
സാക്ഷരതയും ഗണിതശേഷിയും 
വസ്തുതാ ഷീറ്്
നിങ്ങളുടെ കുട്ിടെ പിന്തുണയ്ക്കൽ

എന്ാണ് സാക്ഷരത?
ഫലപ്രദമായി ആശയവിനിമയം നടത്ാനം ചുറ്റുപാടുകളെ കുറിച്് ഒരു അവബ�ാധം 
ഉണ്ാകുന്ന വിധത്ിൽ വായിക്ാനം, എഴുതാനം, സംസാരിക്ാനം, ബകൾക്ാനം  
നമ്മളെ അനവദിക്കുന്ന ബശഷിയാണ് സാക്ഷരത. 

എന്് ളകാണ്ാണ് സാക്ഷരതയ്ക്് പ്രധാന്ം ലഭിക്കുന്നത്?
സ്കൂളിുംഗ് കാലത്ും ദൈനൈിന ജീവിതത്ിലും നിങ്ങളുടെ കുട്ി  വിജെും ദകവരിക്കുടെന്് ഉറപ്് 
വരുത്ന്തിൽ  സാക്ഷരതയ്ക്ക് വളടര പ്ാധാന്യൊണുള്ളത്. ബുക്കുകൾ, പത്രങ്ങൾ, ൊഗസിനുകൾ, 
ദെുംശെബിളുകൾ, ഡിവിഡികൾ,  ടെലിവിഷനുകൾ, ശറഡിശൊ ശപ്ാഗ്ാമുകൾ, ദസനുകൾ, ൊപ്പുകൾ, 
സുംഭാഷണങ്ങൾ, നിർശദേേങ്ങൾ എന്ിവ  ശപാലള്ള  എഴുത്്, വാച്യ, ദൃേ്യ വാചകങ്ങൾ െനസ്ിലാക്ാൻ  
സാക്ഷരത നമ്മടള സഹാെിക്കുന്നു. 

കുട്ിയുളട സാക്ഷരതാ വികാസത്ിൽ പിന്തുണ നൽകുന്നതിനള്ള 
മാർഗ്ഗങ്ങൾ
കുട്ികളുടെ വിൈ്യാഭ്യാസത്ിൽ അവരുടെ ൊതാപിതാക്ശളാ രക്ഷിതാക്ശളാ  പങ്കുശചരുശ്ാൾ,  
അവരുടെ ശൊട്ിശവഷനുും അച്ീവ്ടെന്റുകളുും  ടെച്ടപ്ടുന്താെി ഗശവഷണങ്ങൾ ടതളിെിച്ിട്ടുണ്്.

സാക്ഷരത ശപ്ാത്ാഹിപ്ിക്ാൻ നിങ്ങളാൽ കഴിയന് നിരവധി ദൈനുംൈിന കാര്യങ്ങളുണ്്. അവെിൽ 
ഇവ ഉൾടപ്ടുന്നു: 

• സാക്ഷരതയൊെി ബന്ധടപ്ട് നിങ്ങളുടെ 
കുട്ിയടെ പ്െത്നങ്ങടള വിലെതിക്കുകയും 
ശപ്ാത്ാഹിപ്ിക്കുകയും ടചയ്യുക

• അറിവ് പങ്കുവയ്ക്കുകയും, ദൈനുംൈിന ജീവിതത്ിൽ  
നിങ്ങൾ സാക്ഷരത എങ്ങടനൊണ് 
ഉപശൊഗിക്കുന്ടതന്നുും  വിവരിക്കുക

• പത്രങ്ങൾ, ശനാവലകൾ,  ശകാെിക്കുകൾ, 
ൊഗസിനുകൾ, ടവബ് ദസറ്റുകൾ, 
എടെെിൽ, ദെുംശെബിളുകൾ, നിർശദേേങ്ങൾ, 
പാചകക്കുറിപ്പുകൾ എന്ിവ ശപാലള്ള വിവിധ 
വിഷെങ്ങൾ സുംബന്ധിച് വിവരങ്ങൾ  
വാെിക്ാനുും വീക്ഷിക്ാനുും നിങ്ങളുടെ കുട്ിയ്ക്ക് 
ശപ്ാത്ാഹനും നൽകുക

• പ്ിന്്, ഇലക് ശ്ാണിക്് ൊർഗ്ഗങ്ങളിലൂടെ 
ഇൻവിശറേഷൻ  കാർഡുകൾ, കൃതജ്ഞതാ 
അറിെിപ്പുകൾ, ശഷാപ്ിുംഗ് ലിസ്റ്റുകൾ, 
സശദേേങ്ങൾ, ശജർണ്ണലകൾ, ഇലക് 
ശ്ാണിക്് ദലൈഡ് ശഷാകൾ ശപാലള്ള  വിവിധ 
ഉശദേേങ്ങൾക്ാെി എഴുതാനുും  ഡിദസൻ 
ടചയ്ാനുും നിങ്ങളുടെ കുട്ിടെ ശപ്ാത്ാഹിപ്ിക്കുക

• തൊേ പങ്ിടുക, നിർശദേേങ്ങൾ നൽകൽ, 
വിവരങ്ങൾ അശനവേഷിക്ൽ ശപാലള്ള  വിവിധ 
ഉശദേേങ്ങൾക്ാെി സുംസാരിക്ാനുും ശ്രവിക്ാനുും 
നിങ്ങളുടെ കുട്ിടെ ശപ്ാത്ാഹിപ്ിക്കുക

• ഭാഷശൊടുള്ള ശനേഹും  പകർന്് നൽകുക

• ലക്ഷ്യത്ിനുും ശപ്ക്ഷകർക്കുും അനുസരിച്്  
വാചകങ്ങൾ എങ്ങടനൊണ് 
വ്യത്യാസടപ്ടുന്ടതന്് ചർച് ടചയ്യുക - 
ഉൈാഹരണും, സ്കൂൾ ടപ്ാജക്റ്റുകളിൽ,  
വ്യത്യസ്തൊെ അക്ഷരവിന്യാസും  ടെക്്റേ് 
ടെശസ്ജിുംഗ് ഉപശൊഗിക്കുന്നു  

• നിങ്ങൾ വാെിച്ശതാ കണ്ശതാ ആെ രസകരശൊ 
ഉപകാരപ്ൈശൊ ആെ കാര്യങ്ങടള കുറിച്് 
സുംസാരിക്കുക

• ഇഷ് െടപ്ട് എഴുത്കാടരശൊ, 
നിർമ്മാതാക്ടളശൊ, സുംവിധാെകടരശൊ, 
വ്യാഖ്യാതാക്ടളശൊ കുറിച്ും, അവരിൽ 
എന്ാണ് നിങ്ങടള ആകർഷിച്ടതന്നുും ചർച് 
ടചയ്യുക

• പുതിെതും അസവോഭാവികവുൊെ  
വാക്കുകശളാ വാക്യങ്ങശളാ ചർച് ടചയ്യുകയും,  
പ്ിന്്, ഇലക്ശ്ാണിക്് ഡിക്ഷ്ണറികൾ 
എന്ിവെിലൂടെ അവടെ കുറിച്് അറിവ് 
ശനടുകയും ടചയ്യുക

• അറിവ് വികസിപ്ിക്കുന്തും  വാക്കുകൾ 
ആസവേൈ്യകരൊക്കുന്തൊെ ടഗെിമുകൾ 
കളിക്കുക 

• അറിവ് ലഭിക്ാൻ, പ്ാശൈേിക, സ്കൂൾ 
ദലബ്രറികൾ, ക്ലബുകൾ, കമ്മ്യൂണിറേി ഗ്രൂപ്പുകൾ, 
ടവബ്ദസറ്റുകൾ ശപാലള്ള സാമൂഹിക 
ഉറവിെങ്ങൾ പ്ശൊജനടപ്ടുത്ൽ
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ജീവിതത്ിളല ദദനംദിന അവശ്ങ്ങൾ ദകവരിക്ാൻ ഗണിതശാസ്ത്രളത് 
ആത്മവിശ്ാസബത്ാടും ഫലപ്രദമായും ഉപബയാഗിക്കുന്നതിളനയാണ്  
ഗണിതബശഷി എന്ന് പറയുന്നത്.

എന്് ളകാണ്ാണ് ഗണിതബശഷിക്് പ്രധാന്ം ലഭിക്കുന്നത്?
നിങ്ങളുടെ ദൈനുംൈിന ജീവിതത്ിടല യക്ിപരൊെ ചിന്കളുും വിചിന്ന നെങ്ങളുും  വികസിപ്ിക്ാൻ 
ഗണിതശേഷി സഹാെിക്കുന്നു പ്േ് നങ്ങൾ പരിഹരിക്ാനുും, പാചകങ്ങൾ, ൊശപ്ാ ബിശ്ാ വാെിടച്ടുക്ൽ,  
നിർശദേേങ്ങൾ വാെിക്ൽ,  കളികളിൽ ഏർടപ്െൽ ശപാലള്ള പ്വർത്ികളിൽ ഏർടപൊൻ സെെും, സുംഖ്യകൾ,  
പശറേണുകൾ, രൂപങ്ങൾ എന്ിവ െനസിലാക്ാനുും നമുക്് ഗണിതശേഷി ആവേ്യൊണ്.

നിങ്ങളുളട കുട്ിയുളട ഗണിതബശഷി വികസിപ്ിക്കുന്നതിനള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ
കുട്ികളുടെ വിൈ്യാഭ്യാസത്ിൽ അവരുടെ ൊതാപിതാക്ശളാ രക്ഷിതാക്ശളാ  പങ്കുശചരുശ്ാൾ, അവരുടെ 
ശൊട്ിശവഷനുും അച്ീവ്ടെന്റുകളുും  ടെച്ടപ്ടുന്താെി ഗശവഷണങ്ങൾ ടതളിെിച്ിട്ടുണ്്.

ഗണിതശേഷി ശപ്ാത്ാഹിപ്ിക്ാൻ  നിങ്ങൾക്് ടചയ്ാൻ കഴിയന് നിരവധി ദൈനുംൈിന കാര്യങ്ങളുണ്്. 
അവെിൽ ഇവ ഉൾടപ്ടുന്നു: 

എന്ാണ് ഗണിതബശഷി?

• എത്രൊത്രും, എത്ര വലത്,  എത്ര ടചറുത്, 
എത്ര എണ്ണും - എന്ിവ ശപാലള്ള ഗണിത 
ഭാഷ ഉപശൊഗിക്ാൻ നിങ്ങളുടെ കുട്ിടെ 
ശപ്ാത്ാഹിപ്ിക്കുക

• ദൈനുംൈിന ജീവിതത്ിൽ സുംഖ്യകൾ, 
പശറേണുകൾ, രൂപങ്ങൾ  എന്ിവയടെ 
ഉപശൊഗും ചർച് ടചയ്ൽ - ദലബ്രറി 
പുസ്തകങ്ങളിശലാ,  കളിസ്ഥലങ്ങൾ, 
വീെ്, നിർമ്മിതികൾ എന്ിവെിടല 
സ്ഥലസുംബന്ധൊെ പാശറേണുകളിശലാ 
രൂപങ്ങളിശലാ കാണുന് സുംഖ്യകൾ

• ദൈനൈിന ശജാലിെിശലാ  െഥാർത്ഥ ജീവിത 
സാഹചര്യത്ിശലാ  നിങ്ങൾ  ഗണിതോസ് 
ത്രും ഉപശൊഗിക്കുന് സാഹചര്യങ്ങൾ ചർച് 
ടചയ്ൽ - പാചകും, ൊപ്് വാെന,  നിർമ്മാണും,  
കളികളിൽ ഏർടപെൽ 

• ശഷാപ്ിുംഗ്, ബഡ് ജറേ്,  ടരെഡിറേ് കാർഡ് 
എന്ിവ ശപാടല  പണും ഉപശൊഗിക്കുന് 
സാഹചര്യങ്ങൾ  നിരീക്ഷിക്ൽ 

• നീളവുും ഉെരവുും കണക്ാക്ലും അളക്ലും 
താരതെ്യും ടചയ്ലും, വസ്തക്ൾക്് 
എത്രൊത്രും  ഭാരമുണ്്, പാത്രങ്ങളിൽ എത്രൊത്രും 
ഉൾടക്ാള്ും എന്ിവ കണക്ാക്ലും

• ഒരു പ്േ് നും പരിഹരിക്ാനുള്ള വിവിധ 
ൊർഗ്ഗങ്ങൾ ചർച് ടചയ്ൽ

• ശെപ്് ടെഷറുകൾ,  കിച്ൺ ടകെെിലകൾ 
ശപാലള്ള ദൈനുംൈിന ഉപകരണങ്ങളുടെ 
ഉപശൊഗും, അളവ് തൂക്ടത് കുറിച്് ചർച് 
ടചയ്ൽ

• 'അതിൽ യക്ിയശണ്ാ', 'ആ ഉത്രും 
ന്യാെൊശണാ?' അട്ങ്ിൽ 'െറേ് എടന്്ാും 
ൊർഗ്ഗത്ിലൂടെ നമുക്ിത് ടചയ്ാും?' എന്് 
ശചാൈിക്ൽ

• പഠന കാലെളവ്, ശഹാളിശഡ പ്ാനിുംഗ്, 
ടപാതഗതാഗതത്ിൽ ൊത്ര ടചയ്ൽ ശപാലള്ള 
വിവിധ അവേ്യങ്ങൾക്് ദെുംശെബിളുകൾ,  
കലണ്ർ, ശക്ലാക്് എന്ിവ നിരീക്ഷിക്ലും 
അവയടെ ഉപശൊഗവുും

• സാധനങ്ങൾക്് എന്് വിലൊകുടെന്് 
അവർക്് എത്ര പണും െെക്ി ലഭിക്കുടെന്നുും 
അറിൊൻ നിങ്ങളുടെ കുട്ിടെ സഹാെിക്ൽ

• ൊഗസിനുകൾ,  പുസ്തകങ്ങൾ, പത്രങ്ങൾ,  
ന്ർ ശപ്റ്റുകൾ എന്ിവ ഉപശൊഗിച്് സുംഖ്യാ 
ടഗെിമുകളിൽ ഏർടപെൽ

• കളിശക്ാപ്പുകൾ,  പുസ്തകങ്ങൾ,  വസ്ത്രങ്ങൾ, 
ടചരുപ്പുകൾ എന്ിവയടെ തരുംതിരിക്ലും 
എണ്ണടെടുപ്പുും

സാക്ഷരതയും ഗണിതബശഷിയും സം�ന്ധമായി നിങ്ങളുളട കുട്ിളയ നിങ്ങൾക്് എപ്രകാരം 
സഹായിക്ാൻ കഴിയുളമന്ന് അറിയാൻ www.education.qld.gov.au/parents/map 
സന്ദർശിക്കുകബയാ,  നിങ്ങളുളട കുട്ിയുളട ടീച്ളറബയാ സ്കൂെിളനബയാ �ന്ധളപ്ടുകബയാ ളെയ്യുക.
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സാക്ഷരതയും ഗണിതശേഷിയും 
വസ്തുതാ ഷീറ്്
നിങ്ങളുടെ കുട്ിടെ പിന്തുണയ്ക്കൽ


