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ആമുഖഖ
പപ്രിയമുള്ള  കൂട്ടുകകാരര,  ഈ  രകകാവപ്രിഡഡ്  കകാലവവും  നമ്മൾ  അതപ്രിജജീവപ്രികവും.  പപകാള്ളുന
രവനലവധപ്രിയപ്രിൽ  വജീടപ്രിലപ്രിരുനഡ്  ഓരരകാരുത്തർകവും  രസകരമകായവും  ലളപ്രിതമകായവും  വജീടപ്രിലുള്ള
വസ്തുക്കളുപരയകാഗപ്രിചഡ്  പചെയ്തു  രനകാക്കകാവന  പവർത്തനങ്ങളകാണഡ്  ഈ  പകാരക്കജപ്രിലുള്ളതഡ്.
ഊർജതനവും,  രസതനവും,  ജജീവശകാസവും  എനജീ  മൂന്നു  ശകാസവപ്രിഷയങ്ങളപ്രിൽ  10  വജീതവും
പവർത്തനങ്ങളകാണഡ്  ഇതപ്രിൽ  ഉൾപപ്പെടുത്തപ്രിയപ്രിട്ടുള്ളതഡ്.  നപ്രിങ്ങളുപടെ  കളപ്രികൾക്കപ്രിടെയപ്രിൽ
രവറപ്രിപടകാരു അറപ്രിവവും അനുഭവമകായപ്രിരപ്രികവും ഇതഡ് സമ്മകാനപ്രികക. ഒരു ദപ്രിവസവും ഏപതങപ്രിലുവും ഒരു
പവർത്തനവും മകാതവും പചെയ്യുക.  നപ്രിങ്ങളുപടെ കപണ്ടെത്തലുകളുവും നപ്രിഗമനങ്ങളുവും കുറപ്രിപ്പുകളുവും ശകാസ
ഡയറപ്രി  (ഒരു രനകാട്ടുപുസ്തകവും)  യപ്രിൽ രരഖപപ്പെടുത്തപ്രി വയകാൻ മറക്കരുതഡ്.  രവനലവധപ്രി കഴപ്രിഞഡ്
സ്കൂളപ്രിപലത്തപ്രിയകാൽ  കകാസഡ്  ടെജീചപറ  കകാണപ്രിചഡ്  വപ്രിലയപ്രിരുത്തലപ്രിനുവും  നപ്രിർരദ്ദേശങ്ങൾകവും
അവസരപമകാരുക്കണവും.  ഇപതലകാവും  അടുത്ത  അധധ്യയനവർഷരത്തകള്ള  പഠന
പവർത്തനങ്ങളുപടെ ഭകാഗമകാക്കപ്രി മകാറ്റുകയവും പചെയകാവും.എലകാവർകവും ആശവുംസകൾ.....

നനിർദദ്ദേശങ്ങൾ 
➢ വധ്യകപ്രിഗതമകായപ്രി , വജീടപ്രിൽവചഡ് പവർത്തനങ്ങൾ പചെയണവും.

➢ കുറപ്രിപ്പുകളുവും കപണ്ടെത്തലുകളുവും രരഖപപ്പെടുത്തണവും .
➢ രവനലവധപ്രി കഴപ്രിഞഡ് അധധ്യകാപപ്രികപയ രരഖപപ്പെടുത്തൽ /ആൽബവും കകാണപ്രിചഡ് 

വപ്രിലയപ്രിരുത്തൽ നടെത്തണവും .
➢ വജീടപ്രിപല മുതപ്രിർനവരരകാടെഡ് രചെകാദപ്രിരചകാ ഇന്റർപനറഡ് വഴപ്രിരയകാ പുസ്തകങ്ങൾ റഫർ പചെരയകാ 

പശ്നപരപ്രിഹകാരവും നടെത്തകാവും.

തയയ്യാറയ്യാകനിയതത
ബബജ. ഇ. പക,വപ്രി. പപ്രി. പപ്രി. എവും. പക. പപ്രി. എസഡ്. ജപ്രി. വപ്രി. എചഡ്. എസഡ്. എസഡ്,തൃക്കരപ്രിപ്പൂർ
മകാധുരപ്രി. പക. എൻ, ഇഖഡ്ബകാൽ എചഡ്. എസഡ്. എസഡ്,അജകാനൂർ
സുരരന്ദ്രൻ. പക.പപ്രി, ജപ്രി.എചഡ്. എസഡ്. എസഡ്. ഉദപ്രിനൂർ

ദകയ്യാഡഡീകരണഖ

പസന. എ, ലകഡ്ചെറർ ഇൻ സയൻസഡ്
ഡയറഡ്, കകാസർരകകാടെഡ്



 
ഊർജ്ജതനഖ 

പ്രവർത്തനഖ 1 
രണ്ടെഡ് ഗകാസുകളപ്രിൽ തുലധ്യഅളവപ്രിൽ കുറചഡ് പവള്ളവവും കുറചഡ് മപണ്ണെണ്ണെയവും എടുത്തരശഷവും രണവും കൂടപ്രിക്കലർത്തുക.

ഏതഡ് ദകാവകമകാണഡ് മുകളപ്രിൽ കകാണപപ്പെടുനതഡ് ?എനകായപ്രിരപ്രികവും ഇതപ്രിനു കകാരണവും? 

ഈ ദകാവകങ്ങൾ  ഇനപ്രി രവർതപ്രിരപ്രിചഡ് രണ്ടെഡ് ഗകാസപ്രിരലക്കഡ് തപന രശഖരപ്രിക്കകാൻ സകാധപ്രികരമകാ? 

സകാധപ്രികപമങപ്രിൽ എങ്ങപന? 

പ്രവർത്തനഖ 2 
ഒരു കുപ്പെപ്രിഗകാസപ്രിൽ നപ്രിറപയ പവള്ളവും എടുത്തഡ്  ഒരു കകാർഡഡ്രബകാർഡഡ് പകകാണ്ടെഡ് അടെചരശഷവും ഇടെതുകയപ്രിൽ 
പപ്രിടെപ്രിചഡ് വലതുബകപവള്ളയപ്രിരലക്കഡ് അതഡ് കമപ്രിഴപ്രിപ്പെപ്രിടെപ്രികക.

പവള്ളവും മറപ്രിയന്നുരണ്ടെകാ ?നപ്രിരജീക്ഷണവും രരഖപപ്പെടുത്തുക. 

പ്രവർത്തനഖ 3 
ഒരു രപപ്പെർ ഗകാസപ്രിൽ നപ്രിറപയ പവള്ളവും എടുത്തു ഗകാസപ്രിപന്റ  വശങ്ങളപ്രിൽ
ചെപ്രിതത്തപ്രിൽ കകാണുനതുരപകാപല രണ്ടെഡ് നൂലുകൾ പകടപ്രി അതപ്രിപന
തൂക്കപ്രിപ്പെപ്രിടെപ്രിച രശഷവും വടവും ചുഴറപ്രി രനകാകക. 

എനകാണഡ് നപ്രിരജീക്ഷപ്രിക്കകാൻ സകാധപ്രികനതഡ് ?ഇതപ്രിനു കകാരണവും
എനകായപ്രിരപ്രികവും? രരഖപപ്പെടുത്തുക.

പ്രവർത്തനഖ 4 
മപ്രിനറൽ വകാടറപ്രിപന്റ ഒരു ഒഴപ്രിഞ രബകാടപ്രിൽ എടുത്തഡ് അതപ്രിപന്റ  ഒരു വശത്തഡ്
ലവുംബമകായപ്രി ഒരര രരഖയപ്രിൽ വരുന വപ്രിധത്തപ്രിൽ വധ്യതധ്യസ്ത ഉയരങ്ങളപ്രിൽ ഒരര
വലപ്രിപ്പെത്തപ്രിലുള്ള മൂനഡ് ദദകാരങ്ങൾ ഉണ്ടെകാകക. 
ദദകാരങ്ങൾ അടെച്ചുപപ്രിടെപ്രിചഡ് കുപ്പെപ്രിക്കകത്തഡ് നപ്രിറപയ പവള്ളവും എടുത്തഡ് കുപ്പെപ്രി
അടെചകാൽ പവള്ളവും പുറത്തു രപകാകുന്നുരണ്ടെകാ ?
പപ്രിനജീടെഡ് കുപ്പെപ്രിയപടെ മൂടെപ്രി തുറന്നു രനകാകക. പവള്ളവും പുറരത്തക്കഡ്
രപകാകുന്നുരണ്ടെകാ? 

എലകാ ദദകാരത്തപ്രിലൂപടെയവും ഒരര ശകപ്രിയപ്രിലകാരണകാ പവള്ളവും രപകാകുനതഡ് ?
വധ്യതധ്യകാസമുപണ്ടെങപ്രിൽ അതഡ് എന്തുപകകാണ്ടെകായപ്രിരപ്രിക്കകാവും? 

പ്രവർത്തനഖ 5 
രണ രപപ്പെർ ഗകാസുകൾ എടുത്തഡ് മധധ്യത്തപ്രിൽ ദദകാരമുണ്ടെകാക്കപ്രി ചെപ്രിതത്തപ്രിൽ കകാണുനതുരപകാപല  നൂലുപകകാണ്ടെഡ് 
രകകാർകക. ഒരു ഗകാസഡ് ഒരകാൾ പപ്രിടെപ്രിചഡ് അതപ്രിലൂപടെ സവുംസകാരപ്രികക. മരറ ഗകാസഡ് മപറകാരകാളുപടെ പചെവപ്രികസമജീപവും 
പപ്രിടെപ്രിചഡ് (മരറ പചെവപ്രി അടെച്ചുപപ്രിടെപ്രിചരശഷവും ) ശബവും  രകൾകന്നുരണ്ടെകാ എനഡ് അരനദഷപ്രികക. 

പവർത്തനത്തപ്രിപന്റ നപ്രിരജീക്ഷണവവും നപ്രിഗമനവവും എഴുതുക. 



പ്രവർത്തനഖ 6 
ഒരു പകാസപ്രിക്കഡ് രപനയപടെ റജീഫപ്രിൽ എടുത്തു മകാറപ്രിയ രശഷവും ഒരു ടെദയപ്രിൻ നൂൽ
അതപ്രിലൂപടെ കടെത്തപ്രി ഒരഗ്രത്തഡ്  ഒരു പചെറപ്രിയ പൂട്ടുവും മരറ അറത്തഡ് ഒരു രബകാൾട്ടുവും
പകട്ടുക. എനപ്രിടഡ് കുത്തപന പപ്രിടെപ്രിചഡ് (രബകാൾടഡ് മുകളപ്രിൽ പൂടഡ് തകാപഴ )രബകാൾടഡ്
കറക്കപ്രിയകാൽ എനഡ് കകാണകാൻ സകാധപ്രികവും? എന്തുപകകാണ്ടെഡ് ?

പ്രവർത്തനഖ 7 

ഒരു മുടയപടെ പുറവുംരതകാടെഡ് (ഉൾഭകാഗവും വൃത്തപ്രിയകാക്കപ്രിയതഡ് )എടുത്തഡ്
അതപ്രിരലക കുറച്ചു മണൽ പകുതപ്രിഭകാഗവും വപര നപ്രിറകക. അതപ്രിപന്റ
മുകളപ്രിൽ പമഴുകഡ് ഉരുക്കപ്രി ഒഴപ്രികക.  മുടയപടെ പുറത്തഡ് കണവും മൂകവും വകായവും
വരചഡ് ഒരു പതകാപ്പെപ്രി കൂടെപ്രി വചഡ് മുടപയ രമശപ്പുറത്തഡ് വച്ചു രനകാകക. മുട
എരപ്പെകാഴുവും കുത്തപന നപ്രിൽകനപ്രിരല ?കകാരണപമനകായപ്രിരപ്രികവും? 

എഴുതപ്രിരനകാക..

പ്രവർത്തനഖ 8 
ചെതുരകാകൃതപ്രിയപ്രിലുള്ള ഒരു കകാർഡഡ് രബകാർഡഡ് കഷണവും
എടുത്തു അതപ്രിപന്റ ഒരു വശത്തഡ് തത്തയപടെ ചെപ്രിതവും
വരയ്ക്കുക. ( ഒടപ്രിചകാലുവും മതപ്രി ).മരറ വശത്തഡ് തത്തകടെഡ്
വരച്ചു രചെർകക. കകാർഡഡ്രബകാർഡഡ് ഒരു റജീഫപ്രിൽ
ഉപരയകാഗപ്രിചഡ് കുത്തപന രണ്ടെഡ് ബകകൾക്കപ്രിടെയപ്രിൽ
പപ്രിടെപ്രിച്ചു കറക്കപ്രി രനകാകരമകാൾ എനഡ് നപ്രിരജീക്ഷപ്രികന്നു? 

എന്തുപകകാണ്ടെഡ് ? 

പ്രവർത്തനഖ 9 
ഒരു സജീൽ രപറപ്രിൽ പവള്ളവും എടുത്തഡ് അതപ്രിനുമുകളപ്രിൽ കുറച്ചു പപൗഡർ വപ്രിതറുക. അതപ്രിനുരശഷവും രസകാപ്പെഡ് 
പവള്ളത്തപ്രിൽ മുക്കപ്രിയ ഈർക്കപ്രിൽ പവള്ളത്തപ്രിപന്റ  ഉപരപ്രിതലത്തപ്രിൽ പതകാടുക. എനഡ് നപ്രിരജീക്ഷപ്രികന്നു ?
എന്തുപകകാണ്ടെഡ് ?

പ്രവർത്തനഖ 10 
ഈയപ്രിപടെവന പതവകാർത്തയപ്രിൽ നപ്രിങ്ങൾ ഇന്റർനകാഷനൽ രസ്പേസഡ് രസഷൻ (ISS) എനതപ്രിപനകറപ്രിചഡ് 
കണ്ടെപ്രിരപ്രികമരലകാ ?

➢ ISS പനകറപ്രിചഡ് ഒരു ലഘുവപ്രിവരണവും തയകാറകാക..

➢ ബഹപ്രിരകാകകാശഗരവഷണരവുംഗത്തഡ് ഇനധ്യ ഇതുവപര ബകവരപ്രിച രനടങ്ങൾ ഒരു ലഘുപബന്ധമകായപ്രി 
അവതരപ്രിപ്പെപ്രികക.

➢ കൃതപ്രിമ ഉപഗ്രഹങ്ങപളപക്കകാണള്ള പരയകാജനങ്ങൾ എപനലകാവും ? കപണ്ടെത്തപ്രി എഴുതുക..



       
രസതനഖ

പ്രവർത്തനഖ 1
കൂട്ടുകയ്യാദര ഇനനിയയയ്യാരലഖ രസതനഖ ആയയ്യാദലയ്യാ?
നല ചൂടെരല ...കൂട്ടുകകാർ പലതരവും പകാനജീയങ്ങൾ കഴപ്രികനപ്രിരല ?
വജീടപ്രിൽ ഭക്ഷണമുണ്ടെകാക്കകാൻ അമ്മ പലതരവും വസ്തുക്കൾ ഉപരയകാഗപ്രികന്നുണ്ടെരലകാ ?
മകാങ്ങ, പുളപ്രി, മുളകഡ് ഇവപയകാപക്ക എനഡ് ഗുണമകാപണനഡ് കപണ്ടെത്തപ്രിയകാരലകാ ?
ആവശശ്യമയ്യായ സയ്യാമഗനികൾ 
പവള്ളക്കടെലകാസഡ് രപണ്ടെണ്ണെവും ,മഞൾപപകാടെപ്രി ,ചുവന പചെമരത്തപ്രി പൂവഡ് 
നനിങ്ങൾ യചെദയണ്ടതത 
പചെമരത്തപ്രി പൂപവടുത്തഡ് പവള്ളക്കടെലകാസപ്രിൽ നലവണ്ണെവും ഉരചഡ് നജീരഡ് കടെലകാസപ്രിൽ ആക്കപ്രി വജീടപ്രിനുള്ളപ്രിൽ തപന 
ഉണക്കപ്രിപയടുകക .രപപ്പെർ നല വയലറഡ് നപ്രിറവും ആയപ്രി കകാണുവും.മഞൾപപകാടെപ്രി അൽപവും പവള്ളത്തപ്രിൽ കലക്കപ്രി 
രപസഡ് രപകാപല ആക്കപ്രി കടെലകാസപ്രിൽ രതച്ചുപപ്രിടെപ്രിപ്പെപ്രിചഡ് ഉണക്കപ്രി എടുകക. രപപ്പെറപ്രിനഡ് നപ്രിറവും കപ്രിട്ടുനപ്രിപലങപ്രിൽ 
പവള്ള തുണപ്രിയപ്രിൽ ആക്കപ്രിയകാലുവും മതപ്രി.പപ്രിനജീടെഡ് രപപ്പെറപ്രിപന /തുണപ്രിപയ 5 പസൻറജീമജീറർ നജീളവവും ഒരു 
പസന്റജീമജീറർ വജീതപ്രിയമുള്ള കഷണങ്ങളകാക്കപ്രി മുറപ്രിപചടുകക. അലവും പുളപ്രിപവള്ളത്തപ്രിൽ ഇവ രണവും ഒപനകാനകായപ്രി 
മുക്കപ്രി രനകാകക. നപ്രിരജീക്ഷണവും രരഖപപ്പെടുത്തുക. പുളപ്രിക്കഡ് ആസപ്രിഡഡ് ഗുണവവും രസകാപ്പെപ്രിനഡ് ആൽക്കലപ്രി ഗുണവവും 
ആണഡ് .ഇനപ്രി വധ്യതധ്യസ്ത പകാനജീയങ്ങൾ /വജീടപ്രിപല ഭക്ഷണപദകാർത്ഥങ്ങൾ എനപ്രിവപയകാപക്ക എനഡ് 
ഗുണമകാപണനഡ് കപണ്ടെത. 

 പദകാർത്ഥങ്ങൾ                               നപ്രിറവുംമകാറവും

 പചെമരത്തപ്രിരപ്പെപ്പെർ    മഞൾതുണപ്രി

പ്രവർത്തനഖ 2

നനിങ്ങൾകത ഇഷ്ടയപ്പെട്ട ഒരു ആറ്റത്തനിയന്റെ ദബയ്യാർ മയ്യാതൃക തയയ്യാറയ്യാകൽ 
സയ്യാമഗനികൾ 
കകാർഡഡ്രബകാർഡഡ് ,മുത്തുകൾ, ധകാനധ്യമണപ്രികൾ, പപകാടഡ് ,
പശ, നൂൽ ,വളപപ്പെകാട്ടുകൾ, പസ്കെചഡ് പപൻ 

എങ്ങയന?
കകാർഡഡ്രബകാർഡപ്രിൽ നൂലുപകകാണ്ടെഡ് നന്യൂകപ്രിയസുവും ചുറ്റുമുള്ള പഷല്ലുകളുവും 
(ആവശധ്യത്തപ്രിനനുസരപ്രിചഡ് )ഒടപ്രികക. അതപ്രിൽ ആറത്തപ്രിപന്റ 
ഇലരകകാൺ വപ്രിനധ്യകാസവും അനുസരപ്രിച്ചു ധകാനധ്യവും /മുത്തഡ് ഒടപ്രികക. 

(രസകാഡപ്രിയവും ആറവും )
എഴുതകാൻ പസ്കെചഡ് രപന ഉപരയകാഗപ്രികമരലകാ ? 



പ്രവർത്തനഖ 3
മുൻപറഞ സകാമഗ്രപ്രികൾ ഉപരയകാഗപ്രിചഡ് നപ്രിങ്ങൾക്കപ്രിഷ്ടപപ്പെട ഒരു മൂലകത്തപ്രിപന്റരയകാ സവുംയകത്തപ്രിപന്റരയകാ 
(സഹസവുംരയകാജകബന്ധനവും) തനകാതപയ ഉണ്ടെകാക്കപ്രിയകാരലകാ ?
ആറങ്ങളുപടെ വലപ്രിപ്പെവും,  വധ്യതധ്യസ്ത ആറങ്ങളുപടെ ഇലരകകാണുകൾക്കഡ് പവരവ്വേപറ നപ്രിറവും .. ഒപക്ക ഓർക്കരണ.... 

പ്രവർത്തനഖ 4
ഇനനി നയ്യാഖ ഉപദയയ്യാഗനിക്കുന്ന പലതരഖ ദയ്യാവകങ്ങളുയട
സയ്യാന്ദ്രത തയ്യാരതമശ്യഖ യചെയയ്യാദലയ്യാ?

സയ്യാമഗനികൾ 
ഉപരയകാഗശൂനധ്യമകായ പകാസപ്രികഡ് കുപ്പെപ്രി (മപ്രിനറൽ വകാടർ രബകാടപ്രിൽ )കഴുത്തപ്രിനു തകാപഴ വചഡ് മുറപ്രിചകാൽ 
സപൗകരധ്യമകായപ്രി ..പചെറപ്രിയ കുപ്പെപ്രി ആയകാൽ നലതഡ് .
പമഴുകുതപ്രിരപ്രി, തജീപപ്പെടപ്രി, മണൽ, പചെറുകല്ലുകൾ, ശുദ്ധജലവും( അര ബക്കറഡ് കുടെപ്രിക്കകാൻ
ഉപരയകാഗപ്രികന കപ്രിണർ/ ബപപ്പെഡ് പവള്ളവും ),മകാർക്കർ രപന, ബവറഡ്നർ 

നനിങ്ങൾ യചെദയണ്ടതത 
ബക്കറഡ് പവള്ളത്തപ്രിൽ കുപ്പെപ്രി പവചഡ് അലകാലമകായപ്രി മണലപ്രിടഡ് അതഡ് പവള്ളത്തപ്രിൽ
പപകാങ്ങപ്രി നപ്രിവർന്നുനപ്രിൽകന രജീതപ്രിയപ്രിൽ ആകുരമകാൾ പമഴുകഡ് ഉരുക്കപ്രി മണലപ്രിനഡ് മുകളപ്രിൽ ഒഴപ്രികക.( മണൽ 
വജീഴകാതപ്രിരപ്രിക്കകാൻ ആണഡ് .ശ്രദ്ധപ്രിചഡ് ഉപരയകാഗപ്രികപമങപ്രിൽ പമഴുകഡ് രവണപമനപ്രില.)

പുറപത്തടുത്തതപ്രിനുരശഷവും പവള്ളത്തപ്രിപന്റ നപ്രിരപ്പെഡ് ഉണ്ടെകായ സ്ഥലത്തഡ് w (water )എനഡ് ബവറഡ്നർ പകകാണ്ടെഡ് 
മകാർക്കഡ് പചെയ്യുക. ഇനപ്രി വധ്യതധ്യസ്ത ദകാവകങ്ങൾ കുപ്പെപ്രിപയക്കകാൾ ഉയരമുള്ള പകാതങ്ങളപ്രിൽ എടുത്തഡ് (കുപ്പെപ്രിയപടെ 
അടെപ്രിവശവും പകാതത്തപ്രിൽ അടെപ്രിയപ്രിൽ തടകാതപ്രിരപ്രിക്കകാൻ) ഓരരകാനപ്രിപനയവും നപ്രിരപ്പുരനകാക്കപ്രി സകാന്ദ്രതപയ 
ജലത്തപ്രിപന്റ സകാന്ദ്രതയവും ആയപ്രി തകാരതമധ്യവും പചെയകാവും.

പവളപ്രിപചണ്ണെ, പകാൽ ,ഉപ്പുപവള്ളവും ( വധ്യതധ്യസ്ത അളവപ്രിൽ ഉപ്പെപ്രിടതഡ് ),മപണ്ണെണ്ണെ ഇവപയലകാവും പരപ്രിരശകാധപ്രിക.. 

ശ്രദ്ധപ്രിചഡ് ഉപരയകാഗപ്രിചകാൽ എലകാ ദകാവകങ്ങളുവും അമ്മയഡ് തപ്രിരപ്രിച്ചു പകകാടുക്കകാവും ..അടെപ്രിയവും പകകാള്ളണ്ടെ .
രരഖപപ്പെടുത്തകാൻ മറക്കരല.... 

        ദയ്യാവകഖ         സയ്യാന്ദ്രത

ഉപ്പുപവള്ളവും

പകാൽ

പവളപ്രിപചണ്ണെ

ജലവും



പ്രവർത്തനഖ 5
കൂട്ടുകയ്യാർ യവറുയത ഇരനിക്കുകയദല,  ഒരു ആത്മകഥ എഴുത. 
നപ്രിങ്ങൾക്കഡ് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു മൂലകത്തപ്രിപന്റ ആത്മകഥ വജീടപ്രിപല മുതപ്രിർനവരരകാടുവും രഫകാണപ്രിരനകാടുവും 
ലകാരപകാപ്പെപ്രിരനകാടുവും പുസ്തകങ്ങരളകാടുവും ഒപക്ക രചെകാദപ്രിക ..
മൂലക ഉറവപ്രിടെവും, കണപപ്രിടെപ്രിച ആൾ, സകാനപ്രിധധ്യവും, ഉപരയകാഗവും എലകാവും ഉൾപപ്പെടുത്തകാൻ ശ്രദ്ധപ്രികമരലകാ .....

പ്രവർത്തനഖ 6
കൂട്ടുകയ്യായരയ്യാത്തു കളനികയ്യാൻ ഒരു കളനി ആയയ്യാദലയ്യാ....

നപ്രിങ്ങൾ രസതനത്തപ്രിൽ പഠപ്രിച ഭകാഗങ്ങൾ ഓർത്തുപവചഡ് ഒരു പദപശ്നവും തയകാറകാകക. രചെകാദധ്യങ്ങൾകള്ള 
ഉത്തരവവും തയകാറകാക്കണവും. എനകാരല മറ്റുള്ളവർ പചെയതഡ് ശരപ്രിരയകാ എനഡ് അറപ്രിയകാനകാകൂ.. 

1 4

2 7

3

5

6

8

പ്രവർത്തനഖ 7
ഇനനിയയയ്യാരു കലയ്യാപരനിപയ്യാടനി ആകയ്യാഖ 
സയ്യാമഗനികൾ 
വധ്യകാസവും കുറഞതുവും ഉള്ളപ്രിരലക്കഡ് കകാണകാവനതുവും ആയ ഒരു പകാസപ്രികഡ് രബകാടപ്രിൽ, വധ്യതധ്യസ്ത സകാന്ദ്രതയള്ളതുവും 
നപ്രിറമുള്ളതുമകായ ദകാവകങ്ങൾ, നപ്രിറമപ്രിലകാത്ത ദകാവകത്തപ്രിൽ നപ്രിറവും രചെർക്കകാൻ ഫുഡഡ് കളർ (ഉപണ്ടെങപ്രിൽ മകാതവും )
യചെദയണ്ട വനിധഖ 
വധ്യകാസവും കുറഞതുവും ഉള്ളപ്രിരലക്കഡ് കകാണകാവനതുവും ആയ ഒരു രബകാടപ്രിലപ്രിരലക്കഡ് വശങ്ങളപ്രിലൂപടെ സകാന്ദ്രത 
വധ്യതധ്യകാസമുള്ള ദകാവകങ്ങൾ ഒപനകാനകായപ്രി ഒഴപ്രികക. സകാന്ദ്രത അനുസരപ്രിചഡ് അവ വധ്യതധ്യസ്ത തട്ടുകളകായപ്രി 
കകാണകാവും .വധ്യതധ്യസ്ത നപ്രിറങ്ങൾ ഉപണ്ടെങപ്രിൽ രഷകാരകസപ്രിൽ വരചകാള.. രഫകാരടകാ എടുക്കകാൻ മറക്കണ്ടെ. 

പ്രവർത്തനഖ 8
ഉപഖ മുളകഖ
അച്ഛൻ വകാങ്ങപ്രിപക്കകാണവന മലപ്രി ,കടുകഡ് ,അരപ്രി, രഗകാതമഡ് ഇവ ഒരര രജീതപ്രിയപ്രിലകാരണകാ വൃത്തപ്രിയകാകനതഡ് ? 

എനടെപ്രിസ്ഥകാനത്തപ്രിലകാണഡ് അവയപ്രിൽ നപ്രിനഡ് മകാലപ്രിനധ്യവും നജീകനതഡ് ? ഒരു കുറപ്രിപ്പെഡ് തയകാറകാക്കപ്രി സഹകായപ്രിക... 

പ്രവർത്തനഖ 9
രസതന കകനിസത 
നപ്രിങ്ങളുപടെ സ്കൂളപ്രിൽ ഇനപ്രി വരുന ഓരസകാൺ ദപ്രിനത്തപ്രിൽ നടെത്തകാനകായപ്രി ഒരു രസതന കദപ്രിസഡ് തയകാറകാക ...
20 രചെകാദധ്യങ്ങൾ എങപ്രിലുവും രവണവും. അഞ്ചു രചെകാദധ്യങ്ങൾ രവപറ തപന മകാറപ്രി പവക്കരണ.. എലകാവും കൂപടെ 25 

രചെകാദധ്യങ്ങൾ.

വലരത്തകാടഡ്
1
2
3
6
8
തകാരഴകാടഡ്
1
3
4
5
7



പ്രവർത്തനഖ 10
എനനികനിഷ്ടഖ
നപ്രിങ്ങൾക്കഡ് രസതന കകാസപ്രിൽ ഏറവവും ഇഷ്ടപപ്പെടതുവും വജീടപ്രിൽ സദയവും പചെയകാവനതുവും ആയ ഒരു പവർത്തനവും 
സദയവും ആസൂതണവും പചെയ..

കൂട്ടുകകാരര സ്കൂളപ്രിരലക്കഡ് വരുരമകാരഴകവും ഇപതകാപക്ക കയപ്രിൽ കകാണണവും. 

മറക്കരല... ബക നനകായപ്രി കഴുകുക, സകാമൂഹപ്രിക അകലവും പകാലപ്രികക....

ഭക്ഷണവും.. വധ്യകായകാമവും... വപ്രിശ്രമവും ഇവയവും മറക്കരല ........



ജഡീവശയ്യാസഖ 

പ്രവർത്തനഖ 1
നയ്യാട്ടുമയ്യാവുകൾ...നയ്യാട്ടുരുചെനികൾ..
നകാടെൻ ഇനങ്ങപള നമുക്കഡ് സവുംരക്ഷപ്രിക്കകാവും ,അങ്ങപന ബജവബവവപ്രിധധ്യ സവുംരക്ഷണവവും ആകകാവും.. കൂട്ടുകകാരര..

നകാട്ടുമകാവകൾ നമ്മുപടെ നകാടപ്രിൽ നപ്രിന്നുവും അനധ്യമകാവകയകാണരലകാ ? അപത.. നകാട്ടുമകാവകളുപടെ രതനൂറുന മധുരവവും 
ഗുണവവും നമുക്കഡ് നഷ്ടപപ്പെട്ടു പകകാണ്ടെപ്രിരപ്രികകയകാണഡ് .നമുക്കഡ് നകാട്ടുമകാവകപള സവുംരക്ഷപ്രിചകാരലകാ ? 

അതപ്രിനകായപ്രി തകാപഴ പറയന പവർത്തനങ്ങൾ ഈ അവധപ്രിക്കകാലത്തഡ് പചെയ്തുരനകാക.. 
പ്രവർത്തനഖ 

• വപ്രിവപ്രിധ നകാട്ടുമകാവകളുപടെ വപ്രിത്തുകൾ രലകാകഡ്ഡപൗൺ കകാലവും കഴപ്രിഞ്ഞു രശഖരപ്രിക്കകാവും. 

• ഓരരകാന്നുവും ഏതഡ് മകാവപ്രിനങ്ങളുരടെതകാപണനഡ് മുതപ്രിർനവരരകാടെഡ് രചെകാദപ്രിചറപ്രിയമരലകാ. 

• ഉപരയകാഗവും കഴപ്രിഞ മപ്രിൽമ പകാക്കറ്റുകൾ രശഖരപ്രിചഡ് ( മറ്റു കൂടുകളുമകാവകാവും ) ഓരരകാനപ്രിലുവും ഒപനന 
രജീതപ്രിയപ്രിൽ വപ്രിത്തുകൾ മണ്ണെപ്രിടഡ് നടഡ് നപ്രിരതധ്യന പവള്ളവും ഒഴപ്രിക്കൽ ..

• ഓരരകാനപ്രിനുവും നമറപ്രിടഡ് മകാവപ്രിനങ്ങളുപടെ രപരുകൾ പരതധ്യകവും രരഖപപ്പെടുത്തപ്രി പവക്കണവും. 

• മുളച്ചുവരുന മകാവപ്രിൻബതകൾ സ്കൂൾ തുറനതപ്രിനു രശഷവും സ്കൂൾ ഹരപ്രിതരസനയപടെ രനതൃതദത്തപ്രിൽ 
വഴപ്രിരയകാരത്തുവും സ്കൂൾ പറമപ്രിലുവും നട്ടു പപ്രിടെപ്രിപ്പെപ്രിക്കൽ. സദനവും വജീട്ടുപറമപ്രിലുവും നടെകാവും.. 

• പവർത്തനങ്ങൾ രരഖപപ്പെടുത്തപ്രി വയൽ .

പ്രവർത്തനഖ 2 
വവറസനിയന കൂടുതൽ അറനിഞയ്യാദലയ്യാ 
രലകാകപത്ത മുഴുവൻ അതപ്രിസൂക്ഷ്മ ജജീവപ്രിയകായ പകകാരറകാണ ബവറസഡ് വപ്രിറപ്പെപ്രിച്ചു പകകാണ്ടെപ്രിരപ്രികകയകാണരലകാ 
ബവറസപ്രിനഡ് എങ്ങപനയകാണഡ് ഇതരവഗവും ഇതയവും ആളുകപള പകകാപനകാടുക്കകാൻ ആകുനതഡ് ?
നമുക്കഡ് മനസപ്രിലകാക്കകാൻ ശ്രമപ്രിക്കകാവും. 

➢ എനകാണഡ് ഒരു സകാധകാരണ ബവറസപ്രിപന്റ ശരജീരഘടെന ?ചെപ്രിതവും വരചഡ് അടെയകാളപപ്പെടുത്തപ്രിയകാരലകാ? 

➢ പകകാരറകാണ ബവറസഡ് പധകാനമകായവും ബകാധപ്രികനതഡ് ഏതഡ് അവയവവധ്യവസ്ഥപയയകാണഡ് ?
➢ പപകാതുരവ ബവറസുകൾക്കഡ് എതപ്രിപര നൽകുന മരുന്നുകൾക്കഡ് എനകാണഡ് വപ്രിളപ്രികനതഡ് ?
➢ പകകാരറകാണകാ ബവറസപ്രിപന പതപ്രിരരകാധപ്രികനതകാരണകാ ചെപ്രികപ്രിതപ്രികനതകാരണകാ അഭപ്രികകാമധ്യവും ?

എന്തുപകകാണ്ടെകാപണനഡ് വപ്രിശദജീകരപ്രിക്കകാരമകാ? 

➢ ഈ ബവറസപ്രിപന്റ ഘടെനയപടെ ഒരു മകാതൃക നപ്രിർമ്മപ്രിക്കകാരമകാ? 

പ്രവർത്തനഖ 3 
ഉപകയ്യാരനികളയ്യായ സൂക്ഷ്മജഡീവനികൾ 
സൂക്ഷ്മജജീവപ്രികൾ പലതുവും രരകാഗങ്ങൾ ഉണ്ടെകാകപമങപ്രിലുവും ചെപ്രിലവ മനുഷധ്യനുപകകാരപ്രികളകാണഡ്.  

✔ ശകാസ രലഖനത്തപ്രിപല ഈ ആശയരത്തകാടെഡ് നപ്രിങ്ങൾ രയകാജപ്രികന്നുരണ്ടെകാ? 

ഉത്തരവും ഉദകാഹരണസഹപ്രിതവും നധ്യകായജീകരപ്രിക്കകാവും. 

✔ മനുഷധ്യപന്റ ആരരകാഗധ്യസവുംരക്ഷണത്തപ്രിനഡ് എലകാ സൂക്ഷ്മജജീവപ്രികപളയവും നശപ്രിപ്പെപ്രിചകാൽ എനകാണഡ് 
സവുംഭവപ്രികക?  

✔ ഏപതകാപക്കയകാണഡ് മനുഷധ്യനഡ് രരകാഗങ്ങൾ ഉണ്ടെകാകന സൂക്ഷ്മജജീവപ്രികൾ? 



പ്രവർത്തനഖ 4 
വഡീട്ടനിയലയ്യാരു പച്ചകറനിദത്തയ്യാട്ടഖ 
തപ്രികച്ചുവും ബജവ കൃഷപ്രിരജീതപ്രിയപ്രിലൂപടെ വപ്രിളയപ്രിപചടുകന പചക്കറപ്രികൾ വകാങ്ങകാൻ നപ്രിരവധപ്രി ആളുകളകാണഡ് ഓരരകാ 
ദപ്രിവസവവും എത്തപ്രിപക്കകാണ്ടെപ്രിരപ്രികനതഡ് ......പതവകാർത്ത ശ്രദ്ധപ്രിച്ചുവരലകാ?  

എനകാണഡ് ബജവ കൃഷപ്രിരജീതപ്രി? ഇതപ്രിൻപറ രമനകൾ ഏവ? 

നമുകവും ബജവകൃഷപ്രിയപ്രിലൂപടെ വജീടകാവശധ്യത്തപ്രിനുള്ള പചക്കറപ്രി ഉണ്ടെകാക്കപ്രിയകാരലകാ? 
പ്രവർത്തനഖ 
ആദധ്യമകായപ്രി കുറചഡ് പകാസപ്രികഡ് ചെകാകകൾ സവുംഘടെപ്രിപ്പെപ്രികക. അതപ്രിൽ കൃഷപ്രികരവണ്ടെ മപണ്ണെകാരുക്കപ്രി ഏകരദശവും 
പകുതപ്രിരയകാളവും നപ്രിറകക. ഒരുകനതപ്രിനകായപ്രി മുതപ്രിർനവരരകാടെഡ് രചെകാദപ്രിച്ചു മനസപ്രിലകാക്കണവും. 

തുടെർനഡ് രശഖരപ്രിച വപ്രിത്തുകൾ മുള വരുത്തപ്രിയതപ്രിനുരശഷവും പകാസപ്രികഡ് ചെകാക്കപ്രിപല മണ്ണെപ്രിൽ കുഴപ്രിചപ്രിടുക .
വപ്രിത്തു മുളകനതഡ് നപ്രിരജീക്ഷപ്രികക. മുതപ്രിർനവരുപടെ സഹകായരത്തകാപടെ പരപ്രിചെരണവും നടെത്തുക. 

വളർചയപടെ ഘടങ്ങൾ കുറപ്രിച്ചു വയ്ക്കുക.

പ്രവർത്തനഖ 5 
വനിവനിധ തരഖ സസശ്യങ്ങളുയട ഇലകളുയട കമഡീകരണഖ നനിരഡീകനിച്ചത ഇതനിനത പ്രകയ്യാശലഭശ്യതയുമയ്യായുള്ള ബനഖ 
കയണ്ടത്തൽ
യചെദയണ്ടവ 

 വജീട്ടുപറമപ്രിപല പലതരവും പചെടെപ്രികളുപടെ ഇലകളുപടെ ക്രമജീകരണവും നപ്രിരജീക്ഷപ്രികക. ചെപ്രിതജീകരപ്രികകയവും 
ആവകാവും. 

 പകകാശകാഗപ്രിരണവും മപ്രിക്കവകാറുവും നടെകന സസധ്യഭകാഗവും ഏതകാണഡ് ?ഇതുമകായപ്രി ഇലകളുപടെ 
ക്രമജീകരണത്തപ്രിനഡ് എപനങപ്രിലുവും ബന്ധവും കപണ്ടെത്തകാൻ കഴപ്രിയന്നുരണ്ടെകാ ?
ഉത്തരവും നധ്യകായജീകരപ്രിക്കകാരമകാ ? രരഖപപ്പെടുത്തുകയവും പചെയ്യുമരലകാ? 

പ്രവർത്തനഖ 6 
വജവവവവനിധശ്യഖ തനിരനിച്ചറനിയയ്യാഖ 
ലക്ഷക്കണക്കപ്രിനഡ് ബവവപ്രിധധ്യമകാർന ജജീവജകാലങ്ങൾ ആണഡ് ഭൂമപ്രിപയ മറ്റു ഗ്രഹങ്ങളപ്രിൽ നപ്രിന്നുവും രവറപ്രിട്ടു 
നപ്രിർത്തുനതഡ് .ശകാസരലഖനത്തപ്രിപല ഈ ആശയരത്തകാടെഡ് നപ്രിങ്ങളുവും രയകാജപ്രികമരലകാ? നമ്മുപടെ ചുറ്റുപകാടുവും ഒന്നു 
നപ്രിരജീക്ഷപ്രിചകാരലകാ ?

➢ വജീട്ടുപറമപ്രിപല വധ്യതധ്യസ്ത ജജീവജകാലങ്ങപള നപ്രിരജീക്ഷപ്രിക്കൽ.

➢  ഒരര വപ്രിഭകാഗവും ജജീവപ്രികളപ്രിൽ തപനയള്ള വധ്യതധ്യസ്ത ഇനങ്ങപള (ഉദകാഹരണവും.. തവള ,ചെപ്രിലനപ്രി 
തുടെങ്ങപ്രിയവ) നപ്രിരജീക്ഷപ്രിക്കൽ

➢ ഇത്തരവും ജജീവപ്രികൾ തപന പല തരത്തപ്രിലുള്ളവ കകാണുന്നുരണ്ടെകാ? ഇവയപടെ രഫകാരടകാകപളടുത്തഡ് ഒരു 
ആൽബവും തയകാറകാകക. കൂപടെ ജജീവപ്രി ഇനങ്ങളുപടെ ശകാസനകാമവവും സകാധകാരണ നകാമവവും രരഖപപ്പെടുത്തപ്രി 
പചെറു കുറപ്രിപ്പെഡ് തയകാറകാക്കപ്രി ആൽബപത്ത സമ്പുഷ്ടമകാകകയവും പചെയ്യുക. 

പ്രവർത്തനഖ 7 
ശയ്യാസനയ്യാമ നനിഘണ്ടു തയയ്യാറയ്യാകൽ 

● വജീടെപ്രിപന്റ പരപ്രിസരത്തഡ് കകാണുന സസധ്യങ്ങൾ ,ജന്തുക്കൾ എനപ്രിവപയ നപ്രിരജീക്ഷപ്രിക്കകാവും.. 

● നപ്രിരജീക്ഷപ്രിച സസധ്യവും,ജന്തു ഇവപയ തപ്രിരപ്രിചറപ്രിയകാനകായപ്രി രലകാകത്തഡ് എലകായപ്രിടെത്തുവും ഒരുരപകാപല  
ഉപരയകാഗപ്രികന നകാമവും ഏതകാണഡ് ?

● 50 സസധ്യങ്ങൾ 50 ജന്തുക്കൾ എനപ്രിവ ഉൾപപ്പെടുത്തപ്രി ഒരു ശകാസനകാമനപ്രിഘണ തയകാറകാകക 
(നപ്രിരജീക്ഷപ്രിച ജജീവപ്രികപള രചെർത്തുപകകാണ്ടെകാവണവും നപ്രിഘണ) .



പ്രവർത്തനഖ 8 
 ഭൂമപ്രി ഇനഡ് അഭപ്രിമുഖജീകരപ്രിച്ചു പകകാണ്ടെപ്രിരപ്രികന പധകാന പശ്നങ്ങളപ്രിൽ ഒനഡ് ആരഗകാളതകാപനവും ആണഡ് 

എനഡ് നപ്രിങ്ങൾ രയകാജപ്രികരമകാ? എന്തുപകകാണ്ടെഡ് ?

 പകകാരറകാണ എന മഹകാമകാരപ്രി ആരഗകാളതകാപനത്തപ്രിപന്റ രതകാതപ്രിൽ എനഡ് മകാറമുണ്ടെകാക്കപ്രിക്കകാണുവും? 

വപ്രിശദജീകരപ്രിക്കകാരമകാ ?
 ആരഗകാളതകാപനവും കുറയ്ക്കുനതപ്രിനഡ് കകാലവർഷക്കകാലത്തഡ് നപ്രിങ്ങൾ ഏപറടുകന പവർത്തനങ്ങൾ 

പകാവർത്തപ്രികമകാക്കപ്രി രരഖപപ്പെടുത്തുക.

പ്രവർത്തനഖ 9 
വധ്യകപ്രിശുചെപ്രിതദവും, പരപ്രിസരശുചെപ്രിതദവും, സകാമൂഹപ്രികശുചെപ്രിതദവും എനപ്രിവ പപകാതുജനകാരരകാഗധ്യ സവുംരക്ഷണത്തപ്രിനഡ് 
അതധ്യനകാരപക്ഷപ്രിതമകാണഡ് .മഴക്കകാലത്തപ്രിനു മുമഡ് പകർചവധ്യകാധപ്രികപള പതപ്രിരരകാധപ്രിക്കകാനകായപ്രി നമുക്കഡ് 
ഓരരകാരുത്തർകവും വലപ്രിയ പങ്കുണ്ടെഡ് .

• മഴക്കകാലങ്ങളപ്രിൽ പടെർന്നുപപ്രിടെപ്രികന സകാവുംക്രമപ്രികരരകാഗങ്ങൾ ഏപതകാപക്കയകാണഡ് ?
• ഇത്തരവും പകർചവധ്യകാധപ്രികപള പചെറുകനതപ്രിനഡ് നപ്രിങ്ങൾ പകാവർത്തപ്രികമകാകന പവർത്തനങ്ങൾ ഏവ?

• നപ്രിങ്ങൾ വജീടപ്രിലുവും പറമപ്രിലുവും മറ്റുവും നടെപ്പെപ്രിലകാക്കപ്രിയ പവർത്തനങ്ങൾ രരഖപപ്പെടുത്തുക. രഫകാരടകായവും 
ആവകാവും. 

പ്രവർത്തനഖ 10 
വജവവവവനിധശ്യ സഖരകണഖ 
ബദവത്തപ്രിപന്റ സദനവും നകാടെഡ് എനഡ് വപ്രിരശഷണമുള്ള രകരളവും ബജവബവവപ്രിധധ്യത്തപ്രിപന്റ കലവറയകാണഡ്. 
ബജവബവവപ്രിധധ്യ സവുംരക്ഷണവമകായപ്രി ബന്ധപപ്പെടഡ് രദശജീരയകാദധ്യകാനങ്ങൾകവും വനധ്യജജീവപ്രിസരങതങ്ങൾകവും 
വലപ്രിയ പകാധകാനധ്യമുണ്ടെഡ് .

 രകരളത്തപ്രിപല രദശജീരയകാദധ്യകാനങ്ങളുവും വനധ്യജജീവപ്രിസരങതങ്ങളുവും ജപ്രിലതപ്രിരപ്രിചഡ് പടപ്രികപപ്പെടുത്തുക.

  പകകാരറകാണയമകായപ്രി ബന്ധപപ്പെട രഹകാടഡ്രസ്പേകാട്ടുകൾ എനകാപണനഡ് നകാവും പരപ്രിചെയപപ്പെട്ടു .
എനകാൽ എനകാണഡ് ഇരക്കകാളജപ്രിക്കൽ രഹകാടഡ്രസ്പേകാടഡ് ?
രകരളത്തപ്രിപല ഇരക്കകാളജപ്രിക്കൽ രഹകാടഡ്രസ്പേകാടഡ് എവപ്രിപടെയകാണഡ്?


