
ALTERNATIVE ACADEMIC CALENDAR 2020-21 
 

CLASS:IX  SUBJECT:MALAYALAM 
   

 

WEEK LEARNING OUTCOMES SOURCES/RESOURCES SUGGESTED ACTIVITIES 

WEEK 1 

കവിപരിചയം നേടുന്നു  
ഉള്ളൂർ എസ് പരനേശ്വര 

അയ്യരരക്കുറിച്ചം 

അനേഹത്തിരെ 

കൃതികരെക്കുറിച്ച 

േേസ്സിലാക്കുന്നു.  
ഉള്ളൂർ കൃതികരെ 

അവലംബിച്് 
രചോരീതികെചരട 

പ്പനതേകതകൾ 

കരെത്തുന്നു.  
ഭാഷാപ്പനയാഗങ്ങൾ, 

വർണേ, അലങ്കാരം ഇവ 

പ്ഗഹിക്കുന്നു. 
താെനബാധം 

കകവരിക്കുന്നു.  
 

നകരെ പാഠാവലി(SCERT) 

'നവയുഗ ോദയം' എന്ന 

ഉള്ളൂരിരെ 

കൃതിയിരല 

'കൽപ്പശോഖി' എന്ന 

കവിത യുരട ഒരു ഭാഗം,  

പോഠം -1 

 'വിശവം ദീപമയം ' 

https://ml.wikipedia.org/wiki/
Ulloor_S._Parameswara_Iy
er  

https://youtu.be/zADj0k0waF
Y 
 
https://youtu.be/0FChPLYLE6k 
േുൻ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച് 

വിദുനരാപനദശ്ം എന്ന 

പാഠഭാഗം 

  
 
 
 

1.ഉള്ളൂർ എസ് പരനേശ്വര 

അയ്യരുരട ചിപ്തം നശ്ഖരിച്് 
കുറിപ്പ്തയ്യാറാക്കുക. 
https://ml.wikipedia.org/wiki/Ulloor_S._P
arameswara_Iyer  

 
https://youtu.be/0FChPLYLE6k 
2.േുൻക്ലാസ്സചകെിൽ േിങ്ങൾ 

പരിചയരപ്പട്ട ഏരതങ്കിലും ഒരു 
ഉള്ളൂർ കവിത 

കരെത്തുക.അതിരെ 

അടിസ്ഥാേത്തിൽ 

ഉള്ളൂർകവിതകെചരട 

പ്പനതേകതകൾ കരെത്തുക.  

 

 
 
 

WEEK 2 
 
 
 
 
 

കവിതകൾ 

ആസ്വദിക്കാേുള്ള  ക്ഷേത 

വർദ്ധിക്കുന്നു  
ശ്ുഭപ്പതീക്ഷനയാരട 

ജീവിക്കുക എന്ന 

പ്പനചാദേം 

ഉൾരക്കാള്ളചന്നു.  
ജീവിതരത്ത 

അഭിേുഖീകരിക്കാേുള്ള 

കധരേം കകവരിക്കുന്നു.  
േമ്മുരട ഉള്ളിരല േന്മ 

േിന്നാേിേുങ്ങിരേനപ്പാരല 

േറ്റചള്ളവർക്കായി 
പകരണം എന്ന് 
േേസ്സിലാക്കുന്നു.  

 
നകരെ പാഠാവലി(SCERT) 

'നവയുഗ ോദയം' എന്ന 

ഉള്ളൂരിരെ 

കൃതിയിരല 

'കൽപ്പശോഖി' എന്ന 

കവിത യുരട ഒരു ഭാഗം,  

പോഠം -1 

 'വിശവം ദീപമയം ' 

 
 
 
 
 
േറ്റ് നോട്ടിനവഷണൽ 

പ്പസ്ംഗങ്ങൾ, 

സ്ുഖവും ദുുഃഖവും പരസ്പര 

പൂരകങ്ങൊണ് എന്ന് 
സ്ൂചിപ്പിക്കുന്ന പ്പകൃതിയിൽ 

േിന്നുള്ള േിദർശ്േങ്ങൾ  പാഠ 

ഭാഗത്തു ഏരതാരക്ക 

വരികെിലൂരട കവി 
വേക്തോക്കുന്നു. വരികൾ 

കരെത്തി വിശ്ദീകരിച്ച 

കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കുക.  

 
പാഠഭാഗരത്ത അടിസ്ഥാേോക്കി 
ഒരു നോട്ടിനവഷണൽ പ്പസ്ംഗം 

തയ്യാറാക്കുക.  

https://ml.wikipedia.org/wiki/Ulloor_S._Parameswara_Iyer
https://ml.wikipedia.org/wiki/Ulloor_S._Parameswara_Iyer
https://ml.wikipedia.org/wiki/Ulloor_S._Parameswara_Iyer
https://youtu.be/zADj0k0waFY
https://youtu.be/zADj0k0waFY
https://youtu.be/0FChPLYLE6k
https://ml.wikipedia.org/wiki/Ulloor_S._Parameswara_Iyer
https://ml.wikipedia.org/wiki/Ulloor_S._Parameswara_Iyer


 

 

സ്ർഗാത്മക രചോരീതി 
േേസ്സിലാക്കുന്നു.  
 
 
 
 
 

കവിതകൾ, കഥകൾ, 

നലഖേങ്ങൾ. 

http://malayalammotivational
stories.blogspot.com/2015/11
/blog-post_0.html?m=1 
 

 
 

WEEK 3 
 
 
 
 
 

 
നലഖക പരിചയം നേടുന്നു.  
ആത്മീയാചാരേേും 

തതവചിന്തകേും 

നലഖകേുോയ 

േിതേകചതേേയതിരയക്കു
റിച്ച േേസ്സിലാക്കുന്നു.  
ഭാഷയുരട പ്പനയാഗം 

േേസ്സിലാക്കുന്നു.  
വായേ പരിശ്ീലിക്കുന്നു.  
േൂതേ പദങ്ങെചം 

അവയുരട അർത്ഥവും 

പ്ഗഹിക്കുന്നു.  
 
എന്താണ് സ്ന്ധി എന്ന് 
േേസ്സിലാക്കുന്നു.  
േലയാെഭാഷയിൽ 

സ്ാധാരണയായി 
പ്പനയാഗിച്ചവരാറുള്ള 

നലാപസ്ന്ധി,ആഗേസ്ന്ധി,
ആനദശ്സ്ന്ധി,ദവിതവസ്ന്ധി,
നലാപസ്ന്ധിetc.  
േേസ്സിലാക്കുന്നു.  

നകരെ പാഠാവലി 
(SCRT) 
'േരണരേന്ന 

വാതിലിേപ്പചറം'എന്ന 

സ്വഗതാഖോേ 

നലഖേത്തിരല 

ഒരുഭാഗം  

പോഠം:2 

'രണ്ടുടോക്സിക്കോർ'. 

https://youtu.be/TZ55HDvvJX
E 
 
 
 
വോകരണം -സ്ന്ധി 
https://youtu.be/tiAVP4Woke
w 

 
േിതേകചതേേയതിയുരട 

രചോരീതിയുരട പ്പനതേകതകൾ 

കരെത്തി കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കുക.  

https://ml.m.wikipedia.org 
 
 
കാെിരെ കേതിക സ്ിദ്ധാന്തം 

എരന്തന്ന് വേക്തോക്കുക.  

 
പാഠഭാഗത്തുേിന്നു കൂടുതൽ 

പദങ്ങൾ കരെത്തി 
പിരിരച്ഴുതി സ്ന്ധി 
േിർണ്ണയിക്കുക  

 

WEEK 4 

 
ആരരയും 

േിസ്സാരൻോരായി 
കാണരുത് എന്ന് 
േേസ്സിലാക്കുന്നു.  
േേുഷേൻ 

സ്നേഹത്തിലൂരടയും 

സ്ൽപ്പവൃത്തി 
കെിലൂരടയും 

സ്േൂഹത്തിൽ പ്പകാശ്ം 

പരത്തുന്നു എന്ന് 
േേസ്സിലാക്കുന്നു.  

 
നകരെ പാഠാവലി 
(SCERT) 
'േരണരേന്ന 

വാതിലിേപ്പചറം'എന്ന 

സ്വഗതാഖോേ 

നലഖേത്തിരല 

ഒരുഭാഗം 

'രെുടാക്സ്ിക്കാർ'. 

 
 
 
 
 

 
സ്തേസ്ന്ധതയുരടയുംേേുഷേ 

സ്നേഹത്തിരെയും 

ോതൃകകൊണ് യതി തരെ 

അേുഭവത്തിലൂരട വരച്ച 

കാട്ടചന്നത്. ഇപ്പകാരം േിങ്ങെചരട 

ജീവിതത്തിൽ കെുേുട്ടിയ 

സ്തേസ്ന്ധരായ, 

േേുഷേസ്നേഹികൊയ 

വേക്തികരെ കുറിച്് അേുഭവ 

കുറിനപ്പാ, കഥനയാ  

തയ്യാറാക്കുക.  

 

http://malayalammotivationalstories.blogspot.com/2015/11/blog-post_0.html?m=1
http://malayalammotivationalstories.blogspot.com/2015/11/blog-post_0.html?m=1
http://malayalammotivationalstories.blogspot.com/2015/11/blog-post_0.html?m=1
https://youtu.be/TZ55HDvvJXE
https://youtu.be/TZ55HDvvJXE
https://youtu.be/tiAVP4Wokew
https://youtu.be/tiAVP4Wokew
https://ml.m.wikipedia.org/


 

 

ഒറ്റപ്പദം, 

വിപ്ഗഹിരച്ഴുതുക ഇവ 

േേസ്സിലാക്കുന്നു.  
 
സ്ോസ്ം എന്താരണന്നും, 

ഭാഷയിൽ അതിേുള്ള 

പ്പാധാേേം എന്താരണന്നും 

വിശ്ദീകരിക്കുന്നു. 
 
 
സ്ോസ്ങ്ങൾ ഏരതാരക്ക 

വിധത്തിൽ ഭാഷയിൽ 

പ്പനയാഗിക്കുന്നുരെന്നു 
ഉദാഹരണങ്ങെിലൂരട 

വിശ്ദോക്കുന്നു. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
വോകരണം -സ്ോസ്ം  

 
https://youtu.be/Hf7-uJTmYJg 
 
https://youtu.be/idGLh7g6YDI 
 
 
 
 
 
 

പാഠഭാഗത്തു േിന്ന് ഒറ്റപ്പദം 

കരെത്തി വിപ്ഗഹിരച്ഴുതുക. 

അവയുരട സ്ോസ്ം 

േിർണ്ണയിക്കുക  

WEEK 5 

 
കവിപരിചയം നേടുന്നു.  
പി ഭാസ്കരൻ എന്ന 

ബഹുേുഖ 

പ്പതിഭരയക്കുറിച്ച 

േേസ്സിലാക്കുന്നു.  
കവിത ഈണത്തിൽ 

രചാലലാൻ പഠിക്കുന്നു.  
ആസ്വാദേ ക്ഷേത 

കകവരിക്കുന്നു.  
കാെവെിക്കാരരെ 

ജീവിതത്തിലൂരട അനേഹം 

പ്പതിേിധീകരിക്കുന്ന ഒരു 
വലിയ വിഭാഗത്തിരെ 

ദുരിത പൂർണോയ 

ജീവിതംേേസ്ിലാക്കുന്നു.  
 
 
കവി അക്ഷരങ്ങെിലൂരട 

വരച്ച കാട്ടചന്ന 

പ്ഗാേത്തിരെ വാങ്േയ 

ചിപ്തം കുട്ടികൾ 

പ്ഗഹിക്കുന്നു,  പ്ഗാേീണ 

സ്ൗന്ദരേം ആസ്വദിക്കുന്നു.  
 

 

 
നകരെ പാഠാവലി 
(SCERT) 
 
പോഠം :3, കോളകൾ  

 
 
 
 
 
https://ml.m.wikipedia.org/wi
ki/%E0%B4%AA%E0%B4%BF._
%E0%B4%AD%E0%B4%BE%E0
%B4%B8%E0%B5%8D%E0%B4
%95%E0%B4%B0%E0%B5%BB 
 
https://youtu.be/ou6OYjPYVp
4 
 
  
https://youtu.be/coPgCgKAb9I 
 
.  
 
 
 
 

 
പി.ഭാസ്കരരേ നേരിൽക്കാണാൻ  

കഴിഞ്ഞാൽ എരന്തലലാം 

നചാദേങ്ങൾ നചാദിക്കും? 

നചാദോവലി തയ്യാറാക്കുക. 

  
 
 
പാഠഭാഗത്തുേിങ്ങൾ 

പരിചയരപ്പട്ട 

കാെവെിക്കാരരേയും 

കാെരയയും ചിപ്തീകരിക്കുക.  

 
 
 
 
 
 
പാഠഭാഗത്തുേിന്ന് അഞ്ചു 
വാകേം കരെത്തി കർത്തരി 
പ്പനയാഗോനണാ, കർേണി 
പ്പനയാഗോനണാ എന്ന് 
കരെത്തുക.  

https://youtu.be/Hf7-uJTmYJg
https://youtu.be/idGLh7g6YDI
https://ml.m.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%AA%E0%B4%BF._%E0%B4%AD%E0%B4%BE%E0%B4%B8%E0%B5%8D%E0%B4%95%E0%B4%B0%E0%B5%BB
https://ml.m.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%AA%E0%B4%BF._%E0%B4%AD%E0%B4%BE%E0%B4%B8%E0%B5%8D%E0%B4%95%E0%B4%B0%E0%B5%BB
https://ml.m.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%AA%E0%B4%BF._%E0%B4%AD%E0%B4%BE%E0%B4%B8%E0%B5%8D%E0%B4%95%E0%B4%B0%E0%B5%BB
https://ml.m.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%AA%E0%B4%BF._%E0%B4%AD%E0%B4%BE%E0%B4%B8%E0%B5%8D%E0%B4%95%E0%B4%B0%E0%B5%BB
https://ml.m.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%AA%E0%B4%BF._%E0%B4%AD%E0%B4%BE%E0%B4%B8%E0%B5%8D%E0%B4%95%E0%B4%B0%E0%B5%BB
https://youtu.be/ou6OYjPYVp4
https://youtu.be/ou6OYjPYVp4
https://youtu.be/coPgCgKAb9I


 

 

കർത്തരി പ്പനയാഗം, 

കർേണി പ്പനയാഗം ഇവ 

േേസ്സിലാക്കുന്നു. കർത്തരി 
പ്പനയാഗരത്ത കർേണി 
പ്പനയാഗോക്കിോറ്റാേും  

കർേണി പ്പനയാഗരത്ത 

കർത്തരി 
പ്പനയാഗോക്കിോറ്റാേും 

ഉള്ള നശ്ഷി 
കകവരിക്കുന്നു.  
 

വോകരണം -കർത്തരി 
പ്പനയാഗം, കർേണി 
പ്പനയാഗം 

WEEK 6 
 

 
പലതരം പ്ഗാേീണകാഴ്ച 

കെിലൂരട  

കാെവെിക്കാരരെ 

അദ്ധവാേ തീപ്വതയും 

ദയേീയതയും കവി 
ധവേിപ്പിച്ിരിക്കുന്നത് 

എങ്ങരേ എന്ന് 
േേസ്സിലാക്കുന്നു.  പ്ഗാേീണത 

േുറ്റി േിൽക്കുന്ന 

േറ്റചകവിതകെിലൂരട 

പ്ഗാേക്കാഴ്ചകെചരട 

സ്ൗന്ദരേം ആസ്വദിക്കുന്നു. 
ഭാവോസ്മ്പന്നോയ 

വരികെിരല  വാചേോയ 

േിദർശ്േത്തിലൂരട 

വേംഗേോയ 

അർത്ഥതലങ്ങെിനലക്ക് 
എത്തിനച്രുന്നരതങ്ങരേ 

എന്ന്  േേസ്സിലാക്കുന്നു.  
 
വാകേങ്ങൾ രശ്രിയായി 
േിർമ്മിക്കാേും 

പ്പനയാഗിക്കാേും 

പഠിക്കുന്നു. അംഗവാകേം 

അപൂർണവാകേോരണന്നും 

അംഗി വാകേം 

പൂർണവാകേോരണന്നും 

േേസ്സിലാക്കി 
അവപ്പനയാഗിക്കാേുള്ള 

കഴിവ് ആർജ്ജിക്കുന്നു.  
 

 
 
ഗകരള പോഠവലി  
 
പോഠം :3, കോളകൾ 

വോകരണം -

അംഗവാകേം, 

അംഗിവാകേം  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
കൃഷിയുരടയും കർഷകരുരടയും 

പ്പാധാേേം േിങ്ങെചരട 

കാഴ്ചപ്പാടിൽ വിലയിരുത്തി 
ഒരു ഉപേോസ്ം തയ്യാറാക്കുക  

 
പ്ഗാേീണ സ്ൗന്ദരേം തുെചമ്പി 
േിൽക്കുന്ന ോടൻ കവിതകൾ 

നശ്ഖരിക്കുക  

 
കാെകൾ എന്ന കവിതയിൽ  

േിങ്ങൾ പരിചയരപ്പട്ട 

വെിക്കാരരേയും അയാെചരട 

ജീവിതരത്തയും 

പരിചയരപ്പട്ടനലലാ. 

അത്തരത്തിലുള്ള േറ്റച 

കവിതകനൊ കഥനയാ 

കരെത്തുക.  

 



 

 

 

Not for Assessment 

അടിസ്ഥാേ പാഠാവലി 
 (SCERT) 
പോഠം-4,കകോടിഗയറ്റം 

 

WEEK 7 
 

 
 
നലാകത്തിരല തരന്ന 

അത്ഭുതകാഴ്ചയായ 

വിക്നടാറിയ 

രവള്ളച്ാട്ടരത്തക്കുറിച്് 
േേസ്സിലാക്കുന്നു.  
േൗേവായേയും 

പ്ശ്വേവായേയും 

പരിശ്ീലിക്കുന്നു.  
േൂതേപദങ്ങൾ, അവയുരട 

അർത്ഥം, പ്പനയാഗം ഇവ 

േേസ്സിലാക്കുന്നു. 
വിക്നടാറിയ 

രവള്ളച്ാട്ടത്തിരെ 

ഉല്പത്തി, ചരിപ്തം, 

ഭൂേിശ്ാസ്പ്ത പരോയ 

പ്പനതേകതകൾ എന്നിവ 

േേസ്സിലാക്കുന്നു.   
വിക്നടാറിയ 

രവള്ളച്ാട്ടവും േയാപ്ഗ 

രവള്ളച്ാട്ടവും തമ്മിലുള്ള 

വേതോസ്ങ്ങൾ 

േേസ്സിലാക്കുന്നു.  
 
 
 
വാകേത്തിരെ ഘടേ, 

പദങ്ങെചരട ആവർത്തേം 

എന്നിങ്ങരേ  

രതറ്റചരെങ്കിൽ  തിരുത്തി 
ശ്ുദ്ധോരയഴുതാൻ 

പരിശ്ീലിക്കുന്നു. 

അടിസ്ഥോന പോഠോവലി 
(SCERT) 
പോഠം :5, 

കവള്ളച്ചോട്ടത്തികെ 

ഇടിമുഴക്കം  

https://youtu.be/32d6bcWE3f
g 
https://youtu.be/lU7NIYGzc8g 
 
https://youtu.be/iywqpda7d8
k 
https://ml.m.wikipedia.org/wi
ki/%E0%B4%B5%E0%B4%BF%
E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%
B4%9F%E0%B5%8B%E0%B4%
B1%E0%B4%BF%E0%B4%AF_
%E0%B4%B5%E0%B5%86%E0
%B4%B3%E0%B5%8D%E0%B4
%B3%E0%B4%9A%E0%B5%8D
%E0%B4%9A%E0%B4%BE%E0
%B4%9F%E0%B5%8D%E0%B4
%9F%E0%B4%82 
 
 
േയാപ്ഗരവള്ളചാട്ടം  

(താരതേേപഠേം ) 

https://youtu.be/kTOHJZY2VR
E 
 
 
വോകരണം -

വാകേശ്ുദ്ധി 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
േിങ്ങൾ പരിചയരപ്പട്ട 

വിക്നടാറിയ രവള്ളച്ാട്ടം നേരിട്ട് 
കാണുന്നതുനപാരല ഭാവേയിൽ 

കെ് ലഘു വിവരണം 

തയ്യാറാക്കുക.  

https://youtu.be/32d6bcWE3fg 
https://youtu.be/lU7NIYGzc8g 
 
https://youtu.be/iywqpda7d8k 
 
https://ml.m.wikipedia.org/wiki/%E0%B4
%B5%E0%B4%BF%E0%B4%95%E0%B5%8
D%E0%B4%9F%E0%B5%8B%E0%B4%B1%
E0%B4%BF%E0%B4%AF_%E0%B4%B5%E0
%B5%86%E0%B4%B3%E0%B5%8D%E0%B
4%B3%E0%B4%9A%E0%B5%8D%E0%B4%
9A%E0%B4%BE%E0%B4%9F%E0%B5%8D
%E0%B4%9F%E0%B4%82 
 

https://youtu.be/32d6bcWE3fg
https://youtu.be/32d6bcWE3fg
https://youtu.be/lU7NIYGzc8g
https://youtu.be/iywqpda7d8k
https://youtu.be/iywqpda7d8k
https://ml.m.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%B5%E0%B4%BF%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%9F%E0%B5%8B%E0%B4%B1%E0%B4%BF%E0%B4%AF_%E0%B4%B5%E0%B5%86%E0%B4%B3%E0%B5%8D%E0%B4%B3%E0%B4%9A%E0%B5%8D%E0%B4%9A%E0%B4%BE%E0%B4%9F%E0%B5%8D%E0%B4%9F%E0%B4%82
https://ml.m.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%B5%E0%B4%BF%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%9F%E0%B5%8B%E0%B4%B1%E0%B4%BF%E0%B4%AF_%E0%B4%B5%E0%B5%86%E0%B4%B3%E0%B5%8D%E0%B4%B3%E0%B4%9A%E0%B5%8D%E0%B4%9A%E0%B4%BE%E0%B4%9F%E0%B5%8D%E0%B4%9F%E0%B4%82
https://ml.m.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%B5%E0%B4%BF%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%9F%E0%B5%8B%E0%B4%B1%E0%B4%BF%E0%B4%AF_%E0%B4%B5%E0%B5%86%E0%B4%B3%E0%B5%8D%E0%B4%B3%E0%B4%9A%E0%B5%8D%E0%B4%9A%E0%B4%BE%E0%B4%9F%E0%B5%8D%E0%B4%9F%E0%B4%82
https://ml.m.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%B5%E0%B4%BF%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%9F%E0%B5%8B%E0%B4%B1%E0%B4%BF%E0%B4%AF_%E0%B4%B5%E0%B5%86%E0%B4%B3%E0%B5%8D%E0%B4%B3%E0%B4%9A%E0%B5%8D%E0%B4%9A%E0%B4%BE%E0%B4%9F%E0%B5%8D%E0%B4%9F%E0%B4%82
https://ml.m.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%B5%E0%B4%BF%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%9F%E0%B5%8B%E0%B4%B1%E0%B4%BF%E0%B4%AF_%E0%B4%B5%E0%B5%86%E0%B4%B3%E0%B5%8D%E0%B4%B3%E0%B4%9A%E0%B5%8D%E0%B4%9A%E0%B4%BE%E0%B4%9F%E0%B5%8D%E0%B4%9F%E0%B4%82
https://ml.m.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%B5%E0%B4%BF%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%9F%E0%B5%8B%E0%B4%B1%E0%B4%BF%E0%B4%AF_%E0%B4%B5%E0%B5%86%E0%B4%B3%E0%B5%8D%E0%B4%B3%E0%B4%9A%E0%B5%8D%E0%B4%9A%E0%B4%BE%E0%B4%9F%E0%B5%8D%E0%B4%9F%E0%B4%82
https://ml.m.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%B5%E0%B4%BF%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%9F%E0%B5%8B%E0%B4%B1%E0%B4%BF%E0%B4%AF_%E0%B4%B5%E0%B5%86%E0%B4%B3%E0%B5%8D%E0%B4%B3%E0%B4%9A%E0%B5%8D%E0%B4%9A%E0%B4%BE%E0%B4%9F%E0%B5%8D%E0%B4%9F%E0%B4%82
https://ml.m.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%B5%E0%B4%BF%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%9F%E0%B5%8B%E0%B4%B1%E0%B4%BF%E0%B4%AF_%E0%B4%B5%E0%B5%86%E0%B4%B3%E0%B5%8D%E0%B4%B3%E0%B4%9A%E0%B5%8D%E0%B4%9A%E0%B4%BE%E0%B4%9F%E0%B5%8D%E0%B4%9F%E0%B4%82
https://ml.m.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%B5%E0%B4%BF%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%9F%E0%B5%8B%E0%B4%B1%E0%B4%BF%E0%B4%AF_%E0%B4%B5%E0%B5%86%E0%B4%B3%E0%B5%8D%E0%B4%B3%E0%B4%9A%E0%B5%8D%E0%B4%9A%E0%B4%BE%E0%B4%9F%E0%B5%8D%E0%B4%9F%E0%B4%82
https://ml.m.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%B5%E0%B4%BF%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%9F%E0%B5%8B%E0%B4%B1%E0%B4%BF%E0%B4%AF_%E0%B4%B5%E0%B5%86%E0%B4%B3%E0%B5%8D%E0%B4%B3%E0%B4%9A%E0%B5%8D%E0%B4%9A%E0%B4%BE%E0%B4%9F%E0%B5%8D%E0%B4%9F%E0%B4%82
https://ml.m.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%B5%E0%B4%BF%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%9F%E0%B5%8B%E0%B4%B1%E0%B4%BF%E0%B4%AF_%E0%B4%B5%E0%B5%86%E0%B4%B3%E0%B5%8D%E0%B4%B3%E0%B4%9A%E0%B5%8D%E0%B4%9A%E0%B4%BE%E0%B4%9F%E0%B5%8D%E0%B4%9F%E0%B4%82
https://youtu.be/kTOHJZY2VRE
https://youtu.be/kTOHJZY2VRE
https://youtu.be/32d6bcWE3fg
https://youtu.be/lU7NIYGzc8g
https://youtu.be/iywqpda7d8k
https://ml.m.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%B5%E0%B4%BF%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%9F%E0%B5%8B%E0%B4%B1%E0%B4%BF%E0%B4%AF_%E0%B4%B5%E0%B5%86%E0%B4%B3%E0%B5%8D%E0%B4%B3%E0%B4%9A%E0%B5%8D%E0%B4%9A%E0%B4%BE%E0%B4%9F%E0%B5%8D%E0%B4%9F%E0%B4%82
https://ml.m.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%B5%E0%B4%BF%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%9F%E0%B5%8B%E0%B4%B1%E0%B4%BF%E0%B4%AF_%E0%B4%B5%E0%B5%86%E0%B4%B3%E0%B5%8D%E0%B4%B3%E0%B4%9A%E0%B5%8D%E0%B4%9A%E0%B4%BE%E0%B4%9F%E0%B5%8D%E0%B4%9F%E0%B4%82
https://ml.m.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%B5%E0%B4%BF%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%9F%E0%B5%8B%E0%B4%B1%E0%B4%BF%E0%B4%AF_%E0%B4%B5%E0%B5%86%E0%B4%B3%E0%B5%8D%E0%B4%B3%E0%B4%9A%E0%B5%8D%E0%B4%9A%E0%B4%BE%E0%B4%9F%E0%B5%8D%E0%B4%9F%E0%B4%82
https://ml.m.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%B5%E0%B4%BF%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%9F%E0%B5%8B%E0%B4%B1%E0%B4%BF%E0%B4%AF_%E0%B4%B5%E0%B5%86%E0%B4%B3%E0%B5%8D%E0%B4%B3%E0%B4%9A%E0%B5%8D%E0%B4%9A%E0%B4%BE%E0%B4%9F%E0%B5%8D%E0%B4%9F%E0%B4%82
https://ml.m.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%B5%E0%B4%BF%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%9F%E0%B5%8B%E0%B4%B1%E0%B4%BF%E0%B4%AF_%E0%B4%B5%E0%B5%86%E0%B4%B3%E0%B5%8D%E0%B4%B3%E0%B4%9A%E0%B5%8D%E0%B4%9A%E0%B4%BE%E0%B4%9F%E0%B5%8D%E0%B4%9F%E0%B4%82
https://ml.m.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%B5%E0%B4%BF%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%9F%E0%B5%8B%E0%B4%B1%E0%B4%BF%E0%B4%AF_%E0%B4%B5%E0%B5%86%E0%B4%B3%E0%B5%8D%E0%B4%B3%E0%B4%9A%E0%B5%8D%E0%B4%9A%E0%B4%BE%E0%B4%9F%E0%B5%8D%E0%B4%9F%E0%B4%82
https://ml.m.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%B5%E0%B4%BF%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%9F%E0%B5%8B%E0%B4%B1%E0%B4%BF%E0%B4%AF_%E0%B4%B5%E0%B5%86%E0%B4%B3%E0%B5%8D%E0%B4%B3%E0%B4%9A%E0%B5%8D%E0%B4%9A%E0%B4%BE%E0%B4%9F%E0%B5%8D%E0%B4%9F%E0%B4%82
https://ml.m.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%B5%E0%B4%BF%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%9F%E0%B5%8B%E0%B4%B1%E0%B4%BF%E0%B4%AF_%E0%B4%B5%E0%B5%86%E0%B4%B3%E0%B5%8D%E0%B4%B3%E0%B4%9A%E0%B5%8D%E0%B4%9A%E0%B4%BE%E0%B4%9F%E0%B5%8D%E0%B4%9F%E0%B4%82


 

 

 
 
 

WEEK 8 
 

 
 
വിക്നടാറിയ 

രവള്ളച്ാട്ടത്തിരെ ഉത്ഭവം, 

ചരിപ്തം, വലുപ്പം,പതേം 

എന്നിങ്ങരേയുള്ള 

കാരേങ്ങൾ 

േേസ്സിലാക്കുന്നു.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
വിധിവാകേരത്ത അലല, ഇലല 
എന്നിങ്ങരേയുള്ള 

രേഗറ്റീവ് 

പദങ്ങെചപനയാഗിച്്  
േിനഷധവാകേോക്കുവാൻ 

പരിശ്ീലിക്കുന്നു. 
 
 

 
 
 
അടിസ്ഥാേ പാഠാവലി 
(SCRT) 
 പോഠം :5, 

കവള്ളച്ചോട്ടത്തികെ 

ഇടിമുഴക്കം  

https://ml.m.wikipedia.org/wi
ki/%E0%B4%B5%E0%B4%BF%
E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%
B4%9F%E0%B5%8B%E0%B4%
B1%E0%B4%BF%E0%B4%AF_
%E0%B4%B5%E0%B5%86%E0
%B4%B3%E0%B5%8D%E0%B4
%B3%E0%B4%9A%E0%B5%8D
%E0%B4%9A%E0%B4%BE%E0
%B4%9F%E0%B5%8D%E0%B4
%9F%E0%B4%82 
 
വോകരണം -

വിധിവാകേം, 

േിനഷധവാകേം  

 

 
 
 
വിക്നടാറിയ രവള്ളച്ാട്ടത്തിരെ 

ചിപ്തം വരക്കുകനയാ, 

പലചിപ്തങ്ങൾ ഉൾരപ്പടുത്തി 
ചാർട്ട് തയ്യാറാക്കുക  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
രവള്ളച്ാട്ടത്തിരെ ഇടിേുഴക്കം 

എന്ന പാഠഭാഗത്തുേിന്ന് 
വിധിവാകേങ്ങൾ കരെത്തി 
എഴുതുക. പിന്നീട് അവ 

േിനഷധവാകേോക്കി ോറ്റി 
എഴുതുക.  

 
RAMADAN HOLIDAYS  FROM 15/5/20 TO 30/5/20 

 
 
 
 
 

WEEK 9 
 
 
 
 
 
 
 
 

പതിേഞ്ചാം ശ്തകത്തിൽ 

ജീവിച്ിരുന്ന 

േഹാകവിയായ 

രചറുനേരിരയ കുറിച്് 
േേസ്സിലാക്കുന്നു.  
കൃഷ്ണഗാഥരയ കുറിച്് 
േേസ്സിലാക്കുന്നു.  
വേതേസ്ത താെങ്ങൾ 

രചാലലചന്നു.  
വർണേ, ധവേി, അലങ്കാര 

പ്പനയാഗം, അവതരണം, 

ഭാഷ ഇവ േേസ്സിലാക്കുന്നു.  

ഗകരള  പോഠോവലി 
(SCRT) 
പോഠം -6, 

അമ്പോടിയിഗലക്ക് 
 
 
വോകരണം :കത്ത്  
തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം  

നതജസ്വിയായ വാഗ്മി-1, 

2, 3, 4 
 

രചറുനേരിയുരട വർണ്ണപാടവം 

വിശ്ദീകരിക്കുക 

അമ്പാടിയിനലക്കു എന്ന 

കവിതരയ േുൻ േിർത്തി 
വിലയിരുത്തുക.  

 
 

 
 
 
 

 
അപ്കൂരരെ ഭക്തിയിലൂരട, 

ഈശ്വരഭക്തി വെരാൻ 

സ്ഹായിക്കുന്നു. 

ഗകരള പോഠോവലി 
(SCRT) 
പോഠം -6, 

അമ്പോടിയിഗലക്ക് 

പാഠഭാഗം, അപ്കൂരരെയും 

പ്ശ്ീകൃഷ്ണരെയും സ്ോഗേം 

ോടകോയി അവതരിപ്പിക്കുക.  

 

https://ml.m.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%B5%E0%B4%BF%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%9F%E0%B5%8B%E0%B4%B1%E0%B4%BF%E0%B4%AF_%E0%B4%B5%E0%B5%86%E0%B4%B3%E0%B5%8D%E0%B4%B3%E0%B4%9A%E0%B5%8D%E0%B4%9A%E0%B4%BE%E0%B4%9F%E0%B5%8D%E0%B4%9F%E0%B4%82
https://ml.m.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%B5%E0%B4%BF%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%9F%E0%B5%8B%E0%B4%B1%E0%B4%BF%E0%B4%AF_%E0%B4%B5%E0%B5%86%E0%B4%B3%E0%B5%8D%E0%B4%B3%E0%B4%9A%E0%B5%8D%E0%B4%9A%E0%B4%BE%E0%B4%9F%E0%B5%8D%E0%B4%9F%E0%B4%82
https://ml.m.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%B5%E0%B4%BF%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%9F%E0%B5%8B%E0%B4%B1%E0%B4%BF%E0%B4%AF_%E0%B4%B5%E0%B5%86%E0%B4%B3%E0%B5%8D%E0%B4%B3%E0%B4%9A%E0%B5%8D%E0%B4%9A%E0%B4%BE%E0%B4%9F%E0%B5%8D%E0%B4%9F%E0%B4%82
https://ml.m.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%B5%E0%B4%BF%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%9F%E0%B5%8B%E0%B4%B1%E0%B4%BF%E0%B4%AF_%E0%B4%B5%E0%B5%86%E0%B4%B3%E0%B5%8D%E0%B4%B3%E0%B4%9A%E0%B5%8D%E0%B4%9A%E0%B4%BE%E0%B4%9F%E0%B5%8D%E0%B4%9F%E0%B4%82
https://ml.m.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%B5%E0%B4%BF%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%9F%E0%B5%8B%E0%B4%B1%E0%B4%BF%E0%B4%AF_%E0%B4%B5%E0%B5%86%E0%B4%B3%E0%B5%8D%E0%B4%B3%E0%B4%9A%E0%B5%8D%E0%B4%9A%E0%B4%BE%E0%B4%9F%E0%B5%8D%E0%B4%9F%E0%B4%82
https://ml.m.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%B5%E0%B4%BF%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%9F%E0%B5%8B%E0%B4%B1%E0%B4%BF%E0%B4%AF_%E0%B4%B5%E0%B5%86%E0%B4%B3%E0%B5%8D%E0%B4%B3%E0%B4%9A%E0%B5%8D%E0%B4%9A%E0%B4%BE%E0%B4%9F%E0%B5%8D%E0%B4%9F%E0%B4%82
https://ml.m.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%B5%E0%B4%BF%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%9F%E0%B5%8B%E0%B4%B1%E0%B4%BF%E0%B4%AF_%E0%B4%B5%E0%B5%86%E0%B4%B3%E0%B5%8D%E0%B4%B3%E0%B4%9A%E0%B5%8D%E0%B4%9A%E0%B4%BE%E0%B4%9F%E0%B5%8D%E0%B4%9F%E0%B4%82
https://ml.m.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%B5%E0%B4%BF%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%9F%E0%B5%8B%E0%B4%B1%E0%B4%BF%E0%B4%AF_%E0%B4%B5%E0%B5%86%E0%B4%B3%E0%B5%8D%E0%B4%B3%E0%B4%9A%E0%B5%8D%E0%B4%9A%E0%B4%BE%E0%B4%9F%E0%B5%8D%E0%B4%9F%E0%B4%82
https://ml.m.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%B5%E0%B4%BF%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%9F%E0%B5%8B%E0%B4%B1%E0%B4%BF%E0%B4%AF_%E0%B4%B5%E0%B5%86%E0%B4%B3%E0%B5%8D%E0%B4%B3%E0%B4%9A%E0%B5%8D%E0%B4%9A%E0%B4%BE%E0%B4%9F%E0%B5%8D%E0%B4%9F%E0%B4%82
https://ml.m.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%B5%E0%B4%BF%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%9F%E0%B5%8B%E0%B4%B1%E0%B4%BF%E0%B4%AF_%E0%B4%B5%E0%B5%86%E0%B4%B3%E0%B5%8D%E0%B4%B3%E0%B4%9A%E0%B5%8D%E0%B4%9A%E0%B4%BE%E0%B4%9F%E0%B5%8D%E0%B4%9F%E0%B4%82
https://ml.m.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%B5%E0%B4%BF%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%9F%E0%B5%8B%E0%B4%B1%E0%B4%BF%E0%B4%AF_%E0%B4%B5%E0%B5%86%E0%B4%B3%E0%B5%8D%E0%B4%B3%E0%B4%9A%E0%B5%8D%E0%B4%9A%E0%B4%BE%E0%B4%9F%E0%B5%8D%E0%B4%9F%E0%B4%82


 

 

WEEK 10 
 
 
 
 
 
 
 

ശ്ബ്ദാലങ്കാരവും 

അർത്ഥാലങ്കാരവും 

േേസ്സിലാക്കുന്നു.  
ആശ്യം പ്ഗഹിക്കുന്നു.  
സ്ർഗാത്മക നശ്ഷി 
പരിനപാഷിക്കരപ്പടുന്നു.  
 
 
കത്ത് എഴുതാേുള്ള നശ്ഷി 
നേടുന്നു.  
കത്തിരെ ഘടേ, ഉള്ളടക്കം, 

പ്പാധാേേം ഇവ 

േേസ്സിലാക്കുന്നു.  

 
 
 
 
വോകരണം :കത്ത്  
തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം  

 
നതജസ്വിയായ വാഗ്മി-5, 

6, 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ആയർ, ചാനല, രചനമ്മ, പൂക്കാൻ 

തുടങ്ങിയ വാക്കുകൾ  

പഴയകാലകൃതികെിൽ 

കാണുോയിരുന്നു.  കൂടുതൽ 

പദങ്ങൾ  

പാഠഭാഗത്തുേിന്നു കരെത്തുക.  

 
 
േിങ്ങെചരട പ്പനദശ്രത്ത 

നറാഡിരെ  നശ്ാചേീയാവസ്ഥ 

പരിഹരിക്കണരേന്നാവശ്േരപ്പട്ടച
രകാെു വകുപ്പ് േപ്ന്തിക്ക് ഒരു 
കത്ത് തയ്യാറാക്കുക.  

WEEK 11 

അധോപകൻ,േിരൂപകൻ,
പ്പഭാഷകൻ എന്നീ 
േിലകെിരലലലാം 
സ്ാേൂഹികസ്ംസ്കാരിക 
രംഗത്ത് േിറഞ്ഞു 
േിൽക്കുന്ന എം എൻ 
വിജയൻ എന്ന 
സ്ാഹിതേകാരരേ 
േേസ്സിലാക്കുന്നു. 
ആർഭാടത്തിൽ േിന്ന് 
ലാെിതേത്തിനലക്ക് എന്ന 

നലഖേത്തിരല  ആശ്യം 

ഉൾരക്കാള്ളചന്നു.  
ലെിതോയി 
ജീവിനക്കെത്തിരെ  

ആവശ്േകത 

േേസ്സിലാക്കുന്നു.  
വായേ പരിശ്ീലിക്കുന്നു.  
ആർഭാടപൂർണോയ 
ജീവിതനത്താടുള്ള രകാതി 
േേുഷേരെ ജീവിതത്തിൽ 
ദുരന്തം വിതക്കും എന്ന 
ഗുണപാഠം 
മ്മേസ്സിലാകുന്നു. 

 
 
ഗകരള പോഠോവലി 
 (SCERT) 
പോഠം -7, ആർഭോടത്തിൽ 

നിന്ന് 
ലോളിത്യത്തിഗലക്ക് 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
നതജസ്വിയായ വാഗ്മി- 
8, 9, 10 
 

 
ആർഭാടജീവിതത്തിരെ 

നദാഷങ്ങെചം ലെിത 

ജീവിതത്തിരെഗുണങ്ങെചം 

കരെത്തുക . 
 
േിതവേയശ്ീലം ജീവിതത്തിൽ 
അേിവാരേോരണന്ന്  
പറയുന്നരതന്തുരകാെ്? 

ഉപേോസ്ം തയ്യാറാക്കുക. 
 



 

 

 
 

WEEK 12 

 
ഉപേോസ്ം 
വായിച്്ആശ്യങ്ങൾ 
സ്വാംശ്ീകരിക്കാേുള്ള 
കഴിവ് നേടുന്നു. 
രചേകൾ 
ആശ്യപരോയും 
രൂപപരോയും 
എഡിറ്റചരചയ്യാേും, 
സ്വന്തോയി നലഖേനോ 
ഉപേോസ്നോ 
േിരൂപണനോ 
േടത്താേുള്ള കഴിവ് 
ആർജ്ജിക്കുന്നു.  

 
ഗദേനോ പദേനോ ആയ 
രചേകരെ 
വായിച്ചോേസ്സിലാക്കി 
ആശ്യം ഉൾരക്കാള്ളാേും  
നചാനദോത്തരങ്ങൾ 
തയ്യറാക്കാേുേുള്ള കഴിവ് 
ആർജ്ജിക്കുന്നു. 
 
 
ചിക്കാനഗാ സ്ർവേത 
സ്നമ്മെേത്തിരെ 
പ്പാധാേേം,സ്വേിവിനവകാ
േന്ദരെ േഹതവം ഇവ 
േേസ്സിലാക്കുന്നു. 

 
ഗകരളപോഠോവലി  
പോഠം -7, ആർഭോടത്തിൽ 

നിന്ന് 
ലോളിത്യത്തിഗലക്ക് 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
വോകരണം -

അവധാരണം 

 
 
 
 
 
 
 
 
നതജസ്വിയായ വാഗ്മി-
11, 12 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ആർഭാടത്തിരെ പുറനകനപായി 
ജീവിതം 
ദുരിതപൂർണോയിത്തീർന്ന 
േിരവധിയുവാക്കരെയാണ് ോം 
പപ്തവാർത്തകെിലൂരട 
വായിച്റിയുന്നത്.അങ്ങരേയുള്
െ പപ്തവാർത്തകൾ നശ്ഖരിച്ച 
േമ്മുരട യുവജേങ്ങരെ 
നബാധവൽക്കരിക്കാൻ 
ഒരുപഠേറിനപ്പാർട്ട് 
തയ്യാറാക്കുക. 
 
ആർഭാടത്തിൽേിന്ന് 
ലാെിതേത്തിനലക്ക് 
എന്നപാഠഭാഗരത്ത 
അടിസ്ഥാേോക്കി 
ലഘുനചാദേങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുക. 

WEEK 13 

ഇടനേരിരയക്കുറിച്റി 
യുന്നു.  
കൃതിപരിചയം  നേടുന്നു.  
കവിത ഈണത്തിൽ 

രചാലലാൻ പരിപ്ശ്േിക്കുന്നു.  
േരങ്ങൾ ജീവിതത്തിരെ 

തണലായിോറുന്ന രതങ്ങരേ 

എന്ന് േേസ്സിലാക്കുന്നു.  

അടിസ്ഥോനപോഠവലി  
പോഠം -8, അഗത് 

പ്പോർത്ഥന 

 
നതജസ്വിയായ വാഗ്മി – 

13,14,15 

 
 
 
കവനലാപ്പിള്ളിയുരട ോമ്പഴം 

എന്ന കവിതയും അനത 

പ്പാർത്ഥേയും തമ്മിൽ താരതേേം 

രചയ്തത് പഠേ റിനപ്പാർട്ട് 
തയ്യാറാക്കുക.  

 



 

 

ഇടനേരിയുരടയും 

സ്ുഗതകുോരിയുരടയും 

അയ്യപ്പ പണിക്കരുരടയും  

പരിസ്ഥിതി സ്ംരക്ഷണ 

കവിതകെചം സ്ാേൂഹേ 

പ്പതിബദ്ധതയും 

േേസ്സിലാക്കുന്നു.  

SUMMER HOLIDAYS   FROM  05/07/2020-05/09/2020 

WEEK 14 

േരങ്ങെചരട പ്പാധാേേം 

േേസ്സിലാക്കുന്നു.  
സ്ർഗസ്ൃഷ്ടിക്കുള്ള 

പരിശ്ീലേം നേടുന്നു.  
ഭാവേ വികസ്ിക്കുന്നു.  
കവിതകൾ 

ആസ്വദിക്കാേുള്ള നശ്ഷി 
നേടുന്നു.  
വർണേ, ധവേി, 
അലങ്കാരപ്പനയാഗങ്ങൾ 

ഇവ േേസ്സിലാക്കുന്നു.  
 പദങ്ങെചരട അർത്ഥം, 

പരോയം, വിപരീതം, 

ോോർത്ഥം ഇവ 

േേസ്സിലാക്കുന്നു.  
Not for assessment.  

 
അടിസ്ഥോന പോഠോവലി 
(SCERT) 
 
 
പോഠം -8, അഗത് 

പ്പോർത്ഥന 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
പോഠം -9, ബുദ്ധകെ 

ഉപഗദശം 

 
 
 
ഈ പാഠഭാഗത്ത് നതന്മാവ് 
കവിയുരട ജീവിതത്തിരെ 
തരന്ന പ്പതിഫലേോനണാ എന്ന് 
ചർച് രചയ്യചക.അഭിപ്പായം 
നരഖരപ്പടുത്തുക 

WEEK 15 

 
പപ്ത റിനപ്പാർട്ടിരെ 
രപാതുവായ ഘടേ 
േേസ്സിലാക്കുന്നു. 
 

നതജസ്വിയായ വാഗ്മി -
16,17 
വോകരണം :പപ്ത 

റിനപ്പാർട്ട് 
തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം 

https://www.youtube.com/w
atch?v=QqZPAVDbXv0 
https://youtu.be/JkhIgLgKCa0
?t=29 
 

നലാകം തരന്ന താഴിട്ടചപൂട്ടിയ 
നകാവിഡ്-19 ഇന്ന് േിങ്ങെചരട 
പ്പനദശ്രത്ത 
എപ്തനത്താെംബാധിച്ിരിക്കുന്നു 
എന്ന് േേസ്സിലാക്കി ഒരു 
പപ്തറിനപ്പാർട്ട് തയ്യാറാക്കുക. 
https://www.youtube.com/watch?v=QqZP
AVDbXv0 
https://youtu.be/JkhIgLgKCa0?t=29 

WEEK 16 

ഭാരതസ്ംസ്കരത്തിരെയും 
കഹന്ദവആശ്യങ്ങെചരട 

യുംേുഖേ 
പ്പചാരകേുംആചാരേേും 
ആയിരുന്നു 
സ്വാേിവിനവകാേന്ദൻ 
എന്ന് േേസ്സിലാക്കുന്നു 
 

നതജസ്വിയായ വാഗ്മി- 
18,19 
 
 
https://youtu.be/pyQbfZyuD
Pc 
 
 
 

 
 
 
 
എൻ എൻ കക്കാടിരേകുറിച്് 
കുറിപ്പ്തയ്യാറാക്കുക. 

https://www.youtube.com/watch?v=QqZPAVDbXv0
https://www.youtube.com/watch?v=QqZPAVDbXv0
https://youtu.be/JkhIgLgKCa0?t=29
https://youtu.be/JkhIgLgKCa0?t=29
https://www.youtube.com/watch?v=QqZPAVDbXv0
https://www.youtube.com/watch?v=QqZPAVDbXv0
https://youtu.be/JkhIgLgKCa0?t=29


 

 

 
Not for assessment 

 
പോഠം -10,സഫലമീയോപ്ത് 

 
 

WEEK 17 
   

WEEK 18 
   

WEEK 19 
   

WEEK 20 
   

WEEK 21 
   

WEEK 22 
   

WEEK 23 
   

WEEK 24 
   

WEEK 25 
   

WEEK 26 
   

 


