
ഒനനന്നാം കനസസ് 
 ജൂണ,
ജൂലല

 വവിഷയന്നാം ,പനഠന്നാം, യൂണവിറസ് പ്രവര്ത്തനന്നാം പഠനസനമഗവി പഠനതത്തളവിവസ്

തനരയുതടെ വവീടെസ്
(ഗണവിതന്നാം)

1. വസ്തുക്കതള തനരതമമന്നാം തചെയ്യുനതവിനസ് 
യയനജവിച്ച പദങ്ങള് ഉപയയനഗവിക്കുന.(വലുതസ്
/തചെറുതസ്, ഉയരന്നാം കൂടെവിയതസ് / കുറഞ്ഞതസ്, നവീളന്നാം
കൂടെവിയതസ് / കുറഞ്ഞതസ്, കൂടുതല് എണ്ണമുള്ളതസ് /
കുറഞ്ഞ എണ്ണമുള്ളതസ്.) വസ്തുക്കതള 
ഗണവിതപരമനയവി തനരതമമന്നാം തചെയ്യുന.വലുപന്നാം
സന്നാംബനവിച്ചസ് ആശയതത്ത വണ്ണന്നാം, നവീളന്നാം, 
ഉയരന്നാം, വവീതവി തുടെങ്ങവിയവയുതടെ 
അടെവിസനനത്തവില് വമനഖമനനവിക്കുന. നവീളന്നാം, 
അകലന്നാം, ദൂരന്നാം എനവിവതയ ഒരു 
ആരന്നാംഭസനനതത്ത ആധനരമനക്കവി 
വവിശദവീകരവിക്കുന. രണ്ടു കൂട്ടത്തവിലുളള 
വസ്തുക്കളുതടെ എണ്ണതത്ത ഒറ യനനട്ടത്തവിലുന്നാം 
ഒനവിതനനന തപനരുത്തതപടുത്തവിയുന്നാം കൂടുതല്
കുറവസ് കതണ്ടെത്തവി പറയുന

2. സലപരമനയ അവസ സൂചെവിപവിക്കുനതവിനസ് 
ഏറവന്നാം ഉചെവിതമനയ പദങ്ങള് 
ഉപയയനഗവിക്കുന (അകത്തസ്/ പുറത്തസ്, 
മുകളവില്/ തനതഴ, വലത്തസ് / ഇടെത്തസ്, മുനവില്/ 
പവിനവില്, അടുത്തസ് / അകതല) 
ആരന്നാംഭസനനതത്ത ആധനരമനക്കവി 
വവിശദവീകരവിക്കുന.

വലുപത്തവിതന്റെ അടെവിസനനത്തവില് ഒനവിലധവികന്നാം 
വസ്കുക്കതള ക്രമവീകരവിക്കുന, വമതമസ്ത വസ്തുക്കതള
ക്രമവീകരവിക്കുന. യുകവി വവിശദവീകരവിക്കുന
വലവിയ തപന്സവില് ,തചെറവിയ തപന്സവില്/വലവിയ
പനസ്, തചെറവിയ പനസ് /വലവിയ മരന്നാം തചെറവിയ മരന്നാം,
അകന്നാം ,പുറന്നാം എന ആശയത്തവിനു 
ഉദനഹരണങ്ങള് നല്കുന. ചെവിതവീകരവിക്കുന. 
പ്രതമക്ഷത്തവില് ഒയര നവീളതമന 
യതനനനവയുതടെ വമതമനസന്നാം കതണ്ടെത്തുനതവിനു
സസ്വനമനയ മനര്ഗങ്ങള് നവിര്യദശവിക്കുന.
മുകളവില്, തനതഴ  തനരതമമപ്രവര്ത്തനന്നാം 
എനവിതന എങവിലുന്നാം ആധനരമനക്കവിയനണസ് 
മുകളവില് ,തനതഴ എന പറയുനതതന യുകവി 
വവിശദവീകരവിക്കുന. വസ്തുക്കതള ക്രമവീകരവിക്കുന. 
ചെവിതവീകരവിക്കുന. കതണ്ടെത്തുന
അടുത്തസ്, തതനട്ടടുത്തസ്,അകതല,വളതര അകതല, 
ദൂതര,വളതര ദൂതര എനവിവയസ് 
നവിതമജവീവവിതത്തവില് നവിനന്നാം ഉദനഹരണന്നാം 
കതണ്ടെത്തുന. ചെവിതവീകരവിക്കുന. 
ക്രമതപടുത്തുന.
പ്രശ്നപരവിഹരണപ്രവര്ത്തനങ്ങളവിയലര്തപടുന (
ഉദന, രണ്ടു വമതമസ്തമനയ പനതങ്ങളവില് ജലന്നാം. 
ഏതവിലനണസ് കൂടുതല്? ചുരുട്ടവിയ നൂലസ് , 
വലവിച്ചുതകട്ടവിയ നൂലസ്. ഏതവിനനയവിരവിക്കുന്നാം 
നവീളക്കൂടുതല്? രണ്ടു കൂട്ടങ്ങള്. ഏതവിലനണസ് 
കൂടുതല്?

ഗണവിതകവിറസ്
• മുത്തുകള് , കനയള്
• വവിവവിധ നവീളമുളള 

വസ്തുക്കള്
• പല വലവിപമുളള 

കട്ടകള്, പന്തുകള്, 
• യപപര് യപ്ലേറ്റുകള്, 

കുപവികള്, 
അടെപ്പുകള്

• കവറുകള്
• കകൗതുകവസ്തുക്കള്
• തവീതപട്ടവിക്കൂടുകള്
• ബട്ടണുകള്, ഒട്ടവിപ്പു 

തപനട്ടുകള്
• വളകള്
• കളവിപനട്ടപ്രനതങ്ങ

ള്, ഉപകരണങ്ങള്
• ചെവിതങ്ങള്

കനസവില് വവിവവിധ 
നവിര്മവിതവികള്
ചെവിതച്ചനര്ട്ടുകള്
പഠനസനമഗവി 
യശഖരന്നാം
യനനട്ടസ് ബുക്കവില് 
ചെവിതവീകരണസഹവിത
മുളള 
യരഖതപടുത്തലുകള്
ചെവിത തനരതമമന്നാം
പ്രശ്നപരവിഹരണനനുഭ
വന്നാം കുട്ടവികള്ക്കസ് 
വവിശദവീകരവിക്കനനനകു
നണ്ടെസ്.



ഒന മുതല് അഞ്ചുവതര സന്നാംഖമകതള 
തവിരവിച്ചറവിയുന.എഴുതുന

പുസ്തകത്തവിലുളളതവിനു പുറയമ പരവിശവീലനത്തവില് 
ചെര്ച്ച തചെയ്ത കളവി, ചെവിതവനയന എനവിവയുതടെ 
സനധമതകളുന്നാം ഉപയയനഗവിക്കണന്നാം
എണ്ണവിക്കളവി. എണ്ണന്നാം പറയുന്നാം അതയുന്നാം എണ്ണമുളള
വസ്തുക്കള്/ ജവീവവികതള  കതണ്ടെത്തുന. 
എടുക്കുന..
ചുറ്റുമുളള വസ്തുക്കളുതടെ യപരു പറയുന്നാം എത എണ്ണന്നാം
എന പറയണന്നാം.  
ചെവിറകുളളവര്, മണക്കുനതസ്, 
ചെവിറകുളളവരവില് ആരനണസ് കൂടുതല്? ( തനരയുതടെ 
വവീടെസ്)
ചെവിതത്തവിലുളളവതയ എണ്ണത്തവിതന്റെ 
അടെവിസനനത്തവില് പറയനയമന? 
പനട്ടസ് ,കഥ എനവിവയുതടെ സനധമതകള് ലട്രൈ 
ഔട്ടസ് തചെയ്യണന്നാം
തനരയുതടെ വവീട്ടവിലുയണ്ടെ ഒരു തകനച്ചു കുട്ട
തനരയുതടെ വവീട്ടവിലുയണ്ടെ രണ്ടു നല്ല ആടെസ്
തനരയുതടെ വവീട്ടവിലുയണ്ടെ മൂന ......
തനരയുതടെ വവീട്ടവിലുയണ്ടെന നനലു ..........?.
എണ്ണത്തവിതന്റെ അടെവിസനനത്തവില് പടെന്നാം 
വരയനയമന? ഒനനന്നാം യകനളത്തവില് ഒനസ് 
എനവിങ്ങതന  . ( രണ്ടു കവിളവി, മൂന പൂക്കള്) 
അതവിനു യനയര സന്നാംഖമകള് എഴുതുന.
വസ്തുക്കള്, ചെവിതങ്ങള് ഇവ ഉപയയനഗവിച്ചസ് 
വമതമസ്ത രവീതവികളവില് സന്നാംഖമകതള 
സൂചെവിപവിക്കുന. 

• ക്രയയനണസസ്

ഗണവിതവവിശകലനത്തവിനു 
സഹനയകമനയവി യശഖരവിച്ച 
ചെവിതങ്ങള്
ഗണവിതചെനര്ട്ടുകള്

സന്നാംഖമനഗനനങ്ങള്
ഗണവിതയകളവീ യശഖരന്നാം
സന്നാംഖമനയബനധത്തവിയലതക്ക
ത്തുനതവിനു സഹനയകമനയ
വവിവധയവിനന്നാം വസ്തുക്കള്
ഒറവിഗനമവി രൂപങ്ങള്
പനയറണുകള്
ബനലമനസവികകള്
അധമനപവിക തയ്യനറനക്കവിയ 

യനനട്ടസ് ബുക്കവില് 
ചെവിതങ്ങളുന്നാം 
സന്നാംഖമകളുന്നാം 
തപനരുത്തതപടുത്തവി
യ 
യരഖതപടുത്തലുകള് 
ഉണ്ടെസ്
പുസ്തകത്തവില് 
ചെവിതങ്ങള്ക്കസ് തനതഴ
എണ്ണന്നാം 
യരഖതപടുത്തവിയതസ്.
വസ്തുക്കളുതടെ ഒട്ടവിപ്പു 
പുസ്തകന്നാം
ജവിവവിതത്തവില് 
നവിനന്നാം 
ഗണവിതതത്തളവിവക
ള് യശഖരവിച്ചതസ് (
ഉദന- കയസര നനലു 
കനലസ്, തചെവവി- 
രണ്ടെസ്,ചെന്ദ്രന് ഒനസ്.)
സര്ഗനത്മകനവവിഷന
രന്നാം ഉദന ( ഒരു 
സൂരമന്, രണ്ടു മരന്നാം, 
മൂന കവിളവി, നനലു 
പൂക്കള് ..
.ഇവതയല്ലനന്നാം യചെര്ന
പശനത്തലത്തവില് 
ഒരു വവീടെസ്)
തടെന്തഫ്രെയവിമവില് 

നനലസ്
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ഗണവിത കഥകള് ചെവിതവീകരണന്നാം.

ജൂണ
ജൂലല

വവീടെസ് നല്ല വവീടെസ് ( മലയനളന്നാം)
1. കഥനപനതങ്ങള്, സന്നാംഭവങ്ങള് 

എനവിവയടെങ്ങവിയ ചെവിതങ്ങള് വനയവിച്ചസ് ( ഒറ 
യനനട്ടത്തവിലുന്നാം ആഴത്തവിലുന്നാം) ആശയങ്ങള് 
കതണ്ടെത്തവി ലഘുവനകമങ്ങളവില് പറയുന 
(സവവിയശഷതകള് കതണ്ടെത്തവി പരമനവധവി 
കനരമങ്ങള് ഓയരന വസ്തുവവിതനക്കുറവിച്ചുന്നാം 
പറയുന)

2. സസ്വനന്നാം ആശയങ്ങള് വമതമസ്ത രവീതവിയവില് 
(വനചെവികന്നാം, അഭവിനയന്നാം, ചെവിതന്നാം വര, 
നവിര്മനണന്നാം) പ്രകടെവിപവിക്കുന.

3. സര്ഗനത്മകപ്രകടെനനവസരന്നാം (സൂക്ഷ്മയപശവീ 
ചെലനത്തവിനുതകുന ചെവിതന്നാം വര, നവിര്മനണന്നാം 
എനവിവയവില് ഏര്തപടെല്)

4. കുട്ടവിക്കവവിതകളുന്നാം പനട്ടുകളുന്നാം 
(വനയനരവിയയുളളതസ്, അഭവിനയവിച്ചു 
പനടെനവനതസ്, സസ്വനമനയവി നവിര്മവിച്ചതസ്, 
കഥനഗനനങ്ങള് ) ഈണയത്തനതടെയുന്നാം 

വവിശകലനസനധമതയയതറയുളള ചെവിതങ്ങള് 
(പനഠപുസ്തകത്തവിയലതുള്പതടെ ) ഉപയയനഗവിച്ചുളള 
ചെവിതവനയന 
(കനരമകനരണബനന്നാം, യുകവി ചെവിന, 
ജവീവവിതവമനയവി ബനവിപവിക്കല്, തനരതമമന്നാം, 
ഊഹപരവിയശനധന, സന്നാംഭവസനധമതകള് 
ആയലനചെവിക്കല്, ക്രമന്നാം കതണ്ടെത്തല്, ഗണവിത 
സനധമതകള്, സന്ദര്ഭന്നാം ആയലനചെവിക്കല്, 
കഥയവിതല സന്നാംഭവങ്ങള് കതണ്ടെത്തല്, )

വനചെവിക വവിവരണത്തവിയലര്തപടെല് ( ഒരനള് ഒരു 
കനരമന്നാം, കടെങഥനരൂപത്തവില് അവതരവിപവിക്കല്)
ചെവിതസന്ദര്ഭങ്ങള് അഭവിനയവിക്കല്
ചെവിതവീകരവിക്കല് ( പ്രധനനരന്നാംഗങ്ങള്, 
കഥനപനതങ്ങള് സസ്വനന്നാം ഭനവനയസ് അനുസരവിച്ചസ്)
പ്രയമയവമനയവി ബനതപട്ടസ് 
നവിര്മനണപ്രവര്ത്തനന്നാം ( വവീടെസ്, കട്ടകൗട്ടസ്)
സസ്വനന്നാം ഭനവനകൂടെവി യചെര്ത്തുളള ചെവിതവീകരണവന്നാം 
നവിറന്നാം നല്കലുന്നാം ( കഥനപനതങ്ങള്, സന്നാംഭവങ്ങള്
) കട്ടകൗട്ടസ് തവച്ചസ് വരയല് ,ഇലതവച്ചസ് വരച്ച 
യശഷന്നാം ജവീവവികളുതടെ ചെവിതമനക്കല്, ലകപത്തവി 
ചെവിതന്നാം, വവിരല്ത്തുമസ് ചെവിതന്നാം 
വവീടെവിതനക്കുറവിച്ചുളള പനട്ടസ് ( യപജസ് പത്തസ്, 
ഉതണ്ടെനരുതകനച്ചു കളവിപനല്, അധമനപവിക 
നവിര്മവിച്ചവ) പനടെവിതക്കനടുക്കല്, എറ്റു പനടെവി 
ആസസ്വദവിക്കല്, സന്നാംഘനവതരണന്നാം

പനഠപുസ്തക ചെവിതത്തവിതന്റെ 
വലവിയ പ്രവിന്റെകൗട്ടസ്.

കട്ടകൗട്ടുകള്, നവിര്മനണ 
വസ്തുക്കള്, കളറുകള്,
ടെവീച്ചറുണ്ടെനക്കവിയ വവീടെസ്

പുസ്തകത്തവില് വരച്ചു 
യചെര്ത്തതസ് 

കുട്ടവികള് 
വനചെവികമനയവി 
ചെവിതതത്ത 
അടെവിസനനമനക്കവി 
വവിവരവിക്കുന

ഓയരനരുരത്തരുന്നാം 
നവിര്മവിച്ച വവീടെവിതന്റെ 
രൂപങ്ങള്, 
ചെവിതങ്ങള്, 



തനളയത്തനതടെയുന്നാം ആന്നാംഗമയത്തനതടെയുന്നാം ഒറയന്നാം 
സന്നാംഘനന്നാംഗതമന നവിലയവിലുന്നാം 
അവതരവിപവിക്കുന

5. കവവിതയവിതല ആശയന്നാം ഉള്തക്കനണ്ടെസ് തനളന്നാം 
പരവിഗണവിച്ചസ് വരവികള് കൂട്ടവിയച്ചര്ത്തസ് പനടുന

• യപരുകള് യചെര്ത്തസ് പുതവിയ വരവികള് 
നവിര്മവിക്കല്,

• തനളമുളള പദങ്ങള് യചെര്ത്തസ് 
വരവികളുണ്ടെനക്കല്,

• ക്രവിയനപദന്നാം മനറവി വരവികള് നവിര്മവിക്കല്

6. തതന്റെ ആശയങ്ങള് യരഖതപടുത്തവിയതസ് 
(പദങ്ങള്, വനകമങ്ങള്) വനയവിക്കുന. 
(ഗനഫവികസ് വനയന) ആശയങ്ങളുമനയവി 
ബനതപട്ട യചെനദമങ്ങള്ക്കുളള ഉത്തരങ്ങള്, 
കഥനപനതങ്ങളുതടെ യപരസ്, സവവിയശഷ 
തനളമുളളവ.

7. വനയനനസനമഗവിയവില് നവിനസ് ലവിപവികള് 
തവിരവിച്ചറവിഞ്ഞസ് നവിശവിത പദങ്ങള് 
കതണ്ടെത്തുകയുന്നാം വനയവിക്കുകയുന്നാം തചെയ്യുന (
ആവര്ത്തവിച്ചു വരുന പദങ്ങള് ,തനളമുളള 
പദങ്ങള്, യപരുകള്, )

8. വനയവിച്ചു യകള്ക്കുനതവിതന എഴുത്തുമനയവി 
തപനരുത്തതപടുത്തവി ആശയന്നാം ഗഹവിക്കുകയുന്നാം 
വനകമങ്ങള്, അക്ഷരങ്ങള് എനവിവയുതടെ 
ഗനഫസ്  വനയവിക്കുകയുന്നാം തചെയ്യുന

യപരുകള് യചെര്ത്തസ് പുതവിയ വരവികള് 
നവിര്മവിക്കല് ( തത്ത, കനക്ക, തനര, യകനഴവി, )
തനളമുളള പദങ്ങള് യചെര്ത്തസ് വരവികളുണ്ടെനക്കല് 
(കവീയയന കവീയയന യകനഴവിക്കുഞന്നാം.. കന കന കന 
കന കനക്കക്കുഞന്നാം..)
ക്രവിയനപദന്നാം മനറവി വരവികള് നവിര്മവിക്കല് ( പനറവി 
പനറവി വന.. ഓടെവിച്ചനടെവി വന...)
വരവിയചെര്ത്തു പനടെല്, അഭവിനയവിച്ചു പനടെല്

മയനനചെവിതന്നാം ലഭവിക്കത്തക്ക വവിധമുളള 
അവതരണന്നാം
വനചെവികനവതരണതത്ത ലവിഖവിത പനഠവമനയവി 
തപനരുത്തതപടുത്തല്
നവിര്ദവിഷ്ട വനകമന്നാം, പദന്നാം കണ്ടെത്തല്
ചൂണ്ടെവി വനയന....

വനകമങ്ങള് പറതഞ്ഞഴുതവി 
അക്ഷരയബനധമുളവനക്കല്
വനകമങ്ങള് തതനട്ടുവനയന( ശബ്ദവന്നാം രൂപവന്നാം 
തപനരുത്തതപടുത്തല്, വനക്കുകളുതടെ അകലവന്നാം 
വനയനയവിതല ശബ്ദവവിനമനസവമനയവി 
തപനരുത്തതപടുത്തല്, നവിര്ദവിഷ്ട പദന്നാം 
ഉള്തക്കനളളുന വനകമന്നാം കതണ്ടെത്തലുന്നാം 
വനകമനവിര്മനണവന്നാം.
നവിശവിത പദത്തവിനു അടെയനളന്നാം നല്കുന്നാം.
ആശയതപനരുത്തമുളള പദങ്ങള് വരച്ചസ് 
യയനജവിപവിക്കല്
ലഘുവനകമരചെന

പനതട്ടഴുതവിയ ചെനര്ട്ടസ്

ചെനര്ട്ടസ് , തനരയുതടെ ചെവിതന്നാം

വനയനനസനമഗവി

കുട്ടവികളുതടെ യനനട്ടസ് 
ബുക്കവിലുന്നാം 
പനഠപുസ്തകത്തവിലുന്നാം 
പദങ്ങള്, 
വനകമങ്ങള്

വനചെവികമനയവി 
ചെവിതവവിരണന്നാം 
നടെത്തല്

പുസ്തകത്തവില് 
യലഖനപ്രവര്ത്തന
ങ്ങള്
സസ്വനമനയവി 
കതണ്ടെത്തവിയ 
വനക്കുകള്
നവിര്മവിച്ച 
വനകമങ്ങള്, 
വനക്കുകള്



9. സസ്വനയത്തമനക്കവിയ അക്ഷരങ്ങള് 
ഉപയയനഗവിച്ചസ്  അര്ഥപൂര്ണമനയ പദങ്ങള്, 
വനകമങ്ങള്  എഴുതുന. അടെവിക്കുറവിപസ്, 
യലബല്, യപരസ്, പട്ടവിക, ലവിസസ്, ...ഉദന  
ചെവിതത്തവിനസ് അടെവിക്കുറവിപസ് -ചെനടെവിച്ചനടെവി വന , 
പനറവിപനറവി വന, നടെനനടെനസ്, നൂറുനൂറസ്, 
തയത്ത, തത്ത വന. കനക്ക വന. ...)

10. ലഘുവനകമങ്ങള് എഴുതുന ( ഒയനന രയണ്ടെന 
വരവികളവിലുളള വവിവരണന്നാം, ലഘുകവവിതയവില് 
വരവികള് കൂട്ടവിയച്ചര്ക്കല്, ലഘുസന്നാംഭനഷണന്നാം 
പൂരവിപവിക്കല് )

പുസ്തകത്തവിതല ചെവിതത്തവിനസ് അടെവിക്കുറവിതപഴുതല്
ആമുഖ ചെവിതത്തവിതല ഓയരന വസ്തുവവിനുന്നാം 
അടെവിക്കുറവിപസ്.

വനകമന്നാം പൂരവിപവിക്കല്, പറന വനര് 
ആതരനതക്ക, കനക്കയുന്നാം കുഞ്ഞവിയക്കനഴവിയുന്നാം 
സന്നാംഭനഷണന്നാം. പനടെനന്നാം ( വരവികള് യചെര്ക്കല്)

വര്കസ് ഷവീറ്റുകള്

വര്കസ് ഷവീറ്റുകള്

ജൂലല പരവിസരപഠനന്നാം
1. വവീടെവിതന്റെ ആവശമകത തവിരവിച്ചറവിഞ്ഞസ് 

വവിശദവീകരവിക്കുന ( മഴ, തവയവില് ,കനറസ്, 
തണുപസ്, ഇഴജന്തുക്കള്, കനക്ക, പട്ടവി, 
തുടെങ്ങവിയവയവില് നവിനന്നാം സന്നാംരക്ഷണന്നാം, 
ഉറങ്ങനന്, ആഹനരമുണ്ടെനക്കനന്, 
സനധനങ്ങള് സൂക്ഷവിക്കനന്....)

2. വവീട്ടവില് അവശമന്നാം യവണ്ടെ സകൗകരമങ്ങള് 
എതനനതക്കതയനസ് യുകവിപൂര്വന്നാം പറയുന (
വനതവില്, ജനനലകള്, യമല്ക്കൂര,മുറവികള്..)

3. വവിവവിധ വവീട്ടുപകരണങ്ങള് 
ഏതതനതക്കതയനസ് തവിരവിച്ചറവിയുകയുന്നാം 
തരന്നാംതവിരവിക്കുകയുന്നാം യുകവി വവിശദമനക്കുകയുന്നാം 
തചെയ്യുന ( അടുക്കളയുപകരണങ്ങള്, 
ഇരവിക്കനനുന്നാം എഴുതനനുമുളളവ, 
കവിടെക്കനനുളളവ, മറ്റുളളവ)

4. വവീട്ടവിതല  വവിവവിധ യജനലവികതളക്കുറവിച്ചുന്നാം 
ചുമതലകതളക്കുറവിച്ചുന്നാം മനസവിലനക്കവി 
വവിശദമനക്കുന ( വവീട്ടവില് ധനരനളന്നാം 
യജനലവികള് ഉണ്ടെസ്. അതതല്ലനവരുന്നാം 
സഹകരവിച്ചസ് തചെയ്യണന്നാം.

തളളയക്കനഴവിയുന്നാം കുഞ്ഞവിയക്കനഴവിയുന്നാം സന്നാംഭനഷണന്നാം
ചെര്ച്ച- വവീടെവിതല്ലങവില് എന്തു സന്നാംഭവവിക്കുന്നാം?

എല്ലന ജവീവവികള്ക്കുന്നാം വവീടുകളുയണ്ടെന? 
നവിരവീക്ഷണന്നാം. - അയനസ്വഷണന്നാം
കുട്ടവികതള വവീട്ടവിതലത്തവിക്കനയമന? പ്രവര്ത്തനന്നാം

വവിവരങ്ങള് വവിശകലനന്നാം തചെയ്തസ് സനമമ 
വമതമനസങ്ങള് പറയനന്നാം.

സസ്വനന്നാം വവീട്ടവിതല അടുക്കളയുകരണങ്ങള് പറയല്
( ഒരനള് ഒന വവീതന്നാം- യബനര്ഡവില് 
യക്രനഡവീകരണന്നാം) കടെങഥനരവീതവിയവിലുന്നാം ആകനന്നാം
വട്ടന്നാം വരയനന്നാം - പ്രവര്ത്തനന്നാം

വവീട്ടുയജനലവികള് ലവിസസ്. ഇവയനര്തക്കല്ലനന്നാം 
തചെയ്യനന് കഴവിയുന്നാം പട്ടവികയവില് ടെവികസ് മനര്ക്കസ്
വവിവവിധ യജനലവികള് ലമമവിന്നാംഗസ്
വരച്ചുയയനജവിപവിക്കനന്നാം പ്രവര്ത്തനന്നാം

വവീടെസ് നവിര്മവിക്കല് ( ഓയരന 
ഭനഗത്തവിതന്റെയുന്നാം ഉപയയനഗന്നാം
പറയല്)

ചെവിതങ്ങള്

ഉപകരണചെവിതങ്ങള്

വവിവവിധതരന്നാം 
വവീട്ടുയജനലവികള് -ചെവിതങ്ങള്

കുട്ടവികള് പറഞ്ഞ 
കനരമങ്ങള് 
ഉള്തപ്പുത്തവിയ 
ചെവിതവീകരണച്ചനര്ട്ടസ്

വവിവവിധ ജവീവവികളുതടെ 
കൂടെസ് ചെവിത ആല്ബന്നാം

 പനഠപുസ്തകത്തവിതല 
യരഖതപടുത്തല്

ഉപകരണചെവിതവീകര
ണവന്നാം യലബലവിന്നാംഗന്നാം
യനനട്ടസ് ബുക്കവില്

ചെനര്ട്ടസ്
ഏതതല്ലനന്നാം 
യജനലവികള് എനന്നാം 
അതവിതന്റെ 



പ്രനധനനമവന്നാം 
കുട്ടവികള് 
വവിശദവീകരവിക്കുന


