
நேருக் கு நேர்

நேருக்கு நேராக இருப்பது உஙகளது ்பிள்ளக்கு இவற்றில் உதவி செயகறி்து ...

• நீங்கள்	்கவனஞ்	செலுத்துவதா்கவும்	அவன்/அவள்	“கூற”	இருப்பததப	்பறறறி	ஆரவங	ச்காள்வதா்கவும்	அறறிந்து	
ச்காள்்ளல்

• சதாடர்பாடலறின்	ஒரு	முக்கறிய	்பகுதறியான	்கண்ணுககுக	்கண்	சதாடரத்ப	ஏற்படுத்தறி	அததப	ப்பணுதல்

• நீங்கள்	்கவனஞ்	செலுத்தும்	அபத	விடயத்தறில்	்கவனஞ்	செலுத்தக	்கறறுக	ச்காள்்ளல்

• நீங்கள்	சவவபவறு	ஓதெ்கத்ளயும்	சொற்கத்ளயும்	சொல்லும்	விதத்ததப	்பாரத்தல்

நேருக்கு நேராக இருப்பது உஙகளுக்கு இவற்றில் உதவி செயகறி்து ...

• உங்க்ளது	்பிள்த்ள	்பாரப்பது	யாசதன	அவதானித்தல்,	அது	அவர்கள்	ஆரவமாயுள்்ளது	யாசதன்்பததப	்பறறறிய
ஒரு	குறறிப்பாகும்

• உங்க்ளது	்பிள்த்ளயின்	சவ்ளிப்படுத்தல்்கத்ளக	்கவனித்தல்	–	அதன்	மூலம்	நீங்கள்	எபப்பாது	நறிறுத்த	பவண்டும்,	
எபப்பாது	செயற்பாடு்கத்ள	மாறற பவண்டும்,	எபப்பாது	வித்ளயாடிக	ச்காண்டிருக்க	பவண்டும்	என்்பவறதறப	
்பறறறி	அறறிந்து	ச்காள்வரீ்கள்

ோன் எவவாறு நேருக்கு நேராக இருப்பது?

• உங்க்ளது	்பிள்த்ளயின்	உடல்	மடடத்துககுக	்ீகழறிறஙகுங்கள்	(உதாரணமா்க	ெறிறு	்கதறிதர்க்ளில்	இருத்தல்,
ததரயில்	ொய்ந்து	ச்காள்்ளல்,	உங்க்ளது	்பிள்த்ளதயத்	தூக்கறிக	ச்காள்்ளல்	ப்பான்றதவ)

• பநருககு	பநர	சதாடரத்பப	ப்பணுவதற்கா்க	உங்க்ளது	்பிள்த்ள	ந்கரும்	ப்பாது	நீங்களும்	ந்கருங்கள்

• உங்க்ளது	்பிள்த்ள	உங்க்ளது	்கண்்கத்ளயும்	வாதயயும்	்பாரப்பதற்கா்க	தூண்டும்	ச்பாருட்கத்ள	(அஃதாவது	
விருபபுககுரிய	வித்ளயாடடுப ச்பாருட்கள்/உணவு	ப்பான்றவறதற)	உங்க்ளது	்கன்னத்துககு	அரு்கறில்	்பிடித்து	
தவத்தறிருங்கள்
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உஙகளது  ்பிள்ளயின்
வழறி ேடதத்ைப்பி ன்்பறறுஙகள

உஙகளது ்பிள்ளயின் வழறி ேடதத்ை ஏன் ்பின்்பற் நவண்டும்?

• நீங்கள்	உங்க்ளது	்பிள்த்ள	ஆரவமாயிருப்பது	யாசதன்று	கூறும்	ப்பாது,	அது	அவனுககு/அவளுககு	சமாழறிதயக	

்கறறுக	ச்காள்வதறில்	இன்னும்	இலகுவான	பவத்ளயா்க	இருககும்

• உங்க்ளது	்பிள்த்ளயின்	வழறி	நடத்ததலப	்பின்்பறறுவதன்	மூலம்,	உங்க்ளது	்பிள்த்ள	செய்யும்	விடயத்தறில்	

நீங்கள்	ஆரவமாயிருப்பதா்க	அவனுககு/அவளுககுக	்காடடப்படு்கறிறது

உஙகளது ்பிள்ளயின் வழறி ேடதத்ைப ்பின்்பறறும் மு்் ...

• உங்க்ளது	்பிள்த்ள	ஆரவமாயிருககும்	விடயத்ததப	்பாரக்க	அவதானமாயிருங்கள்

• உங்க்ளது	்பிள்த்ளககு	வித்ளயாடடுப ச்பாருத்ள	அல்லது	செயற்பாடதடத்	சதரிவு	செய்யும்	வாய்பத்ப	

வழங்கக	்காத்தறிருங்கள்

• நீங்களும்	உங்க்ளது	்பிள்த்ளயும்	செய்து	ச்காண்டிருப்பததப	்பறறறிச்	பெரந்து	உதரயாடுங்கள்

உஙகளது ்பிள்ளயின் வழறி ேடதத்ைப ்பின்்பற்க் கூடாத நவ்ள ...

• உங்க்ளது	்பிள்த்ள	செய்வதத	நீங்கள்	விரும்்பாத	ஒன்தற	அவன்/அவள்	செய்தல்	(உதாரணமா்க	வித்ளயாடடுப

ச்பாருத்ள	வெீறிசயறறிதல்,	்கடித்தல்)

• உங்க்ளது	்பிள்த்ள	்கவனித்தல்	குதறவாயிருத்தல்



நெர்ந்து சகாளவதும் 
வி்ளயாடுவதும்

ேீஙகள நெர்ந்து சகாண்டு ஒன்்ாக வி்ளயாடுவதன் மூைம் நேலும் அதறிகோக 
சோழறி்யக் கறகவும் உஙகளுடன் ந்பெப ்பழகவும் ேீஙகள உஙகளது ்பிள்ளக்குப ்பை
ெந்தர்ப்பஙக்ள உருவாக்குகறி்ரீ்கள.

இவவாறு செயவதறகுப 
்பதறிைாக ... 

இவவாறு செயய முயலுஙகள ...

நீங்கள்	சதரிவு	செய்யும்	ஒரு	
வித்ளயாடடுப	ச்பாருத்ளக	ச்காண்டு	
வித்ளயாடுமாறு	உங்க்ளது	்பிள்த்ளதய	
வறபுறுத்தல்	...

உங்க்ளது	்பிள்த்ள	ஆரவஙச்காள்்ளத்	தக்கதா்கக	்கண்டு	ச்காள்ளும்	
வித்ளயாடடுப	ச்பாருள்	யாசதன்்பததப	்பாரக்கக	்காத்தறிருந்து,	்பின்னர	
பெரந்து	வித்ளயாடுங்கள்.

உங்க்ளது	்பிள்த்ள	வித்ளயாடுவததப	
்பக்கவாடடிலறிருந்து	அவதானித்தல்	...

(ச்பாருத்தமாயின்)	நீங்களும்	ஒரு	வித்ளயாடடுப	ச்பாருத்ள	எடுத்துக	
ச்காண்டு	உங்க்ளது	்பிள்த்ள	அவவித்ளயாடடுப	ச்பாரு்ளில்	செய்வததப	
்பிரதறியிடுங்கள்.

வித்ளயாடடுப	ச்பாருட்க்ளின்	மூலம்	
என்ன	செய்ய	பவண்டுசமன்று	உங்க்ளது	
்பிள்த்ளககுக	கூறுதல்	...

நீங்களும்	ஒரு	வித்ளயாடடுப	ச்பாருத்ள	எடுத்துக	ச்காண்டு	அவனுககு/
அவளுககு	வித்ளயாடும்	முதறதயக	்காடடுங்கள்.

வித்ளயாடுவதா்க	நடிப்பது	சமாழறி	விருத்தறிககு	முக்கறியமானது	என்்பதால்	
உங்க்ளது	்பிள்த்ளக்கா்க	(உணவூடடுதல்,	ததல	வாருதல்,	உறஙகுதல்,	
ஆதடயணிதல்,	்கழுவுதல்	என்்பன	ப்பான்று)	எ்ளிய	வித்ளயாடடுச்	
செயற்பாடு்கத்ளக	ச்காண்டு	நடியுங்கள்.

உங்க்ளது	்பிள்த்ளயுடன்	வித்ளயாடும்	
ப்பாது	அதற்கா்க	ஒதுக்கறிக	
ச்காள்்ளப்படடதா்கவும்	தானா்க	
உந்தப்படடது	ப்பான்றும்	உணரதல்	...

நீங்கள்	எவவாறு	பதான்று்கறிறரீ்கச்ளன்்பதத	மறந்து	விடடு,	வித்ளயாடடுப	
்பிள்த்ளயா்க	இருங்கள்	–	வடீடில்	இருப்பதறிபலபய	ெறிறந்த	வித்ளயாடடுப	
ச்பாருள்	நீங்கப்ள!	உணரச்ெறித்	தூண்டலான	குரல்,	(“ஆ்கா”,	“ஈய்”,	“டும்”	
என்்பன	ப்பான்று)	பவடிகத்கயான	சொற்கள்,	ஏரா்ளமான	்பாவதன	
செய்தல்்கள்/மு்க	்பாவதன்கள்	என்்பவறறறின்	மூலம்	நீங்கள்	உங்க்ளது	
்பிள்த்ளயின்	்கவனத்ததப	ச்பறுவரீ்கள்.



எளிய சோழறி ே்ட்யப 
்பயன்்படுததுஙகள

உங்க்ளது	்பிள்த்ளயுடன்	உதரயாடும்	ப்பாது	ெறிறறிய	வெனங்கத்ளப	்பயன்்படுத்துங்கள்	(அஃதாவது	ச்பரும்்பாலும்	
ஒன்று	முதல்	மூன்று	சொற்கள்	வதர).

எபப்பாதும்	உங்க்ளது	்பிள்த்ளயின்	அபப்பாததய	சதாடர்பாடல்	மடடத்தத	விட	ஒரு	்படி	பமபல	நறில்லுங்கள்.	
உதாரணமா்க:

	நீங்கள்	உங்க்ளது	்பிள்த்ளககு	்பழச்ொறு	ச்காடுக்கறிறரீ்கள்.	“உனககு	ஒரு	குவத்ள ்பழச்ொறு	பவண்டுமா?”	என்று	
ப்கட்பதறகுப	்பதறிலா்க,	்பின்வருமாறு	முயலுங்கள்:

உஙகளது ்பிள்ள ... ேீஙகள ... உதாரணம்

சொற்கத்ளப	்பயன்்படுத்தாவிடடால் தனிச்	சொற்கத்ளப	்பயன்்படுத்துங்கள் “்பழச்ொறு?”

தனிச்	சொற்கத்ளப	்பயன்்படுத்து்கறிறதாயின் இரு	சொற	பெரகத்க்கத்ளப	்பயன்்படுத்துங்கள் “்பழச்ொறு	பவண்டுமா?”

இரு	சொற	பெரகத்க்கத்ளப	

்பயன்்படுத்து்கறிறதாயின்

முச்சொற	பெரகத்க்கத்ளப	்பயன்்படுத்துங்கள் “ஓர்ளவு	்பழச்ொறு	பவண்டுமா?”

• நீங்கள்	சொல்வதத	உங்க்ளது	்பிள்த்ள	வி்ளங்கறிக ச்காள்்ள	உதவுவதற்கா்க	இந்த	உ்பாயம்	

்பயன்்படுத்தப்படலாம்

• ெறிறறிய	சொறசறாடர்கத்ளப	்பயன்்படுத்துவது,	உங்க்ளது	்பிள்த்ளககு	வாக்கறியத்தறிலறிருந்து	முக்கறியமான

சொற்கத்ளத்	சதரிவு	செய்து	ச்காள்்ள	உதவு்கறிறது

• உங்க்ளது	்பிள்த்ள	ஏற்கனபவ	சமாழறிதய	நன்றா்க	வி்ளங்கறிக	ச்காள்்கறிறதாயின்,	ெறிறறிய	வாக்கறியங்கத்ளப	

்பயன்்படுத்துவது	நீங்கள்	சொல்வததப	்பிரதறியிடுவதத	உங்க்ளது	்பிள்த்ளககு	இன்னும்	இலகுவாககும்

்பழச
ொறு

அதறிக 
்பழசொறு



அ்டயாளேறிடுதல்

அ்டயாளேறிடுதல் (அல்ைது ச்பயரிடுதல்) என்்பது ேீஙகள உஙகளது ்பிள்ளக்கு புதறிய 

சொறக்ளக் கறறுக் சகாளள உதவும் ஒரு வழறியாகும்.

அதடயா்ளமறிடுவது	்பயனுள்்ளதாகும்.	ஏசனன்றால்	அது:

• நீங்கள்	உங்க்ளது	்பிள்த்ள	ஆரவத்துடன்	்கவனஞ்	செலுத்தும்	விடயத்துககுத்	துலங்கதலக	்காடடுவதா்க	

அவனுககு/அவளுககுக	்காடடு்கறிறது

• ஒரு	்பாவதன	செய்தலுககுப	்பதறிலா்க	நீங்கள்	ஒரு	சொல்தலப	்பயன்்படுத்தலாம்	என்்பதத	உங்க்ளது	

்பிள்த்ளககுக	்கற்பிக்கறிறது

ந்பசு ச்பாருடகளுக்கான ெறிை நயாெ்னகள இநதா:

ஆட்க்ளினதும்	உங்க்ளது	்பிள்த்ள	ஆரவமாயிருககும்	ச்பாருட்க்ளினதும்	ச்பயர்கத்ள	அவனுககு/அவளுககுக	
கூறுங்கள்:

்பந்து விசுகப்காத்து

்பழச்ொறு அப்பா

நாய் ஊஞ்ெல்

உங்க்ளது	்பிள்த்ள	செய்வததப	்பறறறிப	ப்பசுங்கள்:

தள்ளு தறிற

நட ச்காடு

விெறிறு ொப்பிடு

ச்பாருட்களும்	ஆட்களும்	இருககுமறிடத்ததப
்பறறறிப	ப்பசுங்கள்:

உள்ப்ள பமபல

சவ்ளிபய மீது

உங்க்ளது	்பிள்த்ளயின்	அன்றாட	நறிதலதம்களுககுப	
்பயனுள்்ளதவயான	(சதாழறிற்பாடடு)	சொற்கத்ளப	
்பயன்்படுத்துங்கள்:

இவறதறப	
்பயன்்படுத்துவதறில்	
்கவனஞ்	செலுத்துங்கள்:

இவறதறப	
்பயன்்படுத்துவததத்	
தவிருங்கள்:

உதவு முகப்காணம்

இன்னும் தயவு	செய்து

என்னுதடயது சவறறித்துப	ப்பாய்

ொப்பிடு நல்ல	்பிள்த்ள

தறி்



ேீண்டும் ேீண்டும் 

சொல்லுஙகள

்பை விததறியாெோன ேறி்ை்ேகளில் முக்கறியோன சொறக்ளப ்பை தட்வ ேீண்டும் 

ேீண்டும் சொல்லுஙகள:

உதாரணமா்க,

ஒரு	செயற்பாடடின்	ப்பாது	பவறு	சொற்களுடன்	பெரப்பதன்	மூலம்	உங்க்ளால்	“குமறிழறி்கள்”	எனும்	சொல்தல	
எத்ததன	தடதவ	கூற	முடியுசமன்று	்பாருங்கள்:

“குமறிழறி்கள்”	 “தறிறககும்	குமறிழறி்கள்”	 “ஊதும்	குமறிழறி்கள்”

“்பிதுஙகும்	குமறிழறி்கள்”	 “மூடும்	குமறிழறி்கள்”	 “குமறிழறி்கள்”

“இன்னும்	குமறிழறி்கள்”

* குமறிவிக	குச்ெறி்கள்	்பிள்த்ள்களுககு	ஒடடிகச்காள்ளும்	இடரப்பாடதடக	ச்காண்டிருக்கலாம்;	எபப்பாதும்	நீங்கள்	குச்ெறிதயக	த்கயில்	்பிடித்தறிருப்பதத	

உறுதறி	ச்காள்ளுங்கள்

• உங்க்ளது	்பிள்த்ளககு	செயற்படுவதறகு	அல்லது	்பதறில்ளிப்பதறகுரிய	வாய்பத்ப	வழங்கக	்காத்தறிருங்கள்

• ெறில	்பிள்த்ள்களுககு	அவர்கள்	ஒரு	சொல்தல	வி்ளங்கறி	அததச்	சொல்ல	முயல	முன்னர	்பல	தடதவ	
அததக	ப்கடகும்	பததவயுள்்ளது



காததறிருததல்
• உங்க்ளது	்பிள்த்ள	்கருத்துதரககும்	வதர,	செயற்படும்	வதர,	அல்லது	ஒரு	்பாவதன	செய்வதன்	அல்லது

ஒரு	சொல்லறின்	மூலம்	இன்னும்	வி்ளக்கம்	ப்கடகும்	வதர	்காத்தறிருங்கள்

• நீங்கள்	ஐந்து	்பத்து	செக்கன்்கள்	்காத்தறிருந்த	்பின்னரும்	உங்க்ளது	்பிள்த்ள	எததயும்	கூறாவிடடால்,	அவன்/

அவள்	கூறறியிருக்க	பவண்டிய	சொல்தலச்	சொல்லறிக	்காடடுங்கள்.	உதாரணமா்க:

ச்பறறார:	“நாங்கள்	துண்தடப	ப்பாடப	ப்பா்கறிற	இடம்	_____.”

	்பிள்த்ள	“பமபல”	என்று	விதடய்ளிககும்	வதர	ச்பறறார	ஐந்து	்பத்து	செக்கன்்கள்	

்காத்தறிருப்பார.

்பிள்த்ள:	்பதறில்ளிக்கவில்தல.

ச்பறறார:	“நேநை.	துண்தட	நேநை	ப்பாடுங்கள்.”

 ச்பறறார	்பிள்த்ளககு	துண்டுக	ப்காபுரத்தறின்	மீது	ப்பாடுவதறகு	துண்தடக	ச்காடுக்கறிறார.

• சவவபவறு	நறிதலதம்க்ளில்	உங்க்ளது	்பிள்த்ளககு	உதவககூடியவாறு	இருங்கள்,	ஆயினும்	உங்க்ளது

்பிள்த்ள	்கண்	சதாடரத்ப	ஏற்படுத்துவதன்	மூலம்,	ச்பாருத்ள	உங்க்ளிடம்	ச்காண்டு	வருவதன்	மூலம்,	குரல்	

ச்காடுப்பதன்	மூலம்,	அல்லது	“உதவுங்கள்”	என்று	கூறுவதன்	மூலம்	“உதவி”	ப்கடகும்	வதர	்காத்தறிருங்கள்



சதாடர்்பாடல் செயது 
காததறிருக்க ஒரு

காரணத்தக் சகாடுஙகள

இந்த உ்பாயஙகள “ஆம்” அல்ைது “இல்்ை” என்று ேடடும் ்பதறில் கூ் 
இயலுோயிருப்ப்த அகறறுவதுடன், உஙகளது ்பிள்ள ச்பாருளுக்குக் கு்றிப்பான 
ச்பய்ரப ்பயன்்படுததுவ்தத தூண்டுகறின்்ன. இந்த உ்பாயஙகள உஙகளது 
்பிள்ளக்கு கருதது்ரக்கும் அல்ைது செயற்படும் வாயப்்பயும் வழஙகுகறின்்ன.

அவாவுறறுள்்ள	ச்பாருட்கத்ளக	ச்காஞ்ெம்	ச்காஞ்ெமா்கக	ச்காடுங்கள்	...

• இந்த	உ்பாயம்	பதனரீ	பவத்ளயின்	ப்பாது	நன்கு	பவதல	செய்்கறிறது:	உங்க்ளது	்பிள்த்ள	பதனரீ	பவத்ளயில்	
்பல்	தடதவ	இன்னும்	ப்கட்கக	கூடியதா்க	அவனது/அவ்ளது	ப்காபத்பயில்	ெறிறறித்ளவு	்பழச்ொறதற	அல்லது	
்பாதல	மடடுபம	ஊறறுங்கள்

• எல்லாத்	துண்டு்கத்ளயும்	“தவத்தறிருப்பவரா்க”	இருங்கள்

• (புதறிர,	்கடடங்கள்	ப்பான்ற)	்பல	துண்டு்கத்ளக	ச்காண்ட	வித்ளயாடடுப ச்பாருட்கத்ளக	ச்காண்டு	
வித்ளயாடும்	ப்பாது	எல்லாத்	துண்டு்கத்ளயும்	ஒரு	த்பயில்	அல்லது	ச்காள்்கலனில்	தவத்தறிருப்பதன்	
மூலம்	உங்க்ளது	்பிள்த்ள	ஒவசவாரு	்கடடத்தறின்	ப்பாதும்	ஒரு	துண்தடக	ப்கட்கத்	தூண்டுங்கள்

ஒரு சதரி்வ வழஙகுஙகள ...
• “உங்களுககு	்கார பவண்டுமா	்கடடம்	பவண்டுமா?”	என்று	ப்கடடவாறு	ஒவசவாரு	சதரிதவயும்	்காடடிப	
ச்பயர	கூறுங்கள்

• உங்க்ளது	்பிள்த்ள	அவனுககு/அவளுககு	என்ன	பவண்டுசமன்்பததக	“கூறக”	்காத்தறிருங்கள்	(உதாரணமா்க
்பாரப்பதன்	மூலம்,	அதடவதன்	மூலம்,	சுடடுவதன்	மூலம்,	குரல்	ச்காடுப்பதன்	மூலம்	அல்லது	சொற்கத்ளப	
்பயன்்படுத்தவதன்	மூலம்)

• ப்கடட ச்பாருத்ள	மாத்தறிரம்	ச்காடுங்கள்

• நீங்கள்	உங்க்ளது	்பிள்த்ளககு	ச்பாருத்ளக	ச்காடுககும்	ப்பாது	அதன்	ச்பயதரக	கூறுங்கள்	(உதாரணமா்க,	
“்கடடம்,	உனககு	்கடடம்	பவண்டும்.”)

ெறிறு்பிள்த்ளத்தனமான	அல்லது	வழதமககு	மாறான	
நறிதலதமதய	உருவாககுங்கள்	...

• உங்க்ளது	்பிள்த்ள	எதறிர்பாராத	ஒன்தறச்
செய்து	விடடு,	அதன்	செயற்பாடடுக்கா்கக	
்காத்தறிருங்கள்

ெறிறு்பிள்த்ளத்தனமான	நறிதலதம்களுக்கான
உதாரணங்கள்:

• 	உங்க்ளது	்பிள்த்ளயின்	்பஜாமாக
்காறெடதட்கத்ள	அவனது/அவ்ளது	ததலயில்
ப்பாடுங்கள்

• 	உங்க்ளது	்பிள்த்ளயின்	இரு
்காலுதற்கத்ளயும்	ஒபர	்காலறில்	ப்பாடுங்கள்

• 	நீரில்லாத	ஒரு	கு்ளியல்	சதாடடியில்	
உங்க்ளது	்பிள்த்ளதய	ம்கறிழச்ெறி்கரமா்கக	
கு்ளிப்பாடடத்	சதாடஙகுங்கள்

• 	உங்க்ளது	்பிள்த்ளயின்	்பழச்ொறதற	ஊறறத்
சதாடஙகுங்கள்,	ஆனால்	ப்காபத்பதய	
“மறந்து	விடுங்கள்”



கருதது்ரயுஙகள... 

நகளவி நகட்ப்தத தவிருஙகள

ோஙகள அடிக்கடி அளவுக்கதறிகோகக் நகளவி நகடகறிந்ாம், இது உ்ரயாட்ைத 

சதாடரச செயவதறகுப ்பதறிைாக ேறிறுததறி விடுகறி்து. இவவாறு செயய முயலுஙகள:

• குதறந்த	எண்ணிகத்கயிலான	ப்கள்வி்கத்ளபய	ப்களுங்கள்

• ஒரு	ப்கள்விதய	ஒரு	கருதது்ரயாக	மாறறுங்கள்

• 	ஒரு	ப்கள்விதயக ப்கட்பதறகுப	்பதறிலா்க,	நீங்கள்	அல்லது	உங்க்ளது	்பிள்த்ள	செய்து	ச்காண்டிருப்பததப	

்பறறறிப	ப்பசுங்கள்	…

• “இந்தக	்கார	பமபல	ப்பா்கறிறதா”	என்று	ப்கட்பதறகுப	்பதறிலா்க

“்கார	பமபல	ப்பா்கறிறது”	என்று	நீங்கள்	கூறலாம்.

• உஙகளது ்பிள்த்ளககு	சொல்	சதரியுமா	என்று	பொதறிப்பதறகுப	்பதறிலா்க	புதறிய	சொற்கத்ளக	குறறிப்பிடுங்கள்	…

• “அது	என்ன?”	அல்லது	“அப்பிள்	என்று	சொல்?”	என்று	ப்கட்பதறகுப	்பதறிலா்க

	“அப்பித்ளப	்பார,	சுதவயான	அப்பிள்.”	என்று	நீங்கள்	கூறலாம்.

• நீங்கள்	உண்தமயிபலபய	த்கவல்்கத்ளப	ச்பறறுக	ச்காள்்ள	பவண்டுமாயிருந்தால்	ப்கள்வி	ப்களுங்கள்	

(உதாரணமா்க,	“அம்மாவின்	ொவி்கள்	எஙப்க?”)

• அ்ளவுக்கதறி்கமா்கக ப்கள்வி்கத்ளப	்பயன்்படுத்துவது	உங்க்ளது	்பிள்த்ளககு	சொற்கத்ளப	்பிரதறியிடும்	

வாய்பபுக்கத்ளக	குதறந்த்ளபவ	வழஙகு்கறிறது

இது என்ன? ்பாருஙகள, 
ஒரு கார்

இ்தச செயவ்தத தவிருஙகள: ்பகரோக இ்தச செயயுஙகள:



மு்் ோறறுதல்

முதற	மாறறுதல்	உங்க்ளது	்பிள்த்ள	்கறறுக	ச்காள்வதற்கான	ஒரு	முக்கறிய	தறிறனாகும்.	முதலறில்,	்பிள்த்ள்கள்	
வித்ளயாடடிபலபய	முதற	மாறறறிப	ச்பறக	்கற்கறின்றனர.	்பின்னர,	ஊடாடடங்க்ளின்	ப்பாது	“ப்பசுவதன்”	
மூலம்	முதற	மாறறறிப	ச்பறும்	முதறதய	்பிள்த்ள்கள்	வி்ளங்கறிக	ச்காள்்கறின்றனர.	முதற	மாறறறிப	ச்பறுவது	
்பிள்த்ளயின்	்கவனஞ்	செலுத்தும்	்பரபத்பக	கூடடுவதுடன்,	்கண்	சதாடரத்ப	ஊககுவிக்கறிறது.

இவவாறு	முதற	மாறறுங்கள்:

• உங்க்ளது	்பிள்த்ள	முதலறில்	ச்பற	பவண்டுசமன	நீங்கள்	எதறிர்பாரககும்	வதரயறுத்த	எண்ணிகத்கயிலான
முதற்கத்ள	அதமத்தல்	(உதாரணமா்க,	அவன்/அவள்	செல்ல	முன்னர	ப்காபுரத்தறில்	இரு	்கடடங்கத்ள
தவத்து	விடுங்கள்)

• உங்க்ளது	்பிள்த்ளயின்	்கண்பணாடடத்தறிலறிருந்து	முதற்கத்ளக	குறறிப்பிடுதல்,	(உதாரணமா்க,	“எனது	முதற”,	
“அம்மாவின்	முதற.”)

• “இன்னும்	ஒரு	்கடடம்”,	“எல்லாக	்கடடங்கத்ளயும்	தவத்து	விடபடாம்”	என்்பன	ப்பான்ற	சொறசறாடர்கத்ளப	
்பயன்்படுத்துதல்

• உங்க்ளது	்பிள்த்ள	செயற்பாடடுககுப	்பதறில்ளிககும்	முதறதயப	ச்பாறுத்து,	அவன்/அவள்	ச்பற	பவண்டுசமன	
நீங்கள்	எதறிர்பாரககும்	தடதவ்க்ளின்	எண்ணிகத்கதய	அதறி்கரித்தல்

• உங்க்ளது	்பிள்த்ளயின்	ஆரவத்ததத்	தக்க	தவப்பதற்கா்க	உங்க்ளது	முதறதய	விதரவா்கப ச்பறறுக	ச்காள்்ளல்

மு்் ோறறுவதறகான செயற்பாடுகளின் உதாரணஙகள:

செயற்பாடு அத்ன இ்ணந்த செயற்பாடாக்குவது கு்றிப்பிடுவதறகாக சொறக்ளப 
்பயன்்படுததுதல்

்பந்து ப்பாடடுப	்பிடித்து	வித்ளயாடுங்கள்,	முன்னும்	
்பின்னும்	உருடடுங்கள்,	்பந்தத	எறறிந்து	ஒரு	
ச்படடியில்	ப்பாடுங்கள்

்பந்து,	எறறி,	உள்ப்ள,	துள்்ளல்,	்பிடி

்கடடங்கள் ஒன்றறிதணந்து	ஒரு	ப்காபுரத்ததக	்கடடுங்கள்,	

்கடடங்கத்ள	ஒவசவான்றா்க	எடுங்கள்

்கடடம்,	பமபல,	சவ்ளிபய,	்ீகபழ	விழுதல்

புதறிர ஒன்றறிதணந்து	ஒவசவான்றா்க	ஒரு	புதறிதரப	

ப்பாடுங்கள்

புதறிரத்	துண்டு்க்ளின்	மீதறிருககும்	விலங்கறின்/ச்பாரு்ளின்	

ச்பயர்கள்,	இன்னும்,	உள்ப்ள	ப்பாடு,	சவ்ளிபய	எடு



உஙகளது  ்பிள்ள என்ன 
ச்பாருளசகாளவதாக ேீஙகள 

ேறி்னக்கறி்ரீ்கசளன்று கூறுஙகள

• உங்க்ளது	்பிள்த்ள	சொற்கத்ளப	்பயன்்படுத்தாவிடின்,	அல்லது	சொல்லப்படடதத	நீங்கள்	வி்ளங்கறிக	

ச்காள்்ளாவிடின்,	உங்க்ளது	்பிள்த்ளயால்	முடியுமா்க	இருந்தால்	அவன்/அவள்	கூறககூடியவாறு	அததக	

கூறுங்கள்

• ்பிதழயின்	ப்பாது	்கவனிககுமாறு	கூறாமல்,	சொற்கள்	ஒலறிக்க	பவண்டிய	முதறதயப	்பறறறி	உங்க்ளது	

்பிள்த்ளககு	ஒரு	நல்ல,	சத்ளிவான	முன்னுதாரணத்ததக	ச்காடுங்கள்.	உதாரணமா்க:

்பிள்த்ள:	“கு”

ச்பறறார:	“குருவி,	ஆம்,	அஙப்க	குருவி	நறிற்கறிறது!”

• உங்க்ளது	்பிள்த்ள	்பயன்்படுத்தும்	ஓதெ்களுக்கான	அல்லது	்பாவதன்களுக்கான	சொற்கத்ள	அவனுககு/

அவளுககு	வழஙகுங்கள்.	உதாரணமா்க:

்பிள்த்ள:	்பழச்ொறதற	அதடந்து,	“ஆ	ஆ”	என்்கறிறார.

	ச்பறறார:	்பிள்த்ளககு	்பழச்ொறு	பததவப்படுவதா்கப	ச்பாருள்	ச்காண்டு	கூறு்கறிறார,	“்பழச்ொறு.	

அப்பா,	்பழச்ொறு.”	ச்பறறார	்பிள்த்ளககு	்பழச்ொறதற	ஊறறு்கறிறார.

	்பிள்த்ள:	உறங்கப	ப்பாகும்	பநரத்தறில்	ச்பறறார	ஒரு	புத்த்கத்ததக	ச்காடுககும்	ப்பாது	்கத்தறி	அழத்	

சதாடஙகு்கறிறது.

	ச்பறறார:	்பிள்த்ள	புத்த்கம்	வாெறிக்க	விரும்்பவில்தலசயனப	ச்பாருள்	ச்காண்டு	கூறு்கறிறார,	

“பவண்டாம்,	புத்த்கம்	பவண்டாம்!”	ச்பறறார	்பிள்த்ளககு	மறசறாரு	புத்த்கத்தத	வாெறிக்கக	

ச்காடுக்கறிறார	அல்லது	மறசறாரு	இராக்காலச்	செயற்பாடதடக	ச்காடுக்கறிறார.



ஒரு புததகத்தப
்பகறிர்ந்து சகாளளல்

ஒரு புததகத்தப ்பகறிர்ந்து சகாளளும் ந்பாது:
• உங்க்ளது	்பிள்த்ளககு	புத்த்கத்ததத்	சதரிவு	செய்ய	அனுமதறியுங்கள்

• ்படங்கத்ளப	்பாரப்பதற்கா்க	உங்க்ளது	்பிள்த்ளககு	பவண்டிய்ளவு	பநரத்தத	அவனுககு/அவளுககுக ச்காடுங்கள்

• ஓதெ்க்ளின்,	செயல்்க்ளின்,	அல்லது	சொற்க்ளின்	மூலம்	பெரந்து	ச்காள்ளுங்கள்

ஒரு புததகத்த வாெறிக்கும் ந்பாதான ெறிை நயாெ்னகள:
• புத்த்கம்	உங்க்ளது	்பிள்த்ளதய	பநாக்கறி	இருக்கறின்றவாறு	அவனுடன்/அவளுடன்	பநருககு	பநர	அமரந்து	
ச்காள்ளுங்கள்

• ஏரா்ளமான	்படங்கத்ளக	ச்காண்ட	புத்த்கங்கத்ளப	்பயன்்படுத்துங்கள்

• ்படங்கத்ளக	குறறிப்பிடுங்கள்	(உதாரணமா்க,	“எனககு	ஒரு	்பந்து	சதரி்படு்கறிறது.”	நறிறுத்தறி	விடடு	உங்க்ளது
்பிள்த்ள	தனது	முதறதயப	ச்பறறுக	ச்காள்வதற்கா்கக	்காத்தறிருங்கள்)

• ்கதததய	எ்ளிதா்க தவத்தறிருங்கள்,	்கததக்கான	சொற்கத்ள	உருவாககுங்கள்,	அல்லது	அவறதற	மாறறுங்கள்

• ஒரு	உணரச்ெறித்	தூண்டலான	குரதலப	்பயன்்படுத்துங்கள்,	ஓதெ்கத்ளயும்	்கததயுடன்	பெரந்து	ப்பாகும்	விபெட	
குரல்்கத்ளயும்	ஏற்படுத்துங்கள்

• உங்க்ளது	்பிள்த்ள	நறிரபபு்கறின்றவாறு	்பரிச்ெயமான	சொற்கத்ள	அல்லது	்கததயின்	்பகுதறி்கத்ள	விடடு
விடுங்கள்	(உதாரணமா்க,	“முன்சனாரு	்காலத்தறில்	ஒரு	்கரடி	இருந்தது.	அது	அன்்பாயிருந்தது	தனது	_____
உடன்.”)

• நறி்கழவு்களுக்கான	்காரணங்கத்ளப	்பறறறிப	ப்பசுங்கள்	(ஏன்?	எப்படி?)

• ்க்ளிப்பதடயுங்கள்,	அந்த	விபெடமான	்க்ளிபத்ப	உங்க்ளது	்பிள்த்ளயுடன்	்ப்கறிரந்து	ச்காள்ளுங்கள்



அன்்ாடப ்பழக்க 

வழக்கஙகள

• அன்றாடப	்பழக்க	வழக்கங்க்ளிலறிருந்து	்பயன்	ச்பறுங்கள்,	அத்துடன்	சமாழறிதயச்	பெரத்துக	ச்காள்ளுங்கள்

இது	்பின்வருவனவறறுக்கான	ஒரு	நல்ல	வாய்ப்பாகும்:

• முக்கறியமான	செயல்்கத்ளயும்	ச்பாருட்கத்ளயும்	குறறிப்பிடுங்கள்

• முக்கறிய	சொற்கத்ள	மீண்டும்	மீண்டும்	கூறுங்கள்

• உங்க்ளது	்பிள்த்ளககுத்	சதாடர்பாடலுக்கான	ஒரு	்காரணத்ததக	ச்காடுங்கள்

• ஒன்று	பெரந்து	முதற	மாறறுங்கள்

• அதமத்துக ச்காள்ளுங்கள்:	்பழக்க	வழக்கங்கத்ளக	குறறிப்பிடுங்கள்	(உதாரணமா்க,	“உடுத்தல்”)

ஒவசவாரு	்படிமுதறதயயும்	குறறிப்பிடுங்கள்,	உதாரணமா்க,	“ெடதடதயப	ப்பாடு”,	“்காறெடதடதயப	ப்பாடு”,	

“்காலுதற்கத்ளப	ப்பாடு”

• ்காறெடதட்கத்ள	தவத்துக	ச்காண்டு,	உங்க்ளது	்பிள்த்ள	எததயாவது	சொல்லும்	வதர	அல்லது	செய்யும்	வதர	

்காத்தறிருங்கள்

• அடுத்ததா்க	எததப	ப்பாடுவது	எனத்	சதரிவு	செய்வதன்	மூலம்	முதறதய	மாறறுங்கள்

• ்பழக்க	வழக்கத்தறின்	இறுதறிதயக	குறறிப்பிடுங்கள்	(உதாரணமா்க,	“எல்லாம்	செய்தா்கறி	விடடது”)

• அன்றாடப	்பழக்க	வழக்கங்களுக்கான	பவறு	உதாரணங்கள்:

• கு்ளிககும்	பநரம் •	ொப்பிடும்	பநரம்

• உறஙகும்	பநரம் • வித்ளயாடும்	பநரம்



ந்பாைறியாக ேடிததுக் 
காடடுதல்

ந்பாைறியாக ேடிததுக் காடடுதல் உஙகளது ்பிள்ள்ய ஊக்குவிதது உஙகளுடன் ஊடாடத 
தூண்டும். ந்பாைறியாக ேடிததுக் காடடுதல் உஙகளது ்பிள்ள செயயும் விடயததறில் 
ேீஙகள ஆர்வோயுளளதாக அவனுக்கு/அவளுக்குக் காடடுவதுடன், அவ்ன/அவ்ள 
உஙகளது ்பின்னால் ேடிததுக் காடடவும் தூண்டுகறி்து.

உங்க்ளது	்பிள்த்ளககுப	ப்பாலறியா்க	நடித்துக	்காடடுவதற்கான	ெறில	பயாெதன்க்ளாவன:

• 	உங்க்ளது	்பிள்த்ளயின்	உடலதெவு்கத்ளயும்	மு்க	்பாவதன்கத்ளயும்	ப்பாலறியா்க	நடித்துக	்காடடுவதன்

மூலம்	அவனது/அவ்ளது	வழறி	நடத்ததலப	்பின்்பறறுங்கள்

• 	உங்க்ளது	்பிள்த்ள	தனது	வித்ளயாடடுப ச்பாருத்ளப	்ப்கறிரந்து	ச்காள்்ள	பவண்டுசமன்று	எதறிர்பாரப்பதத	

விட	மறசறாரு	வித்ளயாடடுப	ச்பாரு்ளின்	மூலம்	நடித்துக	்காடட	முயலுங்கள்.	உங்க்ளது	்பிள்த்ள

சொல்வததப	ப்பான்று	சொல்லறிக	்காடடுவதுடன்,	்பிதழ்கத்ளத்	தறிருத்துங்கள்.	உதாரணமா்க:

்பிள்த்ள:	“ெீபபுக	்கார.”

ச்பறறார:	“ஆம்,	ெறிவபபுக	்கார.”

நடித்துக	்காடடுவதுடன்	ஓரிரு	சொற்கத்ளக	கூடடிக	ச்காள்ளுங்கள்.	உதாரணமா்க:

்பிள்த்ள:	“்பிள்த்ளதய	தவத்து	விடுங்கள்.”

ச்பறறார:	“்பிள்த்ளதய	பமதெயின்	மீது	தவத்து	விடுங்கள்.”

உங்க்ளது	்பிள்த்ள	சொல்லும்	விடயத்துககு	புதறிய	்கருத்துக்கத்ளச்	பெருங்கள்.	உதாரணமா்க:

்பிள்த்ள:	“நாய்!”

ச்பறறார:	“நாய்	வள்	வள்	என்்கறிறது!”
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