
வ���: 5 மாத�: ப��ரவ� வார�: 1

பாட�: தமி� பாட�தைல��:  க�வ�ேய ெத�வ� - ெச��� 

க�ற� ேநா�க�க�:


க�வ�ய�� இ�றியைமயாைமைய அறி�� ெகா��த�.


க�வ�யறி� பர��ப�ட வ��சி�தைன�� வழிவ���� எ�பைத உண�த�.

1. அறி�க�:

க�வ�� க� திற�த வ�ள� காமராச�� வா��ைக வரலா�றிைன 

மாணவ�க���� �றி க�வ�ய�� சிற���கைள�� அதனா� ஏ�ப�� 

ந�ைமகைள�� மாணவ�க��� எ�����றி பாடைல அறி�க� ெச�த�.

2. வாசி�த�:

பாடைல ஓைச நய��ட� மாணவ�க��� இ��ைற� பா�� கா�ப��� 

க�வ�ேய ெத�வ� எ�ற பாடலி� வ�� க����கைள பாட���தக� ெகா�� 

வாசி��� கா��த�.

3. �திய வா��ைதக�:

அ. நயமாக - சிற�பாக

ஆ. வ�லைம - ஆ�ற�

இ. ேமன� - உட�

ஈ. வ�� - வான�

உ. தி�ைம - வலிைம

4. க��� வைரபட�:



5. ெதா��த�:

பாடலி� அைம���ள ஒ�த ஓைச�ைடய ெசா�கைள��, எதி��ெசா�கைள�� 

க��பலைகய�� ெதா��� எ��த�.

6. வழ��த�:


அ�ைன, த�ைத இவ�க�ட� நா� க��� க�வ��� ெத�வமா��. 


ெபா�ைன�� ம�ைண�� வ�ட ேமலானா� க�வ�. 


க�வ� நம��� �கைழ�� த�� நி���.


க�வ�யா�, ந�ைம�� ெம�ைம�� ந�ல��� ந�ைம ெந��கிவ��. 

ஆைகயா�, க�வ�ைய� ��ற� ந��க க�றிட ேவ��� எ�ற க��திைன 

மாண��க��� வழ��த�.

7. வ����த�:

க�வ�� சிற�ைப உண���� தி���ற� ம��� கைதகைள மாணவ�க���� 

�றி� பாடலி� க��ைத வ����த�.

8. மதி�ப��:

9. �ைறத�� க�ப��த�:

பாடலிைன ஓைச நய�ேதா� பாடாத மாணவ�கைள� க�டறி�� ஒ�த 

ஓைச�ைடய ெசா�கைள அ��ேகா�ட� ெச�� பாடைல ம���� பா�� கா��த�.

10. வ����பாட�:

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



CLASS: 5 MONTH: FEBRUARY WEEK: 1

SUBJECT: ENGLISH TOPIC:   The Cracked Coffee Cup
Learing Outcomes:

 Read and understand the prose 
 read the passage and identify main idea.

1. Introduction:
Teacher are motivate to children 

Sing any song with action “ Teddy bear Teddy bear
Say some action words and do the students
Teacher shows some picture and the student describe it.

2. Understanding:

Teacher read the whole lesson in sentence wise with correct proper pronounciation and 
stress.

The students are asked to read the text content individually or followed by the the 
teacher.

3. New words:

1. wagging - அைச�

2. vessels - நாள�க�

3. garbage - ��ைப

4. dinner - இர�

5. provision - ஏ�பா� 

6. pillow - தைலயைண

4. Concept Map:



5. Consolidation:

 Teddy to see where he was going. Kani’s parents were at the gate.
 Selvi was cleaning the vessels.
 Kani ran to the kitchen to pick up the garbage bag.
 Kani drops off the garbage and gave Muthu the leftover food.
 Rani aunty and her 2-year-old son Anbu are coming from America,”
 Kani was sleeping and suddenly saw flashes of the broken coffee cup, 

leftover food, the street dog getting hit by stones in her dream.
 Kani walked into the kitchen to see a new coffee cup on the counter.

6. Presentation:
Use charts and flash cards to explain the lesson. 

Main points of the lesson to taught in our classroom.

7. Reinforcement:

The teacher explain the content theme once again.

Teach hard word once again.

8. Evaluation:

9. Remedial Teaching:

Find out late bloomers and teach the theme of the lesson once again
10.Home work:

Headmaster Signature Class Teacher Signature



வ���: 5 மாத�: ப��ரவ� வார�: 1

பாட�: கண�� பாட�தைல��: அளைவக�

க�ற� ேநா�க�க�:


தி�ம�கள�� கன அளைவ அளைவக� �ல� அறித�


கன ச�ர�கள�� கன அளைவ� கா�த�

1. அறி�க�:

ெபா��க� இைட�ைத அைட��� ெகா��� வ�த�ைத மாணவ�க��� 

சில எ����கா��க� �ல� வ�ள�கி� �றி கன அள� ம��� கன ச�ர 

வ�வ�கள�� கன அளவ�ைன� க�டறி�� �ைறைய மாணவ�க���� 

��த�.

2. நிைன� ��த�:

கனச�ர� ம��� கன ெச�வக� ேபா�றவ�றி� ப��கைள 

மாணவ�க��� நிைன�ப��தி, ��ப�மாண வ�வ�தி� சிற��க� ம��� 

ப��கைள மாணவ�கைள நிைன� �ற� ெச�த�.

3. பாட�ெபா�� வ�ள�க�:

4. க��� வைரபட�:

   

5. ��த�:



6. ���ெசய�பா�:

7. வ����த�:

8. மதி�ப��:

9. �ைறத�� க�ப��த�:

ெபா��கள�� கன அளவ�ைன� கா�தலி� இட�பா� உ�ள 

மாணவ�கைள� க�டறி�� ம���� பாட�ெபா�ைள வ�ள��த�

10. வ����பாட�:

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



வ���: 5 மாத�: ப��ரவ� வார�: 1

பாட�: அறிவ�ய� பாட�தைல��: வ�ல��க� - வ�ல��கள�� இன�ெப��க�

க�ற� ேநா�க�க�:

 வில��்களி
�

 இன�
ெப

��க� ப�றி அறி்ந� 
ெகா

�ள�. 
 

 ��
ைட

யி�� ம��� �
�

�
ேபா

�� வில��க
ைள ேவ�ப���த�.

1. அறி�க�:

2. வாசி�த�:

பாட�ெபா�ள�ைன ஒ�ெவா� ப�தியாக �தலி� வாசி��� கா�ப��� ப��ன� 

மாணவ�கைள ஒ�ெவா�வராக ப�திைய� ப����� பாட�ைத வாசி�க� ெச�த�. 

க�ன வா��ைதகைள அ��ேகா��� ம���� வாசி�க� ெச�த�.

3. �திய வா��ைதக�:

1. ச�ததி - �திய தைல�ைற

2. பா� இன�ெப��க� - ஆ� ெப� ேச��ைக �ல� உய�� ேதா��த�

3. பாலிலா இன�ெப��க� - தா� உடலிலி��� ப�ள��� உய�� ேதா��த�

4. க���த� - அ�ட��, வ����� ேச��� உ�வான நிைல

5. லா�வா - �� (அ) இள� உய��

6. �ேபா�க� - வ�ைத �ைள�த��கான க��� �வ�க�

4. க��� வைரபட�:



5. ெதா��த�:









6. வழ��த�:

பா� ம��� பாலிலா இன�ெப��க� ெச��� வ�ல��கள�� ச�ததி வள��சி 

ப�றி பா��தி� �ற�ப�ட க����க� யாவ�ைற�� மாணவ�க���� ெதள�வாக 

வ�ள�கமள��த�.

7. வ����த�:

8. மதி�ப��:

9. �ைறத�� க�ப��த�:

இன�ெப��க� �றி�� மாணவ�க��� எ�� ச�ேதக�கைள நிவ��தி ெச�� 

எள�ய வ�ள�க�கைள� �றி பாட�ெபா�ைள மாணவ�க��� வ�ள��த�.

10. வ����பாட�:

ப�க� 94� உ�ள மதி�ப��� வ�னா�கைள� ப��� வர��.

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



வ���: 5 மாத�: ப��ரவ� வார�: 1

பாட�: ச�க அறிவ�ய� பாட�தைல��: ேவளா�ைம

க�ற� ேநா�க�க�:

 ேவளா�ைமயி� சிற��கைள விவாி�ப�. 
 ேவளா�ைமயி� வைகக� ப�றி அறி�� ெகா�வ�. 

 நீ��பாசன�தி� வைகக� ப�றி� �ாி�� ெகா�வ�.
 தமி�நா��� பயிாிட�ப�� ப�ேவ� பயி�கைள� ப�றி� ெதாி�� ெகா�வ�.

1. அறி�க�:

ேவளா�ைமஎ�ப� சா�ப��� ம�ைண உ�த�, பயி�கைள வள��த� ம��� 
கா�நைடகைள வள��த� ஆகியவ�ைற� ப�றிய கைல ம��� அறிவிய� ஆ��. இ� மனித 
�ல�தி�� இ�றியைமயாததாக விள��கிற�. விவசாய� மனித நாகாிக�தி� வள��சி��� 
வழிவ��த�. எ�� �றி ேவளா�ைம ப�றி மாணவ�க��� அறி�க�ப���த�.

2. வாசி�த�:

பாட�ெபா�ள�ைன ஒ�ெவா� ப�தியாக ஆசி�ய� �தலி� வாசி��� 

கா�ப��� ப��ன� மாணவ�கைள ஒ�ெவா�வராக� ப�திைய� ப����� பாட�ைத 

வாசி�க� ெச�த�. க�ன வா��ைதகைள அ��ேகா��� ம���� வாசி�க� ெச�த�. 

எள�ய ம��� க�ன வா��ைதகைள அைடயாள� காண� ெச�த�.

3. �திய வா��ைதக�:

1. �� வ�வசாய�க� - ��� ��டான நில�கைள உ�ேவா�

2. த�ன�ைற� - ���ப� ேதைவகைள� தாேம ���தி ெச�த�

3. பண�பய�� - வ��பைன�காக வள��க�ப�� பய�� வைகக�

4. �க�ேவா� - பய� ெப�ேவா�

5. ேதா�ட�கைல - கா�கறிக�, பழ வைககைள உ�ப�தி ெச�த�

4. க��� வைரபட�:

5. ெதா��த�:



ேவளா�ைமய�� வைகக� ந���பாசன�தி� வைகக�

1.த�ன�ைற� ேவளா�ைம

2.வண�கேவளா�ைம

3.ேதா�டேவளா�ைம

4.கல��� ெபா�ளாதார ேவளா�ைம

1.கிண�� ந���பாசன� 

2.கா�வா� ந���பாசன� 

3.ெதள��பாைன ந���பாசன� 

4.ெசா�� ந���பாசன�

6. வழ��த�:

1. இ�தியாவ�� நைடெப�� வ�வசாய �ைறக� ப�றி மாணவ�க���� 

ெதா��� வழ��த�.

2. தமிழக�தி� பய��ட�ப�� ��கிய� பய�� வைகக� �றி�� மாணவ�க��� 

வ�ள�கமள��த�.

7. வ����த�:

 ப�க� - 127

8. மதி�ப��:

9. �ைறத�� க�ப��த�:

ேவளா�ைம ப�றி மாணவ�க��� ஏ�ப�� ஐய�கைள� ெதள�வாக 

ம���� ஒ��ைற வ�ள�கி� ��த�.

10. வ����பாட�:

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



Design: “STUDENT TEACHER WELFARE COMMITTEE” PUMS, POLAMPATTI. MARUNGAPURI  BLOCK – TRICHI 

(DT). https://chat.whatsapp.com/4racnCX4bH97Sed4WgEtBW


