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தமிழ்நாடு அரசு விைலயில்லாப் பாடநூல் வழங்கும் திட்டத்தின்கீழ் ெவளியிடப்பட்டது

பள்ளிக் கல்வித்துைற

இரண்டாம் வகுப்பு
முதல் பருவம்

ெதாகுதி 1

தீண்டா்ம மனித ்நயமற்ற த�யலும் த்பருங்குற்றமும் ஆகும்

்தசிய ஒரு்மப்்பாடடு உறுதிதமாழி

 ‘நாடடின உரி்ம வாழ்்வயும் ஒரு்மப்்பாட்டயும் 
்்பணிக்காதது வலுப்்படுததச் த�யற்்படு்வன’ எனறு உைமார 
நான உறுதி கூறுகி்றன.

 ‘ஒரு்்பாதும் வனமு்ற்ய நா்டன எனறும், �மயம், 
தமாழி, வடடாரம் முதலிய்வ காரணமாக எழும் 
்வறு்பாடுகளுக்கும் பூ�ல்களுக்கும் ஏ்னய அரசியல் 
த்பாருைாதாரக் கு்ற்பாடுகளுக்கும் அ்மதி தநறியிலும் 
அரசியல் அ்மப்பின வழியிலும் நினறு தீர்வு காண்்்பன’ 
எனறும் நான ்மலும் உறுதியளிக்கி்றன.

உறுதிதமாழி

 இநதியா எனது நாடு. இநதியர் அ்னவரும் என உடன 
பிறநதவர்கள். என நாட்ட நான த்பரிதும் ்நசிக்கி்றன. 
இநநாடடின ்பழம்த்பரு்மக்காகவும் ்பனமுக மரபுச் 
சிறப்புக்காகவும் நான த்பருமிதம் அ்டகி்றன. இநநாடடின 
த்பரு்மக்குத தகுநது விைங்கிட எனறும் ்பாடு்படு்வன.

 எனனு்டய த்பற்்றார், ஆசிரியர்கள், எனக்கு வயதில் 
மூத்தார் அ்னவ்ரயும் மதிப்்்பன; எல்லாரிடமும் அனபும் 
மரியா்தயும் காடடு்வன.

 என நாடடிற்கும் என மக்களுக்கும் உ்ழததிட மு்னநது 
நிற்்்பன.  அவர்கள் நலமும் வைமும் த்பறுவதி்லதான 
எனறும் மகிழ்ச்சி காண்்்பன.
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நில
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கல்

வி
யியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி நி

று
வ

ன
ம்.  

அறிவுைடயார் 
எல்லாம் உைடயார் 

முகவுரை

குழநரதைகளின் உலகம் வண்ணமயமானது! விநரதைகள் பல நிரைநதைது!! 
அவரகளின் கறபரனத்திைன் கானுயிரகரையும் நட்புடன் நரட பயில 
ரவத்திடும். புதியன விரும்பும் அவரதைம் உற்ாக உள்ைம் அஃறிர்ணப் 
பபாருள்கரையும் அழகுதைமிழ் பபசிடச் ப்ய்திடும்.
அப்புதிய உலகில் குழநரதைகபைாடு பய்ணம் ப்ய்வது மகிழ்ச்சியும் 
பநகிழ்ச்சியும் நிரைநதைது. 
தைமிழ்க் குழநரதைகளின் பிஞ்சுக்கைஙகள் பறறி, இப்புதிய பாடநூல்களின் 
துர்ணபகாணடு கீழ்க்கணட பநாக்கஙகரை அரடநதிடப் பபருமுயறசி 
ப்ய்துள்பைாம்.

•  கறைரல மனனத்தின் திர்யில் இருநது மாறறி பரடப்பின் 
பாரதையில் பயணிக்க ரவத்தைல்.

•  தைமிழரதைம் பதைான்ரம, வைலாறு, பணபாடு மறறும் கரல, இலக்கியம் 
குறித்தை பபருமிதை உ்ணரரவ மா்ணவரகள் பபறுதைல்.

•  தைன்னம்பிக்ரகயுடன் அறிவியல் பதைாழில்நுட்பம் ரகக்பகாணடு 
மா்ணவரகள் நவீன உலகில் பவறறிநரட பயில்வரதை 
உறுதிப்ய்தைல்.

•  அறிவுத்பதைடரல பவறும் ஏட்டறிவாய்க் குரைத்து மதிப்பிடாமல் 
அறிவுச் ்ாைைமாய்ப் புத்தைகஙகள் விரிநது பைவி வழிகாட்டுதைல்.

பாடநூலின் புதுரமயான வடிவரமப்பு, ஆழமான பபாருள் மறறும் 
குழநரதைகளின் உைவியல் ்ாரநதை அணுகுமுரை எனப் 
புதுரமகள் பல தைாஙகி உஙகளுரடய கைஙகளில் இப்புதிய பாடநூல் 
தைவழும்பபாழுது, பபருமிதைம் தைதும்ப ஒரு புதிய உலகத்துக்குள் நீஙகள் 
நுரழவீரகள் என்று உறுதியாக நம்புகிபைாம்.
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முகவுரை

குழநரதைகளின் உலகம் வண்ணமயமானது! விநரதைகள் பல நிரைநதைது!! 
அவரகளின் கறபரனத்திைன் கானுயிரகரையும் நட்புடன் நரட பயில 
ரவத்திடும். புதியன விரும்பும் அவரதைம் உற்ாக உள்ைம் அஃறிர்ணப் 
பபாருள்கரையும் அழகுதைமிழ் பபசிடச் ப்ய்திடும்.
அப்புதிய உலகில் குழநரதைகபைாடு பய்ணம் ப்ய்வது மகிழ்ச்சியும் 
பநகிழ்ச்சியும் நிரைநதைது. 
தைமிழ்க் குழநரதைகளின் பிஞ்சுக்கைஙகள் பறறி, இப்புதிய பாடநூல்களின் 
துர்ணபகாணடு கீழ்க்கணட பநாக்கஙகரை அரடநதிடப் பபருமுயறசி 
ப்ய்துள்பைாம்.

•  கறைரல மனனத்தின் திர்யில் இருநது மாறறி பரடப்பின் 
பாரதையில் பயணிக்க ரவத்தைல்.

•  தைமிழரதைம் பதைான்ரம, வைலாறு, பணபாடு மறறும் கரல, இலக்கியம் 
குறித்தை பபருமிதை உ்ணரரவ மா்ணவரகள் பபறுதைல்.

•  தைன்னம்பிக்ரகயுடன் அறிவியல் பதைாழில்நுட்பம் ரகக்பகாணடு 
மா்ணவரகள் நவீன உலகில் பவறறிநரட பயில்வரதை 
உறுதிப்ய்தைல்.

•  அறிவுத்பதைடரல பவறும் ஏட்டறிவாய்க் குரைத்து மதிப்பிடாமல் 
அறிவுச் ்ாைைமாய்ப் புத்தைகஙகள் விரிநது பைவி வழிகாட்டுதைல்.

பாடநூலின் புதுரமயான வடிவரமப்பு, ஆழமான பபாருள் மறறும் 
குழநரதைகளின் உைவியல் ்ாரநதை அணுகுமுரை எனப் 
புதுரமகள் பல தைாஙகி உஙகளுரடய கைஙகளில் இப்புதிய பாடநூல் 
தைவழும்பபாழுது, பபருமிதைம் தைதும்ப ஒரு புதிய உலகத்துக்குள் நீஙகள் 
நுரழவீரகள் என்று உறுதியாக நம்புகிபைாம்.
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ஜன கண மன அதிநாயக ஜய ேஹ
 பாரத பாக்ய விதாதா
பஞ்சாப ஸிந்து குஜராத மராட்டா
 திராவிட உத்கல பங்கா
விந்திய ஹிமாசல யமுனா கங்கா
 உச்சல ஜலதி தரங்கா.
தவ சுப நாேம ஜாேக
 தவ சுப ஆசிஸ மாேக
 காேஹ தவ ஜய காதா
ஜன கண மங்கள தாயக ஜய ேஹ
 பாரத பாக்ய விதாதா
ஜய ேஹ ஜய ேஹ ஜய ேஹ
 ஜய ஜய ஜய ஜய ேஹ!

            -    மகாகவி இரவீந்திரநாத தாகூர்.

நாட்டுப்பண் - ெபாருள்
 

இந்தியத் தாேய! மக்களின் இன்ப துன்பங்கைளக் கணிக்கின்ற நீேய எல்லாருைடய மனத்திலும் 
ஆட்சி ெசய்கிறாய்.

நின் திருப்ெபயர் பஞ்சாைபயும், சிந்துைவயும், கூர்ச்சரத்ைதயும், மராட்டியத்ைதயும், திராவிடத்ைதயும், 
ஒடிசாைவயும், வங்காளத்ைதயும் உள்ளக் கிளர்ச்சி அைடயச் ெசய்கிறது.

நின் திருப்ெபயர் விந்திய, இமயமைலத் ெதாடர்களில் எதிெராலிக்கிறது; யமுைன, கங்ைக 
ஆறுகளின் இன்ெனாலியில் ஒன்றுகிறது; இந்தியக் கடலைலகளால் வணங்கப்படுகிறது.

அைவ நின்னருைள ேவண்டுகின்றன; நின் புகைழப் பரவுகின்றன.
இந்தியாவின் இன்ப துன்பங்கைளக் கணிக்கின்ற தாேய! உனக்கு

    ெவற்றி! ெவற்றி! ெவற்றி!

IV
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தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து - ெபாருள் 
 

ஒலி எழுப்பும் நீர் நிைறந்த கடெலனும் ஆைடயுடுத்திய நிலெமனும் ெபண்ணுக்கு, 
அழகு மிளிரும் சிறப்பு நிைறந்த முகமாகத் திகழ்கிறது பரதக்கண்டம். அக்கண்டத்தில், 
ெதன்னாடும் அதில் சிறந்த திராவிடர்களின் நல்ல திருநாடும், ெபாருத்தமான பிைற 
ேபான்ற ெநற்றியாகவும், அதிலிட்ட மணம் வீசும் திலகமாகவும் இருக்கின்றன.

அந்தத் திலகத்தில் இருந்து வரும் வாசைனேபால, அைனத்துலகமும் இன்பம் ெபறும் 
வைகயில் எல்லாத் திைசயிலும் புகழ் மணக்கும்படி (புகழ் ெபற்று) இருக்கின்ற 
ெபருைமமிக்க தமிழ்ப் ெபண்ேண! தமிழ்ப் ெபண்ேண! என்றும் இளைமயாக இருக்கின்ற 
உன் சிறப்பான திறைமைய வியந்து உன் வயப்பட்டு எங்கள் ெசயல்கைள மறந்து 
உன்ைன வாழ்த்துேவாேம! வாழ்த்துேவாேம! வாழ்த்துேவாேம!

நீராருங் கடலுடுத்த நிலமடந்ைதக் ெகழிெலாழுகும்
சீராரும் வதனெமனத் திகழ்பரதக் கண்டமிதில்
ெதக்கணமும் அதிற்சிறந்த திராவிடநல் திருநாடும்
தக்கசிறு பிைறநுதலும் தரித்தநறுந் திலகமுேம!
அத்திலக வாசைனேபால் அைனத்துலகும் இன்பமுற
எத்திைசயும் புகழ்மணக்க இருந்தெபருந் தமிழணங்ேக!
 தமிழணங்ேக!
உன் சீரிளைமத் திறம்வியந்து ெசயல்மறந்து வாழ்த்துதுேம!

                                          வாழ்த்துதுேம!
                                          வாழ்த்துதுேம!

 
-    ‘மேனான்மணியம்’ ெப. சுந்தரனார்.
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ஜன கண மன அதிநாயக ஜய ேஹ
 பாரத பாக்ய விதாதா
பஞ்சாப ஸிந்து குஜராத மராட்டா
 திராவிட உத்கல பங்கா
விந்திய ஹிமாசல யமுனா கங்கா
 உச்சல ஜலதி தரங்கா.
தவ சுப நாேம ஜாேக
 தவ சுப ஆசிஸ மாேக
 காேஹ தவ ஜய காதா
ஜன கண மங்கள தாயக ஜய ேஹ
 பாரத பாக்ய விதாதா
ஜய ேஹ ஜய ேஹ ஜய ேஹ
 ஜய ஜய ஜய ஜய ேஹ!

            -    மகாகவி இரவீந்திரநாத தாகூர்.

நாட்டுப்பண் - ெபாருள்
 

இந்தியத் தாேய! மக்களின் இன்ப துன்பங்கைளக் கணிக்கின்ற நீேய எல்லாருைடய மனத்திலும் 
ஆட்சி ெசய்கிறாய்.

நின் திருப்ெபயர் பஞ்சாைபயும், சிந்துைவயும், கூர்ச்சரத்ைதயும், மராட்டியத்ைதயும், திராவிடத்ைதயும், 
ஒடிசாைவயும், வங்காளத்ைதயும் உள்ளக் கிளர்ச்சி அைடயச் ெசய்கிறது.

நின் திருப்ெபயர் விந்திய, இமயமைலத் ெதாடர்களில் எதிெராலிக்கிறது; யமுைன, கங்ைக 
ஆறுகளின் இன்ெனாலியில் ஒன்றுகிறது; இந்தியக் கடலைலகளால் வணங்கப்படுகிறது.

அைவ நின்னருைள ேவண்டுகின்றன; நின் புகைழப் பரவுகின்றன.
இந்தியாவின் இன்ப துன்பங்கைளக் கணிக்கின்ற தாேய! உனக்கு

    ெவற்றி! ெவற்றி! ெவற்றி!

IV
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தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து - ெபாருள் 
 

ஒலி எழுப்பும் நீர் நிைறந்த கடெலனும் ஆைடயுடுத்திய நிலெமனும் ெபண்ணுக்கு, 
அழகு மிளிரும் சிறப்பு நிைறந்த முகமாகத் திகழ்கிறது பரதக்கண்டம். அக்கண்டத்தில், 
ெதன்னாடும் அதில் சிறந்த திராவிடர்களின் நல்ல திருநாடும், ெபாருத்தமான பிைற 
ேபான்ற ெநற்றியாகவும், அதிலிட்ட மணம் வீசும் திலகமாகவும் இருக்கின்றன.

அந்தத் திலகத்தில் இருந்து வரும் வாசைனேபால, அைனத்துலகமும் இன்பம் ெபறும் 
வைகயில் எல்லாத் திைசயிலும் புகழ் மணக்கும்படி (புகழ் ெபற்று) இருக்கின்ற 
ெபருைமமிக்க தமிழ்ப் ெபண்ேண! தமிழ்ப் ெபண்ேண! என்றும் இளைமயாக இருக்கின்ற 
உன் சிறப்பான திறைமைய வியந்து உன் வயப்பட்டு எங்கள் ெசயல்கைள மறந்து 
உன்ைன வாழ்த்துேவாேம! வாழ்த்துேவாேம! வாழ்த்துேவாேம!

நீராருங் கடலுடுத்த நிலமடந்ைதக் ெகழிெலாழுகும்
சீராரும் வதனெமனத் திகழ்பரதக் கண்டமிதில்
ெதக்கணமும் அதிற்சிறந்த திராவிடநல் திருநாடும்
தக்கசிறு பிைறநுதலும் தரித்தநறுந் திலகமுேம!
அத்திலக வாசைனேபால் அைனத்துலகும் இன்பமுற
எத்திைசயும் புகழ்மணக்க இருந்தெபருந் தமிழணங்ேக!
 தமிழணங்ேக!
உன் சீரிளைமத் திறம்வியந்து ெசயல்மறந்து வாழ்த்துதுேம!

                                          வாழ்த்துதுேம!
                                          வாழ்த்துதுேம!

 
-    ‘மேனான்மணியம்’ ெப. சுந்தரனார்.
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நம்பிக்ைகக்குரிய ஆசிரியர்கேள!
 கடந்தகால கற்றைல அடித்தளமாகக்ெகாண்டு நிகழ்கால மற்றும் எதிர்காலத் 

ேதைவகளுக்ேகற்ற ெமாழித்திறன்கைளக்  குழந்ைதகளிடம் வளர்க்கும் ேநாக்கில்  
இப்பாடநூல்  உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.

 முதல் வகுப்பில் கற்றுணர்ந்த ேகட்டல், ேபசுதல், படித்தல், 
எழுதுதல், பைடப்புத்திறன், விழுமியங்கள், வாழ்வியல் 

திறன்கள் ேபான்றவற்ைற நிைனவுகூர்ந்து ெவளிப்படுத்த 
வ ா ய் ப் ப ளி க் கு ம்  வ ை க யி ல்  வி ை ள ய ா ட் டு  உ ல க ம் 
என்ற தைலப்பில்  ஆர்வமூட்டும்  பல்ேவறு ெசயல்கள் 

ெகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

எளிய ெசாற்கைளப் படிக்க வாய்ப்பளித்து 
ெமல்லெமல்ல சிறுசிறு ெசாற்ெறாடர்கைளப் படித்துப் 
புரிந்துெகாள்ளும் நிைலக்கு இட்டுச்ெசல்லும் வைகயில் 
பாடப்பகுதிகளாகக்  ெகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. இதனால் 
பாடப்பகுதிகளில் இடம்ெபறும் ெசாற்கள், ெதாடர்கள்  
அைனத்ைதயும் குழந்ைதகள் தாேம முழுைமயாகப் 
படித்தறியும் திறன்ெபறுவர்.

ெ ச ா ற் க ள் ,  சி று சி று  ெ த ா ட ர் க ள் 
ஆ கி ய வ ற் ை ற   வி ரு ப் பு ட ன் 

ப ங் ே க ற் று க்  கு ழ ந் ை த க ள் 
த ம க் கு ரி ய  ந ை ட யி ல் 
எழுதுவதற்கான வாய்ப்புகள் 

அளிக்கப்பட்டுள்ளன. 

க ற் ப ை ன ,  ம ன ம கி ழ் வு , 
த ன் ன ம் பி க் ை க ,  ந ற் ப ண் பு க ள் , 

வ ா ழ் வி ய ல்  தி ற ன் க ள் 
ஆகியவற்ைறப் ெபருகச் ெசய்வனவாக எளிய பாடல்கள் 
ெகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

ெ ச ா ற் க ள ற் ற  ப ட க் க ை த க ள் , 
ெசாற்கள், சிறு ெதாடர்களுடன் 

கூ டி ய  ப ட க் க ை த க ள் ,  உ ை ர ய ா ட ல் 
  வ டி வி ல ா ன  ப ட க் க ை த க ள்  எ ன ப் 

ப ல் ே வ று  வ ை க யி ல்  ப ட க் க ை த க ள் 
வடிவைமக்கப்பட்டுள்ளன.

ெசய்யுள் பகுதியில் ஆத்திசூடி, ெகான்ைறேவந்தன் ஆகிய 
ஓரடிச்ெசய்யுள் பகுதிகள் ெகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. ஆத்திசூடி 
அடிகள், எளிதில் ெபாருளுணரும் வண்ணம் படக்கைதகள் 
வடிவில் வழங்கப்பட்டுள்ளன.

எளிய ெசாற்கைளப் படிக்க வாய்ப்பளித்து 
ெமல்லெமல்ல சிறுசிறு ெசாற்ெறாடர்கைளப் படித்துப் 

ெ ச ா ற் க ள் ,  சி று சி று  ெ த ா ட ர் க ள் 
ஆ கி ய வ ற் ை ற   வி ரு ப் பு ட ன் 

ெ ச ா ற் க ள் ,  சி று சி று  ெ த ா ட ர் க ள் 
ஆ கி ய வ ற் ை ற   வி ரு ப் பு ட ன் 

த ன் ன ம் பி க் ை க ,  ந ற் ப ண் பு க ள் , 

ெ ச ா ற் க ள ற் ற  ப ட க் க ை த க ள் , 

வடிவைமக்கப்பட்டுள்ளன.

VI
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கு ழ ந் ை த க ள்  இ ய ங் கி க் ெ க ா ண் ே ட  இ ரு ப் ப வ ர் க ள் . 
அவர்களின் இயங்கும் திறைனயும் கற்றலுக்குள் இைணக்கும் 
வ ை க யி ல்  வி ை ள ய ா ட் டு க ளு ம் ெமாழி 
விைளயாட்டுகளும் 

அளிக்கப்பட்டுள்ளன.

புதிர்கைள விடுவிப்பதும் 
ேதடிக்கண்டறிவதும் 

குழந்ைதகளின் ெபருவிருப்பங்களாக  உள்ளன. 
வைரதல் திறனும் குழந்ைதகளின் இயல்பூக்கமாக 
உள்ளது. இவற்ைறக் கற்றலுக்குப் பயன்படுத்தும் 

ேநாக்கில் பாடப்பகுதிகள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன.

த ன் ை ன  உ ண ர வு ம்  ெ வ ளி ப் ப டு த் த வு ம் 
வ ா ய் ப் பு க ள்  அ ளி க் க ப் ப ட் டு ள் ள ன .  பி ற ர் 
உ ண ர் வு க ை ள  அ வ ர் க ள்  நி ை ல யி லி ரு ந் து 
பார்த்து அணுகும் தன்ைமைய வளர்த்ெதடுக்கும் 
ப ங் க ளி ப் ை ப யு ம்  இ ப் ப ா ட நூ ல்  ெ ச ய் கி ன் ற து . 

கு ழ ந் ை த க ள்  த ங் க ள து  ம ன  உ ண ர் வு க ை ள ப் 
பகிர்ந்துெகாள்ள வாய்ப்பளிக்கப் பட்டுள்ளது.

இ ய ற் ை க ை ய  வி ய க் க வு ம் ,  ே ப ா ற் ற வு ம் 
பாதுகாக்கவும் ேதைவயான நுண்ணுணர்வுகைளப் 
ெ ப ற  ஏ து வ ா க ப்   ப ா ட ப் ப கு தி க ள் 
உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. 

கு ழ ந் ை த க ளு ம்  ஆ சி ரி ய ர் க ளு ம் 
க ல ந் து ை ர ய ா ட  ப ல் ே வ று  வ ா ய் ப் பு க ள் 

வ ழ ங் க ப் ப ட் டு ள் ள ன .  கு ழ ந் ை த க ளி ன் 
க ரு த் து க ை ள யு ம்  உ ண ர் வு க ை ள யு ம் 
உ ள் வ ா ங் கி  அ வ ர் க ை ள  ெ ந றி ப் ப டு த் த 
இப்பகுதிகள் உதவும்.

ெ ச ா ல் லி க்  ெ க ா டு த் த வ ற் ை ற த்  தி ரு ம் ப க் 
ெ ச ா ல் ல ை வ க் கு ம்  ம ன ன  மு ை ற ை ய  வி டு த் து , 

க ல ந் து ை ர ய ா ட வு ம் ,  ே க ள் வி  ே க ட் க வு ம் ,  த ரு க் க 
முைறயில் சிந்திக்கவும் தூண்டும் வண்ணம் குழந்ைதகளின் 

பல்ேவறு நுண்ணறிவுகள், கற்கும் பாங்குகள், இயல்புகள், ேதைவகள், விருப்பங்கள்  
ஆகியவற்ைறக் கருத்தில்ெகாண்டு அவற்றிற்கு ஈடுெகாடுக்கும்  நிைலயில் பயிற்சி 
ெசயல்கள் ஒவ்ெவான்றும் வடிவைமக்கப்பட்டுள்ளன.

இந்நூல் உருவாக்கப்பட்டதன் அடிப்பைட ேநாக்கத்ைத உணர்ந்து, உரிய கற்றல் 
ெசயல்கைள வடிவைமத்து மகிழ்வான கற்றலில் குழந்ைதகள் ஈடுபட, ேபாதிய 
வாய்ப்பளித்து, கற்றைல இனிைமயான, பயன்மிக்க அனுபவமாக வழங்குகின்ற   
ெபரும்ெபாறுப்பு நம் ஒவ்ெவாருவரிடமும் ஒப்பைடக்கப்பட்டுள்ளது.

இவற்ைற உணர்ந்து ெமாழித்திறன்கைள வளர்ப்ேபாம். குழந்ைதைமையக் 
ெகாண்டாடுேவாம்!  நமது பயணம் மிகப்ெபரிது, மிகஇனிது.

வகுப்பைற வண்ணமயமாகட்டும்!
அன்புடன்,

ஆக்கிேயார்.

வைரதல் திறனும் குழந்ைதகளின் இயல்பூக்கமாக 

கு ழ ந் ை த க ள்  த ங் க ள து  ம ன  உ ண ர் வு க ை ள ப் 

இ ய ற் ை க ை ய  வி ய க் க வு ம் ,  ே ப ா ற் ற வு ம் 

க ரு த் து க ை ள யு ம்  உ ண ர் வு க ை ள யு ம் 

ேநாக்கில் பாடப்பகுதிகள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன.

பகிர்ந்துெகாள்ள வாய்ப்பளிக்கப் பட்டுள்ளது.

கு ழ ந் ை த க ளு ம்  ஆ சி ரி ய ர் க ளு ம் 
க ல ந் து ை ர ய ா ட  ப ல் ே வ று  வ ா ய் ப் பு க ள் 

வ ழ ங் க ப் ப ட் டு ள் ள ன .  கு ழ ந் ை த க ளி ன் 

ெ ச ா ல் ல ை வ க் கு ம்  ம ன ன  மு ை ற ை ய  வி டு த் து , 
க ல ந் து ை ர ய ா ட வு ம் ,  ே க ள் வி  ே க ட் க வு ம் ,  த ரு க் க 

VII

புதிர்கைள விடுவிப்பதும் 
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மின் நூல்  மதிப்பீடு இைணய வளங்கள்

ெபாருளடக்கம்ெபாருளடக்கம்ெபாருளடக்கம்

1. விைளயாட்டு 
உலகம்

1

18

2. ெசால்லாேத! 
ெசால்லாேத!

3. ேபசாதைவ 
ேபசினால்...

21

26

4. நானும் 
நாங்களும்

5. வண்ணம் 
ெதாட்டு...

32

36

6. என்
கற்பைனயில்

7. விட்டுச் 
ெசல்லாேத

43

47

8. இறகு

9. ஆத்திசூடி
50

57

வந்த பாைத

VIII
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பட்டம் பறக்குது!

வண்ணப பட்டம் பறக்குது
வ்ேந்து சநளிந்து பறக்குது
சமல் சமல்த் ே்்்யயலாட்டி
தமலும் கீழும் பறக்குது

வலானில பட்டம் பறக்குது
வலா்் ஆட்டிப பறக்குது
அஙகும் இஙகும் ஆடிய்ெந்து
அைகலாய் தமத் பறக்குது

வீசும் கலாறறில பறக்குது
வித்்ே கலாட்டிப  பறக்குது
வட்டம் அடிக்கும்  பற்வதயலாடு
தபலாட்டி தபலாட்டுப பறக்குது

பலாட்்க் தகட்டு மகிழ்க. பினசேலாடரந்து பலாடுக.

அறிந்ே பலாடலக்ேத் ேனியலாகவும் குழுவலாகவும் பலாடுக.

1. வி்ேயலாட்டு உ்கம்

1
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 வி்ட செலால! உள்தே செல!

ம்ம்ம்....
தகளுஙக.

விடுக்ேக்கு 
வி்ட 

செலாலலுஙக.  
நீஙகளும்  உள்தே                            

வலாஙக

பிறர தபசுவ்ேக்  கவனைத்துடன தகட்டுப  புரிந்துசகலாள்க.

வலாஙக 
குைந்்ேகதே! 

விடுக்ேக்கு   வி்ட  
செலாலலுஙக. உள்தே 

செலலுஙக

உருணடு 
உருணடு ஓடும்.      

ே்ரயில ேட்ட  ேட்ட    
�தமத் எழும். அது 

எனனை? 

ஓ.. 
எனைக்குத் 
சேரியும். 

பந்துேலாதனை?

ஆகலா!  
ெரியலானை 

வி்ட. நீஙக  
உள்தே 

தபலாக்லாம்

நனறி 

சூடு நனறலாய் ஆகிடுதம        

சுருக்கஙக்ேப  தபலாக்கிடுதம.

்கக்ே வீசிச் சுறறிடுதம                           
கலாற்ற  அள்ளித் ேந்திடுதம.

கிழித்து நலாளும் எறிந்ேலாலும் 

கிை்ம்யச் ெரியலாய்க் கலாட்டிடுதம.

உச்சியில பலாரம் சுமந்திடுதம 
உரசினைலால தீ்யத் ேந்திடுதம.
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சபலாருத்து! நிரபபு!
சபலாருத்ேமலானை்ே  

சபலாருத்துஙக, 
நிரபபுஙக

சபலாருத்து

நிரபபு

நீஙகளும் 
சபலாருத்துஙக

நீஙகளும் 
நிரபபுஙக

படஙகள், ஓவியஙக்ே நுட்பமலாக உறறுதநலாக்கி சேலாடரபுக்ே அறிக.
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முகமூடி மலாட்டு!  நடித்துக்கலாட்டு!

பிடித்ே 
முகமூடி்யப  

தபலாடுஙக.  
நடிக்க்லாம் 

வலாஙக

கலா...
கலா... கலா...

நலானேலான 
கலாகம்.   நலான 

பறபதபன

நலானேலான 
முயல. நலான ேலாவி  

ஓடுதவன. எனைக்குக் 
தகரட் பிடிக்கும்

முகமூடி்யப 
தபலாடுஙக. 

நடித்துக் 
கலாட்டுஙக!

அறிந்ேவற்றப பறறி செலாந்ே ந்டயில தபசுக.
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வ்ேயம் வீசு! சபலாரு்ேப சபறு!

படஙக்ேப பலாரத்து, சபயரக்ேக் கூறி எழுதுக.

 
பிடித்ே 

சபலாருள்மீது 
வ்ேயம் வீசுஙக.  
அ்ேதய  பரிெலாக 
எடுத்துக்தகலாஙக

நீஙகளும் 
வ்ேயம்  

வீசுஙக.  சபலாரு்ே 
எடுத்துக்தகலாஙக

எனைக்குப பரிெலாகக் கி்டத்ே்வ 
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கணடுபிடி! கலார்ணம் கூறு!

சபலாருத்ேம் 
இல்லாேவற்றக்  

கணடுபிடிஙக. கலார்ணம் 
செலாலலுஙக

நலாஙக 
கணடுபிடிச்சிட்தடலாம்.  

நீஙகளும்                            
கணடுபிடியுஙக

படஙக்ே நுட்பமலாக உறறுதநலாக்கி அறிக.
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படி! கணடுபிடி!

 
செலால 

ஓவியஙக்ேப பலாருஙக. 
செலாறக்ேத்  தேடி 

வட்டமிடுஙக

செலாறக்ே உரிய ஒலிபபுடன படித்துப பைகுக.                                                           

தப
 
தே

 
சவ

 
டி

 
ட்

 
சப

ரு
 

ங
 

ல
 
 சந

 
தே

 
ள்

ந்
 

கலா
 

்
 

ம்
 

ே
 
தம

து
 

ய்
 

ம்
 

தெ
 

வ
 

ல

சம
 

ழு
 

கு
 

வ
 

த்
 

தி

 க
 

ட்
 
சட

 
று

 
ம்

 
பு 

சம

 நீஙகளும் 
தேடுஙக. செலாறக்ே  

வட்டமிடுஙக
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 படம் பலார! நிகழ்்வச் செலால!

க்ேப படஙக்ே நுட்பமுடன உறறுதநலாக்குக. நிகழ்்வக் கூறுக.

நீயலா? நலானைலா?

 
க்ே்யச் 

செலாலலுஙக. 
்கேட்டல சபறுஙக

படஙக்ேப 
பலாருஙக. 

க்ே்யச் 
செலாலலுஙக
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சபலாம்்ம 
தவணடுமலா? 

சபய்ர 
எழுதுஙக.                                                                  

பரிெலாகப                           
சபறுஙக

சபயர எழுது! பரிசு சபறு!

படஙக்ேப பலாரத்து, சபயரக்ே எழுதுக.                                                                               

உஙகளுக்கும் 
சபலாம்்மகள் 

தவணடுமலா? சபயரக்ே 
எழுதுஙக. பரிசுக்ே 

சவலலுஙக
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எழுத்்ே நீக்கு! செலால்்  எழுது!

எஙகளுக்கு        
கி்டத்ேது. 

நீஙகளும் எழுதுஙக.                                   
சவலலுஙக

 பூ
 

மீ
 

சபே
 

ம
 

சந
 

சபலா 

ல + எ  ற + ஐ ய் + ஈ

ழ் + உ ங + ஏ வ் + இ ர + ஊ

வட்டஙக்ே 
நிரபபுஙக. அந்ே 
எழுத்துக்ேக்    

கட்டத்தில நீக்கிச் 
செலால்்க் 

கணடுபிடியுஙக

எஙகளுக்கு        
கி்டத்ேது. 

நீஙகளும் எழுதுஙக.                                   
சவலலுஙக

நீஙகளும் எழுதுஙக.                                   

ங

ன

ர

யி

ய்

ரூ

ஞலா

சேலா

்ற

ழு

தேலா

ன

சகலா

ட்

்ண

ல

தங

வ

த்

ச்

யீ

தேலா

்ெ

ண

து

டி

மி

்க

வி

டு

  ஞ் + ஆ

செலாறகளின ஒலி வடிவ, வரி வடிவத் சேலாடரபு அறிந்து படித்தும் எழுதியும் பைகுக.                                                                               
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பட்டிய்்ப படி! 
பிடித்ே்ேச் சு்வ!

நீஙகளும் 
படிஙக. பிடித்ே்ேச் 

ெலாபபிடுஙக 

F£o Ï£lè

beŒ njhir

krhš njhir

M¥g« 

Ïoah¥g«

nfœtuF mil

nrhs¥Ã£L

mtš c¥òkh

r¥gh¤Â 

óç»H§F

bgh§fš

bkJtil

Ïå¥ò¥ gâahu«

gH¢rhW 

gå¡Tœ

உ்ணவுப 
சபயரக்ேப 

படிஙக. பிடித்ே்ேச் 
ெலாபபிடுஙக

செலாறக்ே உரிய ஒலிபபுடன படித்துப பைகுக.                                                                               
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வரி்ெப படுத்து! வழி்யக் கணடுபிடி!

நலாஙக 
வழி்யக் 

கணடுபிடித்துப பரி்ெப 
சபறதறலாம். நீஙகளும் 

கணடுபிடியுஙக!

 

அகர 
வரி்ெயில 

செலலுஙக.  பரி்ெப 
சபறுஙக

அ
ணி

ல
ஆ

று

இ
றகு

ஈ
ச்ெ

ம
ரம்

உபபு

ஊ
ம

த்
ே

ம்
பூ

எலுமிச்்ெ

ஏ
ர ஐ

பப
சி

ஒ
லி

ச
பரு

க்
கி

ஓ
்ண

லான

ஒேடேம்

உபபு

ஓ்ண
லான

ஐபபசி

ஈச்ெமரம்

இ
ற

கு

ஒ
லி

ச
பரு

க்
கி

ஐபபசி

ஏ
ர

செலாறக்ே அகர வரி்ெபபடுத்துக.                                                                               
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வி்ேயலாடு! வலி்ம சபறு!

 
வலாஙக 

வி்ேயலாட்லாம்!

உஙகளுக்குப 
பிடித்ே 

வி்ேயலாட்டுகள்  
எனசனைனனை?  நீஙகளும் 

வி்ேயலாடுஙக

வி்ேயலாட்டு 
உ்கம் எஙகளுக்கு 

மிகவும் பிடித்திருந்ேது.
உஙகளுக்கும் 

அபபடித்ேலாதனை! 

பலாரம்பரிய வி்ேயலாட்டுக்ே வி்ேயலாடி மகிழ்க.                                                                               
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என செலால வஙகியில தெமித்ே்வ 

குரஙகு வலானூரதி

கண்ணலாடி தபருந்து சநய்தேலா்ெ கரும்பு

தேஙகலாய் வலானதகலாழி சவல்ம் ஐபபசி

தேலா்ெ
கிளி

யலா்னை
்மனைலா நலாய்

ஆறு
பூ்னை

வ்ட
சவடி ஏர

தமேம்
குதி்ர

கலாகம்
பந்து

நத்்ே

சீபபு
தெவல முயல

விசிறி முே்்

மயிலதேலா்க மீனசேலாட்டி பூஙசகலாத்து பணியலாரம்

பைச்ெலாறு எலுமிச்்ெ மிதிவணடி மெலாலதேலா்ெ

உணடியல நலாள்கலாட்டி

சமழுகுவத்தி பூரிகிைஙகு தெலாேபபிட்டு பனிக்கூழ்

ஈச்ெமரம் ஒலிசபருக்கி ஊமத்ேம்பூ பல்லாஙகுழி

இடியலாபபம் கட்சடறும்பு

செலாறக்ே உரிய ஒலிபபுடன படித்தும் செலால்க்தகட்டு எழுதியும் பைகுக.                             
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வண்ணம் தீட்டி மகிழ்க!

செய்து பலாரத்து மகிழ்க!

1

2

3
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எபதபலாதும் நி்னைவிலிருத்ே... எ

ை
ஃ

ட

ங16ங16

எ

ை
ஃ

ட

ங
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உ17உ17 அ

கனை
இ
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2. செலால்லாதே! செலால்லாதே!

நீ்வலானைம் தூரசமனறு 
பற்வயிடம் செலால்லாதே 
பற்வயிடம் செலால்லாதே

அடரந்ேகலாடு இருணடசேனறு 
கரடியிடம் செலால்லாதே 
கரடியிடம் செலால்லாதே

சபரியகடல ஆைசமனறு 
மீனகளிடம் செலால்லாதே 
மீனகளிடம் செலால்லாதே

கறபசேதுவும் கடினைசமனறு 
எஙகளிடம் செலால்லாதே 
எஙகளிடம் செலால்லாதே

பலாடலக்ேக் தகட்டுப புரிந்துசகலாள்க - பலாடி மகிழ்க.
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1.  பற்வ  - கலாட்டின இருட்டு

2.  கரடி   - கறறுக் சகலாள்ளுேல

3.  மீன   - வலானைத்தின சேலா்்வு

4.  குைந்்ேகள் - கடலின ஆைம்

பயிறசி
செலாலலிப பைகுக

படித்தும் எழுதியும் பைகுக

சபலாருத்துக
யலாருக்கு எது கடினைம் இல்்?

தபசுதவலாம் வலாஙக!

இபபலாடலில உஙகளுக்குப பிடித்ே்வ பறறிக் க்ந்து்ரயலாடுக.

தூரசமனறு ஆைசமனறு இருணடசேனறு

கடினைசமனறு கறபசேதுவும் பற்வயிடம்

கரடியிடம் மீனகளிடம் எஙகளிடம்

பற்வ கரடி மீனகள்

இருட்டு ஆைம் கடினைம் தூரம்

நீ்வலானைம் அடரந்ேகலாடு சபரியகடல
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          கரடியிடம்      தூரசமனறு

ப்மு்ற செலாலலிப பைகுக

உருணடு விழுந்ே உரு்ே

உருளுது புரளுது

ெறுக்கு மரத்தில ெறுக்க்லாம் 

வழுக்கு மரத்தில வழுக்க்லாம்

கலாறறித் பறந்ே கீறறு

தெறறித் விழுந்ேது

முேல எழுத்்ே மலாறறி எழுதுக

ஒத்ே ஓ்ெயில முடியும் செலாறக்ேப பலாடலிலிருந்து எடுத்து எழுதுக

ஆடு பலாடு கலாடு

வலால

ப்ட

கல

வலானில பறபதபன

குழி பறிபதபன

மரம் ஏறுதவன

தவகமலாக ஓடுதவன

ஓட்்டச் சுமபதபன

பலாடல பலாடுதவன

எனைக்கு எது கடினைமில்்             வ்ரக 

தமலாபபம் பிடிபதபன

மரம் ஏறுதவன

பலாரம் சுமபதபன

நனறலாகப தபசுதவன

நீரில நீந்துதவன

நடனைம் ஆடுதவன
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3. தபெலாே்வ தபசினைலால...

ஐ! பூஙகலா 
வந்துவிட்தடதனை!

அட ! 
அைகலா இருக்தக !

பிறரும் 
பலாரத்து மகிை தவணடும் 

அல்வலா?

பூக்க்ேப பறிக்கலாதீர

வருக! வ்ணக்கம்!

எஙக்ேப 
பறிக்கலாமல பலாரபபேறகு 

நனறி!

கட்ட்ேக்ேயும் அறிவு்ரக்ேயும் தகட்டுப  புரிந்துசகலாணடு  செயலபடுக.
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நல் பணபு.                               
மகிழ்ச்சி

மறறவருக்கும்                                       
வலாய்பபு அளிபபீர

கீதை 
இ்றக்கலாமல 
ெலாபபிடுகிறலாய். 

பலாரலாட்டுகள்
ெலாபபிடுகிறலாய். 

உ்ண்வ வீ்ணலாக்கலாதீர

நலான 
ஊஞ்ெ்்விட்டு 

இறஙகப தபலாகிதறன.  
அவரகள் ஆடட்டும்                

குப்ப்யக்                                        
குப்பத் சேலாட்டியில தபலாடுவீர

என்னைப 
பயனபடுத்தினைலாய்.  

நனறு

ஈக்கள் 
சமலாய்க்கும். 

உ்ண்வ 
வீ்ணலாக்கக்கூடலாது 

அல்வலா!

கீதை 
வீசினைலால 

புலே்ர பலாைலாகும். 
குப்பத்சேலாட்டியில 

தபலாட்லாம்
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நீர வீ்ணலாவ்ேத்
 ேடுத்ேலாய். நனறி

ேணணீ்ர வீ்ணலாக்கலாதீர

வியபபலாக 
இருக்கிறது. 

இஙகு எல்லாதம 
தபசுகிறதே !

வரு்கக்கு நனறி

ஓ! கணடது கனைவலா?

மலலி 
எழுந்திரு. 

பூஙகலாவிறகுச் செல் 
தவணடுதம!               

குடிநீர 
சகலாட்டிக்சகலாணதட 

இருக்கிறதே? மூடிவிட்டுச் 
செலதவலாம்
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வி்ட எழுதுக
 1.  உ்ண்வக் கீதை இ்றக்கக்கூடலாது ஏன? 

 2.  பூஙகலாவில எழுேபபட்டிருந்ே ஏதேனும் இரணடு அறிவிபபுக்ே எழுதுக.

படித்துப பைகுக
பயிறசி

பூக்க்ேப பறிக்கலாதீர மறறவருக்கும் வலாய்பபு அளிபபீர

உ்ண்வ வீ்ணலாக்கலாதீர குப்ப்யத் சேலாட்டியில தபலாடுவீர

ேணணீ்ர வீ்ணலாக்கலாதீர

எழுதிப பைகுக

சபலாருத்ேமலானை  குறியிடுக -  ெரி      ேவறு    
 1.  மலலி செனற இடம் கடறக்ர.

 2.  மலலி கணடது கனைவு.

 3.  மலலி, பூஙகலாவில பூக்க்ேப பறித்ேலாள்.

 4.  மலலி ேணணீர வீ்ணலாகலாமல ேடுத்ேலாள்.

 5. மலலி்ய எழுபபியவர அபபலா.

சபலாருத்துக 
 1.  பூக்கள்   - குப்ப்யத் சேலாட்டியில தபலாடுவீர

 2.  ஊஞ்ெல    - பூக்க்ேப பறிக்கலாதீர

 3. ேணணீரக்குைலாய்  - உ்ண்வ வீ்ணலாக்கலாதீர

 4.  குப்பத்சேலாட்டி  - மறறவருக்கும் வலாய்பபு அளிபபீர

 5.  உ்ணவு தம்ெ  - ேணணீ்ர வீ்ணலாக்கலாதீர

பூஙகலா கனைவு பூக்கள்

 ஊஞ்ெல குடிநீர குப்பத்சேலாட்டி

வலாய்சமலாழியலாக வி்ட ேருக
 1. மலலி பூஙகலாவில எனசனைனனை செய்ேலாள்?

 2. இக்க்ேயிலிருந்து நீ அறிந்ேவற்றக் கூறுக.

 3. மலலியின எந்ேச் செயல உனைக்குப பிடித்திருக்கிறது?
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உ்ணவகம் இனிபபகம் பலசபலாருள் அஙகலாடி ஆ்டயகம்

படிகளில பய்ணம் செய்யலாதீர

பய்ணச்சீட்டு வலாஙகுவீர

வரி்ெயில நினறு ஏறுவீர

கரம், சிரம், புறம் நீட்டலாதீர

இ்வ தபசினைலால எனனை தபசியிருக்கும்? படத்துடன சபலாருத்து

நீஙகள் இவரகளிடம் எனனை செலாலவீரகள்?

சபலாருத்ேமலானை சபய்ர உரிய க்டயில எழுதுக
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4. நலானும் நலாஙகளும்

என 
சபயர எழில.

இவரகள் எல்லாரும் 
என்னை இபபடித்ேலான 

அ்ைபபலாரகள். 
இவரக்ேப பறறிச் 

செலால்ட்டுமலா? 

அபபலா 
எனைக்கு 

நி்றய க்ேகள் 
செலாலவலார. அந்ேக் 

க்ேகளில எல்லாம் 
நலானேலான                

நலாயகன

க்ேகளில எல்லாம் 

நலாயகன

க்ேகளில எல்லாம் 

நலாயகன

அம்மலா 
எ்ேயும் 

சபலாறு்மயுடன 
தகட்பலார. 

எ்ேயும் முேலில 
அம்மலாவிடம்ேலான 

செலாலதவனசெலாலதவன

அபபலா எனைக்கு 
நி்றய க்ேகள் 

செலாலவலார. அவறறில 
எல்லாம் நலானேலான                
க்ேத் ே்்வன
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ேலாத்ேலாவுடன 
சவளியில 

செலவது எனைக்குப 
பிடிக்கும். அடிக்கடி 

செலதவன

பலாட்டி 
நனறலாகப 

பலாடுவலார. நலானும் 
அவதரலாடு தெரந்து 

பலாடுதவன

நலான 
செய்வ்ேதய 

குட்டித் ேங்கயும் 
செய்து கலாட்டுவலாள். 

பலாரக்கச் சிரிபபலாக                   
இருக்கும்
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இது 
என செல் 

நலாய்க்குட்டி. 
எபதபலாதும் என்னைதய 

சுறறிச் சுறறி வரும். 
இது என்னை எபபடி 

அ்ைக்கும் 
சேரியுமலா... 

எனைக்கு 
நணபரகளுடன 

கலாலபந்து வி்ேயலாடப 
பிடிக்கும்

உறவினைரகள் 
எபதபலாது வீட்டுக்கு 
வந்ேலாலும் எனைக்கு 

மகிழ்ச்சிேலான

எனைக்கு 

உனனு்டய உறவுகள் பறறி நீயும் கூற்லாதம!

நலான நணபரகளுடன 

வி்ேயலாடும்தபலாதும் 

உறவினைரகளுடன 

இருக்கும்தபலாதும் 

மகிழ்ச்சியலாய் இருபதபன. 

நீஙகள் எபதபலாசேல்லாம் 

மகிழ்ச்சியலாக இருபபீரகள்? 

மகிழ்ச்சி
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வி்ட எழுதுக
 1.  எழி்் எவ்வலாசறல்லாம் அ்ைக்கிறலாரகள்?

 2.  எழில யலாருடன தெரந்து பலாடலகள் பலாடுவலான?

படித்துப பைகுக
பயிறசி

சபலாறு்மயுடன தகட்பலார நனறலாகப பலாடுவலார

செய்து கலாட்டுவலாள் வி்ேயலாடப பிடிக்கும்

செல் நலாய்க்குட்டி

எழுதிப பைகுக

சபலாருத்ேமலானை  குறியிடுக -  ெரி             ேவறு    
 1. எழில எ்ேயும் ேன நணபரகளிடம்ேலான முேலில கூறுவலான.

 2. எழில வீட்டில நலாய்க்குட்டி இருக்கிறது.

 3. எழிலுக்குக் கலாலபந்து வி்ேயலாடத் சேரியும்.

 4. எழில ேலாத்ேலாவுடன தெரந்து பலாடுவலான.

 5.  வீட்டிறகு உறவினைரகள் வந்ேலால எழில மகிழ்ச்சி அ்டவலான.

சபலாருத்துக 

 1.  எழிலின அம்மலா - சவளியில அ்ைத்துச் செலவலார

 2. எழிலின அபபலா  - நனறலாகப பலாடுவலார

 3. எழிலின ேலாத்ேலா  - க்ேகள் கூறுவலார

 4. எழிலின பலாட்டி - எ்ேயும் சபலாறு்மயலாகக் தகட்பலார

 5  எழிலின ேங்க  - எழி்்ப தபலா்தவ செய்து கலாட்டுவலாள்

க்ேகள் க்ேத்ே்்வன நலாய்க்குட்டி உறவினைர

ேங்க நணபரகள் பலாடல

வலாய்சமலாழியலாக வி்ட ேருக
 1.   எழி்்ப பறறி உனைக்குத் சேரிந்ே்ேக் கூறுக.

 

அடிக்கடி
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உறவுமு்ற்ய அறிந்து அ்ைபதபன

அம்மலாவின

அக்கலா

ேங்க

சபரியம்மலா

1.

அபபலாவின

ேம்பி

அண்ணன

2.

அம்மலாவின

அண்ணன

ேம்பி

3.

அபபலாவின

அக்கலா

ேங்க

4.

இவரக்ே இபபடி அ்ைத்ேலால...

பிற்ரக் தகலி செய்யும் வ்கயில அ்ைபபது ெரியலா? க்ந்து்ரயலாடுக .

பிடிக்கும்பிடிக்கலாது

பட்டுக்குட்டி

அைகலா

கருபபி

குணடுபபூெணிக்கலாய்

முட்்டக்கணணு

செல்க்குட்டி

உன்னை எபபடிசயல்லாம் அ்ைபபலாரகள்? 
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1. என சபயர அ.க. எழில

2. என அம்மலா சபயர கவியரசி

3. என அபபலா சபயர அமுேன

4. எனைது ஊர தகலாவூர

5. அ்்தபசி எண   1234567890

1. என சபயர ________________________

2. என அம்மலா சபயர __________________

3. என அபபலா சபயர __________________

4. எனைது ஊர _______________________

5. அ்்தபசி எண __________________

என்னைபபறறி

நீ விரும்பும் வி்ஙகு / பற்வ்ய வ்ரக. அ்ே எபபடி அ்ைபபலாய்? எழுதுக.
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5. வண்ணம் சேலாட்டு...

32

பலாடலக்ேக் கருத்தூனறிக் தகட்டுப புரிந்துசகலாள்க - பலாடி மகிழ்க.

வண்ணம்சேலாட்டு வண்ணம் சேலாட்டு

படஙகள் வ்ரய்லாம்

வலானைவில்்த் சேலாட்டும் சகலாஞ்ெம்

படஙகள் வ்ரய்லாம்

நீ்ம்சேலாட்டு நீ்ம்சேலாட்டு

கடலும் வ்ரய்லாம்

கட்்்யில கட்்்யில

கலாலகள் ந்னைக்க்லாம் 

பச்்ெசேலாட்டு பச்்ெசேலாட்டு 

மரஙகள் வ்ரய்லாம்

மரக்கி்ேயில மரக்கி்ேயில 

ஊஞ்ெல ஆட்லாம் 

சிவபபு சேலாட்டு சிவபபு சேலாட்டு 

பூக்கள் வ்ரய்லாம் 

பூக்கள் தபலா் பூக்கள் தபலா்

பூத்துச் சிரிக்க்லாம்

2nd_Tamil_first_term_20.02.2019.indd   32 22-02-2019   16:52:10

www.kalvinews.com



33

1.  கட்்்யில  - படஙகள் வ்ரய்லாம்

2.  பூக்கள்தபலா்  - கலாலகள் ந்னைக்க்லாம்

3.  வண்ணம் சேலாட்டு - ஊஞ்ெல ஆட்லாம்

4.  மரக்கி்ேயில  - பூத்துச் சிரிக்க்லாம்

பயிறசி

செலாலலிப பைகுக

படித்தும் எழுதியும் பைகுக

சபலாருத்துக

தபசுதவலாம் வலாஙக!

வலானைவில்்த் சேலாட்டு எனசனைனனை வ்ரந்ேலாரகள்?

வ்ரய்லாம் ந்னைக்க்லாம் ஆட்லாம்

சிரிக்க்லாம் கட்்்

வண்ணம் கலாலகள்

மரஙகள் கட்்் வலானைவில படஙகள்

பூக்கள் மரக்கி்ே
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ஒத்ே ஓ்ெயில முடியும் செலாறக்ே மட்டும் வட்டமிடுக

படஙகள்               ஊஞ்ெல               கலாலகள்               மரஙகள்

வண்ணம் இது.  சபலாருள்கள் எ்வ ?

வ்ரய்லாம்               ந்னைக்க்லாம்               வலானைவில               சிரிக்க்லாம்

சவள்்ே

கருபபு

பச்்ெ

சிவபபு

பலாட்்த் சேலாடரந்து பலாடுக

கருபபு சேலாட்டு கருபபு சேலாட்டு

 __________ வ்ரய்லாம்

கலாகம் தபலா் கலாகம் தபலா்

 க்ரந்து பலாரக்க்லாம் 

சவள்்ே சேலாட்டு சவள்்ே சேலாட்டு

________________  வ்ரய்லாம் 

________________________________

________________________________
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படத்்ேயும் செலால்்யும் சபலாருத்துக

மிட்டலாய் __________

ெட்்ட __________

சபலாம்்ம __________

தம்ெ __________

்ப  __________

உரிய பன்மச் செலால்் எழுதுக 

பூ  __________

ஈ  __________

தேனீ __________

புறலா  __________

்மனைலா __________

பைம்  __________

பட்டம் __________

பலாடம் __________

புத்ேகம் __________

வண்ணம் __________

மரஙகள்

மரம்பூ

சபட்டிகள்

பூக்கள்

சபட்டிேட்டு

ேட்டுகள்

முட்்ட

முட்்டகள்

மிட்டலாய் __________ பூ  __________ பைம்  __________
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 தநயன,  நலாம் படம் வ்ரய்லாமலா?

ஓ... வ்ரய்லாதம!

 எனனை வ்ரய்லாம்?

வீடு வ்ரய்லாமலா?

 ஆமலாம், எனைக்கு வீடு வ்ரயத் சேரியும். வ்ரய்லாம்.

நி்லா, உனைக்குப பிடித்ேது தபலா் நீ வ்ர. எனைக்குப பிடித்ேது தபலா்                                  
நலான வ்ரகிதறன. 

(இருவரும் வ்ரயத் சேலாடஙகுகினறனைர) 

6. என கறப்னையில...

 தந

தநயன நி்லா

 எனனை வ்ரய்லாம்?

 ஆமலாம், எனைக்கு வீடு வ்ரயத் சேரியும். வ்ரய்லாம்.

உ்ரயலாட்்க் தகட்டும் படித்தும் புரிந்துசகலாள்க.
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 என வீட்டிலிருந்து பலாரத்ேலால ம்் சேரியும். 

என வீட்டிறகுப பக்கத்தில ஆறு இருக்குதம!

 என வீட்டின இரு பக்கமும் மரஙகள் இருக்குதம. 

 என வீட்டிறகு முனபக்கம் அைகலானை பூச்செடிகள் இருக்கும்.

 வீட்டிறகு எனைக்குப பிடித்ே நீ் வண்ணம் தீட்டுதவன. 

என வீட்டிறகு மஞ்ெள் வண்ணம் அடிபதபன.

 என வீட்டில எனைக்குப பிடித்ே பூ்னைக்குட்டி வ்ரதவதனை! 

என வீட்டுத் தேலாட்டத்தில வலாத்துகள் இருக்குதம!

 என வீட்டு மரத்தில ஊஞ்ெல ஆட்லாம். 

என வீட்டின படிக்கட்டில ெறுக்குப ப்்க இருக்குதம. 

  நலான வ்ரந்து முடித்துவிட்தடன. 

 நலானும் வ்ரந்து விட்தடன. 

  நீ வ்ரந்ே வீடு எனைக்கு மிகவும் பிடித்திருக்கிறது. 

உன வீடும் அைகலாக உள்ேது.. 

 என வீட்டிலிருந்து பலாரத்ேலால ம்் சேரியும். 

 என வீட்டின இரு பக்கமும் மரஙகள் இருக்குதம. 

 வீட்டிறகு எனைக்குப பிடித்ே நீ் வண்ணம் தீட்டுதவன. 

 என வீட்டில எனைக்குப பிடித்ே பூ்னைக்குட்டி வ்ரதவதனை! 

 என வீட்டு மரத்தில ஊஞ்ெல ஆட்லாம். 

  நலான வ்ரந்து முடித்துவிட்தடன. 

  நீ வ்ரந்ே வீடு எனைக்கு மிகவும் பிடித்திருக்கிறது. 

 என வீட்டிலிருந்து பலாரத்ேலால ம்் சேரியும். 

 என வீட்டின இரு பக்கமும் மரஙகள் இருக்குதம. 

 என வீட்டிறகு முனபக்கம் அைகலானை பூச்செடிகள் இருக்கும்.

 வீட்டிறகு எனைக்குப பிடித்ே நீ் வண்ணம் தீட்டுதவன. 

 என வீட்டில எனைக்குப பிடித்ே பூ்னைக்குட்டி வ்ரதவதனை! 

என வீட்டுத் தேலாட்டத்தில வலாத்துகள் இருக்குதம!

 என வீட்டு மரத்தில ஊஞ்ெல ஆட்லாம். 

என வீட்டின படிக்கட்டில ெறுக்குப ப்்க இருக்குதம. 
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எது யலாரு்டய வீடு? கணடுபிடியுஙகள். எழுதுஙகள் 

உனைக்குப பிடித்ே்ே நீயும் வ்ரய்லாதம 

ச
பரு

மி
ே

ம் நலாஙகள் வ்ரந்ே படஙக்ேப பலாரத்து 

எல்லாரும் பலாரலாட்டினைலாரகள். சபரு்மயலாக 

இருந்ேது. நீஙகள் எபசபலாழுசேல்லாம் 

சபரு்மபபட்டிருக்கிறீரகள்? 
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வி்ட எழுதுக

 1.  தநயன, நி்லா இருவரும் எனனை வ்ரந்ேலாரகள்?

 2.  தநயன எனசனைனனை வ்ரந்ேலான? 

 3. நி்லா வ்ரந்ே வீடு பறறி இரணடு சேலாடரகள் எழுதுக.

படித்துப பைகுக
பயிறசி

படம் வ்ரய்லாமலா பிடித்ேதுதபலா்

இரு பக்கமும் வீட்டிறகுப பக்கத்தில

ஊஞ்ெல ஆட்லாம்

எழுதிப பைகுக

சபலாருத்ேமலானை  குறியிடுக -  ெரி            ேவறு    

 1. நி்லாவின வீட்டிலிருந்து பலாரத்ேலால ம்் சேரியும்.

 2. தநயன வீட்டின இரு பக்கஙகளிலும் மரஙகள் இருக்கினறனை.

 3. நி்லாவின வீடு மஞ்ெள் நிறமு்டயது.

 4. தநயன வீட்டில வலாத்துகள் இருக்கினறனை.

 5. நி்லா வீட்டு மரத்தில ஊஞ்ெல ஆட்லாம்.

வலாய்சமலாழியலாக வி்ட ேருக
 1. தநயன, நி்லா வ்ரந்ேனைவறறுள் உனைக்குப பிடித்ே்வ எ்வ?    
  கலார்ணம் கூறுக. 

 

வீடு தேலாட்டம் படிக்கட்டு ம்்

ஆறு பூ்னைக்குட்டி ெறுக்குபப்்கவலாத்து

ெறுக்கி வி்ேயலாட்லாம்
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எந்ே இடம்?  எனனை சபலாருள்?  எழுதுக

வலானைவில

வலானைம்
பற்வ தமகம்

இ்்

பைம் கூடு

கலாடு

நணடு

மீன கபபல

பள்ளி

மினவிசிறி

அடுபபு தபலார்வ

படத்திறகுரிய சபய்ர எழுதுக
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எனனை பதில செலாலலியிருபபலாரகள்?

எஙதக 
தபலாகிறலாய்?

பசிக்கிறது. 
ெலாபபிடப 

தபலாகிதறன

பசிக்கிறேலா? 
இந்ேலா. ெலாபபிடு

ஐ! 
சபரிேலாகிதறன!

இனனும் 
ஊேட்டுமலா?

நீயும் வலா... 
வி்ேயலாட்லாம்

நலானுமலா! 
எனனை 

வி்ேயலாடுவது?
ஓ 

வி்ேயலாட்லாதம!
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யலார எனனை செய்கிறலாரகள்? 

சபயர: ___________________________

செயல: __________________________

சபயர: ___________________________

செயல: __________________________

சபயர: ___________________________

செயல: __________________________

சபயர: ___________________________

செயல: __________________________

சபயர: ___________________________

செயல: __________________________

சபயர: ___________________________

செயல: __________________________

சபயர: ___________________________

செயல: __________________________

சபயர: ___________________________
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7. விட்டுச் செல்லாதே

அடதட! 
கயல என்னை 

எடுத்துச் செல் 
மறந்துவிட்டலாதே

பலாத்திமலாவும் 
ேலான

நலானும் 
இஙதக ேலான 

இருக்கிதறன. 
முத்துவும்              

மறந்துவிட்டலான

கயல 
இனறு எபபடி 

எழுதுவலாதேலா? 
அவள் என்னைத் 

தேடுவலாதே!

ஆமலாம்….                        
பலாத்திமலாவும் 

எழுதும்தபலாது 
பி்ையலானைலால 

என்னைத்             
தேடுவலாதே!

எளிய செலாறக்ேயும் சேலாடரக்ேயும் உரிய ஒலிபபுடன உரக்கப படிக்க.
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கரிக்தகலால 
கூரலாக 

இருந்ேலாலேலான 
முத்துவுக்குப பிடிக்கும். 

இனறு எனனை 
செய்வலாதனைலா?

நம்்ம 
விட்டுச் செனற்ே 
எணணி அவரகளும் 

கவ்்பபடுவலாரகேலா?

நலா்ே 
சேரிந்துவிடும்

இஙதகயும் 
இல்்தய

அடுத்ே நலாள்...

எஙதக 
தபலானைது?

இஙதகேலாதனை 
்வத்தேன

என 
சபலாம்்ம 

தபலாட்ட அழிபபலான 
கி்டத்துவிட்டது

ஐ… 
என துருவி

இதேலா... 
என பூபதபலாட்ட 

கரிக்தகலால

ம்றந்திருந்ே்வ குதித்து 
சவளிதய வந்ேனை.

இனி 
அவரகள் 

எ்ேயும் மறந்துவிட்டுச் 
செல்மலாட்டலாரகள். 

நீஙகளும்ேலாதனை

அ
ழு

்
க எனைக்குப பிடித்ே சபலாருள் 

சேலா்்ந்துவிட்டலால, நலான அழுதுவிடுதவன.                                                               
நீஙகள் எேறசகல்லாம் அழுவீரகள்? 
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வி்ட எழுதுக
 1. வகுபபில யலார யலார எனசனைனனை சபலாருள்க்ே விட்டுச் செனறனைர?

 2. விட்டுச்செனற சபலாருள்கள் உரியவரகளுக்குக் கி்டத்ேனைவலா? எபதபலாது?

பயிறசி

விட்டுச் செல்லாதே

எழுதிப பைகுக

சபலாருத்ேமலானை  குறியிடுக -  ெரி            ேவறு    
 1. பலாத்திமலா அழிபபலா்னை வீட்டில மறந்து ்வத்துவிட்டலாள்.

 2. கயல ேனைது துருவி்ய மறந்து பள்ளியில விட்டுச்செனறலாள்.

 3. முத்துவிறகுக் கரிக்தகலால கூரலாக இருந்ேலால பிடிக்கலாது.

 4. பலாத்திமலா, முத்து, கயல மூவரும் ஒதர வகுபபில படிக்கிறலாரகள்.

 5. சபலாம்்ம தபலாட்ட அழிபபலான பலாத்திமலாவினு்டயது.

பிடிக்கும்கரிக்தகலால நலா்ே மலா்்

இஙதக எஙதக அழிபபலான

வலாய்சமலாழியலாக வி்ட ேருக
 1. கரிக்தகலால, துருவி, அழிபபலான இ்வ 
  மூனறும் எனசனைனனை நி்னைத்து வருத்ேபபட்டனை? 

 

துருவி

கி்டத்துவிட்டது மறந்துவிட்டலான

கரிக்தகலால தேடுவலாதே சேரிந்துவிடும்

செலானனைது யலார? சபலாருத்துக

 1. கயல என்னை எடுக்கலாமல செனறுவிட்டலாள்  - பலாத்திமலா

 2. எழுதும்தபலாது பி்ையலானைலால என்னைத் தேடுவலாதே - கயல

 3. இஙதகயும் இல்்தய     - முத்து

 4. இஙதகேலாதனை ்வத்தேன    - கரிக்தகலால

 5. எஙதக தபலானைது?      - அழிபபலான

படித்துப பைகுக
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    கயல

அவள் எனபது

    பலாத்திமலா

     அழிபபலான, துருவி,   
    கரிக்தகலால

அவரகளும் எனபது

     கயல, பலாத்திமலா,   
    முத்து

சபலாருத்ேமலானை செலால்் எழுதி நிரபபுக

1. மதி ஒளி இரணடலாம் வகுபபு படிக்கிறலாள். 

 _______________ அைகலாக ஓவியம் வ்ரகிறலாள்.

2. வேவன மிதிவணடி ஓட்டுகிறலான.

 _______________ க்டக்குச் செலகிறலான.

3. பயணிகள் தபருந்தில ஏறுகினறனைர.

 _______________ சுறறு்லா செலகினறனைர.

4. பூ்னை பலால குடிக்கிறது. 

 _______________ எலி்யப பிடிக்கும்.

5. க்ேப புத்ேகஙகள் எனைக்கு மிகவும் பிடிக்கும்.

 _______________ அத்்ே வலாஙகித் ேந்ே்வ.

(அது, அவன, அவள், அ்வ, அவரகள்)

வண்ணமிடபபட்ட செலால யலா்ரக் குறிக்கிறது?
கயல 

இனறு எபபடி 
எழுதுவலாதேலா? 

அவள் என்னைத் 
தேடுவலாதே!

நம்்ம 
விட்டுச் செனற்ே 
எணணி அவரகளும் 

கவ்்பபடுவலாரகேலா?

நலா்ே 
சேரிந்துவிடும்
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       8. இறகு
பலாரக்கப பலாரக்க அைகுேலான

பேபேக்கும் இறகுேலான

தநறறுக் கணடு எடுத்ேது

தநரத்தியலானை இறகிது

ஏழு வண்ணம் கலாட்டிடும்

இந்ே நல் இறகி்னைக்

கீதை தபலாட்ட பற்வதய

தகட்டலால உடதனை 
ேருகிதறன

எந்ேப பற்வ தபலாட்டதேலா?

எஙகுத் தேடி அ்்யுதேலா!

செலாந்ேக்கலாரப பற்வதய

வந்து தகட்டலால ேருகிதறன

- அை. வள்ளியபபலா

47
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1.  இந்ே   - அ்்யுதேலா

2.  அைகுேலான - இறகிது

3.  தபலாட்டதேலா - எந்ே

4.  எடுத்ேது  - இறகுேலான

பயிறசி
செலாலலிப பைகுக

படித்தும், எழுதியும் பைகுக

ஒத்ே ஓ்ெயு்டய செலாறக்ேப சபலாருத்துக

தபசுதவலாம் வலாஙக!

இற்கக் கணசடடுத்ே குைந்்ே எனனை செய்ய நி்னைத்ேது? ஏன?

அைகுேலான இறகுேலான எடுத்ேது

பற்வதய ேருகிதறன

பலாரக்கப பலாரக்க பேபேக்கும்

தநரத்தியலானை கணடு எடுத்ேது ஏழு வண்ணம்

வந்து தகட்டலால

இறகிது

அ்்யுதேலாதபலாட்டதேலா

உடதனை ேருகிதறன

செலாந்ேக்கலாரப  பற்வ
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எ்வ யலாரு்டய கணகள் கணடுபிடி

்ரகுதி ்னையலா ந்்ேஆ லணிஅ

ேந்ேது யலார?
பசிக்கிறேலா! 

ேலாமேமலாகிவிட்டது 

இல்் 
அம்மலா. 

ஏறகனைதவ உ்ணவு 
சகலாடுத்து 

விட்டலாரகள் 

சேரியவில்் 
அம்மலா

பற்வக் குஞ்சுகளுக்கு உ்ணவு சகலாடுத்ேது 
யலாரலாக இருக்கும்? கணடுபிடித்து வட்டமிடுஙகள்.

அபபடியலா!  
யலார உ்ணவு 
சகலாடுத்ேது?
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9. ஆத்திசூடி

அதேலா பலார பைம். 
மரத்திலிருந்து 

விழுகிறது

அட 
ஆமலாம்!

வலா. பைத்்ே 
எடுத்து இருவரும் 

தினனை்லாம்

இது 
ெரியில்்

ஆ...

பலாரத்துப 
தபலா

அச்ெச்தெலா! 
அடிபட்டுவிட்டேலா

ம்... 
வலிக்கிறது

நலான 
பைத்்ே எடுத்து 

வருகிதறன

ம்... 
இந்ேலா. 

உனைக்குப பலாதி

நனறி 
நணபலா!

நன்ம க்டபிடி

தவகமலாக 
ஓடும் திற்ம 

எனைக்கிருக்கிறது. 
அேனைலால  பைத்்ே நலாதனை 

எடுத்துக்சகலாள்தவன
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ஆத்திசூடி

நீர வி்ேயலாதடல

சுைல நி்றந்ே
பகுதி

எச்ெரிக்்க

நீரில 
நீந்துவது 

எவ்வேவு 
மகிழ்ச்சி 

ஆமலாம்

நலான 
இனனும் உள்தே 

செனறு நீந்ேப 
தபலாகிதறன

தவணடலாம். 
அஙதக பலார 

எச்ெரிக்்கப 
ப்்க

நீச்ெல 
தபலாட்டி எனறலாத் 

எபதபலாதும் எனைக்குத்ேலான முேல 
பரிசு. சேரியும்ேலாதனை! 

ஆனைலாலும் 
இது ஆபத்து

நலான 
பலாரத்துக்சகலாள்கிதறன. 

துணிவுள்ேவரகள்                           
வர்லாம்

நலான 
வருகிதறன

எனைக்குப 
பயமலாக 

இருக்கிறது. 
இேறகு தமல நலான 

வரவில்்

எனைக்குப 
பயமில்். நலான 

தபலாகிதறன

கலாபபலாறறுஙகள்... 
கலாபபலாறறுஙகள்...
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எஙகளுக்கு 
மிகவும் பிடித்ே 

இடத்திறகுப 
தபலாகிதறலாம். நீயும் 

வர்லாதம?

எஙதக 
தபலாறீஙக?

அந்ே இடத்தில 
இருந்துசகலாணடு 

உ்கத்்ேதய பலாரக்க்லாம். 
நீயும் வருகிறலாயலா?

நம் 
தகள்விகளுக்கு 

அஙதக பதில கி்டக்கும். 
நீயும் வர்லாதம?

அபபடி 
ஓர இடமலா? நலானும் 

வருகிதறன

எஙதக 
தபலாறீஙக? எஙதக 

தபலாறீஙக?

எஙதக 
தபலாறீஙக?

அ்மதி கலாக்கவும்

நூல ப் கல

ஆத்திசூடி

சபலாதுநூ்கம்

அஙகுச்
செனறலால அறி்வ 

வேரத்துக்சகலாள்ே்லாம்
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தநரபட ஒழுகு

ஆத்திசூடி

ஈதரலாடு மலாவட்டம் 
தெமூ்ரச் தெரந்ே 
சிறுவன முகம்மது 
யலாசின. அரசுபபள்ளியில 
இரணடலாம் வகுபபு 
படிக்கிறலான.

ஒருநலாள் பள்ளிக்குச் 
செலலும்தபலாது 
ெலா்்தயலாரத்தில 
ஐம்பேலாயிரம் ரூபலா்யக் 
கணடலான. அபப்ணத்்ே 
ஆசிரியரின உேவியுடன 
கலாவல நி்்யத்தில 
ஒபப்டத்ேலான. 

அவனுக்குக் கலாவல 
து்றயினைர வலாழ்த்து 
சேரிவித்ேனைர. ப்ரும் 
யலாசி்னைப பலாரலாட்டினைர. 
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ஆத்திசூடி

தநலாயினுக்கு இடம் சகலாதடல

அம்மலா 
நலாம் எஙதக தபலாகப 

தபலாகிதறலாம்? 

என 
நணபரக்ேப 

பலாரக்கப தபலாக்லாம் 
வலா சினனு!

அஙதக 
பலார தெவல. 

அது விடியற 
கலா்்யித்தய 

எழுந்துவிடும். 
சேரியுமலா! ஏன 

அம்மலா?

அதேலா 
பலார யலா்னை. 

அது விரும்பிக் 
குளிக்கும்

ஏன 
அம்மலா?

அதேலா 
பலார மலான. அது 

சுறுசுறுபபலாய் ஓடி 
வி்ேயலாடும்

ஏன 
அம்மலா?

ஏன? 
பதில செலாலலுஙக 

அம்மலா

சினனு... 
அதேலா பலார 

முயல. அது கீ்ர, 
கலாய், பைஙக்ே 

விரும்பிச் 
ெலாபபிடும்

உன தகள்விக்கு ஒதர 
பதிலேலான. இவற்ற எல்லாம் 
செய்ேலால தநலாயினறி வலாை்லாம்

ஓ...
புரிந்ேது 
அம்மலா
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பயிறசி
படித்தும், எழுதியும் பைகுக

நன்ம க்டபிடி நீர வி்ேயலாதடல

நூல ப் கல தநரபட ஒழுகு

தநலாயினுக்கு இடம் சகலாதடல

சபலாருத்துக

நன்ம க்டபிடி

நூல ப் கல

தநரபட ஒழுகு

தநலாயினுக்கு
இடம் சகலாதடல

நனறி!
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வலாயில கேவு மதில

வ்ரசமழுகு

அ்டயலாே அட்்ட

பைபபலாகு

சமதுசரலாட்டி

பனிக்கூழ்

புத்ேகப்ப

பைச்ெலாறு

வறுவல

ேணணீரப புட்டி

ெலா்்

மினவிசிறி

கரும்ப்்க நலாள்கலாட்டி

துருவி

தம்ெ

கரிக்தகலால அழிபபலான

ேமிழ்ச்செலால அறிந்து பயனபடுத்துதவலாம்

வி்ேயலாட்டுத்திடல

56
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வந்ே பலா்ே

தபருந்து 

வலாளி  

மத்து  

தமகம் 

ெந்்ே

முேல எழுத்்ே மலாறறிப பற்வயின சபய்ர உருவலாக்குக

கல                 

கு்ட           

ப்னை          

நகம்             

ம்்         

முேல எழுத்்ே  சநடி்லாக மலாறறிப புதிய செலால உருவலாக்குக

படத்திறகுப சபலாருத்ேமலானை செலால்்  எடுத்து எழுதுக

வலால வலாள் புலி புளி தகலாழி தகலாலி சவள்ேம் சவல்ம்

பலலி பள்ளி ம்் ம்ை
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பஞ்சு 

ஆவணி  
  
ெட்்ட
     
பகல   
      
பலாடல  
    
ேவ்்

இரணடலாம் எழுத்்ே நீக்கிப புதிய செலால்் உருவலாக்குக

செலாலலுக்குள் ம்றந்திருக்கும் செலால்்க் கணடுபிடித்து எழுதுக

ப்்க

மலாமரம் சவௌவலால

கண்ணலாடி விணமீன

செலாறபடிக்கட்டுக்ே நிரபபுக

்க
பு
ப
ம
து

்க
்
ல
ம்

்க
லி
பி

்க
க் ்க

்ம

்ம

்ம

பூ
பூ
பூ
பூ
பூ

்னை
ட்
ச்
ச்

டு
செ
செ

டி
ண டு

வலா

வலா

வலா
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இரணடலாம் வகுபபு -  ேமிழ் முேல பருவம் 
கறறல வி்ேவுகள்

•  படஙகள், ஓவியஙகள், க்ேபபடஙக்ே நுட்பமலாக உறறுதநலாக்கியும் 
செலால்க்தகட்டும் சு்வபபர. 

• தகட்டறியலாே,  எளிய செலாறகே்மந்ே பலாடலக்ேக் கவனைத்துடன 
கருத்தூனறிக் தகட்டுப  புரிந்துசகலாணடு சவளிபபடுத்துவர.   

• சிந்ே்னை்யத் தூணடும் எளிய க்ேக்ேக் கவனைத்துடன கருத்தூனறிக் 
தகட்டுப  புரிந்துசகலாணடு சவளிபபடுத்துவர.  

• எளிய வலாய்சமலாழி அறிவு்ரக்ேயும் கட்ட்ேக்ேயும் வினைலாக்க்ேயும் 
தகட்டுப புரிந்துசகலாணடு எதிரவி்னையலாறறுவர.  

• பிறர தபசுவ்ேப சபலாறுபபுடனும் கவனைத்துடனும் தகட்டுப புரிந்துசகலாணடு 
சவளிபபடுத்துவர. 

 

• ஓ்ெநயமிக்க பலாடலக்ேத் ேனியலாகவும் குழுவலாகவும் உரிய ஒலிபபுடன 
பலாடுவர. 

• படக்க்ே்யப  பலாரத்து நிகழ்்வக் கூறுவர. 

• செய்திக்ேத் திரட்டும் சபலாருட்டு வினைலா எழுபபுவர.

• பலாரத்ே்வ, தகட்ட்வப பறறிப தபசுவர. 

• தகட்டும் படித்தும் அறிந்ே பலாடலகள், க்ேகளிலிருந்து தகட்கபபடும் எளிய 
வினைலாக்களுக்கு முழு்மயலானை செலாறசறலாடரில வி்ட கூறுவர. 

• செலாறகள், சேலாடரக்ே மு்றயலாகவும் ெரியலாகவும் ஒலிபபர.

•  தகட்டறிந்ே க்ேகள், பலாடலக்ேத் ேம் கறப்னையின அடிபப்டயில 
கூறுவர. ேமக்குரிய ந்டயில தபசுவர. 

• தகட்டவறறுடன ேம் அனுபவஙக்ேத் சேலாடரபுபடுத்திப சபலாருள் 
விேஙகும் வ்கயில சேளிவலாக சவளிபபடுத்துவர. 

• ேமிழ் சமலாழியின அ்னைத்து  எழுத்துகளின ஒலிவடிவ, வரிவடிவத் 
சேலாடரபுக்ே இனைஙகணடு  மு்றயலாக  உச்ெரிபபர. 

• எளிய செலாறகள், சிறுசிறு சேலாடரக்ே உரிய ஒலிபபுடன  உரக்கப படிபபர. 

• எளிய ெந்ேப பலாடலக்ே உரிய ஓ்ெயுடன படிபபர.  

• எளி்மயலானை சிறுசிறு படக்க்ேக்ேயும் பலாடலக்ேயும் படிபபர.  

• படிக்கும் பகுதியின சபலாருளு்ணரந்து வினைலாக்களுக்கு வி்டயளிபபர. 

•  படித்ே பகுதியில தகட்கபபடும்  சிறுசிறு வினைலாக்களுக்கு வி்டயளிபபர.

    

• படஙக்ேப பலாரத்துப சபயரகள், சிறுசிறு சேலாடரக்ேத் சேளிவலாகவும் 
வரிவடிவம் சி்ேயலாமலும் எழுதுவர.

• செலாறக்ேயும், சிறுசிறு சேலாடரக்ேயும் செலால்க்தகட்டு எழுதுவர.

• எளிய பலாடலகள்,  க்ேகள், உ்ரபபகுதிகளிலிருந்து தகட்கபபடும் 
வினைலாக்களுக்கு  முழு்மயலானை சேலாடரகளில வி்டயளிபபர. 

•  சிறுசிறு சேலாடரக்ேத்  ேம்மு்டய  ந்டயில  எழுதுவர.

• தகட்டவற்ற/ படித்ேவற்ற / சிந்தித்து உ்ணரந்ேவற்றப 
படஙகேலாகதவலா, செலாறகேலாகதவலா, சேலாடரகேலாகதவலா சவளிபபடுத்துவர.
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• ஒலி இ்யபுச் செலாறக்ே உருவலாக்குவர.

• ஒரு்ம, பன்ம விகுதிக்ே (கள், க்கள், ஙகள்) அறிந்து பயனபடுத்துவர. 

• சபயரச்செலாறகள், பதிலிப சபயரச்செலாறகள், வி்னைச்செலாறக்ே அறிந்து 
பயனபடுத்துவர. 

• படக்க்ேக்ேப  பலாரத்ேறிந்து / படித்ேறிந்து க்ே கூறுவர. 

• சபயரபப்்ககள், அறிவிபபுக்ேப படிபபர.

• விரும்பும் நூலக்ேத் தேடிப படிபபர.

 

கீழ்க்கலாணும் செலாறக்ேக் கறறறிந்து தபச்சிலும் எழுத்திலும் பயனபடுத்துவர.

• சபயரச்செலாறகள்

• வி்னைச்செலாறகள்

• பதிலிப சபயரச்செலாறகள்

• வீடு, பள்ளியில உள்ே சபலாருள்களின சபயரகள்

• குடும்ப உறுபபினைர சபயரகள்

• தினபணடஙகளின சபயரகள்

 

• முேல எழுத்்ே மலாறறி தவறு செலாறக்ே உருவலாக்குவர.

•  குறிபபிட்ட எழுத்தில சேலாடஙகும் பலதவறு செலாறக்ே எழுதுவர.

• சகலாடுக்கபபட்ட செலாலலிலிருந்து பலதவறு  செலாறக்ே உருவலாக்குவர.

 

• விதிக்ேப பினபறறுவர.

•  தூய்்ம தபணுவர.

• சபலாருள்க்ேப பலாதுகலாபபர.

• பிறருக்கு உேவுவர.

• பிற உயிரகளிடத்தில அனபு கலாட்டுவர.

கீழ்க்கலாணும் வலாழ்வியல திறனக்ேப சபறறு உரிய தநரஙகளில பயனபடுத்துவர.

• ேன்னை அறியும் திறன.

• சிக்கல தீரக்கும் திறன.

• முடிசவடுக்கும் திறன.

• கூரசிந்ே்னைத் திறன.

• ப்டபபலாக்கச் சிந்ே்னைத் திறன.

• சிறந்ே ேகவல சேலாடரபுத் திறன.

• உறவுக்ே இ்ணக்கத்துடன தபணும் திறன.

• பிற்ர அவர நி்்யிலிருந்து புரிந்துசகலாள்ளும் திறன. 

• உ்ணரவுக்ேக் ்கயலாளும் திறன.

• மனை அழுத்ேத்்ேக் ்கயலாளும் திறன. 
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தம்லாய்வலாேரகள்

மு்னைவர ெ. மலாடெலாமி,  தபரலாசியர ( ஓய்வு), சென்னை. 

திருமதி ஏ.எஸ். பத்மலாவதி எழுத்ேலாேர, சென்னை. 

திரு. ெ. ேமிழ்ச்செலவன எழுத்ேலாேர, சிவகலாசி.

நூ்லாசிரியரகள்
மு்னைவர அ. மலாசி்லாமணி, விரிவு்ரயலாேர, 
மலாவட்ட ஆசிரியர கலவி மறறும் பயிறசி நிறுவனைம், 
குருக்கத்தி,நலாகபபட்டினைம் மலாவட்டம்.

திருமதி தவ. சுடசரலாளி, இ்டநி்் ஆசிரியர,                       
அம்பத்தூர நகரலாட்சி சேலாடக்கபபள்ளி, சகலாரட்டூர, 
விலலிவலாக்கம் ஒனறியம், திருவள்ளூர மலாவட்டம்.

திரு. சவ. ரலாஜலா இ்டநி்் ஆசிரியர,                                                      
ஊரலாட்சி ஒனறிய நடுநி்்பபள்ளி, இரலாக்கியலாம்பட்டி, 
சகலாஙக்ணலாபுரம் ஒனறியம், தெ்ம் மலாவட்டம்.

செலவி பலா. பரீத்தி, இ்டநி்் ஆசிரியர,                                                           
ஊரலாட்சி ஒனறிய நடுநி்்பபள்ளி, சீரபபனைந்ேல,                                                                                                                     
ரிஷிவந்தியம் ஒனறியம், விழுபபுரம் மலாவட்டம்.

திரு. பலா. ெ. குபபன, இ்டநி்் ஆசிரியர,                                     
ஊரலாட்சி ஒனறிய சேலாடக்கபபள்ளி, ஐயந்ேலாஙகல, 
கலாதவரிபபலாக்கம் ஒனறியம், தவலூர மலாவட்டம்.

திருமதி பலா. கறபகம், இ்டநி்் ஆசிரியர,                                                                                                                                        
ஊரலாட்சி ஒனறிய சேலாடக்கபபள்ளி, ஐயபபநகர,                       
விலலிவலாக்கம் ஒனறியம், திருவள்ளூர மலாவட்டம்.

திருமதி வீ. செௌரீஸ்வரி, இ்டநி்் ஆசிரியர,                   
ஊரலாட்சி ஒனறிய சேலாடக்கபபள்ளி, குமரனகட்டம், 
ஆ்னைம்் ஒனறியம், தகலாயம்புத்தூர மலாவட்டம்.

திருமதி அ. க்்வலாணி, பட்டேலாரி ஆசிரியர,                                 
ஊரலாட்சி ஒனறிய நடுநி்்பபள்ளி, கலாேம்பலா்ேயம், 
சேலாணடலாமுத்தூர ஒனறியம், தகலாயம்புத்தூர மலாவட்டம்.

திருமதி ெ. பஞ்ெவர்ணம்,  ே்்்ம ஆசிரியர, ஊரலாட்சி 
ஒனறிய சேலாடக்கபபள்ளி, ேலாம்பரம், ெலானிதடலாரியம், சென்னை.

திரு. கு.வ. மதகந்திரன   இ்டநி்் ஆசிரியர,                       
ஊரலாட்சி ஒனறிய நடுநி்்பபள்ளி, சபரிய குக்குணடி, 
ஆறகலாடு ஒனறியம், தவலூர மலாவட்டம். 

திருமதி ே. சஜயமலாரி, இ்டநி்் ஆசிரியர,                    
ஸ்ரீசஜதயந்திர சுவலாமிகள் தமனி்்பபள்ளி,                           
மகலாரலாஜலா நகர, திருசநலதவலி மலாவட்டம்.

ேமிழ் - இரணடலாம் வகுபபு  
பலாடநூல உருவலாக்கக் குழு

ஓவியரகள்

திரு. தக.மதியைகன, இ்டநி்் ஆசிரியர,                                          
ஊ.ஒ. நடு நி்்பபள்ளி, ஊத்துக்கலாடு, வ்ங்கமலான ஒனறியம்,                                                                                                                                        
திருவலாரூர மலாவட்டம். 

திரு. தெலா. தவலமுருகன, ஓவிய ஆசிரியர,                                                                                                                       
அரசு மகளிர தமனி்்பபள்ளி, தகலாவிலபட்டி,                                                                                                                                     
தூத்துக்குடி மலாவட்டம்.

திரு. தகலாபு சுப்பயன,                                                                                                
ஐ திங கிரிதயஷனஸ், வடபைனி, சென்னை. 

திரு. கலா. ேனைஸ் தீபக் ரலாஜன 

திரு. கலா. ந்ன நலானசி ரலாஜன

திரு. நலா. கலாசி ரலாஜன 

திரு. தவலமுருகன இரலாேலாகிருஷ்ணன                                

திரு. பலா. பிரதமலாத் 

திரு. ே.ேலா.மு. பிரபுரலாஜ், ஓவிய ஆசிரியர,                                                         
அரசு உயரநி்்பபள்ளி, மணிமஙக்ம், குனறத்தூர ஒனறியம், 
கலாஞ்சிபுரம் மலாவட்டம். 

பக்க வடிவ்மபபலாேர
ஓவியர திரு. கு. க்்ச்செலவன, சென்னை.

வலலுநர & ஒருஙகி்்ணபபலாேர
மு்னைவர சவ. உஷலாரலாணி,  முேலவர,                            
மலாவட்ட ஆசிரியர கலவி மறறும் பயிறசி நிறுவனைம், 
திருவலலிக்தகணி, சென்னை மலாவட்டம்.

திருமதி இரலா. சபலானமணி , விரிவு்ரயலாேர,                              
மலாவட்ட ஆசிரியர கலவி மறறும் பயிறசி நிறுவனைம், திருவூர,  
திருவள்ளூர மலாவட்டம். 

 வி்ரவுக்குறியீடு தம்லாண்மக்குழு
இரலா. சஜகநலாேன, இ.நி.ஆ,  
ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி, கத்ணெபுரம், தபலாளூர, 
திருவண்ணலாம்் மலாவட்டம்.

ம.முருதகென  ,ப.ஆ, 
ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி, சபத்ேதவேலாணதகலாட்டகம், 
முத்துபதபட்்ட, திருவலாரூர. 

ஆ.தேவி சஜஸிந்ேலா  , ப.ஆ  , 
அ.உ.நி. பள்ளி, என.எம்.தகலாவில, தவலூர. 
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PrefacePreface

How to use the book

This English Language textbook has been designed to enable a fun fi lled and engaging 
experience in learning the language. The approach allows for plenty of practice in the four 
language skills. It focuses on structure practice and vocabulary enrichment through a variety 
of language learning activities. These activities evoke interest and engaged practice in the 
language and thus lead to retention. 

As per NCF 2005, language is learnt effectively when it is taught with exposure 
in meaningful context rather than as a subject. In accordance with this, the textbook 
has been drafted with themes related or familiar to children. The units provide space for 
effective individual and pair work and thus allow the teachers to focus on time management in
multi - level classrooms.

• The Term-I English Book for Standard II has three units.

• Each unit is planned for a month.

• The characters, Valli and her pet Chittu introduce each unit.

• Each unit is designed around life-oriented themes namely Our home,
Our body parts and Our feelings.

Each unit starts with a colourful and pictorial warm up page.

Let us recall helps children to recollect their previous learning  and connect it to the 
new content. 

The Look and Say pages can be used to develop vocabulary and speaking skill.

The sounds of the letters are taught through phonics.

Word wall can be used to learn sight words and phonic words in each lesson.

Circle time provides opportunity for the teachers to teach the language structures 
through games and activities. It develops listening and speaking skills.

Let us know provides scope for teaching grammar in a context. The dialogue between 
Valli and Chittu helps to learn grammar concepts inductively.

Let us read 
The Fat Dog

The thin king and the fat 
dog go for a walk.

The fat dog sees a cat. The fat dog runs to catch the cat.

The king runs 
to catch the fat dog.

They run 
and run 
and run.

Now the fat dog is thin.

He is a thin king.
The thin king has a fat dog.

Note to the teacher: This is a supplementary 
reading material. Read out the story to children. 
Make them read the story on their own. 

Let us read is a self reading text which is designed only with the sight words and 
phonic words that children have learnt already. It caters to develop fl uency 
independently among children. 

Let us practise develops reading and writing in children.

The activities in Think Zone can be used for promoting 
higher order thinking.

Let us understand is designed with exercises grading from 
simple to challenging tasks for comprehension of the 
content.
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Let us make

Note to the teacher: Demonstrate the steps to make the house.  Read the instructions 
one by one. Encourage children to make the house by listening to your instructions.

My house is ___________________

My house 

1. Take a piece of 
square paper.

5. Fold the right 
corner. 

6. Turn it and stick it in the 
space given below.

7. Colour and 
decorate 

your house.

2. Fold the paper 
into half.

4. Fold the 
left corner.3. Open it.

Unit 1 – Our Sweet Home
Home is a place of comfort for the children. 

In the story Too Big… Too Small, Mano expresses the dilemma any child could experi-
ence. 

The Look and Say page is for developing vocabulary. Various things at home are visualized 
for children to identify and name.

Simple directions are learnt through the poem “Up and Down.” 

Let us make develops listening skill of children by following instructions and 
acting accordingly. This fun oriented activity provides opportunity to 
enhance their creativity.

I can do can be used for assessment of the content. 

Unit 2 – Listen to Your Body
Children are always curious to know more about their body. 

In the story, Nina Wonders… Nithin and Nina explore and talk about various parts of 
the body and their use. 

Children identify dresses and colours illustrated in the Look and Say page.

The use of magic words is learnt through the poem The Magic Words. Teachers need to 
help children to use these words every day. 

Unit 3 – Know Your Feelings
Children are always keen to express their feelings.

The story Not That One, takes the children through Gopi‛s day and the feelings
he has in each context. 

In Look and Say page children learn to identify feelings and name them.

Children learn to become aware of their feelings
through the poem How Do I Feel?. 

Learning Outcome
• It is a moment of pride for children as they colour the apples in the tree. 
• This self-assessment tool helps boost their self-confi dence. 
• It is also diagnostic page for the teachers to ensure that each student has 

attained the expected learning outcome in each unit.

Let us use the QR code in the text books ! How ?
• Download the QR code scanner from the Google PlayStore/ Apple 

App Store into your smartphone.

• Open the QR code scanner application.

• Once the scanner button in the application is clicked, camera 
opens and then bring it closer to the QR code in the text book.

• Once the camera detects the QR code, a url appears in the screen.
Click the url and go to the content page.
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Our Sweet Home

Let us recall

3.Colour the shirt.2.Circle the big tree.

1.Name the pictures.

Chittu has grown so tall.
 Have you?

Our Sweet HomeOur Sweet Home
1

67
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Look and say

cot

pillowlamp

cupboard

dustbin
grinder

plate

stove

mixie

clock

sink

cradle
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Note to the teacher: Practise vocabulary using the picture. Ask students to name the 
objects seen in the picture. 

bucket

mug

towel

windowdoor
television

chair sofa

soap

brush

tap

mirror

washbasin
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Let us sing

Up and Down

Note to the teacher: Sing the song with actions. Encourage children to listen and
do the actions fi rst, then sing the song with the teacher. 

Left hand up, right hand down,
And walk round and round.

Right hand up, left hand down,
And walk round and round.

Left leg front, right leg back,
And run round and round.

Right leg front, left leg back,
And run round and round.

We go up, We go down,
And shake it all around.
We go up, We go down,
And shake it all around.

70
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Let us learn 

“I can’t lift you up, Mano,” says mom.
“You are too big!”

Too Big… Too Small…

“You can’t walk to school alone,
Mano,” says dad.
“You are too small!”

“You can’t sleep in the cradle, Mano,” 
says grandpa.
“You are too big!”

“You can’t carry the baby to
the park, Mano,” says grandma. 
“You are too small!”
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Too small to carry the baby!

Mano thinks “Too big? Too small?”
How can he be too big and 
too small all at once?

Too big to wear his old pink shirt!

Too small to make dosa!

Too big to climb on grandpa’s back!

“What am I the right size for?”  
Mano wonders.
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Mom smiles and says, “Why, you are 
just big enough to go to school.”

“What am I the right size for?”  
Mano wonders.

“And you are just small enough for me to 
carry you on my shoulders,” says dad.

“You are just big enough to take me 
for my morning walks,”says grandpa.

“And you are just small enough for 
me to tell stories to,” says grandma.

“You will always be the perfect size for our hug,” 
all say and give him a warm, wonderful hug.

Note to the teacher: Focus on the describing words big and small. Encourage children 
to practise the words in context.
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Let us understand

1. Tick () the correct one.

2. Who said these words? Choose and write.

a. Too small to make dosa. 
Too big to make dosa. 

b. Too small to wear his old shirt. 
Too big to wear his old shirt. 

c. Too big to carry the baby. 
Too small to carry the baby. 

 mom Mano grandpa 

a. “What am I the right size for?.”

b. “I can’t lift you up.”

c. “You can’t sleep in the cradle.”

3. Listen, think and say.

a. Is Mano big enough to walk to school alone?

b. Why can’t Mano make dosa?

c. Why can’t Mano climb on grandpa’s back?

d. Are you big or small?

UNIT- 1 ENGLISH STD-2_PACKAGE_25012019_01PM.indd   74 22-02-2019   12:21:05

www.kalvinews.com



75

Let us know

Valli and Chittu are very good friends.
Today they are counting the things they have.

Chittu: Why do you add ‘s’ with your words?
Valli: I have more than one of each.
Note to the teacher: Explain to children that we add ‘s’ to a noun to make it more than one.

 one banana.  one cap.

 one toy.

 three toys.

 two caps. four bananas.

 I have ...

 I have ...
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two vans

four ships

one cat

three cats

one van

one ship

Let us practise
1.Match the words with the pictures.

2.Add “s” to make one into many.

ball

apple

cap

dog

egg

frog

pig

hut

 Spell check   Fill in the missing letters.

  
c__t s__i__t b__b__
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Word wall 

give  or  good  put  saw  if  
them  up  just  see  old  

then  us  come

  Make one set of fl ashcards 
with the words.

  Make children sit in a circle.
  Distribute the cards to all 

children.
  Let one child show a card to 

the next child.
  If the child can read, then

he / she  wins the card.
  Now, the child will show 

another card to the next child.
  Follow these steps in clockwise 

direction with all children.
  The child with the most

cards wins.

Let us do

Read aloud and circle the words you see in the word wall.
1. I like them.
2. He was a good old man.
3. I just saw him.
4. Can you see the fi sh?
5. Give me some jam.
6. Take us to the zoo. 

Find and circle the words.

j g i v e o l d a y
f o r e x s g s a w
j g e t o t a k e s
c o m e e k m u c h
i i o p u t t m e s
h s z x t o n g t r
t h e n c w z b y c
f o r c o m e j w n
t u g j u s t s e e

get see

give much

me old

or then

put take

saw come

just by 

for to
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The  is   .

The  is   .

The  is   .

The  is   .

The is   .

The  is   .

A)  Display pictures of a rat, giraffe, dog, pig, snake and an elephant. Ask children to name the 
animals. Reinforce the structure –“This is a rat.” Let children repeat the structure. 

B)  Display pictures of a rat and an elephant. Ask children, “Is the rat small or big?” Say, “The rat is 
small.” Practise with all pictures using the structure. Use the pictures in pairs like - small rat and
big elephant, tall giraffe and short dog, fat pig and thin snake.

Let us practise

Circle time - Let us talk

The tree is big.

The plant is small. 

The boy is tall.

The girl is short.

The book is thick.

The kite is thin.

Read and trace the words.
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Let us say

Listen to the sound and repeat.

br -
as in

brick

broom

cl -
as in

clock

cloud

fl -
as in

flower

flute

dr -
as in

drink

drum

- st
as in

list

fist

-nd
as in

pond

bend

-nk
as in

tank

pink

-ft
as in

gift

soft

Read aloud.

clap
click
cloth 
cluck

sand 
wind
land
bond

bring
brim
brass 
brick

shift
left
loft

craft

drop
dress
drag
drip

must
rest
west
cost

fl ip
fl ag
fl op
fl ash

bank
think
link
rank

Listen and repeat.

Note to the teacher: Help children read the consonant clusters given above by blending the sounds 
of the letters e.g. c /k/ + l /l/ = cl /kl/. Teach children to blend letters to read the letter clusters.

Bring the drum.Flip the cloth.

Dust the nest. Lend a hand.

Thank the monk. Lift the gift. 
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Let us do

Word wall 
  Make 4 sets of fl ashcards.
  Divide the class into

four groups.
  Each group has a box with 

words and an empty box.
  You will read the word from 

the word wall.
  One child from each group will 

fi nd the word and put it in the 
empty box.

  The group that fi nishes
fi rst wins.

  Practise with all children.

clip   brass   flesh   flop   
drag   drip  west   cost   
wind   sand   rank    loft

Circle the correct one. 

____ock

cl       pl      fl

po ___

nd      nk      ft

____ag

pl      cl       fl

ne___

st       nk      nd

pi____

nk       ft       nd

_____ush

cr      br      fr
gi____

nd       nk      ft

____op

dr      cr      br

Circle the odd one.
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Let us read 
The Fat Dog

The thin king and the fat 
dog go for a walk.

The fat dog sees a cat. The fat dog runs to catch the cat.

The king runs
to catch the fat dog.

They run
and run
and run.

Now the fat dog is thin.

He is a thin king.
The thin king has a fat dog.

Note to the teacher: This is a supplementary 
reading material. Read out the story to children. 
Make them read the story on their own. 
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Let us think and do

1. Circle the correct word.

2. Tick () Yes or No.

queen  /  king   dog  /  cat   cat  /  dog

a. The king is fat.    Yes  No 
b. The king has a fat dog.   Yes  No
c. The dog sees a rat.    Yes  No
d. The dog runs to catch the cow. Yes  No
e. The king runs with the dog.  Yes  No

3. Arrange the story in the correct order using numbers from 1 to 5.
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Let us make

Note to the teacher: Demonstrate the steps to make the house.  Read the instructions 
one by one. Encourage children to make the house by listening to your instructions.

This is my .

1. Take a piece of 
square paper.

5. Fold the right 
corner. 

6. Turn it and stick it in the 
space given below.

7. Colour and
decorate

your house.

2. Fold the paper 
into half.

4. Fold the
left corner.3. Open it.
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I can do
1. Tick () the correct picture for the sentence.

2.Choose and write the correct blend.

The shirt is small.               

The cot is big.

The tree is tall.

The ribbon is long.

The rat is fat.

ap ush pi ne

br- cl- -st -nk
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3. Add ‘s’ to make one into many.

 one pot
                             

three 

 one cap       four 

 one bag                        two  

 one pen  
                                   fi ve 

5.  Listen to the teacher read the story and circle the words
the teacher repeats.

Rhino had walked for a long time. 

She saw an old man resting under the tree. 

She asked the man to give some water. 

Rhino was happy to get the water from him.

Note to the teacher: Read the words –   long  saw  old  get  give

6. Recite the poem, ‘Up and Down’.

4. Circle the correct word for the picture.

sofa tap clock

chair mug pillow

door soap lamp
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name common 
objects in the 

house

recite the 
poem 

‘Up and Down’

read sight 
words

understand 
‘one’ and ‘many’ use words 

to describe 
things

read the 
story ‘The 
Fat Dog’

differentiate 
big and small 

things

Learning outcome

Now I can... 

Note to the teacher: Ask children to colour the apple when they achieve the learning outcome.

 read 
phonic words

 say words 
with cl br  

fl  dr  st  nd  
nk  ft

understand 
and follow 

simple  
instructions
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Let us recall

2.Circle the picture.
 a.Who is jumping?            b.Who is clapping?

3.What will the girl say? Tick (). 4.Read these words.

Sorry   Thank you 

brush  flag

clock  drum

nest  bend

bank  lift

Listen to Your Body

1.Name the colours.

I like my blue frock. 
What do you like?

Listen to Your BodyListen to Your Body
2
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Look and say

red skirt

red tie

violet belt

green saree

blue
handkerchief

black coat

Look and sayLook and say
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Note to the teacher: Practise vocabulary using the picture. Ask students to name the 
objects seen in the picture 

blue shorts

yellow caporange hat

brown  
sweater

purple 
table cloth

white dhoti
pink frock

grey socks

yellow shirt

Note to the teacher: Practise vocabulary using the picture. Ask children to name the things in the picture.
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Let us sing

Note to the teacher: Sing the song with actions. Encourage children to listen and do the actions fi rst, 
then repeat the song after the teacher. Emphasize the use of magic words in the class. 

The Magic Words

When we want someone to help
What do we say?

Please, please, please.

When someone helps us out
What do we say?

Thank you, thank you, thank you.

 When we make someone cry
What do we say?

Sorry, sorry, sorry.

Please, thank you and sorry 
Please, thank you and sorry

Say them as you need.
Say them to make it all good.

90
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Let us learn 

Nina Wonders…

Nina does not reply. Nithin goes near her and shakes 
her head.

Nithin:  I called you three times!
Nina: Sorry, I didn’t hear you.
Nithin:  Let’s play a game. It’s called ‘Listen to your body’.
Nina: Really? How do we play that game?

Nina:  Today I am not going to 
school.

  It is a holiday! I am not 
going out to play.

  It is too hot anyway!
 What am I going to do?
Nithin: Nina! Nina! Nina!
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Nithin breathes in and out. Nina breathes in and out.

Nithin:   Listen, do you hear 
anything?

Nina:    Lup tup. Lup tup. Lup tup. 
Someone is playing
a drum.

Nithin:    That’s your heart.
It beats all the time.
It beats all day.
It beats all night.

Nithin:  I can make a song with 
my hands. 

Nina stands up and stomps 
her feet.
   Nina:   Ha! I can make one 

with my feet!
Tippity-Tappity-Toe
Stamp! Stamp! Stamp!

Nithin:  Sit down and do what I do.

Nithin places his hand on his chest and so does Nina.

Nithin claps his hand and so does Nina.

Nina:  I can make it even louder… SSSSSSSSSSSSS

Nithin:   Can you hear your 
breath?

Nina:  Yes! 
Nithin:   I can make my 

breath louder… 
sssssssssssssssss
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Note to the teacher: Focus on naming different parts of the body and verbs related to them. 
Encourage children to practise the words in context.

Nina:  I can hear Guddu… 
Guddu… Guddu…

Nithin:  Ha ha! Are you 
hungry?

Whoossshhh...went the cooker. Nina turns to the sound. 
They both walk to the kitchen.

Nina:  One for me?
Father:   What are you both 

doing in the kitchen?
Nina:  We heard the 

cooker.
Nithin:   We saw the jamuns.

The jamun is so sweet.

Nithin places his hand on his tummy and so does Nina.

Nithin: I think food is ready.
Nina: How do you know? 
Nithin: My nose says so!

Father:  Oh no! No more jamuns before lunch! Off you go!
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Let us understand

1. Tick () the correct word.

2. Match the words with the pictures and write them.

3. Listen, think and say.

a. Who did not go to school?

b. What game did Nina and Nithin play?

c. Why did Nithin place his hand on his tummy?

d. Can you name the parts of your body?

fi ve  three bell  drum garden  kitchen 

head

ear

hand

foot
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Let us know

Chittu looks outside and says,

Chittu: Why do you say “an”?

Valli: If the fi rst letter of a ‘one’ word is a, e, i, o, u, we say “an”.

Note to the teacher: Explain to children that we add “an” before vowel sounds (sounds of a,e,i,o,u)
and “a” before the sounds of other letters.

Valli looks inside the house and says,

I can see…

a boy        a car     a dog 

 a frog    a  tree

I can see…

an apple        an egg    an ice cream

an onion       an umbrella
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Let us practise
1.Circle a / an.

a / an  book a / an  orangea / an  ant a / an  duck

2. Fill in the blanks with a / an.

a. This is   bell.

b. This is   ox.

c. This is   tub.

d. This is   axe.

e. This is   eagle.

f. This is   fan.

 Spell check   Fill in the missing letters.

t__e b__l__ f__o__k

UNIT- 2 ENGLISH STD-2_PACKAGE_25012019_01PM.indd   96 22-02-2019   12:22:50

www.kalvinews.com



97

Word wall 

home  soon  stand
upon  first  came

girl  find  off  
wood  long  take

  Display the words on the
word wall. 

  Make children repeat it as
you say each word. 

  Invite a child to the front of 
the class. 

  Whisper a word. Let the child 
say it to the class and the 
class will repeat. 

  Remove the word as the child 
says it. 

  Continue it till all the words 
are called out.

Let us do

Tick () the words you see in the word wall.

     1. home hum  hut
     2. sun  sack  soon
     3. shut stand  stack
     4. can came come 

     5. take tick talk

Read aloud and circle the words you see in the word wall.

1. I came home soon.

2. Find the pen.

3. Ring the bell fi rst.

4. Stand in a line.

5. Off you go!

6. It was a long day.

feet  head 

Circle the odd pair.

leg
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He can . (read / write)

 (He / She) can swing. 

 I can  . ( swim / jump)

A)  Display a few pictures of action words like dance, read, write, run, jump, skip, sing, swim, draw etc.
Ask students to name the actions as you show them. Say “I can dance” and demonstrate. 

B)  Now distribute the pictures to the class. Let children hold it up. Ask each child, “What can
you do?” Encourage them to answer, “I can ______.” Point to a girl/boy and say “She/He can _______.”
Let children repeat it. Practise it with all. 

Let us practise

Circle time - Let us talk

Choose and write the correct one. 

I can run. He can jump. She can lift.

She can climb. He can sing. She can ride.
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Let us say

Note to the teacher: First, teach the sound /��/ to the children. Then, introduce the three 
different letter clusters for the same sound. Help children relate the sound to the letter clusters.

Read aloud.

Listen to the sound and repeat.

cake  make  name  same  gate  hate  cave  save

maid  paid  hail  pail  gain  rain  bait  wait

bay  day  hay  lay  may  pay  ray  say

Listen to the teacher and circle the words with long 'a' sound.

It was a May day. Jake the snake was hungry.

It ate the snail in the pail. 

It ate the cake made by Kate. 

It ate the crane near the lake. 

A maid had some hay. 

It ate all the hay. 

An ape saw the snake. 

It took a cane to chase the snake.  

But the snake got into a train and made an escape.

hay 

way

ay
as in

gate

cake

as in
a _ e

tail 

rain

ai
as in
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Word wall 
Let us do

Let us practise
Add 'e' and write the words: e.g. can - cane

man -  tap -  rat - 

 mad -  pan -  fat -  

Fill in the blanks.

r __   __ n c __ k __

w __ y

Try to read these!
b + l = bl-   c + l = cl-  f+ r = fr-  n + t = -nt
black   clip   frog   tent

  Display the words on the
word wall.

  Distribute the word cards to 
all students.

  Show word with “ai”.
  Let all the students with that 

letter combination stand up 
and say the words they have.

  Practise with “a_e” and “ay” 
words also.

  Make all the students say the  
words.

came  tame  cage  page  sale  
tale  base  case

mail  sail  main  pain  wait  bait  
laid  raid

slay  play  clay  bray  tray  pray  
sway  way

g __ t __
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Let us read 

Note to the teacher: This is a supplementary reading material.
Read out the story to children. Make them read the story on their own.

What Do You See?

Blue bird, blue bird, what do you see?
I see a yellow duck.

Yellow duck, yellow duck, what do you see?

I see a green frog.

Green frog, green frog, what do you see?

I see a red fi sh.

Red fi sh, red fi sh, what do you see?

I see a small boy.

Small boy, small boy, what do you see?
I see

a blue bird,  a yellow duck,
    a green frog  and a red fi sh.

That is what I see.
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Let us think and do
1.Match, colour and write the colours.

2.Choose and write the correct word.

I see four .

I see two .

I see three .

I see one .

ducks    fi sh    frogs    trees
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Let us make

Note to the teacher: Read the instructions one by one. Encourage children to colour 
by listening to the instructions.

Colour the boy’s cap red.
Colour the boy’s shirt yellow and shorts blue.
Colour the boy’s belt black.
Colour the boy’s shoes brown and socks grey.
Name the boy’s clothes.
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I can do

1. Circle the correct picture. 

hat

                        

shoes

                             

pants

                             

tie

                              
2. Listen and write the correct one.

  We see with our     . (eyes / ears)

  We smell with our     . (ears / nose)

  We walk on our     . (hands / legs)

  We clap with our     . (hands / legs)

3. Tick () things that are yellow.
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5. Read and match.
tail   pale

pay   blame

male   pail

flame   brain

train   say

6. Can you do these? Say it to your teacher.

7.Fill a / an.

       apple
      

box
      

tap
      

egg

       
jug

      
ox

      
kite

      
van

8. Recite the poem, 'The Magic Words'.

4.  Listen to the teacher read the story 
and circle the words the teacher 
repeats.

A girl was going home. Soon, it started 
to rain. She had to stand under the tree. 
Then, a bus came and she went home.

I can...

Note to the teacher: Read the words -  girl   home   
stand   came   soon
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name clothes 
and colours

read sight 
words

use a/an in 
a sentence

read phonic 
words

Learning outcome

Now I can... 

Note to the teacher: Ask children to colour the apple when they achieve the learning outcome.

recite 
the poem 

'The Magic 
Words'

answer using 
“I can...”

read the 
story 'What 
Do You See?' understand 

and follow 
simple 

instructions

name parts of 
the body 

 say 
words with 
long “a”
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Let us recall

jump   sit 

This is  bun.

This is  kite.

This is  axe.

hop   sit 

2.Make one into many. 3.Fill a / an.

1.Tick () the correct word for the picture.

- one cap

- two 

Know Your Feelings

Do you like this fl ower?

No,I like that one.

Know Your FeelingsKnow Your Feelings
3

107
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Look and sayLook and say

happy

angry

hungry
sleepy

tired

lazy
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Note to the teacher: Practise vocabulary using the pictures. Ask children to name the feelings 
in the pictures.

thirsty

shocked

scared

sad

surprised
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How Do I Feel?

When I am happy,
I laugh... ha, ha, ha.

When I am sad,
I cry... boo, hoo, hoo.

When I am angry,
I yell... ah, ah, ah.

Any way I feel,  I can show it to you.
Do you ever feel the same way too?

When I am hungry,
I eat... chew, chew, chew.

When I am thirsty,
I drink... gulp, gulp gulp.

When I am tired,
I sleep... zzz, zzz, zzz.

Any way I feel, I can show it to you.
Do you ever feel the same way too?

Let us sing

Note to the teacher: Sing the song with actions. Encourage children to listen and do 
the actions fi rst, then sing the song with the teacher.
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Let us learn 

Not That One

It was a holiday. 

Gopi wanted to do... 
SOMETHING!

“Mom, what  is in that 
green box?” said Gopi. 
Mom was reading.

Gopi put a stool over a chair. 

He climbed up to get the box down.

“No, no! Not that one! All those 
boxes will fall on our heads, Gopi!” 
said mom.

Gopi was angry with his mother. 

“Come, let‛s go to the market. 

I will get you something,”
 said mom.

“Yes, we will,” said Gopi.
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They went to the market. 
Gopi was still angry. 

“I want that one!” he said, 
pointing to an apple.

“No, no, not that one! 
The fruits will fall down!” said 
the shopkeeper.

“I want that book!” said Gopi.

“No, no, not that one!” said 
the shopkeeper. “The books 
will fall down.”

“I want that one!” shouted 
Gopi, almost pulling out a 
samosa from a high stack 
of samosas.

“No, no, not that one!” 
warned the shopkeeper. 
“All my samosas will fall 
down!”

UNIT- 3 ENGLISH STD-2_PACKAGE_25012019_01PM.indd   112 22-02-2019   12:23:40

www.kalvinews.com



113

Note to the teacher: Focus on the characters and their feelings. Help children make connections 
with their everyday life. Practise the structures used in the story in context.

“Mom, no, no! Not that one!”

“Let‛s take this brown one!” said Gopi.

Then, Gopi gently took the brown puppy. 
It was on top of the pile.

Mom smiled. Gopi was smiling too.
He was happy.

“I want that one! The black one!”
said mom loudly.
Gopi stopped crying suddenly. 
What was the black one? 
He saw a basket of puppies.

He was now in
a very, very bad mood.

“I want that one!” said Gopi loudly. 
“No, no, not that one! The fl owers 
will fall down.” said the fl ower seller. 

By now, Gopi was crying loudly. 
Everyone was looking at Gopi.
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Let us understand

1. Circle the correct word.

2. Choose and write the correct word.

3. Listen, think and say.

a. Who was reading a book?

b. Why was everyone looking at Gopi?

c. What did Gopi say to the shopkeeper?

d. Why was Gopi angry?

e. How would you feel if you were Gopi?

1. Gopi pulled the  (green / red) box.

2. Gopi and Mom go to the  . (market / park)

3. Gopi wants an    . (orange / apple)

4. Mom wants a    (brown / black) puppy. 

angry / happy

box / book apples / samosas

angry / happy
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Let us know

I am Valli.

We are friends.

You are Chittu.

You are a boy.

Chittu:  Why do you say
 I ‘am‛ but You ‘are‛?

Valli:   We should use
am after I and
are after you and we.

Valli talks about her pet and friends.

Note to the teacher: Explain to children that we use “am“ after “I” and “are” after “You” and “We”
in present tense.

You are boys. 
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Let us practise

    I am a girl.    We are brothers.  

You are a boy .     You are boys.  

2.Fill in the blanks.

1.Read aloud

I  a boy.  You  a girl.

 We  sisters. You  girls. 

b __ __ k b __ __ e pu __ __ y

 Spell check   Fill in the missing letters.
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Word wall 

made could book look ball 
back think night people 

school run

  Divide the class into 4 groups 
and ask each group to form a 
line.

  Display four sets of words on 
the board.

  Ask the fi rst child from each 
group to read the fi rst word 
and move to the back of the 
line.

  If the child can read 
correctly, erase the word.

  The group to fi nish reading 
fi rst is the winner.

  Practise till children can read 
all the words.

Let us do

Read aloud and circle the words you see in the word wall.

Read and trace the words.

1. Look into my bag.
2. Let us go back.
3. I brush my teeth at night.
4. Run to school. 
5. He made a pot.

I  a cake.

I like my new .

I sleep at .

The  is on the cot.

My  is very near.

 you help me?
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A) Display pictures of emotions in fl ashcards.(e.g. happy, sad, angry, tired, sleepy, shocked,
surprised, scared).Hold each card and say “I feel ___ .”

B) Now, distribute the fl ashcards to children. Ask a child, “How do you feel?”. Encourage children 
to say, “I feel ____.”Make children ask and answer in groups.

Let us practise

Circle time - Let us talk

I feel happy. I feel sad. I feel angry. I feel shocked.

I feel sleepy. I feel tired. I feel scared. I feel surprised.

Now say how you feel.

I feel happy. / I feel angry.

I feel sad. / I feel happy. I feel angry. / I feel sleepy.

I feel scared. / I feel happy.
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Let us say

Note to the teacher: First teach the sound /i  : / to the children. Then, introduce the 
two letter clusters for the sound. Help children relate the sound to the letter clusters.

Listen and repeat.

see  fee  deep  jeep  meet  feet  seed  weed

cheek  sleep  wheel  leech  fl eet  green  free  teeth

sea  bead  read  seat  heat  neat  meal  deal

cheap  wheat  cream  clean  teach  treat  bleach  breath

Listen to the teacher and circle the words with long ‘e’ sound.

Don‛t keep your feet on the seat.

The green leaf is on the tree.

We see the sea from the beach.

The green jeep is clean and neat.

The green leech is in deep sleep.

Clean the cream on your cheek.

bee teatree leafsheep wheat

ee
as in

ea
as in

Listen to the sound and repeat.
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Word wall   Display the words on the word 
wall.

  Divide the class into two groups 
A and B.

  Make them sit in a circle.
  Assign the letter cluster ‘ee‛ to 
group A.

  Assign the letter cluster ‘ea‛ to 
group B.

  Read out a word from word wall.
  The group with assigned letter 
cluster will stand up and the 
other group will remain seated.

  Practise with all the words.

Let us do

Tick ()  the correct shape for the picture.

Let us practise

Circle the odd one.

1.   keen   beep   make   seed

2.   beak   clay   bean   feat

3.   main   weep   clean   team

4.   seat   bead   made   leech

Try to read these!

p + l = pl-  s + l = sl- p + r = pr- 
   plate   sleep     pray 

 s + p = -sp  s + k = -sk 
 wasp desk

weed keen seen 
seek week weep 
deed feed keep
leap reap heap 
seal heal team 
lean mean bean

tea wheat leaf bee

Match the words with the  pictures.
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Let us learn

Note to the teacher: This is a supplementary reading material. Encourage children to read the 
story on their own.

Shall I hop on this tub?

No... No... Not now.

Shall I sit by that cup?

No... No... Not now.

No… No… Not Now

Shall I jump on your bed?

No... No... Not now.

Shall I get your cap?

No... No... Not now.

Shall I run to the shop?

No... No... Not now.

Shall I have a nap?

No.. No… Not now.

But then what shall I do?

Come! Let us go out and play.
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eat

sit

run

nap

jump

sing

1.Match the words with the actions.

2.Tick () the correct sentences.

 He jumps on the bed. 

 He jumps on the tub.

 He plays with food. 

 He plays with toys.

 She runs to the shop.
 She runs to the park.

 He gets the box.

 He gets the pen.

Let us think and do
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Let us make

Note to the teacher: Read the instructions one by one. Encourage children to draw and colour 
by listening to the instructions.

• Draw a happy face  and colour it yellow.

• Draw a sad face  and colour it blue.

• Draw an angry face and colour it red.

• Draw a surprised face  and colour it green.

happy sad

angry surprised
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I can do

1. Tick () the correct word.

scared   lazy      sad   angry   lazy    angry 
 

       tired    surprised  shocked    happy 

2. Circle the odd one.

a.   sheep deep  peep  tape 

b.   bead clay  bean  beak

c.   see bee  flee  pay

d.   feed seed  tail  deed 

3. Fill in the blanks with am / are.

Who are you?

I    a cat. You   a dog.

Yes, we    dogs. You    cats.

We   all friends. 
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6. Recite the poem, ‘How Do I Feel?’

4.  Tick () the correct one and say it to your teacher.

Back 
to School!

I feel happy. 
I feel angry. 

I feel tired. 
I feel shocked. 

I feel surprised. 
I feel hungry. 

I feel sad. 
I feel thirsty. 

I feel scared. 
I feel bored. 

5. Listen to the passage and underline the words that your teacher says.

The boy drew a ball. 

He stuck it in his book. 

He put the book back into his bag at night. 

He took it to school the next day.

Note to the teacher: Read the words – book   ball   back   night   school
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Learning outcome

Now I can... 

Note to the teacher: Ask children to colour the apple when they achieve the learning outcome.

name the 
feelings

understand 
one’s feelings

use I am,  
You are,  
We are  

in a sentence

read 
phonic words

say words with 
long “e”

recite the 
poem 

‘How Do I 
Feel?’

answer 
using 

“I feel...” 

read the 
story ‘No… 

No… Not Now’ understand 
and follow 

simple 
instructions

read 
sight words
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