Français

4 temps
sans écrans
=
4 pas
pour mieux
avancer

Les écrans fatiguent
l’attention et empêchent
la concentration,
même à petite dose.
Les résultats scolaires
peuvent diminuer.

Sans écrans dans
sa chambre, l’enfant
apprend à ne pas
s’angoisser quand
il est seul. Il peut alors
imaginer, créer, inventer.
Les parents gardent
le contrôle sur ce qui
entre dans le cerveau de
l’enfant. Ils le protègent
des images violentes ou
pornographiques qui
sont traumatisantes et
excitantes pour lui.

Votre enfant vous parle
moins et vous lui répondez
moins quand la TV est
allumée, quand vous
regardez votre portable.
Parler souvent et régulièrement
avec son enfant stimule
son langage et son intelligence.
Les écrans n’aident pas
l’enfant à réfléchir.

La lumière bleue des écrans inhibe
la mélatonine et retarde l’entrée
naturelle dans le sommeil. Lire une
histoire, chanter une comptine, parler
avec votre enfant le calme et le sécurise.
Regarder un écran avant de
s’endormir produit l’effet inverse.

Sabine
Duflo

Tamoul

திைரகள் இன்றி 4
ேநரங்கள்
=

வ�ப்ப�ல்
கவனமாக
இ�த்தல்

ஒ�வ�க்
ெகா�வர்

நன்றாக
�ன்ேனற 4
ப�கள்

ேப�தல்

ந�ங்கள் உங்கள் ைகப்ேபசிைய பார்க்�ம்
ேபா�ம், ெதாைலக்காட்சி ெசயலில்
இ�க்�ம் ேபா�ம், உங்கள் �ழந்ைத
உங்கள�டம் �ைறவாகப் ேப�ம், ந�ங்கள்
�ைறவாக பதில் ��வர்கள்.
�

சிறிய அள�கள�ல் �ட, திைரகள்
கவனத்ைத ேசார்வைடய ெசய்கின்றன
மற்�ம் ெசறிைவ த�க்கின்றன. பள்ள�

அ�க்க��ம் மற்�ம் ெதாடர்ந்�ம்

காைலய�ல்

�ழந்ைத�டன் ேப�வ� �ழந்ைதய�ன்

�டா�

அறி��ர்ைமைய �ண்�ம். �ழந்ைத

ெசயல்திறன் �ைறயக்��ம்.

ெமாழி மற்�ம் அவர�

சாப்ப��ம்

சிந்திக்க திைரகள் உதவா�

ெபா��
திைரகள்

�ழந்ைதய�ன்
தன் அைறய�ல் திைர இல்லாத

அைறய�ல்

நிைலய�ல், தன�யாக இ�க்�ம் ேபா�

�டா�

கவைலப்படக்�டா� என்பைத �ழந்ைத
கற்�ெகாள்�ம். அப்ேபா� அக்�ழந்ைத
கற்பைன ெசய்ய�ம், உ�வாக்க�ம்,
கண்�ப��க்க�ம் ���ம். �ழந்ைதய�ன்
�ைளக்�ள் என்ன �ைழகிற� என்ற

�டா�

ப�க்ைகக்�
ெசல்�ம் �ன்

திைரய�ன் ந�ல ஒள� �க்கத்�க்� உத�ம்

�டா�

த�க்கிற� மற்�ம் இயற்ைகயாக �க்கம்

ெமலேடான�ன் எ�ம் இயக்�ந�ைர
வ�வைத தாமதப்ப�த்�கிற�. கைதையப்
ப�த்த�ம், மழைலயர் பள்ள�ப்பாடைல

கட்�ப்பாட்ைட ெபற்ேறார்கள்

பா�த�ம், �ழந்ைத�டன் ேப�த�ம்

ைவத்தி�க்கேவண்�ம். அவர்கள்

�ழந்ைதைய அைமதியாக்�ம் மற்�ம்

�ழந்ைதக்� அதிர்ச்சிகரமானதாக�ம்

�ழந்ைதக்� பா�காப்பாள�க்�ம்.

மற்�ம் கிளர்�ட்�வதாக�ம்
இ�க்கக்கஊ�ய வன்�ைற அல்ல�

�ங்�வதற்� �ன்� ஒ� திைரையப்

ஆபாச படங்கள�லி�ந்� �ழந்ைதைய

பார்ப்ப� எதிர் வ�ைளைவ உ�வாக்�ம்,.

பா�காக்க ேவண்�ம்.

தன�யாக
இ�க்க

நன்றாக

அறிந்�க்

�ங்�தல்

ெகாள்ளல்

