
வள்�வன் த�ழ் ைமயம் 

ேபச�்ப் ேபாட்�  - த�ழ் �ழக்கம் 

தைலப்�கள் மற்�ம் 
���ைறகள் 

(2019 Tamil Speech Competition - Topics 
and guidelines 

  

 
 
வய� 6 , 7:              (3 minutes + 1 Minute Grace ) 

தைலப்� ��ப்�கள் 
 
மயக்�ம் 
மழைலத்  த�ழ்   

தனக்� ��த்த �ழந்ைத த�ழ் பாடல்கள் மற்�ம் பாடல் 
ஆ�ரியரக்ள் பற்�(அழ.வள்ளியப்பா , க�மணி 
ேத�ய�நாயகம் �ள்ைள ,நாமக்கல் க�ஞர ் ,பார�யார ்
,பட�்க்ேகாடை்ட கல்யாண�ந்தரம் ,பார�தாசன் 
கனக�ப்�ரத்�னம்) பற்��ம் அதன் �றப்பம்சங்கள் 
பற்��ம் ேபசலாம். 
 

ஓளைவ ெசான்ன 
அறெந�கள் 

ஓளைவயார ் பற்��ம் அறெந�கள்  அவ�யத்ைத�ம், 
அதனால் ெப�ம் நன்ைமகைள பற்� ேபசலாம்.  
  

என் இனிய 
உலகம் 

என் இனிய உலகம் - �ழந்ைதகளின் பாரை்வ�ல் உலகம் 
எப்ப� இ�க்க ேவண்�ம் பற்��ம் 
��ம்ப, உற�களின் �க்�யத்�வத்ைத 
��ம்ப  உற�கைள ேபணி காப்ப�ன்  அவ�யத்ைத பற்� 
ேபசலாம். 
  

உலகநீ� உலகநாதன் – உலகநீ� 
(உதாரணமாக) 
“ஓதாமல் ஒ�நா�ம் இ�க்க ேவண்டாம்  
ஒ�வைர�ம் ெபால்லாங்� ெசால்ல ேவண்டாம்” 
அதன் �றப்பம்சங்கள் பற்��ம் ேபசலாம். 
  

  
  
  
  
   
வய� 8 , 9,  10:               (4 minutes + 1 Minute Grace) 

தைலப்� ��ப்�கள் 
  
உைழப்ேப உயர�் த�ம் 
 

உைழப்பால் உயரந்்த உத்தமரக்ள் 
பற்��ம் உைழப்�ன் ேமன்ைம 
பற்��ம் அதன் �றப்�கள் பற்��ம் 
ேபசலாம். 
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 இளைம�ல் உைழப்�\ கல்� 
கற்பவரக்ள் ேமல்நிைலைய�ம் 
கல்லாதவரக்ள் தாழ்வான நிைலைய�ம் 
அைட�ன்றனர.்எந்த ஒ� 
நல்லப்  பழக்கத்ைத�ம் உடேன 
வழக்�ற்�க் ெகாண்�வர ��யா�. 
இளவய���ந்ேத நல்லப் பழக்கங்கைள 
நாம் நைட�ைறப்ப�த்�க் / 
வழக்கப்ப�த்�க் ெகாள்ள ேவண்�ம் 
என்ற க�த�்க்கைள ைமயமாக ைவத்� 
ேபசலாம்.  

இயற்ைகேயா�  இைணந்த 
த�ழர ்வாழ்� 

  
 

இயற்ைகேயா� இைணந்த நல்வாழ்� 
வாழ்தல், அதன் �றப்�கள் பற்��ம் 
பழந்த�ழர ்வாழ்�யல் பற்��ம் 
ேபசலாம் 

நான் நாடா�ம் தைலவன் 
ஆனால் 
 

நான் நாடா�ம் தைலவன் ஆனால் 
என்ன நலத்�ட்டங்கள் என்ன மக்கள் 
நலப்பணிகள் ெமா�க்காக�ம் 
நாட்�க்�ம் இனத�்க்�ம் என்ன 
ெசய்ேவன் என்ப� பற்� ேபசலாம் 

எங்கள் வாழ்�ம் எங்கள் 
வள�ம்  மங்காத த�ேழ 

 எங்கள் வாழ்�ம் எங்கள் வள�ம் 
மங்காத த�ழ் என்� சங்ேக �ழங்�  
என்ப� பற்��ம் பாேவந்தர ்அவரக்ள் 
பாரை்வ�ல் த�ழ் ெமா� பற்��ம் 
ேபசலாம் 

  

 வய� 11 and above:   (4 minutes + 1 Min Grace) 

தைலப்� ��ப்�கள் 
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கடல் கடந்த த�ழர ்
வாணிபம் 

சங்க காலத்�ேலேய த�ழரக்ள் கடல்கடந்த 
வாணிபம் ெசய்தாரக்ள் அறம் சாரந்்த 
வ��ல் ெபா�ள் ஈட்�னாரக்ள் ேசர ேசாழ 
பாண்�யர ்காலத்��ம் கடல் ேமலாண்ைம 
எவ்வா� இ�ந்த� என்ப� பற்� ேபசலாம் 

 
மக்கள் நலன் காதத் 
மகத்தான தைலவர ்

 

மக்கள் நலன் சாரந்்� இ� மக்கள் நலன் 
சாரந்்� �ந்�த்� ெசயல்பட்� 
உண்ைமயாக உைழத்த மாெப�ம் 
மகத்தான மக்கள் தைலவர ்பற்� ேபசலாம் 

�த்த�ழ் காக்க �த்தான 
என் �ட்டங்கள் 

ெசம்ெமா�யான �த்த�ழ் காக்க என் 
�ட்டங்கள் என்ன? இனம் ெமா� உரிைம 
காக்க என்ன ெசயல்கைள நைட�ைற 
ப�த்�ேவன் என்ப� பற்� ேபசலாம் 

த�ழரின் ேவளாண்ைம�ம் 
நீர ்ேமலாண்ைம�ம் 

த�ழரின் ேவளாண்ைம பற்��ம் எவ்வா� 
நீர ்ேமலாண்ைம ெசய்தாரக்ள் அைத நாம் 
எவ்வா� �ட்��வாக்கம் ெசய்யலாம் 
இ�பற்��ம் ேபசலாம் 

  

  

 To be fairer to all participants the following rules will be implemented: 
1. Children should come alone to the stage. Parents will not be allowed on stage. Once the children are on stage – they’re on their own 

– No outside help. Judges could help if the children are stuck. Points will be deducted for breaching any rules. 
2. While registering for speech competition please mention Speech topic in the comments section. 
3. Grace time Marks Reduction: 

Category 1: Ages 6 and 7: (3 minutes + 1 Minute Grace). 
Category 2: Ages 8, 9 and 10: (4 minutes + 1 Minute Grace)  
Category 3: Ages 11 and above: (4 minutes + 1 Minute Grace)  

  
4.  No one should read from a written paper. If anyone does, he/she will not be evaluated by the judges.  Notes will be allowed which 

is written on kids hand sized paper.  
  
5. The Speech competition is open to all students of VTA. 

 
▪    Judges' Decision is final. 
▪    Winners will be posted on VTA web site as early as possible. 
▪    Colloquial form of speech is admitted. 
▪    Usage of English words to the minimal is highly appreciated. 
▪    Competition will be judged based on the following 

➢ Fluency in Tamil 
➢ Modulation 
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➢ Information provided 
➢ Overall presentation 

ெவற்�க்கனி ப�க்க வாழ்த்�க்கள்  
  
 


