
 
 
 
 

 
நடவடிக்கையின் தகைப்பு  

ச ொல்வளப் செருக்ைம் 

நடவடிக்கையின் பின்னணி 

பிள்ளைகளுக்குப் பெரிய புத்தகத்தின் வாயிலாகச் ப ாற்கள் அறிமுகப்ெடுத்தப்ெடுகின்றன. அளவ 

இடங்களின் பெயர்கள் ( ந்ளத, களட), பொருள்களின் பெயர்கள் (ொளன, கரும்பு), ப யல்கள் 

(வாங்கினார், பொனார்கள்) முதலியளவ ஆகும். ஆசிரியரின் உதவியுடன் பிள்ளைகள் ப ாற்களைச் 

 ரியாக வாசிக்கவும், அவற்றின் பொருளையும் அறிந்துபகாள்கிறார்கள். அவ்வாறு கற்றுக்பகாள்ளும் 

ப ாற்களை அவர்கள் சிறு வாக்கியங்களில் அளைத்துப் பெசுகிறார்கள். இந்த நடவடிக்ளகயினால்  

பிள்ளைகள் தங்கள் ொர்க்கும் சுவப ாட்டிகள், பெயர்ப்ெலளககள் முதலியவற்ளற வாசிக்க 

முயல்வார்கள்.  

ஆசிரியர் பிள்ளைகளிடம் பெரிய புத்தகத்தில் உள்ை களதளயப் ெடித்து அளதப்ெற்றி உள யாடினார். 

ஆசிரியர், களதயில் இடம்பெற்ற கதாொத்தி ங்கள், அவர்களின் ப யல்கள், அதில் வரும் இடங்கள், 

ெடத்தில் இடம்பெற்றிருக்கும் பொருள்கள்ெற்றி உள யாடினார். ஆசிரியர் முதல் இ ண்டு நாட்கள் 

களதளயப் ெடித்துக் காட்டிய பிறகு பிள்ளைகளுக்குப் புத்தகத்தில் உள்ை ப ாற்களைப் ெடிக்கக் 

கற்றுக் பகாடுத்தார். அச்ப ாற்களின் பொருளைப் ெடங்களின்வழியும் ப ய்ளககளின்வழியும் 

விைக்கினார். மூன்றாவது நாளில் ஆசிரியர்  ப ால்லட்ளடகளில் உள்ை ப ாற்களை அறிமுகப்ெடுத்திப் 

ெடிக்கக் கற்றுக்பகாடுத்தார். 
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கற்றல் பநாக்கங்கள் 

• பிள்ளைகள் களதயில் வரும் ப ாற்களை அளடயாைம் கண்டு ெடிப்ெர். 

• பிள்ளைகள் ெடித்த ப ாற்களை வாக்கியத்தில் பொருத்தைாகப் ெயன்ெடுத்துவர். 

 

இந்த நடவடிக்கையில் ஈடுெடும்பெொது  

• ஆசிரியர் பநறியாை ாக இருந்து கற்றளல வழிநடத்துவார். 

• ஆசிரியர் அர்த்தமுள்ை விளையாட்டுவழிப் பிள்ளைகளைக் கற்றலில் ஈடுெடுத்துவார். 

  ெடிநிகைைள்  

• ஆசிரியர் பிள்ளைகளிடம் களதளயப் ெடித்துக் காட்டினார். 

• ஆசிரியர் பிள்ளைகளுக்குக் களதயில் வரும் ப ாற்களைப் ெடித்து விைக்கினார்.(எ.டு: 

பெரியவர், ெயந்தது, மிருகம், வாய்ந்தது) 

• பிள்ளைகள் ப ால்லட்ளடளயத் பதர்ந்பதடுத்து ஆசிரியரின் உதவியுடன் ெடித்தனர். 



 
 
 
 

• பிள்ளைகள் ப ால்லட்ளடயில் இருக்கும் ப ாற்களைப் புத்தகத்தில்  ரியாக அளடயாைம் 

காட்டிப் ெடித்தனர். 

• பிள்ளைகள் அச்ப ால்லிற்குத் தகுந்த ெடங்களை ஒட்டிச் ப ால்லின் பொருளை 

அறிந்துபகாண்டனர். 

• பிள்ளைகள் விளையாட்டின்வழி எழுத்துகளை இளைத்துச் ப ாற்களை உருவாக்கினர். 

   

           

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

ஆசிரியர் பிள்ளைகளிடம் 

புத்தகத்ளதப் ெடித்து அதிலுள்ை 

ப ாற்களை விைக்குகிறார்.  

ஆசிரியர் ப ால்லட்ளடயில் உள்ை 

ப ாற்களைக் காட்டிச் ப ாற்களின் 

பொருளை  விைக்குகிறார்.  

பிள்ளை ப ால்லின் பொருளைப் புரிந்துபகாண்டு 

பொருத்தைான ெடங்களை ஒட்டுகிறார்.(எ.டு:  ட்ளட 

அணிபவாம், பதாப்பி அணிபவாம்)   

ஆசிரியர் ப ால்லட்ளடயில் உள்ை  

ப ால்ளலப்  பிள்ளையிடம் ெடித்துக்  

காட்டுகிறார்.  

பிள்ளை ப ால்லட்ளடயில் உள்ை ப ால் 

புத்தகத்தில் இடம்பெற்றிருப்ெளதச் 

 ரியாக அளடயாைம் காண்கிறார்.   



 
 
 
 

நடவடிக்கையின் முடிவுகை (புத்தைத்தின் தகைப்பு?) 

ஆசிரியர் புத்தகத்ளதப் ெடிக்கும்பொது புத்தகத்தில் உள்ை ெல ப ாற்களின் பொருளைப் 

பிள்ளைகளுக்குக் கூறிவிட்டு  அச்ப ாற்களின் ெயன்ொட்ளடயும் கூறினார். அவ்வாறு புரிந்துபகாண்ட 

ப ாற்களை அவர்கள் சிறு வாக்கியங்களில் அளைத்துப் பெசினார்கள். (எ.டு: புத்தாண்டு - ‘புத்தாண்டு 

வாழ்த்துகள்’ என்று கூறினர். இதில் வாழ்த்துகள் என்னும் ப ால் அவர்கள் முன்பு ெடித்தப் புத்தகத்தில் 

இருந்தது. அச்ப ால்ளல நிளனவுகூர்ந்து, புத்தாண்டு வாழ்த்துகள் என்று நண்ெர்களுக்குக் கூறினார்கள். 

ஒரு ப ால்லின் ெயன்ொட்ளடப்ெற்றி அறிந்துபகாண்டு, அச்ப ால்ளல முன்பு கற்றச் ப ாற்களுடன் 

இளைத்துப் பெ  அறிந்துபகாண்டார்கள். (எ.டு: அணிபவாம் -  ட்ளட அணிபவாம், பதாப்பி 

அணிபவாம், காலணி அணிபவாம்) இதுபொன்ற நடவடிக்ளககள்வழிப் பிள்ளைகள் பைலும் ெல 

ப ாற்களைக் கற்றனர்.   

 

ஆசிரியர் 

திருைதி இ ாைச் ந்தி ன்  ாந்தி 

கல்வி அளைச்சின் ொலர் ெள்ளி (பவஸ்ட்பிரிங்)  


