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 உஙகளுப்டய �திளபளயு்டன் ஊ்டாடுஙகள. 
ஒரு �திளபளயதின் அன்புசெலுததும், நம்�திகபக 
சகாளளும், உணரும் மற்றும் கற்கும் ்ததி்றன்கள 
அவபனப் �ராமாதிப்ல�ாரு்டன் அவன் உருவாககும் 
ஆழமான உணரச்ெதிப் �திபணப்�தில் ஆரம்�திககதின்்றது. 
இந்த உணரச்ெதித ச்தா்டரபு �தி்றப்புககு முன்னலர 
ஆரம்�திககதின்்றது. இது �திபணப்பு எனப்�டுகதின்்றது.

 உஙகளுப்டய �திளபளயதின் ல்தபவகளுககு 
�திர்ததி�லிப்புக காடடுஙகள. உஙகளுப்டய 
�திளபளயதின் ல்தபவகளுககு நீஙகள �திர்ததி�லிப்புக 
காடடும் ல�ாது �ாதுகாப்�ான �திபணப்பு 
உருவாகதின்்றது. நீஙகள இரககமாக, அன்�ாக, 
நம்�திகபகககுாதியவராக இருப்�து அவளுககு 
அவெதியமானது. உஙகளுப்டய குழநப்த 
குழப்�மப்டநல்தா, �யமுற்ல்றா, நலமதின்்றதிலயா 
அல்லது புண�டல்டா இருககும் ல�ாது அவபள 
ஆறு்தல்�டுததுஙகள, உஙகளுப்டய �திளபளபயப் 
�லமுப்ற கடடித்தழுவதி அரவபணயுஙகள. 
சமன்பமயாகக கப்தப்�து்டன் அவளுககுப்  
�ாடடுப் �ாடுஙகள. 

மனம்
�திபணப்பும் உஙகளுப்டய �திளபளயதின் 
உணரவுகளும்

 கணணாமூச்ெதி ஆ்டலும் ஒளதிததுப் �திடிதது 
வதிபளயா்டலும்

 குழநப்தகளும் இளம் �திளபளகளும் அவரகளுப்டய 
ச�ற்ல்றார வதிலகதிச் செல்லும் ல�ாது ெதில லவபளகளதில் 
�யமப்டகதி்றாரகள. நீஙகள வதிலகதிப் ல�ானாலும் 
கூ்ட ்ததிரும்�தி எப்ல�ாதும் நீஙகள வருவீரகள 
என்�ப்தக உஙகளுப்டய �திளபளககுக கற்�திககும் 
வதிபளயாடடுககபள நீஙகள வதிபளயா்டலாம். 

 உஙகளுப்டய குழநப்த 4 அல்லது 5 மா்தஙகளாக 
இருககும் ல�ால்த நீஙகள ச்தா்டஙகலாம். உஙகளுப்டய 
குழநப்தபய குழநப்த ஆெனம் ஒன்்றதில் இருத்ததிவதிடடு 
அவனுககு எ்ததிலர நீஙகள இருஙகள. அவனுப்டய 
முகததுககு மதிக அணபமயாக உஙகளுப்டய முகம் 
இருககும் வபகயதில் இருஙகள. அவன் உஙகபளப் 
�ாரததுக சகாணடிருககும் ல�ாது உஙகளுப்டய 
முகததுககு முன்னால் ஒரு துணதிபயப் �திடியுஙகள. 
“எஙலக நான்?” எனக லகளுஙகள/ அவன் ்தனது 
கால்கபளயும் பககபளயும் அபெககத ச்தா்டஙகும் 
ல�ாது, துணதிபய வதிலககதிவதிடடு, சமன்பமயாக “Peek-
a-boo!” எனச் சொல்லுஙகள. அவபனப் �ாரததுப் 
புன்னபகயுஙகள. அவன் புன்னபகககும் வபர 
காத்ததிருஙகள, �தின்னர மீளவும் ஒளதியுஙகள. சமதுவாகச் 
செயயுஙகள. ச்தா்டரநதும் உஙகள �திளபளககு 
ஆரவமதிருககாவதிட்டால் நதிறுததுஙகள. 

 உஙகளுப்டய �திளபள வளரந்ததும், இந்த 
வதிபளயாடடு வதிபளயாடுவ்தற்கு ்தனது முகததுககு 
முன்னால் ்தாலன துணதிபயப் ல�ா்டலாம். 

 ஒளதிததுப் �திடிதது வதிபளயாடும் ல�ாது, உஙகளுப்டய 
வளரந்த �திளபளயு்டன் முப்ற எடுதது வதிபளயாடுஙகள. 
ெதில லவபளகளதில் அவபன நீஙகள �ாரககககூடிய 
இ்டஙகளதில் அவன் ஒளதிப்�ான். அவபன நீஙகள 
காணவதில்பல என்�து ல�ாலப் �ாவபன செயயுஙகள, 
அதது்டன் “எஙலக நீ?”, எனக லகளுஙகள. 
அவன் உற்ொகம் அப்டவான். “நான் உன்பனக 
கணடு�திடிததுவதிடல்டன்!”, எனச் சொல்வ்தற்கு 
மு்தல், ெதில இ்டஙகளதில் ல்தடுஙகள. �தின்னர அவன் 
கணடு�திடிககும் வபர நீஙகள ஒளதியுஙகள.

 �்டஙகளதில் உணரவுகள
 உணரவுகள �ற்்றதி ஒரு புத்தகதப்த நீஙகள வீடடில் 

உருவாககலாம். ெஞெதிபககள, பு்ததினப்�த்ததிாதிபககளதில் 
�திளபளகளதின் �்டஙகபள சவடடி எடுஙகள. 
லவறு�ட்ட சவளதிப்�ாடுகளுளள உணரவுகபளக 
காடடும் �திளபளகளதின் �்டஙகபளத ல்தடுஙகள. 
்தடித்த அடப்டத துணடுகளதில் �்டஙகபள ஒடடுஙகள. 
ஒவசவாரு �ககத்ததினதும் ஒரு வதிளதிம்�தில் இரு துபளகள 
இடுஙகள. துபளகளதினூ்டாக நூபலக லகாரதது ்தடித்த 
அடப்டத துணடுகபள ஒன்்றாகக கடடுஙகள.

 உஙகளதி்டம் கசமரா ஒன்று இருந்தால், உஙகளுப்டய 
புத்தகதப்த உருவாகக உஙகளுப்டய �திளபளயதின் 
நதிழற்�்டஙகபள நீஙகள �ாவதிககலாம். கவபல, 
மகதிழச்ெதி, வதிரக்ததி, லகா�ம், ெலிப்பு. இப்�டியாக அவள 
�ாவபன செயயும் �்டஙகபள எடுஙகள. ்தன்னுப்டய 
�்டஙகபளப் �ாரப்�்ததில் உஙகளுப்டய �திளபள 
மகதிழச்ெதியப்டவாள. �ககஙகபள அவபளத ்ததிருப்� 
வதிடடு அவள உணரவப்த அவள உஙகளுககுச் 
சொல்வ்தற்கு அனும்ததியுஙகள. 

 உஙகளுப்டய �திளபள 
இளபமயாக இருககும் ல�ாது 
நீஙகள உருவாககும் �லமான 
�திபணப்பு வாழகபக பூராவும் 
நதிபலககும். 

 உஙகளதிப்டய �திளபளககு உணரவுகள �ற்்றதிக 
கற்�தியுஙகள. உஙகளுப்டய �திளபள, ்தனககு 
உஙகளுப்டய கவனதிப்புத ல்தபவப்�டுகதி்றது 
என உஙகளுககுச் சொல்வ்தற்காக அழுகதின்்றாள. 
உஙகளுப்டய �திளபள அழும் ல�ாது அவளதி்டம் 
ல�ாவது மதிகவும் நல்லது, உஙகளுப்டய �திளபள 
வளரந்ததும் அவளுப்டய உணரவுகள �ற்்றதி அவளு்டன் 
கப்தயுஙகள. மகதிழச்ெதி, கவபல, அல்லது �்தட்டம் 
ல�ான்்ற உணரவுகபளச் சொல்லும் சொற்கபளப் 
�ாவதியுஙகள. 

 உஙகளு்டனான உஙகளுப்டய �திளபளயதின் �திபணப்பு 
ஒரு முககதிய வதி்டயமாகும். ்தனது ச�ற்ல்றாரகளு்டனான 
ஒரு குழநப்தயதின் �திபணப்பு அவளதின் மூபள 
வதிருத்ததியப்டயும் வதி்ததப்த ஊககுவதிககதின்்றது. 
�ாதுகாப்ப� அவள உணரும் ல�ாது, கற்்றலுககு அவள 
்தயாராகதின்்றாள.

 உஙகளுப்டய குழநப்தயதில் சநருககமாகக 
கவனதப்தச் செலுததுஙகள. உஙகளுககு அவன் 
எப்தச் சொல்ல முயற்ெதிககதின்்றான் என்�ப்த 
அவ்தானதியுஙகள. அவனுககு எது �திடிககதி்றது எது 
�திடிககவதில்பல என்�ப்தக கவனதியுஙகள. அவரது 
முன்சனடுப்ப�த ச்தா்டருஙகள. அவன் புன்னபகககும் 
ல�ாது புன்னபகயுஙகள. அவன் சகாஞெம் ெத்தம் 
ல�ாடும் ல�ாது அவனு்டன் கப்தயுஙகள. 
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இந்தச் செய்ததிட்டத்ததிற்கு கன்டாவதின் ச�ாதுச் சுகா்தார நதிறுவனம் நதி்ததியளதிககதின்்றது.  இந்தக கு்றதிப்புத ்தாளகள குடும்�ஙகளுககான BC ெப�யதினால் 

உருவாககப்�ட்டபவ ஆகும். இவற்ப்ற www.bccf.ca மற்றும் www.nobodysperfect.ca ல் ்தரவதி்றககம் செயயலாம். 

 உஙகளுப்டய �திளபளயு்டன் ஊ்டாடுஙகள. 
ஒரு �திளபளயதின் அன்புசெலுததும், நம்�திகபக 
சகாளளும், உணரும் மற்றும் கற்கும் ்ததி்றன்கள 
அவபனப் �ராமாதிப்ல�ாரு்டன் அவன் உருவாககும் 
ஆழமான உணரச்ெதிப் �திபணப்�தில் ஆரம்�திககதின்்றது. 
இந்த உணரச்ெதித ச்தா்டரபு �தி்றப்புககு முன்னலர 
ஆரம்�திககதின்்றது. இது �திபணப்பு எனப்�டுகதின்்றது.

 உஙகளுப்டய �திளபளயதின் ல்தபவகளுககு 
�திர்ததி�லிப்புக காடடுஙகள. உஙகளுப்டய 
�திளபளயதின் ல்தபவகளுககு நீஙகள �திர்ததி�லிப்புக 
காடடும் ல�ாது �ாதுகாப்�ான �திபணப்பு 
உருவாகதின்்றது. நீஙகள இரககமாக, அன்�ாக, 
நம்�திகபகககுாதியவராக இருப்�து அவளுககு 
அவெதியமானது. உஙகளுப்டய குழநப்த 
குழப்�மப்டநல்தா, �யமுற்ல்றா, நலமதின்்றதிலயா 
அல்லது புண�டல்டா இருககும் ல�ாது அவபள 
ஆறு்தல்�டுததுஙகள, உஙகளுப்டய �திளபளபயப் 
�லமுப்ற கடடித்தழுவதி அரவபணயுஙகள. 
சமன்பமயாகக கப்தப்�து்டன் அவளுககுப்  
�ாடடுப் �ாடுஙகள. 

மனம்
�திபணப்பும் உஙகளுப்டய �திளபளயதின் 
உணரவுகளும்

 கணணாமூச்ெதி ஆ்டலும் ஒளதிததுப் �திடிதது 
வதிபளயா்டலும்

 குழநப்தகளும் இளம் �திளபளகளும் அவரகளுப்டய 
ச�ற்ல்றார வதிலகதிச் செல்லும் ல�ாது ெதில லவபளகளதில் 
�யமப்டகதி்றாரகள. நீஙகள வதிலகதிப் ல�ானாலும் 
கூ்ட ்ததிரும்�தி எப்ல�ாதும் நீஙகள வருவீரகள 
என்�ப்தக உஙகளுப்டய �திளபளககுக கற்�திககும் 
வதிபளயாடடுககபள நீஙகள வதிபளயா்டலாம். 

 உஙகளுப்டய குழநப்த 4 அல்லது 5 மா்தஙகளாக 
இருககும் ல�ால்த நீஙகள ச்தா்டஙகலாம். உஙகளுப்டய 
குழநப்தபய குழநப்த ஆெனம் ஒன்்றதில் இருத்ததிவதிடடு 
அவனுககு எ்ததிலர நீஙகள இருஙகள. அவனுப்டய 
முகததுககு மதிக அணபமயாக உஙகளுப்டய முகம் 
இருககும் வபகயதில் இருஙகள. அவன் உஙகபளப் 
�ாரததுக சகாணடிருககும் ல�ாது உஙகளுப்டய 
முகததுககு முன்னால் ஒரு துணதிபயப் �திடியுஙகள. 
“எஙலக நான்?” எனக லகளுஙகள/ அவன் ்தனது 
கால்கபளயும் பககபளயும் அபெககத ச்தா்டஙகும் 
ல�ாது, துணதிபய வதிலககதிவதிடடு, சமன்பமயாக “Peek-
a-boo!” எனச் சொல்லுஙகள. அவபனப் �ாரததுப் 
புன்னபகயுஙகள. அவன் புன்னபகககும் வபர 
காத்ததிருஙகள, �தின்னர மீளவும் ஒளதியுஙகள. சமதுவாகச் 
செயயுஙகள. ச்தா்டரநதும் உஙகள �திளபளககு 
ஆரவமதிருககாவதிட்டால் நதிறுததுஙகள. 

 உஙகளுப்டய �திளபள வளரந்ததும், இந்த 
வதிபளயாடடு வதிபளயாடுவ்தற்கு ்தனது முகததுககு 
முன்னால் ்தாலன துணதிபயப் ல�ா்டலாம். 

 ஒளதிததுப் �திடிதது வதிபளயாடும் ல�ாது, உஙகளுப்டய 
வளரந்த �திளபளயு்டன் முப்ற எடுதது வதிபளயாடுஙகள. 
ெதில லவபளகளதில் அவபன நீஙகள �ாரககககூடிய 
இ்டஙகளதில் அவன் ஒளதிப்�ான். அவபன நீஙகள 
காணவதில்பல என்�து ல�ாலப் �ாவபன செயயுஙகள, 
அதது்டன் “எஙலக நீ?”, எனக லகளுஙகள. 
அவன் உற்ொகம் அப்டவான். “நான் உன்பனக 
கணடு�திடிததுவதிடல்டன்!”, எனச் சொல்வ்தற்கு 
மு்தல், ெதில இ்டஙகளதில் ல்தடுஙகள. �தின்னர அவன் 
கணடு�திடிககும் வபர நீஙகள ஒளதியுஙகள.

 �்டஙகளதில் உணரவுகள
 உணரவுகள �ற்்றதி ஒரு புத்தகதப்த நீஙகள வீடடில் 

உருவாககலாம். ெஞெதிபககள, பு்ததினப்�த்ததிாதிபககளதில் 
�திளபளகளதின் �்டஙகபள சவடடி எடுஙகள. 
லவறு�ட்ட சவளதிப்�ாடுகளுளள உணரவுகபளக 
காடடும் �திளபளகளதின் �்டஙகபளத ல்தடுஙகள. 
்தடித்த அடப்டத துணடுகளதில் �்டஙகபள ஒடடுஙகள. 
ஒவசவாரு �ககத்ததினதும் ஒரு வதிளதிம்�தில் இரு துபளகள 
இடுஙகள. துபளகளதினூ்டாக நூபலக லகாரதது ்தடித்த 
அடப்டத துணடுகபள ஒன்்றாகக கடடுஙகள.

 உஙகளதி்டம் கசமரா ஒன்று இருந்தால், உஙகளுப்டய 
புத்தகதப்த உருவாகக உஙகளுப்டய �திளபளயதின் 
நதிழற்�்டஙகபள நீஙகள �ாவதிககலாம். கவபல, 
மகதிழச்ெதி, வதிரக்ததி, லகா�ம், ெலிப்பு. இப்�டியாக அவள 
�ாவபன செயயும் �்டஙகபள எடுஙகள. ்தன்னுப்டய 
�்டஙகபளப் �ாரப்�்ததில் உஙகளுப்டய �திளபள 
மகதிழச்ெதியப்டவாள. �ககஙகபள அவபளத ்ததிருப்� 
வதிடடு அவள உணரவப்த அவள உஙகளுககுச் 
சொல்வ்தற்கு அனும்ததியுஙகள. 

 உஙகளுப்டய �திளபள 
இளபமயாக இருககும் ல�ாது 
நீஙகள உருவாககும் �லமான 
�திபணப்பு வாழகபக பூராவும் 
நதிபலககும். 

 உஙகளதிப்டய �திளபளககு உணரவுகள �ற்்றதிக 
கற்�தியுஙகள. உஙகளுப்டய �திளபள, ்தனககு 
உஙகளுப்டய கவனதிப்புத ல்தபவப்�டுகதி்றது 
என உஙகளுககுச் சொல்வ்தற்காக அழுகதின்்றாள. 
உஙகளுப்டய �திளபள அழும் ல�ாது அவளதி்டம் 
ல�ாவது மதிகவும் நல்லது, உஙகளுப்டய �திளபள 
வளரந்ததும் அவளுப்டய உணரவுகள �ற்்றதி அவளு்டன் 
கப்தயுஙகள. மகதிழச்ெதி, கவபல, அல்லது �்தட்டம் 
ல�ான்்ற உணரவுகபளச் சொல்லும் சொற்கபளப் 
�ாவதியுஙகள. 

 உஙகளு்டனான உஙகளுப்டய �திளபளயதின் �திபணப்பு 
ஒரு முககதிய வதி்டயமாகும். ்தனது ச�ற்ல்றாரகளு்டனான 
ஒரு குழநப்தயதின் �திபணப்பு அவளதின் மூபள 
வதிருத்ததியப்டயும் வதி்ததப்த ஊககுவதிககதின்்றது. 
�ாதுகாப்ப� அவள உணரும் ல�ாது, கற்்றலுககு அவள 
்தயாராகதின்்றாள.

 உஙகளுப்டய குழநப்தயதில் சநருககமாகக 
கவனதப்தச் செலுததுஙகள. உஙகளுககு அவன் 
எப்தச் சொல்ல முயற்ெதிககதின்்றான் என்�ப்த 
அவ்தானதியுஙகள. அவனுககு எது �திடிககதி்றது எது 
�திடிககவதில்பல என்�ப்தக கவனதியுஙகள. அவரது 
முன்சனடுப்ப�த ச்தா்டருஙகள. அவன் புன்னபகககும் 
ல�ாது புன்னபகயுஙகள. அவன் சகாஞெம் ெத்தம் 
ல�ாடும் ல�ாது அவனு்டன் கப்தயுஙகள. 

லவடிகபக & இலகுவான செயற்�ாடுகள
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இந்தச் செய்ததிட்டத்ததிற்கு கன்டாவதின் ச�ாதுச் சுகா்தார நதிறுவனம் நதி்ததியளதிககதின்்றது.  இந்தக கு்றதிப்புத ்தாளகள குடும்�ஙகளுககான BC ெப�யதினால் 

உருவாககப்�ட்டபவ ஆகும். இவற்ப்ற www.bccf.ca மற்றும் www.nobodysperfect.ca ல் ்தரவதி்றககம் செயயலாம். 

 Play Dough 
 �திளபளகளதின் ஆககத்ததி்றபன play dough 

ஊககுவதிககதின்்றது. அவரகள வதிரும்பும் எந்த 
வடிவஙகபளயும் அவரகளால் உருவாகக முடியும். 
லவறு�ட்ட கருவதிகபளப் �ாவதிதது �ல்லவறு 
வடிவஙகபளயும் கட்டபமப்புககபளயும் அவரகள 
செயயலாம். அவரகளதின் வதிரல்கபளயும் பகத 
்தபெகபளயும் கடடுப்�டுத்தககூடிய ்தன்பமபய 
அவரகள வதிருத்ததிசெயகதி்றாரகள. அவரகள வளரும் 
ல�ாது வதிபளயாடுவ்தற்காக, ெதின்ன மனதி்தரகபளயும் 
வதிலஙகுகபளயும் அவரகளால் உருவாகக முடியும். ெதில 
�திளபளகளுககு, play dough உ்டன் வதிபளயாடுவது 
அவரகள அபம்ததியாவ்தற்கு உ்தவுகதின்்றது. 

 எப்ல�ாது வாயககுள ல�ாடுவப்த அவள 
நதிறுததுகதி்றாலளா அப்ல�ாது உஙகள �திளபளககு 
play doughஐ நீஙகள சகாடுகக முடியும். ெதில 
�திளபளகளுககு, இது கதிட்டத்தட்ட 12 மா்தஙகளாக 
இருககும். ஏபனய �திளபளகளுககு இது 2 ½ வய்தாக 
இருககலாம். �ல வரு்டஙகளுககு, play dough வு்டன் 
வதிபளயாடி உஙகளுப்டய �திளபள மகதிழச்ெதிபய 
அனு�வதிகக முடியும். 

 இல்தா வீடடில்செயயககூடிய play dough 
ககான ஒரு செயமுப்ற. மளதிபக கப்ட ஒன்்றதில் 
அல்லது சமாத்தமாக உணவு (bulk food) வாஙகும் 
கப்டயதிலுளள வாெபனப் ச�ாருளகள �திாதிவதில் cream 
of tartar ஐத ல்தடி எடுஙகள. 

1. ஒரு கதிணணத்ததில் எல்லாவற்ப்றயும் கலவுஙகள:
 1 கப் மா (250 ml)
 1/4 கப் உப்பு (60 ml)
 2 லமபெககரணடி cream of tartar (30 ml)
2. கதிணணததுககுள கலந்த ச�ாருளகபளச் லெருஙகள:
 1 கப் நீர (250 ml)
 ஒரு ெதில துளதிகள உணவு நதி்றமூடடி
 1 லமபெககரணடி எணசணய (15 ml)
3. எல்லாவற்ப்றயும் ஒன்்றாகக கலககதிய �தின்னர, ஒரு ெதில 

நதிமதி்டஙகள மதி்தமான சவப்�த்ததில் லவக பவயுஙகள.

 அவனு்டன் கப்தப்�்தன் மூலம் உஙகளுப்டய 
�திளபளயதின் மூபளபயக கடடிசயழுப்புவ்தற்கு 
நீஙகள உ்தவலாம். ஆரம்�த்ததிலிருநல்த உஙகளுப்டய 
குழநப்தயு்டன் கப்தயுஙகள. நீஙகள செயவது 
�ற்்றதியும் அவன் செயவது �ற்்றதியும் கப்தயுஙகள. 
அவபனச் சூழவுளள அவன் �ாரககும், லகடகும் 
ச�ாருளகபள வதி�ாதியுஙகள. உஙகளுப்டய �திளபள 
கப்தககத ச்தா்டஙகும் ல�ாது அவன் சொல்வப்தக 
லகளுஙகள. உஙகளுப்டய �திளபள, ்தனககு 
ந்டககும் வதி்டயஙகபளப் �ற்்றதிக கப்தப்�்தற்கு 
உற்ொகப்�டுததுஙகள. கப்தப்�்தற்கும் லகட�்தற்கும் 
முப்ற எடுததுக சகாளளுஙகள. 

 ஒவசவாரு நாளும் கப்தகபள வாெதியுஙகள 
அதது்டன் கப்தகபளச் சொல்லுஙகள. �்டஙகளுளள 
புத்தகஙகபளப் �ாரதது, அ்ததில் நீஙகள �ாரப்�பவ 
�ற்்றதி, உஙகளுப்டய குழநப்தயு்டன் கப்தககலாம். 
�திளபளகள, ்தஙகளுப்டய நாளாந்த வாழகபகயதில் 
்தாஙகள �ாரககா்த வதி்டயஙகபளப் புத்தகஙகளதிலிருநது 
கற்றுகசகாளளலாம். அன்று நீஙகள என்ன செய்தீரகள 
என்�து �ற்்றதி உஙகளுப்டய ெதிறு�திளபளககுச் 
சொல்லுஙகள. 

 உஙகளுப்டய கப்தகள, �ாடடுககள மற்றும் 
ஒத்ததிபெவுச் சொற்கபளப் �கதிரநது சகாளளுஙகள. 
உஙகளுப்டய கலாொரம், நம்�திகபககள, மரபுகள 
மற்றும் ச�றுமானஙகள �ற்்றதிக கப்தயுஙகள. 

கற்�்தற்கான ெந்தரப்�ஙகபள உஙகளுப்டய 
�திளபளககு வழஙகுஙகள

 வதிபளயாடுவ்தற்கு உஙகளுப்டய �திளபளககு 
சவவலவறு ச�ாருளகபளக சகாடுஙகள. 
�திளபளகளுப்டய வதிபளயாடடுப் ச�ாருளகள 
வதிபலயுயரந்தபவயாக இருகக லவணடிய்ததில்பல. 
லவடிகபகயாக வதிபளயா்டககூடிய �ல ச�ாருளகள 
உஙகளுப்டய வீடடில் இருககதின்்றன. இல்தா ெதில 
லயாெபனகள: சவற்று �திளாஸாதிக சகாளகலன்கள 
மற்றும் ல�ாத்தல்கள, �திளாஸாதிக அளவதிடும் 
குவபளகள மற்றும் கதிணணஙகள, ்தடித்த அடப்டக 
குழாயகள மற்றும் சவற்றுப் ச�டடிகள.

 உஙகளுப்டய �திளபளககாக நீஙகள லவறு�ட்ட 
நதி்றஙகளதில் play dough செயயலாம். �னதிககாலத்ததில், 
கதிணணம் ஒன்்றதில் சகாஞெம் �னதிபய உளளுககுள 
சகாணடுவாருஙகள. உஙகளுப்டய �திளபளககுக 
சகாடுககும் ச�ாருளகள யாவும் சுத்தமானபவயாகவும் 
�ாதுகாப்�ானபவயாகவும் இருப்�ப்த 
உறு்ததிசெயயுஙகள. 

 சவளதிலய வதிபளயாடுஙகள. உஙகளுப்டய வீடடுககுள 
�திளபளகளால் செயய முடியா்த வதி்டயஙகபள 
சவளதியதில் அவரகளால் செயய முடியும். எந்த 
வானதிபலயதிலும் சவளதியதில் வதிபளயாடுவப்த 
உஙகளுப்டய �திளபள வதிரும்புவான். பூஙகாவதில் 
மணல்ச�டடியதினுள வதிபளயாடுஙகள. �னதியதில் 
வதிபளயாடுஙகள. மபழ ச�யயும் ல�ாது ல்தஙகதி 
நதிற்கும் நீபரச் ெதி்தறுஙகள. ஆழமற்்ற நீரத்த்டாகம் 
ஒன்றுககு அல்லது க்டற்கபரககு உஙகளுப்டய 
�திளபளபயக கூடடிச் செல்லுஙகள. 

4. கலபவ சவப்�மாக இருப்�து்டன், கதிணணத்ததினுள 
ஒரு கடடிபய உருவாககும் ல�ாது, மா தூவப்�ட்ட 
குெதினதி லமபெ மீது அப்தப் ல�ாடடு, மதிருதுவாக 
வரும்வபர �திபெயுஙகள.

5. குளதிரூடடியதில் ஒரு �திளாஸாதிக சகாளகலனதில் 
லெமதியுஙகள.

 நப்ட�ாப்த வபர�்டஙகள
 நப்ட�ாப்த சுணணாம்புககடடி (chalk) வதிபலயுயரந்த 

ச�ாருளல்ல, அதது்டன் அது உஙகளுப்டய 
�திளபளககு மணதித்ததியாலககணககான மகதிழச்ெதிபயக 
சகாடுகக முடியும். ெதில 1 வயதுப் �திளபளகளால் கூ்ட 
சுணணாம்புககடடிபயப் �திடிதது அப்டயாளஙகள 
இ்ட முடியும். எனதினும், ச�ரும்�ாலான இந்த இளம் 
�திளபளகள ்தஙகள வாயதில் சுணணாம்புககடடிபயப் 
ல�ா்ட வதிரும்புவாரகள. அப்�டிச் செயயலாம் 
என்�்தால், நச்சுத்தன்பமயற்்ற சுணணாம்புககடடிபய 
வாஙகுஙகள.

 அவரகளுககு கதிட்டத்தட்ட 2 வய்தானதும், 
அலனகமான �திளபளகளால் நப்ட�ாப்தயதில் 
சுணணாம்புககடடியால் வபரய முடியும். அவரகள 
நதிப்றய வபர�்டஙகபளக கீ்றலாம் அதது்டன் 
இ்டததுககுப் �ஞெம் இருககாது. 

 உஙகளுப்டய �திளபளயதின் 
மூபள வளரகதி்றது. அவனு்டன் 
கப்தப்�்தால், அவனு்டன் 
வதிபளயாடுவ்தால் மற்றும் 
அவனுககு வாெதிப்�்தால்  
நீஙகள உ்தவலாம். 
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உருவாககப்�ட்டபவ ஆகும். இவற்ப்ற www.bccf.ca மற்றும் www.nobodysperfect.ca ல் ்தரவதி்றககம் செயயலாம். 

 Play Dough 
 �திளபளகளதின் ஆககத்ததி்றபன play dough 

ஊககுவதிககதின்்றது. அவரகள வதிரும்பும் எந்த 
வடிவஙகபளயும் அவரகளால் உருவாகக முடியும். 
லவறு�ட்ட கருவதிகபளப் �ாவதிதது �ல்லவறு 
வடிவஙகபளயும் கட்டபமப்புககபளயும் அவரகள 
செயயலாம். அவரகளதின் வதிரல்கபளயும் பகத 
்தபெகபளயும் கடடுப்�டுத்தககூடிய ்தன்பமபய 
அவரகள வதிருத்ததிசெயகதி்றாரகள. அவரகள வளரும் 
ல�ாது வதிபளயாடுவ்தற்காக, ெதின்ன மனதி்தரகபளயும் 
வதிலஙகுகபளயும் அவரகளால் உருவாகக முடியும். ெதில 
�திளபளகளுககு, play dough உ்டன் வதிபளயாடுவது 
அவரகள அபம்ததியாவ்தற்கு உ்தவுகதின்்றது. 

 எப்ல�ாது வாயககுள ல�ாடுவப்த அவள 
நதிறுததுகதி்றாலளா அப்ல�ாது உஙகள �திளபளககு 
play doughஐ நீஙகள சகாடுகக முடியும். ெதில 
�திளபளகளுககு, இது கதிட்டத்தட்ட 12 மா்தஙகளாக 
இருககும். ஏபனய �திளபளகளுககு இது 2 ½ வய்தாக 
இருககலாம். �ல வரு்டஙகளுககு, play dough வு்டன் 
வதிபளயாடி உஙகளுப்டய �திளபள மகதிழச்ெதிபய 
அனு�வதிகக முடியும். 

 இல்தா வீடடில்செயயககூடிய play dough 
ககான ஒரு செயமுப்ற. மளதிபக கப்ட ஒன்்றதில் 
அல்லது சமாத்தமாக உணவு (bulk food) வாஙகும் 
கப்டயதிலுளள வாெபனப் ச�ாருளகள �திாதிவதில் cream 
of tartar ஐத ல்தடி எடுஙகள. 

1. ஒரு கதிணணத்ததில் எல்லாவற்ப்றயும் கலவுஙகள:
 1 கப் மா (250 ml)
 1/4 கப் உப்பு (60 ml)
 2 லமபெககரணடி cream of tartar (30 ml)
2. கதிணணததுககுள கலந்த ச�ாருளகபளச் லெருஙகள:
 1 கப் நீர (250 ml)
 ஒரு ெதில துளதிகள உணவு நதி்றமூடடி
 1 லமபெககரணடி எணசணய (15 ml)
3. எல்லாவற்ப்றயும் ஒன்்றாகக கலககதிய �தின்னர, ஒரு ெதில 

நதிமதி்டஙகள மதி்தமான சவப்�த்ததில் லவக பவயுஙகள.

 அவனு்டன் கப்தப்�்தன் மூலம் உஙகளுப்டய 
�திளபளயதின் மூபளபயக கடடிசயழுப்புவ்தற்கு 
நீஙகள உ்தவலாம். ஆரம்�த்ததிலிருநல்த உஙகளுப்டய 
குழநப்தயு்டன் கப்தயுஙகள. நீஙகள செயவது 
�ற்்றதியும் அவன் செயவது �ற்்றதியும் கப்தயுஙகள. 
அவபனச் சூழவுளள அவன் �ாரககும், லகடகும் 
ச�ாருளகபள வதி�ாதியுஙகள. உஙகளுப்டய �திளபள 
கப்தககத ச்தா்டஙகும் ல�ாது அவன் சொல்வப்தக 
லகளுஙகள. உஙகளுப்டய �திளபள, ்தனககு 
ந்டககும் வதி்டயஙகபளப் �ற்்றதிக கப்தப்�்தற்கு 
உற்ொகப்�டுததுஙகள. கப்தப்�்தற்கும் லகட�்தற்கும் 
முப்ற எடுததுக சகாளளுஙகள. 

 ஒவசவாரு நாளும் கப்தகபள வாெதியுஙகள 
அதது்டன் கப்தகபளச் சொல்லுஙகள. �்டஙகளுளள 
புத்தகஙகபளப் �ாரதது, அ்ததில் நீஙகள �ாரப்�பவ 
�ற்்றதி, உஙகளுப்டய குழநப்தயு்டன் கப்தககலாம். 
�திளபளகள, ்தஙகளுப்டய நாளாந்த வாழகபகயதில் 
்தாஙகள �ாரககா்த வதி்டயஙகபளப் புத்தகஙகளதிலிருநது 
கற்றுகசகாளளலாம். அன்று நீஙகள என்ன செய்தீரகள 
என்�து �ற்்றதி உஙகளுப்டய ெதிறு�திளபளககுச் 
சொல்லுஙகள. 

 உஙகளுப்டய கப்தகள, �ாடடுககள மற்றும் 
ஒத்ததிபெவுச் சொற்கபளப் �கதிரநது சகாளளுஙகள. 
உஙகளுப்டய கலாொரம், நம்�திகபககள, மரபுகள 
மற்றும் ச�றுமானஙகள �ற்்றதிக கப்தயுஙகள. 

கற்�்தற்கான ெந்தரப்�ஙகபள உஙகளுப்டய 
�திளபளககு வழஙகுஙகள

 வதிபளயாடுவ்தற்கு உஙகளுப்டய �திளபளககு 
சவவலவறு ச�ாருளகபளக சகாடுஙகள. 
�திளபளகளுப்டய வதிபளயாடடுப் ச�ாருளகள 
வதிபலயுயரந்தபவயாக இருகக லவணடிய்ததில்பல. 
லவடிகபகயாக வதிபளயா்டககூடிய �ல ச�ாருளகள 
உஙகளுப்டய வீடடில் இருககதின்்றன. இல்தா ெதில 
லயாெபனகள: சவற்று �திளாஸாதிக சகாளகலன்கள 
மற்றும் ல�ாத்தல்கள, �திளாஸாதிக அளவதிடும் 
குவபளகள மற்றும் கதிணணஙகள, ்தடித்த அடப்டக 
குழாயகள மற்றும் சவற்றுப் ச�டடிகள.

 உஙகளுப்டய �திளபளககாக நீஙகள லவறு�ட்ட 
நதி்றஙகளதில் play dough செயயலாம். �னதிககாலத்ததில், 
கதிணணம் ஒன்்றதில் சகாஞெம் �னதிபய உளளுககுள 
சகாணடுவாருஙகள. உஙகளுப்டய �திளபளககுக 
சகாடுககும் ச�ாருளகள யாவும் சுத்தமானபவயாகவும் 
�ாதுகாப்�ானபவயாகவும் இருப்�ப்த 
உறு்ததிசெயயுஙகள. 

 சவளதிலய வதிபளயாடுஙகள. உஙகளுப்டய வீடடுககுள 
�திளபளகளால் செயய முடியா்த வதி்டயஙகபள 
சவளதியதில் அவரகளால் செயய முடியும். எந்த 
வானதிபலயதிலும் சவளதியதில் வதிபளயாடுவப்த 
உஙகளுப்டய �திளபள வதிரும்புவான். பூஙகாவதில் 
மணல்ச�டடியதினுள வதிபளயாடுஙகள. �னதியதில் 
வதிபளயாடுஙகள. மபழ ச�யயும் ல�ாது ல்தஙகதி 
நதிற்கும் நீபரச் ெதி்தறுஙகள. ஆழமற்்ற நீரத்த்டாகம் 
ஒன்றுககு அல்லது க்டற்கபரககு உஙகளுப்டய 
�திளபளபயக கூடடிச் செல்லுஙகள. 

4. கலபவ சவப்�மாக இருப்�து்டன், கதிணணத்ததினுள 
ஒரு கடடிபய உருவாககும் ல�ாது, மா தூவப்�ட்ட 
குெதினதி லமபெ மீது அப்தப் ல�ாடடு, மதிருதுவாக 
வரும்வபர �திபெயுஙகள.

5. குளதிரூடடியதில் ஒரு �திளாஸாதிக சகாளகலனதில் 
லெமதியுஙகள.

 நப்ட�ாப்த வபர�்டஙகள
 நப்ட�ாப்த சுணணாம்புககடடி (chalk) வதிபலயுயரந்த 

ச�ாருளல்ல, அதது்டன் அது உஙகளுப்டய 
�திளபளககு மணதித்ததியாலககணககான மகதிழச்ெதிபயக 
சகாடுகக முடியும். ெதில 1 வயதுப் �திளபளகளால் கூ்ட 
சுணணாம்புககடடிபயப் �திடிதது அப்டயாளஙகள 
இ்ட முடியும். எனதினும், ச�ரும்�ாலான இந்த இளம் 
�திளபளகள ்தஙகள வாயதில் சுணணாம்புககடடிபயப் 
ல�ா்ட வதிரும்புவாரகள. அப்�டிச் செயயலாம் 
என்�்தால், நச்சுத்தன்பமயற்்ற சுணணாம்புககடடிபய 
வாஙகுஙகள.

 அவரகளுககு கதிட்டத்தட்ட 2 வய்தானதும், 
அலனகமான �திளபளகளால் நப்ட�ாப்தயதில் 
சுணணாம்புககடடியால் வபரய முடியும். அவரகள 
நதிப்றய வபர�்டஙகபளக கீ்றலாம் அதது்டன் 
இ்டததுககுப் �ஞெம் இருககாது. 

 உஙகளுப்டய �திளபளயதின் 
மூபள வளரகதி்றது. அவனு்டன் 
கப்தப்�்தால், அவனு்டன் 
வதிபளயாடுவ்தால் மற்றும் 
அவனுககு வாெதிப்�்தால்  
நீஙகள உ்தவலாம். 

லவடிகபக & இலகுவான செயற்�ாடுகளமனம்
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இந்தச் செய்ததிட்டத்ததிற்கு கன்டாவதின் ச�ாதுச் சுகா்தார நதிறுவனம் நதி்ததியளதிககதின்்றது.  இந்தக கு்றதிப்புத ்தாளகள குடும்�ஙகளுககான BC ெப�யதினால் 

உருவாககப்�ட்டபவ ஆகும். இவற்ப்ற www.bccf.ca மற்றும் www.nobodysperfect.ca ல் ்தரவதி்றககம் செயயலாம். 

 �திளபளகள வதிபளயாடும் ல�ாது கற்கதின்்றாரகள. 
அவள வதிபளயாடிக சகாணடிருககும் ல�ாது 
உலகதப்தயும் அ்ததில் ்தனது இ்டதப்தயும் 
கற்றுகசகாளகதின்்றாள. எப்�டிப் பு்ததிய வதி்டயஙகபளச் 
செயவது என அவள கற்கதின்்றாள. மற்்றவரகளு்டன் 
எப்�டி ஒததுப்ல�ாவது என அ்றதிகதின்்றாள. 
அவளுப்டய உணரவுகபள சவளதிககாட்டவும் 
்தன்பனப் �ற்்றதி லமலும் அ்றதிநதுசகாளளவும் 
வதிபளயாடடு அவளுககு உ்தவுகதின்்றது.  

 �திளபளகள ஆராய லவணடும். ்தனககு 
லவணடியப்தத ்தாலன செயவ்தற்கு உஙகள 
�திளபளபய அனும்ததியுஙகள. வதி்டயஙகபள நீஙகள 
வதிளஙகப்�டுததுவப்தக லகட�்ததிலும் �ாரகக, 
அவற்ப்றச் செயவ்தன் மூலம் அவன் அ்ததிகமாகக 
கற்�ான். ்தானாக ஆராயவ்தற்கும் கணடு�திடிப்�்தற்கும் 
அவனுககு லநரதப்தக சகாடுஙகள. ஆராயவ்தற்கு 
அவனுப்டய சூழல் �ாதுகாப்�ாக இருப்�ப்த 
உறு்ததிப்�டுததுஙகள. ஆ�த்ததிலிருநது, உளளுககும் 
சவளதியதிலும், அவனுககுப் �ாதுகாப்புக சகாடுஙகள. 

உஙகளுப்டய �திளபள கற்�்தற்கான 
வழதியாக வதிபளயாடடு உளளது.

 புப்தயல் ல்த்டலுககுச் செல்லல்
 உஙகளுப்டய அயலில் ஒரு நப்ட ந்டகக முன்னர, 

வழதியதில் நீஙகள �ாரககக கூடிய ச�ாருளகளதின் 
�டடியல் ஒன்ப்ற உருவாககுஙகள. உஙகளுப்டய 
�திளபள மதிக இளம் �திளபளயாயதின் மூன்று அல்லது 
நான்கு ச�ாருளகள ல�ாதுமானபவ. உ்தாரணததுககு, 
ஒரு இபல, ஒரு சவளபளப் பூ, ஒரு ெதி்றதிய ்தடி, ஒரு 
க�திலநதி்றக கல் ல�ான்்றவற்ப்ற நீஙகள �ாரககலாம். 

 உஙகளுப்டய �திளபள, வளரந்த �திளபள 
ஆயதின் �டடியபல நீளமாகவும், மதிகவும் 
கு்றதிப்�தி்டத்தகக்தாகவும் உருவாககுஙகள. 
நீஙகள சவளதிலய ல�ாக முன்னர, உஙகளுப்டய 
�டடியலில் என்ன இருககதின்்றது என்�ப்தப் �ற்்றதிக 
கப்தயுஙகள. உஙகளுப்டய �டடியலில் உளளபவ 
�ருவததுககுாதியபவ என்�ப்தயும் அவற்ப்ற 
உஙகளுப்டய அயலில் �ாரகக முடியும் என்�ப்தயும் 
உறு்ததிப்�டுததுஙகள. 

 நீஙகள ல�ாகும் ல�ாது ஒரு ப�பயயும் 
உஙகளு்டன் எடுததுச் செல்லுஙகள. ஒவசவாரு 
ச�ாருபளயும் நீஙகள காணும் ல�ாது அந்தப் 
ப�யதினுள ல�ாடுவது்டன் உஙகளுப்டய 
�டடியலில் அ்தற்கு அப்டயாளமதிடுஙகள. நீஙகள 
வீடடுககுப் ல�ானதும் ்தடடு ஒன்்றதில் உஙகளுப்டய 
புப்தயல்கபளப் ல�ாடுஙகள. அவற்ப்ற நீஙகள எஙகு 
கணச்டடுத்தீரகள என்�து �ற்்றதியும் உஙகளுப்டய 
நப்டயதின் ல�ாது லவறு என்ன ச�ாருளகபள 
நீஙகள �ாரத்தீரகள என்�து �ற்்றதியும் உஙகளுப்டய 
�திளபளயு்டன் கப்தயுஙகள. வளரந்த �திளபள ஒன்று, 
அயலில் நீஙகள புப்தயல் ல்தடியது �ற்்றதி உஙகளுககு 
ஒரு கப்த சொல்லக கூடியவனாக இருப்�ான். 

 ஆயவுப் ப�கள
 வீடப்டச் சூழவுளள ெதில ச�ாருளகபளக சகாண்ட 

ப� ஒன்ப்றப் �ாவதிதது, உஙகளுப்டய �திளபளயு்டன் 
நீஙகள ஊகதிககும் வதிபளயாடடுககள வதிபளயா்ட 
முடியும். ஒவசவாரு வதிபளயாடடுககும் அவனதின் 
கணகபள மூடும் �டி உஙகளுப்டய �திளபளககுச் 
சொல்லுஙகள அல்லது ஒரு துணதியால் அவன் 
கணகளதின் லமல் கடடுஙகள. அந்தப் ப�யதினுள 
நீஙகள எப்தப் ல�ாடடீரகள என்�ப்த அவன் ்தனது 
காதுகபள, மூகபக அல்லது வதிரல்கபளப் �ாவதிதது 
ஊகதிகக லவணடும். முப்ற எடுதது ஊகதியுஙகள.

•	லகட்டல் – ெத்தம் ல�ாடுவ்தற்காக நீஙகள �ாவதிககககூடிய 
ச�ாருளகபள அந்தப் ப�யதினுள ல�ாடுஙகள. 
உ்தாரணததுககு, ஒலி எழுப்�ககூடிய ொவதிகள, 
கெககககூடிய காகதி்தம், ஒலி எழுப்�க கூடிய ல�பன. 
ப�யதிலிருநது ஒவசவாரு ச�ாருபளயும் சவளதியதில் 
எடுதது ெத்தம் ஏற்�டுததுஙகள. அந்த ெத்ததப்த எது 
எழுப்புகதி்றது என அவனால் ஊகதிகக முடியுமா?

• மணத்தல் – குளதிபகப் ல�ாத்தல்கள ல�ான்்ற 
ெதில ெதி்றதிய ல�ாத்தல்கபளச் லெகாதியுஙகள. 
நன்்றாக மணககககூடிய ஏ்தாவது ஒன்ப்ற 
ஒவசவான்றுககுளளும் ல�ாடுஙகள. அது ்ததிரவமாயதின், 
சகாஞெதப்த �ஞெதில் ல�ாடடு அப்தப் ல�ாத்தலினுள 
ல�ாடுஙகள. இல்தா ெதில லயாெபனகள: peanut 
butter, வாபழப்�ழம், வதினாகாதி, சவஙகாயம், மற்றும் 
கறுவா. உஙகளுப்டய �திளபள ப�ககுள இருநது 
ல�ாத்தல் ஒன்ப்ற சவளதியதில் எடுககும் ல�ாது, அப்தத 
்ததி்றவுஙகள. அந்தப் ல�ாத்தபலப் �ாரககாமல் அப்த 
அவபன மணகக வதிடுஙகள. அந்த மணதப்த எது 
உருவாககதியது என அவனால் ஊகதிகக முடியுமா? 

• ச்தாடு்தல் – லவறு�ட்ட இபழயபமப்புளள 
ச�ாருளகபள அந்தப் ப�யதினுள ல�ாடுஙகள. 
உ்தாரணததுககு, ஒரு ெடடி scrubber, ஒரு sponge, 
மற்றும் tissue paper. அந்தப் ப�ககுள உளள ஒரு 
ச�ாருளதின் ச�யபரச் சொல்லி, �ாரககாமல் அப்த 
சவளதியதில் எடுககும் �டி உஙகள �திளபளபயக 
லகளுஙகள. ஒவசவாரு இபழயபமப்புககுமான 
ச�யபர உஙகள �திளபளககுச் சொல்லுஙகள: 
ெமநதிபலயற்்றது, சமன்பமயானது, குணடும் 
குழதியுமானது, வதிப்றப்�ானது. இபழயபமப்புககு 
நீஙகளும் ச�யாதி்டலாம். அந்த ப�யதினுள ஏ்தாவது 
சமன்பமயான ச�ாருபள உஙகளுப்டய �திளபளயால் 
கணச்டடுகக முடியுமா?

 வதிபளயாடடு மூலலம உஙகளுப்டய 
�திளபள கற்கதின்்றான். உஙகளுப்டய 
�திளபள வளரவ்தற்கு ஏற்� 
வதிபளயாடடும் மாறுகதின்்றது. 
�தி்றந்த்ததிலிருநது உஙகளுப்டய 
�திளபள வதிபளயா்ட லவணடும். 

 ்ததிபர லநரதப்தக கடடுப்�டுததுஙகள. 
மற்்றவரகளு்டனும் உணபமயான ச�ாருளகளு்டனும் 
சுறுசுறுப்�ாக வதிபளயாடும் ல�ாது �திளபளகள 
அ்ததிகமாகக கற்கதின்்றாரகள. ்ததிபர ஒன்றுககு 
முன்னால் இருககும் அளவதில் உஙகளுப்டய �திளபள 
கற்�்ததில்பல. TV �ாரத்தல், மதின்கணதினதிபயப் 
�ாவதித்தல், பகத ச்தாபலல�ெதியதில் வதிபளயா்டல், 
video games வதிபளயா்டல் ல�ான்்றவற்ப்ற 
இது உளள்டககுகதின்்றது. இந்தத ்ததிபர 
ொரந்த செயற்�ாடுகள 2 வயதுககுக கீழ�ட்ட 
�திளபளகளுககுச் ெதி�ாாதிசு செயயப்�டுவ்ததில்பல. 

 உஙகளுப்டய �திளபளககுப் பு்ததிய அனு�வஙகபளக 
சகாடுஙகள. வதிபளயாடுவ்தற்குப் பு்ததிய 
ச�ாருளகபளக சகாடுப்�்தன் மூலம் உஙகளுப்டய 
�திளபளயதின் கற்்றபலத தூணடுஙகள. 
பு்ததியவரகபளயும் புதுச் சூழல்கபளயும் உஙகளுப்டய 
�திளபளககு அ்றதிமுகம் செயயுஙகள. ஒவசவாரு 
நாளும் உளளரஙகுகளதிலும் சவளதியரஙகுகளதிலும் 
வதிபளயாடுவ்தற்கு லநரம் ஒதுககுஙகள. உஙகளுப்டய 
�திளபளபய பூஙகாககளுககும் வதிபளயாடடு 
அரஙகுகளுககும் கூடடிச் செல்லுஙகள.
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இந்தச் செய்ததிட்டத்ததிற்கு கன்டாவதின் ச�ாதுச் சுகா்தார நதிறுவனம் நதி்ததியளதிககதின்்றது.  இந்தக கு்றதிப்புத ்தாளகள குடும்�ஙகளுககான BC ெப�யதினால் 

உருவாககப்�ட்டபவ ஆகும். இவற்ப்ற www.bccf.ca மற்றும் www.nobodysperfect.ca ல் ்தரவதி்றககம் செயயலாம். 

 �திளபளகள வதிபளயாடும் ல�ாது கற்கதின்்றாரகள. 
அவள வதிபளயாடிக சகாணடிருககும் ல�ாது 
உலகதப்தயும் அ்ததில் ்தனது இ்டதப்தயும் 
கற்றுகசகாளகதின்்றாள. எப்�டிப் பு்ததிய வதி்டயஙகபளச் 
செயவது என அவள கற்கதின்்றாள. மற்்றவரகளு்டன் 
எப்�டி ஒததுப்ல�ாவது என அ்றதிகதின்்றாள. 
அவளுப்டய உணரவுகபள சவளதிககாட்டவும் 
்தன்பனப் �ற்்றதி லமலும் அ்றதிநதுசகாளளவும் 
வதிபளயாடடு அவளுககு உ்தவுகதின்்றது.  

 �திளபளகள ஆராய லவணடும். ்தனககு 
லவணடியப்தத ்தாலன செயவ்தற்கு உஙகள 
�திளபளபய அனும்ததியுஙகள. வதி்டயஙகபள நீஙகள 
வதிளஙகப்�டுததுவப்தக லகட�்ததிலும் �ாரகக, 
அவற்ப்றச் செயவ்தன் மூலம் அவன் அ்ததிகமாகக 
கற்�ான். ்தானாக ஆராயவ்தற்கும் கணடு�திடிப்�்தற்கும் 
அவனுககு லநரதப்தக சகாடுஙகள. ஆராயவ்தற்கு 
அவனுப்டய சூழல் �ாதுகாப்�ாக இருப்�ப்த 
உறு்ததிப்�டுததுஙகள. ஆ�த்ததிலிருநது, உளளுககும் 
சவளதியதிலும், அவனுககுப் �ாதுகாப்புக சகாடுஙகள. 

உஙகளுப்டய �திளபள கற்�்தற்கான 
வழதியாக வதிபளயாடடு உளளது.

 புப்தயல் ல்த்டலுககுச் செல்லல்
 உஙகளுப்டய அயலில் ஒரு நப்ட ந்டகக முன்னர, 

வழதியதில் நீஙகள �ாரககக கூடிய ச�ாருளகளதின் 
�டடியல் ஒன்ப்ற உருவாககுஙகள. உஙகளுப்டய 
�திளபள மதிக இளம் �திளபளயாயதின் மூன்று அல்லது 
நான்கு ச�ாருளகள ல�ாதுமானபவ. உ்தாரணததுககு, 
ஒரு இபல, ஒரு சவளபளப் பூ, ஒரு ெதி்றதிய ்தடி, ஒரு 
க�திலநதி்றக கல் ல�ான்்றவற்ப்ற நீஙகள �ாரககலாம். 

 உஙகளுப்டய �திளபள, வளரந்த �திளபள 
ஆயதின் �டடியபல நீளமாகவும், மதிகவும் 
கு்றதிப்�தி்டத்தகக்தாகவும் உருவாககுஙகள. 
நீஙகள சவளதிலய ல�ாக முன்னர, உஙகளுப்டய 
�டடியலில் என்ன இருககதின்்றது என்�ப்தப் �ற்்றதிக 
கப்தயுஙகள. உஙகளுப்டய �டடியலில் உளளபவ 
�ருவததுககுாதியபவ என்�ப்தயும் அவற்ப்ற 
உஙகளுப்டய அயலில் �ாரகக முடியும் என்�ப்தயும் 
உறு்ததிப்�டுததுஙகள. 

 நீஙகள ல�ாகும் ல�ாது ஒரு ப�பயயும் 
உஙகளு்டன் எடுததுச் செல்லுஙகள. ஒவசவாரு 
ச�ாருபளயும் நீஙகள காணும் ல�ாது அந்தப் 
ப�யதினுள ல�ாடுவது்டன் உஙகளுப்டய 
�டடியலில் அ்தற்கு அப்டயாளமதிடுஙகள. நீஙகள 
வீடடுககுப் ல�ானதும் ்தடடு ஒன்்றதில் உஙகளுப்டய 
புப்தயல்கபளப் ல�ாடுஙகள. அவற்ப்ற நீஙகள எஙகு 
கணச்டடுத்தீரகள என்�து �ற்்றதியும் உஙகளுப்டய 
நப்டயதின் ல�ாது லவறு என்ன ச�ாருளகபள 
நீஙகள �ாரத்தீரகள என்�து �ற்்றதியும் உஙகளுப்டய 
�திளபளயு்டன் கப்தயுஙகள. வளரந்த �திளபள ஒன்று, 
அயலில் நீஙகள புப்தயல் ல்தடியது �ற்்றதி உஙகளுககு 
ஒரு கப்த சொல்லக கூடியவனாக இருப்�ான். 

 ஆயவுப் ப�கள
 வீடப்டச் சூழவுளள ெதில ச�ாருளகபளக சகாண்ட 

ப� ஒன்ப்றப் �ாவதிதது, உஙகளுப்டய �திளபளயு்டன் 
நீஙகள ஊகதிககும் வதிபளயாடடுககள வதிபளயா்ட 
முடியும். ஒவசவாரு வதிபளயாடடுககும் அவனதின் 
கணகபள மூடும் �டி உஙகளுப்டய �திளபளககுச் 
சொல்லுஙகள அல்லது ஒரு துணதியால் அவன் 
கணகளதின் லமல் கடடுஙகள. அந்தப் ப�யதினுள 
நீஙகள எப்தப் ல�ாடடீரகள என்�ப்த அவன் ்தனது 
காதுகபள, மூகபக அல்லது வதிரல்கபளப் �ாவதிதது 
ஊகதிகக லவணடும். முப்ற எடுதது ஊகதியுஙகள.

•	லகட்டல் – ெத்தம் ல�ாடுவ்தற்காக நீஙகள �ாவதிககககூடிய 
ச�ாருளகபள அந்தப் ப�யதினுள ல�ாடுஙகள. 
உ்தாரணததுககு, ஒலி எழுப்�ககூடிய ொவதிகள, 
கெககககூடிய காகதி்தம், ஒலி எழுப்�க கூடிய ல�பன. 
ப�யதிலிருநது ஒவசவாரு ச�ாருபளயும் சவளதியதில் 
எடுதது ெத்தம் ஏற்�டுததுஙகள. அந்த ெத்ததப்த எது 
எழுப்புகதி்றது என அவனால் ஊகதிகக முடியுமா?

• மணத்தல் – குளதிபகப் ல�ாத்தல்கள ல�ான்்ற 
ெதில ெதி்றதிய ல�ாத்தல்கபளச் லெகாதியுஙகள. 
நன்்றாக மணககககூடிய ஏ்தாவது ஒன்ப்ற 
ஒவசவான்றுககுளளும் ல�ாடுஙகள. அது ்ததிரவமாயதின், 
சகாஞெதப்த �ஞெதில் ல�ாடடு அப்தப் ல�ாத்தலினுள 
ல�ாடுஙகள. இல்தா ெதில லயாெபனகள: peanut 
butter, வாபழப்�ழம், வதினாகாதி, சவஙகாயம், மற்றும் 
கறுவா. உஙகளுப்டய �திளபள ப�ககுள இருநது 
ல�ாத்தல் ஒன்ப்ற சவளதியதில் எடுககும் ல�ாது, அப்தத 
்ததி்றவுஙகள. அந்தப் ல�ாத்தபலப் �ாரககாமல் அப்த 
அவபன மணகக வதிடுஙகள. அந்த மணதப்த எது 
உருவாககதியது என அவனால் ஊகதிகக முடியுமா? 

• ச்தாடு்தல் – லவறு�ட்ட இபழயபமப்புளள 
ச�ாருளகபள அந்தப் ப�யதினுள ல�ாடுஙகள. 
உ்தாரணததுககு, ஒரு ெடடி scrubber, ஒரு sponge, 
மற்றும் tissue paper. அந்தப் ப�ககுள உளள ஒரு 
ச�ாருளதின் ச�யபரச் சொல்லி, �ாரககாமல் அப்த 
சவளதியதில் எடுககும் �டி உஙகள �திளபளபயக 
லகளுஙகள. ஒவசவாரு இபழயபமப்புககுமான 
ச�யபர உஙகள �திளபளககுச் சொல்லுஙகள: 
ெமநதிபலயற்்றது, சமன்பமயானது, குணடும் 
குழதியுமானது, வதிப்றப்�ானது. இபழயபமப்புககு 
நீஙகளும் ச�யாதி்டலாம். அந்த ப�யதினுள ஏ்தாவது 
சமன்பமயான ச�ாருபள உஙகளுப்டய �திளபளயால் 
கணச்டடுகக முடியுமா?

 வதிபளயாடடு மூலலம உஙகளுப்டய 
�திளபள கற்கதின்்றான். உஙகளுப்டய 
�திளபள வளரவ்தற்கு ஏற்� 
வதிபளயாடடும் மாறுகதின்்றது. 
�தி்றந்த்ததிலிருநது உஙகளுப்டய 
�திளபள வதிபளயா்ட லவணடும். 

 ்ததிபர லநரதப்தக கடடுப்�டுததுஙகள. 
மற்்றவரகளு்டனும் உணபமயான ச�ாருளகளு்டனும் 
சுறுசுறுப்�ாக வதிபளயாடும் ல�ாது �திளபளகள 
அ்ததிகமாகக கற்கதின்்றாரகள. ்ததிபர ஒன்றுககு 
முன்னால் இருககும் அளவதில் உஙகளுப்டய �திளபள 
கற்�்ததில்பல. TV �ாரத்தல், மதின்கணதினதிபயப் 
�ாவதித்தல், பகத ச்தாபலல�ெதியதில் வதிபளயா்டல், 
video games வதிபளயா்டல் ல�ான்்றவற்ப்ற 
இது உளள்டககுகதின்்றது. இந்தத ்ததிபர 
ொரந்த செயற்�ாடுகள 2 வயதுககுக கீழ�ட்ட 
�திளபளகளுககுச் ெதி�ாாதிசு செயயப்�டுவ்ததில்பல. 

 உஙகளுப்டய �திளபளககுப் பு்ததிய அனு�வஙகபளக 
சகாடுஙகள. வதிபளயாடுவ்தற்குப் பு்ததிய 
ச�ாருளகபளக சகாடுப்�்தன் மூலம் உஙகளுப்டய 
�திளபளயதின் கற்்றபலத தூணடுஙகள. 
பு்ததியவரகபளயும் புதுச் சூழல்கபளயும் உஙகளுப்டய 
�திளபளககு அ்றதிமுகம் செயயுஙகள. ஒவசவாரு 
நாளும் உளளரஙகுகளதிலும் சவளதியரஙகுகளதிலும் 
வதிபளயாடுவ்தற்கு லநரம் ஒதுககுஙகள. உஙகளுப்டய 
�திளபளபய பூஙகாககளுககும் வதிபளயாடடு 
அரஙகுகளுககும் கூடடிச் செல்லுஙகள.
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