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வேடிக்கை & இலகுவான செயற்பாடுகள்

நியாயமான விதிமுறைகளை உருவாக்குங்கள்
ஒவ்வொரு வயதிலும் எதை எதிர்பார்ப்பது
என்பதைத் தெரிந்திருங்கள். பிள்ளைகள் வளர வளர,
வேறுபட்ட விதங்களில் நடந்துக�ொள்கிறார்கள்,
ய�ோசிக்கின்றார்கள். ஒவ்வொரு வயதிலும் எதை
எதிர்பார்ப்பது என்பதைக் கற்றுக்கொள்ளுங்கள்.
உங்களுடைய பிள்ளையினால் என்ன செய்யமுடியும்
என்ற யதார்த்தபூர்வமான ஒரு எண்ணத்தை இது
உங்களுக்குத் தரும். மிக விரைவில் மிக அதிகமாக
நீங்கள் எதிர்பார்த்தால், உங்களுக்கும் உங்களுடைய
பிள்ளைக்கும் அது விரக்தியைத் தரலாம்.

உங்களுடைய பிள்ளைக்கு
வழிகாட்டல் தேவை.
நீங்கள் உறுதியாகவும்
பொறுமையாகவும் இருப்பது
அவனுக்கு அவசியம்.

தெளிவான விதிமுறைகளையும் வரையறைகளையும்
உருவாக்குங்கள். உங்களுடைய விதிமுறைகள்
தெளிவாக உள்ள ப�ோது, நீங்கள் எதை
எதிர்பார்க்கின்றீர்கள் என்பதை உங்களுடைய
பிள்ளையால் விளங்கிக்கொள்ள முடியும்.
உங்களுடைய விதிமுறைகளுக்கான காரணங்களை
அவனுக்குக் கூறுங்கள். உங்களுடைய விதிமுறைகள்
தினமும் ஒரே மாதிரியானவையாக இருக்கவேண்டும்.
தெளிவான அறிவுறுத்தக்களைக் க�ொடுங்கள்.
உங்களுடைய பிள்ளை எதைச் செய்ய முடியாது
என்பதற்குப் பதிலாக எதைச் செய்ய முடியும் என்பதை
அவளுக்குச் ச�ொல்லுங்கள். உதாரணத்துக்கு,
“ஓடாதே!” என்று ச�ொல்வதற்குப் பதிலாக “நட!” என்று
ச�ொல்லுங்கள். “குழந்தைக்கு அடிக்காதே!” என்பதற்குப்
பதிலாக “குழந்தையை மென்மையாகத் த�ொடு” எனச்
ச�ொல்லுங்கள். “முடியாது” என்று த�ொடர்ந்து, நீங்கள்
ச�ொல்ல வேண்டியிருக்காவிட்டால் நீங்கள், உங்கள்
பிள்ளை இருவருமே மகிழ்ச்சியாக இருப்பீர்கள்.
உங்களுடைய பிள்ளையுடன் வரையறைகளும்
வளரும். உங்களுடைய பிள்ளை வளரும் ப�ோது
உங்களுடைய விதிமுறைகள் மாறும். உதாரணத்துக்கு,
அவனுடைய வயதுக்கு ஏற்ப அவனுடைய
படுக்கைநேரம் பிற்போடப்படலாம். உங்களுடைய
பிள்ளை வளரும் ப�ோது வரையறைகளை
வரையறுப்பதில் அவனையும் ஈடுபடுத்துங்கள்.
அடிக்கடி நினைவூட்டுங்கள். அவர்கள் ய�ோசிக்க
வேண்டும் என நீங்கள் விரும்பும் ப�ோது அந்த
விதிமுறைகளை இளம் பிள்ளைகள் ய�ோசிக்காமல்
இருக்கலாம். அவர்கள் நிறையத் தவறுகள்
செய்வார்கள். ப�ொறுமையாகவும் அமைதியுடனும்
உறுதியுடனும் இருங்கள்.

இந்தச் செய்திட்டத்திற்கு கனடாவின் ப�ொதுச் சுகாதார நிறுவனம் நிதியளிக்கின்றது. இந்தக் குறிப்புத் தாள்கள் குடும்பங்களுக்கான BC சபையினால்

உங்களுடைய நடைமுறைகளுக்கான ஒரு ஒலித்தடம்
நீங்கள் எதிர்பார்க்கும் நடத்தையைப் பிள்ளைகளுக்கு
நினைவுபடுத்துவதற்குப் பாட்டுக்கள் ஒரு சுலபமான
வழியாகும். உங்களின் கட்டளைகளின் படி
செய்வதை விட பாட்டு அவர்களை என்ன செய்யச்
ச�ொல்கிறது என்பதுக்கேற்பச் செய்யப் பிள்ளைகள்
விரும்புவார்கள். பழக்கமான ஒரு ராகத்தில் புதிய
ச�ொற்களை நீங்கள் சேர்க்கலாம். உதாரணத்துக்கு,
“உங்களுக்குப் பசிக்கிறது அத்துடன் அது உங்களுக்குத்
தெரிகிறது என்றால் வந்து சாப்பிடுங்கள்” (“If you’re
hungry and you know it, come and eat”) என்று
அவர்களை மதிய உணவுக்குக் கூப்பிட்டுப் பாருங்கள்.
“உங்களுக்கு மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது, அத்துடன் அது
உங்களுக்குத் தெரிந்திருக்கிறது என்றால்” (“If you’re
happy and you know it”) என்ற ராகத்தில் பாடுங்கள்.
ஒரு செயற்பாட்டிலிருந்து இன்னொன்றுக்கு நகர்வது
சில பிள்ளைகளுக்கு மனத்தகைப்பை ஏற்படுத்தலாம்.
இது ப�ோன்ற தயாரிக்கப்பட்ட பாடல் ஒன்று
உதவ முடியும். இது மனநிலையை மாற்றுவதுடன்
அடுத்ததாக என்ன நடக்கும் என்ற சைகையையும்
கொடுக்கிறது. அந்தப் பாட்டை இனம்காண்பதற்கு
உங்களுடைய பிள்ளை விரைவில் பழகிவிடுவான்.
நீங்கள் எதை எதிர்பார்க்கின்றீர்கள் என்பதை
அவன் விளங்கிக்கொள்வதற்கு முதல் இரண்டு
சுரங்களும் ப�ோதுமானவை. உங்களுடன் சேர்ந்து
அவனும் பாட ஆரம்பிக்கவும் கூடும். பின்னர், அவன்
செய்யவேண்டும் என நீங்கள் விரும்புவதை அவன்
செய்யத் தீர்மானிப்பதற்கு அந்தப் பாட்டின் மீதி
முழுவதும் உள்ளது.

	சைமன் ச�ொல்கிறார்….
கவனமாகக் கேட்டு, அறிவுறுத்தல்களைப்
பின்பற்றலைப் பிள்ளைகள் பயிற்சி செய்வதற்கு
இந்த விளையாட்டு உதவுகின்றது. 4 வயதும் அதற்கு
மேற்பட்ட வயதுமுள்ள பிள்ளைகளுக்கு இது சிறந்தது.
சில 3 வயதுப் பிள்ளைகளும் இதை விரும்பலாம்.
இரண்டு பேருடன் அல்லது ஒரு குழுவுடன் நீங்கள்
இதை விளையாடலாம். “சைமன்” ஆக இருப்பவர்,
மற்றவர்களுக்கு முன்னால் நிற்பார். “ உங்களுடைய
கன்னத்தைத் த�ொடும்படி சைமன் ச�ொல்கிறார்.”
என சைமன் ச�ொல்லும் ப�ோது, மற்றவர்கள்
தங்களுடைய கன்னத்தைத் த�ொடுவார்கள். வெவ்வேறு
அசைவுகளைச் செய்யும் படி சைமன் த�ொடர்ந்து
கட்டளைகள் க�ொடுப்பார். “சைமன் ச�ொல்கிறார்”
என்று அவர் ச�ொல்லும் வரைக்கும் மற்றவர்கள் அவர்
ச�ொல்வதைச் செய்வார்கள். ஆனால் உதாரணத்துக்கு,
சைமன் “உங்களுடைய கால் விரல்களைத்
த�ொடுங்கள்” என்று மட்டும் ச�ொன்னால், ஒருவரும்
அசைய மாட்டார்கள்.
இளம் பிள்ளைகளுடன், வெற்றியடைந்தவர்கள்,
த�ோல்வியடைந்தவர்கள் என்று இல்லாமல்
விளையாடுவது சிறந்தது. ஒருவர் கட்டளையைப்
பின்பற்றக் கூடாதப�ோது, பின்பற்றினால்,
சிரித்துவிட்டுத் த�ொடருங்கள். வழிகாட்டுபவராக
இருப்பதற்கு முறைகள் எடுங்கள்.

உருவாக்கப்பட்டவை ஆகும். இவற்றை www.bccf.ca மற்றும் www.nobodysperfect.ca ல் தரவிறக்கம் செய்யலாம். Behaviour - Tamil
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வேடிக்கை & இலகுவான செயற்பாடுகள்

நியாயமான விதிமுறைகளை உருவாக்குங்கள்
ஒவ்வொரு வயதிலும் எதை எதிர்பார்ப்பது
என்பதைத் தெரிந்திருங்கள். பிள்ளைகள் வளர வளர,
வேறுபட்ட விதங்களில் நடந்துக�ொள்கிறார்கள்,
ய�ோசிக்கின்றார்கள். ஒவ்வொரு வயதிலும் எதை
எதிர்பார்ப்பது என்பதைக் கற்றுக்கொள்ளுங்கள்.
உங்களுடைய பிள்ளையினால் என்ன செய்யமுடியும்
என்ற யதார்த்தபூர்வமான ஒரு எண்ணத்தை இது
உங்களுக்குத் தரும். மிக விரைவில் மிக அதிகமாக
நீங்கள் எதிர்பார்த்தால், உங்களுக்கும் உங்களுடைய
பிள்ளைக்கும் அது விரக்தியைத் தரலாம்.

உங்களுடைய பிள்ளைக்கு
வழிகாட்டல் தேவை.
நீங்கள் உறுதியாகவும்
பொறுமையாகவும் இருப்பது
அவனுக்கு அவசியம்.

தெளிவான விதிமுறைகளையும் வரையறைகளையும்
உருவாக்குங்கள். உங்களுடைய விதிமுறைகள்
தெளிவாக உள்ள ப�ோது, நீங்கள் எதை
எதிர்பார்க்கின்றீர்கள் என்பதை உங்களுடைய
பிள்ளையால் விளங்கிக்கொள்ள முடியும்.
உங்களுடைய விதிமுறைகளுக்கான காரணங்களை
அவனுக்குக் கூறுங்கள். உங்களுடைய விதிமுறைகள்
தினமும் ஒரே மாதிரியானவையாக இருக்கவேண்டும்.
தெளிவான அறிவுறுத்தக்களைக் க�ொடுங்கள்.
உங்களுடைய பிள்ளை எதைச் செய்ய முடியாது
என்பதற்குப் பதிலாக எதைச் செய்ய முடியும் என்பதை
அவளுக்குச் ச�ொல்லுங்கள். உதாரணத்துக்கு,
“ஓடாதே!” என்று ச�ொல்வதற்குப் பதிலாக “நட!” என்று
ச�ொல்லுங்கள். “குழந்தைக்கு அடிக்காதே!” என்பதற்குப்
பதிலாக “குழந்தையை மென்மையாகத் த�ொடு” எனச்
ச�ொல்லுங்கள். “முடியாது” என்று த�ொடர்ந்து, நீங்கள்
ச�ொல்ல வேண்டியிருக்காவிட்டால் நீங்கள், உங்கள்
பிள்ளை இருவருமே மகிழ்ச்சியாக இருப்பீர்கள்.
உங்களுடைய பிள்ளையுடன் வரையறைகளும்
வளரும். உங்களுடைய பிள்ளை வளரும் ப�ோது
உங்களுடைய விதிமுறைகள் மாறும். உதாரணத்துக்கு,
அவனுடைய வயதுக்கு ஏற்ப அவனுடைய
படுக்கைநேரம் பிற்போடப்படலாம். உங்களுடைய
பிள்ளை வளரும் ப�ோது வரையறைகளை
வரையறுப்பதில் அவனையும் ஈடுபடுத்துங்கள்.
அடிக்கடி நினைவூட்டுங்கள். அவர்கள் ய�ோசிக்க
வேண்டும் என நீங்கள் விரும்பும் ப�ோது அந்த
விதிமுறைகளை இளம் பிள்ளைகள் ய�ோசிக்காமல்
இருக்கலாம். அவர்கள் நிறையத் தவறுகள்
செய்வார்கள். ப�ொறுமையாகவும் அமைதியுடனும்
உறுதியுடனும் இருங்கள்.

உங்களுடைய நடைமுறைகளுக்கான ஒரு ஒலித்தடம்
நீங்கள் எதிர்பார்க்கும் நடத்தையைப் பிள்ளைகளுக்கு
நினைவுபடுத்துவதற்குப் பாட்டுக்கள் ஒரு சுலபமான
வழியாகும். உங்களின் கட்டளைகளின் படி
செய்வதை விட பாட்டு அவர்களை என்ன செய்யச்
ச�ொல்கிறது என்பதுக்கேற்பச் செய்யப் பிள்ளைகள்
விரும்புவார்கள். பழக்கமான ஒரு ராகத்தில் புதிய
ச�ொற்களை நீங்கள் சேர்க்கலாம். உதாரணத்துக்கு,
“உங்களுக்குப் பசிக்கிறது அத்துடன் அது உங்களுக்குத்
தெரிகிறது என்றால் வந்து சாப்பிடுங்கள்” (“If you’re
hungry and you know it, come and eat”) என்று
அவர்களை மதிய உணவுக்குக் கூப்பிட்டுப் பாருங்கள்.
“உங்களுக்கு மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது, அத்துடன் அது
உங்களுக்குத் தெரிந்திருக்கிறது என்றால்” (“If you’re
happy and you know it”) என்ற ராகத்தில் பாடுங்கள்.
ஒரு செயற்பாட்டிலிருந்து இன்னொன்றுக்கு நகர்வது
சில பிள்ளைகளுக்கு மனத்தகைப்பை ஏற்படுத்தலாம்.
இது ப�ோன்ற தயாரிக்கப்பட்ட பாடல் ஒன்று
உதவ முடியும். இது மனநிலையை மாற்றுவதுடன்
அடுத்ததாக என்ன நடக்கும் என்ற சைகையையும்
கொடுக்கிறது. அந்தப் பாட்டை இனம்காண்பதற்கு
உங்களுடைய பிள்ளை விரைவில் பழகிவிடுவான்.
நீங்கள் எதை எதிர்பார்க்கின்றீர்கள் என்பதை
அவன் விளங்கிக்கொள்வதற்கு முதல் இரண்டு
சுரங்களும் ப�ோதுமானவை. உங்களுடன் சேர்ந்து
அவனும் பாட ஆரம்பிக்கவும் கூடும். பின்னர், அவன்
செய்யவேண்டும் என நீங்கள் விரும்புவதை அவன்
செய்யத் தீர்மானிப்பதற்கு அந்தப் பாட்டின் மீதி
முழுவதும் உள்ளது.

BEHAVIOUR: Make Reasonable Rules – Tamil
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	சைமன் ச�ொல்கிறார்….
கவனமாகக் கேட்டு, அறிவுறுத்தல்களைப்
பின்பற்றலைப் பிள்ளைகள் பயிற்சி செய்வதற்கு
இந்த விளையாட்டு உதவுகின்றது. 4 வயதும் அதற்கு
மேற்பட்ட வயதுமுள்ள பிள்ளைகளுக்கு இது சிறந்தது.
சில 3 வயதுப் பிள்ளைகளும் இதை விரும்பலாம்.
இரண்டு பேருடன் அல்லது ஒரு குழுவுடன் நீங்கள்
இதை விளையாடலாம். “சைமன்” ஆக இருப்பவர்,
மற்றவர்களுக்கு முன்னால் நிற்பார். “ உங்களுடைய
கன்னத்தைத் த�ொடும்படி சைமன் ச�ொல்கிறார்.”
என சைமன் ச�ொல்லும் ப�ோது, மற்றவர்கள்
தங்களுடைய கன்னத்தைத் த�ொடுவார்கள். வெவ்வேறு
அசைவுகளைச் செய்யும் படி சைமன் த�ொடர்ந்து
கட்டளைகள் க�ொடுப்பார். “சைமன் ச�ொல்கிறார்”
என்று அவர் ச�ொல்லும் வரைக்கும் மற்றவர்கள் அவர்
ச�ொல்வதைச் செய்வார்கள். ஆனால் உதாரணத்துக்கு,
சைமன் “உங்களுடைய கால் விரல்களைத்
த�ொடுங்கள்” என்று மட்டும் ச�ொன்னால், ஒருவரும்
அசைய மாட்டார்கள்.
இளம் பிள்ளைகளுடன், வெற்றியடைந்தவர்கள்,
த�ோல்வியடைந்தவர்கள் என்று இல்லாமல்
விளையாடுவது சிறந்தது. ஒருவர் கட்டளையைப்
பின்பற்றக் கூடாதப�ோது, பின்பற்றினால்,
சிரித்துவிட்டுத் த�ொடருங்கள். வழிகாட்டுபவராக
இருப்பதற்கு முறைகள் எடுங்கள்.
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நடத்தை

வேடிக்கை & இலகுவான செயற்பாடுகள்

அமைதியாகவும் த�ொடர்புடனும் இருங்கள்
உங்களுடைய பிள்ளை அமைதியாக இருக்க
உதவிசெய்யுங்கள். பிள்ளைகள் அமைதியாக இருக்கும்
ப�ோது அவர்களால் நல்லொழுக்கத்துடன் இருக்க
முடியும். சில வேளைகளில் அமைதியடைவதற்கு
அவர்களுக்கு உதவி தேவைப்படலாம். ப�ொதுவாக,
கட்டியணைத்தல், தாலாட்டுதல், பாடுதல் ப�ோன்றவை
குழந்தைகளை அமைதியடையச் செய்கின்றன. சில
வேளைகளில் சாதகமற்ற சூழலிருந்து ஒரு பிள்ளையை
நீங்கள் அப்புறப்படுத்த வேண்டும். உங்களுடைய
பிள்ளையுடன் சேர்ந்து ஓரிரு ஆழமான மூச்சுக்கள்
எடுப்பது உங்களை ஆறுதல் படுத்துவதை நீங்கள்
உணரலாம்.
உணர்வுகளுக்குச் செவிசாயுங்கள். மற்றவர்கள் என்ன
உணர்கின்றார்கள் என்பதை விளங்கிக் க�ொள்வது
தான் பச்சாதாபம் ஆகும். உங்களுடைய பிள்ளையின்
உணர்வுகளை விளங்கிக்கொள்ள நீங்கள் முயற்சிக்கும்
ப�ோது, அவனுடைய உணர்வுகள் முக்கியமானவை
என்பதை நீங்கள் அவனுக்குச் ச�ொல்கிறீர்கள்.
அவற்றை நீங்கள் மதிக்கின்றீர்கள் என்பது அவனுக்குத்
தெரியும். அவனுடைய நடத்தைக்கான காரணங்களை
நன்கு விளங்கிக்கொள்வதால் உங்களிடையே
த�ொடர்பைக் கட்டியெழுப்புகின்றீர்கள். நீங்கள்
அக்கறை க�ொள்வதை அவன் உணர்வான்.

உங்களுடைய பிள்ளை ,ச�ொற்களில் தனது
உணர்ச்சிகளைச் ச�ொல்வதற்கு உதவுங்கள்.
மகிழ்ச்சி, கவலை, பயம், க�ோபம் ப�ோன்ற
ப�ொதுவான உணர்வுகளைப் பற்றிக் கதையுங்கள்.
பிள்ளையின் உணர்வுக்கு ஒரு பெயர் க�ொடுங்கள்.
உதாரணத்துக்கு, “ நீ கவலையாக இருப்பது எனக்குத்
தெரிகிறது,” என நீங்கள் ச�ொல்லலாம். அல்லது
நீ மகிழ்ச்சியாக இருப்பது எனக்கு மகிழ்வைத்
தருகின்றது! ஏதாவது நல்ல விடயம் இன்று நடந்ததா?”
உணர்வுகளைப் பற்றிக் கதைப்பதால் மற்றவர்கள்
எப்படி உணர்கிறார்கள் என்பதைப் பிள்ளைகள்
அறிகின்றார்கள். தங்களுடைய ச�ொந்த உணர்வுகள்
மதிக்கப்படும் ப�ோதும் விளங்கிக்கொள்ளப்படும்
ப�ோதும் அவர்கள் பச்சாதாபத்தைக் கற்கின்றார்கள்.
உங்களுடைய பிள்ளையின் உணர்வுகளை
ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள். மன உளைச்சலாக இருப்பது
அல்லது க�ோபமாக இருப்பதில் எந்தப் பிழையுமில்லை
என்பதை உங்களுடைய பிள்ளை அறிய வையுங்கள்.
மற்றவர்களுக்கும் அந்த உணர்வுகள் உண்டு.
ஏற்கத்தகாத நடத்தையை ஏற்றுக்கொள்ளாமல்
அவளுடைய எதிர்மறையான உணர்வுகளை
நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளலாம். க�ோபமாக இருப்பதில்
பிழையில்லை ஆனால் மற்றவர்களுக்கு அடிப்பது பிழை.
அமைதியாக இருங்கள். உங்களுடைய பிள்ளை
விதிமுறைகளை மீறும் ப�ோது நிதானத்தை நீங்கள்
இழப்பது உதவி செய்ய மாட்டாது. நீங்கள்
அமைதியாகக் கதைக்கும் ப�ோது பிள்ளைகளால் மிகவும்
தெளிவாகச் சிந்திக்க முடியும். சில வேளைகளில்,
ஒரு பெற்றோரால் அமைதியாகவும் நியாயமாகவும்
இருப்பது மிகக் கடினமாக இருக்கலாம். நல்லத�ொரு
முன் உதாரணமாக இருங்கள். உங்களுக்கு மிகவும்
க�ோபமாக இருப்பதால், நீங்கள் வருந்தத்தக்க ஒரு
விடயத்தைச் ச�ொல்லலாம் அல்லது செய்யலாம் என
நீங்கள் நினைத்தால் , உங்களுக்காக ஒரு நிமிடம்
எடுத்துக் க�ொள்ளுங்கள். ஒரு பாதுகாப்பான இடத்தில்
உங்களுடைய பிள்ளை இருப்பதை உறுதிப்படுத்திக்
க�ொளுங்கள். நீங்கள் அமைதியாக வரும் வரைக்கும்
ஓரிரு நிமிடங்கள் தனிமையில் இருங்கள்.

1.
2.
3.
4.

குமிழிகள் ஊதல்
ஆழமான மூச்சுக்களை மெதுவாக எடுத்தல் அமைதியாக
வருவதற்கான ஒரு சிறந்த வழியாகும். பிள்ளைகளுக்கும்
வளர்ந்தவர்களுக்கும் இது உதவக்கூடியது. ஆழமான
மூச்சு எடுப்பதை வேடிக்கையானதாக மாற்ற
குமிழிகள் ஊதுங்கள். வீட்டில் குமிழிகள் கலவையைச்
செய்வதற்கான ஒரு செய்முறை இத�ோ.
சட்டி அல்லது கிண்ணம் ஒன்றில் அண்ணளவாக1/2
அங்குலத்துக்கு (1 செ.மீ.) தண்ணீர் எடுங்கள்.
பாத்திரங்கள் கழுவும் துப்பரவாக்கியை 3 அல்லது 4
தரம் விசையுடன் பிதுக்கி அந்தத் துப்பரவாக்கியைச்
சேருங்கள்.
அதிகளவு நுரை வராமல் இருக்கத்தக்கதாக மெதுவாகக்
கலவுங்கள்.
உங்களிடம் கிளிசரீன் இருந்தால், அதில் 1 தேக்கரண்டி
(5 மிலீ) சேருங்கள், கிளிசரீனை மருந்துக் கடைகளில்
வாங்கலாம். இது குமிழிகள் இலகுவில் உடையாமல்
தடுக்கும்.
ஒரு துவாரமுள்ள எந்தப் ப�ொருள் ஊடாகவும்
குமிழிகளை ஊதலாம். நீங்கள் ஒரு பிளாஸ்ரிக் க�ோலை
வாங்கலாம். சிறிய புனல் ஒன்றை அல்லது பிளாஸ்ரிக்
cookie cutter ஐக் கூட நீங்கள் பாவிக்கலாம். மாஜரின்
மூடியின் நடுப்பகுதியில் துவாரம் ஒன்றைக் கூட நீங்கள்
வெட்ட முடியும்.
குமிழி ஊதுவதற்குப் பயிற்சி தேவை. 2
வயதளவில், அனேகமான பிள்ளைகளால் குமிழி
ஊதுமளவுக்கு தங்களுடைய மூச்சைக் கட்டுப்படுத்த
முடியும். இருந்தாலும் ஒவ்வொரு பிள்ளையும்
வித்தியாசமானவர்கள். ஒரு க�ோலை நீங்கள்
பிடித்திருந்தால் உங்களுடைய பிள்ளைக்கு குமிழி
ஊதுவது சுலபமாக இருக்கலாம்.

சங்கீதத்துக்கு நடனமாடுதல்
சிலவேளைகளில், அமைதியடைவதற்காக உங்கள்
பிள்ளை அசைய வேண்டியிருக்கலாம். ஏதாவது
இசையைப் ப�ோட்டுவிட்டு சமையலறையைச் சூழ
நடனமாடுங்கள். உங்களுடைய மனநிலைக்கு ஏற்ப
இசையை மாற்றுங்கள். உங்களுடைய சக்தியைக்
குறைப்பதற்கு வேகமான இசை வேண்டுமா? அல்லது
அமைதியடைவதற்கு ஆறுதலான இசை வேண்டுமா?
பிடித்திருப்பதற்குப் பாத்திரம் துடைக்கும் துண்டு
ஒன்றை உங்களுடைய பிள்ளைக்குக் க�ொடுங்கள்.
அகலமான நாடாவின் துண்டு ஒன்றையும்
இதற்குப் பாவிக்கலாம். இசை நேரத்தில் அதை
அவள் சுற்றி அசைக்கலாம். உங்கள் பிள்ளையுடன்
இணையுங்கள். சிலவேளைகளில் நீங்களும் அசைய
வேண்டியிருக்கலாம்.

இந்தச் செய்திட்டத்திற்கு கனடாவின் ப�ொதுச் சுகாதார நிறுவனம் நிதியளிக்கின்றது. இந்தக் குறிப்புத் தாள்கள் குடும்பங்களுக்கான BC சபையினால்
உருவாக்கப்பட்டவை ஆகும். இவற்றை www.bccf.ca மற்றும் www.nobodysperfect.ca ல் தரவிறக்கம் செய்யலாம். Behaviour - Tamil
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நடத்தை

வேடிக்கை & இலகுவான செயற்பாடுகள்

அமைதியாகவும் த�ொடர்புடனும் இருங்கள்
உங்களுடைய பிள்ளை அமைதியாக இருக்க
உதவிசெய்யுங்கள். பிள்ளைகள் அமைதியாக இருக்கும்
ப�ோது அவர்களால் நல்லொழுக்கத்துடன் இருக்க
முடியும். சில வேளைகளில் அமைதியடைவதற்கு
அவர்களுக்கு உதவி தேவைப்படலாம். ப�ொதுவாக,
கட்டியணைத்தல், தாலாட்டுதல், பாடுதல் ப�ோன்றவை
குழந்தைகளை அமைதியடையச் செய்கின்றன. சில
வேளைகளில் சாதகமற்ற சூழலிருந்து ஒரு பிள்ளையை
நீங்கள் அப்புறப்படுத்த வேண்டும். உங்களுடைய
பிள்ளையுடன் சேர்ந்து ஓரிரு ஆழமான மூச்சுக்கள்
எடுப்பது உங்களை ஆறுதல் படுத்துவதை நீங்கள்
உணரலாம்.
உணர்வுகளுக்குச் செவிசாயுங்கள். மற்றவர்கள் என்ன
உணர்கின்றார்கள் என்பதை விளங்கிக் க�ொள்வது
தான் பச்சாதாபம் ஆகும். உங்களுடைய பிள்ளையின்
உணர்வுகளை விளங்கிக்கொள்ள நீங்கள் முயற்சிக்கும்
ப�ோது, அவனுடைய உணர்வுகள் முக்கியமானவை
என்பதை நீங்கள் அவனுக்குச் ச�ொல்கிறீர்கள்.
அவற்றை நீங்கள் மதிக்கின்றீர்கள் என்பது அவனுக்குத்
தெரியும். அவனுடைய நடத்தைக்கான காரணங்களை
நன்கு விளங்கிக்கொள்வதால் உங்களிடையே
த�ொடர்பைக் கட்டியெழுப்புகின்றீர்கள். நீங்கள்
அக்கறை க�ொள்வதை அவன் உணர்வான்.

உங்களுடைய பிள்ளை ,ச�ொற்களில் தனது
உணர்ச்சிகளைச் ச�ொல்வதற்கு உதவுங்கள்.
மகிழ்ச்சி, கவலை, பயம், க�ோபம் ப�ோன்ற
ப�ொதுவான உணர்வுகளைப் பற்றிக் கதையுங்கள்.
பிள்ளையின் உணர்வுக்கு ஒரு பெயர் க�ொடுங்கள்.
உதாரணத்துக்கு, “ நீ கவலையாக இருப்பது எனக்குத்
தெரிகிறது,” என நீங்கள் ச�ொல்லலாம். அல்லது
நீ மகிழ்ச்சியாக இருப்பது எனக்கு மகிழ்வைத்
தருகின்றது! ஏதாவது நல்ல விடயம் இன்று நடந்ததா?”
உணர்வுகளைப் பற்றிக் கதைப்பதால் மற்றவர்கள்
எப்படி உணர்கிறார்கள் என்பதைப் பிள்ளைகள்
அறிகின்றார்கள். தங்களுடைய ச�ொந்த உணர்வுகள்
மதிக்கப்படும் ப�ோதும் விளங்கிக்கொள்ளப்படும்
ப�ோதும் அவர்கள் பச்சாதாபத்தைக் கற்கின்றார்கள்.
உங்களுடைய பிள்ளையின் உணர்வுகளை
ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள். மன உளைச்சலாக இருப்பது
அல்லது க�ோபமாக இருப்பதில் எந்தப் பிழையுமில்லை
என்பதை உங்களுடைய பிள்ளை அறிய வையுங்கள்.
மற்றவர்களுக்கும் அந்த உணர்வுகள் உண்டு.
ஏற்கத்தகாத நடத்தையை ஏற்றுக்கொள்ளாமல்
அவளுடைய எதிர்மறையான உணர்வுகளை
நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளலாம். க�ோபமாக இருப்பதில்
பிழையில்லை ஆனால் மற்றவர்களுக்கு அடிப்பது பிழை.
அமைதியாக இருங்கள். உங்களுடைய பிள்ளை
விதிமுறைகளை மீறும் ப�ோது நிதானத்தை நீங்கள்
இழப்பது உதவி செய்ய மாட்டாது. நீங்கள்
அமைதியாகக் கதைக்கும் ப�ோது பிள்ளைகளால் மிகவும்
தெளிவாகச் சிந்திக்க முடியும். சில வேளைகளில்,
ஒரு பெற்றோரால் அமைதியாகவும் நியாயமாகவும்
இருப்பது மிகக் கடினமாக இருக்கலாம். நல்லத�ொரு
முன் உதாரணமாக இருங்கள். உங்களுக்கு மிகவும்
க�ோபமாக இருப்பதால், நீங்கள் வருந்தத்தக்க ஒரு
விடயத்தைச் ச�ொல்லலாம் அல்லது செய்யலாம் என
நீங்கள் நினைத்தால் , உங்களுக்காக ஒரு நிமிடம்
எடுத்துக் க�ொள்ளுங்கள். ஒரு பாதுகாப்பான இடத்தில்
உங்களுடைய பிள்ளை இருப்பதை உறுதிப்படுத்திக்
க�ொளுங்கள். நீங்கள் அமைதியாக வரும் வரைக்கும்
ஓரிரு நிமிடங்கள் தனிமையில் இருங்கள்.

1.
2.
3.
4.

குமிழிகள் ஊதல்
ஆழமான மூச்சுக்களை மெதுவாக எடுத்தல் அமைதியாக
வருவதற்கான ஒரு சிறந்த வழியாகும். பிள்ளைகளுக்கும்
வளர்ந்தவர்களுக்கும் இது உதவக்கூடியது. ஆழமான
மூச்சு எடுப்பதை வேடிக்கையானதாக மாற்ற
குமிழிகள் ஊதுங்கள். வீட்டில் குமிழிகள் கலவையைச்
செய்வதற்கான ஒரு செய்முறை இத�ோ.
சட்டி அல்லது கிண்ணம் ஒன்றில் அண்ணளவாக1/2
அங்குலத்துக்கு (1 செ.மீ.) தண்ணீர் எடுங்கள்.
பாத்திரங்கள் கழுவும் துப்பரவாக்கியை 3 அல்லது 4
தரம் விசையுடன் பிதுக்கி அந்தத் துப்பரவாக்கியைச்
சேருங்கள்.
அதிகளவு நுரை வராமல் இருக்கத்தக்கதாக மெதுவாகக்
கலவுங்கள்.
உங்களிடம் கிளிசரீன் இருந்தால், அதில் 1 தேக்கரண்டி
(5 மிலீ) சேருங்கள், கிளிசரீனை மருந்துக் கடைகளில்
வாங்கலாம். இது குமிழிகள் இலகுவில் உடையாமல்
தடுக்கும்.
ஒரு துவாரமுள்ள எந்தப் ப�ொருள் ஊடாகவும்
குமிழிகளை ஊதலாம். நீங்கள் ஒரு பிளாஸ்ரிக் க�ோலை
வாங்கலாம். சிறிய புனல் ஒன்றை அல்லது பிளாஸ்ரிக்
cookie cutter ஐக் கூட நீங்கள் பாவிக்கலாம். மாஜரின்
மூடியின் நடுப்பகுதியில் துவாரம் ஒன்றைக் கூட நீங்கள்
வெட்ட முடியும்.
குமிழி ஊதுவதற்குப் பயிற்சி தேவை. 2
வயதளவில், அனேகமான பிள்ளைகளால் குமிழி
ஊதுமளவுக்கு தங்களுடைய மூச்சைக் கட்டுப்படுத்த
முடியும். இருந்தாலும் ஒவ்வொரு பிள்ளையும்
வித்தியாசமானவர்கள். ஒரு க�ோலை நீங்கள்
பிடித்திருந்தால் உங்களுடைய பிள்ளைக்கு குமிழி
ஊதுவது சுலபமாக இருக்கலாம்.

சங்கீதத்துக்கு நடனமாடுதல்
சிலவேளைகளில், அமைதியடைவதற்காக உங்கள்
பிள்ளை அசைய வேண்டியிருக்கலாம். ஏதாவது
இசையைப் ப�ோட்டுவிட்டு சமையலறையைச் சூழ
நடனமாடுங்கள். உங்களுடைய மனநிலைக்கு ஏற்ப
இசையை மாற்றுங்கள். உங்களுடைய சக்தியைக்
குறைப்பதற்கு வேகமான இசை வேண்டுமா? அல்லது
அமைதியடைவதற்கு ஆறுதலான இசை வேண்டுமா?
பிடித்திருப்பதற்குப் பாத்திரம் துடைக்கும் துண்டு
ஒன்றை உங்களுடைய பிள்ளைக்குக் க�ொடுங்கள்.
அகலமான நாடாவின் துண்டு ஒன்றையும்
இதற்குப் பாவிக்கலாம். இசை நேரத்தில் அதை
அவள் சுற்றி அசைக்கலாம். உங்கள் பிள்ளையுடன்
இணையுங்கள். சிலவேளைகளில் நீங்களும் அசைய
வேண்டியிருக்கலாம்.

BEHAVIOUR: Stay Calm and Connected – Tamil
இந்தச் செய்திட்டத்திற்கு கனடாவின் ப�ொதுச் சுகாதார நிறுவனம் நிதியளிக்கின்றது. இந்தக் குறிப்புத் தாள்கள் குடும்பங்களுக்கான BC சபையினால்
உருவாக்கப்பட்டவை ஆகும். இவற்றை www.bccf.ca மற்றும் www.nobodysperfect.ca ல் தரவிறக்கம் செய்யலாம். Behaviour - Tamil
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நடத்தை

வேடிக்கை & இலகுவான செயற்பாடுகள்

உங்களுடைய பிள்ளையின் நடத்தைக்கு
வழிகாட்டும் வழிகள்
உங்களுடைய சட்டைப்பைக்கு ஒரு ப�ொம்மை	
ப�ொதுவாக, பிள்ளைகளுக்குச் சலிப்பு ஏற்படும் ப�ோது
அவர்களின் நடத்தை ம�ோசமடைகிறது. அவர்கள்
செய்வதற்கு சுவாரஸ்யமான விடயம் ஒன்று தேவை.
உங்களுடைய பிள்ளையின் கவனத்தைத் திருப்புவதற்கு
ப�ொம்மை ஒன்றைப் பாவித்துப் பாருங்கள்.
மனநிலையை நீங்கள் மாற்றும் ப�ோது அவர்களுடைய
நடத்தை மேம்படலாம்.

உங்களுடைய பிள்ளையின் வயதை நினைவில்
வைத்திருங்கள். விதிமுறைகள் அவர்களுக்குத்
தெரிந்தாலும் கூட, மிக இளம் பிள்ளைகளுக்குத்
தங்களைக் கட்டுப்படுத்துவது கடினமாக இருக்கும்.
வளர வளர, பிள்ளைகள் விதிமுறைகளை
விளங்கிக்கொள்வார்கள், அத்துடன் அவர்களால்
அவற்றை நன்கு நினைவில் வைத்திருக்க முடியும்.
உங்களுடைய பிள்ளையின் நடத்தைக்கு எப்படி
வழிகாட்டுவது என நீங்கள் தெரிவுசெய்யும் ப�ோது,
அவனது வயதில் அவனால் என்ன செய்ய முடியும்
என்பதை ய�ோசியுங்கள்.
இன்னொரு செயற்பாட்டுக்குக் கவனத்தைத்
திருப்புங்கள். ஆபத்தான ஒரு ப�ொருளை உங்களுடைய
பிள்ளை கேட்கும் ப�ோது, இன்னொரு விளையாட்டுப்
ப�ொருளைக் காட்ட முயற்சியுங்கள். ஆபத்தான
ப�ொருளிலிருந்து அவளது கவனத்தை எடுங்கள்.
விதிமுறைகளுக்கு எதிராக, உங்களுடைய சிறுபிள்ளை
ஏதாவது செய்ய விரும்புகின்றாளா? அவளை
இன்னொரு செயற்பாட்டில் நீங்கள் ஈடுபடுத்தலாம்.
அவளுடைய கையைப் பிடித்து, “இங்கே, உனக்கு
ஒரு ப�ொருளைக் காட்ட விரும்புகின்றேன்,” எனச்
ச�ொல்லுங்கள்.
	தெரிவுகளை வழங்குங்கள். உங்களுடைய பிள்ளைக்கு
1 ½ முதல் 2 ½ வயதாயின், “இல்லை” எனச்
ச�ொல்வதை அனேகமாக அவன் விரும்புவான்.
“ஆம்” அல்லது “இல்லை” எனப் பதில் ச�ொல்ல
வேண்டிய கேள்விகளைக் கேட்பதைத் தவிர்க்க

நற்பழக்கதை எவ்வளவு
சிறப்பாக உங்கள் பிள்ளைக்கு
நீங்கள் ச�ொல்லிக் க�ொடுத்தாலும்
கூட, சில வேளைகளில்
எல்லாப் பிள்ளைகளும் தவறாக
நடக்கின்றார்கள்.

முயற்சியுங்கள். உதாரணத்துக்கு, நீங்கள் கடைக்குப்
ப�ோகவேண்டியிருந்தால், “ இப்போது கடைக்குப் ப�ோக
நீ விரும்புகின்றாயா?” எனக் கேட்காதீர்கள். பதிலுக்கு,
“நாங்கள் இப்போது கடைக்குப் ப�ோகின்றோம்,”
எனச் ச�ொல்ல முயற்சியுங்கள். பின்னர், நீங்கள்
ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய இரண்டு விடயங்களில்
ஒன்றைத் தெரியும் ஒரு தெரிவை உடனடியாகக்
க�ொடுங்கள். “உன்னுடைய ஜாக்கெட்டையா அல்லது
உன்னுடைய ஸ்வெட்டரையா அணிய விரும்புகிறாய்? “
பின்விளைவுகளை அமுல்படுத்துங்கள். 3 வயதும்
அதற்கு அதிகமான வயதுமுள்ள பிள்ளைகளால்,
தாம் செய்வனவற்றுக்கும் அவற்றால் ஏற்படும்
விளைவுகளுக்கும் இடையிலுள்ள த�ொடர்பை விளங்கிக்
க�ொள்ள முடியும். தங்களுடைய தவறுகளில் இருந்து
அவர்கள் கற்றுக்கொள்ளவதற்கு உதவிசெய்வதற்காக,
அவர்களுடைய நடத்தைக்கான பின்விளைவுகளை
நீங்கள் உருவாக்கலாம். உதாரணத்துக்கு, உங்களுடைய
பிள்ளை நிலத்தில் உணவை எறிந்தால், அதைச் சுத்தம்
செய்வதற்கு அவள் உதவ வேண்டும். பின்விளைவுகள்
நியாயமானதாவும், யதார்த்தமானதாகவும்,
பாதுகாப்பானதாகவும், பிள்ளையின் வயதுக்கு
ஏற்றதாகவும் இருப்பதை உறுதிப்படுத்துங்கள்.
உங்களுடைய பிள்ளை செய்யக்கூடாத ஒன்றைச்
செய்யும் ப�ோது இரக்கமாகவும் உறுதியாகவும்
இருங்கள். பின்விளைவுகளாக இருக்கும் என நீங்கள்
குறிப்பிட்டவற்றை நீங்கள் அமுல்படுத்த வேண்டும்.

இந்தச் செய்திட்டத்திற்கு கனடாவின் ப�ொதுச் சுகாதார நிறுவனம் நிதியளிக்கின்றது. இந்தக் குறிப்புத் தாள்கள் குடும்பங்களுக்கான BC சபையினால்

காலுறை ஒன்றைப் பாவித்து உங்களுடைய
கைக்குள் அடங்கக்கூடிய எளிய கைப்பொம்மை
ஒன்றைச் செய்யலாம். மற்றைய விரல்களுக்கு
எதிராக உங்களுடைய பெருவிரல் இருக்கத்தக்கதாக
உங்களுடைய கையை விரியுங்கள். பின்னர்
உங்களுடைய கையைக் காலுறையினுள் புகுத்துங்கள்.
கைப்பொம்மையின் வாயை உருவாக்குவதற்கு,
உங்களின் பெருவிரலை உங்களுடைய விரல்களைச்
சந்திப்பதற்காக க�ொண்டுவாருங்கள். மூக்கை
உருவாக்குவதற்கு நடுவிரலை முன்னுக்கு நீட்டுங்கள்.
கைப்பொம்மையின் கண்களை எங்கே ப�ோடலாம்
என உங்களுடைய பிள்ளையைக் கேளுங்கள். Marker
பேனாவால் கண்களை நீங்கள் கீறலாம். உங்கள்
பிள்ளை வயதுவந்த பிள்ளையானால் அதை அவளே
செய்ய விடுங்கள்.

இப்படி நடந்தால் என்ன நடக்கும்…
“இப்படி நடந்தால் என்ன நடக்கும்…” என உங்களின்
பள்ளி செல்லவிருக்கும் பிள்ளையுடன் (preschooler)
ஒரு விளையாட்டு விளையாடுங்கள். உதாரணத்துக்கு,
உங்களுடைய backpack ஐ நாங்கள் மறந்துப�ோனால்
என்ன நடக்கும்? “ என நீங்கள் கேட்கலாம். backpack
ஐ மறந்துப�ோவதன் அனைத்துப் பின்விளைவுகள்
பற்றியும் ஒன்றாகச் சிந்தியுங்கள். உங்களுடைய
பிள்ளையின் முறை வரும் ப�ோது, “அடுத்த தெருவில்,
டைனச�ோர் ஒன்றை நாங்கள் சந்தித்தால் என்ன
நடக்கும்?” என அவன் கேட்கலாம். உங்களுடைய
கற்பனையைப் பறக்க விட்டு மகிழ்ச்சியை
அனுபவியுங்கள். வேடிக்கையான பதில்களானாலும்
பரவாயில்லை.
தனது செய்கைகளுக்கான பின்விளைவுகள் பற்றிச்
சிந்திப்பதற்கான பயிற்சியை இந்த விளையாட்டு
உங்களுடைய பள்ளி செல்லவிருக்கும் பிள்ளைக்கு
(preschooler) வழங்கும்.

உங்களுடைய ப�ொம்மை மிகவும் எளிமையானதாக
இருக்கலாம். பிள்ளைகளுக்கு நல்ல கற்பனைத்திறன்
உண்டு. உங்களுக்கு விருப்பமானால் நிற நூலால்
கண்களைத் தைக்கலாம் அத்துடன் தலைமயிருக்கும்
அதிக நூல் சேர்க்கலாம்.
கைப்பொம்மையின் வாயை அசைத்தபடி, வேறுபட்ட
ஒரு குரலில் கதைக்கத் த�ொடங்குங்கள். உங்களுடைய
பிள்ளை, உங்களுடன் கதைப்பதற்குப் பதிலாக
கைப்பொம்மையுடன் கதைக்கத் த�ொடங்குவதற்கு
எவ்வளவு நேரம் எடுக்கும்? உங்களுடைய
கைப்பொம்மையை உங்களுடைய சட்டைப்பையில்
வைத்திருக்கலாம், பின்னர் தகுந்த நேரம் வரும்போது
அதை வெளியில் எடுக்கலாம். மளிகைக் கடையில்
வரிசையில் காத்திருக்கும் ப�ோது உங்களுடைய
பிள்ளை சலிப்படைகின்றானா? கைப்பொம்மை
வேடிக்கையான கதைகளைச் ச�ொல்ல ஆரம்பிக்கும்
ப�ோது, அது வேடிக்கையான நேரமாக மாற முடியும்.
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வேடிக்கை & இலகுவான செயற்பாடுகள்

உங்களுடைய பிள்ளையின் நடத்தைக்கு
வழிகாட்டும் வழிகள்
உங்களுடைய சட்டைப்பைக்கு ஒரு ப�ொம்மை	
ப�ொதுவாக, பிள்ளைகளுக்குச் சலிப்பு ஏற்படும் ப�ோது
அவர்களின் நடத்தை ம�ோசமடைகிறது. அவர்கள்
செய்வதற்கு சுவாரஸ்யமான விடயம் ஒன்று தேவை.
உங்களுடைய பிள்ளையின் கவனத்தைத் திருப்புவதற்கு
ப�ொம்மை ஒன்றைப் பாவித்துப் பாருங்கள்.
மனநிலையை நீங்கள் மாற்றும் ப�ோது அவர்களுடைய
நடத்தை மேம்படலாம்.

உங்களுடைய பிள்ளையின் வயதை நினைவில்
வைத்திருங்கள். விதிமுறைகள் அவர்களுக்குத்
தெரிந்தாலும் கூட, மிக இளம் பிள்ளைகளுக்குத்
தங்களைக் கட்டுப்படுத்துவது கடினமாக இருக்கும்.
வளர வளர, பிள்ளைகள் விதிமுறைகளை
விளங்கிக்கொள்வார்கள், அத்துடன் அவர்களால்
அவற்றை நன்கு நினைவில் வைத்திருக்க முடியும்.
உங்களுடைய பிள்ளையின் நடத்தைக்கு எப்படி
வழிகாட்டுவது என நீங்கள் தெரிவுசெய்யும் ப�ோது,
அவனது வயதில் அவனால் என்ன செய்ய முடியும்
என்பதை ய�ோசியுங்கள்.
இன்னொரு செயற்பாட்டுக்குக் கவனத்தைத்
திருப்புங்கள். ஆபத்தான ஒரு ப�ொருளை உங்களுடைய
பிள்ளை கேட்கும் ப�ோது, இன்னொரு விளையாட்டுப்
ப�ொருளைக் காட்ட முயற்சியுங்கள். ஆபத்தான
ப�ொருளிலிருந்து அவளது கவனத்தை எடுங்கள்.
விதிமுறைகளுக்கு எதிராக, உங்களுடைய சிறுபிள்ளை
ஏதாவது செய்ய விரும்புகின்றாளா? அவளை
இன்னொரு செயற்பாட்டில் நீங்கள் ஈடுபடுத்தலாம்.
அவளுடைய கையைப் பிடித்து, “இங்கே, உனக்கு
ஒரு ப�ொருளைக் காட்ட விரும்புகின்றேன்,” எனச்
ச�ொல்லுங்கள்.
	தெரிவுகளை வழங்குங்கள். உங்களுடைய பிள்ளைக்கு
1 ½ முதல் 2 ½ வயதாயின், “இல்லை” எனச்
ச�ொல்வதை அனேகமாக அவன் விரும்புவான்.
“ஆம்” அல்லது “இல்லை” எனப் பதில் ச�ொல்ல
வேண்டிய கேள்விகளைக் கேட்பதைத் தவிர்க்க

நற்பழக்கதை எவ்வளவு
சிறப்பாக உங்கள் பிள்ளைக்கு
நீங்கள் ச�ொல்லிக் க�ொடுத்தாலும்
கூட, சில வேளைகளில்
எல்லாப் பிள்ளைகளும் தவறாக
நடக்கின்றார்கள்.

முயற்சியுங்கள். உதாரணத்துக்கு, நீங்கள் கடைக்குப்
ப�ோகவேண்டியிருந்தால், “ இப்போது கடைக்குப் ப�ோக
நீ விரும்புகின்றாயா?” எனக் கேட்காதீர்கள். பதிலுக்கு,
“நாங்கள் இப்போது கடைக்குப் ப�ோகின்றோம்,”
எனச் ச�ொல்ல முயற்சியுங்கள். பின்னர், நீங்கள்
ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய இரண்டு விடயங்களில்
ஒன்றைத் தெரியும் ஒரு தெரிவை உடனடியாகக்
க�ொடுங்கள். “உன்னுடைய ஜாக்கெட்டையா அல்லது
உன்னுடைய ஸ்வெட்டரையா அணிய விரும்புகிறாய்? “
பின்விளைவுகளை அமுல்படுத்துங்கள். 3 வயதும்
அதற்கு அதிகமான வயதுமுள்ள பிள்ளைகளால்,
தாம் செய்வனவற்றுக்கும் அவற்றால் ஏற்படும்
விளைவுகளுக்கும் இடையிலுள்ள த�ொடர்பை விளங்கிக்
க�ொள்ள முடியும். தங்களுடைய தவறுகளில் இருந்து
அவர்கள் கற்றுக்கொள்ளவதற்கு உதவிசெய்வதற்காக,
அவர்களுடைய நடத்தைக்கான பின்விளைவுகளை
நீங்கள் உருவாக்கலாம். உதாரணத்துக்கு, உங்களுடைய
பிள்ளை நிலத்தில் உணவை எறிந்தால், அதைச் சுத்தம்
செய்வதற்கு அவள் உதவ வேண்டும். பின்விளைவுகள்
நியாயமானதாவும், யதார்த்தமானதாகவும்,
பாதுகாப்பானதாகவும், பிள்ளையின் வயதுக்கு
ஏற்றதாகவும் இருப்பதை உறுதிப்படுத்துங்கள்.
உங்களுடைய பிள்ளை செய்யக்கூடாத ஒன்றைச்
செய்யும் ப�ோது இரக்கமாகவும் உறுதியாகவும்
இருங்கள். பின்விளைவுகளாக இருக்கும் என நீங்கள்
குறிப்பிட்டவற்றை நீங்கள் அமுல்படுத்த வேண்டும்.

இந்தச் செய்திட்டத்திற்கு கனடாவின் ப�ொதுச் சுகாதார நிறுவனம் நிதியளிக்கின்றது. இந்தக் குறிப்புத் தாள்கள் குடும்பங்களுக்கான BC சபையினால்
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காலுறை ஒன்றைப் பாவித்து உங்களுடைய
கைக்குள் அடங்கக்கூடிய எளிய கைப்பொம்மை
ஒன்றைச் செய்யலாம். மற்றைய விரல்களுக்கு
எதிராக உங்களுடைய பெருவிரல் இருக்கத்தக்கதாக
உங்களுடைய கையை விரியுங்கள். பின்னர்
உங்களுடைய கையைக் காலுறையினுள் புகுத்துங்கள்.
கைப்பொம்மையின் வாயை உருவாக்குவதற்கு,
உங்களின் பெருவிரலை உங்களுடைய விரல்களைச்
சந்திப்பதற்காக க�ொண்டுவாருங்கள். மூக்கை
உருவாக்குவதற்கு நடுவிரலை முன்னுக்கு நீட்டுங்கள்.
கைப்பொம்மையின் கண்களை எங்கே ப�ோடலாம்
என உங்களுடைய பிள்ளையைக் கேளுங்கள். Marker
பேனாவால் கண்களை நீங்கள் கீறலாம். உங்கள்
பிள்ளை வயதுவந்த பிள்ளையானால் அதை அவளே
செய்ய விடுங்கள்.

இப்படி நடந்தால் என்ன நடக்கும்…
“இப்படி நடந்தால் என்ன நடக்கும்…” என உங்களின்
பள்ளி செல்லவிருக்கும் பிள்ளையுடன் (preschooler)
ஒரு விளையாட்டு விளையாடுங்கள். உதாரணத்துக்கு,
உங்களுடைய backpack ஐ நாங்கள் மறந்துப�ோனால்
என்ன நடக்கும்? “ என நீங்கள் கேட்கலாம். backpack
ஐ மறந்துப�ோவதன் அனைத்துப் பின்விளைவுகள்
பற்றியும் ஒன்றாகச் சிந்தியுங்கள். உங்களுடைய
பிள்ளையின் முறை வரும் ப�ோது, “அடுத்த தெருவில்,
டைனச�ோர் ஒன்றை நாங்கள் சந்தித்தால் என்ன
நடக்கும்?” என அவன் கேட்கலாம். உங்களுடைய
கற்பனையைப் பறக்க விட்டு மகிழ்ச்சியை
அனுபவியுங்கள். வேடிக்கையான பதில்களானாலும்
பரவாயில்லை.
தனது செய்கைகளுக்கான பின்விளைவுகள் பற்றிச்
சிந்திப்பதற்கான பயிற்சியை இந்த விளையாட்டு
உங்களுடைய பள்ளி செல்லவிருக்கும் பிள்ளைக்கு
(preschooler) வழங்கும்.

உங்களுடைய ப�ொம்மை மிகவும் எளிமையானதாக
இருக்கலாம். பிள்ளைகளுக்கு நல்ல கற்பனைத்திறன்
உண்டு. உங்களுக்கு விருப்பமானால் நிற நூலால்
கண்களைத் தைக்கலாம் அத்துடன் தலைமயிருக்கும்
அதிக நூல் சேர்க்கலாம்.
கைப்பொம்மையின் வாயை அசைத்தபடி, வேறுபட்ட
ஒரு குரலில் கதைக்கத் த�ொடங்குங்கள். உங்களுடைய
பிள்ளை, உங்களுடன் கதைப்பதற்குப் பதிலாக
கைப்பொம்மையுடன் கதைக்கத் த�ொடங்குவதற்கு
எவ்வளவு நேரம் எடுக்கும்? உங்களுடைய
கைப்பொம்மையை உங்களுடைய சட்டைப்பையில்
வைத்திருக்கலாம், பின்னர் தகுந்த நேரம் வரும்போது
அதை வெளியில் எடுக்கலாம். மளிகைக் கடையில்
வரிசையில் காத்திருக்கும் ப�ோது உங்களுடைய
பிள்ளை சலிப்படைகின்றானா? கைப்பொம்மை
வேடிக்கையான கதைகளைச் ச�ொல்ல ஆரம்பிக்கும்
ப�ோது, அது வேடிக்கையான நேரமாக மாற முடியும்.
BEHAVIOUR: Ways to Guide Your Child’s Behaviour – Tamil

1/24/14 5:55 PM

நடத்தை

வேடிக்கை & இலகுவான செயற்பாடுகள்

உங்களுடைய பிள்ளை நன்னடத்தை பேணும் வகையில்
அதனை இலகுவாக்குங்கள்
உங்களுடைய பிள்ளையின் சூழலைப்
பாதுகாப்பானதாகவும் ஆர்வமூட்டக் கூடியதாகவும்
அமையுங்கள். பிள்ளைகள் சுறுசுறுப்பானவர்கள்
எனவே விளையாடுவதற்கு பாதுகாப்பான ஓர் இடமாக
உங்களுடைய வீட்டை வைத்திருங்கள். “வேண்டாம்”
எனத் த�ொடர்ந்து ச�ொல்வதிலும் பார்க்க, கற்பதற்கும்
ஆராய்வதற்கும் பாதுகாப்பானதாக உங்களுடைய
வீட்டை வைத்திருப்பது சிறந்தது. உங்களுடைய
பிள்ளைக்குச் சலிப்பு வந்தால், அந்தச் சூழலை
ஆர்வமூட்டக்கூடிய சூழலாக மாற்றுங்கள். நீங்கள்
வெளியே செல்லும் போது, ஒரு சிற்றுண்டி மற்றும்
ஒரு விளையாட்டுப் ப�ொருள் அல்லது புத்தகத்தை
உங்களுடைய பிள்ளைக்காக எடுத்துச் செல்லுங்கள்.
குடும்ப நடைமுறைகளை உருவாக்குங்கள். ஒவ்வொரு
நாளும் அதே விடயங்கள் அதே ஒழுங்கில் நடக்கும்
ப�ோது பிள்ளைகள் கூடிய பாதுகாப்பை உணர்வார்கள்.
செயற்பாடு ஒன்று, ஒரு பழக்கமாக மாறும் ப�ோது
விதிமுறைகளைப் பின்பற்றுவது பிள்ளைகளுக்குச்
சுலபமானதாக அமையும், உதாரணத்துக்கு,
விளையாட்டுப் ப�ொருள்களை மீளப் ப�ொறுக்கி
எடுத்தல். அட்டவணைப்படி உணவுகள், இடை
உணவுகள் , ப�ோதுமான நித்திரை ப�ோன்றவற்றை
உங்களுடைய பிள்ளை பெற்றுக் க�ொள்ளக்கூடியதான
நாளாந்த நடைமுறை ஒன்றை உருவாக்குங்கள்.
உள்ளரங்க மற்றும் வெளியரங்க உடலியல்
செயற்பாடுகளை அதிகளவில் உள்ளடக்குங்கள்.
ஒவ்வொரு இரவும் அதே படுக்கைநேர நடைமுறையை
நீங்கள் பின்பற்றினால் உங்களுடைய பிள்ளைக்கு
மிகவும் சுலபமாகத் தூக்கம் வரும்.

உங்களுடைய பிள்ளையைப் பாராட்டுவதுடன்
உற்சாகப்படுத்துங்கள். உங்களுடைய பிள்ளை
நன்னடத்தையைக் காட்டும் போது நீங்கள்
கவனிப்பதை அவருக்குத் தெரியப்படுத்துங்கள்.
உங்களுடைய பிள்ளை செய்ததில் என்ன
உங்களுக்குப் பிடித்திருக்கிறது என அவருக்கு மிகத்
தெளிவாக நீங்கள் ச�ொல்லும் ப�ோது பாராட்டும்
உற்சாகமூட்டலும் சிறப்பாக உதவும். உங்களுடைய
பிள்ளையிடம் நீங்கள் எதை எதிர்பார்க்கின்றீர்கள் என
அவன் விளங்கிக்கொள்வதற்கு இது உதவும்.
ஒரு நல்ல முன் உதாரணமாக இருங்கள். மற்றவர்கள்
என்ன செய்கின்றார்கள் என்பதை அவதானிப்பதன்
மூலம் உங்களுடைய பிள்ளை ஏறக்குறைய எல்லா
விடயங்களையும் கற்கின்றான். நீங்கள் எதை
எதிர்பார்க்கிறீர்கள் என்பதை உங்களுடைய பிள்ளை
அறிந்து கொள்ளக்கூடியதாக, ஒரு திடமான முறையில்
நீங்கள் நடந்து கொள்ளுங்கள். உங்களுடைய
பிள்ளை பணிவாக இருக்க வேண்டும் என நீங்கள்
விரும்பினால், “தயவுசெய்து” மற்றும் “நன்றி”
ப�ோன்றவற்றை நீங்கள் ச�ொல்வதை அவள் கேட்பதை
உறுதிப்படுத்துங்கள்.

உங்களுக்கும் உங்களுடைய
பிள்ளைக்கும் ஒரு இறுக்கமான
பிணைப்பு உள்ள ப�ோது,
உங்களுடைய வழிகாட்டல்களை
அவள் பின்பற்றும் வாய்ப்பு
அதிகளவில் இருக்கும்.
இந்தச் செய்திட்டத்திற்கு கனடாவின் ப�ொதுச் சுகாதார நிறுவனம் நிதியளிக்கின்றது. இந்தக் குறிப்புத் தாள்கள் குடும்பங்களுக்கான BC சபையினால்

படங்களில் எனது நாள்
பட மூலமான விளக்கப்படங்கள் குடும்ப
நடைமுறைகளை உங்களுடைய பிள்ளை
விளங்கிக்கொள்ள உதவும். உங்கள் பிள்ளையுடன்
சேர்ந்து நீங்கள் அவற்றைச் உருவாக்கலாம்.
இளம் பிள்ளைகளுக்கு ஒவ்வொரு படியையும்
காட்டும் படங்களைப் பயன்படுத்துங்கள். வளர்ந்த
பிள்ளைகளுக்கு, நீங்கள் ச�ொற்களையும் எழுதலாம்.
உதாரணத்துக்கு, பனிக்காலத்தில் உடுப்புப் ப�ோடும்
ஒழுங்கைக் காட்டுவதற்கான படங்களை ஒன்றாகப்
ப�ோடலாம்.
வெளியில் குளிரும் பனியும் உள்ள ப�ோது
உங்களுடைய பிள்ளை அணிய வேண்டிய
எல்லாவற்றையும் முதலில் பட்டியல் இடுங்கள்.
இந்த உருப்படிகள் ஒவ்வொன்றினதும் படம் ஒன்று
உங்களுக்குத் தேவைப்படும். நீங்கள் அவற்றைக்
கீறலாம், செய்தித்தாள் விளம்பரங்களிலிருந்து வெட்டி
எடுக்கலாம் அல்லது உங்களுடைய பிள்ளையின்
ச�ொந்த உடுப்புக்களைப் படம் எடுக்கலாம்.
உங்களுடைய பிள்ளை வளர்ந்த பிள்ளையாயின்
அவற்றை அவள் கீறலாம் அல்லது அவளே வெட்டி
எடுக்கலாம்.
அனைத்துப் படங்களையும் பரப்பி வையுங்கள்.
பின்னர் அவற்றைச் சரியான ஒழுங்கில்
ஒழுங்குபடுத்துவதற்கு உங்களுடைய பிள்ளைக்கு
உதவிசெய்யுங்கள். பெரியத�ொரு தாளில்
உங்களுடைய படங்களை நீங்கள் ஒட்டுவதற்கு
உங்களுடைய பிள்ளை உதவிசெய்ய விடுங்கள்.
வெளியே ப�ோவதற்காக அவள் வெளிக்கிடும்
இடத்துக்கு அருகேயுள்ள சுவரில் இந்த
விளக்கப்படத்தை நீங்கள் ப�ோடலாம்.
அடுத்ததாக எதைப் ப�ோடுவது என அறிவதற்கு
அந்தப் படப் பட்டியலைப் பார்ப்பது அவளுக்கு
வேடிக்கையாக அமையலாம். உங்களுடைய நாளில்
உள்ள எந்த நடைமுறைக்கும் இதே மாதிரியான
விளக்க வரைபடம் ஒன்றை உருவாக்கலாம். இது ,
உங்களுடைய பிள்ளை எதைச் செய்ய வேண்டுமென
நீங்கள் எதிர்பார்க்கின்றீர்கள் என்பதை அவளுக்கு
நினைவூட்டும்.

வழிகாட்டியைப் பின்தொடருங்கள்
இளம் பிள்ளைகள், தங்களைச் சூழவுள்ளவர்களை
அவதானிப்பதாலும் அவர்கள் செய்வதைப்
பிரதிபண்ணுவதாலும் ஏறக்குறைய எல்லா
விடயங்களையும் கற்கின்றார்கள். வழிகாட்டியைப்
பின்தொடருங்கள் விளையாட்டு அவர்களுக்கு
நன்கு பிடிக்கும். விளையாடுவதற்கு பல வழிகள்
உள்ளன. வெளியில் அல்லது ஒரு விறாந்தையில்
விளையாடுவதன் மூலம் ஒரு சுறுசுறுப்பான
விளையாட்டாக இதை நீங்கள் மாற்ற முடியும்.
வேறுபட்ட வழிகளில் நீங்கள் அசையும் ப�ோது
உங்களுடைய செய்கைகளை உங்களுடைய பிள்ளை
பிரதிபண்ண முடியும். உதாரணத்துக்கு, உங்களுடைய
கைகளை ஆட்டியபடி பூங்காவில் உள்ள ஒரு
மரத்தைச் சுற்றி அணிவகுப்புச் செய்யலாம். பின்னர்,
மரத்தைச் சுற்றிப்போவதற்கு உங்களுடைய பிள்ளை
உங்களுக்கு வழிகாட்டுவதற்கு விடலாம். நீங்கள்
அவனைப் பின்தொடரும் ப�ோது அவன் தனக்கு
விருப்பமானமாதிரி அசையலாம்.
இந்த விளையாட்டை நீங்கள் மிகவும் அமைதியாகவும்
விளையாடலாம். ஒரு பேரூந்தில் அல்லது காத்திருக்கும்
அறையில் நீங்கள் இருக்கும் ப�ோது இதை முயற்சி
செய்யுங்கள். அவன் பிரதிபண்ணக்கூடிய ஒரு
ஒழுங்குமுறையில் உங்களுடைய கைகளை நீங்கள்
அசையுங்கள். பின்னர் நீங்கள் பிரதிபண்ண வேண்டிய
ஒரு ஒழுங்குமுறையை அவன் செய்வான்.
இளம் பிள்ளை ஒன்றுடன் இந்த விளையாட்டை
மிகவும் எளிமையாக விளையாடலாம். 5 வயதுப்
பிள்ளையுடன் நீண்ட ஒழுங்குமுறைகளை நீங்கள்
உருவாக்கலாம். உங்களிடையே பிணைப்புத்
த�ொடர்புகளைக் கட்டியெழுப்புவதற்கு ஒன்றாக
மகிழ்ச்சியை அனுபவிப்பது சிறந்த ஒரு வழியாகும்.

உருவாக்கப்பட்டவை ஆகும். இவற்றை www.bccf.ca மற்றும் www.nobodysperfect.ca ல் தரவிறக்கம் செய்யலாம். Behaviour - Tamil
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நடத்தை

வேடிக்கை & இலகுவான செயற்பாடுகள்

உங்களுடைய பிள்ளை நன்னடத்தை பேணும் வகையில்
அதனை இலகுவாக்குங்கள்
உங்களுடைய பிள்ளையின் சூழலைப்
பாதுகாப்பானதாகவும் ஆர்வமூட்டக் கூடியதாகவும்
அமையுங்கள். பிள்ளைகள் சுறுசுறுப்பானவர்கள்
எனவே விளையாடுவதற்கு பாதுகாப்பான ஓர் இடமாக
உங்களுடைய வீட்டை வைத்திருங்கள். “வேண்டாம்”
எனத் த�ொடர்ந்து ச�ொல்வதிலும் பார்க்க, கற்பதற்கும்
ஆராய்வதற்கும் பாதுகாப்பானதாக உங்களுடைய
வீட்டை வைத்திருப்பது சிறந்தது. உங்களுடைய
பிள்ளைக்குச் சலிப்பு வந்தால், அந்தச் சூழலை
ஆர்வமூட்டக்கூடிய சூழலாக மாற்றுங்கள். நீங்கள்
வெளியே செல்லும் போது, ஒரு சிற்றுண்டி மற்றும்
ஒரு விளையாட்டுப் ப�ொருள் அல்லது புத்தகத்தை
உங்களுடைய பிள்ளைக்காக எடுத்துச் செல்லுங்கள்.
குடும்ப நடைமுறைகளை உருவாக்குங்கள். ஒவ்வொரு
நாளும் அதே விடயங்கள் அதே ஒழுங்கில் நடக்கும்
ப�ோது பிள்ளைகள் கூடிய பாதுகாப்பை உணர்வார்கள்.
செயற்பாடு ஒன்று, ஒரு பழக்கமாக மாறும் ப�ோது
விதிமுறைகளைப் பின்பற்றுவது பிள்ளைகளுக்குச்
சுலபமானதாக அமையும், உதாரணத்துக்கு,
விளையாட்டுப் ப�ொருள்களை மீளப் ப�ொறுக்கி
எடுத்தல். அட்டவணைப்படி உணவுகள், இடை
உணவுகள் , ப�ோதுமான நித்திரை ப�ோன்றவற்றை
உங்களுடைய பிள்ளை பெற்றுக் க�ொள்ளக்கூடியதான
நாளாந்த நடைமுறை ஒன்றை உருவாக்குங்கள்.
உள்ளரங்க மற்றும் வெளியரங்க உடலியல்
செயற்பாடுகளை அதிகளவில் உள்ளடக்குங்கள்.
ஒவ்வொரு இரவும் அதே படுக்கைநேர நடைமுறையை
நீங்கள் பின்பற்றினால் உங்களுடைய பிள்ளைக்கு
மிகவும் சுலபமாகத் தூக்கம் வரும்.

உங்களுடைய பிள்ளையைப் பாராட்டுவதுடன்
உற்சாகப்படுத்துங்கள். உங்களுடைய பிள்ளை
நன்னடத்தையைக் காட்டும் போது நீங்கள்
கவனிப்பதை அவருக்குத் தெரியப்படுத்துங்கள்.
உங்களுடைய பிள்ளை செய்ததில் என்ன
உங்களுக்குப் பிடித்திருக்கிறது என அவருக்கு மிகத்
தெளிவாக நீங்கள் ச�ொல்லும் ப�ோது பாராட்டும்
உற்சாகமூட்டலும் சிறப்பாக உதவும். உங்களுடைய
பிள்ளையிடம் நீங்கள் எதை எதிர்பார்க்கின்றீர்கள் என
அவன் விளங்கிக்கொள்வதற்கு இது உதவும்.
ஒரு நல்ல முன் உதாரணமாக இருங்கள். மற்றவர்கள்
என்ன செய்கின்றார்கள் என்பதை அவதானிப்பதன்
மூலம் உங்களுடைய பிள்ளை ஏறக்குறைய எல்லா
விடயங்களையும் கற்கின்றான். நீங்கள் எதை
எதிர்பார்க்கிறீர்கள் என்பதை உங்களுடைய பிள்ளை
அறிந்து கொள்ளக்கூடியதாக, ஒரு திடமான முறையில்
நீங்கள் நடந்து கொள்ளுங்கள். உங்களுடைய
பிள்ளை பணிவாக இருக்க வேண்டும் என நீங்கள்
விரும்பினால், “தயவுசெய்து” மற்றும் “நன்றி”
ப�ோன்றவற்றை நீங்கள் ச�ொல்வதை அவள் கேட்பதை
உறுதிப்படுத்துங்கள்.

உங்களுக்கும் உங்களுடைய
பிள்ளைக்கும் ஒரு இறுக்கமான
பிணைப்பு உள்ள ப�ோது,
உங்களுடைய வழிகாட்டல்களை
அவள் பின்பற்றும் வாய்ப்பு
அதிகளவில் இருக்கும்.
இந்தச் செய்திட்டத்திற்கு கனடாவின் ப�ொதுச் சுகாதார நிறுவனம் நிதியளிக்கின்றது. இந்தக் குறிப்புத் தாள்கள் குடும்பங்களுக்கான BC சபையினால்
உருவாக்கப்பட்டவை ஆகும். இவற்றை www.bccf.ca மற்றும் www.nobodysperfect.ca ல் தரவிறக்கம் செய்யலாம். Behaviour - Tamil
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படங்களில் எனது நாள்
பட மூலமான விளக்கப்படங்கள் குடும்ப
நடைமுறைகளை உங்களுடைய பிள்ளை
விளங்கிக்கொள்ள உதவும். உங்கள் பிள்ளையுடன்
சேர்ந்து நீங்கள் அவற்றைச் உருவாக்கலாம்.
இளம் பிள்ளைகளுக்கு ஒவ்வொரு படியையும்
காட்டும் படங்களைப் பயன்படுத்துங்கள். வளர்ந்த
பிள்ளைகளுக்கு, நீங்கள் ச�ொற்களையும் எழுதலாம்.
உதாரணத்துக்கு, பனிக்காலத்தில் உடுப்புப் ப�ோடும்
ஒழுங்கைக் காட்டுவதற்கான படங்களை ஒன்றாகப்
ப�ோடலாம்.
வெளியில் குளிரும் பனியும் உள்ள ப�ோது
உங்களுடைய பிள்ளை அணிய வேண்டிய
எல்லாவற்றையும் முதலில் பட்டியல் இடுங்கள்.
இந்த உருப்படிகள் ஒவ்வொன்றினதும் படம் ஒன்று
உங்களுக்குத் தேவைப்படும். நீங்கள் அவற்றைக்
கீறலாம், செய்தித்தாள் விளம்பரங்களிலிருந்து வெட்டி
எடுக்கலாம் அல்லது உங்களுடைய பிள்ளையின்
ச�ொந்த உடுப்புக்களைப் படம் எடுக்கலாம்.
உங்களுடைய பிள்ளை வளர்ந்த பிள்ளையாயின்
அவற்றை அவள் கீறலாம் அல்லது அவளே வெட்டி
எடுக்கலாம்.
அனைத்துப் படங்களையும் பரப்பி வையுங்கள்.
பின்னர் அவற்றைச் சரியான ஒழுங்கில்
ஒழுங்குபடுத்துவதற்கு உங்களுடைய பிள்ளைக்கு
உதவிசெய்யுங்கள். பெரியத�ொரு தாளில்
உங்களுடைய படங்களை நீங்கள் ஒட்டுவதற்கு
உங்களுடைய பிள்ளை உதவிசெய்ய விடுங்கள்.
வெளியே ப�ோவதற்காக அவள் வெளிக்கிடும்
இடத்துக்கு அருகேயுள்ள சுவரில் இந்த
விளக்கப்படத்தை நீங்கள் ப�ோடலாம்.
அடுத்ததாக எதைப் ப�ோடுவது என அறிவதற்கு
அந்தப் படப் பட்டியலைப் பார்ப்பது அவளுக்கு
வேடிக்கையாக அமையலாம். உங்களுடைய நாளில்
உள்ள எந்த நடைமுறைக்கும் இதே மாதிரியான
விளக்க வரைபடம் ஒன்றை உருவாக்கலாம். இது ,
உங்களுடைய பிள்ளை எதைச் செய்ய வேண்டுமென
நீங்கள் எதிர்பார்க்கின்றீர்கள் என்பதை அவளுக்கு
நினைவூட்டும்.
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வழிகாட்டியைப் பின்தொடருங்கள்
இளம் பிள்ளைகள், தங்களைச் சூழவுள்ளவர்களை
அவதானிப்பதாலும் அவர்கள் செய்வதைப்
பிரதிபண்ணுவதாலும் ஏறக்குறைய எல்லா
விடயங்களையும் கற்கின்றார்கள். வழிகாட்டியைப்
பின்தொடருங்கள் விளையாட்டு அவர்களுக்கு
நன்கு பிடிக்கும். விளையாடுவதற்கு பல வழிகள்
உள்ளன. வெளியில் அல்லது ஒரு விறாந்தையில்
விளையாடுவதன் மூலம் ஒரு சுறுசுறுப்பான
விளையாட்டாக இதை நீங்கள் மாற்ற முடியும்.
வேறுபட்ட வழிகளில் நீங்கள் அசையும் ப�ோது
உங்களுடைய செய்கைகளை உங்களுடைய பிள்ளை
பிரதிபண்ண முடியும். உதாரணத்துக்கு, உங்களுடைய
கைகளை ஆட்டியபடி பூங்காவில் உள்ள ஒரு
மரத்தைச் சுற்றி அணிவகுப்புச் செய்யலாம். பின்னர்,
மரத்தைச் சுற்றிப்போவதற்கு உங்களுடைய பிள்ளை
உங்களுக்கு வழிகாட்டுவதற்கு விடலாம். நீங்கள்
அவனைப் பின்தொடரும் ப�ோது அவன் தனக்கு
விருப்பமானமாதிரி அசையலாம்.
இந்த விளையாட்டை நீங்கள் மிகவும் அமைதியாகவும்
விளையாடலாம். ஒரு பேரூந்தில் அல்லது காத்திருக்கும்
அறையில் நீங்கள் இருக்கும் ப�ோது இதை முயற்சி
செய்யுங்கள். அவன் பிரதிபண்ணக்கூடிய ஒரு
ஒழுங்குமுறையில் உங்களுடைய கைகளை நீங்கள்
அசையுங்கள். பின்னர் நீங்கள் பிரதிபண்ண வேண்டிய
ஒரு ஒழுங்குமுறையை அவன் செய்வான்.
இளம் பிள்ளை ஒன்றுடன் இந்த விளையாட்டை
மிகவும் எளிமையாக விளையாடலாம். 5 வயதுப்
பிள்ளையுடன் நீண்ட ஒழுங்குமுறைகளை நீங்கள்
உருவாக்கலாம். உங்களிடையே பிணைப்புத்
த�ொடர்புகளைக் கட்டியெழுப்புவதற்கு ஒன்றாக
மகிழ்ச்சியை அனுபவிப்பது சிறந்த ஒரு வழியாகும்.
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