


 

நடவடிக்கை  1 

 

     இயற்கை வடிவங்ைள் 
 

 
 
இயற்கையில் ைிகடக்கும் ப ொருட்ைகைப்  
 யன் டுத்தி வவடிக்கையொன மற்றும் 
ஆக்ைபூர்வமொன முகையில் வடிவங்ைகைக் 
ைற்ைல். 
 
உங்ைள் குழந்கதயுடன் நீங்ைள் என்ன பெய்ய முடியும் : 

 
1. அருைிலுள்ை பூங்ைொ அல்லது ைடற்ைகைக்குச் பெல்ல 

ஒரு  பவைிப்புைப்   யணத்கதத் திட்டமிடுங்ைள். 

2. வதகவயொன ப ொருட்ைகை எடுத்துக்பைொள்ைவும். 
புைப் டுவதற்கு முன்பு, சூரிய ஒைித்தடுப்புக் 
ைைிம்புைகைத் தடவிக்பைொள்ைவும்.  

3. நகட யணம் பெல்லும்வ ொது ைீழ்க்ைண்ட ப ொருட்ைள் 
உள்ைனவொ என்று ைவனிக்ைச் பெொல்லவும்.   

•  ல்வவறு நீை மற்றும் வடிவ                
ைிகைைள் / மைக் ைிகைைள் 

• இகலைள்  

• ெிைிய ைற்ைள் அல்லது கூழொங்ைற்ைள் 

• விகதைள் 

4. தகையில் ைொணப் டும் வமற்ைண்ட ப ொருட்ைகை மட்டும் 
எடுக்ை உங்ைள் குழந்கதக்கு நிகனவூட்டுங்ைள். 

5. கையுகைைகை அணிந்து வெைரித்த ப ொருட்ைகை 
பநைிழிப்க யில் கவக்ைவும். 

6. உங்ைள் குழந்கத வெைரிக்ைத்த  ப ொருட்ைகைப் 
 யன் டுத்தி பவவ்வவறு வடிவங்ைகை உருவொக்ை  
ப ொருத்தமொன இடத்கதக் ைண்டைியவும். 

7. தகையில் பவவ்வவறு வடிவங்ைகை  உருவொக்ைச் 
பெொல்லவும். 

 

 

  ப ற்வைொர்ைளுக்ைொன உதவிக்குைிப்புைள் 

நீங்ைள் வெைரித்த ப ொருட்ைகை வடீ்டிற்கு பைொண்டு வந்து 
 கழய பெய்தித்தொள்ைள் அல்லது  த்திரிகைைகைக் 
பைொண்டு வடிவங்ைகை உருவொக்ைலொம்  

 

 

 
தயொர் பெய்ய 
வவண்டியகவைள் :  
 

1. கையுகைைள் 

2. பநைிழிப் க ைள் 

3. பதொப் ி 
(வதகவயொனொல்) 

4.   கெ நொடொ    
(masking tape) 
(வதகவயொனொல்) 

 

 

 

 

 

 

ைற்றுக்பைொள் கவைள் : 

 
• வடிவங்ைகைக் 

ைண்டைிதல்.  

• இயற்கையிலிருந்து 
ைிகடக்கும் 
ப ொருட்ைகைக் 
பைொண்டு 
வித்தியொெமொன 
வடிவங்ைகை 
உருவொக்குதல்.    



 

 

நடவடிக்கை 2   

 வதொட்ட வயொைொ 
 

 

 
வயொைொ ப ரியவர்ைளுக்கு மட்டுமல்ல. வயொைப்   யிற்ெி 
குழந்கதைளுக்கு  ல நன்கமைகைத் தருைிைது. 
 லவிதமொன வயொைொெனங்ைகைச் பெய்யும்வ ொது, அது 
குழந்கதைளுக்கு அவர்ைைின் உடல்ைள் மற்றும் அவர்ைள் 
பெய்யக்கூடிய இயக்ைங்ைள்  ற்ைி அைிய உதவுைிைது.  
ஆைம் ிக்ைலொம் !  

  
உங்ைள் குழந்கதயுடன் நீங்ைள் என்ன பெய்ய முடியும் : 

 

• வடீ்டில் ஒரு பதைிவொன மற்றும் விெொலமொன 
 குதிகயத்  வதர்வு பெய்துபைொள்ைவும்.  

•  ொய் அல்லது துண்கடத்  தகையில் கவத்து 
அதன் மீது நிற்ைவும். 

• வயொை ஆெனங்ைளுக்குத் தயொைொவதற்கு முன் 
ஐந்துமுகை மூச்கெ உள்வை இழுத்து பவைிவய 
விடவும்.  

• ஐந்து பவவ்வவறு வயொைொெனங்ைகை  ின் ற்ை 
உங்ைள் குழந்கதக்கு வழிைொட்டவும்: 

• சூரியன் வ ொன்ை நிகல.  
• மைம் வ ொன்ை நிகல.  
•  ைக்கும்  ைகவ வ ொன்ை நிகல. 
• மகழ ப ொழிவது வ ொன்ை நிகல, 
•  விகத நடவுதல் வ ொன்ை நிகல. 
• வயொைொ நிகலைகை மூன்று முகை திரும்  

பெய்யச் பெொல்லவும். 
 

  ப ற்வைொர்ைளுக்ைொன உதவிக்குைிப்புைள் : 

உங்ைள் குழந்கதகய மற்ை வயொைொெனங்ைகை உருவொக்ைி 
அவற்கை விவரிக்ைச் பெொல்லவும்.  

 

 
தயொர் பெய்ய 
வவண்டியகவைள் :  
 

• வெதியொை 
உகடயணிந்து 
பைொள்ைவும். 

•  ொய் அல்லது துண்டு 

• கைவ ெி/ைணினி 
• ைொபணொைி 

https://binged.it/3rrGJtJ 

 

      
 

 

 

 

 

ைற்றுக்பைொள் கவைள் 

• உடற் யிற்ெியின் 
முக்ைியத்துவத்கத 
அைிந்து பைொள்ளுதல். 

• வயொை ஆெனங்ைகைச் 
பெய்யும் வ ொது முழு 
இயக்ைத்திைன்ைகைப் 
 யன் டுத்துதல்.. 

 

https://binged.it/3rrGJtJ

