பள் ளிகள் காலவரையின்றி மூடப் பட்டிருக்கும் நிரலயில் பிள் ரளகள் வீட்டிலிருந் த படியே ஆங் கிலம் பயில் வதற் கு
எந் தவரகயில் உதவு செே் ேலாம் ?
நிகழ் நிரல கல் வி திட்டம்
உங் கள் குழைந் ழைகள் முழுநநரமும் நேப் டாப் , நடப் லேட், ஸ்மார்ட் நபான் களிே் அமர்வழை
ைவிர்ப்பது எவ் வளவு அவசியநமா, அநைநபாே் சிே பயனுள் ள இழையைளங் கள்
குைந் ழைகளின் ஆங் கிே அறிழவ வளர்ப்பைற் கு லபரிதும் உைவுகின் றன என் பழையும்
நம் மாே் மறுக்க முடியாது. அைனாே் , குழைந் ழைகள் ஒரு நாழளக்கு 3௦ நிமிடை்திலிருந் து 1
மைிநநரம் வழர ஆன் ழேன் கே் விமுழறயிே் பயிற் சி எடுப் பது வரநவற் கை்ைக்கது.

●

கற் றே் கிராமம் - இழையைளை்திே்
உங் கள் குைந் ழைகளுக்கு உள் நுழைவு
ஐடி இருந்ைாே் நபாதுமானது, வீட்டிே்
இருந்ைபடிநய அவர்கள் பயிற் சி
எடுக்கோம் . தினமும் 30 நிமிட பயற் சி
அவர்களிடம் நே் ே மாற் றை்ழையும் ,
முன் நனற் றை்ழையும் ஏற் படுை்தும் .
https://www.learningvillage.net/user/login

●

குைந் ழைகள் , பிரிட்டிஷ் கவுன் சிே் மூேம் ஆங் கிேம் கற் கவும் :
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/ ‘நகளுங் கள் , பார்க்கோம் ’ பிரிவு மிகவும் நன் றாக
இருக்கிறது, குறிப் பாக நீ ங் கள் நகட்கக்கூடிய, படிக்கக்கூடிய மற் றும் பார்க்கக்கூடிய
கழைகள் .

●

பதின் வயதினர், பிரிட்டிஷ் கவுன் சிே் மூேம் ஆங் கிேம் கற் கவும் :
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/ ‘திறன் கள் ’, ‘இேக்கைம் ’ மற் றும் ‘ல ாே் ேகராதி’
பிரிவுகள் வயைான குைந் ழைகளுக்கு மிகவும் நே் ேது.

●

Cbeebies ந னே் (விழளயாட்டுகள் மிகவும் நே் ேது!): https://www.bbc.co.uk/cbeebies/games

●

கடி அளவு: https://www.bbc.co.uk/bitesize கற் றே் வளங் கழளக் காை

ரியான வயதினழரக்

கிளிக் ல ய் ைாே் நபாதும் .

வாசித்தல்
முைலிே் உங் கள் குைந் ழைகளுக்கு வாசிக்கும் (படிக்கும் )
பைக்கை்ழையும் , அைற் கான சூைழேயும் ஏற் படுை்துக் லகாடுங் கள் .
ஆங் கிே புை்ைகநமா அே் ேது அவர்கள் ைாய் லமாழியிே் உள் ள
புை்ைகை்ழைநயா தினமும் வாசிக்க நவை்டும் . நாள் ைவறாமே்
லைாடர்ந்து வாசிக்கும் பைக்கம் குைந் ழைகளுக்கு ஏற் பட்டாே் ,
ஆங் கிேம் பயிே் வது அவர்களுக்கு மிகவும் எளிைாக இருக்கும் .
உங் களிடம் அதிகமான புை்ைகங் கள் இே் ழே என் றாலும் ,
குழைந் ழைகளுக்கு பிடிை்ைமான புை்ைகங் கழள திரும் ப திரும் ப
வாய் விட்டு படிக்க ல ய் து. அவர்களிடம் அப் புை்ைகை்ழை பற் றிய சுவாரஸ்யமான
ைகவே் கழள நகட்டறிந்து குைந் ழைகளின் வாசிப் ழப ஊக்கப் படுை்ை நவை்டும் ...
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சதாரலக்காட்சி மற் றும் படங் கள்
குைந் ழைகள் நாள் முழுவதும் லைாழேகாட்சியின் முன் பு அமர்வழை ைவிர்ப்பது எவ் வளவு
அவசியநமா? அநைநபாே் , தினமும் ஒரு மைி நநரமாவது லமாழிை்திறழனயும் ,
அறிவுை்திறழனயும் வளர்க்கும் பயனுள் ள நிகை் சிகழள பார்க்க ் ல ய் வதும் அவசியம் :

●

●

●

சிபிபிஸ் யிே் –6 வயதுதுக்குட்பட்ட
குைந் ழைகளுக்கு உபநயாகமுள் ள பே
நிகை் சிகள் இடம் லபறுகின் றன.
சிபிபிசி- குைந் ழைகள் முைே் 18 வயது
இழளஞர்கள் வழர பார்பைற் கு பே பயனுள் ள
நிகை் சிகள் இடம் லபறுகின் றான் .
படங் கள் – உங் கள் குைந்ழைக்கு அவர்களது
ைாய் லமாழியிே் வாசிக்க லைரியும் என் றாே் ,
துழைை்ைழேப் பு மூேமாக டிஸ்னி படங் கழள பார்ப்பது, அே் ேது மீை்டும் ஒருமுழற
ஆங் கிேை்திே் அநை திழரப் படை்ழை பார்ை்தும் ஆங் கிே அறிழவ வளர்ை்துக் லகாள் ளோம் .

புதிே ஆங் கில சொற் கரள கற் றறிவது எப் படி?
●

●

வீட்டிே் உள் ள லபாருட்களின் ஆங் கிே லபயர்கழள கை்டறிந்து, அவற் ழற
விளக்கை்துடன் ஆங் கிேை்திே் குறிப் பிடுவது, எ.கா. கடினமான பளபளப் பான
வடிகட்டி, லமன் ழமயான பஞ் சுநபான் ற நபார்ழவ. உங் களுக்குை் லைரியாை
எந்ைலவாரு லபாருளின் லபயர்கழளயும் கை்டுபிடிக்க முயற் சிக்கவும் .
ாளரை்திற் கு லவளிநய - லவளியிே் பார்ப்பது நபாேநவ
ல ய் யுங் கள் . உங் களிடம் ஒரு நைாட்டம் இருந்ைாே் ,
எை்ைழன விஷயங் கழள லபயரிடோம் மற் றும்
விவரிக்கோம் என் பழைப் பாருங் கள் . உங் களாே்
முடிந்ைாே் லவளிநய ல ன் று ல யலிே் இறங் குங் கள் !

இப் படி லைரியாை, புரியாை வார்ை்ழைகழள குறிப் நபடுகளிே் எழுதி ழவக்கும் பைக்கை்ழை
கழடபிடிை்ைாே் . ஆங் கிேம் எளிதிே் வ ப் படும் . ஆங் கிேம் நன் று பயின் றவரும் லமன் நமலும்
திறழமழய வளர்ை்துலகாள் ள உைவியாக இருக்கும் !

நிரனவுகூை்தல்
‘நான் கழடக்கு ல ன் று ...... வாங் கிநனன் .’ என் பழை ஆங் கிேை்திே்
ல ாே் லி உங் கள் குழைந் ழைக்கு பிடிை்ை லபாருட்கழள நீ ங் கள்
ல ான் ன வாக்கியை்துடன் ந ர்ை்து திரும் ப ல ாே் ே
ல ாே் லுங் கள் .
●

லபற் நறார் (அே் ேது

நகாைரர் /

நகாைரி): நான்

கழடகளுக்கு ் ல ன் று ஒரு வாழைப் பைம் வாங் கிநனன் .
●

குைந் ழை: நான் கழடகளுக்கு ் ல ன் று ஒரு வாழைப் பைம்
மற் றும் ஒரு ஆப் பிள் வாங் கிநனன் .

●

லபற் நறார் (அே் ேது

நகாைரர் /

நகாைரி): நான் கழடகளுக்கு ் ல ன் று ஒரு

வாழைப் பைம் , ஒரு ஆப் பிள் மற் றும் நகரட் வாங் கிநனன் .
●
●

குைந் ழை: நான் கழடகளுக்கு ் ல ன் று ஒரு வாழைப் பைம் , ஒரு ஆப் பிள் , ஒரு நகரட் மற் றும்
ஒரு டின் பீன் ஸ் வாங் கிநனன் .
நீ ங் கள் லைாடர்ந்து ல ே் ே முடியுமா என் று பாருங் கள் !
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எழுத்து பயிற் சி- சில யோெரனகள்
குைந் ழைகளுக்கும் , மாைவர்களுக்கும் எழுை்து பயிற் சி
மிகவும் முக்கியமான ஒன் று. அன் றாடம் ல ய் யும் சிே நிமிட
எழுை்துப் பயிற் சி அவர்களிடம் நே் ே முன் நனற் றை்ழை
ஏற் படுை்தும் . முைலிே் அவர்களுக்கு லைரிந்ை லமாழியிே்
வாங் கியை்ழை எழுை ல ய் து பிறகு அழை ஆங் கிேை்திே்
லமாழி லபயர்க்க ல ய் து பைக்கப் படுை்துவது சிறந்ை முழற.
அவர்களாே் முடியும் :
ழடயரி எழுதுவது – வானிழே எப் படி இருந்ைது, அவர்கள் என் ன ாப் பிட நவை்டும் ,
டிவியிே் பார்ை்ைது நபான் ற எளிய விஷயங் கழள உள் ளடக்குங் கள் .
● ஓவியங் கழள விளக்கி ல ாே் வது – எழுை சுவாரஸ்யமான
படங் கழளக் கை்டுபிடிக்க ல ய் திை்ைாள் கள் , புை்ைகங் கள்
மற் றும் பை்திரிழககள் மூேம் பாருங் கள் .
● பிடிை்ைமான வி ங் கழள பற் றி கழை எழுதுவதுைங் களுக்குப் பிடிை்ை புை்ைகங் கள் மற் றும்
திழரப் படங் களின் அடிப் பழடயிே் கழைகழள எழுதுங் கள் .
உங் கள் பிள் ழளக்கு மிகக் குழறந் ை ஆங் கிேம் இருந்ைாே் ,
●

அவர்கள் எழுை முயற் சிக்கும் முன் படங் கழள வழரந்து
அவர்கழளப் பற் றி முைே் லமாழியிே் நப ோம் .
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