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Complete Teacher’s Manual for Open office Impress 1 Class 1 

Class 1 Summaries 

 What is Impress/ presentation? 

Impress/ presentation என்ால் என்? 

 Why we use Impress/presentation? 

ாம் ஏன் Impress/presentation னனன்டுத்த வயண்டும்? 

 How to open Impress file? 

Impress fileனஎவ்யாறு திப்து? 

 What is slide pane/bar and how to hide and show it? 

Slide pane/bar என்ால் என், அனதஎப்டி hide நற்றும்showசெய்யது? 

 What is slide layout and how to change the layout of the slide? 

Slide layout என்ால் என், நற்றும் slide டின் layout நாற்றுயது எப்டி? 

 What is the use of slide view? 

Slide view னின் னன்ாடு என்? 

 What is the use of line and filling? 

lineநற்றும் fillingஇன்னன்ாடு என்? 

 Why we use drawing toolbar? 

ாம் ஏன் Drawing toolbarனபனன்டுத்த வயண்டும்? 

 Why we use standard tool bar? 

ாம் ஏன் Standard toolbarனபனன்டுத்த வயண்டும்? 

 How to use text tool? 

Text toolஐஎவ்யாறு னன்டுத்துயது 

 How to write in blank slide? 

Blank slide ல்எப்டி எழுதுயது? 

 How to shut down computer. 

Computerனப எப்டிshut downசெய்யது? 

Now let’s start video. 

இப்வாது யடீிவனானய ஆபம்ிக்காம். 

1. To stop video time at 2 minute 56 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்2ிநிடம்56யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask what will we learn today? 

இங்வக யடீிவனானய ிறுத்தி இன்று என் கற்றுக் சகாள்வயாம் என்று 
வகளுங்கள்? 

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

தில்கனக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனானயநீண்டும்Play

செய்னவும். 
2. To stop video time at 3 minute 25 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்3ிநிடம்24யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 

 

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

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, ‘Impress’என்ால் என்என்று சொல் 
முடியுநா என்று அயர்கனவகளுங்கள்? 

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

தில்கனக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனானயநீண்டும்Play

செய்னவும். 
3. To stop video time at 3 minute 58 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்3ிநிடம்58யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
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Stop video here and askif they can tell why we use Impress? 

இங்வக யடீிவனானய ிறுத்தி, ாம் ஏன் Impressனெனன்டுத்துகிவாம் 
என்னத அயர்கள் சொல் முடியுநா என்று வகளுங்கள்? 

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

தில்கனக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனானயநீண்டும்Play

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

VLC Media Playerல்4ிநிடம்7யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 

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

யடீிவனானயஇங்வகிறுத்தவும்,Impress’ file ன எவ்யாறு திப்து 
என்னதத்அயர்கள் அிந்தால் வகளுங்கள்? 

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

தில்கனக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனானயநீண்டும்Play

செய்னவும். 
5. To stop video time at 6 minute 2 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்6ிநிடம்2யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask if they can tell how many methods are there for 

opening an impress file? 

இங்வக யடீிவனானய ிறுத்தி, impress file திப்தற்கு எத்தன 
யமிகள்உள் என்னத அயர்கள் சொல் முடியுநா என்று வகளுங்கள்? 

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

தில்கனக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனானயநீண்டும்Play

செய்னவும். 
6. To stop video time at 7 minute 16 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்7ிநிடம்16யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and ask students to click on the ‘Start’ button as shown in the 

video and then play the video again. 

யடீிவனானய ிறுத்தி,யடீிவனாயில் காட்டப்ட்டுள்டி ‘Start’ button ன 
கிிக் செய்ன நாணயர்கிடம் வகளுங்கள் நறுடியும் யடீிவனானய 
இனக்கவும். 

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

VLC Media Playerல்7ிநிடம்40யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and ask students to do as shown in the video and then play the 

video again. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டினடி செய்யும்டி 
நாணயர்கனவகட்கவும், நறுடியும் யடீிவனானய இனக்கவும். 

8. To stop video time at 8 minute 09 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்8ிநிடம்09யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and ask students to click on the ‘Create’ button as shown in the 

video. 

யடீிவனானய ிறுத்தி,யடீிவனாயில் காட்டப்ட்டுள்டி ‘Create’ button ன 
கிிக் செய்ன நாணயர்கிடம் வகளுங்கள். 
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Now just check whether they’ve have opened an Impress file or not then play 

the video again. 

இப்வாது அயர்கள் Impress file ன திந்துயிட்டாபா இல்னனா 
என்னதச் ெரிார்த்து, நீண்டும் யடீிவனானய இனக்கவும். 

9. To stop video time at 8 minute 39 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்8ிநிடம்39யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 

 

Stop video here and ask if they can tell what is ‘Title bar’? 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, ‘Title bar’என்ால் என்என்று சொல் 
முடியுநா என்று அயர்கனவகளுங்கள்? 

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

தில்கனக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனானயநீண்டும்Play

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

VLC Media Playerல்8ிநிடம்55யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 

 

Stop video here and ask if they can tell what is ‘Standard Toolbar’? 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, ‘Standard Toolbar’என்ால் என்என்று 
சொல் முடியுநா என்று அயர்கனவகளுங்கள்? 

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

செய்னவும். 
11. To stop video time at 22 minute 26 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்22ிநிடம்26யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 

 

Stop video here and ask if they can tell why we use Line and Filling toolbar? 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, Line and Filling toolbarாம் ஏன் 
னன்டுதுகிவாம்என்று சொல் முடியுநா என்று அயர்கனவகளுங்கள்? 

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

தில்கனக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனானயநீண்டும்Play

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

VLC Media Playerல்10ிநிடம்28யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 

 

Stop video here and ask, if they know how to hide/show ‘Slide bar/Pane’? 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, ‘Slide bar/Pane’எப்டிhide/showசெய்யது 
அயர்களுக்கு சதரியுநா என்றுவகளுங்கள்? 

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

தில்கனக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனானயநீண்டும்Play

செய்னவும். 
13. To stop video time at 11 minute 8 seconds in VLC Media Player. 
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VLC Media Playerல்11ிநிடம்8யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and ask students to hide the Slide Pane/bar as shown in the 

video and then play the video again. 

யடீிவனானய ிறுத்தி,யடீிவனாயில் காட்டப்ட்டுள்டிSlide Pane/bar ரை 

hide செய்ன நாணயர்கன வகளுங்கள். ின்ர் யடீிவனானய நீண்டும் 
இனக்கவும். 

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

VLC Media Playerல்11ிநிடம்15யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and ask students to do as shown in the video. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டினடி செய்யும்டி 
நாணயர்கன வகட்கவும். 
Now just check if everyone has done so and play the video again. 

இப்வாது எல்வாரும் அவ்யாறு செய்தால் ெரிார்த்து நீண்டும் 
யடீிவனானய இனக்கவும். 

15. To stop video time at 12 minute 45 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்12ிநிடம்45யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and ask students, why we use ‘Slide Layout’ and then play the 

video again. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, ாம் ஏன் ‘Slide Layout’ 

ஐனன்டுத்துகிவாம்என்றுநாணயர்கன வகட்கவும்ின்ர் நீண்டும் 
யடீிவனானய இனக்கவும். 

16. To stop video time at 13 minute 41 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்13ிநிடம்42யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and ask students to hide the ‘Slide layout’ as shown in the video 

and then play the video again. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி,யடீிவனாயில் காட்டப்ட்டுள்டி‘Slide layout’ 

ஐhide செய்ன நாணயர்கன வகளுங்கள். ின்ர் யடீிவனானய நீண்டும் 
இனக்கவும். 

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

VLC Media Playerல்14ிநிடம்29யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and ask students to bring back the ‘Slide layout’ and select the 

‘Blank layout’ as shown in the video and then play the video again. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி,யடீிவனாயில் காட்டப்ட்டுள்டி 
நறுடியும்‘Slide layout’ஐசகாண்டு யபவும்ிகு‘Blank layout’ என்னதத் 
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select செய்னநாணயர்கன வகளுங்கள். ின்ர் யடீிவனானய நீண்டும் 
இனக்கவும். 

18. To stop video time at 14 minute 50 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்14ிநிடம்50யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and ask students to ‘change the ‘Layout’ of the slide as shown 

in the video and then play the video again. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி,யடீிவனாயில் காட்டப்ட்டுள்டி‘Slide 

இல்layout’ ஐநாற் நாணயர்கன வகளுங்கள். ின்ர் யடீிவனானய 
நீண்டும் இனக்கவும். 

19. To stop video time at 12 minute 38 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்12ிநிடம்38யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 

 

Stop video here and ask students to what happens by using ‘Slide View’ and 

how many types of ‘slide views’ are there? 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, ‘Slide View’னயனன்டுத்திால் என் 
டக்கிது என்றும்நற்றும் எத்தன யனக ‘Slide View’ உள் என்னத 
நாணயர்கன வகளுங்கள்? 

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

தில்கனக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனானயநீண்டும்Play

செய்னவும். 
20. To stop video time at 21 minute 42 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்21ிநிடம்42யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and ask students to change the slide layout in ‘Notes’ view as 

shown in the video and then play the video again. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி,யடீிவனாயில் காட்டப்ட்டுள்டி‘Notes’ view 

இல்slide layout னடநாற்நாணயர்கனக் வகளுங்கள்.ின்ர் யடீிவனானய 
நீண்டும் இனக்கவும். 
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21. To stop video time at 22 minute 17 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்22ிநிடம்17யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and ask students to change the slide layout in ‘Slide sorter’ 

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

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி,யடீிவனாயில் காட்டப்ட்டுள்டி‘Slide sorter’ 

view இல்slide layout னடநாற்நாணயர்கனக் வகளுங்கள்.ின்ர் 
யடீிவனானய நீண்டும் இனக்கவும். 

22. To stop video time at 21 minute 18 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்21ிநிடம்18யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and ask students to make it in the ‘Normal’ view as shown in 

the video and then play the video again. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி,யடீிவனாயில் காட்டப்ட்டுள்டிஇனத 

‘Normal’ view ல் உருயாக்கவும் நாணயர்கனக் வகளுங்கள்.ின்ர் 
யடீிவனானய நீண்டும் இனக்கவும். 

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

VLC Media Playerல்22ிநிடம்26யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 

 

Stop video here and ask if they can tell why we use Drawing Toolbar? 

இங்வக யடீிவனானய ிறுத்தி, ாம் ஏன் Drawing Toolbar 
ஐனன்டுத்துகிவாம் என்னத அயர்கள் சொல் முடியுநா என்று 
வகளுங்கள்? 

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

தில்கனக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனானயநீண்டும்Play

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

VLC Media Playerல்22ிநிடம்53யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask if they can tell what is ‘Status bar’? 

இங்வக யடீிவனானய ிறுத்தி, ‘Status bar’என்ால் என்என்னத அயர்கள் 
சொல் முடியுநா என்று வகளுங்கள்? 

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

தில்கனக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனானயநீண்டும்Play

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

VLC Media Playerல்25ிநிடம்35யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 

 

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

இங்வக யடீிவனானய ிறுத்தி, ாம் ஏன் ‘Text tool’ஐனன்டுத்துகிவாம் 
என்னத அயர்கள் சொல் முடியுநா என்று வகளுங்கள்? 

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

தில்கனக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனானயநீண்டும்Play

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

VLC Media Playerல்26ிநிடம்14யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and ask students to convert Title slide into Blank slide as shown 

in the video. 



13 
 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி,யடீிவனாயில் காட்டப்ட்டுள்டிBlank 

slideனடTitle slideடாகconvertசெய்ன நாணயர்கனக் வகளுங்கள்.ின்ர் 
யடீிவனானய நீண்டும் இனக்கவும். 

Just check and play the video again. 

ெரிார்த்து யடீிவனானய நீண்டும் இனக்கவும். 
27. To stop video time at 26 minute 32 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்26ிநிடம்32யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and ask students to select ‘Text tool’ and drag in the slide as 

shown in the video. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி,யடீிவனாயில் காட்டப்ட்டுள்டி‘Text tool’ 

னselect செய்துslide டில் இழுக்கநாணயர்கனக் வகளுங்கள். 

Just check whether the text box appeared or not then play the video again. 

யடீிவனாயில் காட்டியுள்டி, box வதான்ினதா இல்னனா என்னதச் 
ெரிார்க்கவும் நீண்டும் யடீிவனானய இனக்கவும். 

28. To stop video time at 26 minute 47 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்26ிநிடம்47யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and ask students to type a line as shown in the video. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி,யடீிவனாயில் காட்டப்ட்டுள்டி ருline 

ஐtype செய்னநாணயர்கனக் வகளுங்கள். 

Just check whether they’ve typed the line or not and then play the video again. 

அயர்கள் line னtypeசெய்தார்கா இல்னனா என்னதச் ெரிார்த்து, 

நீண்டும் யடீிவனானய இனக்கவும். 
29. To stop video time at 27 minute 23 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்27ிநிடம்23யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and ask students to type another line as shown in the video. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி,யடீிவனாயில் காட்டப்ட்டுள்டி அடுத்தline 

ஐtype செய்னநாணயர்கனக் வகளுங்கள். 

Just check whether they’ve typed the line or not and then play the video again. 

அயர்கள் line னtypeசெய்தார்கா இல்னனா என்னதச் ெரிார்த்து, 

நீண்டும் யடீிவனானய இனக்கவும். 
30. To stop video time at 27 minute 40 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்27ிநிடம்40யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask students to type a line as shown in the video. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி,யடீிவனாயில் காட்டப்ட்டுள்டி ருline 

ஐtype செய்னநாணயர்கனக் வகளுங்கள். 

Just check whether they’ve typed the line or not and then play the video again. 

அயர்கள் line னtypeசெய்தார்கா இல்னனா என்னதச் ெரிார்த்து, 

நீண்டும் யடீிவனானய இனக்கவும். 
31. To stop video time at 28 minute 00 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்28ிநிடம்00யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and ask students to do as shown in the video. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டினடி செய்யும்டி 
நாணயர்கன வகட்கவும். 
Just check, if they have done it and then play the video again. 

அயர்கள் அனத செய்திருந்தால் ெரிார்த்து, நீண்டும் யடீிவனானய 
இனக்கவும். 

32. To stop video time at 28 minute 12 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்28ிநிடம்12யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask if they know how to Insert a new Slide? 

யடீிவனானயஇங்வகிறுத்தவும், ருNew Slide னடஎவ்யாறு Insert 

செய்யதுஎன்னதத்அயர்கள் அிந்தால் வகளுங்கள்? 

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

தில்கனக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனானயநீண்டும்Play

செய்னவும். 
33. To stop video time at 29 minute 5 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்29ிநிடம்5யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and ask students to insert a new slide and ask to type about their 

self and about their school as shown in the video and then play the video again.  
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யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி,யடீிவனாயில் காட்டப்ட்டுள்டிரு புதின 
slide னடinsertசெய்து,அயற்ின் சுனத்னதப் ற்ியும்,தங்கள் ள்ினனப் 
ற்ியும் typeசெய்ன நாணயர்கனக் வகளுங்கள்.ின்ர் யடீிவனானய 
நீண்டும் இனக்கவும். 

34. To stop video time at 29 minute 22 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்29ிநிடம்22யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask how to closeImpress file? 

யடீிவனானய ிறுத்தி, Impress file ஐclose செய்ன நாணயர்கன 
வகளுங்கள். 
Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கனக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனானயநீண்டும்Play

செய்னவும். 
35. To stop video time at 29 minute 40 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்29ிநிடம்40யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask the students to shutdown a computer. 

இங்வக யடீிவனானய ிறுத்தி, computerனபshutdownசெய்னநாணயர்கன 
வகட்கவும். 
Now just check whether they have shutdown the computer or not. 
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இப்வாது அயர்கள் computer ஐshutdownசெய்தார்கா இல்னனா 
என்னதச் ெரிார்க்கவும். 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Complete Teacher’s Manual for Open Office Impress 1 Class 2 

Class 2 Summaries 

 

 What is impress/ presentation? 

Impress/ presentation என்ால் என்? 

 Why we use impress/presentation? 

ாம் ஏன் Impress/presentation னனன்டுத்த வயண்டும்? 

 How to open impress file? 

Impress fileனஎவ்யாறு திப்து? 

 What is slide pane/bar and how to hide and show it? 

Slide pane/bar என்ால் என், அனதஎப்டி hide நற்றும்showசெய்யது? 

 What is slide layout and how to change the layout of the slide? 

Slide layout என்ால் என், நற்றும் slide டின் layout நாற்றுயது எப்டி? 

 What is the use of slide view? 
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Slide view னின் னன்ாடு என்? 

 What is use of line and filling? 

lineநற்றும் fillingஇன்னன்ாடு என்? 

 Why we use drawing toolbar? 

ாம் ஏன் Drawing toolbarனபனன்டுத்த வயண்டும்? 

 Why we use standard tool bar? 

ாம் ஏன் Standard toolbarனபனன்டுத்த வயண்டும்? 

 How to use text tool? 

Text toolஐஎவ்யாறு னன்டுத்துயது 

 How to write in a blank slide? 

Blank slide ல் எப்டி எழுதுயது? 

 How to shut down computer. 

Computerனப எப்டிshut downசெய்யது? 

Now let’s start video. 

இப்வாது யடீிவனானய ஆபம்ிக்காம். 

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

VLC Media Playerல் 29யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 

 

Stop video here and ask if they know what they had learnt in the previous class? 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, முந்னதன யகுப்ில் அயர்கள் 
என்கற்றுக்சகாண்டார்கள்என்றுஅயர்கன வகளுங்கள்? 

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

தில்கனக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனானயநீண்டும்Play

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

VLC Media Playerல்39யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask if they can tell why do we use impress in ‘Open 

office’? 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, ாம் ஏன் ‘Open office’ல்' impress 

னெனன்டுத்துகிவாம் என்னத அயர்கள் சொல் முடியுநா என்று 
வகளுங்கள்? 

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

தில்கனக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனானயநீண்டும்Play

செய்னவும். 
38. To stop video time at 01 minute 06 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்1ிநிடம்06யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 

 

Stop video here and ask if they can tell why we use Line and Filling toolbar? 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, ாம் ஏன் Line and Filling 

toolbarனபனன்டுத்துகிவாம் என்னத அயர்கள் சொல் முடியுநா 
என்று வகளுங்கள்? 

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

தில்கனக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனானயநீண்டும்Play

செய்னவும். 
39. To stop video time at 01 minute 45 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்1ிநிடம்45யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask if they can tell what is ‘Slide bar/Pane and why do we 

use it? 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, ‘Slide bar/Paneஎன்ால் என்ாம் ஏன் 
அனதனன்டுத்துகிவாம் என்னத அயர்கள் சொல் முடியுநா என்று 
வகளுங்கள்? 

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

தில்கனக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனானயநீண்டும்Play

செய்னவும். 
40. To stop video time at 02 minute 08 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்02ிநிடம்08யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 

 

Stop video here and ask what is ‘Slide layout’ and why we use it? 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, ‘Slide layout’என்ால் என்ாம் ஏன் 
அனதனன்டுத்துகிவாம் என்று வகளுங்கள்? 

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

தில்கனக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனானயநீண்டும்Play

செய்னவும். 
41. To stop video time at 02 minute 33 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்02ிநிடம்33யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
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Stop video here and askif they know the difference between ‘Slide layout and 

Slide pane’? 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி,‘Slide layout நற்றும் Slide pane’க்கும்இனடவன 
உள் யித்தினாெம் சதரியுநா என்று அயர்கன வகளுங்கள்? 

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

தில்கனக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனானயநீண்டும்Play

செய்னவும். 
42. To stop video time at 04 minute 44 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்04ிநிடம்44யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 

 

Stop video here and ask if they can tell why we use ‘Text Tool’ in impress? 

இங்வக யடீிவனானய ிறுத்தி, ாம் Impressஇல் ‘Text 

Tool’னஏன்னன்டுத்துகிவாம் என்னத அயர்கள் சொல் முடியுநா 
என்று வகளுங்கள்? 

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

தில்கனக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனானயநீண்டும்Play

செய்னவும். 
43. To stop video time at 04 minute 38 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்04ிநிடம்38யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask if they can open an ‘Impress  file’? 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, அயர்கள் ‘Impress  file’னதிக்க முடியுநா 
என்று வகளுங்கள்? 

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

தில்கனக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனானயநீண்டும்Play

செய்னவும். 
44. To stop video time at 04 minute 55 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்04ிநிடம்55யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and check whether they’ve have opened an Impress file or not 

and then pay the video again. 
யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, அயர்கள் ரு Impress file த் 
திந்துயிட்டார்கா இல்னனா என்னதச் ெரிார்த்து, நீண்டும் 
யடீிவனானயச் இனக்கவும். 

45. To stop video time at 06 minute 43 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்06ிநிடம்43யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 

 

Stop video here and ask what will we learn today? 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி இன்று என் கற்றுக் சகாள்வயாம் என்று 
வகளுங்கள்? 

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

செய்னவும். 
46. To stop video time at 08 minute 16 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்08ிநிடம்16யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and ask students to select the ‘Title Slide’ and give the title as 

shown in the video and then play the video again. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி,யடீிவனாயில் காட்டப்ட்டுள்டி‘Title Slide’ 

னடselect செய்துtitleன சகாடுக்கநாணயர்கன வகளுங்கள். ின்ர் 
யடீிவனானய நீண்டும் இனக்கவும். 

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

VLC Media Playerல்10ிநிடம்15யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and ask students to type the lines as shown in the video. 

இங்வக யடீிவனானய ிறுத்தி யடீிவனாயில் காட்டப்ட்டுள்டி lines 

னெtype செய்ன நாணயர்கனக் வகட்கவும். 

Now just check whether they have typed out the lines or not and then play the 

video again. 

இப்வாது அயர்கள் lines னெtypeசெய்தார்கா இல்னனா என்னதச் 
ெரிார்த்து, நீண்டும் யடீிவனானய இனக்கவும். 

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

VLC Media Playerல்10ிநிடம்25யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and check whether they’ve typed about themselves or not. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, தங்கனப் ற்ி typeசெய்தாபா இல்னனா 
என்னதச் ெரிார்க்கவும். 
Just check and play the video again. 

ெரிார்த்து யடீிவனானய நீண்டும் இனக்கவும். 
49. To stop video time at 10 minute 34 seconds in VLC Media Player. 
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VLC Media Playerல்10ிநிடம்34யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask if they know how to insert a ‘new slide’? 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி,ரு‘new slide’எப்டி insert செய்னவயண்டும் 
அயர்கள் அிந்தால் வகளுங்கள். 

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

தில்கனக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனானயநீண்டும்Play

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

VLC Media Playerல்11ிநிடம்04யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and ask students to type about their school in the second slide 

and then play the video again. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தவும், இபண்டாம் slide டில் தங்கள் ள்ினனத் 
typeசெய்னநாணயர்கன வகட்கவும்.யடீிவனானய நீண்டும் இனக்கவும். 

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

VLC Media Playerல்11ிநிடம்20யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and check whether they’ve typed about their school or not then 

play the video again. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி,அயர்கள்அயர்கின் ள்ினனப் ற்ி type 
செய்தார்கா அல்து இல்னனா என்னத ெரிார்க்கவும் நீண்டும் 
யடீிவனானய இனக்கவும். 

52. To stop video time at 11 minute 48 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்11ிநிடம்48யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask students to insert a new blank new slide. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தவும், ருnew blank new slide னட insert 

செய்னநாணயர்கன வகட்கவும். 

Now just check whether they have got a new blank slide or not and then play 

the video. 

இப்வாது அயர்கள் ரு new blank slide சற்றுயிட்டார்காஇல்னனா 
என்னதச் ெரிார்த்து, ின்ர் யடீிவனானய இனக்கவும். 

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

VLC Media Playerல்13ிநிடம்03யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and ask students to select ‘Blank Layout’ from ‘Slide Layout’ 

optionand then play the video again. 

இங்வக யடீிவனானய ிறுத்தி, ‘Slide Layout’ optionிருந்து ‘Blank 

Layout’னட' selectசெய்ன நாணயர்கன வகளுங்கள்நீண்டும் யடீிவனானய 
இனக்கவும். 

54. To stop video time at 13 minute 15 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்13ிநிடம்15யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 

 

Stop video here and ask if they can ‘draw’ this picture? 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, அயர்கள் இந்த டத்னத 'யனபன' முடியுநா 
என்று வகளுங்கள்? 
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Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கனக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனானயநீண்டும்Play

செய்னவும். 
55. To stop video time at 14 minute 14 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்14ிநிடம்14யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and ask students to insert a new slide and convert into blank 

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

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி,யடீிவனாயில் காட்டப்ட்டுள்டிஒரு 

newslideனடinsert செய்துஅதனblank layoutடாகconvertசெய்ன 
நாணயர்கனக் வகளுங்கள்.ின்ர் யடீிவனானய நீண்டும் இனக்கவும். 

56. To stop video time at 14 minute 36 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்14ிநிடம்36யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and ask students to select ‘Shape’ from ‘drawing tool bar’ and 

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

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி,யடீிவனாயில் காட்டப்ட்டுள்டி‘drawing tool 

bar’ இல் உள்‘Shape’ஐselect செய்துslide டில் இழுக்கநாணயர்கனக் 
வகளுங்கள்ின்ர் யடீிவனானய நீண்டும் இனக்கவும். 

57. To stop video time at 15 minute 09 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்15ிநிடம்09யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and ask students to change the ‘Outline’ of the image as shown 

in the video and then play the video again. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி,யடீிவனாயில் காட்டப்ட்டுள்டிimage 

இன்‘Outline’ ன நாற்நாணயர்கனக் வகளுங்கள்ின்ர் யடீிவனானய 
நீண்டும் இனக்கவும். 

58. To stop video time at 16 minute 28 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்16ிநிடம்28யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and ask students to fill the color in the image as shown in the 

video. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி,யடீிவனாயில் காட்டப்ட்டுள்டிimage ல் 
ித்னத ிபப் நாணயர்கனக் வகளுங்கள். 

Now Just check whether they’ve completed the image or not and then play the 

video again. 
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இப்வாது டம் முடிந்ததா இல்னனா என்னதச் ெரிார்த்து, நீண்டும் 
யடீிவனானய இனக்கவும். 

59. To stop video time at 16 minute 54 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்16ிநிடம்54யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 

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

video and play the video again. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி யடீிவனாயில் காட்டப்ட்டுள்டி 
சகாடுக்கப்ட்ட டத்னத யனபன நாணயர்கன வகட்கவும், நீண்டும் 
யடீிவனானய இனக்கவும். 

60. To stop video time at 17 minute 37 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்17ிநிடம்37யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and ask students to Insert a ‘new Slide’ as shown in the video 

and then play the video. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி,யடீிவனாயில் காட்டப்ட்டுள்டிரு‘New 

Slide’ னடInsert செய்னநாணயர்கனக் வகட்கவும், நீண்டும் யடீிவனானய 
இனக்கவும். 

61. To stop video time at 18 minute 02 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்18ிநிடம்12யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and ask students to draw an image as shown in the video and 

then play the video again. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி,யடீிவனாயில் காட்டப்ட்டுள்டிரு 
டத்னத யனபன,நாணயர்கனக் வகட்கவும், நீண்டும் யடீிவனானய 
இனக்கவும். 

62. To stop video time at 18 minute 39 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்18ிநிடம்39யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask students to change the outline of the image as shown in 

the video and then play the video again. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி,யடீிவனாயில் காட்டப்ட்டுள்டிimage 

இன்‘Outline’ ன நாற்நாணயர்கனக் வகளுங்கள்ின்ர் யடீிவனானய 
நீண்டும் இனக்கவும். 

63. To stop video time at 19 minute 28 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்19ிநிடம்28யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and ask students to fill the color inside as shown in the video. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி,யடீிவனாயில் காட்டப்ட்டுள்டிimage ல் 
ித்னத ிபப் நாணயர்கனக் வகளுங்கள். 

Now just check whether they’ve completed the image or not and then play the 

video again. 

இப்வாது டம் முடிந்ததா இல்னனா என்னதச் ெரிார்த்து, நீண்டும் 
யடீிவனானய இனக்கவும். 

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

VLC Media Playerல்19ிநிடம்44யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask how to close ‘Impress file’? 

யடீிவனானய ிறுத்தி, Impress file ஐclose செய்ன நாணயர்கன 
வகளுங்கள். 
Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கனக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனானயநீண்டும்Play

செய்னவும். 
65. To stop video time at 20 minute 52 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்20ிநிடம்52யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask students to shutdown the computer. 

இங்வக யடீிவனானய ிறுத்தி, computerனபshutdownசெய்னநாணயர்கன 
வகட்கவும். 
Just check and whether they have shutdown the computer or not. 

இப்வாது அயர்கள் computer ஐshutdownசெய்தார்கா இல்னனா 
என்னதச் ெரிார்க்கவும். 
 

 

 

Complete Teacher’s Manual for Open Office Impress 1 Class 3 

Class 3 Summaries 

 

 What is impress/ presentation? 

Impress/ presentation என்ால் என்? 

 Why we use impress/presentation? 

ாம் ஏன் Impress/presentation னனன்டுத்த வயண்டும்? 

 How to open impress file? 

Impress fileனஎவ்யாறு திப்து? 

 What is formatting toolbar? 

Formatting toolbar என்ால் என்? 

 Why we use formatting bar? 

ாம் ஏன் formatting bar னபனன்டுத்த வயண்டும்? 

 How to take a new file? 

ரு new fileனஎப்டிப் சறுயது? 

 How to open any document? 

Documentனடஎப்டி திக்க வயண்டும்? 
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 How to save any document? 

Documentனடஎப்டி save செய்னவயண்டும்? 

 About recent documents. 

Recent documentsனெற்ி. 
 How to convert pdf file? 

pdf fileனஎப்டி convert செய்யது? 

 Why we use print option? 

ாம் ஏன் print option னனன்டுத்த வயண்டும்? 

 About exit option. 

Exit option னற்ி. 
 How to write in a blank slide? 

 ரு blank slide ல் எழுதுயது எப்டி? 

 How to shut down computer. 

Computerனப எப்டிshut downசெய்யது? 

Now let’s start video. 

இப்வாது யடீிவனானய ஆபம்ிக்காம். 

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

VLC Media Playerல்36யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 

 

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

class? 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, முந்னதன யகுப்ில் அயர்கள் என் 
கற்றுக்சகாண்டார்கள் என்னத ினயில் னயத்துள்ார்கா என்று 
அயர்கனக் வகளுங்கள்? 

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

தில்கனக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனானயநீண்டும்Play

செய்னவும். 
67. To stop video time at 1 minute 07 seconds in VLC Media Player. 
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VLC Media Playerல்1ிநிடம்07யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 

 

Stop video here and ask if they can open impress file? 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, impress fileனஅயர்காள் openசெய்ய 

முடியுநா என்று வகளுங்கள்? 

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

தில்கனக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனானயநீண்டும்Play

செய்னவும். 
68. To stop video time at 1 minute 16 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்1ிநிடம்16யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 

 

Stop video here and ask what will we learn today? 

இங்வக யடீிவனானய ிறுத்தி இன்று என் கற்றுக் சகாள்வயாம் என்று 
வகளுங்கள்? 

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

தில்கனக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனானயநீண்டும்Play

செய்னவும். 
69. To stop video time at 2 minute 19 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்2ிநிடம்19யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask students to type the given paragraph in blank slide as 

shown in videoand then play the video again. 

யடீிவனானய ிறுத்தி,யடீிவனாயில் காட்டப்ட்டுள்டி blank slide 

இல்சகாடுக்கப்ட்டுள் paragraphஐtype செய்ன நாணயர்கிடம் 
வகளுங்கள் நறுடியும் யடீிவனானய இனக்கவும். 

70. To stop video time at 2 minute 25 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்2ிநிடம்25யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and check whether they have typed out the paragraph or not and 

then play the video again. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, அயர்கள்paragraph னக 
typeசெய்திருந்தார்கா அல்து இல்னனாஎன்னத ெரிார்க்கவும், 

நீண்டும் யடீிவனானய இனக்கவும். 
71. To stop video time at 2 minute 50 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்2ிநிடம்50யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask students to change ‘Font style’ of the line and then play 

the video again. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, line இன்‘Font style’ னநாற் 
நாணயர்கனவகளுங்கள், நீண்டும் யடீிவனானய இனக்கவும். 

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

VLC Media Playerல்3ிநிடம்23யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and ask students to select the line as shown in the video and 

then play the video again. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டப்ட்டுள்டிline 

னselect செய்னநாணயர்கனவகளுங்கள், நீண்டும் யடீிவனானய 
இனக்கவும். 

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

VLC Media Playerல்3ிநிடம்53யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and ask students to change the font style as shown in the video. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டப்ட்டுள்டிfont style 

னநாற்நாணயர்கனவகளுங்கள். 
Just check whether they’ve changed the Font Style or not and then play the 

video again. 

அயர்கள் Font Style னchangeசெய்தார்கா இல்னனா என்னதச் 
ெரிார்த்து, நீண்டும் யடீிவனானய இனக்கவும். 

74. To stop video time at 4 minute 27 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்4ிநிடம்27யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and ask students to select the line as shown in the video and 

then play the video again. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டப்ட்டுள்டிline 

னselect செய்னநாணயர்கனவகளுங்கள், நீண்டும் யடீிவனானய 
இனக்கவும். 



33 
 

75. To stop video time at 4 minute 50 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்4ிநிடம்50யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and ask students to change Font Size of the next line as shown 

in the video. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டப்ட்டுள்டி next line 

இன்Font Sizeனெநாற்நாணயர்கனவகளுங்கள். 
 

 Now just check whether they’ve changed the Font Size or not and then play the 

video again. 

அயர்கள் Font Size னெchangeசெய்தார்கா இல்னனா என்னதச் 
ெரிார்த்து, நீண்டும் யடீிவனானய இனக்கவும். 

76. To stop video time at 5 minute 08 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்5ிநிடம்08யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask students to make lines ‘Bold’, ‘Italics’ and ‘Underline’ 

and then play the video again. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, lines ரெ ‘‘Bold’, ‘Italics’ 

நற்றும்‘Underline’ஆகினயற்னச் செய்ன நாணயர்கனக் வகட்டு, நீண்டும் 
யடீிவனானய இனக்கவும். 

77. To stop video time at 5 minute 55 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்55ிநிடம்55யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and ask students to make the line ‘Bold’ on the next line as 

shown in the video and play the video again. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டப்ட்டுள்டி next line 

ன‘Bold’செய்னநாணயர்கனவகளுங்கள்.நீண்டும் யடீிவனானய 
இனக்கவும். 

78. To stop video time at 6 minute 41 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்6ிநிடம்41யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask students to make the line ‘Italics and Underline’ both 

on the next line as shown in the video. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டப்ட்டுள்டி அடுத்த 
line ன‘Italics நற்றும்Underline’ என 

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

இப்வாது எல்வாரும் அவ்யாறு செய்தால் ெரிார்த்து நீண்டும் 
யடீிவனானய இனக்கவும். 

79. To stop video time at 7 minute 30 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்7ிநிடம்30யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and ask students to remove the formatting as shown in the video 

and then play the video again. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டப்ட்டுள்டி 
formattingஐremove செய்னநாணயர்கனவகளுங்கள்.நீண்டும் யடீிவனானய 
இனக்கவும். 

80. To stop video time at 7 minute 42 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்7ிநிடம்42யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask students to change the font color of the text in the 

fourth line and then play the video again. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டப்ட்டுள்டி fourth 

linetextஇல்font colorனபநாற்நாணயர்கனவகளுங்கள்.நீண்டும் 
யடீிவனானய இனக்கவும். 

81. To stop video time at 08 minute 33 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்8ிநிடம்33யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and ask students to change text color as shown in the video and 

then play the video again. 
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யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டப்ட்டுள்டி text 

colorனபநாற்நாணயர்கனவகளுங்கள்.நீண்டும் யடீிவனானய இனக்கவும். 

82. To stop video time at 08 minute 35 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்08ிநிடம்35யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and check whether they have done all the formatting or not and 

then play the video again. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, அயர்கள்எல்ாம்formatting யும் 
செய்திருந்தார்கா அல்து இல்னனாஎன்னத ெரிார்க்கவும், நீண்டும் 
யடீிவனானய இனக்கவும். 

83. To stop video time at 08 minute 58 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்08ிநிடம்58யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 

 

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

இங்வக யடீிவனானய ிறுத்தி, ாம் ஏன் ‘New’ option 
னனன்டுத்துகிவாம் என்னத அயர்கள் சொல் முடியுநா என்று 
வகளுங்கள்? 

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

தில்கனக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனானயநீண்டும்Play

செய்னவும். 
84. To stop video time at 09 minute 17 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்09ிநிடம்17யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask if they can open ‘New document’? 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, ‘New document’னடதிக்க முடியுநா என்று 
வகளுங்கள்? 

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

தில்கனக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனானயநீண்டும்Play

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

VLC Media Playerல்10ிநிடம்19யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and ask students to take a new file as shown in the video. 

Just check and then play the video again. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டப்ட்டுள்டி new 

fileனஎடுக்க நாணயர்கனக்வகட்கவும் .ின்ர் 

ெரிார்த்து நீண்டும் யடீிவனானய இனக்கவும். 
86. To stop video time at 11 minute 00 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்11ிநிடம்00யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 

 

Stop video here and ask if they can tell what happens with ‘Recent 

Documents’? 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, ‘Recent Documents’ஆல்என் டக்கிது 
என்னதத் சதரியிக்க முடியுநா என்று வகளுங்கள்? 
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Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கனக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனானயநீண்டும்Play

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

VLC Media Playerல்12ிநிடம்41யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and ask students to open recent file as shown in the video. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி,யடீிவனாயில் காட்டப்ட்டுள்டி recent file 

னopen செய்ன நாணயர்கிடம் வகளுங்கள். 

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

இப்வாது எல்வாரும் அவ்யாறு செய்தால் ெரிார்த்து நீண்டும் 
யடீிவனானய இனக்கவும். 

88. To stop video time at 13 minute 02 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்13ிநிடம்02யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 

 

Stop video here and ask if they can tell what happens with ‘Export as PDF’ and 

what is full form of it? 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, Export as PDFஆல்என் டக்கிது 
நற்றும்PDF ஃின் full formஎன்என்று அயர்கள்கூப முடியுநா என்று 
வகளுங்கள்? 

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

தில்கனக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனானயநீண்டும்Play

செய்னவும். 
89. To stop video time at 14 minute 06 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்14ிநிடம்06யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask students to convert impress file into PDF file and then 

play the video again. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, impress file னPDF file லுக்குconvert செய்ன 
நாணயர்கனக் வகளுங்கள்,நீண்டும் யடீிவனானய இனக்கவும். 

90. To stop video time at 14 minute 46 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்14ிநிடம்46யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and ask students to click on the ‘File menu’ and then select 

‘Export as PDF’ optionas shown in the video. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி,யடீிவனாயில் காட்டப்ட்டுள்டி ‘File menu’ 

னயclickசெய்து‘Export as PDF’என்optionனselectசெய்னநாணயர்கிடம் 
வகளுங்கள். 

Now Just check whether the box has appeared or not and then play the video 

again. 

இப்வாது box வதான்ினதா அல்து இல்னனா என்னதச் ெரிார்த்து 
நீண்டும் யடீிவனானய இனக்கவும். 

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

VLC Media Playerல்15ிநிடம்10யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and ask students to do as shown in the video and then play the 

video again. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டினடி செய்யும்டி 
நாணயர்கனவகட்கவும், நறுடியும் யடீிவனானய இனக்கவும். 

92. To stop video time at 15 minute 34 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்15ிநிடம்34யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and check whether they’ve converted pdf file or not and then 

play the video again. 
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யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, அயர்கள்pdf file ாகconvertசெய்தார்கா 
அல்து இல்னனாஎன்னத ெரிார்க்கவும், நீண்டும் யடீிவனானய 
இனக்கவும். 

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

VLC Media Playerல்15ிநிடம்55யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask if they can tell why we save a file? 

இங்வக யடீிவனானய ிறுத்தி, ாம் ஏன் file னsave செய்கிவாம்என்னத 
அயர்கள் சொல் முடியுநா என்று வகளுங்கள்? 

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

தில்கனக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனானயநீண்டும்Play

செய்னவும். 
94. To stop video time at 16 minute 24 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்16ிநிடம்24யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and ask students to save the file on the ‘Desktop’ and play the 

video again. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, ‘Desktop’ 

இல்fileனsaveசெய்னநாணயர்கனவகளுங்கள்.நீண்டும் யடீிவனானய 
இனக்கவும். 

95. To stop video time at 16 minute 57 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்16ிநிடம்57யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and ask students toclick on the file menu as shown in video. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டப்ட்டுள்டி, file menu 

யில் கிிக் செய்ன நாணயர்கனக் வகட்கவும். 
Justcheck whether they’ve clicked on the file menu or not then play the video 

again. 

அயர்கள் file menu இல்clickசெய்தார்கா இல்னனா என்னதச் 
ெரிார்த்து, நீண்டும் யடீிவனானய இனக்கவும். 
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96. To stop video time at 17 minute 14 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்17ிநிடம்14யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and ask students toclick on the ‘save’ as shown in video. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டப்ட்டுள்டி, ‘save’ யில் 
கிிக் செய்ன நாணயர்கனக் வகட்கவும். 
Now Justcheck whether the box has appeared or not and then play the video 

again. 

இப்வாது box வதான்ினதா அல்து இல்னனா என்னதச் ெரிார்த்து 
நீண்டும் யடீிவனானய இனக்கவும். 

97. To stop video time at 17 minute 35 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்17ிநிடம்35யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and ask students to save the file as shown in the video. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டப்ட்டுள்டி, file 

ன‘save’செய்ன நாணயர்கனக் வகட்கவும். 
Now just check whether they have saved the file or not and then play the video 

again. 

இப்வாது அயர்கள் file னsaveசெய்தார்கா இல்னனா என்னதச் 
ெரிார்த்து, நீண்டும் யடீிவனானய இனக்கவும். 
 

98. To stop video time at 17 minute 51 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்17ிநிடம்51யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 

 

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

இங்வக யடீிவனானய ிறுத்தி, ாம் ஏன் ‘Open’ option 
னனன்டுத்துகிவாம் என்னத அயர்கள் சொல் முடியுநா என்று 
வகளுங்கள்? 

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

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

VLC Media Playerல்19ிநிடம்20யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and ask students to open any file and then play the video again. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி,ஏதாயது ருfileனopen செய்ன 
நாணயர்கிடம் வகளுங்கள் நறுடியும் யடீிவனானய இனக்கவும். 

100. To stop video time at 19 minute 28 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்19ிநிடம்28யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and ask students to open file as shown in the video and then 

play the video again. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி,யடீிவனாயில் காட்டப்ட்டுள்டி fileனopen 
செய்ன நாணயர்கிடம் வகளுங்கள் நறுடியும் யடீிவனானய இனக்கவும். 

 

 

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

VLC Media Playerல்19ிநிடம்44யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 

 

Stop video here and ask if they can tell why we use ‘Save As’ option? 

இங்வக யடீிவனானய ிறுத்தி, ாம் ஏன் ‘Save As’ option 
னனன்டுத்துகிவாம் என்னத அயர்கள் சொல் முடியுநா என்று 
வகளுங்கள்? 

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

தில்கனக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனானயநீண்டும்Play

செய்னவும். 
102. To stop video time at 20 minute 09 seconds in VLC Media Player. 
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VLC Media Playerல்20ிநிடம்09யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask if they can tell the difference between ‘Save’ and ‘Save 

as’ 

இங்வக யடீிவனானய ிறுத்திSaveக்கும் Save Asக்கும் இனடனில் உள் 
வயற்றுனந என் என்னத அயர்கள் கூ முடியுநா என்று வகளுங்கள்? 

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

தில்கனக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனானயநீண்டும்Play

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

VLC Media Playerல்21ிநிடம்07யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask students to save their file at different location with 

different name with help of ‘Save as option and then play the video again. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, 'Save as option'உதயியுடன் தங்கள்file 

னசயவ்வயறு இடத்தில் சயவ்வயறு சனரில் saveசெய்ன 
நாணயர்கனக் வகளுங்கள்,நீண்டும் யடீிவனானய இனக்கவும். 

104. To stop video time at 22 minute 05 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்22ிநிடம்05யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and ask students to do as shown in the video. 
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யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டினடி செய்யும்டி 
நாணயர்கனவகட்கவும். 
Now just check if everyone has done so and play the video again. 

இப்வாது எல்வாரும் அவ்யாறு செய்தால் ெரிார்த்து நீண்டும் 
யடீிவனானய இனக்கவும். 
 

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

VLC Media Playerல்22ிநிடம்26யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 

 

Stop video here and ask if they can tell why we use print option? 

இங்வக யடீிவனானய ிறுத்தி, ாம் ஏன் print option 
னனன்டுத்துகிவாம் என்னத அயர்கள் சொல் முடியுநா என்று 
வகளுங்கள்? 

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

தில்கனக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனானயநீண்டும்Play

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

VLC Media Playerல்23ிநிடம்23யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 

 

Stop video here and ask if they can tell what happens by using exit option? 



44 
 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, exit option ன னன்டுத்திால்என் 
டக்கிது என்று அயர்கள்கூப முடியுநா என்று வகளுங்கள்? 

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

தில்கனக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனானயநீண்டும்Play

செய்னவும். 
107. To stop video time at 25 minute 34 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்25ிநிடம்34யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and ask students to close their file with the help of exit option 

as shown in the video. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டப்ட்டுள்டிexit option 

உதயியுடன் தங்கள் file னclose செய்னநாணயர்கனக் வகட்கவும். 
Just check whether the students have closed their file or not and then play the 

video again. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, அயர்கள்file னcloseசெய்தார்கா அல்து 
இல்னனாஎன்னத ெரிார்க்கவும், நீண்டும் யடீிவனானய இனக்கவும். 

108. To stop video time at 26 minute 30 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்26ிநிடம்30யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask how to close ‘Impress file’? 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி,Impress file ஐclose செய்ன நாணயர்கன 
வகளுங்கள். 
Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கனக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனானயநீண்டும்Play

செய்னவும். 
109. To stop video time at 26 minute 36 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்26ிநிடம்36யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask students to shutdown the computer. 

இங்வக யடீிவனானய ிறுத்தி, computerனபshutdownசெய்னநாணயர்கன 
வகட்கவும். 
Just check and whether they have shutdown the computer or not. 

இப்வாது அயர்கள் computer ஐshutdownசெய்தார்கா இல்னனா 
என்னதச் ெரிார்க்கவும். 
 

 

 

Complete Teacher’s Manual for Open Office Impress 1 Class 4 

Class 4 Summaries 

 

 What is impress/ presentation? 

Impress/ presentation என்ால் என்? 

 Why we use impress/presentation? 

ாம் ஏன் Impress/presentation னனன்டுத்த வயண்டும்? 

 How to open impress file? 

Impress fileனஎவ்யாறு திப்து? 

 How to take a new file? 

ரு new fileனஎப்டிப் சறுயது? 

 How to open any document? 

Documentனடஎப்டி திக்க வயண்டும்? 

 How to save any document? 

Documentனடஎப்டி save செய்னவயண்டும்? 

 About recent document. 

Recent documentsனெற்ி. 
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 How to convert pdf file? 

pdf fileனஎப்டி convert செய்யது? 

 Why we use print option? 

ாம் ஏன் print option னனன்டுத்த வயண்டும்? 

 About exit option. 

Exit option னற்ி. 
 Why we use undo and redo? 

ாம் ஏன் undo and redo னயனன்டுத்த வயண்டும்? 

 Why we use copy and paste? 

ாம் ஏன் copy and pasteஐ னன்டுத்த வயண்டும்? 

 Why we use cut? 

ாம் ஏன் cutஐ னன்டுத்த வயண்டும்? 

 Why we use find and replace? 

ாம் ஏன் cutஐ னன்டுத்த வயண்டும்? 

 What is use of line and filling? 

Line and fillingனன்ாடுஎன்? 

 How to shut down computer. 

Computerனப எப்டிshut downசெய்யது? 

Now let’s start video. 

இப்வாது யடீிவனானய ஆபம்ிக்காம். 

110. To stop video time at 01 minute 07 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்01ிநிடம்07யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 

 

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

இங்வக யடீிவனானய ிறுத்தி, ‘Formatting menu’னயாம் 

ஏன்னன்டுத்துகிவாம் என்னத அயர்கள் சொல் முடியுநா என்று 
வகளுங்கள்? 
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Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கனக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனானயநீண்டும்Play

செய்னவும். 
111. To stop video time at 01 minute 49 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்01ிநிடம்49யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 

 

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

இங்வக யடீிவனானய ிறுத்தி, ‘New’ option’னாம் 
ஏன்னன்டுத்துகிவாம் என்னத அயர்கள் சொல் முடியுநா என்று 
வகளுங்கள்? 

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

தில்கனக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனானயநீண்டும்Play

செய்னவும். 
112. To stop video time at 02 minute 21 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்02ிநிடம்21யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 

 

Stop video here and ask if they can tell why we use ‘export as PDF’ and what is 

full form of ‘PDF’? 
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யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, Export as PDFஆல்என் டக்கிது 
நற்றும்PDF ஃின் full formஎன்என்று அயர்கள்கூப முடியுநா என்று 
வகளுங்கள்? 

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

தில்கனக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனானயநீண்டும்Play

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

VLC Media Playerல்03ிநிடம்13யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask if they tell why we use ‘Recent documents’ option? 

இங்வக யடீிவனானய ிறுத்தி‘Recent documents’ option’னாம் 
ஏன்னன்டுத்துகிவாம் என்னத அயர்கள் சொல் முடியுநா என்று 
வகளுங்கள்? 

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

தில்கனக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனானயநீண்டும்Play

செய்னவும். 
114. To stop video time at 03 minute 39 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்03ிநிடம்39யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 

 

Stop video here and ask if they can tell the difference between ‘Slide pane’ and 

‘Slide layout’? 
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இங்வக யடீிவனானய ிறுத்தி‘Slide pane’ க்கும் ‘Slide layout’க்கும் 
இனடனில் உள் வயற்றுனந என் என்னத அயர்கள் கூ முடியுநா 
என்று வகளுங்கள்? 

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

தில்கனக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனானயநீண்டும்Play

செய்னவும். 
115. To stop video time at 04 minute 31 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்04ிநிடம்31யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask if they can tell what happens by using ‘Exit’ option? 

இங்வக யடீிவனானய ிறுத்தி, ‘Exit’ optionன னன்டுதிாள் என் 

ிகழ்கிதுஎன்னத அயர்கள் கூ முடியுநா என்று வகளுங்கள்? 

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

தில்கனக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனானயநீண்டும்Play

செய்னவும். 
116. To stop video time at 04 minute 57 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்04ிநிடம்57யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 

 

Stop video here and ask if they can open impress file? 
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யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி,impress fileனஅயர்காள்open 

செய்னமுடியுநா என்று வகளுங்கள்? 

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

தில்கனக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனானயநீண்டும்Play

செய்னவும். 
117. To stop video time at 05 minute 04 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்05ிநிடம்04யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 

 

Stop video here and ask what will we learn today? 

இங்வக யடீிவனானய ிறுத்தி இன்று என் கற்றுக் சகாள்வயாம் என்று 
வகளுங்கள்? 

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

தில்கனக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனானயநீண்டும்Play

செய்னவும். 
118. To stop video time at 06 minute 26 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்06ிநிடம்26யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask students to type given line as shown in video. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டப்ட்டுள்டி 
சகாடுக்கப்ட்ட யரினன னடப் செய்ன நாணயர்கனக் வகளுங்கள். 
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Now just check whether they have typed the given line or not and then play the 

video again. 

அயர்கள்சகாடுக்கப்ட்டline னtypeசெய்திருந்தார்கா அல்து 
இல்னனாஎன்னத ெரிார்க்கவும், done 

119. To stop video time at 06 minute 34 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்06ிநிடம்34யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask students to copy and paste 5 times the given line and 

then play the video again. 

இங்வக யடீிவனானய ிறுத்தி, சகாடுக்கப்ட்ட line ஐ 5 

முனcopyநற்றும்paste செய்ன நாணயர்கனக் வகளுங்கள், ின்ர் 
யடீிவனானய நீண்டும் இனக்கவும். 

120. To stop video time at 07 minute 25 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்07ிநிடம்25யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and ask students to select the line as shown in the video and 

then play the video again. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டப்ட்டுள்டிline 

னselect செய்னநாணயர்கனவகளுங்கள், நீண்டும் யடீிவனானய 
இனக்கவும். 

121. To stop video time at 07 minute 38 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்07ிநிடம்38யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and ask students to do as shown in the video. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டப்ட்டுள்டி 
செய்யும்டி நாணயர்கனவகட்கவும். 
Now just check whether they have copied and pasted or not and then play the 

video again. 
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இப்வாது அயர்கள் copy நற்றும்paste செய்தார்கா இல்னனா என்னதச் 
ெரிார்த்து, நீண்டும் யடீிவனானய இனக்கவும். 

122. To stop video time at 08 minute 55 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்08ிநிடம்55யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask them why use ‘Undo’ option? 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, 'Undo' optionனஏன் னன்டுத்த வயண்டும் 
என்று வகளுங்கள்? 

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

தில்கனக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனானயநீண்டும்Play

செய்னவும். 
123. To stop video time at 10 minute 36 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்10ிநிடம்36யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and ask students to use ‘Undo’ option as shown in the video 

and then play the video again. 

இங்வக யடீிவனானய ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டியுள்டி 
‘Undo’யிருப்த்னதப் னன்டுத்த நாணயர்கனக் வகட்கவும், நீண்டும் 
யடீிவனானய இனக்கவும். 

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

VLC Media Playerல்51ிநிடம்51யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask why use ‘Redo’ option? 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி‘Redo’ optionனஏன் னன்டுத்த வயண்டும் 
என்று வகளுங்கள்? 

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

தில்கனக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனானயநீண்டும்Play

செய்னவும். 
125. To stop video time at 12 minute 33 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்12ிநிடம்33யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and ask students to use ‘Redo’ option as shown in the video. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டியுள்டி ‘Redo’ 

யிருப்த்னதப் னன்டுத்த நாணயர்கனக் வகட்கவும். 
Now just check whether they have used ‘Undo and Redo’ option or not and then 

play the video again. 

இப்வாது அயர்கள் ‘Undo and Redo’ optionன னன்டுதிார்கா 
இல்னனா என்னதச் ெரிார்த்து, நீண்டும் யடீிவனானய இனக்கவும். 

126. To stop video time at 12 minute 54 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்12ிநிடம்54யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 

 

Stop video here and ask students to change the ‘Font name’ of the first line and 

then play the video again. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, first line னின் ‘Font name’ னநநாற் 
நாணயர்கனக் வகளுங்கள், ின்ர் யடீிவனானய நீண்டும் இனக்கவும். 

127. To stop video time at 13 minute 45 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்13ிநிடம்45யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here andcheck whether they’ve applied Font Name or not and then 

play the video again. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி,அயர்கள்Font Name ஐapplyசெய்தார்கா 
இல்னனா என்னதச் ெரிார்த்து, நீண்டும் யடீிவனானய இனக்கவும். 
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128. To stop video time at 13 minute 53 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்13ிநிடம்53யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask students to make the next line ‘Bold’ and ‘Italics’ and 

then play the video again. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, அடுத்த line ன'‘Bold’ நற்றும் 
‘Italics’ஆகினயற்னச் செய்ன நாணயர்கனக் வகளுங்கள்,நீண்டும் 
யடீிவனானய இனக்கவும். 

129. To stop video time at 14 minute 33 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்14ிநிடம்33யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here andcheck whether they’ve applied ‘Bold’ or not and then play 

the video again. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி,அயர்கள் ‘Bold’ ஐapplyசெய்தார்கா 
இல்னனா என்னதச் ெரிார்த்து, நீண்டும் யடீிவனானய இனக்கவும். 

130. To stop video time at 14 minute 49 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்14ிநிடம்49யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask students to apply ‘Underline’ and ‘font color’ option 

and then play the video again. 
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யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, ‘Underline’ நற்றும்‘font color’ option ன' 

apply செய்ன நாணயர்கனக் வகளுங்கள்,நீண்டும் யடீிவனானய 
இனக்கவும். 

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

VLC Media Playerல்16ிநிடம்04யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here andcheck whether they’ve practiced ‘underline and font color’ 

or not and then play the video again. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, அயர்கள் ‘underline நற்றும் font 

color’னபனிற்ெி செய்தார்கா இல்னனா என்னதச் ெரிார்த்து நீண்டும் 
யடீிவனானய இனக்கவும். 

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

VLC Media Playerல்16ிநிடம்30யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 

 

Stop video here and ask if they can tell why use ‘Find and Replace’ option? 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, ‘Find and Replace’ optionனஏன் 
னன்டுத்துகிவாம் என்று அயர்கனக் வகளுங்கள்?  

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

தில்கனக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனானயநீண்டும்Play

செய்னவும். 
133. To stop video time at 18 minute 12 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்18ிநிடம்12யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and ask students to find out the ‘mission’ word and then play 

the video again. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, ‘mission’ என்word ஐ 
கண்டுிடிக்கநாணயர்கனக் வகளுங்கள்,நீண்டும் யடீிவனானய இனக்கவும். 

134. To stop video time at 18 minute 52 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்18ிநிடம்52யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask students to replace the ‘mission’ with ‘vision’ word and 

then play the video again. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, ‘mission’ என்word ஐ ‘vision’ என்word 

ஆக replaceசெய்னநாணயர்கனக் வகளுங்கள்,நீண்டும் யடீிவனானய 
இனக்கவும். 

135. To stop video time at 19 minute 30 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்19ிநிடம்30யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here andcheck whether they’ve practiced ‘Find and Replace’ or not 

and then play the video again. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, அயர்கள் ‘Find நற்றும் Replace’னெனிற்ெி 
செய்தார்கா இல்னனா என்னதச் ெரிார்த்து நீண்டும் யடீிவனானய 
இனக்கவும். 

136. To stop video time at 19 minute 53 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்19ிநிடம்53யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 

 

Stop video here and ask students to draw the given picture in second slide and 

then play the video again. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, second slide இல் 
சகாடுக்கப்ட்டுள்pictureனப யனபனநாணயர்கனக் வகளுங்கள்,நீண்டும் 
யடீிவனானய இனக்கவும். 

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

VLC Media Playerல்20ிநிடம்30யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and ask students to insert a new blank slide as shown in the 

video and then play the video again. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டப்ட்டுள்டி new blank 

slideஐinsertசெய்னநாணயர்கனக்வகட்கவும்,நீண்டும் யடீிவனானய 
இனக்கவும். 

138. To stop video time at 20 minute 55 seconds in VLC Media Player. 
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VLC Media Playerல்20ிநிடம்55யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and ask students to select the shape from drawing toolbar and 

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

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டப்ட்டுள்டி drawing 

toolbar இல்shapeஐselect செய்து ிகு 
யனபனநாணயர்கனக்வகட்கவும்,நீண்டும் யடீிவனானய இனக்கவும். 

139. To stop video time at 21 minute 52 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்21ிநிடம்52யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and ask students to do formatting in the shape as shown in the 

video and then play the video again. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டப்ட்டுள்டி shape ல் 
formatting செய்ன நாணயர்கனக் வகட்கவும், நீண்டும் யடீிவனானய 
இனக்கவும். 

140. To stop video time at 23 minute 18 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்23ிநிடம்18யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to ‘copy and paste’ the picture as shown in the 

video. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டப்ட்டுள்டி picture 

ரை‘copy and paste’செய்ன நாணயர்கனக் வகட்கவும். 
Now just check if everyone has done so and play the video again. 

இப்வாது எல்வாரும் அவ்யாறு செய்தால் ெரிார்த்து நீண்டும் 
யடீிவனானய இனக்கவும். 

141. To stop video time at 23 minute 31 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்31ிநிடம்31யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 

 

Stop video here and ask if they can tell why use ‘Cut’ option? 
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யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, ‘Cut’optionனஏன் னன்டுத்துகிவாம் 

என்று அயர்கனக் வகளுங்கள்? 

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

தில்கனக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனானயநீண்டும்Play

செய்னவும். 
142. To stop video time at 25 minute 31 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்25ிநிடம்31யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and ask students to ‘Cut’ the picture as shown in the video. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டியுள்டி picture னப‘Cut’ 

செய்ன நாணயர்கனக் வகட்கவும். 

Now just check whether they’ve ‘pasted’ the picture or not then play the video 

again. 

இப்வாது அயர்கள் picture னபpast செய்தார்கா இல்னனா என்னதச் 
ெரிார்த்து, நீண்டும் யடீிவனானய இனக்கவும். 

143. To stop video time at 25 minute 43 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்25ிநிடம்43யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 

 

Stop video here and ask what happens by using ‘Duplicate option’? 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, ‘Duplicate option’ரன னன்டுத்திால் 
என் டக்கிது என்று வகட்கவும்? 

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

தில்கனக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனானயநீண்டும்Play

செய்னவும். 
144. To stop video time at 26 minute 52 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்26ிநிடம்52யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and ask students to click on the ‘Edit’ menu and then select the 

‘Duplicate’ option and then play the video again. 
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யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, ‘Edit’ menu யில்click செய்து,‘Duplicate’ 

option னselect செய்னநாணயர்கனக் வகளுங்கள்,நீண்டும் யடீிவனானய 
இனக்கவும். 

145. To stop video time at 27 minute 58 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்27ிநிடம்58யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and ask students to do ‘duplicate copy’ of the picture with the 

help of ‘duplicate’ option as shown in the video. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டப்ட்டுள்டி ‘duplicate’ 

optionஉதயியுடன் picture னப‘duplicate copy’ செய்ன நாணயர்கள் 
வகட்கவும். 
Now just check if everyone has done so and play the video again. 

இப்வாது எல்வாரும் அவ்யாறு செய்தால் ெரிார்த்து நீண்டும் 
யடீிவனானய இனக்கவும். 

146. To stop video time at 28 minute 19 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்28ிநிடம்19யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask students to convert the file into pdf’ and then play the 

video again. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, file னPDF file லுக்குconvert செய்ன 
நாணயர்கனக் வகளுங்கள்,நீண்டும் யடீிவனானய இனக்கவும். 

147. To stop video time at 30 minute 03 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்30ிநிடம்03யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 

Stop video here and check whether they’ve converted the ‘pdf’ file or not  as 

shown in the video and then play the video again. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டப்ட்டுள்டி 
அயர்கள்pdf file ாகconvertசெய்தார்கா அல்து இல்னனாஎன்னத 
ெரிார்க்கவும், நீண்டும் யடீிவனானய இனக்கவும். 
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148. To stop video time at 30 minute 18 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்30ிநிடம்18யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask students to draw any picture from drawing toolbar and 

also ask to do formatting in the shape and then play the video again. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, drawing toolbar ல் இருந்து ஏதாயதுpicture னப 
யனபந்துநற்றும் shape இன்formattingஐசெய்னநாணயர்கனக் 
வகளுங்கள்,நீண்டும் யடீிவனானய இனக்கவும். 

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

VLC Media Playerல்30ிநிடம்44யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 

 

Stop video here and ask if they know why we use ‘Delete Slide’? 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி‘Delete Slide’னடாம் ஏன்னன்டுத்துகிவாம் 

என்னத அயர்கிடம்வகளுங்கள்? 

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

தில்கனக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனானயநீண்டும்Play

செய்னவும். 
150. To stop video time at 31 minute 51 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்31ிநிடம்51யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask students to delete the Slide as shown in the video and 

then play the video again. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டப்ட்டுள்டி Slideனட 

delete செய்ன நாணயர்கள் வகட்கவும். நீண்டும் யடீிவனானய இனக்கவும். 
151. To stop video time at 32 minute 05 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்32ிநிடம்05யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask students to save the file in the document folder and then 

play the video again. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, document folder இல்file னsaveசெய்ன 
நாணயர்கள் வகட்கவும். நீண்டும் யடீிவனானய இனக்கவும். 

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

VLC Media Playerல்33ிநிடம்18யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and check whether they have saved the file or not and then play 

the video again. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, அயர்கள் 'fileரை saveசெய்தார்கா 
இல்னனா என்னதச் ெரிார்த்து நீண்டும் யடீிவனானய இனக்கவும். 

153. To stop video time at 33 minute 38 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்33ிநிடம்38யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask students to close the file and then shut down the 

computer and then play the video again. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, file ஐclose செய்து 
ிகுcomputerனபshutdownசெய்னநாணயர்கன வகட்கவுந,நீண்டும் 
யடீிவனானய இனக்கவும். 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Complete Teacher’s Manual for Open Office Impress 1 Class 5 

Class 5 Summaries 

 

 What is Impress/ presentation? 

Impress/ presentation என்ால் என்? 

 Why we use impress/presentation? 

ாம் ஏன் Impress/presentation னனன்டுத்த வயண்டும்? 

 How to open impress file? 
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Impress fileனஎவ்யாறு திப்து? 

 How to take a new slide? 

ரு new fileனஎப்டிப் சறுயது? 

 Why we use normal, slide sorter, handout page, note page? 

ாம் ஏன் normal, slide sorter, handout page, note page ஐ னன்டுத்த 
வயண்டும்? 

 How to make slide bigger? 

Slide bigger எப்டி செய்யது? 
 Use of toolbar option. 

Toolbaroptionனன்கள். 

 Why we use status bar? 

ாம் ஏன் status bar னபனன்டுத்த வயண்டும்? 

 Why we use header and footer? 

ாம் ஏன் header and footer னபனன்டுத்த வயண்டும்? 

 Why we use zoom option? 

ாம் ஏன் zoom optionஐ னன்டுத்த வயண்டும்? 

 Why we use duplicate option? 

ாம் ஏன் duplicate optionஐ னன்டுத்த வயண்டும்? 

 Use of date and time option. 

Date and time optionனன்கள். 

 Use of page number. 

Page number னன்கள். 

 How to shut down computer. 

Computerனப எப்டிshut downசெய்யது? 

Now let’s start video. 

இப்வாது யடீிவனானய ஆபம்ிக்காம். 

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

VLC Media Playerல் 42யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask if they know what they had learnt in previous class? 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, முந்னதன யகுப்ில் என் 
கற்றுக்சகாண்டார்கள் என்று அயர்களுக்கு சதரியுநா என்று வகளுங்கள்? 

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

தில்கனக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனானயநீண்டும்Play

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

VLC Media Playerல்50யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and ask if they know how to bring up the ‘New slide’? 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, ‘New slide’னட எப்டி சறுயது,அயர்களுக்கு 
சதரியுநா என்று வகளுங்கள்? 

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

தில்கனக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனானயநீண்டும்Play

செய்னவும். 
156. To stop video time at 01 minute 17 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்01ிநிடம்17யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 

 

Stop video here and ask if they can tell why we use ‘Find and Replace’? 
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இங்வக யடீிவனானய ிறுத்தி, ‘Find and Replace’ஐாம் 

ஏன்னன்டுத்துகிவாம் என்னத அயர்கள் சொல் முடியுநா என்று 
வகளுங்கள்? 

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

தில்கனக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனானயநீண்டும்Play

செய்னவும். 
157. To stop video time at 01 minute 44 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்01ிநிடம்44யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 

 

Stop video here and ask what happens by using ‘Duplicate option’? 

இங்வக யடீிவனானய ிறுத்தி, ‘Duplicate’ optionன னன்டுதிாள் என் 
ிகழ்கிதுஎன்னத வகளுங்கள்? 

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

தில்கனக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனானயநீண்டும்Play

செய்னவும். 
158. To stop video time at 02 minute 07 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்2ிநிடம்07யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask if they can tell what happens with ‘Delete slide’ option? 

இங்வக யடீிவனானய ிறுத்தி, ‘Delete slide’ optionன னன்டுதிாள் 
என் ிகழ்கிதுஎன்னதஅயர்கால் கூ முடியுநா என்று வகளுங்கள்? 
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Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கனக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனானயநீண்டும்Play

செய்னவும். 
159. To stop video time at 02 minute 30 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்02ிநிடம்30யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 

 

Stop video here and ask if they can open impress file? 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி,impress fileனஅயர்காள்open 

செய்னமுடியுநா என்று வகளுங்கள்? 

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

தில்கனக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனானயநீண்டும்Play

செய்னவும். 
160. To stop video time at 04 minute 05 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்04ிநிடம்05யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and check whether they have opened Impress file or not and 

then play the video again. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, அயர்கள்Impress file ன திந்துயிட்டாபா 
இல்னனா என்னதச் ெரிார்த்து, நீண்டும் யடீிவனானய இனக்கவும். 

161. To stop video time at 04 minute 27 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்04ிநிடம்27யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask what will we learn today? 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி இன்று என் கற்றுக் சகாள்வயாம் என்று 
வகளுங்கள்? 

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

தில்கனக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனானயநீண்டும்Play

செய்னவும். 
162. To stop video time at 05 minute 46 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்5ிநிடம்46யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and ask students to insert four slides and then play the video 

again. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, ான்கு slideகன insertசெய்னநாணயர்கன 
வகட்கவும், ிகு நீண்டும் யடீிவனானய இனக்கவும். 

163. To stop video time at 06 minute 02 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்6ிநிடம்02யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 

 

Stop video here and ask if they can tell why we use ‘Font Work Gallery’? 

இங்வக யடீிவனானய ிறுத்தி, ‘Font Work Gallery’ஐாம் 
ஏன்னன்டுத்துகிவாம் என்னத அயர்கள் சொல் முடியுநா என்று 
வகளுங்கள்? 

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



68 
 

தில்கனக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனானயநீண்டும்Play

செய்னவும். 
164. To stop video time at 06 minute 32 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்06ிநிடம்32யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask students if they can make the given picture as shown in 

the video. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டப்ட்டுள்டி 
சகாடுக்கப்ட்ட டத்னதப் யனபன முடியுநா எ நாணயர்கனக் 
வகட்கவும். 
Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கனக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனானயநீண்டும்Play

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

VLC Media Playerல்07ிநிடம்28யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and ask students to select ‘Font Work Gallery’ option as shown 

in the video and then play the video again. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டப்ட்டுள்டி ‘Font Work 

Gallery’ option னselectசெய்னநாணயர்கனக் வகட்கவும் நீண்டும் 
யடீிவனானய இனக்கவும். 

166. To stop video time at 07 minute 54 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்07ிநிடம்54யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and ask students to select any Font Work Style from ‘Font work 

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

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டப்ட்டுள்டி ‘Font work 

gallery’ optionஇல் இருந்து‘Font Work Gallery’ option 

னselectசெய்னநாணயர்கனக் வகட்கவும் நீண்டும் யடீிவனானய 
இனக்கவும். 
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167. To stop video time at 08 minute 15 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்08ிநிடம்15யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and ask students to type Computer Shiksha as shown in the 

video. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டப்ட்டுள்டி Computer 

Shikshaஎtype செய்ன நாணயர்கனக் வகட்கவும். 
168. To stop video time at 10 minute 41 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்10ிநிடம்41யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and ask the students to do the formatting as shown in the video. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டப்ட்டுள்டி formatting 

செய்ன நாணயர்கனக் வகட்கவும். 
Now just check whether they’ve done the formatting or not and then play the 

video again. 

இப்வாது அயர்கள் formatting ஐ செய்தார்கா இல்னனா என்னதச் 
ெரிார்த்து, நீண்டும் யடீிவனானய இனக்கவும். 

169. To stop video time at 11 minute 50 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்11ிநிடம்50யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and ask the students to insert the new slide as shown in the 

video and then play the video again. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டப்ட்டுள்டி new slide 

னடinsertசெய்னநாணயர்கன வகட்கவும், ிகு நீண்டும் யடீிவனானய 
இனக்கவும். 

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

VLC Media Playerல்12ிநிடம்20யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and ask the students to select any font style as shown in the 

video and then play the video again. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டப்ட்டுள்டி font style 

னselect செய்னநாணயர்கன வகட்கவும், ிகு நீண்டும் யடீிவனானய 
இனக்கவும். 

171. To stop video time at 12 minute 53 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்12ிநிடம்53யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and ask the students to type their school name/desired text with 

help of ‘Font work gallery’ as shown in the video and then play the video again. 
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யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டப்ட்டுள்டி‘Font work 

gallery’உதயியுடம்textனடவதர்ந்சதடுத்து school nameனந type 

செய்னநாணயர்கன வகட்கவும்,ிகு நீண்டும் யடீிவனானய இனக்கவும். 
172. To stop video time at 14 minute 37 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்14ிநிடம்37யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and ask the students to do the formatting on the text as shown in 

the video. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டப்ட்டுள்டி 
textனடformatting செய்ன நாணயர்கனக் வகட்கவும். 
Now just check whether they have done the formatting or not and then play the 

video again. 

இப்வாது அயர்கள் formatting ஐ செய்தார்கா இல்னனா என்னதச் 
ெரிார்த்து, நீண்டும் யடீிவனானய இனக்கவும். 

173. To stop video time at 15 minute 05 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்15ிநிடம்05யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 

 

Stop video here and ask them if they know what happens with ‘Normal’, 

‘Outline’, ‘Handout’ and ‘Slide shorter’options? 

இங்வக யடீிவனானய ிறுத்தி, ‘Normal’, ‘Outline’, ‘Handout’ and ‘Slide 

shorter’ optionால்என் ிகழ்கிதுஎன்று அயர்களுக்கு சதரியுநாஎன்று 
வகளுங்கள்? 

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

தில்கனக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனானயநீண்டும்Play

செய்னவும். 
174. To stop video time at 17 minute 24 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்17ிநிடம்24யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and ask students to do practice of ‘Normal’, ‘Handout’ and 

‘Slide shorter’ option as shown in the video and then play the video again. 
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யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டப்ட்டுள்டி ‘Normal’, 

‘Handout’ and ‘Slide shorter’ option னனிற்ெிசெய்ன நாணயர்கனக் 
வகட்கவும் நீண்டும் யடீிவனானய இனக்கவும். 

175. To stop video time at 17 minute 54 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்17ிநிடம்54யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 

 

Stop video here and ask if they can tell why we use ‘Slide Show’ option? 

இங்வக யடீிவனானய ிறுத்தி, ‘Slide Show’ option ஐாம் 
ஏன்னன்டுத்துகிவாம் என்னத அயர்கள் சொல் முடியுநா என்று 
வகளுங்கள்? 

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

தில்கனக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனானயநீண்டும்Play

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

VLC Media Playerல்19ிநிடம்16யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and ask students to use ‘slide show’ option as shown in the 

video and then play the video again. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டப்ட்டுள்டி ‘slide 

show’ option னனன்டுத்தநாணயர்கனக் வகட்கவும் நீண்டும் 
யடீிவனானய இனக்கவும். 

177. To stop video time at 19 minute 45 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்19ிநிடம்45யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask if they can tell why we use ‘Side Bar’? 

இங்வக யடீிவனானய ிறுத்தி, ‘Side Bar’ஐாம் ஏன்னன்டுத்துகிவாம் 
என்னத அயர்கள் சொல் முடியுநா என்று வகளுங்கள்? 

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

தில்கனக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனானயநீண்டும்Play

செய்னவும். 
178. To stop video time at 21 minute 41 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்21ிநிடம்41யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and ask students to hide and Show the ‘side bar’ as shown in 

the video and then play the video again. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டப்ட்டுள்டி ‘side 

bar’னப hide and Showசெய்னநாணயர்கனக் வகட்கவும் நீண்டும் 
யடீிவனானய இனக்கவும். 

179. To stop video time at 21 minute 59 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்21ிநிடம்59யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 

 

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

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி ‘Slide Pane’ optionனாம் 
ஏன்னன்டுத்துகிவாம் என்னத அயர்கிடம்வகளுங்கள்? 

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

செய்னவும். 
180. To stop video time at 23 minute 45 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்23ிநிடம்45யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and ask students to hide and show the ‘slide pane’ as shown in 

the video and then play the video again. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டப்ட்டுள்டி ‘slide pane’ 

னhide and Showசெய்னநாணயர்கனக் வகட்கவும் நீண்டும் யடீிவனானய 
இனக்கவும். 

181. To stop video time at 24 minute 03 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்24ிநிடம்03யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 

 

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

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி ‘Tool bar’ optionனாம் 
ஏன்னன்டுத்துகிவாம் என்னத அயர்களுக்கு சதரியுநாவகளுங்கள்? 

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

தில்கனக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனானயநீண்டும்Play

செய்னவும். 
182. To stop video time at 25 minute 31 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்25ிநிடம்31யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and askstudents to hide ‘Drawing Toolbar’ option as shown in 

the video and then play the video again. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டப்ட்டுள்டி ‘Drawing 

Toolbar’ option னhide செய்னநாணயர்கனக் வகட்கவும் நீண்டும் 
யடீிவனானய இனக்கவும். 

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

VLC Media Playerல்25ிநிடம்51யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
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Stop video here and askstudents to hide ‘Line and Filling’ option as shown in 

the video and then play the video again. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டப்ட்டுள்டி ‘Line and 

Filling’ option னhide செய்னநாணயர்கனக் வகட்கவும் நீண்டும் 
யடீிவனானய இனக்கவும். 

184. To stop video time at 26 minute 11 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்26ிநிடம்11யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and askstudents to hide ‘Presentation’ option as shown in the 

video and then play the video again. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டப்ட்டுள்டி 
‘Presentation’ option னhide செய்னநாணயர்கனக் வகட்கவும் நீண்டும் 
யடீிவனானய இனக்கவும். 

185. To stop video time at 26 minute 34 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்26ிநிடம்34யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and askstudents to hide ‘Standard’ option as shown in the video 

and then play the video again. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டப்ட்டுள்டி 
‘Standard’option னhide செய்னநாணயர்கனக் வகட்கவும் நீண்டும் 
யடீிவனானய இனக்கவும். 

186. To stop video time at 28 minute 23 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்28ிநிடம்23யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and askstudents to show all options of ‘Tool bar’ which they 

had hidden as shown in the video. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டப்ட்டுள்டி ‘Tool bar’ 

ன்அனத்து options கனயும் காட்ட நாணயர்கனக் வகட்கவும். 
Now just check whether they have brought back all these options or not and 

then play the video again. 

இப்வாது அயர்கள் இந்த options கன நீண்டும் சகாண்டு யந்தார்கா 
இல்னனா என்னதச் ெரிார்த்து, நீண்டும் யடீிவனானய இனக்கவும். 

187. To stop video time at 28 minute 52 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்28ிநிடம்52யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask if they can tell why we use ‘Status Bar’? 

இங்வக யடீிவனானய ிறுத்தி, ‘Status Bar’ஐாம் ஏன்னன்டுத்துகிவாம் 
என்னத அயர்கள் சொல் முடியுநா என்று வகளுங்கள்? 

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

தில்கனக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனானயநீண்டும்Play

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

VLC Media Playerல்30ிநிடம்16யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and askstudents to hide and show ‘Status bar’ as shown in the 

video. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டப்ட்டுள்டி ‘Status 

bar’னபhide and Showசெய்னநாணயர்கனக் வகட்கவும் நீண்டும் 
யடீிவனானய இனக்கவும். 
Now just check if everyone has done so and play the video again. 

இப்வாது எல்வாரும் அவ்யாறு செய்தால் ெரிார்த்து நீண்டும் 
யடீிவனானய இனக்கவும். 

189. To stop video time at 30 minute 27 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்30ிநிடம்27யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 

 

Stop video here and ask if they know what happens with ‘Grid ’option? 
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இங்வக யடீிவனானய ிறுத்தி, ‘Grid ’optionால்என் 
ிகழ்கிதுஎன்றுஅயர்களுக்கு சதரியுநாஎன்று வகளுங்கள்? 

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

தில்கனக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனானயநீண்டும்Play

செய்னவும். 
190. To stop video time at 31 minute 47 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்31ிநிடம்47யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and askstudents to hide and show ‘Grid’ option as shown in the 

video. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டப்ட்டுள்டி ‘Grid’ 

optionனhide and Showசெய்னநாணயர்கனக் வகட்கவும் நீண்டும் 
யடீிவனானய இனக்கவும். 
Now just check if everyone has done so and play the video again. 

இப்வாது எல்வாரும் அவ்யாறு செய்தால் ெரிார்த்து நீண்டும் 
யடீிவனானய இனக்கவும். 

191. To stop video time at 32 minute 04 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்32ிநிடம்04யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 

 

Stop video here and ask if they can tell why we use ‘Header and ‘Footer’ 

option? 

இங்வக யடீிவனானய ிறுத்தி, ‘Header and ‘Footer’ option ஐாம் 
ஏன்னன்டுத்துகிவாம் என்னத அயர்கள் சொல் முடியுநா என்று 
வகளுங்கள்? 

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

தில்கனக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனானயநீண்டும்Play

செய்னவும். 
192. To stop video time at 33 minute 48 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்33ிநிடம்48யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
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Stop video here and askstudents to click on the ‘View Menu’ as shown in the 

video and then play the video again. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டப்ட்டுள்டி ‘View 

Menu’னயclick செய்னநாணயர்கனக் வகட்கவும் நீண்டும் யடீிவனானய 
இனக்கவும். 

193. To stop video time at 34 minute 00 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்34ிநிடம்00யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and askstudents to click on the ‘Header and Footer’ option as 

shown in the video. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டப்ட்டுள்டி ‘Header 

and Footer’ option னclick செய்னநாணயர்கனக் வகட்கவும் நீண்டும் 
யடீிவனானய இனக்கவும். 
Now just check whether the box has appeared or not then play the video again. 

இப்வாது ாக்ஸ் வதான்ினதா அல்து இல்னனா என்னத 
ெரிார்த்துநீண்டும் யடீிவனானய இனக்கவும். 

194. To stop video time at 38 minute 09 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்38ிநிடம்09யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and askstudents to do as shown in the video and then play the 

video again. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டப்ட்டுள்டி 
செய்யும்டி நாணயர்கனக் வகட்கவும்நீண்டும் யடீிவனானய இனக்கவும். 
Now check whether the students have applied ‘Header or Footer’ or not, then 

play the video again. 

இப்வாதுநாணயர்கள்‘Header or Footer’ ஐapply செய்தார்கா இல்னனா 
என்னதச் ெரிார்த்து, நீண்டும் யடீிவனானய இனக்கவும். 

195. To stop video time at 38 minute 27 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்38ிநிடம்27யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask if they know what happens with ‘Zoom’ option? 

இங்வக யடீிவனானய ிறுத்தி, ‘Zoom’ optionால்என் 
ிகழ்கிதுஎன்றுஅயர்களுக்கு சதரியுநாஎன்று வகளுங்கள்? 

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

தில்கனக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனானயநீண்டும்Play

செய்னவும். 
196. To stop video time at 40 minute 25 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்40ிநிடம்25யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and askstudents to do as shown in the video and then play the 

video again. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டப்ட்டுள்டி 
செய்யும்டி நாணயர்கனக் வகட்கவும்நீண்டும் யடீிவனானய இனக்கவும். 

197. To stop video time at 40 minute 30 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்40ிநிடம்30யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Now just check whether they have used ‘Zoom’ option or not and then play the 

video again. 

இப்வாது அயர்கள் ‘Zoom’ option னனன்டுத்திாபா இல்னனா 
என்னதச் ெரிார்த்து, யடீிவனானய நீண்டும் இனக்கவும். 

198. To stop video time at 40 minute 49 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்40ிநிடம்49யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 

 

Stop video here and ask if they know why use Slide option in insert menu? 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, insert menu யில் Slide option னஏன் 
னன்டுத்த வயண்டும் என்று வகளுங்கள்? 

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

தில்கனக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனானயநீண்டும்Play

செய்னவும். 
199. To stop video time at 41 minute 41 seconds in VLC Media Player. 
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VLC Media Playerல்41ிநிடம்41யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and askstudents to take new slide with the help of Insert option. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, Insert option உதயியுடன் new slide னடஎடுக்க 
நாணயர்கனக்வகட்கவும். 
Now just check and play the video again. 

இப்வாது ெரிார்த்து யடீிவனானய நீண்டும் இனக்கவும். 
200. To stop video time at 41 minute 01 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்41ிநிடம்01யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 

 

Stop video here and askstudents if they can tell what happens with ‘Duplicate’ 

slide? 

இங்வக யடீிவனானய ிறுத்தி, Duplicate’ slide ஆல்என் 
ிகழ்கிதுஎன்னதஅயர்கால் கூ முடியுநா என்று நாணயர்கனக் 
வகளுங்கள்? 

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

தில்கனக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனானயநீண்டும்Play

செய்னவும். 
201. To stop video time at 42 minute 53 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்42ிநிடம்53யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and askstudents to make the duplicate slide as shown in the 

video and then play the video again. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டப்ட்டுள்டி duplicate 

slideனட உருயாக்கநாணயர்கனக் வகட்கவும் நீண்டும் யடீிவனானய 
இனக்கவும். 
Now just check if everyone has done so and play the video again. 

இப்வாது எல்வாரும் அவ்யாறு செய்தால் ெரிார்த்து நீண்டும் 
யடீிவனானய இனக்கவும். 

202. To stop video time at 45 minute 45 seconds in VLC Media Player. 
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VLC Media Playerல்45ிநிடம்45யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and askstudents to insert the date and time and page number 

with help of ‘page number’ option as shown in the video. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டப்ட்டுள்டி‘page 

number’ optionஉதயியுடன் date and time and page number னபinsert செய்ன 
நாணயர்கனக்  வகட்கவும். 
Now just check if everyone has done so and play the video again. 

இப்வாது எல்வாரும் அவ்யாறு செய்தால் ெரிார்த்து நீண்டும் 
யடீிவனானய இனக்கவும். 

203. To stop video time at 46 minute 49 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்45ிநிடம்45யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and askstudents to do as shown in the video and then play the 

video again. 

204. has done so To stop video time at 49 minute 41 seconds in VLC Media 

Player. 

VLC Media Playerல்49ிநிடம்41யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and askstudents to use the field option as shown in the video. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டப்ட்டுள்டி field 

optionரன னன்டுத்தும்டி நாணயர்கனக் வகட்கவும். 
Now just check if everyone has done so and play the video again. 

இப்வாது எல்வாரும் அவ்யாறு செய்தால் ெரிார்த்து நீண்டும் 
யடீிவனானய இனக்கவும்.  

205. To stop video time at 49 minute55 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்49ிநிடம்55யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 

 

Stop video here and askstudents tosave their file and shut down the computer 

and then play the video again. 
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யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, தங்கள்file ஐsave செய்த 
ிகுcomputerனபshutdownசெய்னநாணயர்கனக் வகட்கவுந,நீண்டும் 
யடீிவனானய இனக்கவும். 

 
 

Complete Teacher’s Manual for Open Office Impress 1 Class 6 

Class 6 Summaries 

 

 What is impress/ presentation? 

Impress/ presentation என்ால் என்? 

 Why we use impress/presentation? 

ாம் ஏன் Impress/presentation னனன்டுத்த வயண்டும்? 

 How to open impress file? 

Impress fileனஎவ்யாறு திப்து? 

 How to take a new slide? 

ரு new fileனஎப்டிப் சறுயது? 

 Why we use normal, slide sorter, handout page, note page? 

ாம் ஏன் normal, slide sorter, handout page, note page ஐ னன்டுத்த 
வயண்டும்? 

 How to do slide in bigger screen? 

Slide னடஎப்டி bigger screen செய்யது? 

 Use of toolbar option. 

Toolbaroptionனன்கள். 

 Why we use status bar? 

ாம் ஏன் status bar னபனன்டுத்த வயண்டும்? 

 Why we use header and footer? 

ாம் ஏன் header and footer னபனன்டுத்த வயண்டும்? 

 Why we use zoom option? 

ாம் ஏன் zoom optionஐ னன்டுத்த வயண்டும்? 

 Why we use duplicate option? 

ாம் ஏன் duplicate optionஐ னன்டுத்த வயண்டும்? 

 Use of date and time option. 

Date and time optionனன்கள். 

 Use of page number. 
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Page number னன்கள். 

 Why we use hyperlink? 

ாம் ஏன் hyperlink ஐ னன்டுத்த வயண்டும்? 

 How to insert picture? 

Pictureனப எப்டி insert செய்யது? 

 How to shut down computer. 

Computerனப எப்டிshut downசெய்யது? 

Now let’s start video. 

இப்வாது யடீிவனானய ஆபம்ிக்காம். 

206. To stop video time at 01 minute 28 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்1ிநிடம்28யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 

 

Stop video here and ask students do they know which shortcut command is used 

for slide show? 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, slide show வுக்கு எந்த shortcut command ஐ 
னன்டுத்த வயண்டும் என்று நாணயர்கனக் வகளுங்கள்? 

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

தில்கனக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனானயநீண்டும்Play

செய்னவும். 
207. To stop video time at 01 minute 50 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்01ிநிடம்50யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask them if they can tell what is ‘Side bar’ and how to hide 

it? 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி‘Side bar’ என்ால் என்நற்றும் அனத எப்டி 
hide செய்யதுஎகூ முடியுநா எக் அயர்கனக்வகளுங்கள்? 

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

தில்கனக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனானயநீண்டும்Play

செய்னவும். 
208. To stop video time at 02 minute 30 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்02ிநிடம்30யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 

 

Stop video here and ask them can they tell what happens if impress file’s view 

gets changed? 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்திதங்கள் impress file’s ன் view னய 
நாற்ிால் என் டக்கிது என்று அயர்கிடம் வகளுங்கள். 
Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கனக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனானயநீண்டும்Play

செய்னவும். 
209. To stop video time at 03 minute 02 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்03ிநிடம்02யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask them if they know what happens by using ‘Header and 

Footer’? 

இங்வக யடீிவனானய ிறுத்தி, ‘Header and Footer’னப னன்டுதிால்என் 
ிகழ்கிதுஎன்று அயர்களுக்கு சதரியுநாஎன்று வகளுங்கள்? 

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

தில்கனக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனானயநீண்டும்Play

செய்னவும். 
210. To stop video time at 03 minute 28 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்03ிநிடம்28யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 

 

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

இங்வக யடீிவனானய ிறுத்தி, ‘Zoom’ option ஆல்என் 
ிகழ்கிதுஎன்னதஅயர்கால் கூ முடியுநா என்று வகளுங்கள்? 

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

தில்கனக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனானயநீண்டும்Play

செய்னவும். 
211. To stop video time at 03 minute 56 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்03ிநிடம்56யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask if they can tell why we use ‘Fields’ option? 

இங்வக யடீிவனானய ிறுத்தி, ‘Fields’ option ஐாம் 
ஏன்னன்டுத்துகிவாம் என்னத அயர்கள் சொல் முடியுநா என்று 
வகளுங்கள்? 

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

தில்கனக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனானயநீண்டும்Play

செய்னவும். 
212. To stop video time at 04 minute 33 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்04ிநிடம்33யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 

 

Stop video here and ask if they can open an impress file? 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி,impress fileனஅயர்காள்open 

செய்னமுடியுநா என்று வகளுங்கள்? 

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

தில்கனக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனானயநீண்டும்Play

செய்னவும். 
213. To stop video time at 04 minute 44 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்04ிநிடம்44யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
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Stop video here and check whether they have all opened ‘Impress file’ or not 

and then play the video again. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, அயர்கள் Impress file ன திந்துயிட்டாபா 
இல்னனா என்னதச் ெரிார்த்து, நீண்டும் யடீிவனானய இனக்கவும். 

214. To stop video time at 05 minute 00 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்05ிநிடம்00யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 

 

Stop video here and ask what will we learn today? 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி இன்று என் கற்றுக் சகாள்வயாம் என்று 
வகளுங்கள்? 

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

தில்கனக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனானயநீண்டும்Play

செய்னவும். 
215. To stop video time at 05 minute 34 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்05ிநிடம்34யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask students to insert four slides and type the given 

paragraph in the first slide and then play the video again. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, ான்கு slideகன insertசெய்துfirst slide 

இல்சகாடுக்கப்ட்டுள்paragraph ஐtype செய்னநாணயர்கன வகட்கவும், 

ிகு நீண்டும் யடீிவனானய இனக்கவும். 
216. To stop video time at 05 minute 43 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்05ிநிடம்43யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask students to do practice of ‘Font Work Gallery’ and then 

play the video again. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, ‘Font Work Gallery’ option னனிற்ெிசெய்ன 
நாணயர்கனக் வகட்கவும் நீண்டும் யடீிவனானய இனக்கவும். 

217. To stop video time at 06 minute 22 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்06ிநிடம்22யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and ask students to select any font work style as shown in the 

video and then play the video again. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டப்ட்டுள்டி font work 

style ஐ selectசெய்ன நாணயர்கனக் வகட்கவும்நீண்டும் யடீிவனானய 
இனக்கவும். 

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



88 
 

VLC Media Playerல்08ிநிடம்15யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and ask students to do as shown in the video and then play the 

video again. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டப்ட்டுள்டி 
செய்யும்டி நாணயர்கனக் வகட்கவும்நீண்டும் யடீிவனானய இனக்கவும். 
Now just check whether they have applied font work style or not and then play 

the video again. 

இப்வாது அயர்கள் font work style ஐapply செய்தார்கா இல்னனா 
என்னதச் ெரிார்த்து, நீண்டும் யடீிவனானய இனக்கவும். 

219. To stop video time at 08 minute 34 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்08ிநிடம்34யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 

 

Stop video here and ask the students to first change the view of slide and then 

get it in normal view and then play the video again. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, slide இன்view னயநாற்ினிகுnormal view 

னய சநாணயர்கனக் வகட்கவும்நீண்டும் யடீிவனானய இனக்கவும். 
220. To stop video time at 09 minute 35 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்09ிநிடம்35யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and ask the students to do as shown in the video. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டப்ட்டுள்டி 
செய்யும்டி நாணயர்கனக் வகட்கவும். 
Now just check if everyone has done so and play the video again. 

இப்வாது எல்வாரும் அவ்யாறு செய்தால் ெரிார்த்து நீண்டும் 
யடீிவனானய இனக்கவும். 

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

VLC Media Playerல்09ிநிடம்46யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask students if they know how to hide the ‘Side bar’ 

option? 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, ‘Side bar’ optionனஎப்டி 
hideசெய்யதுஅயர்களுக்கு சதரியுநா எ நாணயர்கனக் வகளுங்கள்? 

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

தில்கனக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனானயநீண்டும்Play

செய்னவும். 
222. To stop video time at 10 minute 23 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்10ிநிடம்23யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and ask students to hide the side bar as shown in the video. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டப்ட்டுள்டி side bar 

னபhide செய்ன நாணயர்கனக் வகட்கவும். 
Now just check whether the students have hidden the ‘Side bar’ or not then play 

the video again 

இப்வாதுநாணயர்கள்‘Side bar’ ஐhide செய்தார்கா இல்னனா என்னதச் 
ெரிார்த்து, நீண்டும் யடீிவனானய இனக்கவும். 

223. To stop video time at 10 minute 32 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்10ிநிடம்32யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and ask students if they know how to hide the ‘Slide pane’? 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, ‘Slide pane’ன எப்டிhideசெய்யது 
சதரியுநா என்று நாணயர்கனக்வகளுங்கள்? 

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

தில்கனக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனானயநீண்டும்Play

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

VLC Media Playerல்11ிநிடம்05யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and ask students to hide the slide pane as shown in the video. 
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யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டப்ட்டுள்டி slide pane 

னhide செய்ன நாணயர்கனக் வகட்கவும். 
Now check whether the students have hidden the ‘Slide pane’ or not and then 

play the video again. 

இப்வாதுநாணயர்கள்‘Side pane’ ஐhide செய்தார்கா இல்னனா 
என்னதச் ெரிார்த்து, நீண்டும் யடீிவனானய இனக்கவும். 

225. To stop video time at 13 minute 01 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்13ிநிடம்01யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 

Stop video here and ask students to hide the ‘Drawing bar’, ‘Line and Filling’, 

‘Standard toolbar’ and ‘Ruler’ options and then play the video again. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, ‘Drawing bar’, ‘Line and Filling’, ‘Standard 

toolbar’ and ‘Ruler’ options னhide செய்ன நாணயர்கனக் 
வகட்கவும்நீண்டும் யடீிவனானய இனக்கவும். 

226. To stop video time at 13 minute 05 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்13ிநிடம்05யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 

Stop video here and check whether the students have hidden‘Drawing bar’, 

‘Line and Filling’,’ Ruler’ and ‘Standard toolbar’ options or not and then play 

the video again. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, நாணயர்கள்‘Drawing bar’, ‘Line and Filling’,’ 

Ruler’ and ‘Standard toolbar’ options ஐhide செய்தார்கா இல்னனா 
என்னதச் ெரிார்த்து, நீண்டும் யடீிவனானய இனக்கவும். 

227. To stop video time at 13 minute 31 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்13ிநிடம்31யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 

 

Stop video here and ask students to insert ‘Date and time’ and ‘Page number’ on 

the slide as shown in the video and then play the video again. 
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யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டப்ட்டுள்டி slide 

இல்‘Date and time’ and ‘Page number’insertசெய்னநாணயர்கன வகட்கவும், 

ிகு நீண்டும் யடீிவனானய இனக்கவும். 
228. To stop video time at 14 minute 41 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்14ிநிடம்41யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and ask students to insert ‘Header and Footer’ and ‘Page 

number’ as shown in the video. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டப்ட்டுள்டி‘Header and 

Footer’ and ‘Page number’insertசெய்னநாணயர்கன வகட்கவும். 
Now just check whether the students have inserted the ‘Header and Footer’ and 

‘Page number’ or not and then play the video again. 

இப்வாதுநாணயர்கள்‘Header and Footer’ and ‘Page number’ ஐ 
செய்தார்கா இல்னனா என்னதச் ெரிார்த்து, நீண்டும் யடீிவனானய 
இனக்கவும். 

229. To stop video time at 14 minute 49 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்14ிநிடம்49யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask students to bring back all those options which they had 

hidden. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, அயர்கள் நனத்து னயத்திருந்த அனத்து 
options கனயும் நீண்டும் சகாண்டு யருநாறு நாணயர்கனக் வகட்கவும். 

230. To stop video time at 17 minute 02 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்17ிநிடம்02யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Now check whether the students have brought back all those options or not and 

then play the video again. 

இப்வாது நாணயர்கள் அந்த options கன நீண்டும் சகாண்டு யந்தார்கா 
இல்னனா என்னதச் ெரிார்த்து நீண்டும் யடீிவனானய இனக்கவும். 

231. To stop video time at 17 minute 11 seconds in VLC Media Player. 
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VLC Media Playerல்17ிநிடம்11யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 

 

Stop video here and ask students to do practice of ‘Duplicate’ option and then 

play the video again. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, ‘Duplicate’ option னனிற்ெிசெய்ன 
நாணயர்கனக் வகட்கவும் நீண்டும் யடீிவனானய இனக்கவும். 
To stop video time at 17 minute 53 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்17ிநிடம்53யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Now check whether the students have practiced ‘Duplicate’ option  or not 

and then play the video again. 

இப்வாதுநாணயர்கள்‘Duplicate’ option ஐpractice செய்தார்கா இல்னனா 
என்னதச் ெரிார்த்து, நீண்டும் யடீிவனானய இனக்கவும். 

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

VLC Media Playerல்18ிநிடம்05யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 

 

Stop video here and ask students to delete the duplicate slide and then play the 

video again. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, duplicateslide னடdelete செய்னநாணயர்கன 
வகட்கவும், ிகு நீண்டும் யடீிவனானய இனக்கவும். 

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

VLC Media Playerல்18ிநிடம்55யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
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Now check whether the students have deleted Duplicate slide or not and then 

play the video again. 

இப்வாதுநாணயர்கள்Duplicate slide ஐdeleteசெய்தார்கா இல்னனா 
என்னதச் ெரிார்த்து, நீண்டும் யடீிவனானய இனக்கவும். 

234. To stop video time at 19 minute 30 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்19ிநிடம்30யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 

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

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி ‘Hyperlink’ optionனாம் 
ஏன்னன்டுத்துகிவாம் என்னத அயர்கிடம்வகளுங்கள்? 

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

தில்கனக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனானயநீண்டும்Play

செய்னவும். 
235. To stop video time at 20 minute 38 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்20ிநிடம்38யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and ask students to insert a blank slide as shown in the video 

and then play the video again. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டப்ட்டுள்டி blank slide 

னடinsertசெய்னநாணயர்கன வகட்கவும், ிகு நீண்டும் யடீிவனானய 
இனக்கவும். 

236. To stop video time at 20 minute 51 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்20ிநிடம்51யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and ask students to do as shown in the video and then play the 

video again. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டப்ட்டுள்டி 
செய்யும்டி நாணயர்கனக் வகட்கவும்நீண்டும் யடீிவனானய இனக்கவும். 

237. To stop video time at 21 minute 29 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்21ிநிடம்29யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask students to select any file and then click on the open 

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

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டப்ட்டுள்டி ஏதாயது 
ருfile னselectசெய்து ிகுopen buttonனclick செய்ன நாணயர்கனக் 
வகட்கவும்நீண்டும் யடீிவனானய இனக்கவும். 

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

VLC Media Playerல்21ிநிடம்43யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and ask students toclick on the ‘Apply’ button and then ‘Close’ 

buttonas shown in the video. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டப்ட்டுள்டி ‘Apply’ 

button னம் ிகு‘Close’ buttonனclick செய்ன நாணயர்கனக் 
வகட்கவும். 
Now just check whether they have put the hyperlink on the slide or not and then 

play the video again. 

இப்வாது அயர்கள் slide இல்hyperlink ஐனயத்துள்ார்காஇல்னனா 
என்னதச் ெரிார்த்து, நீண்டும் யடீிவனானய இனக்கவும். 

239. To stop video time at 22 minute 05 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்22ிநிடம்05யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and ask students to do as shown in the video and then play the 

video again. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டப்ட்டுள்டி 
செய்யும்டி நாணயர்கனக் வகட்கவும்நீண்டும் யடீிவனானய இனக்கவும். 

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

VLC Media Playerல்22ிநிடம்36யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and ask students to take a new slide as shown in the video and 

then play the video again. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டப்ட்டுள்டி ருnew 

slide னடஎடுக்கநாணயர்கனக் வகட்கவும்நீண்டும் யடீிவனானய 
இனக்கவும். 

241. To stop video time at 23 minute 14 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்23ிநிடம்14யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and ask students to insert a picture on the slide as shown in the 

video and then play the video again.  
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யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டப்ட்டுள்டி picture 

னபinsertசெய்னநாணயர்கன வகட்கவும், ிகு நீண்டும் யடீிவனானய 
இனக்கவும். 

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

VLC Media Playerல்23ிநிடம்25யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and ask students to do as shown in the video. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டப்ட்டுள்டி 
செய்யும்டி நாணயர்கனக் வகட்கவும். 
Now just check if everyone has done so and play the video again. 

இப்வாது எல்வாரும் அவ்யாறு செய்தால் ெரிார்த்து நீண்டும் 
யடீிவனானய இனக்கவும். 

243. To stop video time at 24 minute 06 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்24ிநிடம்06யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 

 

Stop video here and askstudents to close their file and shut down the computer 

and then play the video again. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, தங்கள்file ஐcloseசெய்த 
ிகுcomputerனபshutdownசெய்னநாணயர்கனக் வகட்கவும்,நீண்டும் 
யடீிவனானய இனக்கவும். 

 

 

 

 

 

Complete Teacher’s Manual for Open Office Impress 1 Class 7 

Class 7 Summaries 
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 What is impress/ presentation? 

Impress/ presentation என்ால் என்? 

 Why we use impress/presentation? 

ாம் ஏன் Impress/presentation னனன்டுத்த வயண்டும்? 

 How to open impress file? 

Impress fileனஎவ்யாறு திப்து? 

 How to take a new slide? 

ரு new fileனஎப்டிப் சறுயது? 

 Why we use hyperlink? 

ாம் ஏன் hyperlink ஐனன்டுத்த வயண்டும்? 

 How to insert a picture? 

ருPictureனப எப்டி insert செய்யது? 

 About character option. 

Character option ன ற்ி. 
 About page option. 

Page option ன ற்ி. 
 How to set margin on the slide/page. 

Slide/pageஇல்marginனஎப்டிsetசெய்யது? 
 Why we use orientation option? 

ாம் ஏன் orientation option ஐனன்டுத்த வயண்டும்? 

 How to change the background color of slide/page? 

Slide/pageஇல்background color னபஎப்டிநாற்றுயது? 

 How to change the design of the slide? 

Slideஇல்design னஎப்டிநாற்றுயது? 

 How to change the layout of the slide? 

Slideஇல்layout னஎப்டிநாற்றுயது? 

 How to shut down computer. 

Computerனப எப்டிshut downசெய்யது? 

Now let’s start video. 

இப்வாது யடீிவனானய ஆபம்ிக்காம். 

244. To stop video time at 49 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்49யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask if they can tell why we use ‘Toolbar’ option?  

யடீிவனானயஇங்வக ிறுத்தி, ‘Toolbar’ option ஐாம் 
ஏன்னன்டுத்துகிவாம் என்னத அயர்கள் சொல் முடியுநா என்று 
வகளுங்கள்? 

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

தில்கனக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனானயநீண்டும்Play

செய்னவும். 
245. To stop video time at 01 minute 27 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்1ிநிடம்27யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 

 

Stop video here and ask if they know what happens with ‘Slide number’ option? 

யடீிவனானயஇங்வக ிறுத்தி, ‘Slide number’ option ால் என் 
ிகழ்கிதுஎன்று அயர்களுக்கு சதரியுநாஎன்று வகளுங்கள்? 

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

தில்கனக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனானயநீண்டும்Play

செய்னவும். 
246. To stop video time at 01 minute 51 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்01ிநிடம்51யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask students if they know how to remove ‘Grid’ option 

from impress file? 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, impress file இருந்து‘Grid’optionனஎப்டி 
remove செய்யதுஅயர்களுக்கு சதரியுநா எ நாணயர்கனக் வகளுங்கள்? 

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

தில்கனக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனானயநீண்டும்Play

செய்னவும். 
247. To stop video time at 02 minute 23 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்02ிநிடம்23யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 

 

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

இங்வக யடீிவனானய ிறுத்தி, ‘Hyperlink’ option ஐாம் 
ஏன்னன்டுத்துகிவாம் என்னத அயர்கள் சொல் முடியுநா என்று 
வகளுங்கள்? 

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

தில்கனக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனானயநீண்டும்Play

செய்னவும். 
248. To stop video time at 02 minute 50 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்02ிநிடம்50யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask students if they can tell how to insert picture in impress 

file? 

இங்வக யடீிவனானய ிறுத்தி, impress file இல்picture னப எவ்யாறுinsert 

செய்யதுஎன்னத அயர்கள் சொல் முடியுநா என்று நாணயர்கனக் 
வகளுங்கள்? 

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

தில்கனக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனானயநீண்டும்Play

செய்னவும். 
249. To stop video time at 03 minute 31 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்03ிநிடம்31யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 

 

Stop video here and ask if they can open an impress file? 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி,impress fileனஅயர்காள்open 

செய்னமுடியுநா என்று வகளுங்கள்? 

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

தில்கனக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனானயநீண்டும்Play

செய்னவும். 
250. To stop video time at 03 minute 44 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்03ிநிடம்44யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
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Stop video here and check whether they have opened ‘Impress file’ or not then 

play the video again. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, அயர்கள் Impress file ன திந்துயிட்டாபா 
இல்னனா என்னதச் ெரிார்த்து, நீண்டும் யடீிவனானய இனக்கவும். 

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

VLC Media Playerல்04ிநிடம்16யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 

 

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

video. 

இங்வக யடீிவனானய ிறுத்தி, யடீிவனாயில் சகாடுக்கப்ட்ட paragraph ஐ 
னடப் செய்ன நாணயர்கனக் வகட்கவும். 

252. To stop video time at 04 minute 33 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்04ிநிடம்33யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 



101 
 

 

Stop video here and ask students if they know why we use ‘Character’ sub 

menu? 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி ‘Character’sub menu னயாம் 
ஏன்னன்டுத்துகிவாம் என்னத நாணயர்கனக்வகளுங்கள்? 

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

தில்கனக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனானயநீண்டும்Play

செய்னவும். 
253. To stop video time at 05 minute 59 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்5ிநிடம்59யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and ask students to apply the font name on the line and then 

play the video again. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, line இல் font name ஐapply செய்ன 
நாணயர்கனக் வகட்கவும். நீண்டும் யடீிவனானய இனக்கவும். 

254. To stop video time at 06 minute 36 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்06ிநிடம்36யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and ask students to apply ‘Bold’ and ‘Italic’ on the line as 

shown in the video. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டப்ட்டுள்டி line 

இல்‘Bold’ and ‘Italic’ஐ apply செய்ன நாணயர்கனக் வகட்கவும். 
Now just check if everyone has done so and play the video again. 

இப்வாது எல்வாரும் அவ்யாறு செய்தால் ெரிார்த்து நீண்டும் 
யடீிவனானய இனக்கவும். 

255. To stop video time at 07 minute 08 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்07ிநிடம்08யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and ask students to change ‘Font size’ on the line as shown in 

the video. 
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யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டப்ட்டுள்டி line 

இல்‘Font size’ ஐ நாற்நாணயர்கனக் வகட்கவும். 
Now just check if everyone has done so and play the video again. 

இப்வாது எல்வாரும் அவ்யாறு செய்தால் ெரிார்த்து நீண்டும் 
யடீிவனானய இனக்கவும். 

256. To stop video time at 07 minute 53 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்07ிநிடம்53யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 

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

இங்வக யடீிவனானய ிறுத்தி,‘Font color’ option ஆல்என் 
ிகழ்கிதுஎன்னதஅயர்கால் கூ முடியுநா என்று வகளுங்கள்? 

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

தில்கனக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனானயநீண்டும்Play

செய்னவும். 
257. To stop video time at 08 minute 04 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்8ிநிடம்04யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask students to change the ‘Font color’ of the line and then 

play the video again. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி,line இல்‘Font color’ஐ நாற்நாணயர்கனக் 
வகட்கவும்.நீண்டும் யடீிவனானய இனக்கவும். 
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258. To stop video time at 09 minute 18 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்9ிநிடம்18யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and ask students to change ‘Font color’ on the line as shown in 

the video. 
யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டப்ட்டுள்டி line 

இல்‘Font color’ஐ நாற்நாணயர்கனக் வகட்கவும். 
Now just check if everyone has done so and play the video again. 

இப்வாது எல்வாரும் அவ்யாறு செய்தால் ெரிார்த்து நீண்டும் 
யடீிவனானய இனக்கவும். 

259. To stop video time at 09 minute 38 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்09ிநிடம்38யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 

 

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

இங்வக யடீிவனானய ிறுத்தி, ‘Outline’ option ஐாம் 
ஏன்னன்டுத்துகிவாம் என்னத அயர்கள் சொல் முடியுநா என்று 
வகளுங்கள்? 

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

தில்கனக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனானயநீண்டும்Play

செய்னவும். 
260. To stop video time at 10 minute 54 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்10ிநிடம்54யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and ask students to apply ‘Outline’ option on the line as shown 

in the video.  

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டப்ட்டுள்டி line 

இல்‘Outline’ option ஐ apply செய்ன நாணயர்கனக் வகட்கவும். 
Now just check if everyone has done so and play the video again. 
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இப்வாது எல்வாரும் அவ்யாறு செய்தால் ெரிார்த்து நீண்டும் 
யடீிவனானய இனக்கவும். 

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

VLC Media Playerல்11ிநிடம்05யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 

 

Stop video here and ask if they know what happens with ‘Shadow’ option? 

யடீிவனானயஇங்வக ிறுத்தி, ‘Shadow’ option ால் என் ிகழ்கிதுஎன்று 
அயர்களுக்கு சதரியுநாஎன்று வகளுங்கள்? 

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

தில்கனக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனானயநீண்டும்Play

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

VLC Media Playerல்12ிநிடம்10யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and ask students to apply ‘Shadow’ option on the line as shown 

in the video. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டப்ட்டுள்டி line 

இல்‘Shadow’ option ஐ apply செய்ன நாணயர்கனக் வகட்கவும். 
Now just check if everyone has done so and play the video again. 

இப்வாது எல்வாரும் அவ்யாறு செய்தால் ெரிார்த்து நீண்டும் 
யடீிவனானய இனக்கவும். 

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

VLC Media Playerல்12ிநிடம்32யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask if they know what happens with ‘Over lining’ option? 

யடீிவனானயஇங்வக ிறுத்தி, ‘Over lining’ option ால் என் 
ிகழ்கிதுஎன்று அயர்களுக்கு சதரியுநாஎன்று வகளுங்கள்? 

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

தில்கனக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனானயநீண்டும்Play

செய்னவும். 
264. To stop video time at 14 minute 22 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்14ிநிடம்22யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and ask students to apply ‘Over lining’ option on the line as 

shown in the video. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டப்ட்டுள்டி line 

இல்‘Over lining’ option ஐ apply செய்ன நாணயர்கனக் வகட்கவும். 
Now just check if everyone has done so and play the video again. 

இப்வாது எல்வாரும் அவ்யாறு செய்தால் ெரிார்த்து நீண்டும் 
யடீிவனானய இனக்கவும். 

265. To stop video time at 14 minute 38 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்14ிநிடம்38யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 

 

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

option? 
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யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி ‘strikethrough’ optionனாம் 
ஏன்னன்டுத்துகிவாம் என்னத அயர்கிடம்வகளுங்கள்? 

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

தில்கனக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனானயநீண்டும்Play

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

VLC Media Playerல்15ிநிடம்40யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and ask students to apply ‘Strikethrough’ option on the line as 

shown in the video. 
யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டப்ட்டுள்டி line 

இல்‘Strikethrough’ option ஐ apply செய்ன நாணயர்கனக் வகட்கவும். 
267. To stop video time at 16 minute 00 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்16ிநிடம்00யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 

 

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

இங்வக யடீிவனானய ிறுத்தி, ‘Outline’ option ஐாம் 
ஏன்னன்டுத்துகிவாம் என்னத அயர்கள் சொல் முடியுநா என்று 
வகளுங்கள்? 

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

தில்கனக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனானயநீண்டும்Play

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

VLC Media Playerல்17ிநிடம்55யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and ask students to apply ‘Underlining’ option on the line as 

shown in the video and then play the video again. 
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யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டப்ட்டுள்டி line 

இல்‘Underlining’ option ஐ apply செய்ன நாணயர்கனக் வகட்கவும். 
நீண்டும் யடீிவனானய இனக்கவும். 

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

VLC Media Playerல்18ிநிடம்13யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 

 

Stop video here and ask if they can tell what happens with ‘Default formatting’ 

option? 

இங்வக யடீிவனானய ிறுத்தி, ‘Default formatting’option ஆல்என் 
ிகழ்கிதுஎன்னதஅயர்கால் கூ முடியுநா என்று வகளுங்கள்? 

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

தில்கனக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனானயநீண்டும்Play

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

VLC Media Playerல்19ிநிடம்20யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and ask students to remove the all formatting as shown in the 

video. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டப்ட்டுள்டிall 

formatting ஐremove செய்னநாணயர்கனக் வகளுங்கள்? 

Now just check whether they have removed all formatting or not and then play 

the video again. 

இப்வாது அயர்கள் all formatting ஐremoveசெய்தார்காஇல்னனா 
என்னதச் ெரிார்த்து, நீண்டும் யடீிவனானய இனக்கவும். 

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

VLC Media Playerல்19ிநிடம்48யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask if they can tell why we use ‘Paragraph’ option? 

இங்வக யடீிவனானய ிறுத்தி, ‘Paragraph’ option ஐாம் 
ஏன்னன்டுத்துகிவாம் என்னத அயர்கள் சொல் முடியுநா என்று 
வகளுங்கள்? 

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

தில்கனக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனானயநீண்டும்Play

செய்னவும். 
272. To stop video time at 20 minute 37 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்20ிநிடம்37யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 

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

option? 

இங்வக யடீிவனானய ிறுத்தி, ‘Indent and spacing’ option ஐாம் 
ஏன்னன்டுத்துகிவாம் என்னத அயர்கள் சொல் முடியுநா என்று 
வகளுங்கள்? 

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

தில்கனக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனானயநீண்டும்Play

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

VLC Media Playerல்21ிநிடம்10யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask students to select the paragraph as shown in the video 

and then play the video again. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டப்ட்டுள்டி paragraph 

ஐ selectசெய்ன நாணயர்கனக் வகட்கவும்நீண்டும் யடீிவனானய 
இனக்கவும். 

274. To stop video time at 21 minute 47 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்21ிநிடம்47யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and ask students to click on the ‘Format menu’ and then select 

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

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டப்ட்டுள்டி ‘Format 

menu’னயclickசெய்துparagraphoption ஐ selectசெய்ன நாணயர்கனக் 
வகட்கவும்நீண்டும் யடீிவனானய இனக்கவும். 

275. To stop video time at 22 minute 09 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்22ிநிடம்09யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and ask students to give the space before the paragraph as 

shown in the video and then play the video. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டப்ட்டுள்டி 
paragraphஇன் முன்space ஐசகாடுக்க நாணயர்கனக் வகட்கவும்நீண்டும் 
யடீிவனானய இனக்கவும். 

276. To stop video time at 22 minute 45 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்22ிநிடம்45யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and ask students to apply the space after the text as shown in 

the video and then play the video again. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டப்ட்டுள்டி text 

க்குஅடுத்துspace ஐ apply செய்ன நாணயர்கனக் வகட்கவும். நீண்டும் 
யடீிவனானய இனக்கவும். 

277. To stop video time at 23 minute 37 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்23ிநிடம்37யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and ask students to apply the line spacing in the paragraph as 

shown in the video. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டப்ட்டுள்டி paragraph 

இல்line spacing ஐ apply செய்ன நாணயர்கனக் வகட்கவும். நீண்டும் 
யடீிவனானய இனக்கவும். 

Now just check whether they have applied ‘Indent and Spacing’ or not and then 

play the video again. 
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இப்வாது அயர்கள் ‘Indent and Spacing’ ஐapply செய்தார்காஇல்னனா 
என்னதச் ெரிார்த்து, நீண்டும் யடீிவனானய இனக்கவும். 

278. To stop video time at 24 minute 29 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்24ிநிடம்29யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 

 

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

இங்வக யடீிவனானய ிறுத்தி, ‘Alignment’ option ஐாம் 
ஏன்னன்டுத்துகிவாம் என்னத அயர்கள் சொல் முடியுநா என்று 
வகளுங்கள்? 

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

தில்கனக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனானயநீண்டும்Play

செய்னவும். 
279. To stop video time at 25 minute 31 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்25ிநிடம்31யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and ask students to select the line and then click on the 

‘Paragraph’ option of the ‘Format menu’ as shown in the video and then play 

the video again. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டப்ட்டுள்டி line 

னselect செய்து‘Format menu’யில் உள்paragraphoption ஐclickசெய்ன 
நாணயர்கனக் வகட்கவும்நீண்டும் யடீிவனானய இனக்கவும். 

280. To stop video time at 26 minute 15 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்26ிநிடம்15யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and ask students to apply the ‘Left alignment’ as shown in the 

video and then play the video again. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டப்ட்டுள்டி ‘Left 

alignment’ ஐ apply செய்ன நாணயர்கனக் வகட்கவும். நீண்டும் 
யடீிவனானய இனக்கவும். 

281. To stop video time at 26 minute 33 seconds in VLC Media Player. 
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VLC Media Playerல்26ிநிடம்33யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and ask students to apply the ‘Centre alignment’ as shown in 

the video and then play the video again. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டப்ட்டுள்டி ‘Centre 

alignment’ ஐ apply செய்ன நாணயர்கனக் வகட்கவும். நீண்டும் 
யடீிவனானய இனக்கவும். 

282. To stop video time at 27 minute 02 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்27ிநிடம்02யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and check whether they’ve applied justify alignment or not and 

then play the video again. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, இப்வாது அயர்கள் justify alignmentஐapply 

செய்தார்காஇல்னனா என்னதச் ெரிார்த்து, நீண்டும் யடீிவனானய 
இனக்கவும். 

283. To stop video time at 27 minute 20 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்27ிநிடம்20யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 

 

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

இங்வக யடீிவனானய ிறுத்தி, ‘Bullets and Numbering’ option ஐாம் 
ஏன்னன்டுத்துகிவாம் என்னத வகளுங்கள்? 

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

தில்கனக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனானயநீண்டும்Play

செய்னவும். 
284. To stop video time at 29 minute 00 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்29ிநிடம்00யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and ask students to apply ‘Bullets’ option as shown in the 

video. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டப்ட்டுள்டி ‘Bullets’ 

option ஐ apply செய்ன நாணயர்கனக் வகட்கவும். 
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285. To stop video time at 29 minute 55 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்29ிநிடம்55யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and ask students to apply ‘Numbering’ option as shown in the 

video. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டப்ட்டுள்டி 
‘Numbering’ option ஐ apply செய்ன நாணயர்கனக் வகட்கவும். 

286. To stop video time at 30 minute 49 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்30ிநிடம்49யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and ask students to do as shown in the video and then play the 

video again. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டப்ட்டுள்டி 
செய்யும்டி நாணயர்கனக் வகட்கவும்நீண்டும் யடீிவனானய இனக்கவும். 

287. To stop video time at 31 minute 08 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்31ிநிடம்08யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and ask students to remove ‘Bullets’, ‘Numbering’ and 

‘Graphics’ as shown in the video. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டப்ட்டுள்டி‘Bullets’, 

‘Numbering’ and ‘Graphics’ ஐremove செய்னநாணயர்கனக் வகளுங்கள்? 

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

இப்வாது எல்வாரும் அவ்யாறு செய்தால் ெரிார்த்து நீண்டும் 
யடீிவனானய இனக்கவும். 

288. To stop video time at 32 minute 11 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்32ிநிடம்11யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 

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

இங்வக யடீிவனானய ிறுத்தி, ‘Orientation’ option ஐாம் 
ஏன்னன்டுத்துகிவாம் என்னத அயர்கள் சொல் முடியுநா என்று 
வகளுங்கள்? 
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Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கனக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனானயநீண்டும்Play

செய்னவும். 
289. To stop video time at 34 minute 09 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்34ிநிடம்09யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and ask students to do as shown in the video and then play the 

video again. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டப்ட்டுள்டி 
செய்யும்டி நாணயர்கனக் வகட்கவும்நீண்டும் யடீிவனானய இனக்கவும். 

290. To stop video time at 34 minute 27 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்34ிநிடம்27யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and ask students to change the page format as shown in the 

video and then play the video again. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டப்ட்டுள்டி page 

format ஐ நாற்நாணயர்கனக் வகட்கவும்.நீண்டும் யடீிவனானய 
இனக்கவும். 

291. To stop video time at 35 minute 43 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்35ிநிடம்43யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and ask students to do the ‘Portrait’ format as shown in the 

video and then play the video again. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டப்ட்டுள்டி ‘Portrait’ 

format செய்யும்டி நாணயர்கனக் வகட்கவும்நீண்டும் யடீிவனானய 
இனக்கவும். 

292. To stop video time at 36 minute 05 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்36ிநிடம்05யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and ask students to do the ‘Landscape’ format as shown in the 

video and then play the video again. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டப்ட்டுள்டி 
‘Landscape’ format செய்யும்டி நாணயர்கனக் வகட்கவும்நீண்டும் 
யடீிவனானய இனக்கவும். 

293. To stop video time at 37 minute 14 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்37ிநிடம்14யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and ask students to apply the margin on the slide as shown in 

the video. 
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யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டப்ட்டுள்டி slide 

இல்margin ஐ apply செய்ன நாணயர்கனக் வகட்கவும். 
Now just check if everyone has done so and play the video again. 

இப்வாது எல்வாரும் அவ்யாறு செய்தால் ெரிார்த்து நீண்டும் 
யடீிவனானய இனக்கவும். 

294. To stop video time at 37 minute 28 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்37ிநிடம்28யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 

 

Stop video here and ask students if they know what happens by using page 

background option? 

இங்வக யடீிவனானய ிறுத்தி, page background optionன 
னன்டுதிால்என் ிகழ்கிதுஎன்று அயர்களுக்கு சதரியுநாஎன்று 
நாணயர்கனக் வகளுங்கள்? 

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

தில்கனக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனானயநீண்டும்Play

செய்னவும். 
295. To stop video time at 39 minute 59 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்39ிநிடம்59யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and ask students to change the background color of page/slide 

as shown in the video. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டப்ட்டுள்டி 
page/slideஇல்background color ஐ நாற்நாணயர்கனக் வகட்கவும். 
நீண்டும் யடீிவனானய இனக்கவும். 
Now just check if everyone has done so and play the video again. 

இப்வாது எல்வாரும் அவ்யாறு செய்தால் ெரிார்த்து நீண்டும் 
யடீிவனானய இனக்கவும். 

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

VLC Media Playerல்40ிநிடம்41யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask if they can tell why we use ‘Lower case’ option? 

இங்வக யடீிவனானய ிறுத்தி, ‘Lower case’ option ஐாம் 
ஏன்னன்டுத்துகிவாம் என்னத அயர்கள் சொல் முடியுநா என்று 
வகளுங்கள்? 

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

தில்கனக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனானயநீண்டும்Play

செய்னவும். 
297. To stop video time at 41 minute 43 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்41ிநிடம்43யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and ask students to apply ‘Lower case’ on the line as shown in 

the video and then play the video again. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டப்ட்டுள்டி line 

இல்‘Lower case’ ஐ apply செய்ன நாணயர்கனக் வகட்கவும்.நீண்டும் 
யடீிவனானய இனக்கவும். 

298. To stop video time at 41 minute 57 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்41ிநிடம்57யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask if they can tell what is ‘Sentence case’? 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி‘Sentence case’என்ால் என் என்றுகூ 
முடியுநா எக் அயர்கனக்வகளுங்கள்? 
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Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கனக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனானயநீண்டும்Play

செய்னவும். 
299. To stop video time at 42 minute 57 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்42ிநிடம்57யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and ask students to apply ‘Sentence case’ as shown in the video 

and then play the video again.   

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டப்ட்டுள்டி line 

இல்‘Sentence case’ஐ apply செய்ன நாணயர்கனக் வகட்கவும்.நீண்டும் 
யடீிவனானய இனக்கவும். 

300. To stop video time at 43 minute 10 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்43ிநிடம்10யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 

 

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

இங்வக யடீிவனானய ிறுத்தி, ‘Upper case’ option ஐாம் 
ஏன்னன்டுத்துகிவாம் என்னத வகளுங்கள்? 

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

தில்கனக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனானயநீண்டும்Play

செய்னவும். 
301. To stop video time at 42 minute 03 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்42ிநிடம்03யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and ask students to apply Upper case on the line as shown in the 

video and then play the video again. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டப்ட்டுள்டி line 

இல்Upper case ஐ apply செய்ன நாணயர்கனக் வகட்கவும்.நீண்டும் 
யடீிவனானய இனக்கவும். 

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

VLC Media Playerல்44ிநிடம்25யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask why we use ‘Capitalize Every Word’ option? 

இங்வக யடீிவனானய ிறுத்தி, ‘Capitalize Every Word’ option ஐாம் 
ஏன்னன்டுத்துகிவாம் என்னத வகளுங்கள்? 

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

தில்கனக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனானயநீண்டும்Play

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

VLC Media Playerல்45ிநிடம்34யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and ask students to apply ‘Capitalize Every Word’ on the line 

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

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டப்ட்டுள்டி line 

இல்‘Capitalize Every Word’ ஐ apply செய்ன நாணயர்கனக் 
வகட்கவும்நீண்டும் யடீிவனானய இனக்கவும். 

304. To stop video time at 45 minute 59 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்1ிநிடம்12யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 

 

Stop video here and ask if they can tell why we use ‘Toggle case’ option? 

இங்வக யடீிவனானய ிறுத்தி, ‘Toggle case’ option ஐாம் 
ஏன்னன்டுத்துகிவாம் என்னத அயர்கள் சொல் முடியுநா என்று 
வகளுங்கள்? 
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Just listen to the answers and play the video again for the correct answer. 

தில்கனக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனானயநீண்டும்Play

செய்னவும். 
305. To stop video time at 46 minute 51 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்46ிநிடம்51யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and ask students to apply ‘toggle case’ on the line as shown in 

the video. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டப்ட்டுள்டி line 

இல்‘toggle case’ ஐ apply செய்ன நாணயர்கனக் வகட்கவும்.நீண்டும் 
யடீிவனானய இனக்கவும். 

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

இப்வாது எல்வாரும் அவ்யாறு செய்தால் ெரிார்த்து நீண்டும் 
யடீிவனானய இனக்கவும். 

306. To stop video time at 48 minute 07 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்48ிநிடம்07யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 

 

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

இங்வக யடீிவனானய ிறுத்தி,‘Slide design’ option ஐாம் 
ஏன்னன்டுத்துகிவாம் அயர்களுக்கு சதரியுநா என்னத வகளுங்கள்? 

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

தில்கனக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனானயநீண்டும்Play

செய்னவும். 
307. To stop video time at 48 minute 51 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்48ிநிடம்51யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and ask students to take a new blank slide as shown in the video 

and then play the video again. 
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யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டப்ட்டுள்டி ருnew 

blank slideனடஎடுக்கநாணயர்கனக் வகட்கவும்.நீண்டும் யடீிவனானய 
இனக்கவும். 

308. To stop video time at 49 minute 57 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்49ிநிடம்57யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and ask students to change the design of the slide as shown in 

the video. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டப்ட்டுள்டி 
slideஇல்design ஐ நாற்நாணயர்கனக் வகட்கவும். 
Now just check whether students have changed the design of the slide or not 

then play the video again. 

இப்வாது அயர்கள் slideஇல்design ஐநாற்ம்செய்தார்காஇல்னனா 
என்னதச் ெரிார்த்து, நீண்டும் யடீிவனானய இனக்கவும். 

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

VLC Media Playerல்52ிநிடம்00யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and ask students to change the layout of the slide as shown in 

the video. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டப்ட்டுள்டி 
slideஇல்layout ஐ நாற்நாணயர்கனக் வகட்கவும். 
Now just check whether students have changed the layout of the slide or not 

then play the video again. 

இப்வாது அயர்கள் slideஇல்layout ஐநாற்ம்செய்தார்காஇல்னனா 
என்னதச் ெரிார்த்து, நீண்டும் யடீிவனானய இனக்கவும். 

310. To stop video time at 52 minute 29 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்52ிநிடம்29யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 

 

Stop video here and askstudents to save their file and shut down the computer 

and then play the video again. 
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யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, file ஐsaveசெய்த 
ிகுcomputerனபshutdownசெய்னநாணயர்கனக் வகட்கவும்,நீண்டும் 
யடீிவனானய இனக்கவும். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Complete Teacher’s Manual for Open Office Impress 1 Class 8 

Class 8 Summaries 

 

 How to open impress file? 

Impress fileனஎவ்யாறு திப்து? 

 How to take a new slide? 

ரு new fileனஎப்டிப் சறுயது? 

 How to insert picture? 

ருPictureனப எப்டி insert செய்யது? 

 About character option. 
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Character option ன ற்ி. 
 About page option. 

Page option ன ற்ி. 
 How to set margin on the slide/page. 

Slide/pageஇல்marginனஎப்டிsetசெய்யது? 
 Why we use orientation option? 

ாம் ஏன் orientation option ஐனன்டுத்த வயண்டும்? 

 How to change the background color of slide/page? 

Slide/pageஇல்background color னபஎப்டிநாற்றுயது? 

 How to change the design of the slide? 

Slideஇல்design னஎப்டிநாற்றுயது? 

 How to change the layout of the slide? 

Slideஇல்layout னஎப்டிநாற்றுயது? 

 How to shut down computer. 

Computerனப எப்டிshut downசெய்யது? 

Now let’s start video. 

இப்வாது யடீிவனானய ஆபம்ிக்காம். 
311. To stop video time at 51 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்51யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 

 

Stop video here and ask students if they know why we use ‘Bullets & 

Numbering’ option? 

இங்வக யடீிவனானய ிறுத்தி, ‘Bullets & Numbering’option ஐாம் 
ஏன்னன்டுத்துகிவாம் என்னத அயர்களுக்கு சதரியுநாஎன்று 
நாணயர்கனக் வகளுங்கள்? 

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

தில்கனக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனானயநீண்டும்Play

செய்னவும். 
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312. To stop video time at 01 minute 35 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்1ிநிடம்35யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 

 

Stop video here and ask students if they know How to set ‘Page Margin’? 

இங்வக யடீிவனானய ிறுத்தி, ‘Page Margin’ ஐset செய்யது என்னத 

அயர்களுக்கு சதரியுநாஎன்று நாணயர்கனக் வகளுங்கள்? 

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

தில்கனக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனானயநீண்டும்Play

செய்னவும். 
313. To stop video time at 02 minute 22 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்02ிநிடம்22யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 

 

Stop video here and ask students if they can tell what happens with page 

‘background? 
இங்வக யடீிவனானய ிறுத்தி, page ‘background ஆல்என் 

ிகழ்கிதுஎன்னதஅயர்கால் கூ முடியுநா என்று 
நாணயர்கனக்வகளுங்கள்? 

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

தில்கனக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனானயநீண்டும்Play

செய்னவும். 
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314. To stop video time at 02 minute 22 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்2ிநிடம்22யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 

 

Stop video here and ask students if they know why we use ‘Page Background’ 

option? 

இங்வக யடீிவனானய ிறுத்தி, ‘Page Background’ option ஐாம் 
ஏன்னன்டுத்துகிவாம் என்னத அயர்களுக்கு சதரியுநாஎன்று 
நாணயர்கனக் வகளுங்கள்? 

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

தில்கனக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனானயநீண்டும்Play

செய்னவும். 
315. To stop video time at 02 minute 50 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்2ிநிடம்50யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 

 

Stop video here and ask students if they can tell why we use ‘default formatting’ 

option? 

இங்வக யடீிவனானய ிறுத்தி, ‘default formatting’ option ஐாம் 
ஏன்னன்டுத்துகிவாம் என்னத அயர்கள் சொல் முடியுநாஎன்று 
நாணயர்கனக் வகளுங்கள்? 

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

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

VLC Media Playerல்1ிநிடம்12யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 

 

Stop video here and ask students if they know what happens by using Slide 

Design? 

இங்வக யடீிவனானய ிறுத்தி, Slide Design ன னன்டுத்திால்என் 
ிகழ்கிதுஎன்னதஅயர்களுக்கு சதரியுநாஎன்று 
நாணயர்கனக்வகளுங்கள்? 

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

தில்கனக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனானயநீண்டும்Play

செய்னவும். 
317. To stop video time at 03 minute 57 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்3ிநிடம்57யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask if they can open an impress file? 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி,impress fileனஅயர்காள்open 

செய்னமுடியுநா என்று வகளுங்கள்? 

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

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

VLC Media Playerல்04ிநிடம்13யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 

 

Stop video here and ask what will we learn today? 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி இன்று என் கற்றுக் சகாள்வயாம் என்று 
வகளுங்கள்? 

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

தில்கனக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனானயநீண்டும்Play

செய்னவும். 
319. To stop video time at 04 minute 27 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்04ிநிடம்27யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 

 

Stop video here and ask students to select the title layout and type the given line 

as given in the video and then play the video again. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டப்ட்டுள்டி title layout 

னட selectசெய்து ிகு சகாடுக்கப்ட்டlineனtype நாணயர்கனக் 
வகட்கவும்.நீண்டும் யடீிவனானய இனக்கவும். 

320. To stop video time at 04 minute 33 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்4ிநிடம்33யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask students to do copy and paste the line 5 times and then 

play the video again. 

இங்வக யடீிவனானய ிறுத்தி, line ஐ 5 முனcopyநற்றும்paste செய்ன 
நாணயர்கனக் வகளுங்கள், ின்ர் யடீிவனானய நீண்டும் இனக்கவும். 

321. To stop video time at 05 minute 210 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்5ிநிடம்10யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and ask students to select the line as shown in the video and 

then play the video again. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டப்ட்டுள்டிline 

னselect செய்னநாணயர்கனவகளுங்கள், நீண்டும் யடீிவனானய 
இனக்கவும். 

322. To stop video time at 05 minute 35 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்5ிநிடம்35யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and ask students to do ‘copy & paste’ of the line as shown in 

the video and then play the video again. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டப்ட்டுள்டிline 

ன‘copy & paste’ செய்னநாணயர்கனவகளுங்கள், நீண்டும் யடீிவனானய 
இனக்கவும். 

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

VLC Media Playerல்6ிநிடம்00யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and ask students to do ‘copy & paste’ of the line as shown in 

the video. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டப்ட்டுள்டிline 

ன‘copy & paste’ செய்னநாணயர்கனவகளுங்கள். 
Now just check whether they have copied and pasted 5 times or not and then 

play the video again. 
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இப்வாது அயர்கள் copy நற்றும்paste செய்தார்கா இல்னனா என்னதச் 
ெரிார்த்து, நீண்டும் யடீிவனானய இனக்கவும். 

324. To stop video time at 06 minute 19 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்06ிநிடம்19யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 

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

video again.  

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி,‘font size’ ஐpractice 

செய்னநாணயர்கனவகளுங்கள், நீண்டும் யடீிவனானய இனக்கவும். 
325. To stop video time at 08 minute 25 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்08ிநிடம்25யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and ask students to do practice of ‘Bold, italic, and underline’.  

Just check and play the video again. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி,‘Bold, italic, and underline’ஐpractice 

செய்துநீண்டும் யடீிவனானயச் வொதித்துப் ாருங்கள். 
Now just check if everyone has done so and play the video again. 

இப்வாது எல்வாரும் அவ்யாறு செய்தால் ெரிார்த்து நீண்டும் 
யடீிவனானய இனக்கவும். 

326. To stop video time at 08 minute 30 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்08ிநிடம்30யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
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Stop video here and askstudents to change the ‘Font color’ of the third line and 

then play the video again. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, thirdline இல்‘‘Font color’ ஐ 
நாற்நாணயர்கனக் வகட்கவும். நீண்டும் யடீிவனானய இனக்கவும். 

327. To stop video time at 09 minute 36 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்09ிநிடம்36யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and askstudents to change the ‘font color’ as shown in the 

video. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டப்ட்டுள்டி ‘font 

color’ஐ நாற்நாணயர்கனக் வகட்கவும். 
Now just check if everyone has done so and play the video again. 

இப்வாது எல்வாரும் அவ்யாறு செய்தால் ெரிார்த்து நீண்டும் 
யடீிவனானய இனக்கவும். 

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

VLC Media Playerல்9ிநிடம்40யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 

 

Stop video here and ask students to do practice of ‘outline’ option and then play 

the video again.  

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி,‘outline’ option ஐpractice 

செய்னநாணயர்கனவகளுங்கள், நீண்டும் யடீிவனானய இனக்கவும். 
329. To stop video time at 10 minute 36 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்10ிநிடம்36யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and askstudents to apply the ‘outline’ as shown in the video. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் 
காட்டப்ட்டுள்டி‘outline’ஐapply செய்னநாணயர்கனவகளுங்கள். 
 

Now just check whether they’ve applied the ‘Outline’ or not and then play the 

video again. 
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இப்வாது அயர்கள் ‘Outline’ னapply செய்தார்கா இல்னனா 
என்னதச் ெரிார்த்து, நீண்டும் யடீிவனானய இனக்கவும். 

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

VLC Media Playerல்10ிநிடம்51யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 

 

Stop video here and ask students to do practice of ‘over line and ‘over lining 

color’ and then play the video again.  

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி,‘over line and ‘over lining color’ ஐpractice 

செய்னநாணயர்கனவகளுங்கள், நீண்டும் யடீிவனானய இனக்கவும். 
331. To stop video time at 12 minute 15 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்12ிநிடம்15யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and askstudents to apply the ‘over line and change the color of 

the over lining’ as shown in the video. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டப்ட்டுள்டி‘over line 

நற்றும்change the color of the over lining’ஐapply 

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

இப்வாது எல்வாரும் அவ்யாறு செய்தால் ெரிார்த்து நீண்டும் 
யடீிவனானய இனக்கவும். 

332. To stop video time at 12 minute 28 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்12ிநிடம்28யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask students to do practice of ‘Strikethrough’ and then play 

the video again.  

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி,‘Strikethrough’ ஐpractice 

செய்னநாணயர்கனவகளுங்கள், நீண்டும் யடீிவனானய இனக்கவும். 
333. To stop video time at 13 minute 28 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்13ிநிடம்28யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and askstudents to apply the ‘strikethrough’ as shown in the 

video. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் 
காட்டப்ட்டுள்டி‘strikethrough’ ஐapply செய்னநாணயர்கனவகளுங்கள். 
Now just check if everyone has done so and play the video again. 

இப்வாது எல்வாரும் அவ்யாறு செய்தால் ெரிார்த்து நீண்டும் 
யடீிவனானய இனக்கவும். 

334. To stop video time at 13 minute 42 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்13ிநிடம்42யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 

 

Stop video here and ask students to do practice of ‘underline & under lining 

color’ and then play the video again. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி,‘underline & under lining color’ ஐpractice 

செய்னநாணயர்கனவகளுங்கள், நீண்டும் யடீிவனானய இனக்கவும். 
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335. To stop video time at 15 minute 00 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்15ிநிடம்00யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and askstudents to do ‘underline’ & change the color of under 

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

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டப்ட்டுள்டி‘underline’ 

& change the color of under line ஐசெய்னநாணயர்கனவகளுங்கள்,நீண்டும் 
யடீிவனானய இனக்கவும். 

336. To stop video time at 15 minute 09 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்15ிநிடம்09யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 

 

Stop video here and ask students to do practice of ‘Bullets & Numbering’.  

Just check and play the video again. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி,‘Bullets & Numbering’ஐpractice 

செய்து.நீண்டும் யடீிவனானயச் வொதித்துப் ாருங்கள். 
337. To stop video time at 16 minute 09 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்16ிநிடம்09யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and askstudents to apply the practice of ‘Bullets’ as shown in 

the video and then play the video again. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி,யடீிவனாயில் காட்டப்ட்டுள்டி ‘Bullets’ 

ஐapply செய்னநாணயர்கனவகளுங்கள்.நீண்டும் யடீிவனானய இனக்கவும். 
338. To stop video time at 16 minute 52 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்16ிநிடம்52யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and askstudents to do practice of ‘Numbering’ as shown in the 

video and then play the video again. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி,யடீிவனாயில் காட்டியுள்டி ‘Numbering’ 

ஐpractice செய்னநாணயர்கனவகளுங்கள், நீண்டும் யடீிவனானய 
இனக்கவும். 

339. To stop video time at 17 minute 24 seconds in VLC Media Player. 
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VLC Media Playerல்17ிநிடம்24யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and askstudents to do practice of ‘Graphics’ as shown in the 

video. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி,யடீிவனாயில் காட்டியுள்டி ‘Graphics’ 

ஐpractice செய்னநாணயர்கனவகளுங்கள். 
Now just check whether they have applied ‘Bullets and Numbering’ and play 

the video again. 

இப்வாது அயர்கள் ‘Bullets and Numbering’ ஐapply 

செய்தார்காஇல்னனா என்னதச் ெரிார்த்து, நீண்டும் யடீிவனானய 
இனக்கவும். 

340. To stop video time at 17 minute 39 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்17ிநிடம்39யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask students to set ‘Left Margin’ and then play the video 

again.  

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, ‘Left Margin’ஐset 

செய்னநாணயர்கனவகளுங்கள்நீண்டும் யடீிவனானய இனக்கவும். 
341. To stop video time at 18 minute 55 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்18ிநிடம்55யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and askstudents to apply the ‘Margin’ as shown in the video. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டப்ட்டுள்டி ‘Margin’ 

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

இப்வாது எல்வாரும் அவ்யாறு செய்தால் ெரிார்த்து நீண்டும் 
யடீிவனானய இனக்கவும். 

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

VLC Media Playerல்18ிநிடம்09யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask students to do practice of ‘page background color’.  

Just check and play the video again. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி,‘page background color’ஐpractice 

செய்து.நீண்டும் யடீிவனானயச் வொதித்துப் ாருங்கள். 
343. To stop video time at 20 minute 26 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்20ிநிடம்26யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and askstudents to change the background of the slide as shown 

in the video. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டப்ட்டுள்டி 
slideஇல்background ஐ நாற்நாணயர்கனக் வகட்கவும். 
Now just check if everyone has done so and play the video again. 

இப்வாது எல்வாரும் அவ்யாறு செய்தால் ெரிார்த்து நீண்டும் 
யடீிவனானய இனக்கவும். 

344. To stop video time at 20 minute 41 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்20ிநிடம்41யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 

 

Stop video here and ask students to do practice of ‘change case’ and then play 

the video again.  

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, ‘change case’ஐpractice 

செய்னநாணயர்கனவகளுங்கள். நீண்டும் யடீிவனானய இனக்கவும். 
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345. To stop video time at 21 minute 25 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்21ிநிடம்25யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and askstudents to do practice of ‘lower case’ as shown in the 

video and then play the video again. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டப்ட்டுள்டி ‘lower 

case’ஐpractice செய்னநாணயர்கனவகளுங்கள். நீண்டும் யடீிவனானய 
இனக்கவும். 

346. To stop video time at 21 minute 54 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்21ிநிடம்54யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and askstudents to do practice of ‘Upper case’ as shown in the 

video and then play the video again. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டப்ட்டுள்டி ‘Upper 

case’ஐpractice செய்னநாணயர்கனவகளுங்கள். நீண்டும் யடீிவனானய 
இனக்கவும். 

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

VLC Media Playerல்22ிநிடம்25யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and askstudents to do practice of ‘capitalize every word case’ as 

shown in the video and then play the video again. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டப்ட்டுள்டி ‘capitalize 

every word case’ஐpractice செய்னநாணயர்கனவகளுங்கள். நீண்டும் 
யடீிவனானய இனக்கவும். 

348. To stop video time at 22 minute 58 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்22ிநிடம்58யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and askstudents to do practice of ‘toggle case’ as shown in the 

video and then play the video again. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டப்ட்டுள்டி ‘toggle 

case’ஐpractice செய்னநாணயர்கனவகளுங்கள். நீண்டும் யடீிவனானய 
இனக்கவும். 

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

VLC Media Playerல்23ிநிடம்23யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and askstudents to do practice of ‘sentence case’ as shown in 

the video. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டப்ட்டுள்டி ‘sentence 

case’ஐpractice செய்னநாணயர்கனவகளுங்கள். 
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Now just check whether they have practiced of ‘Change case’ or not and then 

play the video again. 

இப்வாது அயர்கள் ‘Change case’ஐ practice செய்தார்கா இல்னனா 
என்னதச் ெரிார்த்து, நீண்டும் யடீிவனானய இனக்கவும். 

350. To stop video time at 25 minute 20 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்25ிநிடம்20யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and ask students to change the design of the slide and then play 

the video again.  

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி,slideஇல்design ஐ நாற்நாணயர்கனக் 
வகட்கவும் நீண்டும் யடீிவனானய இனக்கவும். 

351. To stop video time at 25 minute 27 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்25ிநிடம்27யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and askstudents to change design of the slide as shown in the 

video. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டப்ட்டுள்டி 
slideஇல்design ஐ நாற்நாணயர்கனக் வகட்கவும். 
Now just check if everyone has done so and play the video again. 

இப்வாது எல்வாரும் அவ்யாறு செய்தால் ெரிார்த்து நீண்டும் 
யடீிவனானய இனக்கவும். 

352. To stop video time at 25 minute 43 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்25ிநிடம்43யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 

 

Stop video here and ask students to change the layout of the slide and draw any 

images on it and then play the video again. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி,slideஇல்layout ஐ நாற்ிஏதாயது டம் 
யனபனநாணயர்கனக் வகட்கவும் நீண்டும் யடீிவனானய இனக்கவும். 

353. To stop video time at 26 minute 00 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்26ிநிடம்00யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
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Stop video here and askstudents to ‘save their file’ and shutdown the computer 

properly. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, file ஐsaveசெய்த 
ிகுெரினாமுனனில்computerனபshutdownசெய்னநாணயர்கனக் 
வகட்கவும். 

Now just check whether they have shutdown the computer or not and then play 

the video again. 

இப்வாது அயர்கள் computer ஐ shutdown செய்தார்கா இல்னனா 
என்னதச் ெரிார்த்து, நீண்டும் யடீிவனானய இனக்கவும். 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



137 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Complete teacher’s manual for Open office impress 1 Class 9 

Class 9 Summaries 

 

 How to open impress file? 

Impress fileனஎவ்யாறு திப்து? 

 How to take a new slide? 

ரு new fileனஎப்டிப் சறுயது? 

 How to use Menu option? 

Menu option னஎவ்யாறு னன்டுத்துயது? 

 About slide show option. 

Slide show option ன ற்ி. 
 About window menu. 

Window menu ன ற்ி. 
 How to use spelling option? 

Spelling option ன எவ்யாறு னன்டுத்துயது? 

 Why we use gallery option? 

ாம் ஏன் gallery option ஐனன்டுத்த வயண்டும்? 

 How to show your slide in big screen? 

Big screen ல்உங்கள்slide னடஎப்டிகாட்டுயது? 

 Why do we use slide show setting? 

ாம் slide show settingஐஏன் னன்டுத்துகிவாம்? 

 What is use of custom animation ? 
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Custom animation னன்கள் என்? 

 How to hide a slide show? 

ருslide show னயஎப்டி hide செய்யது? 

 How to take a new window? 

ரு new windowனய எப்டிப் சறுயது? 

 How to close active window? 

Active window னயஎப்டி close செய்யது? 

 How to shut down computer. 

Computerனப எப்டிshut downசெய்யது? 

Now let’s start video. 

இப்வாது யடீிவனானய ஆபம்ிக்காம். 
 

354. To stop video time at 48 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல் 48யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 

 

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

இங்வக யடீிவனானய ிறுத்தி, ‘Character’option ஐாம் 
ஏன்னன்டுத்துகிவாம் என்னத அயர்களுக்கு சதரியுநாஎன்று 
நாணயர்கனக் வகளுங்கள்? 

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

தில்கனக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனானயநீண்டும்Play

செய்னவும். 
355. To stop video time at 1 minute 32 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்1ிநிடம்32யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 



139 
 

 

Stop video here and ask students if they know what happens when we use 

‘indent & spacing? 

இங்வக யடீிவனானய ிறுத்தி, indent & spacing ன 
னன்டுத்திால்என் ிகழ்கிதுஎன்னதஅயர்களுக்கு சதரியுநாஎன்று 
நாணயர்கனக்வகளுங்கள்? 

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

தில்கனக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனானயநீண்டும்Play

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

VLC Media Playerல்1ிநிடம்51யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 

 

Stop video here and ask students if they know what happens when we use 

‘Background’ in page? 

இங்வக யடீிவனானய ிறுத்தி, pageஇல் ‘Background’ 

ஐனன்டுத்திால்என் ிகழ்கிதுஎன்னதஅயர்களுக்கு சதரியுநாஎன்று 
நாணயர்கனக்வகளுங்கள்? 

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

தில்கனக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனானயநீண்டும்Play

செய்னவும். 
357. To stop video time at 2 minute 10 seconds in VLC Media Player. 
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VLC Media Playerல்2ிநிடம்10யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 

 

Stop video here and ask students if they know what happens when we use 

‘Change case’? 

இங்வக யடீிவனானய ிறுத்தி, ‘Change case’ஐனன்டுத்திால்என் 
ிகழ்கிதுஎன்னதஅயர்களுக்கு சதரியுநாஎன்று 
நாணயர்கனக்வகளுங்கள்? 

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

தில்கனக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனானயநீண்டும்Play

செய்னவும். 
358. To stop video time at 2 minute 44 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்2ிநிடம்44யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 

 

Stop video here and ask students if they know what happens when we use 

‘Duplicate Slide’? 

இங்வக யடீிவனானய ிறுத்தி, ‘Duplicate Slide’ஐனன்டுத்திால்என் 
ிகழ்கிதுஎன்னதஅயர்களுக்கு சதரியுநாஎன்று 
நாணயர்கனக்வகளுங்கள்? 

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

தில்கனக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனானயநீண்டும்Play

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

VLC Media Playerல்3ிநிடம்20யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 

 

Stop video here and ask if they can open an impress file? 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி,impress fileனஅயர்காள்open 

செய்னமுடியுநா என்று வகளுங்கள்? 

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

தில்கனக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனானயநீண்டும்Play

செய்னவும். 
360. To stop video time at 04 minute 42 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்4ிநிடம்42யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 

 

Stop video here and ask what will we learn today? 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி இன்று என் கற்றுக் சகாள்வயாம் என்று 
வகளுங்கள்? 

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

தில்கனக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனானயநீண்டும்Play

செய்னவும். 
361. To stop video time at 5 minute 51 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்5ிநிடம்51யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
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Stop video here and check whether they have opened impress file or not and 

then play the video again. 

இப்வாது அயர்கள் impress file னopenசெய்தார்கா இல்னனா 
என்னதச் ெரிார்த்து, நீண்டும் யடீிவனானய இனக்கவும். 

362. To stop video time at 06 minute 12 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்6ிநிடம்12யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 

 

Stop video here and ask students to insert five slides and type about themselves 

in the first slide and then play the video again. 

இங்வக யடீிவனானய ிறுத்தி, 5 slideஐinsertசெய்துநற்றும்first 

slideஇல்தங்கன ற்ி type செய்ன நாணயர்கனக் வகளுங்கள், ின்ர் 
யடீிவனானய நீண்டும் இனக்கவும். 

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

VLC Media Playerல்07ிநிடம்39யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and ask students to insert five slides as given in the video and 

then play the video again. 

இங்வக யடீிவனானய ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டப்ட்டுள்டி 5 

slideஐinsertசெய்ன நாணயர்கனக் வகளுங்கள், ின்ர் யடீிவனானய 
நீண்டும் இனக்கவும். 

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

VLC Media Playerல்8ிநிடம்08யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and ask students to type title as shown in the video and then 

play the video again. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டப்ட்டுள்டிtitle 

னtype செய்னநாணயர்கனவகளுங்கள், நீண்டும் யடீிவனானய 
இனக்கவும். 

365. To stop video time at 09 minute 30 seconds in VLC Media Player. 
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VLC Media Playerல்9ிநிடம்30யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and ask students to type about themselves as shown in the video 

and then play the video again. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டப்ட்டுள்டிதங்கன 
ற்ி type செய்னநாணயர்கனவகளுங்கள், நீண்டும் யடீிவனானய 
இனக்கவும். 

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

VLC Media Playerல்10ிநிடம்19யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and ask students to change their slide design as shown in the 

video. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டப்ட்டுள்டிslide 

designஐchange செய்னநாணயர்கனவகளுங்கள், நீண்டும் யடீிவனானய 
இனக்கவும். 
Now just check whether they have changed the design of the slide or not and 

then play the video again. 

இப்வாது அயர்கள் slideஇன்design னchangeசெய்தார்கா இல்னனா 
என்னதச் ெரிார்த்து, நீண்டும் யடீிவனானய இனக்கவும். 

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

VLC Media Playerல்11ிநிடம்53யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and ask students to insert a picture in next slide as given in the 

video. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டப்ட்டுள்டிஅடுத்தslide 

இல் ருpicture ஐ insert செய்னநாணயர்கனவகளுங்கள், நீண்டும் 
யடீிவனானய இனக்கவும். 
Now just check if everyone has done so and play the video again. 

இப்வாது எல்வாரும் அவ்யாறு செய்தால் ெரிார்த்து நீண்டும் 
யடீிவனானய இனக்கவும். 

368. To stop video time at 12 minute 07 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்12ிநிடம்07யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask students to type their school name or about their school 

and teacher and then play the video again. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, தங்கள் ள்ினின் சனனபவனாஅல்து 
தங்கள்ஆெிரினனபப் ற்ி typeசெய்ன நாணயர்கனக் வகளுங்கள்,நீண்டும் 
யடீிவனானய இனக்கவும். 

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

VLC Media Playerல்12ிநிடம்20யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 

 

Stop video here and ask students to draw an image and type one line about it in 

the next slide, as shown in the video. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, next slideஇல் ருimageஐ யனபந்து 
அனதப்ற்ிருlineனtypeசெய்ன நாணயர்கனக் வகளுங்கள்,நீண்டும் 
யடீிவனானய இனக்கவும். 

370. To stop video time at 12 minute 36 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்12ிநிடம்36யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
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Stop video here and check whether they have made all slides or not and then 

play the video again. 

இங்வக யடீிவனானய ிறுத்தி,அயர்கள் அனத்து slideகனயும் 
செய்தார்கா இல்னனா என்னதச் ெரிார்த்து, நீண்டும் யடீிவனானய 
இனக்கவும். 

371. To stop video time at 13 minute 08 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்13ிநிடம்08யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 

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

இங்வக யடீிவனானய ிறுத்தி, ‘spelling’ option ஐாம் 
ஏன்னன்டுத்துகிவாம் என்னத அயர்களுக்கு சதரியுநாஎன்று 
நாணயர்கனக் வகளுங்கள்? 

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

தில்கனக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனானயநீண்டும்Play

செய்னவும். 
372. To stop video time at 15 minute 12 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்15ிநிடம்12யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and ask students to type a line as shown in the video. 
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யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டப்ட்டுள்டி 
ருlineனஐtype செய்னநாணயர்கனக் வகட்கவும்.நீண்டும் யடீிவனானய 
இனக்கவும். 
Now just check if everyone has done so and play the video again. 

இப்வாது எல்வாரும் அவ்யாறு செய்தால் ெரிார்த்து நீண்டும் 
யடீிவனானய இனக்கவும். 

373. To stop video time at 16 minute 47 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்16ிநிடம்47யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and ask students to check spelling in their line as shown in the 

video. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி,யடீிவனாயில் காட்டப்ட்டுள்டி 
தங்கள்lineஇல் spellingஐ ெரிார்க்கநாணயர்கனக் வகட்கவும்.நீண்டும் 
யடீிவனானய இனக்கவும். 
Now just check if everyone has done so and play the video again. 

இப்வாது எல்வாரும் அவ்யாறு செய்தால் ெரிார்த்து நீண்டும் 
யடீிவனானய இனக்கவும். 

374. To stop video time at 19 minute 30 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்19ிநிடம்30யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and ask students to correct all the spelling which they had typed 

wrongly. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி,, தயாக typeசெய்த அனத்து 
எழுத்துகனயும் ெரிசெய்ன நாணயர்கனக் வகட்கவும். 
Justcheck if they have done it or not and then play the video again. 

அயர்கள் அனத செய்தார்கா அல்து இல்னனா என்று ெரிார்த்து 
நீண்டும் யடீிவனானய இனக்கவும். 

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

VLC Media Playerல்19ிநிடம்44யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask students if they can tell what happens by using ‘gallery’ 

option? 

இங்வக யடீிவனானய ிறுத்தி,‘gallery’ option ஐனன்டுத்திால்என் 
ிகழ்கிதுஎன்னதஅயர்களுக்கு சதரியுநாஎன்று 
நாணயர்கனக்வகளுங்கள்? 

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

தில்கனக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனானயநீண்டும்Play

செய்னவும். 
376. To stop video time at 23 minute 03 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்23ிநிடம்03யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and ask students to draw a graphic with help of ‘Gallery option 

as shown in the video. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டப்ட்டுள்டி‘Gallery 

option உதயியுடம் ஒரு graphicயனபனநாணயர்கனக் வகட்கவும். 
Now just check if everyone has done so and play the video again. 

இப்வாது எல்வாரும் அவ்யாறு செய்தால் ெரிார்த்து நீண்டும் 
யடீிவனானய இனக்கவும். 

377. To stop video time at 23 minute 15 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்23ிநிடம்15யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and ask students to hide their gallery option as shown in the 

video. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டப்ட்டுள்டி 
தங்கள்‘Gallery option னhide செய்னநாணயர்கனக் வகட்கவும். 
Just check and play the video again. 

நீண்டும் யடீிவனானயச் வொதித்துப் ாருங்கள். 
378. To stop video time at 24 minute 48 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்24ிநிடம்48யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask students to insert a theme from gallery option as shown 

in the video. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி,யடீிவனாயில் காட்டப்ட்டுள்டி gallery 

option இருந்துருtheme ஐinsert செய்னநாணயர்கனக் வகட்கவும். 
Now just check if everyone has done so and play the video again. 

இப்வாது எல்வாரும் அவ்யாறு செய்தால் ெரிார்த்து நீண்டும் 
யடீிவனானய இனக்கவும். 

379. To stop video time at 25 minute 12 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்25ிநிடம்12யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 

 

Stop video here and ask students if they know why we use slide show? 

இங்வக யடீிவனானய ிறுத்தி, slide show ஐாம் ஏன்னன்டுத்துகிவாம் 
என்னத அயர்களுக்கு சதரியுநாஎன்று நாணயர்கனக் வகளுங்கள்? 

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

தில்கனக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனானயநீண்டும்Play

செய்னவும். 
380. To stop video time at 27 minute 01 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்27ிநிடம்01யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and ask students to do a slide show as shown in the video. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டப்ட்டுள்டி slide show 

செய்னநாணயர்கனக் வகட்கவும்.நீண்டும் யடீிவனானய இனக்கவும். 
Justcheck if they have done it or not and then play the video again. 

அயர்கள் அனத செய்தார்கா  அல்து இல்னனா என்று  ெரிார்த்து 
நீண்டும் யடீிவனானய இனக்கவும். 

381. To stop video time at 27 minute 43 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்27ிநிடம்43யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask students as to why we use slide show setting? 

இங்வக யடீிவனானய ிறுத்தி, slide show setting ஐாம் 
ஏன்னன்டுத்துகிவாம் என்று நாணயர்கனக் வகளுங்கள்? 

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

தில்கனக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனானயநீண்டும்Play

செய்னவும். 
382. To stop video time at 30 minute 15 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்30ிநிடம்15யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and ask students to set the slide show setting as shown in the 

video. 

இங்வக யடீிவனானய ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டப்ட்டுள்டி slide show 

setting ஐset செய்னநாணயர்கனக் வகட்கவும். 
Justcheck if they have done it or not and then play the video again. 

அயர்கள் அனத செய்தார்கா  அல்து இல்னனா என்று  ெரிார்த்து 
நீண்டும் யடீிவனானய இனக்கவும். 

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

VLC Media Playerல்30ிநிடம்44யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and ask students to do slide show setting as shown in the video. 

இங்வக யடீிவனானய ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டப்ட்டுள்டி slide show 

setting ஐசெய்னநாணயர்கனக் வகட்கவும். 
Justcheck if they have done it or not and then play the video again. 

அயர்கள் அனத செய்தார்கா  அல்து இல்னனா என்று  ெரிார்த்து 
நீண்டும் யடீிவனானய இனக்கவும். 

384. To stop video time at 31 minute 03 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்31ிநிடம்03யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask students, what happens if they use ‘custom animation’? 

இங்வக யடீிவனானய ிறுத்தி,‘custom animation’ஐனன்டுத்திால்என் 
ிகழ்கிதுஎன்னதஅயர்களுக்கு சதரியுநாஎன்று 
நாணயர்கனக்வகளுங்கள்? 

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

தில்கனக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனானயநீண்டும்Play

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

VLC Media Playerல்34ிநிடம்45யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and ask students to apply custom animation on title text as 

shown in the video. 

இங்வக யடீிவனானய ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டப்ட்டுள்டி custom 

animation ஐtitle text இல்applyசெய்னநாணயர்கனக் வகட்கவும். 
Justcheck if they have done it or not and then play the video again. 

அயர்கள் அனத செய்தார்கா  அல்து இல்னனா என்று  ெரிார்த்து 
நீண்டும் யடீிவனானய இனக்கவும். 

386. To stop video time at 35 minute 48 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்35ிநிடம்48யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and ask students to apply custom animation on text as shown in 

the video. 

இங்வக யடீிவனானய ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டப்ட்டுள்டி custom 

animation ஐtitle இல்applyசெய்னநாணயர்கனக் வகட்கவும். 
Justcheck if they have done it or not and then play the video again. 

அயர்கள் அனத செய்தார்கா  அல்து இல்னனா என்று  ெரிார்த்து 
நீண்டும் யடீிவனானய இனக்கவும். 

387. To stop video time at 36 minute 57 seconds in VLC Media Player. 
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VLC Media Playerல்36ிநிடம்57யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and ask students to apply custom animation on text as shown in 

the video. 

இங்வக யடீிவனானய ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டப்ட்டுள்டி custom 

animation ஐtext இல்applyசெய்னநாணயர்கனக் வகட்கவும். 
Justcheck if they have done it or not and then play the video again. 

அயர்கள் அனத செய்தார்கா  அல்து இல்னனா என்று  ெரிார்த்து 
நீண்டும் யடீிவனானய இனக்கவும். 

388. To stop video time at 37 minute 40 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்37ிநிடம்40யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and ask students to apply custom animation on text as shown in 

the video. 

இங்வக யடீிவனானய ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டப்ட்டுள்டி custom 

animation ஐtext இல்applyசெய்னநாணயர்கனக் வகட்கவும். 
Justcheck if they have done it or not and then play the video again. 

அயர்கள் அனத செய்தார்கா  அல்து இல்னனா என்று  ெரிார்த்து 
நீண்டும் யடீிவனானய இனக்கவும். 

389. To stop video time at 38 minute 17 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்38ிநிடம்17யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and ask students to apply custom animation on picture as shown 

in the video. 

இங்வக யடீிவனானய ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டப்ட்டுள்டி custom 

animation ஐpicture இல்applyசெய்னநாணயர்கனக் வகட்கவும். 
 

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

அயர்கள் அனத செய்தார்கா  அல்து இல்னனா என்று  ெரிார்த்து 
நீண்டும் யடீிவனானய இனக்கவும். 

390. To stop video time at 38 minute 43 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்38ிநிடம்43யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and ask students to do as shown in the video. 

இங்வக யடீிவனானய ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டப்ட்டுள்டி 
செய்னநாணயர்கனக் வகட்கவும். 
Justcheck if they have done it or not and then play the video again. 
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அயர்கள் அனத செய்தார்கா  அல்து இல்னனா என்று  ெரிார்த்து 
நீண்டும் யடீிவனானய இனக்கவும். 

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

VLC Media Playerல்39ிநிடம்07யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 

 

Stop video here and ask students, why we use ‘hide slide’? 

இங்வக யடீிவனானய ிறுத்தி, ‘hide slide’option ஐாம் 
ஏன்னன்டுத்துகிவாம் என்று நாணயர்கனக் வகளுங்கள்? 

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

தில்கனக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனானயநீண்டும்Play

செய்னவும். 
392. To stop video time at 40 minute 46 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்40ிநிடம்46யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and ask students to hide their slide as shown in the video. 

இங்வக யடீிவனானய ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டப்ட்டுள்டி 
தங்கள்slideஐhide செய்னநாணயர்கனக் வகட்கவும். 
Justcheck if they have done it or not and then play the video again. 

அயர்கள் அனத செய்தார்கா  அல்து இல்னனா என்று  ெரிார்த்து 
நீண்டும் யடீிவனானய இனக்கவும். 

393. To stop video time at 41 minute 07 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்41ிநிடம்07யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and ask students to do as shown in the video. 

இங்வக யடீிவனானய ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டப்ட்டுள்டி 
செய்னநாணயர்கனக் வகட்கவும். 
Justcheck if they have done it or not and then play the video again. 

அயர்கள் அனத செய்தார்கா  அல்து இல்னனா என்று  ெரிார்த்து 
நீண்டும் யடீிவனானய இனக்கவும். 
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394. To stop video time at 42 minute 25 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்42ிநிடம்25யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask students if they can tell what happens with ‘new 

window’? 

 

இங்வக யடீிவனானய ிறுத்தி,‘new window’ஆல்என் 
ிகழ்கிதுஎன்னதஅயர்கால் கூ முடியுநா என்று 
நாணயர்கனக்வகளுங்கள்? 

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

தில்கனக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனானயநீண்டும்Play

செய்னவும். 
395. To stop video time at 42 minute 30 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்42ிநிடம்30யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and ask students to do as shown in the video. 

இங்வக யடீிவனானய ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டப்ட்டுள்டி 
செய்னநாணயர்கனக் வகட்கவும். 
Justcheck if they have done it or not and then play the video again. 

அயர்கள் அனத செய்தார்கா  அல்து இல்னனா என்று  ெரிார்த்து 
நீண்டும் யடீிவனானய இனக்கவும். 

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

VLC Media Playerல்44ிநிடம்00யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and ask students to close window as shown in the video. 

இங்வக யடீிவனானய ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டப்ட்டுள்டி 
windowனயcloseசெய்னநாணயர்கனக் வகட்கவும். 
Justcheck if they have done it or not and then play the video again. 

அயர்கள் அனத செய்தார்கா  அல்து இல்னனா என்று  ெரிார்த்து 
நீண்டும் யடீிவனானய இனக்கவும். 
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397. To stop video time at 44 minute 27 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்44ிநிடம்27யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 

 

Stop video here and ask students to save their file and shut their computer as 

shown in the video. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி,file ஐsaveசெய்த 
ிகுcomputerனபshutdownசெய்னநாணயர்கனக் வகட்கவும். 

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

அயர்கள் அனத செய்தார்கா  அல்து இல்னனா என்று  ெரிார்த்து 
நீண்டும் யடீிவனானய இனக்கவும். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



155 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Complete teacher’s Manual for Open Office Impress 1 Class 10 

Class 10 Summaries 

 

 What is impress/ presentation? 

Impress/ presentation என்ால் என்? 

 Why we use impress/presentation? 

ாம் ஏன் Impress/presentation னனன்டுத்த வயண்டும்? 

 How to open impress file? 

Impress fileனஎவ்யாறு திப்து? 

 Why we use spell check? 

ாம் ஏன் spell check ஐ னன்டுத்த வயண்டும்? 

 How to use Gallery option? 

Gallery optionஐ எவ்யாறு னன்டுத்துயது? 

 How to insert any graphics from Gallery? 

Gallery ல் இருந்து ஏதாயதுgraphicsனெஎப்டி insertசெய்யது? 

 How to do slide in full screen? 

Slide னடஎப்டி full screen செய்யது? 

 Why we use custom animation? 

ாம் slide custom animation ஐஏன் னன்டுத்துகிவாம்? 

 How to hide slide? 

Slide னடஎப்டி hide செய்யது? 

 How to show slide? 

Slide னடஎப்டி show செய்யது? 

 How to take new window? 
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New windowனய எப்டிப் சறுயது? 

 How to close window? 

Window னயஎப்டி close செய்யது? 

 How to shut down computer. 

Computerனப எப்டிshut downசெய்யது? 

Now let’s start video. 

இப்வாது யடீிவனானய ஆபம்ிக்காம். 
398. To stop video time at 51 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்51யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 

 

Stop video here and ask students if they can tell why we use ‘Spelling’ option?  

இங்வக யடீிவனானய ிறுத்தி, ‘Spelling’ option ஐாம் 
ஏன்னன்டுத்துகிவாம் என்னத அயர்கள் சொல் முடியுநா என்று 
நாணயர்கனக் வகளுங்கள்? 

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

தில்கனக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனானயநீண்டும்Play

செய்னவும். 
399. To stop video time at 01 minute 19 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்1ிநிடம்19யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 

 

Stop video here and ask students if they can tell why we use ‘Gallery’ option? 
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இங்வக யடீிவனானய ிறுத்தி, ‘Gallery’ option ஐாம் 
ஏன்னன்டுத்துகிவாம் என்னத அயர்கள் சொல் முடியுநா என்று 
நாணயர்கனக் வகளுங்கள்? 

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

தில்கனக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனானயநீண்டும்Play

செய்னவும். 
400. To stop video time at 01 minute 51 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்01ிநிடம்51யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 

 

Stop video here and ask students if they know which shortcut command is for 

slide show? 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி slide show க்குshortcut commandஎது 
என்றுஅயர்களுக்கு சதரியுநாஎன்று நாணயர்கனக்வகளுங்கள்? 

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

தில்கனக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனானயநீண்டும்Play

செய்னவும். 
401. To stop video time at 02 minute 06 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்02ிநிடம்06யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 

 

Stop video here and ask students if they know why we use ‘Custom animation’ 

option? 
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யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி ‘Custom animation’ னாம் 
ஏன்னன்டுத்துகிவாம் அயர்களுக்கு சதரியுநாஎன்று 
நாணயர்கனக்வகளுங்கள்? 

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

தில்கனக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனானயநீண்டும்Play

செய்னவும். 
402. To stop video time at 02 minute 46 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்02ிநிடம்46யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 

 

Stop video here and ask students if they know what happens by using ‘Close 

window’ option? 

இங்வக யடீிவனானய ிறுத்தி, ‘Close window’ ரை னன்டுத்திால்என் 
ிகழ்கிதுஎன்னதஅயர்களுக்கு சதரியுநாஎன்று நாணயர்கனக் 
வகளுங்கள்? 

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

தில்கனக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனானயநீண்டும்Play

செய்னவும். 
403. To stop video time at 03 minute 00 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்03ிநிடம்00யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask students if they know what happens with ‘Hide slide’ 

option? 

இங்வக யடீிவனானய ிறுத்தி, ‘Hide slide’ optionஆல்என் 
ிகழ்கிதுஎன்னதஅயர்களுக்கு சதரியுநாஎன்று நாணயர்கனக் 
வகளுங்கள்? 

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

தில்கனக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனானயநீண்டும்Play

செய்னவும். 
404. To stop video time at 03 minute 27 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்03ிநிடம்27யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 

 

Stop video here and ask if they can open an impress file? 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி,impress fileனஅயர்காள்open 

செய்னமுடியுநா என்று வகளுங்கள்? 

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

தில்கனக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனானயநீண்டும்Play

செய்னவும். 
405.  To stop video time at 03 minute 33 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்03ிநிடம்33யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and check whether they’ve opened impress file or not? 
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Just check and play the video again. 

இப்வாது அயர்கள் impress file னopenசெய்தார்கா இல்னனா 
என்னதச் ெரிார்த்து, நீண்டும் யடீிவனானய இனக்கவும். 

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

VLC Media Playerல்04ிநிடம்14யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 

 

Stop video here and ask students to insert five slides and type the paragraph 

given on the first slide and also ask to change the design of the slide and then 

play the video again. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, ஐந்து slideகன insertசெய்துசகாடுக்கப்ட்ட 
முதல் slideஇல்paragraph ஐtype செய்துநற்றும்slide ன் design னநாற் 
நாணயர்கனக் வகளுங்கள்,நீண்டும் யடீிவனானய இனக்கவும். 

407. To stop video time at 05 minute 07 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்5ிநிடம்07யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and students to change the design of the slide as shown in the 

video. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டப்ட்டுள்டிslide 

designஐchange செய்னநாணயர்கனவகளுங்கள். 
Now just check whether they have changed the design of the slide or not and 

then play the video again. 

இப்வாது அயர்கள் slideஇன்design னchangeசெய்தார்கா இல்னனா 
என்னதச் ெரிார்த்து, நீண்டும் யடீிவனானய இனக்கவும். 

408. To stop video time at 05 minute 17 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்05ிநிடம்17யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask students to insert any picture in the second slide and 

then play the video again. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி,second slide இல் ஏதாயதுpicture ஐ insert 

செய்னநாணயர்கனவகளுங்கள், நீண்டும் யடீிவனானய இனக்கவும். 
409. To stop video time at 05 minute 48 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்05ிநிடம்48யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and ask students to insert a new blank slide as shown in the 

video and then play the video again. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டப்ட்டுள்டிருnew 

blank slideஐ insert செய்னநாணயர்கனவகளுங்கள், நீண்டும் யடீிவனானய 
இனக்கவும். 

410. To stop video time at 06 minute 50 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்06ிநிடம்50யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and ask students to click on the ‘Insert menu’ and then select 

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

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டப்ட்டுள்டி ‘Insert 

menu’ இல்click செய்துpicture option select செய்னநாணயர்கனக் 
வகட்கவும் நீண்டும் யடீிவனானய இனக்கவும். 

411. To stop video time at 06 minute 57 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்6ிநிடம்57யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and ask students to insert a picture as shown in the video. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டப்ட்டுள்டிpicture 

னபinsertசெய்னநாணயர்கனவகளுங்கள். 
Now check whether they have inserted the picture or not and then play the video 

again. 

இப்வாது அயர்கள் picture னபinsertசெய்தார்கா இல்னனா என்னதச் 
ெரிார்த்து, நீண்டும் யடீிவனானய இனக்கவும்.. 
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412. To stop video time at 07 minute 05 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்07ிநிடம்05யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 

 

Stop video here and ask students to type some lines about their friends and then 

play the video again. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, தங்கள்friends ஐ ற்ிtype செய்ன 
நாணயர்கனக் வகட்கவும்.நீண்டும் யடீிவனானய இனக்கவும். 

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

VLC Media Playerல்7ிநிடம்34யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and ask students to insert third slide as shown in the video and 

then play the video again. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டப்ட்டுள்டிthird slide ஐ 
insert செய்னநாணயர்கனவகளுங்கள், நீண்டும் யடீிவனானய இனக்கவும். 

414. To stop video time at 07 minute 47 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்07ிநிடம்47யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and ask students to select ‘Title layout’ from ‘Layout’ option as 

shown in the video and then play the video again. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டப்ட்டுள்டி‘Layout’ 

optionஇல் இருந்து‘Title layout’ஐ select செய்னநாணயர்கனவகளுங்கள், 

நீண்டும் யடீிவனானய இனக்கவும். 
415. To stop video time at 08 minute 10 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்08ிநிடம்10யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and ask students to type some lines about their friends in the 

title slide. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, தங்கள்friends ஐ ற்ிtype செய்ன 
நாணயர்கனக் வகட்கவும். நீண்டும் யடீிவனானய இனக்கவும். 
Now just check whether they have typed or not and then play the video again. 
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இப்வாது அயர்கள் typeசெய்தார்கா இல்னனா என்னதச் ெரிார்த்து, 

நீண்டும் யடீிவனானய இனக்கவும்.. 
416. To stop video time at 08 minute 24 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்08ிநிடம்24யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 

 

Stop video here and ask students to draw any shape in next slide and type about 

it and then play the video again. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, next slide இல்ஏதாயதுshape ஐ யனபந்து 
ிகுஅதில் ஏதாயதுtype செய்ன நாணயர்கனக் வகட்கவும். நீண்டும் 
யடீிவனானய இனக்கவும். 

417. To stop video time at 08 minute 39 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்08ிநிடம்39யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 

 

Stop video here and ask students to type given words in the next slide and 

correct these words with help of ‘Spelling’ option and then play the video again. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, next slide இல்சகாடுக்கப்ட்டwords  

ஐtypeசெய்து ிகு‘Spelling’ option உதயியுடன் ெரினா 
wordனடெரிசெய்ன நாணயர்கனக் வகட்கவும். நீண்டும் யடீிவனானய 
இனக்கவும். 

418. To stop video time at 09 minute 22 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்09ிநிடம்22யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask students to click on the ‘Tools’ option and then click on 

the ‘Spell check’ option as shown in the video. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டப்ட்டுள்டி‘Tools’ 

optionஇல் click செய்து ிகு‘Spell check’ இல் click 

செய்னநாணயர்கனவகளுங்கள், நீண்டும் யடீிவனானய இனக்கவும். 
Just check spell check box is appeared or not and then play the video again. 

இப்வாது spell check box வதான்ினதா அல்து இல்னனா என்னத 
ெரிார்த்துநீண்டும் யடீிவனானய இனக்கவும். 

419. To stop video time at 09 minute 44 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்09ிநிடம்44யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and ask students to correct ‘happy’ word as shown in the video 

and then play the video again. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டப்ட்டுள்டி‘happy’ 

என்wordஐcorrect செய்னநாணயர்கனவகளுங்கள், நீண்டும் யடீிவனானய 
இனக்கவும். 

420. To stop video time at 11 minute 03 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்11ிநிடம்03யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and ask students to correct all those words which theyhad typed 

wrong and then play the video again. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி,அயர்கள் தயாக typeசெய்த அனத்து 
யார்த்னதகனயும் ெரிசெய்னநாணயர்கனவகளுங்கள், நீண்டும் 
யடீிவனானய இனக்கவும். 

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

VLC Media Playerல்11ிநிடம்17யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 

 

Stop video here and ask students to insert any graphics or image in the blank 

slide from ‘Gallery’ option and type single line about it and then play the video 

again. 
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யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி,‘Gallery’ option ிருந்து blank 

slideஇல்graphics அல்து imageஐinsertசெய்துநற்றும் அனத ற்ி 
ருlineன type செய்னநாணயர்கனவகளுங்கள், நீண்டும் யடீிவனானய 
இனக்கவும். 

422. To stop video time at 11 minute 47 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்11ிநிடம்47யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and ask students to insert a blank slide as shown in the video 

and then play the video again. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டப்ட்டுள்டிருblank 

slideஐ insert செய்னநாணயர்கனக்வகளுங்கள், நீண்டும் யடீிவனானய 
இனக்கவும். 

423. To stop video time at 12 minute 03 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்12ிநிடம்03யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and ask students to open the ‘Gallery’ option as shown in the 

video and then play the video again. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி,யடீிவனாயில் காட்டப்ட்டுள்டி‘Gallery’ 

option ஐ open செய்னநாணயர்கனக் வகளுங்கள், நீண்டும் யடீிவனானய 
இனக்கவும். 

424. To stop video time at 12 minute 30 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்12ிநிடம்30யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and ask students to insert any image as shown in the video and 

then play the video again. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி,யடீிவனாயில் 
காட்டப்ட்டுள்டிஏதாயதுimage ஐ insert 

செய்னநாணயர்கனவகளுங்கள்,நீண்டும் யடீிவனானய இனக்கவும். 
425. To stop video time at 13 minute 00 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்13ிநிடம்00யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and ask students to type a line as shown in the video. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டப்ட்டுள்டிஏதாயதுline 

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

இப்வாது எல்வாரும் அவ்யாறு செய்தால் ெரிார்த்து நீண்டும் 
யடீிவனானய இனக்கவும். 

426. To stop video time at 13 minute 12 seconds in VLC Media Player. 
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VLC Media Playerல்13ிநிடம்12யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 

 

Stop video here and ask students to apply ‘Custom animation’ on the text and 

slide and then play the video again. 

இங்வக யடீிவனானய ிறுத்தி,textநற்றும்slideஇல்custom animation ஐ 

applyசெய்னநாணயர்கனக் வகட்கவும். நீண்டும் யடீிவனானய இனக்கவும். 
427. To stop video time at 13 minute 52 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்13ிநிடம்52யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and ask students to select the paragraph as shown in the video 

and then play the video again. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி,யடீிவனாயில் காட்டப்ட்டுள்டி 
paragraphஐselectசெய்னநாணயர்கனக் வகட்கவும் நீண்டும் யடீிவனானய 
இனக்கவும். 

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

VLC Media Playerல்14ிநிடம்16யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and ask students to select any animation and click on the ‘Ok’ 

button as shown in the video and then play the video. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி,யடீிவனாயில் காட்டப்ட்டுள்டி ஏதாயது 
ருanimation ஐselectசெய்து ிகு‘Ok’buttonஐ clickசெய்னநாணயர்கனக் 
வகட்கவும் நீண்டும் யடீிவனானய இனக்கவும். 

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

VLC Media Playerல்14ிநிடம்28யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and ask students to select the picture as shown in the video and 

then play the video again. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி,யடீிவனாயில் காட்டப்ட்டுள்டி picture 

ஐselectசெய்னநாணயர்கனக் வகட்கவும் நீண்டும் யடீிவனானய 
இனக்கவும். 

430. To stop video time at 14 minute 49 seconds in VLC Media Player. 
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VLC Media Playerல்14ிநிடம்49யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and ask students to select any animation and click on the ‘Ok’ 

button as shown in the video and then play the video. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி,யடீிவனாயில் காட்டப்ட்டுள்டி ஏதாயது 
ருanimation ஐselectசெய்து ிகு‘Ok’buttonஐ clickசெய்னநாணயர்கனக் 
வகட்கவும் நீண்டும் யடீிவனானய இனக்கவும். 

431. To stop video time at 14 minute 58 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்14ிநிடம்58யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and ask students to select the line as shown in the video and 

then play the video again. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி,யடீிவனாயில் காட்டப்ட்டுள்டி line 

ஐselectசெய்னநாணயர்கனக் வகட்கவும் நீண்டும் யடீிவனானய 
இனக்கவும். 

432. To stop video time at 15 minute 16 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்15ிநிடம்16யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and ask students to select any animation and click on the ‘Ok’ 

button as shown in the video and then play the video. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி,யடீிவனாயில் காட்டப்ட்டுள்டி ஏதாயது 
ருanimation ஐselectசெய்து ிகு‘Ok’buttonஐ clickசெய்னநாணயர்கனக் 
வகட்கவும் நீண்டும் யடீிவனானய இனக்கவும். 

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

VLC Media Playerல்15ிநிடம்40யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and ask students to do the slide shown as shown in the video. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி,யடீிவனாயில் காட்டப்ட்டுள்டி slide shown 

னயசெய்னநாணயர்கனக் வகட்கவும் நீண்டும் யடீிவனானய இனக்கவும். 
Now just check whether they have applied ‘Custom animation’ or not and then 

play the video again. 

இப்வாது அயர்கள் ‘Custom animation’ ஐapply செய்தார்கா இல்னனா 
என்னதச் ெரிார்த்து, நீண்டும் யடீிவனானய இனக்கவும். 

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

VLC Media Playerல்15ிநிடம்57யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask students to hide slide and then play the video again. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, slide ஐhide செய்னநாணயர்கனக் வகட்கவும் 
நீண்டும் யடீிவனானய இனக்கவும். 

435. To stop video time at 16 minute 06 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்16ிநிடம்06யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask students to run the slide show and then play the video 

again. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, slide show ஐrun செய்னநாணயர்கனக் 
வகட்கவும் நீண்டும் யடீிவனானய இனக்கவும். 

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

VLC Media Playerல்16ிநிடம்14யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask students to take new window with the help of ‘New 

window’ option and then play the video again. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, ‘New window’ option உதயியுடன் new 

window னயஎடுக்க நாணயர்கனக்வகட்கவும்.நீண்டும் யடீிவனானய 
இனக்கவும். 

437. To stop video time at 16 minute 21 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்16ிநிடம்21யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 

 

Stop video here and ask students to close new window with the help of ‘Close 

window’ option and then play the video again. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, ‘Close window’ option உதயியுடன் new 

window னயclose செய்னநாணயர்கனக்வகட்கவும். நீண்டும் யடீிவனானய 
இனக்கவும். 

438. To stop video time at 16 minute 37 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்16ிநிடம்37யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 

 

Stop video here and askstudents to close their file and shut down the computer 

and then play the video again. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி,தங்கள்file ஐcloseசெய்த 
ிகுcomputerனபshutdownசெய்னநாணயர்கனக் வகட்கவும். நீண்டும் 
யடீிவனானய இனக்கவும். 
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Complete Teacher’s Manual for Open Office Impress 1 Class 11 

Class 11 Summaries 

 

 What is impress/ presentation? 

Impress/ presentation என்ால் என்? 

 Why we use impress/presentation? 

ாம் ஏன் Impress/presentation னனன்டுத்த வயண்டும்? 

 How to open impress file? 

Impress fileனஎவ்யாறு திப்து? 

 How to use Gallery option? 

Gallery optionஐ எவ்யாறு னன்டுத்துயது? 

 How to insert any graphics from Gallery? 

Gallery ல் இருந்து ஏதாயதுgraphicsனெஎப்டி insertசெய்யது? 
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 How to do slide in full screen? 

Slide னடஎப்டி full screen செய்யது? 

 How to convert any document into PDF file? 

Document னடPDFfileாகநாற்றுயது எப்டி? 

 Why we use Header and Footer? 

ாம் Header and Footer ஐஏன் னன்டுத்துகிவாம்? 

 Why we use Change Case? 

ாம் Change Case ஐஏன் னன்டுத்துகிவாம்? 

 Why we use custom animation? 

ாம் custom animation ஐஏன் னன்டுத்துகிவாம்? 

 How to take a new window? 

New windowனய எப்டிப் சறுயது? 

 How to close a window? 

Window னயஎப்டி close செய்யது? 

 How to shut down computer. 

Computerனப எப்டிshut downசெய்யது? 

Now let’s start video. 

இப்வாது யடீிவனானய ஆபம்ிக்காம். 
439. To stop video time at 01 minute 14 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்1ிநிடம்14யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask if they can tell which toolbar you will use to format any 

object? 

இங்வக யடீிவனானய ிறுத்தி,எந்தtoolbar னபனன்டுத்திobjectனடformat 

செய்னாம்என்னத அயர்கள் சொல் முடியுநா என்று வகளுங்கள்? 

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

தில்கனக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனானயநீண்டும்Play

செய்னவும். 
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440. To stop video time at 01 minute 38 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்01ிநிடம்38யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask students if they can tell how to change the Title slide 

into Blank slide? 

இங்வக யடீிவனானய ிறுத்தி,Title slide னடBlank slideடாகஎப்டி 
நாற்றுயதுஎன்னத அயர்கள் சொல் முடியுநா என்று நாணயர்கனக் 
வகளுங்கள்? 

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

தில்கனக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனானயநீண்டும்Play

செய்னவும். 
441. To stop video time at 02 minute 09 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்02ிநிடம்09யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask if they can tell in how many ways they can insert new 

slide? 

இங்வக யடீிவனானய ிறுத்தி,புதின slide னட insert செய்யதற்க்குஎத்தன 
யமிகள் உள்என்னத அயர்கள் சொல் முடியுநா என்று வகளுங்கள்? 

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

தில்கனக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனானயநீண்டும்Play

செய்னவும். 
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442. To stop video time at 02 minute 55 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்02ிநிடம்55யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask students if they know what happens by using ‘Header 

and Footer’? 

இங்வக யடீிவனானய ிறுத்தி, ‘Header and Footer’னபனன்டுத்திால்என் 
ிகழ்கிதுஎன்னதஅயர்களுக்கு சதரியுநாஎன்று நாணயர்கனக் 
வகளுங்கள்? 

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

தில்கனக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனானயநீண்டும்Play

செய்னவும். 
443. To stop video time at 02 minute 23 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்2ிநிடம்23யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask students if they know why we use ‘Bullets and 

Numbering’? 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி ‘Bullets and Numbering’ஐாம் 
ஏன்னன்டுத்துகிவாம் அயர்களுக்கு சதரியுநாஎன்று 
நாணயர்கனக்வகளுங்கள்? 

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

செய்னவும். 
444. To stop video time at 03 minute 50 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்03ிநிடம்50யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask students if they know why we use ‘slide design’? 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி ‘slide design’ஐாம் ஏன்னன்டுத்துகிவாம் 
அயர்களுக்கு சதரியுநாஎன்று நாணயர்கனக்வகளுங்கள்? 

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

தில்கனக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனானயநீண்டும்Play

செய்னவும். 
445. To stop video time at 04 minute 03 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்04ிநிடம்03யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask students if they know what happens by using ‘Upper 

case’? 

இங்வக யடீிவனானய ிறுத்தி, Upper case’னபனன்டுத்திால்என் 
ிகழ்கிதுஎன்னதஅயர்களுக்கு சதரியுநாஎன்று நாணயர்கனக் 
வகளுங்கள்? 

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

செய்னவும். 
446. To stop video time at 04 minute 26 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்04ிநிடம்26யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask if they can open an impress file? 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி,impress fileனஅயர்காள்open 

செய்னமுடியுநா என்று வகளுங்கள்? 

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

தில்கனக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனானயநீண்டும்Play

செய்னவும். 
447. To stop video time at 04 minute 51 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்04ிநிடம்51யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask what will we learn today? 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி இன்று என் கற்றுக் சகாள்வயாம் என்று 
வகளுங்கள்? 

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

தில்கனக்வகளுங்கள்நற்றும்ெரினாதிலுக்குயடீிவனானயநீண்டும்Play

செய்னவும். 
448. To stop video time at 06 minute 16 seconds in VLC Media Player. 
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VLC Media Playerல்06ிநிடம்16யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask students to insert four slides with different slide designs 

and type the given paragraph in the first slide which as shown in video. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, four different designs slide கன 
insertசெய்துமுதல் slideஇல்சகாடுக்கப்ட்டparagraph ஐtype 

செய்னநாணயர்கனக் வகளுங்கள்,நீண்டும் யடீிவனானய இனக்கவும். 

Just check whether they have typed the paragraph or not and then play the 

video. 

இப்வாது அயர்கள் paragraph ஐtypeசெய்தார்கா இல்னனா என்னதச் 
ெரிார்த்து, நீண்டும் யடீிவனானய இனக்கவும். 

449. To stop video time at 06 minute 26 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்06ிநிடம்26யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask students to apply ‘Bold’, ‘Italic’ and ‘Font color’ on the 

first line and then play the video again. 

இங்வக யடீிவனானய ிறுத்தி, ‘Bold’, ‘Italic’ and ‘Font color’ ஐ first lineஇல் 

applyசெய்னநாணயர்கனக் வகட்கவும். நீண்டும் யடீிவனானய இனக்கவும். 
450. To stop video time at 07 minute 08 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்07ிநிடம்08யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
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Stop video here and just check whether they have made the line bold or not and 

then play the video again. 

இங்வக யடீிவனானய ிறுத்தி,அயர்கள் line ரன bold செய்தார்கா 
இல்னனா என்னதச் ெரிார்த்து, நீண்டும் யடீிவனானய இனக்கவும். 

451. To stop video time at 07 minute 26 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்07ிநிடம்26யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and just check whether they have applied ‘Italic’ or not and 

then play the video again. 

இங்வக யடீிவனானய ிறுத்தி,அயர்கள் ‘Italic’ ஐapply செய்தார்கா 
இல்னனா என்னதச் ெரிார்த்து, நீண்டும் யடீிவனானய இனக்கவும். 

452. To stop video time at 07 minute 52 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்07ிநிடம்72யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and just check whether they have changed ‘Font color’ or not 

and then play the video again. 

இங்வக யடீிவனானய ிறுத்தி,அயர்கள் ‘Font color’ ஐchangeசெய்தார்கா 
இல்னனா என்னதச் ெரிார்த்து, நீண்டும் யடீிவனானய இனக்கவும். 

453. To stop video time at 08 minute 03 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்08ிநிடம்03யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask students to insert Earth picture and type some lines 

about it and then play the video again. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி,Earth picture னபinsert செய்துஅனத ற்ி ெி 
யரிகன type செய்னநாணயர்கனக் வகட்கவும் நீண்டும் யடீிவனானய 
இனக்கவும். 

454. To stop video time at 09 minute 23 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்09ிநிடம்23யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and just check whether they have inserted picture of earth and 

then play the video again. 
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இங்வக யடீிவனானய ிறுத்தி,அயர்கள் picture ஐinserteசெய்தார்கா 
இல்னனா என்னதச் ெரிார்த்து, நீண்டும் யடீிவனானய இனக்கவும். 

455. To stop video time at 11 minute 22 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்11ிநிடம்22யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and just check whether they have typed out some lines or not 

and then play the video again. 

இங்வக யடீிவனானய ிறுத்தி,அயர்கள் lines ஐtypeசெய்தார்கா இல்னனா 
என்னதச் ெரிார்த்து, நீண்டும் யடீிவனானய இனக்கவும். 

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

VLC Media Playerல்11ிநிடம்40யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask students to draw the picture in the next slide as shown 

in the video and then play the video again. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டப்ட்டுள்டிnext slide 

இல்picture ஐ யனபனநாணயர்கனக் வகட்கவும்.நீண்டும் யடீிவனானய 
இனக்கவும். 

457. To stop video time at 12 minute 54 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்12ிநிடம்54யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and ask students to insert new slide and also change the design 

of the slide as shown in the video. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டப்ட்டுள்டிnew slideஐ 
insertசெய்துநற்றும்slide ன் design னநாற் நாணயர்கனக் வகளுங்கள். 

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

இப்வாது எல்வாரும் அவ்யாறு செய்தால் ெரிார்த்து நீண்டும் 
யடீிவனானய இனக்கவும். 

458. To stop video time at 13 minute 07 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்13ிநிடம்07யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask students to draw the picture as shown in the video and 

then play the video again. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டப்ட்டுள்டிpicture ஐ 
யனபனநாணயர்கனக் வகட்கவும்.நீண்டும் யடீிவனானய இனக்கவும். 

459. To stop video time at 14 minute 09 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்14ிநிடம்09யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and ask students to do as shown in the video and then play the 

video again. 

இங்வக யடீிவனானய ிறுத்தி,யடீிவனாயில் காட்டப்ட்டுள்டி 
செய்னநாணயர்கனக் வகட்கவும். நீண்டும் யடீிவனானய இனக்கவும். 
Now just check whether they have drawn the picture or not and then play the 

video again. 

இப்வாதுஅயர்கள் pictureஐயனபந்தார்காஇல்னனா என்னதச் 
ெரிார்த்து, நீண்டும் யடீிவனானய இனக்கவும். 

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

VLC Media Playerல்14ிநிடம்16யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask students to draw the picture in the next slide as shown 

in the video and then play the video again. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி,யடீிவனாயில் காட்டப்ட்டுள்டிnext slide 

இல்picture ஐ யனபனநாணயர்கனக் வகட்கவும்.நீண்டும் யடீிவனானய 
இனக்கவும். 

461. To stop video time at 15 minute 34 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்15ிநிடம்34யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and ask students to insert new slide and also change the design 

of the slide as shown in the video. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டப்ட்டுள்டிnew slideஐ 
insertசெய்துநற்றும்slide ன் design னநாற் நாணயர்கனக் வகளுங்கள். 
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Now just check if everyone has done so and play the video again. 

இப்வாது எல்வாரும் அவ்யாறு செய்தால் ெரிார்த்து நீண்டும் 
யடீிவனானய இனக்கவும். 

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

VLC Media Playerல்16ிநிடம்00யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and ask students to draw the picture as shown in the video and 

then play the video again. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டப்ட்டுள்டிpicture ஐ 
யனபனநாணயர்கனக் வகட்கவும்.நீண்டும் யடீிவனானய இனக்கவும். 

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

VLC Media Playerல்16ிநிடம்48யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and ask students to do as shown in the video and then play the 

video again. 

இங்வக யடீிவனானய ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டப்ட்டுள்டி 
செய்னநாணயர்கனக் வகட்கவும். நீண்டும் யடீிவனானய இனக்கவும். 
Now just check if everyone has done so and play the video again. 

இப்வாது எல்வாரும் அவ்யாறு செய்தால் ெரிார்த்து நீண்டும் 
யடீிவனானய இனக்கவும். 

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

VLC Media Playerல்17ிநிடம்14யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask students to do a duplicate copy with the help of 

‘Duplicate’ option and then play the video again. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, ‘Duplicate’ option உதயியுடன் duplicate 

copyசெய்ன நாணயர்கனக்வகட்கவும். நீண்டும் யடீிவனானய இனக்கவும். 
465. To stop video time at 17 minute 19 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்17ிநிடம்19யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask students toselect the image as shown in the video and 

then play the video again. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டப்ட்டுள்டிimage 

ஐselect செய்னநாணயர்கனவகளுங்கள், நீண்டும் யடீிவனானய இனக்கவும். 
466. To stop video time at 17 minute 37 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்17ிநிடம்37யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and ask students to click on the Edit menu and then select 

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

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டப்ட்டுள்டி Edit 

menuயில்clickசெய்து ிகு‘Duplicate’ option ஐselect 

செய்னநாணயர்கனவகளுங்கள், நீண்டும் யடீிவனானய இனக்கவும். 
467. To stop video time at 18 minute 16 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்18ிநிடம்16யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and ask students to do as shown in the video and then play the 

video again. 

இங்வக யடீிவனானய ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டப்ட்டுள்டி 
செய்னநாணயர்கனக் வகட்கவும். நீண்டும் யடீிவனானய இனக்கவும். 

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

VLC Media Playerல்18ிநிடம்33யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and check whether they have made duplicate copy or not and 

then play the video again. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி,அயர்கள் duplicate ஐcopy செய்தார்கா 
இல்னனா என்னதச் ெரிார்த்து, நீண்டும் யடீிவனானய இனக்கவும். 

469. To stop video time at 18 minute 52 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்18ிநிடம்52யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask students to insert date and time, and Computer Shiksha 

with the help of ‘Header and Footer’ and then play the video again. 
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யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, ‘Header and Footer’ உதயியுடன் date and time, 

and Computer Shikshaனய insertசெய்னநாணயர்கனக்வகட்கவும். நீண்டும் 
யடீிவனானய இனக்கவும். 

470. To stop video time at 19 minute 42 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்19ிநிடம்42யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and ask students to do as shown in the video and then play the 

video again. 

இங்வக யடீிவனானய ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டப்ட்டுள்டி 
செய்னநாணயர்கனக் வகட்கவும். நீண்டும் யடீிவனானய இனக்கவும். 

471. To stop video time at 20 minute 53 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்20ிநிடம்53யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and ask students to click on the ‘Apply to all’ option as shown 

in the video and then play the video again. 

இங்வக யடீிவனானய ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டப்ட்டுள்டி ‘Apply to 

all’ option ஐclick செய்னநாணயர்கனக் வகட்கவும். நீண்டும் யடீிவனானய 
இனக்கவும். 

472. To stop video time at 21 minute 32 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்21ிநிடம்32யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and ask students to do as shown in the video and then play the 

video again. 

இங்வக யடீிவனானய ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டப்ட்டுள்டி 
செய்னநாணயர்கனக் வகட்கவும். நீண்டும் யடீிவனானய இனக்கவும். 
Now just check whether they’ve applied ‘Header and Footer’ option and then 

play the video again. 

இப்வாது அயர்கள் ‘Header and Footer’ option ஐapply செய்தார்கா 
இல்னனா என்னதச் ெரிார்த்து, நீண்டும் யடீிவனானய இனக்கவும். 

473. To stop video time at 21 minute 47 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்21ிநிடம்47யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask students to apply ‘Custom animation’ on text and 

picture and then play the video again. 

இங்வக யடீிவனானய ிறுத்தி,textநற்றும்picture இல்custom animation ஐ 

applyசெய்னநாணயர்கனக் வகட்கவும். நீண்டும் யடீிவனானய இனக்கவும். 
474. To stop video time at 22 minute 23 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்22ிநிடம்23யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and ask students to click on the ‘Custom animation’ option and 

then play the video again. 

இங்வக யடீிவனானய ிறுத்தி,‘Custom animation’ option ஐclick 

செய்னநாணயர்கனக் வகட்கவும். நீண்டும் யடீிவனானய இனக்கவும். 
475. To stop video time at 22 minute 46 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்22ிநிடம்46யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and ask students toselect the paragraph as shown in the video 

and then play the video again. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டப்ட்டுள்டிparagraph 

ஐselect செய்னநாணயர்கனவகளுங்கள், நீண்டும் யடீிவனானய இனக்கவும். 
476. To stop video time at 23 minute 11 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்23ிநிடம்11யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and ask students to apply the animation on the paragraph as 

shown in the video and then play the video. 

இங்வக யடீிவனானய ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டப்ட்டுள்டி paragraph 

இல்animation ஐ applyசெய்னநாணயர்கனக் வகட்கவும்.நீண்டும் 
யடீிவனானய இனக்கவும். 

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

VLC Media Playerல்23ிநிடம்24யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and ask students toselect the picture as shown in the video and 

then play the video again. 
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யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டப்ட்டுள்டிpicture 

னபselect செய்னநாணயர்கனவகளுங்கள், நீண்டும் யடீிவனானய 
இனக்கவும். 

478. To stop video time at 23 minute 43 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்23ிநிடம்43யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and ask students to select any animation and then click on the 

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

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி,யடீிவனாயில் காட்டப்ட்டுள்டி ஏதாயது 
ருanimation ஐselectசெய்து ிகு‘Ok’buttonஐ clickசெய்னநாணயர்கனக் 
வகட்கவும் நீண்டும் யடீிவனானய இனக்கவும். 

479. To stop video time at 23 minute 51 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்23ிநிடம்51யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and ask students to select the picture as shown in the video and 

then play the video again. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டப்ட்டுள்டிpicture 

னபselect செய்னநாணயர்கனவகளுங்கள், நீண்டும் யடீிவனானய 
இனக்கவும். 

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

VLC Media Playerல்24ிநிடம்13யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and ask students to select any animation and then click on the 

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

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி,யடீிவனாயில் காட்டப்ட்டுள்டி ஏதாயது 
ருanimation ஐselectசெய்து ிகு‘Ok’buttonஐ clickசெய்னநாணயர்கனக் 
வகட்கவும் நீண்டும் யடீிவனானய இனக்கவும். 

481. To stop video time at 26 minute 03 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்26ிநிடம்03யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and ask students to do as shown in the video and then play the 

video again. 

இங்வக யடீிவனானய ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டப்ட்டுள்டி 
செய்னநாணயர்கனக் வகட்கவும். நீண்டும் யடீிவனானய இனக்கவும். 
Now just check whether they have applied ‘Custom animation’ on all text and 

pictures or not and then play the video again. 

இப்வாது அயர்கள் text நற்றும்pictures இல்‘Custom animation’ னapply 

செய்தார்கா இல்னனா என்னதச் ெரிார்த்து, நீண்டும் யடீிவனானய 
இனக்கவும். 
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482. To stop video time at 26 minute 16 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்26ிநிடம்16யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 

 
Stop video here and ask students toapply ‘Hyperlink’ option and then play the 

video again. 

இங்வக யடீிவனானய ிறுத்தி, ‘Hyperlink’ option 

னapplyசெய்னநாணயர்கனக் வகட்கவும். நீண்டும் யடீிவனானய 
இனக்கவும். 

483. To stop video time at 26 minute 57 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்26ிநிடம்57யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 

Now just check whether they have applied ‘Hyperlink’ or not and then play the 

video again. 

இப்வாது அயர்கள் ‘Hyperlink’ ஐapply செய்தார்கா இல்னனா 
என்னதச் ெரிார்த்து, நீண்டும் யடீிவனானய இனக்கவும். 

484. To stop video time at 27 minute 49 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்27ிநிடம்49யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and ask students to open the ‘Hyperlink’ as shown in the video 

and then play the video again. 

இங்வக யடீிவனானய ிறுத்தி, யடீிவனாயில் 
காட்டப்ட்டுள்டி‘Hyperlink’ஐ open செய்னநாணயர்கனக் வகட்கவும். 
நீண்டும் யடீிவனானய இனக்கவும். 

485. To stop video time at 27 minute 58 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்27ிநிடம்58யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
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Stop video here and ask students to convert impress file into PDF file and then 

play the video again. 

இங்வக யடீிவனானய ிறுத்தி, impress file ஐ PDF file ாகconvert 

செய்னநாணயர்கனக் வகட்கவும்.நீண்டும் யடீிவனானய இனக்கவும். 
486. To stop video time at 28 minute 58 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்28ிநிடம்58யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Now just check whether they have converted their file into PDF file or not and 

then play the video again. 

இப்வாது அயர்கள் PDF file ஐconvertசெய்தார்கா இல்னனா என்னதச் 
ெரிார்த்து, நீண்டும் யடீிவனானய இனக்கவும். 

487. To stop video time at 29 minute 52 seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்29ிநிடம்52யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
Stop video here and ask students to do as shown in the video and then play the 

video again. 

இங்வக யடீிவனானய ிறுத்தி, யடீிவனாயில் காட்டப்ட்டுள்டி 
செய்னநாணயர்கனக் வகட்கவும். நீண்டும் யடீிவனானய இனக்கவும். 

488. To stop video time at 30 minute 09seconds in VLC Media Player. 

VLC Media Playerல்30ிநிடம்09யிாடிகில்யடீிவனாவபத்னதிறுத்தவும். 
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Stop video here and askstudents to close their file and shut down the computer 

and then play the video again. 

யடீிவனானய இங்வக ிறுத்தி,தங்கள்file ஐcloseசெய்த 
ிகுcomputerனபshutdownசெய்னநாணயர்கனக் வகட்கவும். நீண்டும் 
யடீிவனானய இனக்கவும். 


