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സ്ൂക ൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുൻപ്, കുട്ടികൾക്ക് താഴെ പറയുന്ന കാരങ്ങളിി
ത
സ്വയംപരങാപ്ത
വരുത്താൻ മാതാപിതാക്കൾ ശ്രമിക്കണം

ത
സ്വയം പര്യാപ്ത

• സ്വയം ഭക്ഷണം കെിക്കാൻ • സ്വന്തമായി വസ്്ശ്തധാരണവും വസ്്ശ്തം മാറാനും
• സ്വന്തമായി കക കെുകാൻ • ട ായ്്ഴെറ്റി

ടപാകാൻ

• കിിപ്പാട്ട്ങളൾ തിരിച്ചു വയ്ക്കാൻ • ിഷ്ങു ടപപ്പർ ഴവച്ച് മൂക്ക് ചീറ്റാൻ

സ്ംസ്ാര്ിക്കുവാനും
കേട്ടുമനസ്ിലാക്കാനും
മിേവ്

നന്നായി വികസ്ിപ്പിച്ച ഭാഷ്ാ കവദഗ്്ധങടത്താഴ സ്ൂക ൾ ആരംഭിക്കുടപാൾ,
കുട്ടികൾ ടവഗ്ത്തി
സ്ൂക ൾ അന്തരീക്ഷവുമായി
ഴപാരുത്തഴപ്പ ുകയും പുടരാഗ്തി കകവരിക്കുകയും ഴചയ്യുന്നു. നി്ങളിുഴ
കുട്ടിടയാ ് മാതൃഭാഷ്യി
കെിയാവുന്നി ടത്താിം സ്ംസ്ാരിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം.
കദനംദിന കാരങ്ങളഴിക്കുറിച്ച് സ്ംസ്ാരിക്കുടപാൾ ആ വിഷ്യ്ങളഴിക്കുറിച്ചു
കുട്ടികൾക്കുള്ള വീക്ഷണ്ങളിും അഭിശ്പായ്ങളിും പങ്കുഴവയ്ക്കാൻ
ടശ്പാത്സാഹിപ്പിക്കണം.
പാട്ടുകൾ, നഴ്സറി കറമുകൾ, സ്ംസ്ാരിച്ചും ടകട്ടും മനസ്ിൊടക്കണ്ട കിികൾ
എന്നിവ നി്ങളിുഴ കുട്ടിയുഴ ഭാഷ്ാ കവദഗ്്്ങം
വികസ്ിപ്പിക്കാൻ സ്ഹായിക്കുന്നു. അവസ്ര്ങളൾ കകമാറിയുള്ള
കിികിിെൂഴ യും ഴകാച്ചു സ്ംവാദ്ങളിി
ഏർഴപ്പ ുന്നതിെൂഴ യും
മറ്റുകുട്ടികിുമായി സ്ഹകരിച്ചു ശ്പവർത്തിക്കാനുള്ള കെിവുകൾ കുട്ടികൾക്ക്
െഭിക്കും
ആസ്വദനീയവും ചിന്താ-ഭാഷ്ാ കവദഗ്്ധങം വികസ്ിപ്പിക്കുന്നതിനുമായുള്ള
എിുപ്പവെികൾ പെതും ഉണ്ട്. കഥകൾ പറഞ്ഞുഴകാ ുക്കുന്നതും, കൂഴ ഇരുന്നു
ത ം വായിക്കുന്നതും ഇവയി
പുസ്ക
ശ്പധാനമാണ്

േഥേൾ

അക്കങ്ങളും
എണ്ണലും

തടേര വായനരാെകിി
സ്ൗജനങമായി ഴമപർഷ്ിപ് എ ുക്കുക. വായ്പ
ത ്ങളൾ നി്ങളൾക്ക്
അ ിസ്ഥാനത്തി
ചിശ്ത്ങളൾ നിറഞ്ഞ കഥാപുസ്ക
ന കുന്നതാണ് . ചിശ്ത്ങളഴിക്കുറിച്ച് നി്ങളിുഴ കുട്ടിടയാ ്
സ്ംസ്ാരിക്കുകയും അവടരാ ് ടചാദങ്ങളൾ ടചാദിക്കുകയും വെി ഭാവന രക്തി
വിരുന്നതായി കാണാൻ കെിയും. ഉദാ: “കുട്ടിടയ കാണാടമാ? അവൻ എന്താണ്
ഴചയ്യുന്നത്? ”; “എശ്ത പക്ഷികിുണ്ട് ?”; “ എന്താണ് സ്ംഭവിക്കാൻ ടപാകുന്നത് ?”
കുട്ടികടിാ ് മാതൃഭാഷ്യിടൊ ഇംഗ്ലീഷ്ിടൊ സ്ംസ്ാരിക്കാം. കൂ ുത
വിവര്ങളൾക്ക് “റീഡിങ് വിത്ത് യുവർ കച ഡ് ” എന്ന ഭാഗ്ം ശ്ര്ിക്കുക. (ഇത്
വിവിധ ഭാഷ്കിിൊയി ബുക്ക് ശ് സ്റ്റി
നിന്ന് സ്ൗജനങമായി െഭിക്കുന്നു ).
മനഃപാഠം ആകുന്നതിനുപരി കുട്ടികഴി എണ്ണാൻ പരിരീെിപ്പിക്കണം “എശ്ത എണ്ണം
…?” എന്ന് ടചാദിക്കുക. ഉദാഹരണത്തിന് “എശ്ത താറാവുകടി കാണാൻ കെിയും?”
കുട്ടിയുഴ കൂഴ എണ്ണി ഒന്നിച്ചു ഉത്തരം കണ്ടുപി ിക്കുക.
സ്ാധാരണയായി കാണുന്ന അക്ക്ങളൾ - വീ ുകിി
പതിച്ചിട്ടുള്ളവ, ക കിി
കാണുന്നവ , ടറാഡ് ചിഹ്ന്ങളിി
ശ്പദർരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളവ... ഇടത പറ്റി നി്ങളിുഴ
കുട്ടിയുമായി സ്ംസ്ാരിക്കുക - ഏത് ഭാഷ്യിെും ആവാം!
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സ്ൂക ൾ ആര്ംഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുേൾ

നിർണ്ണയിക്കാൻ
േഴിയുേ

ഫൈൻ
കമാകട്ടാർ
സ്്്േിൽസ്്

ഐ പാഡുേൾ,
ടാബ്്റലറ്റുേൾ,
റമാഫബൽ കൈാണുേൾ,
അപ്ലികക്കഷനുേൾ

റവബ് ലിങ്കുേൾ

ഴകാച്ചുകുട്ടികൾ ത്ങളൾ ഴചയ്യാൻ ആശ്ഗ്ഹിക്കുന്ന കാരങ്ങളഴിക്കുറിച്ച്
സ്വന്തമായി തീരുമാന്ങളൾ എ ുക്കുടപാൾ അവരുഴ ആത്മവിരവാസ്ം
വികസ്ിക്കുന്നു. ഇത് െിിതമാക്കാൻ രണ്ട് കാരങ്ങളിി
ഒന്ന് തിരഴഞ്ഞ ുക്കാനുള്ള അവസ്രം അവർക്കു ന ടകണ്ടതാണ് ഉദാ. “എന്ഴറ
ത ം വായിക്കടണാ?"
കൂഴ കിിക്കടണാ? അടതാ ഇതി
നിന്ന് ഒരു കഥാപുസ്ക
ഭക്ഷണ സ്മയത്തും ഇടതമാർഗ്ഗം ഉപടയാഗ്ിക്കാവുന്നതാണ് . “കാരറ്റ് ടവടണാ
അടതാ കുക്കുപർ ടവടണാ ?” അഴെങ്കി
“നി്ങളിുഴ ഴറാട്ടി കെിച്ച ടരഷ്ം
ആപ്പിടിാ ഓറടചാ തരാം ?” എന്ന് പറയുക. കുട്ടികൾക്ക് അവരുഴ
ഭക്ഷണഴത്തക്കുറിച്ച് ഉചിതമായ തീരുമാന്ങളൾ എ ുക്കാൻ ഇത് സ്ഹായിക്കും
നി്ങളിുഴ ടമ ടനാട്ടടത്താഴ കുട്ടികൾക്ക് സ്ുരക്ഷാ കശ്തിക അഴെങ്കി
ടേടഡാ, ഡങുടോ, ബി ഡിംഗ്് ടലാക്്സ്് എന്നിവ വച്ച് കിിക്കാനും പാചകം
അഴെങ്കി
പൂടന്താട്ടപരിപാെനം ടപാെുള്ള ഗ്ാർഹിക ശ്പവർത്തന്ങളിി
ഏർഴപ്പ ാനും അവസ്ര്ങളൾ ഴകാ ുക്കണം. ഴപൻസ്ി
പി ിക്കാനും, അത്
കകകാരങം ഴചയ്യാനും അവരങമായ രക്തിയും കവദഗ്്്ങവും ,
ഏടകാപനവും വികസ്ിപ്പിക്കുന്നതിന് ഇവ മികച്ച മാർഗ്്ങളിാണ്
കുട്ടികൾക്ക് ശ്കടയാൺസ്്, ടചാക്ക്,ഴപയിന്റ് എന്നിവ വടച്ചാ ഒരു വ ി ഉപടയാഗ്ിച്ച്
മണെിടൊ ഴവള്ളത്തിടൊ അടതാ ഴപയിന്റ് ശ്ബഷ്് ഉപടയാഗ്ിച്ച് നിെത്തു
വരടച്ചാ അവരുഴ കനസ്ർഗ്ികമായ ഭാവനകടി ടശ്പാത്സാഹിപ്പിക്കാൻ
അവസ്ര്ങളൾ ഴകാ ുക്കണം.
പെ കുട്ടികിും ാബ്്ഴെറ്റുകിിെും മറ്റ് ഉപകരണ്ങളിിെും ഴഗ്യിമുകൾ കിിക്കാൻ
ഇഷ്ടഴപ്പ ുന്നു. കുട്ടികൾ കിിക്കുന്ന ഴഗ്യിമുകൾ ഏഴതൊമാണ് എന്ന്
അറിഞ്ഞിരിടക്കണ്ടതുണ്ട്. ഴഗ്യിംസ്് കിിക്കുന്ന സ്മയം
പരിമിതഴപ്പ ുത്താനും ശ്രമിക്കണം. മറ്റുള്ളവരുമായി കിിക്കാൻ സ്മയം
ഴചെവെിക്കുന്നത് ഉൾഴപ്പഴ കവവിധങമാർന്ന നിരവധി ശ്പവർത്തികിി
കുട്ടികൾ ഏർഴപ്പ ുന്നത് ശ്പധാനമാണ്. ഓൺകെൻ സ്ുരക്ഷഴയക്കുറിച്ചുള്ള
കൂ ുത
വിവര്ങളൾക്ക് ക്ലിക്ക്
YouTube ഉപടയാഗ്ിക്കാനായി 13 വയസ്സ് ആടകണ്ടതുഴണ്ടന്നു ഓർക്കുക. കു ുംബ
സ്ൗഹാർേപരവും ഴകാച്ചുകുട്ടികൾക്ക് കൂ ുത
അനുടയാജങവും YouTube Kids
ആണ്.
ധാരാിം ഭാഷ്കിിഴെ പാട്ടുകൾക്കും നഴ്സറി കറമുകൾക്കും മാമ െിസ്
ഴവബ്കസ്റ്റ്
YouTube Kids
The BookTrust ഴവബ്കസ്റ്റ്– കുട്ടികിു കൂഴ വായിക്കുന്നതിഴനക്കുറിച്ചുള്ള
വിവര്ങളൾ
Bilingual Quick Tips - ദവിഭാഷ്ാ ശ്ദുത നുറു്ങളുകൾ - ടദരീയ സ്ാക്ഷരതാ ശ് സ്റ്റ് (വിവിധ
ഭാഷ്കിി )
0-3 വയസ്സ് ശ്പായമുള്ള കുട്ടികൾക്കും 3-5വയസ്സ് ശ്പായമുള്ള കുട്ടികൾക്കും
സ്ാടങ്കതികവിദങ ിപ്പുകൾ
ത ്ങളൾ വായ്പ
ഹാംപ്ഷ് ങർ കെശ്ബറികൾ്- ടചരാനും സ്ൗജനങമായി പുസ്ക
അ ിസ്ഥാനത്തി
എ ുക്കാനും
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