
   

 
 

1 
 
 

 

 

 

Help Manual 
for 

Facilitators 
(Paint XP 1) 

 

 

Computer Shiksha 
 

 

G-576, Florence Homes, Sushant Lok II, Sector 57, Gurgaon 122011, Haryana 

Contact for Support: 9910623004 (whatsapp) 

E-mail id: connect@computershiksha.org 

Skype: computer.shiksha 
Contact for Admin Info: 0124-4112926 

Version no 17-4-2017 

mailto:connect@computershiksha.org


   

 
 

2 
 
 

 

Table of contents for Paint 1_XP 

                                                                                    Page no 

Class 1                                                   3 to 18  

Class 2                                                 19 to 37 

Class 3                                                 38 to 59 

Class 4                                                 60 to 72 

Class 5                                                 73 to 88 

Class 6                                                 89 to 106 

      Class 7                                                  107 to 123 

      Class 8                                                  124 to 144 

      Class 9                                                  145 to 165 

      Class 10                                               166 to 182 

      Class 11                                               183 to 202 



   

 
 

3 
 
 

 

Complete Teacher’s Manual for Paint 1_XP Class 1 

Class 1 Summaries 

 

 What is a computer? 

Computer ன்ால் ன்? 
 Working with Computer. 

Computer இன் வயலகள். 
 Parts of computer. 

Computer இன் ாகங்கள். 
 How to switch on Desktop, laptop or notebook computer. 

Desktop, Laptop or Notebook Computer லப ப்டி Switch on செய்யது. 
 Difference between mouse and touchpad. 

Mouse and Touchpad.க்கு இலைவன உள் வயறுாடுகள். 
 How to operate desktop, laptop or notebook. 

Desktop, Laptop or Notebook.ப்டி Operate செய்யது. 
 How to shut down computer. 

Coputer லப ப்டி Shut Down செய்யது. 
Explain about this class before start. 

Now let’s start video! 

சதாைங்குயதற்கு முன் இந்த யகுப்லப் ற்ி யிக்குங்கள். 

இப்வாது யடீிவனாலய ஆபம்ிக்காம்! 

 

1. To stop video time at 1 minute 55 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 1 ிநிை 55 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask what will we learn today? 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் இன்று ன் கற்றுக் சகாள்வயாம் ன்று 
வகலங்கள்? 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கலக் வகலங்கள் நற்றும் ெரினா திலுக்கு யடீிவனாலய நீண்டும் 
Play செய்னவும். 

2. To stop video time at 2 minute 42 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 2 ிநிை 42 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

 

  
Stop video on given time and ask what is a computer? 

சகாடுக்கப்ட்ை வபத்தில் யடீிவனாலய ிறுத்தி Computer ன்ால் ன் 
ன்று வகலங்கள்? 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 



   

 
 

5 
 
 

 

தில்கலக் வகலங்கள் நற்றும் ெரினா திலுக்கு யடீிவனாலய நீண்டும் 
Play செய்னவும். 
 

3. To stop video time at 3 minute 20 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 3 ிநிை 20 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

  
Stop the video here and ask, what are people doing people in this picture. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தி, இந்த ைத்தில் நக்கள் ன் செய்கிரீ்கள் 
ன்று வகலங்கள். 
Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கலக் வகலங்கள் நற்றும் ெரினா திலுக்கு யடீிவனாலய நீண்டும் 
Play செய்னவும். 

4. To stop video time at 4 minute 28 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 4 ிநிை 28 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask can we use computers for these tasks? 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தி, இந்த ணிக்காக Computer கலப் 
னன்டுத்தாநா ன்று வகலங்கள்? 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கலக் வகலங்கள் நற்றும் ெரினா திலுக்கு யடீிவனாலய நீண்டும் 
Play செய்னவும். 
 

5. To stop video time at 4 minute 37 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 4 ிநிை 37 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

  
Stop video here and ask students if they have any doubt. 

யடீிவனாலய ிறுத்தி, நாணயர்கலக்கு தாயது ெந்வதகம் இமந்தால் 
வகட்கவும். 
Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கலக் வகலங்கள் நற்றும் ெரினா திலுக்கு யடீிவனாலய நீண்டும் 
Play செய்னவும். 
 

6. To stop video time at 4 minute 48 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 4 ிநிை 48 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask what all can one do with computers? 

இங்வக யடீிவனாலய ிறுத்தி, Computer கள் எவ்சயான்றும் ன் 
செய்னாம் ன்று வகலங்கள்? 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கலக் வகலங்கள் நற்றும் ெரினா திலுக்கு யடீிவனாலய நீண்டும் 
Play செய்னவும். 

7. To stop video time at 5 minute 33 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 5 ிநிை 33 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

  
Stop video here and ask if one can use computers in a ‘Library’ or not? 

இங்வக யடீிவனாலய ிறுத்தி எமயர் 'லப்பரி' இல் Computer லப 
னன்டுத்த முடிமநா முடினாத ன்று வகலங்கள்? 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கலக் வகலங்கள் நற்றும் ெரினா திலுக்கு யடீிவனாலய நீண்டும் 
Play செய்னவும். 
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To stop video time at 6 minute 20 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 6 ிநிை 20 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

  
Stop video here and ask if one can use computers in a ‘Bank’ or not? 

இங்வக யடீிவனாலய ிறுத்தி எமயர் 'Bank' இல் Computer லப 
னன்டுத்த முடிமநா முடினாத ன்று வகலங்கள்? 
Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கலக் வகலங்கள் நற்றும் ெரினா திலுக்கு யடீிவனாலய நீண்டும் 
Play செய்னவும். 

8. To stop video time at 6 minute 42 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 6 ிநிை 42 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

  
Stop video here and ask if one can use computers in a ‘Railway station’ or not? 

இங்வக யடீிவனாலய ிறுத்தி எமயர் 'Railway Station' இல் Computer லப 
னன்டுத்த முடிமநா முடினாத ன்று வகலங்கள்? 
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Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கலக் வகலங்கள் நற்றும் ெரினா திலுக்கு யடீிவனாலய நீண்டும் 
Play செய்னவும். 

9. To stop video time at 7 minute 37 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 7 ிநிை 37 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

  
Stop video here and ask why we use a ‘Radio’? 

இங்வக யடீிவனாலய ிறுத்தி, 'வபடிவனா'  ன் னன்டுத்துகிவாம் ன்று 
வகலங்கள்? 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கலக் வகலங்கள் நற்றும் ெரினா திலுக்கு யடீிவனாலய நீண்டும் 
Play செய்னவும். 

10. To stop video time at 8 minute 00 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 8 ிநிை 00 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask why we use ‘TV’? 

இங்வக யடீிவனாலய ிறுத்தி, 'TV'  ன் னன்டுத்துகிவாம் ன்று 
வகலங்கள்? 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கலக் வகலங்கள் நற்றும் ெரினா திலுக்கு யடீிவனாலய நீண்டும் 
Play செய்னவும். 
 

11. To stop video time at 8 minute 24 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 8 ிநிை 24 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

  
Stop video here and ask what all of you use for drawing? 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தி, Drawing யலபயதற்கு ீங்கள் தலப் 

னன்டுத்துயரீ்கள் ன்று வகலங்கள்?  

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கலக் வகலங்கள் நற்றும் ெரினா திலுக்கு யடீிவனாலய நீண்டும் 
Play செய்னவும். 
 

12. To stop video time at 10 minute 10 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 10 ிநிை 10 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask if you can blow a balloon with help of computers or 

not? 

யடீிவனாலய ிறுத்துங்கள் நற்றும் Computer இன் உதயிமைன் எம 
லூல ஊதிப் ார்க்க முடிமநா முடினாத ன்று வகலங்கள்? 
Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கலக் வகலங்கள் நற்றும் ெரினா திலுக்கு யடீிவனாலய நீண்டும் 
Play செய்னவும். 

13. To stop video time at 10 minute 28 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 10 ிநிை 28 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

  
Stop video here and ask them if they can do simple math like addition or 

subtraction by using computers? 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தி, Computer லப் னன்டுத்தி கூட்ைல் 
அல்து கமித்தல் வான் ின கணிதத்லத செய்ன முடிமநா முடினாத 
ன்று வகலங்கள்? 
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Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கலக் வகலங்கள் நற்றும் ெரினா திலுக்கு யடீிவனாலய நீண்டும் 
Play செய்னவும். 
 

14. To stop video time at 10 minute 51 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 10 ிநிை 51 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

  
Stop video here and ask them if they can draw on computer or not? 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தி, Computer இல் ஏயினம் யலபன முடிமநா 
முடினாத ன்று அயர்கிைம் வகலங்கள்? 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கலக் வகலங்கள் நற்றும் ெரினா திலுக்கு யடீிவனாலய நீண்டும் 
Play செய்னவும். 

15. To stop video time at 11 minute 17 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 11 ிநிை 17 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask if they can bake bread by using computers? 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தி, Computer இல் சபாட்டி சுைமுடிமநா முடினாத 
ன்று அயர்கிைம் வகலங்கள்? 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கலக் வகலங்கள் நற்றும் ெரினா திலுக்கு யடீிவனாலய நீண்டும் 
Play செய்னவும். 

16. To stop video time at 11 minute 51 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 11 ிநிை 51 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

  
Stop video and ask there are how many types of computer? 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தி, கம்ப்மட்ைர் ல் த்தல யலககள் உள் 
ன்று வகலங்கள்? 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கலக் வகலங்கள் நற்றும் ெரினா திலுக்கு யடீிவனாலய நீண்டும் 
Play செய்னவும். 
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17. To stop video time at 15 minute 31 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 15 ிநிை 31 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

  
Stop video and ask how to switch on the computer? 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தி,Computer லப ப்டி Switch On செய்யது 
ன்று வகலங்கள்? 
Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கலக் வகலங்கள் நற்றும் ெரினா திலுக்கு யடீிவனாலய நீண்டும் 
Play செய்னவும். 

18. To stop video time at 15 minute 45 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 15 ிநிை 45 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

  
Stop video and ask which computer they have, on which they are working? 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தி, ந்த Computer இல் அயர்கள் ந்த வயல 

செய்கிார்கள் ன்று வகலங்கள்? 
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Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கலக் வகலங்கள் நற்றும் ெரினா திலுக்கு யடீிவனாலய நீண்டும் 
Play செய்னவும். 
 

19. To stop video time at 16 minute 04 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 16 ிநிை 04 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

  
Stop video and ask how to open a laptop or a notebook? 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தி, Laptop or a Notebook வ்யாறு திக்க 
வயண்டும் ன்று வகலங்கள்? 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கலக் வகலங்கள் நற்றும் ெரினா திலுக்கு யடீிவனாலய நீண்டும் 
Play செய்னவும். 

20. To stop video time at 17 minute 11 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 17 ிநிை 11 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 
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Stop video and ask students to switch on the computer as shown in the video 

and then play the video again.  

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி Computer 

Switch On செய்யது ப்டி ன்று நீண்டும் யடீிவனாலய Play செய்து 
நாணயர்கிைம் வகலங்கள்  

21. To stop video time at 17 minute 55 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 17 ிநிை 55 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

  
Stop video and ask what is this screen called which is shown in the given video? 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தி, சகாடுக்கப்ட்ை யடீிவனாயில் 
காட்ைப்ட்டுள் இந்த Screen ன்சயன்று வகலங்கள்? 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கலக் வகலங்கள் நற்றும் ெரினா திலுக்கு யடீிவனாலய நீண்டும் 
Play செய்னவும். 

22. To stop video time at 23 minute 15 seconds in VLC Media Player. 
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VLC Media Player ல் 23 ிநிை 15 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

Stop video and ask students to move the pointer by using mouse/touchpad as 

explained in the video and then play the video again. 

யடீிவனாலய ிறுத்தி, யடீிவனாயில் யிக்கப்ட்டுள்டி Mouse / 
Touchpad மூம் Pointer லப கர்த்துயதற்கு நாணயர்கிைம் வகட்கவும், 

யடீிவனாலய நீண்டும் Play செய்னவும். 
 

23. To stop video time at 24 minute 11 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 24 ிநிை 11 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

  
Stop video and ask how to shutdown the computer? 

யடீிவனாலய ிறுத்தி, Computer லப வ்யாறு Shut Down செய்யது ன்று 
வகலங்கள்? 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கலக் வகலங்கள் நற்றும் ெரினா திலுக்கு யடீிவனாலய நீண்டும் 
Play செய்னவும். 

24. To stop video time at 24 minute 41 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 24 ிநிை 41 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

Stop video and ask students to click on the start button as shown in the video 

and then play the video again. 



   

 
 

18 
 
 

 

யடீிவனாலய ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி Start Button ல 
கிிக் செய்து நறுடிமம் யடீிவனாலய இனக்க நாணயர்கிைம் 
வகலங்கள். 

25. To stop video time at 24 minute 51 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 24 ிநிை 51 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

Stop video and ask students to click on the shut down/turn off  button as shown 

in the video and then play the video again. 

யடீிவனாலய ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி, Shut Down   / Turn 

Off ட்ைல கிிக் செய்த ின்ர், யடீிவனாலய நீண்டும் இனக்கவும். 
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Complete Teacher’s Manual for Paint 1_XP Class 2 

Class 2 Summaries 

 

 What is a computer? 

எம Computer ன்ால் ன்? 

 Working with Computer. 

Computer இன் வயலகள். 
 Parts of computer. 

Computer இன் ாகங்கள். 
 How to switch on Desktop, laptop or notebook computer. 

Desktop, Laptop or Notebook computer கல ப்டி Switch On செய்யது. 
 Difference between mouse and touchpad. 

Mouse and Touchpad க்கு இலைவன உள் வயறுாடுகள். 
 How to operate desktop, laptop or notebook. 

Desktop, Laptop or Notebook ப்டி Operate செய்யது. 
 How use ‘Line tool’? 

Line toll ல ப்டி னன்டுதுயது? 

 Draw some picture with help of ‘Line tool’. 

'Line toll'னின் உதயிமைன் ெி ைங்கள் யலபக. 

 How to use ‘Eraser tool’? 

‘Eraser tool’ப்டி னன்டுதுயது? 

 How can shut down computer. 

Computer வ்யாறு Shut Down செனாம்.  

Explain about this class before start. 

சதாைங்குயதற்கு முன் இந்த யகுபுகலப் ற்ி யிக்குங்கள். 

Now let’s start video. 

இப்வாது யடீிவனாலய ஆபம்ிக்காம். 

 

26. To stop video time at 37 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 37 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத ிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask what have they learnt in previous class? 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் முந்லதன யகுப்ில் அயர்கள் ன் 

கற்றுக் சகாண்ைார்கள் ன்று வகலங்கள்? 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கலக் வகலங்கள் நற்றும் ெரினா திலுக்கு யடீிவனாலய நீண்டும் 
Play செய்னவும். 

27. To stop video time at 56 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 56 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத ிறுத்தவும். 

  
Stop video here and ask where all we can use a computer? 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் Computer லப ாம் ங்சகல்ாம் 
னன்டுத்த முடிமம் ன்று வகலங்கள்? 
Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கலக் வகலங்கள் நற்றும் ெரினா திலுக்கு யடீிவனாலய நீண்டும் 
Play செய்னவும். 
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28. To stop video time at 1 minute 25 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 1 ிநிை 25 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

  
Stop video here and ask what all work can we do with help of computers? 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் Computer இன் உதயினிால் ாம் ன் 
வயல செய்னமுடிமம் ன்று வகலங்கள். 
Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கலக் வகலங்கள் நற்றும் ெரினா திலுக்கு யடீிவனாலய நீண்டும் 
Play செய்னவும். 

 

29. To stop video time at 1 minute 51 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 1 ிநிை 51 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

  
Stop video here and ask how many types of computers are there? 
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யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் த்தல யலகனா Computer 
இமக்கின் ன்று வகலங்கள். 
Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கலக் வகலங்கள் நற்றும் ெரினா திலுக்கு யடீிவனாலய நீண்டும் 
Play செய்னவும். 

30. To stop video time at 2 minute 14 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 2 ிநிை 14 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

  
Stop video here and ask what is the difference between ‘Mouse’ and ‘Touch 

pad’? 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் Mouse நற்றும் Touchpad இலைவன உள் 

வயறுாடுகள் ன் ன்று வகலங்கள்?  

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கலக் வகலங்கள் நற்றும் ெரினா திலுக்கு யடீிவனாலய நீண்டும் 
Play செய்னவும். 

31. To stop video time at 2 minute 40 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 2 ிநிை 40 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask how to switch on the computers? 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் எம Computer லப ாம் ப்டி Switch – on 

செய்கிவாம் ன்று வகலங்கள்? 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கலக் வகலங்கள் நற்றும் ெரினா திலுக்கு யடீிவனாலய நீண்டும் 
Play செய்னவும். 

32. To stop video time at 3 minute 08 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 3 ிநிை 08 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

  
Stop video here and ask if they know what is the correct method to open 

Laptop/Notebook computer? 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் laptop அல்து notebook லக open 
செய்யதற்கா ெரினா முல ன் ன்று உங்கலக்குத் சதரிமநா 
ன்று வகலங்கள்? 
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Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கலக் வகலங்கள் நற்றும் ெரினா திலுக்கு யடீிவனாலய நீண்டும் 
Play செய்னவும். 

33. To stop video time at 4 minute 06 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 4 ிநிை 06 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

  
Stop video here and ask what is MS-Paint and why we use it? 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் MS Paint file ன்ால் ன்?அதல ன் 
னன்டுத்துகிவாம் ன்று வகலங்கள்? 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கலக் வகலங்கள் நற்றும் ெரினா திலுக்கு யடீிவனாலய நீண்டும் 
Play செய்னவும். 

34. To stop video time at 4 minute 30 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 4 ிநிை 30 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask them if they can open MS-Paint file? 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் MS-Paint file திக்க முடிமநா ன்று 
வகலங்கள்? 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கலக் வகலங்கள் நற்றும் ெரினா திலுக்கு யடீிவனாலய நீண்டும் 
Play செய்னவும். 
 

35. To stop video time at 7 minute 24 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 7 ிநிை 24 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to click on the ‘Start button’ as shown in the 

video and then play the video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும், யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி Start 

Button ல கிிக் செய்து நறுடிமம் யடீிவனாலய இனக்க நாணயர்கிைம் 
வகலங்கள். 

36. To stop video time at 7 minute 37 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 7 ிநிை 37 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to click on the ‘Accessory’ option as shown in 

the video and then play the video again. 
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யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும், யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி 
‘Accessory’ option ல கிிக் செய்து நறுடிமம் யடீிவனாலய இனக்க 
நாணயர்கிைம் வகலங்கள். 
 

37. To stop video time at 7 minute 44 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 7 ிநிை 44 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to click on the Paint option as shown in the 

video.  

Now just check and then play the video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும், யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி Paint 

option ல கிிக் செய்து நறுடிமம் யடீிவனாலய இனக்க 
நாணயர்கிைம் வகலங்கள். 
 

38. To stop video time at 8 minute 55 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 8 ிநிை 55 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

  
Stop video here and ask students to look in front on the screen and tell what is 

this called? 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும்,உங்கலக்கு திரில் உள் ைத்லதப் 

ார்த்து  இது ன்சயன்று அலமக்கப்டுகிது ன்று ங்கலக்குச் 

சொல்லுங்கள் ன்று நாணயர்கிைம் வகலங்கள்?.  
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Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கலக் வகலங்கள் நற்றும் ெரினா திலுக்கு யடீிவனாலய நீண்டும் 
Play செய்னவும். 
 

39. To stop video time at 9 minute 37 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 9 ிநிை 37 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

  
Stop video here and ask them if they can tell what is this box called? 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும்,இந்த Box ப்டி அலமக்கப்டுகிது 

ன்றுக் கூ இனலுநா ன்று வகலங்கள்? 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கலக் வகலங்கள் நற்றும் ெரினா திலுக்கு யடீிவனாலய நீண்டும் 
Play செய்னவும். 
 

40. To stop video time at 10 minute 39 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 10 ிநிை 39 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask them if they know what are these buttons called and for 

what purpose are they used? 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும்,இலய ப்டி அலமக்கப்டுகின் ன்றும் 

அலய ந்த வாக்கத்திற்காகப் னன்டுத்தப்டுகின் ன்றும் உங்கலக்குத் 

சதரிமநா ன்று வகலங்கள்? 

41. To stop video time at 12 minute 40 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 12 ிநிை 40 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

  
Stop video here and ask what is ‘Task bar’? 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் ‘task-bar’ன்ால் ன் ன்று 
வகலங்கள்?  

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கலக் வகலங்கள் நற்றும் ெரினா திலுக்கு யடீிவனாலய நீண்டும் 
Play செய்னவும். 
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42. To stop video time at 15 minute 06 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 15 ிநிை 06 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to click on the ‘Restore button’ as shown in 

the video and then play the video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும், யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி 
‘Restore button’ ல கிிக் செய்து நறுடிமம் யடீிவனாலய இனக்க 
நாணயர்கிைம் வகலங்கள். 

43. To stop video time at 15 minute 21 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 15 ிநிை 21 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to ‘Maximize’ the file as shown in the video 

and then play the video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும், யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி File 

ல ‘‘Maximize’ செய்யது நறுடிமம் யடீிவனாலய இனக்க 
நாணயர்கிைம் வகலங்கள். 

44. To stop video time at 16 minute 00 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 16 ிநிை 00 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to minimize the MS-Paint file as shown in the 

video and then play the video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும்,யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்லதப் வா 
MS-Paint file minimize செய்ன நாணயர்கல வகலங்கள், ின்ர் 
நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 

45. To stop video time at 16 minute 34 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 16 ிநிை 34 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask what is this tool called which is highlighted in red 

circle? 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும், ெியப்பு யட்ைத்தில் உனர்த்தப்ட்ை 
இந்த Toll  ன்சயன்று அலமய்க்கப்டுகிது ன்று வகலங்கள். 
Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கலக் வகலங்கள் நற்றும் ெரினா திலுக்கு யடீிவனாலய நீண்டும் 
Play செய்னவும். 

46. To stop video time at 18 minute 55 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 18 ிநிை 55 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

  
Stop video here and ask which tool will be used to draw this picture? 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும், இந்த ைத்லத யலபன ந்த Toll 
னன்டுத்தப்டுகிது ன்று வகலங்கள்? 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 
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தில்கலக் வகலங்கள் நற்றும் ெரினா திலுக்கு யடீிவனாலய நீண்டும் 
Play செய்னவும். 

47. To stop video time at 19 minute 47 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 19 ிநிை 47 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to select the ‘Line tool’ as shown in the video 

and then play the video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும்,யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி ‘Line 

tool’ ன்லதத் select செய்ன நாணயர்கலக் வகலங்கள், நீண்டும் 
யடீிவனாலய இனக்கவும். 

48. To stop video time at 20 minute 12 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 20 ிநிை 12 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to draw a line as shown in the video and then 

play the video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும், யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி எம 
Line யலபன நாணயர்கலக் வகலங்கள், நீண்டும் யடீிவனாலய 
இனக்கவும். 

49. To stop video time at 20 minute 34 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 20 ிநிை 34 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to draw a line as shown in the video. 

Now just check if everyone has done so and play the video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும், யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி எம 
Line ல யலபயதற்கு நாணயர்கல வகலங்கள்.இப்வாது ல்வாமம் 
அவ்யாறு செய்தால் ெரிார்த்து நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 

50. To stop video time at 21 minute 00 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 21 ிநிை 00 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

Stop video here and ask how to erase or rub out the pictures? 
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யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும்,இந்த ைத்லத ப்டி erase or rub 
செய்யது ன்று நாணயர்கிைம் வகலங்கள். 
Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கலக் வகலங்கள் நற்றும் ெரினா திலுக்கு யடீிவனாலய நீண்டும் 
Play செய்னவும். 

51. To stop video time at 21 minute 14 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 21 ிநிை 14 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to select ‘Eraser tool’ as shown in the video 

and then play the video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும், யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி, ‘Eraser 

tool’ ன்லதத் Select செய்னவும், யடீிவனாலய நீண்டும் Play செய்னவும் 
நாணயர்கல வகலங்கள். 

52. To stop video time at 22 minute 00 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 22 ிநிை 00 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to erase the line as shown in the video and then 

play the video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும், யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி 
File ல அமிக்க நாணயர்கல வகலங்கள். யடீிவனாலய நீண்டும் Play 

செய்னவும். 
53. To stop video time at 22 minute 15 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 22 ிநிை 15 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to do as shown in the video. 

Now just check and then play the video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும், யடீிவனாயில் காட்டினடி செய்மம்டி 
நாணயர்கல வகலங்கள்.இப்வாது ெரிார்த்து நீண்டும் யடீிவனாலய 
இனக்கவும். 
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54. To stop video time at 22 minute 25 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 22 ிநிை 25 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

  
Stop video here and ask which tool will be used to draw this picture? 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும், இந்த ைத்லத யலபன ந்த toll 

னன்டுத்தப்டுகிது ன்று வகலங்கள்? 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கலக் வகலங்கள் நற்றும் ெரினா திலுக்கு யடீிவனாலய நீண்டும் 
Play செய்னவும். 

55. To stop video time at 22 minute 36 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 22 ிநிை 36 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

  
Stop video here and ask can you make this picture? 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும்,இந்த ைத்லத ீங்கள் உமயாக்க 
முடிமநா ன்று வகலங்கள். 
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Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கலக் வகலங்கள் நற்றும் ெரினா திலுக்கு யடீிவனாலய நீண்டும் 
Play செய்னவும். 

56. To stop video time at 23 minute 23 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 23 ிநிை 23 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to select ‘Line tool’ as shown in the video and 

then play the video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும்,யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி ‘Line 

tool’ ன்லதத் select செய்ன நாணயர்கலக் வகலங்கள், நீண்டும் 
யடீிவனாலய இனக்கவும். 

57. To stop video time at 23 minute 44 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 23 ிநிை 44 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to draw a line as shown in the video and then 

play the video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும், யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி எம 
Line ல யலபன நாணயர்கல வகலங்கள். நீண்டும் யடீிவனாலய 
இனக்கவும்.  

58. To stop video time at 24 minute 00 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 24 ிநிை 24 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to draw a line as shown in the video. 

Now just check and then play the video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும், யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி எம 
Line ல யலபன நாணயர்கல வகலங்கள். நீண்டும் யடீிவனாலய 
இனக்கவும்.  

59. To stop video time at 24 minute 13 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 24 ிநிை 13 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask how to close MS-Paint file? 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும், MS-Paint file ல ப்டி Close செய்யது 
ன்று வகலங்கள்? 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கலக் வகலங்கள் நற்றும் ெரினா திலுக்கு யடீிவனாலய நீண்டும் 
Play செய்னவும். 

60. To stop video time at 24 minute 35 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 24 ிநிை 35 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to click on the ‘Close button’ as shown in the 

video and then play the video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும், யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி, Close 

button ' கிிக் செய்யலத ற்ி நாணயர்கிைம் வகலங்கள்.நீண்டும் 
யடீிவனாலய இனக்கவும். 

61. To stop video time at 25 minute 00 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 25 ிநிை 00 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to click on ‘Don’t save’/No button as shown in 

the video and then play the video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும், யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி, ‘Don’t 

save’/No ன் button லக் கிிக் செய்யலத ற்ி நாணயர்கிைம் 
வகலங்கள்.நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 
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62. To stop video time at 25 minute 31 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 23 ிநிை 31 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

   
Stop video here and ask them if they know how to shut down the computer? 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும், Computer லப மூடுயது ப்டி ன்று 
சதரிந்தால் அயர்கிைம் வகலங்கள். 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கலக் வகலங்கள் நற்றும் ெரினா திலுக்கு யடீிவனாலய நீண்டும் 
Play செய்னவும். 

63. To stop video time at 20 minute 57 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 1 ிநிை 55 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to click on the ‘Start button’ as shown in the 

video and then play the video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும், யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி, ‘Start 

button’ கிிக் செய்யதற்கு நாணயர்கலக் வகட்டு, நீண்டும் யடீிவனாலய 
இனக்கவும். 
 

64. To stop video time at 21 minute 31 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 1 ிநிை 55 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to click on the‘Shut down’/turn off  option as 

shown in the video and then play the video again. 



   

 
 

37 
 
 

 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும், யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி,‘Shut 

down’/turn Option ல  கிிக் செய்யதன் மூம் நாணயர்கலக் வகட்டு, 

நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 
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Complete teacher’s manual for Paint 1_XP Class 3 

Class 3 Summaries 

 Open your laptop/notebook and switch on. 

உங்கள் laptop/ Notebook Open செய்து switch on செய்க. 
 How to open MS-Paint file and operate it. 

MS-Paint file ப்டி  Open செய்யது நற்றும் செனல்டுத்துயது?. 
 How to use line tool. 

Line tool ப்டி னன்டுத்துயது. 
 Use of eraser tool  

Eraser tool இன் னன்கள். 
 How to make star, bat, home, sword, paper plane and plough. 

Star, bat, home, sword, paper plane நற்றும் plough ப்டி உமயாக்குயது. 

 How to shut down computer. 

Computer லப ப்டி shut down செய்யது. 
Now let’s start class. 

இப்வாது யகுப்ல ஆபம்ிக்காம். 

65. To stop video time at 50 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 50 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத ிறுத்தவும். 

  
Stop video here and ask them if they remember what they learnt in previous 

class? 
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யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும், முந்லதன யகுப்ில் அயர்கள் ன் 
கற்றுக் சகாண்ைார்கள் ன்லத அயர்கள் ிலயில் லயதுள்ரீ்கா 
ன்று அயர்கல வகலங்கள்? 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கலக் வகலங்கள் நற்றும் ெரினா திலுக்கு யடீிவனாலய நீண்டும் 
Play செய்னவும். 

 

 

66. To stop video time at 1 minute 53 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 1 ிநிை 53 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

  
Stop video here and ask what happens with ‘Power button’? 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும், ‘Power button’ இல் ன் ைக்கிது 
ன்று வகலங்கள்? 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கலக் வகலங்கள் நற்றும் ெரினா திலுக்கு யடீிவனாலய நீண்டும் 
Play செய்னவும். 

67. To stop video time at 1 minute 59 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 1 ிநிை 59 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask why we use ‘Mouse and Touch pad’? 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும், ‘Mouse நற்றும் Touch pad’ன் 

னன்டுகிது ன்று வகலங்கள்? 
Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கலக் வகலங்கள் நற்றும் ெரினா திலுக்கு யடீிவனாலய நீண்டும் 
Play செய்னவும். 

68. To stop video time at 2 minute 30 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 2 ிநிை 30 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

  
Stop video here and ask how many buttons are there in ‘Mouse and Touch pad’? 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும்,Touchpad  அல்து Mouse றில் த்தல 

Button கள் இமக்கின் ன்று வகலங்கள்? 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 
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தில்கலக் வகலங்கள் நற்றும் ெரினா திலுக்கு யடீிவனாலய நீண்டும் 
Play செய்னவும். 

69. To stop video time at 2 minute 45 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 2 ிநிை 45 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

  
Stop video here and ask why do we use ‘Line tool’? 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும், ‘Line tool’ ல ாம் ன் 
னன்டுத்துகிவாம் ன்று வகலங்கள்? 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கலக் வகலங்கள் நற்றும் ெரினா திலுக்கு யடீிவனாலய நீண்டும் 
Play செய்னவும். 

70. To stop video time at 3 minute 00 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 3 ிநிை 00 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask why do we use ‘Eraser tool’? 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும், ‘Eraser tool’ ல ாம் ன் 
னன்டுத்துகிவாம் ன்று வகலங்கள்? 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கலக் வகலங்கள் நற்றும் ெரினா திலுக்கு யடீிவனாலய நீண்டும் 
Play செய்னவும். 

71. To stop video time at 3 minute 15 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 3 ிநிை 15 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask what is ‘Task bar’? 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும், ‘Task bar’ன்ால் ன் ன்று 
வகலங்கள்? 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கலக் வகலங்கள் நற்றும் ெரினா திலுக்கு யடீிவனாலய நீண்டும் 
Play செய்னவும். 

72. To stop video time at 3 minute 41 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 3 ிநிை 41 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask what is MS-Paint and why we use it? 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும், MS-Paint ன்து ன்? அதல ாம் 
தற்காகப் னன்டுத்துகிவாம் ன்று வகலங்கள்? 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கலக் வகலங்கள் நற்றும் ெரினா திலுக்கு யடீிவனாலய நீண்டும் 
Play செய்னவும். 

73. To stop video time at 3 minute 52 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 3 ிநிை 52 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

  
Stop video here and ask what is ‘Toolbox’? 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும், ‘Toolbox’ன்து ன் ன்று 
வகலங்கள்? 
Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கலக் வகலங்கள் நற்றும் ெரினா திலுக்கு யடீிவனாலய நீண்டும் 
Play செய்னவும். 
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74. To stop video time at 4 minute 11 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 4 ிநிை 11 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

  
Stop video here and ask them if they know how many methods are there to open 

MS-Paint file? 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும்,MS-Paint File  ல த்தல யமிகில் 
ாம் open  செய்ன முடிமம் ன்று வகலங்கள்? 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கலக் வகலங்கள் நற்றும் ெரினா திலுக்கு யடீிவனாலய நீண்டும் 
Play செய்னவும். 

75. To stop video time at 5 minute 40 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 5 ிநிை 40 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

  
Stop video here and ask students to open the MS-Paint file and then play the 

video again. 
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யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும், MS-Paint file ல திப்லத ற்ி 
நாணயர்கிைம் வகலங்கள் நற்றும் யடீிவனாலய நீண்டும் Play 

செய்னவும். 
To stop video time at 5 minute 59 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 5 ிநிை 59 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

  
Stop video here and ask what will they learn today? 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும், இன்று ாம் ன் கற்றுக்சகாள்வயாம் 
ன்று வகலங்கள்?  

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கலக் வகலங்கள் நற்றும் ெரினா திலுக்கு யடீிவனாலய நீண்டும் 
Play செய்னவும். 

76. To stop video time at 6 minute 53 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 6 ிநிை 53 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask students to look at the picture in front of them and ask 

what the given picture is called? 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும், உங்கலக்கு முன்னுள் Picture லபப் 
ாமங்கள். இது ன் ன்று அலமக்கப்டுகிது ன்று  கூ முடிமநா 

 நாணயர்கிைம் வகலங்கள்? 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கலக் வகலங்கள் நற்றும் ெரினா திலுக்கு யடீிவனாலய நீண்டும் 
Play செய்னவும். 

77. To stop video time at 7 minute 13 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 7 ிநிை 13 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

  
Stop video here and ask them if they can make this picture or not and what tool 

will be used to make this picture? 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும்,இந்தப் Picture லப உமயாக்க ீங்கள் ந்த 
Tool லப் னன்டுத்துயரீ்கள் நற்றும் இந்த Picture லப ீங்கள் 
அலயமம் ிதாக உமயாக்க முடிமநா இல்லனா ன்று வகலங்கள்? 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கலக் வகலங்கள் நற்றும் ெரினா திலுக்கு யடீிவனாலய நீண்டும் 
Play செய்னவும். 

78. To stop video time at 8 minute 11 seconds in VLC Media Player. 
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VLC Media Player ல் 8 ிநிை 11 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to select ‘Line tool’ and draw line as shown in 

the video and then play the video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும்,யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி ‘Line 

tool’ "துன்லதத் வதர்ந்சதடுத்  எம line யலபன நாணயர்கிைம் 
வகலங்கள், ின்ர் யடீிவனாலய நீண்டும் இனக்கவும். 

 

79. To stop video time at 8 minute 22 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 8 ிநிை 22 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to draw as shown in the video and then play 

the video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும்,யடீிவனாயில் காட்டினடி யலபன 
நாணயர்கலக் வகட்டு, நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 

80. To stop video time at 8 minute 35 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 8 ிநிை 35 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to draw as shown in the video and then play 

the video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும், யடீிவனாயில் காட்டினடி யலபன 
நாணயர்கலக் வகட்டு, நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 

81. To stop video time at 8 minute 40 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 8 ிநிை 40 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to draw as shown in the video and then play 

the video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும், யடீிவனாயில் காட்டினடி யலபன 
நாணயர்கலக் வகட்டு, நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 

82. To stop video time at 8 minute 57 seconds in VLC Media Player. 
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VLC Media Player ல் 8 ிநிை 57 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to draw a window of the house as shown in the 

video and then play the video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும்,எம Window House யலபன 
யடீிவனாயில் காட்டினடி நாணயர்கல வகட்கவும். 

83. To stop video time at 9 minute 17 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 9 ிநிை 17 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to draw as shown in the video and then play 

the video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும், யடீிவனாயில் காட்டினடி யலபன 
நாணயர்கலக் வகட்டு, நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 

84. To stop video time at 9 minute 59 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 9 ிநிை 59 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to draw as shown in the video and then play 

the video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும், யடீிவனாயில் காட்டினடி யலபன 
நாணயர்கலக் வகட்டு, நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 

85. To stop video time at 10 minute 15 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 10 ிநிை 15 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to draw as shown in the video. 

Now just check and then play the video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும், யடீிவனாயில் காட்டினடி யலபன 
நாணயர்கலக் வகட்டு, நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 

86. To stop video time at 10 minute 30 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 10 ிநிை 30 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask how to delete this picture? 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும்,இந்த Picture லப ாம் ப்டி வபஸ் 
செய்னாம் ன்லத உங்கால் கூ முடிமநா ன்று வகலங்கள்.  

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கலக் வகலங்கள் நற்றும் ெரினா திலுக்கு யடீிவனாலய நீண்டும் 
Play செய்னவும். 

87. To stop video time at 12 minute 02 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 12 ிநிை 02 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to select all options as shown in the video and 

then play the video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும்,யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி 
அலத்து Option கலமம் Select செய்ன நாணயர்கலக் வகட்கவும் 
நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 
Note:- for window xp users 

குிப்பு: - Window xp னர்கலக்கு. 

88. To stop video time at 12 minute 09 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 12 ிநிை 09 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to delete the picture as shown in the video. 

Now just check and then play the video again. 
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யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும்,யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி ைத்லத 
ீக்க நாணயர்கலக் வகட்கவும்.இப்வாது ெரிார்த்து நீண்டும் 
யடீிவனாலய இனக்கவும். 

Note:- for window xp users 

குிப்பு: - Window xp னர்கலக்கு. 
89. To stop video time at 12 minute 28 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 12 ிநிை 28 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to select all options as shown in the video and 

then play the video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும், யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி 
அலத்து Option கலமம் Select செய்ன நாணயர்கலக் வகட்கவும் 
நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 
Note:- for window 7 users 

குிப்பு: - Window 7 னர்கலக்கு. 
90. To stop video time at 12 minute 55 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 12 ிநிை 55 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to delete the picture as shown in the video. 

Now just check and then play the video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும்,யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி ைத்லத 
ீக்க நாணயர்கலக் வகட்கவும்.இப்வாது ெரிார்த்து நீண்டும் 
யடீிவனாலய இனக்கவும். 
Note:- for window 7 users 

குிப்பு: - Window 7 னர்கலக்கு. 
91. To stop video time at 13 minute 12 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 13 ிநிை 12 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask what is the given picture is called and can you make 

this picture? 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும்,சகாடுக்கப்ட்ை ைம் ன் ன்றும், 

ீங்கள் இந்த ைத்லத உமயாக்க முடிமநா ன்று வகலங்கள்?  

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கலக் வகலங்கள் நற்றும் ெரினா திலுக்கு யடீிவனாலய நீண்டும் 
Play செய்னவும். 

92. To stop video time at 13 minute 56 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 13 ிநிை 56 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to select ‘Line tool’ and draw line as shown in 

the video and then play the video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும்,யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி "Line 

toll "ன்லதத் வதர்ந்சதடுத்து  எம line யலபன நாணயர்கிைம் 
வகலங்கள், ின்ர் யடீிவனாலய நீண்டும் இனக்கவும். 

93. To stop video time at 14 minute 17 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 14 ிநிை 17 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to draw as shown in the video and then play 

the video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும்,யடீிவனாயில் காட்டினடி யலபன 
நாணயர்கலக் வகட்டு, நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 
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94. To stop video time at 14 minute 45 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 14 ிநிை 55 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to draw as shown in the video. 

Now just check and then play the video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும்,யடீிவனாயில் காட்டினடி யலபன 
நாணயர்கலக் வகட்டு, இப்வாது ெரிார்த்து நீண்டும் யடீிவனாலய 
இனக்கவும். 

95. To stop video time at 15 minute 03 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 15 ிநிை 03 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

  
Stop video here and ask students to look on the screen and tell what the given 

picture is called and what will use to make it? 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும்,திலபனில் சகாடுக்கப்ட்ை ைம் ன் 
ன்றும், அலத தனாரிப்தற்கு ன் னன்டுத்த வயண்டும் ன்று 
சொல்லுங்கள் ன்று நாணயர்கல வகலங்கள்? 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கலக் வகலங்கள் நற்றும் ெரினா திலுக்கு யடீிவனாலய நீண்டும் 
Play செய்னவும். 

96. To stop video time at 15 minute 08 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 15 ிநிை 08 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask students to make this picture and then play the video 

again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும்,இந்த ைத்லத தனாரிக்கவும் ன்று 
நாணயர்கல வகலங்கள்.நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும்.  

97. To stop video time at 15 minute 38 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 15 ிநிை 38 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to select ‘Line tool’ and draw line as shown in 

the video and then play the video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும்,யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி ‘Line 

tool’ ன்லதத் வதர்ந்சதடுத்து எம line யலபன நாணயர்கிைம் 
வகலங்கள், ின்ர் யடீிவனாலய நீண்டும் இனக்கவும். 

98. To stop video time at 15 minute 56 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 15 ிநிை 56 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to draw as shown in the video and then play 

the video. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும்,யடீிவனாயில் காட்டினடி யலபன 
நாணயர்கலக் வகட்டு, நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 

99. To stop video time at 16 minute 14 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 16 ிநிை 14 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask students to draw as shown in the video and then play 

the video. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும்,யடீிவனாயில் காட்டினடி யலபன 
நாணயர்கலக் வகட்டு, நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 

100. To stop video time at 16 minute 48 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 16 ிநிை 48 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to draw as shown in the video. 

Now just check if everyone has done so and play the video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும்,யடீிவனாயில் காட்டினடி யலபன 
நாணயர்கலக் வகட்டு, இப்வாது ெரிார்த்து நீண்டும் யடீிவனாலய 
இனக்கவும். 

101. To stop video time at 17 minute 17 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 17 ிநிை 17 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

  
Stop video here and ask students to look in front on the screen and tell what the 

given picture is called and what tool will use to make it? 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும்,உங்கள் திரில் உள் Picture லபப் 
ாமங்கள். இந்த Picture ன்சயன்று அலமக்கப்டுகிது ன்லதக் 
கூறுங்கள் ன்று வகலங்கள். 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 
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தில்கலக் வகலங்கள் நற்றும் ெரினா திலுக்கு யடீிவனாலய நீண்டும் 
Play செய்னவும். 

102. To stop video time at 18 minute 05 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 18 ிநிை 05 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to select ‘Line tool’ and draw line as shown in 

the video and then play the video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும்,யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி ‘Line 

tool’ ன்லதத் வதர்ந்சதடுத்து எம line யலபன நாணயர்கிைம் 
வகலங்கள், ின்ர் யடீிவனாலய நீண்டும் இனக்கவும். 

103. To stop video time at 18 minute 18 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 18 ிநிை 18 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to draw as shown in the video and then play 

the video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும்,யடீிவனாயில் காட்டினடி யலபன 
நாணயர்கலக் வகட்டு, நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 

104. To stop video time at 18 minute 25 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 18 ிநிை 25 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

 Stop video here and ask students to draw as shown in the video. 

Now just check if everyone has done so and play the video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும்,யடீிவனாயில் காட்டினடி யலபன 
நாணயர்கலக் வகட்டு, இப்வாது ெரிார்த்து நீண்டும் யடீிவனாலய 
இனக்கவும். 

105. To stop video time at 19 minute 14 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 19 ிநிை 14 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 



   

 
 

56 
 
 

 

  
Stop video here and ask students to draw the picture of ‘Sword’ and then play 

the video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும்,யால் ைம் யலபயதற்கு நாணயர்கள் 
வகட்கவும் நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 

106. To stop video time at 19 minute 48 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 19 ிநிை 48 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to select ‘Line tool’ and draw line as shown in 

the video and then play the video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும்,யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி ‘Line 

tool’ ன்லதத் வதர்ந்சதடுத்து எம line யலபன நாணயர்கிைம் 
வகலங்கள், ின்ர் யடீிவனாலய நீண்டும் இனக்கவும். 

107. To stop video time at 20 minute 03 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 20 ிநிை 03 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to draw as shown in the video and then play 

the video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும்,யடீிவனாயில் காட்டினடி யலபன 
நாணயர்கலக் வகட்டு, நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 

108. To stop video time at 20 minute 30 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 20 ிநிை 30 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to draw as shown in the video. 
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Now just check if everyone has done so and play the video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும்,யடீிவனாயில் காட்டினடி யலபன 
நாணயர்கலக் வகட்டு, இப்வாது ெரிார்த்து நீண்டும் யடீிவனாலய 
இனக்கவும். 

109. To stop video time at 20 minute 45 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 20 ிநிை 45 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

  
Stop video here and ask how to close the MS-Paint file? 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும், MS-Paint file ல ப்டி Close செய்யது 
ன்று வகலங்கள்? 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கலக் வகலங்கள் நற்றும் ெரினா திலுக்கு யடீிவனாலய நீண்டும் 
Play செய்னவும். 

110. To stop video time at 21 minute 06 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 21 ிநிை 06 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to click on the close button as shown in the 

video and then play the video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும்,யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி, close 

button கிிக் செய்ன நாணயர்கலக் வகட்கவும் நீண்டும் யடீிவனாலய 
இனக்கவும்.  

111. To stop video time at 21 minute 26 seconds in VLC Media Player. 
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VLC Media Player ல் 21 ிநிை 26 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to click on ‘Don’t save’ button as shown in the 

video. 

Now just check if everyone has done so and play the video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும்,யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி, ‘Don’t 

save’ button கிிக் செய்ன நாணயர்கலக் வகட்கவும் நீண்டும் 
யடீிவனாலய இனக்கவும்.  

 

112. To stop video time at 22 minute 12 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 22 ிநிை 12 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

  
Stop video here and ask how to shut down the computer? 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும்,Computer லப ப்டி shut down செய்யது 
ன்று வகலங்கள்.  

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கலக் வகலங்கள் நற்றும் ெரினா திலுக்கு யடீிவனாலய நீண்டும் 
Play செய்னவும். 

113. To stop video time at 23 minute 12 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 23 ிநிை 12 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 
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Now just check whether the students have shut the down the computer or not 

and then play the video again. 

இப்வாது நாணயர்கள் computer லப shut the down  செய்தார்கா 
இல்லனா ன்லத வொதிக்கவும்,யடீிவனாலய நீண்டும் Play செய்னவும். 
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Complete teacher’s manual for Paint 1_XP Class 4 

Class 4 Summaries 

 

 Open your laptop/notebook and switch it on. 

laptop/notebook Open செய்து  switch on செய்க. 

 How to open MS-Paint file and operate it? 

MS-Paint file ப்டி open செய்து அலத Operate செய்யது? 

 How to use ‘Thickness of the Line’? 

‘Thickness of the Line’ ப்டி னன்டுதுயது? 

 Use of colour palette. 

Colour palette னன்கள். 
 You will draw some pictures with help of ‘Line tool’, Thickness of the line’ and 

‘Colour palette’. 

‘Line tool’, Thickness of the line’ and ‘Colour palette’.ஆகினயற்ின் 
உதயிமைன் ீங்கள் ெி ைங்கல யலபனாம். 

 How to shut down computer. 

Computer லப ப்டி shut down செய்யது. 
Now let’s start class. 

இப்வாது யடீிவனாலய ஆபம்ிக்காம். 

114. To stop video time at 54 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 54 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத ிறுத்தவும். 

  
Stop video here and ask which shortcut command is used to delete the whole 

sheet? 
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யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் Drawing  முடித்திகு ாம் Sheet லைக் 
கிினர் செய்து க்னீ் ண்ணுயதற்கு ந்த Shortcut Command 

னன்டுத்தப்டுகிது?  

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கலக் வகலங்கள் நற்றும் ெரினா திலுக்கு யடீிவனாலய நீண்டும் 
Play செய்னவும். 

115. To stop video time at 1 minute 24 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 1 ிநிை 24 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

  
Stop video here and ask students to open the MS-Paint file and then play the 

video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் MS-Paint file  Open செய்யலத ற்ி 
நாணயர்கிைம் வகலங்கள் நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும்.  

116. To stop video time at 1 minute 36 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 1 ிநிை 36 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask if they know how to open Ms-paint file? 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் உங்கள் அலயபாலும் Ms-paint file 
ல open  செய்ன முடிகிதா ன்று வகலங்கள்?  

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கலக் வகலங்கள் நற்றும் ெரினா திலுக்கு யடீிவனாலய நீண்டும் 
Play செய்னவும். 

117. To stop video time at 2 minute 20 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 2 ிநிை 20 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to move their pointer to ‘Start button’ and ask 

to click once at this button and then play the video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் ‘Start button’ இல் pointer move 
ஆகுயலத நாணயர்கிைம் வகலங்கள்.நற்றும் இந்த Button Click 

செய்யலத ற்ிமம் வகலங்கள் நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும்.  
118. To stop video time at 2 minute 26 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 2 ிநிை 26 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to click on the ‘All program’ and then 

‘Accessory’ option and then play the video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் ‘All program’ நற்றும் ‘Accessory’ option 

இல் Click செய்யலத ற்ி நாணயர்கிைம் வகலங்கள்.நீண்டும் 

யடீிவனாலய இனக்கவும்.  
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119. To stop video time at 2 minute 40 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 2 ிநிை 40 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to click on the Paint option as shown in the 

video. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி Paint 

option கிிக் செய்ன நாணயர்கலக் வகட்கவும். 
Just check if they have done it and then play the video again. 

அயர்கள் அலத செய்திமந்தால் ெரிார்த்து நீண்டும் யடீிவனாலய 
இனக்கவும். 

120. To stop video time at 3 minute 03 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 3 ிநிை 03 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

  
Stop video here and ask what will they learn today? 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் இன்று ாம் ன் கற்றுக்சகாண்வைாம் 
ன்று வகலங்கள்? 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கலக் வகலங்கள் நற்றும் ெரினா திலுக்கு யடீிவனாலய நீண்டும் 
Play செய்னவும். 

121. To stop video time at 5 minute 30 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 5 ிநிை 30 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask them if they can tell which option is highlighted by red 

circle? 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் ெியப்பு யட்ைம் மூம் ந்த Option ல 
முன்ிலப்டுத்த முடிமம் ன்லத அயர்கள் சொல் முடிமநா ன்று 
வகலங்கள்?  

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கலக் வகலங்கள் நற்றும் ெரினா திலுக்கு யடீிவனாலய நீண்டும் 
Play செய்னவும். 

122. To stop video time at 7 minute 06 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 7 ிநிை 06 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

  
Stop video here and ask which tool will use to make it? 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் ந்த tool  னன்டுத்தி இலத செய்ன 
வயண்டும் ன்று வகலங்கள். 
Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 
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தில்கலக் வகலங்கள் நற்றும் ெரினா திலுக்கு யடீிவனாலய நீண்டும் 
Play செய்னவும். 

123. To stop video time at 7 minute 49 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 7 ிநிை 49 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to select the ‘Line tool’ and then select the 

thinnest size of the line as shown in the video and then play the video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் ‘Line tool’ வதர்ந்சதடுப்தற்கு 
நாணயர்கள் வகலங்கள், ின்ர் யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி 
Thickness of the line வதர்ந்சதடுக்கவும். 

124.  To stop video time at 8 minute 17 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 8 ிநிை 17 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to draw a line as shown in the video and then 

play the video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்ைடி எம 
வகாட்லை யலபயதற்கு நாணயர்கிைம் வகலங்கள்.நீண்டும் 
யடீிவனாலய இனக்கவும். 

125. To stop video time at 8 minute 37 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 8 ிநிை 37 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to select the second number of the size and 

draw the second line as shown in the video and then play the video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி, 

இபண்ைாயது ண்ணிக்லகலனத் வதர்ந்சதடுத்து, இபண்ைாயது வகாட்லை 
யலபன நாணயர்கல வகட்கவும் நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 

126. To stop video time at 8 minute 49 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 8 ிநிை 49 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask students to do as shown in the video and then play the 

video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் யடீிவனாயில் காட்டினடி செய்மம்டி 
நாணயர்கல வகட்கவும் நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 

127. To stop video time at 9 minute 19 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 9 ிநிை 19 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to select the thickest size of the line and draw 

as shown in the video. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் thickest size of the line நற்றும் 
யடீிவனாயில் காட்டினலதத் வதர்ந்சதடுக்க நாணயர்கல வகட்கவும். 
Just check if they have done it and then play the video again. 

அயர்கள் அலத செய்திமந்தால் ெரிார்த்து நீண்டும் யடீிவனாலய 
இனக்கவும். 

128. To stop video time at 9 minute 32 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 9 ிநிை 32 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

  
Stop video here and ask what is Colour palette and why we use it? 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் Colour Palette ன்ால் ன் ன்றும் 

அலத ாம் வ்யாறு, ன் னன்டுத்துகிவாம் ன்று வகலங்கள்? 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 
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தில்கலக் வகலங்கள் நற்றும் ெரினா திலுக்கு யடீிவனாலய நீண்டும் 
Play செய்னவும். 

129. To stop video time at 10 minute 18 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 10 ிநிை 18 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

  
Stop video here and ask how will make this picture? 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் இந்த Picture லப ீங்கள் வ்யாறு 

செய்யரீ்கள் ன்று வகலங்கள்? 
Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கலக் வகலங்கள் நற்றும் ெரினா திலுக்கு யடீிவனாலய நீண்டும் 
Play செய்னவும். 

130. To stop video time at 11 minute 46 seconds in VLC Media Player. 

131. VLC Media Player ல் 11 ிநிை 46 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to select line tool and then select thinnest line 

size and draw a line as shown in the video and then play the video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் line tool லனத் வதர்ந்சதடுப்தற்கு 

நாணயர்கல வகலங்கள், ின்ர் , thinnest line size வதர்ந்சதடுத்து 
யடீிவனாயில் காட்டினடி எம வகாட்லை யலபனவும் நீண்டும் 
யடீிவனாலய இனக்கவும். 

132. To stop video time at 12 minute 06 seconds in VLC Media Player. 
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VLC Media Player ல் 12 ிநிை 06 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to select another colour from colour palette 

and also select the second size of line as shown in the video and then play the 

video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்து வான்று  

colour palette இமந்து நற்சாம colour  வதர்ந்சதடுக்கவும் வநலும் 

line இன் இபண்ைாயது size  வதர்ந்சதடுக்கவும் ன்று நாணயர்கல 
வகலங்கள் நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும்.  

133. To stop video time at 12 minute 32 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 12 ிநிை 32 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to change the colour and select the third size of 

the line and draw as shown in the video and then play the video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி 
யண்ணத்லத நாற்வும் நற்றும் line மூன்ாயது அவு 
வதர்ந்சதடுக்கவும் ன்று நாணயர்கல வகலங்கள் நீண்டும் 
யடீிவனாலய இனக்கவும்.  

134. To stop video time at 12 minute 56 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 12 ிநிை 56 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to draw as shown in the video. 

Now just check and then play the video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி 
நாணயர்கலக் வகட்கவும். 
அயர்கள் அலத செய்திமந்தால் ெரிார்த்து நீண்டும் யடீிவனாலய 
இனக்கவும். 

135.  To stop video time at 13 minute 14 seconds in VLC Media Player. 
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VLC Media Player ல் 13 ிநிை 14 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

  

 
Stop video here and ask students to how to make this picture or which tool is 

required for drawing this picture? 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் இந்தப் ைத்லத ப்டி தனாரிப்து 
அல்து ந்த tool இந்த ைத்லத யலபயதற்கு அயெினம் ன்லத 
நாணயர்கல வகலங்கள்? 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கலக் வகலங்கள் நற்றும் ெரினா திலுக்கு யடீிவனாலய நீண்டும் 
Play செய்னவும். 

136. To stop video time at 13 minute 32 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 14 ிநிை 32 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to select the ‘Line tool’ and then select the 

appropriate size of the line and also change the colour of the line and then draw 

a line as shown in the video. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி ‘Line 

tool’ ன்லதத் வதர்ந்சதடுத்து, அதற்கா Line னின் size த் வதர்ந்சதடுத்து, 

Line colour  நாற்வும், ின்ர் எம Line லன யலபனவும் ன்று 
நாணயர்கலக் வகட்கவும். 

137.  To stop video time at 14 minute 57 seconds in VLC Media Player. 
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VLC Media Player ல் 14 ிநிை 57 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to change the colour and draw as shown in the 

video and then play the video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி colour 
 நாற்ி யலபனவும் ன்று நாணயர்கலக் வகட்கவும் நீண்டும் 
யடீிவனாலய இனக்கவும்.  

138. To stop video time at 15 minute 21 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 15 ிநிை 21 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to change the colour and draw as shown in the 

video and then play the video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி colour 
 நாற்ி யலபனவும் ன்று நாணயர்கலக் வகட்கவும் நீண்டும் 
யடீிவனாலய இனக்கவும்.  

139. To stop video time at 15 minute 48 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 15 ிநிை 48 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to change the colour and draw as shown in the 

video and then play the video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி colour 
 நாற்ி யலபனவும் ன்று நாணயர்கலக் வகட்கவும் நீண்டும் 
யடீிவனாலய இனக்கவும். 

140. To stop video time at 16 minute 45 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 16 ிநிை 45 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to change the colour and draw the windows of 

the house as shown in the video and then play the video again. 
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யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி யடீ்டின் 
ஜன்ல்கின்  colour  நாற்ி யலபனவும் ன்று நாணயர்கலக் 
வகட்கவும் நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும்.  

141. To stop video time at 17 minute 17 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 17 ிநிை 17 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to draw a door of the house as shown in the 

video. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் யடீிவனாயில் காட்டினடி யடீ்டின் 
கதவுகல யலபன நாணயர்கலக் வகட்கவும். 
Just check, if they have done it and then play the video again. 

அயர்கள் அலத செய்திமந்தால் நீண்டும் யடீிவனாலயச் 
ெரிார்க்கவும். 

142. To stop video time at 17 minute 46 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 17 ிநிை 46 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

  
Stop video here and ask if they can close MS-Paint? 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் அயர்கள் MS- Paint மூை முடிமநா ன்று 
வகலங்கள்? 
Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கலக் வகலங்கள் நற்றும் ெரினா திலுக்கு யடீிவனாலய நீண்டும் 
Play செய்னவும். 
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143. To stop video time at 17minute 55 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 17 ிநிை 55 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

Stop video here and ask if they remember how to close MS-paint file? 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் MS- paint file மூை ப்டி ிலயில் 
இமக்கிது ன்று வகலங்கள்? 
Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கலக் வகலங்கள் நற்றும் ெரினா திலுக்கு யடீிவனாலய நீண்டும் 
Play செய்னவும். 

144. To stop video time at 18 minute 03 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 18 ிநிை 03 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

  
Stop video here and ask how to shut down the computer? 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் computer லப ப்டி மூை வயண்டும் 
ன்று வகலங்கள்? 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கலக் வகலங்கள் நற்றும் ெரினா திலுக்கு யடீிவனாலய நீண்டும் 
Play செய்னவும். 
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Complete Teacher’s Manual for Paint 1_XP Class 5 

Class 5 Summaries 

 
 Open your laptop/notebook and switch on. 

laptop/notebook Open செய்து  switch on செய்க.                                                                                                                                                                                                          

 How to open MS-Paint file and operate it. 

MS-Paint file ப்டி open செய்து அலத Operate செய்யது? 

 How to use line tool. 

Line toll ல ப்டி னன்டுத்துயது. 
 Use of Colour palette. 

Colour palette இன் னன்கள். 
 How to make triangle, multiple triangles, and a house using colour palette. 

Triangle, Multiple Triangles, நற்றும் House colour palette  னன்டுத்தி 
வ்யாறு உமயாக்குயது. 

 We will make a Mountain, River, Boat, Flag and Tree etc. 

ாம் எம நல, ஆறு, ைகு, சகாடி நற்றும் நபம் வான்யற்ல 
உமயாக்குவயாம்.. 

 How to shut down computer. 

Computer லப ப்டி shut down செய்யது. 
145. To stop video time at 1 minute 09 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 1 ிநிை 09 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask why we use ‘Colour box’ 1? 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் Colour Box 1 ல ாம் தற்காகப் 
னன்டுத்துகிவாம் ன்று வகலங்கள்? 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கலக் வகலங்கள் நற்றும் ெரினா திலுக்கு யடீிவனாலய நீண்டும் 
Play செய்னவும். 

146. To stop video time at 1 minute 27 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 1 ிநிை 27 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

  
Stop video here and ask why we use ‘Thickness of the Line’? 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் Thickness of the line tool ன்லத ாம் 

தற்குப் னன்டுத்துகிவாம் ன்று வகலங்கள்? 
Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கலக் வகலங்கள் நற்றும் ெரினா திலுக்கு யடீிவனாலய நீண்டும் 
Play செய்னவும். 

147. To stop video time at 1 minute 47 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 1 ிநிை 47 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask why we use ‘Colour palette’? 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் ாம் ல்வாமம் ன் Colour Palette லைப் 

னன்டுத்துகிவாம் ன்று வகலங்கள்? 
Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 
தில்கலக் வகலங்கள் நற்றும் ெரினா திலுக்கு யடீிவனாலய நீண்டும் 
Play செய்னவும். 

148. To stop video time at 2 minute 11 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 2 ிநிை 11 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

  
Stop video here and ask them if they know how to change the colour of the line?  

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் எம Line ின் Colour லப ாம் ப்டி 

நாற்றுயது ன்று உங்கலக்குத் சதரிமநா ன்று வகலங்கள்? 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கலக் வகலங்கள் நற்றும் ெரினா திலுக்கு யடீிவனாலய நீண்டும் 
Play செய்னவும். 
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149. To stop video time at 2 minute 48 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 2 ிநிை 48 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

  
Stop video here and ask students to open MS-Paint file and then play the video 

again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் MS-Paint file open செய்ன 
நாணயர்கல வகலங்கள் நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 

150. To stop video time at 2 minute 55 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 2 ிநிை 55 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

  
Stop video here and ask them if they remember how to open MS-Paint file? 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் MS – Paint File ல ப்டி Open செய்ன 

வயண்டும் ன்து உங்கள் ிலயில் இமக்கிதா ன்று வகலங்கள்?  

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 
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தில்கலக் வகலங்கள் நற்றும் ெரினா திலுக்கு யடீிவனாலய நீண்டும் 
Play செய்னவும். 

151. To stop video time at 3 minute 44 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 3 ிநிை 44 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to click on the ‘Start button’ as shown in the 

video and then play the video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி ‘Start 

button’ கிிக் செய்ன நாணயர்கலக் வகலங்கள் நற்றும் நீண்டும் 
யடீிவனாலய இனக்கவும். 

152. To stop video time at 4 minute 02 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 4 ிநிை 02 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to click on the ‘All program’ and then select 

‘Accessory’ option as shown in the video and then play the video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி ‘All 

program’ select செய்னது நற்றும் ‘Accessory’ option கிிக் செய்ன 
நாணயர்கலக் வகலங்கள் நற்றும் நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 

153. To stop video time at 4 minute 13 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 4 ிநிை 13 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to click on the ‘Paint’ option as shown in the 

video. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி ‘Paint’ 

option  கிிக் செய்ன நாணயர்கலக் வகலங்கள் நற்றும் நீண்டும் 
யடீிவனாலய இனக்கவும். 
Now just check if everyone has done so and play the video again. 

அயர்கள் அலத செய்திமந்தால் ெரிார்த்து நீண்டும் 
யடீிவனாலயஇனக்கவும். 

154. To stop video time at 4 minute 41 seconds in VLC Media Player. 
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VLC Media Player ல் 4 ிநிை 41 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

  
Stop video here and ask what will they learn today? 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் இன்று ாம் ன் கற்றுக்சகாள்வயாம் 
ன்று வகலங்கள்?  

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கலக் வகலங்கள் நற்றும் ெரினா திலுக்கு யடீிவனாலய நீண்டும் 
Play செய்னவும். 

155. To stop video time at 5 minute 22 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 5 ிநிை 22 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

  
Stop video here and ask students to look at the picture in front of them and ask 

what is it? 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் உங்கலக்கு முன் காட்ைப்டும் Picture லபப் 

ாமங்கள், இது ன்சயன்று நாணயர்கலக் வகலங்கள்? 
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Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கலக் வகலங்கள் நற்றும் ெரினா திலுக்கு யடீிவனாலய நீண்டும் 
Play செய்னவும். 

156. To stop video time at 5 minute 36 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 5 ிநிை 36 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

  
Stop video here and ask them if they can make this picture or not and what tool 

will be used to make this picture? 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் அயர்கள் இந்த ைத்லத உமயாக்க 
முடிமநா முடினாத ன்றும் நற்றும் இந்த ைத்லத உமயாக்க 
ன் Toll னன்டுத்தப்டுகிது ன்று வகலங்கள்? 

 

 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கலக் வகலங்கள் நற்றும் ெரினா திலுக்கு யடீிவனாலய நீண்டும் 
Play செய்னவும். 

157. To stop video time at 6 minute 23 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 6 ிநிை 23 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to select ‘Line tool’ and also ask to select any 

colour from ‘Colour palette’ and draw line as shown in the video and then play 

the video again. 
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யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் ‘Line tool’  லத் வதர்ந்சதடுக்க 
நாணயர்கலக் வகட்கவும், வநலும் ‘Colour palette’ இல் இமந்து 
colour லப வதர்ந்சதடுக்கவும் யடீிவனாயில் காட்டினடி வகாடு 
யலபன வகட்கவும் நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 

158. To stop video time at 6 minute 40 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 6 ிநிை 40 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to draw as shown in the video. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி யலபன 
நாணயர்கலக் வகலங்கள். 
Now Just check if they have done so and then play the video again. 

அயர்கள் அலத செய்திமந்தால் ெரிார்த்து நீண்டும் யடீிவனாலய 
இனக்கவும். 

159. To stop video time at 6 minute 58 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 6 ிநிை 58 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

  
Stop video here and ask students how to delete/erase this picture? 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் இந்தப் Picture லப Delete 

செய்யவதாஅல்து Erase ண்ணுயவதா ப்டி ன்று நாணயர்கல 
வகலங்கள்? 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 
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தில்கலக் வகலங்கள் நற்றும் ெரினா திலுக்கு யடீிவனாலய நீண்டும் 
Play செய்னவும். 

160. To stop video time at 7 minute 31 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 7 ிநிை 31 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

  
Stop video here and ask students to look at the picture in front of them and ask 

if they can make this Picture? 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் அயர்கள் முன்ால் உள் ைத்லத 
ார்க்கநாறும் நற்றும் அயர்கள் இந்த ைத்லத உமயாக்க முடிமநா ன்று 
நாணயர்கல வகலங்கள்?  

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கலக் வகலங்கள் நற்றும் ெரினா திலுக்கு யடீிவனாலய நீண்டும் 
Play செய்னவும். 

161. To stop video time at 8 minute 16 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 8 ிநிை 16 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to select ‘Line tool’ and then select any colour 

from ‘Colour palette’ and then draw line as shown in the video and then play 

the video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் ‘Line tool’  லத் வதர்ந்சதடுக்க 
நாணயர்கலக் வகட்கவும், வநலும் ‘Colour palette’ இல் இமந்து 
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colour லப வதர்ந்சதடுக்கவும் யடீிவனாயில் காட்டினடி வகாடு 
யலபன வகட்கவும் நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 

162. To stop video time at 8 minute 35 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 8 ிநிை 35 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to draw as shown in the video and then play 

the video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி யலபன 
நாணயர்கலக் வகலங்கள். 

163. To stop video time at 8 minute 40 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 8 ிநிை 40 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to change the colour and then draw as shown 

in the video and then play the video again. 

 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி கர் 
லப நாற்ி யலபன நாணயர்கலக் வகலங்கள் நீண்டும் யடீிவனாலய 
இனக்கவும். 

164. To stop video time at 9 minute 9 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 9 ிநிை 9 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to change the colour and then draw as shown 

in the video and then play the video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி கர் 
லப நாற்ி யலபன நாணயர்கலக் வகலங்கள் நீண்டும் யடீிவனாலய 
இனக்கவும். 

165. To stop video time at 9 minute 27 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 9 ிநிை 27 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask students to change the colour and then draw as shown 

in the video and then play the video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி கர் 
லப நாற்ி யலபன நாணயர்கலக் வகலங்கள் நீண்டும் யடீிவனாலய 
இனக்கவும். 

166. To stop video time at 9 minute 25 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 9 ிநிை 25 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to change the colour and then draw as shown 

in the video and then play the video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி கர் 
லப நாற்ி யலபன நாணயர்கலக் வகலங்கள் நீண்டும் யடீிவனாலய 
இனக்கவும். 

167. To stop video time at 9 minute 50 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 9 ிநிை 50 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to change the colour and then draw as shown 

in the video. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி கர் 
லப நாற்ி யலபன நாணயர்கலக் வகலங்கள். 

Now just check whether the students have completed the drawing or not and 

then play the video again. 

இப்வாது நாணயர்கள் யலபைம் முடித்துயிட்ைாபா இல்லனா 
ன்லதச் ெரிார்த்துயிட்டு நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 

168. To stop video time at 12 minute 52 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 12 ிநிை 52 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask students to select ‘Line tool’ and then select any colour 

from ‘Colour palette’ and then draw line as shown in the video and then play 

the video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் ‘Line tool’  லத் வதர்ந்சதடுக்க 
நாணயர்கலக் வகட்கவும், வநலும் ‘Colour palette’ இல் இமந்து 
colour லப வதர்ந்சதடுக்கவும் யடீிவனாயில் காட்டினடி வகாடு 
யலபன வகட்கவும் நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 

169. To stop video time at 13 minute 00 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 13 ிநிை 00 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to draw as shown in the video and then play 

the video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி யலபன 
நாணயர்கலக் வகலங்கள் .நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 

170. To stop video time at 13 minute 50 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 13 ிநிை 50 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to draw as shown in the video and then play 

the video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி யலபன 
நாணயர்கலக் வகலங்கள் .நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 

171. To stop video time at 14 minute 2 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 14 ிநிை 2 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to change the colour and then draw as shown 

in the video and then play the video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி கர் 
லப நாற்ி யலபன நாணயர்கலக் வகலங்கள். நீண்டும் யடீிவனாலய 
இனக்கவும். 
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172. To stop video time at 14 minute 30 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 14 ிநிை 30 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to draw as shown in the video and then play 

the video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி யலபன 
நாணயர்கலக் வகலங்கள் .நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 

173. To stop video time at 15 minute 40 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 15 ிநிை 40 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to draw a “River’ and erase extra line as 

shown in the video and then play the video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் யடீிவனாலயக் காட்டினடி "தி "என்ல 
யலபனவும், கூடுதல் யரிகல அமிக்கவும் நாணயர்கல வகட்கவும் 
நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 

174. To stop video time at 15 minute 50 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 15 ிநிை 50 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to select ‘Line tool’ and draw as shown in the 

video and then play the video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் ‘Line tool’ ன்லதத் வதர்ந்சதடுத்து, 

யடீிவனாயில் காட்டினடி யலபன நாணயர்கலக் வகட்கவும் நீண்டும் 
யடீிவனாலய இனக்கவும்.  

175. To stop video time at 16 minute 55 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 16 ிநிை 55 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to draw Boat as shown in the video. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் யடீிவனாயில் காட்டினடி ைகு 
யலபயதற்கு நாணயர்கலக் வகட்கவும். 
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Now just check, if they done so, and then play the video again. 

இப்வாது அயர்கள் அவ்யாறு செய்தால் ெரிார்க்கவும், நீண்டும் 
யடீிவனாலய இனக்கவும். 

176. To stop video time at 17 minute 12 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 17 ிநிை 12 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to change the colour and draw as shown in the 

video and then play the video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி கர் 
லப நாற்ி யலபன நாணயர்கலக் வகலங்கள். நீண்டும் யடீிவனாலய 
இனக்கவும். 

177. To stop video time at 17 minute 26 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 17 ிநிை 26 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to draw as shown in the video and then play 

the video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி யலபன 
நாணயர்கலக் வகலங்கள் .நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 

178. To stop video time at 17 minute 30 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 17 ிநிை 30 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to change the colour of colour box 1 and draw 

as shown in the video. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி colour 

box  

1 இல் Colour  லப நாற், நாணயர்கலக் வகலங்கள். 
Now just check, if they have done so and then play the video again. 

இப்வாது அயர்கள் அவ்யாறு செய்தால் ெரிார்க்கவும், நீண்டும் 
யடீிவனாலய இனக்கவும். 

179. To stop video time at 18 minute 08 seconds in VLC Media Player. 
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VLC Media Player ல் 18 ிநிை 08 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to change the colour and draw the first part of 

the flag as shown in the video and then play the video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி, 

யண்ணத்லத நாற்வும் நற்றும் சகாடினின் முதல் குதிலன 
யலபன நாணயர்கல வகலங்கள் நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 

180. To stop video time at 18 minute 50 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 18 ிநிை 50 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to change the colour and draw the second part 

of the flag as shown in the video and then play the video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி, 

யண்ணத்லத நாற்வும் நற்றும் சகாடினின் இபண்ைாயது குதிலன 
யலபன நாணயர்கல வகலங்கள் நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 

181. To stop video time at 19 minute 44 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 19 ிநிை 44 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to change the colour and draw the base of the 

flag as shown in the video and then play the video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி, 

யண்ணத்லத நாற்வும் நற்றும் சகாடினின் தத்லத யலபன 
நாணயர்கல வகலங்கள் நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 

182. To stop video time at 20 minute 15 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 20 ிநிை 15 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to draw as shown in the video. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி யலபன 
நாணயர்கலக் வகலங்கள். 
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Just check if they have done so and then play the video again. 

இப்வாது அயர்கள் அவ்யாறு செய்தால் ெரிார்க்கவும், நீண்டும் 
யடீிவனாலய இனக்கவும். 

183. To stop video time at 22 minute 10 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 20 ிநிை 10 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

Now just check whether students have completed the picture or not and then 

play the video again. 

இப்வாது நாணயர்கள் யலபைம் முடித்துயிட்ைாபா இல்லனா 
ன்லதச் ெரிார்த்துயிட்டு நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 

184. To stop video time at 22 minute 25 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 22 ிநிை 25 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

  
Stop video here and ask students to close the MS-Paint file and shut down the 

computer and then play the video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் MS-Paint file ல மூடியிட்டு, compute 
லன மூடியிட்டு யடீிவனாலய நீண்டும் இனக்குயதற்கு நாணயர்கலக் 
வகலங்கள். 
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Complete Teacher’s Manual for Paint 1_XP Class 6 

Class 6 Summaries 

 

 Open your laptop/notebook and switch on. 

laptop/notebook Open செய்து  switch on செய்க. 

 How to open MS-Paint file and operate it. 

MS-Paint file ப்டி open செய்து அலத Operate செய்யது? 

 How to use line tool. 

Line toll ல ப்டி னன்டுத்துயது. 
 Use of fill with Colour. 

Fill with Colour இன் னன்கள். 
 How to make alphabets Word, triangle, star and home using with line tool and 

fill with Colour. 

Line tool நற்றும் Fill with Colour லப னன்டுத்தி Alphabets Word, 

Triangle, Star நற்றும் Home ப்டி உமயாக்குயது. 
 How to shut down computer. 

Computer லப ப்டி shut down செய்யது. 
185. To stop video time at 1 minute 01 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 1 ிநிை 01 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

  

Stop video here and ask why we use the Colour Box 1? 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் Colour Box 1 ல ாம் தற்காகப் 
னன்டுத்துகிவாம் ன்று வகலங்கள்? 
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Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கலக் வகலங்கள் நற்றும் ெரினா திலுக்கு யடீிவனாலய நீண்டும் 
Play செய்னவும். 

186. To stop video time at 1 minute 18 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 1 ிநிை 18 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

  
Stop video here and ask why we use ‘Thickness of the line’? 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் Thickness of the line tool ன்லத ாம் 

தற்குப் னன்டுத்துகிவாம் ன்று வகலங்கள்? 
Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கலக் வகலங்கள் நற்றும் ெரினா திலுக்கு யடீிவனாலய நீண்டும் 
Play செய்னவும். 

187. To stop video time at 2 minute 09 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 2 ிநிை 09 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask students to open MS-Paint file and then play the video 

again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் MS-Paint file open செய்ன 
நாணயர்கல வகலங்கள் நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 

188. To stop video time at 1 minute 50 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 1 ிநிை 50 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

  
Stop video here and ask them if they remember how to open MS-Paint file? 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் MS – Paint File ல ப்டி Open செய்ன 

வயண்டும் ன்து உங்கள் ிலயில் இமக்கிதா ன்று வகலங்கள்?  

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கலக் வகலங்கள் நற்றும் ெரினா திலுக்கு யடீிவனாலய நீண்டும் 
Play செய்னவும். 

189. To stop video time at 2 minute 42 seconds in VLC Media Player. 
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VLC Media Player ல் 2 ிநிை 42 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to click on the ‘Start button’ as shown in the 

video and then play the video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி ‘Start 

button’ கிிக் செய்ன நாணயர்கலக் வகலங்கள் நற்றும் நீண்டும் 
யடீிவனாலய இனக்கவும். 

190. To stop video time at 3 minute 01 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 3 ிநிை 01 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to click on the ‘All program’ and then select 

‘Accessory’ option as shown in the video and then play the video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி ‘All 

program’ select செய்னது நற்றும் ‘Accessory’ option கிிக் செய்ன 
நாணயர்கலக் வகலங்கள் நற்றும் நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 

191. To stop video time at 3 minute 12 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 3 ிநிை 12 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to click on the ‘Paint’ option as shown in the 

video. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி ‘Paint’ 

option  கிிக் செய்ன நாணயர்கலக் வகலங்கள் நற்றும் நீண்டும் 
யடீிவனாலய இனக்கவும். 
Now just check if everyone has done so and play the video again. 

அயர்கள் அலத செய்திமந்தால் ெரிார்த்து நீண்டும் யடீிவனாலய 
இனக்கவும். 

192. To stop video time at 3 minute 23 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 3 ிநிை 23 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask them if they have opened MS-Paint file or not? 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் ீங்கள் அலயமம் MS – Paint File ல 

Open செய்து யிட்டீர்கா ன்று வகலங்கள்? 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கலக் வகலங்கள் நற்றும் ெரினா திலுக்கு யடீிவனாலய நீண்டும் 
Play செய்னவும். 

193. To stop video time at 4 minute 40 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 4 ிநிை 40 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

  
Stop video here and ask what will they learn today? 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் இன்று அயர்கள் ன் கற்றுக் 
சகாள்யார்கள் ன்று வகலங்கள்? 
Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கலக் வகலங்கள் நற்றும் ெரினா திலுக்கு யடீிவனாலய நீண்டும் 
Play செய்னவும். 
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194. To stop video time at 4 minute 22 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 4 ிநிை 22 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

  
Stop video here and ask students to make alphabets using line tool which is 

shown in the video and then play the video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி line tool 
னன்டுத்தி ழுத்துக்கல உமயாக்க நாணயர்கலக் வகலங்கள். 
நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 

195.  To stop video time at 5 minute 17 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 5 ிநிை 17 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to select ‘Line tool’ and then select appropriate 

size of the line and draw as shown in the video and then play the video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் ‘Line tool’ வதர்ந்சதடுத்து,ின்ர் 
யடீிவனாயில் காட்டினடி யரிகின் ெரினா அலயத் வதர்ந்சதடுத்து 
யலபன நாணயர்கல வகலங்கள் நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 

196.  To stop video time at 6 minute 39 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 6 ிநிை 39 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to draw alphabets ‘F’ and ‘Y’ as shown in the 

video and then play the video again. 
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யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி 
ழுத்துக்கள் 'F' நற்றும் 'Y' ஆகினயற்லக் யலபன நாணயர்கல 
வகலங்கள். 

197. To stop video time at 7 minute 9 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 7 ிநிை 9 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to draw alphabets ‘E’ and ‘H’ as shown in the 

video and then play the video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி 
ழுத்துக்கள் 'E' நற்றும் 'H' ஆகினயற்லக் யலபன நாணயர்கல 
வகலங்கள். 

198. To stop video time at 7 minute 44 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 7 ிநிை 44 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to draw alphabets ‘I’ and ‘X’ as shown in the 

video and then play the video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி 
ழுத்துக்கள் 'I' நற்றும் 'X' ஆகினயற்லக் யலபன நாணயர்கல 
வகலங்கள். 

199. To stop video time at 7 minute 35 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 7 ிநிை 35 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to draw as shown in the video and then play 

the video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி யலபன 
நாணயர்கலக் வகலங்கள் .நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 

200. To stop video time at 7 minute 55 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 7 ிநிை 55 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask students to draw as shown in the video and then play 

the video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி யலபன 
நாணயர்கலக் வகலங்கள் .நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 

201. To stop video time at 8 minute 18 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 8 ிநிை 18 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to draw as shown in the video. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி யலபன 
நாணயர்கலக் வகலங்கள். 

Now just check if everyone has done so and play the video again. 

இப்வாது ல்வாமம் அவ்யாறு செய்தால் ெரிார்த்து நீண்டும் 
யடீிவனாலய இனக்கவும். 

202. To stop video time at 10 minute 33 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 10 ிநிை 33 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to erase the picture as shown in the video and 

then play the video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் இந்தப் Picture லப Delete 

செய்யவதாஅல்து Erase ண்ணுயவதா ப்டி ன்று நாணயர்கல 
வகலங்கள். 
 

203. To stop video time at 10 minute 42 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 10 ிநிை 42 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask what is ‘Filling with Colour’? 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் ‘Filling with Colour’ன்ால் ன் 
ன்று வகலங்கள்? 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கலக் வகலங்கள் நற்றும் ெரினா திலுக்கு யடீிவனாலய நீண்டும் 
Play செய்னவும். 

204. To stop video time at 11 minute 15 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 11 ிநிை 15 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask if they know what all things you need to take care of 

while using ‘Fill in with Colour’? 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் Fill in with Colour ன்லதப் 
னன்டுத்தும்வாது ன் முக்கினநா யிரனங்கல ீங்கள் 
கயத்தில் சகாள் வயண்டும் ன்லத வகலங்கள். 
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Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கலக் வகலங்கள் நற்றும் ெரினா திலுக்கு யடீிவனாலய நீண்டும் 
Play செய்னவும். 

205. To stop video time at 12 minute 13 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 12 ிநிை 13 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

  
Stop video here and ask them to look at the given picture and tell if they can 

make this picture or not? 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் சகாடுக்கப்ட்டுள் Picture லபப் ார்த்து 
இந்தப் Picture லப உங்கால் யலபன முடிமநா முடினாதா ன்லதக் 
வகலங்கள். 
Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கலக் வகலங்கள் நற்றும் ெரினா திலுக்கு யடீிவனாலய நீண்டும் 
Play செய்னவும். 

206. To stop video time at 12 minute 21 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 12 ிநிை 21 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask students to make this picture and then play the video 

again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் இந்த ைத்லத தனாரிக்கவும் ன்று 
நாணயர்கல வகலங்கள். நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 

207. To stop video time at 12 minute 55 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 12 ிநிை 55 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to select ‘Line tool’ and draw a triangle as 

shown in the video and then play the video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் ‘Line tool’  லத் வதர்ந்சதடுக்க 
நாணயர்கலக் வகட்கவும், யடீிவனாயில் காட்டினடி triangle யலபன 
வகட்கவும் நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 

208. To stop video time at 13 minute 33 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 13 ிநிை 33 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to select ‘Fill in with Colour’ and then select 

any Colour and ask to fill inside the triangle as shown in the video. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி ‘Fill in 

with Colour’லப select செய்து நற்றும் தாயது Colour லப வதர்ந்சதடுத்து 
முக்வகாணத்திற்குள் ிபப்வும் ன்று நாணயர்கல வகலங்கள். 
Now just check if everyone has done so and play the video again. 
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இப்வாது ல்வாமம் அவ்யாறு செய்தால் ெரிார்த்து நீண்டும் 
யடீிவனாலய இனக்கவும். 

209. To stop video time at 13 minute 56 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 13 ிநிை 56 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

  
Stop video here and ask how to erase this picture? 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் இந்தப் Picture லப ப்டி Erase செய்யது 
ன்று வகலங்கள்?   

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கலக் வகலங்கள் நற்றும் ெரினா திலுக்கு யடீிவனாலய நீண்டும் 
Play செய்னவும். 

210. To stop video time at 14 minute 03 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 14 ிநிை 03 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask students to look at the picture in front of them and ask 

what this picture is about? 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் சகாடுக்கப்ட்டுள் Picture லபப் ார்த்து 
இந்தப் Picture லதப் ற்ினது ன்று நாணயர்கல வகலங்கள்?  

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கலக் வகலங்கள் நற்றும் ெரினா திலுக்கு யடீிவனாலய நீண்டும் 
Play செய்னவும். 

211. To stop video time at 14 minute 16 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 14 ிநிை 16 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

  
Stop video here and ask them if they know which tool will be used to make this 

picture? 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் இந்த ைத்லத உமயாக்க ந்த tool ல 
னன்டுத்தப் வாகிரீ்கள் ன்று அயர்கலக்குத் சதரிமநா ன்று 
வகலங்கள். 
Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கலக் வகலங்கள் நற்றும் ெரினா திலுக்கு யடீிவனாலய நீண்டும் 
Play செய்னவும். 

212. To stop video time at 14 minute 33 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 14 ிநிை 33 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 



   

 
 

102 
 
 

 

  
Stop video here and ask if they can draw this picture or not? 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் அயர்கள் இந்த ைத்லத யலபன 
முடிமநா ன்று வகலங்கள்? 
Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கலக் வகலங்கள் நற்றும் ெரினா திலுக்கு யடீிவனாலய நீண்டும் 
Play செய்னவும். 

213. To stop video time at 15 minute 31 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 15 ிநிை 31 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to select ‘Line tool’ and draw a triangle as 

shown in the video and then play the video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் ‘Line tool’  லத் வதர்ந்சதடுக்க 
நாணயர்கலக் வகட்கவும், யடீிவனாயில் காட்டினடி triangle யலபன 
வகட்கவும் நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 

214. To stop video time at 15 minute 55 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 15 ிநிை 55 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to draw inverted triangle on the first triangle as 

shown in the video and then play the video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் யடீிவனாயில் காட்டின முதல் 
முக்வகாணத்தில் தலகீழ் முக்வகாணத்லத யலபன நாணயர்கிைம் 
வகலங்கள் நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 
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215. To stop video time at 16 minute 48 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 16 ிநிை 48 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to fill the Colour inside the picture as shown in 

the video. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி 
ைத்தின் உள்வ யண்ணத்லத ிபப் நாணயர்கல வகலங்கள். 

Now just check if everyone has done so and play the video again. 

இப்வாது ல்வாமம் அவ்யாறு செய்தால் ெரிார்த்து நீண்டும் 
யடீிவனாலய இனக்கவும். 

216. To stop video time at 17 minute 02 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 17 ிநிை 02 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

  
Stop video here and ask students to look at the picture in front of them and ask 

what this picture is about? 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் சகாடுக்கப்ட்டுள் Picture லபப் ார்த்து 
இந்தப் Picture லதப் ற்ினது ன்று நாணயர்கல வகலங்கள்?  

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கலக் வகலங்கள் நற்றும் ெரினா திலுக்கு யடீிவனாலய நீண்டும் 
Play செய்னவும். 

217. To stop video time at 17 minute 14 seconds in VLC Media Player. 
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VLC Media Player ல் 17 ிநிை 14 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

  
Stop video here and ask which tool will be used for this picture? 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் இந்த ைத்தில் ந்த Toll லப் 
னன்டுத்த வயண்டும் ன்று வகலங்கள்? 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கலக் வகலங்கள் நற்றும் ெரினா திலுக்கு யடீிவனாலய நீண்டும் 
Play செய்னவும். 

218. To stop video time at 17 minute 35 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 17 ிநிை 35 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

  
Stop video here and ask if they can draw this picture? 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் அயர்கள் இந்த ைத்லத யலபன 
முடிமநா ன்று வகலங்கள்? 
Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 
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தில்கலக் வகலங்கள் நற்றும் ெரினா திலுக்கு யடீிவனாலய நீண்டும் 
Play செய்னவும். 

219. To stop video time at 18 minute 35 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 18 ிநிை 35 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to select ‘Line tool’ and draw a triangle as 

shown in the video and then play the video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் ‘Line tool’  லத் வதர்ந்சதடுக்க 
நாணயர்கலக் வகட்கவும், யடீிவனாயில் காட்டினடி triangle யலபன 
வகட்கவும் நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 

220. To stop video time at 18 minute 55 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 18 ிநிை 55 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to draw as shown in the video and then play 

the video. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி யலபன 
நாணயர்கலக் வகட்கவும் நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 

 

 

221. To stop video time at 19 minute 20 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 19 ிநிை 20 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to draw a door of the house as shown in the 

video and then play the video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் யடீிவனாயில் காட்டினடி யடீ்டின் 
கதவுகல யலபன நாணயர்கலக் வகட்கவும் நீண்டும் யடீிவனாலய 
இனக்கவும்.  

222. To stop video time at 19 minute 42 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 19 ிநிை 42 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask students to select the ‘Fill in with Colour’ and fill the 

Colour inside home as shown in the video. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி 
ைத்தின் யடீ்டின் உள்வ யண்ணத்லத ிபப் நாணயர்கல வகலங்கள். 

Now just check if everyone has done so and play the video again. 

இப்வாது ல்வாமம் அவ்யாறு செய்தால் ெரிார்த்து நீண்டும் 
யடீிவனாலய இனக்கவும். 

223. To stop video time at 20 minute 29 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 20 ிநிை 29 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

  
Stop video here and ask students to close the MS-Paint file and shut down the 

computer and then play the video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் MS-Paint file ல மூடியிட்டு, compute 
லன மூடியிட்டு யடீிவனாலய நீண்டும் இனக்குயதற்கு நாணயர்கலக் 
வகலங்கள். 
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Complete Teacher’s Manual for Paint 1_XP Class 7 

Class 7 Summaries 

 

 Open your laptop/notebook and switch on. 

laptop/notebook Open செய்து  switch on செய்க. 

 How to open MS-Paint file and operate it. 

MS-Paint file ப்டி open செய்து அலத Operate செய்யது? 

 What is keyboard? 

Keyboard ன்ால் ன்? 
 How many keys are in keyboard? 

Keyboard இல் த்தல key கள் உள்? 

 What is text tool? 

Text tool ன்ால் ன்? 

 How to type in MS-Paint? 

MS-Paint  இல் ப்டி type செய்னாம்? 

 How to shut down computer? 

Computer லப ப்டி shut down செய்யது. 
 

224. To stop video time at 33 second in VLC media player. 

VLC Media Player ல் 33 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத ிறுத்தவும். 

  
Stop video here and ask if they remember what they had learnt in previous class? 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் முந்லதன யகுப்ில் அயர்கள் 
கற்றுக்சகாண்ைலத ிலயில்லயத்துள்ார்கா ன்று வகலங்கள்? 
Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 
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தில்கலக் வகலங்கள் நற்றும் ெரினா திலுக்கு யடீிவனாலய நீண்டும் 
Play செய்னவும். 

225. To stop video time at 43 second in VLC media player. 

VLC Media Player ல் 43 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத ிறுத்தவும். 

  
Stop video here and ask what is ‘Colour palette’? 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் Colour Palette ன்ால் ன்  ன்று  

வகலங்கள்?  

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கலக் வகலங்கள் நற்றும் ெரினா திலுக்கு யடீிவனாலய நீண்டும் 
Play செய்னவும். 

226. To stop video time at 1 minute 09 second in VLC media player. 

VLC Media Player ல் 1 ிநிை 09 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

  
Stop video here and ask why we use ‘Fill with Colour’? 



   

 
 

109 
 
 

 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும்‘Fill with Colour’ ல ாம் ன் 

னன்டுத்துகிவாம் ன்று வகலங்கள்? 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கலக் வகலங்கள் நற்றும் ெரினா திலுக்கு யடீிவனாலய நீண்டும் 
Play செய்னவும். 

227. To stop video time at 1 minute 30 second in VLC media player. 

VLC Media Player ல் 1 ிநிை30 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

  
Stop video here and ask if they know what happens if fill with Colour is used 

outside of any image? 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் இவநஜ்ஜின் சயிப்புத்தில் fill with 

Colour லப னன்டுத்திால் ன் ைக்கிது ன்று வகலங்கள்? 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கலக் வகலங்கள் நற்றும் ெரினா திலுக்கு யடீிவனாலய நீண்டும் 
Play செய்னவும். 

228. To stop video time at 2 minute 02 second in VLC media player. 

VLC Media Player ல் 2 ிநிை 02 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask them if they can tell which Colour box will be used with 

fill with Colour tool? 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் Fill with Colour Tool  வாடு ந்த Colour 

Box  னன்டுத்தப்டும் ன்று உங்கால் கூ முடிமநா ன்று வகலங்கள்?  

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கலக் வகலங்கள் நற்றும் ெரினா திலுக்கு யடீிவனாலய நீண்டும் 
Play செய்னவும். 

229. To stop video time at 2 minute 19 second in VLC media player. 

VLC Media Player ல் 2 ிநிை 19 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

       
Stop video here and ask students to open MS-Paint file and then play the video 

again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் MS-Paint file open செய்ன 
நாணயர்கல வகலங்கள் நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 

230. To stop video time at 2 minute 26 second in VLC media player. 
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VLC Media Player ல் 2 ிநிை 26 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

  
Stop video here and ask what will they learn today? 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் இன்று ாம் ன் 
கற்றுக்சகாள்ப்வாகிவாம் ன்று வகலங்கள்? 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கலக் வகலங்கள் நற்றும் ெரினா திலுக்கு யடீிவனாலய நீண்டும் 
Play செய்னவும். 

231. To stop video time at 2 minute 52 second in VLC media player. 

VLC Media Player ல் 2 ிநிை 52 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

  
Stop video here and ask what is ‘Keyboard’ used for? 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் ‘Keyboard’ ன்ால் ன், ன் 

னன்டுத்தப்டுகிது ன்லத வகலங்கள்? 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 
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தில்கலக் வகலங்கள் நற்றும் ெரினா திலுக்கு யடீிவனாலய நீண்டும் 
Play செய்னவும். 

232. To stop video time at 5 minute 40 second in VLC media player. 

VLC Media Player ல் 5 ிநிை 40 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask if they know what are alphabets keys? 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் alphabets ன்சயன்று சதரிமநா ன்று 
வகலங்கள்? 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கலக் வகலங்கள் நற்றும் ெரினா திலுக்கு யடீிவனாலய நீண்டும் 
Play செய்னவும். 

233. To stop video time at 6 minute 40 second in VLC media player. 

VLC Media Player ல் 6 ிநிை 40 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask if they know  how many number keys are there in 

keyboard and where do they begin from? 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் keyboard னில் த்தல number key கள் 

இமக்கின் ன்றும் அயர்கள் ங்வக இமந்து சதாைங்குகிார்கள் ன்று 

வகலங்கள்? 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கலக் வகலங்கள் நற்றும் ெரினா திலுக்கு யடீிவனாலய நீண்டும் 
Play செய்னவும். 

234. To stop video time at 7 minute 11 second in VLC media player. 

VLC Media Player ல் 7 ிநிை 11 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

  
Stop video here and ask them if they know what to do to type any number? 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் ந்த ண்லண type செய்ன ன் 

செய்ன வயண்டும் ன்று அயர்கள் அிந்தால் அயர்கிைம் வகலங்கள்? 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கலக் வகலங்கள் நற்றும் ெரினா திலுக்கு யடீிவனாலய நீண்டும் 
Play செய்னவும். 

235. To stop video time at 7minute 24 second in VLC media player. 

VLC Media Player ல் 7 ிநிை 24 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask them if they need to write the number 50 which keys 

will they press? 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் 50  ன் ம்லப ழுத வயண்டும் ன்ால் 

ந்த Key கல ீங்கள் அழுத்துயரீ்கள்?  

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கலக் வகலங்கள் நற்றும் ெரினா திலுக்கு யடீிவனாலய நீண்டும் 
Play செய்னவும். 

236. To stop video time at 8 minute 04 second in VLC media player. 

VLC Media Player ல் 8 ிநிை 04 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

  
Stop video here and ask what are ‘Special keys’? 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் ‘Special keys’ து ன்று வகலங்கள்? 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கலக் வகலங்கள் நற்றும் ெரினா திலுக்கு யடீிவனாலய நீண்டும் 
Play செய்னவும். 



   

 
 

115 
 
 

 

237. To stop video time at 8 minute 43 second in VLC media player. 

VLC Media Player ல் 8 ிநிை 43 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask if they can tell what ‘Space bar’ key is used for? 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் Space Bar Key தற்குப் 

னன்டுத்தப்டுகிது ன்று கூ முடிமநா ன்று வகலங்கள்?  

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கலக் வகலங்கள் நற்றும் ெரினா திலுக்கு யடீிவனாலய நீண்டும் 
Play செய்னவும். 

238. To stop video time at 9 minute 35 second in VLC media player. 

VLC Media Player ல் 9 ிநிை 35 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

  
Stop video here and ask what ‘Backspace’ key is used for while typing? 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் லைப் செய்மம் வாது Backspace தற்குப் 

னன்டுத்தப்டுகிது ன்று வகலங்கள்?  
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Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கலக் வகலங்கள் நற்றும் ெரினா திலுக்கு யடீிவனாலய நீண்டும் 
Play செய்னவும். 

239. To stop video time at 10 minute 45 second in VLC media player. 

VLC Media Player ல் 10 ிநிை 45 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

  
Stop video here and ask what ‘Delete’ key is used for while typing? 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் லைப் செய்மம் வாது Delete Button 

தற்குப் னன்டுத்தப்டுகிது ன்று வகலங்கள்? 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கலக் வகலங்கள் நற்றும் ெரினா திலுக்கு யடீிவனாலய நீண்டும் 
Play செய்னவும். 

240. To stop video time at 11 minute 22 second in VLC media player. 

VLC Media Player ல் 11 ிநிை 22 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask what is the main difference between ‘Backspace and 

Delete’ key? 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் Backspace றுக்கும் Delete Button னுக்கும் 

இலைனில் உள் முக்கினநா வயறுாடு ன் ன்று வகலங்கள்? 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கலக் வகலங்கள் நற்றும் ெரினா திலுக்கு யடீிவனாலய நீண்டும் 
Play செய்னவும். 

241. To stop video time at 12 minute 00 second in VLC media player. 

VLC Media Player ல் 12 ிநிை 00 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

  
Stop video here and ask if they can tell why we use the ‘Enter button’? 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் ாம் ‘Enter button’லன 

தற்குப்னன்டுத்துகிவாம் ன்று அயர்கல வகலங்கள்? 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கலக் வகலங்கள் நற்றும் ெரினா திலுக்கு யடீிவனாலய நீண்டும் 
Play செய்னவும். 

242. To stop video time at 12 minute 33 second in VLC media player. 

VLC Media Player ல் 12 ிநிை 33 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask if they can tell how many ‘Arrow keys’ are there on 

keyboard and why are they used? 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் keyboard இல் த்தல Arrow Key கள் 

உள் ன்றும் அலய ன் னன்டுத்தப்டுகின் ன்றும் உங்கால் கூ 

முடிமநா ன்று வகலங்கள்? 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கலக் வகலங்கள் நற்றும் ெரினா திலுக்கு யடீிவனாலய நீண்டும் 
Play செய்னவும். 

243. To stop video time at 15 minute 02 second in VLC media player. 

VLC Media Player ல் 15 ிநிை 02 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

Stop video here and ask what is the given option is called which is highlighted 

with red Colour? 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் ெியப்பு ித்தில் highlight மக்கும் 

சகாடுக்கப்ட்ை option ல ன் ன்று வகலங்கள்? 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கலக் வகலங்கள் நற்றும் ெரினா திலுக்கு யடீிவனாலய நீண்டும் 
Play செய்னவும். 

244. To stop video time at 15 minute 51 second in VLC media player. 

VLC Media Player ல் 15 ிநிை 51 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 



   

 
 

119 
 
 

 

 
Stop video here and ask students to type their name and school name with help 

of ‘Text tool’ as shown in the video and then play the video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி ‘Text 

tool’ னின் உதயிமைன் அயர்கின் சனலபமம் ள்ி சனலபமம் type 
செய்ன நாணயர்கலக் வகட்கவும் நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 

245. To stop video time at 16 minute 30 second in VLC media player. 

VLC Media Player ல் 16 ிநிை 30 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to select ‘Text tool’ as shown in the video and 

then play the video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி ‘Text 

tool’ வதர்ந்சதடுக்க நாணயர்கலக் வகட்கவும்  நீண்டும் யடீிவனாலய 
இனக்கவும். 

246. To stop video time at 16 minute 52 second in VLC media player. 

VLC Media Player ல் 16 ிநிை 52 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to drag a box with help of left button on paint 

sheet as shown in the video and then play the video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி paint 

sheet நீது left button உதயிமைன் எம box  யலபன நாணயர்கல 
வகலங்கள். நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 

247. To stop video time at 17 minute 14 second in VLC media player. 
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VLC Media Player ல் 17 ிநிை 14 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to type as shown in the video and then play the 

video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் யடீிவனாயில் காட்டினடி type செய்ன 
நாணயர்கல வகலங்கள் நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 
 

248. To stop video time at 17 minute 56 second in VLC media player. 

VLC Media Player ல் 17 ிநிை 56 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to type as shown in the video and then play the 

video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் யடீிவனாயில் காட்டினடி type செய்ன 
நாணயர்கல வகலங்கள் நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 

249. To stop video time at 18 minute 32 second in VLC media player. 

VLC Media Player ல் 18 ிநிை 32 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to type as shown in the video and then play the 

video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் யடீிவனாயில் காட்டினடி type செய்ன 
நாணயர்கல வகலங்கள் நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 

250. To stop video time at 19 minute 02 second in VLC media player. 

VLC Media Player ல் 19 ிநிை 02 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to type as shown in the video. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் யடீிவனாயில் காட்டினடி type செய்ன 
நாணயர்கல வகலங்கள் 

Now just check if everyone has done so and play the video again. 

அயர்கள் அலத செய்திமந்தால் ெரிார்த்து நீண்டும் யடீிவனாலய 
இனக்கவும். 
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251. To stop video time at 20 minute 05 second in VLC media player. 

VLC Media Player ல் 20 ிநிை 05 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to delete the sheet with help of shortcut 

command and then ask to select ‘Text tool’ once again and then play the video 

again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் நீண்டும் ‘Text tool’ ன்லதத் 
வதர்ந்சதடுக்கவும் குறுக்குயமி கட்ைலனின் உதயிமைன் sheet  delete 
செய்ன நாணயர்கலக் வகட்கவும், நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 

252. To stop video time at 20 minute 10 second in VLC media player. 

VLC Media Player ல் 20 ிநிை 10 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask if they can tell what is this picture? 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் இந்த ைத்லத ன் சொல் முடிமம் 
ன்று வகலங்கள்? 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கலக் வகலங்கள் நற்றும் ெரினா திலுக்கு யடீிவனாலய நீண்டும் 
Play செய்னவும். 

253. To stop video time at 20 minute 19 second in VLC media player. 

VLC Media Player ல் 20 ிநிை 19 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to type the word ‘Cat’ with help of text tool. 
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யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் text tool உதயிமைன் ‘Cat’ ன் 
யார்த்லதலன type செய்ன நாணயர்கலக் வகட்கவும். 
Now just check if everyone has done so and play the video again. 

அயர்கள் அலத செய்திமந்தால் ெரிார்த்து நீண்டும் யடீிவனாலய 
இனக்கவும். 

254. To stop video time at 20 minute 32 second in VLC media player. 

VLC Media Player ல் 20 ிநிை 32 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to type the word ‘Elephant’ with help of text 

tool. 

யடீிவனாலய  இங்வக  ிறுத்தவும் text tool உதயிமைன் 'Elephant' ன் 
யார்த்லதலன type செய்ன நாணயர்கலக் வகட்கவும். 
Now just check if everyone has done so and play the video again. 

அயர்கள் அலத செய்திமந்தால் ெரிார்த்து நீண்டும் யடீிவனாலய 
இனக்கவும். 

255. To stop video time at 20 minute 40 second in VLC media player. 

VLC Media Player ல் 20 ிநிை 40 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to type ‘Butterfly’ and then play the video 

again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும்‘Butterfly’ ன் யார்த்லதலன type 
செய்ன நாணயர்கலக் வகட்கவும் நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 

256. To stop video time at 20 minute 45 second in VLC media player. 

VLC Media Player ல் 20 ிநிை 45 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to type ‘House’ and then play the video again. 

யடீிவனாலய இங்வக  ிறுத்தவும்‘House’ன் யார்த்லதலன type செய்ன 
நாணயர்கலக் வகட்கவும் நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 

257. To stop video time at 20 minute 54 second in VLC media player. 
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VLC Media Player ல் 20 ிநிை 54 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to type ‘Car’ and then play the video again. 

யடீிவனாலய  இங்வக  ிறுத்தவும் ‘Car’ House’ன் யார்த்லத லன type 
செய்ன நாணயர்கலக் வகட்கவும் நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 
Now just check if everyone has done so and play the video again. 

அயர்கள் அலத செய்திமந்தால் ெரிார்த்து நீண்டும் யடீிவனாலய 
இனக்கவும். 

258. To stop video time at 21 minute 09 second in VLC media player. 

VLC Media Player ல் 21 ிநிை 09 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

  
Stop video here and ask students to close the MS-Paint file and shut down the 

computer and then play the video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் MS-Paint file ல மூடியிட்டு, compute 
லன மூடியிட்டு யடீிவனாலய நீண்டும் இனக்குயதற்கு நாணயர்கலக் 
வகலங்கள். 
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Complete Teacher’s Manual for Paint 1_XP Class 8 

Class 8 Summaries 

 

 Open your laptop/notebook and switch on. 

laptop/notebook Open செய்து  switch on செய்க. 

 How to open MS-Paint file and operate it? 

MS-Paint file ப்டி open செய்து அலத Operate செய்யது? 

 What is keyboard? 

Keyboard ன்ால் ன்? 
 How many keys are in keyboard? 

Keyboard இல் த்தல key கள் உள்? 

 Use of text tool. 

Text toll இன் னன்கள். 
 How to type in MS-Paint? 

MS-Paint இல் ப்டி type செய்னாம்? 

 How to shut down computer? 

Computer லப ப்டி shut down செய்யது. 
 

 

259. To stop video time at 32 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 32 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத ிறுத்தவும். 

  
Stop video and ask if they can tell what did they learn in the previous class? 

யடீிவனாலய ிறுத்தவும் அயர்கள் முந்லதன யகுப்ில் ன் கற்றுக் 
சகாண்ைார்கள் ன்று வகலங்கள்? 
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Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கலக் வகலங்கள் நற்றும் ெரினா திலுக்கு யடீிவனாலய நீண்டும் 
Play செய்னவும். 

260. To stop video time at 50 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 50 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத ிறுத்தவும். 

  
Stop video and ask if they can tell why we use ‘Text tool’ in MS-Paint? 

யடீிவனாலய ிறுத்தவும் ாம் MS-Paint ல் text tool லன ன் 

னன்டுத்துகிவாம் ன்று உங்கால் கூ முடிமநா ன்று வகலங்கள்? 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கலக் வகலங்கள் நற்றும் ெரினா திலுக்கு யடீிவனாலய நீண்டும் 
Play செய்னவும். 

261. To stop video time at 1 minute 09 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 1 ிநிை 09 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

  
Stop video and ask which are the special keys in the keyboard? 



   

 
 

126 
 
 

 

யடீிவனாலய ிறுத்தவும் Keyboard ல் இமப்யற்ில் Special keys ன்லய 

லய? ன்று வகலங்கள்? 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கலக் வகலங்கள் நற்றும் ெரினா திலுக்கு யடீிவனாலய நீண்டும் 
Play செய்னவும். 

262. To stop video time at 1 minute 35 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 1 ிநிை 35 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

  
Stop video and ask if they can tell why do we use ‘Backspace’ key? 

யடீிவனாலய ிறுத்தவும் ‘Backspace’ key ன் னன்டுத்த வயண்டும் 
ன்று அயர்கல வகலங்கள்? 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கலக் வகலங்கள் நற்றும் ெரினா திலுக்கு யடீிவனாலய நீண்டும் 
Play செய்னவும். 

263. To stop video time at 2 minute 03 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 2 ிநிை 03 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 
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Stop video and ask in MS-Paint what is the use of ‘Enter’ button? 

யடீிவனாலய  ிறுத்தவும்  MS-Paint ல் Enter button ன் னன் ன் ன்று 
வகலங்கள்?  

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கலக் வகலங்கள் நற்றும் ெரினா திலுக்கு யடீிவனாலய நீண்டும் 
Play செய்னவும். 

264. To stop video time at 2 minute 23 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 2 ிநிை 23 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

  
Stop video and ask how many different types of ‘Arrow’ keys there and what 

are they called? 

யடீிவனாலய ிறுத்தவும் Arrow keys கில் த்தல யலககள் உள்? 

அலய ன்சயன்று அலமக்கப்டுகின் ன்று வகலங்கள்?  

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 
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தில்கலக் வகலங்கள் நற்றும் ெரினா திலுக்கு யடீிவனாலய நீண்டும் 
Play செய்னவும். 

265. To stop video time at 3 minute 13 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 3 ிநிை 13 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

 
Stop video and ask what is the difference between Delete and Backspace? 

யடீிவனாலய ிறுத்தவும் MS-Paint ல் Delete க்கும் Backspace க்கும் இலைவன 

உள் யித்தினாெம் ன் ன்று வகலங்கள்? 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கலக் வகலங்கள் நற்றும் ெரினா திலுக்கு யடீிவனாலய நீண்டும் 
Play செய்னவும். 

266. To stop video time at 3 minute 47 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 3 ிநிை 47 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask students to open MS-Paint file and then play the video 

again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் MS-Paint file open செய்ன 
நாணயர்கல வகலங்கள் நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 

267. To stop video time at 4 minute 18 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 4 ிநிை 18 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to press window button and R together and run 

command box will appear as shown in the video and then play the video again. 

யடீிவனாலய ிறுத்தவும் யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி, window button 

நற்றும் R button ல என்ாக அழுத்தவும் ிகு run command box என்று 
வதான்றும் ன்று நாணயர்கல வகலங்கள் நீண்டும் யடீிவனாலய 

இனக்கவும் . 
268. To stop video time at 4 minute 31 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 4 ிநிை 31 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to type mspaint without leaving space and then 

click on the ‘OK’ button as shown in the video. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி 
இலைசயினில்ாநல் mspaint த் type செய்து, 'OK'ன் button லக் 
கிிக் செய்ன நாணயர்கலக் வகட்கவும். 

Now just check if everyone has done so and play the video again. 

அயர்கள் அலத செய்திமந்தால் ெரிார்த்து நீண்டும் யடீிவனாலய 
இனக்கவும். 

269. To stop video time at 6 minute 05 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 6 ிநிை 05 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask students to look at picture in front of them and tell what 

do we call this picture? 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் இந்தப் Picture லபப் ார்த்து, இந்தப் 

மத்லத ாம் ன் சயன்று அலமக்கிவாம் ன்று கூறுங்கள் ன்று 
வகலங்கள்? 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கலக் வகலங்கள் நற்றும் ெரினா திலுக்கு யடீிவனாலய நீண்டும் 
Play செய்னவும். 

270. To stop video time at 6 minute 14 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 6 ிநிை 14 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to type out the name of the fruit name and then 

play the video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் மத்தின் சனலபத் type செய்ன 
நாணயர்கல வகலங்கள் நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 

271. To stop video time at 7 minute 12 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 7 ிநிை 12 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to select ‘text tool’ and drag a box as shown in 

the video and then play the video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி ‘text 

tool’ லத் வதர்ந்சதடுத்து, எம box  யலபன நாணயர்கல வகட்கவும் 
நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 
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272. To stop video time at 7 minute 26 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 7 ிநிை 26 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to type as shown in the video and then play the 

video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் யடீிவனாயில் காட்டினடி type செய்ன 
நாணயர்கல வகலங்கள் நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 

273. To stop video time at 7 minute 49 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 7 ிநிை 49 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

  
Stop video here and ask students to look at picture in front of them and tell what 

do we call this fruit? 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் முன்ாடி உள் Picture லபப் ார்த்து இது 

ன்சயன்று அலமக்கப்டுகிது ன்று கூறுங்கள் ன்று வகலங்கள்? 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கலக் வகலங்கள் நற்றும் ெரினா திலுக்கு யடீிவனாலய நீண்டும் 
Play செய்னவும். 

274. To stop video time at 8 minute 4 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 8 ிநிை 4 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to type as shown in the video and then play the 

video again. 
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யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் யடீிவனாயில் காட்டினடி type செய்ன 
நாணயர்கல வகலங்கள் நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 

275. To stop video time at 8 minute 20 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 8 ிநிை 20 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

  
Stop video here and ask students to look at the picture in front of them and tell 

what do we call this fruit? 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் முன்ாடி உள் Picture லபப் ார்த்து இது 

ன்சயன்று அலமக்கப்டுகிது ன்று கூறுங்கள் ன்று வகலங்கள்? 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கலக் வகலங்கள் நற்றும் ெரினா திலுக்கு யடீிவனாலய நீண்டும் 
Play செய்னவும். 

276. To stop video time at 8 minute 40 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 8 ிநிை 40 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to type ‘Orange’ in the next line and then play 

the video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் அடுத்த யரினில்‘Orange’த் Type 

செய்ன நாணயர்கலக் வகலங்கள் நறுடிமம் யடீிவனாலய 
இனக்கவும். 

277. To stop video time at 8 minute 45 seconds in VLC Media Player. 
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VLC Media Player ல் 8 ிநிை 45 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to type as shown in the video. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் யடீிவனாயில் காட்டினடி type செய்ன 
நாணயர்கல வகலங்கள். 
Now just check if everyone has done so and play the video again. 

அயர்கள் அலத செய்திமந்தால் ெரிார்த்து நீண்டும் யடீிவனாலய 
இனக்கவும். 

278. To stop video time at 9 minute 17 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 9 ிநிை 17 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to move the cursor to the centre of the banana 

word as shown in the video and then play the video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி 
banana யார்த்லதனின் லநனத்திற்கு cursor கர்த்தும்டி 
நாணயர்கல வகட்கவும் நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 

279. To stop video time at 9 minute 43 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 9 ிநிை 43 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to move the cursor to end of the banana word 

with help of ‘Right arrow key’ as shown in the video and then play the video 

again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி ‘Right 

arrow key’ உதயிமைன் banana யார்த்லத end இல் cursor   கர்த்த 
நாணயர்கல வகட்கவும் நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 

280. To stop video time at 10 minute 08 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 10 ிநிை 08 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to press backspace button once and ask what 

happened after pressing backspace button and then play the video again. 
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யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் எமமுல backspace button அழுத்தவும் 

நற்றும் backspace button  ல அழுத்தின ிகு ன் ைந்தது ன்று 

நாணயர்கல வகலங்கள் நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும் . 
281. To stop video time at 10 minute 16 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 10 ிநிை 16 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to move the cursor to middle of the apple word 

with help of ‘Up arrow key’ as shown in the video and then play the video 

again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி  ‘Up 

arrow key’ உதயிமைன் apple யார்த்லத middle  இல் cursor   கர்த்த 
நாணயர்கல வகட்கவும் நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 

282. To stop video time at 10 minute 28 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 10 ிநிை 28 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to press delete button once and ask what 

happened after pressing delete button and then play the video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் எமமுல delete button அழுத்தவும் 

நற்றும் delete button  ல அழுத்தின ிகு ன் ைந்தது ன்று 

நாணயர்கல வகலங்கள் நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும் . 
283. To stop video time at 10 minute 52 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 10 ிநிை 52 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask students to look at picture in front of them and tell what 

do we call this picture? 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் முன்ாடி உள் Picture லபப் ார்த்து இது 

ன்சயன்று அலமக்கப்டுகிது ன்று கூறுங்கள் ன்று வகலங்கள்? 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கலக் வகலங்கள் நற்றும் ெரினா திலுக்கு யடீிவனாலய நீண்டும் 
Play செய்னவும். 

284. To stop video time at 11 minute 07 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 11 ிநிை 07 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to type circle in the new box and then play the 

video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் new box ல்‘circle’த் Type செய்ன 
நாணயர்கலக் வகட்டுயிட்டு நறுடிமம் யடீிவனாலய இனக்கவும். 

285. To stop video time at 11 minute 23 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 11 ிநிை 23 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

  
Stop video here and ask students to look at picture in front of them and tell what 

do we call this picture? 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் முன்ாடி உள் Picture லபப் ார்த்து இது 

ன்சயன்று அலமக்கப்டுகிது ன்று கூறுங்கள் ன்று வகலங்கள்? 
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Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கலக் வகலங்கள் நற்றும் ெரினா திலுக்கு யடீிவனாலய நீண்டும் 
Play செய்னவும். 

286. To stop video time at 11 minute 34 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 11 ிநிை 34 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to type ‘triangle’ in the box and then play the 

video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் box ல்‘triangle’த் Type செய்ன 
நாணயர்கலக் வகட்டுயிட்டு நறுடிமம் யடீிவனாலய இனக்கவும். 

287. To stop video time at 11 minute 42 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 11 ிநிை 42 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

  
Stop video here and ask students to look at picture in front of them and tell what 

do we call this picture? 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் முன்ாடி உள் Picture லபப் ார்த்து இது 

ன்சயன்று அலமக்கப்டுகிது ன்று கூறுங்கள் ன்று வகலங்கள்? 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கலக் வகலங்கள் நற்றும் ெரினா திலுக்கு யடீிவனாலய நீண்டும் 
Play செய்னவும். 

288. To stop video time at 11 minute 49 seconds in VLC Media Player. 
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VLC Media Player ல் 11 ிநிை 49 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to type ‘square’ in the box and then play the 

video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் box ல்‘square’த் Type செய்ன 
நாணயர்கலக் வகட்டுயிட்டு நறுடிமம் யடீிவனாலய இனக்கவும். 

289. To stop video time at 12 minute 05 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 12 ிநிை 05 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

  
Stop video here and ask students to look at picture in front of them and tell what 

do we call this picture? 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் முன்ாடி உள் Picture லபப் ார்த்து இது 

ன்சயன்று அலமக்கப்டுகிது ன்று கூறுங்கள் ன்று வகலங்கள்? 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கலக் வகலங்கள் நற்றும் ெரினா திலுக்கு யடீிவனாலய நீண்டும் 
Play செய்னவும். 

290. To stop video time at 12 minute 10 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 12 ிநிை 10 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask students to type ‘house’ in the box and then play the 

video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் box ல்‘house’த் Type செய்ன 
நாணயர்கலக் வகட்டுயிட்டு நறுடிமம் யடீிவனாலய இனக்கவும். 

291. To stop video time at 12 minute 19 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 12 ிநிை 19 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

  
Stop video here and ask students to type ‘blackboard’ word in the box and then 

play the video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் box ல்‘blackboard’த் Type செய்ன 
நாணயர்கலக் வகட்டுயிட்டு நறுடிமம் யடீிவனாலய இனக்கவும். 

292. To stop video time at 12 minute 28 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 12 ிநிை 28 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask students to type ‘books’ in the box and then play the 

video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் box ல்‘books’த் Type செய்ன 
நாணயர்கலக் வகலங்கள் நறுடிமம் யடீிவனாலய இனக்கவும். 

293. To stop video time at 12 minute 29 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 12 ிநிை 29 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

  
Stop video here and ask students to type ‘rose’ in the box and then play the 

video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் box ல்‘rose’த் Type செய்ன 
நாணயர்கலக் வகலங்கள் நறுடிமம் யடீிவனாலய இனக்கவும். 

294. To stop video time at 12 minute 32 seconds in VLC Media Player. 
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VLC Media Player ல் 12 ிநிை 32 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

  
Stop video here and ask students to type  ‘laptop’ in the box and then play the 

video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் box ல்‘laptop’த் Type செய்ன 
நாணயர்கலக் வகலங்கள் நறுடிமம் யடீிவனாலய இனக்கவும். 

295. To stop video time at 12 minute 35 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 12 ிநிை 35 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

  
Stop video here and ask students to type ‘desktop computer’ in the box and then 

play the video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் box ல்‘laptop’த் Type செய்ன 
நாணயர்கலக் வகலங்கள் நறுடிமம் யடீிவனாலய இனக்கவும். 

296. To stop video time at 12 minute 38 seconds in VLC Media Player. 
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VLC Media Player ல் 12 ிநிை 38 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask students to type ‘Sun flower’ in the box and then play 

the video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் box ல்‘Sun flower’த் Type செய்ன 
நாணயர்கலக் வகலங்கள் நறுடிமம் யடீிவனாலய இனக்கவும். 

297. To stop video time at 12 minute 41 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 12 ிநிை 41 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask students to type ‘football’ in the box and then play the 

video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் box ல்‘football’த் Type செய்ன 
நாணயர்கலக் வகலங்கள் நறுடிமம் யடீிவனாலய இனக்கவும். 

298. To stop video time at 12 minute 44 seconds in VLC Media Player. 
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VLC Media Player ல் 12 ிநிை 44 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

  
Stop video here and ask students to type ‘telephone’ in the box and then play 

the video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் box ல்‘telephone’த் Type செய்ன 
நாணயர்கலக் வகலங்கள் நறுடிமம் யடீிவனாலய இனக்கவும். 

299. To stop video time at 12 minute 53 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 12 ிநிை 53 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

  
Stop video here and ask students to type name of the ‘Prime minister’ of your 

country in the box and then play the video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் box ல் உங்கள் ாட்டின்‘Prime minister' 

ன் சனலபத் type செய்ன நாணயர்கலக் வகட்கவும் நறுடிமம் 
யடீிவனாலய இனக்கவும். 
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300. To stop video time at 13 minute 49 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 13 ிநிை 49 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask students to type the spelling of the number as shown in 

the video. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள் ண்ணின் 
ழுத்து யலககலத் type செய்ன நாணயர்கலக் வகட்கவும். 
Now just check if everyone has done so and play the video again. 

301. To stop video time at 14 minute 24 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 14 ிநிை 24 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

  
Stop video here and ask students to close the MS-Paint file and shut down the 

computer and then play the video again. 
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யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் MS-Paint file ல மூடியிட்டு, compute 
லன மூடியிட்டு யடீிவனாலய நீண்டும் இனக்குயதற்கு நாணயர்கலக் 
வகலங்கள். 
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Complete Teacher’s Manual for Paint 1_XP Class 9 

Class 9 Summaries 

 

 Open your laptop/notebook and switch on. 

laptop/notebook Open செய்து  switch on செய்க. 

 How to open MS-Paint file and operate it? 

MS-Paint file ப்டி open செய்து அலத Operate செய்யது? 

 How to use Rectangle tool? 

Rectangle tool வ்யாறு னன்டுத்துயது? 
 How to use fill Colour in Rectangle? 

Fill Colour in Rectangle tool வ்யாறு னன்டுத்துயது? 

 How to use outline Colour? 

Outline Colour வ்யாறு னன்டுத்துயது? 

 How to use Colour box 2 and solid Colour? 

Colour box 2 and solid Colour வ்யாறு னன்டுத்துயது? 
 How to make picture using rectangle tool, outline tool and fill Colour? 

Rectangle tool, outline tool and fill Colour லப னன்டுத்தி வ்யாறு ைம் 
தனாரிக்காம்? 

 How to shut down computer? 

Computer லப ப்டி shut down செய்யது. 
Before starting this class, lets us revision the previous class? 

இந்த யகுப்லத் சதாைங்குயதற்கு முன்பு,முந்லதன யகுப்பு ாைத்லத ாம் 

ரியிரன் செய்வயாம்.  
1. To stop video time at 1 minute 05 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 1 ிநிை 05 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 
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Stop video and ask what is keyboard and why we use it? 

யடீிவனாலய ிறுத்தவும் keyboard ன்ால் ன், அலத ன் 
னன்டுத்துகிவாம்? 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கலக் வகலங்கள் நற்றும் ெரினா திலுக்கு யடீிவனாலய நீண்டும் 
Play செய்னவும். 

2. To stop video time at 1 minute 19 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 1 ிநிை 19 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

  
Stop video and ask how many keys are there in normal keyboard? 

யடீிவனாலய ிறுத்தவும் ொதாபண keyboard ல் த்தல keys உள் 
ன்று வகலங்கள்?  

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 
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தில்கலக் வகலங்கள் நற்றும் ெரினா திலுக்கு யடீிவனாலய நீண்டும் 
Play செய்னவும். 

3. To stop video time at 1 minute 39 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 1 ிநிை 39 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

  
Stop video and ask if they know what will be used for typing in MS-Paint file? 

யடீிவனாலய ிறுத்தவும் MS-Paint ல் ீங்கள் ெியற்ல லைப் செய்ன 

யிமம்ிால் ன் tool ல னன்டுத்துயரீ்கள் ன்று வகலங்கள்?  

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கலக் வகலங்கள் நற்றும் ெரினா திலுக்கு யடீிவனாலய நீண்டும் 
Play செய்னவும். 

4. To stop video time at 1 minute 57 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 1 ிநிை 57 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 
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Stop video and ask if they know what do we call the largest key on the 

keyboard? 

யடீிவனாலய ிறுத்தவும் Keyboard ல் உள்யற்ில் நிகவும் சரின key 

ன்று தல ாம் அலமக்கிவாம் ன்று வகலங்கள்? 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கலக் வகலங்கள் நற்றும் ெரினா திலுக்கு யடீிவனாலய நீண்டும் 
Play செய்னவும். 

5. To stop video time at 2 minute 09 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 2 ிநிை 09 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

  
Stop video and ask them what is another name of ‘Number key’? 

யடீிவனாலய ிறுத்தவும் Number key கின் வயறு சனர் ன் ன்று 

வகலங்கள்?  

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கலக் வகலங்கள் நற்றும் ெரினா திலுக்கு யடீிவனாலய நீண்டும் 
Play செய்னவும். 

6. To stop video time at 2 minute 29 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 2 ிநிை 29 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask students to open MS-Paint file and then play the video 

again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் MS-Paint file open செய்ன 
நாணயர்கல வகலங்கள் நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 

7. To stop video time at 4 minute 32 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 4 ிநிை 32 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

Stop video here and check whether they’ve opened MS-Paint or not and then 

play the video again?  

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் அயர்கள் MS-Paint திந்திமந்தார்கா 
இல்லனா ன்று வொதிக்கவும் நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 
 

 

 

 

 

8. To stop video time at 4 minute 47 seconds in VLC Media Player. 
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VLC Media Player ல் 4 ிநிை 47 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

  
Stop video here and ask them if they can tell what is ‘Rectangle tool’? 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும்‘Rectangle tool’ன்ால் ன் ன்று 
சொல் முடிமநா ன்று வகலங்கள்? 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கலக் வகலங்கள் நற்றும் ெரினா திலுக்கு யடீிவனாலய நீண்டும் 
Play செய்னவும். 

9. To stop video time at 5 minute 38 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 5 ிநிை 38 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask students to look at picture in front of them and tell what 

do we call this picture? 
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யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் Picture லபப் ார்த்து இந்த Picture வ்யாறு 

அலமக்கப்டுகிது ன்லத உங்கால் கூ முடிமநா ன்று 
நாணயர்கல வகலங்கள்?  

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கலக் வகலங்கள் நற்றும் ெரினா திலுக்கு யடீிவனாலய நீண்டும் 
Play செய்னவும். 

10. To stop video time at 6 minute 47 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 6 ிநிை 47 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to select ‘Rectangle tool and choose any 

Colour from Colour palette and draw a rectangle as shown in the video. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி 
‘Rectangle tool வதர்ந்சதடுத்து, Colour palette ல் இமந்து தாயது எம 
Colour வதர்ந்சதடுத்து எம rectangle யலபன நாணயர்கலக் வகட்கவும், 

Now just check if everyone has done so and play the video again. 

அயர்கள் அலத செய்திமந்தால் ெரிார்த்து நீண்டும் யடீிவனாலய 
இனக்கவும். 

11. To stop video time at 6 minute 58 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 6 ிநிை 58 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

  
Stop video here and ask if they can erase this picture? 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் இந்த ைத்லத அமிக்க முடிமநா ன்று 
வகலங்கள்? 
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Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கலக் வகலங்கள் நற்றும் ெரினா திலுக்கு யடீிவனாலய நீண்டும் 
Play செய்னவும். 

12. To stop video time at 7 minute 06 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 7 ிநிை 06 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

  
Stop video here and ask them if they can tell what is ‘Outline’? 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும்‘Outline’ன்ால் ன் ன்று சொல் 
முடிமநா ன்று வகலங்கள்?  

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கலக் வகலங்கள் நற்றும் ெரினா திலுக்கு யடீிவனாலய நீண்டும் 
Play செய்னவும். 

13. To stop video time at 7 minute 22 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 7 ிநிை 22 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask if they can make this picture? 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் இந்த ைத்லத உமயாக்க முடிமநா 

ன்று வகலங்கள்?   

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கலக் வகலங்கள் நற்றும் ெரினா திலுக்கு யடீிவனாலய நீண்டும் 
Play செய்னவும். 

14. To stop video time at 9 minute 24 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 9 ிநிை 24 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to select ‘Rectangle tool and choose any 

Colour from Colour palette and draw a rectangle as shown in the video and then 

play the video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி 
‘Rectangle tool வதர்ந்சதடுத்து, Colour palette ல் இமந்து தாயது எம 
Colour வதர்ந்சதடுத்து எம rectangle யலபன நாணயர்கலக் வகட்கவும் 

நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 
15. To stop video time at 10 minute 04 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 10 ிநிை 04 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to change the Colour from Colour palette and 

draw rectangles as shown in the video and then play the video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி Colour 

palette ல் இமந்து தாயது எம Colour வதர்ந்சதடுத்து எம rectangle 
யலபன நாணயர்கலக் வகட்கவும் நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 

16. To stop video time at 10 minute 13 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 10 ிநிை 13 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to do as shown in the video. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் யடீிவனாயில் காட்டினடி செய்மம்டி 
நாணயர்கள் வகட்கவும். 
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Now just check if everyone has done so and play the video again. 

அயர்கள் அலத செய்திமந்தால் ெரிார்த்து நீண்டும் யடீிவனாலய 
இனக்கவும். 

17. To stop video time at 10 minute 31 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 10 ிநிை 31 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

  
Stop video here and ask if they can erase this picture? 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் இந்த ைத்லத அமிக்க முடிமநா ன்று 
வகலங்கள்? 
Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கலக் வகலங்கள் நற்றும் ெரினா திலுக்கு யடீிவனாலய நீண்டும் 
Play செய்னவும். 

18. To stop video time at 10 minute 55 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 10 ிநிை 55 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask students to look at the given picture and tell what is the 

difference between the two pictures? 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் சகாடுக்கப்ட்ை ைத்லதப் ார்த்து, 

இபண்டு ைங்கலக்கிலைனிா யித்தினாெத்லத ன்சயன்று 
சொல்லுங்கள் ன்று நாணயர்கல வகலங்கள்? 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கலக் வகலங்கள் நற்றும் ெரினா திலுக்கு யடீிவனாலய நீண்டும் 
Play செய்னவும். 

19. To stop video time at 11 minute 32 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 11 ிநிை 32 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

  
Stop video here and ask if they can make this picture? 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் இந்த ைத்லத உமயாக்க முடிமநா 
ன்று வகலங்கள்? 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கலக் வகலங்கள் நற்றும் ெரினா திலுக்கு யடீிவனாலய நீண்டும் 
Play செய்னவும். 

20. To stop video time at 14 minute 23 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 14 ிநிை 23 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to select ‘Rectangle tool and choose any 

Colour from Colour palette and draw a rectangle as shown in the video and then 

play the video again. 
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யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி 
‘Rectangle tool வதர்ந்சதடுத்து, Colour palette ல் இமந்து தாயது எம 
Colour வதர்ந்சதடுத்து எம rectangle யலபன நாணயர்கலக் வகட்கவும் 

நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 
21. To stop video time at 14 minute 48 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 14 ிநிை 48 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to select ‘Fill’ option and ‘Solid Colour’ 

option and also ask students to do Colour box 2 white and then draw as shown 

in the video and then play the video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி ‘Fill’ 

option நற்றும் ‘Solid Colour’ option வதர்ந்சதடுத்து, Colour box 2 

சயண்லநனாக செய்து யலபன நாணயர்கலக் வகலங்கள்? 
22. To stop video time at 15 minute 06 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 15 ிநிை 06 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to change the Colour from Colour palette and 

draw rectangles as shown in the video and then play the video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி colour 

palette இல் colour லப நாற்ி rectangles யலபன நாணயர்கலக் 
வகலங்கள்? 

23. To stop video time at 15 minute 36 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 15 ிநிை 36 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to change the Colour from Colour palette and 

draw rectangles as shown in the video. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி colour 

palette இல் colour லப நாற்ி rectangles யலபன நாணயர்கலக் 
வகலங்கள்? நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 
Now just check if everyone has done so and play the video again. 
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அயர்கள் அலத செய்திமந்தால் ெரிார்த்து நீண்டும் யடீிவனாலய 
இனக்கவும். 

24. To stop video time at 15 minute 55 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 15 ிநிை 55 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

  
Stop video here and ask if they can erase this picture? 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் இந்த ைத்லத அமிக்க முடிமநா ன்று 
வகலங்கள்? 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கலக் வகலங்கள் நற்றும் ெரினா திலுக்கு யடீிவனாலய நீண்டும் 
Play செய்னவும். 

25. To stop video time at 16 minute 04 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 16 ிநிை 04 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

  
Stop video here and ask if they can make this picture? 
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யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் இந்த ைத்லத உமயாக்க முடிமநா 
ன்று வகலங்கள்? 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கலக் வகலங்கள் நற்றும் ெரினா திலுக்கு யடீிவனாலய நீண்டும் 
Play செய்னவும். 

26. To stop video time at 18 minute 24 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 18 ிநிை 24 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to select ‘Rectangle tool’ and then select ‘Fill’ 

option and ‘Solid Colour’ option and also ask students to do Colour box 1 and 

Colour box 2 black and then draw as shown in the video and then play the video 

again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி 
‘Rectangle tool வதர்ந்சதடுத்து,‘Fill’ option நற்றும் ‘Solid Colour’ option 

வதர்ந்சதடுத்து, Colour box1 நற்றும் Colour box 2 இல் Block Colour லப 

Select செய்து யலபன நாணயர்கலக் வகலங்கள் நீண்டும் யடீிவனாலய 
இனக்கவும். 

27. To stop video time at 18 minute 58 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 18 ிநிை 58 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to change the both Colour box1 and Colour 

box 2 from Colour palette and draw rectangle as shown in the video and then 

play the video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி Colour 

palette இமந்து colour box1 நற்றும் colour box 2 ஆகினயற்ின் Colour லப  
நாற்வும்,ிகு  rectangle  யலபன நாணயர்கல வகலங்கள் நீண்டும் 
யடீிவனாலய இனக்கவும். 
Note: - Remember Colour box 1 and Colour box 2 should be the same Colour. 

குிப்பு - :colour box1 நற்றும் colour box 2 எவப ிம் இமக்க வயண்டும். 
28. To stop video time at 19 minute 25 seconds in VLC Media Player. 
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VLC Media Player ல் 19 ிநிை 25 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to change the both Colour box1 and Colour 

box 2 from Colour palette and draw rectangles as shown in the video and then 

play the video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி Colour 

palette இமந்து colour box1 நற்றும் colour box 2 ஆகினயற்ின் Colour லப  
நாற்வும்,ிகு  rectangle  யலபன நாணயர்கல வகலங்கள் நீண்டும் 
யடீிவனாலய இனக்கவும். 
Note: - Remember Colour box 1 and Colour box 2 should be the same Colour. 

குிப்பு - :colour box1 நற்றும் colour box 2 எவப ிம் இமக்க வயண்டும். 
29. To stop video time at 20 minute 28 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 20 ிநிை 28 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to do as shown in the video and then play the 

video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் யடீிவனாயில் காட்டினடி செய்மம்டி 
நாணயர்கள் வகட்கவும் நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 
Now just check if everyone has done so and play the video again. 

அயர்கள் அலத செய்திமந்தால் ெரிார்த்து நீண்டும் யடீிவனாலய 
இனக்கவும். 

30. To stop video time at 21 minute 07 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 21 ிநிை 07 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask students to do Colour box 2 white and then ask to erase 

this picture? 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் colour box 2  இல் white செய்ன 
நாணயர்கல வகட்க ின்ர் இந்த ைத்லத அமிக்க வகலங்கள்? 

Now just check if everyone has done so and play the video again. 

அயர்கள் அலத செய்திமந்தால் ெரிார்த்து நீண்டும் யடீிவனாலய 
இனக்கவும். 

31. To stop video time at 21 minute 19 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 21 ிநிை 19 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

  
Stop video here and ask how to make this picture? 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் இந்த ைத்லத ப்டி உமயாக்குயது 
ன்று வகலங்கள்? 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 
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தில்கலக் வகலங்கள் நற்றும் ெரினா திலுக்கு யடீிவனாலய நீண்டும் 
Play செய்னவும். 

32. To stop video time at 23 minute 39 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 23 ிநிை 39 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to select ‘Rectangle tool’ and then select ‘Fill’ 

option and ‘Solid Colour’ option and also ask students to do Colour box 1 and 

Colour box 2 same  and then draw as shown in the video and then play the 

video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி 
யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் ‘Rectangle tool வதர்ந்சதடுத்து,‘Fill’ option 
நற்றும் ‘Solid Colour’ option வதர்ந்சதடுத்து, Colour box1 நற்றும் Colour box 

2 இல் same  Colour லப Select செய்து யலபன நாணயர்கலக் 
வகலங்கள் நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 

33. To stop video time at 25 minute 34 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 25 ிநிை 34 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to do as shown in the video. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் யடீிவனாயில் காட்டினடி செய்மம்டி 
நாணயர்கலக் வகட்கவும். 

Now just check if everyone has done so and play the video again. 

அயர்கள் அலத செய்திமந்தால் ெரிார்த்து நீண்டும் யடீிவனாலய 
இனக்கவும். 

34. To stop video time at 25 minute 47 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 25 ிநிை 47 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask how to erase this picture? 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் இந்த ைத்லத அமிக்கப்து ப்டி ன்று 
வகலங்கள்?  

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கலக் வகலங்கள் நற்றும் ெரினா திலுக்கு யடீிவனாலய நீண்டும் 
Play செய்னவும். 

35. To stop video time at 26 minute 04 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 26 ிநிை 04 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

  
Stop video here and ask students, what the given picture is called? 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் சகாடுக்கப்ட்ை ைம் ன் ன்று 
அலமக்கப்டுகிது ன்று நாணயர்கல வகலங்கள்? 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கலக் வகலங்கள் நற்றும் ெரினா திலுக்கு யடீிவனாலய நீண்டும் 
Play செய்னவும். 
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36. To stop video time at 26 minute 56 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 26 ிநிை 56 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to select the ‘Rectangle tool’ and draw as 

shown in the video and then play the video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி 
‘Rectangle tool வதர்ந்சதடுத்து யலபன நாணயர்கலக் வகலங்கள் 
நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 

37. To stop video time at 27 minute 20 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 27 ிநிை 20 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to draw as shown in the video and then play 

the video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி யலபன 
நாணயர்கலக் வகட்கவும் நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும்.  

38. To stop video time at 27 minute 58 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 27 ிநிை 58 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to select fill option and solid Colour option 

and then draw as shown in the video and then play the video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி ‘Fill’ 

option நற்றும் ‘Solid Colour’ option வதர்ந்சதடுத்து யலபன நாணயர்கலக் 
வகலங்கள் நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 

39. To stop video time at 28 minute 28 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 28 ிநிை 28 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to do as shown in the video and then play the 

video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் யடீிவனாயில் காட்டினடி செய்மம்டி 
நாணயர்கலக் வகட்கவும் நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 

40. To stop video time at 29 minute 20 seconds in VLC Media Player. 
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VLC Media Player ல் 29 ிநிை 20 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to select ‘Line tool’ and then draw as shown in 

the video and then play the video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி ‘Line 

tool’ வதர்ந்சதடுத்து யலபன நாணயர்கலக் வகலங்கள் நீண்டும் 
யடீிவனாலய இனக்கவும். 

41. To stop video time at 29 minute 45 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 29 ிநிை 45 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to select ‘Text tool’ and then type as shown in 

the video. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் யடீிவனாயில் ‘Text tool’ வதர்ந்சதடுத்து 
type செய்ன நாணயர்கலக் வகலங்கள். 

Now just check if everyone has done so and play the video again. 

அயர்கள் அலத செய்திமந்தால் ெரிார்த்து நீண்டும் யடீிவனாலய 
இனக்கவும். 

42. To stop video time at 30  minute 11 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 30 ிநிை 11 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

  
Stop video here and ask students to close the MS-Paint file and shut down the 

computer and then play the video again. 
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யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் MS-Paint file ல மூடியிட்டு, compute 
லன மூடியிட்டு யடீிவனாலய நீண்டும் இனக்குயதற்கு நாணயர்கலக் 
வகலங்கள். 
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Complete teacher’s Manual for Paint 1_XP Class 10 

Class 10 Summaries 

 

 Open your laptop/notebook and switch on. 

laptop/notebook Open செய்து  switch on செய்க. 

 How to open MS-Paint file and operate it. 

MS-Paint file ப்டி open செய்து அலத Operate செய்யது? 

 Use Rectangle tool. 

Rectangle tool னன்கள். 
 Use fill Colour in square. 

Fill Colour in square னன்கள். 
 Use outline Colour.  

Outline Colour னன்கள்.  

 How to make picture using rectangle tool, outline tool and fill Colour. 

Rectangle tool, outline tool and fill Colour லப னன்டுத்தி வ்யாறு ைம் 
தனாரிக்காம்? 

 How to shut down computer. 

Computer லப ப்டி shut down செய்யது. 
 

43. To stop video time at 44 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 44 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத ிறுத்தவும். 

 

  
Stop video here and ask if they can tell, what do we need to use along with 

Colour box 1 to fill Colours in your drawing? 
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யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் உங்கள் drawing ல் colours லன fill 

செய்யதற்கு colour Box 1 உைன் ாம் தல னன்டுத்த வயண்டும் ன்லத 

ீங்கள் கூ முடிமநா ன்று வகலங்கள்?  

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கலக் வகலங்கள் நற்றும் ெரினா திலுக்கு யடீிவனாலய நீண்டும் 
Play செய்னவும். 

44. To stop video time at 1 minute 06 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 1 ிநிை 06 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

  
Stop video here and ask them if they can tell with  which tool do we use Colour 

box 2? 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் colour box 2 லன ாம் ந்த tool உைன் 

னன்டுத்துகிவாம் ன்று உங்கால் கூ முடிமநா ன்று வகலங்கள்? 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கலக் வகலங்கள் நற்றும் ெரினா திலுக்கு யடீிவனாலய நீண்டும் 
Play செய்னவும். 

45. To stop video time at 1 minute 30 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 1 ிநிை 30 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 



   

 
 

168 
 
 

 

  
Stop video here and ask them if they can tell what is the difference between 

‘Colour box1’ and ‘Colour box2’? 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் ‘Colour box1’ ற்கும் ‘Colour box2’ ற்கும் 

உள் வயறுாடு ன் ன்று உங்கால் கூமுடிமநா ன்று வகலங்கள்?  

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கலக் வகலங்கள் நற்றும் ெரினா திலுக்கு யடீிவனாலய நீண்டும் 
Play செய்னவும். 

46. To stop video time at 1 minute 50 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 1 ிநிை 50 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask can you tell what you need do need to mark Colour box 

2 as Coloured while using window xp?  

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் window xp ப் னன்டுத்தும் வாது 

Colour box 2 குிக்க உங்கிைம் ன் வதலய ன்று சொல் முடிமநா 
ன்று வகலங்கள்? 
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47. To stop video time at 2 minute 43 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 2 ிநிை 43 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

  
Stop video here and ask students to open MS-Paint file and then play the video 

again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் MS-Paint file open செய்ன 
நாணயர்கல வகலங்கள் நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 

48. To stop video time at 3 minute 40 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 40 ிநிை 40 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

  
Stop video here and ask students to look at picture in front of them and tell what 

is it? 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் முன்ாள் சகாடுக்கப்ட்டுள் Picture 

லபப் ாமங்கள். ன்  ன்லதக் கூறுங்கள் ன்று நாணயர்கலக் 
வகலங்கள்?  
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Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கலக் வகலங்கள் நற்றும் ெரினா திலுக்கு யடீிவனாலய நீண்டும் 
Play செய்னவும். 

49. To stop video time at 3 minute 56 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 3 ிநிை 56 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

  
Stop video here and ask which tool will be used for make this picture? 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் இந்த picture லப உமயாக்க ாம் ந்த tools 

கல ல்ாம் னன்டுத்த வயண்டும் ன்று வகலங்கள்? 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கலக் வகலங்கள் நற்றும் ெரினா திலுக்கு யடீிவனாலய நீண்டும் 
Play செய்னவும். 

50. To stop video time at 4 minute 46 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 4 ிநிை 46 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

  



   

 
 

171 
 
 

 

Stop video here and ask how to make this picture? 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் இந்த ைத்லத ப்டி உமயாக்குயது 
ன்று வகலங்கள்? 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கலக் வகலங்கள் நற்றும் ெரினா திலுக்கு யடீிவனாலய நீண்டும் 
Play செய்னவும். 

51. To stop video time at 5 minute 48 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 5 ிநிை 48 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to select ‘Rectangle tool’ and ‘Solid colour’ 

from Fill option and also ask to do both Colour box same colour and then draw 

as shown in the video and then play the video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி 
‘Rectangle tool வதர்ந்சதடுத்து, Fill option உள் ‘Solid colour’ 
வதர்ந்சதடுத்து, colour box ெநநா colour லப வதர்ந்சதடுத்து யலபன 
நாணயர்கலக் வகட்கவும் நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 

52. To stop video time at 6 minute 19 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 6 ிநிை 19 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to draw two filled black rectangles as shown in 

the video and then play the video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி இபண்டு 

ிபப்ப்ட்ை கமப்பு rectangle கலக் யலபன நாணயர்கலக் வகட்கவும் 
நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 

53. To stop video time at 6 minute 38 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 6 ிநிை 38 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to change the Colour and draw as shown in the 

video and then play the video again. 
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யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி colour 
லப நாற்ி யலபன நாணயர்கலக் வகட்கவும் நீண்டும் யடீிவனாலய 
இனக்கவும். 

54. To stop video time at 7 minute 04 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 7 ிநிை 04 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to select ‘Line tool’ and draw as shown in the 

video. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி ‘Line 

tool’ select செய்து யலபன நாணயர்கலக் வகட்கவும் நீண்டும் 
யடீிவனாலய இனக்கவும். 
Now just check if everyone has done so and play the video again. 

அயர்கள் அலத செய்திமந்தால் ெரிார்த்து நீண்டும் யடீிவனாலய 
இனக்கவும். 

55. To stop video time at 7 minute 14 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 7 ிநிை 14 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

  
Stop video here and ask how to erase this picture? 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் இந்த ைத்லத அமிக்கப்து ப்டி ன்று 

வகலங்கள்? 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கலக் வகலங்கள் நற்றும் ெரினா திலுக்கு யடீிவனாலய நீண்டும் 
Play செய்னவும். 
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56. To stop video time at 7 minute 25 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 7 ிநிை 25 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

  
Stop video here and ask students to look at picture in front of them and tell what 

is it? 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் உங்கள் முன் உள் Picture லபப் ார்த்து 

இது ன் ன்று கூறுங்கள் ன்று நாணயர்கலக் வகலங்கள்?  

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கலக் வகலங்கள் நற்றும் ெரினா திலுக்கு யடீிவனாலய நீண்டும் 
Play செய்னவும். 
 

 

57. To stop video time at 7 minute 39 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 7 ிநிை 39 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask will they be able to make this picture? 

யடீிவனாலய  இங்வக  ிறுத்தவும்  இந்த picture லப  உங்கால் உமயாக்க 

முடிமநா ன்று வகலங்கள்? 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கலக் வகலங்கள் நற்றும் ெரினா திலுக்கு யடீிவனாலய நீண்டும் 
Play செய்னவும். 

58. To stop video time at 7 minute 53 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 7 ிநிை 53 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

  
Stop video here and ask students to draw this picture and then play the video 

again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் இந்த ைத்லத யலபயதற்கு 
நாணயர்கலக் வகலங்கள் நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 

59. To stop video time at 9 minute 37 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 9 ிநிை 37 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to select ‘Rectangle tool’ and ‘Solid Colour’ 

from Fill option and also ask to do both Colour box same Colour and then draw 

as shown in the video and then play the video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி 
‘Rectangle tool வதர்ந்சதடுத்து, Fill option உள் ‘Solid colour’ 



   

 
 

175 
 
 

 

வதர்ந்சதடுத்து, colour box இல் ெநநா colour லப வதர்ந்சதடுத்து யலபன 
நாணயர்கலக் வகட்கவும் நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 

60. To stop video time at 9 minute 50 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 9 ிநிை 50 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to change the both Colour box Colour and then 

draw as shown in the video and then play the video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி colour 

box இல் ெநநா colour லப வதர்ந்சதடுத்து யலபன நாணயர்கலக் 
வகட்கவும் நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 

61. To stop video time at 10 minute 14 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 10 ிநிை 14 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to change the Colour and draw as shown in the 

video and then play the video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி colour 
லப நாற்ி யலபன நாணயர்கலக் வகட்கவும் நீண்டும் யடீிவனாலய 
இனக்கவும். 

62. To stop video time at 10 minute 40 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 10 ிநிை 40 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to change the Colour and draw as shown in the 

video and then play the video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி colour 
லப நாற்ி யலபன நாணயர்கலக் வகட்கவும் நீண்டும் யடீிவனாலய 
இனக்கவும். 

63. To stop video time at 10 minute 53 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 10 ிநிை 53 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask students to change the Colour and draw as shown in the 

video and then play the video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி colour 
லப நாற்ி யலபன நாணயர்கலக் வகட்கவும் நீண்டும் யடீிவனாலய 
இனக்கவும். 

64. To stop video time at 11 minute 19 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 11 ிநிை 19 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to change the Colour and draw as shown in the 

video and then play the video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி colour 
லப நாற்ி யலபன நாணயர்கலக் வகட்கவும் நீண்டும் யடீிவனாலய 
இனக்கவும். 

65. To stop video time at 12 minute 45 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 12 ிநிை 45 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to change the Colour and draw the windows as 

shown in the video and then play the video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி colour 
லப நாற்ி யலபன நாணயர்கலக் வகட்கவும் நீண்டும் யடீிவனாலய 
இனக்கவும். 

66. To stop video time at 14 minute 27 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 14 ிநிை 27 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to change the Colour and draw the windows as 

shown in the video and then play the video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி colour 
லப நாற்ி யலபன நாணயர்கலக் வகட்கவும் நீண்டும் யடீிவனாலய 
இனக்கவும். 

67. To stop video time at 15 minute 39 seconds in VLC Media Player. 
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VLC Media Player ல் 15 ிநிை 39 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to do as shown in the video and then play the 

video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி 
செய்மம்டி நாணயர்கலக் வகட்கவும் நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 

68. To stop video time at 16 minute 29 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 16 ிநிை 29 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to change the Colour and draw the windows as 

shown in the video and then play the video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி colour 
லப நாற்ி யலபன நாணயர்கலக் வகட்கவும் நீண்டும் யடீிவனாலய 
இனக்கவும். 

69. To stop video time at 22 minute 51 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 22 ிநிை 51 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to select the ‘Line tool’ and draw as shown in 

the video and then play the video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி ‘Line 

tool’ select செய்து யலபன நாணயர்கலக் வகட்கவும் நீண்டும் 
யடீிவனாலய இனக்கவும். 

70. To stop video time at 23 minute 41 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 23 ிநிை 41 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to draw as shown in the video and then play 

the video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி யலபன 

நாணயர்கலக் வகட்கவும் நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 
71. To stop video time at 25 minute 51 seconds in VLC Media Player. 
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VLC Media Player ல் 25 ிநிை 51 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to draw as shown in the video. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி யலபன 

நாணயர்கலக் வகட்கவும். 
Now just check if everyone has done so and play the video again. 

அயர்கள் அலத செய்திமந்தால் ெரிார்த்து நீண்டும் யடீிவனாலய 
இனக்கவும். 

72. To stop video time at 26 minute 06 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 26 ிநிை 06 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

  
Stop video here and ask if they can tell how to erase this picture? 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும்  இந்த  Picture லப ாம் ப்டி erase செய்ன 

முடிமம் ன்று கூ முடிமநா ன்று வகலங்கள்? 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கலக் வகலங்கள் நற்றும் ெரினா திலுக்கு யடீிவனாலய நீண்டும் 
Play செய்னவும். 

73. To stop video time at 26 minute 29 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 26 ிநிை 29 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask students to look at picture in front of them and tell what 

is it? 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் உங்கள் முன் உள் Picture லபப் ார்த்து 

இது ன் ன்று கூறுங்கள் ன்று நாணயர்கலக் வகலங்கள்?  

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கலக் வகலங்கள் நற்றும் ெரினா திலுக்கு யடீிவனாலய நீண்டும் 
Play செய்னவும். 

74. To stop video time at 26 minute 40 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 26 ிநிை 40 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

  
Stop video here and ask if they can make this picture by themselves? 

யடீிவனாலய  இங்வக  ிறுத்தவும் அயர்கள் இந்த  ைத்லத  தங்கலத்  

தாங்கவ தனாரிக்க முடிமநா ன்று வகலங்கள்? 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 
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தில்கலக் வகலங்கள் நற்றும் ெரினா திலுக்கு யடீிவனாலய நீண்டும் 
Play செய்னவும். 

75. To stop video time at 27 minute 45 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 27 ிநிை 45 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to select ‘Rectangle tool’ and ‘Solid Colour’ 

from Fill option and also ask to select any Colour and then draw as shown in the 

video and then play the video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி 
‘Rectangle tool வதர்ந்சதடுத்து, Fill option உள் ‘Solid colour’ 
வதர்ந்சதடுத்து, தாயது எம colour லப வதர்ந்சதடுத்து யலபன 
நாணயர்கலக் வகட்கவும் நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 

76. To stop video time at 28 minute 16 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 28 ிநிை 16 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to draw as shown in the video and then play 

then video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி யலபன 

நாணயர்கலக் வகட்கவும் நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 
77. To stop video time at 29 minute 18 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 29 ிநிை 18 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to do Colour box 2 white and draw a rectangle 

as shown in the video and then play the video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி Colour 

box 2 இல் white வதர்ந்சதடுத்து rectangle யலபன நாணயர்கலக் 
வகட்கவும் நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 

78. To stop video time at 29 minute 36 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 29 ிநிை 36 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask students to select ‘Line tool’ and draw as shown in the 

video and then play the video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி ‘Line 

tool’ select செய்து யலபன நாணயர்கலக் வகட்கவும் நீண்டும் 
யடீிவனாலய இனக்கவும். 

79. To stop video time at 32 minute 20 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 32 ிநிை 20 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to draw as shown in the video and then play 

then video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி யலபன 

நாணயர்கலக் வகட்கவும் நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 
80. To stop video time at 32 minute 34 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 32 ிநிை 34 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to fill the Colour inside the picture as shown in 

the video.  

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி 
ைத்தில் உள் யண்ணத்லத ிபப் நாணயர்கலக் வகட்கவும். 
Now just check if everyone has done so and play the video again. 

 அயர்கள் அலத செய்திமந்தால் ெரிார்த்து நீண்டும் யடீிவனாலய 
இனக்கவும். 

81. To stop video time at 33 minute 04 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 33 ிநிை 04 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask students to close the MS-Paint? 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் MS-Paint ல close செய்ன நாணயர்கல 

வகலங்கள்? 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கலக் வகலங்கள் நற்றும் ெரினா திலுக்கு யடீிவனாலய நீண்டும் 
Play செய்னவும். 

82. To stop video time at 34 minute 16 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 34 ிநிை 16 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

  
Stop video here and ask students to close the MS-Paint file and shut down the 

computer and then play the video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் MS-Paint file ல மூடியிட்டு, compute 
லன மூடியிட்டு யடீிவனாலய நீண்டும் இனக்குயதற்கு நாணயர்கலக் 
வகலங்கள். 
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Complete Teacher’s Manual for Paint 1_XP Class 11 

Class 11 Summaries 

 

 How to open laptop/notebook and switch on? 

laptop/notebook Open செய்து  switch on செய்க. 

 How to open MS-paint file and operate it? 

MS-Paint file ப்டி open செய்து அலத Operate செய்யது? 

 How to use oval tool? 

Oval tool  வ்யாறு னன்டுத்துயது? 

 What is use of command? 

Command இன் னன்ாடு ன்? 

 What is Undo & Redo command? 

 Undo & Redo command ன்ால் ன்? 

 What is Copy & Paste? 

Copy & Paste ன்ால் ன்? 

 What is Cut & Paste? 

Cut & Paste ன்ால் ன்? 

 How to use selection tool? 

Selection tool  வ்யாறு னன்டுத்துயது? 

 What is transparent selection?  

Transparent selection ன்ால் ன்? 

 Make a picture using command, oval tool & fill Colour. 

Command, Oval tool & Fill Colour னன்டுத்தி ைத்லத உமயாக்கவும். 
 How to Close MS-Paint file? 

 MS-Paint file ப்டி Close செய்யது? 

 How to Shut down computer? 

Computer லப ப்டி shut down செய்யது. 
 

83. To stop video time at 47 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 47 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத ிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask what did they learn in the previous classes? 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் முந்லதன யகுப்புகில் அயர்கள் ன் 
கற்றுக் சகாண்ைார்கள் ன்று வகலங்கள்? 

Just listen to the answers and play the video again. 

தில்கலக் வகலங்கள், நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 
84. To stop video time at 58 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 58 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத ிறுத்தவும். 

  
Stop video here and ask students to open MS-Paint file and then play the video 

again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் MS-

Paint file open செய்ன நாணயர்கல வகலங்கள் நீண்டும் யடீிவனாலய 
இனக்கவும். 

85. To stop video time at 1 minute 54 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 1 ிநிை 54 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask them if they know what a command is? 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் எம command ன்சயன்று அயர்கள் 
அிந்தால் அயர்கிைம் வகலங்கள்.  

Just listen to the answers and play the video again. 

தில்கலக் வகலங்கள், நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 
86. To stop video time at 2 minute 24 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 2 ிநிை 24 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

  
Stop video here and ask them if they know why we use ‘Undo’ command? 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் ாம் ன்‘Undo’கட்ைலலனப் 
னன்டுத்துகிவாம் ன்று சதரிந்தால் அயர்கிைம் வகலங்கள். 
Just listen to the answers and play the video again. 

தில்கலக் வகலங்கள், நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 
87. To stop video time at 2 minute 49 seconds in VLC Media Player. 
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VLC Media Player ல் 2 ிநிை 49 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask what is shortcut command for ‘Undo’? 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் ‘Undo’க்கா shortcut command ன்? 

Just listen to the answers and play the video again. 

தில்கலக் வகலங்கள், நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 
88. To stop video time at 3 minute 57 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 3 ிநிை 57 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to select ‘Line tool’ and draw three lines as 

shown in the video and then play the video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி ‘Line 

tool’ select செய்து 3 lines யலபன நாணயர்கலக் வகட்கவும் நீண்டும் 
யடீிவனாலய இனக்கவும். 

89. To stop video time at 4 minute 01 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 4 ிநிை 01 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to erase the line with help of ‘Undo’ command 

as explain in the video and then play the video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி 
யிக்கநாக ‘Undo’ கட்ைலனின் உதயிமைன் line  erase செய்ன 

நாணயர்கல வகலங்கள். 
90. To stop video time at 4 minute 16 seconds in VLC Media Player. 



   

 
 

187 
 
 

 

VLC Media Player ல் 4 ிநிை 16 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to erase all the lines with help of the undo as 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் நற்றும் undo உதயிமைன் ல்ா lines 
கலமம் அமிக்க நாணயர்கலக் வகட்கவும். 

Just listen to the answers and play the video again. 

தில்கலக் வகலங்கள், நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 
 

91. To stop video time at 4 minute 25 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 4 ிநிை 25 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

  
Stop video here and ask them if they know why we use ‘Redo’ command? 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் ாம் ன் ‘Redo’ கட்ைலலனப் 
னன்டுத்துகிவாம் ன்று சதரிந்தால் அயர்கிைம் வகலங்கள். 
Just listen to the answers and play the video again. 

தில்கலக் வகலங்கள், நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 
 

92. To stop video time at 4 minute 47 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 4 ிநிை 47 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask what is shortcut command for ‘Redo’? 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும்‘Redo’க்கா shortcut command ன்? 

Just listen to the answers and play the video again. 

தில்கலக் வகலங்கள், நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 
93. To stop video time at 6 minute 02 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 6 ிநிை 02 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to bring back that line with help of ‘Redo’ 

which they had erased as explained in the video and then play the video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் யடீிவனாயில் யிக்கிமள் ‘Redo’ 

உதயிமைன் அந்த யரிலன நீண்டும் சகாண்டு யப நாணயர்கலக் 

வகட்கவும் நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 

94. To stop video time at 6 minute 19 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 6 ிநிை 19 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to bring back all lines with help of ‘Redo’ as 

shown in the video. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி ‘Redo’ 

ன் உதயிமைன் அலத்துக் வகாடுகலமம் சகாண்டுயப 
நாணயர்கலக் வகட்கவும். 

Now just check if everyone has done so and play the video again. 
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அயர்கள் அலத செய்திமந்தால் ெரிார்த்து நீண்டும் யடீிவனாலய 
இனக்கவும். 

95. To stop video time at 6 minute 29 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 6 ிநிை 29 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask them if they know why we use ‘Copy’ command? 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் ாம் ன் ‘Copy’ கட்ைலலனப் 
னன்டுத்துகிவாம் ன்று சதரிந்தால் அயர்கிைம் வகலங்கள். 
Just listen to the answers and play the video again. 

தில்கலக் வகலங்கள், நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 
96. To stop video time at 6 minute 50 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 6 ிநிை 50 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask what is shortcut command for ‘Copy’? 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும்‘Copy’க்கா shortcut command ன்? 
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Just listen to the answers and play the video again. 

தில்கலக் வகலங்கள், நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 
97. To stop video time at 7 minute 17 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 7 ிநிை 17 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask if they know what is ‘Oval’? 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் ‘Oval’ ன்ால் ன்சயன்று சதரிமநா 
ன்று வகலங்கள்? 

Just listen to the answers and play the video again. 

தில்கலக் வகலங்கள், நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 
98. To stop video time at 8 minute 18 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 8 ிநிை 18 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to select ‘Oval’ and draw a small oval as 

shown in the video and then play the video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி ‘Oval’ 

வதர்ந்சதடுக்கவும்  நற்றும்  எம  ெிின  ஏயல்  யலபன  நாணயர்கல 

வகலங்கள் நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 
99. To stop video time at 8 minute 52 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 8 ிநிை 55 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to select the oval as shown in the video and 

then play the video again. 
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யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி ‘Oval’ 

ல select செய்ன நாணயர்கல வகலங்கள் நீண்டும் யடீிவனாலய 

இனக்கவும். 

100. To stop video time at 8 minute 55 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 8 ிநிை 55 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to do copy as explained in the video and then 

play the video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் யடீிவனாயில் யிக்கப்ட்டுள்டி copy 
செய்ன நாணயர்கலக் வகட்கவும் நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 

101. To stop video time at 9 minute 07 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 9 ிநிை 07 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to do paste as explain in the video and then 

play the video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் யடீிவனாயில் யிக்கப்ட்டுள்டி paste 
செய்ன நாணயர்கலக் வகட்கவும் நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 

102. To stop video time at 9 minute 15 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 9 ிநிை 15 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to do as shown in the video and then play the 

video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி 
செய்மம்டி நாணயர்கள் வகட்கவும் நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 

103. To stop video time at 10 minute 41 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 10 ிநிை 41 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to do as shown in the video and then play the 

video again. 
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யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி 
செய்மம்டி நாணயர்கள் வகட்கவும் நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 

104. To stop video time at 11 minute 07 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 11 ிநிை 07 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

  
Stop video here and ask them if they know what ‘Cut’ means? 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும்‘Cut’ன்ால் ன்சயன்று சதரிமநா 
ன்று வகலங்கள்?  

Just listen to the answers and play the video again. 

தில்கலக் வகலங்கள், நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 
105. To stop video time at 11 minute 33 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 11 ிநிை 33 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask what shortcut command is used for ‘Cut’? 
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யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் ‘Cut’ க்கு ன் shortcut command 

னன்டுத்தப்டுகிது ன்று வகலங்கள்? 

Just listen to the answers and play the video again. 

தில்கலக் வகலங்கள், நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 
106. To stop video time at 12 minute 53 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 12 ிநிை 53 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to select ‘Oval’ and draw as shown in the 

video and then play the video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி ‘Oval’ 

ல select செய்து யலபன நாணயர்கல வகலங்கள் நீண்டும் 

யடீிவனாலய இனக்கவும். 
107. To stop video time at 13 minute 10 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 13 ிநிை 10 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to select the lower portion of the oval as 

shown in the video and then play the video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி ‘Oval’ 

இன் குலந்த குதிலன வதர்ந்சதடுக்க நாணயர்கல வகலங்கள் 
நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 

108. To stop video time at 13 minute 15 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 13 ிநிை 15 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to cut as shown in the video and then play the 

video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி cut 
செய்ன நாணயர்கல வகலங்கள் நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 

109. To stop video time at 14 minute 16 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 14 ிநிை 16 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask students to do as shown in the video. 

Now just check if everyone has done so and play the video again. 

அயர்கள் அலத செய்திமந்தால் ெரிார்த்து நீண்டும் யடீிவனாலய 
இனக்கவும். 

110. To stop video time at 14 minute 30 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 14 ிநிை 30 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

  
Stop video here and ask will they be able to make this picture? 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் இந்த ைத்லத தனாரிக்க முடிமநா ன்று 
வகலங்கள்? 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கலக் வகலங்கள் நற்றும் ெரினா திலுக்கு யடீிவனாலய நீண்டும் 
Play செய்னவும். 

111. To stop video time at 15 minute 17 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 15 ிநிை 17 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to select ‘Oval’ and draw as shown in the 

video and then play the video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி ‘Oval’ 

ல select செய்து யலபன நாணயர்கல வகலங்கள் நீண்டும் 

யடீிவனாலய இனக்கவும். 

112. To stop video time at 15 minute 20 seconds in VLC Media Player. 
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VLC Media Player ல் 15 ிநிை 20 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to do as shown in the video and then play the 

video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி 
செய்மம்டி நாணயர்கலக் வகட்கவும் நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 

113. To stop video time at 16 minute 15 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 16 ிநிை 15 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to do draw a circle and then ask to copy and 

paste as shown in the video and then play the video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி எம 
circle யலபனவும் நற்றும் அலத copy  நற்றும் paste செய்ன 

நாணயர்கல வகலங்கள் நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 
114. To stop video time at 16 minute 16 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 16 ிநிை 16 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to do ‘Transparent selection’ as shown in the 

video and then play the video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி 
‘Transparent selection’ செய்மம்டி நாணயர்கலக் வகட்கவும் நீண்டும் 
யடீிவனாலய இனக்கவும். 

115. To stop video time at 17 minute 13 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 17 ிநிை 13 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to do as shown in the video and then play the 

video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி 
செய்மம்டி நாணயர்கலக் வகட்கவும் நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 

116. To stop video time at 18 minute 30 seconds in VLC Media Player. 
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VLC Media Player ல் 18 ிநிை 30 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to do as shown in the video. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி 
செய்மம்டி நாணயர்கலக் வகட்கவும். 
Now just check if everyone has done so and play the video again. 

அயர்கள் அலத செய்திமந்தால் ெரிார்த்து நீண்டும் யடீிவனாலய 
இனக்கவும். 

117. To stop video time at 18 minute 40 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 18 ிநிை 40 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

  
Stop video here and ask students if they can make this picture or not? 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் இந்த ைத்லத தனாரிக்க முடிமநா 
முடினாத ன்று நாணயர்கல வகலங்கள்?  

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கலக் வகலங்கள் நற்றும் ெரினா திலுக்கு யடீிவனாலய நீண்டும் 
Play செய்னவும். 

118. To stop video time at 20 minute 07 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 20 ிநிை 07 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to select ‘Oval’ and draw as shown in the 

video and then play the video again. 
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யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி ‘Oval’ 

ல select செய்து யலபன நாணயர்கல வகலங்கள் நீண்டும் 

யடீிவனாலய இனக்கவும். 

119. To stop video time at 20 minute 42 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 20 ிநிை 42 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to select ‘Oval tool’ and ‘Solid Colour’ from 

Fill option and also ask to do Colour box 2 white and then draw as shown in the 

video and then play the video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி ‘Oval 

tool’ வதர்ந்சதடுத்து நற்றும் Fill option உள் ‘Solid colour’ வதர்ந்சதடுத்து, 
colour box 2 white colour லப வதர்ந்சதடுத்து யலபன நாணயர்கலக் 
வகட்கவும் நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 

120. To stop video time at 20 minute 56 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 20 ிநிை 56 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to change the Colour and draw ovals as shown 

in the video and then play the video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி 
ித்லத நாற்ி ovals  யலபன நாணயர்கலக் வகட்கவும் நீண்டும் 
யடீிவனாலய இனக்கவும். 

121. To stop video time at 22 minute 00 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 22 ிநிை 00 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to change the Colour and draw ovals as shown 

in the video. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி 
ித்லத நாற்ி ovals  யலபன நாணயர்கலக் வகட்கவும் நீண்டும் 
யடீிவனாலய இனக்கவும். 
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Now just check if everyone has done so and play the video again. 

அயர்கள் அலத செய்திமந்தால் ெரிார்த்து நீண்டும் யடீிவனாலய 
இனக்கவும். 

122. To stop video time at 22 minute 20 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 22 ிநிை 20 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

  
Stop video here and ask students, if they will be able to make this picture? 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் இந்த ைத்லத தனாரிக்க முடிமநா ன்று 
நாணயர்கல வகலங்கள்? 

Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கலக் வகலங்கள் நற்றும் ெரினா திலுக்கு யடீிவனாலய நீண்டும் 
Play செய்னவும். 

123. To stop video time at 23 minute 47 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 23 ிநிை 47 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to select ‘Oval’ and ‘Solid Colour’ from Fill 

option and also ask to do both Colour box same Colour and then draw as shown 

in the video and then play the video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி ‘Oval’ 

ல வதர்ந்சதடுத்து, Fill option உள் ‘Solid colour’ வதர்ந்சதடுத்து, colour 

box இல் ெநநா colour லப வதர்ந்சதடுத்து யலபன நாணயர்கலக் 
வகட்கவும் நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 

124. To stop video time at 23 minute 57 seconds in VLC Media Player. 
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VLC Media Player ல் 23 ிநிை 57 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to change the both Colour box Colour and then 

draw as shown in the video and then play the video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி 
இபண்டு colour box இல்  colour லப நாற்ி யலபன நாணயர்கலக் 
வகட்கவும் நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 

125. To stop video time at 24 minute 12 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 24 ிநிை 12 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to change the both Colour box Colour and then 

draw as shown in the video and then play the video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி 
இபண்டு colour box இல்  colour லப நாற்ி யலபன நாணயர்கலக் 
வகட்கவும் நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 

126. To stop video time at 24 minute 55 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 24 ிநிை 55 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to do as shown in the video. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி 
செய்மம்டி நாணயர்கலக் வகட்கவும். 
Now just check if everyone has done so and play the video again. 

அயர்கள் அலத செய்திமந்தால் ெரிார்த்து நீண்டும் யடீிவனாலய 
இனக்கவும். 

127. To stop video time at 25 minute 06 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 25 ிநிை 06 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask students to erase the picture. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் ைத்லத அமிக்க நாணயர்கல 
வகலங்கள். 
Now just check if everyone has done so and play the video again. 

அயர்கள் அலத செய்திமந்தால் ெரிார்த்து நீண்டும் யடீிவனாலய 
இனக்கவும். 

128. To stop video time at 26 minute 03 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 26 ிநிை 03 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

  
Stop video here and ask students to make this given picture and then play the 

video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் இந்த ைத்லத உமயாக்குயதற்க்கு 

நாணயர்கல வகட்கவும், நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 

129. To stop video time at 26 minute 52 seconds in VLC Media Player. 



   

 
 

201 
 
 

 

VLC Media Player ல் 26 ிநிை 52 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to select ‘Oval’ and ‘Solid Colour’ from Fill 

option and also ask to do both Colour box same Colour and then draw as shown 

in the video and then play the video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி ‘Oval’ 

ல வதர்ந்சதடுத்து, Fill option உள் ‘Solid colour’ வதர்ந்சதடுத்து, colour 

box இல் ெநநா colour லப வதர்ந்சதடுத்து யலபன நாணயர்கலக் 
வகட்கவும் நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 

130. To stop video time at 27 minute 06 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 27 ிநிை 06 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to change the both Colour box Colour and then 

draw as shown in the video and then play the video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி  
இபண்டு colour box இல்  colour லப  நாற்ி யலபன  நாணயர்கலக் 
வகட்கவும் நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 

131. To stop video time at 27 minute 46 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 27 ிநிை 46 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to do as shown in the video. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி 
செய்மம்டி நாணயர்கலக் வகட்கவும். 
Now just check if everyone has done so and play the video again. 

அயர்கள் அலத செய்திமந்தால் ெரிார்த்து நீண்டும் யடீிவனாலய 
இனக்கவும். 

132. To stop video time at 28 minute 28 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 28 ிநிை 28 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask students to click on the ‘File’ option and box will 

appear as shown in the video and then play the video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி ‘File’ 

option நீது click செய்ன நாணயர்கலக் வகட்கவும் நற்றும் ாக்ஸ் 
வதான்றும் நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 

133. To stop video time at 28 minute 41 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 28 ிநிை 41 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to click on the ‘Save’ option and another box 

will appear as shown in the video and then play the video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி ‘‘Save’ 

option நீது click செய்ன நாணயர்கலக் வகட்கவும் வநலும் எம ாக்ஸ் 
வதான்றும் நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 
 

134. To stop video time at 29 minute 10 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player ல் 29 ிநிை 10 யிாடிகில் யடீிவனா வபத்லத 
ிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to type their name in the file name box and ask 

to click on the ‘Save’ button as shown in the video. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும் யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி file 

name box நீது file name type செய்து ‘Save’ option நீது click செய்ன 
நாணயர்கலக் வகலங்கள். 
Now just check whether students have saved their file or not then play the video 

again. 

இப்வாது நாணயர்கள் தங்கள் file ல save செய்தார்கா அல்து 
இல்லனா ன்லத ெரி ார்க்கவும் நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 
 

 

 


