க்ற் விளைுக் (தமி்)
யு்ு 2
திற்
கக்ட்

க்ற் ுறியீு

க்ற் விளைு

* இன்கக சா்்த

* ்கயு உனிி்க் ததாட்ா

ாட்கக் கக்டித்

ாட்கக் கக்டி்ு நகி்்த்

* சி்தககக் ூ்ு்

* ஆசிின், உட்னி்ய் ூின, அிகய

ககதகக் கக்டித்

ய்்ு் ககதகக்
கக்ு நகி்்த்

* ுு அிக
உகபனாடக் கக்டித்
குத்

* ்கயு ுு்கக அிக் தச்ு ூின
உகபனாட்கக் ஊ்ி் கக்ட்

* த்க் ு்ி்கய

* த்கந் ு்ி் தாு்க், உனிி்க்

சா்்த யியப்கக்

ததாட்ா யியப்கக் த்கி ு்ு்

குத்

ூி்

பாட்புதி
* ுு் க்ு்
(ாட்)
* கசய்ூுு (ாட்)
* யு
ீ ்கக?
* சிின ககாு
தின ககாு
* ச்கட னாு்ு
* னா்? னா்? னா்?
* ்க் ்ி ாக
* க்டு் கக்டு்
* ாி் னி்கயா்
(ாட்)

* உின ஒி்ுட் ாுத்

* , , ம ு்ு்க் உ் தசா்கக

(, , ம அகந்த

உகடன ாட்கக, அ்த ு்ு்கி் ஒி

யுகயா் உ்ிட்

ாட்க்)

கயுாு ்ு தயி்ுநாு ாி்

(ாட்)

* ட் ககதகன் ா்்ு

* ட் ககதகக் ா்்ு அய்ி் தந்ு்

ிக்கய் ூுத்

ததி்த ிக்்சிகக் த்கி ு்ு் ூி்

* யிா ு்ு் தி்

* ிதாக யிகட துயத்ு உின
யிா்கக் கக்ட்

* யிகபயி்

* ்ு ்கக?
* தயகனி் த்திப்
* கா்ு்ு்க
தகா்டா்ட்

க்ற் விளைுக் (தமி்)
யு்ு 2
திற்
ி்த்

க்ற் ுறியீு

க்ற் விளைு

* ட்ககாு ூின

* ட்கி் காண்ு் ்கயு

தசா்கக் ி்த்

உுய்கு்கா தன்கக் க்டி்ு
ி்த்

* ின ச்த்ாட்கக்
ாுத்.

* ூி் உ் ாட்கக் இத்க்
தினய்ி் உ் ாட்கக்
இினஓகசனி் ாி்

* உின ஒி்ுட் உப்க்

* ் இ்க்ககாு ூின சினா

ி்த்.

ஒி்ி், த் ுப் அகயு்ு்
கக்ு்ி உப்க் ி்த்

* யடதநாமி ஒி்ுகு்கா
ு்ுகக அகடனா்
க்ு ி்த்
ுுத்

* யடதநாமி ு்ு்கக் க்டி்ு
அய்ி்ு உின ஒின் தயி்ுநாு
* ட்கக் ா்்ு அய்ி்

தனகப ுுத்

உ்ய்ி் தன்கக ுதி்.

* ட்கக் ா்்ு்

* ட்கக் ா்்ு, இப்ு அ்ு

சிு ததாட் ுுத்

்ு தசா்கி் அகந்த ததாட்கக

யிா்கு்ு ் யிகட
ுத்

* ா்்கா் ி்கா்
* ஓி யிகனாு
ா்ா (ாட்)
* யமி ி்து
* ாு் ூட ...
* கசநி்க் முகயா்
* யடதநாமி
ஒி்ுகு்கா
ு்ு்க்

ி்த்

* ட்கக் ா்்ு்

* ின ககதனிிு்ு

பாட்புதி

ுதி்.
* ின ககதகக் கக்ு அய்ி்ு
உின சிு
ுதி்

யிா்கு்ு ் யிகடகக

* னி்சிக்
* ட் ா்்ு் ததாட்
ுுக
* ுப்ு் ு்ா்
யினாாி்
* ீ ி ி
* னி்சிக்

க்ற் விளைுக் (தமி்)
யு்ு 2
திற்
ுுத்

க்ற் ுறியீு

க்ற் விளைு

* தசா்கக் தசா்்

* ஆசிின் ூின தசா்கக் கக்ு்

கக்ு ுுத்

ுி்ுதகா்ு ுதி்.

* ின யுணக்
தசா்கக அகடனா்
க்ு ுுத்
* யடதநாமி ஒி்ு்கா

* யுணக்ு உின ின தசா்க் கய 
அகடனா் க்ு அய்க ுதி் கா்ி்
* யடதநாமி ஒி்ு உகடன ு்ுகக்
க்டி்ு அய்ி் யிய் நாாந் ுதி்

பாட்புதி
* க்கண நணிகன
(ாட்)
* யடதநாமி
ஒி்ு்கா
ு்ுக்

ு்ுகக ுுத்
கட்ா்்

* யிு்ின ட்

* தந்ு் ததி்த கயக் யி்ுக்,

* ட் யகப்ு

யகப்ு ய்ண்

தாு்க் தினய்ி் உுய்கக் டநாக

ய்ண் தீ்ி

தீ்ுத்

யகப்ு அய்ி்ுின ய்ண்கக அி்ு

நகி்க

தீ்ி்.

* தா் நி்ு

* தா்கக் த்கி நி்ு, யிு்ின ின

உுய் தச்க

்கயு உுய்கக் தச்த்

தச்ு ா்்கா்

* க்கடயிபி் கந ூசி்  உுய்கக

* யிபி் ‘கந’

* காகித நி்ுகக்
தகா்ு உுய் தச்த்
* துயிப் அ்சிிு்ு
உுய்க்
உுயா்ுத்.
* ககத ூுத்
* தசன்தி்ட்

யகப்த்.
* தாநாககய இ்ு் க்ி் ககதகக உுயா்கி
ு் கக்க் ூி்
* தா் யிு்ின உுய்கக, ின தாு்க்,
தா்கக் ன்ு்தி் தச்ு கா்ி்.

ததா்ு அ்சி்ு
நகி்க
* னி்சிக்
* னி்சிக்

க்ற் விளைுக் (தமி்)
திற்

வு்ு 2

க்ற் ுறியீு

க்ற் விளைு

பாட்புதி

கடக

* ஒ்த ஓகசகடன

* ஒி ஒ்ுகந உகடன ின தசா்கக அய்ி்

* ்கச் கிிகன,

இ்கண்

தசா்கக உுயா்ுத்

தாு் அி்ு ூி்; ுதி்.

ாட்கி் ி்யு்

* தா் காு் ்கயு தாு்கக ஒ்ு  ்

னி்சிக்

ிி்ு ஒுகந ்கந கயுா்கட அி்த்

* ஒ்ு் ு் -

* ஒுகந ்கந அித்

னி்சிக்
தாக க்்

தசா்க்சின்

* ின ட அகப

* சிுய்கு்கா ின, ட்க் ிக்த அகப

திகன் ன்ு்ுத்

திகன் ா்்ு் தாு் அி்த்

* தசா்கக அகப

* தா் அி்த தசா்கக அகப யிகசனி் ூி்;

யிகச் ு்த்

ுதி்.

* தசா் யிகனா்ு

* ஒு தசா்ி் உ் த் ு்ு, இகடனி்

து்க்

* ட அகபதிக்
* னி்சிக்
* னி்சிக்

உ் ு்ு இய்க் தகா்ு ுதின தசா்கக்
ூி்.
* தன்் தசா்கக

* யா்கின்க், ததாட்கி் உ் தசா்கி் தன்்

அித்

தசா்க் கய ் க்டி்த்

* தி்்தசா்க் அித்

* உட்ு, தி்நக ் தசா்கி் கயுாு

* தசா்ி் இுதி
ு்கத் தகா்ு
தசா்க உுயா்ுத்
*ஆ்தி் ூி(ஔகயனா்)
* தகா்க கய்த்

அி்ு ூி், ுதி் க்்.
* ி் ு்கத் தகா்ு ததாட்ு் ுதின
தசா்கக் ூி்

* னி்சிக்
* னி்சிக்
* னி்சிக்

* ஆ்தி ூி தச்்கக ஓகச நாாந் ி்ு

* ஆ்தி் ூி

ந் தச்த்.

(ஔகயனா்)

* தகா்க கய்த் தச்்கக ஓகச நாாந்

* தகா்க கய்த்

ி்ு ந் தச்த்.
* உக ீதி

* உக ீதி தச்்கக ஓகச நாாந் ி்ு

* ூக்திு் ும்கத

* ூக்தி் சிுய்கு்கா ூ்கக் கதி்

ூ்கக் ி்க உதுத்

ந் தச்த்.
த்ு, அய்க் ா்்ு, ி்ு நகி்்த்

* உக ீதி
* ூக்தி் ா்

Learning Outcomes (English)
Class II
The learner:













 responds to English words, greetings, polite forms of
expression. 
 makes requests, uses greetings and polite forms of
expression in English. 
 sings songs/rhymes with action. 
 identifies different sounds in letters / words. 
 uses words related to size and shape such as ‘big’, ‘small’,
‘round’, etc 
 writes simple words such as ‘pen’, ‘bus’, ‘ear’ 'before'
'between' etc. 
 writes short sentences with spacing between words. 
 responds to questions related to stories, in English/ home
language/signs orally and through writing. 
 identifies characters and sequence of a story. 
 asks questions on things and events around him/her. 
 participates in role-play in English. 
 expresses his/ her opinion about the characters in stories,
English/ home language/signs. 

Learning Outcomes (Mathematics)
Class II

The learner:









 reads and writes numbers up to 99 using groups
of tens and ones 
 solves simple daily life problems/situations
based on addition and subtraction of two digit
numbers with and without regrouping. 
 describes basic 3D and 2D shapes with their
observable characteristics 
 draws/ represents straight lines in various
orientations (vertical, horizontal, slant). 
 estimates and verifies by measuring
length/distances and capacities using uniform
non-standard units like a rod/pencil,
cup/spoon/bucket etc. 
 sequences the events occurring over longer
periods in terms of hours/days. 
 extends patterns using different objects, shapes
and numbers. 

