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ப ொம்மமகள் இல்லொத மழமலயர ் ள்ளி 
ப ற்றறொரக்ளுக்கொன அறிவி ்பு 

 

நாற்காலிகள், மேசைகள், கயிறுகள், துணிகள், ஆசைகள் தாங்கிகள், அைச்ைப் 

பபை்டிகளுைன் ...... குழந்சதகளின் கனவுகளுே் குழந்சதகளுே் இன்றி, 3 ோதங்களுக்கு  

பபாே்சேகள்  விடுப்பில் பைல்ல உள்ளன. 
 

இத்திட்டத்தின் ற ொக்கம் என்ன? 

பபாே்சேகள் இல்லாத ேழசலயர ்பள்ளியில் இப்பபாழுது குழந்சதகள் மிக அதிக 

மநரத்சத விசளயாடிமய கழிக்க முடியுே். என்ன பைய்ய மேண்டுே் என்பசத 

குழந்சதகமள முடிவு பைய்ோரக்ள். மநரத்சத எப்படி கழிக்க மேண்டுே் என்பசத 

குழந்சதகமள முடிவு பைய்ோரக்ள். ோழ்க்சகக்கான அத்தியாேசியத் திறன்கள் 

ேலுேசைகின்றன: ஒருேருக்பகாருேர ்மபசுதல், பிரைை்சனகசள ஒன்று கூடி ைோளித்தல், 

அேரக்ளுக்கு என்ன மதசே என்பசத அேரக்மள கண்ைறிதல், பிறர ்நிசனப்பசத 

உணரத்ல், நன்கு மபரே் மபைக் கற்றுக்பகாள்ளுதல் .... பிறசரை ்ைாரா இசளஞரக்ளாகவுே், 

ேயது ேந்மதாரக்ளாகவுே் ேளரத் மதசேயான திறன்கள். 

 

இத்திட்டத்திலிரு ்து குழ ்மதகள் எமதக் கற்றுக்பகொள்ள முடியும்? 

 

ப ொருட்கமள உருவொக்கல் 

எதுவுே் நிசல குசலயாேல் 

நாற்காலிகசள எே்ோறு சீர ்

படுத்துதல்?அதாேது, விசளயாை்டின் 

மூலோக பபௌதீக விதிகசளக் 

கற்றுக்பகாள்ளுதல். 

 

குழந்சதகள் அடிக்கடி கைட்ுோனத் 

திை்ைங்கசள ஒருேருக்பகாருேருைன் 

திை்ைமிடுகிறாரக்ள். தசலசேப் 

பபாறுப்பிலுள்ள குழுவிற்கு 

மயாைசனகசளப் பங்களிப்பது 

ேற்றுே் ைேரைே் பைய்ேதன் மூலே் 

அேரக்ள் பயிற்சி பைய்கிறாரக்ள். தனித்தனியாக விசளயாைாேல் ஒன்று மைரந்்து 

விசளயாடுோரக்ள். இதற்குப் பயிற்சி மதசே. 

 

கொமலயின்  டுவில் சிற்றுண்டி உண்ணல் 

தாகோ, பசியா, கசளப்பா அல்லது அந்த இரண்டு நண்பரக்ள் ைாப்பிடுேதால் நானுே் 

இப்பபாழுது ைாப்பிை மேண்டுோ? பபாே்சேகளற்ற ேழசலயர ்பள்ளியில் குழந்சதகள் 

தங்கள் நடுக்காசல சிற்றுண்டிசய உண்ண விருே்புேசத எப்மபாது, எங்மக எனத ்

தங்களுக்குள் தீரே்ானிக்க இயலுே். தங்கள் உைலின் உந்துதல்கசளக் கற்றுணரவுே் ‘கூடி 

உண்ணல்’மபான்ற ைமூக விருப்பங்கசளக் கருதவுே் குழந்சதகசள இது அனுேதிக்கிறது. 

 

வொதித்தலும் ற ரம் ற சலும் 

தங்கள் பைாந்தக் கருத்துக்கசள பேளிப்படுத்தவுே் ேலியுறுத்தவுே் குழந்சதகள் 

பயில்கிறாரக்ள். அேரக்ள் சதரியைாலிகளாக ஆேது ேைட்ுேல்லாேல் தங்கள் 
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விருப்பங்கசளத் பதளிோக ேகுக்கவுே் முடிகிறது. தங்கள் உணரவ்ுகசள பேளிப்படுத்த 

பதரிந்து பகாள்ளுே் அமத ைேயத்தில் அேரக்ள் புதிய ோரத்்சதகசளயுே் 

ோைகங்கசளயுே் கற்றுக்பகாள்கிறாரக்ள். 

 

சலி ் மடதல் 

ஒரு சில ைேயங்களில் குழந்சதகளுே் ைலிப்பசைோரக்ள். பபாே்சேகளற்ற ேழசலயர ்

பள்ளியில், ேழசலயர ்பள்ளி ஆசிரிசய விலகி நின்று ைலிப்பசைதலில் இருந்து மீண்டு 

ேழி காணக் குழந்சதக்கு மநரே் அளிக்கிறார.் சில மநரங்களில் சுே்ோ உைக்ாரந்்து, சுற்றி 

நைப்பசத மநாக்குேதுே் பேை்ை பேளிசய பேறிப்பதுே் பரோயில்சல. தங்களுக்குள் 

மயாைசன பைய்து ஒரு புது விசளயாைச்ை உருோக்க குழந்சதகள் ஊக்குவிக்கப் 

படுகிறாரக்ள். ைலிப்பு ஏற்படுே் ைேயங்களில் தான் புதுப்புது சிந்தசனகளுே் 

மதான்றுகின்றன. 

 

மதரியசொலியொக ஆகுதல்  

பயங்கசள பேன்று சதரியைாலிகளாேதற்கு விசளயாைட்ு மூலே், குழந்சதகள் 

அேரக்ளுக்குள் ைந்தரப்்பங்சள உருோக்குகிறாகள். மேசையிலிருந்து கீழுள்ள பாய் மீது 

குதிப்பது கூை இதில் அைக்கே். பாய் அதிக தூரத்தில் இருந்தாமலா அல்லது அதன் மீது 

ேற்ற குழந்சதகள் இருந்தாமலா அேரக்ள் தயங்குோரக்ள். அேரக்ள் உதவி மகாருோரக்ள், 

கிமழ இறங்கிப் பாசய அருகில் தள்ளுோரக்ள் அல்லது உயரந்்த குதிக்குே் மகாபுரத்சத 

அசேப்பாரக்ள். அேரக்ள் ஏறுோரக்ள், குதிப்பாரக்ள், தேழுோரக்ள், நாை்டியே் 

ஆடுோரக்ள்... தங்களுக்குே் ேற்றேரக்ளுக்குே் அதிக காயே் உண்ைாகாேல் இருக்க, 

தங்கள் பலத்சதயுே் தசைகசளயுே் எசை மபாை பதரிந்து பகாள்கிறாரக்ள். 

 

மழமலயர்  ள்ளியில் கொமல ற ரம் எ ் டியிருக்கும்? 

காசலயில் பள்ளிக்கு ேருே் குழந்சதகள், உசை ோற்றுே் அசறயில் தங்கள் ஆசைகசள 

ோற்றிக்பகாண்டு, ஆசிரிசயக்கு ேந்தனே் கூறிய பிறகு விசளயாடுே் இைத்தில் 

கூடிவிடுோரக்ள். மநற்று பாதியில் விைட்ுவிைட்ுை ்பைன்ற விசளயாைச்ை பதாைருே் 

எதிரப்ாரப்்புைன் ஒரு சில குழந்சதகள் முன்மனற்பாைட்ுைன் ேருேதுே் உண்டு. ேற்ற 

குழந்சதகள் விசளயாடுே் இைத்சதை ்சுற்றி ேந்து என்ன பைய்யலாே் அல்லது 

விசளயாைலாே் என்று திை்ைே் மபாடுோரக்ள். ேற்ற குழந்சதகள் என்ன பைய்கிறாரக்ள் 

என்று ஒரு சில குழந்சதகள் உை்காரந்்து பாரத்்துக் பகாண்டிருப்பதுே் நிகழுே். 

எப்பபாழுது மேண்டுோனாலுே், அல்லது பசிக்குே் மநரத்தில் அேரக்ள் ைாப்பிைலாே். 

பாதி மநரே் முடியுே் ைேயத்தில், குழந்சதகள் தங்களுக்குள் மபசி என்ன பைய்ேது எசத 

சுத்தே் பைய்ேது என்று தீரே்ானித்துக் பகாள்ோரக்ள். அதன் பிறகு, ேழசலயர ்பள்ளி 

ஆசிரிசய குழந்சதகள் என்ன பைய்தாரக்ள் என்பசத அேரக்ளிைே் மகைட்ு பதரிந்து 

பகாண்டு உசரயாடுோர.் உங்களுக்கு இன்று மிகவுே் பிடித்தது எது? உங்களுக்கு எதில் 

மிக அதிக ைந்மதாைே் கிசைத்தது? 

 

ப ொம்மமகள் இல்லொத மழமலயர்  ள்ளி: விதிமுமறகள் எதுவும் கிமடயொதொ? 

இல்லமே இல்சல. பபாதுோன ேழசலயர ்பள்ளி விதிமுசறகள் இங்மகயுே் பபாருந்துே். 

ேற்றசேகளில் சில ோற்றங்கள் இருக்குே். இங்மக சிறிது கூடுதலாக குழந்சதகள் 

பைால்ேசதக் மகை்மபாே். 

ஒரு சில ைைங்கு முசறகள் பின்பற்றப்படுே் என்றாலுே் பலேற்றில் ோற்றங்கள் இருக்குே். 
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ஆசிரிமயயின்  ங்கு? 

இந்த ேழசலயர ்பள்ளி ஆசிரிசய குழந்சதகளுைன் மநரத்சதை ்பைலவிடுோர ்என்றாலுே் 

அைங்கி நைந்து பகாள்ோர,் குழந்சதகளின் ஆற்றல் மேே்பை உதவுோர.் பள்ளியில் 

குழந்சதகசளை ்ைதா கேனித்துக் பகாண்டிருக்குே் இேரக்ள், குழந்சதகளின் 

ேளரை்ச்ியில் மிக அதிக கேனே் பைலுத்துோரக்ள். குழந்சதகள் சுயோக அேரக்ளுக்குள் 

சிந்திக்க ஆசிரிசயகள் ேழி நைத்துோரக்ள். தங்கள் கருத்துக்கசள பேளிப்படுத்துேது, 

பபாருைக்சளை ்சீராக அசேப்பதில் ஈடுபடுேது, மயாைசனகசளப் பங்களிப்பது ேற்றுே் 

பபாறுப்மபற்றல் மூலமுே் குழந்சதகள் அதிகே் கற்றுக் பகாள்ளுகிறாரக்ள். 

 

என் குழ ்மதமய ்  ற்றி  ொன் கவமல ்  ட்டொல்? 

உங்களுக்கு கேசல இருப்பது நியாயே் தான், ஒருமேசள ேழசலயர ்பள்ளிக்கு பைன்று 

ேருேது குழந்சதக்கு பிடிக்கவில்சல என்றால், பள்ளி ஆசிரிசயயுைன் மபசுங்கள், உங்கள் 

கேசலசய எடுத்துக் கூறுங்கள், நீங்கள் கேனித்திருக்குே் விையங்கசள 

ஆசிரிசயகளுைன் கலந்தாமலாசியுங்கள். 

 

Aargau அடிமம ்  ழக்கத்மத தடுத்தலும் ப ொம்மமகள் இல்லொத மழமலயர் 

 ள்ளியும்? 

அடிசேப்பழக்கத்சதத் தடுக்குே் ஆரக்ாே் திை்ைே் ஆரக்ாே் ேண்ைலத்தில் 2002 ேருைத்தில் 

ஆரே்பிக்கப்பைட்ு பேற்றிகரோக நைந்து பகாண்டிருக்கிறது. நல்ல பழக்க ேழக்க 

நைத்சதயுள்ளேரக்ள் ோழ்க்சகயில் மதசேப்படுே் திறன்கசள எளிதாகக் 

கற்றுக்பகாண்டு அடிசேப் பழக்கத்திலிருந்து விடுபைட்ுவிடுகிறாரக்ள். ோழ்க்சகயில் 

அைை்மூைட்ுே் ைந்தரப்்பங்கசளை ்ைந்திக்குே் மபாது அசேகளிலிருந்து விடுபடுே் 

தீரவ்ுகசளத ்பதரிந்து பகாள்ள முடிகிறது, மதசேப்படுே் இைங்களில் உதவிகசளயுே் 

மகைட்ுப் பபறுகிறாரக்ள். அேரக்ள் தங்களால் என்ன பைய்ய முடியுமோ அசத 

அறிந்திருக்கிறாரக்ள். அேரக்ள் எே்ோறு உணரக்ிறாரக்ள் என்பசதத் தகுந்த பைாற்களால் 

விேரிக்க அேரக்ளால் இயலுே். 

 

கூடுதல் விபரங்கசள இங்மக www.spielzeugfrei.ch பபறலாே்  

http://www.spielzeugfrei.ch/

