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பாடல்வழிச் ச ால்வளத்தைப் சபருக்குைல் 

பாலர் பள்ளி முைலாம் ஆண்டு  
சபரிய புத்ைகம் 16  

‘சவளியய யபாகலாமா?’ 

கண்ண ோட்டம்: 

‘வா, மதழயய, வா’ என்னும் பாடதல இத யுடனும் அத வுகளுடனும் 
பிள்தளகள் ஆ ிரியருடன் ய ர்ந்து பாடுவார்கள். பின்னர், இப்பாடதலசயாட்டி 
ஆ ிரியருடன் கலந்துதரயாடுவார்கள். இைன்வழிப் பாடலுடன் சைாடர்புதடய 
நிதைய ச ாற்கதளப் பிள்தளகள் அைிந்துசகாள்வார்கள். 

 

கற்றல் குறிக்ணகோள் 1: தோய்ம ோழி கற்றலில் ஆர்வங்மகோள்ளுதல் 

1. தோய்ம ோழி நடவடிக்கககளில் ஈடுபோட்டுடன் பங்ணகற்றல் 

 பாடலில் இடம்சபற்றுள்ள அத வுகதளச் ச ய்ைல் 

2. தோய்ம ோழி நடவடிக்ககககள விரும்புதல் 

 பாடல்களில் கவர்ந்ை வரிகதள ஒப்பித்ைல் அல்லது பாடலுக்கு 

ஏற்ைவாறு அத வுகதளச் ச ய்ைல் 

 பாடல்கதளக் யகட்கும்யபாதும் பாடல்கதளப்பற்ைி 

உதரயாடும்யபாதும் எைிரில் இருப்பவயராடு கண் சைாடர்பு 

சகாள்ளுைல் 

 கற்றல் குறிக்ணகோள் 2: அடிப்பகட ம ோழித்திறன்ககள வளர்த்தல் 

1. புரிந்து ர்வுடன் ணகட்டல் 

 பாடல்கள் பாடும்யபாது சபாருத்ைமான அத வுகதளயும் 

ச ய்தககதளயும் ச ய்ைல் 

கற்றல் குறிக்ணகோள் 3: நம் பல்லினப் பண்போட்கடத் மதரிந்துமகோள்ளுதல்  

1. பழக்கவழக்கங்ககளயும்  ரபுககளயும் மதரிந்துமகோள்ளுதல் 

 பாடல் எடுத்துதரக்கும் அைசநைிப் பண்புகள் குைித்ை ைங்கள் 

எண்ணங்கதள /  ிந்ைதனகதள சவளிப்படுத்துைல் 
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படிநிகைகள் 

1. ‘வா, மதழயய, வா’ என்னும் பாடதலப் பிள்தளகளிடம் 
பாடிக்காட்டுங்கள். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
2. பிள்தளகதள ‘வா, மதழயய, வா’ என்னும் பாடதல உங்களுடன் 

இதணந்து உற் ாகமாகவும் அத வுகளுடனும் பாடச் ச ால்லுங்கள். 
 

3. பிள்தளகதளப் பாடலுக்கு ஏற்ப அபிநயம் ச ய்துசகாண்யட பாடச் 
ச ால்லுங்கள்.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. கீழ்க்காணும் யகள்விகதளக் யகட்டுப் பிள்தளகளுடன் 
கலந்துதரயாடுங்கள்; 

 
o நீ மதழயில் நதனந்து இருக்கிைாயா?  

பிள்களகள் உற்சோக ோகவும் அகசவுகளுடனும் போடகைப் போடுதல் 

 

‘வோ,  கழணே, வோ’ 

கத்ைிக் கப்பல் ச ய்து தவத்யைன். 
கால்வாய் கூடத் யைாண்டி தவத்யைன். 

 
வா, மதழயய, வா. 
வா, மதழயய, வா. 

 
 ின்னஞ் ச டிதய நட்டு தவத்யைன். 
ச ப்புக் குடத்தை எடுத்து தவத்யைன். 

 
வா, மதழயய, வா. 
வா, மதழயய, வா. 

 
வீைிப் பக்கம் வந்து நின்யைன். 

யமயல யமயல பார்த்து நின்யைன். 
 

வா, மதழயய, வா. 
வா, மதழயய, வா. 

 
                   - அழ. வள்ளியப்பா 
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o உனக்கு மதழ சபய்ைால் பிடிக்குமா? ஏன்? 

o நீ மழையில் நழைந்தால் உைக்கு என்ை நநரிடும்? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. நீங்கள் பிள்தளகளிடம் கண்கதள முடிக்சகாள்ளச் ச ால்லுங்கள். 
மதழயில் அவர்களுக்கு ஏற்பட்ட அனுபவத்தைப்பற்ைி நிதனத்துப் 
பார்க்கச் ச ால்லுங்கள். அவர்களுடன் அதைப்பற்ைிக் 
கலந்துதரயாடுங்கள். 

 
6. மதழ, கப்பல், ச டி, ச ப்புக்குடம் என்று பாடலில் இடம்சபற்ை 

ச ாற்கதளச் ச ால்லட்தடகளாகத் ையார் ச ய்துசகாள்ளுங்கள். பிைகு 
ச ால்லட்தடகளிலுள்ள ச ாற்கள் சைரியாை வண்ணம் யமத யில் 
பரவலாக தவத்துக்சகாள்ளுங்கள். பிைகு, பிள்தள ஒருவதர 
வகுப்பின்முன் அதழத்து ஒரு ச ால்லட்தடதயத் யைர்ந்சைடுத்து அந்ைச் 
ச ால்தலச் ச ால்ல ஊக்கப்படுத்துங்கள். 

 

ஆசிரிேர் பிள்களகளிடம்  ணகள்விககளக் ணகட்டுக் 
கைந்துகரேோடுதல் 
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7. பிள்தளகளுக்குக் கத்ைிக் கப்பல் ஒன்தைச் ச ய்யக் கற்றுக்சகாடுங்கள்.  

 

8. பிள்தளகள் கத்ைிக் கப்பல் ச ய்ை பிைகு, அதை தவத்துக்சகாண்டு 
பாடலுக்கு ஏற்ப அபிநயம் ச ய்துசகாண்யட பாடச் ச ால்லுங்கள். 

 
 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

போடகைமேோட்டிக் 
கைந்துகரேோடும்ணபோது, 
பிள்களகளின் ணபச்சுவழிக்   
கருத்துப்பரி ோற்றத் திறன் 

ண ம்படுகிறது. 

கத்திக் கப்பல் மசய்யும் முகற 


