
  

 

பள்ளிகள் காலவரையின் றி மூடப்படட்ருக்கும் நிைலயில்- 

பிள்ைளகள் வீட்டலிருந்த படயே ஆங்கிலம் பயில்வதற்கு 

எந்தவைகயில்  உதவு செய்்ய்்லாம்?   

நிகழ்நிைல கல்வி திட்டம்  

உங்கள் குழைந்ழைகள் முழுநநரமும் நநப்டாப், நடப்நேட,் ஸ்மாரட் ் ்நபான்களிந்் ்அமரவ் 

ழை ழ்விரப் ்ப்து எவ்வளவு அவசியநமா, அழநநபாந்் ்சிந் பயனுள்ள  இழைழயளங்கள் 

குழ்ந்ழைகளின் ஆங்கிந் அறிைவ வளரப் ்ழ்பற்கு ேபரிதும் ழஉவுகின்றன என்பழையும் 

நம்மாந்் ்மறுக்க முடியாது. ழஅனாந்்,் குழைந்ழைகள்  ஒரு நாைளக்கு  3௦ நிமிழட்திலிருந்து 

1 ழமிநநரம் வைர ஆன்நைன் நக்விமுைறயிந்் ்பயிற்சி எடுப்பது வரநவற்ழக்ழ்க்கது.    

● கற்நற் கிராமம்- இழைழயழள்திந்் ்

உங்கள் குழ்ந்ழைகளுக்கு உள்நுழைவு 

ஐடி இருந்ழ்்ாந்் ்நபாதுமானது, 

வீட்டிந்் ்இருந்ழ்படிநய அவரக் ள் 

பயிற்சி எடுக்நகாம். தினமும் 30 நிமிட 

பயற்சி அவரக் ளிடம் நந்ந் 

மாற்ழற்ழையும், முன்நனற்ழற்ழையும் 

ஏற்படுழ்்த்ும். 
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● குழ்ந்ழைகள், பிரிடட்ிஷ் கவுன்சிந்் ்மூந்ம் ஆங்கிந்ம் கற்கவும்:  

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/  ‘நகளுங்கள், பாரக் ்ந்காம்’ பிரிவு மிகவும் நன்றாக 

இருக்கிறது, குறிப்பாக நீங்கள் நகட்கக்கூடிய, படிக்கக்கூடிய மற்றும் பாரக் ்க்க்கூடிய 

கழைகள்.  

● பதின்வயதினர, ்ப்ிரிடட்ிஷ் கவுன்சிந்் ்மூந்ம் ஆங்கிந்ம் கற்கவும்:  

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/  ‘திறன்கள்’, ‘நஇக்ழகம்’ மற்றும் ‘ே ்ாந்்ந்்கராதி’ 

பிரிவுகள் வழயான குழ்ந்ழைகளுக்கு மிகவும் நந்ந்து.  

● Cbeebies ந நன் (விைளயாடடு ் கள் மிகவும் நந்ந்து!): https://www.bbc.co.uk/cbeebies/games   

● கடி அளவு: https://www.bbc.co.uk/bitesize  கற்நற் வளங்கைளக் காழ்  ரியான வயதினைரக் 

கிளிக் ே ய்ழ்்ாந்் ்நபாதும்.  

  

வாசித்தல்  

முழ்லிந்் ்உங்கள் குழ்ந்ழைகளுக்கு வாசிக்கும்(படிக்கும்) 

ழபக்ழக்ழையும், ழஅற்கான சூழ்நையும் ஏற்படுழ்்த்ுக் ேகாடுங்கள். 

ஆங்கிந் புழ்்ழ்்கநமா நஅ்ந்து அவரக் ள் ழ்்ாய்ேமாழியிந்் ்உள்ள 

புழ்்ழ்்ழக்ழைநயா தினமும் வாசிக்க நழவ்டும். நாள் ழ்வறாநம் 

ழோடரந் ்த்ு வாசிக்கும் ழபக்கம் குழ்ந்ழைகளுக்கு ஏற்படட்ாந்்,் 

ஆங்கிந்ம் பயிந்்வ்து அவரக் ளுக்கு மிகவும் எளிழ்்ாக இருக்கும். 

உங்களிடம் அதிகமான புழ்்ழ்்கங்கள் நஇந்ை என்றாலும், 

குழைந்ழைகளுக்கு பிடிழ்்ழ்்மான புழ்்ழ்்கங்கைள திரும்ப திரும்ப 

வாய்விடடு ் படிக்க ே ய்து. அவரக் ளிடம் அப்புழ்்ழ்்ழக்ழை பற்றிய 
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சுவாரஸ்யமான ழ்கநவ்கைள நகடட்றிந்து குழ்ந்ழைகளின் வாசிப்ைப 

ஊக்கப்படுழ்்ழ்் நழவ்டும்...  

  ஆக்ஸ்ஃநபாரட் ்ஆந்ழை வழேை்ைளை்திே் நீங்கள் வீடட்ிே் ஒன்றாக பகிரந்்து 

ககாள்ள ஆடிநயா புை்ைகங்கள் மற்றும் ஃநபானிக்ஸ் வளங்கள் ஒரு அற்புைமான 

நைரவ்ு உள்ளது . இந்ை வழேை்ைளை்ழை அணுக உங்கள் குைந்ழைக்கு பள்ளியிே் 

இருந்து ஒரு உள்நுழைவு வைங்கப்படட்ிருக்க நவண்டும் . உங்களிடம் ஒன்று 

இே்ழே என்றாே் , உங்கள் பிள்ழளயின் வகுப்பு ஆசிரியர ்அே்ேது திருமதி 

அடட்ியா - எங்கள் EAL முன்னணி , மின்னஞ்சே் மூேம் கைாடரப்ு ககாள்ளவும் , 

யார ்இந்ை உங்களுக்கு ஆைரவு மகிை்சச்ி. 

  

  

ெதாைலக்காட்சி மற்றும் படங்கள்  

குழ்ந்ழைகள் நாள்முழுவதும் ழோநைகாடச்ியின் முன்பு அமரவ் ழை ழ்விரப் ்ப்து 

எவ்வளவு அவசியநமா? அழநநபாந்்,்  தினமும்  ஒரு ழமி நநரமாவது 

ேமாழிழ்்த்ிறைனயும், அறிவுழ்்த்ிறைனயும் வளரக் ்க்ும் பயனுள்ள நிழக்சிகைள 

பாரக் ்க் ் ்ே ய்வதும் அவசியம்:  

● சிபிபிஸ் யிந்் ்–6 வயதுதுக்குட்பட்ட 

குழ்ந்ழைகளுக்கு உபநயாகமுள்ள நப 

நிழக்சிகள் இடம்ேபறுகின்றன.   

● சிபிபிசி- குழ்ந்ழைகள் முழ்ந்் ்18 வயது 

இைளஞரக் ள் வைர பாரப் ழ்ற்கு நப பயனுள்ள 

நிழக்சிகள் இடம் ேபறுகின்றான்.  

● படங்கள் – உங்கள் குழ்ந்ழைக்கு அவரக் ளது 

ழ்்ாய்ேமாழியிந்் ்வாசிக்க ழேரியும் என்றாந்்,் துழைழ்்ழ்்நைப்பு மூந்மாக 

டிஸ்னி படங்கைள பாரப் ்ப்து, நஅ்ந்து மீழ்்ட்ும் ஒருமுைற ஆங்கிந்ழ்்த்ிந்் ்

அழந திைரப்பழடழ்ை பாழர ்்த்ும் ஆங்கிந் அறிைவ வளழர ்்த்ுக் ேகாள்நளாம்.    

  

புதிய் ஆங்கில சொற்கைள கற்றறிவது  எப்பட?   
● வீட்டிந்் ்உள்ள ேபாருட்களின் ஆங்கிந் ேபயரக் ைள 

ழக்டறிந்து, அவற்ைற விளக்ழக்துடன் ஆங்கிந்ழ்்த்ிந்் ்

குறிப்பிடுவது, எ.கா. கடினமான பளபளப்பான வடிகடட்ி, 

ேமன்ைமயான பஞ்சுநபான்ற நபாரை் வ. உங்களுக்குழ்் ்

ழேரியாழ் எந்ழ்ேவாரு ேபாருளின் ேபயரக் ைளயும் 

ழக்டுபிடிக்க முயற்சிக்கவும்.  

● ்ாளழரத்ிற்கு ேவளிநய - ேவளியிந்் ்பாரப் ்ப்து 

நபாந்நவ ே ய்யுங்கள். உங்களிடம் ஒரு ழநாட்டம் 

இருந்ழ்்ாந்்,் ழஎழ்ைன்  விஷயங்கைள ேபயரிநடாம் 

மற்றும் விவரிக்நகாம் என்பழைப் பாருங்கள். உங்களாந்் ்

முடிந்ழ்்ாந்் ்ேவளிநய ே ன்று ே யலிந்் ்இறங்குங்கள்!  

  

இப்படி ழேரியாழ், புரியாழ் வாழர ்்ழ்ைகைள குறிப்நபடுகளிந்் ்எழுதி ைவக்கும் 

ழபக்ழக்ழை கைடபிடிழ்்ழ்்்ாந்்.் ஆங்கிந்ம் எளிதிந்் ்வ ப்படும். ஆங்கிந்ம் நன்று 

பயின்றவரும் ேமன்நமலும் திறைமைய வளழர ்்த்ுேகாள்ள ழஉவியாக இருக்கும்!  



  

 

நிைனவுகூர்த் ல்   

‘நான் கைடக்கு ே ன்று ...... வாங்கிநனன்.’ என்பழை 

ஆங்கிந்ழ்்த்ிந்் ்ே ்ாந்்ல்ி உங்கள் குழைந்ழைக்கு 

பிடிழ்்ழ்் ேபாருடக் ைள நீங்கள் ே ்ான்ன வாக்கிழய்துடன் ந 

ழர ்்த்ு   திரும்ப ே ்ாந்்ந்் ே ்ாந்்ல்ுங்கள்.   

● ேபற்நறார ் ்(நஅ்ந்து  நகாழ்ரர ் ்/  நகாழ்ரி): நான் 

கைடகளுக்கு  ்ே் ன்று ஒரு வாழைப்ழபம் வாங்கிநனன் .  

● குழ்ந்ழை: நான் கைடகளுக்கு  ்ே் ன்று ஒரு வாழைப்ழபம் மற்றும் ஒரு ஆப்பிள் 

வாங்கிநனன் .  

● ேபற்நறார ் ்(நஅ்ந்து  நகாழ்ரர ் ்/  நகாழ்ரி): நான் கைடகளுக்கு  ்ே் ன்று ஒரு 

வாழைப்ழபம், ஒரு ஆப்பிள் மற்றும் நகரட ்வாங்கிநனன் .  

● குழ்ந்ழை: நான் கைடகளுக்கு  ்ே் ன்று ஒரு வாழைப்ழபம், ஒரு ஆப்பிள், ஒரு நகரட ்

மற்றும் ஒரு டின் பீன்ஸ் வாங்கிநனன் .  

● நீங்கள் ழோடரந் ்த்ு ே ந்்ந்் முடியுமா என்று பாருங்கள்!  

  

  

  

எழுத்து பயிற்சி- சில யோச்ைனகள்  

குழ்ந்ழைகளுக்கும், மாழ்வரக் ளுக்கும் எழுழ்்த்ு பயிற்சி 

மிகவும் முக்கியமான ஒன்று. அன்றாடம் ே ய்யும் சிந் நிமிட 

எழுழ்்த்ுப்பயிற்சி அவரக்ளிடம் நந்ந் முன்நனற்ழற்ழை 

ஏற்படுழ்்த்ும். முழ்லிந்் ்அவரக் ளுக்கு ழேரிந்ழ் 

ேமாழியிந்் ்வாங்கிழய்ழை எழுழ் ே ய்து பிறகு அழை 

ஆங்கிந்ழ்்த்ிந்் ்ேமாழி ேபயரக் ்க் ே ய்து 

ழபக்கப்படுழ்்த்ுவது சிறந்ழ் முைற.  

அவரக் ளாந்் ்முடியும்:  

● ைடயரி எழுதுவது – வானிநை எப்படி இருந்ழ்து, அவரக் ள் என்ன  ்ாப்பிட நழவ்டும், 

டிவியிந்் ்பாழர ்்ழ்்து நபான்ற எளிய விஷயங்கைள உள்ளடக்குங்கள்.  

● ஓவியங்கைள விளக்கி ே ்ாந்்வ்து – எழுழ் 

சுவாரஸ்யமான படங்கைளக் ழக்டுபிடிக்க ே 

ய்திழ்்ழ்்்ாள்கள், புழ்்ழ்்கங்கள் மற்றும் 

ழப்திரிைககள் மூந்ம் பாருங்கள்.  

● பிடிழ்்ழ்்மான வி ங்கைள பற்றி கழை எழுதுவது-  

ழ்ங்களுக்குப் பிடிழ்்ழ்் புழ்்ழ்்கங்கள் மற்றும் 

திைரப்படங்களின் அடிப்பைடயிந்் ்கழைகைள எழுதுங்கள். 

உங்கள் பிள்ைளக்கு மிகக் குைறந்ழ் ஆங்கிந்ம் 

இருந்ழ்்ாந்்,் அவரக் ள் எழுழ் முயற்சிக்கும் முன் படங்கைள வைரந்து அவரக் ைளப் 

பற்றி முழ்ந்் ்ேமாழியிந்் ்நப ந்்ாம்.  

  

  



  

 

  


