സ്കൂളിലേക്ക് ല

ോകോൻ തയ്യോറോകോാം

സ്കൂൾ ഠനാം ആരാംഭിക്കുന്നതിേൂടെ കുട്ടികൾക്കുാം കുെുാംബങ്ങൾക്കുാം
വേിട ോരു അവസരമോണ് തുറക്കുന്നത്. ുതി ആളുകടള ുാം
സ്ഥേങ്ങടള ുാം രിച ടെെുന്നതുാം ുതി ദിനചരയകൾ
ടചയ്തുതുെങ്ങുന്നതുാം ആലവശകരവുാം  ടവേലുവിളി നിറഞ്ഞതുമോണ്.
കുട്ടി ുടെ സ്കൂൾ ജീവിതത്തിന് നേല തുെക്കാം േഭിക്കോൻ നിങ്ങൾക്ക്
ടചയ്യോനോകുന്ന നിരവധി കോരയങ്ങളുണ്ട്.

എന്തോണ് സ്കൂൾ ജീവിതത്തിന്ടറ നേല തുെക്കാം?
കുട്ടികളുടെ ആദ്യ അധ്യാപകർ അവരുടെ കുെുുംബാുംഗങ്ങളുും ടകയറർമാരുമാണ്.
കുട്ടികളുമായി നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ടെയ്യുന്ന കാരയങ്ങൾ അവരുടെ പഠന വികാസ
പ്പപ്കിയയിലുും സ്കൂൾ പഠനും ആരുംഭിക്കുന്നതിനായി തയ്യാടറെുക്കാനുും
സഹായിക്കുന്നു. കളികളിേൂടെ ോണ് നിങ്ങളുടെ കുട്ടിടയ അവരുടെ പഠന വികാസ
പ്പപ്കിയയിൽ മികച്ച രീതിയിൽ സഹായിക്കാൻ കഴിയുക.
സ്കൂൾ ജീവിതത്തിന്ടറ മികച്ച തുെക്കും നന്നായി പഠിക്കാനുും സ്കൂൾ ജീവിതും
സന്താഷകരമാക്കാനുും കുട്ടികടള സഹായിക്കുന്നു. കൂൊടത, കുട്ടികൾ
സ്കൂളിലായിരിക്കുന്പാൾ അവർ പഠിച്ചുടകാണ്ടിരിക്കാൻ താൽപ്പരയടപ്പെുന്നു.
നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ വയക്തിപരമായ ആവശ്യങ്ങൾ നിറന്വറ്റാനുും ആവശ്യടമങ്കിൽ
അധ്ിക പിതുണ നൽകാനുും കുട്ടിയുടെ സ്കൂൾ നന്നായി പരിപ്ശ്മിക്കുന്നതാണ്.
കുട്ടിക്ക് സ്കൂളിടല അതരീക്ഷവുമായി ടപാരുത്തടപ്പെുന്നതിനുും സ്കൂളിൽ
സുരക്ഷിതതവവുും ആത്മവിശ്വാസവുും ന്താന്നുന്നതിനുും സൗഹൃദ്ങ്ങൾ
സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുും സഹായകരമായ കാരയങ്ങൾ ടെയ്ത് നിങ്ങൾക്കുും അവടര
സഹായിക്കാനാകുും.

വീട്ടിടേ കളി

ുാം

ഠനവുാം

നിങ്ങളുടെ കുട്ടിടയ സഹായിക്കാൻ കഴിയുന്ന മികച്ച മാർഗ്ഗും കളികളാണ്. എണ്ണൽ,
അെുക്കൽ, പ്ഗൂപ്പിുംഗ്, സസസിുംഗ് തുെങ്ങി ഗണിത സുംബന്ധമായി ജീവിതകാലന്ത്തക്ക്
ആവശ്യമായ കഴിവുകൾ ആർജ്ജിക്കാൻ കളികൾ സഹായിക്കുന്നു. പ്പകൃതിടയയുും
ശ്ാസ്പ്തടത്തയുും മനസ്സിലാക്കാനുും പ്കിയാത്മകമാകാനുും കളികൾ നിങ്ങളുടെ
കുട്ടിടയ സഹായിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ കുട്ടി കളിക്കുന്പാൾ, വികാരങ്ങടള കുറിച്ച്
മനസ്സിലാക്കുകയുും ഭാഷയുും സാക്ഷരതയുമായി ബന്ധടപ്പട്ട ന്ശ്ഷികൾ
വികസിപ്പിക്കുകയുും ടെയ്യുന്നു. വീട്ടിൽ ടെയ്യാവുന്ന െില കാരയങ്ങൾ െുവടെ
നൽകിയിരിക്കുന്നു:
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ദദനാംദിന പ് വർത്തനങ്ങൾ: പാെകും, ന്മശ് തയ്യാറാക്കുന്നതുും
വൃത്തിയാക്കുന്നതുും കഴുകുന്നതുും അെുക്കി വയ്ക്കുന്നതുും വസ്പ്തങ്ങളുും

കളിപ്പാട്ടങ്ങളുും സൂക്ഷിച്ചുവയ്ക്കുന്നത് ടെെികടളയുും
വളർത്തുമൃഗങ്ങടളയുും പരിപാലിക്കുന്നത് തുെങ്ങിയ സദ്നുംദ്ിന
പ്പവർത്തനങ്ങളിലൂടെ കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിയുും. ‘നമുക്ക് എപ്ത കപ്പ്
സമദ് ആവശ്യമുണ്ട്?’, ‘ഒന്രന്പാടലയുള്ള ന്സാക്സുകൾ കടണ്ടത്താന്മാ?’
തുെങ്ങിയ ന്ൊദ്യങ്ങൾ ന്ൊദ്ിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കുട്ടിടയ പഠിക്കാൻ
സഹായിക്കാും

2



ടെ ിമുകൾ: യുഎൻഒ, സ്നാപ്പ്, ടമമ്മറി, ഐ സ്സപ, ഒളിന്ച്ച കന്ണ്ട
തുെങ്ങിയ ലളിതമായ കളികൾ കളിക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കാനുും പ്കമത്തിൽ
കാരയങ്ങൾ ടെയ്യാനുും കുട്ടിടയ സഹായിക്കുന്നു.



ബിൽഡിാംഗ് ലലോക്കുകൾ: ലീന്ഗാ, വുഡൻ ന്ലാക്കുകൾ, കാർഡ്ന്ബാർഡ്
ന്ബാക്സുകൾ എന്നിവ ന്പാലുള്ള ന്ലാക്കുകൾ ഉപന്യാഗിച്ച് ബിൽഡിുംഗ്
ഉണ്ടാക്കി കളിക്കുന്നത് ന്മാന്ട്ടാർ ന്ശ്ഷികൾ നന്നായി വികസിക്കാനുും
പ്കിയാത്മകമായി െിതിക്കാനുും പ്പശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനുും നിങ്ങളുടെ
കുട്ടിടയ സഹായിക്കുന്നു.



കേ ുാം കരകൗശേവുാം: കലാ, കരകൗശ്ല പ്പവർത്തനങ്ങളുും
പ്കിയാത്മകതയുും ന്മാന്ട്ടാർ ന്ശ്ഷികളുും പ്പശ്ന പരിഹാര ന്ശ്ഷികളുും
വികസിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.



വസ്പ്തധ്ാരണും: പഴയ വസ്പ്തങ്ങൾ ധ്രിച്ച് മറ്റ് കഥാപാപ്തങ്ങളായി
അഭിനയിക്കുന്നത് പ്കിയാത്മകതയുും ഭാഷാ ന്ശ്ഷിയുും സൃഷ്െിക്കുന്നു.



സാംെീതവുാം കഥകളുാം നൃത്തവുാം: വായന, കഥപറച്ചിൽ, സുംഗീതും
ന്കൾക്കുന്നതുും നൃത്തും ടെയ്യുന്നതുും വീട്ടിന്ലാ പൂന്താട്ടത്തിന്ലാ ഉള്ള
വസ്തുക്കൾ കടണ്ടത്തുന്നതുനുള്ള ‘നിധ്ി കടണ്ടത്തൽ’ തുെങ്ങിയവടയല്ാും
നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയിൽ ഭാഷാ ന്ശ്ഷി സൃഷ്െിക്കുന്നു.



ുറടത്ത കളികൾ: നെത്തും, കയറൽ, സബന്ക്കാ സ്കൂട്ടന്റാ ഓെിക്കുന്നത്,
കളിസ്ഥലന്ത്തക്ക് ന്പാകുന്നത്, കയൂബികൾ സൃഷ്െിക്കുന്നത്, പത് എറിഞ്ഞ്
പിെിക്കുന്നത്, ടെന്നീസ് റാക്കറ്റ് ടകാന്ണ്ടാ ന്സാഫ്റ്റ് പ്കിക്കറ്റ് ബാറ്റ് ടകാന്ണ്ടാ
ന്സാഫ്റ്റ് ന്ബാൾ അെിക്കുന്നത്, ടെളിയിലുും മണ്ണിലുും കുഴിക്കുന്നത് –
ഇവടയല്ാും നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ പഠന, വികാസ പ്പപ്കിയയ്ക്ക്
സഹായിക്കുന്നു.



അലനേഷിക്കുക, ലചോദയങ്ങൾ ലചോദിക്കുക: കുട്ടി കളിക്കുന്പാൾ, 'നിനക്ക് ഇത്
വിശ്ദ്ീകരിക്കാന്മാ…?', 'ഇങ്ങടന ഉണ്ടായാൽ എതുടെയ്യുും…?', 'നീ അതിന്
എങ്ങടന ഉത്തരും നൽകുും...?’ തുെങ്ങിയ ന്ൊദ്യങ്ങൾ ന്ൊദ്ിക്കുക



ദിനചരയകൾ: എല്ാ ദ്ിവസവുും ഒന്രസമയും തടന്ന കാരയങ്ങൾ
ടെയ്യുന്നതിലൂടെ എടതാടക്കയാണ് ടെന്യ്യണ്ടടതന്നുും തങ്ങളുടെ
വികാരങ്ങടള നിയപ്തിന്ക്കണ്ടത് എങ്ങടനയാടണന്നുും നിങ്ങളുടെ കുട്ടിക്ക്
മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുും. സ്കൂളിന്ടറ അതരീക്ഷവുമായി ന്െർന്നുന്പാകാൻ
ദ്ിനെരയകൾ കുട്ടികടള സഹായിക്കുന്നു. ഉറങ്ങാനുള്ള ദ്ിനെരയ
ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് പ്പധ്ാനമാണ്, ഉദ്ാഹരണത്തിന്: കുളിക്കുക, വസ്പ്തും

ധ്രിക്കുക, അത്താഴും കഴിക്കുക, പല്് ന്തയ്ക്കുക, പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുക,
ഉറങ്ങുക തുെങ്ങിയവ.

സ്കൂൾ

രിചിതമോകുക

‘സ്കൂളിനായി തയ്യാറാകുക’ എന്നാൽ അക്കാദ്മിക പഠനും മാപ്തമല്, സ്കൂൾ
എതായിരിക്കുടമന്ന് മനസ്സിലാക്കുക, അതിടന കുറിച്ച് ന്പാസിറ്റീവ് പ്പതീക്ഷകൾ
ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നത് കൂെിയാണ്. കുട്ടിടയ സഹായിക്കുന്നതിനായി ടെയ്യാവുന്ന
െില കാരയങ്ങൾ െുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു:














നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ കിൻഡർഗാർട്ടന്നാ സ്കൂന്ളാ നെത്തുന്ന,
സ്കൂളിന്ലക്കുള്ള പ്ൊൻസിഷൻ എന്ന പരിപാെികളിൽ ഏതിടലങ്കിലുും
പടങ്കെുക്കുക.
സ്കൂളിന്ലക്കുും തിരിച്ചുമുള്ള യാപ്ത പരിശ്ീലിക്കുക.
ഒന്ര സ്കൂളിന്ലക്ക് ന്പാകുന്ന മറ്റ് കുട്ടികൾടക്കാപ്പും കളിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ
കുട്ടിടയ അനുവദ്ിക്കുക.
വസ്പ്തും ധ്രിക്കുന്നത്, ന്ൊയ്ലറ്റിൽ ന്പാകുന്നത്, സകകൾ കഴുകുന്നത്,
സൺസ്പ്കീൻ പുരട്ടുന്നത്, സ്കൂൾ ബാഗ് പായ്ക്ക് ടെയ്ത്
ടകാണ്ടുന്പാകുന്നത് തുെങ്ങിയ കാരയങ്ങൾ ടെയ്യുന്നത് എങ്ങടനയാടണന്ന്
പരിശ്ീലിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ സവതപ്തമായി കാരയങ്ങൾ ടെയ്യാൻ കുട്ടിടയ
പഠിപ്പിക്കുക.
സ്കൂൾ പഠനും തുെങ്ങാൻ ന്പാകുന്നതിടന കുറിച്ച് സുംസാരിക്കുക. സ്കൂൾ
പഠനും തുെങ്ങുന്നതിൽ കുട്ടികളിൽ ആകാുംക്ഷ ജനിപ്പിക്കുക, ഒപ്പും അവർക്ക്
എടതങ്കിലുും ആശ്ങ്കകൾ ഉടണ്ടങ്കിൽ പരിഹരിക്കുക.
സ്കൂൾ പഠനും ആരുംഭിക്കുന്നതിടന കുറിച്ചുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ
വായിക്കുകന്യാ കഥകൾ പറയുകന്യാ ടെയ്യുക.
സ്കൂളിന് ന്ശ്ഷമുള്ള കാരയങ്ങടള കുറിച്ച് സുംസാരിക്കുകയുും
പരിശ്ീലിക്കുകയുും ടെയ്യുക.
സ്കൂളിന്ടറ പ്പവർത്തന സമയും പരിന്ശ്ാധ്ിച്ചുും കുട്ടിടയ ന്പ്ഡാപ്പ്
ടെയ്യുകയുും കൂട്ടിടക്കാണ്ട് ന്പാകുകയുും ടെന്യ്യണ്ട സ്ഥലും കടണ്ടത്തിയുും
പിക്കപ്പ് ടെയ്യാനുും ന്പ്ഡാപ്പ് ടെയ്യാനുും തയ്യാടറെുക്കുക.
കഴിയുടമങ്കിൽ, അധ്യാപകരുടെ ന്പര് ഉപന്യാഗിച്ച് തുെങ്ങുക.

നിങ്ങളുടെ കുട്ടി ുടെ കിൻഡർെോർട്ടന് എങ്ങടന
സഹോ ിക്കോൻ കഴി ുാം
കിൻഡർഗാർട്ടനുും സ്കൂളിന്ലക്ക് ന്പാകാൻ തയ്യാടറെുക്കുന്ന കുട്ടികടള
സഹായിക്കാനാകുും. കിൻഡർഗാർട്ടനിൽ, കുട്ടികൾ കളികളിലൂടെ ന്ശ്ഷികൾ
വികസിപ്പിക്കുകയുും മറ്റുള്ളവർടക്കാപ്പും കൂട്ടുകാടര സൃഷ്െിക്കുകയുും ടെയ്യുന്നു.
പ്െോൻസിഷൻ ലേണിാംഗ്, ഡവേെ്ടമന്് പ് സ്തോവന (പ്െോൻസിഷൻ സ്ലേേ്ടമന്്)
എഴുതി നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ കിൻഡർഗാർട്ടൻ അധ്യാപകർക്ക് കിൻഡർഗാർട്ടനിൽ
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നിന്ന് സ്കൂളിന്ലക്കുള്ള കുട്ടിയുടെ മാറ്റത്തിന് സഹായിക്കുും. കുട്ടിയുടെ ഭാവിയിടല
സ്കൂളിന്ലക്ക് പ്ൊൻസിഷൻ പ്പസ്താവന നൽകുന്നു. നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ
കഴിവുകൾ, കരുത്ത്, താൽപ്പരയങ്ങൾ എന്നിവടയ കുറിച്ചുും അവർ എങ്ങടന
നന്നായി പഠിക്കുടമന്നുും ഇതിൽ വിവരിക്കുന്നു. കുട്ടിയുടെ പ്ൊൻസിഷൻ
പ്പസ്താവന പൂരിപ്പിക്കുന്നതിനായി സഹായിക്കാൻ നിങ്ങന്ളാെുും ആവശ്യടപ്പെുും,
നിങ്ങളുടെ കുട്ടിക്കുും തന്ടറ അഭിപ്പായങ്ങളുും വികാരങ്ങളുും പങ്കിൊനാകുും.
പ്ൊൻസിഷൻ പ്പസ്താവനടയ കുറിച്ചുള്ള കൂെുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്,
ഡിപ്പാർട്ട്ടമന്റിന്ടറ ടവബ്സസറ്റ് സന്ദർശ്ിക്കുക (െുവടെ കാണുക).

കൂെുതേറി
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ുക

സ്കൂൾ പഠനും ആരുംഭിക്കാനുള്ള െിപ്സ് (education.vic.gov.au)
കിൻഡർഗാർട്ടനിൽ നിന്ന് സ്കൂളിന്ലക്ക് മാറുന്നത് (education.vic.gov.au)
ഒരു സ്കൂൾ തിരടഞ്ഞെുത്ത് എൻന്റാൾ ടെയ്യുന്നത് എങ്ങടന
(education.vic.gov.au)
സ്കൂൾ പഠനും ആരുംഭിക്കുന്നത്: നിങ്ങളുടെ കുട്ടിടയ സജ്ജമാക്കുന്നത് |
കുട്ടികളുടെ ടനറ്റ്വർക്ക് വളർത്തുന്നത്
സ്കൂൾ പഠനത്തിന്ടറ ആന്രാഗയകരമായ തുെക്കും - ടബറ്റർ ടഹൽത്ത് ൊനൽ
സ്കൂളിന്ലക്കുള്ള പ്ൊൻസിഷനായി കുെുുംബങ്ങൾക്കുള്ള റിന്സാഴ്സുകൾ
(education.vic.gov.au)

