
தாய்ம ாழிகளின் 
கருத்தரங்கில் 
ஆய்ந்துணர்
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நடவடிக்கைைளின் 
த ொகுப்பு



குறிப்பு: உங்ைளது நிகைவுதெய்யப்பட்ட பகடப்புைள், பதில்ைள் 
ஆகியவற்கை Gametize இகையத்  ளத்தில் ெமர்ப்பிக்ைவும். 
அவற்றுக்குப் புள்ளிைள் வழங்ைப்படும். குகைந் பட்ெம் 80

புள்ளிைகளச் செைரித்துப் பரிகெப் தபை அவற்கைப் பயன்படுத்திக் 
தைொள்ளலொம். இந் ச் ெலுகை இருப்பு இருக்கும்வகை மட்டுசம!
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❑ சவறுபொடுைகளக் ைண்டுபிடித் ல் 
❑ மழகலயர் பொடகலப் பொடு ல்
❑ ைக  தெொல்லு ல் 
❑ தெொல் ச டல்
❑ ச டல் சவட்கட
❑ கைவிகை நடவடிக்கைைள் 
❑ தபொருகளக் ைொட்டிப் 

பகிர்ந்துதைொள்ளு ல்
❑ இயற்கைசயொடு 

இகைந்துதைொள்ளு ல் 

 ொய்தமொழிைளின் 
ைருத் ைங்கில் ஆய்ந்துைர்



வேறுபாடுகளைக் 
கண்டுபிடித்தல் 
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இைண்டு படங்ைளுக்கும் உள்ள நான்கு 
வேறுபாடுகளைக் ைண்டுபிடிக்ைவும்.

ெரியொை விகடகயத் த ரிவு தெய்யவும்.

1. எறும்பு, வண்ைத்துப்பூச்சி, ச னீ,  வகள

2. ைம்பளிப்புழு,  வகள, எறும்பு, வண்ைத்துப்பூச்சி

3. வண்ைத்துப்பூச்சி, ைம்பளிப்புழு, ச னீ, எறும்பு

உங்ைள் பதில் ெரியொை ொ என்பக  அறிய விரும்புகிறீர்ைளொ? 
Gametize-க்குச் (https://go.gov.sg/spot-the-difference-tl)

தென்று உங்ைள் பதிகலக் குறிப்பிடுங்ைள்!

அளிக்கப்படும் 
புள்ளிகள்: 20
 திப்மபண்கள்

Gametize-இல் உள்ள 
நடவடிக்கைகயக் ைொை விகைவுத் 
 ைவல் குறியீட்கட வருடவும்.

https://go.gov.sg/spot-the-difference-tl


 ழளையர் பாடளைப் 
பாடுங்கள்!

நீங்ைள்  ொய்தமொழியில்  மழகலயர் பொடகலப் பொடும் 
ஒளிக்ைொட்சிகயப் பகிர்ந்துதைொள்ளவும்.

நீங்ைள் தெய்யக்கூடியகவ:

❖ ஏற்தைைசவ உள்ள மழகலயர் பொடகலப் பொடி
அ கை எங்ைளுடன் பகிர்ந்துதைொள்ளலொம்!

❖ பூந்ச ொட்டத்க ப்பற்றி நீங்ைசள தெொந் மொை ஒரு 
மழகலயர் பொடகல எழுதிப் பொடி எங்ைளுடன்
பகிர்ந்துதைொள்ளலொம்!
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ச ர்ப்பிப்பதற்கான ேழிமுளை:

❖ #mtls2022 என்பக க் குறிப்பிட்டுத்  ொய்தமொழிைளின் 
ைருத் ைங்குக்ைொை இன்ஸ்டொகிைொம், ஃதவஸ்புக் அல்லது 
டிக்சடொக் ஒளிக்ைொட்சிகயப் பதிவுதெய்யவும். புள்ளிைகளப் தபை, 
உங்ைள் பதிவுக்குரிய இகைய முைவரிகய Gametize-இல்
பதிசவற்ைம் தெய்யவும். (https://go.gov.sg/nursery-rhyme-tl)

❖ உங்ைள் ஒளிக்ைொட்சிகய நொங்ைள் பொர்க்ை உங்ைள் ைைக்கைப் 
“தபொது ைைக்கு” எை அகமக்ைவும்.

அளிக்கப்படும் 
புள்ளிகள்: 20
 திப்மபண்கள்

Gametize-இல் உள்ள 
நடவடிக்கைகயக் ைொை விகைவுத் 
 ைவல் குறியீட்கட வருடவும்.

https://go.gov.sg/nursery-rhyme-tl


எங்ைளுடன் இகைந்து  ொய்தமொழிகயக் ைற்ைசபொது
உங்ைளுக்கு ஏற்பட்ட அனுபவங்ைகளதயொட்டி  நீங்ைள் 
பகிர்ந்துதைொள்ளும் ஒரு ைக கய 1-3 நிமிட ஒளிக்ைொட்சியொைப் 
பதிவுதெய்து எங்ைளுக்கு அனுப்பவும்!

அகவ பின்வருவைவற்றுள் ஒன்ைொை இருக்ைலொம்:

-  ொய்தமொழி ைற்ைல் குறித்  உங்ைள் மகிழ்ச்சியொை அல்லது 
மைக்ைமுடியொ  அனுபவங்ைளொை இருக்ைலொம்.

- உங்ைகள ஊக்குவித்  ைக யொைவும் இருக்ைலொம்.

களத மசால்லுதல்

எல்சலொருக்கும் 
வைக்ைம்……
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அளிக்கப்படும் 
புள்ளிகள்: 10
 திப்மபண்கள்

ச ர்ப்பிப்பதற்கான ேழிமுளை:

❖ #mtls2022 என்பக க் குறிப்பிட்டுத்  ொய்தமொழிைளின் 
ைருத் ைங்குக்ைொை இன்ஸ்டொகிைொம், ஃதவஸ்புக் அல்லது 
டிக்சடொக் ஒளிக்ைொட்சிகயப் பதிவுதெய்யவும். புள்ளிைகளப் தபை, 
உங்ைள் பதிவுக்குரிய இகைய முைவரிகய Gametize-இல்
பதிசவற்ைம் தெய்யவும். (https://go.gov.sg/storytelling-tl)

❖ உங்ைள் ஒளிக்ைொட்சிகய நொங்ைள் பொர்க்ை உங்ைள் ைைக்கைப் 
“தபொது ைைக்கு” எை அகமக்ைவும்.

Gametize-இல் உள்ள 
நடவடிக்கைகயக் ைொை விகைவுத் 
 ைவல் குறியீட்கட வருடவும்.

https://go.gov.sg/storytelling-tl


மசால் வதடல்
ைட்டங்ைளில் உள்ள மூன்று  தெொற்ைகளக் ைண்டுபிடித்து 

அகடயொளங்ைொைவும்!
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த அ ே ழ ம்

ே  சூ ை ே

ளை ை கு மே ை

னா ங் ளே ர ங்

சி ை மப ளட ய

ப ர னி தி பு

க இ மி ை கா

அளிக்கப்படும் 
புள்ளிகள்: 10
 திப்மபண்கள்

1. மைம், மலர், பைகவ 
2. குளம்,  வகள, மைம்
3. குளம், பைகவ,  வகள

ெரியொை விகடகயத் த ரிவுதெய்யவும்.

உங்ைள் பதில் ெரியொை ொ என்பக  அறிய விரும்புகிறீர்ைளொ? 
Gametize-க்குச் (https://go.gov.sg/word-search-tl) தென்று உங்ைள்

பதிகலக் குறிப்பிடுங்ைள்!

Gametize-இல் உள்ள 
நடவடிக்கைகயக் ைொை விகைவுத் 
 ைவல் குறியீட்கட வருடவும்.

https://go.gov.sg/word-search-tl


வதடல் வேட்ளட

இகையப்பக்ைத்தில் கீழ்க்ைண்டகவ எங்கு உள்ளை என்று
ைண்டுபிடியுங்ைள்! (www.mtls.edu.sg)

ெரியொை படங்ைகளத் ச ர்ந்த டுங்ைள்!
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அளிக்கப்படும் 
புள்ளிகள்: 10
 திப்மபண்கள்

உங்ைள் பதில் ெரியொை ொ என்பக  அறிய விரும்புகிறீர்ைளொ? 
Gametize-க்குச் (https://go.gov.sg/scavenger-hunt-tl) தென்று 

உங்ைள் பதிகலக் குறிப்பிடுங்ைள்!
Gametize-இல் உள்ள 
நடவடிக்கைகயக் ைொை விகைவுத் 
 ைவல் குறியீட்கட வருடவும்.

1. About Us page, Exhibition page, Sharing Session 
page, Main Landing page

2. Opening Ceremony page, Exhibition page, Sharing 
Session page, About Us page

3. Opening Ceremony page, Online Quest page, 
Exhibition page, Sharing Session page

http://www.mtls.edu.sg/
https://go.gov.sg/scavenger-hunt-tl


1 2 3 4

ெதுை வடிவத்திலுள்ள 
சிவப்பு 
வண்ைத் ொகள 
எடுத்துக்தைொள்ளவும்.

அக  முக்சைொை
வடிவமொை 
மடிக்ைவும்.

அக  மீண்டும்
ஒரு 
முக்சைொைமொை
மடிக்ைவும்.

அக  விரிக்ைவும்.

5 6 7 8

தபரிய 
முக்சைொைத்தின்
ஒரு முகைகயக்
கீழ்சநொக்கி 
மடிக்ைவும்.

முக்சைொைத்தின்
மறுமுகைகயயும் 
கீழ்சநொக்கி 
மடிக்ைவும்.

அக  மறுபக்ைம்
திருப்பவும்.

சிறிய முகைகயச்
சிறிய 
முக்சைொைமொை 
மடிக்ைவும்.

9 10 11 12

மறுமுகைகயயும் 
சிறிய 
முக்சைொைமொை 
மடிக்ைவும்.

அக  மறுபக்ைம்
திருப்பவும். பூ
 யொைொை உள்ளது. 

பூவின் ைொம்கபச் 
தெய்வ ற்குப் 
பச்கெ 
வண்ைத் ொகளப்
பயன்படுத் வும்.

அ ன் ஒரு முகை 
உங்ைகள சநொக்கி
இருக்குமொறு 
கவத்துக்தைொள்ளவும்.

13 14 15 16

 ொகள 
முக்சைொைமொை 
மடிக்ைவும்.

அக  விரிக்ைவும்.  ொளின் ஒரு 
முகைகய 
நடுவிலுள்ள 
மடிப்புக் சைொட்கட 
சநொக்கி 
மடிக்ைவும். 

மறுமுகைகயயும்
நடுவிலுள்ள மடிப்புக் 
சைொட்கட சநொக்கி 
மடிக்ைவும்.  

ளகவிளன 
நடேடிக்ளககள்

குறிப்புைகளப் பின்பற்றி உங்ைளது தெொந் கைவிகைப்
தபொருள்ைகள உருவொக்குங்ைள்!

நீங்ைள் உருவொக்கியக ப்  படம் எடுத் பின் அக ப் 
பதிசவற்ைம் தெய்து எங்ைசளொடு பகிர்ந்துதைொள்ளுங்ைள்!
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அளிக்கப்படும் 
புள்ளிகள்: 20 
 திப்மபண்கள்



ளகவிளன 
நடேடிக்ளககள்
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17 18 19 20

 ொளின் 
சமற்பகுதியில் 
உள்ள முகைகய 
உள்சநொக்கி 
மடிக்ைவும்.

 ொளின் சமற்பகுதியில் 
உள்ள மற்தைொரு 
முகைகயயும் 
உள்சநொக்கி 
மடிக்ைவும்.

 ொளின் நடுவிலுள்ள 
முகைகய 
நடுக்சைொட்கட 
சநொக்கி மடிக்ைவும். 

 ொளின் நடுவிலுள்ள 
மறுமுகைகயயும்
நடுக்சைொட்கட 
சநொக்கி மடிக்ைவும். 

21 22 23 24

அடிப்பகுதிகய 
சமல்சநொக்கி 
மடிக்ைவும்.

அக ப் பொதியொை 
மடிக்ைவும். 

பூவின் ைொம்பு 
 யொைொை உள்ளது.

 யொைொை உள்ள 
பூகவ 
எடுத்துக்தைொள்ளவும். 
அ ன் கீழ்முகையில் 
ஒரு சிறிய பகுதிகய 
தவட்டிவிடவும் 
அல்லது 
கிழித்துவிடவும்.

25

தவட்டப்பட்ட பகுதியில் ைொம்கபச் தெருைவும்.

ச ர்ப்பிப்பதற்கான ேழிமுளை:

❖ நீங்ைள் தெய்துமுடித் க ப் படம் எடுத்து Gametize-இல் 
ெமர்ப்பித்துப் புள்ளிைகளப் தபைவும். (https://go.gov.sg/craft-
activities-tl)

❖ உங்ைள் ஒளிக்ைொட்சிகய நொங்ைள் பொர்க்ை உங்ைள் ைைக்கைப் 
“தபொது ைைக்கு” எை அகமக்ைவும்.

Gametize-இல் உள்ள 
நடவடிக்கைகயக் ைொை விகைவுத் 
 ைவல் குறியீட்கட வருடவும்.

https://go.gov.sg/craft-activities-tl


மபாருளைக் காட்டிப் 
பகிர்ந்துமகாள்ளுதல்
நீங்ைள் பகிர்ந்துதைொள்ள விரும்பும் ஒன்கைப்பற்றிசயொ 
ைற்றுக்தைொண்ட ஒன்கைப்பற்றிசயொ 1-3 நிமிட
ஒளிக்ைொட்சியொைப் பதிவுதெய்து எங்ைளுக்கு அனுப்பவும்!

அது பின்வருவைவற்றுள் ஒன்ைொை இருக்ைலொம்: 

❖ உங்ைளுக்குப் பிடித்  எழுதுதபொருள் 

❖ உங்ைளுக்குப் பிடித்  புத் ைம்

❖ உங்ைளுக்குப் பிடித்  விகளயொட்டுப்தபொருள் 

❖ பகிர்வுைளிலிருந்து நீங்ைள் என்ை 
ைற்றுக்தைொண்டீர்ைள்
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அளிக்கப்படும் 
புள்ளிகள்: 30 
 திப்மபண்கள்

ச ர்ப்பிப்பதற்கான ேழிமுளை:

❖ #mtls2022 என்பக க் குறிப்பிட்டுத்  ொய்தமொழிைளின் 
ைருத் ைங்குக்ைொை இன்ஸ்டொகிைொம், ஃதவஸ்புக் அல்லது 
டிக்சடொக் ஒளிக்ைொட்சிகயப் பதிவுதெய்யவும். புள்ளிைகளப் தபை, 
உங்ைள் பதிவுக்குரிய இகைய முைவரிகய Gametize-இல்
பதிசவற்ைம் தெய்யவும். (https://go.gov.sg/show-share-tl)

❖ உங்ைள் ஒளிக்ைொட்சிகய நொங்ைள் பொர்க்ை உங்ைள் ைைக்கைப் 
“தபொது ைைக்கு” எை அகமக்ைவும்.

Gametize-இல் உள்ள 
நடவடிக்கைகயக் ைொை விகைவுத் 
 ைவல் குறியீட்கட வருடவும்.

https://go.gov.sg/show-share-tl


இயற்ளகவயாடு 
இளணந்துமகாள்ளுங்கள்

உங்ைள் அருகிலுள்ள பூங்ைொவிற்கு நடந்துதென்று 
பூச்சிைள், மிருைங்ைள்,  ொவைங்ைள் மு லியவற்கைப் படம் 
பிடித்து அவற்கைப்பற்றி சில வொக்கியங்ைள் எழுதுங்ைள்.

சில ஆசலொெகைைள்:

❖ அ ன் நிைம் என்ை?

❖ அது என்ை 
மிருைம்/பூச்சி/ ொவைம்/உயிரிைம்?

❖ நீங்ைள் எங்ைசளொடு பகிர்ந்துதைொள்ள 
விரும்பும் இகவ குறித்  குறிப்பிடத் க்ை 
 ைவல்ைள் உண்டொ? 
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ச ர்ப்பிப்பதற்கான ேழிமுளை:

❖ நீங்ைள் தெய்துமுடித் க ப் படம் எடுத்து Gametize-இல் 
ெமர்ப்பித்துப் புள்ளிைகளப் தபைவும். (https://go.gov.sg/get-in-
touch-with-nature-tl)

அளிக்கப்படும் 
புள்ளிகள்: 30 
 திப்மபண்கள்

Gametize-இல் உள்ள 
நடவடிக்கைகயக் ைொை விகைவுத் 
 ைவல் குறியீட்கட வருடவும்.

https://go.gov.sg/get-in-touch-with-nature-tl


உங்ைள் 
பங்ைளிப்பிற்கு நன்றி!
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தாய்ம ாழிகளின் 
கருத்தரங்கில் 
ஆய்ந்துணர்


