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த ொடக்கநிலை மொணவர்களுக்கு வகுப்பலையில் 

கற்பிக்க உ வும் எளிய கற்ைல்-கற்பித் ல் தெயலிகள் 

மற்றும் தபொதுவொன தெயலிகள் விளக்கத்துடன். 

 

TEACHING AND LEARNING 

MOBILE APPLICATIONS 

 

 
 

 

 

ஞா.செல்வகுமார் இ.நி.ஆ 

    M.SC.,MA.,B.ED 

ஊ.ஒ.ச ா.பள்ளி 

திருப்புட்குழி 

காஞ்சிபுரம் ஒன்றியம் 

காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் 

ககபபசி-9943587673. 
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வகுப்பகையில் கற்ைல்-கற்பித் லுக்கு உ வும் ககபபசி செயலிகள் 

1. AIRDROID 
இலணய வெதி 

இல்ைொமல் நம் 

லகபபசியில் உள்ள 

தெயலிகலள 

கணினியில் 

கொண்பிக்கைொம். 

 

 

 

2. TRACK VIEW 
இலணய வெதியுடன் 

நம் வகுப்பலைலய 

எங்கு இருந்து 

பவண்டுமொனொலும் 

கண்கொணிக்க முடியும் 

குழந்ல களுடன் 

உலையொட முடியும் 

 

 

2. TEAM VIEWER 

நம் கணினிலய நொம் 

உைகில் எங்கிருந்து 

பவண்டுமொனொலும் 

பவறு கணினி 

மூைபமொ அல்ைது நம் 

லகபபசி மூைபமொ 

இலணக்க முடியும். 
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3. TEAM VIEWER QUICK SUPPORT 
 

நம் லகபபசியில் 

உள்ள தெயலிகலள 

கணினி திலையில் 

கொண்பிக்க முடியும். 

பிை லகபபசியிலும் 

நம் லகபபசியின் 

திலைலய கொண்பிக்க 

முடியும். இ ற்கு 

இலணய வெதி 

பவண்டும். 

 

4. YOU TUBE KIDS 

குழந்ல களுக்கு 

ப லவயொன அலனத்து 

வீடிபயொக்களும் இதில் 

இருக்கும். 

குழந்ல களிடம் இல  

 ொனொக பொர்க்க 

தகொடுக்கைொம். 

     

5.4D ANIMAL APP 

         

விைங்குகளின் 

அலமப்லப நொன்கு 

பரிமொண முலையில் 

இதில் கொண்பிக்கைொம்.  
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6.DIKSHA 

  மிழக அைசின் 

மு ல் வகுப்பு 

பொடப்புத் கத்தில் 

உள்ள பொடங்களின் 

வீடிபயொக்கலள 

ஸ்பகன் தெய்து 

பொர்க்க இந்  தெயலி 

உ வும். ஒருமுலை 

இல  பயன்படுத்தி 

பெமித்து 

லவத்துக்தகொண்டொல் பின் இலணய வெதி இல்ைொமபை நொம் இல  

பயன்படுத் ைொம். 

 7.QR CODE SCANNER 

 இ ன் மூைமும் 

நம் பொடபுத் கத்தில் 

உள்ள அலனத்து 

பொடங்கலளயும் 

ஸ்பகன் தெய்து 

பொர்க்கைொம். 

 8.QR CODE 

GENERATOR 

 இ ன் மூைம் நொம்  யொர்தெய்  வீடிபயொக்கள் புலகப்படங்கள், 

மொணவர்களின் தெயல்பொடுகலள  க்யூஆர் பகொடொக மொற்றி ஸ்பகன் தெய்து 

பொர்க்கைொம். 

  9.SCHEMATIC MINDMAP 

 இ ன் மூைம் 

பொடத்தின் கருத்து 

வலைபடத்திலன நம் 

லகபபசியிபைபய 

 யொர்தெய்து 

தகொள்ளைொம். 
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10. WPS OFFICE 

 நம் லகபபசியில் 

உள்ள word document, 

power point document 

,XL, பபொன்ை 

அலனத்ல யும் 

கொண இந்  தெயலி 

பயன்படும். 

 

11. FX GURU 

  

தெய்தி பெனலில் 

வருவது பபொை 

நொபம FLASH NEWS 

 யொர் தெய்து 

தகொள்ளைொம். 

 

12.FLASH CARD MAKER 

 இ ன் மூைம் 

பொடத்தின் வினொக்கலள 

ஒருமதிப்தபண் வினொ 

பபொை  யொர் தெய்து 

அல  மொணவர்கள் 

பயன்படுத்  

தெய்யைொம். 

13.ENGLISH TAMIL DICTIONARY 

 இ ன்மூைம் 

இலணய வெதி 

இல்ைொமபை ஆங்கிை 

தெொற்களுக்கு  மிழ் 

விளக்கம் கொண 

முடியும் . 
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14.VOICE CHANGING 

 இ ன் மூைம் நம் 

குைலை பதிவு தெய்து 

அ லன பவறு பை 

ஒலிகளில் மொற்றி 

அல  நம் 

கற்பித் லுக்கு 

பயன்படுத்  முடியும். 

 

15.CERTIFICATE MAKER 

 இ ன் மூைம் நம் 

மொணவர்களுக்கு 

நொபம சுயமொக நொம் 

விரும்பும் வடிவில் 

ெொன்றி ழ்கலள  யொர் 

தெய்து நகல் எடுத்து 

வழங்கமுடியும். 

 

16.COMPASS APP 

 நொம் இருக்கும் 

திலெ அறிய 

குழந்ல களுக்கு 

கொண்பிக்க உ வும் 

ஒரு எளிய தெயலி 

இது. 

 

17.CAMSCANNER 

   அலுவைகத்திற்கு 

அனுப்ப பவண்டிய 

 கவல்கலள நொம் 

புலகப்படம் எடுத்து 

அனுப்பொமல் 

இ ன்மூைம் ஸ்பகன் 
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தெய்து அனுப்பும்பபொது அது  ொனொகபவ ப்ரிண்ட் பபொடும் வலகயில் 

மொறிவிடும். 

 

ஒவ்தவொரு பொடத்திற்கும் கற்ைல் கற்பித் லுக்கு உ வும் 

சிை தெயலிகள் 

18.CHUTTI Tamil 

 

 

 

 

 

 

19.அகைம் 
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20.தெொல்லிஅடி 

    

 

 

 

 

 

 

21.மொயக்கட்டம் 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.பயொசி 
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23.சிறுவர் கல கள் 

  

 

 

 

 

 

24. SIGHT WORDS 

 

 

 

 

 

25. SIGHT WORDS 
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26.  SIGHT WORDS 

 

 

 

. 

 

27.MY READING WORDS 

  

 

 

 

 

 

 

28.ENGLISH 5000 WORDS  
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29.KIDS SPELLING LEARNING 

  

 

 

 

 

 

 

  

30.PICTOWORD 

  

 

 

 

 

 

 

31.CURSIVE CONVERTER 
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32.MY ORGANS ANATOMY  

 

 

 

 

 

 

 

 

33.INTERNAL ORGAN 

 

 

 

 

 

  

34.MY BRAIN 
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35.SOLAR SYSTEM 3D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36.EARTH 3D 

  

 

 

 

 

 

 

37.WHITE BOARD 
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38.MATHS FLASH CARD 

  

 

 

 

 

 

 

 

40.MATHS PRACTICE FLASH CARD 

  

 

 

 

 

 

 

41.MATHS ON CHALKBOARD 
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42.MULTIPLICATION TABLE 

  

 

 

 

 

 

 

 

43. MULTIPLICATION TABLE 

  

 

 

 

 

44. MULTIPLICATION TABLE 
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45.ADDITION 

 

 

 

 

 

 

46.MATHS-LONG ADDITION 

 

  

 

 

 

 

 

 

47.MATHS FOR KIDS 
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48.CLOCK LEARNING 

  

 

 

 

 

 

 

49.TN SCHOOL EMIS 

  

 

 

 

 

 

 

 

50. MOBIZEN SCREEN RECORDER 
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  இதுபபொன்ை கற்ைல்-கற்பித் லுக்கு உ வும் 

தெயலிகள் நிலைய உள்ளன. இங்கு த ொகுத் லவ 

அலனத்தும் எளிலமயொன மற்றும் பயனுள்ள 

தெயலிகள். நீங்கள் இ லன த ொடும்பபொப  இந்  

தெயலியொனது பநரிலடயொக உங்கள் ப்பள ஸ்படொருக்கு 

தென்று ஓபன் ஆகும். இ ன் மூைம்  ங்களுக்கு 

ப லவப்படும் பநைத்தில் ப லவயொன தெயலிலய 

பதிவிைக்கம் தெய்துதகொள்ளைொம். விலைவில் இன்னும் 

நிலைய த ொகுத்து பதிவிடப்படும்.  

 

 

நன்றி…. நன்றி…. நன்றி…. 

 

 

 

 

ஞொ.தெல்வகுமொர்  இ.நி.ஆசிரியர் 

ஊ.ஒ.த ொ.பள்ளி 

திருப்புட்குழி 

கொஞ்சிபுைம் ஒன்றியம் 
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