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Rose came home from
school with a new idea.

“Appa! I know how to
make compost!”

பள்ளி முடிந்து 
வீடடுககு வரும்ரபோது, 
ஒரு புதகிய 
ரயோசமையு்டன் 
வந்தோள ர�ோஸ். 

“அபபோ! இயறம் 
உ�ம் தயோ�ளிபபது 
எபபடின்னு எைககுத் 
தத�ளியுரை!” என்்ோள.



“What is compost?”
asked Appa, scratching
his head.

“Can I make it in the
backyard, Appa?” Rose
asked, tugging Rocky’s
ear.

“But what is
compost?” Appa
asked, scratching his
ear.

“இயறம் உ�ைோ? 
அபபடீன்ைோ என்ை?” 
என்று தமைமயச் 
தசோ்ிந்துத்ோணர்ட  
ர்ட்டோர் அவளும்டய 
அபபோ.

“நம்ை வீடடுக 
த்ோலமைபபு்த்துைரய 
இயறம் உ�த்மத 
தயோ�ளிக்ைோைோ, அபபோ?” 
என்று �ோக்கியின் ்ோமத 
இழுத்தபடி ர்ட்டோள ர�ோஸ். 

“ஆைோ, இயறம் உ�ம்ைோ 
என்ை?” என்று அபபோ 
்ோமதச் தசோ்ிந்தபடி 
ர்ட்டோர்.



“It’s what plants eat,
Appa,” said Rose. It
makes them grow tall
and strong.”

“Baaaaa! Even I knew
that!” bleated Rocky.

“அபபோ, அதுதோன் 
தசடித்ோடி்ர்ோ்ட 
சோபபோடு. இயறம் உ�ம் 
தசடி்ம் உய�ைோ, 
வலுவோ வ்�ச்தசய்யும்” 
என்்ோள ர�ோஸ். 

“ம்ரை, ம்ரை! 
இததலைோம் எைகர் 
தத�ளியுரை” என்்து �ோக்கி. 



Appa looked worried.

“Oh, don’t worry,
Appa. All I need to
make compost is
waste.”

இமதக ர்ட்டதும் 
அபபோ ்வமைபப்ட 
ஆ�ம்பித்துவிட்டோர்.

“அ்ட! நீங் ஏன் 
்வமைபபடுறீங்? 
இயறம் உ�ம் தயோ�ளிக் 
நம்ை வீடை வீணோ்கி் 
தபோருட்ர் ரபோதும்.”



Off they ran to the
backyard to dig a hole.

“Do you know what we
need for compost,
Rocky?”

த்ோலமைபபு்த்துககுச் 
தசன்் அவர்்ள 
அஙர் ஒரு குழளிமயத் 
ரதோணடிைோர்்ள. 

“இயறம் உ�ம் 
தயோ�ளிக்்துககு 
என்தைன்ை ரவணும்னு 
உைககுத் தத�ளியுைோ, 
�ோக்கி?”



“We need lots of
vegetable and fruit
peels. See, we don’t
have to waste anything
any more!”

“நகிம்ய ்ோய்்்ித் 
ரதோல, பழத் ரதோல 
ரவணும். போரு! இைளிரை 
நோை எமதயும் வீணோக் 
ரவணடியதகிலமை!”



“We need lots
of newspapers!”

“நகிம்ய தசய்தகித்தோள்ள 
ரவணும்!”



“We need dry leaves!”

“்ோய்ந்த இமை்ள 
ரவணும்!”



“And we
need water!”

“அபபு்ம், 
தணணளி ரவணும்!”





“Where did
everything go?”

“அ்ட, நோை 
ரபோட்டததல்ோம் 
எங் ரபோச்சு?”



“ ROCKY!”

“�ோக்கி…”

What experiments have you done so far like Rose?

ர�ோஸ் ரபோை நீங்ள இதுவம� என்ைைோம் ஆ�ோய்ச்சி்ள 
தசய்தகிருக்கிறீர்்ள?
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