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Dienststelle Volksschulbildung 

 
 
கணிதத்ைதக் கற்�க்ெகாள்ள என் �ள்ைளக்� எவ்வா� ஆதர� அளிக்கலாம் 
 
கணிதச ்�ந்தைனத் �றன் என்ப� ேப�வ�, நடப்ப� ேபான்� �ள்ைளகளின் வளரச்�்க்� 
அத்�யாவ�யமானதா�ம். எண்கைள அ�தல், வ�வங்கைள அ�ந்� ெகாள்ளல், இடங்கைள �ரிந்� 
ெகாள்ளல், �ற்�ச ்�ழைல�ம் நடவ�க்ைககைள�ம் உணரந்்� ெகாள்ளல் ஆ�யன கணிதத் �றனா�ம். 
�ள்ைளகள் ேகட்�ம் ேகள்�கைள ��ரமாக எ�ப்பதா�ம், �ள்ைளகேளா� கலந்�ைரயா�வதா�ம், 
அவரக்ள் ெசயற்பாட்ைட ஊக்��ப்பதா�ம் ெபற்ேறாரா�ய நீங்கள் அவரக்ளின் கணித �றைமக்� 
ஆதரவளிக்��ரக்ள். 
 
�ள்ைள அன்றாட �ழ்நிைலகளில் பல்ேவ� கணித நைட�ைறகைள 
கற்�க்ெகாள்�ற� 
 
உங்கள் �ள்ைளகைள அன்றாட ெசயற்பாட்�ல் ெதரிந்ேத ஈ�ப�த்�ங்கள்: 

- நாம் 6 ேபர ்சாப்�ட உள்ேளாம், அதனால் ேமைசைய தயார ்ெசய்தல். ச�ரமாக இ�க்�ம் 
ைக�ைடப்ைப �க்ேகாணமாக ம�த்தல். 

- �ள்ைளக�டன் ேசரந்்� சைமத்தல், அைதப்பற்� உைரயாடல்: எமக்� 4 �ட்ைடக�ம், 200 g 
�னி�ம் ேதைவப்ப��ற�. 

- ஒ� அப்�ைள இரண்டாக ெவட்�, �ன்னர ்அந்தப் பா�கைள இரண்டாக ெவட்�தல், ஒ� (Wurst) 
�ரஸ்்ைர �ண்�களாக ெவட்ட �டல், ஒ� ேகாப்ைப�ல் பால் ஊற்�தல்,  

- ெபா�ட்கள் வாங்�ம் ேபா� ��ய ெதாைகைய ெச�த்த �டல். 
- ெதாைலேப� இலக்கங்கைள அ�த்தல். 
- �றந்தநாள் �ழாக்களில் ெவவ்ேவ� வய�கள் பற்� �ள்ைளக�டன் ேப�ங்கள். 
- �ள்ைளகைள ேவைல ெசய்ய ஊக்���ங்கள்: உதாரணமாக ஒ� ைக நிைறய �ந்�ரிப்ப�ப்�, 

ஒ� ைபக்�ள் கடைல அல்ல� ெசாக்ேலட் என்பவற்ைறச ்சமமாக ப�ரத்ல். 
 
 

�ள்ைள எண்கைள, அள�கைள, அத்�டன் ேநர இைடெவளிகைளக் ேகட்�ற�. 
இைணந்� ஒ� ப�ைலத் ேத�ங்கள், அல்ல� இ� ேபான்ற ேகள்�கைள அவரக்ளிடம் 
ேக�ங்கள்: 

- எவ்வள� கற்கள் உள்ளன?  வானத்�ல் எத்தைன நட்சத்�ரங்கள் உள்ளன? இந்தப் ேபணிக்�ள் 
எத்தைன ேசாளன் ெபாரிகள் உள்ளன? 

- இந்த மரம் எவ்வள� ெபரிய�? உன்�ைடய எைட எவ்வள�? இந்தக் �ளிக்�ம் ெதாட்��ல் 
எவ்வள� தண்ணீர ்உள்ள�? 

- இந்த மரத்�க்� எத்தைன வய�? என� �றந்தநாள் வ�வதற்� இன்�ம் எவ்வள� நாட்கள் 
உள்ள�? 

 
 
  

�ள்ைள எண்��ற� 
எண்ணக்��ய சந்தரப்்பங்கைள பயன் ப�த்�க் ெகாள்�ங்கள்: 

- ��ந்தாளிகள் வந்�ள்ளனர ்–  எத்தைன ேபர ்வந்�ள்ளனர ்
- இந்த கட்�டத்�ல் எத்தைன யன்னல்கள் உள்ளன?  
- ேசகரித்த நத்ைத ஓ�கைள எண்�தல். 
- தய�ெசய்� 3 அப்�ள்கள் எ�த்� வ��றாயா? 

 
 
�ள்ைள கைதகள், நைகச�்ைவகள், அ�பவங்கைள ���ன்ற� 
�ள்ைள �ைளயா�ம் ேபா� கணித நடவ�க்ைககைள பயன்ப�த்��ன்ற� 

- தாயக்கட்ைட �ைளயாட்�, தாய �ைளயாட்�, ஏணி �ைளயாட்�. 
- தாயக் கட்ைட�ல் உனக்� என்ன எண் வந்��க்�ன்ற�? 

 
�ள்ைள ைக�ைனப் ெபா�ட்கள் ெசய்�ம் ேபா� உ�வங்கைள�ம் வ�வங்கைள�ம் 
கண்ட��ற� 
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இைணந்� ைக�ைனப் ெபா�டக்ள் ெசய்�ம்ேபா�, ெவட�்தல், ம�த்தல், ஒட�்தல், �ைசந்� 
ெகாள்வதன் �லம் நடக்�ம் ெசயற்பா�கள், உ�வங்கள் வ�வங்கள் (அதாவ� வட்டம், 
�க்ேகாணம், நாற்ேகாணம், ச�ரம், கனச�ரம், உ�ைள, பந்� ேபான்ற உ�ண்ைட வ�வம்) 
பற்� உைரயா�ங்கள்.  

- ச�ரத்ைத ஒ� �க்ேகாணமாக ம�ப்ேபாம். 
- நாம் �த�ல் ேகா�ரத்�ல் வ�ம் �ைரக்� ஒ� வட்டத்ைத ெவட்�ேவாம். 
- உப்� கலந்த மா�ல் உ�ைள மற்�ம் கனச�ரங்கைள வ�வைமப்ேபாம். 
- க��ப் ெபா�ட்களி��ந்� அதாவ� பா�த்� ��ந்த க�ப்பைற ��ள்கள், அட்ைடப் 

ெபட்�கள் ேபான்றவற்ைறப் பயன்ப�த்� வாகனங்கள் உ�வாக்�தல்.  
 
 
�ள்ைள மரக்கட்ைடகள், ேலேகாகட்ைடகள் �ைக�ரத தண்டவாளங்கள் 
ேபான்றவற்ைற ைவத்� உ�வாக்�  �சாலமாக கட்டைமக்�ற�.   
 
அதற்கான இடத்ைத வழங்�ங்கள். �ள்ைள தன் கற்பைனக்� ஏற்ப �தந்�ரமாக கட்டலாம், 
அேதேபால் �ட்ட�ட�் வாகனங்கள் கட்டடங்கைள உ�வாக்க�ம் அ�ம�க்கப்பட 
ேவண்�ம். 

- யார ்அ� உயரந்்த ேகா�ரத்ைதக் கட்�வ�? 
 
 
�ள்ைள ெகாள்ளளைவ அ�ந்� ெகாள்�ற� 
 
�ள்ைளைய தண்ணீைரப் பா�க்க ��ங்கள், மண் �ைளயா�ம் �ட�ல் மண்ைணத் 
ேதாண்� கால்வாய்கள் அைமக்க ��ங்கள். பானம் உ�ஞ்� �ழாய்க�ம் உகந்த� 
பாத்�ரங்கைள நிரப்�தல், ெவ�ப்�ம் ேபா� உத�தல். 
 
 
�ள்ைள ெபரிய இடங்களில் வ�ையக் கண்ட�தல் 
 
�ள்ைள�டன் ெவளிேய ெசல்�ம் ேபா�, வ��ல் தற்ேபா� எந்த �ைச�ல் என்ன உள்ள� என்ப� பற்� 
உைரயா�ங்கள்: 

- எங்ேக எங்கள் �� உள்ள�? எங்� �ைக�ரத நிைலயம் உள்ள�? 
- எந்த வ�யால் நகரத்�க்� ேபாவ� என்ப� உனக்�த் ெதரி�மா?  
- ஒ� பயணத்�க்�ப் �ற� வைரபடத்�ல், ெசன்� வந்த வ�ையத் ேத�ங்கள்.  
- உங்கள் ெசாந்தக் �ராமத்�ன் �ட்ட அைமப்ைபப் பா�ங்கள்: நாம் எங்� வ�க்�ன்ேறாம்? 

 
 
�ள்ைள கணக்�கைள மனப்பாடம் ெசய்யக் �டா�. எண்கைளப் பற்�ய அ��ம் கணித 
ெசயல்த்�ற�ம் ேதைவ. �றந்த �ரித�க்� ெபா�த்தமான வ�வங்கைள ேசரப்்ப�, ெசய்தவற்ைற 
�ட்�ப் பாரத்்தல், ெசயற்பா�கைளப் பற்� உைரயா�வ� ெபா�வாக உத�யாக இ�க்�ம். 
 
Luzern, 25. Mai 2020  
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