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Jeenu is spending her summer holidays 
at her grandma’s house. She has no 
friends here. She is bored.

“Play with me, Ajji!” she says.

Ajji says, “Go get a piece of chalk. Let’s 
play a game.”

ஜீனு அவளுரடய க�ாரட 
விடுமுரைரய தனது பாட்டியின் 
வீட்டில் �ழிக�கிைாள். அஙக� 
அவளுககு நணபர�ள் இல்ரல. 
அதனால் அவளுககுப் பபாழுகத 
கபா�வில்ரல.

“அஜ்ி, என்னுடன் விரையாட வா!” 
என்ைாள் அவள்.

“சீக�கிைம் கபாய் ஒரு பலப்பதரதக 
ப�ாணடு வா. நாம் ஒரு விரையாட்டு 
விரையாடலாம்” என்ைார அஜ்ி.



Jeenu is excited. What game will Ajji play? Ajji draws a shape.
“Can you guess what this is?” she asks.
“It is a circle.” Jeenu makes a face. She does not like this silly game.

ஜீனுவுககு ஒகை உற்ா�ம். ‘அஜ்ி என்ன விரையாட்டு விரையாடப் கபா�கிைார?’ அஜ்ி ஒரு 
வடிவதரத வரைநதார.

“இது என்ன என்று உன்னால் ப்ால்ல முடியுமா?” என்று க�ட்டார அவர.

“இது ஒரு வட்டம்!” ஜீனு மு�தரதத தூக�கி ரவததுக ப�ாணடாள். அவளுககு இது கபான்ை 
்ிறுபிள்ரைத தனமான விரையாட்டு�ள் பிடிக�ாது.



“Yes, but it is also something more,” says Ajji.

Jeenu thinks, then she smiles. “It is a smiley face!” she says.

Ajji claps. “You understood the game!”

“்ைியா�ச் ப்ான்னாய்! அதகில் கவறு என்ன பதைி�கிைது?” என்ைார.

ஜீனு ்றகை கயா்ிததாள், பின்பு புன்னர�ததாள்.
“இது ஒரு ்ிைிககும் மு�ம்!” என்ைாள்.

அஜ்ி ர� தட்டினார. “இப்கபாது உனககு
விரையாட்டு புைிநது விட்டது!”



“Look at what I have drawn!” says Jeenu.

“இஙக� பாருங�ள்! நான் என்ன வரைநதகிருக�கிகைன் என்று!” என்ைாள் ஜீனு.

Activity: What can you draw with three circles?
வரைநது பார: மூன்று வட்டங�ரை ரவதது உன்னால் என்ன வரைய முடியும்?



Ajji draws another shape.

“A triangle!” Jeenu shouts.

Then she laughs.

அஜ்ி மறபைாரு வடிவதரத வரைநதார.

“இது ஒரு முகக�ாணம்!” என்று 
கூவினாள் ஜீனு.

பின் அவள் ்ிைிததாள்.



“Look what I have made!”

“இஙக� பாருங�ள்! நான் இரத என்ன ப்ய்தகிருக�கிகைன் என்று!”



“Well done, Jeenu!” says Ajji. “Look who has come to play with us!”

“பிைமாதம், ஜீனு!” என்ைார அஜ்ி. “பார, நம்முடன் விரையாட யார 
வநதகிருக�கிைார என்று!”

Activity: What can you draw with three circles and four triangles?
வரைநது பார: மூன்று வட்டங�ள் மறறும் நான்கு முகக�ாணங�ரைக ப�ாணடு உன்னால் என்ன வரைய 
முடியும்?



Ajji draws a shape with four sides.
“Is it a rectangle?” Jeenu asks.
“Look carefully. All the sides are the same length.”
“It is a square! Hmmm...see Ajji, I have drawn a window.”

அஜ்ி நான்கு பக�ங�ரைக ப�ாணட ஒரு வடிவதரத வரைநதார.

“இது ஒரு ப்வவ�மா?” என்று ஜீனு க�ட்டாள்.

“நன்ைா�ப் பார. எல்லாப் பக�ங�ளும் ஒகை அைவா� இருக�கின்ைன.’’

“இது ஒரு ்துைம்! ம்... பார அஜ்ி. நான் ஒரு ்ன்னரல வரைநதகிருக�கிகைன்.”



“Do you want a tree near your 
window?” asks Ajji.

“Yes Ajji, thank you!” says Jeenu.

She looks at all the chalk drawings. 
Can she paint them now?

Activity: What can you draw with a triangle and a 
rectangle?
வரைநது பார: ஒரு முகக�ாணம், ஒரு ப்வவ�ம் 
ஆ�கியவறரைக ப�ாணடு நீ என்ன வரைவாய்?

“உன் ்ன்னலுககு அரு�கில் ஒரு 
மைம் கவணடுமா?” என்று க�ட்டார 
அஜ்ி.

’’ஆமாம், அஜ்ி! கவணடும்!’’ 
என்ைாள் ஜீனு.

பலப்பததால் வரையப்பட்டிருநத 
அநதப் படங�ள் எல்லாவறரையும் 
ஜீனு பாரததாள். ‘அவறறுககு அவள் 
வணணம் தீட்டலாமா?’



Soon, Jeenu holds up her painting.

“Ah, so many circles
and triangles and squares!” says Ajji.

்ில நகிமிடங�ளுககுப் பின், ஜீனு தான் வணணம் 
தீட்டிய படதரத �ாட்டினாள்.

“ஆஹா! பல வட்டங�ள், முகக�ாணங�ள், 
்துைங�ள்!” என்ைார அஜ்ி.



“Yes, but it is also something more, Ajji! It is a bird flying to its home in a tree.
And guess who is coming to lunch? Her best friend, Mr. Giraffe!”

“ஆமாம், அஜ்ி! ஆனால் அதறகு கமலும் ஒன்று உணடு! பாருங�ள், இஙக� ஒரு பைரவ 

மைததகிலுள்ை தன் கூட்ரட கநாக�கிப் பைநது ப்ல்�கிைது. அஙகு மதகிய உணவுககு யார 

வரு�கிைார பதைியுமா? அவைது பநருங�கிய நணபனான தகிரு. ஒட்ட�ச்்ிவிங�கி!” என்ைாள் 

ஜீனு.



“That’s so clever, Jeenu!” Ajji exclaims.
Jeenu wants to draw some more. What do she and Ajji draw next?

“உனககு நல்ல அைிவு, ஜீனு!” என்று அஜ்ி ஆச்்ைியப்பட்டார.

ஜீனு கமலும் ்ில படங�ரை வரைய விரும்பினாள். அவளும் அஜ்ியும் அடுதது என்ன 

வரைநதார�ள்?

Activity: What would you draw using circles, triangles and squares?
வரைநது பார: வட்டங�ள், முகக�ாணங�ள், ்துைங�ள் ஆ�கியவறரைக ப�ாணடு நீ என்ன வரையப் 
கபா�கிைாய்?


