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ம ாழி வளர்ச்சி என்பது பாலர் பள்ளி அணைப்புகளில் காைப்படும் ஒரு முக்கிய ான தர அம்ச ாகும், ஏமனனில் ஒவ்மவாரு குழந்ததயும் 

சைாழியறிண  ஒரு தூண்டும்படியான சூழல் மூலம் தனித்தனியாக பயனதையலாம். குழந்ததயுைன் நாம் உதரயாைலில் ஈடுபடும்பபாது, 

கததகதளச் மசால்லும்வபாது, சொல் ணை பகட்கும்வபாது, கற்பதன மசய்யும்வபாது, பகள்விகதளக் பகட்கும்வபாது  ற்றும் காரணங்கதள 

மசால்ல ஊக்குவிக்கும் பபாது, அவர்களுதைய ம ாழியறிவு வளர்ச்சிக்கு நாமும் முக்கியப் பங்களிப்தப  ழங்குகிபறாம். 

 

ஒரு மபற்பறாராக நீங்கள் உங்கள் பிள்தளயின் அன்றாை வாழ்வில் எவ்வாறு ஆதரவளிக்க முடியும்? 

அன்றாை வாழ்வில் ம ாழியறிவு வளர்ச்சிதய ஊக்குவிப்பது என்பைில் உங்கள் குழந்ததயுைன் உதரயாைலில் ஈடுபடுவதும் அடங்கும். இது 

ஆர்வமூட்டுைல்  ற்றும் பகள்விகள் வகட்குைல் மூலம், அ ர்கள் அறிந்துசகாள்ளும் சொற்களின் எண்ைிக்ணகணய விதளயாட்டுத்தன ான 

முதறயில் அைிகாிக்கிறது. பாலர் குழந்ததகள் "வார்த்ததகணள உள்ளிழுக்கும்  ாக் ம் கிளீனர்கள்" பபான்றவர்கள். அ ர்களின் வாழ் ின் முதல் 

ெில வருைங்களில், முைன்முைலாக காதுகளால் வகட்கும் புதிய வார்த்ததகதள பநரடியாக  னப்பாைம் மசய்யும் திறன் அவர்களுக்கு உள்ளது. 

இருப்பினும், இந்த வார்த்ததகளின் அர்த்தம் என்ன, அதத எவ்வாறு சாியாகப் பயன்படுத்துவது என்பது அவர்களுக்கு சாியாகத் மதாிந்ைிருக்காது. 

எனபவ அவர்கள் மவவ்பவறு சூழ்நிதலகளில் அப்புதிய வார்த்தத ொர்ந்ை கருத்துகதள  ீண்டும்  ீண்டும் வகட்டு உைர வ ண்டியுள்ளது. 

அ ர்களால் அ ற்ணற காலப்பபாக்கி0ல் படிப்படியாக ைான் பிரத்ைிவயகைான  ணகயில் பயன்படுத்த முடியும். 

 

அன்றாை வாழ்வில், உங்கள் குழந்ததயுைனான சாதாரண செயல்பாடுகள்  ற்றும் அடிக்கடி நிகழும் சூழ்நிதலகளின்  ழிவய நீங்கள் உதரயாைலாம். 

இந்த அன்றாை சூழ்நிதலகவள ைிரும்ப ைிரும்ப அ ற்ணற பயன்படுத்து ைற்கான வாய்ப்புகதள வழங்குகின்றன. இப்படியாக, குழந்ததகள்  ீண்டும் 

 ீண்டும் அபத வார்த்தத ொர்ந்ை கருத்துகதள பகட்கிறார்கள். இதற்கு திட்ை ிைவலா அல்லது முன்கூட்டிவய ையாராகவ ா வ ண்டிய 

அ ெியைில்தல, இந்த சூழ்நிதலகளின் முக்கியத்துவத்ததப் பற்றிய விழிப்புணர்வுடன், அவற்தற அதையாளம் கண்டுமகாள் ணை நிணன ில் 

ண த்துக்சகாண்டால் ைட்டும் வபாதும். 

ஒன்றாக விதளயாடுைல்  ற்றும் கததகள் மசால்லுைல் 

விதளயாடு து மூலம் கற்றுக்சகாள்ளுைல் ம ாழியறிண  கற்றுக்சகாள் ணை தூண்டி ிடுகிறது. இவ்வாறு நடப்பைால், குழந்ததகள் தனக்மகன ஒரு 

கற்பதன உலணக உரு ாக்கி தனது உலக வாழ்க்தக அனுபவங்கதள வ சறாரு  ணகயில் அைில் பயன்படுத்ைி தன்தன ஆழ்த்ைிக்சகாள்கிறார்கள். 

ம ாழியறிவு வளர்ச்சியும் விதளயாட்டின் வளர்ச்சியும் மநருங்கிய மதாைர்புதையதவ ஆகும். குழந்ததகள் தங்களது கற்பதன ைிறன் மூலம் 

விதளயாடும் ஆற்றணல சகாண்டுள்ளனர், அவைெையம் புதிய  ற்றும் சுவாரெிய ான மபாருட்களும் அவர்களின் ஆர்வத்தத தூண்டும். நீங்கள் 

சபாிய ர்களாக பசர்ந்து விதளயாடினால், நைந்த  ிஷயங்கணள வார்த்ததகளாக்கி சொல்லலாம். இப்படி, வெர்ந்து  ிணளயாடும்வபாது 

உதரயாைணல வைற்சகாள் ைால் நீங்கள் ம ாழியறிவு  ளர்ச்ெிக்கான முன் ாதிாியாக  ாறுகிறீர்கள். 

 

ப லும் பைப் புத்தகங்கணளயும் ம ாழியறிவு வைம்பாட்டிற்கான குறிப்புகளாகப் பயன்படுத்தலாம். கதததயப் படித்து காட்டு து அல்லது சொல் து 

 ட்டு ல்லா ல், உங்கள் குழந்ணைகணள அ ற்றில் ஈடுபடுத்துவதும்  ிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். அவர்கள் தங்கள் மசாந்த பயாசதனகதள 

சொல் ைன் மூலம் கததயில் பங்களிக்க பவண்டும் வைலும் அவர்கள் மசாந்தைாக எண்ணங்கதள வளர்த்துக் மகாள்ள பவண்டும். நீங்கள் உங்கள் 

குழந்ணைகள் சொல்லும் ை றான கூற்றுக்கணள ஒவ்ச ாரு முணறயும் ொியான  ணகயில் ைிருத்ைி சொல்ல வ ண்டும் வைலும் முழுணையற்ற 

 ாக்கியங்கணள முழுணையாக  ிளக்க  வ ண்டும். முக்கியைானது: அ ர்கள் செய்யும் தவறுகதள மவளிப்பதையாகச் சுட்டிக்காட்ை பவண்ைாம், 

ஆனால் அ ற்ணற நீங்கள் புாிந்துமகாண்ைதத உங்கள் குழந்ததக்கு சைாி ியுங்கள். உங்கள் குழந்ணைகள்  தறமுக ாக திருத்தப்பை வ ண்டும் 

வைலும் ொியான உச்ொிப்ணப வகட்பதும் ைிக்க முக்கியைான ஒன்றாகும். 

எந்த ம ாழி முக்கிய ானது? 

சில ச யங்களில் மபற்பறார்கள் தங்கள் குழந்ததக்கு அவர்களின் ைனைின் ம ாழிக்குப் பதிலாக மெர் ன் ம ாழிதயப் பபசுவதன் மூலம் உதவ 

விரும்புகிறார்கள். இருப்பினும், உங்கள் குழந்தத தனது முதல் ம ாழிதய நல்ல முதறயில் கற்றுக் மகாள்ள பவண்டும் என்று நாங்கள் உங்களுக்கு 

 லியுறுத்ை விரும்புகிபறாம். மபற்பறார்கள் தங்கள் குழந்ததகளுைன் தங்கள் மசாந்த ம ாழியில் மதாைர்ந்து பபசும்பபாது அவர்களுக்கு சிறப்பான 

பலன் கிணடக்கிறது என இரண்ைாவது ம ாழிணய கற்றுக்சகாள் து பற்றிய ஆராய்ச்சி மதளிவாகக் காட்டுகிறது. எல்லாவற்றிற்கும் ப லாக, ஒரு 

குழந்தத தனது முதல் ம ாழிதய எவ்வளவு சிறப்பாகப் பபசுகிறபதா, அந்ை அள ிற்கு  ற்மறாரு ம ாழிதயயும் கற்றுக்மகாள்வது அவருக்கு 

எளிதாக இருக்கும். 

 

 ழதலயர் பள்ளியில் வெரு ைற்கு முன்பாக விதளயாடுவதன் மூலம் குழந்ததகள் மெர் ன் ம ாழிதயக் கற்கவும், ச  வாய்ப்புகளில் கவனம் 

மசலுத்தவும் பாலர் பரா ாிப்பு அணைப்புகள் சிறந்த இை ாகும். இது கன்பைானல் ஆரம்ப ம ாழி ஆதரவு எனும் அணைப்பின் நிதியுை ியால் 

ஆதாிக்கப்படுகிறது. 
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உங்கள் குழந்ததக்காக ஒருங்கிணைந்து செயல்படுவ ாம்  

 

 

 

இந்த நடப்பு மசயல்பாட்டின் பபாது உங்களுக்கு ஏபதனும் பகள்விகள் இருந்தால், குழந்ததப் பரா ாிப்புப் பணியாளர்கள்  கிழ்ச்சியுைன் 

பதிலளிப்பார்கள், ஏமனனில் ஒரு நம்பிக்தகயான உறவின் அடிப்பதையில் நாம் ஒருங்கிணைந்து உங்கள் குழந்ததக்கான பல  ிஷயங்கணள 

சாதிக்க முடியும்! 


