
வ���: 5 மாத�: மா�� வார�: 1

பாட�: தமி� பாட�தைல��:   
அறெநறி�சார�

க�ற� ேநா�க�க�:


மன�த� / ஆ�ைம �றி��� ���� ெகா��த�


மன�தேநய� சி�தைனகைள வள���� ெகா��த�


உய��ர�க� ப�ைப மதி��� ேபா��த�

1. அறி�க�:

மாணவ�க����ள ந�ல ப��கைள� ேக�டறி�� அ�ப�ப�னா� நம�� 

ஏ�ப�� ந�ைமக� �றி�� அவ�கள�ட� �றி அற� க����கைள வலி����� ந�தி 

��க� யா�� ந�ல ப��கைளேய வலி���தி� ��கி�றன எ�� �றி 

அறெநறி�சார� ப�றி அறி�க� ெச�த�.

2. வாசி�த�:

இ�பாடைல இ��ைற மாணவ�க��� உ�ய ஒலி��ட� பா��கா��த�.

3. �திய வா��ைதக�:

1. கா�வ�ட�� – ெவ��பவ�ட�� 

2. சா���கா� – ��மிட��

3. சால – மிக�� 

4. தைல – �த�ைம

4. க��� வைரபட�:
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5. ெதா��த�:

அறெநறி�சார�


அறெநறி� க���கைள� ெகா��, ெவ�பா வ�வ�� இய�ற�ெப�ற ��.


இ�பாட�க� ���க� ெசா�ல�, வ�ள�க ைவ�த� �தலிய அழ�கைள� 

ெப�� வ�ள��கி�றன. 


இ��ைல எ�தியவ�, �ைன�பா�யா�.

உய��த ப��க�


��ற� ஏ�படாம� ேப�த�


��ப�க� உ�டான ேபா�� மன� தளராமலி��த� 


த�ைம ெவ��பவ�ட��� ேவ��ைம பாரா�டாத உ�ைம நிைல 

6. வழ��த�:

என மாணவ�கள�ட� ேக�� உதவ� ெச��� மன�பா�ைம �றி�த க����கைள 

மாணவ�க��� வழ��த�.

7. வ����த�:

8. மதி�ப��:

9. �ைறத�� க�ப��த�:

பாடைல� ச�யாக� பாடாத மாணவ�க��� கீ��கா�� பய��சியள��த�.

10. வ����பாட�:

தைலைமயாசி�ய� ைகெயா�ப� வ��பாசி�ய� ைகெயா�ப�
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CLASS: 5 MONTH: MARCH WEEK: 1
SUBJECT:  ENGLISH TOPIC:   Monster Tree

Learing Outcomes:

 Identify read and understand the prose and supplementary
 read the passage and identify main idea.

1. Introduction:
Ask some question to the students and discuss about.

(i) Where is playing for your school holidays?
(ii) Do you have outdoor games ?
(iii) Explain for your best friendship circle.

2. Understanding:

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

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

3. New words:

1. Thunder - வ��ைட� ப���த �யர�

2. Ignore - �ற�கண��த�

3. Dodged - ந�வ�ய�

4. Pregnant - க��ப�ண�

5. Mercilessly - இர�கம�ற 

6. Embarrassed - ச�கட�பட

4. Concept Map:
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5. Consolidation:

1. Jana and her family had come to the village.

2. The tree twisted its branches and threw the swing near them.

3. The trunk of the tree cracked open and the treeroared.

4. He advised them to make a fence around the tree to stop people from going near it.

5. She put her fear away and tried to find the reason for the change in tree's behaviour the tree.

6. Dropped its sharp branches close to her.

7. Jana calmly touched the tree and patted it. The branches stopped moving, and it was quiet.

8. They are the reason for me to become a monster. Long ago, a pregnant squirrel came here.

9. "I am the last of my kind in this village. The hunters are trying to kill me. Please save me."

6. Presentation:
Use QR CODE VEDIO and flash cards to explain the lesson. 

Main points of the lesson to taught in our classroom.

7. Reinforcement:

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
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வ���: 5 மாத�: மா�� வார�: 1

பாட�: கண�� பாட�தைல��: ப��ன�கைள ஒ�ப��த�

க�ற� ேநா�க�க�:


ப��ன�கைள எ� வ�வ�� �றி�க� க���ெகா�ள�.


ெதா�திைய��, ப�திைய�� அைடயாள� கா�த�.


ப��ன�கள�� வைககைள அறி�� ெகா��த�.

1. அறி�க�:

ஒ� ���ப� ஒ�றி� 8 நப�க� உ�ளன�. அதி� 4 நப�க� ெப�யவ�க�, 2 

நப�க� ந��தர வய�ைடயவ�க�, 2 நப�க� �ழ�ைதக� ஆவ�. இவ�க� 

அைனவ�� உணவக� ஒ�றி� சா�ப�ட� ெச�கி�றன�. இதி� ெப�யவ�க� 

ஒ�ெவா�வ�� 5 இ�டலி��, ந��தர வய�ைடயவ�க� ஒ�ெவா�வ�� 4 

இ�டலி��, �ழ�ைதக� தலா 2 இ�டலி�� சா�ப��கி�றன�. அவ�க� சா�ப��ட 

ெமா�த இ�டலிைய��, ப�ைக�� நா� எ�வா� ப����� கா�ப�? என 

இ�பாட�ப�திய�� பா��ேபா�.

2. நிைன� ��த�:

3. பாட�ெபா�� வ�ள�க�:

o பி�ன� எ�ப� ஒ� �� அ�ல� ெதா��பி� ஒ� ப�கா��.

o ேகா���� ேமலி���� எ� ெதா�தி.

o ேகா����� கீழி���� எ� ப�தி.

o ேம� ம��� கீ� எ�க��� இைடேயயான ேகா� வ��த� ேகாடா��.

4. க��� வைரபட�:
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5. ��த�:

6. ���ெசய�பா�:

7. வ����த�:

8. மதி�ப��:

9. �ைறத�� க�ப��த�:

மாணவ�க���� ப��ன�கள�� உ�ள �ைறபா�கைள� ப��ன வ���கைள� 

ெகா�� நிவ��தி ெச�த�.

10. வ����பாட�:

தைலைமயாசி�ய� ைகெயா�ப� வ��பாசி�ய� ைகெயா�ப�
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வ���: 5 மாத�: மா�� வார�: 1

பாட�: அறிவ�ய� பாட�தைல��: கா�� - வள�ம�டல�

க�ற� ேநா�க�க�:


ப�ேவ� வள�ம�டல அ���க� �றி�� அறி�� ெகா�ள�.

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. வள�ம�டல� - கா�� ம�டல�

2. ஓேசா� படல� - இர�டாவ� அ��கி� காண�ப�� �ைக ேபா�ற அைம��

3. அட��தி - ெந��கமான அைம��

4. வ��க�க� - வள�ம�டல�தி�� அ�பா� ��றி வ�� சி� க�க�

5. சிலி�ட�  - ��ைவ ேபா�� அைட�க�ப�ட அைம��

4. க��� வைரபட�:
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5. ெதா��த�:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

6. வழ��த�:

வள�ம�டல அ���க� ப�றிய ெச�திகைள மாணவ�க��� ஒ�ெவா�றாக� 

ெதா���� வழ��த�. வள�ம�டல அ���களா� ஏ�ப�� பய�கைள�� வ�ள�கி� 

��த�.

7. வ����த�:

8. மதி�ப��:

9. �ைறத�� க�ப��த�:

வள�ம�டல அ���க� �றி�த ச�ேதக�க��� எள�ய படவ�ள�க �ைறய�� 

வ�ள�கமள��த�.

10. வ����பாட�:

ப�க� 106� உ�ள மதி�ப�� வ�னா�கைள� �றி�ேப��� எ�த��...

தைலைமயாசி�ய� ைகெயா�ப� வ��பாசி�ய� ைகெயா�ப�
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வ���: 5 மாத�: மா�� வார�: 1

பாட�: ச�க அறிவ�ய� பாட�தைல��: க�வ� உ�ைமக� – க�வ�ய�� ��கிய��வ�

க�ற� ேநா�க�க�: 

 க�வியி� ��கிய��வ�ைத� ப�றி விவாி�ப�.
1. அறி�க�:

ம�க����, ேதச�தி��� க�வி மிக�� ��கியமான�. �ழ�ைதயி� வள��சி�கான �த� ப� 
க�வியா��. க�வி ஒ�வாி� அறி�, திற�க�, மதி��க� ம��� வா��ைக� தர�ைத ேம�ப���கிற�. 
இ� ஒ� நா��� ஒ��

ெமா
�த வள��சி��� உத�கிற�. எ�� �றி மாணவ�க��� 

பாட�ெபா�ைள 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. மதி��க� - மன�த���� கிைட��� ந�ெபய�க�

2. எ��தறி� - எ�தி� ப��க� ேதைவயான அறி�

3. வா�வ�ய� திற�க� - அ��பைட வா����� ேதைவயான திற�க�

4. ஒ��க ெநறிக� - க���பா�ட� வா�வத�கான வழிகா�ட�

5. �ட ந�ப��ைக - காரண� ெத�யா� கைடப����� ெநறி�ைற

6. ஞான� - �ய அறி� ெப�த�

7. ெசா�ெபாழி� - சிற�த ேப�சா�ற�

4. க��� வைரபட�:

5. ெதா��த�:
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க�வ� எ�ப�, ஒ�வ�ெப�றஎ��தறிைவம��� �றி�பத��; இ� எ��தறிைவ 

வ�ட ேம�ப�டதா��.


“உ�ளா��த திற�கைளெவள��ெகாண�வேதக�வ�ய�� உ�னத ேநா�க�.” 

– மகா�மாகா�தி


“க�வ� எ�ப� மன�த�� ஏ�ெகனேவ இ���� ��ைமய�� ெவள��பா�.” 

- �வாமி வ�ேவகான�த�


ஒ�வ� பர�த மன�பா�ைமைய� ெபற க�வ� உத�கிற�. 


க�வ� �டந�ப��ைககைள ந���கிற�. 


ச�க�, ��நிைல ம��� அரசிய� ப�ர�சிைனக� �றி�த வ�ழி��ண�ைவ 

அதிக��க க�வ� உத�கிற�. 


க�வ�, ஞான�ைத வள��கிற�.

6. வழ��த�:

க�வ� ஒ�வ�� எ�வாெற�லா� வா��ைகய�� உத�கி�ற� எ�பைத 

மாணவ�க���� ெதள�வாக� �றி� பாட�ெபா�ைள வ�ள��த�.

7. வ����த�:

 

8. மதி�ப��:

9. �ைறத�� க�ப��த�:

க�வ� �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�
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