
வ���: 5 மாத�: ஜூைல வார�: 1

பாட�: தமி� பாட�தைல��: ��ைர - ெச���

1. அறி�க�:

அ�றாட வா�வ�� ெப�கள�� ப�� �றி�� மாணவ�கள�ட� கல��ைரயா�� 

ெப�கள�� மதி��கைள��, சி�தைனகைள�� ேமேலா�க� ெச��� க����கைள 

�ழ�ைதகள�ட� ��த�.

பழ�கால� ெப�கள�� நிைலய�ைன��, ச�க�தி� சிற�� வ�ள�கிய 

ெப�கைள� ப�றி�� �றி ச�ககால� ெப�பா� �லவ�கைள��, அவ�கள�� 

கவ��திற�ைத�� மாண��க��� அறி�க�ப���த�

2. வாசி�த�(பா�த�):

பாட�ப�திய�� அைம���ள ��ைர� பாடலிைன இ��ைற உ�ய ஓைச�ட� 

மாணவ�க��� பா�� கா�ப��� ஓைசநய� சிற�க மாணவ�கைள ஆசி�ய�ட� 

ேச��� பாட� ���த�.

ெவ�பாவ�� வ�� ஒ�த ஓைச�ைடய ெசா�கைள��, அ�ைக, ேமாைன� 

ெசா�கைள�� உ�ய ஒலி��ட� வாசி��� கா��த�.

3. �திய வா��ைதக�:

அ. அட�க� – பண��

ஆ. அறிவ�ல� - அறி� இ�லாதவ�

இ. கட�க - ெவ�ல

ஈ. க�த�� - நிைன�க��

உ. மைட�தைல - ந�� பா�� வழி

ஊ. உ�ம�� - ெப�ய ம��

4. க��� வைரபட�:
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5. ெதா��த�:

பாடலி� பய��� வ�� ஒ�த ஓைச�ைடய ெசா�கைள��, எ�ைக� 

ெசா�கைள�� மாணவ�க���� ெதா��� வழ��த�.

ஒ�த ஓைச�ைடய ெசா�க� எ�ைக� ெசா�க�

1. ஓ�ம�� - உ�ம�� 1. அட�க� - கட�க

2. உைட - மைட 2. உைட - மைட

6. வழ��த�:

மைடய�� பா�கி�ற ந��� ஓ�கி�ற சி�ம��க� ஓ��ெகா����க, 

ெகா�கான� தன�� இைரயாக� ��ய ெப�ய ம��க� வ�� வைர அைசவ��றி� 

கா�தி����. அ�ேபால� தம���ய கால� வ��வைர சில� அட�கிய���பா�க� . 

அவ�கைள அறிவ��லாதவ� என எ�ண� ெவ�ல நிைன�க ேவ�டா� என� பாடலி� 

ெபா�ைள மாணவ�க���� ெதள��ைரயாக வழ��த�.

7. வ����த�:

“ெகா�ெகா�க� ���� ப�வ�� ம�றத�

 ��ெதா�க சீ��த இட��”

எ�ற தி���றள�� ெபா�ள�ைன மாணவ�க���� �றி ��ைர� பாட��� 

வ��ேச��த�.

8. மதி�ப��:

1.    மைட
 + தைல 

எ�பதைன� ேச��� எ�த� கிைட��� ெசா� ..........................................

அ) 
மைட தைல

ஆ) 
மைட�தைல

இ) 
மட�தைல

ஈ) 
மடதைல

2. 
வ�� + அள�� 

எ�பதைன� ேச��� எ�த� கிைட��� ெசா� ......................................

அ) 
வ�மள�� 

ஆ) 
வ�அள�� 

இ) 
வ��மள�� 

ஈ) 
வ��அள��

3. 
அறிவில� 

எ�பத� எதி��ெசா� ...................................................

அ) 
அறிவ��லாதவ� 

ஆ) 
ப��காதவ�

இ) 
அறியாதா� 

ஈ) 
அறி�ைடயவ�

4. 
எ��த� 

– இ�ெசா�����ய ெபா��...................................................

அ) 
வா�த� 

ஆ) 
வ���த�

இ) 
நைன�த� 

ஈ) 
நிைன�த�

9. �ைறத�� க�ப��த�:

பாடைல��, பாட�ெபா�ைள�� மாணவ�க� �ற�ேக��, ம���� பா��� 

வாசி��� கா��த�. 

10. வ����பாட�:

‘மைட�தைல’ இ�ெசா�லி� இ��� �திய ெசா�கைள உ�வா��க.

தைலைமயாசி�ய� ைகெயா�ப� வ��பாசி�ய� ைகெயா�ப�
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CLASS: 5 MONTH: JULY WEEK: 1

SUBJECT: ENGLISH TOPIC: Trip To My Grand Parents Village - LESSON
1. Introduction:

Ask some questions for student to motivate in the classroom.
1. Where are you go for your summer holidays?

2. What is your family relations?

3. In which season you will go to your relatives?

2. Understanding:

Guided Reading: Teacher read the whole lesson in sentence wise with correct 

proper pronounciation and stress.

Individual Reading: The students are asked to read the text content individually 

(or) followed by the the teacher.

3. New words:

1. Vacation - வ���ைற

2. Eager - ஆ�வ�

3. Cousin - உறவ�ன�

4. Weather - வான�ைல

5. Greenery - ப�ைம

6. Scarecrows - ெவ�ள�

7. Breeze - கா��

8. Splashing - வ�சி�த�

9. Pebbles - �ழா�க�க�

10. Forward - ��ேனா�கி

4. Concept Map:
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5. Consolidation:

1. Summer games list out from the board.

2. Collect for relatives charts.

3. Kinds of veraity tree leaves will writing the blackboard.

4. bird sounds expression are display from classroom.

6. Presentation:
Divaided for two or three group for students.

1. let the children find out four type of seasons relevant picture from old news paper / 

magazines and stick them on a chart

2. let the children find out our relationship chart.

3. New words meaning display and explanation from flash cards.

7. Reinforcement:

The teacher explain the content theme once again. 

Tree chart are display our classroom.

Teach hard word once again.

8. Evaluation:

Match the following.

1. cuckoo - blows

2. breeze - sings

3. river - swims

4. fish - flows

9. Remedial Teaching:

Find out late bloomers and teach the theme of the lesson once again.

10.Home work:
Teacher ask the students to write down the book back exercise.

Headmaster Signature Class Teacher Signature
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வ���: 5 மாத�: ஜூைல வார�: 1

பாட�: கண�� பாட�தைல��: ��ட�, கழி�த�, ெப��க� (ப�க�:37-43)

1. அறி�க�:

மாணவ�கள�ட� �ள�ய வ�ைதக�, க�க�, வ�ைதக� �தலிய ெபா��கைள� 

ைகய�� ெகா��� ஒ�ெவா�றாக��, இர�� இர�டாக��, ��� ��றாக�� 

எ�ண� ெச�� ��ட�, கழி�த�, ெப��க� ெசய�பா�கைள ம���� நிைன��ற� 

ெச�� ஆய�த�ப���த�. 

2. நிைன� ��த�:

வ�ைச�ைறக�, இடமதி��, ஏ�வ�ைச, இற��வ�ைச �தலிய எ�ண�ய� 

நிக��கைள ம���� நிைன��ற� ெச�� ��டலி� ���கேம ெப��க� 

எ�பைத��, கழி�தலி� ���கேம வ��த� எ�பைத�� மாணவ�க� 

ம����ெகாணர உத�த�.

3. பாட�ெபா�� வ�ள�க�:

1. ஏ�வ�ைசய�� எ�கைள� ��வேத ��ட� எ�பைத அறிய ைவ�த�.

2. ஒ� எ�ண�லி��� ம�ெறா� எ�ைண� கழி�க� கிைட�பேத வ��தியாச� 

எ�பைத� ��யைவ�த�.

4. ஒ��க�, ப��க�, ��க� எ�பத� அ��பைடய�� மட��கள�� ���வேத 

ெப��க� எ�பைத�� மாணவ�க��� வ�ள��த�.

5. க��� வைரபட�:

��ட� கழி�த�
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6. ��த�:

ஒ�றா� இடமதி�ப�லி��� அதாவ� வல�ப�க�திலி��� எ�கைள எ�த 

ஆர�ப��தா�, தவ�கைள� தவ���கலா� எ�பைத மாணவ�க���� ��யைவ�� 

��ட�, கழி�த� ம��� ெப��கைல� ச�யாக� க��� ெகா��த�.

7. ���ெசய�பா�:

ப��வ�� பய��சி� கண��கைள மாணவ�க� ��வாக� ெச�� ���க 

உத�த�.

8. வ����த�:

மாணவ�க� அ�றாட� வா��� ெபா��கள�லி��� வா��ைக� கண��கைள 

உ�வா�கி அவ�றி��� த��� கா�மா� வ����த�.

9. மதி�ப��:

1. ஒ� �ைடய�� 55 மா�கன�க� உ�ளன. ஒ� மா�கன�ய�� வ�ைல �. 15 

என��, 55 மா�கன�கள�� ெமா�த வ�ைலைய கா�க.

2. ஒ� ேப��தி� 55 பயண�க� பயண��கி�றன�. ஒ� பயண� சீ��� வ�ைல �. 

25 என��, ெமா�தமாக நட��ந� வ�லி�த� ெதாைக எ�வள�?

3. ஒ� வ��பைறய�� 23 நா�காலிக� உ�ளன. ஒ� நா�காலிய�� வ�ைல �. 725 

என��, ெமா�த நா�காலிகள�� வ�ைலைய கா�க.

10. �ைறத�� க�ப��த�:

இடமதி�ப���, ெப����ெதாைகய��� தவ� ெச��� மாணவ�க��� 

ம�ள�� பய��சிக� அள��� ச�யாக� ெச�யைவ�த�. 

11. வ����பாட�:

பய��சி 2.4 அ, ஆ, இ, ஈ வ�� வ��தலான கண��கைள ெச��வர� ெசா��த�.

தைலைமயாசி�ய� ைகெயா�ப� வ��பாசி�ய� ைகெயா�ப�
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வ���: 5 மாத�: ஜூைல வார�: 1

பாட�: அறிவ�ய� பாட�தைல��: உண� தான�ய�க� (ப�க�:115,116)

1. அறி�க�:

மாணவ�க��� அறி�கமான உண� வைககைள��, அவ�க� காைலய�� 

உ�ட உணவ�ைன�� ேக�டறி�� உண� தான�ய�க� ம��� உண��ைறக� 

ப�றி மாணவ�க��� அறி�க� ெச�த�.

2. வாசி�த�:

மாணவ�க��� பாட�ப�திைய �தலி� வாசி��� கா�ப���, ப��ன� 

மாணவ�க� ஒ�ெவா� ப�தியாக வாசி��மா� ��த�. 

பாட�ப�திய�� அைம���ள  �திய வா��ைதகைள��, கைல� 

ெசா�லா�க�கைள��, உ�� ேநா�கி பாட�ெபா�ள�ைன� ெதள�வாக வ�ள��த�.

3. �திய வா��ைதக�:

1. வண�க �தியான - வ��பைன ேநா�க�தி�காக 

2. ெவ�ப ம�டல� - ெவ�ப� அதிகமாக உ�ள நா�க�

3. ைவ�டமி�க� - உய���ச���க�

4. தா��க� - உணவ���ள ச���ெபா��க�

5. �திைரவாலி - ஒ�வைக ெந�

4. க��� வைரபட�:
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5. ெதா��த�:

1. ைவ�டமி�க� ம��� தா��க� உ�ள உண� வைககைள� தன�ேய 

வைக�ப���த�.

2. சி�தான�ய வைககைள அைடயாள� க�� அவ�றி� பய�கைள� ெதா��த�.

3. நா��ச�தினா� ந� உடலி� நட��� மா�ற�கைள��, அ�ச���ள உண� 

வைககைள�� ப��யலி��� ��த�.

6. வழ��த�:

1. அ�சி ம��� ேகா�ைம உண�கள�� அதிக� இட�ெப���ள ச��� 

ெபா��கைள மாணவ�க� த�கள� �றி�ேப��� எ�தி� ப����ப� ெதா��� 

வழ��த�. 

2. ேகா�ைமய�லி��� கிைட��� உண� வைககைள� ப��யலி�த�.

7. வ����த�:

உண� ம��� தான�ய வைககைள வ��பைறய�� கா�சி�ப��த� ெச�� 

பாட�ெபா�ள�ைன ந�� வ����த�.

8. மதி�ப��:

9. �ைறத�� க�ப��த�:

பாட�ெபா�� ச�யாக வ�ள�கி� ெகா�ள இயலாத மாணவ�க��� ம���� 

பாட�ெபா�ைள வ�ள��த�.

10. வ����பாட�:

ப�க� 120� அைம���ள மதி�ப�� ப�திைய� ப��� வ�மா� ��த�.

தைலைமயாசி�ய� ைகெயா�ப� வ��பாசி�ய� ைகெயா�ப�
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வ���: 5 மாத�: ஜூைல வார�: 1

பாட�: ச�க அறிவ�ய� பாட�தைல��: க�கால� (ப�க�:151-153)

1. அறி�க�:

உ�க� வ��கள�� அைம���ள பைழய க�வ�க� ம��� ெபா��கைள 

வ�ைச�ப��த� ெச�� பைழய க�கால மன�த�க� பய�ப��திய ெபா��கைள��, 

ஆ�த�கைள�� ப�றி மாணவ�க��� எ���� �றி, அவ�றி� அவசிய�ைத� 

ப�றி�� மாணவ�க� அறிய� ெச�த�. 

2. வாசி�த�:

1. பாட�ப�திைய �தலி� மாணவ�க��� ��ைமயாக வாசி��� கா�ப���, 

ஒ�ெவா� மாணவ���� தன�யாக� ப�தி ப���� வாசி�க� ெச�த�. 

2. பாட�ெபா�ள�� அைம���ள �திய வா��ைதகைள�� , 

கைல�ெசா�லா�க�கைள�� மாணவ�க� அறிய� ெச�� பாட�ெபா�ைள 

வ�ள��த�. 

3. �திய வா��ைதக�:

1. க�கால� - ெபா� ஆ���� ��ைதய கால�

2. ஆவண� - வரலா�றிைன எ�தி ைவ��� �ைற

3. ��ம�க� தாழி - இற�தவ�கள�� உட�கைள� �ைத��� ம�பா�ட�

4. நாக�க� - பழ�க�க��, அ�பவ�க��

5. ேவ�த� - ��ைசய�� �ைரகைள ��லினா� க�ட�ப�� �ைற

4. க��� வைரபட�:
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5. ெதா��த�:

1. பைழய க�கால�தி� பய�ப��த�ப�ட ம�பா�ட�கைள��, 

க��ப����கைள�� வ�ைச�ப���த�.

2. ெச��� கால�தி� க�டறிய�ப�ட உேலாக�கைள அ�டவைண�ப���த�.

3. தமிழக�தி� நட�த அகழா��க� �றி�த ெச�திகைள� ெதா���� ��த�.

6. வழ��த�:

பைழய க�கால�, இைட� க�கால�, �திய க�கால� �றி�த ெச�திகைள 

மாணவ�க��� வழ��த�.  

7. வ����த�:

ச�கர� க��ப���பா� மன�த வா�வ�� நிக��த மா�ற�கைள மாணவ�க���� 

�றி பாட�ெபா�ள�ைன வ����த�.

8. மதி�ப��:

9. �ைறத�� க�ப��த�:

பாட�ெபா�� ச�யாக ���� ெகா�ள ��யாத மாணவ�க��� ம���� 

பாட�ெபா�ைள வ�ள��த�.

10. வ����பாட�:

பழ�கால நாணய�கைள ேசக��� வ�மா� மாணவ�கள�ட� ��த�.

தைலைமயாசி�ய� ைகெயா�ப� வ��பாசி�ய� ைகெயா�ப�
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