
TEACHER MODULE 2: READING MATERIAL 
ெசய$%&ட( – உதாரண(  
(ACTION PLAN - EXAMPLE)  

   

தைல$% 
வ"# இர'( வார*க,- எ/த 12வான 
தைல67- பாட# நட;த ேபா=>?க@? 
உதாரணமாக 'ஆGக@'. 

 
 
பாட%: டா' ()*ேசா-' சாகச/க0 
 
சாகச/க0, ெசா3லகரா6, ேஹாேமாேபா'க0  

அறி) 

இ/த தைல6ைப, உ*க@ 
மாணவ?க@  ஒ"நா,- 
கKகLMய  அள1KQ RG RG 
உபதைல6Sகளாக ’ 
72;UVெகா@X*க@. 

இ:த பாட<6' =ல% என@ மாணவCக0  
• த/க0 ெசாDகளFGய<ைத வளJபK<த ேவLK% 
• காDறாைல பDN  அN:@ெகா0ள  ேவLK% 
• ேஹாேமாேபா'க0 பDN அN:@ெகா0ள ேவLK% (ஒ<த 

ஓைச ெகாLட  ஆனா3 ெவTேவU 
எV<@*WXKதலக0   ெகாLட வாC<ைதக0 - eg. hear and 
here)   

!றி$ேகா(க( 
  
ேமKக'ட கYட;Z- உதாரணமாக  L[ய 
அ[\ பQZைய (ெபய?^ெசா-) ைவ;U# 
ab"VQ# பYMயc- இ"VQ# 
1ைன^ெசாKகைள ெகா'(# ஒdG 
அ-லU இர'( ெத,வான கKற- 
Q[Vேகா@கைள உ"வாVQ*க@. 

 
 
 
எ' மாணவCகளா3 கைதைய ந-<@ காXட d-e%. அ3ல@ 
fg*கமாக Wற d-e%. 
 
 (ேமh% (NJiXK)  
 
எ' மாணவCகளா3 கைத)' ='U jkட fg*க<6ைன  Wற 
d-e%.  

இவKைற ெத,வாக வைரயG;U, 
மாணவ?களா- ெசfUgMVகVLMய 
ஒdறாக மாK[யைமh*க@. 

எ' மாணவCகளா3 ஒg jகlm மDU% ஒg சாகச%  இரLK*(% 
இைடேயயான ேவUபாXைட காXட d-e%.  
 
(ேமh% (NJiXK) 
 
எ' மாணவCக0al ஒg jகlm மDU% ஒg சாகச%  இரLK*(% 
இைடேயயான ேவUபாXைட காXட d-e%. ேமh% அவCகoைடய 
சpப<6ய சாகச/கq3 ஒ'ைற rவs*க d-e%.  
 

இவKைற கdகாiVகLMயதாக\# 
மKG# மZ67ட LMயதாக\#. 
மாK[யைமh*க@ 

எ' மாணவCகளா3 ேஹாேமாேபா'கைள அைடயாள% காண 
d-e%.  
 
(ேமh% (NJiXK) 
 
 என@ மாணவCகளா3 ஒg ப<6)tg:@ (ைற:த@ நா'( 
ேஹாேமாேபா'கைள அைடயாள% காண d-e%.  



ெசயலா$க. 

i.                இ/த பாட;Z- k*க@ 
பயdப(;U# ldG 
ெசய-பா(கைள 
எmU*க@                
  
  
  
 
  
 
 
  

ii.                இதைன எ6பM 
ெசய-ப(;Un?க@ (தட*க@) 
[உதாரணமாக, வாYச6] 

  

  

  

 

 

iii.    இைத உ*க@ Q[Vேகா@கXடd 
எ6பM ெதாட?Sப(;U=>?க@? 

 
 
 
 
"#$ ெசய(பா+க-  
1. YouTube கDற3 காெணாqக0 மDU% க3r ெதாைலகாXG 

jகlzGகைள மானவCகqட% அ{Ji பாDகைவJேப'  
2. வாGJ| எK<@*காXKக0 (ெசாDகq' சsயான உzசsJ|ட') 

ஆ-ேயா (NJ|களாக அ{J|ேவ' 
3. ேஹாேமாேபா'கைள அைடயாள% காண மாணவCகo*( 

கDi*க, அC~பா appைய பய'பK<6 �-ேயாைவ 
உgவா*(ேவ' 

 
 
 
ெதா�3�Xப/கைள பய'பK<தW-ய மாணவCகo*(:  

• WhatsApp =லமாக 
• பல கDற3 ெசயtக0/ காெணாqகைள பய'பK<6 

 
ெதா�3�Xப/கைள பய'பK<த d-யாத  மாணவCகo*(: 
 

• க3r ெதாைலகாXG பய'பK<6  
• ெதாைலேபG அைழJ|க0 =லமாக 
• மாணவCகைள இைண<@ ெதா�3�Xப பய'பாXைட 

மDU% கDறt' ஈKபாXைட அ6கsJப@ 
 

 
 
 
(N*ேகாoட' இைண<த3:  

• �-ேயா*கo% வாGJ| எK<@*காXKகo% 
மாணவCகo*( கைதையJ ப-*கm% |s:@ெகா0ளm% 
உதm%, எனேவ அவCகளா3  அைத எqதாக rவs*க d-e% 

 
• ஆC~பா ெசயt =ல% உgவா*கJபXட �-ேயா, 

ேஹாேமாேபா'கைள அைடயாள% காண மாணவCகo*( 
கDi*(% 

மதி$ப-. 

 

 

k*க@ அைம;த கKற- Q[Vேகா@கைள 
மாணவ?க@ அைட/தா?களா எdG 
ச2பா?Vக உ*க@ மZ6qY( ZYட# 
எdன? 

 கைத rவs<த3/ ேபzசாDற3/ உzசsJ| 6ற'    
 

1. மாணவCக0 ஒg கைதைய rவs<@ ஒg (ர3  ப6m ெச�@ 
அ{Jபெசா3லலா% (anupasoluven) அ3ல@ (ெதா�3�Xப 
அ{க3 இ3லாத மாணவCகo*() ஒg ெதாைலேபG 
அைழJiேலா Wற ெசா3t அவCகo*( i'�Xட% 
அq*கலா% 
 

2. பாட<63 உ0ள கg<@கைளJ |s:@ெகா0வ@ (W�0-
ப-வ/க0 பsேசா6<த3! அ3ல@ மாணவCக0 
|s:@ெகாLடைத பsேசா6*(% Gல 
ேக0rகைள  பய'பK<@த3 / ெபDேறாCகq' =ல% பsXைச 
தா0கைள அ{J|த3) 

 
3. ெசாDகளFGய<63 (vocabulary) d'ேனDற<ைத ேசா6<த3 (ஒg 

appைய பய'பK<@த3 அ3ல@  
 

4. ெகாK*கJபXட மா6sப-வ<ைத பய'பK<தலா%: 
 
  



 



 



என2 3ர%ப567க9 (MY REFLECTION) 

 
இ"த ெசய( )*ட,)( உ.க012 34,த5  எ7ன? இ"த )*ட,)( 
:ற<ப*ட எ"த >தமான ேயாசைனகைள உ.கD ெசய( )*ட,)( EயFG1க 
>HIJKLMகD?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
இ"த ெசய( )*ட,)( N.கD எ7ன ேசM1க >HIJKLMகD? N.கD எைத 
இ7OI Gற<பாக ெசPQMகD? 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

எ: உ;%ெமா= (MY COMMITMENT) 
இ"த %&ேயா*+,"- ./க1 

க234ெகா6டத8 

அ&:பைட=> உ/க1 

மாணவCகDட8 எ8ன 

ெசய>பHIத JKடLKH1MCக1? 

இைத எ:ேபா- ெசO%Cக1 

 

P8QKடR ெபற உ/க1 

JKடIைத யா,ட8 பTC"- 

ெகா1%Cக1? (சக ஆWXயC / BRTE 

/ BRTE ேம2பாCைவயாளC / HM  / 

ேநாட> HM  / வாKbஅ:-TளbடC 

de(  

 

இ"த இடIJ> ./க1 ெப2ற 

க,Iைத (P8QKட/க1, 

ேயாசைனக1, பX"-ைரக1) 

எe-/க1 

 

 
 
 

 


