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மழலையர் பள்ளியில்
சேர்ப்பதற்க்கு நீண்ட காலத்திற்கு
முன்பே கற்றல் த�ொடங்குகிறது
அன்றாட சூழ்நிலைகளில் உங்கள்
குழந்தையைச் பங்கேற்க்க செய்வது சிறந்த
முன்னேற்றத்தை அளிக்கும். இதற்கு சிறப்பு
எதுவும் தேவையில்லை. உங்கள் குழந்தை
செய்ய முடிந்தவரை மற்றும் அனுபவிக்க
அனுமதிப்பதில் கவனம் செலுத்தப்படுகிறது.
அவனுடன்/அவளுடன் தன் வெற்றியை
அனுபவிக்கும் வழியில் அவ்வாறு செய்ய
அவனை/அவளை அவரை ஊக்குவிக்கவும்.
பிறப்பிலிருந்து, குழந்தைகளுக்கு மழலையர்
பள்ளி மற்றும் பள்ளியில் பிற்காலக் கற்றலுக்கு
முக்கியமான கற்றல் அனுபவங்கள் உள்ளன.
அன்றாட வாழ்க்கை, ம�ொழ ி பய ிற்சி மற்றும் கல்வித்
தலைப்புகள ில் உங்கள் குழந்தைக்கு வருவதற்கான
பர ிந்துரைகளை www.gfi.nw.ch ›
பாலர் குழந்தைகள ில் காணலாம்.
மழலையர் பள் ளி மற்றும் பள் ளி சேர்க்கை பற்றிய
தகவல்களை www.nw.ch இல் "மழலையர் பள் ளி மற்றும்
பள் ளி சேர்க்கை” தேடலில் காணலாம்.
உங்கள ிடம் ஏதேனும் கேள்விகள் இருந்தால் அல்லது
உறுத ியாக தெர ியவ ில்லை என்றால், ப ின்வரும்நிபுணர்களைத்
த�ொடர்பு க�ொள்ளவும்: தாய் மற்றும் தந்தை ஆல�ோசனை,
குழந்தை மருத்துவர், வ ிளையாட்டு குழு தலைவர்,
த ினப்பராமர ிப்பு ந ிபுணர் அல்லது மழலையர் பள் ளி ஆச ிர ியர்.
1 வது பதிப்பு 2021. இந்த ஃப்ளையர் "ச ிறிய குழந்தைகளுக்கு கூட கற்றல்
மிகவும் முக்கியமானது!", 2014, பள் ளி புத்தகங்கள் மற்றும் "மழலையர் பள் ளிக்கு
நீண்ட காலத்திற்கு முன்பே கற்றல் த�ொடங்குகிறது", 2016, கல்வி இயக்குநரகம்
கேன்டன் சூர ிச், ஃப்ளையரை அடிப்படையாகக் க�ொண்டு உருவாக்கப்பட்டது.

உங்கள் குழந்தையை
மழலையர் பள்ளிக்கு
தயார்படுத்த விரும்புகிறீர்களா?
வயதைத் தவிர, மழலையர் பள்ளிக்கு
சேர்க்கை தேவைகள் எதுவும் இல்லை.
உங்கள் குழந்தைக்கு ஏற்கனவே பின்வரும்
அனுபவங்கள் இருந்திருந்தால் அது
அவர்களுக்கு உதவியாக இருக்கும்:
› ம
 ற்ற குழந்தைடன் வ ிளையாடுதல், ஓடுதல்,
சமந ிலைய ில் இருத்தல்
›	ச ில மண ிநேரங்களுக்கு அவர்கள ின்
பெற்றோர ிடமிருந்து ப ிர ிக்கப்பட வேண்டும்
›	வரைதல், ஒட்டுதல், கத்தர ிக்கோலால் வெட்டுதல்
›	சுயமாக உடைகளை ப�ோட்டு க�ொள்ள மற்றும் எடுக்க
› தன ியாக குள ியலறைக்குச் செல்ல
›	கைகளை கழுவுதல், வாய், மூக்கு மற்றும் பற்களை
துலக்க
›	ஜெர்மன் ம�ொழிய ில் எள ிய அறிக்கைகளைப் புர ிந்து
க�ொள்ளுங்கள்
› ச ிறிது நேரம் ஒரு வ ிஷயத்தில் இருத்தல்
›	உய ிர ினங்களையும் ப�ொருட்களையும் கவனமாகக்
கையாளுங்கள்
›	வ ிளையாடிய ப ிறகு சுத்தம் செய்ய - தேவைப்பட்டால்
உதவ ி செய்ய

Bildungsdirektion
Amt für Volksschulen und Sport

உதவியவா்:

பரிந்துரைகள் மற்றும் ய�ோசனைகள்

பல வேறுபட்ட அனுபவங்கள்
குழந்தைக்கு உதவியாக இருக்கும்.
பேசுதல்

உங்கள் குழந்தையுடன்
அவர்களின் தாய்மொழியில்
பேசுகிறீர்களா? நீங்கள் அவருக்கு
புதிய விஷயங்களைக் காட்டி
விளக்குகிறீர்களா?
நீங்கள் அவர்களுடன் தீவ ிரமாக
பேசும்போது மற்றும் உரையாடலில்
ஈடுபடும்போது உங்கள் குழந்தை
ச ிறப்பாகக் கற்றுக்கொள்கிறது.
தாய்மொழ ிய ில் ஒரு பெர ிய
ச�ொற்களஞ்சியம் உதவுக ிறது, இதனால்
அவர்கள் ப ின்னர் ஜெர்மன் ம�ொழ ியைக்
கற்றுக்கொள்ள முடியும்.

கேளுங்கள்
உங்கள் குழந்தையுடன் பட
புத்தகங்களைப் பார்த்து,
அதைப் பற்றி அவர்களிடம்
பேசுகிறீர்களா? நீங்கள் அவருக்கு
சித்திரக் கதைகளையும் மற்றும்
கதைகளையும் ச�ொல்கிறீர்களா?
இளம் வயத ிலேயே புத்தகங்கள் மற்றும்
கதைகள ில் ஆர்வத்தையும் மக ிழ்ச்சியையும்
அனுபவ ித்தால், ப ின்னர் குழந்தைகளுக்கு
வாச ிப்பது மற்றும் எழுதுவது
எள ிதாக ிவ ிடும்.

ஆரம்பகால கற்றல்
முக்கியமானது.
வடிவம் மற்றும்
உருவாக்க

உங்கள் குழந்தைக்கு தண்ணீர், மணல்,
திண்ணைகள், கோப்பைகள், கற்கள்,
கட்டுமானத் த�ொகுதிகள், லெக�ோஸ்,
புதிர்கள் ப�ோன்றவற்றைக் க�ொண்டு
விளையாட அனுமதிக்கிறீர்களா?
குழந்தை கண ிதத்திற்கான முதல் அறிவைகாலியாக்குதல், ந ிரப்புதல், வடிவமைத்தல்,
உருவாக்குதல் மற்றும் புத ிர் ஆக ியவற்றால்
சேகர ிக்கிறது. வடிவங்கள், அளவுகள்
மற்றும் அளவுகளை அறிந்து க�ொள்ளவும்
மற்றும் வேறுபடுத்தவும் குழந்தை
கற்றுக்கொள்கிறது.

ஒன்றாக
வ ிளையாடுவது
உங்கள் குழந்தைக்கு மற்ற
குழந்தைகளுடன் வழக்கமாக
விளையாட வாய்ப்பு உள்ளதா?
குழந்தைகள் மற்றவர்களைக் கருத்தில்
க�ொள்ளவும், தங்களை உறுத ிப்படுத்திக்
க�ொள்ளவும், ஒருவருக்கொருவர் உதவவும்
கற்றுக்கொள்கிறார்கள். இது உங்கள்
குழந்தைக்கு ப ின்னர் ஒரு குழுவ ில் நன்றாக
குடியேற எள ிதாக்குக ிறது.

உணர்வுகளைச்
சமாளிக்க
கற்றுக்கொள்ளுங்கள்

அடிக்கடி நகர
செய்யவும்

உங்கள் குழந்தை மற்றவர்களுடன் அத ிக
அளவ ில் பச்சாதாபம் க�ொள்ளவும் மற்றும்
அழகான உணர்வுகளை அனுபவ ிக்கவும்
மற்றும் வ ிரும்பத்தகாத உணர்வுகளைச்
சமாள ிக்கவும் கற்றுக்கொள்ள முடியும்.

உங்கள் குழந்தைய ின் வளர்ச்சிக்கு உடல்
இயக்கம் முக்கியமானது. இது ஒரு நல்ல
உடல் வ ிழ ிப்புணர்வை ஊக்குவ ிக்கிறது
மற்றும் கவனம் செலுத்தும் த ிறன்,
அறை அறிமுகம் மற்றும் ச ிக்கலைத்
தீர்க்கும் த ிறன் ப�ோன்ற த ிறன்களை
பலப்படுத்துக ிறது.

உங்கள் குழந்தைக்கு ஏற்படக்கூடிய
எந்த உணர்வுகளையும்
பெயரிடுகிறீர்களா? நீங்கள்
சலிப்பை அனுமதிக்கிறீர்களா?

உங்கள் குழந்தையுடன்
விளையாட்டு மைதானத்திற்கும்
மற்றும் இயற்கைக்காக வெளியே
செல்கிறீர்களா? உங்கள் குழந்தை,
தீவிரமாக உடற்பயிற்சி செய்ய
உதவுகிறீர்களா?

இது ஏற்கனவே சிறிய குழந்தை
வயதில் த�ொடங்குகிறது.
வண்ணப்பூச்சு
மற்றும் வடிவமைப்பு

உங்கள் குழந்தைக்கு காகிதம்,
வண்ணப்பூச்சுகள், பெட்டிகள்,
குழாய் நாடா, கத்தரிக்கோல்,
பசை ஆகியவற்றைக் க�ொடுத்து
அவர்களுடன் கைவினைப்பொருட்கள்
செய்கிறீர்களா?
குழந்தை ஓவ ியம் மற்றும் கைவ ினைப்பொருட்கள்
செய்வதன் மூலம் ப ின்னர் எழுதுவதற்கு
அவச ியமானற்றைக் கற்றுக்கொள்கிறது.
உங்கள் குழந்தை அவர்கள ின்
படைப்பாற்றலை வளர்த்துக் க�ொள்ளலாம்
மற்றும் ய�ோசனைகளை செயல்படுத்தலாம்.

அனுபவம் மற்றும்
புரிந்து க�ொள்ளுதல்

உங்கள் குழந்தையுடன்
காட்டுக்குச் செல்கிறீர்களா?
குழந்தை சமையலறையில் உதவ
முடியுமா? குழந்தை ப�ொருள்களை
த�ொட்டுப் பயன்படுத்த மற்றும்
அழுக்காக்கவும் முடியுமா?
குழந்தை பல்வேறு பகுத ிகள ில் தங்கள்
அறிவை வ ிர ிவுபடுத்துக ிறது மற்றும்
வ ித ிகளை ப ின்பற்ற கற்றுக்கொள்கிறது.

சுயமாகவே
செய்தல்

உங்கள் குழந்தைக்கு தானாகவே
விஷயங்களைச் செய்வதில் நீங்கள்
உதவுகிறீர்களா - நீண்ட நேரம்
எடுத்தாலும், இப்போதே வேலை
செய்யாவிட்டாலும் கூட?
(எ.கா. உடையணிதல், கழிப்பறைக்குச்
செல்லுதல், மேசையை அமைத்தல்,
காய்கறிகளை வெட்டுவது ப�ோன்றவை)

சுதந்திரம் உங்கள் குழந்தைக்கு அன்றாட
பள் ளி வாழ்க்கையை எள ிதாக்குக ிறது மற்றும்
அவர்களுக்கு தன்னம்பிக்கையை அள ிக்கிறது.

