
1/5

கல்வியாளரகளுக்கு

விலங்கு நண்பர்கள்:

்கடற்பசுக்கள் ்பற்றிக 

அ்றிந்துக்கொள்்வொம்:

்கடற்பசுக்கள் நீரவொழ் ்பொலூட்டி இனத்தைச் ்ேரந்தை்வ. இ்வ 

நம்்மைப் ்்பொன்் நு்ையீைல் வழறி சுவொேறிக்கறின்ன.

்கடற்பசுக்கள் நீருக்கடியில் தைன மூக்கறின 

தூவொைங்்க்ை மூடிய்படி சுமைொர 20 

நறிமைறிடங்்களுககு மூச்சுவிடொமைல் அப்்படி்ய 

இருககும் ஆற்ல் க்கொணடது.

்கடற்பசுக்கள் தைன உடலறிலறிருந்து வொயு்வ 

அடிக்கடி கவைி்யற்றிக க்கொண்ட 

இருககும். இப்்படி கவைி்யறும் வொயு்வச் 

்ேமைறிதது ்வததுகக்கொள்வதைறகு வேதைறியொ்க 

இவற்றின உடலறில் ஒரு ்்ப ஒனறு உள்ைது. 

இது இ்வ நீரில் மைறிதைக்க உதைவு்கறின்து.

இ்வ நீருக்கடியில் இருககும் 

நீரததைொவைங்்க்ை சுமைொர 6 முதைல் 8 

மைணி்நைங்்கள் விடொமைல் ்பசுக்க்ைப் 

்்பொல ்மைய்ந்துக்கொண்ட இருககும் 

என்பதைொல் இவறறுககு ்கடற்பசுக்கள் 

என் க்பயர வந்தைது.

‘இவொ’ என் ்கடற்பசு்வ இங்குள்ை 

்கடற்பசுக்கைில் மைறி்கவும் க்பரியவள். 

இவள் 1200 ்கறி்லொ்கறிைொம் எ்டயும்  

3.5 மீைட்டர நீைமும் க்கொணடவள்.

கடற்பசு
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குழந்தைகளுக்குப் ்பயன்படுத்து்தைறகுரிய்்

எந்தை ஒனறு ்கடற்பசு்வ நீரில் 
ேறி்ப்்பொ்க நீந்தைச் கேய்்கறி்து?

இந்தைக ்கடற்பசு நீரததைொவைங்்க்ை உணணும், நீரில் அழ்கொ்க நீந்தும் 

தைன்மை உ்டயது. இதைன ேகதைறிவொய்ந்தை வொலும் துடுப்பு ்்பொன் 

இைணடு உறுப்பு்களும் நீரில் சுல்பமைொ்க நீந்தைறிச் கேல்ல உதைவு்கறின்ன.

நீரில் சுல்பமைொ்க நீந்தைறிச் 

கேல்ல வேதைறியொன உடல் 

அ்மைப்பு 

நீ்ை 

நு்ழயவிடொமைல் 

தைடுக்க உதைவும் 

மூக்கறின மைடல்முன்னொக்கறிச் 

கேல்வதைறகு ஏதுவொ்க 

்மைலும் ்ீகழும் ந்கரந்து 

உதைவும் தைட்்டயொன 

வொல்

சுற்றியுள்ைன 

வற்் உணரும் 

தைன்மை்யக 

க்கொடுககும் 

மீை்ே ்்பொன் 

அ்மைப்பு.

்கடற்பசு 

நீந்துவதைறகு, தைன 

தைறி்ே்ய மைொற்றி 

நீந்தும்்்பொது 

வழறி்கொட்டுவதைறகு 

உதைவும்  

துடுப்பு்கள்
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*Adapted from Project Zero, Harvard Graduate School of Education

்பொர, நறி்ன, ேறிந்தைறி ்்கள்வி்கள்

‘்பொர-நறி்ன-ேறிந்தைறி’ என் உததைறி்யப் ்பயன்படுததைறி உங்்கள் 

குழந்்தை்களுடன ஓர உ்ையொட்லத கதைொடங்குங்்கள். உங்்கள் 

குழந்்தை்கள் தைொமைொ்க்வ ்்கள்வி்க்ை உருவொக்கச் கேய்யுங்்கள்!

•  ்கடற்பசுவின உடல் 

உறுப்பு்க்ைக கூறு்க.

•  உன்னச் சுற்றியுள்ை எந்தைப் 

க்பொருட்்கள் ்கடற்பசுக்கைின 

தைட்்டயொன வொ்ல உனககு 

நறி்னவூட்டு்கறின்ன?

• ...நொன ்பொரக்கறி்்ன.

்பொர: நறி்ன: ேறிந்தைறி:

•  இந்தைக குட்டிக ்கடற்பசு 

எனன கேய்யும் என நீ 

நறி்னக்கறி்ொய்?

•  இந்தைக குட்டி ்கடற்பசுவும் 

தைொய்க ்கடற்பசுவும் எனன 

்்பேறிகக்கொள்்கறின்ன எனறு 

நீ நறி்னக்கறி்ொய்?

• ...நொன நறி்னக்கறி்்ன.

•  இந்தைக ்கடற்பசுக்கள் 

எவவைவு க்பரிதைொ்க வைரும்?

•  எப்்்பொது என ேறிந்தைறிக்கறி்்ன.

•  ...இப்்படி இருககு்மைொ என 

ேறிந்தைறிக்கறி்்ன.
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நடவடிக்்க 1:  
்கடற்பசுவின ்கணககு

குழு / தைனிந்பர நடவடிக்்க

்படி1.

்படி2.

்படி3.

உடல் உறுப்பு்கள்

நமைது க்பரிய ்கடற்பசுவொன இவொ 3.5 மீைட்டர நீைம் க்கொணடது.

தை்ையில் 3.5 மீைட்டர நீைத்தைக ்கணக்கறிட்டு அைந்து வ்ைந்துக்கொள்ைவும். 

அதைன்பின வ்ைந்தை அந்தை வடிவததைறில் ்கடற்பசுவின தை்ல்யயும் வொ்லயும் 

கு்றிப்்பிட்டுக ்கொட்டவும்.

்கடற்பசுவின அந்தை 3.5 மீைட்டர நீைததைறிறகுள் எததை்னக ்்க்க்ை அடக்கலொம் 

என எணணிக கூறு்க.

கூடுதைல் ேவொல்: ்வறு எந்தை உடல் உறுப்பு்க்ைப் ்பயன்படுததைலொம்?
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நடவடிக்்க 2:

குழு நடவடிக்்க

்படி1.
்படி2.

்படி3.
்படி4.

2 குவ்ை மைொவு, 1 குவ்ை தைணணரீ, 1 குவ்ை 
உப்பு மைறறும் ஒரு ்கறிணணம்

்கடற்பசுவின உடலறிலுள்ை வடிவங்்க்ைக ்கணட்றிந்து கூ்ச் கேய்தைல். 

(எ-டு. வட்டமைொன தை்ல, தைட்்டயொன வொல்).

்கறிணணததைறில் 2 குவ்ை மைொவு, 1 குவ்ை தைணணரீ மைறறும் 1 குவ்ை உப்பு 

ஆ்கறியவற்்ச் ்ேரதது நன்ொ்கக ்கலக்கறி உருண்டயொ்க உருட்டி ்வக்கச் 

கேய்யவும்.

உருட்டி ்வததுள்ை அந்தை மைொவில் ்கடற்பசுவின உருவத்தை உருவொக்கச் 

கேொல்லவும்.

உப்பு மைொவில் கேய்து்வததுள்ை ்கடற்பசு்வ ஒரு நண்பனுககு அ்றிமு்கம் 

கேய்யவும்.


