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உங்களது பிள்ளையுடன் வாசித்தல்

உங்களது பிள்ளையுடன் வாசித்தல் என்றால் 
புத்தகங்களை, கதைகளை, பாட்டுக்களை அல்லது 
வேறேதும் எழுத்துக்களைப் பகிர்ந்து கொள்ளல் 
என்று பொருள்.

நீங்கள் செய்யக்கூடியவை:

புத்தகங்களைச் சேர்ந்து வாசித்தல்.•	

ஒருவருக்கொருவர் கதை கூறுதல்.•	

நீங்கள் வாசித்துள்ளவற்றைப் பற்றி •	
உரையாடுதல்.

புத்தகங்களிலுள்ள படங்களைப் பற்றிப் •	
பேசுதல்.

உங்களது முன்னிலையில் ஒரு புத்தகம் •	
இல்லாபோதிலும் கதைகளைப் பகிரந்து 
கொள்ளல். உங்களது விருப்புக்குரிய 
கதைகளை ஏன் மீண்டும் சொல்லக் கூடாது?
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வாசிப்பது ஏன்?
உங்களது பிள்ளையுடன் புத்தகங்களையும் கதைகளையும் 
பகிர்ந்து கொள்வது கேளிக்கையானது!

அது உங்களது பிள்ளையுடன் விசேட நினைவுகளையும் 
பொழுதகளையும் கட்டியெழுப்புவதற்கான ஒரு சிறந்த 
வழியாவதுடன், நாளின் விருப்புக்குரிய பகுதியாக எளிதில் 
ஆகிவிடலாம்.

அது பிள்ளைகளுக்கும் இவ்வாறு உதவுகிறது:

தங்களைச் சூழவுள்ள உலகைப் புரிந்து கொள்ளல்.•	

சமூக, உணர்வு சார் திறமைகளை வளர்த்துக் கொள்ளல்.•	

பாடசாலையில் ஆங்கிலம், விஞ்ஞானம், கணிகம், ஏனைய •	
பாடங்கள் என்பவற்றை மேம்படுத்துதல்.

தொடர்பாடலில் தன்னம்பிக்கையைக் கட்டியெழுப்புதல்.•	

உங்களுடனும் ஏனைய குடும்ப உறுப்பினர்களுடனும் •	
அவர்களது பிணைப்பை வலுப்படுத்துதல்.
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நாம் எதனை வாசிக்க வேண்டும்?
நீங்கள் எதனையும் வாசிக்கலாம்.

உங்களது உள்ளூர் நூலகத்தைக் •	
கண்டறிந்து, உங்களது பிள்ளை எதனை 
விரும்புகிறது எனப் பாருங்கள்.

ஆசிரியர்களிடமோ நூலகர்களிடமோ •	
அல்லது ஏனைய பெற்றோர்களிடமோ 
புத்தகங்களைப் பரிந்துரைக்குமாறு 
கேளுங்கள்.

சில குறிப்புக்களுக்காக Book Trust •	
வலைத்தளத்தில் நூல் தேடலுக்குச் 
செல்லுங்கள்:  
booktrust.org.uk/bookfinder

நீங்கள் கதை கூறும் செயலிகளையும் •	
கதைகளையும் கைக்கணினிகளிலும் 
கணினிகளிலும் கூடக் கண்டு 
கொள்ளலாம். வெறுமனே உங்களது 
பிள்ளையுடன் சேர்ந்திருப்பதையும் 
அவர்களுடன் கதைகளைப் பகிர்ந்து 
கொள்வதையும் உறுதி செய்து 
கொள்ளுங்கள்.

படப் புத்தகங்கள், படக் கதைகள், கவிதைகள், 
பாட்டுக்கள் எனப் பலவற்றையும் முயற்சி 
செய்யுங்கள்.

நீங்கள் ஒரே புத்தகத்தையே மீண்டும் 
மீண்டும் வாசிக்கலாம். பரிச்சயமான 
புத்தகங்கள் வசதியளிப்பதுடன் 
தன்னம்பிக்கையைக் கட்டியெழுப்பும். 

நீங்கள் புதிய புத்தகங்களைத் தெரிவு 
செய்யலாம். நீங்கள் இருவரும் ஒன்று 
சேர்ந்து களிப்படையக்கூடிய எதனையும் 
தெரிவு செய்யுங்கள்.

புத்தகங்கள் எழுத்துக்கள் நிறைந்தனவாக 
இருக்க வேண்டியதில்லை.

படப் புத்தகங்கள் உங்களது பிள்ளையுடன் 
பகிர்ந்து கொள்ளவும் அவற்றைப் பற்றிப் 
பேசவும் மிகச் சிறந்தவையாகும். நீங்கள் 
கதைகளைக் கண்டு கொள்வதற்காகவும், 
உங்களது பிள்ளை மேலும் கடினமான 
புத்தகங்களை விளங்கிக் கொள்ள உதவவும் 
படங்களைப் பயன்படுத்தலாம்.
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நீங்கள் நேரமிருப்பதாகக் கண்டு கொள்ளும் எல்லா நேரங்களிலும் 
கதைகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்.

ஒரு நாளைக்கு வெறுமனே பத்து நிமிடம் உங்களது 
பிள்ளையுடன் சேர்ந்து வாசித்தல் ஓர் அளப்பரிய மாற்றத்தை 
ஏற்படுத்துகிறது.

பகிர்ந்து கொள்வதற்கு உங்களிடம் எப்போதும் ஒரு •	
கதை இருக்கும் வகையில் உங்களுடன் புத்தங்களைக் 
கொண்டு செல்லுங்கள். நீங்கள் புகையிரதத்திலோ, 
பேருந்திலோ அல்லது நீங்கள் ஒரு வரிசையில் 
சேர்ந்திருக்கும் போதோ கூட வாசிக்கலாம்.

நீங்கள் வெளியிலிருக்கும் போது உங்களைச் சுற்றி •	
என்ன நிகழ்கிறது என்பதைக் கவனிக்க நேரமெடுத்துக் 
கொள்ளுங்கள். நீங்கள் என்ன காண்கிறீர்கள் என்பதைப் பற்றி 
உங்களது பிள்ளையிடம் ஒரு கதையை உருவாக்குங்கள்.

ஒன்று சேர்ந்து வாசிக்க மிகப் பொருத்தமான நேரம் •	
படுக்கைக்குச் செல்லும் நேரமாகும். அது ஒரு 
வழக்கத்தை ஏற்படுத்திக் கொள்ள உதவுவதுடன், 
படுக்கைக்குச் செல்வதை உங்களது பிள்ளை எதிர்பார்க்கும் 
ஒரு விடயமாக ஆக்கலாம். அது ஒரு பெற்றாருக்கும் 
பிள்ளைக்கும் பகிர்ந்து கொள்வதற்கான ஒரு விசேட 
நேரமாகும்.

நாம் எப்போது வாசிக்க வேண்டும்?

5



எப்படி?
இடையூறுகளற்ற அமைதியான ஓரிடத்தைக் 
கண்டு கொள்ளுங்கள்.

தொலைக்காட்சிகள், வானொலிகள், 
கணினிகள், கைக்கணினிகள் என்பவற்றை 
அணைத்து விடுங்கள். ஒருவரையொருவர் 
பார்த்துக் கொள்ள நேரமெடுங்கள்.

நீங்கள் உங்களது பிள்ளை ஒவ்வொரு 
சொல்லையும் விளங்கிக் கொள்வதை உறுதி 
செய்ய வேண்டியதில்லை. நீங்கள் இருவருமே 
தவறிழைப்பது பரவாயில்லை! படங்களைப் பற்றி 
உங்களிடம் அவர்களைக் கூற விடுங்கள். இது 
அவர்களுக்கு அர்த்தத்தைத் தேடிப் பார்க்கவும் 
அப்பக்கத்தில் நிகழ்வதாக அவர்கள் காண்பதைப் 
பற்றிச் சிந்திக்கவும் உதவுகிறது.

புன்னகை செய்ய மறக்காதீர்கள். உங்களுக்கு 
வேடிக்கையான முக பாவனைகளை 
ஏற்படுத்துதல், விலங்குகளின் ஓசைகளை 
எழுப்புதல், ஆட்களின் குரல்களைப் பாவனை 
செய்தல் என்பன சாத்தியமாயின், இவை 
எப்போதும் பிள்ளைகளைக் குதூகலிக்கச் 
செய்யும்!

நீங்கள் ஒன்றிணைந்து வாசிக்கும் போது கேள்வி கேளுங்கள். 
உதாரணமாக:

இந்தப் பக்கத்தில் நீங்கள் என்ன காண்கிறீர்கள்?•	

கதாபாத்திரங்கள் எப்படி உணர்வதாக நீங்கள் நினைக்கிறீர்கள்?•	

நீங்கள் அடுத்து என்ன நிகழப் போவதாக நினைக்கிறீர்கள்?•	

நீங்கள் முடித்த பின், உங்களது பிள்ளை புத்தகத்தைப் பற்றி எவ்வாறு 
உணர்கிறது என்பதைப் பற்றிப் பேசுங்கள்:

அவர் எதனை விரும்பினார்?•	

அவர் எதனை விரும்பவில்லை?•	

என்ன நிகழ்ந்தது என்பதைப் பற்றி அவர்களால் எதனை ஞாபகம் •	
கொள்ள முடிகிறது?

அவர்களின் விருப்புக்குரிய கதாபாத்திரம் யார்? ஏன்?•	

கதையை அவர்களது சொந்த அனுபவங்களுடன் •	
இணையுங்கள். அவர்கள் அதனையொத்த எதையேனும் 
செய்யும் போது அவர்களால் ஞாபகப்படுத்த முடிகிறதா?

மிக முக்கியமாக, களிப்படையுங்கள்!
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நீங்கள் ஆங்கிலத்தில் மாத்திரம் புத்தகங்களை வாசிக்க வேண்டியதில்லை.

உங்களது முதன்மொழியில் புத்தகங்களையும் 
கதைகளையும் பாட்டுக்களையும் பகிர்ந்து 
கொள்வதை மேற்கொள்ளுங்கள்!

உங்களது பிள்ளை ஆங்கிலச் சொற்களைப் •	
பயன்படுத்தலாம். அப்போதும் கூட நீங்கள் 
அவர் சொன்னவற்றுக்கு உங்களது 
சொந்த மொழியில் பதிலளிக்கலாம் அல்லது 
மீட்டிச் சொல்லலாம். பிள்ளைகள் உங்களது 
குரலோசையை விரும்புவதுடன், இரு 
மொழிகளில் பரிச்சயமாகலாம்.

கதைகளைப் பகிர்ந்து கொள்வதென்பது வாசிக்கப் •	
பழகுவதென்பதை விடப் பெறுமதியானது. அது 
நெருக்கமாவதையும் நேரத்தை ஒன்றிணைந்து 
செலவழிப்பதையும் பற்றியது.

எனது முதல் மொழி ஆங்கிலமல்லாவிடின் 
என்ன செய்வது? 
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எண் முறை நூல்களும் கதைச் செயலிகளும் பெரும் 
கேளிக்கையானவை!

நீங்கள் ஒரு கைக்கணினியையோ கணினியையோ 
பயன்படுத்தி வாசிக்கும் போது, உங்களது 
பிள்ளையுடனேயே இருங்கள். அவருடன் அவர்கள் என்ன 
செய்கிறார்கள் என்பதைப் பற்றிப் பேசுவதுடன், அவருக்கு 
அச்சாதனத்தைப் பயன்படுத்த உதவுங்கள்.

அதனை உங்களது பிள்ளைக்குக் கொடுக்க •	
முன்னர் எதிர்பாராத எச்செலவுகளையும் இணைய 
அணுகலையும் தவிர்ப்பதற்காக சாதனத்தை ‘விமான 
முறையில்’ வைத்திருப்பது ஒரு நல்ல விடயமாகும்.

நீங்கள் ஓர் அச்சுப் புத்தகத்தைப் போன்றே கதையைப் •	
பற்றி அதே கேள்விகளைக் கேளுங்கள்.

நான் ஒரு கைக்கணினியையோ 
கணினியையோ பயன்படுத்தினாலென்ன? 
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ஒரு வாசிப்பு முன்னுதாரணமாக இருங்கள்! 

உங்களது பிள்ளை நீங்கள் வாசிப்பதைக் கண்டால், 
அவரும் வாசிக்க விரும்புவார்.

நீங்கள் வாசிக்கும் விடயத்தில் உங்களது •	
குடும்பத்தை ஈடுபடுத்துங்கள், நீங்கள் 
என்ன வாசித்திருக்கிறீர்கள் என்பதைப் பற்றியும் 
கதையில் நீங்கள் எதை விரும்பினீர்கள் 
என்பதையும் பற்றிப் பேசுங்கள்.

உங்களது பிள்ளையுடன் புத்தகங்களைப் •	
பகிர்ந்து கொள்ளுமாறு நண்பர்களையும் 
குடும்பத்தினரையும் தூண்டுங்கள். உங்களது 
பிள்ளை மென்மேலும் வாசிப்போரைக் காணும் 
போது அவர் மேலும் வாசிக்க விரும்புவார்.

யார்? 
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நீங்கள் கண்டு கொள்ளக் கூடியவை:

மேலும் தகவல்களும் குறிப்புக்களும்.•	

புத்தக யோசனை கூறல்களும் •	
மீளாய்வுகளும்.

சேர்ந்தியங்கும் விளையாட்டுக்கள்.•	

நீங்கள் கேட்கக்கூடிய அல்லது •	
வாசிக்கக்கூடிய கதைகள்.

எமது நிகழ்ச்சித் திட்டங்களைப் பற்றிய •	
தகவல்கள்.

மகிழ்வுடன் வாசியுங்கள்!

அடுத்து என்ன?
உங்களது பிள்ளையுடன் கதைகளையும் 
புத்தகங்களையும் பாட்டுக்களையும் 
பகிரந்து கொள்ளும் வித்தையைப் பற்றி 
மேலும் கண்டு கொள்வதற்காக  
booktrust.org.uk இற்குச் செல்லுங்கள்.

booktrust.org.uk
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