
  AL  ALIA INTERNATIONAL  INDIAN SCHOOL , RIYADH        

                        ALTERNATIVE  ACADEMIC  CALENDAR – 2020 -2021 

CLASS :  X                                                                                                       SUBJECT: MALAYALAM 

 

WEEK 

 

         LEARNING  OUTCOMES 

 

SOURCES/RESOURCES 

 

SUGGESTED  ACTIVITIES 

 

 

WEEK -1 

 

ആധുനിക മലയാള ഭാഷയുടെ 
പിതാവായ എഴുത്തച്ഛടനക്കുറിച്ചും 
അദ്ദേഹത്തിടെ കിതികടളക്കുറിച്ചും 
മനസ്സിലാക്കുന്നു. 

കിളിപ്പാട്ടച പ്പസ്ഥാനും, ഭക്തിപ്പസ്ഥാനും 
തുെങ്ങിയവടയക്കുറിച്് ദ്ദ ാധവാന്മാ 
രാകുന്നു. 

രാമായണടത്ത കുറിച്് അറിവു 
ദ്ദനെുന്നു.  

 

ലക്ഷ്മണസാന്ത്വനും. 

ദ്ദകരളപാഠാവലി (SCERT) 

 

രാമായണ ചരിപ്തകഥകള്  

രാമായണും സീരിയല് 

 

കുട്ടികള്ക്കുള്ള രാമ രാമായണ 
കഥകള്. 

 

കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കുക   
പ്പാചീന കവിപ്തയും 

കിളിപ്പാട്ടച പ്പസ്ഥാനും. 

 

രാമായണ പ്പശദ്ദനാത്തരി 

 

കിളിപ്പാട്ടച വിത്തങ്ങള് 
കടെത്തി എഴുതുക.  

 

 

WEEK -2 

 

കിളിപ്പാട്ടച വിത്തങ്ങള് മനസ്സിലാക്കുന്നു.  

ദ്ദപ്കാധും വരുത്തിവയ്ക്ക്കുന്ന നാശടത്ത 
കുറിച്് കുട്ടികള് ദ്ദ ാധവാന്മാരാകുന്നു.  

ആലങ്കാരികമായ കാരയങ്ങളില് അറിവ് 
ദ്ദനെുന്നു. 

നൂതനപദങ്ങളചും അവയുടെ അ൪ഥവുും 
മനസ്സിലാക്കുന്നു. 

 

ഉത്തര രാമായണും  

    

അദ്ധ്യാത്മ രാമായണും 

 

ജ്ഞാനപ്പാന (പൂന്ത്ാനും)  

 

ലക്ഷ്മണ സാന്ത്വനും എന്ന 
ശീര്ഷകത്തിടെ ിചിതയും 
പരിദ്ദശാധിക്കുക. 

 

രാമായണ കഥകള് 
കടെത്തി വായിക്കുക. 

 

 
 
WEEK -3 

 
 

രാജ൯ തുവ്വാരടയക്കുറിച്ചും 
അദ്ദേഹത്തിടെ കിതികടള കുറിച്ചും 
അറിവ് ദ്ദനെുന്നു. 
 
ചട്ടമ്പിസവാമികടള കുറിച്് 
മനസ്സിലാക്കുന്നു.  

 
ചട്ടമ്പിസവാമിയുടെ ജീവിത ശശലിടയ 
കുറിച്് കുട്ടികള് ദ്ദ ാധവാന്മാരാകുന്നു. 

 
 

ചട്ടമ്പിസവാമികള് 
ജീവിതവുും 
സദ്ദേശവുും 1,2,3,4,5 

 
പ്പാചീനമലയാളും 
 
ദ്ദവദാധികാര നിരൂപണും 
 
അശദവതചിന്ത്ാപദ്ധ്തി. 
 

 
കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കുക    
 

ചട്ടമ്പിസവാമികള്ക്ക് ‘ചട്ടമ്പി’ 
എന്ന വിദ്ദശഷണും ലഭിച്ത്. 
എങ്ങടന? 
 
ലഘുവിവരണും.  

കുഞ്ഞ൯പിള്ള രാമയുടെ 
കുെുും  പശ്ചാത്തലും. 

 

 

WEEK - 4 

 

 

ഒ.വി വിജയടനക്കുറിച്ചും 
അദ്ദേഹത്തിടെ കിതികടളക്കുറിച്ചും 
കുട്ടികള് മനസ്സിലാക്കുന്നു 

ടചറുകഥാപ്പസ്ഥാനടത്തക്കുറിച്ചും 
കഥാകാരന്മാടരക്കുറിച്ചും അറിവ് 
ദ്ദനെുന്നു 
വായിച്് ആശയും പ്രഹിക്കുന്നു 
 

 

കെല്ത്തീരത്ത് 

ദ്ദകരളപാഠാവലി (SCERT) 

കാറ്റചപറഞ്ഞ കഥ (ഒ.വി 
വിജയന്)  

കെല്ത്തീരത്ത് (സിനിമ) 

കാരൂരിടെ ടചറുകഥകള് 

 

കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കുക  

ഒ.വി വിജയന്  

സാമൂഹികാസമതവങ്ങള്ടക്ക
തിടര മുപ്ദാവാകയും 
തയ്യാറാക്കുക 



 

 

WEEK -5 

 

പ്രാമീണ ജീവിത രീതിദ്ദയക്കുറിച്് 
അറിയുന്നു. 

പിതിപുപ്ത  ന്ധത്തിടെ തീപ്വത 
മനസ്സിലാക്കുന്നു. 

പ്രാമീണ ഭാഷാപ്പദ്ദയാരങ്ങള് 
കടെത്തുന്നു. 

കഥ വായിച്് ആസവദിക്കുന്നു. 

 
 
 

ഒ.വി വിജയടെ - 
ടചറുകഥകള്   

 
ടചറുകഥ ഇന്നടല ഇന്ന് 
 

(എും.അചയുത൯)   

 
 

കെല്ത്തീരത്ത് എന്ന 
കവിതയ്ക്ക്ക് ആസവാദനും 
എഴുതുക. 

പ്രാമീണ പദപ്പദ്ദയാരങ്ങള് 
ദ്ദശഖരിക്കുക. 

കഥയിടല കാവയാത്മകമായ 
പ്പദ്ദയാരങ്ങള് കടെത്തി 
എഴുതുക. 

 

 

WEEK -6 

 

ആധുനിക കവിപ്തയടത്ത കുറിച്് 
കുട്ടികള് മനസ്സിലാക്കുന്നു. 

കുമാരനാശാടനക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹ 
ത്തിടെ കിതികടള കുറിച്ചും അറിവ് 
ദ്ദനെുന്നു. 

ഖണ്ഡകാവയ പ്പസ്ഥാനടത്ത കുറിച്് 
ധാരണ കുട്ടികള്ക്ക് ഉൊകുന്നു. 

   
 

പ്പിയദര്ശനും 
 

ദ്ദകരളപാഠാവലി (SCERT) 

കുമാരനാശടെ കവിതകള് 
-
(നളിനി,ലീല,വീണപൂവ്,കരു
ണ ,ചണ്ഡാലഭിക്ഷുകി)  

 
ജി.ശങ്കരക്കുറുപ്പ് – 
ഓെക്കുഴല്. 

  

 
 

ഖണ്ഡകാവയ പ്പസ്ഥാനടത്ത 
കുറിച്് ലഘുവിവരണും 
തയ്യാറാക്കുക. 

കുമാരനാശാടെ കവിതകള് 
ദ്ദശഖരിക്കുക. 

ആധുനിക കവിപ്തയടത്ത 
ഉള്ടപ്പെുത്തി ചാര്ട്ട് 
നിര്മിക്കുക. 

 
 
WEEK -7 

 
ദവിതീയാക്ഷരപ്പാസടത്ത കുറിച്് 
കുട്ടികള് മനസ്സിലാക്കുന്നു. 
 
കാല്പനിക പ്പസ്ഥാനടത്ത കുറിച്് 
അറിവ് ദ്ദനെുന്നു. 
 
ആലങ്കാരിക പ്പദ്ദയാരങ്ങള് 
മനസ്സിലാക്കുന്നു. 
 
കവിത ഈണത്തില് ടചാലലചന്നതി നുള്ള രാമ 
കഴിവ് ദ്ദനെുന്നു. 
 
അരാധമായസ്ദ്ദനഹത്തിടെ അവസ്ഥാന്ത് 
രങ്ങടള കുറിച്് അറിവുൊകുന്നു. 
 

 
ചങ്ങമ്പുഴ കിതികള്-
(മനസവിനി, സവരരാരസുധ) 
 
കുമാരനാശാടെ 
കിതികളചടെ അവദ്ദലാകനും  

 
 
കുമാരനാശാടെ കവിത 
കളചടെ ആലാപനും (CD) 

 
കവിതാദ്ദകളി സുംഘെിപ്പി 
ക്കുന്നു. 
 

അശസ൯ടമെ് 
ആധുനിക കവിപ്തയങ്ങള്  

 
കുമാരനാശാടെ കവിതക 
ളചടെ ദ്ദപരുകള് എഴുതിയ 
ചാര്ട്ട്. 
 
   സുംവാദും  

സ്പ്തീതവും 
അവരണിക്കടപ്പെുദ്ദന്നാ? 

 
 
 
WEEK -8 

 
അക്ഷരങ്ങള് തമില് ദ്ദചരുദ്ദമ്പാള് 
ഉൊകുന്ന മാറ്റങ്ങള് മനസ്സിലാക്കുന്നു. 
 
വിവിധതരും സന്ധികടള കുറിച്് 
അറിയുന്നു. 
 
സന്ധി നിര്ണയിക്കുദ്ദമ്പാള് പ്ശദ്ധ്ിദ്ദക്കെ 
കാരയങ്ങള് തിരിച്റിയുന്നു. 
 
വിഭക്തി പ്പതയയങ്ങള് മനസ്സിലാക്കുന്നു. 
പൂര്വ്വപദും,മധയമപദും,ഉത്തരപദും ഇവ 
തിരിച്റിയുന്നു. 
 
പദങ്ങള് തമില് ദ്ദചരുദ്ദമ്പാള് 
ഉൊകുന്ന മാറ്റങ്ങള് തിരിച്റിയുന്നു. 
 
വിവിധതരും സമാസങ്ങടള കുറിച്് 
അറിയുന്നു 
 

 

    വയാകരണും               

    (സന്ധി,സമാസും)  

 
മലയാള വയാകരണ രചന 
ദ്ദകരളപാണിനീയും  

 
ആധുനിക മലയാള  

വയാകരണും 
 
 
മലയാള വയാകരണചരിപ്തും. 
 
 
മലയാള ഭാഷാവയാകരണ 
പ്പദ്ദയാരും. 

 
 സന്ധികള് ഏടതലലാും? 
ഉദാഹരണ സഹിതും  

വിവരിക്കുക. 
 
സന്ധികള് എഴുതിയ ചാര്ട്ട് 
തയ്യാറാക്കുക. 
 
സമാസങ്ങള് ഏടതലലാും? 
ഉദാഹരണ സഹിതും  

വിവരിക്കുക. 
 
 
സമാസും  എഴുതിയ ചാര്ട്ട് 
തയ്യാറാക്കുക. 
 



 
 
 
WEEK -9 

 
പ്പശസ്തകവി റഫീക്ക് അഹമദിടന 
കുറിച്ചും അദ്ദേഹത്തിടെ കിതികടള 
കുറിച്ചും അറിവ് ദ്ദനെുന്നു. 
 
വാര്ധകയത്തിടെ വയാകുലതകടള 
യുും,ഒറ്റടപ്പെലിടെ ദ്ദവദനകടളയുും 
മനസ്സിലാക്കുന്നു. 
 
കുെുും   ന്ധങ്ങളചടെ ആഴും 
എപ്തയാടണന്നുള്ള രാമ തിരിച്റിവ് 
കുട്ടികള്ക്ക് ഉൊകുന്നു. 

   

അമടത്താട്ടില് 
അെിസ്ഥാന പാഠാവലി   
(SCERT) 

മലയാള കവിതാ സാഹിതയ 
ചരിപ്തും. 
 
റഫീക്ക് അഹമദിടെ 
കവിതകള്. 
 
https://youtu.be/Qih1eMKEP-U 

 

 
 
 

അമടത്താട്ടില് എന്ന 
കവിതയ്ക്ക്ക് ആസവാദനും 
തയ്യാറാക്കുക. 

   സുംവാദും  

മാതിതവും 
അവരണിക്കടപ്പെുദ്ദന്നാ? 
കവിതയ്ക്ക്ക് ഈണും 
കടെത്തുക. 

 
 
 
 
WEEK -10 

 
ജീവിത മൂലയങ്ങള് പ്രഹിക്കുന്നതിനുും 
,കവിത ഈണത്തില് ടചാലലചന്നതിനുും, 
താളദ്ദ ാധും കടെത്തുന്നതിനുമുള്ള രാമ 
കഴിവ് കുട്ടികള് സവായത്തമാക്കുന്നു. 
 
വര്ധിച്ചവരുന്ന വിദ്ധ്സദനങ്ങടള 
കുറിച്് കുട്ടികടള ചിന്ത്ിക്കാ൯ 
ദ്ദപ്പരിപ്പിക്കുന്നു. 

 
പ്ലാവിലക്കഞ്ഞി – 
( തകഴിശിവശങ്കരപ്പിള്ള രാമ) 
 
 
അമടത്താട്ടില് എന്ന 
കവിതയുടെ - 
ദിശയാവിഷ്ക്ക്കാരും. 
 
അമടത്താട്ടില് എന്ന 
കവിതയുടെ ആലാപനും 
 

 
‘വര്ധിച്ചവരുന്ന 
വിദ്ധ്സദന ങ്ങള്’ ഈ 
വിഷയടത്ത കുറിച്് 
നിങ്ങളചടെ അഭിപ്പായും 
കടെത്തി എഴുതുക. 
 
കവിതാലാപന മത്സരും. 

 
 
 
 
WEEK -11 

 
പ്പദ്ദയാരും മാറ്റചന്നത് എങ്ങടന 
എന്നതിടനക്കുറിച്് കുട്ടികള്ക്ക് അറിവ് 
ലഭിക്കുന്നു. 
 
കര്ത്തരിപ്പദ്ദയാരും കര്മണിപ്പദ്ദയാരും 
ഇവ തിരിച്റിയുന്നു.  

 
കര്ത്താവ്,കര്മും,പ്കിയ ഇവ 
തിരിച്റിയുന്നു. 
 
പ്പദ്ദയാരും മാറ്റചദ്ദമ്പാള് പ്ശദ്ധ്ിദ്ദക്കെ 
കാരയങ്ങള് പ്രഹിക്കുന്നു. 
 
വാകയും എന്ത്ാടണന്ന് മനസിലാക്കുന്നു. 
ദ്ദകവലവാകയും,മഹാവാകയും,സങ്കീര്ണവാ
കയും, അുംരവാകയും- അുംരിവാകയും 
എന്നിവ തിരിച്റിയുന്നതിനുള്ള രാമ കഴിവ് 
ദ്ദനെുന്നു. 
 

  
 വയാകരണും 
(പ്പദ്ദയാരും,അുംരവാകയും- 
അുംരിവാകയും) 
 
മലയാള വയാകരണ രചന 

 
 ദ്ദകരളപാണിനീയും  

 
മലയാള ഭാഷാവയാകരണ 
പ്പദ്ദയാരും. 

 
കര്ത്തരി പ്പദ്ദയാരും  

കര്മണി പ്പദ്ദയാരും ഇവ 
വിശദമാക്കുന്ന ചാര്ട്ട് 
തയ്യാറാക്കുക. 
 
,അുംരവാകയും- 
അുംരിവാകയും ഇവയ്ക്ക്ക് 
കൂെുതല് ഉദാഹരണങ്ങള് 
കടെത്തി എഴുതുക. 
 
 
വാകയങ്ങള് എഴുതിയ 
ചാര്ട്ട് തയ്യാറാക്കുക. 

 
 
 
 
WEEK -12 

 
ടപരുമ്പെവും പ്ശീധരടനക്കുറിച്ചും  
അദ്ദേഹത്തിടെ കിതികടള കുറിച്ചും 
കുട്ടികള് അറിവ് ദ്ദനെുന്നു. 
 
ദ്ദനാവല് രചനാ രീതിടയക്കുറിച്് 
മനസ്സിലാക്കുന്നു 
 
ദസ്തദ്ദയവ്സ്കിടയന്ന റഷയ൯ ദ്ദനാവലി 
സ്റ്റിടന കുറിച്് കുട്ടികള്ക്ക് അറിവ് 
ലഭിക്കുന്നു. 

 

 ആത്മാവിടെ 
ടവളിപാെുകള് -  

(not for assessment) 
 
ദ്ദകരളപാഠാവലി (SCERT) 

ടപരുമ്പെവും പ്ശീധരടെ 
കിതികള്  

 
 വിശദീകരിക്കുക. 
 
‘എഴുത്ത് ആത്മാവിടെ 
ടവളിപാൊണ്’ 
 
 

ടപരുമ്പെവും പ്ശീധരടെ 
മറ്റ് കിതികള് കടെത്തി 
വായിക്കുക  

https://youtu.be/Qih1eMKEP-U


 
 
 
 
WEEK -13 

 
ചട്ടമ്പിസവാമികളചും പ്ശീനാരായണ 
രുരുവുമായുള്ള രാമ  ന്ധടത്തക്കുറിച്് 
കുട്ടികള്ക്ക് അറിവ് ദ്ദനെുന്നു. 
 
ചട്ടമ്പിസവാമികളചും സവാമിവിദ്ദവകാനേ 
നുും തമിലുള്ള രാമ കൂെിക്കാഴ്ചടയ 
കുറിച്ചള്ള രാമ കാരയങ്ങള് കുട്ടികള് 
മനസ്സിലാക്കുന്നു. 

 

ചട്ടമ്പിസവാമികള് 
ജീവിതവുും 
സദ്ദേശവുും 6,7,8  
 
 
മഹാന്മാരുടെ ജീവ ചരിപ്ത 
കിതികള്. 
 

ചട്ടമ്പിസവാമികളചടെ ഒരു 
ലഘു വിവരണും ഉള്ള രാമ  

വീഡിദ്ദയാപരിചയടപ്പെുത്തു 
ന്നു. 
https://youtu.be/apzaCsGQKDw 
 

 
ചട്ടമ്പിസവാമികളചും 
പ്ശീനാരായണ 
രുരുവുമായുള്ള രാമ 
കൂെിക്കാഴ്ചടയക്കുറിച്് 
വിവരിക്കുക. 
 
ചട്ടമ്പിസവാമികളചടെ ജീവിത 
ശശലിടയപ്പറ്റി വിശദീക 
രിക്കുക.  

 
 
 
 
WEEK -14 

 
വിധിവാകയും – നിദ്ദഷധവാകയും 
എന്ത്ാടണന്ന് കുട്ടികള് മനസിലാക്കുന്നു 
 
വിധിവാകയും – നിദ്ദഷധവാകയത്തിദ്ദലക്ക് 
മാറ്റചദ്ദമ്പാള് പ്ശദ്ധ്ിദ്ദക്കെ കാരയങ്ങടള 
കുറിച്് കുട്ടികള് ദ്ദ ാധവാന്മാരാകുന്നു. 
 
ഭാഷയുടെ പ്പദ്ദയാരും എങ്ങടനയായി 
രിക്കണും എന്ന്  കുട്ടികള് 
മനസ്സിലാക്കുന്നു. 
 
വാകയരചനയില് വരുന്ന ടതറ്റചകള് 
കുട്ടികള് തിരിച്റിയുന്നു. 
 

 

വയാകരണും 
(വിധി – നിദ്ദഷധും 
വാകയശുദ്ധ്ി ) 
 
മലയാള വയാകരണ രചന 

 
 ദ്ദകരളപാണിനീയും  

 
മലയാള ഭാഷാവയാകരണ 
പ്പദ്ദയാരും. 

 

വിധിവാകയും,നിദ്ദഷധവാകയും 
ഇവയ്ക്ക്ക്  ഉദാഹരണും 
കടെത്തി ചാര്ട്ട് 
തയ്യാറാക്കുക  

 
വിധിവാകയടത്ത ,നിദ്ദഷധ 
വാകയമാക്കി മാറ്റചന്ന 
ഉദാഹരണങ്ങള് 
കടെത്തുക. 

 
 
 
 
WEEK -15 

 
 
മഹാഭാരത കഥ മനസ്സിലാക്കുന്നു. 
 
ദ്ദവദവയാസടന കുറിച്് കൂെുതല് 
അറിയുന്നു. 
 
കുട്ടികിഷ്ക്ണ മാരാടര കുറിച്ചും 
അദ്ദേഹത്തിടെ കിതികടള കുറിച്ചും 
കുട്ടി അറിവ് ദ്ദനെുന്നു. 
 
കുരുദ്ദക്ഷപ്ത യുദ്ധ്ത്തിടെ കാരണങ്ങള് 
മനസ്സിലാക്കുന്നു. 
 

 

യുദ്ധ്ത്തിടെ 
പരിണാമും    

 
ദ്ദകരളപാഠാവലി (SCERT) 

മഹാഭാരതും കഥാപാപ്ത 
സൂചിക  

 
മഹാഭാരതത്തിടല 
രുണപാഠ കഥകള് -
എ൯. ാല൯  

    
  സുംവാദും 
 
‘യുദ്ധ്ടക്കെുതികള്.’ 
 
യുദ്ധ് വിരുദ്ധ് ദിനാചരണ 
ത്തിന് ഉപദ്ദയാരിക്കാവുന്ന 
ദ്ദപാസ്റ്റര് വാകയങ്ങള് 
,മുപ്ദാരീതങ്ങള്, 
പ്പതിജ്ഞകള് തുെങ്ങിയവ 
തയ്യാറാക്കുക. 

                                                                                             

                                                                                                            SUMMER  VACATION 
 

 
 
 
WEEK -16 

 
യുദ്ധ്ും വരുത്തിവയ്ക്ക്കുന്ന നാശടത്ത 
കുറിച്് കുട്ടികള് ദ്ദ ാധവാന്മാ 
രാകുന്നു. 

 
ഭാരതപരയെനും എന്ന കിതിടയക്കുറിച്് 
അറിയുന്നു. 
 
നിരൂപണ സാഹിതയടത്തക്കുറിച്് 
ധാരണയുൊകുന്നു.  

 

 
മഹാഭാരതും സീരിയല് 

  
കുരുദ്ദക്ഷപ്ത യുദ്ധ്ത്തിടെ 
ചിപ്തങ്ങള്  

പെക്കളത്തിടല പൂമ്പാറ്റ 

   - ശവദ്ദലാപ്പിള്ള രാമി 
കാ ൂള് - ഒ.എ൯.വി  

 
നാരസാക്കിയിടല കുരിശ 

     -വയലാ൪  

 
‘യുദ്ധ്ും വരുത്തി വയ്ക്ക്കുന്ന 
വിപത്ത്’ എന്ന ആശയടത്ത 
ആസ്പദമാക്കി ഒരു 
എഡിദ്ദറ്റാറിയല് 
തയ്യാറാക്കുക    

https://youtu.be/apzaCsGQKDw


 
 
 
 
WEEK -17 

  
കുട്ടികളചടെ പ്രഹണ ശക്തി 
വര്ധിപ്പിക്കുന്നു. 
 
ആശയും മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് കുട്ടികടള 
പ്പാപ്തരാക്കുന്നു 
 
രദയരൂപത്തിടല ആശയും പ്രഹിച്് അവ 
സവന്ത്ും വാകയത്തില് പ്പദ്ദയാരിക്കാനുള്ള രാമ 
കഴിവ് കുട്ടികള് ദ്ദനെുന്നു. 
 
പ്രഹിക്കുക,ഓര്മിക്കുക,പ്പതിപാദിക്കുക,
സാരാുംശും പ്രഹിക്കുക ഈ കഴിവുകള് 
കുട്ടികള്ക്ക് ലഭിക്കുന്നു. 
 
എഴുത്തിടെ ദ്ദശഷി വര്ധിപ്പിക്കുന്നു. 
ആശയ വയക്തത ശകവരിക്കുന്നു. 
 

 
 

അവധാരണും, 
റിദ്ദപ്പാര്ട്ട് ശററ്റിങ്ങ് 

 
മലയാള വയാകരണ രചന 

 
 ദ്ദകരളപാണിനീയും  

 
മലയാള ഭാഷാവയാകരണ 
പ്പദ്ദയാരും. 
 

 

 ഒരു രദയഭാരും വായിച്് 
ദ്ദചാദയങ്ങള് കടെത്തി 
അവയ്ക്ക്ക് ഉത്തരും 
എഴുതുക. 

 

നിങ്ങള് കെ ഏടതങ്കിലുും 
ഒരു സുംഭവടത്തക്കുറിച്്  
പ്പമുഖ പപ്തത്തിദ്ദലക്ക് 
റിദ്ദപ്പാര്ട്ട് എഴുതുക. 

 
 
 
 
WEEK -18 

 
ഒ.എ൯.വി.കുറുപ്പിടന കുറിച്ചും 
അദ്ദേഹത്തിടെ കിതികടള കുറിച്ചും 
മനസ്സിലാക്കുന്നു. 
 
ശമക്കലാഞ്ചദ്ദലാടയ അറിയുന്നു. 
 
ആശയും പ്രഹിക്കുന്നു 
 
കവിത ഈണത്തില് ടചാലലി 
ആസവദിക്കാനുള്ള രാമ കഴിവ് ദ്ദനെുന്നു. 

 
ശമക്കലാഞ്ചദ്ദലാമാപ്പ്  

 (Not for assessment) 
 

ദ്ദകരളപാഠാവലി (SCERT) 

ഒ.എ൯.വി.കുറുപ്പിടെ 
കവിതകളചടെ വീഡിദ്ദയാ 
കള് പരിചയടപ്പെുത്തുന്നു  

https://youtu.be/e3J2PTbv

Wb8 
 

 

ജീവചരിപ്തക്കുറിപ്പ് 
തയ്യാറാക്കുക  

    ഒ.എ൯.വി.കുറുപ്പ് 
 
 
ഒ.എ൯.വി.കുറുപ്പിടെ   
ശമക്കലാഞ്ചദ്ദലാമാപ്പ് 
വായിച്് ആസവാദനക്കുറുപ്പ് 
തയ്യാറാക്കുക  

 
 
 
 
WEEK -19 

 
ശവദ്ദലാപ്പിള്ള രാമി പ്ശീധരദ്ദമദ്ദനാടന 
കുറിച്ചും അദ്ദേഹത്തിടെ കിതികടള 
കുറിച്ചും മനസ്സിലാക്കുന്നു. 
 
മാദ്ദവലി ഭരിച് ഓണനാളചകടള 
കുറിച്് ഓര്മിപ്പിക്കുന്നു. 
 
ഓണടത്ത കുറിച്ചും ഓണാദ്ദഘാഷങ്ങടള 
കുറിച്ചും കുട്ടികള് മനസ്സിലാക്കുന്നു. 
 
വിവിധയിനും ഓണക്കളികള് 
പരിചയടപ്പെുന്നു. 

  

 

ഓണമുറ്റത്ത്  
 

അെിസ്ഥാന പാഠാവലി   
(SCERT) 

ഓണപ്പാട്ടചകള്  

ഓണക്കഥകള് 

 
മലയാളകവിതാസഹിതയ 
ചരിപ്തും – എും.ലീലാവതി 
 
ഓണപ്പൂക്കള് എന്നിവ  

പരിചയടപ്പെുത്തുന്നു 

  

ഓണപ്പൂക്കള നിര്മാണും  

 
ഓണവുമായി  ന്ധടപ്പട്ടചള്ള രാമ 
ചിപ്തങ്ങള് ദ്ദശഖരിച്ത് ഒരു 
ചാര്ട്ട് തയ്യാറാക്കുക 

  
ഓണവുമായി  ന്ധടപ്പട്ട 
പഴടഞ്ചാലലചകള്, 
ആചാരാനുഷ്ക്ഠാനങ്ങള് 
തുെങ്ങിയവ ദ്ദശഖരിക്കുക. 

 

 
 
 
 
WEEK -20 

 
നാെ൯ പാട്ടചകടളകുറിച്് കുട്ടികള് 
മനസ്സിലാക്കുന്നു. 
 
അലങ്കാരപ്പദ്ദയാരങ്ങള് പ്രഹിക്കുന്നു. 
 
പെടത്ത ഓണക്കാലവുും ഇദ്ദപ്പാഴടത്ത 
ഓണക്കാലവുും തമിലുള്ള രാമ വയതയാസും 
കുട്ടികള് മനസ്സിലാക്കുന്നു. 
 
മലയാളത്തിടെ മദ്ദനാഹാരിത 
ആസവദിക്കുന്നു 

   
ഓണക്കാല ചിപ്തങ്ങള് 
DVD 

 
ഓണടത്ത സും ന്ധിച് 
ദിശയാവിഷ്ക്ക്കാരും. 
 
ഓണത്തിടെ ിതിഹയും, 
സൂചിപ്പിക്കുന്ന. വീഡിദ്ദയാ 
കള് പരിചയടപ്പെുത്തുന്നു. 
https://youtu.be/TcWjQBokGWU 
https://youtu.be/U-xKohBr7ZY 

 

 
ഓണക്കളികള് 
ഉള്ടപ്പെുത്തിയ ചാര്ട്ട് 
തയ്യാറാക്കുക. 
 
ഓണടത്തപ്പറ്റി മറ്റ് കവികള് 
എഴുതിയ കവിതകള് 
കടെത്തി വായിക്കുകയുും. 
വയതയസ്ത ഈണത്തില് 
കവിത പുനരാവിഷ്ക്ക്കരി 
ക്കുകയുും ടചയ്യചക 
 

 

WEEK -21 

WEEK -22 

  
       Assessment 
        
       Assessment 

  

https://youtu.be/e3J2PTbvWb8
https://youtu.be/e3J2PTbvWb8
https://youtu.be/TcWjQBokGWU
https://youtu.be/U-xKohBr7ZY


 

 

WEEK -23 

 

സുകുമാര് അഴീദ്ദക്കാെിടന കുറിച്ചും 
അദ്ദേഹത്തിടെ കിതികടള കുറിച്ചും 
മനസ്സിലാക്കുന്നു. 

പപ്തധര്മടത്തക്കുറിച്ചും, വിവിധയിനും 
പപ്തങ്ങടളക്കുറിച്ചും, 
വാര്ത്താമാധയമങ്ങടള കുറിച്ചും 
കുട്ടികള് മനസ്സിലാക്കുന്നു. 
 

   

പപ്തനീതി 
(Not for assessment) 

അെിസ്ഥാന പാഠാവലി   
(SCERT) 

സുകുമാര് അഴീദ്ദക്കാെിടെ 
കിതികള്  

 
വിവിധതരും പപ്തങ്ങളചടെ 
ദ്ദപരുകള് ഉള്ടപ്പെുത്തി 
ചാര്ട്ട് തയ്യാറാക്കുക. 

 സുകുമാര് അഴീദ്ദക്കാെിടെ 
ജീവചരിപ്തും വായിക്കുക. 

   

കടത്തഴുതുദ്ദമ്പാള് പ്ശദ്ധ്ിദ്ദക്കെ 
കാരയങ്ങടളക്കുറിച്് കുട്ടികള് 
ദ്ദ ാധവാന്മാരാകുന്നു. 
 

ിദ്ദദയാരികത്തുകള് , അടനൌദ്ദദയാരിക 
കത്തുകള് ഇവ തമിലുള്ള രാമ വയതയാസും 
തിരിച്റിയുന്നു. 
 

കത്തിടെ ഘെന,ഉള്ള രാമെക്കും എന്നിവടയ 
ക്കുറിച്് മനസ്സിലാകുന്നു. 
 

ഉപനയാസ വായനയിടല പ്പധാന 
ഭാരങ്ങളായ പ്പതിപാദയവുും, 
പ്പതിപാദനവുും മനസ്സിലാക്കുന്നു. 
 

ഉപനയാസും എഴുതുദ്ദമ്പാള് പ്ശദ്ധ്ിദ്ദക്കെ 
കാരയങ്ങളില് അറിവ് ദ്ദനെുന്നു. 
 

 

കത്ത്,ഉപനയാസും 
 
മലയാള വയാകരണവുും 
വാകയരചനയുും 
 

മലയാള വയാകരണ രചന  

           (സവരസവതി) 
  

മലയാള വയാകരണവുും 
രചനയുും  

 

ഉപനയാസമാല    

 

ിദ്ദദയാരിക കത്തിനുും 
അടനൌദ്ദദയാരിക കത്തിനുും 
ഓദ്ദരാ ഉദാഹരണങ്ങള് 
എഴുതുക. 
 

 

സമകാലിക വിഷയങ്ങടള 
അെിസ്ഥാനമാക്കി  
ഉപനയാസും തയ്യാറാക്കുക . 

 

 

WEEK -24 

  
ചട്ടമ്പിസവാമികളചടെ സാഹിതയകിതി 
കളചടെ സവിദ്ദശഷതകള് കുട്ടികള് 
മനസ്സിലാക്കുന്നു. 
 

 ദ്ദകരള നദ്ദവാത്ഥാനത്തില് ചട്ടമ്പി 
സവാമികള് വഹിച് പങ്കിടനക്കുറിച്് 
അറിയുന്നു. 

   
ചട്ടമ്പിസവാമികള് 

ജീവിതവുും സദ്ദേശവുും    

(9,10,11,12,13) 
 

 

മഹാന്മാരുടെ ജീവ ചരിപ്ത 
കിതികള്  

 

 
ദ്ദകരളത്തിടെ 
സാുംസ്ക്കാരികവുും 
സാമൂഹികവുമായ 
നദ്ദവാത്ഥാനത്തില് ചട്ടമ്പി 
സവാമികളചടെ പങ്ക് 
വിശദമാക്കുക, 

 

 

WEEK -25 

 

ഇ.സദ്ദന്ത്ാഷ്ക് കുമാറിടന കുറിച്ചും 
അദ്ദേഹത്തിടെ കിതികടള കുറിച്ചും 
മനസ്സിലാക്കുന്നു. 

ടചറുകഥാ രചനടയക്കുറിച്് 
മനസ്സിലാക്കുന്നു. 
 

കഥാപ്പസ്ഥാനദ്ദത്താട് ആഭിമുഖയും 
ജനിക്കുന്നു. 

   

പണയും 
അെിസ്ഥാന പാഠാവലി   
(SCERT) 
 ടചറുകഥ ഇന്നടല ഇന്ന് 

-എും.അചയുത൯ 
ടതരടഞ്ഞെുത്ത കഥകള്   

- വി.ആര്.സുധീഷ്ക്   

 

 
പണയും എന്ന കഥയിടല 
കഥാപാപ്ത നിരൂപണും 

തയ്യാറാക്കുക. 
 

നിങ്ങള്ക്ക് ഉൊയ ഒരു 
അനുഭവും കഥാരൂദ്ദപണ 
എഴുതുക. 



 

 

 

WEEK -26 

 
ദാരിപ്ദയവുും സാഹചരയങ്ങളചും ഒരാളചടെ 
ജീവിതടത്ത എപ്തമാപ്തും സവാധീനിക്കുന്നു 
എന്നത് കുട്ടികള്ക്ക് അനുഭവദ്ദവദയ 
മാകുന്നു. 
 

വായനാദ്ദശഷി വര്ധിക്കുന്നു. 
 

കഥ വായിച്് ആസവദിക്കുന്നതിനുള്ള രാമ 
കഴിവ് ദ്ദനെുന്നു.  

 

 

ഇ.സദ്ദന്ത്ാഷ്ക് കുമാറിടെ 
കിതികള്  

മാധവിക്കുട്ടിയുടെ കഥകള് 

ടചറുകഥാ സമാഹാരും  

 
കുറിടപ്പഴുതുക 

 

ഇ.സദ്ദന്ത്ാഷ്ക് കുമാ൪  

 

 


