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தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து 

நீராருங் ைடலுடுத்த நிைெடந்லதக் மைழிமைாழுகும் 

சீராரும் வதனமெனத் திைழ்பரதக் ைண்டெிதில் 

மதக்ைணமும் அதிற்சிறந்த திராவிடநல் திருநாடும் 

தக்ைசிறு பிலறநுதலும் தரித்தநறுந் திைைமுயெ 

அத்திைை வாசலனயபால் அலனத்துைகும் இன்பமுற 

எத்திலசயும் புைழ்ெணக்ை இருந்தமபருந்  

தெிழணங்யை!   தெிழணங்யை! 
உன் சீரிளலெ திறம் விேந்து மசேல்ெறந்து  

வாழ்த்துதுயெ!  வாழ்த்துதுயெ! வாழ்த்துதுயெ! 
 - ெயனாண்ெணேீம் மப.சுந்தரனார் 

மபாருள்: 

நீர் நிலறந்த ைடமைனும் ஆலடயுடுத்திே நிைமெனும் மபண்ணுக்கு அழகு 
ெிளிரும் சிறப்பு நிலறந்த முைொை திைழ்ைிற இந்திேக் ைண்டத்தில், 

மதன்னாடும் அதில்சிறந்த திராவிடர்ைளின் நல்ை திருநாடும், மபாருத்தொன 
பிலறயபான்ற மநற்றிோைவும் அதிைிட்ட ெணம்வசீும் திைைொைவும் 
இருக்ைின்றன. 
அந்த திைைத்தில் இருந்து வரும் வாசலனயபாை அலனத்துைைமும் 
இன்பம்மபறும்வலைேில் எல்ைாத்திலசேிலும் புைழ் ெணக்கும்படி இருக்ைின்ற  

மபருலெ ெிக்ை தெிழ்ப்மபண்யண! தெிழ்ப்மபண்யண! 
இன்றும் இளலெோை இருக்ைின்ற உன் சிறப்பானத் திறலெலே விேந்து 

எங்ைள் மசேல்ைலள ெறந்து உன்லன வாழ்த்துயவாயெ! வாழ்த்துயவாயெ! 
வாழ்த்துயவாயெ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



நிலை - 2     நிலை இரண்டு லையேடு  பக்ைம்  3 

   
  அமெரிக்ைத் தெிழ்க் ைல்விக் ைழைம்    

 
 
 
 

ப ாருளடக்கம் 
 

பாடம் 1. அதைவின் நிலைைள் ATA Course levels, Syllabus etc. .................................... 4 

பாடம் 2. நிலை 2 – ெற்ற நிலைைளுடன் ஒப்படீு ..................................................... 5 

பாடம் 3. நிலை 2  பாடத்திட்டம் ........................................................................................ 8 

பாடம் 4. பாடப் புத்தை விளக்ைங்ைள் ............................................................................ 13 

பாடம் 5. பேிற்சிப் புத்தை விளக்ைங்ைள் ..................................................................... 14 

பாடம் 6. உேிமரழுத்துைள், மெய்மேழுத்துைள் – மசால் பேிற்சி ெட்டும் ..... 14 
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 பாடம் 1. அதைவின் நிலைைள் ATA Course levels, 
Syllabus etc. 

Co
urs
e 
Lev
el 

Recommend
ed Age 

Skills Pre-requisites Reading Writing Oral/Conversat
ion 

Nila

i 2 

Age 6 and 

above 

First Grade 

and above 

(Note: Even a 

10 or 15 year 

old need to 

start this level) 

All the Tamil 

alphabets – first 

part. Starting 

with simple 

alphabets like ப, 
ெ, ே with 

reading/writing. 

Two letter and 
three letter 
Words and 
simple phrases 
Differentiate 

long/short 

sounds 

Vocabulary of 

250 new words 

No pre-requisite and 

can take this level 

with or without 

completing 

Mazhalai or Nilai 1 

Structured for all 

kids, including for 

parents who do not 

speak Tamil 

 

Reading 
Tamil 
Alphabets 
with lot of 
examples – 
first part.  
 
Simple 
sentences/P
hrase 
reading 

Letters 
Words 
Sentences 
 
Ability to 
spell words 
based on 
pronunciatio

n 

Ability to narrate 
short stories, 
answer simple 

questions. 

Thirukkural/Aathi

choodi 

Common terms 
used at home, 

Narrate incidents 
and stories, talk 
about an 

animal/bird/festiv

al 

 

- All ATA levels will consist of 25 Lessons of each 2 Hrs duration including reading, 

writing, songs, story, oral, group play, Thirukkual/Aathichoodi etc. 

- Except Mazhalai/Intro level, all the levels from ATA levels from Level 1 will have an 

Exercise Book with 25 exercises for 25 lessons, with requisite of 3 hrs of learning at 

Home. 

- 3 evaluations per year for 3 semesters for ALL levels 

- No repetition of songs/stories between levels 

- Student starting at Mazhalai should have progressive, continuous learning from 

Mazhalai, Nilai1, Nilai 2 and Nilai 3.  
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- Also the students of older age, can start either Mazhalai OR Nilai 1 or Nilai 2 

- Without Nilai 2 completed, students cannot take Nilai 3 

- From Nilai 4 upto Niali 10, there will be prerequisites of previous levels completed, 

irrespective of their Age. The pre- requisites can be cleared by the way of simple tests of 

previous levels. 

- Nilai 2, 3, 4, 5 & 6 – should enable the students to basically read/write/speak simple 

Tamil. This will be the minimum to successfully learn the language. 

- Nilai 6 to 10, should be structured for the students who will continue to learn up to Grade 

10 or 12, to earn Language Credits 

 

 பாடம் 2. நிலை 2 – ெற்ற நிலைைளுடன் ஒப்படீு   

மழலை நிலை 
 தமிழ் பமாழி அறிமுகம்: உேிமரழுத்துக்ைள் ெற்றும் ஆயுத எழுத்து 
 கணிதம் - எண்ைள்: ஒன்று முதல் பத்து வலர , வடிவங்ைள் 
 ப ாது அறிவு: ைாய்ைள், பழங்ைள், விைங்குைள், ைடல் வாழ் 

உேிரினங்ைள், நிறங்ைள் 
 அறிவிேல்: சுலவைள், திலசைள், உடல் உறுப்புைள், வானம், பூச்சிைள், 

தாவரம், ஊர்வன, பருவ ைாைம் 
 எழுத்துப்  ேிற்சி: எளிே முலறேில் எழுத ெற்றும் படங்ைள் வலரே 

பேிற்சி. 
 குழுக்ைளாை யசர்த்து பாடுதல் ெற்றும் உலரோடுதல். 
 மபாது அறிவுக் ைலதைள். 

 வேது வரம்பு: நான்கு வேது முதல் ஐந்து வேது வலர . 

 இந்த நிலைேின் முடிவில் உேிர் எழுத்துக்ைள், சிை பாடல்ைள் ெற்றும் 

ைலதைளுடன் சுொர்  ஐம்பது (50) எளிே தெிழ் வார்த்லதைள் மதரிந்திருக்ை 

யவண்டும். 
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நிலை ஒன்று  

தமிழ் பமாழி அறிமுக நிலை ----உேிர்/ பமய் எழுத்துக்கள் 

 உேிர் ெற்றும் மெய் எழுத்துக்ைலள அறிதல்/ இனம் ைாணுதல்.  

 எளிே முலற எழுத்துப் பேிற்சி.  
 சிறிே ைலதைள், பாடல்ைள், படங்ைலளப் பார்த்துப் மபேர் கூறுதல் 

ெற்றும் ஆத்திச்சூடி.  

 வேது வரம்பு: ஐந்து வேது முதல் ஆறு வேது வலர . 

 இந்த நிலைேின் முடிவில் உேிர் எழுத்துக்ைள், மெய் எழுத்துக்ைள், 

சிை பாடல்ைள் ெற்றும் ைலதைளுடன் சுொர் 100 எளிே தெிழ் 

வார்த்லதைள் மதரிந்திருக்ை யவண்டும். 

நிலை 2: 
 தெிழ் மொழி அறிமுை நிலை (ஒன்று).உேிர்மெய் எழுத்துக்ைள் -  

 ஆறு வேதிற்கு யெற்பட்ட, புதிதாை தெிழ் ைற்ை வரும் குழந்லதைளுக்கு தெிழ் ைற்ை 

ஆரம்பிப்பதற்கு ஏற்ற நிலைோை இந்த நிலை 2 உருவாக்ைப்பட்டிருக்ைிறது. தெிழ் 

மொழி எழுத்துக்ைள் இரண்டு பகுதிைளாை பிரிக்ைப்பட்டு இரண்டு ஆண்டுைள் 

பேிற்றுவிக்ைப் படுைிறது. இந்த இரண்டு ஆண்டுைளில் முதல் ஆண்டு இந்த நிலை 2 

ஆகும். யெலும் நிலை 3 க்ைான முன் தகுதிோன நிலைோைவும் இது இருக்ைிறது. 

 தெிழ் எழுத்துக்ைலள இனிே முலறேில் அறிமுைப்படுத்தி ஒரு இருநூறு 

மசாற்ைலளோவது பழக்ைத்தில் மைாண்டுவருவது இந்த நிலைேின் முக்ைிே 

யநாக்ைொகும். இந்த தெிழ் எழுத்துப் பாடங்ைளின் நிரல் மபாள்ளாச்சி நசன் ஐோ 

அவர்ைளின் பல்ைாண்டு ைல்வி ஆராய்ச்சிேின் அடிப்பலடேில் அலெந்தது ஆகும். 

 சரிோன உச்சரிப்பும், சிறு மசாற்மறாடர்ைலளப் யபசிப்பழகுதலும் இந்த நிலைேின் 

சிறப்புக் ைவனொகும். 

 பாடங்ைள் ெிைவும் எளிலெோன எளித்துக்ைளான ட ப ச எழுத்துக்ைளில் ஆரம்பித்து 

படிபடிோை மபரிே எழுத்துக்ைலள யநாக்ைி யபாைிறது. ஒவ்மவாரு பாடத்திலும் இந்த 

எழுத்துக்ைளால் ஆன எளிே மசாற்ைள் படங்ைள், ைலதைள் ெற்றும் பாடல்ைள் மூைம் 

விளக்ைப்படுைிறது.  எழுத்துப்பேிற்சியும் உண்டு. இலட இலடயே ஆத்திச்சூடி/ 

திருக்குறள் / பழமொழி என்று மைாடுத்திருப்பது இன்னும் ஒரு சிறப்பு. 
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 குழுவாை தெிழ் யபசி விலளோடுதல், யசர்ந்து பாடுதல், சிறு ைலத 

மசால்லுதல் ஆத்திச்சூடி/திருக்குறள் ெனப்பாடப் பகுதி, ைணினி ஒளி ஒைி 
ைாட்சிைள் ஆைிேலவ ொணவரின் திறலெக்யைற்ப படிக்கும் யவட்லைலே 

அதிைரிக்கும் கூறுைளாை இருக்ைிறது. 

 பாடப்புத்தைம் ஆசிரிேர் அல்ைது மபற்யறாரின் துலணயுடன் ைற்கும்படி 

வடிவலெக்ைப்பட்டுள்ளது. இது தவிர ஒரு பேிற்சிப் புத்தைமும் (Daily Homework Book) 

உண்டு.  

 ஒவ்மவாரு நாளும் 30 ெணித்துளிைள் மசைவிடும்படிோன பேிற்சிைள் 

பேிற்சிப்புத்தைத்தில் மைாடுக்ைபட்டிருைின்றன. புத்தைக் ைலடசிேில் ஒரு நிலை 

இரண்டுக்ைான ஒரு மசால் திரட்டும் உள்ளது. 

நிலை 3 – பாடத்திட்டம் 
தமிழ் பமாழி அறிமுக நிலை - உேிர்பமய் எழுத்துக்கள் ( குதி இரண்டு) 

 அமெரிக்ை தெிழ்க் ைல்விக்ைழைப் பாடத்திட்டத்தின் இரண்டாம் நிலைலேப் 
பேின்ற ஏழு வேதிற்கும் யெற்பட்ட குழந்லதைள், மதாடர்ந்து தெிலழக் 
ைற்பதற்கு ஏற்ற நிலைோை இந்த மூன்றாம் நிலை  உருவாக்ைப்பட்டிருக்ைிறது. 

தெிழ் மொழி எழுத்துக்ைள் இரண்டு பகுதிைளாை பிரிக்ைப்பட்டு இரண்டு 
ஆண்டுைள் பேிற்றுவிக்ைப் படுைிறது.  அந்த இரண்டு ஆண்டுைளின் இரண்டாம் 
ஆண்டு இந்த நிலை 3 ஆகும்.  

 தெிழ் உேிர்மெய் எழுத்துக்ைளில் எைர வரிலச உேிர்மெய் எழுத்துக்ைள் வலர 
இரண்டாம் நிலைேில் பேின்ற குழந்லதைளுக்கு மதாடர்ச்சிோை ெற்ற 
அலனத்து  உேிர்மெய்  எழுத்துக்ைலளப் பேிற்றுவிப்பதும்,  ெிை எளிே 
முலறேில்  தெிழ்  இைக்ைணத்திலன  அறிமுைப் படுத்துவதும்,  குலறந்தது 
அறநூறு மசாற்ைலளோவது பழக்ைத்தில் மைாண்டுவருவதும் இந்த மூன்றாம் 
நிலைேின் முக்ைிே யநாக்ைொகும்.  இந்த தெிழ் எழுத்துப் பாடங்ைளின் நிரல் 
மபாள்ளாச்சி திரு.நசன் ஐோ அவர்ைளின் பல்ைாண்டு ைல்வி ஆராய்ச்சிேின் 
அடிப்பலடேில் அலெந்தது ஆகும். 

 சிறு மசாற்மறாடர்ைலளப்  வாசித்துப்பது ெட்டுெல்ைாெல், அதன் அடுத்த 
நிலைோன ைலத வடிவில் உள்ள சிறிே பத்திலே வாசிப்பது ெற்றும் 
எழுதுவதும்  இந்த நிலைேின் சிறப்பு ஆகும். ஒவ்மவாரு பாடத்தின் முடிவிலும் 
ஒளலவோரின்  அமுத மொழிைளான ஆத்திச்சூடி அல்ைது வள்ளுவரின் 
திருக்குறள் ெற்றும் பழமொழிைள் தெிழ்/ஆங்ைிை உலரயுடன் 
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மைாடுக்ைப்பட்டிருக்ைிறது. இரண்டாம் நிலைேில்  ஒளலவேின் 
ஆத்திச்சூடிைளில் உேிர்வருக்ைமும் உேிர்மெய் வருக்ைமும் பேின்றபிறகு, 
இந்த நிலை மூன்றில் ைைர, சைர, தைர, நைர, பைர, ெைர ெற்றும் வைர வருக்ை 
ஆத்திச்சூடிைள் பேிற்றுவிக்ைப் படுைின்றன.  

 ெற்ற நிலைேில் உள்ளலதப் யபான்று இந்த நிலைேிலும் ஒரு பேிற்சிப் 
புத்தைம் (Daily Homework Book) உள்ளது.  ஒவ்மவாரு நாளும் 30 ெணித்துளிைள் 
மசைவிடும்படிோை பேிற்சிைள் இந்தப் பேிற்சிப்புத்தைத்தில் 
மைாடுக்ைபட்டிருக்ைின்றன. புத்தைத்தின் ைலடசிேில் இந்த நிலை மூன்றிற்ைாை 
ஒரு மசால் வங்ைி உள்ளது. 

 

 பாடம் 3. நிலை 2  பாடத்திட்டம்  
நிலை இரண்டின் இறுதி இைக்கு: நிலை இரண்டிற்ைான மசாற்ைலள பிலழேின்றிப் 
படித்தல் ெற்றும் படித்தலத உணர்ந்து மவளிப்படுத்துதல் (யபசுதல், எழுதுதல், 
நடித்துக்ைாட்டுதல்…) 

< to be updated >  

பாட
ங்ை
ள் 

எழுத்துக்ைள் /  

இரட்லட 

எழுத்துக்ைள் 

மசால் / படத்துடன் கலத பாடல் ஆத்திச்சூடி /  

திருக்குறள் 

ைைந்துலர
ோடல் 

வகு
ப்பு 1  

ட் ,ப்,ம்,ச் 

ட, ப, ெ, ச 

 

டப், பட், ெம், சச், 

டம்,சட் 

படம், பட்டம், ைப்பல், பாப்பா, 

ஓடம், வட்டெ, பல், அடுப்பு, 

ெரம்,ொம்பழம்சக்ைரம், நீச்சல், 

ெலை,ெத்தளம், சங்கு, பச்லச 

ஆற்லறக் 
ைடந்த 
குட்டிக்குதி
லர 

ஓடி 
விலளோ
டு பாப்பா  - 

8 வரிைள் 

ஆத்திச்சூடி 6 
வரிகள் 
திருக்குறள் - 
391 

யைாலட 
விடுமுலற 

வகு
ப்பு 2 

க்,த் ,ந்,வ் 

ை, த, ந, வ 

 

ைத், வத, வ்வ, தந், 

தவ 

 

ைரும்பு, ைப்பல், மூக்கு, வணக்ைம் 

தட்டு, ைதவு, புத்தைம், மூக்குத்தி 
நண்பன், நலை, ஆந்லத, பந்து  

வலளேல், வலட,மசவ்வானம், 

மசவ்வைம் 

புழு எங்யை? 

(TN page.61) 

ஓடி 
விலளோ
டு பாப்பா 8 

வரிைள் 

ஆத்திச்சூடி 6 

வரிைள் 
திருக்குறள் - 
34 

வார 
நாட்ைள் 
மசால்ைிப்ப
ழகுதல் 

வகு
ப்பு 3 

ே, ய், ர, ர், ை, ல், 

ன, ன் 

 

ேர், ன்ன, ரல், ரன் 

வேல், லபேன், நாய், மவங்ைாேம்,  

பம்பரம், ைடிைாரம், சுவர், இளநீர் 

ெைர், நிைம், யைாவில், ெின்னல் 

நடனம், வானம், ெீன், ொன் 

story001.pdf -

- கலத 
எண் 2 - 

மல்ைிலகச்
பசடி 

  

பசுவும் 
ைன்றும்  

TN std 02-
tamil-1.pdf 
Page 81 

ஆத்திச்சூடி 6 

வரிைள் 
திருக்குறள் - 
140 

பூங்ைாவும், 

அங்கு 
ைாண்பலவ
யும் 

வகு
ப்பு 4 

ண, ண், ள, ள். ழ, 

ழ், ங, ங் 

 

ண்ண, ள்ள,ழங், 

வணக்ைம், வண்ணம் 

தண்ணரீ், குளம் 

பள்ளம், பள்ளிக்கூடம் 

பழங்ைள், தாழ்ப்பாள் 

வலளந்த 
ெரம் ( ATA 

2.2- page 40) 

ெரம் 
வளர்ப்யப
ன் 
TN std 02-

ஆத்திச்சூடி 6 

வரிைள் 
திருக்குறள் - 
250 

விருந்தின
லர 
உபசரித்தல் 

(வகுப்புப் 
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ணங் சிெிழ், பூங்ைா 

மவங்ைாேம் 

tamil-1.pdf 
Page 40 
”தாத்தா 
லவத்த 
மதன்லன
யுயெ” 

பேிற்சி) 

வகு
ப்பு 5 

ஞ, ஞ், ற, ற், அ, ஆ 

 

ஞ்ஞ, ற்ற, அற், 

அஞ், ஆற் 

ஊஞ்சல்,  ெஞ்சள் 

இறகு, பறலவ 

நாற்ைாைி, புற்று 

அணில்,  அம்ொ 

ஆலெ, ஆடு 

story001pdf.  

கலத எண் 
6 

ஆட்டுக்குட்
டி 

TN Std02-
Tamil-
1.pdf  (pag
e no.1 

சிட்டு - 
சிட்யட 
சிட்யட 

 றந்துவா( 

ஆத்திச்சூடி 6 

வரிைள் 
திருக்குறள் - 
152 

TN Std02-
Tamil-
1.pdf   page 
No.: 5 

(யகட்க, 

பசய்க(! 

வகு
ப்பு 6 

இ,ஈ,உ,ஊ,எ இலை, இஞ்சி 
ஈக்ைள், ஈட்டி 

உைைம், உண்டிேல்  

ஊதல், ஊசி 
எறும்பு, எைி 

சிறுவர் 

ைாத்த 

சின்ன 

ோலன ((TN - 

pg.90) 

ைாய்ைறிை
ள் - ATA pg.38 

 

ஆத்திச்சூடி 6 

வரிைள் 
திருக்குறள் - 
34 

விலடலே
க் 
ைண்டுபிடித்
து வலர, 
எழுது: 
TN Std02-
Tamil-
1.pdf   page 
No.: 22 

வகு
ப்பு 7 

ஏ,ஐ,ஒ,ஓ,ஓள ஏணி, ஏடு 

ஐவர், ஐந்து 

ஒட்டைம், ஒைிமபருக்ைி 
ஓடம், ஓநாய் 

ஒளடதம், ஔலவோர் 

 

story001pdf.  

கலத எண் 
8 
வாலழ 
ெரம் 
 

பாப்பாவுக்
கு 
அறிவுலர 
‘பள்ளிக்கு
த்தான் 
யபாைணும்’
’ 

ஆத்திச்சூடி 6 

வரிைள் 
திருக்குறள் - 
300 

வடீ்டு 

ெிருைங்ைள், 

ைாட்டு 

ெிருைங்ைள் 

பாட
ங்ை
ள் 

எழுத்துக்ைள் /  

இரட்லட 

எழுத்துக்ைள் 

மசால் / படத்துடன் கலத பாடல் ஆத்திச்சூடி /  

திருக்குறள் 

ைைந்துலர
ோடல் 

வகு
ப்பு 8 

ைா,சா,டா,தா,பா,

றா 

ைாசா, பாடா, 

தாறா, டாபா 

ைாைம், ைாசு, சாலை, சாதம் 

டாைர், தட்டான், தாத்தா, தாவரம் 

பாட்டு, பாலைவனம், புறா, சுறாெீன் 

ைழுலதேின் 

மூலள 

ATA 2.2. page 

33 
 

அக்ைாள் 
வடீ்டுத்
யதாட்டம் 
(ATA2.1- 

pg.23) 

ஆத்திச்சூடி 6 

வரிைள் 
திருக்குறள் - 
396 

வாசித்துப் 
பழகுை (ATA 

2.1-pg.41) 

வகு
ப்பு 9 

ோ,ரா,ைா,வா,ழா,

ளா 

வாளா, வாழா, 

ைாரா, ோரா, 

வாரா 

மைாய்ோப்பழம், யநாோளி, 
ராட்டினம், திராட்லச, பைாப்பழம், 

புைால், வானவில், வாள், வாத்து 

திருவிழா, குழாய், ைாளான் 

story001pdf.  

கலத எண் 
10 

 ச்லசக்கி
ளி 
 

எங்ைள் 
அம்ொ  
(ATA  2.1 

pg.32) 

ஆத்திச்சூடி 6 

வரிைள் 
திருக்குறள் - 
400 

வாசித்துப்ப
ழகுை (ATA 

2.2 page.20) 

வகு
ப்பு 
10 

ஙா,ஞா,ணா,நா,

ொ,னா 

ொனா, நானா, 

நாொ, ஞானா 

ஞாைம், அண்ணா, விஞ்ஞானம், 

நாடைம், நாக்கு, நாணேம்,  

ொதுளம்பழம், ொலை, ைனா, வினா, 

குட்டி 

முேல் (TN 

2nd std page 
69) 
 

வனத்தி
யை ஒரு 
திருவிழா 

(TN-3rd std. 
pg.2-  2nd,3rd 
para) 

ஆத்திச்சூடி 6 

வரிைள் 
திருக்குறள் - 
392 

படித்துப் 
பழகுை 
ATA 2.1 page 
71 
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வகு
ப்பு 
11 

ைி,சி ,டி,தி,பி,றி  
சிடி, திறி, பிறி, 
ைிடி, சிபி 

ைிண்ணம், ைிளி, சிங்ைம், சிைந்தி 
ைண்ணாடி, அங்ைாடி, குருதி, யசாதி 
பின்னல், பிளவு, மவற்றிலை, பன்றி 

story001pdf.  

கலத எண் 
12 

 
ைருப்புப் 
பூலனயும் 
எைியும் 
 

பறலவைள் 
பைவிதம் 
 

ஆத்திச்சூடி 6 

வரிைள் 
திருக்குறள் - 
71 

எண்ைள் 
மசால்ைிப்ப
ழகுை 
11 முதல் 
20 

வகு
ப்பு 
12 

ேி ,ரி,ைி ,வி ,ழி ,
ளி  
விழி, விளி, ேிரி, 

விரி 

ெேில், ைேிறு, ஏரி, வரிக்குதிலர 

புைி, பல்ைி, விண்மவளி, 
விலளோட்டு, விழி, குழி 
தக்ைாளி, ைாவைாளி 

story001pdf.  

கலத எண் 
18 

 

தண்ணரீ்த் 
மதாட்டி 

திலசைள் 
ATA 2.1 
page 65 

ஆத்திச்சூடி 6 

வரிைள் 
திருக்குறள் - 
80 

எண்ைள் 
மசால்ைிப்ப
ழகுை 
21 முதல் 
30 

வகு
ப்பு 
13 

ஙி ,ஞி ,ணி ,நி ,ெி,
னி  
நிெி, ெினி, ெிணி, 
ஞிணி 

ஏணி, ெணி, நிறம், நிைா, ெிட்டாய், 

ெிளைாய், ைனி, பனி,  
story001pdf.  

கலத எண் 
19 

லமனா 
குருவி 
 

குளத்திலு
ள்ள 
மைாக்கு 
 

ஆத்திச்சூடி 6 

வரிைள் 
திருக்குறள் - 
190 

எண்ைள் 
மசால்ைிப்ப
ழகுை 
31 முதல் 
50 

வகு
ப்பு 
14 

ைீ,சீ ,டீ,தீ,ப,ீற ீ 

ைீசீ, தீடீ, பறீ,ீ சீற ீ

ைீற்று, ைீரி, ைீறல் 

சீனர், சீரைம்  

தீபம், தீப்மபாறி, தீப்பந்தம் 

பரீ்க்ைங்ைாய், படீம், பஙீ்ைான் 

story001pdf.  

கலத எண் 
21 

 

யசெிப்பு 

ோலன ஆத்திச்சூடி 6 

வரிைள் 
திருக்குறள் - 
204 

எண்ைள் 
மசால்ைிப்ப
ழகுை 
51 முதல் 
70 

வகு
ப்பு 
15 

ே ீ,ரீ ,லீ ,வ ீ ,ழீ ,ள ீ 

ேலீீ, வழீீ, வரீீ, 

ரீள ீ

வகீ்ைம், வரீன், வடீு, வதீி, ெேிற்பலீீ குதிலரயும் 
ஓநாயும் 

ெிோவ் 
ெிோவ் 
பூலனோர் 

ஆத்திச்சூடி 6 

வரிைள் 
திருக்குறள் - 
224 

எண்ைள் 
மசால்ைிப்ப
ழகுை 
71 முதல் 
90 

வகு
ப்பு 
16 

ங ீ,ஞீ ,ண ீ,நீ,ெீ,ன ீ 

ெீன,ீ நீெீ, ணனீ,ீ 

நீன ீ

தண்ணரீ், ைண்ணரீ், நீைநிறம், நீச்சல், 

இளநீர், ெீலச, ெீன்மதாட்டி 

யதன,ீ பன்னரீ் 

பஞ்சும் 
உப்பும் 

குறள் படி ஆத்திச்சூடி 6 

வரிைள் 
திருக்குறள் - 
221 

எண்ைள் 
மசால்ைிப்ப
ழகுை 
91 முதல் 
100 

வகு
ப்பு 
17 

கு,சு,டு,து,பு,று 

சுடு, துறு, புது, 

குறு 

குழந்லத, குங்குெம், குரங்கு, பரிசு, 

ெஞ்சுவிரட்டு, பசு, ைட்டு, வண்டு, 

சுண்டுவிரல், துடுப்பு, துண்டு, பத்து, 

எருது, துறவி, முறுக்கு, எறும்பு, புற்று 

 
 

ஏொந்து 
யபான 
யவலைக் 
ைாரர்ைள் 

இரேில் 
வண்டி 

ஆத்திச்சூடி 6 

வரிைள் 
திருக்குறள் - 
953 

தெிழ் 
ொதங்ைள் 

பாட
ங்ை
ள் 

எழுத்துக்ைள் /  

இரட்லட 

எழுத்துக்ைள் 

மசால் / படத்துடன் கலத பாடல் ஆத்திச்சூடி /  

திருக்குறள் 

ைைந்துலர
ோடல் 

வகு
ப்பு 
18 

யு,ரு,லு,வு,ழு,ளு 

யுரு, ருளு, யுவு, 

வுழு 

யுத்தம், யுவன், ைருப்பு, எருலெொடு 

எலும்பு, மைாலுசு, ைனவு, ைதவு, 

ஏவுைலண, உணவு, புழு, ைழுத்து, 

லைமேழுத்து, பளு, உளுந்து,சுளுக்கு 

ொன் 
மைாம்பு 

ைடமுட, 
ைடமுட 
வண்டி 

ஆத்திச்சூடி 6 

வரிைள் 
திருக்குறள் - 
1000 

விைங்குை
ளின் 
ஒைிைள் 
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வகு
ப்பு 
19 

ஙு,ஞு,ணு,நு,மு,னு 

முணு, நுணு, 

முனு 

ைணுக்ைால், நுலர, நுலரேரீல்  

முைம், முட்லட, முள் 

அவசரக் 
குடுக்லை 

ைடிைாரம் ஆத்திச்சூடி 5 

வரிைள் 
திருக்குறள் - 
400 

அடுக்குத்
மதாடர்ைள் 
 

வகு
ப்பு 
20 

கூ,சூ,டூ,தூ,பூ,றூ 

சூடூ, தூறூ, கூறூ, 

பூசூ 

கூடு, கூட்டம், கூடாரம், சூரிேன், சூல், 

குண்டூசி, தூக்ைம், தூறல், தூரிலை, 

தூளி, பூக்ைள், பூலன, பூச்சி, பூட்டு, 

பூெி, பூைம்பம் 

யபராலச 
மைாண்ட 
ைாைம் 

எங்ைள் 
வடீ்டு  
நாய்க்குட்
டி 

ஆத்திச்சூடி 5 

வரிைள் 
திருக்குறள் - 
355 

அறுசுலவை
ள் 
 

வகு
ப்பு 
21 

யூ,ரூ,லூ,வூ,ழூ,

ளூ 

யூரூ, ரூலூ, யூழூ, 

ரூழூ 

ைல்லூரி, பலூன் 

ரூபாய் 

’எது 
உண்லெோ
ன அழகு?’ 

பசு (ref.ATA 

2.1 - page 80 

 

ஆத்திச்சூடி – 6 
வரிைள் 
திருக்குறள் 303 

உறவுமு
லறைளின் 
மபேர்ைள் 

வகு
ப்பு 
22 

ஙூ,ஞூ,ணூ,நூ,மூ,

னூ 

மூணூ, நூமூ, 

ஞூனூ 

மூலள, மூங்ைில், மூட்டு, மூட்லட 

நூைைம், நூல், பூணூல், எண்ணூறு 

நானூறு, வானூர்தி 

story001.pdf
) 

  கலத 4. 
 ட்டாம்பூச்
சி 

TN Std02-
Tamil-1.pdf-1 
  

9. ஆலச !
ஆலச  (pa

ge nos. 14 
& 15) 

ஆத்திச்சூடி – 6 
வரிைள் 
திருக்குறள் 78 

சரிோன 
உச்சரிப்பு 
பேிற்சி 

வகு
ப்பு 
23 

மை,மச,மட,மத,மப
,மற 

மபமற, மசமற, 

மதமற, மைமட 

மசங்ைல், மசருப்பு, மசடி 

சுண்மடைி 
மதப்பம், மதன்லனெரம் 

மபட்டி, மபண், மபங்குவின் 

story001.pdf

  எண் 5. 

யவப் மரம் 

 
  

Ref.ATA 
2.2  page 
14. 

கிளிப் ாட்
டு..... 
 

 

ஆத்திச்சூடி – 6 
வரிைள் 
திருக்குறள்  
140 

நிறங்ைள்  

வகு
ப்பு 
24 

மே,மர,மை,மவ,

மழ,மள 

மேமர, மவமை, 

மவமள, மரமவ 

எண்மணய், மவங்ைாேம், மவளிச்சம், 

மவேில், மவள்ளம், மவல்ைம், 

புல்மவளி, மவண்மணய், விண்மவளி, 
மவள்மளைி 

story001.pdf

   கலத 1  
குட்டி நாய் 

ATA 2.1 
page no.47 

- 'எண்கள்- 
ஒன்று 
ோவர்க்கு
ம் தலை 

ஒன்று’ 

 

ஆத்திச்சூடி – 6 
வரிைள் 
திருக்குறள்  70 

வகுப்பலற
யும் அங்கு 
ைாண்பலவ
யும் 
மசால்ை / 
எழுதுை 

வகு
ப்பு 
25 

மங,மஞ,மண,மந,

மெ,மன 

மநமெ, மஞமண, 

மெமன 

எண்மணய், மவண்மணய் 

மநற்றி, மநல்வேல், மநய் 

மெட்டி, மெத்லத, பதிமனட்டு 

story001.pdf 

-  கலத 
எண் 3 - 

காகமும் 

சுடபராளியு
ம் 

  

ATA 2.1 
page 42 - 

நிைா 
நிைா ஓடி 
வா 

ஆத்திச்சூடி – 6 
வரிைள் 
திருக்குறள்  
322 
 

மபாங்ைல் 
விழா 
பற்றிப் 
யபசுை 

 

 
 

 இந்தப் புத்தைம் ொணவர்ையள சுேொைப் படிக்ைகூடிே புத்தைம் அல்ை. உங்ைள் 
வழிைாட்டுதல் ைண்டிப்பாை யதலவ. (ஆனால் பேிற்சிப்புத்தைம் ொணவர்ைள் 
தனிோை மசய்ேக்கூடிே புத்தைம் ஆகும்) 
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 எந்த ஒரு பாடத்திலும் அது வலர  படிக்ைாத எழுத்துைள் வராெல் 
பார்த்துக்மைாண்டுள்யளாம். எழுத்துக் குழப்பம் வராது. (வட்டெிடுதல், பாடல்ைள் 
தவிர - இங்யை மசால்லுதல் ெட்டும்) 

 இங்குள்ள அலனத்து பேிற்சிைளும் வகுப்புப் பேிற்சிையள. ஆனால் சிை 
பேிற்சிைலள ஆசிரிேர் வடீ்டுப் பாடொைவும் மைாடுக்ைைாம். 

 சித்திரமும் லைப்பழக்ைம். மசந்தெிழும் நாப்பழக்ைம்!  
 ஒவ்மவாரு பேிற்சிேிலும் எது மபாது யநாக்ைொை இருக்ையவண்டும் என்பது ைீயழ 

மைாடுக்ைப்பட்டிருக்ைிறது:- 
 ேிற்சிகள் சத்தமாக 

 டி 
எழுத்லத 
மனப் ாடம் 
பசய் 

ப ாருலள 
மனப் ாடம் 
பசய் 

 ார்க்காமல் 

பசால்லை 
எழுதிப் ழகு 

 ார்க்காமல் 
பசால்ைிப் 
 ழகு 

எழுத்துக் கூட்டிப் 

படித்துப் பழகுை. 

சத்தொை 

மசால்ைிப்பழகுை 

√ X X X X 

படம் பார்த்து 
சத்தொை 
மசால்ைிப் 
பழகுை.  

√ √ √ √ √ 

எழுதிப் பழகுை √ √ X √ X 
யைாடிட்ட 
இடங்ைலள 
நிரப்புை - 
உேிர்மெய் 

எழுத்து 

√ √ X X √ 

யைாடிட்ட 

இடங்ைலள 

நிரப்புை- 
மசாற்ைள் 

√ √ √ √ √ 

மபாருத்துை √ √ √ √ √ 
மொழிமபேர் √ √ √ √ √ 
வட்டெிடும் 
பேிற்சி X √ X X X 
பாடல்/ 
திருக்குறள்/ X X √ X √ 
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ஆத்திச்சூடி 
 
சிறுைலத   X X √ X √ 
 
 
 
 
 
 
 

 பாடம் 4. பாடப் புத்தை விளக்ைங்ைள்   
1. உேிமரழுத்துைள் – மசால் பேிற்சி ெட்டும் 

4.1. சத்தொை மசால்ைிப்பழகுை. உேிமரழுத்துைள் 12 

இலணோ சுட்டி :  யு டியுப்  

4.2. படம் பார்த்து சத்தொை மசால்ைிப் பழகுை. 

இலணோ சுட்டி :  யு டியுப் 
4.3. சத்தொைப் பாடிப் பழகுை. 

இலணோ சுட்டி :  யு டியுப் 
4.4. சத்தொை மசால்ைிப்பழகுை.  

இலணோ சுட்டி :  யு டியுப் 
 

<அலனத்துப் பாடப்புத்தைப்  பாடங்ைளும் இங்யை வரயவண்டும் > 
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 பாடம் 5. பேிற்சிப் புத்தை விளக்ைங்ைள்   
 இந்தப் பேிற்சிப்புத்தைம் ொணவர்ையள சுேொைப் படிக்ைக்கூடிே, தனிோைச் 

மசய்ேக்கூடிே புத்தைம் ஆகும். உங்ைள் வழிைாட்டுதைின் யதலவ 
ெிைக்குலறவானயத! 

 எந்த ஒரு பாடத்திலும் அது வலர  படிக்ைாத எழுத்துைள் வராெல் பார்த்துக் 
மைாண்டுள்யளாம். எழுத்துக் குழப்பம் வராது. (வட்டெிடுதல், பாடல்ைள் தவிர - 
இங்யை மசால்லுதல் ெட்டும்)  

 வட்டெிடுதல், பாடல்ைள் - நீங்ைள் படித்துச் மசால்ைிக்மைாடுங்ைள். சரிோை 
உச்சரிக்ை உதவுங்ைள். எழுதயவா படிக்ையவா யதலவேில்லை. 

 படங்ைளின் மபேர்ைலள எழுதும்யபாது பாடத்தில் இல்ைாத யவறு தெிழ்ச் 
மசாற்ைலள ொணவர்ைள் எழுதி வந்தால் நையெ! அயத பாடச் மசால்லை 
எழுதயவண்டும் என்ற ைட்டாேம் இல்லை. 

 பாடம் 6. உேிமரழுத்துைள், மெய்மேழுத்துைள் – 
மசால் பேிற்சி ெட்டும் 

6.1. பாடப்புத்தைப் பேிற்சிைள் ெீள்பார்லவ (REVIEW OF TEXT BOOK EXERCISES): 

எண் மசேல் முடித்த யததி (Completed Date) : 
1.1. சத்தொைச் மசால்ைிப்பழகுை - உேிமரழுத்துைள் 12 

ெற்றும் ஆயுத எழுத்து: 
 

1.2. படம் பார்த்துச் சத்தொைச் மசால்ைிப் பழகுை:  

1.3. சத்தொைப் பாடிப் பழகுை:  

1.4. சத்தொைச் மசால்ைிப்பழகுை:. மெய்மேழுத்துைள் 18 
: 

 

1.5. சத்தொைச் மசால்ைிப்பழகுை:  
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6.2. ெனப்பாடம் மசய்து மபற்யறாரிடம் பார்க்ைாெல் மசால்ைிக்ைாட்டவும்  (Memorize 
and tell your parents) From A to Ak   அ முதல் ஃ வலர 

5 முலற மதாடர்ந்து தவறில்ைாெல் ெனப்பாடொை மசால்ையவண்டும். 

6.3. ெனப்பாடம் மசய்து மபற்யறாரிடம் பார்க்ைாெல் மசால்ைிக்ைாட்டவும் (Memorize 
and tell  your parents ஒன்று முதல் பத்து வலர  

5 முலற மதாடர்ந்து தவறில்ைாெல் ெனப்பாடொை மசால்ையவண்டும்.  
6.4. படம் பார்த்துப் மபேலரச் சத்தொைச் மசால்ைவும். Say aloud the name of the 

pictures.  

 
ஐவர்   

இலை  அவ்லவ 
 

அணில்   
ஊஞ்சல்/ோலன  

 
ஒட்டைம்  

 
உழவர் 

 
ஓணான்  

 
ஏணி  

 

 
ஈ  

 
ஆடு  

 
எைி  

 

<அலனத்துப் பாடப்புத்தைப்  பாடங்ைளும் இங்யை வரயவண்டும் > 

 

 பாடம் 7. யதர்வு ொதிரி  வினாத்தாட்ைள் 
 

குறிப்புைள் :         மபேர்:_______________________________________________________ 
1. எழுத்துத் யதர்வு: 60 ெதிப்மபண்ைள்.  வாய்வழித் யதர்வு: 40 ெதிப்மபண்ைள்; மொத்தம் :100 
2. யநரம் : 2 ெணி யநரம் (இரண்டு பகுதிைளுக்கும்  யசர்த்து( 
3.  யதர்வர் குறிப்பு: எழுத்துத் யதர்வுப் பகுதிலே ொணவரிடம் மைாடுக்ைவும். முடித்தவுடன் 
வாய்வழித்யதர்வுப் பகுதிலே நீங்ைள் லவத்துக்மைாண்டு யைள்வி யைட்ைவும். இரண்டு பகுதிைலளயும் 
இலணத்து லவத்துக்மைாள்ளவும். 
பகுதி 1 - எழுத்துத் யதர்வு (60 ெதிப்மபண்ைள்) –  

 

 

 

  

 

உேிர்மெய்மேழுத்துைள்: 

1.6 சத்தொைச் மசால்ைிப்பழகுை:  

1.7 திருக்குறள்:  
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1. யைாடிட்ட இடங்ைலள நிரப்புை: Fill in the Blanks  (5 Marks) 

ல் + உ = ______________ வ         +   

க் + உ  = _________ ண ீ         +   

ள் + ஊ  = ________ டா        +   

________ + ஈ = தீ டூ        +   

ய் + உ  = _______________   னூ        +   

 
2. சரிோன மசால்லை எடுத்து எழுதவும்: Choose and write the correct translation: 10 Marks 

மசவ்வாய்,குடம்,மூங்ைில்,சிறிே,இரவு,மூக்கு,மவங்ைாேம்,ைாடு,உப்பு,முைம் 

Night    Face  

Nose  Bamboo  

pot  forest  

salt  Onion  

Small  Tuesday  

3. தெிழில் மொழிமபேர் – Translate in to Tamil (10 Marks) 

He stood on the bridge 

 
 
 

He watched the drama 
 
 

She ate tomato 
 
 

Cow gives milk 
 
 

He cried 
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4. ைீயழ உள்ள திருக்குறள்ைளில் ைி,பி,ணி,னி,று எழுத்துைலளச் சுழிக்ைவும் - Circle the letters 
ைி,பி,ணி,னி,று  10 Marks 

  

 
 

 

 

 
 
 
 
 

5. சரிோன மசால்லை எடுத்து எழுதவும்   5 Marks 

(பபீ்பாய், ைிளிஞ்சல், பல்ைி, ைணினி, ைத்தரிக்ைாய், நிழல், பரீங்ைி, விண்ைல்) 

Barrel   
Shadow  



நிலை - 2     நிலை இரண்டு லையேடு  பக்ைம்  18 

   
  அமெரிக்ைத் தெிழ்க் ைல்விக் ைழைம்    

Eggplant  
Cannon  
Lizard  
 

6. யைாடிட்ட இடங்ைலள நிரப்புை: (Fill in the blanks)  5 marks. 

1.  ை___ப்பு (Black) 

2.  ____க்ைம் (Swelling) 

3.  ை_____னி (Computer) 

4.  சிைந்____ (Spider) 

5.  பரி_____(Prize) 

6.  பழச்சா____ (Fruit Juice) 

7.  ____தி (Street) 

8.  ___ன்னல் (Braid) 

9.  வ_____ைர் (Businessman) 

10. ____திபதி (Judge)

 

7. இந்த ஒைிைளுக்ைான தெிழ் எழுத்துக்ைலள ைண்டுபிடித்து ஐந்து முலற எழுதுை  Write Tamil letters sounding like the 
below and write 5 times.  5 marks. 

lee      

lu      

ru      

vee      

yu      

 

 

8. ஏயதனும் பத்து தெிழ் ெற்றும் ஆங்ைிைப் மபேர்ைலளப் படத்திற்கு யெலுள்ள ைட்டத்தில் எழுதவும்  .etite   tle aa ih 
a d f  hill  a el oE tle ANY TEN obcejtl aboue tle pijtutel.    10 Marks 

Example: Camel 
   

 
ஒட்டைம்   
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பகுதி 2 - வாய்வழித் யதர்வு (40 ெதிப்மபண்ைள்) 

யதலவப்பட்டால் ஒரு ைாைிதத்தில் எழுதிக்ைாட்டவும். 
9. உனக்கு நன்றாைத் மதரிந்த பாடப்பகுதிேிலுள்ள இரண்டு திருக்குறள்ைலள ெனப்பாடொை ஒப்பிக்ைவும். 

(2.5+2.5 ெதிப்மபண்ைள்)  (Recite/Tell any 2 Thirukkurals from your book)   - 2.5+2.5 Marks 
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10. சத்தொைச் வாசிக்ைவும் – Read the following: (5 marks) 

 அவன் ைணினிேில் பாடம் பேின்றான்  (He studied the lesson in the computer) 
 சீக்ைிரம் வா (Come soon) 

 அழைிே பஙீ்ைான் ைிண்ணம் (Beautiful ceramic bowl) 

 ெீனவர் ெீன் பிடித்தார் (The Fisherman caught fish) 
 குரங்கு ஓடிேது. (The monkey ran) 

 □     □    □     □      □ 

11. இந்த எண்ைலள மசால்லுை (5 ெதிப்மபண்ைள்)  (Say these numbers) 

□ 25   □ 55  □ 36   □ 45   □ 17 

 
12. இந்த படங்ைலள மசால்லுங்ைள்    Tell the things in Tamil   (10 ெதிப்மபண்ைள்)    

 □  

□ 

 

□ 

 

□ 

 

□ 

 

□ 

 

□ 

 

□ 

 

□ 

 

□ 

 

 

 

13. ஏயதனும்  ஐந்லத   தெிழில் மொழி மபேர்த்து மசால்ைவும் (5 ெதிப்மபண்ைள்)  

Lightning, Ceramic, Doctor, Prize, asteroid, Swimming, Pond    
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□     □    □     □      □  

14. படிப்பும் பைாப்பழமும் என்ற தலைப்பிைான ைலதலேப் கூறவும் .(10 ெதிப்மபண்ைள்)  

உச்சரிப்பு  :5  marks     சரளம்  :5  Marks    ைலத ஓட்டம்  முக்ைிேெல்ை . 

 பாடம் 8. ஆசிரிேர் லையேடு  
ஊக்குவித்தல் 

 தவழ்ந்து அெர்ந்து தள்ளாடித் தாள் நிெிர்ந்து எலதயும் பிடிக்ைாெல் எழுந்து நிற்கும் 

குழந்லதமோன்லறக் ைாணுலைேில் நாம் ெைியழாலச எழுப்புைியறாம்; 

லைத்தட்டுைியறாம். 
 அதிை ெதிப்மபண் அறிவிக்ைப்படுலைேில் ைரஒைி எழுப்பி ஆர்ப்பரிக்ைியறாம். 
 விலளோட்டு விழாவில் மவற்றி மபறுயவாலர மவற்றி யெலடேில் ஏற்றிக் ைர 

ஒைியும்; ெைிமழாைியும் நாம் எழுப்புைியறாம். 

எந்த ‘ஒரு மசேல்’ ஒருவலர (ொணவலர( உடைிேல் ெற்றும் உளவிேல் 
மசேல்பாட்டிற்கு உட்படுத்தி, அதன் மூைம் ஒருவருலடே யதலவலேயும் விருப்பத்லதயும் 
பூர்த்தி மசய்ன்றயதா, அச்மசேயை ‘ஊக்குவித்தல்’ எனப்படுைிறது. ஒரு ொணவன் தனது 
வாழ்க்லைேில் உேர்ந்த குறிக்யைாலள அலடே ைற்றல் ெிை அவசிேொனது. அக்ைற்றலைத் 

தூண்டுவதும் ஊக்குவித்தலும் ஆசிரிேரின் தலைோே ைடலெோகும். 

ைற்றலை யெம்படுத்துவதில் ஊக்குவித்தைின் பங்கு 

ஒருவர் ைற்று யெம்பாடு அலடவது, அவருக்குக் ைிலடக்கும் ஊக்ைத்லதப் மபாறுத்யத  

அலெயும். ெனிதருள் இருக்கும் ஊக்ைமும் திட்பமும், ெனிதர்ைலளச் மசேல்படுத்தும் 

உந்துவிலசைளாகும். இத்தகு ‘ஊக்ைத்லதயும் திடத்லதயும்’ ஆசிரிேர், மபற்யறார், 

நண்பர்ைளின் தூண்டுதைால் பன்ெடங்ைாக்ை முடியும். ஒர் ஆசிரிேரின் ஊக்குவிக்கும் 

குணநைன்ைலளப் மபாறுத்யத அவருலடே ொணவர்ைளின் எண்ணங்ைளும், பண்பு 

நைன்ைளும் மவற்றியும் அலெயும். ஒருவரின் ஊக்ைத்தின் இேக்ைிைளாைக் ைருதப்படுவன 

அவருலடே எண்ணங்ைள், ெதிப்புைள், ஆளுலெத் தன்லெ யபான்றனவாகும். 

குறிக்யைாள் அல்ைது உந்துதல் இன்றி எந்த ஓர் உேிரியும், ஓர் அடிகூட நைருதல் 

இல்லை. சுருங்ைக் கூறின், ெனிதனின் ஒவ்மவாரு நடத்லதயும் சிை 
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ஊக்குவித்தல்ைளாயையே நிைழ்த்தப்படுத்தப்படுைிறது. ஓர் ஆசிரிேரின் ைற்பித்தல் மசேல் 
சிறப்பலடே யவண்டுமெனில் அவர் “ொணவர்ைலள ஊக்குவிப்பதில்” ெிகுந்த திறனும், 

பட்டறிவும் மபற்றிருத்தல் யவண்டும். 

ஊக்ைத்தின் பேன்ைள் ொணவர்ைளின் மவற்றிைரொன ைற்றல் அலடவுைளின் மூைம் 

மவளிப்படும். ொணவர்ைளிலடயே உள்ள தனிோள் யவற்றுலெைலள அறிந்து, அவர்தம் 

திறனுக்யைற்ப பாடச்மசறிவு, சூழ்நிலை முதைிேவற்லறக் ைருத்தில் மைாண்டு 
ஊக்குவித்தல் நுட்பங்ைலள ொற்றிேலெக்ை யவண்டும். எனயவ, ொணவர்ைளின் 
ைல்விச்சாதலனைலள உருவாக்குவதில் மபரும் பங்கு வைிப்பது ஊக்ைம் எனப்படும் 
மசேைார்வயெ எனைாம். 

ஊக்குவித்தைின் முக்ைிேத்துவம் 

1. ஊக்குவித்தல் என்பது, உளவிேல் சார்ந்த அணுகு முலறோகும். 
2. ஊக்ைம் ஒரு மசேலை ஆரம்பிக்ை உந்துைிறது அதுயவ அதலனத் மதாடர்ந்து 

மசய்ேவும், மதாய்விைாது முடிக்ைவும் துலண நிற்ைிறது. 
3. ஊக்குவித்தல் ைற்றைில் ஆர்வத்லத ஏற்படுத்துவதாகும். 
4. ஊக்ைம் ைற்யபார்க்குத் தன்னம்பிக்லைலே வளர்க்கும். 
5. ஊக்குவித்தல் ைற்றைில் ஏற்பட்ட ஆர்வத்லத அதிைரிக்ை வல்ைதும் நிலைக்ைச் 

மசய்வதுொகும். 
6. மசேற்கு அரிேனவற்லறச் மசய்ே ொணவர்ைலள ஊக்ைம் தூண்டுைிறது. 
7.  ஊக்ைம் ஒரு இடுமபாருள் எனில் ஆர்வமும், விடாமுேற்சியும் அதன் 

விலளமபாருட்ைள் எனைாம். 
8. இைக்லை அலடயும் வலரேில் உடனின்று வழிைாட்டுவதாை ஊக்ைம் அலெைிறது. 
9. ஒருவரின் உள்ளார்ந்த ஆர்வங்ைலளத் தூண்டி, மதாடர்ந்து ைற்ை ஊக்ைம் 

ைாரணிோைிறது. 
10. ஊக்ைம் இைக்குைலள அலடவதற்குப் புதிே வழிமுலறைலளக் ைண்டறிே 

வழிவகுக்ைிறது. 

ஊக்குவித்தல் - ஒரு சுழற்சி 
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8.1. ஊக்குவித்தல் யைாட்பாடுைள் 
1. பாடத்திட்ட அளவில் குறிக்யைாலள நிர்ணேித்தல் யவண்டும். அதற்ைான பாலதேில் 

முன்யனறிச் மசல்ை யவண்டும். அந்தப் பாலதோனது பை குறுைிே யநாக்ைங்ைலள 

உலடேதாய் பை வழிைளில் மசல்லுைிறது. ஒவ்மவாரு குறுைிே யநாக்ைத்லதயும் மவற்றி 
மைாள்ளும்யபாது, ஊக்ைம் மபற்று, சவால்ைலளச் சந்திக்கும் வலைேில் ெிைப் மபரும் 

குறிக்யைாள்ைலள நாம் அலடே முடியும். 

2. எந்தச் மசேலைச் மசய்ே ஆரம்பித்தாலும், அதலன முழுவதுொைச் மசய்து முடிக்ை 
யவண்டும். “இலட நிற்றல்” என்பது ஊக்ைம் குலறவான ொணவர்ைளால் 
யெற்மைாள்ளப்படும் ஓர் எதிர் ெலறோன மசேல் எனைாம். இலடநிற்றலை வளரவிடாெல் 
தன்னூக்ைத்துடன் மசய்து முடிக்ை வழிைாட்ட யவண்டும். 

3. எவ்வாறு ைற்றுக் மைாள்ள யவண்டும் என்பலதக் ைற்ை யவண்டும். ெற்றவலரச் சார்ந்து 

ைற்றுக் மைாள்வதற்கு அதிை யநரம் பிடிக்கும். தாயன ைற்றல் உத்திலே நாம் 

ைலடப்பிடிக்கும்யபாது எண்ணங்ைள் விரிவலடந்து, ைனவுைள் நனவாகும் வலைேில் 

சூழ்நிலைைலள உருவாக்ை முடியும். 

4. ஒருவருக்கு விருப்பத்லத ஏற்படுத்தும் ஊக்ைிைலள, அவருலடே இேற்லைோன 

உந்துதயைாடு இலணத்தல் யவண்டும். இேற்லைோன உந்துதல் ஊக்ைத்லத 

யதலவ 

விருப்பம்  

உந்துதல்  மசேல்ைள்  

ெனநிலறவு 
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ஏற்படுத்துைிறது. ஊக்ைம் - ஒரு மசேலைச் மசய்ே உத்யவைம் அளிக்ைிறது. அந்த 

உத்யவைொனது மசேலைச் மசய்து முடிக்ை உதவுைிறது. 

5. பாட அறிலவப் மபருக்ைிக் மைாள்ள யவண்டும். பாடத்லத எவ்வளவு அதிைொய் அறிந்து 

மைாள்ள விரும்புைியறாயொ, அவ்வளவு அதிைொய் அதலனக் ைற்றுக் மைாள்ைியறாம். 

6. மசேல்ைலளச் மசய்ேத் துணிவு மைாள்ள யவண்டும். உண்லெேில் கூறப்யபானால் 
இடரும், பின்னுக்குத் தள்ளப்படுதலுயெ ஊக்ைத்தின் ைாரணிைளாகும். ஏமனனில், 

எதிரிலடையள ைற்றலுக்ைான வாய்ப்புக்ைலளத் தருைின்றன. 

ஊக்ைத்லத அதிைரிக்கும் உத்திைள் 

1. பாராட்டும் பரிசுைளும் ஆர்வத்லத அதிைரிக்ைின்றன. ைற்றல் பதிலேச் மசம்லெயுறச் 

மசய்ே உந்துைின்றன. ஆனால் பரிசுைள், சரிோன முலறேில் சரிோன நபருக்குக் 

மைாடுக்ைப்படுதல் யவண்டும். 
2. ஒரு மசேலைச் மசய்து முடிப்பதற்ைான மசேல் திறலெயும், நடத்லதயும் வகுப்பலற 

எதிர்பார்ப்புைளுக்யைற்பப் யபாதுொன அளவில் மதளிவாைக் கூறப்பட யவண்டும்.  
3. தாங்ைள் கூறும் ைருத்துைள் ெற்றவர்ைளால் வரயவற்ைப்பட்டதாைவும் ெற்றவர்ைள்  

உறுதுலணோய் நிற்பதாைவும் ொணவர்ைலள உணரச் மசய்தல் யவண்டும். 
4. ொணவர்ைளின் யைள்விைளுக்கு உடனடிோய், யநர்ெலறோன பதில்ைலளக் கூறுவயதாடு 

அவர்ைள் மசய்யும் அரிே மசேல்ைளுக்ைாை அவர்ைலளப் பாராட்டுதலும் அவசிேொகும். 
5. ைடினொன மசேல்ைலளப் பிரித்துச் சிறுசிறு மசேல்ைளாக்ைி ஒவ்மவான்றாைச் மசய்து 

முடிக்ை வழிக்ைாட்ட யவண்டும். 
6. எலதச் மசய்தாலும் அலத முழுலெோைச் மசய்ே ஊக்குவிக்ை யவண்டும். 
7. முடிந்தவலர, ொணவர்ைளுக்குக் மைாடுக்ைப்பட்ட யவலைைலள உடனுக்குடன் ெதிப்படீு 

மசய்து முடிவுலரக்ை யவண்டும். 
8. ொணவர்ைலள அவரவர் திறலெக் யைற்றவாறு ெதிப்படீு மசய்ே யவண்டும். ெற்ற 

ொணவருடன் ஒப்பிடுதல் கூடாது. 
9. ைற்றல் ெற்றும் அதன் குறிக்யைாள் இரண்டும் ைற்றைின் உண்லெத் தன்லெலே 

அதிைரிப்பதாை அலெே யவண்டும். 
10. பாடக் ைருத்துைலள ொணவர் வாழ்க்லையோடு ஒப்பிட்டு, அவற்லற நலடமுலற 

வாழ்க்லைேில் எவ்வாறு பேன்படுத்த யவண்டும் என்பலதக் குறிப்பிட்டுக் கூற 
யவண்டும். 

11. ஓரளவு முலறதழுவிே ைட்டுப்பாட்யடாடு ைற்றுக் மைாள்ள ொணவர்ைளுக்கு 
வாய்ப்பளிக்ை அனுெதிேளிக்ை யவண்டும். 
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12. சவாைாய் அலெேக் கூடிே, அயத செேம் அவர்ைளால் மசய்து முடிக்ைக் கூடிே 
பதிைலள, வழங்ை யவண்டும். துணிவுடன் யெற்மைாள்ளுயவார், பின்தங்குயவார் ெற்றும் 

குலறபாட்டுடன் ைற்யபார் யபான்யறாருக்கு அவரவர் நிலைக்யைற்ற ஒதுக்ைீடு மசய்தல் 

யவண்டும். 
13. ைற்கும் பாடத்தில் ஒவ்மவாருவருக்கும் இருக்கும் ஆர்வத்திற்யைற்றவாறு 

விருப்பத்லதத் தூண்டி விடுதல் அவசிேொனதாகும். 
14. புதிே அறிலவப் மபற்றுக் மைாள்ளும் வண்ணமும், ைருத்துைலள ெற்றவர்ைளிடம் 

பைிர்ந்து மைாள்ளும் வலைேிலும் புதிே புதிே மசேல்திட்டங்ைலள உருவாக்ைி 
வழங்குதல் இன்றிேலெோததாகும். 

15. ொணவர்ைளிடம் புலதந்திருக்கும் தனித்தன்லெைலள இனங்ைண்டு ஊக்குவித்தல் 

அவசிேம். 

ஊக்ைத்தின் வலைைள் 

ஊக்குவித்தலை இரு வலைோைப் பிரிக்ைைாம். 

1. அை ஊக்ைம் 

அை ஊக்ைம் ஒருவரின் உள்ளார்ந்த உணர்லவத் தூண்டுதல், அதற்குப் பேன்படும் 

தூண்டுவிலச இவற்றுடன் யநரடித் மதாடர்பு மைாண்டதாகும். பிறர் 
வற்புறுத்தலுக்ைாைஅன்றித் தானாையவ, ஆலசோைக் ைற்றலை இதற்கு உதாரணொைக் 
கூறைாம். எந்த ொணவர்ைள் அை ஊக்ைம் மபற்றவர்ைளாை இருக்ைிறார்ையளா, அவர்ைள் தாம் 
யெற்மைாள்ளும் மசேலை ெிைச் மசம்லெோைச் மசய்றார்ைள். ஏமனனில் அதில் அவருக்கு 
முழு ஆர்வமும் ஈடுபாடும் உள்ளிருந்யத ைிலடக்ைிறது. அை ஊக்ைம் ஓர் உள்ளூக்ைம் 
ஆகும். புறக் ைாரணிைள் யபாைன்றி அை ஊக்ைம் நீடித்து நின்று ெைிழ்ச்சியூட்டிப் பதிலே 
முடிக்ைவல்ைதாகும். 

ஒருவர் ைணக்குைளுக்குத் தீர்வுைாணும்மபாழுதும், மசய்யுள் வாசித்து அதன் 

மபாருலள உணரும்மபாழுதும், பாடம் சம்பந்தொன அடிப்பலடக் ைருத்துக்ைலள வாசித்துப் 

மபாருள் மைாள்ளும் மபாழுதும் ெைிழ்ச்சி அலடைிறார். அவ்வாறு ைற்றல் மசேல்ைளில் 

ஈடுபடுவதும், ெைிழ்ச்சி மபறுவதும் அவரது அை ஊக்ைத்தினாயையே எனைாம். அை ஊக்ைம் 

மதாடர் ைவனத்லதயும் நீடித்த மசேைாற்றலையும் தரவல்ைதாகும். இவ்வலைோன 

ஊக்ைத்லதத் தூண்டுவதன் மூைம் ொணவர்ைலளக் ைற்றல் மசேல்ைளில் ஈடுபடுத்திப் 

பேன்மபறச் மசய்ே இேலும். 

2.  புற ஊக்ைம் 
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உள்ளார்ந்த ஆர்வெின்றி ஒரு புறத்தூண்டைால் உந்தப்பட்டு ைற்றல் 

யெற்மைாள்ளப்படுொேின் அது புற ஊக்ைத்தால் நிைழும் ைற்றல் எனப்படும். 
ொணவர்ைளுக்குக் ைற்றைில் ெைிழ்ச்சி இல்ைாதமபாழுது அலடவு யெம்பாடு இராது. 
ொணவர்ைள் மசாந்த விருப்பத்தியைா, ஆர்வத்தியைா ைற்றைில் ஈடுபடாெல் யதர்ச்சி மபற 
யவண்டும் என்பதற்ைாைவும், ெற்றவர்ைளின் ெதிப்லபப் மபறயவண்டும் என்பதற்ைாைவும் 
ைற்றைில் ஈடுபடக்கூடும். பதவி உேர்வு மபறுவதற்ைாைவும், சமூை மைௌரவத்திற்ைாைவும் 
ெற்றவர்ைளின் 

நன்ெதிப்பு, புைழ், பாராட்டு மபறுவதற்ைாைவும், தண்டலனக்கு அஞ்சியும் ைற்றைில் 
ஈடுபடுதல் யபான்றலவ புறத்திருந்து ஊக்குவித்தலுக்கு உதாரணங்ைளாகும். புற ஊக்ைம், அை 
ஊக்ைம் இவற்லற ஒப்பிட்டுப் பார்க்கும் மபாழுது, அை ஊக்ையெ உள்ளார்ந்த யவட்லைக்கும் 
(Inspiration) மதாடர் மசேலூக்ைத்திற்கும் ைாரணொை அலெைிறது; 

அை ஊக்ைத்லதப் யபணுதல் 

அை ஊக்ைத்லத உரிே மசேல்ைளினால் வடிைாைாக்ை யவண்டும்; அதலன இனங்ைண்டு 
வாய்ப்புைலள வழங்ைி மசய்து ெைிழ்ந்து பேன்மபற வழிைாட்ட யவண்டும். ைற்றல் 
மசேல்பாட்டில் ஈடுபடும்மபாழுது, தன் மசாந்த  விருப்பத்திற்ைாைவும், ெைிழ்வதற்ைாைவும் 

உள்ளத்தின் ஆழ்ந்த நிலனவிைிருந்து மவளிவரச் மசய்வதற்ைாைவும் ஊக்ைம் உதவுைிறது. 

ைல்விச் மசேல்பாடுைள் அலனத்திற்கும் அை ஊக்ைத்லதயே நாம் சார்ந்திருக்ை முடிோது. 
அப்மபாழுது ஆசிரிேர்ைள் புறத்தூண்டைால் ஏற்படும் ஊக்குவித்தலைப் பேன்படுத்திக் 
மைாள்ள யவண்டும். அவ்வாறு பேன்படுத்திக் மைாள்ளப்படும் ஊக்குவித்தல் பைவலைோன 
ஆற்றல் அனுகூைங்ைலளத் தரும். அை ஊக்ைத்லதப் யபதி வளர்க்ை, வகுப்பலறச் சூழல் ெிை 
அவசிேொனது. ொணவர்ைள் தங்ைள் ஆசிரிேர், தன் யெல் அக்ைலற மைாண்டவர் என்றும், 

தங்ைள் வகுப்பலற தங்ைளுக்கு வாய்ப்பு தரும் இடம் என்றும் ொணவர் 
ஒவ்மவாருவலரயும் ெதிப்யபாடும் ெரிோலதயோடும் வழி நடத்தும் இடம் என்றும் 
ொணவர்ைள் நம்புொறு ஆசிரிேர் நடந்து மைாள்ள யவண்டும். தம்ொல் இேலும் என 
வகுப்பலற குழந்லதைள் சூழல் அலெே யவண்டும். சுே ெரிோலதயும், தன்னம்பிக்லையும் 
மசேைார்வமும் மைாண்டவர்ைளாை அவர்ைலள நடத்த யவண்டும். அவ்வாறு மசய்வதால் 
ொணவர்ைள் முழுவதுொைக் ஆர்வத்துடன் ைற்றைில் பங்குமபற முலனவார்ைள். 

8.2. ஊக்குவித்தலைப் யபதி வளர்க்கும் சிை ைாரணிைள்: 
1. பள்ளி இைக்குைள் - பல்யவறு ஊக்ைச் மசேல் மவளிப்பாட்டு வாய்ப்புக்ைலளொணவர்க்கு 
ைற்றைின் யெம்பாடு, பாடத்தில் யதர்ச்சித் திறன், வழங்குவதாய் அலெே யவண்டும். 
ொணவர்ைலள இைட்சிே யவட்லை மைாண்டவர்ைளாை ஆக்ை யவண்டும். ொணவர்ைளின் 



நிலை - 2     இரண்டாம் பருவத் யதர்வு பக்ைம்  27 
   பாடங்ைள் பத்து முதல் பதியனழு வலர 
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சுேமவளிபாட்டுக்கு ஆவன மசய்வனவாய் பள்ளிேின் மதாலையநாக்கும், வழிைாட்டலும் 
அலெதல் அவசிேம். 

2. வகுப்பலற இைக்குைள் - ைற்றல் ைற்பித்தல் மசேல்பாடுைள், ொணவர் அலடவு நிலை, 

அலடயும் யநாக்ைம், குறிக்யைாள், ெதிப்படீு, பின்தங்குயவார், குழுச்மசேல்ைள் தனிக்ைற்றல் 
முதைிேன பற்றிே இைக்குைள் வகுப்புவாரிோை இருத்தல் அவசிேம். 

3. திறன்ைலள யெம்படுத்துவதாை அலெயும் மசேல்பாடுைள் – ைற்பித்தலுக்ைான 

பாடப்மபாருள் சூழ்நிலையோடு மபாருத்தப்பாடுலடேதாை ொணவனுலடே அன்றாட 

வாழ்க்லையோடு மதாடர்புலடேதாை இருத்தல் யவண்டும். 

4. வேது, ைாைம் ெற்றும் பாடம் இலவ மபாருத்தமுலடேனவாை இருப்பது ஏற்கும் பதி 
சாதலனலேப் பலடக்ைக் கூடிேதாைவும், அயத செேத்தில் மவற்றி, அலடேக்கூடிே 
ஒன்றாைவும் இருத்தல் யவண்டும். இலவேலனத்துச் மசேல்ைளும் ைற்றலுக்ைான அை 
ஊக்ைத்லதப் யபதி வளர்ப்பனவாகும். 

மவற்றிலேப் பற்றிே நம்பிக்லை 

மவற்றிலேப் பற்றிே நம்பிக்லை நம்லெக் ைிளர்ந்மதழச் மசய்யும். யதால்வி 
ெனப்பான்லெ நம் மசேல் யவைத்லத ெட்டுப்படுத்தும். யதால்வி யநருயொ என்ற அச்சம், 

மவற்றி ைிலடக்ைாயதா என்ற தளர்வு ொணவர்ைலளக் ைற்றல் ைற்பித்தல் 
சூழ்நிலைேிைிருந்து ஆர்வங்குன்றச் மசய்து விைைச் மசய்றது. எனயவ வழங்ைப்படும் 
பாடப்பகுதி எடுத்த எடுப்பில், ைற்றைில் யதால்விலே ஏற்படுத்தாதவாறு எளிலெேிைிருந்து 
ைடினத்திற்குச் மசல்லுொறு  வகுத்தளிக்ைப்பட யவண்டும்.  

ைவலைலேக் குலறத்தல் 

ொணவர்ைளின் யதலவலேயோ, அல்ைது ைற்றைின் யநாக்ைங்ைலளயோ உணர்த்தி 
குறிப்பிட்ட ைற்றல் ைற்பித்தல் நிைழ்வில் ொணவர்ைலள ஈடுபடுத்தும்மபாழுது, ொணவர்ைள்  

எதிர்பார்த்த அளவிற்கு நிலறயவற்ற முடிோெல் ைவலைோல் வருந்துைிறார்ைள். இந்தக் 

ைவலைோனது ைற்றல் ைற்பித்தல் நிைழ்வில் ைற்றலைத் துவக்ைி லவப்பயதாடு அல்ைாெல் 

மதாடர்ந்து ைற்ை யவண்டும் என்று நிலனவூட்டிக் மைாண்டும், ைட்டாேொைக் ைற்றைில் 
ஈடுபட ஊக்குவித்துக் மைாண்யட இருக்ைிறது. இவ்வாறு மதாடர்ந்து ைடுலெோன 
ைவலைேில் ஆழும்மபாழுது ைற்றலைப் பற்றி மவறுப்பூட்டிக் ைற்றலைத் தகுதிேற்ற 
மசேைாக்குைிறது. ெிதொன ைவலை ொணவர்ைலளக் ைற்றைில் ஈடுபட ஊக்குவிக்கும். 
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ொணவர்ைளுக்கு ெிலைோன ைவலை ைற்றைில் இருக்ைக் கூடாது. ெிலைோன 

ைவலை ைற்றைில் உள்ள ஊக்ைத்லதக் குலறக்கும். இன்னும் சரிோைச் மசால்லுெிடத்தில் 

ைற்பவரின் ைற்றைிலும் நடத்லதேிலும் அதிைவலை எதிர்ெலறோன மசேல் 
விலளவுைலள உண்டு பண்ணுைிறது. ெிலைோன ைவலைேில் ஆழ்த்தும் யநரங்ைளில், 

ொணவர்ைள் ைற்றல் மசேல்பாடுைளில் உள்ள ைட்டுப்பாட்லட, ஆற்றலை இழக்ைிறார்ைள். 
அவ்வாறு இழப்பதால் தங்ைளுலடே ைற்றல் இைக்குைலளயே விட்டுவிடுைிறார்ைள். ஓர் 
ஆசிரிேர், ொணவரின் ைவலைலேக் குலறக்ை யவண்டுமெனில், ‘ைற்றல் ஒரு சுலெ’ 

என்றாக்ைாெல் ‘ைற்றல் சுைொனது’ என்று ஊக்குவித்து, ைற்றைில் நாட்டத்லத அதிைரிக்ை 
யவண்டும். ைவலைேில்ைாெல் ைற்றல் நலடமபற யவண்டுமெனில், ஏற்ைனயவ 

விவரித்தலதப்யபால் ொணவர்ைளின் நிலைக்யைற்ற ைற்றல் மபாருள்ைலளயும், 

ைருத்துைலளயும் ைற்றல் முலறைலளயும் மதரிவுமசய்ே யவண்டும். அவ்வாறு மசய்து 

ொணவர்ைளின் ைவலைலேக் குலறத்துக் ைற்றலைச் சுைொக்ை யவண்டும். 

குழந்லதைலள அங்ைீைரித்தல் 

குழந்லதைலள இனங்ைண்டு புைழ்தல், அங்ைீைரித்தல், ஏற்றல், யசர்த்தல் என்பலவ 

வல்ைலெ வாய்ந்த ஊக்ைிைளாகும். எனயவ ‘குழுக்ைற்றல்’ அல்ைது ‘பிறருடன் கூடிக் 
ைற்றல்’ என்பது ‘தனிக்ைற்றல்’ அல்ைது தனித்துக் ைற்றலைவிட யென்லெோனது எனைாம். 
ஒரு ொணவனுக்குத் தன்லனக் குழுவில் அல்ைது வகுப்பில் யசர்த்துக் மைாள்வது என்பது 
ைற்றல் யெம்பட ெிைவும் அவசிேொைிறது. முக்ைிேொை ெற்றவர்ைளுடன் தன் 
திறலெைலள ஒப்பிட்டு யநாக்ை, தன்னுலடே எண்ணம், ைருத்துைலள, ெனமவழுச்சிைலளப் 
பைிர்ந்து மைாள்ள குழுவில் யசர்த்தல் என்பது யதலவப்படுைிறது. 

ைற்றல் நடத்லதைளான ைருத்து யவறுபாடு, நம்பிக்லைைள், அறிவு, திறன் 

யபான்றவற்றில் தான் எவ்வாறு யவறுபடுைியறாம், ஒன்றுபடுைியறாம், யென்லெ 
அலடைியறாம் என்றறிேத் யதலவப்படுைிறது. எனயவ ஆசிரிேர் ைற்றல் ைற்பித்தல் 
நிைழ்வில் தம்முலடே ொணவர்ைளுக்குத் தெக்யையுரிே வழிேில் மபாருத்தொன 
ஊக்குவித்தலை அளிப்பதற்ைாை ஆற்றல் வாய்ந்த, ஊக்ைம் ெிக்ை, குழு நடத்லதக் 
மைாள்லைைள்ெீது ைவனம் மசலுத்த யவண்டும். அவ்வாறு குழு நடத்லதக் மைாள்லைைலளப் 
பின்பற்றும் மபாழுது ொணவர்ைள் தாங்ைள் அங்ைீைரிக்ைப்பட்டதாைவும், 

ஏற்றுக்மைாள்ளப்பட்டதாைவும் உணர்வார்ைள். இவ்வுணர்வு ைற்றலை யெம்படுத்தும். 

நல்லுறவு யபணுதல் 
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ஆசிரிேர் ொணவர்ைளிலடயே உள்ள உறவு நல்லுறவாை அலெே யவண்டும். 
ைற்றல் ைற்பித்தல் நிைழ்வில் ஊக்குவித்தல் மசேலை ஆரம்பித்து, மதாடர்ச்சிோைப் 
பேன்படுத்தி, பராெரித்துக் ைற்றல் ைற்பித்தல் நிைழ்லவக் மைாண்டு மசல்லுதல் யவண்டும். 
ஆசிரிேருக்கும், ொணவருக்கும் இலடயே நலடமுலறேிலுள்ளதான, அன்பான ைனிவான 
உறவு முலறலேப் மபாறுத்துத்தான் மவற்றி அலெயும். யெம்பட்ட உறவு முலற, 

ொணவர்ைளிடத்தில் யெம்பட்ட ஊக்குவித்தலை உருவாக்கும். இவ்வலைோன உறவுமுலற 
இல்ைாெல் யபானால், ொணவர்ைலளக் ைவர்ந்திழுக்ைாெல் யபாகும். வகுப்பலறச் 
மசேல்பாடுைளில் ஈடுபாடு மைாள்ள யவண்டிே நிைழ்வுைளில் எதிர்ெலறோன 
விலளவுைலளயும் அது ஏற்படுத்தும். எனயவ ஒவ்மவாரு ஆசிரிேரும் ொணவர்ைளிடத்து 
நல்ை இலசவுள்ள யநர்ெலறோன உறவு முலறலேப் யபண யவண்டும். நல்லுறவு 
யெம்பட ஆசிரிேர்ைளின் பதிஅறமும், நாட்டமும், பதிக்யைற்ற சிறந்த ஆசிரிே 
ெனப்பான்லெைளும் அவசிேம். 

ஆயராக்ைிேொன யபாட்டி ெனப்பான்லெ 

வகுப்பலறக்கு உள்ளும் புறமும் யபாட்டி ெனப்பான்லெ என்பது அனுகூைொன 

ஆற்றல் வாய்ந்த ஊக்குவித்தைாகும். இப்யபாட்டி ெனப்பான்லெோனது, அலடே யவண்டிே 

இைக்லை சீக்ைிரத்தில் அலடே ஊக்குவிப்பயதாடல்ைாெல், மசய்யும் மசேைிலும் 
எதிர்பார்த்த நிலறலவவிட யென்லெோன நிலறயவற்றத்லத அளிக்கும். யபாட்டிலே 
இரண்டு வலைோைக் மைாள்ளைாம். ஒன்று தனிோள் யபாட்டி, ெற்மறான்று குழுப்யபாட்டி. 
குழுப்யபாட்டிலேவிட தனிோள் யபாட்டிோனது, யபாட்டிோளருக்கு நல்ை பைலன அளிக்ைக் 
கூடிேது. 

ைற்றல் சூழ்நிலைேில் யபாட்டி ஆயராக்ைிேொனதாை இருக்ை யவண்டும். 
ஆயராக்ைிேொன யபாட்டிலேக் மைாள்ளும்மபாழுது விலளவு விரும்பத்தக்ைதாை இருக்கும். 
அயத யநரத்தில் யபாட்டி ெனப்பான்லெலே அதிைொை, ஆழொனதாைக் மைாள்ளும்மபாழுது 

இதில் உண்டாகும் விலளவானது எதிர்ெலறோனதாை அலெயும். அதாவது மசறுக்கு, 

இறுொப்பு, ‘நான்’ என்னும் முலனப்பு (ego( யபான்ற உணர்வுைள் யெயைாங்கும். 
ெனமவழுச்சிைளான மபாறாலெ, மவறுப்பு, யபான்றலவ யதான்றுெிடொை அலெயும்.  
இலவேலனத்தும் ைற்றைில் இலடயூலற விலளவிக்கும். ஆயராக்ைிேொன யபாட்டிோனது 

ைற்றல் நிைழ்லவத் தூண்டும் என்பதில் ஐேெில்லை. 

ஆர்வத்லத எழுச்சியுறச் மசய்ய்ய்ய்ய்து, ைாத்தல் 
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ெனித வாழ்வில் எவ்வலைோன மசேல்பாட்டுக்கும் ஆர்வம் என்பது ஒரு ெந்திரச் 

மசால்ைாகும். ‘ஆர்வம்’ என்பது ொணவனுக்குள் ஒரு ைருத்துபற்றி நாட்டம் ஏற்படுத்தும் 

ைாரணிோகும். ொணவனுலடே ைற்றல் சூழைில் ைற்கும் ைருத்து, ஆசிரிேரின் ைற்பித்தல் 

முலற, ைருத்துக்ைான மபாருட்ைள், மசேல்பாடுைள் இவற்றின் ெீதான நாட்டம் ைற்றைில் 

ஆர்வத்லத ஏற்படுத்தும். அவ்வாறு நாட்டத்லத உண்டாக்ை ஆசிரிேர் ைற்றல் மபாருட்ைள், 

ைற்பித்தல் முலற மசேல்பாடுைள் யபான்றவற்லற ொணவர்ைலள ஈர்க்கும் வண்ணம் 

அலெத்து, அவர்ைளின் ஆர்வம் குலறோெல் ைற்றல்  அனுபவங்ைளில் ஈடுபடுத்த 
யவண்டும். ைற்றல் ைற்பித்தைானது புத்தைத்தில் உள்ளலத ெட்டுயெ சார்ந்திருத்தல் கூடாது. 
பாட்டு, ைலத, நடிப்பு, வலரதல், வாசித்தல் எனப் பை மசேல்ைளும் யசர்ந்து இருக்ை 
யவண்டும். ஒரு ொணவர் ைற்றல் மசேல்பாட்டில் ஊக்குவிக்ைப்பட்டு, அதில் ஆழ்ந்து 
ஈடுபடுவாராேின் அது எழுச்சியுற்ற ஆர்வம் ெற்றும் மதாடர்ந்து இருக்கும் ஆர்வத்தின் 
அளலவச் சார்ந்யத அலெைிறது. எனயவ ைற்றல் ைற்பித்தல் மசேல்பாடுைள் எந்த அளவிற்கு 
ஆர்வத்லத உண்டாக்ை முடியுயொ அந்த அளவிற்கு உண்டாக்ை ொணவர்ைலள 
ஊக்குவித்தல் யவண்டும். 

ைவனம் (Attention) 

ைவனம் என்பது ஒரு மபாருளின்ெீது, அல்ைது ஒரு யபச்சின்ெீது, அல்ைது ஒரு 
மசேைின்ெீது அறிவுசார்ந்த ஆற்றலை ஒருமுைப்படுத்துவயத ஆகும். ெனக் குவிவு 
எதன்பால் ஏற்படுைிறயதா, அது நெது ைவனத்தில் இடம்மபறுைிறது. ெனக் குவிவால் 
நிலைமபறும் ைவனம், ஆழ்ந்த ஞாபைத்தில் நிற்கும்; எளிதில் ெறவாது.  

ெனக் குவிலவக் ைவன ஈர்ப்புச் சக்திைள் திரட்டுைின்றன. ைவன ஈர்ப்புச் சக்திைலள 

ஆசிரிேர்ைள் நன்கு யசாதித்துத் மதரிந்து லவத்துக் மைாள்ள யவண்டும். ைற்றல் ைற்பித்தல் 

மபாருள்ைளின் வண்ணம், வடிவம், புதுலெ, ெினுக்கு, நேம், ைலை, வலை முதைிேன 

குழந்லதைளின் ைவனத்லத எளிதில் ஈர்க்ை வல்ைன. ொணவர்ைள் ைற்றல் ைற்பித்தல் 

மபாருள்ைலளத் தம் லைேில் வாங்ைி, ெடிேில் லவத்துத் மதாட்டுப் புரட்டிச் சூழக் 

ைவனிக்லைேில் ைவனம் அதன்பால் உய்க்ைப்படுைிறது. இவ்வாறு குழந்லதைளின் 

ைவனத்லதத் மதாடர்ந்து ஒரு மபாருளின்பால் ஈர்த்துலவத்துக் மைாள்ளக் கூடிே நிைழ்யவ  

ஆசிரிேர் வகுப்பலறேில் ைற்றல் ைற்பித்தல் மசேல்ைளில் ஈடுபட்டிருக்கும்மபாழுது, 

தம்முலடே குரைில் ஏற்றத் தாழ்வுைலளப் பேன்படுத்துைிறார். ைரும்பைலைேில் எழுதுதல், 

வலரதல் யபான்ற மசேல்ைலள யெற்மைாள்ைிறார். அட்லடேிலுள்ள படங்ைலளக் ைாட்டி 

விளக்குைிறார். அவ்வாறு ஒரு ைற்றல் ைற்பித்தல் நிைழ்வில் பைவலைோன மசேல்ைலள, 
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ொற்றங்ைலள உருவாக்குவது ஏன்? மதாடர்ந்து பல்திறப்பட்ட ஆர்வங்ைலளயூட்டி 
ைவனத்லத நீட்டித்து லவத்திருப்பதற்ைாையவ அவ்வாறு மசய்ைிறார்.  

 

ைற்றலை யெம்படுத்தும் முலறைள் 

பண்லடே ைல்வி முலறேில், மநடுங்ைாைந்மதாட்டு ஆசிரிேர்ைள் பல்யவறு 

பாடங்ைலளக் ைற்பிக்ைப் பல்யவறு வழிமுலறைலளக் லைோண்டு வந்துள்ளனர். 
குருகுைக்ைல்வி முலறேில் குருவும் சீடர்ைளும் ஓரிடத்தியையே கூடி வாழ்ந்தனர். அங்கு 
அறிவுடன் நல்வாழ்க்லைக்குரிே மநறிைளும் புைட்டப்பட்டன. இேற்லையுடன் இலேந்து 
வாழ்ந்த ைாைம் அது. உற்றுயநாக்குதல் மூையெ ொணவர்ைள் நன்கு ைற்றனர். அச்சு 
இேந்திரங்ைள் ைண்டு பிடிக்ைப்படுவதற்குமுன் ஆசிரிேர்ைள் வாய்மொழி மூைம்தான் 
ைற்பித்தனர். இன்லறே நிலைேில் பள்ளிச்சூழல் மவகுவாை ொறிவிட்டது. தைவல் 
மதாழில்நுட்பம் மபருைி வளர்ந்துள்ளது. இக்ைாைத்தில், ஆசிரிேர் பல்யவறு மபாருத்தொன 
சாதனங்ைலள உரிே முலறேில் ைற்பித்தல் மநறிக்குப் பேன்படுத்துவது ெிைவும் 
ஏற்றதாகும். 

இந்த அைைில் பல்யவறு ைற்பித்தல் முலறைலளப் பற்றி ஆராே இருக்ைியறாம். ெிை 

அவசிேொனமதாரு ைருத்லத ெட்டும் ஒவ்மவாரு ஆசிரிேரும் ெனத்தில் மைாள்ள 
யவண்டும். 

ஒரு ைருத்லதக் ைற்றுத்தர ஒயர ஒரு முலறதான் உள்ளது என எண்ணுவது தவறு. 

ைற்பித்தல் முலறலேத் யதர்ந்மதடுக்ை பின்வருபலவ ெிை முக்ைிே ைாரணிைளாை  

அலெைின்றன. 

 ொணவர் நிலை 

 பாடத்தின் தன்லெ 

 தலைப்பின் இேல்பு 

 ஆசிரிேரின் ைற்பலனத் திறன் 

 நலடமுலறப்படுத்துதல் 

 யநர அளவு 

யெற்ைண்ட ைாரணிைலளப் மபாருத்துப் பாடப்மபாருள் தலைப்பிற்யைற்பக் ைற்பித்தல் 

முலறைலளத் யதர்ந்மதடுப்பது ஆசிரிேரின் மபாறுப்யப ஆகும். ஒரு குறிப்பிட்ட 
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தலைப்பிற்குப் பல் யவறு ைற்பித்தல் முலறைலளக் லைோளைாம். அயதயபாை ஒரு 
குறிப்பிட்ட முலறேில் பை பாடப் மபாருள்ைலளக் ைற்பிக்ைைாம். ஆசிரிேர்தான் இலத 
நிர்ணேிப்பவராைிறார். சிை ஆசிரிேர்ைள், இம்முலறைலளக் லைவிட்டு நலடமுலறக்கு 
உதவாது எனச் சாதாரணொை வாசித்து முடிக்ைின்றனர். குறிப்பிட்ட ைாைத்திற்குள் 
பாடங்ைள் முடிக்ைப்பட யவண்டும்” எனக் ைாரணம் கூறி விவாதிப்பர். இலத ஒரு 
விவாதத்திற்ைாை யநாக்குயவாம். நாம் யெற்மைாள்ளும் இவ்வளவு முேற்சியும் எதற்ைாை? 

ொணவரிடம் `ைற்றல்’ நலடமபற யவண்டும் என்பதுதாயன அடிப்பலடக் யநாக்ைம்? இந்த 
அைைில் மசால்ைப்பட்டுள்ள முலறைலள `முலற’ோைப் பேன்படுத்தினால், ைற்றல் 
எளிதாகும்; ைற்பித்தல் இேல்பானதாகும்; ைற்றலும் நலடமபறும்; அதன் பேனும் பன்னாட்ைள் 
நிலைத்துப் பேனளிக்கும். ைற்பித்தல் முலறைலள வலையுணர்ந்து, மதாடர்ந்து ஆசிரிேர் 
ஒருவர் பேன்படுத்தி வந்தாமரனின், அவற்றில் அவர் வல்ைலெ மபற்றவராவார் என்பதில் 
சிறிதும் ஐேெில்லை. அன்றியும் அவயர தெது பட்டறிவால் புதிே முலறைலளப் புகுத்திக் 
ைற்யபாலர ெைிழ்வில் ஆழ்த்த முடியும். 

முலற Method Use for us. 

விலளோட்டு முலற Whole book is based on this. 
Letter and word game! 

நெக்கு ெிைவும் உைந்த 
முலற 

தாயன ைற்றல்  மபரும்பாைான 
பேிற்சிப்புத்த்ைப் பாடங்ைள் 
இந்த முலறப்படி 
அலெக்ைப்பட்டுள்ளன. 

ைணினி வழிக்ைற்றல் For multimedia contents சிை செேங்ைளில் ெட்டும். 

ைைந்துலரோடல்  அலனத்து வகுப்புைளிலும். 
வாழ்க்லை வரைாற்று 
முலற 

வரைாற்றுச் நிைழ்வுைலளச் 
மசால்ைி ைற்கும் முலற 

நெக்கு மவகு சிை 
செேங்ைளில் ெட்டுயெ 
யதலவப்படும். எ ைா: ைலத 
மசால்லும்மபாழுது 

மசேல்திட்ட, விளக்ை 
முலற 

Project based learning மவகு சிை செேங்ைளில் 
ெட்டுயெ யதலவப்படும். எ 
ைா: Summar School projects. 

Science etc. 

ைண்டறி முலற Science and Math learning We do not use this 
 

விலளோட்டு முலற 
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எப்பருவத்தினரும் வேதுக்யைற்ற விலளோட்டுக்ைலள விரும்பயவ மசய்ைின்றனர் 

அதிலும் குழந்லதப் பருவம் விலளோட்லட ெிை விரும்பும் பருவம். ெனிதன் குழந்லதப் 

பருவத்தில் விலளோட்டில் மபரிதும் ஈடுபடுைிறான். ஆதைால் விலளோட்டு 
குழந்லதைளின் இேல்பாைக் ைாணப்படுைிறது. விலளோட்டு குழந்லதைளின் இேல்பான 
யதலவைளின் மவளிப்பாடு என்பதில் ஐேெில்லை. இவ்விலளோட்டின் மூைம் 
குழந்லதேின் உடல், உள்ள வளர்ச்சி சமூை ொற்றத்லத உள்ள வளர்ச்சி உணர்ந்து 
மசேைாற்றுதல், ஆைிேன யபரளவில் வளர்ச்சியும் வைிலெ மபறுைின்றன. 

8.3. யவலைக்கும் விலளோட்டிற்குமுள்ள யவறுபாடு 
விலளோட்டும் யவலையும் இருயவறு மசேல்ைள். ஒருவருக்கு யவலைோை 

இருப்பது ெற்மறாருவருக்கு விலளோட்டாை இருக்ைக்கூடும். யதாட்டம் பராெரித்தல் 

யதாட்டக்ைாரனுலடே வாழ்வுக்குப் பதிோை இருக்ைிற ைாரணத்தால் யவலைோைிறது. 
அத்யதாட்ட யவலையே ஒரு குடும்பத் தலைவிேின் ெனஅழுத்தத்லதக் குலறக்ை உதவும் 

ொற்றாை அலெவதால், மபாழுதுயபாக்ைாைிறது. ஆனால், இவ்விரு மசேல்ைளும் 

அடிப்பலடேில் ஒன்றுதான். 

8.4. விலளோட்டு முலறேின் மைாள்லைைள் 
1. விலளோட்டு முலற, மசேல்வழிக் ைற்றைின் அடிப்பலடோனது; சுே 

மவளிப்பாட்லடயும் ஆக்ைத்திறலனயும் தூண்டக்கூடிேது. 
2. இம்முலற வாழ்க்லையோடு இலேந்ததாை இருப்பதால், குழந்லதைள் பள்ளிலே ொற்று 

இல்ைொைக் ைருத முடிைிறது. 
3. குழந்லதைளின் யதலவலேயும் நிலறயவற்றி அதிைரிக்ைக் கூடிேது. 
4. ஆசிரிேருக்கும் குழந்லதைளுக்கும் இலடயே உள்ள இலடமவளிலேக் குலறக்ைிறது. 

ைற்றலுக்கு ஏற்ற சூழலை உருவாக்குைிறது. 
5. இம்முலறேில் ைற்பது நீடித்த நிலனவாற்றலுக்கு உதவுைிறது. 
6. அலனத்துக் குழந்லதைளும் பங்கு மைாள்ள வாய்ப்பு அளிக்ைப்படுைிறது. 

எனயவ ஆசிரிேர், ஆேத்த நிலைேியையே, ஒவ்பவாரு குழந்லதேின் யதலவலேயும் 
மனதில் பகாண்டு திட்டமிட்டு ஏற் ாட்டுடன் பசேல் டுதல் அவசிேம். 

8.5. விலளோட்டு முலறேின் நிலறைள் 
1. விலளோடுவது குழந்லதேின் இேல்பு. எனயவ, ெனமுவந்து குழந்லத அதில் 

ஈடுபடுைிறது.அதனால் ெைிழ்வும் திருப்தியும் அலடைிறது. அதன் வழியே ஆதைால் 
ைற்றல் என்பது இேல்பாை நிைழ்ைிறது. 

2. இம்முலறேில் குழந்லதேின் முழுப் பங்யைற்புக்கு வாய்ப்பு ைிலடக்ைிறது. 
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பக்ைம் எண் 34 மொத்தம் 40                                    © அமெரிக்ை தெிழ்க் ைல்விக் ைழைம்  © American Tamil Academy 
 

3. அறிவுத் திறன்ைளின் வளர்ச்சியோடு ெட்டுென்றிக் குழந்லதைளின் உள் 
உணர்வுைளுக்கும் திருப்திேளிக்ைிறது. 

4. வற்புறுத்தைின்றிே சுேக் ைட்டுப்பாட்டிற்கு வழி யைாலுைிறது. 
5. குழந்லதைளின் புைன் வழிக் ைற்றலுக்கும் புைப் பேிற்சிக்கும் இம்முலற அதிை 

வாய்ப்லப நல்குைிறது. 

8.6. விலளோட்டு முலறேின் குலறைள் 
1. இம்முலற மதாடக்ைக் ைல்வி ொணவர்ைளுக்கு ஏற்ற ஒன்றாகும். மபரும்பாலும் ஆரம்ப 

நிலைக் ைல்விக்கு ெிை உைந்தது. 
2. சிை குழந்லதைள் ைற்றலுக்கு அதிை முக்ைிேத்துவம் தராெல், விலளோட்டாையவ 

இருக்ைவும் வாய்ப்புைள் உண்டு. 

8.7. விலளோட்டு முலறேில் ஆசிரிேர் பங்கு 
1. விலளோட்டின் வழிோன புதிே ைற்றல் மசேல்ைலளயும் சூழலையும் உருவாக்ை 

ஆசிரிேர் ைற்பலனத்திறன் உலடேவராை இருத்தல் யவண்டும். 
2. குழந்லதைள் ைற்றலை இனிலெோன அனுபவொை எண்ணுெளவுக்குக் ைற்றல் சூழல் 

குதூைைொை அலெே மசய்தல் யவண்டும். 
3. ைற்றல் மசேல்ைலளத் வடிவலெத்த பிறகு அவற்றிற்யைற்ற ைற்றல் துலணக் 

ைருவிைலளத் முன்னதாையவ தோரித்தல் யவண்டும். 
4. எளிலெோனவற்றிைிருந்து படிப்படிோைக் ைடினம் யபால் யதான்றுவனவற்லற யநாக்ைிச் 

மசல்வனவாைக் ைற்றல் மசேல்ைள் அலெதல் யவண்டும். 
5. ைற்றலை நலடமுலறப்படுத்தும்யபாது ஆசிரிேர், வழிைாட்டிோைவும் 

யெற்பார்லவோளராைவும் தலைவராைவும் இருத்தல் நன்று. 
6. விலளோட்டு முலறக் ைற்றைாை இருப்பினும், ெதிப்படீ்லட ெறத்தல் கூடாது. 

அதலனயும் விலளோட்டுச் மசேல்ைள் வாேிைாையவ நிலறயவற்ற முேைல் யவண்டும். 

விலளோட்டு முலறேின் அடிப்பலடேில்தான் ொண்டிச்யசாரி, ைிண்டர்ைார்டன் ஆைிே 

ைற்பித்தல் முலறைள் உருவாக்ைப்பட்டுள்ளன.  இவற்றில் விலளோடுதல் தான் முக்ைிேச் 
மசேைாகும். இம்முலற குழந்லதைளுக்குப் புத்துணர்ச்சி தருவதாை அலெந்துள்ளது. 
அவர்ைளின் ைற்றலை யெம்படுத்துைிறது. எனயவ இம்முலறேின் நல்ை அம்சங்ைலள 
யெல்வகுப்பு ொணவர்ைட்கும் பேன்படுத்துதல் திறலெோன ஆசிரிேர்ைளின் ைடலெோகும். 

தாயன ைற்றல் 
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தனி ொணவராையவா, பிறருடன் இலணந்யதா ஆர்வத்துடன் தாங்ையள ஆய்ந்து, அறிந்து, 

உணர்ந்து, ைற்பதும், ெதிப்பிடுவதும் தாயன ைற்றல் எனப்படுைிறது. ைவனித்தல், 

உற்றுயநாக்ைல், எழுதுதல், வலரதல், வினவுதல், புரிதல், மதாகுத்தல் யபான்றலவ சுேொைக் 

ைற்ை ஏற்ற உத்திைளாகும். தன் இேலுலெைளுக்கு உைந்த விலரவில், ைாைவிரேெின்றி 
முேன்று ைற்ை வாய்ப்பாை உள்ளது. தாயன ைற்றலுக்கு வழிவகுக்கும் ைற்றல் 
மபாருட்ைளின் தன்லெ பின்வருொறு; 

1. லைோளுவதற்கு எளிதாை அைகு அைைாை இருக்ை யவண்டும். 
2. குழந்லதைலளக் ைவரும் வண்ணம் அழைாை அலெே யவண்டும். 
3. ஒவ்மவாரு மபாருளும் ஒரு ைருத்துருலவ லெேொைக் மைாண்டதாை அலெந்திருத்தல் 

யவண்டும். 
4. ொணவர்ைள் தாயெ குலறைலளக் ைலளந்து மைாள்ளும் வலைேில் அலெந்திருக்ை 

யவண்டும். 
5. யெலும் அதிைொைத் யதடுதலைத் தூண்டுவதாை இருத்தல் யவண்டும். 
6. பேன்படுத்திே பின்பு ொணவர்ைள் தாங்ைளாையவ பிற புதிே ைற்றல் மபாருள்ைலளக் 

ைண்டறிே உதவுவதாை அலெே யவண்டும். 

8.8. தாயன ைற்றைில் ஆசிரிேரின் பங்கு 
ொணவர்ைளுக்குத் தாயன ைற்றலுக்கு வடிவலெக்ைப்பட்டுள்ள படிநிலைைலளப் பற்றிே 

முன்அறிவு இருப்பலத ஆசிரிேர் உறுதி மசய்துமைாள்ள யவண்டும். ொணவர்ைள் 
ஆர்வத்துடன் மசேல்ைளில் ஈடுபடும் வலைேில் தாயன ைற்றல் மபாருள்ைலள வடிவலெக்ை 
யவண்டும். தாயன ைற்றலுக்குத் தரப்படுைின்ற விளக்ைங்ைள் மதளிவாைப் புரிந்து மைாள்ளும் 
வலைேில் எளிதாை அலெே யவண்டும். தாயன ைற்றலுக்ைான படிநிலைைள் 
தனித்தனிோைவும் மதாடர்ச்சிோைவும் முலறப்படுத்தப்பட்டும் இருக்ை யவண்டும். 
ஒவ்மவாரு பகுதியும் தனித்தனிோைக் ைண்டறியும்படி அலெே யவண்டும். 

8.9. தாயன ைற்றைின் பேன்ைள் 
1. குழந்லதைள் அவரவர் திறலெக்யைற்ப, தெக்யைற்ற யவைத்தில் ைற்ை முடியும் 

2. ஒவ்மவாரு ைற்றல் மசேல்பாட்டிலும் குழந்லத ஈடுபட்டுள்ளலத உறுதி மசய்ே 
முடியும். 

3. நிலனவாற்றல் யெயைாங்கும். 
4. ொணவர்ைள் மசேல்ைளில் முழுலெோை ஈடுபட முடிைிறது. 
5. ொணவர்ைளிலடயே ஊக்ைம் உண்டாைிறது. 
6. யெலும் இது மதாடர் ைற்றலுக்கு வழிவகுக்ைிறது. 
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ைணினி வழிக்ைற்றல் 

8.10. ைணினி வழிக் ைற்றைின் பேன்ைள் 
1. ொணவர்ைள் தாங்ைள் விரும்பிே யநரத்தில் தாங்ைளாையவ தங்ைளுலடே யவைத்தில் 

ைற்ை இேலும். இதனால் தனிமோரு ொணவரின் யதலவைளுக்யைற்பக் ைல்வி வழங்ை 
முடிைின்றது. 

2. ொணவர்ைளின் மசேல்பாடுைளின் ெதிப்படீ்டிலனக் ைணினியே யசெித்து லவத்துக் 

மைாள்வதால், மதாடர் ெதிப்படீு மசய்ே இேலும். 
3. ஒவ்மவாரு ைருத்திலனயும் ைற்றபின் அதுபற்றிே பை வினாக்ைளுக்குக் ைணினிேில் 

பதில் மைாடுப்பதால் மதாடர் ெதிப்படீு எளிலெோைிறது. 
4. வண்ண, வண்ணப் படங்ைள், எழுத்துைள், நிழற்படங்ைள், நைர்படங்ைள், ஒைி-ஒளி நிைழ்ச்சி 

யபான்றவற்லறப் பார்த்துக் ைற்றுக் மைாள்வதால் அவர்ைளிடம் ைற்கும் ஆர்வம் 
அதிைொைக் ைாணப்படும். 

8.11. ைணினி வழிக் ைற்றைின் முக்ைிேத்துவம் 
1. ைதிப்மபாறிேில் மசய்திைள் விலரவாைவும் துல்ைிேொைவும் ைிலடக்ைின்றன. 
2. ைற்யபாருக்குச் மசய்திைள் உடனடிோைவும் யநரிலடோைவும் ைிலடக்ைின்றன.  
3. ைற்பவரிடெிருந்து பல்யவறு வலைோன பதில்ைலளயும் ைணினி ஏற்றுக் மைாள்ைிறது. 
4. ைற்பிக்ை யவண்டிே மசய்திைலளப் பாடப்மபாருள் வடிவிலும், வலரபட முலறேிலும், 

உேியராட்டச் மசேல்ைள் வடிவிலும் தருைின்றது. 
5. ைற்பவரின் ைற்கும் யவைத்லதப் மபாறுத்து, அவர் அடுத்துக் ைற்ை யவண்டிே பாடக் 

ைருத்லதத் தீர்ொனிக்ைிறது. 

 

ைைந்துலரோடல் 

ொணவர் ஓரிடத்தில் கூடி, ஒரு ைற்றல் யநாக்ைத்லத அலடவதற்ைாைப் யபச்சு, யைட்டல், 

மசய்லை ஆைிேவற்றால் முேன்று மதாடர்பு மைாள்வது ைைந்துலரோடல் எனப்படும்.  
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8.12. ைைந்துலரோடைில் ஆசிரிேரின் பங்கு 
ொணவர்ைளின் ைைந்துலரோடலை மநறிப்படுத்துபவராை ஆசிரிேர் இருப்பார். 

ைைந்துலரோடுவதற்குரிே தலைப்லப ஆசிரிேர் யதர்ந்மதடுத்து வழங்குவார். மபாதுவாை, 

தலைப்பு ஒரு சிறந்த வலைக் யைள்விோையவ அலெயும். என்ன? ஏன்? எப்படி? என்று 

யைட்பதாைக் யைள்வி அலெயும். என்ன மசய்ே யவண்டும் ? என்பலத ொணவர்ைள் 

விலடோைத் தருவர், அலவ ைைந்துலரோடைில் விவாதிக்ைப்படும். ைைந்துலரோடைின் 
தலைவராை ஆசிரிேர் இருப்பார். யைள்விைலளத் மதளிவாைத் யதர்ந்மதடுப்பது, மதாடர்புள்ள 
ைருத்துைலள ொணவர்ைள் ஒருங்ைிலணத்துக் ைைந்துலரோடலுக்கு உதவுவது, 

ொணவர்ைளின் ைருத்துைலள ஏற்றுக் மைாள்வது, சிறந்த நலடமுலறக் ைருத்துைலளத் 
யதர்ந்மதடுப்பது யபான்றலவ ஆசிரிேரின் பதிைளாகும். 

8.13. ைைந்துலரோடலை நடத்தும் முலற 
ைைந்துலரோடல் நடத்துவதற்கு ஆசிரிேரும் ொணவரும் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தில், 

குறிப்பிட்ட யநரத்தில் குழுெிட யவண்டும். ஒவ்மவாரு ொணவரும் அவரவருக்கு 
ஒதுக்ைப்பட்ட யநரத்தில் எழுந்து, குழு உறுப்பினர் அலனவருடனும் யபசயவா, மசய்லைோல் 

மவளிப்படுத்தயவா யவண்டும். ஒவ்மவாரு ொணவரும் எழுந்து குழுவிடம் தம் 
ைருத்துைலள மவளிப்படுத்துவதற்கு உரிலெ மபற்றவராைிறார். ைற்பித்தல் 
குறிக்யைாலளமோட்டிக் ைைந்துலரோடல் அலெேவில்லைமேனில் அக்ைைந்துலரோடல் 
மவறும் யெயைாட்டொை அவரவர் ைருத்துைலளக் கூறும் நிைழ்ச்சிோை அலெந்து விடும். 
முழுவதுொன மபாருள் அறிதல், ெனப்பான்லெ ொற்றம், ஒழுக்ை வளர்ச்சி, புதிர்தீர்வு, மசய்தி 
மவளிப்படுத்தும் திறன்ைள் யபான்ற ைற்றல் யநாக்ைங்ைலள ஆசிரிேர் நிலறயவற்ற 
எண்ணுலைேில் ைைந்துலரோடல் முலற ஏற்றதாை அலெயும். 

 

ைற்கும் குழந்லத 

8.14. குறிேடீ்டுச் சிந்தலன 
சிை செேங்ைளில் நெது வடீ்டில் குழந்லதைள் சிறிே ைாைித துண்லடக் மைாடுத்து 

இது தான் பேணச்சீட்டு; லவத்துக் மைாள்ளுங்ைள், என்றும் மவறும் குவலளலேக் மைாடுத்து 
இது தான் யதனரீ்; குடியுங்ைள், என்றும் விலளோடுவலதப் பார்த்திருப்பரீ்ைள். இங்கு 
குழந்லத பேணச்சீட்டிற்கு ைாைிதத்லதயும் யதனரீுக்கு மவறும் குவலளலேயும் குறிேடீு 
மசய்ைின்றது.குழந்லதேின் இத்தலைே சிந்தலனலேக் குறிேடீ்டுச் சிந்தலன என்ைியறாம். 
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குழந்லதைள் தாங்ைள் புரிந்துமைாண்ட வார்த்லதைள், எண்ைள், உருவங்ைள் யபான்ற 
குறிேடீுைலள உள்ளத்தில் உபயோைப்படுத்தும் திறயன குறிேடீ்டுச் சிந்தலன எனப்படும். 

8.15. குறிேடீ்டுச் சிந்தலனேின் தன்லெ 
குழந்லதைள் இலடமவளி, ைாரண ைாரிேம், அலடோளம் ைாணுதல், வலைபாடு மசய்தல் 

ெற்றும் எண்ணுருக்ைள் இவற்லற புரிந்துமைாள்வதன் மூைம் அவர்ைளின் குறிேடீ்டுச் 
சிந்தலன வளர்ச்சி அலடைிறது. குழந்லதைள் சிைவற்லற சிசு பருவத்திதிருந்யத 
புரிந்துமைாள்ளத் மதாடங்ைி விடுைின்றனர். ெற்றலவ முன் குழந்லதப் பருவத்தில் வளர 
ஆரம்பிக்ைின்றன.  

குறிேடீுைலள புரிந்துக்மைாள்வது என்பது படிப்படிோன வளர்ச்சி. சின்னஞ்சிறு 
குழந்லதைள் மதாலைக்ைாட்சிலே பார்த்துக்மைாண்டிருந்தாலும் அவர்ைளுக்கு அலவ 
நிம்பங்ைள் என்று புரிவதில்லை. மதாலைக்ைாட்சிப் மபட்டிலேக் ைவிழ்த்து லவத்தால் 
அதில் ைாண்பிக்ைப்படும் குவலளேில் உள்ள நீர் ைீயழ மைாட்டிவிடுொ என்ற யைள்விற்கு 
மூன்று வேது குழந்லதைள் ஆம் என்று பதில் அளித்தனர். 

எனக்கு ஐஸ்ைிரீம் யவண்டும் என்று வடீ்டில் இருக்கும் நான்கு வேது குழந்லத 
யைட்ைின்றது எனக் மைாள்யவாம். அந்த குழந்லத ஐஸ்ைிரீம் ஆர்வத்லதத் தூண்டும் 
குளிர்சாதனப் மபட்டி திறப்பலதயோ மதாலைக்ைாட்சிேில் வரும் விளம்பரத்லதயோ 
எலதயும் பார்க்ைவில்லை. ஒரு மபாருலளப்பற்றி பிலனப்பதற்கு இலவயபான்ற குறிப்புைள் 
எதுவும் அந்த குழந்லதக்குத் யதலவப்படுவதில்லை. ஆனால் அக்குழந்லத ஐÞைிரீம் அதன் 
குளிர்ச்சி, சுலவ ஆைிேவற்லற பிலனவுக்குக் மைாண்டு வந்து அதலனக் யைட்ைின்றது. 

குழந்லதைள் பள்ளிக்கு வரும் முன்னர் பின்பற்றிச் மசய்தல், பாவலன விலளோட்டு, 

மொழிோல் ைருத்துப்பரிொற்றம் ஆைிே மசேல்ைளில் ஈடுபடுைின்றனர். இலவமேல்ைாம் 
குறிேடீ்டுச்சிந்தலனேின் மவளிப்பாடுையள ஆகும். பின்பற்றிச் மசய்தைில் குழந்லதைள் 
தாங்ைள் உற்றுயநாக்ைிே பிறரது மசேல்ைலள ெனத்தில் படம் பிடித்து லவத்துக்மைாண்டு 
அதலன ெீட்டுக்மைாணர்ந்து மசய்து ைாட்டுைின்றனர். பாவலன விலளோட்டில் குழந்லதைள் 
ெருத்துவர் யபாை, யபருந்து ஓட்டுநர் யபாை தங்ைலள உருவைப்படுத்தி மைாண்டு 

விலளோடுைின்றனர். 

குழந்லதைளின் குறிேடீ்டுச்சிந்தலனக்கு எண்ணுருக்ைளும் எழுத்துைளும் அவசிேம். 
மொழிலேப் பேன்படுத்தி குழந்லதைள் வார்த்லதைலளப் யபசுைின்றனர்; யைட்ைின்றனர். அந்த 
வார்த்லதைளுக்கு மபாருள் மைாடுக்கும்யபாது அலவ ைருத்துப் பரிொற்றத்துக்கு 
உதவுைின்றன. இவ்வாறு குழந்லதைள் பள்ளிக்கு வருமுன் குறிேடீ்டுச் சிந்தலனேில் 
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யதர்ச்சி மபற்று விடுவதால் ெழலை ெற்றும் முதல் நிலைைளில் மசேல் வழிக் ைற்றல் 
முலறேில் குழந்லதைளுக்குக் குறிேடீுைலளப் பேன்படுத்திக் ைற்நிக்ைமுடிைின்றது. 

8.16. தர்க்ைமுலற சிந்தலன 
குறிேடீ்டுச்சிந்தலனேின் வளர்ச்சி தர்க்ைமுலற சிந்தலனோகும். தர்க்ைமுலறசிந்தலன 

என்பது குறிேடீுைளில் வரிலசத் மதாடலர ஏற்படுத்தி ஒரு முடிலவமேடுத்தல் அல்ைது 
ெதிப்படீுமசய்தல் ஆகும். ஒரு குழந்லத 7,8 ஆண்டுைளில் வரிலசத் மதாடர்பு ைிரெப்படி 
சிந்திக்ைத் மதாடங்குைிறது என்று நிோயே குறிப்நிடுைின்றார். நிோயே ெற்றும் அவரது 
சைாக்ைள் குழந்லதைள் தர்க்ைச் சிந்தலன வளர்ச்சிலே அனுொனம் மசய்வதன் மூைம் 
ஆரம்பிக்ைின்றனர் என்று ைருதுைின்றனர். அனுொனம் மசய்வது என்பது நின்வரும் தர்க்ைச் 
சிந்தலன முலறோகும். 

A என்பவன் B -லே விட உேரொனவன்....1   

ெற்றும் 

B என்பவன் C -லே விட உேரொனவன்.....2 

என்றால் 

A என்பவன் C -லே விட உேரொனவன்....3 

என்று அனுொவகீ்ைியறாம் 

சிறு குழந்லதைள் 1 ெற்றும் 2 ைருத்துைலள தவதீ்தவயீே புரிந்துமைாள்ள 
முடிைின்றது. ஆனால் அவற்லற தர்க்ை முலறேில் சிந்தித்து ஒருங்ைிலணக்ை 
முடிேவில்லை.  

8.17.  எண்ணிேல் தர்க்ைச் சிந்தலன 
பள்ளிமுன் பருவத்தில் (3-6 ஆண்டுைள்( குழந்லதைள் எண்ைலளப்பற்றிே 5 விதிைலள 

ஓரளவு புரிந்துக்மைாள்ைின்றனர். 

1. ஒரு மபாருளுக்கு ஓர் எண்லணத் மதாடர்பு படுத்துவது. 
2. பிலழோன எண்வரிலச 1,2,3,4,5 ...... 

3. எந்த மபாருளிதிருந்து எண்ணத் மதாடங்ைினாலும் மொத்த எண்ணிக்லை செம். 
4. மபாருள்ைளின் மொத்த எண்ணிக்லை ைலடசிப் மபாருளின் எண்ணாகும். 
5. இந்த நான்கு விதிைளும் எந்தப் மபாருளுக்கும் மபாருந்தும். 
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குழந்லதைள் முததில் இந்த விதிைலளப் புரிந்துமைாண்டு அதன் அடிப்பலடேில் 
எண்ணத் மதாடங்குைின்றனர் என்று முன்பு  ஆராய்ச்சிோளர்ைளால் நம்பப்பட்டது. ஆனால் 
தற்யபாது குழந்லதைள் எண்ணக் ைற்றுக்மைாண்ட பின்னயர இந்த விதிைலளப்  

புரிந்துக்மைாள்ைின்றனர் என்று ைண்டுபிடிக்ைப் பட்டுள்ளது. 

ஐந்து வேதில் குழந்லதைள் இருபது ெற்றும் அதற்கு யெலும் எண்ண முடிைின்றது. 
ஒன்று முதல் பத்து வலர எண்ைளின் அளலவ அதாவது மபரிேது, சிறிேது எனத் 
மதரிந்துமைாள்ள முடிைின்றது. ஆண்டுைளில் ஒரு ெிட்டாய் லவத்திருந்த குழந்லதக்கு 
இன்மனான்று மைாடுத்தால் தான் இப்யபாது அதிைம் லவத்திருக்ைியறாம் என்று 
நிலனக்ைின்றது. அதில் ஒன்லற ெற்மறாரு குழந்லதக்குக் மைாடுத்து விட்டால் இப்யபாது 
குலறந்துவிடுைின்றது என்றும் நிலனக்ைின்றது. 4,5 வேதுைளில் குழந்லதைள் 9 வலர 

மபாருள்ைலள ஒப்படீு மசய்து மபரிேது, சிறிேது என கூறமுடியும். எண்வரிலச அறியும் 
திறலெ எல்ைா குழந்லதைளுக்கும் மபாதுவானது ஆனால் அது குழந்லதேின் குடும்பச் 
சூழ்நிலை, மபற்யறார் ெற்றும் ஆசிரிேர் தரும் பேிற்சிைள் (ெழலைேர் ைல்வி(, 
மதாலைக்ைாட்சி ஆைிேவற்றின் தாக்ைத்லதப் மபாறுத்து வளர்ச்சி அலடைின்றது. 

பள்ளிேில் பாடங்ைலளக் குழந்லதைள் தர்க்ைமுலறேில் சிந்தித்து 
ைற்றுக்மைாள்ளும்யபாது அவர்ைள் தாங்ைளாையவ மசேல்பட்டுக் ைற்ைின்றனர். அதனால் 
அவர்ைள் எளிதாை ைற்ைமுடியும். அவ்வாறு ைற்றப் பாடம் ெனதில் நிலைத்து பிற்கும். 
எப்யபாது யதலவயோ அப்யபாது அவர்ைளுக்கு அது பேன்படும். குழந்லதைளிடம் தர்க்ைச் 
சிந்தலனலே வளர்க்ை விரும்பும் ஆசிரிேர்ைளும் “அதுயபாை”, “அதுொதிரி” என்னும் 
மசாற்ைலளத் தங்ைள் வகுப்பலற ைற்நித்ததில் பேன்படுத்த யதலவோன சூழ்நிலைைலள 
உருவாக்ை யவண்டும். மபாருள்ைலள ஒப்பிடுதல், உவலெைள், புதிே பாடங்ைலள 
முன்னறியவாடு இலணத்தல் யபான்ற சூழ்பிலைைளில் இச்மசாற்ைலளப் பேன்படுத்த அதிை 
வாய்ப்புைள் உள்ளன. எடுத்துக்ைாட்டாை பால்விற்பவலரப் பால்ைாரர் என்ைியறாம். அதுயபாை 
ெிட்டாய் விற்பவலர ெிட்டாய்ைாரர் என்ைியறாம். 

நன்றி : தெிழ் நாட்டுப் பாடநூல்ைள் 

 


