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എീെ ുേരളം  

എീെ ുേരളം േവ഻ത  

നഺട്  

അവധ഻ക്കഺലം േഥ 

മഺണ഻േയ ീെമ്പഴഽക്ക േഥ 
േള഻േള്  
േഽളം 

ീതഺഴ഻ല്  
വ഼ട് 
 

*എീെ ുേരളം എന്ന േവ഻ത ീെഺലലഺനഽള്ള 
േഴ഻വ്  

*നഺട഻ീന േഽറ഻ച്ച് മനസ഻ലഺക്കഽന്നഽ.പ്നട഻ീന 
േഽറ഻ച്ച് പറയഺന്  േഴ഻യഽന്നഽ. 
*ഒരഽ അവഺധ഻ക്കഺലം എന്നഺ േഥ 
പറയഺനഽള്ള േഴ഻വ്  

*നഺമ വ഻ുശഷണങ്ങള്  
മനസ഻ലഺക്കഽന്നഽ.എഴഽതഺന്  േഴ഻യഽന്നഽ. 
*മഺണ഻ക്ക ീെമ്പഴഽക്ക േഥ മനസ്സ഻ലഺക്ക഻ 
പറയഺനഽള്ള േഴ഻വ്  

*പലതരം േള഻േളുീട ുപരഽേള്  പറയഺന്  
േഴ഻യഽന്നഽ. 
*േഽളങ്ങീള േഽറ഻ച്ച് മനസ്സ഻ലഺക്കഺന്  
േഴ഻യഽന്നഽ,േഽളീെ േഽറ഻ച്ച് പറയഺന്  
േഴ഻യഽന്നഽ. 
*പലതരം ീതഺഴ഻ലഽേീള േഽറ഻ച്ച് 
മനസ഻ലഺക്കഽന്നഽ. 
*േവ഻തയഽീട ആശയം സവന്തം വഺേയെ഻ല്  
എഴഽതഺന്  േഴ഻യഽന്നഽ . 
*വഺേയങ്ങള്  മഺറ്റ഻ീയഴഽതഺനഽള്ള േഴ഻വ്  

*എീെ നഺട്ട഻ന്  പഽറം എന്നത഻ീന േഽറ഻ച്ച് 
എഴഽതഺന്  േഴ഻യഽന്നഽ. 

*നഺട഻ീന സഽന്ദരമഺക്കഽന്നത് 
എീന്തലലഺമഺണ്.? 
*ന഻ങ്ങള്  പട്ടണെ഻ല്  േണ്ട 
േഺഴ്െേള്  എീന്തഺീക്കയഺണ്? 
*നഺട്ട഻ന്  പഽറെഽ എീന്തഺീക്ക 
േഺഴ്െേള്  ആണ് േണ്ടത്? 
*ന഻ങ്ങളുീട നഺട഻ീെ 
പ്പുതയേതേള്  പറയഺുമഺ ? 
*ന഻ങ്ങളുീട േഽടഽമ്പങ്ങള഻ല്  
ഇീതലലഺം ു ഺഇള഻ 
ീെയ്യുന്നവരഽണ്ട്. 
*ന഻ങ്ങള്  േള഻ക്കഽന്ന േള഻േളുീട 
ുപരഽേള്  പറയഺുമഺ. 
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M
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േഽട്ട഻പ്പുര 

േഽട്ട഻പ്പുര  

വ഼ട് 

മഽറ഻േള്   

ുപരഽേള്   

നമ വ഻ുശഷണം   

* 

*േഽട്ട഻പ്പുര േഥ മനസ഻ലഺക്കഽന്നഽ 
*പലതരം വ഼ടഽേീള േഽറ഻ച്ച് 
മനസ഻ലഺക്കഽന്നഽ. 
*േഽട്ട഻പ്പുര എന്ന േഥയ഻ീല േഥഺപഺപ്തങ്ങീള 
േഽറ഻ച്ച് മനസ്സ഻ലക്കഽന്നഽ. 
*ഓുരഺ മഽറ഻േളും അവയഽീട 
ഉപുയഺഗങ്ങളും എീന്തലലഺമഺീണന്ന് 
മനസ഻ലഺക്കഽന്നഽ. 
*വ഼ട഻ന്ീറ ുപര്,ോട്ടുേഺരഽീട ുപരഽേള്  
എന്ന്ന഻വ എഴഽതഺന്  േഴ഻യഽന്നഽ. 
*നഺമ വ഻ുശഷണങ്ങീള േഽറ഻ച്ച് 
മനസ഻ലഺക്കഽന്നഽ. 
*അക്ഷരങ്ങള്  െ഻ഹ്നങ്ങള്  ഉപുയഺഗ഻ച്ച് 
എഴഽതന്  േഴ഻യഽന്നഽ. 
*േടംങ്കഥേള്  പറയഺന്  േഴ഻യഽന്നഽ. 
*ക്ഷണ േെ഻ീന േഽറ഻ച്ച് മനസ഻ലഺക്കഽന്നഽ. 
*സംഭഺഷണം മനസ്സ഻ലഺക്ക഻ എഴഽതഺന്  
േഴ഻യഽന്നഽ. 
*വിെ഻യഽള്ള പര഻സരീതേഽറ഻ച്ച് 
മനസ഻ലഺക്കഽന്നഽ. 
*നടന്  പഺട്ട് പഺടഺന്  േഴ഻യഽന്നഽ. 

 

െ഻പ്തെ഻ന്ീറ സഹഺയുെഺീട 
ഓുരഺ മഽറ഻േളുീടയഽം 
പ്പുതയേതേള്  
പറയഺുമഺ?എഴഽതഺുമഺ? 

*ന഻ങ്ങള്  ഏീതഺീക്ക 
തരെ഻ലഽള്ള ക്ഷണ േെഽേള്  
േണ്ട഻ട്ടുണ്ട്? 

* വ഼ട് ന഻ര്മ഻ക്കനഽപുയഺഗ഻ക്കഽന്ന 
വസ്തഽക്കള്  ഏീതഺീക്ക. 

 
*ോടഽതല്  േടംങ്കതേള്  പറയഺുമഺ ? 
*ന഻ങ്ങളുീട വ഼ട് വിെ഻യഺയ഻ 
സാക്ഷ഻ക്കഽന്നത് എങ്ങീനയഺണഽ ? 
*നഺടന്  പഺട്ടുേള്  പടുമഺ? 
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നഺട഻ീന രക്ഷ഻ച്ച 
വ഼രബഺഹഽ  

േഥ  

േഥഺപഺപ്തങ്ങള്   

ഗഽണ പഺടം 

വയഺയഺമം  

ശഽെ഻തവം  

ുരഺഗം 

ുപഺസ്റര്   

േടംങ്കഥ 

ഡയറ഻ 
പഺവ നഺടേം  

 

*േഥ 
മനസ഻ലഺക്കഽന്നഽ,േഥഺപഺപ്തങ്ങളും,ഗഽണപദങ്ങ
ളും മനസ്സ഻ലഺക്കഺന്  േഴ഻യഽന്നഽ. 
*വഺക്കഽേീള പ഻ര഻ീച്ചഴഽതഺന്  േഴ഻യഽന്നഽ. 
*ോട്ടെ഻ല്  ീപടഺെ വഺക്കഽേീള 
േണ്ടഽപ഻ട഻ക്കഺന്  േഴ഻യഽന്നഽ. 
*വയയമീെ േഽറ഻െഽമ,പലതരം 
വയഺയഺമങ്ങള്  എങ്ങീനയഺണഽ 
ീെയ്യുന്നീതന്നഽം മനസ഻ലഺക്കഽന്നഽ. 
*വഺേയങ്ങള്  രാപ഼േര഻ക്കഺന്  േഴ഻യഽന്നഽ. 
*ശഽെ഼േരണീെ േഽറ഻ച്ച് മനസ഻ലഺക്കഽന്നഽ. 
*പലതരം ുരഺഗങ്ങളുീട ുപരഽേള്  
മനസ഻ലഺക്കഽന്നഽ. 
*ഡയറ഻ എഴഽതഽന്നത഻ന്ീറ പ്പഺധഺനയം 
മനസ഻ലഺക്കഽന്നഽ. 
*പഺവനഺടേം മനസ഻ലഺക്കഽന്നഽ. 

*ന഻ങ്ങള്  വയഺയഺമങ്ങള്  
ീെയ്യഺറഽുണ്ടഺ? എങ്ക഻ല്  
എുതഺീക്കയഺീണന്ന് പറയഺുമഺ? 
*ന഻ങ്ങള്  ന഻ങ്ങളുീട സ്ോള഻ല്  
ശഽെ഼േരണ പ്പവര്െനളള്  
ീെയ്യഺറഽുണ്ടഺ? 

*ന഻ങ്ങളുീട അമ്മീയ 
ശഽെ഼േരണെ഻ന് 
സഹഺയ഻ക്കരഽുണ്ടഺ? 

*ന഻ങ്ങള്ക്ക് വരഽന്ന ുരഺഗങ്ങള്  
ഏീതഺീക്ക? 

*ുരഺഗം വരഽുമ്പഺള്  ന഻ങ്ങള്  
എീന്തഺീക്ക േഺരയങ്ങള്  
ീെയ്യഺറഽണ്ട്.? 
*പഺവനഺടേങ്ങള്  േഺണഺറഽുണ്ടഺ?  
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ഈ ീതറ്റ഻ന് ശ഻ക്ഷയ഻ലല   

േഥ  

േഥഺപഺപ്തങ്ങള്   

േഥയഽീട ഗഽണപഺഠങ്ങള്   

ീെട഻േള്   

േിഷ഻  

ഇലേള്   

േള഻പ്പഺട്ടങ്ങള്   

േഽട്ട഻ക്കവ഻ത  

ീതങ്ങ് 
നഺമ വ഻ുശഷനങ്ങള്  
നഺുളക്ക് ുവണ്ട഻  േവ഻ത  

മഽെശ്ശ഻ മഺവ് േഥ  

 

*േഥമഺനസ്സ഻ലക്കഽന്നഽ. 
*േഥഺപപ്തങ്ങീളേഽറ഻ച്ച് മനസ഻ലഺക്കഽന്നഽ. 
*േഥയഽീട ഗഽണപഺടങ്ങള്  മനസ഻ലഺക്കഽന്നഽ. 
*നടന്  ഉപുയഺഗ഻ക്കഽന്ന ീെട഻യഽീട 
ഭഺഗങ്ങള്  ഏീതഺീക്കീയന്നഽ മനസ഻ലഺക്കഽന്നഽ. 
*പലതരം ഇലേീള േഽറ഻ച്ച് മനസ഻ലഺക്കഽന്നഽ. 
*ഇലേളുീട ഉപുയഺഗങ്ങള്  മനസ്സ഻ലഺക്കഺന്  
േഴ഻യഽന്നഽ. 
*ഇലേള്  ീവച്ച് േള഻പ്പഺട്ടങ്ങള്  ഉണ്ടഺക്കഺന്  
േഴ഻യഽന്നഽ. 
*േഽട്ട഻ക്കവ഻ത പഺടഺന്  േഴ഻യഽന്നഽ  

*ീതങ്ങ഻ീന േഽറ഻ച്ച് മനസ഻ലഺക്കഽന്നഽ. 
*ഇഷ്ടമഽള്ള സസയീെേഽറ഻ച്ച് എഴഽതഺന്  
േഴ഻യഽന്നഽ. 
*നഺുളക്ക് ുവണ്ട഻ േ എന്നഺ േവ഻ത 
ീെഺലലഺന്  േഴ഻യഽന്നഽ.  

*ന഻ങ്ങള്  േിഷ഻ ീെയ്ത഻ടഽുണ്ടഺ 

*എങ്ങീന? 
*ഇലേള്  ീവച്ച് േള഻പ്പഺട്ടങ്ങള്  
ഉണ്ടഺക്ക഻യ഻ടഽുണ്ടഺ? 
*എങ്ങീന? 
*പലതരം ഇലേീള ുശഖര഻ക്കഽേ 

*ീെട഻ീയ േഽറ഻ച്ച് ഒരഽ 
േഽട്ട഻ക്കവ഻ത എഴഽതഺുമഺ? 
* 
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അണ്ണഺന്  േഽഞ്ഽം 
ആനമഽപ്പനഽം 

*േഥ  

*ഗഽണപഺഠം  

പഽത഻യ പദങ്ങള്   

ഒന്ന഻ച്ചു ന഻ന്നഺല്  േഥ  

േഥ മട്ട഻എഴഽതല്   

പധപ്പശ്നം  

േടങ്കഥ 

സംഭഺഷണം  

 ഼വ഻േള്   

 

*അണ്ണഺന്  േഽഞ്ഽം ആനമഽപ്പനഽം എന്ന േഥ 
മനസ഻ലഺക്കഽന്നഽ. 
*േഥയ഻ീല ഗഽണപഺഠം മനസ്സ഻ലഺക്ക഻ 
എഴഽതഺനഽം പറയഺനഽം േഴ഻യഽന്നഽ. 
*േഥേള഻ല്  ന഻ന്നഽം പഽത഻യ പദങ്ങള്  
േീണ്ടെ഻ വഺയ഻ക്കഺനഽം എഴഽതഺനഽം 
േഴ഻യഽന്നഽ. 
*േഥ മഺറ്റ഻ എഴഽതഺനഽം പറയഺനഽം 
േഴ഻യഽന്നഽ. 
*പദപ്പശ്നങ്ങള്  എഴഽതഺന്  േഴ഻യഽന്നഽ. 
*േടങ്കഥേള്  പറയഺന്  േഴ഻യഽന്നഽ. 
*സംഭഺഷണങ്ങള്  ീെയ്യഺന്  േഴ഻യഽന്നഽ. 
*പലതരം  ഼വ഻േളുീട ുപരഽേള്  പറയഺനഽം 
എഴഽതഺനഽം ത഻ര഻ച്ചറ഻യഺനഽം ഉള്ള േഴ഻വ്  

* ഼വ഻േള്  ീേഺണ്ടഽള്ള പ്പുതയേതേള്  
പറയഺനഽം എഴഽതഺനഽം േഴ഻യഽന്നഽ. 
* ഼വ഻േളുീട െ഻പ്തങ്ങള്  വരയ്ക്കഺന്  
േഴ഻യഽന്നഽ. 

*ന഻ങ്ങളുീട വ഼ട്ട഻ല്   വളര്െഽന്ന 
 ഼വ഻േളുീട ുപരഽേള്  
പറയഺുമഺ? 

*ന഻ങ്ങള്ക്ക് െഽറ്റും േഺണഽന്ന 
 ഼വ഻േള്  ഏീതഺീക്ക? 
* ഼വ഻േളുീട പ്പുതയേതേള്  
പറയഺുമഺ? 

*ആരഽീടീയങ്ക഻ലഽം സംഭഺഷണം 
ുേട്ട് അത് എഴഽതഺനഽം 
അവതര഻പ്പ഻ക്കഺനഽം േഴ഻യഽുമഺ? 
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ഞഺനഺണ്  തഺരം 

േഥ  

പര഼ക്ഷണം  

വസ്ത഻ക്കള്   

 ല  ഼വ഻േള്, ല 
സസയങ്ങള്   

ീവള്ളം ുപ്സഺതസ്സുേള്   

േവ഻ത  

 േഥ മനസ്സ഻ലഺക്കഺന്  േഴ഻യഽന്നഽ 
 ക്ലഺസ്സ഻ല്  നടെ഻യ പര഼ക്ഷനങ്ങള്  

ീെയ്യഺന്  േഴ഻യഽന്നഽ. 
 ീവള്ളെ഻ന്ീറ പ്പുതയേതേള്  

മനസ്സ഻ലഺക്കഺന്  േഴ഻യഽന്നഽ. 
 ീവള്ളെ഻ന്ീറ ഉപുയഺഗങ്ങള്  പറയഺനഽം 

എഴഽതഺനഽം േഴ഻യഽന്നഽ. 
 ീവള്ളെ഻ന്ീറ ുപ്സഺതസ്സുേള്  

ഏീതഺീക്കയഺീണന്ന് മനസ്സ഻ലഺക്കഺന്  
േഴ഻യഽന്നഽ. 

 ുപ്സഺതസ്സുേളുീട ുപരഽേള്  എഴഽതഺന്  
േഴ഻യഽന്നഽ. 

  ലസസയങ്ങളുീട ുപരഽേള്  പറയഺനഽം, 
എഴഽതഺനഽം േഴ഻യഽന്നഽ. 

  ല ഼വ഻േളുീട ുപരഽേള്  പറയഺനഽം 
എഴഽതഺനഽം േഴ഻യഽന്നഽ. 

 ീവള്ളീെ േഽറ഻ച്ചുള്ള ഒരഽ േവ഻ത 
ീെഺലലഺന്  േഴ഻യഽന്നഽ. 

*പര഼ക്ഷങ്ങള്  വ഼ട്ട഻ല്  ീെയ്തഽ 
ുനഺക്കഽേ ? 
*ന഻ങ്ങള്  ഇത഻ീനഺീക്ക ീവള്ളം 
ഉപുയഺഗ഻ക്കഺറഽണ്ട്? 

*ന഻ങ്ങളുീട വ഼ട്ട഻ല്  എന്ത഻ീനഺീക്ക 
ീവള്ളം ഉപുയഺഗ഻ക്കഽന്നഽ.? 
* ല ുപ്സഺതസ്സുേളുീട െ഻പ്തങ്ങള്  
വരക്കഽേ  

*ന഻ങ്ങള്  േണ്ട഻ട്ടുള്ള 
 ലസസയങ്ങളുീടയഽം 
, ല ഼വ഻േളുീടയഽം െ഻പ്തങ്ങള്  
വരക്കഺുമഺ? 
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അറ഻ഞ്ഽ േഴ഻ക്കഺം  

വ഼ട്  

അംഗങ്ങള്   

ആഹഺരം  

ുപഺഷേഺഹഺരം 
ദ഻വസങ്ങള്   

ആഹഺരങ്ങളുീട ുപരഽേള്   

രഽെ഻േള്   

ഡയറ഻  

.* വ഼ട഻ീല ഭക്ഷണ ര഼ത഻േള്  മനസ഻ലഺക്കഽന്നഽ. 
*േഴ഻ക്കഽന്ന ആഹഺരങ്ങളുീട ുപരഽേള്  
എഴഽതഺനഽം പറയഺനഽം േഴ഻യഽന്നഽ. 
*ുപഺഷേഺഹഺരങ്ങളുീട ുപരഽേള്  പറയഺനഽം 
എഴഽതഺനഽം േഴ഻യഽന്നഽ. 
*പലതരം രഽെ഻േളുീട ുപരഽേള്  
പറയഺനഽം,എഴഽതഺനഽം േഴ഻യഽന്നഽ. 
*െ഻ല പഺെേങ്ങളും മനസ഻ലഺക്കഽന്നഽ. 
*ഡയറ഻ എഴഽതഽന്നത഻ീന േഽറ഻ച്ചും, ഡയറ഻ീയ 
േഽറ഻ച്ചും മനസ഻ലഺക്കഽന്നഽ. 
*ീേഺത഻യാറഽം രഽെ഻േള്  എന്ന ഭഺഗം 
വഺയ഻ക്കഺന്  േഴ഻യഽന്നഽ.  

*ന഻ങ്ങള്  േഴ഻ക്കഽന്ന ആഹഺരങ്ങളുീട 
ഒരഽ ല഻സ്റ്റ് തയ്യഺറഺക്കഽേ.  

*ന഻ങ്ങളുീട വ഼ട഻ീല ഒരഽ 
ദ഻വസീെ ീമനഽ തയ്യഺറഺക്കഽേ ? 
ന഻ങ്ങള്ക്ക് ഇഷ്ടമഽള്ള ആഹഺരങ്ങള്  
ഏീതഺീക്ക? 

*ന഻ങ്ങള്  ഉണ്ടഺക്ക഻യ഻ട്ടുള്ള 
ഏീതങ്ക഻ലഽം ഒരഽ പഺെേ േഽറ഻പ്പ്. 
*ന഻ങ്ങളുീട ഒരഽ ദ഻വസീെ 
േഺരയങ്ങള്  എഴഽത഻യ ഡയറ഻ 
േഽറ഻പ്പ് 
*രഽെ഻േളുീട ഒരഽ ല഻സ്റ്റ് 
തയ്യഺറഺക്കഽേ 
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അന്നഽം ഇന്നഽം 

വഺഹനങ്ങള്   

േടങ്കഥേള്  
അറ഻യ഻പ്പുേള്   

പ്ടഺഫ഻ക് ന഻യമങ്ങള്   

യഺപ്തഺനഽഭവം  

നഺടേം   

 

*പല തരം വഺഹങ്ങളുീട ുപരഽേള്  
എഴഽതഺനഽം പറയഺനഽം ഉള്ള േഴ഻വ്  

*സഞ്ചര഻ച്ച വഺഹങ്ങളുീട ുപരഽേള്  
പറയഺനഽം എഴഽതഺനഽം േഴ഻യഽന്നഽ. 
*േണ്ട഻ട്ടുള്ള വഺഹങ്ങളുീട ുപരഽേള്  
പറയഺനഽം എഴഽതഺനഽം ഉള്ള േഴ഻വ്  

*ഓുരഺ വഺഹനെ഻ന്ീറയഽം െപ്േങ്ങളുീട 
എണ്ണം പറയഺന്  േഴ഻യഽന്നഽ. 
*യഺപ്ത ീെയ്യഺനഽം സഺധനങ്ങള്  
ീേഺടഽുപഺേഺന്  ഉപുയഺഗ഻ക്കഽന്ന 
വഺഹനങ്ങളുീട ുപരഽേള്  എഴഽതഺനഽം 
പറയനയഽം െ഻തം വരക്കഺനഽം േഺഴ്ഴ഻യഽന്നഽ. 
*വഺഹങ്ങളുീട േടങ്കഥേള്  പറയഺന്  
േഴ഻യഽന്നഽ. 
*ഓുരഺ വഺഹനെ഻നഽ ഉപുയഺഗ഻ക്കഽന്ന 
ഇന്ദനങ്ങള്  എുതഺീക്കയഺീണന്ന് 
മനസ഻ലഺക്കഽന്നഽ. 
*പ്ടഺഫ഻ക് ന഻യമങ്ങള്  മനസ഻ലഺക്കഽന്നഽ.അത഻ീന 
േഽറ഻ച്ച് സംസഺര഻ക്കഺന്  േഴ഻യഽന്നഽ. 
*അറ഻യ഻പ്പുേള്  ന഻ര്മ഻ക്കഺന്  േഴ഻യഽന്നഽ. 
*വഺഹനീെ േഽറ഻ച്ചുള്ള നഺടേം 
േള഻യ്ക്കഺന്  േഴ഻യഽന്നഽ. 

*ന഻ങ്ങള്  ുേറ഻യ഻ട്ടുള്ള 
വഺഹനങ്ങളുീട ുപരഽേളുീട ഒരഽ 
ല഻സ്റ്റ്. 
*ന഻ങ്ങള്  േണ്ട഻ട്ടുള്ള വഺഹനങ്ങളുീട 
ഒരഽ ല഻സ്റ്റ്  

*ന഻ങ്ങളുീട വ഼ട഻ലഽള്ള 
വഺഹനങ്ങളുീട ഒരഽ ല഻സ്റ്റ് 
*സഺധനങ്ങള്  ീേഺണ്ടഽുപഺേഺനഽം 
യഺപ്ത ീെയ്യഺന്  ഉപുയഺഗ഻ക്കഽന്ന 
വഺഹങ്ങളുീട ല഻സ്റ്റ് തയ്യഺറഺക്കഽേ. 
*െപ്േങ്ങളുീട എണ്ണം മനസ്സ഻ലഺക്ക഻ 
വഺഹനങ്ങീള തഺരം ത഻ര഻ക്കഽേ. 
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പര഼ക്ഷ 
പ്പവര്െങ്ങള്   
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മഽലയ ന഻ര്ണയം     
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