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 யொடடா பமீுடன் சு்கா்தாரம் ்கறறல் அனுபவம் ச்தாடர்பான ்கருதது 76

குறிப்புைள் 78
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அறிமுைம்

யொடடா பீமுடன சுைாதாரம் இநத ிோவ ில் 7 முதல் 11 வேதான ெ ிறார்ைள் 
யொப்பு சைாண்டு கை ைழுவவும் ைழ ிவகற பேனபடுத்த ஊக்குவிக்கும் 
வகைே ிலும் வடிவகைைப்படட வ ிகைோடடு ொர்நத பாடத்த ிடடைாகும்.

ெ திறார்்கள் யொடடா பமீ் உை்க தில் மூழ்க தி, ்தங்கள் ்கறப்ன ்க திராைைான 
யடாைாகபூரில் அசுத்தத்்தயும் ்க திருை தி்க்ளயும் பரபப மு்யலும் அசுத்த 
ைந்த திரவா்த தி்்ய எ்த திர்ததுப யபாராடு்க தின்றனர். சுத்தத்த தின் ைந்த திரவா்த தி்ய ின் 
உ்தவ ிய்யாடு பாத்த திரங்களும், பஙய்கறகும் குழந்்த்களும், அசுத்த 
ைந்த திரவா்த தி்்ய வழீத்த ஆடல், பாடல்்கள் ச்காண்ட ்கறறல் இைககு்களுககு 
ஏறற வழ தி்க்ள ்கறறுகச்காள்்க தின்றனர். குழந்்த்கள் சு்கா்தாரம் ொர்ந்த 
வ ி்ள்யாடடு்கள ில், செ்யல்்கள ில் ஈடுபடு்க தின்றனர். இ்வ ்க்்த வடிவ ில் 
இருககும். ்க்்த்களுடன் ச்தாடர்பு ச்காண்ட செ்யை தி வ ி்ள்யாடடிலும் 
ஈடுபடு்க தின்றனர். ெவால்்க்ளயும், செ்யல்்க்ளயும் (ொபப ிடும் முன் ்த தினமும் 
்்க்க்ள யொப ச்காண்டு ்கழுவது, ைறறவர்்களுககுக ்கறறுத்தருவது) 
ந தி்றயவறறுவ்தன் மூைம், ்கறறலுககும், மு்யறெ திககும் நடெத்த திரங்கள் 
சபறுவ்தன் மூைம் ெ திறார்்கள் சு்கா்தாரம், உடல் நைத்த தில் ெ திறந்த பழக்கங்கள், 
வ ிழ திபபுணர்வு சபறறு, ்தங்கள் ெமூ்கத்த தில் அசுத்த ைந்த திரவா்த தி்்ய வழீத்த பமீ் 
குழுவில் இ்ண்க தின்றனர்!

இநதக் கையேடகட ோர் பேனபடுத்தலாம்
இந்தக ்்கய்யடு, ச்தாண்டு ந திறுவனங்கள், ்கல்வ ி்யாளர்்கள், சு்கா்தார 
பண ி்யாளர்்கள் ைறறும் 7 மு்தல் 11 வ்ய்தான ெ திறார்்களுககு உடல்நைம், 
சு்கா்தாரம் ச்தாடர்பான வ ிழ திபபுணர்்வ ஏறபடுத்த தி அவர்்கள் மூைம் ெமூ்கத்த திறகு 
வ ிழ திபபுணர்்வ ஏறபடுத்த வ ிரும்பும் எல்யைாருககுைான ந்டமு்ற ப்ய ிறெ தி 
வழ தி்காடடி்யாகும்.  

இந்த ்்கய்யடடின் யநாக்கம் யபா்த திபபது அல்ை. ஆனால் குழந்்த்கள் ைத்த தி்ய ில் 
நல்ை சு்கா்தார, தூய்ை பழக்கங்க்ள உருவாக்க வ ிரும்பும் ைறறும் இந்த இளம் 
ைாறறத்த திற்கான தூ்தர்்கள் வா்ய ிைா்க அவர்்கள் ெ்காக்கள், சபறயறார், ெமூ்கத்த தில் 
நல்ை சு்கா்தார பழக்கங்க்ள முன்னிறுத்த வ ிரும்பும் எல்யைாருககும் ஊக்கம் 
அள ிதது, ைாறறத்்தயும், எண்ணங்க்ளயும் அள ிபபய்த இ்தன் யநாக்கைாகும். 
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யநாக்ைம்
கையேடு ைீழக்ைண்ட யநாக்ைஙைளுக்ைாை உருவாக்ைப்படடுள்ைது:
1. ்தண்ணரீும் யொபபும் ச்காண்டு ்்க்க்ளக ்கழுவுவது (HWWS) ைறறும் 

பஙய்கறகும் ெ திறார்்கள் ைத்த தி்ய ில் ்கழ திவ்றப ப்யன்பாடு ஆ்க தி்ய்வ 
ச்தாடர்பான புரி்தல், பழக்கத்த தின் முக்க தி்யததுவத்்த அ்த தி்கைாககுவது. 

2. யொபபும் ்தண்ணரீும் ச்காண்டு ்்க ்கழுவும் பழக்கம், ்கழ திவ்றப ப்யன்பாடு 
பழக்கத்்த அ்த தி்கைாககுவது.

3. பஙய்கறகும் ெ திறார்்கள் ்தங்கள் ெ்காக்கள், குடும்பத்த தினர், ெமூ்கத்த தில் யொபபு 
ச்காண்டு ்்க ்கழுவுவது, ்கழ திவ்றப ப்யன்பாடு குற தித்த வ ிழ திபபுணர்்வ 
ஏறபடுததும் ஈடுபாட்ட அ்த தி்கரிக்க ஊககுவிபபது.

4. பஙய்கறகும் குழந்்த்கள் ைத்த தி்ய ில் வ்ய ிறறுபயபாககு, சுவாெ யநாய்க்ள 
கு்றபபது, ்்க ்கழுவுவது, ்கழ திவ்ற வெ்த தி்களுக்கான அணு்க்ை 
அ்த தி்கரிபபது

இநதக் கையேடகட எப்படிப் பேனபடுத்துவது?
்கறறுகச்காள்பவர்்கயளாடு வ ி்ள்யாடடு உள்ள ிடட நடவடிக்்க்கள ில் 
ஈடுபடுவ்தறகு முன் படிக்க யவண்டி்ய முக்க தி்ய ்த்கவல்்க்ள இந்த ்்கய்யடு 
ச்காண்டுள்ளது. ஒருங்க தி்ணபப ின் யபாது, பஙய்கறபு உத்த தி, ொ்தனங்க்ளப 
ப்யன்படுதது்தற்கான ்காரணங்கள், யநாக்கத்்த இது வ ிளககு்க திறது.  

வழ திநடததுனர் பண ி்யாறறும் ெமூ்கங்கள ில், சு்கா்தாரம், சுத்தம் ச்தாடர்பான 
பழக்கங்க்ள யைம்படுததுவ்த தில் ்கறறுகச்காடுபப்தன் வசீ்ெயும், ்தாக்கத்்தயும் 
அற தி்யக ்கண்்காண ிபப ின் செ்யல்்த திறன ின் முக்க தி்யததுவம் ச்தாடர்பான 
வ ிவா்தத்்தயும் இந்தக ்்கய்யடு வழஙகு்க திறது.  

பாடத்த திடடம் 1 ைறறும் 2 ்்க ்கழுவு்தல், சு்கா்தாரம், சுத்தம் ச்தாடர்பான 
்த்ைபபு்களுக்கான வ ி்ள்யாடடு்கள், நடவடிக்்க்க்ள, ொ்தனங்களுக்கான 
வழ தி்காடடி வ ிளக்கத்்த அள ிக்க திறது. இந்தக ்்கய்யடடில் ப்யன்படுத்தபபட 
யவண்டி்ய சபாருட்கள் ்தன ி ஆவணைா்கக ச்காடுக்கபபடடுள்ளன (்ீகயழ பார்க்க). 

இந்தக குற திபயபடடில் உள்ள வ ி்ள்யாடடு்கள், நடவடிக்்க்கள், 
்தை திழ்கத்த தின் பள்ள ி்கள ில் உள்ள ஆெ திரி்யர்்கள், ைாணவர்்கள் ைத்த தி்ய ில் 
பரியொ்த திக்கபபடடுள்ளன. ஒவசவாரு நடவடிக்்கயும் 30 ந திை திடங்கள் ச்காண்டது.  

பரிநது்ரபபடும் யநரம் வழ திநடததுனர்ககு இல்்ை என ில், யநரக 
்கடடுபபாடடிறகு ஏறப அவர்்கள் நடவடிக்்க்க்ள அ்ைததுகச்காள்ளச சொந்தப 
ப்ய ிைரஙகு்க்ள ஏறபடுத்த திகச்காள்ளைாம். நடவடிக்்க்கள், ்்க ்கழுவ்தல், 
்கழ திவ்றப ப்யன்பாடு என இரண்டா்க வடிவ்ைக்கபபடடுள்ளன. ஒவசவாரு 
பாடத்த திடடமும் ்கறறுகச்காள்பவர்்கள் ்தாங்கள் ்கண்டற திவது என்ப்த திை திருநது 
ப ிறருககு அற திவுறுததுவது என்னும் ந தி்ைககு முன்யனறும் வ்்க்ய ில் 
அ்ைக்கபபடடுள்ளன. வழ திநடததுனர்்கள் நடவடிக்்க்க்ளத ்தாங்கயள 
அ்ைததுகச்காண்டால், ்கறறல் செ்யல்மு்ற்்ய ்கண்டற திவ்த திை திருநது 
அற திவுறுத்தலுககு ஏறப அ்ைவ்த தில் ்கவனம் செலுத்த யவண்டும்.  

யொடடா பீமுடன சுைாதாரம் ைகத வடீியோ / புத்தைத்கதப் பேனபடுத்தும் 
வழி:
யொடடா பமீுடன் சு்கா்தாரம் ்க்்த நான்கு அத்த தி்யா்யம் ச்காண்டது.  
• அத்த தி்யா்யம் 1, பார்்வ்யாளர்்களுககு, யொபபு ச்காண்டு ்்க ்கழுவு்தல், 
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்கழ திவ்றப ப்யன்பாடு ஆ்க தி்யவறறுககுப அற திமு்கம் செயயும் படி்க்ளக 
ச்காண்டது. 

• அத்த தி்யா்யம் 2 ெரி்யான யநரத்த தில் யொபபு ச்காண்டு ்்க்க்ள ்கழுவுவ்தன் 
மூைம், ்க திருை தி்கள், உடல் நைக கு்ற்வத ்தவ ிர்க்கைாம் எனக 
்கறறுத்தரு்க திறது. 

• அத்த தி்யா்யம் 3 இந்தச செய்த தி்்ய முன்சனடுததுச சென்று, ்த திறந்த சவள ி்ய ில்
ைைம் ்கழ திபப்தன் அபா்யங்கள், ்கழ திவ்ற ப்யன்படுத்தா்தயபாது, ை்ழ,
ஈக்களால் ்க திருை தி்கள் எபபடி பரவு்க தின்றன என்ப்்த உணர்தது்க திறது.

• அத்த தி்யா்யம் 4 பமீும் நண்பர்்களும், குடும்பத்த தினர், நண்பர்்கள் சொல்லும்
்காரணங்களுககுத ்ீதர்வு அள ிததுச ெமூ்கத்த தில் ்கழ திவ்றப ப்யன்பாடு, 
யொபபு ச்காண்டு ்்க ்கழுவுவ்்த வை தியுறுத்தக ்கறறுகச்காள்வ்த தில் 
ந தி்றவ்ட்க திறது.  

ஒவசவாரு அத்த தி்யா்யமும் முந்்த்ய அத்த தி்யா்யத்த தின் ச்தாடர்செ தி என்ப்்த
வழதிநடததுனர்்கள் ்கவனிக்கைாம். ஒயர ஒரு பாடத்த ிடடத்கத ைடடும் 
ைறறுத்தருவது என ில் (யநரம் குகறவு அல்லது பணிோறறும் ெமூைம் 
அநதக் குற ிப்ப ிடட பாடத்த ிடடத்கத அத ிைம் யைாரும்யபாது) கை ைழுவும் 
செேல்முகறக்கு அத்த ிோேம் 1 , 2ஐயும், ைழ ிவகறப் பேனபாடடிறகு 
அத்த ிோேம், 1, 3, 4 ஆை ிேவறகறயும் பேனபடுத்தலாம்.  முழுக 
்க்்த்்யயும் ஒன்றா்கக ்காண்ப ிதது / படிக்க ்வதது, ்கறறுகச்காள்பவர்்களுககுப 
சபாருத்தைானபடி, வ ி்ள்யாடடு்கள், நடவடிக்்க்க்ளப 
ப்யன்படுத்த திகச்காள்ளைாம்.
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ைைத்த ில் இருநது ைகதைள்

ஃசபனனி

்தை திழநாடடிலுள்ள ்கன்னி்யாகுைரி 
ைாவடடத்த தில் செ்ய ின்ட ஜான் 
்வசனன்னின் ச்தாடக்க 
பள்ள ி்ய ில் e-learning ஆெ திரி்யரா்க 
ஃசபன ி பண ிபுரி்க திறார். 
்த திருசெ தி்ய ில் உள்ள ஒரு அரசு ொரா 
ந திறுவனைான வ ிஷன்ஸ் குயளாபல் 
எகஸ்பசரர்சைன்ட இந்த தி்யாவ ில் 
ை தின்-்கறறல் ச்தாழ தில்நுடபத்த திற்கான 
ச்தாழ தில்நுடப ஆ்தரவாளரா்கவும் 
உள்ளார்.

ஒரு ்கல்வ ி்யாளரான, ஃசபன ி 
்தனது சொந்த வழ தி்ய ில் 
்கறப ிக்க வ ிரும்பு்க திறார். ்த திறந்த 
சவள ி்ய ில் ைைம் ்கழ திபபது அவரது 
ைாவடடத்த தில் ஒரு ெவால் அல்ை 
என்று அவர் அற திந்த திருந்தார், 
அ்தனால் 'யொபபுடன் ்்க 
்கழுவு்தல்' ்த திடடத்்த செ்யல்படுத்த 
்த திடடை திடடார். படட்ற முடிந்த 
ெ திை வாரங்களுககுப ப ிறகு, இந்த 
பாடத்த திடடத்்த ைாணவர்்களுககு 
வ ி்ள்யாடடு மூைம் எடுதது 
சென்று அ்தன் யநர்ை்ற்யான 
ைாறறங்க்ளக ்கவன ித்தார்.

யொபபுடன் ்்க்க்ள ்கழுவும் 
பழக்கங்க்ள சவறற தி்கரைா்க 
வளர்ததுகச்காள்ள ்தனது 
ைாணவர்்க்ள ஊக்கபபடுத்த தி 
அ்்த ெரி்யான மு்ற்யில் 
்கண்்காண ித்தார்.

“நான் சபறயறார்்கள ிடம் ய்கடகும் 
யபாது, அவர்்கள் ை்க திழெ தி்யா்க 
சொன்ன்தாவது “என் குழந்்த 
ொபப ிடுவ்தறகு முன்பும், 
்கழ திவ்ற்்ய ப்யன்படுத்த தி்ய 
ப ின்பும் ்்க்க்ள ்கழுவு்க தின்றாள். 
அவளா்கயவ ்்க்க்ள ்கழுவ்தறகு 
யொபபு ்தண்ணீ் ர ்த்யாரிதது 
ச்காள்்க திறாள்”

“ஒரு ஆெ திரி்யரா்க நான் 
சொல்வ்தாவுது ்கண்டிபபா்க 
குழந்்த்கள ிடம் இந்த சு்கா்தார 
பாடத்த திடடத்த தின் மூைம் ஒரு 
ைாறறத்்த ச்காண்டு வர முடியும். 
நீங்கள் அ்னவரும் இய்த  
பாடத்த திடடத்்தய்யா அல்ைது 
உங்கள் ய்த்வய்கறப உருவாக்க தி 
பாட ்த திடடத்்த ப்யன் படுத்த தி 
ச்காள்ளைாம். நாம் அ்னவரும் 
ஒன்று யெர்நது குழந்்த்கள ின் 
ஆயரா்க தி்யைான எ்த திர்்காைத்்த 
உருவாககுயவாம். நாம் அ்னவரும் 
ஆயரா்க தி்யைான வாழ்்க்்ய
வாழயவாம்.”

நாம் ஃசபன்னி்ய ின் செ்யல்படடால் 
ஈர்க்கபபடயடாம், யைலும் 
இந்த  பாடத்த திடடத்த தில் அவரது 
அணுகுமு்ற்்ய ஒன்ற தி்னதது 

செ்யல்பட மு்னயவாம்.
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செேல்முகற ஆவணம் 

சபாருள் விவரம்

உள்ளரங்க, சவள ி்யரங்க 
வ ி்ள்யாடடு்கள்

குழந்்த்களுக்கான பாடத்த திடடம், 
யொப ச்காண்டு ்்க ்கழுவுவது, 
்கழ திவ்றப ப்யன்பாடு ஆ்க தி்ய 2 
்த்ைபபு்களா்கப ப ிரிக்கபபடடுள்ளது. 
்கண்டற தி்தல், செ்யல்பாடு, வை தியுறுத்தல் 
ஆ்க தி்ய படி்க்ளக ச்காண்ட்தா்க 
ஒவசவான்றும் வ ி்ள்யாடடு்கள், 
நடவடிக்்க்க்ளக ச்காண்டுள்ளன. 

சுவசராடடி்கள், ஸ்டிக்கர்்கள் இ்தனுடன் அசெ திடககூடி்ய 
சுவசராடடி்கள், ஸ்டிக்கர்்கள் 
இ்ணக்கபபடடுள்ளன. 

யொடடா பமீுடன் சு்கா்தாரம் ்க்்த
வடீிய்யாக்கள், புத்த்கம். 

குழந்்த்கள், யொடடா பமீ், 
நண்பர்்கள் உை்கதில் ்தங்க்ள மூழ்க 
்வததுகச்காள்்கதின்றனர். அ்ததில், 
சு்கா்தாரம், ஆயராக்கதி்யத்ததின் ை்ததிப்ப 
உணர்நது, அசுத்த ைந்ததிரவா்ததி்்ய 
வழீத்தக ்கறறுகச்காள்்கதின்றனர். 
வடீிய்யா, ்க்்தப புத்த்கைா்க இந்தக 
்க்்த அ்ைநதுள்ளது.  

யொடடா பமீுடன் சு்கா்தாரம் செ்யை தி 
வ ி்ள்யாடடு. 

கூகுள் ப ியள ஸ்யடாரில், ஐ.ஒ.எஸ்.
ஸதில் ்க தி்டககும் செ்யை தி 
வ ி்ள்யாடடு, பாடத்த திடடத்்தக 
்கறப்்த வை தியுறுதது்க திறது.



7

ப ினனணி

த ிடடம் பறற ிே அற ிமுைக் குற ிப்பு 

2015இல், உை்க அளவில் வ்ய ிறறுபயபாககு அல்ைது ந தியைான ி்யா ்காயசெைால் 
ஏறபடட 5 வ்யதுககுள்ளான குழந்்த்கள ின் 20 ெ்தவ்ீத ைரணங்கள் இந்த தி்யாவ ில் 
ந தி்கழநதுள்ளன.1 ்தை திழநாடடில் 47 ெ்தவ்ீத ைக்கள் ்த திறந்த சவள ி்ய ில் ைைம் 
்கழ திக்க தின்றனர், ெ திை ைாவடடங்கள ில் இது 80 ெ்தவ்ீதைா்க இருக்க திறது.2 யைலும் 
இந்த தி்யாவ ில் உள்ள ைக்கள ில் 15 ெ்தவ்ீதம் யபர் ைடடுயை யொபபு ச்காண்டு 
்்க ்கழுவும் பழக்கம் ச்காண்டிருபபது ஆயவு்கள் மூைம் ச்தரி்யவநதுள்ளது.3 
யைம்படட சு்கா்தார வெ்த திக்கான அணு்கல், (்கழ திவ்ற) யொபபு ச்காண்டு ்்க
்கழுவுவது ஆ்க தி்ய பழக்கங்கள் வ்ய ிறறுபயபாககு, ந தியனாை தி்யா பா்த திபபு கு்றக்க 
வல்ைது என ச்தரி்ய வநதுள்ளது. குடிநீர் ைறறும் சு்கா்தார து்ற அ்ைசெ்கம், 
2014 அகயடாபர் மு்தல் 2018 டிெம்பர் வ்ர 86.9 ை தில்ை தி்யன் வடீடுக ்கழ திவ்ற்கள் 
்கடடபபடடுள்ளன, நாடு ்தழுவி்ய அளவில் 98.7 ெ்தவ்ீத வடீு்கள் ்கழ திவ்ற 
சபறற திருபப்தா்க ச்தரிவ ிக்க திறது. 4. வடீடுக ்கழ திவ்ற்கள் அ்த தி்கரிபபு, முழுப 
ப்யன்பாட்ட உறு்த தி செய்யவ ில்்ை அல்ைது ்கழ திவ்ற வ்்க்கள், அ்வ 
அ்ைக்கபபடட இருபப ிடங்கள் நீடித்த ்தன்்ை்்ய உறு்த தி செய்யவ ில்்ை. 

இந்தப ப ிரசெ தி்ன்்ய எ்த திர்ச்காள்ள, ஈடுபாடு ஆயவுககூடம் (எஙய்கஜசைண்ட 
யைப) யொடடா பமீுடன் சு்கா்தாரம் பாடத்த திடடத்்த உருவாக்க தியுள்ளது. இந்த 
வ ி்ள்யாடடு ொர்ந்த பாடத்த திடடம், ்தை திழ்கத்த தில் வெ திககும் 7 மு்தல் 11 
வ்ய்தான குழந்்த்கள் ைத்த தி்ய ில் யொபபு ச்காண்டு ்்க ்கழுவு்தல், ்கழ திவ்றப
ப்யன்பாடு ஆ்க தி்யவற்ற ஊககுவிக்க திறது.  இந்தப பாடத்த திடடம், ்க திரீன் ய்கால்ட 
அன ியைஷன், இந்த தி்ய செஞெ திலு்வ ெங்கம், ்த தி யைரீ ஆனி யெரிடடி டிரஸ்ட, 
ச்தாண்டு ந திறுவனங்கள் செ்யல்பாடடுக குழு, ்தை திழ்கத்த தில் சு்கா்தார வெ்த தி்்ய 
யைம்படுததுவ்த தில் அக்க்ற ச்காண்ட ெமூ்க ஆ்தரவாளர்்கள் ஆ்க தி்யவறறால் 
இ்ணநது உருவாக்கபபடடது. ்தை திழ்கத்த தின் ச்தாடக்கப பள்ள ி ைாணவர்்கள ிடம் 
இது பை ைா்தங்கள் செ்யல்மு்றபடுத்தபபடடது.

்தை திழ்கத்த தின் ்த திருவள்ளூர் ைாவடடத்த தில் 30 பள்ள ி்கள ில் யைறச்காள்ளபபடட 
முன்யனாடட ஆயவு, பாடத்த திடடத்த தில் பஙய்கறற குழந்்த்கள், யொபபு 
ச்காண்டு எபயபாது ்்க ்கழுவுவது, ்கழ திவ்றப ப்யன்பாடடில் யைம்படட புரி்தல் 
ச்காண்டிருபப்்த உணர்த்த தி்யது. யைலும், ்்க ்கழுவுவது, ்கழ திவ்றப ப்யன்பாடு 
ச்தாடர்பா்க, நல்ை ைாறறங்க்ள, ்தங்கள் குடும்பத்த தினர், ெமூ்கத்த தினர் ைத்த தி்ய ில், 
்்க ்கழுவுவது. 

எஙய்கஜசைண்ட யைப, இந்தத ்த திடடத்த திற்கா்க, ்த தி இண்டர்யநஷனல் சொ்ெடடி 
பாட சநகசைடகடட டிராை தி்கல் டீெஸ் ய்கை தி வ ிருயது 2018 சவன்றது.
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இகைஞர்ைள், குழநகதைளுடன 
செேல்படுவதன முக்ை ிேத்துவம்
இந்த தி்யாவ ில் பள்ள ி குழந்்த்கள ி்டய்ய நடத்தபபடட ஆயவில், பா்த திககு 
யைறபடட ைருததுவப ப ிரசெ தி்ன்கள், சு்கா்தாரம் இல்ைா்த சூழல், ்தன ிபபடட 
சு்கா்தாரம் இல்ைா்த்தாயைய்ய எனத ச்தரி்யவநதுள்ளது. இந்த ஆயவு்கள், 
குழந்்த்கள் ைீ்தான ்கவனத்த தின் அவெ தி்யத்்த உணர்தது்க தின்றன. யைலும், 
சு்கா்தாரப பழக்கங்க்ள ஒருவர் ்கறறுகச்காள்வ்தறகுக குழந்்தப பருவயை
ெ திறந்த்தாகும். குழந்்த்கள் எ்த திர்்காை முடிசவடுபபவர்்கள். அவர்்கள் ஆரம்ப
ஆண்டு்கள ில் ்கறறுகச்காள்வது வாழக்்க்ய ின் ைறற ்காைங்கள ில் ்தாக்கம் 
செலுததும்.  இல்ைங்கள ில் அவர்்களுககு முக்க தி்யப பங்க திருக்க திறது, ்தம்ப ி, 
்தங்்க்க்ளப பார்ததுகச்காள்்க தின்றனர். ்கைாசொரத்த திறகு ஏறப அவர்்கள், 
வடீு்கள ில் ஏற்கனயவ உள்ள பழக்கங்க்ளக ய்கள்வ ி ய்கடபவர்்களா்கவும் 
இருக்க தின்றனர். வளர்செ தி்ய ின் செ்யல்மு்ற்யில் குழந்்த்கள் ்ீதவ ிரப 
பஙய்கறபாளர்்களா்கக ச்காள்ளபபடடால், குடும்பங்களுககுள் அவர்்கள் ைாறறத்த தின் 
தூ்தர்்களா்க தி, ெமூ்கத்த திற்கான தூண்டுய்காைா்கவும் வ ிளஙகுவார்்கள். அவர்்கள் 
்கறறுகச்காள்ளவும்,. உ்தவவும் ஆர்வம் ச்காண்டுள்ளனர். சுறறுசசூழல் 
பங்்கயும், அவர்்கள் பங்கள ிப்பயும் முக்க தி்யைா்கக ்கரு்த தினால், அவர்்கள் 
்தங்கள் நைத்்தயும், ைறறவர்்கள் நைத்்தயும் ்காக்க அக்க்ற ச்காள்வார்்கள். 
நா்ள்ய முடிசவடுபபவர்்கள், சபறயறார் எனும் மு்ற்யில், குழந்்த்கள் இந்தத 
்த திடடத்த தின் ்தாக்கம், நீடித்த ்தன்்ை்்ய உறு்த தி செயவார்்கள்.  

ஆயராக்க தி்யம், யநாய ்தடுபபு ச்தாடர்பான குழந்்த்கள் புரி்த்ை அ்த தி்கரிபபது 
இந்த மு்யறெ தி்ய ின் ஒரு அங்கம் ைடடுயை. புரி்தலுடன், ஆ்தரவள ிககும், 
வை தியுறுததும் அம்ெங்கள் இ்ணந்த திருந்தால், பள்ள ி அ்ைபப ிலும், 
ெமூ்கத்த திலும் வ ிரும்ப ி்ய ைாறறம் ந தி்கழும். சு்கா்தார ்கல்வ ிய்யாடு, ்தண்ணரீ், 
சுறறுசசூழல் சு்கா்தாரத்்தப சபறுவ்தற்கான வெ்த தி அ்த தி்கரிபபு ைறறும் சு்கா்தார, 
சுத்தம் ொர்ந்த ்த திடடங்களுடன் ெமூ்கத்்த ஈடுபடுததுவது ஆ்க தி்யவறற தின் 
முக்க தி்யததுவத்்த இது உணர்தது்க திறது. 
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ைைத்த ில் இருநது ைகதைள்

ெநயதாஷின ி!

்தை திழ்கத்த தின் ்த திருவள்ளூர் 
ைாவடடத்த தில் உள்ள 
்க்ர்யான்ொவடி ்க திராைத்த தில் 
ச்தாடக்கப பள்ள ி்ய ில் 4ஆம் வகுபபு 
படிபபவர் ெநய்தாஷ தின ி. அவர் 
சபறயறாருடன் வெ திக்க திறார். அவரது 
்தந்்த ைண ிக்கண்டன் ்த தினககூைதி 
ச்தாழ திைாள ி, ்தாய யைக்கரினா 
இல்ைத்த்ைவி. அவரது வகுபபு 
ெ்காக்கள் பைரும் அரு்க தில் 
வெ திக்க தின்றனர். 

ெநய்தாஷ தின ி வெ திககும் பகு்த தி்ய ில் 
்த திறந்த சவள ி்ய ில் ைைம் ்கழ திபபது 
ெ்கஜைானது. யொடடா பமீுடன் 
சு்கா்தாரம் பாடத்த திடடத்்த 
அற திவ்தறகு முன், ்த தினமும் 
வ்யல்சவள ிககுச சென்று ைைம் 
்கழ திபபது, ெநய்தாஷ தின ிககும், 
குடும்பத்த தினருககும், 
ைறறவர்்களுககும் வழக்கைா்க 
இருந்தது. 

2018 ைார்செ தில், ெநய்தாஷ தின ி 
பள்ள ி, யொடடா பமீுடன் சு்கா்தாரம் 
பாடத்த திடடத்த திற்கான நான்கு வார 
்காை முன்யனாடட ஆயவில் 
ய்தர்வானது. இந்தப பாடத்த திடடம் 
்கழ திவ்றப ப்யன்பாடு, யொபபு 
ச்காண்டு ்்க்க்ளக ்கழுவுவ்தன் 
முக்க தி்யததுவம் ச்தாடர்பா்க
அ்ைந்த திருந்த்தால், ஆெ திரி்யர் 
ைாணவர்்கள ிடம் வடீடில் ்கழ திவ்ற
இருக்க திற்தா எனக ய்கடடார்.  

ெநய்தாஷ தின ி ்்க்ய உ்யர்த்த தி, 
்த திறந்த சவள ி்ய ில் ைைம் 
்கழ திபப்்த ஒபபுகச்காள்ளத
்த்யஙகுவ்்த ஆெ திரி்யர் 
்கவன ித்தார். இது ஆயராக்க தி்யத்்த 
பா்த திககும், ்க திரிை தி்கள், யநாய
பரவக ்காரணைாகும் என்ப்்த
ெநய்தாஷ தின ி உணரவ ில்்ை, 
சபறயறார் சொல்வ்்தக ய்கடடு 

நடந்தார்.  

அன்்ற்ய ்த தினம் ெநய்தாஷ தின ி 
வடீடிறகுச சென்றதும் ்தனக்கா்கக 
்கழ திவ்ற ்கடடுைாறு ய்கடடார். 
அடுத்த நாள் அவரது அம்ைா 
பள்ள ிககு வநது ஆெ திரி்ய்ரச
ெந்த தித்தார். ஆெ திரி்யர் ்கழ திவ்றப 
ப்யன்பாடடின் முக்க தி்யததுவத்்த 
வ ிவரிதது, ்த திறந்த சவள ி்ய ில் 
ைைம் ்கழ திபப்தன் அபா்யங்க்ள
எடுதது்ரத்தார். 

இந்த உ்ர்யாடல், வடீடில் 
்கழ திவ்ற இருபப்தன் 
முக்க தி்யததுவம் குற திதது 
ெநய்தாஷ தின ி சபறயறா்ர 
ய்யாெ திக்க ்வத்தது. 
ெநய்தாஷ தின ி்ய ிடம் உறு்த தி்யா்க 
இருககுைாறு ஆெ திரி்யர் கூற தினார். 
அவர்்கள் ச்காஞெம் ச்காெஞெைா்கப
பணம் யெர்ததுக ்கழ திவ்ற 
்கடடத துவங்க தினர். ஜூன் ைா்தம் 
்கழ திவ்ற ்கடடி முடிக்கபபடடது.  

்கழ திவ்ற ்கடடி முடிக்கபபடுவ்தறகு 
முன், ெநய்தாஷ தின ி பை 
நாள் வ்ய ிறறு வை தி யபான்ற
ப ிரசெ தி்ன்யால் பள்ள ிககு 
வராைல் இருபபது வழக்கம். 
ஆனால் ஜூன் ைா்தத்த திறகுப ப ிறகு 
அவர் ஒரு நாள்கூட வ ிடுமு்ற 
எடுததுகச்காண்ட்த தில்்ை. 

ெநய்தாஷ தின ி ்தான் செய்த்த தில் 
ை்க திழசெ தி ச்காள்்க திறார். 
யைலும் சு்கா்தாரம், சுத்தத்த தின் 
முக்க தி்யததுவம் ்தங்கள் 
குடும்பத்த தில் நல்ை ைாறறத்்தக 
ச்காண்டுவநதுள்ளது என்்க திறார். நாம் 
எல்யைாரும் அவ்ர ந தி்னததுப 
சபரு்ை ச்காள்ளைாம்.  
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புதுகைோன ைறறல் செேல்முகறைள் 

அறிமுைம்

பஙய்கறபு நடவடிக்்க்கள், ்கறறுகச்காள்பவர்்கள் ்தங்கள் புரி்தல், ்ததிறன்்க்ளத 
்தனிபபடட மு்ற்யிலும் குழுவா்கவும் பிரசெதி்ன்க்ள அைெதிபபார்க்க 
உ்தவு்கதிறது. இந்த அணுகுமு்ற, ்கறறுகச்காள்பவர்்க்ள, ்தங்கள் அனுபவம், 
ெ்காக்கள் அனுபவத்ததிடம் இருநது ்கறறுகச்காள்ள அனுை்ததிக்கதிறது. பஙய்கறபு 
நடவடிக்்க்கள், பஙய்கறபாளர்்கள், சு்கா்தாரம் ,தூய்ை பழக்கங்க்ள 
்கறறுகச்காள்வ்ததில் ்தங்களுககு உள்ள ்த்ட்க்ள அறதி்யவும் உ்தவு்கதிறது.  

வி்ள்யாடடு்கள், பரியொ்த்ன மு்யறெதி ைறறும் ்க்்த சொல்ைல் மூைைான 
புது்ை்யான, வி்ள்யாடடு ொர்ந்த ்கறறைதில் பாடத்ததிடடம் ்கவனம் 
செலுதது்கதிறது.  

விகைோடடு ொர்நத 
ைறறல்
ைாறறத்்தக ச்காண்டுவர 
வி்ள்யாடடு ெக்ததி வாயந்த வழதி. 
வி்ள்யாடடானது பழக்கங்கள், 
அணுகுமு்ற்்ய ைாறறு்கதிறது, 
்கவனத்்த அ்ததி்கைாக்கதி, 
புது்ை்யாக்கம், குழு உணர்்வ 
உண்டாககு்கதிறது. அனுபவம் மூைம் 
்கறறுகச்காள்ளவ்தற்கான பிர்தான 
வழதி்களில் ஒன்று வி்ள்யாடடு. இளம் 
வ்யது மு்தல் நாம் நம்்ைச சுறறதி 
உள்ள உைகுடன் வி்ள்யாடு்கதியறாம். 

யொடடா பமீுடன் சு்கா்தாரம் 
என்பது ெக்ததி வாயந்த வி்ள்யாடடு 
அனுபவைாகும். குழந்்த நதி்னவில் 
்வத்ததிருநது, உள்வாங்கதிகச்காள்ளும் 
ஆழைான ்கறற்ை இது அளிக்கதிறது. 
இந்தப பாடத்ததிடடத்ததில் உள்ள 
்கைாசொரரீ்ததி்யான அர்த்தமுள்ள 
வி்ள்யாடடு்கள், நடவடிக்்க்கள் 
மூைம், ஆயராக்கதி்யம், சு்கா்தாரம் 
பறறதி அறதிவ்ததில் குழந்்த்கள் 
்ீதவிரம் ்காடடு்கதின்றனர். முக்கதி்யைா்க, 
ெ்காக்களுடன் இ்ணநது 
செ்யல்படுவது, ெமூ்கத்ததில் 
எடுததுசசெல்வது ஆ்கதி்ய்வ மூைம் 

பஙய்கறகும் குழந்்த்கள் ெமூ்க 
உணர்வு ச்காண்டு, சபாறுபபுள்ள 
குடிை்கன்்களா்கதின்றனர். 

டிரான்ஸைமீடிோ ைகத 
சொல்லல் 
்க்்த்கள் ஒயர யநரத்ததில் நம் எண்ணம், 
உணர்வு்கள், ்கறப்ன ஆ்கதி்யவற்ற 
ஒருஙய்க செ்யல்பட ்வக்கதின்றன. 
சொல்ைபபடும் உை்கதில் மூழ்கதி்யபடி, 
அ்தறகு எ்ததிர்வி்ன்யாறறதி்யபடி, 
பஙய்கறபாளர்்களா்க உள்ளம், 
உடலுடன் நாம் ்க்்த்களில் 
பஙய்கற்கதியறாம். ைனி்த அனுபவத்்த 
்கறறுத்தரும் ைனி்த ்க்ை வடிவைா்க 
்க்்த சொல்ைல் இருக்கதிறது.  

டிரான்ஸ்ைீடி்யா ்க்்த சொல்ைல் 
என்பது ஒரு ்க்்த்்ய பைவி்த 
வடிவங்களில் சொல்வது. இது ஒரு 
்க்்த்்ய பை்தரபபடடவர்்க்ள 
சென்ற்ட்ய ்வக்கதிறது. ஒவசவாரு 
வ்்க்யான பஙய்கறபாளர்்களும் 
்க்்த்யில் ஆர்வம் ச்காள்ள 
்வக்கதிறது.  
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யொடடா பமீுடன் சு்கா்தாரம் ்க்்த 
டிரான்ஸ்ைீடி்யா அனுபவைா்க 
உருவாக்கபபடடுள்ளது. வடீிய்யா, 
்க்்தபபுத்த்கம், வி்ள்யாடடு்கள், 
நடவடிக்்க்கள், ஸ்ைார்ட யபானில் 
வி்ள்யாடககூடி்ய டிஜதிடடல் 
வி்ள்யாடடு மூைம் குழந்்த்கள் 
்க்்த்யில் ்தங்க்ள மூழ்க 
்வததுகச்காள்்கதின்றனர். (அது 
சொல்லும் ஆயராக்கதி்யம், சு்கா்தாரம் 
செய்ததி்களிலும் அவர்்கள் ்தங்க்ள 
ஈடுபடுத்ததிகச்காள்்கதிறார்்கள்). 

இந்த உள்ளடக்கத்்தப பை 
சைாழதி்களில் வழஙகுவது இ்்த 
பல்யவறு வ்்க்யான ்கைாசொரங்க்ள 
யெர்ந்த குழந்்த்களுககு ஏறற 
அனுபவைாககும்.  
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எஙைள் செேல்முகற

அறிமுைம்

இந்தப பாடத்ததிடடத்ததில் உள்ள வி்ள்யாடடு்கள், நடவடிக்்க்கள் அ்னததும் 
வி்ள்யாடுவ்்த ்ை்யைா்கக ச்காண்ட்வ. பஙய்கறபாளர்்கள் ரெதிதது 
வி்ள்யாடி்யபடி ்கறறுகச்காள்வய்தாடு, ்தாங்கள் ்கறறுகச்காண்டவற்ற 
ெமூ்கத்ததினரி்டய்ய எடுததுக கூறுவார்்கள். 

பாடத்ததிடடத்ததில் ்கண்டறதி்தல், செ்யல்படு்தல், எடுதது்ரத்தல் ஆ்கதி்ய மூன்று 
செ்யல்்க்ள குறதிககும் ்ீகழக்கண்ட அ்ட்யாளங்க்ள நீங்கள் உணரைாம். 
்கண்டறதி்தைதில் இருநது எடுதது்ரபப்தறகு முன்யனறும் வ்்க்யில் 
பாடத்ததிடடம் உருவாக்கபபடடுள்ளது. பாடத்ததிடட அம்ெங்க்ள ைாறறதி 
வரி்ெபபடுததும் யபாது, ெதிறந்த ்கறறல் அனுபவத்்த உறு்ததி செய்ய அ்னதது 
அ்ட்யாளங்க்ளயும் ச்காண்டிருக்க ைறக்க யவண்டாம். 

ைண்டறிதல்
பாடத்ததிடடத்ததில் உள்ள வி்ள்யாடடு்கள், நடவடிக்்க்கள் ஆக்கபூர்வைான 
்கறறல் ய்காடபாட்ட அடிபப்ட்யா்க ச்காண்ட்வ. இ்ததில் ய்கள்வி்கள் 
ய்கடபது, பஙய்கறபாளர்்கள் ்கடந்த ்காை அனுபவங்கள், ்தறயபா்்த்ய புரி்தல் 
ஆ்கதி்யவற்றக ச்காண்டு, ்கண்டறதி்தல் ைறறும் பு்ததி்ய ்கருத்தாக்கங்க்ளப 
புரிநதுச்காள்ள ஊககுவிககும். 

பஙய்கறபாளர்்கள், வி்ள்யாடடு ைறறும் ெ்காக்களுடனான உ்ர்யாடல் மூைம், 
ெதிக்கைான ்கருத்தாக்கங்க்ள (எபயபாது யொப ச்காண்டு ்்க ்கழுவுவது அல்ைது 
்ததிறந்த சவளி்யில் ைைம் ்கழதிபப்்தவிட ்கழதிவ்றப ப்யன்பாடு ெதிறந்தது என்பது 
யபான்ற்வ) ்தாங்களா்கயவ ்கண்டறதிநது புரிநது ச்காள்ளசசெயவ்தன் மூைம், 
இந்தப புரி்த்ைக குழந்்த்கள் ்தங்கள் வாழக்்க்யில் ப்யன்படுத்த அ்ததி்க 
வாயபபுள்ளது. 
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செேல்
்ீதவிர ்கறறல், பு்ததி்ய புரி்த்ை நதி்னவு கூர, புரிநது ச்காள்ை, ப்யன்படுத்த வழதி 
செய்கதிறது. ்கவனிததுகச்காண்டு ைடடும் இருக்காைல், செயவ்ததில் ்கவனம் 
செலுததுவ்தன மூைம், இந்தப பாடத்ததிடடத்ததில் உள்ள நடவடிக்்க்கள் 
(யொ்த்ன்கள் நடததுவது, விழதிபபுணர்வு பாட்ை உருவாககுவது, 
பிரசெதி்ன்களுககுத ்ீதர்வு ்காண்பது), பஙய்கறபாளர்்கள் பிரசெதி்ன்்யப 
புரிநதுச்காண்டு அ்தற்கான ்ீதர்வு்க்ள ய்தடுவ்ததில் ஆர்வம் ச்காள்ள ்வக்கதிறது.

அறிவுறுத்தல்
யொடடா பமீுடன் சு்கா்தாரம் ்தங்கள் ைறறும் ெமூ்கத்ததின் ஆயராக்கதி்யம், 
சு்கா்தாரத்ததில் அ்ததி்க சபாறுபபு எடுததுகச்காள்வ்தற்கான புரி்தல், அணுகுமு்ற, 
்ததிறன்்கள் ஆ்கதி்யவற்றக குழந்்த்கள் சபற உ்தவு்கதிறது. பமீ், நண்பர்்கள் 
செ்யல்படுவ்்தக ்காண்பிபப்தன் மூைம், அவர்்கள் செ்யல்்க்ளப 
பின்பறறசசெயவ்தன் மூைம், பஙய்கறபாளர்்கள் ்தாங்கள் ்கறற்்த உணர்த்தவும், 
அ்்த ஆ்தரிததுப யபசுவ்தறகுைான ்ததிற்னப சபறு்கதின்றனர். நண்பர்்கள் 
குடும்பத்ததினருடன் இ்ணநது பிரசெதி்ன்்ய ்ீதர்பப்தன் மூைம் இ்்தச 
செய்கதின்றனர்.  
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யொடடா பீமுடன சுைாதாரம் விகைோடு

அறிமுைம்

யொடடா பமீுடன் சு்கா்தாரம் வி்ள்யாடடு பாடத்ததிடடத்ததிறகு ஆ்தரவு அளிபபது.  
கூகுள் பியள ஸ்யடாரில் ஆப ஸ்யடாரில் ்கதி்டக்கதிறது. ஸ்ைார்ட யபான், 
யடபசைடடில் வி்ள்யாடைாம்.

விகைோடடு
அசுத்த ைந்ததிரவா்ததி, யடாைாகபூரில் 
உள்ளவர்்க்ளத ்ததிறந்த சவளி்யில் 
ைைம் ்கழதிக்கவும், யொபபு ச்காண்டு 
்்க்க்ளக ்கழுவாைல் இருக்கவும் 
ை்யக்கதி ்வத்ததிருக்கதிறது.  ை்யங்கதி்ய 
ைக்க்ள, ்்க ்கழுவல், ்கழதிவ்றப 
ப்யன்பாடு மு்ற மூைம், 
ைந்ததிரவா்ததி்்ய வழீத்த பமீுககு 
உ்தவுங்கள். 

ை்யங்கதி்ய ைக்களுககு யொபபு ச்காண்டு 
வரும்யபாது ்த்ட்க்ள சவல்லுங்கள். 
அசுத்த ைந்ததிரவா்ததி்்ய சவன்று 
ஒவசவாரு ்கடடைா்க முன்யனறுங்கள். 
யடாைாகபூ்ர விடுவிக்க அ்னததுக 
்கடடங்க்ளயும் சவல்ை யவண்டும். 

பதிவிறக்ைம்  செயே 
யவண்டிே விவரஙைள்
கூகுள் பியள ஸ்யடாரில் ப்ததிவிறக்கம் 
செய்ய 
https://play.google.com/store/apps/details?id=edu.
engagementlab.chhotabheem&hl=en_US

ஆபபிள் ஆப ஸ்யடாரில் ப்ததிவிறக்கம் 
செய்ய
https://itunes.apple.com/us/app/hygiene-with-chhota-
bheem/id1423871069?mt=8

ஒருஙைிகணப்பு 
குறிப்புைள்
வி்ள்யாடடு மூன்று அத்ததி்யா்யம் 
ச்காண்டது, ஒவசவான்றும் இரண்டு 
ைடடங்களில் ்கடினத்தன்்ை 
ச்காண்ட்வ. அத்ததி்யா்யம் 1, யொப 
ச்காண்டு ்்க ்கழுவுவது ச்தாடர்பான 
வழதி்க்ள வைதியுறுதது்கதிறது. 
அத்ததி்யா்யம்2 எபயபாது யொப ச்காண்டு 
்்க்க்ளக ்கழுவ யவண்டும் என்ப்ததில் 
்கவனம் செலுதது்கதிறது, அத்ததி்யா்யம் 
3 ்கழதிவ்றப ப்யன்பாட்ட 
வைதியுறுதது்கதிறது.  

அ்ததி்க எண்ணிக்்க்யிைான 
குழந்்த்களுடன் செ்யல்படும்யபாது 
அல்ைது, கு்றந்த எண்ணி்்க்யிைான 
ொ்தனங்கள் ச்காண்டிருககும்யபாது, 
ஒருங்கதி்ணபபாளர்்கள், அ்னவரும் 
வி்ள்யாடடில் பஙய்கறப்்த உறு்ததி 
செய்யக ்ீகழக்கண்ட வழதி்க்ளப 
பின்பறறைாம். 

• குழந்்த்க்ளக குழுக்களா்கப 
பிரிபபது . 

• ஒவசவாரு குழுவுககும் ஒரு 
ொ்தனம். 

• ஒவசவாருவரும் ொ்தனத்்த 
அடுத்தடுதது ப்யன்படுத்தடடும். 

• ப்யிைரங்கதின்யபாது ொ்தனம் 
எங்கதிருககும் என அவர்்களுககுக 
்காண்பிபபது.  

• அவர்்கள் வி்ள்யாட 
அனுை்ததிகபபடும் யநரத்்தத 
ச்தரிவிபபது. 
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தோரிப்பு விகைோடடுைள்

்கறறல் அைர்வுககு முன் அல்ைது நடவடிக்்க்களுககு நடுயவ வி்ள்யாடடு்கள் 
அ்ைநதுள்ளது. இது, பஙய்கறபாளர்்கள் ரிைாகொ்கதி, ்கறறலுக்கான ைனநதி்ை 
சபறவும், முந்்த்ய புரி்த்ை நதி்னவுகூரவும், பரஸ்பரம் அங்ீக்கரிதது 
இ்ணநது செ்யல்படவும், அடுதது வரும் ்கறறல் செ்யல்மு்றககுத 
்த்யாரா்கவும் உ்தவு்கதிறது.  

யொடடா பமீுடன் சு்கா்தாரம் பாடத்ததிடடத்ததில் உள்ள ஒவசவாரு வி்ள்யாடடும், 
நடவடிக்்கயும், சுவாரஸ்்யைா்க வி்ள்யாடும் அய்த யநரத்ததில் பஙய்கறபாளர்்கள், 
்கறற்்த  நதி்னவுபடுத்ததி, புரிநதுச்காண்டு, பு்ததி்ய விஷ்யங்க்ள ப்யன்படுததும் 
வ்்க்யில் வடிவ்ைக்கபபடடுள்ளன. இருபபினும், வழதிநடததுனர்்கள் 
்தங்கள் அடடவ்னககு ஏறப ைாறறம் செய்ய யவண்டி்யிருந்தால் அல்ைது, 
பஙய்கறபாளர்்களின் ்கவனம் ெதி்தறுவ்தா்க உணர்ந்த்தால், ்ீகழக்கண்ட ்த்யாரிபபு 
வி்ள்யாடடு்க்ள பின்பறறைாம்.

சபரிே வாய
அ்னததுப பஙய்கறபாளர்்களும் 
வடடைா்க நதிற்கதின்றனர். மூன்று 
்தன்னார்வைர்்கள் வடடத்ததிறகுள் 
செல்ை யவண்டும் வழதிநடததுனர் 
ய்கள்வி ய்கட்க யவண்டும். ஒவசவாரு 
்தன்னார்வைரும் ஆழைா்க மூச்ெ 
இழுத்தபடி, ய்கள்விககு ப்ததில் அளிதது 
்யார் அ்ததி்க யநரம் செய்கதின்றனர் 
எனப பார்க்க யவண்டும். எது ெதிறந்த 
வழதி யபான்ற பா்ததிக ய்கள்வி்க்ளப 
ப்யன்படுத்தவும். உள்ளடக்கம் 
முக்கதி்யம் அல்ை, சுவாரஸ்்யயை 
முக்கதி்யம் எனும் சூழைதில், முக்கதி்ய 
ப்ததில்்கள் சவளி்யா்கைாம்.

“பீம் சொல்வது”
இது உறொ்க வி்ள்யாடடு, அடுதது 
வரும் ்கறறல் செ்யல்மு்ற்க்ள 
கூர்நது ்கவனிக்க இது ்த்யார் 
செய்கதிறது. வழதிநடததுனர், 
அவர்்கள்்தான் பமீ் எனக 
கூறதி, அ்னவரும் பமீ் என்று 
சொல்லும்படி செய்ய யவண்டும் 
என்்கதிறார்.  வழதிநடததுனர், ்தானும் 

அவவாறு செய்தபடி, உங்கள் 
்த்ை்்யத ்தடடிகச்காள்ளவும் 
எனத துவங்கைாம். இ்்த 
எல்யைாரும் செயதுச்காண்டிருககும் 
யபாய்த, பமீ் சொல்்கதிறார்… எனக 
கூறதிச செ்ய்ை ைாறறைாம். 4 
அல்ைது 5 செ்யல்்களுககுப பிறகு, 
“உங்க்ள ்்க்க்ள ஒன்றா்க 
ய்தயககும்படி பமீ் சொல்்கதிறார்” என்று 
சொல்ைதிகச்காண்யட வழதிநடததுனர் 
்கன்னத்்தத ய்தயக்க யவண்டும். பமீ் 
சொல்வ்்தத்தான் செய்ய யவண்டுயை 
்தவிர, செயவ்்தச செய்யக கூடாது. 
ஆனால், பஙய்கறபாளர்்கள் பைரும் 
்கன்னத்்தத ய்தயக்க ஆரம்பிபபார்்கள். 
சொல்வ்்தத்தான் செய்ய யவண்டும் 
என நதி்னவுபடுத்ததி, அடுத்த 
செ்யல்்களில் ்கவனைா்க இருககும்படி 
வழதிநடததுனர் கூறைாம். 

விலஙகு சுறறு 
குழு உறுபபினர்்க்ளத 
்தங்களுககுப பிடித்த விைங்்க 
நதி்னததுகச்காள்ளுைாறு கூறவும். 
அ்தன் பின், யபெதிகச்காள்ளாைல், சபரி்ய 
விைங்கதிைதிருநது ெதிறதி்ய விைங்கா்க 
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வரி்ெபபடுத்ததி நதிறகுைாறு கூறவும். 
குழு உறுபபினர்்கள் விைஙகு்கள் யபால் 
ெத்தம், செய்்க ைடடுயை செய்யைாம். 
அ்தன் பிறகு உறுபபினர்்கள், ்தங்கள் 
விைங்்கக கூறும்யபாது அது எந்த 
அளவுககுப சபாருத்தைா்க இருந்தது 
எனப பார்க்கைாம். 

ஹக்ைில் பக்ைில் 
பஙகு்தாரர்்களா்கப பிரிக்கபபடட 
நதி்ை்யில், பஙய்கறபாளர்்கள், 

முது்்கக ்காடடி்யபடி அைர்நது, 
்்க்க்ளப பி்ணத்ததிருபபார்்கள். 
வழதிநடததுனர் கூறதி்யவுடன், 
அவர்்கள் ஒன்றா்க எழுந்ததிருக்க 
மு்யறெதிக்க யவண்டும். இந்தச செ்யல் 
பஙய்கறபாளர்்களிடம் குழு உணர்வு, 
்த்கவல் ச்தாடர்்ப உண்டாக்கதி, 
கூசெத்்த விடடு இ்ணநது 
செ்யல்பட ்வககும். 

 

்த்யாரிபபு வி்ள்யாடடு்கள், உறொ்கம் அளிககும் செ்யல்்க்ள இ்ண்யத்ததில் 
்காணைாம். ப்யனுள்ள இ்ணபபு்கள் ெதிை:  
• https://social.shorthand.com/RightToPlayIntl/jC2pXw31U6/4-ways-energizers-get-children-learning
• https://www.deepfun.com/wp-content/uploads/2010/06/S0-Games-and-Icebreakers.pdf
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கையேடு 1 

யொப்கபப் 
பேனபடுத்த ிக் கை 

ைழுவுதல்
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கையேடு 1: யொப்கபப் பேனபடுத்திக் கை ைழுவுதல்

அற ிமுைம்
்்க்கள் சபாதுவான ச்தாறறுயநாய்களான ஜைய்தாஷம், ஃபளூ யபான்ற யநாய்கள் 
பரவ 80% ்காரணைா்க உள்ளன என்று ை்த திபபடீு செய்யபபடடுள்ளது. ஆனால் 
இந்த யநாய்க்ளப பரபபும் ்க திருை தி்க்ள நல்ை ்்க ்கழுவும் நுடபத்தால் சவகு 
சுைபைா்க நீக்க திவ ிட முடியும். ்்க ்கழுவு்த்ை சவகு சுைபைா்கக ்கறறுகச்காள்ள 
முடியும், அ்த தி்க செைவு ப ிடிக்காது. யநாய்க்ளப பரபபும் ்க திருை தி்க்ளத ்தடுதது 
ந திறுததுவ்த தில் இது நம்ப முடி்யா்த அளவு ்த திறன்வாயந்தது. உை்கம் முழுவதும் 
உள்ள ைக்கள் ்்க்க்ளத ்தண்ணரீினால் ்கழுவு்க தின்றனர், ஒரு ெ திைர் ைடடுயை 
்்க்க்ளக ்கழுவ யொபபு ப்யன்படுதது்க தின்றனர், இது ்த திறன் வாயந்த மு்ற்யில் 
்க திருை தி்க்ள நீககு்க திறது.5 ்்க ்கழுவு்தல் குற தித்த வ ிழ திபபுணர்்வ வளர்க்கவும் 
்கல்வ ித ்த திடடங்கள் ைறறும் யொபபு ப்யன்பாடு அ்த தி்கரிபபு குழந்்த வளர்பபது 
ஆபத்தான பகு்த தி்கள ில் 6 குழந்்த வளர்செ திககு உ்தவு்க திறது யைலும் பள்ள ி 
ைறறும் ெமூ்கத்த தில் குழந்்த்கள ின் பஙய்கறகும் அவர்்கள ின் ்த திறன்்க்ள 
அ்த தி்கரிக்க திறது. 7,8,9

ப ின்வரும் ப ிரிவு்கள ில், யொப்பப ப்யன்படுத்த திக ்்க ்கழுவுவ்தன் 
முக்க தி்யததுவத்்தக குழந்்த்கள் ்கண்டுச்காள்ள உ்தவும் பை செ்யல்பாடு்க்ளக 
்காணைாம். ்்க்்ய ்வததுகச்காள்ள என்ன நடவடிக்்க்கள் எடுக்கைாம் 
என்ப்்தயும், ்தங்கள் நண்பர்்கள், குடும்பத்த தினர் ைறறும் உறவ ினர்்கள ிடம் 
குழந்்த்கயள எடுதது்ரக்க யவண்டும்.  இவவாறு செயவ்தறகு குழந்்த்களுககு 
உ்தவுவ்தற்கான செ்யல்பாடு்க்ளப ப ின்வரும் பகு்த தி்கள ில் ்காண்பரீ்்கள்.
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உதவுவதறைாைப் பரிநதுகரக்ைப்படும் 
செேல்பாடுைள் / த ிடடஙைள்
குழந்்த்களுககு சு்கா்தார வ ிழ திபபுணர்்வ ஏறபடுத்த உ்தவும் ்கழ திவ்றப 
ப்யன்பாட்ட வளர்க்க உ்தவுபவர்்கள் ்தங்கள் பண ி்கள் ைறறும் 
பஙய்கறபாளர்்கள ின் ய்த்வ்கள் அடிபப்ட்ய ில் அவர்்கள் வ ிரும்பும் எந்த 
வழ தி்ய ிலும் நடத்தைாம். ப்ய ிறெ தித ்த திடடங்களுக்கான பரிநது்ர்கள் ப ின்வருைாறு:

ஒரு நாள் 
பேிலரஙைிறைாை

(6 ைணி யநரம்) 

ஒரு நா்ள இரண்டா்கப பிரிக்கவும். ப்யிறெதி 1 
ைறறும் 2ஆம் பிரி்வ மு்தல் பா்ததி நாளிலும் 
3 ைறறும் 4ஆம் பிரிவு்க்ள இரண்டாம் 
பா்ததி்யிலுைா்கப பிரிததுகச்காள்ளவும். 
இ்ட்யி்டய்ய இ்டயவ்ள்க்ளயும் 
்ததிடடைதிடடுக ச்காள்ளவும். 
வழதிநடததுனர்்கள் ஒரு நாளில் ஒரு ைணி 
யநரத்்த ்ைஜனீ் வித யொடடா பமீ் செ்யைதி  
வி்ள்யாடடில் பஙய்கறபாளர்்களுககு அறதிமு்கம் 
செய்ய எடுததுகச்காண்டு அ்னவருககும் ெதிறதிது 
யநரம் வி்ள்யாட யநரம் ச்காடுக்கைாம். 
இந்த அடடவ்ண ்கறறலுககுப பின் 
என்ன என்ப்்த அறதிவ்தற்கான வாயப்ப 
வழங்கவில்்ை.

இரண்டு 
முதல் நானகு 
நாடைளுக்ைான 
பேிலரஙைம்

(தினமும் 1-3 ைணி 
யநரம்) 

1 ைறறும் 2ஆம் பிரிவு்க்ள மு்தல் நாளிலும் 3 
ைறறும் 4ஆம் பிரிவு்க்ள இரண்டாம் நாளிலும் 
யைறச்காள்ளைாம். இ்தறகு ைாறறா்க, யைலும் அ்ததி்க 
நாட்கள் இருந்தால்,  வழதிநடததுனர் பிரிவு்க்ள 
யைலும் அ்ததி்க யநரத்ததிறகு பிரிததுக ச்காள்ளைாம் 
இ்தன் மூைம் விஷ்யத்்தப புரிநதுச்காள்ளவும் 
செ்யல்படுத்தவும் ்தாங்கள் ்கறற்்த குடும்பத்ததினர் 
ைறறும் ெமூ்கத்ததினரி்டய்ய அன்றாடம் 
ப்கதிர்நதுச்காள்ளவும் பஙய்கறபாளர்்களுககு அ்ததி்க 
யநரம் வழங்கைாம். 

இரண்டு வாரப் 
பேிலரஙைம் 

(ஒரு நாகைக்கு 1 
ைணி யநரம்)

்தங்கள் அன்றாடப பணித ்ததிடடத்ததிைதிருநது யநரம் 
ஒதுககுவது ெதிரைைா்க இருககும் அ்ைபபு அல்ைது 
பள்ளிககு இந்த வ்்க ப்யிைரங்கம் ைதி்கவும் 
உ்கந்தது.  

ஒரு நாளில் ஒன்று அல்ைது இரண்டு 
செ்யல்பாடு்களுககு ஏறபாடு செய்தல், 
பஙய்கறபாளர்்களுககு ்தாங்கள் ்கறற்்தக குறதிதது 
ெதிந்ததிக்க யநரம் வழஙகு்கதிறது, ்தங்கள் ெமூ்கத்ததிறகு 
ெதிறந்த சு்கா்தாரத்்தப பரிநது்ரக்கவும் செ்யைதி்யில்  
வி்ள்யாடவும் யநரம் ்கதி்டக்கதிறது. 
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1
கையேடகட 

அற ிமுைம் செயதல்
இந்த அனுபவம் பஙய்கறபாளர்்களுககு யொடடா பமீுடன் சு்கா்தாரம்  

உை்கத்்த அற திமு்கம் செயயும். அவர்்க்ள மூழ்கடிககும். ்க்்த்ய ின் 
அத்த தி்யா்யம் 1இல்  பமீும் அவனது நண்பர்்களும் அசுத்த ைந்த தி-
ரவா்த தி்்ய அழ திக்க உ்தவுவ்தற்கா்க சுத்தத்த தின் ைந்த திரவா்த தி்யால் 
அ்ழக்கபபடு்க திறார்்கள்.  யடாைகபூர் என்ற ்க திராைம் முழுவதும் 
யநாய்க்ளப பரபப ிவரும் அசுத்த ைந்த திரவா்த தி்ய ிடை திருநது சுத்த 
ைந்த திரவா்த தி ்க திராை ைக்க்ளக ்காபபாறறு்க திறார். ்்க்க்ள யொபபு 

யபாடடுக ்கழுவுவ்தன் மூைமும் ்கழ திவ்ற்க்ளப ப்யன்படுததுவ்தன் 
மூைமும் அவர் இ்்தச செய்க திறார்.

வழ திநடததுனர்்கள் ப்ய ிைரஙகு்க்ள இந்த அற திமு்கக ்க்்தயுடன் 
ச்தாடஙகுவது ை தி்க முக்க தி்யம். இ்தனால் பஙய்கறபாளர்்கள் ்கறப்னக 
்க்்த்ய ில் மூழ்கவும் இந்தப ப்ய ிறெ தித ்த திடடத்த தில் எ்்தத ச்தரிநது-

ச்காள்ளைாம் என்ப்்த உணரவும் உ்தவும். 
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ைால அவைாெம் 20 நதிைதிடங்கள்

பஙயைறபாைர்ைள்

7 மு்தல் 11 வ்யது்ட்ய குழந்்த்களுககு ை தி்கவும் 
சபாருத்தைானது. இந்தச செ்யல்பாடடில்  எவவளவு 
எண்ணிக்்க்ய ில் யவண்டுைானாலும் குழந்்த்க்ளச 
யெர்ததுகச்காள்ளைாம்.

ைறறல் யநாக்ைஙைள்

யொடடா பமீுடன் சு்கா்தாரம் உை்கத்த திறகுக 
குழந்்த்கள் அற திமு்கம் செயது ்வக்கபபடுவார்்கள். 

பஙய்கறபாளர்்கள் யொப்பப ப்யன்படுத்த தி ்்க 
்கழுவு்தல் ைறறும் ்கழ திவ்றப ப்யன்பாடு குற திததுக 
்கறறுகச்காள்வார்்கள். 

யதகவப்படும் 
சபாருள்

யொடட பமீுடன் சு்கா்தாரம் ்க்்த அத்த தி்யா்யம் 
(டிவ ிடி-யுடன் இ்ணந்த வடீிய்யாவா்க ைறறும் ்க்்தப 
புத்த்கததுடன் கூடி்ய)

புயராசஜடடர்

ஸ்பகீ்கர்்கள்

வடீிய்யா ்காடட ்கம்பயூடடர்
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எனன செயே யவண்டும்

அறிமுைம்  • 7 ந திை திடங்கள்

யொப்பப ப்யன்படுத்த திக ்்க ்கழுவு்தல் ைறறும் ்கழ திவ்றப ப்யன்பாடு குற திதது 
குழந்்த்களுககு ஏறச்கனயவ ச்தரிந்த்வ குற தித்த ்கைநது்ர்யாடலுடன்  
ச்தாடங்கைாம்.  எள ி்ய வ்ர்ய்ற இல்ைா்த ய்கள்வ ி்களுடன் ச்தாடங்கைாம் 
(இவறறுககு ஒயர ஒரு வ ி்ட அல்ைது ெரி்யான வ ி்ட என எதுவும் இல்்ை). 
“நாம் ஏன் ்்க்க்ளக ்கழுவு்க தியறாம்?” அல்ைது “்கழ திபப்ற்கள் எ்தற்கா்க 
உள்ளன?,” யபான்ற ய்கள்வ ி்கள். இ்தன் மூைம்  வழ திநடததுனர்்கள், பஙய்கறகும் 
குழந்்த்க்ள ்தங்கள் ்தறயபா்்த்ய அற திவ ின் அடிபப்ட்ய ில் சவள ிபப்ட்யா்க 
ப்த தில் சொல்ை ்வக்கைாம்.  

வடீிய்யா்வத ச்தாடஙகுவ்தறகு முன், குழந்்த்களுககு யொடடா பமீ் பறற தித 
ச்தரியுைா என்று ய்களுங்கள், அவர்்கள ில் ெ திைர் ச்தரியும் என்று சொன்னால் 
ைறறவர்்களுககு பமீ் பறற தியும் ்கறப்ன ்க திராைம் யடாைகபூர் பறற தியும் 
அவர்்களுககு வ ிருபபைானால் சொல்ைசசொல்ைைாம்.  

ைகத சொல்லுதல் • 6 ந திை திடங்கள்

பஙய்கறகும் குழந்்த்களுககு புசரஜகடர், ைாபடாப ைறறும் ஸ்பகீ்கர்்க்ள 
ப்யன்படுத்த தி வடீிய்யா்வக ்காடடவும். இந்த வடீிய்யா 5:18 ந திை திடங்கள் ஓடும். 
ய்த்வ என்று நீங்கள் ந தி்னத்தால் ைீண்டும் ்காடடைாம். 

குற திபபு: வடீிய்யா்வப யபாடடுக்காடடும் ொ்தனங்கள் இல்்ை என்றால், 
இ்தனுடன் இருககும் ்க்்தப புத்த்கத்த தின் மு்தல் அத்த தி்யா்யத்்தப 
பஙய்கறபாளர்்கள் வ ிரும்பும் சைாழ தி்ய ில் படிதது ்காடடவும் (அல்ைது ்தன்னார்வப 
பஙய்கறபாள்ர வாெ திககும்படி ய்கடடுகச்காள்ளைாம்).  ஒருங்க தி்ணபபாளர்்கள் 
மு்தல் அத்த தி்யா்யத்்தப பை ந்கல்்கள் எடுதது ச்காடுத்தால்  
படிததுக்காடடபபடும்யபாது குழந்்த்கள் உடன் யெர்நது படிபபார்்கள். 

ைகதச் சுருக்ைம் • 7 ந திை திடங்கள்

பஙய்கறபாளர்்கள ிடம் அவர்்கள் இபயபாது பார்த்த்்த /ய்கடட்்த கூறத ்த்யாரா 
எனக ய்கட்கவும். கூறத ்த்யாரா்க இருபபவர்்கள் ்்க்்ய உ்யர்த்தச சொல்ைவும் 
(பைரும் ஒயர வ ிஷ்யத்்தச சொல்ைாைல் இருபப்்த உறு்த தி செயதுச்காள்ளவும்). 
்க்்த்ய ில் என்ன பாடடு அவர்்களுககு ந தி்னவில் உள்ளது, ்்க ்கழுவும் பாடடில் 
உள்ள்்தத ்தங்களுககு பக்கத்த தில் உள்ளவர்்கள ிடம் செயது்காடட முடியுைா 
என்றும் ய்களுங்கள்.
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2
கைைகை நாம் எவவாறு 

சுத்தம் செயை ியறாம்?

     

செேல்பாடு 2.1: 
கை ைழுவும் 

பாடகடக் ைறறல்

இந்த யவடிக்்க்யான, எள ி்ை்யான குழு புததுணர்வுச 
செ்யல்பாடு பஙய்கறபாளர்்க்ள யொப்பப ப்யன்படுத்த திக 
்்க ்கழுவு்தல் ைறறும் ்கழ திவ்றப ப்யன்பாடு பாட்டக 
்கறறுகச்காள்ள உ்தவும், இ்வ இவர்்கள் ஒவசவாரு 

்தட்வ ்்க்க்ளக ்கழுவும்யபாதும் ப ின்பறற யவண்டி்ய 
அத்த தி்யாவெ தி்யைான நடவடிக்்க்கள். 

ைால அவைாெம் 25 நதிைதிடங்கள்

பஙயைறபாைர்ைள்
அ்னதது வ்ய்த தினருககும் சபாருத்தைானது. இந்தச 
செ்யல்பாட்ட ஒயர ெை்யத்த தில் 20 மு்தல் 30 
பஙய்கறபாளர்்கயளாடு ப்ய ிறெ தி அள ிக்கைாம்.

ைறறல் 
யநாக்ைஙைள்

பஙய்கறபாளர்்கள் யொபபு, ்தண்ணரீ் ச்காண்டு ்்க்க்ளச 
சுத்தம் செயயும்யபாது என்னசனன்ன செய்ய யவண்டும் 
என்ப்்த ந தி்னவு ்வததுகச்காள்வ்தற்கா்க ்கறபார்்கள் 

பஙய்கறபாளர்்கள் வாயசைாழ தி அல்ைா்த ்த்கவல் 
ச்தாடர்புத ்த திற்ன வளர்ததுகச்காள்வய்தாடு 
வ ி்ள்யாடடு மூைம் ்கறபார்்கள். 

யதகவப்படும் 
சபாருள் எதுவும் இல்்ை
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எனன செயே யவண்டும்

பாடடு சுருக்ைம் • 3 ந திை திடங்கள்

வி்ள்யாட்டத ச்தாடஙகுவ்தறகு முன், அ்னததுப பஙய்கறபாளர்்களும் 
்்க்கழுவும் பாட்டத ச்தள ிவா்க அற திநதுச்காள்வது முக்க தி்யம். இ்தறகு, 
ஒருங்க தி்ணபபாளர்்கள், குழுவிை திருநது ்தன்னார்வைர்்க்ள பாட்ட  
கு்றந்தபடெம் 5 மு்தல் 6 ்தட்வ வ ிவரிதது ்்க ்கழுவும் படிந தி்ை்க்ள 
ைீண்டும் சொல்லுைாறு அ்ழக்கைாம். 

்்க்கழுவும் பாடடு (்தை திழ):

்தண்ண ியும் யொபபும்
முன்னும் ப ின்னும்

்தண்ணியும் யொபபும்
வ ிரல்்களும் ்கட்டவ ிரலும்

்தண்ணியும் யொபபும்
இடுக்க திலும் ந்கமும்
்தண்ணியும் யொபபும்
சுத்தைாய இருபயபாம்

சு்கா்தாரைாய இருபயபாம்

்்க்கழுவும் பாடடு (ஆங்க திைம்):

Clean water & soap
Front & back

Clean water & soap
Fingers & thumbs
Clean water & soap
In-between & nails
Clean water & soap

Keep us clean, and safe

குற திபபு: ்க்்த்ய ில் இந்தப பாடடு பாடபபடும். அ்தறகு குற திபபா்க எந்த சைடயடா 
இ்ெய்யா இல்்ை. பாட்ட  நம் இளம்  பஙய்கறபாளர்்கள ின் ந தி்னவில் 
நன்றா்கப ப்த தி்ய ்வக்க வழ திநடததுனர்்கள் அவர்்களுககுப ப ிடித்த பாடல் எது 
என்று ய்கடடு அந்த ரா்கத்த தில் பாட்ட  அ்ைததுத ்தரைாம்.

யைம் வ ிகைோடுதல் • 20 ந திை திடங்கள்

• படிந தி்ை்க்ளக ்கறற ப ின், அண ி்ய ின்ர வடடைா்க அைரச சொல்ை தி 
வ ி்ள்யாட்டத ச்தாடஙகுங்கள். அவர்்கள் ரிங்கா ரிங்கா யராெஸ் அல்ைது 
அவர்்களுககுத ச்தரிந்த வடடைா்க அவர்்க்ளக ச்காண்டு வரககூடி்ய யவறு 
ஏ்தாவதுகூட வ ி்ள்யாடைாம்.

• ்யாராவது ஒரு பஙய்கறபாள்ர “ஊ்க திபபவரா்க” இருக்க முன்வரச 
செய்யவும். குழுவில் உள்ள ைறறவர்்கள் ்யா்ரத ்தங்கள் “்த்ைவரா்க” 
ய்தர்நச்தடுக்க திறார்்கள் என்பது அவருககுத ச்தரி்யாைல் இருக்க அவ்ர 
அ்ற்்ய வ ிடடு சவள ிய்யறச சொல்ைவும்.

• “்த்ைவர்”-ஐத ய்தர்நச்தடுக்கவும். ்த்ைவர் ்்க்கழுவும் செ்யல்பாட்ட 
ஒன்றன் ப ின் ஒன்றா்கச ்ெ்்க்களால் சவள ிபபடுத்தத ச்தாடஙகுவார் 
(பாட்ட வ ிளக்க திக கூறாைல்) வடடத்த தில் உள்ள ைறற அ்னவரும் யபொைல் 
்த்ைவ்ரப ப ின்பறற யவண்டும்.

• ்த்ைவர் அடுத்தடுத்த செ்யல்பாட்ட ை தி்க வ ி்ரவா்க ஒன்றன் ஒன்றா்க 
்ெ்்க்களா்க சவள ிபபடுத்தாைல் இருபப்்த உறு்த தி செயதுச்காள்ளுங்கள், 
ஆனால் ‘்கண்டுப ிடிபபவ்ர’க குழபப ்ெ்்க்களுககு இ்டய்ய்யான 
யநரத்்த ைாறற திகச்காள்ளைாம். அ்னவரும் (அல்ைது குழுவில் 
உள்ள சபரும்பாைாயனார்) அவர் செயதுச்காண்டிருககும் ்ெ்்க்க்ளப 
ப ின்பறற தினால்்தான் அடுத்த ்ெ்்கககு ைாற யவண்டும்

குற திபபு: ்்க ்கழுவும் ்கடடங்கள ில் மு்தல், ்க்டெ திக ்கடடங்க்ளத ்தவ ிர 
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இ்தறகுக குற திபபா்க வரி்ெக எதுவும் ய்த்வ்யில்்ை. 

• வடடத்த தில் உள்ளவர்்கள் ்த்ைவ்ரப ப ின்பறறத ச்தாடங்க தி்யவுடன், 
ஊ்க திபபவ்ர அ்றககுள் அ்ழதது வடடத்த திறகு உள்யள ந திறகும்படி 
கூறுங்கள். 

• ஊ்க திபபவருககுத ்த்ைவர் ்யார் என்று ்கண்டுப ிடிக்க மூன்று (3) வாயபபு்கள் 
உள்ளன. அவர் ்த்ைவர் ்யார் என்று ்கண்டுப ிடிததுவ ிடடால், அவர் 
சவறற திசபறுவார். ஊ்க திபபவர் வடடத்த திறகுள் ந தின்றுச்காண்டிருககும் 
ெை்யத்த தில் ்த்ைவர் ்்க்கழுவும் ்கடடங்க்ள அடுத்தடுதது ்ெ்்க்களா்க 
ச்தாடர்நது ைாறற திகச்காண்யட இருபபார்.

• இந்த வ ி்ள்யாட்ட சவவயவறு “்த்ைவர்்கள்”, “ஊ்க திபபவர்்கள்”ஐ 
ைாறற தி கு்றந்தபடெம் நான்கு ்தட்வ்களாவது வ ி்ள்யாட யவண்டும். 
அ்னவருககும் வ ி்ள்யாட வாயபபு ்க தி்டபப்்த உறு்த திசெயது ச்காள்ளவும்.

வழ திநடததுனர் குற திபபு:  15-20 யபருககு யைல் சபரி்ய குழுவா்க இருந்தால், 
இரண்டு ஊ்க திபபவர்்கள், ஒரு ்த்ைவர் இருபபது ெ திறந்தது. 

யொப் யபா்ஸடகரப் பேனபடுத்திக் கைைழுவுதல்

 யொபபு யபாஸ்ட்ரப ப்யன்படுத்ததிக ்்க ்கழுவுவ்்த அறதிமு்கம் செய்தல் 
என்பது யொப்பப ப்யன்படுத்ததிக ்்க ்கழுவும்யபாது பின்பறறபபட யவண்டி்ய 

படிநதி்ை்க்ளக குறதிக்கதிறது.
 

 வழதிநடததுனர்்கள் பஙய்கறபாளர்்க்ள இந்தப யபாஸ்ர்்க்ள அசெதிடடு 
அவர்்கள் பள்ளி்யில் / யவ்ை செயயும் இடத்ததில் / நதிறுவனத்ததில் உள்ள 

அ்னததுக ்்க்கழுவும் இடங்களிலும் ஒடடி்வக்க, இ்ததில் ஒன்்றத ்தங்கள் 
வடீடிறகு எடுததுச செல்ைவும் ஊக்கபபடுத்தைாம். 
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செேல்பாடு 2.2: நம் 
யொப்பு பாடடில்ைகை 
நாயை தோரித்தல்

இந்தச செ்யல்மு்ற செ்யல்பாடடில், குழந்்த்கள் யொபபு 
பாடடில்்க்ளத ்த்யாரிபபார்்கள். ்்க ்கழுவுவ்தற்கான 

ொ்தனத்்தத ்தங்களுககும் ்தங்கள் பள்ள ி/ ெமூ்கத்த தினருககும் 
உருவாககுவார்்கள், இது ்கறபவர்்களுககுத ்தங்கள் சூழை தில் 

்தாக்கம் ஏறபடுததுவ்தற்கான வாயப்ப வழஙகு்க திறது.

ைால அவைாெம் 25 நதிைதிடங்கள்

பஙயைறபாைர்ைள்
அ்னதது வ்ய்த தினருககும் சபாருத்தைானது. இந்தச 
செ்யல்பாடடில்  எவவளவு எண்ணிக்்க்ய ில் 
யவண்டுைானாலும் பஙய்கறபாளர்்கள் இடம்சபறைாம்.

ைறறல் 
யநாக்ைஙைள்

பஙய்கறபாளர்்களும் அவர்்களது நண்பர்்களும் 
்த திறன் வாயந்த மு்ற்யில் ்்க்க்ளக ்கழுவப 
ப்யன்படுத்த திகச்காள்ளககூடி்ய யொபபுக ்க்ரெ்ைத 
்த்யாரிக்கக ்கறறுகச்காள்்க திறார்்கள்.

யதகவப்படும் 
சபாருள்

சுத்தைான குழாய ்தண்ணரீ் ந திரம்ப ி்ய ப்யன்படுத்தபபடட 
இரண்டு சந்க திழ தி பாடடில்்கள் (மூடி்களுடன்) 

யொபபு (்த திரவம், பவுடர், அல்ைது ஒரு யொபபு ்கடடி)
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என்ன செய்ய யவண்டும்

அற திமு்கம் • 2 ந திை திடங்கள்

இபயபாது பஙய்கறபாளர்்களுககுக ்்க ்கழுவும் செ்யல்மு்ற பாடடு ச்தரியும் 
என்ப்தால், இந்தச செ்யல்பாட்டப பஙய்கறபாளர்்களுககு மு்ற்யா்கக ்்க 
்கழுவ என்சனன்ன சபாருள்்கள் ய்த்வ என்ப்்தச ெ திறு ்கைநது்ர்யாடல் 
மூைைா்க அற திமு்கம் செயயுங்கள். யொப்பயும் ்தண்ணீ் ரயும் ்கைநது ஒரு 
்க்ரெ்ை உருவாககுவ்தன் மூைம் யொப்பயும் பணத்்தயும் யெை திக்க தியறாம். 
்்க்கழுவுவ்தற்கான சு்கா்தாரைான சபாருள்்கள் அ்த தி்க எண்ணிக்்க்ய ிைான 
ைக்களுககு இருபப்்த உறு்த தி செயதுச்காள்ளவும்.

யொபபு பாடடில்்கள் ்த்யாரித்தல் • 10 ந திை திடங்கள்

பஙய்கறபாளர்்கள ின்  வ்ய்த தின் அடிபப்ட்ய ில் வழ திநடததுனர்்கள் 
யொபபு பாடடில்்கள் ்த்யாரிககும் மு்ற்்யச செயது்காடட யவண்டுைா 
அல்ைது பஙய்கறபாளர்்கள் ்தாங்களா்கயவ பாடடில்்க்ளச செயதுச்காள்ளச 
செய்யைாைா என்ப்்த முடிவு செயதுச்காள்ளைாம். பஙய்கறபாளர்்கள் (எந்த 
வ்ய்த தினரானாலும்) ்தாங்களா்கயவ செய்தால், அந்த மு்ற்்ய அவர்்கள் 
ெ திறபபா்கப புரிநதுச்காள்வார்்கள் என்ப்்தயும்  வழ திநடத்த தினார்்கள் ்கவனத்த தில் 
ச்காள்ளயவண்டும்.

யொப்பு பாடடில்ைகைத் தோரிப்பது எப்படி
• ஒரு ்காை தி பாடடிை தில் சுத்தைான நீ்ர ந திரபப யவண்டும்.  ஒரு யபபபர் ்க திள ிப, 

்கட்டவிரல் டாக, அல்ைது ஆணி்யால் பாடடில் மூடி்யில் து்ளயபாட 
யவண்டும் (சபரி்யவர்்கள் யைறபார்்வ ய்த்வ).

• யபாதுைான அளவு யொபபுக ்க்ரெல் ்த்யாரிக்க எவவளவு யொபபு யவண்டும் 
என்று பஙய்கறபாளர்்க்ளக ய்களுங்கள். ந தி்ற்ய யபர் அ்த தி்க யொபபு ய்த்வ 
என்யற ந தி்னபபார்்கள். ஒருெ திை வ ி்ட ்க தி்டத்த ப ிறகு, உண்்ை்யில் 
நாம் யொபபு பாடடி்ைத ்த்யாரிக்க எவவளவு கு்றவான ஆ்தாரம் ய்த்வ 
என்ப்்த செயது ்காடடுங்கள் (ப ின்வரும் ஆபஷன்்கள ில் ஒன்ற தின் மூைம்):

• ஆபஷன் 1: 500 ை தி.ை தி. ்தண்ணரீ் பாடடிலுககு 12-15 சொடடு ்த திரவ ்்க ்கழுவும் 
யொப்ப யெர்க்க யவண்டும். 

• ஆபஷன் 2: 500 ை தி.ை தி. ்தண்ணரீ் பாடடிலுககு சுைார் 15 ்க திராம் (ஒரு ஸ்பூன் 
குவி்யைா்க) யொபபு பவுடர் அல்ைது 30்க தி. டிடர்சஜன்ட ொயஷ்வ யெர்க்க 
யவண்டும். 

• ஆபஷன் 3: 500 ை தி.ை தி. ்தண்ணரீ் பாடடிலுககு 15 ்க திராம் (ஒரு ஸ்பூன் 
குவி்யைா்க) யொப பார் யஷவிஙகு்கள் யெர்க்க யவண்டும். 

• ்தண்ணீ் ரயும் யொப்பயும் ்கைக்க பாடடி்ைக குலுக்க யவண்டும். 

குற திபபு: ்த திரவ யொபபு்கள் யபான்று யொபபு ்கடடி்கள் அவவளவு 
சு்கா்தாரைான்வ அல்ை.  ்காரணம் இ்வ ஈரைா்கயவ இருபப்தால் 
்க திருை தி்க்ளக ்கவர்்க தின்றன. யொபபு ்கடடி ைடடுயை ஒயர 
வ ிருபபைா்க இருந்தால் அ்்த ்தண்ணரீ் படாைல் அைைாரி்ய ில் 
்வக்க யவண்டும். 
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நம் யொப்பு பாடடில்ைகைப் பேனபடுத்துதல் •
2 ந திை திடங்கள்

• இந்த பாடடி்ை ்வதது பஙய்கறபாளர்்க்ள ்்க்க்ளக ்கழுவச சொல்ைவும். 
இளம் பஙய்கறபாளர்்கள ின் ்்க்கள ில் வழ திநடததுனர்்கள் யொபபுத ்தண்ணீ் ர 
பாடடிை திை திருநது ஊறறைாம். 

• ்்க்க்ளச சுத்தம் செயயும் பாட்ை ஒன்றா்கச யெர்நது பாடும்யபாது அவர்்கள் 
அ்னவ்ரயும் ்்க்க்ளக ்கழுவச சொல்ைைாம். 

யொப்பு பாடடில்ைள் மூலம் ஆயலாெகன
• பஙய்கறபாளர்்கள் இந்த யொபபு பாடடில்்க்ள வடீடில் 

அல்ைது ்தங்கள் நண்பர்்களுடன் யெர்நதும்கூடச 
செய்யைாம்!

• செ்யல்பாடடுககு முன்பா்க, பஙய்கறபாளர்்க்ள 
வடீடிை திருநது ்காை தி சந்க திழ தி பாடடில்்க்ளக ச்காண்டு 
வரசசொல்ைவும் (மூடி்களுடன்).

• ப்ய ிைரங்க தில் சொந்தைா்க யொபபு பாடடில்்க்ளத 
்த்யாரித்த ப ிறகு,  பஙய்கறபாளர்்களுககுத ்தங்கள் 
சபறயறார் / பாது்காவைருககு இன்று ்தங்கள் என்ன 
செயய்தாம் என்ப்்த வ ிளக்க தியும் யொபபு பாடடில் 
்த்யாரிபபது எபபடி என்ப்்தக குற திததும் ்கடி்தம் எழு்த 
ெ திற திது யநரம் ச்காடுக்கவும்.

குற திபபு: ஒரு பள்ள ி்ய ில், குழந்்த்கள் ்தங்கள் பாடத 
்த திடடத்த திை திருநது இந்தச செ்யல்பாடு மூைம் ்கடி்தம் எழுதும் 
மு்ற்்ய அற திமு்கம் செய்யைாம் அல்ைது ைறு ப்ய ிறெ தி 
செய்ய ்வக்கைாம்.

• ப்ய ிைரங்க தில் ்கறறது ெமூ்கத்த தில் யபாயச யெருவ்்த 
உறு்த தி செயதுச்காள்ள இந்தக ்கடி்தத்த தில் சபறயறார் 
அல்ைது பாது்காவைரிடம் ்்கச்யழுத்்தப சபறும்படி 
அவர்்கள ிடம் கூறவும்.

விரிவ ிவாக்ைம்
வழதிநடததுனர்்கள் இரண்டு பஙய்கறபாளர்்க்ள (அல்ைது ்தன்னார்வைர்்க்ள) பமீ் 
டீமுக்கா்கத ய்தர்நச்தடுக்க யவண்டும். இந்த ்தன்னார்வைர்்கள்: 
• யொபபு பாடடில்்க்ளக ்கவன ிதது அது ்ீதர்நதுவ ிடடால் ஒரு 

யைறபார்்வ்யாளரிடம் ச்தரிவ ிக்க யவண்டும்,
• குழுவில் ைறறவர்்கள் ொபப ிடுவ்தறகு முன்பும் ்கழ திவ்ற்்யப ப்யன்படுத்த தி்ய 

ப ின்பும் யொபப ினால் ்்க ்கழுவு்க திறார்்களா என்ப்்த ெரிபார்க்க யவண்டும்.
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செேலி வ ிகைோடடு
சஜம் விொர்்டத (அசுத்த ைந்ததிரவா்ததி) 
ய்தாற்கடிக்க குழந்்த்கள் எந்த நதி்ை 
வ்ர யவண்டுைானாலும் வி்ள்யாடைாம். 
அத்ததி்யா்யம் 1 ய்கம்்கள் யொப்பப ப்யன்படுத்ததி 
எவவாறு ்்க்க்ளக ்கழுவ யவண்டும் என்பது 
ச்தாடர்பானது.

வழ திநடததுனர்்களுக்கான  குற திபபு்கள்: 
• குழந்்த்க்ள குழுக்களா்கப ப ிரிக்கவும். 
• ஒவசவாரு குழுவினருககும் ஒரு ொ்தனம் 

வழங்கவும். 
• அ்்த அவர்்கள் ்்க ைாறற தி வ ி்ள்யாடடடும். 
• ப்ய ிைரங்க ்காை அவ்காெம் குற திததுத 

ச்தரிநதுச்காள்ளப ப்ய ிைரஙகு நடககும் 
இடத்த தில் ொ்தனங்கள் எஙய்க அ்ைநதுள்ளன 
என்ப்்தக ்காடடவும் 

• அவர்்கள் எபயபாது வ ி்ள்யாட 
அனுை்த திக்கபபடுவார்்கள் என்ப்்தக கூறவும். 

• ்கறறல் யநாக்கங்க்ள வ ி்ள்யாடுபவர்்கள் 
புரிநதுச்காள்வ்்த உறு்த தி செயதுச்காள்ள 
வ ி்ள்யாடடில் நடககும்யபாது 
்கைநது்ர்யாடல்்க்ள ஊக்கபபடுத்தவும். 
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நாம் ஏன எப்யபாது 
கைைகைக் ைழுவ 

யவண்டும்?

செேல்பாடு 3.1: அத்த ிோேம் 2  
கஹஜனீ வ ித் யொடடா பீம்

யொடடா பமீ்முடன் சு்கா்தாரம் அத்த தி்யா்யம் 2இல் சஜர்ம் 
வ ிொர்ட (அசுத்த ைந்த திரவா்த தி) யடாைகபூரில் உள்ள அ்னவரும் 
ெரி்யான யநரங்கள ில் (அ்தாவது ெ்ை்யல் செயவ்தறகு முன்பு 
அல்ைது ட்யபர் ைாறற தி்ய ப ிறகு யபான்ற) ்்க்க்ள யொபபு 

யபாடடு ்கழுவாைல் இருநது அவர்்களுககு யநாய உண்டாவ்்த 
உறு்த தி செய்ய அத்த்ன யொபபு்க்ளயும் ்த திருடு்க திறான், 

யடாைகபூர் ்க திராை ைக்கள் ்க திருை தி்க்ளப பரபப ி வரு்க திறார்்கள்! 
பமீ், சுட்க தி ைறறும் ைறற நண்பர்்கள் ்க திராை ைக்களுககு 
ெரி்யான யநரங்கள ில் யொபபு யபாடடு ்்க ்கழுவுவ்தன் 
முக்க தி்யததுவத்்தப புரிநதுச்காள்ள உ்தவு்க திறார்்கள்.

3
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ைால அவைாெம் 20 நதிைதிடங்கள்

பஙயைறபாைர்ைள்

7 மு்தல் 11 வ்யது்ட்ய குழந்்த்களுககு ை தி்கவும் 
சபாருத்தைானது. இந்தச செ்யல்பாடடில்  எவவளவு 
எண்ணிக்்க்ய ில் யவண்டுைானாலும் குழந்்த்க்ளச 
யெர்ததுகச்காள்ளைாம்.

ைறறல் 
யநாக்ைஙைள்

பஙய்கறபாளர்்கள் ச்தாடர்நது யொடடா பமீுடன் 
சு்கா்தாரத்த திை திருநது ்கறறுகச்காண்டும் அந்த உை்கத்த தில் 
மூழ்க தியும் யபாவார்்கள்.

பஙய்கறபாளர்்கள் யொபபு யபாடடு ்்க ்கழுவுவது ஏன் 
முக்க தி்யம் என்ப்்தயும் ்க திருை தி்க்ளயும் யநாய்க்ளயும் 
பரவுவ்்தத ்தவ ிர்க்க முக்க தி்யைா்க எபயபாச்தல்ைாம் 
்்க்க்ள ்கழுவுவது முக்க தி்யம் என்ப்்தயும்  
்கறறுகச்காள்வார்்கள்.

யதகவப்படும் 
சபாருள்

அத்த தி்யா்யம் 2, யொடடா பமீுடன் சு்கா்தாரம்  ்க்்த 
(டிவ ிடியுடன் இ்ணந்த வடீிய்யாவும் ்க்்தப புத்த்கமும்)

புசராஜகடர்

ஸ்பகீ்கர்்கள்

வடீிய்யா ்காடட ்கம்பயூடடர் 



32

எனன செயே யவண்டும்

அறிமுைம் • 5 ந திை திடங்கள்

யொபபு யபாடடுக ்்க்க்ளக ்கழுவுவ்த தில் என்ன ப ிரசெ தி்ன இருக்கைாம் என 
அவர்்கள் ந தி்னக்க திறார்்கள் என்று பஙய்கறபாளர்்களுடன் ்கைநது்ர்யாட்ை 
ச்தாடங்க தி, நடத்தைாம். பஙய்கறபாளர்்கள் கூறும் வ ி்ட்கள ின் அடிபப்ட்ய ில் 
அந்தச ெவால்்க்ள ெைாள ிக்க அவர்்கள் பரிநது்ரககும் ்ீதர்்வயும் ய்களுங்கள். 
வடீிய்யா்வத ச்தாடஙகுவ்தறகு முன், பஙய்கறபாளர்்கள ிடம் ்க்்த்ய ின் 
மு்தல் அத்த தி்யா்யத்த திை திருநது அவர்்கள் ்கறற்்தச சுருக்கைா்கச சொல்லும்படி 
ய்களுங்கள்.

ைகத கூறுதல் • 9 ந திை திடங்கள்

பஙய்கறகும் குழந்்த்களுககு புசரஜகடர், ைாபடாப, ஸ்பகீ்கர்்க்ளப ப்யன்படுத்த தி 
வடீிய்யா்வக ்காடடவும். இந்த வடீிய்யா 8:30 ந திை திடங்கள் ஓடும். ய்த்வ என்று 
நீங்கள் ந தி்னத்தால் ைீண்டும் ்காடடைாம்

குற திபபு: வடீிய்யா்வப யபாடடுக்காடடும் ொ்தனங்கள் இல்்ை என்றால், 
இ்தனுடன் இருககும் ்க்்தப புத்த்கத்த தின் இரண்டாவது அத்த தி்யா்யத்்தப 
பஙய்கறபாளர்்கள் வ ிரும்பும் சைாழ தி்ய ில் படிததுக ்காடடவும் (அல்ைது 
்தன்னார்வப பஙய்கறபாள்ர வாெ திககும்படி ய்கடடுகச்காள்ளைாம்).  
வழ திநடததுனர்்கள் இரண்டாவது அத்த தி்யா்யத்்தப பை ந்கல்்கள் எடுதது 
ச்காடுத்தால்  படிததுக்காடடபபடும்யபாது குழந்்த்கள் உடன் யெர்நது படிக்கைாம். 
அ்த தில் உள்ள படங்க்ளயும் பார்பபார்்கள்.

்க்்தச சுருக்கம் • 5 ந திை திடங்கள்

இபயபாது பார்த்த்்த / ய்கடட்்தச சொல்ைத ்த்யாரா்க இருபபவர்்கள் 
்்க்்ய உ்யர்த்தச சொல்ை திப பஙய்கறபாளர்்கள ிடம் ய்கட்கவும். (பைரும் ஒயர 
வ ிஷ்யத்்தச சொல்ைாைல் இருபப்்த உறு்த தி செயதுச்காள்ளவும்). அவர்்கள ிடம் 
்்க ்கழுவும் யநரங்கள் குற தித்த பாடடு ந தி்னவிருக்க திற்தா என்று ய்களுங்கள்
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செேல்பாடு 3.2: ை ிருை ிைள் 
எவவாறு பரவுை ினறன

இந்த யவடிக்்க்யான, ெறயற குழபபைான செ்யல் வ ிளக்கம் 
குழந்்த்களுககு ்க திருை தி்கள் ச்தாடு்தல் மூைம் எவவாறு 
பரவு்க தின்றன என்ப்்தக கூறும். நாம் ்்க்க்ள யொபபு 

யபாடடு ்கழுவுவது ஏன் முக்க தி்யம் என்ப்்த ைீண்டும் ைீண்டும் 
வைதியுறுத்த யவண்டும்.

ைால அவைாெம் 20 நதிைதிடங்கள்

பஙயைறபாைர்ைள்
அ்னதது வ்ய்த தினருககும் சபாருத்தைானது. இந்தச 
செ்யல்பாட்ட ஒயர ெை்யத்த தில் 20 மு்தல் 30 
பஙய்கறபாளர்்கயளாடு யெர்ததுப ப்ய ிறெ தி அள ிக்கைாம்.

ைறறல் 
யநாக்ைஙைள்

்க திருை தி்கள் ஒருவரிடை திருநது இன்சனாருவருககு 
ச்தாடு்தல் மூைம் பரவ ி சபரும்பாலும் யநாய்க்ள 
உண்டாககும் என்ப்்தப புரிநதுச்காள்ளவது

்கைநது்ர்யாடல்்கள் மூைைா்க, ்க திருை தி்க்ள நம்ைால் 
சவறும் ்கண்்களால் பார்க்க முடி்யாது என்றாலும் அ்வ 
உள்ளன என்ப்்தயும் ்ீதஙகு வ ி்ளவிககும் என்ப்்தயும் 
பஙய்கறபாளர்்கள் புரிநதுச்காள்வார்்கள். 

பஙய்கறபாளர்்கள் ்தங்கள் ்்க்கள ிை திருநது ்க திருை தி்க்ள 
நீக்க யொபபு யபாடடு ்்க்க்ளக ்கழுவ யவண்டும் என்று 
்தாங்கள் ்கறற்்தப ப்யன்படுததுவார்்கள்.

யதகவப்படும் 
சபாருள்

்க திள ிடடர் (கு்றந்தபடெம் மூன்று சவவயவறு ந திறங்கள்)

யொபபு பாடடில்

்தண்ணரீ்

்்க ்கழுவும் வெ்த தி்கள் 
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எனன செயே யவண்டும்

செேல்பாடுடடுக்கு முநகதே தோரிப்பு

• வழதிநடததுனர்்கள், பஙய்கறபாளர்்கள ின் வ்யதுககுப சபாருத்தைான ்்க ்கழுவும் 
வெ்த தி்க்ளப சபறற திருபப்்த உறு்த தி செயதுச்காள்ள யவண்டும். 

• ்க திள ிடடர் பட யவண்டாம் என்று ந தி்னககும் எல்ைாப சபாருள்்க்ளயும் நீக்க தி 
வ ிடவும். ்க திருை தி்கள் யபாை, ்க திள ிடடல் சவகு சுைபைா்கப பரவ ிவ ிடும்!

அறிமுைம் • 2 ந திை திடங்கள்

பஙய்கறபாளர்்கள் யொடடா பமீுடன் சு்கா்தாரம் அத்த தி்யா்யம் 2-ஐப பார்த்த திருந்தால் 
/ படித்த திருந்தால் சுத்த ைந்த திரவா்த தி்்ய கூற தி்யது பறற தி அவர்்களுககு ந தி்னவில் 
இருபப்்தச சுருக்கைா்கக கூறச சொல்ைவும். ்க திருை தி்கள் ெ திற தி்ய ்ைகயராஸ்ப 
உ்ய ிரினங்கள் அவற்ற நம்ைால் பார்க்க முடி்யாது ஆனால் நாம் ்கவனம் 
செலுத்தாவ ிடடால் அ்வ பரவும் என்ப்்தக குற தித்த ெ திற தி்ய ்கைநது்ர்யாட்ை 
நடததுங்கள்.

விகைோடகட வ ிகைோடுதல் • 10 ந திை திடங்கள்

• அ்னவ்ரயும் வடடைா்க ந திற்கச சொல்ைவும்.
• குழுவில் உள்ள 3-4 உறுபப ினர்்கள ின் ்்க்ய ில் ெ திற தி்தளவு ்க திள ிடட்ர 

்வததுக ்்க்்ய நன்றா்கத ய்தயதது அ்்தக ்்க முழுவதும் பரபபும்படி 
கூறுங்கள். 

• இபயபாது பஙய்கறபாளர்்கள ிடம் நீங்கள் ெ திகனல் ச்காடுத்த ப ிறகு அந்த 
வடடத்்தச சுறற தி நடககும்படி கூறுங்கள். ்யா்ரப பார்த்தாலும் அவர்்க்ளப 
பார்தது ெ திரிதது, ையைா சொல்ை திக ்்க குலுக்கச சொல்ைவும்.  

• ்க திள ிடடர்்களுடன் உள்ள ப ிள்்ள்கள் அ்்த ைறறவர்்களுககுப பரபப ிவ ிடடனர் 
என்று நீங்கள் உணர்ந்த உடன் அவர்்க்ள ைீண்டும் வடடத்த திறகுள் வரும்படி 
ெ திகனல் ச்காடுங்கள்.

• இபயபாது எத்த்ன யபர் ்்க்கள ில் ்க திள ிடடர் உள்ளது என்று ய்களுங்கள் 
[அெல் பஙய்கறபாளர்்கள் ்தவ ிர ்்க்கள ில் ்க திள ிடடர்்களுடன் உள்ள ந தி்ற்ய 
யபர் ்தங்கள் ்்க்க்ள உ்யர்த்த யவண்டும்.]

• அவர்்கள ிடம் ்க திள ிடடர் ்க திருை தி்க்ளக குற திக்க திறது என்றும் இபபடித்தான் 
்க திருை தி்கள் பரவ ி யநாய்க்ள உண்டாககு்க தின்றன என்றும் கூறுங்கள்.

• எபபடி ்க திள ிடடர் அவர்்கள் ச்தாடும் எல்ைாவறற திலும்- அவர்்கள் ்்க்கள், 
அவர்்கள் உடல் பா்கங்கள ில்- ஒடடிக ச்காள்்க திறய்தா அபபடித்தான் 
்க திருை தி்களும் அ்வ ச்தாடும் அ்னத்த திலும் பரவு்க தின்றன என்று கூறுங்கள். 

• இபயபாது குழந்்த்கள ிடம் அந்தக ்க திருை தி்க்ள (்க திள ிடடர்) எவவாறு 
நீககுவரீ்்கள் என்று ய்களுங்கள். ்யாராவது “்்க்க்ளக ்கழுவுவ்தன் மூைம்” 
என்று கூற தினால் அ்னவ்ரயும் ்்க ்கழுவும் இடத்த திறகு அ்ழததுச 
செல்லுங்கள்.

• மு்தைதில், சவறும் ்தண்ணரீில் ைடடும் ்்க ்கழுவ அவர்்களுககு உ்தவுங்கள். 
• ்கழுவி முடித்த ப ிறகு, இன்னமும் ந தி்ற்ய ்க திள ிடடர் து்கள்்கள் (்க திருை தி்கள்) 

அவர்்கள் ்்க்கள ில் இருபப்்தக ்காடடுங்கள்.  ்க திருை தி்க்ள நீக்கத 
்தண்ணரீ் ைடடும் யபா்தாது என்று கூறுங்கள். ்்க்கள ிை திருநது ்க திருை தி்க்ள 
முழு்ை்யா்க அ்கறற யொபபு யவண்டும் என்றும் கூறுங்கள். 

• யொபபு எபபடிக ்க திருை தி்க்ள நீக்க உ்தவு்க திறது என்ப்்தப பறற தி யபெவும், 
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யைலும் ்்க்க்ள யொபபு யபாடடுக ்கழுவும்யபாது ்்க ்கழுவும் பாட்டப 
பாடும்படி கூறுங்கள்.
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செேல்பாடு 3.3: ெ ிகல 
வ ிகைோடடு

இந்த ய்கம் பஙய்கறபாளர்்களுககு ்தங்கள் அன்றாட 
வாழக்்க்ய ில் என்சனன்ன செ்யல்பாடு்கள ில் யொபபு 

யபாடடு ்்க்க்ளக ்கழுவ யவண்டும் என்ப்்தயும் இந்த 
செ்யல்பாடு்களுககு முன்னர் அல்ைது ப ின்னர் எபயபாது 

்கழுவினால் ை தி்கவும் ப்யனுள்ளது என்பன குற திதது 
யவடிக்்க்யான மு்ற்யில் ெ திந்த திக்க உ்தவு்க திறது.

ைால அவைாெம் 30-40 ந திை திடங்கள்

பஙயைறபாைர்ைள்
வ்ய்த தினருககும் சபாருத்தைானது. இந்தச செ்யல்பாட்ட 
ஒயர ெை்யத்த தில் 20 மு்தல் 30 பஙய்கறபாளர்்கயளாடு 
ெ திறந்த மு்ற்யில் யைறச்காள்ளைாம்.

ைறறல் 
யநாக்ைஙைள்

நாம் ்த தினமும் யைறச்காள்ளும் ஒரு ெ திை செ்யல்்கள் 
யொபபு யபாடடுக ்்க ்கழுவுவ்்த ை தி்கவும் 
அவெ தி்யைாககு்க தின்றன என்ப்்த உணர ்வபபது. 

யதகவப்படும் 
சபாருள்

இரண்டு நாற்காை தி்கள் (ஒரு நாற்காை தி்ய ில் “முன்பு” 
என்றும் இன்சனாரு நாற்காை தி்ய ில் “ப ின்பு” என்றும் 
குற திககக்கடடிருககும் அல்ைது “முன்பு”, “ப ின்பு” என்று 
்கரும்பை்்க்ய ில் எழு்தவும். அல்ைது இரண்டு ்தாள்்கள ில் 
எழு்த திச சுவரில் ஒடடைாம். இந்த குற தி்யடீு்களுககு 
இ்டய்ய கு்றந்தபடெம் இரண்டு ைீடடர் இ்டசவள ி 
இருக்க யவண்டும்.
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எனன செயே யவண்டும்

வி்ள்யாட்ட அற திமு்கம் செய்தல் • 7-8 ந திை திடங்கள்

• குழுவினரிடம் எபயபாச்தல்ைாம் யொபபு யபாடடு ்்க ்கழுவ யவண்டும் 
என்ப்்தப படடி்யை திடச சொல்லுங்கள். அவர்்கள் ெரி்யான யநரங்க்ளப 
படடி்யை திடட ப ிறகு, அவர்்கள் சொன்ன செ்யல்பாடு்களுககு “முன்பு” அல்ைது 
“ப ின்பு” எபயபாது என்ப்்தயும் வ ிளக்கச சொல்லுங்கள். 

• இந்த வ ி்ள்யாடடுககு, யொபபு யபாடடு ்்க ்கழுவுவது அவெ தி்யம் என்ற 
ஆறு (6) செ்யல்பாடு்க்ள முடிவு செயயுங்கள். நாம் இந்த வ ி்ள்யாடடுக்கா்க 
ப ின்வருவனவற்ற வ்ர்ய்ற செயதுள்யளாம் என்ப்்த அவர்்கள ிடம் 
கூறுங்கள்: 

 ொபப ிடும் முன் 
 ெ்ைபப்தறகு முன்
 ்தண்ணரீ் எடுபப்தறகு முன்
 குழந்்தககுப பால் ச்காடுபப்தறகு முன்
 ்கழ திவ்ற்்யப ப்யன்படுத்த தி்ய ப ின்
 குழந்்தககு ட்யப்ர ைாறற தி்ய ப ின் 

குற திபபு: இ்வ ்க்்த்ய ின் அத்த தி்யா்யம் 2இல் குற திபப ிடபபடட அய்த 
செ்யல்பாடு்கள். வழ திநடததுனர்்கள் இந்த ஆறு செ்யல்பாடு்க்ளச ெ திற தி்ய 
குழந்்த்களுடன் வ ி்ள்யாடும்யபாது அவர்்களுககுக ்்க ்கழுவும் பாட்ட 
(handwashing spell) ந தி்னவுபடுத்தப ப்யன்படுத்தைாம். ெறயற வ்ய்த தில் 
மூத்த பஙய்கறபாளர்்களுககு இந்த வ ி்ள்யாட்ட அ்த தி்க ெவாைான்தா்க 
ைாறற, வழ திநடததுனர்்கள் கூடு்தைா்க யைலும் ஆறு செ்யல்பாடு்க்ளத 
ய்தர்நச்தடுததுகச்காள்ளைாம்.

• எபயபாது ்்க ்கழுவுவது என்ற பாட்டத ்த திரும்ப பாடுைாறு வழ திநடததுனர்்கள் 
்தன்னார்வைர்்க்ள அ்ழக்கைாம்.

கை ைழுவும் பாடடு  (தைிழ)

்்க்க்ளக ்கழுவு ்்க்க்ளக ்கழுவு
யொபபு யபாடடு ்்க்க்ளக ்கழுவு
ொபபிடும் முன் ்்க்க்ளக ்கழுவு 

ெ்ைபப்தறகு முன் ்்க்க்ளக ்கழுவு 
்்க்க்ளக ்கழுவு ்்க்க்ளக ்கழுவு

்தண்ணரீ் எடுபப்தறகு முன் ்்க்க்ளக ்கழுவு 
்்க்க்ளக ்கழுவு ்்க்க்ளக ்கழுவு

குழந்்த்களுககு உணவு ச்காடுபப்தறகு முன் 
்்க்க்ளக ்கழுவு 

்்க்க்ளக ்கழுவு ்்க்க்ளக ்கழுவு
்கழதிவ்ற்்யப ப்யன்படுத்ததி்ய பின் ்்க்க்ளக 

்கழுவு
்்க்க்ளக ்கழுவு ்்க்க்ளக ்கழுவு

குழந்்தககு ட்யபர் ைாறறதி்ய பின் ்்க்க்ளக 
்கழுவு 

்்க்க்ளக ்கழுவு ்்க்க்ளக ்கழுவு
யொபபு யபாடடு ்்க்க்ளக ்கழுவு

கை ைழுவும் யநரஙைள் பாடடு 
(ஆஙைிலம்)

Wash Your Hands With Soap
Wash Your Hands Before Eating
Wash Your Hands Before Cooking
Wash Your Hands Before Drawing 

Water
Wash Your Hands Before Feeding A 

Baby
Wash Your Hands After Using The 

Toilet
Wash Your Hands After Changing The 

Diaper For A Baby
Wash Your Hands With Soap
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குற திபபு: இ்தறகுக குற திபபா்க எந்த சைடயடா இ்ெய்யா இல்்ை. பாட்ட  
நம் இளம்  பஙய்கறபாளர்்கள ின் ந தி்னவில் நன்றா்கப ப்த தி்ய ்வக்க 
வழ திநடததுனர்்கள் அவர்்களுககுப ப ிடித்த பாடல் எது என்று ய்கடடு அந்த 
ரா்கத்த தில் பாட்ட  அ்ைததுத ்தரைாம்

பஙய்கறபாளர்்கள ிடம் ்க்்த்ய ின் இரண்டாம் அத்த தி்யா்யத்த தில் பமீும் அவனது 
நண்பர்்களும் ெ தி்ை யபாை நடிதது, அசுத்த ைந்த திரவா்த தி்க்ள முடடாளாக்க தி 
அவனது ைந்த திரப சபாருள்்க்ளத ்த திருடினார்்கள் என்ப்்த ந தி்னவுகூரச 
சொல்ைவும். இந்த வ ி்ள்யாடடில் பஙய்கறபாளர்்களும் ெ தி்ை்கள்யபாை 
நடிபபார்்கள்.

யைம் வ ிகைோடுதல்  • ஒரு சுறறுககு 3-4 ந திை திடங்கள்

• வழதிநடததுனரானா நீங்கள் 
்க திருை தி ைந்த திரவா்த தி்யா்க நடிக்க 
யவண்டும். “முன்பு”, “ப ின்பு” 
ஆ்க தி்ய குற தி்யடீு்களுககு நடுவ ில் 
வ ி்ள்யாடுபவர்்களுககு 
முதுகு ்காடடிகச்காண்டு 
ந தின்றுச்காள்ளுங்கள். குழுவினரிடம், 
“நான்்தான் அசுத்த ைந்த திரவா்த தி்யா்க 
நடிக்கபயபா்க தியறன்!” என்்ன 
சவறற திச்காள்ள நீங்கள் ெரி்யான 
ெை்யங்கள ில் யொபபு யபாடடு 
்்க ்கழுவ யவண்டும், நீங்கள் 
அ்ெவ்்த நான் பார்க்கக கூடாது!” 
என்று சொல்ை யவண்டும்.
• இந்த ய்கை தின் ஒவசவாரு சுறற திலும் 
5-6 யபர் ச்காண்ட குழுயவாடு 
வ ி்ள்யாடுங்கள். குழுவின்ர 
இரண்டு குற தி்யடீு்க்ளவிட 
அ்ற்யின் யவறு பக்கத்த தில் 
ந திற்கசசொல்ைைாம்.

• நான் ஆறு (6) ்்க ்கழுவும் யநரங்க்ள உரத்த குரை தில் கூறுயவன், 
நீங்கள் அந்தச செ்யல்பாடடில் ்க திருை தி்கள் பரவாைல் இருக்க எபயபாது 
்்க்க்ளக ்கழுவ யவண்டும் என்ப்்தப சபாறுதது, “முன்பு” அல்ைது 
“ப ின்பு” என்ற குற தி்யடீ்டத ச்தாட யவண்டும். நான் ்த திரும்ப ிப 
பார்ககும்யபாது நீங்கள் ந்கர்ந்தால், அவுடடா்க திவ ிடுவரீ்்கள்!” என்று 
வ ிளககுங்கள்.

• அவர்்க்ளப பார்க்காைல் ்த திரும்ப ி ந தின்று ஏறச்கனயவ முடிவு 
செய்த ஆற தில் ஏ்தாவது ஒன்்ற உரக்கச சொல்லுங்கள். நீங்கள் 
்த திரும்ப ிகச்காண்டிருககும் ெை்யத்த தில் வ ி்ள்யாடுபவர்்கள் ெரி்யான 
குற தி்யடீ்ட யநாக்க திப யபாவார்்கள். நீங்கள் ்த திரும்ப ிப பார்ககும்யபாது 
அவர்்கள் ஆடாைல் அ்ெ்யாைல் ந தின்றுவிட யவண்டும். 

• நீங்கள் ்த திரும்பும்யபாது ்யாராவது அ்ெந்தால் அந்தச சுறற தில் அவர்்கள் 
வ ி்ள்யாடடிை திருநது சவள ிய்யறறபபடுவார்்கள்.

• பை ்தட்வ ்த திரும்ப ித ்த திரும்ப ி அவர்்க்ளப ப ிடிக்கப பாருங்கள். 
ப ிடிபடாைல் ்யார் ெரி்யான குற தி்யடீ்ட அ்ட்க திறார்்கயளா அவர்்கள் 
சவறற தி சபறுவார்்கள்.
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• வி்ள்யாடுபவர் ்தவறான இடத்த தில் யபாய ந தின்றால் அவர் ய்தால்வ ி 
அ்டவார். 

• அ்னததுப பஙய்கறபாளர்்களும் ஒரு ்தட்வ்யாவது வ ி்ள்யாடும் 
வ்ர 5-6 உறுபப ினர்்கள் ச்காண்ட குழுயவாடு பை மு்ற இ்்த 
வ ி்ள்யாடவும்.

செேலி விகைோடடு

அசுத்த ைந்ததிரவா்ததி்்யத ய்தாற்கடிக்கக குழந்்த்கள் 
எந்த நதி்ை (Level) வ்ர யவண்டுைானாலும் 
வி்ள்யாடைாம். ்க்்த்யில் அத்ததி்யா்யம் 2-ன் 
வி்ள்யாட்ட யொப்பப ப்யன்படுத்ததி எவவாறு 
்்க்க்ளக ்கழுவ யவண்டும் என்பது ச்தாடர்பானது, 
அத்ததி்யா்யம் 2இன் ்கறறல் யநாக்கங்கள் யொப்பப 
ப்யன்படுத்ததி நாம் ஏன் ்்க்கழுவ யவண்டும் என்று 
நைககுககூறு்கதிறது..

உ்தவுவ்தற்கான குறதிபபு்கள்: 
• குழந்்த்க்ளக குழுக்களா்கப பிரிக்கவும். 
• ஒவசவாரு குழுவினருககும் ஒரு ொ்தனம் 

வழங்கவும். 
• அ்்த அவர்்கள் ்்க ைாறறதி வி்ள்யாடடடும். 
• ப்யிைரங்க ்காை அவ்காெம் குறதிததுத 

ச்தரிநதுச்காள்ளப ப்யிைரஙகு நடககும் இடத்ததில் 
ொ்தனங்கள் எஙய்க அ்ைநதுள்ளன என்ப்்தக 
்காடடவும்.  

• அவர்்கள் எபயபாது வி்ள்யாட 
அனுை்ததிக்கபபடுவார்்கள் என்ப்்தக கூறவும். 
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4
நைது ெமூைத்த ிறகுப் 
ப ிரச்ொரம் செயதல்

     

செேல்பாடு 4.1: 
நாம் அகனவரும் 

எப்யபாது கைைகைக் 
ைழுவுை ியறாம்?

இந்த ெ திந்த திக்கத தூண்டும் செ்யல்பாடு, நாம் எபயபாது 
்்க்க்ளக ்கழுவ யவண்டும் என்ற வ ிழ திபபுணர்்வ 

வலுபபடுதது்க திறது யைலும் நம் பஙய்கறபாளர்்க்ள சைச.
டபுள்யு. டபுள்யு.எஸ்.க்கான முக்க தி்யததுவத்்தத ்தங்கள் 

குடும்பம் ைறறும் ெமூ்கத்த தில் ப ிரசொரம் செய்யவும் உ்தவு்க திறது. 
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ைால அவைாெம்
30 ந திை திடங்கள் (செ்யல்பாட்ட வடீடில் முடிதது 
ப்ய ிைரஙகுககு ச்காண்டு வரும் யநரத்்தயும் 
யெர்ததுகச்காள்ளவும்)

பஙயைறபாைர்ைள்
அ்னதது வ்ய்த தினருககும் சபாருத்தைானது. இந்த 
செ்யல்பாடடில்  எவவளவு எண்ணிக்்க்ய ில் 
யவண்டுைானாலும் பஙய்கறபாளர்்கள் இடம் சபறைாம்.

ைறறல் 
யநாக்ைஙைள்

பஙய்கறபாளர்்கள், ்காடெ தி மூைம் நாம் எபயபாது 
யொபபு யபாடடு ்்க்க்ள ்கழுவ யவண்டும் என்ப்்தக 
குற தித்த ்தங்கள் புரி்த்ை செ்யல்மு்ற வ ிளக்கம் 
அள ிக்க திறார்்கள்.

பஙய்கறபாளர்்கள் ்தாங்கள் ்கறற்்தத ்தங்கள் 
செ்யல்பாடு்கள ில் சபறயறார் / பாது்காவைர்்க்ள 
ஈடுபடுததுவ்தன் மூைம் ெமூ்கத்த தில் பரபபு்க திறார்்கள் 

யதகவப்படும் 
சபாருள்

ஒவசவாரு பஙய்கறபாளருககும் எழு்தவும் வ்ர்யவும் 
ஸ்யடஷனரி சபாருள்்கள் (யபபபர், சபன்ெ தில்்கள் ைறறும் 
யபனாக்கள், வண்ண சபன்ெ தில்்கள், அழ திபபான்்கள் 
மு்தைதி்யன.)
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எனன செயே யவண்டும்

அறிமுைம் • 2 ந திை திடங்கள்

பஙய்கறபாளர்்கள ிடம் இந்தப ப்ய ிைரங்க தில் அவர்்கள் ்கறறுகச்காண்ட, செய்த 
எல்ைாவறற திலும் ெமூ்கத்த தில் உள்ளவர்்க்ள ச்தரிநதுச்காள்ள யவண்டும் 
என ந தி்னபபது எது என ய்களுங்கள். ைறறவர்்களுடன் ்தங்கள் அற தி்வப 
ப்க திர்நதுச்காள்வ்தன் மூைம் ்தங்கள் ெமூ்கம் முழுவதும் சுத்தம், சு்கா்தாரத்்த 
அவர்்கள் உறு்த திசெய்ய முடியும் என்று அவர்்கள ிடம் கூறுங்கள். இ்்த இவர்்கள் 
்தங்கள் குடும்பம், அக்கம் பக்கத்த தினர் ைறறும் நண்பர்்களுககு பாடடு்கள் ைறறும் 
மு்ற்யான செ்யல்பாடு்க்ளக ்கறறுகச்காடுபப்தன் மூைமும் செய்யைாம். 

நைது கை ைழுவும் யநரஙைகை வகரதல் •
15 ந திை திடங்கள்

• ஒவசவாரு பஙய்கறபாள்ரயும் ஒரு ்கா்க தி்தத்்த எடுததுகச்காண்டு நாள் 
முழுவதும் அவர்்களுககு யொபபு யபாடடு ்்க ்கழுவி்யா்க யவண்டி்ய 
செ்யல்பாடு்க்ள (கு்றந்தபடெம் ஆறு செ்யல்பாடு்கள்) வ்ர்யச சொல்ைவும். 
அவர்்கள் ்்க்க்ளச சுத்தம் செயவது இந்தச செ்யல்பாடு்களுககு முன்பா 
அல்ைது ப ின்பா என்ப்்தயும் குற திபப ிட யவண்டும். அந்த யபபபரில் 
அ்னவ்ரயும் ்தங்கள் சப்ய்ர எழு்தச சொல்ைவும்.

• ஒவசவாரு பஙய்கறபாள்ரயும் இரண்டு அல்ைது மூன்று யப்ர ்தங்கள் 
ெமூ்கத்த திை திருநது (சபறயறார் அல்ைது பாது்காவைர், ஒரு உடன் ப ிறந்தவர், 
அக்கம் பக்கத்த தில் உள்ள ஒருவர், ப்ய ிைரங்க தில் பஙய்கற்கா்த ஒரு நண்பன் 
மு்தைதி்ய ்யா்ர்யாவது) ய்தர்நச்தடுக்கச சொல்ைவும். 

• இபயபாது வடீடிறகு சென்று அவர்்கள் ய்தர்நச்தடுததுள்ள ஒவசவாரு ெமூ்க 
உறுபப ினரும் அ்னதது (கு்றந்தது ஆறு) செ்யல்பாடு்களுககும் முன்பும் 
ப ின்பும் யொபபு யபாடடுக ்்க ்கழுவும் செ்யல்பாடு்க்ள வ்ர்ய யவண்டும் 
என்று கூறுங்கள். பஙய்கறபாளர்்கள் இரண்டு, மூன்று யபரிடம் ப்ய ிைரங்க தில் 
்தாங்கள் என்ன ்கறறுகச்காண்யடாம் என்ப்்தக கூற தி அவர்்கள் வ்ரந்த 
யபபபரில் ்்கச்யழுத்த திட யவண்டும் எனவும் கூறுங்கள்.  

• இளம் பஙய்கறபாளர்்கள் ்்கச்யழுத்த திடபபடட ்தங்கள் படங்க்ளக 
ச்காண்டுவரும்யபாது, அவர்்கள் ்கறறுகச்காண்ட பு்த தி்ய செ்யல்பாடு ஏ்தாவது 
உள்ள்தா என்று ய்களுங்கள் (்க்்த்ய ில் அவர்்கள் பார்க்கா்த / ய்கட்கா்த அல்ைது 
்தங்கள் அன்றாடம் செயயும் செ்யல்பாடு்கள ில் இல்ைா்த ஒன்்ற) 

• இளம் பஙய்கறபாளர்்கள் ்தங்கள் ப ிரசொரத்்தத ச்தாடர அவர்்கள் ்கறறுத 
்தரும் ஒவசவாரு நபருககும் ஸ்டார்்கள வழங்கைாம். அல்ைது அவர்்கள் 
சப்யர்்க்ள டிஃபடீ ்த தி சஜர்ம் வ ிொர்ட (அசுத்த ைந்த திரவா்த தி்்யத 
ய்தாற்கடிபயபாம்) யபாஸ்டரில் எழுதுவ்தன் மூைமும் ஊக்கபபடுத்தைாம்.
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ைிருைி ைநதிரவாதிகேத் யதாறைடித்தல் யபா்ஸடர்

அசுத்த ைந்ததிரவா்ததி்்யத ய்தாற்கடித்தல் யபாஸ்ட்ர அறதிமு்கம் செய்தல் 
அசுத்த ைந்ததிரவா்ததிககு எ்ததிரான நைது யபாராடடத்்தக ்கண்்காணிக்க 

இந்தப யபாஸ்டர் நைககு உ்தவும் என்று விளக்கவும்! எவவளவு அ்ததி்கைான 
சப்யர்்கள் யபாஸ்டரில் உள்ளனயவா, அவவளவு பைவனீைா்க நாம் அவ்ன 
ைாறறதி்யிருக்கதியறாம். ்கதிருைதி ைந்ததிரவா்ததி்்யத ய்தாற்கடிக்க, இந்த எல்ைா 
வரி்ெ்களிலும் உங்கள் சப்யர்்க்ளப பூர்த்ததி செய்ய யவண்டும். பூர்த்ததி 
செய்யபபடா்த வரி்கயள இருக்கக கூடாது என்ப்்த எடுததுக கூறவும். 

ஒவசவாரு பஙய்கறபாளரும் வாரத்ததில் ஒவசவாரு நாளும் ொபபிடுவ்தறகு 
முன்பும் ்கழதிவ்ற்்யப ப்யன்படுத்ததி்ய பின்பும் யொபபு யபாடடு ்்க்க்ள 
சுத்தம் செயயும்யபாச்தல்ைாம் ்தங்கள் சப்ய்ர யபாஸ்டரில் சபன்ெதிைால் 

எழு்தைாம். 
அந்த வார இறு்ததி்யில், ஒரு பஙய்கறபாளர் சப்யர் கு்றந்தது 5 ்தட்வ 
படடிைதிடபபடடிருந்தால், அவருககு அடுத்த அைர்வில் ஒரு ஸ்டிக்கர் 

அல்ைது ஒரு ஒரு ஸ்டார் ்கதி்டககும். அ்்த அவர்்கள் ்தங்கள் ்்க்களில் 
ஒடடிகச்காண்டு வடீடிறகு எடுததுசசென்று இது அவர்்களுககு எ்தற்கா்கக 

்கதி்டத்தது என்று கூறைாம்.

அனறாடச் செேல்பாடு அடடவகண

்க திருை தி ைந்த திரவா்த தி்்யத ய்தாற்கடிககும் யபாஸ்டர் ்தவ ிர, 
ஒருங்க தி்ணபபாளர்்கள், குழந்்த்கள ின் ்த தினெரி ்்க்கழுவும் வழக்கத்்தக 
்கண்்காண ிக்கவும் அ்்தத ச்தாடர்நது செய்ய ஊக்கபபடுத்தவும் ்த தினெரி ்்க 
்கழுவும் ொர்ட்டயும் ப்யன்படுத்தைாம்.  

யதகவப்படும் சபாருள்
• ஒரு A4 ஷீட யபபபர் 
• வண்ண ஸ்ச்கடச யபனாக்கள் 
• பை வண்ணங்கள ில் ஸ்டிக்கர்்கள் (நடெத்த திரங்கள், யராஜாக்கள், மு்தை தி்யன.)
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எப்படிச் செயவது?
• மு்தல் பத்த தி்ய ில் ஒருவருககுக ்ீகழ 

ஒருவரா்கப பஙய்கறபாளர்்கள ின் 
சப்யர்்க்ள எழுது்தல் 

• ஒவசவாரு வாரத்த திறகும் நாள் 
அடிபப்ட்ய ில் பத்த தி்க்ள 
அ்ைக்கவும் (இயைஜ தில் 
்காடடியுள்ளபடி).

• ஒவசவாரு “நாளும்” பஙய்கறபாளர்்கள் 
்்க்க்ள ்கழுவி்ய்தற்கா்க 
ஒரு டிக ைார்க வாஙகுவார்்கள்.  
வழ திநடததுனர்்கள் டிக ைார்கு்க்ளக 
்கண்்காண ிக்க, ்்க்க்ளக ்கழுவ 
ஒன்று அல்ைது இரண்டு ை தி்கவும் 
முக்க தி்யைான யநரங்க்ள முடிவு 
செய்யைாம் (எ.்கா. ொபப ிடுவ்தறகு முன், வ ி்ள்யாடி்ய ப ின் மு்தை தி்யன.). 

• வார இறு்த தி்ய ில், ஒரு பஙய்கறபாளர் கு்றந்தபடெம் 5 டிக ைார்ககு்கள் 
சபறற திருந்தால், அவர்்கள் சப்யருககு யைல் அவர்்களுககு ஸ்டார் ஸ்டிக்கர் 
்க தி்டககும்.

ப ிரச்ொரைராை ைாறுதல்!
• ப்ய ிைங்க தின் முடிவில், பஙய்கறபாளர்்கள ிடம் அவர்்கள் இபயபாது ்தாங்கள் 

்கறற்்த ெமு்தா்யத்த தில் பரபபத ்த்யாரா்க திவ ிடடார்்கள் என்று கூறுங்கள்! 
பஙய்கறபாளர்்கள ிடம் ்்க்க்ள ்கழுவுவ்தன் மூைம் அசுத்த ைந்த திரவா்த தி்்ய 
நீககும் இரண்டு பாடடு்கள் ந தி்னவுள்ளனவா என்று ய்களுங்கள்.

• இபயபாது, ்தங்கள் ெமூ்கத்்த ஆயராக்க தி்யைா்க ்வததுகச்காள்ள பமீ் டீை தில் 
யெரும் உறு்த தி எடுததுகச்காள்ள முடியுைா என்று அ்னவரிடமும் ய்களுங்கள்!

• நீங்கள் சொல்வ்்தத ்த திருபப ிச சொல்ைச சொல்ைவும்:

நான் அசுத்த ைந்த திரவா்த தி்்யத ய்தாற்கடிதது ஒவசவாரு 
்க திராைத்த திை திருநதும் வ ிரடடி அடிக்க பமீ் குழுவின் அங்கைா்க 
இருபயபன், எல்ைா முக்க தி்ய யநரங்கள ிலும் என் ்்க்க்ள 

யொபபு யபாடடு சுத்தம் செயயவன். நான் என் நண்பர்்களுககும் 
குடும்பத்தாருககும் ்க திருை தி்கள் பரவுவ்்தத ்தடுக்க யொபபு 

யபாடடுக ்்க்க்ள சுத்தம் செயவது ஏன் முக்க தி்யம் என்ப்்தக 
்கறறுகச்காடுபயபன் என உறு்த தி கூறு்க தியறன்!

• அ்னவ்ரயும் ்்க ்தடடித ்தங்க்ளப பாராடடிகச்காள்ளும்படி 
ய்கடடுகச்காள்வதுடன் இந்த அைர்்வ முடிததுகச்காள்ளவும்!
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பேிறெித் திடடம்  2

ைழ ிவகறப் பேனபாடு
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பே ிறெ ித் த ிடடம்  2: ைழ ிவகறப் பேனபாடு

அற ிமுைம்
சுத்தைான ்கழ திவ்ற நல்ை ஆயராக்க தி்யம், அந்தஸ்து, சு்ய ்கவுரவம், நைம் 
ஆ்க தி்யவற்ற உணர்தது்க திறது. ஸ்வச பாரத ்த திடடம் (்க திராை தின்) ்ீகழ, 
குடிநீர் ைறறும் சு்கா்தாரத து்ற, இந்த தி்ய அரசு, இந்த தி்யா முழுவதும் 98.7 ெ்தவ்ீத 
இல்ைங்கள ில் ்கழ திவ்ற்க்ளக ்கடட ந தி்த தி அள ிததுள்ளது. இந்த உள்்கடட்ைபபு 
யைம்பாடடுடன் பழக்க வழக்க ைாறறத்்த ஏறபடுத்த, சு்கா்தாரைான ்கழ திவ்ற 
ச்தாடர்பான புரி்த்ை உண்டாக்க வ ிழ திபபுணர்வு ைறறும் ்கல்வ ி ப ிரசொரத 
்த திடடங்கள் அவெ தி்யைாகும்.

்ீகழக்கண்ட பகு்த தி, குழந்்த்கள் ்கழ திவ்ற்்ய அணுகுவ்தற்கான வெ்த தி்ய ின் 
முக்க தி்யததுவத்்தப புரிநதுச்காள்வ்தற்கான செ்யல்்கள், ்கழ திவ்ற 
ப்யன்படுத்தாைல் இருபப்தற்கா்க நண்பர்்களும், குடும்பத்த தினரும் சொல்ைககூடி்ய 
ொககு்க்ள எ்த திர்ச்காள்வ்தற்கான செ்யல்்க்ளயும் ச்காண்டுள்ளது.
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உதவுவதறைாைப் பரிநதுகரக்ைப்படும் 
அடடவகண
்கழ திவ்றப ப்யன்பாட்ட வளர்க்க உ்தவுபவர்்கள் (வழ திநடததுனர்) ்தங்கள் 
அடடவ்ண ைறறும் பஙய்கறபாளர்்கள ின் ய்த்வகய்கறபத ்தங்கள் வ ிரும்ப ி்ய 
வழ தி்ய ில் ந தி்கழசெ தி்்ய யைறச்காள்ளைாம். இ்்த யைறச்காள்வ்தற்கான வழ தி்கள் 
ைறறும் ப ிரிததுகச்காள்வ்தற்கான ஆயைாெ்ன்கள்:

ஒரு நாள் 
பேிலறஙைிறகு

(6 ைணி யநரம்)

நா்ள இரண்டா்கப பிரிததுகச்காள்ளவும். 
1, 2 அைர்வு்க்ள மு்தல் பா்ததி்யிலும், 3ஆம் 
அைர்்வ இரண்டாம் பா்ததி்யிலும், நடுயவ 
இ்டசவளிய்யாடு ்வததுகச்காள்ளவும். 

வழதிநடததுனர்்கள் ஒரு ைணி யநரத்்த 
யொடடா பமீ் செ்யைதி வி்ள்யாடடு 
மூைம் சு்கா்தாரம் பறறதி அறதிமு்கம் செயது, 
ஒவசவாருவரும் வி்ள்யாட யநரம் 
அளிக்கைாம். 

இந்த மு்ற்யில், ்கறறைதில் அ்ததி்க 
அளவிைான பின் ச்தாடர்்தல் இல்்ை.  

2 முதல் 4 நாள் 
வகரோன பேிலறஙகு 

(தினமும்1-3 ைணி யநரம்)

1, 2ஆம் அைர்வு்க்ள மு்தல் நாள் 
்வததுகச்காண்டு, 3ஆம் அைர்்வ 
இரண்டாம் நாள் ்வததுகச்காள்ளைாம், 
யைலும் ெதிை நாட்கள் அவ்காெம் இருந்தால், 
பஙய்கறபாளர்்கள் உள்ளடக்கத்்த புரிநது 
ச்காண்டு ய்யாெதிக்க ைறறும் ்ததினெரி 
அடிபப்ட்யில் ்தங்கள் ்கறற்ைக 
குடும்பத்ததினர் ைறறும் நண்பர்்களுடன் 
ப்கதிர்நதுச்காள்ள வழதி செய்ய யைலும் 
அவ்காெம் அளிககும் வ்்க்யில் 
வழதிநடததுனர் இ்டசவளி அளிக்கைாம்.

இரு வார பேிலரஙகு 

(தினமும் 1 ைணி யநரம்)

்ததினெரி அலுவல்்களுககு இ்டய்ய 
கு்றவான யநரம் ஒதுக்கககூடி்ய ஒற்றப 
பள்ளி அல்ைது நதிறுவனத்ததிறகு ைதி்கவும் 
உ்கந்தது. 

்ததினமும் ஒரு ெதிை ப்யிறெதி்கள் 
அளிதது, ்கறறல் குறதிதது ய்யாெதிக்க 
பஙய்கறபாளர்்களுககு யநரம் அளிதது, ்தங்கள் 
ெமூ்கத்ததிடம் ப்கதிர ஊககுவிதது, டிஜதிடடல் 
வி்ள்யாடடிறகு யநரம் அளிக்கவும்.
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1
பே ிறெ ிகே 

அற ிமுைம் செயவது
ப்யன்படுததுவ்தறகு முன்னும் ப ின்னும் ்கழ திவ்ற்ய ில் ்தண்ணரீ் 

ஊறறுவது ்க திருை தி்கள் பரவுவ்்தத ்தடுககும். இந்த ப்ய ிறெ தி 
மூைம், பஙய்கறபாளர்்கள் ்கழ திவ்றப ப்யன்பாடு மு்ற மூைம் 
்கழ திவ்ற்்ய எபபடிப ப்யன்படுததுவது எனக ்கறறுகச்காண்டு 
்தன ிபபடட சு்கா்தார ைறறும் ஆயராக்க தி்யத்்த யைம்படுத்தவும் 

்கறறுகச்காள்ளைாம்.

ைால அவைாெம் 15 ந திை திடங்கள்

பஙயைறபாைர்ைள் எந்த வ்யதுப ப ிரிவ ிலும் எத்த்ன யப்ரக ச்காண்டு 
யவண்டுைானாலும் செய்யைாம்.

ைறறல் 
யநாக்ைஙைள்

பஙய்கறபாளர்்கள் ்கழ திவ்ற்்யப ப்யன்படுததுவது எபபடி 
எனக ்கறறுகச்காள்்க தின்றனர்  

யதகவப்படும் 
சபாருள் எதுவும் இல்்ை



50

எனன செயே யவண்டும்
• யொடடா பமீ் மூைம் ஆயராக்க தி்யம், அத்த தி்யா்யம் 1 வழ தி்யா்க 

பஙய்கறபாளர்்களுககுக ்கழ திவ்றப ப்யன்பாடு மு்ற்்ய ்கறறுத்தருவது.

ைழிவகறகேப் பேனபடுத்தும் முகற 
(தை ிழ)

்தண்ணி்்ய எடுபயபாம்
டாயசைடடில் ஊறறுயவாம்

டாயசைட யபாயவாம்
ைீண்டும் ஊறறுயவாம்
்்க்க்ள ்கழுவுயவாம்

ைழிவகறகேப் பேனபடுத்தும் 
முகற (ஆஙைிலம்)

Carry water 
Flush 

Squat in the right direction 
Flush 

Wash hands

குற திபபு: இ்த தில் வழ தி்கள் யபெபபடு்க தின்றன. இ்ெய்யா, குற திபப ிடட 
ச்தான ிய்யா இல்்ை. குழந்்த்களுககு சுவாரஸ்்யம் அள ிக்க, வழ திநடததுனர் 
பஙய்கறபாளர்்களுககுப ப ிடித்தைான பாட்ைப பாடச சொல்ை தி, அ்தறய்கறப 
வழ தி்க்ளச சொல்ைைாம்.

• பஙய்கறபாளர்்க்ளச ெைைான குழுவா்கப ப ிரிதது, பரஸ்பரம் பார்த்தபடி 
ந திற்கசசெய்யவும். வழ திநடததுனர் நடுயவ ந திற்கைாம்.  

• வரி்ெ்யா்க, ஒவசவாரு குழுவா்கச சுடடிக்காடடவும். நீங்கள் 
சுடடிக்காடடும்யபாது, அந்தக குழு ்கழ திவ்றப ப்யன்பாடு மு்ற்யில் அடுத்த 
்கடடத்்த பாடி, செயது்காடட யவண்டும். 

• நீங்கள் சுடடிக்காடடுவ்தறகு ஏறபக குழுவின்ரப பாட ்வக்கவும். 
குழுக்கள ிடம் வரி்ெ்யா்கச சுடடிக்காடடைாம், அல்ைது ைாற தி 
ைாற திச சுடடிக்காடடைாம், ஒயர குழுவிடம் ச்தாடர்நது கூறைாம். 
இ்்த சுவாரஸ்்யைா்க யைறச்காள்ளவும், அடுதது எந்தக குழு்வச 
சுடடிக்காடடுவரீ்்கள் எனத ச்தரி்யக கூடாது.  

• ெ திை சுறறு்களுககுப ப ிறகு, ஒயர யநரத்த தில் இரண்டு குழுக்க்ளச 
சுடடிக்காடடைாம்.  

• அ்த தி்க மு்ற எந்தக குழு சபாருத்தைான செ்யலுடன் பாடு்க திறய்தா அந்தக குழு 
சவறற தி சபறற்தா்கக ச்காள்ள யவண்டும். 
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2
நீஙைள் ஏன ைழிவகறகேப் 

பேனபடுத்த யவண்டும்?

பே ிறெ ி 2.1: யொடடா 
பீமுடன சுைாதாரம் - 

அத்த ிோேம் 3

யொடடா பமீுடன் சு்கா்தாரம் புத்த்கத்த தின் அத்த தி்யா்யம் 3, ்த திறந்த 
சவள ி்ய ில் ைைம் ்கழ திபபது பறற தி யபசு்க திறது. ்க திருை தி ைா்யாவ ி, 
யடாைாகபூர் ்க திராைத்த தில் எல்யைாரும் ்த திறந்த சவள ி்ய ில் ைைம் 
்கழ திபப்்த பார்தது, எல்யைாரும் யநாயவாயபபடும் வ்்க்ய ில் 
அவர்்கள் உண்ணும் உணவு ைறறும் நீரில், ைைத்த திை திருநது 

்க திருை தி்க்ளப பரபப ஈக்களுககு உத்தரவ ிடு்க திறது. யொடடா பமீ் 
்தன் நண்பர்்களுடனும் தூய்ை ைா்யாவ ியுடனும் இ்ணநது 

செ்யல்படடு, ்க திருை தி்கள் எபபடிப பரவு்க தின்றன என யடாைாகபூர் 
ைக்களுககு வ ிளககு்க திறார். ்த திறந்த சவள ி்ய ில் ைைம் ்கழ திபபது 

ஏன் சு்கா்தாரக ய்கடு எனவும் வ ிளககு்க திறார்.
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ைால அவைாெம் 15 ந திை திடங்கள்

பஙயைறபாைர்ைள் 7 வ்யது மு்தல் 11 வ்ய்தான ெ திறார்்களுககு ஏறறது. 
எத்த்ன யப்ர யவண்டுைானலும் அனுை்த திக்கைாம்.  

ைறறல் 
யநாக்ைஙைள்

்த திறந்த சவள ி்ய ில் ைைம் ்கழ திபபது எபபடிக ்க திருை தி்கள் 
பரவ வழ தி செய்க திறது என்ப்்த, குற திபபா்க ைைத்தால் 
ஈர்க்கபபடும் ஈக்களால் எபபடி பரவு்க தின்றன என்ப்்தக 
்கறறுகச்காள்்க தின்றனர். 

யதகவப்படும் 
சபாருள்

யொடடா பமீுடன் சு்கா்தாரம் புத்த்கம் அத்த தி்யா்யம் 
3 (வடீிய்யா வடிவ ிலும் ்க்்தபபுத்த்க வடிவ ிலும் 
அவர்்கள ிடம் இந்தக ்க்்த ்தரபபடு்க திறது) 

புரஜகடர் ்கருவ ி 

ஒை திசபருக்க தி்கள் 

வடீிய்யா பார்க்க ்கம்பயூடடர் 
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எனன செயே யவண்டும்

அறிமுைம் • 5 ந திை திடங்கள்

குழுவின்ரக ்கழ திவ்றப ப்யன்பாடு மு்ற்்ய ந தி்னவுகூரச சொல்ைவும். 
அடுதது, ்கழ திவ்ற்்ய ப்யன்படுததுவது ஏன் முக்க தி்யம், ்த திறந்த சவள ி்ய ில் ஏன் 
ைைம் ்கழ திக்கக கூடாது எனக ய்கட்கவும்.

ைகத சொல்லுதல் • 6 ந திை திடங்கள்

அ்னததுச ெ திறார்்களுககும், புரஜகடர், யைபடாப, ஒை திசபருக்க தி மூைம் 
வடீிய்யா்வக ்காடடவும். வடீிய்யா 5:31 ந திை திடங்கள் நீளைானது. ய்த்வ என ில் 
ைீண்டும் ்காடடவும்.

குற திபபு: வடீிய்யா்வக ்காண்ப ிக்க வெ்த தி இல்்ை என ில், ்தரபபடடுள்ள 
புத்த்கத்த திை திருநது மூன்றாவது அத்த தி்யா்யத்்த வாெ திக்கவும். அல்ைது ஒருவ்ர 
வாெ திக்கச சொல்ைவும். வழ திநடததுனர் இந்த அத்த தி்யா்யத்்த ந்கசைடுதது 
ெ திறார்்கள ிடம் வழங்க தி அவர்்க்ளயும் இ்ணநது வாெ திதது, படங்க்ளப பார்க்கச 
சொல்ைைாம்.

ைகத ைமீண்டும் • 4 ந திை திடங்கள்

பஙய்கறபாளர்்க்ள அ்ழதது, அவர்்கள் பார்த்தது அல்ைது படித்த்்தக ய்கட்கவும். 
(எல்யைாரும் ஒயர ்கருத்்தச சொல்வ்்தத ்தவ ிர்க்கவும்.)
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செேல் 2.2: த ிறநத சவை ி 
ைலம் ைழித்தல் ை ிருைிைகைப் 

பரப்புை ிறது!

இந்த சுவாரஸ்்யைான ்காடெ தி வ ிளக்க செ்யல்மு்ற, ்த திறந்த 
சவள ி ைைம் ்கழ தித்தல் எபபடிக ்க திருை தி்க்ளப பரபபு்க திறது, 

ை்ழ நீர், ஈக்கள் மூைம் இ்வ எபபடிப பரவு்க தின்றன 
என உணர்தது்க திறது. ்க திருை தி்கள் உணவு, ்தண்ணீ் ர 

ைாசுபடுததுவ்தால் யநாய்கள் உண்டா்க தின்றன. ்கழ திவ்றப 
ப்யன்பாடு ்க திருை தி்கள் பரவுவ்்த ்தடுதது, ெமூ்கத்்த 

சுத்தைா்கவும், ஆயராக்க தி்யைா்கவும் ்வத்த திருக்க திறது எனப 
பஙய்கறபாளர்்கள் ச்தரிநதுச்காள்்க தின்றனர்.

ைால அவைாெம் 30-40 ந திை திடங்கள்

பஙயைறபாைர்ைள்
அ்னதது வ்ய்த தினருககும் சபாருத்தைானது. ஒரு 
யநரத்த தில் 20 மு்தல் 30 பஙய்கறபாளர்்க்ளக ச்காண்டு 
யைறச்காள்ளைாம்.

ைறறல் 
யநாக்ைஙைள்

பஙய்கறபாளர்்கள், ்த திறந்தசவள ி ைைம் ்கழ தித்தல் 
்க திருை தி்க்ளப பரபபுவ்்தயும், ை்ழயும் ஈக்களும் இ்்த 
யைலும் அ்த தி்கைாககுவ்்தயும் அற தி்க தின்றனர்.  

்கழ திவ்றப ப்யன்பாடு மூைம் ்க திருை தி்கள் உணவு ைறறும் 
நீர் ந தி்ை்கள ில் புகுவ்்தத ்தடுக்க முடியும் என்றும் 
இ்தன் மூைம், சுத்தம், ஆயராக்க தி்யத்்தக ்காக்க முடியும் 
என்றும் ச்தரிநதுச்காள்்க தின்றனர். 

யதகவப்படும் 
சபாருள்

ய்காைைாவு

இ்ை்கள்

குசெ தி்கள்

ஒவசவாரு பஙய்கறபாளருககும் ஒரு ்கல் வரும் 
வ்்க்ய ில் யபா்த தி்ய ்கற்கள்  

எள ி்தா்க ந்கர்த்த முடி்யா்த அல்ைது உ்்தக்க முடி்யா்த 
அளவுககு ஒரு சபரி்ய செங்கல் அல்ைது சபரி்ய ்கல்  
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எனன செயே யவண்டும்

அறிமுைம் • 2 ந திை திடங்கள்

்க திருை தி்கள் எபபடிப பரவு்க தின்றன எனத ச்தரியுைா என ய்கடடு வ ி்ள்யாட்டத 
துவக்கவும். சவள ிய்ய ைைத்த தில் உள்ள ்க திருை தி்கள் எபபடி நாம் உண்ணும் 
ைறறும் அருநதும் உணவு ைறறும் ்தண்ணரீில் நு்ழ்க தின்றன?   

விகைோடடு துவஙகும் முன • 5 ந திை திடங்கள்

குழுவினருககு ஈக்கள் யபால் நடிக்கக ்கறறுகச்காடு்கவும். (ஈக்கள் யபாைச ெத்தம் 
செயது, ்்க்க்ள இறகு்கள் யபாை அ்ெதது, ைடங்க தி்ய ்கால்்களுடன் யவ்கைா்க 
நடபபது).

்கால்்க்ள ைாறற தி அ்ெததுக ்்க ்தடடுவது மூைம் ை்ழ சபயவது யபால் 
செய்யக ்கறறுகச்காடுக்கவும்.  

குழுவாை வகரபடம் செயதல் • 15 ந திை திடங்கள்

• ்த திறந்த சவள ி்ய ில் ைண்ணில் வ்ரவது ெ திறந்தது. ்த்ர்ய ில் ொகபெீால் 
வ்ர்யககூடி்ய வ்்க்ய ில் உள்புறத்த திலும் செய்யைாம். 

• எல்யைா்ரயும் வடட வடிவ ில் ந திற்க சொல்ைவும். ஒவசவாருவரும் மூன்று 
அடி ப ின்யனாக்க திச சென்று வடடத்்தப சபரி்தாக்கவும்.

• இடத்்தக குற திக்க ஒவசவாருவர் ்கால் அரு்க திலும் ெ திற தி்ய ்கல்்ை 
்வக்கவும். “இந்த வடடத்த திறகுள், நம் இடத்்தச சுறற தி நம் ெமூ்கத்த தின் 
வ்ரபடத்்த உருவாக்கபயபா்க தியறாம்” என வ ிளக்கவும். 

• பஙய்கறபாளர்்கள் ொ்ை்கள், ைருததுவை்ன்கள், பள்ள ி்கள் யபான்ற 
இடங்க்ள வ ிவரிககும்யபாது, குசெ தி அல்ைது ொகபெீால் வ்ரபடத்்த 
வ்ர்யவும். இ்்த எல்யைாரும் ஒபபுகச்காள்ளசசெய்யவும்.  

குற திபபு: இளம் பஙய்கறபாளர்்கள் என ில், பள்ள ி யபான்ற ெ திற தி்ய இடங்க்ள 
வ ிவரிக்கச சொல்ைைாம்.

• குழுவிடம், “எங்க திருநது குடிநீர் சபறு்க திறரீ்்கள்?” எனக ய்கட்கவும். 
வ்ரபடத்த தில் அ்்தப சபரி்தா்க “X” எனக குற திக்கவும். “எங்க திருநது உணவு 
வரு்க திறது அல்ைது எஙய்க ொபப ிடு்க திறரீ்்கள்?” எனக ய்கட்கவும். அந்த 
இடங்க்ள வ்ரபபடத்த தில் சபரி்தா்க “X” எனக குற திக்கவும். 

• “்கழ திவ்ற்கள் எஙய்க இருக்க தின்றன?” என ய்கட்கவும். இந்த இடங்கள் ைீது 
ெ திற தி்ய ய்காைைா்வ ்வக்கவும்.  அ்தன் ைீது சபரி்ய ்கல் அல்ைது செங்கல் 
்வக்கவும். இ்்த ைண்ணில் பு்்தக்கவும் செய்யைாம். 

• “நாம் ஈக்கள் என ந தி்னததுகச்காள்ளவும். ஈக்களா்க நடிக்க 5 வ ிநாடி்கள். 
அ்தன் ப ின், நீங்கள் துவங்க தி்ய இடத்த திறகு ஓடவும். 5, 4, 3, 2, 1!” என 
வ ிளக்கவும்.

• “இபயபாது ை்ழ சபயவது யபாை நடிபயபாம். ந திைத்த தில் ்தண்ணரீி ந தி்றககும் 
சபரி்ய பு்யல் யபாை நீங்கள் வ்ரபடம் ைீது ்தாக்கம் செலுத்த 5 வ ிநாடி்கள். 
அ்தன் ப ின் துவங்க தி்ய இடத்த திறகு ஓடவும். 5, 4, 3, 2, 1!”

• “ய்காைைாவு பரவ ி்ய்தா எனக ய்கட்கவும். அவர்்கள் இல்்ை என ப்த தில் 
சொல்வார்்கள். 
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• “ைக்கள் ்த திறந்த சவள ி்ய ில் ைைம் ்கழ திபப்்த எஙய்க பார்த்த திருக்க திறரீ்்கள்?” 
எனக ய்கட்கவும். வ்ரபடத்த தில் ய்காைைாவு மூைம் குற திக்க உ்தவச 
சொல்ைவும். “அவெரம் ்காரணைா்கத ்த திறந்த சவள ி்ய ில் ைைம் ்கழ தித்ததுண்டா?” 
எனக ய்களுங்கள். இந்த இடங்க்ள ய்காைைாவு மூைம் குற திக்க ்வக்கவும். 
(இந்த ய்காைைாவு ்கற்களால் மூடபபடாது).

• “நாம் ஈக்கள் யபால் நடிக்க யவண்டும்” எனச சொல்ைவும். ஈக்கள் என்ன 
செயயும்? [குற திபபு: அ்வ ைைம் ைீது வ ிரும்ப ி அைரும்] “ஈக்கள் யபால் நடிதது 
நீங்கள் வ ிரும்பும் ைைங்கள் ைீது அைர 5 வ ிநாடி்கள். அ்தன் ப ிறகு துவங்க தி்ய 
இடத்த திறகு ஓடவும். 5, 4, 3, 2, 1!”

• “ைீண்டும் ை்ழ யபாை நடிக்க உள்யளாம். வ்ரபடம் ைீது ை்ழ சபய்ய 
்வக்க 5 வ ிநாடி்கள், ப ின் ைீண்டும் துவங்க தி்ய இடத்த திறகு ஓடுங்கள். 5, 4, 3, 
2, 1!”

விகைோடடு சதாடர்பான யைள்விைள்  • 2 ந திை திடங்கள்

• “ய்காைைாவு பரவ ி்ய்தா?” எனப பஙய்கறபாளர்்கள ிடம் ய்கட்கவும் [ஆம்]
• “ய்காைைாவு எ்்த குற திக்க திறது?” [்த திறந்த சவள ி ைைம் ்கழ திபபு]
• “நீங்கள் ொபப ிடும் அல்ைது குடிநீர் பருகும் பகு்த தி்்ய பா்த திக்க திற்தா?” [ஆம்]
• “ைைத்த தின் ்தாக்கம் ச்காண்ட உணவு அல்ைது குடிநீ்ர ப்யன்படுததுவ்தா்க 

இ்தறகுப சபாருளா?” [ஆம்]
• “ெமூ்கத்த தினரி்டய்ய ைைம் பரவ ினால் என்ன ஆகும்?” [்க திருை தி்கள் பரவும், 

ைக்கள் யநாயவாயபபடுவார்்கள், ெமூ்கம் அசுத்தைாகும்.]
• “உங்கள் ெமூ்கத்த தில் ைைம் இபபடி பரவு்க திற்தா?” [ஆம்]

மூடபபடட ்கழ திவ்ற்க்ளப ப்யன்படுததுவ்தன் அவெ தி்யத்்தக கூற தி முடிக்கவும். 
்த திறந்த சவள ி்ய ில் ைைம் ்கழ திபபது, ஈக்க்ள ஈர்தது, உண்வ அசுத்தைாக்க தி, 
நம்்ை யநாயவாயபபடுதது்க திறது. ை்ழ நீர் ைைததுடன் ்கைநது குடிநீ்ரப 
பாழாக்க தி, யநாய உண்டாககு்க திறது.
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செேலி விகைோடடு

அசுத்த ைந்ததிரவா்ததி்்ய அழதிக்கக குழந்்த்கள் 
எத்த்ன சைவல் யவண்டுைானாலும் 
வி்ள்யாடைாம். ்கழதிவ்ற்கள் ப்யன்பாடு 
முக்கதி்ய்தன் அவெதி்யம் பறறதி்ய ்கறறலுககு 
ஆ்தரவா்க அத்ததி்யா்யம் 3 வி்ள்யாடடு 
அ்ையும்.

ஒருங்கதி்ணபபு குறதிபபு்கள்: 
• குழந்்த்க்ளக குழுக்களா்கப பிரிக்கவும். 
• ஒவசவாரு குழுவுககும் ஒரு ்கருவி 

ச்காடுக்கவும். 
• அவர்்கள் அ்்தக ச்காண்டு வி்ள்யாடடடும். 
• ப்யிைரஙகு ்காைத்ததில் ப்யிைரங்கதில் ்கருவி்கள் 

இருககும் இடத்்தக ்காண்பிக்கவும்.  
• எபயபாது வி்ள்யாட அனுை்ததி எனத 

ச்தரிவிக்கவும்.
• வி்ள்யாடடிறகுப பிறகு உறு்ததி அளிக்க அது 

ச்தாடர்பா்க உ்ர்யாட அனுை்ததிக்கவும். 
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3
 நம் ெமூைத்த ில் ைழ ிவகற 
பேனபாடகட ஊக்குவிப்பது

  

பே ிறெ ி 3.1: யொடடா 
பீமுடன சுைாதாரம் 

அத்த ிோேம் 4 

யொடடா பமீுடன் சு்கா்தாரம் ்க்்தப புத்த்கத்த தின் நான்்காவது 
ைறறும் இறு்த தி அத்த தி்யா்யம். இது, ்க திராைவாெ தி்கள் 

்கழ திவ்ற்்யப ப்யன்படுத்தாைல் இருக்கவும் ைைம் ்கழ தித்த 
ப ின் ்்க ்கழுவாைல் இருக்கவும் ொககுபயபாககு்கள் 

சொல்வ்தால் அசுத்த ைந்த திரவா்த தி யடாைாகபூர் ்த திரும்புவ்்தக 
்காண்்க திறது. பமீும் அவர் நண்பர்்களும் இந்தச ொககு்கள் 
அல்ைது ்காரணங்களுக்கான ்ீதர்்வ ய்யாெ திதது, ்தங்கள் 

ெமூ்கத்த தில் நல்ை சு்கா்தார பழக்கத்்த முன்்வக்க தின்றனர்.
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ைால அவைாெம் 25 ந திை திடங்கள் 

பஙயைறபாைர்ைள் 7 வ்யது மு்தல் 11 வ்ய்தான ெ திறார்்களுககு ஏறறது. 
எத்த்ன யப்ர யவண்டுைானலும் அனுை்த திக்கைாம்.

ைறறல் 
யநாக்ைஙைள்

யொடடா பமீுடன் சு்கா்தாரம் மூைம் பஙய்கறபாளர்்கள் 
ச்தாடர்நது ்கறறு அ்த தில் மூழகுவார்்கள்.  

்கழ திவ்றப ப்யன்பாடு ைறறும் HWWS ஆ்க தி்யவற்றத 
்தங்கள் ெமூ்கத்த திடம் வ ிளக்க திக கூறப பஙய்கறபாளர்்கள் 
்கறறுகச்காள்வார்்கள்.  

யதகவப்படும் 
சபாருள்

யொடடா பமீுடன் சு்கா்தாரம் ்க்்த்ய ின் அத்த தி்யா்யம் 4  
(டிவ ிடி ைறறும் ்க்்தப புத்த்கம் இ்ணபபு)

புரஜகடர் 

ஒை திசபருக்க தி்கள்

வடீிய்யா்வக ்காண்ப ிக்க ்கம்பயூடடர் 
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எனன செயே யவண்டும்

அறிமுைம் • 5 ந திை திடங்கள்

்கழ திவ்ற்்யப ப்யன்படுத்தாைல் இருபப்தற்கா்க ைறறவர்்கள் ொககு / ்காரணம் 
சொல்வ்்தக ய்கடடிருக்க திறார்்களா அல்ைது அ்்தப பறற தி ந தி்னத்ததுண்டா 
என்று பஙய்கறபாளர்்கள ிடம் ய்கட்கவும். அவற்றக குழுவிடம் ப்க திர்நதுச்காள்ள 
முடியுைா என ய்கட்கவும். ்க்்த்ய ின் இறு்த தி பகு்த தி்ய ில் பமீும் அவர் நண்பர்்களும் 
யடாைகபூர் ைக்க்ளக ்கழ திவ்ற ப்யன்படுத்த ்வக்க, அவர்்கள் சொல்லும் 
ொககு்களுக்கான ்ீதர்வு்க்ள ய்யாெ திததுச சொல்வார்்கள் என அவர்்கள ிடம் 
கூறுங்கள்.

ைகத சொல்லல் • 8 ந திை திடங்கள்

புரஜகடர், யைபடாப, ஒை திசபருக்க தி மூைம் பஙய்கறபார்்களுககு வடீிய்யா 
்காண்ப ிக்கவும். ய்த்வ என ில் ைீண்டும் ்காண்ப ிக்கவும்.

குற திபபு: வடீிய்யா ்காண்ப ிக்க வெ்த தி இல்்ை என ில், ்க்்தபபுத்த்கத்த தின் 
4ஆவது அத்த தி்யா்யத்்த அவர்்கள் வ ிரும்ப ி்ய சைாழ தி்ய ில் படிததுக்காடடவும். 
(பஙய்கறபாளர் ஒருவ்ரப படிக்க ்வக்கைாம்). வழ திநடததுனர்்கள் 
அத்த தி்யா்யத்்த அசெ திடடுக ச்காடுதது அவர்்கள் ெத்தைா்கச யெர்நது படிக்கவும் 
அ்த தில் உள்ள படங்க்ள பார்க்கவும் ்வக்கைாம்.

ைகத ந ிகனவூடடல் • 5 ந திை திடங்கள்

பஙய்கறபாளர்்கள் ்்க உ்யர்த்தசசெயது அவர்்கள் பார்த்தது அல்ைது படித்த்்தக 
கூற ்வக்கவும். (ஒயர ்கருத்்த ைீண்டும் சொல்வ்்தத ்தவ ிர்க்கவும்.)
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பே ிறெ ி 3.2 
வ ிழ ிப்புணர்வு பாடகல 

பாடுவது

்கழ திவ்ற ப்யன்படுத்தாைல் இருக்க ொககுபயபாககு சொல்லும் 
ைக்கள ிடம் வ ிழ திபபுணர்வு ஏறபடுத்தக ்கறறுகச்காள்ளும் அய்த 
யநரத்த தில் பஙய்கறபாளர்்கள் ஒன்றா்கப பாடித ்தங்களுக்கான 

்தருணத்்த அனுபவிக்கைாம்.

ைால அவைாெம் 15 ந திை திடங்கள்

பஙயைறபாைர்ைள் எந்த வ்யது ப ிரி்வச யெர்ந்த எத்த்ன யபர் 
யவண்டுைானாலும் இ்த தில் பஙய்கற்கைாம்.

ைறறல் 
யநாக்ைஙைள் பஙய்கறபாளர்்கள் பாடம் மூைம் ்கறபது 

யதகவப்படும் 
சபாருள் ஒன்றும் இல்்ை
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எனன செயே யவண்டும்

முன தோரிப்பு • 2 ந திை திடங்கள்

ஒருங்க தி்னபபாளருடன் இ்ணநது பஙய்கறபாளர்்கள் பாடும் வ்்க்ய ில், 
பை்்க்ய ில் பாடல் வரி்க்ள எழு்தவும் அல்ைது சபரி்ய ்கா்க தி்தத்த தில் 
எழு்தவும்.

எல்யலாரும் பாடுவது!  •  10 ந திை திடங்கள்

பூ என்னும் ்தை திழத ்த தி்ரபபடத்த தில் இடம்சபறும் சூ சூ ைாரி பாடை தின் டியூ்ன 
அடிபப்ட்யா்கக ச்காண்டது. யவறு நல்ை ைாறறு இருந்தால் அ்்தயும் 
ப்யன்படுத்த திகச்காள்ளைாம். 

சூ சூ ைாரி பாடலுக்கான இ்ணபபு:
https://www.youtube.com/watch?v=UjVmldRJAEs

விழ ிப்புணர்வுப் பாடல் (தை ிழ)

யொப வாங்க நாங்க ்காசுககு எங்க யபாயவாம் சூ சூ ைாரி
ெ திக்கனைா இருந்தா யொப ஒண்ணு வாங்கைாம். சூ சூ ைாரி
யொப வாங்க ய்யாெ திசொ உடல்நைம் பா்த திககும் சூ சூ ைாரி

்கழ திவ்ற யபானால் நாறறம் அடிககும் சூ சூ ைாரி
அதுக்கா்க ஊ்ர நாற ்வக்கப யபாற தி்யா சூ சூச ைாரி

்கழ திவ்ற சராம்ப இருடடா இருககும் சூ சூ ைாரி
உள்யள யபா்க ப்யைா இருககு சூ சூ ைாரி

சவள ிய்ய யபானா பாம்பு ்கடிககும் சூ சூ ைாரி
உனககு சவள ிய்ய பாது்காபபு இல்்ை சூ சூ ைாரி

சவள ிய்ய யபானா அரட்ட அடிக்கைாம் சூ சூ ைாரி
்கழ திவ்ற இருந்தா யநரம் ை திசெம் சூ சூ ைாரி

யநரம் இருந்தா சவள ிய்ய யபா்கைாம் சூ சூ ைாரி
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பே ிறெ ி 3.3: ைழ ிவகற 
உருவாக்கும் 
வ ிகைோடு

 
சுத்தைான ்கழ திவ்ற நல்ை ஆயராக்க தி்யம், அந்தஸ்து, சு்ய 
்கவுரவம், நைம் ஆ்க தி்யவற்றக குற திக்க திறது. இருபப ினும் 
இந்த தி்யாவ ில் சபரும்பாைான இல்ைங்கள ில் சுத்தைான, 
பாது்காபபான ்கழ திவ்ற இல்்ை. இந்த சுவாரஸ்்யைான 

செ்யை தில், ைக்கள் ்கழ திவ்ற்்யப ப்யன்படுத்தாைல் இருக்க 
கூறுவ்தற்கான ொககு அல்ைது ்காரணங்க்ளப பஙய்கறபாளர்்கள் 

்கறப்ன செயது கூறைாம்.

ைால அவைாெம் 30 ந திை திடங்கள்

பஙயைறபாைர்ைள்
அ்னதது வ்யது ப ிரிவுககும் சபாருத்தைானது. ஒவசவாரு 
சுறறு வ ி்ள்யாடடும் 10 பஙய்கறபாளர் ச்காண்ட 
குழுவுககு ஏறறது.

ைறறல் 
யநாக்ைஙைள்

பஙய்கறபாளர்்கள் ்தங்கள் HWWS புரி்தல், ்கழ திவ்றப 
ப்யன்பாடு புரி்தல் ஆ்க தி்யவற்றக ச்காண்டு, இத்த்்க்ய 
சு்கா்தாரப பழக்கங்க்ள யைறச்காள்ள ைக்கள் சொல்லும் 
்காரணங்களுக்கான ப்த தில்்க்ளத ்த்யார் செயவார்்கள். 

கூடடுப ப்ய ிறெ தி ைறறும் வ ிழ திபபுணர்வு மூைம் ்தங்கள் 
ெமூ்கத்த தில் ைாறறம் ச்காண்டுவர முடியும் எனப 
பஙய்கறபாளர்்கள் உணர்வார்்கள்.

யதகவப்படும் 
சபாருள் ்காரணங்கள் எழு்தபபடட ெ திற தி்ய ்கா்க தி்தங்கள் (பக்கம் 65)
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எனன செயே யவண்டும்

முன தோரிப்பு

• ்கா்க தி்தத்த தில் உள்ள ொககு்க்ள அசெ திடவும், (அல்ைது ்்க்யால் எழு்தவும்), 
ஒவசவாரு சுறறும் பதது பஙய்கறபாளருடன் ந தி்கழும். இரண்டு ்கழ திவ்ற 
வ ிழ திபபுணர்வு ஏறபடுததுபவர்்களுடன் வ ி்ள்யாடடு துவஙகும். ைறறவர்்கள் 
்கழ திவ்ற ப்யன்படுத்தாைல் இருக்கக ்காரணம் கூற யவண்டும்.    

ஒருங்க தி்ணபபாளர் குற திபபு: வழ திநடததுனர்்கள் இந்த வ ி்ள்யாட்டத 
்த திறம்பட நடத்த ய்யாெ திக்கைாம். ெ திறார் பஙய்கறபாளர்்களுடன் வ ி்ள்யாடினால், 
அவர்்கள் ்க்்த்ய ில் படித்த ொககு்க்ளச சொல்ைச சொல்ை தி, அ்தற்கான 
்ீதர்வு்க்ள ந தி்னவுகூர ைறறும் பு்த தி்ய ்ீதர்வு்க்ள கூற ்வக்கைாம். சபரி்ய 
குழந்்த்களுடனான ெ திக்கைான வ ி்ள்யாடடிறகு, … பக்கத்த தில் உள்ள பு்த தி்ய 
ொககு்கள் அல்ைது ்காரணங்க்ளப ப்யன்படுத்தைாம். 
பஙய்கறபாளர்்கள் சபரி்யவர்்கள் என ில், அவர்்கள் அனுபவம் ொர்ந்த பு்த தி்ய 
்காரணங்க்ளக கூற ்வக்கைாம்.

விகைோடடு • 20 ந திை திடங்கள்

• பதது யபர் ச்காண்ட குழு்வ ஒயர வரி்ெ்ய ில் ந திற்கச சொல்ைவும். 
வ ி்ள்யாட்டத துவக்க 2 ்தன்னார்வைர்்க்ளத ய்தர்வு செய்யவும்.  

• இந்த இரண்டு ்தன்னார்வைர்்களும் ்தங்கள் வடீடில் ்கழ திவ்ற ச்காண்டுள்ளனர் 
ைறறும் பமீ், சுட்க தியுடன் இ்ணநது ைறறவர்்க்ளயும் ்கழ திவ்ற ப்யன்படுத்த 
ஊககுவிக்க தின்றனர் என ந தி்னததுகச்காள்ளுைாறு ைறறவர்்கள ிடம் கூறவும். 
அவர்்கள் பமீ் குழுவின் அங்கம். இந்த இருவரும் ்்க்க்ள உ்யர்த்த தி, ய்காபுரம் 
யபால் அ்ைபபார்்கள்.  

• ஆடடத்த தின் யநாக்கத்்தக கூறவும்: ்க திருை தி்க்ள வழீத்த ்க திராைத்த தில் உள்ள 
அ்னவரும் ்கழ திவ்ற ப்யன்படுத்த பமீ் ப்ட ெம்ை்த திக்க ்வக்க யவண்டும்.  

• ்கழ திவ்றப பாட்ை பாடவும். இ்ெ ஒை திககும்யபாது, யபாடடி்யாளர்்கள் 
(்க திராை ைக்கள்) பமீ் குழுவின் ய்காபுரம் ்ீகழ ஓடுவார்்கள்.

• இ்ெ ந தின்றவுடன், பமீ் குழு, வரி்ெ்ய ில் உள்ளவர்்க்ளப ப ிடிக்க ்்க்க்ளக 
்ீகயழ இறககும். மூன்றம் நபர் இபயபாது ்கா்க தி்தத்த தில் உள்ள ்காரணத்்த 
வாெ திபபார்.

• இந்த நபர் ்தங்களுடன் இ்ண்ய ெம்ை்த திக்க ்வக்க பமீ் குழு 3 
்ீதர்வு்க்ளய்யனும் கூற யவண்டும். ப ிடிபபடட நபர் ஒபபுகச்காண்டால் அவர் 
்தன்னார்வைரா்க தி, பமீ் குழுவில் இ்ணவார். 

வழ திநடததுனர் குற திபபு: பமீ் குழுவுககும் ப ிடிக்கபபடட நபருககும் இ்ட்யிைான 
உ்ர்யாட்ை வழ திநடததுனர் சநற திபபடுத்த யவண்டும். நீங்கள் அல்ைது 
ைறறவர்்கள் ்ீதர்வு்கள் ெரி்ய ில்்ை என ந தி்னத்தால் அல்ைது ஒயர ்ீதர்வு 
்த திரும்பச சொல்ைபபடுவது என ந தி்னத்தால், அ்்தப ப ிடிக்கபபடட நபரிடம் 
ச்தரிவ ிக்கவும். 

• பாட்டத ச்தாடரவும். 
• ஒவசவாரு மு்ற பாடடு ந தின்றவுடன், பமீ் குழு ்்க்க்ளக ்ீகயழ யபாடடு 

யைலும் பை்ரப ப ிடிக்க திறது. அ்த தி்கரிககும் பமீ் குழு, இவர்்களுடன் இ்ணநது 
்காரணங்களுக்கான ்ீதர்வு்க்ள உருவாககும். 

• பமீ் ப்ட்யானது, ்க திராைத்த தில் உள்ள அ்னவ்ரயும் ்கழ திவ்ற ப்யன்படுத்தச 
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ெம்ை்த திக்க ்வககும்வ்ர இ்்த வ ி்ள்யாடவும்.  

விகைோடடு பறற ி  •  3 ந திை திடங்கள்

• என்ன நடந்தது எனக குழுவிடன் ய்கட்கவும். இந்த வ ி்ள்யாடடு ்த தினெரி 
வாழக்்கயுடம் எபபடி ச்தாடர்பு ச்காண்டுள்ளது?  

• ெமூ்கத்்த சுத்தைா்கவும் ஆயராக்க தி்யைா்கவும் ்வத்த திருபபது அ்னவரும் 
கூடடுப சபாறுபபு எனக கூற தி ஆடடத்்த முடிக்கவும். இைக்்க அ்ட்ய 
எல்யைாரும் இ்ணநது செ்யல்பட யவண்டும்.  

 

வழிநடத்துநருக்ைான வெத ிைள்

வழதிநடததுனர்்கள் ்ீகழ்கண்ட ்காரணங்க்ள அசெ திடடு, ஓடிகச்காண்டிருககும் 
நபர்்கள ிடம் ்தர யவண்டும். 
மு்தல் வரி்ெ்ய ில் உள்ள ்காரணங்கள் ்க்்த்ய ின் 4ஆம் அத்த தி்யா்யத்த தில் 
படித்த்வ. ைறற ்காரணங்க்ள யைலும் ெ திக்கைான ஆடடத்த தில் அல்ைது 
சபரி்யவர்்களுடன் வ ி்ள்யாடும்யபாது ப்யன்படுத்தைாம். வழ திநடததுனர்்கள் 
்தாங்கள் பண ி்யாறறும் ெமூ்கத்த தில் ய்கடடவறற தில் இருநதும் பு்த தி்ய 
்காரணங்க்ள உருவாக்க திகச்காள்ளைாம். 

்காரணம்:
்கழதிவ்ற்க்ள இருளா்க, 

அசெமூடடு்கதிறது 

்காரணம்: முன்யனார்்கள் ்ததிறந்த 
சவளி்்ய ப்யன்படுத்ததினார். நான் 

அவர்்க்ள பின்பறறு்கதியறன்.

்காரணம்:
்கழதிவ்ற்கள் நாறறம் வசீு்கதின்றன, 

ஆயராக்கதி்யம் இல்ைா்த்வ. 

்காரணம்: எனககுக ்கழதிவ்ற 
ப்யன்படுத்தத ச்தரி்யாது

்காரணம்:
்ததிறந்த சவளி்்ய ப்யன்படுததும் 

யபாது ைறறவர்்களுடன் யபெ யநரம் 
்கதி்டககும்

்காரணம்: உள்யள நதிைவும் 
இறுக்கம் ்காரணைா்க ்கழதிவ்ற 

ப்யன்படுததுவ்்த வெ்ததி்யான்தா்க 
இல்்ை.

்காரணம்: ்கழதிவ்ற அ்ைபபது 
செைவு ைதிக்கது

்காரணம்: ்கழதிவ்ற்க்ளச சுத்தைா்க 
்வத்ததிருபபது ைதி்கவும் ்கடினம்.
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பே ிறெ ி 3.4: உஙைள் 
சொநத வ ிழ ிப்புணர்வுப் 
பாடகல உருவாக்குவது

்க்்த்ய ில், தூய்ை ைந்த திரவா்த தி, அசுத்த ைந்த திரவா்த தி்்ய 
வழீத்த, எல்யைா்ரயும் ஆயராக்க தி்யைான, சுத்தைான 

பழக்கங்க்ளக ்க்டபப ிடிக்க ்வக்க யவண்டும் எனக 
கூறுவார். இந்த கூடடு ப்ய ிறெ தி்ய ில் பஙய்கறபாளர்்கள், 

்தங்கள் அனுபவத்த தின் அடிபப்ட்ய ில் சொந்தப பாட்ை 
உருவாக்கைாம்.

ைால அவைாெம் 25 ந திை திடங்கள்

பஙயைறபாைர்ைள் எந்த வ்யதுப ப ிரி்வச யெர்ந்த எத்த்ன யபர் 
யவண்டுைானாலும் இ்த தில் பஙய்கற்கைாம்.

ைறறல் 
யநாக்ைஙைள்

பஙய்கறபாளர்்கள் வ ிழ திபபுணர்வுப பாட்ை உருவாக்க, 
நல்ை சு்கா்தார பழக்கம் ச்தாடர்பான ்தங்கள் புரி்த்ைப 
ப்யன்படுததுவது.

யதகவப்படும் 
சபாருள்

நான்கு யபர் குழு எழுதுவ்தற்கான எழுது சபாருட்கள் 
(்கா்க தி்தம், யபனா அல்ைது சபன்ெ தில், எழுது பை்்க 
யபான்ற்வ.)

எனன செயே யவண்டும்

அறிமுைம் • 2 ந திை திடங்கள்

பஙய்கறபாளர்்க்ள நான்கு யபர் குழுக்களா்கப ப ிரிதது, ்்க ்கழுவுவ்தற்கான 
மூன்று படி்கள், ்்க ்கழுவ யவண்டி்ய ெை்யம், ்கழ திவ்ற்்யப ப்யன்பாடு 
ஆ்க தி்ய்வ குற திததுக ய்கட்கவும்.

உஙைள் சொநத வ ிழ ிப்புணர்வுப் பாடல் •  20 ந திை திடங்கள்

• இபயபாது அவர்்கள் ்கறற்்த ப்க திர ைறறும் ெமூ்கத்த தில் நல்ை ஆயராக்க தி்யைான 
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பழக்கம் பறற தி வ ிளக்க திக கூறுைாறு ச்தரிவ ிக்கவும். அவர்்கள் ்தங்களுக்கான 
வ ிழ திபபுணர்வுப பாட்ை உருவாககுவார்்கள்.  

• ஒவசவாரு குழுவுககும் பாட்ை உருவாக்க  15-20 ந திை திடங்கள் உண்டு.  
(5-6 வரி்கள் ச்காண்ட ்கவ ி்்த, பாடல்) இ்்தத ்தங்கள் குடும்பம், ெமூ்கம் 
ஆ்க தி்யவறற தின் வ ிழ திபபுணர்வுககுப ப்யன்படுத்தைாம். ்தங்களுககுப ப ிடித்த 
சைடடில் பாடல் அ்ைக்கைாம்.  

• குழுவின்ரயும் ்தங்கள் வரி்க்ள ைறறவர்்களுடன் ெத்தைா்கப பாட 
்வக்கவும்.  

நம் ெமூை விழிப்புணர்வுச் சுவசராடடி

ெமூ்கத்ததிறகு விழதிபபுணர்வுச சுவசராடடி்்ய 
அறதிமு்கம் செய்யவும். .

“அசுத்த ைந்ததிரவா்ததிககு எ்ததிரான யபா்ரப 
பின்ச்தாடர இந்தச சுவசராடடி உ்தவு்கதிறது. இ்ததில் 

அ்ததி்க சப்யர்்கள் யெர்ந்தால் அவ்ன அ்ததி்க 
்காைம் விைக்கதி ்வக்கைாம். ்கதிருைதி ைா்யாவி்்ய 
விைக்கதி ்வக்க, நீங்கள் தூய்ை்யான பழக்கத்்த 

எடுததுசசொலும் ெமூ்கத்ததில் உள்ளவர்்கள் 
சப்யர்்க்ள இந்த இடங்களில் நதிரபப யவண்டும். 
எந்த இடமும் ்காைதி்யா்க இருக்கக கூடாது என 

விளக்கவும். 

விழதிபபுணர்வுப பாட்ை உருவாக்கதி்ய நான்கு யபர் 
குழுவுககு ஒரு சுவசராடடி ்கதி்டககும். அந்தச 
சுவசராடடி்யில் உள்ள ்காைதி இடத்ததில் ்தங்கள் 
பாடல் ைறறும் உறுபபினர் சப்யர்்க்ள எழு்தச 

சொல்லுங்கள்.

ஒவசவாரு பஙய்கறபாளரும், ்தாங்கள் ்ததினமும் 
விழதிபபுணர்்வ ஏறபடுததும் குடும்பம், சுறறுபபுறம் 
ைறறும் ெமூ்கத்ததில் உள்ளவர்்கள் சப்யர்்க்ள எழு்த 
யவண்டும். அவர்்கள் சப்யர் எழுதும் நபர்்களிடம் 
சொன்னது என்ன, சுவசராடடி்யில் ்தங்கள் சப்யர் 

இடம்சபறுவ்தற்கான நதி்யா்யம் பறறதிச ெமூ்க 
உறுபபினர்்கள் என்ன ச்தரிவித்தனர் ஆ்கதி்யவற்றக 
குழு உறுபபினர்்கள் விளக்க யவண்டும். ்கழதிவ்றப 
ப்யன்பாடு பறறதி ைறறவர்்களிடம் எபபடிப யபசுவது 
என ஒருங்கதி்ணபபாளர்்கள் விளககுவது முக்கதி்யம். 

வார முடிவில், அ்ததி்கப சப்யர்்கள் ச்காண்ட குழு, 
அடுத்த அைர்வுக்கான நடெத்ததிரம் அல்ைது ஸ்டிக்கர் 
சபறும். அ்்த அவர்்கள் ்்க்களில் ஒடடி வடீடிறகு 

எடுததுச செல்ைைாம். 
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த ினெரி பே ிறெ ி அடடவகண

ெமூ்கச சுவசராடடி்்ய முன் ்வபபய்தாடு, வழ திநடததுனர்்கள் குழந்்த்கள ின் 
வ ிழ திபபுணர்வு மு்யறெ தி்்யக குற திதது ்வக்கவும் ஊககுவிக்கவும் ஒரு 
அடடவ்ண்்யப ப்யன்படுத்தைாம். 

யதகவோன சபாருடைள்
• ஒரு ஏ 4 ்கா்க தி்தம்
• வண்ண ஸ்ச்கடச 
• வண்ண ஸ்டிக்கர்்கள் (நடெத்த திரம், யராஜா.)

எப்படி செயவது?
• மு்தல் வரி்ெ்ய ில் குழுக்கள ின் 

சப்ய்ர எழு்தவும்.
• ஒவசவாரு வாரத்த திறகும் நாள் 

அடிபப்ட்ய ில் வரி்ெ அ்ைக்கவும். 
(படத்த தில் பார்க்க)

• ஒவசவாரு நாளும், பஙய்கறபாளர்்கள், 
்த தினெரி அடிபப்ட்ய ில் குழு எழுதும் 
பு்த தி்ய சப்யருககு ஏற்க ஒரு டிக 
ச்காடுக்கபபடும். 

• வார முடிவில், ஒரு பஙய்கறபாளர் 
கு்றந்தது 5 டிக சபறற திருந்தால், 
அவரது சப்யருககு எ்த தியர நடெத்த திரம் 
ஒடடபபடும்.  

தூதராகுஙைள்!
• ப்ய ிைரஙகு முடிவில், பஙய்கறபாளர்்கள ிடம் அவர்்கள் இபயபாது 
• ்தாங்கள் ்கறறுகச்காண்ட வ ிஷ்யங்க்ள ெமூ்கத்த திறகு எடுததுச சொல்ைத 

்த்யாரா்க திவ ிடடார்்கள் எனச சொல்ைவும். ்கழ திவ்றப ப்யன்பாடு மூைம், ்க திருை தி 
ைா்யாவ ி்்யத ்தள்ள ி ்வககும் ்கழ திவ்றப ப்யன்பாடு மு்ற ந தி்னவில் 
உள்ள்தா எனப பஙய்கறபாளரிடம் ய்கட்கவும்.  

• இபயபாது எல்யைாரும் பமீ் ப்ட்ய ில் யெர்நது ்தங்கள் ெமூ்கத்த திறகுப 
பண ி்யாறறத ்த்யாரா்க உள்ளனர்.  

• நீங்கள் சொல்வ்்த எல்யைாரும் ்த திரும்பச சொல்ைச சொல்லுங்கள்:

அசுத்த ைநத ிரவாத ிகே வழீத்த ி, ஒவசவாரு 
ை ிராைத்த ில ிருநதும் வ ிலக்ை ி கவப்பதறைான பீம் 

பகடே ில் யெர உறுத ிசைாள்ை ியறன. நான ைழ ிவகறகேப் 
பேனபடுத்துயவன. என குடும்பத்த ினர், நண்பர்ைளுக்கு, 

ை ிருைிைள் பரவாைல் தடுக்ைக் ைழ ிவகறகே பேனபடுத்துவது 
ஏன முக்ை ிேம் எனக் ைறறுக்சைாடுப்யபன.

• அ்னவ்ரயும் ்்க ்தடட ்வதது அைர்்வ ந தி்றவு செய்யவும். 
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பரிெலீகன, ைதிப்பீடு

அறிமுைம்

இந்தக ்்கய்யடு ்ீகழ்கண்ட யநாக்கங்களுக்கா்க உருவாக்கபபடடுள்ளது:
• சுத்தம் ைறறும் சு்கா்தாரத்ததில் ெதிறந்த செ்யல்மு்ற்கள் ச்தாடர்பான 

விழதிபபுணர்்வ உண்டாக்கதி, அவற்ற ஏற்கசசெயவது, புரி்த்ையும் 
விழதிபபுணர்்வயும் ஏறபடுததுவது. 

• ்கல்வி்யாளர்்கள் ைறறும் வழதிநடததுனர்்களுககு, ெதிறார்்கள் ைத்ததி்யில் ்்க 
்கழுவு்தல், ்கழதிவ்றப ப்யன்பாட்ட அ்ததி்கரிபப்தற்கான விழதிபபுணர்வு 
மு்யறெதிக்கான பஙய்கறபு ொ்தனங்கள், உத்ததி்கள் ைறறும் சபாருட்க்ள 
அளிபபது.

வழதிநடததுனர்்கள், சு்கா்தாரத ்த்ைவர்்கள் இந்தக ்்கய்யட்டப ப்யன்படுத்தத 
துவஙகும்யபாது, இந்த யநாக்கங்க்ள ்்கய்யடு நதி்றயவறறு்கதிற்தா என 
்கவனிபபது முக்கதி்யம். நாம் ்கண்்காணிககும் யபாது, பாடத்ததிடடம் ைதி்கவும் 
ப்யனுள்ள, சபாருத்தைான நடவடிக்்க்கள், ்கருவி்க்ள ச்காண்டிருக்கதிற்தா என 
பார்க்கதியறாம். ்கறறுகச்காள்பவர்்கள் ைீது, பாடத்ததிடடம் செலுததும் ்தாக்கத்்தயும் 
அைசு்கதியறாம். அவர்்கள் புரிநது ச்காள்்கதின்றனரா? அவர்்கள் பழக்கங்கள் எபபடி 
ைாறதி்யிருக்கதின்றன? இந்த புரி்தல் ெமூ்கத்ததிலும் பரவி்யிருக்கதிற்தா? யைாெைான 
சு்கா்தாரம் ச்தாடர்பான உடைநைககு்றவு ெம்பவங்கள் கு்றநதுள்ளனவா?

ஆயவு
பாடத்ததிடடங்களின் ்தரத்்தயும் செ்யல்்ததிற்னயும் பரியொ்ததிக்க, 
வழதிநடததுனர்்கள், பாடத்ததிடடத்்தச செ்யல்படுததும் முன் ைறறும் 
செ்யல்படுத்ததி்ய பிறகு உடயன, ்ீகழக்கண்ட ்கருததுக ்கணிப்ப யைறச்காள்ள 
யவண்டும். புரி்தல் ைறறும் ்த்கவல்்களில் ஏறபடடுள்ள ைாறறத்்த 
உணர்வ்தறகுப பஙய்கறபாளர்்கள் ஒயர ய்கள்விககு இரு மு்ற ப்ததில் அளிக்க 
யவண்டும்.  முன்னர் நடத்தபபடு ்கருததுக ்கணிபபு, பஙய்கறபார்்களின் 
்த்கவல் அறதி்வ பாடத்ததிடடததுடனான அவர்்கள் ச்தாடர்புககு முன் 
அறதி்ய மு்யறெதிக்கதிறது. பின்னர் யைறச்காள்ளபபடும் ்கருததுக ்கணிபபு  
பாடத்ததிடடததுடனான ச்தாடர்புககுப பின் பஙய்கறபாளர்்களின் ய்கள்வி்களுககு 
ப்ததில் சொல்வ்தறகும், விழதிபபுணர்பு எபபடி ைாறதி இருக்கதிறது என்ப்்த 
அறதிவ்தறகுைானது. 

்கருததுக ்கணிபபு நான்கு ்தனிப பகு்ததி்க்ளக ச்காண்டிருககும். வழதிநடததுனர் 
பாடத்ததிடடம் 1 அல்ைது 2 ஐ ைடடும் நடத்ததியுள்ளனரா அல்ைது இரண்்டயும் 
யெர்தது நடத்ததியுள்ளனரா என்ப்தன் அடிபப்ட்யில் இது அ்ையும். 
வழதிநடததுனர்்கள் ்தங்கள் பஙய்கறபாளர்்கள் ப்ததில் அளிக்க யவண்டி்ய பகு்ததி்்யத 
்ீதர்ைானிக்க, ்ீகயழ உள்ள அடடவ்ண்்யப ப்யன்படுத்ததிகச்காள்ளைாம்.  

பஙய்கறபாளர்்கள் முந்்த்ய ைறறும் பிந்்த்ய இரண்டு ்கருததுக ்கணிபபு்களிலும் 
ப்ததில் அளிபப்்த உறு்ததி செய்ய யவண்டும்.
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குறதிபபு: இந்த ்கருததுக ்கணிபபு்கள் அனாைய்த்யைான்வ. பை பஙய்கறபாளர்்கள், 
குறதிபபா்க ெதிறார்்கள் ்தங்கள் சப்யர் சவளி்யிடபபடா்தயபாது, யநர்்ை்யான 
்கருததுக்க்ள அளிக்கதின்றனர்.

நடத்தபபடட பாடத்ததிடடம்
்ததிடடம் 
செ்யல்படுத்தபபடும் 
முன்

்ததிடடம் செ்யைாக்கபபடட 
பின்

பாடத்ததிடடம் 1 (யொபபு 
ச்காண்டு ்்க்கழுவுவது)       

பாடத்ததிடடம் 2 (்கழதிவ்றப 
ப்யன்பாடு)       

பாட்ததிடடங்கள்,  1 , 2           

பகுதி குறிப்புைள்:

பகு்ததி 1:
யொபபு ச்காண்டு ்்க்கழுவும் புரி்த்ை அறதிவது.

பகு்ததி 2:
்கழதிவ்றப ப்யன்பாடு பறறதி்ய புரி்த்ை அறதி்தல் 

பகு்ததி 3:
்கதிருைதி்கள் பறறதி, யநாய பரவு்தல் ச்தாடர்பான புரி்தல் அறதி்தல்

பகு்ததி 4:
யொடடா பமீுமும் சு்கா்தாரம், மூைம்  ்கறறல் அனுபவம்
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யொப்பு சைாண்டு கைைழுவும் புரிதல் 
சதாடர்பாை

பள்ைி / நிறுவன சபேர் பதில் அைிபவர் வேது

பாலினம்  

ஆண்       சபண்       ப்ததில் அளிக்க விருபபம் இல்்ை

நடத்தப்படட நாள்

ய்க1. ்ததினமும் ்்க்க்ள எத்த்ன 
மு்ற ்கழுவு்கதிறரீ்்கள்?

• இல்்ை
• 1-2 மு்ற
• 3-5 மு்ற
• 6-10 மு்ற
• 11 மு்றககு யைல்

ய்க2. ய்த்வபபடும்யபாது வடீடில் ்்க 
்கழுவ யொப அரு்கதில் உள்ளது.

• எபயபாதும் 
• - ெதிை ெை்யம் 
• - ஒருயபாதும் இல்்ை

ய்க3. ய்த்வபபடும்யபாது ்்க்கழுவ 
சுத்தைான நீர் வடீடில் உள்ளது.

• - எபயபாதும் 
• - ெதிை ெை்யம்
• - ஒருயபாதும் இல்்ை

ய்க4. யொப ச்காண்டு ்்க ்கழுவு்தல் 
ச்தாடர்பா்க உங்கள் உணர்்வக 
்ீகயழ உள்ளவறறதிைதிருநது மூன்று 
வார்த்்த்க்ளத ய்தர்வு செய்யவும்.
  
• வி்ள்யாடடா்க  
• அலுபபா்க 
• யொ்கம்
• வலுவா்க 
• ை்கதிழசெதி
• அசெம்
• சபாறுபபு

• - உறொ்கம்
• - சவட்கம்
• - நாணம்
• - எதுவும் இல்்ை

ய்க5. மு்தைதில் ஒருவர் ்்க ்கழவ 
யவண்டி்ய ெந்தர்பங்க்ளத ய்தர்வு 
செய்யவும்.

• தூக்கம்
• ைைம் ்கழதித்தல்
• குழந்்த ட்யபர் ைாறறுவது
• ெ்ைபபது 
• ொபபிடுவது 
• ்கதிணறறதிைதிருநது குடிநீர் எடுபபது
• வி்ள்யாடடு
• ்தாயபபால் பு்கடடுவது

ய்க6. ஒரு செ்ய்ைச செய்த பிறகு 
்்க ்கழுவ யவண்டி்ய ெந்தர்பங்க்ள 
ய்தர்வு செய்யவும்.
 
• தூக்கம்
• ைைம் ்கழதித்தல்
• குழந்்த ட்யபர் ைாறறுவது
• ெ்ைபபது 
• ொபபிடுவது 
• ்கதிணறறதிைதிருநது குடிநீர் எடுபபது
• வி்ள்யாடடு
• ்தாயபபால் பு்கடடுவது
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ய்க7. ்்க்க்ளக ்கழுவச ெரி்யான வழதி 
எது?
  
• ்்க்க்ளத ்தண்ணரீில் அைெவும், 

்்க்களின் முன், பின் பக்கங்க்ள 
்கழுவவும், ்்க்க்ளத ்தண்ணரீில் 
அைெவும், ்்கவிரல்்கள், 
்கட்டவிர்ை ்கழுவவும்.

• ்்க்க்ளத ்தண்ணரீில் அைெவும், 
யொப அல்ைது துணி யொப 
அல்ைது ொம்பல் யெர்க்கவும்,  
்்க்க்ள ஒன்றா்கத ய்தயக்கவும், 
்்க்க்ள ்தண்ணரீில் அைெவும்.

• ்்க்க்ள ்தண்ணரீில் அைெவும்,  
யொப அல்ைது துணி யொப 
அல்ைது ொம்பல் யெர்க்கவும்,  
விரல்்க்ள ்கழுவவும், ்கட்ட 
விரல்்கள், விரல்்களுககு இ்டய்ய, 
்்க்கள் முன்பக்கம், பின்பக்கம் 
ய்தயக்கவும், ்்க்க்ளத ்தண்ணரீில் 
அைெவும்

• ச்தரி்யாது

ய்க8. ்ீகழ்கண்ட வாெ்கங்களில் 
உடன்படு்கதிறரீ்்களா எனத 
ச்தரிவிக்கவும். ெநய்த்கம் எனில் 
ச்தரி்யாது எனக கூறவும்.  

குறதிபபிடட யநரங்களில் நான் ்்க 
்கழுவவில்்ை எனில், நான் அல்ைது 
யவறு ்யாயரனும் யநாயவாயபபடைாம்.  
• ஆம்
• இல்்ை
• ச்தரி்யாது

யொப ச்காண்டு ்்க்க்ள ்கழுவுவது 
்கடினம்.  
• ஆம்
• இல்்ை
• ச்தரி்யாது

யொப இல்ைா்த யபாது ஒருவரிடம் 
்்க ்கழுவ யொப ய்கடப்்த இ்யல்பா்க 
உணர்்கதியறன்.  
• ஆம்
• இல்்ை
• ச்தரி்யாது

்்க்க்ள எபயபாது யொப ச்காண்டு 
்கழுவ யவண்டும் என நதி்னவில் 
ச்காள்வது ்கடினம்.  
• ஆம்
• இல்்ை
• ச்தரி்யாது

்யாயரனும் ்்க்க்ளக ்கழுவ 
யவண்டி்ய யநரத்ததில் ்கழுவவில்்ை 
எனில் அவர்்க்ளக ்்க ்கழுவச 
ெம்ை்ததிக்க ்வபபது என் யவ்ை.  
• ஆம்
• இல்்ை
• ச்தரி்யாது
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ைழிவகறப் பேனபாடு பறறிே புரிதல்

பள்ைி / நிறுவன சபேர் பதில் அைிபவர் வேது

பாலினம்  

ஆண்       சபண்       ப்ததில் அளிக்க விருபபம் இல்்ை

நடத்தப்படட நாள்

ய்க1. ஒரு நாளில் எத்த்ன மு்ற 
நீங்கள் ைைம் ்கழதிபபது வழக்கம்?

• 1-2 மு்ற
• 3-5 மு்ற
• 6-10 மு்ற
• 11 மு்றககு யைல்

ய்க2. வடீடில் இருககும் யபாது 
ைைம் ்கழதிக்க விரும்பினால், எஙகு 
்கழதிபபரீ்்கள்?
  
• சவளிய்ய
• சபாதுக ்கழதிவ்ற
• வடீடுக ்கழுவ்ற
• பிற:___________________________

ய்க3. சவளிய்ய ைைம் 
்கழதிககும்யபாது உங்கள் 
உணர்்வ விவரிக்கக 
்ீகயழ உள்ளவறறதிைதிருநது 3 
வார்த்்த்க்ளத ய்தர்வு செய்யவும்.  

• வெ்ததி்யா்க 
• சவட்கம்
• ை்கதிழசெதி
• ய்காபம்
• சபாறுபபு 
• ெங்கடம் 
• நம்பிக்்க
• ப்யம்
• சவறுபபு
• பாது்காபபு

ய்க4. ய்த்வபபடும்யபாது, 
உங்கள் வடீடில் ்கழதிவ்ற வெ்ததி 
இருக்கதிற்தா?
  
• ஆம்
• ெதிை யநரங்களில்
• இல்்ை

ய்க5. ்கழதிவ்ற ப்யன்படுததுவது 
பறறதி நீங்கள் உணர்வ்்த 
விவரிக்கக ்ீகயழ உள்ள மூன்று 
வார்த்்த்க்ளத ய்தர்வு செய்யவும்.  

• வெ்ததி்யா்க 
• சவட்கம்
• ை்கதிழசெதி
• ய்காபம்
• சபாறுபபு 
• ெங்கடம் 
• நம்பிக்்க
• ப்யம்
• சவறுபபு
• பாது்காபபு

ய்க6. ்கழதிவ்ற்்யப ப்யன்படுத்தச 
ெரி்யான வழதி என்ன?

• ்கழதிவ்ற ைீது அைர்நது ைைம் 
்கழதிக்கவும். ்கழதிவ்ற்யில் 
்தண்ணரீ் ஊறறவும்,. ்்க்க்ளக 
்கழுவிகச்காள்ளவும். 

• ்கழதிவ்ற்யில் ்தண்ணரீ் 
ஊறறவும். ்கழதிவ்ற ைீது 
அைர்நது ைைம் ்கழதிக்கவும். 
்கழதிவ்ற்யில் ்தண்ணரீ் 
ஊறறவும், ்்க்க்ளக 
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்கழுவிகச்காள்ளவும். 
• ்தண்ணரீ் எடுததுச செல்ைவும்; 

்கழதிவ்ற்யில் ்தண்ணரீ் 
ஊறறவும். ைைம் அல்ைது 
ெதிறுநீர் ்கழதிக்கவும். ்கழதிவ்ற்யில் 
்தண்ணரீ் உறறவும். ்்க்க்ள 
யொப ச்காண்டு ்கழுவவும். 

• ச்தரி்யவில்்ை.

ய்க7. ்ீகழ்கண்ட வாெ்கங்களில் 
உடன்படு்கதிறரீ்்களா இல்்ை்யா 
எனக குறதிபபிடவும். ெநய்த்கம் 
எனில், ச்தரி்யவில்்ை எனக 
குறதிபபிடவும்.

சவளிய்ய ைைம் ்கழதிபபது ஒருவ்ர 
யநாயககு உள்ளாககும். 
• ஆம்
• இல்்ை
• ச்தரி்யாது

ெமூ்கத்ததில் உள்ளவர்்கள், ்ததிறந்த 
சவளி்யில் ைைம் ்கழதித்தால் 
நான் அல்ைது ைறறவர்்கள் 
யநாயவாயபபடைாம். 
• ஆம்
• இல்்ை
• ச்தரி்யாது

்கழதிவ்ற்்யப ப்யன்படுததுவது 
எனககுக ்கடினைா்க உள்ளது.
• ஆம்
• இல்்ை
• ச்தரி்யாது

என ெமூ்கத்ததில் ்ததிறந்த சவளி்யில் 
ைைம் ்கழதிககும் எவ்ரயும் 
்கழதிவ்ற ப்யன்படுத்த என்னால் 
ெம்ை்ததிக்க ்வக்க முடியும். 
• ஆம்
• இல்்ை
• ச்தரி்யாது

ஒருவ்ரக ்கழதிவ்ற ப்யன்படுத்தச 
ெம்ை்ததிக்க ்வபபது எனககு 
இ்யல்பா்க உள்ளது.  
• ஆம்
• இல்்ை
• ச்தரி்யாது
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ைிருைிைள், யநாய பரவுதல் சதாடர்பான புரிதல்  

ய்க1. ்கடந்த வாரத்ததில், உங்களுககு 
வ்யிறறுப பிரசெதி்ன, ஜைய்தாஷம் 
அல்ைது ்காயசெல் உண்டான்தா?
 
• ஆம்
• இல்்ை

Q2. ்கதிராைம் / ெமூ்கத்்த 
ஆயராக்கதி்யைா்க ்வத்ததிருபபது 
்யார் சபாறுபபு? 

• என்னு்ட்யது
• ைறறவர்்களு்ட்யது
• நான் உடபட அ்னவரு்ட்யது. 

Q3. ஒருவரிடைதிருநது 
இன்சனாருவருககு ்கதிருைதி்கள் 
பரவும் அ்னதது வழதி்க்ளயும் 
ய்தர்வு செய்யவும் (சபாருநதும் 
அ்னத்்தயும் ய்தர்வு செயயுவும்). 
 
• ஈக்கள்
• ்தழுவல்
• நீர் 
• உணவு
• ்கருவி்கள் 
• இருைல் / தும்ைல்
• பாம்புக்கடி

ய்க4. ்ீகழ்கண்ட வாெ்கங்களில் 
உடன்படு்கதிறரீ்்களா இல்்ை்யா 
எனக குறதிபபிடவும். ெநய்த்கம் 
எனில், ச்தரி்யவில்்ை எனக 
குறதிபபிடவும். 

்கதிருைதி்கள் ைக்க்ள 
யநாயவாயபபடுததும்.
• ஆம்
• இல்்ை
• ச்தரி்யாது

்கதிருைதி்கள் ்கண்ணால் பார்க்க 
முடி்யா்த அளவு ெதிறதி்ய்வ.
• ஆம்
• இல்்ை
• ச்தரி்யாது

்்க்கள் அசுத்தைா்க 
இல்ைாவிடடாலும்கூடச ெதிை 
யநரங்களில் ்்க்க்ள ்கழுவுவது 
முக்கதி்யம்.
• ஆம்
• இல்்ை
• ச்தரி்யாது
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யொடடா பீமுடன சுைாதாரம் ைறறல் அனுபவம் 
சதாடர்பான ைருத்து

ய்க1. யொடடாபமீுடன் சு்கா்தாரம் அனுபவம் ச்தாடர்பா்க நீங்கள் ைதி்கவும் 
விரும்பும் ஒரு விஷ்யம்?

்ீகயழ உள்ளவறறதிைதிருநது ய்தரவு செய்யவும், சொந்தைா்கவும் 
குறதிபபிடைாம்.  

• வி்ள்யாடடு்கள், நடவடிக்்க
• செ்யைதி வி்ள்யாடடு
• ்க்்தப புத்த்கம் / வடீிய்யா 
• குழுவா்கச செ்யல்படுவது 
• யொப ச்காண்டு ்்க ்கழுவு்தல் ்கறறல் 
• ்கழதிவ்றப ப்யன்பாடு பறறதி்ய புரி்தல்
• நதிஜ வாழக்்க்யில் ்கதிருைதி ைா்யாவி்்ய வழீததுவது  
• நான் ்கறறவற்ற ைறறவர்்களுடன் ப்கதிர்வது  
• ைறறவர்்களுககுப பழக்கங்க்ளக ்கறறுத்தருவது 
• பிற:__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

ய்க2. யொடடா பமீுடன் சு்கா்தாரம் என்னும் அனுபவத்ததில் நீங்கள் ைதி்கவும் 
்கடினைா்க / ெவாைா்க உணர்ந்தது? 

• ெதிை வி்ள்யாடடு்கள், நடவடிக்்க்கள் 
• செ்யைதி வி்ள்யாடடு 
• குழுச செ்யல்பாடு 
• யொப ச்காண்டு ்்க ்கழுவக ்கறறல் 
• ்கழதிவ்றப ப்யன்பாடு பறறதி்ய புரி்தல்
• என் பழக்கத்்த ைாறறுவது 
• நான் ்கறறவற்ற ைறறவர்்களுடன் ப்கதிர்வது  
• ைறறவர்்களுககுப பழக்கங்க்ளக ்கறறுத்தருவது 
• பிற:__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

ய்க3. யொடடா பமீுடன் சு்கா்தாரம் என்னும் அனுபவத்ததின் முடிவில் 
உங்களுககு எழுந்த எண்ணம் அல்ைது ய்கள்வி? 
 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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ய்க4. உங்களுககுப பிடித்தைான வி்ள்யாடடு அல்ைது செ்யல்?

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

ய்க5. ஒருங்கதி்ணபபாளர் ப்யிைரங்கதில் யவறுபடட மு்ற்யில் 
செய்ததிருக்கககூடி்ய ஏய்தனும் ஒன்று?

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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சொறபடடிேல்

அற திவுறுத்தல்: ்தன ிநபர் அல்ைது குழுவால் யைறச்காள்ளபபடும் எந்த ஒரு 
செ்யலும் அரெ தி்யல், சபாருளா்தார ெமூ்க அ்ைபபு்கள் எடுககும் முடிவு்கள் 
ைீது ்தாக்கம் செலுதது்க திறது. ஊடடசெததுக கு்றபாடு யபான்ற்வ ்ீதர்வு்காண 
யவண்டி்ய ப ிரசெ தி்ன்கள் என உை்க அளவில், ஏறறுகச்காள்ளபபடடுள்ளன. 
சபண்்கள ின் ைா்தவ ிடாய ்காைச சு்கா்தாரம் யபான்ற இ்தர ப ிரசெ தி்ன்கள் 
அவவாறு எல்யைாராலும் இன்னமும் ஏறறுகச்காள்ளபபடவ ில்்ை. இ்வ 
குற திதது இரு ்தரபபுககுை தி்டய்ய வ ிவா்தங்கள் நடநதுவரு்க தின்றன. இது யபான்ற 
வ ிஷ்யங்கள ில் ைாறறம் வர யைலும் ்காைம் ப ிடிககும் என்றாலும் அ்வ 
குற திததுச ெமூ்கததுககு அற திவுறுததுவது அவெ தி்யம். 

்க திருை தி்கள்: நுண் ்க திருை தி்கள், குற திபபா்க யநாய உண்டாககுப்வ. இவற்ற 
சவறும் ்கண்ணால் பார்க்க முடி்யாது. நுண் ்கருவு்கள் மூைம் ைடடுயை ்காண்ைாம். 
யபகடீரி்யா, ்வரஸ், ஃபங்க தி, புயராயடாயொவா ஆ்க தி்ய நான்கு வ்்க்கள் உள்ளன. 
இ்வ ்தாவரங்கள், ைன ி்தர்்கள், வ ிைஙகு்க்ளப பா்த திக்க தின்றன. 

சு்கா்தாரம்: ஆயராக்க தி்யத்்தக ்காதது, யநாய்க்ளத ்தடுக்க உ்தவும் சூழல் 
அல்ைது செ்யல்மு்ற்கள், குற திபபா்க தூய்ை மூைைான்வ.  

ச்தாறறு யநாய்கள்: யநாய்கள் ்க திருை தி்களால் உண்டா்க தின்றன. ச்தாறறு யநாய்கள் 
ஒருவரிடம் இருநது இன்சனாருவருககு யநரடி்யா்க அல்ைது ைறற்வ மூைம் 
பரவு்க தின்றன. உ்தாரணம்; ஜைய்தாஷம், சடஙகு, ையைரி்யா, ்காெயநாய.  

்த திறந்த சவள ி்ய ில் ைைம் ்கழ தித்தல்: ்த திறந்த சவள ி ைைம் ்கழ தித்தல் என்பது, 
்கழ திவ்ற ப்யன்படுத்தாைல், ்காடு்கள், வ்யல்்கள், ்ை்தான, நீர்ந தி்ை அ்ைபபு 
யபான்றவறற தில் ைைம் ்கழ திபப்தாகும். 

்த திறந்த மு்ன ய்கள்வ ி்கள்: ்த திறந்த மு்ன ய்கள்வ ி்கள், ஒன்றுககு யைறபடட 
சொற்கள் ச்காண்ட ப்த தி்ை ஊககுவிபப்வ. இவறறுககு ஒரு ெரி்யான 
ப்த தில் என்பது இல்்ை. ப்த தில்்கள் உணர்த்தபபடுப்வ அல்ை. அ்வ 
பஙய்கறபாளர்்களுககு ஏறப ைாறுபடும்.  

தூய்ை: ஆயராக்க தி்யம் ்காக்க, ்கழ திவு்க்ள ைன ி்தர்்கள் ச்தாடர்புச்காள்ளாைல் 
்தடுககும் வழ திமு்ற.
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