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கல்வியாளரகளுக்கு

விலங்கு நண்பர்கள்:

ராட்சதக் ்கரடி ்பற்றிக் 

அ்றிந்துக்காள்்வாம்:

ராட்சதக் ்கரடி என்பது எடடு வக்கக் ்கரடி இனங்்களில் ஒனறு. 

மற் ்கரடி்ககளப் ்்பாலறில்லாமல் இகவ மூங்்கறிகல மடடு்ம 

உணவா்க உணணு்கறின்ன.

இகவ உணணும் மூங்்கறில் ்சரியா்க 

க்சரிப்்பதறில்கல என்பதால் இகவ 

நாகளானறுக்கு 40 முக் மலம் 

்கழறிக்்கறின்ன. இவற்றின எச்சததறில் 

க்பரும்்பாலும் க்சரிமானமா்காத மூங்்கறில் 

இருக்கும்.

இந்த ராட்சதக் ்கரடி்கள் சுல்பமா்க 

மரங்்களில் ஏ்றி இ்ங்கும் 

ஆற்ல் க்காண்டகவ. அது 

மடடுமல்லாமல் நீரிலும் நீந்தக் 

கூடிய ஆற்ல் க்காண்டகவ.

மூங்்கறிகலப் ்பிடிததுக்க்காள்ளும் 

வக்கயில் இவற்றின க்க்களில் 

இருக்கும் க்பரிய அளவிலான 

மணிக்்கடடு ்கடக்டவிரகலப் ்்பால 

இருக்கும்.

்காய் ்காய் மறறும் ஜறியா ஜறியா என் இரணடு ராட்சதக் 
்கரடி்களுக்கும் ரிவர ்சஃ்பாரி தான வ்ீடா்க இருக்்கறி்து. 
்காய் ்காயின தகலயில் கவங்்காயததறின ்ம்ல 
இருக்கும் ்வர்ககளப் ்்பால ்சறினனஞ்சறிறு முடி்கள் 
இருப்்பதால் இதகன ‘கவங்்காயத தகல’ எனறு 
க்சல்லமா்க அகழக்்கப்்படு்கறி்து. ஜறியா ஜறியாவின 
முது்கறில் குறு்கலான ்கருப்பு வரி ஒனறு உள்ளது.
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குழந்தைகளுக்குப் பயனபடுத்து்தைற்குரிய்்

ராட்சதக் ்கரடியின உ்டல் உறுப்பு்ககள 
உறறுக் ்கவனிக்்கவும்.

ராட்சதக் ்கரடி்கள் ்சனீாவிலுள்ள மூங்்கறில் ்காடு்களில் வாழு்கறின்ன. 

இந்தக் ்கரடி வக்க்கள் மடடும்தான மூங்்கறிகல உணவா்க 

உடக்காள்்கறின்ன.

்பனிக் ்காடு்களில்  
ஒன்றி வாழும் 

வக்கயில் 
அகமந்துள்ள 
கவள்கள நறி்  

்ராமம்.

மூங்்கறிகலப் 
்பிடிக்கும்  
வக்கயில் 

அகமந்துள்ள 
5 கந்கறிழவான 

விரல்்களும் ்கடக்ட 
விரல் ்்பானறு  

இயங்கும் 
மணிக்்கடடும்

்கடினமான 

மூங்்கறிகலயும் 

்கடிததுத தறினன 

உதவும் வலறிகமயான 

தாக்ட எலும்பு்களும் 

்பற்களும்

மூங்்கறில்  
்காடு்களின 

நறிழல்்க்ளாடு 
ஒன்றி வாழும் 

வக்கயில் 
அகமந்துள்ள 

்கருநறி்  
்ராமம்.
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*Adapted from Project Zero, Harvard Graduate School of Education

்பார, நறிகன, ்சறிந்தறி ்்கள்வி்கள்

‘்பார-நறிகன-்சறிந்தறி’ என் உததறிகயப் ்பயன்படுததறி உங்்கள் 

குழந்கத்களு்டன ஓர உகரயா்டகலத கதா்டங்குங்்கள். உங்்கள் 

குழந்கத்கள் தாமா்க்வ ்்கள்வி்ககள உருவாக்்கச க்சய்யுங்்கள்!

•  ்கரடியின எந்தப் ்பகுதறி 

்கருப்்பா்க உள்ளது? ்கரடியின 

எந்தப் ்பகுதறி கவள்களயா்க 

உள்ளது?

•  ்கரடியின வடீடில் நீ ்காணும் 

க்பாருட்ககளக் கூறு்க.

• ...நான ்பாரக்்கறி்்ன.

்பார: நறிகன: ்சறிந்தறி:

•  இந்தக் ்கரடி எனன க்சய்்கறி்து 

எனறு நீ நறிகனக்்கறி்ாய்?

•  இந்தக் ்கரடி குளதகத ்நாக்்கறிச 

க்சல்ல்வணடுகமன்ால், 

நீ அதகன எந்தத தறிக்சயில் 

க்சல்லச க்சால்வாய்?

• ...நான நறிகனக்்கறி்்ன.

•  இந்தக் ்கரடியால் மரங்்களில் 

ஏ்முடியுமா என நான 

்சறிந்தறிக்்கறி்்ன.

•  ...எனன என நான 

்சறிந்தறிக்்கறின்்ன.

•  ...எங்்்க என நான 

்சறிந்தறிக்்கறின்்ன.
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ந்டவடிக்க்க 1: 
்கரடி சுவகராடடி

குழு / தனிந்பர ந்டவடிக்க்க

்படி1.

்படி2.

்படி3.

தாள், க்பன்சறில் மறறும் மறுசுழற்சறிக்்கான 
க்பாருட்கள்

்காய் ்காய் ்பற்றிய ்காகணாளிகயக் ்காணுதல்.

்காய் ்காய் க்சய்யும் ஏ்தனும் ஒரு க்சயகலச ்சறிததரிக்கும்்படி ஒரு சுவகராடடி 

வகர்க. (எ-டு. ்சாப்்பிடுவது, உ்ங்குவது, ஏறுவது).

நீ வகரந்துள்ள சுவகராடடியில் ்காய் ்காயின உ்டல் உறுப்பு்ககளச 

சுடடிக்்காடடி எழுது்க.

கூடுதல் ்சவால்: முப்்பரிமாண ்காய் ்காய் ஒனக் உருவாக்கு்க.
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ந்டவடிக்க்க 2:

குழு / தனிந்பர ந்டவடிக்க்க

்படி1.

்படி2.

்படி3.

்சறிங்்கப்பூகரப் ்பிரதறி்பலறிக்கும் ்ப்டம் அல்லது ஒரு 
க்பாருள்

்காய் ்காய் மறறும் ஜறியா ஜறியா எனனும் ராட்சத ்கரடி்ககளச ்சறிததறிரிக்கும் 

எங்்கள் மறினகனாலறிப் புதத்கதகத உங்்கள் ்பிள்கள்களு்டன ்்கடடு 

ம்கறிழுங்்கள்.

்காய் ்காய் மறறும் ஜறியா ஜறியா இருவருக்கும் ்சறிங்்கப்பூகரப் ்பற்றிய ஒரு ்ப்டம் 

அல்லது ஒரு க்பாருகள அ்றிமு்கம் க்சய்யும் ்நாக்்கத்தாடு உன வடீடிலுள்ள 

ஒரு ்ப்டதகத்யா அல்லது ஒரு க்பாருகள்யா ்தரந்கதடுக்்கவும்.

க்பாருள் ்காடடிப் ்்பசுதல் ந்டவடிக்க்க ஒனக்த தயார க்சய்்க. நீ ்தரந்கதடுதத 

்ப்டம் அல்லது க்பாருகளக் க்காணடு ்கரடி்களி்டமும் உன குடும்்பததாரி்டமும் 

்சறிங்்கப்பூகரப் ்பற்றிப் ்ப்கறிரந்துக்காள்.


