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TIME TABLE
DATE

DAY

FORENOON

AFTERNOON

22.08.19

THURSDAY

ENGLISH WRITTEN

ENGLISH RECITATION

26.08.19

MONDAY

TAMIL WRITTEN

TAMIL RECITATION

27.08.19

TUESDAY

MATHS WRITTEN

28.08.19

WEDNESDAY

ENGLISH READING

TAMIL READING

29.08.19

THURSDAY

ENGLISH STORY

TAMIL STORY

30.08.19

FRIDAY

CONVERSATION

PORTIONS
ENGLISH
WRITTEN:






1. Cursive a-z
2. Dictation Words (2, 3 letters word)
3. Articles a/an Pg.No: 28, 29
4. Vowels, Consonants Pg. No: 15 to 22, 24 to 26
( Refer Term-I Book, C.W , Worksheet)
5. Opposites
 Come
x
Go
 In
x
Out
 Dry
x
Wet
 Down
x
Up
 Happy
x
Sad

RECITATION:
Opposites











Big x Small
Cold x Hot
Stand x Sit
Near x Far
Happy x sad
First x Last
Slow x Fast
Rich x Poor
Fat x Thin
Close x Open

Tenses
1.
2.
3.
4.
5.

Go - Went
Give - Gave
Tell - Told
Get - Got
Cut - Cut

RHYMES:





Goosey Goosey Gander
Cobbler Cobbler
Row Row your boat
Pat –a – cake

Pg. No:
Pg.No :
Pg.No :
Pg. No:

23
23
30
30

STORY:
The Shepherd boy and the wolf
Once there lived a shepherd boy in a village. One day he
wanted to have some fun. So he cried aloud “ Wolf, Wolf” ! The farmers
came running there. The boy laughed and said, “It was just for fun”.
The villagers got irritated by his call for help. One day a wolf really
came there. The boy cried in fear “Wolf, Wolf !. Thinking it was a joke,
no one came to help the boy. The wolf carried the lamb away.
Moral: No one believes a liar even when he tells the truth.
The Thirsty Crow
Once, a crow was very thirsty, He searched for water everywhere.
At last, he saw a pot with very little water in it. The crow put his
beak inside, but could not reach the water. He got a plan. He
Picked some pebbles and dropped them into the pot, one by one.
The water level in the pot came up. The crow drank the water
and flew away happily.
Moral: A clever person will make the best use of things.
READING: Phonetic sound of Vowels a, e, i. o, u (Pg.No: 15-22, 24-26) (Refer Term- I
Book)
MATHS
WRITTEN:
 Numerals (1-100)
 Number Names (1-20)
 Skip Counting by 10’s
 Backward Counting (10-0)
 Basic Shapes
 Before, After, Between (1-20)
 Picture Addition (1-10)
 Comparison (1-10) < , >, =
( Refer worksheet, Term-I Book, Class work)
TAMIL
WRITTEN:


உயிர் ழுத்துக்கள்

– 12 (அ-ஔ)



ஆய்த ழுத்து

- 1 (ஃ)



மெய் ழுத்துக்கள்

– 18 (க்-ன்)



உயிர் மெய் ழுத்துகள் - ‘அ’ வரிசை

RECITATION:



Pg. No: 85
Pg. No: 85

ெிருகங்கள்
பறசவகளின் ஓசைகள்

பாடல்கள்





Pg. No: 87
Pg. No: 87
Pg. No: 87

ஆலெரம்
சைவல்
அழகர் யாசை

திருக்குறள்:
நீரின்று அசெயாது உலமகைின் யார் யார்க்கும்
வான் இன்று அசெயாது ஒழுக்கு.
மபாருள்: நீர் இன்றி உலகில் ஓர் உயிரும் வாழாது.
அது சபால ெசழ இல்சல ைில் ஒழுக்கமும்
நிசலமபறாெல் சபாகும்.

STORY:
1.

ைிங்கமும் சுண்மடலியும்

உறங்கி மகாண்டிருந்த ைிங்கம் ெீ து சுண்மடலி ஒன்று விசளயாடியது. சகாபம் அசடந்த ைிங்கம், "
உன்சை மகால்லாெல் விடொட்சடன் " ன்று சுண்மடலியிடம் கூறியது. ‚ஒரு நாள் நான் உங்களுக்கு
உதவுசவன், ன்சை ென்ைித்து விடுங்கள்‛ ன்று சுண்மடலி கூறியது. ஒரு நாள் சவடன் விரித்த
வசலயில் ைிங்கம் அகப்பட்டது. உதவி சவண்டி கத்தியது ைத்தத்சதக் சகட்டு ஓடி வந்த சுண்மடலி
வசலசயக் கடித்து, ைிங்கத்சத விடுவித்தது.
நீதி: ைிறியவர்களும் கூட ைிறந்த விஶயங்கசள ைாதிக்க முடியும்.

2.

புறாவும் றும்பும்

ஒரு நாள் ஆற்றில் றும்பு விழுந்தது. புறா றும்பின் தவிப்சப கண்டு இசலசய கிள்ளி
சபாட்டது. இசலயின் உதவியால் றும்பு கசரசய அசடந்தது. புறாவிடம் றும்பு நட்பு மகாண்டது. ஒரு
நாள் சவடன் புறாசவ குறி சவத்தான். அசத கண்ட றும்பு சவடன் காசல கடித்தது. சவடைின் அம்பு
குறி தவற புறாவின் உயிர் தப்பியது.
நீதி: உயிர் காப்பான் சதாழன்.

READING: ழுத்துக்கசள கண்டறிதல் (க் – ன்)

Picture Reading:
(ஆம்,

க் –ன்

ள், ர், ஊர், ஈ, ஆண், உண், ண்)

CONVERSATION:
Food






We need food to live and grow.
It makes us healthy and strong.
Food gives us energy to work and play.
There are different types of food.
We get all our food from plants and animals.

