
அன்பான 
ப்ற்றபார்க்ே,
உங்களுக்குக் குழந்தை பிறநதைதைற்கு எம் வாழ்த்துக்்கள்! இநதை 
«முதைற்புத்தை்கம்» எனற தைிட்டத்தைின வழியா்க உங்க்ையும் 
உங்கள் குழந்தை்யயும் ம�ாழியுல்கத்தைினுள் இ்ைநது 
பயைிபபதைற்கு அ்ழத்துசமசெல்கிறறாம். நீங்கள் உங்கள் 
குழந்தை பிறநதைதைிலிருநறதை அதைனு்டன ்க்தைபப்தையும், ்க்தை்கள் 
மசொலவ்தையும், புத்தை்கங்க்ை வாசெித்துக் ்காடடுவ்தையு�ிடடு 
அது �ி்கவும் �்கிழ்வ்்ட்கிறது. 
அதைனாறலறய சுவிஸநாடடில புதைிதைா்கப பிறக்்கினற ஒவமவாரு 
குழந்தையும் «முதைற்புத்தை்கப பரிசுபமபடடி» ்ய அனபைிபபா்கப 
மபற்றுக்ம்காள்்கிறது. இதைன மூலம் உங்களுக்கு இனிய 
அனுபவங்கள் வாயக்்க எம் வாழ்த்துக்்கள்!

ஒனறபா்க ப�பாழியையும், ்கயை்கயேயும் 
்கண்டறிைல்  
ப்டப புத்தை்கங்க்ை ஒனறா்கப பாரபபமதைனபது உங்களுக்கும் 
குழந்தைக்கு�ி்்டயிலான உறவில ஒரு றநர�்றயான 
வி்ை்வ ஏற்படுத்து்கிறது. யார குழந்தை்களுக்கு 
வாசெித்துக்்காடடு்கிறார்கறைா, அவர்கள் றநரத்்தையும், 
மநருக்்கத்்தையும், இரக்்கத்்தையும் பரிசெைிக்்கிறார்கள். குழந்தை்கள் 
இத்தைருைங்க்ை றநசெிக்்கிறார்கள்! வாசெித்துக் ்காடடுதைல 
்கற்ப்னத் தைிற்னத் தூண்டு்கிறது! இதைனறபாது குழந்தை 
ம�ாழி்யயும், உல்்கயும் இலகுவா்கக் ்கண்்டறி்கிறது. 
செிறுவயதைிலிருநது   ்கிர��ா்க வாசெித்துக்்காடடி வைரும் 
குழந்தை்கள் மபாதுவா்க அதைி்கைவிலான மசொலவைத்்தையும், 
இலகுவா்க வாசெிக்கும் தைிறனும் ம்காண்்டவர்கைா்க 
இருக்்கிறார்கள்.

புதை்கங்களு்டன வேருைல்  
்ீகழ்க்்காணும் குறிபபுக்்கள் உங்கள்  குழந்தை எநதைவயதைில 
எவவாறான ஆரவங்க்ைக் ம்காண்டுள்ைது எனப்தையும், 
நாை்்டவில எவவாறான தைிறன்க்ை வைரத்மதைடுக்்கிறது 
எனப்தையும் மபாதுவா்கக் கூறு்கினறன. இத்தை்கவல்கள் எலலாக் 
குழந்தை்களுக்கும் மபாதுவான்வ அலல. இ்வ ஒவமவாரு 
குழந்தைக்கும் �ாறுபடும். 

6 �பாைங்கள் 
குழந்தை புத்தை்கத்்தைப பிடித்தைிருக்்க வி்ைவறதைாடு ்கடித்தும் 
பாரக்கும். தைன ்்கயிலுள்ை அநதைப மபாரு்ைத் தைனனால 
சொபபி்ட முடியு�ா எனறும், எபபடி அநதைப புத்தை்கம் சு்வக்்கிறது, 
அதைன வடிவமும் தைன்�யும் அதைற்குப பிடித்தைிருக்்கிறதைா, 
அது ஒலி எழுபபு்கிறதைா அலலது வித்தைியாசெ�ான �ைத்்தைக் 
ம்காண்்டதைா்கவிருக்்கிறதைா எனறும் அறிய விரும்பும். 

12 �பாைங்கள்  
இபமபாழுது உங்கள் குழந்தை தைன ்்கயிலுள்ை்தைக் 
்கவன�ா்கத் மதைாடடுைர்கிறது. அது ஒரு புத்தை்கம் எனப்தை 
அறிநதும்காள்்கிறது. தைனறனாடு அநதைப புத்தை்கத்்தைச றசெரநது 
வாசெித்துக்்காடடும் மபரியவர்க்ையிடடு �்கிழ்வ்்ட்கிறது. 
உங்கள் குழந்தை ப்டங்க்ை இனங்காைவும், செிலறவ்ை்கைில 
அவவாறான செநதைரபபங்கைின றபாது தைன ்்க்க்ைத்தைடடியும் 
�்கிழும். ப்டங்கள் றநரா்கவுள்ைனவா அலலது 
தை்ல்ீகழா்கவுள்ைனவா என உைரநதும்காள்ை ஆரம்பிக்கும்.

18 �பாைங்கள்  
இப புத்தை்கம் உங்கள் குழந்தைக்கு ஒரு நம்பிக்்்கக்குரிய 
மபாருைா்கிவிட்டது. அ்தை எபமபாழுதும் தைனறனாடு ்காவித் 
தைிரிவறதைாடு பக்்கங்க்ை விரித்துபபாரத்துத் தைன விரல்கைால 
ஒரு ப்டத்்தைத் மதைாடடுக்்காடடும். ப்டங்க்ை எபபடி ்வத்துப 
பாரபபது எனப்தை அறியும். இருநதைறபாதும் எலலா றநரங்கைிலும் 
புத்தை்கத்்தைச செரியா்கப பிடித்து ்வத்தைிருக்்காது. நீங்கள் அதைற்குப 
புத்தை்கத்்தை வாசெித்துக்்காட்ட றவண்டும�னறு விரும்பும். அ்தைத் 
தைனக்ற்கயுரிய விதைத்தைில உங்களுக்குத் மதைரிவிக்கும்.

24 �பாைங்கள்  
உங்கள் பிள்்ை புத்தை்கத்்தை ஒவமவாரு பக்்க�ா்க விரித்துப 
பாரக்கும். ப்டங்க்ைபபாரத்து அவற்றின மபயர்க்ைச 
மசொலலும். நீங்கள் மதைா்டஙகும் வரி்க்ை முழு்�பபடுத்தைி 
முடித்து்வக்கும். தைான ற்கட்ட ்க்தையின செிறு பகுதைி்யத் 
தைிருபபிக் கூறும். இநதை வயதைில உங்கள் குழந்தையால 
ற�லும் அதைி்க றநரம் ்கவனம் மசெலுத்தை முடியும். தைனனு்்டய 
மபாம்்�்களுக்கும், பூ்னக்கும் வாசெித்துக் ்காடடுவறதைாடு 
தைானா்கக் ்க்தை்க்ை இயற்றியும் கூறும். 

 
36 �பாைங்கள்  
குழந்தைக்குப புத்தை்கத்்தைச செரியான மு்றயில ்்கயாைத் 
மதைரியும். நீங்கள் வாசெித்துக்்காடடும் மபாழுது �ி்கக் ்கவன�ா்கக் 
ற்கடபறதைாடு செிறிய பி்ழ்க்ையும் ்கவனிக்கும். புத்தை்கத்்தை 
தைனக்்கா்க வாசெிபபறதைாடு தைனக்கு அதைி்கம் விருபப�ான 
பக்்கங்க்ையும் றதைடிப பாரக்கும். 

்ினனர 
இபமபாழுது �ி்கச செிறநதை அவதைானிக்கும் தைிறன ம்காண்்டதைா்க 
இருக்்கிறது. மபாருட்க்ை விபரிக்்கத் மதைரியும். நீங்கள் 
மசொலலிக்்காடடிய ்க்தை்க்ை, வாசெித்துக்்காடடியவற்்ற 
நி்னவு படுத்தும். அறன்க�ா்கத் தைான ற்கடபவற்்றத் தைன 
மசொநதை வாரத்்தை்கைால �ீண்டும் �ீண்டும் மசொலல விரும்பும். 
உ்ரயா்டல்க்ைத் தூண்டும் ற்கள்வி்க்ைத் தைனனி்டமும் 
உங்கைி்டமும் ற்கடடுத் மதைா்டரநது ்க்தைபபதைற்கு வழிசெ்�க்கும்.

உங்கள் நபாேபாநைக் குடும்் வபாழவில் 
புதை்கங்கள் 
உங்கள் குழந்தையு்டன ஒரு புத்தை்கத்்தைக் ்கண்ம்டடுக்்கத் 
றதை்வயான றநரத்்தை எடுத்துக்ம்காள்ளுங்கள். உங்கள் 
குழந்தைக்கு புத்தை்கத்தைிலுள்ை ப்டங்க்ைப மபாறு்�யா்கப 
பாரபபதைற்்கான செநதைரபபத்்தைக் ம்காடுபபறதைாடு, அதைன 
ஆரவத்்தைக் ்கருத்தைிற்ம்காண்டு அணுகுங்கள். குழந்தைக்கு 
தைானா்கறவ பக்்கங்க்ைப புரட்டவும், ற்கள்வி்க்ைக் ற்கட்கவும், 
உங்களு்டன தைன ்கருத்துக்்க்ைப ப்கிரவும் வாயபபுக் ம்காடுங்கள்.

நூல்கதைிறகு வர்வற்கி்றபாம்  
நூல்கத்தைில உங்களுக்்கா்க, நீங்களும் உங்கள் 
பிள்்ையும் ஒனறா்கக் ்கண்டு பிடிபபதைற்்கா்க புத்தை்கங்கள் 
்காத்துக்ம்காண்டிருக்்கினறன. பல நூல்கங்கைில 
குழந்தை்களுக்்கான நி்கழ்வு்கள் இ்டம்மபறு்கினறன. அஙற்க 
ஒனறா்கச றசெரநது பாடடுபபாடி, ்கவிவரி்க்ை ஒபபிவித்து, 
்க்தை்களும் வாசெித்துக்்காட்டபபடு்கினறன. நீங்களும் அவற்றில 
்கலநது ம்காண்டு பயனமபறுவறதைாடு ஊக்்கமும் மபறுங்கள்.

இதைிட்டதைின ்ினனணிைில் இருப்வர்கள் 
ைபார? 
இத்தைிட்டத்்தை Bibliomedia �ற்றும் Schweizerisches Institut für Kinder- 
und Jugendmedien SIKJM அ்�பபு்கள் இ்ைநது சுவிஸ நாடு 
முழுவதும் முனமனடுக்்கினறன.

www.bibliomedia.ch 

www.sikjm.ch, www.isjm.ch, www.ismr.ch 

ற�லதைி்க விபரங்களுக்கு : www.buchstart.ch,  
www.nepourlire.ch, www.natiperleggere.ch 
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