
WHAT IS 
MY HERITAGE??

என் பாரமபரியம 
என்்ன?

An activity booklet for kids aged 8 and above
8 மற்றும் அதற்கு மமற்்பட்ட வயது

குழந்தகளுகககான செயல்பகாடடு புததகம்



This activity booklet has been designed to introduce kids to the 

concept of heritage, its various types and forms. 

A majority of the activities involve the kids comprehending their 

personal and familial heritage, and requires parents to help them 

understand the activity and answer the questions.

We hope this takes you and your children on a 

journey of exploration and discovery!

இந்த செயல்பாட்டு புத்தகம் குழந்்தகளுக்கு ்பாரம்்ரியம் என்பால 

என்ன, அ்தன ்ல்வேறு வே்ககள் மற்றும் வேடிவேஙகள் எனச்னன்ன 

என்்்த அறிமுகப்டுத்த வேடிவே்மக்கப்ட்டுள்்ளது. 

 புத்தகததில உள்்ள ச்ரும்்பாலபா்ன செயல்பாடுகள் குழந்்தகள் 

அவேரக்ளது ்தனிப்ட்்ட மற்றும் குடும்் ்பாரம்்ரியத்்த 

புரிநதுசகபாள்வே்தற்கபாக ்ெரக்கப்ட்டுள்்ளது. ச்ற்்்பாரகள் 

அவேரகளுக்கு இவேற்்் புரிய்வேதது ்கள்விகளுக்கு 

்திலளிக்க உ்தவே ்வேண்டும்.

இது உஙக்்ளயும் உஙகள் குழந்்தக்்ளயும் 

ஒரு ஆய்வு மற்றும் கண்டுபிடிபபுக்குரிய ்யணததில 

அ்ழததுச் செலலும் எனறு நம்புகி்்பாம்!



What is heritage?

பாரம்பரியம் என்றால் என்ன?

Our heritage is our inheritance. 

நம்மு்்டய ்பாரம்்ரியம் நம்மு்்டய ்ரம்்்ரச்செபாத்தபாகும்.

• What the past has given us - What our parents and grandparents 

have given us.

• What we value in the present and what we choose to preserve for 

future generations.

• Our heritage provides clues to our past and how our society has 

evolved. 

• It helps us understand about ourselves. 

• க்டந்த கபாலம் நமக்கு என்ன சகபாடுத்த்்தபா - நம்மு்்டய 

ச்ற்்்பாரும் ்தபாத்தபா ்பாட்டியும் நம்்ளுக்கு என்ன சகபாடுத்தபா்ரபா.

• நிகழகபாலததில நபாம் எவேற்றுக்கு மதிபபு ்தருகி்்பா்மபா, எதிரகபால 

்த்லமு்்களுக்கபாக ்பாதுகபாக்க நபாம் எ்்த ்்தரவுசெய்கி்்பா்மபா.

• நமது ்பாரம்்ரியம் நமது க்டந்த கபாலததிற்கும் நமது ெமூகம் எவவேபாறு 

உருவேபாகியுள்்ளது என்்தற்கும் ்த்டயஙக்்ள வேழஙகுகி்து.

• இது நம்்மப ்ற்றி புரிநது சகபாள்்ள உ்தவுகி்து.
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Did you know that you are the guardian for anything that’s been 

passed down in your family?

உங்கள் குடும்பத்தில் தலலமுலை தலலமுலையாக அளிக்கபடுகிை 
எதை்கும் நீங்கள் பாதுகாவலர் என்பது உங்களுக்குத் ததரியுமா?



A family tree helps understand the relationship 
between several members from different 
generations in your family.

Go ahead and draw your family tree!

ஒரு குடும்் மரம் உஙகள் குடும்்ததின சவேவ்வேறு 
்த்லமு்்களில உள்்ள ்ல உறுபபி்னரகளி்்ட்ய 
உள்்ள உ்்வேப புரிநதுசகபாள்்ள உ்தவுகி்து.

உஙகள் குடும்் மரத்்த வே்ரய ச்தபா்டருஙகள்!
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நீங்கள் பாதுகாக்கும் பாரம்பரியம் அடுத்த தலலமுலைக்கு நல்ல 
நிலலயில் பபாவதை்கு உறுதி தெய்யுங்கள்!

Make sure that the heritage that you safeguard is in good condition 

to be passed down to the next generation!



Now let’s talk about your family. Do you have an ancestral village? 

இப்்பாது உஙகள் குடும்்த்்தப ்ற்றி ்்ெலபாம். உஙகளுக்கு ஏ்்தனும் ஒரு  
மூ்தபா்்தயர கிரபாமம் இருக்கி்்தபா?

இல்லசயன்பால, நீஙகள் சென் ஏ்்தனும் கிரபாமபபு் அ்மபபு 
உஙகளுக்கு நி்்னவிருக்கி்்தபா?

்தற்்்பாது நீஙகள் வேசிக்கும் நகரததுக்கும் அநந கிரபாமபபு் அ்மபபுக்கும் 
இ்்டயிலபா்ன ்வேறு்பாடுக்்ள எழுதுஙகள். உஙகள் ச்ற்்்பாரு்டன 
கலநது்ரயபாடி, அவேரகள் ்பாரக்கும் ்வேறு்பாடுக்்ளயும் எழுதுஙகள்.

If you don’t, do you remember any rural setting that you’ve visited?

Yes

Yes

ஆம்

ஆம்

இல்ல

இல்ல

No

No

Write down the differences between there and the city you live in currently. 
Discuss with your parents and write the differences that they see as well.
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How do you reach the village? Draw a map with your house as the starting 
point and the village as the ending point.
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Train Bus Car

Others

Which of the following transport do you use to reach the village?

நீஙகள் இநந கிரபாமத்்த எவவேபாறு அ்்டவீரகள்? உஙகள் வீட்்்ட ச்தபா்டக்க 
புள்ளியபாகவும், கிரபாமத்்த இறுதி புள்ளியபாகவும் ்வேதது ஒரு வே்ர்்டம் 
வே்ரயவும்.

ரயில

மற்்்வே

்்ருநது

கிராமத்லத அலைய பின்வரும் எந்த பபாக்குவரத்லத 
பயன்படுத்துகிைர்ீகள்?

கபார



What is your favourite vacation spot?

உஙகளுக்கு பிடித்த சுற்றுலபா இ்டம் எது?

Saw a religious structure

Saw an old inscription

Listened to a historical story Ate a native dish

Saw a folk performance

Bought a handicraft product

Did you do any of the following?

All of these fall under the category of Cultural Heritage
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பின்வருவனவை்ைில் நீங்கள் ஏதாவது தெய்தீர்களா?

ஒரு ம்த அ்மப்் 
்பாரத்்தன

ஒரு ்கவி்்னப 
ச்பாரு்்ள வேபாஙகி்்னன

்்ழய கலசவேட்்்டப 
்பாரத்்தன

ஒரு வேரலபாற்றுக் க்்த்யக் 
்கட்்்டன

இ்வே அ்்னததும் கலபாச்ெபார ்பாரம்்ரியம் என் பிரிவின கீழ வேருகின்்ன

உள்ளூர உண்வே 
ெபாபபிட்்்டன

ஒரு நபாட்டுபபு் நிகழச்சி்ய 
்பாரத்்தன
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In the case of ‘cultural heritage’, the heritage doesn’t consist of money or 

property, but of culture, values and traditions. It includes:

• Artifacts, historical  monuments and buildings, as well as                     

archaeological sites. 

• All evidence of human creativity and expression such as photographs, 

documents, books and manuscripts, and instruments.

• It also consists of immaterial elements or what we consider as           

intangible heritage.

What is cultural heritage?

கலாச்சார பாரம்பரியம் என்றால் என்ன?

‘கலபாச்ெபார ்பாரம்்ரியம்’ என்து ்ணம் அலலது செபாததுக்கள் அலல. அது 

கலபாச்ெபாரம், மதிபபுகள் மற்றும் மரபுகள் ஆகியவேற்்்க் சகபாண்டுள்்ளது. 

இதில உள்்ள்வே:

• க்லபச்பாருட்கள், வேரலபாற்று நி்்னவுச்சின்னஙகள் மற்றும் 

கட்டி்டஙகள், அதது்டன ச்தபாலச்பாருள் ்த்ளஙகள்.

• அ்்னதது மனி்த ்்்டப்பாற்்ல மற்றும் சவேளிப்பாட்டின 

ஆ்தபாரஙக்ளபா்ன பு்கப்்டஙகள், ஆவேணஙகள், புத்தகஙகள், 

்கசயழுததுப பிரதிகள் மற்றும் கருவிகள்.

• ்மலும், இது ச்பாரு்ளலலபா்த கூறுக்்ளயும், அலலது 

ச்தபாட்்டறியமுடியபா்த, அருவேமபா்ன ்பாரம்்ரியம் எ்ன நபாம் கருதும் 

விஷயஙக்்ளயும், சகபாண்டுள்்ளது.
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Examples of cultural heritage

கலாச்சார பாரம்பரியத்தின் எடுத்துக்காட்டுகள்

Historical Monument

Performing Arts

Material Evidence

வேரலபாற்று நி்்னவுச்சின்னம்

க்ல நிகழச்சிகள்

ச்பாருள் ெபானறுகள்



A historical building or structure, physical artifacts such as 

paintings, drawings, prints, sculptures or objects 

that has some significance associated with it.

• Can be touched

  ச்தபா்ட முடியும்

• Visible

  ்பாரக்க முடியும்

• Has a physical form

  உ்டல உருவேம் சகபாண்்டது
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What does tangibility mean?

What is tangible cultural heritage?

உறுதியான தன்மம என்றால் என்ன?

உறுதியான கலாச்சார பாரம்பரியம் 
என்றால் என்ன?

ஒரு ்்ழ்மயபா்ன, வேரலபாற்று ெபாரந்த கட்டி்டம் அலலது அ்மபபு, 

ஓவியஙகள், வே்ர்்டஙகள், அச்சிட்டுகள், சிற்்ஙகள் ்்பான் 

க்லபச்பாருட்கள் அலலது ஏ்்தனும் முக்கியததுவேம் 

சகபாண்்ட ச்பாருள்கள்.
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Examples of tangible cultural heritage

உறுதியான கலாச்சார பாரம்பரியத்தின்
 எடுத்துக்காட்டுகள்

Historical building 

Painting

Sculpture

்்ழ்மயபா்ன, வேரலபாற்று ெபாரந்த கட்டி்டம்

ஓவியம்

சிற்்ம்



List 5 items of tangible heritage that you can find in your house. Write 
down their uses.

Which is your favourite? Draw or explain about it.
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உஙகள் வீட்டில நீஙகள் கபாணக்கூடிய உறுதியபா்ன ்பாரம்்ரியததின 5 
ச்பாருட்க்்ள ்ட்டியலிடுஙகள். அவேற்றின ்யன்பாடுக்்ள எழுதுஙகள்.

உஙகளுக்கு பிடித்தது எது? அ்்தப ்ற்றி வே்ரயவும் அலலது வி்ளக்கவும்.
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• Cannot be touched

  ச்தபா்ட முடியபாது

• Not Visible

  ்பாரக்க முடியபாது

• Doesn’t have a physical form

  உ்டல உருவேம் கி்்டயபாது

What does intangibility mean?

அருவமான தன்மம என்றால் என்ன?

Traditions, oral history, performing arts, social practices, 

traditional craftsmanship, rituals, knowledge and skills transmitted 

from generation to generation within a community.

What is intangible cultural heritage?

அருவமான கலாச்சார பாரம்பரியம் 
என்றால் என்ன?

மரபுகள், வேபாய்வேழி வேரலபாறு, க்ல நிகழச்சிகள், ெமூக ந்்டமு்்கள்,

்பாரம்்ரிய ்கவி்்னததி்ன, ெ்டஙகுகள், ஒரு ெமூகததிற்குள் 

்த்லமு்் ்த்லமு்்யபாக ்கிரநது வேரும் அறிவு மற்றும் தி்னகள்.
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Examples of intangible cultural heritage

அருவமான கலாச்சார பாரம்பரியத்தின்
 எடுத்துக்காட்டுகள்

Traditional dance forms

Craftsmanship

Traditions

்பாரம்்ரிய ந்ட்னக்க்ல

்கவி்்னததி்ன

மரபுகள்
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List 5 examples of intangible heritage that you can find in your family/ 
house and write down their uses.

Which is your favourite? Draw or explain about it.

உஙகள் குடும்்ததில / வீட்டில நீஙகள் கபாணக்கூடிய ச்தபாட்்டறியமுடியபா்த, 
அருவேமபா்ன ்பாரம்்ரியததின 5 எடுததுக்கபாட்டுக்்ள ்ட்டியலிடுஙகள். 
அவேற்றின ்யன்பாடுக்்ள எழுதுஙகள்.

உஙகளுக்கு பிடித்தது எது? அ்்தப ்ற்றி வே்ரயவும் அலலது வி்ளக்கவும்.



Recipes for a number of dishes are passed down in 
families. Learn and write down the recipe for one dish 
that you love!
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்ல உணவுகளுக்கபா்ன செய்மு்்கள் ்த்லமு்் 
்த்லமு்்யபாக ்கிரப்ட்டு வேருகின்்ன. நீஙகள் 
விரும்பும் ஒரு உணவு வே்கயின செய்மு்்்ய கற்றுக் 
சகபாண்டு அ்்த எழுதுஙகள்!

Ingredients

பதலவயான தபாருை்கள்
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Recipe
தெய்முலை
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Did you know some games are also considered as 
heritage?

List your favourite games. Ask your parents to list their favourite 
games.

சில வி்்ளயபாட்டுகளும் ்பாரம்்ரியமபாக கரு்தப்டுவேது 
உஙகளுக்குத ச்தரியுமபா?

உஙகளுக்கு பிடித்த 
வி்்ளயபாட்டுக்்ள ்ட்டியலிடுஙகள்.

உஙகள் ச்ற்்்பாறி்டம் அவேரகளுக்கு 
பிடித்த வி்்ளயபாட்டுக்்ள ்ட்டியலி்ட 
்களுஙகள்.

Are there any differences?
ஏபதனும் பவறுபாடுகள் உள்ளதா?



Write down your favourite story that you have heard 
from your parents or grandparents.
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உஙகள் ச்ற்்்பார அலலது ்தபாத்தபா 
்பாட்டிகளி்டமிருநது நீஙகள் ்கட்்ட, உஙகளுக்கு பிடித்த, 
க்்த்ய எழுதுஙகள்.
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We’ve reached the end of this journey! 
Is there something you would like to share?

நபாம் இந்த ்யணததின முடிவுக்கு வேநதுவிட்்்டபாம்!
நீஙகள் ்கிர விரும்பும் விஷயம் ஏ்தபாவேது இருக்கி்்தபா?



We hope you enjoyed this booklet as much as we 

enjoyed creating it!

We would like to take this opportunity to introduce our 

‘Heritage Education’ courses that aim to take the knowledge and 

concepts related to heritage to the grassroots through a series 

of engaging and interactive classes. 

In case you would like to sign up our introductory module, 

please write to us at 

க்கு மின்னஞெல அனு்வும்.

mail@madrasinherited.in 

mail@madrasinherited.in 

நபாஙகள் இந்த புத்தகத்்த உருவேபாக்குவேதில அ்்டந்த அ்்த 

மகிழச்சி்ய நீஙகளும் அ்தன ்யன்பாட்டில அ்்டநதீற்கள் எனறு 

நம்புகி்்பாம்!

இந்த வேபாய்ப்்ப ்யன்டுததி, ்பாரம்்ரியம் ச்தபா்டர்பா்ன அறிவுத 

தி்ன மற்றும் கருததுக்க்்ள ச்தபா்டரச்சியபா்ன ஈடு்பாட்டு்டன 

மற்றும் ஊ்டபாடும் வேகுபபுகள் மூலம் அடிமட்்டததிற்கு சகபாண்டு 

செலவே்்த ்நபாக்கமபாகக் சகபாண்்ட எஙகளின ‘்பாரம்்ரிய கலவி’ 

்டிபபுக்்ள அறிமுகப்டுத்த விரும்புகி்்பாம்.

எஙகள் அறிமுக ச்தபாகுதியில நீஙகள் ்திவு செய்ய விரும்பி்னபால, 

http://mail@madrasinherited.in
mailto:mail@madrasinherited.in 
http://mail@madrasinherited.in
mailto:mail@madrasinherited.in 

