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விளையாட்டின் ஊடாக பிளளைகள கறககின்்றனர் 

பிளளைகள விளையாடும்பாது, த�ாடு�ல், பார்்த�ல், ்கட்டல், மண்த�ல், சுளவ்த�ல் மறறும நகர்�ல் மூலம அவர்களுளடய உடலகின் ஊடாக 

அவர்கள கறககின்்றனர். ஒவதவாரு நாளும, பு�கி�ாக ஏ்�ா ஒன்று கண்டுபிடிபப�றகாக இருகககி்றது. சமூகரீ�கியான �கி்றன்கள, தமாழகி்த �கி்றன்கள மறறும 

பல �கி்றன்களை அவர்கள தபறறுகதகாளவ�றகும விளையாட்டு உ�விதசயககின்்றது! 

விளையாட்டு முகககியமாகும!

உஙகளுளடய பிளளை விளையாடும்பாது, அவர்: 

•	  �ன்னுளடய உலக்தள�யும அ�கில் இருககும மனி�ர்களைப 

பற்றகியும கறககி்றார்;

•	  பிரசசகிளனகளை்த �ீர்்த�ல் மறறும ஒழுஙகுபடு்த�ல் 

உளைடஙகலான அவருளடய சகிந�கி்த�ளல விரு்த�கிதசயககி்றார்;

•	  வலுவான உடளல உருவாககுககி்றார்;

•	  சுய கட்டுபபாட்ளடக கறககி்றார்;

•	  விைஙககிகதகாளைவும, தசவிமடுககவும ்பசவும 

ஊககுவிககபபடுககி்றார்;

•	  மற்றவர்களுடன் தநருகக்தள� உணர்வதுடன் நண்பர்களை 

உருவாககுககி்றார்;

•	  �ன்னுளடய கறபளனளயயும ஆகக்த�கி்றளனயும 

பயன்படு்ததுககி்றார்; 

•	  அ்ததுடன் மககிழசசகியளடககி்றார்! 

பாசாஙகுதசயயும 
விளையாட்டுகள

ஒரு விலஙகாக, ஆசகிரியராக, களட விறபளனயாைராக அல்லது 

தபற்்றாராக பிளளைகள பாவளன தசயயும்பாது, அது பாசாஙகு 

அல்லது கறபளன விளையாட்டு என அளழககபபடுககி்றது. 

அவர்கைின் கறபளனளயப பயன்படு்ததுவ�றகு, பிரசசளனளய்த 

�ீர்பப�றகு, அவர்களுளடய தமாழகி்த �கி்றளன ்மமபடு்ததுவ�றகு, 

கடந� நகிகழவுகளை நகிளனவுதகாளவ�றகு மறறும ஏளன்யாளரப 

புரிநது தகாளவ�றகு பாசாஙகு விளையாட்டுகள பிளளைகளுககு 

உ�விதசயககின்்றன. நாைாந�ச தசயறபாடுகைான சளம்த�ல், 

தபாருளகள வாஙகு�ல் மறறும குைிகக வார்்த�ல், பாசாஙகு 

விளையாட்டுககுள ்சர்ககபபடலாம. வடீ்டுககுளளும வடீ்டுககு 

தவைி்யயும இருககும தபாருளகளைப பயன்படு்த�கி உஙகளுளடய 

பிளளை �ன்னுளடய தசாந� பாசாஙகு விளையாட்ளட 

உருவாககலாம. 

விளையாட்டின் ஊடாகப 
பிளளைகள கறப�றகான 
சகில உ�ாரணஙகள 

Youni, 11 மாதக் குழந்த. அவருளடய அமமா �னககுப பிடி்த� 

�ன்னுளடய நாட்டுப பாடல் ஒன்ள்றப பாடுககின்்றார். அந�ப பாடலகின் 

�ாை்ததுககு ஏறப Youni �ன்னுளடய கால்களை அபபடியும இபபடியும 

ஆட்டுககி்றார் அ்ததுடன் தவவ்வறு சுரு�கியில் முணுமுணுகககி்றார்.  

அவருளடய அமமா அவளர்த தூகககிளவ்ததுகதகாண்டு இருவருமாகச 

்சர்நது பாடுவதுடன்/முணுமுணுபபதுடன் நடனம ஆடுககின்்றனர். 

தவவ்வறு சுரு�கிகளை இனமகாண்ப�றகு Youni கறககின்்றார். �ாைம 

ஒன்றுக்கறப அவரால் அவரது உடல் அளசவுகளைக கட்டுபபடு்த� 

முடிககி்றது. அவர்கள விளையாடும்பாது Youni �ன்னுளடய 

அமமாவுடன் தநருகக்தள� உணர்ககி்றார். 
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Asia 18 மாதக் குழந்த. இரண்டு ்வறுபட்ட பிைாஸ்ரிக 

ககிண்ணஙகளுடன் அவர் விளையாடுககி்றார். அந�ப தபரிய 

ககிண்ண்த�கினுள அவர் ஒரு பநள�ப ்பாடுககின்்றார் பின்னர் அந�க 

ககிண்ண்தள� அவர் நகர்்ததும ்பாது அது சுழல்வள� அவ�ானிகககி்றார். 

மற்றச சகின்னக ககிண்ண்ததுள அந�ப பநள� அவர் மாற்றகிய பின்னர் அது 

வி்த�கியாமாகச சுழல்வள� அவ�ானிகககி்றார். அடு்த��ாக ்காபுரம 

ஒன்ள்ற உருவாககுவ�றகாக அந�க ககிண்ணஙகளை ஒன்்றன் ்மல் 

ஒன்று ளவ்தது அவர் சமபபடு்ததுககி்றார்.  அளவ விழும்பாது அளவ 

உருவாககும ச்த�்தள�க ்கட்ப�கில் அவர் பரபரபபு அளடககி்றார். 

அவருளடய உடளல ஒருஙககிளணககவும எ�கிர்வுகூ்றவும 

பரி்சா�ளன தசயயவும அவர் கறககி்றார். அவரினால் ஒரு தபரியத�ாரு 

ச்த�்தள� உருவாகக முடியுமான�ாக இருககும்பாது சக�கிவாயந� 

ஒருவராக அவர் உணர்ககி்றார்.

Roberto க்கு மூன்று வயது. ஒ்ர அைவான விளையாட்டுக கார்களை 

அவர் அடுககுககி்றார் அ்ததுடன் அவறள்ற அவற்றகின் பயனின் 

அடிபபளடயில் பிரிகககி்றார் (உ+ம., பந�யக கார்கள, தலா்றகிகள, 

தபாலகிஸ் மறறும அமபுலன்ஸ்). அவருளடய ச்கா�ரன் அவருககு 

ஒரு தபரிய காளரக தகாடுகககி்றார். முன்னுககுப தபரிய காளர 

ளவபப�ன் மூலம அந� வரிளசளய ஒரு த�ாடர்வண்டியாக Roberto 

மாறறுககி்றார். இரண்டாவது காரின் முன் சககரஙகளை மு�லாவது 

காரின் ்மல் ்பாட்டு எபபடி ஒரு “த�ாடர்வண்டிளய” உருவாககுவது 

என அவருககு அவருளடய ச்கா�ரன் காட்டுககி்றார். தவவ்வறு 

பிரிவுகள, அவருளடய விளையாட்ளட மாற்றல், பிரசசகிளனளய்த 

�ீர்்த�ல் மறறும அவருளடய தசயல்களை விபரிககும பு�கிய தசாறகள 

என்பவறள்ற Roberto கறககி்றார். மற்றவர்கைின் ஆ்லாசளனகளை 

ஏறப�றகும அவறள்றப பயன்படு்ததுவ�றகுமகூட அவர் கறககி்றார். 

 

விளையாடுவ�றகுப பின்வருவன, 
பிளளைகளுககு்த ்�ளவ:

பாதுகாப்ப, பதததிரத்த மற்றும் அன்்ப உணர
உஙகளுளடய பிளளையுடன் விளையாடல். உஙகளுளடய முக்தள� 

உஙகளுளடய பிளளை பார்ககககூடிய�ாக நகில்த�கில் இரு்த�ல். 

அவர்கள என்ன தசயககி்றார்கள என்பது பற்றகி அவர்களுடன் கள�்த�ல். 

(உ+ம., “Plunk! பநள� நீஙக உளளுகளக ்பாட்டிருகககி்றயீள.”)

நதி்ைய நநரம் மற்றும் இடம்
கவனசசகி�்றல்களை எல்ளலபபடு்ததுஙகள. TV ஐ அளணயுஙகள 

அ்ததுடன் உஙகளுளடய ளக்தத�ாளல்பசகிளயக கீ்ழ ளவயுஙகள. 

உஙகளுககு ஒரு குழநள� இருந�ால் விளையாட்டுப தபாருளகளை 

எட்டிஎடுபப�றகும �ன்னுளடய உடளலச சுயா�ீனமாக 

அளசபப�றகும அவளரக குபபு்ற விட்வண்டுதமன்பள� 

அ்றகிந�கிருஙகள. விளையாடும பகு�கிளய ஒழுஙகீனம இல்லாமல் 

்பணுஙகள.

வி்ையாடுவதற்கான பபாருளகள 

எ�னுடன் விளையாடுவது உஙகளுளடய பிளளைககுப 

பிடி்த�கிருகககி்றது என அவ�ானியுஙகள, அவரின் விளையாட்ளடச 

சகி்றபபான�ாககுவ�றகு ்மலும ஒரு சகில தபாருளகளைச ்சருஙகள. 

பிளளைகள �கிண்றடிபபள�்த �விர்பப�றகு ஒரு சகில விளையாட்டுப 

தபாருளகளை ளவயுஙகள. கா்த�கிருபப�றகுப பிளளைகள சகிரமபபடும 

தபாழுதுகள ்பான்்ற ்நரஙகைில் தகாடுபப�றகாக சகில விளையாட்டுப 

தபாருளகளை ்வ்றாக ளவ்த�கிருஙகள (உ+ம., மரு்ததுவரின் 

அலுவலக்த�கில் அல்லது நீஙகள இரவு உணவு �யாரிககும்பாது).

வடீ்டில் விளையாடுவ�றகு 
தசலவற்ற ்யாசளனகள 

•	  பாளனகள மறறும சட்டிகைில் பலமாக அடி்த�ல். ககிண்ணஙகள 

அல்லது தபட்டிகளை அடுககு�ல். பல்்வறு வடீ்டு தபாருட்களை 

ளவ்தது அவறள்றப பிரிககும விளையாட்டுகளை உருவாககல்.
•	  ஊறறுவ�றகாக ககிண்ணம நகிள்றந� �ண்ணரீ் ்பான்்றவறள்ற 

ளவ்த�ல். கழுவுவ�றகு spongeகள, சவர்ககாரம மறறும 

தபாருளகளைச ்சர்்த�ல். 

•	  தவவ்வறு தபாருளகளை்த த�ாட்டு அளவ உருவாககும 

ஒலகிகளைச தசவிமடுபப�றகு கரண்டி ஒன்ள்றப பயன்படு்த�ல். 

•	  உஙகளுளடய உளடகளை அல்லது மூ்த� ச்கா�ரன் அல்லது 

ச்கா�ரியின் உளடகளை அணிநதுபார்ககும விளையாட்டு 

விளையாடல். 

•	  ஒன்்றாக உணவு �யாரி்த�ல். (உ+ம., ஏறகன்வ தவட்டிய பழஙகள 

அல்லது காயக்றகிகளைக கல்த�ல் அல்லது cookies bake பண்ணல்.) 

•	  ஒரு ஈரமான துணி மறறும உலர்ந� துவாயால் ஒன்்றாகச 

சு்த�மதசய�ல்.

•	  தபாருளகளை ஒைி்ததுவிட்டு துபபுக தகாடு்த�ல். (உ+ம., “சூடு” 

என்்றால் ககிட்ட. “குைிர்” என்்றால் நீஙகள தூர்த�கில் உளைரீ்கள.)

•	  ் காட்ளடகளை்த �யாரிபப�றகு தம்தள�களையும 

்பார்ளவகளையும பயன்படு்த�ல். அளட்த� விளையாட்டுப 

தபாருளகள அல்லது தபாமளமகளைச ்சர்்த�ல்.

•	  சகில பாசாஙகு விளையாட்டு விளையாடல்: களடககுப ்பா�ல், 

வருளக�ரல், ஒரு பயணம ்பா�ல், அவசரகாலநகிளல/�ீ.

•	  வளர�ல் அல்லது பு்த�கஙகள அல்லது வாழ்தது அட்ளடகள 

உருவாககல்.

•	  ஒரு கார்ட்்பார்டு தபட்டிளய ஒரு த�ாடர்வண்டியாக, ஒரு 

வடீாக அல்லது விளையாட்டு கார்களை நகிறு்ததுவ�றகான ஒரு 

வாகன்த�ரிபபிடமாக மாற்றல். 

•	  தசயல்கள மறறும நடனம தகாண்ட பாடல்களைப பாடல்.

விளையாட்டின் ஊடாக பிளளைகள கறககின்்றனர் 

http://cmascanada.ca/cnc/parents

