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M Unit/Chapter Concepts/Sub topic Learning Outcomes/ Sklls acquired Essential Questions 

A
P

R
IL

 അ മഽതല്  ഋ വീര 
അക്ഷരങ്ങള ും. 

നലല വ഼ട്  

സവരഺക്ഷരങ്ങള്  
നലല വ഼ട്  

 അ മഽതല്  അ 

 എന്ീറ വ഼ട്  

 വ഼ട്ട഻ീല അുംഗങ്ങള്  
 അടഽക്കള ഉപകരനങ്ങള്  

 

*അ മഽതല്  അഹ വീരയഽള്ള അക്ഷരങ്ങള് * 
  * അക്ഷരങ്ങള്  മനസ്സ഻ലഺക്ക഻   
ഉച്ചര഻ക്കഺനഽള്ള കഴ഻വ് *അക്ഷരങ്ങള്  
എഴഽതഺനഽള്ള കഴ഻വ്. 
*ച഻ത്തത്ത഻ന്ീറ സഹഺയുത്തഺീട പദങ്ങള്  
വഺയ഻ക്കഺന്  കഴ഻യഽന്നഽ. 
*.വ഼ട഻ീനക്കഽറ഻ച്ച  മനസ്സ഻ലഺക്കഺന്  കഴ഻യഽന്നഽ. 
*വ഼ട഻ീല അുംഗങ്ങള ീട ുപരഽകള്  പറയഺന്  
കഴ഻യഽന്നഽ . 
*വ഼ട്ട഻ീല അുംഗങ്ങള ീട ബന്ധങ്ങള്  
മനസ്സ഻ലഺക്കഺന്  കഴ഻യഽന്നഽ . 
*അടഽക്കളയ഻ല്  ഉപുയഺഗ഻ക്കഽന്ന 
ഉപകരണങ്ങള ീട ുപരഽകള്  പറയഺന്  
കഴ഻യഽന്നഽ . 
*അമ്മയഽും അച്ഛനഽും ഏീതഺീക്ക കഺരയങ്ങള഻ല്  
സഹഺയ഻ക്കഽന്നഽ എന്ന പറയഺന്  കഴ഻യഽന്നഽ. 

*അക്ഷരങ്ങള്  ശര഻യഺയ  

 
 
ര഼ത഻യ഻ല്  ഉച്ചര഻ക്കഽക. . 
*ച഻ത്തും ുനഺക്ക഻ പദങ്ങള്  
മനസ്സ഻ലക്കഺന്  കഴ഻യഽന്നഽുടഺ? 

*ന഻ങ്ങള ീട വ഼ട഻ീന കഽറ഻ച്ച് 
പറയഺുമഺ? 

 
   *ന഻ങ്ങീട വ഼ട്ട഻ീല       
അുംഗങ്ങള ീട ുപരഽും അവരഽീട 
ബന്ദങ്ങള ും പറയഽക.  

M
A

Y
 ക മഽതല്  മ വീരയഽള്ള 

വയന്ജനക്ഷരങ്ങള്  
മഴ 

വയഞ്ചനക്ഷരങ്ങള്  
*മഴ 

*മഴ വ഻ുശഷങ്ങള്  
*മഴപ്പട്ട കള്  

*ീവള്ളത്ത഻ന്ീറ ഉപുയഺഗങ്ങള്    

*ജ഼വ഻കള്  
ജല ജ഼വ഻കള്   

*മണ്ണഺങ്കട്ടയഽും കര഻യ഻ലയഽും കഥ  

 

  

 

 * അക്ഷരങ്ങള്  മനസ്സ഻ലഺക്ക഻   ഉച്ചര഻ക്കഺനഽള്ള 
കഴ഻വ് *അക്ഷരങ്ങള്  എഴഽതഺനഽള്ള കഴ഻വ്. 
*ച഻ത്തത്ത഻ന്ീറ സഹഺയുത്തഺീട പദങ്ങള്  
വഺയ഻ക്കഺന്  കഴ഻യഽന്നഽ. 
*മഴീയക്കഽറ഻ച്ച് മനസ്സ഻ലഺക്കഺന്  കഴ഻യഽന്നഽ . 
*മഴപ്പട്ട കള്  പഺടഺന്  കഴ഻യഽന്നഽ  

*മഴയ്ക്ക്ക് മഽമ്ഽും ,പ഻മ്ഽും ഉള്ള കഺരയങ്ങള്  
മനസ്സ഻ലഺക്കഺന്  കഴ഻യഽന്നഽ. 
*കഥ മനസ്സ഻ലഺക്കഺന്  കഴ഻യഽന്നഽ. 
*ീവള്ളത്ത഻ന്ീറ ഉപുയഺഗങ്ങള്  പറയഺന്  
കഴ഻യഽന്നഽ. 
ജലജ഼വ഻കള ീട ുപരഽകള്  ഏീതഺീക്ക ,എങ്ങീന  
വളരഽന്നഽ എന്ന മനസ്സ഻ലഺക്കഽന്നാ. 
 

*അക്ഷരങ്ങള്  ശര഻യഺയ  

   ര഼ത഻യ഻ല്  ഉച്ചര഻ക്കഽക. . 
*ച഻ത്തും ുനഺക്ക഻ പദങ്ങള്  
മനസ്സ഻ലക്കഺന്  കഴ഻യഽന്നഽുടഺ? 

 
*ന഻ങ്ങള ീട മഴ അനഽഭവും 
പങ്കഽവയ്ക്ക്കഽക  

*.മഴീയ കഽറ഻ച്ച് പറയഽക 

*മഴക്ക് മഽമ്ഽും പ഻മ്ഽും ഉള്ള 
കഺരയങ്ങള്  പറയഺന്  
കഴ഻യഽുമഺ?. 
*ജലത്ത഻ല്  ജ഼വ഻ക്കഽന്ന ജ഼വ഻കീള 
ന഻ങ്ങള്  കട഻ട്ട ുടഺ.അത഻ന്ീറ 
ത്പുതയകതകള്  പറയഺുമഺ? 
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J
U

N
E

 യ മഽതല്  ര വീരയഽള്ള 
അക്ഷരങ്ങള് . 

മണവഽും മധഽരും  

അക്ഷരങ്ങള്   

വഺക്കഽകള്   

പാക്കള്   

ീചട഻കള്   

ന഻റങ്ങള്   

മഴവ഻ലല്  
മഴവ഻ലല് പഺട്ട് 

ീചട഻യഽീട ഭഺഗങ്ങള്   

കഥ പഽള഻യന്  മഽന്ത഻ര഻ങ്ങ  

 

 

  * അക്ഷരങ്ങള്  മനസ്സ഻ലഺക്ക഻   
ഉച്ചര഻ക്കഺനഽള്ള കഴ഻വ് *അക്ഷരങ്ങള്  
എഴഽതഺനഽള്ള കഴ഻വ്. 
*ച഻ത്തത്ത഻ന്ീറ സഹഺയുത്തഺീട പദങ്ങള്  
വഺയ഻ക്കഺന്  കഴ഻യഽന്നഽ. 
*പലതരും പാക്കള ീട ുപരഽകള്  പറയഺന്  
കഴ഻യഽന്നഽ. 
*ന഻റങ്ങള ീട ുപരഽകള്  മനസ്സ഻ലഺക്കഺന്  
കഴ഻യഽന്നഽ. 
*മഴവ഻ലല഻ന്ീറ ന഻റങ്ങള്  പറയഺന്  കഴ഻യഽന്നഽ. 
*മഴവ഻ലല് പഺട്ട കള്  പഺടഺനഽള്ള കഴ഻വ്. 
*പഽള഻യന്  മഽന്ത഻ര഻ങ്ങ കഥ മനസ്സ഻ലഺക്ക഻ 
വഺയ഻ക്കഺന്  കഴ഻യഽന്നഽ.  

 
 
 

*അക്ഷരങ്ങള്  ശര഻യഺയ  

   ര഼ത഻യ഻ല്  ഉച്ചര഻ക്കഽക. . 
*ച഻ത്തും ുനഺക്ക഻ പദങ്ങള്  
മനസ്സ഻ലക്കഺന്  കഴ഻യഽന്നഽുടഺ 

*ന഻ങ്ങള്ക്ക് ചഽറ് ും ഉള്ള പാക്കള ീട 
ുപരഽകള്  പറയഺുമഺ? 

*ന഻റങ്ങള്ക്ക് അനഽുയഺജയ മഺയ 
അഞ്ചഽ വസ്തഽക്കള ീട ുപരഽകള്  
പറയഺുമഺ? 

*മഽന്ത഻ര഻ങ്ങയഽീട രഽച഻ എന്തഺീണന്ന്   
പറയുമഺ ? 

 

S
E

P
T

M
B

E
R

 

മത്തഺസ്  

ഒരഽമയഽീട ആു ഺഷും  

മത്തഺസ്  

ആു ഺഷും  

പാക്കളും  

ു ഺഷയഺത്ത 

ഓണപ്പഺട്ട്  

ഓണ സദയ  

ീപരഽനഺള്   

ത്ക഻സ്മസ് 

ഉത്സവും 

*മഺത്തസ്സ കള്  മനസ്സ഻ലഺക്ക഻ വഺക്കഽകള്  
വഺയ഻ക്കഺനഽള്ള കഴ഻വ്. 
*പലതരും ആു ഺഷങ്ങീള കഽറ഻ച്ച് 
മനസ഻ലഺക്കഽന്നഽ. 
*ഓുരഺആു ഺഷത്ത഻ന്ീറയഽും  

ത്പുതയകതകീളകഽറ഻ച്ച് മനസ്സ഻ലഺക്കഺന്  
കഴ഻യഽന്നഽ. 
*ഓണീത്ത കഽറ഻ച്ച് മനസ഻ലഺക്കഽന്നഽ. 
*ീപരഽനഺള഻ന്ീറ ആു ഺഷങ്ങള്  
എീന്തഺീക്കയഺീണന്ന് മനസ഻ലഺക്കഽന്നഽ. 
*ത്ക഻സ്മസ്സ഻ന്ീറ *ത്പുതയകതകള്  
മനസ്സ഻ലഺക്കഽന്നഽ. 

  *ഉത്സവീതക്കഽര഻ച്ച  മനസ്സ഻ലഺക്കഽന്നഽ. 

*മഺത്തസ്സ കള്  ഉപുയഺഗ഻ച്ച് 
വഺക്കഽകള്  വഺയ഻ക്കഺന്  
ത്ശമ഻ക്കഽക. 
*ന഻ങ്ങള്  ആ ഻ഷ഻ക്കഽന്ന 
ആു ഺഷങ്ങള്  
ഏീതഺീക്കയഺീണന്ന് പറയഺുമഺ 
? 

*നഺട്ട഻ല്  ഏീതങ്ക഻ലഽും ഉത്സവങ്ങള്  
കട഻ട്ട ുടഺ?അവീയ കഽറ഻ച്ച് 
ുകട്ട഻ടഽുടഺ?  
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കാട്ടക്ഷരങ്ങള്  
നന്നഺയ഻ വളരഺന്   

അക്ഷരങ്ങള്   

വഺക്കഽകള്   

പലഹഺരങ്ങള്   

രഽച഻കള്   

       കടകള്  
         ശ഼ലങ്ങള്   

*കാട്ടക്ഷരങ്ങള്  ഉപുയഺഗ഻ച്ച്പദങ്ങള്  
വഺയ഻ക്കഺന്  കഴ഻യഽന്നഽ 

*പലഹഺരങ്ങള ീട ുപരഽകള്  പറയഺന്  
കഴ഻യഽന്നഽ 
*ഓുരഺ ആഹഺരത഻ന്ീറയഽും രഽച഻കള്  
ഏീതഺീക്ക ആീണന്ന് മനസ഻ലഺക്കഽന്നഽ. 
*കടകീള കഽറ഻ച്ച് മനസ഻ലഺക്കഽന്നഽ. 
*നലലശ഼ലങ്ങള്  ഏീതഺീക്കയഺീണന്ന് 
മനസ഻ലഺക്കഽന്നഽ .  

 
 
 
 

*കാട്ടക്ഷരങ്ങള്  വരഽന്ന 
പലഹഺരങ്ങള ീട ുപരഽകള്  
പറയഺുമഺ ? 

*ന഻ങ്ങള്ക്ക് ഇഷ്ടമഽള്ള 
പലഹഺരങ്ങള ീട ുപരഽകള്  
പറയഺുമഺ ? 

*അമ്മ ഉടഺക്കഽന്ന പലഹഺരങ്ങള്  
ഇീതഺീക്കയഺണ്. 
*ന഻ങ്ങള ീട നലല ശ഼ലങ്ങള്  
ഏീതഺീക്കയഺണ്? 
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കാട്ടക്ഷരങ്ങള്   

ഓമന ചങ്ങഺത഻മഺര്   

വഺക്കഽകള്   

കാട്ട കഺര്  വളര്ത്തഽ 
ജ഼വ഻കള്  ജ഼വ഻കള ീട 

ഉപുയഺഗങ്ങള്   

കടഽവീയ പ഻ട഻ക്കഽന്ന മഺന്  
എന്ന കഥ  

*വഺക്കഽകള്  ന഻ര്മ഻ക്കഺന്  കഴ഻യഽന്നഽ 
*കാട്ട കഺുര കഽറ഻ച്ച് മനസ്സ഻ലഺക്കഺന്  

കഴ഻യഽന്നഽ  

*പലതരും ജ഼വ഻കീള കഽറ഻ച്ച് മനസ്സ഻ലഺക്കഺന്  
കഴ഻യഽന്നഽ. 

*ഓുരഺ ജ഼വ഻കള ീടയഽും ത്പുതയകതകള്  
എീന്തഺീക്കയഺീണന്ന് 

മനസ്സ഻ലഺക്കഺന്  കഴ഻യഽന്നഽ. 
*കഥ മനസ഻ലഺക്കഽന്നഽ. 

 *കാട്ടക്ഷര വഺക്കഽകള്  കീടത്ത഻ 
എഴഽതഽക. 
*കാട്ട കഺരഽീട ുപരഽകള്  
പറയഺുമഺ?എഴഽതഺുമഺ? 

*ന഻ങ്ങള്  കട഻ട്ട ള്ള ജ഼വ഻കള്  
ഏീതഺീക്ക ? 

*അവയഽീട ഉപുയഺഗങ്ങള്  
പറയഺുമഺ? 

*ന഻ങ്ങള ീട വളര്ത്തഽ ജ഼വ഻കീള 
കഽറ഻ച്ച് പറയഺുമഺ?  

D
C

E
M
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കാടക്ഷരങ്ങള്   

നഺട്ട  നനച്ച് 

വഺക്കഽകള്   

കിഷ഻  

കിഷ഻ സഺധനങ്ങള്   

ചന്ത 

കിഷ഻ ഉപകരണങ്ങള്  
കടങ്കഥകള്  

പച്ചക്കറ഻കള്   

പഴങ്ങള്   

ച഼രപ്പട്ട   

*വഺക്കഽകള്  കീടത്ത഻ എഴഽതഺനഽും 
വഺയ഻ക്കഺനഽും ഉള്ള കഴ഻വ് 

*ചന്തീയ കഽറ഻ചഽ മനസ഻ലഺക്കഽന്നഽ . 
*കിഷ഻ീയ കഽറ഻ച്ച് മനസ഻ലഺക്കഽന്നഽ 
*കിഷ഻ീചയ്യഺന്  ഉപുയഺഗ഻ക്കഽന്ന 

ഉപകരണങ്ങള ീട ുപരഽകള്  പറയഺന്  ഉള്ള 
കഴ഻വ് 

*കടങ്കഥകള്  പറയഺനഽള്ള കഴ഻വ്  

*പച്ചക്കറ഻കള ീടയഽും പഴങ്ങള ീടയഽും 
ുപരഽകള്  പറയഺനഽള്ള കഴ഻വ്  

*ച഼രപ്പഺട്ട് പഺടഺനഽള്ള കഴ഻വ് .  

*വഺക്കഽകള്  കീടത്തഽക? 

*ചന്തയ഻ല്  ുപഺയ഻ട്ട ുടഺ?എങ്ക഻ല്  
അത഻ന്ീറ അനഽഭവും പറയഺുമഺ? 

*ന഻ങ്ങള്  കിഷ഻ ീചയ്യ ന്നത് എങ്ങീന 
എന്ന് കട഻ട്ട ുടഺ?ഉീടങ്ക഻ല്  
അീതങ്ങീന എന്ന് പറയഺുമഺ ? 

*കിഷ഻ ഉപകരണങ്ങള ീട ുപരഽകള്  
പറയഺുമഺ? 

*ന഻ങ്ങള്ക്ക് ഇഷ്ടമഽള്ള 
പച്ചക്കറ഻കള ീടയഽും പഴങ്ങള ീടയഽും 
ുപരഽകള്  പറയഽക.കഺരണും പറയഽക? 

*ച഼രപ്പട്ട കള്  പഺടഺുമഺ? 
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ച഻ന്ഹങ്ങള്  
മഺത്ന്ത഻ക വട഻  

വഺക്കഽകള്   

യഺത്ത ഉപഺധ഻  

വട഻കള്  മഺര്ഗങ്ങള്   

യഺത്ത 

പഺട്ട കള്  
കള഻പ്പഺട്ടങ്ങള്    

*ച഻ഹ്നങ്ങള്  ീകഺടഽള്ള വഺക്കഽകള ീട 
വഺയന ,എഴഽത്ത് മനസ഻ലഺക്കഽന്നഽ,അവയഽീട 

ഉപുയഺഗും മനസ്സ഻ലഺക്കഽന്നഽ . 
*പലതരും യഺത്ത ഉപഺദ഻കള്  ഉീടന്നഽ 

മനസ഻ലഺക്കഽന്നഽ. 
 

*സഞ്ചര഻ച്ച വഺഹനങ്ങള ീട ുപരഽകള്  
പറയഺനഽും എഴഽതഺനഽമഽള്ള കഴ഻വ്. 
*വട഻പ്പഺട്ട കള്  പഺടഺനഽള്ള കഴ഻വ് 

 
* കള഻പ്പഺട്ടങ്ങള്  ഉടഺക്കഺനഽള്ള കഴ഻വ് . 

*ച഻ഹ്നങ്ങള്  വരഽന്ന പദങ്ങള്  
കീടത്ത഻ എഴഽതഽക ? 

*ന഻ങ്ങള്  സഞ്ചര഻ച്ച വഺഹനങ്ങള ീട 
ുപരഽകള്  പറയഺുമഺ ? 

*ന഻ങ്ങള ീട കള഻പ്പഺട്ടങ്ങള്  
ഏീതഺീക്ക എന്ന് പറയഺുമഺ?  
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കാട്ടും ീതറ്഻യ കഽട്ട഻ 
ീകഺമ്ന്   

*ജഗ വ഻ന്ീറ അമ്മ  

 

കഥ  

ുമല്വ഻ലഺസും  

ീപഺതഽ സ്ഥഺപനങ്ങള്   

കത്ത് 

*കഽട്ട഻ീക്കഺമ്ന്  എന്ന കഥ  

മനസ്സ഻ലക്കഽന്നഽ. 
*കഥയ഻ീല ജ഼വ഻കീള കഽറ഻ച്ച് 

മനസ഻ലഺക്കഽന്നഽ . 
*ുമല്വ഻ലഺസങ്ങല്  പറയഺനഽും,എഴഽതഺനഽും 

കഴ഻യഽന്നഽ  

*ീപഺതഽസ്ഥഺപനങ്ങള ീട ുപരഽകള്  
പറയഺനഽള്ള കഴ഻വ്. 

*ന഻ങ്ങള ീട നഺട്ട഻ീല ുമല്വ഻ലഺസും 
പറയഺുമഺ.? 

*ന഻ങ്ങള്ക്ക് ചഽറ് മഽള്ള 
ുപഺതഽസ്ഥഺപനങ്ങള്  ഏീതഺീക്ക 
എന്ന പറയഽക . 
*ന഻ങ്ങള്  ുപഺയ഻ട്ട ള സ്ഥഺപനങ്ങള്  
ഏീതഺീക്ക പറയഽക. 
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വഺര്ഷ഻ക മാലയ 
ന഻ര്ണയും 

   


