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1. பாட$க& க தை  எ* கை + தாெ டை  வ.க& எ/பவ0 றை  உ3க& தா4 மாெ ழிய9$ 
த3க: டை ய ப9& ளை க:ட/ இ ணை >* ப9.?க@A. அ தே  பாே $ நாே E வே ய9ய 
மாெ ழிய9FA ப9.?க@A.

2. பெ GHக& வ IGH$ பாவ9+த பாெ JGக& எ/பவ0 றை  சிLவEகளMடA காெ N+* அவEக& 
வ9JAப9யவாL ஏதாவ* செ 4* வ9 ளை யாட வ9ட@A. அ+*ட/ அவEக& செ 4த 
பாெ JGக& எ/ன வெ ன கே Gக@A.

3. பாவ9+த உ டை க& அ னை + தை QA ஒJ பெ GHQ& பாே GN சிLவEகளMடA காெ N?க@A. 
அவEக& இS உ டை க ளை T பாே GN வ9 னாே தமான வ9 ளை யாGN?க& வ9 ளை யாட உத@A. 
ப9& ளை களMடA எ/ன ஆ லாே ச னை  செ 4கி/றாEக& என? கே Gக@Aää மே FA பல 
கே &வ9க ளை ? கே GN ப9& ளை க ளை  சி>தி?க வை ?க@A.

4. ப9& ளை க& WLA க தை க& எ$லாவ0 றை QA ஒJ தாளM$ எXத@A. எXதியவ0 றை  
ப9& ளை களMடA காெ N+* வாசி?க@A.

5. Y0LZ[ழலி$ இJ?\A பாெ JGகளான பா0 பெ GHக& சி0L>தி/ பெ யEக& 
வ9ளAபரTபல கை களM$ இJ?கA எX+*?க ளை QA சாெ 0க ளை QA வாசி?க வ9ட@A.

6. உண@ தயா.?\A செ 4^ றை க ளை  ப9& ளை க:ட/ சே E>* வாசி+*ää க தை +* 
உண வை  தயா.?க@A.

7. ப9& ளை க ளை QA சே E>* வ9 ளை யாGNT பாெ JGக ளை  அN?க@A. அN?\A பாே *A 
தனM+தனMயாக ப9.+* அN?\A பாே *A அவEகளMடA எS கை யான ப9.@களM0\& இ>த 
வ9 ளை யாGNT பாெ JGக& சே E?கலாA என? கே Gக@A.

8. இ ணை ய+தி/; \T பை ?W டை ?\& கழி?\A கHத3க ளை  வாசி+* எ* ந$ல செ 4தி 
எ* கெ Gட செ 4தி எனT ப9.+* வ9ள?க@A.

9. வ IGH$ ப9& ளை களM0\ இJ>* வாசி?க எXதää பட3க& வ ரை ய என ஓE இட+ தை  
ஒ*?க@A.

10. ப9& ளை களMடA \NAபT பட3க ளை ? காGH? க தை க ளை ? Wற@A.

ப>$ ளை க$ க=பத=% வ \-]/ உதவ> செ @யWம

 2
 2

    1



  H
jelp barnet ditt m

ed å lese, skrive, snakke og lytte         Før skolestart - 2. trinn

 2

க தை க& WLவதனா$ ப9& ளை களM/ க0ப னை  வளEZசி மாெ ழி வளEZசி கே Gட$ 
திற/ எ/ப வை  `aடTபNகிற*. நI3க& ப9& ளை களM0\ க தை க ளை ? WறலாA 
அ$ல* அவEகளMடA க தை க ளை ? கே GகலாA. க தை  கே Gட$ எ/பத0\ உதாரணமாக:

12. b+தக+திலிJ>* ஒJ நப ரை Tப0றி அ$ல* தாெ லை ?காGசி நிகc@ப0றி 
கே GகலாA.

13. வே L ஒJ தெ .>த நப ரை Tப0றி கே GகலாA.

14. ப9& ளை ?\ மிக@A ப9H+த வ9 ளை யாG டை Tப0றி கே GகலாA.

க தை க& எSவாL WறலாA எ/பத0\ இ3 கே  சில சிற>த \றிTb?க&.

15. மிக@A வ9Lவ9LTபாக@A \ர லை  மா0றி மா0றி க தை Tபதாக@AääசிL 
பாெ A மை க ளை  பாவ9+*A சdர மாெ ழியாFA WறலாA.

16. ப9& ளை களM0\ எ* ப9H?கி/ற தாே  அதிலிJ>* தாெ ட3க@A.

17. க தை  எ தை T ப0றிää எ3 கே  எT பாெ X* ந டை பெ 0ற* என?Wற@A.

க தை க$ Tற/
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சே D'9 வாசி6த/
நாA வாசி?\A பாே * கJ+தி னை QA வாசி?\A ^ றை மை யை QA கவனM?க வே aNA. 
சிLவEகளM0\ வாசிTப* எ/ப* மிக@A அE+த^&ள செ யலா\A. இ3 கே  வாசி?\A 
^ றை  ப0றிய சில \றிTb?க& தரTபGN&ளன.

18. ப9& ளை க ளை  தாA வ9JAப9யவ0 றை  தெ .@ செ 4ய வ9ட@A. உதாரணமாக b+தகA 
சி0றிதcக& ப+தி. கை  காே Tbக& ஒலிவGN கா ணாெ லிவGN?க&. ப/ மாெ ழி?க தை க ளை  
கே Gபத0\ றறற.அழசளஅயட. ழெ  எ/ற இ ணை Tப9 னை T பாE?கலாA.

19. b+தக+திலிJ?\A பட+ தை  சிLவEகளM0\ காGH அத னை T ப0றிய சAபாச ணை  
செ 4ய@A.

20. படTb+தக3க ளை  வாசிTபதா$ சிLவEகளM/ க0ப னை  வளA சி>த னை +திற/ 
சாெ $லாGசி+திற/ பெ J\கி/ற*. பட3களM/ பெ யEக ளை ? Wற@A.

21. சிLவEக& வ9JAப9ய b+தக3க ளை  மeaNA மeaNA வாசி?க@A.

22. சிL எ* கை + தாெ டை  வ.க& அN?\ மாெ ழிக& எ/பவ0 றை QA மeaNA மeaNA 
வாசி?க@A.

23. ப9& ளை க ளை  தாA வ9JAப9யவாL b+தக+ தை T பட3க:ட/ தயா.?கA பH 
ஊ?\வ9?க@A. அSவாL தயா.+த b+தக+ தை  த3களM0\ வாசி+*? காGNAபH 
Wற@A.
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ப>$ ளை க ளை  
வாசி+க6 
^Zட/

ப9& ளை க& b+தக+திலிJ?\A கJ+தி னை  தெ ளMவாக b.>* காெ aட ப9/னE 
தாமாக வ9JAப9 வாசி?க வ9ட வே aNA. அவEக& உ3களM0\ வாசி?\A பாே * 
தே வை யான நே ர+ தை  வழ3க வே aNA. வாசி?\A வ9டய+திலிJ>* 

இ டை ய9 டை யே  சில கே &வ9க ளை ? கே GN அவEகளM0\ கJ+* வ9ள3கிQ&ளதா 
எனT பாJ3க&. நாே E வே ய9ய மாெ ழிய9$ வாசி+தாFA தா4 மாெ ழிய9$ கJ+தி னை T 
ப.மாற@A. கHனமானää நIளமான சாெ 0க ளை  வாசி?\A பாே * தே வை யான நே ரA 
காெ N?க@A. இSவாறான கே &வ9க ளை ? கே Gக@A.

24. பட+ தை T பாE?க@A. எ>த எX+தி$ இ>தTபட+தி/ பெ யE தாெ ட3\கிற*?

25. பட+ தை T பாE?க@A. இ>தT பட+தி0\ எ>தZ சாெ $ பாெ J>*கிற*?

26. இ>தZ சாெ $ எ>த எX+தி$ தாெ ட3\கிற*? எ>த ஒலிய9$ இ>தZ சாெ $ 
தாெ ட3\கிற*? எ>த எX+தி$ இ>தZ சாெ $ ^HQA?

நI3க& ஒS வாெ J நா:A ப$ வே L தே வை களM0காக வௗெ N;வறான \றிTb?க ளை  
வாசி?கி/றIEக& எ/ப தை  வ9ள?\வ* ^?கியமானதா\A. உதாரணமாக உண@Z 
செ 4^ றை T பGHய$ வாc+*மட$ää நா&காGH பாெ JGபGHய$ அறி@LTபத$ 

பGHய$ää வ ரை படA ப+தி. கை  மி/னhச$ அ டை யாளZசி/ன3க& 
இ ணை ய+தள3க& b+தக3க&.

ப>$ ளை க$ க=பத=% வ \-]/ உதவ> செ @யWம
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சே D'9 வாசி6த/

b+தக+ தை  வாசி?\A பாே * அT b+தக+ தை T ப0றி ^தலி$ கல>* ரை யாட வே aNA 
எ/ப தை  மிக? கவன+தி$ காெ &ள வே aNA. வாசி?\A b+தக+ தை T ப0றி வாசிTப90\ 
^/bAää வாசி?\A பாே *A வாசி+த ப9/bA கல>* ரை யாட வே aHய* மிக 
^?கியமா\A. அ+*ட/ ப9& ளை க: டை ய சி>த னை க ளை QA கJ+*?க ளை QA பகிE>* 
காெ &:3க&. b+தக+ தை  சிறி* வாசி+த ப9/bA வாசி+* ^H+த ப9/னJA வ9னா?க ளை  
கே :3க&. 

b+தக+ தை  வாசி?\A ^/bA வாசி?\A பாே *A வாசி+த ப9/bA கே Gக வே aHய சில 
வ9னா?க& இ3 கே  உ&ள*.

27. எ தை Tப0றி வாசி?க வ9JAbகி/றIE?

28. உம?\+ தெ .>த b+தக+ தை  தெ .@ செ 4ய வ9JAbகி/றIரா?

29. b+தக+தி/ ^/ ப?க+ தை T பாE?க@A. இ* எ/ன உ&ளட?க+ தை
காெ aN&ள* என நி னை ?கி/றIE?

30. பட+தி$ எ/ன தெ ளMவாகி/ற*?

31. கHனமான சாெ 0களM0\ எ/ன கJ+* என எSவாL கaடறியலாA?

32. இ>த? க தை ய9$ தாெ டE>* எ/ன நட?கT பாே கி/ற* என? Wற^HQமா?

33. உம?\ மிகT ப9H+தமான ப\தி யா*?

34. இ? க தை ய9$ உம?\ மிகT ப9H+தவE யாE? ப9H+தத0கான காரணA யா*?

35. இத/ ^H@ வே L மாதி. அ மை ய வே aN மெ ன நி னை +தா$ எSவாL
அ மை ய வே aNA என நி னை ?கி/றIE?
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வாசிIபத=கான ஆ லாே ச னை க$

36. i டை னநவநஅய எ/ற இ ணை Tப9$ இ>த ^கவ.ய9$ அX+திT பாJ3க& 
http://morsmal.no/bildetema-norsk இதி$ உம* தா4 மாெ ழி யை  தெ .@ செ 4த ப9/b
ஒJ வ9டய+ தை  தே E@ செ 4Q3க&. உதாரணாக சமயல றை T பாெ JGக&. அ3 கே
இJ?\A பட+ தை  அம+*A பாே * உம* தா4 மாெ ழிய9FAää நாெ j?கிFA கே Gக@A 
வாசி?க@A ^HQA.

37. ப9& ளை க& தாA அkபவ9+த ஏதாவ* ஒ/ றை Tப0றி WLAபH ஊ?\வ9?க@A. 
அவEக& WLவ தை  ஒJ தாளM$ எXத@A. ப9/b அத னை  அவEக:ட/ இ ணை >* 
வாசி?க@A.

38. அJகிலிJ?\A b+தகசா லை  அ$ல* பாடசா லை  b+தகசா லை ய9$ b+தகA ஒ/ றை  
கட/ வா3கி சே E>* வாசி?க@A.

39. உம* தா4நாG டை Tப0றிய தகவ லை  L மை ipநன யை : றறற.ற மை ipநன யை .ழசப 
இ ணை ய+தள+தி$ சே க.?க@A. அத னை  ப9& ளை களM0\ Wற@A.

40. இ ணை ய+தள+தி$ இJ?\A பட+தி/ கJ+தி னை  கீற@A அ$ல* வEணA
ப10ச@A.

41. சாெ 0களM/ கJ+*?க ளை  அகராதிய9/ உதவ9Qட/ அறிய@A.

42. ஒJ சிL க தை Tb+தக+தி$ எX+தாள.ன*Aää வ9ள?\நEகளMன*A பண9
எSவ கை யான* என? Wற@A.

43. க தை Tb+தக+தி/ மை ய?கJ+தி னை QA ^த$ப?கA க டை சிTப?கA
உ&ளட?கTபGHய$ / வ9பரTபGHய$ அ$ல* த லை Tb எ/பவ0 றை T
ப0றி? கல>* ரை யாட@A.

ப>$ ளை க$ க=பத=% வ \-]/ உதவ> செ @யWம
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வாசிIJH எ869H 
ஒLCடL ஒLC கை  
காே 6திO+கிLற9

எX+*Tபய90சியான* கிL?க$ வ ரை த$ பாே /றவ0றி/ mலA தாெ ட3\கிற*. இ வை  
ஓE ^?கியமான ஆரAபTபய90சியா\A. இவ0 றை  நாA ஊ?\வ9?க வே aNA. அவEக& 
எXதிய தை  உர+* வாசி?\A பH Wற@A. இவ0 றை  ஓE இட+தி$ அ$ல* கணனMய9$ 
காே Tb றை  ஒ/றி$ சே மி+* வை +* அவEகளM0\? காGட@A.

பே Yத$ வாசி+த$ எX*த$ எ/பவ0றி0கான தாெ டEப9 னை  ப9& ளை களM/ 
அkபவ+திலிJ>* தாெ டEbபN+தி? காGட@A. இ3 கே  சில ஆ லாே ச னை க ளை T 
பாE?க@A.

44. ப9& ளை க& அkபவ+தி னை QA வ9JTப+தி னை QA கே GN உ ரை யாட@A.

45. உ ரை யாடலிலிJ>* எத னை  எழத வ9JAbவதாக \ழ> தை ய9டA கே Gக@A.

46. ப9& ளை க& WLA சி>த னை க& 
அ னை வ0 றை QA ஒJ தாளM$ எXத@A.
\ழ> தை க& உ ரை யாNA ^ றை ய9 லே யே  
எXத@A.

47. நI3க& எXதியவ0 றை  ப9& ளை க ளை  
வாசி?\AபH Wற@A.

48. ப9& ளை க& தாA வாசி+த தை  படமாக 
வ ரை QAபH `aட@A.

ப>$ ளை க$ க=பத=% வ \-]/ உதவ> செ @யWம
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வ IGH$ ஒS வாெ J நா:A வாசி?\A பழ?க+ தை T பாே ல வே  எX*A பழ?க+ தை QA 
வழ?கமாக? காெ aHJ+த$ மிக@A ந/L. நI3க& வௗெ ; வே L தே வை களM0காக 
எX*வ தை  ப9& ளை களM0\ காGN3க&. உதாரணமாக உண@T பாெ J& பGHய$ ப9ற>தநா& 
வாc+* மட$. நI3க& இவ0 றை  கை யாFA கணனMய9FA / இ ணை யTபதி@களMFA 
எXதலாA. எX*வத0கான பய90சி யை  மே 0 காெ &வத0\ இ3 கே  சில ஆ லாே ச னை க& 
தரTபGN&ள*.

49. உண@T பாெ J& பGHயலிGN எXத@A. அT பாெ JGக ளை  வா3கிய ப9;/ காே HGN 
வெ Gட@A.

50. சமயல றை ZYவ.$ செ 4திTபல கை  ஒ/ றை ? காெ Xவ@A. அதி$ \NAப+திF&ள 
அ னை வJA ஒJவJ? காெ JவE \Lh செ 4திக ளை  எXதிT ப.மாற@A.

51. ப9& ளை களMடA தம?\+ தே வை யான சிL \றிTb?க ளை  எX*வத0\ ஒJ கGடாக 
நி னை வ10Gட$*aNக ளை ? காெ N?க@A.

52. ஒJ கிழ மை ?\+ தே வை யான உண@T பGHய லை  திGடமிGN ப9& ளை க:ட/ 
இ ணை >* எXத@A.

53. உ3க& \NAபT b கை Tபட? காே Tப9லிJ?\A பட3களM0\ ப9& ளை க:ட/ இ ணை >* 
சிL \றிTb?க& எXத@A.

54. ப9& ளை க& தயா.+த வ ரை பட3க&ää ஏ னை ய பாெ JGக& பாே /றவ0றி0\ சிL \றிTb 
எXத@A.

55. ப9& ளை க:ட/ இ ணை >* கா>தவ9ய$ எX+*?களா$ சாெ 0க ளை  \ளMEசாதனT 
பெ GHய9$ உJவா?க@A.

56. வாc+*மட$ வர வே 0bமட$ääந/றிமட$ எ/பவ0 றை  ப9& ளை க:ட/ இ ணை >* 
எXத@A.

57. \NAபநாGகாGH ஒ/றி னை  தாளM லாே  அ$ல* கணனMய9 லாே  தயா.?க@A. அதி$ 
\NAப நிகc@க ளை  எXத@A. அa மை ய9$ ந டை பெ LA நிகc@க& ப0றிQAää 
எதிEகால+தி$ ந டை பெ LA நிகc@க& ப0றிQA கல>* ரை யாட@A. அ+*ட/ இ> நிகcவ9/ 
சிறTbTப0றிQA எ3 கே ääஎT பாெ X*ääஏ/; ந டை பெ Lகி/ற* என@A இதி$ யாE யாE 
ப3\ பெ 0Lகி/றாEக& என@A Wற@A.

ப>$ ளை க$ க=பத=% வ \-]/ உதவ> செ @யWம


