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கைவிகைப் ப ொருள்ைள் பெய்வதன்வழிச் 

பெொல்வளத்கதப் ப ருக்குதல் 

கண்ண ோட்டம்: 

கைவிகைப் ப ொருள்ைள் பெய்வதன்வழிப்  ிள்களைளின்  பெொல்வளத்கதப் 
ப ருக்ைலொம். ைருப்ப ொருள் பதொடர்புகடய ஓவியங்ைகள வகைதல், 
கைவிகைப் ப ொருள்ைகளச் பெய்தல் முதலிய நடவடிக்கைைளில் அவர்ைகள 
ஈடு டுத்தலொம். தொங்ைள் வகைந்த ஓவியத்கதப் ற்றியயொ பெய்த கைவிகைப் 
ப ொருகளப் ற்றியயொ  ிள்களைகளப் ய ெ ஊக்குவிக்ைலொம்.  ிள்களைள் 
விரும்பும் நடவடிக்கைைளின்மூலம் ப ொழிகயக் ைற் ித்தல் அவர்ைளுக்கு 
இைிய அனு வ ொை அக யும். அவர்ைள் இந்த நடவடிக்கைைகள  ீண்டும் 
 ீண்டும் பெய்ய விரும்புவொர்ைள். 

கற்றல் குறிக்ணகோள் 1: தோய்ம ோழி கற்றலில் ஆர்வங்மகோள்ளுதல் 

1. தோய்ம ோழி நடவடிக்ககககை விரும்புதல் 
 எண்ணங்ைகளயும் தைவல்ைகளயும் தொய்ப ொழியில் பவளிப் டுத்த 
அகடயொளம் அல்லது குறியீடுைள் வகைதல், உருவொக்குதல் 

 பெொற்ைள், பெொற்பறொடர்ைள் அல்லது வொக்ைியங்ைள் அக த்தல் 

ஓவியம் வகைதல்; ககவிகைப் ம ோருள்கள் மெய்தல் 

 ிள்களைள் ஓவியம் வகைவதிலும் கைவிகைப் ப ொருள்ைள் பெய்வதிலும் 
 ிகுந்த ஆர்வம் ைொட்டுவொர்ைள். கைவிகைப் ப ொருள்ைள் பெய்வதன்வழிப் 
 ிள்களைளின் ெமூை  ைவுணர்வு ெொர்ந்த திறன்ைள் வலுவகடைின்றை 

என்ைிறொர்ைள் ஐென் ர்க், ய ஃஸ், ஸ் ின்ைொட் (2006). ய லும், கைவிகைப் 
ப ொருள்ைள் பெய்தல்  ிள்களைளின் பெொல்வளப் ப ருக்ைத்திற்கு 
வழிவகுக்ைிறது. இதைொல், இளம்  ிள்களைளுக்குக் கைவிகைப் 
ப ொருள்ைகளச் பெய்யக் ைற்றுக்பைொடுப் து பெொல்வளப் ப ருக்ைத்திற்கு 
உைந்த நடவடிக்கையொகும். இம்முகறகயப்  யன் டுத்தும்ய ொது  ின்வரும் 
வழிமுகறைகளப்  ின் ற்றலொம்: 

முன் தயோைிப்பு ணதகவ 

  ிள்களைளுக்குப்  ொட நடவடிக்கையின்  டிநிகலைள் (ஓவியம் வகைதல் 
கைவிகைப் ப ொருள்ைள் பெய்தல்) ஏற்புகடயதொ என் கதப்  ொடம் 
பதொடங்குவதற்கு முன்ையை முடிவு பெய்ய யவண்டும். (எ.டு:  ிள்களைளொல் 
ைத்தைிக்யைொகலப்  யன் டுத்த இயலு ொ?) 
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  ிள்களைள் ஓவியம் வகையவும் கைவிகைப் ப ொருள்ைள் பெய்யவும் 
யதகவயொை ப ொருள்ைகளத் தயொர் பெய்ய யவண்டும். (எ.டு: தொள்ைள், 
ைத்தைிக்யைொல்,  கெ) 
 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

          

  ிள்கைகளுக்குத் மதோடர் ஆதைவு அைித்தல் 

  ிள்களைள் ஓவியம் வகையச் ெிை ப் ட்டொல் வகைவதற்ைொைப் 
 டிவங்ைகள அவர்ைளுக்குக் பைொடுக்ை யவண்டும். 

 
  ிள்களைள் ஒவ்பவொரு நிகலயிலும்  ொர்த்துச் பெய்வதற்குத் யதகவயொை 
 ொதிைிைகளச் பெய்து ைொட்ட யவண்டும்.  

 
  ிள்களைளுக்குப்  டிநிகலைகள விளக்கும்ய ொது எளிக யொை 
பெொற்ைகளப்  யன் டுத்த யவண்டும். (எ.டு: ‘தொகள  டி’, ‘தொகள பவட்டு’) 

 
  ிள்களைளுக்கு ஓவியம் வகையவும் கைவிகைப் ப ொருள்ைள் பெய்யவும் 
 லதைப் ட்ட ப ொருள்ைகள வழங்ை யவண்டும். (எ.டு: நூல், ைளி ண், 
வண்ணத்தொள், வண்ண ணிைள், ப ொத்தொன்ைள், இகலைள், இன்னும் 
 ல...) 

 ிள்கைகளுக்குப்  கெ, கத்தைிக்ணகோல் ண ோன்றவற்கறப்  யன் டுத்தப் கற்றுக்மகோடுத்தல் 

 

 ிள்கைகள் தங்களுக்கு விருப்  ோை வண் ங்ககைத் ணதர்ந்மதடுக்க அனு தித்தல் 
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விதிமுகற 

  ிள்களைள் இந்த நடவடிக்கைைகளச் பெய்யும்ய ொயத, அவர்ைள் 
அ ர்ந்திருக்கும் இடத்கதயும் வகுப்க யும் சுத்த ொை கவத்துக்பைொள்ளச் 
பெொல்ல யவண்டும். 
 

 

 

 

 

                        

 

 

மெோல்வைப் ம ருக்கம் 

  ிள்களைள் கைவிகைப் ப ொருகளச் பெய்யும் முன்ைரும் 
பெய்யும்ய ொதும் பெய்த  ின்ைரும் ப ொருத்த ொை பெொற்ைகளப் 
 யன் டுத்திப் ய ெ ஊக்குவிக்ை யவண்டும்.  
 

  ிள்களைள் வகைந்த ஓவியத்கதயும், பெய்த கைவிகைப் ப ொருகளயும் 
பைொண்டு ய சுதல்,  ொடுதல், நடித்தல், ைகத பெொல்லுதல் முதலிய 
நடவடிக்கைைளில் ஈடு டுத்த யவண்டும். 

 
 

 ிள்கைகள் ககவிகைப் ம ோருள் மெய்ய கைி ண்க யும் வண் த்தோள்ககையும் மகோடுத்தல் 

 

நடவடிக்கககயச் மெய்த  ின்ைர்,  ிள்கைகள் வகுப்க ச் சுத்தம் மெய்தல் 
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*************************** 

 

 ிள்கைகள் ககவிகைப் ம ோருள் மெய்த ின் அகதப் ற்றி ஆெிைியருடன் 
கலந்துகையோடுதல் 

 

இந்த நடவடிக்கக  ிள்கைகைின் 
கற் கைத் திறகை ண ம் டுத்துகிறது. 
ண லும்,  ிள்கைகள் எதோர்த்த ோை 
சூழலில் ம ோழிகயப்  யன் டுத்த 
அறிந்துமகோள்வோர்கள். 

 


