{ J’aide l’enfant à développer son langage }
FRANÇAIS / ANGLAIS

Je me mets à la hauteur de l’enfant

Tamoul

I get down to child’s eye level

SEPTEMBRE

Je décris ce que je fais et ce que l’enfant fait
I describe what I’m doing and what the child is doing
FRANÇAIS / ANGLAIS
J’attends que l’enfant demande
Je me mets à la hauteur de l’enfant
I wait for the child to ask
TAMOUL
I get down to child’s
eye level
Je joue à tour de rôle
நான் பிள்ளையின்
கண்ணைவு உயரத்தில்
Je décris ce que je fais et ce que l’enfant fait
இருந்து ககாள்வேன்.
I take turns with the child while playing
I describe what I’m doing and what the child is doing
J’offre des choix à l’enfant

is doing

FRANÇAIS /OCTOBRE
ANGLAIS
நான் கெய்ேளையும், பிள்ளை
கெய்ேளையும்
J’attends que l’enfant demande
IJeoffer
choices
the child
விேரிப்வேன்.
me mets
à latohauteur
de l’enfant

I wait for the child to ask
TAMOUL
I get down to child’s
eye level
Je répète ce que dit l’enfant de la bonne façon

பிள்ளை வகட்கும் ேளர நான் காத்திருப்வேன்.
Je joue à tour
de rôle
நான் பிள்ளையின்
கண்ணைவு
உயரத்தில்
IJerepeat
thejechild
says
clearly fait
décriswhat
ce que
fais et
ce more
que l’enfant
இருந்து ககாள்வேன்.

I take turns with the child while playing
I describe what I’m doing and what the child is doing
J’ajoute un mot à la phrase de l’enfant

is doing

on

doing

ernelle
n

முளை எடுத்து பிள்ளையுடன்
J’offre des choixபிள்ளை
à l’enfant கெய்ேளையும்
நான்
கெய்ேளையும்,
விளையாடுவேன்.
IJ’attends
add a word
to
the
child’s
sentence
que l’enfant
demande
விேரிப்வேன்.
I offer choices to the child

I wait for the child to ask
Je raconte des histoires dans ma langue maternelle
பிள்ளை கைரிவு
கெய்ேைற்கு
TAMOUL
Je répète ceேளர
que ditநான்
l’enfant
de la bonne façon
NOVEMBRE
பிள்ளை
வகட்கும்
காத்திருப்வேன்.
ோய்ப்ேளிப்வேன்.
IJeread
stories
in
my
home
language
joue à tour de rôle
நான் பிள்ளையின்
கண்ணைவு
உயரத்தில்
I repeat what
the child says
more clearly
I
take
turns
with
the
child
while
playing
இருந்து ககாள்வேன்.
Je
chante
des
comptines
et
j’encourage
பிள்ளை கொல்ேளை ெரியான முளையில்l’enfant à
imiter mes
J’ajoute
un gestes
mot à la phrase de l’enfant
முளை எடுத்து
பிள்ளையுடன்

திருப்பிச் J’offre
கொல்வேன்.
des choix à l’enfant
விளையாடுவேன்.
II sing
songs
andகெய்ேளையும்
encourage the child to
add achildren’s
word to
the
child’s
sentence
நான் கெய்ேளையும்,
பிள்ளை
imitate
my
gestures
I offer choices to the child
விேரிப்வேன்.
பிள்ளையின் ேெனத்துடன் நான் ஒரு
Je raconte
des histoires dans ma langue maternelle
பிள்ளை
கைரிவு
கெய்ேைற்கு
கொல்ளைக்
கூட்டிச்
கொல்வேன்.
Je répète ce que dit l’enfant de la bonne façon
ோய்ப்ேளிப்வேன்.
I read stories
in myநான்
homeகாத்திருப்வேன்.
language
பிள்ளை வகட்கும்
ேளர
I repeat what the child says more clearly

எனது ைாய் க ாழியில் களைகள் கூறுவேன் /
Je chante des comptines
j’encourage l’enfant à
பிள்ளை கொல்ேளை
ெரியானetமுளையில்
ோசிப்வேன்.
J’ajoute
un gestes
mot à la phrase de l’enfant
imiter
mes
திருப்பிச்
கொல்வேன்.
முளை
எடுத்து
பிள்ளையுடன்
I add
word to the
child’s
sing achildren’s
songs
and sentence
encourage the child to
விளையாடுவேன்.

CONSEILS
TAMOULLANGAGE

நான் பிள்ளையின் கண்ணைவு உயரத்தில்
இருந்து ககாள்வேன்.

DÉCEMBRE

நான் கெய்ேளையும், பிள்ளை கெய்ேளையும்
விேரிப்வேன்.
TAMOUL

பிள்ளை வகட்கும் ேளர நான் காத்திருப்வேன்.
நான் பிள்ளையின் கண்ணைவு உயரத்தில்
இருந்து ககாள்வேன்.
முளை எடுத்து பிள்ளையுடன்
விளையாடுவேன்.
நான்
கெய்ேளையும், பிள்ளை கெய்ேளையும்
விேரிப்வேன்.
TAMOUL JANVIER
பிள்ளை கைரிவு கெய்ேைற்கு
ோய்ப்ேளிப்வேன்.
பிள்ளை
வகட்கும் ேளர நான் காத்திருப்வேன்.
நான் பிள்ளையின் கண்ணைவு உயரத்தில்
இருந்து ககாள்வேன்.
பிள்ளை கொல்ேளை ெரியான முளையில்
முளை
எடுத்து
பிள்ளையுடன்
திருப்பிச்
கொல்வேன்.
நான்
கெய்ேளையும், பிள்ளை கெய்ேளையும்
விளையாடுவேன்.
விேரிப்வேன்.
பிள்ளையின் ேெனத்துடன் நான் ஒரு
பிள்ளை
கைரிவு
கெய்ேைற்கு
கொல்ளைக்
கூட்டிச்
கொல்வேன்.
பிள்ளை
வகட்கும்
ேளர
நான் காத்திருப்வேன்.
ோய்ப்ேளிப்வேன்.

எனது ைாய் க ாழியில் களைகள் கூறுவேன் /
FÉVRIER
பிள்ளை
கொல்ேளை ெரியான முளையில்
ோசிப்வேன்.
முளை
எடுத்து
பிள்ளையுடன்
திருப்பிச்
கொல்வேன்.
விளையாடுவேன்.
நான் ோைர் ோடல்களைப் ோடி, எனது
பிள்ளையின்
நான் ஒரு
ளெளககளைப்ேெனத்துடன்
பிள்ளை திருப்பிச்
கெய்யத்
பிள்ளை
கைரிவு
கெய்ேைற்கு
கொல்ளைக்
கூட்டிச் கொல்வேன்.
தூண்டுவேன்.
ோய்ப்ேளிப்வேன்.
எனது ைாய் க ாழியில் களைகள் கூறுவேன் /
பிள்ளை கொல்ேளை ெரியான முளையில்
ோசிப்வேன்.
திருப்பிச் கொல்வேன்.
நான் ோைர் ோடல்களைப் ோடி, எனது
பிள்ளையின்
நான் ஒரு
ளெளககளைப்ேெனத்துடன்
பிள்ளை திருப்பிச்
கெய்யத்
கொல்ளைக்
கூட்டிச்
கொல்வேன்.
தூண்டுவேன்.
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TAMOUL

பிள்ளை வகட்கும் ேளர நான் காத்திருப்வேன்.
பிள்ளையின்
கண்ணைவு
உயரத்தில்
{ நான்
J’aide
l’enfant
à développer
son
இருந்து ககாள்வேன்.

is doing

on

it

d is doing

முளை
எடுத்து பிள்ளையுடன்
Tamoul
நான்
கெய்ேளையும், பிள்ளை கெய்ேளையும்
விளையாடுவேன்.
விேரிப்வேன்.
TAMOUL
கெய்ேைற்கு

MARS

பிள்ளை கைரிவு
பிள்ளை
வகட்கும் ேளர நான் காத்திருப்வேன்.
ோய்ப்ேளிப்வேன்.
நான் பிள்ளையின் கண்ணைவு உயரத்தில்
இருந்து ககாள்வேன்.
பிள்ளை கொல்ேளை ெரியான முளையில்
முளை
எடுத்து
பிள்ளையுடன்
திருப்பிச்
கொல்வேன்.
நான் கெய்ேளையும், பிள்ளை கெய்ேளையும்
விளையாடுவேன்.
விேரிப்வேன்.
J’encourage l’enfant à imiter les sons
பிள்ளையின்
ேெனத்துடன் நான் ஒரு
பிள்ளை
கைரிவு
கெய்ேைற்கு
கொல்ளைக்I encourage
கூட்டிச்
கொல்வேன்.
the
child to imitate sounds
பிள்ளை
வகட்கும்
ோய்ப்ேளிப்வேன். ேளர நான் காத்திருப்வேன்.
Je joue avec l’enfant en suivant ses intérêts

langage }

CONSEILS
LANGAGE

JUIN

ஒலிகளை அப்ேடிவய திருப்பிச் கொல்லும் ேடி
பிள்ளைளய உற்ொகப் ேடுத்துவேன்.

ernelle
on

எனது ைாய் க ாழியில் களைகள்AVRIL
கூறுவேன் /
பிள்ளை கொல்ேளை
ெரியான
I follow the child’s
interestsமுளையில்
during play
முளை எடுத்து பிள்ளையுடன்
ோசிப்வேன்.
திருப்பிச்
கொல்வேன்.
விளையாடுவேன்.

பிள்ளையின் ஆர்ேங்களுக்கு ஏற்ேJUILLET
அேருடன்
விளையாடுவேன்.

ant à

nomme les émotions de l’enfant
நான் ோைர்Je
ோடல்களைப்
ோடி,
எனது
J’encourage
l’enfant à நான்
imiter les
sons
பிள்ளையின்
ேெனத்துடன்
ஒரு
ளெளககளைப்
பிள்ளை
திருப்பிச்
கெய்யத்
பிள்ளை கைரிவு
கெய்ேைற்கு
I name the child’s emotions
கொல்ளைக்
கூட்டிச்the
கொல்வேன்.
I encourage
child to imitate sounds
ோய்ப்ேளிப்வேன்.
தூண்டுவேன்.

பிள்ளையின் உணர்வுகளுக்கு ோர்த்ளை ேடிேம்
ஒலிகளை
அப்ேடிவய திருப்பிச் கொல்லும் ேடி
ககாடுப்வேன்.
பிள்ளைளய உற்ொகப் ேடுத்துவேன்.

ld to

Je joue avec l’enfant en suivant ses intérêts

ernelle
çon

எனது
ைாய்
க ாழியில்ெரியான
களைகள்
கூறுவேன் /
பிள்ளை
கொல்ேளை
முளையில்
I follow the child’s interests during play
திருப்பிச் கொல்வேன்.
ோசிப்வேன்.

பிள்ளையின் ஆர்ேங்களுக்கு ஏற்ே அேருடன்
விளையாடுவேன்.

ant à

MAI
Jeோடல்களைப்
nomme
lesl’enfant
émotions
de l’enfant
பிள்ளையின்
ேெனத்துடன்
நான்
ஒரு
à ோடி,
imiter
les
sons
நான்
ோைர்J’encourage
எனது
ளெளககளைப்
பிள்ளை
திருப்பிச் கெய்யத்
கொல்ளைக் கூட்டிச்
கொல்வேன்.
name the child’s
emotions
I encourage
the child
to imitate sounds
தூண்டுவேன்.

AOÛTேடிேம்
பிள்ளையின்
உணர்வுகளுக்கு
ோர்த்ளை
ஒலிகளை
அப்ேடிவய
திருப்பிச்
கொல்லும்
ேடி
ககாடுப்வேன்.
பிள்ளைளய
உற்ொகப் ேடுத்துவேன்.

ld to

aternelle

joueாழியில்
avec l’enfant
en suivantகூறுவேன்
ses intérêts /
எனது ைாய்Jeக
களைகள்
ோசிப்வேன்.
I follow the child’s interests during play

பிள்ளையின் ஆர்ேங்களுக்கு ஏற்ே அேருடன்
விளையாடுவேன்.

nfant à

நான் ோைர்Je nomme
ோடல்களைப்
ோடி, எனது
les émotions de l’enfant
ளெளககளைப் பிள்ளை திருப்பிச் கெய்யத்
I name the child’s emotions
தூண்டுவேன்.

பிள்ளையின் உணர்வுகளுக்கு ோர்த்ளை ேடிேம்
ககாடுப்வேன்.

hild to
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