


 

நடவடிக்கை  1 

           இயற்கை ைகை 
 

 
                                         

 

 இயற்கை ப ொருட்ைகைக் பைொண்டு 
ைகைப் கடப்க  பெய்யும்ப ொது  கடப் ொற்றல் 
பவைிப் ொடு மற்றும் ைற் கைத் திறன் 
பவைிப் டுைிறது. 
 

உங்ைள் குழந்கதயுடன் நீங்ைள் என்ை பெய்ய முடியும் : 

 

1. அருைிலுள்ை பூங்ைொ அல்ைது ைடற்ைகைக்குச் 
பெல்ை ஒரு பவைிப்புறப்  யணத்கதத் 
திட்டமிடுங்ைள். 

2. புறப் டுவதற்கு முன்பு நீங்ைள் சூரிய பவப் த்கதத் 
தடுக்கும் ைைிம்க த் தடவிக்பைொள்ைவும். 

3. நகட யணம் பெல்லும்ப ொது ைீழ்க்ைண்ட 
ப ொருட்ைள் இருக்ைிறதொ என்று 
 ொர்க்ைச்பெொல்ைவும்.  
•  ல்பவறு நீை மற்றும் வடிவ                    

குச்ெிைள் /  மைக் ைிகைைள் 

• இகைைள்  

4. தகையில் ைொணப் டும் பமற்ைண்ட  ப ொருட்ைகை 
மட்டுபம எடுக்ை பவண்டும் என் கத உங்ைள் 
குழந்கதக்கு நிகைவூட்டுங்ைள்.  

5. கையுகறைகை அணிந்துபைொண்டு பெைரித்த 
ப ொருட்ைகை பநைிழிப் க யில் கவக்ைவும். 

6. ப ொருட்ைகை வடீ்டிற்குக் பைொண்டு வைவும்.. 
7. வர்ணங்ைள் மற்றும் தொட்ைகைத் தயொர் பெய்யவும். 

8. இகைைள் மற்றும் குச்ெிைகைப்  யன் டுத்தி  
ைொைிதத்தில் ஓவியம் வகைய உங்ைள் 
குழந்கதகயக்கு ஊக்ைமைிக்ைவும். 

  ப ற்பறொர்ைளுக்ைொை உதவிக்குறிப்புைள்  

   உங்ைள் குழந்கத அவர்ைைின் அனு வங்ைள் மற்றும்  கடப்பு  ற்றிப்  
ப ெ உற்ெொைமூட்டவும். 

  

 

 

 
தயொர் பெய்ய 
பவண்டியகவைள் :  
 

1. கையுகறைள் 

2. பநைிழிப் க ைள் 

3. பதொப் ி 
(பதகவயொைொல்) 

4.  ல்பவறு வண்ணங்ைள் 

5. ைொைிதத் தட்டுைள் 
(வர்ணங்ைளுக்கு) 

6. பவற்றுத் தொள்  

 

 

 

ைற்றுக்பைொள் கவைள் : 

 

• நுண் 
இயக்ைத்திறன்ைகை 
திறன்ைகை 
பமம் டுத்துதல். 

• இயற்கை ப ொருட்ைகை 
கவத்து  
ைகைப் கடப்புைகை 
உருவொக்குதல். 



 

நடவடிக்கை 2   

           தொமொைச் பெய்தல் :  பமைக்குச்ெிைள் 
 

 
குழந்கதைள் இகெ மற்றும் இயக்ைத்திறன் நடவடிக்கைைைில் 
 ங்பைற்கும்ப ொது, மைிழ்ச்ெியொைவும்   ஆர்வமொைவும் சுற்றி 
நடைமொடுவொர்ைள். உங்ைள் குழந்கதக்கு ஒரு ப ொடி பமைக்  
குச்ெிைகை உருவொக்குவதற்ைொை ஒரு ெிறந்த பயொெகை 
இங்பை பைொடுக்ைப் ட்டுள்ைது. 

 

உங்ைள் குழந்கதயுடன் நீங்ைள் என்ை பெய்ய முடியும் : 

 

1.  ட்டியைில் உள்ை ப ொருட்ைகைத் தயொர் 
பெய்யவும். 

2. உங்ைள் குழந்கதகய, பெய்தித்தொள்ைகை 
உருட்டி ெிை  ந்துைகை உருவொக்ைச் 
பெொல்ைவும்.  

3. ஒவ்பவொரு உணவுக்குச்ெி நுைியிலும்  கெ 
நொடொக்ைகைப்  யன் டுத்தி பெய்தித்தொள் 
 ந்கத இகணக்ைவும். 

4. பெய்தித்தொள்  ந்துைள் உணவுக்குச்ெியில் 
 ொதுைொப் ொை இகணக்ைப் ட்டுள்ைதொ என் கத 
உறுதிப் டுத்தவும். 

5. இப்ப ொது பமைக் குச்ெிைள் தயொர்! 
6. உங்ைள்  ிள்கைகய, குச்ெியொல் ெிை 

 ொத்திைங்ைைில் தட்டி இகெகய உருவொக்ைச் 
பெொல்ைவும்.  

 

 

 

  ப ற்பறொர்ைளுக்ைொை உதவிக்குறிப்புைள் : 

உங்ைள் குழந்கதக்குப்  ிடித்த  ொடல் அல்ைது ெிை  ழக்ைமொை 
குழந்கதைள்  ொடல்ைகை ஒைிக்ைச்பெய்யவும். 
அந்தப் ொடல்ைைில் உள்ை பமை இகெகய ைவைித்து அபத 
ப ொை இகெக்ை உற்ெொைமூட்டவும். 

 

 
தயொர் பெய்ய 
பவண்டியகவைள் :  
1. சுத்தம் பெய்யப் ட்ட  

உணவுக்குச்ெி  
2. பெய்தித்தொள்ைள் 

3.  கெ நொடொக்ைள்   
4.  யன் டுத்தப் டொத 

சுத்தமொை 
 ொத்திைங்ைள்.    
 

 

 

 

 

 

 

 

ைற்றுக்பைொள் கவைள் : 
 

• பூமிகயக்  
ைொப் ொற்றுவதில்  
மறுசுழற்ெி பெய்வதன் 
முக்ைியத்துவம்  ற்றி 
அறிந்து பைொள்ளுங்ைள். 

• நிகையொை தொைம் 
மற்றும் இகெகய 
உருவொக்குதல். 

 


