
 

 

 

 

 

 

 

ஒரு நாள் ... பெற்றறார் மற்றும் குழந்தைகளுக்கான 
பொதுவான பெயல்ொடுகளுக்கான றயாெதனகள் 
அன்புள்ள பெற்ற ோர் மற்றும் குழந்தைகள் 

ஒவ்ப ோரு நோளும் கற் ல், கண்டுெிடிப்ெது மற்றும்  ிதளயோடு ைற்கோன 
றயோசதனகதள நீங்கள் கீறழ கோணலோம். றயோசதனகள் உங்கள் 
ைி தமகதள றமம்ெடுத்ைவும், ெள்ளிக்குத் ையோரோகவும், ஒன் ோக ஒரு 
சி ந்ை றநரத்தைப் பெ வும் உைவும். 

குழு விளையாட்டுகளுக்கு ஒரு நாள் 

அட்தை அல்லது ெலதக  ிதளயோட்டுகதள 
 ிதளயோடுங்கள். பசஸ்
நிதனவு. ெிங்றகோ றைோமிறனோ யு.என். உங்கள் 
பசோந்ை  ிதளயோட்டு அட்தைகதள உரு ோக்கி
கோகிைத்ைிலிருந்துதைஸ்பசய்யுங்கள். உங்கள் 
பசோந்ை  ிைிகதள உரு ோக்குங்கள்.

வளைதல் மற்றும் ஓவியம் வளைவதற்கான 
ஒரு நாள் 
 

நீங்கள் எதை ற ண்டுமோனோலும்  தரயவும் 
அல்லது  தரயவும். அல்லது ஒரு கு ிப்ெிட்ை 
ைதலப்ெில் ஈர்க்கி து.  ண்ணம் ைீட்ை 
ப வ்ற று பெோருள்கதளப் ெயன்ெடுத்துங்கள்: 
 ண்ண பென்சில்கள், உணர்ந்ை-முதன 
றெனோக்கள், நீர்  ண்ணங்கள், சுண்ணோம்பு, 

பூக்கள் மற்றும் ைோ ரங்களிலிருந்து 
ையோரிக்கப்ெடும் இயற்தக  ண்ணங்கள். 



 

 

 

 

 

 

 

சுற்றுப்புறத்ளத ஆைாய ஒரு நாள் 
 

நைந்து பசன்று சுற்றுப்பு த்தை அ ிந்து 
பகோள்ளுங்கள். உங்கள் ெகுைியில் உள்ள 
 டீுகள்,  ைீிகள், பூங்கோக்கள்,  ிதளயோட்டு 
தமைோனங்கள், கதைகள் ஆகிய ற்த ப் 
ெோருங்கள். குழந்தைகள்  ிரும்பும் ெல 
இைங்கதளக் கண்டுெிடிக்கவும். 

களதகள் மற்றும் விசித்திைக் களதகளுக்கு 
ஒரு நாள் 
 

உங்கள் நோட்டிலிருந்து  ரும்  ிசித்ைிரக் 
கதைகள், கதைகள் மற்றும் புதனவுகதள 
குழந்தைகளுக்குச் பசோல்லுங்கள். கதைதய 
முடிந்ை தர சு ோரஸ்யமோகவும் பைளி ோகவும் 
பசோல்ல முயற்சிக்கவும். குழந்தைகள் 
ைங்களுக்கு ெிடித்ை கதைதயச் பசோல்லட்டும்.

விளையாட்டுக்கு ஒரு நாள் 
 

உங்களிைம் றைத யோன உெகரணங்கள் உைன் 
குழந்தைகளுைன்  ிதளயோடுங்கள். 
உைோரணமோக: ஓட்ை ெந்ையம். நீச்சல். கோல்ெந்து. 
தகப்ெந்து. றைெிள் பைன்னிஸ். மிைி ண்டி. 
நைனமோடுைல். 



 

 

 

 

 

 

 

இளச, பாடல்கள் மற்றும் நடனத்திற்கான ஒரு 
நாள் 
 

இதசதயக் றகளுங்கள். ஒரு ெோைல் ெோடி 
உங்கள் நோட்டிலிருந்து ஒரு 
ெோரம்ெரிய நைனத்தைக் குழந்தைகளுக்குக் கோட்டு
ங்கள். 

மற்றவர்களை மகிழ்விக்க ஒரு நாள் 
 

இன்று குடும்ெத்ைில் ஒரு ருக்பகோரு ர் 
மகிழ்ச்சியோக இருங்கள். நல்ல  ிஷயத்துைன் 
அ ர்கதள ஆச்சரியப்ெடுத்துங்கள். அடுத்ை 
முத  எப்ெடி ஆச்சரியப்ெடுத்ைலோம் என்று 
உங்கள் குடும்ெத்ைினரிைம் றகளுங்கள். 

உங்கள் சசாந்த நாட்டிலிருந்து ஒரு 
பாைம்பரியத்ளத வைர்க்கும் நாள் 
 

உங்கள் கலோச்சோரம், மக்கள் மற்றும் நீங்கள் 
 ந்ை நோடு ெற் ி குழந்தைகளிைம் றெசுங்கள். 
உங்கள் கலோச்சோரத்தை நீங்கள் ெோரோட்டுகி ரீ்கள் 
என்று குழந்தைகளுக்குக் கோட்டுங்கள். 
கலோச்சோரம் மற்றும் 
மரபுகளின் முக்கியத்து த்தைக் குழந்தைகளுக்கு 
 ிளக்குங்கள். 



 

 

 

 

 

 

 

உள்ளூர் சமாழிளயப் பயிற்சி சசய்ய ஒரு 
நாள் 
 

ப ளிநோட்டு பமோழிகதளக் கற்கவும் 

நீங்கள் இருக்கும் நோட்டில் புைிய உள்ளூர் 
பமோழியில் ஐந்து  ோக்கியங்கதளக் கற்றுக் 
பகோள்ளுங்கள். உங்களுக்கு 
 ோக்கியங்கதளக் கற்ெிக்கப் பெரிய ர்களிைறமோ 
அல்லது ெி  குழந்தைகளிைறமோ றகளுங்கள். 

கணிதத்திற்கு ஒரு நாள் 
 

குழந்தையுைன் கணிைத்தைப் ெற் ிப் றெசுங்கள். 
இது ஏன் முக்கியமோனது, எந்ை 
சூழ்நிதலகளில் உங்களுக்குக் கணிைம் றைத . 
கணிைத்ைின் எளிய  ிைிகதள  ிளக்குங்கள். 

 
 
மற்ற குடும்பங்களுடன் ஏதாவது சசய்ய ஒரு 
நாள் 
 

ற ப ோரு குடும்ெத்துைன் ஒன் ிதணந்து, 

நீங்கள் ஒன் ோகச் பசய்ய  ிரும்பு தை 
ஒன் ோகத் ைிட்ைமிடுங்கள். இது ஒறர 
பமோழிதயப் றெசோை குடும்ெங்களோகவும் 
இருக்கலோம். 



 

 

 

 

 

 

 

சமாழி விளையாட்டுகளுக்கு ஒரு நாள் 

உங்கள் பசோந்ை பமோழியில் அல்லது 
ப ளிநோட்டு பமோழியில் குழந்தைகளுைன் 
பமோழி  ிதளயோட்டுகதள  ிதளயோடுங்கள். 
ஒறர எழுத்துைன் பைோைங்கும் பசோற்கதளக் 
கண்டுெிடிக்கும். அல்லது முந்தைய 
 ோர்த்தையின் கதைசி எழுத்துைன் பைோைங்கும் 
பசோற்கதளத் றைடுைல். புைிய (கற்ெதன) 
பசோற்கதளக் 
கண்டுெிடித்ைல் தரம்கதளச் பசோல்லுைல் 
றெோன்   ிதளயோட்டுகள்.

உடல் பயிற்சிகளுக்கு ஒரு நாள் 
 

குழந்தைகளுைன் முழு உைல் 
உைற்ெயிற்சி பசய்யுங்கள். உட்கோர்ந்து 
எழுைல். டிரங்க்குகள் புஷப்ஸ் ெடிக்கட்டுகளில் 
ஏறுைல். உங்கள் உைதல நீட்ைவும். 
ஒரு ருக்பகோரு ர் புைிய ெயிற்சிகதளக் 
கோட்டுங்கள்.

கற்பளனக்கு ஒரு நாள் 

உங்கள் கற்ெதனயில் நீங்கள் கற்ெதன பசய்ய 
 ிரும்பு தைப் ெற் ிய உங்கள் கருத்துகதளப் 
ெகிர்ந்து பகோள்ளுங்கள். நீங்கள் இருக்க 
 ிரும்பு து எது? எந்ை ைி தமகள் இருப்ெதை 
நீங்கள்  ிரும்புகி ரீ்கள்? புத்ைகங்கள், 
ைிதரப்ெைங்கள், கோமிக்ஸ் அல்லது 
கதைகளிலிருந்து எந்ை சூப்ெர் ஹறீரோக்கள் 
உங்களுக்குப் ெிடிக்க ற ண்டும்? 



 

 

 

 

 

 

 

அறிவியளலப் பற்றி அறிய ஒரு நாள் 
 

உங்களுக்கு  ிருப்ெமோன 
அ ி ியதலப் ெற் ிப் றெசுங்கள். இந்ை 
அ ி ியலில் ஒரு ர் என்ன கற்றுக்பகோள்ள 
முடியும்? ெிரெல  ிஞ்ஞோனிகள் யோர்? இந்ை 
அ ி ியல் மக்களுக்கு ஏன் முக்கியமோனது? 

அன் ோை  ோழ்க்தகயில் நீங்கள் என்ன 
அ ித ப் ெயன்ெடுத்ைலோம்? 

குடும்பம் தற்பபாது வாழும் நாட்ளடப் பற்றி 
அறிய ஒரு நாள் 
 

ஊழியர்களிைறமோ அல்லது அயல ர்களிைறமோ 
றகளுங்கள், இதணயத்தைப் ெோர்த்து, நீங்கள் 
 ோழும் நோட்டில் இயற்தக, மக்கள், 

ெழக்க ழக்கங்கள், பமோழி, உணவு,  ிதளயோட்டு 
அல்லது கதல  டி ங்கதளப் ெற் ி அ ிந்து 
பகோள்ளுங்கள், 

நளடபயிற்சிக்கு ஒரு நாள் 
 

ஒரு பூங்கோ, கோடு, நைி அல்லது ஏரிக்கு அருகில் 
ஒரு நதைப்ெயணம் றமற்பகோள்ளுங்கள். 
இதுறெோன்  இைங்கள் உங்கதளச் சுற் ியுள்ள 
இைங்கதளயும், நீங்கள் 
எவ் ோறு அங்குச் பசல்லலோம் என்று 
பெரிய ர்களிைம் றகளுங்கள். 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
கட்டுமானங்களுக்கு ஒரு நாள் 
 

அட்தைகள், பெட்டிகள், றெனோக்கள் அல்லது ெி  
 ிஷயங்களுைன் றகோபுரங்கள் அல்லது ெி  
 டி ங்கதள  ரிதசப்ெடுத்துங்கள். 
கட்ைதமப்தெ முடிந்ை தர நிதலயோனைோகவும் 
உயர்ந்ைைோகவும் உரு ோக்க முயலவும். 

குடும்பக் களதகளுக்கு ஒரு நாள் 
 

உங்கள்  ோழ்க்தகயிலும் குடும்ெத்ைிலும் 
ற டிக்தகயோன மற்றும் ற டிக்தகயோன 
அனுெ ங்கதளப் ெற் ிப் றெசுங்கள். அப்றெோது 
நீங்கள் எப்ெடி உணர்ந்ைீர்கள் என்ெதை 
நிதன ில் பகோள்ளுங்கள். உங்கள் 
முன்றனோர்கள் எப்ெடி 
 ோழ்ந்ைோர்கள் என்ெதைக் குழந்தைகளிைம் 
பசோல்லுங்கள். ற டிக்தகயோன நிகழ்வுகதள 
அ ர்களுக்குச் பசோல்லுங்கள். 

 
இயற்ளகளயப் பற்றி அறிய ஒரு நாள் 
 

மக்கள், ைோ ரங்கள்,  ிலங்குகள், இயற்தக 
நிகழ்வுகள், ெிரெஞ்சம் ெற் ி உங்கள் 
குழந்தைகளுைன் அ ர்கள் அைிகம் பைரிந்து 
பகோள்ள  ிரும்பு தைப் ெற் ி  ி ோைிக்கவும் ... 
இதைப் ெற் ி குழந்தைகளுக்கு நீங்கள் எவ் ோறு 
கற்ெிக்க முடியும் என்  றயோசதனகதளக் 
கண்ை ியவும் (புத்ைகங்கள், இதணயம், கதைகள், 

உல்லோசப் ெயணம் ...) 

 


