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                               സ്വരങ്ങള് ( Vowels) 
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 അ:അമ്മ (Mother), അച്ഛന്  ( Father), അണ്ണാന്  (Squirrel) 

  ആ:ആന ( elephant), ആമ ( Tortoise), ആട് ( Goat),   

  ഇ:ഇല ( leaf),  ഇഞ്ചി ( Ginger), ഇലല (Do not have) 

  ഈ:ഈച്ച ( Fly), ഈറ്റ (a kind of bush), ഈണം ( Tune)  

      ഉ:ഉരല് (mortal and pastel), , ഉപ്പ് ( Salt ) ഉള്ളി (Onion)  

      ഊ:ഊഞ്ഞാല്( Swing), ഊത്ത് (a musical instrument) 

      ഋ:ഋഷി(Saint), ഋഷഭം (Bull) 

      എ:      എലി(Mouse), എരിവ് (Spicy) 

      ഏ-ഏണി eani  (ladder)ഏത്തപഴം  Eathapazham ( Plantain) ഏഴ് Ezhu ( Seven) 

      ഐ -  ഐക്യം eaikyam (unity) ഐരാവതം (White elephant of God Indra)      

      ഒ   -ഒട്ടക്ം Ottakam ( Camel) ഒട്ടകപക്ഷി Ottkapakshi (Ostrich) ഒച്ച്  ochu (Snail) 

     ഓഓന്ത് Oanth (Chameleon) ഓണം onam (kerala Festival onam)  

     ഔ–ഔഷധം Oushadham (Medicine)  ഔചിതയം  Ouchithyam 

     അം–അംബുജം Ambujam (Lotus)   അംബരം ambaram ( Sky) 

     അ:ഒന്ുംഇലല  No words with A: 
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                                 വ്യഞ്ജനങ്ങള്    Consonents 

 

  ക്:ക്പ്പല് Kappal (Ship)  കലം  Kalam (Pot) 

 ഖ:മുഖം Mukham (Face) നഖം nakham (Nail) 

 ഗ:ജഗ് jag (Jug)  ഗജം gajam (Elephant) ഗാനം  ganam ( Song) 

 ഘ:ഘടിക്ാരം ghadikaram-  Clock   മമഘം  megham- cloud 

 ങ്ങ:തേങ്ങ   Thenga- coconut  മാങ്ങ Manga -   mango 

 

ച:  ചൂളം  choolam-whistle  ചന്ദ്രന്  chandran- Moon   

ഛ:  ഛന്ദ്തം chathram -Umbrella  ഛ)യ   

ജ : ജനല്   janal - Window   ജലം  jalam - Water 

ഝ: ഝഷം jasham  -Fish 

ഞ : ഞണ്ട്  njadu - Crab ഞാന്   njan - Me ഞങള്   njagal – We 
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ട:  മകാടാലി kodali - Axe  കുടം kudam- Pot 

ഠ : പീഠം Peedam  -stool   

ഡ: ഗരുഡന്  Garudan  - A birds Name   ഡപ്പി dappi – A small box 

      dhamaram - Drum   

ണ: മണി  Mani  - Bell വീണ Veena – A musical instrument 

 

ത :  തത്ത Thaththa - Parrot   തല  Thala- Head 

ഥ :  രഥം  ratham  - Chariot    കഥ katha - Story 

ദ  : ദീപം deepam -Lamp    ദയ  daya- Pitty 

ധ  : ധനുസ് dhanussu - Bow  ധനം  dhanam - Wealth 

ന  : നരി nari-  Fox   നര  nara- gray 

 

പ:  പശു  pasu- Cow  പാല്  pall- Milk 

ഫ:  ഫലം phalam - Fruit  ഫലിതം phalitham - Joke 

ബ : ബലൂണ്  balloon- Baloon  ബാലന്   Balan- Small boy 

ഭ :  ഭരണി bharai- Jar  ഭയം  bhayam -Fear 

മ  :  മരം Maram _Tree  മല  Mala - Mountain 
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യ: യന്ദ്രം  Yanthram  -Machine  യാന്ദ്ത yathra- Travel 

ര:  രാജാവ്   Rajav- King  രണ്ട് randu - Two 

ല:   മാല mala  - Necklance  മല  Mala- Mountain 

വ:  വീട്  Veedu - Home വല  vala-Net 

ശ:   ശംഖ് samkhu- Shell  പശ pasa- Glue 

ഷ:   മഷി  Mashi - Ink  ഭാഷ  Bhasha- Language 

സ:  സിംഹം simham- Lion സര്പ്പ്പം  Sappam- Cobra 

ഹ : ഹനുമാന്  Hanuman- Monkey god ഹാരം  haaram : Flower necklace 

ള  : തവള  Tavala- frog  കാള  kala- Bull 

ഴ  :  പഴം  pazham- Banana   മഴ  mazha - Rain 

റ  :  റയില്   rayil- Rail   പാറ para- rock 
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                   മലയാളംഅക്ഷരമാല(Malayalam Alphabets) 

 

  അം അ: 

   am       aha: 
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                                                                 മൃഗങ്ങള് - Animals 

                                              

ആന ( Elephant)- Aana  ആട് (Goat) -  Aadu         

                                       

അണ്ണാന് ( Squirrel) - Annanആമ  (  Tortoise) - Aama 

                                        

സ്ിംഹം(Lion )  - Simhamക്ടുവ്  (Tiger) -  Kaduva 
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                                                    മൃഗങ്ങള് 

ോഴെഉള്ളചിത്േങ്ങള്ക്ക്നിറംഴക്ാടുക്കുക്  ( Colour the pictures below) 

        

   ആന ( Elephant)- Aana  ആട് (Goat) -  Aadu 

      

    അണ്ണാന് ( Squirrel) - Annanആമ  (  Tortoise) - Aama 
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സ്ിംഹം(Lion )  - Simhamക്ടുവ്  (Tiger) -  Kaduva 

                                               ആനപാട്ട് 

        

 

            ആന  നലല  ആന, ചരമുള്ള  ആന, 

            നീളന്  തുമ്പിക്കൈയുണ്ട്, 

            കൂര്പ്ത്ത  ്കാമ്പുകള്  രണ്ടുണ്ട്, 

            വിശറി ്ചവിയും ഇവനുണ്ട് , 

            തൂണുകള്  മപാലുള്ള കാലുണ്ട്, 

            മല മപാലുള്ള ഒരു  വയറുണ്ട്, 

            കറു കറു്ത്താരു ആന, ചരമുള്ള ആന. 

Aana Nalla Aana,  Chanthamulla aana,  Neelan thumbikayundu,             Koortha Kombukal Randudu,                     

Vishari Cheviyum  Ivanundu ,                 Thoonukal  polulla kalundu,        Mala polulla oru vayarundu,                      
Karu karuthoru aana, Chanthamulla aana .           
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                നിറങ്ങള് - Colors 

                                       

  മഞ്ഞ   manja   - Yellow                          നീല      Neela    –Blue  

                                         

ചുവപ്പ്  Chuvappu –Red                     പച്ച    Pacha   - Green 

                                        

കറുപ്പ്  Karuppu-  Black                       ്വള്ള Vella - White 
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                                                                     പച്ചക്റിക്ള് ( Vegetables) 

       

 ഉള്ളി  Ulli  -   Onion                       മുളക്  Mulhaku -  Chillies 

         

ഉരുളകിഴങ്ങ്  Urulakizhangu-  Potato              തൈാളി  Thakkali - Tomatto 

     

മചാളം Cholam -  Corn                      മത്തങ്ങ  Mathanga- Pumpkin 
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                                     പഴങ്ങള്  -Fruits 

               

പഴം  pazham  -  Banana                    മുരിരി  Munthiri -  Grape 

         

മാങ്ങ Manga  -  Mango                    മതങ്ങ  Thenga – Coconut  

       

ക്കകതച്ചൈ Kaithachakka - Pineapple      തണ്ണിമത്തന്   Thannimathan - Watermelon 
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                ശരീരത്തിഴലഅവ്യവ്ങ്ങള്   Parts of the Body 

 

                 

കണ്ണ് (Kannu)  ്ചവി(Chevi)    മൂൈ്(Mook)      ചുണ്ട്(Chundu)         വായ(Vaya) 

       Eye                         Ear                         Nose                            Lip                             Mouth 

 

                  

 പലല്( Pallu)       നാവ്(Navu)     മുടി(Mudi)      മുഖം (Mukham)       തല (Thala) 

    Teeth                                    Tongue                       Hair                              Face                              Head 

 

          

  കാല്  (Kal)          ക്കക (Kai)      വിരല്  (Viral)       വയര്പ്  (Vayar) 

        Leg   Hand                              Finger           Stomach 
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                                                          മകരളം : About Keralam 

                                         

 Map of Kerala മകരളം             Martial art of Kerala:  കളരിപ്പയറ്റ് 

             

States Language: Malayalam: മലയാളം   State Dance of Kerala: മമാഹിനിയാട്ടം,കഥകളി 

       

Harvest festival of Kerala: ഓണം        Festival of  New year of Malayalam Calender: വിഷു 

http://en.wikipedia.org/wiki/Malayalam
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                                      മകരളത്തി്െ ന്ദ്പതീകങ്ങള്  : Symbols Of  Kerala 

                                                      

States tree  :    coconut tree  ്തങ്ങ്            States   Flower – Golden shower : കണി്ൈാന്ന 

                                                   

States   Bird-Great Indian hornbill:മലമുഴൈിമവഴാമ്പല്      States Animal: elephant :ആന                                                     

                      

State Fish : pearlspot :കരിമീന്                                         State Fruit: Jackfruit :ചൈ    

http://en.wikipedia.org/wiki/Coconut_tree
http://en.wikipedia.org/wiki/Golden_Shower_Tree
http://en.wikipedia.org/wiki/Great_Indian_hornbill
http://en.wikipedia.org/wiki/Indian_Elephant
http://en.wikipedia.org/wiki/Green_chromide
http://en.wikipedia.org/wiki/Jackfruit
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കണ്ണാ കണ്ണാ ഓടിവാ, ഉണ്ണികണ്ണാ  ഓടിവാ 

ഓടകുഴലില്   പാടി  വാ  ഉണ്ണി കാല്  ്കാമണ്ടാടി വാ 

കണ്ണാ കണ്ണാ ഓടിവാ       (കണ്ണാ കണ്ണാ ഓടിവാ) 

 

ആടും മയിലും പീലിയും  ആനദമാം മഗാപിയും 

അലലല കാറ്ററം ചിലലിയും അഞ്ജന്മഴുതിയ കണ്ണറമായി  

കണ്ണാ കണ്ണാ ഓടിവാ         (കണ്ണാ കണ്ണാ ഓടിവാ) 

 

കാതില്  കുണ്ഡലം തൂൈിയും, ഗളമതില്  മാലകള്  ചാര്പ്ത്തിയും 

കംഗനമിട്ട ക്കകകളായി കളവ് കലമവ കലമവ  വീശി വാ 

കണ്ണാ കണ്ണാ ഓടിവാ       (കണ്ണാ കണ്ണാ ഓടിവാ) 

 

മദവകി മദവ്െ ബാലനായി  മദവര്പ്്ൈലലാം മദവനായി 

മദവി രുഗ്മിണി നാഥനായി ഉലലാസമായി ഓടി വാ 

കണ്ണാ കണ്ണാ ഓടിവാ      (കണ്ണാ കണ്ണാ ഓടിവാ) 
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Kanna Kanna Oadi va,  Unnikanna Oadi va 

Oadakuzhalil Padi va,  unnikal kondodiva,  kanna kanna oadiva     

                                                                                           ( Kanna kanaa ………oadiva) 

 

Aadum Mayilum Peeliyum,  aanadamam gopiyum 

Allalakattum Chilliyum, anjanamezhutiya Kannumayi,  kanna kanna oadi va     

                                                                                               ( Kanna kanaa ………oadiva) 

 

Kathil kundlam thookiyum,  galamathil malakal charthiyum 

Kanganamitta kaikalal,  kalave kalave veeshi va,  kanna kanna oadi va.    

                                                                                                ( Kanna kanaa ………oadiva) 

 

Devaki davante Balanayi, Deverkelam Devanayi  

Devi Rugmini nadanay, ullasamayi oadi va,  kanna kanna oadiva.  

                                                                                                 ( Kanna kanaa ………oadiva) 
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            എഴെആക്ാശം   Ente Akkasam -   My Sky 

                               

സൂരയന്   Sooryan      - Sun                                   ചന്ദ്രന്        Chandran -    Moon 

                            

മമഘം Megham  - Clouds                                                                 നക്ഷന്ദ്തം   Nakshathram – Star 

                        

മഴ   Mazha – Rain                                                     മഴവിലല്     MazhaVillu -  RainBow 
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   അക്കങ്ങള്- Akkangal -  Numbers 

 1   -  ഒന്ന്- Onnu    -  One  

         2   -  രണ്ട് - Randu  -  Two 

         3   -  മൂന്ന് - Moonu -  Three               

         4   -  നാല് - Naalu    -  Three       

         5   - അഞ്ച് - Anchu   -  Five    

         6   - ആറ്  -  Aaaru    -  Six 

         7   - ഏഴ്   -  Eezhu   -  Seven 

         8   -  എട്ട് -  Ettu       -  Eight 

         9  -  ഒമ്പത് - Ombathu - Nine 

        10  - പത്ത് - Patthu     - Ten 
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                                                              പക്ഷിക്ള്   Pakshikal   - Birds 

                                  

 തത്ത Thathha   - Parrot                                                                കാൈ  Kakka - Crow 

                                   

              മയില്    Mayil -   Peacock                                              ഒട്ടകപക്ഷി   ottakapakshi - Ostritch 

                                  

 മകാഴി Kozhi –   Chicken /Rooster/Hen                             താറാവ്  Tharavu - Duck    
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              ഭാവങ്ങള്   Moods 

        സമരാഷം    santhosham   - Happy 

                  സങ്കടം / ദുഖം  sankhadam/pedi     -  Sad 

         ചിരിൈുക  chirikkuka   -  Laugh  

        കരയുക  karayuka  -  Cry 

         മദഷയം  dheshyam -  Angry 

        ഭയം/ മപടി  bhayam/ pedi    - Fear 

      അത്ഭുദം adbhdam  - Astonishment   

        നാണം   nanam  -  Shy 
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                      കാമൈ കാമൈ കൂ്ടവി്ട? 

 

         

 

                   കാമൈ  കാമൈ  കൂ്ടവി്ട 

                   കൂട്ടിനക്ത്താരു  കുഞ്ഞുമണ്ടാ? 

                   കുഞ്ഞിനു തീറ്റ ്കാടുൈാഞ്ഞാല്  

                   കുഞ്ഞു കിടന്ന് കരയിമലല? 

                   കുമഞ്ഞ കുമഞ്ഞ നീ തരുമമാ? 

                   നിന്നു്ട കയ്യി്ല  ്നയ്യപ്പം? 

                   ഇലല തരിലല ്നയ്യപ്പം. 

                   അമയ്യാ! കാൈ പറ്റിമച്ച!  

                                               Kakke kakke koodevide, koottinakathoru kunjundo? 

                                               Kunjinu Theetta kodukkanjal kunju kidannu kayille. 

                                               Kunje kunje nee tharumo  ninnude kayile neyyappam 

                                               Illa tharilla neyappam, Ayyo kakka pattiche! 
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                                            Model  Evaluation for Level 1 

1.   Know your Animals In Malayalam     മൃഗങ്ങള്  - Animals        (5 marks) 

 Quiz the child by pointing to the animals 

                                                               

                              

1. Know the colors in Malayalam  നിറങ്ങള് - Colors    Quiz the child by pointing  ( 5 marks) 

                                        

2. Sing Ana song   ആനപാട്ട്                                                                                (5 Marks) 

    ആന  നലല  ആന, ചരമുള്ള  ആന,   

            നീളന്  തുമ്പിക്കൈയുണ്ട്, 

    കൂര്പ്ത്ത  ്കാമ്പുകള്  രണ്ടുണ്ട്,   

            വിശറി ്ചവിയും ഇവനുണ്ട് , 

    തൂണുകള്  മപാലുള്ള കാലുണ്ട്,   

            മല മപാലുള്ള ഒരു  വയറുണ്ട്, 

    കറു കറു്ത്താരു ആന, ചരമുള്ള ആന. 
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3. Know the Vegetables in Malayalam  പച്ചക്റിക്ള്  Quiz the child by pointing  ( 5 marks) 

                          

              

 5. Know the Fruits in Malayalam  പഴങ്ങള് .  Quiz the child by pointing  ( 5 marks) 

                                   

                           

                

6. Know the Parts of Bodyin Malayalam  അവ്യവ്ങ്ങള്. Quiz the child by pointing  ( 10 marks) 
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 7.Know About Keralam  മകരളം. Quiz the child by pointing  ( 5 marks) 

                                  

                                                             
8.   Know the about the sky  എഴെആക്ാശം . Quiz the child by pointing  ( 5 marks)
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9. Count the numbers in Malayalam  1 to 5                                                    ( 5 Marks) 

10. Know your  Birds in  Malayalam  പക്ഷിക്ള്. Quiz the child by pointing  ( 5 marks) 

                                                                                        

                                                    

 

11.  Recognize the letters and say one word with that letter.       ( 10+10 = 20) 

 

 അ 

 

ആ ഇ ഈ ഉ ഊ ഋ എ 

ഏ 

 

ഐ ഒ ഓ ഔ അം  അ:  

 

 

ക 

 

ഖ ഗ ഘ ങ്ങ 

ച 

 

ഛ ജ ഝ ഞ 

 

Bonus: 

Bonus Marks will be given to the kids if they can write the letters.                      

 

 


