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 பள்ளிமுன்பருவக் கல்விப் பாடத்திட்டம் 

ஒருமைக்கண் தான்கற்ற கல்வி ஒருவற்கு 

  எழுமையும் ஏைாப் புமைத்து – திருக்குறள் 

 

1.  முன்னுரை 

 எல்லாக் குழந்மதகளும் கற்கும் திறனுைன்தான் பிறக்கின்றனர், 

அவ்வலிமையான அடித்தளத்தின் ைீது சமுதாயம் கட்ைமைத்துக் ககாள்ள முடியும்.  

உலகில் 0 முதல் 6 வயது வமையுள்ள சுைார் 800 ைில்லியன் குழந்மதகளில், மூன்றில் ஒரு 

பங்குக்குக் குமறவானவர்களள ைழமலயர் கல்வித் திட்ைத்தின் பயமனப் 

கபறுகின்றனர்.  “கருவிளலளய கற்றல் கதாைங்குகிறது” எனக் கல்வியாளர்கள் 

கருதுகின்றனர்.  “பகவான் கிருஷ்ணனுைன் சக்கை வியூகம் பற்றிய தன் தாயின் 

விவாதத்மத கருவிலிருந்ளத அபிைன்யூ ளகட்ைறிந்தான்” என்று புைாணம் கூறுகிறது.  

அவ்வாறு தன் தாயின் கருவிலிருந்து ளகட்ைறிந்தமத நிமனவில் ககாண்டு பின்னர் 

குருளசத்திைப் ளபாாின் முக்கிய கட்ைகைான்றில் பாண்ைவர்கமள அவன் 

வழிநைத்தினான்.   

 அண்மைக்கால மூமளசார் ஆய்வாளர்கள், ஒருவாின் வாழ்நாள் முழுமைக்குைான 

உைல் ைற்றும் நைத்மத சார்ந்த வழித்தைங்களின் ைீது ஆதிக்கம் கசலுத்தும் மூமளயின் 

வலது/இைது அமைக்ளகாளங்களின் வளர்ச்சி ஆறு வயதிற்குள் நிமறவமைகிறது எனச் 

சுட்டிக்காட்டியுள்ளனர்.  0 முதல் 6 வயதிற்குட்பட்ை சிறாாின் மூமள கசல்கள் ைிகவும் 

கசயல்திறன் ைிக்கமவயாகும்.  எனளவ, இளம் சிறாாின் முழுமையான வளர்ச்சிமயச் 

கசதுக்குவதில் பள்ளி முன்பருவக்கல்வி இன்றியமையாததாகும்.  குழந்மதகளிைம் 

இளமை ததும்பும் ஏற்றுக்ககாள்ளும் பாங்குமைய ைனம் இருப்பதால், அவர்களிைம் 

சமூகத் திறன்கள், பந்திப் பண்பாடுகள், தன் சுத்தம் ைற்றும் ைனகவழுச்சி நுண்ணறிவு 

ஆகியவற்மற ளபணி வளர்ப்பது அவசியைாகும்.  குழந்மதகள் தம் இளமைக் காலத்தில் 

விமளயாட்டு ைற்றும் கசயல்பாடுகள் வாயிலாகப் பல பண்புகமளக் 

கற்றுக்ககாள்கின்றனர்.  எனளவ, பள்ளி முன்பருவக்கல்விக்கான கமலத்திட்ைம் இளம் 

சிறாாின் அறிவாற்றல் ைற்றும் உளப்பாங்குப் பைப்பிமன ளைம்படுத்துவமத 

ளநாக்கியதாக அமையளவண்டும்.  பல்ளவறு ளவடிக்மக நிமறந்த கற்றல் கசயல்பாடுகள் 

www.Padasalai.Net



3 
 

ைற்றும் விமளயாட்டுகளில் சுறுசுறுப்பான ஈடுபாட்டின் வாயிலாகக் கற்றல் இயல்பாக 

நமைகபறளவண்டும். 

 2.  பள்ளிமுன்பருவக் கல்வியின் நநாக்கங்கள் 

பள்ளிமுன்பருவக் கல்வியின் ளநாக்கங்கள் கீழ்க்காண்பமவகமள 

உறுதிகசய்யளவண்டும்: 

o ைழமலயர் ைற்றும் பள்ளிமுன் பருவத்தினாிைம் அறிவாற்றல் ைற்றும் 

உளப்பாங்கு சார்ந்த அமனத்துப் பைப்புகளிலும் கபாருத்தைான வமகயிலான 

முழுமையான வளர்ச்சி. 

o விமளயாட்டு அடிப்பமையிலான கமலத்திட்ைம், திறன் வளர்ச்சிக்கான 

ைகிழ்ச்சியான கசயல்பாடுகள். 

o ஒவ்கவாரு குழந்மதக்கும் தனிப்பட்ை கவனம் ைற்றும் சாியான கால அவகாசம் 

வழங்குவதன் வாயிலாக அவர்களிைம் பள்ளி கசல்வதற்கான திறன்களின் தயார் 

நிமலமய வளர்த்தல். 

3.  குறிக்நகாள்கள் 

o ஒருங்கிமணந்த குழந்மத நல உதவிகள், உட்கட்ைமைப்பு ைற்றும் 

குழந்மதகளின் முழுமையான நலவாழ்வு ைற்றும் அவர்களின் கதாைர் நலம் 

சார்ந்த ளைம்பாட்டுத் ளதமவகமள எதிர்ளநாக்கிய ளசமவகள். 

o அறிவாற்றல், உைல், சமுதாயம், உணர்வு ைற்றும் கைாழி வளர்ச்சி சார்ந்த 

அமனத்துப் பைப்புகளிலும் முழுமையான வளர்ச்சி ைற்றும் ளைம்பாட்டிமனப் 

வளர்ப்பதற்கான ஒருங்கிமணந்த அனுபவத் கதாகுப்புகமள வழங்குதல். 

o குழந்மதகளிைம் நல்ல உைற்கட்ைமைப்பு, ளபாதுைான தமச ஒத்திமசவு ைற்றும் 

அடிப்பமை இயங்கு திறன்கள் ஆகியவற்மற ளைம்படுத்துதல். 

o நல்ல உைல்நலப் பழக்கவழக்கங்கமளப் பயிற்றுவித்தல். 

o பள்ளி கசல்லும் தயார் நிமலமய உருவாக்குதல். 

4.  சகாள்ரக விளக்கம் 

 6 வயமத நிமறவு கசய்யும்வமை அமனத்துக் குழந்மதகளுக்கும் இளம் 

குழந்மதகள் பாதுகாப்பு ைற்றும் கல்விமய வழங்குவமத அைசு உறுதி கசய்ய 

வழிளகாலும் இந்திய அைசமைப்புச் சட்ைத்தின் திருத்தப்பட்ை 45-வது பிாிவின் 
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வாயிலாக இந்திய அைசு இளம் குழந்மதகள் பாதுகாப்பு ைற்றும் கல்வியின் 

முக்கியத்துவத்திற்கு அங்கீகாைம் வழங்கியுள்ளது.  குழந்மத வளர்ச்சியின் முழுமையான 

ைற்றும் ஒருங்கிமணந்த தன்மைக்கான முக்கியச் கசயல்திட்ைைாக இளம் குழந்மதகள் 

பாதுகாப்பு ைற்றும் கல்விமயத் ளதசியக் கல்விக் ககாள்மக (1986 & 92) கருதுகிறது.   

 ளதசிய உைல்நலக் ககாள்மக (2002), குழந்மதகளுக்கான ளதசியச் கசயல்திட்ைம் 

(2005) ைற்றும் இளம் குழந்மதகள் பாதுகாப்பு ைற்றும் கல்வி ைீதான ளதசியக் 

கமலத்திட்ைம் 2005-ன் நிமல அறிக்மக ஆகியமவயும் இளம் குழந்மதகளின் 

கல்விக்கான முமனவுகளுக்கு ஆதைவான ககாள்மககமளக் ககாண்டுள்ளன.  

குழந்மதயின் முழுமையான ஆற்றமல கைய்மையாக்கவும் வாழ்நாள் முழுவதும் 

ளைம்படுத்தவும் இளம் குழந்மதகள் பாதுகாப்பு ைற்றும் கல்வி அடித்தளம் அமைப்பதால் 

அதன் முக்கியத்துவத்மத ஐந்தாண்டுத் திட்ைமும் அங்கீகாித்துள்ளது.   

 கபாது, தனியார் ைற்றும் தன்னார்வ நிறுவனங்களின் ளசமவகமளக் கைந்து 

இளம் குழந்மதகள் பாதுகாப்பு ைற்றும் கல்வி சார்ந்த பைப்புகளில் அமைப்பு சார்ந்த 

சீர்திருத்தங்களுக்கான ளதமவகமள நிமறளவற்றுவமத 12-வது ஐந்தாண்டுத் திட்ைம் 

(2012 – 2017) வலியுறுத்துகிறது.  இளம் குழந்மதகள் பாதுகாப்பு ைற்றும் கல்வி ைற்றும் 

பள்ளிக்கான தயார்நிமல ஆகியவற்றிற்கு இமைளயயான கதாைர்பின் அவசியத்மத 

கல்வி உாிமைச் சட்ைம் 2009 (பிாிவு 11) வலியுறுத்துகிறது.  இளம் குழந்மதப் பருவம் 3 

முதல் 5 வயது வமையிலுள்ள குழந்மதகளின் தனித்தன்மை ககாண்ை படிநிமல எனவும்  

இது வலியுறுத்துகிறது. 

5.  குழந்ரதகளின் வளர்ச்சிக் கூறுகள் 

 பல்ளவறு வயது நிமலயில் குழந்மதகளின் நைத்மதயிமன அறிவதற்குக் 

குழந்மதகளின் வளர்ச்சி முமறமய அறிந்து ககாள்வது அவசியைாகும்.  அமனத்துக் 

குழந்மதகளும் ஒளை ைாதிாியிலான வளர்ச்சி முமறமயக் கைந்து வருவதால் அவர்களின் 

வளர்ச்சியில் கபாதுவான ஒரு கதாைர்நிகழ்வு அல்லது ஒப்புமை உள்ளகதன 

ஆய்வாளர்கள் குறிப்பிடுகின்றனர்.   

 ைனிதனின் வளர்ச்சியில் இளம் குழந்மதப்பருவம் கபாதுவாக ைழமலப்பருவம் 

ைற்றும் பள்ளிமுன்பருவம் ஆகியவற்மறக் ககாண்டுள்ளது.  ைழமல என்பது 11/2 முதல் 

21/2 வயதுள்ள குழந்மதயாகும்.  இப்பருவம் அறிவாற்றல், உணர்வூக்கம் ைற்றும் 

சமுதாயம் சார்ந்த கபரும் வளர்ச்சிக்கான காலம் ஆகும்.  கபருந்தமசத்திறன்கள் 
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இப்பருவத்தில் நன்கு பண்படுத்தப்படுகின்றன.  ைாடிப்படிகளில் மகப்பிடிமயப் 

பிடித்தவண்ணம் ஒளை ளநைத்தில் இைண்டு கால்கமளயும் ஓைடியாக மவத்து அவர்களால் 

ஏறிச்கசல்ல முடியும்.  அவர்களின் கவனக்கால அளவு ைிகவும் குமறவு.  

உைலமசளவாடு கூடிய எளிய கட்ைமளகமள அவர்களால் பின்பற்றமுடியும்.  

 சமுதாய நுண்ணுணர்வுமைய வயதுவந்ளதாருைன் பழகியும் அவர்கள் 

நடுவிருந்தும் சுற்றுச்சூழமல அவர்கள் தங்களின் புலன்களால் (பார்த்தல், ளகட்ைல், 

சுமவத்தல், முகர்தல் ைற்றும் கதாடுதல்) அனுபவித்துக் கற்றுக்ககாள்கின்றனர்.  தனி 

விமளயாட்டு இவ்வயதிற்ளகற்ற நமைமுமறயானாலும், குழந்மதகள் 

வயதுவந்ளதாருைளனா அல்லது வளர்ந்த குழந்மத ஒன்றுைளனா விமளயாடுவதில் 

ைகிழ்கின்றனர்.   கழிப்பமறப் பயன்பாடு, உண்ணல் ைற்றும் ஆமை அணிதல் ளபான்ற 

முக்கிய வாழ்க்மகத் திறன்கள் அைங்கிய தன்னலப் பழக்கவழக்கங்கமள இப்பருவத்தில் 

அவர்கள் அறிந்துககாள்கின்றனர்.  கற்றுக்ககாள்ளலுக்கு ளபாலச்கசய்தல் 

இப்பருவத்தில் முக்கியைானதாகும்.   எளிய நூல்கள், பைங்கள், புதிர்கள், இமச ைற்றும் 

குதித்தல், ஓடுதல் ைற்றும் நைனைாடுதல் ளபான்ற உைலியக்க விமளயாட்டுகளுக்கான 

காலம் ைற்றும்இைம் ஆகியமவ அவர்களுக்கு அவசியைாகும்.   சமுதாயத் 

திறன்கமளயும் அவர்கள் அமையத் கதாைங்குகின்றனர். 

 21/2 முதல் 31/2 வயது வமையுள்ளவர் பள்ளி முன்பருவத்தினர் ஆவர்.   

இவர்களிைம் ளைம்பட்ை ஏறும் திறன்கமளக் காணலாம்.   சிறிய கபாருள்கள் ைற்றும் 

புதிர்கள் குறித்த அருந்திறன் அவர்களிைம் அதிகம் காணப்படுகிறது.  பல்ளவறு 

விமளயாட்டுகமளயும் அவர்கள் விமளயாைத் கதாிந்திருப்பர்.  3+ வயதுள்ள 

குழந்மதகளால் கபாருள்கமள வடிவம் ைற்றும் நிறம் ஆகிய இைண்டு ளகாட்பாடுகளின் 

அடிப்பமையில் பிாித்தறிய முடியும்.  இவர்களால் 3 முதல் 4 கநாடிகள் வமை 

ஒற்மறக்காலில் நிற்கமுடிவளதாடு, 4” அகல ைைக்கட்மையின் ைீது சாயாைல் நைக்க 

முடியும்.  அவர்களால் ளபசவும் கவனிக்கவும் முடியும் எனினும் அவர்களுக்கு 

கபருந்தமசச் கசயல்பாடுகளுக்கான கசயல்கள் ைற்றும் அமசவுகள் அவசியைாகும்.  

நடிப்புைன் கூடிய விமளயாட்டு, சக்கைம் அமைந்த கபாம்மைகள், ஏற்றங்கள், புதிர்கள் 

ைற்றும் கட்மை அடுக்குகள் ஆகியவற்மறப் பயன்படுத்துவதில் இவர்கள் 

ைகிழ்கின்றனர்.  சிறு கமதகமளச் கசால்லவும் ளகட்கவும் அவர்கள் விரும்புகின்றனர். 
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6.  பள்ளி முன்பருவக் கல்வி 

 இளம் சிறாாின் வளர்ச்சியிலும் முன்ளனற்றத்திலும் உைல் வளர்ச்சி, கைாழித் 

திறன் ைற்றும் அறிதிறன் ளபான்ற பல பைப்புகளில் ஒருவித வடிவம், வாிமசமுமற 

ைற்றும் வளர்ச்சி காணப்படுகிறது.  பல்ளவறு வமகயான விமளயாட்டு சார்ந்த 

கசயல்பாடுகளில் ஒவ்கவாரு குழந்மதயும் பங்ளகற்கத் தக்க வாய்ப்புகமள வழங்குவதன் 

வாயிலாக அத்தமகய பைப்புகளில் குழந்மதகளின் வளர்ச்சிமயப் ளபணலாம்.  

ஒவ்கவாரு நிமலயிலும் தன்னம்பிக்மக ைற்றும் சாதிப்பதற்கான முமனப்பு 

ஆகியவற்மற வளர்க்க குழந்மதகமளக் கற்றல், பயிற்சிகசய்தல் ைற்றும் திறன்களில் 

ளதர்தல் ஆகிய கசயல்பாடுகளில் ஆர்வைாக ஈடுபைச் கசய்யலாம். 

 இந்த நிமலயில் கற்றலும் விமளயாட்டும் இைண்டு கூறுகளாகத் திகழ்கின்றன.  

உைமலக் கட்டுப்படுத்துதல், ஆய்வு கசய்தல் ைற்றும் புதுமை விமழதல் ஆகியவற்றின் 

ைீது ஆளுமை கபற குழந்மதகளுக்கு இமவ உதவுகின்றன.  இமவ குழந்மதகளிைம் 

சமுதாயத்திறன் ைற்றும் உணர்ச்சி முதிர்வு ஆகியவற்மற அதிகாித்துக்ககாள்ளவும் 

முமறயான பள்ளிகளின் கற்றல் கற்பித்தல் முமறகளுைன் பழக்கப்படுத்திக் ககாள்ளவும் 

உதவுகின்றன.   

 5 வயதுக்குள் 95% மூமள வளர்ச்சி நமைகபற்றுவிடுகிறது என்பமத மூமள 

வளர்ச்சி சார்ந்த அண்மைக்கால ஆைாய்ச்சியாளர்கள் உறுதிப்படுத்தியுள்ளனர்.  

குழந்மதயின் எதிர்காலம் குழந்மதயின் இளமைக்காலத்திளலளய 

வடிவமைக்கப்படுகிறது.  ைழமலயர் ைற்றும் பள்ளி முன்பருவத்தினர் ளபான்ற 

இளங்குழந்மதகளிைம் அன்றாைப் பழக்கவழக்கங்கமள அறிமுகப்படுத்தவும் 

நைத்மதயிமன வடிவமைக்கவும், கட்ைமைக்கப்பட்ை கமலத்திட்ைத்துைன் 

பள்ளிமுன்பருவக் கல்விக்கூைத்மத நிறுவுவது அவசியைாகும். 

 முமறயான பள்ளிகளில் ளசர்வதற்கு ஏற்ற கல்விசார்ந்த ைற்றும் சமூகம் சார்ந்த 

திறன்கமள ளைம்படுத்த பள்ளிமுன்பருவக் கல்வி அைங்கம் அமைத்துத் தருகிறது.  

குழந்மதகளிைம் அமனத்துப் புலங்களிலும் வளர்ச்சிமயயும் ளைம்பாட்மையும் 

ஊக்குவிப்பளதாடு அவர்களிைம் ஆர்வத்மதயும் ளதைமலயும் தூண்டுகிறது. 

 தனிக்குடும்பம், குழந்மதவளர்ப்புக்கு ளநைைின்மை, கபற்ளறார் ைத்தியில் 

கூடுதலான சமுதாய விழிப்புணர்வு, கபற்ளறாாின் பணிச்சூழல் / கதாழில்ையைாக்கம் 

ைற்றும் உயர்வான குடும்ப வருைானம் ளபான்ற பிற காைணிகள் பள்ளிமுன் பருவக் 
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கல்விமயத் கதாைங்குவதற்கான அவசியத்மத ஏற்படுத்தியுள்ளன.  குழந்மதகளின் ைீது 

கவனம் கசலுத்துவதன் வாயிலாக ைமறமுகைாக நாட்டின் வளர்ச்சியில் 

பங்ளகற்களவண்டியது காலத்தின் கட்ைாயைாகும்.  வாழ்நாள் முழுமைக்குைான 

வளர்ச்சிக்கு பள்ளிமுன் பருவக் கல்வி முக்கிய உள்ளீைாகவும் அடித்தளைாகவும் 

காணப்படுகிறது.  அமனவருக்கும் கதாைக்கக் கல்வி என்ற இலக்மக அமையவும் இது 

அவசியைானதாகும்.  இது குழந்மதகளின் பள்ளிமுன் பருவக் கல்விக்குப் 

படிக்கல்லாகவும்; தம்மைத் தாளை ஆய்வு கசய்யத் தூண்டுவதாகவும்; விமளயாட்டு, 

இமச, கமல ைற்றும் பிற கசயல்பாடுகள் வாயிலாகப் பாதுகாப்மபயும் 

நம்பிக்மகமயயும் அவர்களுக்கு வழங்குவதாகவும் விளங்குகிறது. 

அ) பள்ளிமுன்பருவக் கல்விக்கான அணுகுமுரற 

➢ அமனத்துக் குழந்மதகளும் கற்றுக்ககாள்வதற்காள உாிமை ககாண்டுள்ளன, 

ஒவ்கவாரு குழந்மதயும் தக்க வழிகளில் அவனுமைய/அவளுமைய வளர்ச்சி 

ைற்றும் ளைம்பாட்டிற்கான ஆற்றமல அமைய உதவளவண்டும். 

➢ பள்ளிமுன்பருவக் கல்வியின் ளநாக்கம் முழுமையான வளர்ச்சி ஆகும், அதாவது 

ஒவ்கவாரு பைப்பிலும் வளர்ச்சி ஆகும். 

➢ உைல், தமச (கபாிய ைற்றும் சிறிய), ைனம் (சிந்தமன ைற்றும் கைாழியுைன்), 

சமுதாயம், தனிநபர், உணர்வு / அழகியல் ளபான்றமவ சார்ந்த பல்ளவறு 

பைப்புகளில் குழந்மதகள் ளைம்பாடு அமைவர்.  இமவ அமனத்தும் 

ஒன்ளறாகைான்று இமணந்தமவ, வசதிக்காகப் பிாித்துப் பார்க்கப்படுகின்றன. 

➢ எப்கபாழுதும் எங்கும் குழந்மத முழுமையாகளவ கற்கின்றன, தனித்தனியாக 

அல்ல.  பல்ளவறு கற்றல் பைப்புகமள பிாித்துப் பார்ப்பளதா அல்லது கற்றமல 

ஒரு குறிப்பிட்ை பைப்பிற்குள் அைக்குவளதா கடினம். 

➢ அமனத்துக் குழந்மதகளும் குறிப்பிட்ை வளர்ச்சி நிமலமயத் தாண்டிளய 

வருகின்றனர்.  ஒளை குடும்பம் அல்லது ஒளை சமூகக் குழுவிலிருந்து 

வருகின்றவர்களிைம்கூை தனிப்பட்ை நிமலயில் குழந்மதகளிைம் ளவறுபாடுகள் 

உள்ளன.  இவ்ளவறுபாடுகள் இயல்புநிமலயின் வைம்பிற்குள்ளளளய உள்ளன. 

➢ கற்றல் கபாருளும் முமறயும் குழந்மதயின் ஒவ்கவாரு வயது ைற்றும் 

வளர்ச்சிநிமலக்கு ஏற்றதாக இருக்களவண்டும். 

➢ குழந்மத கற்றுக்ககாள்வதற்கான இயல்பான வழி விமளயாட்டு அல்லது 

கசயல்பாடு ஆகும்.  இவற்றில், எவ்வித கவளி அழுத்தமும் இல்லாைல் 
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குழந்மதகள் முழுமையாகவும் தன்னியல்பாகவும் ஈடுபைத் 

தூண்ைப்படுகிறார்கள். 

➢ கற்றல் என்பது கசயல்வடிவானது ஆமகயால், கமலத்திட்ைப் பாிைாற்றம் 

விமளயாட்டின் அடிப்பமையிளலா அல்லது கசயல்பாட்டின் அடிப்பமையிளலா 

அமைந்திருக்களவண்டும்.  கசயல்பாட்டின் அடிப்பமையில் அமைந்த கற்றல் 

குழந்மதக்கு ைிகவும் ைகிழ்விற்குாியதாகும். 

ஆ) வளர்ச்சிக்கான புலங்கள் மற்றும் திறன்கள் 

 குழந்மதயின் வளர்ச்சிமயப் பல்ளவறு புலங்களில் அறிந்துககாள்ள முடியும்.  

இமவ அமனத்தும் கநருக்கைாக இமணந்தும் ஒன்றுக்ககான்று 

இமைவிமனயாற்றியும் உள்ளன.  ஆகளவ அவற்மற பிாித்துப் பார்ப்பது கபரும்பாலும் 

கடினம்.  ஆயினும் அவ்வாறு கசய்வது, அதன் வாயிலாக எந்தகவாரு புலமும் 

விடுபைாைலும், குழந்மதயின் முழுமையான வளர்ச்சிமய அமைய அமனத்துப் 

புலங்கமளயும் அணுகும் வமகயில் திட்ைைிைவும் அவசியைானதாகும். 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Affective – உணர்வுப்புலம் 

Cognitive – அறிவுப்புலம் 

Psychomotor – உைலியக்கப்புலம் 
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Social – சமூகவுணர்வுப்புலம்  

Emotional – ைனகவழுச்சிப்புலம் 

Aesthetic – அழகியல் புலம்  

Language – கைாழிப்புலம் 

Motor – இயக்கப்புலம் 

Sensory – புலனுணர்வுப்புலம் 

 

 கபரும்பாலான விமளயாட்டு சார்ந்த கசயல்பாடுகளில் ஈடுபை ஒவ்கவாரு 

குழந்மதக்கும் வாய்ப்பளிப்பதின் வாயிலாக, ஒவ்கவாரு புலத்திலும் வளர்ச்சிமய 

ஊக்குவிக்கலாம்.  இச்கசயல்பாடுகள், ஒவ்கவாரு நிமலயிலும் கற்றல், பயிற்சி ைற்றும் 

திறன்களில் ளதர்ச்சி ைற்றும் அடுத்த நிமலமய நாடுதல், ஆய்ந்தும் ைதிப்பிட்டும் 

தன்னம்பிக்மகமய வளர்த்தல் ைற்றும் சாதிப்பதற்கான ஊக்கம் கபறுதல் ஆகியவற்றில் 

குழந்மதகள் ஈடுபை வாய்ப்பளிக்கின்றன.  இவ்வமனத்துப் புலங்கமளயும் அமைய 

விமளயாட்டுச் கசயல்பாடுகளின் வாயிலாகத் திைளாகத் திறன்கமள 

வளர்த்துக்ககாள்வது அவசியம். 

 

 ைழமலயர் ைற்றும் பள்ளிமுன்பருவக் குழந்மதகளிைம் எதிர்பார்க்கப்படும் 

திறன்களின் கதாகுப்பு பின்வருைாறு. 

 சபருந்தரசத் திறன்கள்:  உைலிலுள்ள கபாிய தமசகமள ஈடுபடுத்திச் 

கசய்யப்படும் கசயல்பாடுகள் கபருந்தமசத் திறன் கசயல்பாடுகள் ஆகும்.  எ.கா.  

உட்கார்தல், ஊர்தல், நிற்றல், நைத்தல், குதித்தல் ைற்றும் நிமலக்கட்டுப்பாடு. 

 சமன்தரசத் திறன்கள்:  உைலிலுள்ள கைன் தமசகமள ஈடுபடுத்திச் 

கசய்யப்படும் கசயல்பாடுகள் கைன்தமசத் திறன் கசயல்பாடுகள் ஆகும்.  வயதிற்ளகற்ற 

உைல் அமசவுகளும் இவற்றில் அைங்கும்.  எ.கா. கதாடுதல், பற்றுதல், கவட்டுதல், 

ஒட்டுதல், அச்சுகமளப் பயன்படுத்துதல், கபாருள்கமளப் கபாறுக்கி எடுத்தல் ைற்றும் 

பல. 

 எழுத்து முன் திறன்கள்:  இச்கசயல்பாடுகள் பள்ளிமுன் பருவத்தினருக்கு 

கபன்சிமலப் பிடித்தல் குறிப்ளபடுகள் அல்லது பயிற்சித்தாள்கமள மகயாளுதல் 

ஆகியவற்றிற்குத் தயார்படுத்துகிறது. 

 படித்தல் முன் திறன்கள்:  இச்கசயல்பாடுகள் பள்ளிமுன் பருவத்தினருக்குக் 

கல்வி வமைபைங்கள் ைற்றும் விளக்கத்தக்க பாைத்திட்ைங்கள் ஆகியவற்றின் 

துமணயுைன் அகைவாிமசகமளயும் அவற்றின் ஒலிப்புமுமறகமளயும் கண்ைறியத் 

தயார் கசய்தல். 
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 கணித முன் திறன்கள்:  இச்கசயல்பாடுகள் பள்ளிமுன் பருவத்தினமை எண் 

ைற்றும் அதன் ைதிப்பு ஆகியவற்மற கண்ைறியத் தயார் கசய்கிறது. 

 கற்பரன மற்றும் கட்டற்ற விரளயாட்டு:  இச்கசயல்பாடுகள் குழந்மதகளின் 

கற்பமன ைற்றும் ளபசும் திறன்கமள ளைம்படுத்த, மகயமசவுகள் ைற்றும் 

முகபாவங்கமளப் பயன்படுத்தி கமத கசால்லமல உள்ளைக்கியது.   

 நடனம் மற்றும் பாட்டு:  ைழமலயர் பாைல்கமள இமசயுைன் பாடி அவற்றுைன் 

குழந்மதகள் தங்கள் உைலமசமவச் சைன் கசய்யவும் ஒத்திமசவு கசய்யவும் 

கற்றுக்ககாள்கின்றன. 

 விரளயாட்டுகள் மற்றும் உடற்பயிற்சிக்கூடம்:  குழந்மதகளின் வயது ைற்றும் 

உயைத்திற்கு ஏற்ப அவர்களின் உைல்நலம் ளபணும் வமகயில் ஒதுக்கப்பட்ை ளநைத்தில் 

தாைாக விமளயாை ஊக்குவித்தல். 

 கரல மற்றும் ரகத்சதாழில்:  இதில் வமைதல், நிறம் இடுதல், காகிதம் ைடித்தல், 

கவட்டுதல் ைற்றும் காகிதம் ஒட்டுதல் ஆகிய கசயல்பாடுகள் அைங்கும்.  

 

இ) விரளயாட்டு அடிப்பரடயிலான சசயல்பாடுகள் 

 ஒவ்கவாரு குழந்மதக்கும் பல்விதைான விமளயாட்டு அடிப்பமையிலான 

கசயல்பாடுகளில் பங்ளகற்க வாய்ப்புகள் வழங்குவதன் வாயிலாக ஒவ்கவாரு 

புலத்திலும் வளர்ச்சிமய தூண்ைலாம்.  இச்கசயல்பாடுகள் குழந்மத ஒவ்கவாரு 

புலத்தின் திறன்கமளச் கசய்துபார்ப்பதிலும் முழுமையாகக் கற்பதிலும் அடுத்த 

நிமலமய நாடுவதிலும் ஊக்கமுைன் கசயல்பைச்கசய்கின்றன.  ஆகளவ, 

கசயல்பாடுகமளத் திட்ைைிடும்ளபாது; குழந்மதகளின் அமனத்து வளர்ச்சித் 

ளதமவகளுக்கும் முக்கியத்துவம் அளிக்களவண்டும்.   

 

ஈ) சசயல்பாடுகளுக்கான கருத்து அணுகுமுரற 

 குழந்மத ஒரு ஒருங்கிமணந்த ைனித உயிருரு.  வளர்ச்சியும் கற்றலும் அமனத்துப் 

புலங்களிலும் ஒருங்கிணந்ததாக அமைந்துள்ளது.  கருத்து அணுகுமுமற குழந்மதமய 

முழுமையாக ஈடுபடுத்தும் கற்றல் அனுபவங்கமள ஒருங்கிமணத்தல் ைற்றும் 

கவனத்மதச் கசலுத்துதல் ைீதான ளகாட்பாட்மை அடிப்பமையாகக் ககாண்ைது.  

இவ்வாறு கவனத்தில் எடுத்துக்ககாண்ை கருத்துகளுைன் கதாைர்புமைய வாசித்தல், 

எண் தயார்நிமல, எழுத்துத் தயார்நிமல, சமூக அறிவியல், அறிவியல் கசயல்பாடுகள், 

பமைப்பாக்கச் கசயல்பாடுகள், நாைகம், இமச ைற்றும் கைாழிச் கசயல்பாடுகள் 

ளபான்ற அமனத்துப் புலங்கமளயும் ஒன்றிமணப்பளதாடு ஒருங்கமைக்கவும் 

கசய்கிறது.   
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 ஆர்வத்மதத் தக்கமவக்கவும் கசயல்பாடுகமளத் திட்ைைிைவும் ஏதுவாகப் பள்ளி 

முன்பருவக் கல்விமயத் திட்ைைிடும் ஒருங்கிமணப்பாளாின் ஆற்றலுக்கு ஏற்ப 

கருத்துகமள ஒரு வாைத்திற்கு அல்லது ைாதத்திற்கு எனச் கசயல்படுத்தலாம்.  ளநைம் 

ைற்றும் காலத்திற்கு ஏற்றவமகயில் ஓர் ஆண்டிற்கான கருத்துகமளத் திட்ைைிைவும் 

ளதர்வுகசய்யவும் ஏற்புமையதாகும்.  இது ஆண்டு முழுவதற்கும் கற்றமலப் 

பகுதிகளாகப் பிாித்தமைக்க உதவுகிறது. 

 

 குழந்மதயின் அறிவாற்றமல விாிவாக்கும் விதத்தில் கருத்துகள் 

ளதர்ந்கதடுக்கப்பை ளவண்டும்.  இக்கருத்துகள் குழந்மதயின் கநருக்கைான சூழல் 

ைற்றும் ஆர்வங்கள் ஆகியவற்றிலிருந்து ளதர்ந்கதடுக்கப்பைளவண்டும்.  

இக்கருத்துகமள நான்கு முக்கிய பைப்புகளுக்குள் வமகமைப்படுத்தலாம்.  

1. பருப்கபாருள் சார்ந்த சூழலுைன் குழந்மதயின் உறவு. 

2. தன்ளனாடும் ைக்களளாடும் குழந்மதயின் உறவு. 

3. கதாழில்நுட்பத்துைன் குழந்மதயின் உறவு. 

4. உைல்நலம் ைற்றும் கசாந்த பழக்கவழக்கங்களுைன் குழந்மதயின் உறவு. 

 

கருத்துகளின் மாதிாிப் பட்டியல் 

1. பருப்சபாருள் சார்ந்த சூழலுடன் குழந்ரதயின் உறவு 

 தாவைங்கள் : ைலர்கள், ைைங்கள், காய்கறிகள், பழங்கள் 

 விலங்குகள் : வீட்டு விலங்குகள், கசல்ல விலங்குகள், காட்டு  

    உயிாினங்கள், நீர்வாழ் உயிாினங்கள், பறமவகள்,  

    பூச்சிகள் 

 வானிரல /  

காலங்கள் : ைமழ, ளைகங்கள், சூாியன், வானம், நிலா, விண்ைீன்கள், 

   நீர், நீர் ஆதாைங்கள் 

 

2.  தன்நனாடும் மக்கநளாடும் குழந்ரதயின் உறவு. 

 தான், உைல் உறுப்புகள், குடும்பம் 

 வீடு ைற்றும் புகலிைம் 

 ைருத்துவர்/ ைருத்துவைமன 

 விமளயாட்டுகள், விழாக்கள், உணவு 

 உமை, பால் ைற்றும் அதன் விமளகபாருள்கள் 

 ஆசிாியர்/பள்ளி 
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3.  சதாழில்நுட்பத்துடன் குழந்ரதயின் உறவு 

 ளபாக்குவைத்து – சாமல, நீர், வான் ைற்றும் இருப்புப்பாமத 

 ைின்சாதனங்கள் – கதாமலக்காட்சி, வாகனாலி, கணினி, கதாமலளபசி 

 

4.  உடல்நலம் மற்றும் சசாந்த பழக்கவழக்கங்களுடன் குழந்ரதயின் உறவு 

 உைல்நலம் ைற்றும் தூய்மை, ஊட்ைச்சத்து – நலவாழ்விற்கான உணவு ைற்றும் 

 கநாறுக்கு – வறுகைமல 

 பாதுகாப்பான சூழல், அன்றாை ைற்றும் பாதுகாப்பான பழக்கவழக்கங்கள் 

 

அ) மாதவாாியான கருத்துகள்  

  

மாதங்கள் கருத்துகள் 

ஜூன் தான் 

ஜூமல பழங்கள் 

ஆகஸ்டு காய்கறிகள் 

கசப்ைம்பர் விலங்குகள் 

அக்ளைாபர் ளபாக்குவைத்து 

நவம்பர் ைலர்கள் 

டிசம்பர் ைைங்கள் 

சனவாி விழாக்கள் 

பிப்ைவாி காலங்கள் 

ைார்ச் நைது நண்பர்கள் 

 

  சூழுலமக அறிந்து ககாள்வமத மையைாகக் ககாண்டு ளைற்காண் கருத்துகள் 

குழந்மதயின் பருப்கபாருள் ைற்றும் சமுதாயச் சூழல், ைக்களுைன் உள்ள உறவு 

ஆகியவற்றின் அடிப்பமையில் ளதர்வு கசய்யப்பட்டுள்ளன.  

 

7.  பள்ளிமுன்பருவக் கல்விக்கான பாடத்திட்டம் மற்றும் பயிற்றுமுரற  

 பள்ளிமுன்பருவக் கல்விக்கான பாைத்திட்ைம் ைற்றும் பயிற்றுமுமற 

முழுமையான கதாமலளநாக்கின் அடிப்பமையில் அமையளவண்டும்.  அமவ 

விமளயாட்டு ைற்றும் கசயல்பாடுகள் அடிப்பமையில் அமைந்த பல்ளவறு வளர்ச்சிப் 

புலங்கள், குழந்மதகளின் பண்புநலன்கள் ைற்றும் கற்றல் ளதமவகமளக் கணக்கில் 

ககாள்ளளவண்டும்.  குழந்மதகமள ஆய்தல், கசய்துபார்த்தல் ைற்றும் தம் கருத்துகமளத் 
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தமையின்றி கவளிப்படுத்துதல் ஆகியவற்றிற்கு அனுைதிக்கும் தூண்ைல் ைற்றும் 

அனுபவங்களுக்கான கசறிவான சூழ்நிமலமயப் பள்ளிமுன்பருவக் கல்வி 

வழங்குகிறது.  இது இதைான உணர்வு, பாதுகாப்பு, விமளயாட்டு, இமச, 

ஒலிநயப்பாட்டு, கமல ைற்றும் ளபசுதல் கவனித்தல் ைற்றும் கவளிப்படுத்துதல் 

ளபான்றவற்றிற்கான தருணங்களுைன் உள்ளூர் வளங்கமளப் பயன்படுத்தும் பிற 

கசயல்பாடுகள் ஆகியவற்மறத் தருகின்றன.  பள்ளிமுன்பருவக் கல்விமயப் 

கபறவுள்ளளார் ைழமலயர் முதல் பள்ளிமுன்பருவத்தினர் வமைப் பலதைத்தினர் 

ஆமகயால், அவர்களின் வளர்ச்சிக்குத் தகுந்த கசயல்பாடுகள் ைற்றும் அனுபவங்கமள 

வடிவமைப்பது அவசியைாகும். 

 

8.  பள்ளிமுன்பருவக் கல்வியின் தினசாிக் கால அட்டவரண  

வட்டமாக நிற்றல் 

 இது ளகட்பதற்கும் ளபசுவதற்கும் பாடுவதற்கும் வாய்ப்பளிக்கிறது. 

கட்டற்ற விரளயாட்டு (அவைவர் விருப்ப நநைம்) 

 இது கட்ைமளகமள அடுக்குதல், பைங்கமள இமணத்தல்: குறுக்கு ைறுக்குப் 

புதிர்கள் ளபான்ற அறிவுப்புலத்மத வளர்க்கும் கசயல்பாடுகமள உள்ளைக்கியது. 

கருத்துச் சசயல்பாடுகள் 

 கசால்வளம், ளகட்ைல் திறன், கவளிப்படுத்தும் திறன் ைற்றும் ளகாட்பாடு 

உருவாக்கத்திற்கான ஊைாட்ைம் ஆகியவற்மற கசறிவாக்குவதற்ளகற்ற வமகயில் 

கருத்துச் கசயல்பாடுகள் வடிவமைக்கப்படுகின்றன. 

இரடநவரள 

 முமறயான கழிப்பமறப் பழக்கவழக்கங்கள், மக கழுவுதல் ைற்றும் பிற 

தூய்மைப் பழக்கவழக்கங்கமளக் குழந்மதகளுக்குக் கற்றுக்ககாடுக்க இமைளவமள 

உதவுகிறது. 

இரச, நடனம்/கரலகள் 

 சமூகம், ைனகவழுச்சி ைற்றும் கசாந்த பழக்கவழக்கங்கமள வளைாக்கக் கமதகள், 

பாைல்கள், கமல ைற்றும் மகளவமல ஆகியமவ வழங்கப்படுகின்றன. 

சவளிப்புற விரளயாட்டு 

 சமூக-ைனகவழுச்சித் திறன்கமள வளர்ப்பதற்கான ஏறுதல், சீசா விமளயாட்டு, 

சறுக்குதல் ளபான்ற தனி ைற்றும் குழு விமளயாட்டுகள் ளசர்க்கப்படுகின்றன.  

இயற்மகமயயும் சுற்றுச்சூழமலயும் உற்றுளநாக்குவது இதில் அைங்கும்.   

 

www.Padasalai.Net



14 
 

கரலந்துசசல்லல் 

 குழந்மதகள் தங்களின் உமைமைகமள முமறயாக அடுக்குதல் ைற்றும் 

பள்ளிமய விட்டுச் கசல்லுமுன் வாிமசயாக நிற்றல் ஆகியவற்மற முமறப்படுத்த இது 

உதவுகிறது. 
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முன்பருவக்கல்விப் பாடத்திட்டம் (இரண்டு வயதுக்கு மேல்) 
வளர்ச்சி கற்றலின் ம ாக்கம் கற்றல் வவளிப்பாடு எதிர்பார்க்கும் திறன்கள் பரிந்துரரக்கும் வெயல்பாடுகள் 

வபருந்தரெ  
இயக்க வளர்ச்சி 

வபருந்தரெத் திறன்கரளத் 
தூண்டுதல் ேற்றும் 
மேம்படுத்துதல் 

➢ வபருந்தரெ இயக்கத் 
திறன்கரள மேம்படுத்துதல் 

➢ வபருந்தரெகளின் 
வ கிழ்வுத் தன்ரேரய 
அதிகரித்தல் 

➢ உடல் தரெ ஒருங்கரேப்பு 
➢ கண், கால் ஒருங்கிரைப்பு 
➢ தரெகரள 

வலுப்படுத்துதல் 

➢ தவழுதல்        
                     

➢ உட்காருதல்,  நிற்றல் 
 

➢  டத்தல் 
➢ ஓடுதல் 

 
➢ குதித்தல் 

 
➢ ரக, கால்கரள அரெத்தல் 

➢ ஓரிடத்திலிருந்து ேற்மறார் 
இடத்திற்கு தவழ்ந்து வெல்லுதல் 

➢ உடற்பயிற்சி வெய்தல். (Sit, Stand), 
உட்கார்ந்து, எழுந்து நிற்றல் 

➢ ம ர்மகாட்டின் மீது  டத்தல். 
➢ ஒர் இடத்திலிருந்து ேற்மறார் 

இடத்திற்கு ஓடுதல். (20 அடி) 
➢ ஓர் இடத்திலிருந்து  ேற்மறார் 

இடத்திற்கு குதித்தல். 
➢ ரக, கால்கரள அரெத்தல், 

மிதிவண்டி ஓட்டுதல் மபால 
 டித்தல்.   மேமல, கீமே பார்க்கச் 
வெய்தல். www.Padasalai.Net



16 
 

நுண்தரெ இயக்க 
வளர்ச்சி 

நுண்தரெ இயக்கத் 
திறன்கரளத் தூண்டுதல் 

➢ நுண்தரெ 
ஒருங்கிரைப்ரபக் 
கட்டுப்படுத்துதல் 

➢ நுண்தரெ 
ஒருங்கிரைப்ரபத் 
தூண்டுவதன் மூலோகக் 
கண்-ரக ஒருங்கிரைப்பு, 
ேணிக்கட்டு கட்டுப்பாடு, 
விரல்களில் 
ஒருங்கிரைப்ரப 
ஏற்படுத்துதல் 

 

➢ கிறுக்குதல் 
 
 

➢ தட்டுதல் 
➢ எறிதல் 
➢ கண்டறிதல், சுட்டிக் 

காட்டுதல் 
 

➢ அச்சுப்பதித்தல் 
 
 

➢ வண்ைம் தீட்டுதல் 
 

➢ அடுக்குதல் 
 

➢ உருட்டுதல் 
➢ அரெத்தல் 
➢ ரேதா மவரல 

 
➢ கெக்குதல் 
➢ பிரித்தல் 
➢ கிழித்தல் 
➢ புதிர்கள் 

 
 

➢ தண்ணீர் விரளயாட்டு  
(water play) 

➢ கீழ்ேட்டக் கரும்பலரக, தாள்களில் 
விருப்பம்மபால் கிறுக்குதல் / 
வரரதல். 

➢ ரககள், கால்கரளத் தட்டுதல். 
➢ பந்து எறிதல் 
➢ சுற்றுப்புறத்தில் உள்ள 

வபாருள்கரளக் கண்டறிந்து 
சுட்டிக் காட்டுதல். 

➢ காய்கள், ரக விரல்கள், 
உள்ளங்ரக  ஆகியவற்ரற 
உபமயாகித்து அச்சுப்பதித்தல்,  

➢ ஜம்மபா கிரயான்ஸ் பயன்படுத்தி 
வண்ைம் தீட்டுதல். 

➢ பூ, இரல, படங்கள் மீது (outline 
மீது) கல் அடுக்குதல். 

➢ பந்து, காகிதம், களிேண் 
உருட்டுதல். 

➢ பந்து, கட்ரடகரள அரெத்தல் 
➢ ரேதா உருண்ரட ோதிரிகள் 

வெய்தல். 
➢ காகிதத் துண்டுகரளக் கெக்குதல். 
➢ இரண்டு வபாருள்கரளப் பிரித்தல். 
➢ காகிதம் கிழித்தல். 
➢ இரண்டு அல்லது மூன்று 

படத்துண்டுகரள இரைத்து 
படங்கள் உருவாக்குதல். 
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➢ ேைல் விரளயாட்டு (Sand 

play) 
 

➢ மகார்த்தல் 
 

➢ வர்ைம் பூசுதல் (painting) 

➢ கப், ஸ்பூன், டப்பா மபான்ற 
வபாருள்கரள ரவத்து 
விரளயாடுதல் (தண்ணீரில்) 

➢ கப், ஸ்பூன், டப்பா மபான்ற 
வபாருள்கரள ரவத்து ேைலில் 
விரளயாடுதல் 

➢ வபரிய ேணிகரள விரறப்பான 
கயிற்றில் மகார்த்தல். 

➢ விரல்கள், ரககரளப் 
பயன்படுத்திவண்ைம் தீட்டுதல். 

புலன்ொர் வளர்ச்சி ஐம்புலன்களின் திறன்கரள 
மேம்படுத்துதல் 
ஐம்புலன்களின் வாயிலாகச்  
சுற்றுப்புறச்சூேரல அறிந்து 

வகாள்ளுதல் 

➢ ஐம்புலன்களின் திறன்கரளச் 
வெயல்பாடுகள் / 
விரளயாட்டுகள் / பாடல்கள் 
மூலோக மேம்படுத்துதல் 

➢ பார்த்தல் – கண்ைால் பார்த்து 
அறிந்து வகாள்ளுதல் 
 

 
 

➢ மகட்டல் – பலவிதோன 
ஒலிகரளக் மகட்டறிந்து 
மவறுபடுத்துதல் 
 
 
 
 

➢ வதாடுதல் - கண்டறிதல், 
மவறு படுத்துதல்.  வேவேப்பு, 

➢ பட அட்ரடகள் (எளிரேயான), 
வரைபடங்கள், வபரிய 
படங்களுடன் கூடிய  பட 
அட்ரடகள், உண்ரேயான 
வபாருள்கள், ோதிரிப் வபாருள்கள் 
(2 ேட்டும்) 

➢ பலவிதோன ஒலிகரைக் 
கண்டறிதல் – விலங்குகளின் 
ஒலிகள், பறரவகளின் ஒலிகள் 
ேற்றும் சூழ்நிரலயில் உள்ள 
ஒலிகரள அறிதல் இரண்டு 
ஒலிகரள மவறுபடுத்துதல் – 
அதிகோன ஒலி, குரறவான ஒலி. 
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வொரவொரப்பு 
மவறுபடுத்துதல் 
 

➢ நுகர்தல் – கண்டறிதல் – 
 றுேைம் உள்ளது 

 
➢ சுரவயறிதல் – கண்டறிதல் 

மவறுபடுத்துதல்.  இனிப்பு, 
உவர்ப்பு 

➢ வதாட்டு உைர்ந்து அறியும் 
அட்ரடகள் (உப்புத்தாள், 
வேவேப்பான தாள்) வேவேப்பு, 
வொரவொரப்பு மவறுபாடு அறிதல் 

➢ வகாத்தேல்லி, புதினா, எலுமிச்ரெ 
இரல –  றுேைம் உள்ளது என்று 
(முகர்ந்து) கண்டறியச் வெய்தல். 

➢ இனிப்பு, உவர்ப்பு – இரு 
சுரவகரள ேட்டும் கண்டறிந்து 
மவறுபடுத்தச் வெய்தல். 

அறிவுொர் 
வளர்ச்சி 

சுற்றுப்புறத்தில் உள்ள 
அரனத்ரதயும் வதரிந்து 
வகாள்ளுதல், புரிந்து 
வகாள்ளுதல் 

➢ சுற்றுப்புறத்தில் உள்ள 
அரனத்ரதயும் வதரிந்து 
வகாள்வதற்கும் புரிந்து 
வகாள்வதற்கும் மதரவயான 
திறன்கரளத் தூண்டுதல் 

A. அறிதல் திறன்கள் (Mental 
Skills) 

➢ சிந்தித்தல் 
 

➢ உற்றும ாக்குதல் 
➢ நிரனவு கூர்தல் 

 
 

➢ மகார்ரவயாகச் சிந்தித்து 
வவளிப்படுத்துதல் 

➢ வரகப்படுத்துதல் 
 

➢ காரைம் கண்டறிதல் (causes 
& effects) 
 

➢ பிரச்ெரனக்குத் தீர்வு 
காணுதல் 

 
 

➢ எளிய வினாக்கள் மகட்டு விரட 
கூறச் வெய்தல், உரரயாடல் 
மூலோக 

➢ பட அட்ரடகள் ரவத்து. 
➢ பார்த்தப் வபாருட்கரள நிரனவுக் 

கூறச் வெய்தல்  (3 வபாருட்கள் 
ேட்டும்). 

➢ தினெரி வெயல்பாடுகரள 
மகார்ரவயாகக் கூறச் வெய்தல். 

➢ காய்கறிகள், பேங்கள், பூ, இரல – 
வரகப்படுத்தக் கூறுதல். 

➢ குறிப்பிட்ட வரிரெயில் அரேத்தல் 
(2 கலர் ேணிகள் ரவத்து) (Pattern 
Making) 
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B. கருத்துகரள 
உருவாக்குதல் (Concept 
Formation) 

➢ வண்ைம்ொர் கருத்து 
(Colour Concept) 
 
 

➢ வடிவம்ொர்  கருத்து 
(Shape Concept) 
 
 
 

➢ ம ரம்ொர் கருத்து 
(Time concept) 
 

➢ காலநிரல (Temperature) 
 
 
 

➢ சூழ்நிரலொர் கருத்து  
(Natural Physical to Social) 

➢ 2 அல்லது 3 படங்கரள இரைத்து 
படப்புதிர்கள் வெயல்பாடு வெய்தல். 

➢ சிறிய மகள்விகள் மகட்டு பதில் 
வொல்ல ரவத்தல் (எ.கா) “ேரே 
வந்தால் நீ என்ன வெய்வாய்? 
பசித்தால் நீ என்ன வெய்வாய்?“ 

➢ வபாருத்துதல் வெயல்பாடு – 
அடிப்பரட நிறங்கள் ேட்டும் 
(சிவப்பு, ேஞ்ெள், நீலம்) வண்ை 
அட்ரடகள் ரவத்து. 

➢ வடிவ அட்ரடகள் வகாடுத்து 
வபாருத்தச் வெய்தல் – வட்டம், 
ெதுரம், முக்மகாைம். வபரியது – 
சிறியது – கூறச் வெய்தல்.  
வபாருள்கரளக் வகாண்டு (எ.கா) 
பந்து. 

➢ தினெரிச் வெயல்பாடுகள், 
வாரத்தின்  ாள்கள், ோதங்களின் 
வபயர்கள் – உரரயாடுதல். 

➢ வானம் – பகல், இரவு, சூரியன், 
ெந்திரன்,  ட்ெத்திரங்கள் – பாடல் 
மூலோக (Twinkle, Twinkle Little 
Star) வதரிந்து வகாள்ளுதல். 

➢ விலங்குகள், பறரவகள் , 
காய்கறிகள், பேங்கள், ேரம், வெடி, 
வகாடி, உரரயாடல், கரத, 
பாடல்கள் மூலோக, பூச்சிகள், 
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அட்ரடகள் வகாண்டு 
வபாருத்துதல் 

வோழி வளர்ச்சி ➢ வோழி வளர்ச்சிரய 
மேம்படுத்துதல் 

➢ மகட்கும் திறரனத் 
தூண்டுதல் 

➢ மபசும் திறரனத் தூண்டுதல் 
➢ படிப்பதற்குத் தயார்படுத்தும் 
திறன்கள் 

➢ எழுதுவதற்குத் தயார்படுத்தும் 
திறன்கள் 

 

➢ ஒலிகரள மவறுபடுத்துதல் 
➢ கவனத்ரத ஒருநிரலப் 
படுத்துதல் 

➢ மகட்கும் கால அளரவ 
மேம்படுத்துதல் 

➢ மகட்ட கருத்துகரள  
உள்வாங்கும் திறன்கரள 
மேம்படுத்துதல் 

➢ வொற்கரள அறிந்து 
வகாள்ளும் திறரன 
மேம்படுத்துதல் 

➢ வவளிப்படுத்தும் திறரன 
மேம்படுத்துதல் 

➢ குரல் ஏற்ற இறக்கத்துடன் 
மபசும் திறரன 
மேம்படுத்துதல் 

➢ பார்த்தரவகரளப் புரிந்து 
பிரித்தறிதல் 

➢ மகார்ரவயாகச் சிந்தித்து 
வவளிப்படுத்தும் திறரன 
மேம்படுத்துதல் 

➢ மகட்கும் திறன் 
 

➢ மபசும் திறன் 
 

➢ படிக்கத் தயார் 
நிரலப்படுத்துதல் 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

➢ எழுதத் தயார்படுத்துதல் 

➢ சிறிய கரதகள், பாடல்கரளக் 
மகட்டல் 

➢ வபரிய பட அட்ரடகரளக் காட்டிப் 
வபயர்கரள அறிதல் 

➢ ஆசிரியர் கூறும் எளிய 
கட்டரளகரளப் (Instructions) 
பின்பற்றுதல் ஏமதனும் ஒன்று 
அல்லது இரண்டு 

➢ கரத மகட்டு சிறிய வினாக்கரளக் 
மகட்டல் 

➢ சிறு பாடல்கரளப் பாடச் வெய்தல் (4 
வரிகள்) 

➢ படம் காட்டிப் வபாருள்களின் 
வபயர்கரளக் கூறச் வெய்தல் 

➢ விருப்பம்மபால் உரரயாடுதல்  
➢ கிறுக்குதல் (ொக்கு கட்டி 

பயன்படுத்தி) 

ெமூக  ேற்றும் ேன 
எழுச்சி  வளர்ச்சி 

➢ (Socio-emotional to personal 
development) தன்ரனச் 
ொர்ந்த ெமூகச் சூேலுக்கு ஏற்ப 
வாேத் தயார்படுத்துதல் 

➢  ல்ல பேக்க வேக்கங்கரள 
உருவாக்குதல் 

➢ தன்ரனச் ொர்ந்து 
வெயல்படக் கூடிய 
திறன்கரள வளர்த்தல் 

 

➢ “ஆமராக்ய ெக்ரா” பட அட்ரட 
ரவத்துத் தன்சுத்தம் குறித்துப் 
மபெரவத்தல் 
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➢ ேன எழுச்சியிரனச் ெரியான 
முரறயில் வவளிப்படுத்தத் 
தயார்ப்படுத்துதல் 

➢ ெமூகத்துடன் ஒத்துவாேக் 
கூடிய பேக்கங்கரள 
உருவாக்குதல் 

➢ விருப்பங்கரள 
வவளிப்படுத்தும் திறரனத் 
தூண்டுதல் (Security and 
Trust) 

➢ பிறர்நிரல உைரும் திறரன 
வளர்த்தல் 

 
 
 

➢ தன்னம்பிக்ரகரய 
வளர்த்தல் 

 
➢ தன்ேதிப்புத் திறன்கரள 

வளர்த்தல் 
 
 

➢ குழுவாகச் வெயல்படக் 
கற்றுக் வகாள்ளுதல் 

 
 

➢ ெேவயதினருடன் 
இரைந்து வெயல்படக் 
கற்றுக் வகாள்ளுதல் 

➢ வபாதுவான உரரயாடல் மூலம் (தன் 
சுத்தம்,  ல்லபேக்க வேக்கம், ெமூக 
ேதிப்புகள்) உைர ரவத்தல் 

➢ சிறிய பாடல்கள் மூலோக (4 வரிகள்) 
 
 

➢  டித்துக் காட்டுதல் (எளிரேயாக 
 டித்துக்காட்டுதல்) 

➢ வபாம்ேலாட்டம் வாயிலாகக் 
கரதகள் கூறுதல் 

➢ விருப்பத்திற்மகற்ற  விரளயாட்டு,  
திட்டமிட்ட விரளயாட்டுகள் 
மூலோகக் குழுச் வெயல்பாடுகள்,  
குழு விரளயாட்டுகள் 

➢ உைவு ேற்றும் சிற்றுண்டி ம ரச் 
வெயல்பாடுகள் 

ெமூக  ே)ற்றும் 
ேன எழுச்சி  
வளர்ச்சி 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

➢ தன் உைர்வுகரள 
வவளிப்படுத்தும் 
திறன்கரள மேம்படுத்துதல் 
(Hunger, Thirst, Sleep etc.,) 

 
 
 
 
 
 

➢ வபரியவர்களுடன் 
சுமூகோன உறவு 
வகாள்ளும் திறரன 
வளர்த்தல் (வபரியவர்கரள 
ேதிக்க அவர்கள் வொற்படி 
 டக்கும் திறரன வளர்த்தல்) 
 

➢ விதிமுரறகள்…. 
தன்முரறவரும் வரர 
காத்திருத்தல்  ல்ல 

➢ பிறந்த நாள் ககாண்டாடுதல், 
பண்டிரககள் ககாண்டாடுதல், 
ததசிய விழாக்கள் ககாண்டாடுதல். 

➢ ஆசிரியருடன் இரைந்து கரத 
உருவாக்குதல் 

 
 
 
 
➢ விருப்ப விரையாட்டுகள் 
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➢ அேகுைர்ரவப் 

பாராட்டுதலும் 
பரடப்பாற்றரல 
வளர்த்தலும் 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
➢ பாராட்டுக்கரளயும் 

விேர்ெனங்கரளயும் ெேோக 
ஏற்றுக்வகாள்ளும் 
ேனப்பக்குவத்ரத 
வளர்த்தல் 

பேக்கவேக்கங்கள் – 
ஆகியவற்ரறப் பின்பற்றும் 
திறன்கரள வளர்த்தல் 

➢ பகிர்ந்து வகாள்ளுதல் 
(Sharing and Caring) 
அக்கரற வகாள்ளுதல் 
திறன்கரள வளர்த்தல்.  
தன் உைர்வுகரளக் 
கண்டறிதல். 

➢ ெமூகத்தால் ஏற்றுக் 
வகாள்ளக் கூடிய வரகயில் 
உைர்வுகரள 
வவளிப்படுத்துதல். 

➢ உைர்வுகரள 
ம ர்ேரறயாக 
வவளிப்படுத்துதல் (Positive 
expression) 

➢ வார்த்ரதகள் ேற்றும் 
இரெக்கு ஏற்ப,  உடல் 
அரெவுகளின் மூலோக 
உைர்வுகரள 
வவளிப்படுத்தும் 
திறரனவளர்த்தல் 

➢ இயற்ரகரய ரசித்தல்  
➢ பாராட்டுதல் திறரன 

மேம்படுத்துதல், ஆக்க 
சிந்தரனரயத் தூண்டுதல் 

 
 
 
 
 
 
 
 
➢ சாரலயில் நீ வாரழப்பழத் 

ததாரலப் பார்த்தால் என்ன 
கசய்வாய்? 

➢ உனக்கு சிறகு கிரடத்தால் என்ன 
கசய்வாய்? 

 
 
 
➢ பாவரன விரையாட்டு மூலமாக 

தாைத்திற்கு ஏற்றவாறு  உடல் 
அரசவுகள் கசய்தல், பங்தகற்று 
நடித்தல், நடித்துக் காட்டுதல். 

 
 
➢ இயற்ரக உலா, இயற்ரகச் 

சூழரல இைசித்தல். 
➢ ஆக்க சிந்தரனக் தகள்விகள் 

மூலமாக திறரன வைர்த்தல். 
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முன்பருவக்கல்விப் பாடத்திட்டம் (மூன்று வயதுக்கு மேல்) 
 

வைர்ச்சி கற்றலின் தநாக்கம் கற்றல் கவளிப்பாடு எதிர்பார்க்கும் திறன்கள் கசயல்பாடுகள் 
வபருந்தரெ  

இயக்கவளர்ச்சி 
வபருந்தரெ திறன்கரளத் 
தூண்டுதல் ேற்றும் 
மேம்படுத்துதல் 

➢ வபருந்தரெ இயக்கத் 
திறன்கரள மேம் படுத்துதல் 

➢ வபருந்தரெகளின் வ கிழ்வுத் 
தன்ரேரய அதிகரித்தல் 

➢ உடல் தரெ ஒருங்கரேப்பு 
➢ கண், கால் ஒருங்கிரைப்பு 
➢ தரெகரள வலுப்படுத்துதல் 

➢  டத்தல் 
 

➢ குதித்தல் 
➢ ெேநிரலயில்  டத்தல் 

(உடல் ெேநிரல) 
 

➢ ஓடுதல் 
➢ எறிதல் 

 
➢ பிடித்தல் 
➢ உரதத்தல் 

 
➢ நீட்டுதல் (Stretching) 
➢ வரளதல் (bending) 
➢ ரக தட்டுதல் 
➢ ஏறுதல் / இறங்குதல் 

➢ ஓரிடத்திலிருந்து ேற்மறார் 
இடத்திற்கு  டத்தல் 

➢ முயல், தவரள மபான்று 
குதித்தல் 

➢ தரலயில் ஏமதனும் ஒரு 
வபாருரள ரவத்து இரண்டு 
ரககரளயும் நீட்டி 
ெேநிரலயில்  டத்தல் 

➢ வபரிய பந்துடன் ஓடுதல் 
➢ பந்ரதக் கடத்துதல் (passing) 2 
அடிக்குள் பந்து எறிதல் 

➢ எறியப்படும் பந்ரதப் பிடித்தல் 
➢ பந்ரதக் காலால் உரதத்தல், 

தரையில் பந்ரதத் தட்டுதல். 
➢ உடற்பயிற்சி - ரக - கால்கரள 
நீட்டுதல் 

➢ குனிதல் 
➢ ரக தட்டுதல் (தரலக்கு 
மேமல) 

➢ படிகளில் ஏறுதல் 
➢ கிளிக் கூண்டில் ஏறுதல் 
➢ மேமல ஏறுதல் 
➢ கீமே இறங்குதல் 
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நுண்தரெ இயக்க 
வளர்ச்சி 

நுண்தரெ இயக்கத் 
திறன்கரளத் தூண்டுதல் 

➢ நுண்தரெ 
ஒருங்கிரைப்ரபக் 
கட்டுப்படுத்துதல் 

➢ நுண்தரெ 
ஒருங்கிரைப்ரபத் 
தூண்டுவதன் மூலோகக் கண்-
ரக ஒருங்கிரைப்பு, 
ேணிக்கட்டு கட்டுப்பாடு,  

➢ விரல்களில் ஒருங்கிரைப்பு 
ஏற்படுத்துதல் 

 

➢ கிறுக்குதல் 
 

➢ கால் தட்டுதல் 
➢ ரக தட்டுதல் 
➢ எறிதல் 
➢ கண்டறிதல் 

 
➢ சுட்டிக் காட்டுதல் 

 
➢ அச்சு ப்பதித்தல் 

 
 

➢ அடுக்குதல் 
➢ காலணி  ாடா நூல் கட்டுதல் 

(Lacing) 
 

➢ வண்ைம் தீட்டுதல் 
 
 

➢ வரைதல் 
➢ பிரித்தல் 

 
➢ புதிர்கள்  

 
➢ ஒட்டுதல் 

 
➢  மடித்தல் 

➢ குறிப்பிட்ட வரர 
மகாட்டுக்குள் வரரதல் (free 
hand drawing) 

➢ இரெக்கு ஏற்ப கால் தட்டுதல் 
➢ இரெக்கு ஏற்ப ரககரளத் 
தட்டுதல் 

➢ வபரிய கூரடக்குள் பந்து 
எறிதல் 

➢ வெயல்பாட்டு தாள்கள் (work 
sheet exercise) 

➢ வெயல்பாட்டு தாள்கள் (work 
sheet exercise) 

➢ ரக விரல்கள் அச்சுப்பதித்தல் 
➢ காய்கள் அச்சுப்பதித்தல் 

(வவண்ரடக்காய், வவங்காயம்) 
➢ டம்ளர் அடுக்குதல் 
➢ ஷூமலஸ் கட்டுதல்  
➢ சட்ரடப் கபாத்தான் தபாடுதல், 

கழட்டுதல். 
➢ வவளிக் மகாடு வதரியும் 
வண்ைம் வடிவத்ரதப் பதியச் 
வெய்தல். (printing with an 
outline) shapes. 

➢ குச்சிப் வபாம்ரேகள் (stick 
puppets) 

➢ 4 வபாருட்கரளக் வகாடுத்துப் 
பிரிக்கச் வெய்தல் 
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➢ 4 துண்டுகரளப் வபாருத்திப் 
படம் உருவாக்குதல் 

➢ சிறு சிறு காகிதத் துண்டுகரள 
உதவியுடன் ஒட்டுதல் 

➢ எளிரேயான காகிதம் ேடித்தல் 
(paper folding) 

புலன்ொர் வளர்ச்சி ஐம்புலன்களின் திறன்கரள 
மேம்படுத்துதல் 

ஐம்புலன்களின் திறன்கரள 
விரளயாட்டுகள் / பாடல்கள்  
மூலோக மேம்படுத்துதல் 

➢ பார்த்தல் – சுற்றுப்புறத்தில் 
உள்ளரவகரளக் 
கண்ைால் பார்த்து 
அறிந்துவகாள்ளுதல் 

 
 

➢ மகட்டல் – பலவிதோன 
ஒலிகரளக் கண்டறிதல் 
மவறுபடுத்துதல் 

 
 
 
 
 

➢ வதாடுதல் – கண்டறிதல் 
மவறுபடுத்துதல்.  
கடினோனது / 
மிருதுவானது, வொரவொரப்பு 
/ வேவேப்பு 

➢ நுகர்தல் – கண்டறிதல் / 
மவறுபடுத்துதல் 

➢ வபாருத்துதல் – பட 
அட்ரடகள் – வரைபடங்கள் – 
உண்ரேயான வபாருள்கள் 
(2 to 4 வபாருள்கள்) 

➢ டாமிமனாஸ் – நிறங்கள், 
வடிவம் படங்கள் (3 and 3 of 
the same) 

➢ விலங்குகளின் ஒலிகள், 
பறரவகளின் ஒலிகள், 
சூழ்நிரல ஒலிகள், 
வாகனங்களின்ஒலிகள், 
இரெக்கருவிகள் – 
புல்லாங்குேல், ஜால்ரா, டிரம், 
ேணி இரவகரளக் 
கண்டறிந்து மவறுபடுத்தக் 
கற்றுத் தருதல். 

➢ பஞ்சு, கற்கள், இறகு, 
ேரத்துண்டு, ோயப்ரப  
இரவகரளத் வதாட்டு 
உைர்ந்து அரவகளின் 
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➢ சுரவயறிதல் – கண்டறிதல், 
மவறுபடுத்துதல் இனிப்பு, 
உவர்ப்பு, புளிப்பு 

தன்ரேகரளக் கூறச் 
வெய்தல். 

➢ கறிமவப்பிரல, வகாத்தேல்லி, 
புதினா, எலுமிச்ரெ இரல, 
மொப்புக்கவர் 
ஆகியரவகரளக்  வகாடுத்து 
நுகரச் வெய்து, என்வனன்ன 
என்று வொல்லக் கற்றுத் 
தருதல். 

➢ இனிப்பு, உவர்ப்பு, புளிப்பு – 
மூன்று சுரவப் 
வபாருட்கரளக் வகாடுத்துச் 
சுரவ அறியச் வெய்து 
சுரவகளின் வபயர்கரள 
கூறச் வெய்தல் அந்தந்த 
சுரவயுரடய வபாருள்களின் 
படங்கரளக் காட்டிக் கூறச் 
வெய்தல் 

அறிவுொர் வளர்ச்சி சுற்றுப்புறத்தில் உள்ள 
அரனத்ரதயும் வதரிந்து 
வகாள்ளுதல், புரிந்து 
வகாள்ளுதல் 

➢ சுற்றுப்புறத்தில் உள்ள 
அரனத்ரதயும் வதரிந்து 
வகாள்வதற்கும் புரிந்து 
வகாள்வதற்கும் மதரவயான 
திறன்கரளத் தூண்டுதல் 

 

A. அறிதல் திறன்கள் (Mental 
Skills) 

➢ சிந்தித்தல் 
 

➢ உற்றும ாக்குதல் 
 

➢ நிரனவு கூறுதல் 
 
➢ மகார்ரவயாகச் 

 
➢ ஒரு வொல் வினா – விரட, 
உரரயாடல் ஓரிரு 
வார்த்ரதகளில் 

➢ கருத்து அடிப்பரடயிலான பட 
அட்ரடகள். (Thematic Cards) 

➢ பார்த்த வபாருட்கரள நிரனவு 
கூறச் வெய்தல் (5 
வபாருட்கரள ரவத்து) 
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 சிந்தித்து 
வவளிப்படுத்துதல் 
 
 
 

➢ வரகப்படுத்துதல் 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

➢ வரிரசப்படுத்துதல் 
 
 
 

➢ காரைம் கண்டறிதல் 
(causes & effects) 

 
➢ பிரச்ெரனக்குத் தீர்வு 

காணுதல் 
 

➢ கரத வொல்லும் பட 
அட்ரடகள் (4) ரவத்து 
மகார்ரவயாகச் சிந்தித்துச் 
வொல்லச் வெய்தல். 

➢  குறிப்பிட்ட வரிரெயில் 
அரேத்தல் (3 கலர் ேணிகரள 
ரவத்து) 

➢ நிறங்கரள வரகப்படுத்துதல் – 
நிற அட்ரடகரளக் வகாடுத்து, 
நிறங்கரளக் கண்டறிந்து 
வபயர் வொல்லச் வெய்தல். 
(ஆரஞ்சு, ஊதா, பச்ரெ) 
(Secondary Colours) 

➢ வடிவங்கரள 
வரகப்படுத்துதல் – வடிவ 
அட்ரடகள் வகாடுத்து 
வடிவங்கரளப் வபாருத்துதல், 
கண்டறிந்து வபயர் வொல்லச் 
வெய்தல் (வட்டம், ெதுரம், 
முக்மகாைம், வெவ்வகம்) 

➢ உயைமானது முதல் 
குட்ரடயானது, 
குட்ரடயானது முதல் 
உயைமானது-  
(Tall, Taller, Tallest, 

Short, Shorter, Shortest  
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B. கருத்துகரள 
உருவாக்குதல் (Concept 
Formation) 

➢ முன்கணிதக்கருத்து  
 
 
 
 

➢ எண்கணிதக்கருத்து 
 

➢ வண்ைம்ொர் கருத்து 
(Colour Concept) 

 
 
 

➢ வடிவம்ொர் கருத்து (Shape 
Concept) 

 
 
 
 
 

➢ இடம்ொர் கருத்து 
 
 
 

➢ அறிவியல் அனுபவச் 
வெயல்பாடுகள் (எ.கா) 
தண்ணீரில் மிதக்கும் /மூழ்கும் 
வபாருள்கள் 

➢ ஷூமலஸ் கட்டுதல், 
படப்புதிர்கரள இரைத்தல்  

 
 
 
 
 
 

➢ உயரம் – குட்ரட, பருேன் – 
வேலிதான, நீளம் – குட்ரட, 
வபரியது – சிறியது  (பட 
அட்ரடகள், வபாருள்கரள 
ரவத்துச் வொல்லித் தருதல்.) 

➢  1 முதல் 10 வரர 
எண்கரளச்வொல்லித் தருதல்.  
Oral counting 1 -50 வரர 

➢ நிறங்கரள வரகப்படுத்துதல் – 
நிற அட்ரடகரளக் வகாடுத்து, 
நிறங்கரளக் கண்டறிந்து 
வபயர் வொல்லச் வெய்தல். 
(ஆரஞ்சு, ஊதா, பச்ரெ) 
(Secondary Colours) 
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➢ ம ரம்ொர் கருத்து (Time 
concept) 

 
➢ காலநிரல (Weather) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

➢ சூழ்நிரலொர் கருத்து 
(Natural Physical to Social) 

➢ வடிவங்கரள 
வரகப்படுத்துதல் – வடிவ 
அட்ரடகரளக் வகாடுத்து 
வடிவங்கரளப் வபாருத்துதல், 
கண்டறிந்து வபயர் வொல்லச் 
வெய்தல் (வட்டம், ெதுரம், 
முக்மகாைம், வெவ்வகம்) 

➢ உள்மள - வவளிமய, மேமல - 
கீமே, முன்னால் – பின்னால், 
மூடுதல் – திறத்தல் தாமன 
வெய்து அதன் மூலம் கற்றல் 
(experiential learning) 

➢ கடிகாரம் – ம ரம் காட்டப் 
பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

➢ சூடு – குளிர்ச்சி பட அட்ரடகள் 
ரவத்து வபாருத்துதல், 
கண்டறிதல் வபயர் வொல்லுதல் 

➢ பருவகாலங்கள் – 
மகாரடகாலம், ேரேகாலம், 
மேகமூட்டோக இருப்பது 
இரவகரள குரட, சூரியன் 
மபான்ற பட அட்ரடகரளக் 
வகாண்டு  வபாருத்துதல் 
மூலோக அறிந்துக் வகாள்ளச் 
வெய்தல்.  இளநீர், ஐஸ்கிரீம் 
மபான்ற உண்ரேயான 
வபாருள்கள் அல்லது பட 
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அட்ரடகள் ரவத்தும் 
எந்வதந்த காலத்திற்கு அரவ 
ஏற்றரவ என வரகப்படுத்தக் 
கூறுதல். 

➢ விலங்குகள் பறரவகள் – 
உைவு, வாழுமிடங்கள், 
(கரதகள் பாடங்கள் மூலோக 
வொல்லித் தருதல்.  வீட்டு 
விலங்குகள், காட்டு 
விலங்குகள் பற்றி 
உரரயாடுதல் பட அட்ரடகள் 
ரவத்து வீட்டு விலங்குகள், 
காட்டு விலங்குகரளப் 
பிரித்தல். 

➢ காற்று – ஒரு துண்டு காகிதம் 
அல்லது துணிரயக் ரகயில் 
பிடித்துக் வகாண்டு ஊதினால் 
அது பறக்கிறது என்பரத 
உற்று ம ாக்க வெய்தல்.  
காற்றினால் அது பறக்கிறது 
என்பரத அறிந்து வகாள்ள 
வெய்தல். 

➢ வானம் – வானத்தில் சூரியன், 
ெந்திரன்,  ட்ெத்திரம் 
மபான்றரவ உள்ளன.  
எந்வதந்த மவரளயில் சூரியன், 
ெந்திரன்,  ட்ெத்திரம் 

www.Padasalai.Net



31 
 

மதான்றும், காரலயில் சூரியன், 
இரவில் ெந்திரன்,  ட்ெத்திரம் 
மதான்றுகிறது.  ‘Twinkle 
Twinkle little Star’ பாடல் 
பாடுதல். 

➢ தன்ரனப்பற்றி & தன் 
குடும்பம்பற்றி – பள்ளியின் 
வபயர் என்ன? அப்பா வபயர், 
அம்ோ வபயர், 
உடன்பிறந்தவர்களின் வபயர், 
தாத்தா, பாட்டி, இவர்களின் 
வபயர் ஆகியரவகரள 
வொல்லக் கற்றுத் தருதல்.  
உடல் உறுப்புகளின் 
வபயர்கரளப் படத்தில் காட்டிச் 
வொல்லித் தருதல். 

➢ வாகனங்கள் – வாகனங்களின் 
வபயர்கள், ஒலிகள், வொல்லித் 
தருதல். 

➢ ெமுதாய  ண்பர்கள் – 
ேருத்துவர், ஆசிரியர், விவொயி, 
வக்கீல் மபான்றவர்கரளப் 
படத்தில் காட்டிச் வொல்லித் 
தருதல். பண்டிரககள் –  ாம் 
வகாண்டாடும் 
பண்டிரககரளப்  படங்கரளக் 
காட்டிப் மபெச் வெய்தல். 
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வோழி வளர்ச்சி ➢ வோழி வளர்ச்சிரய 
மேம்படுத்துதல் 

➢ மகட்கும் திறரனத் 
தூண்டுதல் 

➢ மபசும் திறரனத் தூண்டுதல் 
➢ படிப்பதற்குத் தயார் படுத்தும் 
திறன்கள் 

➢ எழுதுவதற்கு தயார் படுத்தும் 
திறன்கள் 

 

➢ ஒலிகரள மவறுபடுத்துதல் 
➢ கவனதரத ஒருநிரலப் 
படுத்துதல் 

➢ மகட்கும் கால அளரவ 
மேம்படுத்துதல் 

➢ மகட்ட கருத்துக்கரள  
உள்வாங்கும் திறன்கரள 
மேம்படுத்துதல் 

➢ வொற்கரள அறிந்து வகாள்ளும் 
திறரன மேம்படுத்துதல் 

➢ வவளிப்படுத்தும் திறரன 
மேம்படுத்துதல் 

➢ குரல் ஏற்ற இறக்கத்துடன் மபசும் 
திறரன மேம்படுத்துதல் 

➢ பார்த்தரவகரளப் புரிந்து 
பிரித்தறிதல் மகார்ரவயாகச் 
சிந்தித்து வவளிப்படுத்தும் 
திறரன மேம்படுத்துதல் 

➢ மகட்கும் திறன் 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

➢ மபசும் திறன் 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

➢ படிக்கத் தயார் 
நிரலப்படுத்துதல் 

 
 
 

➢ கரதகள், பாடல்கள் (ஓரளவு 
வபரிய கரதகள் மூலோக) 
ஆசிரியர் கூறும் எளிய 
கட்டரளகரளப் பின்பற்றுதல் 
(Instructions) [இரண்டு 
அல்லது மூன்று கட்டரளகள்] 

➢ சுற்றுப்புறத்தில் அதிகோன 
ஒலி, குரறவான ஒலிரயப் 
பிரித்தறிதல் 

➢ சுற்றுப்புறத்தில் உள்ள ஒலிகள் 
[பறரவகள், விலங்குகள், 
வாகனங்கள் மபான்றரவ] 
மவறுபடுத்தி அறிதல் 

➢ (உரரயாடல் மூலோக) மகட்ட 
கரதகரளக் கூறச் வெய்தல் 

➢ மகட்ட கரதரய  டிக்கச் 
வெய்தல் (மதரவயான 
வபாருட்கரள ரவத்து) 

➢ பங்மகற்று  டித்தல் 
(எளிரேயாக) [ஆசிரியர் 
உதவியுடன்] 

➢ ஒமர ஒலிப்புடன் ஆரம்பிக்கும் 
வொற்கரளக் கூறச் வெய்தல் 

➢ உயிர் எழுத்துக்கரள அறியச் 
வெய்தல் 

➢ எழுத்து பட அட்ரடகரளக் 
காட்டி உச்ெரிக்கச் வெய்தல் 
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➢ எழுதத் தயார் 
 
 
 
 

 
➢ எழுத்துக்கள் – வபாருத்தும் பட 
அட்ரடகள் வகாண்டு 
வபாருத்தச் வெய்தல் 

➢ மவறுபட்டரதக் கண்டறிதல் 
[ODD Man out]  படங்கள், 
எழுத்துக்கள் மூலோக கிளி 
கிளி கிளி காகம்  

➢ பட அட்ரடகள்,  எழுத்து 
அட்ரடகள், வார்த்ரத 
அட்ரடகள் ஆகியரவகரளப் 
பயன்படுத்தி அடுக்கச் வெய்தல் 

➢ ODD Man out- 
மவறுபட்டரதக் கண்டுபிடி. V 
V V W 

➢ மவறுபட்டரத வட்டமிடுதல் 
(வெயல்பாட்டுத் தாள்) 

➢ மகாடுகள் [ம ர் மகாடுகள், 
வரளமகாடுகள், கிரடேட்டக் 
மகாடுகள்] - \ ∪ ∩⊂⊃ 

➢ Tracing on Sand Paper 
உப்புத்தாளில் பதிவிடுதல் 

➢ Letter of numbers எண்கரள 
எழுதுதல் 

➢ Tracing by fingers 
விரல்களால் பதிவிடுதல் 
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ெமூக மற்றும் ேன 
எழுச்சி வைர்ச்சி 

 

➢ (Socio-emotional to Personal 
development) தன்ரனச் 
ொர்ந்த ெமூகச் சூேலுக்கு ஏற்ப 
வாேத் தயார்படுத்துதல் 

➢ ேன எழுச்சியிரன ெரியான 
முரறயில் வவளிப்படுத்தத் 
தயார்ப்படுத்துதல் 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

➢  ல்ல பேக்க வேக்கங்கரள 
உருவாக்குதல் 

➢ ெமூகத்துடன் ஒத்துவாேக் கூடிய 
பேக்கங்கரள உருவாக்குதல் 

➢ விருப்பங்கரள வவளிப்படுத்தும் 
திறரனத் தூண்டுதல் (Security 
and Trust) 

➢ பிறர்நிரல உைரும் திறரன 
வளர்த்தல் 

➢ தன் உைர்வுகரள 
வவளிப்படுத்தும் திறன்கரள 
மேம்படுத்துதல் (Hunger, Thirst, 
Sleep etc.,) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

➢ தன்ரனச் ொர்ந்து 
வெயல்படக் கூடிய 
திறன்கரள வளர்த்தல் 

 
 
 

➢ தன்னம்பிக்ரகரய 
வளர்த்தல் 

➢ தன்ேதிப்புத் திறன்கரள 
வளர்த்தல் 

 
 
 
 

➢ குழுவாகச் வெயல்படக் 
கற்றுக் வகாள்ளுதல் 

 
➢ ெேவயதினருடன் 

இரைந்து 
வெயல்படக்கற்றுக் 
வகாள்ளுதல் 

➢ வபரியவர்களுடன் 
சுமூகோன உறவு 
வகாள்ளும் திறரன 
வளர்த்தல் (வபரியவர்கரள 
ேதிக்க அவர்கள் வொற்படி 

➢ “ஆமராக்ய ெக்ரா” பட அட்ரட 
ரவத்து தன்சுத்தம் குறித்துப் 
மபெ ரவத்தல் 

➢ வபாதுவான உரரயாடல் மூலம் 
(தன் சுத்தம்,  ல்லபேக்க 
வேக்கம், ெமூக ேதிப்புகள்) 
உைர ரவத்தல் 

➢ சிறியபாடல்கள் மூலோக (4 
வரிகள்)  டித்துக்காட்டுதல் 
(எளிரேயாக 
 டித்துக்காட்டுதல்) 

➢ வபாம்ேலாட்டம் வாயிலாகக் 
கரதகரளக் கூறுதல் 
 

➢ விருப்ப விரளயாட்டு, 
திட்டமிட்ட விரளயாட்டுகள் 
மூலோகக் குழு வெயல்பாடுகள், 
குழு விரளயாட்டுகள் 

➢ உைவு ேற்றும் சிற்றுண்டி 
ம ரச் வெயல்பாடுகள் 

➢ கரதரய உருவாக்குதல் – 
ஆசிரியர் இரைந்து கரத 
உருவாக்குதல். 

➢ பிறந்த ாள் வகாண்டாடுதல், 
பண்டிரககள் வகாண்டாடுதல், 
மதசிய விோக்கள் 
வகாண்டாடுதல் 

www.Padasalai.Net



35 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 டக்கும் திறரன 
வளர்த்தல்) 

➢ விதிமுரறகள்…. 
தன்முரறவரும் வரர 
காத்திருத்தல்  ல்ல 
பேக்கவேக்கங்கள் – 
ஆகியவற்ரறப் பின்பற்றும் 
திறன்கரள வளர்த்தல் 
(Sharing and Caring) 
பகிர்ந்து வகாள்ளுதல் 
அக்கரற வகாள்ளுதல் 
ஆகிய திறன்கரள 
வளர்த்தல்  
தன் உைர்வுகரளக் 
கண்டறிதல். 

➢ ெமூகத்தால் ஏற்றுக் 
வகாள்ளக் கூடிய வரகயில் 
உைர்வுகரள 
வவளிப்படுத்துதல். 

➢ உைர்வுகரள 
ம ர்ேரறயாக 
வவளிப்படுத்துதல் (Positive 
expression) 

➢ வார்த்ரதகள் ேற்றும் 
இரெக்கு ஏற்ப, உடல் 
அரெவுகளின் மூலோக 
உைர்வுகரள 

➢ குழு விரையாட்டுகள் 
 

 
 
 
 

➢ “ொரலயில் நீ வாரேப்பேத் 
மதாரலப் பார்த்தால் என்ன 
வெய்வாய்?” 

➢ ”உனக்குச் சிறகு கிரடத்தால் 
நீ என்ன வெய்வாய்….?” 

 
 

➢ பாவரன விரளயாட்டு 
மூலோக – 
தாளத்துக்மகாற்றவாறு உடல் 
அரெவுகள் வெய்தல், 
பங்மகற்று  டித்தல்,  டித்துக் 
காட்டுதல். 

 
➢ இயற்ரக உலா, இயற்ரகச் 
சூேரல ரசித்தல். 
 

www.Padasalai.Net



36 
 

வவளிப்படுத்தும் 
திறரனவளர்த்தல் 

➢ இயற்ரகரய ரசித்தல்  
 ➢ அேகுைர்ரவப் 

பாராட்டுதலும் 
பரடப்பாற்றரல 
வளர்த்தலும் 

➢ பாராட்டுகரளயும் 
விேர்ெனங்கரளயும் ெேோக 
ஏற்றுக்வகாள்ளும் 
ேனப்பக்குவத்ரத வளர்த்தல் 

➢ பாராட்டுதல் திறரன 
மேம்படுத்துதல்,   ஆக்க 
சிந்தரனரயத்  தூண்டுதல் 

➢ ஆக்க சிந்தரனக் மகள்விகள் 
மூலோகத் திறரன வளர்த்தல்.  
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முன்பருவக்கல்விப் பாடத்திட்டம் ( ான்கு வயதுக்கு மேல்) 
வளர்ச்சி கற்றலின் ம ாக்கம் கற்றல் வவளிப்பாடு எதிர்பார்க்கும் திறன்கள் வெயல்பாடுகள் 

கபருந்தரச வைர்ச்சி 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

கபருந்தரச 
திறன்கரைத் 
தூண்டுதல் மற்றும்  
தமம்படுத்துதல் 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

➢ கபருந்தரச இயக்கத் 
திறன்கரை தமம்படுத்துதல். 

➢ கபருந்தரசகளின் 
கநகிழ்வுத் தன்ரமரய 
அதிகரித்தல். 

➢ உடல்தரச ஒருங்கரமப்பு 
➢ கண், கால் ஒருங்கிரைப்பு 
➢ தரசகரை வலுப்படுத்துதல் 
 
 
 
 
 

➢ நடத்தல் 
 
 

➢ வரைந்த தகாட்டின் தமல் நடத்தல் 
➢ வட்டத்தின் தமல் நடத்தல் 

➢ குதித்தல் ➢ முயல் தபால் குதித்தல் 
➢ தவரை தபால் குதித்தல் 
➢ இரசக்கு ஏற்ப குதித்தல் (Rhythmic Jumping) 

➢ சமநிரலயில் நடத்தல் 
(உடல் சமநிரல) 

 
 

 

➢ மைப்பலரகயின் தமல் சமநிரலயில் நடத்தல் 
(தரலயில் புத்தகம் ரவத்துக் ககாண்டு) 

➢ மைப்பலரகயின் தமல் நடத்தல் (ரககரை 
நீட்டியவாறு) 

➢ ஓடுதல் 
 
 

 

➢ விசில் அடித்தால் கதாடர்ந்து ஓட தவண்டும் 
➢ கமதுவாக ஓட ரவத்து விசில் அடித்தால் 

தவகமாக ஓடுதல் (விசில்  
சத்தம் நிற்கும் வரை) 

➢ வரைந்து வரைந்து ஓடுதல் (ZigZag Running) 
 

➢ எறிதல் ➢ பந்து எறிதல் 
➢ ககாடுக்கப்பட்ட திரசயில் பந்ரத கடத்தல் 

(Ball Passing) 
➢ பிடித்தல் ➢ பந்து பிடித்தல் 
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➢ உரதத்தல் ➢ பந்து உரதத்தல் 

➢ ரகதட்டுதல் (தரலக்கு 
தமதல) 

➢ இரசக்கு ஏற்ப கமதுவாக நடுநிரலயில் 
தவகமாக ஓடுதல்/ரகதட்டுதல் 

➢ இரசக்கு ஏற்ப ரகதட்டுதல் 
➢ ஒரு காரல தட்டுதல் 

➢ கநாண்டி அடித்தல் 
 

➢ கநாண்டி அடித்தல் 
➢ முன்னால் கநாண்டி அடித்து கசல்லுதல் 

 
➢ பின்னால் நடத்தல் ➢ பின்தனாக்கி நடத்தல் 
➢ ஏறுதல் ➢ கிளிக் கூண்டில் ஏற ரவத்தல் (Jungle Gym) 

➢ தமதல ஏறுதல், கீதழ இறங்குதல் 
➢ உருட்டுதல் ➢ பாய் உருட்டுதல் 

➢ தரை விரிப்ரப உருட்டுதல் 
➢ உடரலத் திருப்புதல் ➢ உடரலத் திருப்புதல் 

➢ ரக, கால்கரைத் திருப்புதல் 
➢ விலங்குதபால் அரசவு கசய்தல் 

நுண்தரச வைர்ச்சி நுண்தரச இயக்கத் 
திறன்கரைத் 
தூண்டுதல் 

➢ நுண்தரச 
ஒருங்கிரைப்ரப 
கட்டுப்படுத்துதல் 

➢ நுண்தரச 
ஒருங்கிரைப்ரப 
தூண்டுவதன் மூலமாக கண்-
ரக ஒருங்கிரைப்பு. 

➢ கிறுக்குதல் 
 

➢ வகுப்பரறயில் உள்ை கரும்பலரகயில் 
கிறுக்குதல் 

➢ குறிப்பிட்ட வரைதகாட்டுக்குள் வரைதல் 
(Free hand Drawing) 

➢ கால்தட்டுதல், 
ரகதட்டுதல் 

➢ இரசக்கு ஏற்ப கால்/ரக தட்டுதல் (தவகமாக, 
கமதுவாக) 

எறிதல் 
 

➢ கபரிய கூரடக்குள் பந்து எறிதல் 
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➢ மணிக்கட்டு கட்டுப்பாடு, 
விைல்களில் ஒருங்கிரைப்பு 
ஏற்படுத்துதல் 

➢ அதிக தூைத்திலிருந்து சிறிய கூரடக்குள் 
பந்து எறிதல் 

➢ கண்டறிதல், 
சுட்டிக்காட்டுதல் 

➢ படம் காட்டி சுட்டிக்காட்ட ரவத்தல் 

➢ அச்சுப்பதித்தல் ➢ அச்சு பதித்து அரத படங்கைாக்குதல் 
(அன்னாசிப்பழம், சீதாப்பழம்) Print with in an 
outline – Pictures of Fruits, Custard Apple, 
Pine Apple) 

அடுக்குதல் ககாட்டாங்குச்சி, Nest of beakers 
➢ பிரித்தல் ➢ 6 கபாருட்கரை ககாடுத்து பிரிக்கச் கசய்தல் 

(அைவு மற்றும் நிறத்ரத அடிப்பரடயாக 
பிரித்தல் 

➢ காகிதம் மடித்தல் 
 

➢ காகிதம் மடித்தல் Paper Folding (கப்பல், 
விசிறி கசய்தல்) 

➢ புதிர்கள் ➢ 6 துண்டுகள் கபாருத்தி படம் உருவாக்குதல் 
➢ ஒட்டுதல் ➢ அவர்கைாகதவ உதவியின்றி ஒட்டுதல் 

(Pasting by themselves collage work) 
➢ தண்ணீர் விரையாட்டு ➢ தண்ணீரில் விரையாடுதல் (Basin, Tub) 

புலன் சார் வைர்ச்சி 
 
 
 
 
 

ஐம்புலன்களின் 
திறன்கரள 
மேம்படுத்துதல் 
 
 
 

➢ ஐம்புலன்களின் திறன்கரை 
விரையாட்டுகள் / பாடல்கள் 
மூலமாக தமம்படுத்துதல் 

 
 
 

➢ பார்த்தல்  
    சுற்றுப்புறத்தில் 
உள்ைரவகரைக் கண்ைால் 
பார்த்து அறிந்து ககாள்ளுதல் 

➢ கபாருத்துதல் – பட அட்ரடகள் –சார்ட்டுகள்- 
உண்ரமயான கபாருட்கள் (4 to 6 
கபாருட்கள்) டாமிதனாஸ் – நிறங்கள், 
வடிவங்கள் (4 and 4 of the same) 

➢ தகட்டல் ➢ விலங்குகளின் ஒலிகள், பறரவகளின் 
ஒலிகள், சூழ்நிரல ஒலிகள், வாகனங்களின் 
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பலவிதமான ஒலிகரைக் 
தகட்டறிதல். கண்டறிந்து 
தவறுபடுத்துதல் 

 
 

 

ஒலிகள், இரசக் கருவிகளின் ஒலிகள் – 
ஆகியவற்ரற  

➢ கபயர்கரைக் கூறி குழந்ரதகரை ஒலி 
எழுப்ப கூறுதல். (எ.கா.) மாடு என்று 
கசான்னவுடன் மாடு கத்துவது தபால் 
குழந்ரதகள் ஒலி எழுப்பதவண்டும். 

➢ கதாடுதல் 
கண்டறிதல் / 
தவறுபடுத்துதல் 
கசாைகசாைப்பு – வழவழப்பு 
கடினமானது / 
கமன்ரமயானது 
சூடானது / 
குளிர்ச்சியானது 

➢ சார்ந்த கபாருட்களின் படங்கரைக் 
ககாடுத்து கண்டறியச் கசய்து கதாட்டு 
உைர்ந்து அரவகளின் தன்ரமகரைக் 
கூறச் கசய்தல். 

➢ வரிரசப்படுத்துதல் 
 

➢ கசாைகசாைப்பு, அதிகமான கசாைகசாைப்பு, மிக 
அதிகமான கசாைகசாைப்பு 

➢ நுகர்தல் 
கண்டறிதல்/ 
தவறுபடுத்துதல் 

➢ கறிதவப்பிரல, ககாத்துமல்லி, புதினா, 
எலுமிச்ரச இரல, தசாப்பு, பூண்டு, இஞ்சி 
(நசுக்கி) அரவகரை நுகைச் கசய்து நுகர்ந்த 
கபாருட்களின் கபயர்கரையும் அரவ 
பயன்படுத்தப்படும் விதங்கரையும் கூறச் 
கசய்தல். (உ.ம்) தசாப்பு – குளிக்க துணி 
துரவக்க... 
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 ➢ சுரவயறிதல் 
கண்டறிதல்/ 
தவறுபடுத்துதல் 
இனிப்பு, புளிப்பு, உவர்ப்பு, 
கசப்பு 

➢ சார்ந்த சுரவ உரடய கபாருட்களின் 
படங்கரைக் குழந்ரதகளிடம் ககாடுத்து 
கண்டறிந்து சுரவகளின் கபயர்கரைக் 
கூறச் கசய்தல். அதத சுரவயுரடய சில 
கபாருள்கரையும் கூறச் கசய்தல் 

அறிவுத்திறன் 
வைர்ச்சி 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

சுற்றுப்புறத்தில் உள்ை 
அரனத்ரதயும் கதரிந்து 
ககாள்ளுதல், புரிந்து 
ககாள்ளுதல் 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

➢ சுற்றுப்புறத்தில் உள்ை 
அரனத்ரதயும் கதரிந்து 
ககாள்வதற்கும் புரிந்து 
ககாள்வதற்கும் ததரவயான 
திறன்கரைத் தூண்டுதல் 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

➢ சிந்தித்தல் 
 
 
 

 

➢ சிறிய வாக்கியத்தில் பதில் கூறுதல். விரிவான 
கருத்துகரைக் கூறச் கசய்தல். கருத்து 
அடிப்பரடயிலான அட்ரடகள் ரவத்து 
உரையாடச் கசய்தல். 

➢ நிரனவுகூர்தல் ➢ 6 கபாருட்கரை ரவத்து நிரனவு கூர்ந்து 
கபயர் கசால்லச் கசய்தல். 

➢ தகார்ரவயாகச் சிந்தித்தல் ➢ கரதபட அட்ரடகள் ரவத்து 
கதாடர்நிகழ்வுகரைக் கூறச் கசய்தல். 

➢ பிைச்சரனக்குத் 
தீர்வுகாணுதல் 

➢ ஷூதலஸ் கட்டச் கசய்தல், 

➢ வரகப்படுத்துதல்  
நிறம் & வடிவக் கருத்துரு 

➢ குறிப்பிட்ட வரிரசயில் அரமத்தல் (4 கலர் 
மணிகள்) (Light colour, Dark colour, 
நிறத்தன்ரமகள் வாரியாக (Colour 
Gradation) 

➢ நிறங்கரை வரகப்படுத்துதல்: சிவப்பு, நீலம், 
மஞ்சள், ஊதா, ஆைஞ்சு, பச்ரச, கறுப்பு, 
கவள்ரை ஆகிய அரனத்து நிறங்கரையும் 
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நிற அட்ரடகள் ககாடுத்து வரகப்படுத்தச் 
கசய்தல் (Gradation) 

➢ வடிவங்கரை வரகப்படுத்துதல் – வட்டம், 
சதுைம், முக்தகாைம், கசவ்வகம், ஓவல், 
நட்சத்திைம், ஆர்ட்டின் தபான்ற வடிவங்கரை 
கபாருத்துதல் கசய்து கண்டறிந்து கபயர் 
கசால்லுதல். 

➢ முன்கணிதக் கருத்துரு ➢ கனமானது, தலசானது, குறுகலான, 
அகலமான, அதிகம் – குரறவு, தூைம் – 
அருகில் – கபாருட்கரைக் காட்டிக் 
கண்டறியச் கசய்தல், படங்கரைக் காட்டியும் 
கண்டறியச் கசய்யலாம். 

➢ எண்கணிதக்கருத்துரு ➢ 1 முதல் 20 வரையிலான எண்கரை 
கற்றுத்தருதல் (Oral Counting 1-100) 

➢ இடக்கருத்துரு ➢ இங்தக-அங்தக, வலது – இடது, முன்னால் – 
பின்னால், தமதல – கீதழ, முன் – பின் – நடுவில் 
(Before – After – Between) பாடல்கள், 
கரதகள் மூலமாக கற்றறியச் கசய்தல். 
தாதன கசய்து கற்றுக் ககாள்ைச் கசய்தல் 
(Experiential learning) Flash Card – 
பயன்படுத்திச் கசால்லச் கசய்தல். 

➢ தநைக்கருத்துரு ➢ காரலயில் நாம் கசய்யும் கசயல்கள், மதியம், 
மாரல – பட அட்ரடகள் ரவத்து அறியச் 
கசய்தல். கடிகாைம் தநைம் காட்டுவது பற்றி 
கசால்லவும். 
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➢ காலநிரலக் கருத்துரு ➢ சூடு – குளிர்ச்சி, கவப்பம் – குளிர், 
பருவகாலங்கள் – தகாரடக்காலம், 
மரழக்காலம், குளிர்காலம் – 
பருவகாலங்களுக்கு ஏற்றாற் தபால் 
பயன்படுத்தப்படும் துணிகள் – பட அட்ரடகள் 
– அட்ரடகள் ககாடுத்து பிரித்தறிந்து 
கசால்லச் கசய்தல். 

➢ பருவகாலங்கள் – சார்ட் மூலம் கசால்லித் 
தருதல்…. கால நிரல அறிதல் அட்ரட மூலம் 
கசால்லித் தருதல்….   

➢ கரதகள்/உரையாடல்/படஅட்ரடகள், 
கசயல்பாட்டுத் தாள்கள் ஆகியரவ ரவத்துச் 
கசால்லித் தருதல் www.Padasalai.Net
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➢ சூழ்நிரலக் கருத்துரு 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

➢ . விலங்குகளின் பயன்கள், வீட்டு விலங்குகள் 
– காட்டு விலங்குகள் வரகப்படுத்துதல், 
கபயர் கசால்லச் கசய்தல், அரவகளின் 
வசிப்பிடங்களின் கபயர்கள், உைவுப் 
பழக்கவழக்கங்கள் ஆகியவற்ரற கசால்லச் 
கசய்தல். கரதகள்/பாடல்கள்/கசயல்பாட்டுத் 
தாள்கள் மூலமாக அறியச் கசய்தல்….. 
அறிந்தரதச் கசால்லச் கசய்தல். 

➢ காற்றின் பயன்கள், இயற்ரக உலா 
அரழத்துச் கசன்று காற்றின் மூலமாகப் 
பட்டம் பறக்கிறது – இரல அரசகிறது, பலூன் 
பறக்கிறது தபான்றரவகரை கண்டறியச் 
கசய்தல்.  

➢ காற்று இருப்பரத மூச்சு விடுதல் – பயிற்சி 
மூலம் கசய்யச் கசால்லி உைைச் கசய்தல் 
(Existence of Air by Breathing Exercise) 

➢  ரககளில் ரவத்து ஊதுவதன் மூலம் 
கபாருட்கள் பறக்கின்றன என்பரத உைைச் 
கசய்தல்.  

➢ காற்று கவற்றிடத்ரத அரடக்கிறது (Air 
Occupies Space) என்பரத பலூன் 
ஊதுவதன் மூலம் உைைச் கசய்தல். 

➢ பாடல்கள்/உரையாடல்கள் மூலமாக காற்றின் 
பயன்கள் பற்றி அவசியம் அறியச் கசய்தல். 

➢ சூரியன், சந்திைன், நட்சத்திைம் ஆகியரவ 
வானில் இருக்கும் என்பரதச் படங்கரைக் 
காட்டிக் கசால்லித் தருதல். குச்சி 
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கபாம்ரமகள் (Stick puppets) ரவத்து 
கசால்லித் தருதல், சூரியன், சந்திைன், 
நட்சத்திைம் தபான்ற படங்களுக்கு வர்ைம் 
தீட்டுவதன் மூலம் கசால்லித்தருதல். 

➢ குடும்பம்: பள்ளியின் கபயர், அப்பா, அம்மா, 
உடன்பிறந்தவர்கள் கபயர்கள், தாத்தா, 
பாட்டியின் கபயர் ஆகியரவகரைக் தகள்வி 
தகட்டு பதில் கசால்லச் கசய்தல். 

➢  உடல் உறுப்புகளின் கபயர்கரை படத்தில் 
காட்டிக் கூறச் கசய்தல். உறுப்புகளின் 
பயன்பாடுகரையும் அறியச் கசய்தல். 
கண்ைால் பார்க்கலாம், காதால் தகட்கலாம்... 
தபான்ற பாடங்கள் மூலமாகவும் உறுப்புகளின் 
பயன்பாடுகள் கசால்லித் தருதல் 

➢ வாகனங்கள்: வாகனங்களின் கபயர்கள், 
ஒலிகள், அரவகளின் வரககள், சாரலயில் 
கசல்பரவ, தண்டவாைத்தில் கசல்வது, 
வான்கவளியில் கசல்வது 
தபான்றரவகரைப் படங்கரைக் காட்டிப் 
கபயர் கசால்லச் கசய்தல், கபாருந்துதல் 
கசய்யச் கசால்லுதல். 
உரையாடல் மூலமாக அறிந்தரவகரைக் 
கூறச் கசய்தல் 

➢ சமுதாய நண்பர்கள்:  சமுதாய நண்பர்கள் 
யார்...யார்... மருத்துவர், ஆசிரியர், விவசாயி, 
வழக்குரைஞர், தச்சர், - அவர்கள் கசய்யும் 
கதாழில்கள்- கதாழில்களின் மூலமாக நாம் 
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அரடயும் பயன்கள் தபான்றரவ படங்கள் 
மூலமாக / பாடல்கள் மூலமாக விைக்கப்படுதல். 
அறிந்தரத அவர்கரைச் கசால்லச் கசய்தல். 

➢ பண்டிரககள்: பண்டிரககள் – கபாங்கல், 
தீபாவளி, கிறிஸ்துமஸ், ைம்ஜான், நவைாத்திரி 
தபான்ற பட அட்ரடகள் காட்டி 
பண்டிரககளின் கபயர்கள் கசால்லச் 
கசய்தல். ஒவ்கவாரு பண்டிரகக்கும் 
கதாடர்புரடய கபாருட்களின் பட அட்ரடகள் 
தபாட்டு அந்தந்த பண்டிரகக்கு தநைாகப் 
கபாருத்தச் கசய்து கூறச் கசய்தல். பாடல்கள் 
மூலமாக பண்டிரகயின் ககாண்டாட்டங்கள் 
பற்றி அறியச் கசய்தல். 

➢ ஒன்தறாகடான்று 
கதாடர்புரடயது 
(one to one 
correspondence) 

➢ பூட்டு மற்றும் சாவி, பிைஷ் மற்றும் தபஸ்ட் 

கமாழி வைர்ச்சி ➢ கமாழி வைர்ச்சிரய 
➢ தமம்படுத்துதல் 
➢ தகட்டும் திறன் 

தூண்டுதல் 
➢ தபசும் திறன் 

ததான்றுதல் 

➢ ஒலிகரை தவறுபடுத்துதல் 
➢ கவனம் ஒருநிரலப் 

படுத்துதல் 
➢ தகட்கும் காலஅைவு 

தமம்பாடுத்துதல் 

➢ தகட்கும் திறன்  ➢ கரதகள், பாடல்கள் மூலமாக ஆசிரியர்கள் 
கூறும் எளிய கட்டரைகரை பின் பற்றுதல் 

➢ ஆசிரியர் கூறும் மூன்று அல்லது நான்கு 
கட்டரைகரை பின்பற்றுதல் 

➢ சற்று அதிகமான ஒலி குரறவான ஒலி 
பிரித்தறிதல் 
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➢ படிப்பதற்கு 
தயார்படுத்தும் 
திறன்கள் 

➢ எழுதுவதற்கு 
தயார்படுத்தும் 
திறன்கள் 

➢ தகட்ட கருத்துக்கரை 
உள்வாங்கும் திறன்கரை 
தமம்படுத்துதல் 

➢ கசாற்கள் அறிந்து ககாள்ளும் 
திறன் தமம்படுத்துதல் 

➢ கவளிப்படுத்தும் திறன் 
தமம்படுத்துதல் 

➢  குைல் ஏற்றஇறக்கத்துடன் 
தபசும் திறன் தமம்படுத்துதல் 

➢ பார்த்தரவகரை புரிந்து 
பிரித்து அறிதல் 

➢ தகார்ரவயாக சிந்தித்து 
கவளிப்படுத்தும் திறன் 
தமம்படுத்துதல் 

சுற்றுப்புறத்தில் உள்ை ஒலிகள் (பறரவகள் 
விலங்குகள், வானகங்கள் தபான்றரவ) 
தவறுபடுத்தி அறிதல் 

➢ தபசும்திறன்  
 

➢ உரையாடல் மூலமாக தகட்ட கரதகரை 
கூறச்கசய்தல் 

➢ தகட்ட கரதரய நடிக்க கசய்தல்  
➢ ஒதை ஓரச ஆைம்பிக்கும் கசாற்கரை 

கூறச்கசய்தல் 
➢ உயிர்கமய்கயழுத்துக்கரை 

அறியச்கசய்தல் 
➢ ஒதை ஓரச நயமுடன் உள்ை 

வார்த்ரதகரை கூறச்கசய்தல் 
➢ சிறுசிறு வாக்கியங்கள் தபசுதல் 
➢ எழுத்துப்பட அட்ரடகரைக் காட்டி 

உச்சரிக்க கசய்தல் 
➢  

 
➢ படிக்க தயார் நிரலப் 

படுத்துதல் 
 

➢ எழுத்துக்கரை எழுதி  அதன் தமல் சிறு 
கற்கள்  தபான்ற கபாருள்கரை அடுக்க 
கசய்யதல் 

➢ தவறுபட்டரத கண்டறிதல் 
➢ (படங்கள், எழுத்துக்கள் மூலமாக) கிளி கிளி 

கிளி காகம்  
➢ பட டாமிதனாஸ், எழுத்து டாமிதனாஸ், 

வார்த்ரத டாமிதனாஸ் ஆகியரவ கரை 
அடுக்ககசய்தல் 

➢ கசயல்பாட்டுத்தாள் பயிற்சி 
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➢ Pattern writing 
➢ Tracing on sand paper 

➢ எழுத தயார்படுத்துதல் ➢ நகல் எடுத்தல் அல்லது எழுத்துதமல் 
எழுதுதல் 

➢ Letter & Number- எழுத்துக்கள் மற்றும் 
எண்கள் 

➢ Tracing by finger- எழுத்துதமல்  
சமூக மற்றும் மன 
எழுச்சி வைர்ச்சி  

 

➢ (Socio-Emotional to 
personal 
development) 
தன்ரனச் சார்ந்த 
சமூகச் சூழலுக்கு 
ஏற்ப வாழ 
தயார்படுத்துதல் 

➢ மன எழுச்சியிரன 
சரியான முரறயில் 
கவளிப்படுத்தத் 
தயார்ப்படுத்துதல் 

 
 
 
 
 
 

➢ நல்ல பழக்க வழக்கங்கரை 
உருவாக்குதல் 

➢ சமூகத்துடன் ஒத்துவாழக் 
கூடிய பழக்கங்கரை 
உருவாக்குதல் 

➢ விருப்பங்கரை 
கவளிப்படுத்தும் திறரனக் 
தூண்டுதல் (Security and 
Trust) 

➢ பிறர்நிரல உைரும் திறரன 
வைர்த்தல் 

➢ தன் உைர்வுகரை 
கவளிப்படுத்தும் திறன்கரை 
தமம்படுத்துதல் (Hunger, 
Thirst, Sleep etc.,) 

 
 

➢ தன்ரனச் சார்ந்து 
கசயல்படக் கூடிய 
திறன்கரை வைர்த்தல் 

➢ “ஆதைாக்ய சக்ைா” பட அட்ரட ரவத்து 
தன்சுத்தம் குறித்து தபச ரவத்தல் 

➢ கபாதுவான உரையாடல் மூலம் (தன் சுத்தம், 
நல்லபழக்க வழக்கம், சமூக மதிப்புகள்) 
உைை ரவத்தல்) 

➢ தன்னம்பிக்ரக 
வைர்த்தல் 

 

➢ சிறியபாடல்கள் மூலமாக (8 வரிகள் 
➢ நடித்துக்காட்டுதல் (எளிரமயாக 

நடித்துக்காட்டுதல்) 
➢ கபாம்மலாட்டம் வாயிலாக கரதகள் 

கூறுதல் (Stick puppet) 
➢ தன்மதிப்பு திறன்கரை 

வைர்த்தல் 
➢ விருப்ப விரையாட்டு, திட்டமிட்ட 

விரையாட்டுகள் மூலமாக குழு 
கசயல்பாடுகள், குழு விரையாட்டுகள் 

➢ குழுவாகச் கசயல்படக் 
கற்றுக் ககாள்ளுதல் 

➢ உைவு மற்றும் சிற்றுண்டி தநை 
கசயல்பாடுகள் 
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➢ சமவயதினருடன் 
இரைந்து 
கசயல்படக்கற்றுக் 
ககாள்ளுதல்  

➢ கபரியவர்களுடன் 
சுமூகமான உறவு 
ககாள்ளும் திறரன 
வைர்த்தல் 
(கபரியவர்கரை மதிக்க 
அவர்கள் கசால்படி 
நடக்கும் திறரன 
வைர்த்தல் 

➢ பிறந்தநாள் ககாண்டாடுதல், பண்டிரககள் 
ககாண்டாடுதல், ததசிய விழாக்கள் 
ககாண்டாடுதல் 

➢ கரதரய உருவாக்குதல் – ஆசிரியர் 
இரைந்து கரத உருவாக்குதல். 

 

➢ விதிமுரறகள்…. 
தன்முரற வரும் வரை 
காத்திருத்தல் நல்ல பழக்க 
வழக்கங்கள் – 
ஆகியவற்ரறப் 
பின்பற்றும் திறன்கரை 
வைர்த்தல் (Sharing and 
Caring) 

பகிர்ந்து ககாள்ளுதல் 
அக்கரற ககாள்ளுதல் 
ஆகிய திறன்கரை 
வைர்த்தல்  

➢ குழு விரையாட்டுகள் 

➢ தன் உைர்வுகரைக் 
கண்டறிதல். 

➢ சாரலயில் நீ வாரழப்பழத் ததாரல 
பார்த்தால் என்ன கசய்வாய்?” 
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சமூகத்தால் ஏற்றுக் 
ககாள்ைக் கூடிய 
வரகயில் உைர்வுகரை 
கவளிப்படுத்துதல் 
உைர்வுகரை 
தநர்மரறயாக 
கவளிப்படுத்துதல் 
(Positive expression) 

➢ உனக்கு சிறகு கிரடத்தால் நீ என்ன 
கசய்வாய்….?” 

➢ வார்த்ரதகள் மற்றும் 
இரசக்கு ஏற்ப, உடல் 
அரசவுகளின் மூலமாக 
உைர்வுகரை 
கவளிப்படுத்தும் 
திறரனவைர்த்தல் ‘ 

➢ “பாவரன விரையாட்டு மூலமாக – 
தாைத்துக்தகற்றவாறு உடல் அரசவுகள் 
கசய்தல், பங்தகற்று நடித்தல், நடித்துக் 
காட்டுதல். 
 

 ➢ அழகுைர்ரவப் 
பாைாட்டுதலும் 
பரடப்பாற்றரல 
வைர்த்தலும் 
 

➢ பாைாட்டுகரையும் 
விமர்சனங்கரையும் சமமாக 
ஏற்றுக் ககாள்ளும் மனப் 
பக்குவத்ரத வைர்த்தல் 
 

➢ இயற்ரகரய ைசித்தல் 
➢ பாைாட்டுதல் திறரன 

தமம்படுத்துதல் ஆக்க 
சிந்தரன தூண்டுதல் 

 

➢ இயற்ரக உலா, இயற்ரக சூழரல ைசித்தல் 
➢ ஆக்க சிந்தரனக் தகள்விகள் மூலமாக 

திறரன வைர்த்தல். 
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gŸë K‹ gUt fšé¡fhd khjhªÂu jiy¥òfŸ 

khj«  Pre – KG (2-3 taJ) 

khj¤Â‰F 2 jiy¥òfŸ 

LKG (3-4 taJ) 

khj¤Â‰F 1 jiy¥ò 

UKG (4-5 taJ) 

khj¤Â‰F 1 jiy¥ò 

1-15 Days 16-31 Days 

#&‹ v‹id¥ g‰¿, ÅL, 

FL«g« 

 ešy gH¡f tH¡f§fŸ v‹id¥ g‰¿ v‹id¥ g‰¿ 

#&iy MilfŸ  bgh«ikfŸ ó¡fŸ ó¡fŸ 

Mf°£ fhŒf¿fŸ  gH§fŸ fhŒf¿fŸ, gH§fŸ fhŒf¿fŸ, gH§fŸ 

br¥l«g® ó¡fŸ ku«, bro, bfhofŸ  bgh«ikfŸ bgh«ikfŸ 

m¡nlhg® éy§FfŸ  - Å£L 

éy§FfŸ 

éy§FfŸ - fh£L 

éy§FfŸ 

j©Ù® j©Ù® 

et«g® gwitfŸ  ó¢ÁfŸ thfd§fŸ thfd§fŸ 

or«g® thfd§fŸ,                          

(rhiy tê,  uæš tê)   

thfd§fŸ 

 (j©Ù®  tê,  th‹ tê)              

éy§FfŸ éy§FfŸ 

#dtç g©oifŸ  Ïir fUéfŸ g©oiffŸ g©oiffŸ 

Ã¥utç j©Ù® gUt fhy§fŸ ekJ e©g®fŸ ekJ e©g®fŸ 

kh®¢ ekJ e©g®fŸ czÎ gUt fhy§fŸ gUt fhy§fŸ 

V¥uš ÂU¥òjš ku«, bro, bfhofŸ ku«, bro, bfhofŸ 

nk ÂU¥òjš ÂU¥òjš ÂU¥òjš 

 

www.Padasalai.Net



52 
 

gŸë K‹ gUt fšé¡fhd Âdrç ghl Â£l« 

neu« Pre – KG (2-3 taJ) 

 

9.30 – 10.00 jå eg® éU¥g brašghL  (Individual choice Time) 

10.00 – 10.20 bjhl¡f brašghLfŸ  (Circle Time) 

(Ïiw tz¡f«, cl‰ gæ‰Á, tUif¥ gÂÎ) 

g»®ªJ bfhŸSjš 

10.20 – 10.30 fU¤J fyªJiuahlš   (Thematic Conversation) 

10.30 – 11.00 m¿jš Âw‹ ts®¢Á  (Cognitive Development) 

(brŒtJ _y« f‰wš) 

11.00 – 11.10 RjªÂu éisah£L/ Á‰W©o ntis 

(Free Play / Snacks Time) 

11.10 – 11.30 bkhê ts®¢Á   (Language Development) 

(fij brhšYjš, brŒif¥ghlš, gl« gh®¤J ngRjš) 

11.30 – 11.50 clš Ïa¡f ts®¢Á   (Physical Development) 

(bgUªjir,  E© jir ts®¢Á brašghL) 

 

11.50 – 12.10 czÎ¡F jah® brŒjš 

 

12.10 – 1.00 kÂa czÎ 

 

1.00 – 3.00 cw§F« neu« 

 

3.00 – 3.20 RjªÂu éisah£L/ Á‰W©o ntis 

(Free Play / Snacks Time) 

3.20 – 3.40 r_f (k) kd vG¢Á ts®¢Á  (Socio Emotional Development) 

(ÏirÍ«,  clš mirÎ«, ghlš) 

 

3.45 – 4.00 KoÎ 
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gŸë K‹ gUt fšé¡fhd Âdrç ghl Â£l« 

neu« LKG (3-4 taJ) 

 

UKG (4-5 taJ) 

 

9.30 – 10.00 jå eg® éU¥g brašghL 

(Individual choice Time) 

jå eg® éU¥g brašghL 

(Individual choice Time) 

10.00 – 

10.20 

bjhl¡f brašghLfŸ 

(Circle Time) 

(Ïiw tz¡f«, m§f‹tho 

ika ghlš, cl‰ gæ‰Á, tUif¥ 

gÂÎ, Mnuh¡»a r¡fu«, fhy 

ãiy m¿jš, eh£fh£o) 

bjhl¡f brašghLfŸ 

(Circle Time) 

(Ïiw tz¡f«, m§f‹tho ika 

ghlš, cl‰ gæ‰Á, tUif¥ gÂÎ, 

Mnuh¡»a r¡fu«, fhy ãiy 

m¿jš, eh£fh£o) 

10.20 – 

10.30 

fU¤J fyªJiuahlš 

(Thematic Conversation) 

fU¤J fyªJiuahlš 

(Thematic Conversation) 

10.30 – 

11.00 

m¿jš Âw‹ ts®¢Á 

(Cognitive Development) 

(brŒtJ _y« f‰wš) 

m¿jš Âw‹ ts®¢Á 

(Cognitive Development) 

(brŒtJ _y« f‰wš) 

11.00 – 11.10 RjªÂu éisah£L/ Á‰W©o 

ntis 

(Free Play  / Snacks Time) 

RjªÂu éisah£L/ Á‰W©o 

ntis 

(Free Play  / Snacks Time) 

11.10 – 11.30 bkhê ts®¢Á 

(Language Development) 

(fij brhšYjš, brŒif¥ghlš, 

gl« gh®¤J ngRjš) 

bkhê ts®¢Á 

(Language Development) 

(fij brhšYjš, brŒif¥ghlš, 

gl« gh®¤J ngRjš) 

11.30 – 11.50 clš Ïa¡f ts®¢Á 

(Physical Development) 

(bgUªjir,  E© jir ts®¢Á 

brašghL 

clš Ïa¡f ts®¢Á 

(Physical Development) 

(bgUªjir,  E© jir ts®¢Á 

brašghL 

11.50 – 12.10 r_f (k) kd vG¢Á ts®¢Á 

(Socio Emotional Development) 

 

r_f (k) kd vG¢Á ts®¢Á 

(Socio Emotional Development) 

 

12.10 – 12.15 czÎ¡F jah® brŒjš czÎ¡F jah® brŒjš 

 

12.15 – 1.00 kÂa czÎ kÂa czÎ 

 

1.00 – 3.00 cw§F« neu« cw§F« neu« 

 

3.00 – 3.45 gŸë bršy Ma¤j 

brašghLfŸ 

gŸë bršy Ma¤j brašghLfŸ 

 

3.45 – 4.00 KoÎ KoÎ 
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gŸë¡F¢  bršy Ma¤j¢ brašghLfŸ (2.30 – 3.30 p.m) 

S.No. Month LKG UKG 

Tamil Number English Tamil Number English 

1. JUNE m 1 a  b m   -   ~ 1 - 10 A a    B b 

2. JULY M 2 c  d f ¡     r ¢ 11 C c  D d 

3. AUGUST Ï 3 e  f l £    j ¤ 12 E e    F f 

4. SEPTEMBER 
 

< 4 g h g  ¥    w  ‰ 13 G g  H h 

5. OCTOBER c 5 i   j k «    d ‹ 14 I i   J j 

6. NOVEMBER 
 

C 6 k  l z ©  e ª 15 K k   L l 

7. DECEMBER v 7 m  n y š    t › 16 M m   N n 

8. JANUARY V 8 o p q a Œ   u ® 17 O o  P p  Q q 

9. FEBRUARY I 9 r s t ‡ §  P Š 18 R r   S s  T t 

10. MARCH x X 10 u v w H œ    s Ÿ 19 U u  V v  W w 

11. APRIL xs  ~ counting 
1 - 50 

x y z Revision 20 
counting 1 - 100 

X x  Y y  Z z 

ACTIVITIES  

 1.    Colouring    6.   Circling   

 2.   Clay Modeling   7.   Odd one out 

 3.   Spray Painting   8.   Matching 

 4.   Maze    9.   Tracing (sand paper letters / numbers) 

 5.   Sand Filling   10.  Arranging by drawing on paper/floor (Stones, shells, leaves) 

 11.   Joining the dots 
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