WHAT IS
MY HERITAGE??
என் பாரம்பரியம்
என்ன?

An activity booklet for kids aged 8 and above
8 மற்றும் அதற்கு மேற்பட்ட வயது
குழந்தைகளுக்கான செயல்பாட்டு புத்தகம்

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 குழந்தைகளுக்கு பாரம்பரியம் என்றால்
என்ன, அதன் பல்வேறு வகைகள் மற்றும் வடிவங்கள் என்னென்ன
என்பதை அறிமுகப்படுத்த வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
புத்தகத்தில் உள்ள பெரும்பாலான செயல்பாடுகள் குழந்தைகள்
அவர்களது தனிப்பட்ட மற்றும் குடும்ப பாரம்பரியத்தை
புரிந்துகொள்வதற்காக சேர்க்கப்பட்டுள்ளது. பெற்றோர்கள்
அவர்களுக்கு இவற்றை புரியவைத்து கேள்விகளுக்கு
பதிலளிக்க உதவ வேண்டும்.
இது உங்களையும் உங்கள் குழந்தைகளையும்
ஒரு ஆய்வு மற்றும் கண்டுபிடிப்புக்குரிய பயணத்தில்
அழைத்துச் செல்லும் என்று நம்புகிற�ோம்!

What is heritage?
பாரம்பரியம் என
் றால
் என
் ன?
Our heritage is our inheritance.
நம்முடைய பாரம்பரியம் நம்முடைய பரம்பரைச்சொத்தாகும்.

• 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.
• கடந்த காலம் நமக்கு என்ன க�ொடுத்தத�ோ - நம்முடைய
பெற்றோரும் தாத்தா பாட்டியும் நம்பளுக்கு என்ன க�ொடுத்தார�ோ.
• நிகழ்காலத்தில் நாம் எவற்றுக்கு மதிப்பு தருகிற�ோம�ோ, எதிர்கால
தலைமுறைகளுக்காக பாதுகாக்க நாம் எதை தேர்வுசெய்கிற�ோம�ோ.
• நமது பாரம்பரியம் நமது கடந்த காலத்திற்கும் நமது சமூகம் எவ்வாறு
உருவாகியுள்ளது என்பதற்கும் தடயங்களை வழங்குகிறது.
• இது நம்மைப் பற்றி புரிந்து க�ொள்ள உதவுகிறது.
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Did you know that you are the guardian for anything that’s been
passed down in your family?
உங்கள் குடும்பத்தில் தலைமுறை தலைமுறையாக அளிக்கபடுகிற
எதற்கும் நீ ங்கள் பாதுகாவலர் என்பது உங்களுக்குத் தெரியுமா?
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A family tree helps understand the relationship
between several members from different
generations in your family.
Go ahead and draw your family tree!
ஒரு குடும்ப மரம் உங்கள் குடும்பத்தின் வெவ்வேறு
தலைமுறைகளில் உள்ள பல உறுப்பினர்களிடையே
உள்ள உறவைப் புரிந்துக�ொள்ள உதவுகிறது.
உங்கள் குடும்ப மரத்தை வரைய த�ொடருங்கள்!

Make sure that the heritage that you safeguard is in good condition
to be passed down to the next generation!
நீ ங்கள் பாதுகாக்கும் பாரம்பரியம் அடுத்த தலைமுறைக்கு நல்ல
நிலையில் போவதற்கு உறுதி செய்யுங்கள்!
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Now let’s talk about your family. Do you have an ancestral village?
இப்போது உங்கள் குடும்பத்தைப் பற்றி பேசலாம். உங்களுக்கு ஏதேனும் ஒரு
மூதாதையர் கிராமம் இருக்கிறதா?
Yes

No

ஆம்

இல்லை

If you don’t, do you remember any rural setting that you’ve visited?
இல்லையென்றால், நீங்கள் சென்ற ஏதேனும் கிராமப்புற அமைப்பு
உங்களுக்கு நினைவிருக்கிறதா?
Yes

No

ஆம்

இல்லை

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.
தற்போது நீங்கள் வசிக்கும் நகரத்துக்கும் அந்ந கிராமப்புற அமைப்புக்கும்
இடையிலான வேறுபாடுகளை எழுதுங்கள். உங்கள் பெற்றோருடன்
கலந்துரையாடி, அவர்கள் பார்க்கும் வேறுபாடுகளையும் எழுதுங்கள்.
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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.
நீங்கள் இந்ந கிராமத்தை எவ்வாறு அடைவீர்கள்? உங்கள் வீட்டை த�ொடக்க
புள்ளியாகவும், கிராமத்தை இறுதி புள்ளியாகவும் வைத்து ஒரு வரைபடம்
வரையவும்.

Which of the following transport do you use to reach the village?
கிராமத்தை அடைய பின்வரும் எந்த ப�ோக்குவரத்தை
பயன்படுத்துகிற ீர்கள்?

Train

Bus

Car

ரயில்

பேருந்து

கார்

Others
மற்றவை
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What is your favourite vacation spot?
உங்களுக்கு பிடித்த சுற்றுலா இடம் எது?

Did you do any of the following?
பின்வருவனவற்றில் நீ ங்கள் ஏதாவது செய்தீ ர்களா?
Saw a religious structure

Bought a handicraft product

ஒரு மத அமைப்பை
பார்த்தேன்

ஒரு கைவினைப்
ப�ொருளை வாங்கினேன்

Saw an old inscription

Saw a folk performance

பழைய கல்வெட்டைப்
பார்த்தேன்

ஒரு நாட்டுப்புற நிகழ்ச்சியை
பார்த்தேன்

Listened to a historical story

Ate a native dish

ஒரு வரலாற்றுக் கதையைக்
கேட்டேன்

உள்ளூர் உணவை
சாப்பிட்டேன்

All of these fall under the category of Cultural Heritage
இவை அனைத்தும் கலாச்சார பாரம்பரியம் என்ற பிரிவின் கீழ் வருகின்றன
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What is cultural heritage?
கலாச்சார பாரம்பரியம் என
் றால
் என
் ன?
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.
‘கலாச்சார பாரம்பரியம்’ என்பது பணம் அல்லது ச�ொத்துக்கள் அல்ல. அது
கலாச்சாரம், மதிப்புகள் மற்றும் மரபுகள் ஆகியவற்றைக் க�ொண்டுள்ளது.
இதில் உள்ளவை:
• கலைப்பொருட்கள், வரலாற்று நினைவுச்சின்னங்கள் மற்றும்
கட்டிடங்கள், அத்துடன் த�ொல்பொருள் தளங்கள்.
• அனைத்து மனித படைப்பாற்றல் மற்றும் வெளிப்பாட்டின்
ஆதாரங்களான புகைப்படங்கள், ஆவணங்கள், புத்தகங்கள்,
கையெழுத்துப் பிரதிகள் மற்றும் கருவிகள்.
• மேலும், இது பொருளல்லாத கூறுகளையும், அல்லது
தொட்டறியமுடியாத, அருவமான பாரம்பரியம் என நாம் கருதும்
விஷயங்களையும், க�ொண்டுள்ளது.
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Examples of cultural heritage
கலாச்சார பாரம்பரியத்தின
் எடுத்துக்காட்டுகள
்

Historical Monument
வரலாற்று நினைவுச்சின்னம்

Performing Arts
கலை நிகழ்ச்சிகள்

Material Evidence
பொருள் சான்றுகள்
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What does tangibility mean?
உறுதியான தன
் மை என
் றால
் என
் ன?
• Can be touched
த�ொட முடியும்
• Visible
பார்க்க முடியும்
• Has a physical form
உடல் உருவம் க�ொண்டது

What is tangible cultural heritage?
உறுதியான கலாச்சார பாரம்பரியம்
என
் றால
் என
் ன?
A historical building or structure, physical artifacts such as
paintings, drawings, prints, sculptures or objects
that has some significance associated with it.
ஒரு பழைமையான, வரலாற்று சார்ந்த கட்டிடம் அல்லது அமைப்பு,
ஓவியங்கள், வரைபடங்கள், அச்சிட்டுகள், சிற்பங்கள் ப�ோன்ற
கலைப்பொருட்கள் அல்லது ஏதேனும் முக்கியத்துவம்
க�ொண்ட ப�ொருள்கள்.
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Examples of tangible cultural heritage
உறுதியான கலாச்சார பாரம்பரியத்தின
்
எடுத்துக்காட்டுகள
்

Historical building
பழைமையான, வரலாற்று சார்ந்த கட்டிடம்

Painting
ஓவியம்

Sculpture
சிற்பம்
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List 5 items of tangible heritage that you can find in your house. Write
down their uses.
உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் காணக்கூடிய உறுதியான பாரம்பரியத்தின் 5
ப�ொருட்களை பட்டியலிடுங்கள். அவற்றின் பயன்பாடுகளை எழுதுங்கள்.

Which is your favourite? Draw or explain about it.
உங்களுக்கு பிடித்தது எது? அதைப் பற்றி வரையவும் அல்லது விளக்கவும்.
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What does intangibility mean?
அருவமான தன
் மை என
் றால
் என
் ன?
• Cannot be touched
த�ொட முடியாது
• Not Visible
பார்க்க முடியாது
• Doesn’t have a physical form
உடல் உருவம் கிடையாது

What is intangible cultural heritage?
அருவமான கலாச்சார பாரம்பரியம்
என
் றால
் என
் ன?
Traditions, oral history, performing arts, social practices,
traditional craftsmanship, rituals, knowledge and skills transmitted
from generation to generation within a community.
மரபுகள், வாய்வழி வரலாறு, கலை நிகழ்ச்சிகள், சமூக நடைமுறைகள்,
பாரம்பரிய கைவினைத்திறன், சடங்குகள், ஒரு சமூகத்திற்குள்
தலைமுறை தலைமுறையாக பகிர்ந்து வரும் அறிவு மற்றும் திறன்கள்.
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Examples of intangible cultural heritage
அருவமான கலாச்சார பாரம்பரியத்தின
்
எடுத்துக்காட்டுகள
்

Traditional dance forms
பாரம்பரிய நடனக்கலை

Craftsmanship
கைவினைத்திறன்

Traditions
மரபுகள்
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List 5 examples of intangible heritage that you can find in your family/
house and write down their uses.
உங்கள் குடும்பத்தில் / வீட்டில் நீங்கள் காணக்கூடிய தொட்டறியமுடியாத,
அருவமான பாரம்பரியத்தின் 5 எடுத்துக்காட்டுகளை பட்டியலிடுங்கள்.
அவற்றின் பயன்பாடுகளை எழுதுங்கள்.

Which is your favourite? Draw or explain about it.
உங்களுக்கு பிடித்தது எது? அதைப் பற்றி வரையவும் அல்லது விளக்கவும்.
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Recipes for a number of dishes are passed down in
families. Learn and write down the recipe for one dish
that you love!
பல உணவுகளுக்கான செய்முறைகள் தலைமுறை
தலைமுறையாக பகிரப்பட்டு வருகின்றன. நீங்கள்
விரும்பும் ஒரு உணவு வகையின் செய்முறையை கற்றுக்
க�ொண்டு அதை எழுதுங்கள்!

Ingredients
தேவையான ப�ொருட்கள்
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Recipe
செய்முறை
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Did you know some games are also considered as
heritage?
சில விளையாட்டுகளும் பாரம்பரியமாக கருதப்படுவது
உங்களுக்குத் தெரியுமா?
List your favourite games.

Ask your parents to list their favourite
games.

உங்களுக்கு பிடித்த
விளையாட்டுகளை பட்டியலிடுங்கள்.

உங்கள் பெற்றோறிடம் அவர்களுக்கு
பிடித்த விளையாட்டுகளை பட்டியலிட
கேளுங்கள்.

Are there any differences?
ஏதேனும் வேறுபாடுகள் உள்ளதா?

17

Write down your favourite story that you have heard
from your parents or grandparents.
உங்கள் பெற்றோர் அல்லது தாத்தா
பாட்டிகளிடமிருந்து நீங்கள் கேட்ட, உங்களுக்கு பிடித்த,
கதையை எழுதுங்கள்.
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We’ve reached the end of this journey!
Is there something you would like to share?
நாம் இந்த பயணத்தின் முடிவுக்கு வந்துவிட்டோம்!
நீங்கள் பகிர விரும்பும் விஷயம் ஏதாவது இருக்கிறதா?
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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 mail@madrasinherited.in

நாங்கள் இந்த புத்தகத்தை உருவாக்குவதில் அடைந்த அதே
மகிழ்ச்சியை நீங்களும் அதன் பயன்பாட்டில் அடைந்தீற்கள் என்று
நம்புகிற�ோம்!
இந்த வாய்ப்பைப் பயன்படுத்தி, பாரம்பரியம் த�ொடர்பான அறிவுத்
திறன் மற்றும் கருத்துக்களை த�ொடர்ச்சியான ஈடுபாட்டுடன்
மற்றும் ஊடாடும் வகுப்புகள் மூலம் அடிமட்டத்திற்கு க�ொண்டு
செல்வதை ந�ோக்கமாகக் க�ொண்ட எங்களின் ‘பாரம்பரிய கல்வி’
படிப்புகளை அறிமுகப்படுத்த விரும்புகிற�ோம்.
எங்கள் அறிமுக த�ொகுதியில் நீங்கள் பதிவு செய்ய விரும்பினால்,
mail@madrasinherited.in க்கு மின்னஞ்சல் அனுபவும்.

