க்ற் விளைுக் (தமி்)
வு்ு 3
திற்
கே்ட்

க்ற் ுறியீு
1. வுணனை, விுேனை்
பாட்ேனள் கே்டறிை்

க்ற் விளைு
1. நில்ைிு் நீிு் வாைிு் வாு் ப்வனே

பாட்புதி
1

உைிிை்ேனள வுணி்ு் விுேனைேனளு்
பாட்ேனளு் கே்டறி்ைை்.

2. சி்ைனைனை் ூ்ு்
ேனைேனள் கே்டறிை்

கபுை்

2. அறினவு் ப்ுேனளு் வள்்ு் சி்ைனை
வள்்சி்ோை ப்கவு ேனைேனள் கே்டறி்ைை்
3. பல விுேனைேனள் கே்ு அவ்றி்ு வினட

3. ுைி்ேனள் கே்ு் ுி்ு

ூறி மேி்்ைை்

கோ்ு வினட ூுை்

4. ப்ளிைிு் வ்ிு்
ீ
வாகைாலி/

4. வாகைாலி/கைானல்ோ்சி்

கைானல்ோ்சிேளி் கச்ைிேனள் கே்ு்

கச்ைிேனள் கே்டறிை்

ைேவ்ேனள அறி்ைை்

1. ை்ு ைனடைி்றி் கபுை்

1. எனைு் ைா் விு்பிை வ்ண்

2. உிை ஒலி்ுட் கபுை்,
பாுை்(ல, ள, ழ, ண, ை, ர,
ற)

3, 5, 8

16
18

2

ை்ுைனடைி்றி் கபசி் பழேிை்
2. ல, ள, ழ, ண, ை, ர, ற ஆேிை எு்ு்ேளி்

10

ஒலி கவுபாு் கபாு் கவுபாு் அறி்ு
அ்ை எு்ு்ே் உ்ள கசா்ேனள் ை்ேபி
பை்பு்ைி் கபசிை்.

3. ேல்ுனரைாட்
4. வுணனை ேல்ு கபுை்

3. ைா் கபச விு்பிை ேு்ு்ேனள ஒுவகராு

11

ஒுவ் ேல்ுனரைாிை்
4. ைா் ூற விு்பிை ேு்னை விவி்ு, ை்ே
வுணனைகைாு அனைவு் ேல்ு கபசிை்
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க்ற் விளைுக் (தமி்)
வு்ு 3
திற்
பி்ை்

க்ற் ுறியீு
1. அறிவி்ுே், விள்பர்ே்,

க்ற் விளைு
1. சானலேளி் ோண்பு் அறிவி்ுே்,

சானல் ுறிைீுேனள்

விள்பர்ே், கபா்ுவர்ு் ுறிைீுே்

பி்ை்

ஆேிவ்னற் பி்ைை்.
2. பாட்ேளிு், அ்ு் ைா்ேளிு் ோண்பு்

2. கோு்ே்ப்ு்ள ைேவ்ே்,
ேனைேனள உிை ஒலி்ுட்
பி்ை்
3. சிுவ் இை்ேனள் பி்ை்
எுுை்

1. பட்னை் பா்்ு் சிுசிு
கைாட்ே் எுுை்
2. இனடகவளி வி்ு எுுை்
3. ப்ைினை் பி்ு எளிை
விைா்ேு்ு வினடைளி்ை்
4. ுைி்ே்/வுணனை்
கைாட்ே் எுுை்

ைேவ்ே், ேனைேனள உிை ஒலி நை்கைாு

பாட்புதி
6

3, 5, 7, 9,
15, 22

பி்ைை்.
3. சிுவ்ேு்ோை இை்ேனளு் ூ்ேனளு்

13

பி்ு மேி்்ைை்.
1. பட்ேனள் பா்்ு அவ்றி் ைேவ்ேனள்

4

சிறிை கைாட்ேளி் எுைி் பழேிை்.
2. எு்ு்ே், கசா்ேனள்

ை்ே இனடகவளி

4

வி்ு எுைிை்
3. பாட் புைிேனள் பி்ு விைா்ேுோை
வினடேனள் சிறிை கைாட்ேளி் எுைிை்.

7

4. விுேனை ைலிை ுைி்ேு்ோை

14, 19

வினடேனளு் ை் அறிு்ு உே்ை
கபாு்ேு்ோை வுணனைேனளு்

5. விவி்ு எுுை்

கைாட்ேளாே எுைிை்
5. ைா் கவளி்பு்ை விு்பிை ேு்ுேனள
விள்ேமாேு் விவி்ு் எுைி்ோ்ிை்

12, 20

க்ற் விளைுக் (தமி்)
திற்
பனட்பா்ற்

வு்ு 3

க்ற் ுறியீு
1. வ்ண் ைீ்ுை்
2. ேனை உுவா்ுை்

க்ற் விளைு
1. பட்ைி்ு் கைனவைாை வ்ணேனள உிை

பாட்புதி
2

இட்ேளி் ைீ்ிை்.
2. ைாகம ுைிை சிறிை ேனைேனள உுவா்ேி்

5, 8

கசா்லி, எுைி் ோ்ிை்
3. ேனலு் னேவ்ண்

3. ஆிு், பாிு், பட் வனர்ு்

3

னேவ்ண்ேனள் ைாகம பட்ேளி் ூசிு்
மேி்்ைை்
4. பட்னை நினறு கச்ை்
5. உுவ்ேளி் வ்ண்ைி்ு
ஏ்ப ைாைிை்ே் ஒ்ுை்
6. கசை்ைி்ட்

4. அனருனறைாே வனரை்ப்ட பட்ேனள
ுனமைா்ேி மேி்ூ்ிை்
5. பட்ேளி் ோண்பு் உுவ்ேளி்
வ்ண்ைி்ு ஏ்றவனேைி் ப்கவு
ைாைிை்ேனள ஒ்ிை்
6. சிுவ் இை்ேனள உுவா்ுை், விு்ப்ைி்ு

10, 22

16

13, 17, 24

ஏ்ற இை்ேனள் பி்ை், உுவ் கச்ு ஒ்ி
அைனை வுணி்ை், பட்ேனள ஒ்ி அவ்றி்
உ்ள கபாு்ேனள அேர வினச் பு்ை்
ஆேிைவ்றி் மேி்சிகைாு ஈுப்டை்

நனடனற
இல்ேண்
ைாகை ே்ற்

1. கபைு்கே்ற வினை ிு
அறிை்
1. கபாு் அறிகவா்
2. ைலிர்ு எு்ு்ேளி்
அி்பனடைி், அேர வினச்
பு்ுை்
பைி்சிே்

கசா்லா்சி்
ைிற்

கசா்ேள்சிை் கபு்ுை்

1. கபை்ேு்ு ஏ்ற வினை்ு் கசா்ேனள

5

அறி்ு ூறிை்; எுைிை்.
1. ுைிை கசா்ேு்ு உிை கபாுனள, அேர

அனை்ு்

ைலினை் பா்்ு அறி்ைை்.
2. அேர ைலிைி் உ்ள கசா்ேளி் வினச

24

னற அறிை், ஒு கசா்ு்ு உிை பல
கபாு்ேளி், கைனவைாை கபாுனள அறிை்
ஆேிை பைி்சிேனள் கச்ு கமாழிவள் கப்றை்.
ுைிை கசா்ேனள் பை்பு்ைி் கபசு் எுைு்
ே்றை்.

அனை்ு்

Learning Outcomes (English)
Class III
The learner:
 




 


 


 




reads small texts in English with comprehension 
responds to textual and other material, in
oral/written forms, in English/ Braille/ signs. 
responds
to
oral
messages/
telephonic
communication. 
writes words/ phrases as dictated by teacher. 
participates in events such as role- play/ poetry
recitation in English. 
reads stories, poems, etc. in English/Braille. 
uses words such as 'hill', 'his/her', 'beautiful', 'over',
etc. 
forms meaningful short sentences. 
uses punctuation marks such as full stop, capital
letters and question mark appropriately. 
writes 4-5 sentences on personal experiences/ events
/ verbal or visual clues. 

 expresses his/ her opinion about the characters in
stories, in English/ home language/signs. 

Learning Outcomes (Mathematics)
Class III

The learner:
  reads and writes numerals for numbers up to 999 
 solves simple daily life problems/situations based
on addition and subtraction of three digit numbers
with and without regrouping. 

 constructs and uses the multiplication facts (tables)
of 2, 3, 4, 5 and 10 in daily life situations. 

 describes division as equal grouping/sharing 
 divides numbers by repeated subtraction. 
 identifies 2D shapes by counting their sides, corners
and diagonals. 

 estimates and measures distance using standard
units like centimeters or meters and weight, and
capacity in terms of non-standard units. 

 estimates and verifies the number of given shape
that can completely fill a given region 

  reads the time correctly to the hour using a clock 
 extends patterns in simple shapes and numbers. 
 represents data pictorially and draws conclusions 

Learning Outcomes (EVS)
Class III
The learner:









 identifies simple features (shape, colour, texture,
aroma, etc.) of leaves, trunk and bark of plants and of
animals and birds(movement, at places found/kept,
eating habits, sounds, etc.) in the surroundings. 
 identifies relationship with and among family members
at home. 
 identifies objects, signs, (vessels, stoves, transport,
means of communication, signboards etc.), places (types
of houses/shelters, bus stand, petrol pump etc.) activities
(work people do, cooking processes, etc.) at
home/school/ neighbourhood. 
 describes need of food for people of different age
groups, animals and birds, availability of food and water
and use of water at home and surroundings. 
 describes roles of family members, family influences
(traits, features, habits, practices), need for living
together, in different ways. 
 groups objects, birds, animals, features, activities
according to differences/similarities using different
senses. 
 differentiates between objects and activities of present
and past (at time of the elders). 
(e.g. clothes/ vessels/ games played/ work done by
people).
1

Learning Outcomes (EVS)
Class III
The learner:

















guesses properties, estimates quantities; of materials/
activities in daily life and verifies using symbols/
non-standard units (hand spans, spoon/mugs, etc.). 
records observations, experiences, information on
objects/ activities/ places visited in different ways and
predicts patterns (e.g. shapes of moon, seasons). 
identifies directions, location of objects/ places in simple
maps (of home/ classroom/ school) using signs/ symbols/
verbally. 
creates drawings, designs, motifs, models, top, front,
side views of objects, simple maps (of classroom,
sections of home/ school, etc.) and slogans, poems, etc. 
observes rules in games (local. indoor, outdoor) and
other collective tasks. 
voices opinion on good/bad touch, stereotypes for play/
food/ tasks, misuse/ wastage of food and water in
family/school. 
shows sensitivity for plants, animals, the elderly,
differently abled and diverse family set ups in
surroundings.
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