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பிணைப்பும் உங்களுடைய பிள்ளையின்
உணர்வுகளும்
உங்களுடைய பிள்ளையுடன் ஊடாடுங்கள்.
ஒரு பிள்ளையின் அன்புசெலுத்தும், நம்பிக்கை
க�ொள்ளும், உணரும் மற்றும் கற்கும் திறன்கள்
அவனைப் பராமரிப்போருடன் அவன் உருவாக்கும்
ஆழமான உணர்ச்சிப் பிணைப்பில் ஆரம்பிக்கின்றது.
இந்த உணர்ச்சித் த�ொடர்பு பிறப்புக்கு முன்னரே
ஆரம்பிக்கின்றது. இது பிணைப்பு எனப்படுகின்றது.
உங்களுடைய பிள்ளையின் தேவைகளுக்கு
பிரதிபலிப்புக் காட்டுங்கள். உங்களுடைய
பிள்ளையின் தேவைகளுக்கு நீங்கள் பிரதிபலிப்புக்
காட்டும் ப�ோது பாதுகாப்பான பிணைப்பு
உருவாகின்றது. நீங்கள் இரக்கமாக, அன்பாக,
நம்பிக்கைக்குரியவராக இருப்பது அவளுக்கு
அவசியமானது. உங்களுடைய குழந்தை
குழப்பமடைந்தோ, பயமுற்றோ, நலமின்றிய�ோ
அல்லது புண்பட்டோ இருக்கும் ப�ோது அவளை
ஆறுதல்படுத்துங்கள், உங்களுடைய பிள்ளையைப்
பலமுறை கட்டித்தழுவி அரவணையுங்கள்.
மென்மையாகக் கதைப்பதுடன் அவளுக்குப்
பாட்டுப் பாடுங்கள்.

உங்களிடைய பிள்ளைக்கு உணர்வுகள் பற்றிக்
கற்பியுங்கள். உங்களுடைய பிள்ளை, தனக்கு
உங்களுடைய கவனிப்புத் தேவைப்படுகிறது
என உங்களுக்குச் ச�ொல்வதற்காக அழுகின்றாள்.
உங்களுடைய பிள்ளை அழும் ப�ோது அவளிடம்
ப�ோவது மிகவும் நல்லது, உங்களுடைய பிள்ளை
வளர்ந்ததும் அவளுடைய உணர்வுகள் பற்றி அவளுடன்
கதையுங்கள். மகிழ்ச்சி, கவலை, அல்லது பதட்டம்
ப�ோன்ற உணர்வுகளைச் ச�ொல்லும் ச�ொற்களைப்
பாவியுங்கள்.
உங்களுடனான உங்களுடைய பிள்ளையின் பிணைப்பு
ஒரு முக்கிய விடயமாகும். தனது பெற்றோர்களுடனான
ஒரு குழந்தையின் பிணைப்பு அவளின் மூளை
விருத்தியடையும் விதத்தை ஊக்குவிக்கின்றது.
பாதுகாப்பை அவள் உணரும் ப�ோது, கற்றலுக்கு அவள்
தயாராகின்றாள்.

உங்களுடைய பிள்ளை
இளமையாக இருக்கும் ப�ோது
நீங்கள் உருவாக்கும் பலமான
பிணைப்பு வாழ்க்கை பூராவும்
நிலைக்கும்.
உங்களுடைய குழந்தையில் நெருக்கமாகக்
கவனத்தைச் செலுத்துங்கள். உங்களுக்கு அவன்
எதைச் ச�ொல்ல முயற்சிக்கின்றான் என்பதை
அவதானியுங்கள். அவனுக்கு எது பிடிக்கிறது எது
பிடிக்கவில்லை என்பதைக் கவனியுங்கள். அவரது
முன்னெடுப்பைத் த�ொடருங்கள். அவன் புன்னகைக்கும்
போது புன்னகையுங்கள். அவன் கொஞ்சம் சத்தம்
ப�ோடும் போது அவனுடன் கதையுங்கள்.
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. Mind - Tamil
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கண்ணாமூச்சி ஆடலும் ஒளித்துப் பிடித்து
விளையாடலும்
குழந்தைகளும் இளம் பிள்ளைகளும் அவர்களுடைய
பெற்றோர் விலகிச் செல்லும் ப�ோது சில வேளைகளில்
பயமடைகிறார்கள். நீங்கள் விலகிப் ப�ோனாலும்
கூட திரும்பி எப்போதும் நீங்கள் வருவீர்கள்
என்பதைக் உங்களுடைய பிள்ளைக்குக் கற்பிக்கும்
விளையாட்டுக்களை நீங்கள் விளையாடலாம்.
உங்களுடைய குழந்தை 4 அல்லது 5 மாதங்களாக
இருக்கும் ப�ோதே நீங்கள் த�ொடங்கலாம். உங்களுடைய
குழந்தையை குழந்தை ஆசனம் ஒன்றில் இருத்திவிட்டு
அவனுக்கு எதிரே நீங்கள் இருங்கள். அவனுடைய
முகத்துக்கு மிக அண்மையாக உங்களுடைய முகம்
இருக்கும் வகையில் இருங்கள். அவன் உங்களைப்
பார்த்துக் க�ொண்டிருக்கும் ப�ோது உங்களுடைய
முகத்துக்கு முன்னால் ஒரு துணியைப் பிடியுங்கள்.
“எங்கே நான்?” எனக் கேளுங்கள்/ அவன் தனது
கால்களையும் கைகளையும் அசைக்கத் த�ொடங்கும்
ப�ோது, துணியை விலக்கிவிட்டு, மென்மையாக “Peeka-boo!” எனச் ச�ொல்லுங்கள். அவனைப் பார்த்துப்
புன்னகையுங்கள். அவன் புன்னகைக்கும் வரை
காத்திருங்கள், பின்னர் மீளவும் ஒளியுங்கள். மெதுவாகச்
செய்யுங்கள். த�ொடர்ந்தும் உங்கள் பிள்ளைக்கு
ஆர்வமிருக்காவிட்டால் நிறுத்துங்கள்.
உங்களுடைய பிள்ளை வளர்ந்ததும், இந்த
விளையாட்டு விளையாடுவதற்கு தனது முகத்துக்கு
முன்னால் தானே துணியைப் ப�ோடலாம்.

ஒளித்துப் பிடித்து விளையாடும் ப�ோது, உங்களுடைய
வளர்ந்த பிள்ளையுடன் முறை எடுத்து விளையாடுங்கள்.
சில வேளைகளில் அவனை நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய
இடங்களில் அவன் ஒளிப்பான். அவனை நீங்கள்
காணவில்லை என்பது ப�ோலப் பாவனை செய்யுங்கள்,
அத்துடன் “எங்கே நீ?”, எனக் கேளுங்கள்.
அவன் உற்சாகம் அடைவான். “நான் உன்னைக்
கண்டுபிடித்துவிட்டேன்!”, எனச் ச�ொல்வதற்கு
முதல், சில இடங்களில் தேடுங்கள். பின்னர் அவன்
கண்டுபிடிக்கும் வரை நீங்கள் ஒளியுங்கள்.
படங்களில் உணர்வுகள்
உணர்வுகள் பற்றி ஒரு புத்தகத்தை நீங்கள் வீட்டில்
உருவாக்கலாம். சஞ்சிகைகள், புதினப்பத்திரிகைகளில்
பிள்ளைகளின் படங்களை வெட்டி எடுங்கள்.
வேறுபட்ட வெளிப்பாடுகளுள்ள உணர்வுகளைக்
காட்டும் பிள்ளைகளின் படங்களைத் தேடுங்கள்.
தடித்த அட்டைத் துண்டுகளில் படங்களை ஒட்டுங்கள்.
ஒவ்வொரு பக்கத்தினதும் ஒரு விளிம்பில் இரு துளைகள்
இடுங்கள். துளைகளினூடாக நூலைக் க�ோர்த்து தடித்த
அட்டைத் துண்டுகளை ஒன்றாகக் கட்டுங்கள்.
உங்களிடம் கமெரா ஒன்று இருந்தால், உங்களுடைய
புத்தகத்தை உருவாக்க உங்களுடைய பிள்ளையின்
நிழற்படங்களை நீங்கள் பாவிக்கலாம். கவலை,
மகிழ்ச்சி, விரக்தி, க�ோபம், சலிப்பு. இப்படியாக அவள்
பாவனை செய்யும் படங்களை எடுங்கள். தன்னுடைய
படங்களைப் பார்ப்பதில் உங்களுடைய பிள்ளை
மகிழ்ச்சியடைவாள். பக்கங்களை அவளைத் திருப்ப
விட்டு அவள் உணர்வதை அவள் உங்களுக்குச்
ச�ொல்வதற்கு அனுமதியுங்கள்.
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பிணைப்பும் உங்களுடைய பிள்ளையின்
உணர்வுகளும்
உங்களுடைய பிள்ளையுடன் ஊடாடுங்கள்.
ஒரு பிள்ளையின் அன்புசெலுத்தும், நம்பிக்கை
க�ொள்ளும், உணரும் மற்றும் கற்கும் திறன்கள்
அவனைப் பராமரிப்போருடன் அவன் உருவாக்கும்
ஆழமான உணர்ச்சிப் பிணைப்பில் ஆரம்பிக்கின்றது.
இந்த உணர்ச்சித் த�ொடர்பு பிறப்புக்கு முன்னரே
ஆரம்பிக்கின்றது. இது பிணைப்பு எனப்படுகின்றது.
உங்களுடைய பிள்ளையின் தேவைகளுக்கு
பிரதிபலிப்புக் காட்டுங்கள். உங்களுடைய
பிள்ளையின் தேவைகளுக்கு நீங்கள் பிரதிபலிப்புக்
காட்டும் ப�ோது பாதுகாப்பான பிணைப்பு
உருவாகின்றது. நீங்கள் இரக்கமாக, அன்பாக,
நம்பிக்கைக்குரியவராக இருப்பது அவளுக்கு
அவசியமானது. உங்களுடைய குழந்தை
குழப்பமடைந்தோ, பயமுற்றோ, நலமின்றிய�ோ
அல்லது புண்பட்டோ இருக்கும் ப�ோது அவளை
ஆறுதல்படுத்துங்கள், உங்களுடைய பிள்ளையைப்
பலமுறை கட்டித்தழுவி அரவணையுங்கள்.
மென்மையாகக் கதைப்பதுடன் அவளுக்குப்
பாட்டுப் பாடுங்கள்.

உங்களிடைய பிள்ளைக்கு உணர்வுகள் பற்றிக்
கற்பியுங்கள். உங்களுடைய பிள்ளை, தனக்கு
உங்களுடைய கவனிப்புத் தேவைப்படுகிறது
என உங்களுக்குச் ச�ொல்வதற்காக அழுகின்றாள்.
உங்களுடைய பிள்ளை அழும் ப�ோது அவளிடம்
ப�ோவது மிகவும் நல்லது, உங்களுடைய பிள்ளை
வளர்ந்ததும் அவளுடைய உணர்வுகள் பற்றி அவளுடன்
கதையுங்கள். மகிழ்ச்சி, கவலை, அல்லது பதட்டம்
ப�ோன்ற உணர்வுகளைச் ச�ொல்லும் ச�ொற்களைப்
பாவியுங்கள்.
உங்களுடனான உங்களுடைய பிள்ளையின் பிணைப்பு
ஒரு முக்கிய விடயமாகும். தனது பெற்றோர்களுடனான
ஒரு குழந்தையின் பிணைப்பு அவளின் மூளை
விருத்தியடையும் விதத்தை ஊக்குவிக்கின்றது.
பாதுகாப்பை அவள் உணரும் ப�ோது, கற்றலுக்கு அவள்
தயாராகின்றாள்.

உங்களுடைய பிள்ளை
இளமையாக இருக்கும் ப�ோது
நீங்கள் உருவாக்கும் பலமான
பிணைப்பு வாழ்க்கை பூராவும்
நிலைக்கும்.

கண்ணாமூச்சி ஆடலும் ஒளித்துப் பிடித்து
விளையாடலும்
குழந்தைகளும் இளம் பிள்ளைகளும் அவர்களுடைய
பெற்றோர் விலகிச் செல்லும் ப�ோது சில வேளைகளில்
பயமடைகிறார்கள். நீங்கள் விலகிப் ப�ோனாலும்
கூட திரும்பி எப்போதும் நீங்கள் வருவீர்கள்
என்பதைக் உங்களுடைய பிள்ளைக்குக் கற்பிக்கும்
விளையாட்டுக்களை நீங்கள் விளையாடலாம்.
உங்களுடைய குழந்தை 4 அல்லது 5 மாதங்களாக
இருக்கும் ப�ோதே நீங்கள் த�ொடங்கலாம். உங்களுடைய
குழந்தையை குழந்தை ஆசனம் ஒன்றில் இருத்திவிட்டு
அவனுக்கு எதிரே நீங்கள் இருங்கள். அவனுடைய
முகத்துக்கு மிக அண்மையாக உங்களுடைய முகம்
இருக்கும் வகையில் இருங்கள். அவன் உங்களைப்
பார்த்துக் க�ொண்டிருக்கும் ப�ோது உங்களுடைய
முகத்துக்கு முன்னால் ஒரு துணியைப் பிடியுங்கள்.
“எங்கே நான்?” எனக் கேளுங்கள்/ அவன் தனது
கால்களையும் கைகளையும் அசைக்கத் த�ொடங்கும்
ப�ோது, துணியை விலக்கிவிட்டு, மென்மையாக “Peeka-boo!” எனச் ச�ொல்லுங்கள். அவனைப் பார்த்துப்
புன்னகையுங்கள். அவன் புன்னகைக்கும் வரை
காத்திருங்கள், பின்னர் மீளவும் ஒளியுங்கள். மெதுவாகச்
செய்யுங்கள். த�ொடர்ந்தும் உங்கள் பிள்ளைக்கு
ஆர்வமிருக்காவிட்டால் நிறுத்துங்கள்.
உங்களுடைய பிள்ளை வளர்ந்ததும், இந்த
விளையாட்டு விளையாடுவதற்கு தனது முகத்துக்கு
முன்னால் தானே துணியைப் ப�ோடலாம்.

உங்களுடைய குழந்தையில் நெருக்கமாகக்
கவனத்தைச் செலுத்துங்கள். உங்களுக்கு அவன்
எதைச் ச�ொல்ல முயற்சிக்கின்றான் என்பதை
அவதானியுங்கள். அவனுக்கு எது பிடிக்கிறது எது
பிடிக்கவில்லை என்பதைக் கவனியுங்கள். அவரது
முன்னெடுப்பைத் த�ொடருங்கள். அவன் புன்னகைக்கும்
போது புன்னகையுங்கள். அவன் கொஞ்சம் சத்தம்
ப�ோடும் போது அவனுடன் கதையுங்கள்.
MIND: Attachment and Your Child’s Feelings – 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. Mind - Tamil
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ஒளித்துப் பிடித்து விளையாடும் ப�ோது, உங்களுடைய
வளர்ந்த பிள்ளையுடன் முறை எடுத்து விளையாடுங்கள்.
சில வேளைகளில் அவனை நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய
இடங்களில் அவன் ஒளிப்பான். அவனை நீங்கள்
காணவில்லை என்பது ப�ோலப் பாவனை செய்யுங்கள்,
அத்துடன் “எங்கே நீ?”, எனக் கேளுங்கள்.
அவன் உற்சாகம் அடைவான். “நான் உன்னைக்
கண்டுபிடித்துவிட்டேன்!”, எனச் ச�ொல்வதற்கு
முதல், சில இடங்களில் தேடுங்கள். பின்னர் அவன்
கண்டுபிடிக்கும் வரை நீங்கள் ஒளியுங்கள்.
படங்களில் உணர்வுகள்
உணர்வுகள் பற்றி ஒரு புத்தகத்தை நீங்கள் வீட்டில்
உருவாக்கலாம். சஞ்சிகைகள், புதினப்பத்திரிகைகளில்
பிள்ளைகளின் படங்களை வெட்டி எடுங்கள்.
வேறுபட்ட வெளிப்பாடுகளுள்ள உணர்வுகளைக்
காட்டும் பிள்ளைகளின் படங்களைத் தேடுங்கள்.
தடித்த அட்டைத் துண்டுகளில் படங்களை ஒட்டுங்கள்.
ஒவ்வொரு பக்கத்தினதும் ஒரு விளிம்பில் இரு துளைகள்
இடுங்கள். துளைகளினூடாக நூலைக் க�ோர்த்து தடித்த
அட்டைத் துண்டுகளை ஒன்றாகக் கட்டுங்கள்.
உங்களிடம் கமெரா ஒன்று இருந்தால், உங்களுடைய
புத்தகத்தை உருவாக்க உங்களுடைய பிள்ளையின்
நிழற்படங்களை நீங்கள் பாவிக்கலாம். கவலை,
மகிழ்ச்சி, விரக்தி, க�ோபம், சலிப்பு. இப்படியாக அவள்
பாவனை செய்யும் படங்களை எடுங்கள். தன்னுடைய
படங்களைப் பார்ப்பதில் உங்களுடைய பிள்ளை
மகிழ்ச்சியடைவாள். பக்கங்களை அவளைத் திருப்ப
விட்டு அவள் உணர்வதை அவள் உங்களுக்குச்
ச�ொல்வதற்கு அனுமதியுங்கள்.
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மனம்

வேடிக்கை & இலகுவான செயற்பாடுகள்

கற்பதற்கான சந்தர்ப்பங்களை உங்களுடைய
பிள்ளைக்கு வழங்குங்கள்
அவனுடன் கதைப்பதன் மூலம் உங்களுடைய
பிள்ளையின் மூளையைக் கட்டியெழுப்புவதற்கு
நீங்கள் உதவலாம். ஆரம்பத்திலிருந்தே உங்களுடைய
குழந்தையுடன் கதையுங்கள். நீங்கள் செய்வது
பற்றியும் அவன் செய்வது பற்றியும் கதையுங்கள்.
அவனைச் சூழவுள்ள அவன் பார்க்கும், கேட்கும்
ப�ொருள்களை விபரியுங்கள். உங்களுடைய பிள்ளை
கதைக்கத் த�ொடங்கும் ப�ோது அவன் ச�ொல்வதைக்
கேளுங்கள். உங்களுடைய பிள்ளை, தனக்கு
நடக்கும் விடயங்களைப் பற்றிக் கதைப்பதற்கு
உற்சாகப்படுத்துங்கள். கதைப்பதற்கும் கேட்பதற்கும்
முறை எடுத்துக் க�ொள்ளுங்கள்.
ஒவ்வொரு நாளும் கதைகளை வாசியுங்கள்
அத்துடன் கதைகளைச் ச�ொல்லுங்கள். படங்களுள்ள
புத்தகங்களைப் பார்த்து, அதில் நீங்கள் பார்ப்பவை
பற்றி, உங்களுடைய குழந்தையுடன் கதைக்கலாம்.
பிள்ளைகள், தங்களுடைய நாளாந்த வாழ்க்கையில்
தாங்கள் பார்க்காத விடயங்களைப் புத்தகங்களிலிருந்து
கற்றுக்கொள்ளலாம். அன்று நீங்கள் என்ன செய்தீர்கள்
என்பது பற்றி உங்களுடைய சிறுபிள்ளைக்குச்
ச�ொல்லுங்கள்.
உங்களுடைய கதைகள், பாட்டுக்கள் மற்றும்
ஒத்திசைவுச் ச�ொற்களைப் பகிர்ந்து க�ொள்ளுங்கள்.
உங்களுடைய கலாசாரம், நம்பிக்கைகள், மரபுகள்
மற்றும் பெறுமானங்கள் பற்றிக் கதையுங்கள்.

உங்களுடைய பிள்ளையின்
மூளை வளர்கிறது. அவனுடன்
கதைப்பதால், அவனுடன்
விளையாடுவதால் மற்றும்
அவனுக்கு வாசிப்பதால்
நீங்கள் உதவலாம்.

Play Dough

விளையாடுவதற்கு உங்களுடைய பிள்ளைக்கு
வெவ்வேறு ப�ொருள்களைக் க�ொடுங்கள்.
பிள்ளைகளுடைய விளையாட்டுப் ப�ொருள்கள்
விலையுயர்ந்தவையாக இருக்க வேண்டியதில்லை.
வேடிக்கையாக விளையாடக்கூடிய பல ப�ொருள்கள்
உங்களுடைய வீட்டில் இருக்கின்றன. இத�ோ சில
ய�ோசனைகள்: வெற்று பிளாஸ்ரிக் க�ொள்கலன்கள்
மற்றும் ப�ோத்தல்கள், பிளாஸ்ரிக் அளவிடும்
குவளைகள் மற்றும் கிண்ணங்கள், தடித்த அட்டைக்
குழாய்கள் மற்றும் வெற்றுப் பெட்டிகள்.
உங்களுடைய பிள்ளைக்காக நீங்கள் வேறுபட்ட
நிறங்களில் play dough செய்யலாம். பனிக்காலத்தில்,
கிண்ணம் ஒன்றில் க�ொஞ்சம் பனியை உள்ளுக்குள்
க�ொண்டுவாருங்கள். உங்களுடைய பிள்ளைக்குக்
க�ொடுக்கும் ப�ொருள்கள் யாவும் சுத்தமானவையாகவும்
பாதுகாப்பானவையாகவும் இருப்பதை
உறுதிசெய்யுங்கள்.
வெளியே விளையாடுங்கள். உங்களுடைய வீட்டுக்குள்
பிள்ளைகளால் செய்ய முடியாத விடயங்களை
வெளியில் அவர்களால் செய்ய முடியும். எந்த
வானிலையிலும் வெளியில் விளையாடுவதை
உங்களுடைய பிள்ளை விரும்புவான். பூங்காவில்
மணல்பெட்டியினுள் விளையாடுங்கள். பனியில்
விளையாடுங்கள். மழை பெய்யும் ப�ோது தேங்கி
நிற்கும் நீரைச் சிதறுங்கள். ஆழமற்ற நீர்த்தடாகம்
ஒன்றுக்கு அல்லது கடற்கரைக்கு உங்களுடைய
பிள்ளையைக் கூட்டிச் செல்லுங்கள்.

பிள்ளைகளின் ஆக்கத்திறனை play dough
ஊக்குவிக்கின்றது. அவர்கள் விரும்பும் எந்த
வடிவங்களையும் அவர்களால் உருவாக்க முடியும்.
வேறுபட்ட கருவிகளைப் பாவித்து பல்வேறு
வடிவங்களையும் கட்டமைப்புக்களையும் அவர்கள்
செய்யலாம். அவர்களின் விரல்களையும் கைத்
தசைகளையும் கட்டுப்படுத்தக்கூடிய தன்மையை
அவர்கள் விருத்திசெய்கிறார்கள். அவர்கள் வளரும்
ப�ோது விளையாடுவதற்காக, சின்ன மனிதர்களையும்
விலங்குகளையும் அவர்களால் உருவாக்க முடியும். சில
பிள்ளைகளுக்கு, play dough உடன் விளையாடுவது
அவர்கள் அமைதியாவதற்கு உதவுகின்றது.
எப்போது வாய்க்குள் ப�ோடுவதை அவள்
நிறுத்துகிறாள�ோ அப்போது உங்கள் பிள்ளைக்கு
play doughஐ நீங்கள் கொடுக்க முடியும். சில
பிள்ளைகளுக்கு, இது கிட்டத்தட்ட 12 மாதங்களாக
இருக்கும். ஏனைய பிள்ளைகளுக்கு இது 2 ½ வயதாக
இருக்கலாம். பல வருடங்களுக்கு, play dough வுடன்
விளையாடி உங்களுடைய பிள்ளை மகிழ்ச்சியை
அனுபவிக்க முடியும்.
இத�ோ வீட்டில்செய்யக்கூடிய play dough
க்கான ஒரு செய்முறை. மளிகை கடை ஒன்றில்
அல்லது மொத்தமாக உணவு (bulk food) வாங்கும்
கடையிலுள்ள வாசனைப் ப�ொருள்கள் பிரிவில் cream
of tartar ஐத் தேடி எடுங்கள்.
1. ஒரு கிண்ணத்தில் எல்லாவற்றையும் கலவுங்கள்:
1 கப் மா (250 ml)
1/4 கப் உப்பு (60 ml)
2 மேசைக்கரண்டி cream of tartar (30 ml)
2. கிண்ணத்துக்குள் கலந்த ப�ொருள்களைச் சேருங்கள்:
1 கப் நீர் (250 ml)
ஒரு சில துளிகள் உணவு நிறமூட்டி
1 மேசைக்கரண்டி எண்ணெய் (15 ml)
3. எல்லாவற்றையும் ஒன்றாகக் கலக்கிய பின்னர், ஒரு சில
நிமிடங்கள் மிதமான வெப்பத்தில் வேக வையுங்கள்.

4. கலவை வெப்பமாக இருப்பதுடன், கிண்ணத்தினுள்
ஒரு கட்டியை உருவாக்கும் ப�ோது, மா தூவப்பட்ட
குசினி மேசை மீது அதைப் ப�ோட்டு, மிருதுவாக
வரும்வரை பிசையுங்கள்.
5. குளிரூட்டியில் ஒரு பிளாஸ்ரிக் க�ொள்கலனில்
சேமியுங்கள்.

நடைபாதை வரைபடங்கள்
நடைபாதை சுண்ணாம்புக்கட்டி (chalk) விலையுயர்ந்த
ப�ொருளல்ல, அத்துடன் அது உங்களுடைய
பிள்ளைக்கு மணித்தியாலக்கணக்கான மகிழ்ச்சியைக்
கொடுக்க முடியும். சில 1 வயதுப் பிள்ளைகளால் கூட
சுண்ணாம்புக்கட்டியைப் பிடித்து அடையாளங்கள்
இட முடியும். எனினும், பெரும்பாலான இந்த இளம்
பிள்ளைகள் தங்கள் வாயில் சுண்ணாம்புக்கட்டியைப்
போட விரும்புவார்கள். அப்படிச் செய்யலாம்
என்பதால், நச்சுத்தன்மையற்ற சுண்ணாம்புக்கட்டியை
வாங்குங்கள்.
அவர்களுக்கு கிட்டத்தட்ட 2 வயதானதும்,
அனேகமான பிள்ளைகளால் நடைபாதையில்
சுண்ணாம்புக்கட்டியால் வரைய முடியும். அவர்கள்
நிறைய வரைபடங்களைக் கீறலாம் அத்துடன்
இடத்துக்குப் பஞ்சம் இருக்காது.

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. Mind - Tamil

NPP_factsheets_eng-final_TA.indd 24-25

1/24/14 5:55 PM

மனம்

வேடிக்கை & இலகுவான செயற்பாடுகள்

கற்பதற்கான சந்தர்ப்பங்களை உங்களுடைய
பிள்ளைக்கு வழங்குங்கள்
அவனுடன் கதைப்பதன் மூலம் உங்களுடைய
பிள்ளையின் மூளையைக் கட்டியெழுப்புவதற்கு
நீங்கள் உதவலாம். ஆரம்பத்திலிருந்தே உங்களுடைய
குழந்தையுடன் கதையுங்கள். நீங்கள் செய்வது
பற்றியும் அவன் செய்வது பற்றியும் கதையுங்கள்.
அவனைச் சூழவுள்ள அவன் பார்க்கும், கேட்கும்
ப�ொருள்களை விபரியுங்கள். உங்களுடைய பிள்ளை
கதைக்கத் த�ொடங்கும் ப�ோது அவன் ச�ொல்வதைக்
கேளுங்கள். உங்களுடைய பிள்ளை, தனக்கு
நடக்கும் விடயங்களைப் பற்றிக் கதைப்பதற்கு
உற்சாகப்படுத்துங்கள். கதைப்பதற்கும் கேட்பதற்கும்
முறை எடுத்துக் க�ொள்ளுங்கள்.
ஒவ்வொரு நாளும் கதைகளை வாசியுங்கள்
அத்துடன் கதைகளைச் ச�ொல்லுங்கள். படங்களுள்ள
புத்தகங்களைப் பார்த்து, அதில் நீங்கள் பார்ப்பவை
பற்றி, உங்களுடைய குழந்தையுடன் கதைக்கலாம்.
பிள்ளைகள், தங்களுடைய நாளாந்த வாழ்க்கையில்
தாங்கள் பார்க்காத விடயங்களைப் புத்தகங்களிலிருந்து
கற்றுக்கொள்ளலாம். அன்று நீங்கள் என்ன செய்தீர்கள்
என்பது பற்றி உங்களுடைய சிறுபிள்ளைக்குச்
ச�ொல்லுங்கள்.
உங்களுடைய கதைகள், பாட்டுக்கள் மற்றும்
ஒத்திசைவுச் ச�ொற்களைப் பகிர்ந்து க�ொள்ளுங்கள்.
உங்களுடைய கலாசாரம், நம்பிக்கைகள், மரபுகள்
மற்றும் பெறுமானங்கள் பற்றிக் கதையுங்கள்.

உங்களுடைய பிள்ளையின்
மூளை வளர்கிறது. அவனுடன்
கதைப்பதால், அவனுடன்
விளையாடுவதால் மற்றும்
அவனுக்கு வாசிப்பதால்
நீங்கள் உதவலாம்.

Play Dough

விளையாடுவதற்கு உங்களுடைய பிள்ளைக்கு
வெவ்வேறு ப�ொருள்களைக் க�ொடுங்கள்.
பிள்ளைகளுடைய விளையாட்டுப் ப�ொருள்கள்
விலையுயர்ந்தவையாக இருக்க வேண்டியதில்லை.
வேடிக்கையாக விளையாடக்கூடிய பல ப�ொருள்கள்
உங்களுடைய வீட்டில் இருக்கின்றன. இத�ோ சில
ய�ோசனைகள்: வெற்று பிளாஸ்ரிக் க�ொள்கலன்கள்
மற்றும் ப�ோத்தல்கள், பிளாஸ்ரிக் அளவிடும்
குவளைகள் மற்றும் கிண்ணங்கள், தடித்த அட்டைக்
குழாய்கள் மற்றும் வெற்றுப் பெட்டிகள்.
உங்களுடைய பிள்ளைக்காக நீங்கள் வேறுபட்ட
நிறங்களில் play dough செய்யலாம். பனிக்காலத்தில்,
கிண்ணம் ஒன்றில் க�ொஞ்சம் பனியை உள்ளுக்குள்
க�ொண்டுவாருங்கள். உங்களுடைய பிள்ளைக்குக்
க�ொடுக்கும் ப�ொருள்கள் யாவும் சுத்தமானவையாகவும்
பாதுகாப்பானவையாகவும் இருப்பதை
உறுதிசெய்யுங்கள்.
வெளியே விளையாடுங்கள். உங்களுடைய வீட்டுக்குள்
பிள்ளைகளால் செய்ய முடியாத விடயங்களை
வெளியில் அவர்களால் செய்ய முடியும். எந்த
வானிலையிலும் வெளியில் விளையாடுவதை
உங்களுடைய பிள்ளை விரும்புவான். பூங்காவில்
மணல்பெட்டியினுள் விளையாடுங்கள். பனியில்
விளையாடுங்கள். மழை பெய்யும் ப�ோது தேங்கி
நிற்கும் நீரைச் சிதறுங்கள். ஆழமற்ற நீர்த்தடாகம்
ஒன்றுக்கு அல்லது கடற்கரைக்கு உங்களுடைய
பிள்ளையைக் கூட்டிச் செல்லுங்கள்.

பிள்ளைகளின் ஆக்கத்திறனை play dough
ஊக்குவிக்கின்றது. அவர்கள் விரும்பும் எந்த
வடிவங்களையும் அவர்களால் உருவாக்க முடியும்.
வேறுபட்ட கருவிகளைப் பாவித்து பல்வேறு
வடிவங்களையும் கட்டமைப்புக்களையும் அவர்கள்
செய்யலாம். அவர்களின் விரல்களையும் கைத்
தசைகளையும் கட்டுப்படுத்தக்கூடிய தன்மையை
அவர்கள் விருத்திசெய்கிறார்கள். அவர்கள் வளரும்
ப�ோது விளையாடுவதற்காக, சின்ன மனிதர்களையும்
விலங்குகளையும் அவர்களால் உருவாக்க முடியும். சில
பிள்ளைகளுக்கு, play dough உடன் விளையாடுவது
அவர்கள் அமைதியாவதற்கு உதவுகின்றது.
எப்போது வாய்க்குள் ப�ோடுவதை அவள்
நிறுத்துகிறாள�ோ அப்போது உங்கள் பிள்ளைக்கு
play doughஐ நீங்கள் கொடுக்க முடியும். சில
பிள்ளைகளுக்கு, இது கிட்டத்தட்ட 12 மாதங்களாக
இருக்கும். ஏனைய பிள்ளைகளுக்கு இது 2 ½ வயதாக
இருக்கலாம். பல வருடங்களுக்கு, play dough வுடன்
விளையாடி உங்களுடைய பிள்ளை மகிழ்ச்சியை
அனுபவிக்க முடியும்.
இத�ோ வீட்டில்செய்யக்கூடிய play dough
க்கான ஒரு செய்முறை. மளிகை கடை ஒன்றில்
அல்லது மொத்தமாக உணவு (bulk food) வாங்கும்
கடையிலுள்ள வாசனைப் ப�ொருள்கள் பிரிவில் cream
of tartar ஐத் தேடி எடுங்கள்.
1. ஒரு கிண்ணத்தில் எல்லாவற்றையும் கலவுங்கள்:
1 கப் மா (250 ml)
1/4 கப் உப்பு (60 ml)
2 மேசைக்கரண்டி cream of tartar (30 ml)
2. கிண்ணத்துக்குள் கலந்த ப�ொருள்களைச் சேருங்கள்:
1 கப் நீர் (250 ml)
ஒரு சில துளிகள் உணவு நிறமூட்டி
1 மேசைக்கரண்டி எண்ணெய் (15 ml)
3. எல்லாவற்றையும் ஒன்றாகக் கலக்கிய பின்னர், ஒரு சில
நிமிடங்கள் மிதமான வெப்பத்தில் வேக வையுங்கள்.

4. கலவை வெப்பமாக இருப்பதுடன், கிண்ணத்தினுள்
ஒரு கட்டியை உருவாக்கும் ப�ோது, மா தூவப்பட்ட
குசினி மேசை மீது அதைப் ப�ோட்டு, மிருதுவாக
வரும்வரை பிசையுங்கள்.
5. குளிரூட்டியில் ஒரு பிளாஸ்ரிக் க�ொள்கலனில்
சேமியுங்கள்.

நடைபாதை வரைபடங்கள்
நடைபாதை சுண்ணாம்புக்கட்டி (chalk) விலையுயர்ந்த
ப�ொருளல்ல, அத்துடன் அது உங்களுடைய
பிள்ளைக்கு மணித்தியாலக்கணக்கான மகிழ்ச்சியைக்
கொடுக்க முடியும். சில 1 வயதுப் பிள்ளைகளால் கூட
சுண்ணாம்புக்கட்டியைப் பிடித்து அடையாளங்கள்
இட முடியும். எனினும், பெரும்பாலான இந்த இளம்
பிள்ளைகள் தங்கள் வாயில் சுண்ணாம்புக்கட்டியைப்
போட விரும்புவார்கள். அப்படிச் செய்யலாம்
என்பதால், நச்சுத்தன்மையற்ற சுண்ணாம்புக்கட்டியை
வாங்குங்கள்.
அவர்களுக்கு கிட்டத்தட்ட 2 வயதானதும்,
அனேகமான பிள்ளைகளால் நடைபாதையில்
சுண்ணாம்புக்கட்டியால் வரைய முடியும். அவர்கள்
நிறைய வரைபடங்களைக் கீறலாம் அத்துடன்
இடத்துக்குப் பஞ்சம் இருக்காது.

MIND: Surround Your Child with Chances to Learn – Tamil
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மனம்

வேடிக்கை & இலகுவான செயற்பாடுகள்

உங்களுடைய பிள்ளை கற்பதற்கான
வழியாக விளையாட்டு உள்ளது.
பிள்ளைகள் விளையாடும் ப�ோது கற்கின்றார்கள்.
அவள் விளையாடிக் க�ொண்டிருக்கும் ப�ோது
உலகத்தையும் அதில் தனது இடத்தையும்
கற்றுக்கொள்கின்றாள். எப்படிப் புதிய விடயங்களைச்
செய்வது என அவள் கற்கின்றாள். மற்றவர்களுடன்
எப்படி ஒத்துப்போவது என அறிகின்றாள்.
அவளுடைய உணர்வுகளை வெளிக்காட்டவும்
தன்னைப் பற்றி மேலும் அறிந்துக�ொள்ளவும்
விளையாட்டு அவளுக்கு உதவுகின்றது.
பிள்ளைகள் ஆராய வேண்டும். தனக்கு
வேண்டியதைத் தானே செய்வதற்கு உங்கள்
பிள்ளையை அனுமதியுங்கள். விடயங்களை நீங்கள்
விளங்கப்படுத்துவதைக் கேட்பதிலும் பார்க்க,
அவற்றைச் செய்வதன் மூலம் அவன் அதிகமாகக்
கற்பான். தானாக ஆராய்வதற்கும் கண்டுபிடிப்பதற்கும்
அவனுக்கு நேரத்தைக் க�ொடுங்கள். ஆராய்வதற்கு
அவனுடைய சூழல் பாதுகாப்பாக இருப்பதை
உறுதிப்படுத்துங்கள். ஆபத்திலிருந்து, உள்ளுக்கும்
வெளியிலும், அவனுக்குப் பாதுகாப்புக் க�ொடுங்கள்.

விளையாட்டு மூலமே உங்களுடைய
பிள்ளை கற்கின்றான். உங்களுடைய
பிள்ளை வளர்வதற்கு ஏற்ப
விளையாட்டும் மாறுகின்றது.
பிறந்ததிலிருந்து உங்களுடைய
பிள்ளை விளையாட வேண்டும்.
திரை நேரத்தைக் கட்டுப்படுத்துங்கள்.
மற்றவர்களுடனும் உண்மையான ப�ொருள்களுடனும்
சுறுசுறுப்பாக விளையாடும் ப�ோது பிள்ளைகள்
அதிகமாகக் கற்கின்றார்கள். திரை ஒன்றுக்கு
முன்னால் இருக்கும் அளவில் உங்களுடைய பிள்ளை
கற்பதில்லை. TV பார்த்தல், மின்கணினியைப்
பாவித்தல், கைத் த�ொலைபேசியில் விளையாடல்,
video games விளையாடல் ப�ோன்றவற்றை
இது உள்ளடக்குகின்றது. இந்தத் திரை
சார்ந்த செயற்பாடுகள் 2 வயதுக்குக் கீழ்பட்ட
பிள்ளைகளுக்குச் சிபாரிசு செய்யப்படுவதில்லை.
உங்களுடைய பிள்ளைக்குப் புதிய அனுபவங்களைக்
க�ொடுங்கள். விளையாடுவதற்குப் புதிய
ப�ொருள்களைக் க�ொடுப்பதன் மூலம் உங்களுடைய
பிள்ளையின் கற்றலைத் தூண்டுங்கள்.
புதியவர்களையும் புதுச் சூழல்களையும் உங்களுடைய
பிள்ளைக்கு அறிமுகம் செய்யுங்கள். ஒவ்வொரு
நாளும் உள்ளரங்குகளிலும் வெளியரங்குகளிலும்
விளையாடுவதற்கு நேரம் ஒதுக்குங்கள். உங்களுடைய
பிள்ளையை பூங்காக்களுக்கும் விளையாட்டு
அரங்குகளுக்கும் கூட்டிச் செல்லுங்கள்.
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புதையல் தேடலுக்குச் செல்லல்
உங்களுடைய அயலில் ஒரு நடை நடக்க முன்னர்,
வழியில் நீங்கள் பார்க்கக் கூடிய ப�ொருள்களின்
பட்டியல் ஒன்றை உருவாக்குங்கள். உங்களுடைய
பிள்ளை மிக இளம் பிள்ளையாயின் மூன்று அல்லது
நான்கு ப�ொருள்கள் ப�ோதுமானவை. உதாரணத்துக்கு,
ஒரு இலை, ஒரு வெள்ளைப் பூ, ஒரு சிறிய தடி, ஒரு
கபிலநிறக் கல் ப�ோன்றவற்றை நீங்கள் பார்க்கலாம்.
உங்களுடைய பிள்ளை, வளர்ந்த பிள்ளை
ஆயின் பட்டியலை நீளமாகவும், மிகவும்
குறிப்பிடத்தக்கதாகவும் உருவாக்குங்கள்.
நீங்கள் வெளியே ப�ோக முன்னர், உங்களுடைய
பட்டியலில் என்ன இருக்கின்றது என்பதைப் பற்றிக்
கதையுங்கள். உங்களுடைய பட்டியலில் உள்ளவை
பருவத்துக்குரியவை என்பதையும் அவற்றை
உங்களுடைய அயலில் பார்க்க முடியும் என்பதையும்
உறுதிப்படுத்துங்கள்.
நீங்கள் ப�ோகும் ப�ோது ஒரு பையையும்
உங்களுடன் எடுத்துச் செல்லுங்கள். ஒவ்வொரு
ப�ொருளையும் நீங்கள் காணும் ப�ோது அந்தப்
பையினுள் ப�ோடுவதுடன் உங்களுடைய
பட்டியலில் அதற்கு அடையாளமிடுங்கள். நீங்கள்
வீட்டுக்குப் ப�ோனதும் தட்டு ஒன்றில் உங்களுடைய
புதையல்களைப் ப�ோடுங்கள். அவற்றை நீங்கள் எங்கு
கண்டெடுத்தீர்கள் என்பது பற்றியும் உங்களுடைய
நடையின் ப�ோது வேறு என்ன ப�ொருள்களை
நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்பது பற்றியும் உங்களுடைய
பிள்ளையுடன் கதையுங்கள். வளர்ந்த பிள்ளை ஒன்று,
அயலில் நீங்கள் புதையல் தேடியது பற்றி உங்களுக்கு
ஒரு கதை ச�ொல்லக் கூடியவனாக இருப்பான்.
ஆய்வுப் பைகள்
வீட்டைச் சூழவுள்ள சில ப�ொருள்களைக் க�ொண்ட
பை ஒன்றைப் பாவித்து, உங்களுடைய பிள்ளையுடன்
நீங்கள் ஊகிக்கும் விளையாட்டுக்கள் விளையாட
முடியும். ஒவ்வொரு விளையாட்டுக்கும் அவனின்
கண்களை மூடும் படி உங்களுடைய பிள்ளைக்குச்
ச�ொல்லுங்கள் அல்லது ஒரு துணியால் அவன்
கண்களின் மேல் கட்டுங்கள். அந்தப் பையினுள்
நீங்கள் எதைப் ப�ோட்டீர்கள் என்பதை அவன் தனது
காதுகளை, மூக்கை அல்லது விரல்களைப் பாவித்து
ஊகிக்க வேண்டும். முறை எடுத்து ஊகியுங்கள்.

• கேட்டல் – சத்தம் ப�ோடுவதற்காக நீங்கள் பாவிக்கக்கூடிய
ப�ொருள்களை அந்தப் பையினுள் ப�ோடுங்கள்.
உதாரணத்துக்கு, ஒலி எழுப்பக்கூடிய சாவிகள்,
கசக்கக்கூடிய காகிதம், ஒலி எழுப்பக் கூடிய பேனை.
பையிலிருந்து ஒவ்வொரு ப�ொருளையும் வெளியில்
எடுத்து சத்தம் ஏற்படுத்துங்கள். அந்த சத்தத்தை எது
எழுப்புகிறது என அவனால் ஊகிக்க முடியுமா?

• மணத்தல் – குளிகைப் ப�ோத்தல்கள் ப�ோன்ற

சில சிறிய ப�ோத்தல்களைச் சேகரியுங்கள்.
நன்றாக மணக்கக்கூடிய ஏதாவது ஒன்றை
ஒவ்வொன்றுக்குள்ளும் ப�ோடுங்கள். அது திரவமாயின்,
க�ொஞ்சத்தை பஞ்சில் ப�ோட்டு அதைப் ப�ோத்தலினுள்
ப�ோடுங்கள். இத�ோ சில ய�ோசனைகள்: peanut
butter, வாழைப்பழம், வினாகரி, வெங்காயம், மற்றும்
கறுவா. உங்களுடைய பிள்ளை பைக்குள் இருந்து
ப�ோத்தல் ஒன்றை வெளியில் எடுக்கும் ப�ோது, அதைத்
திறவுங்கள். அந்தப் ப�ோத்தலைப் பார்க்காமல் அதை
அவனை மணக்க விடுங்கள். அந்த மணத்தை எது
உருவாக்கியது என அவனால் ஊகிக்க முடியுமா?

•	த�ொடுதல் – வேறுபட்ட இழையமைப்புள்ள

ப�ொருள்களை அந்தப் பையினுள் ப�ோடுங்கள்.
உதாரணத்துக்கு, ஒரு சட்டி scrubber, ஒரு sponge,
மற்றும் tissue paper. அந்தப் பைக்குள் உள்ள ஒரு
ப�ொருளின் பெயரைச் ச�ொல்லி, பார்க்காமல் அதை
வெளியில் எடுக்கும் படி உங்கள் பிள்ளையைக்
கேளுங்கள். ஒவ்வொரு இழையமைப்புக்குமான
பெயரை உங்கள் பிள்ளைக்குச் ச�ொல்லுங்கள்:
சமநிலையற்றது, மென்மையானது, குண்டும்
குழியுமானது, விறைப்பானது. இழையமைப்புக்கு
நீங்களும் பெயரிடலாம். அந்த பையினுள் ஏதாவது
மென்மையான ப�ொருளை உங்களுடைய பிள்ளையால்
கண்டெடுக்க முடியுமா?
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மனம்

வேடிக்கை & இலகுவான செயற்பாடுகள்

உங்களுடைய பிள்ளை கற்பதற்கான
வழியாக விளையாட்டு உள்ளது.
பிள்ளைகள் விளையாடும் ப�ோது கற்கின்றார்கள்.
அவள் விளையாடிக் க�ொண்டிருக்கும் ப�ோது
உலகத்தையும் அதில் தனது இடத்தையும்
கற்றுக்கொள்கின்றாள். எப்படிப் புதிய விடயங்களைச்
செய்வது என அவள் கற்கின்றாள். மற்றவர்களுடன்
எப்படி ஒத்துப்போவது என அறிகின்றாள்.
அவளுடைய உணர்வுகளை வெளிக்காட்டவும்
தன்னைப் பற்றி மேலும் அறிந்துக�ொள்ளவும்
விளையாட்டு அவளுக்கு உதவுகின்றது.
பிள்ளைகள் ஆராய வேண்டும். தனக்கு
வேண்டியதைத் தானே செய்வதற்கு உங்கள்
பிள்ளையை அனுமதியுங்கள். விடயங்களை நீங்கள்
விளங்கப்படுத்துவதைக் கேட்பதிலும் பார்க்க,
அவற்றைச் செய்வதன் மூலம் அவன் அதிகமாகக்
கற்பான். தானாக ஆராய்வதற்கும் கண்டுபிடிப்பதற்கும்
அவனுக்கு நேரத்தைக் க�ொடுங்கள். ஆராய்வதற்கு
அவனுடைய சூழல் பாதுகாப்பாக இருப்பதை
உறுதிப்படுத்துங்கள். ஆபத்திலிருந்து, உள்ளுக்கும்
வெளியிலும், அவனுக்குப் பாதுகாப்புக் க�ொடுங்கள்.

விளையாட்டு மூலமே உங்களுடைய
பிள்ளை கற்கின்றான். உங்களுடைய
பிள்ளை வளர்வதற்கு ஏற்ப
விளையாட்டும் மாறுகின்றது.
பிறந்ததிலிருந்து உங்களுடைய
பிள்ளை விளையாட வேண்டும்.
திரை நேரத்தைக் கட்டுப்படுத்துங்கள்.
மற்றவர்களுடனும் உண்மையான ப�ொருள்களுடனும்
சுறுசுறுப்பாக விளையாடும் ப�ோது பிள்ளைகள்
அதிகமாகக் கற்கின்றார்கள். திரை ஒன்றுக்கு
முன்னால் இருக்கும் அளவில் உங்களுடைய பிள்ளை
கற்பதில்லை. TV பார்த்தல், மின்கணினியைப்
பாவித்தல், கைத் த�ொலைபேசியில் விளையாடல்,
video games விளையாடல் ப�ோன்றவற்றை
இது உள்ளடக்குகின்றது. இந்தத் திரை
சார்ந்த செயற்பாடுகள் 2 வயதுக்குக் கீழ்பட்ட
பிள்ளைகளுக்குச் சிபாரிசு செய்யப்படுவதில்லை.
உங்களுடைய பிள்ளைக்குப் புதிய அனுபவங்களைக்
க�ொடுங்கள். விளையாடுவதற்குப் புதிய
ப�ொருள்களைக் க�ொடுப்பதன் மூலம் உங்களுடைய
பிள்ளையின் கற்றலைத் தூண்டுங்கள்.
புதியவர்களையும் புதுச் சூழல்களையும் உங்களுடைய
பிள்ளைக்கு அறிமுகம் செய்யுங்கள். ஒவ்வொரு
நாளும் உள்ளரங்குகளிலும் வெளியரங்குகளிலும்
விளையாடுவதற்கு நேரம் ஒதுக்குங்கள். உங்களுடைய
பிள்ளையை பூங்காக்களுக்கும் விளையாட்டு
அரங்குகளுக்கும் கூட்டிச் செல்லுங்கள்.

இந்தச் செய்திட்டத்திற்கு கனடாவின் ப�ொதுச் சுகாதார நிறுவனம் நிதியளிக்கின்றது. இந்தக் குறிப்புத் தாள்கள் குடும்பங்களுக்கான BC சபையினால்
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புதையல் தேடலுக்குச் செல்லல்
உங்களுடைய அயலில் ஒரு நடை நடக்க முன்னர்,
வழியில் நீங்கள் பார்க்கக் கூடிய ப�ொருள்களின்
பட்டியல் ஒன்றை உருவாக்குங்கள். உங்களுடைய
பிள்ளை மிக இளம் பிள்ளையாயின் மூன்று அல்லது
நான்கு ப�ொருள்கள் ப�ோதுமானவை. உதாரணத்துக்கு,
ஒரு இலை, ஒரு வெள்ளைப் பூ, ஒரு சிறிய தடி, ஒரு
கபிலநிறக் கல் ப�ோன்றவற்றை நீங்கள் பார்க்கலாம்.
உங்களுடைய பிள்ளை, வளர்ந்த பிள்ளை
ஆயின் பட்டியலை நீளமாகவும், மிகவும்
குறிப்பிடத்தக்கதாகவும் உருவாக்குங்கள்.
நீங்கள் வெளியே ப�ோக முன்னர், உங்களுடைய
பட்டியலில் என்ன இருக்கின்றது என்பதைப் பற்றிக்
கதையுங்கள். உங்களுடைய பட்டியலில் உள்ளவை
பருவத்துக்குரியவை என்பதையும் அவற்றை
உங்களுடைய அயலில் பார்க்க முடியும் என்பதையும்
உறுதிப்படுத்துங்கள்.
நீங்கள் ப�ோகும் ப�ோது ஒரு பையையும்
உங்களுடன் எடுத்துச் செல்லுங்கள். ஒவ்வொரு
ப�ொருளையும் நீங்கள் காணும் ப�ோது அந்தப்
பையினுள் ப�ோடுவதுடன் உங்களுடைய
பட்டியலில் அதற்கு அடையாளமிடுங்கள். நீங்கள்
வீட்டுக்குப் ப�ோனதும் தட்டு ஒன்றில் உங்களுடைய
புதையல்களைப் ப�ோடுங்கள். அவற்றை நீங்கள் எங்கு
கண்டெடுத்தீர்கள் என்பது பற்றியும் உங்களுடைய
நடையின் ப�ோது வேறு என்ன ப�ொருள்களை
நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்பது பற்றியும் உங்களுடைய
பிள்ளையுடன் கதையுங்கள். வளர்ந்த பிள்ளை ஒன்று,
அயலில் நீங்கள் புதையல் தேடியது பற்றி உங்களுக்கு
ஒரு கதை ச�ொல்லக் கூடியவனாக இருப்பான்.
ஆய்வுப் பைகள்
வீட்டைச் சூழவுள்ள சில ப�ொருள்களைக் க�ொண்ட
பை ஒன்றைப் பாவித்து, உங்களுடைய பிள்ளையுடன்
நீங்கள் ஊகிக்கும் விளையாட்டுக்கள் விளையாட
முடியும். ஒவ்வொரு விளையாட்டுக்கும் அவனின்
கண்களை மூடும் படி உங்களுடைய பிள்ளைக்குச்
ச�ொல்லுங்கள் அல்லது ஒரு துணியால் அவன்
கண்களின் மேல் கட்டுங்கள். அந்தப் பையினுள்
நீங்கள் எதைப் ப�ோட்டீர்கள் என்பதை அவன் தனது
காதுகளை, மூக்கை அல்லது விரல்களைப் பாவித்து
ஊகிக்க வேண்டும். முறை எடுத்து ஊகியுங்கள்.
MIND: Play Is the Way Your Child Learns – Tamil

• கேட்டல் – சத்தம் ப�ோடுவதற்காக நீங்கள் பாவிக்கக்கூடிய
ப�ொருள்களை அந்தப் பையினுள் ப�ோடுங்கள்.
உதாரணத்துக்கு, ஒலி எழுப்பக்கூடிய சாவிகள்,
கசக்கக்கூடிய காகிதம், ஒலி எழுப்பக் கூடிய பேனை.
பையிலிருந்து ஒவ்வொரு ப�ொருளையும் வெளியில்
எடுத்து சத்தம் ஏற்படுத்துங்கள். அந்த சத்தத்தை எது
எழுப்புகிறது என அவனால் ஊகிக்க முடியுமா?

• மணத்தல் – குளிகைப் ப�ோத்தல்கள் ப�ோன்ற

சில சிறிய ப�ோத்தல்களைச் சேகரியுங்கள்.
நன்றாக மணக்கக்கூடிய ஏதாவது ஒன்றை
ஒவ்வொன்றுக்குள்ளும் ப�ோடுங்கள். அது திரவமாயின்,
க�ொஞ்சத்தை பஞ்சில் ப�ோட்டு அதைப் ப�ோத்தலினுள்
ப�ோடுங்கள். இத�ோ சில ய�ோசனைகள்: peanut
butter, வாழைப்பழம், வினாகரி, வெங்காயம், மற்றும்
கறுவா. உங்களுடைய பிள்ளை பைக்குள் இருந்து
ப�ோத்தல் ஒன்றை வெளியில் எடுக்கும் ப�ோது, அதைத்
திறவுங்கள். அந்தப் ப�ோத்தலைப் பார்க்காமல் அதை
அவனை மணக்க விடுங்கள். அந்த மணத்தை எது
உருவாக்கியது என அவனால் ஊகிக்க முடியுமா?

•	த�ொடுதல் – வேறுபட்ட இழையமைப்புள்ள

ப�ொருள்களை அந்தப் பையினுள் ப�ோடுங்கள்.
உதாரணத்துக்கு, ஒரு சட்டி scrubber, ஒரு sponge,
மற்றும் tissue paper. அந்தப் பைக்குள் உள்ள ஒரு
ப�ொருளின் பெயரைச் ச�ொல்லி, பார்க்காமல் அதை
வெளியில் எடுக்கும் படி உங்கள் பிள்ளையைக்
கேளுங்கள். ஒவ்வொரு இழையமைப்புக்குமான
பெயரை உங்கள் பிள்ளைக்குச் ச�ொல்லுங்கள்:
சமநிலையற்றது, மென்மையானது, குண்டும்
குழியுமானது, விறைப்பானது. இழையமைப்புக்கு
நீங்களும் பெயரிடலாம். அந்த பையினுள் ஏதாவது
மென்மையான ப�ொருளை உங்களுடைய பிள்ளையால்
கண்டெடுக்க முடியுமா?
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