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பள்ளிக் கல்வித்துறை

இரண்நாம் வகுப்பு
மூன்நாம் பருவம்

ததநாகுதி - 1

தீண்நாைம மனித ே்யமற் தசயலும் தபருங்குற்மும் ஆகும்

தமிழ்நாடு அரசு விைலயிலலநாப் பநா்நூல வழங்கும் திட்த்தினகீழ தவளியி்ப்பட்து
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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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தமிழ்நாடு அரசு

முதல் பதிப்பு  

மாநிலக் கல்வியியல் ஆராய்ச்சி 
மற்றும் ்பயிற்சி நிறுவனம்
© SCERT 2018

்பாடநூல் உருவாக்கமும் 
ததாகுப்பும்

தமிழ்நாடு ்பாடநூல் மற்றும் 
கல்வியியல் ்பணிகள் கழகம்
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முகவுரை

கல்வி, அறிவுத் தேடலுகககான பயணம் மட்டுமல்்ல; எதிரககா்ல வகாழ்விற்கு

அடித்ேளம் அரமத்திடும் கனவின் தேகாடககமும்கூட. அதே தபகான்று,

பகாடநூல் என்பது மகாணவரகளின் ரககளில் ேவழும் ஒரு வழிககாட்டி

மட்டுமல்்ல; அடுத்ே ேர்லமுரை மகாணவரகளின் சிநேரனப் தபகாகரக

வடிவரமத்திடும் வல்்லரம தககாணடது என்பரேயும் உணரநதுளதளகாம்.

தபற்தைகார, ஆசிரியர மற்றும் மகாணவரின் வணணக கனவுகரளக

குரைத்து ஓர ஓவியம் தீட்டியிருககிதைகாம். அேனூதட கீழ்ககணட

த�காககஙகரளயும் அரடநதிடப் தபருமுயற்சி தெய்துளதளகாம்.

• கற்ைர்ல மனனத்தின் திரெயில் இருநது மகாற்றி பரடப்பின் 

பகாரேயில் பயணிகக ரவத்ேல்.

•  ேமிைரேம் தேகான்ரம, வை்லகாறு, பணபகாடு மற்றும் கர்ல, இ்லககியம் 

குறித்ே தபருமிே உணரரவ மகாணவரகள தபறுேல்.

• ேன்னம்பிகரகயுடன் அறிவியல் தேகாழில்நுட்பம் ரககதககாணடு 

மகாணவரகள �வீன உ்லகில் தவற்றி�ரட பயில்வரே

உறுதிதெய்ேல்.

• அறிவுத்தேடர்ல தவறும் ஏட்டறிவகாய்க குரைத்து மதிப்பிடகாமல் 

அறிவுச் ெகாளைமகாய்ப் புத்ேகஙகள விரிநது பைவி வழிககாட்டுேல்.

• தேகால்வி பயம் மற்றும் மன அழுத்ேத்ரே உற்பத்தி தெய்யும் 

தேரவுகரள உருமகாற்றி, கற்ைலின் இனிரமரய உறுதிதெய்யும் 

ேருணமகாய் அரமத்ேல்

பகாடநூலின் புதுரமயகான வடிவரமப்பு, ஆைமகான தபகாருள மற்றும் 

குைநரேகளின் உளவியல் ெகாரநே அணுகுமுரை எனப்

புதுரமகள ப்ல ேகாஙகி உஙகளுரடய கைஙகளில் இப்புதிய பகாடநூல் 

ேவழும்தபகாழுது, தபருமிேம் ேதும்ப ஒரு புதிய உ்லகத்துககுள நீஙகள

நுரைவீரகள என்று உறுதியகாக �ம்புகிதைகாம்.
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(புதிய பாடத்திடடத்தின்கீழ்  
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அறிவுைடயார் 
எல்லாம் உைடயார் 

 -   2019

2019

விற்பனைக்கு அன்று
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திருத்திய பதிப்பு - 2020



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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தமிழ்நாடு அரசு
முதல்பதிப்பு -  2018

மாநிலக் கல்வியியல் ஆராய்ச்சி 
மற்றும் ்பயிற்சி நிறுவனம்
© SCERT 2018

்பாடநூல் உருவாக்கமும் 
ததாகுப்பும்

தமிழ்நாடு ்பாடநூல் மற்றும் 
கல்வியியல் ்பணிகள் கழகம்
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முகவுரை

கல்வி, அறிவுத் தேடலுகககான பயணம் மட்டுமல்்ல; எதிரககா்ல வகாழ்விற்கு

அடித்ேளம் அரமத்திடும் கனவின் தேகாடககமும்கூட. அதே தபகான்று,

பகாடநூல் என்பது மகாணவரகளின் ரககளில் ேவழும் ஒரு வழிககாட்டி

மட்டுமல்்ல; அடுத்ே ேர்லமுரை மகாணவரகளின் சிநேரனப் தபகாகரக

வடிவரமத்திடும் வல்்லரம தககாணடது என்பரேயும் உணரநதுளதளகாம்.

தபற்தைகார, ஆசிரியர மற்றும் மகாணவரின் வணணக கனவுகரளக

குரைத்து ஓர ஓவியம் தீட்டியிருககிதைகாம். அேனூதட கீழ்ககணட

த�காககஙகரளயும் அரடநதிடப் தபருமுயற்சி தெய்துளதளகாம்.

• கற்ைர்ல மனனத்தின் திரெயில் இருநது மகாற்றி பரடப்பின் 

பகாரேயில் பயணிகக ரவத்ேல்.

•  ேமிைரேம் தேகான்ரம, வை்லகாறு, பணபகாடு மற்றும் கர்ல, இ்லககியம் 

குறித்ே தபருமிே உணரரவ மகாணவரகள தபறுேல்.

• ேன்னம்பிகரகயுடன் அறிவியல் தேகாழில்நுட்பம் ரககதககாணடு 

மகாணவரகள �வீன உ்லகில் தவற்றி�ரட பயில்வரே

உறுதிதெய்ேல்.

• அறிவுத்தேடர்ல தவறும் ஏட்டறிவகாய்க குரைத்து மதிப்பிடகாமல் 

அறிவுச் ெகாளைமகாய்ப் புத்ேகஙகள விரிநது பைவி வழிககாட்டுேல்.

• தேகால்வி பயம் மற்றும் மன அழுத்ேத்ரே உற்பத்தி தெய்யும் 

தேரவுகரள உருமகாற்றி, கற்ைலின் இனிரமரய உறுதிதெய்யும் 

ேருணமகாய் அரமத்ேல்

பகாடநூலின் புதுரமயகான வடிவரமப்பு, ஆைமகான தபகாருள மற்றும் 

குைநரேகளின் உளவியல் ெகாரநே அணுகுமுரை எனப்

புதுரமகள ப்ல ேகாஙகி உஙகளுரடய கைஙகளில் இப்புதிய பகாடநூல் 

ேவழும்தபகாழுது, தபருமிேம் ேதும்ப ஒரு புதிய உ்லகத்துககுள நீஙகள

நுரைவீரகள என்று உறுதியகாக �ம்புகிதைகாம்.

III
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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.
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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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நம்பிக்கைககுரிய ஆசிரியரகைளே!
கை ட ந ்த கை ா ல  கை ற ்ற ் ல 

அடித்்தேமாகைகவகைாண்டு நிகைழ்கைால 
மறறும் எதிரகைாலத் ள்த்ெகைளுகளகைற்ற 
வமாழித்தி்றன்கை்ேக குழந்்தகைளிடம் 
ெேரககும் ளநாககில் இபபாடநூல் 
உருொககைபபடடுளேது.

இ து ெ ் ை  கை ற று ண ர ந ்த 
அ டி ப ப ் ட  வ ம ா ழி த் தி ்ற ன் கை ் ே 
நி ் ை வு கூ ர ந து  வ ெ ளி ப ப டு த் து ம் 
ெ்கையில் ”என் நி்ைவில்” என்கி்ற 
்த்லபபில் ஆரெமூடடும் வெயல்கைள 
வகைாடுககைபபடடுளேை. 

மைமகிழ்வு, கைறப்ை, ்தன்ைம்பிக்கை, 
நறபண்புகைள, ொழ்வியல் தி்றன்கைள 
ஆகிய ெற்்றப  வப ருகைசவெய்யு ம் 
ளநாககுடன் பாடல்கைள வகைாடுககைப 
படடுளேை.

அடிபப்ட வமாழித்தி்றன்கை்ே 
ெேரத்வ்தடுககும் ெ்கையில் பல 
ெ டி ெ ங கை ளி ல்  ப ா ட ப ப கு தி கை ள 
அ்மககைபபடடுளேை. விெரித்்தல்,  
ப ா ட லு ட ன்  கூ டி ய  உ ் ை ந ் ட ,  
குழந்்தகைள ்தாளம வொறவ்றாடரகை்ே 
உருொககி மகிழும்படியாை வ்தாகுபபுப 
படெடிெம், கை்்தகைள, பட விேககை  
அகைைாதி ஆகிய பாடபபகுதிகைள இடம் 
வபறறுளேை. குழந்்தகைள ்தாளம 
ப ா ட ப ப கு தி கை ் ே ப  ப டி த் ்த றி ந து 
தி ்ற ன் வ ப று ம்  ெ ் கை யி ல் ,  எ ளி ய 
வொறகை்ேப படிககை ொய்பபளித்து  
வ ம ல் ல  வ ம ல் ல  சி று சி று 
வ ெ ா ற வ ்ற ா ட ர கை ் ே ப  ப டி க கு ம்  
நி்லககு இடடுசவெல்லும் ெ்கையில் 
பாடபபகுதிகைள அ்மககைபபடடுளேை. 

வ ெ ய் யு ள  ப கு தி யி ல்  ஓ ை டி ச  
வெய்யுோை வகைான்்்ற ளெந்தன்  
எ ளி ய  வி ே க கை த் து ட ன் 
வகைாடுககைபபடடுளேது.

வொறகைள, சிறுசிறு வ்தாடரகைள 
ஆ கி ய ெ ற ் ்ற க  கு ழ ந ் ்த கை ள 
்தாளம வொந்த ந்டயில் ளபெ, எழு்த 
விருபபுடன் முன்ெரும் ெ்கையிலும், 
உ்ையாடல் தி்ற்ை ளமம்படுத்தும் 
ெ்கையிலும் வொறகைேஞ்சியத்்்தப 
வபருககும் ெ்கையிலும் பயிறசிகைள 
ெடிெ்மககைபபடடுளேை.

VI
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வமாழித்தி்ற்ை ளமம்படுத்தும் 
ெ்கையில், அடிபப்ட இலககைணம் 
பாடபபகுதிளயாடு இ்ணத்து மிகை 
எளி்மயாகைக வகைாடுககைபபடடுளேது. 
ளமலும் ்தகைெல் வ்தாழில்நுடபத்தின் 
உ்தவிளயாடு கைறகும் ெ்கையில் 
வி்ேயாடடு ெடிவில் ‘வமாழிளயாடு 
வி ் ே ய ா டு ’  எ னு ம்  ப கு தி 
வகைாடுககைபபடடுளேது.

அன்்றாடம் பயன்படுத்தும் பல 
வ ெ ா ற கை ் ே த்  ்த மி ழி ல்  அ றி ந து 
ளபசசிலும் எழுத்திலும் பயன்படுத்்தத் 
தூ ண் டு ம் வி ்த ம ா கை  ்த மி ழ் ச வ ெ ா ல் 
அறிநது பயன்படுத்துளொம் என்்ற 
பகுதி ெடிெ்மககைபபடடுளேது

புதிரகை்ே விடுவிபபதும் ள்தடிக 
கைண்டறிெதும் குழந்்தகைளின் வபரு 
விருபபஙகைோகும். இவ்வியல்புகை்ேக 
கை ற ்ற லு க கு ப  ப ய ன் ப டு த் து ம் 
ளநாககிலும் இயற்கை்ய வியககை, 
ளபாற்ற, பாதுகைாககைத் ள்த்ெயாை 
நு ண் ணு ண ர வு கை ் ே ப  வ ப ்ற  
ஏ து ெ ா கை வு ம்  ப ா ட ப ப கு தி கை ள 
உருொககைபபடடுளேை.

வொல்லிகவகைாடுத்து திரும்பச 
வொல்ல்ெககும் மைை மு்்ற்ய 
விடுத்து, கைலநது்ையாடவும், ளகைளவி 
ள கை ட கை வு ம் ,  ்த ரு க கை  மு ் ்ற யி ல் 
சி ந தி க கை வு ம் ,  சி ந தி த் ்த ெ ற ் ்ற 
வ ெ ளி ப ப டு த் ்த வு ம்  ெ ா ய் ப பு கை ள 
ெழஙகைபபடடுளேை. குழந்்தகைளின் 
கைருத்துகை்ேயும் உணரவுகை்ேயும் 
உளொஙகி அெரகை்ே வநறிபபடுத்்த 
இபபகுதிகைள உ்தவும். 

கு ழ ந ் ்த கை ளி ன்  ப ல் ள ெ று  
நுண்ணறிவுத் தி்றன்கை்ேக கைருத்தில் 
வகைாண்டு அெரகைள கைறகும் பாஙகுகைள, 

இயல்புகைள, ள்த்ெகைள, விருபபஙகைள, ஆகியெறறிறகு ஈடுவகைாடுககும் 
ெ்கையிலும் விழுமியஙகைள, ொழ்வியல் தி்றன்கை்ே ெேரககும் 
ெ்கையிலும் இபபாடநூல் உருொககைபபடடுளேது. 

இபபாடநூல் உருொககைபபடட்தன் அடிபப்ட ளநாககைஙகை்ே 
உணரநது, குழந்்தகைள கைற்றலில் ஈடுபட ளபாதிய ொய்பபளித்து, 
வமாழிபபாடக கைற்ற்ல இனி்மயாை, பயன்மிககை அனுபெமாகை 
நிகைழ்த்திககைாடடும் வபரும்வபாறுபபு நம் ஒவ்வொருெரிடமும் ஒபப்டககைபபடடுளேது. 

நமது பயணம் மிகைபவபரிது, மிகை இனிது.
குழந்்த்ம்யக வகைாண்டாடுளொம்!

ெகுபப்்ற ெண்ணமயமாகைடடும்!

VII

அன்புடன்,
ஆககிளயார.
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VIII

ேதசிய ஒருைமப்பநாடடு உறுதிதமநாழி

 ‘்நாடடின உரிைம வநாழைவயும் ஒருைமப்பநாடை்யும் 
ேபணிக்நாத்து வலுப்படுத்தச் தசயறபடுேவன’ எனறு உளமநார 
்நான உறுதி கூறுகிே்ன.

 ‘ஒருேபநாதும் வனமுை்ைய ்நாே்ன எனறும் சமயம், 
தமநாழி, வட்நாரம் முதலியைவ ்நாரணமநா் எழும் 
ேவறுபநாடு்ளுககும் பூசல்ளுககும் ஏைைய அரசியல 
தபநாருளநாதநாரக குை்பநாடு்ளுககும் அைமதி த்றியிலும் 
அரசியல அைமப்பின வழியிலும் நினறு தீர்வு ்நாணேபன’ 
எனறும் ்நான ேமலும் உறுதியளிககிே்ன.

உறுதிதமநாழி

 இந்தியநா எைது ்நாடு. இந்தியர் அைைவரும் என உ்ன 
பி்ந்தவர்்ள். என ் நாடை் ் நான தபரிதும் ே்சிககிே்ன. இந்்நாடடின 
பழம்தபருைமக்நா்வும் பனமு் மரபுச் சி்ப்புக்நா்வும் ்நான 
தபருமிதம் அை்கிே்ன. இந்்நாடடின தபருைமககுத் தகுந்து 
விளங்கி் எனறும் பநாடுபடுேவன.

 எனனுை்ய தபறே்நார், ஆசிரியர்்ள், எைககு வயதில 
மூத்ேதநார் அைைவைரயும் மதிப்ேபன; எலலநாரி்மும் அனபும் 
மரியநாைதயும் ்நாடடுேவன.

 என ்நாடடிறகும் என மக்ளுககும் உைழத்தி் முைைந்து 
நிறேபன.  அவர்்ள் ் லமும் வளமும் தபறுவதிேலதநான எனறும் 
மகிழச்சி ்நாணேபன.
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என் நி்ைவில்

அன்றும்  இன்றும்

ப�ொருளடக்கம்

படவிேககை அகைைாதி

விரும்பி ளெ்ல வெய்யலாம்

 வமாழிளயாடு வி்ேயாடு

நாஙகைள நண்பரகைள

்தமிழ்சவொல் அறிநது பயன்படுத்துளொம்

பயணம்

ெந்த பா்்த

கைடறகை்ைககுப ளபாகைலாம்

வ்தாடரெண்டி நி்லயத்தில்

1

9

2

10

3

4

5

6

7

8

9

40

6

38

1

32

13

41

16

42

20

43

25

28

பாடநூலில் உள்ள விரைவுக் குறியீடரடப்  (QR Code) பயனபடுத்துவ�ாம்! எப்படி?
 உங்கள திறனவபசியில் கூகுள playstore க்காண்டு DIKSHA கெயலிரயப் பதிவிறக்்கம் கெய்து நிறுவிக்க்காள்க. 
  கெயலிரயத் திறந்தவுடன, Scan கெய்யும் கபாத்்தாரை அழுத்தி, பாடநூலில் உள்ள விரைவுக் குறியீடு்கர்ள Scan  

கெய்யவும். 
 திரையில் வ்தானறும் வ்கமைார�ப் பாடநூலின QR Code அருகில் க்காண்டுகெல்்லவும். 
 Scan கெய்�்தன மூ்லம். அந்த QR Code  உடன இரைக்்கப்படடுள்ள மின பாடப்பகுதி்கர்ளப் பயனபடுத்்த்லாம். 
குறிப்பு:  இரையச் கெயல்பாடு்கள மற்றும் இரைய �்ளங்களுக்்காை QR code ்கர்ள Scan கெய்ய DIKSHA அல்்லா்த 

ஏவ்தனும் ஓர் QR code Scanner ஐப் பயனபடுத்்தவும்.   

மின் நூல் இணைய 
வளங்கள்

மதிப்பீடு

வகைான்்்ற ளெந்தன்

பாடத்்த்லபபு பககை எண் மா்தம்

ெை�ரி 

ெை�ரி 

ெை�ரி 

பிப்ை�ரி 

பிப்ை�ரி

பிப்ை�ரி

பிப்ை�ரி

மார்ச்

மார்ச்

மார்ச்

மார்ச்

ஏப்ைல்

ஏப்ைல்

ஏப்ைல்

யாரு  யாரு  யாரு

சிறிய உருவம்! பெரிய உலகம்!

IX
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தமிழ
இரண்நாம் வகுப்பு

மூன்நாம் பருவம்

X
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1

எப்படி உதவலாம்?என் நினைவில்

குட்டி எலி வவளியே வருவதற்கு இவற்றுள் எநத வழியில் உதவலாம்?               வெய்கP

யவறு எப்படி உதவலாம்? ்கலநதுரைோடு்க
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விநரத மனிதர்

பூெணிக்காய தரலயியல

்பசரெ மிள்காய மூககுதான் 

திைாட்ரெ இைண்டு ்கண்்களாம்

தக்காளிப்பழ வாயதானாம்

்பைங்கிக்காய உடம்பியல

புடரல  இைண்டு ர்க்களாம்

வவண்ரடக ்காய்கள்  விைல்்களாம்

வவள்ளரிக்காய  ்கால்்களாம்

்காயும் ்பழமும் மனிதர்ய்பால்

்காண அழகு  ்பாருங்்கள்

 நடனம் ஆடப ய்பாகிறார்   

நாமும் ்காண்ய்பாம் வாருங்்கள்

்பாடரலக ய்கட்டுப புரிநதுவ்காள்்க - ்பாடி மகிழ்க.
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லட்டு, மைம், யைாஜா, 
மரல, யமரெ,  

மிட்டாய, வரளேல், 
முேல்      

வ்பாருததமான வொல்ரல எழுது்க

உேர்நத வட்ட

இனிபபு வவள்ரள

ய்காபுைம்

ம
ரு

ந
து

யவட்டி

்பர்வீன்,                                                      
ஜ, ஹ, ஷ, ஸ, ஸ்ரீ 

ஆகிே வரிரெ 
எழுதது்கரளக 
வ்காண்ட தன் 

நண்்பர்்களின் வ்பேரை 
எழுதுகிறாள்.

நி
ல

ா

நீங்்களும் 

எழுதலாயம!  
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அம்மா.. 
நான் 

ஒருவரைப 
்பார்தயதன்

ோர் அவர்?

ோர் அவர்?

அவர் 
்பாம்ர்பக 

ர்கோயலயே 
பிடிததார்

அப்படிோ?

என்னது 
ோரனரேோ?

உண்ரமோ்கவா?

புலிரேயே 
்காலால் 

மிதிததார்

ோரனரேயே                                               
வாரலப பிடிததுத 

தூககினார்
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என்ரனயே 
ஏமாற்றிவிட்டாயே!

இயதா... 
இவர்தான் 

அவர் 

அதுமட்டுமா! 
சிங்்கததின் 

்காரலப பிடிததுச 
சுழற்றினார்

நானும் 
அவரைப 

்பார்க்க 
யவண்டுயம!
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1. ோரு ? ோரு? ோரு?
்கததரிக்காயககுக 
குரடபிடிக்கக  
்கற்றுகவ்காடுததது  ோரு?

அநதக ்கடரலகவ்காட்ரடககு 
முததுச சிபபிய்பால  
மூடிவசெது ோரு?

்பருததிசவெடிககுப  
்பஞ்சு மிட்டாரேத 
தின்னகவ்காடுததது ோரு?

அநத வாெரனயில்லாக    
்காகிதப பூவுககு   
வண்ணமடிசெது ோரு?

ஆலமைததுககு   
அததரன ஊஞ்ெரல 
ஆடகவ்காடுததது ோரு?

அநதத வதாட்டாசிணுங்கி 
்பட்டுன்னு மூடிக்கக  
்கட்டரள ய்பாட்டது ோரு?

ோரு? ோரு? கூறு                                                                                                    
அநத இேற்ர்க                  
அன்ரனோம் ்பாரு

- ரவேம்்பட்டி முததுொமி

்பாடரலக ய்கட்டுப புரிநதுவ்காள்்க - ்பாடி மகிழ்க.
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்கலநதுரைோடு்க
இப்பாடலில் உனககுப பிடிதத வரி்கள் எரவ? ஏன் ?

ஒலிததுப்பழகு்க

்பயிற்சி

மூடிவசெது

்படிததும் எழுதியும் ்பழகு்க

 1. ்கததரிக்காய  - முததுசசிபபி

 2. ்கடரலகவ்காட்ரட - ஊஞ்ெல்

 3. ்பருததிசவெடி  - வண்ணம்

 4. ஆலமைம்   - ்பஞ்சுமிட்டாய

 5. ்காகிதபபூ   - குரட

வ்பாருதது்க 

்கடரலகவ்காட்ரட

முததுசசிபபி ்பருததிசவெடி ்பஞ்சுமிட்டாய

வதாட்டாசிணுங்கி

்கததரிக்காய

்காகிதபபூ

்கற்றுகவ்காடுததது

வண்ணமடிசெதுதின்னக வ்காடுததது ஆடக வ்காடுததது

்கட்டரள ய்பாட்டது இேற்ர்க அன்ரன
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நம்ரமச சுற்றி...

தூங்குமூஞ்சி 
மைததின் இரல்கரளக 
்கவனிததிருககிறீர்்களா? 

்காரலயிலும் மாரலயிலும் 
எப்படி இருககும்?

சூரிே்காநதிபபூக்கரளப 
்பார்ததிருககிறீர்்களா? 

அரனததும் ஒயை 
திரெரே யநாககி                                                                                         

இருககும்.

்பட்டாசுக்காரேத 
தண்ணீரில் ய்பாட்டால் 

என்ன நடககும்?

்பலமுரற வொல்லிப்பார். கிரடககும் வொல்ரல எழுது்க.

தரி்கத

ரல்கட

ெல்ஊஞ்

ரடகு

டாயமிட்
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2. சிறிே உருவம்! வ்பரிே உல்கம்!
“ஓ குட்டி எறும்ய்ப!  

உன்ரனவிடப வ்பரிே 
அரிசிரே எப்படித தூககிச               

வெல்கிறாய?                                                           

அடயட! ்பார்ததுகவ்காண்டு 
இருககும்ய்பாயத உள்யள 

வென்றுவிட்டாயே! 

நானும் உன்ரனபய்பால் 
சிறிேதா்க இருநதால் 

உன்னுடயனயே  
வநதிருபய்பயன!”,                                                               

என்றாள் ்கண்மணி.

ெட்வடன்று அவளுரடே 
உடல் அதிர்நதது. 

 உருவம் 
சிறிேதாகிவிட்டது. 

சுற்றிலும் ்பார்ததாள். 
எறும்பின் அளவுககுத 

தானும் சிறிேதாகி 
இருப்பரதக்கண்டு 

விேப்பரடநதாள். 

எறும்பு நுரழநத  புற்றுககுள் இறங்்க 
முேற்சி வெயதாள். தடுமாறினாள். 

வ்பாதவதன்று  புற்றுககுள் விழுநதாள். 

”இநதபபுற்றுககுள் இததரன 
அரற்களா?”  எறும்பு்களின் யெமிபர்பக 
்கண்டாள். எறும்புப புற்றுககுள் அங்கும் 

இங்கும் வென்று ்பார்ததாள்.

விேபபு குரறோமல் புற்ரறவிட்டு 
வவளியே வநதாள். அருகிலிருநத 

மைததடியில் அமர்நதாள்.
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்பலவர்க யதனீக்கரள 
ஆர்வமா்கப ்பார்ததாள்.

 இவவளவு சிறிே யதனீ, 
இததரன யவரல்கள் 

வெயகிறதா? விேபபு 
தாளவில்ரல.

  யதன்கூட்ரடவிட்டு வையவ 
மனமில்ரல. தேங்கிே்படியே 

வவளியே வநதாள்.

மைததின் யமயல ஒரு 
யதன்கூடு இருநதது, 

”யதனீக்கள் எப்படி 
கூடு ்கட்டுகின்றன?  
யதரனச சிநதாமல் 

எப்படிச யெமிககின்றன?  
அரதயும் 

்பார்க்கயவண்டுயம” 
என்று நிரனததாள். 

 உடயன அவளுககுச 
சிறகு்கள் முரளததன.

மைககிரளயில் அமர்நதாள். 
கீயழ அழ்கான  நீயைாரட.  

அதில் மீன்்கள் நீநதுவரதப 
்பார்ததாள்.

மீன்்கரளப ய்பால நீநத 
யவண்டுவமன்று ஆரெ 

வநதது.

அடுதது என்ன நடநதிருககும்?  ்கரதரேத  வதாடர்நது கூறு்க.

”ஊ ஊ யய” மகிழசசியில் ்கததினாள்.                                                                                                 
்பறநது வென்று யதன்கூட்டுககுள் புகுநதாள்.

2nd Std - Tamil Term 3 Updated 31.07.2020 .indd   10 01-08-2020   12.41.22 PM



11

வாயவமாழிோ்க விரட  கூறு

 1. ்கண்மணி எங்வ்கங்ய்க வென்றாள்? என்னவவல்லாம் ்பார்ததாள்?

 2. ்கண்மணிககு என்வனன்ன மாற்றங்்கள் ஏற்்பட்டன?

 3. ்கண்மணிரேப ய்பால உனககு எங்வ்கல்லாம் வென்று ்பார்க்க   
  ஆரெ?

்படிததுப்பழகு்க
்பயிற்சி

மைததடியில்

எழுதிப ்பழகு்க

வ்பாருததமான  குறியிடு்க -  ெரி      தவறு    
 1. எறும்புபபுற்று  வ்பரிேதா்க வளர்நதது.

 2. ்கண்மணி எறும்்பா்க மாறிவிட்டாள்.

 3. நீயைாரடயில்  வாதது்கள் நீநதுவரதப ்பார்ததாள்.

 4. நீரில் நீநத  யவண்டும் என்று ்கண்மணி நிரனததாள்.

 5. ்கண்மணி மைததடியில் அமர்நதாள்.

உடல் அதிர்நதது

ெட்வடன்றுதடுமாறினாள் ்கததிகவ்காண்டு

விேநதவாறு யதனீக்கள்

விரட எழுது்க

 1. ்கண்மணி எங்வ்கங்ய்க வென்றாள்?

எறும்புபபுற்று யதன்கூடு

சிறகு்கள் மைககிரள நீயைாரட

P O
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்படங்்கரளத வதாடர்புப்படுததிக ்கரத உருவாககு்க

்கரதரேக ய்கட்டு முடிரவ மாற்றிக கூறு்க

1 2

3 4

1 2 3 4

2nd Std - Tamil Term 3 Updated 31.07.2020 .indd   12 01-08-2020   12.41.27 PM



வீட்டில் யவரல வெயேலாம்
 விரும்பி  நாமும் வெயேலாம்
்படுகர்க  சுருட்டி ரவக்கலாம்
 தரைரேக கூட்டிப வ்பருக்கலாம்

உண்ணும் தட்ரடக ்கழுவலாம்
 உடுததும் உரட்கள் மடிக்கலாம்
்கரடயில் வ்பாருள்்கள் வாங்்கலாம்
 வெடி்கள் நட்டு வளர்க்கலாம்

இநத யவரல வ்பரிவதன
 ஏற்றததாழவு  இல்ரலயே !
எநத யவரல  ஆயினும்
 எல்லாருயம வெயயவாயம!

3. விரும்பி
யவரல வெயேலாம்

்பாடரலக ய்கட்டுப புரிநதுவ்காள்்க - ்பாடி மகிழ்க.

13
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ஒலிததுப்பழகு்க

்பயிற்சி

வ்பருக்கலாம்

்படிததும் எழுதியும் ்பழகு்க

1. ்படுகர்க    -  மடிக்கலாம்

2. உடுததும் உரட்கள்  -  நட்டு வளர்க்கலாம்

3. ்கரடயில்    -  சுருட்டி ரவக்கலாம்

4. உண்ணும் தட்ரட  - வ்பாருள்்கள் வாங்்கலாம்

5. வெடி்கள்    - ்கழுவலாம்

வ்பாருதது்க 

யவரல வெடி்கள்

தரை ்கரடஉரட

வீடு

தண்ணீர்

வெயேலாம்

மடிக்கலாம்்கழுவலாம் வாங்்கலாம்

வளர்க்கலாம் ரவக்கலாம்

ஏற்றததாழவு்படுகர்க
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இவர்்கரளத வதரியுமா?

்கலநதுரைோடு்க

விண்வவளிரே அரடநதவர்்கள் ்பளு தூககும் வீைர்்கள்

வஜரிமிமல்யலஸவரி்கல்்பனா ொவலாைாய்கஷ் ஷர்மா 

சி்கைம் வதாட்டவர்்கள் ெரமேல் ்கரலஞர்்கள்

ஹிலாரி,   நார்ய்க ்பசயெநதிரி ்பால்

்பாடுகிறாள்

தாயமாதைன்மஸதானம்மா

்படததிற்குரிே வெேரல எழுது்க

ஆணின் யவரல்கள், வ்பண்ணின் யவரல்கள் என்று தனிததனியே உள்ளனவா?
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4. நாங்்கள் நண்்பர்்கள்
நடனம் 
ஆடப 

பிடிககும்.

நாயககுட்டி 
வளர்ககிறான்.  

அதனுடன் விரளோடி 
மகிழவான்.

திரைப்படம் 
்பார்ப்பதில் ஆர்வம் 

அதி்கம்.

எளிதில் 
ய்கா்பப்படுவான்.

எநதப 
புதிருககும் 

எளிதில் விரட 
வொல்வாள்.

மீன்்கள் 
வளர்ககிறாள்.  

அரவ நீநதுவரதப 
்பார்தது                            

மகிழவாள்.

இைவில் 
நட்ெததிைங்்கரள 

எண்ணுவது   
பிடிககும்.தேக்கமின்றித 

வதளிவா்கப 
ய்பசுவாள்.  ்பேப்பட 

மாட்டாள்.

முட்ரடயும் 
மீனும் 

விருப்பமான 
உணவு.

்பழங்்கரள 
விரும்பிச 

ொபபிடுவான்.

ஆதி

தமிழினி

புதிர்க 
்கரத்கரள 

விரும்பிப 
்படிப்பாள்.

தான் ய்பாகும்                                                             
திரெயில் நிலாவும் 

வருவதா்கக கூறுவான்.  
அரதப ்பார்தத்படி 

அங்குமிங்கும்                   
ஓடுவான்.
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இவர்்கள் மூவரும் நண்்பர்்கள். எபய்பாதும் ஒன்றா்கயவ இருப்பார்்கள்.  

உங்்கள் நண்்பர்்கரளப ்பற்றி நீங்்களும் கூறலாயம!

வஜரின்

இநதச சூழலில் நீ என்ன வெயவாய?

புதிேவர் ோயைனும் பிடிதத  வ்பாருரளக வ்காடுதது தன்னுடன் 
வருமாறு அரழததால்...   

ய்பா்கமாட்யடன். 
ெததமா்கக 
்கததுயவன்

அநத 
இடதரத விட்டுச  

வென்று விடுயவன்

எதுவும் 
யவண்டாம்.

வைமாட்யடன் 
என்று உறுதிோ்கச 

வொல்யவன்

நன்றா்கப 
்படங்்கள் வரைவான்.

பூசவெடி்கள் 
வளர்ககிறான்.  

வண்ணப பூக்கரளக 
்கண்டு மகிழவான்.

்படக்கரத்கரள 
விரும்பிப 
்படிப்பான்.

யம்கங்்களில் 
வவவயவறு 

உருவங்்கரளக 
்கண்டு 

மகிழவான்.

வம்புப 
ய்பசசு்கரளத 

தவிர்ப்பான்.

இனிபபுப 
்பண்டங்்கரள 

விரும்பிச 
ொபபிடுவான்.
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வாயவமாழிோ்க விரட  கூறு்க

 1.  ஆதி, வஜரின், தமிழினியிடம் உனககுப பிடிததரவ     
என்வனன்ன? 

்படிததுப்பழகு்க
்பயிற்சி

வண்ணபபூக்கள்       

எழுதிப ்பழகு்க

வ்பாருததமான  குறியிடு்க -  ெரி      தவறு    
 1. வஜரினுககு வம்புப ய்பசசு்கள் பிடிககும். 

     2. ஆதிககுத திரைப்படங்்கள் ்பார்ப்பதில் ஆர்வம் அதி்கம்.

 3. தமிழினி தேக்கமின்றிப ய்பசுவாள்.

 4. வஜரின், ஆதி, தமிழினி மூவரும் உடன்பிறநதவர்்கள்.

புதிர்க்கரத்கள்

உருவங்்கள்்படக்கரத்கள் நண்்பர்்கள்

யம்கங்்கள்

விரட எழுது்க

 1. நண்்பர்்கள் மூவரில் உனககுப பிடிததவர் ோர்? ஏன்?

புதிர்க்கரத்கள் 

ஆர்வம் இனிபபுப ்பண்டம்

பூசவெடி்கள் திரைப்படம்

P O

நட்ெததிைங்்கள்
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தமிழினி இநதப புதிருககு விரட 
்கண்டுபிடிததுவிட்டாள். நீங்்களும் ்கண்டுபிடிததுப 

வ்பாருததுங்்கள்  

தட... தட...

டிரிங்... டிரிங்...

்பாம்... ்பாம்...

்பட்... ்பட்...

இநதப பூரன்கள்  வஜரின் வரைநதரவ.                                                                        
உங்்களுககுப பிடிததரத நீங்்களும் வரையுங்்கள்

எநத எழுதரத 
ஆதியிடம் 

கூறினாலும் 
உடனடிோ்க                                                                  

அநத எழுததில் 
வதாடங்கும் ்பல  

வொற்்கரளச                              
வொல்லிவிடுவான்.                         

நீங்்களும் விரளோடி 
மகிழுங்்கள்

்கண்
்கடல்

்கப்பல்
்கரட
்கழுகு

்கண்ணாடி
்கரும்பு ....

.......

்க
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குட்டிப ர்பேன் சிட்டி குளிக்கப ய்பானான். குழாரேத திறநதான்.  தண்ணீர் 
குபு...குபுவவன வநதது.  

எனப ்பாட்டுப ்பாடிே்படி வழரலக ்கட்டிரேக குரழததான். 

சிட்டியின் ர்கயிலிருநது ்பாட்டுச ெததம் ய்கட்டது. திடுககிட்டுத தன் 
ர்கரேப ்பார்ததான். ர்க, ்கால்்கள் முரளதத வண்ணககுமிழி ஒன்று  அவன் 
ர்கயில் இருநதது.  சிட்டிரேப ்பார்ததுக குதூ்கலமா்கச சிரிததது.   அதரனத 
வதாட்டுப ்பார்க்க ஆர்வததுடன் விைரல நீட்டினான்.  ”ஆ! நீ வதாட்டால் 
நான் உரடநது விடுயவயன”, என்றது குமிழி.  சிட்டி சிரிதத்படி தரலரே 
ஆட்டினான்.  

வமல்ல, தன் மு்கதரதத யதயததான். குமிழி, சிட்டியின் வநற்றியில் 
நடநத்படி, 

5. ்பேணம்...

‘குளிக்கப ய்பாயறன் - நான்

 குளிக்கப ய்பாயறன்

அழுககுபய்பா்க நல்லா

குளிக்கப ய்பாயறன்’ 

’குமிழி வநயதன் 

வண்ணககுமிழி வநயதன் 

சிட்டியின் ர்க்களில்

குமிழி வநயதன்’

‘நடநது வநயதன் - நான்

நடநது வநயதன்

சிட்டியின் வநற்றியில்

நடநது வநயதன்

’ என்று ்பாடிேது.

2nd Std - Tamil Term 3 Updated 31.07.2020 .indd   20 01-08-2020   12.41.57 PM



21

்பாடரலக ய்கட்டுப புன்னர்கததான் சிட்டி. மீண்டும் யதயக்கத 
வதாடங்கினான்.

என்று ்பாடிே்படி ெறுககிேது குமிழி. சிட்டி அதன் குறும்ர்பக ்கண்டு 
மகிழநதான். தன் ்காது்கரளத யதயக்கத வதாடங்கினான். குமிழி, ்காது்களில் 
வரளநத்படி, 

”ஏய!  ்காது்களில் இவவளவு ெததமாயப ்பாடாயத”, வெல்லமாய அதட்டினான் 
சிட்டி. ”ஓ! ெரி, நண்்பயன!’ புன்னர்கயுடன் தரலோட்டிேது குமிழி.

தன் யதாள்்கரளத யதயததான் சிட்டி. குமிழி, ெைெைவவன்று வழுககிே்படி, 

்கல்கலவவனச சிரிதத்படி சிட்டி வயிற்றின்மீது யதயததான்.  ்கட்கடவவன 
உருண்ட குமிழி, 

‘ெறுககி வநயதன் - நான்

ெறுககி வநயதன்

சிட்டியின் மூககின்யமல்

ெறுககி வநயதன்’

’வரளநது வநயதன் - நான்

வரளநது வநயதன்

சிட்டியின் ்காது்களில்

வரளநது வநயதன்’

என்று ்பாடிேது.

’வழுககி வநயதன் - நான்

வழுககி வநயதன்

சிட்டியின் யதாள்்களில்

வழுககி வநயதன்’

என்று ்பாடிேது.
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ஓைக்கண்ணால் ்பார்தத்படி தன் ்கால்்கரளத யதயததான் சிட்டி.  அவன் 

குட்டிக ்கால்்களில் குடுகுடுவவன ஓடிவநத குமிழி,

யதயதது முடிதததும் தண்ணீரைத தன்மீது ஊற்றினான் சிட்டி.  

’உருண்டு வநயதன் - நான்

உருண்டு வநயதன்

சிட்டியின் வயிற்றின்யமல் 

உருண்டு வநயதன்’

என்று ்பாடிேது.

’ஓடி வநயதன் - நான் 

ஓடி வநயதன்

சிட்டியின் ்கால்்களில்

ஓடி வநயதன்’

என்று ்பாடிேது. 

‘்பேணம் வநயதன் - நான்

்பேணம் வநயதன்

தரலமுதல் ்கால்வரை

்பேணம் வநயதன் - சிட்டியின் 

தரலமுதல் ்கால்வரை 

்பேணம் வநயதன்’

என்று ்பாடிே்படியே 

சிட்டிககுக ர்கேரெததது.

”நாரளயும் நீ வையவண்டும்” என்று அன்புக ்கட்டரளயிட்டுக 
ர்கேரெததான், சிட்டி.

அபய்பாது குமிழி,
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வாயவமாழிோ்க விரட  கூறு்க

 1. வண்ணககுமிழி எவவாவறல்லாம் ்பேணம் வென்றது?

்படிததுப்பழகு்க
்பயிற்சி

வரளநது வநயதன்

எழுதிப ்பழகு்க

வ்பாருதது்க

வண்ணககுமிழி,

   1. மூககில் - வழுககி வநதது

   2. ்காதில் - வரளநது வநதது

   3. யதாளில் - ஓடி வநதது

   4. ்காலில் - ெறுககி வநதது

வழுககி வநயதன்

உருண்டு வநயதன் ெறுககி வநயதன்

ஓடி வநயதன் நடநது வநயதன்

விரட எழுது்க

 1. வண்ணககுமிழி எங்வ்கங்ய்க ்பேணம் வெயதது?

வண்ணககுமிழி

வழரலக்கட்டி குட்டிபர்பேன்

்பாட்டுசெததம் ்பேணம்

என்று ்பாடிே்படியே 

சிட்டிககுக ர்கேரெததது.
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ெததான உணரவ 
உண்ய்பன்.

என் ்பாது்காபபு!

என் ர்கயில்!

நாள்யதாறும் குளிபய்பன்.
சுததமா்க இருபய்பன்.

என்ரன எவரும் 
தவறா்கதவதாட 
விடமாட்யடன்.

அன்றாடம் நடப்பரதப 
வ்பற்யறாரிடம் கூறுயவன்.

ொரலயில் 
்கவனமா்கச 
வெல்யவன்.

ஆ்பதது தரும் 
வெேல்்கரளச 

வெயேமாட்யடன்.

குமிழி சிட்டியின் முதுகில் இருககிறது. என்ன ்பாடியிருககும்? எழுது்க

ஒரு எழுதரத நீககினால் உடல் உறுபபு கிரடககும். ்கண்டுபிடிதது எழுது்க 

தவரல

்கவண்

்ப்கல்

புர்க

ந்கைம்

்காவல்

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................
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6. ்கடற்்கரைககுப ய்பா்கலாம்
்கடற்்கரைககுப ய்பா்கலாம்

 மணலில் வீடு ்கட்டலாம்

கிளிஞ்ெல் ெங்கு வ்பாறுக்கலாம்

 ்கட்டும் வீட்டில் ஒட்டலாம்

்பநரதத தட்டி அடிக்கலாம்

 நண்ரடத துைததி ஓடலாம்

்பட்டம் விட்டுப ்பார்க்கலாம் 

 குட்டிக்கைணம் ய்பாடலாம்

ஈை மணலில் எழுதலாம்

 அழிககும் அரலரேத துைததலாம்

துள்ளிததுள்ளிக குதிக்கலாம் 

 தண்ணீரியல நரனேலாம்

்பாடரலக ய்கட்டுப புரிநதுவ்காள்்க - ்பாடி மகிழ்க.

25
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்கலநதுரைோடு்க
்கடற்்கரைககுச வென்றால் என்வனன்ன வெயேலாம்?

ஒலிததுப்பழகு்க

்பயிற்சி

வ்பாறுக்கலாம்

்படிததும் எழுதியும் ்பழகு்க

1. மணலில் வீடு  - எழுதலாம்

2. அரலரேத  - அடிக்கலாம்

3. ்பநரதத தட்டி  - துைததலாம்

4. நண்ரடத துைததி - ்கட்டலாம்

5. ஈை மணலில்  - ஓடலாம்

வ்பாருதது்க 

கிளிஞ்ெல்

குட்டிக்கைணம் ஈைமணல் அரல

்கடற்்கரை

்கட்டலாம்

ஓடலாம்ஒட்டலாம் எழுதலாம்

குதிக்கலாம் நரனேலாம் துைததலாம்
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வண்ணம் தீட்டு்க

இநத இடங்்களுககுச வென்றால் என்னவவல்லாம் வெயவீர்்கள்? 
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7. வதாடர்வண்டி நிரலேததில்...
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்படதரதப ்பார்ததுப ய்பசு்க
சிறுசிறு வதாடர்்கரள உருவாககு்க  
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வினா ய்கட்்கலாம்

 1. எததரன மைங்்கள் உள்ளன?
 2. முேல் என்ன வெயகிறது?
 3. நரி ோரைத துைததுகிறது?
நீங்்களும் வினாக்கரளக ய்களுங்்கள். 

_________________________________________________________

_________________________________________________________
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்பறககும் ோரன

்பறககும் ோரன வெய்க... ஊதிப ்பறக்க விடு்க... 

ோரனககு வழி்காட்டி உதவுங்்கள்
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8. அன்றும்... இன்றும்...

”இயதா இநதத தார்சொரல அபய்பாது இல்ரல. மண்ொரலதான். குளம் 

முழுவதும் நீர் நிைம்பி இருககும்.                                                                      ய்பான்றரவ 

தண்ணீர் குடிக்க வநது ய்பாகும்.                                     குளததில் குளிககும்.                                                                                                                                      

                                      துள்ளிக குதிககும்.                                            கூட்டம் கூட்டமாய  

நீநதுவரதப ்பார்க்க அழ்கா்க இருககும்.                                           பிடிக்க                                                                                                                                          

நிற்கும். குளததின் அருய்க வ்பரிே                                          இருககும். அதன்  

்பழங்்கரளக வ்காததித தின்ன                          ்பறநது வரும். அங்கு 

 கீசசிடும். இவற்ரற எல்லாம் ்பார்க்க எவவளவு அழ்கா்க இருககும் வதரியுமா?” 

தாததாவும் ்காவிோவும் குளக்கரையில் நின்றிருநதனர். தாததா குளதரதயே 
்பார்ததுகவ்காண்டு இருநதார். அவருரடே மு்கம் வாடி இருநதது.

”ஏன் தாததா ்கவரலோ்க இருககிறீர்்கள்?” என்று 
ய்கட்டாள் ்காவிோ.

”இது எப்படி இருநத குளம் வதரியுமா, ்காவிோ?”  
தாததா வொல்லத வதாடங்கினார். 
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”ஓ… அப்படி இருநத குளமா இது?” என்று 
விேபபுடன் ய்கட்டாள்  ்காவிோ.

”ஆமாம், ஆனால் இபய்பாயதா... குளததில் 
எவவளவு குபர்ப்கள் ்பார். நீரும் வற்றிவிட்டது”, 
வருததததுடன் வொன்னார் தாததா. 

”நீங்்கள் முன்பு ்பார்தத அநதக குளதரதப ்பார்க்க 
எனககும் ஆரெோ்க இருககிறது. இரதச ெரிவெயே 

முடிோதா தாததா?”, என்று ய்கட்டாள் ்காவிோ. 

“அரதப்பற்றிததான் ஊர்ததரலவரிடம் ய்பசி 
இருககியறன். விரைவில் ெரிவெயவதா்கச 
வொல்லியிருககிறார்”  என்றார் தாததா. 

்பரழே குளம் ்காவிோவின் மனதில் 
்கற்்பரனோ்க விரிநதது. மகிழசசியில் 
துள்ளிககுதிதத்படி நடக்கதவதாடங்கினாள் 
்காவிோ.

2nd Std - Tamil Term 3 Updated 31.07.2020 .indd   33 01-08-2020   12.42.27 PM



34

வாயவமாழிோ்க விரட  கூறு்க

 1.  குளம் எப்படி இருநததா்கக ்காவிோவிடம் தாததா கூறினார்?

்படிததுப்பழகு்க
்பயிற்சி

வாததுககூட்டம்

எழுதிப ்பழகு்க

வ்பாருததமான  குறியிடு்க -  ெரி      தவறு    
 1. தாததாவும் ்காவிோவும் ய்பருநது நிரலேததில் நின்றிருநதனர்.

 2. குளதரதக ்கண்ட தாததாவின் மு்கம் மலர்நதது.

 3. மண்ொரல இபய்பாது தார்சொரலோ்க மாறியுள்ளது.

 4. குளததில் தற்ய்பாது நீர் நிைம்பியுள்ளது.

 5. குளதரதச ெரிவெயே உதவுவதா்கச வொன்னவர் ஊர்ததரலவர்.

கூட்டம் கூட்டமாய

வற்றிவிட்டதுகுருவி்கள் கீசசிடும் வாடி இருநதது

ஊர்ததரலவர் ்கற்்பரனோ்க விரிநதது

விரட எழுது்க
 1. குளம் தற்ய்பாது எவவாறு உள்ளது?
 2. குளதரதச ெரிவெயயும்்படி தாததா ோரிடம் கூறினார்? 

குளக்கரை தண்ணீர் தார்சொரல மண்ொரல

P O

குருவி்கள் ஊர்ததரலவர் ்கற்்பரன குபர்ப்கள்

வ்பாருதது்க 

கீசசிடும் துள்ளிக குதிககும் மீன் பிடிக்க நிற்கும் ்பழம் தின்னப ்பறநது வரும்
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இவர்்கள் ய்பசினால் என்ன ய்பசுவார்்கள்?

என்ரனப 
்பார்தது 

உனககு ்பேம் 
வைவில்ரலோ? 

ஏன்  
்பேப்பட யவண்டும்?
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சிறிேது

எதிர்சவொல் அறியவாம்

வ்பரிேது

சில

்பல

குட்ரட

உேைம்

இறங்கு

ஏறு

தள்ளு

இழு
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யமரெயின் யமயல பூரன

யமரெயின் கீயழ ்பாரன

கூரடயின் உள்யள பூக்கள்

கூரடககு வவளியே ஈக்கள்

சூடான யதநீர்

குளிர்சசிோன இளநீர்

வ்பாருதது்க

்பரழே

புதிே

முன்னால்

பின்னால்

அருகில்

வதாரலவில்

்படிததுப்பார்
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9. ்படவிளக்க அ்கைாதி

மடிக்கணினி
• ்கணினிரேவிட எரட குரறநதது.

• விரும்பும் இடங்்களுககு எடுததுச வெல்லலாம்.  

• குரறநத மின் ஆற்றலில் இேங்கும்.

மாம்்பழம் 
• இது நமது யதசிே ்கனி.
• மாம்்பழததிலிருநது ்பழசொறு, ்பழப்பாகு ய்பான்றரவ 

தோரிக்கப்படுகின்றன.
• மாம்்பழம் ்பலா, வாரழயுடன் இரணநது  முக்கனி 

என்று அரழக்கப்படுகிறது.

மின்தூககி
• ்படிக்கட்டு்களில் ஏறுவரத எளிதாககும்  ்கருவி.
• மின்ொைததால் இேங்கும்.
• இதன் ்கதவு்கள் திறககும்ய்பாது  விரைவா்கவும் 

மூடும்ய்பாது வமதுவா்கவும் வெேல்்படும்.

மீன்
• நீரில் வாழும் உயிரினம்.
• நாம் மூககினால் சுவாசிப்பதுய்பால, மீன்்கள் 

வெவுள்்களால் சுவாசிககும்.
• ்பல வண்ணங்்களில், ்பல வடிவங்்களில், ்பல 

அளவு்களில் மீன்்கள் ்காணப்படுகின்றன.

முதது
• சிபபி என்ற  நீர்வாழ உயிரினததிலிருநது முதது 

உருவாகிறது.

• இது விரலமதிபபு மிக்கது.

• அணி்கலன்்கரள அழகு்படுததப ்பேன்்படும்.  

மூங்கில்
• புல் வர்கரேச ொர்நதது.
• மி்கயவ்கமா்க வளைககூடிேது.
• ்பாண்டா ்கைடி்கள் மூங்கில் இரல்கரள விரும்பி 

உண்ணும்.
• மூங்கிலில் கிரடககும் ஒருவர்க அரிசியில்  

உணவு தோரிக்கலாம்.  

ம

மா

மி

மீ

மு

மூ
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வமழுகு
• தாவைங்்கள், விலங்குளிடமிருநது  கிரடககிறது.
• வெேற்ர்கோ்கவும் தோரிக்கப்படுகிறது.
• மிட்டாய்கள், மருநதுப வ்பாருள்்கள் வெயேவும் 

்பேன்்படுகிறது.
• உருகும் தன்ரம வ்காண்டது. 

யம்கம்
• நீர்ததுளி்கள் ்பல யெர்நது யம்கம் ஆகிறது.
• யம்கம் குளிர்நது மரழோகி மண்ணில் விழுகிறது.
• ஒவவவாரு யம்கமும் ்பல ஆயிைம் லிட்டர்  

நீரைகவ்காண்டது.

ரமனா
• கூட்டமா்க வாழும் ்பறரவ.
• பூசசி்கரளயும் ்பழங்்கரளயும் உண்ணும்.
• மைபவ்பாநது்களில் கூடு்கட்டும்.

வமாட்டு
• மலரின் இதழ்கள் விரியும் முன்பு குவிநது மூடி 

இருககும். இதுயவ வமாட்டு எனப்படும். 
• வமாட்டின் அரமபபு மலரின் வர்கரேப வ்பாருதது 

மாறு்படும்.

யமார்
• ்பாலிலிருநது கிரடககும் தயிரைக ்கரடவதால் 

யமாரைப வ்பறுகியறாம்.
• இது உடலுககுக குளிர்சசிரேத தரும் உணவு.
• வயிற்றுபபுண்ரணக குணப்படுததும். 

வமளவல்
• இம்மலர் மைமல்லி மற்றும் ்பன்னீர்பபூ 

எனவும் கூறப்படுகிறது.
• இதன் ்காம்பு நீண்டு இருககும்.
• நறுமணம் மிகுநதது.

வமௌ

யமா

வமா

ரம

யம

வம
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10. வ்கான்ரற யவநதன்

- ஔரவோர்

எண்ணும் எழுததும் ்கண்வணனத தகும்.
்கணககும், வமாழியும் இரு ்கண்்கள் ய்பான்றரவ.

3

 ர்கபவ்பாருள் தன்னின் வமயபவ்பாருள் ்கல்வி.
யெமிதத வ்பாருரளவிட ்கல்வியே உண்ரமோன வெல்வம்.

4

தீைாக ய்கா்பம் ய்பாைாய முடியும்.
வநடுநாள் ய்கா்பம் சிக்கலில் முடியும்.

5

 நல்லிணக்கம் அல்லது அல்லல்்படுததும்.
இணக்கம் இல்லாத நட்பு துன்்பம் தரும். 

6

நுண்ணிே ்கருமம் எண்ணித துணி.
சிறிே வெேலா்க இருநதாலும் சிநதிதது முடிவு வெயே யவண்டும்.

7

வ்பால்லாங்கு என்்பரவ எல்லாம் தவிர்.
தீரம தரும் எல்லாவற்ரறயும் தவிர்க்க யவண்டும்.

8

 மருநயத ஆயினும் விருநயதாடு  உண்.
அமிழதம் ய்பான்ற அரிே உணரவயும் ்பகிர்நது உண்ண யவண்டும்.

9

முற்்ப்கல் வெயயின் பிற்்ப்கல் விரளயும்.
வெேல்்களுககு ஏற்்பயவ  விரளவு்கள் இருககும்.

10

ஊக்கம்  உரடரம ஆக்கததிற்கு அழகு.
குரறோத ஆர்வயம   முன்யனற்றம் தரும்.

2

 அன்ரனயும் பிதாவும் முன்னறி வதயவம்.
தாயும் தநரதயும் ்கண்முன்யன ்காணும் வதயவங்்கள் ஆவர். 

1
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வமாழியோடு விரளோடு

வொல்வளம் வ்பரு்க...

வொல் விரளோட்டுககு...

குறுகவ்கழுததுப புதிருககு...
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தமிழசவொல் அறிநது ்பேன்்படுததுயவாம்

துரறமு்கம்

்காவல் நிரலேம்

ஒலிப்பான்

திரைேைங்கு

உறிஞ்சுகுழல்

வதாடர்வண்டி
நிரலேம்

ய்பருநது நிரலேம்

மருததுவமரன

்பள்ளிககூடம்

விமான நிரலேம்

மருநதுக்கரட

வெங்கிழங்கு

வாழதது அட்ரட

ஒலிவாங்கி

நூல்கம்

ர்கக்கடி்காைம்

ஒளிப்படம்

இடுபபுப்பட்டி

்கழிப்பரற

தரலக்கவெம்

42
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வநத ்பாரத

சிறுவர்்கள் ---------------- என்று  சிரிததனர்.

நதரத ---------------- ந்கர்நது வெல்கிறது.

புதிே குடம் ---------------- என்று மின்னுகிறது.

மான் ---------------- ஓடுகிறது.

ஆற்று நீர் ---------------- என்று ஓடுகிறது.

வ்பாருததமான இைட்ரடச வொற்்கரள நிைபபு்க
(வமல்ல வமல்ல,  துள்ளித துள்ளி,  ெலெல,  ்கல்கல,  ்பள்பள)

்படதரதப்பார். வ்பாருததமான வெயயுள் அடிரே எழுது்க

(எண்ணும் எழுததும் ்கண்வணனத தகும், நல்லிணக்கம் அல்லது 
அல்லல்்படுததும், மருநயத ஆயினும் விருநயதாடு உண்)

ஒதத ஓரெயுரடே வொற்்கரளப வ்பாருதது்க 

எண் - ஆக்கம் 
ஊக்கம் - ்கண்
வமயபவ்பாருள் - விருநது
மருநது - பிற்்ப்கல் 
முற்்ப்கல் - ர்கபவ்பாருள்
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மாறியுள்ள எழுதது்கரள  வொல்லாககு்க.

ரம   ற்   ஒ   று

டு   ன்   யத   கூ

்க  ற்   ட   ரை   ்க 

ரல   ண்   ம   ொ

ண   வ   ண்   க   மி   கு   ழி

   சி   ட்   டா   ணு   ங்   வதா   கி

்படங்்கரளப ்பார். வதாடர்புரடே உடல் உறுபபின் வ்பேரை எழுது்க.

2nd Std - Tamil Term 3 Updated 31.07.2020 .indd   44 01-08-2020   12.43.11 PM



45

்கற்றல் விரளவு்கள்

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 
கேடேபேடும் சிறுசிறு 
வினாகேளுககு 
விட்டயளிபேர்.

• ே்டஙேடைப ோர்தது 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.

• ேணினியில் 
எளிய சமாழி 
விடையாடடுேடை 
விடையாடுைர்.

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
• எதிர்சச�ாற்ேள்
• இைடட்டசச�ாற்ேள்
• உ்டல் உறுபபுேளின் 

சேயர்ேள்
• ோயேள், ேழஙேளின் 

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.

• ோ்டலின் ைரிேடைத 
சதா்டர்நது ோடி 
முடிபேர்.

• ேடதயின் முடிடை 
விருபேம்கோல் 
மாற்றிக கூறுைர்.

• கநைநதைைாடமடயப 
பின்ேற்றுைர்.

• கூடடுணர்வு சோள்ைர்.
• 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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யமலாயவாளர்்கள்

முரனவர் ெ. மாடொமி,  ய்பைாசிேர் ( ஓயவு), வென்ரன.  

திரு. ெ. தமிழசவெல்வன் எழுததாளர், சிவ்காசி.

திருமதி ஏ.எஸ. ்பதமாவதி எழுததாளர், வென்ரன. 

வல்லுநர் & ஒருங்கிரணப்பாளர்

முரனவர் வவ. உஷாைாணி,  முதல்வர், 
மாவட்ட ஆசிரிேர் ்கல்வி மற்றும் ்பயிற்சி நிறுவனம், 
திருவல்லிகய்கணி, வென்ரன மாவட்டம்.

திருமதி இைா. வ்பான்மணி , விரிவுரைோளர்,                              
மாவட்ட ஆசிரிேர் ்கல்வி மற்றும் ்பயிற்சி நிறுவனம், திருவூர்,  
திருவள்ளூர் மாவட்டம்.

நூலாசிரிேர்்கள்

முரனவர் அ. மாசிலாமணி, விரிவுரைோளர், 
மாவட்ட ஆசிரிேர் ்கல்வி மற்றும் ்பயிற்சி நிறுவனம், 
குருக்கததி,நா்கப்பட்டினம் மாவட்டம்.

திருமதி யவ. சுடவைாளி, இரடநிரல ஆசிரிேர்,                       
அம்்பததூர் ந்கைாட்சி வதாடக்கப்பள்ளி, வ்காைட்டூர், 
வில்லிவாக்கம் ஒன்றிேம், திருவள்ளூர் மாவட்டம்.

வெல்வி ்பா. பரீததி, இரடநிரல ஆசிரிேர்,                                                           
ஊைாட்சி ஒன்றிே நடுநிரலப்பள்ளி, சீர்ப்பனநதல்,                                                                                                                     
ரிஷிவநதிேம் ஒன்றிேம், விழுபபுைம் மாவட்டம்.

திரு. வவ. ைாஜா இரடநிரல ஆசிரிேர்,                                                      
ஊைாட்சி ஒன்றிே நடுநிரலப்பள்ளி, இைாககிோம்்பட்டி, 
வ்காங்்கணாபுைம் ஒன்றிேம், யெலம் மாவட்டம்.

திரு. ்பா. ெ. குப்பன், இரடநிரல ஆசிரிேர்,                                     
ஊைாட்சி ஒன்றிே வதாடக்கப்பள்ளி, ஐேநதாங்்கல், 
்காயவரிப்பாக்கம் ஒன்றிேம், யவலூர் மாவட்டம்.

திருமதி ்பா. ்கற்்ப்கம், இரடநிரல ஆசிரிேர்,                                                                                                                                        
ஊைாட்சி ஒன்றிே வதாடக்கப்பள்ளி, ஐேப்பந்கர்,                       
வில்லிவாக்கம் ஒன்றிேம், திருவள்ளூர் மாவட்டம்.

திருமதி வீ. வெௌரீஸவரி, இரடநிரல ஆசிரிேர்,                   
ஊைாட்சி ஒன்றிே வதாடக்கப்பள்ளி, குமைன்்கட்டம், 
ஆரனமரல ஒன்றிேம், ய்காேம்புததூர் மாவட்டம்.

திருமதி அ. ்கரலவாணி, ்பட்டதாரி ஆசிரிேர்,                                 
ஊைாட்சி ஒன்றிே நடுநிரலப்பள்ளி, ்காளம்்பாரளேம், 
வதாண்டாமுததூர் ஒன்றிேம், ய்காேம்புததூர் மாவட்டம்.

திருமதி ெ. ்பஞ்ெவர்ணம்,  தரலரம ஆசிரிேர், ஊைாட்சி 
ஒன்றிே வதாடக்கப்பள்ளி, தாம்்பைம், ொனியடாரிேம், வென்ரன.

திரு. கு.வ. மய்கநதிைன்   இரடநிரல ஆசிரிேர்,                       
ஊைாட்சி ஒன்றிே நடுநிரலப்பள்ளி, வ்பரிே குககுண்டி, 
ஆற்்காடு ஒன்றிேம், யவலூர் மாவட்டம். 

திருமதி த. வஜேமாரி, இரடநிரல ஆசிரிேர்,                    
ஸ்ரீவஜயேநதிை சுவாமி்கள் யமனிரலப்பள்ளி,                           
ம்காைாஜா ந்கர், திருவநல்யவலி மாவட்டம்.

தமிழ - இைண்டாம் வகுபபு  
்பாடநூல் உருவாக்கக குழு

ஓவிேர்்கள்
திரு. யொ. யவல்முரு்கன், ஓவிே ஆசிரிேர்,                                                                                                                       
அைசு ம்களிர் யமனிரலப்பள்ளி, ய்காவில்்பட்டி,                                                                                                                                     
தூததுககுடி மாவட்டம்.

திரு. ய்க.மதிேழ்கன், இரடநிரல ஆசிரிேர்,                                          
ஊ.ஒ. நடு நிரலப்பள்ளி, ஊததுக்காடு, வலங்ர்கமான் ஒன்றிேம்,                                                                                                                                        
திருவாரூர் மாவட்டம். 

திரு. ய்காபு சுபர்பேன்,                                                                                                
ஐ திங் கிரியேஷன்ஸ, வட்பழனி, வென்ரன. 

திரு. யத.துரை, ஓவிே ஆசிரிேர்,                                                                                    
பிஷப ஹீ்பர் யமல்நிரலப்பள்ளி, வதப்பககுளம், திருசசி.

திரு. சு. மயனா்கைன், ஓவிே ஆசிரிேர்,                                                                                    
அைசு யமல்நிரலப்பள்ளி, சிலமரல, யதனி. 

திரு. த.தா.மு. பிைபுைாஜ், ஓவிே ஆசிரிேர்,                                                         
அைசு உேர்நிரலப்பள்ளி, மணிமங்்கலம், குன்றததூர் ஒன்றிேம், 
்காஞ்சிபுைம் மாவட்டம்.

திரு. ்கா. தனஸ தீ்பக ைாஜன் 

திரு. ்கா. நலன் நான்சி ைாஜன்

திரு. நா. ்காசி ைாஜன் 

திரு. யவல்முரு்கன் இைாதாகிருஷ்ணன்                                

திரு. ்பா. பிையமாத

திரு. சு. முைளி 

விரைவுககுறியீடு யமலாண்ரமககுழு
திரு.  இைா. வஜ்கநாதன், இரடநிரலஆசிரிேர், 
ஊைாட்சிஒன்றிேநடுநிரலப்பள்ளி, ்கயணெபுைம், ய்பாளூர் 
,திருவண்ணாமரல.

திரு.  சூ.ஆல்்பர்ட் வளவன் ்பாபு ,்பட்டதாரிஆசிரிேர் 
அைசினர்உேர்நிரலப்பள்ளி, வ்பருமாள் ய்காவில், 
்பைமககுடி,  இைாமநாதபுைம்

திரு. மு.ெைவணன் , ்பட்டதாரிஆசிரிேர், 
அைசினர் ம்களிர் யமனிரலப்பள்ளி, வாழப்பாடி, யெலம்

்பக்க வடிவரமப்பாளர்
ஓவிேர் திரு. கு. ்கரலசவெல்வன், வென்ரன. 
திரு. சி. அரடக்கல ஸடீ்பன்.  
திரு. சி. பிைொநத
திரு. ஸ்ரீதர்

தைக்கட்டுப்பாடு 
திரு. ைாயஜஷ் தங்்கப்பன்
திரு. கி.வஜைால்டு வில்ென்

ஒருங்கிரணப்பாளர் 
திரு. ையமஷ் முனிொமி,
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Preface

Let us know

 Look here, 
what is it?

It is a cat.

I am Valli.
You are Chittu.

Valli and Chittu talk about their friends.

Note to the teacher: Focus on the use of am/is/are with pronouns in the above dialogues.
Use the table above for more practice.

Do you know
Veera and Vasu?
They are my friends.

Do you know Ram?
He is my friend.

Do you know Mala? 
She is my friend.

 I am

He is We are

She is You are

It is They are

This is These are

That is Those are

UNIT- 6.indd   85 12-03-2019   14:22:01

Let us read
The See-Saw

Note to the teacher: This is a supplementary reading material. Encourage children 
to read the story on their own.

There are two ants,
Sam and Tom.
Sam is a red ant.
Tom is a black ant.
They go out and
play on a see-saw.

When Sam is up,
Tom is down. 
When Sam is down,
Tom is up.
They go up and down.
Up and down.

Sam comes down
and sees Tom fl y.
Sam is sad.
Tom is now
on an apple tree.

The apple falls
and so does Tom.
Sam runs to Tom.
Then, they eat the apple.

UNIT- 6.indd   91 12-03-2019   14:22:17

Ways to use the book

This English Language textbook has been designed to enable a fun-filled 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 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 
multilevel classrooms.

• The Term-III English Book for Standard II 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 life-oriented themes namely farm animals,
different professions and the food we eat.

• 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. 

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

Let us say can be used to teach the sounds of the letters 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 children learn grammar concepts inductively.

Let us recall

2. Write the correct word.

1. Name the pictures.

A Visit to the FarmA Visit to the FarmA Visit to the Farm
1

 is eating an apple.

 is writing.

  are playing.

They /  He /  She  

I will ride a horse.

All the best, Valli.

UNIT- 6.indd   77 12-03-2019   14:21:29

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

Let us practise develops reading and writing in children.

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

App Store in 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 learn 

Dress Day 

Class 2 children like
Malini teacher a lot.

Her class is always full of fun 

“Tomorrow, we will have a
fancy dress show, kids. 

Dress like people
who help us,”
says the teacher.

The next day…

The class is colourful.
Everyone is dressed up. 

Malini teacher is happy.

“Come on kids, talk 
about yourself”,
says the teacher.

“I am Varun. 

I am a farmer. 

I grow food for you.”

UNIT- 7 ENGLISH STD-2.indd   81 12-03-2019   14:22:18

Let us learn 

Dona’s Song
Dona the donkey, lives in a village. 
He likes the way his friends bray. 
But he cannot do
it the right way.

There is a singing contest in the car festival.
“What will I do?”,  worried Dona.
“Let me ask my friends!”  Dona goes out to see. 

“How do you grunt, Piggy?”
 Dona asked Piggy the pig.
“Simple! 
Roll right… Roll left…
Then lift your nose…”
”Khngrrr!”
Dona cannot do that.

UNIT- 6.indd   81 12-03-2019   14:21:52

Let us make

Note to the teacher: Demonstrate the steps. Read the instructions one by one. 
Encourage children to do the art work after listening to your instructions.

Colour the picture of the farmer.
Paste the thread on the outline of the fi eld.
Fill the field with sand using glue. 
Paste the thread on the outline of the hill.
Colour the hill brown, the clouds blue and the grass green.

He is a .

field

hill

cloud

gra
ss

UNIT- 7 ENGLISH STD-2.indd   93 12-03-2019   14:22:35

name different 
tastes and 
food items

recite the 
poem 

‘Pat-a-Cake’

read sight 
wordsuse  

simple present 
tense in 
sentences

answer using 
‘We... Our...‘, 

‘They... Their...’ 
& ‘It... Its...’

read the 
story 

‘The Ant and 
the Cow’

understand  
the need 

to help one 
another

Learning outcome

Now I can... 

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

 read 
phonic words

say the 
words with 
‘ou’ and ‘ow’

understand 
and follow 

simple  
instructions

Unit-8.indd   20 15/03/19   1:23 PM

Let us learn 

The Spider and the turtle

One evening, Spiky the 
spider, was ready to eat.  
A turtle came to his door.  
Spiky: “Come in turtle. 
You are just on time
for dinner.”

The turtle went to sit 
near the bowl of yams.
Spiky:  You can’t sit down 
to eat with dirty hands.
Please go, wash them. 
Turtle:  Oh! You’re right 
Spiky. I’ll be back.

Turtle slowly crawled off
to wash his hands. Spiky
gulped the food quickly.
Turtle came back and found 
the nearly empty plates.
Turtle: “Spiky, you ate
all the food.”
Spiky: “I had to eat it
before it got cold.
But there’s plenty left.”

Unit-8.indd   5 15/03/19   1:22 PM

Unit 1 – A Visit to the Farm
Most children are exposed to farm animals. 
The story Dona’s Song, walks through the music lesson of Dona, the donkey to sing a song 
in the festival. 
In Look and Say page children learn to identify and name the homes of farm animals. 
Children learn sea animals through the poem, Wonderful Sea.

Unit 2 – People Who Help Us 
Children need to know about various people who help in their life.
In the story Dress Day, the students of Malini teacher’s class talk about the services 
of various professions. 
In Look and Say page children learn to identify and name the professions and the tools 
used by the professionals. 
Children learn about the significance of farming through the poem , 
The Farmer in the Field.

Unit 3 – Food We Eat
Food is an important aspect of everyone’s life.
The story The Spider and the turtle talks about the importance of hospitality. 
In Look and Say page children learn to identify and name different tastes and 
textures of food that we eat. 
Children enjoy baking a cake in the poem, Pat–a-Cake.

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-confidence.
• 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 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 learning. 
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S.No. Unit Page No. Month

1 A Visit to the Farm 51 January  - February

2 People Who Help Us 71 February - March

3 Food We Eat 91 March - April

CONTENTS
Class - 2 (Term - III)
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Let us recall

2. Write the correct word.

1. Name the pictures.

A Visit to the Farm
1

 is eating an apple.

 is writing.

  are playing.

They /  He /  She  

I will ride a horse.

All the 
best, Valli.

51
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Look and say

rat - hole

bee - hive

pig - sty

bird - nest

dog - kennel

sheep - pen

52
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Note to the teacher: Practise vocabulary using the pictures. 
Ask children to name the animals and their dwelling places.

spider - web

horse - stable

cow - shed

duck - pond

53
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Wonderful Sea

Let us sing

Note to the teacher: Sing the song with actions. Encourage children to listen and 
do the actions first, then follow the song with the teacher.

By the deep blue sea, what do we see?
Diving dolphins above the waves,
Crawling crabs near the rocks,

Many many rocks like tiny caves.

What do you see in the deep blue sea?
Starfish swimming over the reefs,

Whistling whales in the water,
Sea horses moving straight and tall.

What else do we see in the blue sea?
Moving turtles on the sandy beach,

Many many waves rolling to the shore,
We see all these and more in the blue sea.

54
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Let us learn 

Dona’s Song
Dona, the donkey, lives in a village. 
He likes the way his friends bray. 
But he cannot do 
it the right way.

There is a singing contest in the car festival.
“What will I do?”,  thinks Dona.
“Let me ask my friends!”  Dona goes out to see. 

“How do you grunt, Piggy?” 
 Dona asks Piggy, the pig. 
“Simple!  
Roll right… Roll left… 
Then lift your nose…” 
”Khngrrr!”
Dona cannot do that.

55
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“How do you bleat, Shanu?” 
Dona asks Shanu, the sheep.
“I flick my tail. Jump up and 
down and then shout”, 
“Baa… Baa…”
Dona cannot do that.

“How do you neigh, Harry?” 
Dona asks Harry, the horse.

“I shake my tail, keep my ears 
straight and say…” 

“Neigh!”

No, Dona cannot do that.

“How do you snort, Buffy?” 
Dona asks Buffy, the buffalo.

“I sway my head 
from side to side, 
open my mouth wide, 
and shout.”  “Mrrrrr!”

Oh no! Dona cannot 
do that too.
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Note to the teacher: Read out the story to the children. Focus on the names of the sounds the 
animals make. Encourage children to practise the words and structures used in the story, contextually.

Dona’s song is the best 
in the car festival.Sing-a-Song

“What will I do 
next week?”,
Dona is worried.

He stands in front of the mirror.
He shakes his ears 
from left to right.
He opens his mouth 
and lets out a cry…
“Heee… Haaan…”

“Hey! I can sing… I can sing.”

Dona comes home and listens to his mom bray,
“Heee… Haaan…”
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Let us understand

I Match the animals with the sounds.

grunt

bleat

neigh

bray

1. Dona lives in a  .

2. How do you  ?

3. Dona shakes his head in front of the .

4.  “I sway my from side to side.”

III Listen, think and say.

1. Why did Dona want to learn a song?

2. Whom did Dona ask for help?

3. How did the buffalo snort?

4. Was Dona able to sing at the car festival?

5. Have you heard a donkey bray? Can you do it?

II Fill in the blanks. mirror   village   grunt   head
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Let us know

 Look here, 
what is it?

It is a cat.

I am Valli.
You are Chittu.

Valli and Chittu talk about their friends.

Note to the teacher: Focus on the use of am/is/are with pronouns in the above dialogues. 
Use the table above for more practice.

Do you know 
Veera and Vasu? 
They are my friends.

Do you know Ram? 
He is my friend.

Do you know Mala? 
She is my friend.

 I am

He is We are

She is You are

It is They are

This is These are

That is Those are
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Let us practise

Choose and write.

Draw lines to match.

p__ g d __ nk __ y b __ ff__ l __ ho __ s __ g __ __ t

 Spell check   Fill in the missing letters.

We
You
He

They
She

I
It 

This
That

is

are

am

happy.

1. I  a tall boy. (is/am)

2. We  happy. (is / are)

3.  You  my pet. (are/ am)

4. He  thin. (are / is)

5. These  pens. (are/is)

6. That  a bus. (am/is)

7. She  sad. (am/is)

8. They  good. (are/ is)

9. It  a book. (is/am)

10. Those  cars. (are/is)
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Word wall 

tell   next   please   leave      
hand   why   better   

while   should   never   
each   also  y Display the words on the 

word wall.
 y Say the word once.
 y Let children repeat it.
 y Say the word loudly.
 y Let children say it loudly.
 y Whisper the word.
 y Let children whisper it.

Let us do

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

Read and copy.

1. Leave my hand.
2. Please tell me.
3. Never tell lies.
4. It is better.
5. Each one should come here.

1. Please give me a pen.

2. Why are you late?

3. You can do better.

4. She never comes late.
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Make children sit in a circle. Ask a child to stand up and tell the class pointing to him/her, 

“He/She is a boy/girl. His/Her name is ______.” Encourage him/her to point to the next child and 

say “He/She is a boy/girl. His/Her name is ________.” Continue till every child gets a chance.

Circle time - Let us talk

Let us practise

She is a girl. Her name is Kamala. He is a boy. His name is Arun.

She is a girl. Her name is Meera. He is a boy. His name is Ravi.

Let us practise:

picture of a girl

She is a girl. Her name is Kamala.

picture of a boy

He is a boy. His name is Ashok.

picture of a girl

She is a girl. Her name is Meera.

picture of a boy

He is a boy. His name is Rajesh.

Fill in the blanks.

1. She is a girl.   name is Vimala. (His/Her)

2. He is a boy.   name is David. (His/Her)

3. Arun is a boy.  is my friend.(He/She)

4. Devi is a girl.   is my sister. (He/She) 
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Let us say

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

Read aloud.

boon cool  food  fool moon  soon

blue clue cue due glue true

chew  dew  few flew grew  new

tune dune  fuse  mule  mute  cute

Listen and circle the words with long ‘u’ sound.
1. He threw the glue.
2. The tube is yellow.
3. The sky is blue.
4. The goose is in the pool.
5 .The cute bird flew to the zoo. 

oo -
as in

goose

spoon

ue -
as in

blue

glue

ew -
as in

cashew

screw

u_e
as in

tube

cube

Listen and repeat.
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Word wall 

 y Display the words on the 
word wall.

 y Distribute the word cards to all 
the students.

 y Show a word with ‘oo’.
 y Let all the children with the 
letter combination stand up and 
say the words they have.

 y Practise with ‘ue’, ‘ew’ and ‘u_e’ 
words also.

Let us do

Tick ()  the correct picture.

Let us practise
Add e and write the words. Example: cut - cute

Fill in the blanks.

 m __ __ n c __ b __

cash __ __ sp__ __ n

pool   room   broom   
school   food   zoom   roof
sew   blew   grew   crew   

threw   drew   screw
huge   duke   dude   jute   

rule   June   rude

cub - hug -  

us -  tub - 
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Let us read
The See-Saw

Note to the teacher: This is a supplementary reading material. Encourage children 
to read the story on their own.

There are two ants, 
Sam and Tom.
Sam is a red ant. 
Tom is a black ant.
They go out and 
play on a see-saw.

When Sam is up, 
Tom is down. 
When Sam is down, 
Tom is up.
They go up and down. 
Up and down.

Sam comes down 
and sees Tom fly. 
Sam is sad.
Tom is now 
on an apple tree.

The apple falls 
and so does Tom.
Sam runs to Tom.
Then, they eat the apple.
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1. Write T for True or F for False.

2. Write numbers to show the correct order.

3. Fill in the blanks.

Let us think and do

a. There are two ants.

b. Sam is a black ant.

c. Tom is on an apple tree.

d. Sam and Tom eat the apple.

They go up and down. 

They eat the apple. 

Tom falls down. 

An apple falls down. 

They go out and play on a see-saw. 

Sam falls down. 

a. Sam and Tom are  .

b. An  falls down.

c. Sam and Tom play on a  .
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Let us make

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

 » We will make an imaginary animal.

 » Draw the head of any animal you know.

 » Draw the body of any other animal you know.

 » Draw the legs of any other animal you know.

 » Draw the tail of any other animal you know.

The name of my animal is     .
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1. Write the name of animals.
donkey   sheep   horse   buffalo 

2. Match the animals with their homes.

3. Read and match.

a. The goose is cute.

b. The cube is blue.

c. Give me a few spoons.

d. The glue is new.

I can do

bird kennel

dog web

spider stable

horse nest
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7. Recite the poem Wonderful Sea.

6. Tick the correct sentence.

4. Fill in the blanks with am / is.

 I  a girl.  He  a doctor.

 She  a dancer.  It  a doll. 

She is a girl.
Her name is Leena. 
His name is Leena. 

He is a boy.
His name is Kavin. 
Her name is Kavin. 

Guna is a tall boy.
His dad is also tall. 
Her dad is also tall. 

Kani is a girl.
His pet is a dog.  
Her pet is a dog. 

5.  Listen to the teacher read the conversation.
Circle the word the teacher repeats.

Mom : Balu, which fruit do you like?

Son : Why mom?

Mom : I will make juice for you while you play.

Son : I like orange juice. I am going to play hand ball. Bye

Mom : Bye. Don’t leave the door open.

Note to the teacher: Read the words – leave  hand why while like      
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name the 
farm animals 
and their 
homes

name the 
sounds the 

animals make

read 
phonic words

Learning outcome

Now I can... 

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

recite 
the poem 
‘Wonderful 

Sea’

answer 
using 

 ‘His / Her...’

read the 
story ‘The 
See-Saw’ understand  

and follow 
simple 

instructions

read 
sight words

use ‘am’ , ‘is‘ 
 and ‘are’ in 
sentences

say words 
with ‘ue’, ‘oo’ 
‘ew’ and ‘u_e’’
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He is a singer. 

 name is Bala.

People Who Help Us

Let us recall

2.Fill in the blanks with His or Her.

1.Name the pictures.

I will be an astronaut one day.

2

Will you take me with you?

She is a teacher. 

 name is Mithra.

71
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Look and say

doctor

stethoscope

driver 

teacher
book

net

van

letters

postman

fisherman

shopkeeper

2nd Std English_Unit 2_Term_III.indd   72 22-10-2019   17:58:00



73

carpenter

saw

tailor

cloth

engineer

helmet

pilot 

aeroplanepoliceman

baton

firefighter

hose

Note to the teacher: Practise vocabulary using the picture. 
Ask children to name the professions and words related to them.
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Let us sing

The Farmer in the Field
The farmer plants the seeds
The sun comes out to shine
Hey... ho… the derry  ho..

The sun comes out to shine.

The rain begins to fall
The seeds begin to grow
Hey..ho.. the derry  ho..

The seeds begin to grow.

The vegetables are here
The farmer takes them out

Hey..ho.. the derry  ho..
The farmer takes them out.

Now it’s time to eat
Now it’s time to thank.
Hey..ho.. the derry  ho..
Now it’s time to thank.

Note to the teacher: Sing the song with actions. Encourage children to listen and 
do the actions first, then sing the song with the teacher. 
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Let us learn 

Dress Day 

Class 2 children like 
Malini teacher a lot.

Her class is always full of fun. 

“Tomorrow, we will have a 
fancy dress show,

We all have to dress up like people 
who help us,” 
says the teacher.

The next day…

The class is colourful. 
Everyone is dressed up. 

Malini teacher is happy.

“Come on kids, talk 
about yourself,” 
says the teacher.

“I am Varun. 

I am a farmer. 

I grow food for you.”
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“I am Abdul.  I am a pilot. 

I fly up in the sky. Zoooom...”

“I am Divya. I am an engineer. 
I build houses”.

“I am Nancy. I am a doctor. 
I treat sick people.”

“I am David. I am a plumber. 
I mend and fix your pipes.”

“I am Charu.  I am a dancer. 
I make you happy with my dance.”
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Note to the teacher: Focus on different professions and the way they help us. 
Encourage children to practise the words in context.

“I am Punitha. I am a teacher. 
I teach kids.”

“I am Ravi. I am a chef. 
I love cooking yummy food.”

“I am Johny. I am a driver. 
I drive people around on a bus.”

“Where is Jeni?” asks the teacher.

“I am here. I am the magician. 
I do tricks to make you laugh.”

“Oh ! That’s interesting !”, 
says the teacher.

It is a happy day. What fun they have!

She jumps from behind a chair.
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Let us understand

1. Tick () the correct word.

3. Listen, think and write.

chefdoctormagician dancer teacherpilot

2. Match the pictures.

SCHOOL BUS

a.

b.

c.

a. What is the name of the dancer?

b. What does a farmer grow?

c. What does your father/mother do?

d. What would you like to become?

pilotfarmer
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Let us know

Valli and Chittu talk about the previous night.

Where were you 
last night, Valli?

What about Kavin 
and Geetha?

They were also 
with me.

Mom and dad?

Was that fun?

I was in a party.

Hey! He was with me. 
She was at home.

Yes! It was real fun, 
Chittu. We were happy.

Note to the teacher: Focus on pronouns and was / were verbs in 
the above dialogues. Use the table given above for more practice.

I was ...

He was ...

She was ...

It was ...

This was ...

That was ...

We were ...

You were ...

They were ...

These were ...

Those were ...
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Let us practise
1.Draw lines to match.

2. Fill in the blanks with was / were.

 Spell check  Fill in the missing letters.

ch __ __ p __ l __ t d __ n __ e __ 

We
You
He

They
She

I

was
were

happy.

a. I   happy. 

b. We   sad. 

c. You   tired.

d. He   thin. 

e. It   cold.

f. These   my pens.

g. That   my toy.

h. She   lazy.

i. They   sick.

j. Those  my pets.
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Word wall 

seem   best   name    ran 
read    over    such 

way  too  until

 y Display the words on the word 
wall and practise them.

 y Invite a child to the front.
 y Whisper a word to that child. 
 y Let the child say the word 

aloud to the class.
 y Make others repeat it.
 y Practise with all the words.

Let us do

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

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

seem best

name ran

read over

such way

too until

Find and circle the words.

1. They seem tired.

2. He is my best friend.

3. His name is Kapil.

4. The boy ran fast.

5. I read a book.

6. The kite is over the roof.

7. This way is too long.

8. Wait until I come.
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I am Raju.    father is a police man.

I am Kavin.    uncle is a singer.

Uma.    mother is a nurse. 

I am Sam.    brother is a football player.

Babu.    grandma is a teacher.

A)  Let children stand in a circle. Display pictures of professionals like carpenter, farmer etc., Point
fingers to yourself and say, “I am ______ (name). My father is a _____ (profession).”

B)  Ask a child, “ Who are you? What does your father do?” Encourage the child to say, “I am ___.
My father is a _____.”  Practise the same with children in a chain drill. Help children to name the
profession of their family members.

Let us practise

Circle time - Let us talk

Fill in the blanks with My / Your. 

I am Kala. 
My father is a farmer. 
Who are you? 
What does your father do?

I am Balu. 
My father is a tailor.
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Let us say

Read aloud.

Read and match.

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

joy soy cloy  coy boy toy

join coil toil foil point  joint

Listen to the sound and repeat.
oy -
as in

boy toy

oi -
as in

oyster boiloil coin

boy

toy

oyster

boil

oil

coin

Try to read these!

s + p = sp- spell
s + t = st- stem
s + w = sw- swim
l + p =  -lp help
l + t =  -lt salt
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Let us do

Word wall 

 y Display the words in the 
word wall.

 y Draw a circle. Make children 
stand on it. 

 y Say the words on the word 
wall. 

 y As they listen to the words 
with the same sound (oy/oi), 
they will move in clockwise 
direction. 

 y Say a word with some 
other sound (a, i, u). 

 y They will move in anti-clock 
wise direction. Practise with 
all the words. 

joy  soy  cloy  coy 
boy     toy 

boil  spoil  foil  join 
boil     toil

1. Read aloud.

2. Circle the odd one.

Tick () the correct one.

The boy has a toy.

Give me a coin.

The soil is soft.

Boil the oil now.

a. toy joy ploy pot

b. boil soil pain coil 

c. soy pan boy coy

d. point joint spoil school
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Let us read 

An Egg on the Top

There is an egg on the top .
Who can win the egg?

I am fast. 
I am the best. I can run to the top.
You cannot win, yells the ox.

I am quick. 
I am the best.
I can win. 
I can hop to the top, yells the rat.

You can run, you can hop.
But you cannot win.
I will win as I have a jet, yells the hen.
Yes, I got the egg, says the hen.

Oh no! The egg cracks. 
What is it?
Ah! A dragon. 
Where is my jet?, says the hen.
The egg is yours!
You have your dragon.
We will have your jet, say the ox and the rat. 
They both fly away.

Note to the teacher: This is supplementary reading material. Read out the story to children. 
Make them read the story on their own. 
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Let us think and do
1. Match the dialogues with the pictures.

2. Tick () Yes or No.

a. There is a cat on the hill. Yes No 
b. The rat has a jet. Yes No
c. There is a dragon in the egg. Yes No
d. The ox and the rat fly away. Yes No

‘I am fast.’

‘I am quick.’

‘I have a jet.’

3.Choose and write what you can do.

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

I can

jump.

hop.

run.

swim.

sing.
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Let us make

Note to the teacher: Demonstrate the steps. Read the instructions one by one. 
Encourage children to do the art work after listening to your instructions.

 » Colour the picture of the farmer.
 » Paste woollen thread on the outline of the field.
 » Fill the field with sand using glue. 
 » Paste woollen thread on the outline of the hill.
 » Colour the hill brown, the clouds blue and the grass green.

He is a .

field

hill

cloud

gra
ss
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I can do
1.Tick () the correct pictures for the given sentences.

2.Match the pictures with the words.

3.Circle the pictures with oi or oy sound.

I grow vegetables.

I treat sick people.

I fly in the sky.

driver

fisherman

teacher

doctor

farmer

tailor
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4. Fill in the blanks with was or were.

6.  Listen to the teacher read the story and circle the words
the teacher repeats.

 » My name is Abdul.

 » My best friend is Mano.

 » His house is too far.

 » He rides a bicycle all the way to see me.

 » I wait until he comes.

 » We run over the hill to play every evening.

Note to the teacher: Read the words –   best   name   too   way   until   over

7. Recite the poem, The Farmer in the Field.

5. Tick ()  the correct sentence.

 She  happy.  It  raining. 

 They  in the park.  I  tired. 

 We  friends. You  thin. 

I am Nithin.
My father is a teacher. 

My father is a farmer.       

I am Tina.
My mother is a nurse. 

My mother is a tailor.

I am Ravi.
My brother is a fisherman.  

My brother is a chef.
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name 
the people 
who help us

describe the 
work that 
people do

use ‘was’  
 and ‘were’ in 

sentences

read phonic 
words

say words 
with ‘oi’ and 

‘oy’

Learning outcome

Now I can... 

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

recite the 
poem 

‘The Farmer in 
the Field’

answer 
using “ I am… 

My…”

read the 
story ‘An Egg 
on the Top’ understand 

and follow 
simple 

instructions

read 
sight words
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I like this sour juice.

Let me taste it.

Food We Eat

Let us recall

3

2.Tick ()  the correct word for the pictures.

1.Name the pictures.

applecherry radishonion tomatoorange

3. Trace.

orange juice.

91
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crisp

bitter

sour

sweet

Look and say
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spicy

salty

crunchy

juicy

Note to the teacher: Practise vocabulary using the picture. 
Ask children to say the  adjectives seen in the pages. 
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Pat-a-cake, pat-a-cake, baker’s man
Bake me a cake as fast as you can

Pat it and prick it 
And mark it with “B”

Put it in the oven for baby and me
For baby and me
For baby and me

And there will be plenty for baby and me.

Let us sing

Note to the teacher: Sing the song with actions. Encourage children to 
listen and do the actions first, then sing the song with the teacher. 

Pat-a-Cake

94
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Let us learn 

The Spider and the turtle

One evening, Spiky the 
spider, was ready to eat.  
A turtle came to his door.  
Spiky: Come in turtle. 
You are just on time 
for dinner.

The turtle went to sit 
near the bowl of yams.
Spiky:  You can’t sit down 
to eat with dirty hands. 
Please go, wash them. 
Turtle:  Oh! You’re right 
Spiky. I’ll be back.

Turtle slowly crawled off 
to wash his hands. Spiky 
gulped the food quickly. 
Turtle came back and found 
the nearly empty plates.
Turtle: Spiky, you ate 
all the food. 
Spiky: I had to eat it 
before it got cold. 
But there’s plenty left.
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Now, Turtle got back to 
find all the plates empty.
Spiky: I could not wait. 
The food was getting 
very cold. Poor Turtle 
was still hungry.

The next day…

Turtle: Spiky, 
come for dinner.
Spiky: Oh!  
That will be nice.
He reached the pond. 
Turtle: I’m here, Spiky.  
Come down. 
Your dinner is 
almost ready. 

Turtle reached for the glass of juice.
Spiky:  Wait! Your hands are still dirty.
Turtle: Yes. They are dirty again, as I crawled 
across the dirty floor. I’ll be right back. 

The turtle went back 
to the pond to wash his 
hands. The turtle used 
slippers to keep his 
hands and feet clean. 
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Note to the teacher: Focus on the words related to food. 
Encourage children to practise the words in context.

Spiky jumped into the water, but he could not reach 
the bottom.  He just floated on the top.

He filled the pockets of 
his coat with heavy stones 
and jumped into the pond. 
He went deep down to 
turtle’s house.  

He reached for a bowl 
of food.
Turtle: Wait. You cannot 
have your dinner with your 
coat on.  Please take off 
your coat.
Spiky: I could not do that.
Turtle: You must take it 
off before you eat.

Spiky slowly took off 
his coat. He floated up 
and saw turtle eat the 
feast. He climbed out 
of the water and 
went home sad.
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Let us understand

1. Circle the correct word.

2. Fill in the blanks.

3. Listen, think and write.

a. Whom did the turtle visit?

The turtle visited the .

b. Where did the spider sit first?

The spider sat near the bowl .

c. Do you invite your friends to your home?

.

a. Come in turtle. You are right in time for .

b. Turtle walked across the dirty .

c. Spiky filled his pocket with heavy .

d. Spiky took off his . 

bowl / plate glass / plate plate / glass

coat  dinner  floor  stones
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Let us know

Valli and Chittu are talking about actions

I jump. He jumps.
We jump. She jumps.

You jump. It jumps

They jump.

Note to the teacher: Teach children that singular 
pronouns - He, She, It will take an s after the verb in 
simple present tense and the rest of the pronouns will 
not take s.  Use the table for more practice.

He is Raju. 
He reads a book.

We say reads, when 
there is only one person.

She is Nila. 
She reads a book.

They are friends. 
They read a book.

Why do you say read 
and not reads?
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1.  He is Mani. He play / plays the guitar.

2. She is Kala. She sings / sing a song.

3. I am Hari. I eat / eats a banana.

4.   It is a bus. It move / moves on the road. 

5.  We are friends. We like / likes football.

6.  They are painters. They paint / paints walls.

7.  You are tall. You climb / climbs trees.

Circle the correct word.

Match the following.

Let us practise

p__ a __ e t__ __ t __ e s __ i__ er

 Spell check   Fill in the missing letters.

I

read 

reads
a book.

He

You 

She

They
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Word wall 

most      sure        near 
than      open        kind  
high      far          call

 y Display the words on the word 
wall.

 y Distribute the word cards to 
all the students.

 y Make each child stand up 
and say the word they have. 

 y Let the class repeat it.
 y Practise with all the words.

Let us do

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

1. Most of us like mangoes.

2. I am sure about this.

3. Come near me.

4. Call him now.

5. The hill is high.

6. My school is not far.

1. My house is  from here.

2. He is a  boy.

3. She is taller  me.

4. The park is  my house.

Read and trace the words.
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Let us practise

Choose and write.

A)  Let children stand in a circle. Prepare masks of two frogs, two elephants and a rat. Make
students wear those masks. ( It can be replaced with placards too.) Invite the frogs to the
front. Say, “We are frogs. Our legs are small”.

B)  Invite the elephants to the front. Say, “They are elephants. Their ears are big.” Invite the
rat to the front. Say, “It is a rat. Its tail is long”. Practise with other students. Make use of
other animals also.

Circle time - Let us talk

We are sisters. 
Our hair is long.

It is an eagle. 
Its wings are big.

We are boys.   (Our/Their)  school is near. 

They are kids.   (Its/Their) hands are small. 

It is an owl.  (Its/Our)  eyes are big. 

They are sisters.  
Their pets are small.

They are brothers. 
Their car is blue.

We are friends. 
Our houses are near.

It is a duck. 
Its beak is yellow.

2nd Std English_Unit 3_Term_III.indd   102 24-10-2019   13:05:07



103

Let us say

Read aloud.

Read and match the words with their pictures.

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

Listen to the sound and repeat.
ou -
as in

house mouse

ow -
as in

cloud crowncow owl

out       loud       cloud       round       found       sound 
mouth      south       mount       count 

now       town       gown       down      brown      clown  

  fowl       howl       growl       crowd      

house

mouse

cloud

crown

cow

owl

Try to read these!
t + r = tr- tree 
t + w = tw- twin
l + f = -lf wolf 
p + t = -pt kept 
c + t = -ct fact 
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hound
round
pound
ground
sprout
shout

down
town
growl
frown
howl
crown

Let us do  y Display the words on the 
word wall.

 y Prepare word cards with two 
words on each. 

 y Distribute it to children. 
 y Say a word. 
 y The student with that word 

will stand up and say it again. 
 y He/she will read the next word 

on his/her card. 
 y The student with that word 

will get up and read it out. 
 y Continue till all the children 

have read it. 

1. Circle the odd pair.

2. Read aloud.

1. out- shout  gown – town growl – howl south – boil

2. now – how  brown – crown clown - toy found – sound

3. mount – count  south – mouth cloud – proud sound - boon

The king has a crown. I got this gown in the town.

The clown is in the crowd. The mouse is in the house. 

I found the beans sprout. The clown fell on the ground. 

What comes next? Tick () the correct one. 

tap – tape pin – pine not – note cub - ?

AEI CGK MQU ?

cute cube

DHL FIL
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A Mouse in a House

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

It makes a loud sound. 
Moooo…. Moooo....
The mouse runs out 
of the house.

The mouse finds a new house 
in a new town.
It is happy in the new house.

One day, there is a loud sound.
Moooo…. Moooo.....
Oh no ! It is the same cow.

There is a mouse in a house.
The house is in the town. 
A cow comes to the house. 

Let us read 

Now, the mouse wears ear muffs.
They both live in the same house.

105
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Let us think and do

1. Tick () Yes or No.

2. Fill in the blanks.

3. What is it? Write in the blank.

Note to the teacher: Demonstrate the steps of colouring a flower. Read the instructions 
one by one. Encourage children to colour the flower after listening to your instructions.

a. The mouse lives in a house. Yes No 
b. The cow did not make a loud sound. Yes No 
c. The mouse goes to a new town. Yes No 

There is a mouse in a
. 

The house is in the
 .  

A comes to the house. It makes a loud sound. Moooo…. Moooo 

The  runs out of the house.  It runs to a new town. It finds a new house in 

the town. 

It is a mouse.

This is my 
.

 » Take a cotton ear bud
 »  Dip it in ink of any colour.
 »  Press the coloured portion all over 

the flower.
 » Colour the leaves in green. 

Let us make
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I can do
1. Match the words with their pictures.

2. Fill in the blanks with Their / Our / Its.

    We are sisters.  mother is a nurse.  

They are sad.    ball is lost. 

   It is a pen.   cap is yellow. 

3.  Listen to the teacher read the story and
circle the words the teacher repeats.

 y Ram and Sam are kind boys.

 y They like their pet very much.

 y It always plays near them.

 y They make sure to get home soon.

Note to the teacher: Read the words –   kind   much   near   get   sure

spicy

bitter

sweet

sour
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4. Write the correct words in the blanks.

6. Recite the poem, Pat-a-Cake.

a. He  (run/runs) on the road.

b. She  (make/makes) a paper boat.

c. I   (like/likes) mangoes.

d. We   (ride/rides) a bicycle.

e. They   (tell/tells) us a story.

5. Read and match the correct picture.

The mouse has a crown.

The clown has a big mouth.

The cow makes a sound. 
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name different 
tastes and 
food items

recite the 
poem 

‘Pat-a-Cake’

read sight 
wordsuse  

simple present 
tense in 
sentences

answer using 
‘We... Our...‘, 

‘They... Their...’ 
and ‘It... Its...’

read the 
story 

‘The Ant and 
the Cow’

understand  
the need 

to help one 
another

Learning outcome

Now I can... 

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

 read 
phonic words

say the 
words with 
‘ou’ and ‘ow’

understand 
and follow 

simple  
instructions

2nd Std English_Unit 3_Term_III.indd   109 24-10-2019   13:05:24



110

Primary English – Class 2, Term -III
List of Authors and Reviewers

Reviewer
Nagalakshmi B 
ELT Consultant  

 Chennai

Content Reader
Amalraj M 
B.T. Asst.,  PMHSS, Zamin Royapet, Kanchipuram

Advisory Committee
Uma Raman 
Executive Committee Member   
Vidyodaya School  

 Chennai

Academic Coordinators
1. Ananthi B 

Lecturer, 
District Institute of Education and Training 
Uthamacholapuram, Salem

2. Sudha V 
B.T. Asst.,
PUMS Salamangalam, Kundrathur 
Kanchipuram

This book has been printed on 80 G.S.M.  
Elegant Maplitho paper.

Printed by offset at:

Illustration
Ramakrishnan G 
GGHSS, Nungumbakkam, Chennai
Ramesh Kumar S 
Graphic designer, Adiyakkamangalam, Thiruvarur
Ravikumar B 
Graphic designer, Erode
Gopalakrishnan N 
Art Master, Kumara Rajah Muthiah Hr. Sec. School, 
Adyar, Chennai.

Graphics & Layout
Tamilkumaran C
Pakkirisamy A

QC
Arun Kamaraj Palanisamy 
Kamatchi Balan Arumugam

Wrapper Design
Kathir Arumugam

Co-ordination 
Ramesh Munisamy

Art and Design Team

Authors
1. Rajeena Begum B 

BRTE, Kattankolathur, Kanchipuram

2. Susy K.K 
BRTE, Egmore, Chennai

3. Suresh Kumar C 
BRTE, Kattankolathur, Kanchipuram

4. Saraswathi  M 
SGT, PUMS Senneri, Kattankolathur, Kanchipuram

5. Srivathsan Ramaswamy 
Madhi Foundation, Chennai

e-content creators 
1. Boominathan D 

SGT,  PUMS,  K.Pudukottai Vaiyampatti, Trichy

2. Rajeshpandi M 
B.T. Asst.,  GHS,Maravarperungudi, Virudhunagar

3. Dinesh Anand.J 
B.T. Asst.,  GHS, varagur, Tanjore.

QR Code Team
R. Jaganathan,  SGT, 
PUMS,  Ganesapuram, Polur  
Tiruvannamalai Dist.

M. Murugesan, B.T. Asst., 
PUMS,. Pethavelankottagam, Muttupettai, Thiruvarur.

S. Albert ValavanBabu, B.T. Asst.,  
G H S, PerumalKovil, Paramakudi, 
Ramanathapuram. 

2nd Std English_Unit 3_Term_III.indd   110 24-10-2019   13:05:24


	2nd Std  CBSE Tamil_Front Pages_Term_III
	2nd Std English_Front Pages_Term_III
	2nd Std English_Unit 1_Term_III
	2nd Std English_Unit 2_Term_III
	2nd Std English_Unit 3_Term_III



