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After school, we play under the peepal tree. Langri-taang, poshampa, ankhmicholi, 
stapu, oonch-neech, pithoo, eye-spy and more.

பள்்ி முடிந்த பிறகு, நாங்கள் அரெ மரத்தடியில் வி்்யாடு்வாம். 
சநாண்டி, ஒரு குடம் ்தண்்ி, ்கண்்ாமூசெசி, பாண்டி, ்மடு பள்்ம், 

்கண்டுபிடி, ஏழு ்கற்கள்...்பானற்வ அவறறசில் ெசில.



Near the tree is Raju Uncle’s chai shop. When it is very hot, he leaves a jug of lime
juice and glasses for us.

மரத்ததிறகுப் பக்கத்ததில் ்தான ராஜு மாமாவின ்்தநீர்க ்க்ட இருந்தது. 
சவயில் அ்ததி்கமா்க இருககும் ்பாது அவர் எங்களுக்கா்க ஒரு கூஜா நதி்றய 

எலுமிச்ெச ொறும் குவ்்்களும் ்வத்ததிருப்பார்.



How do we divide the lime juice 
equally among the eight of us? 

Aman has a piece of string in 
his pocket. We cut it so it is the 
same length as the drink inside 
the jug.

இ்்த எங்கள் எட்டு ்பருககும் 
எப்படி ெரிெமமாயப் பிரிப்பது? 

அமனின ெட்்டப் ்பயில் 
்கயிறு ஒனறு இருந்தது. 
கூஜாவில் இருந்த பழசொறசின 
அ்விறகு ெரியா்க நாங்கள் 
அந்தக ்கயிற்ற சவட்டி்னாம்.



We fold the string into two. Then 
we fold the doubled string two 
more times. Now we have eight 
equal parts.

We keep the folded
string against the jug and mark 
equal sections on the jug.

பினனர் அந்த ்கயிற்ற 
இரண்டா்க மடித்்தாம். 
மடித்த்்த, மீண்டும் இருமு்ற 
மடித்்தாம். இப்்பாது, 
எங்க்ிடம் 
எட்டு ெமமான பா்கங்கள் 
இருந்தன. 

எட்டா்க மடித்த ்கயிற்றக 
கூஜாவின சவ்ிப்புறம் 
்வதது எட்டு ெமமான 
பிரிவு்க்் நாங்கள் 
குறசித்்தாம்.



Manu and Sara lift the jug together and pour the lime juice carefully into glasses.

மனுவும், ொராவும் ்ெர்நது கூஜா்வத தூக்கதி பழசொ்றக 
குவ்்்க்ில் ்கவனமா்க ஊறறசிக ச்காடுத்தார்்கள்.



It is delicious, and we want 
some more. “You can make 
some,” Raju Uncle says.

“The recipe is on the board.”

குடித்த பினனர் எல்்லாரும், 
‘‘இது மி்கவும் ருெசியா்க 
இருக்கதிறது மாமா! எங்களுககு 
இனனும் ்வண்டும்!’’ எனறனர். 

‘‘ஓ! நீங்க்் இ்்தச 
செயயலாம்! இ்தன 
செயமு்ற்ய அந்தப் 
பல்்கயில் எழு்ததிப் 
்பாடு்கதி்றன’’ எனறார் ராஜு 
மாமா.



Lime Juice Recipe

1/10 lemon juice
2/10 sugar syrup
7/10 cold water

Stir well and serve.
   எலுமிச்ெ பழசொறு 

செயமு்ை: 

1/10 பிழிந்த எலுமிச்ெச ொறு

2/10 ெர்க்க்ரப் பாகு         
7/10 கு்ிர்ந்த நீர் 

இ்வ
எல்லாவற்றயும் 

ஒரு கூஜாவில்                                             
ஊறறவும். நனறா்கக
்கலக்கதிப் பரிமாறவும்.



We have water, sugar syrup and lime juice, but we don’t know how to measure
things out of ten.

நம்மிடம் நீர், ெர்க்க்ரப் பாகு மறறும் பிழிந்த எலுமிச்ெச ொறு இருக்கதிறது. 
ஆனால், நமககு இப்சபாருட்்க்் பத்ததின பகு்ததி்க்ா்க அ்க்கத ச்தரியா்்த?!



Guria says, “We have eight sections 
marked. Let’s mark two more and we 
will have ten sections.”

Alok pours the lime juice till the first 
mark. I pour two portions of sugar syr-
up so that the mixture goes up to the 
third mark. Manu pours the cold water 
till the 10th mark.

அப்சபாழுது குரியா, “நாம் 
ஏற்கன்வ எட்டு பிரிவு்க்் குறசிதது 
்வததுள்்்ாம். அத்்தாடு இனனும் 
இரு பிரிவு்க்்க குறசிதது விட்டால், 
நமககு பதது பிரிவு்கள் ்கதி்டதது 
விடும்” எனறான.

அ்லாக எலுமிச்ெ்ய பிழிந்த 
ொ்றக கூஜாவின மு்தல் குறசி 
வ்ர ஊறறசினான. நான இரண்டு 
பகு்ததி்களுககு ெர்க்க்ரப் பா்்க 
ஊறறசி்னன. இப்சபாழுது, 
மூனறாவது குறசி வ்ரககும் ்கல்வ 
வநது விட்டது. மனு கு்ிர்ந்த நீ்ர 
பத்தாவது குறசி வ்ர ஊறறசினான.





We pour out eight glasses of lime juice. We have some juice left. We pour it 
into a big glass for Raju Uncle.

அ்்த எட்டு குவ்்்க்ில் ஊறறசி்னாம். எங்க்ிடம் இனனும் பழசொறு 
மிசெம் இருந்தது. நாங்கள் அ்்த ராஜு மாமாவுக்கா்க ஒரு சபரிய 

குவ்்யில் ஊறறசி்னாம்.



“Shabash!” says Raju Uncle. “This is the best lime juice I have tasted. But it 
will taste even better with some hot pakoras.”

“Hooray! Thank you, Raju Uncle!”

“ெபாஷ்!” எனறு பாராட்டினார் ராஜு மாமா.  “நான இது வ்ர 
குடித்த்ததி்ல்ய இது ்தான மி்கவும் ருெசியான எலுமிச்ெச ொறு!  சூடான 

பக்்காடாவுடன ொப்பிட்டால் இனனும் ருெசியா்க இருககும்” எனறார்.

“்ையயா! மிக்க நனறசி, மாமா!” 



Activity

Quarter.
Half.

Three-fourths.
Full.

Do you use these words sometimes?

செயது பார்!

்கால் பஙகு 
பா்ததி பஙகு 

முக்கால் பஙகு 
முழு பஙகு

இந்த வார்த்்த்க்் நீங்கள் ்்கட்டிருக்கதிறீர்்க்ா?



Take one whole lemon and get an adult to cut it into 8 equal parts. Do be 
careful with the knife. Each piece makes up one part of the whole. Each 
piece is also called a fraction. Now try to put the pieces back so that you 
get half a lemon.

How many pieces do you get?

ஒரு முழு எலுமிச்ெ்ய எடுததுக ச்காள்ளுங்கள். ஒரு சபரியவரின 
உ்தவி்யாடு அ்்த 8 ெரி பகு்ததி்க்ா்க சவட்டுங்கள். ்கத்ததி்ய 
்கவனததுடன உப்யா்கதிக்கவும். ஒவசவாரு துண்டும், 
முழு பழத்ததின ஒரு பகு்ததியாகும். ஒவசவாரு துண்்டயும் ஒரு ’பினனம்‘ 
எனலாம். இப்்பாது பா்ததி எலுமிச்ெயாகும் வி்தமா்கத துண்டு்க்் 
ஒனறு ்ெருங்கள்.

எதத்ைத துண்டு்கள் உள்்ளை?



Give your friend three-fourths of a lemon.
How many pieces does she get?

Let us say your brother wants half a lemon.
How many pieces make a half?

முக்கால் பஙகு எலுமிச்ெ்ய உங்கள் நண்பரிடம் ச்காடுங்கள். 
எதத்ைத துண்டு்கள் அதில் உள்்ளை? 

உங்கள் ெ்்கா்தரன அ்ர எலுமிச்ெ்யக ்்கட்்கதிறான எனறு 
்வததுக ச்காள்ளுங்கள். 

அதற்கு எதத்ைத துண்டு்கள் ்வண்டும்?

One part of eight = 1/8

எட்டில் ஒரு பஙகு = 1/8


