
வ���: 5 மாத�: ஜூைல வார�: 3

பாட�: தமி� பாட�தைல��: ெபய��ெசா�,வ�ைன�ெசா� - இல�கண�

1. அறி�க�:

வ��பைறய�� உ�ள சில ெபா��கைள வ�ைசயாக அ��க� ெச�� அவ�றி� 

ெபய�கைள� க��பலைகய�� எ��த�. ப��ன� அ�ெபா��க� ஒ�ெவா��� 

எ�ெத�த பய�பா���காக� பய�ப��த�ப�கி�றன எ�பைத மாணவ�கள�ட� 

ேக�ட�. 

இதிலி��� ெபா��கள�� ெபய�கைள� ெபய��ெசா�லாக��, அவ�ைற� 

ெகா�� ெச�ய�ப�� ேவைலகைள வ�ைன�ெசா�லாக�� ெகா�� ெபய��ெசா� 

ம��� வ�ைன�ெசா�லிைன அறி�க�ப���த�.

2. வாசி�த�(பா�த�):

க��பலைகய�� எ�த�ப�ட ெசா�கைள� தவறி�லாம� மாணவ�கைள 

வாசி�க� ெச�த�. ேம�� ��தக� ��ெகா��, ெச�தி�தா� �தலியவ�ைற� 

ெகா��� வாசி�க�ெச��, ெபய��ெசா�ைல� ெப�சிலா� அ��ெகா�ட� ெச�த�.

3. �திய வா��ைதக�:

அ. ெசய� - ேவைல

ஆ. ெபய� - ெபயைர� �றி��� ெசா�

இ. வ�ைன - ெசயைல� �றி��� ெசா�

ஈ. வ��தி - கைடசி

4. க��� வைரபட�:
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5. ெதா��த�:

பாட�தி��ள ெபய��ெசா�கைள��, வ�ைன�ெசா�கைள�� தன��தன�யாக 

வ�ைச�ப��தி ெபயைர��, வ�ைனைய�� ேவ�ப��தி அறிய� ெச�த� 

ெபய�� ெசா�க� வ�ைன� ெசா�க�

1. சி�திைர 1. வைர�தா�

2. கதிரவ� 2. ப��தா�

3. ச�திர� 3. வ���த�

4. வ��பைற 4. ஓ�னா�

6. வழ��த�:

ஒ�ற� ெபயைர� �றி��� ெசா� ெபய��ெசா� என�ப��.

எ����கா� �: 
சா�தி, வ��பைற, சி�திைர, க�, கதிரவ�, ச�திர�.

ஒ� ெசயைல� (வ�ைனைய) �றி��� ெசா� வ�ைன�ெசா� என�ப��.

எ����கா� �: 
ஓ�னா�, வ���த�, எ�தினா�.

7. வ����த�:

1. ஒ� ெசா�ைல� ப��த�ட� அ� ெபய��ெசா�லா, வ�ைன�ெசா�லா என� 

ப��� அைடயாள� கா�க.

2. நா� ேப�� ெதாட�� எ� ெபய��ெசா�, வ�ைன�ெசா� என� ��க.

3. ப�திைய� ப��� அதி� உ�ள ெபய��ெசா�, வ�ைன�ெசா�கைள 

அ��ேகா��� அைடயாள� க�� ��க.

ேபா�ற ெசய�பா�கைள மாணவ���� ெகா��� வ����த�.

8. மதி�ப��:

9. �ைறத�� க�ப��த�:

ெசா�லில�கண�தி� உ�ள �ைறபா�கைள மாணவ�க���� ெதாட� 

பய��சியள��� �ைறகைள� கைளத�.

10. வ����பாட�:

தைலைமயாசி�ய� ைகெயா�ப� வ��பாசி�ய� ைகெயா�ப�
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CLASS: 5 MONTH: JULY WEEK: 3

SUBJECT: ENGLISH TOPIC: Continuous Tense - Grammar
1. Introduction:

Ask some questions for student to motivate in the classroom.
1. Where are you going now?

2. When will read your books?

3. What are you doing now?

2. Understanding:

Guided Reading: Teacher’s use some be verb sentence for classroom. So more 

simple conversation to use our students.

Individual Reading: The students are asked to read the sentence individually (or) 

followed by the the teacher.

3. New words:

1. Present - நிக�கால�

2. Past - இற�த கால�

3. Future - எதி�கால�

4. Verb - வ�ைன�ெசா�

5. Tense - கால�

4. Concept Map:
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5. Consolidation:

1. List out from Be verbs in the board.

2. Collection for primary auxiliaries charts.

3. Kinds of Tense form will writing the blackboard.

4. Conversation charts are display from classroom.

6. Presentation:
Divaided for two or three group for students.

1. let the children find out four type of Tense to relevant picture from our old Text book / 

magazines and stick them on a chart

2. let the children find out the primary auxiliaries chart.

3. New words meaning display and explanation from flash cards.

7. Reinforcement:

The teacher explain the grammar content theme once again. 

Be verb chart are display our classroom.

Cartoon charts are used once again.

8. Evaluation:

9. Remedial Teaching:

Find out late bloomers and teach once again of the theory.

10.Home work:

Headmaster Signature Class Teacher Signature
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வ���: 5 மாத�: ஜூைல வார�: 3

பாட�: கண�� பாட�தைல��: எ�கள�� அைம��க� (ப�க�:54-60)

1. அறி�க�:

எ�கைள எ�வ�ைசய���, இர�ைட� பைட ம��� ஒ�ைற�பைட, 5� 

மட��க�, 10� மட��க� எ�ற அைம�ப��� எ�கைள வ�ைச�ப��தி எ�கள�� 

அைம�� �ைறகைள மாணவ�க��� அறி�க� ெச�த�.

த����சி அைம��கைள� ெகா�� எ�கள�� அைம��கைள மாணவ�க��� 

அறி�க�ப���த�.

2. நிைன� ��த�:

எ�கள�� ெதாடரைம�� �ைற, ��ட�, ெப��க�, மட��க�, ஏ�வ�ைச, 

அைம���ைறக� �தலியவ�ைற� ப�றி மாணவ�கள�ட� ேக�� எ� அைம�� 

ப�றிய க����கைள வ��பைறய�� நிைன��ற� ெச�த�

3. பாட�ெபா�� வ�ள�க�:

1. ஒ� ச�ரஎ� எ�ேபா�� மிைக எ� ஆ�� எ�பைத வ�ள��த� எ.கா:4, 9,25.
2. ஒ� எ�ைண அேத எ�ணா� ெப��கினா�, கிைட�ப� ச�ர எ�ணா��.

3. இர�� ச�ர எ�கைள ஒ�றாக ���னா� ,நா� ேவ� ஒ� ச�ர எ�ைண 
உ�வா�கலா� எ.கா: 9 + 16 = 25

4. இய� எ�கள�� ெதாட� ���� ெதாைக �ல�, ெபற�ப�� எ� ஒ� 
��ேகாண எ�ணா��.

5. ஒ� ��ேகாண எ� ஆன� ��ள� அைம �ப�� �ல� ஒ� ��ேகாண�ைத 
உ�வா���.

6. இர�� ��ேகாண எ�கள�� ���� ெதாைக ஒ� ச�ர எ�ணா��.

4. க��� வைரபட�:
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5. ��த�:

1. ஒ� ச�ர�தி� ��ள� அைம�ைப பய�ப��தி, ஒ� எ�ைண� கா�ப��க 

��க� அ�ல� சிறிய ப��கைள உபேயாகி�கலா�. எ�கள�� 

எ�ண��ைக�� ஏ�ப எ�ண� அைம�தா�, நா� ஒ� ச�ர வ�வ�ைத 

உ�வா�க ����.

2. ஒ� ��ேகாண எ�கள�� படவ�வமான�, ஒ� சமப�க ��ேகாண�ைத 
அ�ல� ெச�ேகாண ��ேகாண�ைத உ�வா���.

3. ச�ர எ� ம��� ��ேகாண எ�க��� ம�திய�� 1 ஆன� ெபா� 

எ�ணா��.

6. ���ெசய�பா�:

7. வ����த�:

8. மதி�ப��:

9. �ைறத�� க�ப��த�:

ச�ர எ�க� ம��� ��ேகாண எ�க��� இைடேய உ�ள ெதாட�� ப�றி 

ெம�ல� க�ேபா��� ம���� ��த�.

10. வ����பாட�:

தைலைமயாசி�ய� ைகெயா�ப� வ��பாசி�ய� ைகெயா�ப�
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வ���: 5 மாத�: ஜூைல வார�: 3

பாட�: அறிவ�ய� பாட�தைல��: ஆ�றலி� வைகக� (ப�க�:122-126)

1. அறி�க�:

மாணவ�க� தின�ேதா�� உ��� உண� வைகக�, ேவைலக�, அ�றாட� 

ெசய�க� �தலியவ�ைற� ேக�டறி�� நா� அ�றாட� எ�ெத�த ஆ�றைல� 

பய�ப���கிேறா� என மாணவ�கள�ட� ேக�டறி�� ஆ�றலி� வைககைள 

மாணவரக��� அறி�க� ெச�த�.

2. வாசி�த�:

மாணவ�க��� ஆ�றலி� வைகக� எ�ற பாட�ப�திைய �தலி� வாசி��� 

கா�ப���, ப��ன� மாணவ�க� ஒ�ெவா� ப�தியாக வாசி��மா� ��த�. 

ஆ�றலி� வைகக� எ�ற தைல�ப�� அைம���ள  �திய வா��ைதகைள��, 

கைல� ெசா�லா�க�கைள��, உ�� ேநா�கி பாட�ெபா�ள�ைன� ெதள�வாக 

வ�ள��த�.

3. �திய வா��ைதக�:

1. இய�க� - நக�த�

2. ஓ�� - நிைல�த த�ைம

3. கா�றாைலக� - கா�� �ல� மி�சார� தயா���� வ�சிறி அைம��க�

4. பா�மர� - கா�� ஆ�ற� �லமாக கடலி� ெச��த�ப�� க�ப�

5. அ��க� - சிறிய �க�களா� ஆன�

6. �ல��� - மிக ��ண�ய �க� அைம��

7. கட��த� - ெம�வாக �ல���கைள அ���� ெசய�

8. �ேரா�டா� - ேந�மி� �ைம�ைடய �க�

9. எல��ரா� - எதி�மி� �ைம�ைடய �க�

10. நி��ரா� - ந�நிைல மி��ைம�ைடய �க�

11. அன�மி� நிைலய� - நில�க� �ல� மி�சார உ�ப�தி ெச��மிட�

12. ந��மி� நிைலய� - ந�ரா�ற� �ல� மி�சார உ�ப�தி ெச��மிட�

13. அ�மி� நிைலய� - அ�ஆ�ற� �ல� மி�சார உ�ப�தி ெச��மிட�

4. க��� வைரபட�:
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5. ெதா��த�:

1. இய�திர ஆ�ற�, ெவ�ப ஆ�ற�, ஒள� ஆ�ற�, கா�� ஆ�ற�, மி�னா�ற�, 

ேவதியா�ற� என ஆ�ற� பல வைக�ப��. 

2. கா�றாைல மி�சார உ�ப�தி தமி�நா� �தலிட� வகி�கிற�. ஆர�வா�ெமாழி, 

கய�தா�, ��ம�கல� �தலிய இட�கள�� உ�ப�தி ெச�ய�ப�கிற�. 

3. ெப�ேரா�, �ச� �தலிய எ�ெபா��க� ெவ�ப ஆ�றைல உ�டா�கி 

வாகன�கைள இய��கி�றன. 

4. தாவர உண� உ�ப�தி ஒள�யா�ற� �ல� கிைட�கிற�. 

6. வழ��த�:

7. வ����த�:

8. மதி�ப��:

9. �ைறத�� க�ப��த�:

ஆ�றலி� வைககைள� ���� ெகா�ளாத மாணவ�க��� ம���� 

பாட�ெபா�ைள வ�ள��த�.

10. வ����பாட�:

ப�க� 129� அைம���ள மதி�ப�� ப�திைய� �றி�ேப��� எ�தி வ�மா� 

��த�.

தைலைமயாசி�ய� ைகெயா�ப� வ��பாசி�ய� ைகெயா�ப�
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வ���: 5 மாத�: ஜூைல வார�: 3

பாட�: ச�க அறிவ�ய� பாட�தைல��: ந�ல ��மக� (பாட�- 3)

1. அறி�க�:

உ�க� ஊ���ள நப�கள�� அைனவ���� ப���த மன�த�க� ப�றி��, 

அவ�கள�� �ண�க�, பழ�க வழ�க�க�, ெச�ைகக� �தலியவ�ைற 

வ��பைறய�� ப��யலி�� அவ� ந�ெபயெர��க� காரணமாக அைம�த சில ந�ல 

பழ�க�கைள��, ப��கைள�� க��பலைகய�� ப��யலி�� ந�ல ��மகனாக 

இ��லகி� வாழ நா� எ�ன ெச�ய ேவ��� எ�பைத� ப�றி மாணவ�க���� 

�றி பாட�ெபா�ைள அறி�க� ெச�த�. 

2. வாசி�த�:

1. பாட�ப�திைய �தலி� மாணவ�க��� ��ைமயாக வாசி��� கா�ப���, 

ஒ�ெவா� மாணவ�� ப��ப�ற ேவ��ய பழ�க�கைள வாசி�க� ெச�த�. 

2. பாட�ெபா�ள�� அைம���ள �திய வா��ைதகைள�� , கைல�ெசா�கைள�� 

மாணவ�க� அறிய� ெச�த�. 

3. �திய வா��ைதக�:

1. ��ைம - நா��� ��மக�

2. வ��ம� - சிற��� ப��க�

3. ����ைம - நா��� வா�வத�கான உ�ைம

4. சகி���த�ைம- எைத�� ���� ஏ���ெகா��� மன�ப��வ�

5. தியாகிக� - ெபா� நல��காக த�ைனேய அ�பண��தவ�க�

6. கலா�சார� - ஒ� நா��� தன���வமான அைடயாள�

7. ெப��த�ைம - எைத�� தன�காக என எ�ணாத மனநிைல

8. க�ைண - உய��கள�ட�தி� வ�� ப��

9. வ���ேதா�ப�- வ���தினைர உபச���� �ைற

10. ேந�ைம - எ�ெசயைல�� ச�யாக��, �ைற தவறாம�� ெச�த�

4. க��� வைரபட�:
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5. ெதா��த�:

1. உலகி� மன�தனாக வாழ� ேதைவ�ப�� ஒ��க ெநறிகைள வ�ைச�ப���த�.

2. ெப�ேயா�க�, அ�ைட அயலா�ட� ந�� ெகா��� �ைறகைள அறித�

3. கடைம��, ேநர� தவறாைம�� கைடப���க ேவ��ய ந�ப��களா��. 

4. ெபா��ெசா���கைள��, �����ழைல�� பா�கா��� �ைறகைள அறித�.

5. ேதசிய� சி���கைள��, தைலவ�கைள�� மதி�க� க��� ெகா��த�. 

6. வழ��த�:

1. அதிகாைலய�� வ�ழி�ெதழ�

2. ப�ைகள� �ல��த�

3. தின�� �ள��த�

4. ��தமான ஆைடகைள அண�த�

5. காலண�க� அண�த�

6. ��ைய ஒ��� ெச�த� 

7. நக�ைகள ெவ��த�

8. உண��� ���� ப���� ைககைள� க��த�.

�தலிய ப��கைள மாணவ�க��� எ���� ��த�.

7. வ����த�:

8. மதி�ப��:

1. ��மக� எ�ற ெசா�ைல வைரய�.

2. ஐ�� தன��ப�ட ஒ��க ெநறிக� ைஎவ?

3. ச�க ெநறி�ைறக� யாைவ?

4. ந�ப�� ெநறி�ைறக� எ�றா� எ�ன?

9. �ைறத�� க�ப��த�:

பாட�ெபா�� ச�யாக ���� ெகா�ள ��யாத மாணவ�க��� ம���� 

பாட�ெபா�ைள வ�ள��த�.

10. வ����பாட�:

ப�க� 164� உ�ள வ�னா�க��� வ�ைடகைள எ�தி வர��.

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

Padasalai


