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கதைகதைச் ச�ொல்லல — அதை உணதமையொக இருநைொச்லன்ன அல்லது கற்பத்னச�யயப்பட்டைொக இருநைொச்லன்ன – உஙகளுத்டய 
்பிளதையு்டன ஊ்டொடுைைறகு அது வைடிகதகயொ்னசைொரு ைழியொகும். 

உஙகளுத்டய குடும்்ப ைொழகதகயின உணதமையொ்ன நிகழவுகதை ஒருமைித்து நீஙகள நித்னவுசகொளை்லொம். ஒவசைொருைரும் ைஙகளுககு 
நித்னைிருககும் ைதகயில அநைக கதைதயத் ைிருப்பிச் ச�ொல்லி மைகிழைத்டய முடியும். முககியமைொ்ன ைொழகதகப ்பொ்டஙகதைச் 
ச�ொலைைறகும் �ொர்புளை உணர்சைொனதறை உஙகளுத்டய ்பிளதைககு ைழஙகுைைறகும் உஙகளுத்டய �ிறு்பரொயக கதைகதையும் 
நீஙகள ்பகிர்நதுசகொளை்லொம் அல்லது உஙகளுத்டய க்லொ�ொரத்ைின ைழிைநை கதைகதையும் நீஙகள மீைைச் ச�ொல்ல்லொம். 

கதைச�ொல்லல அறபுைமைொ்னைொக இருககமுடியும். ஆககத்ைிறைன மைறறும் கற்பத்னத்ைிறைன உளைைரொக உஙகளுத்டய ்பிளதை 
இருப்பைறகும் ைனத்னச் சூழவுளை உ்லகத்ைித்ன ைிைஙகிகசகொளைவும் கதைகள உைைிச�யகினறை்ன. ்பைட்டத்தைக குதறைப்பைறகுககூ்ட 
அதை �ிறைநசைொரு ைழியொக உளை்ன, அத்து்டன உஙகளுத்டய ்பிளதையின ைொழகதகயில ஏற்படும் மைொறறைத்துககு அைிகம் 
ச�ைகரியத்தை உணர உைைிச�யகினறை்ன. முடிைொக, உஙகளுத்டய ைடீடு சமைொழிதய உஙகளுத்டய ்பிளதை �ிறைப்பொக 
ைிைஙகிகசகொளைவும் வ்ப�வும் உைைிச�யைைறகு கதைகள �கைிைொயநை ஒரு ைழியொக உளை்ன- அத்து்டன புைிய சமைொழிகதைக 
கறறுகசகொளைைைறகும் இது அைர்களுககு உைவும்! 

கதைகள் ச�ொல்வைறகொன 
ஆல�ொ�தனகள்:

•	  சைைிைொ்ன மைறறும் இ்லகுைொ்ன சமைொழிதயப 
்பயன்படுத்துஙகள.

•	  உஙகளுத்டய ்பிளதை ச�ொலைதைத் ைிரும்்பக கூறுஙகள, 
அப்படியொ்னல நீஙகள அதைப புரிநதுசகொளகிறைரீ்கள என்பது 
உஙகளுத்டய ்பிளதைககுத் சைரியும்.

•	  உஙகளுத்டய ்பிளதை புைிய ச�ொறகதையும் 
கருத்துககதையும் கறறுகசகொளைைறகு உைைிச�யயுஙகள.

•	  ்பழககமைொ்ன மை்னிைர்கள, இ்டஙகள மைறறும் ைி்டயஙகதைப 
்பறறைிப வ்பசுஙகள.

•	  உஙகளுத்டய ்பிளதை புைிய ச�ொறகதையும் 
கருத்துககதையும் கறறுகசகொளைைறகு உைைிச�யயுஙகள.

•	  ை்னிப்பட்ட ரீைியில அர்த்ைமுளை ைி்டயஙகதைக 
கதைப்பைறகுச் �நைர்ப்பஙகள ைழஙகுஙகள.

•	  வகளைிகதைக வகளுஙகள அத்து்டன ்பைி்லைியுஙகள.
•	  உஙகளுத்டய ைடீடு சமைொழிதய ஒனறைொகச் ச�ைிமைடுஙகள 

அத்து்டன ஒனறுவ�ர்நது அைில கதையுஙகள. 
•	  உஙகளுத்டய ்பிளதைககுப ்பிடித்ை கதைகதைத் ைிரும்்பத் 

ைிரும்்பச் ச�ொலலுஙகள. 
•	  முடியுமைொ்னவ்பொசைல்லொம் உஙகளுத்டய ைடீடு சமைொழியில 

கதைகள ச�ொலைைில மைகிழச்�ியத்டயுஙகள. 

உஙகளுதைய பிள்தளையுைன் 
கதைகதளைப் பகிரல
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ச�ொழித் ைிறன்கதளை கதை 
ச�ொல�ல ்வளைர்ககின்றது. 
குடும்்ப நிகழவுகள, மைரபுகள மைறறும் உணர்வுகள ்பறறைி 
உஙகளுத்டய ைடீடு சமைொழியில கதைப்பது உஙகளுத்டய 
்பிளதையின ஆரம்்ப ைிருத்ைிககு மைிகவும் ்பயனுளைைொக 
இருகக்லொம் எ்ன ஆயவு கொடடுகிறைது. உஙகளுத்டய ்பிளதை 
்பிறைநைைி்லிருநது மூனறு ையதுைதர உளை கொ்லவமை  
சமைொழித்ைிறைனகதை ைிருத்ைிச�யைைறகு மைிகச் �ிறைநை 
வநரம் என்பதும் எஙகளுககுத் சைரியும். இநை வநரத்ைிலைொன 
சமைொழித் சைொ்டர்புகதை உருைொககுைைறகு மூதை ையொரொக 
இருககிறைது. இநை வநரத்ைில எவைைவு அைிகமைொ்ன 
ச�ொறகதை ஒரு ்பிளதை வகடகிறைொவரொ அவைைவு அைிகமைொ்ன 
ச�ொறகதை அைர் ைிதரைில ைிைஙகி சகொளைொர் மைறறும் 
கறறுகசகொளைொர். எவைைவு அைிகமைொ்ன ச�ொறகதை அைர்கள 
அறைிநைிருககிறைொர்கவைொ, ்பயன்படுத்துகிறைொர்கவைொ, அநைைவுககு 
�ிறைநை ைொ�கர்கைொகினறை ைொயபபு அைர்களுககு இருககும்.  
எநை சமைொழியி்லொைது ச�ைிமைடுககும் மைறறும் கதைககும் 
ைிறைனகதைக சகொணடிருப்பது ்பொ்ட�ொத்லககுககுத் ையொரொக 
இருப்பைறகொ்ன அடிப்பத்டத் ைிறைன ஆகும். 

உஙகளுதைய ்வடீ்டு 
ச�ொழியில கதைகதளைச் 
ச�ொலலுஙகள்.
இரண்டொம் சமைொழி ஒனதறைக கறறைலுககொ்ன ்ப்லமைொ்ன 
அத்ைிைொரசமைொனதறை, உஙகளுத்டய ைடீடு சமைொழியில 
கதைத்ைல, ச�ைிமைடுத்ைல, கதைகதைச் ச�ொல்லல ைழஙகுகிறைது. 
உஙகளுத்டய ்பிளதையு்டன சைொ்டர்நது உஙகளுத்டய ைடீடு 
சமைொழிதயப ்பயன்படுத்துஙகள. உஙகளு்டனும் ஏத்னய 
குடும்்பத்ைைரு்டனும் வமைலும் சைொ்டர்்பொக இருப்பைொக அைர் 
உணர்ைைறகு அது உைைிச�யயும். அவ்னகமைொக ைஙகளுத்டய 
சமைொழி மைறறும் க்லொ�ொரம் ்பறறைிய ச்பருதமையு்டன அைர்கள 
ைைர்ைொர்கள. உஙகளுத்டய ைடீடு சமைொழியில ைலுைொ்ன 
அத்ைிைொரம் இருப்பது, உஙகளுத்டய ்பிளதை ஆஙகி்ல சமைொழி 
கற்பதை இ்லகுைொககும் என்பது எஙகளுககுத் சைரியும். 

ச்பறவறைொர் சமைொழிகதைக க்லககொமை்லிருப்பதும் ைடீடு 
சமைொழிதயப ்பயன்படுத்துைதை நிறுத்ைொமை்லிருப்பதும் 
்பரிநதுதரககப்படுகிறைது. உஙகளுத்டய ைடீடு சமைொழிதயத் 
ைககதைககவும், ்ப்லப்படுத்ைவும் சைொ்டர்நது அைில கதையுஙகள, 
கதைகதைச் ச�ொலலுஙகள. இரண்டொம் சமைொழிதய 
ைிதரைொகவும் �ிறைப்பொகவும் உஙகளுத்டய ்பிளதை கற்பைறகு 
இது உைைிச�யயும். 

உஙகளுத்டய ைடீடு சமைொழியில கதைகதைச் ச�ொலைதும், 
வநரம் ச�்லைழித்து உஙகளுத்டய ்பிளதையின கதைகதைச் 
ச�ைிமைடுப்பதும் அைருககுப ்ப்லைதககைில உைைிச�யயும்.
•	  முககியமைொ்னைரொக, ச�ைிமைடுககப்படு்பைரொக மைறறும் 

ச்பறுமைைிமைிககைரொக அைர் உணர்ைொர். 
•	  அைருத்டய எணணஙகதையும் உணர்ச்�ிகதையும் 

்பகிர்நது சகொளைைறகு அைருககு ஊககமைைிககப்படுைைொல, 
அைர் உஙகளு்டன சநருககத்தை உணர்ைொர். 

•	  புத்ைகஙகைில அைிகம் அககதறை கொடடுைொர்கைொக அைர் 
மைொறுைொர்.

•	  உஙகளுத்டய சமைொழியில ்ப்ல புைிய ச�ொறகதையும் 
கருத்துககதையும் அைர் கறறுகசகொளை்லொம்.

•	  உஙகளு்டன உஙகளுத்டய ைடீடு சமைொழியில வ்பசும்்படி 
அைர் ஊககுைிககப்படுகிறைொர்.

•	  நிகழவுகதை நித்னவுகூரவும், கதைகதைச் ச�ொல்லவும், 
சைரிவுகதைச் ச�யயவும், அைர் ச�யயும் அத்னத்தைப 
்பறறைியும் வ்ப�வும் உஙகளுத்டய ்பிளதை கறறுகசகொளைொர்.

•	  மீைணடும் மீைணடும் வகடகும் ஒ்லிகதைக கண்டறைியவும் 
ச�ொறகதைச் சுடடிககொட்ட ஆரம்்பிககவும் அைர் 
கறறுகசகொளைொர். (இது ைொ�ிககக கறறுகசகொளைைறகொ்ன 
ஆரம்்பமைொகும்). 

ச�யலபொட்டு்ககொன 
லயொ�தன: உஙகளுதைய 
பிள்தளையுைன் ல�ரந்து 
கதைப்புத்ைகம் ஒன்தற 
உரு்வொ்ககுஙகள்.
•	  கதைபபுத்ைகம் ஒனதறை உருைொககுைைறகு, உஙகளுத்டய 

்பிளதையின �ித்ைிரஙகள அல்லது ்ப்டஙகதை நீஙகள 
்பயன்படுத்ை்லொம். 

•	  உஙகளுத்டய ்பிளதை புத்ைகமைொக உருைொகக ைிரும்பும் 
அைரின �ித்ைிரஙகள அல்லது ஒரு குடும்்பக கதை ்பறறைி 
அைரு்டன கதையுஙகள.

•	  அநைக கதையில ்பயன்படுத்துைைறகொ்ன ச�ொறகதை 
உஙகளுத்டய ைடீடு சமைொழியில ச�ொலைைறகு 
உஙகளுத்டய ்பிளதைதய ஊககுைியுஙகள.

•	  உஙகளுத்டய ைடீடு சமைொழியில இநைச் ச�ொறகதை 
அச்ச�டுஙகள.

உஙகளுதைய பிள்தளையுைன் 
கதைகதளைப் பகிரல

http://cmascanada.ca/cnc/parents

