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Workabooks என்பவை எவை? 
ப்ரைமரி பாடசா்ையில் வீட்டுபபாடத்திற்ா் உங்ள் 
பிள்்ளைக்குத் தே்ைபபடும் ஒவ்ைான்றையும் Workabooks 
்்ாண்டுள்ளைன. ஒவ்ைாரு Workabookம் ஒரு பாடத்தில் ஒரு 
ைருடத்துக்்ான வீட்டுபபாடத்்ேக் ்்ாண்டுள்ளைது. 

Workabook வீட்டுபபாடமானது ைகுபபு தை்ையின ஒரு 
்ோடர்ச்சியாகும், தமலும் இது தேசிய பாடத்்ோகுபபின 
அடிபப்டயா்க் ்்ாண்டது. Workabook வீட்டுபபாடமானது 
மூனறு ்ைவதைறு ை்்யான வீட்டுபபாட ்சயல்பாட்்ட 
அடிபப்டயா்க் ்்ாண்டது: ்றகும் அபபியாசங்ள், பயிறசி 
அபபியாசங்ள், சிநே்ன ்சய்யும் பணி்ள்.

கற்கும் அப்பியாசஙகள்
இது இநே ஆண்டில் உங்ள் பிள்்ளை ்றறுக்்்ாள்ளை 
தைண்டிய விடயங்்ளை உள்ளைடக்குகினறைது. ்பருக்்ல் 
ைாய்பாடு்ள் மறறும் ்சாற பட்டியல்்ள் ஆகிய்ை 
மனபபாடம் ்சய்யபபடதைண்டிய்ை அபபியாசங்ளைாகும். 
இ்ை பறறிய விரிைான ஒரு குறிப்ப நீை நிறை ஓரைமுள்ளை 
(எண்ணியலுக்்ானது) அல்ைது ஓ்ரைனசு நிறை ஓரைமுள்ளை 
(எழுத்தியலுக்்ானது) பக்்ங்ளில் ்ாணைாம்.

்றகும் அபபியாசங்ளுக்கு, திரும்பத் திரும்ப ்சய்ேல் 
முக்கியமானது. அத்துடன, பாடசா்ைக்குப தபாகும்தபாதும் 
அஙகிருநது ைரும்தபாதும் ்பருக்்ல் ைாய்பாடு்ள் தபானறை 
விடயங்்ளை நீங்ள் தசாதிக்்ைாம்.

்பயிற்சி அப்பியாசஙகள்
பயிறசி அபபியாசங்ள், ்றறைல் அபபியாசங்்ளை 
ஒனறி்ணபபேற்ா் ைடிை்மக்்பபட்டுள்ளைன. ஓதரைனசு 
நிறை ஓரைமுள்ளை (எண்ணியலுக்்ானது) அல்ைது பர்பபிள் நிறை 
ஓரைமுள்ளை (எழுத்தியலுக்்ானது) பக்்ங்ளில் அைற்றைக் 
்ாணவும். அ்ை மூனறு ்ைவதைறு மட்டங்்ளைக் 
்்ாண்டுள்ளைன:

• மட்டம் A: ஒரு நல்ை அடிபப்ட மட்டத்துக்்ானது;
• மட்டம் B: தேசிய எதிர்பார்பபு்்ளை ஈடு ்சய்து அ்டைது 

பறறியது;
• மட்டம் C: ்பரிதும் ஒரு சைால் பறறியது. 

இநே ்நகிழ்ச்சியானது எல்ைாப பிள்்ளை்ளும் 
சாதித்துக்்்ாள்ளைவும் முனதனறறைம் அ்டயவும் அைர்்ளுக்கு 
உேவுகினறைது. ைழ்மயா், ஆசிரியர் மட்டத்்ேத் ்ேரிவு 
்சய்ைார். ஆனால், தமலுள்ளை அடுத்ே மட்டத்்ே உங்ள் 
பிள்்ளை முயறசிக்் விரும்பினால், அே்னச் ்சய்ய அைர்்்ளை 
ஊக்்பபடுத்ேவும்! 

சிந்தவை சசய்யும் ்பணிகள்
அனறைாட ைாழ்க்்்யில் எவைாறு எழுத்தியலும் எண்ணியலும் 
பயனபடுத்ேபபட்டு பிரைதயாகிக்்பபடைாம் எனப்ே சிநே்ன 
்சய்யும் (மறறும் எழுதுேல்) பணி்ள் ்ாட்டுகினறைன. இ்ை 
பச்்ச ஓரைத்்ே (எண்ணியலுக்்ானது) அல்ைது சிைபபு ஓரைத்்ே 
(எழுத்தியலுக்்ானது) ்்ாண்ட்ை. அ்ை ்றறைல், மறறும் 
பயிறசி அபபியாசங்ளில் விருத்தி்சய்யபபட்ட திறை்ம்்ளைப 
பயனபடுத்துகினறைன. 

Workabooks பினைருைனைற்றையும் உள்ளைடக்்ைாம்:
• ஒரு சிறிய அகராதி இது ைருடத்துக்்ான முக்கியச் 

்சாற்்ளைக் ்்ாண்டது. ைருடத்தில் ேங்ளின ்சாநே 
ை்ரைவிைக்்ணங்்ளை அ்மத்துக்்்ாள்ைேறகு 
பிள்்ளை்ள் இே்னப பயனபடுத்ேைாம்;

• சாம்்பல்நிறப் ்பககஙகள் குறிபபு்ள் எடுபபேறகு அல்ைது 
ஏ்னய விதசஷப பணி்்ளை;

• ஓர் சா்தவை பக்்ம், பிள்்ளை்ள் அைர்்ளின 
Workabook ஐ நி்றைவு்சய்ய அைர்்்ளை 
ஊக்்பபடுத்துகிறைது;

• எழுத்தியலுக்கு, ஒரு ைாசித்தல் ்பதிவைடு இநேப பக்்ம் 
ைாசிபபேற்ான ஆர்ைத்்ேத் தூண்டுகிறைது;

• எண்ணியலுக்கு, வேற்வகாள் இது கூடுேல் 
ே்ைல்்்ளையும் உ்வும் ஆைணங்்ளையும் 
்்ாண்டுள்ளைது.

ஆரம்பித்தல்
வீட்டுபபாடம் ைழ்மயா் ஒவ்ைாரு ைாரைமும் 
்்ாடுக்்பபடும். எநேப பணி்்ளைப பூர்த்தி்சய்யுமாறு 
அைர்்ள் த்ட்்பபட்டுள்ளைார்்ள் எனப்ே உங்ளின பிள்்ளை 
ைகுபபில் ேங்ளின Workabook இல் குறித்துக்்்ாள்ைார். 
ேனது வீட்டுபபாடத்்ே உங்ள் பிள்்ளை ஆரைம்பிக்கும்தபாது, 
எனன ்சய்யதைண்டும் என அைர்்ளுக்குத் ்ேரியும் 
என சரிபார்த்துக்்்ாள்ளைவும். உங்ளின உேவி இல்ைாமல் 
வீட்டுபபாடத்்ேச் ்சய்ைேறகு அைர்்ள் முயறசிக்்தைண்டும். 
ஆனால், அைர்்ளுக்குத் தே்ைபபடும்தபாது, நீங்ள் 
அைர்்ளுக்கு ஆேரைவும் உேவியும் அளிக்்ைாம்.

அைர்்ள் சார்நதிருபபேறகு ஏோைது ஒனறு உள்ளைது என 
நீங்ள் பார்த்துக்்்ாள்ைதுடன, ்பனசிைால் அைர்்ள் தை்ை 
்சய்கிறைார்்ள் எனப பார்த்துக்்்ாள்ளைவும் – அபபடியானால், 
பி்ழ்்ளைத் திருத்திக்்்ாள்ைது இைகுைாகும்!

பாடசா்ைக்குச் ்சல்ை எவைளைவு தநரைம் எடுக்கும் 
எனபது தபானறை சிை சிநதிக்கும் பணி்ள் பை நாட்்ளில் 
்சய்யதைண்டிய்ோனறுடன ்ோடர்புபட்டாலும், 
அபபியாசங்ளில் ்பரும்பாைான்ை ஒரு பாட தநரைத்தில் 
்சய்யபபடைாம்.

வீட்டுபபாடத்திற்ான சரியான சூழ்ைக் ்்ாடுத்ேல் 
உங்ள் பிள்்ளைக்கு அளிக்கும் ஆேரைவின ஒரு முக்கியமான 
பகுதியாகும். இதில் அடஙகுப்ை:

ைழவேயாகச் சசய்்தல்
ைழ்மயா்ச் ்சய்து்்ாள்ளுேல் முக்கியமாகும். ஆேைால், 
உோரைணமா் ஒரு ைாரை முடிவிலுள்ளை ்ா்ை தநரைம் தபானறை 
உங்ள் பிள்்ளை அதி்ம் ்்ளைபபா் இல்ைாே ஒரு ஒழுங்ான 
தநரைத்்ேக் ்ண்டு்்ாள்ளை முயறசிக்்வும். இது நீங்ள் 
உடனிருநது, தே்ைபபட்டால் ஆேரைவு ்்ாடுக்்க்கூடிய ஒரு 
தநரைமா் இருக்்தைண்டும்.
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கைைச் சி்தறல்கள்
உங்ள் பிள்்ளை வீட்டுபபாடம் ்சய்ைேறகு நியாயமான 
அளைவுக்கு ஒரு அ்மதியான இடத்்ேக் ்ண்டு்்ாள்ளை 
முயறசிக்்வும். இது நனகு ்ைளிச்சமுள்ளை, ்பாருட்்ள் 
அதி்மில்ைாே ஒரு இடமா் இருக்்தைண்டும். 
வீட்டுபபாடத்தினதபாது உங்ள் பிள்்ளையின ்ைனத்்ேச் 
சிேறைச்்சய்யாதிருக்் வீட்டிலுள்ளை ஏ்னதயா்ரை 
ஊக்குவிக்்வும்! 

அடிப்்பவைத வ்தவைகள்
உங்ள் பிள்்ளை ேனது வீட்டுபபாடத்்ேச் ்சய்யும்தபாது 
அைர் ்்ளைபபா், பசியுடன, ோ்த்துடன, குளிரைா், 
அல்ைது ஆத்திரைமா் இல்்ை எனப பார்த்துக்்்ாள்ளைவும். 
இ்ை அ்னத்தும் ்ைனம் ்சலுத்ே்ையும் ்றறை்ையும் 
பாதிக்்ைாம்.

உங்ளின பிள்்ளை வீட்டுபபாடத்்ே முடித்துக்்்ாண்டதும், 
அது ்சய்யபபட்டுள்ளைது எனக் ்ாட்டுைேறகு நீங்ள் 
வீட்டுபபாடத்தில் ்்்யழுத்திடதைண்டும். ்பறதறைார்/
பரைாமரிபபாளைருக்்ான ்பட்டியில் ்்்யழுத்திடவும். பினனர், 
்பட்டி்ளில் ஒனறுக்குச் சரிதபாடவும்:

• உ்தவியுைன வீட்டுபபாடம் ்சய்ய உங்ள் 
பிள்்ளைக்கு உேவி தே்ைபபட்டிருநோல்;

• ்தனிவேயில் உங்ள் பிள்்ளை ேனி்மயில் 
வீட்டுபபாடம் ்சய்திருநோல்;

• ேைவுறுதியுைன உங்ள் பிள்்ளை ேனி்மயில் 
வீட்டுபபாடம் ்சய்து, மறறும் மனவுறுதியுடன 
வீட்டுபபாடம் ்சய்திருநோல்.

உோரைணமா், ஒரு ்ஷடத்்ே அல்ைது ஒரு விதஷட 
சாே்ன்யப பகிர்நது்்ாள்ைேற்ா் – ஆசிரியருக்கு 
ஒரு குறிப்ப நீங்ள் எழுதுைேறகு இடமும் உள்ளைது. 
இறுதியா், சரியான நாளில் புத்ே்ம் பாடசா்ைக்குத் திரும்பிச் 
்சல்கினறைது எனப பார்த்துக்்்ாள்ளைவும்.

நீஙகள் எவைாறு உ்தை முடியும் – புகழ்நது ஊககுவிககவும்
ஒரு ்பறதறைார்/பரைாமரிபபாளைர் எனறை மு்றையில் உங்ள் 
பிள்்ளையின மனவுறுதி்யப பைபபடுத்துைேறகு ்பருமளைவு 
சக்தி உங்ளுக்கு உள்ளைது– அத்துடன, ்றறைலுக்கு மனவுறுதி 
முக்கியமாகும்.

ஏறபடுத்ேபபட்ட வீட்டுபபாடத்்ேச் ்சய்ைேறகு உங்ள் 
பிள்்ளை்ய ஊக்குவிபபேன மூைமா்வும் பினனர் 
அைர்்ள் அ்ேச் ்சய்யும்தபாது அைர்்ளுக்கு ஆேரைவு 
அளிபபேன மூைமா்வும் நீங்ள் ஒரு தைறுபாட்்ட 
ஏறபடுத்ே முடியும். வி்ட்ள் எல்ைாைற்றையும் நீங்ள் 
அறியதைண்டியதில்்ை – அைர்்ளின தை்ையில் 
உங்ளுக்கு அக்்்றை உண்டு என அைர்்ளுக்குக் 
்ாட்டிக்்்ாள்ைது கூடுேைா் முக்கியமானோகும்! 

வீட்டுபபாடம் பறறி உங்ளின பிள்்ளைக்குச் சரியா்த் 
்ேரியாவிட்டால், அைர்்ளுடன தசர்நது பணி்்ளை ைாசித்து 
பினைருைன தபானறை 'உேவும்' த்ள்வி்்ளைக் த்ட்்வும்:

• நீஙகள் எனை சசய்கிறீரகள் எை எைககு விளகக 
முடியுோ?

• நீஙகள் எவைாறு இவ்தச் சசய்யப் வ்பாகிறீரகள்?
• எனை சசய்யவைண்டும் எை எப்்படி உஙகளுககுத 

ச்தரியும்?
• கண்டுசகாள்ை்தற்கு உஙகளுககு எனை 

வ்தவைப்்படுகினறது?

இநே ைழியில் நீங்ள் உங்ள் பிள்்ளையுடன வீட்டுபபாடம் 
பறறிக் ்ைநது்ரையாடும்தபாது, ஒரு 'ஆசிரியர்' எனறை பங்் 
அைர்்ள் எடுத்து, எனன எதிர்பார்க்்பபடுகினறைது என 
விளைக்்ைாம். இதுதை ஒரு முக்கிய ்றறைல் அபபியாசமா் 
இருக்் முடியும்.

ஆேரைவும் பு்ழும் ஊக்குவிபபும் ்ோடர்பா் எபதபாதும் 
ோரைாளைமா் இருக்்வும்! 'நீங்ள் ்சய்துள்ளை மு்றை்ய 
நான விரும்புகினதறைன...' எனபது தபானறு ஒன்றைக் கூறி, 
அைர்்ளின வீட்டு்பபாடத்தின ஒரு அத்துடன, உங்ளின 
பிள்்ளை ேனது வீட்டுபபாடத்்ேப பறறி உண்்மயா்ப 
்பரு்மபபடுைேறகு அை்ரை எபதபாதும் ஊக்குவிக்்வும்.

உங்ளுக்கு தநரைம் கு்றைைா் இருநோல், 
வீட்டுபபாடத்திற்ான உேவியும் ஆேரைவும் நம்பிக்்்க்குப 
பாத்திரைமான எைரைாலும் ்்ாடுக்்பபடைாம் – இது ஒரு 
சத்ாேரைனா், சத்ாேரியா், பாட்டன பாட்டியா், அல்ைது 
அயைைரைா் இருக்்ைாம்; அத்துடன, ஒவ்ைாரு ேட்ையும் 
ஒதரை ஆளைா் இருக்்தைண்டியதில்்ை. 

கல்வியாைது வீட்டுககும் ்பாைசாவைககுமிவையில் 
்பகிரநதுசகாள்ளப்்பைவைண்டிய ஒரு ச்பாறுப்்பாகும். உஙகள் 
பிள்வளயின ைாழ்வின இந்த இரு ்பகுதிகவளயும் இவைககும் 
ஒரு ்பாைோக வீட்டுப்்பாைம் இருககைாம். ்பாைசாவையுைன 
கூட்ைாக வைவை சசய்து உஙகள் பிள்வளககாை 
உண்வேயாைச்தாரு ோற்றதவ்த நீஙகள் சசய்துசகாள்ள 
முடியும்!

வேலும் ்தகைலுககு, எேது ைவைத்தளதவ்தப் ்பாரவையிைவும்: www.workabook.co.uk

்மாழிப்பயர்பபு மறறும் அச்சு: worldaccent.com




