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71 படங்கள்: இபபடி பிள்்ளை்கள் ்க்ைபபைற்கு 
்கற்றுக்்கொள்்ககிறொர்கள்
www.kinder-4.ch
இவ் இவணயத்�ளத்�ில ்பல ்படங்கவளக ்கொணலொம்.
இப்படங்கள், ்பபிள்வள்கள் எப்படி உவரயொடு்கிறொர்கள் எனவும், அத்துடன் உங்கள் 
்பபிள்வள்களுககு, நீங்கள் எவ்வொறொன ஆ�ரவவ, வழங்கலொம் எனவும் எடுத்துக 
்கொட்டு்கிறது.
உங்கள் ்பபிள்வள்களுடன் எபச்பொதும் எலலொ இடங்களிலும் ்கவ�யுங்கள்.

புதை்கங்கள் வொசிதைல், சிறுவரபொடல்்கள் படிதைல்

www.interbiblio.ch
சுவபிஸ் ்பல ்கலொசேொர வொேி்கேொவல்கள்.
இஙகு ்பல ்கலொசேொரத்வ� சேர்ந�வர்களுக்கொ்க ்பல தமொழி்களில புத்�்கங்கள் 
உள்ளன.
உங்கள் அரு்கில இருககும் வொேி்கேொவலவய இ்ந� அட்வடயபில ்கொணலொம். 

www.vers-und-reim.net
இஙகு ்பல தமொழி்களில ்பல ்கலொசேொரத்வ� சேர்ந�வர்களுக்கொன ேிறுவர
்பொடல்கவளக ்கொணலொம்: உ�ொரணம்:
En ten tini, savaraka tini, savaraka tika taka, bija, baja, buf, trif, traf, truf! 

www.buchstart.ch
Buchstart (வொேிப்ப�ொல ்பயனவடசவொம்்) –  
ேிறு ்பபிள்வள்களுடன் புத்�்கங்கள் ்பொரத்�ல

www.sikjm.ch
Schenk mir eine Geschichte (எனககு ஒரு ்கவ�வய ்பரிேளியுங்கள்்) –  
்பல தமொழி்களில ்கவ�்கள்

உங்களைிடம் க்கள்வி்கள் உள்ளைைொ?
உங்களின் குடும்்ப வமயத்துகச்கொ, நூலநிவலயத்துகச்கொ வருவ்க �ொருங்கள்.
இலவலசயல உங்கள் த்கதமய்ணதடயபின் �்நவ�யர  �ொயமொர ஆசலொவேகூடத்வ� 
நொடுங்கள். நிபுணரத்துவம் வொய்ந�வர்கள் உங்களுககு உ�வ ்கொத்�ிருக்கிறொர்கள். 
எங்களுடன் த�ொடரபுத்கொள்ள: www.fruehefoerderung.bl.ch
மின்னஞேல: fruehefoerderung@bl.ch

Tamil – ைமிழ் / 

பிள்்ளை்கள் உ்ையொட விரும்பு்ககிறொர்கள். 
்மொழி முக்ககியமொனது. 
இபபடி நீங்கள் உங்கள் பிள்்ளை்களுககு  
உைவலொம்.
்பற்கறொர மற்றும்

கமலும் 11 ்மொழி ்கள் இஙக்க: www.kinder-4.ch
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ஆைம்பதைகில் இருநகை பிள்்ளை்களுககு ்மொழி ஏன் 

முக்ககியம் வொயநைது?

பிள்்ளை்களுககு எபகபொதும் எல்லொ இடங்களைிலும் ்மொழி கை்வபபடு்ககிறது.

அவர்கள் குடும்பதைகினருடன் உ்ையொடு்ககிறொர்கள். 

அவர்கள் ச்க பிள்்ளை்களுடன் உ்ையொடு்ககிறொர்கள் மற்றும் வி்ளையொடு்ககிறொர்கள்.

எைகிர்கொலதைகிலும் ்மொழி முக்ககியமொனது.

பொடசொ்லயிலும் கவ்ல ்சயயும் கபொதும்.

அைனொல் ைொன் வொழக்்கயின் முைல் வருடங்கள் மி்க முக்ககியமொனது.

பிள்்ளை்களுககு ஆைைவொ்க இருங்கள்.

நீங்கள் என்ன ்சயயலொம்?

1.   உங்கள் பிள்்ளை்களுடன் அடிக்கடி உ்ையொடுங்கள்.

த்பரியவர்களுடனொன உவரயொடல ்பபிள்வள்களுககு ச�வவ.

ஆவ்கயொல ்பபிள்வள்களுடன் அடிக்கடி மற்றும் எலலொ இடத்�ிலும் ்கவ�யுங்கள்.

உ�ொரணமொ்க: த்பொருட்்கள் வொஙகும் ச்பொது, ேொப்பபிடும் ச்பொது, புவ்கயபிர�த்�ில.

நீ்ணட சநரக ்கல்நதுவரயொடலுககும் சநரத்வ� ஒதுககுங்கள்.

உவரயொடும் ச்பொது ்பபிவழவபிடுவது �வறிலவல.

முக்கியம் என்னதவனில:  நீங்கள் ஒருவவரதயொருவர புரி்நது த்கொள்ளல சவ்ணடும்.

2.   உங்கள் பிள்்ளை்க்ளை மற்ற பிள்்ளை்களுடன் உ்ையொட விடுங்கள்.

்பபிள்வள்கள் வபிவளயொடும் ச்பொது ்பல வபிடயங்கவளயும் அத்துடன் ்கவ�க்கவும் 

்கற்றுக த்கொள்ளு்கிறொர்கள்.

ஆவ்கயொல�ொன் ்பபிள்வள்களுககு மற்ற ்பபிள்வள்களுடன் த�ொடரபு ச�வவ.

உங்கள் ்பபிள்வள்கவள மற்ற ்பபிள்வள்களுடன் வபிவளயொட வபிடுங்கள்.

உங்கள் ்பபிள்வள்களுககு வபிவளயொடுவ�ற்கும் ்கற்்ப�ற்கும் சநரத்வ� 

வழஙகுங்கள்.

3.   உங்கள் பிள்்ளை்கள் ்சொல்வ்ை உன்னிபபொ்க க்களுங்கள்.

்ப்பபிள்வள்கள் எமககு ஏ�ொவது தேொலல வபிரும்புவொர்கள்.

ஆவ்கயபினொல�ொன், அவர்கள் எம்முடன் மி்கவும் ்கவ�க்க வபிரும்பு்கிறொர்கள்.

உங்கள் ்பபிள்வள்களுககு ்கவ�ப்ப�ற்கு சநரம் ஒதுககுங்கள்.

உங்கள் ்பபிள்வள்கள் ்கவ�ப்பவ�க நீங்கள் நன்றொ்க ச்களுங்கள்.

ஆரவத்வ� ்கொட்டுங்கள் மற்றும் ச்கள்வபி்கள் ச்களுங்கள்.

இப்படி, உங்கள் ்பபிள்வள்கவள உங்களொல நன்கு புரி்நது த்கொள்ள முடியும்.

4.   எல்லொவற்றிற்கும் ்மொழி்யப பயன்படுததுங்கள்.

தமொழியூடொ்க ்பல வபிடயங்கவள தேயயலொம். உ�ொரணமொ்க:

ஏ�ொவது தேொலலல, ஒரு ்கவ�வய ்க்ணடு்பபிடிப்ப�ல, உல்க நடபபுக்கவள 

வபிளககு�ல.

்பபிள்வள்களுககு ஆரவமுள்ள வபிடயங்கள் ்பற்றிக ்கவ�யுங்கள்.

உணரவு்கவள ்பற்றியும் ்கவ�யுங்கள்.

அ�ற்்கொ்க சநரத்வ� ஒதுககுங்கள்.

நீ்ணட ்கல்நதுவரயொடல உங்கள் ்பபிள்வளககு ்பயனுள்ள�ொ்க இருககும்.

5.   உங்கள் பிள்்ளை்களுககு எழுதைகில் இருபப்ை விளைககுங்கள்.

எலலொ இடங்களிலும் எழுத்துக்கள், எ்ண்கள் மற்றும் ்படங்கள் உள்ளன:

புத்�்கங்களில, த�ொவலச்பேியபில, த�ொவலக்கொட்ேியபில, வபி்பரிபபு ்பலவ்கயபில.

அ�ில உள்ளவற்வற உங்கள் ்பபிள்வள்களுககு வபிளககுங்கள்.

்பபிள்வள்களுடன் இவண்நது ேிறுவர ்படங்கள், மற்றும் புத்�்கங்கவளப ்பொருங்கள்.

அவவ ்பற்றி ்பபிள்வள்களுடன் உவரயொடுங்கள்.

்பபின்பு அவவ ்பபிள்வள்களுககு ்பொடேொவலயபிலும், நவீன த�ொழில நுட்்ப உல்கிலும்  

உ�வபியொ்க இருககும்.

6.   உங்கள் ைொய ்மொழியில் உ்ையொடுங்கள்.

வீட்டில உங்கள் ்பபிள்வள்களுடன் �ொயதமொழியபில உவரயொடுங்கள்.

உங்கள் ்பபிள்வள்கள் ்பரொமரிபபு இடம் மற்றும் ்பொலர வபிவளயொட்டுக குழுவபில

தடொச தமொழி ்கவ�ப்பொர்கள்.

இவ்வொறு ்பபிள்வள்கள் இரு தமொழி்கவளக ்கற்றுக த்கொள்்கிறொர்கள்.

இது உங்கள் ்பபிள்வளககு ்கிவடத்� த்பரிய வொயப்பொகும்.

இது ்பபின்பு ்பொலர ்பொடேொவல மற்றும் ்பொடேொவலககு தேலலும் ச்பொதும் உ�வு்கிறது.

உங்கள் ்பபிள்வள்கவள ஆரம்்பத்�ிசலசய தடொச தமொழி ச்பசும் ்பபிள்வள்களுடன் 

வபிவளயொட வபிடுங்கள்.

உங்கள் ்பபிள்வள்களுடன் நீங்கள் �ொய தமொழியபில உவரயொடுங்கள்.
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