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വീട്ടിൽ ഒരു വിദ്യാലയം 
( Home-schooling programe for children with intellectual Disabilities-CDMRP) 

 

കേരള സർക്കാർ സാമൂഹ്യ നീതി വേുപ്ും ോലിക്കറ്റ ് യൂണികവഴ്സിറ്റി 

മനശാസ്്ത വിഭാഗവും സംയുക്തമായി നടപ്ിലാക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് CDMRP. ഈ 

കലാേക് ാൺ ോലത്ത് ഭിന്നകശഷിക്കാരായ േുട്ടിേളുടട തുടർപരിശീലനം 

ഉറപ്ുവരുത്തുന്നതിനുകവണ്ടി  കോഴികക്കാട് മലപ്ുറം േണ്ണൂർ ജില്ലാ സാമൂഹ്യ 

നീതിവേുപ്ുേളുടട കന്തത്തിൽ CDMRP പദ്ധതിക്കുേിഴിൽ വീട്ടിൽ ഒരു 

വിദ്യാലയം എന്ന കപരില ് ടവതയസ്തമായ പരിശീലന ്പവർത്തനങ്ങൾ  നടന്നു 

വരുന്നു.  

 സൗജനയമായി TEACHING LEARNING MATERIAL (TLM kits) വിതരണം 

ഈ പദ്ധതിയുടട ഭാഗമായി ബുദ്ധിപരമായ വവേലയമുള്ള േുട്ടിേൾക്ക ്പഠന 

പരിശീലന ്പവർത്തനങ്ങളും ടതറാപ്യൂട്ടിേ് ഇടടപടലുേളും സുഖേരമാക്കാൻ 

കവണ്ടി NIEPID സിക്ക്രാബാദ്ിന്ടറ സഹ്ായകത്താടുേൂടി CDMRP മുകഖന 

ബുദ്ധിപരമായ വവേലയമുള്ളവർക്ക ്  സൗജനയമായി TEACHING LEARNING MATERIAL 

(TLM kits) വിതരണം ടെയ്യുന്നു.  ആദ്യഘട്ടത്തിൽ അകപക്ഷിച്ച 1300 ബുദ്ധിപരമായ 

വവേലയമുള്ള േുട്ടിേൾക്ക ് ഇൗൗ േിറ്റുേൾ വിതരണം ടെയ്യുവാൻ 

സജ്ജമായിരിക്കുന്നു.   

കുട്ടികളുടെ പ്രായം, വൈകല്യ അൈസ്ഥ എന്നിൈയ്കനുസരിച്ച ്   തയ്യാറാകിയ  

നാല്ുതരം   TLM കിറ്റുകളാണ് ൈിതരണത്തിന് തയ്യാറായിരികുന്നത്.  ഓരരാ കിറ്റില്ും 

ബുദ്ധിരരമായ ടൈല്ലുൈിളി രനരിെുന്ന കുട്ടികൾക് ൈീെുകളിൽ നിന്ന് രരിശീല്നം നൽകാൻ 

ആൈശയമായ 22 ഓളം രഠന രരിശീല്ന സഹായ ഉരകരണങ്ങൾ ആണ് ഉള്ളത്. ഇൈ 

ബുദ്ധിരരമായ ടൈല്ലുൈിളി രനരിെുന്ന കുട്ടികൾക് കായികക്ഷമത, സംസാരഭാഷ, പ്ശദ്ധയും 

ഏകാപ്രതയും, ആശയം ൈികസനം, ഫംര്ഷണൽ അകാദമിക്, പ്രാരയാരിക സാമൂഹിക 

കഴിൈുകൾ, പ്രാഗ്മാറ്റിക് രസാഷയൽ  കഴിൈുകൾ തുെങ്ങിയൈ ൈയതയസ്ത കഴിൈുകൾ 

ൈികസിപ്പികാനാൈശയമായ ഉരകരണങ്ങളാണ ് ഓരരാ കിറ്റില്ും  ഉള്ളത്. മുതിർന്ന 

കുട്ടികൾകുള്ള കിറ്റിൽ ടമാവബൽ രഫാൺ, കാൽകുരല്റ്റർ, ൈാച്ച് മുതല്ായൈയും 

ഉൾടപ്പെുത്തിയിട്ടുണ്്ട.   

     അരതാടൊപ്പം NIEPID സികപ്രാബാദ് ഉം CDMRPയും രേർന്ന് രക്ഷിതാകൾകായി  

തയ്യാറാകിയ രപ്രരണ്ടാളം രരിശീല്ന മാർരരരഖയും ഇരതാടൊപ്പം നൽകുന്നു. Teaching Learning 

Materials സഹായരത്താെുകൂെി കുട്ടികൾക് രരിശീല്നം നൽകുന്നതിനു രൈണ്ടി 

രക്ഷിതാകൾകായി  നിർരേശങ്ങൾ അെങ്ങിയ ൈീഡിരയാ ക്ലാസുകൾ  CDMRP ടതറാപ്പിസ്റ്റുകൾ 

തയ്യാറാകി നൽകും.  NIEPID ടസകന്ദരാബാദ് ടറ്റ ADIP രദ്ധതിയുമായി സഹകരിച്ചാണ് കിറ്റുകൾ 

ൈിതരണം ടേയ്യുന്നത്.  

 



 

ടടലി റീഹ്ാബിലികറ്റഷൻ 

രല്ാക്ഡൗൺ കാല്യളൈിൽ ഭിന്നരശഷികാരായ കുട്ടികളുടെ രരിശീല്നൈും കരുതല്ും 

ഉറപ്പുൈരുത്തുൈാനായി റീഹാബില്ിരറ്റഷൻ  ടപ്രാഫഷണല്ുകടള ഏരകാരിപ്പിച്ചുടകാണ്്ട  

രകാഴിരകാെ് മല്പ്പുറം കണ്ണൂർ  ജില്ലാ സാമൂഹയ നീതി ൈകുപ്പുകളുടെ രനതൃതവത്തിൽ CDMRP 

നെപ്പില്ാകിൈരുന്ന ടടലി റീഹ്ാബിലികറ്റഷൻ രരിരാെിയ്ക ് രക്ഷിതാകൾകിെയിൽ 

ൈല്ിയ സവീകാരയതയാണ് ല്ഭിച്ചുടകാണ്ടിരികുന്നത്.  ക്ലിനികൽ വസരകാളജിസ്്റ്റ, റിഹാബ് 

വസരകാളജിസ്്റ്റ, സ്പീച്്ച ടതറാരിസ്്റ്റ, സ്ടരഷയൽ എഡയുരകരറ്റർസ്, ഒകയുരരഷണൽ 

ടതറാപ്പിസ്്റ്റ , ഫിസിരയാ ടതറാപ്പിസ്്റ്റ എന്നിൈരെങ്ങുന്നതാണ് നില്ൈിടല് ടെല്ി- റിഹാബ് െീം. 

രകാൈിഡ്-19 മൂല്ം സംസ്ഥാനടത്ത ഡിസബില്ിറ്റി ക്ലിനികുകൾ അെകമുള്ള 

േികിത്സാസംൈിധാനങ്ങൾ നിർത്തടൈരകണ്ടി ൈന്നരപ്പാൾ ആശങ്കയില്ായ ഒരട്ടടറ 

രക്ഷിതാകൾക ്വകത്താങ്ങാൈുകയാണ് ഈ രദ്ധതി.   

രക്ഷിതാക്കൾക്കായി കഹ്ാം ക്പാ്ഗാമിന്ടറ  പരിശീലന വീ ികയാേൾ 

ടെല്ി റീഹാബില്ിരറ്റഷൻ രദ്ധതിയുടെ ഭാരമായി കുട്ടികൾക് ടതറാപ്പി രരിശീല്ന 

പ്രൈർത്തനങ്ങൾ ൈീട്ടിൽ തടന്ന നൽകുന്നതിനാൈശയമായ അെിസ്ഥാനരരമായ ൈിൈിധ 

രരിശീല്ന മാർരരരഖകളും കൂൊടത രഹാം രപ്രാപ്രാമിന്ടറ  ഭാരമായി ഭിന്നരശഷികാരുടെ 

രക്ഷിതാക്കൾക്കായി 50 കലടറ പരിശീലന വീ ികയാേളും CDMRP ഈ കാല്യളൈിൽ 

തയ്യാറാകി രക്ഷിതാകൾക് നൽകിൈരുന്നു. സംസ്ഥാന സർകാരിൻടറ ൈിദയാഭയാസ 

ൈകുപ്പിൻടറ സമപ്ര ശിക്ഷാ രകരളയുടെ കീഴിൽ ടരാതു ൈിദയാല്യത്തിടല് 

ഭിന്നരശഷികാരായ കുട്ടികളുടെ രരിശീല്നത്തിനായി പ്രധാനമായും ഉരരയാരികുന്നത് 

CDMRP തയ്യാറാകിയ ഈ രരിശീല്ന ൈീഡിരയാകളാണ്. 

രക്ഷിതാക്കൾക്കുള്ള മാർഗ്ഗകരഖ  (UNESCO& CDMRP) & ഓൺവലൻ പരിശീലനവും 

ഭിന്നരശഷി കുട്ടികളുടെ രരിേരണത്തിനായി CDMRP തയ്യാറാക്കിയ 

രക്ഷിതാക്കൾക്കുള്ള മാർഗ്ഗകരഖ UNESCO ഔരദയാരികമായി അംരീകരിേ് ഏഴുഭാഷകളിൽ 

പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്്ട. അരതാെപ്പം രക്ഷിതാകളുടെ ആൈശയപ്രകാരം കൗമാരപ്രായകാരായ 

ഭിന്നരശഷി ടരൺകുട്ടികൾകായി ഓൺവല്ൻ വല്ഫ് സ്കിൽ ടപ്െയിനിങ് രപ്രാപ്രാമ്ും      

രഠന വൈകല്യമുള്ള ൈിദയാർത്ഥികൾകായുള്ള ഓൺവല്ൻ രരിശീല്നൈും ൈിജയകരമായി 

ഇരതാടൊപ്പം നെന്നു ൈരുന്നു.  

ഭിന്നരശഷി രംരത്തു േുരുങ്ങിയ കാല്ം ടകാണ്്ട ഒരട്ടടറ രദ്ധതികൾ ടകാണ്ടുൈരികയും 

ൈിൈിധ രരിശീല്ന രരിരാെികൾക് രനതൃതവം നൽകുകയും ടേയ്ത CDMRPയുടെ പ്രൈർത്തന 

മികൈും സാമൂഹയനീതി ൈകുപ്പിന്ടറ രൂർണ്ണ രിരുണയുമാണ് ഈ രദ്ധതി ൈിജയകരമായി 

മുരന്നാട്ടു ടകാണ്ടുരരാൈാൻ സഹായകമായത്.  

 

 

 

 

 

 



 

CDMRP ട്ടയിനിംഗ ് മാർഗകരഖേൾ, ബുക്ക്സ ് എന്നിവ 

ട ൗൺകലാ  ് ടെയ്യുന്നതിന് താടഴയുള്ള ലിങ്കിൽ ക്ലിക്കുടെയ്യുേ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.uoc.ac.in/images/PDFs/cdmrp/3.%20Covid-19%20Guidlines%20for%20Parents%20-

CDMRP%20&%20UNESCO-%20Malayalam.pdf https://www.uoc.ac.in/images/PDFs/cdmrp/2.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.uoc.ac.in/images/PDFs/cdmrp/5.pdf https://www.uoc.ac.in/images/PDFs/cdmrp/6.Parenst%20Handbook%20on%20M
entrual%20hygien%20of%20Adolscence%20girls%20with%20Intellectual%20disabi

lity%20-CDMRP.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.uoc.ac.in/images/PDFs/cdmrp/7.Parents%20Guidlines-

%20Social%20Skill%20tranining%20for%20ID.pdf 

https://www.uoc.ac.in/images/PDFs/cdmrp/8.Functional%20language%20skill%20tranining%20-
%20CDMRP.pdf 

https://www.uoc.ac.in/images/PDFs/cdmrp/3.%20Covid-19%20Guidlines%20for%20Parents%20-CDMRP%20&%20UNESCO-%20Malayalam.pdf
https://www.uoc.ac.in/images/PDFs/cdmrp/3.%20Covid-19%20Guidlines%20for%20Parents%20-CDMRP%20&%20UNESCO-%20Malayalam.pdf
https://www.uoc.ac.in/images/PDFs/cdmrp/2.pdf
https://www.uoc.ac.in/images/PDFs/cdmrp/5.pdf
https://www.uoc.ac.in/images/PDFs/cdmrp/6.Parenst%20Handbook%20on%20Mentrual%20hygien%20of%20Adolscence%20girls%20with%20Intellectual%20disability%20-CDMRP.pdf
https://www.uoc.ac.in/images/PDFs/cdmrp/6.Parenst%20Handbook%20on%20Mentrual%20hygien%20of%20Adolscence%20girls%20with%20Intellectual%20disability%20-CDMRP.pdf
https://www.uoc.ac.in/images/PDFs/cdmrp/6.Parenst%20Handbook%20on%20Mentrual%20hygien%20of%20Adolscence%20girls%20with%20Intellectual%20disability%20-CDMRP.pdf
https://www.uoc.ac.in/images/PDFs/cdmrp/7.Parents%20Guidlines-%20Social%20Skill%20tranining%20for%20ID.pdf
https://www.uoc.ac.in/images/PDFs/cdmrp/7.Parents%20Guidlines-%20Social%20Skill%20tranining%20for%20ID.pdf
https://www.uoc.ac.in/images/PDFs/cdmrp/8.Functional%20language%20skill%20tranining%20-%20CDMRP.pdf
https://www.uoc.ac.in/images/PDFs/cdmrp/8.Functional%20language%20skill%20tranining%20-%20CDMRP.pdf


 

  

https://www.uoc.ac.in/images/PDFs/cdmrp/10.Behaviour%20Development%20of%20

children-%20parents%20guide.pdf 
 

https://www.uoc.ac.in/images/PDFs/cdmrp/11.Horticulture%20iniatives%

20for%20Intelltual%20Disability.pdf 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

https://www.uoc.ac.in/images/PDFs/cdmrp/10.Behaviour%20Development%20of%20children-%20parents%20guide.pdf
https://www.uoc.ac.in/images/PDFs/cdmrp/10.Behaviour%20Development%20of%20children-%20parents%20guide.pdf
https://www.uoc.ac.in/images/PDFs/cdmrp/11.Horticulture%20iniatives%20for%20Intelltual%20Disability.pdf
https://www.uoc.ac.in/images/PDFs/cdmrp/11.Horticulture%20iniatives%20for%20Intelltual%20Disability.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FREE TEACHING LEARNING MATERIALS 



 

 

 

 



 

 



  LIST OF CDMRP-HOME PROGRAMME VIDEOS FOR SPECIAL NEED CHILDREN  

                                       (Updated Date- 03/07/2020) 

 

Covid-19  Parents guide to Training for Differently Abled children 

No Video Title  YouTube Link 

  1 കോവി -്19 

ഭിന്നകശഷിേുട്ടിേളുടടവയക്തിശുെിതവം CDMRP 

തയ്യാറാക്കിയമാർഗകരഖഅദ്ധയായം-1 

  

https://www.youtube.com/watch?v=W9vvaRBP
EMw 

 

2 
 

കോവി -്19ഭിന്നകശഷി േുട്ടിേളുടട 

ഉത്തരവാദ്ിത്തങ്ങൾ  

CDMRP തയ്യാറാക്കിയ മാർഗകരഖ അദ്ധയായം-2 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=kzw0eLRR
9dw&t=11s 

3 
 

കോവി -്19 ഭിന്നകശഷി േുട്ടിേളുടട 

ഭക്ഷണ്േമവും ആകരാഗയവും 

രക്ഷിതാക്കൾക്കുള്ള മാർഗകരഖ അദ്ധയായം-3 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=6TekH5MP
64E 

Daily Living Activities Training 

4 ഭിന്നകശഷിേുട്ടിേളിൽദ്ിനെരയപരിശീലനം-1 

(്ബഷിങ ്– 1) 

 https://www.youtube.com/watch?v=iA0zx5qrN
ps 

5 ഭിന്നകശഷിക്കാരിടലവയക്തിശുെിതവപരിശീലനം-1 

( ്ബഷിങ-് 2 ) 

 https://www.youtube.com/watch?v=CdbyvaKP
6RI&t=20s 

6 ഭിന്നകശഷിക്കാരിടല വയക്തിശുെിതവ പരിശീലനം- 

2 മുഖംവൃത്തിയാക്കൽ 

 https://www.youtube.com/watch?v=7rtfsij_Osk
&t=2s 

7 ഭിന്നകശഷിക്കാരായേുട്ടിേടളടെരുപ്്/ 

ഷൂസ്സവയംധരിക്കാൻഎങ്ങടന്പാപ്തരാക്കാം 

 https://www.youtube.com/watch?v=IKiRVitrEW
U&pbjreload=10 

8 ഭിന്നകശഷിേുട്ടിേൾക്ക്സവയംഭക്ഷണേഴിക്കാനുള്

ളപരിശീലനം . 

 https://www.youtube.com/watch?v=VcmXw2m
K6K8&t=29s 

9 ഭിന്നകശഷി േുട്ടിേളിടല വസ്്തധാരണം 

പരിശീലനം 

 https://www.youtube.com/watch?v=jCITVp8W
NZk&t=30s 

Behavior Problem 

10 സവഭാവ ്പശ്നങ്ങൾ േടണ്ടത്തലും പരിഹ്ാരവും.  https://www.youtube.com/watch?v=Ex6CorDa
wyw 

Speech Therapy training 
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11 സംസാരവവേലയപരിശീലനം - 1  

Blowing Activities 

 https://www.youtube.com/watch?v=spbLYcQw
DRw&t=2s 

12 സംസാരവവേലയപരിശീലനം - 2  

Oromotor Exercise  

 https://www.youtube.com/watch?v=B3qjQj2AT
Ws&t=3s 

13 സംസാരവവേലയപരിശീലനം– 3 

 Oral Muscle Strengthening exercise for Drooling 

 https://www.youtube.com/watch?v=RIN95T2X
8QI&t=8s 

14 സംസാരവവേലയപരിശീലനം - 4  

Home Based Speech Therapy Recording Sheet  

 https://www.youtube.com/watch?v=BAmLXJrb
eyk&t=5s 

 

15 
 

സംസാര വവേലയ പരിശീലനം - 5 േുട്ടിടയ 

പഠിപ്ികക്കണ്ട വാക്കുേൾ തിരടെടുക്കാനുള്ള 

വിധം 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=07JdKT0p
B14&t=3s 

16 
സംസാര വവേലയ പരിശീലനം - 6 േുട്ടിേകളാട് 

സംസാരിക്കുകപാൾ രക്ഷിതാക്കൾ ്ശദ്ധികക്കണ്ടത് 

എടരല്ലാം 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=2n8VRyelC
zQ&t=63s 

17 
 

സംസാര വവേലയ പരിശീലനം - 7 

നിതയജീവിതത്തിടല സംസാര പരിശീലന 

മാർഗങ്ങൾ 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=JZ38bK9AzA
M 

18 
 

സംസാര വവേലയ പരിശീലനം - 8 േുട്ടിേകളാട് 

സംസാരിക്കുകപാൾ രക്ഷിതാക്കൾ ്ശദ്ധികക്കണ്ടത് 

എടരല്ലാം PART-2 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=TT8AJk-PHkM 

Physiotherapy Training, Occupational Therapy and Motor skill training  

19 ഭിന്നകശഷിക്കാരിടലശാരീരിേപരിശീലനംഅധയാ

യം - 1 , Series-1 

 https://www.youtube.com/watch?v=jtEbDCVuv
nY 

 

20 ഫിസികയാടതറാപ്ിപരിശീലനം   https://www.youtube.com/watch?v=sP9vtEtOj4
8&t=12s 

21 ഭിന്നകശഷിക്കാരിടലശാരീരിേപരിശീലനംഅധയാ

യം - 2 Series-1 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=yTpf1P_kT
DA 

22 Occupational therapy training , model chapter -1*  https://www.youtube.com/watch?v=OudvtQhS
HkY&t=7s 

 

23 ഭിന്നകശഷിക്കാരിടല ശാരീരിേ പരിശീലനം 

അധയായം - 3 Series-1 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=rblOjLivsls 

 

24 ഭിന്നകശഷിക്കാരിടല ശാരീരിേ പരിശീലനം 

അധയായം - 4 Series-1 

 https://www.youtube.com/watch?v=bk_IsscgLf
0 

 

25 ഫിസികയാടതറാപ്ിപരിശീലനം(Home based Relaxation 
Techniques) 

 https://www.youtube.com/watch?v=WahFZEW
uuCo&t=10s 

26 
 

ഭിന്നകശഷിക്കാരിടല ശാരീരിേ പരിശീലനം 

അധയായം - 5 CDMRP Home Programme Series-1 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=TWJPWJ
MQrs8 
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https://www.youtube.com/watch?v=spbLYcQwDRw&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=B3qjQj2ATWs&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=B3qjQj2ATWs&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=RIN95T2X8QI&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=RIN95T2X8QI&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=BAmLXJrbeyk&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=BAmLXJrbeyk&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=07JdKT0pB14&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=07JdKT0pB14&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=2n8VRyelCzQ&t=63s
https://www.youtube.com/watch?v=2n8VRyelCzQ&t=63s
https://www.youtube.com/watch?v=JZ38bK9AzAM
https://www.youtube.com/watch?v=JZ38bK9AzAM
https://www.youtube.com/watch?v=TT8AJk-PHkM
https://www.youtube.com/watch?v=jtEbDCVuvnY
https://www.youtube.com/watch?v=jtEbDCVuvnY
https://www.youtube.com/watch?v=sP9vtEtOj48&t=12s
https://www.youtube.com/watch?v=sP9vtEtOj48&t=12s
https://www.youtube.com/watch?v=yTpf1P_kTDA
https://www.youtube.com/watch?v=yTpf1P_kTDA
https://www.youtube.com/watch?v=OudvtQhSHkY&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=OudvtQhSHkY&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=rblOjLivsls
https://www.youtube.com/watch?v=bk_IsscgLf0
https://www.youtube.com/watch?v=bk_IsscgLf0
https://www.youtube.com/watch?v=WahFZEWuuCo&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=WahFZEWuuCo&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=TWJPWJMQrs8
https://www.youtube.com/watch?v=TWJPWJMQrs8


27 
CDMRP Home Training Programme Physiotherapy - 
Paediatric Flat Feet 
 

 https://www.youtube.com/watch?v=9e2qWZ
VR2I4 

28 Fine Motor skill training , chapter -1  https://www.youtube.com/watch?v=wcFagQ5N
2EM&t=8s 

29 Fine Motor skill training , chapter -2  https://www.youtube.com/watch?v=yCYtqQCk
2RI&pbjreload=10 

30 Fine Motor skill training , chapter -3  https://www.youtube.com/watch?v=qTqCaO3A
AnA 

31 Shape Concept  training   https://www.youtube.com/watch?v=zTCqtsSvo
JY&t=120s 

 

ADHD Management -Attention Building Task 

32 േളിേളിലൂടട്ശദ്ധേൂട്ടാംഅദ്ധയായം -1  

DOTS Task 

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=878i6drh0h
c 

33 ഭിന്നകശഷിേുട്ടിേളിടല്ശദ്ധവളർത്താൻ്ശദ്ധിക്ക

കൗണ്ടത്അദ്ധയായം -2 

 

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=fsfwNU5P
Gws&t=5s 

34 േുട്ടിേളിൽ്ശദ്ധവളർത്താൻമാർഗങ്ങൾഅധയായം 
-3 Grain Sorting Task 

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=lhp72vrcX-
0&t=2s 
 

35 ്ശദ്ധവളർത്തൽഎരഎ്ങ്ങിടനഅദ്ധയായം-4 

NumberCancellation 

 

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=7BF_rRnLv
Uo&t=14s 
 

36 ഭിന്നകശഷിക്കാരിടല്ശദ്ധവളർത്താൻഅധയായം -5  

Coin sorting 

 

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=goi5_DjVZ
X8&t=30s 

37 ്ശദ്ധേൂട്ടാൻനുറുങ്ങുവഴിേൾഅധയായം -6  

Thread and Hole 

 

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Jf7JVJSbU
wQ&t=12s 

38 ്ശദ്ധവളർത്താൻഎളുപ്വഴിേൾ Chapter-7  

Shape Sorting 

 

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=0dUmvqN
H0bI 

39 ്ശദ്ധേൂട്ടാൻനുറുങ്ങുവഴിേൾഅധയായം -8  

Letter Cancellation Task 

 

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=LrHe20gCt
po 

40 രസേരമായിഎങ്ങിടനേുട്ടിേളിൽഅറിവ് 

വളർത്താം- Picture Matching Task 

 

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=8d3G1eve
QVo 

41 
 

ADHD േുട്ടിേളിടല ആത്മനിയ്രണം 

േളിേളിലൂടട 

 

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=UUPGKJI6Wc
w&t=109s 

Learning Disability Task 

42 പഠനവവേലയംപരിഹ്ാരമാർഗങ്ങളുംപരിശീലന

വും  

അധയായം-1, Series-1 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=fe_7GV11
w_Q&t=11s 

43 പഠനവവേലയപരിശീലനം- 

ഇംഗ്ലീഷ്അക്ഷരപഠനം 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=q6TgSW7u
nF8&t=10s 

https://www.youtube.com/watch?v=9e2qWZVR2I4
https://www.youtube.com/watch?v=9e2qWZVR2I4
https://www.youtube.com/watch?v=wcFagQ5N2EM&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=wcFagQ5N2EM&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=yCYtqQCk2RI&pbjreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=yCYtqQCk2RI&pbjreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=qTqCaO3AAnA
https://www.youtube.com/watch?v=qTqCaO3AAnA
https://www.youtube.com/watch?v=zTCqtsSvoJY&t=120s
https://www.youtube.com/watch?v=zTCqtsSvoJY&t=120s
https://www.youtube.com/watch?v=878i6drh0hc
https://www.youtube.com/watch?v=878i6drh0hc
https://www.youtube.com/watch?v=fsfwNU5PGws&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=fsfwNU5PGws&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=lhp72vrcX-0&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=lhp72vrcX-0&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=7BF_rRnLvUo&t=14s
https://www.youtube.com/watch?v=7BF_rRnLvUo&t=14s
https://www.youtube.com/watch?v=goi5_DjVZX8&t=30s
https://www.youtube.com/watch?v=goi5_DjVZX8&t=30s
https://www.youtube.com/watch?v=Jf7JVJSbUwQ&t=12s
https://www.youtube.com/watch?v=Jf7JVJSbUwQ&t=12s
https://www.youtube.com/watch?v=0dUmvqNH0bI
https://www.youtube.com/watch?v=0dUmvqNH0bI
https://www.youtube.com/watch?v=LrHe20gCtpo
https://www.youtube.com/watch?v=LrHe20gCtpo
https://www.youtube.com/watch?v=8d3G1eveQVo
https://www.youtube.com/watch?v=8d3G1eveQVo
https://www.youtube.com/watch?v=UUPGKJI6Wcw&t=109s
https://www.youtube.com/watch?v=UUPGKJI6Wcw&t=109s
https://www.youtube.com/watch?v=fe_7GV11w_Q&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=fe_7GV11w_Q&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=q6TgSW7unF8&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=q6TgSW7unF8&t=10s


44 പഠനവവേലയംപരിഹ്ാരമാർഗങ്ങളുംപരിശീലന

വും 

അധയായം-2  

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=_2htS3eFr
1E&t=4s 

45 പഠനവവേലയംപരിഹ്ാരമാർഗങ്ങളുംപരിശീലന

വും 

അധയായം-3 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=JFPQpseN
6lM 

46 
 

പഠന വവേലയം പരിഹ്ാരമാർഗങ്ങളും 

പരിശീലനവും അധയായം-4  
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=qbMathRn
DHk&t=23s 

Other  Category 

 

47 

 

ഭിന്നകശഷിക്കാരായ േുട്ടിേടള വീട്ടിൽ 

പരിശീലിപ്ിക്കുകപാൾ ്ശദ്ധികക്കണ്ടത ്

എടരല്ലാം...??? 

 

  
 
https://www.youtube.com/watch?v=Nt98bm
wZIAQ&t=23s 

48 കോവി  ്ോലകത്ത േുട്ടിേളുടട ഓൺവലൻ 

പഠനം : രക്ഷിതാക്കൾ ്ശദ്ധികക്കണ്ട "5" ോരയങ്ങൾ 

 

  
https://www.youtube.com/watch?v=oVk2tN0
rXoE&t=17s 
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