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மழலை நிலை பாடத்திட்டங்கள்
 வேது வரம்பு:

நான்கு முதல் ஐந்து வயது வரை
 தகுதி:

அடிப்பரைத் தகுதி எதுவும் ததரவயில்ரை
பாடத்திட்டம்:
 மொழித் திறன்:

அறிமுகம் உயிர் எழுத்துகள் மற்றும் ஆயுத எழுத்து
 கணிதம்:

எண்கள்: ஒன்று முதல் பத்து வரை
வடிவங்கள்
 மபாது அறிவு:

காய்கள், பழங்கள், விைங்குகள், கைல் வாழ் உயிரினங்கள்,
நிறங்கள்
 அறிவிேல்:

சுரவகள், திரைகள், உைல் உறுப்புகள், வானம், பூச்சிகள், தாவைம்,
ஊர்வன, பருவ காைம்
 எழுத்துப் பேிற்சி:

எளிய முரறயில் எழுத மற்றும் பைங்கள் வரைய பயிற்சி.
 யபச்சுப் பேிற்சி:

குழுக்களாக தைர்ந்து பாடுதல், உரையாடுதல் மற்றும் பபாதுஅறிவுக்
கரதகள் பகிர்தல்
 உச்சரிப்புப் பேிற்சி:

வாக்கியங்கரளத் பதளிவாக உச்ைரித்தல்.
இந்த நிரையில் மாணவர்கள் உயிர் எழுத்துகள், சிை பாைல்கள் மற்றும்
கரதகளுைன் சுமார் ஐம்பது எளிய பைாற்கரள பயில்வர்.

கல்வியாண்டில் பள்ளியில் பின்பற்ற வவண்டியலவ:
 அமெரிக்காவில் நடந்துவரும் பை தெிழ்ப்பள்ளிகளின்
உதவியுடன் பாடத் திட்டம் தோரிக்கப்பட்டது.
 மொத்தம் 25 பாடங்கள் ெற்றும் அதற்கான பேிற்சிகள்.
 மூன்று பருவங்களாகத் யதர்வு நடத்தப்படும்.
 வகுப்பலறக்கு வருவது, வட்டுப்பாடங்கள்
ீ
நிலறவுடன் மசய்வது
 ெற்றும்

மூன்று பருவத் யதர்வுகளில் மபற்ற ெதிப்மபண்கள்

ஆகிே அலனத்லதயும் ஆண்டு இறுதிேில் ொணாக்கரின்
தெிழறிலவ அறிே பேன்படுத்தப்படும்.

 25 வகுப்பலறப் பாடங்கள் (தைா 2 ெணி யநரம்) + 3 பருவ
யதர்வுகள் = மொத்தம் 28 வகுப்புகள்
 2 ெணி யநர வகுப்புகள் கற்பிக்க பரிந்துலரக்கப்படுகிறது.

கல்வியாண்டில் வகுப்பில் பின்பற்ற வவண்டியலவ:
 2 ெணி யநர காை அட்டவலண (முழு யநரமும் தெிழில்
உலரோடல்).

 தெிழ்த்தாய் வாழ்த்து — 5 நிெிடம்
 தெிழில் உலரோடல், கடந்த வாரம் வட்டில்,
ீ
பள்ளிேில்
நடந்தது - 10 நிெிடம்
 வலரதல் ெற்றும் எழுத்துப்பேிற்சி (பாடத்திட்டபடி) -20
நிெிடம்

 10 நிெிடம் இலடயவலள (சிறு தின்பண்டங்கள்)
 மபாது அறிவு: கைாச்சாரம், பழக்க வழக்கங்கள் -15
நிெிடம்

 கலத அல்ைது குழுவாக யசர்ந்து கற்றல் - 20 நிெிடம்
 பாடல்கள் கற்றல் - 20 நிெிடம்
 உச்சரிப்புப் பேிற்சி – 15 நிெிடம்
கல்வியாண்டில் வட்டில்
ீ
பின்பற்ற வவண்டியலவ:
 தினமும் 30 நிெிடங்கள் தெிழ் பாடங்கலளப் படிக்க யவண்டும்.
 கடந்த வாரம் பள்ளிேில் படித்த பாடங்கலளப் பற்றி தெிழில்
உலரோடவும்.

 வலரதல் ெற்றும் எழுத்துப்பேிற்சிக்கு உதவி மசய்ேவும்.
 மபாது அறிவு - கைாச்சாரம், பழக்க வழக்கங்கள் பற்றி தெிழில்
உலரோடவும்.
 படங்கலளப் பார்த்து கலதலே தெிழில் கூற பேிற்சி மசய்ேவும்.
 பாடல்கலள ெனப்பாடம் மசய்ேவும்.
 ஏமதனும் மபாது தலைப்லபக் குறித்து கைந்துலரோடவும்.
 திலரப்படங்கள், பாடல்கள், சிறு உலரோடல் முதைிே தெிழ்
மொழி சார்ந்த ஊடகங்கலள பேன்படுத்தைாம்.

பாடநூல் பபாருளடக்கம்
 வகுப்பு - 1


வலைந்து பழகுக, எண்கள் 1, 2, குவா குவா வாத்து, எறும்பும் புறாவும்

 வகுப்பு - 2


வலைந்து பழகுக, எண்கள் 3, 4, பள்ளிக் கூடம், நிலைத்தது என்ை?

 வகுப்பு - 3


அ - ஔ அறிமுகம், எண்கள் 5, 6, நிைா நிைா வா வா, ஆலமயும் முயலும்

 வகுப்பு - 4


அ, வலைந்து பழகுக, எண்கள் 7, 8, அணிவை அணிவை ஓடி வா, வடிவங்கலள
வலைவவாம்

 வகுப்பு - 5


ஆ, வலைந்து பழகுக, எண்கள் 9, 10, லகவசம்மா,
ீ
தாகம் தணிந்த காகம்

 வகுப்பு - 6


இ, எண்கள் 1-10, எண்கள், வலைவவாம் விலளயாடுவவாம்

 வகுப்பு - 7


ஈ, காய்கள், கம்லப வபாை, ஏமாறமாட்வடன்

 வகுப்பு - 8


அ - ஈ மீ ள்பார்லவ, பழங்கள், மாம்பழமாம் மாம்பழம், எங்கள் ஊர் சந்லத

 வகுப்பு - 9


எழுத்லத கண்டறிக, வாை நாட்கள், திங்கள்கிழலம, குைங்கும்
குல்ைாய்காைனும்

 வகுப்பு - 10


உ, விைங்குகள், வடும்
ீ
காடும், ஏன் இந்த ஓட்டம்

 வகுப்பு - 11


ஊ, கடல் வாழ் உயிரிைங்கள், பூலையக்கா பூலையக்கா, சிங்கமும்
சுண்படைியும்

 வகுப்பு - 12


எ, ஒைிகள், கச்வசரி, படித்தலுக்கு ஆயத்தம்

 வகுப்பு - 13


ஏ, உறவுகள், வதாலசயம்மா வதாலச, காகமும் நரியும்

 வகுப்பு - 14


ஐ, என் உடல் உறுப்புகள், எைக்குக் லககள், சுண்படைி, படத்லதப் பார்த்து
பயன்கலளக் கூறுக

 வகுப்பு - 15


உ - ஐ மீ ள்பார்லவ, திலசகள், ஆறு பாரு ஆறு, வால் வதடிய பல்ைி

 வகுப்பு - 16


உ -ஐ எழுத்லத கண்டறிக, எதிர்பதங்கள், கருப்பு யாலை, நாய்க்குட்டி,
விடுகலதப் பாடல்

 வகுப்பு - 17


அ - ஐ மீ ள்பார்லவ, சதுைமாை இருக்லக, வடிவங்கள், படகு உருவைாது

 வகுப்பு - 18


ஒ, பருவ காைம், தவலளயாவை தவலளயாவை, வடு
ீ கட்டுவவாம்

 வகுப்பு - 19


ஓ, சுலவகள், பஞ்சு மிட்டாய், கப்பல், சுலவகள்

 வகுப்பு - 20


ஔ, நிறங்கள், கடமுட கடமுட வண்டி, படத்தில் உள்ள பபாருள்கலள
பகாண்டு கலத கூறு

 வகுப்பு - 21


ஃ – என் குடும்பம், தாவைம், என் வதாட்டம், அறிஞர் நியூட்டன்

 வகுப்பு - 22


ஒ - ஃ மீ ள்பார்லவ, பணியாளர்கள், அஞ்சல்காைர் வருகிறார், படத்துடன்
இலணத்து கலதலயப் படி

 வகுப்பு - 23


ஒ - ஃ எழுத்லத கண்டறிக, வாைம், ஆத்திச்சுடி, பாடல் தைித்திறலம

 வகுப்பு - 24


அ - ஃ மீ ள்பார்லவ, ஊர்வை, நத்லதயாவை, கலத தைித்திறலம

 வகுப்பு – 25


அ - ஃ எழுத்லத கண்டறிக, பூச்சிகள், பட்டாம்பூச்சி, வபச்சுத்திறன்

மழலை நிலை பாடத்திட்டத்தின் திறன் பகுதிகள்
வயது வைம்பு: மூன்றலை வயது முதல் ஐந்து வயது வலை
திறன்

திறன் பகுதி
பார்த்தறிதல்
வகட்டல்

வபசுதல்

படித்தல்

படங்கலளப் பார்த்துப் மபேர்கலளக் கூறுதல்.
ஓலச நேெிக்க ெழலை பாடல்கலளக்
யகட்டல்.
குழுக்களாக யசர்ந்து பாடுதல் ெற்றும்
உலரோடுதல்.
உேிமரழுத்துகள் ெற்றும் ஆயுத எழுத்லதப்
படித்து, அலடோளப்படுத்துதல்.
யநர்யகாடு, வலளயகாடு, சாய்வுயகாடுகலள

எழுதுதல்

வலரதல். எளிே முலறேில் எழுத்துக்கலள
எழுத ெற்றும் படங்கள் வலரே பேிற்சி.

பலடப்பாற்றல்

படங்களுக்குப் மபாருத்தொன வண்ணம்
தீட்டுதல்.

வலரத்து காட்டுதல்.

நலடமுலற

ஒத்த ஓலசயுலடே மசாற்கலள இனங்காணல்.

இைக்கணம்

குறில், மநடில் எழுத்துகலள அறிதல்.

கணிதம்

அறிவியல்

எண்கள்: ஒன்று முதல் பத்து வலர,
வடிவங்கள். ஒருலெ, பன்லெ அறிதல்
சுலவகள், உடல் உறுப்புகள், வானம், பூச்சிகள்,
தாவரம், ஊர்வன, பருவ காைம்.

மபாது அறிவுக் கலதகள். காய்கள், பழங்கள்,
பபாது அறிவு

விைங்குகள், கடல் வாழ் உேிரினங்கள்,
நிறங்கள்,என் வடு,
ீ
என் குடும்பம்.
உச்சரிப்புப் பேிற்சி, வாக்கிேங்கலள மதளிவாக

உச்சரித்தல்

உச்சரித்தல்.

மழலை வதர்வு மற்றும் திறைாய்வு முலற:
 ெழலை நிலைேில் யதர்வு ெற்றும் திறனாய்வு, அமெரிக்கத் தெிழ்
கல்விக்கழகத்தின் யகாட்பாடுகளுக்கு உட்பட்டது.
 ெற்ற நிலைலேப் யபாையவ மூன்றுப் பருவத் யதர்வுகள்
நடத்தப்படுகின்றது.
 வினாத்தாள், வாய் மொழித் யதர்வு ெற்றும் எழுத்துத் யதர்வு என்ற
இரண்டு பிரிவாக, மொத்தம் 45 நிெிடங்கள், நூறு ெதிப்மபண்களுக்கு
நடத்தப்படும்.
 முதல் பருவத் யதர்வு ஒன்று முதல் ஒன்பது பாடங்கள், பாடநூல்
ெற்றும் பேிற்சி நூைில் மகாடுக்கப்பட்ட பாடத்திட்டத்தில் இருந்து
யகட்கப்படும்.
 இரண்டாம் பருவத் யதர்வு பத்து முதல் பதியனழாம் பாடம் வலரயுள்ள
அலனத்துப் பாடங்களும் 80% (பாடநூல் ெற்றும் பேிற்சி நூைில்
மகாடுக்கப்பட்ட பாடத்திட்டத்திலுள்ளலவ) ெற்றும் ஒன்று முதல்
ஒன்பது பாடங்கள் (20%), பாடநூல் ெற்றும் பேிற்சி நூைில்
மகாடுக்கப்பட்ட பாடத்திட்டத்தில் பாடல்கள் ெற்றும் கலதகலள தவிர
அலனத்து பாடங்களில் இருந்தும் யகட்கப்படும்.
 மூன்றாம் பருவத் யதர்வு பதிமனட்டு முதல் இருபத்தி ஐந்தாம் பாடம்
வலரயுள்ள அலனத்து பாடங்களும் 60% (பாடநூல் ெற்றும் பேிற்சி
நூைில் மகாடுக்கப்பட்ட பாடத்திட்டத்திலுள்ளலவ) ெற்றும் ஒன்று
முதல் பதிமனழாம் பாடங்கள் (40%), பாடநூல் ெற்றும் பேிற்சி நூைில்

மகாடுக்கப்பட்ட பாடத்திட்டத்தில் பாடல்கள் ெற்றும் கலதகலள தவிர
அலனத்து பாடங்களில் இருந்து யகட்கப்படும்.
 9, 17 ெற்றும் 25ஆம் பாடத்தின் இறுதிேில், ஒவ்மவாரு பருவத்
யதர்வுகள் நடத்த அமெரிக்கத் தெிழ் கல்விக்கழகத்தில்
பரித்துலரக்கப்படுகிறது.

ெழலை பாடப்பகுதிலே 6 பிரிவுகளாக பிரிக்கைாம்:
 எழுத்துப்பேிற்சி.
 பாடல்கள்.
 கலதகள் / குழுவாக கற்றல்.
 மபாது அறிவு.
 எழுத்துகலளக் கற்றல்.
 உச்சரித்தல்.

எழுத்துப் பேிற்சி

யபனா அல்ைது markers உதவியுடன் எழுத்துக்கலள
தனிோக ஒரு குறிப்யபடியைா அல்ைது ஒரு காகிதத்துயைா
அல்ைது எழுத்துப்பேிற்சியேட்டியைா எழுதி, பின் அதன்
ெீ து எழுத பேிற்சிக் மகாடுக்கைாம்.
அந்த வகுப்பிற்குறிே எழுத்லத ெட்டுெின்றி,
முந்லதே வகுப்பில் படித்த எழுத்துகலளயும் யசர்த்துப்
பேிற்சிக் மகாடுக்கைாம்.
அந்த வார எழுத்லதக் கற்பிக்கும் முன் முந்லதே
வகுப்பில் படித்த எழுத்துகலள உச்சரித்து எழுத பேிற்சிக் மகாடுக்கைாம்.
இவ்வாறு மசய்யும் நிலைேில் ொணாக்கருக்கு முத்லதே வகுப்பில்
படித்த எழுத்துகலளயும் யசர்த்து எழுதவும், படிக்கவும், நிலனவில்
மகாள்ளவும் மபரிதும் உதவும்.

இவ்வாறு ஒவ்மவாரு வாரமும் வலரதல் ெற்றும் எழுத்துப்பேிற்சிலே
(பாடத்திட்டபடி) 20 நிெிடம் பேிற்சிக் மகாடுக்கைாம்.
பாடல்கள்

ெழலை பாடநூைில் உள்ள பாடல்களில்
மபரும்பான்லெோன பாடல்கள் ஆறு முதல் எட்டு
வரிகலளக் மகாண்டது.
ொணாக்கரின் ெனதில் எளிதில் பதியும்
வண்ணம் ெற்றும் அந்த வாரத்தில் பேிலும்
தலைப்பிலன சார்புலடே பாடல்களாக
அலெக்கப்பட்டுள்ளது.

பாைல்கரள கற்பிக்கும் முரறகள்:
பாடதிட்டத்தில் மகாடுக்கப்பட்ட
பாடல்களுக்கு ஒைி ெற்றும் ஒளி நாடா இருப்பின் அதலன
பேன்படுத்தைாம்.
பாடல் வரிக்கு ஏற்ற மசய்லகலேச்
மசய்து காட்டி, அதலன திரும்ப மசய்ே எடுத்துலரக்கைாம்.
பாடைில் கூறப்படும் மபாருட்கலள
மகாண்டு வந்து, அதலன ொணாக்கரிடம் காட்டி மசால்ைிக்
மகாடுக்கைாம்.
ஒவ்மவாரு வாரம் மகாடுக்கப்பட்ட பாடல்கள் ெட்டுெின்றி
அதற்கு முந்லதே வாரத்தில் மகாடுத்துள்ள பாடல்கலளயும்
யசர்த்து கற்றுத்தருவதன் மூைம், ொணாக்கர் எளிதில் அந்த
பாடல்கலள கற்றுக் மகாள்ள உதவும்.
மசய்லகேின் மூைம் கற்றுக் மகாள்வதால் பாடல் வரிகள்
நிலனவில் இல்ைாத தருணத்திலும், அவர்களால் பாடலை
முழுவதும் உணர்ந்து பாடி நிலறவு மசய்ே இேலும்.
கலதகள்

குழுவாக கற்றல்

மபாது அறிவு

எழுத்துகலளக் கற்றல்

உச்சரித்தல்

திறன் பகுதி
பார்த்தறிதல்
திறன்
படங்கலளப் பார்த்துப் மபேர்கலளக் கூறுதல்

திறன் பகுதி
வகட்டல்
திறன்
ஓலச நேெிக்க ெழலை பாடல்கலளக் யகட்டல்.
நிைா

நிைா நிைா ஓடிவா !

நில்ைாமல் ஓடிவா !

மலை வமவை ஏறிவா !

மல்ைிலகப் பூ பகாண்டுவா !

பட்டம் வபாைப் பறந்துவா !

பம்பைம் வபால் சுற்றிவா !

திறன் பகுதி
வபசுதல்

திறன்
குழுக்களாக யசர்ந்து பாடுதல் ெற்றும் உலரோடுதல்.

திறன் பகுதி
படித்தல்
திறன்
உேிமரழுத்துகள் ெற்றும் ஆயுத எழுத்லதப் படித்து, அலடோளப்படுத்துதல்.

திறன் பகுதி
எழுதுதல்
திறன்
யநர்யகாடு, வலளயகாடு, சாய்வுயகாடுகலள வலரதல். எளிே முலறேில்
எழுத்துக்கலள எழுத ெற்றும் படங்கள் வலரே பேிற்சி.

திறன் பகுதி

பலடப்பாற்றல்
திறன்

படங்களுக்குப் மபாருத்தொன வண்ணம் தீட்டுதல். வலரந்து காட்டுதல்

திறன் பகுதி

நலடமுலற இைக்கணம்
திறன்
ஒத்த ஓலசயுலடே மசாற்கலள இனங்காணல். குறில், மநடில் எழுத்துக்கலள
அறிதல்.

படத்தின் பபயலைக் கூறி ஒைித்துப் பழகுக, சரியாை எழுத்லத வட்டமிடுக

அ ஆ

அ ஆ

அ ஆ

அ ஆ

அ ஆ

அ ஆ

திறன் பகுதி
கணிதம்
திறன்
எண்கள்: ஒன்று முதல் பத்து வலர, வடிவங்கள். ஒருலெ, பன்லெ அறிதல்

திறன் பகுதி
அறிவியல்
திறன்
சுலவகள், உடல் உறுப்புகள், வானம், பூச்சிகள், தாவரம், ஊர்வன, பருவ காைம்.

திறன் பகுதி
பபாதுஅறிவு
திறன்
மபாது அறிவுக் கலதகள். காய்கள், பழங்கள், விைங்குகள், கடல் வாழ்
உேிரினங்கள், நிறங்கள்,என் வடு,
ீ என் குடும்பம்.

திறன் பகுதி
உச்சரிப்பு
திறன்

உச்சரிப்புப் பேிற்சி, வாக்கிேங்கலள மதளிவாக உச்சரித்தல்.

ஆசிரிேர் குறிப்பு:

 தெிழ்த்தாய் வாழ்த்து
 கடந்த வாரம் பள்ளிேில் படித்தது
 எழுதிப் பழகுக
 அந்த வாரத்திற்குரிே எழுத்லத கற்றறிதல்
 மபாது அறிவு (எண்கள், விைங்குகள் …)
 கலத அல்ைது குழுவாக யசர்த்து கற்றறிதல்
 பாட்டு கற்றல்
கடந்த வாரம் பள்ளிேில் படித்தது :
 எழுத்துக்களின் ெீ ள்பார்லவ


யகள்விேின் மூைம் பதில் கூறச் மசய்ேவும்



கடந்த வாரம் படித்த கலத ெற்றும் பாட்டு



அலனத்து ொணாக்கருக்கும் சந்தர்ப்பம் தரவும்

எழுதிப் பழகுக:
 எழுத்து ெற்றும் அதற்குரிே படங்கலள வலரந்து பழகுதல்
 கடந்த வாரம் படித்த எழுத்துக்கள் ஒரு சிறிே ெீ ள் பார்லவ
 அந்த வாரத்திற்குரிே எழுத்துக்களின் ஒைிலேக் கூறி எழுத மசய்ேவும்
மபாது அறிவு:
 அந்த வாரம் இருக்கும் மபாது அறிவு பகுதிக்குரிே மபாருட்கள் மகாண்டு
சிறு விலளோட்டுக்கள் மூைம் கற்பிக்கைாம்.
 விைங்குகள் - கரடி ,சிங்கம், புைி, முதைிே உருவ மபாம்லெகள் மகாண்டும்
விலளோடைாம்.
 ரகசிே மபட்டி – விலளோட்டு

கலத ெற்றும் குழுவாக கற்றல்:
 கடந்த வாரம் படித்த கலத ெற்றும் குழுவாக கற்றல் பற்றி

ஒரு சிறிே

ெீ ள்பார்லவ.
 ொணாக்கலர குழுவாக பிரித்து நடித்துக் காட்ட மசய்ேைாம்.
 கலதேில் வரும் கதாபாத்திரொக நடித்து காட்டவும்.
 மபாம்லெகள் மகாண்டு கலத கூறைாம்.
பாடல்கள் :
 வட்டொக நிற்க மசால்ைவும்
 பாடல்களில் வரும் வரிக்கு எற்ற மசய்லக மசய்து , ொணாக்கலரயும்
மசய்து காட்ட மசால்ைைாம்
 கடந்த வாரங்களில் படித்த அலனத்து பாடல்கலளயும் யசர்த்து கற்கைாம்

Suggestions:
 Name tag
 Find their name tag
 Small projects related to that week
 Mystery box(ரகசிே மபட்டி)
 Collecting fruits , numbers and vegetables
 Circling letters from the magazine pages
 Small crafts – leaves collecting, making tree, flag, flower, etc
 Number of items in your house
 Family members
 Making Picture box
 Hand painting
 Coloring pages related to that week
 Making calendar
 Celebrating birthdays
 Copy of the story - cutting

 Bringing related materials related to the week class
 e.g., things to taste (for சுலவகள் class), Family members
 Making Picture box
 Hand painting
 Coloring pages related to that week
 Making calendar
 Celebrating birthdays
 Copy of the story - cutting
 Bringing related materials related to the week class
e.g., things to taste (for சுலவகள் class), vegetables, fruits
Additional Resources:
Tamil work sheets - Uyir Eluthukkal & Mei Eluthukkal
Mazhalai Kalvi
Nila Nila Vaa song - Video
Tamil Rhymes Mambalamam Mambalamam - YouTube

Feedbacks:
mazhalai@amtaac.org
Or
www.americantamilacademy.org/www.amtaac.org
Or
Email:support@amtaac.org

