
 

 

 

 

 

 

 

குழந்தைகள் கற்றுக்ககொள்ளவும் பள்ளி 
வொழ்க்தகதைச் சமொளிக்கவும் உைவுங்கள் 

சுவிட்சர்லாந்தில், குழந்ததகள் இததச் சசய்ய 
முடியும் என்று பள்ளிகள் எதிர்பார்க்கின்றன: 
 

- சுைமொக ைங்கதளக் கவனித்துக் ககொள்ளுைல் 

குழந்ததகள் தாங்களள தங்கள் ஆதை அணிந்து 
சகாள்ளவும், சாப்பிைவும், கழிப்பதறக்குச் சசல்லவும், 

உதவி இல்லாமல் பணிகதளச் சசய்யவும் ளவண்டும் 
 

- சுகொைொர நடத்தை 

குழந்ததகளுக்குப் பள்ளியில் ஓய்சவடுக்க 
ளவண்டும். அவர்களுக்கு ளபாதுமான தூக்கம் ளததவ 
(இரவு 8-10 மணி ளேரம், இரவு 9:00 மணி முதல் 
தூங்க ளவண்டும்) மற்றும் மதியம் அல்லது 
பிற்பகலில் தூங்க கூைாடுஹ். அவர்கள் ளபாதுமான 
காதல உணவு மற்றும் மதிய உணவு சாப்பிை 
ளவண்டும். அவர்கள் ஆளராக்கியமான 
விஷயங்கதளப் பள்ளிக்கு எடுத்துச் சசல்ல 
ளவண்டும் (பழம், தண்ணரீ், சராட்டி). 

- விைிகதளப் பின்பற்றுைல் 

குழந்ததகள் சரியான ளேரத்தில் பள்ளிக்கு 
வரளவண்டும் அல்லது அவர்கள் 
ளோய்வாய்ப்பட்ைால்  சபற்ளறார்கள் முன்ளப தகவல் 
சதரிவிக்க ளவண்டும். எல்லா குழந்ததகளும் 
ளேர்த்தியாகவும் சுத்தம் சசய்யவும் உதவ ளவண்டும். 
குழந்ததகள் ஏதாவது சசால்ல விரும்பும்ளபாது 
தககதள உயர்த்திப் பிடிக்க ளவண்டும். 
 

- கமொழி ைிறன் 

குழந்ததகள் தங்கள் தாய்சமாழியில் ேன்றாகப் ளபச 
ளவண்டும். உள்ளூர் சமாழியில் அறிவுறுத்தல்கள் 
மற்றும் பணிகதள அவர்கள் புரிந்து சகாள்ள 
ளவண்டும். 
 

- மமொட்டொர் ைிறன்கள் 

குழந்ததகள் ஒரு ளபனாதவப் பிடிக்க, கத்தரிக்ளகால் 
மற்றும் பதச குச்சிகதளப் பயன்படுத்தக் கூடிய 
திறனுைன் இருக்க ளவண்டும். அவர்கள் ேன்றாக 
ேகரும் திறன் சகாண்டிருக்க ளவண்டும் எ.கா. 
ஓடுதல், படிக்கட்டுகளில் ஏறுதல், ஏறுதல் அல்லது 
சமேிதலப்படுத்துதல். 



 

 

 

 

 

 

 

 

- மரிைொதைக்குரிை நடத்தை 

குழந்ததகள் தங்கள் கதைசி சபயர் மூலம் 
ஆசிரியதர அதழக்க ளவண்டும். அது அவர்களின் 
முதற வரும் வதர அவர்கள் காத்திருக்க ளவண்டும். 
சண்தையிட்ைால் அதற்குப் பிறகு மன்னிப்புக் ளகட்க 
ளவண்டும். 
 

- ஒன்றொக விதளைொடி ஆக்கப்பூர்வமொக இருத்ைல் 

குழந்ததகள் எல்லா குழந்ததகதளயும் ளசர்ந்து 
விதளயாை அனுமதிக்க ளவண்டும். அவர்கள் 
சபாம்தமகதளயும் பள்ளி சபாருட்கதளயும் பகிர்ந்து 
சகாள்ள ளவண்டும். இதச, 

ஓவியம், தகவிதனப்சபாருட்கள் மற்றும் தகவிதனப்
சபாருட்கள் ளபான்ற பதைப்பு ேைவடிக்தககதளப் 
பற்றி கற்றுக் சகாள்ள ளவண்டும், ளமலும் 
சவவ்ளவறு சபாருட்கதளக் தகயாளும் திறன் 
சகாண்டிருத்தல் ளவண்டும். 
 

இந்த விஷயங்கள் அதனத்ததயும் சபற்ளறார்கள் 
ஏற்கனளவ குழந்ததகளுைன் குடும்பத்தில் வடீ்டில் 
பயிற்சி சசய்யலாம் மற்றும் 
பள்ளி வருதகக்குக் குழந்ததகளுக்கு உதவலாம். 

விதளைொட்டின் மூலம் கணிைத்தைக் கற்றல் 

அன்றொட வொழ்க்தகைில் எண்கதளயும் 
அளவுகதளயும் கண்டறிைவும் 
 

சபற்ளறார் குழந்ததக்கு அன்றாை வாழ்க்தகயில் 
அதனத்து எண்கதளயும் 
காட்டுகிறார்கள்: ஷாப்பிங் சசய்யும் ளபாது விதலகள் 
எழுதப்படுகின்றன. ரசீதில் விதலகதளச் 
ளசர்க்கலாம். 
கடிகாரம் ளேரத்ததக் காட்டுகிறது. 
சதமக்கும்ளபாது, ேீங்கள் மாவு எதை ளபாை 
ளவண்டும், முட்தைகதள எண்ண ளவண்டும், பால் 
அளவிை ளவண்டும். ஒருளவதள ேீங்கள் அளதவ 
இரட்டிப்பாக்க ளவண்டியும் இருக்கலாம். 
இததசயல்லாம் சபற்ளறார்கள் குழந்ததகளுக்குக் 
காட்ைலாம். குழந்தத சவவ்ளவறு எண்கதளயும் 
அளவுகதளயும். புரிந்து சகாள்ளக் கற்றுக்சகாள்வது 
இது உதவும்  

  



 

 

 

 

 

 

 

விதளைொட்டு: உடல் பொகங்கதள எண்ணுைல் 
 

குழந்தத தனது உைல் பாகங்கதள எண்ணலாம். 
ஒரு மூக்கு. இரண்டு கண்கள். ஒரு புறத்தில் ஐந்து 
விரல்கள். 
சபற்ளறார் குழந்ததக்கு பணிகதள வழங்க 
முடியும்: உன்னிைம் எத்ததன ஆயுதங்கள் 
உள்ளன? எத்ததன கால்விரல்கள்? உனக்கும் 
எனக்கும் சமாத்தமாக எத்ததன விரல்கள் 
உள்ளன? 

விதளைொட்டு: குைித்ைல் மற்றும் தகைட்டல் 
 

சபற்ளறார் ஒரு எண்தணச் சசால்கிறார்கள், 

குழந்தத பல முதற குதிக்க ளவண்டும் அல்லது 
தகதட்ை ளவண்டும். எடுத்துக்காட்டு: அம்மா "3 

முதற தகதட்டு" என்று கூறுகிறார். குழந்தத 
மூன்று முதற தகதட்டியது. அப்பா கூறுகிறார்: 
"இரண்டு முதற குதி". குழந்தத இரண்டு முதற 
குதிக்கிறது. 
குழந்தத எண்ணக் கற்றுக்சகாள்வது இப்படித்தான். 
அது ஒளர ளேரத்தில் ேகர்கிறது. அது ேல்லது 
மற்றும் சலிப்புக்கு எதிராக உதவுகிறது. 

விதளைொட்டு: கற்கள் அல்லது 
பிற கபொருட்கதளக் கணக்கிடுைல் 
 

குழந்தத 10 கற்கதளத் ளதைலாம். அல்லது 10 

ளபனாக்கள் அல்லது பிற சபாருட்கள். 
குழந்ததயுைன் கணித 
பயிற்சி சசய்யப் சபற்ளறார்கள் இததப் 
பயன்படுத்தலாம். ேீங்கள் குழந்ததயிைம் 
கூறுங்கள்: "ஒளர அளவிலான இரண்டு 
குவியல்கதள உருவாக்கு. ஒரு குவியலில் 
எத்ததன கற்கள் உள்ளன?" அல்லது "எல்லா 
கற்கதளயும் ஒரு வரிதசயில் தவக்கவும். 
எத்ததன உள்ளன என்று எண்ணுங்கள்" அல்லது 
"இரண்டு கற்கதள எடுத்துச் சசல்லுங்கள். 
எத்ததன உள்ளன?" 

இது அதிக கற்கள் அல்லது பிற சபாருட்களாகவும் 
இருக்கலாம். 20 அல்லது 50 வதர குழந்ததகள் 
எண்ணலாம் மற்றும் எண்கணிதத்தத கற்கலாம். 



 

 

 

 

 

 

 

 

விதளைொட்டின் மூலம் கமொழிதைக் 
கற்றுக்ககொள்ளுங்கள் 

குழந்ததயுைன் உங்கள் சசாந்த 
சமாழியில் ேிதறயப் ளபசுங்கள். 
குழந்ததக்குத் தாய்சமாழி மிக முக்கியமான 
சமாழி. எனளவ, குழந்ததயுைன் உங்கள் 
சமாழியில் அடிக்கடி ளபசுங்கள். ேீங்கள் என்ன 
சசய்கிறரீ்கள் என்பததப் பற்றிப் ளபசுங்கள் (ோன் 
சதமக்கிளறன், ோன் ளகரட்தை சவட்டுகிளறன். 
ோன் கிளறுகிளறன்). மாதலயில், பகலில் 
ேீங்கள் சசய்தததப் பற்றிப் ளபசுங்கள் 
(ோங்கள் வடீ்டிலிருந்ளதாம். ேீ விதளயாட்டு 
தமதானத்தில் ஏறினாய். ோங்கள் ஒரு 
திதரப்பைத்ததப் பார்த்ளதாம்.). ேீங்கள் 
அனுபவிக்கும் 
எல்லாவற்தறயும் பற்றிப் ளபசுங்கள், பாருங்கள், 

சசய்யுங்கள். குழந்ததகள் ேிதறயப் ளபச 
விரும்புகிறார்கள், ேிதறயக் ளகள்விகள் ளகட்க 
விரும்புகிறார்கள். இப்படித்தான் அவர்கள் 
சமாழிதயக் கற்றுக்சகாள்கிறார்கள். 

புத்ைகங்கள் மற்றும் குறிப்மபடுகதளப் 
பொருங்கள் 
 

குழந்ததகள் எழுத்துகதளப் புத்தகங்கள், 

சசய்தித்தாள்கள் மற்றும் குறிப்ளபடுகளில் 
பார்க்கிறார்கள். ேீங்கள் குழந்ததயுைன் எளிய 
புத்தகங்கதளப் படிக்கலாம். உங்கள் சசாந்த 
சமாழியில் அல்லது புதிய ளதசிய சமாழியில். 
அவர்களால் இன்னும் கடிதங்கதளப் படிக்க 
முடியாவிட்ைாலும், புத்தகங்கள் 
அல்லது பைப் புத்தகங்கதளப் பார்ப்பது 
அவர்களுக்கு சமாழிகதளக் கற்க 
உதவும். பைப் புத்தகத்தில் குழந்தத பார்ப்பததப் 
பற்றி ேீங்கள் குழந்ததயுைன் ளபசலாம்: "ேீ 
என்ன பார்க்கிறாய்? ேபர் என்ன சசய்கிறார்? 

அவர் ஏன் இததச் சசய்கிறார்?" 



 

 

 

 

 

 

 

கடிைங்கதளக் கண்டறிைவும் 
 

குழந்ததகள் படிக்கக் கற்றுக்சகாள்ள 
விரும்புகிறார்கள். குழந்ததயுைன் எங்கு 
ளவண்டுமானாலும் எழுத்துகதளத் ளதைலாம்: 
புத்தகங்களில். சசய்தித்தாள்களில். சுவரில் 
சுவசராட்டிகளில். ஷாப்பிங் சசய்யும் 
ளபாது. ளபருந்து ேிதலயத்தில். எல்லா 
இைங்களிலும் எழுத்துகள் உள்ளன. 
குழந்ததகள் எழுத்துகதள இப்படித்தான் 
கற்றுக்சகாள்ள முடியும். 

கதைகதள ஒன்றொகக் கண்டுபிடிப்பது 
 

குழந்ததயுைன் ளசர்ந்து ஒரு கதததயயும் 
உருவாக்கலாம். "ஒரு காலத்தில் ஒரு சிறிய 
எலி இருந்தது. எலிக்கு ஒரு சிறப்பு திறன் 
இருந்தது. இது ஒரு யாதன ளபால வலுவாக 
இருந்தது ..." 
இதத உங்கள் சமாழியில் சசய்யலாம். 
அல்லது புதிய ளதசிய சமாழியில் ஒரு எளிய 
கதததய ேீங்கள் கண்டுபிடிக்கலாம். 

இந்த இதணயதளத்தில் உங்கள் பிள்தளக்கு எவ்வாறு சமாழிகதளக் கற்க 
உதவலாம் என்பது குறித்த வடீிளயாக்கதள உங்கள் சமாழியில் காணலாம்: 
www.kinder-4.ch


