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Grade 4 
Tamil Language  
 
 

1. பாடம் 8 இல் உள்ள கடிதம் எழுதும் முறையிறை படித்து அதில் 

உள்ள பயிை்சி 8.1 ததாடக்கம்  8.5 வறை தெய்து  வைவும் . 

 

2.  உமது பிைந்தநாள் தகாண்டாட்டத்தில் கலந்து  தகாள்ளுமாறு உமது 

நண்பிக்கு அறைப்புக் கடிதம் ஒை்று  எழுதவும். 

 

3. ஒரு கடித உறை ஒை்றை எடுத்து முதத்ிறை  ஒடட்ும் 

இடத்தில்  முத்திறை  ஒை்றிறை ஒட்டி தபறுநை ், அனுப்புநை ்

ஆகியயாைிை்  விலாெத்றத  எழுதி அதறை  உமது தகாப்பியில் ஒட்டவும். 

 

4.  பாடம் 9 பைதமாழிகள்  எை்ை  பாடதத்ிறை படித்து அதில் உள்ள 

பயிை்சி  9.1 ததாடக்கம்  9.5 வறை தெய்துவைவும். 
 
 

Grade 4 Science  

English medium - Page 22,23,24 in the work book 

Sinhala medium – Page 21,22,23 in the work book 

Tamil medium-  

1. விலங்குகள் கதகாண் டுள்ள சிைப்பம்ெங்கள் - பயிை்சி  

2. விலங்குகறளள 

வறளகப்படுத்தல்  

 

I. விலங்குகறளள அவை்றிை் தகால்களிை் எண் ணிக்றளகயிை்  

அடிப்பறள8யில் வறளகப்படுத்தல் - பயிை்சி  

 

ii. அவை்றிை் உ8ல் மூ8ப்ப8்ட்ிருக்கும் க8்8்றளமப்புக்க ள்  

அடிப்பறள8யில் வறளகப்படுத்தல் -பயிை்சி  
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Grade 4 Maths 

Time-1 – Page 57 questions 1 & 2 

                Page 58 questions 3 & 4 

 

Subtraction- 2 – Page 59 questions 1, 2 &3 

             Page 60 questions 4 & 5  (write statements for question 5) 

 

 

English Language – Grade 04  

Grammar: Please refer your Junior English book (page 31 and 41) and complete 

the worksheets given below.  

Essay: Write an essay on the following topic. Remember to include paragraphs, 

and to be creative. The essay should be your own, original work.  

Topic – If I Became Invisible for Today  

Literature: Please read Kaspar – Chapter 4. Come prepared for a discussion and to 

answer questions related to the chapter. 

 

Grade 4 Buddhism 

1. Read lesson 9 –complete the exercises  

Page numbers -27, 28, 29 

2. Read lesson 10 – complete the exercises 

Page numbers -30, 31, 32 
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GRADE 4-Christianity 

9 හා 10 වන පාඩමෙහි පැවරුම් මපාත කියවා සම්ුර්ණ කරන්න. 

Grade 4 Christianity (T)  

கிறிஸ்தவ பாடப்புத்தகத்தியல 9வது 10வது பாடத்றத வாசிதத்ு அவை்றிலுள்ள  

தெயை்பாட்டிறை பூைத்்தி தெய்யவும். 

 

Grade 4 
 

 Click Start 4 pgs. 56-58: 
Section A  
Section B 
Section C 
Answers to be done in textbook. 

 

 

 

 

 


