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 வள்ளி, அம்மாவுடன்பள்ளிக்குச்சென்றாள். அப்பபாது 

குமரன் அவர்களை ப ாக்கி வந்துசகாண்டிருந்தான். குமரன், 

வள்ளியின் அத்ளத மகன்.  

அத்ளத : குமரா.. குமரா..  

குமரன் : வணக்கம் அத்ளத!  

அத்ளத : வணக்கம் குமரன்!  

குமரன் : வள்ளி ப ற்று ஏன்! நீ பள்ளிக்கு வரவில்ளை?  

வள்ளி :  ான் ஊருக்குச் சென்று இருந்பதன் குமரா. ஆமாம்!.... 

ளகயில் என்ன ளவத்திருக்கிறாய்?   

குமரன் : இதுவா!.. இன்று  ான் ஓவியப்பபாட்டிக்காக வளரந்த 

ஓவியம்.  

வள்ளி : மிகவும்  ன்றாக வளரந்திருக்கிறாபய! அம்மா.. ஓவியம் 

என்றால் என்ன?  

அத்ளத : குமரா... வள்ளியின் பகள்விக்கு நீபய பதில் சொல்பைன் 

பார்க்கைாம்!.  

குமரன் : ஓவியம் என்றால் விைங்குகள், பறளவகள், 

இயற்ளகக்காட்சிகள் பபான்றவற்ளறப் படங்கைாகத் தீட்டுவது, 

அதாவது வளரவது. 
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 அத்ளத : ெரிதான்!.. ஓவியத்ளத எதிசைல்ைாம் வளரந்து 

பார்த்திருக்கிறீர்கள்?  

வள்ளி, குமரன்: பகாவில்களில், குளககளில், சுவரில், காகிதத்தில், 

கண்ணாடியில்,  திளரச்சீளையில்,  அழகுொதனப்சபாருட்களில்.. 

அத்ளத : மிகவும் ெரி!.. இப்பபாசதல்ைாம் உடலில் கூட ஓவியம் 

வளரகிறார்கள். பைவிதமான வாெளனத்திரவியங்கள், பாசிகள் 

பபான்றவற்ளறயும் ஓவியத்தில் பயன்படுத்துகிறார்கள். வள்ளி!..  

நீ கூட உனக்குத் சதரிந்த விைங்குகள், பறளவகளை காகிதத்தில் 

வளரந்து பழபகன்!  

வள்ளி : ‘ ானும் முயற்சி செய்கிபறன் அம்மா!.’  

அத்ளத :  ‘இன்னும் சதளிவாகச் சொல்கிபறன்!. பகளுங்கள்!  ம் 

மனதில் பதான்றுவளத வாய் திறந்து பபொமல் படங்களின் மூைம் 

சதரியப்படுத்துவளத ஓவியம் என்பர். சமாழி உருவாவதற்கு முன் 

மனிதன் படம் வளரந்து தான் தன் கருத்ளத சவளிப்படுத்தினான். ’ 

குமரன் : அது... சித்திர எழுத்துதாபன? அத்ளத : ம்ம்ம்! ெரியாகச் 

சொன்னாய்!.  

குமரன் : உங்களிடமிருந்து  ான் ஓவியம் பற்றி அதிகமாகத் 

சதரிந்து சகாண்படன் அத்ளத!  ன்றி   
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 அத்ளத :  ன்றி குமரா! ஓவியப்பபாட்டியில் உனக்பக 

முதல் பரிசு கிளடக்க எனது வாழ்த்துக்கள்.  

குமரன்:  ன்றி அத்ளத. வருகிபறன் வள்ளி!.    

  
I. பயிற்சிகள்: 
 
1. ஓவியம்  என்றால் என்ன? 
  
  
  
2. ஓவியங்களை எங்கு பார்த்ததாக வள்ளியும் குமரனும் கூறினர்? 
 
 
3. ஓவியங்களில் எவற்ளறசயல்ைாம் பயன்படுத்துவதாக அத்ளத  
 
    கூறினார்? 
  
 
  
4. ஆதிமனிதன் எப்படி கருத்துக்களை சவளிப்படுத்தினான்? 
  
 
  
5. அத்ளத கூறிய வாழ்த்துச் செய்தி என்ன?  
  
  
II. பகாடிட்ட இடங்களை நிரப்புக: 
 
1. மனதில் உள்ை செய்திளய _____________________ சவளிப்படுத்துவது  
 
ஓவியம். 
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2. உடலில் கூட ________________________ வளரகின்றனர்.  
 
III. பெர்த்து எழுதுக: 
 
1. ஓவியம் + பபாட்டி       = 

2. இயற்ளக + காட்சி        = 

3. திளர + சீளை                  = 

4. வாெளன + திரவியம் =  
  
5. ஓவியம் + களை            =  
 
iv.  முதல் எழுத்ளத மாற்றி புதிய சொல் உருவாக்குக:   
 
1. குளக  பளக       ________   __________ 

2. வாய்   காய்         ________  __________ 

3. களை சிளை        ________   __________ 

4. படம்  குடம்         ________   __________ 

5. உடல்  கடல்         ________   __________ 
 
v.  உங்களுக்குத் சதரிந்த ஏபதனும் ஒரு ஓவியத்ளத  
 
வளரந்து வண்ணமிடுக குழந்ளதகபை! 
  

சபயர்...........................                                               பததி......................... 

ஓவியக்களை  



2 www.kids.noolagam.com www.tamilacademy.com 5 

சபயர்...........................                                               பததி......................... 

ஓவியக்களை  


