
65 படங்கள்: இபபடி பிள்்ளை்கள் ்க்ைபபைற்கு 
்கற்றுக்்கொள்்ககிறொர்கள்
www.kinder-4.ch
இவ் இணையத்தளத்ததில் பல படங்கணளக் ்காைலாம்.
இபபடங்கள், பிள்ணள்கள் எபபடி உணையாடு்கதிறார்கள் எனவும், அததுடன் உங்கள் 
பிள்ணள்களுக்கு, நீங்கள் எவ்்ாறான ஆ்தைண், ்ழங்கலாம் எனவும் எடுததுக் 
்காட்டு்கதிறது.
உங்கள் பிள்ணள்களுடன் எப்பாதும் எல்லா இடங்களிலும் ்கண்தயுங்கள்.

புதை்கங்கள் வொசிதைல், சிறுவரபொடல்்கள் படிதைல்

www.interbiblio.ch
சு்ிஸ் பல ்கலாச்ாை ்ா்ி்க்ாணல்கள்.
இஙகு பல ்கலாச்ாைதண்த ்்ர்ந்த்ர்களுக்்கா்க பல ம�ாழி்களில் புத்த்கங்கள் 
உள்ளன.
உங்கள் அரு்கதில் இருக்கும் ்ா்ி்க்ாணலணய இ்ந்த அட்ணடயில் ்காைலாம். 

www.vers-und-reim.net
இஙகு பல ம�ாழி்களில் பல ்கலாச்ாைதண்த ்்ர்ந்த்ர்களுக்்கான ்ிறு்ர 
பாடல்்கணளக் ்காைலாம்: உ்தாைைம்:
En ten tini, savaraka tini, savaraka tika taka, bija, baja, buf, trif, traf, truf! 

உங்களைிடம் க்கள்வி்கள் உள்ளைைொ?
நீங்களும் உங்கள் பிள்ணளயு�ா்க இணை்நது ்ிறு்ர �ற்றும் இணள்யார உ்த்ி 
நதிறு்னத்ததிற்கு (kjz) ்ாருங்கள். 
kjz இருக்கும் நதிபுைர்கள் உங்களுக்கு உ்தவு்ண்தயிட்டு �்கதிழ்கதிறார்கள். உங்கள் 
�்தை நதிறு்னம் பற்றிய ்ிபைங்கணள இஙகு ்காைலாம்:  www.kjz.zh.ch 

www.buchstart.ch 
Buchstart (்ா்ிபப்தால் பயனணட்்ாம்்) –  
்ிறு பிள்ணள்களுடன் புத்த்கங்கள் பாரத்தல்
 

www.sikjm.ch

Schenk mir eine Geschichte (எனக்கு ஒரு ்கண்தணய பைி்ளியுங்கள்்) –  
பல ம�ாழி்களில் ்கண்த்கள் 

Tamil | தமிழ்

பிள்்ளை்கள் உ்ையொட 
விரும்பு்ககிறொர்கள். 
்�ொழி முக்ககிய�ொனது. 
இபபடி நீங்கள் உங்கள் 
பிள்்ளை்களுககு  
உைவலொம்.
்பற்கறொர �ற்றும்

துணற்ாரநதிபுைர்களின்ஆ்தைவுடன்
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ஆைம்பதைகில் இருநகை பிள்்ளை்களுககு ்�ொழி ஏன் 

முக்ககியம் வொயநைது?

பிள்்ளை்களுககு எபகபொதும் எல்லொ இடங்களைிலும் ்�ொழி கை்வபபடு்ககிறது.
அவர்கள் குடும்பதைகினருடன் உ்ையொடு்ககிறொர்கள். 
அவர்கள் ச்க பிள்்ளை்களுடன் உ்ையொடு்ககிறொர்கள் �ற்றும் வி்ளையொடு்ககிறொர்கள்.

எைகிர்கொலதைகிலும் ்�ொழி முக்ககிய�ொனது.
பொடசொ்லயிலும் கவ்ல ்சயயும் கபொதும்.

அைனொல் ைொன் வொழக்்கயின் முைல் வருடங்கள் �ி்க முக்ககிய�ொனது.
பிள்்ளை்களுககு ஆைைவொ்க இருங்கள்.

நீங்கள் என்ன ்சயயலொம்?

1.  உங்கள் பிள்்ளை்களுடன் அடிக்கடி உ்ையொடுங்கள்.

மபைிய்ர்களுடனான உணையாடல் பிள்ணள்களுக்கு ்்தண்.
ஆண்கயால் பிள்ணள்களுடன் அடிக்்கடி �ற்றும் எல்லா இடத்ததிலும் ்கண்தயுங்கள்.
உ்தாைை�ா்க: மபாருட்்கள் ்ாஙகும் ்பாது, ்ாபபிடும் ்பாது, புண்கயிை்தத்ததில்.
நீணட ்நைக் ்கல்நதுணையாடலுக்கும் ்நைதண்த ஒதுக்குங்கள்.
உணையாடும் ்பாது பிணழ்ிடு்து ்த்றில்ணல.
முக்்கதியம் என்னம்னில்:  நீங்கள் ஒரு்ணைமயாரு்ர புைி்நது ம்காள்ளல் ்்ணடும்.

2.  உங்கள் பிள்்ளை்க்ளை �ற்ற பிள்்ளை்களுடன் உ்ையொட விடுங்கள்.

பிள்ணள்கள் ்ிணளயாடும் ்பாது பல ்ிடயங்கணளயும் அததுடன் ்கண்தக்்கவும் 
்கற்றுக் ம்காள்ளு்கதிறார்கள்.
ஆண்கயால்்தான் பிள்ணள்களுக்கு �ற்ற பிள்ணள்களுடன் ம்தாடரபு ்்தண்.
உங்கள் பிள்ணள்கணள �ற்ற பிள்ணள்களுடன் ்ிணளயாட ்ிடுங்கள்.
உங்கள் பிள்ணள்களுக்கு ்ிணளயாடு்்தற்கும் ்கற்ப்தற்கும் ்நைதண்த 
்ழஙகுங்கள்.

3.  உங்கள் பிள்்ளை்கள் ்சொல்வ்ை உன்னிபபொ்க க்களுங்கள்.

பபிள்ணள்கள் எ�க்கு ஏ்தா்து ம்ால்ல ்ிரும்பு்ார்கள்.
ஆண்கயினால்்தான், அ்ர்கள் எம்முடன் �ி்கவும் ்கண்தக்்க ்ிரும்பு்கதிறார்கள்.
உங்கள் பிள்ணள்களுக்கு ்கண்தபப்தற்கு ்நைம் ஒதுக்குங்கள்.
உங்கள் பிள்ணள்கள் ்கண்தபபண்தக் நீங்கள் நன்றா்க ்்களுங்கள்.
ஆர்தண்த ்காட்டுங்கள் �ற்றும் ்்கள்்ி்கள் ்்களுங்கள்.
இபபடி, உங்கள் பிள்ணள்கணள உங்களால் நன்கு புைி்நது ம்காள்ள முடியும்.

4.  எல்லொவற்றிற்கும் ்�ொழி்யப பயன்படுததுங்கள்.

ம�ாழியூடா்க பல ்ிடயங்கணள ம்யயலாம். உ்தாைை�ா்க:
ஏ்தா்து ம்ால்லல், ஒரு ்கண்தணய ்கணடுபிடிபப்தல், உல்க நடபபுக்்கணள 
்ிளக்கு்தல்.
பிள்ணள்களுக்கு ஆர்முள்ள ்ிடயங்கள் பற்றிக் ்கண்தயுங்கள்.
உைரவு்கணள பற்றியும் ்கண்தயுங்கள்.
அ்தற்்கா்க ்நைதண்த ஒதுக்குங்கள்.
நீணட ்கல்நதுணையாடல் உங்கள் பிள்ணளக்கு பயனுள்ள்தா்க இருக்கும்.

5.  உங்கள் பிள்்ளை்களுககு எழுதைகில் இருபப்ை விளைககுங்கள்.

எல்லா இடங்களிலும் எழுததுக்்கள், எண்கள் �ற்றும் படங்கள் உள்ளன:
புத்த்கங்களில், ம்தாணல்ப்ியில், ம்தாணலக்்காட்்ியில், ்ிபைிபபு பலண்கயில்.
அ்ததில் உள்ள்ற்ணற உங்கள் பிள்ணள்களுக்கு ்ிளக்குங்கள்.
பிள்ணள்களுடன் இணை்நது ்ிறு்ர படங்கள், �ற்றும் புத்த்கங்கணளப பாருங்கள்.
அண் பற்றி பிள்ணள்களுடன் உணையாடுங்கள்.
பின்பு அண் பிள்ணள்களுக்கு பாட்ாணலயிலும், நவீன ம்தாழில் நுட்ப உல்கதிலும்  
உ்த்ியா்க இருக்கும்.

6.  உங்கள் ைொய ்�ொழியில் உ்ையொடுங்கள்.

வீட்டில் உங்கள் பிள்ணள்களுடன் ்தாயம�ாழியில் உணையாடுங்கள்.
உங்கள் பிள்ணள்கள் பைா�ைிபபு இடம் �ற்றும் பாலர ்ிணளயாட்டுக் குழு்ில் 
மடாச ம�ாழி ்கண்தபபார்கள்.
இவ்்ாறு பிள்ணள்கள் இரு ம�ாழி்கணளக் ்கற்றுக் ம்காள்்கதிறார்கள்.
இது உங்கள் பிள்ணளக்கு ்கதிணடத்த மபைிய ்ாயபபாகும்.
இது பின்பு பாலர பாட்ாணல �ற்றும் பாட்ாணலக்கு ம்ல்லும் ்பாதும் உ்தவு்கதிறது.
உங்கள் பிள்ணள்கணள ஆைம்பத்ததி்ல்ய மடாச ம�ாழி ்பசும் பிள்ணள்களுடன் 
்ிணளயாட ்ிடுங்கள்.
உங்கள் பிள்ணள்களுடன் நீங்கள் ்தாய ம�ாழியில் உணையாடுங்கள்.


