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் ன்
லண

் டன் பாலம் விழுகிறது
லண
விழுகிறது விழுகிறது
் டன் பாலம் விழுகிறது
லண
் ணண
செல்லக் கண

London Bridge is falling down
Falling down, falling down
London Bridge is falling down
My fair lady

Ways to use this worksheet

Trace:
Your child can trace the letter ட using a variety of mediums such as:











Pencil / pen
Markers / Color pencils / Crayons
Paintbrush
Dot markers
Ear bud dipped in paint
Use glue to stick on cotton balls, pom poms or pieces of paper
Playdoh
Henna cone
Ink Stamps
Stickers

Show:
Introduce your child to the letter ட in the word லண்டன்.

Learn:
Introduce your child to the term London. For example,
“The city/place we live in is called Singapore. London is another city where people
live in. It is far away from us. We need to take an aeroplane to get there!”
் டன் என்பது ணவா் ஒரு ஊா். அங்ணகயும்
“நாம் வாழும் ஊாின் சபயா் ெிங்கப்பூா். லண
் டன் சவகு துூரம். நாம் அங்கு செல்ல
பல மக்கள் உள்ளனா். ெிங்கப்பூாிலிருந்து லண
் டும்.”
விமானத்தில் பறந்துப் ணபாக ணவண

Interact:
Ask them to draw a break in the bridge! For an older child, give them a pair of
child-safe scissors to make a cut in the middle of the bridge!

Engage in conversation:
Who is travelling on the bridge? Are they walking or going by car or motorbike or
bus? Ask them to make the sounds of the bridge breaking and the vehicle falling.
How would they feel if they fell off the bridge?

Reenact their story:
Provide your child with blocks and ask them to buide a small bridge and place a
vechicle on it. Then sing the rhyme again and ask your child to break the bridge!
Get them to fall to the ground too!
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Color and sing:
Ask your child to color in the picture of the bridge as you sing the rhyme
bilingually. (The Tamil version follows the exact same melody as the English
version)
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பந் து

சின்னச் சின்ன நாய்க்குட்டி
சசல்லமான நாய்க்குட்டி
பள்ளிக்கூடம் விட்டு வந்தால்
பாய்ந்து வரும் நாய்க்குட்டி
சகாஞ்சம் நானும் பக்கம் வந்தால்
சகாஞ்சி வரும் நாய்க்குட்டி
எட்டாத துூரம் சசல்லும் பந்தத
எடுத்து வரும் நாய்க்குட்டி

Ways to use this worksheet

Trace:
Your child can trace the letter ப using a variety of mediums such as:











Pencil / pen
Markers / Color pencils / Crayons
Paintbrush
Dot markers
Ear bud dipped in paint
Use glue to stick on cotton balls, pom poms or pieces of paper
Playdoh
Henna cone
Ink Stamps
Stickers

Show:
Introduce your child to the letter ப in the word பந்து.

Learn:
Introduce your child to the term பந்து or ball by talking about different types of
ball games that he/she may have witnessed in your neighbourhood.

Color and sing:
Ask your child to color in the picture of the ball as you recite the rhyme.

Interact:
Play a game of catch/roll the ball! Or build a marble track.

Reenact:
Ask your child to play pretend that he/she is playing fetch with a dog. Is the dog
bringing back the ball to the child? Or does the child have to run behind the dog
to tackle it? You can also play along by pretending to be the dog!
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Engage in conversation:
What does your child like about playing ball? What is his/her favorite ball game?
Has your child ever played fetch with a dog before? What do they think that would
be like?
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மணி

Hickory dickory dock
The mouse ran up the clock
The clock struck four
Ding! Ding! Ding! Ding!
The mouse ran down
Hickory dickory dock
ஜிங்கிலி பிங்கிலி டா!
எலி ககாபுரம் ஏறுதடா!
மணி நான்கு பாா்
டிங்! டிங்! டிங்! டிங்!
எலி இறங்கும் பாா்!
ஜிங்கிலி பிங்கிலி டா!

Ways to use this worksheet

Trace:
Your child can trace the letter ம using a variety of mediums such as:











Pencil / pen
Markers / Color pencils / Crayons
Paintbrush
Dot markers
Ear bud dipped in paint
Use glue to stick on cotton balls, pom poms or pieces of paper
Playdoh
Henna cone
Ink Stamps
Stickers

Show:
Introduce your child to the letter ம in the word மணி.

Learn:
Introduce your child to the term மணி or time by talking about what they do at
different times of the day.

Color and sing:
Ask your child to color in the picture of the clock tower while singing the rhyme
bilingually. (The Tamil version follows the exact same melody as the English one)

Engage in conversation:
Who is climbing the tower first? What is the time? Does the animal climb slowly
or quickly? What could be at the top of the tower – why is the animal going up? If
a big animal climbed up the tower, would it make the tower collapse?

Reenact:
Pretend to be the clock tower and ask your child to hold his toy animals and make
them climb on you while singing the song. Take turns! When a heavy animal
climbs the tower, pretend to fall down with a crash!
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Interact:
Use some blocks to build a clock tower and then use animal figurines or pretend
the blocks are different animals climbing the clock tower at different times. Eg.
Mouse at one o’clock, snake at two o’clock, rabbit at three o’clock, elephant at
four o’clock.
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மாம் பழம்

மாம்பழமாம் மாம்பழம்
மல்க ாவா மாம்பழம்
கேலத்து மாம்பழம்
தித்தி ் கும் மாம்பழம்
அழ ான மாம்பழம்
அல்வா கபால் மாம்பழம்
் டுமா…
உங் ளு ் கும் கவண
மாம்பழம்
இங்க ஓடி வாருங் ள்!
பங்குப கபாட்டுத் தின்னலாம்!

Ways to use this worksheet

Trace:
Your child can trace the letter ழ using a variety of mediums such as:











Pencil / pen
Markers / Color pencils / Crayons
Paintbrush
Dot markers
Ear bud dipped in paint
Use glue to stick on cotton balls, pom poms or pieces of paper
Playdoh
Henna cone
Ink Stamps
Stickers

Show:
Introduce your child to the letter ழ in the word மாம் பழம் .

Learn:
Introduce your child to the term மாம் பழம் or mango. A mango is a sweet, juicy,
yellow fruit with a large seed on the inside. It can come in many sizes and shades
of yellow based on where it grows.

Color and sing:
Ask your child to color in the picture of the mango while singing the rhyme.

Interact:
Go to the (super)market to see and feel mangoes. Buy some home to cut and
take a look inside. Then eat or make a mango milkshake/lassi together!

Reenact:
Ask your child to pretend to be a fruit seller. What fruits are your child selling
today? Does he/she have any mangoes?
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Engage in conversation:
What does the mango feel like in his/her hand? Is the seed big or small? How
many seeds are there? How does the mango smell? Does it taste sweet or sour?
Does your child like mangoes?
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காயம்

ஐந்து குரங்குகள்
குதிக்குதடா
ஒன்று கிழே விழுந்ததில்
காயமடா
அம்மா மருத்துவரரக்
கூப்பிட்டாா்
குரங்கு ழபால் குதிக்காழத!
என்கின்றாா்
Five little monkeys
jumping on the bed
One fell off
and bumped his head
Mama called the doctor
and the doctor said
No more monkeys
Jumping on the bed!

Ways to use this worksheet

Trace:
Your child can trace the letter ய using a variety of mediums such as:











Pencil / pen
Markers / Color pencils / Crayons
Paintbrush
Dot markers
Ear bud dipped in paint
Use glue to stick on cotton balls, pom poms or pieces of paper
Playdoh
Henna cone
Ink Stamps
Stickers

Show:
Introduce your child to the letter ய in the word காயம் .

Learn:
Introduce your child to the term காயம் or bruise/bump. Did your child get hurt
recently or witness anyone getting hurt? How do you make a bump feel better?

Color and sing:
Ask your child to color in the picture of the monkey while singing the rhyme
bilingually. (The Tamil version follows the exact same melody as the English one)

Interact:
Is it fun to jump on the bed? Is it safe? Were the monkeys learning from each
other’s mistakes? How could they have had fun jumping in a safer way? Has your
child ever played on a trampoline?

Reenact:
Play 5 little monkeys by jumping and falling while singing the rhyme.
If you are the monkey to fall down, ask your child to give you first aid. Take turns!
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Engage in conversation:
Talk about a time when your child got hurt. Who helped him/her to clean the
wound? Was a plaster needed? Did the plaster have a pattern? How did getting
hurt make your child feel?
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ஈரம்

The incy wincy spider
Went up the water spout
Down came the rain
And washed the spider out
Out came the sun and
Dried up all the rain
And the incy wincy spider
Went up the spout again

குட்டிச் சுட்டிச் சிலந்தி
மமமல ஊர்ந்தது
மழை வந்து "டும்!" என்று
கீமை சரிந்தது
வவயில் வந்ததும் ஈரம்
கரய்ந்து விட்டது
் டும் குட்டிச் சுட்டிச் சிலந்தி
மீ ண
மமமல ஊர்ந்தது

Ways to use this worksheet

Trace:
Your child can trace the letter ர using a variety of mediums such as:











Pencil / pen
Markers / Color pencils / Crayons
Paintbrush
Dot markers
Ear bud dipped in paint
Use glue to stick on cotton balls, pom poms or pieces of paper
Playdoh
Henna cone
Ink Stamps
Stickers

Show:
Introduce your child to the letter ர in the word ஈரம் .

Learn:
Introduce your child to the term ஈரம் or wet. What are some instances in which
your child got wet? While bathing, washing hands, in the rain, when splashed by
a puddle, when water spills, etc.

Color and sing:
Ask your child to color in the picture of the spider while singing the rhyme
bilingually. (The Tamil version follows the exact same melody as the English one)

Engage in conversation:
Why did the spider go up the water spout? How would the spider feel to be
washed out by the rain? Do spiders like to get wet? Does your child like getting
wet?

Reenact:
Create a tunnel using toilet rolls or anything else you can find and keep a bowl of
water at the bottom of the tunnel. Tie a string to a spider toy (or use anything else
to pretend it is a spider) and string it through the toilet roll. Now your child can pull
the spider into the tube to go up the spout and let go to make it have a big splash
in the water bowl!
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Interact:
Sing the song again using your finger actions or by using toys. Be dramatic when
the spider gets washed out by the rain. Kick out your legs 8 times while pretending
to be the spider drying itself.
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கருப் பு

கருப்பாடே உன்னிேம்
இழை இருக்கா?
ஆமாம்! மூன்று ழப! பா பா பா
ஒன்று அப்பாவிற்கு,
ஒன்று அம்மாவிற்கு,
ஒன்று உன் டபான்ற
சிறுவனுக்கு
Baa baa black sheep
Have you any wool?
Yes sir! Yes sir!
Three bags full
One for my master
One for my dame
And one for the little boy
Who lives down the lane

Ways to use this worksheet

Trace:
Your child can trace the letter க using a variety of mediums such as:











Pencil / pen
Markers / Color pencils / Crayons
Paintbrush
Dot markers
Ear bud dipped in paint
Use glue to stick on cotton balls, pom poms or pieces of paper
Playdoh
Henna cone
Ink Stamps
Stickers

Show:
Introduce your child to the letter க in the word கருப்பு.

Learn:
Introduce your child to the term கருப்பு or black. Can your child identify 5
different things around him that are black in color?

Color and sing:
Ask your child to color in the picture of the sheep in black while singing the rhyme
bilingually. (The Tamil version follows the exact same melody as the English one)

Engage in conversation:
Does your child like the color black? Why? Has your child ever seen a black
sheep before? What color is your child’s hair? If you have mustard seeds in the
kitchen, let your child feel them in his/her hand.

Reenact:
Dip some cotton wool in black paint and paste it onto the sheep on the other page.
Or ask your child to wear a black outfit and pretend to be the sheep. Ask your
child if he has any wool for you and if he would share it with you. Pretend to make
something for each other!

Artwork by Illustrator Vibha Surya
Visit EliPuli.com for more fun free resources

Interact:
Do you have anything made of wool? Ask your child to feel it. How does it feel?
Watch a video together about how a sheep’s wool is made into threads that can
be woven into articles of clothing. Does your child have any clothing that is black
in color? Ask them to find it and wear it!
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் ணீ ர்
தண

எலியும் புலியும் குன்றில் ஏறி
் ணீ ர் இழுத்தன
கிணற்றில் தண
எலி விழுந்து மகுடம் பிளந்து
் டதத!
புலியும் அதன் பின் உருண

Jack and Jill went up the hill
To fetch a pail of water
Jack fell down and broke his crown
And Jill came tumbling after

Ways to use this worksheet

Trace:
Your child can trace the letter த using a variety of mediums such as:











Pencil / pen
Markers / Color pencils / Crayons
Paintbrush
Dot markers
Ear bud dipped in paint
Use glue to stick on cotton balls, pom poms or pieces of paper
Playdoh
Henna cone
Ink Stamps
Stickers

Show:
Introduce your child to the letter த in the word தண்ணீர.்

Learn:
Introduce your child to the term தண்ணீர ் or water. We use water to brush our
teeth, take a bath, quench our thirst, water plants, wash dishes, keep our floors
clean, cook etc.

Color and sing:
Ask your child to color in the picture of the water bucket singing the rhyme
bilingually. (The Tamil version follows the exact same melody as the English one)

Engage in conversation:
Where does water come from? Introduce the water cycle to them (A simple chart
is available on the EliPuli website). There are different sources of water (wells,
canals, rivers, oceans, etc) on land. Which of these has your child seen in their
neighbourhood or outings? Is water important? Why does your child think so?

Reenact:
Reenact the nursery rhyme where your child climbs up the hill with you, draws
water from a well and trips and falls down, making the water splash everywhere
(pretend play). Take turns to be Jack and Jill.
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Interact:
Ask your child to fill a little bucket or bowl with water on their own.
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நிறம்

எங்கள் வீட்டுப் பூனை
இருட்டில் எட்டி உருட்டும்
அங்குமிங்கும் தேடும்
் டால் ஓடும்
ஆனளக் கண
ேயினை ஏறிக் குடிக்கும்
தமனையிை் கீழ் படுக்கும்
ோவி எலினயப் பிடிக்கும்
மியாவ் எை்று கே்தும்
் ண நிறப் பூனை
வண
எங்கள் வீட்டுப் பூனை

Ways to use this worksheet

Trace:
Your child can trace the letter ற using a variety of mediums such as:











Pencil / pen
Markers / Color pencils / Crayons
Paintbrush
Dot markers
Ear bud dipped in paint
Use glue to stick on cotton balls, pom poms or pieces of paper
Playdoh
Henna cone
Ink Stamps
Stickers

Show:
Introduce your child to the letter ற in the word நிறம் .

Learn:
Introduce your child to the term நிறம் or color. What are the names of the
different colors that your child knows? Can they sing the colors song?

Color and sing:
Ask your child to color in the picture of the rainbow with as many colors as they
can while singing the rhyme.

Engage in conversation:
What is their favorite color and why? What would it be like if their favorite
foods/clothes/toys/things had their color taken away? How would your child feel?

Reenact:
Ask them to pretend that they are a rainbow cat. What colors are their ears, eyes,
paws, tail, belly, etc? They can now pretend to be the cat in the nursery rhyme!
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Interact:
Take pieces of colored paper or felt and cut out strips for your child to make their
own rainbow. Alternately, they can use blocks or legos to do the same! They can
also make an animal parade lining up the animals by color or can sort their various
toys into groups according to color.
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நட் சத் திரம்

மின்னும் சின்ன நட்சத்திரம்
நீ யாா் என்று த ேூன்றும் தினம்
வானத்தின் தமதே வவகு ேூரம்
வவரத்வதப் தபாதே பளபளக்கும்
மின்னும் சின்ன நட்சத்திரம்
நீ யாா் என்று த ேூன்றும் தினம்

Twinkle twinkle little star
How I wonder what you are
Up above the world so high
Like a diamond in the sky
Twinkle twinkle little star
How I wonder what you are

Ways to use this worksheet

Trace:
Your child can trace the letter ந using a variety of mediums such as:











Pencil / pen
Markers / Color pencils / Crayons
Paintbrush
Dot markers
Ear bud dipped in paint
Use glue to stick on cotton balls, pom poms or pieces of paper
Playdoh
Henna cone
Ink Stamps
Stickers

Show:
Introduce your child to the letter ந in the word நட்சத்திரம் .

Learn:
Introduce your child to the term நட்சத்திரம் or star. Stars can be spotted at
night in the sky. Sometimes there may only be one or two, on other nights the
whole sky may be filled with stars.

Color and sing:
Ask your child to color in the stars while singing the rhyme bilingually.
(The Tamil version follows the exact same melody as the English version)

Engage in conversation:
What does your child think a star is? Have they ever heard of a shooting star or
seen one? How big do they think a star is? Do they like to see the sky with or
without stars? Why do they think stars disappear from the sky during the day?

Reenact:
Cut out stars from a piece of yellow paper and hide it around the hall. Ask your
child to search for the stars and paste them onto a black paper to create a starry
scene.
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Interact:
Use a white crayon to draw stars on a piece of drawing block. Then ask your child
to use black water color paint to paint over and see the stars appear.
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Stars
Moon
Balls
Balloons
Ice cream
Flower
Rain clouds
Sweets

நட்சத்திரம்
நிலா
பந்து
பலூன்
பனிக்கூழ்
பூ
மழழ மமகம்
மிட்டாய்

Cloud
Pencil
Spaceship
Hot air balloon
Rainbow
Music
Train
Heart
Helicopter

மமகம்
வழரமகால்
விண்கலன்
வவப் பக் காற் று பலூன்
வானவில்
இழசக் குறிப் பு
இரயில் வண்டி
இருதயம்
உலங் கூர்தி

Visit www.EliPuli.com for more fun free activities!

Robot
Rocket
Building
Bear
Paper plane
Police car
Planet
Whale

எந்திரன்
ஏவூர்தி
கட்டடம்
கரடி
காகித விமானம்
காவலர் வண்டி
கிரகம்
திமிங் கலம்

Visit www.EliPuli.com for
more fun free activities!

Art by Jegannath Ramanujam
Facebook.com/jegan.animation/

ஆடு

Sheep

Baa Baa Black Sheep

சிலந் ி

Spider

Incy wincy spider

நாய்க்குட்டி

Dog

த ா த ா நாய்க்குட்டி

பாலம்

Bridge

London Bridge

மாம்பழம்

Mango

மாம்பழமாம் மாம்பழம்

சிறுமி

Girl

னகவீசம்மா னகவீசு

கிணறு

Well

Jack & Jill

கரடி

Bear

கரடி மாமா

காகம்

Crow

காகா கண
் ணுக்கு னம

யானை

Elephant

யானை வருது யானை

வா ் து

Duck

குவா குவா வா ் து

குரங்கு

Monkey

5 Little Monkeys

உழவை்

Farmer

Old Mac Donald

ந ்ன

Snail

ந ் ன யாதர

கடிகாரம்

Clock

Hickory Dickory Dock

Star

Twinkle Twinkle

நட்ச ்

ிரம்

கண்டுப் பிடித்து வண்ணை் தீட்டு

Fishes
Lifebuoy
Ship
Steering Wheel
Lighthouse
Octopus

மீன்கள்
மிதப் புக் காப் பமைவு
கப் பல்
வழிதிருப் புமக
கலங் கமை விளக்கை்
சிலந்திமீன்
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Bubbles
Waves
Seashell
Compass
Anchor
Seahorse
Starfish

குமிழி
அமலகள்
சிப் பி
திமைகாட்டி
நங் கூைை்
கடல் குதிமை
உடுமீன்
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Illustrated by Vibha Surya
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யார் காதில் ஊதா நிறப் பட்டாம்பூச்சி அமர்ந்திருக்கிறது?
Which animal has a purple butterfly on its ear?

யார் உடம்பில் புள்ளிகள் உள்ளன?
Which animal has spots on its body?

யார் ககயில் நீல வண்ணம் ககாண்ட இதயம் உள்ளது?
Who is holding a blue heart?

யாருக்கு இளஞ்சிவப்பு நிறத்தில் முடி உள்ளது?
Who has pink hair?

தகல கீழாக பறப்பது யார்?
Who is flying upside down?

யாருகடய காது பச்கை நிறமாக உள்ளது?
Who has green ears?

யார் கழுத்தில் ரிப்பன் கட்டவில்கல?
Who doesn’t have a ribbon on his neck?

யாருகடய உடல் வவறு ஓர் வண்ணமாக உள்ளது?
Whose body is a different color than the rest?

மற்றகவ வபால் இல்லாமல், எந்த விலங்கு தனித்து உள்ளது?
Which animal is the odd one out?
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எண்ணிப் பார்த்து எழுது

திருக்கக மீன் (Stingray)

மீன் (Fish)

உடுமீன் (Starfish)

சிப் பி (Seashell)

திமிங் கலம் (Whale)

கடலாகம (Sea Turtle)

சிலந்திமீன் Octopus)

இழுது மீன் (Jellyfish)

Cham eleon

பச்ச ோந்திக்கு மிக நீளமோன நோக்கு உண்டு.
Chameleons have very long tongues.
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அவை தன் நீளமோன நோக்வகக் ககோண்டு பூச்சி ைவககவளப் பிடித்து உண்ணும்.
They use their lengthy tongues to catch insects to feed on.

பச்ச ோந்திக்குப் கபரிய கண்கள் உள்ளன.
Chameleons have big, prominent eyes.

அவை மரக்கிவளகளின் சமசே ைோழ்ந்து ைரும்.
They live upon branches.

பச்ச ோந்தி தன் சுற்று சூழலின் ைண்ணத்திற்கு ஏற்ப தன் உடல் ைண்ணத்வத மோற்றி ஒளிந்துககோள்ளும்.
They can change the color of their bodies to match their surroundings. This makes them hard to find!

C ham eleon

Narwhal

ககோம்பன் திமிங்கேம் குளிர் கடலில் ைோழும் உயிரினம்.
Narwhals live in cold ocean waters.
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அவை நீரின் சமல் ைந்து மூச்வ இழுத்துக்ககோள்ளும்.
They swim up to the water surface in order to breathe in air.

ககோம்பன் திமிங்கேங்கள் கூட்டமோக ைோழும்.
Narwhals live in groups.

இந்த திமிங்கேத்திற்கு ஒரு பல் கைகு நீளமோக ைளரும்.
அந்த பல் தோன் ககோம்பு சபோல் கோட்சி அளிக்கும்!
One of the narwhal’s teeth grows out to be very big and long.
It is this tooth that appears to look like a horn!

அவை கபருங்கடலில் உள்ள சிறிய மீன் மற்றும் நண்டு ைவககவளப் பிடித்து உண்ணும்.
Narwhals feed on small fish and crustaceans that are found in the ocean.

Narwhal

Indian Pangolin

இந்திய எறும்புண்ணிக்கு உடல் முழுைதும் க தில்கள்.
The body of the Indian pangolin is covered in scales.
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அது பயப்படும் சபோது தன் உடவே பந்துப் சபோல் உருட்டிக்ககோள்ளும்.
When a pangolin is frightened, it will roll itself into a ball.

எறும்புண்ணிக்கு எறும்பு உண்ண மிகவும் பிடிக்கும்.
Pangolins love to eat ants.

எறும்பு தன்வனக் கடிக்கோமல் இருக்க அது தன் கோதுகவளயும் மூக்வகயும் மூடிக் ககோள்ளும்.
Pangolins can close their ears and nose to prevent ants from attacking it.

எறும்வபப் பிடித்து தின்ன எறும்புண்ணிக்கு மிக நீளமோன நோக்கு உண்டு.
Pangolins have very long tongues to help them catch ants.

Indian Pangolin

Hummingbird

ரீங்கோரப்பறவைகள் உேகிசேசய மிக சிறிய பறவைகள்.
Hummingbirds are one of the smallest birds in the world.
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அைற்றின் சிறகுகள் சைகமோக அவ யும் சபோது ரீங்கோர இவ கைளியோகிறது.
The humming sound is caused by the quick movement of their wings.

அவை பூக்களில் உள்ள சதவனயும் சிறிய பூச்சி ைவககவளயும் உண்ணும்.
The drink the nectar from flowers and eat small insects.

ரீங்கோரப்பறவைகள் முன், பின் மற்றும் தவேகீழோக கூட ப் பறக்கும்.
They can fly forwards, backwards and even upside down.

ரீங்கோரப்பறவைகள் பே வித ைண்ணங்களில் உள்ளன.
Hummingbirds come in many different colors.

Hummingbird

Seahorse

கடற்குதிவர மீன் ைவகவய ச ரும்.
Seahorses are a type of fish.
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அவை நின்றுக்ககோண்சட நீந்தும்.
They swim in an upright manner.

கடற்குதிவர தன் சுற்று சூழலுடன் மவறந்து ககோள்ைதில் திறவமயோனது.
Seahorses are good at camouflaging themselves with their surroundings.

ஓர் இடத்திே இருந்து அவ யோமல் இருக்க அவை தன் ைோேோல் க டிகவளப் பற்றிக்ககோள்ளும்.
They use their tails to anchor themselves to a spot by catching hold of the plants around them.

அவை மிதவியம் மற்றும் சிறிய நண்டு ைவககவள உண்ணும்.
They eat plankton and tiny crustaceans.

Seahorse

Great Hornbill

மவே இருைோட்சி ஒரு மிக கபரிய பறவை.
The Great Hornbill is a very large bird.
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அைற்றின் தவேயின் சமல் மஞ் ள் நிற ககோம்பு ைளரும்.
They have a bright yellow horny growth on their heads.

மவே இருைோட்சி பழங்கள் மற்றும் பூச்சி, நண்டு, தைவள, கைௌைோல் சபோன்ற சிறிய மிருகங்கவள உண்ணும்.
The Great Hornbill eats fruit as well as small animals such as insects, crabs, frogs and bats.

அது பறக்கும் கபோழுது, அதன் சிறகுகள் அடிக்கும் த்தம் கைகு தூரத்தில் இருந்து கூட நன்றோகக் சகட்கும்.
The wingbeat of the Great Hornbill is so loud that it can be heard clearly even from a great distance away.

மவே இருைோட்சி தன் கூட்வட மர உச்சியில் கட்டும்.
Great Hornbills build their nests high in the sky, as far away from the ground as possible.

Great Hornbill
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Plant
Coconut
Banana
Apple
Worm
Pond
Deer
Racoon
Fish

செடி
தேங்காய்
வாழைப்பைம்
ஆப்பிள்
புழு
குளம்
மான்
அணில்கரடி
மீ ன்

Duck
Moose
Bear
Fire
Snake
Toucan
Bee
Firecrackers
Murukku
Nest

வாே்து
ஏைகம்
கரடி
செருப்பு
பாம்பு
் டான்
பைெ்சொண
தேனீ
பட்டாசு
முறுக்கு
கூடு

The above illustration was specially created by artist Navya Raju (Instagram/taletellersgarden)
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Flower

பூ

பச்சசக் கிளிகள்

Green parrots

தர்பூசணி

Watermelon

அணில்

Squirrel

மீ ன்

Fish

வெங்கரயம்

Onion

கரற்பந்து

Soccer Ball

ெரசைப்பைம்

Banana

கரகம்

Crow

முட்சடக்ககரசு

Cabbage

மிதிெண
் டி

Bicycle

ககரைிக்குஞ்சு

Chick

புத்தகங்கள்

Books

பசு

Cow

பனிக்கூை்

Ice Cream

பூ முட்சடக்ககரசு

Cauliflower

உருசளக்கிைங்கு

Potato

நரய்

Dog

பட்டம்

Kite

பச்சசப் சப

Green bag

வெள்சள ஆடு

White Goat

ஆப்பிள்

Apple

ஆந்சத

Owl

அன்னரசிப்பைம்

Pineapple

கசரளம்

Corn

சிெப்பு முள்ளங்கி

Carrots

மரங்கரய்

Green Mango

கருப்புப் பூசன

Black Cat

பூசணிக்கரய்

Pumpkin

வெள்ளரிக்கரய்

Cucumber

ககரைி

Hen
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The above image,“Market Mayhem!” Is by
Soumya Menon (©Soumya Menon),
published under a CC BY 4.0 license on
StoryWeaver. Read, create and translate
stories for free on www.storyweaver.org.in

பட்டாம்பூச்சி

பாம்பு

கழுகு

Butterfly

Snake

Eagle

ரெட்டுக்கிளி

தெளை

நீரெலி

Grasshopper

Frog

Beaver
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ஏழகம்

காட்ரடருது

மான்

Elk

Bison

Doe

அணில்கெடி

கெடி

நீர்நாய்

Racoon

Bear

Otter
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பட்டாம்பூச்சி

பாம்பு

கழுகு

Butterfly

Snake

Eagle

ரெட்டுக்கிளி

தெளை

நீரெலி

Grasshopper

Frog

Beaver
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ஏழகம்

காட்ரடருது

மான்

Elk

Bison

Doe

அணில்கெடி

கெடி

நீர்நாய்

Racoon

Bear

Otter
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Vegetables

காய் கறிகள்
Fruit Trees

பழ மரங் கள்

Scarecrow

புல் லுரு

சக்கரக் ககவண்டி

Wheelbarrow

Farmer

உழவர்

Tractor

உழுகவ

Lamb

ஆடு

Pig
Chicken

Rice

Rabbit

பன் றி

ககாழி

Chick

குஞ் சு

முயல்
நெல்
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ACT OUT A STORY

மூன்று
பன்றிக்குட்டிகள்
The Three Little Pigs
 Cut out the images on
the next two pages.
 Attach ice cream sticks
at the back to make
paper puppets.
 Use the puppets to act
out the story. You can
read the story on this
page or come up with
your own story!

ஓர் ஊரில், மூன்று பன்றிக்குட்டிகள் இருந்தன.
முதல் சககோதரன் ஒரு கசோம்கபறி.
சுலபமோக எப்படி வீடு கட்டலோம் என்று க ோசித்தது.
சில வவக்ககோல் மூட்வடகவைக் கண்டது.
வவக்ககோல் வவத்து கவகமோக வீடு கட்டி து.
பின்பு விவை ோடச் சசன்றுவிட்டது .
இரண்டோம் சககோதரனும் ஒரு கசோம்கபறி.
சுலபமோக எப்படி வீடு கட்டலோம் என்று க ோசித்தது.
சில மரக்கட்வடகவைக் கண்டது.
அவற்வை வவத்து வீடு கட்டி து.
பின்பு விவை ோடச் சசன்றுவிட்டது.

மூன்ைோம் சககோதரன் ஒரு உவைப்போளி.
வீட்வட தரமோக எப்படி கட்டலோம் என்று க ோசித்தது.
சில சசங்கற்கவைக் கண்டது.
அவற்வை வவத்துப் சபோறுவம ோக வீடு கட்டி து.
பின்பு வீட்டு கவவலகவைப் போர்க்க ஆரம்பித்தது.
அந்த வழி ோக ஒரு ஓநோய் வந்தது.
ஓநோய்க்கு மிகவும் பசித்தது.
முதல் சககோதரன் விவை ோடுவவதக் கண்டது.
நோக்கு ஊறி து.
ஓநோவ க் கண்டு பன்றிக்குட்டி ப ந்தது.
அது வீட்டிற்குள் ஓடி ஒளிந்தது.

ஓநோய் கதவவத் தட்டி து.
நோன் வரமோட்கடன்! என்று பன்றிக்குட்டி கத்தி து.
பூஸ்ஸ்ஸ் என ஓநோய் ஊதி து.
வவக்ககோல் பைந்தது!
பன்றிக்குட்டி வீல் வீல் என கதறி ஓடி து.
ஓடி இரண்டோம் சககோதரனின் வீட்டிற்கு வந்தது.
இரண்டும் ப த்தில் கதவவ பூட்டிக்சகோண்டன.
ஓநோய் வந்தது.
கதவவத் தட்டி து.
நோங்கள் வரமோட்கடோம்! என பன்றிக்குட்டிகள் கத்தின.
பூஸ்ஸ்ஸ் என ஓநோய் ஊதி து.
மரக்கட்வடகள் பைந்தன!
பன்றிக்குட்டிகள் வீல் வீல் என கதறி ஓடின.
ஓடி மூன்ைோம் சககோதரனின் வீட்டிற்கு வந்தன.
மூன்று சககோதரர்களும் கதவவப் பூட்டிக்சகோண்டன.
ஓநோய் வந்தது.
கதவவத் தட்டி து.
நோங்கள் வரமோட்கடோம்! என பன்றிக்குட்டிகள் கத்தின.
பூஸ்ஸ்ஸ் என ஓநோய் ஊதி து.
ஒன்றும் அவச வில்வல.
மறுபடியும் பூஸ்ஸ்ஸ் என ஓநோய் ஊதி து.
ஊதி து ஊதி து …
ஊதி ஊதி கவைத்துப் கபோனது!
கதோல்வி அவடந்த ஓநோய் கசோகமோக கிைம்பி து.
பன்றிக்குட்டிகள் மூன்றும் ஆனந்தமோய் ஆடின!
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மூன்று

Three

ஓநோய்

Wolf

பன்றிக்குட்டிகள்

Little pigs

பசித்தது

Hungry

சககோதரர்கள்

Brothers

நோக்கு ஊறி து

Licked his lips / salivate

முதல்

First

ப ந்தது

Frightened

சுலபமோக

Easy

ஓடி

Run

வீடு

House

ஒளிந்தது

Hide

கட்டலோம்

Build

கதவு

Door

க ோசித்தது

Thought

நோன் வரமோட்கடன்!

I won’t come!

வவக்ககோல்

Straw

கத்தி / கதறி

Shout / scream

மூட்வடகள்

Bundles

ஊதி து

Blow

கவகமோக

Fast

பைந்தது

Fly

விவை ோட

Play

பூட்டி

Lock

இரண்டோம்

Second

அவச வில்வல

No movement

மரக்கட்வடகள்

Wooden planks

கவைத்துப் கபோனது

Tired

உவைப்போளி

Hardworking

கசோகமோக

Sad

தரமோக

Strong

கிைம்பி து

Left the place

சசங்கற்கள்

Bricks

ஆனந்தமோய்

Happy

சபோறுவம ோக

Patiently

ஆடின

Danced

வீட்டு கவவலகள்

Chores
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பசிக்கிறது!
Cut out the rectangular monster section below and then cut out the white mouth and stomach areas.
Fold along the dotted lines. Use glue to secure the grey ends. You’ll have a tripod shape with holes for the mouth and stomach. Place a small cup or bowl on the inside
to prevent it from toppling and to collect the cookies. You can choose to use a clear plastic sheet to cover the stomach area and create a window, but that’s optional!
www.EliPuli.com

Cut out the cookies on the next page and spread them out on the table in front of the monster.
Use a monster voice to tell your child what alphabet or number the monster wants to eat. Have your child search for the number/alphabet cookie you asked for and
feed it to the monster. Watch monster’s tummy fill up with yummy cookies! Use the blank cookies to make up your own game!

ஒன்று

் டு
இரண

மூன்று

நான்கு

ஐந்து

ஆறு

ஏழு

எட்டு

ஒன்பது

பத்து

ONE

TWO

THREE

FOUR

FIVE

SIX

SEVEN

EIGHT

NINE

TEN

க

ங

ச

ஞ

ட

ண

த

ந

ப

ம

ய

ர

ல

வ

ழ

ள

ற

ன

Glue Here

Glue Here

Glue Here

Glue Here

Glue Here

Glue Here

Glue Here

Glue Here

Glue Here

Glue Here

Glue Here

Glue Here

அ என்ற கதவில் இருந்து ஆரம்பிக்கவும்
வலது, கீழே, கீழே, என நகரவும்
அங்கு யார் இருக்கிறார்?
ஏ என்ற கதவில் இருந்து ஆரம்பிக்கவும்
இடது, ழேழல, வலது என நகரவும்
அங்கு யார் இருக்கிறார்?
உ என்ற கதவில் இருந்து ஆரம்பிக்கவும்
ழேழல நகரவும்
அங்கு யார் இருக்கிறார்?
ஆ என்ற கதவில் இருந்து ஆரம்பிக்கவும்
இடது, கீழே, கீழே என நகரவும்
அங்கு யார் இருக்கிறார்?
எ என்ற கதவில் இருந்து ஆரம்பிக்கவும்
வலது, ழேழல, வலது, ழேழல என நகரவும்
அங்கு யார் இருக்கிறார்?
இ என்ற கதவில் இருந்து ஆரம்பிக்கவும்
இடது, இடது, கீழே, கீழே, கீழே என நகரவும்
அங்கு யார் இருக்கிறார்?
ஒ என்ற கதவில் இருந்து ஆரம்பிக்கவும்
வலது, ழேழல, ழேழல, வலது என நகரவும்
அங்கு யார் இருக்கிறார்?
ஊ என்ற கதவில் இருந்து ஆரம்பிக்கவும்
இடது, கீழே, வலது, கீழே என நகரவும்
அங்கு யார் இருக்கிறார்?
ஒள என்ற கதவில் இருந்து ஆரம்பிக்கவும்
இடது, இடது, ழேழல, வலது, வலது என நகரவும்
அங்கு யார் இருக்கிறார்?
ஐ என்ற கதவில் இருந்து ஆரம்பிக்கவும்
ழேழல, இடது, இடது, கீழே, கீழே, வலது என நகரவும்
அங்கு யார் இருக்கிறார்?

Start at Door 1.
Go Right, Down, Down.
Who do you see?
Start at Door 8.
Go Left, Up, Right.
Who do you see?
Start at Door 5.
Go up.
Who do you see?
Start at Door 2.
Go Left, Down Down.
Who do you see?
Start at Door 7.
Go Right, Up, Right, Up.
Who do you see?
Start at Door 3.
Go Left, Left, Down, Down, Down.
Who do you see?
Start at Door 10.
Go Right, Up, Up, Right.
Who do you see?
Start at Door 6.
Go Left, Down, Right, Down.
Who do you see?
Start at Door 12.
Go Left, Left, Up, Right, Right.
Who do you see?
Start at Door 9.
Go Up, Left, Left, Down, Down, Right.
Who do you see?
Start at Door 11.
Go Left, Up, Up, Right, Up, Left.
Who do you see?
Start at Door 1.
Go Right, Down, Left.
Who do you see?

ஓ என்ற கதவில் இருந்து ஆரம்பிக்கவும்
இடது, ழேழல, ழேழல, வலது, ழேழல, இடது என நகரவும்
அங்கு யார் இருக்கிறார்?
அ என்ற கதவில் இருந்து ஆரம்பிக்கவும்
வலது, கீழே, இடது என நகரவும்
அங்கு யார் இருக்கிறார்?









This game teaches a child to recognise the 4 directions: up, down, left and right
Cut out the doors on Page 1 along the dotted lines
Put some glue on the indicated boxes on Page 2 and stick the cut-outs on top
You want the top flaps to open to reveal the animals below
Have your child follow the instructions listed above to move up, down, left and right across the doors
Once they have made the move, they can lift the flap to see which animal lives there!
Ask them to try the game instructions in both languages
Once they’ve played the game a few times, let them make up their own set of new instructions!

www.EliPuli.com

Click here to read Mongal
Stole Pongal in Tamil!
Click here to read
Mongal Stole Pongal in English!

www.EliPuli.com

Ask your child to closely observe how the illustration on the top has been painted and ask them to try and copy the same colors below!
This coloring page is provided to Eli Puli by author-illustrator Ranjani Krishnaswamy. Her brand Noseytrunk presents Asian mythology to
children in a fun and accessible way. You can learn more about her and her books at www.noseytrunk.com.

The Build-Your-Own-Story Game
Children tell the best stories and when left to
their devices, their imaginations can really run
wild! We want to encourage our little ones to use
all their creativity in creating their own little
stories.
Cut out the images on this page along the
dotted lines and ask your child to arrange them
in any order that they like. Then, ask them to tell
you what the story is about!
If you have an older child who enjoys writing,
they could pen down their thoughts. Or if you
have a toddler, engage them about what’s
happening within each image.
On the next page, we’ve provided some
buzzwords for each picture to help your child
with their narration if they’re feeling stuck.
We’d love to feature your child’s creations up on
the website – so please do send us their stories!
Remember, there is no right or wrong story. The
important thing is to have fun and a whole lot of
laughs!

These images have been licensed for usage to
Eli Puli by illustrator Anastasiya Ivanova. Her
work is not to be reproduced or edited in any
form. Thank you!
For more fun bilingual activities,
visit www.EliPuli.com.



-BUZZWORDSஅசுத்தமாக – Mess

ைசி – Hungry

சிறுமி – Girl

எட்டிப் ைார்த்தால் – Peek

குறும்பு – Mischief

ைலகாரம் – Dessert / Sweets

ககாப்பை – Cup

ஜன்னல் – Window

கதநீர்க் ககண்டி – Tea pot

கபை – Shop

இழுத்தல் – Pull

குதூகலம் – Excited

விழுந்தன – Fall

ைச்பை – Green

கமபை – Table
@April_sketchbook

அடியில் - Under

உண்ண - Eat
@April_sketchbook

காடு – Forest
விபையாட்டு – Play

இரவு – Night time

பின்னுதல் – Knit

ைட்ைாம்பூச்சிகள் – Butterflies

வாள் – Sword

பூச்சிகள் – Insects

உடுப்பு – Dress

பகவிைக்கு - Torch light

வரகவற்ைபை – Living room

ஊஞ்ைற் ைடுக்பக – Hammock

கற்ைபன – Imagine

ைடுத்துக் ககாண்டு – Lying down

தனியாக – By herself
@April_sketchbook

ஆச்ைரியப்ைை – In wonder
@April_sketchbook

ஒ

!
The Build-Your-Own-Story Game

Children tell the best stories and when left to
their devices, their imaginations can really
run wild! We want to encourage our little
ones to use all their creativity in creating their
own little stories.
Cut out the images on this page along the
dotted lines and ask your child to arrange
them in any order that they like. Then, ask
them to tell you what the story is about!

Remember, there is no right or wrong story.
The important thing is to have fun and a
whole lot of laughs!

சிறிய கதைகள்,
நிதைய குதூகலம்!

For more fun bilingual activities , visit www.EliPuli.com.

We’d love to feature your child’s creations up
on the website – so please do send us their
stories!

Her work is not to be reproduced or edited in any form.
Thank you!

On the next page, we’ve provided some
buzzwords for each picture to help your child
with their narration if they’re feeling stuck.


These images have been licensed for usage to Eli Puli
by illustrator Lilya Konyukh.

If you have an older child who enjoys writing,
they could pen down their thoughts. Or if
you have a toddler, engage them about
what’s happening within each image. What
are the characters up to? Do they want to be
the little girl or do they want to be the
racoon? Would they like to go on a sweet
adventure too?

-BUZZWORDSஅணில்கரடி – Racoon

ககாபம் – Angry

சிறுமி – Girl

வருத்ைம் – Feeling bad

சிற்றுண்டி – Snacks

பலகாரம் –Dessert / Sweets

ஆச்சரியம் – Surprised

கடல் – Sea

மகிழ்ச்சி – Happy

அதல – Waves

காடு – Forest

படகு – Boat

ஒய்வு – Rest

பனிக்கூழ் – Ice cream

உைக்கம் – Sleep
@Lilya_Konyukh

குளம் - Pond

கபராதச - Greedy
@Lilya_Konyukh

காடு – Forest

காடு – Forest

பகல் – Daytime

தீ – Fire

மரம் – Tree

சுற்றி – Around

மீன் – Fish

மின்மினி பூச்சி – Fireflies

பூைம் - Monster

இனிப்பு – Treat

ஆதச – Eager

கிதள – Branch

நீந்தி – Swim

இரவு – Night

தூண்டில் – Fishing rod

மிருகங்கள் – Animals
@Lilya_Konyukh

நண்பர்கள் – Friends

@Lilya_Konyukh

இனிப்பு ரராட்டி – Sweet bread
உட்கார்ந்து – Sit

www.EliPuli.com
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How can this குறள் be translated into spoken Tamil?
Let’s look at Professor Mu. Varatharasanar’s commentary:

Now let’s see how Professor Varatharasanar’s explanation
corresponds to the words in the குறள்:

1

Adapted from Mr T Kannan’s contemporary English translation of the திருக்குறள். More of his amazing work can be seen at https://thirukkural133.wordpress.com/
Thank you Mr Kannan for your permission to quote your work as part of our infographic.

There are 2 types of fruits




Saying something
to others brings as
much
to everyone…

Choosing to be
Both the person



Ripe fruits are sweet,
juicy and delicious.
They feel great in our tummy
and make us smile when eaten.
A
is a
.

As eating a

is like
.
and the person



Unripe fruits are sour, bitter
or even tasteless.
Some unripe fruits can make
us feel unwell when eaten.
A
is an

.

Saying something
to others causes
as much
…

As eating a
.

.

Choosing to be
there is a sweet red watermelon

In any given situation, we are given a chance to decide
if we would like to speak
or
.
It is the words that we choose to say that determine
whether we make those around us feel
or
.

is like
even though

.

இைண்டு ைவகயானப் பழங்கள் உள்ேன



பழுத்த கனிகள் இனிப்பாக, சுவையாக, சாறு
நிவறந்ததாய் இருக்கும்.
உண்ணும் பபாழுது நம்வை உற்சாகப்படுத்தி
ைன நிவறவைத் தரும்.




பழுக்கா கனிகள் புளிப்பாக, கசப்பாக அல்ைாது
சுவைதய இல்ைாைல் கூட இருக்கைாம்.
சிை பழுக்கா கனிகவே உண்ணும் பபாழுது
நைக்கு உடல் நைமின்றி தபாகைாம்.

நாம் பிறரிடம்
தபசும் பபாழுது அதனால்
அவனைருக்கும் கிவடக்கும்
…

நாம் பிறரிடம்
தபசும் பபாழுது அதனால்
அவனைருக்கும்
கிவடக்கும்
…

நாம் ததர்ந்பதடுப்பது
அதனால்

நாம் ததர்ந்பதடுப்பது, நம் வக எட்டும்
தூைத்திதைதய இனிக்கும் பழங்கள் இருக்கும் பபாழுது,
ஒரு
. அது அவனைரின்

.

எந்த ஒரு சூழ்நிவையிலும்,
என சிந்திப்பதற்கு நைக்கு ைாய்ப்பு உண்டு.
நாம் ததர்ந்பதடுக்கும் ைார்த்வதகதே நம்வை சுற்றி இருப்தபாவை நாம்
என முடிவு பசய்யும்.
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Today I’m a Scientist !

!
இன்று நான் ஒரு
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இன்று நான் நானாகவே இருந்து
விமையாடி
!
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பத்து

ORANGE

ஆரஞ்

பப்பாளி

PAPAYA

GRAPES

த ராட்ைச

எ

ம ச்ைச

LEMON

மாம்பழம்

வாைழப்பழம்

MANGO

BANANA

தக்காளி

தா் சணி

TOMATO

WATERMELON

ெசங்க ழங்

சணிக்காய்

BEETROOT

PUMPKIN

ேசாளம்

ச வப்ப
ள்ளங்க

CORN

CARROT

பட்டாணி

ெவங்காயம்

PEAS

ONION

SPINACH

கீைர

All the illustrations in this printable flashcard (as listed below) are by Poorva Harihar Shingre, for My First
Book of Fruits and Vegetables/ मेरा थम प रचय - फल और स ज़य से written by Poorva Harihar Shingre,
published by Pratham Books (©Pratham Books, 2019) under a CC BY 4.0 license on StoryWeaver.
Read, create and translate stories for free on www.storyweaver.org.in

பழங்க ம்
காய்கற க ம்

A big orange
A ripe lemon
A big banana
A beetroot with leaves
A big pumpkin
Corn on cob
A big carrot
A string of peas
A big purple onion
A bunch of fruits and vegetables
A cut papaya
A bunch of grapes
A ripe yellow mango
A cut watermelon
A juicy tomato
Four Spinach leaves
A pattern of fruits and vegetables
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எலி | Mouse
அழுங் கு | Anteater
ஓணான் | Chameleon
ஐரிஷ் வைட் ம டநாய் |
Irish Hound
ஈைல் | Mayfly

ஆமை | Turtle

ஏழகை் | Moose
ஒளஸ் டலலட் ஸ் மடரான் யுலலட் |
Oustalet's Tyrannulet

உஃகரி | Uakari

இமைப் பறமை | Songbird

ஊரியல் | Urial

ஒட் ட கை ்சி விங் கி | Giraffe
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