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பாடசா்ை ஆரம்ப வகுப்புக்்களில் 
படிததுக்்்காணடிருக்கும் பிள்்ள்களின 
்பற்்றார்கள், பராமரிப்பாளர்கள் மற்றும் 
குடும்பத்தினருக்்கா்க இசசிறுநூல் 
உருவாக்்கப்பட்டுள்ளது. 

வீட்டில் இடம்்பறும் முக்்கியமான ்கற்றலுக்கு 
ஆ்தரவு்தவியா்க இருப்ப்தற்்கான ்சயற்பாடு்கள் 
இ்தில் ஏராளம் உள்ளன. நீங்கள் உங்கள் 
பிள்்ளயுடன ்சரந்து ம்கிழ்வுறவும், பாடசா்ைக் 
்கல்வி்ய உங்கள் பிள்்ள அபாரமான வ்்கயில் 
துவங்கவும் ஏது ்சய்யும் வழியில் இச்சயற்பாடு்கள் 
வடிவ்மக்்கப்பட்டுள்ளன. 

இச்சயற்பாடு்களில் உங்கள் பிள்்ள  
ஈடுபட்டு அவற்்ற ஆய்ந்து பாரக்்க உங்கள் 
பிள்்ள்ய ஊக்குவியுங்கள், மற்றும் 
இச்சயற்பாடு்களுக்கு அவர்களு்டய  
்சாந்்த மறு்மாழி்க்ள  
அவர்கள் அளிப்ப்தில் அவர்களுக்கு  
உ்தவியா்க இருங்கள்.  
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எழுத்தறிவு 
எழுத்தறிவுத ்திறன்க்ள 
வளரததுக்்்காள்வ்தில் 
உங்கள் பிள்்ளக்கு உ்தவு்தல் 

்சவிமடுப்புத ்திறன, ்பசசுத ்திறன, வாசிப்புத ்திறன, 
எழுததுத ்திறன மற்றும் எழுததுக்கூட்டல் ்திறன 
ஆ்கியன எழுத்தறிவில் உள்ளடஙகும். எண்ணங்கள், 
உ்ணரசசி்கள், மற்றும் ்கருததுக்்க்ள ்வளிப்படுத்தவும், 
்பசசு மற்றும் எழுதது மூைமான ்த்கவல்்களிலுள்ள 
அரத்தத்்த விளங்கிக்்்காள்வ்தற்குமான ்திற்ன இது 
குறிக்கும். 
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்பசசுத்திறன மற்றும் 
்சவிமடுப்புத ்திறன

உஙகள் ேவிள்ணளயவின் ோ்டொணைக கல்விககான 
அடித்தளமாக பேச்சு மற்றும் செ்விமடுப்புத் திறன்கள் 
அணமகின்றன. மற்ற்ரகபளாடு பேெ இயைவும், நடபுககணள 
உரு்ாககிகசகாள்ளவும், ோ்டொணையவில இ்டம்சேறும் 
அணனத்து செயற்ோடுகளிலும் சுறுசுறுப்ோகப் ேஙபகற்கவும் 
இநதத் திறன்கள் குழநணதகளுககு உதவும். 

ஆஙகிைமலைாத ப்சறாரு சமாழிணய நீஙகள் வீடடில 
பேெினால, உஙகளுண்டய ேவிள்ணள அ்ரகளது சொநத 
சமாழிணயப் ேயன்ேடுத்த நீஙகள் சதா்டரநது உத் 
ப்ணடியது முககியம். 
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உங்கள் பிள்்ளயுடன ்பசு்தல்

• ேலப்று ்வி்டயஙகணளப் ேற்றி, உதாரைமாக, அன்றா்டம் ந்டககும் 
்வி்டயஙகணளப் ேற்றி, உங்கள் பிள்்ளயுடன ்பசுங்கள்.

• கைாொரக கணதகள், உஙகள் சொநதக கணதகள் மற்றும் உஙகள் 
ேவிள்ணளகளின் ்க்்த்கள் எனபவற்்றப் ப்கிரந்து்்காள்ளுங்கள். 

• ந்டநதுசகாணடிருககும் விடயங்க்ளப் பற்றி விவரியுங்கள் 
அல்ைது ்பசுங்கள். உதாரைமாக, “இன்று நாம் ோ்டொணைககு 
ந்டநதுசெலைப் போகிபறாம், மற்றும் பூஙகாண்க க்டநது செலப்ாம்,” 
என்று நீஙகள் உஙகள் ேவிள்ணளககுச் சொலைைாம். 

• உங்கள் பிள்்ள ்சால்வ்்தச ்சவிமடுததுக் ்்களுங்கள் 
மற்றும் உங்கள் பிள்்ளயின மு்ற வரும்்பாது அவ்ரப் ்பச 
ஊக்குவியுங்கள். உணரயா்டல ஒன்ணறச் செ்விமடுத்துக பகடடு 
அதில எப்ேடி ஈடுேடு்து என்று கற்றுகசகாடுஙகள்.

• உணரயா்டல ஒன்ணற ஆரம்ேவிககும்போது அலைது உஙகள் 
ேவிள்ணளயு்டன் பேெிகசகாணடிருககும்போது, ‘ஆம்’, ‘இலணை’ 
என்ற மறுசமாழிணய்வி்ட அதிகமாகப் பேசு்தற்கு ்ாயப்ேளிககும் 
்்கள்வி்க்ளக் ்்களுங்கள்.  உதாரைத்திற்கு, “இன்று 
ோ்டொணையவில நீஙகள் என்ன செயதீரகள்?” என்று பகளுஙகள்.

• ‘எப்படி’ அல்ைது ‘ஏன’ எனறு துவஙகும் பகள்்விகணளக 
பகளுஙகள். உதாரைமாக, “எத்தணன ேறண்கணளப் பூஙகா்வில 
நீஙகள் ோரககிறீரகள்?” என்று பகளுஙகள்.  

• பகள்்விகணளக பகடகும்போது, மறு்மாழி ்சால்ை உங்கள் 
பிள்்ளக்கு ்ேரம் ்்காடுங்கள்.

• உ்ரயாடல்்க்ள ம்கிழ்சசி ்தரக் கூடிய்தா்க 
அ்மததுக்்்காள்ளுங்கள். ப்டிகணகயான கணதகணள 
உரு்ாககிச் சொலலுஙகள், மற்றும் உஙகள் ேவிள்ணளபயாடு பெரநது 
பேசுஙகள், ோடுஙகள்.
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்த்கவல் ஒன்றத ்்தரியப்படுதது்தல் 

• ்க்்த ஒன்ற ்திரும்பச ்சால்லுங்கள். கணதயவின் ஆரம்ேத்திலும், 
நடு்விலும், முடி்விலும், என்ன ந்டநதது என்ேணதப் ேற்றிப் பேசுஙகள். 

• ்ாெித்த ேவிறகு, ்க்தாபாத்திரங்க்ளப் பற்றிப் ்பசுங்கள் அலைது 
அநதப் புத்தகத்தில உஙகள் ேவிள்ணளககுப் ேவிடித்த ோகத்ணதப் ேற்றிப் 
பேசுஙகள். 

• ஒரு சகாண்டாட்டத்திற்கு, அலைது ோ்டொணைககுப் போ்து போன்ற 
நிகழ்வுகளின்போது என்ன ந்டககககூடும் என்ேணதப் ேற்றிய 
்கருததுக்்க்ளப் ப்கிரந்து்்காள்ளுங்கள். அநத நிகழ்ச்ெிககுப் 
ேவிறகு என்ன ந்டநதது என்ேணதப் ேற்றிப் பேசுஙகள் மற்றும் உஙகள் 
ேவிள்ணளயவின் எணைஙகள் மற்றும் உைரவுகணள உஙகளு்டன் 
ேகிரநதுசகாள்ளுமாறு உஙகள் ேவிள்ணளணயக பகளுஙகள். 

• உஙகளுண்டய ேவிள்ணளயவின் கற்ேணனத் திறணனப் ேயன்ேடுத்தி 
அவர்களு்டய ்சாந்்தக் ்க்்த ஒன்ற உருவாக்க அ்ரகளுககு 
உதவுஙகள். “இநதக கணத எணதப் ேற்றியது?” “கணதயவில யாசரலைாம் 
இருககிறாரகள்?” “கணதயவில என்ன ந்டககிறது?” என்ேன போன்ற 
பகள்்விகணளக பகளுஙகள். 

• உங்கள் பிள்்ளயின முழுப் ்பயர, மு்கவரி, வயது, ேவிறநத 
திகதி மற்றும் சதாணைபேெி இைககம் ஆகிய்ற்ணற அவருக்குக் 
்கற்றுக்்்காடுங்கள். 

• அன்ணறய நாள் எப்ேடி இருநதது என்று உஙகள் ேவிள்ணளணயக 
பகளுஙகள், மற்றும் ்மை்தி்கமான விபரங்க்ளச ்சால்லுமாறு 
்்களுங்கள், உதாரைமாக, “நீஙகள் ஏன் அப்ேடி நிணனத்தீரகள்?” 
என்று பகடகைாம். 

 7



ஆங்கிை உ்ரயாடல் மற்றும் வாரத்்த-
உருவாக்்கத ்திறன்க்ள உங்கள் பிள்்ள 
வளரததுக்்்காள்ள உ்தவுவ்தற்்கான புத்த்கங்கள்
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வாரத்்த உருவாக்்கம் 

• பேசும்போது பணபுச்சாற்்க்ளப் பயனபடுததுங்கள். “அஙபக 
ஒரு நாய இருககிறது,” என்று உஙகள் ேவிள்ணள சொன்னால, “ அது 
ஒரு ெிறிய, முடி நிணறய உள்ள ச்ள்ணள நாய,” என்று நீஙகள் 
்வி்ரித்துச் சொலைைாம். 

• பு்திய ்சாற்்க்ள அவர்களுக்குக் ்கற்றுக் ்்காடுப்ப்தன மூைம் 
உஙகள் ேவிள்ணளயவின் சமாழி ்ளரச்ெி அதிகரிகக உதவுஙகள். 

• உஙகள் ேவிள்ணளபயாடு பெரநது ்ாெிககும்போது, புத்தகஙகளில 
ேயன்ேடுத்தப்ேடும் ்சாற்்க்ளப் பற்றிப் ்பசுங்கள். சொற்களின் 
அரத்தத்ணதப் ேற்றி அ்ரகபளாடு பெரநது பேசுஙகள். பேசு்தற்காகப் 
ஆர்ம் ஊட்டககூடிய புதிய ்ாரத்ணதகணளயும் நீஙகள் பத்டைாம்.

• புதிய ்ாரத்ணதகணள ்ாககியத்தில ேயன்ேடுத்தும் பயிற்சி்ய 
அளியுங்கள். 

• வீடடில உள்ள சோருடகளின் சேயர எழுதப்ேட்ட ஒட்டுத்தாள்்க்ளத 
்தயாரியுங்கள்.
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வாசிப்புத ்திறன 

குழந்்்த்களுக்கு மற்றவர்கள் வாசிததுக் 
்காணபிப்ப்திலிருந்தும், குழந்்்த்கள் மற்றவர்க்ளாடு 
்சரந்து வாசிப்ப்திலிருந்தும், ்தாங்களா்க்வ 
வாசிப்ப்திலிருந்தும் பு்திய விடயங்க்ளக் குழந்்்த்கள் 
்கற்பார்கள். 

ஒவ்வாரு ோளும் குழந்்்த்க்ளாடு ்சரந்து வாசிதது 
ம்கிழ்வுறுங்கள். பாடசா்ை, புத்த்கக் ்க்ட, நூை்கம் 
மற்றும் சூப்பர மாரக்்்கட் ஆ்கிய இடங்களுக்கு 
ேடந்து்சல்லு்தல் ்பானற சமயங்களில் இ்தற்்கான 
வாய்ப்பு்கள் ்கி்டக்குமா எனறு பாருங்கள். 

்க்்த்கள், அவற்றில் பயனபடுத்தப்படும் ்மாழி, 
வாரத்்த்கள் மற்றும் வாரத்்த்களில் உள்ள 
எழுததுக்்களின ஒலி்கள் ஆ்கியவற்்றப் பற்றிப் 
்பசுங்கள். உங்களு்டய ்சாந்்த ்மாழியிலுள்ளப் 
புத்த்கங்க்ள வாசியுங்கள். 
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ஒவ்வாரு ோளும் உங்கள் பிள்்ளயுடன 
்சரந்து வாசியுங்கள்

• வாசிப்பு ம்கிழ்சசியூட்டக்கூடிய்தா்க இருக்குமாறு ்சய்யுங்கள். 
மற்ற்ரகணளக க்னித்தல, மற்ற்ரகள் செய்ணதப் போைத் 
தாமும் செயதல, பமலும் மற்ற்ரகபளாடு சதா்டரோ்டல 
சகாள்தல ஆகிய்ற்றிலிருநது குழநணதகள் ்ாெிப்ணேப் ேற்றிக 
கற்றுகசகாள்்ாரகள்.  

• தமககுப் ேவிடித்த புத்த்கங்க்ளத ்்தரந்்்தடுதது அவற்்ற 
மீணடும் வாசிக்்க உங்கள் பிள்்ள்ய ஊக்குவியுங்கள்.

• ்ாெிககத் து்ஙகும் முன்ோக அநதப் புத்த்கத்்தப் பற்றிப் 
்பசுங்கள். புத்தகத்தின் தணைப்ணேப் ேற்றியும் கணதயவில 
பமற்சகாணடு என்ன ந்டககைாம் என்ேணதப் ேற்றியும் பேசுஙகள்.

• புத்த்க்திலுள்ள படங்க்ளப் பற்றியும், கணதபயாடு ே்டஙகள் எப்ேடி 
ஒடடிப் போகின்றன என்ேணதப் ேற்றியும் ்பசுங்கள்.

• ்ாெிககும்போது, “அடுத்ததாக என்ன ந்டககும் என்று 
நிணனககிறீரகள்?”, “ஏன் அப்ேடி நிணனககிறீரகள்?” என்ேணதப் 
போன்ற ்்கள்வி்க்ள உங்கள் பிள்்ளயிடம் ்்களுங்கள். 

• ்ாெித்த ேவிறகு, ்க்்த்யப் பற்றிப் ்பசுங்கள். “கணதயவில எநதப் 
ேகுதி உஙகளுககுப் ேவிடித்திருநதது?” அலைது “இநதக கணதயவில 
ேரேரப்ோன, ப்டிகணகயான அலைது பொகமான ேகுதி எது?” 
என்ேணதப் போன்ற பகள்்விகணளக பகளுஙகள். 

• ேவிடித்த கணதகணள உஙகள் ேவிள்ணளயு்டனும் அ்ருண்டய ெபகாதர 
ெபகாதரிகள் மற்றும் நணேரகளு்டன் மாறி மாறி வாசியுங்கள்.

• செயதித்தாள்கள், ெஞெிணககள், சு்சராடடிகள், சதருககளில 
காைப்ேடும் சேயரப் ேைணககள், ெணமயல செயமுணறகள் மற்றும் 
கண்டயவில ்ாஙகப்ணடிய சோருடகளின் அட்ட்ணை போன்ற 
பைவி்தமான விடயங்க்ள வாசிப்ப்தற்்கா்கத ்்தரந்்்தடுங்கள். 
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ஒத்தி்சவு (rhyme) உள்ள ஆங்கிைப் 
புத்த்கங்கள்

12



வாசித்தல், ்மாழி்யயும்  
வாரத்்த்க்ளயும் பயனபடுதது்தல் 
ஆ்கியவற்றின மூைம் குழந்்்தயுடன ம்கிழ்வுறல்

• ஒத்தி்சவு்கள் (rhymes) அலைது புதிரகள் (riddles) உள்ள  
ஆங்கிைப் புத்த்கங்க்ளத ்்தரந்்்தடுங்கள். 

• ஒத்தி்சவு உள்ள வாரத்்த்க்ளப் பற்றிப் ்பசுங்கள். Cat, 
hat, sat, bat ஆகியன ஒத்திணெவுள்ள ஆஙகிை ்ாரத்ணதகளுககு 
உதாரைஙகளாகும், ஏசனனில இண் இபர ஒலியவில முடி்ண்டயும் 
்ாரத்ணதகள்.  

• ஒத்தி்சவுள்ள வாரத்்த்க்ள ்வதது வி்ளயாடுங்கள்  
மற்றும் ஒத்திணெ்ான ்விணளயாடடுககணள ்விணளயாடுஙகள். “Have  
you ever seen a snail deliver the mail?” போன்ற ஒத்திணெ்ான 
்ாரத்ணதகள் உள்ள ்ாககியஙகணள உரு்ாககுஙகள்.  
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எழுததுக்்களின ஒலி்க்ள ்வதது 
வி்ளயாடுங்கள் 

• எழுததுக்்களின ஒலி்க்ள ்வதது வி்ளயாடுங்கள். ஒபர 
ஒலியவில து்ஙகும் ்ாரத்ணதகணளப் ேயன்ேடுத்தி அரத்தம் ஏதும் 
இலைாத ்ாககியஙகணள உரு்ாககுஙகள். 

• உஙகள் ேவிள்ணளககு நீஙகள் ்ாெித்துக காணேவிககும்போது, 
அ்ருககுத் சதரிநத ஒலி்க்ள அ்டயாளம் ்காட்டி அவற்்றச 
்சால்லுமாறு பகளுஙகள். 

• உஙகள் ேவிள்ணளயவின் சேயணரப் ேயன்ேடுத்தி ஒலி 
வி்ளயாட்டுக்்க்ள வி்ளயாடுங்கள். “உஙகள் சேயர எநத 
ஒலியவில து்ஙகுகிறது?”, “Dad என்ற ்ாரத்ணத து்ஙகும் அபத 
ஒலியா?” என்ேணதப் போன்ற பகள்்விகணளக பகடகைாம்.  
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ஆங்கிை எழுததுக்்க்ளப் பற்றிய 
புத்த்கங்கள்
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ஓவியம் மற்றும் எழுததுத ்திறன

ஆரவமூட்டும் விடயங்க்ள வ்ரயவும் அவற்்றப் 
பற்றி எழு்தவும் உங்கள் பிள்்ள்ய ஊக்குவியுங்கள். 

அவர்களு்டய ஓவியங்கள் மற்றும் எழுததுக்்க்ளப் 
பற்றிச ்சால்லுமாறு உங்கள் பிள்்ள்யக் 
்்களுங்கள். அவர்களு்டய ்க்்த்களிலும், அவற்்ற 
வ்ரய அல்ைது எழு்த அவர்கள் ்்தரிவு்சய்்த 
மு்ற்களிலும் ஆரவம் ்காட்டுங்கள்.  
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ஒவ்வாரு ோளும் எழுதுங்கள் 

• படங்கள் வ்ரவது மற்றும் எழுதுவது மூைம் ்களிப்ப்டயுங்கள். 
உஙகள் ேவிள்ணள செயயவும், உரு்ாககவும் அலைது ்விணளயா்டவும் 
்விரும்பும் ்வி்டயஙகணள ்ணரநது காடடுமாறு அலைது எழுதிக 
காடடுமாறு பகளுஙகள்.

• அவர்களு்டய எழுத்்தப் பற்றிப் ்பசுமாறு உங்கள் 
பிள்்ள்ய ஊக்குவியுங்கள். அ்ரகளுண்டய கிறுககலகள், 
ஒ்வியஙகள், எழுத்துககள் அலைது ்ாரத்ணதகள் ஆகியன இதில 
உள்ள்டஙகைாம். 

• ்ணரயவும், எழுதவும் சுணைாம்புக பகால, காகிதம் மற்றும் 
சேன்ெிலகள், ‘மாரககர’கள் மற்றும் பேனாககள் போன்ற ்வவ்வறு 
்பாருட்்க்ளப் பயனபடுததுங்கள்.

• உங்கள் பிள்்ளயு்டய ்பய்ர எழுதுமாறு அ்ணரக 
பகளுஙகள். உஙகள் ேவிள்ணளககு முககியமான்ரகளுண்டய 
சேயரகணள எழுதவும் உஙகள் ேவிள்ணள முயற்ெிககைாம். 

• உஙகள் ேவிள்ணள எழுதிகசகாணடிருககும்போது அலைது 
்ணரநதுசகாணடிருககும்போது அ்ரகள் எணத எழுத அலைது 
்ணரய முயற்ெித்துகசகாணடிருககிறாரகபளா அநதப் ே்டத்ணதப் 
பற்றியும் அவர்கள் எழுதும் எழுததுக்்களின ஒலி்க்ளப் 
பற்றியும் ்பசுங்கள். 

• அவர்களு்டய ்கற்ப்னத ்திற்னப் பயனபடுத்திக் கணதகணள 
உரு்ாகக உங்கள் பிள்்ள்ய ஊக்குவியுங்கள். கணதககுரிய 
ே்டஙகணள ்ணரநதும் ்ாரத்ணதகணள எழுதியும் அ்ரகள் கணதப் 
புத்தகசமான்ணற உரு்ாககைாம்.

• உஙகள் ேவிள்ணளயவின் ்சாந்்த ்மாழியில் ்த்கவல்்க்ள எழு்த 
அ்ரகளுககு உதவுஙகள்.
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ஒரு ்ோக்்கத்திற்்கா்க வ்ர்தல் அல்ைது 
எழுது்தல்

• கண்டயவில ்ாஙக ப்ணடிய சோருடகளின் அட்ட்ணை, 
அலைது குடும்ேத்தில உஙகள் ேவிள்ணளககுப் ேவிடித்தமான நேர 
அலைது புத்தகத்ணத வ்ரய அல்ைது அவற்்றப் பற்றி எழு்த 
ஊக்குவியுங்கள். 

• ஒரு பாடல் அல்ைது ்கவி்்த ஒன்ற உருவாக்குங்கள், மற்றும் 
அநதப் ோ்டல அலைது க்விணதபயாடு ஒத்துப்போகும் ்ாரத்ணதகணள 
எழுதுஙகள் அலைது ே்டம் ஒன்ணற ்ணரயுஙகள். 

• உஙகள் ேவிள்ணள ்ணரநதுசகாணடிருககும்போது 
அலைது எழுதிகசகாணடிருககும்போது, அ்ரகள் 
உரு்ாககிசகாணடிருப்ேணதப் ேற்றி விளக்்கிச ்சால்லுமாறு 
அவர்களிடம் ்்களுங்கள். 

• ெமீேத்தில ந்டநத ஆர்மூடடிய, ப்டிகணகயான அலைது ேரேரப்ோன 
நிகழ்வு ஒன்ணறப் ேற்றி உஙகள் ேவிள்ணளயவின் நணேருககு அலைது 
வீடடிலுள்ள யாருககா்து ்கடி்தம் ஒன்ற எழு்த ஊக்குவியுங்கள். 

• உஙகள் ேவிள்ணள தினமும் எழுது்தற்கு அலைது ே்டஙகள் 
்ணர்தற்காக ஒரு பநாடடுப் புத்தகம் அலைது ்தினக் குறிப்்படு 
ஒன்ற ்வததுக்்்காள்ளுங்கள். 

• ஒரு சகாண்டாட்டம் அலைது ெிறப்பு நிகழ்ச்ெி ஒனறிற்்கான அட்்ட 
அலைது அணழப்பு ம்டல ஒன்ற உருவாக்குங்கள்.  
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்சய்்தி்க்ளப் பற்றிப் ்பசுங்கள் 

• உஙகள் ேவிள்ணள அனுப்ே ்விரும்பும் ்சய்்தி ஒன்ற உருவாக்்கச 
்சால்லுங்கள். இது “நாயகள் -ஜாககிரணத” என்ற சு்சராடடியாக 
இருககைாம், அலைது அ்ரகள் செயய ்விரும்பும் ்வி்டயஙகணளப் 
ேற்றி அ்ரகளுண்டய ஆெிரியருககு எழுதும் கடிதமாக இருககைாம். 

• உஙகள் ேவிள்ணளயவின் கைாச்ொரம், அனுே்ஙகள் அலைது 
ஆர்ஙகணளப் ேற்றிய அனறாடச ்சாற்்க்ளப் 
பயனபடுததுங்கள். 

• உஙகள் ேவிள்ணள எழுதியுள்ள ்கடி்தங்கள், அலைது நீஙகளும் உஙகள் 
ேவிள்ணளயும் பெரநது ்ாெித்துள்ள ்க்்த்கள் ஆ்கியவற்்றப் 
பற்றிப் ்பசுங்கள். 

• பேசும்போது, பை வி்தமான வாரத்்த்க்ளப் பயனபடுத்தி 
வாக்்கியங்களில் ்பச உங்கள் பிள்்ளக்கு உ்தவுங்கள். 
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எண்ணறிவு 

உங்கள் பிள்்ளயின 
எண்ணறிவுத ்திறன்க்ள 
வளரக்்க உ்தவு்தல்

அன்றா்ட ்ாழ்கணகச் சூழ்நிணைகளில எணகளின் ேஙகு 
என்ன என்ேணத ்விளஙகிகசகாள்ள இயலும் திறன் 
எணைறி்வில அ்டஙகும். 

அனுதினமும் நாம் எணகணளக காணகிபறாம் மற்றும் 
ேயன்ேடுத்துகிபறாம். நாம் ்ாெிககும் ேககஙகளில 
எணகணளக காணகிபறாம், நமது வீடடிற்கு எண ஒன்று 
இருககிறது, மற்றும் நாம் ஏதா்து சோருடகணள 
்ாஙகும்போது எணகணளக கூடடுகிபறாம் அலைது 
கழிககிபறாம். 

எணைறிண்ப் ேற்றி பநரமுகமானசதாரு மனப்ோஙகிணன 
உஙகள் ேவிள்ணள ்ளரத்துகசகாள்ள உதவுஙகள். 

எணைறிவுத் திறன்கணள உஙகளுண்டய சொநத சமாழிணயப் 
ேயன்ேடுத்தி ்ளரககப்ணடியது முககியம். 
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எண்கள் மற்றும் எணணு்தல் 

‘எணணுதல’ என்ேது ஆரம்ே நிணையவிபைபய குழநணதகள் 
்ளரத்துகசகாள்ளும் திறன் ஆகும். எணணுதலில 
ேவின்்ரு்ன உள்ள்டஙகும்: 

• ெரியான ்ரிணெப்ேடி எணகணளச் சொலலுதல மற்றும் 
நிணனவுகூரதல

• எணகளுககான சொற்கணள சோருடகபளாடு இணைத்தல

• கண்டெியாக எணைப்ேட்ட எண சமாத்தப் சோருடகளின் 
எணைிகணகணயக குறிககும் என்ேணதத் சதரிநதுசகாள்ளல.

பயனபடுததுவ்தற்்கான வாரத்்த்கள்

• முன்பனாககி எணைவும், ேவின்பனாககி எணைவும்

• முநணதய எண, அடுத்த எண

• இணத ்வி்ட அதிகமாக, இணத ்வி்டக குணற்ாக

• அணதப் போன்றபத.
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ஆங்கிை எண்கள்

0 zero 1 one 
2  two 3 three
4  four 5 five
6  six 7 seven
8  eight 9 nine

10  ten
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எண்க்ளப் பற்றிக் ்கற்றுக்்்காள்வ்்த 
ஊக்குவிப்ப்தற்்கான ேடவடிக்்்க்கள்

• எணகணளயும் அளவுகணளயும் உஙகள் ேவிள்ணள ்விளஙகிகசகாள்ள 
உதவு்தற்காக எண்களும் புள்ளி்களும் உள்ள ப்க்டக் 
்காய்்க(dice)்ளப் பயனபடுததுங்கள். “இநதப் ேகண்டக காயவில 
எத்தணனப் புள்ளிகள் இருககின்றன?” என்று உஙகள் ேவிள்ணளணயக 
பகளுஙகள். 

• ேகண்டக காயகளும் எணைிகணகயும் பதண்ப்ேடும் ‘அட்்ட 
வி்ளயாட்டுக்்க’(board games)்ள பிள்்ளயுடன ்சரந்து 
வி்ளயாடுங்கள். 

• ்க்்த்க்ள வாசிததுப் ப்கிரந்து்்காள்ளுங்கள். எணணுதல, 
எணைிகணக அளவுகள், ேககஙகளின் எணகள் ஆகியன உள்ள்டஙக, 
ஒரு புத்தகத்தில நீஙகள் ோரககும் எணகள் ஆகிய்ற்ணறப் ேற்றிப் 
பேசுஙகள். 

• உைாவச ்சல்லும்்பாது எண்க்ளக் ்கணடுபிடிததுச 
்சால்லுமாறு உங்கள் பிள்்ள்யக் ்்களுங்கள். “உஙகள் 
கணகளில ேடும் எணகள் என்ன?” என்று உஙகள் ேவிள்ணளணயக 
பகளுஙகள். வீடடு எணகள், இைககத் தகடுகள் மற்றும் சதருக 
குறியீடுகள் ஆகிய்ற்ணறப் ேற்றிப் பேசுஙகள். 

• கடிகாரஙகள் மற்றும் சதாணைபேெிகள் போன்ற அன்றா்டப் 
சோருடகளின் மீதுள்ள எண்க்ளப் பற்றிப் ்பசுங்கள். 
உத்விகரமான இைககஙகணள உஙகள் ேவிள்ணள நிணனவுகூர 
உதவுஙகள். 
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்பாருட்்கள் அல்ைது புள்ளி்களின 
எண்ணிக்்்க்யப் புரிந்து்்காள்ளு்தல்

ப்க்டக் ்காய்்களில் புள்ளி்கள் அ்மந்துள்ள மு்ற்கள்

புள்ளி்கள் அ்மந்துள்ள மு்ற்கள்

3 4

6 6
‘்டாமி்னா’-வில் புள்ளி்கள் அ்மந்துள்ள மு்ற்கள்
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உங்கள் பிள்்ள்யாடு ்சரந்து எணணு்தல் 

• வீட்டில் ஏ்தாவது ்வ்ை்கள் ்சய்து்்காணடிருக்கும்்பாது 
்பாருட்்க்ள எணணுங்கள். உஙகள் ேவிள்ணளபயாடு பெரநது 
ொதாரைமான செயமுணறகணளப் ேயன்ேடுத்தி ெணமயுஙகள், 
அப்போது ெணமப்ேதற்குப் ேயன்ேடுத்தும் சோருடகணள எணைி 
ண்ககுமாறு உஙகள் ேவிள்ணளககுச் சொலலுஙகள். 

• குடும்ேத்தினர ஒன்றாகச் ொப்ேவிடு்தற்காக ்ம்ச்ய 
ஆயத்தப்படுததுவ்தில் உ்தவுமாறு உங்கள் பிள்்ள்ய 
ஊக்குவியுங்கள். ஆடகள், மற்றும் ொப்ோடடு பமணெயவில 
பதண்ப்ேடும் தடடுகள், பகாப்ணேகள், முள்கரணடிகள் மற்றும் 
ஸ்பூன்கள் ஆகிய்ற்ணற எணணுமாறு உஙகள் ேவிள்ணளணயக 
பகளுஙகள். 

• ோ்டொணைச் சீருண்டணய உஙகள் ேவிள்ணள அைியும்போது 
அ்ரகளுண்டய ெடண்டயவில உள்ள சோத்தான்கணள உங்கள் 
பிள்்ளயுடன ்சரந்து எணணுங்கள். 

• உஙகள் ேவிள்ணளயவின் மதிய உைவுப் சேடடியவில எத்த்ன வ்்க்கள் 
உள்ளன எனறு எணணுமாறு உஙகள் ேவிள்ணளணயக பகளுஙகள்.  

• முன்னாக்்கி எணணுங்கள். காரகள், வீடுகள், காைைிகள் மற்றும் 
ணேகள் போன்ற அன்றா்டப் சோருடகணள எணணுஙகள். 

• பின்னாக்்கி எணணுங்கள். ேடிககடடுகளில கீபழ இறஙகி, ேவிறகு 
பமபை ஏறுஙகள். 10, 9, 8 ....

ஆங்கிைத்திலுள்ள எண்ணிக்்்கப்  
பாடல்்கள்

• Here is the Beehive

• Five Little Ducks

• The Ants Go Marching

• One, Two, Buckle My Shoe

• Five Cheeky Monkeys Jumping on the Bed

• Ten Green Bottles
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எண்கள் மற்றும் எண்ணிக்்்க்யப் பற்றி 

ஆங்கிைத்திலுள்ள புத்த்கங்கள் 
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கூட்டல் மற்றும் ்கழித்தல் 

கூட்டல மற்றும் கழித்தல ஆகிய்ற்ணறப் ேற்றிய அறிண் 
இளம் குழநணதகள் ்ளரத்துகசகாள்ள ப்ணடும். இரணடு 
அலைது அதற்கு பமற்ேட்ட சோருடகணள ஒன்று பெரப்ேது, 
மற்றும் அ்ற்ணற நீககு்து மற்றும் ேவிரிப்ேது ஆகியன இதில 
உள்ள்டஙகும்.  

பயனபடுததுவ்தற்்கான வாரத்்த்கள் 

• ஒன்று பெரககும், இணைககும், உரு்ாககும்

• அணத ்வி்டக குணறநத, அணத ்வி்ட அதிகமான

• ஒடடு சமாத்தமாக

• கழியுஙகள்

• இன்னும் எத்தணன
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கூட்ட்ை ஊக்குவிக்கும் ேடவடிக்்்க்கள் 

• சோம்ணமகள், ேழஙகள், புத்தகஙகள் போன்ற அனறாடப் 
்பாருட்்க்ள எண்ணி அவற்றின எண்ணிக்்்க்ய ஒனறு 
கூட்டுங்கள். எணைிகணகணயக கூடடு்தற்குக குழநணதகள் 
அ்ரகளுண்டய ்விரலகணளப் ேயன்ேடுத்தைாம். 

• நீஙகள் ந்டநது போயகசகாணடிருககும்போது, நீஙகள் ோரககும் 
்வவ்வறு வ்்கப் ்பாருட்்க்ள எண்ணி, அவற்்ற ஒனறு 
கூட்டுங்கள், உதாரைமாக, ஒரு பதாட்டத்திலுள்ள மைரகள். 

• ஒரு நாடகாடடியவில, உஙகள் ேவிள்ணள ோ்டொணைககுச் சென்ற 
நாடகணள அலைது ப்சறாரு ந்ட்டிகணகணய பமற்சகாண்ட 
நாடகணளக குறிககச் சொலலுஙகள். ்ார இறுதியவில, ஒவ்வாரு 
ேடவடிக்்்கக்குமான ோட்்க்ள ஒனறு கூட்டச ்சால்லுங்கள்.  

• கண்டயவில சோருடகள் ்ாஙகும்போது, நீஙகள் என்னச்லைாம் 
்ாஙகப்ணடும் என்ேணதப் ேற்றிப் பேசுஙகள். “வீடடிலுள்ள 
ஒவச்ாரு்ருககும் எத்தணன ்ாணழப்ேழஙகள்? இன்சனாரு 
ேழத்ணத நான் அதிகமாக எடுத்தால, நம்மி்டம் எத்தணன ேழஙகள் 
இருககும்?” என்ேணதப் ்பானற ்்கள்வி்க்ளக் ்்களுங்கள். 

• இரணடு ப்க்டக் ்காய்்க்ளப் பயனபடுத்திக் கூட்டுவ்்த 
ஊக்குவிக்கும் வி்ளயாட்டுக்்க்ள வி்ளயாடுங்கள், 
உதாரைமாக "Snakes and Ladders."
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்கழித்த்ை ஊக்குவிக்கும் ்சயற்பாடு்கள் 

• அனறாடப் ்பாருட்்க்ளப் பயனபடுத்தி ்கழித்த்ைச 
்சய்யுங்கள். அ்ரகளுண்டய மதிய உைவுப் சேடடியவில உள்ள 
்ணககணள எணைி, ேவிறகு ஒவச்ாரு ்ணகயும் எடுககப்ேடும்போது 
அணதக கழியுஙகள். 

• சாப்பிடும்்பாது, எத்த்ன வ்்க்கள் உஙகளி்டம் உள்ளன எனறு 
எணணுங்கள். “எத்தணன திராடணெகணள நீஙகள் ொப்ேவிடடீரகள்? 
இன்னும் எத்தணன மீதம் உள்ளன?” என்ேணதப் போன்ற 
பகள்்விகணளக பகளுஙகள். 

• அடண்டப் சேடடிகளில இருநது முடண்டகணள ச்ளிபய எடுப்ேது, 
அலைது ஒரு சீப்ேவில இருநது ்ாணழப்ேழஙகணள அகற்று்து 
போன்ற ்பாருட்்க்ள நீக்கும் ்சயல்்க்ளச ்சய்யும்்பாது 
ஏற்படும் வித்தியாசத்தி்னக் ்கவனிக்்க உஙகள் ேவிள்ணளணய 
ஊககு்வியுஙகள். 

• ஒரு குழு்விலிருநது ஒன்று எடுககப்ேடும்போது எணைிகணக 
குணறயும் ்விதத்திைான "Five Little Ducks" போன்ற பாடல்்க்ளப் 
பாடுங்கள். 

• “கிணைத்தில ஐநது ஆப்ேவிள்கள் உள்ளன. இரணடு ஆப்ேவிள்கணள 
நான் ொப்ேவிடடு்விட்டால மீதம் எத்தணன ஆப்ேவிள்கள் இருககும்?” 
என்ேணதப் போன்ற ்்கள்வி்க்ளக் ்்களுங்கள். 
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கூட்டல் மற்றும் ்கழித்த்ைப் பற்றி 
ஆங்கிைத்திலுள்ள புத்த்கங்கள் 

  31



உரு-மா்திரி (patterns) ்க்ள 
அ்டயாளம்  ்கா்ணல் மற்றும் 
அவற்்ற உருவாக்்கல்

ஒ்ர வ்்கயான ‘வடிவம்’ ்திரும்பத ்திரும்ப வருவ்்த 
‘உரு-மா்திரி’ (pattern) என்பாம். வடிவங்கள், ஒலி்கள், 
எண்கள் மற்றும் ்பாருட்்க்ளக் ்்காணடு இ்த்ன 
அ்மக்்கைாம்.

அனறாட ்சயற்பாடு்கள் மூைமா்க ‘உரு-மா்திரி’்க்ள 
அ்டயாளம் ்கா்ணவும், உருவாக்்கவும்,  
பாரதது அ்்த ்பாைச ்சய்யவும்  
குழந்்்த்கள் ்கற்றுக்்்காள்ளைாம். 
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பயனபடுததுவ்தற்்கான  
வாரத்்த்கள்

• திரும்ேச் செய

• சதா்டரக

• உரு்ாககு

• அண்டயாளம் காணேவி

• ்வி்ரி

• ்டி்ணமப்பு

• அபத போன்ற

• ப்றுேட்ட

‘உரு-மா்திரி்க’்ள அ்டயாளம் ்காண்க 

• சோட்டைம் கடடும் தாள், குளியைணறத் தணர ஓடுகள் மற்றும் 
வீடடின் முன்ேககம் உள்ள ்ாகன-நுணழ்ழி போன்ற்ற்றிலுள்ள 
‘உரு-மா்திரி்க’்ள அ்டயாளப்படுததுங்கள். ச்வப்று ‘உரு-
மாதிரிக’ணளப் ேற்றியும் அ்ற்ணறத்‘உரு-மாதிரிக’ளாக ஆககு்து எது 
என்ேணதப் ேற்றியும் பேசுஙகள். 

• வடிவ்மப்பு்க்ளப் பற்றிப் ்பசுங்கள். “இது ஏன் ஒரு 
்டி்ணமப்ோக இருககிறது?”, “இநத ்டி்ணமப்ணேத் சதா்டர 
இயலுமா?” போன்ற பகள்்விகணளக பகளுஙகள். 

• ‘உரு-மாதிரிக’ணள உஙகள் ேவிள்ணள அண்டயாளம் காை உதவு்தற்கு 
சீட்டு்கள் (cards), ‘்டாமி்னா’க்்கள் அல்ைது ப்க்டக் ்காய் 
வி்ளயாட்டுக்்க்ள வி்ளயாடுங்கள். 
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‘உரு-மா்திரி்க’்ளப் பாரதது அப்படி்ய 
்சய்்தல்

• ஒ்ர மா்திரியான வ்்கயில் ்்க்க்ளத ்தட்டி ்விணளயாடும் 
ஆட்டத்திணன உஙகள் ேவிள்ணளயு்டன் ்விணளயாடுஙகள். நீஙகள் 
திரும்ேவும் அபத போல செய்ணதப் போைக ணககணளத் தடடுமாறு 
உஙகள் ேவிள்ணளககுச் சொலலுஙகள். 

• ஒரு தடடு, ஒரு ஸ்பூன், மீணடும் ஒரு தடடு, ஒரு ஸ்பூன், மீணடும் ஒரு 
தடடு, ஒரு ஸ்பூன் என்று சதா்டரும் ‘உரு-மா்திரி’்யப் பயனபடுத்தி 
சாப்பாட்டு ்ம்ச்ய ஆயத்தப்படுததுங்கள்.  

‘உரு-மா்திரி்க’்ள அ்மத்தல்

• சோம்ணமகள் மற்றும் ேழஙகள் போன்ற அன்றா்டப் சோருடகணளப் 
ேயன்ேடுத்தி ‘உரு-மா்திரி்க’்ள அ்மயுங்கள். 

• முதலில சுைபமான ‘உரு-மா்திரி்க’ளில் துவங்கி, பிறகு 
்கடினமான ‘உரு-மா்திரி்க’்ள உருவாக்குங்கள்; உதாரைமாக 
- ஒரு ஆப்ேவிள், இரணடு ்ாணழப்ேழம், ஒரு ஆப்ேவிள், இரணடு 
்ாணழப்ேழம்,  ஒரு ஆப்ேவிள், இரணடு ்ாணழப்ேழம் என்ேணதப் போை 
செயயைாம். 
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‘உரு-மா்திரி்க’்ளப் பற்றி 
ஆங்கிைத்திலுள்ள புத்த்கங்கள்
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உங்கள் பிள்்ள ஆங்கிை எழுத்தறிவுத 
்திறன்க்ள வளரததுக்்்காள்ள 
உ்தவுவ்தற்்கான புத்த்கங்கள்

உ்ரயாடல்்கள் மற்றும் வாரத்்த உருவாக்்கம் 
ஆ்கியவற்றிற்்கான புத்த்கங்கள்

Dunbi the Owl – Daisy Utemorrah, editor Pamela Lofts. Scholastic 
Australia

Possum Magic – Mem Fox, illustrator Julie Vivas. Omnibus Books

Splosh for the Billabong – Ros Moriarty, illustrator Balarinji. Allen 
and Unwin

The Day the Crayons Quit – Drew Daywalt, illustrator Oliver Jeffers. 
Harper Collins Children’s Books

The Echidna and the Shade Tree – Mona Green, editor Pamela 
Lofts. Scholastic Australia

The Little Refugee – Anh and Suzanne Do, illustrator Bruce 
Whatley. Allen & Unwin Children

The True Story of the 3 Little Pigs – Jon Scieszka, illustrator Lane 
Smith. Penguin

The Very Cranky Bear – Nick Bland. Scholastic Australia
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ஒத்தி்சவு (rhyme) உள்ள புத்த்கங்கள்

Miss Spider’s Tea Party – David Kirk. Scholastic Inc

No Way Yirrikipayi! – Alison Lester. Pan Macmillan Australia

Pig the Pug – Aaron Blabey. Scholastic Australia

Piranhas Don’t Eat Bananas – Aaron Blabey. Scholastic Australia

Oi Cat! – Kes Gray, Jim Field. Hachette Australia

Sebastian Lives in a Hat – Thelma Catterwell, illustrator Kerry 
Argent. Omnibus Books

Walking Through the Jungle – Stella Blackstone. Barefoot Books

The Cat in the Hat – Dr Seuss. Random House

எழுததுக்்க்ளப் பற்றிய புத்த்கங்கள்

ABC Dreaming – Warren Brim. Magabala Books

Animalia – Graeme Base. Picture Puffins 

Dr Seuss’s ABC – Dr Seuss. Random House

I Spy, An Alphabet in Art – Lucy Micklethwait. Greenwillow Book

இஙகு அட்ட்ணையவி்டப்ேடடுள்ள புத்தகஙகணள, எழுத்தறிவு 

மற்றும் எணைறிவுக கல்வியவில ேலப்று பநாககஙகளுககாகப் 

ேயன்ேடுத்தைாம்.  

எமது வ்ைத்தளத்திற்குச ்சனறு  
பாடசா்ைக் ்கல்வி்ய அபாரமான மு்றயில் 
துவங்க உங்களு்டய பிள்்ளக்கு உ்தவக்கூடிய 
மூைவளங்க்ளப் ்பறுங்கள். 

education.nsw.gov.au/lit-and-num-at-home
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உங்கள் பிள்்ள ஆங்கிை எண்ணறிவுத 
்திறன்க்ள வளரததுக்்்காள்ள 
உ்தவுவ்தற்்கான புத்த்கங்கள்

எண்கள் மற்றும் எண்ணிக்்்க ஆ்கியவற்்றப் 
பற்றிய புத்த்கங்கள் 

Counting on Community – Innosanto Nagara. Seven Stories Press, 
Penguin.

Counting with Tiny Cat – Viviane Schwarz. Walker Books

Five Little Ducks – Penny Ives. Child’s Play International Ltd

One is a Snail, Ten is a Crab – April Pulley Sayre and Jeff Sayre, 
illustrator Randy Cecil. Scholastic Australia

One Woolly Wombat – Kerry Argent. Scholastic Australia

Ten Black Dots – Donald Crews. Scholastic Australia

Ten Little Dinosaurs – Mike Brownlow, illustrator Simon Rickerty. 
Orchard Books

Ten Little Jarjum – Tabulam Aboriginal Community members,  
editors Suzi Williams and Kate Merrifield. NSW Board of Studies

Ten Scared Fish – Ros Moriarty, illustrator Balarinji. Allen and Unwin
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கூட்டல் மற்றும் ்கழித்தல் ஆ்கியவற்்றப் பற்றிய 
புத்த்கங்கள் 

Five Little Monkeys Play Hide-and-seek – Eileen Christelow. 
Houghton Mifflin

Ten Little Beasties – Rebecca and Ed Emberley. Macmillan

Ten Little Fingers and Ten Little Toes – Mem Fox, illustrator Helen 
Oxenbury. Puffin Books

Ten Little Ladybugs – Melanie Gerth, illustrator Laura Huliska-
Beith. Intervisual Books Inc

There Were 10 in the Bed – illustrator Wendy Straw. Sweet Cherry 
Publishing

The Shopping Basket – John Burningham. Random House

Uno’s Garden – Graeme Base. Penguin Books, Puffin

உரு-மா்திரி்கள் அ்மப்ப்்தப் பற்றிய புத்த்கங்கள்

Anno’s Counting Book – Mitsumasa Anno. Harper Collins

Caterpillar and Butterfly – Ambelin Kwaymullina. Fremantle Press

One fish, two fish, red fish, blue fish – Dr Seuss. Random House

The Very Hungry Caterpillar – Eric Carle. Hamish Hamilton Press
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்்தா்ை்பசி ்மாழி்பயரதது்ரப்பாளர ்ச்வ 

உஙகளுககு பமைதிகத் தக்லகள் பதண்ப்ேட்டால, உஙகள் 

ோ்டொணையவின் அதிேணர அணழயுஙகள். உஙகளுண்டய ்விொரிப்ேவில 

உஙகளுககு உத் சமாழிசேயரத்துணரப்ோளர ஒரு்ர உஙகளுககுத் 

பதண்ப்ேட்டால 131 450-இல ‘சதாணைபேெி சமாழிசேயரத்துணரப்ோளர 

பெண்’யவிணன அணழத்து உஙகள் சமாழியவில சமாழிசேயரத்துணரப்ோளர 

ஒரு்ர ப்ணடுசமனக பகளுஙகள். இச் பெண் உஙகளுககுக கட்டைம் 

இலைாமல கிண்டககும். 

NSW கல்வித் திணைககளம்
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