ஆரம்ப நிலையிலைலய ஆய்வுத் திறலையும், வாழ்க்லை திறன்ைலையும்
வைர்க்ை வழிசெய்தல்
அடிப்பலை தைவல்ைள்:
குழந்தைகளுக்கு, வாழ்நாள் முழுதும் அவர்கதை வழிநடத்தும் வாழ்க்தக
ைிறன்கதையும், ஆய்வுத் ைிறதையும், ஆரம்ப நிதையிலைலய எவ்வாறு
கற்பிக்கைாம்? இத்ைிறன்கள் சார்ந்ை கருப்பபாருட்கதை, குழந்தைகளுக்கு புரியும்
படியும், அவர்கள் பாராட்டும் வதகயிலும் கற்பிக்க லவண்டும். லகாட்பாட்டைவில்,
குழந்தைகளுதடதய மூதைக்கு எட்டா வதகயில், பசாற்பபாழிவாற்றுவைற்கு
மாறாக, விதையாட்டுகள் மூைமும், பசயல்பாடுகள் மூைமும் சிறப்பாக
கற்பிக்கைாம். ஒரு சிை விதையாட்டுகள் இங்கு பகிரப்பட்டுள்ைது.
முன்னுலர:
குழந்தைகளுக்கு, வாழ்நாள் முழுதும் அவர்கதை வழிநடத்தும் வாழ்க்தக
ைிறன்கதையும், ஆய்வுத் ைிறதையும், ஆசிரியர்கள் வழங்க லவண்டும் எை
எைிர்ப்பார்க்கப்படுகிறார்கள். இத்ைறன்கதை ஆய்வு பசய்ை பின், மாணவர்கைாலும்
ஏற்று பகாண்ட பிறகு, குழந்தைகளுக்கு குதறந்ைபட்ச உைவியிலைலய மிக எைிைில்
பாடத்ைிட்டத்ைிற்கு பசல்வார்கள். உைாரணத்ைிற்கு முைைாம் வகுப்பு குழந்தைகளுக்கு,
இதை, எவ்வாறு பைாடங்குவது? நாம் கற்பிக்க கூடிய சிை கருப்பபாருட்கள்
என்பைன்ை? அதை குழந்தைகள் புரிந்து பகாள்ளும் அைவிற்கும், அவர்கள்
பாராட்டும்படியும் எவ்வாறு கற்பிப்பது?
குறிக்லைாள்:
லநர நிர்வாகம் பற்றி, எல்ைா வயது குழந்தைகளுக்கும், கண்டிப்பாக விைக்கவும்,
கற்பிக்கவும் லவண்டியது அவசியமாைைாகும். “வட்டுப்பாடம்
ீ
முடிக்க எைக்கு
லநரமில்தை”(வட்டில்
ீ
மற்ற லவதைகைாை, சமிஅத்ைல், துதவத்ைல், அம்மாவின்
லவதை அல்ைது அப்பாவின் லவதை பபான்ற லவதைகள் பசய்யாை குழந்தைகள்),
“அறிக்தக அட்தடயில் ைந்தையின் தகபயழுத்தை வாங்கி வர மறந்துவிட்லடன்”,
“நான் கைப்பயணத்ைிற்கு பசல்ை பணம் பகாண்டு வர மறந்துவிட்லடன். எைது
லைாழைிடம்/லைாழியிடம் கடன் வாங்கி பகாள்ைவா?” எை ஓயாமல் இன்னும் பை
சாக்குகதை பசால்ைிக்பகாள்ளும் மாணவர்கள் நம்மிடம் உள்ைைர். இது லபான்ற
லபாைிக் காரணங்கதை எண்ணற்ற முதற, ஆசிரியர்கைாக நாம் லகட்டிருப்லபாம்.
மாணவர்கள் அவர்களுதடய லவதைதய பசய்ய ஆயத்ைமாவதையும்,

பிற்காைத்ைில் அவர்களுதடய பணி, பசாந்ை வாழ்க்தக, அவர்களுதடய குறிக்லகாள்
ஆகிய அதைத்ைிற்கும் லபாராடாமல் அதவகதை ைிறதமயாக தகயாள்வதை உறுைி
படுத்ை லவண்டுபமன்றால், இது லபான்ற சாக்குகள் பசால்லும் பழக்கத்தை, எவ்வாறு
முதையிலைலய கிள்ைி எறிவது?
லநரம் ைன்தை முடிவில்ைா காைத்ைிற்கு நீட்டித்து பகாள்வதுமில்தை, ஒருவருதடய
லவதைதய முடிக்கும் வதர பபாறுதமயாக காத்ைிருப்பதுமில்தை என்பதை
குழந்தைகள் புரிந்துபகாண்டால், அவர்கைால் லநரத்தை சரியாக பயன்படுத்ைாைவர்கள்
என்ற நம்பிக்தகயற்ற உணர்வில் மூழ்காமல், ைங்கைது லவதைகதை குறித்ை
லநரத்ைில் பசய்ய ையாராவார்கள். சுத்ைமாை சாக்ஸின்(காலுதறயில்) பபாருத்ைமாை
ல ாடிய கண்டுபிடிப்பைாக இருக்கட்டும், சரியாக வட்டுப்பாடத்தை
ீ
முடித்து பள்ைிக்கு
பகாண்டுவருவைாக இருக்கட்டும் அல்ைது மைிய உணதவ டிபன் பாக்ஸில் லபக்
பசய்து பள்ைிக்கு எடுத்து வரும் தபயில் லபாடுவைாக இருக்கட்டும், ஆக எதுவாக
இருந்ைாலும், மகிழ்ச்சியாை எைிைாை பசய்ைாகிவிடும்!
செயல்பாட்டு படிைள்:
குழந்தைகளுடன் விதையாடுவது, ஒரு சாைாரண அடிப்பதட பசயல்கைில் ஈடுபடும்
லபாது, எவ்வைவு லநரம் பசைவழிக்கின்றைர் என்பதை புரிந்துபகாள்ை உைவும்.
விலையாட்டு 1:
ஆசிரியர்கள், வகுப்பிலுள்ை குழந்தைகதை 5 குழுக்குக்கைாக பிரிக்க லவண்டும்.
ஒவ்பவாரு குழுவும் ஒரு பசயல்பாட்டில் ஈடுபட, ஆசிரியர் அவர்கள்
எதுத்துக்பகாண்ட லநரத்தை கணக்கிடுவார். “மாணவர்கள், அவர்களுதடய
பபன்ஸில்(கரிக்லகால்) பபட்டியிைிருந்து பபன்ஸிதை எடுத்து அதை குர்தம படுத்ை
லவண்டும். அவ்வாறு கூராக்கும் பபாழுது, அத்துகல்கள் டப்பாவில் விழ லவண்டும்.
மாறாக, அக்குப்தபகள் பபட்டிக்கு பவைியில், ைதரயில் விழுந்ைால், அதை எடுக்க
லவண்டும்” என்ற வழிமுதறகதை மாணவர்கைிடம் கூற லவண்டும்.
மற்ற குழுவிலுள்ை மாணவர்கள் அதமைியாக கவைித்து அவர்களுதடய கருத்தை
இறுைியில் கூற லவண்டும். அவர்களுதடய கருத்துகள்: பபன்சிதை சீ க்கிரமாகாவும்,
கூர்தமயாைதுமாக துருவிைார்கள், அந்ை பபன்சில் சரியாக
கூர்தமயாக்கப்படவில்தை, பபன்சிைின் சீ வல்கள் பபட்டியில் லசகரிக்கப்படவில்தை
அல்ைது உடைிருந்ை மாணவர் சீ வும் லபாது இதடயில் இந்ை மாணவர் பசல்லுைல்
முைைிய அைவிைாை கருத்துகள் இருக்கைாம். ஆசிரியர் ஒவ்பவாருவரும்

எடுத்துக்பகாண்ட லநரத்தை படித்துக்காட்டி, அதை கரும்பைதகயில் மாணவர்களுக்கு
புரியும்படி எழுதுவார்.

மாணவரின் பபயர்

பபன்சிதை சரியாக

கருத்துகள்

கூர்தமபடுத்ை
எடுத்துக்பகாண்ட லநரம்
1.

ராகுல்

2 நிமிடங்கள்

சுத்ைமாை லவதை

2.

அைிைா

3 நிமிடங்கள்

இருப்பினும் பபன்சிைின்
கூர் பமாக்தகயாக/கூரற்று
உள்ைது

3.

சாம்

1.5 நிமிடங்கள்

சுத்ைமாை பணி

4.

சமீ ர்

2.5 நிமிடங்கள்

குழுவிலுள்ை மற்ற
மாணவதர லவதைலய
பசய்ய விடவில்தை.

5.

குமார்

3 நிமிடங்கள்

சுத்ைமாை லவதை

ஒரு லவதை பசய்ய, எவ்வைவு லநரம் எடுத்துக்பகாண்லடாம் என்பது
மட்டுமல்ைாமல், அதை எந்ை அைவிற்கு லநர்த்ைியாக பசய்லைாம் என்பலை
முக்கியமாைைாகும் என்பதை ஆசிரியர் மாணவர்களுக்கு விைக்க லவண்டும்.
இவ்வதகயாை விைக்கம், ஒரு பசயதை எவ்வைவு விதரவாக பசய்கிலறாம்
என்பதை காட்டிலும், அச்பசயதை எவ்வைவு வைிதமயாக பசய்கிலறாம் என்பதை
அடிப்பதடயாக பகாண்டு அவர்கள் எைிர்பார்க்கும் பாராட்தட பபற்று, அவர்கைின்
குறிக்லகால் நிதறலவறவும் உைவும் என்பதை குழந்தைகள் புரிந்துபகாள்ை ஏதுவாய்

உள்ைது. இவ்விதையாட்டின் மூைம் கற்ற பாடத்ைிைால், , எவ்வைவு நன்றாக
பரீட்தசதய லமற்பகாள்ை லவண்டும் என்பதை விட எவ்வைவு சீ க்கிரம் பரீட்தசதய
முடிப்பது என்பைிலை அைிகம் கவைத்தை பசலுத்தும் சிை மாணவர்கைின் இந்ை
ைவறாை பழக்கத்தை குதறக்கின்றது. இது லபான்ற விதையாட்டுகள்
மாணவர்கைிதடலய நன்றாக, சுத்ைமாக ஆராய்ந்து கற்கும் பழக்கத்தை வைர்ரக
உைவுகின்றது.
விலையாட்டு 2:
குழந்தைகளுக்கு, ஏற்கைலவ பரீட்சயமாை ஆைால் அைற்குரிய எழுத்துக்கூட்டுரு
(ஸ்பபல்ைிங்-spelling) பைரிந்துபகாள்ை லவண்டிய 6 பசாற்கதை ஒவ்பவாரு
குழுவிற்கும் ஆசிரியர் வழங்குவார். வகுப்பிலுள்ை பைவதகப்பட்ட மாணவர்கதை
பகாண்ட 6 குழுக்கைாக பிரித்ைால், கூட்டாக கற்பது எைிைாகும்.
வகுப்பிலுள்ைவர்கைின் ைிறதமதய சார்ந்து , ஆசிரியர் 10 அல்ைது அைற்கு
குதறவாக லநரத்தை அதமக்கைாம். மாணவர்கள் அவர்களுதடய இதண
மாணவர்களுடன் லசர்ந்து எழுத்துக்கூட்டுருதவ லைர்ச்சியாைராக உைவ லவண்டும்.
ஒவ்பவாரு குழுவிலுமுள்ை ஒரு நியமிக்கப்பட்ட ைதைவர் எழுத்துக்கூட்டுருதவ
குழுவிலுள்லைார் கற்றைரா என்பதை உறுைிப்படுத்ைிக் பகாள்ை லவண்டும்.
எப்பபாழுது மாணவர்கைிதடலய

அச்பசால்தை படிக்க ைதட ஏற்படுகிறலைா

இல்தை குழந்தைகளுக்கிதடலய பூசல்கள் ஏற்படுகிறலைா அப்பபாழுது ஆசிரியர்
பின்ைாைிருந்து

இதுலபான்ற பிரச்சதைகதை கதைய உைவ லவண்டும்.

இைற்கிதடயில் ஆசிரியர் கரும்பைதகயில் ஒரு அட்டவதணதய வதரய லவண்டும்.
அைாைால், குழந்தைகள் எவ்வாறு இச்பசயல்பாட்தட பசய்ைைர் என்பதை புரிந்து
பகாண்டு, குழுவிலுள்ை நல்ை பசயல்கள் மற்றும் பகட்ட பசயல்களுக்கு பின்ைால்
இருப்பவற்தற நுண்ணறிவுத் ைிறம் பபறுவர்.

10 நிமிடங்கள் கழித்து, ஆசிரியர் மணி அடித்து, மாணவர்கள் கற்ற பசாற்கதை
பட்டியைிட கூறுவார். ைற்லபாக்கு முதறயில் ஒவ்பவாரு மாணவதரயும்
ைைித்ைைியாக பட்டியைிடப்பட்ட ஒரு பசால்ைின்

எழுத்துக்கூட்டுருதவ கூற

பசால்ைி, அவர்கள் அைித்ை விதடதய சரிப்பார்த்து அைற்லகற்றவாரு, பின்னூட்டம்
அைிப்பார். அட்டவதண கீ லழ உள்ைது லபான்று இருக்கும்:
குழு

ைதைவர்

புள்ைிகள்
4

அ

அனுஷா

ஆ

அர்ஷத்

6

இ

ரீைா

2

ஈ

விைிைா

1

உ

கமல்

5

ஆசிரியர், பின்வருவைவற்தற மாணவர்கைிடம் கைந்துதரயாடைாம்: எந்ை குழு மிக
அருதமயாக பசய்ைார்கள்? இவர்கள் ஏன் நன்றாக பசய்ைைர் என்று யாருக்லகனும்
பைரியுமா? அவர்கள் என்ை பசய்ைைர் என்று அவர்கைிடலம லகட்லபாமா? “ஆ” குழு,
நீங்கள் முைைில் பசாற்கதை கற்று, பின் உங்களுக்கிதடலய ைிரும்பவும் பார்த்து
பிதழகள் இருப்பின் ைிருத்ைிக்பகாண்டு, ஒருவரிபயாருவர் லசாைித்துக் பகாண்டிர்கைா?
மற்ற குழுவிைர்கலை, இது சரியாை முதற என்று என்ைவில்தையா? அடுத்ை
முதற, இதை நிதைவில் தவத்து பசய்வர்கைா?
ீ
வட்டில்
ீ
நீங்கலை படிக்கும் லபாது
கூட இதை பசய்வர்கைா?
ீ
இவ்விதையாட்தட மறுபடியும் ஆடைாமா?(உற்சாகமாக

சரி என்ற பைிைைிப்பர். ஆசிரியரும், மாணவர்களும் இம்முதற லமம்பட்ட
முடிவுகதை கண்டு மகிழ்ச்சியதடவர்.)
சிை சமயங்கைில் ஆலராக்கியமாை லபாட்டி நல்ைைாகும். இைன் மூைம் ைங்கைால்
முடியும் என்பதை மாணவர்கள் புரிந்து பகாள்வர்; அவர்கள் பசய்ய
லவண்டியபைல்ைாம் இரண்டு மட்டுலம: முயற்சி எடுத்ைல், ைிட்டமிட்டு
முதறதமப்படுத்ைலும்.குழந்தைகளுக்கு விதையாட்டு மூைமும், பசயல்பாடுகள்
மூைமும் ைான் வாழ்க்தக ைிறன்கதையும், பண்புகதையும்

கற்றுத்ைர இயலும்.

அவர்கள், மூதைக்கு எட்டா வதகயில், பசாற்பபாழிவாற்றுவதை லகட்க ையாராக
இருக்கமாட்டார்கள். இப்பண்புகதை காட்சிப்படுத்ைன் மூைம் உற்சாகத்தை
தூண்டிவிட்டு , குழந்தைகைிடம் சரியாக பிரைிபைிக்க பசய்யைாம்.

