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 கதைவழிப் பாரம்பரிய உணவு வதககதை 
அறிமுகப்படுத்துைல்; ச ால்வைத்தைப் 

சபருக்குைல் 
  பாலர் பள்ைி இரண்டாம் ஆண்டு  

சபரிய புத்ைகம் 10  
‘ ாப்பிட வாருங்கள்’ 

கண்ண ோட்டம்: 

‘ ாப்பிட வாருங்கள்’ என்னும் கதையில் வரும் பாரம்பரிய உணவு 
வதககதைப்பற்றிய விவரங்கதைப் பிள்தைகள் ஆ ிரியருடன் 
கலந்துதரயாடுவார்கள். பிள்தைகள் கதையில் வரும் கைாபாத்ைிரங்கள்பபால் 
பாத்ைிரபேற்று அந்ைக் கைாபாத்ைிரத்ைிற்குப் பிடித்ை உணதவப்பற்றிப் பப ி, 
நடித்துக் காட்டுவார்கள். இைன்வழி பிள்தைகள் பாரம்பரிய 
உணவுகதைப்பற்றி நன்கு புரிந்துசகாள்வார்கள்.   

  கற்றல் குறிக்ணகோள்கள்: 

கற்றல் குறிக்ணகோள் 1: தோய்ம ோழி கற்றலில் ஆர்வங்மகோள்ளுதல் 

1. தோய்ம ோழி நடவடிக்ககககை விரும்புதல் 
 புத்ைகங்கைில் ஆர்வம் காட்டுைல் (கதைதயப்பற்றிக் கருத்துக் 

கூறுைல் அல்லது பகள்விகள் பகட்டல்) 

கற்றல் குறிக்ணகோள் 2: அடிப்பகட ம ோழித்திறன்ககை வைர்த்தல் 

1. ககதபற்றிய புரிந்து ர்கவ மவைிக்கோட்டுதல்  
 ஆ ிரியர் கதைதய வா ிக்தகயில் ச ாற்கதைச் சுட்டிக்காட்டுைல்; 

வா ித்துக் காட்டப்படும் கதைக்கு ஏற்ப முகபாவங்கதைச் ச ய்ைல் 

கற்றல் குறிக்ணகோள் 3: நம் பல்லினப் பண்போட்கடத் 
மதரிந்துமகோள்ளுதல்  

1. பழக்கவழக்கங்ககையும்  ரபுககையும் மதரிந்துமகோள்ளுதல் 
 கதை எடுத்துதரக்கும் அறசநறிப் பண்புகள் குறித்ை ைங்கள் 

எண்ணங்கதை /  ிந்ைதைகதை சவைிப்படுத்துைல் 
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சுகவத்தகவல் 

 

சுகவத்தகவல் 

 

 

முதல் வோசிப்பு 

ககதயின் தகைப்கபயும் முன் அட்கடகயயும்பற்றிப் 
ணபசுதல் 
 

1. கதையின் ைதலப்தபயும் முன் அட்தடயிலுள்ை படத்தையும் (சகத்துபாட்,  
    டம்பிலிங்,சகௌ சைாம் ோட், சகாழுக்கட்தட ஆகிய உணவு வதககைின் 
    படங்கள்) சைாடர்புபடுத்ைிப் பிள்தைகளுடன் கலந்துதரயாடுங்கள். 
 
 
  

 

 

 

சைன்ைங்கீற்தறச்  ிறிய சபாட்டலம்பபால் முதடந்து அைில் அர ிதய நிரப்பி, 
சவந்நீரில் இதை இட்டு பவக தவப்பார்கள். இதைச்  ாத்பை (Sat ay ) என்றும் 
உணவுடனும்,  தேத்ை காய்கறிகளுடனும் உண்பார்கள். ேலாய்க்காரர்கள் 
பநான்புப் சபருநாைன்று இவ்வுணதவ விருந்ைிைர்களுக்குப் 
பரிோறுவார்கள்.  

 

 

 

 

 

 
சகாழுக்கட்தட அரி ி ோவில் சவல்லம் ப ர்த்து ச ய்யப்படும் ஒரு பலகாரம். 
இப்பலகாரத்தை நீராவியில் அவிப்பார்கள். நம் உடல் வலுவதடய சவல்லம் 
உைவுகிறது என்றும்  ிலர் நம்புகின்றைர். சகாழுக்கட்தட இைிப்பாக 
இருப்பைால் இதைப் பிள்தைகள் விரும்பிச்  ாப்பிடுகிறார்கள். 

 

 

 

 

சகத்துபாட் 

சகாழுக்கட்தட 
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சுகவத்தகவல் 

 

சுகவத்தகவல் 

 

 

 

 

 

டம்பிலிங் 

     டம்பிலிங்தக மூங்கிலிதலயில் ேடித்து சவந்நீரில் பவக தவப்பார்கள். 
         டம்பிலிங் பலவதக வடிவங்கைில் இருக்கும். இந்ை உணதவப் பலர் காதல 
         உணவாகவும் உண்கின்றைர்.   
 

 

 

 

 

 

சகௌ சைாம் ோட் ைாய்லாந்து ேக்கைால் விரும்பிச்  ாப்பிடப்படும் ஓர் 
உணவுப்பண்டம். அரி ி, வாதழப்பழம், பைங்காய்ப்பால் முைலியவற்தறச் 
ப ர்த்து வாதழயிதலயில் ேடித்து இதை நீராவியில் அவிப்பார்கள். 

 

ககதகயப் படித்துக் கோட்டுதல் 

2.  இக்கதைதயக் குரலில் ஏற்ற இறக்கத்பைாடு உயிபராட்டோக வா ித்துக்  
     காட்டுங்கள். 
 

3.  ஒவ்சவாரு பக்கத்தைசயாட்டியும் சபாருத்ைோை பகள்விகள் பகட்டுக்  
     கலந்துதரயாடுங்கள். 
 

 

 

 

 

 

சகௌ சைாம் ோட் 
மாட் 
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இரண்டோம் வோசிப்பு 

4.  பின்ைர், ேீண்டும் ஒருமுதற கதைதயக் குறுக்கீடு இன்றித் சைாடர்ச் ியாக 
     வா ித்துக் காட்டுங்கள். பிள்தைகதை உங்களுடன் வா ிப்பைற்கு  
     ஊக்கப்படுத்துங்கள். 
 

5.  பிள்தைகைிடம் இக்கதையில் வரும் கைாபாத்ைிரங்கள் எந்ை 
     உணதவப்பற்றிப் பபசுகிறார்கள் என்பதை நிதைவுகூர்ந்து ச ால்லச்  
     ச ால்லுங்கள். பிறகு, பிள்தைகதை அந்ைக் கைாபாத்ைிரங்கைாக  
     பாத்ைிரபேற்று அந்ைந்ை உணவு வதககதைப்பற்றி நடித்துக் காட்டச்  
     ச ால்லுங்கள்.  
 

 

 

 

 

 

பிள்தைகளுக்குப் பிடித்ை உணதவப்பற்றிக் பகள்விகள் 
பகட்டுக் கலந்துதரயாடுைல் 

 
 

6.  பிள்தைகைிடம் அவர்களுக்குப் பிடித்ை உணதவப்பற்றிக் கீழ்க்காணும்  
     பகள்விகதைக் பகட்டுக் கலந்துதரயாடுங்கள்: 
 

o கதையில் படித்ை உணவு வதகயில் உைக்கு எந்ை உணவு 
பிடித்ைிருக்கிறது? ஏன்? 

o உைக்கு ைேிழர்கைின் பவறு பாரம்பரிய உணவு வதககதைப் 
பற்றித் சைரியுோ? அதவ என்ை? 

o உைக்கு ேற்ற இைத்ைவரின் பாரம்பரிய உணவு வதககதைப் 
பற்றித் சைரியுோ? அதவ என்ை? (எ.டு: நா ிசலோக், அங் கு 
குபவ)  

 

   

 

 

 

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

கதைதயசயாட்டிக் கலந்துதரயாடும்பபாது 
பிள்தைகள் பல புைிய ச ாற்கதைக் 
கற்றுக்சகாள்கின்றைர். பேலும், இச்ச ாற்கதைப் 
சபாருத்ைோை சூழலில் பயன்படுத்ைிப் 
பழகுவைற்கும் அவர்களுக்கு வாய்ப்பு ஏற்படுகிறது.  
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