


 

 

நடவடிக்கை  1  

நமது பூமிகைக் ைாப்பாற்றப் பத்து வழிைள்! 
 

எல்ல ாராலும் எல் ாவற்கறயும் செய்ை முடிைாது, ஆனால் 
எல்ல ாரும் ஏதாவது செய்ை முடியும்! ெிறு குழந்கதைள் 
ைற்றுக்சைாள்ளும் பாடங்ைள் வாழ்நாள் முழுவதும் இருக்கும் 
என்பதால், பூமிகைப் பாதுைாக்கும் வழிைகைக் ைற்றுத்தருவது 
முக்ைிைம்.     
 
உங்ைள் குழந்கதயுடன் நீங்ைள் என்ன செய்ை முடியும் :  
 

1. குடும்பத்தில் உள்ை அகனவரும் பூமிக் லைாகை எப்படி 
ைாப்பாற்ற  உதவ ாம் லமலும்  அகத வாழ ஒரு ெிறந்த 
இடமாை மாற்ற ாம் என்று  உங்ைள் குழந்கதயுடன் பத்து 

சவவ்லவறு வழிைகைக் ை ந்துகரைாடுங்ைள் 

    

 எடுத்துக்ைாட்டுைள் 

• மறுசுழற்ெி செய்ைப்பட்ட உறிஞ்சு குழாய் 
பைன்படுத்துங்ைள். 

• பைன்பாட்டில் இல் ாதலபாது மின் ொதனங்ைகை 
அகைக்ைவும். 

• குகறவான குைிைல் லநரம். 
• வடீ்டிலுள்ை சபாருட்ைகை மறுபைனடீு மற்றும்  

மறுசுழற்ெி செய்ைவும். 
• குப்கபைகை எடுக்ைவும். 
• வாைனம் ஓட்டுவதற்குப் பதி ாை அருைிலுள்ை 

இடங்ைளுக்கு நடந்து செல்லுங்ைள். 
• பைன்படுத்தப்பட்ட சபாருட்ைைி ிருந்து புதிை 

விஷைங்ைகைக் ைண்டுபிடிக்ைவும்  அல் து 
உருவாக்ைவும். 

• சநைிழி கபைளுக்குப்  பதி ாை மீண்டும் 
பைன்படுத்தக்கூடிை கபைகைப் பைன்படுத்துங்ைள். 

2. விவாதிக்ைப்பட்ட பத்து சவவ்லவறு வழிைகைப் பைன்படுத்தி,   
        உங்ைள் குழந்கதயுடன் லெர்ந்து ஒரு சுவசராட்டிகை  

        உருவாக்ைவும். குடும்பத்திற்குப் பூமிகைக் ைாப்பாற்றும் ஒரு  

        நிகனவூட்ட ாை சுவசராட்டிகை நீங்ைள் வடீ்டில் ஒட்ட ாம்.  

3. பூமிக் லைாளுக்கு லவறு எவ்வாசறல் ாம் உதவ ாம் என்று     
    உங்ைள் குழந்கதகை ெிந்திக்ை தூண்டவும். 

   

  சபற்லறார்ைளுக்ைான உதவிக்குறிப்புைள் :  

சுற்றுச்சூழலுக்கு உைந்த சவவ்லவறு செைல்ைைில் பங்கு வைிக்கும் 
லபாது, ‘செம்மா மற்றும் தாத்தா’ ைகதைி ிருந்து ொைெத் 
சதாப்பிகைப் லபாட்டுக்சைாள்ைச் சொல் வும்.  .  

 

 

 
தைார் செய்ை 
லவண்டிைகவைள் :  
1. தாள்   
2. எழுதுதல் மற்றும் 

வகரதல் சபாருட்ைள்  

 

 

 

 

 

 

 

ைற்றுக்சைாள்பகவைள் : 
 

• சுற்றுச்சூழலுக்ைான 
சபாறுப்பு, பாதுைாப்பு 
மற்றும் மரிைாகத 
ஆைிைவற்றின் 
முக்ைிைத்துவம். 

• சதாடர்புத் திறன் – 
தைவக த் 
சதரிைப்படுத்தவும்,  
மற்றவர்ைளுடன் 
சதாடர்பு சைாள்ைவும். 
மற்றவர்ைள் மீது  
லநர்மகறைான மற்றும் 
எதிர்மகறைான 
விகைவுைகை   
ஏற்படுத்தும் 

செைல்ைகை  
அகடைாைம் ைாைவும். 



 

 

நடவடிக்கை 2   

  ஒரு கபைில் ைக   
                                         
ஒரு கபைில் ைக கை உருவாக்குவதன் மூ ம் பகடப்பாற்றல் 
சபறுங்ைள்!. ஒரு கபைில் ைக கை உருவாக்குவது, குழந்கதைைின் 
ைற்பகனத்திறகன ஊக்குவித்து அதகன செைல்படுத்துவதன் மூ ம்  
குழந்கதைைின் பகடப்பாற்றக  வைர்க்கும்.  . 
 

உங்ைள் குழந்கதயுடன் நீங்ைள் என்ன செய்ை முடியும்.: 
 

1. வடிவகமப்பதற்கு, மீண்டும் பைன்படுத்தக்கூடிை 
சவற்று மறுபைனடீ்டுப் கபகைத் லதடுங்ைள் . 

2. மீண்டும் பைன்படுத்தக்கூடிை கபைின் சவவ்லவறு 
பைன்ைள் பற்றிப்  லபசுங்ைள். 

3. உங்ைள் குழந்கத அவரது சொந்தப் கபகை 
வடிவகமக்ை வண்ை ொைத்கதப்         
பைன்படுத்தச் சொல் வும். 

4. உங்ைள் குழந்கதைின் லைாெகனைகைப் பைிர்ந்து 
சைாள்ைச் சொல் வும் .   

5. கபைில் ஒரு ைவர்ச்ெிைான முழக்ைத்கத எழுத உங்ைள் 
குழந்கதகை ஊக்குவிக்ைவும்.  

 
எடுத்துக்ைாட்டுைள்: 

- சநைிழிப் கபைள் லவண்டாம் என்று சொல்லுங்ைள் 
- பூமிகைக் ைாப்பாற்றுங்ைள் 
- பசுகமைான நிகனவுைள், பசுகமைாை இருத்தல்  

 
 
 

  சபற்லறார்ைளுக்ைான உதவிக்குறிப்புைள் :  

உங்ைள் குழந்கத பல்சபாருள்  அங்ைாடிக்குச் செல்லும் லபாது 
தங்ைள் மறுபைனடீ்டுப் கபகைக் சைாண்டு செல் ச் 
சொல் வும்.  மறுபைனடீ்டுப் கபைள் பூமிக் லைாகை எப்படி 
ஒரு ெிறந்த இடமாை மாற்ற உதவும் என்பகதப் பற்றிப்  
லபசுங்ைள். உங்ைள் குழந்கதகை  குடும்ப 
உறுப்பினர்ைளுக்ைாை லவறு மறுபைனடீ்டுப் கபைகை 
வடிவகமக்ைச் சொல்  ாம். 

 

 
தைார் செய்ை 
லவண்டிைகவைள் :  
 

1. வண்ைச் ொைம். 
2. மீண்டும் 

பைன்படுத்தக்கூடிை 
சவற்று 
மறுபைனடீ்டுப் 
கபைள்.. 

 

 

 

 

 

ைற்றுக்சைாள்பகவைள் : 
 

• ைருத்துக்ைள் மற்றும் 
உைர்வுைகை ைக  
மூ ம் 
சவைிப்படுத்துங்ைள். 

• குழந்கதைகைச்  
சுற்றியுள்ை உ ைம் 
குறித்து 
லநர்மகறைான 
அணுகுமுகறகை 
வைர்த்துக் 
சைாள்ளுங்ைள். 


