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சிங்கப்பூர் விலங்கியல் 
த�ோட்டத�ிற்கு அஆ...உஊ 

்கற்்றல் பயணம்
்ீகழ் த�ோ்டக்கநிலலக்கோன 
்கற்்றல் பயணம்

ஆசிரியர்்களுக்கோன 
வழி்கோடடிக ல்கதயடு

விலங்கியல் த�ோட்டத�ிற்கு வருல்க புரிவ�ற்கு முனபோ்கவும், விலங்கியல் த�ோட்டத�ிற்கு வந� 
பினனரும், விலங்கியல் த�ோட்டத�ிற்கு வருல்க புரிநதுதசன்ற பினனரும், பிளலளை்களுககு எத�ல்கய 
ந்டவடிகல்க்கலளை ந்டத�லோம் எனபது பற்்றியும், இந� ந்டவடிகல்க்களைின வழி பிளலளை்கலளை அன்றோ்ட 
வோழ்கல்கயில் �மிழ் தமோழிலயப் பயனபடுததுவ�ற்கு எவவோறு ஊககுவிப்பது எனபது பற்்றியும், இந�ப் 
பயணக ல்கதயடடின மூலமோ்க த�ரிநது த்கோளளைலோம். சிங்கப்பூர் விலங்கியல் த�ோட்டத�ில் இருககும் 
நீர்க்ீகரி, யோலன மற்றும் புலி ஆ்கிய விலஙகு்கலளைப் பற்்றி தமலும் அ்றிநதுத்கோளவ�ன மூலம் �மிழில் 

அவர்்கள பயிற்சி எடுததுகத்கோளளை இயலும். இந� ்கற்்றல் வளைங்களைில், விலஙகு்கலளைச் சோர்ந� 
விலளையோடடு்களு்டன, தமோழித�ி்றன்களைோன த்கட்டல், எழுது�ல், தபசு�ல் மற்றும் கூர்நது ்கவனித�ல் 

ஆ்கியவற்ல்ற தமம்படுததுவ�ற்்கோன வோய்ப்பு்களும் ஒன்றோ்க இலணக்கப்படடுளளைன.

்ீகழ் த�ோ்டக்கநிலல மற்றும் தமல் த�ோ்டக்கநிலல மோணவர்்களுகத்கன வலையறுக்கப்படடு 
த்கோடுக்கப்படடுளளை போ்டத�ிட்டங்கலளை உங்களுல்டய மோணவர்்களைின ்கற்்றல் த�லவ்கலளைப் 
பூர்த�ி தசய்யும் வல்கயில் ்கலநத�ோ அல்லது ஒனல்ற மற்த்றோனறு்டன மோற்்றிதயோ உங்களைது 

விருப்பப்படி போ்டத�ிட்டங்கலளை வடிவலமததுக த்கோளளைலோம்.  வழி்கோடடியில் பரிநதுலைக்கப்படடுளளை 
ந்டவடிகல்க்கலளை, வகுப்பல்றயிதலோ நமது விலங்கியல் த�ோட்டத�ிதலோ தமற்த்கோளளைலோம்.
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படங்களை உளைடக்ககிய ்கற்றல் வைக ள்கயயட்டில் உளை ்ீகரிப்பூளை, ்கடற்கிங்கம் மறறும் 
நீரக்ீகரி ஆ்ககிய மூன்று விலஙகு்கைின் நகிழல்்களையும் மாணவர்களை கூரந்து ்கவைிக்கச் 
ச்ால்லுங்கள.

உங்களுளடய வகுப்பு மாணவர்களுககு, நீங்கள ்கவைித்தவற்றகில் ்கிலவறள்ற நீங்கள மா்தகிரியா்கப் 

பயன்படுத்த விரும்பலாம். ‘இந்்த நகிழல் யநரா்க நகின்றுச்காண்டிருக்ககின்்றது, மா்றா்க இந்்த நகிழல் 

அவவாறு இல்ளல’ அல்லது ‘இந்்த விலஙகுககு இன்னும் கூரளமயாை வாய் உளைது’. 

மாணவர்கைின் ச்ால்வைதள்த விரிவுபடுத்த அவர்கைிடமகிருந்ய்த ய்களவிக்காை ப்தகில்்களை 
ய்கட்ட்றகியுங்கள.

கூரந்து ்கவைிககும் ்தகி்றளையும், ஆழமாை ்கிந்்தளைத ்தகி்றளையும் யமம்படுத்த ஆ்கிரியர்கள 
இகய்களவி்களைப் பயன்படுத்த விரும்பலாம்.

 ● மூன்று படங்கைிலும் நீங்கள ்காணககூடிய ்கில ஒறறுளம்கள என்ை?

 ● நீங்கள ்காணககூடிய ்கில யவறறுளம்கள என்ை?

 ●  இந்்த படங்கைில் ்காணப்படும் நகிழல்்கள எந்்த மகிரு்கங்களுககுச் ச்ாந்்தமாைளவ என்று 
நீங்கள நகிளைக்ககி்றரீ்கள?

போ்டத�ிற்்கோன தயோசலன 1:  

நீர்க்ீகரி்கலளைப் 

போர்லவயிடுவது

பரிநதுலைக்கப்படும் நிலல: த�ோ்டக்க நிலல 1 - 2

�ி்றன்கள: ● தபசு�ல் ● சரீ்தூக்கிப் போர்த�ல் ● கூர்நது ்கவனித�ல்

நோன யோர்?

்கற்்றல் பயணத�ிற்கு 
முனபோன ந்டவடிகல்க்கள
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இரண்டு நீரக்ீகரி்கள ஒரு ளபயுடன் விளையாடுவள்தப் யபாலக ்காட்டும் இக்காசணாைிளயப் பாருங்கள.

நீங்கள பயன்படுத்தககூடிய ்கில ய்களவி்கள 

 ● நீரக்ீகரி்கைின் ்கண்்காட்்கிளய நீங்கள எவவாறு வரணிப்பபீர்கள?

 ● நீரக்ீகரி்கள என்ை ச்ய்து ச்காண்டிருக்ககின்்றை?

 ● ளபயில் என்ை உளைது என்று நகிளைக்ககி்றரீ்கள? ளப எ்தற்கா்கப் பயன்படு்ககி்றது என்பள்த 
மாணவர்கைிடம் கூறுவ்தறகு முன்பா்க, ளபககுள உளைவறள்ற பற்றகி அவர்களுடன் 
்கலந்துளரயாடுங்கள.

நமது நீர்ீகரி்களைச் சுறுசுறுப்பா்கவும், ஆயராக்ககியமா்கவும் ளவத்தகிருக்க உ்தவும் ச்்றகிவூட்டும் 
விளையாட்டுப் சபாருள்தான் இப்ளப. ்காட்டில் வாழந்்தால் நீரக்ீகரி்கள எவவாறு சுறுசுறுப்பா்க ்தைக்காை 
இளரளயத ய்தடிச் ச்ல்லுயமா, அள்தப் யபாலயவ அளவ இஙகும் இருப்பள்த ஊககுவிககும் வண்ணம் 
இப்ளபயில் மீன் மறறும் பி்ற உணவு வள்க்கள ய்ரக்கப்பட்டுளைை.

போ்டத�ிற்்கோன தயோசலன 2:  

நீர்க்ீகரி்கலளைப் 

போர்லவயிடுவது

பரிநதுலைக்கப்படும் நிலல: த�ோ்டக்க நிலல 2 - 3

�ி்றன்கள: ● கூர்நது ்கவனித�ல்

நீர்க்ீகரி்கலளைப் போர்லவயிடுவது

்கற்்றல் பயணத�ிற்கு 
முனபோன ந்டவடிகல்க்கள
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யாளையின் புள்கப்படதள்த மாணவர்களை கூரந்து ்கவைிக்க ளவயுங்கள. யாளைளய 
வரணிக்க அவர்கள பயன்படுத்தககூடிய ச்ாற்களைப் பட்டியலகிடுமாறு உங்களுளடய 
மாணவர்கைிடம் நீங்கள ய்கட்்கலாம்.

்கண்பாரளவயற்ற மைி்தர்களும் யாளையும் என்்ற ்கள்தளய நீங்கள உரக்க வா்கிக்க, 
ய்தரந்ச்தடுக்கப்பட்ட மாணவர்கள நடிப்ப்தற்காை பாத்தகிரங்களை ஏறறுகச்காண்டு நடிககும் 
வண்ணம் வா்்கர்கைின் யமளட நாட்கம் ஒன்ள்ற நடததுங்கள. (பின்ைிளணப்பு A)

ஒரு ்க்தாபாத்தகிரம் யப் முன்வரும்யபாச்தல்லாம், அப்பாத்தகிரதள்த ஏறறு நடிககும் மாணவர 
ஒரு கு்றகிப்பிட்ட வாக்ககியதள்த உங்களுககுப் பின்ைர மறுபடியும் கூறுமாறு ஊககுவியுங்கள. 

்கள்தயின் நீ்தகிளய நீங்கள ப்ககிரந்துச்காளவ்தறகு முன்பா்க, நீங்கள இகய்களவி்களை 
மாணவர்கைிடம் ய்கட்்கலாம்:

 ● புத்தகி்ாலகியாை மைி்தர, ்கண் பாரளவயற்ற மைி்தர்கள அளைவரும் கூ்றகியது ்ரி என்று 
ஏன் கூ்றகிைார?
 ● இக்கள்த நமககு கூ்ற வரும் ச்ய்்தகி என்ை என்று நகிளைக்ககி்றரீ்கள?

போ்டத�ிற்்கோன தயோசலன 3:  

வோச்கர்்களைின தமல்ட 

நோ்ட்கம்

பரிநதுலைக்கப்படும் நிலல: த�ோ்டக்க நிலல 1 - 2

�ி்றன்கள: ● த்கட்டல் ● ்கருத�்றி�ல் ● நோ்ட்க வடிவமோககு�ல்

்கற்்றல் பயணத�ிற்கு 
முனபோன ந்டவடிகல்க்கள
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குள்றந்்தது 30 விைாடி்களுககு அளம்தகியா்க, சவளளைப் புலகி ஒன்்றகின் புள்கப்படதள்த 
மாணவர்கள கூரந்து ்கவைிககும்படி ளவயுங்கள.

பார-நகிளை-்கிந்்தகி என்்ற ்கிந்்தளை வழக்கதள்த, ்கிந்்தளைளயத தூண்டும் பரிந்துளரக்கப்பட்ட 
இகய்களவி்கைின் வழகி உங்களுளடய மாணவர்களுடன் பயிற்கி ச்ய்யுங்கள:

  – நீங்கள அளடயாைம் ்காண இயலும் உடறபா்கங்கைின் சபயர்களைக கூறுங்கள
  –  இந்்த புள்கப்படத்தகில் இருககும் புலகிளய நீங்கள எவவாறு வரணிப்பபீர்கள? ஒரு வகுப்பா்க, 

நாம் பதது ச்ாற்களைச் ய்ரந்து பட்டியலகிடலாம்.

  – அந்்த புலகி எள்தப் பாரததுக ச்காண்டிருக்ககி்றது என்று நீ நகிளைக்ககி்றாய்?
  –  புலகி மீது உளை வரிகய்காடு்கள, உயரமாை புற்களுககு இளடயய அது நன்்றா்க ஒைிந்துச்காளை 

உ்தவு்ககின்்றது. புலகிககு, இது ஏன் முக்ககியமா்க இருககும் என்று நீ நகிளைக்ககி்றாய்?

  – புலகி இரவில் எவவாறு உ்றஙகும் என்று நான் ்கிந்்தகிக்ககிய்றன்
  –  ஒவசவாரு புலகி மீது இருககும் வரிகய்காடு்கள வித்தகியா்மாைளவயா என்று நான் ்கிந்்தகிக்ககிய்றன்
  – புலகி ்தைது இளரளய எவவாறு பிடிக்ககி்றது என்று நான் ்கிந்்தகிக்ககிய்றன்.

போ்டத�ிற்்கோன தயோசலன 4:  

போர், நிலன, சிந�ி

பரிநதுலைக்கப்படும் நிலல: த�ோ்டக்க நிலல 1 - 3

�ி்றன்கள: ● தபசு�ல் ● ஆழமோ்க சிந�ித�ல் ● ந்கல் எழுது�ல்

போர்

நிலன

சிந�ி

்கற்்றல் பயணத�ிற்கு 
முனபோன ந்டவடிகல்க்கள
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சி்றிய ந்கமுல்டய ஆசியோவின நீர்க்ீகரி

்கண்்காட்்கியில் இடம்சபற்றகிருககும் நீரக்ீகரி்களைக ்கவைியுங்கள அல்லது இந்்தக ்காசணாைிளயப் 
பளைியில் பாருங்கள. நீரக்ீகரி்கள மறறும் அவற்றகின் சுறறுச்சூழளலப் பிர்தகிபலகிககும் வண்ணம், 
மாணவர்கள ்கி்றகிய குழுக்கைில் ‘உள்றந்துயபாை படம்’ ஒன்ள்றயயா அல்லது ஒரு அள்யா 
்காட்்கியளமப்ளபயயா  உருவாக்கச் ச்ய்யுங்கள.

ஒவசவாரு குழுவும், அவர்கைின் ‘உள்றந்துயபாை’ படதள்த வகுப்பின் முன்பா்க பளடககுமாறு 
கூறுங்கள. ்கில மாணவர்களை அளழதது, அவர்கள என்ை ்கிந்்தகிக்ககி்றார்கள அல்லது எவவாறு 
உணர்ககி்றார்கள என்பள்த முழுளமயாை வாக்ககியமா்க கூ்றச் ச்ால்லுங்கள எ.்கா. ்தன்னுளடய 
வாளயத ்தகி்றந்துச்காண்டு நகிறகும் ஒரு மாணவன் இவவாறு கூ்றககூடும், ‘எைககு ்தா்கமா்க 
இருப்ப்தால் குடிப்ப்தற்கா்க நான் ச்காஞ்ம் ்தண்ணளீரத ய்தடயவண்டும் என்று நகிளைக்ககிய்றன்’

போ்டத�ிற்்கோன தயோசலன 1: 

உல்றநதுதபோன ப்டம்

பரிநதுலைக்கப்படும் நிலல: த�ோ்டக்க நிலல 1 - 3

�ி்றன்கள: ● கூர்நது ்கவனித�ல் ● தவவதவறு தபோருட்கலளை அல்டயோளைம் ்கண்டு 
த்கோண்டு தவறுபடுததும் �ி்றன ● தபசு�ல்

்கற்்றல் பயணத�ினதபோது 
தமற்த்கோளளைககூடிய 
ந்டவடிகல்க்கள
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்கற்்றல் பயணத�ினதபோது 
தமற்த்கோளளைககூடிய 
ந்டவடிகல்க்கள

போ்டத�ிற்்கோன தயோசலன 2: 

எனன சத�ம் அது?

பரிநதுலைக்கப்படும் நிலல: த�ோ்டக்க நிலல 1 - 2

�ி்றன்கள: ● தவவதவறு ஒலி்கலளைக த்கட்ட்றியும் �ி்றன ● தபசு�ல்

மா்றா்க, மாணவர்கள ஒவசவாருவரா்க முன்வந்து அவர்கள ய்கட்ட ஒலகி்களைத ்தங்கள குரல் 
வழகியா்க நடிததுக்காட்ட ஊககுவியுங்கள.

நீரக்ீகரி ்கண்்காட்்கியின் ஒரு பக்கத்தகில் மாணவர்களைத ்தகிரை ச்ால்லுங்கள, அல்லது இந்்த 
்காசணாைிளயப் பாருங்கள. ஒரு நகிமகிடத்தகிறகு ்தங்களுளடய ்கண்்களை மூடியபடி, மாணவர்கைிடம் 
்தங்களைச் சுற்றகி எழும் ஒலகி்களை உன்ைிப்பா்க ய்கட்்கச் ச்ால்லுங்கள.

ஒரு நகிமகிடம் முடிவளடயும்யபாது, அவர்கள ய்கட்ட ஒலகி்களை அளடயாைம் ்கண்டுச்காண்டு 
அவறள்றக கு்றகிதது ப்ககிரந்துச்காளை மாணவர்களை ஊககுவியுங்கள எ.்கா, ப்றளவ்கள 
கூச்்லகிடுவது, நீயராடும் ்த்தம், நீரக்ீகரி்கைால் ்தண்ணரீ ச்த்றகிககும் ்த்தம், நீரக்ீகரி்கள கூச்்லகிடுவது, 
மைி்தர்கைின் ்காலடி ்த்தம். உங்களுளடய மாணவர்கள முழுளமயாை வாக்ககியங்கைில் யபசுவள்த 
ஊககுவியுங்கள. எ.்கா,

 ● எைககுப் ப்றளவ்கைின் கூச்்ல் ய்கட்்ககி்றது.

 ● எைககுத ்தண்ணரீ ச்த்றகிககும் ்த்தம் ய்கட்்ககி்றது. 
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்கற்்றல் பயணத�ினதபோது 
தமற்த்கோளளைககூடிய 
ந்டவடிகல்க்கள

போ்டத�ிற்்கோன தயோசலன 3: 

உற்று தநோககு�ல்

பரிநதுலைக்கப்படும் நிலல: த�ோ்டக்க நிலல 1 - 2

�ி்றன்கள: ● தமோழி ● கூர்நது ்கவனித�ல் மற்றும் வர்ணித�ல்

ஐ-ஸலப

நீரக்ீகரி்கைின் ்கண்்காட்்கியியலா, நீரக்ீகரியின் புள்கப்படத்தகின் துளணயுடயைா ‘ஐ-ஸளப’ 
விளையாட்டிளை மாணவர்கள விளையாட அவர்களை ஊககுவியுங்கள.

மற்ற குழு உறுப்பிைர்கள, அவர்களுளடய வகுப்பு மாணவர ்கண்்கைால் பாரதது  வரணிக்கப்பட்ட  
சபாருளையயா உடறபா்கதள்தயயா ஊ்ககிததுக ்கண்டுபிடிப்ப்தறகு இந்்த வாக்ககியதள்த 
உ்தவிககு்றகிப்பா்கப் பயன்படுததுவார்கள.

்கிறு குழுக்கைில், பின்வரும் வாக்ககியதள்த நகிள்றவுச்ய்ய உ்தவும் வண்ணம், ்கண்்காட்்கியில் 
உளை ஒரு சபாருளையயா, நீரக்ீகரியின் ஒரு உடல் பா்கதள்தயயா மாணவர்களைத ய்தரந்ச்தடுக்கச் 
ச்ால்லுங்கள. ‘எைது ்கிறு ்கண்்கைால் நான் ஒன்ள்றப் பாரக்ககிய்றன்...’ எ.்கா.

 ● ்க என்்ற எழுத்தகில் ச்தாடஙகும் ஒன்று

 ● பச்ள் நகி்றத்தகில் இருககுசமான்று

 ● வாலுடன் இருககுசமான்று
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்கற்்றல் பயணத�ினதபோது 
தமற்த்கோளளைககூடிய 
ந்டவடிகல்க்கள

போ்டத�ிற்்கோன தயோசலன 4: 

உற்று தநோககு�ல்

பரிநதுலைக்கப்படும் நிலல: த�ோ்டக்க நிலல 3

�ி்றன்கள: ● தமோழி ● கூர்நது ்கவனித�ல் மற்றும் வர்ணித�ல்

மூனறு த்களவி்கள

மூன்று ய்களவி்களை உளைடக்ககிய விளையாட்ளட மாணவர்களை ்கண்்காட்்கியில் 
விளையாடளவக்கவும். ்கி்றகிய குழுக்கைில், ஒருவர பின் ஒருவரா்க ்கண்்காட்்கியில் யநரடியா்கயவா 
அல்லது புள்கப்படத்தகின் வழகியா்கயவா அவர்கள ்காணும் ஒரு சபாருளை நகிளைவில் 
ளவததுகச்காளைச் ச்ால்லுங்கள.

மரமப் சபாருள என்ை என்பள்த ஊ்ககிக்க அவர்களுககு உ்தவும் ‘ஆம்’ அல்லது ‘இல்ளல’ என்்ற 
ப்தகில்்களை மட்டுயம ச்காடுககும் ய்களவி்களை, மற்ற குழு உறுப்பிைர்களைக ய்கட்்க ச்ால்லுங்கள.

மாணவர்கள ய்கட்்க ஊககுவிக்கபடும் ய்களவி வள்க்கள:

 ● அது உயிருளை சபாருைா?

 ● அது பச்ள் நகி்றத்தகில் ்காணப்படுமா?

 ● அது நீைமா்க இருககுமா?
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ஆசியோவின யோலன

யாளைக ்கண்்காட்்கியியலா, யாளையின் புள்கப்படத்தகின் உ்தவியுடயைா, ‘உடல் இயந்்தகிரம்’ எனும் 
விளையாட்ளட விளையாட உங்களுளடய மாணவர்களை ஊககுவியுங்கள.

ஐவர அடங்ககிய குழுக்கைில், ்தங்களுளடய உடல்்களைக ச்காண்டு மாணவர்கள ஒரு யாளைளய 
உருவாக்கயவண்டும். ஒவசவாரு மாணவரும் யாளையின் சவவசவறு உடறபா்கங்களை பாவளை 
ச்ய்து ்காட்டுவர. அ்தன் பின்ைர, அளைவரும் ஒன்்றா்க இளணந்து இரண்டு மீட்டர தூரத்தகிறகு ஒரு 
குழுவா்க ந்கரவார்கள.

குழுவா்க, ஒரு யாளையா்க அவர்கள ந்கரும்யபாது, பின்வரும் பாடளல மாணவர்கள பாடும்படி 
நீங்கள கூ்றலாம்.

ஐந்து குட்டி யாளை்கள ஒயர வரிள்யில் 

தும்பிகள்க்களை அஙகும் இஙகும் அள்த்தை

சபரிய ்காது்களை (முன்னும் பின்னும்) வ ீ் கி வணக்கம் கூ்றகிை

ய்தாம் ய்தாம் ்தக்ககிட்ட ய்தாம் ்தக்ககிட்ட ____

அம்மா கூப்பிடு்றாங்க நான் யபா்கனும்

மீண்டும் ்ந்்தகிப்யபாம்

போ்டத�ிற்்கோன தயோசலன 1: 

உ்டல் இயந�ிைம்

பரிநதுலைக்கப்படும் நிலல: த�ோ்டக்க நிலல 1 - 2

�ி்றன்கள: ● கூர்நது ்கவனிககும் �ி்றன ● புத�ோக்கமோன வி�த�ில் �ங்கலளை 
தவளைிப்படுத�ிக த்கோளளு�ல்

்கற்்றல் பயணத�ினதபோது 
தமற்த்கோளளைககூடிய 
ந்டவடிகல்க்கள
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யாளை்களைக கூரந்து ்கவைிக்க ்கண்்காட்்கிளய அல்லது ்காசணாைியின் துளணளயப் பயன்படுத்த 
மாணவர்களை ஊககுவியுங்கள.

பார-நகிளை-்கிந்்தகி என்்ற ்கிந்்தளை வழக்கதள்த, ்கிந்்தளைளயத தூண்டும் பரிந்துளரக்கப்பட்ட 
இகய்களவி்கைின் வழகி உங்களுளடய மாணவர்களுடன் பயிற்கி ச்ய்யுங்கள:

– �யாளையின் அளைதது உடறபா்கங்கைின் சபயர்களையும் கூ்றவும்
– �அந்்த யாளைளய நீங்கள எவவாறு வரணிப்பபீர்கள? ஒரு வகுப்பா்க, நாம் பதது ச்ாற்களைச் ய்ரந்து 
பட்டியலகிடலாம்.

– என்ைால் ____ஐ பாரக்கமுடி்ககின்்றது

– �சபரிய ்காது்களைக ச்காண்டிருப்பது யாளைககு எவவாறு உ்தவியா்க இருககும் என்று 
நகிளைக்ககி்றரீ்கள?

– அளவ ஏன் ்தமது ்காது்களை அள்க்ககின்்றை என்று நகிளைக்ககி்றரீ்கள?

–��யாளை்கள அவற்றகின் தும்பிகள்களய எ்தற்கா்க பயன்படுதது்ககின்்றை என்று நான் ்கிந்்தகிக்ககிய்றன்

–�யாளை்கைால் அவற்றகின் தும்பிகள்கயின் மீது நகிற்கமுடியுமா என்று நான் ்கிந்்தகிக்ககிய்றன்

–��யாளை்கள அவற்றகின் ்காது்களை அள்ப்ப்தன் வழகியா்க ப்றக்க முடியுமா என்று நான் 
்கிந்்தகிக்ககிய்றன்

போ்டத�ிற்்கோன தயோசலன 2: 

போர்-நிலன-சிந�ி

பரிநதுலைக்கப்படும் நிலல: த�ோ்டக்க நிலல 1 - 3

�ி்றன்கள: ● கூர்நது ்கவனித�ல் ● ஆழமோ்க சிந�ித�ல்

போர்:

நிலன

சிந�ி

்கற்்றல் பயணத�ினதபோது 
தமற்த்கோளளைககூடிய 
ந்டவடிகல்க்கள
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யாளைக ்கண்்காட்்கியில் யநரடியா்கயவா அல்லது ்கண்்காட்்கியின் புள்கப்படத்தகின் துளணயுடயைா 
பாரத்தவறள்ற மாணவர்கள ‘உள்றந்துயபாை’ படமா்க உருவாக்க மாணவர்களை ஊககுவியுங்கள.

மரங்கள, யாளை்கள, யாளைப்பா்கர்கள ஆ்ககியவர்கைா்க மாணவர்கள ‘உள்றந்து’யபா்க 
முடிசவடுக்கலாம். மற்ற மாணவர்கள அவர்கள ய்தரந்ச்தடுத்தப் சபாருளை அல்லது நபளர 
என்ைசவன்று ஊ்ககிதது அளடயாைம் ்காணயவண்டும்.

யாளைக ்கண்்காட்்கியில் எளவசயல்லாம் உளைை என்பள்தப் பட்டியலகிட்டு, அளவ அளைததும் 
்கண்்காட்்கிககு ஏன் ய்தளவப்படு்ககின்்றை என்பது கு்றகிதது ்கலந்துளரயாட மாணவர்களுககு 
ஊக்கமைியுங்கள.

–�சபரிய இடம்

–��நீந்துவ்தறகும் உடல் சவப்பதள்தத ்தணிப்ப்தறகும் ய்தளவப்படும் ்தண்ணரீ

–�உணவு

–�நகிழல்

போ்டத�ிற்்கோன தயோசலன 3: 

உல்றநதுதபோன’ ப்டம்

பரிநதுலைக்கப்படும் நிலல: த�ோ்டக்க நிலல 1 - 2

�ி்றன்கள: ● கூர்நது ்கவனிககும் �ி்றன ● புத�ோக்கமோன வி�த�ில் �ங்கலளை 
தவளைிப்படுத�ிக த்கோளளு�ல்

்கற்்றல் பயணத�ினதபோது 
தமற்த்கோளளைககூடிய 
ந்டவடிகல்க்கள
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புலி

இக்கண்்காட்்கியில் உளை புலகி்களை கூரந்து ்கவைிக்க, அல்லது இக்காசணாைிளய பாரக்க 
உங்களுளடய வகுப்பு மாணவர்களுககு ஊக்கமைியுங்கள.

புலகிளயயும், அது அள்யும் வி்ததள்தயும் விவரிக்க மாணவர்களை ஊககுவியுங்கள.

பரிந்துளரக்கப்பட்ட ்கிந்்தளைளயத தூண்டும் ய்களவி்கள

பரிந்துளரக்கப்பட்ட ்கிந்்தளைளயத தூண்டும் ய்களவி்கள

்கண்்காட்்கியில் உளை இரண்டு ்ய்கா்தரப் புலகி்களுககு நடுயவ இடம்சபறும் ்கறபளையாை உளரயாடல் 
ஒன்ள்ற மாணவர்களை உருவாக்கச் ச்ால்லுங்கள. வகுப்பின் முன்ைரா்க அந்்த உளரயாடளல 
அவர்கள பளடககும்யபாது, மாணவர்கள புலகி ்ய்கா்தரர்கைா்க பாத்தகிரதள்த ஏறறு உளரயாடளல 
அளைவரின் முன்பா்கவும் பளடததுக ்காட்டலாம்.

–�புலகி என்ை ச்ய்்ககி்றது?

–�புலகி எவவாறு அள்்ககி்றது?

–�புலகி, அடுதது என்ை ச்ய்யும் என்று நகிளைக்ககி்றரீ்கள?

–�புலகி்கள ஒன்்றகிடம் ஒன்று என்ை ச்ால்லகிகச்காளளும் என்று நகிளைக்ககி்றரீ்கள?

–��நீங்கள ஒரு புலகியா்க இருந்்தால், உங்களுளடய ்ய்கா்தரியிடயமா அல்லது ்ய்கா்தரரிடயமா 
என்ை ச்ால்வரீ்கள?

–�நீங்கள ஒரு புலகியா்க இருந்்தால், ்கண்்காட்்கிககு வருயவாரிடம் என்ை ச்ால்வரீ்கள?

போ்டத�ிற்்கோன தயோசலன 1: 

புலிப் தபச்சு

பரிநதுலைக்கப்படும் நிலல: த�ோ்டக்க நிலல 1 - 2

�ி்றன்கள: ● கூர்நது ்கவனிககும் �ி்றன ● புத�ோக்கமோன வி�த�ில் �ங்கலளை 
தவளைிப்படுத�ிக த்கோளளு�ல்

்கற்்றல் பயணத�ினதபோது 
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்கண்்காட்்கியில் உளை புலகிளய யநரடியா்கயவா, புள்கப்படத்தகின் துளணயுடயைா கூரந்து ்கவைிக்க 
மாணவர்களுககு ஊக்கமைியுங்கள.

புலகி ஒன்ள்ற வளரந்து, ஒரு ்கள்தக்காை ்க்தாபாத்தகிரதள்த உருவாககுமாறு மாணவர்கைிடம் கூறுங்கள. 
ஒரு ்க்தாபாத்தகிரதள்த வடிவளமக்க மாணவர்களுககு உ்தவ இந்்த ய்களவி்களைப் பயன்படுததுங்கள:

மாணவர்கள, இருவர அடங்ககிய குழுக்கைில் ச்யலாற்றகி புலகிளய உளைடக்ககிய ஒரு குட்டிக்கள்தளய 
உருவாக்கச் ச்ால்லுங்கள. வாய்சமாழகியா்க அக்கள்தளய மாணவர்கள ப்ககிரந்துச்காளைவும் 
ச்ால்லுங்கள.

மாணவர்கள ஒரு ்கள்தளய உருவாக்க உ்தவ, இந்்த ய்களவி்களைப் பயன்படுததுங்கள

–�உங்களுளடய புலகியின் சபயர என்ை?

–�உங்களுளடய புலகி எத்தள்கய குணநலன்்களைக ச்காண்டுளைது?

–�எது உங்கள புலகிளய மற்ற புலகி்கைிடமகிருந்து ்தைிததுக ்காட்டு்ககி்றது?

–�உங்கள புலகி ்ீதரக்கயவண்டிய, ஒரு ்கி்றகிய பிரச்்ளை என்ை?

–�உங்களுளடய புலகி, அப்பிரச்்ளைளய எவவாறு ்ீதரக்ககின்்றது?

–�உங்களுளடய குட்டிக்கள்தககு என்ை ்தளலப்பு சபாருத்தமா்க இருககும்?

போ்டத�ிற்்கோன தயோசலன 2: 

புலி ்க�ோபோத�ிைம் ஒனல்ற 

உருவோககு�ல்

பரிநதுலைக்கப்படும் நிலல: த�ோ்டக்க நிலல 3

�ி்றன்கள: ● புத�ோக்கமோன வி�த�ில் �ங்கலளை தவளைிப்படுத�ிக த்கோளளு�ல்

்கற்்றல் பயணத�ினதபோது 
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்கண்்காட்்கிளயச் சுற்றகியுளை ்தளரயிலகிருந்ய்தா, அல்லது உங்களுளடய பளைிப் பூங்காவிலகிருந்ய்தா, 
்காய்ந்்த இளல்கள, குச்்கி்கள, கூழாங்கற்கள, பூக்கள ஆ்ககிய இயறள்கயாை சபாருட்்களை ்கி்றகிய 
குழுக்கைில் மாணவர்களை எடுதது வரச் ச்ால்லுங்கள.

்கண்்காட்்கியில் உளை புலகியின் உருவதள்த யநரடியா்கயவா, அல்லது புள்கப்படத்தகின் துளணகச்காண்டு 
உருவாக்கயவா மாணவர்களுககு ஊக்கமைியுங்கள. ‘புலகி’ என்்ற ச்ால்ளல ்தமகிழகில் உருவாககும் 
்வாளலயும் நீங்கள மாணவர்களுககு அைிக்கலாம். எவவைவு புத்தாக்கச் ்கிந்்தளையுடன் ச்யல்பட 
முடியுயமா அவவாறு ச்யல்பட அவர்களுககு ஊக்கம் அைியுங்கள.

மாணவர்கள உருவாக்ககியள்த குள்றந்்தது மூன்று முக்ககிய அம்்ங்களுடன் வகுப்பின் முன்ைரா்க 
அளைவரிடமும் ப்ககிரந்து பளடக்கச் ச்ால்லுங்கள. பளடக்கப்படும் உருவாக்கத்தகில் ்தங்களுககு 
எது பிடித்தகிருந்்தது என்பது கு்றகிதது குழுக்கள ஒன்்றன் பின் ஒன்்றா்க ்தங்களுளடய ்கருதது்களைப் 
ப்ககிரந்துச்காளைலாம்.

போ்டத�ிற்்கோன தயோசலன 3:  

உ�ிரிப்போ்கங்கலளைக 

த்கோண்்ட விலளையோடடு

பரிநதுலைக்கப்படும் நிலல: த�ோ்டக்க நிலல 1 - 3
�ி்றன்கள: ● தவவதவறு தபோருட்கலளை அல்டயோளைம் ்கண்டுத்கோண்டு தவறுபடுததும் �ி்றன  

நண்பர்்கலளை விமர்சனம் தசய்�ல் ● புத�ோக்கமோன முல்றயில் �னலன தவளைிப்படுத�ிகத்கோளளு�ல்
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மாணவர்கள இருவர அடங்ககிய குழுக்கைா்க பிரிததுவிடுங்கள. ்கண்்காட்்கியியலா, புள்கப்படத்தகியலா 
உளை புலகியின் வரிகய்காடு்களை மாணவர்கள கூரந்து ்கவைிககும்படி ஊககுவியுங்கள.

்தங்களுளடய குழு உறுப்பிைருடன் ஒரு ்கி்றகிய உளரயாடளல உருவாக்ககி, இரண்டு புலகி்களைக 
ச்காண்ட அவர்களுளடய ச்ாந்்த ்கள்தளய நாட்க வடிவமாக்க மாணவர்களை ஊககுவியுங்கள.

புலகியின் மு்கத்தகில் ்காணப்படும் மூககு, ்கன்ைத்தகில் இருககும் மீள் மறறும் வரிகய்காடு்கள 
ஆ்ககியவறள்ற துணியாலாை மு்கக ்கவ்த்தகின் மீது ஒவசவாரு மாணவளரயும் வரணம் ்ீதட்ட 
ளவயுங்கள.

போ்டத�ிற்்கோன தயோசலன 2:  

புலி வடிவில் இருககும் 

மு்கமூடிலய வர்ணம் �டீடு�ல்

பரிநதுலைக்கப்படும் நிலல: த�ோ்டக்க நிலல 1 - 2

�ி்றன்கள: ● புத�ோக்கமோன முல்றயில் �னலன தவளைிப்படுத�ிகத்கோளளு�ல்

்கற்்றல் பயணத�ிற்கு 
பினனர் தமற்த்கோளளைககூடிய 
ந்டவடிகல்க்கள
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இரண்டு அல்லது மூன்று யாளை்கள சவவயவறு நடவடிகள்க்களை யமறச்காளவள்தக ்காட்டும் 
புள்கப்படங்களை கூரந்து ்கவைிக்க உங்களுளடய மாணவர்களை ஊககுவியுங்கள.

ஒரு வகுப்பா்க இளணந்து, ஒவசவாரு புள்கப்படத்தகிறகும் ஒரு ச்ால்வங்ககிளய உருவாககுங்கள. 
யாளை்களை வரணிக்க மாணவர்களுககு ச்தரிந்்த அைவிறகு சபயரச்ச்ாற்கள, விளைச்ச்ாற்கள, 
சபயரளட்கள எை அளைதள்தயும் ப்ககிரந்துச்காளை ச்ால்லுங்கள.

அவர்களுளடய ்கள்த்கைில் உ்தவிச்ச்ாற்கைா்க பயன்படுத்த, இச்ச்ாற்களை எழு்தகி ளவயுங்கள. 
இச்ச்ாற்களை ளவதது வாய்சமாழகியா்க ஒரு ்கள்தளய உருவாக்க வய்தகில் குள்றந்்த மாணவர்களை 
ஊககுவியுங்கள. வய்தகில் மூத்த மாணவர்களை ்தங்களுளடய ்கள்த்களை எழு்த ளவயுங்கள.

போ்டத�ிற்்கோன தயோசலன 2:  

யோலன்கலளை லவதது ்கல� 

உருவோககு�ல்

பரிநதுலைக்கப்படும் நிலல: த�ோ்டக்க நிலல 1 - 2

�ி்றன்கள: ● தபசு�ல் ● தசோல்வளைதல�ப் தபருககு�ல்

்கற்்றல் பயணத�ிற்கு 
பினனர் தமற்த்கோளளைககூடிய 
ந்டவடிகல்க்கள

்கள்த்களுககு நீங்கள பயன்படுத்தககூடிய ்கில ச்தாடக்க வரி்கள:

–�விலங்ககியல் ய்தாட்டத்தகில் வாழந்்த ஒரு யாளைக கூட்டத்தகிறகு _____ மகி்க விருப்பம்.

–�விலங்ககியல் ய்தாட்டத்தகில் அன்று மகி்கவும் சவப்பமாை நாைா்க இருந்்தது. எையவ, யாளை்கள...
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நால்வர அல்லது ஐவர அடங்ககிய குழுக்கைில் மாணவர்களை இளணந்து ச்யல்பட ளவயுங்கள. 
அவர்கைின் ச்தாடக்கநகிளல 1-2 வடீ்டிலகிருந்ய்தா, பளைித ய்தாட்டத்தகிலகிருந்ய்தா, மறுசுழற்கி ச்ய்யப்பட்ட 
அல்லது இயறள்கயாை சபாருட்்களை ய்்கரிதது வரச் ச்ால்லுங்கள. ்தளரயிலகிருந்து எடுககும்யபாது, 
இயறள்கயாை சபாருட்்களை மட்டுயம எடுககுமாறு அவர்களுககு நகிளைவுப்படுததுங்கள.

விலங்ககியல் ய்தாட்டத்தகிறகு அவர்கள யமறச்காண்ட பயணத்தகின் அடிப்பளடயியலா, அவர்கள பாரத்த 
விலஙகு ்காசணாைி்கைின் அடிப்பளடயியலா, மறுசுழற்கி ச்ய்யப்பட்ட சபாருட்்களை ளவதது, 
ஒவசவாரு குழுளவயும் ஒரு விலஙகு ்கண்்காட்்கிளய மறுஉருவாக்கம் ச்ய்யுமாறு கூறுங்கள.

அவர்கள உருவாக்ககியவறள்ற வகுப்பின் முன்ைர பளடததுக்காட்ட மாணவர்களை அளழயுங்கள.

பரிநதுலைக்கப்பட்ட தபோருட்கள; சமல்லகிளழத்தாள சபட்டி்கள, சுத்தமாை ்தண்ணரீப்புட்டி்கள, 
்கழகிப்பள்றயில் பயன்படும் சமல்லகிளழத்தாள சுருள்கள, ்காய்ந்்த இளல்கள மறறும் ்ருகு்கள

போ்டத�ிற்்கோன தயோசலன 3:  

உங்களுல்டய தசோந� 

விலஙகு ்கண்்கோடசிலய 

வடிவலமயுங்கள

பரிநதுலைக்கப்படும் நிலல: த�ோ்டக்க நிலல 1 - 2

�ி்றன்கள: ● தபசு�ல் ● தசோல்வளைதல�ப் தபருககு�ல்

்கற்்றல் பயணத�ிற்கு 
பினனர் தமற்த்கோளளைககூடிய 
ந்டவடிகல்க்கள
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ஒர ஊரில், ஆறு ்கண்பாரளவ இல்லா்தவர்கள இருந்்தார்கள. அவர்கள அளைவரும் 
சநருங்ககிய நண்பர்கள. அவர்கைின் அர்ர, ஒரு யாளைளய வாங்ககிய்தா்க 
ய்களவிப்பட்டார்கள. உடயை, யாளைளயக ்கட்டிளவத்தகிருந்்த இடத்தகிறகுச் ச்ன்று, 
யாளைளயத ச்தாட்டுப் பாரத்தார்கள.

மு்தல் நண்பன் யாளையின் ்காள்தத ்தடவிப் பாரதது ”ஆ! யாளை மு்றம் யபால் 
இருக்ககி்றது!” என்்றான்.

இரண்டாவது நண்பன் யாளையின் வாளலத ச்தாட்டுப் பாரதது ”ஆ! யாளை ்கயிறு யபால் 
இருக்ககி்றது!” என்்றான்.

மூன்்றாவது நண்பன் யாளையின் ்காளலத ச்தாட்டுப் பாரதது ”ஆ!யாளை மரம் யபால் 
இருக்ககி்றது!” என்்றான்.

நான்்காவது நண்பன் யாளையின் தும்பிகள்களயத ச்தாட்டுப் பாரதது ”ஆ! யாளை பாம்பு 
யபால் இருக்ககி்றது!” என்்றான்.

ஐந்்தாவது நண்பன் யாளையின் ்தந்்ததள்தத ச்தாட்டுப் பாரதது ”ஆ!யாளை ஈட்டி யபால் 
இருக்ககி்றது!” என்்றான்.

ஆ்றாவது நண்பன் யாளையின் உடம்ளபத ச்தாட்டுப் பாரதது ”ஆ! யாளை சுவளரப் யபால் 
இருக்ககி்றது!” என்்றான்.

ஒவசவாருவரும் ்தாங்கள ச்ான்ைது்தான் ்ரி என்று ச்ால்லகி ்ண்ளட யபாட 
ஆரம்பித்தார்கள. இவர்கைின் ்ண்ளடளயக ்கண்ட ஒருவர அவர்கைிடம் நடந்்தள்தக 
ய்கட்டார. ஆறு யபரும் ்தங்களுளடய யாளை அளடயாைதள்தச் ச்ால்ல, அவர அள்தக 
ய்கட்டு ்கிரித்தார. அ்தன் பி்றகு, “ நீங்கள ஆறு யபர ச்ால்வதும் ்ரி!” என்று கூ்றகிைார.

“எப்படி?” என்று ஒயர குரலகில் அளைவரும் ய்கட்டார்கள.

அ்தறகு அவர, ”மு்றம் யபால் இருப்பது யாளையின் ்காது, ்கயிறு யபால் இருப்பது 
யாளையின் வால், மரம் யபால் இருப்பது யாளையின் ்கால், பாம்பு யபால் இருப்பது 
யாளையின் தும்பிகள்க, ஈட்டி யபால் இருப்பது யாளையின் ்தந்்தம், சுவர யபால் 
இருப்பது யாளையின் உடம்பு! அ்தைால்்தான் நீங்கள ச்ான்ைது எல்லாம் ்ரி என்று நான் 
ச்ான்யைன்!” என்று விைக்ககிைார.

“இப்படித்தான், நாம் நம் அனுபவதள்த ளவதது மட்டுயம முடிசவடுக்ககிய்றாம். நாம் 
நகிளைப்பது மட்டுயம முழு உண்ளமயா்க இருக்காது. ஒவசவாருவர கூறுவ்தகிலும் ஓர 
உண்ளம இருக்கலாம் என்பள்தயும் உணரயவண்டும். ” என்று கூ்றகி ந்கரந்்தார.

்கண்போர்லவ இல்லோ�வர்்கள மற்றும் யோலனயின ்கல�:

பினனிலணப்பு A:


