Dienststelle Volksschulbildung

என் �ள் ைள வா�ப் பதற் �ம் எ��வதற் �ம் கற் �க்ெகாள் ள எவ் வா�
ஆதர� அளிக்கலாம்
�கச் �� பராயத்�ல் �த்தகத்�டனான ெதாடர்�கள் ஏற் ப�ம் �ள் ைளக�க்�, எ�த
வா�க்கக் கற் �க் ெகாள் வ�ல் நன்ைமகள் ஏராளம் . �ைளயாட்�ன் ஊடாக உங் கள்
�ள் ைளக�டன் எ�த்�க்கள் எ�ம் உல�க்�ள் �ழ் �ங் கள் .
-

�ள் ைளகள் அன்றாட வாழ் �ல் எ�த்�க்க�டன் பல ெதாடர்�கைள
ைவத்��க்�றார்கள் – ெபா�ட்கள் வாங் �ம் ேபா�ம் , �ைசப் பலைககளில் அல் ல�
ெபா�களில் . அவர்கள் ஆர்வத்�டன், அ�பவத்ைத�ம் ெபற ��ம் ��றார்கள் , அதாவ�
அ�யாத எ�த்�க்கைள அ�ந்� ெகாள் ள ��ம் ��றார்கள் . �ள் ைள உங் களிடம்
ேகள் �கைளக் ேகட்�ம் ேபா� அைதப் பற் �ய �ளக்கத்�ைனக் ��ங் கள் .

-

எ�த்�க்கைள சரியாக உச்சரிக்க கற் �க் ெகா�ங் கள் : «b» என்� «be» என்றல் ல, «f»
என்� «ef» என்றல் ல.

-

உங் கள் அன்றாட வாழ் க்ைக�ல் , எ�த்�க்கள் எவ் வள� �க்�யம் வாய் ந் தைவ என,
�ள் ைளக�க்� எ�த்�க் காட்�ங் கள் . அவர்க�டன் இைணந்� ெபா�ட்கள் ெகாள் வன�
பட்�யைல எ�தல் , சைமயல் ��ப் ைப வா�த்�க் காட்டல் , இைணந்� க�தம் , அஞ் சல்
அட்ைட, �ன்னஞ் சல் எ�தல் .

-

உங் கள் �ள் ைளக�டன் �லகத்�ற் �ச் ெசன்� �த்தகங் கள் மற் �ம் ேவ� ஊடகங் கைள
எ�த்� வா�ங் கள்

-

�� வய���ந்ேத உங் கள் �ள் ைளக�க்� வா�த்�க் காட்�ங் கள் .

-

நீ ங் க�ம் வா��ங் கள் (உதாரணமாக பத்�ரிைககள் , �த்தகங் கள் , இலத்�ரனியல்
ஊடகங் கள் ) �ன்�தாரணமாக இ�ங் கள் .

-

ெமா��டன் �ைளயா�ங் கள் : க�ைதகள் , ஒேர ஒ� வ�வ கைதகள் , பாட்�க்கள்
ேபான்றைவ ெசால் வளத்ைத ேமம் ப�த்�ம் .

-

வா�ப் � என்ப� க�னமான �ந்தைனச் ெசயற் �றன். ெபா�ைமைய கைடப் ���ங் கள்
அத்�டன் அ�த்தைத உ�வாக்கா�ர்கள் , ஆரம் பத்�ல் மா� மா� வா�ப் ப� எளிதாக
இ�க்�ம் (ெபரியவர் ஒ� ப��, �ன்னர் �ள் ைள ஒ� ப��).

-

வா�த்தவற் ைறப் பற் � உங் கள் �ள் ைளக�டன் உைரயா�ங் கள் .

-

�ள் ைளக�க்� ஆர்வ�ள் ள �த்தகங் கைள ேதர்� ெசய் �ங் கள் : ேப�ந்� பயண ேநர
அட்டவைண���ந்�, சாகச கைதகள் , �த்�ரப் �த்தகங் கள் , கா�க்ஸ் ெதாடக்கம்
சைமயல் ��ப் � வைர அ�ம�க்கப் பட்�ள் ள�.

-

ெவவ் ேவ� வைகயான ஊடகங் கைள கண்ட�ந்� பயன் ப�த்�ங் கள் . �த்தகங் கள் , ஒ�
வ�வக் கைதகள் , படங் கள் , அத்�டன் ெசய�கள் ேபான்றவற் ைற கண்���க்க
ஆதரவளி�ங் கள் .

-

கா�தத்�ல் வர்ணம் �ட்�ங் கள் , இைணந்� படம் எ�த்� அதைன ைகத்
ெதாைலேப��ல் மற் �ம் இலத்�ரனியல் சாதனங் களில் வ�வைம�ங் கள் .

-

�ள் ைளகள் எ��ம் ��ப் �க்கள் மற் �ம் க�தங் கைளப் பார்த்� �த�ல் ம��ங் கள் ,
அைத ��த்� �வப் � ைம ேபனா�ன் �ைழகைள ேதடா�ர்கள் . அவர்கள் ெசய் �க்�ப்
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ப�லளி�ங் கள் அல் ல� ஒ� ப�ைல எ��ங் கள் .
Luzern, 25. Mai 2020
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