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ആമുഖഖ
കുടട്ടികളട്ടില് ആശയങ്ങള് രൂപപപ്പെടുന്നതത് ലലലോവര് പപ്രൈമറട്ടി കലോസ്സുകളട്ടിലലോണത് എന്നു പറയലോഖ.
ആശയവട്ടിനട്ടിമയതട്ടിനത് ഭലോഷയഖ, പ്രൈശ്നപരട്ടിഹലോരതട്ടിനത് ഗണട്ടിതവഖ, ചുറ്റുപലോടുകളുമലോയട്ടി ഇണക്കുന്നതട്ടിനത്
പരട്ടിസട്ടിതട്ടി പഠനവഖ പപ്രൈമറട്ടി തലതട്ടിപല പലോഠഭലോഗങ്ങളട്ടില് ഉള്പകലോളട്ടിചട്ടിട്ടുണത്. എന്നലോല് ഇന്നട്ടിപന
അനട്ടിവലോരര്യതയലോയ സലോലങ്കേതട്ടിക വട്ടിദര്യ അവന് പരട്ടിചയട്ടിക്കുന്നതത് സ്കൂളട്ടിനത് പുറത്തുനട്ടിന്നലോണത് . ചട്ടിടപപ്പെടുതട്ടിയ
രരീതട്ടിയട്ടിലലലോപത ലഭട്ടിക്കുന്ന ഈ അറട്ടിവകള് നലരരീതട്ടിയട്ടില് പ്രൈലയലോജനപപ്പെടുതലോന് അവനത് ഒരു പലക
കഴട്ടിപഞ്ഞെന്നു വരട്ടില. പലോഠര്യപദ്ധതട്ടിയട്ടില് കലോലലലോചട്ടിതമലോയ മലോറഖ വരുതലോപത ഇതു മറട്ടികടകലോനലോവട്ടില .
കൃഷട്ടിസലവഖ, കലോലലോവസയഖ, ചുറ്റുമുള ജരീവട്ടികളുഖ കുടട്ടിയട്ടിലുണര്ത്തുന്ന കകൗതുകഖ ലപലോപലതപന്നയലോണത്
കമമ്പ്യൂടറഖ മറത് സലോലങ്കേതട്ടിക ഉപകരണങ്ങളുഖ അവനട്ടില് ജട്ടിജലോസ ജനട്ടിപ്പെട്ടിക്കുന്നതുഖ. അതുപകലോണ്ടുതപന്ന ഇവ
പരട്ടിഗണട്ടികലോപതയള കലോസത്റഖ പഠനതന്ത്രങ്ങള് ഇന്നപത കലോലതത് അസലോധര്യമലോണത്.
വട്ടിവരവട്ടിനട്ടിമയ സലോലങ്കേതട്ടികവട്ടിദര്യ ഒരു പഠന-ലബലോധന മലോധര്യമഖ എന്ന നട്ടിലയട്ടില് വട്ടിദര്യലോലയങ്ങളട്ടില്
ഒഴട്ടിചകൂടലോന് കഴട്ടിയലോത വട്ടിധഖ ഇടഖ ലനടട്ടികഴട്ടിഞ . ഇതുപലയലോഗട്ടിച്ചുള പഠന പ്രൈവര്തനങ്ങള് കൂടുതല്
ഫലപ്രൈദമലോലകണതത് ആധുനട്ടിക വട്ടിദര്യലോഭര്യലോസ കലോഴ്ചപ്പെലോടുകളുഖ രരീതട്ടിശലോസ്ത്രങ്ങളുഖ നമ്മുപട കലോസത്മൂറട്ടികളട്ടിലുഖ
പ്രൈലോവര്തട്ടികമലോക്കുന്നതട്ടിനത് അതര്യലോവശര്യമലോയട്ടിതരീര്ന്നട്ടിരട്ടിക്കുന്നു. 21  ാം നൂറലോണട്ടിപല പഠനപനപുണട്ടികളട്ടില് (21
st Century Learning Skills) വട്ടിവരവട്ടിനട്ടിമയ സലോലങ്കേതട്ടിക വട്ടിദര്യക്കുള പ്രൈലോധലോനര്യഖ തട്ടിരട്ടിചറട്ടിഞ്ഞെത്
പഠനപ്രൈവര്തനങ്ങളട്ടില് അവ സമര്ഥമലോയട്ടി പ്രൈലയലോജനപപ്പെടുത്തുന്നതട്ടിനുള ലശഷട്ടി ഓലരലോ വട്ടിദര്യലോര്ഥട്ടിയഖ
ലഭട്ടിക്കുന്നുപവന്നത് ഉറപ്പു വരുലതണതത് അനട്ടിവലോരര്യമലോണത്. ഇതട്ടിനത് അനുലയലോജര്യമലോയ പഠനപ്രൈവര്തനങ്ങള്
പലോഠപുസ്തകങ്ങളട്ടില് ഉള്പപ്പെടുത്തുന്നതട്ടിലൂപട മലോത്രലമ കലോലലോനുസൃതമലോയ രരീതട്ടിയട്ടില് പഠന-ലബലോധന മലോധര്യമങ്ങളുപട
പരട്ടിഷ്ക്കരണവഖ സലോധര്യമലോവ.
ഇതരഖ ലകര്യങ്ങള് പൂര്തരീകരട്ടിക്കുഖ വട്ടിധമലോണത് 'കളട്ടിപപ്പെടട്ടി' എന്ന ലപരട്ടില്
ലലലോവര് പപ്രൈമറട്ടി കലോസട്ടിലലക്കുള പരട്ടിഷത്കരട്ടിച ഐ.സട്ടി.ടട്ടി. പലോഠപുസ്തകങ്ങള് തയലോറലോകട്ടിയട്ടിരട്ടിക്കുന്നതത്.
കുടട്ടികള് സദലോ പ്രൈവര്തനനട്ടിരതരലോയട്ടിരട്ടിക്കുവലോനട്ടിഷത്ടപപ്പെടുന്നു. അതുപകലോണത് തപന്ന പഠനഖ അവര്കത്
സസ്വയഖ പ്രൈവര്തനതട്ടിപനയഖ കളട്ടികളട്ടിലൂപടയള രസകരമലോയ കപണതലുകളുലടയഖ അനട്ടിതരസലോധലോരണമലോയ
വഴട്ടികള് തുറന്നു പകലോടുകലോനുതകുന്നതലോവണഖ. ഇതരതട്ടിപലലോരു പവല്ലുവട്ടിളട്ടി ലനരട്ടിടലോന്തകവണഖ പപ്രൈമറട്ടി
അധര്യലോപകപര സജ്ജരലോകലോന് ഐ.സട്ടി.ടട്ടി ശലോകരീകൃത പ്രൈവര്തനങ്ങള് സഹലോയകമലോവന്നു. കളട്ടികള് കുടട്ടികള്
വളപരയധട്ടികഖ ഇഷത്ടപപ്പെടുന്നു. കളട്ടികളട്ടിലൂപട അര്ഥവതലോയ പഠനസന്ദര്ഭങ്ങള് ഒരുകലോഖ. അകരഖ, സഖഖര്യ
എന്നട്ടിവ സസ്വലോഖശരീകരട്ടികലോനുഖ രചനലോലശഷട്ടി വട്ടികസട്ടിപ്പെട്ടികലോനുഖ വട്ടിവട്ടിധ കമമ്പ്യൂടര് പഗയട്ടിമുകള് രൂപപപ്പെടുതലോഖ.
ഭലോഷയട്ടിലുഖ
ഗണട്ടിതതട്ടിലുഖ
ശലോസത്ര-പരട്ടിസരപഠനതട്ടിലുപമലലോഖ
കളട്ടികളുപട
സലോധര്യതകള്
ഉപലയലോഗട്ടികപപ്പെടുത്തുന്ന വട്ടിദര്യലോഭര്യലോസരരീതട്ടി(എജുപടയത്ന്പമനത്) നട്ടിലവട്ടില് വന്നു കഴട്ടിഞ. പഠനപ്രൈകട്ടിയയട്ടില്
കമമ്പ്യൂടര് ഉപലയലോഗട്ടിക്കുലമലോള് പഠനഖ രസകരമലോവകയഖ കുടട്ടികളുപട ഗ്രഹണലശഷട്ടി വര്ദ്ധട്ടിക്കുകയഖ പചയഖ.
കളട്ടിയട്ടിലൂപട കുടട്ടികള് പഠട്ടിക്കുന്നു എന്നത് ലബലോധവലോന്മലോരലോകലോപതതപന്ന ഐ.സട്ടി.ടട്ടി.യപടയഖ ഇതര പഠന
വട്ടിഷയങ്ങളുലടയഖ അടട്ടിസലോന പനപുണട്ടികളുഖ ആശയങ്ങളുഖ ലനടട്ടിപയടുക്കുക എന്നതലോണത് ലലലോവര് പപ്രൈമറട്ടി
തലതട്ടില് നലോഖ അവലഖബട്ടിചട്ടിരട്ടിക്കുന്ന പഠനരരീതട്ടിയപട ആപക തുക.
കുഞകളട്ടികളട്ടിലൂപട പലോഠഭലോഗങ്ങളുഖ,
പഠനപ്രൈവര്തനങ്ങളുഖ പരട്ടിശരീലട്ടിപ്പെട്ടിക്കുന്നതട്ടിനു
സഹലോയകമലോയ വട്ടിധതട്ടിലലോണത് ടട്ടിബട്ടിയട്ടിപല പലോഠഭലോഗങ്ങള് കമപപ്പെടുതട്ടിയട്ടിരട്ടിക്കുന്നതത്. ഓലരലോ കലോസട്ടിപലയഖ
വട്ടിവട്ടിധ പലോഠപുസ്തകങ്ങള് ഉലദ്ദേശട്ടിക്കുന്ന പഠനലനടങ്ങള് കളട്ടികളട്ടിലൂപട കുടട്ടികളട്ടിപലതട്ടിക്കുക എന്ന ദകൗതര്യഖ
നട്ടിര്വഹട്ടികലോന് കമമ്പ്യൂടറട്ടിപന ഒരു
കളട്ടിക്കൂട്ടുകലോരനലോയട്ടി മലോത്രഖ അവതരട്ടിപ്പെട്ടിച്ചുപകലോണത് കളട്ടിപപ്പെടട്ടി
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(പലോഠപുസ്തകങ്ങള്) വട്ടിനട്ടിമയഖ പചയലോഖ.
ഈ പ്രൈവര്തനപുസ്തകതട്ടിപല
കളട്ടികളട്ടിലുഖ
പ്രൈവര്തനങ്ങളട്ടിലുഖ
അധര്യലോപകര്കത്
പലോഠലോവതരണതട്ടിലുള
പ്രൈലവശട്ടിക (Entry), പ്രൈലചലോദനഖ (motivation), മൂലര്യനട്ടിര്ണയഖ (Evaluation)
എന്നട്ടിവയഖ നട്ടിരവധട്ടി സലോധര്യതകളുണത്.
പപ്രൈമറട്ടി കലോസുകളട്ടിപല വട്ടിവട്ടിധ കലോസത്റഖ പ്രൈവര്തനങ്ങളലോയ
ചട്ടിത്രവലോയന, കഥലോചട്ടിത്രഖ, അടട്ടിക്കുറട്ടിപ്പെത് തയലോറലോകല്, സഖഖര്യലോവര്യലോഖര്യലോനഖ, സഖഭലോഷണഖ, പലോലറണ് നട്ടിര്മലോണഖ,
എന്നട്ടിവയത് ഉപലയലോഗട്ടികലോവന്ന നട്ടിരവധട്ടി
പഠനവട്ടിഭവങ്ങളുഖ ഇതട്ടില്നട്ടിന്നുതപന്ന യകലോനുസരണഖ
കപണതലോവന്നതലോണത്.
പരട്ടിഷ്ക്കരട്ടിച ലലലോവര് പപ്രൈമറട്ടി ഐ.സട്ടി.ടട്ടി പലോഠപുസ്തകങ്ങള് ഫലപ്രൈദമലോയട്ടി വട്ടിനട്ടിമയഖ പചയണപമങ്കേട്ടില്
പുസ്തകങ്ങപള സഖബനട്ടിച്ചുള വര്യകമലോയ ധലോരണ രൂപരീകരട്ടിലകണട്ടിയട്ടിരട്ടിക്കുന്നു. ഇതട്ടിനത് ഫലപ്രൈദമലോയ
പരട്ടിശരീലനഖ ആവശര്യമലോണത്. ഇതത് സലോധൂകരട്ടിക്കുന്ന തരതട്ടിലലോണത് ഈ പമലോഡമ്പ്യൂള് തയലോറലോകട്ടിയട്ടിരട്ടിക്കുന്നതത്.
ഐസട്ടിടട്ടി പലോഠപുസ്തകങ്ങളട്ടിപല വട്ടിവട്ടിധ പ്രൈവര്തനങ്ങള് പരട്ടിശരീലട്ടിക്കുന്നപതലോപടലോപ്പെഖ അവയട്ടിലൂപട
പരട്ടിചയപപ്പെടുന്ന ലസലോഫത്പവയറകളുപട മറത് കലോസത്റഖ സലോധര്യതകള് കപണത്തുന്ന പ്രൈവര്തനങ്ങളുഖ വട്ടിവട്ടിധ
പസഷനുകളട്ടിലലോയട്ടി ഉള്പകലോളട്ടിചട്ടിട്ടുണത്. ഏതത് കലോസത് പകകലോരര്യഖ പചയന്ന അധര്യലോപട്ടികക്കുഖ ഐസട്ടിടട്ടി
പലോഠപുസ്തകങ്ങളട്ടിപല വട്ടിവട്ടിധ പ്രൈവര്തനങ്ങള് അനലോയലോസമലോയട്ടി കലോസട്ടില് വട്ടിനട്ടിമയഖ പചയന്നതട്ടിനുള ലശഷട്ടി
ആര്ജ്ജട്ടികലലോണത് രണ്ടു ദട്ടിവസമലോയട്ടി ആസൂത്രണഖ പചയട്ടിരട്ടിക്കുന്ന ഈ പരട്ടിശരീലനതട്ടിപന മുഖര്യലകര്യഖ.
ജട്ടിലകലോമട്ടിസത്, ടകത്പപയത്നത്, പപസട്ടിലയലോ പഗയട്ടിഖ, ഒമത്നട്ടിടകത്, അനഗ്രലോമരമ തുടങ്ങട്ടിയ ലളട്ടിതമലോയ
കമമ്പ്യൂടര് പഗയട്ടിമുകള് ഉപലയലോഗട്ടിച്ചുള പ്രൈവര്തനവഖ ഭലോഷലോ കമമ്പ്യൂടട്ടിങഖ ഇവട്ടിപട പരട്ടിശരീലട്ടിക്കുന്നുണത് .
ശലോരരീരട്ടികവഖ മലോനസട്ടികവഖ ബകൗദ്ധട്ടികവമലോയ വര്യതര്യസ്ത പവല്ലുകട്ടിളട്ടികപള ലനരട്ടിടുന്ന കുടട്ടികള്ക്കുഖ അനുലയലോജര്യമലോയ
പഠനതന്ത്രങ്ങപളലോരുകലോനുഖ ഈ പഗയട്ടിമുകള് പ്രൈലയലോജനപപ്പെടുതലോഖ. പലോഠഭലോഗങ്ങളട്ടിപല വട്ടിവട്ടിധ സന്ദര്ഭങ്ങളുമലോയട്ടി
ബനപപ്പെട കളട്ടികള് അവതരട്ടിപ്പെട്ടിക്കുന്നതട്ടിലൂപട പ്രൈസ്തുത വട്ടിഷയവമലോയട്ടി ബനപപ്പെട പഠനലനടങ്ങള്
ഉറപ്പുവരുതലോനുഖ അലതലോപടലോപ്പെഖ കമമ്പ്യൂടര് ഉപലയലോഗവമലോയട്ടി ബനപപ്പെട പ്രൈലോഥമട്ടിക ധലോരണകള്
കുടട്ടികളട്ടിലലപകതട്ടികലോനുഖ അധര്യലോപട്ടികകത് കഴട്ടിയണഖ.
ഒന്നലോഖ കലോസട്ടിപല ഒന്നു മുതല് അഞ്ചു വപര പലോഠഭലോഗങ്ങള് കമമ്പ്യൂടര് പരട്ടിചയപപ്പെടലോനുഖ
പ്രൈവര്തട്ടിപ്പെട്ടികലോനുമുള പ്രൈലോഥമട്ടികധലോരണകള് ഉറപ്പെട്ടികലോന് ഉലദ്ദേശട്ടിചട്ടിട്ടുളതലോണത് . എണട്ടി വരകലോഖ, ആരലോദര്യഖ,
ഒന്നത് രണത് മൂന്നത് , കുത്തുകപളത്ര, എണലോഖ പഠട്ടികലോഖ, എണലോഖ അടുകലോഖ, ഒന്നുഖ ഒന്നുഖ രണത്, രണ്ടു പചണ്ടുമലട്ടി ,
കൂടട്ടിലനലോകലോഖ, മലോന്ത്രട്ടികപന പതലോപ്പെട്ടി എന്നരീ പലോഠഭലോഗങ്ങള് ഗണട്ടിതലോശയങ്ങള് ഉറപ്പെട്ടികലോന് ഉലദ്ദേശട്ടിചട്ടിട്ടുളതലോണത് .
വലുതത്, പചറതത്, ആലരലോഹണകമഖ, കൂടങ്ങളലോകല്, സങ്കേലനഖ, വര്യവകലനഖ തുടങ്ങട്ടിയവയമലോയട്ടി ബനപപ്പെട
പ്രൈവര്തനങ്ങളട്ടിലൂപടയഖ വട്ടിവട്ടിധ കളട്ടികളട്ടിലൂപടയഖ കടന്നുലപലോകുന്നു.
ഐ.സട്ടി.ടട്ടി പലോഠപുസത്തകതട്ടിപല വരീടത് നല വരീടത്, കുഞ്ഞെട്ടികട്ടിളട്ടിപയ വരീടട്ടിപലതട്ടികലോലമലോ എന്നരീ
യൂണട്ടിറ്റുകളട്ടില് വട്ടിവട്ടിധ വസ്തുകളുപട നട്ടിറഖ, ആകൃതട്ടി, പരട്ടിസരത്തു കലോണുന്ന ജരീവട്ടികള് എന്നട്ടിവയമലോയട്ടി ബനപപ്പെട്ടു
ലകര്യഖ വയത്ക്കുന്ന പഠനലനടങ്ങള് ഉറപ്പെട്ടിക്കുന്നതട്ടിനുഖ വലോക്കുകള് തട്ടിരട്ടിചറട്ടിഞ്ഞെത് വലോയട്ടികലോനുഖ ലരഖപപ്പെടുതലോനുഖ
സലോധട്ടിക്കുന്ന കളട്ടികളലോണത് ഉള്പപ്പെടുതട്ടിയട്ടിരട്ടിക്കുന്നതത്. ഒന്നലോഖ കലോസട്ടിപല ലകരളപലോഠലോവലട്ടിയട്ടിപല 'വരീടത് നല വരീടത്'
എന്ന യൂണട്ടിറട്ടിപന അനുബനപഠനമലോയട്ടി ഈ പ്രൈവര്തനങ്ങള് നല്കലോഖ.
രണലോഖ കലോസട്ടിപല ഗണട്ടിത പലോഠപുസ്തകതട്ടില് പ്രൈതട്ടിപലോദട്ടിക്കുന്ന സഖഖര്യകപള ഉപലയലോഗട്ടിച്ചുള കൂടലുഖ
കുറകലുഖ പരട്ടിശരീലട്ടിക്കുന്നതട്ടിനുഖ അവ ഉറപ്പെട്ടിക്കുന്നതട്ടിനുഖ രണലോഖ കലോസത് ഐ.സട്ടി.ടട്ടി ടട്ടിബട്ടിയട്ടില് അവതരട്ടിപ്പെട്ടിച
'കൂടലുഖ കുറകലുഖ', 'ഓര്മ്മകളട്ടി' തുടങ്ങട്ടിയ യൂണട്ടിറ്റുകള് ഉപകരട്ടിക്കുഖ. ഗണട്ടിതതട്ടിപല തപന്ന കളട്ടിവരീടത് എന്ന
ഭലോഗത്തുള പണതട്ടിപന വട്ടിനട്ടിമയഖ രസകരമലോയട്ടി അവതരട്ടിപ്പെട്ടികലോന് 'രലോമുവട്ടിപന പണപപ്പെടട്ടിയഖ', കളട്ടിവരീടത്
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വരച്ചുണലോകട്ടി നട്ടിറഖ പകലോടുകലോന് 'സലോവട്ടിത്രട്ടിക്കുടട്ടിയപട കളട്ടിവരീടുഖ' ഉപലയലോഗട്ടികലോഖ. നലോടട്ടിപനക്കുറട്ടിച്ചുഖ
വരീടട്ടിപനക്കുറട്ടിച്ചുമുള കുടട്ടിയപട സങ്കേല്പങ്ങള്കത് ചട്ടിറകത് പകരലോന് എപന നലോടത് , മലോണട്ടികര്യപചമഴുക എന്നരീ
യൂണട്ടിറ്റുകള് സഹലോയട്ടിക്കുന്നു.
നട്ടിറങ്ങപളയഖ രൂപങ്ങപളയഖ തട്ടിരട്ടിചറട്ടിയലോനുഖ, പഴങ്ങപളയഖ പചകറട്ടികപളയഖ വര്ഗരീകരട്ടികലോനുമുള
പനപുണട്ടി ആര്ജ്ജട്ടികലോനുമുള പ്രൈവര്തനങ്ങള് രണലോഖ കലോസത് ഐ.സട്ടി.ടട്ടി. ടട്ടി.ബട്ടിയട്ടില് ഉള്പപ്പെടുതട്ടിയട്ടിട്ടുണത്.
ശബഖ ലകടത് ജരീവട്ടികപള തട്ടിരട്ടിചറട്ടിയലോനുമള ചട്ടില പ്രൈവര്തനങ്ങളുഖ ഇതട്ടില് ഉള്പകലോള്ളുന്നു.
ഗണട്ടിതഖ, പരട്ടിസരപഠനഖ , ഭലോഷ , യകട്ടിചട്ടിന, ഓര്മ്മശകട്ടി എന്നട്ടിവയപട ലപലോഷണതട്ടിനുഖ
പരട്ടിശരീലനതട്ടിനുഖ ലയലോജട്ടിച കളട്ടികളലോണത് മൂന്നലോഖ കലോസട്ടിപല ഐ.സട്ടി.ടട്ടി. ടട്ടിബട്ടിയട്ടിപല പപലോതുവലോയ ഉളടകഖ.
ചതുഷത് കട്ടിയകളുപട പരട്ടിശരീലനതട്ടിനുഖ പ്രൈബലനതട്ടിനുഖ സഹലോയട്ടിക്കുന്ന, ജരീവട്ടിതഗനട്ടിയലോയ പലതലോളഖ
കളട്ടികളലോണത് ഗണട്ടിതതട്ടിനലോയട്ടി ഒരുകട്ടിയട്ടിരട്ടിക്കുന്നതത്.
പരട്ടിസരപഠനതട്ടിപല അഞത് പ്രൈവര്തനങ്ങളുഖ,
ഭലോഷയട്ടിപല രണത് കളട്ടികളുഖ ഒരു പ്രൈവര്തനവഖ , യകട്ടിചട്ടിന, ഓര്മ്മശകട്ടി എന്നട്ടിവ വളര്ത്തുന്നതട്ടിനുതകുന്ന
കളട്ടികളുഖ
മൂന്നലോഖ
കലോസത്
ഐ.സട്ടി.ടട്ടി.
ടട്ടി.ബട്ടിയട്ടില്
പ്രൈതട്ടിപലോദട്ടിചട്ടിരട്ടിക്കുന്നു.
നലോലലോഖ കലോസത് ഗണട്ടിത പലോഠപുസത്തകതട്ടിപല 'സമയചകഖ' എന്ന ഭലോഗതട്ടില് ലകലോകട്ടില് സമയഖ
ലരഖപപ്പെടുത്തുന്നതട്ടിനുള പ്രൈവര്തനഖ കുടട്ടികള് പചലയണതലോയട്ടിട്ടുണത്. ജരീവട്ടിതതട്ടിപല
ഒരു
പ്രൈധലോന
ആശയപമന്ന നട്ടിലയട്ടില് ലകലോക്കുഖ സമയവഖ എന്ന ആശയഖ ഉറപ്പെട്ടികലോന് കൂടുതല് പ്രൈവര്തനങ്ങള്
ആവശര്യമലോണത്. അതട്ടിനലോയട്ടി ഐ.സട്ടി.ടട്ടി പലോഠപുസ്തകതട്ടിപല 'സമയഖ പ്രൈധലോനഖ' എന്നതട്ടില് നലോലു
വട്ടിഭലോഗങ്ങളട്ടിലലോയട്ടി ഒരുകട്ടി പവചട്ടിരട്ടിക്കുന്ന പഗയട്ടിമുകള് കളട്ടിച്ചു ലനലോകലോവന്നതലോണത്.
നലോലട്ടിപല തപന്ന ഗണട്ടിത പുസ്തകതട്ടിപല രണട്ടിപലലോന്നുഖ നലോലട്ടിപലലോന്നുഖ എന്ന ഭലോഗതത് 'ഭലോഗങ്ങള്' എന്ന
ഒരു പ്രൈധലോന ആശയഖ ആദര്യമലോയട്ടി അവതരട്ടിപ്പെട്ടിക്കുകയലോണത്. 'പകുതട്ടി' എന്നത് ആശയഖ ഉറപ്പെട്ടിചതട്ടിനത്ലശഷഖ കൂടുതല്
നലോലട്ടിപലലോന്നത്, മൂന്നട്ടിപലലോന്നത് ഭലോഗങ്ങളട്ടിലലകത് കടക്കുന്നു. ഭലോഗങ്ങള് എന്ന ജരീവട്ടിതഗനട്ടിയലോയ ആശയഖ
ഉറപ്പെട്ടികലോന് പലോഠപുസ്തകതട്ടിപല പ്രൈവര്തനങ്ങള്കത് പുറപമ ഐ.സട്ടി.ടട്ടി. ടട്ടി.ബട്ടിയട്ടില് ഉള്പപ്പെടുതട്ടിയട്ടിരട്ടിക്കുന്ന
പപസട്ടിലയലോപഗയട്ടിമട്ടിപല ഫലോകന് ഗ്രൂപ്പെട്ടിപല മൂന്നത് പഗയട്ടിമുകളുഖ സമര്ത്ഥമലോയട്ടി ഉപലയലോഗട്ടികലോഖ.
നരീളപതയഖ ഭലോരപതയഖ കുറട്ടിചത് നലോലലോഖ കലോസട്ടിപല ഗണട്ടിത പലോഠപുസ്തകതട്ടിപല പ്രൈവര്തനതട്ടിനത്
അനുബനമലോയട്ടി ത്രലോസത് ഉപലയലോഗട്ടിചത് ഭലോരഖ അളക്കുന്നതട്ടിനുള കളട്ടി ഉപലയലോഗട്ടികലോഖ. ഭലോരഖ, അതട്ടിപന അളവത്,
അതത് കണ്ടുപട്ടിടട്ടിക്കുന്ന രരീതട്ടി എന്നട്ടിവപയകുറട്ടിചത് ധലോരണയണലോകലോന് ഈ യൂണട്ടിറത് ഉപകരട്ടിക്കുഖ.
അടട്ടിസലോന ഗണട്ടിത കട്ടിയകളട്ടിപലലോന്നലോയ ഗുണനതട്ടിപന പ്രൈലോഥമട്ടിക ആശയങ്ങള് അവതരട്ടിപ്പെട്ടിചട്ടിരട്ടിക്കുന്ന
നലോലലോഖ കലോസട്ടിപല 'കൂടലോപത കൂടലോഖ' എന്ന അധര്യലോയതട്ടിപല പ്രൈവര്തനവമലോയട്ടി ബനട്ടിപ്പെട്ടിച്ചുള പ്രൈവര്തനങ്ങള്
ഐ.സട്ടി.ടട്ടി ടട്ടിബട്ടിയട്ടിലുണത്. എഴുതട്ടി ഗുണട്ടികലോപത തപന്ന മനസട്ടില് ഗുണട്ടികലോനുള പനപുണട്ടി ഈ
കളട്ടിയട്ടില്നട്ടിന്നുഖ കുടട്ടികള്കത് ലഭട്ടിക്കുന്നതലോയട്ടി നട്ടിരരീകട്ടികലോവന്നതലോണത്.
നലോലലോഖ കലോസട്ടിപല തപന്ന പരട്ടിസര പഠനതട്ടില് 'മലോനലതകത്' എന്ന ലപരട്ടില് ആകലോശലഗലോളങ്ങപള
പ്രൈതട്ടിപലോദട്ടിക്കുന്നുണലലലോ. ഇതട്ടിപല ആശയങ്ങപള ബലപപ്പെടുതലോന് ജട്ടിലകലോമട്ടിസട്ടിലുള ലകലോലണലോസത് എന്ന
പഗയട്ടിഖ ഉപലയലോഗട്ടികലോഖ. ലകരളതട്ടിപല ജട്ടിലകപളക്കുറട്ടിചത് കൂടുതല് പരട്ടിചയപപ്പെടലോന് ഉതകുന്ന പലോഠഭലോഗമലോണത്
'എപന അയല് ജട്ടിലകള്' എന്ന പലോഠഖ. ടകത്സത് പപയട്ടിനലോണത് ഉപലയലോഗട്ടിചട്ടിരട്ടിക്കുന്ന ലസലോഫത്പവയര്. ജട്ടിലകള്കത്
നട്ടിറഖ പകലോടുക്കുന്നലതലോപടലോപ്പെഖ അവയപട ലപരുകളുഖ പരട്ടിചയപപ്പെടുത്തുന്നതട്ടിനത് അധര്യലോപട്ടിക ശ്രദ്ധട്ടിലകണതുണത്.
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ഈ പ്രൈവര്തനങ്ങള് അവതരട്ടിപ്പെട്ടിക്കുലമലോള് കുടട്ടികപള പഠട്ടിപ്പെട്ടികലോതട്ടിരട്ടിക്കുക എന്നതുഖ പ്രൈധലോനമലോണത്
എലന്നലോര്ക്കുക. കുടട്ടികപള പഗയട്ടിമുകള് കളട്ടികലോനുഖ അവയമലോയട്ടി സസ്വതന്ത്രമലോയട്ടി സഖവദട്ടികലോനുമുള അവസരഖ
ഒരുക്കുക മലോത്രലമ ലവണതുള്ളു. ഈ പഗയട്ടിമുകള് ഉയര്ത്തുന്ന ചട്ടിനകള്ക്കുഖ ചട്ടിതപ്രൈവര്തട്ടികള്ക്കുഖ
തത്തുലര്യമലോയ ഗലവഷണ ആഭട്ടിമുഖര്യവഖ പ്രൈശ്നനട്ടിര്ദ്ധലോരണലശഷട്ടിയഖ കുടട്ടികള് സസ്വയലമവ ലനടട്ടിപയടുകലോതട്ടിരട്ടികട്ടില.
കളട്ടിപപ്പെടട്ടിയലോയട്ടി
ഉപലയലോഗട്ടിക്കുന്ന
ഓപലററട്ടിങ്ങത്
സട്ടിസ്റ്റവഖ
ലപ്രൈലോഗ്രലോമുകളുപമലലോഖ
സസ്വതന്ത്ര
ലസലോഫത്പവയറകളലോണത്. സസ്വതന്ത്രലസലോഫത്പവയറകള്കത് സലോധലോരണ രരീതട്ടിയള ലസലോഫത്പവയര് ഉപലയലോഗഖ
എന്നതട്ടിലപ്പുറഖ മപറലോരു ഗുണവശഖ കൂടട്ടിയണത്. നമ്മുപട ആവശര്യങ്ങള്കനുസരട്ടിചത് അവപയ മലോറഖ
വരുതട്ടിപയടുകലോനലോവഖ. ഇങ്ങപന മലോറഖ വരുതട്ടിയലോണത് ജട്ടിലകലോമട്ടിസത്, ഒമത്നട്ടി ടകത്, ടകത് പപയട്ടിനത് തുടങ്ങട്ടിയ
ലപ്രൈലോഗ്രലോമുകള് പഠനപ്രൈവര്തനങ്ങള്കലോയട്ടി പരുവപപ്പെടുതട്ടിയട്ടിരട്ടിക്കുന്നതത്. ടകത് പപയട്ടിനത് എന്നതത് ചട്ടിത്രഖ
വരയന്നതട്ടിനുള
ഒരു
ലസലോഫത്പവയറലോണത്.
ഈ
ലസലോഫത്പവയറട്ടില്
ചട്ടിത്രങ്ങള്
സ്റ്റലോമ
പചയന്നതട്ടിനുളസകൗകരര്യമുണത്. ഈ സ്റ്റലോമത് ചട്ടിത്രങ്ങള് വളപര എളുപ്പെതട്ടില് നമുകത് ആവശര്യമലോയ രരീതട്ടിയട്ടില്
കൂടട്ടിലചര്ക്കുകലയലോ ഒരു പ്രൈലതര്യക ആശയതട്ടിനത് അനുസരട്ടിചത് കമരീകരട്ടിക്കുകലയലോ പചയലോവന്നതലോണത് . കൂടുതല്
സങ്കേരീര്ണമലോയ ലപ്രൈലോഗ്രലോമുകള് ഇതുലപലോപല മലോറഖ വരുതലോന് കുപറക്കൂടട്ടി സലോലങ്കേതട്ടികമലോയ അറട്ടിവ
ലവണട്ടിവരുപമന്നു മലോത്രഖ.
.
പലോഠപുസ്തകതട്ടില് അവതരട്ടിപ്പെട്ടിചട്ടിരട്ടിക്കുന്ന വട്ടിവട്ടിധ പഗയട്ടിമുകപള കൂടലോപത, വരീഡട്ടിലയലോ കട്ടിപ്പുകള്,
സട്ടിമുലലഷനുകള്, ശബത്ദഫയലുകള്, ഇനര്പനറത് തുടങ്ങട്ടിയ ഇന്ഫര്ലമഷന് പടകത്ലനലോളജട്ടിയപട സലോധര്യതകളുഖ
പപ്രൈമറട്ടി തലതട്ടിപല പഠന-ലബലോധന പ്രൈകട്ടിയയട്ടില് ഫലപ്രൈദമലോയട്ടി പ്രൈലയലോജനപ്പെടുതലോവന്നതലോണത്.
സസ്വയഖപഠനവഖ സഖഘപഠനവഖ അനലോയലോലസന സലോധര്യമലോകലോവന്ന ഈ ലമഖലയപട ആവശര്യകത
തട്ടിരട്ടിചറട്ടിയകയഖ ലലലോവര് പപ്രൈമറട്ടിതലതട്ടില് ഐ.ടട്ടി.പയ ഏപതലലോഖ രരീതട്ടിയട്ടില് ഉപലയലോഗട്ടികലോന്
സലോധട്ടിക്കുപമന്നത് കപണത്തുകയഖ പചലയണതത് ഈ പരട്ടിശരീലനതട്ടിപന ലകര്യങ്ങളട്ടില് പപടുന്നു.
പലോഠപുസ്തകതട്ടില് പറഞ്ഞെട്ടിരട്ടിക്കുന്ന കളട്ടികളുഖ പ്രൈവര്തനങ്ങളുഖ അവസലോന വലോകല എന്ന കലോരര്യവഖ
ശ്രദ്ധട്ടിക്കുമലലലോ. തരീര്ചയലോയഖ അതത് അങ്ങപന ആയട്ടിരട്ടിക്കുകയഖ പചയരുതത്. ലളട്ടിതവഖ പ്രൈവര്ലതര്യലോന്മുഖവമലോയ മറ്റു
പ്രൈവര്തനങ്ങളുഖ കലോസത്റഖ വട്ടിനട്ടിമയതട്ടില് ഉള്പപ്പെടുതലോന് പ്രൈലതര്യകഖ ശ്രദ്ധട്ടിലകണതലോണത് . ഒരു ആഴ്ചയട്ടില് ഒരു
കുടട്ടികത് ഒരു പരീരരീഡത് ലലോബത് സമയപമങ്കേട്ടിലുഖ ലഭട്ടികണഖ എന്നത് നലോഖ പ്രൈതരീകട്ടിക്കുന്നുണത്. പ്രൈവര്തനങ്ങളുഖ
അതട്ടിനനുസരട്ടിചത് കമരീകരട്ടികലോഖ. ഈ പമലോഡമ്പ്യൂളട്ടില് പറഞ്ഞെട്ടിരട്ടിക്കുന്ന വട്ടിവട്ടിധ പ്രൈവര്തനങ്ങള്
സമയബനട്ടിതമലോയഖ ഫലപ്രൈദമലോയഖ പചയ്തു തരീര്പതങ്കേട്ടില് മലോത്രലമ നലോഖ വട്ടിഭലോവനഖ പചയ രരീതട്ടിയട്ടില് ഐസട്ടിടട്ടി
പലോഠപുസ്തകഖ കലോസട്ടില് വട്ടിനട്ടിമയഖ പചയപപ്പെടുകയള.
എലലോവരുപടയഖ ആതലോര്ഥമലോയ സഹകരണഖ പ്രൈതരീകട്ടിച്ചു പകലോണത്,

തട്ടിരുവനനപുരഖ
20/10/2016

പക. അന്വര് സലോദതത്
എകട്ടികമ്പ്യൂടരീവത് ഡയറകത്ടര്
ഐ.ടട്ടി.@സ്കൂള് ലപ്രൈലോജകത്ടത്
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Day 1
9.30 – 10.00 - Registration

10.00 – 10.30 - Course Briefing
പപലോതു ആമുഖതട്ടില് അവതരട്ടിപ്പെട്ടിചട്ടിരട്ടിക്കുന്ന ആശയങ്ങള് പ്രൈലയലോജനപ്പെടുതട്ടിയലോണത് ഈ പസഷന്
അവതരട്ടിപ്പെട്ടിലകണതത്. ഐ.സട്ടി.ടട്ടി. പലോഠപുസത്തക സമരീപനഖ, പപലോതുലകര്യങ്ങള്, പലോഠപുസത്തകഖ വട്ടിനട്ടിമയഖ
എന്നട്ടിവ ഇവട്ടിപട പപലോതുവലോയട്ടി അവതരട്ടിപ്പെട്ടികണഖ. LP_TB_Intro.odp എന്ന പ്രൈസലനഷന് ഫയല് ഇതട്ടിനലോയട്ടി
ഉപലയലോഗട്ടികലോഖ.
10.30. - 11.00 Activity:1–ലനരവഖ കലോലവഖ (STD 3 – Unit 9)
ആമുഖഖ
പപ്രൈമറട്ടി പലോഠപുസത്തകങ്ങളട്ടിപല പ്രൈവര്തനങ്ങള്കത് സഹലോയകമലോയ രരീതട്ടിയട്ടിലലോണത് 'കളട്ടിപപ്പെടട്ടി' എന്ന
ഐ.സട്ടി.ടട്ടി പലോഠപുസ്തകതട്ടിപല വട്ടിവട്ടിധ പ്രൈവര്തനങ്ങള് അവതരട്ടിപ്പെട്ടിചട്ടിരട്ടിക്കുന്നതത് . ഓലരലോ കലോസട്ടിപലയഖ മറ്റു
വട്ടിഷയങ്ങളട്ടിപല പഠനപ്രൈവര്തങ്ങള് അലതപടട്ടിലയലോ, സമലോന പ്രൈവര്തനങ്ങലളലോ ആണത് കളട്ടിപപ്പെടട്ടിയട്ടില്
ഉള്പകലോളട്ടിചട്ടിരട്ടിക്കുന്നതത്. മറ്റു പലോഠപുസത്തകങ്ങളട്ടിപല ആകത്ടട്ടിവട്ടിറട്ടികള് പരട്ടിചയപപ്പെടുതട്ടി അവയപട കലോസത്റഖ
വട്ടിനട്ടിമയ രരീതട്ടി ചര്ച പചയക, തുടര്ന്നത് അവ പരട്ടിശരീലട്ടികലോനുഖ പ്രൈബലനഖ പചയലോനുള പ്രൈവര്തനഖ എന്ന
രരീതട്ടിയട്ടില് കളട്ടിപപ്പെടട്ടിയട്ടിപല കളട്ടികളട്ടിലലകത് പ്രൈലവശട്ടിക്കുക. ഈ കമതട്ടിലലോണത് പരട്ടിശരീലനതട്ടിപല
പമലോഡമ്പ്യൂളുകള് പ്രൈധലോനമലോയഖ അവതരട്ടിപ്പെട്ടിലകണതത്. മൂന്നലോഖ കലോസട്ടിപല പഠനപ്രൈവര്തനമലോയ സമയഖ, സമയഖ
കമരീകരട്ടിക്കുന്ന രരീതട്ടി , മണട്ടിക്കൂര്, മട്ടിനുടത് എന്നട്ടിവ അവതരട്ടിപ്പെട്ടിക്കുന്നതട്ടിപന പ്രൈലവശട്ടികയലോയട്ടി കളട്ടിപപ്പെടട്ടിയട്ടില്
അവതരട്ടിപ്പെട്ടിച ലനരവഖ കലോലവഖ എന്ന പ്രൈവര്തനഖ ഉപലയലോഗപപ്പെടുതലോഖ എന്നത് സൂചട്ടിപ്പെട്ടിച്ചുപകലോണത് ഈ
പസഷനട്ടിലലകത് പ്രൈലവശട്ടികലോഖ.
ഉലദ്ദേശര്യങ്ങള്
• പഠനപ്രൈവര്തനങ്ങള്കത് ജട്ടിലകലോമട്ടിസത് പഗയട്ടിഖ ഉപലയലോഗട്ടിക്കുന്നതട്ടിനുള ലശഷട്ടി ലനടുന്നതട്ടിനത്.
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മൂന്നലോഖ കലോസട്ടിപല ഗണട്ടിതശലോസ്ത്രഖ - ലനരവഖ കലോലവഖ എന്ന അധര്യലോയതട്ടിപല (അധര്യലോയഖ 6, Page-83)
സമയകമരീകരണവമലോയട്ടി ബനപപ്പെട ഭലോഗഖ RP പ്രൈദര്ശട്ടിപ്പെട്ടിക്കുന്നു. ( Day 1 ലഫലോള്ഡര്)
ലകലോകട്ടിപല സൂചട്ടികളുപട സലോനഖ ലനലോകട്ടി സമയഖ കപണതലോനുഖ, തന്നട്ടിരട്ടിക്കുന്ന സമയതട്ടിനനുസരട്ടിചത്
ലകലോകട്ടിപല സൂചട്ടികളുപട സലോനഖ കമരീകരട്ടികലോനുഖ ഉള ഈ പ്രൈവര്തനഖ കലോസത് മുറട്ടിയട്ടില് എങ്ങട്ടിപനയലോണത്
അവതരട്ടിപ്പെട്ടിക്കുന്നതത് എന്നത് RP ലചലോദട്ടിക്കുന്നു.
പഠട്ടിതലോകള് ഉതരഖ പറയന്നു. തലോപഴ നല്കട്ടിയവലയലോ മറ്റു പ്രൈവര്തനങ്ങലളലോ പഠട്ടിതലോകളുപട ഉതരങ്ങളലോയട്ടി
വന്നകലോഖ.
• ലകലോകട്ടിപന മലോതൃക നട്ടിര്മ്മട്ടിചത് അതട്ടില് സമയഖ കമരീകരട്ടിക്കുന്നു.
• കുടട്ടികപളപകലോണത് ലകലോകട്ടിപന മലോതൃകകള് നട്ടിര്മ്മട്ടിചത് പകലോണ്ടുവരലോന് ആവശര്യപപ്പെടുന്നു.
• മലോതൃകയട്ടില് കലോണട്ടിക്കുന്ന സമയഖ എഴുതലോന് ആവശര്യപപ്പെടുന്നു.
തുടര്ന്നത് ഇതത് ഗണട്ടിത TB യട്ടില് ഐ.സട്ടി.ടട്ടി സലോധര്യതയലോയട്ടി നട്ടിര്ലദ്ദേശട്ടിചട്ടിരട്ടിക്കുന്ന "ലകലോകത് പഠനഖ"
എന്ന പഗയട്ടിഖ ഉപലയലോഗട്ടിചത് അവതരട്ടിചലോലലലോ എന്ന മുഖവരലയലോപട
"ലകലോകത് പഠനഖ" എന്ന ജട്ടിലകലോമട്ടിസത്
പഗയട്ടിഖ പ്രൈദര്ശട്ടിപ്പെട്ടിചത് സമയഖ കമരീകരട്ടിക്കുന്നവട്ടിധഖ RP പഡലമലോ പചയന്നു.
പഠട്ടിതലോകള് പരട്ടിശരീലട്ടിക്കുന്നു.
ഇതട്ടിപല വര്യതര്യസ്ത പലവലുകള് പരട്ടിചയപപ്പെടലോനുള അവസരഖ നല്കുന്നു (മൂന്നു ലസ്റ്റജുകളട്ടിലലോയട്ടി ഉള എലലോ
കളട്ടികളട്ടിലൂപടയഖ പഠട്ടിതലോകള് കടന്നു ലപലോകണഖ).
•
•

ജട്ടിലകലോമട്ടിസത് തുറക്കുന്നതട്ടിനത് : Applications – Education – Educational Suite GCompris
പഗയട്ടിഖ പ്രൈവര്തട്ടിപ്പെട്ടിക്കുന്നതട്ടിനത് : കണ്ടുപട്ടിടട്ടികലോലമലോ – പലതരഖ കളട്ടികള് - ലകലോകത് പഠനഖ.
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ജട്ടിലകലോമട്ടിസത്
2 വയസത് മുതല് 14 വയസത് വപരയള കുടട്ടികള്കത് കളട്ടിചത് പഠട്ടികലോനുള കളട്ടികളുപട കൂടമലോണത്
ജട്ടിലകലോമട്ടിസത്. ഇലപ്പെലോള് ഉപലയലോഗട്ടിചട്ടിരട്ടിക്കുന്ന പതട്ടിപ്പെട്ടില് എടത് വട്ടിഭലോഗങ്ങളട്ടിലലോയട്ടി 141 പ്രൈവര്തനങ്ങള്
ഉള്പപ്പെടുന്നു. ഓലരലോ വട്ടിദര്യലോര്ഥട്ടിയപടയഖ ശലോരരീരട്ടികവഖ മലോനസട്ടികവമലോയ അവസകത് അനുലയലോജര്യമലോയ
പഠനലോനുഭവങ്ങള് ഈ ടൂള് ഉപലയലോഗട്ടിചത് നല്കലോന് സലോധട്ടിക്കുന്നു. കണ്ടുഖ ലകട്ടുഖ സ്പര്ശട്ടിച്ചുഖ വലോയട്ടിച്ചുഖ
പചലയണ പവവട്ടിധര്യമുള അലനകഖ പഠനപ്രൈവര്തനങ്ങള് ഇതട്ടിലുണത് . പ്രൈലതര്യക പരട്ടിഗണന അര്ഹട്ടിക്കുന്ന
കുടട്ടികള്കത് ഐ.ടട്ടി. പഠനഖ സലോധര്യമലോക്കുന്നലതലോപടലോപ്പെഖ അവരട്ടിപല ഒടനവധട്ടി ശലോരരീരട്ടിക പരട്ടിമട്ടിതട്ടികള്
മറട്ടികടക്കുന്നതട്ടിനത് ഇതട്ടിപല പ്രൈവര്തനങ്ങള് സഹലോയട്ടിക്കുഖ. ഗ്നുലട്ടിനകട്ടില്
ലഭര്യമലോയ ഈ
ലസലോഫത്പവയറട്ടിപന IT@School
തപന്നയലോണത് ഇതട്ടിന ഭൂരട്ടിഭലോഗവഖ localization(മലയലോളഖ)
പ്രൈവര്തനങ്ങള് നടതട്ടിയതത്.
ഇതട്ടിപല പ്രൈവര്തനങ്ങള് പല വട്ടിഭലോഗങ്ങളലോകട്ടി തരഖ തട്ടിരട്ടിചട്ടിരട്ടിക്കുന്നു
Computer discovery: keyboard, mouse, different mouse gestures , Recognize colours
Algebra: table memory, mirror images
Geography: place the country on the map
Games: memory, connect 4, oware, sudoku
Reading: reading practice
Othes: learn to tell time, puzzle of famous paintings

ഇതരഖ
പ്രൈവര്തനങ്ങള്
എപനലലോമലോയട്ടിരട്ടിക്കുഖ ? - ചര്ച

ഐസട്ടിടട്ടി

അധട്ടിഷട്ടിതമലോകട്ടിയതുപകലോണ്ടുള

പ്രൈലയലോജനങ്ങള്

ചുവപട നല്കട്ടിയ സൂചനകള് ലകലോഡരീകരണതട്ടിനലോയട്ടി ഉപലയലോഗട്ടികലോവന്നതലോണത്.
• കളട്ടികളട്ടിലൂപടയള പഠനഖ. കുടട്ടികളുപട തലോതത്പരര്യഖ വര്ദ്ധട്ടിക്കുന്നു.
• സസ്വലോഭലോവട്ടികമലോയട്ടി പഠനഖ നടക്കുന്നു.
• ആവര്തനഖ, പ്രൈബലനഖ എന്നട്ടിവയപട സലോധര്യത.
• ഓലരലോ വട്ടിദര്യലോര്ഥട്ടിയപടയഖ ബകൗദ്ധട്ടിക നട്ടിലവലോരതട്ടിനത് അനുലയലോജര്യമലോയ തരതട്ടില് പ്രൈവര്തനങ്ങള്
നല്കലോന് സലോധട്ടിക്കുന്നു.
• സസ്വയഖ പഠനഖ
• ...........
11.00. - 11.20 Activity:2-സലോവട്ടിത്രട്ടിക്കുടട്ടിയപട കളട്ടിവരീടത് (STD 2 – Unit 8)
ഉലദ്ദേശര്യങ്ങള്
• പഠനപ്രൈവര്തനങ്ങള്കത് കമമ്പ്യൂടര് പഗയട്ടിമുകള് ഉപലയലോഗട്ടിക്കുന്നതട്ടിനുള ലശഷട്ടി ലനടുന്നതട്ടിനത്.
• പഠനപ്രൈവര്തനങ്ങളുപട പ്രൈലവശട്ടികയലോയട്ടി ഐ.സട്ടി.ടട്ടി സലങ്കേതങ്ങള് പ്രൈലയലോജനപപ്പെടുത്തുന്നതട്ടിനത്

എല്.പട്ടി. ഐ.സട്ടി.ടട്ടി. ടട്ടി.ബട്ടി. പരട്ടിശരീലനപമലോഡമ്പ്യൂള്
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രണലോഖ കലോസട്ടിപല മലയലോളഖ - കുടട്ടിപ്പുര എന്ന അധര്യലോയതട്ടിപല (അധര്യലോയഖ 2, Page-31) വരീടു വരകലോനുള
പ്രൈവര്തനഖ, ഗണട്ടിതശലോസ്ത്രഖ - കളട്ടിവരീടത് എന്ന അധര്യലോയതട്ടിപല (അധര്യലോയഖ 2, Page-24) കളട്ടിവരീടുണലോക്കുന്ന
പ്രൈവര്തനഖ എന്നട്ടിവയമലോയട്ടി ബനപപ്പെട ഭലോഗങ്ങള് RP പ്രൈദര്ശട്ടിപ്പെട്ടിക്കുന്നു. ( Day 1 ലഫലോള്ഡര്)
ചട്ടിത്രഖ വരക്കുന്നലതലോപടലോപ്പെഖ അതട്ടിലുപലയലോഗട്ടിക്കുന്ന ജര്യലോമട്ടിതരീയരൂപങ്ങള് തട്ടിരട്ടിചറട്ടിയലോനുഖ കുടട്ടികപള
പ്രൈലോപ്തരലോക്കുന്ന വട്ടിധതട്ടില് ഈ ഭലോഗഖ കലോസത് മുറട്ടിയട്ടില് എങ്ങട്ടിപനയലോണത് അവതരട്ടിപ്പെട്ടിക്കുക? RP ലചലോദര്യഖ
ലചലോദട്ടിക്കുന്നു.
പഠട്ടിതലോകള്കത് ഉതരഖ പറയലോന് അവസരഖ നല്കുന്നു.
തലോപഴ നല്കട്ടിയവലയലോ മറ്റു പ്രൈവര്തനങ്ങലളലോ പഠട്ടിതലോകളുപട ഉതരങ്ങളലോയട്ടി വന്നകലോഖ.
•
•
•

വരീടട്ടിപന
മലോതൃകകള്
തയലോറലോകട്ടിപകലോണ്ടുവരലോനുഖ
ഏപതലലോമലോപണന്നുഖ കപണതലോന് പറയന്നു.
വരീടത്
വരച്ചുപകലോണ്ടുവരലോനുഖ
അവയട്ടിലുപലയലോഗട്ടിച
കപണതലോന് പറയന്നു.
........................

അവയട്ടിലുപലയലോഗട്ടിച

ജലോമതരീയരൂപങ്ങള്

ജര്യലോമട്ടിതരീയരൂപങ്ങള്

ഏപതലലോമലോപണന്നുഖ

തുടര്ന്നത് "ചട്ടിത്രഖ വര എളുപ്പെതട്ടില്" എന്ന ജട്ടിലകലോമട്ടിസത് പഗയട്ടിഖ പ്രൈവര്തട്ടിപ്പെട്ടിക്കുന്നവട്ടിധഖ RP പഡലമലോ പചയന്നു.
ഇതട്ടിപല വര്യതര്യസ്ത രരീതട്ടികള് പരട്ടിശരീലട്ടികലോനുള അവസരഖ നല്കണഖ.
• പഗയട്ടിഖ പ്രൈവര്തട്ടിപ്പെട്ടിക്കുന്നതട്ടിനത് : ജട്ടിലകലോമട്ടിസത്- കണകത് - ജര്യലോമട്ടിതട്ടി - ചട്ടിത്രഖവര എളുപ്പെതട്ടില്
11.20.-11.30 Break

11.30 - 11.50 Activity -3: ഒന്നത് രണത് മൂന്നത് (STD -1 ; Unit – 9)
ഉലദ്ദേശര്യങ്ങള്
• പഠനപ്രൈവര്തനങ്ങള്കത് കമമ്പ്യൂടര് പഗയട്ടിമുകള് ഉപലയലോഗട്ടിക്കുന്നതട്ടിനുള ലശഷട്ടി ലനടുന്നതട്ടിനത്.
• പഠനപ്രൈവര്തനങ്ങളുപട പ്രൈലവശട്ടികയലോയട്ടി ഐ.സട്ടി.ടട്ടി സലങ്കേതങ്ങള് പ്രൈലയലോജനപപ്പെടുത്തുന്നതട്ടിനത്
മുന് ആകത്ടട്ടിവട്ടിറട്ടികള് അവതരട്ടിപ്പെട്ടിചത് അലത മലോതൃകയട്ടില് തപന്ന അടുത പ്രൈവര്തനവഖ
അവതരട്ടിപ്പെട്ടികലോവന്നതലോണത്.
ഒന്നലോഖ കലോസട്ടിപല ഗണട്ടിതഖ - മനുവട്ടിപന സസ്വപഖ എന്ന അധര്യലോയതട്ടിപല (അധര്യലോയഖ 3, Page-32) എണഖ
എഴുതലോഖ എന്ന പ്രൈവര്തനഖ ടട്ടിബട്ടിയപട പട്ടിഡട്ടിഎഫട്ടിലൂപട പ്രൈദര്ശട്ടിപ്പെട്ടിക്കുന്നു. ( Day 1 ലഫലോള്ഡര്)
ഈ പ്രൈവര്തനഖ കലോസത് മുറട്ടിയട്ടില് അവതരട്ടിപ്പെട്ടികനുതകുന്ന പഗയട്ടിഖ ജട്ടിലകലോമട്ടിസട്ടില് ലഭര്യമലോണത് എന്നത്
സൂചനയട്ടിലൂപട "എത്രപയണഖ" എന്ന ജട്ടിലകലോമട്ടിസത് പഗയട്ടിഖ പ്രൈവര്തട്ടിപ്പെട്ടിക്കുന്നവട്ടിധഖ RP പഡലമലോ പചയന്നു.

എല്.പട്ടി. ഐ.സട്ടി.ടട്ടി. ടട്ടി.ബട്ടി. പരട്ടിശരീലനപമലോഡമ്പ്യൂള്
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പഠട്ടിതലോകള് പരട്ടിശരീലട്ടിക്കുന്നു.
ഇതട്ടിപല വര്യതര്യസ്ത പലവലുകള് പരട്ടിശരീലട്ടികലോനുള അവസരഖ നല്കണഖ.
•

പഗയട്ടിഖ പ്രൈവര്തട്ടിപ്പെട്ടിക്കുന്നതട്ടിനത് : ജട്ടിലകലോമട്ടിസത്- കണകത് – എണല് - എത്രപയണഖ.

11.50-12.10 Activity:4-തൂകഖ ലനലോകലോഖ (STD -4 ; Unit – 9)
ഉലദ്ദേശര്യങ്ങള്
•
•

പഠനപ്രൈവര്തനങ്ങള്ക്കുള പരട്ടിശരീലനതട്ടിനലോയട്ടി ഐ.സട്ടി.ടട്ടി ടൂളുകള് പ്രൈലയലോജനപപ്പെടുത്തുന്നതട്ടിനത്
ഗണട്ടിതലോശയങള് പ്രൈബലനഖ പചയലോന് കമമ്പ്യൂടര് പഗയട്ടിമുകള് ഉപലയലോഗട്ടികലോപമന്ന ധലോരണ
പകവരട്ടിക്കുന്നതട്ടിനത്.

നലോലലോഖ കലോസട്ടിപല ഗണട്ടിതഖ - നരീളവഖ ഭലോരവഖ എന്ന അധര്യലോയതട്ടിപല (അധര്യലോയഖ 9, Page-138-144)
പ്രൈവര്തനവമലോയട്ടി ബനപപ്പെട ഭലോഗങ്ങള് RP പ്രൈദര്ശട്ടിപ്പെട്ടിക്കുന്നു. തുടര്ന്നത് ഈ പ്രൈവര്തനതട്ടിപന കലോസത് റഖ
വട്ടിനട്ടിയ രരീതട്ടി എങ്ങപനപയന്നത് ചര്ച പചയന്നു .
ചര്ച, ലകലോഡരീകരണഖ
• ...................
• ...................
തുടര്ന്നത് ഇതട്ടിപന ഐ.സട്ടി.ടട്ടി. സലോധര്യതയലോയ "തൂകഖ ലനലോകലോഖ" എന്ന ജട്ടിലകലോമട്ടിസത് പഗയട്ടിഖ
പ്രൈവര്തട്ടിപ്പെട്ടിക്കുന്നവട്ടിധഖ RP ഡലമലോ പചയന്നു.
പഠട്ടിതലോകള് പരട്ടിശരീലട്ടിക്കുന്നു.
ഇതട്ടിപല വര്യതര്യസ്ത തലങ്ങള് പരട്ടിശരീലട്ടികലോനുള അവസരഖ നല്കണഖ.
• പഗയട്ടിഖ പ്രൈവര്തട്ടിപ്പെട്ടിക്കുന്നതട്ടിനത് : ജട്ടിലകലോമട്ടിസത് - കണകത് - കണകത്കൂടലുകളട്ടിലലകത് ലപലോകലോഖ തൂകഖ ലനലോകലോഖ
12.10. - 12.30 Activity:5-ഓര്മ്മകളട്ടികള് (STD -2 ; Unit – 6)
ഉലദ്ദേശര്യങ്ങള്
• പഠനപ്രൈവര്തനങ്ങള്ക്കുള പ്രൈലചലോദനമലോയട്ടി ഐ.സട്ടി.ടട്ടി സലങ്കേതങ്ങള് പ്രൈലയലോജനപപ്പെടുത്തുന്നതട്ടിനത്
• ചതുഷത്കട്ടിയകള് പരട്ടിശരീലട്ടികലോന് കമമ്പ്യൂടര് പഗയട്ടിമുകള് ഉപലയലോഗലോപമന്ന ധലോരണ ലനടുന്നതട്ടിനത്.
രണലോഖ കലോസട്ടിപല ഐ.സട്ടി.ടട്ടി. പലോഠപുസ്തകതട്ടിപല "ഓര്മ്മകളട്ടികള്" എന്ന അധര്യലോയഖ RP ഡലമലോ പചയന്നു.
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പഗയട്ടിഖ പ്രൈവര്തട്ടിപ്പെട്ടിക്കുന്നതട്ടിനത് : ജട്ടിലകലോമട്ടിസത്- കണകത് - കണകത്കൂടലുകളട്ടിലലകത് ലപലോകലോഖ ഓര്മ്മശകട്ടി ഉപലയലോഗട്ടിച്ചുള കണകട്ടിപല കളട്ടികള് - കൂടലുഖ കുറകലുഖ.
ഈ പഗയട്ടിഖ പലോഠപുസ്തകതട്ടിപല എപതലലോഖ പ്രൈവര്തനങ്ങളുമലോയട്ടി ബനപപ്പെടുതലോപമന്നത് പരട്ടിലശലോധട്ടികലോന് RP
ആവശര്യപപ്പെടുന്നു.
•

പഠട്ടിതലോകള്കത് ഉതരഖ പറയലോനുള അവസരഖ നല്കുന്നു.
സൂചന :
• ഒന്നലോഖ കലോസത് - അധര്യലോയഖ 4 – ഒത്തുകൂടലോഖ ഓണഖ കൂടലോഖ (Page 44-47)
• രണലോഖ കലോസത് - അധര്യലോയഖ 1 – ഒരു അവധട്ടികലോലതത് (Page 8, 9)
തുടര്ന്നത് പ്രൈസ്തുത യൂണട്ടിറ്റുകള് (പട്ടിഡട്ടിഎഫത്) പ്രൈദര്ശട്ടിപ്പെട്ടിചത് ആകത്വട്ടിറട്ടിയപട കലോസത്റഖ അനുലയലോജര്യമലോയ
കലോസത് റഖ അവതരണ സലോധര്യതകള് ചര്ച പചയന്നു.
12.30. - 1.00 ഗ്രൂപ്പെത് ചര്ച
ജട്ടിലകലോമട്ടിസട്ടിപല പഗയട്ടിമുകളുപട വട്ടിവട്ടിധ കലോസത് റഖ സലോധര്യതകള് പരട്ടിചയപപ്പെടുന്ന പ്രൈവര്തനഖ. വട്ടിവട്ടിധ
ഗ്രൂപ്പുകളട്ടിലലോയട്ടി ഏകലദശഖ 140 ഓളഖ പഗയട്ടിമുകള് ജട്ടിലകലോമട്ടിസട്ടിലുണത്. ഈ പഗയട്ടിമുകളുപടപയലലോഖ കലോസത്റഖ
സലോധര്യതകള് പചറട്ടിപയലോരു പസഷനട്ടില് ഓലരലോരുതര്ക്കുഖ പരട്ടിചയപപ്പെടലോന് സലോധട്ടികട്ടില. ആയതട്ടിനലോല് ഗ്രൂപ്പെത്
പ്രൈവര്തനമലോയട്ടി ജട്ടിലകലോമട്ടിസത് പരട്ടിചയപപ്പെടത് പഠനപ്രൈവര്തനതട്ടില് അവയപട കലോസത്റഖ സലോധര്യതകള്
കപണത്തുകയഖ അവതരട്ടിപ്പെട്ടിക്കുകയഖ പചയകയലോണത് ഈ പസഷനട്ടിലൂപട നടലകണതത്. എലലോ പഗയട്ടിമുഖ എലലോ
ഗ്രൂപ്പുഖ വട്ടിശദമലോയട്ടി എകത്ലപലോര് പചയന്നതത് പ്രൈലോലയലോഗട്ടികമല. മറ്റു വട്ടിഷയങ്ങളട്ടിപല ആകത്ടട്ടിവട്ടിറട്ടികപള
സഹലോയട്ടിക്കുന്ന പഗയട്ടിമുകപളക്കുറട്ടിചത് RP കത് ലനരപത ധലോരണയണലോയട്ടിരട്ടിലകണതലോണത്. അതരഖ പഗയട്ടിമുകള്
പരട്ടിചയപപ്പെടുന്ന തരതട്ടിലലകത് പഠട്ടിതലോകപള എതട്ടിക്കുന്ന തരതട്ടിലുള ചട്ടില സൂചനകള് RP നല്കലോഖ. ഈ
രരീതട്ടിയട്ടില് പഠട്ടിതലോകപള പ്രൈസ്തുത പഗയട്ടിമട്ടിലലകത് എതട്ടിലകണതലോണത്.
ഉലദ്ദേശര്യങ്ങള്
• ജട്ടിലകലോമട്ടിസട്ടിപല വട്ടിവട്ടിധ പഗയട്ടിമുകള് പ്രൈവര്തട്ടിപ്പെട്ടികലോനുള ലശഷട്ടി ലനടുന്നതട്ടിനത്
• ജട്ടിലകലോമട്ടിസട്ടിപല
വട്ടിവട്ടിധ പഗയട്ടിമുകളുപട
കലോസത്
റഖ
സലോധര്യതകള്
ഉപലയലോഗട്ടിക്കുന്നതട്ടിനുഖ

കപണത്തുന്നതട്ടിനുഖ

പഠട്ടിതലോകപള നലോലത് ഗ്രൂപ്പുകളലോകട്ടി (ഓലരലോ കലോസട്ടിനുഖ ഓലരലോ ഗ്രൂപ്പെത്) തട്ടിരട്ടിക്കുക. ഓലരലോ ഗ്രൂപ്പെട്ടിലനലോടുഖ
ജട്ടിലകലോമട്ടിസട്ടിപല വട്ടിവട്ടിധ പഗയട്ടിമുകളുഖ, അതതു കലോസട്ടിപന പലോഠപുസ്തകതട്ടിപല പ്രൈവര്തനങ്ങളുഖ പരട്ടിലശലോധട്ടിചത്
കുടട്ടികള്കത് എളുപ്പെതട്ടില് പലോഠഭലോഗങ്ങള് വട്ടിനട്ടിമയഖ പചയലോവന്ന തരതട്ടിലുള ജട്ടിലകലോമട്ടിസത് പഗയട്ടിമുകള്
കണതലോന് ആവശര്യപപ്പെടുന്നു.
1.00 – 1.30 Break
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1.30 – 2.00 അവതരണഖ
ഓലരലോ ഗ്രൂപ്പുഖ കപണതട്ടിയവയട്ടില് പ്രൈധലോനപപ്പെട ഒലന്നലോ രലണലോ പഗയട്ടിമുകളുഖ ആകട്ടിവട്ടിറട്ടികളുഖ അവതരട്ടിപ്പെട്ടിക്കുന്നു.
ഇതരതട്ടിലുള കൂടുതല്
പഗയട്ടിമുകള് കണതട്ടി പലോഠലോസൂത്രണസമയതത് ഉള്പപ്പെടുതലോപമന്ന സലന്ദശഖ
പഠട്ടിതലോകള്കത് ലഭട്ടികണഖ
2.00-2.30 Activity:6-ആരലോദര്യഖ (STD-1- Unit - 8)
ഉലദ്ദേശര്യങ്ങള്
•

പഠനപ്രൈവര്തനങ്ങള്കത് pySioGame ഉപലയലോഗട്ടിക്കുന്നതട്ടിനുള ലശഷട്ടി ലനടുന്നതട്ടിനത്.

ഒന്നലോഖ കലോസട്ടിപല ഗണട്ടിതശലോസ്ത്രഖ - മനുവട്ടിപന വട്ടികൃതട്ടി(അധര്യലോയഖ 2, Page-27) , മനുവട്ടിപന സസ്വപഖ (അധര്യലോയഖ 3,
Page-34), എന്നരീ അധര്യലോയങ്ങളട്ടിപല സഖഖര്യകളുപട കമങ്ങളുമലോയട്ടി ബനപപ്പെട ഭലോഗഖ RP പ്രൈദര്ശട്ടിപ്പെട്ടിക്കുന്നു.
( Day 1 ലഫലോള്ഡര്)
ഈ പ്രൈവര്തനഖ കലോസത് മുറട്ടിയട്ടില് എങ്ങട്ടിപനയലോണത് അവതരട്ടിപ്പെട്ടിക്കുന്നതത് എന്നത് RP ലചലോദട്ടിക്കുന്നു.
പഠട്ടിതലോകള്കത് ഉതരഖ പറയലോനുള അവസരഖ നല്കുന്നു
• ............................ .................................
• .......................... ...................................
തുടര്ന്നത് RP "Sorting Numbers" എന്ന pySioGame പഡലമലോ പചയന്നു.
പഠട്ടിതലോകള് പരട്ടിശരീലട്ടിക്കുന്നു.
ഇതട്ടിപല വര്യതര്യസ്ത പലവലുകള് പരട്ടിശരീലട്ടികലോനുള അവസരഖ നല്കണഖ (വട്ടിവട്ടിധ ലസ്റ്റജുകളട്ടിലലോയട്ടി ഉള
എലലോ കളട്ടികളട്ടിലൂപടയഖ പഠട്ടിതലോകള് കടന്നു ലപലോകണഖ. ഉയര്ന്ന പലവലട്ടിലുള കളട്ടികള് ഉയര്ന്ന
കലോസുകളട്ടിലലകത് പ്രൈലയലോജനപപ്പെടുതലോവന്നതലോണത്.)
•
•

PySioGame തുറക്കുന്നതട്ടിനത് : Applications - Games - pySioGame
പഗയട്ടിഖ പ്രൈവര്തട്ടിപ്പെട്ടിക്കുന്നതട്ടിനത് : Mathematics 3 Sorting and Comparing – Sorting Numbers

2.30 – 2.50 Activity:7–രൂപങ്ങള് ലചരുലമലോള് (STD 3 – Unit 4)
ഉലദ്ദേശര്യങ്ങള്
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•
•

പഠനപ്രൈവര്തനങ്ങളട്ടില് pySioGame ഉപലയലോഗപപ്പെടുതലോപമന്ന ധലോരണ ലനടുന്നതട്ടിനത്.
pySioGame പ്രൈവര്തട്ടിക്കുന്നതട്ടിനുള ലശഷട്ടി ലനടുന്നതട്ടിനത്.

മൂന്നലോഖ കലോസട്ടിപല ഗണട്ടിതഖ - രൂപങ്ങള് ലചരുലമലോള് എന്ന അധര്യലോയതട്ടിപല (അധര്യലോയഖ 4 ) വട്ടിവട്ടിധ
പ്രൈവര്തനഭലോഗങ്ങള് RP പ്രൈദര്ശട്ടിപ്പെട്ടിക്കുന്നു. ( Day 1 ലഫലോള്ഡര്)
വട്ടിവട്ടിധ ജര്യലോമട്ടിതരീയരൂപങ്ങള് വരക്കുന്നലതലോപടലോപ്പെഖ അവ തട്ടിരട്ടിചറട്ടിയലോനുഖ കുടട്ടികപള പ്രൈലോപ്തരലോക്കുന്ന
വട്ടിധതട്ടില് ഈ ഭലോഗഖ കലോസത് മുറട്ടിയട്ടില് എങ്ങട്ടിപനയലോണത് അവതരട്ടിപ്പെട്ടിക്കുക ? വട്ടിവട്ടിധ ജര്യലോമട്ടിതരീയരൂപങ്ങള്
ലചര്ക്കുലമലോള് രൂപഖപകലോള്ളുന്ന പുതട്ടിയ രൂപങ്ങള് ഏപതലോപക? ഈഭലോഗഖ കലോസത് മുറട്ടിയട്ടില് എങ്ങപന
അവതരട്ടിപ്പെട്ടികലോഖ.
പഠട്ടിതലോകള്കത് ഉതരഖ പറയലോനുള അവസരഖ നല്കുന്നു.
ചുവപട നല്കട്ടിയവലയലോ മറ്റുളവലയലോ ഉതരങ്ങളലോയട്ടി ലഭട്ടികലോവന്നതലോണത്.
•

വട്ടിവട്ടിധ മലോതൃകകള് നട്ടിര്മട്ടിചത് പകലോണ്ടുവരലോനുഖ അവയട്ടിലുപലയലോഗട്ടിച ജര്യലോമട്ടിതരീയരൂപങ്ങള്
ഏപതലലോമലോപണന്നുഖ കപണതലോന് പറയന്നു.
• വട്ടിവട്ടിധ രൂപങ്ങള് വരച്ചുപകലോണ്ടുവരലോനുഖ അവയട്ടിലുപലയലോഗട്ടിച ജര്യലോമട്ടിതരീയരൂപങ്ങള് ഏപതലലോമലോപണന്നുഖ
കപണതലോന് പറയന്നു.
• ............ .................. ..................................
തുടര്ന്നത് "Shape maker" എന്ന pySioGame പഗയട്ടിഖ പ്രൈവര്തട്ടിപ്പെട്ടിക്കുന്നവട്ടിധഖ RP പഡലമലോ പചയന്നു.
ഇതട്ടിപല വര്യതര്യസ്ത രരീതട്ടികള് പരട്ടിശരീലട്ടികലോനുള അവസരഖ നല്കണഖ.
•

പഗയട്ടിഖ പ്രൈവര്തട്ടിപ്പെട്ടിക്കുന്നതട്ടിനത് : pySioGame - Geometry and Shape Recognition – Shape Maker

(Shape Maker ല് ആദര്യലതതത് രൂപങ്ങള് വരച്ചു ലചര്കലോനുഖ രണലോമലതതത് തന്നട്ടിട്ടുള രൂപങ്ങള്
വരകലോനുമലോണത്. ഇതത് മൂലര്യനട്ടിര്ണയതട്ടിനത് ഉപലയലോഗട്ടികലോവന്നതലോണത്)
2.50. - 3.10 Activity:8-വരട്ടികളുഖ നട്ടിരകളുഖ (STD -3 ; Unit – 14)

ഉലദ്ദേശര്യങ്ങള്
•

pySioGame പല വട്ടിവട്ടിധ പഗയട്ടിമുകള് പ്രൈവര്തട്ടിപ്പെട്ടികലോനുള ലശഷട്ടി ലനടുന്നതട്ടിനത്.

മൂന്നലോഖ കലോസട്ടിപല ഗണട്ടിതഖ - വരട്ടികളുഖ നട്ടിരകളുഖ എന്ന അധര്യലോയതട്ടിപല (അധര്യലോയഖ 7, Page-103) വരട്ടികളുഖ
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നട്ടിരകളുഖ എന്ന പ്രൈശ്നഖ അവതരട്ടിപ്പെട്ടിച യൂണട്ടിറട്ടിപന പട്ടിഡട്ടിഎഫത് RP പ്രൈദര്ശട്ടിപ്പെട്ടിക്കുന്നു. ( Day 1 ലഫലോള്ഡര്)
തുടര്ന്നത് RP "Mathematics 2 B യട്ടിപല Math Matching" എന്ന pySioGame പ്രൈവര്തട്ടിപ്പെട്ടിചത് സമലോനമലോയ
കമമ്പ്യൂടര് പഗയട്ടിഖ പഡലമലോ പചയന്നു.
പഠട്ടിതലോകള് പരട്ടിശരീലട്ടിക്കുന്നു.
ഇതട്ടിപല വര്യതര്യസ്ത പലവലുകള് പരട്ടിശരീലട്ടികലോനുള അവസരഖ നല്കണഖ.
•

പഗയട്ടിഖ പ്രൈവര്തട്ടിപ്പെട്ടിക്കുന്നതട്ടിനത് : pySioGame- Mathematics 2 B - Math Matching

3.10 – 3.20 Break

3.20. - 3.40 Activity:9–പകുതട്ടിയഖ അതട്ടിപന പകുതട്ടിയഖ (STD -4 ; Unit – 14)
നലോലലോഖ കലോസട്ടിപല ഐ.സട്ടി.ടട്ടി. പലോഠപുസ്തകതട്ടിപല "പകുതട്ടിയഖ അതട്ടിപന പകുതട്ടിയഖ " എന്ന അധര്യലോയഖ RP
പഡലമലോ പചയന്നു.
• പഗയട്ടിഖ പ്രൈവര്തട്ടിപ്പെട്ടിക്കുന്നതട്ടിനത് : pySioGame-Mathematics 3 Sorting and Comparing – Fraction
Groups
ഈ പഗയട്ടിഖ പലോഠപുസ്തകതട്ടിപല എപതലലോഖ പ്രൈവര്തനങ്ങളുമലോയട്ടി ബനപപ്പെടുതലോഖ ?
RP ലചലോദര്യഖ ഉന്നയട്ടിക്കുന്നു.
പഠട്ടിതലോകള് ഉതരഖ പറയന്നു.
സൂചന :
• കലോസത് - 4 യൂനട്ടിറത് - 8 രണട്ടിപലലോന്നുഖ നലോലട്ടിപലലോന്നുഖ - ലപജത് 121
3.40 -4.10:ഗ്രൂപ്പെത് ചര്ച
ഉലദ്ദേശര്യങ്ങള്
• പപസട്ടിലയലോ പഗയട്ടിമട്ടിപല വട്ടിവട്ടിധ പഗയട്ടിമുകള് പ്രൈവര്തട്ടിപ്പെട്ടികലോനുള ലശഷട്ടി ലനടുന്നതട്ടിനത്
• പപസട്ടിലയലോ പഗയട്ടിമട്ടിപല വട്ടിവട്ടിധ പ്രൈവര്തനങ്ങളുപട കലോസത് റഖ സലോധര്യതകള് കപണത്തുന്നതട്ടിനുഖ
ഉപലയലോഗട്ടിക്കുന്നതട്ടിനുഖ
പഠട്ടിതലോകപള നലോലത് ഗ്രൂപ്പുകളലോകട്ടി (ഓലരലോ കലോസട്ടിനുഖ ഓലരലോ ഗ്രൂപ്പെത്) തട്ടിരട്ടിക്കുക. ഓലരലോ ഗ്രൂപ്പെട്ടിലനലോടുഖ പപസട്ടിലയലോ

എല്.പട്ടി. ഐ.സട്ടി.ടട്ടി. ടട്ടി.ബട്ടി. പരട്ടിശരീലനപമലോഡമ്പ്യൂള്

16
പഗയട്ടിമട്ടിപല വട്ടിവട്ടിധ പ്രൈവര്തനങ്ങളുഖ, അതതു കലോസട്ടിപന പലോഠപുസ്തകതട്ടിപല പ്രൈവര്തനങ്ങളുഖ പരട്ടിലശലോധട്ടിചത്
കുടട്ടികള്കത് എളുപ്പെതട്ടില് പലോഠഭലോഗങ്ങള് വട്ടിനട്ടിമയഖ പചയലോവന്ന തരതട്ടിലുള പപസട്ടിലയലോ പഗയട്ടിമുകള്
കണതലോന് ആവശര്യപപ്പെടുന്നു.
4.10 – 4.30:അവതരണഖ
ഓലരലോ ഗ്രൂപ്പുഖ കപണതട്ടിയവയട്ടില് പ്രൈധലോനപപ്പെട ഒലന്നലോ രലണലോ ആകട്ടിവട്ടിറട്ടികള് അവതരട്ടിപ്പെട്ടിക്കുന്നു.
ഇതരതട്ടിലുള കൂടുതല് ആകട്ടിവട്ടിറട്ടികള് കണതട്ടി പലോഠലോസൂത്രണസമയതത് ഉള്പപ്പെടുതലോപമന്ന സലന്ദശഖ
പഠട്ടിതലോകള്കത് ലഭട്ടികണഖ

Day 2
9.30 – 10.00: Feedback

10.00 -10.30 Activity:1 കുഞ്ഞെട്ടികട്ടിളട്ടിപയ വരീടട്ടിപലതട്ടികലോലമലോ? (STD -1 ; Unit – 12)
ഉലദ്ദേശര്യങ്ങള്
•
•

Tux Paint ലസലോഫത്പവയറട്ടില് ചട്ടിത്രങ്ങള്കത് നട്ടിറഖ നലത്കലോനുഖ ആകര്ഷകമലോകലോനുമുള ലശഷട്ടി
ലനടുന്നതട്ടിനത്.
കലോസത് മുറട്ടിയട്ടിപല പഠനപ്രൈവര്തനങ്ങള്കത് Tux Paint ഉപലയലോഗട്ടികലോപമന്ന ധലോരണ ലനടുന്നതട്ടിനത്.

ഒന്നലോഖ കലോസട്ടിപല മലയലോളഖ - വരീടത് നല വരീടത് എന്ന അധര്യലോയതട്ടിപല (അധര്യലോയഖ 1, Page-22) കുഞ്ഞെട്ടികട്ടിളട്ടിപയ
വരീടട്ടിപലതട്ടികലോഖ എന്ന പ്രൈവര്തനവമലോയട്ടി ബനപപ്പെട ഭലോഗഖ RP പ്രൈദര്ശട്ടിപ്പെട്ടിക്കുന്നു. ( Day 2 ലഫലോള്ഡര്)

അവയപട ലപപരഴുതട്ടിയ കളങ്ങളട്ടില് നട്ടിറപകലോടുകലോനുഖ ചട്ടിത്രഖ ആകര്ഷകമലോകലോനുഖ എപനലലോഖ
പ്രൈവര്തനങ്ങളലോണത് കലോസത് മുറട്ടിയട്ടില് അവതരട്ടിപ്പെട്ടിക്കുന്നതത് എന്നത് RP ലചലോദട്ടിക്കുന്നു.
പഠട്ടിതലോകള് മറപടട്ടി പറയന്നു.. ചുവപട നല്കട്ടിയവലയലോ മറ്റുളവലയലോ ഉതരങ്ങളലോയട്ടി വലന്നകലോഖ.
•
•

ചട്ടിത്രഖ വരചത് പപയട്ടിനത് നലലോന് പറയന്നു.
...........................................
ഒന്നലോഖ കലോസട്ടിപല ICT TB പല 12- ാം അധര്യലോയഖ "കുഞ്ഞെട്ടികട്ടിളട്ടിപയ വരീടട്ടിപലതട്ടികലോലമലോ?" എന്ന
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പലോഠഭലോഗപത Tux Paint പ്രൈവര്തനഖ RP പഡലമലോ പചയന്നു.
ടകത് പപയട്ടിനത്
പപ്രൈമറട്ടി
വട്ടിദര്യലോര്കള്കത്
ചട്ടിത്രരചനയലോയട്ടി
ഉപലയലോഗട്ടികലോവന്ന
ലസലോഫത്പവയര്.
ഇതട്ടില്
ചട്ടിത്രരചനകലോവശര്യമലോയ
ടൂളുകപള
കൂടലോപത,
കര്യലോന്വലോസട്ടില്
ഉപലയലോഗട്ടികലോവന്ന
ധലോരലോളഖ
സ്റ്റലോമകള്(ചട്ടിത്രങ്ങള്)
ലഭര്യമലോണത്. ഇതത് ഉപലയലോഗട്ടിചത് ഭലോവനകനുസരട്ടിചത് ചട്ടിത്രരീകരണഖ നടതലോഖ.
കുടട്ടികളട്ടില് ഭലോവനയഖ സര്ഗലോതകതയഖ വളര്തലോനുള അലനകഖ പ്രൈവര്തനങ്ങള് ഈ ലസലോഫത്പവയര്
പ്രൈലയലോജനപപ്പെടുതലോഖ.

•
•

പഠട്ടിതലോകള് പരട്ടിശരീലട്ടിക്കുന്നു.
തയലോറലോകട്ടിയ ചട്ടിത്രപത ലസവത് പചയന്നവട്ടിധവഖ ലസവത് പചയതത് വരീണ്ടുഖ ഓപ്പെണ് രരീതട്ടിയഖ
പരട്ടിചയപപ്പെടുത്തുന്നു. ( ലസവത് പചയപപ്പെടുന്നതട്ടിപന പ്രൈലതര്യകത സൂചട്ടിപ്പെട്ടികലോഖ)

•

തുടര്ന്നത് പഠട്ടിതലോകള് പരട്ടിശരീലട്ടിക്കുന്നു.

സൂചന
• Applications – Education – Tux Paint
• Stamp – ചട്ടിത്രഖ തട്ടിരപഞ്ഞെടുക്കുന്നു.
• Tools – Magic – Fill – Select color
• Save
• Open
• ...................
ഇതരഖ പ്രൈവര്തനങ്ങള് ഐസട്ടിടട്ടി അധട്ടിഷട്ടിതമലോകട്ടിയതുപകലോണ്ടുള പ്രൈലയലോജനങ്ങള് എപനലലോമലോയട്ടിരട്ടിക്കുഖ ? ചര്ച
ലകലോഡരീകരണതട്ടില് ചുവപട നല്കട്ടിയ സൂചനകള് പ്രൈലയലോജനപപ്പെടുതലോവന്നതലോണത്.
• എത്രതവണ ലവണപമങ്കേട്ടിലുഖ നട്ടിറഖ പകലോടുകലോഖ
• പഠനപ്രൈവര്തനഖ പചയലോനുള ലപ്രൈരണ വട്ടിദര്യലോര്ഥട്ടികള്കത് ഉണലോവന്നു.
• എഡട്ടിറത് പചയലോഖ
• ..................
10.30 – 11.00 Activity:2 വര്ണചട്ടിറകുകള് വരീശട്ടി വരീശട്ടി (STD -3 ; Unit – 12)
ഉലദ്ദേശര്യങ്ങള്
• പഠനപ്രൈവര്തനങ്ങള്കത് Tux Paint ഉപലയലോഗട്ടിക്കുന്നതട്ടിനുള ലശഷട്ടി ലനടുന്നതട്ടിനത്
മൂന്നലോഖ കലോസട്ടിപല ഐസട്ടിടട്ടി പടകത്സ്റ്റത് ബുകത് - വര്ണചട്ടിറകുകള് വരീശട്ടി വരീശട്ടി എന്ന അധര്യലോയതട്ടിപല (അധര്യലോയഖ
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12, Page-22) ചട്ടിത്രശലഭങ്ങളുപട ആല്ബഖ തയലോറലോക്കുന്ന പ്രൈവര്തനഖ RP പഡലമലോ പചയന്നു.
ലഫലോള്ഡര്)

(Day 2

പഠട്ടിതലോകള് പരട്ടിശരീലട്ടിക്കുന്നു.
സൂചന
•
•
•
•

Applications – Education – Tux Paint
New – Open
Stamp – ചട്ടിത്രഖ തട്ടിരപഞ്ഞെടുക്കുന്നു.
.........................

തുടര്ന്നത് പഠട്ടിതലോകപള നലോലത് ഗ്രൂപ്പുകളലോകട്ടി ( ഓലരലോ കലോസട്ടിനുഖ ഓലരലോ ഗ്രൂപ്പെത് ) തട്ടിരട്ടിക്കുക. ഓലരലോ ഗ്രൂപ്പെട്ടിലനലോടുഖ
അതലോതു കലോസട്ടിപന പലോഠപുസ്തകപ്രൈവര്തനങ്ങള് പരട്ടിലശലോധട്ടിചത് Tux Paint ലസലോഫത്പവയര് ഉപലയലോഗപപ്പെടുതട്ടി
അവതരട്ടിപ്പെട്ടികലോവന്നതത് ഏപതലലോമലോപണന്നത് കപണതട്ടി ലട്ടിസ്റ്റത് പചയലോന് പറയന്നു.
•

ആവശര്യപമങ്കേട്ടില് ഒരു പ്രൈവര്തനഖ Rp കത് തപന്ന അവതരട്ടിപ്പെട്ടികലോവന്നതലോണത്.

ചുവപട നല്കട്ടിയ പ്രൈവര്തനങ്ങളട്ടിലലകത് എതട്ടിക്കുന്ന പചറട്ടിയ സൂചനകള് RP കത് നല്കലോവന്നതലോണത്.
•
•
•
•

പൂത്തുഖ തളട്ടിര്ത്തുഖ - അധര്യലോയഖ ഒന്നത് - പരട്ടിസരപഠനഖ- കലോസത് മൂന്നത് - ലപജത് നമര് 14 - ആഹലോര
സസര്യങ്ങള്- ആല്ബഖ
പരട്ടിസരപഠനഖ- കലോസത് മൂന്നത് - ലപജത് നമര് 9 - പുഞട്ടിരട്ടിതൂകുഖ പൂകള് - കളറട്ടിങത്
നട്ടിറമുള നന്മകള് - അധര്യലോയഖ നലോലത് - മലയലോളഖ - കലോസത് മൂന്നത് - ലപജത് 45 - നട്ടിറഖ നലല്- അകരങ്ങള്
ഉള്പപടുതല്
ജട്ടിലകള്കത് നട്ടിറഖ നലലോഖ - ഐ.ടട്ടി ടട്ടി.ബട്ടി - ലപജത് 28 കലോസത് -3 - അധര്യലോയഖ 16

11.00 – 11.10 Break
11.10 – 11.30 Activity:3 എപന്ന തട്ടിരട്ടിചറട്ടിയലോലമലോ (STD -2 ; Unit – 12)
ഉലദ്ദേശര്യങ്ങള്
•

പഠനപ്രൈവര്തനങ്ങള്കത് Omni Tux പഗയട്ടിഖ പ്രൈലയലോജനപപ്പെടുത്തുന്നതട്ടിനുള ലശഷട്ടി ലനടുന്നതട്ടിനത്

രണലോഖ കലോസട്ടിപല ഇഖഗരീഷത് - The Jungle Fight എന്ന അധര്യലോയതട്ടിപല (അധര്യലോയഖ 4, Page-91Animal Sounds എന്ന Poem) ജരീവട്ടികളുപട ശബഖ ലകടത് അവപയ തട്ടിരട്ടിചറട്ടിയലോനുള പ്രൈവര്തനവമലോയട്ടി
ബനപപ്പെട ഭലോഗങ്ങള് RP പ്രൈദര്ശട്ടിപ്പെട്ടിക്കുന്നു. ജരീവട്ടികളുപട ശബഖ കലോസത് മുറട്ടിയട്ടില് എങ്ങപന ലകള്പ്പെട്ടികലോഖ എന്ന
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ലചലോദര്യഖ RP കത് ഉന്നയട്ടികലോഖ.
പഠട്ടിതലോകള്കത് ഉതരഖ പറയലോനുള അവസരഖ നല്കുന്നു.
•
•

................................
...............................

തുടര്ന്നത് RP "Animal Sounds" എന്ന Omnitux-light പഗയട്ടിഖ പ്രൈവര്തട്ടിപ്പെട്ടിക്കുന്നവട്ടിധഖ പഡലമലോ പചയന്നു.
ഇതട്ടിപല വര്യതര്യസ്ത ലവലുകള് പരട്ടിശരീലട്ടികലോനുള അവസരഖ നല്കണഖ.
•
•

ഒമത്നട്ടിടകത് - പലറത് തുറക്കുന്നതട്ടിനത് : Applications – Games – Omnitux-light
പഗയട്ടിഖ പ്രൈവര്തട്ടിപ്പെട്ടിക്കുന്നതട്ടിനത് : Associations – Animal Sounds.

ഒമത്നട്ടി ടകത്
വട്ടിദര്യലോര്ഥട്ടികളട്ടില് യകട്ടി ചട്ടിന, പരസ്പര ബനഖ, ഓര്മ്മശകട്ടി തുടങ്ങട്ടിയവപയ പരട്ടിലപലോഷട്ടിപ്പെട്ടികലോനുതകുന്ന
വട്ടിദര്യലോഭര്യലോസ ലസലോഫത്പവയര്. ചട്ടിത്രങ്ങളുഖ ശബങ്ങളുഖ ഉപലയലോഗട്ടിച്ചുള അലനകഖ പ്രൈവര്തനങ്ങള് ഇതട്ടിലുണത് .
associations, puzzles, counting activities, memory cards... തുടങ്ങട്ടി ഇതട്ടിപല പ്രൈവര്തനങ്ങപള ഏഴത്
ലമഖലകളലോകട്ടി വട്ടിഭജട്ടിചട്ടിരട്ടിക്കുന്നു

11.30 – 1.00 Activity:4 Who am I (STD 3 ; Unit 20) ,
എഴുലതലോലയട്ടില് എഴുതലോഖ (STD 4 ; Unit 10),
മലയലോളതട്ടിപലഴുതലോഖ (STD 4 ; Unit 11)
ഉലദ്ദേശര്യങ്ങള്
•
•
•

വട്ടിവട്ടിധ കരീലബലോര്ഡത് ലലയകൗടത് പരട്ടിചയപപ്പെടുന്നതട്ടിനത്
ഭലോഷലോ കമമ്പ്യൂടട്ടിങത് പരട്ടിചയപപ്പെടുന്നതട്ടിനത്
തയലോറലോകട്ടിയ ഒരു ലഡലോകക്യുപമനത് ലസവത് പചയന്നതട്ടിനുഖ പട്ടിന്നരീടത് തുറക്കുന്നതട്ടിനുഖ

ലവഡത് പപ്രൈലോസസട്ടിങത്, പടപ്പെട്ടിങത്, ഫയല് ലസവത് പചയല് എന്നട്ടിവയപട പരട്ടിശരീലനതട്ടിനുള ലളട്ടിതമലോയ
ഒരു പഗയട്ടിമലോണത് ജട്ടിലകലോമട്ടിസട്ടിലുള എഴുലതലോല. എഴുലതലോല എന്ന പഗയട്ടിമട്ടില് ഇഖഗരീഷട്ടിനു പുറലമ
മലയലോളതട്ടിലുഖ പടപ്പെത് പചയ പരട്ടിശരീലട്ടിക്കുന്ന പ്രൈവര്തനമലോണത് ഈ പസഷനട്ടില് അവതരട്ടിപ്പെട്ടിലകണതത്.
. മലയലോളഖ പടപ്പെത് പചയന്ന വട്ടിധഖ ഈ പസഷനട്ടിലൂപടയലോണത് വട്ടിനട്ടിമയഖ പചയപപ്പെലടണതത് . ഇതട്ടിനലോയട്ടി
തലോപഴ നല്കട്ടിയ പ്രൈവര്തന സൂചകങ്ങളുഖ പ്രൈവര്തനകമങ്ങളുഖ ഉപലയലോഗപപ്പെടുതലോഖ.
•

കരീലബലോര്ഡത് ലലയകൗടത്
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•
•
•
•
•
•
•
•

വട്ടിവട്ടിധ ഭലോഷലോ കരീലബലോര്ഡത് ലലയകൗടത് ( മലയലോളഖ, ഹട്ടിന്ദട്ടി , അറബട്ടികത്, സഖസത്കൃതഖ)
വട്ടിരലുകള് ശരട്ടിയലോയ രരീതട്ടിയട്ടില് കരീലബലോര്ഡട്ടില് കമരീകരട്ടിക്കുന്ന വട്ടിധഖ പരട്ടിചയപപ്പെടുതണഖ.
വട്ടിവട്ടിധ മലയലോളഖ ലഫലോണ്ടുകള് പരട്ടിചയപപ്പെടുതലോഖ
മലയലോളഖ കരീലബലോര്ഡത് ലലയകൗടത് പരട്ടിചയപപ്പെടുതട്ടി മലയലോളഖ പടപ്പെത് പചയന്ന വട്ടിധഖ പഡലമലോ പചയക.
സസ്വനഖ ലപരുഖ ലമല് വട്ടിലലോസവഖ മലയലോളതട്ടില് പടപ്പെത് പചയന്ന പ്രൈവര്തനഖ ഇവട്ടിപട നല്കലോഖ.
കരീലബലോര്ഡത് ലലയകൗടത് മനസട്ടിലലോകട്ടികട്ടിയലോല്/തയലോറലോകട്ടിയലോല്, വലോക്കുകള് പടപ്പെത് പചയന്നതട്ടിനലോയട്ടി
ചുവപട നല്കട്ടിയ കമഖ സസ്വരീകരട്ടികലോഖ.
കുറട്ടിയരട്ടി , പലോനകഖ, കട്ടിചടട്ടി, ലചനകറട്ടി, നലോരങ്ങ
കുറട്ടിയരട്ടിപവച്ചു പവളുപതലോരു ലചലോറഖ
കറട്ടികളുമലോശു വട്ടിളമട്ടി നട്ടിരന്നു
ലചനകറട്ടി ചട്ടില പചടട്ടി കട്ടിചടട്ടി
പലോനകപമലോരുവക നലോരങ്ങലോകറട്ടി

എഴുലതലോല തുറകലോന് : ജട്ടിലകലോമട്ടിസത് - ഉലലോസകളട്ടികള് - എഴുലതലോല.
1.00 – 1.30: Break
1.30 – 1.45 Activity:5 വലോലകതത് (STD -3; Unit – 13) ,
വലോക്കുകള് നട്ടിര്മ്മട്ടിക്കൂ (STD -3; Unit – 19),
വലോക്കുകള് ഉണലോകലോഖ (STD -4 ; Unit – 8)
ഉലദ്ദേശര്യങ്ങള്
•

അനഗ്രലോമരമ പഗയട്ടിഖ ഉപലയലോഗട്ടികലോനുള ലശഷട്ടി ലനടുന്നതട്ടിനത്.

പപ്രൈമറട്ടി കലോസ്സുകളട്ടില് സലോധലോരണ പരട്ടിചയപപ്പെടുന്ന ധലോരലോളഖ ഇഖഗരീഷത് വലോക്കുകള് അടങ്ങട്ടിയ രസകരമലോയ
പദലകളട്ടി (Word Game) ആണത് അനഗ്രലോമരലോമ (Anagramarama). ലസലോഫത്പവയര് തുറന്നലോല് ഒരു വലോകട്ടിപല
അകരങ്ങള് കമരഹട്ടിതമലോയട്ടി നല്കട്ടിയട്ടിട്ടുണലോകുഖ. ഈ അകരങ്ങള് ഉപലയലോഗട്ടിചത് വര്യതര്യസ്തമലോയ വലോക്കുകള്
ഉണലോക്കുക എന്നതലോണത് പഗയട്ടിമട്ടിപന ലകര്യഖ. ചുരുങ്ങട്ടിയതത് 3 അകരങ്ങപളങ്കേട്ടിലുഖ ഉപലയലോഗപപ്പെടുതട്ടി ലവണഖ
വലോക്കുകള് ഉണലോകലോന്. ഈ വലോക്കുകള് ശരട്ടിയലോലണലോ എന്നത് പരട്ടിലശലോധട്ടികലോനുള സകൗകരര്യവഖ
ലസലോഫത്പവയറട്ടിലുണത്.
ഒരു വലോകട്ടിപല അകരങ്ങള് കമപപ്പെടുതലോനുള കളട്ടിയലോണത് പകഅനഗ്രലോഖ (Kanagram). Easy,
Standard, Hard തുടങ്ങട്ടി വര്യതര്യസ്ത പലവലുകളട്ടിലുള വലോക്കുകള് ഇതട്ടിലുണത്. കൂടലോപത ഈ ലസലോഫത്പവയറട്ടില്
വര്യതര്യസ്തമലോയ വട്ടിഭലോഗങ്ങളലോയഖ വലോക്കുകള് ലഭര്യമലോണത്.
കുടട്ടിയപട പദസമതത് വര്ദ്ധട്ടിപ്പെട്ടികലോന് ഇതരഖ കളട്ടികള് വളപര ഉപകലോരപ്രൈദമലോണത്.
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1.45 –2.00 Activity:6 അമട്ടിളട്ടിയമ്മലോവപന യലോത്ര (STD -4; Unit – 13)

ഉലദ്ദേശര്യങ്ങള്
•
•

അനട്ടിലമഷന് തയലോറലോക്കുന്ന വട്ടിധഖ മനസട്ടിലലോക്കുന്നതട്ടിനത്
ജട്ടിലകലോമട്ടിസട്ടിപല വരകള്കത് ജരീവന് നല്കലോഖ എന്ന പഗയട്ടിഖ പ്രൈവര്തട്ടിപ്പെട്ടികലോനുള ലശഷട്ടി ലനടുന്നതട്ടിനത്

ജട്ടിലകലോമട്ടിസട്ടില് ലളട്ടിതമലോയ
പരട്ടിചയപപ്പെടുത്തുന്നതത്.

അനട്ടിലമഷനുകള്

നട്ടിര്മ്മട്ടിക്കുന്നതട്ടിനുള

ഒരു

പ്രൈവര്തനമലോണത്

ഇവട്ടിപട

ജട്ടിലകലോമട്ടിസട്ടിപല വരകള്കത് ജരീവന് പകരലോഖ എന്ന പഗയട്ടിഖ ഉപലയലോഗട്ടിചത് ഒരു കലോറട്ടിപന ചലനഖ അനട്ടിലമഷന്
രൂപതട്ടില് തയലോറലോക്കുന്ന വട്ടിധഖ RP പഡലമലോ പചയന്നു.
പഠട്ടിതലോകള് പരട്ടിശരീലട്ടിക്കുന്നു.
•
•

പഗയട്ടിഖ തുറക്കുന്നതട്ടിനത് : Applications – Education – Educational Suite Gcompris
പഗയട്ടിഖ പ്രൈവര്തട്ടിപ്പെട്ടിക്കുന്നതട്ടിനത് : ജട്ടിലകലോമട്ടിസത് - ഉലലോസകളട്ടികള് - വരകള്കത് ജരീവന് നല്കലോഖ

2.00 – 2.15 Activity മകൗസത് , കരീലബലോര്ഡത് പരട്ടിചയപപ്പെടല് (STD 1 ; Unit 1-6)
ഉലദ്ദേശര്യങ്ങള്
•
•

ശലോരരീരട്ടിക പവല്ലുവട്ടിളട്ടികള് ലനരട്ടിടുന്ന കുടട്ടികള്കത് അനുലയലോജര്യമലോയ പഠന സന്ദര്ഭങ്ങപളലോരുകലോന്
ഐസട്ടിടട്ടി പ്രൈലയലോജനപപ്പെടുതലോപമന്ന ധലോരണ ലഭട്ടിക്കുന്നതട്ടിനത്
പ്രൈലതര്യക പരട്ടിഗണന അര്ഹട്ടിക്കുന്ന വട്ടിദര്യലോര്ഥട്ടികള്കത് ഉപലയലോട്ടികലോവന്ന പഗയട്ടിമുകള് ജട്ടിലകലോമട്ടിസട്ടില്
നട്ടിന്നുഖ കപണത്തുന്നതട്ടിനത്

ഒന്നലോഖ കലോസട്ടിപല ഐസട്ടിടട്ടി പലോഠപുസ്തകതട്ടില് നലട്ടിയട്ടിരട്ടിക്കുന്ന ആദര്യ ആറത് അധര്യലോയങ്ങള്
ഭട്ടിന്നലശഷട്ടിയള കുടട്ടികല്കത് കൂടട്ടി പ്രൈലയലോജനപപ്പെടുതലോവന്നവയലോണത്. പ്രൈലതര്യക പരട്ടിഗണന അര്ഹട്ടിക്കുന്ന
കടട്ടികള്കത് അവരുപട ശലോരരീരട്ടിക, മലോനസട്ടിക പരട്ടിമട്ടിതട്ടികള് മറട്ടികടകലോന് സഹലോയട്ടിക്കുന്ന പ്രൈവര്തനങ്ങളലോണത്
ഇവ. മകൗസത്, കരീലബലോര്ഡത് എന്നട്ടിവഅനലോയസഖ പകകലോരര്യഖ പചയലോന് കുടട്ടിക കഴട്ടിഞ്ഞെലോല്, ഭട്ടിന്നലശഷട്ടിയള
വട്ടിദര്യലോര്ത്ഥട്ടികളട്ടില് കണ്ടുവരുന്ന ഓര്മക്കുറവത്, ശ്രദ്ധക്കുറവത്, ലപശരീചലനങ്ങള്ക്കുള പ്രൈയലോസഖ എന്നട്ടിവ ഒരു
പരട്ടിധട്ടിവപര തരണഖ പചയലോന് അവര്കത് കഴട്ടിയഖ. വളപര രസകരവഖ, ഏവരട്ടിലുഖ തലോതത്പരര്യഖ
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ജനട്ടിപ്പെട്ടിക്കുന്നവയമലോയ ഇതരഖ പഗയട്ടിമുകള് പലോഠര്യപ്രൈവര്തനതട്ടിപന ഭലോഗമലോകുലമലോള് , ഭട്ടിന്നലശഷട്ടിയള
വട്ടിദര്യലോര്ത്ഥട്ടികള്കത് ഫലപ്രൈദമലോയട്ടി പഠനലോനുഭവങ്ങള് നല്കലോന് പ്രൈലതര്യക പരട്ടിശരീലനഖ കട്ടിടലോത
അധര്യലോപകര്ക്കുകൂടട്ടി കഴട്ടിയഖ.
ഒന്നലോഖ കലോസട്ടിപല ആദര്യ ആറത് പഗയട്ടിമുകള് RP പഡലമലോ പചയന്നു.
പഠട്ടിതലോകള് അവ പ്രൈവര്തട്ടിപ്പെട്ടിക്കുന്നു.

2.15 – 2.45 Tux paint (Extra)
ടകത്പപയത്നത് ലസലോഫത്പവയര് തുറന്നത് പചറട്ടിയ രൂപങ്ങള് വരചത് ലസവത് പചയന്ന
പരട്ടിയപപ്പെടുത്തുന്നു. അനുലയലോജര്യമലോയ നട്ടിറഖ നലത്കട്ടി ചട്ടിത്രപത ലസവത് പചയലോന് ആവശര്യപപ്പെടുന്നു.

വട്ടിധഖ

RP

ടകത് പപയട്ടിനട്ടിപല തലോപഴ നല്കട്ടിയ ടൂളുകപള/സലങ്കേതങ്ങപള ഈ പ്രൈവര്തനതട്ടിലൂപട ഓലരലോരുതരുഖ
പരട്ടിചയപപ്പെലടണതലോണത്.
•
•
•
•
•
•
•

Paintt/Brush Tool
Magic Tool
Fill Tool
Shapes
Colors
Eraser
Save

ഇങ്ങട്ടിപന തയലോറലോകട്ടി ലസവത് പചയ ചട്ടിത്രഖ Home -പല .tuxpaint എന്ന hidden folder ലഫലോള്ഡറട്ടില് നട്ടിന്നത്
ലകലോപ്പെട്ടി പചയത്പതടുതത് പഡസത്ലകലോപ്പെട്ടില് എതട്ടിക്കുന്ന വട്ടിധഖ RP അവതരട്ടിപ്പെട്ടിക്കുന്നു.
പഠട്ടിതലോകള് പരട്ടിശരീലട്ടിക്കുന്നു
തുടര്ന്നത് ടരീചറപട ലപരട്ടില് ഒരു ലഫലോള്ഡര് നട്ടിര്മട്ടിചത് പ്രൈസ്തുത ചട്ടിത്രഖ അതട്ടിലലകത് ലപസ്റ്റത് പചയന്ന വട്ടിധഖ
അവതരട്ടിപ്പെട്ടിക്കുന്നു.
പഠട്ടിതലോകള് പരട്ടിശരീലട്ടിക്കുന്നു
Note: Tuxpaint ല് പുതട്ടിയ സ്റ്റലോമകള് ആവശര്യലോനുസരണഖ ലചര്കലോവന്നതലോണത്.
ഇതട്ടിനലോയട്ടി,
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•
•
•
•

ചട്ടിത്രഖ png ലഫലോര്മലോറട്ടില് ലസവത് പചയക.
ലഹലോഖ തുറന്നത് Ctrl+H പ്രൈസത് പചയത് ഹട്ടിഡന് ഫയലുകലളയഖ ലഫലോള്ഡറകലളയഖ ദൃശര്യമലോക്കുക.
.tuxpaint എന്ന ലഫലോള്ഡര് തുറന്നത് അതട്ടില് stamps എന്ന ഒരു ലഫലോള്ഡര് നട്ടിര്മ്മട്ടിക്കുക.
ഈ stamps ലഫലോള്ഡറട്ടില് png ലഫലോര്മലോറട്ടിലുള ചട്ടിത്രഖ ഉള്പപ്പെടുത്തുക.
Screenshot ഉപലയലോഗട്ടിചത് ചട്ടിത്രങ്ങള് തയലോറലോക്കുന്ന വട്ടിധവഖ ഇവട്ടിപട അവതരട്ടിപ്പെട്ടിലകണതലോണത്.

2.45– 4.00 General Session
•

ഉബുണ്ടു - ഓഎസത് അപത് ല ഡഷന്
ലലലോവര് പപ്രൈമറട്ടി ഐസട്ടിടട്ടി പലോഠപുസത്തകതട്ടില് അവതരട്ടിപ്പെട്ടിചട്ടിരട്ടിക്കുന്ന ലസലോഫത്പവയറകള്
കമമ്പ്യൂടറട്ടില് സലോപട്ടികലോന് റട്ടിലസലോഴത്സട്ടില് നല്കട്ടിയട്ടിരട്ടിക്കുന്ന.tar എന്ന ഫയല് ഉപലയലോഗട്ടികലോഖ.
◦ LP_OS_Packages.tar ഫയല് എകത്സലോകത് പചയക. തുടര്ന്നത് കലോണുന്ന LP_OS_Packages എന്ന
ലഫലോള്ഡറട്ടിപല install.sh എന്ന ഫയല് റണ് പചയത് പ്രൈസ്തുത പലോലകജുകള് ഇന്സ്റ്റലോള് പചയലോഖ.
◦ ഐ.ടട്ടി@സ്കൂള് ഉബുണ്ടു 10.04, ഐ.ടട്ടി@സ്കൂള് ഗ്നു/ലട്ടിനകത് 14.04(32 bit), ഐ.ടട്ടി@സ്കൂള് ഗ്നു/ലട്ടിനകത്
14.04(64 bit) എന്നരീ ഓപ്പെലററട്ടിങത് സട്ടിസ്റ്റതട്ടില് ഉപലയലോഗട്ടികലോവന്ന അപത്ലഡഷന്
പലോലകജുകളലോണത് LP_OS_Packages എന്ന ലഫലോള്ഡറട്ടിലുളതത്.

•

ഐ.ടട്ടി.@സത് കൂള് പഡസത് കത് ലടലോപത് പരട്ടിചയപപ്പെടുതല്
◦ ഈ പസഷനട്ടില് പലോനലട്ടിപല ലലലോഞറകള്, പഡസത്കത്ലടലോപത് മലോറ്റുന്ന വട്ടിധഖ, ലഹലോമട്ടിപല reset-settings
പല വട്ടിവട്ടിധ സകൗകരര്യങ്ങളുപട ഉപലയലോഗഖ എന്നട്ടിവ വട്ടിശദരീകരട്ടിചത് അവ പ്രൈവര്തട്ടിപ്പെട്ടിക്കുന്ന വട്ടിധഖ RP
പഡലമലോ പചയകയഖ തുടര്ന്നത് പഠട്ടിതലോകള് പരട്ടിശരീലട്ടിക്കുകയഖ പചലയണതലോണത്. ചുവപട നല്കട്ടിയവ
നട്ടിര്ബനമലോയഖ ഈ പസഷനട്ടില് പ്രൈവര്തട്ടിപ്പെട്ടിച്ചു ലനലോലകണതലോണത്.
▪ Reset Desktop Settings
▪ Reset Gcompris
▪ Reset TuxPaint to English
▪ Reset TuxPaint to Malayalam

4.00 – 4.30 Feed Back & Clossing Session

************
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