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நிலை 1 பாடத்திட்டம்

தமிழ் மமாழியின் அறிமுக நிலை

வயது வரம்பு:

5 வயது முதல் 6 வயது வலர.

தகுதி: அடிப்பலடத் தகுதி எதுவும் மதலவயில்லை
பாடத்திட்டம்:


உயிர் மற்றும் மமய் எழுத்துக்கலை அறிதல், அலடயாைம் காணல்.



எைிய முலற எழுத்துப் பயிற்சி.



பாடல்கள், கலதகள், ஆத்திசூடி, படங்கலைப் பார்த்து அதன் மபயர்கலைக் கூறல்.



எைிய வாக்கியங்கலை உச்சரிக்கப் பயிற்சி.

யநோக்கம்: இந்த நிலையின் முடிவில் உயிர், மமய் எழுத்துக்களுடன், சிை
கலதகள், பாடல்கள் மற்றும் சுமார் 100 எைிய தமிழ் மசாற்கலைக் கற்றிருத்தல்.
வாக்கியங்கலைத் மதைிவாக உச்சரித்தல்.

கல்வியாண்டில் பள்ைியில் பின்பற்ற மவண்டியலவ


அமமரிக்காவில் நடந்துவரும் பை தமிழ்ப்பள்ைிகைின்
உதவியுடன் பாடத் திட்டம் தயாரிக்கப்பட்டது.



மமாத்தம் 25 பாடங்கள் மற்றும் அதற்கான பயிற்சிகள்.



மூன்று பருவங்கைாகத் மதர்வு நடத்தப்படும்.



வகுப்பலறக்கு வருவது, வட்டுப்பாடங்கள்
ீ
நிலறவு
மசய்வது மற்றும்

மூன்று பருவத் மதர்வுகைில்

மபறும் மதிப்மபண்கள்,

ஆகிய அலனத்லதயும் மகாண்டு ஆண்டு

இறுதியில் மாணவர்கைின் தமிழறிவு மதிப்பிடப்படும்.


25 வகுப்பலறப் பாடங்கள் (தைா 2 மணி மநரம்) + 3 பருவ
மதர்வுகள் = மமாத்தம் 28 வகுப்புகள்



2 மணி மநர வகுப்புகள் கற்பிக்க பரிந்துலரக்கப்படுகிறது.

கல்வியாண்டில் வகுப்பில் பின்பற்ற மவண்டியலவ
2 மணி மநர காை அட்டவலண (முழு மநரமும் தமிழில்
உலரயாடல்).



தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து — 5 நிமிடம்



தமிழில் உலரயாடல், கடந்த வாரம் வட்டில்,
ீ
பள்ைியில் நடந்தது 15 நிமிடங்கள்



மசன்ற வகுப்பில் நடத்திய பாடத்லத நிலனவுபடுத்தல் 10
நிமிடங்கள்



பாடத்திட்டப்படி எழுத்துக்கள், படங்கள், பாடல்கள், கலத - 35
நிமிடங்கள்




சிறுதீனி இலடமவலை - 10 நிமிடங்கள்

பாடத்திட்டப்படி எழுத்துக்கள், படங்கள், பாடல்கள், கலத - 30
நிமிடங்கள்

கல்வியாண்டில் வட்டில்
ீ
பின்பற்ற மவண்டியலவ:
தினமும் 30 நிமிடங்கள் தமிழ் பாடங்கலைப் படிக்க மவண்டும்.
கடந்த வாரம் பள்ைியில் படித்த பாடங்கலைப் பற்றி தமிழில்
உலரயாடவும்.

வலரதல் மற்றும் எழுத்துப்பயிற்சிக்கு உதவி மசய்யவும்.
மபாது அறிவு - கைாச்சாரம், பழக்க வழக்கங்கள் பற்றி தமிழில்
உலரயாடவும்.

படங்கலைப் பார்த்து கலதலய தமிழில் கூற பயிற்சி மசய்யவும்.
பாடல்கலை மனப்பாடம் மசய்யவும்.
ஏமதனும் மபாது தலைப்லபக் குறித்து கைந்துலரயாடவும்.
திலரப்படங்கள், பாடல்கள், சிறு உலரயாடல் முதைிய தமிழ் மமாழி
சார்ந்த ஊடகங்கலை பயன்படுத்தைாம்.

ஆசிரியர் குறிப்பு


மாணாக்கர்கள்,

வகுப்பில்

தமிழில்

அதிகம்

மபசும்படி

வகுப்பு

அலமய மவண்டும்.


மாணாக்கர்கலை
நடத்திய

ஒவ்மவாரு

பாடத்துடன்

வட்டிைிருந்து
ீ

எடுத்துவந்து

வகுப்பிலும்,

மசன்ற

மதாடர்புலடய
இரண்டு

ஒரு

வகுப்பில்

மபாருலை

மசாற்மறாடர்கள்

தமிழில்

அது பற்றி மபசச் மசால்ைைாம்.


முதல் நிலை பயிற்சிப் புத்தகங்கைில் உள்ை வட்டுப்பாடங்கலைச்
ீ
மசய்ய

மபற்மறார்

உதவி

மாணாக்கர்கள்

மதலவ.

தாமாகமவ

ஒரு

சிை

பயிற்சிகள்

மசய்யக்கூடிலவயாகவும்

அலமக்கப்பட்டுள்ைன.


இந்த நிலையின் முடிவில் உயிர் எழுத்துகள், மமய் எழுத்துகள்,
பாடல்கள்
மசாற்கள்
பயிற்சிகள்

மற்றும்

கலதகளுடன்

சுமார்

100

எைிய

தமிழ்ச்

மதரிந்திருக்க மவண்டும்.
இனம்

எழுத்து

சபாருயை

எழுதிப்

ெமிழில்

காணல்

ஓலியை

செரிந்து

பழகு

சொல்லிப்

மனப்பாடம்

சகாள்

மனப்பாடம்
செய்

பழகவும்

செய்

எழுத்துகள்

படம் பார்த்து

பபயர் ப ால்

X
X

X

X
X
X

எழுதும் விதம்

ப யல்பாடுகள்,
பழங்கள்,
காய்கள் .....

பதரிந்து
பகாள்வ

ாம்

ஆத்திசூடி
கததகள்
பாடல்கள்

X

X

X
X
X
X
X

X
X
X

சபாருைடக்கம்



பாடம் - 1 ---------------------------------------------------------------------------------------------

7

அ, ஆ, செள்யை முைல், என் சபாம்யம, செைல்பாடுகள், செரிந்துசகாள்வொம்



பாடம் - 2 ---------------------------------------------------------------------------------------------

11

இ, ஈ, வபராயெ சகாண்ட நாய், என் குடும்பம்



பாடம் - 3 ---------------------------------------------------------------------------------------------

15

உ, ஊ, படம் பார்த்துப் சபைர் சொல், பழங்கள், ஆத்திச்சூடி, செரிந்துசகாள்வொம்



பாடம் - 4 ---------------------------------------------------------------------------------------------

20

அ - ஊ சுழித்ெல், ைாயன ெருது, செல்லப் பிராணிகள், செரிந்துசகாள்வொம்



பாடம் - 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------

24

எ, ஏ, கரடியும் நண்பர்களும், காய்கறிகள்



பாடம் - 6 ---------------------------------------------------------------------------------------------

28

ஐ, ஒ, படம் பார்த்துப் சபைர் சொல், காட்டு விலங்குகள், ஆத்திச்சூடி,
செரிந்துசகாள்வொம்



பாடம் - 7 ---------------------------------------------------------------------------------------------

33

ஒ - ஃ நாய்க்குட்டி, பச்யெக்கிளி, பள்ளி, செரிந்துசகாள்வொம்



பாடம் - 8 ---------------------------------------------------------------------------------------------

38

எ - ஃ சுழித்ெல், சபான் முட்யட இட்ட ொத்து, அயடைாைம் கண்டு சபைர்
சொல், செரிந்துசகாள்வொம்



பாடம் - 9 ---------------------------------------------------------------------------------------------

42

உயிர் எழுத்துகள் மீள் பார்யெ, பறயெகள், ஆத்திச்சூடி, செரிந்துசகாள்வொம்



பாடம் - 10 --------------------------------------------------------------------------------------------

46

க், ங், ச், அ, ஆ பாட்டு, சராட்டி சராட்டிைாம், பைணம்



பாடம் - 11 --------------------------------------------------------------------------------------------

50

ஞ், ட், ண், பூயனக்கு மணி கட்டுெது ைார்? மரங்கள்



பாடம் - 12 -------------------------------------------------------------------------------------------த், ந், ப், நல்ல குணங்கள், ொகனங்கள், ஆத்திச்சூடி

54



பாடம் - 13 --------------------------------------------------------------------------------------------

59

ம், ய் ர், மிைாவ், மிைாவ் பூயனைார், கப்பல், பண்யண விலங்குகள்



பாடம் - 14

--------------------------------------------------------------------------------------------

63

ல், வ், ழ், ஆடும் நரியும், நிறங்கள், செரிந்துசகாள்வொம்



பாடம் - 15 --------------------------------------------------------------------------------------------

67

ள், ற், ன், வியைைாட்டு, படம் பார்த்துப் சபைர் சொல், ஆத்திச்சூடி



பாடம் - 16 --------------------------------------------------------------------------------------------

72

க் - ம் சுழித்ெல், ஓடி வியைைாடு பாப்பா, நீர்நியலகள், செரிந்துசகாள்வொம்



பாடம் - 17 --------------------------------------------------------------------------------------------

76

ய் - ன், சுழித்ெல், சிங்கமும் பசுக்களும், பூச்சிகள்



பாடம் - 18 --------------------------------------------------------------------------------------------

80

சமய் எழுத்துகள் மீள் பார்யெ, சுழித்ெல், எண்கள், படம் பார்த்துப்
சபைர் சொல், ஆத்திச்சூடி, செரிந்துசகாள்வொம்



பாடம் - 19 --------------------------------------------------------------------------------------------

85

உயிர் எழுத்துகள் மீள் பார்யெ, ஆயுெ எழுத்து, அம்மா! அம்மா!, குரங்கு,
ஆத்திச்சூடி, செரிந்துசகாள்வொம்



பாடம் - 20 --------------------------------------------------------------------------------------------

89

க்-ம், சுழித்ெல், உெவி செய், ொர நாட்கள், பூக்கள்



பாடம் - 21 --------------------------------------------------------------------------------------------

94

ய்-ன், சுழித்ெல், நரியும் சகாக்கும், படம் பார்த்துப் சபைர் சொல், ஆத்திச்சூடி
மீள் பார்யெ



பாடம் - 22 --------------------------------------------------------------------------------------------

99

சமய் எழுத்துகள் மீள் பார்யெ, சுழித்ெல், எண்கள் பாட்டு



பாடம் - 23 -------------------------------------------------------------------------------------------- 102
சுயெகள், எந்ெச் சுயெ பிடிக்குது, உடலின் பாகங்கள்



பாடம் - 24 -------------------------------------------------------------------------------------------- 105
பாடல்கள் அயனத்தும் மீள் பார்யெ, தியெகள், ெப்பிச் செல்ல ஒரு ெழி



பாடம் - 25 -------------------------------------------------------------------------------------------- 110
யெகயற எழு, ஆத்திச்சூடி மீள் பார்யெ, கயெகள் அயனத்தும் மீள் பார்யெ

நிலை 1 மதர்வு மற்றும் திறனாய்வு முலற

நிலை 1 ல் மதர்வு மற்றும் திறனாய்வு, அமமரிக்கத் தமிழ்
கல்விக்கழகத்தின் மகாட்பாடுகளுக்கு உட்பட்டது.

மற்ற நிலைலயப் மபாைமவ மூன்றுப் பருவத் மதர்வுகள்
நடத்தப்படுகின்றது.

வினாத்தாள், வாய் மமாழித் மதர்வு மற்றும் எழுத்துத் மதர்வு என்ற
இரண்டு பிரிவாக, மமாத்தம் 45 நிமிடங்கள், நூறு
மதிப்மபண்களுக்கு நடத்தப்படும்.

முதல் பருவத் மதர்வு ஒன்று முதல் ஒன்பது பாடங்கள், பாடநூல்

மற்றும் பயிற்சி நூைில் மகாடுக்கப்பட்ட பாடத்திட்டத்தில் இருந்து
மகட்கப்படும்.

இரண்டாம் பருவத் மதர்வு பத்து முதல் பதிமனழாம் பாடம்

வலரயுள்ை அலனத்துப் பாடங்களும் 80% (பாடநூல் மற்றும்

பயிற்சி நூைில் மகாடுக்கப்பட்ட பாடத்திட்டத்திலுள்ைலவ) மற்றும்
ஒன்று முதல் ஒன்பது பாடங்கள் (20%), பாடநூல் மற்றும் பயிற்சி
நூைில் மகாடுக்கப்பட்ட பாடத்திட்டத்தில் பாடல்கள் மற்றும்

கலதகலை தவிர அலனத்து பாடங்கைில் இருந்தும் மகட்கப்படும்.

மூன்றாம் பருவத் மதர்வு பதிமனட்டு முதல் இருபத்தி ஐந்தாம் பாடம்
வலரயுள்ை அலனத்து பாடங்களும் 60% (பாடநூல் மற்றும் பயிற்சி
நூைில் மகாடுக்கப்பட்ட பாடத்திட்டத்திலுள்ைலவ) மற்றும் ஒன்று
முதல் பதிமனழாம் பாடங்கள் (40%), பாடநூல் மற்றும் பயிற்சி
நூைில் மகாடுக்கப்பட்ட பாடத்திட்டத்தில் பாடல்கள் மற்றும்

கலதகலை தவிர அலனத்து பாடங்கைில் இருந்து மகட்கப்படும்.

9, 17 மற்றும் 25ஆம் பாடத்தின் இறுதியில், ஒவ்மவாரு பருவத்
மதர்வுகள் நடத்த அமமரிக்கத் தமிழ் கல்விக்கழகத்தால்
பரித்துலரக்கப்படுகிறது.

நிலை 1 பாடப்பகுதிலய 6 பிரிவுகைாக பிரிக்கைாம்:
1. எழுத்துகலைக் கற்றல், எழுத்துப்பயிற்சி
2. பாடல்கள், ஆத்திசூடி
3. கலதகள்

எழுத்துகலைக் கற்றல், எழுத்துப்பயிற்சி:
மபனா அல்ைது markers உதவியுடன் எழுத்துக்கலை
தனியாக ஒரு குறிப்மபடிமைா அல்ைது ஒரு

காகிதத்துமைா அல்ைது எழுத்துப்பயிற்சிமயட்டிமைா
எழுதி, பின் அதன் மீ து எழுத பயிற்சிக் மகாடுக்கைாம்.
அந்த வகுப்பிற்குறிய எழுத்லத மட்டுமின்றி, முந்லதய
வகுப்பில் படித்த எழுத்துகலையும் மசர்த்துப் பயிற்சிக்
மகாடுக்கைாம்.
அந்த வார எழுத்லதக் கற்பிக்கும் முன் முந்லதய
வகுப்பில் படித்த எழுத்துகலை உச்சரித்து எழுத
பயிற்சிக் மகாடுக்கைாம்.
இவ்வாறு மசய்யும் நிலையில் மாணாக்கருக்கு

முத்லதய வகுப்பில் படித்த எழுத்துகலையும் மசர்த்து

எழுதவும், படிக்கவும், நிலனவில் மகாள்ைவும் மபரிதும்
உதவும்.
இவ்வாறு ஒவ்மவாரு வாரமும் வலரதல் மற்றும்
எழுத்துப்பயிற்சிலய (பாடத்திட்டபடி) 20 நிமிடம்
பயிற்சிக் மகாடுக்கைாம்.

பாடல்கலை கற்பிக்கும் முலறகள்:



பாடதிட்டத்தில் மகாடுக்கப்பட்ட பாடல்களுக்கு ஒைி
மற்றும் ஒைி நாடா இருப்பின் அதலன
பயன்படுத்தைாம்.



பாடல் வரிக்கு ஏற்ற மசய்லகலயச் மசய்து காட்டி,
அதலன திரும்ப மசய்ய எடுத்துலரக்கைாம்.



பாடைில் கூறப்படும் மபாருட்கலை மகாண்டு வந்து,
அதலன மாணாக்கரிடம் காட்டி மசால்ைிக்
மகாடுக்கைாம்.



ஒவ்மவாரு வாரம் மகாடுக்கப்பட்ட பாடல்கள்

மட்டுமின்றி அதற்கு முந்லதய வாரத்தில் மகாடுத்துள்ை
பாடல்கலையும் மசர்த்து கற்றுத்தருவதன் மூைம்,

மாணாக்கர் எைிதில் அந்த பாடல்கலை கற்றுக் மகாள்ை
உதவும்.


மசய்லகயின் மூைம் கற்றுக் மகாள்வதால் பாடல்
வரிகள் நிலனவில் இல்ைாத தருணத்திலும்,

அவர்கைால்
பாடலை

முழுவதும்

உணர்ந்து பாடி

நிலறவு மசய்ய
இயலும்.

ஆத்திசூடி:


ஆத்திசூடிலய படித்துக் காண்பித்து மாணவர்கலை 3
முலற திரும்பக் கூற மசால்ைைாம்.



ஆத்திசூடியின் கீ மழ மகாடுக்கப்பட்டுள்ை மபாருலை

எைிய தமிழில் விைக்கியும், ஆங்கிைத்தில் மபாருள்
கூறியும் மசால்ைிக் மகாடுக்காைாம்.


ஒவ்மவாரு வாரம் மசால்ைிக் மகாடுக்க்கும் ஆத்திசூடி

மட்டுமின்றி அதற்கு முந்லதய வாரத்தில் மகாடுத்துள்ை
ஆத்திசூடிகலையும் மசர்த்து கற்றுத்தருவதன் மூைம்,
மாணாக்கர்கள் எைிதில் பாடத்திட்டத்தில் உள்ை

அலனத்து ஆத்திசூடிகலையும் மனப்பாடம் மசய்து
விடுவார்கள்.

மசால்ைிப்பழகவும்:

மசால்ைிப்பழகவும் பகுதியில் உள்ை எைிலமயான

வாக்கியங்கலை மாணாக்கர்களுக்கு மபாருலை எடுத்துக்
கூறி மதைிவாகத் திரும்பத் திரும்ப உச்சரிக்க மசால்ை
மவண்டும்.

மதரிந்து மகாள்மவாம்:

மதரிந்து மகாள்மவாம் பகுதியில் உள்ை மசாற்கைின் தமிழ்
மற்றும் ஆங்கிைப் மபாருலைக் கூறி மசால்ை

லவக்கைாம். மமலும் அவற்லற ஒரு ஆங்கிை

வாக்கியத்திலும், தமிழ் வாக்கியத்திலும் அலமத்து
அச்மசாற்கள் எப்படி வாக்கியங்கைில் எப்படி
பயன்படுத்தப்படுகின்றன என்று கூறைாம்.

படம் பார்த்துப் மபயர் கூறல்:



படங்கைின் மபயர்கலைக் கூறி அதன் ஆங்கிைப்
மபயலரக் கூறி மசால்ைைாம்.



படங்கைின் மபயர்கலைக் கூறி அந்தப் மபாருலைக்

காண்பித்து மசால்ைிக் மகாடுக்கைாம். மாணாக்கர்கள்
அந்தப் மபாருலை எங்கு பார்த்திருக்கிறார்கள், அதன்

பயன் என்ன என மகள்விகள் மகட்டு அந்தப் மபாருைின்
மபயலர மசால்ைிக் மகாடுக்கைாம்.









எழுத்துக்கைின் மீ ள்பார்லவ

மகள்வியின் மூைம் பதில் கூறச் மசய்யவும்
கடந்த வாரம் படித்த கலத மற்றும் பாட்டு

அலனத்து மாணாக்கருக்கும் சந்தர்ப்பம் தரவும்

எழுத்து மற்றும் அதற்குரிய படங்கலை வலரந்து பழகுதல்

கடந்த வாரம் படித்த எழுத்துக்கள் ஒரு சிறிய மீ ள் பார்லவ

அந்த வாரத்திற்குரிய எழுத்துக்கைின் ஒைிலயக் கூறி எழுத

மசய்யவும்.


மபாருட்கள் மகாண்டு சிறு விலையாட்டுக்கள் மூைம்

கற்பிக்கைாம்.


விைங்குகள் - கரடி ,சிங்கம், புைி, முதைிய உருவ

மபாம்லமகள் மகாண்டும்



விலையாடைாம்.

கலத மற்றும் குழுவாக கற்றல்

கடந்த வாரம் படித்த கலத மற்றும் குழுவாக கற்றல் பற்றி

ஒரு சிறிய மீ ள்பார்லவ.





மாணாக்கலர குழுவாக பிரித்து நடித்துக் காட்ட மசய்யைாம்.
கலதயில் வரும் கதாபாத்திரமாக நடித்து காட்டவும்.
மபாம்லமகள் மகாண்டு கலத கூறைாம்.

வட்டமாக நிற்க மசால்ைவும். பாடல்கைில் வரும் வரிக்கு

எற்ற மசய்லக மசய்து ,மாணாக்கலரயும் மசய்து காட்ட

நிலை ஒன்று புத்தகத்துக்கான
கருத்துக்கள்
மகள்விகள்
திருத்தங்கள்
மின்னஞ்சல்…nilai1@amtaac.org

