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മുളങ്കാട് (കവിത) 4 കവിതയുടട ഈണത്തില് ട ാല്ലി ആസ്വദിക്കുന്നു. പ്രകൃതിയിടെ മാറ്റങ്ങടളക്കുറിച്ച കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കുന്നു. കവിതയുടട ആശയം ഗദയരൂരത്തില് എഴുതുന്നു .നിങ്ങള്ക്ക്്ക രി .രി.ടി,യൂടയൂബ് െിങ്ക്് സ്ൂക്ഷ്മത പ്രകൃതിയില് കാണുന്ന  പ്രധാന വസ്തുക്കടള ഹിന്ദിയിെും അറബിയിെും താരതമയം ട യ്യുക പ്രകൃതിശാസ്പ്്തം ടകാളാജ് മമക്കിങ്,അസ്ംസ്കൃ ത വസ്തുക്കള്ക് ഉരമയാഗിച്്ച രാഠഭാഗവുമായി ബന്ധടപ്പട്ട പ്രകൃതിദൃശയം  ിപ്തീകരിക്കുക വിദയാർത്ഥികളുടട ടവർ വല് ടമനറ്റിംഗ്

ആദയആറുവരികള്ക് 4 കവിതയുടട ആശയം എഴുതുന്നു . അർത്ഥം എഴുതുന്നു . മെഖനനനരുണി ,സ്വതപ്രര ന ,നനരുണി വികസ്നം .മരാസ്റ്റർ നിർമിക്കുന്നു.പ്രകൃതിഭംഗിയുടട മഹതവം എഴുതുക . വായനാ കാർഡുകള്ക് സ്ഹാനുഭൂതി യു.എ.ഇ.യിടെ വനപ്രമദശങ്ങളുടട  ിപ്തങ്ങള്ക്  ഒട്ടിക്കുക  മമാറല് സ്യന്സ്് മേ മമാഡെിംഗ് വിഷയത്തിനായുള്ള തയ്യാടറടുപ്പിനായി Google മസ്റ്റാറി സ്പീക്കർ അപ്ലിമക്കഷന് ഡ download ൺമൊഡ് ട യ്യാന് വിദയാർത്ഥികമളാട് ആവശയടപ്പടുന്നു.
ആറുവരികള്ക് 4 കവിതയുടട സ്ാരാംശം മനസ്ിൊക്കുന്നു.രാപ്തിയിടെ പ്രകൃതിദൃശയങ്ങള്ക്രുതിയ താളങ്ങള്ക് കടെത്തുന്നു.രുതിയ വരികളുടട അർഥം കടെത്തുന്നു. കവിതയുടട ആശയം  ിപ്തത്തിന്ടറ സ്ഹായമത്താടട വയക്തമാക്കുന്നു.ഐ.സ്ി .ടി , രുതിയരദങ്ങള്ക് (ഫ്ലാഷ് കാർഡുകള്ക്) സ്ൃഷ്ടി നനരുണി അറബിപ്പദങ്ങള്ക് കടെത്തി എഴുതുക  . സ്യന്സ് ് ,യു എ ഇ മരാസ്ടർ നിർമാണം മസ്റ്റാറി അവതരിപ്പിക്കാന് മസ്റ്റാറി സ്പീക്കർ എങ്ങടന ഉരമയാഗിക്കാടമന്ന് വിദയാർത്ഥികള്ക് രഠിക്കുന്നു.

അവസ്ാന വരികള്ക് 4 കവിതയുടട അർഥം വിശകെനം ട യ്യുന്നു കവിയുടട അനുഭവം സ്വരം വാകയത്തില് എഴുതുന്നു  കവിതയുടട ആശയം, അർത്ഥം എന്നിവയുടട വിശദീകരണം. വർണക്കടൊസ്സുകള്ക് ,അസ്ംസ്കൃ തവസ്തുക്കള്ക്. നിറങ്ങള്ക് ,മരന ,ടരന്സ്ില് , ായക്കൂട്ടുകള്ക് ,കടൊസ്സ് ആശയവിനിമയം യു .എ .ഇ യിടെ പ്രകൃതിദൃശയങ്ങള്ക് , ജീവികള്ക് എന്നിവയുടട  ിപ്തങ്ങള്ക്ഒട്ടിക്കുക പ്രകൃതിശാസ്പ്്തം പ്രകൃതി  ിപ്തങ്ങള്ക് ,വസ്തുക്കള്ക് എന്നിവയുടട മശഖരണം ഒരു പ്രവർത്തനത്തിെൂടട AI തരംതിരിക്കെും AI രരിശീെനവും മനസ്സിൊക്കുക.
എഴുതുമപാള്ക് 4 മെയാളടമഴുതുമപാള്ക് പ്ശദ്ധിമക്കെ നിയമങ്ങടളകുറിച്്ച  മനസ്ിൊക്കുന്നു .മാതൃഭാഷയുടട പ്രാധാനയം മനസ്ിൊക്കുന്നു. വയാകരണ ഭാഗങ്ങള്ക് വിെയിരുത്തുന്നു . രി .രി.ടി,യൂടയൂബ് െിങ്ക്് സ്ൂക്ഷ്മത,ആത്മവിശവാസ്ം അറബിപ്പദങ്ങള്ക് കടെത്തി എഴുതുക  . സ്യന്സ് ് ,യു എ ഇ മകരളത്തിടെ വിവിധ ഭാഷകള്ക് വരുന്ന  ിപ്തങ്ങള്ക് ഉള്ക്ടപ്പടുത്തി മപ്രാജക്ട് നിർമിക്കുക വിഷയത്തില് െഭയമായ ഡാറ്റ രരയമവക്ഷണം ട യ്യാന് AI ഉരകരണങ്ങളുടട ഉരമയാഗം
എഴുതുമപാള്ക് 4 വൃത്തിയായി എഴുമതെതിനട്റ ആവശയകത മനസ്ിൊക്കുന്നു . അക്ഷര ശുദ്ധിമയാടട രദങ്ങള്ക് എഴുതാന് രഠിക്കുന്നു  വിവിധ വസ്തുക്കള്ക് ടകാെ് മെയാളത്തിടെ അക്ഷരങ്ങളും വാകയങ്ങളും നിർമിക്കുകമനാട്ടുബുക്്ക ,ടാസ്ക ്ഷീറ്റുകള്ക് സ്വതപ്രമബാധനം അറബി ഭാഷ ഉള്ക്ടപ്പടുത്തി സ്ംഭാഷണങ്ങള്ക് തയ്യാറാക്കി രപ്പറ്റ് മഷായാക്കി അവതരിപ്പിക്കുക ആംഗമെയം( ഇംഗ്ലീഷ് ), ഹിന്ദി, അറബിക് എന്നീ ഭാഷകളില് അക്ഷരങ്ങള്ക് എങ്ങടനയാണ് എഴുതുന്നത്  എന്ന് മനസ്സിൊക്കുന്നുവിവിധ വസ്തുക്കള്ക് ടകാെ് മെയാളത്തിടെ അക്ഷരങ്ങളും വാകയങ്ങളും നിർമിക്കുക ഡാറ്റ തിരയാനും മനടാനും രരയമവക്ഷണം ട യ്യാനും ആവശയമുള്ള രാരാമീറ്ററുകള്ക് അനുസ്രിച്്ച പ്രതിനിധീകരിക്കാനും വിദയാർത്ഥികടള മപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു.

എഴുതുമപാള്ക് 4 കയ്യക്ഷരത്തിനട്റ പ്രാധാനയം മനസ്ിൊക്കുന്നു വായിക്കുമപാള്ക് ഭൂതക്കണാടി മവെി വരുന്നടതമപ്പാഴാണ് എനന്്മനസ്ിൊക്കുന്നു .കവിതയുമായി ബന്ധടപ്പട്ട രക്ഷികളുടട   ിപ്തം വരയ്ക്കുന്നു. ഐ .സ്ി .ടി ,രുസ്തകം ,ഫ്ലാഷ് കാർഡ്് കൂട്ടായപ്രവർത്തനം അറബിക് എഴുതുന്നതിടെ  പ്രമതയകത  വിശദീകരിക്കുന്നു. സ്ാമൂഹയശാസ്പ്്തം വിവിധ ഭാഷകള്ക് ഉള്ക്ടപ്പടുത്തി സ്ംഭാഷണങ്ങള്ക് തയ്യാറാക്കി രപ്പറ്റ് മഷാ യാക്കി അവതരിപ്പിക്കുക ആർട്ടിഫിഷയല് ഇനറ്െിജന്സ്് ടഗയിം - ഇത് ഡാറ്റ മശഖരണടത്തയും  വിശകെനങ്ങടളയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്.

എഴുതുമപാള്ക് 4 വരയില്ലാത്ത കടൊസ്സില് എഴുതി ശീെിക്കാത്തതിനട്റ  മദാഷങ്ങള്ക് തിരിച്ചറിയുന്നു.എഴുത്തും  കയ്യക്ഷരവവും പ്ശദ്ധിക്കുന്നു . കാക്ക നമുക്്ക ട യ്യുന്ന ഉരകാരങ്ങള്ക് കവിതയുടട വീഡിമയാ ,രി .രി .ടി കൂട്ടായപ്രവർത്തനം,ആശയവിനിമയം കാക്കയുടട അറബിയില് 5 വാകയങ്ങള്ക് എഴുതുക  സ്ാമൂഹയശാസ്പ്്തം മരാസ്റ്റർ നിർമിക്കുക ഗൂഗിള്ക് മസ്റ്റാറി സ്പീക്കറിമെക്കുള്ള  ആമുഖം -  ാറ്റ ്മബാട്ടുകളുടട  ർച്ചയും സ്ൃഷ്ടിയും
കാക്ക (കവിത ) 4 •കവിയുടട ജീവ രിപ്തം പ്ഗഹിക്കുന്നു .. കൃതികള്ക് കടെത്തി എഴുതുന്നു .കവിടയക്കുറിച്ചും കൃതികടളക്കുറിച്ചും     ർച്ച ട യ്യുന്നു.രാഠഭാഗം സ്വരം വാകയത്തില് അവതരിപ്പിക്കുന്നു. യൂടയൂബ് െിങ്ക്് ആദരവ് ,സ്ൂക്ഷ്മത കാക്കയുമായി ബന്ധമുള്ള അറബിക്കവിതകള്ക്,കഥകള്ക് എന്നിവ മശഖരിച്്ച അവതരിപ്പിക്കുക പ്രകൃതിശാസ്പ്്തം കാക്കയുടട  ിപ്തം വരച്്ച നിറം നല്കുക, രപ്പറ്റ് മഷാ മിസ്റ്ററി അനിമല് - നാച്ചുറല് ൊംമഗവജ് മപ്രാസ്സ്സിംഗ് ഉരമയാഗിച്്ച  ാരറ്്റർ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള AI ടഗയിം
കാക്ക (കവിത ) 4 കാക്കയുടട പ്രാധാനയടത്തക്കുറിച്്ച മനസ്ിൊക്കുന്നു . കാക്കയുടട പ്രാധാനയടത്തക്കുറിച്്ചഎഴുതുന്നു . കവിത ഗദയരൂരത്തില് എഴുതുന്നു . ഐ .സ്ി .ടി ,രുസ്തകം വിമർശനാത്മക രഠനം കാക്കകള്ക് ട യ്യുന്ന മസ്വനങ്ങടള കുറിച്്ച കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കി കാക്കയുടട സ്ംഭാഷണങ്ങള്ക്അറബിഭാഷയില്    അവതരിപ്പിക്കുകപ്രകൃതിശാസ്പ്്തം കാക്കയുമായി ബന്ധമുള്ള കവിതകള്ക് മശഖരിച്്ച ട ാല്ലി അവതരിപ്പിക്കുക മിസ്റ്ററി അനിമല് - നാച്ചുറല് ൊംമഗവജ് മപ്രാസ്സ്സിംഗ് ഉരമയാഗിച്്ച  ാരറ്്റർ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള AI ടഗയിം
കാക്ക (കവിത ) 4 •പ്രകൃതിയിടെ ഓമരാ ജീവജാെങ്ങളുടടയും മഹതവം മനസ്സിൊകുന്നു.വിവിധരക്ഷിക ളുടട മസ്വനങ്ങടളക്കു റിച്്ച രറയുന്നു. പ്രാസ്ം വരുന്ന രദങ്ങള്ക് കടെത്തുന്നു. മനാട്ടുബുക്്ക ,ടാസ്ക ്ഷീറ്റുകള്ക് വിമർശനാത്മക രഠനം വിവിധ രക്ഷികളും കാക്കയും തമിെുള്ള സ്ംഭാഷണങ്ങള്ക് നാടകരൂരത്തില് അറബിഭാഷയില്അവതരിപ്പിക്കുകസ്യന്സ് ്,യു എ ഇ കാക്കകള്ക് ട യ്യുന്ന മസ്വനങ്ങടള കുറിച്്ച കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കി കാക്കയുടട സ്ംഭാഷണരൂരത്തില് അവതരിപ്പിക്കുക മിസ്റ്ററി അനിമല് - സ്വാഭാവിക ഭാഷാ മപ്രാസ്സ്സിംഗ് ഉരമയാഗിക്കുന്ന ഒരു AI ടഗയിം
കാക്ക (കവിത ) 4 • കവിത ഈണത്തില് ട ാല്ലി ആസ്വദിക്കുന്നു. കവിതയുടട ആശയം വിശദീകരിക്കുന്നു. വിവിധതരം രക്ഷികടള കടെത്തി കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കുന്നു. രി .രി.ടി,യൂടയൂബ് െിങ്ക്്  സ്ർഗാത്മകത യു .എ .ഇ യിടെ പ്രകൃതിദൃശയങ്ങള്ക് , രക്ഷികള്ക് എന്നിവയുടട  ിപ്തങ്ങള്ക്ഒട്ടിക്കുക  പ്രകൃതിയുടട പ്രമതയകതകള്ക് ,അവയിടെ രെതരം വിവിധ രക്ഷികളും കാക്കയും തമിെുള്ള സ്ംഭാഷണങ്ങള്ക് നാടകരൂരത്തില് അവതരിപ്പിക്കുക AI സ്ാധയതകള്ക് രരയമവക്ഷണം ട യ്യുന്നു.
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രഞ്ചാരയുമ 4 ഒരു കുഞ്ഞിടെ വളർച്ചയുടട ഘട്ടങ്ങള്ക് തിരിച്ചറിയുന്നു. സ്ഹാനുഭൂതി,സ്മ്നഹം എന്നിവയുടട  പ്രാധാനയം എഴുതുന്നു . നശശവടത്തക്കുറിച്്ച വാകയങ്ങള്ക് ര ിക്കുന്നു. രി .രി.ടി,യൂടയൂബ് െിങ്ക്് കൂട്ടായപ്രവർത്തനം യു. എ. ഇ. യിടെ  ഒരു അമയുടടയും കുഞ്ഞിനട്റയും  ിപ്തങ്ങള്ക് ഒട്ടിക്കുക  സ്മ്നഹടത്തക്കുറിച്്ചആംഗമെയ( ഇംഗ്ലീഷ് ) ത്തില് എഴുതുന്നു . കുട്ടിയും മറ്റ ്ജീവജാെങ്ങളും തമിെുള്ള സ്ംഭാഷണവും കെുമുട്ടെുകള്ക്  ഉം  ിപ്തീകരിക്കുക വിഷയത്തിനായുള്ള തയ്യാടറടുപ്പിനായി Google മസ്റ്റാറി സ്പീക്കർ അപ്ലിമക്കഷന് ഡ download ൺമൊഡ് ട യ്യാന് വിദയാർത്ഥികമളാട് ആവശയടപ്പടുന്നു.
രഞ്ചാരയുമ 4 ബാെയകാെടത്ത അനുഭവങ്ങള്ക് തിരിച്ചറിയുന്നു ബാെയകാെടത്ത കുറിച്്ച കുറിപ്പുകള്ക്  തയ്യാറാക്കുന്നു. വിരരീതരദം,നാനാർത്ഥം എന്നിവ കടെത്തുന്നു. വായനാ കാർഡുകള്ക് കൂട്ടായപ്രവർത്തനം,ആശയവിനിമയം അറബിപ്പദങ്ങള്ക് കടെത്തി എഴുതുക  . മമാറല് സ്യന്സ് ്- സ്മ്നഹബന്ധടത്തക്കുറിച്്ച മനസ്സിൊക്കുന്നു.കുഞ്ഞിനട്റ വളർച്ചയിടെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങള്ക് ഉള്ക്ടപ്പടുന്ന  ിപ്തങ്ങള്ക് ഒട്ടിക്കുക .( വരയ്ക്കുക നിറം നല്കുക) മസ്റ്റാറി അവതരിപ്പിക്കാന് മസ്റ്റാറി സ്പീക്കർ എങ്ങടന ഉരമയാഗിക്കാടമന്ന് വിദയാർത്ഥികള്ക് രഠിക്കുന്നു.

രഞ്ചാരയുമ 4  െളിതാംബിക അരർജ്ജനത്തിന്ടറ ജീവ രിപ്തം പ്ഗഹിക്കുന്നു   െളിതാംബിക അരർജ്ജനത്തിന്ടറ ജീവ രിപ്തകുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കുന്നു. . ജീവിതത്തിടെ വളർച്ച രരീക്ഷണങ്ങളിെൂടട യാടണന്നുള്ള അവമബാധം ഒരു കുഞ്ഞിന്ടറ വളർച്ചയിടെ കൗതുകകരമായകാഴ്ചകള്ക്  വിശദീകരിക്കുന്നു.ഐ.സ്ി .ടി , രുതിയരദങ്ങള്ക് (ഫ്ലാഷ് കാർഡുകള്ക്) ആദരവ് ,സ്ൂക്ഷ്മത അറബിയില്  'അമ ,കുഞ്ഞഎ്ന്നീ  വാക്കുകള്ക് എഴുതാനും രറയാനും രഠിക്കുന്നു  .  മമാറല് സ്യന്സ്,് ശാസ്പ്്തം രാഠഭാഗവുമായി ബന്ധമുള്ള  ിപ്തം വരയ്ക്കുക. ഒരു പ്രവർത്തനത്തിെൂടട AI തരംതിരിക്കെും AI രരിശീെനവും മനസ്സിൊക്കുക.
രഞ്ചാരയുമ 4 ആശയവും വയാകരണവും പ്ഗഹിക്കുന്നു .  ഉച്ചാരണ സ്ഫു ടതമയാടട വായിക്കുന്നു. ജീവിതത്തിടെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങടളക്കുറിച്്ച രറയുന്നു.രദങ്ങള്ക് രിരിടച്ചഴുതുന്നു.മനാട്ടുബുക്്ക ,ടാസ്ക ്ഷീറ്റുകള്ക് വിമർശനാത്മക രഠനം കുഞ്ഞിടെ പ്രവർത്തനങ്ങള്ക് , െനങ്ങള്ക് അറബിയില് എഴുതുക  മനുഷയനട്റ ജീവിതത്തിടെ വളർച്ചയുടട  വിവിധ ഘട്ടങ്ങള്ക്   തിരിച്ചറിയുന്നു.മെയാളത്തിടെ താരാട്ടു രാട്ടുകള്ക് കടെത്തി അവതരിപ്പിക്കുക AI സ്ാധയതകള്ക് രരയമവക്ഷണം ട യ്യുന്നു.
ആഴ്ചകളുടട മരര് എഴുതാന് രഠിക്കുക 4 ആഴ്ചകളുടട മരര് മനസ്സിൊക്കുന്നു.  ആഴ്ചകളുടട മരര് ടവച്്ച വാകയങ്ങള്ക് നിർമിക്കുന്നു . ആഴ്ചകളുടട പ്രമതയകതകള്ക്  എഴുതുന്നു  . രി .രി.ടി,യൂടയൂബ് െിങ്ക്് വിമർശനാത്മക രഠനം ആഴ്ചകള്ക്,മാസ്ം  എന്നിവ അറബിയില്  എഴുതുക ഗണിതം  അക്കത്തില് എഴുതുന്നു .  രാഠഭാഗവുമായി ബന്ധമുള്ള  ിപ്തം വരച്ചു നിറം നല്കുക.തുള്ളെിടന രപ്പറ്റ് മഷാ യുമായി ബന്ധടപ്പടുത്തി അവതരിപ്പിക്കുക. AI മമാഡല് രരിശീെനവും വർഗീകരണവും.
തുള്ളല്ക്കാരന് 4 തുള്ളല്ക്കാരടെ പ്രമതയകതകള്ക്   പ്ഗഹിക്കുന്നു . അഭയാസ്രപ്തിക  മുമഖന രഠിപ്പിച്ച ഭാഗങ്ങള്ക് വീെും രരിമശാധിക്കുന്നു  .രദങ്ങള്ക് രിരിടച്ചഴുതുന്നു.വയാകരണ ഭാഗങ്ങള്ക് വിെയിരുത്തുന്നു .രുതിയ വാകയങ്ങള്ക് കടെത്തി എഴുതുന്നു .അർത്ഥവും മറ്റു രഠിച്ച രാഠഭാഗങ്ങളും രരിമശാധിക്കുന്നു  ഐ.സ്ി.ടി , രുതിയരദങ്ങള്ക് (ഫ്ലാഷ് കാർഡുകള്ക്)  സ്ർഗാത്മകത ,സ്വതപ്ര മബാധനം ,ആത്മവിശവാസ്ം യു എ ഇ - യിടെ പ്രധാന ആമഘാഷങ്ങളും  അവയുടട  ിപ്തങ്ങളും  ിപ്തങ്ങളുള്ക്പ്പടട എഴുതുക മമാറല് സ്യന്സ് ്- സ്മ്നഹബന്ധടത്തക്കുറിച്്ച മനസ്സിൊക്കുന്നു. വിവിധ തരം തുള്ളെുകള്ക് ഉം ആയി ബന്ധടപ്പട്ട രി രി ടി  തയ്യാറാക്കുന്നു. മരാസ്റ്റർ നിർമാണം (ഡാറ്റ ഏടറ്റടുക്കെും ഡാറ്റ രരയമവക്ഷണവും) ഡാറ്റ ടസ്റ്റുകടള പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതിന് സ്ട്കച്ചി പ്ഗാഫുകളുടട ഉരമയാഗം .

തുള്ളല്ക്കാരന് 4 മാധവിക്കുട്ടിയുടട  ജീവ രിപ്തം പ്ഗഹിക്കുന്നു  .വിവിധതരം തുള്ളെുകടളക്കുറിച്്ച  അറിയുന്നു.നശശവടത്തക്കുറിച്്ച വാകയങ്ങള്ക് ര ിക്കുന്നു.രുതിയ രദങ്ങള്ക്,ആശയങ്ങള്ക് എന്നിവ തിരിച്ച റിയുന്നു. കുട്ടിക്കാെത്തഅ്നുഭവങ്ങടളക്കുറിച്്ച   ിപ്ത സ്ഹായമത്താടട വിശദീകരിക്കുന്നു തുള്ളല് എന്ന കൊരൂരം മറ്റു നൃത്തരൂരങ്ങളും ആയി എങ്ങടനടയല്ലാം ബന്ധടപ്പട്ടിരിക്കുന്നു കടെത്തി എഴുതുക .വിരരീതരദം,നാനാർത്ഥം എന്നിവ കടെത്തുന്നു.രദങ്ങള്ക് രിരിടച്ചഴുതുന്നു.  വിവിധ നൃത്തരൂരങ്ങള്ക് ഉള്ക്ടപ്പടുന്ന ആല്ബം തയ്യാറാക്കുകരി .രി.ടി,യൂടയൂബ് െിങ്ക്്,വായനാ കാർഡുകള്ക് ,രാഠരുസ്തകം സ്ഹിഷ്ണു ത,സ്ർഗാത്മകത യു എ ഇ - യിടെ വിവിധ കൊരൂരങ്ങള്ക് മനസ്സിൊക്കുന്നു. ിപ്തങ്ങളും വിവരങ്ങളും മശഖരിക്കുന്നു .സ്ാമൂഹയശാസ്പ്്തം-വിവിധ കൊരൂരങ്ങള്ക് മനസ്സിൊക്കുന്നു.യു എ ഇ - യിടെ വിവിധ കൊരൂരങ്ങള്ക് മനസ്സിൊക്കുന്നു. സ്ാമൂഹികവിഷയവുമായി ബന്ധമുള്ള തുള്ളല്രാട്ടുകള്ക് അവതരിപ്പിക്കുന്നു.അടല്ലങ്കില് വയതയസ്ത വസ്തുക്കള്ക് ഉരമയാഗിച്്ച നിർമിക്കുക( മവസ്റ്റ് ടമറ്റീരിയല്സ്)്പ്രശ്ന സ്മ്കാപ്പിംഗ്: ആരാണ്, എര,് എവിടട, എരുടകാെ്
തുള്ളല്ക്കാരന് 4 കുട്ടിക്കാെടത്ത അനുഭവങ്ങടള സ്വരം ആശയത്തില് അവതരിപ്പിക്കുന്നു.അർത്ഥം കടെത്തുക രുതിയ രദങ്ങള്ക്,ആശയങ്ങള്ക് എന്നിവ തിരിച്ച റിയുന്നു. കുട്ടിക്കാെത്തഅ്നുഭവങ്ങടളക്കുറിച്്ച   ിപ്ത സ്ഹായമത്താടട  അവതരിപ്പിക്കുന്നു.മ ാമദയാത്തരങ്ങള്ക്്്തുള്ളെിടന  രിപ്തം കടെത്തുക. മനാട്ടുബുക്്ക ,ടാസ്ക ്ഷീറ്റുകള്ക് ആദരവ് ,സ്ൂക്ഷ്മത വിവിധ രാജയങ്ങളിടെ കൊരൂരങ്ങള്ക് മശഖരിച്്ച ആല്ബം തയ്യാറാക്കുക അറബിക്-യു എ ഇ - യിടെ വിവിധ കൃഷികള്ക് തുള്ളെുമായി ബന്ധമുള്ള  ിപ്തങ്ങള്ക് വരയ്ക്കുന്നു. വിവിധ തുള്ളെുകളുടട  കിരീടങ്ങള്ക് നിർമിക്കുക( വരയ്ക്കുക) ഡാറ്റ ഏടറ്റടുക്കല്

തുള്ളല്ക്കാരന് 4  നിഘെുവിടന സ്ഹായമത്താടട അർത്ഥം കടെത്തി രറയുന്നു. രദങ്ങള്ക് മ ർത്ത് എഴുതുന്നു .കുട്ടിക്കാെടത്ത അനുഭവങ്ങടള സ്വരം ആശയത്തില് അവതരിപ്പിക്കുന്നു.രുതിയ രദങ്ങള്ക് കടെത്തുന്നു വർകക്്ഷീറ്റുകള്ക് സ്ർഗാത്മകത അറബിപ്പദങ്ങള്ക് കടെത്തി എഴുതുക  . അറബിക്-യു എ ഇ - യിടെ വിവിധ ടതാഴിെുകള്ക് മനസ്സിൊക്കുന്നു.അധവാനവുമായി ബന്ധമുള്ള കവിതകള്ക് കടെത്തി ോസ്സില് അവതരിപ്പിക്കുന്നു. AI മപ്രാജകറ്്റ് നസ്ക്കിള്ക്  ട്ടക്കൂട് തിരിച്ചറിയുക.
തുള്ളല്ക്കാരന് 4 ഉച്ചാരണസ്ഫു ടതമയാടട വായിക്കുന്നു. മാെതിക്കുട്ടി കമെടയ ട റിയ മുറിയിമെക്്ക കൂട്ടിടക്കാെുമരായതിടനപ്പറ്റി  കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കുക വായനാ കാർഡുകള്ക് വിമർശനാത്മക രഠനം വീടിടെ വിവിധ മുറികളുടട മരരുകള്ക് അറബിയില് എഴുതുക സ്ാമൂഹയശാസ്പ്്തം-വിവിധ കൊരൂരങ്ങള്ക് മനസ്സിൊക്കുന്നു. രാഠഭാഗവുമായി ബന്ധമുള്ള  ിപ്തം വരയ്ക്കുന്നു .(ഉരമയാഗശൂനയമായ വസ്തുക്കള്ക് ഉരമയാഗിച്്ച രാഠഭാഗത്തിന് അനുമയാജയമായ രീതിയില് കാളവെിടയ  ിപ്തീകരിക്കുക ( നിർമിക്കുക) മമാഡല്പ്രശ്ന സ്മ്കാപ്പിംഗും ഒരു AI മപ്രാജകറ്്റിനായി െക്ഷയങ്ങള്ക് സ്ജ്ജീകരിക്കുന്നതിനുള്ള വഴികളും  മനസ്ിൊക്കുക.
കാളകള്ക് 4 ജീവിതപ്രയാസ്ങ്ങള്ക് തിരിച്ചറിയുന്നു.രി ഭാസ്കരന് എന്ന കവിടയ കുറിച്്ച മനസ്സിൊക്കുന്നു ദൗർബെയത്താല് ജീവിതം തള്ളിനീക്കുന്ന അവരുടട നിസ്സഹായമായ അവസ്ഥ മനസ്സിൊക്കുന്നു . ഐ.സ്ി .ടി , രുതിയരദങ്ങള്ക് (ഫ്ലാഷ് കാർഡുകള്ക്) സ്തയസ്ന്ധത യു എ ഇ - യിടെ വിവിധ കൃഷികള്ക് മനസ്സിൊക്കുന്നു. ിപ്തങ്ങളും വിവരങ്ങളും മശഖരിക്കുന്നു . സ്യന്സ് ് കവിത ഈണത്തില് ട ാല്ലി അവതരിപ്പിക്കുന്നു.കഥാരാപ്ത വിശകെനം ഉള്ക്ടപ്പട്ടിരിക്കുന്ന രങ്കാളികടള തിരിച്ചറിയുക

കാളകള്ക് 4 കാളയുടടയും വനട്ിക്കാരടെയും സ്ാമയങ്ങള്ക് കടെത്തുന്നു.കവിതയുടട ആശയം ഗദയരൂരത്തില് എഴുതുന്നു . ആശയങ്ങടള സ്ംപ്ഗഹിച്ചും വിരുെീകരിച്ചും അവതരിപ്പിക്കുന്നു . മനാട്ടുബുക്്ക ,ടാസ്ക ്ഷീറ്റുകള്ക് ആശയവിനിമയം യു എ ഇ - യിടെ മൃഗങ്ങളും അവയുടട പ്രമതയകതകളും  മനസ്സിൊക്കുന്നു. യു എ ഇ കാളവെിക്കാരടനയും കാളകടളയും ഉള്ക്ടപ്പടുത്തി മറാള്ക് മപ്ല അവതരിപ്പിക്കുക പ്രശ്നം സ്മ്കാപ്പ് ട യ്തു.

കാളകള്ക് 4 മറ്റുള്ളവർക്്ക മവെി ഭാരം വെിക്കുന്ന കാളകളും  വെിക്കാരനും രരസ്പരരൂരകങ്ങളായി വർത്തിക്കുന്നു.കാളയുടടയും വനട്ിക്കാരടെയും സ്ാമയങ്ങള്ക് കടെത്തുന്നു.  രദങ്ങള്ക്മ ർടത്തഴുതുന്നു .രിരിടച്ചഴുതുന്നു.വാകയങ്ങള്ക് കടെത്തി എഴുതുന്നു .രി .രി.ടി,യൂടയൂബ് െിങ്ക്് സ്ഹിഷ്ണു ത യു എ ഇ - യിടെ വിവിധ ടതാഴിെുകള്ക് മനസ്സിൊക്കുന്നു. ിപ്തങ്ങളും വിവരങ്ങളും മശഖരിക്കുന്നു .മമാറല് സ്യന്സ്് മകാളാജ്,മരാസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കുക AI മപ്രാജകറ്്റ് നസ്ക്കിളില് പ്രശ്ന സ്മ്കാപ്പിംഗിനട്റ ആവർത്തന സ്വഭാവം മനസ്സിൊക്കുക.
കാളകള്ക് 4 ജീവിതടത്ത ഒരു യാപ്തയായി സ്ങ്കല്പ്പിക്കുന്നു . ജീവിതടത്ത ഒരു യാപ്തയായി സ്ങ്കല്പ്പിച്ചു ആശയം വയക്തമാക്കുന്നു. കഥാരാപ്ത വിശകെനം വർകക്്ഷീറ്റുകള്ക് ആദരവ് അറബിപ്പദങ്ങള്ക് കടെത്തി എഴുതുക  . സ്യന്സ് ് ,യു എ ഇ പ്ഗീറ്റിംഗ് കാർഡ് നിർമിക്കുക തിരടഞ്ഞടുത്ത പ്രശ്നവുമായി ബന്ധടപ്പട്ട നനതിക പ്രശ്നങ്ങടളക്കുറിച്ചുള്ള മസ്തിഷ്ക പ്രമക്ഷാഭം.

WINTER VACATION  

1st week രട്ടാളക്കാരന് 4 രട്ടാളക്കാരുടട മസ്വനങ്ങളുടട പ്രാധാനയം തിരിച്ചറിയുന്നു.  നാട്ടിന് രുറവും തമിെുള്ള വയതയാസ്ം  പ്ഗഹിക്കുന്നു . രട്ടാളക്കാർ രാജയത്തിന ്മവെി ട യ്യുന്ന മസ്വനങ്ങടള കുറിച്്ച കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കുകഐ.സ്ി.ടി , രുതിയരദങ്ങള്ക് (ഫ്ലാഷ് കാർഡുകള്ക്) താദാത്മയം പ്രാരിക്കല് യു എ ഇ - യിടെ പ്രധാന ആമഘാഷങ്ങളും  അവയുടട  ിപ്തങ്ങളും  ിപ്തങ്ങളുള്ക്പ്പടട എഴുതുക സ്യന്സ് ് ,യു എ ഇ രാഠഭാഗവുമായി ബന്ധടപ്പട്ട  ിപ്തീകരണം, ടരന്സ്ില് മപ്ഡായിങ് തയ്യാറാക്കുക പ്രശ്ന സ്മ്കാപ്പിംഗ്: ആരാണ്, എര,് എവിടട, എരുടകാെ്
2nd week രട്ടാളക്കാരന് 4 നഗരവും നാട്ടിന്രുറവും തമിെുള്ള വയതയാസ്ടത്തക്കുറിച്ചുള്ള അവമബാധം .പ്ഗാമീണ ഭംഗികള്ക് സ്വരം വാക്കുകളില് വർണിക്കുന്നു. കഥാരാപ്ത വിശകെനം രി .രി.ടി,യൂടയൂബ് െിങ്ക്് സ്ൂക്ഷ്മത യു എ ഇ - യിടെ വിവിധ കൊരൂരങ്ങള്ക് മനസ്സിൊക്കുന്നു. ിപ്തങ്ങളും വിവരങ്ങളും മശഖരിക്കുന്നു .ആംഗമെയം( ഇംഗ്ലീഷ് ), ഹിന്ദി, അറബിക് എന്നീ ഭാഷകളില് അക്ഷരങ്ങള്ക് എങ്ങടനയാണ് എഴുതുന്നത്  എന്ന് മനസ്സിൊക്കുന്നുരട്ടാളക്കാർക്്ക ആശംസ്കാർഡ് തയ്യാറാക്കുക ഡാറ്റ ഏടറ്റടുക്കല്

3rd week രട്ടാളക്കാരന് 4 മതനമപ്തിടയക്കിച്ചു   പ്ഗഹിക്കുന്നു  . വീര രമമടഞ്ഞ ഒരു ധീരജവാന ്ആദരാഞ്ജെികള്ക് അർപ്പിച്ചുടകാെ് നടത്തുന്ന  പ്രസ്ംഗത്തിന് ആവശയ മായ  കുറിപ്പുകള്ക്  തയ്യാറാക്കുന്നു. വായനാ കാർഡുകള്ക് സ്തയസ്ന്ധത വിവിധ രാജയങ്ങളിടെ കൊരൂരങ്ങള്ക് മശഖരിച്്ച ആല്ബം തയ്യാറാക്കുക സ്ാമൂഹയശാസ്പ്്തം രട്ടാളക്കാരനും അമയും തമിെുള്ള സ്ംഭാഷണം തയ്യാറാക്കുക AI മപ്രാജകറ്്റ് നസ്ക്കിള്ക്  ട്ടക്കൂട് തിരിച്ചറിയുക.
4th week രട്ടാളക്കാരന് 4  നമള്ക് എടരാടക്ക മസ്വനങ്ങള്ക് നാടിനുമവെി ട യ്യാടമന്ന ്മനസ്സിൊക്കുന്നു.വിവാഹ ദിവസ്ടത്ത  കഥാകൃത്ത് വർണിച്ചിരിക്കുന്നത ്വിശകെനം ട യ്തു വിശകെനം ട യ്തു കുറിപ്പ്  തയ്യാറാക്കുന്നു.• വിവാഹ ദിവസ്ടത്ത  കഥാകൃത്ത് വർണിച്ചിരിക്കുന്നത ്വിശകെനം ട യ്തു വിശകെനം ട യ്തു കുറിപ്പ്  തയ്യാറാക്കുന്നു.ഐ.സ്ി .ടി , രുതിയരദങ്ങള്ക് (ഫ്ലാഷ് കാർഡുകള്ക്)  സ്ർഗാത്മകത അറബിപ്പദങ്ങള്ക് കടെത്തി എഴുതുക  . സ്ാമൂഹയശാസ്പ്്തം രട്ടാളക്കാരുടട മസ്വനങ്ങളുമായി ബന്ധടപ്പട്ട രിരിടി,  ിപ്തങ്ങള്ക് എന്നിവ മശഖരിച്്ച ഒരു ആല്ബം തയ്യാറാക്കുക. പ്രശ്ന സ്മ്കാപ്പിംഗും ഒരു AI മപ്രാജകറ്്റിനായി െക്ഷയങ്ങള്ക് സ്ജ്ജീകരിക്കുന്നതിനുള്ള വഴികളും  മനസ്ിൊക്കുക.
1st week മമല്വിൊസ്ം 4 രുതിയ മമല്വിൊസ്ത്തിടെ സ്ൗകരയടത്തക്കുറിച്്ച വീര രമമടഞ്ഞ ജവാടന കുറിച്്ച രപ്തത്തിനു മവെി മവെി ഒരു ഫീച്ചർ തയ്യാറാക്കുകരുതിയ മമല്വിൊസ്ത്തിടെ സ്ൗകരയടത്തക്കുറിച്്ച എഴുതുന്നു . മനാട്ടുബുക്്ക ,ടാസ്ക ്ഷീറ്റുകള്ക് സ്ഹിഷ്ണു ത വീടിടെ വിവിധ മുറികളുടട മരരുകള്ക് അറബിയില് എഴുതുക പ്രകൃതിശാസ്പ്്തം വിവിധ രീതിയിെുള്ള സ്മന്ദശ മാർഗങ്ങള്ക് കടെത്തി മപ്രാജക്ട് രീതിയില് അവതരിപ്പിക്കുക ഉള്ക്ടപ്പട്ടിരിക്കുന്ന രങ്കാളികടള തിരിച്ചറിയുക

2nd week മമല്വിൊസ്ം 4 മമെവിൊസ്ത്തിനട്റ പ്രാധാനയം തിരിച്ചറിയുന്നു.  രകരംരദം,വിരരീതരദം, നാനാർത്ഥം എന്നിവ കടെത്തി എഴുതുന്നു . മമെവിൊസ്ത്തിനട്റ പ്രാധാനയടത്തക്കുറിച്്ച വാകയര ന  രി .രി.ടി,യൂടയൂബ് െിങ്ക്് ആദരവ് ,സ്ൂക്ഷ്മത യു എ ഇ - യിടെ വിവിധ കൃഷികള്ക് മനസ്സിൊക്കുന്നു. ിപ്തങ്ങളും വിവരങ്ങളും മശഖരിക്കുന്നു . പ്രകൃതിശാസ്പ്്തം ആധുനിക രീതിയിെുള്ള സ്മന്ദശമാർഗങ്ങടള കുറിച്്ച ഒരു രിരിടി തയ്യാറാക്കുക പ്രശ്നം സ്മ്കാപ്പ് ട യ്തു.വിഷയത്തില് െഭയമായ ഡാറ്റ രരയമവക്ഷണം ട യ്യാന് AI ഉരകരണങ്ങളുടട ഉരമയാഗം

3rd week മമല്വിൊസ്ം 4  ഇ-ടമയില് സ്പ്പദായടത്തക്കുറിച്്ച മനസ്സിൊക്കുന്നു.  രദങ്ങള്ക്മ ർടത്തഴുതുന്നു .രിരിടച്ചഴുതുന്നു.വാകയങ്ങള്ക് കടെത്തി എഴുതുന്നു . രുതിയ മമല്വിൊസ്ങ്ങള്ക് എങ്ങടന ഉൊക്കാടമന്നും വിശദീകരിക്കുന്നു.വർകക്്ഷീറ്റുകള്ക് സ്വതപ്ര മബാധനം യു .എ .ഇ യിടെ പ്രകൃതിദൃശയങ്ങള്ക് , ജീവികള്ക് എന്നിവയുടട  ിപ്തങ്ങള്ക്ഒട്ടിക്കുക സ്യന്സ് ്,യു എ ഇ പ്ഗീറ്റിംഗ് കാർഡ് നിർമിക്കുക AI മപ്രാജകറ്്റ് നസ്ക്കിളില് പ്രശ്ന സ്മ്കാപ്പിംഗിനട്റ ആവർത്തന സ്വഭാവം മനസ്സിൊക്കുക.
4th week മമല്വിൊസ്ം 4 എം.മുകുന്ദടെ  ജീവ രിപ്തം പ്ഗഹിക്കുന്നു  .   ആശയങ്ങടള സ്ംപ്ഗഹിച്ചും വിരുെീകരിച്ചും അവതരിപ്പിക്കുന്നു. എം.മുകുന്ദടെ  ജീവ രിപ്തം എഴുതുന്നു . . രി .രി.ടി,യൂടയൂബ് െിങ്ക്്,വായനാ കാർഡുകള്ക് ,രാഠരുസ്തകം  സ്ർഗാത്മകത അറബിപ്പദങ്ങള്ക് കടെത്തി എഴുതുക  . മമാറല് സ്യന്സ്് വിവിധ സ്മന്ദശമാർഗങ്ങള്ക് തമിെുള്ള സ്ംഭാഷണം നാടകരൂരത്തില് അവതരിപ്പിക്കുക തിരടഞ്ഞടുത്ത പ്രശ്നവുമായി ബന്ധടപ്പട്ട നനതിക പ്രശ്നങ്ങടളക്കുറിച്ചുള്ള മസ്തിഷ്ക പ്രമക്ഷാഭം.

1st week രുനരാവർത്തനം 4 രഠിച്ച രാഠഭാഗങ്ങള്ക് രുനരവർത്തനം ട യ്യുന്നു. വയാകരണ ഭാഗങ്ങള്ക് വിെയിരുത്തുന്നു . വിരരീതരദം,നാനാർത്ഥം എന്നിവ കടെത്തുന്നു. മനാട്ടുബുക്്ക ,ടാസ്ക ്ഷീറ്റുകള്ക് സ്വതപ്ര മബാധനം അറബി ഭാഷ ഉള്ക്ടപ്പടുത്തി സ്ംഭാഷണങ്ങള്ക് തയ്യാറാക്കി രപ്പറ്റ് മഷായാക്കി അവതരിപ്പിക്കുക സ്യന്സ് ് ,യു എ ഇ വിവിധ വാർത്താ വിനിമയ മാർഗങ്ങടള കുറിച്്ച സ്ംഭാഷണം തയ്യാറാക്കുന്നു. ഡാറ്റ തിരയാനും മനടാനും രരയമവക്ഷണം ട യ്യാനും ആവശയമുള്ള രാരാമീറ്ററുകള്ക് അനുസ്രിച്്ച പ്രതിനിധീകരിക്കാനും വിദയാർത്ഥികടള മപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു .
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