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 பபா. பாநனுஜந் சொ்து பா,  ்த் 
சனப ்பயண்டுநாாலுந் ரயக்காந்  

 

 ஆபான்ெச்ி 

 ்பாசஜக்ட் 

 ஆன்வுக்கூட அறிவின் சென்முர 

 தநாஷ், சுந்நாாெச்ுந் விரனாடட்ு 

 சென்முர க்் 

                                  

 As you wish 



 அறிவுத் பதட்  

 நதிசண்க் கிரடனாது,  formula,  theorem, 
definition நடட்ுபந கிரடனாது – Prof. JAM 

 

 Screw guage, test tube, motor, இ்ரபன? 

 Lab  தி்தா் தாப பொதரக் சென்ன 
முடியுந்? 

 Procedure, Tabular column? 

 Arts graduate?  டிக்கபய இ்ரபன? 

 Science graduate, ஆா க்கு சதபினாது  

 ஆா, ாந பய  

 



 அறிவு- curiousity 

 உ்துத் 

 ி்காந் பக்வி  

பகடக்ுந் கும்ரதரந 

 



 The program is expected to generate science 
and mathematics learning material that is 
accessible to students from different 
backgrounds in the country and is related to 
the lives of the students.  

 expected to prepare a population of students in 
the country who would have a critical 
understanding of content in textbooks and of 
natural, technological, and social changes 
around them 



 சநாழி 

 சொ்்டட்ு் சநாழி 
ரட 

 க்ர சென்னமுடினாந் 
திணறுயது 

 கடிநா யழிம் சென்தி 

 பதரயன் கட்டரக்- 
னந், புபினாரந 

 

  ATTITUDINAL CHANGE 

 சுனொபப்ு  

 சுனநான் சி்திக்க விடு 

 தயறுக் தய் 

 இ்த procedure, result, tabular 
column தா் ்து 
கிரடனாது 



Lets not kill the Curiosity and ask for 
Science Researchers from our country - 

Oxymoron 



 

சென்முரகர யடியரநக்கக் 
க்றுக்சகாடு்பாந் 

யனது, க்் பிபிவு, க்்முர பயடர்க 
சாறுதத்ு யடியத்தி் நீட்சி, மாற்றம் 

 

அடட்யரண யடியரந்புந் கூட 

கருத்ரத சொ்லுத் 

ெ்பதகங்கர உபதத்ுக் கூறுத் 

ந்பந், (result பந்) உ் ொபர் 
குர்பாந் 



 ்  சென்ாடு ? 

 ் பதரய? 

 ் உதவி, ்த அவு உதவி 
நக்குத ்பதரய? 

 Open ended or closed question? 

 இரணனதி் உதவி 

 ெ்பதகங்க் ்ச்? 

 ந்மி் உ் திரந, பாதாரந 

 



 யனது 

 ஈடுாடு 

 மு் அனுயந் 

 மு் அறிவு 

 

 நதி்சண்ரண
சாறுத்தது 
அ்பய அ் 

 





 

  

 கயி,  

 டந் பிடி,  

 ழுது,  

 சொ்-   SCRIBE 

 டந் யரப 

 கரத சொ்/ கரத 
அ  

 அட்டவணை இடு 
 

 Fridge 

 அடு்பு பந் 

 தண்ணீப ்பந் 

 சயதுசயது்ா 
இடத்தி் 

 

MULTIPLE 
INTELLIGENCE 



 ்? 

 பனாசி 

 திர ஊகி- Multiple intelligence 

 

 Physical Conditions/ Variables பற்றிய அறிமுகம் 



 ெபினா திரெம் அயபக்ர இடட்ுெ ்
செ் சி பக்விக், யழிமுரக் 

 

 ப,் சிப,் மிகெ ்சிப ்

துயாாலுந் ெயா்தா் நக்கு 

 

 Standard observation, tablular column, Procedure  

பயண்டுந்  பகடக்ிபாந் 

 

இரத தாண்டிவிடட்ா்     ்டி?  

 



 இ்த சென்ாடட்ி்…. 

 சகாதிக்குந் ாலி் உர  

ஊ்றி் ாபக்ாநா ? 

 குிப்்த ாலி் ்ாகுந்? 

 பயறுாடர்டக் கயிக்காந் யா…. 

 

 

 





 கயி- குறிதத்ு ரய 

 தமபி் திடந் 

 யாெர 

 புி்புெ ்சுரய ( care to be taken, not prescribed in 
school) 

 

 கண், மூக்கு, ாக்கு, சதாடுத் –  
உணபெ்ச்ிக் மூந் க்் – Neuron 
network  

 ந்நா் முடியுபந   



கயி- குறிதத்ு ரய 
தமபி் திடந் 
யாெர 
புி்புெ ்சுரய ( care 
to be taken, not 
prescribed in school) 





ா் உ்த்தி 
பதரயக்குந் 
அதிகநாா்? 
 
வீணாயரத 
தடுக்க 
பனாெரக் 
தாபன்  











யபிரெ இடு….. அமகா சென்ாடு 



 ாலி்  இரய சகாண்டு உர  

ஊ்றி் ாபக்ாநா ? 

 



 ய்யவு – MOST IMPORTANT QUESTION 

 அவு ்றி் பொந் 

 Keeping certain things constant, during 
observation 

 When there are more variables, keep certain 
quantities constant 

 Say Room temperature, amount of Milk taken, 
condition of bowl or container, amount of starter 
added, When we observe variation due to  
starters…. 







 Temperature of Starter – Note- Constant- Vary 

 Volume/ spoonsfull/ quantity of starter 

 

 Expectation- திாப்்பு ்ச்? 

 டட்ின் இடு 

 அதர அட்டயரனான் நா்று 

 

 Imagine- allow craziness- brianstrom- Ideas- 
thoughts- list- Tabulate- based on AGE and 
expectations 







 Which conditions favoured curd formation? 

 Why do you think a small amount of curd is to be 
added? Can curd formation occur even without 
adding that small amount of curd? 

 In which season, do you think, will curd formation 
happen the fastest? 

 Other than curd, which substances did you add to 
milk? Did it speed up or slow down the process of 
curd formation? Why? 



For ‘Conditions’, student 
groups may write the 
various conditions they 
tested, e.g., milk at 
10°C, 37°C, 60°C, etc., or 
mixture stirred/not 
stirred after addition of 
curd, and so on. 



 These helps you to spot Children’s interest/ 
challenges 

 Verbal communication 

 Mathematical skills/ challenges 

 Clumsiness 

 Spatial ability/ challenges 

 Writing skills 

 Ability to understand Abstract concepts  

 tabulation/ design of tablular column 

 Writing, reading, Comprehension 

 Social skills 

 Interest towards materials, Nature 

 



 Kinesthetic learners (may not sit in class ) 

 Inclusive classrooms 

 Visual ability 

 Spot problems in perception of concepts 

 Strength in Basic arithmetic skills 

 



Children – Material- 
Comfort 
Labs- fussy young 
people- ??? 
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