
 
வீட்டில் ஒரு பாடசாலல நாள் பரிந்துலரக்கப்பட்ட அட்டவலை 

 

வவவ்வவறு பாடசாலல வளங்களின்படி உருவாக்கப்பட்ட ஆவைம். 

 
 

மாணவரக்ளுக்கு Cycle 1 : 1 à 4H 
 
 

காலை 9:00 மணிக்கு 

முன் 
நான் எழும்ப வவண்டும் 

நான் சீக்கிரம் எழுந்திருக்க முயற்சிக்கிவறன், எப்வபாதும் ஒவர 

வநரத்திை். 

என் படுக்லகலய ஒழுங்குபடுத்துகிவறன், எனது படுக்லக அலறக்கு 

காத்வதாடட்ம் செய்கிவறன், 

நான் பாடட்ு வகடக்ிவறன், நான் குளித்து உலட மாத்துகிவறன். 

எனது காலை உணலவ சபாறுலமயாக தயார ்செய்து சுலவக்கிவறன். 

உணலவ ஒதுக்கி லவக்க நான் உதவுகிவறன். 

காலை 10 மணி முதை் 

காலை 11 மணி வலர. 
நான் அலெக்கிவறன் 

சவளிவய (அனுமதிக்கப்படட்ாை்) 

நான் சவளியிை் நடக்க சென்றாை்,நான் மற்றவரக்ளிடமிருந்து விைகிெ ்

செை்வவன். 

வீட்டின் உள்வள (சவளிெ ்செை்ை அனுமதி இை்லை என்றாை்) 

நான் சிை உடற்பயிற்சி பயிற்சிகலள செய்கிவறன், நான் 

ஆடுகிவறன்,… 

காலை 11 மணி முதை் 

இரவு 12 மணி வலர. 
நான் சபாழுலத கழிக்கிவறன். 

எனது வயாெலனகள் மற்றும் எனது விருப்பங்களுக்கு ஏற்ப நான் 

சபாழுலத கழிக்கிவறன், ஆதரவு வகாப்பிலிருந்து ஒரு 

செயை்பாடல்டத் வதரவ்ுசெய்யைாம், எனது பள்ளி வவலைகலள 

முன்சனடுக்கைாம், மதியஉணலவத் தயாரிக்க உதவைாம் ... 

மதியம் 12:00 மணி 

முதை் மதியம் 12:45 

மணி வலர. 

நான் ொப்பிடுகிவறன் நன்றாக ொப்பிடுங்கள். 

மதியம் 12.45 மணி 

முதை் மதியம் 1.30 

மணி வலர. 

நான் உதவிசெய்கிவறன் 

நான்  ெலமயைலறலய சுதத்ம் செய்கிவறன்,வநரத்்தியாக 

லவத்திருக்க உதவுகிவறன் அை்ைது மற்ற வீடட்ு வவலைகளுக்கு உதவ 

முடியும். 

மதியம் 1.30 மணி 

முதை் பிற்பகை் 2.15 

மணி வலர. 

நான் அலமதியாக இருக்கிவறன் 

நான் ஓய்சவடுக்கிவறன், நான் ஒரு தூக்கத்லத எடுக்கைாம், 

இலெலயக் வகடக்ைாம், வாசிக்கைாம், டிங்கரிங் செய்யைாம், ஒரு 

கலதலயக் வகடக்ைாம், வண்ணம் தீடட்ிடைாம்,… 

மதியம் 2:15 மணி 

முதை் மாலை 3:00 

மணி வலர. 

நான் வவலை செய்கிவறன் 

 

எனது ஆசிரியரக்ள் தயாரித்த பாடொலை  வவலை செய்கிவறன். 

மாலை 3 மணி முதை் 

மாலை 4 மணி வலர. 
நான் அலெக்கிவறன் 

சவளிவய (அனுமதிக்கப்படட்ாை்) 

நான் சவளியிை் நடக்க சென்றாை்,நான் மற்றவரக்ளிடமிருந்து விைகிெ ்

செை்வவன். 

வீடு உள்வள (சவளிெ ்செை்ை அனுமதி இை்லை என்றாை்) 

நான் சிை உடற்பயிற்சி பயிற்சிகலள செய்கிவறன், நான் 

ஆடுகிவறன்,… 

மாலை 4 மணி முதை் 

மாலை 4:30 மணி 

வலர. 

நான் வதநீர ்அருந்துகிவறன். நன்றாக ொப்பிடுங்கள்! 

மாலை 4.30 மணி 

முதை் மாலை 5.15 

மணி வலர. 

நான் வவலை செய்கிவறன் 

 

எனது ஆசிரியரக்ள் தயாரித்த பாடொலை  வவலை செய்கிவறன். 

மாலை 5:15 மணி 

முதை் மாலை 6:00 

மணி வலர. 

எனது விருப்பமான விலளயாடல்ட 

விலளயாடுகிவறன். 

நான் செய்ய விரும்புவலதெ ்செய்ய நான் வதரவ்ு செய்கிவறன். 

திலரகள் அனுமதிக்கப்படுகின்றன. 

 
 
 

மாலை 6 மணி முதை் 

இரவு 7 மணி வலர. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

நான் சதாடரப்ு சகாள்கிவறன் 

 
 
 

நான் உணலவ தயார ்செய்ய உதவுகிவறன், வமலெலய 

ஒழுங்குபடுதத் உதவி செய்கிவறன். 

நான் என் குடும்பதத்ுடன் என் நாள் பற்றி ொப்பிடட்ு சகாண்டு 

வபசுகிவறன். 

நான் வநரத்்தியாக உதவுகிவறன். 

நான் ஒரு குடும்ப வாரியாக விலளயாடல்ட விலளயாடுகிவறன் 

இரவு 7 மணி மற்றும் 

மிகவும் தாமதமாக 

இருக்ககூடாது. 

நான் அலமதியாக இருக்கிவறன் 

நான் புத்தகங்கலளப் படிதவ்தன், இலெலயக் வகட்வபன், கனவு 

காண்கிவறன், தியானிக்கிவறன், தூங்கத ்தயாராகின்வறன்  ...             

இரவு வணக்கம்! 

   

 
 


