
இங்ேக டங்கவும்!
கதாவுடன் கற்றைல எப்படிஅனுபவிப்பது/ெகாண்டாடுவது.

learn.katha.org
வழிகாட்டிகள், ஆசிரியர்கள்மற்றும்வடீ்டுத்தைலவர்களுக்கானஒருைகேயடு.



ஸ்மார்ட்ேபான்பயன்படுத்துபவர்களுக்கு

எப்படிஉள்நுைழவது?

1. ர்ட்டலின்இடதுபகுதியில்ேமேலஉள்ளமூன்றுவரிகைளக்கிளிக்ெசய்யவும்.

2. அைனத்துபடிப்புகளுக்கும்ெமாழிையத்ேதர்ந்ெதடுக்கவும்.

3. கிைடக்கக்கூடிய படிப்புகைளப் பார்க்க ெமாழிையக் கிளிக் ெசய்யவும்.

4. முகப்புப் (or) Homeபக்கத்திற்குத்திரும்ப, முகப்பு (or) Homeஎன்பைதக்கிளிக்ெசய்யவும்.



ெடஸ்க்டாப் பயனர்களுக்கு

எப்படிஉள்நுைழவது?

1.  ேபார்ட்டலின்ேமல்இடதுபகுதியில்உள்ளஇைணப்புகைளகிளிக்ெசய்யவும்.

2. அைனத்துபடிப்புகளுக்கும்ெமாழிையத்ேதர்ந்ெதடுக்கவும்.

3. கிைடக்கக்கூடிய படிப்புகைளப் பார்க்க ெமாழிையக் கிளிக் ெசய்யவும்.

4. Home பக்கத்திற்குத்திரும்ப, Home என்பைதக்கிளிக்ெசய்யவும்.



வணக்கம்!  
கதாவுடன்கற்றலுக்குவரேவற்
கிேறாம். learn.katha.org

● இது ெவவ்ேவறு வயதுக் குழுக்கள் 
மற்றும் ெவவ்ேவறு வாசிப்பு 
முதிர்ச்சி நிைலயிலுள்ள 
குழந்ைதகளுக்கான பாடங்கைளக் 
ெகாண்ட ஒரு சிறப்பு 
இைணயதளமாகும்.

● இந்த தளம் உங்கள் குழந்ைதக்கு 
கைதகைளரசிக்கவும் மற்றும் 
கைதகைள ெசால்லவும் உதவும்.

● உங்கள் உதவியுடன்,0 
வார்த்ைதகளிலிருந்து சுமார் 600 
வார்த்ைதகளாகவாசிப்பதற்குகுழந்
ைதகள் முன்ேனற முடியும்!

●  முன் பக்கம்: 
நீங்கள்உள்நுைழவும்ேபாது பார்க்கும் 
பக்கம் இதுதான்.

● தல்PANEL:
இந்தவடீிேயாஉங்களுக்குமுக்கியகத
◌ாபாத்திரங்கைளஅறிமுகப்படுத்துகிற
து–The Dipitees



●·   ஏதாவதுஒருDipitees கிளிக் 
ெசய்யவும்.  உங்கள் 
குழந்ைதகள் விைளயாட ஒரு 
விைளயாட்டு இருக்கும்!

●·  மகிழ்ச்சியாகஇருங்கள்!

இரண்டாவதுPanel:
உங்கள்நண்பர்களுடன்
விைளயாடுங்கள், The 
Dipitees!



மூன்றாம் Panel: எங்கள் 
கற்றல் 
ேபார்ட்டைலப்பற்றி 
அறிந்துெகாள்ள இங்ேக 
ெதாடங்கவும்.

● உங்கள் ெமாழிைய 
ேதர்ந்ெதடுக்கவும்.

● கீேழஉள்ளஇைணப்ைபக்கிளி
க்ெசய்யவும்.

● கீேழஉள்ளஇைணப்ைபக்கிளி
க்ெசய்யவும்.

●   உங்கைளஇந்தஇைணப்பு 
எங்கள் கற்றலின் 
ேபார்ட்டலுக்கு 
அைழத்துச்ெசல்லும்

● கதாவுடன்கற்றுமகிழுங்கள்



● வயதிற்ேகற்பஉங்கள்குழு
ைவேதர்ந்ெதடுக்கவும்

● Button-
ைனகிளிக்ெசய்யவும்

சூமந்தர்!

...நீங்கள்உங்கள் 
குழந்ைதகளுக்கான 
சரியான கைதகள், 
கவிைதகள் மற்றும் 
பாடல்கைளக்ெகாண்ட 
கதா நிலத்தில் 
இருக்கிறரீ்கள்!

நான்காவதுPanel: 
ெவவ்ேவறுவயதுக்
குழுக்களுக்கானகற்
றல்ைமயங்கள்Welcome to Tamatam’s Learning Centre



● CHAI-க்குகீேழ உள்ள 
இைணப்ைபக் கிளிக் ெசய்யவும்.  
இது COVID-19 ெதாடர்பான பல 
ெபாழுதுேபாக்கான 
ெசயல்பாடுகளுடன் ஒரு 
பக்கத்ைதத் திறக்கிறது!

● MY COOL-க்கு கீேழ உள்ள 
இைணப்ைப கிளிக் ெசய்யவும்!  
படிக்க நிைறய புத்தகங்களுடன் 
ஒரு பக்கத்ைதத் திறக்கிறது!

● rJam-க்குகீேழ உள்ள 
இைணப்ைப கிளிக் ெசய்யவும்.  
இது ஒரு பக்கத்ைதத் திறக்கிறது, 
அங்கு உங்கள் குழந்ைதகள் 
எங்கள் 
SuperGurus&SuperFriends-
வுடன் மகிழ்ச்சிையயும் 
அர்த்தத்ைதயும் படிக்கக் 
கற்றுக்ெகாள்ளலாம்.

நான்காவதுPanel: 
அைனத்துவயதினரு
க்கும்

புத்தகங்கள் COOL!  எங்களுைடய COOL 
அவர்கள் விரும்பும் அளவுக்கு 
படிக்கக்கூடிய குழந்ைதகள் நூலகம்!  
VIBGYOR வண்ணங்களில் 
அைமக்கப்பட்ட, அற்புதமான 
உலகங்கள். இைவ ஒரு கிளிக்கில் 
கிைடக்கும்!

 

ேகாவிட் 19 க்கு எதிராக 
ேபாராடுவதன் மூலம் ஒரு சூப்பர் 
ஹேீராவாக மாறுங்கள். 
ெபாழுதுேபாக்கான 
ெசயல்பாடுகைள ஆராயுங்கள், 
புதிய சவால்கைள எடுத்து 
மகிழுங்கள்!

அனுபவம் மற்றும் திறைம 
ெகாண்ட OODLES வழியாக rJam 
உங்களுக்கு அற்புதமான 
வழிகாட்டிகைள வழங்குகிறது!  
Tadaa-ைவ கற்றுக்ெகாள்ளுங்கள்!  
நீங்கள் சிறப்பாக ெசய்ய 
விரும்புவதில் உங்கள் இலக்ைக 
அைடயுங்கள்!



● Dr Octo கீேழ உள்ள 
லிங்ைக கிளிக் 
ெசய்யவும். இது மிகவும் 
ஆர்வமுள்ள 
குழந்ைதகளுக்கான 
தகவலுடன் ஒரு 
பக்கத்ைதத் திறக்கிறது!

● Contests கிளிக் 
ெசய்யவும்! உங்கள் 
குழந்ைதகள் கலந்து 
ெகாண்டு, அற்புதமான 
பரிசுகைள ெவல்லலாம்!

The FOURTH PANEL: 
Dr. Octo and 
different Contests

"வணக்கம்!  நான் டாக்டர் 
ஆக்ேடா. "Tamatam 
ெசால்கிறார், "டாக்டர் 
ஆக்ேடா, எனக்குத் 
ெதரிந்தவைரநீேய 
அைனத்ைதயும் அறிந்தவர்."

 

உங்கள்திறைமகைளஎங்களு
க்குக்காட்டுங்கள்மற்றும்அற்பு
தமானபரிசுகைளெவல்லுங்க
ள்!



● 8 நிைலகளில் 
ஒழுங்கைமக்கப்பட்டது - 
ஒவ்ெவாரு நிைலயும் 
வானவில் நிறத்தால் 
குறிக்கப்படுகிறது, Vibgyor-
ன் Violet ெதாடங்கி.

● உங்கள் குழந்ைதகள் 
விரும்புவைதயும்,
அவர்கள்ஆர்வமாக 
இருப்பைதயும் படிக்க 
அனுமதியுங்கள்.

ஐந்தாவது PANEL: My 
COOL - திங்க் 
புத்தகங்களின் 
குழந்ைதகள் நூலகம்.


