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Complete Teacher’s Manual for Open office Writer 2 Class 1 

Class 1 Summaries 

 

 How to open writer file? 

Writer fileலஎவ்யாறுதிப்து? 

 What is the use of tool bar? 

Tool bar னின் னன்ாடு என்? 

 What is difference between page layout and web layout? 

Page layoutக்கும்web layoutக்கும்இலைனில்உள்வயறுாடுஎன்? 

 Why use we status bar? 

ாம் ஏன் status barலப னன்டுத்த வயண்டும்? 

 What is text boundaries? 

Text boundariesஎன்ால் என்? 

 How to show and hide formatting  bar? 

Formatting  barலபஎவ்யாறு காட்டுயது நற்றும் நலப்துஎப்டி? 

 What is ruler? 

Ruler என்ால் என்? 

 What is non-printing characters? 

Non-printing characters என்ால் என்? 

 How to zoom in and zoom out on the page 

Pageக்கத்லதஎப்டி பரிதாக்குயது? 

 How to shut down computer. 

Computerலபஎப்டிshut downபெய்யது? 

Now let’s start video. 

இப்வாதுயடீிவனாலயஆபம்ிக்காம். 
1. To stop video time at 1 minute 12 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்1ிநிைம்12யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask them if they remember what they learnt in writer 1? 

யடீிவனாலயஇங்வகிறுத்தவும்,writer 1இல் அயர்கள் என் கற்றுக் 
பகாண்ைார்கள் என்லத ிலயில் லயத்துல்ார்கா என்று வகளுங்கள்? 

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

தில்கலக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாலயநீண்டும்Play

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

VLC Media Playerல்1ிநிைம்59யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 
 

 

Stop video here and ask if they know why ‘Formatting toolbar’ is used? 

யடீிவனாலயஇங்வகிறுத்தவும்,‘Formatting toolbar’ ஏன் 
னன்டுத்தப்டுகிது என்லதத்அயர்கள் அிந்தால் வகளுங்கள்? 

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

தில்கலக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாலயநீண்டும்Play

பெய்னவும். 
3. To stop video time at 2 minute 37 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்2ிநிைம்37யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask what is ‘export as PDF’? And what is the full form of 

‘PDF’? 

யடீிவனாலயஇங்வகிறுத்தவும்,‘export as PDF’என்றால் என்ன?PDF ஃின்full 

formஎன் என்று வகளுங்கள்? 

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

தில்கலக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாலயநீண்டும்Play

பெய்னவும். 
4. To stop video time at 3minute 31 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்3ிநிைம்31யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 
 

 

Stop video hereand askwhy we use ‘Find and Replace’? 

யடீிவனாலயஇங்வகிறுத்தவும்,ாம் ஏன் ‘Find and 

Replace’னன்டுத்துகிவாம் என்று வகட்கவும்? 

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

தில்கலக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாலயநீண்டும்Play

பெய்னவும். 
5. To stop video time at 4minute 00 seconds in VLC Media Player. 
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VLC Media Playerல்4ிநிைம்00யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 
 

 
Stop video here and ask students to open writer file as shown in the video and 

then play the video again. 

யடீிவனாலயஇங்வகிறுத்தவும்,யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி writer 

fileல திக்க நாணயர்கல வகளுங்கள், ின்ர் நீண்டும் யடீிவனாலய 
இனக்கவும். 

6. To stop video time at 4minute 46 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்4ிநிைம்46யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 
Stop video here and ask students to press Window + R button as explained in 

video. 

யடீிவனாலயஇங்வகிறுத்தவும்,யடீிவனாயில் யிக்கினயாவ Window + R 

button அழுத்தவும் என்று நாணயர்கல வகளுங்கள். 

Justcheck if they have pressed window + R button or not and then play the 

video again. 

அயர்கள் window + R button ல அழுத்திார்கா இல்லனா என்று 
ெரிார்த்து ின் யடீிவனாலய நீண்டும் இனக்கவும். 

7. To stop video time at 4 minute 52 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்4ிநிைம்52யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 
Stop video here and ask students to type ‘swriter’in the run command box as 

shown in video. 

யடீிவனாலயஇங்வகிறுத்தவும்,யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி, command 

box ல் ‘swriter’ என்று typeபெய்ன நாணயர்கல வகட்கவும். 
Justcheck if they have typed or not and then play the video again. 
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அயர்கள் typeபெய்திருந்தாவா அல்து இல்லபனன்ாவா நீண்டும் 
யடீிவனாலய இனக்கவும். 

8. To stop video time at 4 minute 58 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்4ிநிைம்58யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 
Stop video here and ask students to Click on ‘OK’ button as shown in video. 

யடீிவனாலயஇங்வகிறுத்தவும்,யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி, 

‘OK’என் button ல கிிக் பெய்ன நாணயர்கல வகட்கவும். 

Now Justcheck if they have opened writer file or not and then play the video 

again. 

இப்வாது writer fileலதிந்திருந்தாவா இல்லபனன்ாவா 
ெரிார்த்துக் நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 

9. To stop video time at 5 minute 21 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்5ிநிைம்21யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

 

 

Stop video here and ask what will we learn today? 

இங்வக யடீிவனாலய ிறுத்தி இன்று என் கற்றுக் பகாள்வயாம் என்று 
வகளுங்கள்? 

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

தில்கலக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாலயநீண்டும்Play

பெய்னவும். 
10. To stop video time at6 minute 14 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்6ிநிைம்14யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask if they know the differences between ‘Print layout’ and 

‘Web layout’ 

யடீிவனாலயஇங்வகிறுத்தவும்,Print layoutக்கும்Web 

layoutக்கும்இலைனில்உள்வயறுாடுஅயர்கள் அிந்தால் வகட்கவும்? 

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

தில்கலக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாலயநீண்டும்Play

பெய்னவும். 
11. To stop video time at 07 minute 10 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்7ிநிைம்10யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

Stop video and ask students to do for Print layout and Web layout as shown in 

the video and then play the video again. 

யடீிவனாலயஇங்வகிறுத்தவும்,யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி, Print 

layoutநற்றும்Web layout பெய்ன நாணயர்கலக் வகட்கவும், நீண்டும் 
யடீிவனாலய இனக்கவும். 

12. To stop video time at 7 minute 43 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்7ிநிைம்43யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

Stop video and ask students to do writer page in ‘Web layout’ format as shown 

in the video and then play the video again. 

யடீிவனாலயஇங்வகிறுத்தவும்,யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி, ‘Web 

layout’ format பெய்ன நாணயர்கலக் வகட்கவும், நீண்டும் 
யடீிவனாலய இனக்கவும். 

13. To stop video time at 7 minute 50 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்7ிநிைம்50யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

Stop video and ask students to do in ‘Print layout’ format as shown in the video. 
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யடீிவனாலயஇங்வகிறுத்தவும்,யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி, ‘Print 

layout’ format பெய்ன நாணயர்கலக் வகட்கவும், நீண்டும் 

Now just check whether they’ve changed the layout of the page or not and then 

play the video again. 

இப்வாது அயர்கள் க்கத்தின் layoutலைநாற்ிாபா இல்லனா 
என்லதச் ெரிார்த்து, நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 

14. To stop video time at 8 minute 04 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்8ிநிைம்04யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

 

 
Stop video and ask if they can tell why the ‘Toolbar’ is used? 

யடீிவனாலய ிறுத்தி, ‘Toolbar’ஏன் னன்டுத்தப்டுகிது என்லத 
அயர்கள் பொல் முடிமநா என்று வகளுங்கள்? 

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

தில்கலக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாலயநீண்டும்Play

பெய்னவும். 
15. To stop video time at 8 minute 48 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்8ிநிைம்48யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

Stop videohere and askstudents to click on the View menu as shown in video 

and then play the video again. 

யடீிவனாலயஇங்வகிறுத்தவும்,யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி View 

menu லயக் கிிக் பெய்து நறுடிமம் யடீிவனாலய இனக்க நாணயர்கல 
வகட்கவும். 

16. To stop video time at 0minute 00 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்2ிநிைம் 25யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 
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Stop video and ask students to hide ‘Drawing Toolbar’ as shown in the video 

and then play the video again. 

யடீிவனாலய ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி, ‘Drawing 

Toolbar’நலக்க நாணயர்கலக் வகட்டு, நீண்டும் யடீிவனாலய 
இனக்கவும். 

17. To stop video time at9 minute 00 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்2ிநிைம் 25யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

Stop video and ask students to Hide ‘Formatting bar’ as shown in the video and 

then play the video again. 

யடீிவனாலய ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி, ‘Formatting bar’ 

நலக்க நாணயர்கலக் வகட்டு, நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 
18. To stop video time at 9 minute 32 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்9ிநிைம்32யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

Stop video and ask students to hide ‘Standard toolbar’ as shown in the video 

and then play the video again. 

யடீிவனாலய ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி, ‘Standard toolbar’ 

நலக்க நாணயர்கலக் வகட்டு, நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 
19. To stop video time at9 minute 42 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்9ிநிைம்42யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

Stop video and ask students to bring back the ‘Drawing toolbar’ as shown in the 

video and then play the video again. 

யடீிவனாலய ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி ‘Drawing toolbar’ ஐ 
திரும்க் பகாண்டுயப நாணயர்கலக் வகட்கவும், யடீிவனா நீண்டும் 
இனக்கவும். 

20. To stop video time at9 minute 59 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்9ிநிைம்59யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

Stop video and ask students to bring back the ‘Formatting toolbar’ as shown in 

the video and then play the video again. 

யடீிவனாலய ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி ‘Formatting toolbar’ 

ஐ திரும்க் பகாண்டுயப நாணயர்கலக் வகட்கவும், யடீிவனா நீண்டும் 
இனக்கவும். 

21. To stop video time at 10 minute 07 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்10ிநிைம்07யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 
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Stop video and ask students to show ‘Standard toolbar’ as shown in the video 

and then play the video again. 

யடீிவனாலய ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி ‘Standard toolbar’ 

காட்ை நாணயர்கலக் வகட்டு, நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 
22. To stop video time at 10 minute 38 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்10ிநிைம்38யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

 

Stop video here and askwhy we use ‘Status bar’? 

இங்வக யடீிவனாலய ிறுத்தி, ாங்கள் ஏன் 'Status Bar' ஐ 
னன்டுத்துகிவாம் என்று வகட்கவும்? 

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

தில்கலக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாலயநீண்டும்Play

பெய்னவும். 
23. To stop video time at 11 minute 40 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்11ிநிைம்40யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

Stop videohere and askstudents to click on the View menu as shown in the 

video and then play the video again. 

யடீிவனாலயஇங்வகிறுத்தவும்,யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி View 

menu லயக் கிிக் பெய்து நறுடிமம் யடீிவனாலய இனக்க நாணயர்கல 
வகட்கவும். 

24. To stop video time at 11 minute 53 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்11ிநிைம்53யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to hide ‘Status bar’ as shown in video and then 

play the video again. 

யடீிவனாலய ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி, ‘Status 

bar’நலக்க நாணயர்கலக் வகட்டு, நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 
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25. To stop video time at12 minute 18 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்12ிநிைம்18யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to show the Status bar as shown in video. 

இங்வக யடீிவனாலய ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி Status bar 
காட்ை நாணயர்கலக் வகட்கவும். 
Now just check whether the ‘Status bar’ is showing again or not and then play 

the video again. 

இப்வாது 'Status Bar' நீண்டும் காண்ிக்கிதா அல்து இல்லனா 
என்லதச் ெரிார்த்து, நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 

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

VLC Media Playerல்12ிநிைம்48யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

 

 

Stop video here and askif they know what is ‘Ruler’ and how many types of 

‘Rulers are there? 

யடீிவனாலய ிறுத்தி, ‘Ruler’என்ால் என்நற்றும் Rulersஇல்எத்தல 
யலககள் உள் என்று அயர்கல வகளுங்கள்? 

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

தில்கலக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாலயநீண்டும்Play

பெய்னவும். 
27. To stop video time at 14 minute 08 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்14ிநிைம்08யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask the students tohide the ‘Ruler’ option as shown in the 

video and then play the video again. 
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யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி 'Ruler' 

option லநலக்க நாணயர்கலக் வகட்டு, நீண்டும் யடீிவனாலய 
இனக்கவும். 

28. To stop video time at 14 minute 26 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்14ிநிைம் 26யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask the students toshow the ‘Ruler’ option as shown in the 

video. 

இங்வக யடீிவனாலய ிறுத்தி யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி 'Ruler' 

optionலகாட்ை நாணயர்கலக் வகட்கவும். 
Now just check whether the ‘Ruler’ is shown or not and then play the video 

again. 

இப்வாது ‘Ruler’ காட்ைப்ட்டுள்தா அல்து இல்லனா என்லதச் 
ெரிார்த்து நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 

29. To stop video time at 14 minute 47 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்14ிநிைம்47யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

 

Stop video here and ask if they can tell what is‘Text Boundaries’? 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தி, ‘Text Boundaries’என்ால் என்என்று 
பொல் முடிமநா என்று வகளுங்கள்? 

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

தில்கலக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாலயநீண்டும்Play

பெய்னவும். 
30. To stop video time at 15 minute 58 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்15ிநிைம்58யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask the students to hide the ‘Text Boundaries’option as 

shown in the video and then play the video again. 
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யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி, ‘Text 

Boundaries’என்option லநலக்க நாணயர்கலக் வகட்டு, நீண்டும் 
யடீிவனாலய இனக்கவும். 

31. To stop video time at 16 minute 12 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்16ிநிைம்12யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask the students tobring back ‘Text Boundaries’ option as 

shown in the video and then play the video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி ‘Text 

Boundaries’என் option லநீண்டும் பகாண்டு யருநாறு நாணயர்கலக் 
வகட்டுயிட்டு நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 

32. To stop video time at 17 minute 42 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்17ிநிைம்42யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask the students toshow the ‘Non-printing Characters’ 

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

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டிமள் ‘Non-printing 

Characters’ option லகாண்ிக்கநாணயர்கலவகளுங்கள் ின்ர் 
யடீிவனாலய நீண்டும் வகட்கவும். 

33. To stop video time at 18 minute 09 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்18ிநிைம்09யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask the students tohide the ‘Non-printing Characters’ as 

shown in the video. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டினடி ‘Non-printing 

Characters’ நலக்க நாணயர்கலக் வகட்கவும். 
Now just check whether the ‘Non –printing characters is hidden or not and then 

play the video again. 

இப்வாது ‘Non –printing characters நலக்கப்ட்டுள்யா அல்து 
இல்லனா என்லதச் ெரிார்த்து, நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 

34. To stop video time at 18 minute 17 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்18ிநிைம்17யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask How to do ‘Full screen’? 

இங்வக யடீிவனாலய ிறுத்தி, ‘Full screen’பெய்யது எப்டி என்று 
வகளுங்கள்? 

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

தில்கலக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாலயநீண்டும்Play

பெய்னவும். 
35. To stop video time at 19 minute 09 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்19ிநிைம்09யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to do the Full screen of the page as shown in 

the video. 

இங்வக யடீிவனாலய ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி 
க்கத்லதFull screenபெய்ன நாணயர்கலக் வகட்கவும். 
Justcheckand play the video again. 

நீண்டும் யடீிவனாலயச் வொதித்துப் ாருங்கள். 
36. To stop video time at19 minute 35seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்19ிநிைம்35யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

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

and then play the video again. 

இங்வக யடீிவனாலய ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி Normal 

page பெய்ன நாணயர்கலக் வகட்டு, நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 
37. To stop video time at21 minute 05 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்21ிநிைம்05யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to practice the ‘Zoom’ option as shown in 

video and then play the video again.  
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இங்வக யடீிவனாலய ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி ‘Zoom’ 

option லைமுலப்டுத்த நாணயர்கலக் வகட்டு, நீண்டும் யடீிவனாலய 
இனக்கவும். 

38. To stop video time at 21 minute 25 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்21ிநிைம்25யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

 

Stop video here and ask students to close the writer page and then play the 

video again? 

யடீிவனாலய ிறுத்தி, writer page ஐclose பெய்ன நாணயர்கல 
வகளுங்கள்நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 

39. To stop video time at 22 minute 23 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்22ிநிைம் 23யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

 
Stop videohere and ask how to shutdown a computer. 

இங்வக யடீிவனாலய ிறுத்தி, computerலபஎப்டி shutdownபெய்னவயண்டும் 
என்று வகட்கவும். 
Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கலக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாலயநீண்டும்Play

பெய்னவும். 
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Complete Teacher’s Manual for Open Office Writer 2 Class 2 

Class 2 Summaries 

 

 How to open writer file? 

Writer fileலஎவ்யாறுதிப்து? 
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 What is the use of tool bar 

Tool bar னின் னன்ாடு என்? 

 What is difference between page layout and web layout? 

Page layoutக்கும்web layoutக்கும்இலைனில்உள்வயறுாடுஎன்? 

 Why use we status bar? 

ாம் ஏன் status barலப னன்டுத்த வயண்டும்? 

 What is text boundaries? 

Text boundariesஎன்ால் என்? 

  How to show and hide formatting  bar? 

Formatting  barலபஎவ்யாறு காட்டுயது நற்றும் நலப்துஎப்டி? 

 What is ruler? 

Ruler என்ால் என்? 

 What is non-printing characters? 

Non-printing characters என்ால் என்? 

 How to zoom in and zoom out the page 

Pageக்கத்லதஎப்டி பரிதாக்குயது? 

 How to shut down computer. 

Computerலபஎப்டிshut downபெய்யது? 

Now let’s start video. 

இப்வாதுயடீிவனாலயஆபம்ிக்காம். 
40. To stop video time at 29 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல் 29யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

 

Stop video here and ask if they can tell why we use ‘View’ menu? 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தி, ‘View’ menu லய ஏன் னன்டுத்துகிவாம் 
என்று பொல் முடிமநா என்று வகளுங்கள்? 

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

பெய்னவும். 
41. To stop video time at 51 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்51யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

 

Stop video here and ask if they know the difference between ‘Print layout and 

Web layout’? 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தி, ‘Print layout and Web layout’இலைவனனா 
யித்தினாெம் பதரிமநா என்று அயர்கல வகளுங்கள்? 

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

தில்கலக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாலயநீண்டும்Play

பெய்னவும். 
42. To stop video time at 1 minute 26 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்1ிநிைம் 26யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

 

Stop video here and ask if they know how to remove ‘Drawing tool bar’? 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தி, 'Drawing tool bar' ஐ எப்டி அகற்றுயது என்று 
பதரிந்து பகாண்டீர்கா என்று அயர்கல வகளுங்கள்? 

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

பெய்னவும். 
43. To stop video time at 1 minute 58 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்1ிநிைம்58யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

 

Stop video here and ask why we use ‘Find and Replace’? 

யடீிவனாலய ிறுத்தி, ‘Find and Replace’ஏன் னன்டுத்துகிவாம் என்று 
வகளுங்கள்? 

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

தில்கலக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாலயநீண்டும்Play

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

VLC Media Playerல்2ிநிைம்30யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask students to open the writer file and then play the video 

again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும், writer file த் திக்க நாணயர்கலக் 
வகட்டு, நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 

45. To stop video time at 2 minute 59 seconds in VLC Media Player. 
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VLC Media Playerல்2ிநிைம் 29யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to press Window + R button as shown in 

video. 

இங்வக யடீிவனாலய ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டினடி யிண்வைா  +ஆர் 
button ல அழுத்த நாணயர்கல வகளுங்கள். 

Justcheck if the run command box is opened or not and then play the video 

again. 

Run command box திந்தார்காஅல்து இல்லனா என்றுெரிார்த்து 
யிட்டுநீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 

46. To stop video time at 3 minute 09 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்3ிநிைம்09யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to type ‘Swriter’ as shown in video. 

இங்வக யடீிவனாலய ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி 
‘Swriter’எத் type பெய்ன நாணயர்கலக் வகட்கவும். 

Justcheck if they have typed or not and then play the video again. 

இப்வாதுஅயர்கள்typeபெய்தார்கா இல்லனா என்றுெரிார்த்து நீண்டும் 
யடீிவனாலய இனக்கவும். 

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

VLC Media Playerல்3ிநிைம்15யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to Click on ‘OK’ button as shown in video. 

யடீிவனாலயஇங்வகிறுத்தவும்,யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி, 

‘OK’என் button ல கிிக் பெய்ன நாணயர்கல வகட்கவும். 

Justcheck whether their file is opened or not then play the video again. 

இப்வாது writer fileலதிந்திருந்தாவா இல்லபனன்ாவா 
ெரிார்த்துக் நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 

48. To stop video time at 3 minute 38 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்3ிநிைம்38யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask what will we learn today? 

இங்வக யடீிவனாலய ிறுத்தி இன்று என் கற்றுக் பகாள்வயாம் என்று 
வகளுங்கள்? 

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

தில்கலக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாலயநீண்டும்Play

பெய்னவும். 
49. To stop video time at 4 minute 03 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்4ிநிைம்03யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask students to type the given line which is shown in video 

and also ask to do copy and paste of this line 10 times and then play the video 

again.  

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள் 
பகாடுக்கப்ட்ை யரிலன லைப் பெய்ன நாணயர்கலக் வகட்டு, வநலும் 
இந்த line ல10timescopy and pasteபெய்ன வகட்கவும், ின்ர் யடீிவனாலய 
நீண்டும் இனக்கவும். 

50. To stop video time at 6 minute 00 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்6ிநிைம்00யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask students to docopy and paste of the given line as shown 

in the video. 

இங்வக யடீிவனாலய ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி 
பகாடுக்கப்ட்ை line லcopy and paste பெய்ன நாணயர்கலக் வகட்கவும். 
Now just check if everyone has done so and play the video again. 

இப்வாது எல்வாரும் அவ்யாறு பெய்தால் ெரிார்த்து நீண்டும் 
யடீிவனாலய இனக்கவும். 

51. To stop video time at 7 minute 15 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்7ிநிைம்15யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to do copy and paste 10 times as shown in the 

video. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டினடி 10 முல copy and 

paste பெய்ன நாணயர்கலக் வகட்கவும். 
Now just check whether they’ve copied 10 times or not and then play the video 

again. 

இப்வாது அயர்கள் 10 முல copy பெய்தார்கா இல்லனா என்லதச் 
ெரிார்த்து நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 

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

VLC Media Playerல்7ிநிைம்33யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

 

Stop video here and ask students to hide ‘Formatting bar’ and then play the 

video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தி, ‘Formatting bar’ நலக்கஎன்லதக் வகட்டு, 

நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 
53. To stop video time at 8 minute 33 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்8ிநிைம் 23யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask them to hide the ‘Formatting Toolbar’ as shown in the 

video. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டினடி ‘Formatting 

Toolbar’நலக்க அயர்கலக் வகளுங்கள். 
Now just check whether they have hidden the ‘Formatting toolbar’ or not and 

then play the video again. 

இப்வாது ‘Formatting toolbar’ நலத்துயிட்ைதா இல்லனா 
என்லதச் ெரிார்த்து, நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 

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

VLC Media Playerல்8ிநிைம்35யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

 

Stop video here and ask students to hide the ‘Text Boundaries’ and then play the 

video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தி, ‘Text Boundaries’நலக்க நாணயர்கலக் 
வகட்டு, நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 

55. To stop video time at 9 minute 20 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்9ிநிைம் 20யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask them to hide the ‘Text Boundaries’ as shown in the 

video. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி ‘Text 

Boundaries’நலக்க அயர்கலக் வகளுங்கள். 
Now just check and whether they have hidden the ‘Text boundaries’ or not and 

then play the video again. 

அயர்கள் ‘Text boundaries’ நலத்துயிட்ைார்கா அல்து இல்லன 
என்றுஇப்வாது ெரிார்க்கவும், நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்குங்கள். 

56. To stop video time at 9 minute 29 seconds in VLC Media Player. 



 

25 
 

VLC Media Playerல்9ிநிைம்29யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

 

Stop video here and ask students to hide the ‘Drawing Toolbar’ and then play 

the video again. 
யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தி, 'Drawing Toolbar' நலக்கநாணயர்கல 
வகட்கவும் ின்ர் நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 

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

VLC Media Playerல்10ிநிைம் 22யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask them to hide the ‘Drawing Toolbar’ as shown in the 

video. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி 'Drawing 

Toolbar' நலக்க அயர்கலக் வகளுங்கள். 
Now just check whether they have removed the Drawing toolbar’ or not and 

then play the video again. 

இப்வாது அயர்கள் Drawing toolbar’ லப ீக்கியிட்ைார்கா அல்து 
இல்லனா என்லதச் ெரிார்க்கவும் நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 

58. To stop video time at 10 minute 33 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்10ிநிைம்33யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask students to show the ‘Non-printing Characters’ and 

then play the video again. 

இங்வக யடீிவனாலய ிறுத்தி, ‘Non-printing Characters’காட்ை 
நாணயர்கலவகட்கவும் நற்றும்நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 

59. To stop video time at 11 minute 04 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்11ிநிைம்04யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask them to show the Non-printing Characters as shown in 

the video. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டினடி Non-printing 

Characters காட்ை அயர்கலக் வகட்கவும். 
Now just check if everyone has done so and play the video again. 

இப்வாது எல்வாரும் அவ்யாறு பெய்தால் ெரிார்த்து நீண்டும் 
யடீிவனாலய இனக்கவும். 

60. To stop video time at 11 minute 37 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்11ிநிைம்37யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask students tohide the ‘Standard Toolbar’ and then play 

the video again. 

இங்வக யடீிவனாலய ிறுத்தி, ‘Standard Toolbar’ நலக்க நாணயர்கலக் 
வகட்டு, நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 

61. To stop video time at 12 minute 24 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்12ிநிைம்24யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask them to hide ‘Standard toolbar’ as shown in the video. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி ‘Standard 

toolbar’ நலக்க அயர்கலக் வகளுங்கள். 
Now just check if everyone has done so and play the video again. 
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இப்வாது எல்வாரும் அவ்யாறு பெய்தால் ெரிார்த்து நீண்டும் 
யடீிவனாலய இனக்கவும். 

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

VLC Media Playerல்12ிநிைம்32யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask the students to zoom out the page and then play the 

video again. 

யடீிவனாலய இங்கு ிறுத்தி, க்கத்லத பரிதாக்கவும் நாணயர்கல 
வகட்கவும் ின்ர் யடீிவனாலயநீண்டும் இனக்கவும். 

63. To stop video time at 13 minute 16 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்13ிநிைம்16யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask the students to zoom out the page as shown in the 

video. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டினடி க்கத்லத 
பரிதாக்குநாறு வகட்கவும். 
Now just check if everyone has done so and play the video again. 

இப்வாது எல்வாரும் அவ்யாறு பெய்தால் ெரிார்த்து நீண்டும் 
யடீிவனாலய இனக்கவும். 

64. To stop video time at 13 minute 26 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்13ிநிைம்26யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask students tobring back ‘Formatting Bar’ and then play 

the video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தி, ‘Formatting Bar’ திரும்க் பகாண்டுயப 
நாணயர்கல வகளுங்கள் நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 

65. To stop video time at 14 minute 12 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்2ிநிைம் 25யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask them to show the ‘Formatting Toolbar’ as shown in the 

video. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டினடி, ‘Formatting 

Toolbar’காட்டும்டி வகட்கவும். 
Now just check if everyone has done so and play the video again. 

இப்வாது எல்வாரும் அவ்யாறு பெய்தால் ெரிார்த்து நீண்டும் 
யடீிவனாலய இனக்கவும். 

66. To stop video time at 14 minute 20 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்14ிநிைம்20யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

 

Stop video here and ask students tobring back the ‘Drawing Bar’ and then play 

the video again. 
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யடீிவனாலய ிறுத்தி, ‘Drawing Bar’ நீண்டும் பகாண்டுயப, நாணயர்கலக் 
வகட்கவும்.நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 
 

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

VLC Media Playerல்15ிநிைம்08யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask them to show the ‘Drawing Toolbar’ as shown in the 

video. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி ‘Drawing 

Toolbar’என்லதக் காட்ை அயர்கலக் வகட்கவும். 
Now just check if everyone has done so and play the video again. 

இப்வாது எல்வாரும் அவ்யாறு பெய்தால் ெரிார்த்து நீண்டும் 
யடீிவனாலய இனக்கவும். 

68. To stop video time at 15 minute 14 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்15ிநிைம்14யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

 

Stop video here and ask students to remove the ‘Non-printing Characters ‘and 

then play the video again. 

யடீிவனாலய ிறுத்தி, ‘Non-printing Characters’ீக்க நாணயர்கல 
வகட்கவும் நற்றும் நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 

69. To stop video time at 15 minute 57 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்15ிநிைம்57யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask them to hide the ‘Non-printing Characters’ as shown in 

the video. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி ‘Non-

printing Characters’நலக்க அயர்கலக் வகளுங்கள். 
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Now just check if everyone has done so and play the video again. 

இப்வாது எல்வாரும் அவ்யாறு பெய்தால் ெரிார்த்து நீண்டும் 
யடீிவனாலய இனக்கவும். 

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

VLC Media Playerல்16ிநிைம்11யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

 

Stop video here and ask them to show the ‘Text Boundaries’ and then play the 

video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தி, ‘Text Boundaries’ காண்ிக்க அயர்கல 
வகளுங்கள் ின்ர் நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 

71. To stop video time at 16 minute 53 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்16ிநிைம்53யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask them to show the ‘Text Boundaries’ as shown in the 

video. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி ‘Text 

Boundaries’என்லதக் காண்ிக்குநாறு வகளுங்கள். 
Now just check if everyone has done so and play the video again. 

இப்வாது எல்வாரும் அவ்யாறு பெய்தால் ெரிார்த்து நீண்டும் 
யடீிவனாலய இனக்கவும். 

72. To stop video time at 17 minute 00 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்17ிநிைம்00யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask students to bring back the ‘Standard Toolbar’ and then 

play the video again. 

யடீிவனாலய ிறுத்தி, ‘Standard Toolbar’ நீண்டும் பகாண்டுயப, 

நாணயர்கலக் வகட்கவும் .நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 
73. To stop video time at 17 minute 47 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்17ிநிைம்47யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask them to show ‘Standard Toolbar’ as shown in the video 

and.then play the video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி ‘Standard 

Toolbar’ என்லதக் காண்ிக்க நாணயர்கல வகளுங்கள்நீண்டும் 
யடீிவனாலய இனக்கவும். 
Now just check if everyone has done so and play the video again. 

இப்வாது எல்வாரும் அவ்யாறு பெய்தால் ெரிார்த்து நீண்டும் 
யடீிவனாலய இனக்கவும். 

74. To stop video time at 18 minute 00 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்18ிநிைம்00யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask them to zoom in the page to 100% and then play the 

video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தி,க்கத்லத 100 % பரிதாக்க அயர்கல 
வகளுங்கள் ின்ர் நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 
 

75. To stop video time at 18 minute 42 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்18ிநிைம்42யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask them to increase the page size as shown in the video 

and. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி, க்கம் 
அவு அதிகரிக்கும்டி வகட்கவும். 
Now just check if everyone has done so and play the video again. 

இப்வாது எல்வாரும் அவ்யாறு பெய்தால் ெரிார்த்து நீண்டும் 
யடீிவனாலய இனக்கவும். 

76. To stop video time at 18 minute 56 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்18ிநிைம்56யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask students to close their file and then play the video 

again. 

யடீிவனாலய ிறுத்தி, file ஐclose பெய்ன நாணயர்கல வகளுங்கள்நீண்டும் 
யடீிவனாலய இனக்கவும். 

77. To stop video time at 19 minute 10 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்19ிநிைம்10யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask students to shut down the computer properly and then 

play the video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும், கணிி ெரினாக shut down பெய்மநாறு 
வகட்கவும்.நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 
 

 

 

 

 

 

 

 

Complete Teacher’s Manual for Open Office Writer 2 Class 3 

Class 3 Summaries 

 

 How to open writer file? 

Writer fileலஎவ்யாறுதிப்து? 

 Use of insert menu. 

Insert menuயின் னன்கள். 
 About the manual break. 

Manual breakற்ி. 
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 What is header and footer? 

Header and footerஎன்ால் என்? 

 What is the use of hyperlink? 

Hyperlink கின் னன்ாடு என்? 

 How to insert hyperlink? 

Hyperlinkinsert பெய்யதுஎப்டி? 

 How to insert pictures on the writer page? 

Writer pageஇல்pictureகல எப்டி insertபெய்யது? 

 How to draw shapes on the writer page? 

Writer pageஇல்shapes எவ்யாறு யலபன வயண்டும்? 

 How to shut down computer. 

Computerலபஎப்டிshut downபெய்யது? 

Now let’s start video. 

இப்வாதுயடீிவனாலயஆபம்ிக்காம். 
78. To stop video time at 38 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்38யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

 

Stop video here and ask students, if they can tell what are None-printing 

characters? 

யடீிவனாலய ிறுத்தி, None-printing charactersஎன்என்லத அயர்கள் 
பொல் முடிமநா என்றுநாணயர்கல வகளுங்கள்? 

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

தில்கலக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாலயநீண்டும்Play

பெய்னவும். 
79. To stop video time at 1 minute 15 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்1ிநிைம்15யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 



 

35 
 

 

Stop video here and ask the students, do they know the differences between 

‘Undo and Redo’? 

யடீிவனாலய ிறுத்தி ‘Undo and Redo’க்கும் இலைவனமள் வயறுாடுகள் 
பதரிமநா என்றுநாணயர்கலக் வகட்கவும்? 

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

தில்கலக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாலயநீண்டும்Play

பெய்னவும். 
80. To stop video time at 1 minute 49 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்1ிநிைம்49யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

 

Stop video here and ask if they can tell how will they remove ‘Status bar’? 

யடீிவனாலய ிறுத்தி, ‘Status bar’அகற்றுயது எப்டி என்று அயர்கல 
வகளுங்கள்? 

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

தில்கலக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாலயநீண்டும்Play

பெய்னவும். 
81. To stop video time at 2 minute 18 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்2ிநிைம்18யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask if they know why we use ‘Find and Replace’ option? 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தி, ‘Find and Replace’ option ஏன் 
னன்டுத்துகிவாம் என்று வகட்கிரீ்கா? 

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

தில்கலக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாலயநீண்டும்Play

பெய்னவும். 
82. To stop video time at 2 minute 52 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்2ிநிைம்52யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask students to open the writer file using any method and 

then play the video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தி, எந்த முலனிிருந்தும் writer fileல 
திக்க நாணயர்கலக் வகட்டுயிட்டு நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 

83. To stop video time at 3 minute 39 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்3ிநிைம்39யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to open writer file as shown in the video. 

இங்வக யடீிவனாலய ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டினடி writer file திக்க 
நாணயர்கள் வகட்கவும். 
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Now just check whether they have opened the writer file or not and then play 

the video again. 

இப்வாது அயர்கள் writer fileல திந்துயிட்ைாபா இல்லனா என்லதச் 
ெரிார்த்து, நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 

84. To stop video time at 3 minute 59 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்3ிநிைம்59யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

 

Stop video here and ask, what will we learn today? 

இங்வக யடீிவனாலய ிறுத்தி இன்று என் கற்றுக் பகாள்வயாம் என்று 
வகளுங்கள்? 

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

தில்கலக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாலயநீண்டும்Play

பெய்னவும். 
85. To stop video time at 4 minute 41 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்4ிநிைம்41யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

 

Stop video here and ask students to type the paragraph as shown in video? 

இங்வக யடீிவனாலய ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி paragraph 

ன்லத் type பெய்மம்டி வகளுங்கள்? 
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Nowjust checkand play the video again.  

86. To stop video time at 4 minute 54 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்4ிநிைம்54யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

 

Stop video here and ask if they can tell why the Insert menu is used? 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தி, ஏன் Insert பநனு னன்டுத்தப்டுகிது 
என்லத அயர்கள் பொல் முடிமநா என்று வகளுங்கள்? 

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

தில்கலக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாலயநீண்டும்Play

பெய்னவும். 
87. To stop video time at 5 minute 27 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்5ிநிைம்27யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask if they know what is ‘Manual Break’ option and why 

we use it? 

யடீிவனாலய ிறுத்தி, ‘Manual Break’ option என்ால் என் என்று 
பதரிந்துபகாண்டு, அலத ஏன் னன்டுத்துகிவாம்என்று வகளுங்கள்? 

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

பெய்னவும். 
88. To stop video time at 6 minute 39 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்6ிநிைம்39யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to click on ‘Manual Break’ option as shown in 

the video and then play the video again. 
இங்வக யடீிவனாலய ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி ‘Manual 

Break’ option கிிக் பெய்ன நாணயர்கல வகளுங்கள்,நீண்டும் 
யடீிவனாலய இனக்கவும். 

89. To stop video time at 7 minute 09 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்7ிநிைம்09யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to click on ‘Page Break’ option as shown in 

the video and then play the video again. 
இங்வக யடீிவனாலய ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி ‘Page 

Break’ option கிிக் பெய்ன நாணயர்கல வகளுங்கள்,நீண்டும் 
யடீிவனாலய இனக்கவும். 

90. To stop video time at 7 minute 43 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்7ிநிைம்43யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to do ‘Line Break’ as shown in the video and 

then play the video again. 
இங்வக யடீிவனாலய ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டினடி ‘Line Break’ பெய்ன 
நாணயர்கலக் வகட்டுயிட்டு நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 

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

VLC Media Playerல்8ிநிைம்11யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

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

video again. 
யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டினடி பெய்மம்டி 
வகட்கவும், நறுடிமம் யடீிவனாலய இனக்கவும். 
Now just check, whether they’ve used ‘Manual Break’ option or not, and play 

the video again. 
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இப்வாது அயர்கள் ‘Manual Break’ option னன்டுத்துகிார்கா 
இல்லனா என்லத ெரிார்க்கவும், நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 

92. To stop video time at 8 minute 23 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்8ிநிைம்23யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

 

Stop video here and ask why we use ‘Fields’ option? 

இங்வக யடீிவனாலய ிறுத்தி, ாம் ‘Fields’ option ஏன் னன்டுத்த 
வயண்டும் என்று வகட்கிரீ்கா? 

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

தில்கலக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாலயநீண்டும்Play

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

VLC Media Playerல்10ிநிைம்10யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

Stop video and ask the students to insert the date as shown in the video and play 

the video again. 

யடீிவனாலய ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டின வததினில insert 

பெய்னநாணயர்கல வகளுங்கள்நற்றும் நீண்டும் யடீிவனாலய 
இனக்கவும். 

94. To stop video time at 10 minute 25 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்10ிநிைம் 25யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

Stop video and ask the students to insert the ‘Time’, ‘Page number’, ‘Page 

count’ as shown in the video and play the video again. 

யடீிவனாலய ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி ‘Time’, ‘Page 

number’, ‘Page count’ஆகினயற்லச் insert பெய்ன நாணயர்கலக் வகட்டு, 

நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 
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Now just check, whether they’ve inserted the ‘Fields name’ or not, and play the 

video again. 

இப்வாது ‘Fields name’ insert பெய்தார்காஇல்லனா என்லத 
ெரிார்க்கவும், நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 

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

VLC Media Playerல்11ிநிைம்20யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

 

Stop video and ask if they know why we use ‘Hyperlink’ option? 

யடீிவனாலய ிறுத்தி, ‘Hyperlink’ option ஏன் னன்டுத்துகிவாம் 

என்லதக் வகளுங்கள்? 

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

தில்கலக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாலயநீண்டும்Play

பெய்னவும். 
96. To stop video time at 12 minute 37 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்12ிநிைம்37யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

Stop video and ask students to click on the Insert menu and then play the video 

again. 

யடீிவனாலய ிறுத்தி, Insert பநனுலயக் கிிக் பெய்ன நாணயர்கல 
வகளுங்கள் நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 

97. To stop video time at 12 minute 49 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்12ிநிைம்49யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

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

the video. 

யடீிவனாலய ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி ‘Hyperlink’ option 
கிிக் பெய்ன நாணயர்கலக் வகட்கவும். 



 

42 
 

Just check whether the box has appeared or not as shown in the video and then 

play the video again. 

யடீிவனாயில் காட்டிமள்டி,ாக்ஸ் வதான்ினதா இல்லனா 
என்லதச் ெரிார்க்கவும்நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 

98. To stop video time at 13 minute 30 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்13ிநிைம்30யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to choose any file and then click the ‘open’ 

buttonas shown in the video. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி 
ஏதாயதுருfileலவதர்வு பெய்து‘open’ buttonகிிக் பெய்ன 
நாணயர்கலக் வகளுங்கள். 
Just check and play the video again. 

நீண்டும் யடீிவனாலயச் வொதித்துப் ாருங்கள். 
99. To stop video time at 13 minute 40 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்13ிநிைம்40யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to click on the ‘apply’ button and then 

followed by ‘close’ button as shown in the video. 

யடீிவனாலய ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி‘apply’ button 

ல கிிக் பெய்த ின்ர், பதாைர்ந்து‘close’ button கிிக் 
பெய்நாணயர்கல வகளுங்கள். 

Just check and play the video again. 

நீண்டும் யடீிவனாலயச் வொதித்துப் ாருங்கள். 
100. To stop video time at 14 minute 15 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்14ிநிைம்15யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask studentsto open the Hyperlink as shown in the video. 

இங்வக யடீிவனாலய ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டினடி Hyperlink லகத் 
திக்க நாணயர்கள் வகட்கவும். 
Just check whether they have opened the link or not and then play the video 

again. 

அயர்கள் link த்திந்திருக்கிார்கா இல்லனா என்லதச் ெரிார்த்து, 

நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 
101. To stop video time at 14 minute 17 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்14ிநிைம்17யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask the students to close the current page and then play the 

video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தி, தற்வாலதன க்கத்லத மூடியிட்டு நீண்டும் 
யடீிவனாலய இனக்கவும் என்று நாணயர்கல வகளுங்கள். 

102. To stop video time at 14 minute 27 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்14ிநிைம்27யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

 

Stop video here and ask them do they know what is ‘Header’ and how to use it? 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தி, 'Header' நற்றும் அலத எவ்யாறு 
னன்டுத்துயது என்யற்ல அயர்கள் பதரிந்துபகாள்யார்கா என்று 
வகளுங்கள்? 

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

தில்கலக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாலயநீண்டும்Play

பெய்னவும். 
103. To stop video time at 15 minute 41 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்15ிநிைம்41யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask the students to insert the ‘Header’ as shown in the 

video. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி, 

‘Header’என்லதச் insertபெய்னநாணயர்கல வகட்கவும். 
Just check whether they’ve inserted the header or not and play the video again. 

அயர்கள் header லபinsertபெய்தார்கா இல்லனா என்லதச் ெரிார்த்து, 

நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 
104. To stop video time at 16 minute 11 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்16ிநிைம்11யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask the students to type story name in the ‘Header box’ as 

shown in the video and then play the video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி ‘Header 

box’ னில்கலதனின் பனலப பெய்னநாணயர்கல வகட்கவும் நீண்டும் 
யடீிவனாலய இனக்கவும். 

105. To stop video time at 16 minute 23 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்16ிநிைம்23யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

 

Stop video here and ask them do they know what is ‘Footer’ and why is it used? 

இங்வக யடீிவனாலய ிறுத்தி, ‘Footer’என்ால் என் என்று அயர்களுக்குத் 
பதரிமநா, ஏன் னன்டுத்தப்டுகிது என்று வகளுங்கள்? 

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

தில்கலக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாலயநீண்டும்Play

பெய்னவும். 
106. To stop video time at 17 minute 31 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்17ிநிைம்31யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask the students to insert the ‘Footer’ as shown in the video. 

இங்வக யடீிவனாலய ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி ‘Footer’ 

என்லதச் insert பெய்னநாணயர்கல வகட்கவும். 
Just check and play the video again. 

நீண்டும் யடீிவனாலயச் வொதித்துப் ாருங்கள். 
107. To stop video time at 18 minute 22 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்18ிநிைம்22யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask the students to insert the date and page numberon the 

‘Footer box’ as shown in the video and then play the video again. 
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யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி ‘Footer 

box’ ல்வததிலனமம் க்க எண்லணமம் insert பெய்ன 
நாணயர்கலவகளுங்கள்.நற்றும் நறுடிமம் யடீிவனாலய இனக்கவும். 

108. To stop video time at 18 minute 28 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்18ிநிைம்28யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

Now just check whether students have inserted ‘Header and Footer’ or not and 

then play the video again. 

இப்வாது நாணயர்கள் ‘Header and Footer’ insertபெய்தார்காஇல்லனா 
என்லதச் ெரிார்த்து, யடீிவனாலய நீண்டும் இனக்குங்கள். 

109. To stop video time at 18 minute 41 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்18ிநிைம்41யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

 

Stop video here and ask them if they know how to bring pictures on the writer 

page. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும், writer pageல் ைங்கல எப்டிக் 
பகாண்டு யப வயண்டும் எத் பதரிமநா என்று வகளுங்கள். 
Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கலக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாலயநீண்டும்Play

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

VLC Media Playerல்19ிநிைம்47யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to click on the ‘Insert’ menu and then click on 

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

யடீிவனாலய ிறுத்தி,யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி'Insert' பநனுயில் 
கிிக் பெய்து, ‘Picture’ option லclickபெய்ன நாணயர்கல வகளுங்கள். 
ின்ர் யடீிவனாலய நீண்டும் இனக்கவும். 
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111. To stop video time at 20 minute 13 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்20ிநிைம்13யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to choose any picture and then click on the 

‘Open’ button as shown in the video and then play the video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் 
காட்ைப்ட்டுள்டிஏதாயதுருைத்லதவதர்வு பெய்மங்கள், ின்ர் 
‘Open’ button லக் கிிக் பெய்ன நாணயர்கல வகளுங்கள்.நீண்டும் 
யடீிவனாலய இனக்கவும். 

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

VLC Media Playerல்20ிநிைம்15யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

Stop video here and check whether they have inserted a picture or not and then 

play the video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தி, ரு ைத்லத insertபெய்தார்காஇல்லனா 
என்லதச் ெரிார்த்து, நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 

113. To stop video time at 21 minute 34 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்21ிநிைம்34யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask the students to draw the Oval from the Drawing bar as 

shown in the video. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டினயாறு Drawing bar ல் 
இருந்து Ovalஐ யலபனநாணயர்கலவகட்கவும். 
Now just check if everyone has done so and play the video again. 

இப்வாது எல்வாரும் அவ்யாறு பெய்தால் ெரிார்த்து நீண்டும் 
யடீிவனாலய இனக்கவும். 

114. To stop video time at 22 minute 08 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்22ிநிைம்08யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask the students to change the shape outline and line width 

from the drawing bar as shown in the video. 

இங்வக யடீிவனாலய ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டினடி, drawing bar ல் 
இருந்து shape outline and line widthநாற்றுயலத நாணயர்கலவகட்கவும். 
Now just check if everyone has done so and play the video again.. 

இப்வாது எல்வாரும் அவ்யாறு பெய்தால் ெரிார்த்து நீண்டும் 
யடீிவனாலய இனக்கவும். 

115. To stop video time at 22 minute 26 seconds in VLC Media Player. 
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VLC Media Playerல்22ிநிைம்26யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask the students to change the shape outline color and area 

color from the drawing bar as shown in the video. 

இங்வக யடீிவனாலய ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டிமள்டி, drawing bar ல் 
இருந்து shape outline color and area color நாற்றும் டி 
நாணயர்கலவகட்கவும். 
Now just check if everyone has done so and play the video again. 

இப்வாது எல்வாரும் அவ்யாறு பெய்தால் ெரிார்த்து நீண்டும் 
யடீிவனாலய இனக்கவும். 

116.  To stop video time at 23 minute 00 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்23ிநிைம்23யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

 

Stop video here and ask the students to save the writer file and then shut down 

the computer. 

இங்வக யடீிவனாலய ிறுத்தி, writer file ல save பெய்து, ின்ர் 
computerலபshut down பெய்மநாறுவகட்டுக் பகாள்வும். 
Just check whether they have shut down the computer or not. 

அயர்கள் computerலபshut down பெய்துயிட்ைார்கா என்லத ெரிார்த்துக் 
பகாள்ளுங்கள். 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

48 
 

 

 

Complete Teacher’s Manual for Open Office Writer 2 Class 4 

Class 4 Summaries 

 

 How to open writer file? 

Writer fileலஎவ்யாறுதிப்து? 

 Use of insert menu. 

Insert menu யின் னன்கள். 
 About the manual break. 

Manual breakற்ி. 
 What is header and footer? 

Header and footerஎன்ால் என்? 

 What is the use of hyperlink? 

Hyperlink கின் னன்ாடு என்? 

 How to insert hyperlink? 

Hyperlinkinsert பெய்யதுஎப்டி? 

 How to insert pictures on the writer page? 

Writer pageஇல்pictureகல எப்டி insertபெய்யது? 

 How to draw shapes on the writer page? 

Writer pageஇல்shapes எவ்யாறு யலபன வயண்டும்? 

 How to shut down computer. 

Computerலபஎப்டிshut downபெய்யது? 

Now let’s start video. 

இப்வாதுயடீிவனாலயஆபம்ிக்காம். 
117. To stop video time at 46 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்46 யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask them if they know why we use ‘Page Break’? 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும், ‘Page Break’ஏன்னன்டுத்தப்டுகிது 
என்று அயர்கள் அிந்தால் வகளுங்கள். 
Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கலக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாலயநீண்டும்Play

பெய்னவும். 
118. To stop video time at 1 minute 07 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்1ிநிைம்07யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

 

Stop video here and ask them if they know what is ‘Fields’ option ? 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும், ‘Fields’ option என்பயன்று பதரிந்தால் 
அயர்கிைம் வகளுங்கள். 
Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கலக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாலயநீண்டும்Play

பெய்னவும். 
119. To stop video time at 1 minute 33 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்1ிநிைம்33யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 
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\  

Stop video here and ask if they can tell what is ‘Hyperlink’ option? 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தி‘Hyperlink’ option என் என்றுபொல் 
முடிமநா என்லதக் வகளுங்கள்? 

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

தில்கலக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாலயநீண்டும்Play

பெய்னவும். 
120. To stop video time at 2 minute 02 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்2ிநிைம்02யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

 

Stop video here and ask what is ‘Header and Footer’ option ? 

இங்வக யடீிவனாலய ிறுத்தி, ‘Header and Footer’ option என்ால்என் 
என்று வகளுங்கள்? 

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

தில்கலக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாலயநீண்டும்Play

பெய்னவும். 
121. To stop video time at 2 minute 52 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்2ிநிைம்52யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask students to open writer file as shown in the video and 

then play the video again. 

இங்வக யடீிவனாலய ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டினடி writer file திக்க 
நாணயர்கலக் வகட்டு, நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 

122. To stop video time at 3 minute 37 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்3ிநிைம்37யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

 

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

இங்வக யடீிவனாலய ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி paragraph 

த் தட்ைச்சு பெய்ன நாணயர்கலக் வகட்கவும். 
Nowjust checkand play the video again.  

இப்வாது ெரிார்த்து நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 
123. To stop video time at 3 minute 34 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்3ிநிைம்34யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 
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Stop video here and check whether they have typed out the paragraph or not and 

then play the video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தி, paragraph ஐ typeபெய்தார்கா அல்து 
இல்லனாஎன்றுெரிார்க்கவும் ின்ர் நறுடிமம் யடீிவனாலய இனக்க 
வயண்டும். 

124. To stop video time at 3 minute 53 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்3ிநிைம்53யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

 

Stop video here and ask students to divide the paragraph in two parts and then 

play the video again. 

இங்வக யடீிவனாலய ிறுத்தி, paragraph இபண்டு ாகங்கலப் 
ிரிக்கநாணயர்கல வகட்கவும்ின்ர் நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 

125. To stop video time at 4 minute 26 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்4ிநிைம் 26யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to bring the cursor on the middle of the 

paragraph and play the video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தி, paragraph னின் டுயில் கர்ெலபக் பகாண்டு 
யப நாணயர்கல வகளுங்கள் யடீிவனாலய நீண்டும் இனக்கவும். 

126. To stop video time at 4 minute 48 seconds in VLC Media Player. 
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VLC Media Playerல்4ிநிைம்48யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

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

video and then play the video again. 
இங்வக யடீிவனாலய ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி 'Line Break' 

என் option கிிக் பெய்ன நாணயபகல வகளுங்கள் ின்ர், நீண்டும் 
யடீிவனாலய இனக்கவும். 

127. To stop video time at 5 minute 23 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்5ிநிைம்23யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to click on ‘Page Break’ option as shown in 

the video and then play the video again. 
இங்வக யடீிவனாலய ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி ‘Page 

Break’என் option கிிக் பெய்ன நாணயபகல வகளுங்கள், நீண்டும் 
யடீிவனாலய இனக்கவும். 
Now just check whether they’ve done ‘Manual Break’ or not, and play the video 

again. 

இப்வாது அயர்கள் ‘Manual Break’ பெய்தார்கா என்லதச் ெரிார்க்கவும் 
அல்து நறுடிமம் யடீிவனாலய இனக்கவும். 

128. To stop video time at 5 minute 39 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்5ிநிைம்39யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

 

Stop video here and ask students to do practice of ‘Header’ and then play the 

video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும், ‘Header’லப practiceபெய்னநாணயர்கல 
வகளுங்கள்ின்ர் நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 

129. To stop video time at 6 minute 19 seconds in VLC Media Player. 
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VLC Media Playerல்6ிநிைம்19யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to insert Header as shown in the video and 

then play the video again. 
யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி Header 

லபinsert பெய்ன நாணயர்கல வகளுங்கள்.நீண்டும் யடீிவனாலய 
இனக்கவும். 

130. To stop video time at 6 minute 33 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்6ிநிைம்33யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to type the name and date in the ‘Header box’ 

and then play the video again. 

யடீிவனாலய ிறுத்தி,‘Header box’ இல்பனலபமம் வததிலனமம் 
typeபெய்ன நாணயர்கல வகளுங்கள்,நறுடிமம் யடீிவனாலய இனக்க 
நாணயர்கள் வகட்கவும். 

131. To stop video time at 06 minute 55 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்06ிநிைம்55யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

 

Stop video here and ask students to open any file using ‘Hyperlink’ option and 

then play the video again. 

யடீிவனாலய ிறுத்தி, ‘Hyperlink’ option லனன்டுத்தி எந்தபயாரு file 

மம் திக்க நாணயர்கல வகளுங்கள்,ின்ர் யடீிவனாலய நீண்டும் 
இனக்குங்கள். 

132. To stop video time at 07 minute 34 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்07ிநிைம்34யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

Stop video and ask students to click on the Insert menu and then play the video 

again. 
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யடீிவனாலய ிறுத்தி, Insert பநனுலயக் கிிக் பெய்ன நாணயர்கல 
வகளுங்கள் நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 

133. To stop video time at 07 minute 39 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்07ிநிைம்39யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

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

the video. 

யடீிவனாலய ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி ‘Hyperlink’ 

optionல கிிக் பெய்ன நாணயர்கலக் வகட்கவும். 
Just check whether the box has appeared or not as shown in the video and then 

play the video again. 

யடீிவனாயில் காட்டிமள்டி,ாக்ஸ் வதான்ினதா இல்லனா 
என்லதச் ெரிார்க்கவும்நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 

134. To stop video time at 08 minute 19 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்8ிநிைம்19யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to choose any file and then click the ‘open’ 

buttonas shown in the video. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி 
ஏதாயதுருfileலவதர்வு பெய்து‘open’ buttonகிிக் பெய்ன 
நாணயர்கலக் வகளுங்கள். 
Just check and play the video again. 

நீண்டும் யடீிவனாலயச் வொதித்துப் ாருங்கள். 
135. To stop video time at 08 minute 25 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்08ிநிைம் 25யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to click on the ‘Apply’ button and then 

followed by ‘Close’ button as shown in the video. 

யடீிவனாலய ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி‘apply’ button 

ல கிிக் பெய்த ின்ர், பதாைர்ந்து‘close’ button கிிக் 
பெய்நாணயர்கல வகளுங்கள். 

Just check and play the video again. 

நீண்டும் யடீிவனாலயச் வொதித்துப் ாருங்கள். 
136. To stop video time at 08 minute 53 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்08ிநிைம்53யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask studentsto open the Hyperlink as shown in the video. 
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இங்வக யடீிவனாலய ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டினடி Hyperlink லகத் 
திக்க நாணயர்கள் வகட்கவும். 
Now just check if everyone has done so and play the video again. 

இப்வாதுlink த்திந்திருக்கிார்கா இல்லனா என்லதச் ெரிார்த்து, 

நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 

137. To stop video time at 9 minute 01 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்09ிநிைம்01யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

 

Stop video here and ask students to insert the page number in the ‘Footer’ box 

and then play the video again. 

யடீிவனாலய ிறுத்தி, ‘Footer’ box னில் page numberஐinsert 

பெய்னநாணயர்கல வகளுங்கள்ின்ர் நீண்டும் யடீிவனாலய 
இனக்கவும். 

138. To stop video time at 09 minute 50 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்09ிநிைம்50யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to insert ‘Footer’ as shown in the video and 

then play the video again. 
யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தி யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி 
‘Footer’லப  insert பெய்ன நாணயர்கல வகளுங்கள்,நீண்டும் 
யடீிவனாலய இனக்கவும். 

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

VLC Media Playerல்10ிநிைம்10யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to insert page number on the footer box as 

shown in the video and then play the video again. 
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யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும்,யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி,‘Footer’ 

box னில் page numberஐinsert பெய்னநாணயர்கல வகளுங்கள்ின்ர் 
நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 

140. To stop video time at 11 minute 05 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்11ிநிைம்05யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask the students to draw the Star from the drawing bar as 

shown in the video. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டினயாவ drawing bar ல் 
இருந்து ஸ்ைார் யலபன யப நாணயர்கலக் வகட்கவும். 
Just check and play the video again. 

நீண்டும் யடீிவனாலயச் வொதித்துப் ாருங்கள். 
141. To stop video time at 11 minute 26 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்11ிநிைம் 26யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask the students to change the Shape formatting from the 

drawing bar as shown in the video. 

இங்வக யடீிவனாலய ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டினயாறு, drawing bar 

னில் இருந்து Shape formattingநாற்றும்டி நாணயர்கள் வகட்கவும். 

Just check whether they have changed formatting of drawing or not and play the 

video again. 

அயர்கள் யலபைத்லத யடியலநத்திருந்தார்கா இல்லனா என்லதச் 
ெரிார்க்கவும் நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 

142. To stop video time at 12 minute 26 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்12ிநிைம்26யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask the students to save the file and then play the video 

again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தி, file ல save பெய்ன நாணயர்கல 
வகளுங்கள்,யடீிவனாலய நீண்டும் இனக்கவும். 

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

VLC Media Playerல்12ிநிைம்52யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to click on the file menuas shown in the video 

and then play the video again. 

இங்வக யடீிவனாலய ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டினடி, file menuயில் 
கிிக் பெய்னநாணயர்கல வகளுங்கள்,யடீிவனாலய நீண்டும் இனக்கவும். 
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144. To stop video time at 13 minute 04 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்13ிநிைம்04யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

Stop video here and check whether they’ve clicked on save submenu and the 

box has appeared or notas shown in the video. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும்,save submenuலய  
clickபெய்தவுைன்யடீிவனாயில் காட்டிமள்டி,ாக்ஸ் வதான்ினதா 
இல்லனா என்லதச் ெரிார்க்கவும்நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 

Just check and play the video again. 

நீண்டும் யடீிவனாலயச் வொதித்துப் ாருங்கள். 
 

145. To stop video time at 13 minute 17 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்13ிநிைம்17யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to type their name in the file name box as 

shown in the video and then play the video again. 

இங்வக யடீிவனாலய ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி, file name 

box ல் தங்கின் பனலப type பெய்ன நாணயர்கல 
வகளுங்கள்,நறுடிமம் யடீிவனாலய இனக்கவும். 

146. To stop video time at 13 minute 20 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்13ிநிைம் 20யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

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

then play the video again.  

இங்வக யடீிவனாலய ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி save option 

லclick பெய்ன நாணயர்கல வகளுங்கள்ின்ர் நீண்டும் யடீிவனாலய 
இனக்கவும். 

147. To stop video time at 13 minute 27 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்13ிநிைம் 27யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

Stop video here and check whetherthey have saved writer file or not and then 

play the video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும், அயர்கள் writer file லை 

saveபெய்தார்காஇல்லனா என்லதச் ெரிார்த்து, நீண்டும் யடீிவனாலய 
இனக்கவும். 

148. To stop video time at 13 minute 34 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்13ிநிைம்34யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask students to shutdown the computer and then play the 

video again. 

இங்வக யடீிவனாலய ிறுத்தி computer லப shutdownபெய்ன  
நாணயர்கல வகளுங்கள் ின்ர் யடீிவனாலய நீண்டும் இனக்கவும். 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Complete Teacher’s Manual for Writer 2 Class 5 

Class 5 Summaries 

 

 Open your laptop/notebook and switch on. 

உங்கள் laptop/notebookஐஒன்பெய்துswitch onபெய்க . 
 How to open Writer file and operate it. 
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Writer file திந்து அலத எவ்யாறு பெனல்டுத்துயது. 
 What is manual break? 

Manual break என்ால் என்? 

 How to do page break? 

Page break எவ்யாறு பெய்யது? 

 How to use characters option? 

Characters option எவ்யாறு னன்டுத்துயது? 

 How to use effects, font effects etc.? 

Effects, font effects கல எப்டி னன்டுத்துயது? 

 Why do we use default formatting? 

ாம் Default Formatting ஏன் னன்டுத்துகிவாம்? 

 How to Close Writer file. 

Writer fileலClose பெய்யது எப்டி. 
 How to shut down computer. 

Computerலை shut down பெய்யது எப்டி. 
Now let’s start class. 

இப்வாதுயடீிவனாலயஆபம்ிக்காம். 
149. To stop video time at 36 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Player36யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

 

Stop video here and ask which sub menu is used for inserting ‘date and time’ 

option? 

இங்வக யடீிவனாலய ிறுத்தி, 'வததி நற்றும் வபம்' யிருப்த்லத உள்ிை 
எந்த துலண பநனு னன்டுத்தப்டுகிதுஎன்று வகளுங்கள்? 

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

பெய்னவும். 
150. To stop video time at 52 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்52யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

 

Stop video here and ask if they know why we use ‘header and footer’? 

யடீிவனாலய ிறுத்தி, ‘header and footer’ஏன் னன்டுத்துகிவாம் என்லத 
அயர்கள் அிந்தால் வகளுங்கள்? 

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

தில்கலக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாலயநீண்டும்Play

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

VLC Media Playerல்1ிநிைம்29யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

 

Stop video here and ask them how many files can be inserted using hyperlink? 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தி, Hyperlink லகப் னன்டுத்தி எத்தல 
fileகல insertபெய்னாம் என்று வகளுங்கள்? 

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

பெய்னவும். 
152. To stop video time at 1 minute 37 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்1ிநிைம்37யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

 

Stop video here and ask them if they know how to open ‘hyperlink file’? 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தி, ‘hyperlink file’எப்டி திப்து 
என்றுஅயர்கிைம் வகளுங்கள்? 

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

தில்கலக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாலயநீண்டும்Play

பெய்னவும். 
153. To stop video time at 2 minute 10 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்2ிநிைம்10யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

 

Stop video here and ask if they can tell what is standard tool bar? 

இங்வக யடீிவனாலய ிறுத்தி, standard tool barஎன்ால்என் என்றுபொல் 
முடிமநா என்று வகளுங்கள்? 

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

பெய்னவும். 
154. To stop video time at 2 minute 35 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்2ிநிைம்35யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask students to open writer file and then play the video 

again? 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும், writer file திக்க நாணயர்கலக் வகட்டு, 

நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 
155. To stop video time at 3 minute 30 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்3ிநிைம்30யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

Stop video here and check whether they’ve opened writer file or not and then 

play the video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தி, writer file திந்துயிட்ைாபா இல்லனா 
என்லதச் ெரிார்த்து, நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 

156. To stop video time at 4 minute 05 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்4ிநிைம்05யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

 

Stop video here and ask, what will we learn today? 



 

64 
 

இங்வக யடீிவனாலய ிறுத்தியிட்டு, இன்று ாம் என் கற்றுக் 
பகாள்வயாம் என்று வகளுங்கள்? 

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

தில்கலக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாலயநீண்டும்Play

பெய்னவும். 
157. To stop video time at 4 minute 16 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்4ிநிைம்16யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

 

Stop video here and ask students to type the paragraph as shown in video? 

இங்வக யடீிவனாலய ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி paragraph 
ன்லத் type பெய்மம்டி நாணயர்கல வகளுங்கள்? 

Nowjust checkand play the video again.  

இப்வாது ெரிார்த்து நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 
 

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

VLC Media Playerல்4ிநிைம்28யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and check whether they’ve typed out the paragraph and then 

play the video again. 
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யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தி, paragraphஐ typeபெய்தார்கா என்லத 
ெரிார்க்கவும், நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 

159. To stop video time at 4 minute 43 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்4ிநிைம்43யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

 

Stop video here and ask why we use ‘character sub menu’? 

இங்வக யடீிவனாலய ிறுத்தி, ‘character sub menu’ஏன் னன்டுத்த 
வயண்டும் என்று வகளுங்கள்? 

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

தில்கலக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாலயநீண்டும்Play

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

VLC Media Playerல்2ிநிைம் 25யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

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

இங்வக யடீிவனாலய ிறுத்தி யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி paragraph 

ஐ select பெய்னநாணயர்கல வகளுங்கள். 
Just check whether they’ve selected the paragraph or not and then play the 

video again. 

paragraphஐselectபெய்தாபா இல்லனா என்லதச் ெரிார்த்து, நீண்டும் 
யடீிவனாலய இனக்கவும். 

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

VLC Media Playerல்6ிநிைம்40யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to click ‘Format’ menu and then click on the 

‘Characters’ sub menu as shown in the video and then play the video again.  
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யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும்,யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி'Format' 

பநனுயில் கிிக் பெய்து, 'Characters' sub menu ஐ clickபெய்ன நாணயர்கல 
வகளுங்கள்நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 

162. To stop video time at 7 minute 04 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்7ிநிைம்04யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to change the font name as shown in the video 

and then play the video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டினடி font 

nameஐநாற்,நாணயர்கலக் வகட்கவும் நீண்டும் யடீிவனாலய 
இனக்கவும். 
Now just check and play the video again. 

இப்வாது ெரிார்த்து நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 
163. To stop video time at 7 minute 12 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்7ிநிைம்12யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

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

இங்வக யடீிவனாலய ிறுத்தி யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி paragraph 

ஐselect பெய்னநாணயர்கலவகளுங்கள். 
Just check whether they’ve selected the paragraph or not and then play the 

video again. 

paragraphஐselectபெய்தாபா இல்லனா என்லதச் ெரிார்த்து, நீண்டும் 
யடீிவனாலய இனக்கவும். 

164. To stop video time at 7 minute 17 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்7ிநிைம்17யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to click ‘Format’ menu and then click on the 

‘Characters’ sub menu as shown in the video and then play the video again.  

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும்,யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி'Format' 

பநனுயில் கிிக் பெய்து, 'Characters' sub menu ஐ clickபெய்ன நாணயர்கல 
வகளுங்கள்நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 

165. To stop video time at 07 minute 28 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்07ிநிைம்28யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to do ‘Bold’ and ‘Italic’ as shown in the video 

and then play the video again. 
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யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி‘Bold’ and 

‘Italic’பெய்ன நாணயர்கலக் வகட்டு, நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 
166. To stop video time at 07 minute 34 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்07ிநிைம்34யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to apply ‘bold’ and ‘italics’ as shown in the 

video. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டினடி ‘bold’ and ‘italics’ 

ஆகினயற்ல apply பெய்ன நாணயர்கலக் வகட்கவும். 

Now just check and play the video again. 

இப்வாது ெரிார்த்து நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 
167. To stop video time at 07 minute 46 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்07ிநிைம்46யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

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

இங்வக யடீிவனாலய ிறுத்தி யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி paragraph 

ஐselect பெய்னநாணயர்கலவகளுங்கள். 
Just check whether they’ve selected the paragraph or not and then play the 

video again. 

Paragraph ஐselectபெய்தாபா இல்லனா என்லதச் ெரிார்த்து, நீண்டும் 

யடீிவனாலய இனக்கவும். 
168. To stop video time at 07 minute 50 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்07ிநிைம்50யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to click ‘Format’ menu and then click on the 

‘Characters’ sub menu as shown in the video and then play the video again.  

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும்,யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி'Format' 

பநனுயில் கிிக் பெய்து, 'Characters' sub menu ஐ clickபெய்ன நாணயர்கல 
வகளுங்கள்நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 

169. To stop video time at 08 minute 10 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்08ிநிைம்10யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to change the ‘font size’ as shown in the video 

and then play the video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டினடி ‘font size’ 

நாற்நாணயர்கலக் வகளுங்கள்.நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 
Now just check and play the video again. 
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இப்வாது ெரிார்த்து நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 
170. To stop video time at 08 minute 54 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்08ிநிைம்54யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask if they can tell what happens with ‘Font color’? 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தி, ‘Font color’என் ைக்கிது என்லத 
அயர்கள் பொல் முடிமநா என்று வகளுங்கள்? 

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

தில்கலக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாலயநீண்டும்Play

பெய்னவும். 
171. To stop video time at 09 minute 40 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்09ிநிைம்40யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

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

இங்வக யடீிவனாலய ிறுத்தி யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி paragraph 

ஐselect பெய்னநாணயர்கலவகளுங்கள். 
Just check whether they’ve selected the paragraph or not and then play the 

video again. 

Paragraph ஐselectபெய்தாபா இல்லனா என்லதச் ெரிார்த்து, நீண்டும் 
யடீிவனாலய இனக்கவும். 

172. To stop video time at 09 minute 50 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்09ிநிைம்50யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

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

video again. 

இங்வக யடீிவனாலய ிறுத்தி யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி 
பெய்னநாணயர்கலவகளுங்கள்., நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 

173. To stop video time at 10 minute 12 seconds in VLC Media Player. 
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VLC Media Playerல்12ிநிைம்12யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to change the ‘color’ as shown in the video 

and then play the video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டினடி ‘color’ லப 
நாற்நாணயர்கலக் வகளுங்கள்.நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 
Now just whether they have changed the font color or not and play the video 

again. 

அயர்கள் font color லப நாற்ிாபாஇல்லனா என்லதச் ெரிார்க்கவும் 
நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 

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

VLC Media Playerல்10ிநிைம்18யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask if they can tell what happens with ‘Effects’? 

இங்வக யடீிவனாலய ிறுத்தி, ‘Effects’ஆல்என் ைக்கிது என்று 
அயர்கள் பொல் முடிமநா என்று வகளுங்கள்? 

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

தில்கலக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாலயநீண்டும்Play

பெய்னவும். 
175. To stop video time at 11 minute 05 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்11ிநிைம்05யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

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

இங்வக யடீிவனாலய ிறுத்தி யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி paragraph 

ஐselect பெய்னநாணயர்கலவகளுங்கள். 
Just check whether they’ve selected the paragraph or not and then play the 

video again. 
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Paragraph ஐselectபெய்தாபா இல்லனா என்லதச் ெரிார்த்து, நீண்டும் 
யடீிவனாலய இனக்கவும். 

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

VLC Media Playerல்11ிநிைம் 20யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

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

video again. 

இங்வக யடீிவனாலய ிறுத்தி யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி 
பெய்னநாணயர்கலவகளுங்கள்., நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 

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

VLC Media Playerல்11ிநிைம்46யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to do all the lines in Capital letter as shown in 

the video and then play the video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டினடி எல்ாம் linesம் 
Capital letterஆகபெய்னநாணயர்கலக் வகளுங்கள்.நீண்டும் யடீிவனாலய 
இனக்கவும். 

178. To stop video time at 12 minute 08 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்12ிநிைம்08யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask them if they can tell why we use ‘outline’ in the 

‘Writer’? 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தி, ‘Writer’இல் ‘outline’ ஏன் 
னன்டுத்துகிவாம் என்லத அயர்கள் பொல் முடிமநா என்று 
வகளுங்கள்? 

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

தில்கலக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாலயநீண்டும்Play

பெய்னவும். 
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179. To stop video time at 12 minute 58 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்12ிநிைம்58யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

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

இங்வக யடீிவனாலய ிறுத்தி யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி paragraph 

ஐselect பெய்னநாணயர்கலவகளுங்கள். 
Just check whether they’ve selected the paragraph or not and then play the 

video again. 

Paragraph ஐselectபெய்தாபா இல்லனா என்லதச் ெரிார்த்து, நீண்டும் 
யடீிவனாலய இனக்கவும். 

180. To stop video time at 13 minute 03 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்13ிநிைம்03யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

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

video again. 

இங்வக யடீிவனாலய ிறுத்தி யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி 
பெய்னநாணயர்கலவகளுங்கள்., நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 

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

VLC Media Playerல்13ிநிைம்24யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to apply the ‘outline’ as shown in the video 

and then play the video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி 
‘outline’லapply பெய்ன நாணயர்கலக் வகட்கவும்.நீண்டும் யடீிவனாலய 
இனக்கவும். 

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

VLC Media Playerல்13ிநிைம்56யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

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

then play the video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டிமள்டி, 

normaltextபெய்ன நாணயர்கலக் வகட்டு, நீண்டும் யடீிவனாலய 
இனக்கவும். 

183. To stop video time at 14 minute 00 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்14ிநிைம்00யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask what is ‘Shadow’ and why we use it? 

இங்வக யடீிவனாலய ிறுத்தி, ‘Shadow’என்ால்என் அலத 
ஏன்னன்டுத்துகிவாம் என்று வகளுங்கள்? 

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

தில்கலக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாலயநீண்டும்Play

பெய்னவும். 
184. To stop video time at 14 minute 40 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்14ிநிைம்40யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

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

இங்வக யடீிவனாலய ிறுத்தி யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி paragraph 

ஐselect பெய்னநாணயர்கலவகளுங்கள். 
Just check whether they’ve selected the paragraph or not and then play the 

video again. 

Paragraph ஐselectபெய்தாபா இல்லனா என்லதச் ெரிார்த்து, நீண்டும் 
யடீிவனாலய இனக்கவும். 

185. To stop video time at 14 minute 45 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்14ிநிைம்45யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

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

video again. 

இங்வக யடீிவனாலய ிறுத்தி யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி 
பெய்னநாணயர்கலவகளுங்கள்., நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 

186. To stop video time at 15 minute 01 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்15ிநிைம்01யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to apply the ‘Shadow as shown in the video 

and then play the video again. 
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யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி 
‘Shadow’லயapply பெய்ன நாணயர்கலக் வகட்கவும்.நீண்டும் 
யடீிவனாலய இனக்கவும். 

187. To stop video time at 15 minute 27 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்15ிநிைம் 27யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to remove the shadow from the lines as shown 

in the video. 

இங்வக யடீிவனாலய ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி, lines 

ிருந்து shadow அகற் நாணயர்கலக் வகட்கவும். 
Now just check whether they’ve removed the ‘Shadow’ or not then play the 

video again. 

இப்வாது அயர்கள் ‘Shadow’removeபெய்தார்காஇல்லனா என்லதச் 
ெரிார்க்கவும் நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும் . 

188. To stop video time at 15 minute 35 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்15ிநிைம்35யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

 

Stop video here and ask if they can tell what is ‘blinking’ and why we use it? 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தி, ‘blinking’ என்ால்என், அலத ஏன் 
னன்டுத்துகிவாம் என்று வகளுங்கள்? 

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

தில்கலக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாலயநீண்டும்Play

பெய்னவும். 
189. To stop video time at 16 minute 25 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்16ிநிைம் 25யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

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



 

74 
 

இங்வக யடீிவனாலய ிறுத்தி யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி paragraph 

ஐselect பெய்னநாணயர்கலவகளுங்கள். 
Just check whether they’ve selected the paragraph or not and then play the 

video again. 

Paragraph ஐselectபெய்தாபா இல்லனா என்லதச் ெரிார்த்து, நீண்டும் 
யடீிவனாலய இனக்கவும். 

190. To stop video time at 16 minute 30 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்16ிநிைம்30யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

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

video again. 

இங்வக யடீிவனாலய ிறுத்தி யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி 
பெய்னநாணயர்கலவகளுங்கள்., நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 

191. To stop video time at 16 minute 39 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்16ிநிைம்39யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to apply the ‘blinking’ as shown in the video. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி ‘blinking’ 

ஐapply பெய்ன நாணயர்கலக் வகட்கவும்.நீண்டும் யடீிவனாலய 
இனக்கவும். 
Just check whether they’ve applied ‘blinking’ or not and then play the video 

again. 

அயர்கள் ‘blinking’ஐapply பெய்தார்காஅல்து இல்லனா என்லதச் 
ெரிார்த்து, நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 

192. To stop video time at 17 minute 19 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்17ிநிைம்19யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to remove the ‘Blinking’ option as shown in 

the video and then play the video again. 

இங்வக யடீிவனாலய ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி ‘Blinking’ 

option லஅகற் நாணயர்கலக் வகட்டுயிட்டு நீண்டும் யடீிவனாலய 
இனக்கவும். 

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

VLC Media Playerல்17ிநிைம் 26யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask if they know why we use ‘hidden’ option? 

இங்வக யடீிவனாலய ிறுத்தி, ‘hidden’ optionலஏன் னன்டுத்துகிவாம் 
என்லதக் வகளுங்கள்? 

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

தில்கலக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாலயநீண்டும்Play

பெய்னவும். 
194. To stop video time at 18 minute 13 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்18ிநிைம்13யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

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

இங்வக யடீிவனாலய ிறுத்தி யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி paragraph 

ஐselect பெய்னநாணயர்கலவகளுங்கள். 
Just check whether they’ve selected the paragraph or not and then play the 

video again. 

Paragraph ஐselectபெய்தாபா இல்லனா என்லதச் ெரிார்த்து, நீண்டும் 
யடீிவனாலய இனக்கவும். 

195. To stop video time at 18 minute 20 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்18ிநிைம்20யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

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

video again. 

இங்வக யடீிவனாலய ிறுத்தி யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி 
பெய்னநாணயர்கலவகளுங்கள்., நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 

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

VLC Media Playerல்18ிநிைம்50யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to apply the ‘hidden’ as shown in the video. 
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யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி ‘hidden’ 

லapply பெய்ன நாணயர்கலக் வகட்கவும். 

Just check whether they’ve applied ‘hidden’ or not and then play the video 

again. 

அயர்கள் ‘hidden’ ஐapply பெய்தார்காஅல்து இல்லனா என்லதச் 

ெரிார்த்து, நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 
197. To stop video time at 18 minute 55 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்18ிநிைம்55யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

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

இங்வக யடீிவனாலய ிறுத்தி யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி paragraph 

ஐselect பெய்னநாணயர்கலவகளுங்கள். 
Just check whether they’ve selected the paragraph or not and then play the 

video again. 

Paragraph ஐselectபெய்தாபா இல்லனா என்லதச் ெரிார்த்து, நீண்டும் 
யடீிவனாலய இனக்கவும். 

198. To stop video time at 19 minute 20 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்19ிநிைம்20யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask if they know what is ‘Over lining’ option? 

இங்வக யடீிவனாலய ிறுத்தி‘Over lining’ optionஎன்ால்என்பயன்று 
பதரிமநா என்று வகளுங்கள்? 

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

தில்கலக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாலயநீண்டும்Play

பெய்னவும். 
199. To stop video time at 20 minute 21 seconds in VLC Media Player. 
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VLC Media Playerல்20ிநிைம் 21யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

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

இங்வக யடீிவனாலய ிறுத்தி யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி paragraph 

ஐselect பெய்னநாணயர்கலவகளுங்கள். 
Just check whether they’ve selected the paragraph or not and then play the 

video again. 

Paragraph ஐselectபெய்தாபா இல்லனா என்லதச் ெரிார்த்து, நீண்டும் 
யடீிவனாலய இனக்கவும். 

200. To stop video time at 20 minute 31 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்20ிநிைம்31யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to click on the ‘Format’ option and then click 

on the ‘Characters’ sub menu and then play the video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும்,'Format' பநனுயில் கிிக் பெய்து, 

'Characters' sub menuஐ clickபெய்ன நாணயர்கல வகளுங்கள்நீண்டும் 
யடீிவனாலய இனக்கவும். 

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

VLC Media Playerல்20ிநிைம்45யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to apply the ‘over lining’ as shown in the 

video. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி ‘over 

lining’ ஐapply பெய்ன நாணயர்கலக் வகட்கவும். 

Just check whether they’ve applied ‘over lining’ or not and then play the video 

again. 

அயர்கள் ‘over lining’ ஐapply பெய்தார்காஅல்து இல்லனா என்லதச் 

ெரிார்த்து, நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 
202. To stop video time at 21 minute 25 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்21ிநிைம் 25யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to change the over lining as shown in the video 

and then play the video again.  

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி over lining 
நாற்றுயலத நாணயர்கலக் வகட்டுயிட்டு நீண்டும் யடீிவனாலய 
இனக்கவும். 
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203. To stop video time at 21 minute 38 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்21ிநிைம்38யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask if they know why we use ‘strikethrough’ option? 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தி, ‘strikethrough’ ஏன் னன்டுத்துகிவாம் 
என்லத அயர்களுக்கு பதரிந்தால் வகளுங்கள். 
Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கலக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாலயநீண்டும்Play

பெய்னவும். 
204. To stop video time at 22 minute 43 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்22ிநிைம்43யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to apply the ‘Strikethrough’ as shown in the 

video. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி 
‘Strikethrough’ ஐapply பெய்ன நாணயர்கலக் வகட்கவும். 

Just check whether they’ve applied ‘Strikethrough’ or not and then play the 

video again. 

அயர்கள் ‘Strikethrough’ஐapply பெய்தார்காஅல்து இல்லனா 

என்லதச் ெரிார்த்து, நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 
205. To stop video time at 23 minute 05 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்23ிநிைம்05யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to remove the ‘Strikethrough’ from the 

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

இங்வக யடீிவனாலய ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி, paragraph 

ிருந்து ‘Strikethrough’ லய அகற் நாணயர்கலக் வகட்டு, நீண்டும் 
யடீிவனாலய இனக்கவும். 
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206. To stop video time at 23 minute 20 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்23ிநிைம் 20யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask if they can tell why we use ‘Underline’? 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தி, ‘Underline’ஏன் னன்டுத்துகிவாம் என்லத 
அயர்களுக்கு பதரிந்தால் வகளுங்கள். 
Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கலக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாலயநீண்டும்Play

பெய்னவும். 
207. To stop video time at 24 minute 55 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்24ிநிைம்55யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to apply the ‘underline’ as shown in the video. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி ‘underline’ 

ஐapply பெய்ன நாணயர்கலக் வகட்கவும். 
Just check whether they’ve applied ‘underline’or not and then play the video 

again. 

அயர்கள் ‘underline’ஐapply பெய்தார்காஅல்து இல்லனா என்லதச் 
ெரிார்த்து, நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 

208. To stop video time at 25 minute 23 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்25ிநிைம் 23யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to change the underline color as shown in the 

video and then play the video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி underline 

color நாற் நாணயர்கல வகளுங்கள்,நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும் 

209. To stop video time at 25 minute 44 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்25ிநிைம்44யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask if they know what happens with ‘background ‘option? 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தி, ‘background ‘optionால்என் ைக்கிது 
என்று அயர்களுக்கு பதரிந்தால் வகளுங்கள்? 

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

தில்கலக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாலயநீண்டும்Play

பெய்னவும். 
210. To stop video time at 26minute 26 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்26ிநிைம்26யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

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

இங்வக யடீிவனாலய ிறுத்தி யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி paragraph 

ஐselect பெய்னநாணயர்கலவகளுங்கள். 
211. To stop video time at 26minute 53 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்26ிநிைம்53யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to change the ‘background color’ of the 

paragraph as show in the video. 

இங்வக யடீிவனாலய ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காண்ிக்கப்டும் paragraph 

இன்'‘background color’லபநாற்றுநாறு நாணயர்கல வகட்கவும். 
Now just check and play the video again. 

இப்வாது ெரிார்த்து நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 
212. To stop video time at 27 minute 12 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்27ிநிைம்12யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask if they can tell what happens with‘default formatting’ 

option? 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தி, ‘default formatting’ optionால்என் 
ைக்கிது என்று அயர்கள் பொல் முடிமநா என்று வகளுங்கள்? 

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

தில்கலக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாலயநீண்டும்Play

பெய்னவும். 
213. To stop video time at 28 minute 35 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்28ிநிைம்35யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to use the ‘default formatting’ as shown in the 

video and then play the video again. 

இங்வக யடீிவனாலய ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி ‘default 

formatting’ஐப் னன்டுத்த நாணயர்கலக் வகட்டு, நீண்டும் யடீிவனாலய 
இனக்கவும். 

214. To stop video time at 28 minute 43 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்28ிநிைம்43யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

 

Stop video here and ask the students to close the writer file and then shut down 

the computer. 
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இங்வக யடீிவனாலய ிறுத்தி, writer file லclose பெய்து,computerலபshut 

down பெய்மநாறுநாணயர்கல வகட்கவும். 
Just check whether they have shut down the computer or not. 

அயர்கள் computerலபshut downபெய்தார்காஎன்லத ெரிார்த்துக் 
பகாள்ளுங்கள். 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Complete Teacher’s Manual for Writer 2 Class 6 

Class 6 Summaries 

 

 Open your laptop/notebook and switch on. 

உங்கள் laptop/notebookஐஒன்பெய்துswitch onபெய்க . 
 How to open Writer file and operate it. 

Writer file திந்து அலத எவ்யாறு பெனல்டுத்துயது. 
 What is manual break? 

Manual break என்ால் என்? 

 How to do page break? 

Page break எவ்யாறு பெய்யது? 

 How to use characters option? 

Characters option எவ்யாறு னன்டுத்துயது? 

 How to use effects, font effects etc.? 

Effects, font effects கல எப்டி னன்டுத்துயது? 

 Why we use default formatting? 

ாம் Default Formatting ஏன் னன்டுத்துகிவாம்? 

 How to use line and spacing? 

line and spacing எவ்யாறு னன்டுத்துயது? 

 How to insert drop caps? 

Drop caps லெinsertபெய்யது எப்டி. 
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 How to insert border? 

Borderலபinsert பெய்யது எப்டி. 
 How to Close Writer file. 

Writer fileலCloseபெய்யது எப்டி. 
 How to shut down computer. 

Computer லபshut down  பெய்யது எப்டி. 
Now let’s start class. 

இப்வாதுயடீிவனாலயஆபம்ிக்காம். 
215. To stop video time at 47 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்47யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

 

Stop video here and ask if they can tell, what is ‘Default Formatting’? 

இங்வக யடீிவனாலய ிறுத்தி, ‘Default Formatting’என்ால் என் என்று 
அயர்காள்பொல் முடிமநா என்று வகளுங்கள்? 

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

தில்கலக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாலயநீண்டும்Play

பெய்னவும். 
216. To stop video time at 1 minute 14 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்1ிநிைம்14யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask if they know why we use ‘Character’ option? 

இங்வக யடீிவனாலய ிறுத்தி, ‘Character’ option ஏன் னன்டுத்துகிவாம் 
என்லத அயர்களுக்கு பதரிமநா என்று வகளுங்கள்? 

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

தில்கலக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாலயநீண்டும்Play

பெய்னவும். 
217. To stop video time at 2 minute 17 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்2ிநிைம்17யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask students to open writer file and then play the video 

again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும், writer file லதிக்க நாணயர்கலக் 
வகளுங்கள், நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 

218. To stop video time at 3 minute 54 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்3ிநிைம்54யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask students to type the paragraph as shown in video? 

இங்வக யடீிவனாலய ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி paragraph 
ன்லத் type பெய்மம்டி நாணயர்கல வகளுங்கள்? 

Nowjust checkand play the video again.  

இப்வாது ெரிார்த்து நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 
219. To stop video time at 4 minute 01 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்4ிநிைம்01யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask if they have typed out the paragraph? 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தி, paragraphஐtypeபெய்தார்கா எ 
வகளுங்கள்? 

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

தில்கலக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாலயநீண்டும்Play

பெய்னவும். 
220. To stop video time at 4 minute 10 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்4ிநிைம்10யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask students to change the font style as shown in the video 

and then play the video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி font style 
நாற் நாணயர்கல வகளுங்கள்,நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 

221. To stop video time at 4 minute 31 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்4ிநிைம்31யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

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

இங்வக யடீிவனாலய ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி line ஐselect 

பெய்னநாணயர்கல வகளுங்கள். 
Just check whether they’ve selected the paragraph or not and then play the 

video again.  

paragraphஐselectபெய்தாபா இல்லனா என்லதச் ெரிார்த்து, நீண்டும் 
யடீிவனாலய இனக்கவும். 

222. To stop video time at 4 minute 44 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்4ிநிைம்44யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to click on the ‘Format’ menu and select the 

‘Characters’ submenu and then play video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும்,'Format' பநனுயில் கிிக் பெய்து, 

'Characters' sub menu ஐ clickபெய்ன நாணயர்கல வகளுங்கள்நீண்டும் 
யடீிவனாலய இனக்கவும். 

223. To stop video time at 5 minute 28 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்5ிநிைம் 28யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask students to change the ‘Font size’ of the line as shown 

in the video and then play the video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டினடி ‘font size’ 

நாற்நாணயர்கலக் வகளுங்கள்.நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 
Now just check whether they have changed the font size or not and then play 

the video again. 

அயர்கள் font size லப நாற்ிாபாஇல்லனா என்லதச் ெரிார்க்கவும் 
நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 

224. To stop video time at 6minute 37 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்6ிநிைம்37யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask students to change font color and then play the video 

again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தி, ‘font color’ நாற்நாணயர்கலக் 
வகளுங்கள்.நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 

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

VLC Media Playerல்7ிநிைம்06யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to select the line or paragraph as shown in the 

video. 
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இங்வக யடீிவனாலய ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி line or 

paragraph ஐselect பெய்னநாணயர்கல வகளுங்கள். 
Just check whether they’ve selected the line/paragraph or not and then play the 

video again. 

line/paragraphஐselectபெய்தாபா இல்லனா என்லதச் ெரிார்த்து, நீண்டும் 
யடீிவனாலய இனக்கவும். 

226. To stop video time at 7 minute 09 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்7ிநிைம்09யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to click on the ‘Format’ menu and select the 

‘Characters’ submenu and then play video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும்,'Format' பநனுயில் கிிக் பெய்து, 

'Characters' sub menu ஐ clickபெய்ன நாணயர்கல வகளுங்கள்நீண்டும் 
யடீிவனாலய இனக்கவும். 

227. To stop video time at 7 minute 40 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்7ிநிைம்40யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to change the ‘Font Color’ as shown in the 

video and then play the video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டினடி ‘font Color’ 

நாற்நாணயர்கலக் வகளுங்கள்.நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 
Now just check whether they have changed the font color or not and then play 

the video again. 

அயர்கள் font color லப நாற்ிாபாஇல்லனா என்லதச் ெரிார்க்கவும் 
நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 

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

VLC Media Playerல்7ிநிைம்49யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask students to make third line blinking and then play the 

video again. 

இங்வக யடீிவனாலய ிறுத்தி third line blinking பெய்ன நாணயர்கலக் 
வகட்டு, நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 

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

VLC Media Playerல்8ிநிைம்16யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to select the line or paragraph as shown in the 

video. 

இங்வக யடீிவனாலய ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி line or 

paragraph ஐselect பெய்னநாணயர்கல வகளுங்கள். 
230. To stop video time at 8 minute 25 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்8ிநிைம் 25யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

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

video again. 

இங்வக யடீிவனாலய ிறுத்தி யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி 
பெய்னநாணயர்கலவகளுங்கள்., நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 

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

VLC Media Playerல்8ிநிைம்40யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to make the line ‘Blinking’as shown in the 

video. 

இங்வக யடீிவனாலய ிறுத்தி, யடீிவனாயில் 
காட்டிமள்டிlineல‘Blinking’பெய்ன நாணயர்கலக் வகட்கவும். 
Just check whether students havemade the line blinking or not and then play the 

video again. 

நாணயர்கள் lineல‘Blinking’பெய்தார்கா இல்லனா என்லதச் 
ெரிார்த்து, நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 

232. To stop video time at 8 minute 54 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்8ிநிைம்54யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask students to practice the ‘Effects’ then play the video 

again. 

இங்வக யடீிவனாலய ிறுத்தி,‘Effects’என்லதப் practiceபெய்து ின்ர் 
யடீிவனாலய நீண்டும் இனக்குங்கள். 

233. To stop video time at 9 minute 24 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்9ிநிைம் 24யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to select the remaining line as shown in the 

video and then play the video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தியிட்டு யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி 
நீதமுள் line த் வதர்ந்பதடுக்க நாணயர்கலக் வகட்டு, நீண்டும் 
யடீிவனாலய இனக்கவும். 

234. To stop video time at 9 minute 55 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்9ிநிைம்55யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

Stop video here and check whether students have used the ‘Effects’ or not and 

then play the video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தி நாணயர்கள் 
‘Effects’னன்டுதிாபாஅல்து இல்லனா என்லதச் ெரிார்த்து 
நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 

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

VLC Media Playerல்10ிநிைம்12யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask if they know why we use ‘Paragraph’ sub menu? 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தி, ‘Paragraph’ sub menu லய ஏன் 

னன்டுத்துகிவாம் என்லதக் வகளுங்கள்? 

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

தில்கலக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாலயநீண்டும்Play

பெய்னவும். 
236. To stop video time at 11 minute 06 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்11ிநிைம்06யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

 

Stop video here and ask if they can tell why we use ‘Indent and Spacing’? 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தி, ‘Indent and Spacing’ஐ ஏன் 
னன்டுத்துகிவாம் என்லத அயர்கள் பொல் முடிமநாஎன்று 
வகளுங்கள்? 

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

தில்கலக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாலயநீண்டும்Play

பெய்னவும். 
237. To stop video time at 11 minute 54 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்11ிநிைம்54யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask students to click on the ‘Format menu and then click on 

the ‘Indent and Spacing’ option as shown in the video and then play the video 

again.  

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும்,யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி 'Format' 

பநனுயில் கிிக் பெய்து, ‘Indent and Spacing’ option ஐ clickபெய்ன 
நாணயர்கல வகளுங்கள்நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 

238. To stop video time at 12 minute 42 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்12ிநிைம்42யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to use ‘Before Text’ option as shown in video 

and then play the video again. 

இங்வக யடீிவனாலய ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி ‘Before 

Text’ என் optionனன்டுத்த நாணயர்கலவகட்கவும், ின் நீண்டும் 
யடீிவனாலய இனக்கவும். 

239. To stop video time at 13 minute 04 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்13ிநிைம்04யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

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

play the video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டினடி ொதாபணநாக 
பெய்ன நாணயர்கலக் வகட்டு, நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 

240. To stop video time at 13 minute 33 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்13ிநிைம்33யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to use ‘After Text’ option as shown in video 

and then play the video again. 

இங்வக யடீிவனாலய ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி ‘After Text’ 

என் optionனன்டுத்த நாணயர்கள் வகட்கவும், ின் நீண்டும் 
யடீிவனாலய இனக்கவும். 

241. To stop video time at 14 minute 02 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்14ிநிைம்02யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

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

play the video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டினடி ொதாபணநாக 
பெய்ன நாணயர்கலக் வகட்டு, நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 

242. To stop video time at 15 minute 32 seconds in VLC Media Player. 
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VLC Media Playerல்2ிநிைம் 25யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to use ‘Above Paragraph and Below 

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

இங்வக யடீிவனாலய ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி ‘Above 

Paragraph and Below Paragraph’என் optionனன்டுத்த 
நாணயர்கலவகட்கவும், ின் நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 

243. To stop video time at 15 minute 55 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்15ிநிைம்55யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to use the ‘Line spacing’ as shown in the video 

and then play the video again. 

இங்வக யடீிவனாலய ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி ‘Line 

spacing’ என் optionனன்டுத்த நாணயர்கலவகட்கவும், ின் நீண்டும் 
யடீிவனாலய இனக்கவும். 

244. To stop video time at 16 minute 26 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்16ிநிைம் 26யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to bring paragraph back in the normal as 

shown in the video. 

இங்வக யடீிவனாலய ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி 
ொதாபணநாக paragraph ஐ பகாண்டு யப நாணயர்கலக் வகட்கவும். 
Now Just check just check whether have used the ‘Indent and spacing’ option or 

not and then play the video again. 

இப்வாது ‘Indent and spacing’ யிருப்த்லத னன்டுத்திாபா இல்லனா 
என்லதச் ெரிார்க்கவும், நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 

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

VLC Media Playerல்16ிநிைம்44யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask if they know why we use ‘Alignment’? 

யடீிவனாலய ிறுத்தி, 'அலனான்பநன்ட்' ஏன் னன்டுத்துகிவாம் 
என்லத அயர்களுக்கு பதரிமநா என்று வகளுங்கள்? 

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

தில்கலக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாலயநீண்டும்Play

பெய்னவும். 
246. To stop video time at 18 minute 36 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்18ிநிைம்36யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to use the ‘Alignment’ as shown in the video. 

இங்வக யடீிவனாலய ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி 
‘Alignment’ என் optionனன்டுத்த நாணயர்கலவகட்கவும். 
Now just check and play the video again. 

இப்வாது யடீிவனாலயச் ெரிார்த்து நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 
247. To stop video time at 19 minute 05 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்19ிநிைம்05யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

 

Stop video here and ask if they can tell why we use ‘Drop Caps’? 

இங்வக யடீிவனாலய ிறுத்தி, ‘Drop Caps’ஏன் னன்டுத்துகிவாம் 
என்லத அயர்கள் பொல் முடிமநா என்று வகளுங்கள்? 

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

தில்கலக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாலயநீண்டும்Play

பெய்னவும். 
248. To stop video time at 20 minute 16 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்20ிநிைம்16யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to click on the ‘Format menu’ and then click 

on the ‘Paragraph’ option as shown in the video and then play the video again. 
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யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும்,யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி 'Format' 

பநனுயில் கிிக் பெய்து, ‘Paragraph’ option ஐ clickபெய்ன நாணயர்கல 
வகளுங்கள்நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 

249. To stop video time at 21 minute 22 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்21ிநிைம் 22யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to use the ‘Drop Caps’ as shown in the video 

and then play the video again. 

இங்வக யடீிவனாலய ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி ‘Drop 

Caps’ ஐப் னன்டுத்த நாணயர்கலக் வகட்டு, நீண்டும் யடீிவனாலய 
இனக்கவும். 

250. To stop video time at 22 minute 02 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்22ிநிைம்02யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

Stop video here andcheck whether they have used ‘Drop caps’ or not and then 

play the video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தி, ‘Drop caps’ கல' னன்டுத்திார்கா 
இல்லனா என்லதச் ெரிார்த்து நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 

251. To stop video time at 23 minute 25 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்23ிநிைம் 25யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask if they can tell why we use ‘Border’ option? 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும்,‘Border’ option ஏன் னன்டுத்த 
வயண்டும் என்று அயர்கல வகளுங்கள்? 

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

தில்கலக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாலயநீண்டும்Play

பெய்னவும். 
252. To stop video time at 24 minute 38 seconds in VLC Media Player. 
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VLC Media Playerல்24ிநிைம்38யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to click on the ‘Format menu’ and then click 

on the paragraph option as shown in the video and then play the video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும்,யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி 'Format' 

பநனுயில் கிிக் பெய்து, ‘Paragraph’ option ஐ clickபெய்ன நாணயர்கல 
வகளுங்கள்நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 

253. To stop video time at 25 minute 16 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்25ிநிைம்16யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to apply the ‘Border’ on the paragraph as 

shown in the video and then play the video again. 

இங்வக யடீிவனாலய ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி paragraph 

ல் ‘Border’ லபapply பெய்ன நாணயர்கலக் வகட்டு, நீண்டும் யடீிவனாலய 
இனக்கவும். 

254. To stop video time at 25 minute 19 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்25ிநிைம்19யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to click once again in the ‘Border’ option as 

shown in the video and then play the video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டினடி ‘Border’ option ல் 
நறுடிமம் கிிக் பெய்ன நாணயர்கலக் வகட்டு, நீண்டும் யடீிவனாலய 
இனக்கவும். 
To stop video time at 25 minute 21 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்25ிநிைம் 21யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to use the ‘Space and content’ of the ‘Border’ 

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

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டினடி ‘Space and content’ 

of the ‘Border’ஐப் னன்டுத்த நாணயர்கலக் வகட்டு, நீண்டும் 
யடீிவனாலய இனக்கவும். 

255. To stop video time at 25 minute 40 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்25ிநிைம்40யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to use the ‘Shadow’ option of the ‘Border’ 

shown in the video. 
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இங்வக யடீிவனாலய ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள் ‘Border’என் 
option ஐ  னன்டுத்த நாணயர்கள் வகட்கவும்.நீண்டும் யடீிவனாலய 
இனக்கவும். 
Now just check whether they have used the all options of ‘Border’ or not and 

then play the video again. 

இப்வாது அயர்கள் ‘Border’ இன் அலத்து options கலமம் 
னன்டுத்துகிார்கா இல்லனா என்லதச் ெரிார்த்து, நீண்டும் 
யடீிவனாலய இனக்கவும். 
To stop video time at 25 minute 52 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்25ிநிைம்52யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

 

Stop video here and ask the students to close the writer file and then shut down 

the computer. 

இங்வக யடீிவனாலய ிறுத்தி, writer file லclose பெய்து,computerலபshut 

down பெய்மநாறுநாணயர்கல வகட்கவும். 
Just check whether they have shut down the computer or not. 

அயர்கள் computerலபshut downபெய்தார்காஎன்லத ெரிார்த்துக் 
பகாள்ளுங்கள். 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

98 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Complete Teacher’s Manual for Writer 2 Class 7 

Class 7 Summaries 

 

 Open your laptop/notebook and switch on 

உங்கள் laptop/notebookஐஒன்பெய்துswitch onபெய்க . 
 How to open Writer file and operate it. 

Writer file திந்து அலத எவ்யாறு பெனல்டுத்துயது. 
 Why we use default formatting? 

ாம் Default Formatting ஏன் னன்டுத்துகிவாம்? 

 How to use line and spacing? 

line and spacing எவ்யாறு னன்டுத்துயது? 

 How to insert numbering and bullets? 

Numbering and bulletsலெinsert பெய்யதுஎப்டி? 

 How to set margin on the page? 

Page நீது margin அலநப்து எப்டி? 

 How to change page background? 

pageன் background நாற்றுயது எப்டி? 

 How to insert header and footer? 

Header and footerலெinsert பெய்யதுஎப்டி? 

 How to insert border on the writer page? 

Writer pageஇல்borderலபinsert பெய்யதுஎப்டி? 
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 How to Close Writer file. 

Writer fileலCloseபெய்யது எப்டி. 
 How to shut down computer. 

Computer லபshut down  பெய்யது எப்டி. 
Now let’s start class. 

இப்வாதுயடீிவனாலயஆபம்ிக்காம். 
256. To stop video time at 40 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்40யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

 

Stop video here and ask if they can tell how to remove ‘Text Boundaries’? 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தி, ‘Text Boundaries’எப்டி ீக்க வயண்டும் 
என்று பொல் முடிமநா என்று வகளுங்கள்? 

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

தில்கலக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாலயநீண்டும்Play

பெய்னவும். 
257. To stop video time at 1 minute 00 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்1ிநிைம்00யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask if they can tell why we use ‘Default Formatting’? 
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யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தி,‘Default Formatting’ஏன் 
னன்டுத்துகிவாம் என்று அயர்கல வகளுங்கள்? 

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

தில்கலக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாலயநீண்டும்Play

பெய்னவும். 
258. To stop video time at 1 minute 39 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்1ிநிைம்39யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask why we use ‘Paragraph’ submenu option? 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தி,‘Paragraph’ submenu optionஐஏன் னன்டுத்த 
வயண்டும் என்று வகட்கிரீ்கா? 

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

தில்கலக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாலயநீண்டும்Play

பெய்னவும். 
259. To stop video time at 2 minute 50 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்2ிநிைம்50யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask students to open writer file as shown in video and then 

play the video again. 
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இங்வக யடீிவனாலய ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டினடி writer fileலopen 

பெய்னநாணயர்கலக் வகட்டுயிட்டு நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 
260. To stop video time at 3 minute 10 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்3ிநிைம்10யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask, what will we learn today? 

இங்வக யடீிவனாலய ிறுத்தி,, இன்று ாம் என் கற்றுக் பகாள்வயாம் 
என்று வகளுங்கள்? 

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

தில்கலக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாலயநீண்டும்Play

பெய்னவும். 
261. To stop video time at 3 minute 16 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்3ிநிைம்16யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask students to type the line and also ask them to do copy 

and paste ten times and then play the video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும்,lineலtypeபெய்துத்து தைலய copy and 

pasteபெய்னநாணயர்கலக் வகட்டு,நீண்டும்யடீிவனாலய இனக்கவும். 

262. To stop video time at 3 minute 59 seconds in VLC Media Player. 
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VLC Media Playerல்3ிநிைம்59யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

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

play the video again. 

இங்வக யடீிவனாலய ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி line ஐselect 

பெய்னநாணயர்கல வகளுங்கள் நீண்டும்யடீிவனாலய இனக்கவும். 

263. To stop video time at 4 minute 38 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்2ிநிைம் 25யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to do copy and paste by shortcut command as 

shown in video and then play the video again. 

இங்வக யடீிவனாலய ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி shortcut 

command மூம்copy and paste பெய்ன நாணயர்கலக் வகட்டு, நீண்டும் 
யடீிவனாலய இனக்கவும். 

264. To stop video time at 3 minute 28 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்3ிநிைம் 28யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

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

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டினடி பெய்ன 
வகட்கவும். 

Now just checkwhether they have copied or pasted ten times or not and then 

play the video again.  

இப்வாது அயர்கள் copy பெய்துள்ர் அல்து த்து தைலய 
pasteபெய்தார்கா இல்லனா என்லதச் ெரிார்த்து, யடீிவனாலய 
நீண்டும் இனக்கவும். 

265. To stop video time at 5 minute 31 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்5ிநிைம்31யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask if they can tell why we use ‘Bullets and Numbering’ 

option? 

யடீிவனாலய ிறுத்தி, ‘Bullets and Numbering’யிருப்த்லத ஏன் 
னன்டுத்துகிவாம் என்று அயர்கல வகளுங்கள்? 

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

தில்கலக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாலயநீண்டும்Play

பெய்னவும். 
266. To stop video time at 6 minute 47 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்6ிநிைம்47யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to click on the ‘Format menu’ and then click 

on the ‘Bullets and numbering’ option as shown in the video and then play the 

video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும்,யடீிவனாயில் காட்டினடி 'Format' 

பநனுயில் கிிக் பெய்து, ‘Bullets and numbering’ ஐ clickபெய்ன 
நாணயர்கல வகளுங்கள்நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 

267. To stop video time at 7 minute 12 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்7ிநிைம்12யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to apply the ‘Bullets’ on the first line as shown 

in the video and then play the video again. 

இங்வக யடீிவனாலய ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி, முதல் line 

ல் ‘Bullets’applyபெய்ன நாணயர்கலக் வகட்டுயிட்டு நீண்டும் 
யடீிவனாலய இனக்கவும். 

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

VLC Media Playerல்2ிநிைம் 25யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask students to apply the ‘Numbering’ on the second line as 

shown in the video and then play the video again. 

இங்வக யடீிவனாலய ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி, secondline 

ல் ‘Bullets’applyபெய்ன நாணயர்கலக் வகட்டுயிட்டு நீண்டும் 
யடீிவனாலய இனக்கவும். 

269. To stop video time at 9 minute 24 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்9ிநிைம் 24யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to apply the ‘graphics’ on thethird and fourth 

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

இங்வக யடீிவனாலய ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி, third line ல் 
‘graphics’ applyபெய்ன நாணயர்கலக் வகட்டுயிட்டு நீண்டும் 
யடீிவனாலய இனக்கவும். 

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

VLC Media Playerல்10ிநிைம் 28யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to remove ‘Bullets and Numbering’ as 

explained in the video. 

இங்வக யடீிவனாலய ிறுத்தி, யடீிவனாயில் யிக்கப்ட்டுள்டி ‘Bullets 

and Numbering’ அகற் நாணயர்கலக் வகட்கவும். 
Now just check whether they’ve removed the ‘Bullets and Numbering or not 

and then play the video again. 

இப்வாது அயர்கள் ‘Bullets and Numbering ீக்கி யிட்ைார்கா இல்லனா 
என்லதச் ெரிார்த்துயிட்டு நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 

271. To stop video time at 11 minute 45 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்11ிநிைம்45யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to click on the ‘Format menu’ and then select 

the ‘Page’ submenu and then play the video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும்,'Format' பநனுயில் கிிக் பெய்து, ‘‘Page’ ஐ 
clickபெய்ன நாணயர்கல வகளுங்கள்நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 

272. To stop video time at 12 minute 53 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்12ிநிைம்53யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to change the Paper format as shown in the 

video. 



 

105 
 

இங்வக யடீிவனாலய ிறுத்தி யடீிவனாயில் காட்டினடி Paper format 

நாற்றுயலத நாணயர்கிைம் வகளுங்கள். 
Now just check whether they’ve changed Page format or not and then play the 

video again. 

இப்வாது அயர்கள் Page format நாியிட்ைதாஅல்து நாயில்லனா 
என்லதச் ெரிார்த்து, நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 

273. To stop video time at 13 minute 19 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்19ிநிைம்19யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and askif they can tell why we use ‘Orientation’ option? 

இங்வக யடீிவனாலய ிறுத்தி, 'Orientation' யிருப்த்லத ஏன் 
னன்டுத்துகிவாம் என்று அயர்கல வகளுங்கள்? 

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

தில்கலக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாலயநீண்டும்Play

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

VLC Media Playerல்15ிநிைம்08யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to click on the ‘Format menu’ and then click 

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

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும்,யடீிவனாயில் காட்டினடி 'Format' 

பநனுயில் கிிக் பெய்து, ‘‘Page’optionஇல்clickபெய்ன நாணயர்கல 
வகளுங்கள்நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 

275. To stop video time at 15 minute 24 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்15ிநிைம் 24யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to change ‘Orientation’ of the page as shown 

in the video and then play the video again. 



 

106 
 

இங்வக யடீிவனாலய ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி, க்கத்தின் 
‘Orientation’ஐ நாற்றுயலதக் வகட்டு, நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 

276. To stop video time at 15 minute 30 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்15ிநிைம்30யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to do in ‘Portrait’ format as shown in the video 

and then play the video again. 

இங்வக யடீிவனாலய ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி 
‘Portrait’யடியில் பெய்ன நாணயர்கலக் வகட்டுயிட்டு நீண்டும் 
யடீிவனாலய இனக்கவும். 

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

VLC Media Playerல்15ிநிைம்45யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and askif they can tell what happens with ‘Page Background’ 

option? 

இங்வக யடீிவனாலய ிறுத்தி, ‘Page Background’ optionால்என் ைக்கும் 
என்று அயர்கள் பொல் முடிமநா என்று வகளுங்கள்? 

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

தில்கலக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாலயநீண்டும்Play

பெய்னவும். 
278. To stop video time at 16 minute 32 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்16ிநிைம்32யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to click on the ‘Format’ menu and then click 

on the ‘Page submenu’ and then play the video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும்,யடீிவனாயில் காட்டினடி 'Format' 

பநனுயில் கிிக் பெய்து, ‘Page submenu’ இல்clickபெய்ன நாணயர்கல 
வகளுங்கள்நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 
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279. To stop video time at 17 minute 06 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்17ிநிைம்06யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to change the ‘Page Background’ as shown in 

the video. 

இங்வக யடீிவனாலய ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி ‘Page 

Background’ஐ நாற்றுயலத நாணயர்கலக் வகட்கவும். 
Now just check whether they’ve changed page backgroundor not and then play 

the video again. 

இப்வாது அயர்கள் page backgroundநாினிருக்கிார்கா இல்லனா 
என்லதச் ெரிார்த்து, நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 

280. To stop video time at 18 minute 02 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்18ிநிைம்02யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to set the picture in the background of the page 

as shown in the video. 

இங்வக யடீிவனாலய ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி, க்கத்தின் 
background ல் ைத்லத அலநக்க நாணயர்கலக் வகட்கவும். 
Now just check whether they’ve set the picture in the background or not and 

then play the video again. 

இப்வாது அயர்கள் background இல்pictureலபநாினிருக்கிார்கா 
இல்லனா என்லதச் ெரிார்த்து, நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 

281. To stop video time at 18 minute 23 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்18ிநிைம்23யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask if they can tell why we use ‘Header and Footer’? 

யடீிவனாலய ிறுத்தி, ‘Header and Footer’ஏன் னன்டுத்துகிவாம் 
என்லத அயர்கள் பொல் முடிமநா என்று வகளுங்கள்? 
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Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கலக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாலயநீண்டும்Play

பெய்னவும். 
282. To stop video time at 18 minute 20 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்2ிநிைம் 25யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to click on the ‘Format menu’ and then click 

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

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும்,யடீிவனாயில் காட்டினடி ‘Format menu’ 

யில் கிிக் பெய்து, ‘Page submenu’ இல்clickபெய்ன நாணயர்கல 
வகளுங்கள்நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 

283. To stop video time at 19 minute 42 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்19ிநிைம்42யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students toinsert header as shown in the videoand then 

play the video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி 
headerலபinsert பெய்ன நாணயர்கல வகளுங்கள் ,நீண்டும் யடீிவனாலய 
இனக்கவும். 

284. To stop video time at 20 minute 37 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்20ிநிைம்37யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students toset left margin of header as shown in the 

videoand then play the video again. 

இங்வக யடீிவனாலய ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி, 

headerஇல்left margin அலநக்கநாணயர்கலக் வகட்கவும் .ின் யடீிவனாலய 
நீண்டும் இனக்கவும். 

285. To stop video time at 21 minute 09 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்21ிநிைம்09யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to do spacing of header as shown in the 

videoand then play the video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தி யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி 
headerஇல்இலைபயிலனச் பெய்ன நாணயர்கலக் வகட்டுயிட்டு நீண்டும் 
யடீிவனாலய இனக்கவும். 

286. To stop video time at 21 minute 35 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்21ிநிைம்35யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask students toset height of header as shown in the 

videoand then play the video again. 

இங்வக யடீிவனாலய ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி, 

headerஇல்height அலநக்கநாணயர்கலக் வகட்கவும் .ின் யடீிவனாலய 
நீண்டும் இனக்கவும். 

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

VLC Media Playerல்21ிநிைம்50யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to type name or title as shown in video. 

இங்வக யடீிவனாலய ிறுத்தி யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி, பனலப 
அல்து தலப்ல type பெய்ன நாணயர்கலக் வகட்கவும். 
Now just check whether they’ve typed or not and then play the video again. 

இப்வாது அயர்கள் தட்ைச்சு பெய்ததார்கா அல்து இல்லனா 
என்லதச் ெரிார்த்து, நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 

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

VLC Media Playerல்22ிநிைம்15யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students toinsert footer as shown in the videoand then 

play the video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி 
footerலபinsert பெய்ன நாணயர்கல வகளுங்கள் ,நீண்டும் யடீிவனாலய 
இனக்கவும். 

289. To stop video time at 22 minute 44 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்22ிநிைம்44யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students toset right margin of footer as shown in the 

videoand then play the video again. 

இங்வக யடீிவனாலய ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி, 

footerஇல்right margin அலநக்கநாணயர்கலக் வகட்கவும் .ின் 
யடீிவனாலய நீண்டும் இனக்கவும். 

290. To stop video time at 23 minute 10 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்23ிநிைம்10யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to do spacing of footer as shown in the 

videoand then play the video again. 
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யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தி யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி footer 

இல்இலைபயிலனச் பெய்ன நாணயர்கலக் வகட்டுயிட்டு நீண்டும் 
யடீிவனாலய இனக்கவும். 
Now just check and play the video again. 

இப்வாது யடீிவனாலயச் ெரிார்த்து நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 
291. To stop video time at 23 minute 33 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்23ிநிைம்33யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students toset height of footer as shown in the videoand 

then play the video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தி யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி footer 

இல்height அலநக்கநாணயர்கலக் வகட்டுயிட்டு நீண்டும் யடீிவனாலய 
இனக்கவும். 

292. To stop video time at 23 minute 46 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்23ிநிைம்46யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to insert a page number as shown in video. 

இங்வக யடீிவனாலய ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி ரு page 

numberஐinsert பெய்ன நாணயர்கலக் வகட்கவும். 
Now just check whether they’ve inserted page number or not and then play the 

video again. 

இப்வாது அயர்கள் page numberஐinsertபெய்தார்காஇல்லனா என்லதச் 
ெரிார்த்து, நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 

293. To stop video time at 24 minute 05 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்24ிநிைம்05யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

 

Stop video here and ask why we use ‘Page Border’? 
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இங்வக யடீிவனாலய ிறுத்தி, ாம் ஏன் ‘Page Border’னன்டுத்துகிவாம் 
என்று வகளுங்கள்? 

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

தில்கலக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாலயநீண்டும்Play

பெய்னவும். 
294. To stop video time at 25 minute 48 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்25ிநிைம்48யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to apply the ‘Page Borders’ as shown in the 

video. 

இங்வக யடீிவனாலய ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி ‘Page 

Borders’இல்applyபெய்னநாணயர்கள் வகளுங்கள். 
Now just check whether they’ve applied ‘Page Border’ or not and then play the 

video again. 

இப்வாது அயர்கள் ‘Page Border’ என்லதப் னன்டுத்துகிார்கா 
இல்லனா என்லதச் ெரிார்த்து, நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 

295. To stop video time at 26 minute 54 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்26ிநிைம்54யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to use the ‘Spacing to contents’ as shown in 

the video. 

இங்வக யடீிவனாலய ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி ‘Spacing to 

contents’னன்டுத்த நாணயர்கள் வகட்கவும். 

Now just check whether they’ve used ‘Spacing to contents’ or not and then play 

the video again. 

இப்வாது அயர்கள் ‘Spacing to contents’ னன்டுத்துகிார்கா இல்லனா 
என்லதச் ெரிார்த்து, நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 

296. To stop video time at 27 minute 19 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்27ிநிைம்19யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

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

video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டினடி பெய்மம்டி 
வகட்கவும், யடீிவனாலய நீண்டும் யிலனாைவும். 

297. To stop video time at 27 minute 54 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்27ிநிைம்54யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask students todo as shown in the videoand then play the 

video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டினடி பெய்மம்டி 
வகட்கவும், யடீிவனாலய நீண்டும் யிலனாைவும். 
Now just check whether they have applied shadow or not and play the video 

again. 

இப்வாது shadow லயனன்டுத்துகிார்கா இல்லனா என்லதச் 
ெரிார்த்து, நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 

298. To stop video time at 28 minute 59 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்28ிநிைம்59யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

 

Stop video here and ask the students to close the writer file and then shut down 

the computer. 

இங்வக யடீிவனாலய ிறுத்தி, writer file லclose பெய்து,computerலபshut 

down பெய்மநாறுநாணயர்கல வகட்கவும். 
Just check whether they have shut down the computer or not. 

அயர்கள் computerலபshut downபெய்தார்காஎன்லத ெரிார்த்துக் 
பகாள்ளுங்கள். 
 

 

 

 

 

 

 

Complete Teacher’s Manual for Writer 2 Class 8 

Class 8 Summaries 
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 Open your laptop/notebook and switch on 

உங்கள் laptop/notebookஐஒன்பெய்துswitch onபெய்க . 
 How to open Writer file and operate it. 

Writer file திந்து அலத எவ்யாறு பெனல்டுத்துயது? 
 How to use character sub menu. 

Character sub menu எவ்யாறு னன்டுத்த வயண்டும். 
 How to use indent and spacing? 

Indent and spacing எவ்யாறு னன்டுத்த வயண்டும்? 

 How to insert numbering and bullets? 

Numbering and bulletsலெinsert பெய்யதுஎப்டி? 

 How to change page background? 

pageன் background நாற்றுயது எப்டி? 

 How to insert header and footer. 

Header and footerலெinsert பெய்யதுஎப்டி? 

 How to insert border on the writer page. 

Writer pageஇல்borderலபinsert பெய்யதுஎப்டி? 

 How to Close Writer file? 

Writer fileலCloseபெய்யது எப்டி? 
 How to shut down computer? 

Computer லபshut down  பெய்யது எப்டி? 
Now let’s start class. 

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

VLC Media Playerல்50யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask if they can tell why we use ‘Bullets and Numbering’ 

option? 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும், ‘Bullets and Numbering’ யிருப்த்லத ஏன் 
னன்டுத்துகிவாம் என்று அயர்கல வகளுங்கள்? 

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

தில்கலக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாலயநீண்டும்Play

பெய்னவும். 
300. To stop video time at 1 minute 34 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்1ிநிைம்34யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

 

Stop video here and ask if they can tell how to set ‘Page Margin’ on the writer 

page? 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும்writer pageஇல்க்கத்தில் ‘Page Margin’ set 

பெய்யதுஎப்டி என்றுபொல் முடிமநா எ வகளுங்கள்? 

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

தில்கலக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாலயநீண்டும்Play

பெய்னவும். 
301. To stop video time at 2 minute 04 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்2ிநிைம்04யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask if they know which submenu helps us to change text 

‘Background Color’? 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தி, text இன்‘Background Color’நாற்றுயதற்கு 
எந்தsubmenuநக்கு உதவுகிது பதரிமநாஎன்று வகளுங்கள்? 

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

தில்கலக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாலயநீண்டும்Play

பெய்னவும். 
302. To stop video time at2 minute 25 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்2ிநிைம் 25யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

 

Stop video here and ask if they can tell what happens with use of ‘Page 

Background’ option? 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தி, ‘Page Background’ 

optionலனன்டுத்திால் என் ைக்கிது என்று கூமுடிமநா என்று 
அயர்கலவகளுங்கள்? 

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

தில்கலக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாலயநீண்டும்Play

பெய்னவும். 
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303. To stop video time at2 minute 47 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்2ிநிைம்47யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

 
 

Stop video here and askif they can tell what happens with useof  Page ‘Border’ 

option ? 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தி, ‘Page Border’ optionலனன்டுத்திால் 
என் ைக்கிது என்று கூமுடிமநா என்று அயர்கலவகளுங்கள்? 

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

தில்கலக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாலயநீண்டும்Play

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

VLC Media Playerல்3ிநிைம்41யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask students to open writer file and then play the video 

again? 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும், writer file திக்க நாணயர்கலக் வகட்டு, 

நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 
305. To stop video time at 4 minute 19 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்4ிநிைம்19யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask if they all been able to open writer file? 

இங்வக யடீிவனாலய ிறுத்தி அயர்காள்writer file திக்க முடிமநா 
என்று வகளுங்கள்? 

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

தில்கலக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாலயநீண்டும்Play

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

VLC Media Playerல்4ிநிைம்33யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

 

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

இங்வக யடீிவனாலய ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி paragraph 

லயத் type பெய்ன நாணயர்கலக் வகட்கவும். 
Nowjust checkwhether they have typed out the paragraph or not and play the 

video again.  

இப்வாது அயர்கள் paragraph த் type பெய்திருக்கிார்கா இல்லனா 
என்லத ெரிார்த்து நறுடிமம் யடீிவனாலய இனக்கவும். 

307. To stop video time at 5 minute 05 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்05ிநிைம்05யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask students to change the size of the paragraph by using 

‘Character’ submenu and then play the video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும், ‘Character’ submenu னன்டுத்தி 
paragraph இன்sizeலெநாற்வும், ின்ர் யடீிவனாலய நீண்டும் 
இனக்கவும். 

308. To stop video time at 5 minute 16 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்5ிநிைம்16யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask students to change the ‘Font Name’ and also apply over 

line on the paragraph and then play the video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தி, ‘Font Name’ ஐ நாற்றுயலத நாணயர்கிைம் 
வகட்டு, paragraph line இன்வநல் apply பெய்துநீண்டும் யடீிவனாலய 
இனக்கவும். 

309. To stop video time at 5 minute 47 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்5ிநிைம்47யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

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

and then play the video again. 
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இங்வக யடீிவனாலய ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி paragraph 

ஐselectபெய்ன நாணயர்கல வகளுங்கள், நீண்டும் யடீிவனாலய 
இனக்கவும். 

310. To stop video time at 6 minute 05 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்6ிநிைம்05யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to click on the ‘Format’ menu and then click 

on the ‘Characters submenu’ as shown in the video and then play the video 

again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும்,யடீிவனாயில் காட்டினடி ‘Format’ menu 

யில் கிிக் பெய்து, ‘Characters submenu’இல்clickபெய்ன நாணயர்கல 
வகளுங்கள்நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 

311. To stop video time at 6 minute 21 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்6ிநிைம்21யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to change the font name as shown in the video 

and then play the video again. 

இங்வக யடீிவனாலய ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி font nameஐ 
நாற்றுயலத நாணயர்கலக் வகட்கவும்.நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 

312. To stop video time at 6 minute 31 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்6ிநிைம்31யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

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

and then play the video again. 

இங்வக யடீிவனாலய ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி paragraph 

ஐselectபெய்ன நாணயர்கல வகளுங்கள், நீண்டும் யடீிவனாலய 
இனக்கவும். 

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

VLC Media Playerல்6ிநிைம்53யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to change the ‘Font Size’ as shown in the 

video. 

இங்வக யடீிவனாலய ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி ‘Font Size’ 

ஐ நாற்றுயலத நாணயர்கலக் வகட்கவும்.நீண்டும் யடீிவனாலய 
இனக்கவும். 
Now just check whether they’ve changed the ‘Font Size’ or not and then play 

the video again. 
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இப்வாது அயர்கள் ‘Font Size’நாினிருக்கிார்கா இல்லனா என்லதச் 
ெரிார்த்து, நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 

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

VLC Media Playerல்7ிநிைம்36யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to apply the ‘Over lining’ on the paragraph as 

shown in the video. 

இங்வக யடீிவனாலய ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி, paragraph 

நீது ‘Over lining’ apply பெய்மம்டிநாணயர்கலவகட்கவும்.நீண்டும் 
யடீிவனாலய இனக்கவும். 
Now just check whether they’ve applied the ‘Over lining’ or not and then play 

the video again. 

இப்வாது அயர்கள் ‘Over lining’ஐ னன்டுத்துகிார்கா இல்லனா 
என்லதச் ெரிார்த்து, நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 

315. To stop video time at 7 minute 46 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்7ிநிைம்46யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

 

Stop video here and ask students to do practice of ‘font color’, ‘small caps’ and 

‘under-lining’. 

இங்வக யடீிவனாலய ிறுத்தி, ‘font color’, ‘small caps’ and ‘under-

lining’ஆகினயற்ல practice பெய்னநாணயர்கல வகட்கவும். 
316. To stop video time at 8 minute 39 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்8ிநிைம்39யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

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

and then play the video again. 
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இங்வக யடீிவனாலய ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி paragraph 

ஐselectபெய்ன நாணயர்கல வகளுங்கள், நீண்டும் யடீிவனாலய 
இனக்கவும். 

317. To stop video time at 9 minute 04 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்9ிநிைம்04யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to change the font color as shown on the video. 

இங்வக யடீிவனாலய ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி font color 
நாற் நாணயர்கலக் வகட்கவும். 
Now just check whether they have changed the font color or not and then play 

the video again. 

இப்வாது அயர்கள் font color லபநாற்ிாபா இல்லனா என்லதச் 
ெரிார்த்து நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 

318. To stop video time at 09 minute 43 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்09ிநிைம்43யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to make the paragraph in small capitals as 

shown in video and then play the video again. 

இங்வக யடீிவனாலய ிறுத்தி யடீிவனாயில் 
காட்ைப்ட்டுள்டிparagraphஐsmall capitals ஆகா தனாரிக்க நாயர்க்ல 
வகளுங்கள்நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 

319. To stop video time at 10 minute 16 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்10ிநிைம்16யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to apply underline on the paragraph as shown 

in the video. 

இங்வக யடீிவனாலய ிறுத்தி யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி paragraph 

ல் underline பெய்மநாறுநாணயர்கலவகளுங்கள். 
Now just check whether they have applied underline or not and then play the 

video again. 

இப்வாது அயர்கள் underline பெய்தார்காஅல்து இல்லனா என்லதச் 
ெரிார்த்து, நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 

320. To stop video time at 10 minute 33 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்10ிநிைம்33யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 



 

122 
 

 

Stop video here and ask students to practice ‘Indent and Spacing’, ‘Drop caps’ 

and ‘Border’ option and then play the video again. 

இங்வக யடீிவனாலய ிறுத்தி, ‘Indent and Spacing’, ‘Drop caps’ and ‘Border’ 

option ஆகினயற்ல practice பெய்னநாணயர்கல வகட்கவும் நீண்டும் 
யடீிவனாலய இனக்கவும். 

321. To stop video time at 11 minute 21 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்11ிநிைம்21யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

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

and then play the video again. 

இங்வக யடீிவனாலய ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி paragraph 

ஐselectபெய்ன நாணயர்கல வகளுங்கள், நீண்டும் யடீிவனாலய 
இனக்கவும். 

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

VLC Media Playerல்12ிநிைம்02 யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to do practice of ‘Indent and Spacing’ as 

shown in the video and then play the video again. 

இங்வக யடீிவனாலய ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி ‘Indent and 

Spacing’ கலpractice பெய்னநாணயர்கலக் வகட்டு, நீண்டும் 
யடீிவனாலய இனக்கவும். 

323. To stop video time at 12 minute 33 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்33ிநிைம்33யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to do practice of ‘Indent and Spacing’ as 

shown in the video and then play the video again. 



 

123 
 

இங்வக யடீிவனாலய ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி ‘Indent and 

Spacing’ கலpractice பெய்னநாணயர்கலக் வகட்டு, நீண்டும் 
யடீிவனாலய இனக்கவும். 

324. To stop video time at 13 minute 27 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்13ிநிைம்27யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask students to do practice of ‘Bullets and Numbering’ and 

then play the video again. 

இங்வக யடீிவனாலய ிறுத்தி,‘Bullets and Numbering’ கலpractice 

பெய்னநாணயர்கலக் வகட்டு, நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 
325. To stop video time at 14 minute 57 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்14ிநிைம்57யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to apply the ‘Bullets and Numbering as shown 

in the video. 

இங்வக யடீிவனாலய ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி ‘Bullets and 

Numbering ஐapply பெய்னநாணயர்கலக் வகட்கவும். 
Now just check whether they have applied ‘Numbering and Bullets or not and 

then play the video again. 

இப்வாது அயர்கள் ‘Numbering and Bullets னன்டுத்திாபா இல்லனா 
என்லதச் ெரிார்த்துயிட்டு, நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 

326. To stop video time at 15 minute 24 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்15ிநிைம் 24யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask students to put date in ‘Header’ and insert the page 

number in ‘Footer’ and then play the video again. 

இங்வக யடீிவனாலய ிறுத்தி, ‘Header’ இல் date,வாைவும் நற்றும் ‘Footer’ 

இல்page numberவாை நாணயர்கல வகளுங்கள்ின்ர் நீண்டும் 
யடீிவனாலய இனக்கவும். 

327. To stop video time at 15 minute 51 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்51ிநிைம்51யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to click on the ‘Format menu ‘and then click 

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

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும்,யடீிவனாயில் காட்டினடி ‘Format menu 

‘யில் கிிக் பெய்து, ‘Page’ option இல்clickபெய்ன நாணயர்கல 
வகளுங்கள்நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 

328. To stop video time at 16 minute 24 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்16ிநிைம்24யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to insert the ‘Header’ as shown in the video 

and then play the video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி ‘Header’ஐ 
insert பெய்ன நாணயர்கல வகளுங்கள்,நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும் 

329. To stop video time at 16 minute 37 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்16ிநிைம்37யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to insert the date in the header box as shown in 

the video. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி 
‘Header’இல் dateஐinsert பெய்ன நாணயர்கல வகளுங்கள். 



 

125 
 

Now just check whether they have inserted the date in the ‘Header box’ or not 

and then play the video again. 

இப்வாது ‘Header’இல் dateஐinsertபெய்தார்காஇல்லனா என்லதச் 
ெரிார்த்து, நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 

330. To stop video time at 17 minute 25 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்17ிநிைம் 25யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to insert the ‘Footer’ as shown in the video and 

then play the video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி ‘Footer’ ஐ 
insert பெய்ன நாணயர்கல வகளுங்கள்,நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும் 

331. To stop video time at 17 minute 44 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்17ிநிைம்44யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to insert the page number in the footer box as 

shown in the video. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி ‘footerbox 

இல் page number ஐinsert பெய்ன நாணயர்கல வகளுங்கள். 

Now just check whether they have inserted the page number in the footer box or 

not and then play the video again. 

இப்வாது ‘footer box இல் page number ஐinsertபெய்தார்காஇல்லனா 
என்லதச் ெரிார்த்து, நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 

332. To stop video time at 17 minute 50 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்2ிநிைம் 25யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask students to change the background of the page and then 

play the video again. 
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யடீிவனாலய ிறுத்தி, page ன் background நாற்றுயதற்கு நாணயர்கலக் 
வகட்டு, நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 

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

VLC Media Playerல்18ிநிைம்46யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to change the background of the page as 

shown in video and then play the video again. 

யடீிவனாலய ிறுத்தி,யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி page ன் background 

நாற்றுயதற்கு நாணயர்கலக் வகட்டு, நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 
334. To stop video time at 19 minute 08 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்19ிநிைம்08யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

 

Stop video here and ask the students to save the writer file and then shut down 

the computer. 

இங்வக யடீிவனாலய ிறுத்தி, writer file லclose பெய்து,computerலபshut 

down பெய்மநாறுநாணயர்கல வகட்கவும். 
Just check whether they have shut down the computer or not. 

அயர்கள் computerலபshut downபெய்தார்காஎன்லத ெரிார்த்துக் 
பகாள்ளுங்கள். 
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Complete Teacher’s Manual for Writer 2 Class 9 

Class 9 Summaries 

 

 Open your laptop/notebook and switch on? 

உங்கள் laptop/notebookஐஒன்பெய்துswitch onபெய்க . 
 How to open Writer file and operate it? 

Writer file திந்து அலத எவ்யாறு பெனல்டுத்துயது? 
 Why we use Change case? 

ஏன் Change case னன்டுத்த வயண்டும்? 

 What is table? 

Tableஎன்ால் என்? 

 What is row and column? 

Row and column என்ால் என்? 
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 How to insert table? 

Tableலஎப்டிinsertபெய்யது? 
 What is merge cell? 

Merge cellஎன்ால் என்? 

 What is split cell? 

Split cellஎன்ால் என்? 
 How to use table option? 

Table option எவ்யாறு னன்டுத்துயது? 

 How to change table design? 

Table design நாற்றுயது எப்டி? 

 How to Close Writer file? 

Writer fileலClose பெய்யது எப்டி? 
 How to shut down computer? 

Computer லபshut down  பெய்யது எப்டி? 
Now let’s start class. 

இப்வாதுயடீிவனாலயஆபம்ிக்காம். 
335. To stop video time at33 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்33யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

 

Stop video here and ask, if they can tell there are how many types of ‘Page 

Orientation’? 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும்‘Page Orientation’எத்தல யலககள் 
உள் என்று பொல் முடிமநா என்று வகளுங்கள்? 

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

தில்கலக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாலயநீண்டும்Play

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

VLC Media Playerல்50யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

 

Stop video here and ask if they can tell why we use ‘Drop Caps’? 

இங்வக யடீிவனாலய ிறுத்தி, ‘Drop Caps’ஏன் னன்டுத்துகிவாம் 
என்லத அயர்கள் பொல் முடிமநா என்று வகளுங்கள்? 

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

தில்கலக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாலயநீண்டும்Play

பெய்னவும். 
337. To stop video time at 1 minute 14 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்1ிநிைம்14யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

 

Stop video here and ask if they can tell why we use ‘Blinking’ option? 

இங்வக யடீிவனாலய ிறுத்தி, ‘Blinking’ option ஏன் னன்டுத்துகிவாம் 
என்லத அயர்கள் பொல் முடிமநா என்று வகளுங்கள்? 

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

தில்கலக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாலயநீண்டும்Play

பெய்னவும். 
338. To stop video time at 1 minute 48 seconds in VLC Media Player. 
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VLC Media Playerல்1ிநிைம்48யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask students to open the ‘Writer file and then play the video 

again? 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும், writer file திக்க நாணயர்கலக் வகட்டு, 

நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 
339. To stop video time at 2 minute 05 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்2ிநிைம்05யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

 

Stop video here and ask, what will we learn today? 

இங்வக யடீிவனாலய ிறுத்தியிட்டு, இன்று ாம் என் கற்றுக் 
பகாள்வயாம் என்று வகளுங்கள்? 

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

தில்கலக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாலயநீண்டும்Play

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

VLC Media Playerல்3ிநிைம்08யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask students to type the paragraph as shown in video. 

இங்வக யடீிவனாலய ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி paragraph 

லயத் type பெய்ன நாணயர்கலக் வகட்கவும். 
Nowjust checkand play the video again.  

இப்வாது ெரிார்க்கவும் நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 
341. To stop video time at 3 minute 49 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்3ிநிைம்49யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

 

Stop video here and ask if they know what happens with ‘Lower Case’ option? 

இங்வக யடீிவனாலய ிறுத்தி, ‘Lower Case’ optionால் என் ைக்கிது 
என்லத அயர்களுக்கு பதரிமநா என்று வகளுங்கள்? 

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

தில்கலக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாலயநீண்டும்Play

பெய்னவும். 
342. To stop video time at 4 minute 29 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்4ிநிைம் 29யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

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

and then play the video again. 
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இங்வக யடீிவனாலய ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி paragraph 

ஐselectபெய்ன நாணயர்கல வகளுங்கள்,நீண்டும் யடீிவனாலய 
இனக்கவும். 

343. To stop video time at 4 minute 46 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்4ிநிைம்46யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

Stop video here and askstudents to change the paragraph in ‘Lower Case’ as 

shown in the video. 

இங்வக யடீிவனாலய ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி paragraph 

in ‘Lower Case’ ஐ நாற்றுயலத நாணயர்கலக் வகட்கவும். 
Now just check if everyone has done so and play the video again. 

இப்வாது எல்வாரும் அவ்யாறு பெய்தால் ெரிார்த்து நீண்டும் 
யடீிவனாலய இனக்கவும். 

344. To stop video time at 5 minute 00 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்5ிநிைம் 00யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

 

Stop video here and ask if they know what is ‘Sentence Case’ option?  

இங்வக யடீிவனாலய ிறுத்தி, ‘Sentence Case’ option என்பயன்று 
பதரிமநா என்று வகளுங்கள்? 

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

தில்கலக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாலயநீண்டும்Play

பெய்னவும். 
345. To stop video time at 5 minute 35 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்5ிநிைம்35யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

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

and then play the video again. 
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இங்வக யடீிவனாலய ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி paragraph 

ஐselectபெய்ன நாணயர்கல வகளுங்கள், நீண்டும் யடீிவனாலய 
இனக்கவும். 

346. To stop video time at 5 minute 54 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்5ிநிைம்54யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

Stop video here and askstudents to apply the ‘Sentence Case’ as shown in the 

video. 

இங்வக யடீிவனாலய ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி,‘Sentence 

Case’ ஐapply பெய்மம்டிநாணயர்கலவகட்கவும்.நீண்டும் யடீிவனாலய 
இனக்கவும். 
Now just check if everyone has done so and play the video again. 

இப்வாது எல்வாரும் அவ்யாறு பெய்தால் ெரிார்த்து நீண்டும் 
யடீிவனாலய இனக்கவும். 

347. To stop video time at 6 minute05 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்06ிநிைம்05யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask if they can tell what happens with ‘Upper Case’? 

இங்வக யடீிவனாலய ிறுத்தி, ‘Upper Case’optionால் என் ைக்கிது 
என்லத அயர்களுக்கு பதரிமநா என்று வகளுங்கள்? 

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

தில்கலக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாலயநீண்டும்Play

பெய்னவும். 
348. To stop video time at 6 minute 43 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்6ிநிைம்43யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

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

and then play the video again. 
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இங்வக யடீிவனாலய ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி paragraph 

ஐselectபெய்ன நாணயர்கல வகளுங்கள், நீண்டும் யடீிவனாலய 
இனக்கவும். 

349. To stop video time at 7 minute 00 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்7ிநிைம்00யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

Stop video here and askstudents to change the paragraph into ‘Upper Case’ as 

shown in the video. 

இங்வக யடீிவனாலய ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி paragraph 

ஐ ‘Upper Case’ நாற்றுயலத நாணயர்கலக் வகட்கவும். 
Now just check if everyone has done so and play the video again. 

இப்வாது எல்வாரும் அவ்யாறு பெய்தால் ெரிார்த்து நீண்டும் 
யடீிவனாலய இனக்கவும். 

350. To stop video time at 7 minute 17 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்7ிநிைம்17யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

 

Stop video here and ask if they can tell what happens with ‘Capitalize Every 

Word’ option? 

இங்வக யடீிவனாலய ிறுத்தி, ‘Capitalize Every Word’optionால் என் 
ைக்கிது என்லத அயர்களுக்கு பதரிமநா என்று வகளுங்கள்? 

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

தில்கலக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாலயநீண்டும்Play

பெய்னவும். 
351. To stop video time at 8 minute 04 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்08ிநிைம்04யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

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

and then play the video again. 
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இங்வக யடீிவனாலய ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி paragraph 

ஐselectபெய்ன நாணயர்கல வகளுங்கள், நீண்டும் யடீிவனாலய 
இனக்கவும். 

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

VLC Media Playerல்8ிநிைம்22யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

Stop video here and askstudents to change the paragraph into ‘Capitalize Every 

Word’ as shown in the video. 

இங்வக யடீிவனாலய ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி paragraph 

ஐ ‘Capitalize Every Word’நாற்றுயலத நாணயர்கலக் வகட்கவும். 
Now just check if everyone has done so and play the video again. 

இப்வாது எல்வாரும் அவ்யாறு பெய்தால் ெரிார்த்து நீண்டும் 
யடீிவனாலய இனக்கவும். 

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

VLC Media Playerல்8ிநிைம்38யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask if they know why we use ‘Toggle Case’? 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தி, ‘Toggle Case’ஏன் னன்டுத்துகிவாம் 
என்லத அயர்களுக்கு பதரிமநா என்று வகளுங்கள்? 

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

தில்கலக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாலயநீண்டும்Play

பெய்னவும். 
354. To stop video time at 9 minute 34 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்9ிநிைம்34யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

Stop video here and askstudents to apply the ‘Toggle Case’as shown in the 

video. 
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இங்வக யடீிவனாலய ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி,‘Toggle 

Case’ ஐapply பெய்மம்டிநாணயர்கலவகட்கவும்.நீண்டும் யடீிவனாலய 
இனக்கவும். 
Now just check if everyone has done so and play the video again. 

இப்வாது எல்வாரும் அவ்யாறு பெய்தால் ெரிார்த்து நீண்டும் 
யடீிவனாலய இனக்கவும். 

355. To stop video time at9 minute 41 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்9ிநிைம்41யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

 

Stop video here and ask if they know what is ‘Table’?  And why we use it? 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தி, ‘Table’என்ால் என்பயன்று பதரிமநா? 
ஏன் அலத னன்டுத்துகிவாம் என்று வகளுங்கள்? 

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

தில்கலக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாலயநீண்டும்Play

பெய்னவும். 
356. To stop video time at 10 minute 32 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்10ிநிைம்32யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

 

Stop video here and ask them, if they know what is ‘Row and Column’? 
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யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தி, ‘Row and Column’என்ால் என் என்று 
பதரிந்தால் அயற்லக் வகட்கவும். 
Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கலக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாலயநீண்டும்Play

பெய்னவும். 
357. To stop video time at 11 minute 11 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்11ிநிைம்11யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

 

Stop video here and ask if they know how to insert a ‘Table’ and how many 

methods are there to insert a ‘Table’? 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தி, ரு 'Table' ஐ எப்டிinsert பெய்யதுநற்றும் 
எத்தல methodsமூம்insert பெனாம் என்லத அயர்களுக்கு பதரிமநா 
என்று வகளுங்கள்? 

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

தில்கலக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாலயநீண்டும்Play

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

VLC Media Playerல்12ிநிைம் 23யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to click on the ‘Table’ menu as shown in the 

video and then play the video again. 

இங்வக யடீிவனாலய ிறுத்தி,யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி‘Table’menu 

யில் கிிக் பெய்னநாணயர்கல வகளுங்கள்,நீண்டும் யடீிவனாலய 
இனக்கவும். 

359. To stop video time at 12 minute 45 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்12ிநிைம்45யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask students to insert a table as shown in the video and then 

play the video again. 

இங்வக யடீிவனாலய ிறுத்தி,யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டிtable ஐinsert 

பெய்னநாணயர்கல வகளுங்கள்,நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 
360. To stop video time at 14 minute 04 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்14ிநிைம்04யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to type the titles in the table as shown in the 

video and then play the video again. 

இங்வக யடீிவனாலய ிறுத்தி,யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டிtable 

இல்titles ஐtype பெய்னநாணயர்கல வகளுங்கள்,நீண்டும் யடீிவனாலய 
இனக்கவும். 

361. To stop video time at 14 minute 42 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்14ிநிைம்42யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to type out the names in the table as shown in 

the video. 

இங்வக யடீிவனாலய ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டிமள்டி table னில் 
பனர்கலத் type பெய்ன நாணயர்கலக் வகட்கவும். 
Now just check whether they’ve typed the names or not and then play the video 

again. 

இப்வாது அயர்கள் பனர்கல type பெய்கிார்கா இல்லனா 
என்லதச் ெரிார்த்து, நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 

362. To stop video time at 14 minute 57 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்14ிநிைம்57யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to type out the ‘roll number’ in the table as 

shown in the video. 

இங்வக யடீிவனாலய ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டிமள்டி table னில் ‘roll 

number’த் type பெய்ன நாணயர்கலக் வகட்கவும். 
Now just check whether they’ve typed the ‘roll number’ or not and then play the 

video again. 

இப்வாது அயர்கள் ‘roll number’கல type பெய்கிார்கா இல்லனா 
என்லதச் ெரிார்த்து, நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 

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

VLC Media Playerல்15ிநிைம்50யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask students to type out the data as shown in the video. 

இங்வக யடீிவனாலய ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டிமள்டி dataலயtype 

பெய்ன நாணயர்கலக் வகட்கவும். 
Now just check whether they’ve typed out the data or not and then play the 

video again. 

இப்வாது அயர்கள் dataகல type பெய்தார்கா இல்லனா என்லதச் 
ெரிார்த்து, நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 

364. To stop video time at 15 minute 58 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்15ிநிைம்58யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask if they can tell how to insert ‘row’? 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தி, ‘row’லயஎப்டி insert பெய்னவயண்டும் 
என்று பொல் முடிமநா என்று வகளுங்கள்? 

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

தில்கலக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாலயநீண்டும்Play

பெய்னவும். 
365. To stop video time at 17 minute 02 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்17ிநிைம்02யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to click on the ‘Table’ menu and then click on 

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

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும்,யடீிவனாயில் காட்டினடி ‘Table’ menu 

‘யில் கிிக் பெய்து, ‘Row’ option இல்clickபெய்ன நாணயர்கல 
வகளுங்கள்நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 

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

VLC Media Playerல்17ிநிைம்30யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to insert a row as shown in the video. 
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இங்வக யடீிவனாலய ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டிமள்டி row லயinsert 

பெய்ன நாணயர்கலக் வகட்கவும். 
Now just check whether they have inserted a row or not and then play the video 

again. 

இப்வாது அயர்கள் row லயinsertபெய்தார்கா இல்லனா என்லதச் 
ெரிார்த்து, நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 

367. To stop video time at 17 minute 57 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்57ிநிைம்57யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to type the data in the new row as shown in the 

video and then play the video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி புதின row 

ல் data லயத் typeபெய்ன நாணயர்கல வகளுங்கள்,நீண்டும் யடீிவனாலய 
இனக்கவும். 

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

VLC Media Playerல்18ிநிைம்05யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and askif they can tell how to ‘insert column’? 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தி, 'column’லன எப்டி நுலமக்க வயண்டும்' 

என்று பொல் முடிமநா என்று வகளுங்கள்? 

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

தில்கலக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாலயநீண்டும்Play

பெய்னவும். 
369. To stop video time at 19 minute 02 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்19ிநிைம்02யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to insert a column as shown in the video. 
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இங்வக யடீிவனாலய ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டிமள்டி column 

லயinsert பெய்ன நாணயர்கலக் வகட்கவும். 
Now just check whether they have inserted a column or not and then play the 

video again. 

இப்வாது அயர்கள் column லயinsertபெய்தார்கா இல்லனா என்லதச் 
ெரிார்த்து, நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 

370.  To stop video time at 19 minute 28 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்19ிநிைம்28யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask if they know how delete option is used?  

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தி, delete option லஎவ்யாறு 
னன்டுத்துகிரீ்கள் என்று வகளுங்கள்? 

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

தில்கலக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாலயநீண்டும்Play

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

VLC Media Playerல்20ிநிைம்15யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

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

then play the video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி row 

ஐdelete பெய்ன நாணயர்கல வகளுங்கள்நறுடிமம் யடீிவனாலய 
இனக்கவும். 

372. To stop video time at 20 minute 42 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்20ிநிைம்42யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to delete a ‘column’ as shown in video. 

இங்வக யடீிவனாலய ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி ‘column’ 

ஐdelete பெய்ன நாணயர்கல வகளுங்கள். 
Now just check and play the video again. 

இப்வாது யடீிவனாலயச் ெரிார்த்து நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 
373. To stop video time at 20 minute 47 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்20ிநிைம்47யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask if they know why we use select option? 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தி, select option ஏன் னன்டுத்துகிவாம் 
என்லதக் வகளுங்கள்? 
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Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கலக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாலயநீண்டும்Play

பெய்னவும். 
374. To stop video time at 21 minute 47 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்21ிநிைம்47யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to select the ‘table’ as shown in video. 

இங்வக யடீிவனாலய ிறுத்தி யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி 
‘table’ஐselect பெய்னநாணயர்கலக் வகட்கவும். 
Now just check and play the video again. 

இப்வாது யடீிவனாலயச் ெரிார்த்து நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 
375. To stop video time at 22 minute 01 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்22ிநிைம்01யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to select a ‘row’ as shown in video.  

இங்வக யடீிவனாலய ிறுத்தி யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி ‘row’ 

ஐselect பெய்னநாணயர்கலக் வகட்கவும். 
Now just check and play the video again. 

இப்வாது யடீிவனாலயச் ெரிார்த்து நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 
376. To stop video time at 22 minute 26 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்22ிநிைம் 26யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to select a ‘column’ as shown in video.  

இங்வக யடீிவனாலய ிறுத்தி யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி 
‘column’ஐselect பெய்னநாணயர்கலக் வகட்கவும். 
Now just check and play the video again. 

இப்வாது யடீிவனாலயச் ெரிார்த்து நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 
377. To stop video time at 22 minute 49 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்22ிநிைம்49யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to select a ‘cell’ as shown in video. 

இங்வக யடீிவனாலய ிறுத்தி யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி 
‘cell’ஐselect பெய்னநாணயர்கலக் வகட்கவும். 
Now just check and play the video again. 

இப்வாது யடீிவனாலயச் ெரிார்த்து நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 
378. To stop video time at 23 minute 04 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்23ிநிைம்04யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask them if they know what is ‘merge cell’? 

இங்வக யடீிவனாலய ிறுத்தி, ‘merge cell’என்ால் என்அயர்களுக்கு 
பதிந்தால் வகளுங்கள்? 

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

தில்கலக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாலயநீண்டும்Play

பெய்னவும். 
379. To stop video time at 23 minute 50 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்23ிநிைம்50யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

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

then play the video again. 

இங்வக யடீிவனாலய ிறுத்தி யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி rowஐselect 

பெய்னநாணயர்கலக் வகட்கவும் நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 
380. To stop video time at 23 minute 59 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்23ிநிைம்59யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to ‘merge’ the row as shown in the video. 

இங்வக யடீிவனாலய ிறுத்தி யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி row 

ஐ‘merge’ பெய்னநாணயர்கலக் வகட்கவும். 

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

இப்வாது எல்வாரும் அவ்யாறு பெய்தால் ெரிார்த்து நீண்டும் 
யடீிவனாலய இனக்கவும். 

381. To stop video time at 24 minute 15 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்24ிநிைம்15யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask them if they know what is the meaning of ‘split’?  

இங்வக யடீிவனாலய ிறுத்தி, ‘split’ளுக்கு பாருள் என்பயன்று அயர்கள் 
அிந்தால் அயர்கிைம் வகளுங்கள். 
Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கலக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாலயநீண்டும்Play

பெய்னவும். 
382. To stop video time at 25 minute 34 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்25ிநிைம்34யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students todo ‘Split’ as shown in the video. 

இங்வக யடீிவனாலய ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டினடி ‘Split’ பெய்ன 
நாணயர்கலக் வகட்கவும். 
Now just check if everyone has done so and play the video again. 

இப்வாது எல்வாரும் அவ்யாறு பெய்தால் ெரிார்த்து நீண்டும் 
யடீிவனாலய இனக்கவும். 

383. To stop video time at 26 minute 00 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்26ிநிைம்00யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students, if they know, how toto get total in a Table? 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தி,ரு Tableலை  பநாத்தநாக எப்டி பறுயது 
அயர்களுக்கு பதிந்தால் நாணயர்கல வகளுங்கள்? 

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

தில்கலக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாலயநீண்டும்Play

பெய்னவும். 
384. To stop video time at 26 minute 09 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்26ிநிைம்09யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask if they know why weuse ‘Auto format’? 
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யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தி,‘Auto format’ஐஏன் னன்டுத்துகிவாம் 
என்று வகளுங்கள்? 

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

தில்கலக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாலயநீண்டும்Play

பெய்னவும். 
385. To stop video time at 27 minute 01 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்27ிநிைம்01யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to change the design of the table as shown in 

the video and then play the video again. 

இங்வக யடீிவனாலய ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள் table இன் 

design நாற்றுயதற்கு நாணயர்கலக் வகட்டு, நீண்டும் யடீிவனாலய 
இனக்கவும். 

386. To stop video time at 27 minute 12 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்27ிநிைம்12யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

 

Stop video here and ask the students to close the writer file and then shut down 

the computer. 

இங்வக யடீிவனாலய ிறுத்தி, writer file லclose பெய்து,computerலபshut 

down பெய்மநாறுநாணயர்கல வகட்கவும். 
Just check whether they have shut down the computer or not. 

அயர்கள் computerலபshut downபெய்தார்காஎன்லத ெரிார்த்துக் 
பகாள்ளுங்கள். 
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Complete teacher’s manual for Writer 2 Class 10 

Class 10 Summaries 

 

 Open your laptop/notebook and switch on 

உங்கள் laptop/notebookஐஒன்பெய்துswitch onபெய்க . 
 How to open Writer file and operate it. 

Writer file திந்து அலத எவ்யாறு பெனல்டுத்துயது? 
 What is table? 

Tableஎன்ால் என்? 

 What is row and column? 

Row and column என்ால் என்? 
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 How to insert table? 

Tableலஎப்டிinsertபெய்யது? 
 What is merge cell? 

Merge cellஎன்ால் என்? 

 What is split cell? 

Split cellஎன்ால் என்? 

 How to use table option? 

Table option எவ்யாறு னன்டுத்துயது? 

 How to change table design? 

Table design நாற்றுயது எப்டி? 

 How to Close Writer file. 

Writer fileலClose பெய்யது எப்டி? 
 How to shut down computer. 

Computer லபshut down  பெய்யது எப்டி? 
Now let’s start class. 

இப்வாதுயடீிவனாலயஆபம்ிக்காம். 
387. To stop video time at50 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்50யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask if they know the differences between ‘Upper Case’ and 

‘lower case’? 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும், ‘Upper Case’ and ‘lower case’இலைவன 
உள் வயறுாடுகள் பதரிமநா என்று வகளுங்கள்? 

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

தில்கலக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாலயநீண்டும்Play

பெய்னவும். 
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388. To stop video time at1 minute 21 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்1ிநிைம் 21யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

 

Stop video here and ask if they know what happens with ‘Capitalize Every 

Word’ option? 

இங்வக யடீிவனாலய ிறுத்தி, ‘Capitalize Every Word’optionால் என் 
ைக்கிது என்லத அயர்களுக்கு பதரிமநா என்று வகளுங்கள்? 

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

தில்கலக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாலயநீண்டும்Play

பெய்னவும். 
389. To stop video time at1 minute 44 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்1ிநிைம்44யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

 

Stop video here and ask if they know what is ‘Table’ and why we use it? 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தி, ‘Table’என்ால் என் என்றும்,அலத ஏன் 
னன்டுத்துகிவாம் பதரிமநாஎன்று வகளுங்கள்? 

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

தில்கலக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாலயநீண்டும்Play

பெய்னவும். 
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390. To stop video time at 2 minute 35 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்2ிநிைம்35யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

 

Stop video here and ask them if they know what happens with ‘Merge Cell’ 

option? 

இங்வக யடீிவனாலய ிறுத்தி, ‘Merge Cell’optionால் என் ைக்கிது 
என்லத அயர்களுக்கு பதரிமநா என்று வகளுங்கள்? 

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

தில்கலக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாலயநீண்டும்Play

பெய்னவும். 
 

 

 

 

 

 

 

391. To stop video time at 2 minute 56 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்2ிநிைம்56யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask them if they know what happens with ‘Split Cell’ 

option. 

இங்வக யடீிவனாலய ிறுத்தி, ‘Split Cell’ optionால் என் ைக்கிது 
என்லத அயர்களுக்கு பதரிமநா என்று வகளுங்கள்? 

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

தில்கலக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாலயநீண்டும்Play

பெய்னவும். 
392. To stop video time at 2 minute 37 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்2ிநிைம்37யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask students to open writer file and then play the video 

again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும், writer file திக்க நாணயர்கலக் வகட்டு, 

நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 
393. To stop video time at 4 minute 46 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்4ிநிைம்46யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask students to create 5*5 Table and add students’ details in 

it and then play the video again. 
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இங்வக யடீிவனாலய ிறுத்தி 5 * 5 அட்ையலண உருயாக்கவும் 
நாணயர்கின் யியபங்கலச் addபெய்ன நாணயர்கல 
வகளுங்கள்,நீண்டும்யடீிவனாலய இனக்கவும். 

394. To stop video time at 5 minute 26 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்5ிநிைம்26யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to click on the ‘Table’ menu and then click on 

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

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும்,யடீிவனாயில் காட்டினடி ‘Table’ menu 

‘யில் கிிக் பெய்து, ‘Table’ option இல்clickபெய்ன நாணயர்கல 
வகளுங்கள்நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 

395. To stop video time at 5 minute 48 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்5ிநிைம்48யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to insert a table as shown in the video and then 

play the video again. 

இங்வக யடீிவனாலய ிறுத்தி,யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டிtable ஐinsert 

பெய்னநாணயர்கல வகளுங்கள்,நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 
396. To stop video time at 6 minute 26 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்6ிநிைம் 26யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to type the titles in the first row as shown in 

the video and then play the video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி முதல் 
யரிலெனில் தலப்புகல type பெய்ன,நாணயர்கல 
வகளுங்கள்நறுடிமம் யடீிவனாலய இனக்கவும். 

397. To stop video time at 6 minute 51 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்6ிநிைம்51யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to type the data in the table as shown in the 

video and then play the video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி table ல் 
data லயத் typeபெய்ன நாணயர்கல வகளுங்கள்,நீண்டும் யடீிவனாலய 
இனக்கவும். 

398. To stop video time at 7 minute 48 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்7ிநிைம்48யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask students to type the data in the table as shown in the 

video. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி table ல் 
data லயத் typeபெய்ன நாணயர்கல வகளுங்கள், 

Now just check whether they have typed out the data or not then play the video 

again. 

இப்வாது எல்வாரும் அவ்யாறு பெய்தார்காஇல்லனாஎெரிார்த்து 
நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 

399. To stop video time at 7 minute 58 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்7ிநிைம்58யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

 

Stop video here and ask students to insert the row and then play the video again 

and then play the video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தி, row லயinsert பெய்ன 
நாணயர்கலவகளுங்கள்ின்ர் யடீிவனாலய நீண்டும் இனக்கவும். 

400. To stop video time at 09 minute 00 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்09ிநிைம்00யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

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

இங்வக யடீிவனாலய ிறுத்தி,யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டிrow ஐinsert 

பெய்னநாணயர்கல வகளுங்கள்,நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 
Now just check if everyone has done so and play the video again. 

இப்வாது எல்வாரும் அவ்யாறு பெய்தால் ெரிார்த்து நீண்டும் 
யடீிவனாலய இனக்கவும். 

401. To stop video time at 09 minute 14 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்09ிநிைம்14யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask students to merge the first row and type the school 

name in it and then play the video again. 

இங்வக யடீிவனாலய ிறுத்தி, first row லயmergeபெய்து, ள்ி பனலப 
type பெய்ன நாணயர்கல வகளுங்கள். நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 

402. To stop video time at 09 minute 47 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்09ிநிைம்47யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to select the first row as shown in the video 

and then play the video again. 

இங்வக யடீிவனாலய ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி first row 

லயத்select பெய்னநாணயர்கலவகளுங்கள்.நீண்டும் யடீிவனாலய 
இனக்கவும். 

403. To stop video time at 10 minute 05 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்10ிநிைம்05யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to merge the row as shown in the video and 

then play the video again. 

இங்வக யடீிவனாலய ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி row 

லயத்merge பெய்னநாணயர்கலவகளுங்கள்.நீண்டும் யடீிவனாலய 
இனக்கவும். 

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

இப்வாது எல்வாரும் அவ்யாறு பெய்தால் ெரிார்த்து நீண்டும் 
யடீிவனாலய இனக்கவும். 

404. To stop video time at 10 minute 17 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்2ிநிைம் 25யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to type the school name as shown in the video. 
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இங்வக யடீிவனாலய ிறுத்தி யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி ள்ி 
பனலப type பெய்ன நாணயர்கலக் வகட்கவும். 
Now just check if everyone has done so and play the video again. 

இப்வாது எல்வாரும் அவ்யாறு பெய்தால் ெரிார்த்து நீண்டும் 
யடீிவனாலய இனக்கவும். 

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

VLC Media Playerல்10ிநிைம்30யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

 

Stop video here and ask students to split the last column vertically and then play 

the video again. 

இங்வக யடீிவனாலய ிறுத்தி, last column லன splitபெய்ன நாணயர்கலக் 
வகட்டு, நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 

406. To stop video time at 11 minute 45 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்11ிநிைம்45யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

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

இங்வக யடீிவனாலய ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டிமள்டி cellகல split 

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

இப்வாது எல்வாரும் அவ்யாறு பெய்தால் ெரிார்த்து நீண்டும் 
யடீிவனாலய இனக்கவும். 

407. To stop video time at 11 minute 54 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்11ிநிைம்54யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask students to change the design of the ‘Table’ and then 

play the video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தி‘Table’இன்design நாற்றுயதற்கு 
நாணயர்கலக் வகட்டு, நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும் 

408. To stop video time at 12 minute 42 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்12ிநிைம்42யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to change the design of the ‘Table’ as shown 

in the video. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தி,யடீிவனாயில் காட்டிமள்டி 
‘Table’இன்design நாற்றுயதற்கு நாணயர்கலக் வகளுங்கள். 
Now just check whether they have changed the design of the table or not and 

then play the video again. 

இப்வாது அயர்கள் ‘Table’லன யடியலநத்திருந்தார்கா இல்லனா 
என்லதச் ெரிார்த்து, நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 

409. To stop video time at 13 minute 05 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்13ிநிைம்05யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

 

Stop video here and ask the students to save the writer file and then shut down 

the computer. 
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இங்வக யடீிவனாலய ிறுத்தி, writer file லsaveபெய்து,computerலபshut 

down பெய்மநாறுநாணயர்கல வகட்கவும். 
Just check whether they have shut down the computer or not. 

அயர்கள் computerலபshut downபெய்தார்காஎன்லத ெரிார்த்துக் 
பகாள்ளுங்கள். 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Complete Teacher’s Manual for Writer 2 Class 11 

Class 11 Summaries 

 

 Open your laptop/notebook and switch on 

உங்கள் laptop/notebookஐஒன்பெய்துswitch onபெய்க . 
 How to open Writer file and operate it. 

Writer file திந்து அலத எவ்யாறு பெனல்டுத்துயது? 
 What is status bar? 

Status bar என்ால் என்? 

 What is header and footer? 
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Header and footerஎன்ால் என்? 

 Why we use hyperlink? 

 ாம்hyperlinkலக ஏன் னன்டுத்துகிவாம்? 

How to insert page border? 

Page borderலபஎப்டிinsertபெய்யது? 
 What is a table? 

Tableஎன்ால் என்?  

 How to insert table? 

Tableலஎப்டிinsertபெய்யது? 
 What is merge cell? 

Merge cellஎன்ால் என்? 

 What is split cell? 

Split cellஎன்ால் என்? 

 How to Close Writer file. 

Computer லபshut down  பெய்யது எப்டி? 
 How to shut down computer. 

Now let’s start class. 

இப்வாதுயடீிவனாலயஆபம்ிக்காம். 
410. To stop video time at58 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்58யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

 

Stop video here and ask if they can tell what happens with ‘Status bar’? 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும், ‘Status bar’ஆல்என் ைக்கும் என்லத 
அயர்கள் பொல் முடிமநா என்று வகளுங்கள்? 

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

பெய்னவும். 
411. To stop video time at 1 minute 38 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்1ிநிைம்38யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask if they know what are ‘Non-Printing Characters’ and how to 

hide non printing characters from the writer page? 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும், ‘Non-Printing Characters’ என்பயன்று 
பதரிமநா நற்றும்writer pageஇருந்து‘Non-Printing Characters’லப எவ்யாறு 
hide பெய்யது என்று வகளுங்கள்? 

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

தில்கலக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாலயநீண்டும்Play

பெய்னவும். 
412. To stop video time at 2 minute 32 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்2ிநிைம்32யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask if they can tell what happens with ‘Page Break’? 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும், ‘Page Break’ஆல்என் ைக்கும் என்லத 
அயர்கள் பொல் முடிமநா என்று வகளுங்கள்? 

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

பெய்னவும். 
413. To stop video time at 3 minute 09 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்3ிநிைம்09யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask if they can tell why we use ‘Hyperlink’ 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும், ாம் 'Hyperlink’ஏன் னன்டுத்த 
வயண்டும் என்று பொல் முடிமநா எ வகளுங்கள்? 

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

தில்கலக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாலயநீண்டும்Play

பெய்னவும். 
414. To stop video time at 3 minute 51 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்03ிநிைம்51யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask if they can tell what happens with ‘Default Formatting’? 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும், ாம் ‘Default Formatting’ஏன் னன்டுத்த 
வயண்டும் என்று பொல் முடிமநா எ வகளுங்கள்? 

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

தில்கலக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாலயநீண்டும்Play

பெய்னவும். 
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415. To stop video time at 4 minute 19 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்4ிநிைம்19யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask if they can tell what is ‘Table’ and why it is used? 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும், ‘Table’ என்ால் என்‘Table’ஐஏன் 
னன்டுத்த வயண்டும் என்று பொல் முடிமநா எ வகளுங்கள்? 

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

தில்கலக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாலயநீண்டும்Play

பெய்னவும். 
416. To stop video time at 4 minute 39 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்4ிநிைம்39யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask if they can tell why we use ‘Merge cells’? 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும், ‘Merge cells’ஐஏன் னன்டுத்த வயண்டும் 
என்று பொல் முடிமநா எ வகளுங்கள்? 

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

தில்கலக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாலயநீண்டும்Play

பெய்னவும். 
417. To stop video time at 5 minute 06 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்5ிநிைம்06யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask if they can tell why we use ‘Split cells’? 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும்,‘Split cells’ஐஏன் னன்டுத்த வயண்டும் 
என்று பொல் முடிமநா எ வகளுங்கள்? 

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

தில்கலக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாலயநீண்டும்Play

பெய்னவும். 
418. To stop video time at 5 minute 50 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்5ிநிைம்50யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask students to open the writer and then play the video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும், writer file திக்க நாணயர்கலக் வகட்டு, 

நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 
419. To stop video time at 5 minute 58 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்5ிநிைம்58யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

Stop video here and check whether they have all opened the writer file or not and then 

play the video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தி, அயர்கள் அலயருவந writer 

fileலதிந்திருந்தார்கா இல்லனா என்லதச் ெரிார்த்து, நீண்டும் 
யடீிவனாலய இனக்கவும். 
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420. To stop video time at 7 minute 28 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்7ிநிைம்28யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask students if they know what have they learnt in writer 2 

module? 

யடீிவனாலய ிறுத்தி, எழுத்தார் writer 2 module ல் என் கற்றுக் 
பகாண்ைார்கபன்று நாணயர்கல வகளுங்கள்? 

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

தில்கலக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாலயநீண்டும்Play

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

VLC Media Playerல்9ிநிைம்17யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask students to do ‘copy and paste’ 10 times of the given lineand 

then play the video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தி, பகாடுக்கப்ட்ை lineலன 10 முல ‘copy and 

paste’பெய்ன நாணயர்கலக் வகட்டுயிட்டு நறுடிமம் யடீிவனாலய 
இனக்கவும். 

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

VLC Media Playerல்10ிநிைம்51யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask students to do copy paste as shown in the video. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டினடி copy 

pasteபெய்னநாணயர்கலக் வகட்கவும். 

Now check whether they’ve ‘copy pasted’ or not and then play the video again. 

இப்வாது அயர்கள் ‘copy pasted’ பெய்தார்கா இல்லனா என்லதச் 
ெரிார்த்து நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 

423. To stop video time at 10 minute 59 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்10ிநிைம்59யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask students to practice ‘Field option’ and then play the video 

again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தி, ‘Field option’practice பெய்னநாணயர்கலக் 
வகட்டு, நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 

424. To stop video time at 11 minute 06 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்11ிநிைம்06யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask if they can tell why we use ‘Field option? 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தி, ‘Field option ஏன் னன்டுத்துகிவாம் 
என்லத அயர்கிைம் வகளுங்கள்? 

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

பெய்னவும். 
425. To stop video time at 11 minute 38 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்11ிநிைம்38யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask students to insert date on the writer page and then play the 

video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும், writer pageஇல்date 

ஐinsertபெய்னநாணயர்கல வகட்கவும் ின்ர் யடீிவனாலய நீண்டும் 
இனக்கவும். 

426. To stop video time at 12 minute 15 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்12ிநிைம்15யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

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

video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும், யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டிdate 

ஐinsertபெய்னநாணயர்கல வகட்கவும் ின்ர் யடீிவனாலய நீண்டும் 
இனக்கவும். 

427. To stop video time at 12 minute 35 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்12ிநிைம்35யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask if they can tell what happens with ‘Header and Footer’? 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும், ‘Header and Footer’ஆல்என் ைக்கும் 
என்லத அயர்கள் பொல் முடிமநா என்று வகளுங்கள்? 

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

தில்கலக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனாலயநீண்டும்Play

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

VLC Media Playerல்12ிநிைம்40யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask students to insert the ‘Header and Footer’ on the writer page 

and then play the video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும், writer page ல் ‘Header and Footer’ ஐinsert 

பெய்ன நாணயர்கல வகளுங்கள் ின்ர் யடீிவனாலய நீண்டும் 
இனக்கவும். 

429. To stop video time at 13 minute 47 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்13ிநிைம்47யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to insert ‘Header as shown in the video and then play 

the video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி ‘Header லப 
insert பெய்ன நாணயர்கல வகளுங்கள் நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 
Now just check whether they’ve inserted ‘Header or not and then play the video again. 

இப்வாது அயர்கள் ‘Header லபinsertபெய்தார்காஅல்து இல்லனா 
என்லதச் ெரிார்த்து நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 

430. To stop video time at 14 minute 28 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்14ிநிைம்28யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to insert date and time in the ‘Header’ box as shown 

in the video and then play the video again. 
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யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி ‘Header’ 

box ல் date நற்றும் time ஐinsertபெய்ன நாணயர்கலக் வகட்டு, நீண்டும் 
யடீிவனாலய இனக்கவும். 

431. To stop video time at 14 minute 53 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்14ிநிைம்53யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to insert ‘Footer’ as shown in the video and then ask 

them to insert page number in the ‘Footer’ box as shown in the video. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி 'Footer' 

ஐinsert,.பெய்து வநலும்யடீிவனாயில் காட்ைப்ட்டுள்டி ‘Footer’ boxல் page 

number ஐinsertபெய்னநாணயர்கலக் வகளுங்கள் 

Now just check whether they have inserted ‘Header or Footer’ or not and then play the 

video again. 

432. To stop video time at 15 minute 06 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்15ிநிைம்06யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask students to do practice of ‘Character’ option and then play the 

video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும், ‘Character’ option லpractice 

பெய்னநாணயர்கலவகளுங்கள், ின்ர் நீண்டும் யடீிவனாலய 
இனக்கவும். 

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

VLC Media Playerல்15ிநிைம்15யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask if they can tell what we can do with ‘Characters’ submenu? 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தி, ‘Characters’ submenuலயஎன் பெய்ன 
முடிமம் என்லதத் பதரியிக்க முடிமநா என்று வகளுங்கள்? 

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

பெய்னவும். 
434. To stop video time at 15 minute 41 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்15ிநிைம்41யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask students to make the line ‘Bold’ and ‘Italic’ then play the 

video again. 

இங்வக யடீிவனாலய ிறுத்தி,lineல‘Bold’ and ‘Italic’ பெய்ன நாணயர்கல 
வகளுங்கள். 

435. To stop video time at 16 minute 47 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்16ிநிைம்47யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

Stop video here and check whether they’ve made the line bold and italic or not and 

then play the video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தி, line கல bold and italicபெய்தார்காஅல்து 
இல்லனா என்லத ெரிார்க்கவும்.ின்ர் நீண்டும் யடீிவனாலய 
இனக்கவும். 

436. To stop video time at 16 minute 58 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்16ிநிைம்58யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask the students to do practice of ‘Effects’ option and then play 

the video again. 

இங்வக யடீிவனாலய ிறுத்தி, ‘Effects’ option லpractice 

பெய்னநாணயர்கலக் வகட்டுயிட்டு நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 
437. To stop video time at 17 minute 06 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்17ிநிைம்06யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask students to apply over line on the second line and then play 

the video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தவும், இபண்ைாம் line னில் over line 

லapply பெய்ன நாணயர்கல வகளுங்கள்,யடீிவனாலய நீண்டும் 
இனக்கவும். 

438. To stop video time at 18 minute 01 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்18ிநிைம்01யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

Stop video here and check whether they have applied over lining or not then play the 

video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தி, over lining லapply பெய்தார்காஅல்து 
இல்லனா என்லத ெரிார்க்கவும்.ின்ர் நீண்டும் யடீிவனாலய 
இனக்கவும். 

439. To stop video time at 18 minute 19 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்18ிநிைம்19யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask the students to practice ‘Background’ option and then play the 

video again. 

இங்வக யடீிவனாலய ிறுத்தி, ‘Background’ option லpractice 

பெய்னநாணயர்கலக் வகட்டுயிட்டு நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 
440. To stop video time at 19 minute 15 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்19ிநிைம்15யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

Stop video here and check whether they’ve changed the ‘background color’or not then 

play the video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தி, ‘background color’லப நாற்ிாபாஅல்து 
இல்லனா என்லத ெரிார்க்கவும்.ின்ர் நீண்டும் யடீிவனாலய 
இனக்கவும். 

441. To stop video time at 19 minute 25 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்19ிநிைம் 25யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask the students to practice ‘Page Border’ option and then play 

the video again. 

இங்வக யடீிவனாலய ிறுத்தி, ‘Page Border’ option லpractice 

பெய்னநாணயர்கலக் வகட்டுயிட்டு நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும். 
442. To stop video time at 20 minute 23 seconds in VLC Media Player. 
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VLC Media Playerல்20ிநிைம் 23யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

Stop video here and check whether they’ve applied the ‘Page Border’or not then play 

the video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தி, ‘Page Border’லபapply பெய்தார்காஅல்து 
இல்லனா என்லத ெரிார்க்கவும்.ின்ர் நீண்டும் யடீிவனாலய 
இனக்கவும். 

443. To stop video time at 20minute 42 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்20ிநிைம்42யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask the students to create the ‘table’ and ask to make sales list in 

it and then play the video again. 

யடீிவனாலய இங்வக ிறுத்தி, ‘table’ன்ல உருயாக்கி, அதில் sales 

listஉருயாக்க நாணயர்கல வகளுங்கள்,நீண்டும் யடீிவனாலய இனக்கவும் 
இனக்கவும். 

444. To stop video time at 21 minute 05 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்21ிநிைம்05யிாடிகில்யடீிவனாவபத்லதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask the students to close the writer file and then shut down the 

computer. 
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இங்வக யடீிவனாலய ிறுத்தி, writer file லcloseபெய்து,computerலபshut 

down பெய்மநாறுநாணயர்கல வகட்கவும். 
Just check whether they have shut down the computer or not. 

அயர்கள் computerலபshut downபெய்தார்காஎன்லத ெரிார்த்துக் 
பகாள்ளுங்கள். 
 

 

 

 


