall striped  
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Let us know

Why do you call me Mittu and 
my sister Chittu?

Hello Chittu and Mittu 
how are you?

Yes. People, places, animals and 
things all have names.

We are fi ne.

Valli and Chittu talk about names.

Why do you call me Mittu and 

Hello Chittu and Mittu 
how are you?

Valli and Chittu talk about names.

Yes. People, places, animals and 
things all have names.

Oh! It is your name.

We need names
to call people.

Why do we need names?

Does everything
have a name?

Note to the teacher: All naming words are nouns. Explain children that everything has a name. 
Give more examples for persons, places, animals and things.
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1. Match the names to the pictures.

2. Read, sort and write.

Let us practise

school

crow

boy

table

cow

carrot

cat  Valli  pen  girl  ball  Chennai  zoo  goat  fan  father  shop  dog

Spell check

m__nk__y r__bb__t c__t d__g

Fill in the missing letters.

Person Place Animal Thing
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Circle the words.

Word wall 

found left men
bring wish black let

use right end

 Divide the class into two teams.
 Make sight words and place them

upside down in a pile.
 Each team takes a turn to read a

word from the pile of sight words.
 If one team misses the other team

receives a chance to read that
word.

 Each child will go back to the line
after their turn.

 The team which has read more
words wins the game.

Let us do

Read aloud and circle the words you see on the word wall.

u p d y r i g h t c l u n
u o k v u d q u y u e s l
b w r r s z w a i f b e l
r g i a e w e q s o v b e
m x x b r i n g k u k l f
e w i s h y d x c n i a t
n i d x l m s f m d u c w
u k j i j x h v l e t k y

found
men
wish
let

right
left

bring
black
use
end

1. I found a pen. 5. The black cat has come out.

2. They are men. 6. Open your right and left hands.

3. Bring me a book. 7. This is the end.

4. Wish you a great day. 8. Let me use the book.
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Write has or have in the blanks.

a)  Show a picture of a rose to children. Say, “I have a rose”. Distribute pictures of classroom
objects, fruits and fl owers to children. Ask, “What do you have?” Encourage each child to
answer using, “I have ____.”

b) Ask, “What do I have?” Encourage children to answer, “You have a pencil.”

c)  Make two children hold a card and ask others, “What do they have?”
Encourage children to answer, “They have ____”. Practise with other children.

d)  Make a boy/girl come in front and ask the class, “What does he/she have?”
Encourage children to say, “He / She has a ____”. Practise with other children.

Let us practise

Circle time - Let us talk

What do you have?

What do I have?

What does she have?

What does he have?

What do they have?

I have a toy.

You have a book.

She has an umbrella.

He has a ball.

They have kites.

1. I  an apple.  3. He  a cake. 5. You  a car. 

2. She  a pen. 4. They  a pet. 6. Rani  an egg.  
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Let us say

Note to the teacher: First teach the sound /   / to the children. Then, introduce the three 
different letter clusters for the same sound. Help the children relate the sound to the letter cluster.

Listen and say.

Read aloud. 

Listen to the teacher and circle the words with the long o sound.

1. The crow is on the road.

2. The toad is on the snow.

3. The goats go in a row.

4. The boat is so slow.

5. The cone is full of foam.

6 .The note is on the coat.

load  toad  foam  roam  coat goat

fl ow  grow  show slow  snow row

cone lone tone pole note vote

boat road

oa
as in

crow    grow

ow
as in

stone    rope

o_e
as in

Try to read these!

s + c = sc-   school 
s + k = sk-   skip 
m + p = -mp  stamp
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Word wall 

 Display the words on the word
wall.

 Prepare two sets of cards.
 Call two children to the front.

Give them each a set.
 Say a word.
 The child who fi nds and reads

fi rst will score a point.
Continue for ten words.

 Practise with all children.

Let us do

Tick () the correct one.

Add e. Write and read the word.

hop - hope not - _________ rod- _________

cop -_________ con -_________ mop -_________

nod -_________ for -_________ rot -_________

Fill in the blanks.

 b __  __ t  st __ n __   r __ p __

cr__ __  r__ s __   r __ __d

soak   coal  foal  toad
load  moan

low  row  blow  glow
grow  throw

hole  role  home  bone  hose  rose

a
?

b c
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Where is My Cup?

Let us read 

Monty is sad.
Where is my cup?
Not here, not there.

Where is my cup?
Not on the mat.
Not under the bed.

Where is my cup?
Not in the bin.
Not on the pot.

Where is my cup?
Not in the tub.
Not here, not there.

Oh! It is here.
It is in my bag…

Note to the teacher: This is a supplementary reading material. 
Read out the story to children. Make them read the story on their own.
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1. Match the pictures with the names.

2. Write numbers from 1 to 5 in the correct order.

bin

cup

tub

bag

pot

Let us think and do
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Let us make

Note to the teacher: Read the instructions one by one. Encourage children to do the 
activity after listening to the instructions.

• Place your hand on the empty space.

• Draw an outline of your hand and fingers.

• Colour it brown.

• Draw small circles around the brown trunk.

• Colour them in green.

This is a    .
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3.  Listen to your teacher read the story and circle the word the
teacher repeats.

I cannot fi nd my black pen. I  found  the red  pen on the table.

My  father  left  it  there.  I  found  the  blue  pen  on  the  chair.

My  sister  left  it  there.  She  does  not  let  me  use  her  pen. 

Note to the teacher: Read the words – found  left  wish  black  use

I can do
1. Name any fi ve animals from the picture.

2. Fill in the blanks and match the words with the pictures.
(oa    ow    o_e)

b __ __ t

cr __ __ 

 st __ n __

r __ __ d

r __ p __
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4. Look at the pictures and say what they have.

6. Recite the poem Fun in the Forest.

What does he have?

What do they have?

What do they have?

What does she have?

What does it have?

5. Write the names in the correct place.

park hen chair school crow Thara beach pig pen 
pencil John Kavya cat ball garden Arun

Person Place Animal Thing

a.

b.

c.

d.
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Learning outcome

Now I can... 

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

name wild 
animals

know to use 
and classify 

names

read 
new phonic 

words

understand  
that everyone 

is special

recite the 
poem ‘Fun in 
the Forest’

say the words 
with ‘oa’, ‘ow’, 

‘o_e’

understand 
and follow 

simple 
instructions

read the 
story ‘Where 
is My Cup?’

read 
sight words

use 
have / has 

in a sentence
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