சிறார்க்� த் தம ிழ் கற்ப�க்கப்
உத்திக
- அன்� ெஜய, பாலர் மலர் தமிழ்ப் , சிட்ன, ஆஸ்திேரலிய

அறி�கம
�லம்ெபயர்ந்த நா�கள�ல் வா�ம் சி�வர்க�க்�த் தமிைழ
ெமாழியாகக் கற்ப�க்கத் தாயகத்தில் கற ்ப�க்�ம் �ைறய�ல
ேவ�பட்�ச் சில �திய உத்திகைளப் பயன்ப�த்தேவ.
அப்ப�ப்பட்ட வழி�ைறகைள ஆராய்வ� இக்கட்�ைரய�ன்.
ஆஸ்திேரலியாவ�ல் ெப�ம்பாலான
இரண்� மண�

ேநரம

�க்� வார

மட்�ேம தமிழ் கற்ப�க்கப்ப�.

ேநரங்கள�ல் ெப�ம்ப�தி
கழிக்கின்ற.

மாணவர்க

எனேவ,

அவர்கள் ஆங்கி
அவர்கைளத் தமிழ

மற்ற

லச் �ழலிே
்ப் பள

வரைவப்பதற்� தமிழ் கற்பதற ஊக்�வ�க்க ேவண் அவசியம
உள்ள.

அதற்காக ஆசி�யர்கள்

ஈ�பாட்ை

உண்டாக்

நிைலக்�

�திய �ைறகைளக் ைகயாள ேவண்

தள்ளப்பட்� உள.

��ேநரப் பள்ள�கள�

மாணவர்க� க்�த் தமிழ் 
எனேவ,

மாணவர்க�க்

ல் பழக்கமாகி�ள்ள சில வ�ைள

�ைறகைள  தமிழ் கற்த்தலி

பயன்ப��தல் பற்றி,

வ�ைளயாட்�கைள வ�வைமத்தல் பற்ற

அந்த

வ�வ�ப்ப�

இக்கட்�ைரய�ன் ேநமா�ம்

ேவ�க்ைக

வ�ைளயாட்�

1

காட்சி அட்ைடகைளப் பயன்ப�த

்திப் பல வ�த்தி

வ�ைளயாட்�ள, சில பாடங்கைள ‘ெப�ய �த்தக’ ேகாட்பாட்�ன்
நடத்�த,

‘ப�ங்ேக’

வ�ைளயாட்,   கட்டங்கள� ல் ஒள�ந்தி�

ெசாற்கைளக் கண்�ப�� ேபான் வழி�ைறகள இக்கட்�ைரய�
வ��� ப�த்தப்ப�

காட்ச அட்ைடகைள(Flash

Cards)

உபேயாகித்த

1

(1) �ர் ேநாக்(அ) நிைனவாற்ற - 1 (Concentration / Memory)
•

ஒேர மாதி�யான படங்கள ் இரண்� ெகாண்ட அட்ைட
ெதா�ப்�கைள (1 & 2), படங்கள ் மாறிமாறி வ�மா� இரண
வ�ைசகள�ல் கவ�ழ்த்� ைவக்கேவண

•

ஒவ்ெவா�

 மாணவ�

அட்ைடைய எ�த,
ெபயைரச்

ஒ� வ�ைசய�ல் உள்ள �த

அந்தப

் படத்தில்

ெசால்ல ேவண்�

அட்ைடையக

உள்ள உ�வத

ம். ெபயைரச் ெசால்ல

்ம�ண்�ம் கவ�

ழ்த்� ைவத்�வ�ட

மாணவ�க்� வழிவ�டேவண்.
•

ெபயைரச் ச�யாகச் ெசான்னால் அ �த்த வ�ைசய�ல
ஏதாவ� ஒ� அட்ைடைய எ�க்க ேவண்�

•

�தலில் அவர் எ�த ்த பட�ம் இரண்டாவ� எ�த்த
ஒன்றாக இ�ந்தால் அந்த இரண்� படங்கைள�
ைவத்�க் ெகாள்ளலாம். இல்ைலெயன�ல் படங்கை
இடத்திேலைய ைவத்�வ�ட்�த்த மாணவ�க்
வழிவ�டேவண்�ம

•

இப்ப�  அைனத்� அட்ைடக�ம் மாணவர்கள் ைகப்ப
ஆட்டம

் நிைறவைட�ம். எந்த மாணவர் அதி

அட்ைடகைளக் ைகப்பற்�கிறாேரா அவேர ெவற்றிெப

(2) �ர் ேநாக்� (அ) நிைனவாற - 2 (Concentration / Memory)
ேமற்�றிப்ப�ட்ட வ�ைட்�ல் ஒ� ��வ�ல் படங்க�ெறா�க்
��வ�ல் அப்படங்க�க்கான ெபயர்க�ம் உள்ள காட்சி அ
பயன்ப�த்தலா

(3) �ந்�த
•

(Snap)

காட்சி அட்ைடகைள படங்கள் ெத�� மா� ேமைசய�ன்
அ�க்கி ைவக்கேவண்�

ம். மாணவ

ர்கள் �ற்றி

ெகாள்ளேவண்�
•

ப�ன்,

ஆசி�யர் அந்தப் படங்கள�ன் ெபயர்க�ள்

��வார்.
•

அந்தப் ெபய�க்கான படத்ைத �தலில் ெதா�ம் மாணவர
படத்ைத ைவத்�க்ெகாள்ள

•

அைனத்�ப ் படங்க�ம் � ��ம் வைர இந்த வ�ைளய
ெதாடரலாம்.

(4) நா�ம் எ�ம்
•

(Dog and Bone)

மாணவர்கள

இரண்�

 ��க்களாக வ�ைசய�

அமர்ந்தி�ப்பார்கள். ஒவ்ெவா� வ�க்�ம் ஒ�  அை
ெகா�க்கப்ப�
•

காட்சி அட்ைடகள் படங்கள் ெத�

�ம்ப� ேம

மாணவர்கள�ன் மத்திய�ல் ைவக்க
•

ஆசி�யர் ஒ�

 படத்தின் ெபயைர�ம் ஒ� அைட

எண்ைண�ம் ��வா
•

அந்த எண்� உ�ய மாணவர்கள் ஆசி�யர் �றிய படத்
ெதாடேவண்�ம். எந்த

மாணவர் �தலில் ெதா�கிறாேரா 

��வ�ற்� ஒ� மதிப்ெபண் வழங்கப்
•

இந்த வ�ைளயாட்�ன் ��வ�ல் எந்தக் �� அதிக மதிப
ெபற்�ள்ளேதா அந்தக் ���க்� ெ

படங்க�க்�ப் பதிலாக ெபைள�ம் பயன்ப�த்தல

(Fly swat)

(5) ஈ அ�த்த
•

காட்சி அட்ைடகை க�ம்பலைகய�ல் ஒட்� ைவக்க ே.

•

மாணவர்கள் இரண்� ��க்களாக வ�ைசய�ல் நிற்.

•

இரண்�  ��வ��ம ் �தலாக நிற்�ம் மாணவ�டம் ஈ அ
மட்ைட ஒன்� ெகா�க்கப்

•

ஆசி�யர் காட்சி அட்ைடகள� ல் உள்ள ஒ� படத்தின் ெ
ெசால்வா.

•

�தலில் நிற்�

ம்

மாணவர்கள�ல் யார் �தலில

ெபய�க்கான அட்ைடைய த் தட்�கிறாேரா அவர�  ��
மதிப்ெபண் ெப�ம

(6)

ெசால்ைல க் கண்�ப�(Guess

மைறந்த

the missing

word)
•

மாணவர்கள் இரண��க்களாகப் ப��க்கப்.

•

ஆசி�யர் 

ஐந்� ஆ� காட்சி அட்ைடகைள பலைக

ஒட்டேவண்.
•

மாணவர்கள் அந்த அட்ைடகைள சில வ�னா�கள் பார்த்
கண்ைண

��க்ெகாள்ளேவண

•

ஆசி�யர் அந்த அட்ைடகள�ல் ஒன்ைற எ�த்�.

•

ப�ற�,

மைறந்த அட்ைடய�லி�ந்த ெபயரனெவன்�

மாணவர்கள் ெசால்லேவ.
•

�தலில் ச�யாகச் ெசால்�ம் ��வ�ற்� ஒ� மத.

ெபயர்க�க்�பதிலாகப படங்கைள�மபயன்ப�த்தல.

(7) ஆ� �லி ஆட்ட
•

(Noughts and Crosses O & Xs)

மாணவர்கள ் பழக ேவண்�ய ெசாற்கைள ஆசி�யர் பலை
எ�தி, ஆ�-�லி கட்ட�ம் வைரயேவண.

•

மாணவர்கள

் இரண்� ��க்களாO

��,

X

��)

ப��க்கப்ப�.
•

O

��வ��ள்ள ஒ�  மாணவர் அந்த ெசாற்கள�ல்

கட்டத்தி

ல் ஓர் இடத்திற்� ந,

அந்த

ெசால்ைல

பயன்ப�த்தி  வாக்கியம் �றேவண்� ம். அப்ப�ச்ெச
மாணவர் நியமித்த கட்டத்O �றிய��வார.
•

அேத ேபான்�  அ�த்த ��வ��ள ்ள
ஓர் இடத்ைத நியமி,

மாணவர் கட்டத்

வாக்கியத்ைதக் �றினால் அ

கட்டத்தில் ஆசி�X �றிய��வார.
•

�ன்� O

அல்ல� X

ஒேர வ�ைசய�ல் வ�ம்வைர இந

வ�ைளயாட்� ெதாட�ம
ெபயர்க�க்� ப் பதிலாக படங்கைள�ம் பயன்ப�த ்தலாம். 
படத்தின் ெபயைரக் �றேவண

(8) இைண ேசர்தல
•

(Matching)

ஒ� ��வ�டம் படங்கள் உள்ள காட்சி அட்ைடக�
��வ�டம் அப்படங்க�க்கான ெபய உள்ள அட்ைடக�
ெகா�க்கப்ப

•

�� 1-ல் உள்ள மாணவர் ஒ� வர் ஒ� படத்ைத பலை
ஒட்�வார். � �-ல் உள்ள ஒ� மாணவர் அந ்தப் பட
ெபய�ள்ள அட்ைடைய பலைகய�ல் ஒட்டேவண

•

அ� ச�யாக இ�ந்தால் ��-க்� ஒ� மதிப்ெப

•

ப�ற�,

�� 2-ல் உள்ள மாணவர் ெபய� ள்ள அட்

ஒட்�வார். � �-ல் உள்ள மாணவர் அதற்கான பட
ஒட்டேவண்�ம். இப்ப� வ�ைளயாட்ைடத் ெதா

(BigBook/Shared Reading concept)

ெப�ய �த்தகம�ைற

2

இம்�ைறய�ப� ெதாடர்ச்சியான சில படங்கைளக் ெகாண்
பாடத்ைத நடதலாம,
மாணவர்கைச் ேசர்
காய்கறித் ேதாட’

கைதைய ெசால்லா,
ப�க்கச்ெயலாம்.

என்ற பாடம

அவற்ைற

உதாரணமாக,

் நடத்

‘என்

பற்றி இங்

ேநாக்�ேவா. இதற்காக சில படங்கைளச் ேசக� க்க ேவண
சாதாரண �த்தகத் தாைளவ�டப் ெப�ய அளவ�ல் உள்ள தாள
ஒ� பக்கத்�க்� ஒ� பட�ம் அைத வ�ளக்க ஒன்� அல்ல
வாக்கியங்க

மட்�ேம உள்ளவா� ஒ� �த்தகத

தயா�க்கேவண்�ம
சில பக்ங்�க்கான உதாரணம
•

என் கய்கறித் ேதாட

•

என் ேதாட்டத்த

ில் காய்கறிகள் வளர்க்க ஆைச

அதற்காக நிலத்ைதக் ெகாத்தி

மண்ைணத் தயார்

•

பல ெச�க�க்கான வ�ைதகைள வாங்கி வந்ே

•

வ�ைதகைள மண்ண�ல் நட்� ைவத

•

வ�ைதகள் நட்ட இடத்தில்தண்ண�ர் ஊற்ற

•

வ�ைதகள் நாற்�களாக வளஆரம்ப�த்

•

வளர்ந்த நாற்�கைள பாத்திகள�ல் நட்� 

•

நாற்�கள் சிறிய ெச�களாக வளர ஆரம்ப�

•

�க்கள�ல் இ�ந்� காய்கள் கா

•

இப்ப� என் ேதாட்டத்தில் பலவ�த காய்கள் க

•

இதன் ெபயர் கத்தி�க்காய். இதன் நிற

•

இதன் ெபயர் ெவள்ள�க்காய்.நிறம பச்ைச

இப்ப�ப ் பல வ�தமான காய்கைள மாணவர்க�க்� அறி�க
ப�ததி அவர்கைள ெப�ய �த்தகத்ைதப் ப�க்கப் பய�ற்சி அள

‘ப�ங்ேக’

வ�ைளயாட்�(Bingo

game)

3&4

ெப�ய �த்தகத்�க்�ச் ேசக�த்த படங்கைளேய பயன 'ப�ங்ேக'
வ�ைளயாட்ைட�ம் தயார் ெசய்� கற்ப�க்
மாணவர அட்ைடக:

இதற்காக அட்ைடகள� ல் �ம ார் 9 காய்களங்கள் ேவ�ேவ
�ட்�களாக உள்ளவா� தயா�க்கேவண்�ம். எந்த அட்
அேத 9 படங்கள் �ட்டாக வராதவா� பார்த்�க்ெகாள்

ஆசி�யர் அட்ைடக

அைனத்�  மணவர் அட்ைடகள�� ம் உள்ள படங்கள் தன�த்
ஒ� 

அட்ைடய�ல் ஒ� படம் மட்�ம் உள்ள�

தயா�த்�க்ெகாள்ளேவண

வ�ைளயாட்� �ைற

மாணவர் அட்ைடகள் ஒவ்ெவா� மாணவ�க்� ஒ� அல்ல�
ஒ� ��வ�ன�க்� ஒ� அட்ைடவ�தம் ெகா�க்கேவ
ஆசி�யர் தன்ன�டம் 

அட்ைடகள�ல் ஒன்ைற எ� த்� அ

படத்தி�ள்ள காய� ன் ெபயைரச் ெசால்� வார். எந்த ம
ைவத்தி�க்� ம் அட்ைடகள�ல் அந்தப் படம் இ� க்கி
மாணவர்கள் அைத க் �றிய�ட்�க்ெகாள்ளேவண்�ம்.  இப்
மாணவர்கள் அட்ைடகள�ல் ஒன்பதில் எட்� படங்கள் �றி
இ�க்�ம். சில மாணவர் அட்ைடகள�ல் ஒன்ப� பட
�றிய�டப்படாமல் இ�க்�
ஆசி�யர் தன்ன�ட�ள்ள அ� த்த அட்ைடய��ள்ள படத்தின்
ெசால்லேவண்�ம். எந்த மாணவர்கள் ைவத்தி�க்�ம் 
அந்தப ் படம் உள்ளேதா அவர்கள் அைதக் �றிய (�றிய�ட 
Blutac

ேபான்ற ஒட்டாத பைசகைளப் பயன்ப�த். இப்ப�

அட்ைடய��ள்ள 9 படங்கள� �ம் எந்த மாணவர் �தலா
�றிய��கிறாேரா

அவர் 'ப�ங்ேக'

என்�

ெசால்ல ேவண்� ம். 

மாணவர் அல்ல� � � ெவற்றிெபற்றவர

சில

சமயங்கள�ல

ஒன்�க்� ேமற்பட்ட மாணவர்க�ம் ஒேர ே ெவற்றிெபறலாம

கட்டங்கள�ல் உள்ள ெசாற்கைளக் கண்
ஒ� ெப�ய ச�ரத்தில் ��க்� ெந�க்� இரண்� பக்க�ம் 1
15 சிறிய கட்டங்கள் உள்ளப� வைரேவண்�ம். ஒ� கட்டத
எ�த்�  வ�தம் காய்கள�ன் ெபயர்கைள எ�தேவண்�ம்.,
ெவற்�க் கட்டங்கள�ல் சில எ�த்�க்கைள எ�தி க
நிரப்பேவண்�ம

்.

மாணவ

கட்டங்கள�

காய்கள�ன் ெபயர்கைளக் கண்�ப��க்க

ல் மைறந்தி�
இதன்

�லம

அவர்க�க்� காய்கறிகைள தமிழஅைடயாளம்காண�ம்ப�க்க�ம
கற்�க்ெகாள���ம்

���ைர
ேமற்�றிப்ப�
பலனள�ப்ப�ட

உத்திகைளப

் பயன்ப�த்திக் கற்

மாணவர்�க்�  தமிழ் கற்பதில் ஆர்வத

ஏற்ப�த்�கின்ற�. இவற்றில் சில �ைறகைளக் கண�ன� 
பய�ற்�வ�த்தல்

மாணவர்க�க்� ேம�ம் உற்சள�த்�

அவர்கள் தமிழ் கற்�கின்ற�
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