யகுப்பு 1
திறன்

ார்த்திதல்

கற்றல் விளைவுகள் (தமிழ்)
கற்றல் குறியீடு
* டங்களப் ார்த்துப்
பனர்கள அிதல்

கற்றல் விளைவு
* டங்கில், தாம் ார்த்தினாத  புதின
பாருள்கள் உனிரிங்கின் பனர்கள

பாடப்பகுதி
1, 5 முதல் 9

அிந்தர்
ககட்டல்

* ஓளை னநிக்க குமந்ளதப்

* ைிின, இின ஓளை னம் நிக்க எின

அளத்துப்

கசுதல்

* டத்ளதப் ார்த்துத் தன்

* டங்களப் ார்த்துப் ல்கயறு

1 முதல் 8

ாடல்களக் ககட்டல்

கருத்ளதக் கூறுதல்
* களத கூறுதல்

* எின ாடல்களப் ாடுதல்

குமந்ளதப் ாடல்களக் ககட்டிந்தர்

பாருள்கள், உனிரிங்கின் பனர்கள

ாடங்களும்

அிந்து கூிர்

* ஒவ்பயாருயரும் தாம் அிந்த களதகளக்
கூி நகிழ்ந்தர்

* தாம் அிந்த எின ாடல்களயும் ாட
நூில் உள் ாடல்களயும்

ஒவ்பயாருயரும் யகுப்ளனில் ஏற்
குபில் ாடி நகிழ்ந்தர்
டித்தல்

* அிந்த எழுத்துக்கள்

* தாம் அிந்த எழுத்துக்கில் உருயா,

* அிந்த எழுத்துக்கள

* தநக்குத் பதரிந்த எழுத்துக்கள அயற்ின்

அளநந்த பைாற்களப் டித்தல்
அளடனாப்டுத்துதல்

பைாற்களப் டித்தர்.

அளடனாம் பயிப்டுநாறு பதியாகப்
டித்தர்.
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2 முதல் 8

யகுப்பு 1
திறன்

எழுதுதல்

கற்றல் விளைவுகள் (தமிழ்)
கற்றல் குறியீடு
* கர்க்ககாடு, யளககாடு,

ைாய்வுக் ககாடுகள யளபதல்
* அிந்த எழுத்துக்கள
எழுதுதல்

கற்றல் விளைவு
* தாம் யிரும்ின யளவுக் ககாடுகள
முதில் யளபந்தர். ின்ர்த்

பாடப்பகுதி
1 முதல் 8

கதளயனா கர்க்ககாடு, யளககாடு,
ைாய்வுக் ககாடுகள அிந்து யளபந்தர்
* தாம் பதரிந்துபகாண்ட எழுத்துக்களத்
பதியாகவும் அயற்ிற்கா ைிப்பு
யடியங்கிலும் எழுதிர்

ளடப்ாற்ல்

* டங்களுக்குப் பாருத்தநா
யண்ணம் தீட்டுதல்

* தநக்கு யிருப்நா டங்கள

யளபந்தர். அச்ைில் உள் டங்கிலும்

1 முதல் 8

தாகந யளபந்த டங்கிலும் அயற்ிற்கு
உரின யண்ணங்களத் தீட்டிர்.

ளடமுள

* ஒத்த ஓளையுளடன

* ஒி ஒற்றுளந உளடன

இக்கணம்

பைாற்கள இங்காணல்.

எழுத்துக்களயும் பைாற்களயும்

1 முதல் 8

அளடனாம் கண்டர்.

* ஒி கயற்றுளநக்கு ஏற்க் குில்
படில் எழுத்துக்கள எழுதிர்.
பைால்ாட்ைித்
தின்

* பைாற்கஞ்ைினம் பருக்கம்

* தாம் இதுயளப அிந்திபாத புதின

பைாற்களுக்குத் தக்க பாருள உரின
எடுத்துக்காட்டுகளுடன் கற்ிந்தர்.
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அளத்துப்

ாடங்களும்

Learning Outcomes (English)
Class I
The learner:














 responds to English words, greetings, polite forms of expression,
and sentences, in English/ home language/ signs. 
 recites poems with actions. 
 associates sounds with words, and words with pictures. 
 draws in response to poems and stories. 
 differentiates between small and capital letters in English/Braille. 
 reads a few words/ short sentences (with the help of pictures) in
English. 
 carries out simple instructions such as ‘Shut the door’, ‘Get the
Book’ etc. 
 uses words such as ‘sun’, 'tree', ‘in’, ‘on’, ‘under’, etc. 
 responds to comprehension questions related to stories
in English/ home language/signs. 
 identifies characters and sequence of a story, poem etc. 
 talks about self /situations/ pictures/ images in English/ home
language. 
 scribbles in circular and other motions from left to right. 
 writes legibly his/her name, school name, objects around him/her. 
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Learning Outcomes (Mathematics)
Class I

The learner:
 counts objects up to 20 
 
 applies addition and subtraction of numbers 1 to
20 in daily life

 identifies and writes numerals up to 99 

 estimates and measures short lengths using
non-uniform units like a fingers, hand span,
length of a forearm, footsteps, etc.
 
 creates simple patterns of shapes and numbers 
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