SAKTHI FOUNDATION - Uni5 education
0 - 6 YEARS OLD CHILDREN - INTRODUCTION TO LANGUAGE [Montessori - Uni5 based facts]
0 - 6 வயதுக் குழந்தைகளின் ம
”0 - 6 வயது வதை

னிை மூதளயில்

மெறுகிறது” - Dr.மரியா மாண்டிச ாரி

ொழி வளர்ச்சி

ிக முக்கிய

ொக ம

ொழி வளர்ச்சி இடம்

* உலகில் மனிதனுக்கு மட்டும் தான் தனது மனதில் உள்ள எண்ணங்களள
செளிப்படுத்தும் சமாழித் திறளன இயற்ளக அளித்து இருக்கிறது.
* மனிதனின் personality என்பது அெனது சமாழியின் மூலம் சதளிொக செளிப்படும்.
* எந்த ஒரு மனிதன் தரமான பபாதிய சமாழித் திறளன ெளர்த்துக்
சகாள்ளெில்ளலபயா அென் தன்

மூஹத்துடன் ஒன்று பட்டு ொழ்ெது கடினம்.

* குழந்ளத கர்ப்பத்தில் ெளரும் பபாது, மூன்றாம் ொரத்தில் காதுகள் முளளெிடும்.
அப்பபாது முதல் குழந்ளத ஒலிளய க்ரஹித்துக் சகாள்ளும்
சபறுகின்றது.

க்திளயப்

*எனபெ தாயின் சமாழித் திறன் மிகவும் முக்யத்துெம் சபறுகின்றது.
* ஒரு தாய் தன் கர்ப்பத்தில் இருக்கும்

ிசுெிற்கு சமாழித் திறளன ெளர்க்க

முடியும்.
* கர்ப்ெ கொலத்ைில் ஒரு ைொய் என்மனன்ன ம
ரியாகத் சதளிொகப் பப

ொழிப்ெயிற்சிகள் மசய்யலொம்?

பெண்டும்.

நல்ல சமாழிளயபய பயன்படுத்த பெண்டும்.
நல்ல புத்தகங்கள் ொ ிக்க பெண்டும்.
ஆன்மீ க இலக்கியங்கள் ொ ிக்கும் பபாது மிகவும் நம்ளம ஏற்படும் [சுந்தர
காண்டம், ெிஷ்ணு

ஹஸ்ரநாமம், ஸ்கந்த

ஷ்டி கெ ம் மற்றும் பல]

நல்ல பாடல்கள் பாடுதல், இள க் கருெிகள் ொ ித்தல், பகட்டல்.
பதளெயற்ற

ப்தங்களளத் தெிர்த்தல். பகாபத்திலும் மன

அழுத்தத்திலும்

தெறான சமாழிளயப் பயன்படுத்துதல், கூச் லிடுதல், சகட்ட ொர்த்ளதகள்
பயன்படுத்துதல் ஆகியெற்ளறத் தெிர்க்கவும்.

பல சமாழிகள் சதரிந்திருப்பின் அெற்ளறயும் பயன்படுத்துக.
ம்ஸ்க்ருத சமாழி மிகவும் மூளள ெளர்ச் ிக்கும் உதவும் என்பளத ஆய்வுகள்
காட்டுகின்றன.பல ஸ்பலாகங்களளக் பகட்டாபல பபாதும்.
ெலது ளகளய ெயிற்றின் மீ து ளெத்துக் சகாண்டு முடிந்த பபாசதல்லாம்
ிசுவுடன் அளமதியாகப் பபசுக.

தாய் தன் ஒவ்சொரு நடெடிக்ளகளயயும் குழந்ளதயுடன் பப லாம். தந்ளதயும்
ெட்டில்
ீ
உள்பளாரும் கூட இதில் ஈடுபடலாம்.
0 - 6 ெயது
பிறந்த குழந்ளதளய அதிபயங்கர

த்தத்திற்கு expose ச ய்யாதீர்.

தாயும் தந்ளதயும் பிறரும் சமன்ளமயாகபெ பபசுக.
ஒவ்சொரு நடெடிக்ளகஐயும் குழந்ளதயுடன் பபச்சு மூலம் பகிர்ந்து சகாள்க.
ஒவ்சொரு சபாருளின் சபயளரயும்

ரியான ொர்த்ளதயில் உச் ரிக்கவும்.

தாய் சமாழி அறிபெ மிக மிக மிக மிக முக்கியம்!
சபாருள்களள ெர்ணித்துப் பபசுக.
இப்பயிற் ிகள் மூளளயின் சமாழிப் பகுதியில் பதிொகும். உடனடியாக ொய்
திறந்து எல்லாெற்ளறயும் கூறுொர்கள் என்று எதிர்பார்க்க பெண்டாம்.
நாம் அதிகம் மழளல சமாழிளயப் பயன்படுத்த பெண்டாம்.

ில பநரம் அன்பால்

ச ல்லதால் மழளலப் பபச் ில் நாம் உளரயாடுெது தெறில்ளல.ஆனால் அதுபெ
சமாழியாகி ெிட்டால் தரமான சமாழி ெளர்ெது தளடபடும்.

பதளெயற்ற உளரயாடளலக் குழந்ளத முன் ளெத்துக் சகாள்ளபெ பெண்டாம்.
கார ாரமான உளரயாடல் சூழலில் இருந்து குழந்ளதளய பெறு சூழலுக்கு
எடுத்துச் ச ல்க.

குழந்ளத ெளரும் சூழலில் உள்ள அளனத்து சபாருள்களளயும்
சபயருடன் அறிமுகம் ச ய்க.

ரியான

தூங்கும் பபாது தாலாட்டுப் பாடுதல், சமன்ளமயான இள ளயக் பகட்க ளெத்தல்,
களதகள் ச ால்லுதல் ஆகியன மிகவும் முக்கியம்.
தூங்கும் பபாது இள

பகட்டல் தரமான சமாழி ெளர்ச் ிளய உண்டாக்கும்.

தூங்கும் முன் கற்பளனக் களதகள் பகட்பது கற்பனா
குழந்ளத ஒரு

த்தம் ெரும் திள

க்திளய ெளர்க்கும்.

பநாக்கிக் கண்களளயும் தளலளயயும்

திருப்புெளத கெனத்தில் சகாள்க.மாற்றம் இருப்பின் மருத்துெளர அனுகுதல் மிக
மிக முக்கியம்.
காதுகளின் பகாளாறுகளால் சமாழி ெளர்ச் ி தளடப்படும்.
குழந்ளதயின் உடலுக்கு சமன்ளமயான ஸ்பர்

உணர்வு தந்து பபசுக.

குழந்ளதயின் ளகளயப் பிடித்துக் சகாண்டு பபசுதல் மிகவும் பயன் தரும்.ஆனால்
பபாகப் பபாக இப்பழக்கம் மாற்றப்பட பெண்டும்.சதாடு உணர்ச் ி மூலம்
குழந்ளதயின் கெனம் நம் பக்கம் ஊன்றப்படும்.
உரிய ெயதுக்குப் பிறகும் மிக அதிகமான பயங்கரமான கத்தல்,
ொர்த்ளதகள்

ீரளமப்பு இல்லாத

ரியான பபச்சு ெராத நிளலயில் மருத்துெளர அனுகபெண்டும்.

குழந்ளதக்குப் பபச்சு தளடப்படும் பபாது அது hyper activity ஆக மாறும் ொய்ப்பு
அதிகம். அதன் மூலம் குழந்ளத தன் சதாடர்பு சகாள்ள முடியாத பலெனத்ளத
ீ
மளறக்க unacceptable behaviour பமற்சகாள்ெர்.
Pacifier பயன்படுத்தும் குழந்ளதயின் பபச்சுத்திறன்

ீராக ெளராது.

குழந்ளத உட்கார ஆரம்பித்தவுடன் toddlers books ளகயில் தரலாம்.
இரவுகளில் bed time stories ச ால்ெது மிகவும் நல்லது.
குழந்ளத சுட்டிக் காட்டும் சபாருளின் சபயளர மிகத் சதளிொகக்

கூறவும்.பலமுளற கூறவும்.அடிக்கடி அவ்ொர்த்ளத அது கூறச் ச ால்லும் பபாது
லிப்பு ஏற்படாமல் கூறுக.அதன் மூளளயில் அவ்ொர்த்ளத பதிொகின்றது

என்பளதப் புரிந்து சகாள்க.

சதளிொகப் பபசுக, அழகாகப் பபசுக,

ரியாகப் பபசுக, ஏற்ற இறக்கத்துடன் பபசுக,

உணர்ச் ிகள் கூட்டிப் பபசுக, கண்டிக்கும் பபாது நிதானம் கலந்த கண்டிப்புடன்
பபசுக.

சமாழிகளளக் கலந்து கூடிய மட்டும் பப பெ பெண்டாம்.அது அதிக confusion தரும்.
”எந்ை ஒரு குழந்தை ைனக்கு உரிய வவதளயில் ம
உைவுகிறொவைொ அவதை
Dr.Madeswaran.M

ிகவும்

ொழி வளர்ச்சிக்கு யொர்

ைிக்கும்” - Dr.மாண்டிச ாரி

